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گایه فکــر یمکنیــم هــر یــک کار خویــش را بــه درسـ تـی انجــام
یمدهیــم امــا نتیجــه جمــی بــه اهــداف مــورد نظــر منجــر
یمگــردد .گایه نهــاد دانشــگاه نـ زـ� فرآیندهــای سـ ن
ـازما� را بــه
ن 
ی
ت
درســی تعریــف یمکنــد امــا ارتبــاط بــا جامعــه و دولــت برق ـرار
یمگــردد .دانشــگاه فــردویس مشــهد در ش�ق و مرکــز ایـران بــه
ن 
ن
انسا� الگو و عالوه
لحاظ جامعیت ،زیرساختها و نخبگان
بــر آن دارای راهـ بـرد و مرجعیــت علــی مناسـ بـی اســت .بخــش
پژوهــش بــر اســاس تمرکــز سیاس ـتگذاری ،شــاخصهای
مطلــو� دارد و بــر بخــش آمـ ش
ـوز� نـ ی زـ� تأکیــد شــد ه اســت .در
ب
م�هــای مســئولیتپذیری
طو ش 
چشـمانداز آینــده دانشــگاه خ 
گ
اجتمایع و هویت میل خراسان فضا را برای اقدامات فرهن�
و اجتمــایع همــوار خواهــد کــرد .گزارههــای بــاال بــه لحــاظ
ذهنیــت محافظهکارانــه تثبیــت وضــع موجــود و ر ض
ا� بــودن
نشــهری کــه در بــاال آمــد بــا یــک ســؤال
بــه فرآیندهــا اســت .آرما 
یمتــوان متفــاوت دیــد و آیــا جهــان غـ یـر از
مواجــه اســت؛ آیــا 
نما�
آنگونه که خود را بر ما پدیدار ساخته است ،امکا 
ن باز ی
دیگــری نـ ی زـ� دارد؟
ت
ن
شــکاکیت ،پرســش ،انتقــاد و متفــاوت نگریســ� امــکان عبــور
یمســازد .اندیشــه تنهــا فکــر و ذهنیــت
از کلیش ـهها را فراهــم 
ن
توهــی نیســت ،بلکــه اجتمــاع انســانها بــه ســازههای ذهــی
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گ
بســت� دارد و ممکــن اســت ســاختمان ،ســازمان ،بودجــه و
انسانها در وضعیت مطلوب باشند و در شبکههای قدرت
ـو� ایفــا کننــد امــا در باطــن ،در ذهــن و
نقــش خویــش را بــه خـ ب
.
نشــهر دیگری به رس برند حکیم ابوالقاســم فردویس
در آرما 
تســازترین رویدادهای ســیایس
نشــهر ایران را در رسنوش 
آرما 
ـاط� ،فلســفه ،ســبک
بــا منطــق مــی حفــظ کــرد و تاریـ ـ ــخ ،اسـ ی
نشــهری
مملک ـتداری و فرهنــگ ای ـران را در ســازهای آرما 
پ�افکنــد بــه گونـهای کــه هیــچ بــاد و بــار نا� آن را گزنــد نرســاند.
نشــهر دارد کــه البتــه
دانشــگاه فــردویس مشــهد نـ ی زـ� نیــاز بــه آرما 
ت
ن
گش�
عدم قطعیتهای اقتصادی و سیایس مانع از پدیدار
تهــای پراکنــده،
آن شــده اســت .دانشــگاهها بــه علــت ذهنی 
نشــهری در
�شــمار؛ آرما 
صگ ـرا و اهــداف ب 
رشــتههای تخص 
ت
انفصال از جامعه ،دولت و ح� اعضای خود پدید آوردهاند
نشــهر دارد امــا در محتــوای الگــودار و
کــه تنهــا ظاهــر آرما 
فنــون راهـ بـردی ب ـرای دولــت وکشــور ای ـران متوقــف شــدهاند.
دانشــگاه فــردویس هماننــد نــام فــردویس بــا عقالنیــت و فرارفـ ت ن
ـ�
از فرمالیســم یمتواند عدم قطعیتهای ســیایس و اقتصادی
نکــه بــر دوگان ههــای زیــر فائــق آیــد.
را کنــار نهــد بــه ش�ط آ 
-1سیاســت یــا برنامــه :برنامــه ،تعیـ ی ن
طمـ شـی متناســب بــا
ـ� خ 
یل کــه
ش�ایــط انسـ نـا� و بودج ـهای در ســازمان اســت در حــا 

سیاســت ،بــه معنــای فکــر و اندیشــه در بسـ تـر شــبکههای
�طــرف و
قــدرت ب ـرای جه ـتدیه امــور اســت .برنامــه ب 
ت
غـ یـر ش
ثبا�هــا را
نهــا و ب� 
ارز� اســت و توانـ یـا� غلبــه بــر بحرا 
ندارد .سیاســت ،فراتر از ســازمان اســت و برخالف برنامه که
نزیســت انســانهای خــاق توجــه
سیســتیم اســت ،بــه جها 
ف
ن
تدب� فراسازما� هستند
دارد .برنامهها ،سیاستگریز و نا� ی
بــه نحــوی کــه نیمتواننــد مبـ نـا� ،مفاهیــم و فنــون قــدرت را بــه
عنــوان متغـ یـر حســاب کننــد .هیــچ دانشــگایه نتوانســته اســت
نشــهر متصــل بــه اعضــا ،جامعــه و حکومــت تأســیس
آرما 
نکــه از سیاس ـتگذاری اســتفاده
کنــد و تــداوم بخشــد جــز آ 
کــردهاســت .وجــه تمایــز انســان بــه حیــات ســیایس و اندیشــه
سیاستگذارانه است که در آن فرهنگ و اخالق شهروندی
یمگـ یـرد.
یهــای اب ـزاری را 
جــای کنشگر 
-2تمرکــز یــا خالقیــت :برنامــه و ســازمان بــا تفکـرات سیســتیم،
رویکــردی اب ـزاری و تصدیگرایانــه پیــدا یمکننــد .در حــایل
کــه اجتماعــات دانشمحــور هماننــد دانشــگاه نیــاز دارنــد
خطو ش
ت
م�های رفایه ،زیرسـ ت
حاکمی� از ســوی
ـاخ� و قواعد
ت
مرکــز تضمـ ی ن
ـ� گــردد و در صــور� کــه برنام هریــزی متمرکــز
ایده دانشگاه «7
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در نهادهــای باالدسـ تـی بــه قصــد اج ـرا صــورت گـ یـرد نــویع
مداخلهگر یا� و یکدستسازی روی خواهد داد .آرمانشهر
فــردویس در صـ ت
یمگـ یـردکــه اســاتید دانشــگاه قــدرت
ـور� شــکل 
و نز
لســازیهای
م�لــت داشــته باشــند و مــدام از ســوی روا 
یکدســت اســتیضاح نگردنــد .تمرکــز برنام ـهای حـ تـی اگــر بــر
فلســفه افالطـ ن
ـو� نـ ی زـ� اســتوار گــردد جامع ـهای بســته خلــق
نکــه اســاتید ،کارمنــدان و دانشــجویان
یمکنــد بهخصــوص آ 
هــر یــک نخبـ ن
غ�قابلپیشبیـ نـی هســتند و
و
ـدی
ـ
ع
چندب
ـگا�
ی
در نظــی خودجــوش درآمــدز یا� ،مســئولیتپذیری اجتمــایع،
ین
ب�الملــی شــدن ،دفــاع از هویــت مــی ای ـران ،رسآمــدی
ت
ش
ش
آموز� و پژوه� را عملیا� یمکنند .هرگونه دخالت دادن
نشــهر
گزارههــای متمرکــز ،نظــم خودجــوش و متعــادل آرما 
فــردویس را بهه مریختــه و فرمالیســی یکدســت و خشــک
حاکــم یمگردانــد.
-3فرد یا شبکه :محیط آنارشیک منطقه خاورمیانه ،گرفتار
یهــای
شــدن در حاشــیههای عــر اطالعــات و اراده مرکــز باز 
ین
ب�الملــی بــر اعمــال تحریــم ،فرهنــگ شــبکهای و ارتباطــات
اجتمــایع در ایـران را بــه حاشــیه کشــانده اســت .بودجــه ایـران
ض
توانا�
به سمت تقسیم در نیازهای �وری حرکت یمکند و ی
ش
حلوفصل مسائل بنیادین وخلق پی�انهای توسعه را ندارد.
در ایــن ش�ایــط نســل جــوان ،ت
این�نــت و شــبکههای اجتمــایع،
لکــرده و اندیش ـههای ه مراســتا بــا
زنــان خــاق و تحصی 
تحوالت ی ن
ب�الملل درعدم قطعیتهای سیایس واقتصادی؛
مزیتهای توسعهای خویش را از دست یمدهند .آرمانشهر
شهــای کــی نـ ش
ـا� ازکارهــای
فــردویس نـ ی زـ� در ســیاهچاله گزار 
فردی گرفتار یمشود که نتیجه آن کم شدن پیوند دانشگاه با
هم�طــورکاهــش حــس تعلــق
جامعــه و نهادهــای حکومــت و ی ن
دانشجویان و اساتیدی است که بهجای شبکهسازی جهت
آبـ ن
ـکوفا� خــود و خانــواده
ـادا� ای ـران بــه فکــر مهاجــرت و شـ
ی
شهــای گــروه
جها و پای 
هســتند .هــر چنــد بــر اســاس نظرســن�
گ
مطالعــات و برنام هریــزی فرهنــی -اجتمــایع دانشــگاه فــردویس
اغلب شاخصهای حس تعلق ،مسئولیتپذیری اجتمایع،
طهــای پ�امـ ن
ـو�
اعتمــاد و رسمایــه اجتمــایع دانشــگاه از محی 
ی
بیشـ تـر اســت امــا دانشــگاه فــردویس نـ ی زـ� اجتمــایع در دولــت
کشــور ایـران اســت.
ن
اکنــون در هفتادمـ یـ� ســال تأســیس دانشــگاه فــردویس مشــهد
بایــد دســتاوردها و نتایــج را مــورد بــرریس دقیــق و مبنـ یـا� ق ـرار
داد .اینکــه چـرا دانشــگاه ایجــاد شــده اســت؟ نســبت دانشــگاه
بــا ســنت ای ـران چیســت؟ در ف ـراز و فرودهــای ســیایس و
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اقتصادی چه کردهایم؟ فرهنگ حاکم بر دانشــگاه چیســت؟
طمـ شـی در حرکــت هســتیم و
بــه ســوی کــدام سیاســت و خ 
فلســفه دانشــگاه فــردویس چیســت؟ در عــر اطالعــات و بــا
گ�ی جوامع شبکهای فرصتها و تهدیدهای دانشگاه
شکل ی
ها� در
کــدام اســت؟ بــا افزایــش دانشــجویان زن آیــا سیاسـت ی
نهــا وجــود دارد؟ نســبت دانشــگاه بــا
جهــت توانمندســازی آ 
فرهنــگ مــی و حکمــت خراســان چگونــه اســت و جایــگاه مــی
و ین
ب�الملــی دانشــگاه فــردویس کجــا اســت و چــه بایــد باشــد؟
ها� اســت کــه از ســوی گــروه مطالعــات
ایــن مــوارد پرس ـش گ ی
و برنام هریــزی فرهنــی و اجتمــایع دانشــگاه فــردویس مطــرح
یمگــردد و بـ خ
ـر� از دانشــجویان ،کارمنــدان و اســاتید پاســخ

ش
دادهانــد کــه در ایــن شــماره منتــر شــده اســت .پذی ـرای
اندیش ـهها و اید ههــای شــما هســتیم.

یادداشتهای اساتید
اه�دی دانشگاه فردویس
تأمیل در سند ر ب
زیباسازی و هویت ش
ی ن
هفتادم� سال تأسیس دانشگاه فردویس مشهد
بخ� به فضای پردیس دانشگاه در
مسئولیتپذیری اجتمایع در دانشگاه به چه معنا است؟
غ�دانشگایه دانشگاهیان؛ اصالح یا ابداع
رفتار ی
مشارکت ذینفعان :الزام برنامهریزی در دانشگاههای نوین
رییس ،مدیر و دیگر هیچ
فرهنگ کیفیت در دانشگاه
تن
داش� ،دین من است
دوست
تحلییل بر آینده دانشگاه در قرن بیست و یک
یب�نالملیل شدن یا محیل شدن دانشگاه؟
ی ن
هفتادم� سال تأسیس دانشگاه فردویس
دانشگاه فردویس و روابط یب�نالملل در
کارآفری�؛ همه یا خ
ن
بر�؟
گ
گزارش فرهن� دانشکده علوم دانشگاه فردویس مشهد در سالهای تحصییل  97و 98

تأملی در سند راهبردی
دانشگاه فردوسی مشهد

گ
(گفتوگو با ت
دک� حمیدرضا طاهری ،معاون فرهن�-اجتمایع و دانشجوی)
مصی� | دانشجوی کارشنایس ارشد علوم سیایس
فاطمه
ب
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ســند راهـ بـردی دانشــگاه فــردویس مشــهد ،در انتهــای مسـ یـر ده
ســاله خــود ق ـرار دارد و دانشــگاه در حــال تدویــن دومـ ی ن
ـ� ســند
اه�دی است .در این سند تالش بر این بوده است تا عالوه
ر ب
گ
ش
ش
بــر توجــه بــه مســائل آمــوز� و پژوهــی بــر مســائل فرهنــی،
اجتمــایع و ســیایس چــون حضــور زنــان ،دانشــگاه شــبکهای،
مکتــب خراســان ،دانشــگاه سـ ب زـ� و ...نـ ی زـ� پرداختــه شــود .در
همـ ن
ـ� زمینــه مصاحبـهای بــا دکـ تـر حمیدرضــا طاهــری ،معــاون
ی گ
ـجو� انجــام شــده اســت ،تــا نقــش
فرهنــی ،اجت گمــایع و دانشـ ی
مسائل فرهن� ،اجتمایع و سیایس در سند پیشرو را از نگاه
ایشــان جویــا شــویم.
-1بــر اســاس ســند راهـ بـردی ابتــدا پژوهــش و ســپس آمــوزش
مــورد تأکیــد قـرارگرفتــه اســت ،بهنحــوی کــه غالــب کارنامــه
یهــای دانشــگاه بــه ســمت پژوهــش حرکــت
گ� 
و جهت ی
ز
شهـ یـا� ب ـرای تقویــت بخــش
یمکنــد و در ادامــه نـ یـ� تال 
آموزش صورت گرفته است .فرهنگ ،اجتماع و سیاست
در دانشــگاه چــه جایــگایه دارد ؟
دانشــگاه مجموعهای اســت که نیمتوان بخشهای مختلف
آن را جــدا کــرد .ب ـرای سیاس ـتگذاری الزم اســت بــه شــیوه
اســتقر یا� واحدهــا ،کارویژههــای معیـ نـی داشــته باشــند تــا در
ســطوح طـرایح ،اجـرا و ارزیــا� بتــوان بــه اهــداف تعیـ ی ن
ـ� شــده
ب
دســت یافــت .ال ـزام اســناد باالدسـ تـی و امــکان رســیدن بــه
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شــاخصهای کــی باعــث گردیــد در ســالهای اخـ یـر توجــه و
تمرکــز دانشــگاهها بــه ســمت پژوهــش ســوق پیــدا کنــد .چنـ ی ن
ـ�
ش
آموز� و نســل
ف شــده بود که دانشــگاههای نســل اول
تعری 
ش
دوم پژوهــی هســتند .ایــن اجمــاع نظــر سیاس ـتگذاران و
کارشناســان باعــث گردیــد آمــوزش بهخصــوص در ســطوح
کارشــنایس بــه حاشــیه رود و ســطح پژوهــش در مـ ت ن
ـ� ق ـرار
گـ یـرد .بــه تدریـ ـ ــج کاسـ تـیها مشــخص گردیــد و آنچــه حـ تـی در
تحــول ســوم بــه ســمت کارآفریـ نـی و یــا نســل جدیــد دانشــگاهها
تســاز
بــر اســاس اثرگــذاری اجتمــایع رویکردهــای یکدس 
نچــه
یمگــردد .در همــه ایــن تحــوالت پارادایــی آ 
مشــاهده 
مغفــول اســت توجــه بــه فرهنــگ و اجتماعــات انسـ نـا� اســت
کــه روح حاکــم بــر فضــای دانشــگاه اســت .اســتاد ،دانشــجو،
نچــه
اماکــن و همــه زیرســاختها در حکــم جســم هســتند و آ 
روح دانشگاه و زیست اصیل آکادیم را فراهم یمسازد فضای
گ
پرشــور ،خــاق و رسشــار از انــرژی فرهنــی و اجتمــایع اســت.
گ
اگــر بخــش فرهنــی و اجتمــایع کنــار بــرود و یــا بهعنــوان ابـزاری
جهــت نشــاط ش
بخ� بــه آمــوزش و پژوهــش در نظــر گرفتــه
شود دانشگاه شبیه به مراکز آموزش آزاد و ن
ف�حرفهایهای
کشــور خواهــد شــد .ســیمای دانشــگاه بــه فضــای انتقــادی و
یمگــردد کــه در ســاحت فرهنــگ دانشــگاه اتفــاق
اندیشـهای بر 
گ
یمافتد .صورت و محتوای آموزش و پژوهش بخش فرهن�
و اجتمــایع اســت.
اه�دی قبیل دانشگاه فردویس مشهد را چطور
-2برنامه ر ب
نچــه بــوده اســت؟
ارزیـ بـا� یمکنیــد؟ نقــاط قــوت و ضعــف آ 
دانشــگاه فــردویس مشــهد بــا قدمــت هفتــاد ســاله و جایــگاه
منحرصب هفــرد در ای ـران ،فرهنــگ برنامهنویــی و داشـ ت ن
ـ�
ســند را شــکل داد .معاونــت برنام هریــزی و توســعه منابــع
گ
دانشــگاه فردویس همیشــه یاریگر بخش فرهن� و اجتمایع
بــوده اســت .نوشـ ت ن
ـ� ســند اول توســط معاونــان ،مدی ـران و
کارشناســان خردمنــد بــا رسمایــه اجتمــایع بــاال شــکل گرفــت
هم�کــه دانشــگاه ســند راهـ بـردی و چش ـمانداز ،مأموریــت
و ی ن
و برنام ههــای مشــخص داشــت در کشــور رسآمــد بــود .ســند
قبــی نقــاط قــوت ف ـر ن
اوا� دارد از جملــه مطالعــات پشــتیبان
علــی و دقیــق ،بهرهگـ یـری از تیــم کارشــنایس رشــته مدیریــت،
شهــای دانشــگاه
بــرریس اســناد باالدسـ تـی ،توجــه بــه همــه بخ 
هم�طــور سیســتم امایاس کــه نظــارت و مـ ی زـ�ان تحقــق را
و ی ن
برریس یمکرد .هنوز دو سال از برنامه قبل با�قمانده است و
آنچه در بخشهای مختلف دانشــگاه محقق شــده اســت تا
یمتــوان بــه
حــدی نتیجــه برنامــه قبــی اســت .از نقــاط ضعــف 
هدفهای متعدد اشاره کردکه تحقق همه آنها امکانپذیر
نیســت و بـ خ
ـر� از اهــداف نـ ی زـ� ابهــام دارنــد و تعریــف عملیـ تـا�

هم�طــور در نوشـ ت ن
ـ� ســند بــا توجــه
نهــا مشــخص نگردیــد .ی ن
آ
نکــه دانشــگاه ســازمان آگایهمحــوری اســت وکارمنــدان،
بــه ای 
اســاتید و دانشــجویان صاحبنظــر هســتند و احســاس تعلــق
بــاال اســت بایــد تــا ریزتریــن و ئ
شهــا بــه لحــاظ
جز�تریــن بخ 
مصاحبــه و جم ـعآوری اطالعــات پیــش یمرفــت کــه تــا حــدی
گ
دوگان�هــای تمرکزگ ـر یا� یــا

ایــن امــر محقــق نشــد .ســند قبــی
تمرکــززدا� ،ی ن
ب�الملــی یــا بــویم ،فردگ ـر یا� یــا جم عگ ـر یا� و
ی
بســیاری از دوگان ههــای مهــم دانشــگاه را کــه ریشــه در فلســفه
دانشــگاه دارد بــا خــود داشــت و ایــن روایــت امــکان تفسـ یـر
بخـ شـی را در حـ ی ن
ـ� اجـرا نداشــت .مطالعــات فلســفه دانشــگاه
بــه لحــاظ اتخــاذ فلســفههای متناســب بــا دانشــگاه فــردویس
یمتوانســت راهگشــا باشــد.
-3اگــر برنامــه دوم بخواهــد متناســب بــا نیازهــای روز باشــد
بــرکــدام ش
نهــای کلیــدی یمتوانــد تأکیــد داشــته باشــد؟
پی�ا 
بـ خ
ـر� از ش
نهــای کلیــدی چــون افزایــش حضــور زنــان،
پی�ا 
تکنولــوژی اطالعــات ،موضوعــات محیــط زیسـ تـی و ...در
برنامــه قبــل در مرکــز ق ـرار نگرفتنــد .بــر اســاس مطالعــات
آیند هپــژویه ،دانشــگاهها در حــال شــبکهای شــدن هســتند و
تکنولــوژی اطالعــات فقــط زیرســاخت نیســت بلکــه آمــوزش،
گ
پژوهــش ،اداری و مــایل و بــه خصــوص فرهنــی و اجتمــایع
شهــا
گ�نــد .پژوه 
تحــت تأثـ یـر تکنولــوژی اطالعــات ق ـرار یم ی
یمگـ یـرد،
م�بــاز و تحقیقــات بــه صــورت شــبکهای انجــام 
ت ن
گروههــای شــبکهای فرامــی اطالعــات را جمـعآوری و تفسـ یـر
ً
یمکنند و اساسا با مفهوم دانشگاه شبکهای مواجه خواهیم
بــود .هرگونــه کمتوجــی بــه موضــوع دانشــگاه شــبکهای امــکان
رقابــت مــی و ی ن
ب�الملــی را از دانشــگاه فــردویس ســلب خواهــد
گ
تهــای فرهنــی و اجتمــایع و حـ تـی در رفــاه و
کــرد .در فعالی 
ســامت ،شــبکههای اعضــای دانشــگاه فــردویس مشــهد
یعـ نـی کارمنــدان ،دانشــجویان و اســاتید اهمیــت پیــدا یمکنــد.
غ�رســی ،خودجــوش و داوطلبانــه کــه محیــط
فعالی 
تهــای ی
نهــا خواهــد آمــد شــبکههای فعــایل
ـای� نـ ی زـ� بــه کمــک آ 
سـ ب
گ
یمزنــد .تکنولــوژی
از رویدادهــای فرهنــی و اجتمــایع را رقــم 
اطالعــات متغـ یـر اصــی تحــوالت قــرن بیســت و یکــم اســت.
نهــا بــه دانشــگاه
از ســوی دیگــر پیـ شـران زنــان و افزایــش ورود آ 
لزوم توانمندســازی را مطرح یمکند .توانمندســازی در جهت
برعهــده گرفـ ت ن
تهــای
شهــای اجتمــایع کــه نیــاز بــه مهار 
ـ� نق 
سیاس ـتگذاری جهــت پــرورش رهـ بـران آینــده دارد.
ره�ان خالق وکنشگران توانمند به
دانشگاههای مطرح دنیا ب
ن
.
جامعــه تحویــل یمدهنــد تــا بـرای کشــور نقشآفریــی کننــد از
ایده دانشگاه «11
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این منظر یمتواند به عنوان ش
پی� نا� کلیدی در سیاستهای
گ
فرهنــی و اجتمــایع دانشــگاه محســوب گــردد.
-4در ســند چش ـمانداز پی ـشروی دانشــگاه کــه در حــال
گ
ـجو� را
نــگارش اســت ،بخــش فرهنــی -اجتمــایع و دانشـ ی
چگونــه ارزیـ بـا� یمکنیــد؟
ل گرفتــه اســت اکنــون در
بــا تجربیــات ارزشــمندی کــه شــک 
قســمت مطالعــات پشــتیبان و در قســمت شــورای راهـ بـردی
معاونــت فــاد حضــور دارد و هــرکمــی کــه معاونــت برنام هریــزی
و توســعه منابــع انسـ نـا� داشــته باشــد بــه جهــت خدمــت بــه
گ
دانشــگاه و افزایــش وزن قســمتهای فرهنــی ،اجتمــایع و
دانشجو� انجام خواهیم داد .گروه مطالعات و برنام هریزی
گ ی
شهــا و
حهــای مطالعـ تـا� و پای 
فرهنــی و اجتمــایع طر 
شهــای مناسـ بـی در چنــد ســال اخـ یـر در مــورد بخــش
آمای 
گ
نهــای علــی ،انجمــن صن ـیف  ،پایــش فضــای فرهنــی
انجم 
بشــنایس
و اجتمــایع ،تجرب هنــگاری مدی ـران ادواری ،آسی 
ش
ن�یات ،آسیبشنایس برنامه و بودجه معاونت انجام داده
است که دادهها را در اختیار مطالعات پشتیبان قرار خواهیم
ً
تقریبا به طورکامل وضعیت موجود ن
داد.
یع� نقاط قوت و
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ضعف و تهدیدها و فرصتهای معاونت فاد و قسمتهای
مربــوط بــه آن درگــروه مطالعــات موجــود اســت کــه از طریــق
ل گرفتــه اســت ب ـرای نوشــته شــدن،
ارتبــایط کــه اکنــون شــک 
یمگـ یـرد.
برنام ـهای کارآمــد در اختیــار تیــم مطالعــات ق ـرار 
گ
هم�طــور بــرریس محیــط داخــی فرهنــی
فلســفه دانشــگاه و ی ن
اه�دی
و اجتمایع را معاونت کمک خواهد کرد .در شورای ر ب
یز
ن� معاون فاد حضور دارد و همفکریهای الزم در خصوص
گ
دانشجو� انجام خواهد
تقویت بخش فرهن� ،اجتمایع و
ی
گرفــت .خوشــبختانه فضــای موجــود بهگون ـهای اســت کــه
شهــا بــه یکدیگــر بــه
هماف ـز یا� ،مشــورت و یــاری رســاندن بخ 
شــکل مناسـ بـی در جریــان اســت کــه ایــن خــود گونـهای از بلــوغ
سیاس ـتگذاری و برنامهنویــی اســت.
گ
ن
-5بــه عنــوان پرســش پایــا� ،آیــا معاونــت فرهنــی -اجتمــایع
دانشجو� دانشگاه فردویس مشهد در بخشهای مرکز
و
ی
ن
تبــد� ،رفــاه و ســامت وگــروه مطالعــات و
مشــاوره ،تربی 
گ
ین
برنامهریــزی فرهن�-اجتمــایع یمتوانــد نقشآفری ـ الزم
نهــا
را در برنامــه دوم داشــته باشــد و جهــت هــر یــک از آ 
چگونــه خواهــد بــود؟
ً
ـجو�
ـ
ش
دان
ـت
ـ
ن
معاو
دو
ـام
ـ
غ
اد
از
ـد
ـ
ع
کامــا درســت اســت ب
ی
گ
ش از انــدازه سـ ی ن
ـنگ�
و فرهنــی موضوعــات معاونــت فــاد بی ـ 
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تبـ ن
ـد� ،مشــاوره ،تغذیــه،
کســو تربی 
و متکـ ثـر گردیــد .از ی 
خوابــگاه و رفــاه اولویــت دارد و از ســوی دیگــر تشــکلها و
گ
نهــای علــی و امــور فرهنــی ،هـ نـری و اجتمــایع کــه
انجم 
و� زیــاد طلــب
جمــع شــدن آ 
نهــا در یــک معاونــت تــوان و نـ یـر ی
گ
کث� مطالبات فرهن�،
یمکند .همه امور دانشجویان و جمع ی
اجتمــایع و ســیایس دانشــگاه بــر دوش معاونــت فــاد اســت و
طبیــی اســت کــه ب ـرای ایــن مــورد نیــاز بــه اتــاق فکــر و مرکــز
اه�دی بود وگروه مطالعات و برنام هریزی برای این منظور
ر ب
ض
ز
تأســیس گردیــد .در حــال حــا� نـ یـ� بــه جهــت برنام هریــزی،
ـن� ،پایــش رسارسی ،تجرب هنــگاری و مدیریــت مــایل
نظرسـ ج
گــروه مطالعــات بــازوی فکــری معاونــت اســت .هــر شــش مــاه
یا� برنامهوبودجهای یمشوند .سامانه
یکبار مدیریتها ارز ب
.
شهــای
ـن� فصــی در حــال ط ـرایح اســت همــه بخ 
نظرسـ ج
معاونــت در راســتای کمــک بــه تهیــه برنامــه دوم بــا محوریــت
گروه مطالعات هماهنگ شــدهاند و به امید خدا بتوانیم در
مسـ یـر تحقــق اهــداف دانشــگاه حرکــت کنیــم.

ایده دانشگاه «13

زیباسازی و هویت بخشی به فضای
پردیس دانشگاه در هفتادمین سال
تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد

ن
ت
دک� فاطمه ماه وان| استادیار گروه زبان و ادبیات فاریس دانشکده ادبیات و علوم انسا�
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مقدمه
ن
هفتادم� سال تأسیس دانشگاه فردویس،
طرح گرایمداشت
ی
ف
اقــدایم خجســته جهــت معـ ّـر� ایــن دانشــگاه بهعنــوان یــی از
مهمتریــن و قدییمتریــن دانشــگاههای کشــور اســت .یــی از
ملزومــات چنـ ی ن
ـ� اقــدام فرخنــدهای ،زیباســازی و
ب ـهآر یا� فضــای دانشــگاه بهعنــوان یــی از شــاخصترین
سهــای دانشــگایه و ّ
توجــه بــه ارتقــای ّ
کیفیــت محیــط
پردی 
شبــرد ایــن مهــم ،الهــام
اســت .یــی از راهکارهــا در مسـ یـر پی 
گرف� از ّ
تن
محییط دانشگاههای برجستۀ جهان است.
طرایح
ِ
این مقاله در نظر دارد تا با تکی ه بر مشاهدات نگارنده از چند
کم�یـ ـ ــج ،بریتــش
دانشــگاه مطــرح جهــان نظـ یـر دانشــگاههای ب
ّ
ـی ایــن دانشــگاهها الهــام
کلمبیــا ،لیــدن و ...از طــرایح محیـ ِ
اهکارها�
گرفته و درگام بعد با بویم کردن این شاخصهها ،ر
ی
جدیــد ب ـرای زیباســازی و ّ
هویتبخـ شـی بــه فضــای دانشــگاه
فــردویس مشــهد ارائــه دهــد .مقالــۀ حـ ض
ـا� ایــن شــعار را پیــش
ن
«جها� بیندیشیم و منطقهای عمل کنیم»!
چشم دارد که:
ض
بنابراین در جستار حا� یمخواهیم از طرایح دانشگاههای
بگ�یــم.
جهــان ب ـرای ب هســازی دانشــگاه فــردویس بهــره ی
ّ
در ط ـرایح محیــی چنــد شــاخصه مهــم مــورد توجــه ق ـرار
ّ
یمگــرد از جملــه :ایجــاد حــس ّ
هویــت و تعلــق بــه مــکان ،ایجــاد
 ی
گ
ّ
خالقیــت،
حــس رضایــت و رسزنــد� ،افزایــش کنجــکاوی و

زیباسازی و هویت ش
ی ن
هفتادم� سال تأسیس دانشگاه فردویس مشهد
بخ� به فضای پردیس دانشگاه در

ارتبــاط بــا طبیعــت (ایجــاد آبنمــا ،باغچــه ،برکــه مصنــویع
وّ ،)...
مرمــت و بازســازی معمــاری ای ـر نا� .در ایــن جســتار بــا
ّ
توجــه بــه شــاخصههای اصــی طـرایح محیــی ،چنــد راهــکار
جهــت بهبــود فضــای پردیــس دانشــگاه پیشــنهاد یمدهیــم.
)1دیوارنگاری:
ف
ّ
ّ
یبا� برصی ،معر� فرهنگ و ادب ایران.
مزیت :ز ی
دیوارنــگاری یــی از رایجتریــن شــیوهها ب ـرای ط ـرایح محیــی
اســت .ایــن هـ نـر امــروزه ،بهویــژه در مغــرب زمـ ی ن
ـ� ،تحــت عنــوان
اهمیــت خــایص پیــداکــرده و ّ
گرافیـ تـی ّ
توجــه همــگان را بــه خــود
جلــب نمــوده اســت.
هـ نـر دیوارنــگاری در ای ـران هنــوز آنچنــان کــه بایــد جــای خــود
را بــاز نکــرده و نمون ههــای انــدیک از آن رساغ داریــم .از ت
به�یــن
ّ
نمون ههــای دیوارنــگاری کــه بــا فرهنــگ و ّ
هویــت مــی و مذهـ بـی

نمونهای از ن
ه�گر ت
افی� در مغرب ی ن
زم�

مــا نـ ی زـ� تناســب دارد ،دیوارنــگاری مـ تـرو امــام حسـ ی ن
ـ� (ع) اســت
کــه یــی از نگارههــای شــاخص قوللــر آقــایس بــا مضمــون ظهــر
یمتــوان از نگارههــای
عاشــورا را بازنمایانــده اســت .ب�تردیــد 
طهماس�
نظ� شاهنامه
شاهنامه ،به ویژه نسخ برجستهای ی
ب
و شاهنامه بایسنغری ،برای دیوارنگاری دانشگاه فردویس به
نحــو نیکــو بهــره گرفــت.
نهــای مناســب ب ـرای دیوارنــگاری،
نیـ بـا� :یــی از مکا 
مکا 
دانشــکده علــوم اســت .مــن نی مســال گذشــته بــا دانشــجویان
ایــن دانشــکده درس فــاریس عمــویم داشــتم و ب ـرای آمــوزش
نهــا خواســتم تــا مشــکالت دانشــکده
شــیوه «نام هنــگاری» از آ 
را در قالــب یــک نامــه اداری مطــرح کننــد .تعــداد زیــادی از
و� دانشــکده و سـ ن
دانشــجویان از نمــای بــر ن
ـیما� بــودن نمــا
ی
گالیه داشتند .دیوارنگاری یمتواند در بهبود وضعیت برصی
نمــای دانشــکده علــوم کمــک شـ ن
ـایا� کنــد.
)1الف-شعرنگاری:
عالوهبر استفاده از تصاویر برای دیوارنگاری ،شیوهی دیگری
که با ّ
هویت دانشگاه فردویس تناسب دارد ،استفاده از ابیات
شــاخص شــاهنامه ب ـرای زینــت ســینهی خــایل دیوارهاســت.
همچنـ ی ن
یمتــوان از ابیــات نــاب شــاعران خراسـ نـا� (اخــوان
ـ� 
ن
ثالــث ،شــفییع کدکــی ،محمــد قهرمــان و )...اســتفاده کــرد تــا
هم به زیبا� دیوارها کمک کند و هم ش
اد� و
بخ� از ی
م�اث ب
گ ی
فرهنــی مــا بــه همــگان معـ ّـر ف� شــود.
نیـ بـا� :مرکــز آمــوزش زبــان مــکان مناسـ بـی بـرای شــعرنگاری
مکا 
ن
است تا از این طریق دانشجویان یب�الملیل با ادبیات فاریس
بیشـ تـر آشــنا شــوند و بخـ شـی از ابیــات را در ذهــن بســپارند.
ّ
شعرنگاری تا آنجا یمتواند موثر واقع شود که در شهر لیدن
هلنــد کــه یــک شــهر دانشــگایه اســت ،هــر یــک از دیوارهــای
شــهر بــه شــعر یــی از شــاعران ّ
مزیــن شــده اســت .شــعرها از
نهــای مختلــف انتخــابشــده و بــا همــان خــط بــر دیــوار
زبا 
ن
رسزم�های مختلف به همگان
نقش بسته است تا فرهنگ
ی
معـ ّـر ف� شــود .از ای ـران هــم شــعر «بــه کجــا چنـ ی ن
ـ� شــتابان؟»
ت
ن
کدک� به خط فاریس برای شــعرنگاری انتخاب
دک� شــفییع
و بــر یــی از دیوارهــای دانشــگاه نقــش بســت.

ایستگاه ت
ین
حس� (ع) ،نگاره ظهر عاشورا
م�و امام
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زیباسازی و هویت ش
ی ن
هفتادم� سال تأسیس دانشگاه فردویس مشهد
بخ� به فضای پردیس دانشگاه در

شعر ت
ن
کدک� بر دیوار دانشگاه لیدن هلند
دک� شفییع

)ب-دیوارخاطرات
ّ
ّ
مزیت :ایجاد حس تعلق دانشجویان به دانشگاه
ّ ّ
برای اینکه حس تعلق دانشجویان به دانشگاه تقویت شود
گ
و هــر دانشــجو بتوانــد «بــه یــادگار نویســد خــی ز دلتنــی»
یمتوان دیواری را تحت عنوان «دیوار خاطرات دانشجویان»
در نظــرگرفــت.
ّ
نیـ بـا� :ایــن دیــوار یمتوانــد بــه طــور مجــزا در دانشــکدهها
مکا 
یمتــر ،نظـ یـر بخـ شـی از دیــوار
باشــد یــا اینکــه یــک فضــای عمو 
ســلف پردیــس و یــاس را بـرای ایــن کار ّ
مهیــا و ســازماندیه کــرد.
چنـ ی ن
ـ� اقــدایم در دانشــگاه لیــدن نـ ی زـ� صــورت گرفتــه اســت .در
دانشــگاه لیــدن یــک اتاقــک قدیــی بــه ایــن کار اختصــاص داده
ـجو� کــه از ایــن دانشــگاه
شــده ،بــه ایــن ترتیــب کــه هــر دانشـ ی
یمشــود روی دیــوار ایــن اتــاق امضــا یمکنــد.
فارغالتحصیــل 
در میــان امضاهــا ،امضــای اف ـراد شــاخیص نظـ یـر رنــه دکارت
یمشــود .یــک راهــکار دیگــر طـ ّـرایح «دیــوار اضطـراب
نـ ی زـ� دیــده 
ن
دانشــجویان» اســت تا مکا� فراهم آید که دانشــجویان پیش
از امتحان خیط به یادگار درباره اضطراب امتحان ثبتکنند.

دیوار خاطرات دانشگاه لیدن ،دانشجویان فارغالتحصیل روی دیوار امضا یمکنند
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)ج-نیمکتیادبود
مزیت :ایجاد حس ّ
ّ
هویت ش
بخ�
ً
نهــای انــدیک بـرای نشسـ ت ن
ـ� و بعضــا
در محوطــه پردیــس ،مکا 
.
نهــای
بحــث وگفتگــوی دانشــجویان تعبیــه شــده اســت مکا 
ً
نشسـ ت ن
ـ� معمــوال در محوط ـهی اط ـراف دانشــکدهها اســت،
تن
ویل حد فاصل ی ن
نشس�
ها� برای
ب� دانشکده
ها از نیمکت ی
ّ
ّ
خــایل اســت .ب ـرای نمونــه حــد فاصــل دانشــکده ادبیــات تــا
دانشــکده علــوم ،هیــچ نیمکـ تـی ب ـرای نشسـ ت ن
ـ� نیســت .یــک
راهکار مناسب یمتواند این باشد که فضاهای خایل دانشگاه
تهــای یادبــود اســتادان بــزرگ پــر کنیــم؛ یعـ نـی
را بــا نیمک 
بگ�یــم و بــر روی هــر نیمکــت ،نــام یــی
نیمک 
تهـ یـا� در نظــر ی
ّ
.
از شــخصیتهای برجســته دانشــگاه را حــک کنیــم بــر تــارک
دانشــگاه فــردویس نــام بــزر ن
گا� چــون دکـ تـر عــی ش�یعـ تـی ،دکـ تـر
ت
ف
ین
رجا� بخار یا� ،پروفسور
غالمحس� یوس� ،دک�احمدعیل ی
ن
ـو�
فاطــی ،اســتاد آشــتیا� و ...یمدرخشــد .ایــن اقــدام از سـ ّ ی
تجلیــل و یادکــرد مفاخــر اســت و از ســوی دیگــر حــس هویــت
ّ
و تعلق خاطر به دانشــگاه را در دانشــجویان تقویت و تثبیت
ّ
ـجو� بــر روی نیمکـ تـی کــه بــه نــام
یمکنــد .تصــورکنیــد دانشـ ی
ت
ت
ـام�اد بنشــیند ،حــس افتخــار ،انگـ ی زـ�ه،
دکــر ش�یعـ تـی ،دکــر سـ ی
ّ
هویت و رسبلندی با ی ن
هم� اقدام ساده به دانشجویان منتقل
ً
یمتـ ن
ـوا�
یمشــود و حـ تـی تلویحــا ایــن پیــام را یمرســاندکــه :تــو نـ ی زـ� 

ـام�اد ب ـرای دانشــگاه افتخــار
روزی همچــون ش�یعـ تـی یــا سـ ی
بیافریـ نـی و بدرخـ شـی!
ز
کم�ی ــج انگلستان ین� ی ن
چن� اقدایم صورت گرفته
در دانشگاه ب
ّ
ت
است .فضای کالجهای این دانشگاه و ح� مکانهای عمویم
نظ� پارکها پر اســت از نیمکتهای یادبودی که نام بزرگان
ی
این شــهر بر روی آن ثبت شدهاســت.

کم�ی ــج
پم�وککالج ،دانشگاه ب
نیمکتهای یادبود ،ب

زیباسازی و هویت ش
ی ن
هفتادم� سال تأسیس دانشگاه فردویس مشهد
بخ� به فضای پردیس دانشگاه در

)د-باغچهگل رسخ
گ
ّ
مزیت :ایجاد حس نشاط و رسزند� ،ارتباط با طبیعت
لهــای ای ـر نا� اســت کــه در
پوشــیده نیســت کــه گل رسخ از گ 
ّ
ادبیــات نـ ی زـ� در وصــف آن شــعرها رسودهانــد .ب�دلیــل نیســت
ت
کــه ز
فی�جرالــد یــک بوتــه گل رسخ را از آرامــگاه خیــام بــا خــود
بــه ســوغات بــه انگلســتان بــرد تــا عطــر آن آرامــگاه ابــدی او را
رسشــار کنــد .پــس شایســته اســت اگــر دانشــگاه فــردویس کــه
بــه نــام دانشــگاه سـ ب زـ� موســوم اســت بــه گیاهــان بــویم ای ـران و
ف
نهـ یـا� را بــا عطــر و رنــگ
نهــا توجــه نشــان دهــد و مکا 
معـ ّـر� آ 
لهــا بیارایــد.
ایــن گ 
نظـ یـر ایــن اقــدام در پردیــس دانشــگاه یـ بو�یس (بریتیــش کلمبیــا
یمشــود کــه بــه جهــت ارتبــاط بــا طبیعــت یــی
درکانــادا) دیــده 
.
از شــاخصترین نمونههاســت گذشــته از چش ـمانداز زیبــای
یمشــود و جاذب ههــای طبیــی
دانشــگاه کــه بــه اقیانــوس منتــی 
ت
آن ،ط ـرایح محیــی دانشــگاه نـ ی زـ� ارتبــاط هرچــه بیشــر بــا
گ
طبیعــت را کــه موجــب حــس نشــاط و رسزنــد� اســت ،پدیــد
آورده اســت .از جملــه کارهــا� کــه بــا ن
ه�منــدی و درایــت انجــام
ی
گرفتــه ،ایجــاد محوط ـهای تحــت عنــوان «بــاغ گل رسخ»
( )Rose Gardenاست .این محوطه که با ایجاد طاقهای
گل و باغچهبندیهای زیبا آراسته شده ،محییط دل ی ز
انگ� و
فرحبخــش را ایجــاد کــرده اســت.

)ه-معماری ایر نا�
یک نکته قابل توجه برای بهبودکیفیت برصی پردیس ،الزام
بــه معمــاری ای ـر نا� در بناهــای تــازه احــداث اســت کــه عــاوه
بــر ّ
هویتبخـ شـی بــه ســاختمانهای دانشــگاه ،چش ـمنواز نـ ی زـ�
هســت .معمــاری ای ـر نا� در تزئینــات داخــل بنــا نظـ یـر اســتفاده
گ
از ش
کا�کاری ،اســتفاده از شیش ـههای رنــی (ســبک معمــاری
ن
چبــری ای ـرا� و ...نـ ی زـ� یمتوانــد مــورد اســتفاده ق ـرار
قاجــار) ،گ 
گـ یـرد.
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مسئولیت پذیری اجتماعی در
دانشگاه به چه معنا است؟
ت
دک� محمدعیل باقرپور | دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد
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افزایــش آگایه و عالقــه ذینفعــان در خصــوص مســئولیتها
ق
و تعهــدات اخــا� ســازمانها باعــث تغیـ یـر رفتــار و ایجــاد
نهــا در خصــوص ایفــای مســئولیت اجتمــایع و
انتظــار بـرای آ 
گزارشــگری آن توســط نهادهــا و ســازمانهای مختلــف شــده
است .ذینفعان شامل افرادی است که عالئق یا منافیع در
ســازمان داشــته و یمتواننــد بــر آن تأثـ یـرگذاشــته یــا از آن تأثـ یـر
پذیرنــد .ذینفعــان نقــش مهــی در موجودیــت ،ش
م�وعیــت و
بقــای ســازمانها دارنــد؛ بنابرایــن انتظــار یمرود کــه انتظــارات،
عالئق و منافع آنها در تمایم تصمیمات و اقدامات سازمان
ازجملــه ایفــاء وگزارشــگری مســئولیت اجتمــایع لحــاظ گــردد.
تعاریف متعدد مسئولیت اجتمایع
تعاریف متعددی برای اصطالح یا مفهوم مسئولیت اجتمایع
یهــای ش
ب�دوســتانه،
ارائــه شــده اســت ازجملــه رسمایهگذار 
ق
انجــام اقدامــات قانـ ن
ـا� و ش
ب�دوســتانه جهــت حفــظ
ـو� ،اخـ
و بهبــود رفــاه جامعــه انجــام اقدامـ تـا� فراتــر از الزامــات قانـ ن
ـو�
بـرای ایجــاد جامعــه و محیــی آرام ،عادالنــه و پایــدار تعهــد و
کمک به بهبود جامعه با انجام فعالیتهای داوطلبانه توجه
ق بـ شـری ،بهداشــت و ایمـ نـی شــغیل کارکنــان،
بــه مســائل حقــو 
گو� ســازمانها
زیس ـتمحییط و توســعه اجتمــایع پاس ـخ ی
ت
فراتر از نقش ت
سن� ارائه صورتهای مایل و مسئولی� فراتر
از ایجــاد ارزش رصف ب ـرای ســهامداران.

مسئولیتپذیری اجتمایع در دانشگاه به چه معنا است؟

در خصــوص مســئولیت اجتمــایع دانشــگاهها نـ ی زـ� ب هطــور
خاص تعاریف زیادی وجود داشته که در ادامه خ
بر� از آنها
ن
ـفیجا� و همــکاران ( )2012مســئولیت
یمگــردد .اسـ
ارائــه 
اجتمــایع دانشــگاه را بهعنــوان تعهــد و مشــارکت دانشــگاه در
جوامــع مرتبــط بــا خــودش از طریــق آمــوزش (انتقــال دانــش)،
ارائــه خدمــات ،تحقیــق ،تعلیــم و اعطــای بورســیه تحصیــی
تعریــف یمکنــد .مســئولیت اجتمــایع دانشــگاه یمتوانــد
ق
بهعنــوان فلســفه یــک دانشــگاه ،نگــرش (رویکــرد) اخــا� بــه
ن
جها� بهمنظور پایدار
توسعه و مشارکت با جامعه محیل و
نمــودن توســعه اجتمــایع ،زیس ـتمحییط ،محیــی ،فـ نـی و
اقتصــادی در نظــرگرفتــه شــود.
ت
ین
همچن� ،مســئولیت اجتمایع دانشــگاه سیاســی اســت برای
ق
تهــای انجا مشــده توســط خانــواده
کیفیــت اخــا� در فعالی 
(اجتمــاع) دانشــگاه (دانشــجویان ،اســاتید ،کارکنــان اداری) کــه
از طریــق مدیریــت مســئولیتپذیر اثـرات آمـ ش
ـوز� ،شـ ت
ـناخ�،
کاری و زیستمحییط دانشگاه و در یک گفتوگوی تعامیل
ن
انسا� پایدار در چهارگام
با جامعه بهمنظور تروی ــج توسعه
شــامل  )1تعهــد )2 ،خودتشــخییص )3 ،رعایــت قوانـ ی ن
ـ� و )4
یمگـ یـرد .مســئولیت اجتمــایع دانشــگاه ،بــر
گو� انجــام 
پاسـخ ی
ق
یک همکاری اخال� نهتنها با خانواده (اجتماع) دانشگاه بلکه

بــا محیــط اطـراف خــود (اجتمــایع و طبیــی) بهعنــوان اجـزای
مهــم مشــارکت بــا ذینفعــان تأکیــد یمکنــد .دانشــگاه بایــد یــک
اسـ تـراتژی مســئولیت اجتمــایع را هماننــد ســایر ســازمانهای
تجــاری بهمنظــور تأمـ ی ن
ـ� انتظــارات ذینفعــان (دانشــجویان،
ن
گ�نــد ،نهادهــای
کارفرمایــا� کــه فارغالتحصیــان را ب ـهکار یم ی
تأم�کننــده منابــع مــایل دانشــگاه و جامعــه) و همچنـ ی ن
ین
ـ�
ن
ذینفعــان درو� (هماننــد کارکنــان ،اســاتید و مدی ـران) را بایــد
بپذیــرد .مســئولیت اجتمــایع دانشــگاه شــامل موضوعــات
اجتمــایع ،زیس ـتمحییط و اقتصــادی بــوده کــه نبایــد از
برنام هریزی اسـ تـراتژیک و عملیات دانشــگاه جدا گردند چراکه
بهعنوان یک جنبه مهم از تعامل دانشگاه باذینفعان ن
درو�
و بــر ن
و� خــود و جامعــه یمباشــد.
ی
تئوریهای مرتبط با ایفای مسئولیت اجتمایع
در خصوص دالیل سازمانها برای ایفای مسئولیت اجتمایع
ف
مختل� توسط صاحبنظران ارائهشده
نظرات وتئوریهای
یهــای
یهــای اب ـزاری ،تئور 
نهــا شــامل تئور 
کــه عمدهتریــن آ 
ق
یهــای اخــا� یمباشــد
یهــای یکپارچــه و تئور 
ســیایس ،تئور 
که در ادامه ش�ح مخترصی در رابطه با هر یک از آنها ارائه
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یمگردد.
یهــای اب ـزاری بــر ایــن عقیدهانــد کــه ســازمانها
پـ یـروان تئور 
ً
ش
(�کتها) رصفا یک مسئولیت اجتمایع داشته و آن ایجاد
ثروت اســت و در این فرایند ،مســئولیتهای اجتمایع نقش
یــک اب ـزار را ایفــا یمنماینــد .بــر ایــن اســاس ،مـ ی زـ�ان ش
م�وعیــت
تهــای اجتمــایع بــه مـ ی زـ�ان ایجــاد ثــروت یــا
یــا پذیــرش فعالی 
گ
ً
تهـ یـا� انجا مشــده
انباشــت آن بســت� داشــته و رصفــا فعالی 
کــه بــا ایجــاد ثــروت هم ـراه باشــد؛ بهعبارتدیگــر ،ســازمانها
از مســئولیت اجتمــایع وگزارشــگری آن تنهــا بهعنــوان ابـزاری
برای رسیدن به اهداف خود ازجمله بهبود روابط باکارکنان،
رسمایهگذاران ،استفاده بهینه از منابع ،ایجاد و افزایش برند
و حســن شــهرت بهــره یمبرنــد.
یهــای ســیایس بــر قــدرت اجتمــایع ســازمانها تأکیــد
تئور 
داشــته کــه از طریــق ارتبــاط بــا جامعــه و فعالیــت در عرصــه
ســیایس حاصل یمگردد .این امر ی ز
ها� را ایجاد کرده که
انگ�ه ی
سازمانها مسئولیتهای اجتمایع را پذیرفته و در فعالیتها
و انجمنهای اجتمایع مشارکتیمنمایند .در تئوری اقتصاد
یهــا (بهعنوانمثــال تئــوری
ســیایس برخــاف ســایر تئور 
ش
م�وعیت) تأکید بر لزوم تدوین ی ن
قوان� و استاندارها توسط
یصــاح و قانـ ن
ـو� جهــت ال ـزام ســازمانها بــه ایفــای
مراجــع ذ 
مســئولیت اجتمــایع وگزارشــگری آن یمباشــد.
نکــه جامعــه و
یهــای یکپارچــه بــا توجــه بــه ای 
از دیــد تئور 
محییط که سازمانها در آن فعالیت یمکنند نقش عمدهای
در وجــود ،بقــا و رشــد ســازمانها دارد بنابرایــن ،انتظــار
شهــای اجتمــایع توســط
یمرود کــه انتظــارات ،نیازهــا و ارز 
نهــا در برنام هریــزی و اج ـرای عملیــات در نظــرگرفتــهشــده
آ
یکــه هماهنـ گـی و یکپارچـ گـی مناسـ بـی بـ ی ن
ـ� ســازمانها
بهنحو 
و جامعــه صــورت پذیــرد؛ بهعبارتدیگــر ســازمانها مطابــق
بــا مــوارد موردنظــر جامعــه فعالیــت نمــوده امــری کــه یمتوانــد
ً
باعــث ایجــاد هماهنـ گـی و تعامــل بـ ی ن
نهــا و نهایتــا افزایــش
ـ� آ 
ق
اعتبــار و ش
یهــای اخــا� از
م�وعیــت ســازمانها گــردد .تئور 
ق
منظر اخال� به مسئولیت اجتمایع توجه نیمکنند و بر این
اساس ،سازمان باید مسئولیتهای اجتمایع را بهعنوان یک
ق
تعهــد اخــا� فراتــر از هرگونــه مالحظــات دیگــر بپذیــرد .ایــن
یهــا مبتـ نـی بــر اصــویل اســت کــه کارهــای درسـ تـی کــه بـرای
تئور 
دستیا� به یک جامعهی خوب باید انجام شوند یا ض�وری
ب
اســت را بیــان یمدارنــد.
عوامل مؤثر بر ایفا وگزارشگری مسئولیت اجتمایع
بــر اســاس تحقیقــات قبــی ،عوامــل متعــددی بــرگزارشــگری
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تأث�گــذار یمباشــند .ایــن عوامــل را
اجتمــایع ســازمانها ی
یمتــوان در ســه طبقــه کیل شــامل عوامــل مرتبــط بــا ســازمان

(بهعنوانمثــال انــدازه ،ســودآوری) ،عوامــل زمین ـهای عمــویم
گ
(ســیایس ،فرهنــی ،اقتصــادی و )...و عوامــل زمینـهای داخــی
(بهعنوانمثــال کمیتــه گزارشــگری مســئولیت اجتمــایع)
دســتهبندی نمــود .ایفــای مســئولیت اجتمــایع یمتوانــد مزایــا
و منافــع متعــددی ب ـرای ســازمانها ازجملــه افزایــش اعتبــار و
حســن شــهرت ،بهبــود عملکــرد و مزیــت رقابـ تـی ،مدیریــت
ریســک بهـ تـر ،کاهــش هزین ههــای تأمـ ی ن
ـ� مــایل بــه همـراه داشــته
باشــد.
نتایــج مطالعــات متعــدد نشــاندهنده رابطــه مثبــت میــان
گزارشــگری مســئولیت اجتمــایع و عملکــرد ســازمان یمباشــد
و ایفای مسئولیت اجتمایع یمتواند عملکرد سازمانها را از
طریــق افزایــش و بهبــود رضایــت ،تعهــد و مانــدگاری کارکنــان،
چهــره (جلــوه) اجتمــایع ،عملکــرد ابتــکاری ،رضایــت مشـ تـری،
برنــد ،اثربخـ شـی رسمای هگــذاری بهبــود بخشــد.
گزارشــگری مســئولیت اجتمــایع همچنـ ی ن
ـ� یمتوانــد باعــث
افزایــش رتبــه حاکمیــت ش�کـ تـی ســازمان ،کاهــش عــدم تقــارن
اطالعـ تـا� ،افزایــش اطمینــان در بــازار رسمایــه ،افزایــش امــکان
ـتیا� بــه منابــع مــایل افزایــش اعتبــار از طریــق افزایــش
دسـ ب
ت
رضایــت ذینفعــان بهویــژه مشــریان ،ایجــاد منافــع ســیایس،
تهــای اجتمــایع
ایجــاد رسمایــه اجتمــایع ،کاهــش محدودی 
ن
تهــای کسـبوکار ،کاهــش هزینــه تأمـ یـ� مــایل
در انجــام فعالی 
گــردد.
در ای ـران دیــدگاه ذینفعــان و اســتفادهکنندگان مختلــف
تهــای مــایل را در خصــوص اولویــت و اهمیــت افشــای
صور 
موضوعــات مختلــف مســئولیتهای اجتمــایع بــرریس و در
نهایــت بــر ایــن اســاس ،چارچــوب و مــدیل مــدون در خصــوص
تهــا در ای ـران ارائــه نمودنــد .ایــن
گزارشــگری اجتمــایع ش�ک 
موضوعــات در قالــب شــش گــروه شــامل «موضوعــات
تهــای اجتمــایع»،
زیس ـتمحییط « «مشــاركت در فعالی 
ن
ن
انسا�»« ،انرژی»« ،بهداشت وایم�» و«رویههای
«منابع
فعالیــت عادالنــه (کس ـبوکار)» مــورد بــرریس ق ـرار گرفــت.
نتایج این تحقیق نشان دادکه ذینفعان خواهان این هستند
ـخگو�
تهــا بهعنــوان بخـ شـی از مســئولیتهای پاسـ
کــه ش�ک 
ی
خــود ،گزارشــگری مســئولیتهای اجتمــایع داشــته باشــند .از
دید آنهاگزارشــگری اجتمایع یمبایســت شــامل موضوعات
«بهداشت و ن
ایم�»« ،انرژی»« ،رویههای فعالیت عادالنه
(کس ـبوکار)»« ،موضوعــات زیس ـتمحییط»« ،منابــع
انسـ نـا�» و «مشــاركت در فعالیتهای اجتمایع» (به ترتیب
اولویــت) باشــد.
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گ�ی
خالصه ونتیجه ی
در ســالهای اخـ یـر ،موضــوع ایفــا و گزارشــگری مســئولیت
اجتمــایع بــه یــی از مهمتریــن مســائل مرتبــط بــا مدیریــت
اثربخــش ســازمانها و ذینفعــان تبدیــل شــده اســت .در ایــن
زمینــه از دانشــگاهها بهعنــوان یــی از مهمتریــن ســازمانها کــه
مســئولیت مدیریــت کالن آمــوزش عــایل کشــور را بــر عهــده
تهــا و اقدامــات آن بــر جنب ههــای مختلــف
داشــته و فعالی 
گ
گ
تأث�گذار
سیایس)
و
اجتمایع
اقتصادی،
،
فرهن�
زند� افراد (
ی
اســت انتظــار یمرود کــه در ایفــای مســئولیت اجتمــایع خــود
شقــدم بــوده و بهعنــوان الگــو و نمون ـهای
وگزارشــگری آن پی 
ت بـ ی ن
ـ� کشــورها و
ب ـرای ســایر ســازمانها عمــل نماینــد .تفــاو 
ین
همچن� سازمانها از جنبههای مختلف (ازجمله اجتمایع،
گ
ن
فرهن� و قانو�) ایجاب یمنمایدکه مسئولیت اجتمایع در
کشــورها و ســازمانهای مختلــف ،متفــاوت باشــد؛ بنابرایــن،
ایفــای مســئولیتهای اجتمــایع بــا توجــه بــه ش�ایــط متفــاوت
ین
همچن� ،دانشــگاه فردویس
ایران نســبت به ســایرکشــورها و
مشــهد نســبت بــه ســایر دانشــگاهها ،متفــاوت یمباشــد .بــر
ایــن اســاس و بــا توجــه ب ـه ض
�ورت و اهمیــت بــاالی ایفــا و
ت اجتمــایع ،انتظــار یمرود مــدیل ب ـرای
گزارشــگری مســئولی 
ایفا وگزارشــگری آن در دانشــگاه فردویس مشــهد متناســب با
انتظارات ذینفعان و ش�ایط خاص ایران تدوین و ارائه گردد.
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رفتارغیردانشگاهی
دانشگاهیان؛ اصالح یا ابداع

(گفتگو با ت
دک� حمیدرضا پور رضا؛ رییس دانشکده مهندیس دانشگاه فردویس مشهد)
گ
زهرا جلییل | کارشناس گروه مطالعات و برنامهریزی فرهن� اجتمایع
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دانشجو� هر دانشجو و البته سالهای تدریس
در سالهای
ی
یمتــوان مــوارد متعــددی از حـ ش
ـوا� ارتبــایط بـ یـ�ن
هــر اســتادی ،
ایــن دو عضــو اصــی دانشــگاه را یافــت کــه عالوهبــر آســیب
رســاندن بــه فضــای ســالم دانشــگاه ،تــوان علــی راکاهــش داده
گ
تهــای
و زمینــه ایجــاد بدبیـ نـی و بعضــا رسخــورد� از فعالی 
علیم را ایجاد یمکند .چندی است که دانشکد هی مهندیس
بشــنایس و ارائــه طــرح
دانشــگاه فــردویس مشــهد بــا آسی 
ین
آئ�نامـهی حقــوق دانشــجو و اســتاد تصمیــم بــه اصــاح ایــن
رفتارهای نامتعارف دانشــگایه نموده اســت .ایدهی دانشــگاه
در گفتوگــو بــا دکـ تـر پوررضــا ،رییــس دانشــکده مهنــدیس
و عضــو هیئــت علــی گــروه آمـ ش
ـوز� مهنــدیس کامپیوتــر و
پیشنهاد دهنده ی ن
آئ�نامه ،جزئیات طرح را جویا شده است.
آئ�ننامــه آزمایـ شـی حقــوق دانشــجو و اســتاد
 -1شــما طــرح ی
ً
آئ�ننامــه توضیــح
را مطــرح نمودهایــد ،لطفــا در رابطــه بــا ایــن ی
دهید؟
در امور اجر یا� دانشــگاه همواره در تعامل میان دانشــجویان،
شهــا و اختالفـ تـا� در میــان و
کارکنــان و اســتادان شــاهد تن 
بـ ی ن
نهــا بــودهام .در مــواردی کــه درگـ یـر حــل مشــکل شــدهام،
ـ� آ 
گ
رســید� به خ
بر� شــکایات ،مســتند به ی ن
آی�نامههای دانشــگاه
و وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری قابــل انجــام بــود ،حــال
ق
ف
آنکه خ
با� یمماندند.
بر� از شکایاتکه عر� بودند الینحل
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رفتار ی

