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از دانشگاه مجازی به
دانشگاه شبکهای
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وضعیــت کرونـ یـا� جهــان باعــث شــده اســت حضــور
دانشــجویان در دانشــگاه لغــو گــردد و دانشــگاه مجــازی بــه
ن
ناگها� و رسارس پیاد هســازی شــود .درگذشــته اســتفاده
شــکل
از تکنولــوژی اطالعــات زیرســاختهای محــدودی ب ـرای
ت
غ�حضــوری
آموز 
شهــای الک�ونیــک فراهــم ســاخته بــود امــا ی
شدن دانشگاه در بحران کرونا شاخصهای دانشگاه مجازی
را ال ـزایم ســاخت .دانشــگاههای ت ـراز اول و جامــع توانســتند
شهــا بــه
ب هراحـ تـی بــا ش�ایــط جدیــد وفــق پیــدا کننــد و آموز 
غ�حضــوری حرکــت کــرد .بـ خ
ـر� از آســیبها در زمینــه
ســمت ی
دانشگاه مجازی وجود دارد که در آینده سیاستگذاریهای
کالن و برنام هریزیهای داخیل ،یمتواند آنها را پوشش دهد.
همت ـراز آمــوزش :آنچــه از دانشــگاه مجــازی
-1پژوهــش 
ت
شهــای الک�ونیــک اســت.
اکنــون رواج دارد ،تأکیــد بــر آموز 
شهــای ت
الک�ونیــی کــه اغلــب یکطرفــه ،خشــک و
آموز 
خســتهکننده اســت .دانشــگاه بــه معنــای ســپهر عمــویم علــم،
کهکشان دانش و اجتماع عالمان از همه رشتهها از س ه پایه
آمــوزش ،پژوهــش ،فرهنــگ و اجتمــاع تشــکیلشــده اســت.
پژوهشهای دانشگاه مجازی باید همتراز آموزش شود و اگر
تنهــا آمــوزش ت
الک�ونیــک شــفایه و تکگویانــه باشــد فضـ یـا�
گ�د .پژوهشهای دستهجمیع،
رسیم و رباتگونه شکل یم ی
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از دانشگاه مجازی به دانشگاه شبکهای

ب�رشــتهای و ی ن
شــبکهای ،ی ن
نهــا
ب�الملــی کــه دســتاوردهای آ 
ش
ن
یمگــردد ال ـزام دانشــگاه مجــازی
م�بــاز منتــر 
ب هصــورت ت 
یا� هــای مــداوم براســاس
اســت .آموز 
شهــای مســتمر و ارز ب
شهــای جمــی ،روح حاکــم بــر دانشــگاه اســت کــه در
پژوه 
ن صــورت اراده مـ ت ن
ـ� ،صــورت شــفایه یکطرفــه و
غـ یـر ای ـ 
امتحانهای تسـ تـی دانشــگایه ،شــبیه به مدارس ،شــکیل رواج
خواهــد یافــت.
جا� اســت
-2فرهنگ و اجتماع دانشــگاه مجازی :دانشــگاه ی
کــه در آن ســپهر عمــویم علــم بــه خدمــت جامعــه و دولــت
یمگـ یـرد .دانشــمندان اندیش ـهها را براســاس پژوهــش در
ق ـرار 
مبنا� ،تکنییک و نهادی ایجاد یم کنند و بر محیط
قالبهای ی
.
بـ یـرون اثرگــذار خواهنــد بــود اگــر دانشــگاه مجــازی فردگرایانــه
شهــای ت
الک�ونیــک پیــش بــرود پــس از
و بــر پای ـهی آموز 
ن
چنــدی ارتبــاط خــود بــا جامعــه ،حکومــت و فضــای یب�الملــل
را از دســت خواهــد داد .دانشــجویان در جریــان عضویــت در
کانونها و انجمنها شخصیت پیدا یمکنند ،با انتشار ش
ن�یه
و برگزاری مراســم و ی ن
یمشــوند و حاشــیههای
آی�ها هویتدار 
گ
مسئولیتپذیرانهای که در فعالیتهای فرهن� ،اجتمایع و
سیایس دانشگاه وجود دارد ،روح انتقادی و مسئولیتپذیری
دانشــگاهیان را شــکل یمدهــد .فضــای تکنولــوژی یمتوانــد
همــه دســت آوردهای حــوزه عمــویم وگفتگوهــای انتقــادی و
تهــای جمــی دانشــگاه را از میــان بـ بـرد؛ بنابرایــن اولویــت
فعالی 
سیاسـتگذاران عــاوه بــر آمــوزش و پژوهــش ،بایــد توجــه بــه
نما� آن در
فرهنگ و اجتماع دانشگاه در تداوم مجازی و باز ی
جلوگ�ی از تضعیف حوزه عمویم پس
ش�ایط فعیل بهقصد
ی
ازکرونــا باشــد.
-3فضــای کنـ تـریل و انضبــایط :تکنولــوژی اطالعــات
بهخصــوص بــا تحــویل کــه در فضــای هــوش مصنــویع،
شــبکه های اجتمــایع و شــبکه داد ههــای بــزرگ فراهــم شــده
اســت ،یمتوانــد در دانشــگاه مجــازی ب هصــورت شــکیل،
جامع ـهای انضبــایط را رقــم بزنــد .تأکیــد بــر حضوروغیــاب،
نهــای تسـ تـی ،زمــاندیه کــم ،کنـ تـرل شــدید دانشــجویان
امتحا 
نمایانگــر فرهنــگ توتالیـ تـر در دانشــگاه مجــازی اســت .تقســیم
تکالیف دروس ،انتظارات از دانشجویان ،شیوههای حضور
تهــای کالیس بــه هم ـراه ارزیـ بـا� و آزمــون بــا توجــه
و فعالی 
هم�طــور فردگ ـرا شــدن
بــه قــدرت تکنولــوژی اطالعــات و ی ن
اســاتید و دانشــجویان ب هراحـ تـی یمتوانــد نظــایم توتالیـ تـر مبتـ نـی
بــر قــدرت انضبــایط شــکل دهــد .قــدرت انضبــایط فقــط بــه
تخلفــات وگـ یـر انداخـ ت ن
ـ� توجــه یمکنــد و قــدرت کنـ تـریل عالقــه
گ
شدید به در اختیار ت ن
گرف� فکر وکنش سوژهها دارد .جوزد�
تکنولــوژی یمتوانــد روح حاکــم بــر دانشــگاه را کــه عقالنیــت،

یمبــرد ،بــه ماشـ ی ن
شهــای خالقانــه را از بـ ی ن
ـ�
ـ� 
آزادی و کن 
رسکوبگــر تبدیــل کنــد .دانشــگاه فضــای بــازگفتگوهــای علــی
و ســپهر عمویم خردمندانهای اســت که تکنولوژی اطالعات
اگــر بــه ایــده دانشــگاه احـ تـرام ننهــد یمتوانــد آن را منهــدم ســازد.
غ�انتقــادی و ب�توجــی بــه ابعــاد پژوهـ شـی،
در صــورت تــداوم ی
ن
اجتمــایع ،سیاس ـتگذاری و یب�الملــی مخاطبــان داخــل و
خــارج دانشــگاه ریــزش خواهنــد داشــت و ابــر روایــت علــم در
عــر پس ـتمدرن افــول خواهــد کــرد؛ بنابرایــن در ش�ایــط
فعــی کــه چــارهای جــز تــداوم دانشــگاههای مجــازی وجــود
نــدارد بایــد بــه آســیبهای مبنـ یـا� ،تکنیــی و نهــادی ایــن ســبک
توجــه شــود .را هحــل ،رســیدن بــه دانشــگاه شــبکهای اســت
ـو� کــه در آن
یعـ نـی دانشــگایه انتقــادی بــا جها 
نزیســت گفتگـ ی
بازیگران سیع یمکنند بهصورت جمیع سپهر علم را حرمت
بنهنــد .در دانشــگاه شــبکهای ،کهکشــان علــم بــه خدمــت
جامعه و دولت-کشور دریمآید .اگر تنها صورت تکنولوژییک
و رهاشــده فضای مجازی برای دانشــگاه در نظرگرفته شــود،
پــس از چنــدی دانشــگاه بــر ضــد خــود عمــل خواهــد کــرد.
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خلل در اندیشه زمین
ت
عل�ضا کوچیک | استاد گروه اگروتکنولوژی کشاورزی
دک� ی
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نکــه ازکجــا آمــدهام ،آمدنــم بهــر چــه بــود و چ ـرا آمــدهام از
ای 
یخ
دیربــاز ذهــن همــه را بــه خــود مشــغول داشــته و پاسـ قطــی
ب ـرای آن نیســت .اگــر هــدف از آمــدن انســان مفیــد بــودن و
ســود رســاندن بــه همــگان اســت ،همــه شــواهد حــایک از آن
ف
ن
اســت کــه چنـ ی ن
نیافت� بــوده اســت و بــه
ـ� هــد� تاکنــون دسـت
یخ
ن
ـدا� پاسـ مثبــت
نظــر نیمرســد کــه مــا انســانها بــه چنـ یـ� نـ ی
داده باشــیم .عقیــده بــر ایــن اســت کــه اگــر نتوانیــم بــا دیگ ـران
و ب ـرای دیگ ـران باشــیم کــه در اینجــا مقصــود از دیگ ـران همــه
موجــودات زنــده اســت ،حــذف خواهیــم شــد .چنـ ی ن
ـ� رونــدی
در قالــب تکامــل ازگذشــتهها بــوده و هماکنــون نـ ی زـ� وجــود دارد
و در آینــده نـ ی زـ� ادامــه خواهــد یافــت و ایــن اصــل مســلم تکامــی
اســت و منحــر بــه انســان هــم نیســت و همــه موجــودات
گ
یمگـ یـرد و بدیــن ترتیــب ادامــه زنــد� گونــه
زنــده را در بــر 
انســان «هوشــمند» و نــه لزومـ ًـا «خردمنــد» ،زمـ نـا� تضمـ یـ�ن
یمشــود کــه بتوانــد بــا همــگان باشــد و نقــش خــود را در تــداوم

ن
حیــات روی کــره زمـ یـ� ایفــا نمایــد و در تبــادل مــواد و انــرژی
ـذا� جایــگاه خــود را حفــظ کــرده ،از شــبکه
در ز ی
نج�ههــای غـ ی
ـو� خــود را کنــار بگــذارد و
ـ
ج
ی

تر
ر
ب
و
ـد
ـ
ی
نما
ـداری
ـ
س
پا
حیــات
ی
بهعبارتدیگــر خــود را جــزء الینفــک شــبکه پیچیــدهای از
موجــودات زنــده کــه همــه در نظــام واحــدی درکــره خــایک مــا،
باهم در تعامل هستند محسوب نماید .انسان هوشمند در
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یط دوران تکامــل خــود چنــد گونــه انســان دیگــر ازجملـ ه گونــه
نئاندرتال که جدیدترین آنهاست را از روی کره ی ن
زم� حذف
نســان حــذف کــردن و حــذف شــدن فراینــد
کــرده اســت و بدی 
گ
ت
دیرینهای است و شایست� زیس� و توان ماندگاری و رقابت،
عوامــل مهــی در ایــن رابطــه یمباشــد .آنچــه در دنیــای فعــی
قابلتأمــل اســت ابعــاد و رسعــت فرآینــد حــذف شــدن اســت
کــه انســان بــا ساد هســازی و یکنواخــت کــردن فضــای زیسـ تـی و
درنهایــت دگرگــون کــردن آن ،ســاختار سلســلهمر بات� حیــات را
دســتخوش آســیبهای جــدی کــرده اســت و خــود در عمــل،
یکهتاز میدان بن�د با اصل حیات شده است ،در این گمان که
حذف دیگران فضا را برای جوالن او بازتر یمکند ،زیه خیال
باطــل کــه خــود نـ ی زـ� روزی قربـ نـا� ایــن حــذف شــدنها خواهــد
شــد .در قاعدهمنــدی زیسـ تـی ،هسـ تـی گون ههــا متــی بــه هسـ تـی
گون ههــای دیگــر اســت و بهعبـ ت
ـار� ســاده تــو اگــر بـ ش
ـا� مــن هــم
خواهــم بــود و بدیــن ترتیــب در ایــن رهگــذر انحصــارگونـهای و
یکه تــازی آن را جایــگایه نیســت .همـ ی ن
ـ� مقولــه بـرای ســامت
ن
هــم صــدق یمکنــد بدیــن معـ نـی کــه تنهــا زمــا� مــن یمتوانــم از
ســامت برخــوردار باشــم کــه تــو هــم ســالم بـ ش
ـا� و لــذا درکــره
خایک ما فقط «یک ســامت» یمتواند وجود داشــته باشــد و
آن سالمت همگان ،همهگونهها از ریز موجودات تا سطوح
ـذا� ،از حیوانــات تــا انســانها و از ایــن
بــاالی ز ی
نج�ههــای غـ ی
:
نقطـ ه تــا نقطـهای دیگــر هم هکــس ،هم هجــا ،همــه جانــداران،
تنهــا و تنهــا بــا یــک ســامت در قالـ بـی هم هگـ یـر .بدیــن ترتیــب
سالمت خاک ،گیاه ،حیوان و انسان همه یک مفهوم واحد
و متصلب ههــم اســت.
ً
اصــوال ش�ایــط نامتعــادل طبیعــت اســت کــه باعــث بــروز
یمشــود .ق ـرارگرفـ ت ن
ـ� در ش�ایــط تعــادل باعــث
پدید ههــای نــو 
ن
خــی شــدن فرآیندهــا شــده و امــکا� ب ـرای پویـ یـا� فراهــم
پویا� چندبعدی و چندوجیه است و جامعیت
نیمشود زیرا ی
را یمطلبــد و حاصــل آن تنــوع و غنــا اســت .در حالــت عــدم
تعادل موقعیت چرخهای فراهم یمگردد و ش�ایط چرخهای
گ
یمشــود بلکــه در پیوســت� خــود تــداوم
چچـ ی زـ� ختــم ن 
بــه هی 
یمشــود و
دارد .در ایــن موقعیــت هیــچ نــوع پســماندی تولیــد ن 
بلکه سیســتم همواره خود را تغذیه یمکند و خودکفا اســت.
یــک موجــود زنــده هیـچگاه بــه حالــت تعــادل درنخواهــد آمــد و
حالت تعادل تنها ن
زما� رخ یمدهدکه فعالیتهای متابولییک
ً
آن ازکار بیفتد و لذا موجودی عمال در تعادل است که مرده
باشــد .بــا دور شــدن از تعــادل ،تنــوع طبیــی کــره زمـ ی ن
ـ� افزایــش
یمیابــد و ازای ـنرو عــد م تعــادل کــه بــا افزایــش اجتنابناپذیــر
ت
یمشــود منبــی از نظــم اســت.
و� در کیهــان ایجــاد 
آنــر پ
بدیــن ترتیــب ب�نظــی خــود عامــل نظــم اســت و ایــن فراینــد

یهــای دقیــق ترمودینامیــی برخــوردار اســت کــه
از قاعدهمند 
.
خلــل در آن بــه نابــودی منجــر خواهــد شــد نظا مهـ یـا� کــه بــا
فرآیندهــای خــی روب ـهرو هســتند پسخورهــای منـ فـی کــه
مبت� برکیفیت بوده و ت
ن
کن�لکننده یمباشند در آنها عمل
ّ
یهــای مثبــت کــه کــی عمــل
نیمکنــد و در عــوض پسخور 
ش
فروپا�
یمکنند در آنها قوی است .پسخوریهای من�ف از
یهــای مثبــت عامــل اضمحــال
جلوگـ یـری کــرده ویل پسخور 
و محــو هســتند .ایــن مکانیســم در اندیشــه انســان نـ ی زـ�کارکــرد
گ
دارد زیرا انباشته شدن اندیشههای خیط خودکام� ،غرور،
تعصــب ،تکـ بـر و خودخــوایه بــه بــار یم آورد کــه از آفــات روان
انسـ نـا� اســت .تفکرهای خیط و تقلیلگرا تنها در یکجهت
ن
ها� انســانیت
ســوق پیــدا یمکننــد و صاحبــان چنـ یـ� اندیشـه ی
ث
یمســنجند و بــا تنــوع و تکــر اندیش ـهها
را بــا معیارهــای خــود 
شهــای اجتمــایع یمداننــد.
مبــارزه کــرده و خــود را مـ ی زـ�ان ارز 
ن
جها� دچار نویع تفکر خیط است
متأسفانه فضای فکری
یمشــود و پســماندهای فکــری
و ایــن فراینــد روزب ـهروز فرب هتــر 
خطرنــایک تولیــد یمکنــد کــه زمـ ی ن
ـ� را بــه مخاطــره یمانــدازد.
فرمانروا� خود برکره خایک ما هماکنون در
انســان با تثبیت
ی
ن
رابطه با خود و محیط یپ�امو� خود دچار بحران و رسدرگیم
ت
نیس� را یمپیماید .در این
شدیدی شده است و این روند ره
راستا او به همه ی ز
ت
چ� در این جهان هس� بهعنوان حق مسلم
جو� آنها را تحت
خود نگریسته و با منفعت ب
طل� و برتری ی
طل� و
ه
ـلط
ـ
س
ـه
ـ
ک
ن

آ
از
ـل
ـ
ف
غا
ســیطره خــود درآورده اســت،
ب
ت
ن
ا�هــای زمـ یـ� ره بــه نیســی
سـ یـری ناپذیری در تــرف دار ی 
یمبــرد زی ـرا
خواهــد بــرد .آری انســان در غفلـ تـی مــداوم بــه رس 
اجزا ت
حیا� ی ن
قال� مستحکم به هم پیوند دارند و
زم� همه در ب
ـارو� بــا انســان ب هصــورت منفــک برایشــان فراهــم
اگــر تــوان رویـ ی
نیســت بــه شــکیل اســتوار در قالــی همـ ن
ـگا� باهــم در ارتباطانــد
ب
و حقــوق جمــی خــود را روزی مطالبــه خواهنــد کــرد .ذره
تاجداری که هماکنون همهجا را فراگرفته و تنها جزء کوچیک
از  RNAاســت کــه بــا یــک غشــای نــازک از چــر� و پروتئـ ی ن
ـ�
ب
پوشــیده شــده اســت و در یــک مفهــوم حیـ تـا� حـ تـی جــزء
یمشــود ،هماکنــون قـ ت
ـدر� فراتــر
جانــداران هــم طبقهبنــدی ن 
تهــای ســیایس موجــود در جهــان در دســت دارد
از همــه قدر 
گ
ت
و بــا مبارزهطلـ بـی خــود نماینــد� همــه موجــودا� کــه حقــوق
ل شده را به عهده گرفته است و
آنها توسط انسانها پایما 
موجودات زنده کره خایک ما ،آن را به دادخوایه فرستادهاند.
سپهساالر تاجدار (ویروس کرونا) ،ظالمان طبیعت را به بند
خواهــد کشــید و آنــان کــه زمـ ی ن
کت ـر شا� ،دریاهــا را پــر از
ـ� را پا 
ایده دانشگاه «9
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انبــوه زبال ههــای ســی ،هــوا را مســموم و آلــوده ،بچــه آهــوان
را در بنــد و قمریــان را در قفــس کردهانــد بــه پیشــگاه عدالــت
خواهــد کشــاند؛ و ایــن اســت رســم جــاودان طبیعــت.
ت
ایــن تاجــدار ،آنــان کــه بــا تفکــر خــی خــود اخــاق زیســی را
پایمــال کردهانــد ،ب ـ ه سز ای اعمــال خــود خواهــد رســاند .آنــان
کــه زمـ ی ن
ـ� را خــایل از ســکنه واقــی خــود نمودهانــد غافلانــد
ً
نهــا عمــا حــذف نشــدهاند و همیشــه در کمینگا ههــای
کــه آ 
شهــا� بـرای مقابلــه هســتند .کســا�ن
ن
خــود منتظــر چنـ یـ� واکن  ی
کــه در روی زمـ ی ن
ـ� ســاالنه نزدیــک بــه  ۶۰میلیــارد مــرغ۱۵۷ ،
میلیــون گوســفند ۴۲۰ ،میلیــون بــز و  ۳۲۰میلیــون گاو را بــه
سالخخانهها یمفرستند و در پرورش آنها هیچگونه رعایت
موازیــن غریــزی و ت
ذا� چــه در تولیدمثــل و چــه در رفتارهــا و
یمشــود و اصــول اخــاق
نهــا انجــام ن 
هنجارهــای طبیــی آ 
زیسـ تـی را زیــر پــا گذاشــتهاند در دادگاه طبیعــت بــه محاکمــه
کشــیده شــدهاند .تاجــدار جنگجــو هوشــمندانه بــا ایجــاد
گ
آشــفت� و عــدم تعــادل ،تفکرهــای خــی را ب هســوی نظــایم
چرخ ـهای کــه بــدون پســماند اســت خواهــد کشــاند.
نهــا،
ســوانح زیس ـتمحییط امــروزه از ســیالبها ،طوفا 
شســوزیها و لشــکر ش
ک�های ریــز موجــودات و همــه
آت 
گ
شهــای مــا اســت و همــی ب هنــویع
شهــای طبیعــت بــه کن 
واکن 
گ
.
آشــفت� یمآفرینــد آتــش جــزء جداناپذیــر تــوایل در نظا مهــای
شســوزیهای خــود بــه خــودی ،نــوز ئا� و
طبیــی اســت و آت 
کســازی یمنمایــد.
بــازز ئا� را تحریــک کــرده و پسماندهــا را پا 
پسماندهای فکری و تجمیع آن در ذهن را ی ز
ن� باید ســوزاند.
شــعله آتــش و نیســتان موالنــا دعــوی ب�محتــوا و فاقــد معـ نـی را
عامــل سـ ت ن
ـوخ� بیــان کــرده اســت:
گفت آتش ب�يسبب نفروختم
دعوي ب�يمعنيت را سوختم
مرد را دردي اگر باشد خوش است
درد ب�يدردي عالجش آتش است
ً
شهـ یـا� کــه
بایــد پذیرفــت کــه در نظــام طبیعــت لزومــا ارز 
انســانها در ذهــن خــود یمپروراننــد و بـرای خــود قائــل هســتند
همیشــه صــادق نیســت و تــو اگــر توانمنــدی و دارای کارکــرد
یمبـ ش
ـا� مانــدگار خــوایه بــود وگرنــه در ایــن
مفیــد زیسـ تـی 
وادی جایــگایه ب ـرای سسـ تـی و دریوزهگــری نیســت .بــه نظــر
یمرســد جنــگاور تاجــدار هــم از طــرف طبیعــت ب هنــویع دســت
کســازی زده اســت .اکنــون ظرفیــت تحمــل کــره خــایک
بــه پا 
ت
ت
مــا بســیارکمــر از ردپــای بو مشــناخ� آن شــده اســت و بدیــن
ترتیــب ب ـرای نجــات ایــن کــره خــایک بایــد نظــی نویــن ایجــاد
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کســازی شــود .شــاید گزینش هوشــمندانه
شــود و رسبار آن پا 
جنگجــوی تاجــدار در طبیعــت نـ ی زـ� در همـ ی ن
ـ� راســتا باشــد .از
منظ ـرگاه فلسـ فـی نـ ی زـ� شــاید بتــوان قصــور نســل امــروز بهویــژه
طوال�تــری دارنــد ،در اضمحــال
ن
آنــان کــه هماکنــون عمــر
طبیعت یط حدود یک قرن گذشــته را بیشـ ت
یا� نمود و
ز
ار
ـر
ب
حملــه بــه رأس ایــن هــرم را نـ ش
ـا� از ایــن واقعیــت دانســت.
ن
انسا� اندیشه جامع وهمهسونگرهمیشه جایگاه
درجوامع
ن
رسزم� ما همه
متمایزی داشــته اســت و اندیشــمندان دیرین
ی
بــه ذات طبیعــت بــه شــکیل جامــع یمنگریســتهاند و پایــداری
حیات را مرهون تنوع و پدیدههای پ� ن
امو� آن تل�ق یمکردند
ی
ن
گوناگو� اندیشهها و افکار را پذیرا بودند و حصار
و هم زمان
.
نهــا بــر ایــن
نهــا جایــگایه نداشــت آ 
و مرزبنــدی در تفکـرات آ 
گمــان بودنــد کــه همــگان در هم هچـ ی زـ� ســهیماند و برتــری را بــا
یمســنجیدند وگزینــش را روا
مـ ی زـ�ان خــرد و اندیشــه وکارکردهــا 
نیم داشــتند .خردمنــدی بسـ تـرهای خــاص خــود را یمطلبــد و
ً
نســان لزومــا صاحبــان علــم همیشــه خردمنــدان نیســتند.
بدی 
ن
ن
بسـ تـر تعلیــم چــون بوســتا� را مانــد کــه نونهــاال� در آن غــرس
شــدهاند و براســاس الگوهای تعلیم و تعلم آنها را به ســمت
نســان پایــه علــم و معرفــت از
بــاردیه هدایــت یم کننــد .بدی 
ـ� بوسـ ن
نونهــایل در چنـ ی ن
یمگـ یـرد و بــه مراحــل بــاروری
ـتا� شــکل 
گ�ی و شــالودهبندی اولیــه
ســوق داده 
یمشــود .گرچــه شــکل ی
نقــش بســیار مؤثــری درکســب علــم و معرفــت و پرمایــه شــدن
فضای ن
ذه� نونهاالن دارد ویل جایگاه رفیع دانشگاهها ومراکز
ن
ثانویــه علــی در بــاردیه چنـ ی ن
تســاز
ـ� بوســتا� بســیار رسنوش 
است .دانشگاهها در حقیقت حکم مراکز تکمیلکننده فرایند
کســب علــم و معرفــت را دارنــد ویل متأســفانه امــروزه در دنیــا
ً
و ازجملــه کشــور مــا نــگاه رصفــا فـ نـی و عل م محورانــه کــه البتــه
براســاس الزامات زمانه هم یمباشــد ،این مراکز را آســیبپذیر
نهــا را در برگرفتــه
لگـرا همــه زوایــای آ 
کــرده اســت و علــم تقلی 
اســت .ذهنیــت فناورانــه متــی بــه هندســه اگــر بــاگسـ تـره علــوم
ظریفــه انسـ نـا� از شــعر و ادبیــات ،تمثیــل ،حکایــت ،عرفــان و
یمگــردد.
عشــق تلفیــق نشــود جامعیــت از آن ســلب 
در روزگاران گذشــته فلســفه یــی از اج ـزاء اصــی تدریــس در
دانشــگاهها بــوده اســت .فلســفهای پرسشــگر در پیشــگاه
علــم .اکنــون علــم زیسـ تـی نـ ی زـ� بــه خطــا کشــانده شــده اســت.
ایــن نــوع علــوم را بایــد همــه دانشــجویان دانشــگاه در قالــب
اگ�نــد تــا بدیــن
بو مســازگان محی 
طزیســت و منابــع طبیــی فر ی
ن
طریــق بــا محیــط یپ�امــو� خــود آشــنا شــوند و پدید ههــای
�شــماری کــه در هرلحظــه بــه وقــوع یمپیونــدد را نظــاره
ب
ن
ت
کننــد و ه مزیســی و مهربــا� بــا طبیعــت را بیاموزنــد .گرچــه
شهــای زیس ـتمحییط و طبیعتمحــور را بایــد در
آموز 

خلل در اندیشه ی ن
زم�

گ
چارچو� فرهن� از خانواده ش�وع کرد و دانشگاه که وظیفه
ب
آن پــرکــردن کاســه اندیشــه حاصــل از دوران کــودیک و نوجـ ن
ـوا�
اســت نقــش بســیار مؤثرتــری یمتوانــد در ایــن رهگــذر داشــته
لگ ـر یا� عامــل مهــی در رفتــار ســوء بــا
باشــد .بههرحــال تقلی 
طبیعــت اســت و چــون طبیعــت ســاختاری پیچیــده و جامــع
دارد آمــوزش علــوم زیس ـتمحییط و طبیــی نـ ی زـ� بایــد بــر ایــن
محــور اســتوار باشــد .رشــتههای دانشــگایه در چنــد دهــه
�ســابقهای شــدهاند و چــون مــا
اخـ یـر دچــار تجزیــه و تفکیــک ب 
گ
ایرانیــان بــه دالیــی فرهنــی تفکیــک را بــر تجمیــع و غربــت را
بــر قربــت بیشـ تـر ترجیــح یمدهیــم ایــن گسســت ی ن
ب�رشــتهای
در دانشــگاهها بســیار نمــود پیــدا کــرده اســت .ب ـرای جامعیــت
شهــا بــه رشــتههای تلفیـ قـی و ی ن
ب�رشــتهای
بخشــیدن بــه آموز 
نیــاز اســت .ایــن رونــد در دانشــگاههای بــزرگ دنیــا بــه شــکیل
بــه مرحلــه عمــل درآمــده اســت و متأســفانه بــه علــت ضعــف
همــت جمــی و نـ ی زـ� بـ خ
ـر� تعلقــات حرف ـهای در دانشــگاههای
عل�غــم
ای ـران واکن 
شهــای ناســازگاری بــه ایــن دیــدگاه اســت و ی

گ
آمــاد� سیاس ـتگذاران آمــوزش عــایل کشــور ب ـرای حرکـ تـی
عمــی در ایــن مسـ یـر هنــوز در نقطــه آغازیــن قـرار داریــم .بــه ایــن
گ�
امیدکه فضای حاصل از
جهانگ� شدن ریزموجود انتقام ی
ی
ن
طل� ،ســتمگری
که نتیجه خودمحوری ،خودبی� ،منفعت ب
و ظلــم و دس ـتدرازی نــوع انســان اســت ،بتوانــد اذهــان مــا را
بیدار و در ت
جه� جامعنگر سوق دهد و در این رهگذر اتحاد
و همدیل ت
بیش�ی در ما ایجاد نماید تا بدینوسیله بتوانیم در
دانشــگاه فردویس مشــهد بهعنوان ییک از دانشــگاههای جامع
کشور نویع نقشه جامعیت علیم به مفهوم عام آن طرایح
یمتــوان از تجمیــع
و ترســیم کنیــم .ایــن حرکــت ســودمند را 
ن
رشــتههای مرتبــط و همســو ،ایجــاد رشــتههای یب�رشــتهای
و توجــه بیشـ تـر بــه گنجانــدن دروس علــوم انسـ نـا� در همــه
ها� کــه بــا حســاب و هندســه و
رشــتهها بهخصــوص رشــته ی
فنــاوری رسوکار دارنــد ،آغــاز کــرد .رسانجــام «بیاییــد محیــط
یپ�امــون خــود را از همــه ســو بنگریــم».
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ایــن روزهــا شــیوع ناخواســته و افسارگســیخته ویــروس کرونــا
سهــای محــی
تهــای بـ شـری در مقیا 
کلیــه مناســبات و فعالی 
تــا ی ن
ب�الملــی را بــه چالــش کشــیده اســت .نظری هپــردازان در
ً
لگـ یـر شــدهاند ،امــا تقریبــا
حوزههــای مختلــف اگرچــه غاف 
گ
ش
همــی متفقالقولانــد کــه جامعــه بــری در جهــان پــس از
گ
ق
ـا� ،فرهنــی و همچنـ ی ن
ـ�
کرونــا در مناســبات اجتمــایع ،اخـ
حوزههای ســیایس و اقتصادی ب هشــدت دچار تحول خواهد
شــد .بایــد اذعــان داشــت کــه چنـ ی ن
تأث�گــذاری شــگرف و
ـ� ی
ن
نهــم درزمــا� اینچنـ ی ن
ـ� کوتــاه ،از
عال مگـ یـر بــر رفتــار بـ شـر آ 
نهــا بســیارک مســابقه بــوده و بــه گــواه
گ�ی تمد 
ابتــدای شــکل ی
تاریـ ـ ــخ ب هنــدرت بتــوان مشــابیه در ایــن مقیــاس بـرای آن پیــدا
ً
نمــود .ظاهـرا وقــوع پدیــدهای ناشــناخته بــا امــکان شــیوع رسی ـ ــع
همتا� نداشــته و یا
و قابلیت انتشــارگسـ تـرده در طول تاری ــخ
ی
اگر هم داشته بهواسطه ساختار متفاوت اجتمایع و ارتبایط
ن
آ� جهـ نـا�
بــه ایــن ســطح از انتشــار نرســیده تــا بــه یــک چالـ ِ
ـش ِ
تأث�گــذاری شــگرف
بـرای جامعــه بـ شـری تبدیــل گــردد .ســوای ی
گ� ویروس کرونا
این پدیده ،پیام بسیار مهیم که شیوع عالم ی
ب ـرای بـ شـر در ابتــدای قــرن بیســت و یکــم دارد ایــن اســت کــه
بـرای تــداوم مطلوبیــت زیســت بــر روی ایــن کــره خــایک پایبنــدی
گ
ق
به اصول ت
مش�ک اخال� ،همگر یا� و یکپارچ� در رفتارهای
سهــای مـ ن
ـکا� از محــی تــا جهـ نـا� از
اجتمــایع در تمــایم مقیا 
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�ض وریــات اســت .بـ شـری کــه در یط چنــد قــرن گذشــته بــا تمــام
تــوان درصــدد بــه ســلطه درآوردن محیــط طبیــی ســیاره زمـ ی ن
ـ�
و حکمـر نا� بــر آن براســاس آالم و مطامــع خــود بــوده اســت ،بــا
ن
جها� کرونا بهواقع با این حقیقت مواجه گردید
بروز بحران
که الجرم یمبایست به این شیوه رفتاری خود خاتمه دهد و
رفتار جدیدی را برگزیندکه ضامن حیات او در عرصه ت
گس�ده
ت
سیاره ی ن
عبار�دیگر ،شیوع ویروس کرونا سبب
زم� باشد .به
ن
بیــداری بـ شـر از یــک خــواب غفلــت طــوال� در رابطــه بــا نحــوه
گ
گ�ی از مناســبات انسـ نـا� و رفتارهای اجتمایع در زند�
بهره ی
روزمــره خــود بــر روی ســیاره زمـ ی ن
ـ� گردیــده اســت.
حقیقــت امــر ایــن اســت کــه بـ شـر در یط ده ههــای گذشــته بــه
همان ی ز
م� نا�که سطح تکنولوژی و سطح بهرهبرداری از منابع
طبییع را در سیاره ی ن
زم� توسعه داده ،ساختارهای اجتمایع،
ق
اخال� و رفتاری را ارتقاء نبخشــیده اســت .دانشــمندان علوم
محییط بهویژه پژوهشگران علوم جو ،سالهای سال است
کــه نحــوه رفتــار نادرســت بـ شـر بــا طبیعــت و محیــط یپ�امــون را
«عامــل اصــی» تغیـ یـرات ایجادشــده در ســیاره زمـ ی ن
ـ� یمداننــد
و وقــوع پدیــده «گرمایــش جهـ نـا�» را تهدیــدی جــدی نهفقــط
ب ـرای ش
ب�یــت بلکــه ب ـرای کل حیــات بــر روی کــره زمـ ی ن
ـ� اعــام
نمودهاند .بااینوجود ،ش
ب� معارص به جهت ئ
بط� و تدر جی�
ً
ش
بــودن وقــوع ایــن پدیــده ،تقریبــا در عمــل ،ارز� را ب ـرای ایــن
هشــدارها قائــل نشــده اســت .رفتارهــای خودخواهانــه بـ شـر
در برابــر رسنوشــت ایــن کــره خــایک تــا بــدان جــا پیــش رفتــه کــه
رسدمــداران بـ خ
ـر� از کشــورهای قدرتمنــد ب ـرای چنــد صبــا
فــروش بیشـ تـر تســلیحات نظــایم و اجنــاس وکاالهــای صنعـ تـی
ً
خود وقوع ی ن
چن� پدیدهای را اساسا کتمان یمکنند و یا تمایل
ً
نهــا بــه ایــن مباحــث رصفــا بــه جهــت تقویــت جنــاح ســیایس
آ
ش
ن
ـز� انجــام یمپذیــرد .در چنـ یـ� �ایــی ،بال غبــر
و منافــع حـ ب
 11000نفــر از محققــان علــوم محیــی از رستــارس جهــان در
یــک اقــدام هماهنــگ و بــه شــکیل یکپارچــه و ه مصــدا در پایـ ی زـ�
ســال  2019در خصــوص بــروز وضعیــت «اضطـرار اقلیــی»
تمــردان هشــدار دادهانــد .اگرچــه ممکــن اســت در نــگاه
بــه دول 
اول استفاده از واژه «اورژانس یا اضطرار اقلییم» (Climate
 )Emergencyبرای وضعیت ســیاره ی ن
زم� برای مردم عادی
�شــمار
یهــای ب 
کــی اغراقآمـ ی زـ� بــه نظــر برســد ،امــا نابهنجار 
ن
بــه وقــوع پیوســته در رفتــار ســامانه اقلیــی زمـ یـ� (شــکلهای
 1و  )2در ســالهای اخـ یـر بــه آســتانهای از خطــر رســیده کــه
دانشــمندان علــوم محیــی را ناگزیــر بــه اعــام ایــن هشــدار
جــدی از وضعیــت ســیاره نمــوده اســت (رجــوع شــود بــه مقالــه
ریپــل و یــازده ه ـزار و دویســت و پنجاهونــه همــکار.)2020 ،
جــدی بــودن اضطـرار اقلیــی تــا بــدان حــد اســت کــه فرهنــگ

لغــت آکســفورد ایــن واژه را بهعنــوان واژه ســال  2019خــود
درع�حــال ،چنــد ســازمان معتـ بـر ی ن
ب�الملــی شــعار
برگزیــده و ی ن
اصــی ســال  2020خــود را بــر پایــه وجــود ایــن دغدغــه جهــا�ن
تعریــف نمودهانــد.
بــا توجــه بــه ش�ایــط ایجادشــده ،بایســته اســت در جهــان
پســا کرونا بــه ایــن نــوع رفتــار و ایــن شــیوه بهرهبــرداری از منابــع
طبیــی ســیاره زمـ ی ن
ـ� خاتمــه دهیــم .وقــوع مکــرر پدید ههـ یـا�
ت
ن
ـنگ�،
چون :ســیلهای گســرده و مخرب ،بارشهای برف سـ ی
کســایلهای گسـ تـرده،
دماهــای طاقتفرســای تابســتان ،خش 
شــدید و طـ ن
جهــای گرمـ یـا�
شســوزیهای مهیــب ،مو 
ـوال� ،آت 
در اقصــا نقــاط جهــان ،همچنـ ی ن
ـ� وقــوع پدید ههــای نــادری
خهــای قطــب شــمال ،تغیـ یـرات در
چــون حفــره ازون ،ذوب ی 
پراکنش گونههای گیایه ،جانوری و الگوی انتشار بیماریها
در ســالهای اخـ یـر و بســیاری مــوارد دیگــر (شــکلهای  1و
ها� هســتند کــه رفتــار نابهنجــار جــو
 ،)2همــه و همــه ،نشــانه ی
تغی� اقلیم در سیاره ی ن
زم� را به نمایش
درنتیجه وقوع پدیده ی
یمگذارنــد.
نکت ـهای کــه در ایــن میــان یمبایســت بــه آن توجــه نمــود ایــن
تغی� اقلییم قرن بیســت و یکم بیش از هر عامیل،
اســت که ی
تهــای نادرســت ،نابخردانــه و خودخواهانــه
حاصــل فعالی 
.
بـ شـر در یط ده ههــای گذشــته بــوده اســت ادامــه بهرهبــرداری
نادرســت انســان از محیــط طبیــی ،ســبب آن خواهــد شــد
تــا بهواســطه پدیــده تغیـ یـر اقلیــم ،ســامانه ژ ی ز
ئوف�یــی زمـ ی ن
ـ� بــه
تعادیل جدید دست یابد که جایگزین تعادل موجود خواهد
تغی�ی در ســیاره ی ن
شــد .ی ن
زم� ،در قیاس با بحران کرونا،
چن� ی
کل ارکان حیــات ســیاره را ب هشــدت از خــود متأثــر خواهــد
زم�شــنایس و بره ههــای تاری ـیخ
نمــود .اگرچــه در دوران ی ن
ت
ن
گذشته ،سیاره ی ن
تغی�ا� را تجربه نموده
چن� ی
زم� بهدفعات ی
اســت ،امــا تغیــرات اقلیــی قــرن بیســت و یکــم نــه تغیــرا�ت
ی
ی
بــا منشــأ طبیــی بلکــه تغیـ یـر تا� «خودســاخته» (بــه تعبـ یـری
یمگــردد .شــاید اغراقآمـ ی زـ� نباشــد
نســاخت) محســوب 
انسا 
ت
ش
ن
کــه گفتــه شــود چنـ یـ� تغیـ یـرا� یمتوانــد بــه انق ـراض نــوع بــر
نـ ی زـ� منجــرگــردد.
ـ� دلیــل ،بــا وام گرفـ ت ن
بــه همـ ی ن
ـ� از تجربــه بح ـران کرونــا ،الزم
اســت جامعــه بـ شـری ضمــن همفکــری و هماندیـ شـی ،بــه
ق
مــدل جدیــدی از رفتارهــای اجتمــایع و اخــا� دســت یابــد تــا
ضامــن حفــظ بقــای خــود و ســایر موجــودات ســیاره باشــد.
کتــک سـ ی ن
ـاکن� ایــن کــره
تهــا و ت 
تهــا ،مل 
در ایــن راســتا ،دول 
خــایک یمبایســت شــیوه رفتــاری جدیــدی را جهــت بهره بــردای
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لزوم توجه به وضعیت «اضطراری سیاره ی ن
زم�» در جهان پس از کرونا

مناسب از منابع طبییع و محیط یپ�امون ،از خود به نمایش
بگذارنــد .شــاید ذکــر �ض بالمثــل بادیهنشــینان صحـرای بــزرگ
نکــه گفتهانــد« :اگــر
آفریقــا در اینجــا ب�مناســبت نباشــد .چنا 
یمخواهید در بیابان با رسعت بهپیش بروید ،تنها سفرکنید؛
امــا اگــر یمخواهیــد در ســفر خــود بــه رسمـ ن زـ�ل مقصــود برســید،
بــا همدیگــر و بــه شــکل جمــی یط طریــق نمائیــد» .واقعیــت
تهــا،
جهــان پســا کرونا ایــن اســت کــه جامعــه بـ شـری و دول 
یمبایست تهدیدهای محییط موجود را به رسمیت شناخته
»14ایده دانشگاه

و ب ـرای خــروج ســیاره زمـ ی ن
ـ� از وضعیــت «اضط ـرار اقلیــی»
کتــک اف ـراد جامعــه بـ شـری بــه شــکیل آگاهانــه و هماهنــگ،
ت 
حرکـ تـی جمــی و یکپارچــه را بـرای بهبــود ش�ایــط آغــاز نماینــد.
ب� شک ،در این راه مدلها و شیوههای جدیدی از رفتارهای
مـ ن
نکــه
ـد� ب ـرای جهــان پســا کرونا الزم یمآیــد .کوتا هســخن آ 
جامعــه بـ شـری در جهــان پســا کرونا بــه یــک پوسـتاندازی در
ق
ـا� نیازمنــد اســت.
مناســبات و رفتارهــای اجتمــایع و اخـ

لزوم توجه به وضعیت «اضطراری سیاره ی ن
زم�» در جهان پس از کرونا

ایده دانشگاه «15

تأثیر کرونا بر محیطزیست
ی ن
ثنا� نژاد | دانشیار گروه مهندیس آب دانشکده کشاورزی
حس� ی

»16ایده دانشگاه

کهــای
شــاید هنــوز زود باشــد کــه ماننــد پــاپ ،رهـ بـر کاتولی 
بگ�یــم کــه بــروز و شــیوع ویــروس کرونــا حاصــل
جهــان نتیجــه ی
تغیـ یـر اقلیــم وگــرم شــدن جهـ نـا� اســت .اگرچــه بهآسـ نـا� هــم
نبایــد قلــم قرمــز بــر چنـ ی ن
نکــه
ـ� فرضیـهای کشــید ویل فــارغ از ای 
جهانگ� شدن این ویروس فاجعهبار
تغی� اقلیم را بر ظهور و
ی
ی
یمتــوان برشــمرد کــه ایــن
مؤثــر بدانیــم یــا نــه شــواهد بســیاری را 
طزیســت کــره زمـ ی ن
ـ�
بیمــاری نهتنهــا بــر اقلیــم کــه بــر تمــام محی 
ف
تأثـ یـر خواهــد گذاشــت .هنــوز داد ههــای کا� بـرای یــک تحلیــل
نحــال در ایــن
نبــاره موجــود نیســت ،باای 
علــی کامــل درای 
خ
یم قابل
نوشــتار ســی شــده اســت با اتکا به بر� شــواهد عمو 
اســتنتاج بــه مــواردی از ایــن تأثـ یـرات اشــاره شــود.
ابتــدا تأثـ یـر ایــن پاندمیــک را بــر موضــوع تغیـ یـر اقلیــم کــره زمـ یـ�ن
موردبرریس قرار یمدهیم .واضح است که برای ت
کن�ل شیوع
ایــن بیمــاری ،بســیاری از مــرد م جهــان ب ـرای مــدت نســبت
تهــای فـر ن
طـ ن
اوا� در رستــارس
ـوال� در خانــه ماندهانــد و فعالی 
ً
جهــان بــه تعطیــی کشــانده شــده اســت .مشــخصا صنعــت
توریســم ب هطــورکامــل تعطیــل شــده ،صنعــت حملونقــل بــه
تهــا هــم
حداقــل فعالیــت بســنده کــرده و ســایر صنایــع و ش�ک 
تهــای عمــویم قـرار
بــه مقــدار زیــادی تحــت تأثـ یـر توقــف فعالی 
گرفتهانــد.
ت
کم شدن و تعطییل فعالیتهای صنع� و حملونقل فقط

تأث� کرونا بر محیطزیست
ی

در چـ ی ن
ـ� در مــاه فوریــه باعــث کاهــش  ۲۵درصــد از گازهــای
گ
گلخانهای این کشور شد .این رقم بزر� است ۲۰۰ ،میلیون
تن دیاکســید کربن! رقیم برابر با تولید یک ســال دیاکســید
کربــن در یــک کشــور صنعـ تـی ماننــد انگلســتان .همچنـ ی ن
ـ� بــه
گ
خاطــر همـ ی ن
ـ� موضــوع آلــود� هــوای بســیاری از شــهرهای
بــزرگ بــه مقــدار زیــادی کاهــش یافتــه اســت.
بــا چنـ ی ن
یمتــوان گفــت پاندمیــک کرونــا ب ـرای
ـ� شــواهدی آیــا 
کاهــش رونــد تغیـ یـر اقلیــم مفیــد بــوده اســت؟!
قتــر بــه شــواهد نــگاه کنیــم و رویدادهــای پــس از
چنانچــه دقی 
اتمــام بحـران کرونــا را شبی هســازی ذهـ نـی کنیــم ،درواقــع نهتنهــا
یمتــوان گفــت کرونــا ب ـرای کاهــش گــرم شــدن جهـ نـا� مفیــد
ن 
�ض
!
نکــه اگرچــه
بــوده کــه ر هــم داشــته اســت چ ـرا؟ اول ای 
کرونــا در ایــن روزهــا مقــدار تولیــد گازهــای گلخانـهای را کاهــش
داده اســت ،امــا بهمحــض تمــام شــدن ایــن بح ـران ،پیشبیـ نـی
یمشــود تمــام صنایــع بـرای جـ بـران خســارت نـ ش
ـا� از تعلیــق در

تشــان را از رس خواهنــد
دوره کرونــا ،بــا شــتاب بیشـ تـری فعالی 
گرفــت .ایــن شــتاب باعــث مــرف انــرژی بیشـ تـر و درنتیجــه
ق
یمشــود .شــبیه چنـ ی ن
ـ� اتفــا�
تولیــد بیشـ تـرگازهــای گلخان ـهای 
کبــار بــه خاطــر رکــود اقتصــادی شــدید در ســال ۲۰۰۸
ی 
ً
�ض
میالدی رخ داده است .دوم اینکه در حال حا تقریبا تمام
تهــای مربــوط بــه تحقیــق و توســعه در زمینــه تولیــد و
فعالی 
ً
یهــای پــاک متوقــف شــده اســت کــه مســلما
گسـ تـرش انرژ 
�ض بهای مهلک بر این صنعت جایگزین انرژیهای فسییل و
یســت .ســوم اینکه ارزان شــدن شــدید
مولد گازهای گلخانها 
تغی� الگوی مرصف انرژی جهان در ی ن
هم� روزها
نفت باعث ی
ت
یهــای تجدیدپذیــر بــه مــرف فرآورد ههــای نفــی شــده
از انرژ 
ت
تحقیقا� مهم در
ت سازمانهای
است .چهارم اینکه فعالی 
تأث� شیوعکرونا به حالت
تغی� اقلیم مانند ناسا تحت ی
زمینه ی
ن
تهــای میــدا� ب هشــدت
تعلیــق درآمــده و بهخصــوص فعالی 
کاهــش یافتــه اســت .ایــن امــر یمتوانــد �ض
ج�انناپذیــری بــر
ـه
ـ
ب
ب
بانــک داد ههــای ارزشــمندی باشــد کــه ب ـرای پایــش وضعیــت
تغیـ یـر اقلیــم کــره زمـ ی ن
گ�نــد.
ـ� مورداســتفاده قـرار یم ی
بنابرایــن بههیچوجــه نبایــد دل بــه ایــن خــوش داشــت کــه
ایــن روزهــا آســمان ی ز
تم�تــری بــر ف ـراز شــهرهایمان یمبینیــم و
یمشــود .بـ شـر بایــد
درصــد کمـ تـری دیاکســید کربــن وارد جــو 
بتوانــد از وضعیــت موجــود کرونـ یـا� درس گرفتــه و تصمیــم
تهــای غـ یـر�ض وری خــودش را بــه نفــع ســامت
بگـ یـرد فعالی 
.
ـاکرونا�
طزیســت خود کاهش دهد او باید در عرص پسـ
محی 
ی
همچنــان بــه ســفرهای غـ یـر�ض ور نــرود و کاالهــای نهچنــدان
الزم را مــرف نکنــد و تــا یمتوانــد از بخش هــای لوکــس و
گ
گ
ف
شا�ا� زنــد�اش بکاهــد! تنهــا راه نجــات مــا تغیـ یـر روش زنــد�

ماســت .از ایــن تغیـ یـری کــه اکنــون ایجــاد کردهایــم بیاموزیــم و
متعــادل شــده آن را ب ـرای همیشــه ادامــه دهیــم .ایــن تنهــا راه
محافظــت از ســیاره زمـ ی ن
ـ� اســت.
گ
طزیســت اســت.
آلود�هــای محی 

مســئله بعــدی اثــرکرونــا بــر
تولیــد و مــرف کیس ـههای پالســتییک در قبــل ازکرونــا خــود
نقــدر کــه در کشــورهای
یــک بح ـران محیــط زیسـ تـی بــود .آ 
ت
ش
پی�فتــه مقــررات خــایص ب ـرای کمــر مــرف کــردن ایــن
کیس ـهها وضــع شــده بــود .در آلمــان و انگلســتان و بســیاری
کشــورهای دیگــر فروشــگاهها منــع شــده بودنــد کــه کیسـههای
پالســتییک را ب هرایــگان در اختیــار ت
مش�یهایشــان ق ـرار دهنــد.
ن
ها� تأثـ یـر معن ـاداری
آمارهــا نشــان یمداد کــه چنـ یـ� سیاســت ی
نهــا در طبیعــت داشــته
بــر مــرف پالســتیک و رهاســازی آ 
اســت.
امروز اما کیسههای پالستییک رفیق دیگری هم پیدا کردهاند
گ
کــه بــا گسـ تـرد� رسســامآوری مــرف شــده و بــه طبیعــت
یمشــوند .این رفیق ناخوانده دســتکشهای پالســتییک
رسازیر 
اســت کــه در مقیــاس میلیــاردی هــرروز مــرف شــده و بــه
ً
طزیســت رس
یمشــوند کــه نهایتــا از محی 
نهـ یـا� رسازیــر 
زبالهدا 
ب ـرآورده و دردرسهــای جدیــدی را بــه وجــود یم آورنــد.
نهــای بســیاری هــم کــه هــرروزه در مقیــاس
ماس ـکها و گا 
گ�نــد را بایــد بــه ایــن آلوده کننــده
وســیع مورداســتفاده قـرار یم ی
ن
ضدعفو�کننــده نـ ی زـ� تهدیــد دیگــری
جدیــد اضافــه کــرد .مــواد
ش
کرونا�
طزیست به شمار یمرود که نتیجه �ایط
برای محی 
ی
.
شهــای رســی تولیــد
در مقیــاس وســیع اســت براســاس گزار 
ایــن مــواد تــا ده برابــر افزایــش یافتــه اســت .ایــن مــواد بهوســیله
گ�نــد
مــردم جهــان هــرروز و هــر ســاعت مورداســتفاده قـرار یم ی
و درنهایت وارد فاضالبها یم شوند .افزایش افسارگسیخته
نهــا بــه زمـ ی ن
ـ� ،هــم
بهــا و نفــوذ آ 
ایــن مــواد ســی در فاضال 
کهــا را آلــوده یمکنــد و هــم تهدیــدی اســت جــدی ب ـرای
خا 
بهــای زیرزمیـ نـی.
آ 
ن
ش
ضدعفو�کننــده بـرای شسـ تـ�ن
ســموم نــا� از مــرف مــواد
نهــای عمــویم در
نهــا ،میادیــن ،فروشــگاهها و تمــام مکا 
خیابا 
رستــارس جهــان نـ ی زـ� بــر ایــن منبــع آلودهکننــده آبوخــاک اضافه
یمشــود.

ن
موضــوع بعــدی اثــرکرونــا بــرگون ههــای حیــوا� وگیــایه اســت
کــه بــر روی کــره زمـ ی ن
ـ� زیســت یمکننــد .مــرف ب�رویــه و
هجــوم ب�برنامــه وگسـ تـرده بـ شـر بــه طبیعــت در دوران قبــل از
کرونــا چنــان صدمـهای بــر بقــای موجــودات زنــده بــر روی ایــن
ســیاره زده اســت کــه براســاس اعــام ســازمان ملــل ،نزدیــک بــه
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تأث� کرونا بر محیطزیست
ی

یکمیلیــون گونــه مختلــف گیــایه و حیـ ن
ـوا� منقــرض شــده یــا
در حال انقراض هستند .بااینحال ،این نگر نا� وجود داردکه
ن
ضدعفو�کننده در دوران کرونا بر شدت
حجم عظیم مواد
و رسعــت ایــن انقـراض بیافزایــد.
گ�ی:
نتیجه ی
ش
پرواضــح اســت کــه همــه آثــار نــا� از پاندمیــک کرونــا بــر
زم� هنوز برکیس معلوم نیست و ی ن
طزیست کره ی ن
هم�
محی 
طزیســت در
موضــوع خــود بایــد مــورد توجــه دانشــمندان محی 
رشتههای مرتبط باشد .عالوه بر این باید بهصورت فوری و
جدی بر روی همه مواردی که در ی ن
هم� یادداشت برشمرده
شــد ،از هماکنــون متمرکــز شــده و براســاس کارهــای تحقیقــا�ت
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لهــای الزم تدویــن شــوند
و مطالعـ تـا� اطمینانبخــش ،پروتک 
تــا هــم نحــوه تولیــد و مــرف مــواد مــورد اشــاره متناســب بــا
شهـ یـا� ابــداع شــوند تــا اث ـرات
طزیســت باشــند و هــم رو 
محی 
ش
طزیســت بــه
نبــار نــا� از دوران کرونــا بــر محی 
احتمــایل زیا 
گ
حداقــل برســند و یــا امــکان احیــای پــس از آلــود� فراهــم شــود.
در رابطــه بــا تأثـ یـرات تغیـ یـرات اقلیــی نـ ی زـ� بایــد یــک نظــارت و
کنـ تـرل جهـ نـا� شــکل گـ یـرد تــا فعالیــت بـ شـر در عــر پســاکرونا
گ
آلود�هــای

ب هصــورت انفجــاری نباشــد کــه باعــث ترسیـ ـ ــع در
جــوی و افزایــش ناگهـ نـا� گازهــای گلخانـهای شــوند .اگــر چنـ یـ�ن
ف
ت
طزیست
اقداما� بهفوریت و جدیت کا� انجام نشوند محی 
ـاکرونا� فاجع هبــار خواهــد بــود.
پسـ
ی

َْ
بدن چینی!
چه میکنه این ِچ ِغر بد ِ
کرونا ویروس تاجگذار است یا تاجبردار ؟
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گشــان؛ بازند ههــا هــم
یابند ههــا هرچــه یافتنــد مفـ ِـت چن 
بنشــینند گریــه کننــد( .آلکســاندر مککالاســمیت)
غ�ممکــن
ـینما� بســیار نــامآور مأموریــت :ی
در فیلــم سـ ی ِ
Mission:
(Impossible
ـوگ
ـ
ل
مونو
ـروز،
ـ
ک
ـام
ـ
ت
ـری
ـ
گ
ی
ز
با
ـه
ـ
ب
)
ِ
تغی� نظمونظام دنیا و
مشهورگروه خرابکار این است :برای ی
رســیدن بــه صلــح و آرامــش ،بایســت رنــج و درد را تحمــل کــرد؛
شتــر ،صلــح و همزیسـ ت ْ
ـی
و درد و رنــج هرچــه ســختتر و بی 
دیرپاتــر .کروناویــروس ،پیشــاپیش بـرای تغیـ یـر جهــان آمــده بــود
گ
ش
ـدن
(و نــه ،آمــده اســت)؛ وانگــی ،بــر ب هتــاز� متوجـ ِـه آمـ ِ
شتــر
آن شــده اســت .حــال ،رنـ ِـج برآمــده از کرونــا ،هرچهبی 
ـای پســاکرونا ،چندچهرهتــر و پیچید هتــر و
و ژر 
فتــر ،دنیـ ِ
خردمندان هتــر.
کرونا (که ریشهی ن
یونا� دارد به معنای تاج/هاله) بهشتاب،
تاجدار ت
گی� شده و جهان را در هالهی آشوب فروبرده است.
ِ
ش
کروناویــروس ،بســیار پردامنــه بــر زیســت جمــی بــر ،کارســاز
شــده و جهــان را بــر آســتانهی آشــوب/
دگردییس ژرف نهــاده
ِ
درحالدگــرش
ـان
اســت .بــا کروناویــروس ،نشــانههای یــک جهـ ِ
ِ
ن
نگاه دگرسا� پدیدار آمده
و «درمرزافتاده» ،آشکار شده و بز ِ
اســت .تاجوتخـ ِـت حکومتمنــدی و ادارهی جوامــع و نهادهــا
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َْ
بدن ن
چی�
!چه یمکنه این ِچ ِغر بد ِ

و دســتگاهها ،در هال ـهی کروناویــروس ق ـرار گرفتــه اســت.
بشــدن
نهــای گوناگــون (گرمشــدن هــوا ،ذو 
جهــان ،در بحرا 
ت
ن
ن
زم�های
یشــدن ســیالبها،زیرآ
قط� ،جار 
رف� ی
یخهای ب
ب ِ
ت
ن
تهــا،
گرف� مهاجر 
ـذا� ،شــدت
کشــاورزی ،کمبــود مــواد غـ ی
ِ
گ
نشــدن بیــکاری ،افزایــش درخواس ـتهای پناهنــد�،
افزو 
ت
ت
گس�ش سالحهای کشتار جمیع ،گس�دهترشدن تروریسم،
نشــدن فاجع ههــای
ـدن خطــر بیوتروریســم ،افزو 
افزو 
نشـ ِ
ت
یا�
طبیــی ،گســرش فقــر و  )...گرفتــار شــده و ســامان ب
جامع ههــای انسـ نـا� ،بــا دشــواری روبــروگشــته اســت.
ـتا� شــگفتآور
کروناویروس ،همه
ی
دنیاگ� شــده اســت؛ با شـ ب
ت
ـام� 2019
وگســرهای هراســناک .گرچــه از همــان آغــاز (دسـ ب
در ووهان ی ن
چ�) کوشش بسیار شد که پای توطئهی محافل
پنهــان جهـ نـا� و فرارســیدن عــر آخرالزمــان و نـ بـرد بیولوژیــک
تهــا و جنــگ چـ ی ن
ـ� علیــه دنیــا و هم ـرایه جــن و انــس
ابرقدر 
ن
و ویــروس آزمایشــگایه و ویــروس چیــی ،بــه میــان آیــد؛ ویل
ـتا� هولنــاک ،در ســایهی بیــم
نکت ـهی بــارز آن بــود کــه بــه شـ
گ
ب گ
ـرخ زنــد� در دنیــا زیــر چـ یـر ِ� رفتــار
و هـرایس فراگـ یـر ،پویــش چـ ِ
ُ
ـکل هالــه) کنــد
ویــروس (کــه هــم ریخـ ِـت تــاج داشــت و هــم شـ ِ
شد و در بسیاری از جاها ،ایستاد .سپس ،نشانههای مواجهه
بــا رفتــارکرونــا ،نشــان داد کــه ویــروس آمــده اســت کــه بمانــد؛
ماننــد بــه تعلیــق درآوردن تولیــد کارخان ههــا ،بازایســتادن پــرواز
هواپیماهــای مســافربری ،ناتـ ن
ـوا� کشــورها از حفــظ بودجـهی
متوازن ،خسارتهای شدید توریسم و تعطیلشدن بسیاری
لشــدن
از جشــنوارهها و جاذب ههــای گردشــگری ،تعطی 
کهــا،
دانشــگاهها و مــدارس و آموزشــگاهها و مهدکود 
ازدس ـت ت ن
رف� ســهام و ســقوط بــازار بــورس ،افزایــش بســیار
ز
زیــاد درخواســت و قیمــت تجهـ یـ�ات حفاظـ تـی شــخیص،
تعطیــی بســیاری از خطــوط ترابــری مســافر و بــار (هواپیمــا،
مـ تـرو ،اتوبــوس ،تاکــی ،کشـ تـی) ،کمیـ بـا� و نایـ بـا� لــوازم و مــواد
ن
ضدعفو�کننــده و ی ز
تم�کننــده (دســتکش ج ـرایح ،ماســک
ج ـرایح ،لبــاس محافــظ ،مــواد شــوینده ،دســتکش معمــویل،
ن
ضدعفو�کننــده و .)...
ماســک معمــویل ،ژل
گ
سهــای چــر� و هژمـ ن
ـو� اســت

اتو
ر
آپا
از
دولــت ،منظومـهای
ی
ْ
مانند
آشکارآن است
رخ
(نهادها� ِ
ی
ِ
که دوچهره دارد؛ نخست ِ
پنهان
قضا�) ودودیگر ،چهرهی ِ
پلیس ودستگاههای نظایم و ی
آن اســت (نهادهـ یـا� همچــون آموزشوپــرورش ،دانشــگاهها و
ـوس اســتیال بــه همــان انــدازه
وســایل ارتباطجمــی)؛ امــا آپاراتـ ِ
کــه دســتگاهمند و چارچــوبدار بــه وظیف ـهی روزان ـهاش
یمپــردازد ،در وجــی دیگــر بــه همــان مـ ی زـ�ان ،کژریخــت اســت؛
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چراکــه بــا تمــام تــاش پیگـ یـر خــود ب ـرای نظــارت رسارسبینانــه
تهــای ناگهـ نـا�/
تهــا و وضعی 
بــر اجتمــاع ،در برابــر موقعی 
آشــوبناک/بحرانزده ،دســتپاچه وکــودکوار عمــل یمکنــد.
کروناویــروس ،پدیـ ْ
نزا /ب�نظ مســاز/
ـداری آشوبناک/بحرا 
گ
جزا بــود و همـهی پدیدارهــا را زیــر چـ یـر� خــود گرفــت؛
هرجومــر 
از آنمیان ،سیاستورزی و سیاستسازی و حکومتمندی
را بیشازهمــه .آیــا کروناویــروس ،ریش ـهی ریختگرفـ ت ن
ـ� یــک
ِ
جهــان نویــن ،نشــده اســت؟ آیــا کرونــا ،جامع ـهی بـ شـری را
ـگاه
در آســتانهی فرگشــت ق ـرار نــداده اســت؟ آیــا کرونــا ،بزنـ ِ
دگردیــی در کشــورداری ب�معنــای عـ ّـام واژه نیســت؟ آیــا
ـبک پیشـ ی ن
ـ�،
کروناویــروس ،رخصــت یمدهــد کــه بــه سیاقوسـ ِ
ـوس
نهادهــا و دســتگاههای ادارهکننــدهی جوامــع (چــه آپاراتـ ِ
ـوس نهــان) کشــورداری کننــد؟
آشــکار و چــه آپاراتـ ِ
ن
ـش بنیادیـ ِـن نوشــتار ِک
ایــن ن چنــد پرســش نخسـ ی ِ
ـت� ،پرسـ ِ
.
کنــو� نیســتند؛ ویل نقــش «زمینهآماد هکــن» دارنــد درواقــع،
ت گرفته اسـت:
نوشــتارک پیشرو ،بر پایهی یک اندرز ،ریخ 
نهــا را مــورد تردیــد
«شــما بایــد فرضیــات خــود را بشناســید و آ 
یمشــود
یتــان ن 
ق ـرار دهیــد؛ چــون ندانســتهها موجــب نابود 
بلکــه چـ ی زـ�ی شــما را نابــود یمکنــد کــه مطمئنیــد یمدانیــد ،امــا
خالف ازآب دریمآید .در هر مسئلهی سیایس ،شما برمبنای
تهــای موجــود و یــا خــرد جمــی ،کار را بــا شــک
تاریـ ـ ــخ ،واقعی 
بــه فرضیــات آغــاز یمکنیــد» .کرونــا ،بزنــگاه آغــازگمانـه ن
ز� در
ِ
گ
همـهی گسـ تـرههای زنــد� بـ شـر شــده اســت؛ سیاسـتورزی و
شیوهی ادارهی نهادها و دستگاههای ادارهکنندهی جامعهها
(ازجمله دانشگاهها) ی ز
گرفتار دودیل است .بازارکشورداری،
ن�
ِ
ـاکرونا�
«مــکاره» نیســت؛ یمبایســت دربــارهی آینــدهی پسـ
ی
سهــای کشــوردارانه،
زمامداری/حکومتمنــدی و آپاراتو 
ـو� اندیشــید تــا گرفتـ ِـار نومیــدی و هرجومــرج نشــویم.
ب هخـ ب
ن
ت
ن
ـاخ� سیاسـتورزی و حکمـرا� ،یـا «سیاسـ ِـت
فرجـ ِـام رهــا سـ ِ
سپــرده» اســت یــا «سیاسـ ِـت کــف خیابــان».
پ 
روز پنجشنبه  30دی  1395ساختمان پالسکو آتش گرفت،
ـی
ب هطــورکامــل فروریخــت و بزنــگایه شــد ب ـرای یــک دگردیـ ِ
شدن آتشنشانان به قهرمانان میل .در ماجرای
بزرگ؛ تبدیل ِ
پالسکو ،آتشنشانان ،یکشبهکه نه بلکه درعرض سهچهار
ســاعت ،بــه کسـ نـا� تغیـ یـر چهــره دادنــد کــه بــا ایثــار جــان و بــا
تمــام وجــود ،بــه انجاموظیفــه پرداختهانــد؛ چهرههــای خســته
و سیا هرنگ و مغمومشان ،در یادها ماند .در اینمان ،شهردار
(بهمثابــه مقــام رســی و جایــگاهدار حکومـ تـی) کنــار زده شــد و
آتشنشــانان شــدند یک هتــاز میــدان عمــل .در  21آبــان ،1396
در زلزل ـهی کرمانشــاه ،ایــن ین�وهــای امدادگــر ارتــش بودنــد
کــه فراترازهمــه ،بــه قهرمانــان مــی تبدیــل شــدند و ســخن از

َْ
بدن ن
چی�
!چه یمکنه این ِچ ِغر بد ِ

فداکاریها و وظیفهشنایسها و سخت ش
کو�هایشان ،زبانزد
رسیم مقامومنصبدار،
شد .در اینمان ،بسیاری از مقامات
ِ
ْ
از قافلــه جــا ماندنــد و ارتشــیان جایگزیـ ِـن سیاســتمداران و
سیاس ـتورزیهای روزمــره شــدند .کروناویــروس ،بزنــگایه
نســاز شــده اســت ب ـرای آغــاز روزگاری جدیــد؛ زی ـرا در
دورا 
ن
دنیاگ� ،این پرستاران و پزشکان
گ� و سپس همه
ی
بحرا� همه ی
وکادر درمـ نـا� بیمارســتانها بودنــد کــه بــه قهرمانــان عرص ـهی
ِّ
نـ بـرد و رسبــازان خــط مقــدم جبه ـهی رزم بــا ویــروس ،تغیـ یـر
یهــای
چهــره دادنــد و ب هجــای زمامــداران نشســتند و بــا فداکار 
فراموشنشـ ن
ـد� ،سیاســیون را وادار بــه پـ یـروی کردنــد .آیــا
ورزی نویــن پدیــدار شــده
رخــدادی تــازه روی داده و سیاس ـت ِ
اســت؟
ت�هــا (در ای ـران) و اکنــون پرســتاران و
اگــر آتشنشــانان و ار ش 
ن
درما� بیمارستانها (در بسیاری ازکشورهای
پزشکان وکادر
ِّ
دنیــا) بــه نـ یـروی مهــم ادارهی جامعــه تبدیــل شــدهاند ،پــس بــه
نظــر یمرســد گون ههــای دیگــری از کشــورداری و زمامــداری
تمــردان ،در عرص ـهی
نـ ی زـ� پدیــدار شــده باشــد .درواقــع ،دول 
مدیریــت جامعــه ،ش�یــک پیــدا کردهانــد ،دیگــر نیمتواننــد
شهــای ش
ت�یفـ تـا�
پش ـتصحنه بماننــد؛ بایســت از ایفــای نق 
دســت بشــویند« :بولشویسـتنما معــادیل اســت بـرای واژهی
آلمـ نـا�  Salon Bolschewistکــه معــادل لفظبهلفــظ آن
بولشویست اتاق پذیر یا� است و درواقع به کیس اشاره دارد
کــه در زبــان بــه بولشویســم یــا کمونیســم اب ـراز تمایــل یمکنــد،
امــا اهــل عمــل نیســت و حــا�ض بــه هزین ـهدادن ب ـرای آن یــا
خسارتدیدن از آن نیست» .زین سبب بودکه در بسیاری از
ن
طوال� و شباهنگام،
شهرهای بزرگ ،مردم با دست زدنهای
ازکار پرســتاران و پزشــکان و همـهی کسـ نـا� قـ ن
ـدردا� کردنــد کــه
ـاش شــبانهروزی یمکننــد تــا مــردم در دوران ســخت فراگـ یـر ِی
تـ ِ
ت
تندرس�شــان را دوبــاره

کرونــا ،احســاس ب�پنــایه نکننــد و
ن� در خ
بهدســت آورند .پرســتاران ی ز
بر� کشــورها ،به شــادی در
بیمارستانها پرداختند تا هم لبخند به لب بیماران بیاورند و
جو� و نومیدنشدن را در خود زنده نگه
هم روحیهی مبارزه ی
ها� که حرکت سادهی موزون نبود ،بلکه خود
دار گند؛ رقص ی
زند� بود وکوشش بود وکشش و بن�د بود و امید و همدیل.
ـدن کروناویــروس ،تعطیــی
نمونـهی تازهتــر ،پــس از همه ی
گ�شـ ِ
اگ�شدن آموزش مجازی در دانشگاهها
آموزش حضوری و فر ی
بــود کــه ســبب شــد پیـ شـروان و تالشــگران عرص ـهی آمــوزش
ـ� دانشــگاه ،بلکــه متخصصـ ی ن
دانشــگایه ،نــه رئیــس و معاونـ ی ن
ـ�
شهــای مجــازی و ت
الک�ونیــک باشــند .دریــن چنــدروزهی
آموز 
ت
ن
کرونــازده ،دانشــگاهها را متخصصـ یـ� رایانــه و این�نــت و
نرمافزارهــا یمچرخاندنــد تــا رئیســان و معاونـ ی ن
ـ�؛ و پیوســته از

ـجویان دانشــگاهها ،نــه رئیســان بلکــه
ســوی اســتادان و دانشـ
ِ
متخصصــان ،مــورد ســتایش ق ـرار یمگرفتنــد؛ گویــا ،دانشــگاه
یمتــوان بــدون رئیســان چرخانــد ویل بــدون متخصصـ ی ن
ـ�،
را 
گ
.
یمشــود گفــت کــه زمانـهی
هرگــز اگــر نگوییــم برتــری و چـ یـر� ،
شناخت حقی�ق ) با «دوکسا»
برابری «اپیستمه» (معرفت یا
ِ
غ�حقیـ قـی) فرارســیده اســت.
(عقیــده یــا شـ
ـناخت ی
ِ
ـوس آن) در هال ـهی
ـ
ت
ا
ر
آپا
ـام
ـ
م
ت
(و
ـت
ـ
ل
دو
ـم
ِ
تــاج و دیهیـ ِ
ِ
رقبا� رسسخت وکارآمد پیداکرده
کروناویروس قرارگرفته ،ی
ـروا�» ،فرارســیده
و زمان ـهی «هنبـ ِ
ـازی اپیســتمهها در حکمـ ی
اســت .ایــدهی اپیســتوکراتیکبودن کشــورداری ،پدیــداری
نوپدیــد نیســت .بــاور ریمــون آرون بــه «جمهــوری ی ن
ب�الملــی
اندیشه» بهمثابه «جامعهی طبییع و �ض وری دانشمندان»
یمگــردد
ها� اســت کــه پیوســته بیــان 
از آن دســت اندیش ـه ی
ارزش «حاکمیــت دانـ یـا�» بــر فرآینــد زمامــداری،
تــا جایــگاه و
ِ
:
طتــر نیســت کــه
از یــاد نــرود «هیــچ اندیش ـهای از ایــن غل 
دانشــمند بهتنهـ یـا� و درپنــاه نبــوغ یــا خیاالتــش ب ـهکار بـ پـردازد.
ریا�ضدانــان ،ی ز
ف�یکدانــان ،زیستشناســان پراکنــده در جهــان
و محبــوس در مرزهــای کشــور خــود بهوســیلهی رشــتههای
ـر� ،بههمپیوســتهاند و بــه جامع ـهی تحقیقــات و
قــوی نامـ ی
قواعــد هرچندنامنظــم ویل ال ـزایم روشــنفکری تعلــق دارنــد.
ش
معضالت محتاج به راهحل را در اختیار آنها
پی�فت علم،
ِ
یمگــذارد».

ت
ت
ن
ن
تهــا و تاجگذاشــ� بــر
ـ� تــاج از رس دول 
کرونــا،
ِ
درحالبرداشـ ِ
/
/
/
رس ِ «کاردانان صالحیتمندان مهارتپیشــگان دانایــان»
اســت .زمان ـهی دگردیــی در شــیوهی ادارهی دانشــگاهها
ْ
ن
ـو� دولــت) فرارســیده و اکنــون
ـوس پنهـ ِ
(بهمثابــه آپاراتـ ِ
ـان هژمـ ِ
نوبت ش
هنبازی اپیســتمهی
و
ـدن
ـ
ش
ک

ی
�
ـاکرونا،
در دور ِان پسـ
ِ
ِ
ساختکار دولت مرکزی
دوکسا� است که
دروندانشگایه با
ی
ِ
بــر پیکــرهی دانشــگاهها چـ یـره گردانیــده اســت.
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براســاس نظریــه «عواقــب ناخواســته یــا پیش ن
بی�نشــده» کــه
رابرت مرتون در دهه  1930آن را به روشنترین شکل بهکار
بســت ،بســیاری از تصمیمــات وکارهــای بـ شـری بــه پیامدهـ یـا�
یمانجامندکه مدنظر تصمیمسازان و نقشآفرینان نبودهاند.
ت
بیش� ناظر بر برنامهها و عملکرد
اگرچه کاربست این نظریه
یمتــوان
تهــا ازجملــه در حــوزه اقتصــاد بــوده اســت ،امــا 
دول 
ً
پذیرفت که این نظریه تقریبا در تمایم عرصهها ،از تحوالت
گ
گ
ســیایس و فرهنــی گرفتــه تــا زنــد� فــردی در طــول تاریـ ـ ــخ نـ ی زـ�
جــاری و ســاری بــوده اســت .بــه ایــن اعتبــار پیــش کشــیدن
بحــث «وظیفــه» یــا «رســالت» رشــتههای مختلــف علــی و
یمتــوان یــی از د ههــا یــا شــاید صدهــا پیامــد
دانشــگایه را هــم 
ناخواســته بــروز بحـران کرونــا دانســت .در ایــن میــان جایــگاه و
گ
مســئولیت رشــتههای علوم انسـ نـا� با توجه به پیچید�های
این حوزه جای تأمل ت
بیش�ی دارد .ت
وق� کار به رشتهای مانند
ّ
تاریـ ـ ــخ یمرســد کــه براســاس نگــرش رایــج و ســن ت� موضــوع آن
ً
اساســا مربــوط بــه رویدادهــای گذشــته اســت و نــه اکنــون،
گ
چ ـر یا� و چگونــی ارتبــاط آن بــا موضــویع ماننــد بح ـر ِان در
جریــان کرونــا اهمیــت بیشـ تـری یمیابــد.
نطــور کــه از اظهارنظرهــای ارائ هشــده از ســوی
آ
صاحبنظران حوزههای مختلف اعم از سیایس ،اجتمایع،
گ
یشــده از
س� 
اقتصــادی ،علــی و فرهنــی در مــدت زمــان پ

بحران کرونا و «رسالت» مورخان

ً
بــروز بحـران کرونــا در جهــان بریمآیــد ایــن بحـران تقریبــا تمــایم
گ
عرص ههــای زنــد� بـ شـری را تحــت تأثـ یـر خــود ق ـرار داده یــا
خواهد داد و همگان ازجمله متخصصان رشتههای مختلف
علیم را به تأمل و بازنگری در مورد کارکردها و وظایف علیم
خود فراخوانده است .در ی ن
فضا� استکه بحرانکرونا
چن�
ی
گ
ش
بــا توجــه بــه ابعــاد جهـ نـا� و ب�ماننــد آن در طــول زنــد� بــر
معارص بهطور طبییع تلنگری ی ز
ن� به ذهن اهل تاری ــخ ازجمله
درکشــور ما وارد کرده اســت تا از رس دغدغهمندی اجتمایع
و ّ
همیت رشتهای در جستوجوی راههای نقش ن
آفری� خود
در ایــن هنگامــه پرحادثــه و همزمــان مســئولیتآفرین برآینــد.
ین
درع�حال به نظر یمرسد این توجه و دغدغهمندی موجب
خ
ز
طرح بر� نظرات و پیشنهادها ین� شده است که با ماهیت
کار مورخانــه نســبت چنـ ن
نکــه ایــن
ـدا� ندارنــد .ازجملــه ای 
ً
انتظــار پیــش کشــیده شــده کــه ظاهـرا مورخــان بایــد هماکنــون
و بهقولمعــروف تــا تنــور رویــداد (کــه بــدون تردیــد در تاریـ ـ ــخ
یــک قــرن اخـ یـر جهــان کمنظـ یـر اســت) داغ اســت ،کاری کننــد
و موضــوع را وارد تاری ـ ــخ نماینــد .چنـ ی ن
ـ� پیداســت کــه اینگونــه
نکــه ناظــر بــر
غ�حرف ـهای بیــش از آ 
غ�معمــول و ی
انتظــارات ی
�ض ورت دغدغهمنــدی و مســئولیتپذیری واقــی و علــی
مرتبــط بــا حــوزه تاریـ ـ ــخ در معنــای علــی آن باشــد ،برخاســته
گ
از نــویع فضــای احســایس و شــتابزد� و چهبســا ب ـرای
یهــای جامعــه تاری ـ ـخدانــان در ده ههــای اخـ یـر از
جـ بـران کمکار 
یکسو و نادیده گرفته شدن این جمع و دانش و بینش آنان
ت
وضعی�
بهخصوص در نظام تصمیمسازی درکشور است؛
که موجب عدم نقش ن
آفری� و حضور اثرگذار اهل تاری ــخ در
صحنه اجتمایع شده است .از این منظر یمتوان پرسشهای
فر ن
اوا� را پیش روی اهل تاری ــخ در ایران قرار داد تا به پرسش
در مــورد وظیفــه یــا رســالت ایــن گــروه در برابــر بح ـران کرونــا
برســیم .برای مثال یمتوان پرســید چرا آنها در مورد بســیاری
ـ� احســاس مسـ ت
دیگــر از رویدادهــای مهــم کشــور چنـ ی ن
ـئولی�
نکردهانــد؟ بـرای مثــال مگــر نــه ایــن اســت کــه تنهــا در یــک ســال
شهــای مهــی ازکشــور مــا (از
گذشــته چندیــن بــار ،ســیل بخ 
خوزســتان و لرســتان تــا فــارس و سیســتان و خراســان) را ویـران
طزیســت
کــرده و جــان صدهــا نفــر را گرفتــه اســت؟ مگــر محی 
مــا در ده ههــای اخـ یـر شــاهد رونــد اس ـفباری نبــوده اســت
ّ
َ
کــه بــه نابــودی بســیاری از منابــع و رسمای ههــای مــی و بعضــا
یمتــوان پرسـشهای مشــابیه را در مــورد
تاریـیخ مــا انجامیــد؟ 
بسیاری از رویدادهای طبییع ،سیایس ،اجتمایع و اقتصادی
اخ� پیشکشید و بعد پرسید تاریـ ـخدانانکجای
در دهههای ی
نهــا قـرار داشــتهاند و چــه وظیفــه یــا رسـ ت
ـال� را در برخــورد بــا
آ
ن
ـی آنــان
نهــا بــه انجــام رســانیدهاندکــه اکنــون نوبــت نقشآفریـ 
آ

در مــورد بح ـران کرونــا باشــد؟ از ایــن منظــر الزم اســت میــان
وظیفــه و نقــش مورخانــه واقــی در برخــورد بــا بح ـران کرونــا
تســازی» خودنمایانــه تفــاوت گذاشــته
بــا تــاش بـرای «رسال 
شود .با این مقدمه اکنون یمتوان به کارکردهای ممکن رشته
تاریـ ـ ــخ ،متخصصــان ایــن رشــته و مراکــز پژوهـ شـی مرتبــط در
جریــان رویــدادی ماننــد بحـران کرونــا پرداخــت.
اگر بخواهیم بهطور خاص بر بحران کرونا متمرکز
شــویم بدیــی اســت کــه وظیفــه مورخــان ارائــه گـزارش تاریـیخ
ـداد در حــال وقــوع از ایــن قبیــل نیســت؛
و مســتند از یــک رویـ ِ
ن
ن
چراکــه بــا توجــه بــه ابعــاد جهــا� موضــوع و ف ـراوا� داد ههـ یـا�
یشــان در تعــارض بــا یکدیگــر هســتند ،چنـ ی ن
ـ� کاری
کــه بسیار 
ممکن هم به نظر نیمرسد .آنچه اهل تاری ــخ یمتوانند انجام
دهند ارائه تجربیات و درسهای تار خ
ی� از موارد مشابه برای
جامعــه و تصمی مســازان اســت .کاری کــه ازقضــا در مــواردی
غ�متخصــص و
ب هصــورت پراکنــده (و البتــه گاه توســط افـراد ی
ف
نهچنــدان دقیــق و بــا مســتندات کا�) انجــام و در رســانههای
سهـ یـا� تاری ـیخ از ایــن
اجتمــایع نـ ی زـ� انتشــار یافتــه اســت .در 
ّ
قبیــل کــه براســاس تجربــه تاری ـیخ مــی و جهـ نـا� پیامدهــای
یهــای واگـ یـردار
نآ� ،کوتا همــدت و بلندمــدت انتشــار بیمار 
( )Epidemicsو جهانگـ یـر ( )Pandemicsچــه بــوده اســت،
تن
پیامدها�
نگرف� بحران توسط جامعه و مدیران چه
جدی
ی
ت
ن
خواهــد داشــت ،چگونــه آمیخــ� یــک موضــوع طبیــی ماننــد
ویروس و بیماری و درمان با دین و ایدئولوژی و سیایسکاری
نهــای سـ ن
ـنگی� را متوجــه جامعــه بـ شـری
در طــول تاریـ ـ ــخ زیا 
کرده است یا تاری ــخ درباره مدیریت موفق یا ناموفق در موارد
مشــابه بــه مــا چــه یمگویــد ،ازجملــه مــواردی هســتند کــه اهــل
تاری ـ ــخ یمتواننــد بــا پرداخـ ت ن
نهــا رســالت و وظیفــه خــود را
ـ� بــه آ 
ن
ت
ن
خود بحرا� که در میانه
انجام دهند .ازاینجهت پرداخ� به ِ
آن ق ـرار داریــم نیمتوانــد اولویــت فــوری تاری ـ ـخدانــان باشــد .تــا
آنجــاکــه نگارنــده دنبــال کــرده اســت ،در دیگــر نقــاط جهــان نـ ی زـ�
مورخــان چنـ ی ن
ـ� کاری نکــرد ه و نیمکننــد.
ز
در مــورد خــود رویــداد (بح ـران کرونــا) نـ یـ� حــوزه
تاری ـ ــخ و متولیــان آن یمتواننــد نســبت بــه ثبــت و ضبــط اخبــار
و مــدارک ،نوشـ ت ن
ـ� دید ههــا ،خواند ههــا و شــنیدههای خــود
حساسیت نشان دهند و در این زمینه پیگ� و ّ
مشوق باشند
ی
و یــا از نــگاه یــک مــورخ یادداش ـتنگاری کننــد (نگارنــده چنـ یـ�ن
گ
کاری را با محوریت اتفاقات در محل زند� خود برای حدود
دو مــاه ب هصــورت روزشــمار و در قالــب خاط ـرات شــخیص
انجام داده اســت) .طبییع اســت که همه اهل تاری ــخ نتوانند
ایده دانشگاه «23
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ت
ـ� کاری کننــد و البتــه �ض
چنـ ی ن
ور� هــم نداشــته باشــد .امــروزه
شهــای مربــوط بــه رویــدادی
کار ثبــت و ضبــط اخبــار و گزار 
(خ�نــگاران و
ازایندســت توســط د ههــا یــا صدهــا منبــع خـ بـری ب
کارشناســان انــواع و اقســام شــبکههای خـ بـری بــا دیدگا ههــای
متفــاوت و زوایــای دیــد گوناگــون) و دیگــر نهادهــا و مؤسســات
مرتبــط بــا موضــوع (مراکــز درمـ نـا� – بهداشـ تـی) ،دســتگاههای
اقتصــادی و ...در حــال انجــام اســت .ب ـرای مثــال در بیشـ تـر
کشــورها تمــام جزئیــات مربــوط بــه اف ـراد مبتالبــه ویــروس
کرونــا از علــت احتمــایل ابتــا تــا رونــد زمـ نـا� ابتــا و درمــان تــا
مشــخصات اف ـرادی کــه بــا فــرد مبتــا در ارتبــاط بودهانــد و
رسانجــام مبتالشــدگان (بهبــودی یــا مــرگ) ثبــت و ضبــط
نکــه اشــاره شــد در ایــن میــان مورخــان یمتواننــد
یمشــود .چنا 

�ق
تن
داش� نقش تشوی و هدایتکننده (در مورد ثبت و
ضمن
ضبط زوایای مختلف موضوع و مستندسازی دقیق آنها و
یشــان) داشــته باشــند.
نگهدار 
در ی ن
هم� زمینه و برای ثبت دادههای مربوط به بحران کرونا
گ�د کارهای
که در آینده مورد مراجعه تاریـ ـخنویسان قرار یم ی
گ
یمتــوان انجــام داد .ب ـرای مثــال در یــک هماهنــی
دیگــری هــم 
یمتــوان از مبتالشــدگان بــه
بــا نهادهــای بهداشـ تـی – درمـ نـا� 
ویــروس کرونــا و بهخصــوص بهبودیافتــگان آن خواســت تــا بــه
انتخاب خودشان بهاختصاریا تفصیل تجربه خود را مکتوب
غ�حضــوری یــا
کننــد یــا در حــال ،یــا آینــده بــا آ 
نهــا ب هصــورت ی
حضــوری (بــا عــادی شــدن اوضــاع) مصاحبــه شــود (تاریـ ـ ــخ
خنــگاری بحـران کرونــا �ض ورت دیگــری
شــفایه) .توجــه بــه تاریـ ـ 
ز
را نـ ی زـ� ف ـراروی اهــل تاریـ ـ ــخ و نـ یـ� متولیــان امــور در دســتگاهها
و نهادهــای دیگــر از منظــر تاری ـ ـخنگارانــه قـرار یمدهــد و آن در
گرف� روشها و متولیان تخصیص برای ی ن
پیش ت ن
چن� مواردی
اســت .بدیــن معنــا کــه در یــک نظــام علــی و مدیریـ تـی مبتـ نـی
گ
ـد� کنـ ن
ـو� و آینــده
بــر خــردورزی و درک اهمیــت تاریـ ـ ــخ در زنـ
تهــای
ع� 
و
ـا
ـ
ه
آموز
بـ شـری شایســته اســت ایــن کار یعـ نـی ارائــه
ب
تار خ
ی� به جامعه و ادارهکنندگان آن و ی ز
ن� تالش برای ثبت و
ـداد در حــال وقــوع در آینــده
ضبــط مــواد نــگارش تاری ـ ــخ یــک رویـ ِ
باید بهطور نظاممند و توسط یا زیر نظر متخصصان در هر
چیــک
حــوزه خــاص از تاری ـ ــخ انجــام شــود .بدیــی اســت کــه هی 
از اهــل تاریـ ـ ــخ نیمتواننــد بــا بــروز هــر رویــدادی (ماننــد بحـران
کرونــا) احســاس مســئولیت کــرده و وارد عرصــه شــوند و بــه
پیگ�ی و نظارت در
ارائه طریق ثبت و ضبط دادهها ،اسناد ،ی
ایــن مــوارد پب�دازنــد.
امروزه در بسیاری ازکشورها نهادها و متخصصان موضویع
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در حــوزه مطالعــات تاریـیخ (ماننــد تاری ـ ــخ اپیــدیم ،تاری ـ ــخ زنــان،
تاری ــخ جنسیت ،تاری ــخ پزشیک ،تاری ــخ انرژی ،تاری ــخ صنعت،
تاریـ ـ ــخ بــازی و امثــال آن) وجــود دارنــد کــه ب هطــور طبیــی
هرکــدام یمتواننــد در برخــورد بــا موضوعــات مرتبــط بــا حــوزه
تخصــی خــود ،هــم صاحبنظــر و مشــاور باشــند و هــم در
مــورد ثبــت مــوارد مرتبــط بــا حــوزه تخصــی خــود اقــدام کننــد
یــا پیگـ یـر باشــند .در ایــن صــورت نیــاز نیســت در هــر مــورد همــه
اهــل تاریـ ـ ــخ همزمــان احســاس مســئولیت کننــد .یــادم هســت
گ
ت
نشس� در مجموعه فرهن�کاخ
حدود بیست سال پیش در
نیاورانکه به همراه نمایشگایه از عکسهای الرنس لکهارت
نشــناس معــروف و نویســنده آثــار مهــی چــون ســقوط
(ایرا 
ش
اصفهــان دربــاره فروپــا� حکومــت دودمــان صفــوی) برگ ـزار
ف
شــد ،سـ ن
ـخ� نا� حضــور داشــت کــه در معــر� او گفتــه شــد
ایشان «مورخ ش�کت نفت بریتانیا» ()British Petroleum
است؛ این بدان معناست که یک ش�کت ت
نف� (که ازقضا از
ت
تهــای نفــی جهــان
قدییمتریــن ،بزرگتریــن و موفقتریــن ش�ک 
اســت) بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه ب ـرای موفقیــت و بهــرهوری
بیشـ تـر نیازمنــد داشـ ت ن
ـورخ متخصــص در حــوزه کاری
ـ� یــک مـ
ِ
خــود اســت .از ایــن منظــر یــی ازکاسـ تـیهای حــوزه تاریـ ـ ــخ و
خنــگاری درکشــور مــا نبــود یــا در خوشبینانهتریــن حالــت،
تاریـ ـ 
کمبــود قابلتوجــه مورخــان متخصــص در حوزههــای مختلــف
ـ� اســتفاده از چنـ ی ن
موضــویع و هم زمــان اولویــت نداشـ ت ن
ـ�
ن
ت
مدیری� کشور است .برای
مورخا� در سازمان اداری و نظام
مثــال آیــا الزم نیســت در وزارت عریــض و طویــل نفــت ای ـران
بــا بودج ههــای اختصــایص و هنگفــت ،یــک بخــش تخصــی
تاری ـ ــخ بــه همـراه یــی دوکارشــناس بــا شــبکهای از پژوهشــگران
مرتبــط وجــود داشــته باشــد تــا بــر تدویــن تاریـ ـ ــخ پرماج ـرای
نفــت ایـران و نـ ی زـ� ضبــط و ثبــت اســناد و مــدارک و دیگــر منابــع
مربوط ،نظارت کند؟ آیا هیچگاه به این موضوع توجه شده
کــه کارکنــان قدیــی و باتجربــه در جـ یـا� ماننــد وزارت نفــت و
تهــای زیرمجموعــه آن منابــی مهــم ب ـرای شــناخت
ش�ک 
یخ
تحــوالت تاریـ ایــن صنعــت در یــک قــرن گذشــته هســتند و
با آنها در چارچوب پروژه «تاری ــخ شفایه» مصاحبه انجام
شــود؟ همـ ی ن
یمتــوان در مــورد وزارت بهداشــت،
ـ� پرســش را 
وزارت صنعت ،وزارت دفاع و بسیاری از بخشها و نهادهای
دیگــر نـ ی زـ� پیــش کشــید .در اصــل وجــود چنـ ی ن
ـ� بخــش مرتبــط بــا
تاریـ ـ ــخ در هــر بخــش (از وزارتخان ههــا گرفتــه تــا صنایــع قدیــی
گ
و ســایر نهادهــای اقتصــادی ،اجتمــایع و فرهنــی) یمتوانــد کار
نظارت بر ثبت و ضبط مواد تار خ
ی� مرتبط با یک رویداد در
نهــا را بــا
ـال وقــوع اعــم ازکتـ بـی ،شــفایه ،تصویــری و ماننــد آ 
حـ ِ
شهــای علــی دنبــال کنــد.
رو 

بحران کرونا و «رسالت» مورخان

در تکمیــل رونــد و اقدامــات یادشــده و بــا توجــه بــه ک ـمکاری و
ضعــف موجــود شایســته اســت در نظــام آمــوزش و پژوهــش
تاری ــخ با محوریت دانشــگاهها ی ز
تداب�ی اندیشــیده و اجر یا�
ن� ی
شــود .در ایــن زمینــه تربیــت متخصصــان و پژوهشــگران
موضویع (عالوه بر موارد یادشده در سطور باال :تاری ــخ تورم،
تاری ــخ اشتغال و ب�کاری ،تاری ــخ بیماری ،تاری ــخ صنایع مختلف،
تاری ـ ــخ منابــع آب و )...یمتوانــد بهعنــوان اقــدایم زیربنـ یـا� مــورد
توجــه ق ـرار گـ یـرد .خوشــبختانه در ســالهای اخـ یـر ازجملــه
بــا توجــه بیشـ تـر بــه «حوزههــای مطالعـ تـا� میانرشــتهای» و
«تاریـ ـ ــخ اجتمــایع» معــدود دانشــور نا� در بـ خ
ـر� زمین ههــا در

کشــور تربیــت شــدهاند؛ گرچــه از نظــر کـ ّـی و کیـ فـی فاصلــه
نهــا و عمــق مطالعاتشــان بــا مــوارد مشــابه در ســطح جهـ نـا�
آ
ت
زیــاد اســت و بیشــر قائــم بــه فــرد بودهانــد و نــه برآمــده از یــک
نظام علیم .توجه ت
بیش� به تاریـ ـخهای موضویع در بازنگری
شهــا و انتخــاب
برنام ههــای دریس و ایجــاد رشــته – گرای 
پایاننامه /رساله توسط دانشجویان در حوزههای موضویع
نـ ی زـ� یمتوانــد در ایــن زمینــه مدنظــر قـرارگـ یـرد .امیــد کــه فرصــت
بــه وجــود آمــده در اثــر بحـران کرونــا زمین هســاز نــویع بیــداری و
حرکـ تـی ســازنده در میــان اهــل تاریـ ـ ــخ و عالقهمنــدان آن و نـ ی زـ�
نهادهــا ،مدی ـران و تصمی مگـ یـران کشــور باشــد.
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سیستم های تشخیص و مدیریت
موضوعات راهبردی دانشگاه
ت
دک� غالمرضا ملک زاده | دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی
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مقدمه
نظرهــای مختلــف در رابطــه بــا دوران
ایــن روزهــا شــاهد اظهار 
پساکرونا هستیم و بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان
جهــان در رابطــه بــا تحـ ت
ـوال� شــگرف پــس از پایــان هم هگـ یـری
جهـ نـا� ایــن ویــروس در ابعــاد مختلــف ،اظهارنظــرکــرده و هــر
تغی� و تحول در
یک از آنها نکات
مهیم را در رابطه با لزوم ی
گ
ت
ت
یهــا و حــی مفاهیــم شــناخ�
تهــا ،ســبک زنــد� ،فناور 
عاد 
ن
.
دوران پســاکرونا متذکــر شــدهاند متفکریــی چــون اســتیون
والــت ،جــان ایکنـ بـری ،شــانون اونیــل ،جــوزف نــای ،ریچــارد
هــاوس و جــان آلــن نـ ی زـ� در نوشــتهها و مصاحب ههــای خــود بــه
اه�دهــا ،روابــط و ســاختارهای
اث ـرات هم هگـ یـری کرونــا بــر ر ب
ســیایس و اقتصــادی جهــان اشــاره کردهانــد کــه نشــان یمدهــد
جهــان در حــال تجربــه تغیـ یـر تا� اســایس در بســیاری از شــئون
گ
ً
ً
زنــد� بـ شـر اســت کــه احتمــاال در زمـ نـا� نســبتا کوتــاه نـ ی زـ�
ً
ظهــور خواهنــد یافــت .مســلما ایــن تحــوالت بــر امــور مختلــف
همــه ســازمانها بهعنــوان پدید ههـ یـا� اجتمــایع نـ ی زـ� اث ـرات
ت
گس�دهای خواهند داشت که بازنگری و باز ش
اندی� در رابطه
بــا بســیاری از مفاهیــم سـ ن
ـازما� و مدیریـ تـی همچــون مدیریــت
ن
رفتارهــای سـ ن
ـازما� ،روابــط انســا� ،برنامــه ریــزی و شــیوههای
یمســازد.
تصمی مگـ یـری را ال ـزایم 
دانشگاهها ی ز
ن�ازاین تحوالت درامان نخواهند بود ،همانگونه

اه�دی دانشگاه
سیستمهای تشخیص و مدیریت موضوعات ر ب

کــه شــاهد بودیــم از ابتــدای ش�وع بح ـران بــه اقدامـ تـا� چــون
توسعه آموزشهای عایل از راه دور ،کاربرد شبکههای مجازی
و تکی هبــرکسـبوکارهای دیجیتــایل بهعنــوان یــک جایگزیــن یــا
لهـ یـا� ب ـرای
شهــای حضــوری بهعنــوان راهح 
هم ـراه بــا آموز 
گــذر از ایــن بحـران ناگهـ نـا� و ناخواســته متوســل شــدند .نــگایه
دقیق به این اتفاقات نشان یمدهدکه دانشگاهها ی ز
ن� همچون
گ
ـاد� مقابلــه بــا چنـ ی ن
ـ� بح ـر نا� را نداشــته و
ســایر ســازمانها آمـ
نگــر
بــه را ههــای مقابلــه بــا آن نیندیشــیدهاند .ایــن تجربــه بیا 
�ض ورت توجــه بــه یــک واقعیــت و ال ـزایم حیـ تـا� اســت کــه
ت
ضوعا� چون آموزش،
دانشگاهها باید بهگونهای دیگر به مو
ره�ی و سازماندیه خود در هنگام بروز
پژوهش ،مدیریت ،ب
ش
رخدادها� ازایندست نگریسته و به بازاندی� در
بحرانها و
ی
مفاهیــی چــون برنام هریــزی و تصمی مگـ یـری پب�دازنــد .اینگونــه
الزامــات به ن ز
م�لــه �ض ورت تغیـ یـر در شــیوههای تصمی مگـ یـری
گ
بهخصــوص از نظــر رسعــت و آمــاد� مــداوم ب ـرای اتخــاذ
شهــای
تصمیمــات دشــوار اســت کــه بهعنــوان یــی از چال 
ن
ز
اســایس بایسـ تـی مــورد توجــه خــاص و ویــژه دانشــگاهها بهم�لــه
نهــای منطق ـهای و جهـ نـا� ق ـرار
شق ـراوالن مواجــه بــا بحرا 
پی 
تهــای حاکــم بــر اینگونــه از رخدادهــا
گـ یـرد چراکــه عــدم قطعی 
�شــک نیازمنــد تغیـ یـر و بازاندیـ شـی در بســیاری از
و پدید ههــا ،ب 
نظامات اداری ازجمله مدلها ،روشها والگوهای برنام هریزی
و تصمی مگـ یـری اســت.
شــاید دوران کنـ ن
ـو� ت
شهــا،
به�یــن زمــان ب ـرای بازنگــری در ارز 
ن
سازما� و مفاهیم و روشهای برنام هریزی
اه�دها ،فرهنگ
ر ب
دانشــگاهها باشــد .مفاهیــی چــون ماهیــت موضوعــات
اه�دی ،سیستمهای تشخییص و سیستمهای مدیریت آن
ر ب
موضوعــات ،ازجملــه مفاهیــم و مضامیـ نـی هســتند کــه گرچــه
شهــای برنام هریــزی مطــرح بودهانــد ویل
پیشازایــن نـ ی زـ� در رو 
نپــس بایــد بــه شــکیل خــاص مــورد توجــه مدی ـران و رهـ بـران
ازای 
گ�نــد و بــا نــگایه تحــویل بــه مقولــه برنام هریــزی
ار
ر
ـ
ق
ـگایه
ـ
ش
دان
ی
در آموزش عایل پب�دازند تا توان مواجه و مقابله دانشگاهها با
تغیـ یـرات متعــدد را افزایــش دهنــد.
اه�دی
اخ� ،توجه به مدیریت موضوعات ر ب
دریط سالهای ی
ـاال� برخــوردار شــده اســت .در ایــن
و رشــدیافته از اهمیــت بـ ی
یادداشــت لــزوم توجــه دانشــگاهها بــه تشــخیص و مدیریــت
تگـ یـری
موضوعــات راهـ بـردی بهعنــوان زمین ـهای ب ـرای جه 
کیل ،بازاندیـ شـی در بــاب ایــن مفاهیــم و �ض ورت توجــه جــدی
بــه اســتقرار سیســتمهای تشــخییص موضوعــات راهـ بـردی و
گ
نهــا بـرای آمــاد� مواجــه بــا تحــوالت برنام هریــزی
بهکارگـ یـری آ 
نهــا مواجــه خواهنــد بــود،
نشــده و مســتمری کــه همــواره بــا آ 
راهـ بـردی پرداختــه شــده اســت.