عامــل اصــی بـ خ
ـر� از ایــن وقایــع ،تفــاوت در برداشــت از رفتــار
ت
خ
ش
درست است و بر� دیگر ی ز
ن� نا� از قرار ن
گرف� در جایگایه
خ
اســت کــه فــرد ایــن اجــازه را بــه خــود یمدهــدکــه بــر� رفتارهــای
ناپســند را بــا افـراد فرودســت خــود داشــته باشــد.
امــا از طــرف دیگــر ،ســاختار دانشــگاه متاســفانه چنــان شــکل
گرفته که همواره دانشــجویان به عنوان فرودسـتترین ش
ق�
ً
تل ـیق شــدهاند و همـ ی ن
ـ� امــر موجــب رفتــار بعضــا نامتعــارف
نهــا شدهاســت .چنــدی قبــل ب ـرای رفــع ایــن مشــکل و بــا
بــا آ 
ف
پیشــنهاد و معــر� ســایت
https://www.arc.unsw.edu.au/voice/pgc/
supervisor-bullying
توسط همکار جوانم رسکار خانم ت
دک� ی ن
ام�طویس ،کار تهیه
ن
ـو�
ســندی بــا الگوگـ یـری از همـ یـ� ســایت و بــا عنــوان «زورگـ ی
ت
اســتادان» ش�وع شــد .بعــد از تهیــه مـ ن
ـ� اولیــه ،ایــن ضعــف
کامال مشهود بودکه اگر بنا باشد سندی تهیه شود ،مناسب
غ�قابــل پذیــرش هــر ســه جامع ـهی
اســت کــه رفتارهــای ی
دانشــجویان ،کارکنــان و اســتادان در مواجهــه بــا یکدیگــر مــورد
توجــه قـرارگـ یـرد کــه همـ ی ن
ـ� امــر موجــب اصــاح مسـ یـر و تهیــه
یلتــر تحــت عنــوان «رفتــار نامتعــارف» شــد .در ایــن
ســندی ک 
ف
غ�عر� افراد
رفتارهای
از
مشخیص
تعریف
شده
سند سیع
ی
بــا هــم ارائــه شــود .البتــه ایــن ســند نســخه شــماره ( )1اســت و
ً
ت
ها� دارد کــه بایــد در آینــده برطــرف شــود.
قطعــا کاســی ی
 -2بــا توجــه بــه ارائ ـهی ایــن طــرح ،مشــکالت دانشــجویان
بیشـ تـر در چــه حــوزه و مســائیل اســت؟
بـ خ
ن هــم
ـر� از مشــکالت گـزارش شــده توســط دانشــجویان ،آ 
ً
عمدتا تحصیالت تکمییل که ی ز
انگ�های برای تدوین سند فوق
بــود ،عبــارت بودنــد از:
• رفتارهای پرخاشگرانه،
تهـ یـا� کــه
• رفتارهــای بیگاریمابانــه ماننــد انجــام فعالی 
ارتبــایط بــا حــوزه کاری فــرد ندارنــد،
• گذاشـ ت ن
ـ� ش�ویط در زمــان پذیــرش دانشــجو و تصویــب
گ
پیشنهاد که این ش�وط مرتبط با زند� شخیص افراد است؛
ماننــد ممنوعیــت ازدواج ،فرزن ـدآوری و...
• اجبــار بــه نوشـ ت ن
غ�مســتقیم
ـ� مقالــه بــه صــورت مســتقیم یــا ی
در ازای بخـ شـی از نمــره درس،
• اجبار به ترجمه کتاب در ازای ش
بخ� از نمره درس،
• دریافــت وجــوه مــایل ب ـ ه صــورت مســتقیم و یــا بهعنــوان
ـ� ســفته بـرای تضمـ ی ن
ضمانتنامــه .بـرای مثــال گرفـ ت ن
ـ� پایبنــدی
بــه پــروژه،
• ایجــاد اخــال و قطــع مکــرر رونــد تحصیــی ،تحقیقـ تـا� و یــا
فرآینــد فارغالتحصیــی دانشــجو،

ف
• تماسهای ی ز
تصاد� ناخوشایند.
غ�
ف�ییک ی
البتــه نکتــه مهــم و قابلذکــر ایــن اســت کــه بخـ شـی از مشــکالت
ً
دانشــجویان امــکان بــروز پیــدا کــرده و عمومــا دانشــجویان بــه
دالیل مختلف از طرح مشکالت خود هراس دارند .موضویع
کــه بــه نظــر یمرســد فائــق آمــدن بــر آن کار ســادهای نباشــد.
 -3انتظــارات دانشــجویان از اســاتید چیســت؟ و بالعکــس
انتظــارات اســاتید از دانشــجویان در چــه مــواردی محــدود
یمشــود؟

بــر اســاس دریافــت بازخــورد از ذینفعــان ،کلیــه مــواردی کــه بــه
مــا منتقــل شــد ،ســاماندیه و در دل ســند آورده شــد کــه بــه
دلیــل طـ ن
ـوال� بــودن ممکــن اســت از حوصلــه ایــن مـ ت ن
ـ� خــارج
باشــد .لــذا در صــورت عالقــه از شــما دعــوت یمکنــم بــه اصــل
ایــن ســند در آدرس زیــر مراجعــه فرماییــد:
stories/eng-/78/http://eng.um.ac.ir/images
pdf.Bullying-v107/98/fac
آئ�ننامــه دســت
 -4بــا چــه روش و چــه مــواردی بــه ایــن ی
یافتیــد؟
ز
نطــورکــه در بــاال نـ یـ� ذکــر شــد ،ابتــدا
در تهیــه ایــن ســند هما 
از مـ ت ن
ـ�  Supervisor Bullyingدانشــگاه New South
 Walesاســتفاده شــد .ســپس بــا توســعه آن بــه روابــط ســه
جامعهی دانشجویان ،کارکنان و استادان ،ت ن
م� تکمیل و برای
دریافــت بازخــورد بــه معاونــت آمـ ش
ـوز� دانشــگاه ،معاونــت
گ
یف
ـجو� ،شــورای صنـ دانشــجویان
فرهنــی ،اجتمــایع و دانشـ ی
دانشکده مهندیس ،زیرشورای ف
صن� دانشجویان تحصیالت
یف
تکمیــی بهعنــوان شــاخهای از شــورای صن ـ دانشــجویان،
مجمــع صن ـیف اســتادان و مجمــع صن ـیف کارکنــان دانشــکده
ب� فقط مجمع ف
مهندیس ارســال شــد .از این ی ن
صن� اســتادان
و مجمــع صن ـیف کارکنــان دانشــکده مهنــدیس بازخــوردی را
ایده دانشگاه «23

غ�دانشگایه دانشگاهیان؛ اصالح یا ابداع
رفتار ی

ً
نهایتا با جمعبندی نظرات ،نسخه اولیه ت ن
ارسال نکردند.
م�
ســند تهیــه شــد.
 -5ایــن طــرح هماکنــون در چــه مرحلـهای اســت؟ بهعنــوان
ت
بیش� نمادین بوده است؟
طرح به دانشگاه ارائه شده و یا
در حــال حـ ض
ـا� ایــن ســند در ســایت دانشــکده مهنــدیس
ن
بارگــذاری و اطالعرســا� شــده اســت ،لــذا نهتنهــا نمادیــن
نیســت بلکــه در صــورت بــروز هــرگونــه مشــکیل مبنــای اقــدام
ق ـرار خواهــد گرفــت.
 -6عالو هبــر ایــن ،شــما طــریح بــا عنــوان شــفافیت مــایل
دانشکده مهندیس مطرح نمودید ،در رابطه با آن توضیح
ق
دهیــد؟ بــا وجــود ایــن طــرح چــه اتفــا� خواهــد افتــاد؟
در تدویــن «برنامــه راهـ بـردی چابــک دانشــکده مهنــدیس در
افــق ســه ســاله» ،یــی از اهــداف «توســعه منابــع مــایل متنــوع
و پایــدار و مدیریــت بهینــه هزینهها»ســت .ب ـرای تحقــق ایــن
هــدف ضمــن مدیریــت درآمــد ،مدیریــت هزینــه نـ ی زـ� ب هشــدت
مــورد توجــه قـرارگرفتــه اســت .اصیلتریــن عامــی کــه یمتوانــد
بــه مدیریــت هزینــه کمــک کنــد آن اســت کــه ذینفــع اطالعــات
درسـ تـی از وضعیــت جــاری خــود داشــته باشــد .دانشــگاه
در تــاش اســت بــا ایجــاد یــک مدیریــت توزی ـ ـ عشــده ،تمــام
دانشــکدهها را بــه شــکل حداکـ ثـری درگـ یـر در ایــن مدیریــت کنــد.
دانشــکده مهنــدیس تــاش کــرده تــا عـ ی ن
ـ� ایــن موضــوع را بــه
گروههــا نـ ی زـ� تــری دهــد ،بهگون ـهای کــه هــرگــروه در ابتــدای
ســال از وضعیــت بودج ههــای خــود مطلــع و مســائل مــایل
نجــا� کــه ســامانه ت
الک�ونیــی مــایل
خــود را مدیریــت کنــد .از آ  ی
دانشگاه امکان ارائه اطالعات مایل در سطح گروهها را ندارد،
معاونت اداری و مایل دانشکده مهندیس اقدام به سفارش و
طـرایح یــک سیســتم مــایل تحــت شــبکه تحــت عنــوان شــمس
در دانشکده کرد .این سامانه این امکان را برای کاربران فراهم
یمکنــد تــا اطالعــات دقیـیق از جزئیــات درآمدهــا و هزین ههــای
مــایل داشــته باشــد .در ایــن ســامانه هــرگــروه یمتوانــد نهتنهــا از
کلیه تراکنشهای مایل خود ،بلکه از عملکرد دیگرگروهها ی ز
ن�
فضا�
مطلع شــود .هیات رئیســه دانشــکده تالش یمکند در
ی
شــفاف ،تمــام ارکان و نهادهــای چهارگانــه دانشــکده شــامل
شــورای صن ـیف دانشــجویان ،زیرشــورای صن ـیف دانشــجویان
تحصیــات تکمیــی بهعنــوان شــاخهای از شــورای صن ـیف
دانشــجویان ،مجمــع صنـیف اســتادان و مجمــع صنـیف کارکنــان
دانشــکده از جزئیــات عملکــرد مــایل مطلــع باشــند .ســی شــده
شهــای مــایل دورهای و شــفاف ،کلیــه ذینفعــان را
بــا تهیــه گزار 
نسبت به هزینهکرد هوشمندانه ترغیبکنیم .درحال ض
حا�
»24ایده دانشگاه

ن
بگ�نــد،
گروههــا بیــش از آ 
نکــه در فضــای چانـهز� مــایل قـرار ی
بــا علــم از وضعیــت مــایل خــود تــاش یمکننــد بــه ت
به�یــن شــکل
تهــا بــه هزین هکــرد منابــع
ممکــن و بــا رعایــت حداکـ ثـری اولوی 
ً
نجـ یـا� کــه در ابتــدای ایــن راه
مــایل خــود پب�دازنــد .قطعــا از آ 
هســتیم ،فاصلــه از مسـ یـر بهینــه بســیار اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در حــال حـ ض
ـا� تمــایم مدیـران گروههــا
و مجمــع صن ـیف دانشــجویان دانشــکده بــه ســامانه شــمس
دسـ تـریس دارنــد .کلیــه نهادهــای دانشــکده و حـ تـی اســتادان
ب هصــورت شــخیص یمتواننــد بنــا بــه تقاضــا ،بــه اطالعــات ایــن
ســامانه دسـ تـریس داشــته باشــند.
گ
ن
 -7بــه عنــوان ســوال پایــا� ،فضــای فرهنــی و اجتمــایع
دانشــکده مهنــدیس را چ ـ ه طــور ارزیـ بـا� یمکنیــد؟
از بزرگتریــن مشـ ت
ـکال� کــه در دانشــکده و البتــه در دانشــگاه و
ً
یمشــود ،مشــارکت اجتمــایع پایـ ی ن
ـ�
جامعــه نـ ی زـ�کامــا مشــاهده 
یمتــوان بــه
لهـ یـا� در تائیــد ایــن مدعــا 
اســت .بــه عنــوان مثا 
مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
یف
• نــرخ مشــارکت در انتخابــات شــورای صن ـ دانشــکده
مهنــدیس حــدود  %10بــوده.
ف
• نرخ مشارکت در انتخابات مجمع صن� استادان دانشکده
مهنــدیس کمـ تـر از  %20بــوده .مجمــع در همـ ی ن
ـ� وضعیــت نـ ی زـ�
تاکنون فعالیت خایص نداشته است.
نجـ یـا� کــه بخــش اصــی مشــکالت دانشــجویان کــه
• از آ 
خــود باعــث تهیــه ســند «رفتــار نامتعــارف» شــد ،مربــوط بــه
دانشــجویان تحصیالت تکمییل اســت ،تالش شــد زیرشــورای
ف
صن� دانشجویان تحصیالت تکمییل به عنوان شاخهای از
نهــای
شــورای صنـیف دانشــجویان شــکل گـ یـرد .پــس از فراخوا 
متعــدد ،در جلســه انتخابــات شــورای موســس آن ،از 2500
دانشــجوی تحصیــات تکمیــی دانشــکده مهنــدیس تنهــا 12
نفــر ش�کــت کردنــد.
• مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه بسیار ی ن
پای� است.
به نظر یمرسد جامعه دانشگایه بهشدت به پدیده اجتمایع
«اثــر تماشــاگر» دچــار شــده اســت .ایــن موضــوع یمطلبــد کــه
همــکاران مــا در رشــتههای علــوم انسـ نـا� راهکاری علــی ب ـرای
رفــع ایــن مشــکل بــه مــا ارائــه نماینــد.

مشارکت ذینفعان :الزام
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کزاده | دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی
غالمرضا مل 

یهــای نویــن دانشــگایه
تغیـ یـر پارادای مهــای حاکــم بــر برنام هریز 
ض
تهـ یـا� را مطــرح
و نظری ههــای مرتبــط بــا آن ،توجــه بــه�ور 
یمتــوان بــه:
نهــا 
کــردهاســت کــه از مهمتریــن آ 
• ض�ورت ی ن
تبی� جایگاه دانشگاه بهعنوان نهادی مرجع،
• ض�ورت استقرار حاکمیت دانشگایه در برنام هریزی،
شهــای
• اطــاع کامــل از الزامــات و نقــاط قــوت و ضعــف رو 
مختلــف برنام هریــزی،
ً
اشــاره کــرد کــه طبیعتــا بــر انتخــاب مناس ـبترین شــیوه
گ
ویژ�هــای دانشــگایه اثرگذارنــد.

برنام هریــزی متناســب بــا
تهــای اســایس میــان دانشــگاهها و مؤسســات
بــه دلیــل تفاو 
آمــوزش عــایل بــا ســایر ســازمانها ،ایجــاد تطابــق میــان
رویکردهــای مــورد اســتفاده در برنام هریــزی راهـ بـردی ب ـرای
نهــا امــری ض�وری و حیـ تـا� اســت .برنام هریــزی در آمــوزش
آ
کتــر از ســازمانهای دیگــر باشــد
عــایل بایــد فرآینــدی دموکراتی 
تهــای تخصــی
چراکــه دانشــگاهها تمرکــز زیــادی بــر فعالی 
ف
ـور�.)1981،
دارند(کاتلــر و مـ
درع�حــال بایــد بــه خاطــر داشــت کــه دانشــگاهها گایه بــه
ی ن
ن
لحــاظ ســازما� انعطافپذیــر نیســتند .ماهیــت دموکراتیــک
بــه ایــن معناســت کــه برنام هریــزی ه ـرگاه مشــار ت
ک�تر باشــد و
ایده دانشگاه «25
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ذینفعان بیشـ تـری را شــامل گردد اثربخشتر اســت ،عالوهبر
آن نیازمنــد وجــود حکمـر نا� مشــار ت
ک� و پاســخگو در ســازمان
نـ ی زـ� یمباشــد.
فرآیندهای مشار ت
ک� برنام هریزی نیازمند دریافت ورودیهای
نهــا احســاس مشــارکت
مختلــف از افـراد متعــدد هســتند تــا آ 
ت
بیش�ی داشته باشند .مشار ت
ک� بودن فرآیندها ممکن است
بــه ایــن معنــا باشــد کــه ایــن نــوع از فرآیندهــای برنام هریــزی بــه
ن
ن
طوال�ترنسبت به فرآیندهای برنام هریزی سازمانهای
زما�
دیگــر نیــاز دارنــد چراکــه در ســازمانهای دیگــر اقتــدار سـ ن
ـازما�
بیشـ تـر و ســاختار سـ ن
ـازما� سلســلهمر بات�تر اســت .عالوهبــر
طوال�تــر ،مؤسســات آمــوزش
ن
ایــن ب ـ ه واســطه فرآیندهــای
عــایل بــا چالــش آگایهبخـ شـی در مــورد برنام ههــای راهـ بـردی
نکــه وجــود گزین ههــای
خــود نـ ی زـ� مواجــه یمگردنــد بــه دلیــل ای 
متعــدد ب ـرای انتخــاب و تصمی مگـ یـری ،رســیدن بــه توافــق در
دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عــایل را دشــوارتر یمکنــد.
یــک فرآینــد ارتبــایط بــاز وگشــوده رایه مؤثــر بـرای رســیدن بــه
آگایه ،بصـ یـرت و توافــق مــورد نیــاز اســت.
شــارلوت ،رایــد و راســل( )۱۹۹۱ســه نکتــه مهــم در بهکارگـ یـری
»26ایده دانشگاه

ل یــا فرآینــد بـرای برنام هریــزی در دانشــگاهها را مطــرح
یــک مــد 
کردهانــد:
 -1اولـ ی ن
ـ� نکتــه زبــان بهکاربرد هشــده ب ـرای برنام هریــزی اســت
ت علــی وکارکنــان دانشــگاهها
کــه در رابطــه بــا اعضــای هیئ ـ 
متفــاوت بــا ســازمانهای دیگــر اســت .زبــان مطــرح در ادبیــات
برنام هریزی کالســیک سـ ن
ین
مخاطب� دانشــگایه
ـازما� مقاومت
را افزایــش یمدهــد.
 -2نکتــه دوم توجــه بــه اث ـرات نامطلــوب و جانـ بـی برنام ههــا
جو� بسیار باال یا برنام هریزی
است .به اعتقاد آنها مشارکت ی
ز
.
یمشــود بهعنــوان
فراگـ یـر باعــث ایجــاد مشــکالت خــاص نـ یـ� 
مثــال اگرچــه مشــارکت بــاال ب ـرای توســعه آگایه در رابطــه بــا
برنام ههــا بســیار مهــم اســت امــا چنـ ی ن
ـ� مشــارکت گسـ تـردهای
تصویــب برنام ههــا را بــه تأخـ یـر انداختــه و حرکــت بــهســوی
یمســازد .محققــان
اج ـرا را نـ ی زـ� بــا مشــکالت بیشـ تـری مواجــه 
مذکــور معتقدنــدکــه« :درکاربــرد فرآیندهــای تصمی مگـ یـری بر
ت
ت
جان� وجود دارند که باعث
مبنای مشــارکت گســرده ،اثرا� ب
تهــا بــا موفقیــت
تگـ یـری مدیری 
یمشــوند رویکردهــای جه 

ت
کمــری هم ـراه شــوند»
ین
سوم� نکته از نظر این محققان این است که در بخش
-3
ض
خصــویص احســاس �ورت زیــاد اســت چ ـرا کــه ســود عامــل
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محــرک وجــودی آنهاســت امــا در دانشــگاهها و مؤسســات
یمشــود
آمــوزش عــایل هنــگایم کــه بـرای آینــده دور برنام هریــزی 
یمشــوند .بــه همـ ی ن
ـ� دلیــل نـ ی زـ�
تهــا چنــدان حــس ن 
ض�ور 
بســیاری از مؤسســات آمــوزش عــایل برنام هریــزی راهـ بـردی را
شهــای الزم ،چنــدان بااهمیــت تلـیق
از نظــر زمــان و مـ ی زـ�ان تال 
ت
ن
نیمکننــد .ایجــاد و خلــق احســاس نیــاز بــه دانســ� و اضطـرار
در رابطــه بــا برنامــه راهـ بـردی بــه مدیـران کمــک یمکنــد تــا برنامــه
مــورد پذیــرش افـراد بیشـ تـری قـرارگـ یـرد.
پــر واضــح اســت کــه تجربیــات پیشـ ی ن
ـ� نشــان یمدهنــد کــه
فرهنگ و ســاختارهای سـ ن
ـازما� ویژه دانشــگاهها و مؤسســات
آمــوزش عــایل و الزامــات خــاص محیــی کــه در آن فعالیــت
ق فرآیندها ،روشها
یمکنند ،نیازمند توجه به ض�ورت تطبی 
اه�دی بر اساس شیوههای متداول
و مدلهای برنام هریزی ر ب
ف
در کســب وکارهــای دیگــر اســت .کاتلــر و مــور�( )۱۹۸۱در
مطالعــات خــود پیشــنهاد کردهانــد کــه برنام هریــزی راهـ بـردی
باید در تمام ســطوح دانشــگاه جاری شــود .برای موفقیت در
برنام هریــزی راهـ بـردی ،توجــه بــه ایــن موضــوع بســیار اهمیــت
دارد کــه همــه ســطوح دانشــگاه در فرآینــد برنام هریــزی درگـ یـر
شــوند .بهعنوانمثــال رئیــس و معاونـ ی ن
ـ� دانشــگاه و روســای
واحدهــا و دانشــکدهها و مدی ـران گروههــای مختلــف بایــد در
فرآینــد برنام هریــزی دانشــگاه نقــش مؤثــر داشــته و فعاالنــه در
آن مشــارکت نماینــد.
ز
الک وود ( )۱۹۷2نـ یـ� بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده اســت کــه
مشارکت اعضای سازمان ،اصیل اسایس در برنام هریزی برای
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عایل است و پیشنهاد یمکند
که همه اعضای دانشگاه در جوانب مختلف در یط مراحل
برنام هریــزی مشــارکت داشــته باشــند .او مــدیع اســت کــه ایــن
ش
اثربخ� برنام هریزی را به دلیل استفاده
مشارکت ،کیفیت و
ش
از طیــف وســییع از تجربیــات و اید ههــا کــه بخــی مهــم از
فرآینــد برنام هریــزی هســتند ،تقویــت یمکنــد .ایــن اندیشــه،
حــایم اعتقــادات پیشـ ی ن
ـ� در رابطــه بــا تعهــد رهـ بـری ســازمان بــه
فرآینــد برنام هریــزی و موفقیــت آن اســت.
بســیاری از صاحبنظ ـران ب هصــورت خــاص بــه ایــن نکتــه
مهــم اشــارهکردهاند کــه وجــود قهرمانــان فرآینــد برنام هریــزی
در ســازمان اهمیــت بســیار زیــادی دارد .ارتبــاط رهـ بـران بــا بدنــه
ســازمان ب ـرای ش
اه�دهـ یـا� کــه دانشــگاه را یمتوانــد بــه
ت�یـ ـ ــح ر ب
ض
وضعیــت مطلــوب برســاند ،امــری �وری اســت .رهـ بـران
فهــا و چشـمانداز ســازمان خــود
ســازمان بایــد در رابطــه بــا هد 
نهــا ارتبــاط برق ـرار کننــد و بــه شــکیل خردمندانــه عمــل
بــا آ 
نماینــد تــا فرآینــد برنام هریــزی ب هصــورت بــاز وگشــوده صــورت
گـ یـرد کــه در آن اقدامــات الزم ب ـرای مشــارکت طیــف وســیع

ت علیم ،کارکنان ،دانشجویان و دیگر ذینفعان
اعضای هیئ 
اه�دهــای نــو بــه وجــود
لحــاظ گــردد .در ایــن صــورت اید ههــا و ر ب
آمــده و توســعه یمیابنــد.
در محیــط فعالیــت دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عــایل،
رویکــرد مشــار ت
ـتثنا� نظـ یـر
ک� حـ تـی از حال 
تهــای خــاص و اسـ ی
ز
انجــام اقدامــات ویــژه در یــک پردیــس دانشــگایه نـ یـ� مه متــر
است .اگر افرادیکه در دانشکدهها و واحدهای زیرمجموعه
دانشــگاه فعالیــت دارنــد ،از چرخــه برنام هریــزی حــذف شــوند،
یمگــردد کــه یــا فرآیندهــای
نهــا ارســال 
درواقــع ایــن پیــام بــه آ 
نهــا بــه شــکیل
نکــه آ 
برنام هریــزی آنقدرهــا مهــم نیســت و یــا ای 
غ�منصفانــه کنــارگذاشت هشــدهاند.
ی
عالوهبــر انتقــادات یــاد شــده بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه
کارکردهــای دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عــایل بــا ســایر
تهــای بســیار مهــی دارنــد .بهعنوانمثــال
کس ـبوکارها تفاو 
ت
غ�انتفــایع ســن�،
برخــاف دیگــر ســازمانهای انتفــایع و ی
شهـ یـا�
دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عــایل مایلانــد بخ 
گ
خودمختار با وابست� کم و استقالل کاری زیاد داشته باشند
بهگونـهای کــه نهتنهــا انعطافپذیــری و اســتقالل کاری خــود را
حفظ کنند بلکه بتوانند هدفها و آرمانهای نامحسوس و
بلندمدت ت
مش�کشان را ی ز
گ�ی
ن� دنبال نمایندکه البته اندازه ی
نهــا هــم کار دشــواری اســت (گامپــورت و اشــپورن۱۹۹۹،؛
آ
باینــت ،فئــوال و تاورنـ یـر2000،؛ تیلــور ،دولــوروس
ماچارو2006،؛ تیلور ،دولوروس ماچادو و تپ�سون.)2008،
عالوهبــر ایــن ،ایجــاد رویکــرد مشــار ت
ک� اهمیــت برنام هریــزی
گ
راهـ بـردی را ب ـهکل ســازمان انتقــال داده و فرهنــی مبتـ نـی بــر
گ
گشــود� ایجــاد یمکنــد کــه اج ـرای اثربخــش برنام ههــای
اه�دی را هدایت یمنماید .اگرچه تحقیقات متعدد پیشنهاد
ر ب
یمکنندکه تمام سازمانها اعم از خصویص و ت
دول� یمتوانند
از مزایــای فرآیندهــای برنام هریــزی مشــار ت
ک� اســتفاده کننــد امــا
گ
چگونــی ط ـرایح و بهکارگـ یـری ایــن مشــارکت در دانشــگاهها
بســیار ی ن
تعی�کننــده اســت چراکــه بــر اصــول دموکراتیــک و
ت
ن
حکم ـر نا� مشــارک� تأکیــد دارنــد .بــه همـ یـ� دالیــل انتخــاب
ش
رویکردهای ت
اثربخ� الزم
سن� وکالسیک در آموزش عایل
را نــدارد.
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کجا� تا شوم من چاکرت  /چارقت دوزم کنم شانه رست)
(اوریانا
ی
محسن خلییل | استاد گروه علوم سیایس دانشکده علوم اداری و اقتصادی

چکیده
ف
ن
دانشــگاه بــه معاونـ یـ� نیــاز نــدارد؛ یــک رییــس و یــک مدیــر ،کا�
نیازمند مسأله و سؤال و چارچوب نظری
است .این نوشتار،
ِ
و فرضیــه و روش نیســت .یافتــه هــم نیــاز نیســت؛ یافتـهام کــه
یمنویســم ،اگــر نیافتــه بــودم کــه نیمنوشــتم .خــودم یافتــم.
کــی کمــک نکــرد.
ف
کلمــات کلیــدی :دانشــگاه ،قفــل ،کلیــد ،رییــس ،مدیــر (کا�
ْ
جتــا).
اســت پن 
نز ّ
جدی است.
فقط ط�،
خودم
نام مولوی ،نوشته بود:
البته ،پیش از این ،فردی ب ّه ِ
/
نرا جــد شــنو تــو مشــو بــر ظاهــر هزلــش
هــزل تعلیــم اســت آ 
گــرو
ّ
ّ
لهــا جــد اســت پیــش
هــر جــدى هــزل اســت پیــش هــازالن /هز 
عاقالن
نجــا� کــه آن شــاعر مجهولالحــال و مـر ْ
ـمس
ـ
ش
ادش

آ
ویل از
ی
ِ
ش
ش
چکــدام از ن�ی ههــای علیمپژوهــی و
معلومالحــال ،در هی 
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ً
ـرا طبــق ی ن
آی�نامـهی جدیــد،
حـ تـی علیمترویــیج [کــه البتــه اخـ ی
�یسآر
فقط لقب علیم گرفتهاند] صاحب مقاله نبوده و ج
ً
ـال کیــو [از یکــش گرفتــه
و اســکوپوس هــم نداشــته وکال ب�خیـ ِ
تــا چهــارش] بــوده اســت ،مــا تصمیــم گرفتیــم بنویســیم کــه
گوینــدهی جملـهی [فقــط طـ ن زـ� ،جـ ّـدی اســت] خــودم بــودهام.
ّ
مقدمه
دکـ تـرکیوانفــر ،شــده بودنــد معاونــت برنام هریــزی و توســعهی
منابــع دانشــگاه.
من مدیرگروه علوم سیایس بودم.
ش
ت�یــف آوردنــد اتــاق مــن در دانشــکدهی علــوم اداری و
اقتصــادی .
 45دقیقــه نــزد بنــده بودنــد( .بهانــدازهی یــک نیمـهی بــازی .بــا
معیــار فوتبــال ،بــه هم ـهی قضایــا نــگاه یمکنــم .دسـ ِـت خــودم
نیســت).
سوز دلها؛ غمها داشتند و امیدها.
ایدهها داشتند و ِ
نیوشیدم.گوشیدم .شنیدم.
لذت بردم و لذت بردم و لذت بردم.
دیــدم کــه چــه ی ز
تهـ یـا� دارد و چــه
انگ�ههـ یـا� دارد و چــه هم 
دلواپیسهـ یـا� دارد.
ن
آدم ایــدهدار و متـ یـ� و جــوان و دانشدوســت و
گفــت :ســه ِ
نکــه بــه مــن کمــک کننــد.
دانشــگاهخواه یمخواهــم ب ـرای آ 
گفتم :از علوم اداری و اقتصادی؟
گفت :بله.
ت
ت
گفتــم :دکــر ع.پ( .گــروه مدیریــت) ،دکــر ع.خ( .گــروه
مدیریــت) ،دکـ تـر م.ف( .گــروه اقتصــاد).
ازهمدیگر ،خداحاف�ظ کردیم.
نلــرزه گرفتــم .انــدوه
در اتاقــم را قفــل کــردم .ت 
تــا کــه رفــتِ ،
خــوردم؛ انبــوه.
ن
خلبا� را یممانستکه بدوگفته بودند هواپیمای فرسودهای
پروازی پنجیکدو برساند.
را ،به داالن
ِ
یمخواست و نیمشد.
یمخواست ونیمتوانست.
یمخواست وگشوده نیمشد هیچ دری.
خسته شد .گذاشت و رفت.
تن
م�
ت
فری�ز رحیمنیا ،شدند معاونت برنام هریزی و توسعهی
دک� ب
منابع دانشگاه.
»30ایده دانشگاه

بت�یکگفتم.
ویل ،در گــروه تلگ ـرایم اســتادان دانشــکدهی علــوم اداری و
ن
رس طـ ن زـ� و هــزل.
اقتصــادی ،متــی نوشــتم از ِ
این بود:
ن
گ�ی ذه� شدیدی دارم.
چندی استکه در ی
مشکل دانشگاه چیست؟
گ
تهــای
بــه نظــر مــن فقــدان هماهنــی اســت میــان معاون 
گوناگــون دانشــگاه.
ت
یمگــردم( .حــق داریــد پب�ســید
مــن دارم از فرصــت مطالعــا� بر 
فهــا).
چــه ربــی دارد ایــن حر 
صبورباشید.
ما در دانشگاه نیاز داریم به یک معاونت که دیگر معاونتها
را هماهنگکند:
بلــه! درســت شــنیدید! معاونــت هماهنگکننــدهی
تهــای دانشــگاه فــردویس مشــهد.
معاون 
ت
مطالعا� بریمگردم.
خب! من االن دارم از فرصت
خواهــش یمکنــم .اختیــار داریــد .ارادت دارم خدمــت همــه .از
نتــان ممنونــم.
حســن ظ 
فقــط یکنفــر ،طـ ن ز ِـ� م ـرا جـ ّـد گرفــت؛ آقــای دکـ تـر م.ع.ب.و.
(در دانشــکدهی علــوم اداری و اقتصــادی ،فقــط یکنفــر
بــا ایــن مشــخصات داریــم .رسبســته بنویســم کــه در گــروه
حســابداریاند و پیــش از دکـ تـر م.ل.د .مدیــر مــایل دانشــگاه
بودنــد).
بـ ی ن
ـ� مــن و او ،پیــایم در حــوزهی عمــویم (و نــه پ�وی!) ردوبــدل
ِ
شد.
و حاال ،نظر من:
ما در دانشگاه فردویس مشهد ،پنج معاونت داریم:
آمـ ش
ـوز� ،اداری و مــایل ،برنام هریــزی و توســعهی منابــع،
گ
ـجو�.
پژوهــش و فنــآوری ،فرهنــی ،اجتمــایع و دانشـ ی
پنج جزیره.
هرکدام برای خود سند دارند.
برنامهی بلندمدت دارند و چشمانداز و اهداف و مأموریت و
اه�دی و . ...
اه�د و راهکار وکارگروه و اتاق فکر و شورای ر ب
ر ب
ت
ـوک ناهماننــد (کــه ب�وقــت و
ارکســری اســت بــا ســازهای ناکـ ِ
بهوقــت) یمنوازنــد.
ففــاد (اســم جدیــد اســت.
اگــر در مجمعالجزایـ ِـر آمادبتپ 
خــودم ســاختم .حــدس بزنیــد چیســت .همـهاش کــه نویســنده
نباید زحمت بکشد .یککم هم خواننده بایست دستبردارد
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از خیــی ی ز
چ�هــا ).غــرق نشــویم ،بــا ایــن اوصــاف بــه قلـهی512
نیمرســیم.
تقص�هیچکس هم نیست .عجیب نیست؟
ی
گ
معاون� دانشــگاه ،ییک از ییک ت
ین
به�؛ هم� بامرام و بامعرفت؛
گ
گ
گ
ق
ن
همــی دوستداشــت�؛ همــی اخــا� و هوشــیار؛ همــی
گ
مصلــح و اهــل تغیـ یـر؛ همــی دانشــگایه و توانمنــد.
گ ْ
هم� پیشقدماند؛ انصا ِر دانشگاهاند؛ رحیماند؛ بهرامصفت
کار دانشــگاهداری ،کوش ـشهای ف ـراوان
و طیبوطاهــر در ِ
یمکننــد.
اما ،یکجایکار یملنگد.
تقص�کیست؟
ی
اســکندر مقـ ن
ز
چنگ�خــان؟ محمــود
ـدو�؟ عمربنخطــاب؟
ی
افغــان؟ صــدام حسـ ی ن
ـ�؟
نه!
ن
(از بـ یـ� د ههــا عامــل ریــز و درشـ ِـت مربــوط بــه پیشوپــس
تقص�تعداد زیاد معاونتهاست.
انقالب1357که بگذریم)
یِ
یــک رییــس دانشــگاه یمخواهیــم (بـرای ریاســت دانشــگاه :نمـ ِـاد
وحــدت دانشــگاه و حضــور در مجامــع رســی و صــدور انــواع
ـاط قانونمنــد
احــکام رســی دانشــگایه و برقـراری نظــم و انضبـ ِ
دانشــگایه و ارتبــاط بــا تمــام دســتگاهها و نهادهــای بـ یـرون از
دانشــگاه و ریاســت ارتباطــات ی ن
ب�الملــی دانشــگاه)
یــک مدیــر دانشــگاه یمخواهیــم (ب ـرای مدیریــت دانشــگاه:
شهــای آمـ ش
یمــایل
ـوز� و ادار 
ـرو بخ 
راهـ بـر ِی دانشــگاه از راهـ ِ
ش
یزیهــای
ـجو� دانشــگاه برابــر بــا برنام هر 
و پژوهــی و دانشـ ی
دروندانشگایه و اجرای اسناد [داخیل /ی ن
ادست
ب�الملیل] فر ِ
دانشــگاه)
رییس دانشگاه ،قلب دانشگاه و مدیر دانشگاه ،مغز دانشگاه
است.
دیگربخشهای دانشگاه ،دیگراعضای بدن!
مگر چندتا مغز و قلب یمخواهیم برای یک بدن؟
اکنــون ،در دنیــای کنـ ن
ـو� ،کار دانشــگاه ،نــه آمــوزش اســت،
نــه پژوهــش ،نــه دانشــجونوازی .کار دانشــگاه ،ایــن اس ـتکه
در رقابــت ،عقــب نمانــد .مغــز دانشــگاه اس ـتکه بایســت
تشــخیص دهــد چــه کاری بایســت انجــام داد تــا دانشــگاه،
جایــگاه شایســتهی خــود را در دنیـ یـا� بــا اینهمــه رقابــت،
بهدس ـتآورد .مغــز دانشــگاه اس ـتکه بایســت بدانــد چــه
ها� نیــاز داریــم ،درکــدام مقاطــع نیــاز داریــم ،چــه تعــداد
رشــته ی

دانشــجو یمخواهیــم ،در کــدام رشــتهها و در کــدام مقاطــع.
مغــز دانشــگاه اس ـتکه بایســت تشــخیص دهــد نیـ ِـاز جامعــه
شهــا ،یمتواننــدکمــک کننــد بــه اجتمــاع.
چیســت وکــدام پژوه 
مغز دانشگاه استکه بایست تشخیص دهد کجا خرج کند
کسب درآمد
و چقدر خرج کند و چگونه خرج کند و چگونه
ِ
کنــد.
یــک نکتــه را ازیــاد بن�یــم کــه درکشــور ،یــک نظــام دوگان هســوز
داریــم!
خ
شو� نیمکنم!
ت
ت
چهــار نــوع نظــام ســیایس داریــم :دموکراتیــک ،اتوریــر ،توتالی�،
درحالگذار/دوگانــه .Transitional/Hybrid Regime
ِ
ْ
دمدست
یم
گویید نه؟ بروید و پب�سید و ببینید .وییکپدیاکه ِ
ْ
هست دیگه!
دموکراتیککه نیستیم .همه قبول داریم دیگر.
ت
توتالی�هم نیستیم .انصافمانکجا رفته است؟
اتوریـ تـر هــم ِه! بفهیمنفهــی!
هم�کــه یمنویســم
ی ن
بفهیمنفهــی ،یعـ نـی هــم هســتیم و هــم نیســتیم .آن قسـ ت
ـم�
ُ
نکــه خــب! روی ههــای دموکراتیــک هــم
کــه نیســتیم ،یعـ نـی ای 
داریــم دیگــر در بـ خ
یمــان .پــس دوگان هســوز
ـر� جاهــای زمامدار 
هســتیم .
گ
ن
بودن
عمق وابست� وزیرسلطه گ ِ
دروضعیتکنو� ،باتوجه به ِ
دانشــگاه بــه نظــام ســیایس از همهنظــر [مــایل و فرهنــی و
ق
مذه�] بهناچار ،رییس و مدیر دانشگاه،
حقو� و سیایس و
ب
گ
ویژ�هــای دموکراتیــک /اقتدارگ ـرا داشــته باشــند.

بایســت
چــارهای نیســت.
پیشــنهاد کاربــردی نگارنــدهی ایــن ن ز
ط�نوشــتارک ،ایــن اسـتکه
ـش دموکراتیــک ،و مدیــر دانشــگاه،
رییــس دانشــگاه ،ایفاگــر نقـ ِ
ْ
ایفاگــر نقــش اقتدارگ ـرا باشــد .قلـ بـی دموکراتیــک و مغــزی
ـر� حاصــل شــود و گــذاری رخ دهــد.
اقتدارگ ـرا .تــا فـ ج
ـخن زیبــای حافــظ :چــون نقــش غــم ز دور ببیـ نـی ش�اب
ب هسـ ِ
خــواه  /تشــخیص کردهایــم و مــداوا مقــرر اســت
ین ســعدی :رخ از مــا تــا بــه یک پنهــان کنــد عیــد /
بهگفتـهی شـ یـر ِ
هــال آنــک بــه ابــرو یمنمایــد
گ�ی
نتیجه ی
ـاون جدیــد برنام هریــزی و توســعهی منابــع دانشــگاه!
آقــای معـ ِ
ایده دانشگاه «31

رییس ،مدیر و دیگر هیچ

معــاون ،دســتیار ،قائممقــام ،جانشـ ی ن
ـ� ،معــاون اول ...آخــه
ی هچـ ی زـ�ی در همـ ی ن
ـ� حدوحــدود! نیــاز نداریــد؟ مدیــر دانشــگاه،
نیــاز بــه یــک معــاون دارد .گفتــه باشــم.
ـنهاد مــن دکـ تـر م.خ .اســت؛ گــروه و دانشــکدهاش را دیگــر
پیشـ ِ
نیمنویســم( .بیــش از سیاســت ،بــه فوتبــال و طـ ن زـ� عالقــه دارد
ً
این م.خ ).االن هم در بالد کفر است؛ مثال مشغول فرصت
مطالعا� .خسته شدم از ن
ت
نشا�دادن .ن
یع� یمخواهم اشتباه
نکـ نـی ت
دک�جــان! وگرنــه تــا دلتــان بخواهــد م.خ .هســت .یکیــش
ین
قهرمان ایران).
(تیم همیشه
هم� محسن
ِ
خلییل پرسپولیس ِ
ِ
ن
ـا� آخــر،
بعــایل هــم هســت .ایــن نشـ ِ
همدانشــکدهای جنا 
آخریــن نشـ نـا� بــود.
این بود نتیجه و یافتهی مقالهی ما.
همهکارم ز خودکایم به بدنایم کشید آخر  /نهان یک ماند آن
رازی کز او ســازند محفلها
منابع
ـود ( )1398خــودم نوشــتم! مشــهد :خانــوادهی
خـ
ـودم ،خـ ِ
ْ
گشــدهی دانشــگاه فــردویس مشــهد.
ب�جهتبسیاربزر 
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فرهنگ کیفیت در دانشگاه
ن
ش
ت
تربی� و روانشنایس
آموز� و توسعه منابع انسا� دانشکده علوم
داود قرونه | استادیار گروه مدیریت

مقدمه
امــروزه کارکردهــای دانشــگاه بــه آمــوزش و پژوهــش محــدود
یمشــود؛ بلکــه از دانشــگاهها انتظــار یمرود کــه نقــش مؤثــری
ن 
در توسعه جامعه خود ایفاکنند و در زمینه پیشبرد صنعت
مس� ،دانشگاهها
و حل مسائل جامعه اثرگذار باشند .در این ی
بــه دنبــال بازتعریــف رســالتهای خــود در جامعــه هســتند و
از طریــق ارتقــای مســتمرکیفیــت خدمــات خــود تــاش دارنــد
تــا نقــش خــود را در جامعــه بهبــود بخشــند و یــا الاقــل آن را
حفــظ کننــد .لــذا در ســالهای اخـ یـرگرایـ شـی بســیار قــوی بــه
ســمت ارتقــای کیفیــت در نظا مهــای آمــوزش عــایل در ســطح
جهــان ایجــاد شــده اســت .دیگــر ،دانشــگاهها را نــه بــه تعــداد
دانشــجو ،عضــو هیئــت علــی ،ســاختمان و تجهـ ی زـ�ات بلکــه
بــه کیفیــت بروندادهــا و فرآیندهــای آن یمشناســند و در ایــن
ها� بـرای ارزیـ بـا� ،رتبهبنــدی و
راســتا زیرســاختها و سیســتم ی
ارتقــای کیفیــت نظا مهــای آمــوزش عــایل در ســطح دنیــا ایجــاد
شــدهاســت.
ً
کیفیــت آمــوزش عــایل یــک امــر رصفــا ســاختاری ،دســتوری،
گ
سـ ش
ـفار� و تبــادیل نیســت بلکــه امــری فرهنــی و نرماف ـزاری
ن
یهــای جهــا� جــزء
ها� کــه در رتبهبند 
اســت .دانشــگاه ی
ایده دانشگاه «33
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ها� هستند
دانشگاههای باکیفیت شناخته یمشوند دانشگاه ی
کــه توانســتهاند بــا ایجــاد نــوع خــایص از فرهنــگ دانشــگایه و
گ
نــوع خــایص از ســبک زنــد� دانشــگایه ،بروندادهــای قابــل
مالحظ ـهای را بــه جامعــه عرضــه کننــد.
در جامعــه مــا ،یط ده ههــای اخـ یـر نظــام آمــوزش عــایل از رشــد
کــی قابلتوجــی برخــوردار شدهاســت .اکنــون درکشــور مــا
بیــش از چهــار میلیــون دانشــجو در حــال تحصیــل هســتند و
تعــداد اعضــای هیئــت علــی تماموقــت در کشــور بــه بیــش
از  80ه ـزار نفــر ( 80313نفــر) یمرســد (مؤسســه پژوهــش
و برنام هریــزی آمــوزش عــایل .)1397 ،تعــداد دانشــگاهها و
مؤسســات آمــوزش عــایل کشــور در زیرنظا مهــای مختلــف
آمــوزش عــایل بــه بیــش از  2500مــورد یمرســد کــه نســبت بــه
جمعیــت کشــور ،در دنیــا رکــوردی کمنظـ یـر اســت .در زمینــه
ن� در خ
تعداد دانشآموختگان ی ز
بر� از رشتهها مثل مهندیس،
گــوی ســبقت را از تمــام دنیــا ربودهایــم .از نظــر تعــداد تولیــدات
علــی نـ ی زـ�کشــور مــا در ســالهای اخـ یـر در جایــگاه مناسـ بـی در
ســطح دنیــا قـرار دارد بــه گونـهای کــه طبــق آخریــن اطالعــات،
رشــد تولیــدات علــی ای ـران  11برابــر میانگـ ی ن
ـ� جهــان اســت
و رتبــه شــانزدهم در زمینــه حجــم تولیــدات علــی را بــه خــود
اختصــاص داده اســت.
نگــر رشــد آمــوزش عــایل کشــور در
همــه ایــن شــواهد نمایا 
ســالهای اخـ یـر بــود ه اســت .امــا اگــر پرســیده شــود کــه از ایــن
همــه تــاش در زمینــه چــاپ مقــاالت وکتــب و ســایر فعالیــت
دانشــگایه چــه چـ ی زـ�ی نصیــب جامعــه ای ـر نا� شــده اســت و
دانشــگاههای مــا چــه مقــدار توانســتهاند مســائل واقــی ایــن
جامعــه را پوشــش دهنــد ،پاسـخها وضعیــت متفـ ت
ـاو� را نشــان
ها� ه مچــون نقــش علــم در تولیــد
خواهــد داد .شــاخص ی
ناخالــص داخــی ،شــاخص فنــاوری ،اقتصــاد دانشبنیــان و
ســایر شــاخصهای مشــابه گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه در
زمینــه ارتقــای کیفیــت آمــوزش عــایل ،دانشــگاههای مــا مسـ یـر
طـ ن
ـوال� را در پی ـشرو دارنــد.
در ارتقــای کیفیــت آمــوزش عــایل عوامــل و مؤلف ههــای
ف
تأث�گذار هستند که ییک از مهمترین آنها «فرهنگ
مختل� ی
دانشــگایه» اســت .فرهنــگ حاکــم بــر دانشــگاه یمتوانــد
نکــه
پیشبرنــده و یــا بازدارنــده کیفیــت در دانشــگاه باشــد .ای 
چــه چـ ی زـ�ی در محیــط دانشــگاه بهعنــوان ارزش تل ـیق شــود
و اعضــای دانشــگاه چــه رفتارهــا ،هنجارهــا ،آداب و رســوم و
شهـ یـا� داشــته باشــند ،تــا حــدود زیــادی رسنوشــت علــم و
نگر 
دانــش را در آن دانشــگاه تعیـ ی ن
ـ� یمکنــد.
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فرهنگدانشگایه
گ
فرهنــگ دانشــگایه بــه ســبک زنــد� اعضــای دانشــگاه اشــاره
شهــا ،هنجارهــا و اعمــال
دارد و نظــام باورهــا ،انتظــارات ،ارز 
گ
نکــه چگونــه بایــد بــه نحــو دانشــگایه عمــل
فرهنــی دربــاره ای 
کــرد را تعیـ ی ن
قتــر ،فرهنــگ دانشــگایه
ـ� یمکنــد .در تعریــف دقی 
شهــا،
الگــوی معـ نـی نهفتــه در صــور نمادیــن ،از جملــه کن 
گفتهها و تمام مقوالت ن
مع�داری است که افراد دانشگایه
نهــا بــا هــم ارتبــاط برق ـرار یمکننــد و در تجــارب،
بــه کمــک آ 
ت
یمشــوند .بــا
تهــا و باورهــای مشــرک بــا یکدیگــر ســهیم 
دریاف 
توجه به تعریف مذکور ،مهمترین کارکرد فرهنگ دانشگایه،
تعیـ ی ن
ـ� و ایجــاد نــوع خــایص از هویــت بـرای انســان دانشــگایه
اســت (فاضــی.)92 :1387 ،
شهــای مشـ تـرک و
گ�نــده معـ نـا� ،ارز 
فرهنــگ دانشــگایه دربر ی
هنجارهـ یـا� اســت کــه از تاری ـ ــخ علــم و دانشــگاه و داســتانهای
اکتشــاف و ارتباطــات دانشــمندان و تجرب ههــای زیســته
گ
یمگـ یـرد و منشــأ ســبیک از زنــد� ،حــس
دانشــگایه رسچشــمه 
یمشــود.
هویــت و اخــاق و منــش و کنــش انســان آکادمیــک 
لهــا
فرهنــگ دانشــگایه در فضــای معـ نـا� و نمادیــن خــود ،روا 
و قواعــد و الگوهــای اجتمــایع و تعامــی متمایــزی را پــرورش
یمشــود
یمدهــد کــه حـ تـی بــه صــورت آییـ نـی و مراســی ظاهــر 
(فراســتخواه.)127 :1388 ،
اگــر تعریــف فــوق را از فرهنــگ دانشــگایه بپذیریــم ،مشــخص
یمشــود کــه فرهنــگ دانشــگایه دارای عنــارص فراسـ ن
ـازما� و

ت
گتــر
غ�رســیتر و بزر 
مشــرک «اجتمــاع علــی» ،اجتمــایع ی
از مقیــاس یــک ســازمان خــاص دانشــگایه ،نـ ی زـ� هســت .لــذا
فرهنــگ دانشــگایه بــه مرزهــای سـ ن
ـازما� دانشــگاه نـ ی زـ� محــدود
نیمشود و بر رفتارها ،ارزشها و هنجارهای ت
مش�ک اجتماع
علــی داللــت دارد.
سازوکارهای ارتقای فرهنگکیفیت دردانشگاه
ارتقــای فرهنــگ کیفیــت در دانشــگاه در یط فرآینــد انجــام
تهــای دانشــگایه یــا فرآینــد جامعهپذیــری دانشــگایه
فعالی 
.
یمشــود بــه ایــن ترتیــب کــه در فرآینــد
ســاخته و پرداختــه 
آمــوزش ،پژوهــش ،یادگـ یـری ،اجتماعــات علــی ،اعطــای
امتیــازات و درجــات ،و ســایر فرآیندهــای دانشــگایه اســت کــه
شهــای تفکــر و عمــل نـ ی زـ�
شهــا ،هنجارهــا ،عــادات ،و رو 
ارز 
آموخته و ن
درو� یمشود .این که یط فرآیندهای دانشگایه تا
چه اندازه از ارتقای کیفیت حمایت شود و بهویژه در اعطای
امتیــازات و درجــات دانشــگایه ،تــا چــه انــدازه موضــوع کیفیــت
بهعنــوان یــک متغـ یـر اصــی و مهــم مدنظــر ق ـرار گـ یـرد ،بــر
تأث�گذار است.
گ�ی و توسعه فرهنگ ارتقای کیفیت ی
شکل ی
بهمنظور ارتقای فرهنگ کیفیت ،باید دانشگاه سازوکارهای
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غ�رســی خــود را بــر محــور کیفیــت تنظیــم
رســی و ی
نمایــد .بهویــژه سیاس ـتگذاران و رهـ بـران ارشــد دانشــگاه در
یهــای خــود بایــد موضــوع کیفیــت را بهعنــوان یــک
گ� 
تصمیم ی
متغ� مهم لحاظ کنند .پر واضح است که اگر سیاستهای
ی
تشـ ق
ـوی� دانشــگاه بــر افزایــش تعــداد محصــوالت و آثــار علــی
متمرکــز باشــد ،در مــدت زمــان محــدودی تعــداد ایــن آثــار و
محصوالت افزایش خواهد یافت .ویل اگر سیاست دانشگاه
بــه ســمت توجــه بــه کیفیــت آثــار علــی و اثـرات اجتمــایع آن
باشــد ،آنگاه یمتوان انتظار داشــت که رفتارهای معطوف به
کیفیــت و پــس از آن فرهنــگ کیفیــت در دانشــگاه رشــد پیــدا
کنــد.
در فرآیند اشاعه فرهنگکیفیت در دانشگاهها چهار سازوکار
بــه هــم وابســته بــه ش�ح زیــر وجــود دارد (انجمــن دانشــگایه
اروپــا2006 ،؛ بــه نقــل از بــازرگان:)1390 ،
 .1تدویــن راهـ بـرد اشــاعه فرهنــگ کیفیــت :ارتقــای مســتمر
کیفیــت بایــد بــه یــک اسـ تـراتژی اصــی در برنام ههــای
طوال�مــدت دانشــگاه تبدیــل شــود.
ن
 .2رهـ بـری ب ـرای اشــاعه فرهنــگ کیفیــت :راهـ بـران و بهویــژه
مدیران ارشد دانشگاه نقش مهیم در اشاعه فرهنگ کیفیت
در دانشــگاه دارنــد.

گ�کردن اعضای هیئت علیم :هرچند
 .3متعهد کردن و در ی
تأث� سیاستهای دانشگاه
اعضای هیئت علیم خود تحت ی
ق ـرار دارنــد ،امــا یمتواننــد بهعنــوان یــک عامــل توســعهدهنده
فرهنگ کیفیت دانشــگایه ی ز
ن� عمل نمایند.
 .4بازخــورد دادن بــه اعضــای هیئــت علــی در خصــوص
شهــای اعضــای
ارتقــای کیفیــت دانشــگایه :هنــگایم کــه تال 
مس� ارتقای کیفیت با دریافت بازخوردهای
هیئت علیم در ی
غ�رسیم همراه شود ،آنها تشویق خواهند
مثبت رسیم و ی
ت
.
شــد کــه در ایــن مسـ یـر فعالیــت بیشــری انجــام دهنــد در
تهــای کیـیف
مقابــل ،تأکیــد زیــاد بــرکمیــت و عــدم دیــدن فعالی 
اعضای هیئت علیم آنها را بر آن یمداردکه از تالش بیش�ت
در راســتای توســعه کیفیــت رصف نظــرکننــد.
پژوهــش عامــری شــهر با� وکاویس ( )1395نـ ی زـ� نشــان داد کــه
فرهنــگ کیفیــت در دانشــگاه ب هطــور زنجـ یـرهای در ســه الیـهی
گ
ت
پیچ در پیچ ،ن
شناخ�_فرهن� (سوادکیفیت،
یع� بعد روان
ت
انگ�هز
توانا� ،نگرش اس�اتژیک ،رویکرد پداگوژی ،ی
مهارت و ی
ن
ن
ت
درو� و تعهــد) ،ســاختاری_مدیری� (ســاختار ســازما�،
رهـ بـری ،فرآیندهــای کاری و اجتمــایع ،اسـ تـراتژیهای منابــع
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فرهنگ کیفیت در دانشگاه

گ
انسـ نـا�) و محیــی (اقتصــادی ،اجتمــایع ،فرهنــی ،فنــاوری،
ســیایس ،و ارتبــاط ی ن
ب�الملــی) بهثمــر یمنشــیند .فرهنــگ
کیفیــت دانشــگایه یــک فرآینــد اســت کــه در ایــن فرآینــد
دانشــگاه ســاختارش بایــد بــه گون ـهای ط ـرایح شــود تــا همــه
عنــارص بــا کمــک بــه یکدیگــر زنجـ یـره ش
ارز� فرهنــگ کیفیــت
خــود را کامــل کننــد تــا نتیجــه بهینــه حاصــل گــردد.
گ�ی
نتیجه ی
ها� یمتواننــد نقــش خــود را در توســعه جامعــه ب ـه
دانشــگاه ی
درسـ تـی ایفــا نماینــد کــه بتواننــد کارکردهــای خــود را جامــه عمــل
بپوشــانند .اکنــون بــا توســعه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات،
دانش از انحصار دانشــگاه خارج شــده اســت و لذا دانشــگاهها
در نتیجــه برخــورداری از فرهنــگ ارتقــای مســتمر کیفیــت
اســت کــه یمتواننــد کارکردهــای ویــژه خــود را ب ـرای جامعــه بــه
اثبــات برســانند .امــا بــه نظــر یمرســد کــه دانشــگاههای مــا دچــار
گ
یــک تأخــر فرهنــی در فرهنــگ دانشــگایه هســتند .ه مچــون
ســایر کشــورهای در حــال توســعه ،در کشــور مــا حــدود 80
ســال پیــش اولـ ی ن
ـ� دانشــگاه مــدرن تأســیس شــد و مــا ملزومــات
و ملحقــات بخــش مــادی و کــی تأســیس و رشــد دانشــگاه و
علــم (نظـ یـر ســاختمان ،کالس ،تشــکیالت اداری ،آزمایشــگاه،
کتــاب ،مقالــه و مــدرک) را از غــرب اقتبــاس و یــا وارد کردیــم.
عیلرغــم کاسـ تـیها ،در بخــش کــی و ســاختاری ،در مجمــوع
گ� ســالهای اخـ یـر
بــد عمــل نکردهایــم .موفقی 
تهــای چش ـم ی
در رشــد تولیــد علــم (مقالــه) ،تعــداد دانشــگاهها ،نســبت
دانشــجویان بــه جمعیــت و ســایر شــاخصهای کــی همــه از
موفقیــت نظــام دانشــگایه مــا در ایــن زمینــه حکایــت دارد .امــا
پــر واضــح اســت کــه ایــن مـ ی زـ�ان تولیــد مقــاالت و پایاننامــه تأثـ یـر
گ
چنـ ن
ـدا� بــر توســعه اجتمــایع و فرهنــی مــا نداشــته اســت .لــذا
به نظر یمرسدکه ما نتوانستهایم فرهنگ دانشگایه را ایجاد
نماییم (و یا حداقل وارد کنیم) .فرهنگ دانشــگایه و به ویژه
فرهنــگ ارتقــای مســتمرکیفیــت یمتوانــد تحــویل در توســعه
علــی و اجتمــایع جامعــه مــا ایجــاد کنــد.
دانشــگاه بــه واســطه فرهنــگ دانشــگایه اســت کــه بهعنــوان
یمشــود .فرهنــگ دانشــگایه نـ ی زـ�
یــک محیــط علــی شــناخته 
ن
بــه واســطه عادتوارههــای معیــی در میــدان دانشــگاه و در
تعامل با سایر میدانها و بر اساس برخورداری از رسمایههای
گ
معـ ی ن
ـ� ،ایجادکننــده ســبک زنــد� دانشــگایه اســت .فرهنــگ
کیفیــت بهعنــوان بخـ شـی از فرهنــگ دانشــگایه یمبایــد در
عــادات ،افــکار و رفتارهــای کنشــگران آن شــامل اســتادان،
دانشــجویان ،مدی ـران دانشــگاه ،دانشــکده وگروههــای علــی
»36ایده دانشگاه

و ...قابل مشاهده و درک باشد.
دستیا� به کیفیت مستمر
ب
فعالیتهای دانشگایه مستلزم اشاعه این فرهنگ از طریق
تقویــت ابعــاد فرهنـ گـی و تقویــت ســاختار سـ ن
ـازما� مناســب
اســت.
منابع
بــازرگان ،عبــاس ( .)1390فرهنــگ کیفیــت و نقــش آن در
ـتیا� بــه عملکــرد مطلــوب دانشــگاهها .فصلنامــه آمــوزش
دسـ ب
مهنــدیس ای ـران.72-63 ،)50( 13 .
عامــری شــهر با� ،محســن و کاویس ،اســماعیل (.)1395
طـرایح مــدل فرهنــگ کیفیــت در حــوزه آمــوزش بــا بــه کارگـ یـری
روش تحلیــل محتــوا .فصلنامــه آمــوزش در علــوم انتظــایم4 ،
(.20-1 ،)12
فاضیل ،نعمتاله ( .)1387فرهنگ و دانشگاه .تهران :ثالث.
فراســتخواه ،مقصــود ( .)1388دانشــگاه و آمــوزش عــایل؛
منظرهــای جهـ نـا� و مســئلههای ای ـر نا� .ته ـران :نـ شـر ن�.
مؤسســه پژوهــش و برنام هریــزی در آمــوزش عــایل (.)1397
گـزارش آمــار آمــوزش عــایل ایـران در یــک نــگاه (ســال تحصیــی
.)96-95
http:// irphe.ac.ir/files/Statistic/files/
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دوست داشتن ،دین من است
ت
مجت� طهمورث پور | استاد گروه علوم دایم دانشکده کشاورزی
دک�
ب

کشــورهای زیــادی هســتند کــه ب هطــور طبیــی دارای تنــوع
غ�ه یمباشند .کشورهای مهاجرپذیر ،پدیده
قویم،
مذه� و ی
ب
جها�شــدن و تکنولــوژی ارتباطــات نـ ی زـ� از عوامــل توســعه
ن
گ
گ
تنوع فرهن� در ســطح جدید هســتند .همگر یا� ،همبســت�،
ـ� جوامــی کــه چنـ ی ن
وحــدت و هویــت مــی در چنـ ی ن
ـ� واریانــی
نمادها� همچون
تنها� متیک به عنارص و
ی
دارند نیمتواند به ی
ت
ن
ین
آی� و آداب و مناسک مش�ک
رسزم� ،تاری ــخ ،زبان ،دین و ی
گ
باشــد .عامــل اصــی ب ـرای ایجــاد همبســت� ،توجــه بــه بعــد
منـ شـی انســان اســت کــه در طــول زمــان و در هــر مــکان ،ثابــت،
ـ� انســانها بــوده و منشــأ کرامــت ت
مشـ تـرک و فراگـ یـر بـ ی ن
ذا� و
لگ ـر یا�،
نـ ی زـ� برخــوردار از اوصــاف خداپرسـ تـی ،دی ـنورزی ،کما 
یبا�گ ـر یا� ،عدالتطلـ بـی،
خ�خــوایه ،ز ی 
حقیق 
ـو� ،ی
تجـ ی
شهــای متعــایل در انســان یمباشــد.
یخــوایه و دیگــر ارز 
آزاد 
ت
ن
دوســت داشــ� ،محبــت و عشـقورزی در فطــرت آدم ریشــه
گ
دارد و نـ یـروی محرکــه زنــد� همــه انســانها اســت و آن نــه بــر
پایــه امیــال شـ ن
ـهوا� و نیازهــای جســی ،بلکــه نردبـ نـا� اســت
ق
برای رسیدن به عشق حقی� و عشق مقدس ،ن
یع� دوست
تن
غ�ه
داش� تمام خلقت ،اعم از انسانهاگیاهان ،جانوران و ی
تهــا،
خاســتگاه همـهی عشـقها و دوسـ تـیها و مهرهــا و محب 
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تن
داش� ،دین من است
دوست