اه�دی
مفهوم موضوعات ر ب
اســتعاره سیســتمهای بــاز کــه بیشـ تـرین اث ـرات را بــر تدویــن
یهــای سـ ن
ـازما� داشــته اســت ،بــر
گ� 
اه�د گهــا و تصمیم ی
ر ب
ن
وابســت� ســازمانها بــه محیــط یپ�امــو� در حــال تغیـ یـر تأکیــد
دارد .تحقیقــات بســیاری در مــورد روابــط ســازمان و محیــط بــا
طهــای در حــال تغیـ یـر بهعنــوان منابــع اطالعـ تـا�
توجــه بــه محی 
(دیــل1958 ،؛ دانکــن )1972 ،یــا بهعنــوان ذخایــر منابــع
موردنیاز سازمانها (آیکن و هاگ )1968 ،انجام شده است.
فــرض بنیادیــن هــر دو دیــدگاه فــوق ایــن اســت کــه ســازمانها
بــه منابــع کمیــاب و ارزشــمند محیــط خــود وابســتهاند و اغلــب
ن
غ�قابلپیش ن
بی� و ناپایداری مقابله
باید با رویدادهای یب�و� ی
کننــد کــه ش�ایــط عــدم اطمینــان محیــی را تشــدید یمنماینــد.
ســازمانها ،داد ههــا و اطالعــات را از محیــط خــود بهمنظــور
کاهش این عدم قطعیتها ،جمعآوری یمکنند و ی ن
درع�حال
به دنبال همکاری با سایر عوامل محییط ی ز
ن� هستند .بدییه
اســت کــه چنـ ی ن
نهــا نبایــد
ـ� رفتــاری ب ـرای کاهــش عــدم اطمینا 
گ�دکه در
تنها بهعنوان یک تکنیک ساده مورداستفاده قرار ی
مقابلــه بــا محیــط بــر ن
و� از آن اســتفاده یم شــود.
ی
اه�دی در پ� تمرکز بر حصول تناسب
ر
یزی
ازآنجاکه برنام هر
ب
تهــا
میــان ســازمان و محیــط اســت ،بایــد بــه رســالت  ،مأموری 
و محیــط بــر ن
و� توجــه شــود و بــه همـ ی ن
ـ� دلیــل گایه ایــن
ی
نــوع برنام هریــزی ،برنام هریــزی از بـ یـرون بــه درون در نظــر
یمشــود .در مقابــل ،برنام هریــزی بــا توجــه بــه رســالت و
گرفتــه 
ن
یمتــوان برنام هریــزی از
شهــای ســازما� و محیــط داخــی را 
ارز 
درون به یب�ون در نظرگرفت.گوداشتاین و همکاران ()1994
اه�دی را بهعنوان آنچه با توجه به تصورکردن
برنام هریزی ر ب
و توسعه روشها و عملیات الزم برای رسیدن به آینده انجام
یمتــوان
یمشــود ،تعریــف کردهانــد .اگــر ایــن تعریــف را بپذیریــم 

گفــت یــک ال ـزام واضــح ب ـرای برنام هریــزی راهـ بـردی برتــر آن
استکه فعاالنه باشد و نه منفعالنه و در حقیقت نظامهای
برنام هریزی باید تا حدود زیادی به رویکرد برنام هریزی از یب�ون
بــه درون تغیـ یـر یابنــد.
ن
مرحله آغازین هرنوع برنام هریزی یع� مرحله تجزیهوتحلیل،
ف
مرحل ـهای اســت کــه اطالعــات کا� و تعامــات الزم ب ـرای
کســب آگایه را در اختیــار رهـ بـران و برنام هری ـزان ق ـرار یمدهــد
یمتــوان انتظــار داشــت کــه خردمنــدی موردنظــر در شــناخت
و 
ز
اه�دی ین� در این مرحله ظاهر شود .درواقع در
موضوعات ر ب
مرحلــه تجزیهوتحلیــل ،دانــش مرتبــط و الزم بـرای برنام هریــزی
کســب شــده و مانــع ازگرایــش بــه ســمت مباحــث بیهــوده و
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اه�دی دانشگاه
سیستمهای تشخیص و مدیریت موضوعات ر ب

یمگــردد .ایــن وضعیــت هنــگایم در ســازمانها ظاهــر
ب�ثمــر 
ز
یمشــودکــه افـراد نیمداننــد دربــاره چــه چـ یـ�ی صحبــت یمکننــد

و در ایــن ش�ایــط ،مباحــث بیهــوده بــه شــکیل اجتنابناپذیــر بــه
وجــود یمآینــد .بــه همـ ی ن
ـ� دلیــل مرحلــه تجزیهوتحلیــل داد ههــا
بایــد بــه نحــوی طـرایح گــردد کــه تفکــر افـراد از حالــت انجمــاد
خــارج شــود (فیــول )2001 ،و کشــف ،توســعه و یادگـ یـری
رخ دهــد (نونــاکا و تاکـ چ
ـو�1995 ،؛ کروســان ،الیــن و وایــت،
 .)1999ایــن دانــش در مراحــل و فازهــای بعــدی برنامه ریــزی
یمشــود.
بهکاربــرده 
مدی ـران ســازمانها ب هطــور مــداوم بــا مجموع ـهای از داد ههــا و
گ�ی
محرکهای
مبهم روبهرویمشوندکه باید قبل ازتصمیم ی
گ
فســازی
نهــا را ب هنــویع شفا 
گو� ،آ 
در مــورد چگونــی پاس ـخ ی
نهــا بایــد موضوعــات
کــرده و توضیــح دهنــد .بهعبارتدیگــر ،آ 
راهـ بـردی را تشــخیص و تمـ ی زـ� دهنــد .داد ههــای محیــی و
کهــا ب هنــویع اهمیــت ســازمان را نـ ی زـ� نشــان یمدهنــد و
محر 
ن
نهــا بهعنــوان موضوعــات راهـ بـردی یــاد
بــه همـ یـ� دلیــل از آ 
یمشــود .در ایــن رابطــه الزم اســت بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه

موضوعــات راهـ بـردی یمتواننــد از نــوع مســائل راهـ بـردی و یــا
درع�حــال همــه ســازمانها بــه
شهــای راهـ بـردی باشــند .ی ن
چال 
ف
یمشــوند کــه
اشــکال مختلــف بــا موضوعــات مختلــی مواجــه 
ممکــن اســت راهـ بـردی نباشــند .آنســوف ( )1980و داتــون،
اه�دی را به تحوالت،
فایه و ناریانان ( ،)1993موضوعات ر ب
روندهــا یــا وقایــع در حــال ظهــوری مرتبــط یمداننــد کــه بــه
ً
اه�دی ،احتماال یمتوانند پتانســیل
گ�ندگان ر ب
اعتقاد تصمیم ی
ن
تأث�گذاری بر عملکرد ســازما� را داشــته باشــند؛ بنابراین هیچ
ی
ً
ن
اه�دی
اه�دی نیست بلکه یک مسئله زما� ر ب
موضویع ذاتا ر ب
یمشودکه مدیران معتقد باشندکه این موضوع برای عملکرد
سـ ن
نحــال ،ایــن احتمــال هــم وجــود دارد
ـازما� اهمیــت دارد .باای 
تفس�ی
که مدیران نتوانند از تحوالت ،روندها یا وقایع مهم،
ی
درســت داشــته باشــند (داتــون و اشــفورد.)1993 ،
یمتــوان براســاس بـ خ
ـر� از معیارهــای
موضوعــات راهـ بـردی را 
ً
حیـ تـا� ســازمان ،تقســیمبندی کــرد کــه غالبــا عبارتانــد از:
 -1موضوعـ تـا� کــه کسـبوکار محــوری ســازمان را تحــت تأثـ یـر
خــود ق ـرار یمدهنــد .بـ خ
ـر� از صاحبنظ ـران نظـ یـر هایفـ ت زـ� ایــن
نــوع از موضوعــات را تطبیـ قـی یمنامــد و در مقابــل موضوعـ تـا�
کــه کسـبوکار محــوری ســازمان را تحــت تأثـ یـر قـرار نیمدهنــد،
موضوعــات فـ نـی یمنامــد ویل بـ خ
ـر� دیگــر نظـ یـر نــات ()2001
غ�توسعهای نامگذاریکرده
آنها را موضوعات توسعهای و ی
�ق
تغی�ی اسایس
است .موضوعات تطبی یا توسعهای شامل ی
»28ایده دانشگاه

در محصــوالت یــا خدمــات ،مشـ تـریان یــا مرصفکننــدگان،
خدمات یاکانالهای توزی ــع ،منابع درآمدی ،هویت یا تصویر
یــا دیگــر جوانــب سـ ن
درع�حــال
ـازما� اســت .ایــن موضوعــات ی ن
نهــا ســابقهای حقیـ قـی در
موضوعـ تـا� هســتند کــه ب ـرای آ 
ســازمان وجــود نــدارد و بهعبارتدیگــر پاســخ و حــل ایــن نــوع
از موضوعــات ممکــن اســت چش ـمانداز ،مجموعــه اهــداف
اه�دهــای مناســب دیگــر را مشــخص کــرده و بــه مــا نشــان
یــا ر ب
دهنــد .گفتگوهــای عمیــق بـرای یافـ ت ن
ـ� ایــن نــوع از موضوعــات
راهـ بـردی �ض وری اســت.
ت
موضوعــات فـ نـی یــا غـ یـر توســعهای دارای ابهــام کمــری هســتند
چراکــه بســیاری از جوانــب مرتبــط بــا رســالت ،اهــداف و
اه�دهــای کیل تغیـ یـر نخواهــد کــرد .پاســخ بــه اینگونــه از
ر ب
ً
اه�دهاســت
موضوعات احتماال نیازمند برنام هریزی مجدد ر ب
ً
اه�دهــای کامــا
تــا بازنگــری چشـماندازها ،اهــداف و یــا خلــق ر ب
جدیــد.
 -2موضوعـ تـا� کــه در حــال حــا�ض نیازمنــد اقــدام ســازما�ن
نیســتند امــا بایــد ب هصــورت پیوســته پایــش شــوند.
 -3موضوعـ تـا� کــه در آینــده در افــق دیــد ســازمان هســتند و
ً
احتمــاال نیازمنــد انجــام اقدامـ تـا� در آینــده یم باشــند و شــاید
بـ خ
شهــا ایــن نــوع از
نهــا جدیــد باشــند .بـرای بیشـ تـر بخ 
ـر� از آ 
موضوعــات یمتوانــد بــا چرخه هــای معمــول و رایــج برنام هریزی
راهـ بـردی در ســازمانها حــل شــوند.
ت
موضوعا� که نیازمند پاسخ فوری هستند و لذا نیمتوان
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شهــای معمــول حلوفصــل کــرد.
نهــا را بــه رو 
آ
موضوعــات راهـ بـردی یمتواننــد شــامل یــک یــا چنــد نــوع از
تعارضــات نـ ی زـ� باشــند .ایــن تعارضــات خــود را در نتایــج (چــه؟)،
ابزارهــا (چگونــه؟ چــه مقــدار؟) ،فلســفه (چ ـرا؟) ،موقعیــت
نکــه چــه کــی بــا حــل آن
(کجــا؟) ،زمــان (چــه وقــت؟) و ای 
�ض
اه�دی منتفع یا مت ر خواهد شد (چه
مسئله یا موضوع ر ب
نکــه موضوعــات بــه نحــوی
کــی؟) نســان یمدهنــد .ب ـرای ای 
اثربخش مشخص یا ی ن
تعی� شوند ،دانشگاه باید با تعارضات
اجتنابناپذیری که رخ یمدهد ،رسوکار داشــته باشــد .تعارض
بــا تغیـ یـر و جاب هجـ یـا� در فهــم و ترجیحــات مشــارکتکنندگان
نهــا نـ ی زـ� هم ـراه اســت (وایــک1995 ،؛ بریانــت،
و هیجانــات آ 
)2003؛ بنابرایــن در ایــن مرحلــه مهــم اســت کــه هیجانــات و
گ�ی نمود یمیابند و الزم است
اهمیت آنها به شکل چشم ی
کــه هــوش هیجـ نـا� و هــوش اجتمــایع مشــارکتکنندگان بــه
تز
هایف�،
گ�د (گلمن2007 ،؛
شــکیل اثربخش مورد توجه قرار ی
لینســی وگراشــا.)2009 ،
اه�دی
سیستمهای تشخیص ومدیریت موضوعات ر ب
ن
جایگزی� سیستمهای تشخیص و مدیریت
اه�دها و
تغی� ر ب
ی

اه�دی دانشگاه
سیستمهای تشخیص و مدیریت موضوعات ر ب

اه�دی بهجای تدوین برنامههای مدون پیچیده
موضوعات ر ب
ت
و گاه �حاصــل� ،ض
ور� انکارناپذیــر اســت کــه شــیوههای
ب
تغی� خواهد داد .در روشهای
گ�ی در دانشگاهها را ی
تصمیم ی
ن� البته ییک از اسایسترین ت
اه�دی ی ز
نکا�
معمول برنام هریزی ر ب
کــه بایــد مــورد توجــه قـرارگـ یـرد شناسـ یـا� موضوعــات راهـ بـردی
شهــای نویــن بهعنــوان مرحل ـهای اســایس و
اســت کــه در رو 
کلیــدی از آن یــاد شــده اســت .ازآنجاکــه موضوعــات راهـ بـردی،
مرتبط با سیاستهای بنیادی یا چالشهای اسایس و بحر نا�
شهــا ،محصــوالت یــا
تهــا ،ارز 
هســتندکــه بــر رســالت ،مأموری 
خدمــات ،مشـ تـریان و مرصفکننــدگان ،هزین ههــا ،ســبک های
ـ� ت
رهـ بـری و موجودیــت دانشــگاهها اثــر یمگذارنــد ،یافـ ت ن
به�یــن
بهــای شــناخت ایــن موضوعــات ،نیازمنــد وجــود
چارچو 
خردمنــدی ،گفتگــو و فهــم عمیــق عملیــات ســازمان ،عالیــق
ذینفعــان ،تقاضاهــا و احتمــاالت بــر ن
و� اســت.
ی
ن
ا�هــای تاکتیــی یــا
موضوعــات راهـ بـردی مــواردی غـ یـر از نگر 
ً
ت
گ�نــد و معمــوال بــه کل ســازمان و اهــداف
عملیــا� را در بریم ی
یمشــود (داتــون1986 ،؛ گینسـ بـرگ .)1988 ،تأثـ یـر
آن مربــوط 
ن
بالقــوه چنـ ی ن
ـ� مســائیل نامشــخص اســت و بــه همـ یـ� علــت
ازنظــر ســاختاری ،مبهــم شــده و نیازمنــد تفسـ یـرهای خــاص
یمشــوند (دفــت و وایــک .)1984 ،بــه همـ ی ن
ـ� ترتیــب ،بایــد

توجــه داشــت کــه موضوعــات راهـ بـردی بســتهبندی نشــده
نـ ی زـ� نیســتند .مدی ـران بــا انتخــاب بـ خ
ـر� از جنب ههــای محیــط
خــود ،ضمــن نادیــده گرفـ ت ن
نهــا را شناسـ یـا�
ـ� دیگــر جنب ههــا ،آ 
تفس� و فرموله یمکنند (کووان .)1986 ،انجام ی ن
چن�
کرده،
ی
فرآیندهــای ذهـ نـی بــه مفهــوم تشــخیص موضوعــات راهـ بـردی
اشــاره دارد یعـ نـی فرآیندهــا� شـ ت
ـناخ� کــه از طریــق آن مدیـران
ی
ها� در مــورد تحــوالت ،روندهــا ،رخدادهــا یــا وقایــع
بــه تفسـ یـر ی
محیــی دســت یمیابنــد.
توانا� دانشگاه
سیستمهای تشخیص موضوعات ر ب
اه�دی با ی
درمدیریت تعامالت ،رابطهای تنگاتنگ دارند .این سیستمها
بر مفاهییم مانند نظارت مستمر ،طبقهبندی موضوعات با
گ
توجــه بهفوریــت یــا تأثـ یـر بالقــوه بــر ســازمان ،آگایه از چگونــی
شهــای تصمی مگـ یـری مؤثــر
مدیریــت موضوعــات مهــم و رو 
در زمــان فشــار تأکیــد دارنــد (آنســوف .)1990 ،کامیلــوس و
داتــا ( ،)1991سیســتم تشــخیص موضوعــات راهـ بـردی را
سیستیم تعریف یمکنندکه شامل مجموعهای از اقدامات،
شهــا و فرآیندهــای سـ ن
ـازما� اســت کــه بـرای درک ،تحلیــل و
رو 
.
یمشــوند سیســتمهای
اه�دی طرایح 
پاســخ به موضوعات ر ب
مدیریــت موضوعــات راهـ بـردی اب ـزاری ب ـرای توســعه ظرفیــت
تطابــق سـ ن
ـازما� (داتــون و اوتیــس میـ یـر )1987 ،و در بردارنــده
اه�دی است.
ردیا� و پایش موضوعات ر ب
روشهای مختلف ب

ـر� از ایــن سیســتمها بــه پایــش موضوعــات داخــی و بـ خ
بـ خ
ـر�
ن
دیگــر بــه پایــش محیــط بـ یـرو� یم پردازنــد.
ت
اه�دی نقطه ش�وع تدوین اس�اتژیها
تشخیص موضوعات ر ب
ت
ز
یهــای راهـ بـردی در دانشــگاه اســت (مین�بــرگ
گ� 
و تصمیم ی
و رایسـ ن
ـینقا� )1976 ،کــه بــه دلیــل فراگـ یـر بــودن و تمرکــز بــر
ت
اه�دی ی ز
ن�
موضویع خاص اهمیت حیا� دارند .تصمیمات ر ب
بــه دلیــل تأثـ یـر بــر مراحــل بعــدی تصمیمــات و داشـ ت ن
ـ� پتانســیل
تغیـ یـر درک مدی ـران از محیــط داخــی و خـ ج
ـار� خــود عامــی
یمشــوند .به ن
اســایس و ت
بیا� دیگر تشــخیص
حیا� محســوب 
موضوعــات راهـ بـردی بهطورجــدی بــر رونــد و محتــوای مراحــل
تأث� یمگذارد و بنابراین انتخاب
اه�دی ی
گ�ی ر ب
بعدی تصمیم ی
و اقــدایم سـ ن
ـازما� محســوب یمگردنــد (دفــت و ویــك1984 ،؛
یمتــوان گفــت
تومــاس ،كالرك و جیــوآی .)1993 ،درنتیجــه 
ن
سازما� ،ممکن است به
پاسخ به محیط و درنهایت عملکرد
اه�دی وابســته باشــد (دفت و
توانا� مدیران در تفسـ یـرهای ر ب
ی
وایــک1984 ،؛ داتــون ،فیــیج و ناریانــان.)1983 ،
ـر� متعــدد نشــان داده
یط ده ههــای اخـ یـر ،شــواهد تجـ ب
اســت كــه تشــخیص موضوعــات راهـ بـردی توســط مدی ـران
از نظــر الگوهــای عمــل ،تعهــدات مربــوط بــه تغیـ یـر و تحــول
و عملکــرد سـ ن
ـازما� نـ ی زـ� تغیـ یـر یمكنــد ن ز
(گی�بــرگ و ونكاترامــان،
1992؛ 1995؛ النــت ،میلكـ ی ن
ـ� و بـ تـرا1992 ،؛ میـ یـر1982 ،؛
تومــاس ،کالرک و جیــوای .)1993 ،بــر ایــن اســاس ،تشــخیص
اه�دی برای سازمانها بسیار مهم است (دفت
موضوعات ر ب
و وایــک.)1984 ،
ماهیــت تک ـراری فرآینــد برنام هریــزی راهـ بـردی اغلــب در ایــن
مرحله مشخص یمشود چراکه مشارکتکنندگان ،اطالعات
ایجاد شده یا مورد بحث قرارگرفته درمراحل قبیل را بهعنوان
ش
گ�ند .برای
اه�دی سازمان در نظر یم ی
بخ� از موضوعات ر ب
اه�دی با این پرسش
مثال بسیاری از تیمها برای برنام هریزی ر ب
کار خود را آغاز یمکنندکه رسالت سازمان چیست؟ و اغلب
در ایــن مرحلــه دریمیابنــد کــه یــی از موضوعــات کلیــدی کــه
ً
ت
رسال� است که باید
سازمان با آن مواجه است دقیقا همان
داشــته باشــد .بهعبارتدیگــر ،در ایــن کنــکاش ،رســالت فعــی
یمشــود و اعضــای تیــم بــه
ســازمان نامناســب تشــخیص داده 
درک و فهیم جدید از موقعیت سازمان دست یمیابند و باور
یمکننــد کــه بایــد رســالت جدیــدی بـرای ســازمان خلــق شــود و
ســازمان مقاصــد خــود را بازتعریــف کنــد.
نکــه اصطــاح مدیریــت موضوعــات و مســائل
پیــش از آ 
بهعنــوان یــک سیســتم مطــرح شــود ،اســتفاده از ایــن مفهــوم
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اه�دی دانشگاه
سیستمهای تشخیص و مدیریت موضوعات ر ب

در بســیاری از فرآیندهــای برنام هریــزی معمــول رایــج بــوده
اســت (ریوس )1993 ،ویل پسازآن که این موضوع به عنوان
شــیوهای از مدیریــت مطــرح گردیــد ،واژه راهـ بـردی نـ ی زـ� بــه آن
افــزوده شــد و تشــخیص و مدیریــت موضوعــات راهـ بـردی
لســازی گردیدکه به شــکیل نظاممند و مســتمر
بهگونهای مد 
انجام شود .بهاینترتیب سیستمهای تشخیص موضوعات
راهـ بـردی ( )SIDSو مدیریــت موضوعــات راهـ بـردی (،)SIMS
توســعه و تکاملیافتــه و به عنــوان بخـ شـی از ادبیــات مدیریــت،
یهــای
ســودمندی خــود را از جوانــب مختلــف در برنام هریز 
راهـ بـردی بــه اثبــات رســانند.
ً
سیســتمهای مدیریــت موضوعــات راهـ بـردی غالبــا بهگونـهای
طرایح یمشوندکه ضمن اینکه انعطافپذیری و حساسیت
ن� باشــند .هدف آنها ی ز
داشــته باشــند ،اقداممحور ی ز
ن�کاهش
اه�دی
ره�ان در ش�ایط ر ب
احتمال شگفتزدهشدن مدیران و ب
است .این فرآیندها به سازمانهاکمک یمکنند تا واقیع شدن
اهــداف را تســهیل کننــد ،تغیـ یـرات محیــی را تخمـ ی ن
ـ� زده و
ت
خ
پاس� برای آنها بهدست آورند.
موضوعا� که پایش شده
ن
و تحلیــل یم گردنــد از ســازما� بــه ســازمان دیگــر تغیـ یـر یمکننــد
(اوتیــس میـ یـر و داتــون1989 ،؛ کامیلیــوس و داتــا )1991 ،و
یمتوانــد شــامل بــرریس روندهــای اقتصــادی ،سیاس ـتهای
گ
شهــای جامعــه ،فنــاوری ،منابــع ،ســبک زنــد� و
دولـ تـی ،نگر 
ت
مشــخصههای جمعیت شــناخ� باشــند.
مدیریــت موضوعــات راهـ بـردی فعالیـ تـی اســت کــه را ههــای
شناخت و ی ن
تعی� موضوعات ومسائیل را مشخص یم کندکه
ً
تهــای
نکــه فرص 
احتمــاال در آینــده ظهــور خواهنــد یافــت یــا ای 
آینده را پیش از موعد ،معلوم یمنمایند و درنتیجه ما متعجب
و شــگفتزده نخواهیــم شــد و بـ ه همـ ی ن
ـ� دلیــل بــر موفقیــت مــا
اثرگذار خواهند بود (آنسوف .)1990 ،بهعنوان یک فعالیت
مدیریـ تـی ،مدیریــت ایــن موضوعــات شــامل فرآیندهـ یـا� اســت
م�له ترکی� از ئ
اه�دی به ن ز
توانا�های
که انعکاسدهنده تفکر ر ب
ب
تحلییل وخالقانه هستند وبه برنام هریزی برترختم یمگردند.
ت
گو� بــه
توجــه بــه ایــن نکتــه جنبــه حیــا� دارد کــه پاس ـخ ی
موضوعــات راهـ بـردی اب ـزار اســایس هــر ســازمان ب ـرای بقــاء و
ن
اه�دی
حفظ خود است .سازما� که نتواند به موضوعات ر ب
خــود پاســخ دهــد بــه دلیــل وجــود تهدیدهــای متعــدد ،از دســت
دادن فرصتها ویا هردوآنها نیمتواند انتظارنتایج مطلوب
را داشــته باشــد.
گ�ی
نتیجه ی
در یط ســالهای اخـ یـر ،مطالعــات مرتبــط بــا تشــخیص و
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اه�دی رشد قابلتوجیه داشته است.
مدیریت موضوعات ر ب
تحقیقات ت
بیش� در مورد این سیستمها بهویژه مواردی چون
گ�ی مدیران ،فعالیتهای مربوط به
افزایش رسعت تصمیم ی
ن
شهــای رقابـ تـی ،پــردازش اطالعــات و یادگـ یـری ســازما� در
واکن 
ش�ایط ن
کنو� اهمیت بسیارزیادی دارد چراکه رسعت پردازش
اطالعات برای دانشگاهها نهتنها به یک مزیت اسایس تبدیل
شــده اســت بلکــه یــک الـزام بـرای بقــا اســت.
گ
گ�ی رسی ــع از مهمترین ویژ�های
ایجاد قابلیتهای تصمیم ی
این سیستمها بهویژه در محیطهای آشفته است .روشهای
ها� که به
مدیریت فعال ،فرآیندهای هوشمندانه و سیستم ی
توانا�هــای تصمی مگـ یـری
گو� داده و ی 
دانشــگاه امــکان پاس ـخ ی
ن
تعی�کننــده مهــم موفقیــت در یــک
رسی ـ ــع را فراهــم 
یمســازند ،ی
محیط آشفته هستند .نتایج تحقیقات مختلف نشاندهنده
اه�دهــای مورداســتفاده ســازمانها بــا هــدف
آن اســت کــه ر ب
ت
بهدســت آوردن مزیــت رقابــی در یــک محیــط آشــفته یــا یــک
تغی�ات مداوم ،عدم اطمینان باال ویا پیچیده ،ی ن
تعی�
محیط با ی
شهــای مدیریــت فعــال ،فرآیندهــای هوشــمند و
یم شــوند .رو 
ها� کــه اجــازه یمدهنــد یــک ســازمان پاسـخگو بــوده و
سیســتم ی
گ�یکند ،توانا�های مهم و ی ن
تعی�کننده برای
م
تصمی
رسی ــع
ی
ی
گ
موفقیت ســازمانها در زمان آشــفت� هســتند.
ً
در یک محیط آشفته ،حوادث مختلف دائما اتفاق یمافتند
تغی�
تنها� ممکن است فقط دلیل ی
و این وقایع و رخدادها به ی
نهــا و
راهـ بـرد را نشــان ندهــد ،بلکــه تغیـ یـر ترکیبــات مختلــف آ 
تبدیــل شــدن بــه موضوعـ تـا� راهـ بـردی را در پ� داشــته باشــند.
قابلیتهای تصمیمگ�ی رسی ــع مورد توجه تصمیمگ� ن
ندگا�
ی
ی
ها� فعالیت یمکنند که محیطهایشان
است که در سازمان ی
آشــفته اســت و افزایــش رسعــت تشــخیص بــه کمــک
سیســتمهای تشــخیص موضوعــات راهـ بـردی بهنوبــه خــود
رسعــت واکنــش ســازمان را افزایــش یمدهــد.
ایــن مهــم اســت کــه بــه یــاد داشــته باشــیم کــه ایــن افـراد هســتند
کــه راهـ بـردی فکــر یمکننــد ،نــه ســازمانها امــا ایــن ســازمانها
ـو� را ب ـرای ایجــاد مدیریــت مؤثــر
هســتند کــه بایــد چارچـ ب
موضوعــات راهـ بـردی فراهــم کننــد .فرصتطلـ بـی هوشــمند
یمتــوان از
بــا انعطافپذیــری ارتبــاط دارد بهگون ـهای کــه 
اه�دهای نوظهور اســتفاده کرد.
توانا� افراد برای مشــارکت
ر ب
ی
در فرآیندهــای راهـ بـردی در تمــام ســطوح ســازمان بــا توانـ یـا�
نهــا یم توانــد مزیــت رقابـ تـی
یــک ســازمان ب ـرای اســتفاده از آ 
منحرصب هفــردی بــه دانشــگاه بدهــد.
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ها� کــه هم هگـ یـری آن بـرای جامعــه
بیمــاری کرونــا و دشــواری ی
ن
جهـ نـا� و جامعــه ای ـران داشــته اســت فراموشنشــد� اســت.
ن
جها� و محیل
بخشهای زیادی از اقتصاد سیاست اجتماع
کهــای مرکــزی کشــورها
از ایــن بیمــاری متأثــر شــده اســت .بان 
و ســازمانهای ی ن
شهـ یـا� از تأثـ یـر
ب�الملــی ب هطــور مــداوم گزار 
شــدید منـ فـی ایــن هم هگـ یـری بــر جنب ههــای مختلــف اقتصــاد
ش
نج�ههای تولید و مرصف آسیبدیدهاند.
منت� یمکنند .ز ی
ً
ت
صنایــع خدمــا� و بهخصــوص گردشــگری تقریبــا تعطیــل
شــدند و صدهــا میلیــون نفــر متـرض رگشــتهاند.
از ســوی دیگــر نظــام ی ن
شهــای جدیــدی
ب�الملــل نـ ی زـ� بــا چال 
مواجــه شــده اســت روابــط میــان کشــورها و الگــوی مبــادالت
تغیـ یـرکــرده اســت .درد مشـ تـریک کــه ایــن بیمــاری میــان کشــورها
ـر� را بــه یکدیگــر نزدیــک و بـ خ
بــه وجــود آورده بـ خ
ـر� دیگــر را
از هــم دورکــرده اســت .بــه بیــان خالصــه هم هگـ یـری کرونــا بــه
ن
ن
ناگها� و با ت
ن
جها�
طوال�مدت
شد� باال نظم پایدار و
شکیل
ت
را برهــم زده اســت .عیلرغــم تمــام مشــکالت و معضــا� کــه
گ�ی به وجود آورده ســؤال کلیدی این اســت که آیا
این همه ی
یمتــوان از ایــن چالــش بــزرگ بهعنــوان فرصـ تـی بـرای برونرفــت

گ
از مــدار توســعهنیافت� اســتفاده کــرد؟ نــوع پاســخ مــا بــه ایــن
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ســؤال تأثـ یـری حیـ تـا� بــر آینــده جامعــه مــا در دوران پســاکرونا
یمتــوان بــه ایــن
خواهــد داشــت .بــه نظــر یمرســد از چنــد جنبــه 
ســؤال پاســخ داد و تمــایم ایــن جوانــب نـ ی زـ� ب هنــویع ب هطــور
مســتقیم بــا کارکردهــا و وظایــف دانشــگاه ارتبــاط دارنــد:
یکــم :ایــن هم هگـ یـری ،دوبــاره همــه توج ههــا را ب هســوی
ـر� در مراکــز تحقیقـ تـا� چــه درون و
تال 
شهــای علــی و تجـ ب
چه ب�ون دانشگاهها جلب کرد و اهمیت ت
حیا� مراکز علیم
ی
شهــا
شهــای محققــان بیشازپیــش نمایــان شــد .ایــن تال 
و تال 
ز
ـو�
نهتنهــا در حــوزه پزشــی بلکــه در دیگــر حوزههــا نـ یـ� ب هخـ ب
اهمیــت و �ض ورت خــود را نشــان دادنــد .محققــان رشــتههای
گ
ن
انسا� و علوم پایه هم� درکاهش
گوناگون مهندیس ،علوم
.
آالم بـ شـری در ایــن دوران نقــش دارنــد ازکشــف و تولیــد دارو
یهــای
و واکســن ایــن بیمــاری تــا تولیــد انــواع ابزارهــا و فناور 
شهــای
زدا� و نـ ی زـ� ارائــه راهــکار ب ـرای کاهــش تن 
میکــروب ی
گ
اجتمایع و اقتصادی هم� از دست این محققان بریمآیند.
دوم :همزمــان ،ایــن هم هگـ یـری نشــان داد کــه مراکــز تحقیقـ تـا�
تــا چــه حــد بایــد کار خــود را رسی ـ ــع وکاربــردی انجــام دهنــد .اگــر
خ
ـر� بــه نظــر
پیشازایــن کار بــر بــر� حوزههــای فکــری و تجـ ب
تزییـ نـی یمآمــد ،ایــن هم هگـ یـری نشــان داد کــه بایــد بتــوان بــا
بودجــه محــدود بــه نتایــیج دقیــق و کاربــردی دســت یافــت.
درواقــع اگــر مراکــز علــی و تحقیقـ تـا� نتواننــد بروندادهــای
دقیــق و رسیـ ـ ــع تولیــد کننــد آنــگاه کارکــرد خــود را از دســت
خواهنــد داد و جایــگایه در جبهــه تــاش بـرای بهبــود کیفیــت
گ
زنــد� شــهروندان نخواهنــد داشــت.
گ�ی نشــان داد رویکردهای سـ ت
ـن� ،تکراری و
ســوم :این همه ی
سازوکارها� را
کلیشهای به توسعه ،کارآمد نیستند بلکه باید
ی
گ
گو� و دارای انعطافپذیری در
توســعه داد که آماد� پاسـخ ی
تغی�ات نآ� و رسی ــع باشند .بهاینترتیب در این دوران
مقابل ی
فضــا بـرای نــوآوری بســیار بــاز شــده اســت اکنــون دیگــر هرکــس
کــه ایــدهای داشــته باشــد در وســط میــدان ق ـرار دارد و دیگــر
ت
واردا� پنهان شد ،به نظر
نیمتوان پشت ایدههای تکراری و
چن� ش�اییط ت
یمرسد در ی ن
نزا و
به�ین زمان برای توسعه درو 
میــدان دادن بــه اســتعدادهای داخــی فراهــم اســت.
چهارم :تعطییل دانشگاهها و مدارس و روی آوردن میلیونها
یادگ�ی مجازی فرصت
نفر از دانشجویان و دانشآموزان به ی
ـا� در
ـ
ق
ان
ـاد
ـ
ج
ای
و
ـوزش
ب�نظـ یـری بـرای دموکراتیــک کــردن آمـ
ب
یادگ�ی کاربردی اســت .شــکل سـ ت
ـن� دانشــگاهها و مدارس که
ی
ز
ن
مبت� بر حضور یف�ییک و تعامل رودررو است ،مزایای زیادی
ن
درع�حــال موانــی در مقابــل یادگـ یـری ق ـرار یمدهــد.
دارد امــا ی 
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در دانشــگاه سـ ت
تنــام
ـن� تنهــا کسـ نـا� یمتواننــد بیاموزنــد کــه ثب 
ز
نهــا بایــد
سهــا داشــته باشــند .آ 
کننــد و حضــور یف�یــی درکال 
دوره طـ ن
ـوال� از یادگـ یـری را پشــت رس بگذارنــد تــا مــدریک را
دریافــت کننــد ســپس بــا در دســت داشـ ت ن
ـ� مــدرک خــود بــه
دنبــال کاری باشــند؛ امــا بــه نظــر یمرســد ایــن رویــه دیگــرکارآمــد
نیســت .دانشــگاه وظیفهای میل دارد و آن آموزش و پژوهش
در خدمــت تمــام شــهروندان اســت بهخصــوص کسـ نـا� کــه
غ�مســتقیم آن
نیــاز بــه یادگـ یـری دارنــد امــا هزینــه مســتقیم و ی
را نیمتواننــد پرداخــت کننــد .تولیــد محتــوای کاربــردی کوتــاه و
گ
هدفمند یمتواند به این افرادکمک کند تاکیفیت زند� خود
گ
ش
ند� خود را ارتقا بخشند .ی ن
آموز� در خدمت
چن�
و محل ز
.
توسعه خواهد بود هرکس بنا به نیاز خود محتوای مطلوب
را خواهــد یافــت و بــه شــکیل کاربــردی از آن بهــره خواهــد بــرد.
دیگــر نیــازی نیســت کــه اف ـراد ســالها دور از بــازار کار و گایه
دور از خانــواده بــا رصف هزینــه ف ـراوان مجموعــه مفصــی از
مطالــب را بیاموزنــد کــه گایه بــه کار نیمآینــد.
پنجــم :هم هگـ یـری کرونــا نشــان داد توســعه ارتباطــات مجــازی
تــا چــه مـ ی زـ�ان حیـ تـا� اســت .هم هگـ یـری نشــان داد ارتباطــات
واقعی� انکارناپذیر در جهان امروز هستند و ش
ت
نق�
دیجیتال،
ب�بدیــل در توســعه بــر عهــده دارنــد .اکنــون دیگــر همــگان قبــول
یمکننــد کــه دسـ تـریس بــه ت
این�نــت ارزانقیمــت و پررسعــت و
داشـ ت ن
ـ� تلفــن هوشــمند یــک �ض ورت اســت .اگــر بخواهیــم
رسعت توسعه را در بخشهای محروم کشور باال بب�یم ی ن
اول�
کار ایجاد ارتباطات اختصاص و یارانه به این بخش است .در
دوران کرونا ارتباطات دیجیتال و شــبکههای اجتمایع اســت
کــه جامعــه مـ ن
ـد� را زنــده نگــه داشــته و بــه یــاری دولــت رفتــه
ت
بهداش�
است .دیگر مردم خود را تشویق به رعایت موازین
یم کننــد .توســعه ایــن امکانــات ارتبــایط در فراینــد آمــوزش و
ت
تأث�گــذاری دانشــگاهها و مــدارس نـ ی زـ� بســیار
گســرش حــوزه ی
ً
مؤثــر خواهــد بــود .بعدازایــن دیگــر دانشــگاهها نبایــد رصفــا یــک
ش
ش
پژوه� باشند بلکه بهعنوان یک کنشگر
آموز� و
پردیس
در سطح میل خود را مسئول ارتقای دانش در رسارسکشور
بدانند و زیرساخت این کار توسعه فناوری های ارتبایط ارزان
و رسی ــع است.
ن
شش ـم :کرونــا نظــم یب�الملــل موجــود را تــا حــدی بــر هــم زد
اگــر نخواهیــم در ایــن مــورد اغـراق کنیــم بایــد بگوییــم حداقــل
تــا حــدی الگوهــای قبــی دچــار اختــال شــدند .ایــن امــر را بایــد
فرصـ تـی دانســت ب ـرای توســعه ارتباطــات ی ن
ب� الملــل و تغیـ یـر
موقعیــت ســیایس کشــور در منطقــه و جهــان .مسـ یـرهای
نج�ههــای
واردات و صــادرات دچــار اختــال شــدهاند و ز ی
عرضــه و تقاضــا ب ـرای مـ ت
ت
ـد� از کار افتادنــد .ایــن امــر فرصــی
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اســت ب ـرای ورود بــه حوزههـ یـا� کــه در ش�ایــط عــادی امــکان
نهــا وجــود نداشــت؛ یعـ نـی از ایــن فرصــت بایــد بـرای
ورود بــه آ 
تغیـ یـر موقعیــت در نظــام اجتمــایع بهــره بــرد.
نکته ن
پایا� اینکه عکسالعمل ما نســبت به بحران کرونا در
تاری ـ ــخ ثبــت خواهــد شــد .تــاش کنیــم ایــن چالــش بـرای ارتقــاء

اجتمایع ،اقتصادی و سیایس در داخل و در سطح ی ن
ب�الملل
�شــک نیازمند گفتمان میل
به فرصت تبدیل شــود .این امر ب 
ن
و نـ ی زـ� میــدان دادن بــه متخصصــان و اندیشــمندا� اســت کــه
دقیقـ ًـا در چنـ ی ن
ـ� بره ههـ یـا� بایــد نقــش خــود را ایفــاکننــد.
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بــدون تعــارف اغلــب مــا از نقــد و انتقــاد گری ـزان هســتیم و
خــود اینجانــب هــم از هرگونــه نقــدی کــه از نوشــتهام شــود،
درع�حــال بدمــان
ی ن
ـو� نخواهــم داشــت! و
احســاس خـ ب
نیمآیــد از دیگـران هــم انتقــاد کنیــم .لــذا اگــر مقــداری ب�خیــایل
و پوسـت ت
کلف� بــا خــود همـراه کنــم کــه نگـران نقدهــای بعــدی
نباشــم ،جرئــت خواهــم کــرد از وضعیـ تـی غ مبــار ســؤال کنــم و
اگر ناراحت نشوید نام آن را یک انتقاد اقتصادی از دانشگاه
خواهــم گذاشــت.
ش
چنــد شــب قبــل شــبکه یــک ســیما یط گـزار� در خصــوص
قیمت پیاز نشان دادکه داللها پیاز را ازکشاورزان به قیمت
ت
کم� از  500تومان و ت
کیلو� تا  200تومان ،یمخریدند؛
ح�
ی
کــه بــا ایــن قیمــت حـ تـی پــول کارگــر جهــت خــارج کــردن از زمـ ی ن
ـ�
یمشــد ،چــه رســد بــه هزین ههــای بــذر ،کاشــت،
نـ ی زـ� حاصــل ن 
زدا� ،حملونقــل و د ههــا هزینــه دیگــر.
آبیــاری ،کـ ًـود ،عل ـف ی
لــذا طبیعتــا ممکــن اســت خیــی از کشــاورزان حـ تـی پیازهــای
ـ� خــارج نســازند .قبــل از آن نـ ی زـ�گـز ش
کاشــته شــده را از زمـ ی ن
ار�
در خصــوص لــه کــردن جوج ههــای یـکروزه نشــان داده شــده
بــود.
شهــای دردنــاک کــه ازگوشــه وکنــار بــه گــوش یمرســد
ایــن گزار 
(چــه در رســانهها منعکــس شــود و یــا نشــود) ،ایــن ســؤال را
مطــرح یم ســازد کــه مقــر ایــن مشــکالت چــه کــی یــا چــه
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چـ ی زـ�ی اســت؟ آیــا در قــرن  ،21دوران فــوران دانــش و عــر
یمتــوان ب ـرای ایــن مســائل چارهاندیـ شـی کــرد؟
ارتباطــات ن 
در خصوص گزارش اول مجری مربوطه صحبت از سیستم
یمکــرد؛ و مــن ب هیــاد یسوپنــج ســال
بیمــار توزیـ ـ ــع درکشــور مــا 
قبــل افتــادم کــه در بــاغ انــار کوچکمــان کــه هنــگام برداشــت
لهــا بــا ترفندهــای خــایص محصــویل راکــه یــک
محصــول ،دال 
ســال چش ـمانتظار آن بودیــم و همــه سـ ت
ـخ�ها ،هزین ههــای
آبیــاری ،عل ـف ن
ا�هــای بیمــاری ،آفــت و ...را تحمــل
ز� ،نگر ن 
تهــای ناچـ ی زـ�ی یمخریدنــد و آنــگاه بــه
کــرده بودیــم ،بــه قیم 
همــان مـ ی زـ� نا� کــه کل درآمــد مــا (شــامل همــه هزین ههــا) از آن
یمشــد بهعنــوان ســود خــود در نظــر یمگرفتنــد وگایه هــم
بــاغ 
!
چند برابر ما سود یمبردند این بیماری سیستم توزی ــع که در
آن ســالها وجــود داشــت گویــا هنــوز هــم وجــود دارد و شــاید
نتــر و پیچید هتــر هــم شــده باشــد.
مزم 
ســؤال ایــن اســت کــه آیــا در یط ایــن مــدت اقــدام یــا درمــا�ن
ب ـرای ایــن بیمــاری انجــام شــده اســت؟ و از آن مه متــر آیــا
ً
ها� برای شناخت این بیماری و علل و عوامل آن
اصوال گام ی
برداشــته شــده اســت؟
رساغ پایاننام ههــای تحصیــات تکمیــی دانشــکده اقتصــاد و
تولیــدات علــی اســاتید محـ تـرم آن یمروم .در یط  10ســال
گذشــته از  405پایاننامــه دفــاع شــده کــه  54مــورد آن در
نهــا در ســطح کارشــنایس ارشــد،
مقطــع دکـ تـری بــوده و ســایر آ 
هیچ پایاننامهای به معضل و بیماری اقتصادی در خصوص
یمشــود
سیســتم توزی ـ ــع پن�داختــه اســت .لــذا ایــن ســؤال ایجــاد 
که آیا اینگونه واســطهگریها که یک معضل جدی اســت،
بیمــاری اقتصــادی نیمباشــد؟ و اگــر بیمــاری اقتصــادی اســت
آیــا وظیفــه دانشــگاهها شناسـ یـا� و ارائــه راهــکار بـرای درمــان آن
نیست؟
ن
یــک بــرریس ســاده نشــان یمدهــد از بـ یـ� ایــن  405پایاننامــه
ً
فقــط  12مــورد دربــارهی یــی از مســائل شــدیدا مــورد نیــاز
جامعــه یعـ نـی مرتبــط بــا تــورم اســت (کمـ تـر از  )%3و همچنـ ی ن
ـ�
فقــط  13پایاننامــه مرتبــط بــا شــهر مشــهد یمباشــد .در میــان
بســایت دانشــگاه
تهــای علــی اســاتید (آنچــه از و 
فعالی 
ز
یمشــود؛
قابلاســتخراج اســت) ین� مشــابه این وضعیت دیده 
کــه ایــن نشــاندهندهی ایــن اســت کــه مشــکالت و نیازهــای
جامعــه جــزء دغدغ ههــای اصــی علــی نبــوده اســت.
لکـ شـی یمافتــم کــه هیــچ
لشــنایس و غو 
یــاد آن رشــته غو 
نکــه عــدهای متخصــص و دارای
کاربــردی نداشــت جــز ای 
مــدارج عالیــه تربیــت کنــد کــه دوبــاره ایــن رشــته را بــه دیگـران و
لکـ شـی آمــوزش دهنــد!
عالقهمنــدان بــه غو 
ً
یمکــه بــه
البتــه رشــته اقتصــاد الزامــا اینگونــه نیســت و هنگا 

ن
یا� اقتصادی
پایاننامهها نگایه بیندازیم عناوی� چون « ارز ب
احــداث واحــد تولیــد کــود بیولوژیــک در حاشــیه شــهر بغــداد»
غ�رسیم شهر
و یا «دام فقر تغذیهمحور در سکونتگاههای ی
مشــهد مطالعـ ه مــوردی :محلــه شــهید قربـ نـا�» هــم بــه چشــم
یمخــورد؛ کــه نشــان یمدهــد دانشــجوی تحصیــات تکمیــی

ً
دقیقــا تــاش کــرده اســت یــک مســئله و مشــکل از جامعــه
خــودش را بــرریس کــرده و یــا ب ـرای آن راهکار ارائــه نمایــد .البتــه
ایــن مســئله فقــط خــاص علــوم اقتصــادی نیســت؛ در اغلــب
رشــتههای علــوم انسـ نـا� ازجملــه علــوم اجتمــایع ،ســیایس،
فلس�ف و ت
ح� علوم قر نآ� هم ی ن
هم� مشکالت وجود داردکه
گویــا دانشــگاهها یــک راه یمرونــد و جامعــه راه دیگــری.
جالب به نظر یمرسیدکه بدانم چه تعداد از این پایاننامهها
در ارتبــاط بــا مســائل و مشــکالت خــود دانشــگاه اســت .یــک
جس ـتوجوی رسیـ ـ ــع نشــان داد فقــط ســه مــورد از ایــن
پایاننام ههــا بــه نحــوی مرتبــط بــا دانشــگاه فــردویس اســت؛
یعـ نـی در یط  10ســال کــه هرســال حــدود  40پایاننامــه ارشــد
یــا دکـ تـری در حــوزه اقتصــادی تدویــن شــده اســت تنهــا  3مــورد
از آن بــه مســائل خــود دانشــگاه پرداختــه اســت.
موضــوع یــی از ایــن ســه پایاننامــه بـرای مــن خیــی آشــنا بــود:
ـذ� و تراکــی در
« ارزیـ بـا� اقتصــادی انتخــاب چیلرهــای جـ ب
دانشــگاه فردویس مشــهد» ،اما من که مدتها معاون بخش
ن
ف� دانشــگاه بودم بهیاد ندارم هیچگاه ی ن
چن� پایاننامهای در
حــوزه فـ نـی دانشــگاه وارد شــده ،یــا حـ تـی نــام بــرده شــده باشــد،
نکــه مــورد بــرریس و یــا بهرهبــرداری قرارگرفتــه
چــه رســد بــه ای 
باشــد.
نیمدانم مقرص ما بودیمکه به دنبال بیان مسائل و مشکالت
ش فـ نـی دانشــگاه ب ـرای بخــش علــی دانشــگاه نرفتهایــم یــا
بخ ـ 
دانشــکدههای علــی بودنــد کــه در تحقیقــات خــود یــا نتایــج
ً
آن ،کاری به بخش ن
فضا� که وجود دارد
ف� نداشتند و یاکال
ی
این است که دانشگاه خودش هم خودش را قبول ندارد؛ چه
رســد به یب�ون از دانشــگاه.
باید قبول کنیم اگرچه یک دانشــجوی (شــاید) کمتجربه ،آن
پایاننامــه را نوشــته باشــد ویل حداقــل یــی دو ســال زیــر نظــر
یــک اســتاد باتجربــه روی آن کار تحقیـ قـی انجــام داده اســت
و الاقــل  3یــا  4اســتاد باتجربــه و دارای دانــش آن را امضــا
کردهانــد؛ یعـ نـی ارزش علــی آن را گــوایه کردهانــد؛ امــا ارزش
علــی چیســت؟ یعـ نـی آیــا نتایــج آن تحقیقــات ب ـهدرد بخــش
یمخــورد و آیــا یمتوانــد از آن ب ـرای انتخــاب نــوع
فـ نـی دانشــگاه 
چیلــر بهرهبــرداری نمایــد؟
ایده دانشگاه «35
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ییک از اســاتید بزرگوار دانشــگاه سـ ن
ـخ� نا� با موضوع مرجعیت
علــی ارائــه کــرده بودنــد کــه بـرای مــن هیجانانگـ ی زـ� بــود؛ چــون
مفهومــش ایــن بــود کــه دانشــگاه هماننــد مغــز متفکــر جامعــه
شهــای جامعــه بایــد تابــع محصــوالت علــی
اســت و همــه بخ 
دانشــگاه و پــرو آنچــه علــم یمگویــد ،باشــند .مفهــوم سـ ن
ـخ� نا�
ی
ایشــان ایــن بــود کــه دانشــگاه یــک بنــگاه اقتصــادی تولیــدی
ً
نیســت کــه یــک جــوان  18ســاله وارد آن شــده و ســپس رصفــا
یــک جــوان  25ســاله بهعنــوان خـ ج
ـرو� دانشــگاه بــه جامعــه
نکــه چــه ی ز
چ�هــای دیگــری (بهعنــوان
تحویــل شــود؛ فــارغ از ای 
گ
مهــارت ،تجربــه ،دانــش ،بینــش و رســم زنــد�) بــه ایــن جــوان
اضافــه شــود یــا نشــود و یــا حـ تـی چــه ی ز
چ�هـ یـا� از وی کــم شــده
باشد! و در این میان مبال�غ هم توسط این بنگاه اقتصادی از
دولــت یــا خــود آن جــوان دریافــت شــده باشــد.
سـ ن
ـخ�ان معتقــد بــود جایــگاه دانشــگاه هماننــد مغــز متفکــر
جامعــه اســت ،چشــم بینــا وگــوش شــنوای اوســت و دانشــگاه
است که جامعه را هدایت یمکند و به قول ح�ض ت امام (ره)
که یمفرمودند :اگر دانشــگاه درســت شــود جامعه ی ز
ن� درســت
یمتــوان بیــان
یمشــود .البتــه ایــن جملــه ش�یط را اینگونــه هــم 

کــرد کــه چــون جامعــه آســیبهای زیــادی دارد پــس معلــوم
یمشــود دانشــگاهها نـ ی زـ� هنــوز درســت نشــده و آســیبهای

ً
زیــادی دارنــد و ایــن نتیج هگـ یـری منطقــا هــم درســت اســت.
ایــن مرجعیــت علــی یمتوانــد محقــق شــود البتــه اگــر جایــگاه و
مرجعیــت علــی دانشــگاه را قبــول داشــته باشــند.
امــا چــه کــی در جامعــه بایــد مرجعیــت علــی دانشــگاه را
قبــول داشــته باشــد؟ آیــا خــود دانشــگاه کــه ادعــای مرجعیــت
علــی ب ـرای جامعــه دارد الاقــل خــودش مرجعیــت علــی
خــودش را قبــول دارد؟ و یــا تناق ـیض در ایــن خصــوص وجــود
شهــای مختلـ فـی از
دارد .بهعنوانمثــال ســالها اســت کــه بخ 
ق
یمشــود ،ویل آیــا یــک کار تحقیــی کــه
نســپاری 
دانشــگاه برو 
ارزش علــی داشــته باشــد انجــام شــده اســت کــه نشــان دهــد
طوال�مــدت ،آیــا ایــن کار بهنفــع
ن
منحیثالمجمــوع و بــا نــگاه
دانشــگاه اســت؟
بـرای روشــن شــدن ایــن مســئله بــه موضــوع تأسیســات اشــاره
یمکنــم کــه بههرحــال بیســت ســایل درگـ یـر آن بــودهام .مســئله
نســپاری تأسیســات که ب(�ادعا) خود اینجانب بیشـ تـرین
برو 
نســپاری
تالش در جهت تحقق آن را انجام دادهام .البته برو 
تأسیســات شــاید دغدغــه مدیریــت و مســئولیت مســتقیم
تعــدادی از ین�وهــای فـ نـی را از رس دانشــگاه بــازکــرده باشــد و
نـ ی زـ� در ابتــدا تصــور شــود کــه کاهــش هزینــه قابلتوجــی اتفــاق
»36ایده دانشگاه

افتاده است چون دانشگاه برای ین�وهای ن
ف� خودش هزینه
ش
ت
یلکــه ب ـرای ین�وهــای �کــی
رسانــه بایــد انجــام یمداد درحا 
رسانــه هزینــه ،کمـ تـر شــده اســت.
ز
ویل آیــا هزین ههــای اســتهالک زودرس تجهـ یـ�ات ،هزین ههــای
انــرژی ،هزین ههــای کاهــش کیفیــت خدمــات ارائ هشــده و
نســپاری صــورت
امثالهــم در یط ایــن  15 – 10ســایل کــه برو 
گرفته اســت ،ســنجیده شــده اســت؟ من که ی ز
چ�ی به خاطر
نــدارم.
ً
برریس وکار علیم لزوما به این معنا نیســت که اصل مســئله
یسهــا و ســنجش در
کنــار گذاشــته شــود ،بلکــه اغلــب برر 
ت
خصوص روشهای اجر یا� بهمنظور انتخاب به�ین روش و
یا رفع نواقص روش قبیل است و چهبسا در نتیجه تحقیقات
شهــا اصــاح گــردد.
ایــن رو 
هماننــد داســتان آن منتقدیــن هدفمنــدی یاران ههــا کــه ه ـرگاه
یمشــنیدند کــه آن
یمگفتنــد روش کار غلــط اســت ،پاســخ 
منتقدین با هدفمندی مخالف هستند و چهبسا یمخواهند
از ثروتمنـ ن
ـدا� کــه بهناحــق یارانــه دریافــت یمکننــد حمایــت
چکــس
کننــد! نــه مســئله و دعــوا رس روش انجــام کار بــود؛ هی 
هی ـچگاه بــا اصــل �ض ورت آن قضیــه مخالــف نبــود.
مشابه این مسئله در سایر بخشهای دانشگاه و جامعه هم
وجــود دارد کــه نیازمنــد بــرریس و تحقیقــات علــی اســت .بایــد
توجه داشت بسیاری از این مسائل با یکبار برریس ،اصالح
نیمگردد بلکه هرروز و همیشه باید تحت نظارت و مراقبت
علــی قـرار داشــته باشــد .بهعنوانمثــال آیــا لــه کــردن جوج ههــا
و بازی کردن با قیمت پیاز (و امثالهم) به خاطر این است که
مقــدار موجــودی بــازارکنـ تـرل شــود تــا قیمــت پایـ ی ن
ـ� نیایــد؟ و یــا
نتیجــه ب�برنامــه بــودن در بنگا ههــای اقتصــادی و ســازمانهای
مربوطه اســت؟
گ
ت
البتــه ممکــن اســت در ســازمانهای دولــی ب�برنامــی یافــت
شــود ویل در یک بنگاه اقتصادی که وابســته به ســود خویش
اســت و اغلــب نـ ی زـ� توســط اف ـراد هوشــمند و متخصــص
یمشــود ،بعیــد اســت چنـ ی ن
ـ� چـ ی زـ�ی وجــود داشــته
مدیریــت 
ت
باشــد .بههرحــال نتیجــه کار تحقیقــا� کــه بهدســت آمــد،
معلــوم خواهــد شــد بیمــاری کجاســت و درمــان آن چیســت.
نکــه کشــاورزی را کــه در تابســتان و زمســتان ،رسمــا و
امیــد آ 
آ� و ه ـزار هزینــه بــه خــود خریــده و
م
ـ
ک
ـت،
ـ
ف
آ
ـر
ـ
ط
گرمــا خ
ب
امــروز بــه دانشــگاه بهعنــوان مغــز متفکــر و هوشــمند جامعــه
امیــد دارد تــا نگــذارد حقــش بــه دلیــل منفعــت عــدهای پایمــال
شود ،با سهلانگاری نا امید نکنیم .در ی ن
هم� رابطه بد نیست
زیرچشــی ایــن حدیــث را هــم مدنظــر داشــته باشــیم کــه اذا
َ
العالــم فســد العالــم.
فســد ِ

تقص� دانشگاه
یِ

نکــه مــا در جامع همــان
ّامــا یــک تناقــض نـ ی زـ� وجــود دارد و آن ای 
تأخ� در ازدواج (آنهم اغلب به دلیل بیکاری)
بیکاری داریم ،ی
ت
داریم ،تورم داریم ،عدم کن�ل بر سیستم بیمار توزی ــع که هر
از چندی با افزایش قیمتها ،موجب آسیبهای اقتصادی
یمشــود ،نـ ی زـ� داریــم و ناامـ نـی
شهــای ضعیــف و متوســط 
بــه بخ 
ق
ن
ن
هم�کــه صنعتگــر نیمدانــد فــردا چــه اتفــا�
اقتصــادی یعــی ی 
خواهــد افتــاد ،هــم داریــم و از طــرف دیگــر صدهــا اســتاد و
متخصــص و ه ـزاران دانشــجوی کارشــنایس یــا تحصیــات
تکمییل و چند برابر آن فارغالتحصیل در زمینه اقتصاد و ی ز
ن�
ش
پژوه� داریم ،پس چرا اینها نیمتوانند
دانشگاهها و مراکز
یهــای موجــود جامعــه را
و یــا نیمخواهنــد مشــکل و بیمار 
برطــرف ســازند؟ و ایــن تناقـیض اســت کــه بــه دنبــال مقــر آن
بایــد باشــیم.
خــوب بــود اگــر هماننــد دانشــگاههای علــوم پزشــی هریــک از
ف� و مهندیس و جامع ی ز
دانشگاههای ن
ن� تعدادی از بنگاههای
اقتصــادی را تحــت نظــارت مســتمر علــی خــود داشــت.
چــه خــوب بــود در ضمــن تدریــس دروس تئــوری مســائل و
مشــکالت واقــی جامعــه نـ ی زـ� بیشـ تـر ب ـرای دانشــجو ش
ت�یـ ـ ــح
یمشــد و پایاننامــه یــا تحقیقــات دانشــجو بیشـ تـر بــه ســمت

یمکــرد .چقــدر ارزشــمند بــود
حــل مســائل کاربــردی ســوق پیــدا 
کــه دانشــگاه خــودش را در جایــگاه مغــز متفکــر جامعــه تصــور
یمکــرد و اگــر امکانـ تـا� در قالــب پژوهــش و آمــوزش از بودجــه

ّ
ّ
هموغمــش بـرای مــرف آن در
یمکــرد همــه 
عمــویم دریافــت 
ئ
جهــت رفــع مشــکالت مــردیم کــه خــود جــز� از آنــان اســت،
ق ـرار داشــت.
ژ
هماننــد مغــزکــه گرچــه بــا همــه انــدازه کوچکــش  %25اکسـ یـ�ن
را مــرف یمکنــد ویل ایــن مــرف اضافــه ب ـرای ســامت و
شهــای بــدن اســت.
هدایــت و مســئولیت ســایر بخ 
بعیــد اســت اگــر دانشــگاه خــودش را قبــول داشــته باشــد،
دیگـران جایــگاه دانشــگاه را قبــول نکننــد .مشــکل ایــن اســت کــه
اغلب دانشــگاهها خودشــان را یک بنگاه اقتصادی محســوب
یمکننــد کــه نــویع ســود اقتصــادی بایــد نصیــب کل یــا جــزء آن
نکــه بیندیشــند چگونــه محصــوالت علــی
شــود؛ و بیــش از آ 
ارزشمندتری برای جامعه تولیدکنند شاید به این یماندیشند
کــه چگونــه درآمــد بیشـ تـری کســب نماینــد.
البتــه احتمــال موانــع بــر ن
و� و ســنگاندازی در مسـ یـر صحیــح
ی
دانشــگاهها نـ ی زـ� وجــود دارد و ممکــن اســت بـ خ
ـر� دالالن و
بنگا ههــای اقتصــادی کــه از بیمــاری جامعــه ســود یمبرنــد و
همچــون انــگل اگــر زخــی بــر پیکــر اقتصــاد وجــود داشــته باشــد
نهــا زنــده یمماننــد ،در مسـ یـر دانشــگاه ســنگاندازی کننــد.
آ
هرچند دانشگاه به دلیل ظرفیت و توان علیم خود یمتواند

ب ـرای همـ ی ن
ـ� مســئله نـ ی زـ� را هحــی بیابــد.
لــذا آن ســوم شــخیص کــه در همــه آن جمــات مجهــول پنهــان
اســت ،خود دانشــگاه اســت؛ ن
یع� آن شــخص یا مجموعهای
شهــای دیگــر جامعــه ازجملــه
کــه امیــد اصــاح همــه بخ 
فرهنگ و اقتصاد ،از آن یمرود دانشگاه است و البته دانشگاه
اولازهمه باید خودش را اصالح نماید؛ ن
یع� اولازهمه خود
بایــد مرجعیــت علــی دانشــگاه را بپذیــرد؛ و ایــن هــم را هحــل
خــودش را دارد.
پایان این قصه:
شهــای کشــور و نـ ی زـ� دانشــگاه مشــکالت
در همــه اج ـزاء و بخ 
زیــادی وجــود دارد ویل ایــن نوشــتار سمتوســوی اقتصــادی
پیدا کرد تا شاید در راستای گام دوم انقالب و موجب تحریک
در راســتای اقتصــاد کــه دغدغــه اصــی همــه ایــن ســالهای
گذشــته و جهــش تولیــد در ســال  1399اســت ،باشــد.
ها�
نها� این نوشتارتشکیل اندیشکده ی
پیشنهاد مشخص و ی
با حضور اساتید فرهیخته (اعم از شاغل و بازنشسته) و ی ز
ن�
ً
با حضور دانشجویان (خصوصا تحصیالت تکمییل) است؛
که هر یک از این اندیشکدهها با همکاری نهادهای اجتمایع
در جهــت رفــع مشــکالت و برداشـ ت ن
ـ� بــاری از دوش ایــن ملــت
گام بریمدارند .البته همه اعضا و اجزای دانشگاه باید در این
جهــت تالش کنند.
ً
ً
جالــب اســت توجــه کنیــم تنهــا نهــادی کــه قانونــا و اخالقــا
یمتواند از تصمیمات و رأی نمایندگان ت
مح�م مجلس شورای
اسالیم سؤال و انتقاد کند و یا به آن ت
اع�اض نماید ،دانشگاه
شهــای جامعــه کــه جــای خــود دارد
اســت .لــذا نقــد ســایر بخ 
ش
نکــه ابتــدا دانشــگاه
و ایــن ظرفیــت کــی نیســت .بــه�ط آ 
خــودش بــه جایــگاه مغــز متفکــر جامعــه بــودن برگــردد .البتــه
لهــای
صـ بـر و هوشــمندی نـ ی زـ� الزم خواهــد بــود چراکــه آن انگ 
اقتصــادی جامعــه ممکــن اســت بــا اســتفاده از اب ـزار مختلــف
در ایــن مسـ یـر علــی ســنگاندازی کننــد .لــذا درواقــع همــه
مشــکالت هــم تقصـ یـر دانشــگاه نیســت ویل بههرحــال کلیــدش
در دســت دانشــگاه اســت.
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غ�قابلانــکار تبدیــل شــده اســت
شــیوع بیمــاری بــه حقیقـ تـی ی
و اکنــون ،در ایــن کــره خــایک ،کمـ تـر کــی هســت کــه منکــر
آن باشــد .توصی ههــای بهداشـ تـی مــورد تأکیــد ق ـرار گرفتــه و
گو�هــای ضدونقیـیض از فرجــام آن و عــده مبتالیــان و
پیش ی 
ن
درع�حــال همــه
از دســت رفتــگان احتمــایل بــه گــوش یمرســد .ی 
گ
ســی دارنــد در کالم نشــان دهنــد کــه زنــد� یمتوانــد مسـ یـر
گ
همیشــی خــود را ادامــه دهــد و جریــان یابــد.
ف
بااینحال همه یمدانیمکه اینکا� نیست .رفتارها نیمتوانند
مسـ یـری خــاف جهــت گفتــار را یط کننــد .برداشــت عمــویم
جامعــه از آنچــه اتفــاق خواهــد افتــاد بیشـ تـر نشــأت گرفتــه از
ها�
رفتــار یکایــک اف ـراد جامعــه و مســتقل از ســخ 
نرس یا� ی
اســت کــه ممکــن اســت رخ دهــد .حـ تـی کــودکان ایــن حقیقــت
مس�ی هموار
خو� یمفهمند .ازاینرو اراده گما در ایجاد ی
را به ب
ب ـرای ادامــه عمــی مؤلف ههــای زنــد� روزمــره یمتوانــد بســیار
ـ� رسـ ت
نبـ ی ن
ـال� ویــژه
امیدبخــش و روشــنگر باشــد .معلمــان درای 
دارنــد چراکــه نســل بعــد ب هشــدت متأثــر از آموخت ههــای عمــی
معلمــان خواهــد بــود.
همه یمدانیم که تعطیل شدن آموزش در دو سه هفته پایا�ن
ســال کــه بهطورمعمــول نـ ی زـ� در روزهــای آخــر ســال بــا جدیــت
غ�قابل باز ت
گش� در فرآیند یاددیه
صورت نیمگرفت ،خلل ی
و یادگـ یـری ایجــاد نخواهــد کــرد امــا از ســوی دیگــر نیــک واقــف

سهم من در کرونا

هســتیم که رخوت ما در برخورد با این مســئله ،بذر نومیدی
را در دل شاگردانمان خواهد کاشت .اگر معتقدیم که جریان
گ
رودخانــه زنــد� بــا شــیوع بیمــاری متوقــف نشــده اســت بایــد
ایــن حقیقــت را بــا ادامــه وظیفــه خــود بــه اثبــات برســانیم.
گ
ً
غ�حضــوری و
مســلما مــا بــه دلیــل ب�تجربــی در آمــوزش ی
فقدان زیرساختهای مجازی الزم ،هنوز نیمدانیم چه باید
غ�حضــوری ،حـ تـی
کنیــم امــا پافشــاری مــا بــر انجــام آمــوزش ی
به شکیل دستوپاشکسته ،این پیام عمیق را به شاگردانمان
مخابــره خواهــد کــرد کــه مــا بــه آینــده امیدواریــم ،ایــن وضعیــت
ناخواســته را گــذرا یمدانیــم و اجــازه نخواهیــم داد اهریمــن
گ
پنهــان ،رودخانــه زنــد� را مــرداب ســازد.
از ســوی دیگــر ،آگایهبخـ شـی ب ـرای اتحــاد در برابــر شــیوع
بیمــاری و اســتقامت بهمنظــور بــاال بــردن ایمـ نـی کیل اجتمــاع،
رصفـ ًـا در صـ ت
یمگــردد کــه شــاگردان مــا پیا مهــای
ـور� محقــق 
هــرروزه مــا را بشــنوند و از دیــدگاه لحظهبهلحظــه مــا در تبیـ ی ن
ـ�
ای
امیــد و تحقــق آرزوی پـ یـروزی آگاه باشــند .تغیـ یـرات لحظـه ِ
یمگــرددکــه هــر
ـذاری بیمــاری بــر جامعــه ،موجــب 
شــیوه ی
تأث�گـ ِ
لحظــه شــاگرد مــا ایــن ســؤال را از خــود پب�ســد کــه اکنــون معلــم
مــن در برابــر ایــن خـ بـر ،ایــن شــایعه و ایــن اتفــاق چــه نــگایه
دارد و آن را چگونــه تحلیــل یمکنــد .نبایــد فرامــوش کنیــم کــه

شــاگردان ما ،ت
تأث� ما متأثر یمگردند
ح� بیش از خانواده ،از ی
ُ
وگاه جملهای کوتاه ،رفتاری خرد و نگایه خردمندانه به یک
گ
تأث�گذار باشد .معلم
مس� زند� آنها ی
ماجرا ،یمتواند برکل ی
ســوزنبان مسـ یـر حرکــت شــاگردانش اســت و تنظیــم نقطــه
گ
ق
ن
تال� خطوط برای ی ن
منح� زند� ایشان بسیار ظریف
تعی�
و پراهمیــت اســت.
مــا معلمــان ایــن روزهــا از ارتبــاط روزانــه بــا شــاگردانمان محــروم
هستیم و دلتنگ دیدار آنها .ب�تردید این احسایس دوسویه
اســت و ایشــان نـ ی زـ� چشـمب هراه مالقـ تـا� مجــدد هســتند .ارصار
ً
ـوزش
مــا تب ـرای ارتبــاط مجــازی بــا شــاگردان ،نــه رصفــا ب ـرای آمـ ِ
یمشــود ،بلکــه بــه دلیــل
بهــا نـ ی زـ� یافــت 
نــکا� اســت کــه درکتا 
نســازی ایــن حقیقــت اســت کــه
آمــوزش ،آگایهبخـ شـی و روش 
گ
گ
رودخانــه زنــد� جریــان دارد و اتحــاد و اســتقامت همــی مــا در
برابر اهریمن پنهان ،راز حفظ حیات در این کره خایک است.
شــیوع بیمــاری در کنــار همــه ســوگمندیها و آالیم کــه بــه
همراه داشته است ،این مزیت را داشتهکه ما خود را بازیابیم،
گ
گ
دوگان�هــای مخــرب

قــدر اتفاقــات ســاده زنــد� را بدانیــم،
شکلگرفته ی ن
ب� معلمان و شاگردان را به وحدت تبدیل کنیم،
ن
لهــا را بــه
دیوارهــای ذهـ نـی بـ یـ� آد مهــا را برداریــم ،بیشازپیــش د 
یکدیگــر نزدیــک کنیــم و بــه معجــزه عشــق ایمــان آوریــم.
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گ
زند� رسی ــع مدرن اگرچه سودهای مایل ،اقتصادی و سیایس
گ
زیادی دارد ،اما برای روان آدیم ازخودبیگان� شــدیدی ایجاد
کــرده اســت .وجــود دغدغ ههــای بــر ن
و� و رســیدن بــه کعبــه
ی
ت
فرص�
آمایل که دنیای تجاری امروز برای ما تعریف یمکنند،
برای با خود ماندن و فکرکردن به درون نیمگذارد .شاید به
ین
هم� علت است که یمبینیم در جوامع توسعهیافته عالقه
ش
وگرایش به سمت فرهنگ مراقبه که از حکمت �ق یمآید،
افزایش یافته است .اگر به ویروس به چشم فصول مختلف
نــگاه کنیــم و بــه انســان بــه چشــم طبیعــت ،بایــد تغیـ یـرات را در
ســه فصــل بــرریس کنیــم .فصــل اول کــه ویــروس ناشــناخته در
حــال گسـ تـرش اســت و اطالعــات کــی دربــاره آن وجــود دارد.
فصــل دوم کــه بهرسعــت یمآیــد و انســان را وارد عزلتنشـ ن
ـی�
و قرنطینــه یمکنــد و فصــل ســوم کــه شــیوع کاهــش یافتــه امــا
هست و انسان نیاز به باز ن
آفری� خود و تطبیق خود با سبک
گ
جدیــد ایــن زنــد� دارد.
فصل اول:
انســان ،ایــن موجــود بهظاهــر قدرتمنــد کــه خــود را نســبت
بــه دیگــر موجــودات برتــر یمدانســت ،بــه نــاگاه بــا ضعــف و
یمشــود .ویــرویس کــه بــا چشــم
شــکننده بــودن خــود مواجــه 
یمشــود جــان خــود و عزیزانــش را بــدون تعــارف بــه
دیــده ن 
خطــر یمانــدازد .انسـ نـا� کــه تــا دیــروز بــا بــادی بــر غبغــب در اوج
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قهــای دوردســت چشــم دوختــه بــود ،حــال تمــام
آســمان بــه اف 
.
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ی
یمشــود و احســاس یمکنــد راه
بــا ناشــناختهها گریبــان گـ یـرش 
گریــزی نیســت .حــال هرچــه ایــن انســان از خــود گریخت هتــر
گ
یمشــود چراکــه زنــد� نزیســتهای پیــش
باشــد ،تــرس او بیشـ تـر 
رویش هست که همیشه به آینده موکول کرده بود و ممکن
اســت زمـ نـا� ب ـرای رســیدن بــه آن نداشــته باشــد.
درکنار این ترس ،ابهام از تمام ناشناختههای موجود نسبت
بــه عملکــرد ایــن ویــروس ،یمتوانــد تــرس و اضطـراب شــدیدی
را نســبت بــه ت
کن�لناپذیــر بــودن اوضــاع ایجــاد کنــد و ایــن روان
مســتأصل چــارهای جــز اســتفاده از ابزارهـ یـا� بـرای کاهــش درد
نــدارد.
ممکــن اســت وســواسگونه بــه دنبــال نظافــت ،جم عکــردن
اطالعات و ت
کن�ل شدید خود و دیگران برود .یا ممکن است
افــرده شــود و پیــش از مــرگ بــه اســتقبالش رود و خــود را در
برابر وضعیت موجود درمانده ببیند .ممکن است دست به
گ
انکار بزند و به روند قبیل زند� خود ادامه دهد ،به این امید
وایه کــه او مســتثنا یمباشــد و رنــج و درد مــال همســایه اســت.
مــا در ایــن ایــام شــاهد تمــام ایــن ســبکها در بـ ی ن
ـ� خودمــان و
اطرافیانمــان بودهایــم.
پیش ن
بی�ناپذیــری و تــرس از مــرگ ،روان را تحــت فشــار
ن
جهــای روا� بــه شــکل آشــکارتری خــود را
گذاشــته بــود کــه رن 
ن
ت
نشان دادند؛ در ش�اییط که مراکز حمای� و درما� ،خود در
آســتانه تعطیــی و تــاش بـرای ارائــه ســبک جدیــدی از درمــان
بودنــد.
فصل دوم:
بهرسعــت فصــل اول ،جــای خــود را بــه فصــل دوم یمدهــد و
گ
جهــای آشــکار شــده و
انســان ب�پنــاه را بــا تمــام رسگشــت� و رن 
اغلــب بــدون پیــداکــردن راهــکاری بـرای بهبــود زخ مهــا ،بــا فصل
یمگــذارد .فصــی کــه جامعــه بــه پذیــرش بغرنــج بــودن
بعــد تنهــا 
ش�ایــط رســیده و دســت انســان را ب ـرای چنــگ زدن بــه انــکار
کوتــاه کــرده اســت .انســان محکو مبــه خانهنشـ ن
یمشــود و
ـی� 
چــه کاری ســختتر اســت از بــا خــود نشسـ ت ن
ـ�؟!
شــاید ایــن فصــل ســختترین فصــل ب ـرای انســان باشــد زی ـرا
سهــا ،تعارضــات و دغدغههایــش تنهــا گذاشــته
بــا تمــام تر 
یمشــود .دســت انســان از تمــام را ههــای ف ـرار از خــود مثــل کار

ش
تهــای زیــاد،
حهــای جورواجــور ،روابــط و معا� 
زیــاد ،تفری ـ ـ 
ن
درع�حــال بــا تــرس از مــرگ ،بیمــاری،
کوتــاه شــده اســت و ی 
جهــای
مشــکالت رابط ـهای کــه بــا نزدیکانــش داشــته و تمــام رن 
ن
درو� مواجــه شــده اســت.
ت
بســیاری از مــا حـ تـی ب ـرای ف ـرار از مشــکال� کــه بــا عزیزانمــان

داشــتهایم ،بــا دغدغ ههــای بــر ن
و� ،خــود را رسگــرم کــرده بودیــم
ی
و حــاال مــا ماندهایــم بــا روابــط پرچالــش و بــا کمتریــن را ههــای
گ
یمشــنویم کــه دعواهــا و خشــونتهای خانــی
گریــز .ب هکـرات 
در دوران قرنطینــه افزایــش یافتــه و ایــن هشــداری اســت بـرای
انســان مدرن که نه تحمل خود را دارد و نه تحمل دیگران را.
بــه انســانها پنــاه یمبریــم تــا از خــود ف ـرارکنیــم و زمـ نـا� کــه بــه
نهــا یمخوریــم ،از خــود و دیگــری یمبریــم و رایه
چالــش بــا آ 
ب هجــز طغیــان و پرخــاش جلــوی خــود نیمبینیــم.
شهــا ،ممکــن اســت بــه نــاگاه بیمــار شــویم و از
درکنــار ایــن چال 
آنچه یمترسیدیم ،گرفتارش شویم .در ش�اییط که عزیزانمان
حق کنار ما بودن را ندارند و باید در بیمارستان یا خانه تنهاتر
ـد� کنــار دردهــای ن
از قبــل بــا دردهــای بـ ن
روا� ،دس ـتوپنجه
نــرم کنیــم و شــاید نــاگاه عزیزانمــان بیمــار شــوند و مــا شــاهدی
نهــا و یــا از دســت دادنشــان بــدون
باشــیم بــر درد کشــیدن آ 
هیــچ حمایــت عاطـ فـی و ن
روا� از جانــب دیگ ـران.
ســوگ از دردهــای طاقتفرســای روان اســت ،وای بــه حــال
ش
آغو� برای دلگریم هم نداشته
اینکه شانهای برای گریه و
ن
باشیم .یکه و تنها در برابر درد شدید روا� و نیازمند به کمک
ت
حمای�
و حمایت از جانب دیگران .خوشبختانه ساختارهای
و درمـ نـا� در ایــن فصــل خــود را بازســازی کردنــد و توانســتند تــا
حــدی مرهــی بــر زخ مهــای ایــن انســان آســیبدیده باشــند.
فصل سوم:
ت
ن
لهــای قبــل ،آمــاده فصــل
انســان بــا پوســت انداخــ� در فص 
گ
ن
جدیــدی از زنــد� شــده اســت .انســا� کــه پــا بــه ایــن فصــل
گذاشــته دیگــر انســان قبــی نخواهــد بــود .ش�ایــط اجتمــاع هــم
دیگــر ش�ایــط قبــی نخواهــد شــد .شــیوع ویــروس کاهــش یافتــه
امــا هنــوز خطــر درکمـ ی ن
ـ� انســان اســت و انســان چــارهای جــز
تطبیــق خــود بــا ش�ایــط تــازه را نــدارد.
ن
در ایــن فصــل نیــاز اســت تــا ســاختارهای حمایـ تـی و درمــا� بــه
شــکل جدیدتری وارد عرصه عمل شــوند .گرویه از انســانها
کــه در معــرض مــرگ خــود یــا عزی ـزان ق ـرارگرفتهانــد و یــا کادر
درمــان کــه روزانــه شــاهد مــرگ و درد کشــیدن اف ـراد زیــادی
گ
بودهانــد ،در کنــار فرســود� کاری و ســوگ احتمــایل نســبت
طوال�مـ ت
ـد� دارنــد .الزم
ن
بــه عزیزانشــان ،نیــاز بــه پیگـ یـری
ش
اســت ســاختارهای حمایـ تـی و آمــوز� ب ـرای تمــایم گروههــا
بهخصوص گروههای ت
رویارو�
بیش� آسیبدیده ،بهمنظور
ی
گ
بــا زنــد� ،خدمـ تـا� ارائــه دهنــد.
شــاید بتــوان بــه ایــن فصــول بهعنــوان تلنگــری ب ـرای انســان
گ
مدرن و اهمیت آموزشهای ن
روا� در زند� انســان نگاه کرد؛
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انسان دردنیای پساکرونا

ارها� برای
تا بتوان به انسانها قبل از
رویارو� با طوفان ابز ی
ی
ها� که در
ه
گا
ر
کا
و
آموزش
مانند
کرد؛
محافظت از خود اهدا
ی
حوزه خودآگایه و حل تعارضات روابط به شکل تخصیص و
باکمک از روانشناسان و مشاورین در همه نهادها (دانشگاه،
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آموزشوپــرورش و )...برگ ـزار شــود تــا در کنــار آمــوزش ،کار و
کارآفریـ نـی ظرفیــت ن
روا� اف ـراد جامعــه هــم ب ـرای مواجهــه بــا
گ
دردهــای پیش ن
بی�ناپذیــر زنــد� افزایــش یابــد.

مقابله دو موجود هوشمند در
همهگیری
ش�ازی | دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی
عیل ی

مقدمه
ت
جهــان در ما ههــای گذشــته بــا بحـران ســام� روبـهرو شــده کــه
�ســابقه
یمتــوان گفــت در تاریـ ـ ــخ ک مســابقه ،حـ تـی ب 
بهجرئــت 
بوده است .بحران ویروس کروناکه در آذرماه  1398در شهر
ُوهــان ایالــت هــو� چـ ی ن
ـ� شناسـ یـا� شــد و نــام کوویــد 19-بــه
ب
آن داده شــد نــوع جدیــدی از ویــروس بــا قابلیــت انتقــال انســان
بــه انســان اســت کــه پیشـ تـر در انســان دیــده نشــده اســت .ایــن
ویروس به سیســتم ن
ایم� انســان حمله و آن را مختل یمکند
گ
و منجــر بــه عــوار�ض  ،چــون تــب ،رسفــه خشــک و خســت� و
گ
ً
در مــوارد حــاد تنــی نفــس ،فشــار بــر قفســه ســینه و بعضــا از
دست دادن قدرت تکلم و حرکت یمشود .در مجموع ،از هر
 5نفر  1نفر نیاز به ت
بس�ی شدن در بیمارستان پیدا کردهاند
و از هــر  1000مبتــا  37نفــر جــان خــود را از دســت دادهانــد؛
عددی که مطابق با آمار رسیم در ایران بالغبر  57نفر است.
آنچه شیوع این ویروس را از سایر ویروسها متفاوت یمکند
تغی� ماهیت دادن و در
هوشمندی آن در تطابق با ش�ایط و ی
شهــای
جهــای بعــدی شــیوع و دشــواری رو 
نتیجــه احتمــال مو 
گ
مقابله با آن است و دیگری نامشخص بودن چگون� شیوع
ً
آن اســت .مثــا محققــان هنــوز نیمداننــد کــه آیــا ویــروس
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گ�ی
مقابله دو موجود هوشمند در همه ی

کرونــای معلــق در هــوا قابلیــت انتقــال دارد یــا نــه و یــا کــدام ژن
یمشــود بـ خ
ـر� اف ـراد در
یــا عنــر سیســتم ایمـ نـی بــدن باعــث 
صورت مبتال شــدن مقاومت بیشـ تـری در مقابله با آن نشــان
دهند و عوارض ت
ین
کم�ی را تجربه کنند.
تأث� عوامل
همچن� ،ی
ـذا� و تــابآوری انســانها،
محیــی ،چــون آبوهــوا ،رژیــم غـ ی
در مقاومت انسانها در این بحران هنوز معماست ،ازجمله
بر� کشورهای فق� ت
چرا خ
کم� از این بحران آسیب دیدهاند.
ی
ً
واگ� و ویروسشناس
مضافا اینکه متخصصان بیماریهای ی
بــر ایــن باورنــد کــه واکســن ایــن ویــروس مصونیــت مادامالعمــر
ایجــاد نیم کنــد ،بلکــه ممکــن اســت هماننــد واکســن آنفوالنـزا
نیــاز بــه تجدیــد ســاالنه داشــته باشــد .واکسیناســیون هــم بــه
معنــای پایــان اســتفاده از ماســک و شستشــوی مرتــب دســت
نیســت و چند ســایل باید مراقبتهای فعیل ادامه پیدا کنند.
ً
بهعبارتدیگــر ،ویــروس کرونــا احتمــاال تــا ابــد مهمــان جامعــه
بـ شـری خواهــد بــود.
شــیوع ایــن ویــروس در  8مــاه گذشــته طبــق آمــار رســی
یشــده توســط دانشــگاه جــان هاپکیـ ن زـ� عــاوه بــر
جمعآور 
ابتــای بیــش از  24میلیــون نفــر و مــرگ بیــش از  800ه ـزار
گ
ند� مردم جهان را با ت
گس�دهترین و
نفر ،اقتصاد کشورها و ز
عمیقتریــن بحـران معــارص خــود روبـهرو نمــوده اســت؛ بحـرا�ن
گهــای جهـ نـا� اول و دوم و رکــود اقتصــادی
اگ�تــر از جن 
فر ی
ســال  .1929آنچــه ایــن بح ـران را بیــش از هــر چـ ی زـ� نمایــان
تهــا و جوامــع در مقابلــه بــا
و برجســته نمــوده ،رویکــرد دول 
شهــا و
شــیوع ایــن ویــروس اســت؛ رویکردهـ یـا� کــه بیانگــر ارز 
گ
ســاختارهای کالن جامعــه و چگونــی مدیریــت افــکار عمــویم
اســت .ایــن نوشــتار نــگایه اجمــایل بــه رخدادهــای چنــد مــاه
اخ� ،بهویژه حقایق درباره ویروس کرونا و راهکارهای مقابله
ی
بــا آن در کشــورهای مختلــف ،دارد.
اولویت :سالمت یا اقتصاد
ن
جها� در تاری ــخ  21اسفند  11( 98مارس
سازمان بهداشت
ن
 )2020شــیوع ویــروس کرونــا را پاندمیــک (هم هگـ یـر جهــا�)
ف
اگ�تــر از اپیــدیم کــه محــدود بــه یــک
معــر� کــرد؛ واژهای فر ی
یمشــود .اعــام ایــن نظــر ســه مــاه
اجتمــاع ،کشــور یــا منطقــه 
�ض
ن
پــس از شناسـ یـا� بیمــاری کوویــد 19-در چـ یـ� موقــی ورت
یافــت کــه مشــخص شــد ویــروس کرونــا حدومــرز نیمشناســد
گ
گ
ـد� روابــط ی ن
ب�الملــل و
و تحــت تأثـ یـر وابســت� و درهــم تنیـ
ســفرهای بـ ی ن
ـ� کشــوری ،بــه دیگــرکشــورهای جهــان ،اعــم از
ن
یمگـ یـرد .از همــان ابتــدا،
غـ نـی و فقـ یـر رسایــت کــرده و قربــا� 
ســازمان بهداشــت جهـ نـا� کــه بــا بح ـر نا� مواجهــه شــد کــه از
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�ســابقه
زمــان موجودیتــش در ســال  1327( 1948ه.ش ).ب 
بــود بــه منبــع اصــی اطالعرسـ نـا� گسـ تـرده در مــورد شــیوع ایــن
وم�ها،
گ�ی ،راههای ابتال ،آمار روزانه مبتالیان و مرگ ی
همه ی
ـگ�ی و آخریــن نتایــج تحقیـ قـی تبدیــل شــد.
را ههــای پیشـ ی
نطــور کــه انتظــار یمرفــت ،شــیوع ویــروس کرونــا پــس
هما 
ت
ن
گ�انه دولــت کنــرل شــد
از اینکــه در چـ یـ� بــا تدابـ یـر ســخت ی
بهرسعــت بــه ســایر نقــاط جهــان رسایــت کــرد تــا جـ یـا� کــه امــروز
حـ تـی کوچکتریــن و دوردس ـتترین کشــورها درگـ یـر ابتــا بــه
عوارض و بیماریهای آن هستند .ایران در خاورمیانه و ایتالیا
اول� کشورها� بودند که بعد از ی ن
در اروپا جزو ی ن
چ� مرکز این
ی
هم هگـ یـری شــناخته شــدند و در فاصلــه چنــد هفتــه کل اروپــا،
بهویــژه اســپانیا ،انگلســتان و آلمــان را درنوردیــد .آمریــکا مقصــد
بعدی ویروس بود و ی ن
گ�ی هم پرجمعیتترین
اول� مرکزهمه ی
ت
شهر این کشور ،ن
یع� نیویورک با جمعی� بالغبر  20میلیون
ن
نفــر بــود .بــا شــیوع ویــروس بــه ســایر نقــاط آمریــکا و نگـرا� در
گ�ی ،در  16مارس  26( 2019اسفند
مورد تبعات این همه ی
 ،)98شاخص بورس نیویورک که بزرگترین بورس جهان به
ً
ارزش  30تریلیون دالر است،کاهش ب�سابقه ( 2997حدودا
 )%13را تجربــه کــرد؛ ســقویط کــه بــا بیــکاری د ههــا میلیــون
گ
تهــای
ـکا� ( %14/7نـ یـروی کار) و ورشکســت� ش�ک 
آمریـ ی
.
�شــمار وکــری بودجــه  3/7تریلیــون دالری هم ـراه شــد بــا
ب
ســقوط بــازار ســهام در ســایر کشــورهای جهــان (بهاســتثنای
ای ـران!) ،اقتصــاد جهـ نـا� وارد دوران رکــودی ک مســابقه شــد،
ن
ب�الملیل پول پیش ن
جها� و صندوق ی ن
بی�
بهطوریکه بانک
ً
ن
جها� راکردند .این
خوشبینانه حدودا  %5انقباض اقتصاد
در حــایل اســت کــه آخریــن آمــار نشــان یمدهنــد کــه اقتصــاد
ت
ـر� تحــت تأثـ یـر شــیوع ویــروس
کشــورهای بــزرگ صنعــی غـ ب
ت
کرونــا و تدابـ یـر اتخاذشــده جهــت کنــرل آن در ســهماهــه دوم
کتــر شــده
ســال میــادی جــاری 10 ،ایل  20درصــد کوچ 
اســت؛ اتفـ قـا� ک مســابقه در اقتصــاد ایــن کشــورها.
گ�ی شــیوع و افزایــش تصاعــدی مبتالیــان و
بــا شــدت ی
تهــا جهــت جلوگـ یـری از شــیوع
وم�هــا در جهــان ،دول 
مرگ ی
و ابتــای بیشـ تـر مــردم بــه ایــن ویــروس و پرهـ ی زـ� از در فشــار و
مضیقــه قـراردادن سیســتم ســامت خــود بــه قرنطینــه بخــش
گ
بــزر� از جامعــه در منازلشــان اقــدام کردنــد؛ اقــدایم کــه بــه
تهــای اقتصــادی ،افزایــش بیــکاری و
کاهــش شــدید فعالی 
تهــا در
کاهــش منابــع مالیـ تـا� منجــر شــد .درواقــع ،دول 
جهــان بــر رس دورایه سـ ت
ـخ� ق ـرارگرفتــه بودنــد :ســامت یــا
ت
اقتصــاد .بهعبارتدیگــر ،آیــا بایــد بــا اولویــت دادن بــه ســام�
مــردم ،قرنطینــه عمــویم را اعمــال کننــد و یــا بــا بازگشـ یـا�
تهــای اقتصــادی ،اولویــت را بــه حفاظــت از شــغل،
فعالی 
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گ
درآمــد و ســبک معمــول زنــد� مــردم بدهنــد .در مجمــوع،
لی�الیسـ تـی (امریکا و
دولتهای محافظهکار طرفدار اقتصاد ب
انگلســتان) و بـ خ
ـر� کشــورهای درحالتوســعه (هنــد و برزیــل)،
تهــای اقتصــادی دادنــد،
اولویــت را بــه بازگشـ یـا� رسی ـ ــع فعالی 
حـ تـی در مــواردی کــه شــیوع ویــروس هنــوزکنـ تـرل نشــده بــود و
تهــای اقتصــادی
جامعــه پزشــی نســبت بــه کاهــش محدودی 
غ�مســئوالنه
و
و اجتمــایع هشــدار یمداد؛ اقــدایم عجوالنــه ی
کــه منجــر بــه شــیوع مــوج دوم ویــروس و تــداوم بح ـران در
ایــن کشــورها شــد .در مقابــل ،کشــورهای سوســیالدموکرات
اروپـ یـا� ابتــدا کنـ تـرل هم هگـ یـری از طریــق قرنطینــه عمــویم و
گ�انه اقتصادی-اجتمــایع را در اولویــت
اتخــاذ تدابـ یـر ســخت ی
شهــای مختلــف اقتصــادی
قـرار دادنــد و ســپس بهتدری ـ ــج بخ 
را بازگشـ یـا� کردنــد .نکتــه جالــب توجــه در ایــن هم هگـ یـری
ـورها� اســت کــه رهـ بـری دولــت را زنــان در
ل آن درکشـ
کنـ تـر 
ی
دست دارند ،ازجمله در نیوزیلند ،فنالند ،دانمارک ،ایسلند،
تایــوان و ســنگاپور .ایــن رهـ بـران اولویــت را بــه حفاظــت از جــان
نهــا بــا قبــول تبعــات
نهــا .درواقــع ،آ 
مــردم دادنــد تــا مــال آ 
ت
�ف
اه�د
من قرنطینه عمویم بر درآمدهای مالیا� و بودجه ،ر ب
حمایــت مــایل گسـ تـرده از مــردم جهــت گــذر از ایــن بحـران را در
پیش گرفتند .نکته جالب این است نیوزیلند بهعنوان ییک از
موفقتریــن کشــورهای ت
کن�لکننــده ویــروس و پــس از بیــش از
صــد روز بــدون حـ تـی یــک مبتــا ،در روزهــای اخـ یـر بــا شناسـ یـا�
فقــط چهــار مــورد مبتــای جدیــد درکشــور ،مقــررات قرنطینــه
ً
جگـ یـری شــیوع بیمــاری را
عمــویم را مجــددا برق ـرار نمــوده تــا او 
ً
اصطالحــا در نطفــه خفــه کنــد.
رویکردهای مدیریت بحران
نهــا ایــن اســت کــه بــر
تصـ ّـور عمــویم مــردم از رهـ بـران در بحرا 
یا� علیم بحران و مدیریت بهینه و بهموقع آن متمرکز
ریشه ب
ّ
شــوند؛ امــا ایــن تصــوری اشــتباه در بحـران فعــی بــود ،ازجملــه
در قدرتمندتریــن و ثروتمندتریــن کشــور جهــان ،یعـ نـی آمریــکا
کــه یمتوانســت هماننــد مــوارد مشــابه پیشـ ی ن
ـ� ،نقــش رهـ بـری
مؤثــر در کنـ تـرل ایــن هم هگـ یـری در جهــان ایفــا کنــد .درواقــع،
م� در
شیوع ویروس کرونا و آمار رو به افزایش ابتال و مر 
گو ی
فاصله چند ماه همه محاسبات رئیسجمهور آمریکا ،دونالد
ترامــپ را در انتخابــات ریاســت جمهــوری کــه در  3نوامـ بـر
یمشــود ،بــر هــم زد .ب هعــاوه،
 13( 2020آبــان  )1399برگـزار 
ســوء مدیریــت دولــت وی درکنـ تـرل ویــروس کرونــا و انتقــادات
غ�علــی
شــدید رســانهها و افــکار عمــویم از اظهارنظرهــای ی
ً
و عوامفریبانــه شــخص رئیسجمهــور ،وی (مثــا توصیــه بــه
ـ� و یــا تزریــق مــواد ضدعفـ ن
اســتفاده از داروی کلروکوئـ ی ن
ـو� بــه
بــدن) را وادارکــرد کــه بــه ایــن هم هگـ یـری ابعــاد ســیایس بدهــد.

ترامــپ ابتــدا چـ ی ن
ـ� را بــه عــدم صداقــت و شــفافیت در مــورد
گ
ش�وع وگسـ تـرد� شــیوع ویــروس کرونــا متهــم کــرد (اتهــایم کــه
خ
بر� کشــورهای دیگر هم خواســتار تحقیق در مورد آن پس
از عبور از بحران هستند) .سپس به سازمان بهداشت جها�ن
اتهام هم ت
دس� با ی ن
چ� را زد و بودجه تخصییص آمریکا به این
سازمان را قطع کرد .در مرحله بعدی ،فرمانداران و شهرداران
نما� خطر ویروس کرونا
از حزب دموکرات را متهم به بزرگ ی
کــرد و در مرحلــه آخــر بــه صاحبنظ ـران و اصحــاب رســانه
غ�مسئوالنه و مخرب
که سیاستها و نقشش در بحران را ی
یمدانســتند تاخــت .درواقــع ،او کــه بــا پلتفــرم سیاس ـتهای
لی�ایل رشــد اقتصادی و اشــتغال به ریاســت جمهوری رســیده
ب
ت
بــود بهیکبــاره خــود را بــا بح ـران ســام�ای مواجــه دیــد کــه
بهزعــم وی تمــام دســتاوردهای اقتصادیــش ،بهویــژه افزایــش
 %30شــاخص بــورس داوجونــز ،نــرخ رشــد اقتصــادی بــاالی
 %2و نــرخ بیــکاری  %3/5را نشــانه گرفتــه بــود .در ایــن بحـران
وی اولویــت را بــه بازگشـ یـا� هــر چــه رسی ـ ـ عتــر اقتصــاد داد کــه
گ�ی مــوج دوم شــیوع ویــروس در
نتیجــه فاجعــه بــارش شــکل ی
ت
ن
آمریــکا و در رتبــه اول قـرارگرفــ� ایــن کشــور در جهــان از نظــر
تعــداد مبتالیــان ( )%25و درگذشــتگان ( )%22نـ ش
ـا� از ابتــا
به بیماری کووید 19-است؛ بحر نا� که طبق شواهد و قرائن
تــا تولیــد واکسـ نـی مؤثــر بـرای کنـ تـرل شــیوع ایــن ویــروس تــداوم
خواهــد یافــت و ایــن یمتوانــد بــه معنــای پایــان زمامــداری یــک
دورهای این رئیسجمهورکاسب مسلک و بهزعم منتقدانش
خودشــیفته و خطرنــاک باشــد.
آنچــه ایــن بح ـران آشــکار کــرد ایــن بــود کــه حکوم ـتداری
عل�غــم ادعــا و تأکیــد بــر آزادی فــردی ،مســاوات
لی�الیسـ تـی ،ی
ب
ف
نمــداری ،از انســجام و اســتحکام کا� ب ـرای مقابلــه بــا
و قانو 
تهــا در
ش�ایــط اضط ـراری برخــوردار نیســت .اســتقالل ایال 
تهــای ســیایس ،نابرابــری اقتصــادی ،کاهــش
فضــای رقاب 
منابــع دولـ تـی در بازســازی و تجهـ ی زـ� مراکــز درمـ نـا� و نبــود یــا
عــدم اعتمــاد بــه یــک منبــع یــا نهــاد هماهنگکننــده (دولــت یــا
وزارت بهداشــت) موجب شــدند که کشــوری همچون آمریکا
بــا در اختیــار داشـ ت ن
ـ� رسآمدتریــن مراکــز درمـ نـا� و تحقیقـ تـا� در
تهــای مدیریـ تـی
جهــان ،منابــع مــایل گسـ تـرده دولــت و مهار 
نتواند شیوع این ویروس را ت
کن�ل کند .درواقع ،در این کشور
دعواهای سیایس جایگزین سیاستورزی و سیاستگذاری
شــد؛ وضعیـ تـی کــه مشــابه آن در کشــورهای دیگــر کمـ تـر
اروپا�هــا بــا ســاختارهای ســیایس
ی
مشــاهده گردیــد .در مقابــل،
و اجتمــایع مبتـ نـی بــر مشــارکت ،همــدیل دولت-ملــت و
ایده دانشگاه «45
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اعتمــاد مــردم بــه ســاختار قــدرت و تصمیمــات مسـ ی ن
ـئول� و
گ�انه قرنطینــه
جامعــه پزشــی ،از دســتورالعملهای ســخت ی
و حفاظــت از سـ ت
ـام� خــود و دیگ ـران پـ یـروی کردنــد .ایــن
ث ً
اک�ا از سیســتم سـ ت
ـام� مجهز ،یکپارچه و بیمه
کشــورها که
لهــای
درمـ نـا� اغلــب رایــگان برخوردارنــد ،از همــان ابتــدا پروتک 
اعال مشــده کنـ تـرل ایــن ویــروس را بــه اج ـرا درآوردنــد ،اگرچــه
فتــر بــا مشـ ت
ـکال� جــدی
ایتالیــا و اســپانیا بــا اقتصادهــای ضعی 
اروپا�هــا از همــان ابتــدای شــیوع
ی
روب ـهرو شــدند .ب هعــاوه،
کهــای
ـگ�انه ،کم 
ایــن ویــروس ب همــوازات اعمــال تدابـ یـر پیشـ ی
ا�هــای مایل-رفــایه مــردم و
مــایل فراگـ یـری را ب ـرای رفــع نگر ن 
تهــای اقتصــادی-
کسـبوکارها اختصــاص دادنــد تــا محدودی 
ل تحمل شوند .باالخره اینکه ،آنها
اجتمایع اعالمشده قاب 
گشا� فعالیتهای اقتصادی را منوط به شواهد علیم و
باز ی
ت
ن
آماری کردندکه حکایت ازکن�ل ویروس وکاهش مع�دار و
پایــدار بسـ تـریهای بیمارسـ ن
ـتا� یم کــرد.
ویــروس کرونــا در کشــورهای درحالتوســعه اغلــب بــا تأخـ یـر
شــیوع پیدا کرد ،اما امروز وضعیت این کشــورها نگرانکننده
ً
آفریقا�
است ،چراکه مثال مدیریت این بحران درکشورهای
ی
تهــای منابــع مــایل و امکانــات سیســتم درمــان
کــه بــا محدودی 
و یــا ب�ثبـ تـا� ســیایس برنام هریــزی و مدیریــت بحـران روبهروانــد
بســیار دشــوار اســت .از طــرف دیگــر ،دوکشــور بــزرگ برزیــل
و هندوســتان کــه بــه ترتیــب بعــد از آمریــکا رتبــه دوم و ســوم
ً
در تعــداد مبتالیــان در جهــان را دارنــد عمدتــا بــه دلیــل اهمــال
ره�انشــان و همچنـ ی ن
دولــت و جــدی نگرفـ ت ن
ـ�
ـ� بحـران توســط ب
جمعیــت بــاالی قـ شـر محــروم و تراکــم جمعیـ تـی در شــهرها کــه
تدابـ یـری ،چــون فاصلــه اجتمــایع و رعایــت نظافــت فــردی و
ً
عمــویم را تقریبــا ناممکــن یمکنــد ،در وضعیــت خطرنــاک و رو
بــه وخامـ تـی ق ـرار دارنــد .در مجمــوع شــیوع ویــروس کرونــا در
کشــورهای درحالتوســعه نگـر نا� عمیـ قـی از وقــوع یــک فاجعــه
انسـ نـا� در ایــن کشــورها ایجــاد کــرده اســت ،بهویــژه اگــر بــازه
بی�هــا
طوال�تــر از پیش ن 
ن
زمـ نـا� تولیــد واکسـ نـی ایمــن و مؤثــر
شــود.
ج�ان
غ�قابل ب
یک اشتباه ی
ن
پیشگ�ی و
تداب� بهموقع
ی
اطالعرسا� علیم و اخذ و اعمال ی
ت
ت
گ�ی هاست.
کن�ل مهمترین راهکارکن�ل شیوع و ابتال همه ی
از ابتــدای بح ـران فعــی دو نهــاد اصــی مــورد اعتمــاد جامعــه
جهـ نـا� ،یعـ نـی ســازمان بهداشــت جهـ نـا� و مرکــزکنـ تـرل آلــرژی
و بیماریهای آمریکا ،پروتکیل را برای مقابله با ویروس کرونا
ً
توصیــه و مکــررا مــورد تأکیــد قـرار دادنــد؛ پروتــکیل شــامل ســه
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ردیا� تماس و ایزوله کردن .بهعبارتدیگر،
مرحله آزمایش ،ب
مهــار ایــن ویــروس منــوط بــه آزمایــش گسـ تـرده ،رسی ـ ــع ،ارزان و
در دسـ تـرس همــگان ،ردیـ بـا� و شناسـ یـا� افـرادی کــه بــا مبتالیــان
در تمــاس بودهانــد و ایزولــه کــردن مبتالیــان بـرای جلوگـ یـری از
تهـ یـا�
انتقــال ویــروس اســت .شــواهد نـ ی زـ� نشــان یمدهنــد دول 
که این پروتکل را اجرا� کردند در ت
کن�ل ویروس کرونا بسیار
ی
موفــق بودهانــد .از طــرف دیگــر ،راهکارهــای فــردی عمــی کــه
مــورد تأکیــد نهادهــای فــوق قـرارگرفتنــد شــامل شسـ ت ن
ـ� مرتــب
دستها با مایع یا صابون به مدت حداقل  20ثانیه ،رعایت
ً
حداقــل  1مـ تـر و ترجیحــا  2مـ تـر فاصلــه اجتمــایع ،پرهـ ی زـ� از
اجتماعــات بــزرگ ،تمـ ی زـ�کــردن ســطوح بــا الــکل  %70و پرهـ ی زـ�
از تمــاس ی ز
ف�یــی بــا دیگ ـران (ازجملــه دســت دادن ،در آغــوش
گرفـ ت ن
یمشــد؛ امــا نکتــه تأس ـفبار ایــن اســت کــه ایــن دو
ـ�) 
نهــاد معتـ بـر ب ـرای ما ههــا مهمتریــن روش کنـ تـرل ویــروس کرونــا
و ابتــای بــه بیمــاری کوویــد ،19-یعـ نـی اســتفاده از ماســک
صــورت را انــکار کردنــد و آن را فقــط ب ـرای مبتالیــان جهــت
جلوگ�ی از انتقال ویروس به دیگران توصیهکردند .درواقع،
ی
نهــا بــا اعــام اینکــه ماســک صــورت تأثـ یـری در ابتــای افـراد
آ
ســالم بــه بیمــاری نــدارد ،لــذا اســتفادهاش بـرای ث
اک�یــت جامعــه
ح� یمتواند م�ض باشد ،ن
ت
�ض
ور� ندارد و ت
با� شیوع ویروس
�شــماری از مــردم جهــان کــه از توصی ههــا و
و ابتــای تعــداد ب 
دســتورالعملهای ایــن دو نهــاد پـ یـروی یمکردنــد ،هســتند.
نهــا بــه ایــن اشــتباه در ما ههــای اخـ یـر پ� بردهانــد و
اگرچــه ،آ 
ت
شهــای کنــرل شــیوع
امــروز اســتفاده از ماســک را در رأس رو 
ف
ویــروس معــر� یمکننــد ،پیامدهــای ایــن توصیــه غلــط دیگــر
قابــل جـ بـران نیســت .خوشــبختانه ،بســیاری از مــردم از همــان
ابتــدای بح ـران برخــاف ایــن توصیــه عمــل کــرده و از ماســک
اســتفاده کردنــد و بدیــن ترتیــب از شــیوع بیشـ تـر و رسی ـ ـ عتــر
جلوگ�ی کردند؛ تنها توصیهای که اگر هموطنان ما
ویروس
ی
هم به آن عمل یمکردند یمتوانست هزینههای ن
جا� و مایل
ایــن بحـران را بــه حداقــل برســاند و از مــوج دوم و ســوم شــیوع
ایــن ویــروس جلوگـ یـری کنــد.
شیوع ویروس کرونا در ایران و آموختهها
ـ� مراکــز شــیوع کرونــا در جهــان پــس از چـ یـ�ن
ای ـران یــی از اولـ ی ن
بــود .ایــن شــیوع زودهنــگام نـ ش
ـا� از انتقــال ویــروس از چـ ی ن
ـ� بــه
ایران از طریق سفرهای شهروندان و ادامه روابط اقتصادی-
تجــاری بـ ی ن
ـ� دوکشــور بــود .تحلیــل بحـران ایــن هم هگـ یـری در
گ
ف
ای ـران ابعــاد مختلــی دارد کــه همــی در شــیوع رسیـ ـ ــع ویــروس
و ابتــای عــده کثـ یـری از هموطنــان و مــرگ ه ـزاران نفــر نقــش
داشــتهاند؛ امــا ب هعــوض تحلیــل ایــن عوامــل ،آنچــه در جامعــه
بیش از هر ی ز
چ� رواج یافت حرفوحدیثهای مرتبط با آمار
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یمتــوان بــه ایــن آمــار
رســی اعال مشــده و ایــن نتیج هگـ یـری کــه ن 
اطالعا� آنها
ت
ها� که منابع
اعتماد کرد بود؛ حرفوحدیث ی
نامعلــوم و اعتبارشــان بــا تردیــد روبهروســت .لــذا ،ایــن بــاور بــه
ً
«عددســازی» دولت و یا وزارت بهداشــت و درمان اساســا در
حــال حــا�ض در حــد حــرف اســت و ثابــت نشــده اســت؛ یعـ نـی
ً
شــواهد و مــدارک متقــن و محکمهپســندی فعــا در دسـ تـرس
نیســت تــا بتــوان ثابــت کــرد کــه آمارهــا آگاهانــه و عامدانــه
دسـتکاری وکمـ تـر از آمــار واقــی اعال مشــده باشــند .درواقــع،
تفــاوت بـ ی ن
غ�رســی در همــه کشــورها
ـ� آمارهــای رســی و ی
ً
عمدتــا بــه کمبــود آزمایــش تشــخیص ابتــا بــه ویــروس کرونــا
کث�ی ازمبتالیان عالئم
نسبت داده شده است وچون تعداد ی
بالیـ نـی کوویــد 19-را ندارنــد و در نتیجــه مــورد آزمایــش ق ـرار
یمتــوان تعــداد دقیــق مبتالیــان را محاســبه
گ�نــد ،هرگــز ن 
نیم ی
ً
یمشــود؛ مثــا در
کــرد .البتــه ،ایــن بــاور بــه ایـران هــم محــدود ن 
آمریــکا یــا انگلســتان بـ خ
ـر� صاحبنظـران تعــداد مبتالیــان را ده
برابــر آمــار رســی تخمـ ی ن
یمزننــد؛ تخمیـ نـی کــه در مــورد ایـران
ـ� 
یمتواند ت
ین
تخم�
بیش� هم باشد .شاید مقایسهای آماری این
را روش ـنترکنــد .طبــق آمــار رســی ش
منت�شــده در تاریـ ـ ــخ 26
ت
فو�هــا
جــوالی  5( 2020مــرداد  ،)1399تعــداد مبتالیــان و 
در ایالــت جورجیــای آمریــکا بــا جمعیـ تـی بال غبــر  10/5میلیــون
نفــر بــه ترتیــب  3850و  57و در ایـران بــا جمعیـ تـی بال غبــر 83
میلیــون نفــر ،بــه ترتیــب  2333و  216نفــر گ ـزارش شــدند؛
فو�هــا چندیــن
یعـ نـی در ای ـران تعــداد مبتالیــان %50کمـ تـر و ت 
برابــر بیشـ تـر بــوده اســت .مقایســه آمــار در ایـران بــا کشــورهای
منطقــه نـ ی زـ� قابــل تأمــل اســت .مثــل در لبنــان بح ـرانزده بــا
ً
حدودا  12000مبتال 120 ،نفر ت
فو� ثبت شده است ،ن
یع�
درصور�کــه ایــن عــدد در ای ـران
ت
نســبت  1بــه  100یــا ،%1
ً
در روزهــا و هفت ههــای اخـ یـر حــدودا  %6-10بــوده اســت .ایــن
ً
آمارهــا نشــان یمدهنــد کــه احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه اوال
ف
آزمایــش کرونــا بــهانــدازه کا� درکشــور مــا انجــام نیم شــود و
ً
ً
ف
ثانیا بیمارستانهای ما ظرفیت یا امکانات کا� (مثال دستگاه
تنفــس) بـرای زنــده نگهداشـ ت ن
ـ� مبتالیــان بــا عالئــم حــاد بیمــاری
کووید 19-را در اختیار ندارند .پس درواقع آنچه ب�اعتمادی
به آمار رسیم را در جوامع دامن زده و تقویت یمکند ،اخبار
غ�رسیم در شبکههای اجتمایع ،تجربیات شخیص
و آمار ی
ً
افراد و یا قیاس با دیگرکشورهاست .مضافا اینکه درکشور
مــا ،علــم آمــار در ایــن هم هگـ یـری ،همچــون مــوارد دیگــر ،مــورد
ب�مهری قرارگرفته اســت ،درحایلکه زبان آمارگویا ،شــفاف
و رسی ــع است و ابزاری قوی برای تصمیمگ�ی ،اطالع ن
رسا�
ی
و آگایهبخـ شـی و مقابلــه بــا غــرضورزی و انحـراف محســوب
یم شــود.