خداونــد اســت .از همـ ی ن
ـ� روســت کــه خداونــد در همــه آیــات
قر نآ� ،ت
ح� آغاز هر سوره با تکرار دو اسم و صفت خویش،
رحمــان و رحیــم ،بــه مهــرورزی خویــش اشــاره کــرده و بیــان
ً
یمدارد کــه اصــوال خلقــت و آفرینــش موجــودات ازجملــه
انســانها بــر اســاس مهــر الــی و رحمـ تـی اســت کــه نســبت بــه
موجــودات دارد .همـ ی ن
ـ� رحمــت الــی اســت کــه بهعنــوان یــک
یمشــود (انعــام،
واجــب از ســوی خــدا ب ـرای خــودش مطــرح 
آیــه  )12تــا دانســته شــود کــه تــا چــه انــدازه رحمــت و محبــت
و مهــرورزی در هسـ تـی ،جایــگاه ویــژه و خــایص دارد .عشــق،
عالقه و تمایل ،انسان را به خارج از وجودش متوجه یمکند.
وجــودش را توســعه داده وکانــون هسـ تـیاش را عــوض یمکنــد
ق
و بــه همـ ی ن
ـ� جهــت عشــق و محبــت یــک عامــل بــزرگ اخــا�
ش
نکــه خــوب هدایــت شــود و
و تربیـ تـی اســت؛ مــروط بــه ای 
ب هطــور صحیــح مــورد اســتفاده ق ـرارگـ یـرد.
دوست ت ن
داش� ومحبتکردن باعث تقویت صفات شایسته
خو�
مانند اخالص ،صداقت ،ی
خ�خوایه ،رقت قلب و نرم ی
ن
سو� دیگر ،سبب از یب� بردن صفات ناشایست مانند
و از ی
دورو� ،غــرور ،حســادت و بدخــوایه
خودخــوایه ،تکـ بـر،
ی
ً
پیام�ان،
تمام
مخاطب
اساسا
که
این
به
یمشود .لذا با توجه
بگ
فطــرت انســان بــوده اســت ،اولویــت اول درکارهــای فرهنــی و
گ
ـت� ،نــه فقــط بـ ی ن
تبلیـیغ و همچنـ ی ن
ـ�
ـ� ایجــاد ه مگـر یا� و همبسـ
اقــوام یــا مذاهــب و یــا ادیــان و حـ تـی ملــل ،بلکــه بـ ی ن
ـ� انســانها،
محبت و دوســت داشـ ت ن
ـ� اســت.
تنوع ،عامل بقا
از نظــر علــی ،وجــود واریانــس و تنــوع موجــود در خلقــت،
ضامــن بقاســت .اثــر تنــوع زیسـ تـی بــر تندرسـ تـی انســان بــه
موضــویع ســیایس در ســطح ی ن
ب�الملــی تبدیــل شــده اســت.
ت
نگــر آن اســت کــه کــم شــدن تنــوع زیســی بــر
شــواهد علــی بیا 
ت
ت
تندرس� انسان اثر معکوس دارد .تنوع زیس� بر اکوسیستم
ن
هوا� ،تصفیه آب ،گردهافشــا� و...
از جمله ی
تغی�ات آب و ی
تأث� دارد بهطوری که از آن بهعنوان شاخیص برای سالمت
ی
ت
.
غ�مادی
اکوسیســتمها اســتفاده 
یمشــود تنوع زیســی از بعد ی
نـ زـ� اهمیــت ف ـر ن
شهــای معنــوی ماننــد
اوا� دارد چــون بــر ارز 
ی
خداشــنایس و زیباشـ ت
عهــای
یمگــذارد .ســایر تنو 
ـناخ� تأثـ یـر 
گ
موجــود در بـ ی ن
عهــای فرهنــی ،قــویم،
ـ� انســانها ،ماننــد تنو 
ز
ز
ت
م�ان تنوع زیس�
رنگ پوست ،زبان و امثال آن ین� به همان ی
طهــای توســعه پایــدار و
اهمیــت دارنــد زی ـرا یــی از پیش ش� 
یمشــود ب هطــوری کــه بــدون توجــه
مـ یـراث مشـ تـرک بـ شـری تلـیق 
یمتــوان شــاهد ابــداع ،خالقیــت و تعامــل
و احـ تـرام بــه آن ن 
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بـ ی ن
ـ� انســانها بــود .هرچنــد در طــول تاریـ ـ ــخ ،اســتعمارگران از
ش
عهــای موجــود در جوامــع بــری سوءاســتفاده نمــوده و بــا
تنو 
اغ ـراض اســتعماری و نیــات تفرقهافکنانــه و در جهــت تأمـ یـ�ن
گ�یها و جنگهای
منافع دولتهای متبوعشــان ،باعث در ی
عهــا ،عامــل
فـراوان قــویم و مذهـ بـی شــدهاند ،امــا نفــس ایــن تنو 
بقــا نــوع بـ شـر و عامــل مهــی جهــت هماف ـز یا� ،ه مگ ـر یا�،
گ
همبســت� و وحــدت یمباشــد.
در عــر جدیــد کــه عــر ارتباطــات نامیــده شــده ،ت
این�نــت،
فضــای مجــازی ،شــبکههای ماهــوارهای و اجتمــایع و
ش
تهــای تکنولوژیــی زیــادی کــه در ایــن حــوزه بــه وجــود
پی�ف 
آمــده ،فاصلــه ی ز
ف�یــی را برداشــته و ایــن امــکان را فراهــم کــرده
تــا تعامــل بـ ی ن
ـ� انســانها و جریــان اطالعــات از هــر چهــارگوشــه
جهــان بــه هــر نقط ـهای دیگــر و در همــان لحظــه در فضــای
ُ
مجــازی گسـ تـرش یابــد ،ایــن تعامــل ،امــکان یــک برهمکنــش یــا
گ
ن
جها�شدن
تأث� متقابل فرهن� را فراهم آورده است .پدیده
ی
گ
نهــا زنــد� کــرده
وکشــورهای مهاجرپذیــرکــه د ههــا ملیــت در آ 
گ
ً
و عمــا جوامــی چندملیـ تـی و چنــد فرهنــی هســتند ،ایــده
گ
غ�قابــل پذیــرش کــرده اســت زیـرا هــر
یکسا 
نســازی فرهنــی را ی
گ
گ
ویژ�هــای خــاص

شهــا ،باورهــا ،عــادات و
فرهنــی دارای ارز 
خــود یمباشــد.
تنوع به عنوان یک فرصت
شهــا برتــری
ام�یالیســم غــرب بــاور دارد کــه هنجارهــا و ارز 
پ
نهــا را بپذیرنــد تــا بــه یــک
دارنــد و ســایرکشــورها و ملــل بایــد آ 
ن
جها� تبدیل شوند ،از مهمترین آسیبها در سطح
دهکده
جهـ نـا� همـ ی ن
ـ� اســت .لــذا در ایــن راســتا از تفــوق علــی خــود
و از اب ـزاری ماننــد حقــوق بـ شـر ب ـرای تحــت فشــار ق ـرار دادن
گ
ســایرکشــورها و در زمین ههــای مختلــف فرهنــی ،ســیایس و
یمبــرد.
اقتصــادی بهــره 
ز
این آسیب در سطح میل ین� وجود داردکه حاکمان ،تنوعهای
گ
ن
مذه� ،قویم و فرهن� کشور را ،نه در حرف بلکه در
دی�،
ب
عمــل نپذیرنــد و انتظــار داشــته باشــند همــه یــک ســبک بـرای
پوشش ،یک زبان برای آموزش و صحبت کردن و ...انتخاب
کنند.
تهــا یمتوانــد بــه
عهــا و تفاو 
ایندرحــایل اســت کــه ایــن تنو 
گهــا بــر
فرصـ تـی ب ـرای تعامــل و تأثـ یـر متقابــل اقــوام و فرهن 
ـکوفا� و حرکــت بــه
یکدیگــر تبدیــل شــده و باعــث رشــد و شـ
ی
سـ ت
ـم� باالتــر و بهـ تـر گــردد .آیــه  22ســوره روم یمفرمایــد:
َ َْ
َ ْ َ ُ
َ ْ ُ
َ
َ
ْ
َّ
ف َأ ْلسـ َـنت ُكمْ
َ
ض واخ ِتــا
َو َ ِمـ ْـن آی ِاتـ ِـه خلـ
ـق السـ َـماو ِ
ِ ِ
ات ْوالر ِ
َ
َ ْ َ ُ ْ َّ ف
َ َ
ـات ِلل َع ِال ِمـ ی ن
ـ�
وألو ِانكــم ِإن ِ� ذ ِلــك لیـ ٍ
و از نشــانههای الــی ،آفرینــش آســمانها و زمـ ی ن
ـ� و تفــاوت
ها�
نهــا و رن 
زبا 
گهــای شماســت؛ همانــا در ایــن امــر نشــانه ی
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ب ـرای جهانیــان اســت.
ت
ن
اگ� یب� انسانها
فطرت وجه مش�ک و فر ی
حقیقــت آدیم ،مرکــب از دو بعــد فطــری و جسـ ن
ـما� اســت.
بعــد فطــری انســان نـ ش
ـا� از نفــخ روح الــی اســت کــه منشــأ
کرامــت ت
ذا� و علــت مســجود فرشــتگان شــدن او اســت.
ن
عهــای متعــدد در جوامــع انســا� ،همــه انســانها
عیلرغــم تنو 
ن
ت
در فطرت یا همان ارزشهای انسا� مش�ک هستند و همه
گ
ویژ�هــای فطــرت ایــن یمباشــد

بــا آن رسشــته شــدهاند .از
ن
یمگـ یـرد .همچنـ یـ� غـ یـر
کــه تحــت تأثـ یـر زمــان و مــکان ق ـرار ن 
ن
ن
تغی� و تبدیل
قابل
غ�
ی
اگ� ،فراحیوا� و ی
اکتسا� ،همگا� ،فر ی
ب
ا َســت .خداونــد کریــم در آیــه  30ســوره روم یمفرمایــد:
َ
َ ً ْ َ َ َّ َّ ت َ َ َ َّ َ َ َ
َ ِّ
اس عل ْی َها
الل ال ِ� فط َر الن
ین
فأ ِق ْم َو ْج َهك ِللد
ح ِنیفا ِفطرت ْ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ َ
َ َ
َّ
َ ِّ ُ َ ِّ ُ َ َّ ث َ َّ
ـاس ل
ل َت ْب ِدیــل ِلخلـ ِـق ِ
الل ذ ِلــك الدیــن القیــم ول ِكــن أكــر النـ ِ
َ
َی ْعل ُمون
ـ� رویآور ،بــا همــان فطـ ت
پــس حقگرایانــه ب هســوی ایــن آیـ ی ن
ـر�
کــه خــدا مــردم را بــر آن رسشــته اســت ،تغیـ یـری در آفرینــش
هم� است ولیکن ت
آی� پایدار ی ن
نیست ،ی ن
بیش� مردم نیمدانند.
ن
ـو� ،خالقیــت ،ابــداع،
شهــای انســا� ماننــد حقیق 
ارز 
تجـ ی
لگ ـر یا�،
یبا�گ ـر یا� ،عدالتطلـ بـی ،کما 
یخــوایه ،ز ی 
آزاد 
خ�خــوایه؛ هیــچ یــک،
ب ـرادری ،پرســتش ،عشــق ورزیــدن و ی

متعلــق بــه یــک نســل ،یــک جامعــه ،یــک مــکان و یــا یــک زمــان
نیست تا در یک دورهای جلوه نموده ،بدرخشد و در دورهای
یمتــوان مــردیم را تصــورکــردکــه از ایــن
دیگــر افــول کنــد .هرگــز ن 
.
یگــردان باشــند در تمــام طــول تاری ـ ــخ کــه پیامـ بـران
شهــا رو 
ارز 
مبعوث شــدهاند دارای یک پیام بوده و مخاطبشــان ،فطرت
انســانها بــوده اســت؛ زی ـرا وجــه مشـ تـرک انســانها فطــرت
ق
ـر� بـ ی ن
اســت .بــه همـ ی ن
ـ� پیامـ بـران نیســت.
ـ� دلیــل از ایــن نظــر فـ
ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ
ْ
ُ
ُ
ت
ال نفرق ب ی ن
� أ َح ٍد ِمن رس ِل ِه (قسم� از آیه  ،285سوره بقره).
وحدت حول محور فطرت
ین
رسزم� ،زبان،
نمادها� چون
و
هرچند ممکن است عنارص
ی
تاری ــخ ،فرهنگ ودین ت
مش�ک ،عوامیل برای همگر یا� مقطیع
ش
ها�
باشــند ویل در طــول تاریـ ـ ــخ چــه جنایــات و نس ـلک� ی
کــه تحــت همـ ی ن
ـ� عناویــن بـ شـر ســاخته ،انجــام نشــده اســت
یلگ ـر یا�
کــه صهیونیســم ،نازیســم و آپارتایــد کــه بــر پایــه م 
نچــه در
و نژادپرسـ تـی بنــا نهــاده شــده از جملــه آنهاســت .آ 
اســام بهعنــوان عامــل اصیــل ،اصــی ،متناســب بــا آفرینــش
طگـر یا� و جزماندیـ شـی
انســان ،وحدتبخــش و بــه دور از افرا 
مطرح است ،فطرت یمباشد .رویکرد فطری نه فقط سبب
ایده دانشگاه «39
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ه مگ ـرا� بـ ی ن
تهــا کــه باعــث
ـ� اقــوام ،مذاهــب ،ادیــان و یــا مل 
ی
لهــای انســانها ،از دور و نزدیــک و تــداوم و پایــداری
پیونــد د 
گ
نهــا از هــر قــوم و قبیلــه و ن ـژادی کــه باشــند،
همبســت� آ 
یمشــود ،زیـرا فطــرت بخـ شـی اســت کــه همــگان در آن اشـ تـراک

ـ� از فطــرت ،فاصلــه گرفـ ت ن
دارنــد .فاصلــه گرفـ ت ن
ـ� از انســانیت
شهــای انسـ نـا�،
اســت .وحــدت حــول محــور فطــرت و ارز 
سهــای بــزرگ دیــن مبـ ی ن
یهــای
ـ� اســام اســت کــه برتر 
از در 
قــویم و ن ـژادی و قبیل ـهای و غـ یـره را برداشــته ،عامــل برتــری و
یمشــمرد .آیــه  13ســوره حجـرات
ارزشــمندی انســان را تقــوا بر 
فرمایــد:
یم
بــر تــارک تاریـ ـ ــخ یمدرخشــد کــه
َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ث َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ً
وبا وَ
ـی و جعلناکــم شــع
یــا أیهــا النــاس ِإنــا خ َلقناکــم ِمــن ذکـ ٍـر و َ أنـ 
َ َ َ َ ُ َّ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ ْ ُ
قاکـ ْـم إ َّن َّ َ
الل َعلیـ ٌـم َخبـ یـرٌ
الل أت
بائــل ِلتعارفــوا ِإن أکرمکــم ِعنــد ِ
ق ِ
ِ
ّ
ّ
ای مردم ،ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را ملت ملت
شناسا� متقابل حاصل
و قبیله قبیلهگردانیدیم تا با یکدیگر
ی
ز
پره�گارتریــن
کنیــد .در حقیقــت ارجمندتریــن شــما نــزد خــدا ی
شماســت ،ب�تردیــد خداونــد دانــای آگاه اســت.
ها�
برعکس ،پانعربیسم یا پانترکیسم و امثالهم که حرکت ی
کهــا و غـ یـره بــوده و بــر پایــه برتــری
بهــا یــا تر 
ب ـرای اتحــاد عر 
ً
قویم ،میلگر یا� و سکوالریسم بنا شده است .اصوال هر نوع
ت
غ�ه چون مخالف فطرت
میلگر یا� ،نژ
ادپرس� ،قومگر یا� و ی
ف
اســت ،ناپایدار و انحرا� اســت.
مولــوی در دفـ تـر اول مثنــوی معنــوی و در حـ ی ن
ـ� بیــان قصــه
هدهــد و ســلیمان ،همــدیل و زبــان محــریم را بهـ تـر از ه مزبــا�ن
یمدانــد:
ای بسا هندو و ترک ه مزبان /ای بسا دو ترک چون بیگانگان
پــس زبــان محــریم خــود دیگــر اســت /هـمدیل از ه مزبـ نـا� بهـ تـر
اســت
ز
خ�د ز دل
غ� ایما و سجل /صد هزاران ترجمان ی
غ� نطق و ی
ی
ابوالخ�یمگوید:
ابوسعید
ی
گــر در یمـ نـی چــو بــا مـ نـی پیــش مـ نـی /گــر پیــش مـ نـی چــو ب� مـ نـی
در یمـ نـی
مــن بــا تــو چنانــم ای نــگار یمـ نـی /خــود در غلطــم کــه مــن تــوام یــا
تــو مـ نـی
ین
مجت� فرمود:
المومن� عیل (ع) در توصیهاش به امام
ام�
ی
ب
کتــر
ای بســا دوری (غـ یـر خویشــاوندی) کــه از نزدیــکان نزدی 
اســت! و ای بســا نزدییک (خویشــاوندی) که از بیگانگان دورتر
اســت.
پس مالک دوری و نزدییک رصف خویشاوندی نیست ،بلکه
ً
ت
سخ�هاســت
محبــت و مــودت و همــدیل خصوصــا در زمــان
»40ایده دانشگاه

کــه نزدیــی و پیونــد دو نفــر را معلــوم یمکنــد.
فطرت همان عشق و عشق همان دین است
محبت و عشقورزی در فطرت انسان ریشه داشته ،شاهرگ
گ
حیات و ین�وی محرکه زند� و فارغ از زمان و مکان یمباشد.
ح�تانگـ ی زـ� باطـ نـی را
عشــق ،قــوای خفتــه و اســتعدادهای ی
بیدار و ظاهر و ین�وهای ش
ف�ده شده و بالقوه را آزاد و بالفعل
یمگردانــد؛ نظـ یـر شـ ت ن
ـکاف� ات مهــا و آزاد شــدن ین�وهــای اتــی و
انســان را بــه کمــال یمرســاند .نــوع برتــر آن ،عشـیق اســت کــه نــه
بــر پایــه امیــال شـ ن
ـهوا� و نیازهــای جســی ،بلکــه نردبـ نـا� اســت
ق
حقی� و عشق مقدس ،ن
یع� دوست
برای رسیدن به عشق
ت
ن
داشـ ت ن
ـ� حقتعــایل و بــه تبــع آن دوســت داشــ� تمــام خلقــت،
گ
اعم از انسانها ،گیاهان ،جانوران و ...که هم� آثار وجودی
او هســتند .چــون هــرکــی بــه هــر چـ ی زـ�ی کــه عشــق بــورزد بــه
آثــار آن هــم عشــق یمورزد ،لــذا بــه کل خلقــت ،عشــق یمورزد
زی ـرا کــه آثــار وجــودی خداونــد متعــال اســت .خاســتگاه همــه
عشـقها و دوسـ تـیها و مهرها و محبتها ،خداوند اســت .از
هم� روست که خداوند در همه آیات قر نآ� ،ت
ین
ح� آغاز هر
ســوره بــا تکـرار دو اســم و صفــت خویــش ،رحمــان و رحیــم ،بــه
ً
مهرورزی خویش اشاره کرده و بیان یمدارد که اصوال خلقت
و آفرینش موجودات از جمله انسانها بر اساس مهر الیه و
رحمـ تـی اســت کــه نســبت بــه موجــودات دارد.
همـ ی ن
ـ� رحمــت الــی اســت کــه بــه عنــوان یــک واجــب از ســوی
یمشــود آن جــا کــه در بخـ شـی از
خــدا ب ـرای خــودش مطــرح 
:
آیــه  12ســوره انعــام یمفرمایــد «کتــب عــی نفســه الرحمــه»
خداونــد بــر خویــش رحمــت را فــرض کــرده اســت؛ تــا دانســته
شودکه تا چه اندازه رحمت و محبت و مهرورزی در ت
هس�،
ً
جایگاه ویژه و خایص دارد .انسان فطرتا عاشق کمال مطلق،
علــم مطلــق ،قــدرت مطلــق ،غنــای مطلــق و ...اســت .عشــق
یعـ نـی پرســتش و حرکــت بــه ســوی خـ یـر مطلــق؛ و فطــرت یعـ نـی
عشق بازگشت به اصل خویش .لذا انسان عاشق خویش و
کماالت خویش است .عشق حر ت
ک� است از خود و در خود
و بــه ســوی خــود.
شتــر /یــادگاری کــه در ایــن
از صــدای ســخن عشــق ندیــدم خو 
گنبــد دوار بمانــد
پیام� عظیم الشان اسالم (ص) فرمود:
ب
یمشــوید
خدا� که جانم در اختیار اوســت ،وارد بهشــت ن 
به ی
یمشــوید ،مگــر ایــن کــه یکدیگــر را
مگــر مؤمــن شــوید و مؤمــن ن 
ف
دوســت بداریــد( .مشــکاة االنــوار � غــرر االخبــار ،ص )12
ز
چ�ی
امام صادق (ع) فرمود :هل الدین اال الحب؟! آیا دین ی
جز محبت است؟!
امــام باقــر (ع) فرمــود :الدیــن هــو الحــب و الحــب هــو الدیــن.

تن
داش� ،دین من است
دوست

دیــن همــان محبــت و محبــت همــان دیــن اســت.
تن
داش�
آثار عشق و دوست
تن
تغی�
عشق و دوست
داش� ،نوع وکیفیت «نگاه انسان» را ی
ت
و وجودش را توسعه داده وکانون هس�اش را عوض یمکند.
نــوع نــگاه از نــگاه مــادی یــا شـ ن
ـهوا� بــه نــگاه مقــدس وکیفیــت
آن از نــگایه ب�معنــا و خودخواهانــه بــه نــگایه معنــادار و
خ�خواهانه تبدیل یمگردد .به ی ن
هم� جهت عشق و محبت
ی
ق
یــک عامــل بــزرگ اخــا� و تربیـ تـی اســت؛ مـ شـروط بــه اینکــه
خــوب هدایــت شــود و ب هطــور صحیــح مــورد اســتفاده ق ـرار
گـ یـرد .دیـنداری و عبــادت خــدا ،عـ ی ن
ـ� خدمــت بــه بنــدگان خــدا
ز
اســت .دوســتدار خدا ،آفریدههای خدا را ین� دوســت دارد .از
پیامـ بـر خــدا روایــت شــده اســت :اشــدکم حبــا ﷲ اشــدکم حبــا
للنــاس؛ یعـ نـی کــی کــه خــدا را بیشـ تـر دوســت دارد ،مــردم را
ت
بیش� دوست دارد .عارفان گفتهاند که عشق به انسان،
هم
نردبــان عشــق بــه خداونــد رحمــان اســت .راه رســیدن بــه خــدا،
از میان مردم یمگذرد .هدف انسان ،رسیدن به وجود مطلق
وکمال نامتنایه اســت که به وســیله دوســت داشـ ت ن
ـ� دیگران،
اصــاح میــان مــردم ،ب ـرآوردن نیازهــای انســانها ،نیــی بــه
انســانها و فایــده رســاندن بــه همــگان یــا بهعبـ ت
ـار� خدمــت بــه
یمشــود .عشــق و دوســت داشـ ت ن
ـ� ،رسمنشــأ
خلق ،به آن نائل 
ز
و رسچشــمه جوشــان خودســازی عمــی و بــر همــه چـ یـ� مقــدم
یکــه بــا دوســت داشـ ت ن
ـ� و
و از همــه چـ ی زـ� مه متــر اســت ،بهطور 
ق
محبت کردن به دیگران ،انسان یمتواند تمام فضائل اخال�
ق
ـا� را از بـ ی ن
ـ� بـ بـرد .وقـ تـی انســان
را کســب و تمــام رذائــل اخـ
دیگــری را دوســت دارد بــه او دروغ نیمگویــد ،بــه او حســادت
یمزنــد و...
نــیورزد ،پشــت رس او غیبــت نکــرده و تهمــت ن 
چـرا؟ چــون او را دوســت دارد .همچنـ ی ن
خ�خــواه او و دلســوز
ـ� ی
یمگــذارد ،بــه او راســت یمگویــد،
اوســت ،بــه حقــوق او احـ تـرام 
در برابــر خطاهــای او صبــور و شکیباســت ،چ ـرا؟ چــون او را
دوســت دارد.
وقـ تـی انســان دیگـران را دوســت بــدارد ،چــون نــگاه تغیـ یـرکــرده
اســت ،در ارتبــاط بــا جنــس مخالــف ،نــگاه شــهوتآلود بــه
نگایه ش
بدحجا�،
حجا�،
خ�خواهانه تبدیل و از ب�
ارز� و ی
ب
ب
خندیدن و ...نه اینکه تحریک نیمشود ،بلکه از شاد بودن،
نهــا شــاد و مــرور شــده ،همیشــه ب ـرای
خندیــدن و نشــاط آ 
ت
نهــا دعــا یمکنــد.
تــداوم شــادی و خوشــبخ� آ 
عشــق ورزیــدن و دوســت داشـ ت ن
ـ� ،بــه انســان ســعهصدر عطــا
یمکنــد تــا در برابــر مشــکالت و نامالیمــات اســتوار بــوده و
ناخو�هــای گــذرا نتواننــد روح او را متالطــم و
ش 
خو�هــا و
ش 
ت
ت
ز
ن
شــخصیت او را م�لزل کنند .دوســت داشــ� دیگران ،انســان
نهــا صبــورکــرده ،دعاگــوی او بــه
را در برابــر خطاهــا وگناهــان آ 

درگاه ایــزد متعــال اســت.
ن
دوســت داشـ ت ن
شهــای متعــایل انســا�،
ـ� و عشــق بــه ارز 
گ
ســبب دشـ ن
ـم� با زشـ تـی و جرم وگناه و مقاومت ،ایســتاد� و
شکسـتناپذیری انســان در برابر بدکاران ،جباران ،ســتمکاران
یمشــود.
ـتک�ان 
و مسـ ب
ن
انســان عاشــق ،پـ یـروزی و یــا مــردن در چنـ یـ� رایه را احــدی
الحسـ ی ن
ـنی� یمدانــد.
ت
دوســت داشـ ن
ـ� دیگ ـران ،ســبب ایجــاد اعتمــاد بــه مــردم و
نهــا از قبیــل
شهــای فطــری آ 
امیــدوار بــه اســتعدادها و ارز 
خ�خــوایه و اعتمــاد بــه نفــس
اخــاص ،گذشــت ،تواضــع ،ی
یمکنــد .دوســت داشـ ت ن
ـ� دیگـران ،باعــث افزایــش تحملپذیــری
در برابــر نظ ـرات متفــاوت و یــا مخالــف و احـ تـرام بــه حقــوق
یمگــردد.
نهــا ،انتقادپذیــری بــه هم ـراه تواضــع و فروتـ نـی 
آ
ق
دوست ت ن
اخال� یمشود مانند:
داش� باعث تقویت فضائل
ن
درو� (خـ یـر خــوایه) ،ایجــاد وحــدت و تمرکــز،
ایجــاد آرامــش
ت
معنــادار شــدن نــگاه انســان ،احــرام بــه حقــوق دیگ ـران،
ـکیبا� ،اخــاص ،رقــت قلــب و
صداقــت ،تقویــت صـ بـر و شـ ی
رو�،
ـو� (تلطیــف عواطــف) ،حســن خلــق و گشــاده ی
نرمخـ ی
اصــاح و بهبــود شــخصیت ،برطــرف کــردن غــم و انــدوه
دنیــوی ،تواضــع و فروتـ نـی ،مــدح و ثنــا ،دور شــدن از حســد،
ارزش وقــت و عمــر ،تقویــت اراده و همــت ،برطــرف کــردن
شگــذاری و ارج نهــادن بــه
سسـ تـی و کســالت و بطالــت ،ارز 
عقــل و هــوش مــردم ،درخواســت عفــو وگذشــت بـرای مــردم،
مشــورتگ�ی و انتقادپذیــری ،ادب ن
روا� ،کالیم و رفتــاری،
ی
رعایــت عدالــت.
ق
ـ� ســبب از بـ ی ن
ـ� دوســت داشـ ت ن
همچنـ ی ن
ـ� بــردن رذائــل اخــا�
یمشــود ماننــد:

خودخــوایه ،بخــل و امســاک ،تنبــی ،جـ ب ن
ـ� ،تکـ بـر ،حقدهــا و
کین ههــا ،خودپرسـ تـی ،حســودی و بدخــوایه ،تظاهــر و ریــا،
رو� ،حــب بــه مقــام و مــال ،غــرور ،چشــم
غیــظ و غضــب ،دو ی
و همچشــی ،حــرص و طمــع.
از مولوی شــعر بســیار زیبای زیر نقل شــده که عایلترین بیان
زمینه عشــق و دوســت داشـ ت ن
ـ� انســانها اســت؛
ی کیست
م�س ،این خان ه 
باران که شدى پ
سقف حرم و مسجد و میخان ه یکیست
بارانکه شدى ،پیالهها را نشمار
جام و قدح وکاسه و پیمان ه یکیست
ىمآ�
باران! توکه از پیش خدا ی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست
ایده دانشگاه «41
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بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
ش� و ت
ش� و پلنگ و پروانه یکیست
ی
با سوره ى دل ،اگر خدارا خواندى
حمد و فلق و نعرهى مستانه یکیست
این ب�خردان ،خویش ،خدا ىمدانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
از قدرت حق ،هرچه گرفتند به کار
در خلقت حق ،رستم و موریانه یکیست
ک� خودت خدا را ن
گر درک ن
بی�
درکش ن
نک�،کعبه و بتخانه یکیست
نتیجه:
ت
ن
در ابعاد فردی ،اجتمایع ،میل و یب�الملیل به� است که مهر
ومحبت ،عشق ودوست ت ن
داش� ،محورفعالیتها واولویت
نخســت ق ـرار گـ یـرد .مسـ ی ن
ـئول� ،متولیــان و سیاس ـتگذاران
فرهنـ گـی ،اولویــت اول را بــه تبیـ ی ن
ـ� و تبلیــغ عشــق و دوســت
ق
داشـ ت ن
ـ� قـرار دهنــد کــه بهتبــع آن تمــام فضائــل اخــا� محقــق
ق
یمشــود؛ و بداننــد هــر جامع ـهای
و تمــام رذائــل اخــا� زدوده 
کــه مردمانــش بــا هــم مهربــان و دلرحــم باشــند ،امنیــت برقـرار
ـ� در چنـ ی ن
و زیسـ ت ن
ـ� جامعـهای بســیارگــوارا و مطلــوب و مایـهی
خوشـ ت
ـبخ� خواهــد بــود .در ســطح مــی و ی ن
ب�الملــی ب ـرای
مقابلــه بــا قو مگ ـر یا� ،خشــونتهای مذهـ بـی ،جزماندیـ شـی،
یلگ ـر یا� ،نژادپرسـ تـی و ب ـرای ایجــاد ه مگ ـر یا�،
طگ ـر یا� ،م 
افرا 
گ
اســتحکام و تــداوم همبســت� ،وحــدت و ایجــاد امنیــت مــی
ب�الملــی ،دوســت داشـ ت ن
و ین
ـ� ترویـ ـ ــج شــود کــه همــه انســانها
یشــان بــه آن گــوایه یمدهنــد .فضــای
بنــا بــر مقتضیــات فطر 
اه�دهــای اجتمــایع ،ســیایس،
تنفــی حاکــم بــر جوامــع ،ر ب
امنیـ تـی ،اقتصــادی و روابــط ی ن
ب�الملــل را بــر پایــه دوســت
داشـ ت ن
ـ� ،پای هریــزی کننــد .پــدران ،مــادران ،معلمــان ،اســتادان،
رســانهها ،روحانیــون ،نظــام آمـ ش
ـوز� ،تبلیـیغ و تربیـ تـی ،شــعار
ت
خــود را مهربـ نـا� ،محبــت ،عشــق ورزیــدن و دوســت داشـ ن
ـ�
قرار دهند .از انســانها بخواهند «همدیگر را دوســت داشــته
باشــند» ،حیوانات را دوســت داشــته باشــند ،آب ،گیاه ،کوه،
دشــت ،بیابــان وکل طبیــت را دوســت داشــته باشــند.
منابع:
 .1جمــی از اســاتید حــوزه و دانشــگاه (« ،)1386حدیــث
عشــق و فطــرت» ،ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و
اندیشــه اســایم
 .2جیمــز پاتریــک گانینــگ (« ،)1385درک دموک ـرایس»،
ترجمــه رنـ نـا� ،محســن ،خـرض ی ،محمــد ،ســازمان مدیریــت و
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برنام هریــزی
 .3حــر عامــی ،محمــد بــن حســن ( 1416ق)« ،وســائل
الشیعه» ،مؤسسهی آل البیت علیهم السالم إلحیاء ت
ال�اث
 .4ح گیــدری ،فریبــا (« ،)1395نســبت حقــوق بـ شـر و تنــوع
فرهنــی» ،فصلنامــه صیانــت از حقــوق زنــان
 .5ذوالقــدر ،مالــک ،محمــدزاده ،وحیــد (« ،)1393حقــوق
بی�هــا و نسـ بـیگر یا�» ،دو فصلنامــه مطالعــات
بـ شـرو جهــان ن 
حقــوق بـ شـر اســایم
ف
 .6طـ بـریس ،عــی بــن حســن ( ،)1379مشــکاة االنــوار � غــرر
االخبــار ،ترجمــه هوشــمند ،مهــدی ،محمــدی ،عبــداﷲ،
دارالثقلـ ی ن
ـ�
ف
 .7کلیـ نـی ،محمــد بــن یعقــوب ،کا� 1407،ق ،ته ـران ،دار
الکتــب اإلســامیهی
8. Bhikhu, parekh, 2017, “Cultural Diversity
and Political Theory”,
9. Harvard University Press
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در چش ـماندازهای پایــداری ،مهمتریــن رسمایــه کشــورها،
رسمای ههــای انسـ نـا� و علــی جوامــع بـ شـری هســتند؛ بنابرایــن،
داناســازی و بالطبع تواناســازی انســانها از اعم رســالت مراکز
علــی و دانشــگایه بهحســاب یمآیــد .در ده ههــای اخـ یـر،
نظــام آمــوزش عــایل بــه علــت مواجهــه بــا رشــد فرآینــد فنــاوری،
گ
فرهن� و ی ن
تأم� نیازهای
تغی�ات وسیع اجتمایع ،اقتصادی،
ی
جامعه با موضوعات اسایس در حوزهی برنام هریزی دانش و
بازتعریف مفهوم مراکز علیم مواجه شــده اســت .از وظایف
مهــم مراکــز معتـ بـر دانشــگایه ،پــرورش نـ یـروی انسـ نـا� کارآمــد
برای اشتغال در بخشهایگوناگون ،ارتقاء مسئولیتپذیری
اجتمایع و تالش برای تولید دانش جاذب ثروت است .لذا،
هــدف اصــی و نهــا� دانشــگاهها تولیــد دانــش ،تأمـ ی ن
ـ� نیازهــای
ی
جامعــه ،تربیــت متخصصــان و ارائ ـهی راهــکار ب ـرای حــل
معضــات اجتمــایع در تمــایم زمین ههــا یمباشــد (,Boruch
 .)110 :1997در ایــن بـ ی ن
ـ� ،آمــوزش عــایل از ایــن جهــت کــه
رســالت تولیــد علــم ،تروی ـ ــج دانــش و آمــوزش و پــرورش منابــع
شهــای مختلــف جامعــه را بــر عهــده
انسـ نـا� مــورد نیــاز بخ 
ـتیا� بــه تولیــد ثــروت پایــدار در
دارد ،از جایــگاه ویــژهای در دسـ ب
گ
قم�عــی:1389 ،
جوامــع بـ شـری برخــوردار یمباشــد (بیــی و ب
ایده دانشگاه «43
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فزاده .)79 :1390 ،به این اعتبار یمتوان گفت که
دانشــگاهها بهعنــوان یــک ارائــه دهن ـ دهی تســهیالت عمــویم
دانــش ،اب ـزاری قــوی جهــت خلــق آینــدهای بهـ تـر ب ـرای جهــان
از نظــر صلــح ،پایــداری و توســعه بــه شــمار یمآینــد .امــری کــه
ایجــاد آن از طریــق توســعهی یــک جامع ـهی دانـ ش
ـی آمــوزش
ِ
گ
فرهن� میرس خواهد بود (واع�ظ
عایل در یک ساختار چند
و قرونــه.)51 :1389 ،
در عــر جدیــد و درکشــاکش رقابــت میــان جوامــع ،کشــورها
در تــاش هســتند تــا نقــش مراکــز دانشــگایه را در توســعه مــی
و ارتقــای دانــش و تکنولــوژی مــورد توجــه ق ـرار دهنــد ،در ایــن
میــان ،نقــش آمــوزش عــایل در توســعه اجتنابناپذیــر اســت.
یمتــوان گفــت کــه یــی از پرارزشتریــن منابــی کــه
درواقــع 
جامعــه در اختیــار دارد ،دانشــگاه اســت .در غالــب کشــورهای
ش
پی�فتــه و کشــورهای در حــال توســعه ،حــل مســائل و رفــع
نیازمندیهای اهداف توسعه میل را ،دانشگاه و دانشگاهیان
تحقق بخشیدهاند .اختالف اصیل که باعث تفاوت معنادار
ب� وضعیت کشورهای ش
ین
پی�فته و توسعهیافته وکشورهای
نهــا بــه توســعه
در حــال توســعه شــده اســت ،نــوع نگــرش آ 
شگــذاری آنــان بــه ایــن عامــل حیـ تـا� و پایــه اصــی
علــی و ارز 
ت
نچــه
توســعه اســت (ثابــی و همــکاران .)59 :1393 ،بنــا بــر آ 
بیــان شــد در اواخــر قــرن بیســتم ،دانشــگاهها نــه تنهــا در غــرب،
بلکــه در رسارس جهــان بهعنــوان نهادهــای فراگـ یـر و قدرتمنــد
علــی در خدمــت حاکمــان ســیایس بــه ایفــای نقــش پرداختنــد.
ایــن همــان امتیــازی بــود کــه از ســوی نهادهــای تصمی مگـ یـر
سیایس در جوامع مختلف به جهت تکریمپذیری دانشگاهها
نهــای ثــروت و قــدرت ســیایس بــه ایــن مراکــز
در مقابــل جریا 
اعطــا گردیــد و عملکــرد اصــی ایــن نهادهــای علــی را مــورد
یمتــوان اشــاره
اثرگــذاری قابــل توجــه ق ـرار داد .بــر ایــن اســاس 
نمــود کــه امــروزه نـ ی زـ� عملکردهــای غالـ ِـب دانشــگاه در مقیــاس
گسـ تـرده ،تحــت تأثـ یـر عافیتطلـ بـی مراکــز قــدرت ق ـرارگرفتــه
و بــه ایــن لحــاظ دانشــگاه در جــدیل مهــم بـ ی ن
ـ� انطباقپذیــری
تاری ـیخ بــا ســاختار ســیایس و یــا تــاش ب ـرای بقــاء بــا حفــظ
هویــت اصــی علــی خــود ،ق ـرار داده شــده اســت .امــری کــه
در صــورت تــداوم رخداد آن ،ضمــن جلوگـ یـری از تنوعبخـ شـی
تهــای مراکــز آکادمیــک ،بــا ارائــه توصیــف مطلــوب
بــه فعالی 
مدنظــر حاکمیــت ســیایس ،نهادهــای علــی را بــا چالــش جــدی
در حــوزهی ترســیم آینــد ه و چش ـماندازهای مطلــوب ف ـراروی
یمتــوان گفــت کــه بــا ادامــه رونــد فعــی
خــود ،قـرار یمدهــد .لــذا ،
ث
شهــای
در حــوزهی برنام هریــزی مراکــز دانشــگایه ،اکــر تال 
»44ایده دانشگاه

عمدهی صورت گرفته در این حوزه با شکست مواجه شده
و دیــری نخواهــد پائیــد کــه بســیاری از ایــن مراکــز بــا چالــش
فلســفهی وجــودی روبـهرو شــده و بــه لحــاظ معیارهــای کیـیف
ـن� نـ ی زـ� اعتبــار خــود را ب هشــدت از دســت خواهنــد
عل مسـ ج
داد ( .)65 ;2017 ,Rolfeایــن مســئله درکنــار ب�توجــی بــه
تحقــق آیند ههــای مطلــوب در مراکــز علــی و کمتوجــی بــه
تبیـ ی ن
تهــای فـرارو ،باعــث گردیــد تــا از نیمــه دوم
ـ� عــدم قطعی 
دهــه  1990و در قــرن  ،21برنام هریــزی آمــوزش عــایل ب هجــای
تمرکــز بــر نــوآوری و خالقیــت ،بــه کاربــرد مفاهیــی ماننــد بــاز
یســازی اید ههــا و بهبــود کیفیــت
مهنــدیس دانشــگاه ،تجار 
دانــش وگسـ تـرش مرزهــای دانــش توجــه نمایــد کــه توســعهی
کــی و تــک ُبعــدی ایــن مراکــز علــی را ب هصــورت خــاص و
لجــام گســیخته بهدنبــال داشــته اســت ،مفهــویم کــه چنــدان بــا
مأموریــت و رســالت دانشــگاه مــدرن نـ ی زـ� در مقیــاس جهـ نـا� و
ب�الملیل شــدن جریان دانش ،هم ن
همگام با ی ن
خوا� نداشــته و
بسیاری از دانشگاهها را بهکانونهای صدور فارغالتحصیال�ن
بــاکیفیــت نامناســب علــی و فاقــد هــرگونــه مهــارت کاربــردی،
تبدیــل نمــوده اســت (.)25 :2019 ,Kiraley & et al
یمتــوان ادعــا نمــود کــه دانشــگاه بهعنــوان یــک
بــر ایــن اســاس ،
ن
تهــای
نهــاد علــی برتــر ،دیــر زمــا� اســت کــه از محدودی 
مربــوط بــه دانشــگاه بهمثاب ـهی یــک ایــدهی علــی مــدرن پــا
ـخگو� بــه تقاضاهــای اجتمــایع-
را فراتــر نهــاده و ب ـرای پاسـ گ ی
اقتصــادی و ســیایس -فرهنــی جامعــه ،نـ بـردی پرتالطــم را بــا
گ
نهــای فکــری و فرهنــی ناســازگار بــا ماهیــت دانــش ش�وع
جریا 
نمــوده اســت (4 :1993 ,Scott؛ .)32 :2012 ,Steiner
ایــدهی اصــی چنـ ی ن
ـ� مواجهـهای بــه صــورت مشــخص در آثــار
نیومــن ( )1976و جاسـ پـر ( )1946در نقــد دانشــگاههای
بریتانیا� به رشــتهی تحریر درآمده اســت (,Yang & Hung
ی
 .)85 :2007لــذا ،بازتعریــف فلســفهی وجــودی دانشــگاه در
قــرن  ،21بــه جهــت کاهــش ناســازگاری و بــه حداقلرسـ نـا�
نهــای نویــن علــی و
آســیبپذیری دانشــگاهها از جریا 
.
ـو� دیگــر،
ســیایس ،دارای اهمیــت اســایس یمباشــد از سـ ی
نهــای جهـ نـا�
رونــد برنام هگ ـر یا� منعطــف ،توجــه بــه جریا 
ش
شــدن و ی ن
ب�الملــی شــدن آمــوزش یمتوانــد در هویــت بخــی
بــه دانشــگاههای نویــن و نسـلهای مــدرن دانشــگاه در مقیــاس
جهـ نـا� بــه صــورت مؤثــر ایفــای نقــش نمایــد .ایــن امــر ب ـرای
دانشــگاههای کشــورهای در حــال توســعه یمتوانــد در قالــب
تهــای تآ� مراکــز علــی
شناسـ یـا� روندهــای اثرگــذار بــر فعالی 
و مشــخص کــردن ســناریوهای مرتبــط بــا آن ،جلــوهای ویــژه بــه
خــود بگـ یـرد .همچنـ ی ن
یهــای مرتبــط بــا ایــن
ـ� در رونــد برنام هریز 
مراکــز علــی ،بایــد مــورد توجــه قـرارگـ یـرد تــا بــه واســطهی آن،
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ضمــن شناســا� پار ت
ام�هــای مهــم و اثرگــذار ،منابــع دانشــگاه
ی
بــر حوزههــای دارای قابلیــت رسمای هگــذاری شــود و ضمــن
هویتبخـ شـی و ایجــاد و تقویــت برنــد علــی ،زمینـهی رقابــت
تــوأم بــا کار یا� و اثربخـ شـی را بهوجــود آورد.
نبایــد از یــاد بــرد کــه دانشــگاه در قــرن  ،21رسـ ت
ـال� فراتــر از
مرکــز ارائــه آمــوزش رصف خواهــد داشــت ،بلکــه حرکــت در
مرزهای صحیح دانشگاه ،بهبود مسئولیتپذیری اجتمایع،
افزایــش هوشمندســازی دانــش ،بهرهگـ یـری از آموزههــای
تهــای
فرهنــگ محــی ،منطقـهای و مــی ،بهرهگـ یـری از ظرفی 
گ
تگ ـر یا� و تقویــت هویــت
فرهنــی در ســطوح مختلــف ،هوی 
محیل و منطقهای ،ت
اس�اتژیکنگری و فرآیندهای بلندمدت
برنام هریــزی در قالــب تفکـرات آیندهپژوهانــه و غـ یـره بهعنــوان
مفاهیم مدنظر در حوزهی برنام هریزی ،ازجمله رســالتهای
گ�د.
این نهادهای علیم خواهد بود که باید مورد توجه قرار ی
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بینالمللی شدن یا محلی
شدن دانشگاه؟
احمد فاطیمنژاد | استادیار گروه علوم سیایس دانشکده علوم اداری و اقتصادی

ث
اخ� در ســطح دانشــگاههای
ییک از
مباح� که یط ســالهای ی
نهــا مطــرح شــده،
کشــورمان و وزارتخان ههــای مرتبــط بــا آ 
بحــث ی ن
یلشــدن دانشــگاهها اســت .ب ـرای رســیدن بــه
ب�المل 
یهـ یـا� صــورت گرفتــه ،بودج ههـ یـا�
ایــن هــدف ،برنام هری ز 
شهـ یـا� تعریــف شــده اســت.
اختصــاص یافتــه و تکالیــف و نق 
به نظر یمرسد که در مورد اهمیت ی ن
ب�الملیل شدن نیمتوان
ً
عمال ش
پی�فت علیم در انزوا رخ نیمدهد
چون و چراکرد؛ زیرا
و نیمتوان غافل از آنچه در دنیا رخ یمدهد مشغول طرح و
ت دیگــر ،اگــرکوهـ نـی نــگاه کنیــم
بحــث و آزمایــش شــد .بـ ه عبــار 
علم ساختار جمیع دارد و این ساختار امروزه فراتر از مرزهای
یک کشور خاص تعریف یمشود .اما مسئلهای که بالفاصله
یمشــود ایــن اســت آیــا ی ن
ب�الملــی شــدن خــود مقصــد
مطــرح 
اســت یــا مسـ یـری بـرای هــدف برجســتهتر؟
ً
ن
بــه نظــر یمرســد کــه درکشــور مــا عمدتــا خــود یب�الملــی شــدن
بــه عنــوان هــدف و مقصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ بــه
ایــن منظــور ب ـرای بهبــود در شــاخصها� ماننــد جــای گرفـ ت ن
ـ�
ی
ً
یهــای ی ن
ب�الملــی دانشــگاهها و احتمــاال اشــغال
در ردهبند 
ش
ن
رد ههــای برتــر ،ســهم قابــل توجــه در نــر مقــاالت یب�الملــی،
تبــادل اســتاد و دانشــجو ،داشـ ت ن
ـ� پروژههــای مشـ تـرک کاربــردی،
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ی ن
ب�الملیل شدن یا محیل شدن دانشگاه؟

نهــای
شهــای مشـ تـرک ،عضویــت در انجم 
برگ ـزاری همای 
ب�الملــی ،داشـ ت ن
علــی منطق ـهای و ی ن
ـ� کاندیداهـ یـا� در
فهرســت پژوهشــگران برتــر جهــان ،بــردن جایزههــای معتـ بـر
علــی ی ن
ب�الملــی و ...برنام هریــزی شــده اســت .فــرض کنیــم
ن
کــه دانشــگاههای مــا یب�الملــی شــده اســت ،بالفاصلــه ایــن
یمشــود کــه بعــد از آن (یعـ نـی ی ن
ب�الملــی شــدن
ســؤال مطــرح 
دانشــگاهها) چــه رخ یمدهــد؟
یمتــوان گفــت ایــن امــرکمــک یمکنــد
در پاســخ بــه ســؤال بــاال 
کــه ن ز
یمشــود کــه در
م�لــت علــی کشــور ارتقــا یابــد؛ باعــث 
ن
جها� به ایران توجه گردد؛ کمک یمکند که
مناسبات علیم
ت
دانشــجویان خـ ج
ـار� بیشــری را بتوانیــم جــذب کنیــم؛ موجــب
یمشــود کــه دســتاویزی ب ـرای افتخــار داشــته باشــیم؛ کمــک

یمکنــد کــه مدیـران و وزرای نهادهــای علــی چـ ی زـ�ی بـرای ارائــه
در مح�ض سیاستمداران داشته باشند؛ پروژهها و برنامههای
ت
مش�ک به کسب ثروت و استقالل دانشگاهها منجر یمشود
و اگــر بپذیریــم کــه برنامــه ی ن
ب�الملــی شــدن دانشــگاهها موفــق
ً
باشــد و همــه اهــداف بــاال (و نــه رصفــا اهــداف نمایـ شـی آن)
نهــا دســت یافــت؟
یمتــوان بــه آ 
مدنظــر باشــد ،چگونــه 
ادعای نگارنده در یادداشت ض
حا� این است که محیلشدن
( )localizationدر اغلب دانشگاههای ایران بهویژه دانشگاه
فردویس مشــهد ت
ب�الملیل شــدن اســت .ش
به�ین مسـ یـر ی ن
بخ�
از دالیــل ایــن امــر بــه دشــواریهای ی ن
یمگــردد
ب�الملــی شــدن بر 
یمتــوان بــه شــکاف علــی گسـ تـرده میــان
نهــا 
کــه از جملــه آ 
ای ـران بــا دانشــگاههای پیشــگام در مباحــث و مکاتــب کالن،
موانــع ســیایس و اقتصــادی همــگام شــدن بــا رویدادهــا و
روندهــای علــی ی ن
ب�الملــی (از چــاپ مقالــه تــا پــروژه مشـ تـرک،
ت
ت
شهــای مشــرک)؛
تهــای مطالعــا� تــا برگ ـزاری همای 
از فرص 
ش
ش
تفــاوت ســاختارهای پژوهــی و آمــوز� ای ـران بــا اغلــب
دانشــگاهها و ...اشــاره کــرد.
یلشــدن مرتبــط اســت .منظــور
بخــش دوم بــه جذابیــت مح 
از محــی شــدن تمرکــز نهادهــای علــی هــر منطقــه بــر مســائل
و مشــکالت حــوزه یپ�امــون خــودش اســت .اگــر هــدف نهـ یـا�
علــم را بهبــود ش�ایــط زیســت بـ شـر بدانیــم و بپذیریــم کــه
هــر منطق ـهای در کنــار مســائل مشـ تـرک بــا ســایر مناطــق از
گ
ویژ�هــای منحــر بــه فــردی نـ ی زـ� برخــوردار یمباشــد ،محــی

شدن بیش از پیش اهمیت یمیابد .این امر به ویژه در اغلب
کشــورهای توســعهیافته فــدرال عملیـ تـا� شــده اســت؛ یعـ نـی
ً
عمــا متخصصتریــن نهادهــای علــی راجــع بــه هــر ایالــت
در همــان ایالــت واقــع هســتند .بــا ایــن تجربــه ،ش�ق ای ـران و
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کشورهای همجوار یمتواند جامعه هدف دانشگاه فردویس
باشــد.
یلشــدن مــورد توجــه قـرارگـ یـرد مســائل بســیاری وجــود
اگــر مح 
دارد کــه ادبیــات ،علــوم اجتمــایع ،مهنــدیس و پزشــی بایــد بــه
آن پب�دازند .برای مثال اگر بخواهم در حوزه روابط ی ن
ب�الملل
ق
مثــال بزنــم مناطــق ش�� ایـران بــه همـراه کشــورهای ه مجــوار
در ایــن منطقــه بــه ویــژه افغانســتان و پاکســتان بــا مســائیل
مواجهانــد کــه کار تخصــی در آن زمینــه باعــث محوریــت
یافـ ت ن
یمشــود؛ از جملــه ایــن
ـ� دانشــگاه حـ تـی در ســطح جهـ نـا� 
جدا�طلـ بـی،
یمتــوان بــه تروریســم ،جنــگ داخــی،
مســائل 
ی
شهـ یـا�
طگـر یا� ،منطق هگـر یا� فرامــرزی (منطق هگـر یا� بخ 
افرا 
از یــک کشــور بــا بخش-هـ یـا� ازکشــور دیگــر) و ...اشــاره کــرد.
در دانشــگاههای پیشــگام جهــان هــر یــک از حوزههــای بــاال
ً
بعضا در یک رشته یا حداقل یک پروگرم دورهای مورد توجه
یمگـ یـرد .بــه نظــر یمرســد کــه همـ ی ن
ـ� قاعــده در مــورد ســایر
قـرار 
شــاخههای آمـ ش
ـوز� و پژوهـ شـی نـ ی زـ� صــادق اســت .بنابرایــن
یمتــوان گفــت کــه حـ تـی راه ی ن
یلشــدن
ب�الملــی شــدن نـ ی زـ� از مح 

یم گــذرد.

دانشگاه فردوسی و روابط
بینالملل در هفتادمین سال
تأسیس دانشگاه فردوسی

ش
ی ن
آموز� علوم و مهندیس آب دانشکده کشاورزی
حس� بانژاد | دانشیار گروه

کارهــای گــرویه برکارهــای فــردی برتــری دارد چ ـرا کــه از
یهــای اعضــای گــروه جهــت ارتقــاء کمیــت وکیفیــت
توانمند 
یمتــوان اســتفاده نمــود .تعامــل بــا دیگ ـران در
در کارگــرویه 
کارهــای علــی جهــت ارتقــاء وضعیــت علــی هــر جامع ـهای
یمتواند بسیار مؤثر باشد .چراکه هر جامعه علیم به نسبت
ها� است که یمتواند آن را در اختیار
خود دارای توانمندی ی
یهــای دیگ ـران ب ـرای ارتقــا
دیگ ـران ق ـرار دهــد و از توانمند 
جامعــه خــود اســتفاده کنــد.
دانشگاههای دنیا ی ز
ن
ن� از این قاعده مستث� نیستند و همواره
در جهت ارتباط با دانشگاههای دیگر چه در سطح میل و چه
در ســطح ی ن
ب�الملــی تــاش یمکننــد .قرنهاســت ایــن ارتبــاط
ب�الملــی وجــود دارد و ارتبــاط بـ یـ�ن
ـ� دانشــگاهها در ســطح ی ن
بـ ی ن
ت
قدم� بیش از هزار سال دارد.
دانشمندان در علوم مختلف
ف
در ی ن
هم� راستا جهت ارتقاء کی� وکیم اعضاء هیئت علیم،
ن
ن
متخصصـ یـ� ،محققـ یـ� و دانشــجویان در ارتبــاط بــا همتایــان
خــود در ســایرکشــورها ،واحــد ی ن
ب�الملــل در دانشــگاه فــردویس
مشهد ایجاد شدهاست .از جمله وظایف این واحد ،تسهیل
ارتبــاط بـ ی ن
ـ� ایــن اف ـراد از دانشــگاه فــردویس مشــهد بــا ســایر
دانشــگاهها در ســطح دنیاســت و در ایــن راســتا حداکـ ثـر تــاش
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ی ن
دانشگاه فردویس و روابط ی ن
هفتادم� سال تأسیس دانشگاه فردویس
ب�الملل در

خــود را نمــوده اســت.
در حــال حـ ض
ن
ـا� مدیریــت روابــط یب�الملــل دانشــگاه فــردویس
مشــهد تــاش دارد در حــد تــوان خــود ،اقــدام الزم را بــه عمــل
آورد و در ایــن راســتا از نظـرات و پیشــنهادها اســتقبال یمکنــد.
دانشــگاه فــردویس مشــهد در حــال حـ ض
ـا� بــا  175دانشــگاه
خــارج ازکشــور تفاهمنامــه همــکاری دارد .ایــن تفاهمنام ههــا
در سطح دانشگاه ،دانشکده وگروه یمباشد .تعدادی از این
تفاهمنام ههــا نـ ی زـ� عملیـ تـا� گردیــده اســت.
واحــد ی ن
ب�الملــل دانشــگاه فــردویس مشــهد اطالعــات الزم
جهــت اســتفاده دانشــجویان تحصیــات تکمیــی از انــواع
سهــا را از جملــه بــورس دول DAAD ،و ...فراهــم یمکنــد.
بور 
ت
ن
در این رابطه الزم به یادآوری و تأکید است که داش� مدرک
معت� در سطح قابل قبول دانشگاههای خارج
زبان انگلییس ب
ش
ازکشور به همراه پیشنهاد پژوه� مناسب و رعایت دقیق
جــدول زمـ نـا� ،بـرای افـراد متقـ ض
ـا� بســیار مفیــد خواهــد بــود.
در حال ض
حا� در دانشگاه فردویس مشهد  1656دانشجوی
غ�ایـر نا� در رشــتههای گوناگــون بــه زبــان فــاریس ازکشــورهای
ی
مختلف مشغول به تحصیل یمباشند؛ و دارای رتبه نخست
یهــای علــی و ی ن
ب�الملــی بــوده و
دیپلمــایس علــی و همکار 
دومـ ی ن
ـ� دانشــگاه جامــع کشــور بــر اســاس نظا مهــای رتبهبنــدی
داخــل ایـران اســت.
عــاوه بــر آن دانشــگاه فــردویس مشــهد هماکنــون دارای
رتبــه  35در نظــام رتبهبنــدی ی ن
ب�الملــی Islamic World
 ،Science Citationرتبــه  307در UI Green Word
 ،Universityرتبــه  470در  ،CWTS Leidenرتبــه 527
در  CIMAGO Institutionsو رتبــه  801+در World
 UniversityTimes Higher Educationیمباشــد.
مدیریــت روابــط ی ن
ن مــدت
ب�الملــل دانشــگاه بـرای بازههــای میــا 
و بلنــد مــدت آینــدهی همــکاری ی ن
ب�الملــی چش ـماندازی را در
نظــر دارد کــه در انتهــا بـ خ
یمگــردد:
ـر� از ایــن برنام ههــا ذکــر 
ن
ش
آموز�،
• توجه جدی به دگرگو�های حادث در مدیریت
پژوهـ شـی و فنــاوری دانشــگاهها و مراکــز علــی رسارسجهــان
(تبــادل دانشــجو  Student Mobilityو انتقــال واحدهــای
گذرانــده در دانشــگاه طــرف همــکاری بــه دانشــگاه داخــل ،ارائــه
چند جلسه از درس با همکاری استاد مدعو از دانشگاه طرف
همکار)
• همــکاری در رشــتههای تخصــی بــا کشــورهای صاحــب
ن
جها� انجام
علم و فن که با توجه به معیارها و شاخصهای
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گـ یـرد تــا بــر روی رتبهبنــدی دانشــگاه تأثـ یـر داشــته باشــد.
نهــای علــی وزارت علــوم ،تحقیقــات
• تقویــت و ایجــاد رایز 
و فنــاوری در خــارج ازکشــور بـرای ارتبــاط مســتمر و همچنـ یـ�ن
تهــای آمـ ش
ـوز� ،پژوهـ شـی و فنــاوری
کســب اطــاع از ظرفی 
گ�ند.
شناسا� اساتید
کشورها� که طرف همکاری قرار یم ی
ی
ی
ای ـر نا� مقیــم خــارج ازکشــور جهــت همــکاری بــا دانشــگاههای
تهــای موجــود در حــوزه
داخــل کشــور ،شناسـ یـا� بــورس وگرن 
رسپرسـ تـی خــود و اطالعرسـ نـا� آن بــه دانشــگاههای داخــل.
• اهتمام در جهت ت
گس�ش زبان و ادبیات فاریس در خارج از
یسهــای زبــان فــاریس ،اعـزام اســتاد،
کشــور از طریــق ایجــاد کر 
برگ ـزاری دورههــای بازآمــوزی ب ـرای اســتادان و دانشــجویان
خار� ،ارسال کتاب و ی ز
ج
ن� تقویت و رسمایهگذاری کریسهای
آمـ ش
ـوز� زبــان فــاریس در مراکــز معتـ بـر علــی جهــان ،همچنـ یـ�ن
یسهــای زبــان و
نشــنایس وکر 
نظــارت بــر فعالیــت مراکــز ایرا 
ادبیــات فــاریس.

کارآفرینی؛ همه یا برخی؟
ض
مغر� | دانشیار گروه مهندیس شییم دانشکده مهندیس
مرت�
ب

هفتهیگذشته به ی ن
اول� نمایشگاه ساالنهکارفردویس مراجعه
کــردم .جوانـ نـا� را از دانشــکدههای مهنــدیس ،کشــاورزی و
گ
پز
دام�شیک دیدم که توانسته بودند تابوی بیکاری و افرسد� را
بشکنند و برای خود ممری از درآمد فراهمکنند .معالوصف،
جا� از این نمایشگاه
با خود اندیشیدم چرا سایر دانشکدهها ی
را ب ـرای خــود اشــغال نکردهانــد .آیــا کارآفریـ نـی فقــط محــدود
بــه بـ خ
ـر� دانشــکدهها و رشتههاســت؟ مگــر فارغالتحصیــان
ســایر رشــتهها نیمتواننــد یــا نیمخواهنــد در ایــن وانفســای
بیکاری نان بخورند؟ و مگر برای ی ن
هم� در دانشگاه ما ثبتنام
نکردهاند ؟ پرواضح است درگذشتهای نه چندان دور امکان
استخدام پس از اخذ مدرک وجود داشت ،ویل روزبهروز این
نایافت�تــر شــد؛ بــه نحــوی کــه امــروزه
ن
امــکان ناممکــن و دســت
ً
ت
تمــردان تلویحــا جوانــان را از اســتخدام دولــی ناامیــد و بــه
دول 
کارآفریـ نـی تشــویق یمکننــد.
از یــی از مدرسـ ی ن
ـ� کارآفریـ نـی در کالــج دانشــگاه -کــه خــود نـ ی زـ�
آفری� دارد -شنیدم استقبال از دورههایکار ن
دس� درکار ن
ت
آفری�
ً
اتفاقا در دانشکدههای دیگر ازگذشتههای دور بسیار بیش�ت
ً
بــوده اســت؛ و ایــن یعـ نـی کارآفریـ نـی در همــه رشــتهها کامــا
امکانپذیر است؛ به ش�یط که دنیا را از چشم ت
مش�ی ببینند
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آفری�؛ همه یا خ
کار ن
بر�؟

رشتهتحصییل

نیازبازار

نمونه شغل /فرصت

روانشنایس

تمایلکارفرمایان بهکارمندان توانا ونصب آنها در
سمتهای مناسب جهت نیل بهکارا� ت
بیش�سازمان خود
ی

برگزاری تستهای تشخیص شخصیت ،استعداد و...