امــا چنــد عامــل ریشـهای کــه ایـران را در وضعیــت کنـ ن
ـو� شــیوع
ویــروس کرونــا ق ـرار داده وجــود دارد .عامــل اول؛ واکنــش
مسـ ی ن
ـئول� بــه شــیوع ویــروس درکشــور دیرهنــگام بــود ،چراکــه
یمشــدند شــتاب
اگــر مــوارد اولیــه ابتــا شناسـ یـا� و قرنطینــه 
ُ
انتقــال ویــروس در جامعــه کنــد و تعــداد مبتالیــان و مرگومـ یـر
ـمگ�ی کاهــش یمیافــت .عامــل دوم؛ دولــت و
بــه طــرز چشـ ی
مــردم ایـران از همــان ابتــدا قرنطینــه عمــویم را جــدی نگرفتنــد،
یکــه مــردم آزادانــه بـ ی ن
ـ� شــهرها و در معابــر شــهرها
بهطور 
رفتوآمد یمکردند .این در حایل بودکه همزمان در شهرهای
مرکــز هم هگـ یـری در اروپــا ،یعـ نـی ایتالیــا و اســپانیا ،شــاهد
حضــور انبــوه مأمــوران پلیــس در شــهرها بودیــم کــه بــا قــدرت
و شــدت هرچهتما متــر مقــررات قرنطینــه را اعمــال یمکردنــد
گ
وکسـ نـا� را کــه ب هغـ یـراز خریــد مایحتــاج زنــد� یــا دارو از مـ ن زـ�ل
ین
سنگ� یمنمودند و از سفرهای
خارج یمشدند ،جریمههای
شهری و ی ن
.
جلوگ�ی یمکردند عامل
ب�شهری و تجمع مردم
ی
ســوم؛ پروتــکل آزمایــش ،ردیـ بـا� و ایزولــه توصی هشــده توســط
ن
جها� هرگز ت
ح� به طور ناقص و محدود
سازمان بهداشت
شناسا�
هم در ایران اجرا نشد؛ پروتکیل که نقش کلیدی در
ی
فو�هــا دارد .در عمــل ،بــه دلیــل کمبــود
آمــار واقــی مبتالیــان و ت 
بســتههای آزمایـ شـی و هزینــه صدهــا هزارتومـ نـا� هــر آزمایــش،
ً
عموما براساس شواهد ن
بالی� قرنطینه ،نه دستوربه
پزشکان
انجام آزمایش ،از بیماران با عالئم ویروس کرونا یمخواستند
خــود را در ن ز
م�لشــان قرنطینــه کننــد .حـ تـی در مــوارد معــدودی
که آزمایش کرونا را تجویز یمکردند نتایج آزمایش اغلب ییک
دو هفتــه بــه طــول یمانجامیــد و در ایــن فاصلــه فــرد مبتــا کــه
آزادانــه در جامعــه فعــال بــود ویــروس را بــه د ههــا نفــر انتقــال
یمداد کــه نتیج ـهاش شــیوع تصاعــدی ویــروس بــود .درواقــع،
مسـ ی ن
ـئول� بهداشـ تـی بــه ایــن موضــوع کــه در اکـ ثـر افـراد مبتــا تــا
یمشــود کمتوجــه بودنــد و
 5ایل  14روز عالئــم ابتــا آشــکار ن 
ً
این شیوع موج دوم ویروس را در ایران کلید زد .مضافا اینکه،
هیــچ اقــدام ملمــوس و یکپارچـهای جهــت ردیـ بـا� افـرادی کــه بــا
مبتالیان تماس داشــتند صورت نگرفت ،درحایلکه همزمان
در ســایرکشــورها ،ازجملــه ترکیــه ،هـزاران نفــر بـرای ردیـ بـا� ایــن
افراد بسیج شده بودند تا از شیوع ناخواسته و پنهان ویروس
جلوگـ یـری کننــد .عامــل چهــارم ،اطالعرسـ نـا� در ایـران نســبت
بــه ســایرکشــورها در خصــوص خطـر تا� کــه ویــروس جامعــه را
تهدید یمکرد بسیارک مرنگ بود و این مسبب ناآگایه عمویم
در مــورد ایــن خطــر و رو آوردن بــه اخبــار شــبکههای مجــازی و
شــنیدهها از ایـنوآن بــود؛ و باالخــره عامــل پنجــم ،دولــت ایـران
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کــه بــا مشــکالت عدیــده اقتصادی-مــایل روبـهرو اســت بــا اولـ ی ن
ـ�
فو�هــا و برخــاف
شــواهد مســطح شــدن منحـ نـی مبتالیــان و ت 
ین
گشا�
هشدارهای
متخصص� در اردیبهشتماه اقدام به باز ی
ت
اقتصــاد نمــود ،غافــل از اینکــه کاســیهای پیــش گفتــه شــده
ً
ش�ایــط را آمــاده ب ـرای مــوج دوم و احتمــاال مــوج ســوم شــیوع
ویــروس در جامعــه کــرده بــود.
برونرفت از بحران
صفحــات تاریـ ـ ــخ حکایــت از ایــن واقعیــت دارد کــه رهـ بـران،
اعــم از حکمرانــان ،سیاســیون و کارگ ـزاران ،در عبــور از
نهــا کلیدیتریــن نقــش و مســئولیت را بــر عهــده دارنــد.
بحرا 
ن
بهعبارتدیگــر ،رابطــه نزدیــی بـ یـ� کیفیــت تصمی مگـ یـری
در بح ـران و مـ ی زـ�ان موفقیــت در حــل بح ـران وجــود دارد .ایــن
فرضیــه در بح ـران شــیوع هم هگـ یـر ویــروس کرونــا بهوضــوح
تائیــد شــد؛ امــا واقعیــت امــر ایــن اســت کــه رهـ بـران و مدی ـران
در خــأ تصمی مگـ یـری نیمکننــد؛ بلکــه تابــع محییطانــدکــه در
گ
ـد� یمکننــد .در جامع ـهای کــه نگــرش و رفتــار بـ خ
ـر� از
آن زنـ
شــهروندان بــر منافــع خــود و خانــوادهاش متمرکــز اســت ،فــارغ
ت
تبعا� بر سایر اعضای جامعه
از اینکه تبعات رفتارشان چه
دارد ،نباید انتظار داشت که آنها ت
ح� در بحرانها سفرهای
ب�شــهری خــود را بــه تعویــق بیندازنــد و در شــهر تــردد و یــا در
ی ن
جم عهــای بــزرگ ش�کــت نکننــد .درواقــع ،اگــر ق ـرار بــود پنــد و
انــدرز رفتــار انســانها راکنـ تـرل کنــد ،دیگــر جوامــع بـ شـری نیــازی
ـ� نداشــتند� .ض ورت وجــود قانــون نـ ش
بــه وضــع قوانـ ی ن
ـا� از
ایــن واقعیــت اســت کــه همــواره بخـ شـی از هــر جامعـهای نــاآگاه
یــا خودمحــور اســت و نیمخواهــد بــه هنجارهـ یـا� کــه حافــظ
منافــع جمــی اســت تــن در دهــد .لــذا بـرای مقابلــه بــا اینگونــه
هنجارشکن هاســت کــه تصویــب قوانـ ی ن
ـ� بهموقــع و شــفاف و
مهمتر از آن ،اجرای قاطعانه آنها �ض ورت یمیابد .متأسفانه
چکــدام از ایــن دو درکشــور مــا ظهــور و حضــور بهموقــع و
هی 
جامع پیدا نکردند ،ت
ح� در مواردی که مرکز مقابله با ویروس
کرونــا دســتورالعملهای شــفاف در مــورد پرهـ ی زـ� از تجمعــات
و یــا اســتفاده از ماســک صــورت را صــادرکــرد ،عــده کثـ یـری از
هموطنــان بــه رفتــار ملوکالطوایـ فـی و قبیلهگونــه خــود ادامــه
دادند ،چرا؟ چون بهندرت ین�وی پلیس و انتظایم در شهرها
خــود را موظــف بــه اعمــال ایــن دســتورالعمل ها یمدیدنــد.
بهعبارتدیگــر ،قانــون در غیــاب بازخواســت ،هشــدار ،تذکــر،
بازداشــت و جریمــه ،رفتــاری را تشــویق کــرد کــه بــه انتقــال
و شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور دامــن زد .لــذا ،اگــر زمـ نـا�
باشــد کــه عوامــل نظـ ت
ـار� بایــد مقتدرانــه و ّ
مرصانــه در جامعــه
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اعمال قانون کنند ی ن
گ�ی است؛ بحر نا� که
هم� بحران همه ی
تهدیدی جدی و واقیع برای کشور محسوب یمشود .البته،
گســازی در تغیـ یـر باورهــا ،نگــرش و رفتــار فــردی
از نقــش فرهن 
گســازی فرآینــدی درازمــدت اســت
نبایــد غافــل شــد ،امــا فرهن 
ق
تأث�اتــش یط یــک یــا
کــه اگــر برنام هریز 
یشــده و منطــی باشــد ی
ن
یمشــود؛ زمــا� کــه در بح ـران هم هگـ یـری در
دو نســل نمایــان 
اختیــار نداریــم.
یمتــوان ســه ســناریو را ب ـرای بح ـران
بــا توجــه بــه آنچــه رفــت ،
گ
ّ
متصور شد .سناریوی اول عدم هماهن� و اتفاق نظر
فعیل
در مدیریــت بح ـران .در ایــن ســناریو ،انــرژی و وقــت رصف
رقابــت و مقابلــه بـ ی ن
ـ� ین�وهــای مخالــف و متخاصــم شــده و
یمشــود .ســناریوی دوم،
نتایــج مثبـ تـی شــامل حــال مــردم ن 
گ
ّ
هماهن� سیستیم و تصویب دستورالعملها ،بدون جدیت
یو� است که در آن اهمیت
در اجرایشان .این توصیف سنار ی
و �ض ورت یپ�وی از دستورات مرکز فرماندیه تفهیم شده و
ابهامــات بــه حداقــل یمرســند ،امــاکمــاکان اقلیـ تـی از شــهروندان
ّ
مصمــم بهدلخــواه خــود
در غیــاب عوامــل اج ـر یا� مقتــدر و
رفتــار یمکننــد .ایــن ســناریو نـ ی زـ� در هم هگـ یـری تأثـ یـرات مثبــت
محــدودی دارد .ســناریوی ســوم ،وضعیـ تـی اســت کــه در آن
گ
عــاوه بــر هماهنــی سیســتیم ،رهـ بـران خــود الگــوی مناسـ بـی
برای مردماند ،اطالع ن
رسا� آگایهبخش و ب�طرفانه و مستمر
ـگ�انه وکنـ تـریل بــه
صــورت 
یمگـ یـرد و دســتورالعملهای پیشـ ی
جدیت هرچهتمامتر به اجرا دریمآیند .بهعبارتدیگر ،نهتنها
ارکان مســئول مدیریــت بحـران هماهنــگ عمــل یمکننــد ،بلکــه
یمشــوند و مطابــق
مجریــان قانــون ملــزم بــه پرهـ ی زـ� از تســاهل 
بــا دســتورالعملهای صادرشــده ،مــردم را موظــف بــه پـ یـروی
شهــای قهرآمـ ی زـ� بــا
نهــا کــرده و در صــورت تخلــف بــا رو 
از آ 
متخلفان برخورد یمکنند .این وضعیت مستلزم ،حضور این
ین�وها در تمام گذرگاهها و معابر شهری و برونشهری است؛
ق
اتفــا� کــه درکشــورهای موفــق درکنـ تـرل ایــن بحـران رخ داد و
ن
خســارتهای ن
رویح-روا� بر مردم را به حداقل
جا� ،مایل و
رســاند.
امــا ســناریوی ســوم فقــط بــه وظائــف و مســئولیتهای
نطــورکــه واحــد
یمشــود ،بلکــه آ 
ین�وهــای انتظــایم محــدود ن 
امــور اقتصــادی و اجتمــایع ســازمان ملــل متعهــد ()2020
تأکید دارد ،شامل ایفای نقش پ ررنگتر و محسوستر سایر
یمشــود ،چراکــه
کارکنــان دولــت ،ازجملــه دانشــگاهیان ،نـ ی زـ� 
مردم در بحرانها بیشازپیش به خدمات عمویم نیاز دارند و
به عملکرد نهادهای ت
دول� حساساند .مهمترین این نقشها
در هم هگــری کنـ ن
ـو� ادامــه ارائــه خدمــات ،اطالعرسـ نـا� و
ی
ش
آگایه ش
اه�دی در �ایط بحران و
بخ� ،تفکر و برنام هریزی ر ب

گ�ی
مقابله دو موجود هوشمند در همه ی

آشوب ،ارتقا ش
م�وعیت و اعتبار و دولت ،تخصیص عادالنه
گ
ن
ره�ی مبت�
منابع و حســابریس به چگون� مرصف منابع و ب
بــر همــکاری و شبک هســازی اســت .بهمنظــور ایفــای مؤثــر ایــن
نقشها ،کارکنان دولت باید بیشازپیش فداکار ،قابلاعتماد،
ریس ـکپذیر ،تطبیقپذیــر ،خــاق ،شــفاف و مســئولیتپذیر
ف
تقــدم،
باشــند ،از دانــش و مهــارت کا� برخــوردار باشــند ،ثاب 
همــدل و مشــارکتجو بــوده و قابلیــت اســتفاده از فنــاوری را
طمـ شـی خدمــات عمــویم کــه
داشــته باشــند .بــر ایــن اســاس ،خ 
تهــا توصی ـ ه یمکنــد عبارتانــد از:
ســازمان ملــل بــه دول 
• توسعه جامع قابلیتهایکارکنان دولت
• نهادین هســازی هشــداردیه زودهنــگام ،برنام هریــزی
گ
اضط ـراری ،آمــاد� و واکنــش رسیـ ـ ــع در نهادهــای ارائهدهنــده
خدمــات عمــویم
• همــکاری شــبکهای ،تســهیم و یادگـ یـری از اقدامــات موفــق
و اشــتباهات ب ـرای آماد هســازی بهـ تـر نهادهــای دولـ تـی در
نهــای آینــده
یهــا و بحرا 
گ� 
همه ی
• تأکیــد بــر پــرورش رهـ بـری مســئول ،پاســخگو ،حســاس و
مردممحــور در نهادهــای دولـ تـی و
• ین
گ�یها و بحرانها
تأم� منابع مایل قبل از وقوع همه ی
بــا توجــه بــه آنچــه رفــت چنــد ســؤال کلیــدی قابــل طــرح اســت،
ازجمله اینکه به چه ی ز
گ�ان و عامالن
م�ان مجموعه تصمیم ی
اج ـر یا� کشــور بــه هشــدارها توجــه و توصی ههــای جامعــه
پزشــی را عملیـ تـا� یمکننــد؟ تصمی مگـ یـری علم محــور اســت
یــا ســیایس؟ جامعــه علــی کشــور چــه نقـ شـی در ایــن بح ـران
ایفــا کــرده و آیــا ایــن نقــش متناســب بــا واقعیــات و الزامــات
ـئول� اسـ ن
بحـران بــوده اســت؟ و در ســطح اســتان ،آیــا مسـ ی ن
ـتا�
ســهیم از مدیریــت بح ـران ب ـرای دانشــگاهیان قائــل هســتند؟
قهــای فکــر
آیــا منتخـ بـی از صاحبنظ ـران دانشــگایه بــه اتا 
ً
یمشــوند؟ مثــا ،آیــا بــا توجــه بــه
و فرمانــدیه اســتان دعــوت 
اهمیــت رفتــار شــهروندان در کنـ تـرل شــیوع ویــروس کرونــا بــا
رفتارشناســان دانشــگایه و یــا راجــع بــه تاثـ یـرات ایــن هم هگـ یـری
ن
رویح-روا� مــردم و اقتصــاد
بــر رفتــار اجتمــایع و ش�ایــط
خانــواده و کس ـبوکار بــا جامعهشناســان ،روانشناســان و
اقتصاددانــان جامعــه علــی اســتان مشــورت شــده اســت؟
تردیدی نیســت که روشهای آزمونوخطا ،ازهمگســیخته و
دیرهنــگام چــاره برونرفــت از ایــن بحـران نیســت ،بلکــه اجـرای
برنامـهای راهـ بـردی ،همهجانبــه ،شــفاف و منســجم راه نجــات
مــردم و اقتصــاد جوامــع ،ازجملــه ایـران ،از ایــن بحـران اســت و
تــا موقــی کــه مراکــز فرمانــدیه و اجـرا� بحـران تــن بــه اینچنـ ی ن
ـ�
ی
ت
مدیری� ندهند باید شاهد موجهای بعدی شیوع این
رویکرد
ت
هم هگـ یـری و هزین ههــا و تلفــات بیشــر آن باشــیم.
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سیاستگذاری و برنامهریزی
دانشگاهها در عصر کرونا و پساکرونا
گ
احمد موسیم | کارشناس مسئول گروه مطالعات و برنامهریزی فرهن� -اجتمایع
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الف -مقدمه
نگـ یـرکل جهــان شــده اســت ،در
ایــن روزهــا ویــروس کرونــا دام 
ایــن راســتا عــاوه بــر توجــه بــه جنب ههــای پزشــی و اقتصــادی
گ
ایــن ویــروس ،توجــه بــه ابعــاد فرهنــی و اجتمــایع آن نـ ی زـ� از
اهمیت به سز یا� برخوردار است .با شیوع این ویروس عالوه
بــر تبعــات فــوق ،شــاهد دگرگــون شــدن نظــم جهـ نـا� بــوده و
نهــای
نهــای پ ـسازآن یــا بــه تعبـ یـری «بحرا 
بایــد منتظــر بحرا 
.
پســاکرونا» باشــیم ازای ـنرو کشــورها ،نیازمنــد اتخــاذ
سیاستهای عالمانهای بر پایه «دانش» و «پژوهش» برای
شهــای نـ ش
ـا� از ایــن پانــدیم هســتند.
مقابلــه بــا چال 
در ای ـران نـ ی زـ� ماننــد دیگــرکشــورها ،بح ـران کرونــا فراگـ یـر شــده
یهـ یـا�
و متناســب بــا آن بایــد سیاس ـتگذاریها و برنام هریز 
گ�د تا نرخ شیوعکاهش یابد و صیانت جان شهروندان
انجام ی
.
حفــظ گــردد یــی از مراکــز تجمــع و فعالیــت ،دانشــگاهها
ً
هســتند .تقریبــا  2800نهــاد ،مؤسســه آمــوزش عــایل و نزدیــک
بــه پنــج میلیــون دانشــجو در ایـران وجــود دارد .از طــرف دیگــر
انقــاب صنعـ تـی چهــارم در حــال روی دادن اســت و ش�ایــط
بــه وجــود آمــده بــر اثــرکرونــا باعــث شــده اســت کــه اهمیــت
بهصــورت واقــی ملمــوس شــود .کا رهـ یـا� کــه
فضــای مجــازی 
دانشجویان در دوره قبل بهصورت حضوری انجام یمدادند،
ـای� انجــام شــود.
اکنــون بایــد از طریــق فضــای سـ ب
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پژوهــش ،آمــوزش و فرهنــگ دانشــگایه در عــر اطالعــات بــا
یهــای جدیــد ،مــدل جدیــدی از دانشــگاه را ب هنــام
کمــک فناور 
ز
ن
هم� راستا ین�دانشگاه
دانشگاه شبکهای شکل داده است .در ی
ت
فــردویس پیـ شـرو در اســتفاده از فضــای مجــازی و بس�ســازی
جهــت بهرهگـ یـری از ایــن فضــا و تعامــل بــا دانشــجویان اســت.
تهــای آمـ ش
ـوز� ،پژوهـ شـی،
نکــه تمــایم فعالی 
عــاوه بــر ای 
فرهنـ گـی -اجتمــایع و دانشــجو� دانشــگاه فــردویس بــا همـ ی ن
ـ�
ی
یمگـ یـرد.
ش�ایــط (مجــازی و شــبکهای) صــورت 
ـای�
بهطورکیل دانشــگاه به لحاظ شــکیل دانشــگاه مجازی و سـ ب
ـوا� دانشــگاه شــبکهای مبنــا ق ـرار
خواهــد بــود و از نظــر محتـ ی
دارد .ذکــر ایــن نکتــه بســیار �ض وری اســت کــه اگــر دانشــگایه
تنهــا بــر جنبــه آمــوزش تأکیــد کنــد ،بــه مراکــز فـ نـی و حرف ـهای
یمگــردد و اگــر بــر پژوهــش تمرکــز کنــد ،بــه ســمت
نزدیــک 
گ
ً
پژوهشــکدهها و مراکــز رشــد یمرود و اگــر انحصــارا فرهنــی
باشــد ،شــبیه نهادهــای سـ ت
ـن� خواهــد بــود؛ بنابرایــن دانشــگاه
محیط تعامالت پویای دانشــجویان ،اســتادان و پژوهشــگران
و مرتبــط بــا حلوفصــل مســائل جامعــه و دولــت اســت.
در این جســتار ابتدا به پیشــینه فعالیتهای مرتبط با بحران
کرونــا (تصمیمــات اتخــاذ شــده توســط چنــد دانشــگاه خــارج
از کشــور پــس از شــیوع ویــروس کرونــا و تجربیــات بـ خ
ـر� از
تأث�ات
دانشگاههای برترکشور) ،اشاره خواهیم کرد .سپس
ی گ
تهــای آمـ ش
ـوز� ،پژوهـ شـی ،فرهنــی-
ایــن بح ـران بــر فعالی 
ـجو� در دانشــگاهها را بــرریس نمــوده و در
اجتمــایع و دانشـ ی
ها� که ب ه سبب بروز این بحران برای دانشگاه
ادامه فرصت ی
یمشــود را برخواهیــم شــمرد.
ایجــاد 
ب -پیشینه
یافتههای حاصل از برریس اقدامات چند دانشگاه جهان در
ش�ایــط بحـران کرونا
آنجا�کــه
�ســابقه بــودن ش�ایــط پیشآمــده و از ی 
بــا توجــه بــه ب 
تصمی مگـ یـری و عکسالعمــل در چنـ ی ن
ـ� ش�ایــی منــوط بــه
اســتفاده از تجــارب زیســته و اطــاع از نحــوه عملکــرد دیگــر
جوامــع دانشــگایه اســت ،در ایــن بخــش بــه بــرریس اقدامــات
نهــا بــا
مجــازی چنــد دانشــگاه مشــهور جهــان و نحــوه مقابلــه آ 
ایــن ش�ایــط پرداختیــم.
کم�یـ ـ ــج-
دانشــگاههای مــورد بــرریس هــاروارد -آکســفورد -ب
منچسـ تـر -ملبــورن -آمسـ تـردام -تپ�زبــورگ و...
ش
ش
پژوه�
آموز� و
•
...
 -1برگزاری کالسها ،سمینارها ،جلسات دفاع و بهصورت
مجازی (تمایم دانشگاههای مورد برریس)؛
حهــای فـ شـرده آمـ ش
نهــای حضــور و
ـوز� بــه مکا 
 -2ارســال لو 
اقامت دانشجویان (خوابگاهها و منازل) (تمایم دانشگاههای

مــورد بــرریس).
گ
• فرهن�
 -1ایجاد و طرایح یک سایت و صفحه مختص به اطالعات
علیم ،رفتاری ،مایل و ...کرونا و قرار دادن لینک آن در سایت
ت
آمس�دام)؛
کم�ی ــج،
اصیل دانشگاه (دانشگاه هاروارد ،ب
ت
تهــای بهداشــی و
 -2ارائــه اطالعــات گسـ تـرده دربــاره مراقب 
گ
رفتاری در همه زمینهها و موقعیتهای روزانه زند� (تمایم
دانشــگاههای مــورد بــرریس)؛
 -3تهیه و ارائه گزارش اطالعات علیم دانشگایه در رابطه با
ویروس کرونا (تمایم دانشگاههای مورد مطالعه)؛
بس� ت
 -4تشکیل یک ت
این� تن� برای جمعآوری تجارب زیسته
(کم�ی ــج)؛
اجتمایع دانشجویان در زمان بحران گکرونا ب
 -5ارائــه برنام ههــای آنالیــن فرهنــی و مشــاورهای (الیــو،
(کم�یـ ـ ــج ،ملبــورن)؛
اســکایپ و )...
ب
خ�یــه در دانشــگاه و ارســال کمــک بــه
 -6تشــکیل گروههــای ی
(کم�یـ ـ ــج)؛
نیازمنــدان ب
�ض
 -7ارســال ایمیــل حــاوی اطالعــات وری و مفیــد ب ـرای
دانشــجویان و کارکنــان در زمــان بح ـران کرونــا (منچسـ تـر،
ملبــورن).
• مشاوره
ن
 -1ارائــه خدمــات مشــاوره و پشــتیبا� بــه دانشــجویان ســاکن
خوابــگاه (هــاروارد).
• رفاه و سالمت
 -1حمایت مایل از دانشجویان مبتال بهکرونا؛
 -2شناسـ یـا� دانشــجویان مبتــا بــه کرونــا یــی از مؤثرتریــن
اقدامـ تـا� اســت کــه بـ خ
ـر� از دانشــگاهها موفــق بــه انجــام آن
کهــای مــایل در قالــب خدمــات رفــایه
شــدهاند و پـ یـرو آن کم 
ب ـرای ایــن دســته از دانشــجویان تعریــف شــده اســت؛
 -3حــذف و یــا تخفیــف شــهریه دانشــجویان ب ـرای تــرم آینــده
(کم�ی ــج).
ب
یافت ههــای حاصــل از بــرریس اقدامــات چنــد دانشــگاه برتــر
کشــور در ش�ایــط بح ـران کرونــا
پــس از فراگـ یـری کرونــا در کشــور ،چنــد دانشــگاه برتــر کشــور
تصمیــم گرفتنــد بــا تشــکیل خوش ـههای فکــری ضمــن ارائــه
راهکارهــای جـ بـران خســارت نـ ش
ـا� از ایــن بح ـران ،تحلیــی
واقــی از تحــوالت ایـران پــس ازکرونــا ارائــه دهنــد .فراگـ یـری ایــن
نقــدرگسـ تـرده بــوده کــه ایــن دانشــگاهها
بحـران در ایــن مــدت آ 
در تعامــل بــا یکدیگــر ،ضمــن ایجــاد خوش ـههای فکــری ،بــه
شهــای موجــود در ابعــاد مختلــف
بشــنایس چال 
رساغ آسی 
ایده دانشگاه «51
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اقتصــادی ،اجتمــایع ،ی ن
ب�الملــی و اســتخراج راهکارهـ یـا� بـرای
برونرفــت از مشــکالت رفتهانــد.
ت
دانشــگاه ته ـران ،دانشــگاه شــهید بهشــی ،دانشــگاه عالمــه
طباطبا� ،دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد تاکنون برای
ی
مقابلــه علــی و تخصــی بــاکرونــا و ایجــاد خوشـههای فکــری
گ
و مقابله با بحرانهای پساکرونا اعالم آماد� کرده و بسیاری
تهــای ویــژه گرفتــه وکارگروههــای
از اف ـراد دانشــگایه مأموری 
تخصــی بهفوریــت تشــکیل دادنــد کــه در گ ـزارش زیــر بــه
فعالیتهای این پنج دانشگاه در زمینه ارائه راهکارهای علیم
در زمــان حــا�ض و همچنـ ی ن
نهــای پســاکرونا
ـ� مقابلــه بــا بحرا 
اشــاره شــده اســت.
دانشــگاه ته ـران ســه خوشــه فکــری را فعــال نمــوده و چهــار
راهــکار علیم-اقتصــادی را ارائــه کــرده اســت:
 -1انجام خ
جها درباره تعطییل نتایج؛
بر� نظرسن�
 -2برریس ی ز
م�ان تابآوری اقتصادی خانوادهها؛
جها حــایک از یــک اتفــاق مهــم اســت؛ بــه نظــر
 -3نظرســن�
ن
یمرســد از تعــداد افـرادی کــه اعتمــاد پایـ یـ� بــه آمارهــای رســی
داشــته باشــند ،کــم و تــا حــدی بــه رضایــت مــردم از دولــت
افــزوده شــده اســت؛
 -4بــرریس آثــار شــیوع ایــن ویــروس را در خــارج و داخــل کشــور
مــورد بــرریس قـرار یمدهنــد؛
 -5ارائه چهار راهکار برای مقابله باکرونا به هیأت دولت این
راهکارهــا عبارتانــد از :الــف -حمایــت از اقتصــاد و اشــتغال،
تهــای تولیــدی کــه در ش�ایــط کنـ ن
ـو�
ب -حمایــت از فعالی 
خواســتار تعطیــی کارگا ههــا و بـ خ
ـر� کارخان ههــای مرتبــط بــا آن
تهــای اجتمــایع صاحبــان بـ خ
ـر� مشــاغل،
هســتند ،ج -حمای 
د -استفاده از ظرفیت گفتوگوهای اجتمایع برای تدوین و
لهــا.
اج ـرای راهح 
ت
دانشــگاه شــهید بهشــی شــش خوشــه فکــری را در دســتورکار
خــود ق ـرار داده اســت .خوشــه نخســت مربــوط بــه مســائل
زیســت علــی فنــاوری اســت .خوشــه دوم ،درگـ یـر مســائل
ط ـرایح و تولیــد انــواع دســتگاههای مــورد اســتفاده در حــوزه
مقابلــه بــا کرونــا اســت.
ق
خوشــه ســوم مربــوط بــه مســائل حقــو� اســت و خألهــا و
ق
نواقص نظام حقو� درمواجهه با آثاراین پدیده وراهکارهای
جـ بـر نا� عــام و خــاص بـرای خســارات مــادی و معنــوی نـ ش
ـا� از
ایــن بحـران را مــورد بــرریس قـرار یمدهــد.
ن
ت
خوشــه چهــارم مربــوط بــه مســائل اجتمــایع ،روا� و تربیــی
است که از دو منظر روانشنایس و جامعهشنایس به برریس
»52ایده دانشگاه

مســائل رفتارهــای انفـرادی و جمــی در مواجهــه بــا ایــن رخــداد
یمپــردازد.

خوشه پنجم به مسائل اقتصادی-سیایس مربوط یمشود و
بــه بــرریس مســائل اقتصــادی و ســیایس مرتبــط بــا ایــن رویــداد
ق
شهــای اخــا� آن را
یمپــردازد و خوشــه ششــم ،کرونــا و چال 

بــرریس یمکنــد.
ها� اســت
ه
ـگا
ـ
ش
دان
ـر
ـ
گ
دی
از
ـا�
ـ
ب
طباط
ـه
دانشــگاه عالمـ
ی
ی
ت
کــه یمخواهــد از طریــق دو خوشــه مشــور� پویل-بانــی و
ت
سیاس� به دولت ارائه دهد.
ارتباطات و رسانه ،توصیههای
ش
ین
همچن� چندین طرح پژوه� مرتبط با کرونا
این دانشــگاه
را از طریــق دانشــکدههای خــود دنبــال یمکنــد.
 -1انجــام طــرح «مطالعــه تطبیـ قـی سیاسـتهای پــویل و مــایل
نهادهــای ناظــر ی ن
ب�الملــی و نقــش دولــت و بانــک مرکــزی
جمهــوری اســایم ای ـران در جهــت حمایــت از نظــام بانــی و
کس ـبوکارهای درگـ یـر بــا ویــروس کرونــا»؛
 -2انجــام طــرح «تحلیــل محتــوای رســانهها دربــاره نـ شـر اخبــار
مربــوط بــه شــیوع ویــروس کرونــا»؛
ت
نشــناخ� بیمــاری کرونــا و
 -3انجــام طــرح «واکاوی ابعــاد روا 
نشـ ت
ـناخ�»؛
ـگ�ی و کنـ تـرل آســیبهای روا 
اه�دهــای پیشـ ی
ر ب
ش
 -4انجام طرح پژوه� «بحران کرونا و بدنمندی انسان»؛
 -5انجــام طــرح «مطالعــه مقایسـهای نقــش ین�وهــای مســلح
در مواجــه بــا بحـران کرونــا :راهکارهـ یـا� بـرای جمهــوری اســایم
ایـران»؛
ن
 -6همچنـ یـ� دانشــکدههای مختلــف ایــن دانشــگاه قـرار اســت
«زمین ههــای افزایــش حساســیت و مشــارکت مــردم دربــارهی
ـگ�ی از شــیوع ویــروس کرونــا»« ،رونــد زیســت اجتمــایع
پیشـ ی
و کرونــا»« ،تبعــات شــیوع ویــروس کرونــا بــر اقتصــاد ای ـران
شهــای ف ـراروی بخــش
و راهکارهــای مقابلــه بــا آن» و «چال 
گردشگری در دوران گذار از بحران کرونا و راهکارهای مقابله
بــا آن» را مــورد بــرریس و پژوهــش ق ـرار دهنــد.
گ
دانشــگاه تربیــت مــدرس و مصوبــات فرهن�-اجتمــایع و
ـجو�
دانشـ ی
 -1پروتــکیل از ســوی واحــد بهداشــت و درمــان ب ـرای پیشـ بـرد
موضــوع در دانشــگاه بــا لحــاظ تمــایم جنب ههــای احتمــایل و
اعــام آن بــه رئیــس ســتاد تصویــب شــد؛
 -2مقرر شد دستورالعمل تهیهشده از سوی مرکز بهداشت
و درمان باید بهصورت نب� در ورودی دانشــگاه و دانشــکدهها
نصب گــردد؛
 -3برای بازگشت یا عدم بازگشت دانشجویان به خوابگاهها
گ�ی شود؛
پس از تعطیالت نوروز تصمیم ی
دانشجو�
 -4بر لزوم استفاده از ظرفیت انجمنهای علیم
ی
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بهویژه رشتههای تخصیص مرتبط با بیماری کرونا و حضور
گ
نهــای علــی در ســتاد
نماینــده معاونــت فرهنــی و انجم 
ن
ـگ�ی از ویــروس کرونــا تأکیــد شــد؛
اطالعرســا� و پیشـ ی
 -5بــر اســتفاده از ظرفیــت ســالنهای ش
ورز� دانشــگاه جهــت
گ
امــور بهداشـ تـی و درمـ نـا� دانشــگاهیان بــا هماهنــی مرکــز
بهداشت و درمان در صورت نیاز و ش�ایط خاص تأکید شد.
غذا�» و «حکمر نا� پساکرونا»
دانشگاه آزاد و بحث «امنیت ی
ـذا� و
پیشــنهادهای دانشــگاه آزاد در دو محــور امنیــت غـ ی
حکم ـر نا� پســاکرونا مطــرح شــده اســت:
نکــه بـ خ
ـر� از کس ـبوکارهای آنالیــن در
 -1بــا توجــه بــه ای 
دســتور کار پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ق ـرار دارد؛
غذا� در تعامل با سازمان اوقاف و بنیاد
 -2در بحث امنیت ی
مســتضعفان بخـ شـی از بــذر صی�فجــات داخــل کشــور تولیــد
شود؛
تهــای اندیش ـهورز ایــن دانشــگاه بــر روی موضوعــا�ت
 -3هیأ 
ق
چــون تغیـ یـرات در نظــام حقــو� ،نظــام ســیایس ،نظــام
گ
اقتصــادی ،مســائل فرهنــی و… در دوران پســاکرونا تمرکــز
نمایــد؛
تهــای اندیش ـهورز بــه پرس ـشها و مســائل دیـ نـی
 -4هیأ 
ب هصــورت تخصــی اندیشــیده و حاصــل آن پــس از طــرح در
یسهــای ترویــیج در اختیــار مســئوالن نظــام ق ـرار خواهــد
کر 
گرفــت.
تهــای آمـ ش
ـوز� ،پژوهـ شـی،
ج -تأثـ یـرات شــیوع کرونــا بــر فعالی 
گ
ـجو�
فرهن�-اجتمایع و دانشـ ی
ش
آموز�
تأث�ات شیوع کرونا بر فعالیتهای
 -1ی
• لزوم برگزاری کالسها بهصورت مجازی؛
ش
آموز� :آموزش در دانشگاه
• شبکهای شدن فعالیتهای
شــبکهای از حالــت رســی و انعطافناپذیــری خــارج شــده و
انتخــاب دروس ب هصــورت آزاد ،شــناور و ی ن
ب�رشــتهای خواهــد
بــود؛
ش
تهــای
تهــای آمــوز� :برگـزاری فعالی 
• جمــی شــدن فعالی 
آمـ ش
ـوز� ب هصــورت مجــازی مســتعد بــروز روحیــه فردگ ـر یا�،
فضــای رســی ،خشــک و یکطرفــه اســت کــه بایــد ب هســمت
جمــی شــدن تغیـ یـر مسـ یـر یابــد؛
ش
• ین
ب�الملیل شدن فعالیتهای آموز�؛
ن
• آموزش همگا� آحاد جامعه توسط دانشگاه.
ش
پژوه�
تاث�ات شیوعکرونا بر فعالیتهای
 -2ی
• انجام پژوهشها بهصورت مجازی؛
تهــای پژوهـ شـی( :همانگونــه کــه در
• جمــی شــدن فعالی 
ش
تهــای
تهــای آمــوز� اشــاره شــد) فعالی 
خصــوص فعالی 
ز
یمشــود نـ یـ� مســتعد
پژوهـ شـی کــه ب هصــورت مجــازی برگ ـزار 

بــروز روحیـهی فردگـر یا� ،فضــای رســی ،خشــک و یکطرفــه
اســت کــه بایــد ب هســمت جمــی شــدن تغیـ یـر مسـ یـر یابــد؛
ش
• ین
پژوه�؛
ب�الملیل شدن فعالیتهای
تهــای
تهــای پژوهـ شـی :فعالی 
• شــبکهای شــدن فعالی 
ش
پژوه� در دانشــگاه شــبکهای میانرشــتهای و ســیال خواهد
بــود؛
م�بــاز بــودن دســتاوردهای پژوهـ شـی :انتشــار نتایــج
• ت ن
شهــای مختلــف
حهــای مطالعـ تـا� و پژوهـ شـی بــه رو 
طر 
ت
لهــا و )...و دســریس آزاد ب ـرای اســتفاده
(ســایتها ،کانا 
همـ ن
ـگا� ،از مؤلف ههــای زمــان پیــش رو اســت.
گ
تهــای فرهن�-اجتمــایع و
 -3تأثـ یـرات شــیوع کرونــا بــر فعالی 
دانشــجو�
ی گ
تهــای
ـجو� درکنــار فعالی 
ـ
ش
دان
و
ـایع
ـ
م
اجتفرهن�
بخــش
ی
ش
مجــازی و ارائــه خدمــات مشــاوره و آمــوز� نبایــد از واقعیــت
ـای�
فاصلــه بگـ یـرد .واقعیــت ایــن اســت کــه هــر مقــدار جهــان سـ ب
قدرتمنــد و اثربخــش باشــد ،امــا انســان موجــودی اجتمــایع
تهــای
ـای� و فعالی 
اســت .بهرغــم همــه فوایــد محیــط سـ ب
ش نکــردن حــوزه عمــویم و
مجــازی ،آنچــه اولویــت دارد ،فرامــو 
تقویت حضور دانشجویان در دانشگاه است .پس از بحران
ـای�ی و کــم
کرونــا بــه علــت سیاســت قرنطینــه ،انزواهــای سـ ب
گ
آی�هــای جمــی ،دانشــجویان بــا افــرد�
شــدن مناســک و ی ن
گ
مواجــه خواهنــد شــد .افــرد� و یــأس اجتمــایع و ســیایس
درصور�کــه اقدامـ تـا� ب ـرای احیــای حــوزه عمــویم و تقویــت
ت
حضــور اجتمــایع دانشــجویان اندیشــیده نشــود ،افزایــش
خواهــد یافــت .بح ـران شــیوع کرونــا ،تنهــا را هحــل پزشــی یــا
روانشنایس ندارد ،بلکه ابعاد سیایس ،اقتصادی و اجتمایع
دارد کــه از اکنــون بایــد ب ـرای آن سیاس ـتگذاری انجــام داد.
گ
ب هطــور خالصــه در سیاسـتگذاری بخــش فرهن�-اجتمــایع
ـجو� مــوارد زیــر یمتوانــد انجــام گـ یـرد:
و دانشـ ی
 .1ت
گســازی جهــت حرکــت بــه ســمت
بس�ســازی و فرهن 
تشــکیل دانشــگاه شــبکهای و مجــازی؛
 .2توجــه بــه حــوزه عمــویم و عــدم انفــکاک کامــل دانشــجویان
از دانشــگاه؛
ش
 .3سیاس ـتگذاری بهمنظــور اســتفاده از �ایــط پیــشرو و
اســتفاده از تجــارب دیگــر دانشــگاهها؛
 .4خ
بر� فرایندها مانند درخواست اسکان ،مشاوره ،تغذیه،
شهـ یـا� از
بهداشــت ،مجــوز انجــام فعالیــت ،نظــارت و بخ 
آمــوزش بایــد ت
الک�ونیــی و نیمهحضــوری گــردد؛
گ
دانشجو� فعال و
 .5کارشناسان بخش فرهن�-اجتمایع و
ی
ایده دانشگاه «53
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متناســب بــا عــر دیجیتــال مــورد نیــاز اســت؛
تهــای فرهنـ گـی بسـ تـرهای ی ن
ب�الملــی پیــدا یمکننــد و
 .6جه 
گ
متولیــان فرهنــی تســاهل و مــدارای الزم را نیــاز دارنــد؛
گ
ـجو� بــر بسـ تـر
 .7فعالی 
تهــای فرهن�-اجتمــایع و دانشـ ی
تهــای
طزیســت ،توانمندســازی دانشــجویان ،فعالی 
محی 
مربــوط ب هســامت و بهداشــت اولویــت یمیابــد؛
 .8بزرگتریــن اشــتباه ،فــردی و پزشــی قلمــداد کــردن تحــول
اخـ یـر و جســتجوی را هحــل از منظــر انحصــاری ایــن رشــتهها
اســت؛
گ
ن
آی�نام ههــای فرهن�-اجتمــایع و
 .9نیــاز بــه اصــاح و تغیـ یـر ی
ـجو� �ض وری اســت.
دانشـ ی
د -وظایف دانشگاهها در زمان شیوع کرونا و پساکرونا
وظایف دانشگاهها در زمان شیوعکرونا
 -1بــا توجــه بــه اســتقرار نســل ســوم دانشــگاهها ،اســتفاده از
ظرفیــت فضــای مجــازی اجتنابناپذیــر اســت؛
 -2شیوع کرونا به تعطییل ش
بخ� از فعالیتها و مؤسسات
در جامعه منجرگردیده و در این حال دانشگاه باید بتواند با
اخــذ تصمی مهــای راهـ بـردی ،بــه بقــای خــود ادامــه داده و از ایــن
بحران با موفقیت عبورکند؛
 -3دانشــگاه ب ـرای حفــظ بقــای خــود بایــد بتوانــد ارتباطــش
را بــا تمــایم ذینفعــان خــود ،باألخــص دانشــجویان خـ ج
ـار� و
ین
ب�الملــل حفــظ نمایــد.
وظایف دانشگاهها درپساکرونا
 -1پزشیک شدن دانشگاهها :با توجه به نگاه پزشیک بهعنوان
رویکــرد غالــب در خصــوص پدیــدهی جدیــد شــیوع کرونــا،
بودج ههــا ،سیاسـتگذاریها و بــازارکار بــه ســمت رشــتههای
پزشــی ســوق داده شــده و بــه طبــع آن ،اث ـر تا� چــون غالــب
شــدن گفتمــان پزشــی از خــود ب هجــای خواهــد گذاشــت.
 -2شــبکهای شــدن دانشــگاهها :همانگونــه کــه اشــاره شــد
دانشــگاههای نســل چهــارم ،دانشــگاههای ترکیـ بـی و شــبکهای
گ
است .از ویژ�های این دانشگاهها ،سیالیت ،انعطافپذیری
بــاال ،رشــد تصاعــدی ،نامتنــایه بــودن ،خالقیــت ،ارتباطــات
زیــاد و آزادی در انتخــاب دروس و رشــتهها اســت .اســتفاده
از پدید ههــای علــی نوظهــوری چــون هــوش مصنــویع،
ً
سهــای بــزرگ در ایــن دانشــگاههاکامــا �ض وری بــه نظــر
دیتابی 
یمرســد.
 -3ی ن
ب�الملــی شــدن دانشــگاهها :بــا توجــه بــه اســتفاده از
ظرفیــت و همچنـ ی ن
ـ� هم هگـ یـری فضــای مجــازی ،تأکیــد بــر
نهــای ی ن
نهــای
ب�الملــی و اســتفاده از ظرفیــت زبا 
آمــوزش زبا 
»54ایده دانشگاه

مشـ تـرک بــا کشــورهای همســایه بایــد مــورد توجــه خــاص قـرار
گـ یـرد.
گ
ش
ش
تهــای آمــوز� ،پژوهــی ،فرهنــی-
 -4جمــی شــدن فعالی 
تهــا به-صــورت
ـجو� :برگ ـزاری فعالی 
اجتمــایع و دانشـ ی
گ
ش
ش
مجــازی در حوزههــای آمــوز� ،پژوهــی ،فرهن�-اجتمــایع
ـجو� مســتعد بــروز روحیــه فــردی ،فضــای رســی،
و دانشـ ی
خشــک و یکطرفــه اســت کــه بایــد بــه ســمت جمــی شــدن
تغیـ یـر مسـ یـر یابــد.
ن
 -5کی�فتــر شــدن بخــش پشــتیبا� دانشــگاهها :ارائــه خدمــات
پشـ ن
ـتیا� (ماننــد تغذیــه ،خوابــگاه ،بهداشــت ،حملونقــل و)...
بــه دالیــل مختلــف ب ـرای ذینفعــان دانشــگایه ،سمتوســوی
گ
فردگ ـر یا� ،مطالبــه ارتقــاء ســطح کیفیــت زنــد� ،رعایــت
بهداش�-سـ ت
ت
ـام� گرفتــه و ناگزیــر بــه ســمت
لهــای
پروتک 
کی�فتــر شــدن حرکــت خواهــد نمــود.
 -6افزایــش حــس مســئولیتپذیری اجتمــایع :حفــظ بقــاء
و تــداوم حیــات دانشــگاه در زمــان بــروز بح ـران کرونــا و
شهــای جامعــه ،منــوط بــه ایجــاد و
نگـ یـری تمــایم بخ 
گریبا 
افزایــش حــس مســئولیتپذیری اجتمــایع در قبــال مشــکالت
حاکمیـ تـی ،مــردیم و قانـ ن
ـو� اســت.
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مسعود فتاح زاده | دانشجوی ت
دک�ی جامعهشنایس اقتصادی

مقدمه
ت
دی ـنداری از ســه بعــد شــناخ� (اعتقــادات) ،احســایس
(تجربیــات ،پیوندهــا و هویــت) و اعمــال دیـ نـی (عبــادات و
مناســک) تشــکیل شــده اســت .در محــدوده اعمــال دیـ نـی،
ف
عر� را ش
م�وط یمسازند و یپ�وانشان
ادیان ،الگوهای رفتاری
معی�که بازنما� ن
را تشویق یمکنندکه به اشکال و صور ن
دی�
ی
داشــته باشــد ،رفتــارکننــد  .مناســک دیـ نـی بخــش انکارنشـ ن
ـد�
دینداری در ادیان است چراکه این بعد از دینداری معطوف
شهــای خــایص اســت کــه از متدینــان انتظــار یمرود
بــه انــواع کن 
یخ
نهــا را انجــام دهنــد  .شــواهد و مــدارک تاری ـ و انســان
آ
شناســانه نشــان داده اســت کــه همــه ادیــان ،بــه اقتضــای نــوع
الهیــات خــود ،مؤمنــان را ملــزم بــه پایبنــدی بــه اعمــال خــایص
ق
گو�،
یمکننــد (همــان) .در قواعــد اخــا� ماننــد راس ـت ی
تواضــع و حقیقتطلـ بـی قــدر مشـ تـرک اعمــال دیـ نـی میــان اکـ ثـر
ادیان اســت و مناســک بهعنوان کنشهای منظم ،رمزگونه و
استانداردشــده معطــوف بــه خداونــد یــا امــر مقــدس و متعــایل،
مذه� را یمسازد.
مرزهای تعریفشده میان ادیان وگروههای
ب
مناسک دارای دو جنبه فردی و جمیع است و در این تحقیق
ً
ً
تأکیــد مــا عمدتــا بــر مناســک جمــی اســت کــه معمــوال بــه شــکل
ایده دانشگاه «55
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یمشــود .در دنیــای اســام ،مناســک دیـ نـی
داوطلبانــه انجــام 
همواره برای شــیعیان اهمیت ویژهای داشــته اســت؛ چنانکه
درطول تاری ــخ رویدادهای تقویم ن
دی� شیعیان همواره بیش از
ز
اهل ســنت بوده اســت و در طول زمان ین� بهمرور بر تعداد و
اهمیت این مناسک افزوده شده است .ایران ت
بیش�ین نسبت
یمتــوان گفــت کــه
جمعیــت شــیعه را در دنیــا دارد و ازاینجهــت 
ییک از مناسبترین گزینهها برای برریس مناسک ن
دی� است.
گ
شــیوع ویــروس کرونــا بــه طــرزک مســابقهای زنــد� بـ شـر را تحــت
تأثـ یـر خــود قـرار داده اســت .ایــن تأثـ یـر نهتنهــا در حــوزه بهداشـ تـی
گ
و درمـ نـا� ،بلکــه در حــوزه اقتصــادی ،اجتمــایع و فرهنــی نـ ی زـ�
ً
کامــا مشــهود اســت .ب ـرای مثــال در حــوزه اقتصــادی شــاهد
گ� قیمــت نفــت بودهایــم یــا در حــوزه اجتمــایع
کاهــش چشـم ی
تعامــات انسـ نـا� بــاکاهــش و یــا الاقــل تغیـ یـر شــکل روبـهرو بــوده
است .حوزه دینداری ی ز
ن� بهعنوان ییک از بخشهای فرهنگ
تأث�ات شیوع این ویروس مصون نبوده است .واکنشهای
از ی
دینداران به شــیوع کرونا در میان ادیان گوناگون وکشــورهای
مختلــف ،متفــاوت بــوده اســت ،امــا بــه نظــر یمرســد قــدر
ت
تغی�ات تعطییل مکانها و مناســک ن
دی� اســت؛
مشــرک این ی
ً
مثال طوافکعبه بهعنوان قبله تمام مسلمانان جهان تعطیل
تهــای
شــده اســت .واتیــکان نـ ی زـ� تــا  12آوریــل تمــام مناجا 
حضوری را تعطیل کرد ،مراسم عید پاک در حضور پاپ لغو
گ
شــده ،رســید� بــه محاکم ههــا در دادگاه واتیــکان معلــق شــده و
میــدان ،کلیســای جامــع ســنت پیـ تـر و مــوزه واتیــکان نـ ی زـ� بــه روی
توریستها بسته شده است.کنیسهها ی ز
ن� در نقاطگوناگون
دنیــا بــه تعطیــی کشــانده شــده اســت.
تعطییل مناسک وواکنش جامعه دینداران
شهــای متفـ ت
ـاو� نســبت بــه شــیوع بیمــاری کرونــا
در ایـران واکن 
و تعطیــی مناســک و اماکــن مذهـ بـی نشــان داده شــده اســت.
ب هطــورکیل ،در میــان اف ـراد پایبنــد بــه مناســک مذهـ بـی دو نــوع
واکنــش نســبت بــه تعلیــق مناســک دیـ نـی قابلشناسـ یـا� اســت.
لشــده بـرای
دســته اول کسـ نـا� هســتند کــه بــا ممنوعیــت اعما 
نهــا ب هطــور داوطلبانــه برگ ـزاری
مناســک هم ـرایه یمکننــد .آ 
و ش�کــت در مناســک جمــی را تعطیــل کردهانــد .در مقابــل
مذه�
دستهای دیگر وجود داردکه تعطییل مناسک و اماکن
ب
را نادرســت یمدانــد و بــه انحــا گوناگــون نســبت بــه اج ـرای آن
گ�ی ایــن دو دســته ریشــه در دو امــر
مقاومــت
یمکنــد .شــکل ی
ً
داردکه لزوما به هم مرتبط نیستند .ادراک هر یک از دو دسته
از موضوع شیوعکرونا و راهحل متصور برای غلبه بر آن ی ن
اول�
گ�ی ایــن تفــاوت میــان دوگــروه اســت .مخالفــان
عامــل شــکل ی
»56ایده دانشگاه

چنـ ی ن
نهـ یـا� را نتیجــه عملکــرد ســوء بـ شـر و دخالــت
ـ� بحرا 
ش
عوامــل مــاور یا� یمداننــد .در ایــن میــان عــدهای تقصـ یـر ب�یــت
را گناهــکاری و نافرمـ نـا� خــدا یمداننــد کــه مســتوجب نــویع
عــذاب از ســوی خــدا اســت ،بع ـیض آن را حاصــل مداخــات
غ�مســئوالنه بـ شـر در طبیعــت یمپندارنــد ،عــدهای دیگــر آن را
ی
خ
نتیجه توطئه بر� از قدرتهای سیایس برای نابودی ضعفا
یــا مســلمانان یمانگارنــد و دســتهای نـ ی زـ� دســت اجنــه را در ایــن
میــان درکار یمبیننــد .در مقابــل همراهــان تعلیــق مناســک ،آن
ً
ق
غ�قابلپیش ن
تقص�ی در ایجاد
بی� یمدانندکه لزوما
ی
را اتفا� ی
آن دخیــل نبــوده اســت و اکنــون تمــایم ش
وکــم
ب�یــت را بیش 
نهــا اگرچــه ایــن اتفــاق را خــارج از
تحــت تأثـ یـر قـرار داده اســت .آ 
تهــا
چارچــوب اراده الــی تعریــف نیمکننــد امــا در بــاب حکم 
ً
تهــای آن تلویحــا ابـراز ب�اطــایع یمکننــد و امیــدوار
و مصلح 
ت
هســتند کــه خــدا بهواســطه ایــن ویــروس آینــده بهــری را رقــم
بزند.
لهــای متصــور ب ـرای عبــور از بح ـران نـ یـ�ز
افــزون بــر ایــن ،راهح 
لهــای
متفــاوت هســتند .عــدهای بــا تــاش در رعایــت پروتک 
نهــا مبتـ نـی بــر
بهداشـ تـی ،معتقدنــد را هحــل عبــور از بحرا 
عقالنیت ش
ب�ی بهعنوان حجت ن
س از انجام
باط� است و پ 
پیشگ�انه ،دعا ،توسل و توکل ی ز
ن� یمتواند مفید
توصیههای
ی
باشد .در آنسوی مخالفان عقل و علم را ناقص یمشمرندکه
بسا در ایجاد ی ن
هم� مشکل هم ردپای آن بهجا است و بنابراین
لهــا و توصی ههــای بهداشـ تـی حاصــل از
مرجعیـ تـی ب ـرای راهح 
پزشیک نوین قائل نیستند .آنها معتقدند تنها راه نجات ش
ب�
دست یازیدن به خدا و اولیا اوست و به ی ن
هم� واسطه با عدم
پذیــرش منطــق رسایتپذیــری ویــروس در مجامــع ،تعطیــی
مناســک و اماکــن دیـ نـی را نهتنهــا ب�فایــده ،بلکــه مانــع عبــور از
بحران یمانگارند .افزون بر این عدهای از مخالفان علم پزشیک
نهــا برخاســته
نویــن ،را هحــل را در طــب اســایم کــه بــه ادعــای آ 
از توصی ههــای طـ بـی مطــرح شــده در متــون اســایم اســت،
جســتجو یمکننــد .در ایــن میــان شــخصیتهای برجســتهای
شهــای طــب
نـ ی زـ� وجــود دارنــدکــه ادعــای بهبــودی بیمــاران بــا رو 
اســایم را دارنــد .یــی از رسشــناسترین شــخصیتها آیـتهللا
دارو� بــه نــام داروی امــام کاظــم
بت�یــزی اســت کــه بــا تجویــز ی
یــا نســخه دیگــری کــه در شــبکههای مجــازی رسوصــدا کــرد،
یمشــود.
شــناخته 
ت
نحــال ،هــر دو گــروه نســبت بــه ایــن تصمیــم اعــراض
باای 
ت
.
.
کردهاند البته شیوههای اع�اض متفاوت بوده است تابعان
با تجمع مقابل حرم به شکل آرام و با تشکر از اقدامات وزارت
بهداشت و درمان خواستار بازگشا� ت
مذه�
کن�لشده اماکن
ب
ی
بودهانــد .در مقابــل مخالفــان بــا اعـ تـراض خش ـنتر نســبت بــه
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تن
مذه� یا موانع گذاشته شده در مقابل
شکس� درب اماکن
ب
آن اعـ تـراض خــود را بــه نمایــش گذاشــتند و در بـ خ
ـر� از مــوارد
یز
ن� به شکل نمادین منطق پشتیبان آن را به چالش کشیدند.
بههرحال ،قدر مسلم آن است موضع دولت در این موضوع
عدم برگزاری مناسک جمیع به شیوه مرسوم است و برخورد
غ�ممکن یا الاقل بسیار پرهزینه ساخته
آن ،انجام مناسک را ی
است.
نوآوری در مناسک
بنابرایــن بســیاری دســت بــه نــوآوری در ایــن زمینــه زدهانــد .ایــن
ً
غ�حضــوری مبتـ نـی
نوآور 
یهــا عمدتــا بــر اســتفاده از ارتباطــات ی
خ
نهــا نـ یـ�ز
بــر فضــای مجــازی تأکیــد داشــتهاند ،هرچنــد بــر� از آ 
بــا تغیـ یـر شــکل مراســم ،همچنــان متــی بــر برگ ـزاری حضــوری
مناسک هستند .الزم است قبل ازتوضیح نوآوریها ،به انواع
مناسک تعطیل شده اشاره شود .بهطورکیل یمتوان مناسک
جمیع معلق شده در ایام شیوع کرونا را به سه دسته ،نمازها،
مراســمات و زیــارت تقســیم کــرد .نمازهــای جماعــت یومیــه،
ـتح� ماننــد نمــاز عیــد فطــر و نمــاز
نمازهــای جماعــت مسـ ب
.
جمعــه در دســته نمازهــا جــای دارنــد مراســمات هــم مشــتمل
گ
تهــا
تهــا ،روض ههــای خانــی و اعتــکاف اســت .هیئ 
بــر هیئ 
گ
ً
یمشــوند و بهعنــوان
معمــوال بــه شــکل منظــم هفتــی برگ ـزار 
دعاخوا�هــا
ن
یهــا ،جش ـنها،
یــک قالــب ســازماندیه ،عزادار 
و احیــای ش ـبهای قــدر را در دل خــود جــای یمدهنــد .الزم
یهــا در ایــام شــهادت معصومـ ی ن
ـ�
بــه ذکــر اســت کــه عزادار 
یمشــود ،جشـنها در اعیــاد مذهـ بـی ماننــد عیــد مبعــث،
انجــام 
عیــد فطــر ،عیــد قربــان و عیــد غدیــر (بهویــژه بـرای شــیعیان) یــا
ً
یمشــوند ،جلســات دعاخـ ن
موالیــد معصومـ ی ن
ـوا� معمــوال
ـ� برپــا 
گ
بــه شــکل هفتــی برقـرار هســتند و بــه خوانــدن ادعیــه معــروف
کتــاب مفاتیحالجنــان ماننــد دعــای کمیــل ،دعــای ندبــه ،دعــای
توســل ،زیــارت آل یاسـ ی ن
ـ� و زیــارت عاشــورا اختصــاص دارنــد،
ً
مراســم احیــای ش ـبهای قــدرکــه معمــوال در ش ـبهای ،19
یمشــود.
 21و  23مــاه رمضــان برگ ـزار 
گ
روض ههــای خانــی کــه بانظــم ماهانــه و یــا بهروزهــای متــوایل
ً
ماننــد دهــه در ایــام مناسـ ت
یمشــود ،ســاختاری عمومــا
ـب� برگـزار 
سـ ت
ـن�تر دارد و مشــارکت زنــان در آن بســیار بیشـ تـر از مــردان
گ
است .درکنار هیئتها و روضههای خان� ،مراسم اعتکاف
ً
قـرار دارد کــه معمــوال در ایامالبیــض مــاه رجــب و یــا دهــه پایـ نـا�
یمگــردد و در ایــن روزهــا
مــاه رمضــان بــه مــدت ســه روز برگ ـزار 
ش�کتکننــدگان در آن در مســجد جامــع یــا ســایر مســاجد
گ�نــد و بــه
گ�نــد ،از امــور دنیــوی فاصلــه یم ی
یمماننــد ،روزه یم ی
عبــادت یمپردازنــد.
زیارت اماکن مقدس ی ز
ن� دسته دیگر مناسک را شامل یمشود.

در ایــن دســته زیــارت حــرم امــام رضــا (ع) بهعنــوان تنهــا مقـ بـره
امام در ایران و پسازآن حرم ح�ض ت معصومه (س) در قم و
شــاهچراغ در شـ یـراز بهعنوان معروفترین امامزادههای داخل
ایـران کــه بزرگتریــن حرمهــا و بیشـ تـرین تعــداد مراجعهکننــده را
گ�نــد .البتــه زیــارت ســایر امامزاد ههــا در رسارس
دارنــد ،ق ـرار یم ی
ن
یمگـ یـرد.
ایـران نـ ی زـ� در همـ یـ� دســته جــای 
ها� صورت گرفته است.
در هر یک از سه دسته باال نوآوری ی
تهـ یـا�
البتــه شــکل و مـ ی زـ�ان نــوآوری در میــان ســه دســته تفاو 
یمتــوان گفــت ت
کم�یــن مـ ی زـ�ان نــوآوری در دســته نمازهــای
دارد .
جمیع صورت گرفته است .شاید بتوان دلیل آن را در قاعده
ً
فقــی اتصــال در نمازهــای جماعــت دانســت کــه عمــا راه را
غ� ی ز
ف�یــی یمبنــدد .البتــه
ب ـرای نوآور 
یهــای مبتـ نـی بــر حضــور ی
در رابطــه بــا نمــاز جمعــه در ایــن ایــام شــاهد تولیــد و انتشــار
خطبه مجازی بهعنوان ش
بخ� از نماز جمعه بودهایم (خطبه
یمتــوان
مجــازی نمــاز جمعــه رسخــس ،پردیســان قــم)کــه البته ن 
آن را نمــاز جمعــه دانســت .در دســته زیــارت نـ ی زـ� ،امــکان زیــارت
مجــازی در حــرم امــام رضــا (ع) از پیــش وجــود داشــته اســت
یمتــوان آن را نــوآوری مربــوط بــه ایــن ایــام دانســت ،امــا
ون 
غ�حضــوری زیــارت قالـ بـی نوآورانــه و نویــن
ـکل
ـ
ش
ـال
ـ
ح
بههر
ی
ت
ز
اســت؛ امــا چـ یـ�ی کــه در ایــن ایــام بیشــر صبغــه نــوآوری داشــته
ن
تلویزیو� از داخل حرم
است افزایش پخش برنامههای زنده
ً
رضوی اســت .این برنامهها معموال پس از اذان در ســه وعده
یمشــوند .افــزون بــر ایــن بـ خ
ـر� از
بــا حضــور مداحــان پخــش 
ادعیــه نـ ی زـ� بــه همـ ی ن
یمشــوند.
ـ� شــکل در حــرم رضــوی تــاوت 
ً
ش
ن
فبــه
تقریبــا تمــایم ایــن برنام ههــا بــه شــکل زنــده و از بالکــی م� 
یمشــوند.
گنبد و یا در مقابل درب بســته روضه منوره پخش 
گ�تر از دو دسته دیگر
نوآوری ایجادشده در مراسمات چشم ی
است ،چراکه از اعمال ن
مستح� محسوب یمشوند که
دی�
ب
ت
طیف مخاطبان آن بســیارگســرده اســت و از همه مهمتر به
یمشــود .ممکــن اســت
شــکل داوطلبانــه و مــردیم ســازماندیه 
گ
بـ خ
ز
�هــا در دو دســته دیگــر نـ یـ� وجــود داشــته
ـر� از ایــن ویژ 
ـر� از مراســمات نـ ی زـ� در بـ خ
باشــد یــا حـ تـی بـ خ
ـر� مــوارد دارای
گ
سازماندیه ت
دول� باشند ،اما جمع شدن این ویژ�ها بهطور
یهــای ایجادشــده در آن را دارای
یکجــا ،مراســمات و نوآور 
تغی� و نوآوری در آن یمتواند
اهمیت دوچندان یمکند چراکه ی
نشــانهای از تغیـ یـر در رفتــار دیـنداری عمــوم مــردم باشــد .بـرای
مثال یمتوان نمازهای یومیه یا نماز اعیاد را به شکل فردی ی ز
ن�
خواند و نماز جمعه و مناسک زیارت اگرچه طیف مخاطبان
گسـ تـردهای دارد ،امــا توســط حکومــت ســازماندیه یمگردنــد.
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ت
گ�ی نــوآوری در مراســمات ،اینســتاگرام
مهمتریــن بســر شــکل ی
ً
تهــا
اســت و در میــان انــواع مذکــور از مراســمات ،عمدتــا هیئ 
نتــری دارنــد ،از
کــه مخاطبــان متعددتــر ،گسـ تـردهتر و جوا 
ایــن رســانه اســتفاده یمکننــد .محوریــت ایــن رســانه در هیئــت
علــل گوناگـ ن
ـو� دارد .اول تعــدد کاربـران ایـر نا� اینســتاگرام اســت
کــه دی ـنداران مناس ـکگرا هــم از دایــره آن خــارج نیســتند .بــر
اساس آمارهای سال  ،2018ایران با حدود  24میلیون کاربر،
هفتمـ ی ن
یمشــود
ـ� اســتفادهکننده بــزرگ اینســتاگرام محســوب 
(کمــپ )2018 ،و بعیــد بــه نظــر یمرســد کــه ایــن آمــار در دو
ســال اخـ یـر رونــد کاهـ شـی را تجربــه کــرده باشــد .ایــن مـ ی زـ�ان از
ـنا� عمــویم بــا ایــن شــبکه اجتمــایع و
نفــوذ باعــث 
یمشــود ،آشـ ی
ز
.
آشنا� باال با نرمافزار
م�ان نفوذ و
قابلیتهای آن باال باشد ی
ی
و امــکان  Liveدر اینســتاگرام ،درکنــار فیلـ تـر نبــودن ایــن شــبکه
اجتمــایع در ای ـران ،آن را تبدیــل بــه یــک بسـ تـر مناســب ب ـرای
تهــای
برگ ـزاری یــک مراســم مجــازی کــرده اســت؛ امــا قابلی 
ایــن نرمافـزار بهتنهـ یـا� ایــن اســتقبال را بــه وجــود نیــاورده اســت.
نکتــه دیگــری کــه بــه اســتقبال از اینســتاگرام کمــک کــرده اســت
تهــا دارد؛ ســاختاری بــر پایــه
ریشــه در ســاختار برگ ـزاری هیئ 
ً
کگــو� سـ ن
ـخ�انان مذهـ بـی و مداحــان بــا مخاطبــان عمدتــا
ت  ی
ً
جــوان (و کامــا آشــنا بــا فضــای مجــازی) کــه در آن مداحــان
دارای مرجعیــت اجتمــایع بــاال هســتند .نحــوه اداره صفحــات
مداحــان در اینســتاگرام و تجربیــات موجــود نشــان یمدهــد ایــن
�شــباهت بــا الگــوی سـ بـل� تی�-فالوور یــا بــه عبــارت
مرجعیــت ب 
سـ ت
.
یمتــوان گفــت نفــوذ،
ـن�تر مرید-مـرادی نیســت درمجمــوع 
ت
شناخت هشــده بــودن ،عــدم فیلــر بــودن ،امــکان  Liveو تناســب
تهــا مهمتریــن عامــل
اینســتاگرام بــا ســاختار برگ ـزاری هیئ 
اســتقبال از آن بهعنــوان بسـ تـری بـرای برگـزاری مراســم مجــازی
تهــا اســت .هیئــت درواقــع چـ تـری اســت کــه
بهویــژه در هیئ 
یهــا،
زیــر آن انــواع مراســم مذهـ بـی همچــون جش ـنها ،عزادار 
یمشــود.
دعاخوا�هــا و احیــای ش ـبهای قــدر برگ ـزار 
ن
گ
یمتــوان از نــوآوری فناورانــه در
در روض ههــای خانــی ،ن 
برگـزاری روضــه یــاد کــرد ،امــا تغیـ یـر برگـزاری شــکیل از نــوآوری را
در آن رقــم زده اســت .یــی از ایــن تغیـ یـر شــکلها برگ ـزاری ایــن
مراســم در داخــل خانــواده درج هیــک اســت .ایــن پیشــنهاد بــا
ش�ایــط قرنطینــه خانـ گـی تناســب دارد و بـ خ
ـر� خانواد ههــا آن
گ
را برگ ـزارکردهانــد .ایــن شــکل از روضــه خانــی توســط صفحــه
حجتاسالموالمسـ ی ن
ـلم� رئیــی میــان مــردم معــروف شــده
گ
اســت و ایشــان فیلــی از روضــه خانــی خــود منتـ شـرکــرده و
مردم را به برگزاری آن ترغیب کردهاند .البته بعدازآن تبلیغات
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گسـ تـردهتری ب ـرای آن صــورت گرفــت .الگــوی دیگــر نــوآوری
گ
شــکیل در روض ههــای خانــی ،برگ ـزاری آن در فضــای بــاز ،بــا
�شــباهت
رعایــت فاصلــه مطمئنــه اســت .در ایــن الگــو کــه ب 
بــه روض ههــای کوچـهای مرســوم در عـراق نیســت ،مخاطبــان
فضا� باز بافاصله یمنشینند و
روضه جلوی درب خانه یا در ی
بــه روضــه گــوش ف ـرا یمدهنــد.
گ
برخالف هیئتها و روضههای خان�که بیش وکم با نوآوری
در برگزاری همراه بودند ،اعتکاف با تعطییل کامل همراه بوده
است ،چراکه اگرچه یک مناسک جمیع محسوب نیمشود،
امــا ش�ط فقــی آن مانــدن در مســجد اســت کــه بهواســطه
تعطیــی مســاجد در ایــام اعتــکاف امســال در مــاه رجــب و
ً
ً
غ�قابل تحقق است .البته عدهای در
احتماال رمضان ،عمال ی
همــان ایــام ،دســت بــه یــک نــوآوری زدنــد و در اقــدایم مشــابه
اعتــکاف ســه روز را در خانــه خــود ماندنــد ،روزه گرفتنــد و بــه
یمتــوان ایــن اقدامــات را در معنــای
عبــادت پرداختنــد .هرچنــد ن 
فقیه آن اعتکاف دانست ،اما از باب نوآوریهای ایجادشده
توســط دیـنداران عــادی یمتوانــد جالبتوجــه باشــد.
امــا نــوآوری دیگــری کــه خــارج از ســه دســته موردبحــث ق ـرار
یمگـ یـرد ،ختــم اذکار و ادعیــه بــه شــکل جمــی اســت .البتــه ایــن

ن
یمشــود ،بلکــه بــا تعیـ یـ� ذکــر یــا
کار بــه شــکل حضــوری انجــام ن 
دعــا و ســاعت خــایص بـرای قرائــت آن ،ایــن کار صبغــه جمــی
یمتــوان بــه ختــم دعــای «فــرج»
یمگـ یـرد .در ایــن میــان 
بــه خــود 
(الــی عظــم البــاء) اشــاره نمــود .پخــش ایــن دعــا ابتــدا از
صداوســیمای جمهــوری اســایم و در روزهــای ابتــدا ســال 99
آغــاز شــد و پــس از روز میــاد امــام زمــان ،پخــش آن ب هطــور
منظــم در ســاعت  9شــب ادامــه یافــت .البتــه یــک پویــش نـ ی زـ�
با شناســه @ 313_cchدر فضای مجازی ایجاد شــده اســت
و در اینســتاگرام و تلگ ـرام حســاب دارد .ایــن پویــش بــا عبــارات
«تنهــا راه (ســاعت) نجــات» و «چلــه عظیــم قــرن» نا مگــذاری
شــده اســت و بــه ترغیــب مخاطبــان خــود بـرای انجــام دو عهــد
یمپردازد .عهد اول شامل خواندن دعای «فرج» (الیه عظم
البالء) در ساعت  10به نیابت از ح�ض ت عباس (برادر شهید
ین
ین
حس�
حس� (ع) در واقعه عاشورا) ،دادن سالم به امام
امام
(ع) از راه دور و درخواست فرج امام زمان بهحق عمه سادات
(ح ـرض ت زینــب (س)؛ خواهــر امــام حسـ ی ن
ـ� (ع) کــه در واقعــه
ز
عاشــورا همراه ایشــان بوده اســت) اســت .عهد دوم ین� قرائت
روزانــه یــک زیــارت عاشــورا و ختــم بــا توجــه  40ذکــر «اللهــم
ّ
عجل لولیک الفرج» است .هرچند تالش یمشود ،این پویش
یک پویش ی ن
ب�الملیل با استقبال فراوان نمایش داده شود ،اما
تعداد دنبالکنندگان آن در صفحه اینستاگرام ت
کم� از 1500
نفر و دنبال کنندگان تلگرایم آنهم در ی ن
هم� حدود هســتند.

فاجعه و دینداری روزمره؛ شیوع ویروس کرونا و شیوه جدید مناسک ن
دی� در ایران

البتــه ایــن پویــش محــدود بــه فضــای مجــازی نیســت و یــی از
ت
پوس� در مکانهای پرتردد مانند
شیوههای تبلی�غ آن نصب
ـوا� اســت.
نانـ ی
گ�ی
جمعبندی ونتیجه
یگ
بههرحال ،تعلیق شد� مناسک ،دینداران را به نوآوری وادار
کرده است و این نوآوریها با به چالش کشیدن مفهوم مکان
یز
ف�یــی و بازســازی آن در بسـ تـر فضــای مجــازی میــر بــوده
اســت .البتــه تــداوم ایــن شــکل از برگـزاری مناســک دیـ نـی ارتبــاط
م�ان شیوه و تداوم محدودیتهای اجتماعات ش
وثی�ق با ی ز
نا�
ازکرونــا دارد ،امــا قــدر مســلم آن اســت کــه وقـ تـی بــه نــوآوری
ً
یمگـ یـرد ،عمــا
یمگــردد و مــورد اجـرا قـرار 
یمشــود ،طـرایح 
فکــر 
.
راههای جدیدی ایجاد شده است راههای جدیدی که ایجاد
آنها در ش�ایط عادی نه مطلوب و نهچندان ممکن یمنمود.
ف
از طــر� یــی از شــکافهای موجــود در جامعــه ایـران ،شــکاف
مذه�-غـ یـر مذهـ بـی اســت .مبنــای ایــن تقســیمبندی در ایـران
ب
تقید به عنارص موجود در الیه رفتاری دینداری است بهویژه
ً
مناســک فــردی و جمــی اســت کــه عمدتــا نشــانگان ملمــوس
بــر ن
یمتــوان بــه رعایــت حجــاب ب ـرای
و� دارنــد .ب ـرای مثــال 
ی
تهــا یــا
خان مهــا ،ش�کــت در نمازهــای جمــی ،ش�کــت در هیئ 
بــه عبـ ت
دعاخوا�هــا و...
ن
یهــا،
ـار� ش�کــت در جشـنها ،عزادار 
گ
و همچنـ ی ن
ـ� روض ههــای خانــی و تقیــد بــه زیــارت حرمهــای
ت
مطهر است که بسیاری از آنها در دوران کرونا ،ح� باوجود
نهــا نیمتواننــد چنــدان پررنــگ
نــوآوری و تــاش بـرای حفــظ آ 

باشــند .چنـ ی ن
یهـ یـا� در جامعــه دی ـنداران مناس ـکگرا
ـ� نوآور 
ش
بهعنــوان قســمت مذهـ بـی جامعــه ای ـران ،بخــی از منابــع
هویــت بخـ شـی دیـ نـی ب ـرای آنــان را کمرنــگ یمکنــد .افــزون بــر
ایــن ،چنـ ی ن
�ســابقهای یمتوانــد در رونــد جامعهپذیــری
ـ� تعلیــق ب 
ن
تأث� بگذارد و از اهمیت مناسک در
دی� کودکان و گنوجوانان ی
نهــا بکاهــد .بــا فــرض چنـ ی ن
ـ�
چارچــوب فرهنــی آموخت هشــده آ 
ق
یمتــوان انتظــار داشــت یــی از شــکافهای مهــم جامعــه
اتفــا� 
ای ـران ،در آینــده رنــگ ببــازد و یــا دچــار دگرگـ ن
ـو� شــود.
افــزون بــر ایــن ،ادامــه چنـ ی ن
ـ� وضعیـ تـی یمتوانــد بــا جلوگـ یـری از
بازتولیــد ســاختارهای اقتــدار موجــود در جامعــه دیـنداران کــه
ً
یمشــوند،
عمدتــا در فضــای برگ ـزاری مناســک جمــی ســاخته 
باعــث از هــم پاشــیدن و یــا کمرنــگ شــدن چنـ ی ن
ـاختارها�
ـ� سـ
ی
شود و الاقل ش
بخ� از جامعه را با بحران اقتدار مواجه سازد
و مزایــای ت
م�تــب بــر چنـ ی ن
ـاختارها� را بــه تعطیــی بکشــاند.
ـ� سـ
ی
در حــوزه اقتصــاد دی ـنداری نـ ی زـ� تعلیــق مناســک دیـ نـی جمــی
ـ� مراسـ ت
یز
ف�یــی یمتوانــد بــه اقتصــاد مبتـ نـی بــر چنـ ی ن
ـما� را از هــم
بپاشــد و فعــاالن و ذینفعــان در ایــن حــوزه را بــا زیــان مواجــه
ســازد .ذینفعـ نـا� ماننــد مداحــان و واعظــان ،کس ـبوکارهای
ن
ـذا� و ظــروف یکبارمــرف ب ـرای
مبتــی بــر فــروش مــواد غـ ی
ت
صو�،
نذریها ،کسـبوکارهای فعال در زمینه سیســتمهای
بلندگوومیکروفون،کسبوکارهای ن
مبت� برتولیدکتیبهها یا
اقــام تزییـ نـی مذهـ بـی بـرای مراســم مذهـ بـی و. ...
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گهــای
بــا توجــه بــه آمــار ســالیانه تلفــات انسـ نـا� بــر اثــر جن 
یهــای فراگـ یـری کــه تاکنــون در ســطح جهــان
داخــی و بیمار 
یمتــوان گفــت کــه کرونــا هنــوز قـ ت
ـدر� بهانــدازه
رخ داده اســت ،
تجــارب پیشـ ی ن
ـ� در طــول تاریـ ـ ــخ بـ شـر ب ـرای از میــان بــردن
انســانها نداشــته اســت ،امــا رعــب و وحشــت آن در مقطــع
ن
ت
تأث�ی
زما� حا�ض بیش� از تمایم این موارد است ،علت آن ی
تهــای فــردی و اجتمــایع افـراد
اســت کــه کرونــا بــرکلیــه فعالی 
جامعــه گذاشــته اســت.
گ
ویژ�هــای کرونــا در ســطح دنیــا ناشــناخته بــودن آن اســت،
از 
اگرچه ویروسکرونا درد ت
مش�یک میان همهکشورهاست ،اما
آنچه در ایران رخ یمدهد با آنچه در سایرکشورها شاهدیم،
متفاوت است.
ت
بیماریکرونا ییک از آن مجموعه تهدیدا� استکه تابآوری
گ�ی و شیوع ب�سابقه
تأث� قرار یمدهد .همه ی
شهرها را تحت ی
گ
کرونا در همه حوزههای کالن اقتصادی ،اجتمایع و فرهن�
گ
ند� جامعه ایر نا� ی ز
ن�
جامعه اثرگذاشت و بهتبع آن سبک ز
تغی�کرد.
بهخصوص در مناسبات اجتمایع ،تغذیه و شغل ی
روزهـ یـا� کــه سـ پـری یمکنیــم در دنیــای مجــازی و واقــی ،هــر
ف
کــس بــه ظــن خــود یمکوشــد عوامــل اتفاقــات اخـ یـر را معــر�
ضهــای ارائ هشــده بیشـ تـر یمکوشــند بــا نقــد
کنــد .پیشفر 
ن
ن
پای�تــر ،عطــش جامع همــد� را
مدیریــت محــی در ســطیح ی 

پساکرونا؛ آغاز دور نا� جدید

گ
سـ یـراب کننــد .سیاســتزد� بیشازحــد در همــه امــور باعــث
ً
شده است رصفا بهنقد عوامل محیل پرداخته شود و از بعد
کالن اتفاقــات غافــل ماندهایــم .در ایــن مجــال بــه بــرریس ایــن
ِ
بح ـران در دو بعــد مدیریــت در ســطوح خــرد وکالن و روابــط
اجتمــایع و فرهنــگ یمپردازیــم.
گ
بحـران کرونــا تأثـ یـری جــدی بــر جنب ههــای مختلــف زنــد� مــردم
همچــون مســائل اجتمــایع ،اقتصــادی ،ســیایس و امرارمعــاش
نهــاگذاشــت .توجــه بــه تدابـ یـر در نظــرگرفت هشــده در ســطح
آ
ن
ت
جهــا� و انتقــال تجــارب درنهایــت موجــب کنــرل ایــن بیمــاری
یمشــود ،امــا اندیشــیدن بــه دوران پســاکرونا �ض وری اســت؛

سهــای مشــابیه پیــشرو قـرارگـ یـرد کــه از
ممکــن اســت ویرو 
واگ�دا رتــر باشــد.
کرونــا کشــندهتر گو ی
ـد� ،تأمـ ی ن
ـ� زیرســاختهای رفــایه و از همــه
تغیـ یـر ســبک زنـ
ت
ن
مه متــر مجهــز شــدن بــه اب ـزار فــی جدیــد و علــم روز به�یــن
شــیوه ب ـرای کاهــش آســیبهای احتمــایل اســت.
در دوران پســاکرونا خدمترسـ نـا� مســئله اصــی مدیریــت
تهــا بــه ین�وهــای اجتمــایع و
شــهری خواهــد بــود و دول 
حــوزه عمــویم اهمیــت بیشـ تـری خواهنــد داد .در حــال حــا�ض
مدیریــت شــهری هــم در مقیــاس شــهروندی و هــم در مقیــاس
مدیریـ تـی بایــد نســبت بــه ایــن بحـران و ش�ایــی کــه در آن قـرار
داریــم ،آگاه شــود و در قبــال ایــن آگایه رفتــاری متعهدانــه بــروز
دهد .مواجه با اینگونه بحرانها ،نیازمند مدیریت واحد در
مقیاس شهری است و تا ن
زما� که این مدیریت واحد محقق
نشــود ،کارآمــد و مؤثــر نخواهــد بــود.
نیــاز اســت کــه مدیریــت شــهری در قالــب یــک مغــز متفکــر ،در
همــه ابعــاد ،موضــوع را تحلیــل کنــد و راهــکاری مؤثــر ارائــه دهــد
و همــه اجـزای سیســتم مدیریــت شــهری بایــد در خدمــت ایــن
هــدف ،ش�وع بــه همافـز یا� و همــکاری کننــد.
چنانچــه اج ـزای سیســتم شــهری ،عملکــردی بخـ شـی داشــته
باشــند و دامنــه اختیــارات و وظایــف براســاس اســتداللهای
ً
بخـ شـی و نــه فرابخـ شـی عمــل کننــد ،قطعــا دچــار تداخــل
ن
ت
سازما� یمشویم و در این صورت
فعالی� و تداخل رفتارهای
ت
ـتیا� بــه مدیریــی کارآمــد امکانپذیــر نیســت.
دسـ ب
اتفــاق دوم ،مســئله روابــط اجتمــایع اســت ،کرونــا تغیـ یـر
جدیــدی در روابــط اجتمــایع ایجــاد کــرد.
هــرروز شــاهد انتشــار دســتورالعملهای مختلــف در جهــت
حفــظ ایمـ نـی اف ـراد و جلوگـ یـری از انتقــال ویــروس و گسـ تـرش
لجامگســیخته آن بودیــم .در حــوزه اجتمــایع مهمتریــن اقــدام
توصی هشــده ،بــه حداقــل رســاندن فعالیت هــای اجتمــایع و
تشــویق مــردم بــهق ـرارگرفـ ت ن
ـ� در ش�ایــط قرنطینــه بــود.
گ
ش
مراکــز آمـ ش
ـوز� ،فرهنــی و ورز� تعطیــل شــدند ،بســیاری

از مشــاغل دیگــر هــم یــا ســاعت کاری را کــم کردنــد و یــا از
کارمندانشان خواستندکه در خانه بمانند .تمام این تالشها
بــا هــدف تــداوم زیســت انســانها و جلوگـ یـری از شــیوع بیشـ تـر
ایــن ویــروس در ســطح جامعــه اســت.
شهــای بســیار مؤثــری در جهــت افزایــش آگایه مــردم
تال 
نســبت بــه ایــن ویــروس جدیــد صــورت گرفــت کــه نتایــج آن در
جامعــه ملمــوس اســت .نــگایه گــذرا بــه شــبکههای اجتمــایع
هــم شــاهدی بــر ایــن مدعــا اســت کــه در یط ایــن مــدت
اطالعــات درســت و از منابــع قابلاطمینــان در دسـ تـرس اکـ ثـر
مــردم قـرارگرفــت و جامعــه رفتــار خــود را براســاس ایــن رویکــرد
تنظیــم نمــود.
ن
تهــا ب ـرای حفــظ ایمــی
در دور نا� کــه تمرکــز تمــایم فعالی 
شــهروندان در مقابــل ویــروس کرونــا قـرار دارد و از شــهروندان
یمشــود کــه زیســت اجتمــایع خــود را محــدود یــا حـ تـی
خواســته 
بـهکیل تعطیــل نماینــد ،ایــن ســؤال بــه وجــود یمآیــد کــه آیــا مــا
یمتوانیــم بـرای چندیــن مــاه زیســت اجتمــایع خــود را تعطیــل
کنیــم؟ آیــا مــا یمتوانیــم ب ـرای یــک مــدت نامعلــوم در فضــای
گ
تهــای فرهنــی ،اقتصــادی
شــهری حــا�ض نشــویم؟ و فعالی 
ش
نهــا بخــی از زیســت
و مذهـ بـی خــود را تعطیــل کنیــم؟ ای 
اجتمــایع اســت کــه در معــرض خطــر قـرار دارد .توقــف موقــت
فعالیت اجتمایع ت
ح� برای یک ماه شاید ممکن باشد ،ویل
ت
آیا تداوم آن بیش از این مدت مطلوب و ح� ممکن است؟
پــس از شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور بــه حــوزه فرهنــگ و
آیی� و رسـ ت
مباحث آن شــویک وارد شــد ،مراسـمهای ن
ـوما� که
ین
پیش� بود بهیکباره فرو ریخت و یا
بهجامانده از نسلهای
به حالت تعلیق درآمد ازجمله مراسم دیدوبازدیدهای نوروز
یهــا.
و یــا حـ تـی ســوگواریها و عزادار 
خوشــبختانه زیرســاختهای ارتبــایط و فضــای مجــازی ایــن
امــکان را فراهــم آورد تــا حــدودی بخـ شـی از فعالیت هـ یـا� کــه
در قالــب زیســت اجتمــایع خــود انجــام یمدهیــم در بسـ تـر ایــن
فضــا انجــام شــود و بــدون حضــور در فضــای حقیـ قـی اجتمــایع
از شــبکههای اجتمــایع مجــازی اســتفاده کنیــم.
ش
یمتــوان گفــت کــه جامعــه امــروز مــا در مقابــل �ایــط
بهجرئــت 
بح ـر نا� ازایندســت ب هشــدت تابآورتــر و مقاو متــر از همـ یـ�ن
جامعه در  ۱۰یا  ۲۰سال پیش است .ویل آیا اکتفا به فضای
مجــازی بهعنــوان جایگزیـ نـی بـرای زیســت اجتمــایع در مقابــل
ً
ف
فضــای حقیـ قـی کا� اســت؟ مخصوصــا احتمــال اینکــه ،ایــن
ش�ایط برای ت
مد� نامعلوم هم طول بکشد ،آیا ممکن است
تهــای اجتمــایع خــود را در محیــط
کــه مــا همچنــان فعالی 
ایده دانشگاه «61

پساکرونا؛ آغاز دور نا� جدید

حقیـ قـی متوقــف نگــه داریــم و یــا محــدود کنیــم؟
پاســخ ایــن ســؤاالت نیازمنــد هماندیـ شـی و اید هپــردازی و
نقــد اید ههــای بهینــه توســط آحــاد مــردم جامعــه را دارد و در
ین
هم� راستا باید نظرات تمایم اندیشمندان در خصوص این
ش
چالش و بحران مطرح شود تا با هماندی� اجتمایع راهحیل
مناســب پیــدا کــرد.
نطــور کــه یمدانیــم فرهنــگ یــک ســاحت معناگرایانــه
هما 
و یــک ســاحت مناســی دارد ،کرونــا در حقیقــت در حــوزه
فرهنــگ بــه عرصــه مناس ـکگر یا� شــلیک کــرد .تغیـ یـر شــکل
یمتــوان از مهمتریــن تأثـ یـرات
روابــط و هنجارهــای اجتمــایع را 
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گ
کرونــا دانســت .در جامعـهای کــه رفتارهــا و ســبک زنــد� افـراد
براســاس هنجارهــا تنظیــم شــده اســت ایــن بح ـران تغیـ یـرات
عمیـ قـی را در زیســت اجتمــایع افـراد بــه دنبــال خواهــد داشــت.
در دوران پســاکرونا معناگـر یا� بیشـ تـر ظهــور خواهــد کــرد و بــه
یــک بازبیـ نـی و بازاندیـ شـی در روابــط اجتمــایع خواهیــم رســید
کــه پشــت آنیــک معنــای انسـ نـا� نهفتــه اســت ،در حقیقــت
پررنــگ شــدن روابــط اجتمــایع انسـ نـا� کــه جامعــه داشــت از
یمشــد.
آن تــی 

کرونا ،بازنمایی مسائل و
جراحی ساختار یا شوک موقتی
رحمان سلیمان پور | کارشنایس ارشد پژوهشگری علوم اجتمایع

کرونا نهفقط بهعنوان یک مسئلهکه درمقابل بهعنوان ج
نا�
ش
ب�یــت در عــر آنــویم ســاختاری جوامــع در نظــر بســیاری از
تهــای دنیــای
یمشــود؛ تــا آنجــا کــه از تفاو 
بــزرگان علــی دیــده 
ز
یمگــردد .بســیاری از
پســاکرونا و تحــوالت ســاختاری نـ یـ� یــاد 
صاحبنظ ـران در ایــن رابطــه اظهارنظــر کــرده و دیدگا ههــای
مختلــف وگاه مشــابه ،بیــان کردهانــد .بــدون شــک کرونــا باعــث
شــده اســت بـ خ
ـر� مســائل و شــکافهای ســاختاری بــه نمایــش
فهــای آن بــه معــرض ظهــور درآینــد.
گذاشــته شــوند و ضع 
نظــام آمـ ش
ـوز� نـ ی زـ� از ایــن قائــده مســتثنا نیســت .آنچــه در
گذشــته بــا عنــوان آمــوزش حضــوری در دانشــگاها یگانــه شــیوه
ارتبــایط آمــوزش بــود ،در حــال حــا�ض تغیـ یـرکــرده و جــای خــود
غ�حضوری داده است .این
را به آموزش از راه دور یا آموزش ی
ز
جاب هجـ یـا� اجبــاری شــکافهای زیــادی نـ یـ� نمایــش داده اســت.
گ
ـاد� چنـ ی ن
ـ� تغیـ یـری
زیرســاختهای الزم فراهــم نیســت ،آمـ
وجود ندارد ،ت
کن�یل بر ش�ایط وجود ندارد ،تعامل مستقیم و
جا�
ی
تأث�گذاری دیده نیمشود و ،...ناگفته نماندکه این جابه ی
ش
و دیگــر تغیـ یـرات اجبــاری در سیســتم آمــوز� دانشــگاه ،اگرنــه
مزایــا ،امــا بــه ســهم خــود حـ ت
ـاال� از تعــادل ایجــاد کــرده اســت.
بهعنوانمثــال کرونــا باعــث شــده اســت اصــل عدالــت آمـ ش
ـوز�
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ُ
ت
موق�
نما� مسائل و جرایح ساختار یا شک
کرونا ،باز ی

رعایــت گــردد .کسـ نـا� کــه در سیســتم آمــوزش حضــوری ســهم
تهــای بیشـ تـر
بیشـ تـری از خدمــات داشــته و دارای فرص 
آمـ ش
ـوز� بودهانــد ،اینــک بیشـ تـر از دیگ ـران دچــار زیــان شــده و
احســاس نابرابــری یمکننــد.
ش
بــدون تردیــد مســئوالن نهادهــای مختلــف آمــوز� ،درصــدد
نهــای نـ ش
نهـ یـا� کــه کرونــا موجــب
ـا� ازکرونــا و بحرا 
حــل بحرا 
نهــا شــده اســت ،خواهنــد بــود .ایــن اقــدام بــه
آشــکار شــدن آ 
دالیل مختل�ف رخ خواهد داد .اول اینکه آنها ناچارند دست
بــه تغیـ یـر تا� بزننــد تــا از بحـران پیــش روکاســته شــود .دوم اینکــه
بایــد بهگون ـهای نشــان داده شــود کــه اقدامـ تـا� در ایــن زمینــه
صــورت گرفتــه اســت .دلیــل ســوم ایــن اســت کــه جامعــه و
نهــا انتظــار چنـ ی ن
ـ� کاری دارنــد .در ایــن صــورت
افــکار عمــویم از آ 
.
آنــان بایــد ه مســو و همـراه بــا افــکار عمــویم گردنــد حــال ســؤال
اینجاســت کــه آیــا بایــد منتظــر تحــوالت زیرسـ ت
ـاخ� عظیــی
باشیم؟ آیا پساکرونا بهمعنای عدم بازگشت به قبل از بحران
ً
کرونــا خواهــد بــود؟ آیــا اساســا بیــداری در ســطح وســییع بــه
وقــوع خواهــد پیوســت؟
گ
تجارب گذشته از رخدادهای بزر� حکایت دارندکه منجر به
تغیـ یـر و تحــوالت عظیــی در ســطح جهـ نـا� (تئوریــی و عمــی)
گهــای جهـ نـا� ،تحــوالت
بهــای بــزرگ ،جن 
شــدهاند .انقال 
علــی و صنعـ تـی و ...از ایــن مواردنــد .بااینوجــود تقطیــع پیــش
و پــس یــک رخــداد بــزرگ ،برداشــت ســطیحانگارانهای بــه نظــر
یمرســد .اینکه یک انقالب جرقه و هشــداری برای تمایم ملل
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باشــد یــا مولــد یــک تحــول ،انکارناپذیــر اســت؛ امــا بایــد مدنظــر
نهــا بـرای اولـ ی ن
ـ� بــار قــدرت تغیـ یـر دارنــد و
داشــت هــرکــدام از آ 
یمشــود .نمونــه یــک اتفــاق
در دفعــات بعدازایــن قــدرت کاســته 
انسـ نـا� ،داعــش اســت .آیــا یمتوانیــم اکنــون بگوییــم مــا در دوره
پســاداعش هســتیم؟
کرونا با اینکه مســئلهای همهگ� و ن
جها� اســت و بســیاری از
ی
ت
فرص� برای بازسازی ساختارهای معیوب
اندیشمندان آن را
وکهنــه گذشــته یمداننــد و انتظــار دنیــای جدیــدی پــس از پایــان
ـ� تغیــر و تحـ ت
بحـران کرونــا را دارنــد ،امــا آیــا در عمــل چنـ ی ن
ـوال�
ی
یمشــود ،رخ خواهــد داد؟ بــدون شــک
کــه از آن ســخن گفتــه 
مناس� برای زدودن و آالیش ساختارهای
این رخداد فرصت
ب گ
زن ـگزده حوزههــای فرهنــی ،اجتمــایع ،ســیایس و اقتصــادی
تغی�
مدرنیته در سطح وسیع است .بااینوجود نباید انتظار ی
ت
ـما� همچــون "دنیــای
و تحــوال� عظیــم تحــت عنــوان بامسـ ی
بی�هــا نـ ی زـ�
پســاکرونا" بــود .یــی از علــل عــدم تحقــق پیش ن 
ش
پی�فت هرچهتمامتر فردگر یا� است .هم فردگر یا� فردمحور
ز
و هــم فردگ ـر یا� اجتماعمحــور .آمــوزش عــایل نـ یـ� حداقــل در
ت
کوتا همــدت �ض
ور� ب ـرای تغیـ یـرات و تحــوالت ســاختاری
نخواهــد دیــد .اگرچــه اشــکایل از آمــوزش مجــازی هــم از دل ایــن
یهــای ی ن
ب�رشــتهای
بح ـران رس ب ـرآورده ،ممکــن اســت همکار 
ت
غ�حضوری درکنار
بیش� ازگذشته شوند و یا اینکه آموزش ی
آموزش حضوری به یک فرصت تبدیلگردد ،اماکرونا قویتر
از بحـران فردگـرا� حـ تـی در ســاختار آمـ ش
ـوز� هــم نیســت.
ی

دانشگاه سبز
محدثه جزا� | دانشجوی ت
دک�ی علوم سیایس
ی

طزیســت و حفاظــت از منابــع طبیــی
امــروزه اهمیــت محی 
تهــای
شهــا و حرک 
امــری پذیرفتــه شــده اســت و جنب 
گ
طزیسـتگرا در همــه ارکان زنــد� اجتمــایع انســان نفــوذ
محی 
گ
کــرده اســت .هــواداری از طبیعــت و توجــه بــه ژرفــای زنــد�
ســایر موجــودات کــره مسـ ن
ـکو� ،در ســایه رشــد مکاتــب و
گ
گ
نظریههای پسـتمدرن ،که ســوژ� همیشــی انســان در همه
گ
مســائل ســیایس،اقتصــادی ،آمـ ش
ـوز�،اجتمــایع و فرهنــی را
ن
ها�
بــه چالــش گرفتنــد ،ممکــن شــد .در ذیــل چنـ یـ� برداشـت ی
اســت کــه «سیاســت سـ ب زـ�»،بهعنــوان واکنـ شـی علیــه جامعــه
صنعـ تـی در ده ههــای  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰رس ب ـرآورد .سـ ب زـ�ها،
بهعنــوان یــک جنبــش ،تــاش ب ـرای حفــظ منابــع طبیــی از
غ�قابلتجدیــد ،کاهــش
طریــق کاهــش اســتفاده از منابــع ی
آســیبهای نـ ش
ت
ـا� از مــواد آالینــده صنعــی وکوشــش در راه
بازگردانــدن تعــادل میــان انســان و طبیعــت از طریــق حفــظ
حیاتوحــش و احـ تـرام بــه گون ههــای طبیــی را در دســتورکار
خــود قـرار دادهانــد ( .) 385 :2011,Heywoodاتخــاذ چنـ ی ن
ـ�
ها� بــه ظهــور مکاتــب ســیایس همچــون اکولوژیســم
سیاسـت ی
ن
درو� اســت و
منجــر شــد کــه معتقــد اســت طبیعــت یــک کل
�جــان جـ ئ
ـز� تفکیکناپذیــر از
همــه موجــودات و حـ تـی جهــان ب 
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آن هســتند (.)ibid
طزیس ـتگرا،
شهــای محی 
درنتیجــه هم هگـ یـر شــدن جنب 
آمــوزش عــایل بهعنــوان یــی از مهمتریــن نهادهــای حــوزه
اجتمایع،که از یکسو نقش ب�بدییل در جامعهپذیری افراد
الگو� قابل ترسی برای
بر عهده دارد و از سوی دیگر یمتواند
ی
باشد ،موردتوجه این جنبشها قرار

سایر نهادهای اجتمایع
تگـ یـری اســت.
گرفــت .ایــده «دانشــگاه سـ ب زـ�»مولــود ایــن جه 
دانشــگاه سـ ب زـ� ،ب هطــورکیل بــه موسسـهای آمــوزش عــایل اشــاره
داردکه در آن کاهش مسائل زیستمحییط،استفاده نابهجا
از منابع طبییع و توجه ویژه به حفاظت از طبیعت تشــویق
شــده و اقدامــات الزم ب ـرای انجــام تعهــدات زیس ـتمحییط
یمشــود ( :2017 ,Nookhong and Nilsook
مدیریــت 
.)722
طزیستگرا:
 -1پستمدرنیسم وظهورجنبشهای محی 
بــا صنعـ تـی شــدن شــهرها در اروپــا و گسـ تـرش اندیش ـههای
شهـ یـا� تحــت عنــوان «مــدرن» بــه وجــود آمــد
جدیــد ،ارز 
گ
ز
کــه انســان را محــور هم هچـ یـ� ق ـرار یمداد .محوربــود� انســان
ذه� و ن
ســبب شــد تمام ملزومات ن
عی� عرص جدید بر مدار
انســان تعبیــه شــود و در ایــن میــان غـ یـر انســانها و در میــان
تهــای ن ـژادی ،قــویم ،مذهـ بـی ،جنــی
خــود انســانها ،اقلی 
.
شهــای دنیــای
و ...بــه حاشــیه رانــده شــدند در واکنــش بــه ارز 
گهــای جهـ نـا� ،مکاتــب و
مــدرن ،بهویــژه پــس از وقــوع جن 
نحل ههـ یـا� ظهــور کردنــد کــه هرکــدام از جنب ـهای بهنقــد و
شهــا پرداختنــد .در ایــن میــان ،تأکیــد ویــژه و
بازبیـ نـی ایــن ارز 
ش
انحصــاری بــر انســان ک مکــم جــای خــود را ب هنــویع �اکــت بــا
ثهــای
ســایر گروههــای حاشــیهای و جهــان طبیــی داد .بح 
وجود شناســانه که هسـ تـی انســان را در پیوند نزدیک با ســایر
موجــودات مــورد توجــه قـرار یمداد ،بــر ایــن ایــده کــه انســانها
یمکــرد.
تنهــا جــزء کوچــی از هسـ تـی الیتنــایه هســتند تأکیــد 
ها� همچــون هایدگــر بــر
بهعنوانمثــال اگزیستانسیالیس ـت ی
ت
ایــن باورنــد کــه انســان بــه ذات خــود ،نگهبــان و شــبان هســی
اســت و یا همســایه هسـ تـی و وجود اســت .آنگاهکه بر هسـ تـی
یمشــورد تــا رسور هــر آنچــه هســت باشــد از خــود و ریشــه و

یمشــود .او نتیجــه
یمگــردد و بــا خــود بیگانــه 
بنیــاد خویــش دور 
و پیامد فلسفه مدرن را به کانون آوردن مفهوم انسان یمداند
ـ� مســئله موجــب دگرگـ ن
کــه همـ ی ن
ـو� ذات انســان مــدرن شــده
اســت .بــه تعبـ یـر هایدگــر انســان بــا چنـ ی ن
ـ� دیــدی،خــود را چــون
نهــا چـ یـره شــود
نهــا را شــناخته و بــر آ 
بنیــاد یمبینــد و بایــد آ 
(مهــدی زاده و دیگ ـران.)۱۲۹ :۱۳۹۴ ،
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شهــای
بــا افــزوده شــدن بــر مکاتــب نظــری و عمــی کــه ارز 
مدرنیســم را یــی پــس از دیگــری از اســتیال و اصالــت ســاقط
تشـ ت
ـناخ�
ـرد ،پستمدرنیســم بهمثابــه موقعیـ تـی معرف 
یمکـ 