تمایل به ترک عادتهای م�ض از پرخوری تا تنبیل در
درس خواندن

مشاورههای ن
تلف� یاگروههای مجازی

زبانهای خارجه

تن
دانس� مفیدترین وکاربردیترین بخش زبان
نیاز به
خارجه پیش از سفر تجاری و تفرییح به شکیل مفرح و
غ�ماللآور
ی

شهرک الفبا (شبیهسازی صحنه مکالمه در یککشور
ج
خار�)

الهیات

تن
دانس� مطالب مرتبط با
تمایل اصناف مختلف به
صنف خود

ن ن
ث
غ�تکراری
کلیپ (یا حداک� سخ�ا�)کوتاه و ی

غ�اخروی دین
تمایل مردم به شنیدن جنبههای ی
ادبیات

یز
ف�یک

نیاز جامعه به شادی و رفع غم

اد�
گردآوری مطالب «اندیک» ب

ن
نیاز به ت ن
سخ� نا� آماده
م�

گ
تولید محتوای فرهن�

عالقه مردم به رسگریمهای تازه

نمایشگاه بازی با ی ز
ف�یک ،شناورسازی بهکمک امواج

لهـ یـا�
و نــه خــود تــا بتواننــد مشــکیل را از او ب ـرآورده کننــد .مثا 
تهــای شــغیل بــه نقــل از ایشــان و ســایر منابــع در
از ایــن فرص 
جــدول صفحــه بعــد آورده شدهاســت.
بدییه است موارد فوق فقط به عنوان مثال ذکر شدهاند و
بنده نیمتوانم و نباید یک لیست جامع را ارائه دهم؛ که همه
چـ ی زـ� را همــگان داننــد .بــا ایــن حــال ،جــدول فــوق ثابــت یمکنــد
کارآفریـ نـی محــدود بــه یــی دو دانشــکده بــه ظاهــر کاربــردی
نیســت .در واقــع ،مطالبـهی دانشــجویان و خانواد ههــای آنــان
ق
یمگــذارد
(و بلکــه کل کشــور) رایه را جــز ایــن ب ـرای مــا بــا� ن 
کــه در هــر دانشــکده و رشــتهای بــه فکــرکارآفریـ نـی باشــیم .ایــن
مطالبه باعث خواهد شد بعد ازاین ت
بیش� ،دربرابرنیاززمانه
ً
پاســخگو و مســئولیتپذیر باشــیم تــا رصفــا عالقــه ،کنجــکاوی
علیم یا عادت شخیص خودمان .بر این اساس چاره نیست
جز این که «آموزش برای نمره» به «آموزش برای کارآمدی»
در محیط خشن بازار و «پژوهش برای مقاله» به «پژوهش
بـرای رخنــه در بــازار» وکنــار زدن رسمایـهداران ب�دانــش مبــدل
شــود .حداقــل اگــر نیمتوانیــم چنـ ی ن
ـ� باشــیم و دانشــجویانمان
گ
«�انگـ ی زـ��» نجــات دهیــم ،اخالقانــه اســت کــه
را از ورطــه ب
»52ایده دانشگاه

ً
رصیحــا و صادقانــه بــه مــردم بگوییــم تــا فکــر دیگــری بـرای آتیــه
فرزندانشــان بردارند؛ و اگر یمخواهیم ی ن
چن� شــویم باید تمام
قوانـ ی ن
ـ� دســت و پاگـ یـر متضــاد یــا متنافــر بــا ایــن هــدف را کنــار
بزنیم.
ن
اگرچــه همــه رشــتهها یمتواننــد اشــتغال آفریــی کننــد ،امــا
ـر� رشــتهها از بـ خ
تجربــه دنیــا نشــان داده اســت بـ خ
ـر� دیگــر
بتــر بودهانــد و نتوانســتهاند ب ـرای همــه فارغالتحصیــان
عق 
ن
خــود فضــای کارآفریــی را فراهــم کننــد .خــوب اگــر فلســفه
ً
آفری� باشد ،خ
دقیقا لفظ کار ن
بر� رشتهها
وجودی یک رشته
گ�نــد.
در معــرض انق ـراض یــا الاقــل کوچ 
کتــر شــدن ق ـرار یم ی
اینجاســت کــه ممکــن اســت بــه ایــن فکــر برســیم کــه شــاید الزم
باشــد از عنــوان دانشــگاه کارآفریــن کــی عقبنشـ ن
ـی� کنیــم.
ن
معالوصــف ،وقـ تـی بیشـ تـر یماندیشــیم یمبینیــم بـ ی ن
ـ� کارآفریــی
تهــای ظری ـیف
کتــک رشــتهها و دانشــگاه کارآفریــن تفاو 
در ت 
وجــود دارد .هم ـهی دس ـتاندرکاران کارآفریـ نـی اعتقــاد دارنــد
ً
ً
اوال کار ن
عمدتا به ســمت ی ن
یشــدن در حال
ب� رشتها 
آفری�
که
حرکت است و ما نباید انتظار داشته باشیم فارغالتحصیالن
کس� دستوپا کنند.
تنها� ب
تک ًتک رشتهها برای خود و به ی
ن
مثــا فشــار رقابـ تـی بــازار ،فارغالتحصیــان رشــتههای فــی را
ـ� دوسـ ن
بــه یافـ ت ن
نشــنایس یــا اقتصــاد
ـتا� از رشــتههای هـ نـر ،روا 

آفری�؛ همه یا خ
کار ن
بر�؟

مجبــور یمکنــد تــا بتواننــد محصــول خــود را بفروشــند.
ً
آفری� ت
بیش� از آنکه به رسمایه مایل و ن
ثانیاکار ن
ف� نیاز داشته
گ
ق
ـو�) محتــاج اســت.
باشــد ،بــه درونمای ههــای فرهنــی (یــا حقـ
علــت فروپـ ش
تل�هــای اشــتباه
تهــای نوپــا ق
ـا� بســیاری از ش�ک 
گ
ش�کا از مفهوم ریسکپذیری ،تالش خست�ناپذیر ،همیاری و
غ�ه است .در این میان ،از یک دانشگاه جامع مثل دانشگاه
ی
ت
معرف�
فردویس مشهد انتظار یمرود همه خالءهای فکری و
ایــن تحــول مــی را پوشــش دهــد .بـرای مثــال دانشــکده الهیــات
یا ادبیات ت
ح� اگرکارآفرین مســتقل تربیت ننمایند یمتوانند
محصـ ت
ش
ـوال� اثرگــذار و انرژیبخــش را در ســطح مــی منتــر
یتــر را بــه تــاش
نماینــد کــه دانشــجویان رشــتههای کاربرد 
بر ی ز
انگ�اننــد .مثــال دیگــری کــه خــود بنــده از نزدیــک لمــس کــرده
ق
و برایــش هزینــه دادهام ،فقــدان ســازوکار حقو�/مــایل جهــت
تعیـ ی ن
ـ� ســهام رسمای هگــذار نســبت بــه صاحــب دانــش فـ نـی
اســت؛ که بدییه اســت از دانشــکده علوم اداری و اقتصادی
ســاخته اســت .از ایــن رو ،م ـراد مــا از یــک دانشــگاه کارآفریــن
جمع حسـ بـا� چند دانشــکده کارآفرین مســتقل نیســت؛ بلکه
مثل انگشــتان یک دســت ،هر انگشـ تـی باید نقش عادالنه (و
غ�مســاوی) خــود را یافتــه و بــازی کنــد.
ی
یمتــوان از ذکــر ایــن نکتــه غافــل شــد کــه تغیـ یـر
در نهایــت ن 

عــادت (از حالــت قدیــی بــه دانشــگاه نســل ســوم) بـرای افـراد
ً
و ســازمانها همیشــه ســخت بــوده اســت؛ مخصوصــا اگــر
بــه شــکل دســتوری بخواهــد بیــان شــود .لــذا بایــد ش
نهــای
پی�ا 
ش
بگ�نــد .پیــران
تحــول را بــه افـراد عرضــه کــرد تــا خــود تصمیــم ی
اصــی شــاید فشــار مطالبــات اقتصــادی جامعــه نباشــد؛ بلکــه
ً
درو�تــر هســتند؛ مثــا ایــن کــه انســان بیندیشــد پــس
ن
عوامــی
از  30سال چاپ مقاله به چه ی ز
چ�ی از آن یمخواهد افتخار
کنــد؟ و از آن باالتــر اگــر در آن دنیــا کــی پرســید جـ ن
ـوا�ات یــا
عمرت را رصف چه کردهای ،چه بگوید؟ شاید انسان بتواند
از پاســخ انســان دیگــری بــه نــام رئیــس طفــره بــرود ،امــا از ایــن
ً
ســئواالت فطــری گریــزی نیســت .مطمئنــا انســانها در اعمــاق
روح خود از رصف «مفید بودن» لذت یمبرند و نه از ت ن
داش�
رشــتهای از علــوم ب�فایــده بـرای بــه حــال دنیــا و آخــرت؛ چـراکــه
در طــول  30ســال تــاش از هــرکــی انتظــار یمرود میــوه علــم
َ ُ ْ
خودش را ببینید و بتواند به آن افتخارکند که «هاؤ ُم اق َر ُءوا
ِك َت ِاب َی ْه».
ق
بدییه است موفقیت اتفا� نیست.
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آموز� و فرهن� دانشکده علوم
آموز� شییم و معاون
محمد ایزدیار | استاد گروه
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گ
گ
بــا توجــه بــه نقــش و تأثـ یـر ب�بدیــل مســائل فرهنــی در زنــد�
طهــای
اجتمــایع ،ایــن موضــوع از دیربــاز مــورد توجــه محی 
گ
آمـ ش
نچــه مســائل فرهنــی
ـوز� و دانشــگایه بــوده اســت .چنا 
از پایــه مــورد توجــه ق ـرار گـ یـرد نقــش بــه سز یا� در تحکیــم
رسمایههای اجتمایع هر جامعه خواهد داشــت و در ترســیم
آینــدهای روشــن بــا چشـماندازی بهـ تـر مؤثــر خواهــد بــود .امیــد
اســت بــا پرداخـ ت ن
ـ� بــه موضــوع فرهنــگ درکنــار آمــوزش شــاهد
پویا� و مسئولیتپذیری در محیط دانشگایه باشیم که در
ی
نهایــت ســبب بهبــود کیفیــت آمــوزش و ارتقــاء ســطح علــی
خواهــد شــد.
گ
از آنجاکه برنام هریزی فرهن� و اجتمایع در حوزهی آموزش
گ
عــایل ،حمایــت و پشـ ن
تهــای فرهنــی و نظــارت
ـتیبا� از فعالی 
نهــا از مهمتریــن موضوعــات در دانشــگاه اســت،
و ارزیـ بـا� آ 
لــذا در مناســبتهای مختلــف مدنظــر قـرارگرفتــه و مدیریــت
گ
و معاونــت آمـ ش
ـوز� و فرهنــی دانشــکده علــوم بــر آن بــوده و
گ
هست تا با اجرای برنامههای متنوع ،سطح فرهن� دانشکده
گ
ارتقــا یابــد .در ادامــه بــه بـ خ
ـر� از برنام ههــای آمـ ش
ـوز� و فرهنــی
انجا مشــده در دانشــکده علــوم در ســالهای تحصیــی  97و
 98بــه صــورت مختــر اشــاره خواهــد شــد:
ایجــاد فضـ یـا� بــه عنــوان گوش ـههای علــی (science
 )cornerدر دانشــکده علــوم کــه ب ـرای تعامــل علــی بیشـ تـر
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دانشجویان طرایحشده است و ییک از اهداف آن ی ز
ن� فراهم
آوردن محیــی مناســب بـرای حضــور بیشـ تـر دانشــجویان در
گ
ق
دانشکده و آموزشهای علیم ،فرهن� و اخال� است که بر
اساس برریسهای انجام شده اثرگذاری مثبت داشته است.
از دیگــر برنام ههــای دانشــکده علــوم برگـزاری جلســات منظــم
نهــای
هیئــت رئیســه دانشــکده بــا نماینــدگان تشــکلها و انجم 
گ
دانشجو� است که در این جلسات مسائل علیم و فرهن�
ی
یمشــود .در ایــن جلســات ،عــاوه
دانشــکده مطــرح و پیگـ یـری 
گ
ق
بــر مســائل دیـ نـی و اعتقــادی ،ارزش مســائل فرهنــی و اخــا�
نظـ یـر تعامــل ،احـ تـرام بــه یکدیگــر و همــدیل نـ ی زـ� مــورد توجــه
گ
یمگـ یـرد .بــا توجــه بــه وجــود مشــکالت فرهنــی ،نقــش
ق ـرار 
ن
یمشــود تــا بــا ارائــه آمــوزش
یمشــود و تــاش 
آمــوزش تبیـ یـ� 
فهــای فرهنـ گـی کاهــش یابــد .در همـ ی ن
ـ� راســتا
صحیــح ،ضع 
هیئــت رئیســه دانشــکده علــوم بــا کارگــروه امــر ب ـ ه معــروف و
نــی از منکــر بــا حضــور اعضــای هیئــت علــی و بـ خ
ـر� کارکنــان
دانشــکده ،جلســات هماندیـ شـی را برگ ـزار یمکنــد کــه در آن
ـجو� با اســتفاده
برای مشــکالت و مباحث مطرح شــده دانشـ ی
یمشــود.
از خــرد جمــی راهــکار ارائــه 
در ایــن دانشــکده بــه مناســبت هفتــه رسآمــدی آمــوزش از
تاریـ ـ ــخ  7ایل  11اردیبهشــت مــاه  1398هــر روز ســاعت 12

ش
آموز� متنویع برگزار شد .این برنامهها با شعار
برنامههای
ت
"آمــوزش جامــع ب ـرای جامع ـهای بهــر" در غالــب کارگا ههــای
ش
آمـ ش
ـوز� ،ی ز
ـجو� و
م�گردهــای آمــوز� ،مســابقه دانشـ ی
ن
ن
ـو� در اختیــار
ســخ�ا�های علــی برگـزار شــد و تجربیــات خـ ب
ین
عالقهمندان قرارگرفت.
همچن� درمراسم اختتامیه اساتید
ش
پیشکســوت و بازنشســته در مــورد اهمیــت مســائل آمــوز�
گ
ن
ش
آموز� و فرهن� ارزشمندشان
سخ� نا� نمودند و تجربیات
را در اختیــار بقیــه قـرار دادنــد .در پایــان مراســم از دانشــجویان
برتــر ،اســاتید برجســته آمـ ش
ـوز� ،کارشــناس برگزیــده آمــوزش
ت
رسدب� ش
ن�یه کمیس�یوم انجمن علیم شییم که
دانشکده و
ی
در جشــنواره حرکــت حائــز رتبــه برتــر شــده بــود ،تقدیــر شــد.
گ
یط هماهن�های صورتگرفته با مرکزمشاوره وروانشنایس
دانشجو� درخصوص مشارکت درطرح خداقوت وحضور
ی
ـجو� ،هیئــت
ـ
ش
دان
ـای
ـ
ه
ه

خوابگا
در
ـی
ـ
ل
ع
ـت
ـ
ئ
هی
اعضــای
ی
رئیســه دانشــکده علــوم در جمــع دانشــجویان تحصیــات
تکمییل پردیس  1حضور یافتند .در این بازدید که دو ساعت
بــه طــول انجامیــد مشــکالت ،درخواس ـتها و پیشــنهادات
دانشــجویان مطــرح شــد و بــه ســؤاالت آمـ ش
ـوز� ،پژوهـ شـی
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و رفــایه دانشــجویان توســط هیئــت رئیســه پاســخ داده شــد
و در حــد اختیــارات ،قــول مســاعدت و حــل شــدن مشــکالت
مربــوط بــه دانشــکده داده شــد و مقــرر شــد مشـ ت
ـکال� کــه
گ
مربوط به امور رفایه دانشجویان یمباشد با معاون فرهن�،
ـجو� دانشــگاه مطــرح شــود .در مجمــوع بــا
اجتمــایع و دانشـ ی
توجه به بازخوردهای گزارش شده از طرف مشاور خوابگاه،
ایــن طــرح ،برنامــه مفیــدی اســت کــه یمتوانــد در طــول ســال
تحصیــی اســتمرار داشــته باشــد.
كارگاه مثنــوی خـ ن
ـوا� ویــژه دانشــجویان و عالقهمنــدان در
دانشــكده علــوم هفت ـهای یــك روز بــه مــدت یــک جلســه در
نیمسال اول و ش
بخ� از نیمسال دوم  98-97برگزار شد .در
ایــن دوره ،دانشــجویان ،بـ خ
ـر� كاركنــان ،اعضــای هیئــت علــی
و حـ تـی افـراد عالقهمنــد خــارج از دانشــگاه ش�كــت کردهانــد كــه
ً
ـو� مواجــه بــود .در جمعبنــدی ایــن دوره
نســبتا بــا اســتقبال خـ ب
یمتوان به رضایت ش�کتکنندگان و تسلط علیم استاد دوره
یمشــود بــا
و فضــای مناســب برگ ـزاری اشــاره نمــود .پیشــنهاد 
ت
ایجاد تنوع در موضوع دورهها یمتوان عالقهمندان بیش�ی را
ق
تلفی�
به ش�كت در این دورهها ترغیب نمود .بهعنوان مثال
ظشــنایس ،تاریـ ـ ــخ علــم ،روش نــگارش و فــن
از دورههــای حاف 
بیان اشــاره نمود .در این راســتا با توجه به ض�ورت و اهمیت
بیان و نگارش در انتشار دستاوردهای علیم ،دانشكده علوم
ش
آموز� با این هدف برای دانشجویان
در نظر داردکارگاههای
تحصیــات تكمیــی برگـزار نماید.
گ
یــی دیگــر از برنام ههــای فرهنــی دانشــکده برگ ـزاری معارفــه
دانشــجویان ورودی  98دانشــکده علــوم بــود کــه در آن
نماینــدگان محـ تـرم دفـ تـر نهــاد مقــام معظــم رهـ بـری ،دانشــکده
ش
ورز� و ریاســت محـ تـرم کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه
علــوم
سـ ن
ش
ـخ� نا� نمودنــد .در ایــن مراســم فضــا و امکانــات آمــوز� و
گ
ف
فرهنــی دانشــگاه و دانشــکده بــه دانشــجویان معــر� شــد .در
حاشیه این مراسم جهت تعامل ت
بیش� دانشجویان در انجام
گ
امــور آمـ ش
نهــای علــی و
ـوز� و فرهنــی ،غرف ههـ یـا� بــه انجم 
ـجو� اختصاص داده شــد و دانشــجویان نو
تشــکلهای دانشـ ی
ت
ـنا� بیشــر ،بســتههای
ورود بــا مراجعــه بــه غرف ه گهــا ضمــن آشـ ی
اهــدا� آمـ ش
ـوز� و فرهنــی دریافــت کردنــد .ایــن برنامــه بــا
ی
اســتقبال خــو� مواجــه شــد و در حـ ی ن
ـ� برگـزاری ایــن برنامــه نـ ی زـ�
ب
هدایـ یـا� ب هصــورت قرع هکـ شـی بــه ش�کتکننــدگان اهــدا شــد.
گ
از دیگــر اقدامــات فرهنــی دانشــکده علــوم عالوهبــر برگ ـزاری
نمایشــگاه حجــاب و عفــاف ،ش�وع ب ـهکار دفـ تـر مشــاوره ویــژه
دانشــجویان در دانشــکده علــوم اســت کــه بــا همــکاری مرکــز
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مشــاوره و توانمندســازی دانشــجویان راهانــدازی شــده اســت.
ایــن مرکــز در نظــر دارد بــا ارائــه خدمــات مشــاورهای شــامل
ـناخ� ،مســائل آمـ ش
نشـ ت
ـوز� و تحصیــی،
مشــکالت روا 
ب�فــردی ،پیــش از ازدواج و ســازگاری ،ب هصــورت
ارتبــایط و ی ن
رایــگان دانشــجویان را در حــل مشکالتشــان راهنمـ یـا� نمایــد.
بخـ ن
همچنـ ی ن
ـوا� و
ـ� بــا توجــه بــه اهمیــت فرهنــگ کتا 
غ�ســازی اوقــات فراغــت
غ�قابلانــکار مطالعــه در ن 
نقــش ی
ن
دانشــجویان ،در ایــن دانشــكده فراخــوا� ب ـرای بــه امانــت
گذاشـ ت ن
بهــای شــخیص همــکاران و دانشــجویان جهــت
ـ� کتا 
ت
سهولت دس�یس به کتابهای عمویم انجام شده و در نظر
نهـ یـا� بــه ایــن منظــور
اســت درگوشــه وكنــار دانشــكده ،مکا 
مهیــا و كتابخان ههــای كوچــی تجهـ ی زـ� و راهانــدازی شــود.

یادداشتهای کارمندان
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گزارش عملکرد خانه ش
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گ
اغلــب همــه مــا درکار و زنــد� روزانــه دوســت داریــم فرصـ تـی
ب ـرای خالقیــت و نــوآوری داشــته باشــیم .ایــن در حــایل اســت
کــه مــا خودمــان را درگـ یـر عوامــل خــارج ازکنـ تـرل در محیــط کار
احساس یمکنیم .ممکن است سازمان و یا ش�کت محل کار
شــما مخالــف ریســک باشــد و تمایــل بــه ادامــه نقــش خــود بــه
شــکیل مطمـ ئ ن
ـ� و ایمــن داشــته باشــد ،یــا اهــداف شــما ب هطــور
دلهــرهآوری متهورانــه و شــجاعانه بــه نظــر بیایــد و یــا اج ـر یا�
کــردن لیســت پیشــنهادات شــما ناممکــن و محــال باشــد.
اگرچــه ممکــن اســت بیشـ تـر ایــن عوامــل درســت باشــد امــا
ترفندهـ یـا� هــم وجــود دارنــد کــه اغلــب هــرکــی یمتوانــد بــا
گ�ی آنها ماهیچههای خالقیت و نوآوری را
پذیرش و بهکار ی
تقویت و آمادهی کارکند .درست مثل ماهیچههای خودتان
یتــر ،بهـ تـر و توقفناپذیــر
کــه هــر چــه بیشـ تـر تمریــن کنیــد ،قو 
ف
به کار ادامه خواهد داد .در این مقاله ده روش به شما معر�
یمشــود تــا در حرفــه خــود بــه شــکل آســانتری خالقانــه عمــل

کنید.
-1برگزاری جلسات به شکل ایستاده
تمــایم انــرژی شــما وقـ تـی در حالــت ایســتاده هســتید تغیـ یـر
تعج� ندارد که تمام انرژی یک جلســه ی ز
ن� به ی ن
یمکند.
هم�
ب
.
شــکل تغیـ یـرکنــد یــی از جلســات خــود را بــه شــکل ایســتاده
تغی� وضعیت داده و برگزار نمایید ،سپس رسعت ،اشتیاق و
ی
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شدت عمل را مشاهده خواهیدکرد .همه به شکل رسیـ ـعتری
حرکــت و تکاپــو خواهنــد داشــت و بیشـ تـر عمــل محــور بــوده و
تیم را به حرکت و تکاپو وایمدارند .اگر یمخواهید نظر رئیس
خــود را بـرای اطمینــان بــه ایــن کار جلــب کنیــد ،ایــن مقالــه را بــه
وی ارجــاع دهیــد!
بگ�ید
الهام
خود
اف
-2از محیط اطر
ی
هــر زمــان چـ ی زـ�ی از محیــط یپ�امــون و دنیــای پهنــاور نظــر شــما
را جلــب کــرد آن را بــه نمایــش بگذاریــد .آن مــورد یمتوانــد هــر
اکتشـ فـا� باشــد؛ یــک آگــی شــگفت ی ز
انگ� در یــک مجلــه ،یــک
منوی غذا� نامعمول ،یا ت
ح� یک ایمیل باکیفیت نوشتاری
ی
یمشــود .اگــر فضـ یـا� روی دیــوار
بــاال کــه باعــث خنــده شــما 
نزدیــک خــود داریــد ،محــی را بـرای نمایــش ایــن مــوارد در نظــر
بگ�یــد .یــا اگــر در فضــای کار خــود بــا سیســتم بــازکار یمکنیــد
ی
و فضــای دیــوار کــم اســت ،یمتوانیــد ایــده خــود را ب هصــورت
مجــازی در ســایت  Pinterestثبــت کنیــد.
-3یک دوست برای خود انتخابکنید
ت
.
نــوآوری و ابــداع کمـ تـر در خــاء اتفــاق یمافتــد دوســی را
انتخــاب کنیــد کــه بــا او راحــت و صمیــی هســتید و خودتــان
بگــوی یکدیگــر بدانیــد .او را تشــویق کنیــد تــا ســی کنــد
را جوا 
یز
چ�هــای جدیــد را آزمایــش کنــد شــاید یــک مــکان تــازه ب ـرای

ناهار ،بیان یک نظر به شیوهای غ�معمول ،ت
اش�اک مقاالت
ی
شهــای از مدافتــادهی
الهامبخــش ،یــا فقــط انجــام بع ـیض رو 
بــارش فکــری .بهـ تـر و آســانتر اســت کــه بــا هــم باشــید.
-4پروژههایکوچک انتخابکنید
مــا غالبــا فکــر یمکنیــم کــه اید ههــا و نظ ـرات بایــد همیشــه
بــزرگ و دارای قابلیــت تغیـ یـر اســایس باشــد؛ امــا اغلــب انبــویه
یمشــود تــا یــک
از اید ههــای کوچــک و نظ ـرات بدیــع جمــع 
تغیـ یـر اســایس بــزرگ اتفــاق بیفتــد .یــک جــدول کوچــک از
تهــا فایــدهی زیــادی دارد .ایــن اید ههــای کوچــک نــه
خالقی 
فقــط بســیار رسیـ ـ ــع اتفــاق یمافتــد و بــدون قیلوقــال اســت،
چن� عالقه و توجه تیم و سازمان شما را ی ز
بلکه هم ی ن
ن� جلب
گتــر و پرمغزتــر
یمکنــد و بنابرایــن بـرای پروژههــای نوآورانــه بزر 
یمســازد .ســی کنید انبویه از ی ز
تغی�
بسـ تـر 
چ�های کوچک را ی
گ
دهید ،مثال چگون� پایان برنامه کاری ،ایمیلهایتان را اعالم
کنید ،چگونه به خودتان برای کار خوبتان پاداش دهید ،یا
چگونــه جلســات را ش�وع کنیــد.
-5به فرضیات خود تلنگربزنید
همه ما چشمبسته و با مهارت ،قادر به انجام کارهای زیادی
ایده دانشگاه «59
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هســتیم .ایــن بخـ شـی از آن چـ ی زـ�ی اســت کــه باعــث پیـ شـی
یمشــود .در یط یــک روزکاری تمــام وظایـیف
گرفـ ت ن
ـ� مــا از بقیــه 
را کــه بــدون فکــر انجــام یمدهیــد مشــخص کنیــد .لحظ ـهای
بیندیشیدکه چگونه یمتوانید به شیوهای متفاوت این کارها
را بــه انجــام رســانید .گایه اوقــات بــه نتیجــه نخواهیــد رســید
(چــک کــردن دوبــاره جزئیــات کاری در بیشـ تـر مــوارد ت
به�یــن راه
طگـ یـری یمباشــد) .اگــر چــه اغلــب ممکــن اســت بــه
ب ـرای غل 
رایه جدیــد ب ـرای انجــام کار قدیــی دســت پیــدا کنیــد.
گ
 -6افکار و ایدههای خود را وارد زند� کنید
بحث وگفتگو را متوقف و ش�وع به ساختوسازکن .افکار
خــود را بــه واژههــا و واژههــا را بــه تصاویــر و تصاویــر را بــه مــدل
تبدیــل کــن .وقـ تـی مــردم بتواننــد ایــدهی شــما را مشــاهده کننــد،
کمـ تـر محتمــل اســت کــه آن را فرامــوش کننــد و بیشـ تـر مایلانــد
بگ�نــد و درگـ یـر توســعه و حـ تـی
کــه آن راهــکار جدیــد را جــدی ی
ت
ش
مشکالت آن ی ز
ن� باشند .وجود یک نقا� بد از ایده ،به� از
عــدم نقـ ش
ـا� اســت.
-7مواردی را تحریمکنید
اگــر چــه ممکــن اســت بــه نظــر خــاف انتظــار باشــد ،داشـ تـ�ن
ً
محدودیتها و ضابطهها حقیقتا الهامبخش نوآوری است،
البته در ش�اییط که به اجبار شما به تفکر پویا و خالق منجر
شود .به عنوان تمرین ش�وع کنید به ایجاد محدودیت برای
کارهــا ،ســپس مــوارد تــازهای را کشــف خواهیــد کــرد .کلمــات را
تحریــم کنیــد ،منابــع را تحریــم کنیــد ،هــدف اولیــه و اســایس
شفــرض
بــازار خودتــان را تحریــم کنیــد ،ابزارهــای ارتبــایط پی 
خودتــان را تحریــم کنیــد ،آن وقــت مشــاهده خواهیــد کــرد کــه
تتــان گل یمدهــد.
خالقی 
ها� که شما انتخاب یمکنید ،ویرایش رقیق شده
اغلب ایده ی
و مالیــم پیشــنهادات اول یمباشــند ،امــا نقط ـهی قــوت ایــن
یمشــود
تمریــن ایــن اســت کــه باعــث ایجــاد جرقـهای در ذهــن 
کــه چگونــه افــکار جدیــد را بــه شــیوهای ب ـرای انجــام کارهــای
قدیــی بــه کار بب�یــم.
-8از محلکار یب�ون بیایید
برای خود این عادت را ایجادکنیدکه گایم به یب�ون بگذارید،
هــر چنــد راه رفـ ت ن
نطــور
ـ� در امتــداد یــک بلــوک باشــد .هما 
کــه در حــال گش ـت ن
ز� هســتید دقــت داشــته باشــید و بــه
اط ـراف توجــه کنیــد .اگــر شــما نیازمنــد قواعــدی ب ـرای شــکار
ً
افــکار الهامبخــش هســتید ،یــک بــازی ترتیــب داده و عمــدا و
یمشــوند در
بشــده اید ههـ یـا� را کــه بــا حــرف  Aش�وع 
حسا 
ن
روز اول شــکارکنیــد ،بــه همـ یـ� ترتیــب حــرف  Bبـرای روز دوم
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و ایلآخــر .ذهــن شــما رابطـهای ایجــاد یمکنــد بـ ی ن
نچــه شــما
ـ� آ 
یمبینیــد و مســائیل کــه در محــل کار داریــد؛ و ایــن زیبـ یـا� ضمـ یـر
ناخــودآگاه مــا انســانها اســت.
 -9محرک خالقیت باشید
بســیاری از مــا نخسـ ی ن
ـت� کاری کــه در ابتــدای هــر روز انجــام
نکــه غــرق
ککــردن تلفنهاســت .بــه جــای ای 
یمدهیــم چ 
یشــان هســت ،بــا
لهـ یـا� شــوید کــه امــکان انتظــار برا 
ایمی 
خالقیــت ذهــن خــود را تغذیــه کنیــد .آهنــگ ،پادکســت و یــا
وبــاگ مــورد عالق ـهی خــود را انتخــاب کنیــد .هــر چـ ی زـ�ی کــه
ئن
مطم� باشــید محرک قوه خالقیت شــما خواهد بود.
باشــد
این شیوه آنقدر الهامبخش نگرش و خالقیت شما در طول
یمشــوید.
روز خواهــد بــود کــه شــگفتزده 
 -10از خودتــان پب�ســید ابــر قهرمــان مــن چــه کاری انجــام
خواهــد داد؟
وقـ تـی روی یــک مســئله خیــی پافشــاری کنیــد ،نیمتوانیــد بــه
ســمت جلــو پی ـشروی کنیــد و از باالتریــن ظرفیــت و اف ـراد
لیس� نزدیک ی ز
ت
موجود استفاده کنید.
توانا�های
م� خود از ی
ت
افـراد خــاق مــورد نظرتــان داشتهباشــید .ســپس وقــی مســئله
بــروز یمکنــد بــه لیســت خــود مراجعــه کنیــد و از خودتــان
پب�ســید کــه ایــن افـراد چگونــه ایــن کار را انجــام خواهنــد داد .بــه
ایــن توجــه داشــته باشــد کــه چگونــه ویــی ونــکا را هحــی ب ـرای
چالــش بســتهبندی پیــدا خواهــد کــرد ،یــا چگونــه کوکــو شــانل
بــه رساغ حــل یــک موضــوع ارتبــایط خواهــد رفــت ،یــا چگونــه
ســالوادور دیــی مســئولیت کارآمدترکــردن افـراد تــدارکات را بــه
عهــده خواهــد گرفــت.
ایــن شــگردها بــه نظــر ممکــن اســت ب�اهمیــت باشــد ،امــا در
فتــان
یمشــود کــه جــور دیگــری بــه دنیــای اطرا 
مجمــوع باعــث 
چکــس قــادر بــه
تهــا در جـ یـا� کــه هی 
نــگاه کنیــد .دیــدن فرص 
نهــا نیســت ،ایــن همــان تعریــف نــوآوری اســت .هــر
دیــدن آ 
ن
شفــرض ذهــی شــما
نهــا را تکـرارکنیــد ،پی 
چــه بیشـ تـر ایــن تمری 
ت
بیش�ی درکار
گ�د و نوآوری و خالقیت
برای تفکر شکل یم ی
روزان هتــان اتفــاق خواهــد افتــاد.
نکــه ش�کــت در یــک طــرح خالقانــه شــجاعت
ســخن آخــر ای 
زیادی یمطلبد .عملکردهای شما یمتواند الهامبخش دیگران
بـرای پیوسـ ت ن
ـ� بــه گــروه باشــد .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه کار
نیکوکــردن از پرکــردن اســت.
ترجمه سایت:
ways--10/https://www.themuse.com/advice
you-can-innovate-at-work-every-single-daynomatter-how-boring-y

گزارش عملکرد خانه نشریات دانشگاه
فردوسی مشهد در سال  96و 97
احمد موسیم | کارشناس خانه ش
ن�یات دانشگاه فردویس مشهد

ث
ش
ـجو� نیــاز بــه تشــکیل
بــا توجــه بــه تکــر و تنــوع ن�یــات دانشـ ی
مجموع ـهای جهــت قانونمنــد نمــودن انتشــار و حمایــت از
ش
یمشــد کــه بــه تأســیس خانــه
ـجو� احســاس 
ن�یــات دانشـ ی
ش
ـجو� در ســال 1385منجــر گردیــد.
ن�یــات دانشـ ی
ایــن مجموعــه بــا هــدف برنام هریــزی ،ســاماندیه ،حمایــت
ش
ـجو� ،بــه فعالیــت پرداختــه و در
و نظــارت بــر ن�یــات دانشـ ی
یف
ایــن راســتا برنام ههــای مختل ـ از جملــه برگ ـزاری دورههــای
آمـ ش
ـوز� ،برگـزاری جشــنوارهها و تحلیــل محتــوا و نظــارت بــر
ش
ـجو� را در دســتور کار خــود ق ـرار داد.
ن�یــات دان ًشـ ی
آرشــیو تقریبا کامیل از ش
ن�یات دانشــجو� و هم ی ن
چن� ســابقه
ی
ن�یــات از ســال  1379در قالــب چندیــن هـزار نســخه ش
ش
ن�یــه
ش
در خانــه ن�یــات وجــود دارد کــه بــه صــورت رایان ـهای ثبــت
گردیــده اســت تــا ســهولت بیشـ تـری در جهــت دسـ تـریس بــه
اطالعــات و خصوصیــات ایــن ش
ن�یــات وجــود داشــته باشــد.
ش
مهمترین طرحهای اجر یا� خانه ن�یات
ش
ـجو�
 .1برگ ـزاری  19دوره جشــنواره داخــی ن�یــات دانشـ یف ی
و اج ـرای طــرح رتبهبنــدی ش
ن�یــات بــه منظــور ارتقــاء کی ـ
ش
ـجو�.
ن�یــات دانشـ ی
 .2برگـزاری  42دوره کارگاه آمـ ش
لهــای مدیریــت
ـوز� بــا رسفص 
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ن�یــات دانشــجو� ،دســتورالعمل ش
و کار تیــی در ش
ن�یــات،
ی
اصــول روزنامهنگاری(خـ بـر ،گ ـزارش ،مصاحبــه) ،اصــول
صفح ـهآر یا� و گرافیــک مطبوعـ تـا�.
 .3تهیه نرمافزار آموزش روزنامهنگاری.
 .4تهیه آرشیو ت
الک�ونییک از ش
دانشجو�.
ن�یات
ی
ن� ش
 .5برپا� نمایشگاه دائیم تازههای ش
دانشجو�.
ن�یات
ی
ی
 .6ت
الک�ونیــی کــردن درخواس ـتهای مجــوز انتشــار ش
ن�یــات
از زمــان ثبــت درخواســت تــا صــدور مجــوز از طریــق پورتــال
دانشــجویان.
ش
ش
ـجو�
 .7ت�کــت در یــازده جشــنواره رسارسی ن�یــات دانشـ ی
(تیــر .)11
ش
 .8برگ ـزاری نمایشــگاه عکــس حضــور ن�یــات در جشــنواره
سال تحصییل

تعداد عناوین ش
ن�یات

مطبوعــات.
 .9ایجــاد ســامانه ســند جهــت بارگــذاری و آرشــیو نمــودن
ش
ن�یــات دانشــگاه.
وضعیت ش
ن�یات در سال  96و :97
در مجمــوع  213شــماره متمایــز تحــت  111عنــوان ش
ن�یــه
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را تشــکیل یمدهنــد .ایــن آمــار در
ســال  1396شــامل  74عنــوان ش
ن�یــه و  163شــماره چــاپ
شــده بــوده اســت .همچنــان کــه مشــخص اســت رونــد رو بــه
رشــد محســویس یط یــک ســال صــورت گرفتــه اســت.

تعداد شمارههای چاپشده

تعدادکل صفحات چاپشده

سال 1396

74

163

4417

سال 1397

111

213

4635

نوع مجوز فعالیت دوره انتشار
ش
ـجو� دانشــگاه
جــدول زیــر بازنمــای نــوع مجــوز ن�یــات دانشـ ی
فردویس در ســال  1397و مقایســه آن با ســال  1396اســت.
همچنــان کــه جــدول نشــان یمدهــد از مجمــوع  111عنــوان
ش
ش
ـجو�
ن�یــه مــورد بــرریس ،حــدود  64درصــد از ن�یــات دانشـ ی
سال 1397
تعداد
هفتهنامه
دو هفتهنامه
ماهنامه
دو ماهنامه
فصلنامه
گاهنامه
کل

»62ایده دانشگاه

سال 1396
درصد

2
2
7
2
71
27
111

یمشــود .در مرتبــه دوم گاهنامــه
بــه صــورت فصلنامــه منتـ شـر 
تهــای صــورت
بــا  24درصــد ق ـرارگرفتــه اســت .یــی از تفاو 
ن�یات در سال  97وجود دو ش
گرفته در حوزه ش
ن�یه با مجوز
ن
ت
فعالی� هفتهنامه است .نمودار زیر به روش� نوع مجوزهای
ش
ـجو� دانشــگاه فــردویس را نشــان یمدهــد.
ن�یــات دانشـ ی

تعداد
1/9
1/9
6/3
1/9
64
24
100

درصد
8
6
10
36
14
74

10/8
8/1
13/5
48/6
18/9
100
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قطع ش
ن�یات
ش
ـجو� را بــه هم ـراه تعــداد و
جــدول زیــر قطــع ن�یــات دانشـ ی
درصــد اســتفاده هــر کــدام نشــان یمدهــد.
همانطورکه مشاهده یمشود قطع  A4پرطرفدارترین قطع
سال 1397
تعداد
35*25
30*45
A3
A4
A5
وزیری
سایر
کل

چــاپ ش
ن�یــات در دو ســال مــورد بــرریس اســت .پــس از آن
قطــع  A3و ســپس قطــع 35*25در ســال  1397درصــد قابــل
توجــی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.

سال 1396
درصد

11
2
19
66
3
6
4
111

تعداد
10
1/7
17/1
59/5
2/7
5/4
3/6
100

درصد
18/9
4/1
8/1
48/6
4/1
9/5
6/7
100

14
3
6
36
3
7
5
74

تعدادصفحات
سال 1397
تعداد
 1تا 15صفحه
 16تا 30صفحه
 31تا 60صفحه
 61تا 100صفحه
 100صفحه به باال
کل

سال 1396
درصد

127
39
33
8
6
213

تعداد
60
17
16
4
3
100

ک�ت قطع  A4با ث
مطابق آنچه انتظار یمرفت ث
ک�ت ش
ن�یات
ت
قتــر ش
ن�یــا� بــا
 1تــا  15صفحـهای همـراه اســت .بــه تعبـ یـر دقی 
ش
صفحــات کمـ تـر از  15صفحــه 46 ،درصــد از کل ن�یــات را
شامل یمشوند .اما نکته قابل توجه افزایش تعداد صفحات
ش
ـجو� بــه طــور کیل اســت .البتــه در مقایســه
ن�یــات دانشـ ی
ن�یــات بــا تعــداد صفحــات کمــرت
ســال  1397بــا  96رشــد ش
نچــه قابــل
ـمگ� اســت .در مــرور صــورت گرفتــه آ 
از  15چشـ ی
گ
توجــه و تأمــل اســت وجــود تعــداد زیــادی از ش
کبــر�
ن�یــات ت 
است ،این دست از ش
ن�یات عالوه بر ایجاد وجهه نامناسب
یف
ش
ـجو� ،از محتــوا و درونمایــه ضعیـ نـ ی زـ�
بـرای ن�یــات دانشـ ی
گ
ش
کبــر� در
برخــوردار اســت .گایه ایــن امــر ،چــاپ ن�یــات ت 

درصد
75
45
26
13
4
163

46
27/5
16
8
2/5
100

ت مــاه ،بــه دلیــل ش�کــت در انتخابــات
یمــاه تــا اردیبهشـ 
بــازه د 
ش
گ�د.
نمایندگان مدیران مســئول ن�یات دانشــگاه صورت یم ی
امــا ش
ن�یـ تـا� کــه خــارج از ایــن بــازه صفحــات کمـ تـری را چــاپ
کردهانــد گایه بــه دالیــل مــایل حجــم مطالــب منتـ شـر شــده را
کاهــش یمدهنــد .البتــه افزایــش تعــداد ش
ن�یــات بیــش از 30
صفحــه نشـ نـا� از توانمنــدی و قــدرت قلــم دانشــجویان
نویســنده در ش
ن�یــات دارد .نمــودار زیــر تصویــر روش ـنتری را
ارائــه یمنمایــد.
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کیفیت ش
ن�یه
گ
از آن جــا� کــه اســتفاده از صفحــات رنــی در ش
ن�یــات جــزء
ی
یمشــود ،لــذا منظــور ازکیفیــت
تهــای آن محســوب 
موفقی 
ش
ن�یــه در ایــن بخــش ،کیفیــت چــاپ و اســتفاده از صفحــات
گ
رنــی در ش
ن�یــات اســت.
گ
ش
نمــودار نشــان یمدهــد کــه  45درصــد ن�یــات از جلــد رنــی
بـرای چــاپ و  44درصــد از چــاپ ســیاه بـرای انتشــار اســتفاده

گ
وابست� ش
ن�یه به تشکل یا نهاد خاص
گ
وابست� ش
دانشجو� دانشگاه فردویس
ن�یات
در این بخش
ی
در ســال  1396و  1397بــه تشــکل و یــا نهادهــای خــاص مــورد
پیگ�ی اســت.
رصد و ی
نطــور کــه در جــدول و نمــودار قابــل مشــاهده اســت،
هما 
از مجمــوع ش
ـجو� دانشــگاه فــردویس مشــهد،
ـ
ش
دان
ـات
ـ
ی
ن�
ی
نهــای علــی 57 ،ش
 34ش
ن�یــه
ن�یــه خــود را وابســته بــه انجم 
خــود را مســتقل و  14ش
ن�یــه خــود را وابســته بــه تشــکلهای
گ
ف
ش
ـجو� بــه
ـجو� معــر� کردهانــد .وابســت� ن�یــات دانشـ ی
دانشـ ی
یمگـ یـرد.
نهــا در رتب ههــای بعــدی ق ـرار 
کانو 

»64ایده دانشگاه

گ
یمکننــد .تنهــا  %1از ش
ن�یــات تمــام صفحــات رنــی دارنــد ایــن
در حــایل اســت کــه آمــار مربــوط بــه ایــن موضــوع در ســال 96
گ
گ
نزدیک به  60درصد چاپ با جلد رن� و  %3تمام رن� بوده
ـ� آمــدن کیفیــت چــاپ ش
اســت .دلیــل عمــده پایـ ی ن
ن�یــات ،بــاال
ـ� هزینــه چــاپ و بــه تبــع آن کمبــود بودجــه ب ـرای ش
رفـ ت ن
ن�یــات
اســت.

گزارش عملکرد خانه ش
ن�یات دانشگاه فردویس مشهد در سال  96و 97

سال 1397

انجمن علیم
ش
ن�یه مستقل
کانونها
تشکلهای
دانشجو�
ی
کل

سال 1396

تعداد

درصد

تعداد

درصد

34
57
5
14

30/6
51/3
4/5
12/6

38
17
7
11

52/1
23/3
9/6
15

111

100

73

100

لیست ش
ن�یات دارای مجوز در سال 98
ارغنون ،آسمان ،پویان ،جهاد ،رهرو ،علم و ورزش ،مدیریت
بــازار بــورس ،اســکیپ ،آشــنای غریــب ،پیــام شــادی ،چــکاوک،
سـ زـ� اندیشــان ،عمــار ،مزرعــه جــوان ،افــق ،ت
آل�ناتیــو ،تاریـ ـ ــخ
ب
پــژویه ،حرکــت ،رساج ،فــاران ،مشــق شــب ،افالکیــان ،آوای
سالمت ،تحول و تربیت ،حوا ،سالم ،فقه پویا ،مشق شب،
الزمــاء ،آونــد ،تدبـ یـر ،خمپاره،سیاســت نامــه ،قلــم ،مشــکات،
النرص ،آئینه ،تربیت جو ،داد ،سیمرغکالوس ،مکث ،امرداد،
ن
بازتاب ،تریبون ،پ ز
کالی�،منظر،
دام�شک ایرا� ،شب آهنگ ،ب
اندیشه پایدار ،بیداری ،تکرار ،دانشگاه تا صنعت ،صاحب،

کاوه ،مــوج ،انصــار ،بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،تــوس ،دکـ تـر
ســام ،صبــح ،کلــک ،مهبانــگ ،انعــکاس ،پ مثــل پردیــس،
توئیفــر ،ذرهبـ ی ن
ـ� ،صــدف ،کمیسـ تـریوم ،میــدان علــوم ،اونیــو -
 ،On y vaپانوراما ،تهمینه ،راهیان عشق ،رصاط ،گفتمان،
مـ ی زـ�گــرد ،ایـران ،پرتــو ،جامعــه پویــا ،رســالت ،طلــوع ،گیــم آور،
نــات ،ای ـران ،1404پــرواز ،جــرس ،رضــوان ،ن ز
ط�یــم ،ماســک،
نســیم ،ایراندخــت ،پــژواک ،جوانــه ،روزنــه ،عــروج ،مبــارز،
نگــرش ،جغرافیـ یـا� ،آتلیــه آزاد ،alt-f9 ،جویــا کشــت ،رویــان،
عــر ،مدیـران فــردا ،نیلگــون ،آریانــا ،نیــم نــگاه ،وجـ ی ن
ـ� ،وقایــع
هم�ســه.
اتفاقیــه ،وکتــور ،پ

ایده دانشگاه «65
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یادداشتهای دانشجویان
ن ُ
آکادیم افالطو� و گمشدههای دانشگاه امروزی
ت گ
گ
گس�د� دانش در عرص اطالعات
نهاد آینده؛ درن� بر دانشگاه شبکهای و
دانشگاه در ِ
فلسفه دانشگاه مدرن و میل
ن
ن
دانشگاه بر ت
بس� حکمت میل خراسان؛ بازخوا� آموزش عایل ایرا� در طول تاریـ ــخ
در نقد عقل مذکر
سه كشور و یك فرهنگ
رسالتهای پرطمطراق دانشگاه؛ مرگ سوژه
مس� افق 1404
یب�نالملیل شدن آموزش عایل در ی

آ ُکادمی افالطونی و
گمشدههای دانشگاه امروزی
مهدی فیاض | دانشجوی ت
دک�ی علوم سیایس

»68ایده دانشگاه

ّ
مقدمه
ن
واژگا� ذیل معنای  universityآمده است:
در فرهنگهای
«نــویع ّ
موسسـهی آمــوزش عــایل کــه در آن دانشــجویان بـرای
شهــای «آکادمیــک» تحصیــل
اخــذ مــدرک و انجــام پژوه 
ن
نکــه تعریــف پیشگفتــه بهروشــی نشــان
یمکننــد» .چنا 
نچــه کــه امــروزه در ادبیــات
یمدهــد بهدســت آوردن فهــی از آ 
آمـ ْ
یمشــود بــا مفهــویم غریــب و در
ـوزش «دانشــگاه» نامیــده 
ع�حــال آشــنا یعـ نـی «آکادیم» گــره خــورده اســت.
ی نِ
آکادیم در معنــای ســادهی تاریــیخاش بــه مدرس ـهای اطــاق
یمشــودکــه افالطــون جهــت آمــوزش جوینــدگان دانــش در آتــن

ّ
ن
.
هم� معنای ســاده اســت
بنیان گذاشــت با عطف توجه به ی
بر� با ُ
که خ
ین
اروپا� نامیده
دانشگاه
نخست�
تسامح آکادیم را
ی
و بــر ایــن باورنــد کــه اطــاق عنــوان نخسـ ی ن
ـت� دانشــگاه اروپـ یـا�»
ن
افالطو� در وهلهی نخست بدین سبب است که
به آکادیم
گس�هی وسییع از علوم و ن
مطالعه و پژوهش در آن ت
ه�ها را
دربریمگرفت (کاپلستون ,۱۳۶۸ ,ص .)۱۵۸ .تأسیس آکادیم
گ
یمتــوان آن را
نقطـهی عطــف زنــد� افالطــون اســت و بهبیـ نـا� 
مهمتریــن رویــداد در تاری ـ ــخ دانــش در دنیــای غــرب قلمــدادکــرد
(.)5 .p ,1960 ,Taylor
بــا عنایــت بــه ّ
اهمیــت موضــوع ،نوشــتار پیـشرو یمکوشــد ســه
وجــه مهــم و تمایزبخــش آکادیم افالطـ ن
ـو� را ش�ح دهــد کــه

ن ُ
افالطو� و گمشدههای دانشگاه امروزی
آکادیم

نهــا را بهدســت فرامـ ش
ـو� سـ پـرده اســت:
دانشــگاه امــروزی آ 
ت
ت
اگ�ی
آکادیم بهمثابه بس�گفتوگو ،آکادیم بهمثابه بس� فر ی
و پاسداری از دانش (معرفت) و آکادیم بهمثابه ت
بس�ی برای
تربیــت سیاسـتدانان.
آکادیم بهمثابه ت
اگ�ی و پاسداری از دانش
بس� فر ی
ً
نچــه عمومــا پنداشــته شــده مدرسـهای کــه افالطــون
خــاف آ 
برای تعلیم و تربیت جویندگان دانش بنیاد نهاد ابتدابهساکن
نکــه نــایم
یمشــد .آکادیم در واقــع پیــش از آ 
آکادیم نامیــده ن 
ّ
ب ـرای مدرس ـهی افالطــون باشــد ،محــی در نزدیــی یــک
بوســتان عمــویم در حوم ـهی شــهر آتــن بــود و در آن محــل،
ُ
آکادمــس ق ـرار داشــت و ب هنــویع
جایــگاه تقدیــس پهلــوان
ن ُ
منطقـهای بــا پیشــینه و خصیصـهی آیی�_قــدیس بهحســاب
نکــه محتمــل اســت
یمآمــد ( .)6 .p ,1993 ,Baltesچنا 
ایــن پیشــینهی ُقدیس_آییـ نـی مــورد ّ
توجــه افالطــون ق ـرار
ّ
�غ
داشــت و وی بــا در مجــاورت ایــن محــل مقــدس خریــداری
کــرد .افالطــون در مایملــک خــود بقع ـهای ب ـرای تقدیــس و
ُ
بزرگداشــت موس ـهها  ،اله ههــای نهگان ـهی دانــش و هـ نـر ،بنــا
کــرد ،اله ههــا� کــه در نظــر وی ّ
تجس ـمبخش شــاخهی عــایل
ی
معرفــت و بزرگتریــن ُهـ نـر ُممکــن یعـ نـی فلســفهورزی بودنــد.
نهــا بهوضــوح نشــان یمدهــد کــه نــزد افالطــون
هم ـهی ای 
ّ
یقّ
پیشپــا افتــاده تلـ
ـاده و ِ 
فلســفه و ب هطــورکل دانـ یـا� امــری سـ ُ
ُ
ن
یمشــد بلکــه امــری بــود در پیونــدی ناگسســت� بــا امــر قــدیس
ن 
ی شناخت هشــدهی
( .)7 .p ,1993 ,Baltesآموزههــای نظــر ِ
افالطــون همچــون آمــوزهی ُصــور (یــا ُمثــل) ،تمثیــل غــار و
همچنـ ی ن
ـ� آمــوزهی فیلسوف_شــایه ،بهروشـ نـی ارتبــاط میــان
ُ
دانا� را بیان یمکنند .در این میان تمثیل
امر قدیس_الیه و
ی
ُ
مشهور غار بهنیکوترین شکل این وجه قدیس دانش در نظر
یمگــذارد.
افالطــون را بــهنمایــش 
در تمثیــل غــار زندانیـ نـا� تصویــر شــدهاند کــه ب هســبب دربنــد
بــودن ناچارنــد همــواره روب ـهروی خویــش را بنگرنــد .آتـ شـی
یمگــردد کــه
بـ یـرون از غــار افروختــه اســت و نــور آن موجــب 
ســایهی موجــودات بـ یـرون از غــار بــر دیــوار و در برابــر چشــمان
زندانیان نقش بندد .مادایم که زندانیان در غار دربند هستند
و بــه ســایهها یمنگرنــد جــز ســایهها چـ ی زـ� دیگــری را حقیقــت
نخواهنــد پنداشــت ( .)515a-b ,The Republicاگــرکــی
زنجـ یـر از پــای یــی از ایشــان بگســلد ،ب هبـ یـرون از غــار هدایــت
ـنا� بنگــرد چشــمانش از
کنــد و وی را بــر آن دارد تــا بــه روشـ ی
ُ
ـنا� بـ ی زـ�اری یمجویــد و بــاز بــه ســایهها پنــاه خواهــد بــرد کــه
روشـ ی
ت
ن
نهــا مأنــوس اســت
چشــمان وی بــا نگریســ� در آ 
( .)516a-515c ,The Republicپــس بایــد بهتدریـ ـ ــج و بــا
ـنا�ها گام
عبــور از رایه صعــب و ناهمــوار بــه عرص ـهی روشـ ی

نکــه رسانجــام
بگــذارد ،ب همــرور دیدگانــش بــه نــور خــوگـ یـرد تــا ای 
بــه دیــدن نــور ســتارگان ،مــاه و در نهایــت خورشــید توانــا شــود
(.)516a-b ,The Republic
بــا ایــن تمثیــل افالطــون بــر آن اســت تــا نشــان دهــد دانــش
ق
حقی� امری است ورای پنداشتهها و دانستههای متعارف و
ش
ش
کوش� بنیادی است.
کوش�
اکتساب آن دشوارومستلزم
ن
پس آن
بنیادی که به بیان افالطون نویع سوگردا� اسایس ِ
نهفتــه اســت ،بدیــن نحــوکــه آغــاز هــرگونــه تربیــت و فراگـ یـری
نقطهای است که در آن آدیم با آزاد شدن از بند ،از پدیدارها
نهــا خــو گرفتــه اســت ،روی
کــه چشــم وی بــه تماشــای آ 
یمگــردد (بورمــان,۱۳۷۰ ,
یمگردانــد و جویــای دانـ شـی اصیــل 
یف
ـدا�
ص .)۷۳ .فضیّلـ ِـت فلسـ ِ معرفــت بهنحــوی بــه جــزء خـ ی
ئ
ـکوفا� آن در گــرو ایــن
وجــود آدیم تعلــق دارد ،جــز� کــه شـ
ی
اســت کــه ب هســمت درســت "گردانــده" شــود و مســتلزم آغــاز
حر ت
ک� است که بهبیان افالطون درگفتوگوی "تئهتتوس"
در جهت «خداگونه شدن» است (یگر ,۱۳۷۶ ,ص.)۹۶۰ .
در نظــر افالطــون هــم آمــوزش و هــم فراگـ یـریّ ،
تهـ یـا� بــا
فعالی 
ُ
وجــوه برجســتهی قدیس_الــی هســتند .از ایــن منظــر تعلیــم
ّ
و تربیــت جس ـتوجوی مقــدس و پایانناپذیــر دانــش بــوده
ُ
و جویــای دانـ یـا� بهنحــوی حامــل و پاســدار ایــن وجــه قــدیس
اســت.
ت
آکادیم بهمثابه بس�گفتوگو
یــی از فرازهــای مهــم در فهــم اندیش ـهی افالطــون ّ
توجــه بــه
شــیوهی نــگارش فلس ـیف وی ،یعـ نـی گفتوگــو نویــی اســت.
شــیوهی رســالهنوییس کــه در زمانـهی افالطــون کاربــرد گسـ تـرده
داشــت و از زمــان شــاگرد برجســتهی او ارســطو بهعنــوان
شــیوهی معمــول نــگارش فلسـیف پذیرفتــه شــد ،بـرای افالطــون
جذابیـ تـی نداشــت و وی هی ـچگاه بــه آن پن�داخــت (کــروت,
 ,۱۳۹۶ص .)۳۰ .آگایه مــا از اندیش ـهی افالطــون بهنحــو
عمدهای برگرفته از نوشتههای اوست که بهشکل گفتوگو
ب هنــگارش درآمــده اســت.
گ
ُ
فلس� روی ن
ف
گردا� افالطون ازنویسند� بهشکل مرسوم
عد
ب ِ
ت
آن ،بهبه�ین نحو درگفتوگوی فائدروس بهتصویرکشیده
شــده اســت .در ایــن گفتوگــو افالطــون تربیــت صحیــح را بــه
وســیلهی تشــبیه آن بــا کشــاورزی توضیــح یمدهــد .کشــاورز
عاقــی کــه بـرای بــذر خــوب ارزش قائــل اســت بــذر خــوب خــود
را در زمیـ نـی نــیکارد کــه حاصــی برایــش دربرنــدارد ،بلکــه آن
بــذر را در خــاک مناســب بــا نظــر بــه اصــول کشــاورزی کشــت
کــرده و صبورانــه ثمربخـ شـی وکمــال بــذر را بهانتظــار یمنشــیند
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( .)276b ,Plato, Phaedrusافالطــون بــا ایــن تشــبیه بیــان
یمکنــد انســان دانـ یـا� کــه بــر ارزش دیالکتیــک وکالم شــفایه
آگاه است هرگز تمام بذرهای خود را در خاک نوشتارکشت
نیمکنــد.
از ایــن منظــر تمــام ســی افالطــون بــر ایــن اســت کــه تــا جـ یـا�
که ممکن اســت نوشــتار خود را به کالم شــفایه نزدیک کند.
ها� با خصایص منحرص بهفرد و برقراری
حضور شخصیت ی
گفتوگــو میــان ایــن شــخصیتها بــه وی ایــن امــکان را یمدهــد
که نوشتهی خویش را جان ببخشد و عالقه و ّ
توجه خواننده
ز
ـو� بــه افالطــون ایــن
را برانگـ یـ�د .مضــاف بــر آن قالــب گفتوگـ ی
امکان را یمدهد تا مسئلهی تعلیمو تربیت راکه برایش واجد
ّ
اهمیـ تـی ب�انــدازه اســت هــم در صــورت و هــم در محتــوای
نوشــتارش دنبــال کنــد (کــروت ,۱۳۹۶ ,ص.)۷۴-۷۵ .
بــاور راســخ افالطــون بــه دیالکتیــک ،امــر شــفایه وگفتوگــو
در قالــب روش آمــوزش و تعلی ـ م در آکادیم بــروز و ظهــور
یافته اســت .چنانکه پیشتر ی ز
ن� اشــاره شــد ،افالطون در باغ
شــخیصاش حلق ههــا� از مباحثــه و گفتوگــو را بــا بـ خ
ـر� از
ی
شــاگردان خاص برپا یمکرد .آنچه که افالطون از دیالکتیک
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و ارتبــاط شــفایه در نظــر داشــت در آکادیم زمین ـهای واقــی
ّ
ـو�
ب ـرای بــروز پیــدا کــرد .ب هبــاور عــدهای ،ارتبــاط گفتوگـ ی
کــه افالطــون بــه آن بــاور داشــت و مــورد تأکیــد وی بــود در
ف
(گم�تس,
متو 
وگو� او انعکاس یافته است پ
ن فلس�_گفت ی
یمشــود کــه او پــس از تصنیــف
 ,۱۳۷۵ص .)۸۱۰ .گفتــه 
گفتوگوهــا در کنــار شــاگردانش حلق ههـ یـا� ب ـرای خوانــدن
نهــا تشــکیل یمداد (.p ,1993 ,Baltes
و بحــث دربــارهی آ 
.)17
ّ
وگو�
ت
گف
و
دیالکتییک
وجه
گفت
توان
یم
کل
یا�
ز
ار
یک
در
ی
ب
ُ
ز
بــودن فلســفهی افالطــون چـ یـ�ی فراتــر از ِصف فــرم نوشــتار
گ
ـد� و ّ
رویــه و
فلسـیف اســت و ســلوک حقیـیق افالطــون در زنـ
ُ
نــگاه حاکــم بــر تعلیــمو تربیــت در آکادیم را بــه مــا یمنمایانــد.
نکــه یــی از بزرگتریــن اندیشــمندان قــرن بیســتم بیــان
چنا 
ن
یمکنــد تربیــت مطلــوب مبتــی بــر «شــنیدن گفتوگــوی
بزرگتریــن اذهــان اســت» (اشـ تـراوس ,۱۳۹۶ ,ص )۲۱۱ .و
ّ
افالطون در آکادیم ُچنان روش ت
تربی� را تحقق بخشیده بود.
آکادیم بهمثابه ت
بس�ی برای تربیت سیاستدانان
ّ
نگــذاری آکادیم
واقعیــات در بــاب بنیا 
یــی از مهمتریــن
ایــن اســت کــه افالطــون ایــدهی برپـ یـا� آکادیم را پــس از
گ
ـد� خویــش عمــی ســاخت
یــی از مهمتریــن تجرب ههــای زنـ 
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گ
( .)25 .p ,1967 ,Chroustدر حدود چهل سال� افالطون
بــه منطق ـهی ایتالیــا و سیســیل مسـ ت
ـافر� داشــت و درصــدد
بــود بــا اعضــای نحلـهی فیثاغــوری دیــدارکنــد .در همــان زمــان
وی بــه دربــار دیونوســیوس ّ
جبــار سـ یـراکوس دعــوت شــد .در
نجــا بــود کــه دیونوســیوس بــر وی خشــم گرفــت و افالطــون
آ
بهعنــوان بــرده فروختــه شــد و پــس از ماجراهـ یـا� آزاد شــده و
دوبــاره بــه آتــن بازگشــت .پــس از بازگشـ ُـت از ایــن ســفر اســت
کــه وی بــه تأســیس مدرس ـهاش ّ
همــت گماشــت (کاپلســتون,
 ,۱۳۶۸ص.)۱۵۷-۱۵۸ .
هــدف افالطــون از تأســیس آکادیم ،پیگـ یـری شــیوهای از
تعلیموتربیــت بــود کــه اعضــا بــه یــاری آن شــیوه بتواننــد فهــی
گ
پیچید�هــای سیاســت و حیــات