ش
.
یمتــوان تــا�
و انتقــادی ظهــور یافــت پستمدرنیســم را 
مستمر و جدی در جهت آشکار نمودن نواقص و بحرانهای
مدرنیتــه در زمین ههــای مختلــف اعــم از ســیایس ،اجتمــایع،
گ
اقتصــادی و فرهنــی دانســت کــه درصــدد اســت تــا تجربیــات
جدیــد را کــه در چارچــوب دنیــای مــدرن محقــق نشــده یــا بــه
بنبســت رســیده،عینیت بخشــد ( .)85ً :1987 ,hassanبا
یلهــای رصفــا انســان
فراگـ یـری نقدهــای پستمدرنیســم بــه تج 
محورانه مدرنیسم ،خ
بر� از نحلهها و شاخههای این اندیشه
اندازها� برای تعریف هویت سیایس جدید
به ترسیم چشم
ی
ها� رس
ش
جنب
ها
ه
اندیش
این
درون
از
حقیقت
پرداختند .در
ی
گ
ت
برآوردند که بیش� به سیاست زند� توجه داشته و با فراهم
نمــودن فرصــت بـرای خــودآگایه و خودتحققبخـ شـی هویـ تـی،
ت
ـتیال� و اســتعماری
بهنقــد تا مگـر یا� هویــی مــدرن و منطــق اسـ ی
تهــای خــاص یمپردازنــد
آن ب ـرای بــه حاشــیه رانــدن هوی 
(نظــری.)121 :1385 ،
ن
جریا� فکری-اندیشهای ،درنتیجه
پستمدرنیسم بهعنوان
ت
تحوال�که پشت رسنهاده،اکنون بهعنوان یک جنبش
تغی�و
ی
گ
یمشــود (,Gordon
ســیایس و اجتمــایع و فرهنــی شــناخته 
 .)512 :1998برخــاف نظریــه و فلســفههای پس ـتمدرن
کــه معمــول گرفتــار ابهــام و تناقــض هســتند ،پستمدرنیســم
ـش ،توانســته اســت دســتاوردها و نتایــج
بهمثابــه یــک جنبـ 
نزیســت
ملمــوس و عیـ نـی ب ـرای معنابخـ شـی و تحــرک جها 
انســانها بــه ارمغــان آورد .توجــه بــه دیگــری و تأکیــد بــر مفهــوم
غ�یــت ســازنده ســبب شــده اســت تــا زمینــه ب ـرای ث
تک�گ ـر یا�
ی
و توجــه بــه امــوری کــه تــا پیشازایــن حاشــیهای و دس ـتدوم
طزیستگرا در
قلمداد یمشد ،فراهم شود .جنبشهای محی 
تهـ یـا� هســتند کــه در بسـ تـر پستمدرنیســم و بــا
زمــره فعالی 
ث
ت
جا� که
گس�ش ایدههای تک�گرایانه آن به وجود آمدند .تا ی
شهــای جدیــد محیــط زیسـ تـی
عــدهای از اندیشــمندان از جنب 
بهعنــوان مانیفســت پستمدرنیســم یادکردنــد (,Goodin
.)1992:147
طزیس ـتگر یا� اصطــایح اســت ب ـرای بیــان دغدغــه
محی 
و نگ ـر نا� ب ـرای طبیعــت و حفاظــت از آن در برابــر تخریــب
بیشازحــد انســان کــه بــر مبنــای هیــچ ایدئولــوژی ســیایس
خــایص ق ـرار نــدارد (.)Harrison and Boyd ,276 :2018
ً
طزیس ـتگر یا� بهعنــوان یــک جنبــش ،دقیقــا در برابــر
محی 
صنعـ تـی شــدن فزاینــده شــهرها کــه بــه بهــای آســیب رســاندن
بــه جهــان طبیعــت بهدســت یمآمــد ،شــکل گرفــت .بــا افزایــش
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شهــای دقیــق دربــاره وضعیــت
دقــت علــی و انجــام پژوه 
شهــای زیــادی تحــت عنــوان
ا�هــا و جنب 
طزیســت ،نگر ن 
محی 
سـ ب زـ� در اقــی نقــاط جهــان شــکل گرفــت و احـزاب زیــادی نـ یـ�ز
بــا همـ ی ن
طزیســت ،طبیعــت را رسلوحــه
ـ� عنــوان دفــاع از محی 
اقدامــات ســیایس و اجتمــایع خــود قراردادنــد .درواقــع
طزیس ـتگر یا� دارای دو جنبــه ایجـ بـا� و سـ بـل� اســت.
محی 
کســو نســبت بــه تخریــب بیشازحــد منابــع و اســتفاده
از ی 
ناب هجــا از ســوختهای فســییل منتقــد اســت و از جنب ـهای
ایجـ بـا� راهکارهـ یـا� را ب ـرای کاهــش صدمــات بــه طبیعــت،
ـگ�ی از تشــدید آن ارائــه یمکنــد.
جـ بـران و یــا حـ تـی پیشـ ی
طزیس ـتگر یا� در قالــب مفهــوم توســعه پایــدار
امــروزه محی 
.
و یــا پایــداری مــورد توجــه ق ـرارگرفتــه اســت توســعه پایــدار
بهعنــوان توســعهای تعریــف شــده اســت کــه نیازهــای زمــان
کنـ ن
نکــه بــه توانـ یـا� نس ـلهای
ـو� را ب ـرآورده یمکنــد،بــدون ای 
ت
آینــده ب ـرای ب ـرآورده سـ ن
ـاخ� نیازهــای خــود آســیب وارد کنــد

(گزارش
برونتلند .)۵ :۱۹۸۷ ،در حقیقت در این نوع توسعه
ت
ن
نیازهــای فعــی یمبایســت بــدون بــه خطــر انداخــ� توانـ یـا�
نس ـلهای آینــده جهــت تأمـ ی ن
ـ� نیازهایشــان ب ـرآورده شــود.
ت
طزیست بیش� به منافع انسان
ازآنجاکه این تعریف از محی 
سل� داشت سالهای  ۲۰۰۵تا ،۲۰۱۴
پرداخته بود و جنبه ب
از ســوی یونســکو به نام «دهه آموزش برای توســعه پایدار»
نامگذاری شد .آموزش عایل نقش ب�بدییل در فرآیند توسعه
شهــای گوناگــون نیــاز
پایــدار ایفــا یمکنــد .امــا ب ـرای تحقــق نق 
.
بــه ایدئولــوژی و رانــهای ب ـرای پیشـ بـرد ایــن اهــداف دارد در
ت
گ�ی ایده ب ز
س�ها ،اندکاندک این
حقیقت باگس�ش و همه ی
ایده با باورهای سیایس و مرامهای ایدئولوژیک آمیخته شد.
یمتــوان محصــول ایــن آمـ ی زـ�ش دانســت.
اکولوژیســم را 
 -2اکولوژیسم
طزیستگر یا� (در قالب
اکولوژیسم شکل انسجامیافته محی 
یــک ایدئولــوژی ســیایس) اســت .نکتــه مهــم تأکیــد بــر تفــاوت
طزیس ـتگر یا� و اکولوژیســم اســت .اگرچــه ایــن دو در
محی 
یمشــوند و هــردو بــر جریــا�ن
مــواردی ب هجــای یکدیگــر اســتفاده 
از جنبشهای موسوم به ب ز
«س�» اطالق یمشوند ،اما دارای
تعاریــف و معـ نـا� متفـ ت
طزیس ـتگرایان
ـاو� یمباشــند .محی 
معتقدنــد کــه مســائل زیس ـتمحییط ،اگرچــه بســیار مهــم
هســتند امــا یمتواننــد در ســاختارهای ســیایس و اقتصــادی
موجــود موردتوجــه قرارگرفتــه و در صــورت وجــود یــک
حکومــت خردمنــد ،قوانـ ی ن
ـ� مناســب و تصویــب داوطلبانــه
خ
طزیســت بــه بــر� از خواســتههای
شــیوههای سازگاربامحی 
طرفــداران جنبــش سـ ب زـ� جامــه عمــل پوشــانند .ایــن در حــایل
اســت کــه اکولوژیسـتها نســبت بــه امکانپذیــری ایــن اصــاح

بــا دیــده تردیــد یمنگرنــد و معتقدنــد ب ـرای مواج هشــدن بــا
نهــای زیسـتمحییط بایــد بــه ســازماندیه مجــدد کامــل
بحرا 
سیســتم ســیایس،اجتمــایع و اقتصــادی پرداخــت کــه الزمــه
ن
انسا� است (.)275 ,ibid
تغی� ژرف در ارزشهای
این امر ی
اکولــوژی اولـ ی ن
ـ� بــار توســط متفکــر آلمـ نـا� ارنســت هائــکل
اســتفاده شــد که از ریشــه ن
یونا�  oikosبه ن
مع� خانه ،محل
سکونت و مسکن گرفت ه شده است (Online Etymology
 .)Dictionaryمنظــور از اکولــوژی ازنظــر هائــکل مجموعــه
دانــش مرتبــط بــا طبیعــت یعـ نـی بــرریس کلیــه روابــط بـ ی ن
ـ�
غ�ارگانیــک آنــان اســت .ایــن
جانــداران بــا محیــط ارگانیــک و ی
رابطــه ممکــن اســت دوســتانه یــا خصمانــه باشــد و ب هطــور
غ�مســتقیم صــورت گـ یـرد (زاهــدی.)۶۴ :۱۳۸۵،
مســتقیم یــا ی
در حقیقت این مفهوم به ش
دان� که ش�ایط هسـ تـی و تعامل
وکنش و واکنش میان موجودات زنده و محیط مرتبط با آن
یمشــود (بـ یـرو.)۹۹ :۱۳۶۶،
را مطالعــه یمکنــد،اطــاق 
اکولوژیسم بهعنوان یک جنبش آشکارا سیایس در دهههای
 ۶۰و  ۷۰میــادی بــا گسـ تـرش نوشــتهها و مطالعــات صــورت
ن
انسا� ظاهر شد .با
گرفته درباره اثرات زیانبار فعالیتهای
فروپـ ش
ـا� کمونیســم وکمرنــگ شــدن ایدئولــوژی سوسیالیســم
زمینــه ب ـرای گرایــش بــه پیوسـ ت ن
ـ� بــه ایدئولــوژی اکولوژیســم
فراهــم شــد (.) 278 :2018 ,Harrison and Boyd ,
در اواخر دهه  ،۷۰اکولوژیســم در قامت ایدئولوژی براســاس
ت
شناخ� ،به رسمیت
سه اصل ظاهر شد :تأکید بر اصول بوم
ت
شـ ت ن
بســاز
طزیســی کــه سب 
ـناخ� تهدیدهــای روبــه رشــد محی 
تردیــد در محوریــت انســان،بهعنــوان موجــودی کــه حــق دارد
منابع طبییع را فدای منافع خود کند،شــد .ســوم رد اولویت
ن
انسا� وتأکید بربرابری ز ت
یس� (:2014,Heywood
منفعت
 .)2-1اکولوژیسم بهعنوان یک ایدئولوژی بر مجموعهای از
شهــای آن هســتند.
مفاهیــم اســتوار اســت کــه بازگوکننــده ارز 
مفاهییم همچون مرکزیت زیستبوم ،بومشنایس ژرفنگر
گ
لگـر یا� و هــواداری از زنــد� در طبیعــت .
،ک 
ت
ت
اکوسن�یســم یــا مرکزیــت زیس ـتبوم ،رهیافــی اســت ب ـرای
طزیســت فراتــر
درک ایــن نکتــه کــه اولویــت حفــظ تــوازن محی 
ـتیا� بــه اهــداف انسانهاســت ( .)ibidدر حقیقــت
از دسـ ب
انســانها تنهــا یــی از موجــودات سیســتم طبیعــت هســتند
نهــا هیچگونــه برتــری و اولویـ تـی نســبت بــه ســایر
کــه اهــداف آ 
موجــودات نــدارد.
بومشنایس ژرفنگر بهعنوان ییک از ارزشهای موردحمایت
اکولوژیســم برداشـ تـی اســت کــه ب هشــدت انســانگر یا� را رد
ایده دانشگاه «67
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کــرده و اولویــت را بــه حفــظ منابــع طبیــی داده و همچنـ ی ن
ـ�
زدا�
بــر ارز 
شهـ یـا� همچــون برابــری بیولوژیــی ،تنــوع و مرکــز ی
تأکیــد یمکنــد.
کلگر یا� باور یا عقیدهای است که بر اساس آن کل بااهمیت
از اجزایــش بــه شــمار یمرود .براســاس ایــن اعتقــاد فهــم تنهــا از
طریــق نــگاه همهجانبــه وکشــف ارتبــاط میــان اجـزای یــک کل
بهدســت یمآیــد.
 -3دانشگاه ب ز
س� و شاخصهای آن:
دانشــگاه سـ ب زـ� و یا پردیس سـ ب زـ� یک مفهوم نوپدید اســت که
دربــاره معنــای آن تعریــف قابــل اجمــایع وجــود نــدارد،امــا وقـ تـی
ً
صفت ب ز
گ�د،کامال مشخص
س� درکنار اسم دانشگاه قرار یم ی
اســت کــه دغدغ ههــای زیسـتمحییط مــورد توجــه یمباشــد.
تهــای آن
دانشــگاه سـ ب زـ� دانشــگایه اســت کــه در تمــام فعالی 
اعــم از آمـ ش
ـوز� و پژوهـ شـی و تمــایم خدمــات موجــود (امــور
اداری ،مــایل ،آزمایشــگایه ،کارگایه و )...دیــدگاه بهداشـ تـی،
طزیســت و اســتفاده کارآمــد و بهینــه
ایمـ نـی و حفاظــت از محی 
ف
از منابــع و مــواد مــر� بتوانــد در تحقــق اهــداف توســعه
پایــدار جامعــه ،مــورد تأکیــد ق ـرار گـ یـرد (Nookhong and
.)722 :2017 ,Nilsook
ز
هــدف از ایجــاد دانشــگاه سـ بـ� عبــارت اســت از-1 :آمــوزش
متخصصــان و افزایــش مهــارت دانشــجویان دربــاره توســعه
پایــدار-2 ،بهبــود بهــرهوری انــرژی در محوطــه دانشــگاه،
-3افزایــش مســئولیت اجتمــایع دانشــگاه در مــورد حفاظــت
شهــا و
طزیســت-4 ،توســعه و بســط دیدگا ههــا ،دان 
از محی 
تهــای زیس ـتمحییط ( Mu
تهــا ب ـرای انجــام فعالی 
فرص 
)485 :2015 ,and zhan
بـ خ
ـر� از اندیشــمندان ایــن حــوزه ب هجــای اســتفاده از دانشــگاه
بز
س� از مفهوم پایداری بهره گرفتهاند .ادواردو دانشگاه پایدار
را یــک موسســه آمــوزش عــایل یمدانــد کــه بهمثابــه یــک کل یــا
بخـ شـی از آن در ســطح منطق ـهای یــا جهـ نـا� ،در اســتفاده از
منابــع ب ـرای انجــام کارکردهــای اصــی خــود ،شــامل آمــوزش و
پژوهش ،خدمات دانشگایه به جامعه و عملیات روزمره به
حداقــل رســاندن آثــار زیسـتمحییط،اقتصــادی ،اجتمــایع و
بهداشـ تـی را در رأس سیاس ـتها و اهــداف خــود ق ـرار یمدهــد
ش
(مدهو� .)۲۳ :۱۳۹۳ ،بهطورکیل در بحث ایجاد دانشگاه
یمتــوان از وجــود ســه مــوج ســخن گفــت .مــوج اول از
سـ ب زـ� 
ســال  ۱۹۹۰بــا هــدف اصــی کاهــش اتــاف منابــع انــرژی و
بازیافــت مــواد بــه راه افتــاده بــود .مــوج دوم از ســال  ۲۰۰۳بــا
حهــای مربــوط بــه توســعه پایــدار،اســتقرار
هــدف پیگـ یـری طر 
»68ایده دانشگاه

کمیتههای پایداری به منظور هماهنگسازی تالشها و ت
ح�
اه�دها،اهداف و بیانیههای مأموریتها
تلفیق پایداری در ر ب
دانشــگاهها انجــام پذیرفــت .بااینهمــه و باتوجــه بــه عــدم اخــذ
نتایــج را�ضکننــده در مــوج ســوم از طریــق جهـتدیه مجــدد
یادگ�ی و روابط جامعه و دانشــگاه تالش شــد تا
در تدریس،
ی
اهــداف توســعه پایــدار محقــق شــود .هــدف مــوج ســوم تحــول
لشــدن بــه نــوع جدیــدی از دانشــگاه
دانشــگاه بــه ســمت تبدی 
است که در آن فرایند تولید دانش برای توسعه پایدار انجام
یمشــود (راد و دیگ ـران.)۱۹۶ :۱۳۹۶،

بــا در نظــر گرفـ ت ن
ـ� ایــن اهــداف بایــد توجــه نمــود کــه تحقــق
دانشــگاه سـ ب زـ� بــه عوامــل متعــددی وابســته اســت .ازجملــه:
سیســتمهای مدیریــت ،پایــداری محیــی ،برنام ههــای دریس
پایــدار،تحقیــق و توســعه ،توســعه کارکنــان و در نظــرگرفـ ت ن
ـ�
تهــای دانشــجو� و همچنـ ی ن
ـ� مســئولیتهای
پــاداش،فرص 
ی
اجتمــایع ( .)44 :2013 ,Yuanب ـرای ســنجش دانشــگاه
سـ ب زـ� شــاخصهای زیــادی وجــود دارد .یــی از مهمتریــن ایــن
شــاخصها در ســایت گریــن ت
م�یــک ،متعلــق بــه دانشــگاه
ف
اندونزی ،درجشدهکه شش معیار را برای دانشگاه ب ز
س� معر�
نمــوده اســت .ایــن شــاخصها یمتواننــد پایــه و اســاس مناسـ بـی
برای تحقق دانشــگاه سـ ب زـ� باشــند .این ســایت بر مبنای ی ن
هم�
معیارها به رتبهبندی دانشگاههای جهان پرداخته است .این
شــش معیــار عبــارت اســت از :زیرســاختها  ،انــرژی و تغیـ یـر
آبوهــوا  ،ضایعــات  ،آب  ،حملونقــل و آمــوزش (http://
.)/greenmetric.ui.ac.id/ranking
منظوراززیرساختها،نوع پردیس وساختمانهای دانشگاه،
گهــا ،مســاحت
مســاحت ســاختمانهای اصــی ،پارکین 
پوشــش گیایه،تعداد دانشــجویان وکارکنان و درصد بودجه
اختصاصیافتــه بــه توســعه پایــدار از بودجــه کل دانشــگاه
اســت .در شــاخص دوم ،منظــور تعــداد ســاختمان هوشــمند،
مـ ی زـ�ان تولیــد انــرژی تجدیدپذیــر در دانشــگاه ،مـ ی زـ�ان مــرف
بــرق ،سیاســت و برنام ههــای کاهــش مـ ی زـ�ان انتشــار گازهــای
گلخان ـهای اســت .دربــاره ضایعــات ،سیاس ـتهای کاهــش
استفاده ازکاغذ و پالستیک ،سیاستهای بازیافت ضایعات
دانشــگاه،مـ زـ�ان زبال ههــای ســی و ضایعــات معـ ن
ـد� و آیل و
ی
ز
.
نحــوه دفــع فاضــاب اســت شــاخص آب نـ یـ� بــه برنام ههــای
دانشــگاه دربــاره حفاظــت و بازیافــت آب و مـ ی زـ�ان مــرف
آب تصفی هشــده ،اشــاره دارد .مؤلفــه حملونقــل،بــر تعــداد
لهــا،
وســایل نقلیــه تحــت مالکیــت موسســه،تعــداد اتومبی 
موتورها،اتوبوسهای واردشده به دانشگاه در هرروز ،تعداد
دوچرخ ههـ یـا� کــه روزانــه در ســطح دانشــگاه تــردد یمکنن ـد،
خدمــات حملونقــل دانشــگایه و سیاس ـتهای دوچرخــه
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و عابــر پیــاده در دانشــگاه ارجــاع یمیابــد .شــاخص آمــوزش
طزیســت
سهــای ارائ هشــده بــا محی 
نـ ی زـ� بــر تعــداد دورههــا و در 
و پایــداری ،تعــداد کل دروههــا و دروس ارائ هشــده ،مجمــوع
شهــای
بودجــه تحقیقـ تـا� اختصــاص داد هشــده بــه پژوه 
طزیســت و پایــداری،تعــداد ش
ن�یــات
مرتبــط بــا موضــوع محی 
علــی ش
ـجو� و رویدادهــای علــی
ـ
ش
دان
ـای
منت�شــده،نهادهـ
ی
طزیســت و پایــداری یمباشــد (.)Ibid
در رابطــه بــا محی 
 -4نقاط قوت دانشگاه ب ز
س� :
بــا توجــه بــه افزایــش آگایه نســبت بــه خط ـرات آســیبهای
طزیســت کــه درنتیجــه اقدامــات انسـ نـا� تشــدید شــده
محی 
ش
آموز� بهویژه دانشگاه
است ،جامعه ودولت ازمحیطهای
شهــای نویــن
انتظــار دارنــد تــا بــا آمــوزش ،پژوهــش و ابــداع رو 
بــه ارائــه ت
آل�ناتیوهـ یـا� ب ـرای بهبــود وضعیــت فعــی پب�دازنــد.
دانشگاه ب ز
س�،یمتواند حلقه ارتبایط باشد که نهتنها آموزش
طزیســت را تروی ـ ــج کنــد بلکــه افــزون بــر
و پژوهــش دربــاره محی 
آن بهگون ـهای عملیـ تـا� راهکارهــای متنــویع را کــه خــود ارائــه
ـر�
داده اســت در ســطح دانشــگاه ب هصــورت عمــی و تجـ ب
مورداســتفاده قـرار دهــد .در حقیقــت دانشــگاه بهعنــوان یــک
ســازمان آموزشدهنــده اید ههــای محیــط زیسـ تـی و همچنـ ی ن
ـ�
طزیســت بــه
یــک آزمایشــگاه زنــده ب ـرای عمــل و توســعه محی 
شــمار یمرود (.)144 :2009 ,Sharp
ز
یمتــوان بــا
ب هطــور خالصــه مزایــای تحقــق یــک دانشــگاه سـ بـ� را 
توجــه بــه هــدف آن دســتهبندی کــرد:
الف) مزایای دانشگاه ب ز
طزیست:
س� برای محی 
شــاید بتــوان مهمتریــن هــدف و همچنـ ی ن
ـ� مزیــت دانشــگاه سـ ب زـ�
را در اثـرات زیسـتمحییط مثبــت آن خالصــه کــرد .بــا توجــه
بــه اقدامــات دانشــگاه سـ ب زـ� در مدیریــت منابــع انــرژی ،بازیافــت
و پســماند زبال ههــای دانشــگایه ،تــاش بـرای کاهــش اســتفاده
از منابع تجدیدناپذیر و استفاده از منابع جدید وکمخطرتر،
طزیست منجر
این نوع از دانشگاه به بهبودکیل عملکرد محی 
نخست� مزیت دانشگاه ب ز
ین
س� در حمایت
یمشود .در حقیقت
ن
طزیســت و رعایــت قواعــد و قوانـ یـ� حــایم اکوسیســتم
از محی 
یمباشــد کــه یمتوانــد الگــوی مناسـ بـی بـرای ســازمانهای دیگــر
در جامعــه بــه شــمار رود.
ش
ب) مزایای دانشگاه ب ز
س� برای دانشگاه و مؤسسات آموز�:
گ
طزیســت
دانشــگاه سـ ب زـ� نهتنهــا خدمــت بــزر� بــه حفــظ محی 
یمکنــد بلکــه ب ـرای خــود مؤسســات آمـ ش
ـوز� و دانشــگاه نـ یـ�ز
دارای اث ـرات مثبـ تـی یمباشــد .بهعنــوان نمونــه ایــن دانشــگاه
لتــر را ایجــاد کنــد
یمتوانــد یــک محیــط دانشــگایه متعاد 
کــه در آن همــه اف ـراد یمتواننــد نقـ شـی در پیشـ بـرد اهــداف
زیس ـتمحییط داشــته باشــند .ب هعــاوه بــا تأکیــد بــر تغیـ یـر و

نــوآوری ،روحیــه خالقیــت را در دانشــجویان تشــویق یمکنــد
کــه یمتوانــد زمین هســاز افزایــش تحــرک و رقابــت علــی در
دانشگاه شود .ییک دیگر از مزایای دانشگاه ب ز
س� برای دانشگاه
ش
آموز� کاهش هزینههای اداره دانشگاه است.
و مؤسسات
یهــای پــاک نهتنهــا اث ـرات زیس ـتمحییط
اســتفاده از انرژ 
مثبـ تـی دارد بلکــه هزینــه کمـ تـری را نـ ی زـ� بـرای مؤسســات آمـ ش
ـوز�
در پ� دارد.
ز
گ�ندگان:
ش
آموز
و
دانشجویان
ای
ر
ب
س�
دانشگاه
ج) مزایای
ی
ب
ز
ز
ـجو� نـ یـ� موجــد
دانشــگاه سـ بـ� یمتوانــد ب ـرای جامعــه دانشـ ی
مثب� فر ن
اثرات ت
اوا� باشد .بهعنوانمثال یمتواند مهارتهای
ش
تحقیـ قـی و پژوهــی دانشــجویان را تقویــت کنــد .ایجــاد یــک
ت
عملیا� که دارای هدف مشخص است در یک گروه
برنامه
تهــای دانشــجویان در انجــام
ـجو� ،بــه افزایــش مهار 
دانشـ ی
ین
تحقیقات مسئلهمحور وکاربردی منجر یمشود.
همچن� به
طز ت
یس� یمانجامد که خود
ایجاد گروهها و انجمنهای محی 
یههــای الزم ب ـرای حفاظــت از منابــع طبیــی
در افزایــش آگا 
ف
بســیار مؤثــر اســت .معــر� مقــاالت جدیــد و ایجــاد دورههــا و
طزیســت ازجملــه
برنام ههــای دریس مرتبــط بــا موضــوع محی 
مزایــای دیگــر تحقــق دانشــگاه سـ ب زـ� بــه شــمار یمرود.
د) مزایای دانشگاه ب ز
س� برای جوامع محیل:
تهــای دانشــگاه سـ ب زـ� تنهــا محــدود بــه داخــل دانشــگاه و
مزی 
یمشــود بلکــه یمتوانــد جوامــع محــی در جــوار
دانشــجویان ن 
دانشــگاه را نـ ی زـ� تحــت تأثـ یـر ق ـرار دهــد و اید ههـ یـا� همچــون
مدرســه سـ ب زـ� ،خانــه سـ ب زـ�،ســاحل سـ ب زـ� و ...را بــه وجــود آورد.
همچنـ ی ن
ـ� دانشــگاه بهعنــوان یــک الگــو بـرای ســایر مؤسســات
ش
غ�آموز�
خو� برای سایرنهادها ومؤسسات ی
یمتواند مبلغ ب
به شمار رود و درنهایت این توقع و انتظار را برای افراد ایجاد
ا�هــای
کنــد کــه نســبت بــه دغدغ ههــای محیط زیسـ تـی و نگر ن 
فزاینده مرتبط با آن در محیطهای اجتمایع حساس بوده و
گو� را از مقامــات محــی داشــته باشــند.
انتظــار پاسـخ ی
منابع:
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نکــه نظریــه انتقــادی چیســت ،رسچشــمه آن ازکجــا جــاری
ای 
گ
ویژ�هـ یـا� دارد و اساســا در مقابــل چــه تفکــری

یمشــود ،چــه

ســامان یافتــه اســت ،خــود بحــث مســتقل و مبســویط را
یمتــوان گفــت کــه نظریــه انتقــادی در واکنــش بــه
یمطلبــد امــا 
ت
نظریــه سـ ت
ـن� دکارت کــه در آن علــم ماهیــی بـ یـرون از اجتمــاع
داشت و مستقل از آن سامان یمیافت ،شکل گرفت .نظریه
گ
انتقــادی انســانها را در مقــام ســازندگان کلیــت روش زنــد�
تاریـیخ مختــص بــه خودشــان یمنشــاند و واقعیــت را بهعنــوان
نقطــه ش�وع علــم ،رصفــا داد ههـ یـا� کــه بایــد اثبــات شــوند
ارزیـ بـا� نیمکنــد .بلکــه ایــن واقعیــت توســط انســان و علــم او
یمشــود و هــر دادهای بــه قـ ت
در یــک رونــد ن
ـدر�
درو� ســاخته 
کــه انســان یمتوانــد بــر آن اعمــال کنــد وابســته اســت .بدیــن
ترتیــب ،نظریــه انتقــادی فقــط فرضیـهای پژوهـ شـی نیســت کــه
تهــای آدیم نشــان دهــد ،بلکــه
ارزش خــود را در جریــان فعالی 
عنــری �ض وری در تــاش تاریـیخ بـرای آفریــدن دنیـ یـا� اســت
تهــای انســان را اجابــت کنــد .درواقــع نظریــه
کــه نیازهــا و قدر 
یخــود
انتقــادی هرگــز فقــط در پ� افزایــش معرفــت بــه خود 
گ
نیســت و هــدف از ایــن نظریــه رهـ یـا� انســان از بــرد� اســت
نکــه طبــق نظریــه
(کانرتــون .)262 :1390 ،چکیــدهوار آ 
ایده دانشگاه «71

دانشگاه بهمثابه خرد انتقادی

کبــار و ب ـرای همیشــه
انتقــادی ،واقعیــات اجتمــایع هرگــز ی 
ایجاد نیمگردند بلکه در نتیجه توأمان هدف و اراده آگاهانه
و پیامدهای ناخواسته کنش جمیع ،در معرض تجدید نظر
و تغیـ یـر و تحــوالت دائــی قـرار دارنــد (نــوذری.)215 :1394 ،
به ی ن
هم� سبب است که در طرح کیل نظریه انتقادی متأخر،
پوزیتیویســم اوال بهعنــوان رویکــردی نامناســب وگمراهکننــده
و ناتــوان در درک درســت از حیــات اجتمــایع ،دومــا بهعنــوان
علیم که نظم اجتمایع موجود را تأیید یمکند و بر آن صحه
یمگــذارد و در نهایــت بــه �تفـ ت
ـاو� ســیایس یمانجامــد و ســوما

ب
به سبب نقش کلیدی در تأیید و حمایت یا شکل جدیدی از
سلطه ن
یع� سلطه فنساالرانه ،رد یمشود (باتومور:1394 ،
 .)32امــا در ادامــه بــه ش�ح مختــر آراء ســه تــن از متفکریـ نـی
کــه دانشــگاه را بهمثابــه خــرد فلسـ فـی و خــرد انتقــادی مــد نظــر
یمشــود.
داشــتند ،اشــاره 
متفکران وشاخصهای دانشگاه بهمثابه خرد انتقادی
کانت ،بازگشت به فلسفه و حراست از حقیقتپژویه
بــا پایــان یافـ ت ن
تهــا در نتیجــه اندیش ـههای
ـ� عــر فراروای 
تهــای جــدی دانشــگاههای نســل چهــارم
پسـتمدرن و فعالی 
اقتصادمحــور و تکیــه بــر منفعــت مــایل و بنــگاهداری ب هجــای
تکیــه بــر هــر گونــه آرمــان و ارزش فلسـ فـی و ســیایس ســبب
شــده اســت تــا بــاری دیگــر بــا ایــن پرســش مواجــه شــویم کــه
چ ـرا در دهــه دوم قــرن بیس ـتویکم بایــد از از نســبت فلســفه
و دانشــگاه ســخن بگوییــم؟ پاســخ بــه ایــن پرســش همچنــان بــا
رویکــرد فلسـ فـی کانــت بــه دانشــگاه حـ تـی پــس ازگــذر ســالها
از زمــان حیــات او ،امکانپذیــر اســت .کانــت معتقــد بــود کــه
دانشــگاه بهمثابــه یــک ســازمان بایــد اســتقالل داشــته باشــد
و ب ـرای ایــن اســتقالل بایــد میــل جدیــد فلســفه یعـ نـی فلســفه
نقادانــه را بــا توســل بــه دانشــکده فلســفه و ارتقــاء نقــش آن
درکلیــت دانشــگاه ،تثبیــت کــرد .درواقــع کانــت �ض ورت نــگاه
فلس�ف به دانشگاه را از رهگذرگردن نهادن تمامیت دانشگاه
بــه فرمــان خــرد و در نتیجــه اســتقالل ایــن نهــاد مطــرح کــرده
نکــه کانــت درکتــاب «ن ـزاع دانشــکدهها»،
اســت .توضیــح آ 
ـول وضعیــت عمــده
ـی معمـ ِ
در یــک تقســیمبندی دووجـ ِ
دانشــگاههای قــرن هجدهــم ،مقــام دانشــکده فلســفه را از
مقــام ســه دانشــکده دیگــر یعـ نـی الهیــات ،حقــوق و طــب کــه
پای�تــر
مســتقیما بــا حکومــت و نیازهــای جامعــه مربوطانــد ،ی ن
ارزیـ بـا� کــرده اســت .بــا ایــن حــال ،بــه عقیــده کانــت ،اگــر میــل
بــه صلــح ،آزادی و اخــاق خواســته کلیــت جامعــه و دانشــگاه
بهمثابه مغز متفکر آن باشد ،الزم است تا دانشکده فلسفه
»72ایده دانشگاه

از وضعیــت مــادون بــه خــارج شــود .درواقــع تــاش کانــت در
پیشــنهاد نظــی خردمندانــه ب ـرای ب�معناســازی فرادسـ تـی و
فرودسـ تـی دانشــکدهها اســت .کانــت ایــن مهــم را ذیــل اســتعاره
ن ـزاع دانشــکدهها و تقابــل دو جنــاح چــپ منتقــد (دانشــکده
فلســفه) و راســت محافــظ (دانشــکدههای الهیــات ،حقــوق و
طب) بیان کرده است .جایگاه و رتبه فرادست دانشکدههای
برتر (بهعنوان جناح راست پارلمان دانش) حمایت از احکام
ن
قانو� حکومت است و درواقع اساسا جایگاه فر ت
ادس� آنان
به سبب آن است که آموزههای آنان چه از نظر محتوا و چه
خود حکومت را منتفع
از نظر شیوه عرضه به عموم مردمِ ،
یمســازد و فرودسـ تـی دانشــکده فرودســت (جنــاح چــپ) بــه

سبب آن است که تنها وظیفهاش فقط دفاع از دغدغههای
ارها�ســت کــه
علــم اســت .حکومــت عمدتــا عالقهمنــد بــه ابز ی 
ن
قویتریــن و پایدارتریــن نفــوذ ممکــن بــر مــردم را تضمـ یـ� کنــد
و موضوعـ تـا� کــه دانشــکدههای فرادســت آمــوزش یمدهنــد
دقیقا ی ن
ارها� است (کانت .)22 :1395 ،اما در مقابل
چن� ابز ی
لکــرده در دانشــگاه،
یســت کــه جامعــه تحصی 
مطلقــا �ض ور 
دانشــکدهای هــم در رابطــه بــا آموزههایــش مســتقل از فرمــان
حکومــت داشــته باشــد .ایــن دانشــکده چــون فرامیـ نـی ب ـرای
صــدور نــدارد ،آزاد اســت تــا هــر چـ ی زـ�ی را ارزیـ بـا� کنــد و خــود را
فقط با دغدغه علوم ن
یع� حقیقت ،تطبیق دهد؛ به عبارت
دیگــر ،در ایــن دانشــکده عقــل مجــاز اســت در انظــار عمــویم
�پــرده ســخن بگویــد� .ض ورت وجــود چنـ ی ن
ـ� دانشــکدهای
ب
یمشــود و ایــن بــه
ایــن اســت کــه بــدون آن ،حقیقــت روشــن ن 
زیــان خــود حکومــت اســت (کانــت .)24-23 :1395 ،کانــت
معتقــد اســت کــه همــواره نـزاع میــان دانشــکدههای فرادســت
و دانشــکده فرودســت برق ـرار اســت ،امــا مهــم آن اســت کــه
دانشــکده فرودســت جــدی گرفتــه شــود و ایــن نـزاع در بسـ تـری
مـ شـروع در چارچــوب دانشــگاه شــکل گـ یـرد .کانــت نـزاع مـ شـروع
را در برابــر ن ـزاع نامـ شـروع تعریــف یمکنــد؛ ن ـزاع یمتوانــد چــه
در صــورت و چــه در محتــوا نامـ شـروع باشــد .در ُبعــد ظاهــری
اگــر یــی از طرفـ ی ن
ـ� ن ـزاع ،ب هجــای زمین ههــای عیـ نـی معطــوف
ن
بــه اســتدالل بــر زمین ههــای ذهــی تمرکــزکنــد و قضاوت هــا را
مبتـ نـی بــر تمایــات بــه پشــتوانه فریــب یــا زور ســامان دهــد،
ُ
ش
ـوا� اگــر اجــازه بحـ ثـی
آن ن ـزاع نامــروع اســت و در بعــد محتـ ی
درباره گزارهای عمویم از جانب حکومت داده نشــود ،در این
ش�ایــط چــون داوری در رابطــه بــا آن از منظــر عمــویم اساســا
امکانپذیر نیســت ،آن نزاع ش
نام�وع خواهد بود .در نهایت،
بسـ تـر نـزاع میــان دانشــکدهها در محیــط دانشــگاه و نــه فضــای
یمســت؛ ایــن تأکیــد از بابــت آن اســت کــه کشــیده شــدن
عمو 
ت
ن ـزاع بــه بســر عمــویم بــه ســبب موقعیــت دانشــکدههای
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تأث�گــذاری
فرادســت ،بــه ســود آنــان تمـ
ـام خواهــد شــد چراکــه ی
گ
آنان بر مردم بهسبب هماهن� با حکومت و تربیت کارگزاران
مــورد نیــاز آن بیشـ تـر اســت و بسـ تـرهای مهیاتــری ب ـرای تأمـ ی ن
ـ�
رفــاه عمــویم دارنــد .کانــت معتقــد اســت کــه نـزاع مـ شـروع میــان
دانشــکدهها از اعتبــار حکومــت نیمکاهــد چراکــه جــدایل میــان
دانشکده هاســت و نــه جــدایل بــا حکومــت و اگــر حکومــت
آزادی دانشــکده فلســفه را تضمـ ی ن
ـ� کنــد و بصـ یـرت خــود را از
ت
ِقبـ ِـل ایــن آزادی افزایــش دهــد ،بــه شــیوه بهــری بـرای بهدســت
نکــه بــه اقتــدار مطلــق
آوردن غایاتــش روی آورده اســت تــا ای 
روی آورد.
ز
دیگر
اما در درون دانشکدههای فرادست ین� نویع رتبهبندی ِ
نکــه در بـ ی ن
کهـ یـا�
ـ� محر 
دانشــکدهها وجــود دارد .توضیــح آ 
ن
یا� بــه هدفــش یعــی
کــه حکومــت یمتوانــد بهمنظــور دسـت ب
نفــوذ بــر مــردم ب ـهکارگـ یـرد ،ایــن ترتیــب وجــود دارد :ســعادت
ابدی فرد (به کمک دانشکده الهیات) در مرتبه نخست قرار
دارد چراکه حکومت یمتواند به وسیله آن نفوذ بسیار زیادی
ن
را ب ـرای آشــکار سـ ت ن
درو� و جهــت بخشــیدن بــه
ـاخ� افــکار
محرمانهتریــن نیــات اتبــاع خویــش اعمــال کنــد ،ســعادت مــد�ن
فــرد بهعنــوان عضــوی از جامعــه (بــه کمــک دانشــکده حقــوق)
در مرتبــه دوم قـرار دارد چراکــه حکومــت یمتوانــد بدیــن طریــق
رفتــار بــر ن
و� مــردم را کنـ تـرل کنــد و در نهایــت ســعادت ی ز
ف�یــی
ی
فــرد (بــه کمــک دانشــکده طــب) حکومــت اطمینــان خاطــر
یمیابــد کــه مردمـ نـا� قــوی و کثـ یـر ب ـرای خدمــت بــه اهدافــش
خواهــد داشــت (کانــت .)25 :1395 ،امــا کارکــرد دانشــکده
فرودســت یــا فلســفه ،در نســبت بــا ســه دانشــکده دیگــر،
نهــا و از ایــن طریــق مفیــد بــودن بـرای آنــان اســت زیـرا
کنـ تـرل آ 
حقیقــت بهعنــوان ش�ط �ض وری و نخسـ ِـت معرفــت ب هطــور
ها� که
کیل ،عمدهترین مســئله اســت درحایلکه ســودمندی ی
دانشــکدههای فرادســت بــه حکومــت وعــده یمدهنــد ،دارای
اهمیت ثانویه یا فریع است (کانت .)33 :1395 ،دانشکده
فلســفه نـ زـ� خــود متشــکل از دوگــروه علــی معرفــت تاری ـیخ
ی
خ
(شامل تاری ــخ ،جغرافیا ،زبانشنایس تاری� ،انسانیات و همه
معرفــت تجــر� منــدرج در علــوم طبیــی) و معرفــت عقـ ن
ـا�
ب
محــض (ریاضیــات و فلســفه محــض و ی ز
متاف�یــک طبیعــت و
اخالقیــات) اســت.
کانــت همچنـ ی ن
ـ� در رســاله «تعلیــم و تربیــت» ب ـرای نظــام
آموزشوپــرورش ،عــاوه بــر تربیــت متخصصــان حوزههــای
مختلــف بــر حســب نیــاز حکومــت و جامعــه ،دو مســئولیت
ق
شــهروندپروری و اخــا� کــردن دانشآموختــگان را نـ ی زـ� در
نظــرگرفتــه و ایــن مســئولیتها در قالــب س ـهگانه «مهــارت،
احتیــاط و اخــاق» صورتبنــدی شــده اســت .کانــت ضمــن

�شــمار دانسـ ت ن
تهــا ،مقولــه احتیــاط را بــه مدنیــت
ـ� مهار 
ب
مربوط یمداند و مولفههایش را از جمله حســن خلق ،ادب،
بصـ یـرت ،کار مشـ تـرک بــا دیگـران ،مـراودات اجتمــایع و ب هطــور
کیل تمایم زمینهها و ش�ویط راکه به تحصص صلح عمویم
و مشــارکت مـ ن
یمشــود ،برشــمرده اســت .اخــاق و
ـد� منجــر 
ق
ن
فرهنــگ اخــا� امــا عقال�تریــن و دیریابتریــن وجــه نظــام
آموزشوپــرورش در نــزد کانــت و روح حاکــم بــر آن نظــام اســت
(ماحــوزی .)45 :1397 ،دانشــکدههای فرودســت نــه تنهــا از
یمشــوند امــکان
بــاب اینکــه مطابــق حوائــج حکومـ تـی تنظیــم 
سکون و رکود دارند بلکه از منظر آنکه در ت
ش
به�ین �ایط به
کارکــرد مهـ ت
ـار� محــدود و رصفــا بــه امــر تولیــد فارغالتحصیــان
شاغل که حکومت ،کریس اشتغالشان را ی ن
تعی� کرده است
ـرورش
یمشــوند ،بــا دوکارکــرد دیگــر نظــام آموزشوپـ
محصــور 
ِ
گ
مــد نظــرکانــت هماهنــی ندارنــد و از ایــن جهــت مــورد نقــد او
هستند.
یمتــوان گفــت کــه دانشــکده فلســفه ،بــذر انتقــادی
چکیــدهوار 
را در تمامیــت دانشــگاه یمنشــاند و دانشــگاه را بهمثابــه خــرد
نقــاد جامعــه کــه از اســتقالل و خودآییـ نـی الزم ب ـرای تعیـ ی ن
ـ�
روندهــای تآ� حکوم ـتداری ،مدیریــت اجتمــاع ،مدیریــت
منابــع ،رشــد اخــاق و غـ یـره برخــوردار اســت ،ارتقــاء یمدهــد.
از همـ ی ن
ـ� روســت کــه دانشــگاه بــدون دانشــکده فلســفه کــه
ن
متویل حقیقت است ،درکوتاه زما� کارکرد خود را از دست
یمدهــد.
یاس�س ،ایده دانشگاه و مالحظات نهادی
پ
دانشــگاه در اندیشــه یاسـ پـرس جایــگاه ویــژهای دارد بهگونـهای
کــه نــه تنهــا در تبیـ ی ن
ـ� دانشــگاه مــد نظــرش کتـ بـا� را بــه رشــته
تحریــر درآورده بلکــه در پیشـ بـرد تفکــرش ،ب ـرای دانشــگاه
نقـ شـی کلیــدی در نظــر گرفتــه اســت .یاسـ پـرس انــدیک پــس از
جنــگ جهـ نـا� دوم کتــاب «ایــده دانشــگاه» را یمنویســد چراکــه
معتقــد بــود کــه بخـ شـی از بحـران رخداده در آن ایــام ،ناظــر بــر
ساختار نظری بحرانیافته دانشگاه اختصاص داشته است.
یاسـ پـرس در طــرح مــد نظــرش در رابطــه بــا دانشــگاه ،از رویکــرد
اســتقاللطلبانه و آزادیخواهانــه دانشــگاه دفــاع یمکنــد کــه
درواقــع واکنـ شـی بــه ایــده میلگرایانــه علــم و دانشــگاه بــویم و
آلمـ نـا� دوره نــازی بــود .یاسـ پـرس پیــش از ایــده دانشــگاه ،کتــاب
«مســئله تقصـ یـر» را نوشــت و در آن ایــن پرســش را مطــرح
کــرد کــه هــر شــهروند آلمـ نـا� در وضعیــت آشــفته آلمــان چــه
نقـ شـی داشــته اســت؟ یاسـ پـرس بــا ایــن پرســش ،نــویع تقصـ یـر
کتــک اف ـراد را مــورد
ســیایس جمــی را بــه بحــث گذاشــت و ت 
ایده دانشگاه «73
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قضاوت و داوری قرار داد با این �ض ورت که همه شهروندان
یــک حکومــت ب هســبب سیاسـتهای نادرسـ ِـت آن مقرصنــد.
یاسـ پـرس آگایه از تقصـ یـر را مقدمــه آگایه از اتحــاد و مســئول
تغی� و
بودن یمداند و قبول
تقص� را گام نخست در جهت ی
ی
.
اصــاح ش�ایــط نامطلــوب امــا در مرحلــه بعــد ،بایــد دســت بــه
احیــای همهجانبــه خــود و تغیـ یـر بنیادیــن آگایه زد .ایــن احیــا
گ
گ
فرهن� آغاز شود و ت
فرهن� ی ز
ن�
مهم�ین نهاد
باید از نهادهای
دانشگاه است.
یاس�س دقیقا در
اندیشه
در
دانشگاه
اهمیت
پ
همـ ی ن
ـ� راســتا قابــل تحلیــل اســت و از ایــن روی اســت کــه نهــاد
دانشگاه اهمیت سیایس و اجتمایع یمیابد .اما پیوند دانشگاه
یاس�س ،به ن
مع� آن نیست که عمال
با سیاست در اندیشه پ
ـیایس روز شــود؛ درواقــع دانشــگاه نــه بایــد
درگـ یـر حــوادث سـ ِ
تمجید
درصدد واکنش رادیکال به اعمال حکومت برآید و نه
ِ
این اعمال .بلکه تنها باید به ی ن
تبی� ساختار واقیع سیاستها
و اعمــال حکومــت از حیــث علــی بـ پـردازد و ایــن مهــم را در
تن
م� فعالیتهای خود و درسگفتارهای آکادمیک قرار دهد
(یاس�س .)20 :1396 ،درواقع دانشگاه باید حر ت
ک� روشمند
پ
و تدبــر عقـ ن
ـا� را ب ـرای ترســیم حقیقــت دنبــال کنــد؛ چراکــه
ی
کاال� حــا�ض و آمــاده نیســت.
حقیقــت ه مچــون ی
تعب� دیگر آنچه برای دانشگاه
به
یا
س
یاس�
ی
اما ایده دانشگاه پ
�ض
کیل
الزم و وری یمدانــد ،تعلیــم حرفـهای ،آموزش وپــرورش ِ
یا� بــه حقیقــت؛ چراکــه
انســان و تحقیــق اســت بـرای دسـت ب
گ
دانشــگاه همزمــان مدرس ـهای حرف ـهای ،مرکــزی فرهنــی و
ش
پژوه� است .مردم سیع کردهاند دانشگاه را مجبور
نهادی
کننــد کــه میــان ایــن ســه امــکان یــی را انتخــاب کنــد امــا در ایــده
جدا�ناپذیر متحدند و اگر ییک
دانشــگاه این ســه به شــیوهای ی
یمشــود و بدیــن ترتیــب
زم�گـ یـر و ب�اثــر 
نهــا جــدا شــود ی ن
از آ 
ذات فکــری دانشــگاه از هــم یمپاشــد .ایــن ســه عنــر بــا هــم
نهــا از یکدیگــر ،روح
ســازنده یــک کل زندهانــد و بــا تفکیــک آ 
دانشــگاه نابــود 
یمشــود (یاسـ پـر گس .)67 :1394 ،در یــک
مثــال بـرای تبیـ ی ن
ـ� بهـ تـر ایــن وابســت� �ض وری وظایــف سـهگانه
دانشــگاه ،بـ خ
ـر� معتقدنــد کــه ب ـرای تحقیــق بهعنــوان یــی از
ت
ـاص
وظایــف دانشــگاه ،بهــر اســت در دانشــگاه نهادهـ یـا� خـ ِ
پژوهش ایجاد شوند و هیچ وظیفه دیگری را برعهده نداشته
باشــند .امــا اگــر ایــن امــر محقــق شــود ،اساســا شــعبهای فــریع
ق
از دانشــگاه بــا� یمماننــد ،نهادهــای پژوهـ شـی رصفــا در ارتبــاط
شهــای
یمشــوند چراکــه بــه بخ 
بــا تمامیــت دانشــگاه شــکوفا 
یشــان اســتعدادهای تــازه
مختلــف دانشــگاه نیــاز دارنــد تــا برا 
شهــا
نکــه معنــا و تــداوم خالقانــه پژوه 
فراهــم آورد .ضمــن آ 
»74ایده دانشگاه

یمشــود کــه همــواره مبادلـهای پویــا بــا کلیــت
تنهــا زمـ نـا� حفــظ 
دانــش و جامعــه دانشــگایه داشــته باشــند .از ســوی دیگــر
آمــوزش �ض ورتــا نیازمنــد موضوعـ تـا� اســت کــه تنهــا بهواســطه
یمشــوند و بنابرایــن ترکیــب آمــوزش و پژوهــش
پژوهــش مهیــا 
اصــل بنیادیــن و الینفــک دانشــگاه اســت (یاسـ پـرس:1394 ،
.)72-71
امــا یاســرس معتقــد اســت کــه ایــده دانشــگاه زمـ نـا� عملیــا�ت
پ
یمشــود کــه بتــوان بــه کاملتریــن رشــد ممکـ ِـن اســتقالل و

مســئولیتپذیری شــخیص دســت یازیــد .دانشــگاه در حــوزه
یمشــمرد جــز حقیقــت
عمــل خــود هیــچ اقتــداری را محـ تـرم ن 
درکـ ثـرت ب�پایانــش ،حقیقـ تـی کــه همــه در پ� آننــد امــا کــی
نیمتواند ادعاکند که آن را تمام وکمال بهدست آورده است
(یاسـ پـرس .)81 :1394 ،بــا ایــن همــه یاسـ پـرس متوجــه یــک
وضعیت پارادوکســیکال اســت و آن اینکه ایده دانشــگاه تنها
زمـ نـا� یمتوانــد وجــود داشــته باشــد کــه در چارچــوب یــک نهــاد
ایجــاد شــود .امــا وجــود نهــاد لزومــا بهمعنــای ســازش و تــن دادن
یمشــود تــا ایــده
یخــود ســبب 
اســت و مالحظــات آن بــه خود 
دانشگاه بهطورکامل متحقق نشود و در روندی تدر جی� در
نهایــت ســبب تــی شــدن دانشــگاه از ایــدهاش شــود و بدیــن
طریق بهطورکیل ارزش خود را از دست بدهد .این وضعیت
سبب تضادی دائیم میان ایده و ت
کاس�های واقعیت نهادین
در دانشــگاه اســت (یاسـ پـرس .)103 :1394 ،گیــی از خطـرات
ســاختار نهــادی آن اســت کــه نهادهــا ب هســاد� یمتواننــد بــه
اب ـزاری در دســت کسـ نـا� بــدل شــوند کــه خواهــان قدرتانــد.
همیشــه کسـ نـا� هســتند کــه یمخواهنــد بــا اســتمداد از نهادهــا
بــه اهــداف مــد نظــر خــود برســند .امــا بــا وجــود ایــن انتقــادات
و نواقــص ســاختار نهــادی ،نیــاز بــه نهــاد و شــکیل از نهادســازی
گ
یمشــود .بــدون نهــاد ایــن خطــر وجــود دارد کــه زنــد�
منتـ فـی ن 
گ
قشــده هــدر رود .زنــد� و تــاش بایــد بــه
شهــای محق 
و تال 
ش
ت
بخ� از سن� بدل شوندکه توسط ساختار نهادی از آنها
نهــا بهرهمنــد
محافظــت شــود تــا نسـلهای بعــدی بتواننــد از آ 
شوند بهویژه دستاوردهای علیم که وابسته به ابزار مادیاند
نهــا را به صــورت انفـرادی در اختیــار دارنــد و
و افـراد ب هنــدرت آ 
ین
همچن� دستاوردها وابسته به قسیم همکاریاندکه تنها در
نهادی دائیم امکانپذیر است .چکیدهوار آنکه نهاد دانشگاه
بهرغــم تمــام نواقصــش تنهــا امــکان بـرای تحقــق ایــده دانشــگاه
اســت .یــی از جلوههــای تعــارض میــان ایــده و نهــاد دانشــگاه،
تنش اجتنابپذیر میان شخصیتهای زنده و پویای اساتید
و پژوهشگران و َاشکال نهادی است .یاس�س ییک از ت
مهم�ین
پ
مالکهای قضاوت مدیران دانشــگایه را این مهم یمداند که
ت
یاس�س
بیش�به اشخاص اهمیت یمدهند یا به نهاد؟ چراکه پ
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معتقــد اســت دانشــگاه ب ـرای زنــده مانــدن نیازمنــد اشــخاص
باکیفیــت اســت و نهادهــا تنهــا پیــش ش� ِط مــادی ایــن حیاتانــد
(یاسـ پـرس .)111 :1394 ،بدیــن ترتیــب دانشــگاه را نـ ی زـ� بایــد
براســاس توانــا�اش ب ـرای جــذب ت
به�یــن اف ـراد و مهیــا کــردن
ی
مناس ـبترین ش�ایــط پژوهــش ،ارتبــاط و تدریــس ب ـرای آنــان
مــورد قضــاوت ق ـرار داد .هــر دانشــگاه بــر حســب نــوع اف ـرادی
کــه جــذب یمکنــد تعـ ی ن
ـ� یمیابــد و ایــده حقیـ قـی دانشــگاه بــدون
افـرادی کــه بــه آن تحقــق بخشــند – اســتادان و دانشــجویان –
تمامــا عبــث خواهــد بــود .اگــر ایــده دانشــگاه نـ ی زـ� ناپدیــد شــود،
ت
عادا� ب�معنا برجا خواهد ماند .این خطرناک است که
تنها
ز
یــک نهــاد تــاش کنــد چـ یـ�ی راکــه تنهــا یمتوانــد بهنحــو ارگانیــک
پــرورش دهــد ،ب هطــور مصنــویع بازتولیــد کنــد.
ـگاه در خدمـ ِـت آلمــان
یاسـ پـرس بــا از رسگذرانــدن تجربــه دانشـ ِ
نــازی و بــا اذعــان بــه لــزوم نهــاد بـرای پیشـ بـرد ایــده دانشــگاه ،بــه
ین
یاس�س اگرچه تحت
تبی� رابطه دانشگاه و دولت یمپردازد .پ
ش�اییط نظارت دولت بر دانشگاه را یمپذیرد اما معتقد است
کــه اگــر عالئــق ســیایس مســتقیما در حیــات دانشــگاه مداخلــه
کننــد ،آنگاه نظــارت دولـ تـی تهدیــدی ب ـرای دانشــگاه خواهــد
بــود .ایــن بــا ایــده دانشــگاه منافــات دارد کــه دولــت از دانشــگاه
انتظاری بیش از تربیت متخصص داشته باشد .بنابراین این
فاجعـهای بـرای جامعــه اســت کــه دولــت از دانشــگاه بخواهــد
ّ
مبلغ سیایساش باشد .ت
دول� که در امر تدریس و آموزش
که
دخالــت یمکنــد ،قطعــا بــه ایــده دانشــگاه تعــدی خواهــد کــرد
(یاسـ پـرس .)170 :1394 ،یاسـ پـرس براســاس همـ ی ن
ـ� موضــع
از آزادی آکادمیــک دفــاع یمکنــد .منظــور از آزادی آکادمیــک،
آزادی اســاتید و دانشــجویان در انجــام تحقیقــات ب ـهروش
خویــش و تدریــس نتایــج ایــن تحقیقــات اســت .دولــت در ایــن
رابطــه نهتنهــا خــود نبایــد مداخلــه کنــد بلکــه بــا ضمانــت آزادی
دانشــگاه ،بایــد مانــع مداخلــه هــر نهــادی درکار دانشــگاه شــود.
صشــان
بدینترتیــب اهــایل دانشــگاه در جـ یـا� کــه بــه تخص 
یمشــود ،مســتحق حمایتانــد.
مربــوط 
رها� از سلطه و جامعه دموکراتیک
هابرماس ،ی
هابرماس ارزش زیادی برای آموزش دانشگایه بهعنوان ابزاری
ـتیا� بــه چش ـمانداز دموک ـرایس قائــل اســت.
بالقــوه ب ـرای دسـ ب
برریس فلسـ فـی او از تحصیالت دانشــگایه قرار نیســت نقش
موسســات آمـ ش
ـوز� دیگــر را نادیــده بگـ یـرد بلکــه در چارچــوب
چشمانداز یک جامعه دموکر ی ز
ات�هشده نقش کلیدی دانشگاه
ن
را بهعنــوان موسســه اصــی دگرگــو� اجتمــایع بــرریس یمکنــد.
او از تئوری خود در رابطه با آموزش دانشــگایه در دو ســطح
همبســته ســخن یمگویــد :یــی �ض ورت «دروننگــری» ب ـرای
گ
دموکر ی ز
ات�هشــدن نظــام دانشــگایه و دیگــری نســبت همیشــی