حتــر از
قتــر و صحی 
عمی 
.
تأث�گــذار
اجتمــایع بهدسگــت آورنــد تجرب ههــای مهــم و ی
افالطــون در زنــد�اش نظـ یـر اعــدام ســقراط در آتــن و مواجهـه
ن
ّ
بــا ّ
ـاگردا� بــا
متوجــه ض�ورت تربیــت شـ
جبــار سـ یـراکوس ،او را
ُ
درک درســت از سیاســت کــرد ( .)20 .p ,1993 ,Baltesدر
ایــن میــان بهویــژه تجربـهی محاکمــه و اعــدام ســقراط بهنحــوی
تأث�گذاشت .این رویداد بود که وی را به
عمیق بر افالطون ی
ن
ایــن بــاور رســاند کــه در وضعیــت فعــی بــا تغیـ یـر قوانـ یـ� و رژیــم
یمتــوان کاری از پیــش ُبــرد .تنهــا درک متفــاوت
ســیایس نـ ی زـ� ن 
فتــر از سیاســت یمتوانــد باعــث بهبــود ش�ایــط شــود و
و ژر 
ز
ن
بهوجــود آوردن چنـ یـ� دریک نـ یـ� از طریــق آمــوزش و تربیــت
شهروندان ّ
میس خواهد شد (تسلر ,۱۳۹۵ ,ص .)۱۸۸ .در
واقــع افالطــون بــا الهــام گرفـ ت ن
ـ� از ســقراط تربیــت و سیاســت را
ّ
یمکــرد و مــرگ ســقراط بــه او ثابــت
دو عرصـهی یکســان تلـیق 
کــرد کــه تربیــت فلس ـیف و دگرگــون سـ ت ن
ـاخ� درون شــهروندان
ـو� بــر ن
مقـ ّـدم بــر هــر نــوع تغیــر و دگرگـ ن
و� اســت (یگــر ,پایدیــا,
ی
ی
 ,۱۳۷۶ص.)۱۲۲۹-۱۲۳۰ .
ف
فلس�
تمام کوشش افالطون بر این بود که از طریق تربیت
ّ
درک اهایل آکادیم از سیاست اعتال یابد .از این منظر فعالیت
یمشــود یــک ّ
فعالیــت
نطــورکــه اغلــب پنداشــته 
در آکادیم آ 
ُ
تئوریــک محــض نبــود و اعضــای آن نــویع حــس پررنــگ
ق
مســئولیت اخــا� نســبت بــه اجتمــاع خــود داشــتند .ایــن
حس مســئولیت تا جا� بود که خ
بر� دانشــوران مشــغول در
ی
ت
ن� به ّ
آکادیم نظری ی ز
مشور� داشتند.
فعالیتهای سیایس و
ُ
شــاخصترین ایــن اف ـراد ارســطو بــود کــه در ســن چهلونــه
گ
ن
مقدو� برای آموزش اسکندر به دربار
سال� توسط فیلیپ
فراخوانــده شــد
( .)p. XV ,2007 ,Shieldsبنابرایــن افالطــون بــر آن بــود کــه
سهــای درس و حلق ههــای گفتوگــو بــر
بــا شــکل دادن بــه کال 
حیات سیایس – اجتمایع تأث� بگذارد و به تربیت شهروندا�ن
ی

ّ
همــت ُگمــاردکــه درک ش
پی�فت هتــر ازکیفیــت پدیــدهای پیچیــده
ب هنــام سیاســت داشــته و بــر مســئولیت خویــش در بهبــود
حیــات جمــی واقــف باشــند.
ُ
آکادیم وگمشدههای امروز دانشگاه
ن
افالطو� با ّ
شاخص پیشگفته،
توجه به سه
الگوی آکادیم
ِ
ـو� ب ـرای شــکل بخشــیدن بــه دانشــگاه امــروزی
یمتوانــد الگـ ی
ُ
ُ
باشــد :نخســت ،تأکیــد بــر وجــه قــدیس دانــش ،حرمــت نهــادن
ّ
بــر نهــاد متــول دانـ یـا� و تأکیــد بــر دانشانــدوزی بهمثابــه
ّ
فعالیـ تـی کــه رصفـ ًـا بــه آمــوزش تکنیــک و یــا پرداخـ ت ن
ـ� بــه امــور
ّ
ت
شپــا افتــاده معطــوف نیســت ،بلکــه امــری مقــدس و ُمحــرم
پی ِ
ب هشــمار یمآیــد .دوم ،فهــم ض
ـو�
ـ
گ
و
ت
گف
ـه
ـ
ج
و
ـا�
ـ
ی
ز
با
ورت
�
ی
ب
نهــاد دانـ یـا� کــه فراینــد آمــوزش را از «تدریــس» محــض متمایــز
دانســته و بــر وجــه «تربیـ تـی» آن تأکیــد یمورزد؛ و آخــر ،لــزوم
تربیــت دانشآموختـ ن
ـگا� کــه نســبت بــه نقــش خــود در حیــات
ســیایس_اجتمایع آگایه دارنــد و از دانـ یـا� فراگرفت هشــده بـرای
بهبود حیات جمیع و نقش ن
آفری� در آن بهشکل سازنده و نه
در راســتای نظ مسـ ی ز
گ�نــد.
ـت�ی بهــره ی
منابع
ُ
ـاط� یونــان و رم.
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نهاد آینده
دانشگاه در ِ

ت گ
گ
گس�د� دانش در عرص اطالعت
درن� بر دانشگاه شبکهای و
مصی� | دانشجوی کارشنایس ارشد علوم سیایس
فاطمه
ب

فلسفه دانشگاه شبکهای
دانــش و دانشــگاه در یط دورههــای مختلــف شــکل و ماهیــت
ت
متفاو� داشــته اســت .دانشــگاه در دورهی میانه شــکیل هریم
داشــت و طبقــات مختلــف بـ ه صــورت سلسـهمر بات� دانشــگاه
را تجربــه یمکردنــد ،یعـ نـی شــاه و پــاپ در باالتریــن ســطح و
ف
ســایر طبقــات در پایـ ی ن
ـ� ســطح هــرم قـرار یمگرفتنــد ،از طــر�
خ
یمشــد و بــر� علــوم
تنهــا علــویم خــاص در دانشــگاه تدریــس 
ش
ـطو�) آمــوزش داده
بایــد بــر اســاس رو� خــاص(روش ارسـ ی
یمشــدند ،در دورهی رنســانس و عــر روش ـنگری دانشــگاه

ن
شــکیل ســتو� گرفــت و دیگــر یــک ســاختار واحــد فراگـ یـر نبــود
و از ســاختارهای مج ـزا و مســتقل از یکدیگــر تشــکیل شــده
بــود ،علــوم مختلــف در ایــن دوره بــه شــکیل تخصــی ارائــه

یمشــدند (بارنــت .)201 ،199 :1397 ،در عــر اطالعــات
کــه متأثــر از تکنولــوژی اطالعــات اســت ،بــا دانشــگاه شــبکهای
مواجــه خواهیــم شــد .در ایــن نــوع از دانشــگاهها ،برخــاف
گذشــته اصــل فراگـ یـری علــوم خــاص در مــکان و زمـ نـا� ثابــت از
بـ ی ن
ـ� خواهــد رفــت .دانشــگاهها در عــر اطالعــات بــا اســتفاده
شهــای متفــاوت
از ابزارهــای نویــن و امکانــات دیجیتــال و رو 
بــا گذشــته ،تغیـ یـر رویکــرد و جهــت یمدهنــد و دانشــجویان و
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ت گ
گ
گس�د� دانش در عرص اطالعات
درن� بر دانشگاه شبکهای و

اســاتید یمتواننــد فــارغ از ســلطهی زمــان و مــکان و بــا وجــود
گ
گسـ تـرد� دانــش و اطالعــات بــه کســب دانــش و نـ شـر ســهل
علــم پب�دازنــد.
عرصاطالعات
ت
ـدا� بــود و
ـ
ت
اب
و
ـاده
ـ
س
ـاصنع�
ـ
ش
پی
ی
ه
دور
تکنولــوژی در
ی
گ
ابزارهـ یـا� چــون چــرخ در زنــد� روزمــرهی انســانها مــورد
استفاده قرار یمگرفت .در عرص صنعت ش
پی�فتهای قابل
ـدا� دورهی
توجــی صــورت گرفــت و تکنولــوژی ســاده و ابتـ ی
یهــای ش
ت
پی�فتــه و مکانیــی عــر
ـاصنع� بــه تکنولوژ 
پیشـ
یمشــود .در پایــان قــرن بیســتم دســتاوردهای
صنعــت تبدیــل 
بـ شـر در عرصــه تکنولــوژی بــه نهایــت خــود یمرســد .ماهــواره،
کامپیوتــر ،ت
این�نــت ،رســانهها و اب ـزار دیجیتــال آغــاز دورهای
گ
جدیــد در زنــد� بـ شـر اســت .پــس از دورهی کشــاورزی و بعــد
ـا�
از سـ پـری نمــودن عــر صنعــت بــا آغــاز دهــه  1990انقـ ب
تکنولوژیــک ایجــاد شــد و عــری نویــن در عرص ـهی جهــا�ن
ت
شکلگرفت.
وبس�معتقد است ما دردورهای انتقایل حضور
گ
ت
تغی�ا� عمیق در زند�مان ایجاد خواهد
داریم که در آینده ی
کــرد ،چراکــه جهــان امــروز بــه لحــاظ تجرب هکــردن اطالعــات
ب�سابقه است ( .)1 :2001 ,Websterتکنولوژیهای نوین
ن
جها� برساخته از
اطالعات ،رستارس جهان را در شبکههای
ابزارها به یکدیگر متصل یمکنند (کاستلز :1380،ج .)48 :1
یهــای دیجیتــال و ت
این�نــت بــر
در عــر اطالعــات ،تکنولوژ 
ف
تغی�ات و
زمان و مکان تسلط پیدا یمکنند .از طر� رسعت ی
ت
اخ�اعــات در عــر جدیــد دچــار تحــویل اســایس شــده اســت.
ی کــه در قــرن هجدهــم هــر پنجــاه ســال ،ت
اخ�اعــات بــه
ب هطــور 
دو برابــر یمرســیدند ،از  1950رسعــت ایــن تغیـ یـرات بــه هــر
ده ســال رســید ،امــا از  1970تغیـ یـرات در هــر پنــج ســال روی
یمدادنــد (بیــات .)7 :1385 ،رونــد تغیــرات و ت
اخ�اعــات در
ی
آغاز هزارهی ســوم با رسعت بســیاری روبه افزایش اســت .به
نحویکه نود درصد ت
اخ�اعات ش
ب� در نیم قرنگذشته ایجاد
شــدهاند (اســایم .)13 :1393 ،ایــن تحــوالت در زمین ههــای
ف
تاث�گذار
مختل� چون اجتماع ،سیاست ،فرهنگ و اقتصاد گ ی
بــود و توانســت بـ ه رسعــت حوزههــای مختلــف زنــد� انســان
نهــا ،دانشــگاه اســت کــه بــه تدریـ ـ ــج در
را درنــوردد کــه یــی از آ 
قالــب دانشــگاه شــبکهای بــروز خواهــد یافــت.
شاخصهای دانشگاه شبکهای
نظریــه شــبکهای بــر ایــن اصــل تأکیــد یمکنــد کــه میــان اج ـزای
مختلــف یــک جامعــه تعامــل وجــود دارد .تانـ بـرگ و همکارانــش
گ
ویژ� اسایس خ
بر� از رویکردهای شبکه را ایجادکنش جمیع
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تی ــا� ب ــه اه ــداف از طری ــق ارتب ــاط و ت
اش�اک اطالعات
و دس  ب
بیان یمکنند .در عرص اطالعات با مجموعهای از شبکهها در
بخشهای مختلف مواجهایم که خود شبکهی ت
گس�دهتری
یا�کشورها به تکنولوژی
را تشکیل یمدهند .با افزایش دست ب
و افزایــش اســتفاده از فضاهــای مجــازی ب ـ ه ســمت جوامــع
شــبکهای حرکت یمکنیم؛ بنابراین ســاختار جامعه شــبکهای
یهــای ش
پی�فتــه
بــدون شــک از فنــاوری اطالعــات و تکنولوژ 
ارتبــایط تشــکیل شــده اســت و بــدون آن ممکــن نیســت.
دانشــگاه نـ ی زـ� بــه عنــوان یــک نهــاد در جامعـهی شــبکهای ،خــود
یک شبکه مجزا از جامعه است که در ی ن
ع� حال در ارتباط با
یمشــود .اکنون جهان تازهای وارد دانشــگاهها شــده
آن قلمداد 
ت
ت
توانا� دســریس ،این�نت ،لینکدیه
اســت .تفکر شــبکهای،
ی
یهــا،
بهــا  ،کامپیوترهــای خوش ـهای  ،وایفا 
 ،گرههــا  ،ها 
ت
ن
م�بــاز  ،دســریس آزاد و یادگـ یـری و آمــوزش
نرمافزارهــای ت 
جا� محسوب
مجازی در فضای آزاد ،از نکات مهم این جابه ی
یمشود (بارنت .)197 :1397 ،اکنون دانشگاهها از مکانهای
ثابــت و مســتقل خــود کــه ک متــر بــا ســایر مراکــز و دانشــگاهها در
ارتبــاط بودنــد ،خــارج شــده اســت و در شــکیل نویــن کــه اغلــب
با استفاده از ت
این�نت و فضاهای مجازی پدیدارگشته به کار
خــود ادامــه یمدهــد .یادگـ یـری حالــت رســی خــود را از دســت
داده و عوامیل چون طبقه ،جنسیت و سن را کنار زده است
غ�رســی و همهجاحـ ض
ـا� و یادگـ یـری در هرکجــا
و بــه شــکیل ی
و هــر زمــان د گرآمــده اســت (بارنــت .)433 :1397 ،دانشــگاه
ها� دارد کــه در ادامــه بــرریس

شــبکهای
ویژ�هــا و شــاخص ی
شــدهاند:
الف) مجازی شدن دانشگاه
دانشگاه مجازی با استفاده ازابزارهای تکنولوژی نوین ت
بس�ی
متفــاوت نســبت بــه گذشــتهی دانشــگاه ایجــاد کــرده اســت.
دانشــجویان یمتواننــد بــه چنــد شــیوه بــه تحصیــل در دانشــگاه
نهــا بدیــن صــورت اســت:
مشــغول شــوند کــه بخـ شـی از آ 
-1دانشــگاه مجــازی هوشــمند-2 ،دانشــگاه مجــازی در قالــب
ارتباط چهره به چهره یا از طریق شبکه و -3دانشگاه مجازی
ً
ن
مبت� بر ارتباطات ناهمزمان و غالبا مکتوب یا از طریق شبکه
(عطــاران .)42 :1386 ،در شــکل نخســت نرماف ـزار آمـ ش
ـوز�
هوشمند جایگزین استاد یمشود و دانشجویان برای تدریس
یمشــوند و اســتاد نقــش راهنمــا و
علــوم بــا آن نرماف ـزار درگـ یـر 
ز
مشــاور را ایفــا یمکنــد .شــکل ایــن نرمافـزار نـ یـ� یمتوانــد در انــواع
مختلــف و بــر اســاس کاربــرد آن ب ـرای کالس ،ط ـرایح شــود.
در شــکل دوم اســتاد و دانشــجویان از طریــق ت
این�نــت کالس
مجازی تشکیل یمدهند .در اینکالس استاد و دانشجویان از
طریــق دوربـ ی ن
ـ� یکدیگــر را ب هصــورت چهــره بــه چهــره مشــاهده

ت گ
گ
گس�د� دانش در عرص اطالعات
درن� بر دانشگاه شبکهای و

یمکننــد و یمتواننــد بــه صــورت یــک گــروه کالیس بــا یکدیگــر بــه
بحــث وگفتوگــو در رابطــه بــا مباحــث علــی خــود پب�دازنــد.
ً
یمشــود،
در شــکل ســوم نـ ی زـ�کــه غالبــا بــه صــورت مکتــوب ارائــه 
زمان خایص برای تشکیل کالس وجود ندارد و ت ن
م� مورد نظر
برای آموزش به دانشجویان ارائه یمشود .البته این شیوه در
حال ض
حا� ی ز
ن� وجود دارد اما یمتوان با استفاده ازگروههای
مجــازی دریس و یــا گروههــای مجــازی پژوهـ شـی از شــیوههای
سـ ت
ـن� آن عبــورکــرد و بــر پررنــگ شــدن نقــش دانشــجویان نـ ی زـ�
تأکید نمود .مجازی شدن دانشگاه یمتواند امر پژوهشهای
دانشــگایه را هم برای اســاتید و هم برای دانشــجویان ترسی ــع
و تســهیل کنــد .همچنـ ی ن
شهــای گــرویه یمتوانــد در
ـ� پژوه 
طگـ یـری را بـ ی ن
ـ� اعضــا
گروههــای مجــازی شــکل گـ یـرد و راه ارتبا 
ف
ن
�مــکا� عــر اطالعــت
یمتــوان از ب 
تتــر کنــد .از طــر� 
راح 
ت
ن
سهــای
شهــای یب�الملــی یــا حــی کال 
اســتفاده کــرد و پژوه 
ین
ب�الملــی بــا حضــور اســاتید و دانشــجویان از رستــارس نقــاط
جهــان تشــکیل داد.
ت گ
ت
گس�د� دانش و م�نباز بودن علوم
ب)
اطالعات مهمترین عنرص تفکیک نشــده عرص جدید اســت
چـرا کــه جامعــه اطالعـ تـا� یــا جامعــه شــبکهای ایــن فرصــت را
بــه افـراد یمدهــد تــا هــر زمــان کــه بخواهنــد بــه فراگـ یـری دانــش

پب�دازنــد .دانشــگاه بهعنــوان محــور اصــی تولیــد دانــش یــی از
مهمتریــن نهادهــا در جامعـهی شــبکهای اســت کــه یمتوانــد بــه
گ
م�بــاز بــودن
تولیــد محتــوا نـ ی زـ� اقــدام کنــد .گسـ تـرد� دانــش و ت ن
علــوم باعــث شــده اســت کــه در ایــن عــر ،وبالگنویــی و
شــبکههای اجتمــایع ایجــاد محتــوا را توســط کاربــر ســهل کننــد
(بارنت )430 :1397 ،و هر فرد با ساخت اکانت ب هر ت
اح� به
خو�
تولید محتوا پب�دازد .دانشگاه یمتواند از این فرصت به ب
اســتفاده کنــد و محتــوای مــورد نظــر خــود را از ایــن طریــق بــه
مخاطبــان خــود ارائــه دهــد .ایــن مســئله یمتوانــد از طریــق
نرمافزارهـ یـا� کــه خــود دانشــگاه و یــا دانشــجویان آن را طـرایح
یمتــوان از شــبکههای اجتمــایع و یــا
یمکننــد ،ارائــه شــود و یــا 
یهــای نویــن در ایــن زمینــه
ســایتهای بـهروز و یــا ســایر فناور 
گ
گ
ف
اســتفاده نمــود .از طــر� ویــژ� مهــم ایــن عــر یعـ نـی گسـ تـرد�
م�بــاز بــودن آن یمتوانــد ارتبــاط ی ن
ب�دانشــگایه را بــا
دانــش و ت ن
منابــع مختلــف در دانشــگاههای جهــان برقـرارکنــد .امـ ن
ـکا� کــه
برخالف گذشته بهر ت
اح� و در رسیـ ـعترین زمان ممکن انجام
یمگـ یـرد .ارتباطــات ی ن
ب�الملــی بــا دانشــگاههای مختلــف جهــان

ف
یمتوانــد بــه بهبــود عملکــرد رشــتههای دانشــگایه و از طــر�
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ت گ
گ
گس�د� دانش در عرص اطالعات
درن� بر دانشگاه شبکهای و

بـهروز شــدن ایــن رشــتهها درکشــورکمــک کنــد .چراکــه اغلــب
شهــای تدریــس در دانشــگاه از نظری ههــای
کتــب دریس و رو 
قدیــی علــوم اســتفاده یمکننــد و نیازمنــد ب ـهروز شــدن و
ن
جها� هستند .در دانشگاه شبکهای
استفاده از نظریات نوین
مطالــب ،اید ههــا و ابداعــات یمتواننــد بــا رسعــت و ســهولت
بــه اشـ تـراک گذاشــته شــوند و عــاوه بــرگفتوگــو و تحلیــل و
یمتــوان بــا ارتبــاط گرفـ ت ن
تهــا و یــا
ـ� از ش�ک 
بــرریس علــی آن ،
ت
ن
ســازمانهای دولـ تـی بــه فــروش محصــول و یــاگرفــ� پروژههــای
گ
علــی اقــدام کــرد .از طــرف دیگــرگشــود� دانــش در دانشــگاه
شبکهای این امکان را به اساتید و دانشجویان یمدهد تا حجم
ـاال� از مطالــب را از ایــن طریــق بــه ســمع و نظــر مخاطبــان
بـ ی
ت
محدودی� در این زمینه نداشته باشند.
خود برسانند و هیچ
البتــه در حــال حـ ض
ـا� اســتفاده عمــوم اف ـراد از محتــوای
درسگفتارهــا� کــه از طریــق ت
نهــا ق ـرار
این�نــت در اختیــار آ 
ی
یمگـ یـرد نــه مــدریک در پ� دارد و نــه ب ـ ه معنــای واحــد دریس

ً
دانشــگاه اســت بلکــه رصفــا خودآمــوزی جهــت توانمنــد شــدن
یمتــوان از نقــش اســتاد و دانشــگاه
بیشـ تـر اســت و هنــوز هــم ن 
یمتــوان مهـ ت
ـار� راکــه دانشــجویان در دانشــگاه بایــد
کاســت امــا 
بهدســت بیاورنــد ،از ایــن طریــق افــزود.
گ
نــوع دیگــری از گشــود� اســتفاده از مقــاالت علــی اســاتید
دانشــگاه بــه ش
رو� آزاد و بــدون محدودیــت در ســایتهای
ق
ت
ین
نخست� بار در دانشگاه هاروارد
این� تن� است .اتفا�که برای
یادگ�نــدگان مســتقل
رویداد ،سیاســت دسـ تـریس آزاد بهنفــع
ی
اســت (بارنــت .)450 :1397 ،افـراد یمتواننــد بــا یــک کلیــک بــه
ـ� بــه مـ ن
راحـ تـی ،بــا رسعــت و بــدون این-کــه بـرای رفـ ت ن
ـکا� دیگــر
وقــت بگذارنــد ،بــه مجموع ـهای از مقــاالت علــی دانشــگایه
ف
معت� چون هاروارد دسـ تـریس پیدا کنند .این مســئله از طر�
ب
نهــا هــم
بــهســود اعضــای هیــات علــی نـ ی زـ� هســت چراکــه آ 
یمتوانند ب هر ت
اح� و در رسیـ ـعترین زمان ممکن مقاالت علیم
خــود را ب هصــورت آنالیــن در اختیــار عمــوم قـرار دهنــد.
ن
ج) ب�کانو� و ساختار دانشگاه
گ
ویژ�هــای ایــن عــر در رابطــه بــا دانشــگاه،

یــی از مهمتریــن
� ن
کانو� آن است .دانشگاه شبکهای متیک بر مکان و یا زمان
ب
گ
م�بــاز بــودن را هــم بــه
یمکــه گشــود� دانــش و ت ن
نیســت .هنگا 
آن اضافــه یمکنیــم� ،کانـ ن
ـو� ،دانشــگاه را بــه فرصـ تـی ب�نظـ یـر
ب
بـرای آمــوزش تبدیــل یمکنــد کــه تاکنــون وجــود نداشــته اســت.
غ�متمرکــز اســت و ماننــد دانشــگاه دورهی
دانشــگاه
شــبکهای ی
ً
مدرن الزاما بر یک سازمان مشخص متمرکز نیست و یمتواند
بــه لحــاظ مـ ن
ـکا� کانــون متمرکــزی نداشــته باشــد .ســایتهای
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ت
این�نـ تـی ،شــبکههای اجتمــایع ،نرمافزارهــای ش
پی�فتــه و غـ یـره
ف
یمتواننــد نقــش مــکان را در دانشــگاه ک مرنــگ کننــد .از طــر�
سهــای دریس ،نهــاد اداری دانشــگاه نـ ی زـ� یمتوانــد
ب هجــز کال 
ت
از امکانــات الک�ونیــک بهرهمنــد شــود و عالوهبــر اســتفاده از
ین�وی انسـ نـا� اندک از شــفافیت بیشتر و فســاد اداری کمتر،
ف
برخــوردار شــود .از طــر� برخــاف دورهی مــدرن در ایــن دوره
یمتوان مرزهای جغرافیا� را کنار زد و به ر ت
اح� با دانشگاهها
ی
و نهادهای مختلف در رستارس دنیا در ارتباط بود .این ارتباط
یمتوانــد در پنــج ســطح صــورت گـ یـرد -1 :ارتبــاط دانشــگاه بــا
دانشــگاههای دیگــر  -2ارتبــاط دانشــگاه بــا دولــت  -3ارتبــاط
استاد با دانشجویان  -4ارتباط دانشجویان با دانشجویان -5
ارتباط دانشگاه با جامعه .نوع تعامل دانشگاه در هرکدام از
طگـ یـری دانشــگاه
ایــن مــوارد متفــاوت اســت؛ بنابرایــن نــوع ارتبا 
با دولت با ارتباط آن با دانشگایه ی ن
ب�الملیل درکشوری دیگر
تفاوت دارد وکاربرد استفاده از تکنولوژی ارتباطات ی ز
ن� در هر
کدام از این ارتباطگ�یها متفاوت است اما به ت
گس�ش این
ی
طهــا فــارغ از نــوع آن کمــک شـ ن
ـایا� خواهــد کــرد.
ارتبا 
ز
زمــان نـ یـ� در دانشــگاه شــبکهای مفهــوم دانشــگاه مــدرن را
نــدارد .در دورههــای گذشــته زمــان خــایص ب ـرای آمــوزش
ً
وجــود داشــت و دانشــجویان الزامــا بایــد در آن تاری ـ ــخ بــه اتمــام
دروس یمپرداختنــد؛ امــا در عــر اطالعــات دانشــگاه یمتوانــد
ف
ین
همچن�
مختل� از این جهت به دانشجویان و
فرصتهای
اساتید ارائه کند .ب ه عنوان مثال کالسها یمتواند در هر زمان
کــه مــورد توافــق دانشــجویان در هــر نقطــه از جهــان باشــند،
تشــکیل شــود .گاه نـ ی زـ� ممکــن اســت اســتاد بهدالیــی در ســفر
باشــد و نتوانــد کالس درس خــود را حضــوری برگ ـزارکنــد ،در
ایــن صــورت اســتاد یمتوانــد از طریــق ت
این�نــت کالس مجــازی
تشکیل دهد و یا از طریق ویدیوکنفرانس در جلسات گروه و
دفاع ض
حا� شود؛ بنابراین زمان و مکان در دانشگاه شبکهای
اهمیت ســابق خود را از دســت یمدهد و از ســاختار دانشــگاه
یمشــود.
ـززدا� 
تمرکـ ی
نقاط قوت دانشگاه شبکهای برای جهان امروز
دانشــگاه شــبکهای بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده یمتوانــد
الگوی مطلو� برای جهان امروز ق
تل� شــود چراکه نخســت،
ب
بــه دلیــل محــدود سـ ت ن
ـاخ� اســتفاده از ســاختار و عوامــل
مــادی ،هزین ههــای ک متــری هــم ب ـرای دانشــگاه و هــم ب ـرای
دانشــجو در� خواهــد داشــت .دوم ،در حــال حـ ض
ـا� ســاختار
پ
دانشــگاهها اغلب به شــکل سـ ن
ـتو� اســت و معماری آنها ی ز
ن�
بــر همـ ی ن
ـ� اســاس بنــا شــده اســت (بارنــت)225 :1397 ،؛ امــا
دانشــگاه شــبکهای بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات ،یمتوانــد
«ســاختاری �کانــون» در دانشــگاه ایجــاد کنــد� .کانـ ن
ـو�
ب
ب

ت گ
گ
گس�د� دانش در عرص اطالعات
درن� بر دانشگاه شبکهای و

یمتواند در زمینهی ایجاد ابر دانشــگاه و یا دانشــگاه بهعنوان
یــک نهــاد کمــک کننــده نـ ی زـ� مــورد اســتفاده قـرارگـ یـرد .چراکــه بــا
ایجاد یک ســاختار ب�کانون و عدم اتکا به مکان که در نتیجه
زمان را ی ز
تأث� قرار یمدهد ،قادر است کالس مجازی
ن� تحت ی
و ادار تا� ت
الک�ونیــک ایجــاد کنــد و بــه شــعار همــه وقــت ،همــه
جــا پاســخ دهــد و بــه شــفافیت اداری و کاهــش فســاد منجــر
ف
شــود .از طــر� مــا بــا بح ـران مــکان مواجهایــم ،زی ـرا اهمیــت
فضــا بــه عنــوان یــک نـ یـروی انســجامبخش و قرارآفریــن ب ـرای
ـ� رفـ ت ن
تجربــه انسـ نـا� ،درحــال از بـ ی ن
ـ� اســت (بارنــت:1397 ،
 )206و بنابرایــن سیســتمهای ارتبــایط و شــبکهها جایگزیــن
نهــا خواهنــد شــد تــا ایــن کمبودهــا را جـ بـران کننــد ســوم ،بــا
آ
ت
ت
ســهولت دســریس بــه دانــش در دانشــگاه شــبکهای ،دســریس
بــه اطالعــات بهرسعــت رخ یمدهــد و دانشــجویان یمتواننــد
بــا یــک کلیــک ب هراحـ تـی بهروزتریــن دانــش دنیــا را در اختیــار
ف
داشــته باشــند .از طــر� اســاتید نـ ی زـ� یمتواننــد مقــاالت وکتــب
علــی خــود را بــا رصف کمتریــن زمــان و بــا ســهولت منتـ شـر
نماینــد .چهــارم ،ایجــاد گسـ تـرش ارتباطــات دانشــگاه بــا دولــت،
ش�کتهای خصویص و دانشگاههای دیگر در نقاط مختلف
جهــان یمتوانــد دانشــگاه را بــه نهــادی ی ن
ب�الملــی تبدیــل نمایــد.
البتــه ایجــاد دانشــگایه شــبکهای کــه منجــر بــه دانشــگایه
ین
ب�الملــی شــود ،نیازمنــد زیرســاختهای دیجیتــال ،فراگـ یـری
ن
زبــان انگلیــی و پذیــرش اســاتید و دانشــجویان یب�الملــی در
نما�
سطوح مختلف و رشتههای مختلف است .پنجم ،باز ی
ت
گس�ده از اقدامات دانشگاهکه با اتکا به رسانههای دیجیتال،
ت گ
ت
گ�د
شــبکههای اجتمایع ،این�نت وگســرد� آن صورت یم ی
و ارتبــاط دانشــگاه بــا جامعــه را افزایــش خواهــد داد .بنابرایــن
�شــماری در اختیــار اســاتید،
تهــای ب 
دانشــگاه شــبکهای فرص 
ت گ
دانشجویان وکارمندان دانشگاه قرار خواهد داد که گس�د�
گ
وگشــود� علــم مهمتریــن دســتاورد آن اســت.
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فلسفه دانشگاه مدرن و ملی
رضا رسحدی | دانشجوی ت
دک�ی علوم سیایس

ورود به بحث
یف
علــم مــدرن و پای ههــای فلس ـ آن بهمثابــه یــی از بناهــای
بنیــادی و ســازندهی مدرنیتــه اســت .اگــر ایــده هابرمــاس کــه
مدرنیتــه را پــروژهای ناتمــام یمدانــد اســتثنا قـرار دهیــم ،مدرنیتــه
ین
ب� ســده پانزدهم میالدی تا ســده بیســتم توســط فیلســوفان
روشــنگری تدویــن گردیــده اســت .علــم مــدرن متناســب بــا
خصلت و ماهیت دوگانهی مدرنیته بازتابها وکار ویژههای
ف
گ�ی و تداوم فرایند مدرنیته داشته
مختل� در جریان
شکل ی
گ
بخ� و آگایه ش
است .خصلت و ویژ� رها� ش
بخ� مدرنیته
ی
کســو و خصلــت و رویــه
بــا اتــکا بــه وجــه انسـ نـا� و انتقــادی از ی 
گ
ت
یتیویس� واثباتگرایانه وویژ� نهادسازانه وسیستماتیک
پوز
ت
آن از سوی دیگر ،دو رویهی متفاو� از مدرنیته یمباشند که
ت
متفاو� را نسبت به موضوعات مختلف از خود
رویکردهای
ز
.
نشــان دادهانــد دانشــگاه نـ یـ� بهمثابــه یــک نهــاد مــدرن اجتمــایع
در جریان تکامل تار خ
ی� خود و تجربه کردن الگوهای مسلط
پارادایــم مدرنیتــه ،متناســب بــا زمین ههــای اجتمــایع و ســیایس
و در ارتبــاط بــا دیگــر نهادهــای موجــود در ســاختار جامعــه از
کارکردهــای متفـ ت
ـاو� برخــوردار بودهاســت .در ادامــه گ ـز ش
ار�
یپ�امــون دانشــگاه وکار ویژههــای آن در پارادایــم مدرنیتــه و نــزد
اندیشــمندان ایــن دوره ارائــه خواهیــم داد.
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شاخصهای دانشگاه مدرن و میل
در قرونوســی ،دانشــگاهها در وهلــه نخســت بــه پــرورش
روحانیون مسییح مشغول بودند وسپس به پرورش مأموران
حکومـ تـی ،پزشــکان و معلمــان .تــا قــرن هفدهــم شــناخت خــدا،
الهیات و فلسفه مهمترین موضوعات دانشگاه بودند؛ اما از
تأث� رو به رشد تکنولوژی بهطور فزایندهای
آن زمان به بعد ،ی
آمــوزش تخصــی را ایجــاد کــرد (یاسـ پـرس-160 :1394 ،
 .)161همزمان با ی ن
چن� تحویل ،قدرت دولت در مقابل نهاد
کلیســا و پــاپ نـ ی زـ� رفتهرفتــه افزایــش یمیافــت کــه اندیشــمندان
ایــن دوره در ایــن پارادایــم بــه ارائــه اندیش ـههای خــود یپ�امــون
آمــوزش عــایل و دانشــگاه پرداختنــد.
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل برای آموزشوپرورش اهمیت
اسایس قائل است و آن را شکلدهنده طبیعت دوم انسانها
یمدانــد .بــه عقیــده او فقــط از طریــق آمــوزش اســت کــه انســان
گ�ی
آن چـ ی زـ�ی 
یمشــود کــه بایــد باشــد .در نــزد هــگل شــکل ی
شــخصیت بــر اســاس دانــش خــایص اســت کــه فــرد را قــادر
یمســازد تــا در مــورد روابــط اشــیا و تجرب ههــا قضــاوت کنــد.

هــگل بــا توجــه بــه اهمیــت قائــل شــدن ب ـرای آموزشوپــرورش
و دولــت و جایــگاه آن و ض�ورت آن ب ـرای ســعادت ،دانشــگاه
یلگ ـر یا� ق ـرار یمدهــد .هــگل در
را در خدمــت دولــت مــی و م 
سـ ن
ن
ـخ� نا� افتتاحیــه خــود در برلـ یـ� در ســال  1818تأکیــد کــرد
جا� است که «آموزشوپرورش علم» بهعنوان
که دانشگاه ی
گ
یمگـ یـرد .عــاوه
لحظـهای ض�وری از زنــد� در دولــت صــورت 
بــر ایــن فلســفه هــگل اســتدالل یمکنــد کــه قلــب هــر آمــوزش،
خــرد و عقــل اســت .از نظــر هــگل در حقیقــت همــه علــوم و
همچنـ ی ن
ـ� اســتادان دانشــگاه وظیفــه دارنــد و موظــف هســتند
تــا پــرورش ین�وهــای خــاق و تــاش در جهــت توســعه فکــری
گ
و فرهنــی جامعــه و نهادهــای اجتمــایع را تشــویق کننــد .بــه
ایــن دلیــل کــه ممکــن اســت ایــن تربیتیافتــگان بــه پای ههــا و
بنیانهای مهم دولت تبدیل شوند؛ بنابراین باید به تربیت و
پــرورش افـراد همــت گماشــت تــا بــه خــودآگایه نائــل آینــد و ایــن
نــور هرگــز خامــوش نخواهــد شــد (.)6 ,2017 ,Zovkoa
توماس هابز از دیگر اندیشــمندان مهم دوره مدرنیته اســت.
بــر اســاس اثــر عمــده هابــز یعـ نـی لویاتــان  ،فلســفه ســیایس او
قگ ـرا» یمنامنــد و دلیلــش رابط ـهای اســت کــه
را اغلــب «مطل 
.
یمگـ یـرد او از قــدرت
او میــان دولــت و شــهروندان مفــروض 
ســیایس ب�حســاب حمایــت یمکنــد و بــه هــر چـ ی زـ� ممکـ نـی
متوسل یمشود تا مهارهای ت
سن� بر حاکمان را از میان بردارد.
ً
یق
ماحصــل موضــع او ایــن اســت کــه اتبــاع عمــا هیــچ ح ـ در
برابــر دولــت ندارنــد .در معنـ یـا� فـ نـی ،قــدرت حاکمــان هابــز
طهـ یـا� اســت؛ امــا هابــز
مطلــق نیســت ،چــون تابــع قیــد و ش� 

ســخت یمکوشــد این قید و ش�طها را محدود کند (کلســکو،
 ،1392ج  .)90-89 :3هابز متأثر از نجومکوپرنیک وگالیله،
چش ـماندازی مکانیــی از هسـ تـی ارائــه داد و ایــن چش ـمانداز
مکانیــی را در رابطــه شــهروند و دولــت (لویاتــان) جــای داد .بــا
توجه به جایگاه رفیع دولت در اندیشه هابز ،وی دانشگاه و
آمــوزش را نـ ی زـ� در خدمــت دولــت ق ـرار یمدهــد .بــه اعتقــاد او،
دانشگاه نیازمند اصالح بود .به این دلیل که دانشگاه باید در
راســتای کمــک بــه افزایــش و تحکیــم قــدرت مــی گام بــردارد و تــا
قبــل از ایــن اصــاح ،چنـ ی ن
ـ� عمــی از جانــب دانشــگاهها پیگـ یـری
یمشــد .ایــن را هحــل اســایس حــل مشــکالت جامعــه قــرن 17
ن 
یمهــای
اروپــا بــود .بعــد از ایــن بــود کــه تعــداد زیــادی از آکاد 
علــوم و مــدارس تجــاری و مؤسســات فـ نـی تأســیس شــد و ایــن
گ
ســنت تکنولوژیــی بخــش اعظــی از جهـ نـا� راکــه در آن زنــد�
یمکنیــم تعیـ ی ن
ـ� کــرده اســت و از اهمیــت اســایس برخــوردار
اســت ()25-24 :1973 ,Kenneth R؛ بنابرایــن ،غایــت
اصــی حاکمیــت در اندیشــه هابــز برق ـراری آرامــش و امنیــت
اســت که نیازمند آموزش اطاعت و وظیف هشــنایس به عموم
مــردم اســت (بشـ یـریه .)41 :1396 ،هابــز نـ ی زـ� هماننــد اغلــب
معــارصان خــود تمایــل دارد کــه دانشــگاه را بهعنــوان تکنولــوژی
ف
معر� کند و در واقع اهمیت و ارزش آن را با توجه به سهیم
یمگـ یـرد .در اینجــا
کــه در علــم و بهویــژه فنــاوری دارد در نظــر 
ق
.
مفهوم فرد و تعایل اخال� وی به محاق یمرود درواقع ،هابز
عملکرد دانشگاههای قرونوسیط را مردود یمداند و دانشگاه
ـطا� را یــک پــروژه شکسـتخورده توصیــف یمکنــد.
قرونوسـ ی
ش
از دیــدگاه هابــز دانشــگاهها بخــی از دنیــای مــدرن هســتند کــه
گ�نــد بایــد بتواننــد
چــون در چارچــوب یــک دولــت مــی قـرار یم ی
یــک هویــت مســتقل ایجــاد کننــد.
القوان� شارل ئ
ین
لو� سکوندا ،بارون دوالبردا دومونتسکیو
روح
ش
منبیع با ارزش است .او به ماهیت سیستمهای آموز� در
جمهوریها ونظامهای مستبد دراین منبع اشارهکرده است.
ین
به عقیده مونتسکیو ،ی ن
نخست� قواعدی است
قوان� تربیت
که انسانها دریافت یمکنند؛ و چون این قواعد ما را آمادهی
یمســازد ،پــس هــر خانــواری بایــد برحســب نظــر و
شــهروندی 
گ
گ�نــدهی همــه خانوارهــا یعـ نـی
بر
ر
د
ـه
ـ
ک
ـزر�
ـ
ب
ـوار
ـ
ن
اندیشـهی خا
ی
دولت است ،هدایت شود (وگان .)187 :1395 ،مونتسکیو
بیــان یمکنــد والدیــن و مربیــان اولـ ی ن
ـ� تأثـ یـرات را بــر روی مــا
گ
ن
یهــا
نهــا مــردم را ب ـرای زنــد� مــد� در جمهور 
یمگذارنــد .آ 
و بـرای خدمــت بــه اســتبداد آمــاده یمکننــد ،بنابرایــن آمــوزش
شهــا بــه نســل بعــدی انتقــال
نس ـلها بــه ایــن دلیــل کــه آن ارز 
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وها�
یمیابد ،بسیار اهمیت دارد .مونتسکیو چشمهها یا ین� ی
راکه ملتها را هدایت یمکند ،توضیح یمدهد .در جمهوری
ایــن نـ یـرو ،فضیلــت و در اســتبداد ایــن نـ یـرو ،تــرس اســت .بــر
اســاس نظریــات مونتســکیو ،آموزشوپــرورش در کشــورهای
مستبد ذهن را خدشهدار یمکند و اطاعت بیشازحد منجر
بــه نـ ن
ـادا� فــردی اســت کــه اطاعــت را نـ ی زـ� بازتولیــد یمکنــد و
بنابرایــن در اســتبداد ،شــهروندان نیــاز بــه اندیشــیدن ،تردیــد یــا
تفکــر ندارنــد .برعکــس ،آموزشوپــرورش جمهوریخواهــان به
پــرورش و ش
یمشــود .فضیلــت کــه
پی�فــت قلــب و ذهــن منجــر 
منتسکیو بهعنوان «عشق به کشور» تعریف یمکند ،منبع
تهــای خصــویص اســت .چنـ ی ن
ـ� عشـیق در نظــام
تمــام فضیل 
گ
آمـ ش
یمخــورد و هم هچـ ی زـ� بســت� بــه ایجــاد
ـوز� جمهــوری رقــم 
ایــن عشــق در یــک جمهــوری دارد .ب ـرای الهــام بخشــیدن بــه
آن بایــد فعالیــت اصــی آموزشوپــرورش را چنـ ی ن
ـ� دغدغ ـهای
تشــکیل دهــد (.)34-29 :1949 ,Montesquieu
فریدریش شالیرماخر در مقام ییک از مطرحترین اندیشمندان
عــر روشــنگری /فلســفه ســده نوزدهــم از دیگــر اف ـرادی
اســت کــه دربــاره فلســفه آمــوزش و چ ـر یا� ض�ورت تأســیس
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مؤسســات آمـ ش
ـوز� /دانشــگاه بــا تأکیــد بــر اهمیــت آن ب ـرای
دولــت ،مباحــث قابلتأمــی را ارائــه کــرده اســت .شــایر ماخــر،
عالــم الــی و پروتســتان ،از  1810تــا  1834در دانشــگاه
ـ� تدریــس کــرد .آمــوزش از نظــر او تـ ش
برلـ ی ن
ـا� بــود کــه نســل
گ
نتــر را وارد چهــار حــوزه زنــد� یمکنــد :حــوزه کلیســا ،حــوزه
جوا 
دولــت ،حــوزه حیــات اجتمــایع و حــوزه علــم؛ امــا آمــوزش تنهــا
سازماندیه خود را در این چهار حوزه سازمان نیمدهد ،بلکه
نهــا نـ ی زـ� همــت یمگمــارد .بــه عقیــده شــایرماخر،
بــه توســعه آ 
فرهنــگ یــک هویــت را مشــخص یمکنــد .ایــن هویــت وحــدت
شهـ یـا� اســت کــه مــورد مطالعهانــد و ایــن هویــت
همــه دان 
ف
موضــوع معرفــت اســت .از طــر� دیگــر ،فرهنــگ یــک فراینــد
رشــد را مشــخص یمکنــد کــه تربیــت منــش اســت .در دانشــگاه
گ
مــدرن ایــن دو وجــه فرهنــگ ،پژوهــش و آموزشانــد .ویــژ�
دانشــگاه در ایــن اســت کــه در آن ،ایــن دو وجــه از یکدیگــر
دب�ســتان و آکادیم هرکــدام فقــط یــک
تفکیکناپذیرنــد .ی
ش
وجــه را شــاملاند .دانشــگاه محــور نظــام آمــوز� اســت و
گ
پرورشگاههای علم باید نهادهای فرهن� عمویم هم باشند؛
بنابراین بهرهای که دولت از دانشگاه یمبرد ،بهرهای مستقیم
بــه دلیــل ســودمندی نیســت .دانشــگاه تولیدکننــده مســتخدم
ت
به� نیست ،بلکه تبعه و شهروند برای دولت تربیت یمکند.

فلسفه دانشگاه مدرن و میل

در اندیشــه شــایرماخر ،مأموریــت اجتمــایع دانشــگاه را نبایــد
ً
در قالــب فکــر یــا عمــل دریافــت ،دانشــگاه رصفــا جـ یـا� ب ـرای
تفکر و تأمیل نیست که قرار است جامه عمل بپوشد ،ن
یع�
ً
دانشــگاه رصفــا وســیلهای بـرای سیاســت دولــت نیســت .بلکــه
دانشــگاه تجســم اندیشــه بهمثابه عمل اســت .دولت باید در
تــاش تحقــق عمــل بهمثابــه اندیشــه ،یعـ نـی ایــده ملــت باشــد.
دولــت از عمــل دانشــگاه حمایــت یمکنــد و دانشــگاه پاســدار
اندیشه دولت است و هر دو یمکوشندکه ایده فرهنگ میل
را تحقــق بخشــند (پیدایــش دانشــگاه مــدرن).
ش
ف�ده سخن
هســته مرکــزی در اندیشــه متفک ـران مــدرن یــا روشــنگری،
پیونــد عمی ـیق بــا نظریــات دولــت -ملــت دارد کــه کارکردهــای
تهــا در ایــن
دانشــگاه حــول ایــن هســته در جریــان اســت .دول 
ش
یهــای دانــی و
عــر بــا بهرهگـ یـری از آمــوزش عــایل ،توانمند 
گ
نگـ ش
ـر� اف ـراد جامعــه خــود را افزایــش دادهانــد.
ویژ�هـ یـا� در

یمخــورد کــه
کارکردهــای دانشــگاههای مــی و مــدرن بــه چشــم 
نهــا بــه نقــاط قــوت ب ـرای کاربــرد در دانشــگاههای
یمتــوان از آ 

ای ـران یادکــرد .دانشــگاه بــا پــرورش شــخصیتها و نخبــگان
نهــا قــادر خواهــد بــود تــا بــه دولــت در
و بازاجتمــایع کــردن آ 
دس ـتیا� بــه اهــداف اســایس نظـ یـر حفــظ رسزمـ ی ن
ـ� ،حفــظ
ب
استقالل و حاکمیت ،حفظ نهادهای اسایس جامعه با تالش
یا� بــه
ب ـرای تقویــت هویــت مــی و اعتــای کشــور ،دس ـت ب
توســعه ،تربیــت مــی و مـ ن
ـد� ،تقویــت زبــان مــی و اعتقــاد بــه
گ�نــد،
پرچــم کــه همــه آ 
نهــا زیرمجموعــه منافــع مــی قـرار یم ی
کمک کند .در این رویکرد ،دانشــگاه بهمثابه نهادی اســت که
دغدغه توســعه میل و مدرن ،اســاس وکار ویژه آن را تشــکیل
یمدهــد و بایــد در ایــن مسـ یـرگام بــردارد.
پ� نوشت
 .1بشـ یـریه ،حسـ ی ن
ـ� ( ،)1396احیــای علــوم ســیایس :گفتــاری
ن
ش
در پیشــه سیاســتگری ،چــاپ دوم ،تهـران :نــر �.
 .2پیدایش دانشگاه مدرن ،قابل ت
دس�یس در:
https://iasbs.ac.ir/~sobouti/portfolio/
pdf .12 /farsipdf
 .3کلســکو ،جــورج ( ،)1392تاریـ ـ ــخ فلســفه ســیایس ،جلــد
ســوم :از ماکیــاویل تــا مونتســکیو ،چ دوم ،ته ـران :نـ شـر ن�.
 .4وگان ،جفــری ( ،)1395تربیــت ســیایس در اندیشــه هابــز،
ترجمــه حسـ ی ن
ـ� بشـ یـریه ،تهـران :نـ شـر ن�.
 .5یاسـ پـرس ،کارل ( ،)1394ایــده دانشــگاه ،ترجمــه مهــدی
پارســا و مهــرداد پارســا ،ته ـران :انتشــارات ققنــوس.
The Concept of ,)1973( Kenneth R, Minogue .6
a University, Printed in Great Britain by Willmer

.Brothers Limited, Birkenhead
The Spirit of the Laws, ,)1949( Montesquieu .7
Translated by THOMAS NUGENT, two volumes
.in one, New York, Hafner Publishing Company
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مقدمه:
مفهــوم دانشــگاه در ای ـران در یــک قــرن اخـ یـر و تحــت تأثـ یـر
دنیــای مــدرن بــاب شــده اســت .ایــن اصطــاح کــه بــه محــل
ش علوم جدید اطالق یمشود؛ در غرب در تداوم سنت
آموز 
ش
آموز� قدیم و حوزههای علمیه نمود یافته است .در عرص
رنســانس علــوم قدیــم بــا انــگاره خدامحــوری بــه ســمت علــوم
جدیدی با نگرش انسانگرایانه متحول شد .این سنت علیم
در بسـ تـر اجتمــایع پیوســتهای تکامــل و تــداوم یافتــه اســت .امــا
در ش�ق بهطورکیل و ایران بهطور خاص این تداوم را در سنت
یمتــوان دیــد .چراکــه در عــر جدیــد تحتتاثـ یـر دنیــای
علــی ن 
مــدرن ،دانشــگاه و علــوم نویــن آن بــه ای ـران وارد شــده اســت.
این علوم جدید همواره در موازات علوم قدیمه و خدامحور
راه خــود را یط کــرده اســت .از ایــن رو در ایــن فرآینــد مــوازی
شهـ یـا� را بهوجــود آورده اســت.
علــوم قدیــم و جدیــد ،چال 
حــال بــا توجــه بــه ایــن دشــواره در صــدد بــرریس ســنت علــی
ای ـر نا� در ســطوح عالیــه و تــداوم آن بــه عــر تدویــن تمــدن
اســایم هســتیم؛ تــا از ایــن چشـمانداز رایه بـرای ه مســازی و
ش
آموز� بازیابیم .ب�شک
تکامل علیم با توجه به سنتهای
نکــه
نیمتوانیــم ســخن از دانشــگاه ای ـر نا� و اســایم زد ،مگــر آ 
سنتهای علیم تمدنساز درگذشته ایران باستان و اسالیم
را مورد کنکاش قرار داد و با تداوم و تکامل این سنت در ت
بس�

دانشگاه بر ت
بس� حکمت میل خراسان

عــر جدیــد ،هویــت علــی خــود را برســازیم.
ش
دانشگاه بهمثابه تربیت نخبگان میل( :1عرصهخامن�)
قدییمترین روایت تار خ
ی� در باب آموزش در عرص باستان
مربوط به هرودوت اســت .او اظهار داشــته که از نشــانههای
گ
برتــری پارســیان توجــه بــه ســاختار مردانــی جامعــه و تعــداد
ف ـراوان پ ـران در آن اســت .پ ـران در هــر طبقــه وظایــف و
نهــا از بعــد دیـ نـی نهــاده شــده
ها� کــه بــر عهــده آ 
خویشــکاره ی
را بایــد بــه ت
به�یــن وجــه انجــام دهنــد .در ایــن میــان طبقــه
نهــا بســیار اســت
شــاهزادگان کــه امــکان شــهریاری در میــان آ 
یمشــوند،
و نـ ی زـ� بــه خویـشکاری حکمـر نا� مناطــق هــم گماشــته 
یمشــوند .در
شهــای خــایص بهرهمنــد 
شهــا و پرور 
از آموز 
گ
ایــن طبقــه هــر یــک از فرزنــدان پــر از پنــجســال� تــا بیس ـت
گ
نکـ شـی و
بســواری ،کما 
ســال� فقــط ســه چـ ی زـ� یمآموزنــد ،اس 
راسـتگو� اســت(هردوت ،کتاب اول ،بند  .)136هم ی ن
چن�
ی
گزنفــون درکتــاب کوروشنامــه هــم ش�ح مبســویط از شــیوه
ش
هخامن�
تربیت شاهزادگان و فرزندان شا�اف ایر نا� در زمان
ارائــه یمدهــد .وی یمگویــد کــه در شــیوه تربیــت طبقــه شا�اف
نکتــه مهــی وجــود دارد کــه آن پــرورش مـ ن
ـردا� شایســته و
برومند برای اداره جامعه اســت .بر این اســاس پرسان شا�اف
گ
تــا شــانزده ســال� در خــود دربــار آمــوزش یمدیدنــد .هــر یــک
از ایــن فرزنــدان هــر روز صبحگاهــان در مرکــز آمـ ش
ـوز� بــه
ه�بدســتان در دربــار حـ ض
ـا� و در زیــر نظــر دوازده فــرد
نــام ی
یمشــدند .گزنفــون در گ ـزارش خــود نکتــه
کارآزمــوده تربیــت 
تحلیــی مهــی را مدنظــر قـرار یمدهــد و آن ایــن امــر بــودکــه اگــر
فرزنــدان شا�اف یونـ نـا� فقــط ب ـرای کســب یادگـ یـری خوانــدن
و نوشـ ت ن
ـ� بــه مدرســه یمرفتنــد؛ در مقابــل فرزنــدان شا�اف
ن
ه�بدســتان
ای ـرا� ب ـرای یادگـ یـری عدالــت متجــی در اشــه بــه ی
یمروند(گزنفــون).
مجتبا� درکتاب شهر زیبای افالطون ،این دیدگاه
فتحهللا
ی
اوستا� تحلیل یمکند .وی اظهار
گرنفون را با خوانش متون
ی
یمداردکــه فرزنــدان خانــدان شــایه از بــدو تولــد تحــت آمــوزش
نهــا در ابتــدای زایــش بــه هسـ تـی مــادی،
گ�نــد .آ 
ق ـرار یم ی
ب ـ ه ت
شگ ـران جهــت تربیــت سـ پـرده
به�یــن خواجــگان و پرور 
ش
آموز�
یمشــوند .در دربار شــایه جایگاه معلمان در ســطوح

یمشــوند .در کــودیک ورزش و
گوناگــون بســیار گ ـرایم داشــته 
گ
پــرورش انــدام مهــم یمنمایــد .هفــت ســال� بــر اســب یمنشــیند
گ
و شــکار یمآموزنــد .چهــارده ســال� چهــار مــرد کــه معــروف بــه
آموزگاران شایه هستند و در میان مردمان پارس به برتری بر
گ
دیگ ـران در دادورزی ،فرزانــی ،پرهـ ی زـ�گاری و دلـ یـری شــهرهاند،
گ�نــد .معلــم اول آئـ ی ن
ـ�
آمــوزش شــاهزادگان را در دســت یم ی
زرتشت و اهورامزدا و پرستش ایزدان یمآموزد .چراکه شهریار

و شــاهان مناطــق گوناگــون بایــد نقــش اهورامــزدا را در هسـ تـی
ن
گو� یمآموزاند .معلم
کیها� انجام دهند .معلم دوم راست ی
ســوم عــدم غلبــه شــهوت را یــاد یمدهــد .ایــن معلــم در ابتــدا
شــایه آزاده و حاکــم بــر نفــس خویــش را بــه شــاهزادگان یــاد
یمدهــد .معلــم چهــارم دلــری و نـ تـریس یمآموزانــد .بــه صـ ت
ـور�
ی
کــه شــاه آرمـ نـا� و شــاهزادگان بایــد بداننــد کــه در صــورت
تــرس ،خــود را بنــده بایــد تصــورکننــد .ایــن سیســتم آمـ ش
ـوز�
ش
ره�ی فرزانهترین
در دستگاه شاهنشایه
هخامن� در ذیل ب
(مجتبا�،همــان)45:
گ�ید.
مغــان زرتشـ تـی صــورت یم ی
ی
ن
دانشگاه بر محوریت حکمت ایرا� :
ما در عرص ایران باستان با یک سنت تداومیافته و تکاملگرا
ش
هخامن� بنیان نهاده شد،
روبهرو هستیم .آنچه در عرص
در دورههای بعد از آن ی ز
.
ن� تداویم تکامیل داشته است منظور
ن
یخ
از ایــن تــداوم تکامــی ،ادامــه سـ ن
ـ� در فرآینــد تاریـ متناســب
بــا زمانــه خــود بــوده اســت .بــه جــز در دو دوره ســلوکیان و
اشــکانیان کــه داد ههــای انــدیک بــه مــا رســیده ،در عــر ساسـ نـا�
ایــن تــداوم تکامــی ســنتهای فرهنـ گـی و تمـ ن
ـد� را ب ـ ه وضــوح
ـ� ،امــر آمـ ش
یمتــوان دیــد .از جملــه ایــن سـ ن ن
ـوز� اســت کــه اوج

ن
ن
.
آن را یمتوان در دوره ساسا� دید در عرص ساسا� ساخت
طبقـ تـا� جامعــه بــه پشــتوانه دیــن زرتشــت ادامــه یافــت .امــا در
عرصه ســیایس ه مســازی دین و سیاســت در این دوره تحول
ف
ـگر� را در جامعــه ایجــاد کــرده بــود.
شـ
ارتقاء موقعیت موبدان وهمسازی دین وسیاست ،سؤاالت
فر ن
اوا� درمیان نخبگان واندیشمندان جامعه ایجادکرده بود.
ایــن ســؤاالت نتیجــه مواجهــه تحــوالت جدیــد بــا سـ ن ن
ـ� گذشــته
زرتشـ تـی بــود .در زمــان ساســانیان تربیــت از ســن پنــج تــا هفــت
گ
یمشــد .طـ بـری یمگویــد :اردشـ یـر در ســن هفــت
ســال� آغــاز 
گ
گ
سال� و بهرام پنجم در سن پنج سال� مدرسه را آغازکردند.
بــر اســاس مــدارک حاصــل از آن دوران آمــوزش امــری بایســته
ـت(ط�ی ،ج.)232:2002 ،1
شا�اف و شــاهزادگان بــوده اسـ
ب
ز
کریست�ســن معتقــد اســت کــه بازرگانــان نـ یـ� بــه آن انــدازه کــه
ی ن
ت
ن
ـنا� داشــتند .بــر اســاس
الزم بــوده بــا خوانــدن و نوشــ� آشـ ی
متــون پهلــوی ماننــد پندنامــه زرتشــت و انــدرز پوریوتکیشــان،
گ
تربیت کودکان در سن پانزده سال� به پایان یمرسید .از سن
ن
نوجوا� آموزش متون ن
دی� و آگایه کامل از آن آغاز یمشد.
در این دوره نتیجه همسازی دین و سیاست ،آموزش مسائل
ق
ن
اخال� اهمیت ویژهای برای شاهزادگان داشته است.
دی� و
از ایــن رو یــک ســوم از وقــت یــک نوجــوان از طبقــه شا�اف
مذه�) بگذراند .در این مدارس
ه�بدستان(مدارس
باید در ی
ب
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وجــود دو عامــل نیــک و بــد در جهــان ،حقیقــت جهــان پــس از
فزادگان
مــرگ ،وظایــف شــخیص در ایــن جهــان شــاه و شا�ا 
آمــوزش داده یمشد(آرتورکرستیســن.)265:1393،
ایــن افزایــش ســطح ســوادآموزی ،و تحــول در مبـ نـا� مناســبات
دیــن و سیاســت در ســاخت حکومـ تـی ،چالــش فکــری عمیـیق
را در جامعــه آن روز ایجــاد کــرده بــود .در عــر انوشـ یـروان
بــا توجــه بــه ایــن دشــواره و نـ زـ� امـ ن
ـکا� کــه بــا مهاجــرت هفــت
ی
فیلســوف و منط ـقدان یونـ نـا� بــه ای ـران فراهــم آمــده بــود،
مراکــزی بهعنــوان دانشــگاه بهوجــود آمــد .ایــن فیلســوفان
مهاجر ن
یونا� در همکاری با مسیحیان ایر نا� در دو شهر ادس
یــا رهــا و نصیبـ ی ن
ـ� دانشــگاههای نســطوری بنــا نهادنــد .در ایــن
یشــاپور ،دو زبــان فــاریس و رسیــا�ن
دانشــگاهها بــه هم ـراه جند 
.
بهعنــوان زبــان علــی متــداول بــوده اســت دروس عمــدهی
ایــن مــدارس عــایل بــا مرکزیــت الهیــات دیـ نـی ،تحصیــل علــوم
ق
موسی� ،ر ض
یا� و
نظ� نحو ،بیان ،فلسفه ،پزشیک،
دنیوی ی
.
نجــوم در آن متــداول بــوده اســت بــا توجــه بــه دشــواره برآمــده
از ه مســازی دیــن و سیاســت در عرصــه عمــویم و ســواالت
شهــا
مطــرح در ایــن زمینــه ،مــدارس عــایل متناســب بــا ایــن چال 
»84ایده دانشگاه

بــه پاســخ بریمآمدنــد.
دب�ســتان ،فرهنگســتان و در نهایــت دانشــگاه،
ه�بدســتان ،ی
ی
مؤسســات علــی شــکلدهنده نهضــت علــی و پــرورش
انســان حکیــم در عــر ساسـ نـا� بــود .انســان حیکــم بــا توجــه
بــه مســئله ایرانشــهر بــه زایــش علــی بــویم متناســب بــا ش�ایــط
ت گماردنــد .بــر ایــن اســاس یمتوانیــم از ســنت فکــری
ایـران همـ 
ن
و فلس ـیف ایرانشــهری در عــر ساســا� ســخن بــه میــان آورد
ن
گ�ی آن
که دانشــمندان ایرا� از مســییح و زرتشـ تـی در شــکل ی
تــاش وافــر انجــام دادنــد.
ن
ت
ش
آموز� ایرا� در بس� جهان زیست اسالیم:
تداوم سنت
دو مرکــز دارالحکمــه و بیتالحکمــه در عــر عبــایس بــا
یمهــای یونـ نـا� و مراکــز علــی ای ـر نا� در
الگوبــرداری از آکاد 
.
یشــاپور تأســیس شــدند این اقتباس مســلمانان از نظام
جند 
سـ ت
ـلطن� و کشــورداری پارســیان بــوده کــه در مراکــز حکم ـر نا�
رسزم�هــای ایرانشــهر رواج داشــته اســت .در مقدمــه
ی ن
و
کتــاب کلیل ـ ه و دمنــه کــه توســط بهنــود بــن ســحوان معــروف
بــه عــی بــن شــاه فــاریس نگاشــته شــده ،بــه گنجین ـهای از
بهـ یـا� در نــزد شــاهان هنــدی و ای ـر نا� اشــار تا�
حکمــت وکتا 
ن
ن
ـاط� ای ـرا� انباشــته
دارد .وی اظهــار یمدارد کــه کا 
خهــای سـ ی
سهــا و دیگــر اشــیاء نفیــس
از مجموع ههــای فاخــر از انــواع لبا 
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گ
بــوده کــه زنــد� مجلــی را بـرای شــاهان بــه همـراه آورده اســت.
گو� نویسنده به خلفای عبایس ش ز
گو�د یمکند که
چنانچه ی
سیاســت دانــش شا�اف و بــزرگان اســت .بــا توجــه بــه ایــن امــر
منشاء فکری ایجاد خزانهالحکمه در دستگاه عبایس با تأیس
خهــای مجلــل ای ـر نا� صــورت گرفتــه اســت.
از کا 
خواجــه نظامالملــک طــویس بــا علــم بــه مــدارس و مراکــز
دانشــگایه و پژوهـ شـی در ای ـران عــر ساسـ نـا� ،اقــدام بــه
طرایح مدارس خصویص ،ت
دول� و نظامیههاکرد .نظامیهها
ن
بــا الگوبــرداری از ســاختارهای دانشــگایه دوره ساســا�،
در راســتای پاســخ بــه دشــوارههای عــری بــا پشــتوانههای
ایدئولوژیــک اقــدام یمکردنــد .در ایــن نظامی ههــا کــه ب ـرای
ق
اول�بــار در شــهرهای ش�� ای ـران و خراســان ب هپــا شــدند ،از
ی ن
ن
ن
نهــا
لحــاظ ســاختما� چهــار ایــوا� بودنــد .هــر یــک از ایــن ایوا 
کاربردی خاص داشتند؛ محل سکونت اساتید ودانشجویان،
شهــای آن بــوده اســت .هــر
اداری ،تدریــس وکتابخانــه از بخ 
یــک از اســاتید و دانشــجویان حقــوق وکمــک معیشــت مکـیف
دریافــت یمکردنــد تــا بــا خیــال آســوده بــه امــور درس و بحــث
خــود مشــغول باشــند .ســمتهای علــی و اداری موجــود در
ایــن نظامی ههــا بــه ترتیــب اهمیــت عبــارت از مدرس(اســتاد)،
نائــب مــدرس( اســتادیار و دانشــیار) ،معید(دســتیار)،
واعــظ یــا خطیب(سـ ن
ـخ�ان) ،طالــب و فقیه(دانشــجو)،
ش
ـاح(من� یــا نویســنده)،
خازنالمکتبه(کتابــدار) ،کاتــب یــا نسـ
متویل(رسپرســت) ناظــر (بــازرس) ،فراش(خدمتــکار) بودنــد.
همچنـ ی ن
ـ� در ایــن مــدارس عالیــه بــا الگــو از دانشــگاههای عــر
ساسـ نـا� بــه فــردی کــه بــه ســمت اســتادی یمرســید ،خلعـ تـی
گرانبها به نام طرحه داده یمشد که در مراسم خاص و فارغ
التحصیــی بــه تــن یمکردند(.غنیمه،همــان)26:
ق
بســیاری از اندیشــمندان دوره ســلجو� و بعــد از آن
فارغالتحصیــل ایــن مــدارس بودنــد .قــدرت علــی در
حوزههــای گوناگــون ،هم ـراه بــا آگایه از علــم سیاســت ملــل
بهــای آنــان ،افـرادی نخبــه و دانشــمند پــرورش
مختلــف وکتا 
یمیافتنــد .ایــن افـراد بعدهــا در تاریـ ـ ــخ اســایم مهمتریــن نقــش
گ
را در مواجهــه علــی و فرهنــی بــا مغــوالن ایفــاء کردنــد.
تأث�گــذاری ایرانیــان و مســلمانان بــر مغــوالن ریشــه در
علــت ی
دانشــمندان فارغالتحصیــل مــدارس نظامیــه بــوده اســت.
هرچند تشتت و اختالف میان مسلمانان در این دوره ،عامل
اصیل افول تمدن اسالیم بوده است؛ اما وجود اندیشمندان
گ
ن
مس� تحول فرهن� ایر نا� را در این دوره متحول
ایرا� نخبه ،ی
کردهانــد.
ن
سنت دانشگاه ایرا� وکاربرد آن در خراسان امروزی:
اکنــون بــا بــرریس نظا مهــای آمـ ش
ـوز� ای ـر نا� و تــداوم آن در

بسـ تـر اســایم ،بــه ایــن مســئله یمپردازیــم کــه تمــدن ای ـر نا� در
بعــد آمـ ش
ـوز� و دانشــگایه چــه دســتاوردی ب ـرای ای ـران امــروز
ب هطــورکیل و مکتــب خراســان متجــی در دانشــگاه فــردویس
دارد؟
ن
ش
الــف :در ســنت ایـرا� ،پــرورش نخبــگان از طبقــه ا�اف بـرای
اداره جامعه امری متداول بوده است .این سنت که از درون
ت
طبقا� جامعه آن روز و متناسب با خویشکاری طبقه
بافت
شا�اف بـ یـرون آمــده ،یمتوانــد بـرای امــروز مــا ایــن الگــو را عرضــه
ن
ـجویا� که از شــهرها و اســتانهای گوناگون با
بدارد ،که دانشـ
ش
ـوا� مختلــف بــه دانشــگایه چــون
�ایــط جغرافیـ یـا� و آبوهـ ی
روستا� خود،
فردویس یمآیند؛ با مطالعه نیازهای شهری و
ی
بــه پــرورش نخبـ ن
یشــان
ـگا� مــی و محــی ب ـرای شــهر و روستا 
ق
ت
کمــک کننــد .ایــن خــود عامــل تــر� و تعــایل ســاخت طبقــا� بــه
سـ ت
ـاخ� نظامند امروزین و تبدیل خویشــکاری آن روز به نیاز
جامعـهای کــه دانشــجو از آن آمــده و یمخواهــد بــدان بازگــردد،
اســت .بــا الگوبــرداری از نظــام آمـ ش
ـوز� عــر هخامنـ شـی کــه
ارصار بــه تربیــت نخبــگان مــی بـرای تمــام ایـران داشــتند ،مــا بــه
ن
ـجویا� نخبــه متناســب بــا نیــاز جامعــه دانشــجو
تربیــت دانشـ
.
تهــای
یمشــود کــه از مهاجر 
اقــدام کنیــم ایــن امــر باعــث 
ن
جلوگ�ی
دیگر
استان
به
استا�
ب�رویه برای پیداکردن کار از
ی
ین
شود.
همچن� متناسب با نیاز هر استان به کسب دانشجو
و تربیت نخبگان میل درگام اول و محیل درگام دوم کوشید.
گ
ب :هر ن
تمد� در زمان اوج و تثبیت خود با چالشهای بزر�
نکــه رنــگ و بــوی
یمشــود .ایــن دشــوارهها بیــش از آ 
روب ـهرو 
ف
ن
فلس� خواهند داشت.
تکنییک داشته باشند ،بعدی ذه� و
از ایــن رو در دوره ساســانیان و عــر خــرو انوشـ یـروان،
متناســب بــا دشــوارههای مــی کــه ایرانشــهر بــا آن روبـهرو شــد
گ�ی از توان علیم نهفته
به تأســیس دانشــگاه اقدام و با بهره ی
ن
در تمدن خویش ن
یع� مســیحیان ایرا� ،به حل دشــوارههای
فکــری اقــدام کــرد .انوشـ یـروان بــه نیــی دریافتــه بــود کــه حــل
مســائل فکــری در جامعــه مقــدم بــر ش
پی�فــت مــادی خواهــد
ـ� و نـ یـ�ز
بــود .از ای ـنرو بــا تاســیس دانشــگاههای ادســا و نصیبـ ی ن
بــا بهرهگـ یـری از تجــارب یونـ نـا� ،را هحــل ایــن چالــش را بــا تربیــت
ن
ـمندا� حکیــم همــوار ســاخت .ایــن رویکــرد بــه مباحــث
اندیشـ
ت
ز
فکــری جامعــه بســر عل مگـر یا� را نـ یـ� آمــاده ســاخت .ایــن الگــو
برای ما بسیارکارساز است؛ زیراکه جامعه ایران امروزین اگر
گ
بخواهد مرحله تثبیت و نهادین� را پشترس بگذارد ،باید در
ابتــدا بــا توجــه بــه علومانسـ نـا� و پــرورش حکمــای مــی زمینــه و
رشد سایر علوم را هموار سازد .جامع ه امروزین که در فرآیند
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نهــای
رشــد خــود ،گــذار بــه دموکـرایس را یط یمکنــد ،بــا بحرا 
گوناگـ ن
ـو� چــون ش
یمشــود.
م�وعیــت ،کارآمــدی و ...روب ـهرو 
ن
نهــا را اندیشــمندان علومانســا� بایــد
توجیــه و حــل ایــن بحرا 
ش
تهــای
انجــام دهنــد .بهخصــوص امــروزه جوامــع بــا پی�ف 
گ
مــادی ،بســیار پیچیــده شــدهاند .درک پیچیــد� اجتمــایع و
آگایه از شــیوه اداره جوامــع در ایــن بسـ تـر ازکارکردهــای علــوم
انسـ نـا� اســت .حــال دانشــگاه فــردویس بــا توجــه بــه ســنت
حکمـ یـا� کــه خراســان در طــول تاریـ ـ ــخ داشــته و علمـ یـا� کــه از
ن
ـمندا� در
این خطه برآمدند؛ باید به تربیت و پرورش اندیشـ
ســنت حکمـ یـا� مکتــب خراســان برآیــد.
ن
ج :ش
پی�فــت در علــوم ،نیازمنــد قــدرت زبــا� اســت .چراکــه
بیــان داد ههــای علــی در دانشــگاهها بــا زبــان علــی صــورت
ن
ساسا� زبان فاریس و پهلوی
گ�د .در سنت ایر نا� در دوره
یم ی
ش
دوشــادوش هــم بــه زبــان علــی مراکــز دانشــگایه و پژوهــی
درآمــده بودنــد .ابنالندیــم در کتــاب الفهرســت ،گ ـزارش
گسـ تـردهای ازکتابهای به زبان فاریس و پهلوی ارائه یمکند
عر� ترجمه شــدهاند .این
که در عرص میانه اســایم به زبان ب
ن
کتابها ترجمه یا تألیف اندیشــمندان ایرا� از زبان هندی و
نهــای زبـ نـا� در
یونـ نـا� بودهانــد .ایــن امــر داللــت بــر تقویــت بنیا 
عرص ساسـ نـا� دارد که توانســتهاند بســیاری از مفاهیم علیم
ن
ـر� را ترجمــه نماینــد .ایرانیــان بــا
در حــوزه علومانســا� و تجـ ب
توجــه بــه تجربــه عــر ساسـ نـا� در عــر میانــه اســایم در
ـر� پرداختنــد .چراکــه بــه نیــی
گام اولیــه بــه تقویــت زبــان عـ ب
یمدانســتند کــه اگــر زبــان ظرفیــت انتقــال مفاهیــم را نداشــته
تأث�گــذار نخواهــد
باشــد ،امــکان برســازی یــک تمــدن قــوی و ی
ف
ـر� و ســبک نوشــتاری را
بــود .لــذا رسـمالخط کــو� ،رصف عـ ب
بــا انبــوه تجــارب خــود برســاخته و تقویــت نمودند(دهمــرده و
دیگ ـران.)16:1394،
ین
رسزم� ادب زبان فاریس باید از طریق دانشگاه
حال خراسان
ن
فــردویس و بــا تکیــه بــه ســنت ایـرا� عــر باســتان و اســایم بــه
تقویــت زبــان ب ـرای تبیـ ی ن
ـ� مباحــث علــی همــت گمــارد .زبـ نـا�
کــه بــه تــوان بــا آن اندیشــید و پاســخ ســؤاالت ف ـراوان علــی
جامعــه را بــا آن مطــرح ســاخت .بــدون طــرح ســؤال بنیادیــن
حریزی فکری و علیم در جامعه
هر عرص ،امکان پاسخ و طر 
نمــود نخواهــد داشــت.
گ�ی:
نتیجه ی
ن
در ایــن عرصــه ،پــرورش اندیشــمندا� خردگـرا ،آگاه بــه نظــام
یز
هس�شــنایس جهــان مــادی ،و
ت
متاف�یــی و
معرفـ تـی جهــان
نـ ی زـ� مجهــز بــه روش اجتهــادی ب ـرای اســتنتاج علــم در دســتور
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کار ق ـرار دارد .لــذا در افــق آغازیــن ســنت آمــوزش ای ـر نا� کــه
بــا زرتشــت کلیــد آن زده شــد و ســپس در دوره هخامنـ شـی
نمــودی ســازمانیافته پیــدا کــرد و در دوره ساسـ نـا� در ســاختار
پیچیــده علــی تجــی یافــت ،تربیــت نخبـ ن
ـگا� بـرای حاکمیــت
نظــم راسـ ی ن
ـت� اشــه و عدالــت مدنظــر بــوده اســت .لــذا از دل
ـوز� شــاهزادگان و شا�اف ،تجــار و پیش ـهورا�ن
ایــن نظــام آمـ ش
ت
متناســب بــا غایــت نظــام طبقــا� خــود دانــش بایســته یافتــه
ن
ـمندا�
و بــه تحقــق خویشــکاری خــود همــت گماشــتند .اندیشـ
نـ ی زـ� چــون بوزیــه ،بزرگمهــر و پــاول پــاریس و ه ـزاران اندیشــمند
ایر نا� با مذاهب و ادیان گوناگون و با محوریت ایران در نظام
دانشــگایه ای ـر نا� پــرورش یافتنــد .در دوره میانــه اســایم و بــا
توجــه بــه نیــاز جامعــه نوپــای مســلمانان بــه علــی نویــن جهــت
اداره جامعــه وســیع خــود ،گرایــش بــه ســنت آمـ ش
ـوز� ایـر نا� و
تجــارب ایرانیــان کلیــد حــل ایــن دشــواره بــود .از ایــن چشـمانداز
بســیاری از آموزههــا و عنــارص ای ـر نا� در بسـ تـر نویــن اســایم
امــکان تــداوم یافتنــد .نتیجــه ســنت آمـ ش
ـوز� ایـر نا� در دو دوره
نســازی منتــی شــده
باســتان و عــر میانــه اســایم بــه تمد 
اســت.
ش
حــال بــا توجــه بــه ایــن ســنت آمــوز� و بــا آگایه بــه اهــداف
و مبـ نـا� ســاختار آمـ ش
ـوز� ایر نا�-اســایم ،دانشــگاه فــردویس
یمتوانــد مأموریــت خــود را بــا اتــکاء بــه ایــن ســنت کــه خراســان
بــزرگ ،نقــش مهــی در برســازی آن داشــته ،پــرورش
شهــای
اندیشــمندان و حکمـ یـا� قـرار دهــد کــه متناســب بــا چال 
اجتمــایع بــه تولیــد علــم پب�دازنــد .پیــش از آن نیــاز بــه زبــان
علــی قــوی کــه بتــوان بــا آن پرســش زمانــه را طــرح و وســیله
ق
ـر� باشــد را بهوجــود آورد.
اندیشــیدن متناســب بــا توســعه و تـ
زبــان فــاریس بایــد از لحــاظ توانمنــدی ،امــکان انتقــال مفاهیــم
علیم وگفتگوی علیم این زمانه را پیداکند .ب�شک دانشگاه
گ
فــردویس و مـ یـراث زباندانــان بــزر� چــون فــردویس را بــر دوش
خــود دارد .قطــب علــی زبــان فــاریس گام اول بـرای ش
پی�فــت و
توســعه علــم اســت همچنـ ی ن
ـ� حمایــت از توســعه زبــان فــاریس
گ
ت
بــاکشــورهای همســایهای کــه در حــوزه اشــراکات فرهنــی قـرار
دارنــد ،اهمیــت پیــدا یمکنــد .ایــن امــر باعــث گسـ تـرش نفــوذ
گ
یمشــود .آنگاه بــا ایــن
فرهنــی و علــی ای ـران در آن مناطــق 
رهیافــت تربیــت نخبــگان علــی در حوزههــای فلســفه ،دیــن و
علومسیایس و(...علوم ن
انسا�) را مدنظرقراریمدهد .دانشگاه
تأث�گذار در خراسان تربیت
م�اث علیم ی
فردویس با توجه به ی
ن
نخبگا� با حس عدالتخوایه ،مسئولیتپذیری اجتمایع و
اخالقگر یا� را در دستورکار خود قرار دهد .فلسفه دانشگاه
ایر نا� بهصورت عنارص برسازنده هویت میل باید عمل کند.
ایــن نگــرش کیل برآمــده از مـ یـراث تاریـیخ چندیــن هزارســاله در
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حوزه آموزش ایر نا� است که یمتواند بهمثابه پشتوانه فکری
گ�ید.
برای اهداف و مأموریت دانشگاه فردویس مدنظر قرار ی
فلســفه دانشــگاه ای ـر نا� متجــی در پــرورش نخبــگان،
ن
ین
انسا� و زبان فاریس
متخصص� حوزه علوم
اندیشمندان و
بـرای نمــود عدالــت ،نظــم ،راسـ تـی و درسـ تـی در جامعــه اســت.
افــق پیـشرو در دانشــگاه ایـر نا� ،اتــکاء بــه خــرد و مـ یـراث ایـر نا�،
اســایم در مکتــب خراســان کاربــرد خواهــد داشــت.
مأموریــت ایــن دانشــگاه ایـر نا� کــه در وجــود دانشــگاه فــردویس
انتظــام یافتــه را برســازی هویــت نویــن ای ـر نا� بــا تکیــه بــر
مـ یـراث گرانبهــای ای ـر نا� و اســایم ب ـرای پــرورش نخبــگان و
ن
تگ ـر یا� و بهزیسـ تـی
ـمندا� بــا حــس هویــت مــی ،عدال 
اندیشـ
خواهــد بــود .ایــن رهیافــت در تعامــل بــا ملــل دیگــر و بهرهگـ یـری
از تجــارب و دســتاوردهای آنــان امــکان تحقــق خواهــد داشــت.
هم ی ن
چن� در این فرآیند باید تقویت حوزه نفوذ فرهنگ ایر نا�
ن
رسزم�هــای همجــوار را مــورد توجــه ق ـرار داد.
ی
در
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گ
در هم تنید� امر سیایس و امر اجتمایع ،ین�وهای اجتمایع
یمزنــد .زنــان از مهمتریــن ین�وهــای
را بــه عرصــه ســیایس پیونــد 
اجتمــایع هســتند کــه در ده ههــای اخـ یـر ســپهر خصــویص
ـمگ�ی در ســپهر عمــویم
خــود را رهــا کــرده و حضــور چشـ ی
داشــتهاند .زنــان منبــع انسـ نـا� بالقــوهای در توســعۀ علــی،
گ
یمشــوند و برنام هریـزان کشــور
اجتمــایع و فرهنــی محســوب 
باید بهگونهای برنام هریزی کنندکه امکان پرورش استعدادها
گ
نهــا فراهــم آیــد .مشــکالت فرهنــی و
تهــای علــی آ 
و ظرفی 
اجتمــایع و حـ تـی اقتصــادی و ســیایس جوامــع بـ شـری ،فقــط
تهــا و
بــا تفاهــم ،مســاعدت ،همــکاری و اشـ تـراک ظرفی 
یمشــوند و بــه
توانا�هــای زنــان و مــردان شــناخته و مرتفــع 
ی
تعبــر بســیاری از نظری هپــردازان ،زنــان تأثــر ف ـر ن
اوا� بــر رونــد
ی
ی
توســعۀ پایــدار و همهجانبــۀ کشــور دارنــد و رسمای هگــذاری
ف
ـوز� و پـ ش
ین
تضم�کننــدۀ
نهــا
ـرور� آ 
کا� در زمین ههــای آمـ ش 
رونــد تکامــی جامعــه اســت .مـ ی زـ�ان حضــور و مشــارکت زنــان
در دانشــگاهها کــه ت
به�یــن مراکــز ش
پی�فــت و اشــاعه علــوم و
فناوری و تربیت متخصصان اســت ،ی ز
ن� یمتواند نشــانهای از
ت
توســعه کشــور محســوب شــود .بــدون شــک یــی از به�یــن و
ضهــای جنسـ ت
ـی� و تــاش بـرای
روشـنترین را ههــای رفــع تبعی 
گ
توانا� زنان ،گشودن عرصههای آموزش
شکوفا�
بالند� و
ی
ی
ً
و خصوصا آموزش عایل به روی آنهاســت و زنان برخوردار
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ً
شهــای فعاالن هتــر
از آمــوزش عــایل اساســا قــادر بــه ایفــای نق 
گ
خانــواد� ،اجتمــایع و ایفــای ســطح مشــارکت خویــش در
جامعهانــد .دانشــگاه بــه عنــوان نخسـ ی ن
ـت� جایــگایه کــه زنــان
توانســتند در آن بــه دنبــال احقــاق حقــوق از دســت رفت هشــان
ن
توانا�های
باشند ،مطرح شد و محل
تربیت ین�وی انسا� با ی
ف
علــی و اعتمــاد بــه نفــس کا� و متخصــص در ارائــه تفک ـرات
لهــای جدیــد و مبتکرانــه گردیــد .دانشــگاهها و مراکــز
و راهح 
لهــای جدیــد
آمــوزش عــایل هــرکشــور در ارائــه تفکـرات و راهح 
یمشــود و زنــان کــه نیــی
محــل تربیــت نـ یـروی انسـ نـا� شــناخته 
از افراد جامعه را تشکیل یمدهند توانستند به رسعت در این
جایگاه ورود پیدا کرده و رشد قابلمالحظهای داشته باشند.
بــرریس رونــد مشــارکت زنــان در دانشــگاهها از بــدو تأســیس
مراکــز آمــوزش عــایل تاکنــون ،نشــان یمدهــد کــه گرچــه بــه
گ
دالیــل فرهنــی -اجتمــایع ،زنــان دیرتــر از مــردان در عرص ههــای
دانشــگایه ظاهــر شــدند ،امــا پــس از ظهــور ،همیشــه رونــد
مشارکت طبییع آنها همراه با رشد بوده است .هر جا و در
هــر زمینــه توجــی بــه دانــش زنــان شــده اســت ،آمــار مربــوط بــه
کمیــت وکیفیــت ایــن قـ شـر ،رو بــه فـ ن
ـزو� نهــاده اســت و فقــط
تهــا باعــث ب ههــم زدن ایــن
تهــا و ممنوعی 
اعمــال محدودی 
رونــد بــوده اســت.
ز
ش
در ســالهای اخـ یـر نـ یـ� زنــان در آمــوزش عــایل بــه پی�فــت
ـمگ�ی در زمینــه دســتیا� بــه برابــری جنسـ ت
ـی�
چشـ ی
ب
دس ـتیافتهاند .تعــداد بیشـ تـری از زنــان ،مــدارک تحصیــات
تکمیــی دریافــت یمکننــد و آن طــورکــه از ظاهــر امــر پیداســت
ـتیا� بــه
بــا رونــدی فزاینــده بــه دنبــال حضــور در اجتمــاع و دسـ ب
مشــاغل دلخــواه خــود هســتند .تــاش ب ـرای پیشـ بـرد مفهــوم
جنســیت و توانمندســازی زنــان در آمــوزش عــایل بــر دوش
همــه ماســت و دانشــگاهها بــه عنــوان نهادهــای ایجــاد کننــده
تغیـ یـر یمتواننــد نقــش موثرتــری را ایفــاکنــد .هــر چنــد برخــاف
دســتاوردهایمان در پیشـ بـرد برابــری جنسـ ت
ـی� ،تالشهایمــان
در توانمندســازی حقی ـیق هنــوز بــا مقاومــت عمــده موانــی
گ
یمشــود کــه مأمــن فرهنــی دانشــگایه اســت کــه اغلــب
روبـهرو 
ت
.
تغی� مقاومت یمکنند در این
در برابر جریانهای جنســی� ی
میــان بهرغــم ایــن واقعیــت کــه از لحــاظ عــددی زنــان ث
اک�یــت
شهــا ،اهــداف
را تشــکیل یمدهنــد ،هنــوز هــم در تعریــف ارز 
جهــا و
و بیانی ههــای مأموریــت همیشــه در حــال تکامــل کال 
دانشــگاهها ،آنــان اقلیـ تـی هســتند کــه صدایشــان بــه نســبت
شــنیده نشــده اســت .زنــان در آمــوزش عــایل در حــال ش
پی�فـ تـی
اســایس در زمینه توانمندســازی هســتند و این رویکرد باید در
ســندهای راهـ بـردی دانشــگاهها لحــاظ شــود تــا در ســالهای
آینــده کــه زنــان حضــور گسـ تـردهتری در دانشــگاهها داشــتند،

بتوان از ز ن
نا� توانمند و با ی ز
ها�
انگ�ه اســتفاده کرد .مأموریت ی
که دانشــگاهها در راســتای توانمندســازی زنان یمتوانند انجام
یمتــوان تقســیمبندی کــرد:
دهنــد ،در چنــد دســتهبندی کیل 
تغی�رسفصلها :بسیاری ازدانشگاهیان ب�آنکه بدانند در
 -1ی
حــال تدریــس دورههــای مردمحــور هســتند .گسـ تـرش و طـرایح
دوره دریس ،فعالیـ تـی علــی و دانشــگایه اســت کــه سز اوار
بحــث و بــرریس اســت .دانشــگاه توانمندســاز بایــد در راســتای
ن
ـگاهیا� که از جانبداری جنسـ ت
برابری جنسـ ت
ـی�
ـی� ،به دانشـ
ها� برگزار
خویش و ی
تأث� آن بر تدریس آگاه نیستند ،آموزش ی
لهــای دروس را نـ ی زـ� بــر اســاس برابــری جنسـ ت
ـی�
کنــد و رسفص 
تنظیــم کند.
گ
 -2پرهـ ی زـ� از جنســیت زد� در جــذب اعضــای هیــأت علــی:
یــی از رایجتریــن رویکردهــا در بــرریس �عدالـ تـی جنسـ ت
ـی� در
ب
آمــوزش عــایل همـ ی ن
ـ� موضــوع دسـ تـریس اســت .دسـ تـریس یعـ نـی
حــق ورود منصفانــه بــه نهادهــا و نـ ی زـ� رشــتهها و دورههــای
آن نهادهــای آمـ ش
ـوز� .ایــن نــه تنهــا بــه معـ نـی دسـ تـریس بــه
فرصتهاســت بلکــه شــامل نتیجــه و خـ ج
ـرو� منصفانــه نـ ی زـ�
نطــورکــه دسـ تـریس بــه آمــوزش بایــد در
یمشــود؛ بنابرایــن هما 

ن
گ�د ،بلکه در جذب اعضای
انجام
یکسان
نان
ز
و
مردان
ب�
ی
ی
هیــات علــی وکارکنــان نـ ی زـ� بایــد فرصــت برابــری آمــاده گــردد.
 -3تغیـ یـر در انتخــاب هیــات مدیــره و مدیــرگروههــا :الگوهــای
ت
عدال�
اســتخدایم در فضای دانشــگایه همچنان نشــان از ب�
جنسـ ت
ن
پای�تر
ـی� دارند .اســاتید زن در ســمتهای دانشــگایه ی
ن
ـر� یــا
متمرکزشــدهاند و بــا ای 
نکــه تعــداد زنــا� کــه ســمت مـ ب
اســتادیاری دارنــد نســبت بــه مــردان بیشـ تـر اســت ،احتمــال
اســتادی تمــایم مــردان از زنــان بیشـ تـر نشــان یمدهــد .الگوهــای
متفــاوت اســتخدام و ترفیــع زنــان و مــردان در ترکیــب بــا
ها� که در حمایت از ش�ایط خاص زنان
شیوهها و سیاست ی
دانشــگایه ناکارآمــد هســتند ،وضــع را بــاز هــم بدتــر یمکننــد.
دانشــگاه توانمندســاز بایــد ش�ایــط یکسـ نـا� ب ـرای انتخــاب
مدی ـران گروههــا و هیــات مدیــره بــر اســاس ترکیــب اعضــای
هیــات علــی زن داشــته باشــد.
 -4تغیـ یـر در فضــای دانشــگاه بــه نفــع زنــان :دانشــگاه یمتوانــد
تهــا و منابــع و ی ز
انگ�ههـ یـا� را در اختیــار اف ـراد بگــذارد
فرص 
تــا اســتعدادهای فــردی و حرف ـهای خــود را آشــکار ســازند.
نهادهــای آمــوزش عــایل مســئولیت دارنــد تــا از در دسـ تـرس
تهــا و منابــع و نـ ی زـ�کاسـ ت ن
ـ� از موانــع اطمینــان
بــودن ایــن فرص 
یابنــد .اصطــاح جــو رسد دانشــگاه بــه مجموعـهای از رفتارهــا
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یمســازندکــه در
یمشــودکــه فضـ یـا� را 
و اقدامــات نهــادی گفتــه 
آن بــا زنــان برخــورد متفـ ت
یف
ش
یمشــود و تأثـ یـر منـ بــر پی�فــت
ـاو� 
یمگــذارد .کمبهــا دادن ،کلیشـ ه ســازی،
فــردی و حرفـهای آنــان 
انتظارهــای جنسـ ت
ـی� ،آزار و جان ـبداری اســاتید ،عوامــی
هســتند کــه در ایــن محیــط رسد ســهم دارنــد.
نهـ یـا� بــا دغدغــه مســائل زنــان:
 -5ایجــاد تشــکلها و انجم 
ایجاد جوی منصفانه در دانشــگاه به منظور برآورده سـ ت
ـاخ�ن
عادالنــه نیازهــای زیسـ تـی همــگان در یــک جمــع دانشــگایه
ف
است .اهدا� که به نیازهای اجتمایع مربوط هستند شامل
تهــای برابــر بـرای تمــایم دانشــجویان بــهمنظــور
تــدارک فرص 
شهــا و
نهــا و نهادهــای دانشــگایه ،ورز 
مشــارکت در انجم 
ـجو� اســت .ب ـرای
ـ
ش
دان
ـی
ـ
ی
تفر
ـای
ـ
ه
ت
مســابقهها ،فعالی 
ی
ها� با محوریت زنان یمتواند بسیار
این منظور ایجاد تشکل ی
مفید باشد .در این انجمنها و تشکلها یمتوان دانشجویا�ن
توانمنــد تربیــت کــرد کــه بتواننــد در آینــده مناصــب مهــم
بگ�نــد.
اجتمــایع و ســیایس را در دســت ی
»90ایده دانشگاه

انسا� در ن
ن
جها� که اقتصادش
رسمایهگذاری بر روی ین�وی
مبتـ نـی بــر دانــش اســت نــه تنهــا بیهــوده نیســت ،بلکــه مهمتریــن
ـتیا� بــه توســعۀ همهجانبــه و متــوازن اســت .در ایــن
راه دسـ ب
ت
راه ،آمــوزش زنــان از اولویــی خــاص برخــوردار اســت کــه اثـرات
مثبتــش در درازمــدت مشــهود خواهــد بــود.

سه كشور و یک فرهنگ

محمدابراهیم فروزش | دانشجوی ت
دک�ی علوم سیایس

من به بویم شدن علوم ،بیش از هر هنجاری بهاء یمدهم.
درآمد
گ
بــه نظــر یمرســد چنــد معضــل فرهنــی و آکادمیــک ف ـراروی
ت
یسزبان وجود دارد.
معضال� كه برای رفع آن
كشورهای فار 
ش
اقدام نگردیده و یا چال� به فرصت تبدیل نشده است .در
ش
یمشــود كه فكر تولید
یس زبان دیده 
بخ� ازکشــورهای فار 

یمگــردد ،امــا ادعــای كاربــرد
یمشــود و فکــر درســت مــرف ن 
ن 
ت
.
فكــر بیشــر از واقعیــت بــه كــریس نشســته اســت ایــن ضعــف
گ
گ
بــه بـتوار� انجامیــده و علــم پــژویه را از زنــد� مهجــورکــرده
اســت.
ن
رسزم� خود (افغانستان) یمنویسم
نخست از
ی
از مکتب و دانشگاه ش�وع یمنمایم ،افغانستان نصاب دریس
فروریخت ـهای دارد .ایــن نصــاب بــا تغیـ یـر نظا مهــای ســیایس،
تغی�یافتــه اســت .بــه بیـ نـا�
هماننــد نظــام اقتصــادی نـ ی زـ� بارهــا ی
ش
غ� دموکراتیک ،عامل ضعف پژوه�
دیگر ،حاکمیتهای ی
ش
دانش آموزان و دانشجویان شدهاند و این دو ق� را ازکودیک
سیاســت زده بــار آوردهانــد.
دانشآموز و دانشجوی افغانستان تا شاه را در نصاب دریس
ـز� بــا قامــت شــاهانه ظهــور
شــناختند ،رئیسجمهــور ت 
کحـ ب
ایده دانشگاه «91
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ـو� از طــرح و برنامــه در نصــاب تعلیــی -تحصیــی
کــرد .تــا الگـ ی
ترســیم شــد ،قد دانش ،دانشآموز و دانشــجو در برابر شــعار
« نــان ،خانــه وکاال» خــم گردیــد .دیــری نپاییــد کــه کاخ ،آمــال
دانشآمــوز و دانشــجو در برابــر شــعارهای «مــرگ بــر ملحــد
و مــرگ بــرکمونیســم» فروریخــت .بــه همـ ی ن
ـ� جــا ختــم نشــد،
تفس� ایدئولوژیهای افرایط در سیاست و حکومت ،پدید
ی
گ
آمــد و محتــوای کتــب دریس را تکــه کــرد و زنــد� اهــل تعلیــم و
تحصیــل را ایدئولــوژیزده ســاخت.
پرســش ایــن اســت :بــا تغیـ یـر نظا مهــای ســیایس در افغانســتان
جایــگاه علــم پژوهـ شـی كجاســت؟ پاســخ یمتوانــد سـ ت
ـکو� بــه
وســعت تاری ــخ باشــد.
ن
ش
چــپ و راســت هرگــز نتوانســتند نظــام آمــوز� مــدو� را ارائــه
نماینــد امــا دانــش آمــوزان و دانشــجویان بیــش از دو دهــه از
نهــا نتوانســتند کمــر راســت كننــد.
یهــای آ 
زیــر بــار ایدئولوژ 
ش
نكــه آموزههــای لیـ بـرال دموكـرایس در �ایــط ادبیــات
ضمــن آ 
ت
تعلییم-تربی� و آکادمیک
اجتمایع-سیایس و بهویژه ادبیات
ك�گونــه درنوردیــد ،كــه نــه جامعــه ســیایس بــا
افغانســتان را پ
ش
آموزههــای لیـ بـرایل آشــنا بــود و نــه نظــام آمــوز� تــوان گــذار
مســالمت ی ز
آم� را داشــت.
ضعــف ترجمــه و تألیــف بنیادیتریــن چالــش ف ـراروی نظــام
اجتمایع-ســیایس ،تعلیــی و آکادمیــک افغانســتان اســت و
تاکنــون وجــود دارد .حــال ،امــا ایــن جدیــد (لیـ بـرال دموك ـرایس)
ب ـرای دانشآمــوز و دانشــجو کــه آراســته بــه دانــش لیـ بـرال و
علوم انسـ نـا� ن
لی�ال دموكرایس نبودند ،چه یمتواند
مبت� بر ب
باشــد؟ مخالفــان مرد مســاالری ایــن پدیــده را بــه ســیل تفسـ یـر
یمنمایندکه ارزشها را هدف قرار داده است؛ اما اگر پرسیده
شود ،کدام ارزشها؟ باز هم با سكوت در این کشور مواجه
شهــا نـ ی زـ�كاالی روزمــره در سیاســت محــض
یمشــوید ،زیـرا ارز 

شهــا
شــده اســت! بــه تعبـ یـری تاکنــون کــی پیــدا نشــده کــه ارز 
تهــا و حوایــج انسـ نـا� در نظــام آمـ ش
ـوز�،
را مبتـ نـی بــر ض�ور 
تعلییم و آکادمیک بشكافد و ن
مبت� بر فرهنگ مردم ،آن را در
نظــام آمـ ش
ـوز� و سیاســت و حکومــت بهعنــوان یــک سیســتم
مرتبــط ب ههــم تعریــف نمایــد .چ ـرا؟ چــون دس ـتاندرکاران بــه
ک�بــرداری و تقلیــد خــوی گرفتهانــد .بــه بیـ نـا� شــفافتر از
پ 
تولیــد فكــر و مــرف واقعبینان ـهی فكــرگریزانانــد و هــر یــك
برای خود و ت
كم� برای فرهنگ و علم تالش یمنمایند .ازاینرو
رسنوشــت دانشآمــوز و دانشــجوی افغانســتان بــه رسنوشــت
حســنك وزیــر یممانــد« .حســنک» را ب هپــای دار آوردنــد ،تـ نـی
چــون ســیم ســفید و روی چــون صدهـزار نــگارکــه جــادش بــه
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رســن بــه گلــو افکنــده بــود و خبــه کــرد.
تاجیكستان
دومـ ی ن
ـ� كشــور فــاریس زبــان اســت كــه از ســال  ١٩١٧تــا ١٩٩2
تحــت ســیطرهی اتحــاد شــوروی پیشـ ی ن
ـ� بــود .هرچنــد بــه
گفتـهی افغانـ نـا� کــه در آن کشــور درس یمخواننــد ،هنــوز هــم
فرهنــگ رویس و علــوم متــداول در آن کشــور متأثــر از ش�ایــط
حاکــم در روســیه اســت ،امــا بــا اینهمــه ،قرایــن حــایک از آن
گ
اســت که دسـتاندرکاران فرهن� و امور آکادمیک آن کشــور
شهــای فرهنـ گـی پیشـ ی ن
ـ� خویــش رجــوع نمودهانــد.
نـ ی زـ� بــه ارز 
جا�کــه کتــب ترجمــه و تآلیــف شــدهی علــی کــه در ای ـران
تــا ی 
ب هچــاپ رســیده اســت ،مــورد اســتفاده دانشــجویان آن کشــور
ق ـرارگرفتهانــد.
ایران
گ
مــردیم کــه در ای ـران فعــی زنــد� یمنماینــد بهتناســب
کشــورهای افغانســتان و تاجیکســتان بیشـ تـر بــه پاالیــش امــور
گ
فرهن� و علیم مبادرت ورزیدهاند .دلیل آن یمتواند ش�اییط
باشــد کــه افغانســتان و تاجیکســتان در سیاســت و حکومــت
بــا آن مواجــه بودهانــد ،امــا مــردم ای ـران از تبعــات اشــغال و
گ
تجــاوز در امــان ماندهانــد .در حــال حـ ض
ـا� چنــد ویــژ� در
نظــام تعلییم-تربیـ تـی و آمـ ش
ـوز� ایــن کشــور بــه وضاحــت دیــده
ش
آموز� توسط جامعهی آکادمیک
یمشود .نخست ،متون
یمشــود .بــه
ایــن کشــور واقعبینانــه ترجمــه و تألیــف شــده و 
گونـهای کــه ث
اک�یــت متــون دریس منطبــق بــا ش�ایــط اجتمــایع
یمشــود .دوم ،تفکیــک ســپهر آکادمیــک
پیوســته بهروزرسـ نـا� 
از امــور ســیایس اســت کــه خــود فرصـ تـی ب ـرای پاالیــش فکــری
ن
اندیشمندا� چون
است .سوم ،فرایند نظریهپردازی توسط
رسوش ،جــواد طباطبـ یـا� ،جــال آلاحمــد ،آرامــش دوســتدار
و دیگ ـران اســت.
روندیکه در افغانستان و تاجیکستان بهندرت دیده یمشود.
بــا اینهمــه ،دس ـتاندرکاران ایــن کشــور نـ ی زـ� نتوانســتهاند
گ
یمســازی فرهن�-علــی بــه شــیوهی فراگـ یـر و فراتــر از
بــه بو 
مرزهای جغرافیا� مبادرت ورزند .به ن
بیا� ،شناخت ایر نا�ها
ی
کهــا نـ ی زـ� از علــم سیاســت و اقتصــاد،
نهــا و تاجی 
ماننــد افغا 
ت
ت
ـر� وکمــر بــویم اســت یــا بــه تعبـ یـری دیگــر در ای ـران
بیشــر غـ ب
گ
ناسیونالیســم درون ن
وط� بر ناسیونالیســم فرهن� در ســطح
چ�ه شده است؛ بنابراین ،رابطهی اجتماع و نخبگان
منطقه ی
ز
ن
.
یمگــذرد شــاید دلیــل آن
هــر ســه کشــور نـ یـ� از همـ یـ� مسـ یـر 
هجوم بیگانگان در سدههای ی ن
پیش� باشدکه توان بویمسازی
علــوم و فرهنــگ را از مــردم ایــن ســه کشــورگرفتــه اســت .در
یلکــه جوامــع غــر� لشــكر ش
ك� بـ یـرون از اروپــا را نپذیرفــت
حا 
ب

یمســازی علــوم
و علــوم را بــویم ســاخت .ازای ـنرو مســئله بو 
انسـ نـا� در ایــن ســه کشــور بهعنــوان یــک پرســش کالن وجــود
یمســازی علــوم دركجــا قـرار
یسزبانــان و بو 
دارد .بــه تعبـ یـری فار 
ش ق
ن
ـر�
دارنــد؟ یــك تفــاوت آشــكار بـ یـ� جامع هشــنایس �� بــا غـ ب
غر�هــا علــم
بــه مفهــوم کنــش در ایــن ســه کشــور وجــود دارد .ب 
گ
ند� را به زمان حال و آینده ن
مبت� بر ابتكار فردی تعریف
وز
ش
یسزبــان) بــا تمســك بــه
�هــا (ســه کشــور فار 
یمکننــد؛ امــا � ق
گ
زمــان گذشــته ،زنــد� حــال و آینــده را ترســیم یمنماینــد .نتیجــه
غر�هــا بهپیــش یمرونــد و مــا بــه عقــب
یمتوانــد ایــن باشــد کــه ب 
ن
جها�شــدن فرهنــگ،

یلکــه ف ـرار از منطقــه و
یمرویــم .در حا 
اقتصــاد و سیاســت اگــر ناممكــن نباشــد ،دشــوار اســت؛ زی ـرا
گ
تنها� به بقای فرهن� و علیم خویش
مردم هیچ كشوری به ی
نکــه بــه پاالیــش داشــتههای
نیمتواننــد ادامــه دهنــد .مگــر آ 
گ
علیم-فرهنــی بــه شــیوهی فراگـ یـر مبــادرت ورزیــده شــود .در
غ� ،فرهنگ ضعیف سـ ت
غ� آن فراروایتها در فرهنگ ن
ـن�
ی
را یمبلعــد.
نکــه جامعــه علــی ای ـران نســبت
بههرحــال ،بــا توجــه بــه ای 
بــه تاجیکســتان و افغانســتان گا مهــای ارزنــد های را در راســتای
فرهنــگ و علــم برداشــتهاند ،نقــش ای ـران در امــور آکادمیــک
یسزبــان ،شــبیه بــه
(تألیــف و ترجمــه) در میــان کشــورهای فار 
کشــورهای ت
م�وپــل نســبت بــه کشــورهای یپ�امــون اســت.
ً
ها� که در دانشگاههای
چنانچه تقریبا هشتاد درصد کتاب ی 
افغانستان تدریس یمشود ،منابیع استکه در ایران ترجمه و
تألیف شده است .به این معناکه افغانستان با وصف آنکه
در دو ده ـهی اخـ یـر بــه ایجــاد دانشــگاههای متعــدد دولـ تـی و
خصویص در هر والیت مبادرت ورزیده است ،اما در قسمت
نکــه بــه
تألیــف و ترجمــه گام فراگـ یـری برنداشــته اســت .گــو ای 
نقــل از دانشــجویان افغــان در دانشــگاههای تاجیکســتان،
کت� که در دانشگاههای آن کشور
بخش قابلمالحظهای از ب
استفاده یمشود ،در ایران تألیف و ترجمه شده است .از نظر
گ
من وزارت علوم ایران در هماهن� با وزارت تحصیالت عایل
گ
افغانستان و تاجیکستان یمتوانند یک اتحاد علیم-فرهن� را
تحت یک عنوان مناسب در این راستا پدید آورند .این اقدام
ف
از یکطرف به غنامندی زبان فاریس کمک یمکند و از طر�
پیونــدهای علــی -فرهنـ گـی ســدههای پیشـ ی ن
ـ� را در ایــن عــر
ً
مجــددا احیــاء یمکنــد .مــن تمــدن را پدیــدهی انسـ نـا� ســوای
اعتقــادات متعــدد یمدانــم.
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«گسـ تـرش دانــش در دانشــگاهها بــرکنــش تفاهــی و ترابــی
یمگــذارد ،معذلــک نکت ـهی درخــور تأمــل ایــن اســت
نـ ی زـ� تأثـ یـر 
یق
کــه ه ـرگاه یــک دانشــگاه بــر اســاس اســتداللهای منط ـ یــا
مطابــق بــا اصــول عقالنیــت بهمثابــه یــک کارخانــه ســازماندیه
نکــه خــود واقــف باشــد بــه طــور
شــود ،در آن صــورت بــدون آ 
گ
غ�مســتقیم بــر رونــد «درک خــود» فرهنــی و هنجارهــای
ی
عوامــل اجتمــایع تأثـ یـر خواهــد گــذارد».
«یورگن هابرماس»
هابرماس رسالت دانشگاهها را عبارت از انتقال دانش از نظر
ت
ف� قابل بهرهبرداری ن
ن
صنع� به
(یع� هم رفع نیاز جامعهی
نس ـلهای متخصــص جدیــد و هــم اشــاعهی امــر آمــوزش در
سطح بسیار وسیع) یمداند .عالوه بر این ،وی معتقد است
خط� دیگر ی ز
ن� بر عهده
که دانشگاه سه مسئولیت یا رسالت ی
نکــه فارغالتحصیــان دانشــگاه بایــد از حداقــل
دارد :اول ای 
گ
توانا�هــای فوقکارکــردی یــا خــارج
ی
ویژ�هــای الزم در حــوزهی

از حد وظیفه برخوردار باشــند .رســالت دوم عبارت اســت از
گ
انتقال ،ی ن
تبی� و اشاعهی سنت فرهن� جامعه .سوم اینکه
دانشــگاه همــواره وظیف ـهای را ایفــا کــرده اســت کــه تعریــف یــا
تعیـ ی ن
ـ� حــد و حــدود آن کار چنــدان ســادهای نیســت .امــروزه
یمتــوان گفــت ایــن دانشــگاه اســت کــه خــودآگایه
بــه راحـ تـی 
ســیایس دانشــجویان را شــکل یمدهــد .در ایــن میــان شــمار
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عظیــی از نس ـلهای دانشــجویان بــدون هیچگونــه فعالیــت
یهشــدهی علــوم
یشــده ،بــدون مطالعـهی سازماند 
برنام هریز 
ســیایس ،بــدون آمــوزش ســیایس ،بــدون واحدهــای فعــال
ســیایس دانشــجو� ،بدون ت
کم�ین دخالت یا آگایه در رابطه
ی
ـجو� -در واقــع تحــت حمایــت یــک
بــا مســائل ًســیایس دانشـ ی
غ�ســیایس -در رشــتههای مختلــف علــوم بــه
نهــاد ظاه ـرا ی
ن
درع�حــال بــه طــور همزمــان بــر اســاس
تحصیــل پرداختــه و ی 
ً
ـا مؤثــر آمــوزش دیدنــد.
شــیوهای از نظــر ســیایس کامـ
گ
تشــد�
از خــال همــه اهــداف و رســالتهای دانشــگاه ،تربی 
(تربیــت شــهروند مطلــوب و انســان مــدرن) بــازده مطلــوب
و مفیــد دانشــگاه بایــد باشــد .تربیــت رسمایــه انسـ نـا� برنامــه
آشــکار دانشــگاه و تســهیل و تجهـ ی زـ� زمینــه کســب رسمایــه
اجتمایع برنامه پنهان آن اســت؛ اما تضاد میان رســالتهای
پرطمط ـراق دانشــگاه و واقعیــت کنـ ن
ـو� انکارناپذیــر اســت.
ف
برابری فرصتهای تحصیل ییک از اهدا� اســت که شــالوده
 .ف
هد� مشــخص یمکند هر ن�وی انســا�ن
یمســازد
دانشــگاه را 
ی
یمتــوان ب هطــور برابــر تربیــت شــود ،رشــد کنــد و از کنــار آن

ن
وارد شــبکه بــزرگ دانشــگاه و جامعــه گــردد؛ یعــی بــه رسمایــه
اجتمــایع نـ ی زـ� دســت یابــد.
در بســیاری مواقــع امــر نهفتــه در خشــونت ســمبلیک منجــر
یمشــود .اف ـراد متحمــل
تهــا 
بــه نابرابــری اجتمــایع در فرص 
گ
خشونت سمبلیک ،نه فقط به تربیت شد�کامل نیمرسند
که از شبکههای ت
گس�ده ی ز
ن� فاصله گرفته و رسمایه اجتمایع
نـ ی زـ� بــه دســت نخواهنــد آورد (یــا از را ههــای غـ یـر مـ شـروع و
ن
پنها� به دنبال آن یمروند) .به این ترتیب در چرخه نابرابری
دانشــگاه ،دانشــجویان ناخــودآگاه بــه ســمت فردگ ـر یا� ســوق
تهــای جمــی بـ ی ن
ـ�
شهــا و فعالی 
پیــدا یمکننــد و دســت ازکن 
خــود و دانشــجویان ،خــود و اســاتید وکل جامعــه یمکشــند.
ایــن اف ـراد بــه حاشــیه رانــده شــده ،از دانشــگاه نـ ی زـ� رسخــورده
یمشــوند.

گرچــه گرایــش آد مهــا در عــرکنـ ن
ـو� چــه در دانشــگاه و چــه
خارج از آن به سمت فردگر یا� کشیده شده است ،بااینحال
دانشگاه این امر را تشدید هم یمکند .ترک تحصیل کنندهها
و فارغالتحصیـ ن
ـا� کــه بعــد از اتمــام دوره دانشــگاه ب�کار
ضهــا در
یمماننــد و یــا از فضــای دانشــگایه بــه دلیــل تبعی 
تهــای اجتمــایع بهرهمنــد نشــدهاند ،رسمایــه
برابــری فرص 
اجتمایع مورد نیاز را از دست داده و نابودی صوری را تجربه
یمکنند .بدین ترتیب موانع اجتمایع درون و یب�ون دانشگاه
افـراد را از جم عگـرا� بــه فردگـرا� ســوق داده اســت .در چنـ ی ن
ـ�
ی
ی
ش�ایــی کارکردهــای هــر دو حالــت جم عگ ـر یا� و فردگ ـر یا� یــا
از بـ ی ن
یمشــوند و یــا حـ تـی منجــر
ـ� یمرونــد یــا دچــار ب�کارکــردی 

بــه کجکارکــردی یمگردنــد .در هــر یــک از ایــن مواضــع آورده
فردگ ـر یا� در نهایــت منجــر بــه مــرگ ســوژه [ذهنیــت مختــار،
گ�نده و تابع روح جمیع] یمشود .بدین ترتیب دیگر
تصمیم ی
نه جمعگر یا� کارکرد خواهد داشت و نه فردگر یا� تابع جمع.
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بینالمللی شدن آموزش
عالی در مسیر افق 1404

ن
ی ن
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یط دو دهــه گذشــته ،مفهــوم ی ن
ب�الملــی شــدن آمــوزش عــایل
مورد توجه و تأکید کشورهای مختلف قرارگرفته و به ییک از
تهــای اصــی دانشــگاهها در رسارس جهــان تبدیــل شــده
اولوی 
اســت .لــذا محققــان حوزههــای مختلــف در راســتای رســیدن
کشــورها بــه ایــن امــر مهــم ،عوامــل پیشبرنــده و بازدارنــده را
شناسـ یـا� و بــرریس کردهانــد .ب هطــورکیل توســعه در ابعــاد
گ
مختلــف اجتمــایع ،فرهنــی ،اقتصــادی و ...در گــرو تحقــق
ش
آموز� کشــور و تربیت نســل ن
نوی� از
اهداف بنیادین نظام
جوانان به عنوان موتور مولد هر جامعه بوده و امروزه قدرت
و تــوان علــی کشــورها بــر پایــه دانــش مــدرن ،اغلــب بیــش از
تأث�گذار و ی ن
تعی�کننده است.
قدرتهای نظایم و اقتصادی ،ی
بــه ایــن جهــت در ده ههــای اخـ یـر اکـ ثـرکشــورهای توســعهیافته
و درحــال توســعهی جهــان ،بخــش عظیــی از رسمای هگــذاری
خــود را بــه حوزههــای تحقیقــات و آمــوزش اختصــاص داده
و ســی در افزایــش درصــد تولیــدات علــی خــود نســبت بــه
درآمدهــای ناخالــص مــی دارنــد .در ایــن بـ ی ن
ـ�؛ موضــوع افزایــش
ن
و ارتقــای ســطح کیـیف دانشــگاهها ،تحــول در مبــا� مربــوط بــه
علومانسـ نـا� و نـ ی زـ� ارائــه الگوهــای نویــن ش
پی�فــت و توســعه،
از شــاخصهای مهــم وکلیــدی تحقــق اهــداف بنیادیــن نظــام
نحــال ایــن گونــه بــه نظــر
آمــوزش عــایل درکشــورها اســت .بــا ای 
یمرســد کــه تهیــه و تدویــن یــک الگــوی توســعهمحور و ســند

ی ن
مس� افق 1404
ب�الملیل شدن آموزش عایل در ی

گ
شهــای فرهنــی و اجتمــایع هــر جامعــه
باالدسـ تـی مبتـ نـی بــر ارز 
یمتوانــد گام مهــی در جهــت رســیدن بــه اهــداف بلنــد مــدت و
سیاس ـتهای کالن در ســطوح مختلــف باشــد.
مفهوم یب�نالملیل شدن آموزش عایل
امــروزه دانشــگاهها کــه بازتــاب ش
پی�فــت و توســعه رسمای ـهی
یمشــوند ،تحــت تأثـ یـر
انسـ نـا� در هــر جامعــه محســوب 
رویدادهــا و ش�ایــط جهـ نـا� ق ـرارگرفتــه و بــه عنــوان نهادهـ یـا�
ش
آموز�
برای حذف فاصله فناوری و تقویت مبادالت علیم،
گ
مطلو� برخوردار
و فرهن� میان ملل و فرهنگها از جایگاه
ب
شــدهاند .عــاوه بــر ایــن ،دانشــگاه از عوامــل مؤثــر در دگرگـ ن
ـو�
شیوه نگرش و رفتار ش
مس� رشد و توسعه
ب�ی
است که در ی
گ
اقتصــادی ،بهبــودکیفیــت زنــد� ،ایجــاد دانــش و مهــارت و نـ ی زـ�
تأمـ ی ن
تهــای شــغیل و افزایــش تولیــد در جامعــه بــه کار
ـ� فرص 
یمشــود .در راســتای تحقــق ایــن امــر ،تصمیمــات مهــم
گرفتــه 
گ
ن
و اسایس درخصوص توسعه ارتباطات یب� فرهن� کشورها
از طریــق دانشــگاه ،بــه ویــژه موضــوع ی ن
ب�الملــی شــدن نظــام
آمــوزش عــایل صــورت گرفتهاســت.
ب هطــورکیل فراینــد ی ن
ب�الملــی ســازی آمــوزش عــایل از لحــاظ
ن
نظــری عبــارت اســت از « فراینــد تلفیــق ابعــاد یب�الملــی،
گ
ین
تهــا ،کارکردهــا و
ب�فرهنــی و جهـ نـا� در اهــداف ،مأموری 
نـ ی زـ� ارائــه الگ وهــای نویــن در حــوزه آمــوزش عــایل» .گفتـ نـی
اســت کــه ایــن فراینــد تنهــا در دو دهــه اخـ یـر جایــگاه مهــی در
فرهنــگ واژگان آمــوزش عــایل پیــدا کردهاســت و پیــش از ایــن،
ـ� کشــورها ،امــور تحصیــی ی ن
یهــای بـ ی ن
ب�الملــی
توســعه همکار 
و دانشجویان ج
خار� مفاهیم اصیل بودند که بخش آموزش
نهــا بــود.
عــایل در ایــن حــوزه متعهــد بــه انجــام آ 
مولفههای اصیل یب�نالملیل شدن دانشگاهها
مطالعــات در حــوزه آمــوزش عــایل ی ن
ب�الملــی بــر اســاس
رویکردهــای نظــری متعــددی تبیـ ی ن
یمشــوند و اغلــب مؤیــد
ـ� 
رابطــه مثبـ تـی میــان ایــن فرآینــد و ارتقــای کیفیــت برنام ههــای
آمـ ش
ـوز� و دریس هســتند .بــا ایــن حــال ،تقویــت بنیــه تولیــدی
برپا� اقتصادی توانمند و پویا كه بتواند از یك ســو
كشــور و ی
پاسخگوی الزامات ش
ت
نا� از ی ن
جمعی� باشد و با
تأم� نیازهای
رشد تولید و عرضه كاالها و خدمات زمینههای زدودن فقر،
اســتقرار عدالــت و افزایــش رفــاه و ش
پی�فــت اجتمــایع را فراهــم
ن
آورد و از ســوی دیگــر در عرصــه رقابــت شــدید یب�الملــی بــر
تهــا و امكانــات نفــوذ كشــور در بازارهــای تجــاری جهــان
قابلی 
ت
ت
بیافزایــد ،مســتلزم گســرش و تعمیــق فرآینــد صنعــی شــدن و
بــهعبــارت دیگــر رشــد اقتصــادی ،دگرگـ ن
ـو� ســاختار ،تحــول
گ
تكنولوژیــك و توســعه پایــدار اجتمــایع و فرهنــی كشــور
اســت .در ایــن بـ ی ن
ـ� ارتقــا و توســعه کــی وكی ـیف آمــوزش عــایل

درکشــور ،تربیــت نـ یـروی انسـ نـا� عالــم ،ظرفیــت ســازیهای
علــی هم ـراه بــا گسـ تـرش پژوهشــکدهها و مراكــز تحقیقـ تـا� و
شهــا
یزیهــای کالن اجتمــایع باعــث افزایــش پژوه 
نـ ی زـ� برنام هر 
و تولیــد مقــاالت علــی در حوزههــای مختلــف شــده و راه را
برای رسیدن به اهداف چشمانداز جمهوری اسالیم در افق
 ۱۴۰۴همــوار نمــو د اســت.
در عـ ی ن
ـ� حــال ،ایــن گونــه بــه نظــر یمرســد کــه تحقــق فراینــد
ش
ین
ب�الملــی ســازی دانشــگاهها و حرکــت در مسـ یـر پی�فــت
و توســعه پایــدار منــوط بــه معاونــت و همــکاری نخبــگان،
اندیشــمندان و نـ ی زـ� سیاسـتگذاران کالن اجتمــایع و ســیایس
یهــا،
دانســت تــا بــا اعمــال ابعــاد مختلــف آن در برنام هریز 
موجبــات تحقــق عمــی ایــن مهــم را فراهــم ســازند.
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طر حهای گروه
ارزیا� و آسیبشنایس انجمنهای علیم دانشگاه فردویس مشهد
ب
گ
ف
ی ن
صن� دانشجویان در دانشگاه فردویس مشهد
تأث�ات فرهن� -اجتمایع شورای
تبی� و ارائه راهکارهای ارتقای ی
گ
دانشجو�
طرح تجربهنگاری فرهن� با تاکید بر مشارکت
ی

ارزیابی و آسیبشناسی
انجمنهای علمی دانشگاه
فردوسی مشهد

گ
ملیحه تابیع | کارشناس گروه مطالعات و برنامهریزی فرهن� -اجتمایع

در دوران جدیــد ،دانشــگاه کــه اصیلتریــن وظیفـهاش آمــوزش،
گ
تولید و تروی ــج پژوهش است یک رسالت فرهن� و اجتمایع
را نـ زـ� بــر عهــده گرفتــه و آن تربیــت شــهروند جامعــه مـ ن
ـد� و
ی
آمــوزش بهـ تـر زیسـ ت ن
ـ� در جامعــه اســت .دانشــگاه عــاوه بــر
تربیــت متخصــص بایــد شــهروند متعهــد نـ ی زـ� پــرورش دهــد .در
نهــای
نهــای علــی ،کانو 
ایــن راســتا نهادهـ یـا� هماننــد انجم 
گ
فرهنــی هـ نـری و ...در مسـ یـر رســالت جدیــد دانشــگاه تشــکیل
ـجو� ب ـرای تحقــق ایــن
شــدهاند .انجم 
نهــای علــی دانشـ ی
ز
انگ� علیم در سطح دانشگاه
رسالت ،با ایجاد فضای نشا 
ط ی
نهــا در جریــان
یمتواننــد نقشآفریــن باشــند .فعــاالن ایــن انجم 
کارگــرویه،
تشــان ،توانمند 
فعالی 
یهـ یـا� از قبیــل مهــارت ِ
مهــارت تبدیــل ایــده بــه عمــل ،مهــارت ارتبــاط ،مهــارت
مدیریــت و اج ـرا ،مهــارت تأمـ ی ن
ـ� هزین ههــای مــایل ،مهــارت
هماندیـ شـی ،آزاداندیـ شـی و تفکــر انتقــادی را کســب یمکننــد.
تهــا خـ ج
ـرو� دانشــگاهها را در عمــل
یهــا و مهار 
ایــن توانمند 
شایســتهتر و توانمندتــر یمکنــد.
انجمــن علــی ،سـ ن
ـازما� داوطلبانــه اســت کــه بــر اســاس توافــق
و مشارکت داوطلبانه گرویه از افراد متخصص در یکرشته
یمشــود .در ایــن تعریــف داوطلبانــه بــودن،
علــی ،تشــکیل 
ایده دانشگاه «99
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تخصــی بــودن و مشــارکت متخصصــان تأکیــد شــده اســت.
گ
ویژ�های انجمنهای علیم شامل :استقالل و خودمختاری
گ
گ
ـکا�؛ خودبســند�؛
و عــدم وابســت� بــه دولــت؛ خوداتـ ی
غ�بروکراتیک
دموکراتیک بودن؛ دارای جایگاه وپایگاه مردیم؛ ی
بــودن؛ بــاز بــودن بــه روی تجربــه و نــوآوری؛ انعطافپذیــری
بهویژه در ارتباط با ش�ایط اجتمایع و تطابق با خواستههای
مــردیم؛ کارآمــدی و مؤثــر بــودن در جلــب مشــارکت مــردیم؛
تعامــل بــا هــم در همــه ســطوح محــی و مــی و حـ تـی ی ن
ب�الملــی
در قالــب جامعــه مـ ن
ـد� اســت (عبداللــی ,1381 ,ص.)53 .
ً
نهــای علــی عمیقــا بــر مـ ی زـ�ان آگایه و تغیـ یـر در
فعالیــت انجم 
نــوع مطالبــات شــهروندان تأثـ یـر داشــته و همــکاری ایــن نهادهــا
یهــای
گ� 
بــا سیاس ـتگذاران دولــت ،بهبــود کیفیــت تصمیم ی
علیم و ت
گس�ش فرهنگ پژوهش در جامعه را به همراه دارد
(قدییم .)1391 ,عضویت درانجمنها باعث افزایش تجربه
ش
ش
پژوه� دانشجویان یمشود ،هم ی ن
چن� مشارکت
آموز� و
ت
دانشــجویان را بــا اســاتید در ابعــاد گوناگــون بیشــر یمکنــد و
نهــای علــی بــه
یمبــرد .دالیــل اهمیــت انجم 
انگـ ی زـ�ه افـراد را بــاال 
گ
چند مقوله تقسیمبندی یمشود :علیم ،فرهن� ،اجتمایع،
ق
(ام�یــان زاده.)1390 .et al ,
فــردی ،ســیایس ،اخــا� ی
نهــا
ـجو� بــودن فعالیــت تشــکلها ،مواجهــه مســتمر آ 
دانشـ ی
ز
تگـ یـری علــی-
بــا بخــش اداری ،فعالیــت جمــی و نـ یـ� جه 
مس� فعالیتها قرار
تخصیص موانع و مشکالت زیادی را در ی
دانشجو� دارای
یمدهند .با وجود این که انجمنهای علیم
ی
خ
کارکردهای آشــکار و پنهان متعددی یمباشــند اما بر� از این
تهــای
کارکردهــا نتایــج زیــانآور دارنــد و باعــث انحـراف فعالی 
مس� اصیل خود یمشوند؛ بنابراین ییک از نکات
انجمنها از ی
مهم در آسیبشنایس انجمنهای علیم شناخت اهداف و
کارکردهــای انجمنهاســت (متـیق دسـ ئ
ـتنا� & متـیق ,1386 ,
بشــنایس هــر پدیــده داللــت بــر آن دارد کــه
ص .)268 .آسی 
خ
غ�عادی یمباشد و
بر� از ساختها وکارکردهای آن در حد ی
مس� عادی خود خارج
این باعث شده است تا آن پدیده از ی
ب شــنایس اجتمایع،
شــود .در جامعه شــنایس خاســتگاه آســی 
یمهــا و نابسـ ن
ـاما�های اجتمــایع اســت.
مطالعــه علــی ب�نظ 
ـجو� از
ـ
ش
دان
ـی
ـ
ل
ع
ـای
ـ
ه
ن

انجم
ـنایس
بشـ
ض�ورت آسی 
ی
ف
وظای� هستند
آنجاست که این انجمنها دارای کارکردها و
یمگـ یـرد امــا ممکــن اســت
کــه در راســتای توســعه علــی انجــام 
شهــا و مشـ ت
ـکال� روبــرو شــوند کــه باعــث
در ایــن مسـ یـر بــا چال 
گ�ی مســائیل گــردد( .همــان .ص )247
شــکل ی
روش تحقیق
»100ایده دانشگاه

هــدف پژوهــش حـ ض
نهــای
ـا� بــرریس آســیب شــنایس انجم 
دانشجو� و ارائه راهکار برای حل آنهاست؛ بنابراین
علیم
ی
پژوهــش از جهــت هــدف کاربــردی و بــه لحــاظ رویکــرد ،کیـیف
ف
اســت .همچنـ ی ن
توصی�-تبییـ نـی اســت .در
ـ� شــیوه تحلیــل
پژوهش ف
کی� با توجه به ماهیت آن ،مطالعه عمیق و همه
یمگـ یـرد (هاوپفــل 1997 ،بــه
جانبــه روی پدید ههــا صــورت 
ن
ف
نقل گلافشا� .)176 :1387 ،آنچه در پژوهش کی� مهم
اســت تأکیــد بــرکیلنگــری ،حرکــت از مشــاهده جزئیــات رفتــار
و الگوســازی آن بــه ســوی نظری هســازی ،منطــق اســتقر یا�،
تگ ـر یا� و توجــه بــه تمامیــت پدیــده اجتمــایع اســت
طبیع 
(بــه ب�،
.
:1381
 )582بــه منظــور واکاوی دقیــق عملکــرد و
نهــای علــی دانشــگاه و اســتخراج نقــاط قــوت
ش�ایــط انجم 
و ضعــف آن عــاوه بــر بــرریس اســنادی ی ن
(آی�نامــه و گ ـزارش
نهــای علــی)؛ از مصاحب ههــای عمیــق نـ یـ�ز
عملکــرد انجم 
گ
استفاده گردیدکه در این بخش با مدیر فرهن� ،دانشجویان
نهــای علــی و کارشــناس ایــن بخــش مصاحب ههـ یـا�
انجم 
صــورت گرفــت.
بــه منظــور فراهــم کــردن پاســخ بــه ســئواالت اصــی ایــن
پژوهــش ،مصاحب ههــای نیمــه ســاختیافته اج ـرا شــد .بــه
اهنما�هــای
ی
ایــن منظــور بــا بــرریس جوانــب موضــوع کــه بــا ر
نهــای علــی بــه دســت آمــده بــود ،مجموعــه
کارشــناس انجم 
ت
ـئواال� ب ـرای مصاحبهنامــه تدویــن و در گفتوگوهــای
سـ
حضــوری بــا  24مطلــع کلیــدی (شــامل مدیــر قبــی مدیریــت
گ
تهــای داوطلبانــه ،دانشــجویان و اعضــاء
فرهنــی و فعالی 
نهــای علــی گروههــای آمـ ش
ـوز� ،دبـ یـر دانشــگاه
فعــال انجم 
نهــای علــی گروههــای
غ�فعــال انجم 
انجمــن علــی ،اعضــاء ی
آمـ ش
ـوز� ،دبـ یـران دانشــکده انجمــن علــی) در میــان گــذارده
شــد .بــه طــورکیل  290کــد در مرحلــه اول از متــون پیــاده شــده
اســتخراج گردیــد و در مراحــل بعــد بــر اســاس موضــوع تحقیــق
مقــوالت محــوری دســتهبندی و طبقهبنــدی شــد .ازکدهــای
اســتخراج شــده  129کــد مربــوط بــه مزایــا و نقــاط قــوت
انجمن علیم و  161کد به مسائل و مشکالت انجمن علیم
اختصــاص دارد.
شهــای پیــش روی انجمــن علــی از نــگاه
مســائل و چال 
کارکــردی تفسـ یـر شــدند .بـرای ایــن منظــورکارکردهــا (مفاهیــم
مســتخرج) بــر مبنــای رویکــرد نظــری کارکردگ ـر یا� ســاختاری
ب هصــورت مؤلفــه آشــکار و پنهــان در نظــرگرفتــه شــده اســت.
بـرای آشــکار شــدن ارتبــاط ایــن بعــد کارکــردی ،بعــد دیگــری نـ ی زـ�
ن
ت
در قالب مفاهیم از پیش ی ن
سازما� و
تعامال�،
مع� (فردی،
ین
آی�نامـهای) منظــور شــد .کارکردهــا در واقــع همــان مقــوالت و
کدهـ یـا� هســتند کــه از بطــن مصاحب ههــا اســتخراج شــدهاند؛
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تهــای کارکــردی انجمــن علــی چــه بــه صــورت
بنابرایــن فعالی 
بالقــوه و چــه بالفعــل بــا ایــن نــگاه مــورد بــرریس ق ـرار گرفــت.
تهــا و
مزایــا و نقــاط قــوت انجمــن علــی بــه عنــوان ظرفی 
تهـ یـا� بودنــد کــه از ســوی
نتایــج حاصــل از برنام ههــا و فعالی 
مصاحب هشــوندگان بیــان شــدند .آن چــه بــه عنــوان مســائل،
نهــای علــی مطــرح شــدند،
شهــا و نقــاط ضعــف انجم 
چال 
نسـ ن
ـازما�
تهــای بالفعــل درو 
برنام ههــای اجراشــده ،فعالی 
نسـ ن
ـازما� انجمــن علــی بودنــد کــه مصاحبــه شــوندگان
و برو 
ً
خ
ز
بدان اشارهکردند .بر� از فعالیتها و برنامه ین� غالبا بدون
کارکــرد و خنـ ثـی بودنــد .اینکــه چــه برتــری و تمایــزی بـ ی ن
ـ� انجمــن
ـجو� وجــود دارد کــه یمتوانــد
علــی و دیگــر تشــکلهای دانشـ ی
انگـ ی زـ�ه ورود بــه ایــن انجمــن باشــد ،مزایــا و نقــاط قــوت انجمــن
محسوب یمشدند .منظورازمزایا ونقاط قوت انجمن علیم
ً
کردها� است که اوال ظرفیتهای بالقوهاند
آن درسته ازکار
ی
ً
دستاوردها� هستند که اعضای درونگرویه انجمن
و ثانیا
ی
ن
سازما� از آن بهرهمند شدهاند.
علیم ،افراد و واحدهای برون

اگــر چــه بســته بــه موقعیــت و نــوع نــگاه مصاحبــه شــوندگان،
برداشتها ممکن است در خصوص مزایا و معایب متفاوت
باشــد.
یافتهها
بــر مبنــای پیشزمینــه نظــری کارکردگـر یا� ســاختاری ،تجزیــه و
تحلیل یافته در قالب کارکردهای آشکار و پنهان ،کارکردهای
مثبــت و من ـیف و ب�کارکــردی صــورت گرفتنــد .یافت ههــای
تحقیــق در ســه بخــش مزایــای انجمــن (شــامل کارکردهــای
مثبــت آشــکار و پنهــان) ،مســائل انجمــن (شــامل کارکردهــای
ف
من� و ب�کارکردی آشکار و پنهان) و راهکارهای حل مسائل،
بــه تفکیــک مــورد بحــث و بــرریس ق ـرارگرفتهانــد.
مزایا
منظــور از مزایــا و نقــاط قــوت انجمــن علــی ،آن درســته از
ً
ً
تهــای بالقوهانــد و ثانیــا
کارکردهـ یـا� اســت کــه اوال ظرفی 
دستاوردها� هستندکه اعضای درونگرویه انجمن علیم،
ی
نسـ ن
ـازما� از آن بهرهمنــد شــدهاند.
اف ـراد و واحدهــای برو 

ت
تعامال�

ن
سازما�

تعامالت درونگرویه
تعامالت ی ن
ب� دانشگاه
تعامالت یب�وندانشگاه

ش
آموز�
ارائه خدمات
گ�ی از ظرفیت اساتید
بهره ی
وجود پشتوانه مایل
شکوفا�
محیط مناسب
ی
استعداد

فردی

ت
تعامال�

ن
سازما�

افت تحصییل
قالبها و برنامههای تکراری و
بدون خالقیت
ایجاد نگاه ف
من� استاد به
دانشجو
هدررفت زمان
طل� و سلطهخوایه
قدرت ب

سطح ی ن
پای� همکاری در
فضای دانشگاه
ال�گری سیستیم
ب
عدم تحقق کار تییم
عدم همکاری تشکلها
موازی کاری
فقدان انتقال تجربه

محافظهکاری اداری و سیستیم
تبعیض ی ن
ب� انجمنها
مشکالت مایل و فاکتورها
تخلفات مایل
ازدیاد انجمنها
ین
مسئول�
تدب�ی
ب� ی

فردی
یادگ�ی مهارتهای اجتمایع
ی
اگ�ی مهارتهای شغیل
فر ی
گذران اوقات فراغت
افزایش شأن اجتمایع

آی�ننامهای
ی
تعی� خط ش
ین
م� درست
ت
عملیا� وکاربردی شدن
آموزشهای دانشگایه
قائدهمند شدن فعالیتها

آی�ننامهای
ی
عدم شفافیت مایل
گ�ی
ایرادات فرایند مجوز ی
عدم وجود تقویم اجر یا�
ت
باالدس�
ب�توجیه به اسناد
ً
یا� رصفا کیم فعالیتها
ارز ب
تخصیص ناصحیح امتیازها
عدم تناسب ی ن
آی�نامه با
ش�ایط فعیل
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معایب
ً
نکــه
عمومــا در نــزد مصاحبهکننــدگان تعریــف مشــخیص از ای 
چ�ها� مسئلهاند و چه ی ز
ز
ها� مزیت وکارکرد درست
چ� ی
چه ی ی
نطــور کــه مزایــا در نــزد اف ـراد
انجمــن ،وجــود ندارنــد .هما 
مختلــف متفــاوت بودنــد ،مســائل بیــان شــده نـ ی زـ� بــه همـ یـ�ن
ترتیــب هســتند .در عـ ی ن
ـ� حــال نکت ـهای کــه بایــد بــه آن توجــه
کرد این است که همه مسائل بیان شده از سوی اشخاص،
یا علتهای موجود نامطلوب بودند و یا معلول آن علتها
بهعنوان نتیجه یک فعالیت در انجمن .مسائیل که در ادامه
ن
ت
سازما� و ی ن
آی�نامه آمده است.
تعامال�،
در سطوح فردی،
مســائل انجمــن بـرای افـراد زمـ نـا� مطــرح اســت کــه زیـ نـا� بـرای
گ
یعشــان بــه وجــود آورد .افــت
اعضــاء در زنــد� فــردی و اجتما 
تحصیــی کــه مهمتریــن مســئله و دغدغــه فــردی اعضاســت و
هــدر دادن زمــان نمــود بــارز آن اســت کــه ممکــن اســت متأثــر
از عــدم یادگـ یـری مدیریــت زمــان ،برنام هریــزی و اولویتبنــدی
کار باشد .خ
بر� مسائل ممکن است نشأت گرفته از ساختار
ن
نســازما� باشــند و یــا از طــرف اعضــاء بــه وجــود
درون و برو 
یمآیند؛ اما این به معنای آن نیست که اعضا خود را مقرص
دانسته باشند .مسائیل همچون عدم خالقیت در برنامهها،
عــدم پایبنــدی بــه قانــون و ک ـمکاری در بـ ی ن
ـ� اعضــا و اســاتید
ها� از این موارد هستند .به طور مثال عدم خالقیت
نمونه ی
در برنام ههــا ممکــن اســت از طــرف اعضــا باشــد ،امــا منشــأ آن
ن
غ� از خود فرد باشــند یا فضای حاکم
یا ممکن اســت کســا� ی
بر انجمن اجازه خالقیت را به آنان ندهد .این که افراد خود
را در خصــوص مســائل فــردی مـ بـرای از مشــکالت پیشآمــده
یمداننــد ،بــه گونـهای یــک مســئله اجتمــایع اســت کــه نیازمنــد
بــرریس و توجــه ویــژه اســت.
شهــای اجتمــایع اف ـراد بــه گون ـهای هســتند کــه هرگــز در
نق 
باال� از رصاحت و دقت تعریف نشدهاند،
واقعیت با درجه ی
ق
بنابرایــن جــا ب ـرای تعبـ یـر و تفسـ یـر بــا� یمگذارنــد .ناســازگاری
در تعریــف نقــش محولــه موجــب بــه وجــود آمــدن مشــکل
ق
یمشــود .اتفــا� کــه در موقعیــت رده
ســاختاری و عــدم تعــادل 
ـتیا� بــه
بــاالی اعضــای انجمــن یمافتــد ایــن اســت کــه بــا دسـ ب
شهــا حــدی از قــدرت را بــه دســت یمآورنــد کــه موجــب
آن نق 
ـ� طرفـ یـ�ن
ســلطهخوایه ،قدرتطلـ بـی و عــدم اعتمــاد بـ ی ن
یمشــود .اســتمرار دبـ یـران در ســمتها نـ ی زـ� نتیجــه ایــن موضــوع

یمشــود دارنــدگان قــدرت ،جهــت
باشــد .ایــن امــرگایه باعــث 
ال�گــری و سوءاســتفاده از
حفــظ موقعیــت خــود دســت بــه ب 
نواقــص ی ن
آی�نامــه در خصــوص انتخابــات انجمــن بزننــد.
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تعب� مزایای فردی همچون دستیا� به شأن و ن ز
م�لت
با این ی
ب
و دید هشــدن ،مســائیل هســتند کــه علــل گرایــش اعضــای
انجمــن بــه قدرتطلـ بـی ،حفــظ تمامیــت آن و حـ تـی تــرس از
نکــه همـ ی ن
ـ� مزایــا خــود معلــول و
دســت دادن آنانــد .حــال آ 
ت
نشات گرفته ازگمنایمها ،وجود سلسلهمراتب طبقا� حاکم
گ
بر جامعه ،فضای دموکر ی ز
ات�ه جامعه و دانشــگاه و خودکام�
هســتند .لــذا عطــش ن ز
تخــوایه نهتنهــا مســئله درون
م�ل 
انجمن علیم اســت که علت به وجود آمدن مســائل دیگری
هــم شــده اســت.
یافت ههــای مصاحب ههــا نشــان داد تعامــات و روابــط ســازما�ن
ین
ب� افراد در نقشها و موقعیتهای مختلف بسیار محدود
ز
ن
اســت .درعـ یـ� حــال ســویهی پنهــان تعامــات نـ یـ� میــل بــه
ت
یهــای درون و
ال�گر 
منافــع گروههــای خــاص و بــه عبــار� ب
نسـ ن
ـازما� دارد .ایــن مســئله هــم از ســوی اعضــای انجمــن
برو 
وجــود دارد و هــم متوجــه ســایرگروههــای دانشــگایه هســت.
عدم تحقق کارتییم وگرویه که تأکید زیادی ی ز
ن� بر آن شده
اســت بــه ایــن علــت بــه وجــود یمآیــد کــه افـراد منافــع شــخیص
ال�گــری،
خــود را درگــرو فعالیــت جمــی نیمبیننــد و روی بــه ب 
غ�رسیم در انجمن و تصمیمات فردی یمآورند.
انجام امور ی
تحقــق نیافـ ت
ن
گ�ی مســائل دیگــری از
ل
ـک
ـ
ش
ـت
ـ
ل
ع
ـی
ـ
ی
ت
کار
ـ�
ی
قبیل عدم تقسیمکار ،عدم همکاری با سایر تشکلها و انجام
غ�رســی شــده اســت.
غ�کاربــردی و ی
برنام ههــای ی
تعامــات ناقــص نــه فقــط در درون انجمــن علــی بلکــه در
شهــای دانشــگاه و اف ـراد بــا انجمــن نـ ی زـ� بــه چشــم
ســایر بخ 
یمخــورد .نتایــج بــرریس محتــوای مصاحب ههــا نشــان داد افـراد

تأکیــد ف ـر ن
یهــا و مــوازیکاری درون و
ال�گر 
ـود
ـ
ج
و
ـر
ـ
ب
اوا�
ب
نسـ ن
ـ� مســائیل نمــود آشــکار امــا من ـیف
ـازما� دارنــد .چنـ ی ن
برو 
تهــای بالقــوه انجمــن علــی اســت.
ظرفی 
باال�
استفاده از تجاربکاری اعضای سابق انجمن ،اهمیت ی
ن
سازما� دارد .اذعان ث
اک�یت افراد
برای تعامالت درون و برون
مصاحب هشــونده بــر عــدم تجرب هنــگاری و قطــع روابــط اف ـراد
ـازما� در دورههــای قبــل و بعــد ،خــأ ارتبــایط و تعامـ ت
سـ ن
ـا�
یگــری،
را نشــان یمدهــد .اف ـراد بــه محــض اتمــام دوره تصد 
تماییل به ادامه همکاری با انجمن و اعضای جدید ندارند زیرا
منفعت شخیص برای افراد ندارد .بر این اساس یمتوان ادعا
نمــود کــه بـ خ
ـکوفا� و
ـر� از ایــن افـراد بــا هــدف تعــایل علــی ،شـ
ی
تحقــق اهــداف متصــور انجمــن علــی مســئولیت نیمپذیرنــد
بلکــه در تــاش بـرای تقویــت و بهبــود حــال و آینــده موقعیــت
خود هســتند.
ن
ت
مســائل ســاختاری و ســازما� انجمن علیم بیشــر مورد اشــاره
واقــع شــده اســت .برنام ههــای نامرتبــط بــا اهــداف انجمــن،
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کاهش فعالیتها ،حاشیهها و مشکالت برنام هریزی و اجرای
برنام ههــا و نـ ی زـ� مســائل مــایل معطــوف بــه حــوزه ســاختاری و
ن
ن
سازما�اند .خ
تهدیدها� هستند
سازما�،
بر� از این مسائل
ی
تبدیــل بــه آســیب در انجمــن علــی شــده و بــه وجــود آورنــده
ت
مشکال� دیگرند .برگزاری برنامههای نامرتبط ،فاکتورسازی
یهــا از ایــن مواردنــد.
و تبعیــض در داور 
تن
پرداخ� به برنامههای خارج از چارچوب
ییک دیگر از مسائل،
ً
نهــا بــه
اســت کــه معمــوال جــزو کارکردهــای پنهــان ایــن انجم 
شمار یمآیند .از آسیبهای انجمنهای علیم این است که
گ
بیشـ تـر بــه برنام ههــای جانـ بـی از جملــه برنام ههــای فرهنــی یــا
برگزاری اردو فکر یمکنند .مسائل اجتمایع ،رفایه و تفرییح
مســائل علیم را متأثر ســاختند و علم و ســاختارهای آن ت
کم�
نهــای
یمگـ یـرد .از ایــن رو دغدغ ههــای انجم 
مــورد توجــه قـرار 
ض
ت
علــی در دوران حــا� بــه بنبســی یممانــد کــه فعــاالن آن بــه
دانشجو� ،جشنهای درونگرویه
دنبال برگزاری اردوهای
ی
ً
ن
سخ� نا� با حضور اساتید هستند.
و نهایتا برگزاری جلسات
ـجو�
تهــای انجم 
بخــش اعظــم فعالی 
نهــای علــی دانشـ ی
رصف مســائیل از قبیــل شــب شــعر ،جشــن فارغالتحصیــی
گ
یمشــود (حسـ ن
ـی� .)1386,در نــگاه اول کارکــرد
و امــور فرهنــی 
نهــا در روزنامــه و مجلــه ،برگ ـزاری اردوهــا،
و فعالیــت انجم 
یمشــود ،این امر باعث انحراف
نمایشــگاه و ســمینار خالصه 
نهــا از مسـ یـر اصــی خــود شــده وکاهــش توجــه اســاتید
انجم 
ئ
یق
و اعضــای هیئــت علــی را بــه دنبــال دارد (مت ـ دســتنا�.
مت ـیق .)1386،
داش� ی ن
تن
قوان� شفاف و قابل اجرا
مهمترین رکن هر سازمان،
ن
آی�نامه و اساسنامه
است که ممکن است قانون عمویم یا ی
یصــاح بتواننــد آن را
داخــی باشــد؛ بــه گون ـهای کــه اف ـراد ذ 
تهــا و برنام ههــای ســازمان بــه اج ـرا درآورنــد.
در فراینــد فعالی 
ت
ن
آی�نامــه و کاســیهای ســازمان
گرچــه بــه رصاحــت نواقــص ی
بیــان نشــدهاند ،امــا بســیاری از ایــن مســائل ربــط مســتقیم
ً
نهــا دارنــد .ازجملــه مســائیل کــه
غ�مســتقیم بــا آ 
و بعضــا ی
آی�نامه وز ت
مصاحب هشــوندگان در خصوص ســازمان و ی ن
ار� و
داخیل انجمن علیم عنوان کردهاند اجرا نشدن درست آن و
عدم شــفافیت اســت .مبنای کار هر ســازمان و نهادی ی ن
قوان�
و مقــررات شــفاف آن اســت .از ایــن رو ای ـرادات ی ن
آی�نامــه و
اساســنامههای داخــی ،آســیب جــدی ب ـرای انجمــن علــی
یمباشدکه ب�توجیه به مواد و مصادیق آن ،اجرای ناقص و
ت
نادرست در سازمان و ی ن
نارضای�
ب� اعضای انجمن ،موجب
فعاالن انجمن شــده اســت .به طوری که مصاحب هشــوندگان
ین
آی�نامهها را به گونهای آرمانگرایانه یمدانستند و معتقدند
تهــای روز نبــوده و نیازهــای
ه مراســتا و همزمــان بــا فعالی 

دوران فعــی انجمــن را پوشــش نیمدهــد .روابــی کــه خــارج
از چارچــوب برنام ههــا و اهــداف انجمــن علــی باشــد ،بخـ شـی
متأثر از ابهامات و عدم شفافیتهای ی ن
آی�نامه انجمن است.
ـ� ی ن
چنـ ی ن
طمـ شـی کیل را ب ـرای دانشــجویان در
آی�نام ـهای کــه خ 
یمشــود دانشــجو
نظــر داشــته باشــد ،از یــک طــرف موجــب 
ـکوفا�
فضــای بازتــر و آزادتــری بـرای بــروز خالقیــت و خودشـ
ی
ف
داشته باشد و از طر� ممکن است موجب سوءاستفاده از
آن نـ ی زـ� بشــود.
راهکارها
راهکارهــای پیشــنهادی از ســوی مصاحب هشــوندگان ب ـرای
شگـ یـری و حــل مســائل و مشــکالت و رفــع آســیبهای
پی 
ت
انجمــن ،در دو بخــش عملیــا� (کاربــردی) و تئــوری (بنیــادی)
آمــده اســت .راهکارهــای عملیـ تـا� ب ـرای حــل مســائل تعامــی
و سـ ن
ـازما� مطــرح شــدهاند ،در مقابــل راهکارهــای تئــوری بــه
ت
کاس�های ساختاری و مشکالت ی ن
آی�نامهای عنوان
موازات
شــدهاند.
پیشــنهاد راهکارهــای تئــوری بــر اصــویل چــون تمرکــز بــر علــی
تهــا ب هصــورت
تهــا و برنام ههــا ،ارزیـ بـا� فعالی 
بــودن فعالی 
کی ـیف  ،اســتفاده از تجــارب ی ن
ب�الملــی و بــویم کــردن آن،
همــکاری انجمــن بــا واحدهــای علــی و پژوهـ شـی و اصالحــات
آی�نام ـهای (وز ت
ین
ار� ،داخــی) متمرکــز هســتند کــه از ســوی
مصاحبــه شــوندگان ارائــه شــدهاند.
ن
پیشــنهاد راهکارهــای عملیـ تـا� مبتــی بــر نظــارت دقیــق
غ�جانبدارانــه ،کارگاه توانمندســازی اعضــای
کارشناســانه و ی
فعال باکمک اعضای سابق ،جذب اساتید از طریق امتیازات
علــی و مــایل ،اســتفاده از فضــای مجــازی تعامــی وگزینــش
کارشناســان و مدی ـران ثابــت و توانمنــد اســت کــه در قالــب
ـگ�ی
فعالی 
تهــای ســاختاری در جهــت رفــع آســیبها و پیشـ ی
از مســائل و مشــکالت جدیــد مطــرح شــدهاند .راهکارهــا بایــد
توانا�هــای
ی
تهــا ،امکانــات و
بهگون ـهای باشــند کــه بــا ظرفی 
موجــود ه مخـ ن
شفــرض راهکارهــا
ـوا� داشــته باشــند .بــا ایــن پی 
بایــد تهیــه ،برنام هریــزی و اســتفاده شــوند .ض�ورت فعــی بایــد
گ�انــه باشــد تــا در آینــده مســائل
توجــه بــه راهکارهــای پیش ی
موجــود تبدیــل بــه آســیبهای جــدی نشــوند .ضمــن اینکــه
راهکارهــا بایــد قابلیــت ایــن را داشــته باشــند کــه از مشــکالت
موجــود کاســته و بــه حــل آســیبهاکمــک کننــد .بدیــن منظــور
گ
یمشــوند در چهــار زمینــه فرهنــی،
ها� کــه شناسـ یـا� 
آســیب ی
یمشــوند
اجتمــایع ،اقتصــادی -مــایل و اداری دســتهبندی 
و راهکارهــا نـ ی زـ� در راســتای همـ ی ن
ـ� زمین ههــا ب ـرای هــر یــک از
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یا� و آسیبشنایس انجمنهای علیم دانشگاه فردویس مشهد
ارز ب

ـتیا� بــه راهــکار ،ابتــدا بایــد
آســیبها ارائــه یمگردنــد .بـرای دسـ ب
آســیبها را مــورد توجــه ق ـرار داده و ســپس در مسـ یـر حــل
تهــا
تهــا و نقــاط قــوت و ظرفی 
آســیبها بــر مبنــای فرص 
موجــود انجمــن ،راهکارهـ یـا� بــه دســت آورد.

ت
تعامال�

ن
سازما�

تن
گذاش� فعالیت
به تجربه
انجمنها در سطح میل
گ�ی از تجارب دیگر
بهره ی
کشورها
گ�ی از آراء و نظرات
بهره ی
دانشجویان توسط اساتید
مشاور
حذف حس رقابت
ین
ب�رشتهای شدن فعالیتها

سنجش ف
کی� فعالیت انجمنها بهتناسب رشته،
تعداد انجمنها ،نوع فعالیتها و علیم بودن
برنامه
مشخص نمودن حیطه همکاری دانشکده در
برگزاری برنامهها با قالبهای متنوع
توجه به ساختار مرکزی
یا� فعالیتها بهتناسب تعداد دانشجویان هر
ارز ب
رشته
تشکیل کمیته حمایت و نظارت
اسپانرس برای برنامههای خاص
انتخاب کارشناس نظارت مایل

آی�نامهای در سطح وز ت
حل مشکالت ی ن
ار� و
قوان�ن
شفافسازی
ی
تخصیص بودجه واضح
گ�ی
تسهیل فرایند مجوز ی
تأکید بر مأموریتمحور شدن فعالیت
انجمنها
امتناع ی ن
آی�نامه از ثبات شخص در سیستم
تنظیم ش�ح وظایف بهتناسب اعضاء و
سمتهایشان
تخصیص بودجه برنامه محور

ت
تعامال�

ن
سازما�

فعالتر شدن اساتید مشاور در انجمن علیم
ایجاد مزایا برای ایدههای اساتید
گ
ایجاد تعامل ی ن
ب� مدیر فرهن� ،معاون آموزش
دانشکده و دانشجویان در قالب جلسات
غ�رسیم
ی
استفاده از فضای مجازی در تبلیغات و
اطالع ن
رسا�ها
ایجاد کانال ارتبایط برای انتقال تجارب گروههای
قبیل
ت
بیش� با اساتید جهت سهولت درکار
امکان تعامل

ایجاد و فعالتر نمودن کارگروهها و بازرسها
دب� در دانشگاه
جهت کاهش حساسیت نقش ی
یا� فعالیت انجمنهای علیم
ارز ب
�ربط
جلوگ�ی از برنامههای ب 
ی
تشکیل جلسات توجییه مدیران گروه ،اساتید
تغی� سمتها
و امور عمویم با ی
انتخاب کارشناس ثابت و نزدیک به دانشجو
اعطای امتیاز به فعاالن انجمن
دب�ان در دانشکدهها
تشکیل جلسه شورای ی

فردی
برگزاری کارگاههای
نما�
مستندسازی و باز ی
فعالیتها ،شیوه کار جمیع،
ارتباط مؤثر ،روابط عمویم و
توانمندسازی
برریس ظرفیت و پتانسیل
ورودیهای جدید
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آی�ننامهای
ی

تبیین و ارائه راهکارهای ارتقای تأثیرات
فرهنگی -اجتماعی شورای صنفی
دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد

ن
ئ
ی ن
م�زا� | استادیار گروه علوم اجتمایع دانشکده ادبیات و علوم انسا�
حس� ی

بیانمسئله
ـجو� در مدیریــت دانشــگاه و
امــروزه نقــش جامعــه دانشـ ی
حوزهی دانشجو� در حال ت
گس�ش است .این امر در ایجاد
ی
ـجو� قابــل مشــاهده اســت .بــدون
ـ
ش
دان
ـف
ـ
تشــکلهای مختل
ی
شــک هرقدر این تشــکلها کارشــنایستر ایجاد و توســعه یابند
دانشجو� و افزایش عملکرد
عالوهبر بهبود ش�ایط جامعهی
ی
آمـ ش
ـوز� و تحصیــی آنــان باعــث بهبــود مدیریــت واحدهــای
دانشــگایه نـ ی زـ� خواهــد شــد.
در ســالهای اخـ یـر ،دانشــگاهها تــاش نمودنــد فضـ یـا�
مناس ـبتری ب ـرای مشــارکت دانشــجویان در اداره دانشــگاه
در حوزههــای مختلــف فراهــم کننــد .تشــکیل شــورای صن ـیف
دانشجو� گایم در این راستاست ،ویل مشارکت دانشجویان
ی
ها�
ی
ـوار
ـ
ش
د
ـا
ـ
ب
و
ـود
ـ
ب
ـد
ـ
ه
نخوا
ـان
ـ
س
آ
ـری
ـ
م
ا
ـگاه
ـ
ش
دان
در اداره
ی
ف
.
روبهرو است این تشکل نوپا دارای کمیتههای مختل� است
ت
ت
حمای� عمل نماید.
نظار� و
که قادر است بهعنوان بازوی
بــا ایــن وجــود ایــن تشــکل نـ ی زـ� ماننــد هــر انجمــن نوپــای دیگــری
دارای مســائل و مشــکالت ویــژه خــود اســت کــه یمبایســت
نهــا پرداخــت .از مهمتریــن مشــکالت ایــن
بــه بــرریس و حــل آ 
ف
ن
پای� دانشجویان در تشکیل شورای صن�
تشکل ،مشارکت ی
ایده دانشگاه «105

گ
فرهن� -اجتمایع شورای ف
ی ن
صن� دانشجویان در دانشگاه فردویس مشهد
تأث�ات
تبی� و ارائه راهکارهای ارتقای ی

و انتخابــات مربــوط بــه آن ،مقبولیــت و عملکــرد آن ،نحــوه
تعامــل بــا مدی ـران دانشــگایه و ...یمباشــد.
تحقیق ض
حا� درصدد برریس؛
 عملکرد شورای فدانشجو� دانشگاه فردویس مشهد
صن�
ی
گ
 حوزههای اثرگذاری فرهن�_اجتمایع راهکارهای تقویت شورائ
یمباشد ،در ی ن
هم� راستا اهداف جز�تری چون برریس؛
ن
یف
 .1تعامــل اعضــای شــورای صن ـ کنــو� بــا اعضــای شــورای
صن ـیف ســابق
صن� ن
 .2تعامالت ن
درو� اعضای شورای ف
کنو�
یف
 .3تعامــات اعضــای شــورای صن ـ بــا مدی ـران و مسـ ی ن
ـئول�
دانشــگایه
یف
 .4تعامــات شــورای صن ـ بــا ســایر تشــکلهای موجــود در
دانشــگاه
ف
 .5اثرات شورای صن� در محیط دانشگاه
ف
 .6ارتباط مدیران وکارمندان مرتبط با اعضای شواری صن�
 .7علل مشارکت ی ن
پای� دانشجویان در انتخابات شورا
یز
ن� مورد مطالعه قرارگرفت.
روش تحقیق
پژوهــش حـ ض
ـا� بــر اســاس اهــداف ،از نــوع كاربــردی بــوده و از
ایــن حیــث محقــق درصــدد اســت راهكارهـ یـا� عمــی در جهــت
ارتقــای موضــوع یــاد شــده ارائــه نمایــد .بــر اســاس نحــوهی
شهــای
گــردآوری داد ههــا ،روش اج ـرای تحقیــق ،شــامل رو 
شهــای کی ـیف از جملــه
کــی از جملــه روش پیمایـ شـی و رو 
مصاحبــه بــوده اســت .در ایــن تحقیــق ابـزار پرسـشنامه بـرای
متغ�هــا ،جم ـعآوری داد ههــا و اطالعــات ب ـهکار
اندازهگـ یـری ی
یف
رفتــه اســت و در بخــش کی ـ از مصاحب ههــای نیم هســاختار
یافته استفاده شد .تحقیق ض
حا� در سال  1397انجام شد
یمشــود .جامعـ ه آمــاری
و نــویع مطالعـهی مقطــی محســوب 
ایــن پژوهــش ،کلی ـهی دانشــجویان مقاطــع مختلــف دانشــگاه
گ�ی
فردویس مشهد ًدر سال ( )1397بوده و از روش نمونه ی
ف
گ�ی تصاد� ساده برای جمعآوری
سهمیهای و نهایتا نمونه ی
اطالعــات اســتفاده شــد .تعــداد  250پرسشــنامه توزیـ ـ ــع شــد
و بــا کنــارگذاشـ ت ن
ـ� پرسشــنامههای مخــدوش در نهایــت 229
پرسشــنامه تجزیــه و تحلیــل گردیــد.
یف
ن
ـئول� دانشــگایه
در بخــش کیـ تحقیــق نـ ی زـ� بــا  12نفــر از مسـ ی
مرتبــط بــا شــورای صن ـیف و همچنـ ی ن
ـ� بــا  10نفــر از دبـ یـران و
اعضــای شــورای صن ـیف مصاحبــه شــد .در تعیـ ی ن
ـ� تعــداد
مصاحب ههــای مــورد نیــاز ،تحقــق قاعــدهی اشــباع نظــری در
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گ�یهای
گ�ی هدفمند بهعنوان شیوه رایج در نمونه ی
نمونه ی
یف
.
مطالعــات کی ـ مدنظــر بودهاســت بدیــن صــورت کــه
مصاحبهها با افراد مطلع تا ن
ین
محقق�
زما� ادامه پیداکرد که
ت
متوجــه داد ههــای تک ـراری و بهعبــار� اشــباع نظــری شــدند.
تحلیلیافتهها
در بخش کیم تحقیق ،اطالعات مربوط به  134دانشجوی
کارشــنایس 70 ،دانشــجوی کارشــنایس ارشــد و  18دانشــجوی
دکـ تـری مــورد تحلیــل قـرارگرفــت .نتایــج مربــوط بــه ایــن بخــش
بــه ایــن صــورت بــود کــه؛
یف
مـ ی زـ�ان موفقیــت شــورای صن ـ در ســطح دانشــکدهها و
م�ان دستیا� شورای ف
صن� به اهدافش ی ز
پای� و ی ز
دانشگاه ی ن
ن�
ب
پایـ ی ن
ـ� ارزیـ بـا� شــدهاســت.
متغ�هــای تــک گویــه نتایــج نشــان یمدهــد کــه تنهــا
در مــورد ی
 34درصــد از دانشــجویان در انتخابــات شــورای صن ـیف در
دو دورهی قبــی ش�کــت کردهانــد .همچنـ ی ن
ـ� عــدم کار یا� شــورا
بهعنوان مهمترین دلیل ی ز
م�ان مشارکت ی ن
پای� دانشجویان در
انتخابــات شــورای صن ـیف عنــوان شــدهاســت.
در بخــش کیـیف کار نـ ی زـ� نتایــج متنــویع بهدســت آمــد از جملــه
نکــه ارتبــاط اعضــای شــورای صنـیف بــا مدیـران و مسـ ی ن
ـئول�
ای 
مرتبــط آنچنــان کــه شایســته اســت مؤثــر وکارســاز نیســت.
بــا ایــن حــال نــکات ارزشــمند زیــادی از راهانــدازی و فعالیــت
یف
ـجو� حاصــل شدهاســت کــه مــوارد زیــر
شــورای صن ـ دانشـ ی
خالصـهوار از مصاحب ههــای تیــم تحقیــق حاصــل شدهاســت:
-1کاهش هزینهها در دانشگاه
به� و ت
 -2نظارت ت
بیش�
ت
ـجو�(بهویژه دانشــجویان از
 -3پوشــش بیشــر برای کار دانشـ ی
اقشــار ضعیف).
 -4مشاوره وکمک در تنظیم برنامههای کالیس و امتحانات
 -5انتقــال رسی ـ ـ عتــر و مناس ـبتر خواســتهها و انتظــارات
دانشــجویان بــه مســئوالن.
 -6پاسخگوترشدن مسئوالن
در بـ خ
ـر� از مصاحب ههــا مدی ـران دانشــگایه بــه ذهــن خــاق
و اید هپــرداز و ارائــه راهکارهــای نــو و جدیــد ب ـرای مشــکالت
کشــان ،اشــاره
از ســوی اعضــای شــورا ،عیلرغــم تجربــه اند 
داشــتند .در ش�ایــی کــه ممکــن اســت مدی ـران دانشــگایه
ً
غالبــا بــه علــت مشــغلههای زیــاد ،ارتبــاط عمیــق و هدفمنــدی
یف
ـو�
بــا دانشــجویان نداشــته باشــند ،شــورای صن ـ همــکار خـ ب
ب ـرای مدی ـران اســت .همچنـ ی ن
نجــا کــه اعضــای شــورای
ـ� از آ 
ت
صنـیف بـرای انجــام وظایــف خــود نیازمنــد بهکارگـ یـری گســرده
ـجو� و ناظــر اســت ،ایــن
دانشــجویان بهعنــوان کاردانشـ ی
ت
یمشــود تــا خــود دانشــجویان بهنحــو بهــری نظــارت را
باعــث 

گ
فرهن� -اجتمایع شورای ف
ی ن
صن� دانشجویان در دانشگاه فردویس مشهد
تأث�ات
تبی� و ارائه راهکارهای ارتقای ی

انجــام دهنــد .بـرای مثــال در حــوزهی تغذیــه دانشــجو یمدانــد
ـو� انجــام شــود غــذای خــود و دوســتانش بــا
اگــر نظــارت ب هخـ ب
تتــر خواهــد بــود .در حــایل کــه اســتخدام کارمنــد ناظــر
کیفی 
ممکــن اســت عالوهبــر تحمیــل هزینــه هنگفــت بـرای دانشــگاه
نگ�د .استفاده
باعث شود تا نظارت بهنحو شایسته ،انجام ی
از ایــدهی کار دانشــجو� همچنـ ی ن
ـ� ،عــاوه بــر بهبــود نظــارت و
ی
خ
افزایــش کیفیــت ،کمــک انــدیک بــه بــر� از دانشــجویان نیازمنــد
اســت.
ـر� مســائل و نــکات منـیف
عــاوه بــر نــکات مثبــت ذکــر شــده بـ خ
نـ ی زـ� در مصاحب ههــا و بخــش کــی تحقیــق بــه دســت آمــده
اســت ،از آن جملــه؛
 -1جبههبندی دانشجو-استاد
 -2ضعف در اطالع ن
رسا� شورا
غ�فعال بودن ض
بع�کمیتههای شورا
 -3ی
ف
ف
ن
 -4عدم اطالع کا� از ی 
آی�نامه شورای صن�
هم�طور شــورای ف
ین
ـجو� مانند هر تشــکل نوپای
ـ
ش
دان
صن�
ی
دیگر با مســائل و مشــکالت و محدودیتهای خایص مواجه
اســت از جمله:
 .1ناشناختهبودن این تشکل در ی ن
دانشجو�
ب� جامعهی
ی
 .2شــفاف نبــودن ی ن
آی�نامـهی شــورا چنــان کــه باعــث رسدرگــی
بـ خ
ـر� از اعضــای ایــن شــورا و سوءبرداشــت و یــا اختــاف بــا
مدی ـران دانشــگایه شــده اســت.
 .3نداشـ ت ن
ـ� تجرب ـهی الزم در خصــوص نحــوهی درخواســت
یف
مطالبــات صن ـ از مدی ـران دانشــگایه
گ
بخ� از بدنهی شورای ف
ناهماهن� و تعارض در ش
.4
صن�
خ
ـئول�ن
 .5عــدم پذیــرش و مقبولیــت از ســوی بــر� از مسـ ی
دانشــگایه
 .6عدم ارتباط و تعامل صحیح با شورای قبیل جهت کسب
و انتقال تجربیات و...
نتایــج ایــن تحقیــق نشــان یمدهــد عیلرغــم ارزیــا� پایـ ی ن
ـ�
ب
عملکــرد شــورای صن ـیف از ســوی دانشــجویان در بخــش کــی
طرح اما در مجموع ایجاد این تشکل و خ
بر� عملکردهای آن
ـئول� دانشــگایه ،اعضــای شــورای صنـیف
از ســوی بـ خ
ـر� مسـ ی ن
ـجو� یط مصاحبهها که بهگونهای عمیقتر
و بدنهی دانشـ ی
بــه موضــوع پرداختــه شــد ،مثبــت ارزیـ بـا� شــده و اعتقــاد بــر
ت
یف
ـجو� بــه
ایــن اســت کــه در مدیریــت بهــر حــوزهی صنـ دانشـ ی
ـو� نمــوده اســت.
دانشــگاه کم 
کهــای خـ ب
در نهایــت جهــت بهبــود و تأث�گــذاری بیشـ تـر شــورای صن ـیف
ی
براســاس نتایــج بــه دســت آمــده در دو بخــش کــی و کی ـیف
یمگــردد:
تحقیــق راهکارهــای زیــر پیشــنهاد 

ب� اعضای شورای ف
 .1تقویت ارتباط ی ن
صن� سابق و جدید:
ن
ایجــاد ش�ایــط مناســب بـرای ارتبــاط بـ یـ� اعضــای ســابق شــورا
بــا اعضــای جدیــد شــورای صنـیف ب هصــورت جلسـ تـا� مشـ تـرک
در ارتباط با موضوعات مختلف یمتواند به کار یا� و عملکرد
بهـ تـر شــورا منجــر شــود .جهــت تقویــت ایــن ارتبــاط پیشــنهاد
یمگــردد در ی ن
آی�نام ـهی مربوطــه اصالحـ تـا� صــورت گـ یـرد

چنــان کــه در هــر دوره درصــدی از اعضــای شــورای قبــی در
شورای جدید به عنوان عضو و یا عنوان دیگر حضور داشته
باشــند .بــه طــور مثــال  20درصــد از اعضــای شــورای قبــی در
شــورای جدیــد نـ ی زـ� حضــور داشــته باشــند .ایــن امــر بـرای انتقــال
�گـ یـری
تجربیــات شــورای قبــل بــه اعضــای شــورای جدیــد و پ 
حهــای ناتمــام شــورای قبــی و عد ممــوازیکاری و تجربـهی
طر 
مجــدد بـ خ
ـر� از امــور مفیــد اســت .همچنـ ی ن
ـ� آرشــیو نمــودن و
ضبــط و ثبــت کــردن اقدامــات شــورای قبــی و موظــف کــردن
آنها به انتقال سیستماتیک کارها و اقدامات انجام شده به
شورای جدید بخش دیگری از اصالحات ی ن
آی�نامهای باشد.
 .2جلوگ�ی از ریزش اعضای شورای ف
صن�:
ی
یــی از مهمتریــن مــوارد و راهکارهـ یـا� کــه یمتوانــد در بهبــود
عملکــرد شــورا کارســاز باشــد جلوگـ یـری از ریــزش اعضــای
بشــده شــورای صنـیف بــه هــر دلیــی اســت .در شــورای
انتخا 
کنـ ن
ـو� ریــزش اعضــا در دانشــکدههای مختلــف دانشــگاه
ـاال� در کار یا�
بهوضــوح دیــده 
یمشــود کــه ایــن امــر تأثـ یـر بـ ی
شــورای دانشــکدهها گذاشــته اســت .نظــارت خــارج از شــورا
بــر اعضــای دانشــکده و ارتبــاط بــا دبـ یـران یمتوانــد در حــل ایــن
مشــکل بــه شــورا کمــک نمایــد.
 .3پررنگ نمودن حضور دانشجویان تحصیالت تکمییل در
شورا:
اســتفاده از دانشــجویان تحصیــات تکمیــی یمتوانــد موجــب
ـئول� و اعضــای شــورای صن ـیف
ـ� مسـ ی ن
ایجــاد ارتبــاط بهـ تـر بـ ی ن
ف
ـ� طرفـ ی ن
ـر� تعامــات بهـ تـری بـ ی ن
ـ� صــورت خواهــد
گــردد از طـ
ش
گرفــت .وجــود دانشــجویان تحصیــات تکمیــی م�وعیــت
شــورا را در دانشــگاه و مقبولیــت آن را در بـ ی ن
ـ� دانشــجویان
ز
افزایــش خواهــد داد و از طــرف دیگــرکار یا� شــورا را نـ یـ� بهبــود
خواهــد بخشــید .ایــن موضــوع در مصاحبــه بــا مدیـران خــود را
نشــان یمداد.
ف
 .4ارائه گزارش عملکرد از سوی شورای صن�:
شهــای مربــوط بــه
یــی از مشــکالت تیــم تحقیــق نبــود گزار 
عملکــرد شــورای صن ـیف چــه در دوره قبــل و یــا شــورای فعــی
گ
بــود ایــن خــود ضعــف بــزر� اســت کــه یمبایســت در قالــب
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گ
فرهن� -اجتمایع شورای ف
ی ن
صن� دانشجویان در دانشگاه فردویس مشهد
تأث�ات
تبی� و ارائه راهکارهای ارتقای ی

ن
قانو� در ی ن
آی�نامه آورده شــود و هر شــورا دارای آرشــیو
مواد
مناســب و مــدون ب ـرای گ ـزارشدیه و انتقــال آن بــه شــورای
نهــا عــاوه
بعــدی باشــد .وجــود برنام ههــای مــدون و پیگـ یـری آ 
تهــای
بــر نظـمدیه بــه کار شــورا امــکان رصــد اقدامــات و فعالی 
نهــا را هــر زمــان مشــخص یمکنــد.
آ
ن
ین
مسئول� ردهی میا�:
 .5توجیه مدیران و
ییک از مشـ ت
ـکال� که پیش روی اعضای شــورای ف
صن� اســت؛
گ�ی ض
ین
مسئول� دانشگاه فردویس
بع� از
مخالفت و جبهه ی
یف
نجـ یـا� کــه
در خصــوص وظایــف شــورای صن ـ اســت .از آ 
بـرای عــدهای از مسـ ی ن
تشــان خوشــایند
ـئول� نظــارت بــر فعالی 
ق
نیست و یا در مواردی دخالت در وظایفشان تل� یمکنند
لذا حضور شورای ف
صن� را در دانشگاه نه تنها الزم نیمدانند
بلکــه وجــود آن را مـرض نـ ی زـ� عنــوان یمکننــد .در ایــن خصــوص
ف
توجیــه مسـ ی ن
نطــور
ـئول� مرتبــط ض�وری اســت ،از طــر� هما 
که عنوان شد استفاده از دانشجویان با تجربه و تحصیالت
تکمیــی ایــن مشــکل را نـ ی زـ� تــا حــد زیــادی رفــع خواهــد نمــود.
انتخــاب مدی ـر نا� مشــارکتگرا و مشــارکتجو و عالقهمنــد
کارهــای تیــی از ســوی مدیریــت ارشــد دانشــگاه گایم دیگــر در
ایــن راستاســت.
یف
 .6توجیــه اعضــای شــورای صن ـ در خصــوص وظایــف،
تشــان:
تهــا و نحــوهی تعامال 
فعالی 
خ
ن
ـئول� دانشــگایه در
عالوهبــر ای 
نکــه بــر� از مدی ـران و مسـ ی
ارتبــاط بــا شــورای صن ـیف یمبایســت توجیــه شــوند ،اعضــای
شــورای صن ـیف نـ ی زـ� از ایــن امــر مسـ ن
ـتث� نیســتند .لــذا بایــد بــا
ن
سهــای مختلــف و بازخــوا� ی ن
آی�نام ـهی شــورای
برگ ـزاری کال 
صن ـیف (کــه مطابــق داد ههــا ث
ـنا�
ـ
ش
آ
ا
ر
ـو
ـ
ش
ـای
ـ
ض
اع
ـت
ـ
ی
اک�
ی
�مــورد
تهــا و ارصارهــای ب 
کامــی بــا آن نداشــتند) از دخال 
اعضای شوراکه منجر به تخریب ارتباطات دوطرفه یمشود
یمتــوان بــا آشــنا سـ ت ن
ـاخ�
جلوگـ یـری شــود .در ایــن جلســات 
اعضــای شــورا در حیط ههــای کاری مــورد نظــر بســیاری از
مشــکالت تآ� را مانــع شــد.
یهــای ســیایس در شــورای
 .7جلوگـ یـری از ظهــور جناحبند 
صن ـیف :
چیــک از مصاحبــه شــوندگان ب هطــور
نکــه هی 
بــا وجــود ای 
یف
یهــای
رصی ـ ــح عنــوان نکردنــد کــه در شــورای صنـ جناحبند 
ســیایس وجــود دارد امــا بــا توجــه بــه ریــزش اعضــای شــورا و نــوع
یمتــوان بــه ایــن نتیجــه
یهــای اف ـراد ان ـراف داده ،
جناحبند 
یف
ز
یهــای ســیایس نـ یـ� در شــورای صن ـ کــه
رســید کــه جناحبند 
ثهــای ســیایس اســت
رســالت مهــم آن بــه دور بــودن از بح 
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تاث� بهسز یا� گذاشته و شورا را به سمت یک جناح مشخص
ی
ســوق دادهاســت؛ امــا فــارغ از ایــن امــر بایــد عنــوان داشــت کــه
یهــای ســیایس بســیار یمتوانــد
شــور یا� بــه دور از جناحبند 
مؤثرتر باشــد .لذا باید با نظارت بر لیسـتهای ارائه شــده در
یسشــدن انتخابــات جلوگـ یـری نمــود.
انتخابــات ،از سیا 
 .8اطالع ن
رسا� قوی و تبلیغات در زمان انتخابات:
یــی از مهمتریــن مــوارد در بحــث شــورای صن ـیف  ،مشــارکت
یهــا و همچنـ ی ن
پایـ ی ن
ـ� انتخابــات اســت
ـ� دانشــجویان در همکار 
ن
یمتــوان از طریــق اطالعرســا� قــوی و تبلیغــات در هنــگام
کــه 
مس�
انتخابات ،مشارکت دانشجویان را افزایش داد .در این
یً
کمــک مسـ ی ن
ـئول� دانشــکدهها نـ ی زـ�کارســاز خواهــد بــود .احیانــا
ز
حضــور بیشـ تـر دانشــجویان تحصیــات تکمیــی نـ یـ� در بحــث
انتخابات و رویهی انتخابات در ایجاد شور و اشتیاق در سایر
دانشــجویان مؤثــر خواهــد بــود.
 .9افزایــش آگایه دانشــجویان نســبت بــه زمــان انتخابــات و
وظایــف شــورا:
نچــه از داد ههــای مربــوط بــه دانشــجویان بهدســت
مطابــق آ 
ن
نهــا از مهمتریــن علــل مشــارکت پایـ یـ� را عــدم کار یا�
آمــده ،آ 
ـنا� بــه وظایــف
شــورا ،عــدم اطــاع از زمــان رأ 
یگـ یـری و ناآشـ ی
شــورا عنــوان نمودهانــد .بــا توجــه بــه ایــن مطالــب بـرای افزایــش
مشــارکت دانشــجویان و در نتیجــه افزایــش ش
م�وعیــت شــورا
بایــد در زمــان انتخابــات و حـ تـی قبــل و بعــد از آن دانشــجویان
را نسبت به فعالیتهای انجام شدهی شورا مطلع ساخت؛
همچنـ ی ن
یگـ یـری اختصــاص داد
ـ� بایــد زمــان بیشـ تـری ب ـرای رأ 
ن
و اطالعرســا� قــوی جهــت آگایه از زمــان انتخابــات صــورت
پذیــرد در نهایــت نـ ی زـ� بایــد دانشــجویان را نســبت بــه وظایــف
شورا آگاه ساخت و آنان را متوجه ساخت که شورای ف
صن�،
شور یا� است در جهت تحقق نظرات دانشجویان و بهدنبال
ایجــاد ش�ایــی بهـ تـر بـرای دانشــجویان یمباشــد.
ب� شوراهای ف
 .10ایجاد ارتباطات قوی ی ن
صن� دانشگاههای
مختلفکشور:
ایــن موضــوع یمتوانــد باعــث همافـز یا� ،اســتفاده از تجربیــات
یکدیگــر و قــدرت بیشـ تـر ایــن تشــکل در پیگـ یـری مطالبــات
ـجو� در ســطح دانشــگاهها و وزارت علــوم باشــد .از
دانشـ ی
مصاحب ههــا اینگونــه بریمآیــد کــه ایــن ارتباطــات چنــدان
مطلــوب نیســت؛ و هنــوز شــوراها بــه اهمیــت و قــدرت
تأث�گــذاری خــود چنــدان واقــف نیســتند.
ی
.11
تقدیــر ســالیانه از شــوراهای موفــق در ســطح
د ا نشــگا ه .
ن
آی�نامهای:
انجام اصالحات ی
فهــا و مســائل موجــود
نوپــا بــودن ایــن تشــکل بســیاری از ضع 

گ
فرهن� -اجتمایع شورای ف
ی ن
صن� دانشجویان در دانشگاه فردویس مشهد
تأث�ات
تبی� و ارائه راهکارهای ارتقای ی

را اجتنابناپذیــر ســاخته کــه ض�وری اســت همزمــان بــا بلــوغ
بیشـ تـر این تشــکل ،این نارسـ یـا�ها تا حد ممکن برطرف گردد.
یــی از ایــن مســائل موضــوع ی ن
آی�نامــه ایــن تشــکل اســت .در
خــال مصاحب ههــا بــا مدی ـران ایــن نکتــه بــه روشـ نـی مشــخص
با�هــا ،سوءتفسـ یـرها و اختــال در
بــود کــه بســیاری از ناه مز ن 
نقشها و وظایف ش
نا� از واضح وکامل نبودن ی ن
آی�نامه این
تشــکل اســت.
 .1رعایــت ایــن قاعــده کــه در هــر دوره از انتخابــات تنهــا  70تــا
 80درصــد از اعضــا جدیــد باشــند و مابـیق از شــورای قبــل بــه
شــورای جدیــد جهــت انتقــال تجربیــات اضافــه شــوند.
آی�نامه رصاحت
تهای سیایس شورا ،ی ن
 .2در حوزهی فعالی 
خ
الزم را نــدارد لــذا باعــث ســوءتفاهم بــر� از اعضــای شــورا و
یمشــود.
مدیـران 
ت
 .3وظایــف شــورا در بخــش آمــوزش نیــاز بــه رصاحــت بیشــری
دارد.
 .4در ی ن
آی�نامــه ب هطــور رصیـ ـ ــح جایــگاه شــورا در ســاختار
سـ ن
ـازما� دانشــگاه مشــخص گــردد.
 .5ض�ورت همــکاری همــه رد ههــای مدیریـ تـی دانشــگاه بــا ایــن
گ�د و به مدیران ی ز
ن� انتقال داده شود.
تشکل مورد تأکید قرار ی
ت
ن
آی�نامــه بیشــر بــر دانشــجویان
 .6ب ـ ه نظــر یمرســد تمرکــز ی
یلکــه اختصــاص ســهیم از
دورهی کارشــنایس اســت .درحا 
ت
اعضای شورا به دانشجویان تحصیالت تکمییل کمک به�ی
بــه شــورا جهــت رســیدن بــه اهدافــش خواهــد بــود.
آی�نامــه جهــت ارتباطــات بیشــرت
 .7گنجانــدن مــادهای در ی ن
شــوراهای صن ـیف مختلــف دانشــگایه.
پیگ�ی بسیاری از امور و
 .8زمان کوتاه دوره عضویت اجازه ی
یمشــود زمان
اهداف را از شــوراها ســلب یمکند .لذا پیشــنهاد 
ت
بیش�ی برای تصدی اعضا در شورای ف
صن� اختصاص داده
شود.
ت
ن
 .9ملزم نمودن شورا به داش� برنامه مشخصشده سالیانه،
آرشــیو عملکــرد و ارائــه گ ـزارش عملکــرد بــه دانشــجویان و
تأث�گذاری این تشکل بسیار مفید باشد.
دانشگاه یمتواند در ی
 .10افزایــش انگـ ی زـ�ه هــم ب ـرای اعضــای شــوراها و هــم ب ـرای
مشارکت دانشجویان یمتواندکارساز باشد .پیشنهاد یمگردد
مبلـیغ از محــل رصف هجــو� نـ ش
ـجو�
ـا� از نظار 
تهــای دانشـ ی
ف ی
به این تشکل برای معر� خود ،تقدیر از فعاالن این تشکل و
مــواردی از ایــن دســت هزینــه گــردد.
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گ
شهــای مهــم مدیریـ تـی در حــوزه فرهنــی ،خــواه ب ـرای
از چال 
تهــای
مدی ـران و خــواه ب ـرای دانشــجویان درگـ یـر در فعالی 
داوطلبانــه موضــوع عــدم ارتبــاط بــا تجربیـ تـا� اســت کــه در
طــول ســالیان و بــا هزین ـهای نــه چنــدان کــم بهدســت آمــده
گ
اســت .ایــن غریبــی بــا را ههــای رفتــه و نرفتــه مشــکیل اســت
کــه ی ـکدوم تــا س ـهچهارم عمــر مدیریـ تـی کــه معمــوال حــدود
دو ســال اســت را عمــا بــه تســلط مدیــر بــر حــوزه مســئولیت
ـنا� و
او مــروف یمدارد .بــه عبــارت دیگــر چالــش عــدم آشـ ی
ت
مدیری� خود ،عمر مفید مدیریت را به
تسلط مدیر بر حوزه
ف
رب ــع تــا نصــف یمرســاند .از طــر� تجربــه نشــان داده اســت کــه
گ
در حــوزه فرهنــی و اجتمــایع دانشــگاه فــردویس مشــهد ،هیــچ
مدیــری پــس از پایــان دوران مدیریـ تـی خــود کــه بــه نــدرت بــه 4
ساله رسیده است ،ض
حا� به پذیرش مجدد این پست نبوده
اســت .در میــان دانشــجویان فارغالتحصیــی نـ ی زـ� بــه جــز در
گ
مواردی معدود حلقه واســط میان رسان کانونهای فرهن�،
نهــای علــی و تشــکلهای اســایم را گسســته اســت و
انجم 
امــکان انتقــال تجربیــات را بــا چالــش مواجــه کــرده اســت.
گ
افزون بر این ،مدیران و دانشجویان حوزه فرهن�-اجتمایع و
دانشجو� تجربه ت
م�اکیم ازکاهش مشارکت دانشجویان در
ی
تهــای داوطلبانــه و اســتفاده از خدمــات ارائــه شــده در
فعالی 
گ
فرهن�-اجتمایع و دانشجو� داشتند .ی ن
چن� ادرایک
حوزه
کل
ی

گ
دانشجو�
طرح تجربهنگاری فرهن� با تاکید بر مشارکت
ی

از وضعیت ی ز
ن� ض�ورت انجام یک مطالعه با هدف مطالعه
یمکــرد .ایــن
الگوهــای مشــارکت درگذشــته بــا امــروز را ایجــاد 
گ
گ�ی «طرح تجربهنگاری فرهن�
یا� ،مبنای اصیل شــکل ی
ارز ب
.
بــا تاکیــد بــر الگــوی مشــارکت» اســت ثبــت تجربیــات مدیـران،
گ
کارشناســان و دانشــجویان فعال در حوزه فرهن� و اجتمایع
از ابتــدای تاســیس آن تــا ســال ( 1395حــدود  20ســال) و
ین
همچن� برریس مقایسهای الگوهای مشارکت در طول زمان
هــدف اصــی ایــن طــرح اســت.
روش مــورد اســتفاده در ایــن طــرح ،روش نظریــه زمین ـهای
اســت کــه بــا اســتفاده از تکنیــک مصاحب ههــای عمیــق کی ـیف
ـ� گروههــای کانـ ن
و همچنـ ی ن
ـو� انجــام شــده اســت .طــرح
گ
تجرب هنــگاری فرهنــی قصــد دارد بــا تعمــق در نظـرات بیــش از
گ
 40نفــر از افـراد خـ بـره و مطلــع در حــوزه فرهنــی بــه تحلیــی از
الگــوی مشــارکت امــروز دانشــجویان در مقایســه بــا الگوهــای
پیشـ ی ن
شهــای زیــادی ب ـرای ط ـرایح یــک
ـ� دســت یابــد .تال 
ســناریو مناســب ب ـرای ایــن تحقیــق صــورت پذیرفــت ،امــا
بنابــر جســتجوهای انجــام شــده در میــان پیشــینه موجــود ،در
پژوهـ شـی کــه بهویــژه بــه لحــاظ ش
رو� بتوانــد بــه ایــن پژوهــش
کمــک کنــد یافــت نشــد .بنابرایــن تیــم تحقیــق ناگزیــر از طـرایح
ســناریو تحقیــق از صفــر بــود .بدیــی اســت کــه چنـ ی ن
ـ� کاری
مســتلزم آزمــون و خطــا بــود و الاقــل هزینــه زمـ نـا� بــه پــروژه
یمکــرد .ایــن کار بــا تــاش بـرای تهیــه فهرسـ تـی از افـراد
تحمیــل 
مطلــع آغــاز شــد .در ایــن گام بیــش از  120نفــر بــه فهرســت
افــزوده شــدند .گام بعــدی تکمیــل اطالعــات اف ـراد حـ ض
ـا� در
نهــا بــود و پــس از آن الزم
فهرســت بهویــژه شــماره تمــاس آ 
بــود بــا توجــه بــه زمــان و بودجــه طــرح افـرادی از میــان فهرســت
گ
انتخاب و به مصاحبه دعوت شوند .انتخاب مدیران فرهن�
نهــا مطلعتریــن و مؤثرتریــن
و اجتمــایع قطــی بــود ،چراکــه آ 
ز
افـراد بهحســاب یمآمدنــد .کارشناســان نـ یـ� حلق ههــای واســط
در طــول ســالها بودنــد و در بطــن کار ،روندهــا را درک کــرده
بودنــد و عالوهبــر ایــن بــا دانشــجویان برخــورد نزدیــک داشــتند.
بنابرایــن چالــش اصــی در حــوزه دانشــجویان بــود کــه تعــداد
نهــا در حــدود  80نفــر بــود .مشــورتهای متعــددی صــورت
آ
گرفــت کــه شــیوه مصاحبــه بــا دانشــجویان بــه چــه شــکل باشــد
کــه هــم بــه ســمت نــگاه ســیایس و مذهـ بـی خــایص اریــب پیــدا
نکنــد و هــم تمــام بــازه زمـ نـا� تحــت پوشــش ق ـرارگـ یـرد .افــزون
نکــه ایــن دانشــجویان بــر اســاس چــه ترتیــب زمـ نـا�
بــر ایــن ،ای 
ز
انتخاب شوند ین� حائز اهمیت فراوان بود ،زیرا بهویژه درباره
یمتــر امــکان فرامــوش کــردن رویدادهــا جــدی
دورههــای قدی 
ن
بود .در نهایت تصمیم بر این شد که دانشجویا� که در هر
دوره مدیریـ تـی در هــر یــک از ســازمانهای داوطلبانــه در رأس

قـرارگرفتــه بودنــد در یــک جلســه گــرویه مــورد مصاحبــه قـرار
گ�ند .این شــکل از مصاحبه ،هم امکان به یادآوری را بیشـ تـر
ی
یمکــرد ،و هــم تــا حــد زیــادی زمان-مکان-رویدادهــا را تحــت

پوشــش ق ـرار یمداد.
در ایــن پژوهــش درمجمــوع بــا  52نفــر مصاحبــه صــورت
گرفــت 29 .دانشــجو 8 ،کارشــناس و  15مدیــر .مــدت زمــان
ایــن مصاحب ههــا در حــدود  70ســاعت بــود و تــاش شــد بــا
دقــت بســیار زیــادی تحلیــل شــود .تحلیــل داد ههــا بــا اســتفاده
از تکنیــک کدگــذاری ســه مرحل ـهای مــورد اســتفاده در روش
نظریــه زمین ـهای انجــام گرفــت .ایــن کار در محیــط نرماف ـزار
 2019 ،MAXQDAو بــا کدگــذاری روی فیلــم مصاحب ههــا
صــورت پذیرفــت.
ض
نتایــج ایــن تحقیــق در حــال حــا� در دســت جمعبنــدی و
یمتــوان گفــت کــه نتایــج حــول
آماد هســازی اســت .ب هطــورکیل 
ن
سه محور الگوهای مشارکت ،توصیههای سازما� و موضع
فهــا� ب ـرای گفـ ت ن
ـ� خواهــد داشــت.
ادغــام حر  ی
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نشست نقد و بررسی کتاب «ایده
دانشگاه» اثر کارل یاسپرس
طباطبا� | کارشنایس ارشد مطالعات برنامه دریس و آموزش
طیبه
ی

گ
پنجمـ ی ن
ـ� نشســت گــروه مطالعــات و برنام هریــزی فرهنــی-
اجتمــایع ،بــا عنــوان "ایــده دانشــگاه" اثــرکارل یاسـ پـرس در روز
دوشنبه  ۱۵مهر ماه ساعت  ۱۲در دانشکده مهندیس برگزار
شد .دراین جلسه ابتدا آقای ایمان رضوی ،دانشجوی ت
دک�ی
علوم ســیایس به ارائه ت
نکا� در رابطه باکتاب پرداخت ســپس
آفتا�ثـ نـا� ،عضــو هیئــت علــی گــروه مهنــدیس
دکـ تـر احمــد ب 
بهــای
عم ـران دانشــگاه فــردویس مشــهد بــا مــرور کیل کتا 
یاس�س،کتاب "ایده دانشگاه" را نقد و برریسکرد .در انتهای
پ
جلســه نـ ی زـ� ض
حا�یــن ســؤاالت خــود را مطــرح نمودنــد.
گ
یاس�س
مروری بر زند� و آثار
پ
گ
ن
یاس�س پرداخت:
آفتا�ثا� ابتدا به ش�ح مخترصی از زند� پ
ب
یاس�س در سال  1883در شهر اولدنبورگ آلمان به دنیاآمد.
پ
گ
گ�د
اودرهجده سال� وارد دانشگاه یمشود وابتدا تصمیم یم ی
جا� که اهداف
در رشته حقوق به تحصیل پب�دازد؛ اما از آن ی
دیگری در رسش یمپروراند با پدرش که فرد فرهیختهای بود،
یمگـ یـرد در ادامــه در رشــته پزشــی
مشــورت یمکنــد و تصمیــم 
گ
.
حضــور در دانشــگاه را تجربــه کنــد در بیســت و شــش ســال�
بشــنایس ن
رســاله ت
روا�» بــه چــاپ
دک�ایــش را بــا عنــوان «آسی 
رســانید و تخصص پ ز
روان�شــی را اخذ کرد.
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گ
یمشــود کــه اســتاد دانشــگاه هایدنـ بـرگ
در یس ســال� مفتخــر 
آلمــان شــود .ویل از لحظ ـهای کــه اســتادی را تجربــه یمکنــد و
بــه طــور مــوازی در بیمارســتان آن شــهر هــم مشــغول کار بــود
بشــنایس ن
روا� بیمــاران یمپرداخــت ،عالقــه عجیـ بـی
و بــه آسی 
یمشــود .حـ تـی قبــل از ورود بــه دانشــگاه
بــه فلســفه در او ایجــاد 
هــم آثــار فیلسـ ن
یمکــرده اســت
ـوفا� مثــل اســپینوزا را مطالعــه 
یمکــرد کــه در
و عالقــه بســیاری بــه فلســفه داشــت و تــاش 
دانشــگاه اســتاد فلســفه شــود .بــه همـ ی ن
ـ� جهــت کتـ بـا� بــا عنــوان
بی�ها» از وی ش
«روانشنایس جهان ن
منت� یمشود که یک اثر
میــان رشــتهای بـ ن
ـ� روانشــنایس و فلســفه اســت .بدیــن ترتیــب
ی گ
در یس و نــه ســال� کــریس فلســفه در دانشــگاه هایدنـ بـرگ را
یمشــود .حــدود نــه ســال بعــد ،یعـ نـی تــا حــدود چهــل
عهــدهدار 
گ
و هشــت ســال� هیــچ اثــر فلسـیف از خــودش چــاپ نیمکنــد تــا
اینکه اثری سه جلدی به نام «فلسفه» از وی چاپ یمشود؛
یمشــود.
کــه مجموعــه آرای فلس ـیف یاسـ پـرس را شــامل 
گ
در ســال  1933در پنجــاه ســال� یاسـ پـرس ،هیتلــر در آلمــان بــه
قــدرت رســید و حــزب ناســیونال سوسیالیســم نــازی در آلمــان
یمگـ یـرد .بــا رویکار آمــدن ایــن حــزب کــه
قــدرت را بــه دســت 
ن
جها� دوم شد ،اساتید دانشگاه در
بعد منجر به آغاز جنگ
نهــا آلمــان را
آلمــان بــه چنــد دســته تقســیم شــدند؛ عــدهای از آ 
ترک کردند ،آن عدهای هم که در آلمان ماندند ،به دو دســته
ً
تقســیم شــدند .بـ خ
ـر� همچــون هایدگــر عمــا بــه ایدئولــوگ
نظام تبدیل شدند و با هیتلر همرایه کردند .عدهای از آنها
با هیتلر همرایه نکردند و ش�وع به قلم زدن علیه هیتلرکردند
کــه البتــه رسنوشــت بــدی در انتظارشــان بــود و عــدهای مثــل
ً
یاسـ پـرس عمــا ســکوت کردنــد؛ نــه لــه هیتلــر و نــه علیــه هیتلــر
نکــه ســکوت پیشــه کــرده
کاری انجــام ندادنــد؛ امــا بــا وجــود ای 
بود ،به محض رویکار آمدن هیتلر از فعالیتهای دانشگایه
گ
گ
در پنجــاه ســال� منــع شــد و در پنجــاه و چهــار ســال� هــم از او
خواســتند زودتــر از موعــد بازنشســته شــود.
ححــال از خــودش ب هجــای گذاشــته اســت،
یاسـ پـرس دو ش� 
یف
کتــاب «زندگینامــه فلس ـ مــن» و کتــاب دیگــری بــه نــام
ف
 philosophical autobiographyیــا «بیوگ ـرا� فلس ـیف »
کــه اســتاد عــزتهللا فوالدونــد ترجمــه کردهانــد و فوقالعــاده
کتاب ارزشمندی است .ت
نکا� که گفته شد از این کتاب بود.
از نکات جالب توجه در این کتاب ،دیدار یاسـ پـرس با هایدگر
اســت.
نکــه جنــگ جهــا�ن
ن
:
ـا� در ادامــه افــزود بــه محــض ای 
آفتا�ثـ 
ب
تمــام شــد ،یاسـ پـرس بالفاصلــه درس گفتارهـ یـا� را ش�وع کــرد
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کــه تحــت عنــوان کتـ بـا� بــا نــام مســئله تقصـ یـر چــاپ شــد و
ن
ن
جها� دوم به
آلما�ها بار این گناه را در جنگ
تقص�ی راکه
ی
دوش یمکشــیدند دســتهبندی کــرد؛ چهــار نــوع تقصـ یـر جـز یا�،
ق
یز
متاف�یــی و اخــا� را برشــمرد و در پایــان تــاش کــرد
ســیایس،
رها� و پاالیش رویح نزدیک کند تا
یک
به
ا
ر
آلمان
ملت
که
ی
ن
تتــر هضــم کننــد.
بتواننــدگنــاه بــزرگ جنــگ جهــا� دوم را راح 
در همــان زمــان ایــده دانشــگاه را هــم نوشــت .چــون خــودش
هــم اشــاره یمکنــد کــه در جنــگ جهـ نـا� دوم نــه تنهــا اقتصــاد و
جامعــه و فرهنــگ آلمــان مــورد لطمــه و آســیب قـرارگرفــت کــه
دانشگاهها هم لطمه خوردند و مفهوم دانشگاه در آلمان نیاز
بــه یــک بازســازی حـ تـی مفهــویم دارد و منجــر بــه کتــاب «ایــده
دانشــگاه» شــد.
ن
نکــه جنــگ جهــا� دوم بــه اتمــام رســید ،بــه بــازل
بعــد از ای 
ً
ش
ســوئیس رفــت و عمــا اســتاد دانشــگاه بــازل شــد و �وع بــه
نوشـ ت ن
ـ� «تاریـ ـ ــخ فلســفه» کــرد .عــدهای معتقدنــد یاسـ پـرس
مهمتریــن نیچ هشــناس معــارص اســت ،کتـ بـا� بــه نــام «نیچــه،
درآمــدی بــر فهــم فلســفهورزی او» دارد و یــک مجموعــه
ن ن
ها� راجــع بــه نیچــه بــه نــام «نیچــه و مســیحیت» کــه
ســخ�ا� ی
باز هم با ترجمه استاد عزتهللا فوالدوند چاپشده است .از
ف
ها� به چاپ رسانده
طر� راجع به فالسفه بزرگ هم کتاب ی
نهــا را همــه اســتاد محمدحســن لط ـیف ترجمــه
اســت کــه ای 
ین
آگوست� قدیس و ...یک کتاب
کردند .از سقراط ،افالطون،
دیگر« ،عقل و ضد عقل در روزگار ما» است که در این کتاب
ضمــن تعریــف عقــل و علــم و از آن طــرف مکاتــب ضــد علــی،
دو مکتب مارکسیســم بهعنوان یک مکتب ســیایس و مکتب
روانکاوی فروید را مورد نقد قرار یمدهد و معتقد است اینها
ضــد عقــل و ضــد علمانــد کــه ایــن هــم یمتوانــد کتــاب خیــی
ز
ـذا� باشــد.
چالشبرانگـ یـ� و جـ ب
فهــای کتــاب یاسـ پـرس را
آفتا�ثـ نـا� در ادامــه یــی از پارگرا 
ب
مطــرح نمــود« :گشــوده بــودن در قبــال ایــده دانشــگاه بخـ شـی
گ
از نــویع ســبک زنــد� اســت .ایــن شــیوه خواســت پژوهــش و
کاوش ب�حدوحــر ،اجــازه دادن بــه عقــل ب ـرای رســم توســعه
داش� ن
نامحدود ،ت ن
ذه� باز وگشوده ،به پرسشکشیدن همه
چـ ی زـ� ،حفــظ حقیقــت در هــر ش�ایــی و البتــه جرئــت دانسـ ت ن
ـ�
ـ� و خطــر آن را پذیرفـ ت ن
را داشـ ت ن
ـ� اســت» .ایــن یــک ض�بالمثــل
ـ� و قدیــی اســت کــه «جرئــت دانسـ ت ن
معــروف التـ ی ن
ـ� داشــته
بــاش».
ً
یاسـ پـرس ظاهـرا بــه دو دلیــل عالقــه داشــته اســت کــه راجــع بــه
ایــده دانشــگاه کتــاب بنویســید ،یــی دغدغ ههــای فلســیفاش
بــوده اســت چراکــه جــزء آن نســی از فالســفه اســت کــه بــه
فلســفه محــض و تمــام شــاخههایش یمپرداخــت .شــاید
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در دوران معــارص دشــوار باشــد .اغلــب فیلســوفان معــارص
فیلســوف مضافانــد؛ یــا فیلســوف اخالقانــد ،یــا فیلســوف
ن
ه�ند ،یا فیلسوف علماند؛ ن
یع� واژهای به واژه فلسفه اضافه
یمشود و در آن حوزه پژوهش یمکنند .ویل او واقعا فیلسوف
به معنای کلمه اســت .ییک به خاطر شــأن فیلســو�فاش اســت
نکــه اســتاد
کــه راجــع بــه دانشــگاه کتــاب نوشــته و دلیــل دوم ای 
ـو� در دانشــگاه بــوده اســت؛ از اســاتیدی کــه عمرشــان را در
خـ ب
دانشــگاه یمگذارنــد ،از تدریــس لــذت یمبرنــد ،از پژوهــش لــذت
یمبرنــد ،پرکارنــد .یاسـ پـرس چنـ ی ن
ـ� اســتادی بــوده اســت؛ از آن
ن
اســاتیدی کــه خانــه اولشــان دانشــگاه اســت و ز
م�لشــان خانــه
دومشــان اســت .از البهالی نوشــتههایش هم مشــخص اســت
یمســوزد؛ بنابرایــن هــم بــه خاطــر شــأن
کــه دلــش بـرای دانشــگاه 
فیلســوف بودنــش و هــم بــه خاطــر شــأن اســتاد خــوب بودنــش
ایــن کتــاب را نوشــت.
ف
محتوا�کتاب
معر�
ی
آفتا�ثـ نـا� در بخــش بعــدی بــه مــرور کیل کتــاب پرداخــت و
ب
مطــرح کــرد :ایــن کتــاب در ســه بخــش نگاشــته شــده اســت.
بخــش اولــش کــه عنــوان آن «حیــات فکــری» اســت و خــودش
ً
یمشــود ،عمــا آرای فلســفه علــی یاسـ پـرس
شــامل ســه فصــل 
را نشــان یمدهــد .بخــش دوم بــا عنــوان «اهــداف دانشــگاه»
ف
اهــداف آموزشوپــرورش را معــر� یمکنــد ،ســپس راجــع بــه
عنــر ارتباطــات بـ ی ن
ـ� اســتاد و دانشــجو در دانشــگاه صحبــت
یمکند« ،دانشگاه بهمثابه نهاد» که فصل بسیار مهیم است
و باالخره «طبقهبندی علوم» یا «کیهان دانش» و در بخش
سوم ی ز
ن� به ملزومات وجود دانشگاه یمپردازد و معتقد است
یمســازد ،یــی انســان(اعم از اســتاد و
دو عنــر دانشــگاه را 
دانشــجو) ،یــی هــم ســاختار دولــت و جامعــه.
حیات فکری
آفتا�ثـ نـا� در ادامــه در رابطــه بــا «حیــات فکــری» یاسـ پـرس
ب
یمشــود یــک پژوهــش
عنــوان یمکنــد کــه ســه عنــر باعــث 
ً
ً
اصیــل باشــد؛ اوال «روشمنــد» باشــد ،ثانیــا «متقاعدکننــده»
باشد ودرمتقاعدکننده بودن بردوعنرصعقالنیت وعینیت
تأکید یمکند و باالخره «دارای اعتبار عام» باشد .این تعریف
یاسـ پـرس از علم اســت .آرای او یپ�امون فلســفه علم اســت که
ً
گ�ی با آثار سایر
عمدتا هم در این حوزه تضاد و تالئم چشم ی
فیلســوفان نــدارد .یاسـ پـرس از دو معنــای علــم یــاد یمکنــد؛ یــی
ت
هس� و نمودهای
معنای «محدود» که محدود به مطالعه
آن اســت و نــه خــود هسـ تـی (چــون اگزیستانسیالیس ـتها
ت
هس� بحث یمکنند) ،اما یک مفهوم
مفصل راجع به مفهوم
ت
گس�دهتری از دانش هم مراد یمکند که عدهای معتقدند به
یمزنــد.
عرفــان پهلــو 

آفتا� ن
ثا� در ادامه توضیح یمدهدکه جناب فوالدوند همکه
ب
یاس�س وقت گذاشتهاند و جدیترین
خودشان سالها روی پ
ت
یاس�س درادبیات وزبان فاریس هستند ،معتقداندکه
م�جم پ
ن
ف
فلس� وعلیماش
یاس�س ازآرای
اغلب تفکیک آرای عرفا� پ
ن
دشــوار اســت و البته فیلســوف ســختخوا� اســت؛ خواندن
نکــه بگوییــم
آثــارش دشــوار اســت .ویل تفکیــک نمــودن ای 
نهــا عرفــا�ن
ـی از آ 
چــه بخـ شـی از آرای او فلس ـیف و چــه بخـ ش 
ت
اســت ،کار دشــواری اســت .در ایــن معنــای گســرده اســت کــه
ن
عقال�
مراد یمکند« :هرگونه فهم روشن حاصل از ابزارهای
نجــا بــر «شــهود»
نجــا بــر «تجربــه» و در ای 
و مفهــویم» .در آ 
تأکید یمکند .آرایش یپ�امون معنای محدود علم ،خییل شبیه
به آرای پوزیتیویسـتها در آغاز قرن بیســتم اســت.
یاس�س راجع به حدود علم صحبت یمکند؛ یمگوید
سپس پ
«دانش از ی ز
ت
هس� نیست؛ دانش از نمودهای
چ�ها ،دانش از
هسـ تـی اســت» یــا «دانــش مربــوط بــه امــور جـ ئ
ـز� اســت ،نــه
گ
ـد� به ن ز
م�لــهکل» و باالخــره راجــع بــه ایــن صحبــت یمکنــدکــه
زنـ
علم هدف اســت یا وســیله؟ آیا برای این منظور مورد برریس
و ارزیـ بـا� قـرارگرفــت تــا مــا را بــه اهــداف ســودمندی برســاند؟ یــا
ت
غای� در خودش است؟ آن شعار معروف «علم برای علم».
یاسـ پـرس جزء فالســفه قارهای اســت نه تحییل و مشــابه نیچه
نگــر»
تــا حــدودی و نــه بــه غلظــت نیچــه جــزء فالســفه «بیا 
یمشــود و یمگوینــد مــا جهــان را اینگونــه یمبینیــم
محســوب 
هم�طــور
و آنگونــه کــه یمبیننــد عرضــه یمکننــد .نیچــه هــم ی ن
تهــا هــم دلیــی ب ـرای آن گ ـزارهای کــه بیــان
اســت .خیــی وق 
ً .
یاس�س یمگوید «دانش علیم
یمشود ،اقامه نیم
کنند مثال پ
گ
نیمتوانــد ب ـرای زنــد� هــدف ،ارزش یــا جهــت فراهــم کنــد».
در ادامــه بخــش اول کتــاب ،همــان فصــل ماهیــت علــم و
ضهــای
پژوهــش علــی ،بحــث خیــی زیبـ یـا� راجــع بــه پیشفر 
اســایس مطــرح یمکنــد؛ معتقــد اســت اعتبــار قواعــد منطــق،
ً
شفــرض اســایس علــم اســت .چـ ی زـ�ی کــه اخـ یـرا پسـتمدرنها
پی 
در آن تشــکیک کردهانــد« :جـ یـا� کــه در آن اصــل عــدم تناقــض
دانا� ناممکن یمشوند» .پیشفرض بعدی
انکارشود ،تفکرو ی
علــم ایــن اســت کــه خــودش ،خــودش را محــدود فــرض یمکنــد،
محدودیــت ت
تهــا پژوهشــگر در انتخــاب
ذا� دارد ،خیــی وق 
ضهـ یـا� را مدنظــر ق ـرار یمدهــد؛
موضــوع پژوهــش ،پیشفر 
نهــا
شفــرض نــدارد؛ علیــه آ 
چــون عــدهای معتقدنــدکــه علــم پی 
یاس�س ایده «شاکله ایدهها» را ازکانت گرفته
اقامه یمکند .پ
و معتقد است ما از طرف شاکله ایدهها تحت هدایتیم و هر
ضهــای خــاص خــودش را دارد .او دانــش الهیــات
علــی پیشفر 
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ً
را مثال زده است؛ مثال دانش الهیات وجود ویح را پیشفرض
ت
الهیا� در
گ�د .اگر ما بگوییم ویحای درکار نباشد ،دانش
یم ی
گ
.
کار نیســت یاسـ پـرس راجــع بــه علــم «زنــد� مسـ یـر اســت ،نــه
مقصد» را بیان یمکند و معتقد اســت هنگام پژوهش هم ما
بایــد از نفــش پژوهــش لــذت بب�یــم ،نــه از آن کتــاب یــا مقالـهای
یمشــود.
کــه در نهایــت منتـ شـر 
کارگرفکری
آفتا�ثـ نـا� در ادامــه افــزود :یــک مفهــویم کــه بــا بســامد ف ـراوان
ب
و بارهــا در کتابــش بــه آن اشــاره یمکنــد« ،کارگــری فکــری»
ً
اســت .اخـ یـرا یــک مقالـهای را از یــی از دوســتان خوانــده بــودم،
گ
واژه «بــرد� فکــری» را اســتفاده کــرده بودنــد؛ کــه دانشــگاه،
دانشــجویان و اســاتیدش را بهعنــوان کارگــر یــا بــرده فکــری در
شفــرض صداقــت مفهــویم بــه نــام
نظــر نگـ یـرد .ایــن بهعنــوان پی 
تن
دانس�»که خییل مشابه «اراده معطوف
«اراده معطوف به
به قدرت» نیچه است را مطرح یمکند و در پایان این بحث،
راجع به ارتباط فلسفه با علم و ارتباط علم با فلسفه صحبت
یمکنــد و معتقــد اســت فلســفه ،علــی در میــان دیگــر علــوم
نیســت؛ امــا علــم و فلســفه ارتبــاط نزدیــی بــا هــم دارنــد .چنــد
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صفحهای ی ز
ن� راجع به فرهنگ هم قلم زده اســت و ب هشــدت
معتقــد اســت یــک فرهنــگ علــی بایــد در دانشــگاه جــا بیفتــد.
اهداف دانشگاه
ً
در درجــه اول ب هطــور کامــا شــفاف وظیفــه دانشــگاه را بیــان
یمکنــد و قائــل اســت کــه دانشــگاه ســه وظیفــه اســایس دارد:
انتقــال آموزههــا یــا آمــوزش ،تولیــد علــم یــا پژوهــش و تعلیــم و
گ
تربیــت فرهنــی وگ ـزارهای کــه بارهــا یاسـ پـرس درکتــاب بــه آن
نهــا کار
اشــاره یمکنــد و بــا رصاحــت یمگویــد کــه تفکیــک ای 
درسـ تـی نیســت؛ دانشــگاه بایــد هــممدرسـهای حرفـهای باشــد،
گ
هــم مرکــزی فرهنــی ،هــم نهــادی پژوهـ شـی؛ یعـ نـی دانشــگاه
همزمــان بــه ایــن ســه اشــتغال داشــته باشــد.
یاسـ پـرس بــاب بخـ شـی را بــاز یمکنــد کــه خواندنــش فوقالعــاده
نهـ یـا� کــه
لذتبخــش اســت« :تحقیــق» .وی یمگویــد آ 
گ
معتقدانــد زنــد� را بایــد دو بخــش کــرد :کار و رسگــریم ،غلــط
است .اینها با هم ممزوجاند .یک استاد دانشگاه رسگریماش
همکارش است .در هر لحظه از شبانهروز باید به موضوعات
پژوهـ شـیاش ،بــه دانشــجویانش ،بــه تدریســش فکــرکنــد؛ در
واقــع پیوســته یــی شــدن بــا کار را مطــرح یمکنــد.
و باالخــره «آگایه فکــری ورای کارگــری فکــری» کــه بارهــا در
کتابش به آن اشاره یمکند .نه دانشجوکارگر فکری است نه
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نهــا بایــد آگایه فکــری داشــته باشــند.
اســتاد؛ ای 
وحدت دانش
آفتا�ثـ نـا� بــا بیــان ایــن نکتــه کــه :دانشــگاه ،هــم بایــد تعهــدی
ب
گ
فزاینــده در تمــام طــول زنــد� بــه نگــرش علــی را تزریــق کنــد و
هــم جس ـتوجوی «وحــدت دانــش» را القــا کنــد ،افــزود :اگــر
آمادهسازی برای حرفهها در دانشگاه نتواند ما را باکل مربوط
یف
غ�متفکرانــه
ســازد و بــه فلس ـ اندیشــیدن وادارمــان نکنــد ،ی
غ�انسـ نـا� خواهــد بــود .یاسـ پـرس بــه ایــن واژه(وحــدت
و ی
دانــش) هــم خیــی عالقهمنــد اســت .در قــرون وســطا و قبــل
از قــرون وســطا ،حـ تـی در ســنت اســایم ،دانشــمندان قدیــم
ً
ً
نســینا تقریبــا از تمــام علــوم زمــان
جامعاالطـراف بودنــد؛ مثــا اب 
خــودش آگاه بــود .چـ ی زـ�ی کــه بــا جلــو رفـ ت ن
ـ� و تخصــی شــدن
ً
ـا در حــال فرامـ ش
ـو� اســت .مــا در یــک شــاخه ریــزی
دانــش عمـ
از دانــش تخصــص داریــم .ویل یاسـ پـرس مفهــویم را مطــرح
یمکنــد کــه ت
م�جــم انگلیــی معــادل knowledge oneness
را گذاشــته اســت؛ یعـ نـی وحــدت دانــش .او معتقــد اســت کــه
ً
شــما اگــر بــه عنــوان مثــال یــک پزشــک تربیــت یمکنیــد ،حتمــا
شهــای
بایــد درکنــارش فلســفه ،زبــان ،ادبیــات و خیــی از دان 
دیگــر را بــداد؛ نــه در حــد اعــا لــزویم نــدارد یــک پزشــک در حــد
دکـ تـرای فلســفه دانــش داشــته باشــد ،ویل تــا حــدودی نســبت
بــه آن آگایه داشــته باشــد .واژه  PHDکــه مــا بـرای مــدرک دکـ تـرا
اســتفاده یمکنیــم ،مخفــف  Philosophy Doctoralاســت،
یمگـ یـرد،
یعـ نـی دکـ تـرای فلســفه؛ کــی کــه پ�.اچ.دی عم ـران 
یعـ نـی دکـ تـرای فلســفه در عمـران گرفتــه اســت .کــی کــه پ�.اچ.
یمگـ یـرد ،یعـ نـی دکـ تـرای فلســفه در حقــوق گرفتــه
دی حقــوق 
اســت .فلســفه اندیشــیدن؛ یعـ نـی یمتوانــد در عمـران یــا حقــوق
یاس�س خییل به این تأکید یمکندکه شما باید در
بیندیشد .پ
جس ـتوجوی وحــدت دانــش باشــید .او یمگویــد دانشــگاه در
یک کالم باید فیلسوف و اهل فکر بار بیاورد؛ وگرنه به هدف
خــودش نرســیده اســت.
وی در ادامــه همـ ی ن
ـ� فصــل بــه «آموزشوپــرورش در حکــم
شــکلدیه بــه ذهــن» اشــاره یمکنــد و ســه شــکل اصــی
آمــوزش را مرتــب یمکنــد :شــکل سـ ت
ـن� قدیــی تدریــس ،تلمــذ
یــا شــاگردپروری ،مـ ت ن
ـ� محــور یــا معلــم محــور و پرسـشمحوری
کــه شــیوه ســقرایط اســت .یاسـ پـرس بــه رصاحــت یمگویــد
«آموزشوپرورش در دانشــگاه در ذات خود ســقرایط اســت و
آزادی رکــن اســایس آن اســت»
گ�ی مکاتب فکری
شکل ی
.
نهــا را
یمتــوان آ 
مکاتــب فکــری خودب هخــود رشــد یمکننــد ن 
ایجــاد کــرد یــا آگاهانــه و عامدانــه پروراندشــان .ســالها طــول
یمکشــد کــه مجموعــه آرای عــدهای از فالســفه تبدیــل بــه یــک

ً
ً
مکتب فکری بشود .اصال امر ارادهبرداری نیست« .اگر عمدا
بکوشــیم کــه چنـ ی ن
ـ� کاری کنیــم ،نتیجــه کار ،فعالیـ تـی تصنــی و
ب�ثمــر از آب یمآیــد».
«دانشــگاه تنهــا وقـ تـی وجــود دارد کــه در چارچــوب یــک نهــاد
ایجــاد شــده باشــد»
بثـ نـا� در ادامــه اشــاره نمــود کــه مفهــوم دانشــگاه کــه یــک
آفتا 
ت
ز
مفهــوم انــ�ایع اســت ،بایــد یــک مفهــوم انضمــایم پیــدا کنــد و
تهــای نهادســازی دچــار بشــود .انــگار
طبیــی اســت کــه بــه آف 
یمشــود کــه ای ـراد دارد .ایــده
آن ایــده مقــدس تبدیــل بــه نهــادی 
دانشــگاه در ذات خــودش خیــی عــایل و دور از هرگونــه ای ـراد
اســت ایــدهآل دانشــگاه بــدون خدشــه اســت؛ امــا وقـ تـی در عالــم
عیـ نـی وجــه انضمــایم پیــدا یمکنــد دیگــر آن وجــود متعــایل و
ایدهآلــش را از دســت یمدهــد و وقـ تـی در قامــت نهــاد در بیایــد،
یمشــود.
دیگــر ایـراد دارد« .ایــده دانشــگاه در یــک نهــاد محقــق 
گ
کیفیــت دانشــگاه بــه ایــن بســت� داردکــه ایــن تحقــق تــا چــه حــد
انجــام شــده باشــد» .ایــده دانشــگاه هرگــز ب هطــورکامــل تحقــق
نیمیابــد؛ چــون در قامــت نهــاد دریمآیــد؛ بنابرایــن در دانشــگاه
همواره تضادی ی ن
ب� ایده وکاسـ تـیهای واقعیت نهادی اســت.
ویل یمدانیــم کــه نهادهــا ض�ورت دارنــد .بــا وجــود نواقــص
ســاختاری کــه دارنــد ،بایــد در جامعــه باشــند.
نقش شخصیت درساختاررسیم دانشگاه
ت
گایه مدی ـران دانشــگاه بــه آن نهــاد ارزش بیشــری قائلانــد تــا
یمتــوان بــر ایــن اســاس مــورد
شــخصیت اف ـراد« .مدی ـران را 
قضــاوت قـرار داد کــه آیــا بیشـ تـر بــه اشــخاص اهمیــت یمدهنــد
یــا بــه نهادهــا؟».
استخداماساتید
«در ظاهــر ،آزادی قطــی دانشــگاه در انتخــاب اعضایــش
(اعضــای هیئــت علــی) مبتـ نـی بــر سیاســت انتخــاب
ً
ت
به�ینهاســت ،امــا در عمــل ،ایــن سیســتم معمــوال افـراد درجــه
دو را انتخــاب یمکنــد .نــه فقــط در دانشــگاه ،بلکــه در همــه
تهــا مقاومـ تـی ناخــودآگاه در برابــر ت
به�یــن افـراد و حـ تـی در
ش�ک 
برابــر افـرادی بااســتعداد متوســط اســت .ایــن مقاومــت نتیجــه
عوامــی همچــون تــرس از رقابــت و حســادت اســت .ت
نهــا
به�ی 
نهــا از تــرس لطمــه
یمشــوند و بدتری 
از تــرس رقابــت کنــار زده 
زدن به شأن و اعتبار دانشگاه .پس ناخودآگاه میانهها انتخاب
یمشــوند».

طبقهبندیعلوم
یف
یمتــوان بــر اســاس دوگان ههـ یـا�
علــوم را بــه شــیوههای مختلـ 
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ً
طبقهبنــدی کــرد .مثــا دوگانــه «نظــری ،کاربــردی» ،دوگانــه
ـر� در برابــر علــوم عقــی»« ،علــوم طبیــی در
«علــوم تجـ ب
برابــر علــوم فرهنـ گـی»« ،علــوم کیل در برابــر جـ ئ
ـز�» .او معتقــد
اســت تاری ـ ــخ یــک علــم جـ ئ
یمپــردازد
ـز� اســت؛ چــون بــه وقایــی 
ً .
کبــار رخدادهانــد مثــا
کــه در طــول تاریـ ـ ــخ یکتــا هســتند و ی 
کبــار در طــول تاریـ ـ ــخ رخداده اســت ،امــا
شکســت ناپلئــون ی 
ناامیــد شــدن یــک انســان (یــی از مباحــث اصــی در رواندرمــا�ن
اگزیستانســیال) بارهــا رخ یمدهــد؛ بنابرایــن روانشــنایس یــک
علــم کیل و تاریـ ـ ــخ یــک علــم جـ ئ
ـز� اســت .ویل بــاز بــه وحــدت
شهــا اشــاره یمکنــد .ایدهآلــش ایــن اســت کــه اســتاد و
همــه دان 
.
شهــا بهرهمنــد شــوند «هــر طبقهبنــدی
دانشــجو از همــه دان 
ش
ت
موق� برای ترجمه این ایدهآل به واقعیت از دیدگایه
تال�
خــاص و از منظــر یــک موقعیــت فکــری و تاریـیخ اســت .بــا ایــن
یهــا کاذبانــد»
فــرض ،همــه طبقهبند 
ن
ملزومات وجود دانشگاه؛ بخش پایا�
نکــه یاسـ پـرس معتقــد اســت
آفتا�ثـ نـا� بــا بیــان ای 
ب
در پایــان
:
دانشــگاه دو رکــن اســایس دارد ،افــزود نخســت ،انســانها بــا
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ت
توانا�ها ،مزیتهایشان هستندکه
همه تمایالت،کاس�ها ،ی
در دانشــگاه گــرد هــم یمآینــد و دوم هــم قــدرت دولــت و جامعــه
اســت کــه اراده و نیازهایــش دانشــگاه را برپــا یمدارد.
در درجــه اول بــه عوامــل انسـ نـا� اشــاره یمکنــد ،اســتعدادها را
دســتهبندی یمکنــد ،چگونــه یمتوانیــم اســتعدادها را شناسـ یـا�
کنیم و باالخره درگزینش هم استاد و هم دانشجو ،سه شیوه
گ�د (که ما درکشورمان ییک
برای گزینش دانشجو در نظر یم ی
ت
عملیا� یمکنیم) و راجع به آن مفصل بحث یمکند
از آنها را
کــه هــرکــدام حســن و عیبشــان چیســت و در پایــان راهکارهـ یـا�
ارائــه یمدهــد .یاسـ پـرس در کتــاب «دانشــگاه و ملــت» کــه در
صفحــه  174کتــاب اســت ،عنــوان یمکنــد:
ت
«اعضــای دانشــگاه در هــر دانشــکدهای کــه باشــند ،حــی رئیــس
تهــا،
دانشــگاه ،بــه مقــام خــود خیانــت یمکننــد اگــر در رقاب 
از یــک حــزب ســیایس یــا حـ تـی یــک کشــور حمایــت کننــد.
«ایــده دانشــگاه» آســیب یمبینــد اگــر بهخاطــر غایــات بــر ن
و�
ی
یلگ ـر یا� ،همچــون هــر چـ ی زـ�
مــورد سوءاســتفاده ق ـرار گـ یـرد .م 
دیگــری ،موضــویع مـ شـروع بـرای پژوهــش اســت ،امــا نیمتوانــد
تگـ یـری اســایس «خــود دانشــگاه» را تعیـ ی ن
ـ� کنــد» .انــگار
جه 
ن
ّ
ن مســائل دارد.
دانشــگاه فراســوی اینهاســت و شــأ� اجل از ای 
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در ششمین نشست ایده دانشگاه
خزاده | دانشجوی کارشنایس مهندیس کامپیوتر
محمد شی 

ششـ ی ن
ـم� نشســت اید ه دانشــگاه با محوریت فلســفه تاســیس
دانشــگاه فــردویس مشــهد ،در روز چهارشــنبه  20آذر مــاه در
تاالر ش� ت
یع� دانشــکده ادبیات و علوم انسـ نـا� برگزار شــد .در
ن
ت
آفتا�ثــا� ،در رابطــه بــا فلســفه
ایــن نشســت ابتــدا دکــر احمــد ب 
ت
تاســیس دانشــگاه فــردویس مشــهد توضیحــا� ارائــه نمــود
و ســپس دکـ تـر محمــود مهــدوی دامغـ نـا� ،دکـ تـر رامپــور صــدر
نبــوی و دکـ تـر محمــد جعفــر یاح ـیق بــه ارائــه فلســفه تاســیس
این دانشگاه و خاطر تا� از دوران تحصیل و تدریس پرداختند.
فلسفه تاسیس دانشگاه درمشهد
آفتا�ثـ نـا� بــا اشــاره بــه هفتادمـ ی ن
ـ� ســالگرد تاســیس دانشــگاه
ب
ها� در رابطــه بــا فلســفهی تاســیس
فــردویس مشــهد ،پرسـش ی
دانشــگاه مطرح نمود .آیا دانشــگاه فردویس مشــهد فلســفهای
در رابطــه بــا تاســیس خــود دارد؟ ،اگــر فلســفه دارد دارای چــه
مولف ههـ یـا� اســت؟ ،چــه بخـ شـی از ایــن مولف ههــا تابــع زمــان و
مــکان بــوده اســت چراکــه دانشــگاه فــردویس در مشــهد و در
ســال  1328تاســیس شــد ،اگــر بهعنــوان مثــال در اصفهــان و
یمشــد بــر همـ ی ن
ـ� اســاس تشــکیل شــده
ســال  1345تاســیس 
بــود؟ ،چــه عوامــی بــر تاســیس دانشــگاه فــردویس مشــهد
تاث�گــذار بــود؟ ،در ابتــدای تشــکیل دانشــگاه ،اســاسنامهای
ی
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وجــود داشــته اســت ،آیــا اســاسنامه در ســالهای بعــد دچــار
تغیـ یـر شــده اســت؟
وی در ادامــه افــزود :بهنظــر یمرســد پاسداشــت زبــان فــاریس
نکــه ،مشــهد در منطقـهای واقــع شــده کــه مهــد زبــان
بهدلیــل ای 
فــاریس اســت یــی از دالیــل تاســیس دانشــگاه فــردویس باشــد.
ف
و از طــر� قـرار بــر ایــن بــوده کــه در دانشــکده ادبیــات بــر نقــش
زبــان فــاریس ،بهعنــوان هویــت مــی ایرانیــان تاکیــد ویــژهای
بشــود .وجــود ش�یــف بــارگاه امــام رضــا (ع) در مشــهد بهعنــوان
یــک شــهر مذهـ بـی و وجــود اف ـرادی چــون دکـ تـر ش�یعـ تـی کــه
شــاید بتــوان گفــت مــروج اســام عقـ ن
ـا� بودهانــد ،در ایجــاد و
پرداخـ ت ن
تاث�گــذار بــوده اســت.
ـ� بــه دانشــکدهی الهیــات ی
تاسیس دانشگاه مدرن
نکــه ســوال بایــد بهنحــوی دیگــر طــرح
صــدر نبــوی بــا اشــاره ای 
شــود ،افــزود :چ ـرا دانشــگاه بهوجــود آمــد؟ بـ شـر از لحظ ـهای
کــه بهدنیــا آمــد یــک تفـ ت
ـاو� بــا جانــوران داشــت کــه دارای
خودآگایه بود .داستان طویط و قفس مولوی ی ن
هم� مسئله
را بیــان یمکنــد .انســان اولـ ی ن
ـ� گام را بــا آگاه شــدن ،بــریمدارد و
نچــه را بازگــو یمکنــد دربــارهاش تفکــر یمکنــد .ماتریالیسـتها
آ
عقیده دارندکه ش
ب� ابتدا با ابزار واردکار یمشود و زبان از این
مس� تشکیل یمشود اما ایدهآلیستها معتقدند که زبان از
ی
عــزل بــه انســان القــا شــده اســت.
ش
ن
شپــژویه از نیازهــای
ـجو� و دان 
از اولـ یـ� جوامــع بــری ،دانشـ ی
اصــی انســان بــود .وقـ تـی بــه تاری ـ ــخ گذشــته تــا انقــاب صنعـ تـی
مذاه� داریم که ییک پس از دیگری رویکار یمآید
یمنگریم،
ب
ن
و هدفش دانش است ت
عقال�
ح� تدین هم عالقه به اثبات
بــودن دارد .هرچنــد از لحــاظ فلسـیف زمـ نـا� کــه بــه رساغ کانــت
یمرویــم او دیــن را خیــی عقـ ن
ـا� نیمدانــد .ایمــان یــک شــناخت
یههــای گذشــته
موکــد نســبت بــه آفریــدگار اســت و دانشپژو 
نـ ی زـ� مربــوط بــه مابعدالطبیعــه یمباشــد .بهتدریـ ـ ــج اندیش ـهی
یمشــود .در بهشــت و جهنــم هــم
بهشــت و جهنــم تشــکیل 
ف
ش
همـ ی ن
ـ� اندیشــه وجــود دارد .از طــر� انســان �وع بــه ســاخت
گ
ت
یمشــود و زنــد�
ابـزار یمکنــد .اخــراع چــرخ باعــث تولیــد ارابــه 
هم�طــور بــه جلــو حرکــت
انســان را تغیـ یـر یمدهــد .انســان ی ن
ین
ماش� بخار تولی د یمکند .از طرف دیگر
یمکند تا در نهایت
ن
استعمار ثروت فراوا� در اروپا ایجادکرده که باید آن را بهکار
ـا�
گرفــت و اســتفاده بهــرهای هــم بــه لحــاظ اقتصــادی ،عقـ ی
ـ� ماشـ ی ن
نبــود .بنابرایــن از همـ ی ن
ـ� بخــار در صنعــت اســتفاده
یمکننــد .در همـ ی ن
کهــا و پروتســتانها
ـ� زمــان اســت کــه کاتولی 
نکــه واســطهای چــون کشــیش ب ـرای
ب ـرای اعـ تـراض بــه ای 
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وســاطت بـ ی ن
ـ� انســان و خــدا نیــاز نیســت ،ســالها بــا یکدیگــر
یمشــود کــه
یمشــود و ثابــت 
یمجنگنــد و کشــتار زیــادی هــم 
انســان بهتنهـ یـا� یمتوانــد پاسـخگوی نیــاز خــودش در الوهیــت
باشــد و بــه واســطه نیــازی نیســت .نتیجـهی ایــن امــر منجــر بــه
فردیت یمشود .آدام اسمیت بهعنوان فردی که هم اقتصاد
و هــم فلســفه یمدانســته ایــن را در مقدم ـهی کتــاب "ثــروت
ملــل" ق ـرار یمدهــد .یمگویــد همــه مــردم در اندیش ـهی رفــاه
هســتند ،اندیشـهی رفــاه آدام اســمیت یــک رفــاه مــادی اســت.
یمگـ یـرد .بـ خ
ـر� ملزومــات
امــا رفــاه تحــت ش�ایــط خــایص شــکل 
رفــاه را یمآفریننــد امــا وقــت اســتفاده از آن را ندارنــد .انســان
کاال را ابتدا معنا یمکند و سپس استفاده یمکند .ت
وق� فردی
یپ�اهـ نـی را بــا عالقــه و بــا تمــام وجــود بــه شــما هدیــه دهــد ،ایــن
ق
در ذهــن شــما بــا� یممانــد .بـ شـر بیشـ تـر معنــا مــرف یمکنــد
وکاال نـ ی زـ� بایــد ب ـرای انســان معنــا داشــته باشــد .بنابرایــن همــه
یمگـ یـرد .اصــوال مــا در کــرهی زمـ ی ن
ـ�
چـ ی زـ� در آگایه صــورت 
گ
زنــد� نیمکنیــم بلکــه در ذهــن انســانها راه یمرویــم .بنابرایــن
انســان زمـ نـا� مرفــه اســت کــه آگایه بگویــد مرفــه اســت .امــا
از زمــان اخـ تـراع ماشـ ی ن
ـ� بخــار ایــن مســئله تغیـ یـرکــرد و تولیــد
انبــوه اهمیــت یافــت .هرچــه بیشـ تـر تولیــد کردیــم بــا پــول
یمگـ یـرد .امــا در هرجــا
معاوضــه نمودیــم .پــول مرکــز قــدرت قـرار 
یمشــود.
انقــاب صنعـ تـی رخ یمدهــد ،تحصیــات اجبــاری 
چــون اشــخایص کــه بــا ماشـ ی ن
ـ�های صنعـ تـی کار یمکردنــد ،بایــد
یمشــود عــدهای
باســواد یمبودنــد .بهتدریـ ـ ــج ایــن اتفــاق منجــر 
نتواننــد بــه مشــاغیل کــه اســتحقاقش را دارنــد دســت یابنــد و
عــدهای معــدود اقتصــاد دنیــا را یمگرداننــد .رسمایـهداری بــا ایــن
یمشــود و ســه عقالنیــت فـ نـی ،مدیریـ تـی
جهــت خــاص ایجــاد 
و بــازار اهمیــت یمیابــد .ایــن ســه عقالنیــت مرکــز تفکــر انســان
یمگـ یـرد .افـرادی کــه اقتصــاد را بهدســت گرفتهانــد انــدک
قـرار 
هســتند و شــغل بـرای همــه در ایــن جهــان رسمایـهداری وجــود
ندارد .بیســت درصد جمعیت ،هشــتاد درصد اقتصاد جهان
ها� هم که تاسیس یمشوند اگر رشتهها
را یمبلعند .دانشگاه ی
ت
لســاز نباشــد،
لســاز باشــد ،علــم محــریم اســت و اگــر پو 
پو 
یمگـ یـرد .بنابرایــن پــول و ثــروت جــای خــدا
در حاشــیه ق ـرار 
یمنشــیند.
پهلــوی اول بهدنبــال صنعــت رفــت و ســی کــرد صنایــع مــدرن
را بــه ای ـران منتقــل کنــد .دانشــگاهها را هــم اجبــار داشــت از
نهــا کـ پـی کنــد چــون مــدارس قدیــی مــا مناســب ایــن
روی آ 
ن
.
زما�کــه پهلــوی پای ـهی ایجــاد دانشــگاه را انجــام

دوران نبــود
ها� ایجــاد شــدند کــه مــا در عرص ـهی تولیــد ب ـرای
داد ،رشــته ی
آنها شغیل نداشتیم بعد مشاغل آنها ایجاد شدند بهدلیل
ک� ازکشورهای دیگر بود .این دانشگاه آدمها را آزاد
اینکه پ
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گ
نهــا را بــه زنــد� وابســته یمکنــد.
نیمکنــد بلکــه بیشـ تـر آ 
بنابرایــن اختــاف طبقـ تـا� بســیار شــده اســت ،دانشــگاه تبدیــل
بــه جـ یـا� شــده کــه در افـراد آزمنــدی ایجــاد یمکنــد ،تقریبــا خــود
یمشــدم امــا درکنــار اســاتید
هــم داشــتم بــه ایــن آزمنــدی دچــار 
گ
بــزر� کــه داشــتم ســی کــردم از ایــن مســئله فاصلــه بگـ یـرم .در
دانشــگاه فــردویس مشــهد خیــی بهرهبــردم.
تاسیس دانشگاه مشهد
ن
در ادامــه مهــدوی دامغــا� در رابطــه بــا فلســفه تاســیس
دانشــگاه فــردویس مشــهد افــزود :فرامــوش نیمکنــم کــودیک 12
ـو� بــه
ســاله بــودم کــه از خیابــان دانشــگاه عبــور 
یمکــردم .تابلـ ی
نــام موسســه آمــوزش عــایل بهداشــت مشــاهده کــردم و فکــر
نجــا تحصیــل کنــم.
یمشــود روزی مــن هــم آ 
یمکــردم آیــا 

ن
جمعیــت کشــور بهتدریـ ـ ــج افزایــش یافــت.
زما�کــه ب ـرای

نخسـ ی ن
ـت� بــار در ســال  1333بـرای ش�کــت درکنکــور بــه تهـران
رفتم ،با مشکالت بسیاری برای یط مسافت مواجه بودیم و
چهل ســاعت مسـ یـر ی ن
ب� مشــهد تا تهران به طول یمانجامید.
بنابرایــن ایــن مســائل دولــت را بــه ایــن فکــر انداخــت کــه بایــد
انــدک انــدک امکانــات تحصیــل در خــود مشــهد فراهــم شــود.
البتــه توجــه ابتــدا بــه مســئلهی پزشــی بــود .از نیکنفســان آن
ق
گــروه پزشــی اینــک تنهــا آقــای دکـ تـر محمــد شـ ی ن
ـاه�فر بــا�

اســت .گــروه بســیاری از عزی ـزان مــا کــه آیین ـهی تمــام نمــای
انســانیت بودند ،دانشــکدهی پزشــی را در این شــهر راهبردند.
خانــدان ســاالری در ایــن زمینــه نقــش مهــی داشــتند ،جنــاب
آقای ت
دک� احمد ساالری ،رضا ساالری ،عیل ساالری و البته
ت
دک� محمود ساالری که تدریس فرانسه را ت
ح� در دانشکده
پزشــی مشــهد بهعهــده داشــت.
بهتدریـ ـ ــج دانشــکدههای دیگــر ایجــاد شــد .الزم بــود بــر تــارک
ایــن شــهر دانشــکدهی ادبیــات شــکوفا شــود .مرحــوم دکـ تـر
گ
گ
یمکــرد
عیلاکـ بـر فیــاض ،مــرد بــزر� کــه ســالها در مــر زنــد� 
و در ته ـران نـ ی زـ� صحبــت از ســناتور شــدن وی مطــرح بــود ،بــا
بزرگواری به مشهد آمد و عهدهدار تاسیس دانشکده ادبیات
شــد .دانشــگاه مشــهد ک مکــم رشــد کــرد و دانشــکده ادبیــات
مشــهد چهرههــا� ماننــد مرحــوم دکـ تـر غالمحسـ ی ن
ـ� یوس ـیف ،
ی
دکـ تـر احمدعــی رجـ یـا� ،دکـ تـر جــال متیـ نـی در ایــن دانشــکده
حضور داشتند .در رابطه با دانشکدهی الهیات ی ز
ن� ،تاسیس
این دانشکد ه خارج از تضعیف حوزهی علمیه خراسان نبود
و در کمــال ب�دقـ تـی ایــن کار را انجــام دادنــد و ایــن دانشــکده
بــا ب�اعتمــادی حــوزه مواجــه شــد .البتــه بعدهــا دانشــکدهی
ایده دانشگاه «121
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الهیــات دانشــگاه مشــهد بــا وجــود بـ خ
ـر� اســاتید نیکــو شــکوفا
شــد .قطعــا درخشــش ســید جاللالدیــن آشـ ن
ـتیا� از افتخــارات
دانشگاه بوده ،هست و خواهد بود .یا برگزاری همایش شیخ
طــویس کــه در ابعــاد بســیار باشــکویه توســط ایــن دانشــکده
برگزار شد .اکنون ی ز
ن� دانشگاه فردویس مشهد از دانشگاههای
موجــه کشــور اســت.
در پایــان نـ ی زـ� مهــدوی دامغـ نـا� دو نصیحــت بــا دانشــجویان
فشارها� که احساس
مطرح نمود .اوال سیع کنید در مقابل
ی
یمکنیــد ،پایــداری نماییــد و همچنـ ی ن
ـ� تــاش کنیــد بهویــژه در
علــوم انسـ نـا� علـ م بــا عمــل آمیختــه باشــد.
ض�ورت تاسیس دانشکدهی ادبیات
یاح ـیق بــا اشــاره بــه آغــاز هفتادمـ ی ن
ـ� ســال تاســیس دانشــگاه
فــردویس مشــهد افــزود :دانشــگاه فــردویس مشــهد بهلحــاظ
زمـ نـا� سـ ی ن
ـوم� دانشــگاه ای ـران بعــد از ته ـران و بت�یــز بــود ،کــه
ن
تاســیس شــد .چراکــه ق ـرار بــود براســاس تحــوالت جهــا� و
انقــاب صنعـ تـی در ای ـران نـ ی زـ� مدر ی ز
ن�اســیون صــورت گـ یـرد
و دانشــگاه ته ـران بهعنــوان نخسـ ی ن
ـت� مرکــز علــی مــدرن بــا
هستهی اولیهی دارالفنون بهوجود آمد و پس از آن این نیاز
در مناطــق دیگــر ای ـران احســاس شــد.
هســتهی اولیــه دانشــگاه فــردویس مشــهد بــا رشــتهی پزشــی
گ
ایجــاد شــد چراکــه نیــاز اجتمــایع و فرهنــی بــه پزشــی وجــود
داشــت .قبــل از آن در مشــهد بیمارســتان امــام رضــای فعــی،
ایــن فکــر را ایجــادکــردکــه در مشــهد یــک مرکــز درمـ نـا� مناســب
وجــود داشــته باشــد کــه در آن زمــان در بـ یـرون از شــهر مشــهد
گ
ق ـرار یمگرفتــه اســت کــه البتــه قــدم بســیار بــزر� در جهــت
سـ ت
ـام� جســم مــردم بــود .ایــن نیــاز درمـ نـا� باعــث ایجــاد
ســاخت این بیمارســتان شــد .طبعا نیاز به فرهنگ ،معنویت
و روح ،موخر نیاز به جسم بود که بعدا احساس شد .بحث
زبــان فــاریس در خراســان و وجــود فرهنــگ غـ نـی آن بــه عنــوان
نیــاز دوم در ایــن منطقــه ض�ورت خــود را احســاس کــرد و
شــاید ب ـ ه همـ ی ن
ـ� دلیــل اســت کــه پــس از دانشــکدهی پزشــی،
دانشــکدهی ادبیات تاســیس شــد .در ســال  1313اتفاق مهم
اد� در مشــهد ایجــاد شــد و آن افتتــاح آرامــگاه فــردویس بــود.
ب
کــه بســیار مهــم بــود و بــا وجــود عــدم امکانــات و نبــود جاد ههــا
و وســایل نقیلــه مناســب ،مهمانــان بســیاری از جملــه شــخص
رضا شاه به مشهد آمدند .فردویس به عنوان نمایندهی زبان
فــاریس الزم بــود کــه مــورد تجلیــل ق ـرارگـ یـرد .در آن ســال کــه
گ
زبــان فــاریس و همچنـ ی ن
ـ� فرهنــی غـ نـی خراســان بــزرگ مــورد
توجــه قـرارگرفتــه بــود ،مشــهد از نظــر حکومــت ایــن فرهنــگ
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گ
یمشــد .بنابرایــن
یمکــرد و بایــد بــه آن بهــا داده 
را بایــد نماینــد� 
ســاخت یــک مرکــز علــی در ایــن زمینــه حـ تـی پیــش از تاســیس
دانشــکدهی پزشــی مطــرح بــود .البتــه عمــی نشــد و بــه تاخـ یـر
ف
افتــاد امــا زمزمـهاش همــواره بــود .از طــر� وجــود افـرادی چــون
نفــر ،مــدرس رضــوی و ایــن اواخــر
ملکالشــعرای بهــار ،فروزا 
گ
شــفییع کدکـ نـی کــه همــی اهــل خراســان بودنــد ،ایــن فکــر را بــه
یمکــرد.
حکومــت القــا 
مرحــوم فیــاض اثرگذارتریــن فــرد در تاســیس دانشــکده ادبیــات
بود ،چراکه در آن مقطع تعارض ی ن
ب� حوزه و دانشگاه وجود
ف
ت
ین
نخست� بار بود که دخ� و پرس قرار
داشت و از طر� برای
بــود پشــت یــک مـ زـ� بنشــینند و ایــن تاســیس را بــا مشـ ت
ـکال�
ی
یمکــرد و کاری بــود کــه مرحــوم فیــاض توانســت
مواجــه 
ســنگ بنایــش را بگــذارد .انتخــاب معلمــان دلســوز از طــرف
ایشــان نـ ی زـ� بســیار بــا دقــت بــود .چهــار رشــتهی زبــان فرانســه،
انگیــی ،ادبیــات فــاریس و رشــتهی تاریـ ـ ــخ و جغرافیــا (در آن
یمشــد) هســتهی
زمان تاری ــخ و جغرافیا یک رشــته محســوب 
ز
اولیهی این دانشگاه را تشکیل یمدادند .تعداد اساتید ین� زیاد
یمشــدند بــه ویــژه
نهــا هــم اغلــب از حــوزه انتخــاب 
نبــود و آ 
در دانشکدهی الهیات که بعد از دانشکدهی ادبیات تاسیس
شــد .بنابرایــن نیــاز بــه بســط علــم و دانــش و بــه ویــژه تحکیــم
گ
ن
اد� و زبـ نـا� در خراســان کــه مـ یـراثدار زبــان
مبــا� فرهنــی ،ب
فــاریس بــود ،ض�ورت تاســیس دانشــکدهی ادبیــات و دانشــگاه
فردویس مشهد بود .اما اگر اکنون دانشگاه به سمت دیگری
تغیـ یـر جهــت داده اســت و از هــدف خــود دور شــده اســت و
بــه ســمت رفــع نیازهــای مــادی و درآمــدز یا� رفتــه ،بایــد بــرریس
نگــذاران هــدف متعــایلای ب ـرای بقــای
شــود امــا هــدف بنیا 
یشــاپور و بعــد
فرهنــگ ایـران بــود .مــا هـزاران ســال قبــل جند 
از آن نظامیهها را داشــتهایم و دانشــگاهها باید در مسـ یـر آنها
قرار یمگرفتند اما وارد جریان مدرن شدند و ض� ت
ور� بود که
یمکــرد البتــه مــا نـ ی زـ� ناگذیــر بــه همـرایه بــا
دنیــا بــه مــا پیشــنهاد 
ت
آن بودهایم اما باید بیشــر به آنچه درگذشــته داشــتیم توجه
یمکردیــم.

بیمــاری جهانگـ یـر کرونــا بح ـر نا� �ســابقه ب ـرای ش
ب�یــت ایجــاد کــرده اســت کــه دانشــگاه نـ ی زـ� درگـ یـر فهــم ،تفسـ یـر ،تحلیــل
ب
و ارایــه راهکار ب ـرای آن اســت .موضــوع اصــی شــماره ســوم ش
ن�یــه ایــده دانشــگاه بح ـران کرونــا و نقــش رشــتههای علــی
ـاکرونا� و اهمیــت دانشــگاه شــبکهای و مجــازی در بسـ تـر
دانشــگاه در شناسـ یـا� و تحلیــل ابعــاد وضعیــت کرونـ یـا� و پسـ
ی
عــر اطالعــات اســت .مطالــب خــود را در فایــل ورد بــه ایمیــل ش
ن�یــه ارســال کنیــد.
ارتباط با ش
ن�یه ایده دانشگاه:
ایمیلsp@um.ac.ir :
تلفن۰۹۳۰۰۹۸۲۹۱۷ _۳۸۸۰۶۴۸۵ :
سایتwww.sp.um.ac.ir :
اینستاگرامculturalpolicyfum@ :
کانال تلگرامculturalpolicyfum@ :
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