نظام دانشــگایه با پسزمینه معنای ارتبایط یا زیسـتجهان.
بی�هــا ،نظا مهــای
منظــور از زیس ـتجهان مجموعــه جهان ن 
ش
ارز� ،هنجارهــا و عــادات مــردم اســت .دموکر ی ز
ات�هشــدن
دانشــگاه یــی از ش�وط مهــم دروننگــری علــوم و تحقیقــات
ن
درو� آن اســت.
و شــیوه های دموکراتیــک و فرایندهــای
گ
وابست� دانشگاه به زیستجهان ی ز
معنا� و پسزمینه
ن� افق
ی
مــورد نیــاز بـرای چشـمانداز ارتباطــات فــارغ از ســلطه را فراهــم
گ
نهــا دو ویــژ� اســایس آمــوزش «دانشــگایه»اند
یمکنــد .ای 
کــه وعــده تحقــق یــک جامعــه دموکراتیــک را تقویــت یمکننــد.
نکــه ،ایــن دو جنبــه همبســته نشــاندهنده تطــور
افــزون آ 
اندیشههای هابرماس از فرمولبندی تئوریک نظریه انتقادی
در آثار اولیهاش به چرخش ز ن
با�اش در نظریه کنش ارتبایط
نـ ی زـ� اســت .بــا ایــن حــال حـ تـی بــا وجــود ایــن تغیـ یـر پارادایــی،
ش
ـی موجــود در موسسـ تـا� ماننــد
همچنــان پتانســیل آزادیبخـ ِ
دانشــگاه کــه دروننگــری ،عــادات دموکراتیــک و عقالنیــت
ارتبــایط را تشــویق یمکننــد؛ در اندیشــه هابرمــاس حفــظ
شدهاســت .در نظــر هابرمــاس ،از محیــط دانشــگاه اســت کــه
جامع ـهای دگرگــون شــده ش�وع بــه رشــد یمکنــد.
ایده دانشگاه هابرماس دربردارنده ایدهآل ش�ایط یک جامعه
دموکراتیک اســت .هابرماس از این ایده بهعنوان یک رویای
نشــهر از جامع ـهای ایــدهآل ســخن نیمگویــد بلکــه ایــده
آرما 
دانشــگاه او از وقایــع کامــا انضمــایم تاری ـیخ نشــأت گرفتــه
است .ایده او عمیقا در زمینه تنازع برای اصالحات در محیط
دانشــگایه و جامعه زادگاهش ن
یع� آلمان ریشــه دارد .او قویا
به ش
همچن�ن
نق� که دانشگاه در رشد اقتصادی کشورش و
ی
درک مردم از خودشان دارند ،تأکید یمکند .مهمتر از آن ،در
ســاختار و روی ههــای ت
ذا� دانشــگاه عرص ـهای امیدوارکنند هتــر
گ
برای همبست� اجتمایع یمبیند که برخالف دیگر عرصهها
فرهنــگ و ش
پی�فــت اقتصــادی را در کنــار یکدیگــر ق ـرار
ن
بی�هــا و منافــی کــه
نیمدهــد .به رغــم تعــدد و تعــارض جهان 
یمشــود و ب ـرای تســلط بــا یکدیگــر رقابــت
روزب ـهروز بیشـ تـر 
یمکنند ،هابرماس دانشگاه را جا� یمبیندکه زمینه مشار ت
ک�
ی
بیش�ی را مورد بحث قرار یمدهد و ت
ت
بس�ی را مهیا یمکندکه
افـراد بـرای رســیدن بــه یــک درک جامــع تــاشکننــد .هابرمــاس
که خطرهای تفسـ یـر یکجانبه از عقالنیت در دانشــگاه را از
گ
پیــش یمدیــد ،خــود را موظــف یمدانســت کــه نماینــد� فعــال
دموکر ی ز
ات�ه کردن دانشگاه و ارتباط نزدیک آن با زیستجهان
را تبیـ ی ن
ـ� کنــد .بهنظــر او امــواج متعــدد اصالحــات دانشــگاهها
ت
ن
شکســت خوردنــد چراکــه عامــان عنــر ذا� دانشــگاه یعــی
ایده دانشگاه «75
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نســبت نزدیــک آن بــا پسزمینــه ارتبــایط معنــا یــا زیسـتجهان
را در نظــر نگرفتنــد .اصالحــات عمومــا حــول ایــن شــعار شــکل
یمگرفــت کــه «روح» دربردارنــده ایــده دانشــگاه مــرده اســت.
ن
اصالحات ت
آلما� شکل
بیش� براساس این عقیده ایدهآلیسم
تهــا� از روح ن
عی�انــد و ایــن
یمگرفــت کــه موسســات صور  ی
روح مــرده و باعــث بهوجودآمــدن بح ـران شــدهاســت.
بهنظــر او ایــده دانشــگاه بــه ایــن دلیــل کــه ارتبــاط کارکردهــای
مرکــب آن همچنــان برق ـرار اســت کامــا از بـ ی ن
ـ� نرفتــه اســت.
قتــر ،هابرمــاس دانشــگاه را ایــده نیمدانــد بلکــه
بهعبــارت دقی 
معتقدســت دانشــگاه ،کارکــرد و ســازمان اســت .وقـ تـی دربــاره
ایــده دانشــگاه ســخن یمگوییــم ،درون پارادایــم تفکیــک ســوژه
ت
«این�ســوبژکتیویته»ای رخ
گ�یــم و هیچگونــه
و ابــژه ق ـرار یم ی
نیمدهــد .هابرمــاس بــاور نــدارد کــه دانشــگاه بهعنــوان یــک
گ
همیش�ســت بلکــه

نهــاد اجتمــایع مبتـ نـی بــر یــک ایــده ثابــت و
دانشــگاه ب هجــای ذات ،کارکــرد دارد .نظــر هابرمــاس دربــاره
�ض
رها�بخـ شـی جامعــه
دانشــگاه ورتــا بــا عالق ـهاش ب ـرای ی
هم ـراه اســت و ایــن مســئله تکلیــف حســایس ب ـرای دانشــگاه
در رابط ـهاش بــا جامعــه بههم ـراه دارد .هابرمــاس کارکردهــای
سن� دانشگاه را تأیید یمکند؛ بهاین ن
ت
مع� که دانشگاهها باید
دانــش فـ نـی و عمــی را بهمنظــور دسـ تـریس نس ـلهای جدیــد
جامعه منتقلکنند و از طرف دیگر باید به فکر بازتولید خود
فرآیند آموزش باشــند ( .)1970:2 ,Habermasگذشــته از
ایــن ،موسســات آمــوزش عــایل نهتنهــا بایــد دانــش فـ نـی و عمــی
نهــا
را انتقــال دهنــد بلکــه آن را تولیــد نـ ی زـ� بکننــد .بنابرایــن آ 
بهعنــوان مراکــز تحقیــق و توســعه علــی و فـ نـی بـرای ش
پی�فــت
�ض وریانــد .بــا ایــن حــال هابرمــاس بــا کارکردهــای سـ ت
ـن� کــه
یمشــود محصــور نیممانــد و پــای
بـرای دانشــگاه درنظــرگرفتــه 
یمگــذارد ،چراکــه او معتقــد
را فراتــر از ایــن برداشــت محــدود 
اســت کــه دانشــگاهها بیــش از تــاش ب ـرای پاســخ بــه نیازهــای
گ
ت
صنع�شدن ،موظف به خلق فرهن� انتقادی و مفید برای
دموکرایسانــد .دانشــگاه تکلیــف سـ ت ن
ـاخ� یــک آگایه ســیایس
شــهروندی را بهعهــده دارد کــه از حــوزه عمــویم مــورد نیــاز
برای فرهنگ سیایس دموکراتیک حراست یمکند .هابرماس
ششــده در آمــوزش دفــاع
ب هشــدت از ایــن اصـ ِـل تقریبــا فرامو 
یمکنــد:
ت
«دانشــگاه بهعنــوان مرکــز توســعه صنعــی ایــن ایــده مشــخص
شهــای امــروزی فقــط
را همـرایه یمکنــدکــه تحقیقــات و آموز 
.
بــا تولیــد و انتقــال دانــش فـ نـی و عمــی رسوکار دارنــد مــن کامــا
مخالف این نظر هســتم .بهنظر من دانشــگاه تکلی�ف فراتر از
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تولیــد و انتقــال دانــش فـ نـی و عمــی دارد .تشــکیالت مربــوط
بــه دانــش در ســطح دانشــگایه بــر روی درک عمــوم مــردم و
تگـ یـری عمــی ایــن درک تأثـ یـر
دانشــجویان از خــود و جه 
یمگذارنــد و ایــن مســئله نیمتوانــد مربــوط بــه جامعـهای رصفــا
ن
عقال� -هدفمند
در ارتباط با تکنولوژی و سیستمهای عمل
یمشــود و بــر
باشــد .ایــن مســئله �ض ورتــا بــه عمــل افـراد مربــوط 
یمگــذارد» (.)4-3 :197 ,Habermas
کنــش ارتبــایط تأثـ یـر 
ت
به نظر هابرماس اگر دانشگاه رصفا با نیازهای جامعه صنع�
شهــای کارآمــدش ،کار یا�ای هماننــد
ـس تال 
ســازگار باشــد ،در پـ ِ
دانشــگاههای سـ ت
ـن� از نظــر ایدئولوژیــک خواهنــد داشــت .در
ایــن صــورت از طریــق اســتانداردهای حرفـهای تثبیتکننــده،
گ
تشــان
ســنتهای فرهن� و اشــکایل از آگایه ســیایس که قدر 
بهدلیل ریشــه داشـ ت ن
غ�قابل
ـ� در نهادهای تأســییس به شــکل ی
ت
یمشــود ،ســی یمکند نســبت نااندیشــیدهاش
کن�یل گسـ تـرده 
بــا عمــل را توجیــه کنــد ( .)4 :1970 ,Habermasبهعبــارت
دیگــر ،دانشــگاه بــه دســتگایه قانـ ن
ـو� ب ـرای گرایشــات جــزیم
زدا�
جوامــع مــدرن تبدیــل 
یمشــود .هابرمــاس سیاس ـت ی
ت
روزافزون از حوزه عمویم و تنظیمات مســتمر دســتگاه دول�
گ
بــر مســائل فرهنــی و اجتمــایع را در نظــر دارد .حــوزه عمــویم
ثهــای آزاد در
قلمرو�ســت کــه اف ـراد ب ـرای ش�کــت در بح 
ی
.
یمشــوند رسکوب مداوم فرهنگ
مورد مســائل عمویم جمع 
ق
ســیایس و اخــا� دموکراتیــک توســط عقالنیت بخـ شـی
کســویه بــه علــوم ،اقتصــاد ،و بروک ـرایس دولـ تـی از نظــر
ی 
هابرمــاس تهدیــد اصــی ب ـرای جامعــه محســوب یم شــود.
ـ� دلیــل فــارغ از کارکردهــای اقتصــادی ،آمـ ش
بههمـ ی ن
ـوز� و
پژوهـ شـی ،هابرمــاس ســه تکلیــف �ض وری دیگــر بـرای دانشــگاه
یمگـ یـرد:
در نظــر 
نخســت موظف اســت که فارغالتحصیالنش را با ارزشها و
توانا� هــای
رفتــار مــورد انتظــار حرفـهای مجهــزکنــد .او ایــن را
ی
توانا�هــای فراکارکــردی،
ی
فراکارکــردی یمنامــد .منظــور او از
گ
شهــای مرتبــط بــا مسـ یـر
ویژ�هــا و نگر 

خالقیــت یــا تمــام آن
تهــای حرف ـهای
ـود دانــش و مهار 
حرفها 
یســت کــه در خـ ِ
(,Habermas
ـدارد
وجــود نـ
.
:1970
 )2درواقــع دانشــجویان
بــا دریافــت تکنیــک و حرفــه عل ـمورزی کــه همــان صالحیــت
کارکردی است ،باید بتوانند در موقعیتهای مختلف ی ز
چ�ی
تشــان ابــداع کننــد .بــه عبــارت دیگــر ،دانشــجویان
را بــا خالقی 
بایــد بــا اخــاق حرف ـهای کــه پشــتیبان تفکــر انتقــادی اســت و
ین
بگ�ند .هابرماس لزوما
همچن� فرآیندهای دموکراتیک خو ی
تهــا را بـرای
بــر ایــن نظــر نیســت کــه دانشــگاه بایــد ایــن فضیل 
دانشــجویان تولید کند بلکه منظور او این اســت که از طریق
گ
الگوها و فرآیندهای اجتمایعکردن و در خالل زند� روزمره،
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دانشجویان در دانشگاه ی ن
ها� به دست
چن� ارزشها و نگرش ی
یمآورنــد .دومــا دانشــگاه مســئول انتقــال ،تفسـ یـر و توســعه
گ
ســنتهای فرهنــی جامعــه اســت کــه از طریــق علوم انسـ نـا�
یمشــود .رصف
تهــای هرمنوتیــی حاصــل 
و اجتمــایع و مهار 
نظر از رشته و دانشگاه ،دانشجو باید در حدودی در بازتولید
گ
فرهنــی جامع ـهاش تفسـ یـر و گسـ تـرش آن و گسـ تـرش افــق
زیسـتجهان مشــارکت کنــد؛ در ایــن معنــا دانشــجویان از هــر
ن
اگ�ند .دانشــجویان
رشــتهای باید علومانســا� را تا حدودی فر ی
بایــد بتواننــد دیالــوگ برقـرارکننــد ،تفسـ یـر ارائــه دهنــد و ادعاهــا
یا� کنند ( .)3-2 :1970 ,Habermasســوما ،دانشــگاه
را ارز ب
تکلیف پروردن آگایه سیایس دانشجویان وبهطورمشخص،
نقــد ســیایس و اجتمــایع را برعهــده دارد .تکلیــف فراهــم آوردن
گ
آمــوزش ســیایس بــه دانشــجویان ب ـرای درک فرهنــی مــردم از
خودشــان �ض وری اســت .هــدف آمــوزش در ســطح دانشــگاه
ن
ـهروندا� قابــل اعتمــاد ب ـرای
ایــن اســت کــه دانشــجویان بــه شـ
نظم دموکراتیک تبدیل شوند (.)3-2 :1970 ,Habermas
دانشــگاه بایــد وضعیــت ســیایس و اجتمــایع کلیــت جامعــه را
رصــد کنــد و از پایــگاه و مــکان خــاص کنــش علــی ،وضعیــت
جامعه و سیاست را نقد کند .یک دانشگاه سیاستزدهشده
کــه ارتباطــش را بــا سیاســت و حــوزه عمــویم گسســته اســت،
شهــای غ�عقـ ن
ـا�
خطــر تبدیــل شــدن بــه نمــاد عقالنیــت گرای 
ی
ســاختارهای جامعــه را افزایــش یمدهــد.
ایــده هابرمــاس دربــاره دانشــگاه بــا پتانســیل ایجــاد یــک
جامعــه رها�یافتــه و روشــنگرانه هم ـراه اســت .همچنـ ی ن
ـ� بــا
ی
عامــان دروننگــری کــه حـ تـی در زیس ـت ن
کشــده
جها� تفکی 
یصشــده بــا فرآیندهــا و اعمــال دموکراتیــک و امــکان
و تخص 
کنــش ارتبــایط پیونــد خوردهانــد و چش ـماندازهای جامع ـهای
دموکراتیــک را تقویــت یمکننــد .جایــگاه دانشــگاه در دیــدگاه
هابرمــاس ،درکنــار دیگــر موسسـ تـا� کــه بــه ترویـ ـ ــج ،تقویــت و
ن
گفتما� فارغ از ســلطه یمپردازند ،قرار
حراســت از فضاهای
دارد.
ّ
 .1اســتقالل دانشــگاه ،پاســداری از حیثیــت علــی و حریــت
حقیقتپژویه :تأکید ویژه رویکرد خرد انتقادی به استقالل
دانشــگاه ،یعـ نـی نــویع خودآییـ نـی و تنظیــم مناســبات دانشــگاه
با جامعه و دولت رصفا براســاس مقتضیات دانشــگاه ،ســبب
ن
جو�
یمشود تا این نهاد براساس قواعد حاکم بر خود یع� پ� ی
ششـ ت
ـناخ�
حقیقت با توســل به صحت ،دقت و عینیت رو 
تشـ ت
ـناخ� بــازی کنــد .دانشــگاه بایــد
و اعتبــار و وثاقــت معرف 
مبتـ نـی بــر «عقــل خودبنیــاد» اداره شــود تــا ســایه اتوریت ههــای
ن
عقال� بر دانشگاه از ی ن
ب� برود و نویع شایستهگر یا� حاکم
غ�
ی
.
شود اگر استقالل دانشگاه نقض شود و قواعد سایر حوزهها

نظـ یـر بــازار ،دولــت و غـ یـره وارد دانشــگاه شــود ،دانشــگاه دیگــر
یمســت
ـو� کــه هــدف اصــی فرآینــد عل 
نیمتوانــد حقیق 
تجـ ی
را دنبــال کنــد و بــه ابـزاری در اختیــار ســایر حوزههــا بـرای تأمـ یـ�ن
یمشــود
اهــداف آنــان تـ ن زـ�ل یمیابــد .ایــن مســئله خــود ســبب 
تــا در فرآینــدی نهچنــدان طـ ن
ـوال� ،دانشــگاه دچــار یــک آنــویم
شــود و همــان کارکــرد سـ ت
ـن� خــود یعـ نـی رونــد آمــوزش فـ نـی را
هــم از دســت بدهــد و رصفــا براســاس مالحظــات نامرتبــط بــا
خود مناسبتش را تنظیم کند .بهعنوان مثال در دوره متأخر
ریدینگز معتقد است که اگر دانشگاه ناگزیر شودکه به کار یا�
یمگـ یـرد.
و بنــگاهداری تقلیــل پیــدا کنــد ،در معــرض انهــدام قـرار 
دانشگایه که تمام تمرکزش بر تدارک درآمدهای اختصایص
یمشــود
باشــد ،دانشــگاه نیســت و از دانشــگاه بــودن ســاقط 
(فراســتخواه.)43 :1396 ،
 .2بازگشت دانشگاه به جامعه :خرد انتقادی از آن جهت که
تغی� ش�ایط نامطلوب به ش�ایط مطلوب
دانش را در جهت ی
و نــه رصفــا تبیـ ی ن
یمگـ یـرد ،الزامــا در
ـ� ش�ایــط موجــود ب ـهکار 
پیونــد بــا جامعــه قابــل بــرریس اســت .خــرد انتقــادی ،برخــاف
رویــه موجــود در دانشــگاهها ،چــون در پ ِ� تحصیــل علــوم بــا
ـی رصف نیســت ،از ایزولــه شــدن علــم
هــدف معرفــت علـ ِ
در محیــط دانشــگاه جلوگـ یـری یمکنــد و بــا کشــاندن مســائل
البــه جامعــه بــه محیــط دانشــگاه و بازتــاب آن در فضــای
مبت 
عمــویم ،بــه ارتبــاط پویــای دانشــگاه و جامعــه کمــک یمکنــد و
یمشــود کــه دانشــگاه بهمثابــه جزیــرهای مســتقل بــه
مانــع از آن 
ش
.
زیســت خــود ادامــه دهــد در �ایــط عــدم ظهــور و بــروز خــرد
انتقــادی وگسســت ارتبــاط دانشــگاه بــا جامعــه ،دانشــگاه بــه
یمشــود کــه از موضوعــات
ـان در خــود فروبســتهای بــدل 
جهـ ِ
موهوم سخن یمگوید بدون آنکه برایش مهم باشد جامعه
بــه چــه ی ز
چ�هـ یـا� نیــاز دارد .بدینترتیــب دانشــگاه فقــط ب ـرای
خــودش موضوعیــت دارد :دانشــگاه ب ـرای دانشــگاه (کاظــی،
 .)168 :1397ادامــه رونــد عــدم پیونــد دانشــگاه و جامعــه،
ُ
کگ ـر یا� ،افــت کیفیــت و آمــوزش عــایل انبــوه
منجــر بــه مدر 
یمشــود و نهتنهــا دانشــگاه را در عرصــه عمــویم ب�اثــر یمکنــد

بلکــه جامعــه بهدنبــال محــروم شــدن از نظــر کارشناســانه بــا
یمشــود؛ رشــد شــایعات ب�اســاس
آســیبهای بســیاری مواجه 
در فضــای عمــویم ،تســهیل جه ـتدیه بــه افــکار عمــویم
ن
نظ�
توســط رســانه های مختلف،
جایگزی� گروههای دیگر ی
تغی�گرانیگاه
سل� تی� با نخبگان دانشگایه و ی
طبقه نوظهور ب
ن
مرجعیــت جامعــه ایـرا� از تخصــص علــی بــه مقولــه شــهرت
فقــط بخـ شـی از ایــن آســیبها اســت .خــرد انتقــادی بــا تبیـ ی ن
ـ�
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دانشگاه بهمثابه خرد انتقادی

ســاختار واقــی سیاس ـتها و اعمــال حکومــت در جامعــه
از حیــث علــی ،تأثـ یـرات آن را ارزیـ بـا� یمکنــد و در نــگایه
بلندمــدت ،امــکان نقــد و بــه چالــش کشــیدن فرهنــگ جامعــه
را فراهــم یمآورد .در نبــود خــرد انتقــادی فعــال در دانشــگاه،
یمشــود.
رسمایــه نمادیــن دانشــگاه دچــار زوال 
ـیایس آگاه و کمــک بــه رونــد
 .3پـ
ـرورش شــهروند سـ ِ
دموکر ی ز
ات�اســیون :تشــکیالت مربــوط بــه دانــش در ســطح
گ�ی
دانشگاه بر روی درک عموم دانشجویان از خود و جهت ی
عمــی ایــن درک تأثـ یـر یمگذارنــد .ایــن مســئله �ض ورتــا بــه عمــل
یمشــود و بــر کنــش ارتبــایط تأثـ یـر
آنــان در جامعــه مربــوط 
یمگــذارد .دانشــگاه بــا رصــد وضعیــت ســیایس و اجتمــایع

کلیــت جامعــه از پایــگاه و مــکان خــاص کنــش علــی ،نهتنهــا
یمشــود بلکــه وضعیــت
منجــر بــه جامعهپذیــری دانشــجویان 
جامعه و سیاست را نقد یمکند .بدین ترتیب خرد انتقادی،
گ
فرهن� انتقادی را خلق یمکندکه امکان غلبه بر اتوریتههای
اجتمــایع را میــر یمکنــد .دانشــگاه بــا فراهــم آوردن بسـ تـر
شهــای مــدرن نظـ یـر
شهــای فراگـ یـر مــردیم و تفهیــم ارز 
آموز 
آزادی و برابــری ،گفتوگــو و کنــش ارتبــایط ،تکلیــف ایجــاد
ـیایس شــهروندی را انجــام یمدهــد و از حــوزه عمــویم
آگایه سـ ِ
ِ
مورد نیاز برای فرهنگ ســیایس دموکراتیک حراســت یمکند
و بدین ترتیب به دموکرایس یاری یمرســاند .درواقع با توســل
ش
آموز� ،دانشجویان را به
به خرد انتقادی در دانشگاه ،روند
ن
شهروندا� قابل اعتماد برای نظم دموکراتیک تبدیل یمکند.
درواقــع خــرد انتقــادی بــا اســتفاده از ســازوکارهای اجتمــایع
ت
موجود ن
بیش�
یع� دانشگاه ،نیل به دموکرایس یا دموکرایس
را فراهــم یمکنــد.
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فعالیت های دانشجویی در
بستر مجازی
در گفتوگو با دکتر مهدی کرمانی مدیر فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه
دانشگاه فردوسی مشهد
مصی� | دانشجوی کارشنایس ارشد علوم سیایس دانشگاه فردویس مشهد
فاطمه
ب

ت
گس�دهی ویروس کرونا در ایران و تعطییل
با آغاز شیوع
گ
دانشگاهها ،فعالیتهای فرهن� و اجتمایع دانشجویان ین�ز
به حالت تعلیق درآمد و بسیاری از برنامهها ،نشستها،
ش
ن�یات وجشنوارهها متوقف شدند .اما با ادامهی این روند و
گ
گشا� دانشگاهها بهصورت مجازی ،معاونتهای فرهن�-
باز ی
ت
اقداما� را جهت فعالیت مجدد
دانشجو�
و
اجتمایع
ی
هم� زمینه گفتوگو� با ت
تشکلها بهکار گرفتند .در ی ن
دک�
ی
ن
کرما� انجام شد تا از اقدامات و برنامههای مدیریت
مهدی
گ
فرهن� و فعالیتهای داوطلبانه دانشگاه فردویس مشهد
دانشجو�
پس از شیوع ویروس کرونا و ادامه فعالیتهای
ی
بهصورت مجازی جویا شویم.
ها� در دوران شیوع ویروسکرونا
 -1چه اقدامات و برنامه ی
و برقراری طرح فاصلهگذاری اجتمایع از طرف معاونت
گ
دانشجو� دانشگاه فردویس مشهد
فرهن� -اجتمایع و
ی
انجام شده است؟
با شیوع ویروسكرونا دركشوروسیاست تعطییل دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عایل (ابالغشده توسط ستاد میل
گ
کرونا) ،مدیریت فرهن� و فعالیتهای داوطلبانه دانشگاه
فردویس مشهد ،بهمنظور به حداقل رساندن آسیبهای
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فعالیتهای دانشجو� در ت
بس� مجازی
ی

ش
نا� از تعطییل دانشگاه در حوزه تحت پوشش و در
راستای حمایت از تداوم و استمرار فعالیتهای داوطلبانۀ
گ
دانشجو� ،ضمن تشكیلكارگروه هماهن� مقابله با ویروس
ی
كرونا در حوزه مدیریت و برگزاری جلسات هم ش
اندی�
دانشجو� ،براساس
گ�ی با فعاالن
کارشناسان و ارتباط ی
ی
مأموریتهای محوله اقدامات ویژهای را در مواجهه با چالش
ها� که تداوم انجام
پیش رو برنام هریزی و اجرا كرد ،برنامه ی
آن با توجه به نامعلوم بودن حذف محدودیتها ،قابلیت
و ظرفیت تداوم را ی ز
ن� خواهند داشت .از سوی دیگر فعاالن
گ
دانشجو� با دغدغه مندی ومسئولیتپذیری همیش� خود
ی
در قبال جامعه ،مطابق اهداف و برنامههای خود بهصورت
داوطلبانه فعالیتهای شاخص و اقدامات ارزشمند بسیاری
ت
ت
پیشگ�ی ومقابله
معرف� درجهت
عملیا� و
را درحوزههای
ی
جان� این پدیده بر جامعه،
با ویروس كرونا و تعدیل عوارض ب
گ
به انجام رساندند .سیاستکیل مدیریت فرهن� دانشگاه آن
است تا نخست به فرصتسازی در ش�ایط موجود پرداخته
و پسازآن با تشویق دانشجویان و درخواست ایده و عمل از
دانشجو� در حوزههای
آنان نسبت به تداوم فعالیتهای
ی
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گ
فرهن� اهتمام ورزد .نمونههای این تداوم فعالیت را در
گ
فرهن� دانشگاه ،ش
دانشجو�،
ن�یات
اقدامات کانونهای
یگ
اداندی� و هم ش
ش
اندی�های فرهن�
برگزاری کریسهای آز
یمتوان مشاهده کرد؛ براساس این اولویت کاری ترسیمشده
گ
مدیریت فرهن� دانشگاه در تالش برآمد تا از فضای مجازی
استفاده ساختارمندتری داشته باشد .با توجه به این
گ�ی از فضای مجازی ،همه کانونها
سیاستگذاری و بهره ی
مطابق اهداف و برنامههای خود بهصورت منظم مطابق
اهداف و برنامههای خود در فضای مجازی به فعالیت
پرداختند که همه این فعالیتها و اقدامات انجامگرفته
ن
ن�یات دانشجو� ی ز
قدردا� است .ش
ن� هم چون
مهم و قابل
ی
روال گذشته نسبت به انتشار نسخ ت
الک�ونییک اقدام کرده
ش
اداندی� با محوریت الگوی
ها� از کریسهای آز
و نمونه ی
گفتگومحوری در فضای مجازی برگزار شده است.
ب�شک تجربههای کسبشده در دوران بحران ،ظرفیتها
گ
نظ�ی را در عرصههای فرهن� در دوران
و فرصتهای ب� ی
پساكرونا ایجاد خواهد كرد .اهم اقدامات انجامشده را در
محورهای زیر یمتوان خالصهکرد:
گ
.1
كارگروه هماهن� مقابله با ویروس كرونا در
تشكیل گ
مدیریتفرهن�،

فعالیتهای دانشجو� در ت
بس� مجازی
ی

پیشگ�ی از بیماری کوئید  19و مقابله با
 .2آموزش راههای
ی
ت
تبلیغا� محییط و فضای مجازی،
ویروسكرونا در فضاهای
.3
استفاده از فرصت
تشویق و حمایت از دانشجویان جهت گ
پیشآمده جهت تداوم فعالیت علیم ،فرهن� و اجتمایع در
ت
بس�فضای مجازی،
 .4راهاندازی سامانه آموزش ت
الك�ونییك ویژه کارگاهها و
ش
دانشجو�،
آموز� تشکلهای
کالسهای
ی گ
 .5تسهیلگری ،تشویق و انجام هماهن�های الزم جهت
نقش ن
آفری� ساختارمندتر دانشجویان در حوزۀ فعالیتهای
ت
داوطلبانه با محوریت تولیدکاالهای بهداش� مورد نیازشامل
تولید گان ،ماسك و شیلد محافظ برای كادر درمان توسط
دانشجو� دانشگاه فردویس
ستاد مبارزه با كرونای بسیج
ی
مشهد،
.6
برگزاری مسابقات مجازی متعدد در حوزههای علیم،
گ
فرهن� واجتمایع،
ش
 .7برگزاری نشستهای تخصیص وکریسهای آزاداندی� و
جلسات گفتگوی آنالین با اساتید و صاحبنظران برجسته
دانشگایه توسط تشکلهای دانشجو� در ت
بس� فضای
ی
مجازی،
ت
ش
دانشجو� با
 .8انتشار نسخههای الك�ونیك ن�یات
ی
كرونا�،
ویژهنامههای
ی
ن
خ�خواهانه دانشگایه در
های
ش
پوی
و
ها
کمپ�
ی
 .9تشكیل ی
قالب رزمایش همدیلكمك مؤمنانه،
 .10ایجاد فضای رقابت علیم جهت ظهور نبوغ و نوآوری
در میان انجمنهای علیم که منجر به ساخت گیت
ن
ضدعفو�کننده عابران پیاده توسط انجمنهای علیم
دانشجو�گردید،
ی
گ
 .11برگزاری فراخوان مسابقات علیم و فرهن� در سطح
میل با موضوع جهان پساكرونا،
 .12برگزاری نمایشگاههای مجازی آثار ن
ه�ی دانشگاهیان.
دانشجو�کانونها ،انجمنها ،تشکلها و
 -2فعالیتهای
ی
ش
ارزیا�
دانشجو� دانشگاه را در این روزها چگونه
ن�یات
ب
ی
یمکنید؟ برفعالیتها ناظرید یاکمککننده؟
در این دوران ،کانونها ،انجمنهای علیم ،تشکلهای
دانشجو� و بخش ش
دانشجو� تا حد امکان و
ن�یات
ی
ی
توانا� به انجام فعالیتهای داوطلبانۀ خود ادامه دادهاند.
ی
کانونهای دانشگاه در حوزۀ تولید محتواهای ن
ه�ی و
برگزاری مسابقات ،انجمنهای علیم درحوزۀ تولیدات علیم
و ساخت خ
دانشجو�
بر� نمونههای ابدایع ،تشکلهای
ی
در حوزۀ فعالیتهای کارگایه در بخش تولید و بستهبندی
ش
ت
ثمربخ� را انجام
بهداش� فعالیتهای منظم و
الزامات

ن�یات دانشجو� ی ز
دادهاند .ش
ن� هم چون روال قبیل نسبت
ی
به انتشار شمارگان خود اهتمام داشتهاند البته با تفاوت در
جایگزی� نسخ ت
ن
الک�ونییک بهجای
مس� و
نوع انتشار و یط ی
نسخکاغذی.
گ
 -3برنامههای برگزار نشدهی معاونت فرهن� دانشگاه
همچون انتخابات انجمنهای علیم و سایر تشکلها،
جشنواره ش
دانشجو� و انتخابات کمیتۀ ناظر بر
ن�یات
ی
ش
ن�یات دانشگاه مجازی برگزار خواهد شد؟ در صورت
تصمیم به برگزاری مجازی این برنامهها آیا ی ن
آی�نامهها
تغی�یمکند؟
ی
گ
هرساله ،مدیریت فرهن� دانشگاه ،نظارت بر برگزاری
انتخابات متعددی چون انتخابات انجمنهای علیم،
ت
دانشجو� ،انتخابات
تشکیال� تشکلهای
انتخابات درون
ی
ش
ن
همچن� برگزاری
دانشجو� و
کمیته ناظر بر ن�یات
ی
ی
جشنواره ش
.
دانشجو� را عهدهدار بوده است عمدۀ
ن�یات
ی
ت
این انتخابات بهصورت الک�ونییک بوده است ودانشجویان با
دانشجو� خود در این انتخابات
گ�ی از ظرفیت پورتال
بهره ی
ی
.
ش�کت یمکردهاند در خصوص انتخابات کمیته ناظر بر
چن� ش
ن�یات دانشجو� ی ز
ش
ن� ی ن
حریزی کرد
رو� را یمتوان طر 
ی
وازاینجهت با مشکیل مواجه نیستیم .درخصوص جشنواره
ن�یات دانشجو� ی ز
ش
ها� صورت گرفته
ن� تصمیم ی
گ�ی ی
ی
است .با توجه به اینکه برگزاری جشنواره و انتخابات عالوه
ن
پویا� باعث
برکمک به چرخش نخبگا� و ایجاد زمینههای گ ی
ایجاد یک رقابت سالم ی ز
ن� یمگردد ،مدیریت فرهن� دانشگاه
در ش�ایط ایجادشده ی ز
ن� اهتمام خود برای برگزاری این امور را
با استحکام و پایداری ادامه خواهد داد.
آی�نامهها ی ز
تغی� ی ن
ن� باید اشاره داشت با
در خصوص
ی
ن
آی�نامه
بهره ی
ها� از ی
گ�ی از خرد جمیع هرساله بخش ی
ن
مسابقات و رقابتها بهروزرسا� یمشوندکه در دوران جدید
یز
ن� این امر همچون ادوارگذشته تداوم خواهد یافت.
گ
 -4آیا زیرساختهای مورد نیاز جهت اقدامات فرهن� و
اجتمایع ن
ب� دانشجویان دانشگاه مهیا است؟
ی گ
گ�ی از
اخ� بهره ی
مدیرت فرهن� دانشگاه در سالهای ی
ساختار ت
الک�ونییک و استفاده از فضای مجازی را در اولویت
کاری خود قرار داده است .نمونه بارز آن را در حوزۀ
خانه ش
ین
دوم� جشنواره میل کریسهای
ن�یات و برگزاری
اداندی� یمتوان مشاهده کرد .برگزاری موفقیت ی ز
ش
آم�
آز
ش
انتخابات انجمنهای علیم و ثبتنامها جهت �کت در
جشنوارههای خانۀ ش
ن�یات نشان یمدهد که در این حوزه
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ت
ت
ها� وجود دارد .بااینحال
توفیقا� داشتهایم ،البتهکهکاس� ی
گس�دۀ ت
با وجود شبکه ت
این�نت و فضای مجازی در دانشگاه و
ین
همچن� نمونۀ آموزش مجازی وظرفیت ساختارمند موجود
در فاوا (فناوری اطالعات و ارتباطات) یمتوان نسبت به رفع
ت
کاس�ها اقدامکرد.
ت
ن
ت
ی ن
فعال�
 -5بهعنوان پرسش پایا� ،آیا بس�ها و امکانا� که
دانشجو� استفاده یمکنند ،رضایتبخش است؟ دانشگاه
ی
ت
در این زمینه چه اقداما� را مدنظر دارد؟
ن
ناگها� ،در این حوزه
طبییع است که با رخداد ش�ایط
کاس�ها� وجود دارد .دانشگاه ی ز
ت
ن� در سند چشمانداز خود
ی
با تأکید بر اصل ی ن
ب�الملیلکردن دانشگاه ،برنامههای متنویع
را در دستورکار خود داشته که خ
بر� از آنها ی ز
ن� در حال اجرا
یمباشد بااینحال بر اولویت استفادۀ ساختارمند از فضای
ش
آموز�،
مجازی برای توسعۀ کیم وکی�ف در ابعاد مختلف
گ
ش
پژوه� و فرهن� – اجتمایع اهتمام الزم را داشته است.
گ
ت
ز
مدیریت فرهن� دانشگاه ین�دراین خصوص اقداما� را انجام
گ
داده است؛ برای مثال مدیریت فرهن� دانشگاه فردویس
مشهد ی ن
اول� بار در سطح کشور نسبت به ایجاد ظرفیت
ت
ش
فضای مجازی برای بارگذاری نسخ الک�ونییک ن�یات اقدام
کرده است ،این امر در حوزۀ بارگذاری اطالعات مربوط
ش
اداندی� و یا ت
ح� برگزاری جلسات
به جلسات کریس آز
�ض
کریسهای گفتگومحور در حال حا در دانشگاه صادق
ز
ها� دراستفاده ازفضای
است .انجمنهای علیم ین�نوآوری ی
گ
مجازی داشتهاند .بااینحال مدیریت فرهن� استفاده از
گ�ی از ظرفیت خرد جمیع
تمایم دیدگاهها و پایبندی به بهره ی
را همیشه بهعنوان ییک ازاصیلترین رسالتهای خود مدنظر
داشته است.
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خدمات مرکز مشاوره در
دانشگاه مجازی
گفتوگو با دکتر ابوالفضل غفاری ،رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

گ
زهرا جلییل | کارشناس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهن� -اجتمایع

بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در ای ـران و عــدم امــکان ارائــه
خدمات مرکز مشاوره و سالمت دانشگاه و با توجه به نیاز به
خدمــات مشــاوره بهویــژه در زمین ههــای خانــواده ،برنام هریــزی،
کنـ تـرل اسـ تـرس ،نگـر نا� و بالیـ نـی مرکــز مشــاوره و توانمندســازی
دانشــگاه فــردویس مشــهد تــاش خــود را ب ـرای راهنمـ یـا�
دانشــگاهیان در دوران شــیوع ویــروس کرونــا بیشـ تـر نمــود در
ن
ـو� بــا دکـ تـر ابوالفضــل غفــاری رئیــس
همـ یـ� خصــوصگفتوگـ ی
مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه انجام شده
اســت.
ش
 -1در �ایــط شــیوع ویــروس کرونــا مرکــز مشــاوره و
ت
توانمندســازی دانشــگاه فردویس مشــهد چه اقداما� انجام
داده اســت؟
مرکــز مشــاوره و توانمندســازی دانشــجویان دانشــگاه فــردویس
مشــهد در زمــان بحـران کرونــا بــا رعایــت کامــل اصــول بهداشـ تـی
و فاصلــه اجتمــایع (حضــور دوســوم همــکاران در مرکــز) بــه
شهــای مختلــف در جهــت ارتقــای
ارائــه خدمــات خــود در بخ 
ســامت دانشــگاهیان ادامــه داده اســت.
در بخــش مشــاوره و درمــان در قالــب طــرح مشــاوره تلفـ نـی از
طریــق راهانــدازی شــماره تمــاس آنالیــن  ۳۸۸۰۵۰۰۰کلیــه
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خدمات مرکز مشاوره در دانشگاه مجازی

نشـ ت
ـناخ� و مشــاورهای در حوزههــای بالیـ نـی،
خدمــات روا 
خانــواده و ازدواج ،تحصیــی و شــغیل ب هصــورت رایــگان بــه
یمشــود .پیگـ یـری و
دانشــجویان و همــکاران دانشــگاه ارائــه 
ارتبــاط بــا مراجعــان خــاص ،از طریــق شــبکه آمــوزش مجــازی
دانشــگاه و در مــواردی نـ ی زـ� از طریــق واتـساپ و اســکایپ ،ارائــه
خدمات روانپزشیک از طریق واتساپ و تلفن ،ارائه خدمات
نشـ ت
ـناخ�
ـن� ب هصــورت آنالیــن جهــت ارزیـ بـا� روا 
روا 
نسـ ج
دانشــجویان بــه تشــخیص روانشناســان و مشــاوران از دیگــر
خدمــات ایــن بخــش در دوران کرونــا یمباشــد .همچنـ ی ن
ـ�
درخواس ـتهای تحصیــی دانشــجویان ب هصــورت تلفـ نـی و
آنالیــن پیگـ یـری شــده و جلســات پیــش کمیســیون ب هصــورت
مجــازی جهــت بــرریس درخواسـتهای تحصیــی دانشــجویان
بــا همــکاری مدیریــت آمـ ش
یمشــود.
ـوز� دانشــگاه برگ ـزار 
ت
اقداما� از قبیل تولید محتوا
ـگ�ی و آموزش،
در بخش پیشـ ی
ف
ن
در قالب پیامهای بهداشت روا� ،فیلم وکلیپ ،اینفوگرا� و
ت
ین
همچن� تبلیغات
صو� در محیط مجازی و
پادکسـتهای
ش
و اطالعرسـ نـا� کارگا ههــای آمــوز� آنالیــن بــا موضوعــات
گ
تــابآوری در دوران کرونــا و ســبک زنــد� کرونـ یـا� کــه از ســوی
دفـ تـر مشــاوره و ســامت وزارت علــوم برگ ـزار شــد ،پرداختــه
غ�ســازی ســایت مرکــز ( )Moshaver.um.ac.irو
اســت .ن 
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افزودن بخش بسته ویژهکرونا شامل پادکست ،ویدئوکلیپ،
مطالب ویژه و ت
پوس�های مرتبط باکرونا از دیگر اقدامات این
بخش است .با توجه به راهاندازی پویش #در_خانه_بمانیم،
از سوی ت
دف� مشاوره و سالمت وزارت عتف ،کانون همیاران
بهــای مختلــف
ســامت روان ،در زمینــه تولیــد محتــوا در قال 
برای این پویش و اطالعرسـ نـا� به دانشــجویان با مرکز مشــاوره
همــکاری داشــتند .تهیــه ویدئوهــای کوتــاه بــا حضــور مشــاوران
مرکــز مشــاوره بــا موضوعــات افزایــش تــابآوری و همــدیل،
گ
کمالگر یا� ،اضطراب ،سبک زند� و ...و قراردادن در سایت
تهــای ایــن مرکــز بــوده اســت.
و محیــط مجــازی از دیگــر فعالی 
ش
در بخــش مــددکاری نـ ی زـ� مــددکاران مرکــز بــا توجــه بــه �ایــط
ت
معیش�
پیگ�ی وضعیت
اقتصادی خاص دورانکرونا ضمن ی
دانشــجویان نیازمنــد ،عــاوه بــر پیگـ یـری وضعیــت مراجعــان
خــاص ،گــرویه را در شــبکههای مجــازی ب ـرای جــذب هرچــه
خ�یــن راهانــدازی نمودنــد .همچنـ ی ن
ـ�
بیشـ تـر کم 
کهــای مــایل ی
ش
ین
آموز� با هدف جمعآوریکمکهای مایل در
کمپ� عدالت
ســطح جامعه و دانشــگاه برای دانشــجویان نیازمند به وســایل
کمکآمـ ش
ـوز� ویــژه دوران کرونــا (موبایــل و تبلــت هوشــمند
نهــای مجــازی) از طریــق ایــن
سهــا و آزمو 
جهــت برگ ـزاری کال 
بخــش بــا همــکاری بخــش توانمندســازی راهانــدازی شــد.
تهـ یـا� از قبیــل برنام هریــزی
در بخــش توانمندســازی فعالی 
برای برگزاری اســتارتآپ مجازی توانمندســازی دانشــجویان،

دانشجو� ،راهاندازی پویشهای
اه�ی ومدیریت سامانهکار
ر ب
ی
دانشــجو� در محیــط مجــازی و همچنـ ی ن
ـ� تولیــد برنام ههــای
ی
کمکآمـ ش
ـوز� در خصــوص توانمندســازی دانشــجویان (کار
ـجو� و )...انجــام گرفتــه اســت.
دانشـ ی
 -2دانشــگاه مجــازی چگونــه یمتوانــد بــدون در نظــرگرفـ تـ�ن
مــکان و زمــان در بسـ تـری متفــاوت بــه دانشــجویان خدمــات
نشـ ت
ـناخ� ارائــه دهــد؟
مشــاوره و روا 
خوشــبختانه ،از تهدیــد ایجادشــده توســط ویــروس کرونــا،
فرصـ تـی ب ـرای ارتقــای دانــش مجــازی در بـ ی ن
ـ� دانشــجویان،
مشــاوران وکارمنــدان دانشــگاه ایجــاد شــد و بــر ایــن اســاس ،بــه
نظــر یمرســد کــه توجــه بیشـ تـر بــه فضــای مجــازی و اســتفاده از
ً
آن یمتوانــد کمککننــده باشــد و طبیعتــا ط ـرایح نرمافزارهــای
پیگــری مشــاورهای و رواندرمـ نـا� اختـ ت
ـاال� مثــل وســواس،
ی
گ
اضطـراب اجتمــایع ،اعتیــاد ،افــرد� و بســیاری از مشــکالت
نوروتیــک یمتوانــد بســیار کمککننــده باشــد (چــه بهعنــوان
درمــان کمــی و چــه بهعنــوان یــک نــوع رواندرمـ نـا� جدیــد).
ـ� اســتفاده از مشــاوره ت
همچنـ ی ن
الک�ونیــی برخــط و نابرخــط،
در ش�ایــی کــه امــکان مشــاوره حضــوری نیســت و یــا مراجعــا�ن
کــه نیمخواهنــد شــناخته شــوند یمتوانــد بســیارکمککننــده
باشــد .همچنـ ی ن
ـ� شــبکههای اجتمــایع مثــل ایمــو ،اســکایپ و
خ
وات ـساپ نـ ی زـ� در بــر� ش�ایــط ویــژه ،یمتواننــد ب ـرای مشــاوره
جو� انجام
آنالین استفاده شوندکه در وقت و هزینه رصفه ی
یمشــود .البتــه در ایــن زمینــه آمــوزش مشــاوران در زمین ههــای

.
تخصــی و رعایــت اخــاق حرفـهای الـزایم یمباشــد البتــه بــه
نظر نیمرسد که مشاوره مجازی برای مر ن
اجعا� با اختالالت
ســایکوتیک و یــا اختــال اسـ تـرس پــس از ســانحه و مراجعــان
ش
خودک� مناسب باشد .در زمینه آموزش
دارای افکار جدی
ن
نـ ی زـ� کارگا ههــای مجــازی و آنالیــن و اطالعرســا� در محیــط
مجــازی یمتوانــد بســیار مؤثــر باشــد.
ف
ت
بیش� دانشجویان از طریق
 -3آیا امکانات کا� برای ارتباط
یحشــده و یــا شــبکههای اجتمــایع بــا مرکــز
نرمافزارهــای طرا 
مشــاوره وجــود دارد؟
در حــال حــا�ض ارتبــاط دانشــجویان از طریــق مشــاوره تلفـ نـی
و مشــاورههای آنالیــن و برگـزاری کارگا ههــای آمـ ش
ـوز� از طریــق
وات ـساپ و اســکایپ وجــود دارد و از طریــق فضــای آمــوزش
مجــازی دانشــگاه (وبینــار) نـ ی زـ� ،ایــن امــکان فراهــم شــده اســت
گ
کــه بتــوان مشــاوره فــردی وگــرویه یــا خانــواد� را انجــام داد و
دورههــای آمـ ش
ـوز� را برگ ـزارکــرد.
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اخبار معاونت فرهنگی -اجتماعی و
دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
در دوران شیوع ویروس کرونا

ت
گس�دهی ویروس کرونا در ایران و
مقدمه :با آغاز شیوع
س�ی شدن ادامهی فعالیتهای
تعطییل دانشگاه گها و پ
گ
ش
آموز� و فرهن� بهصورت مجازی ،معاونت فرهن�-
دانشجو� دانشگاه فردویس مشهد فعالیتهای
اجتمایع و
ی
ت
خود را متوقف نکرد و عالوه بر انجام امور معوقه ،اقداما� را
بس�شبکههای اجتمایع ،ت
بیش�از ت
جهت استفادهی ت
این�نت
و تلفن بهکارگرفت .در ادامه اقدامات مدیریتهای معاونت
فاد در این دوران ،بهتفکیک بیان شده است.
)1مديريت رفاه و سالمت
دانشجو�:
اداره رساهاي
يي
دانشجو� كه به
• بررسي اتاقها در سيستم سدف رساهاي
يي
پيگ�ي موضوع،
و
غ�فعال شده بود
ي
دليل خطاي پيش آمده ،ي
ن
دانشجويا� كه حذف ترم كردهاند
• انجام تسويه حساب
ي
ن
اهنما� ايشان در صورت لزوم،
تلف� و ر
يي
بهصورت ي
ن
ش
دانشجويا� كه حذف ترم
آموز�
نها� درخواست
ي
• ثبت يي
ي
داشتهاند،
گ
چگون� جمع آوري لوازم دانشجويان در
• تهيه پروتكل
ي
اتاقها،
ت
بهداش� پيشنهادي اين اداره در صورت
• تهيه پروتكل
ي
»86ایده دانشگاه
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دانشجو�،
گشا� رساهاي
يي
باز يي
دانشجو�
اهاي
رس
وضعيت
از
اطالعات
آخرين
آوري
• جمع
يي
بر�
همچون ظرفيت رساها و بررسي امكان افزايش ظرفيت خي
از اتاقها به تفكيك و،...
• اصالح چارت رساها به تفكيك،
• نظافتكليه اتاقها و پ ز
آش�خانهها،
تعم� و رسويسكولرها،
• ي
دستگ�ههاي
تعم� و تعويض قفل اتاقها و تعويض
•
ي
ي
معيوب،
• سم ش
بر� از اتاقها،
پا�
خي
ي
ت
ش�آالت ،كولر
تعم�ات
تاسيسا� ( ي
پيگ�ي جهت انجام ي
• ي
ي
و،)...
بنا� مورد نياز رساها شامل پشت
• ي
پيگ�ي جهت انجام امور يي
ت
بهداش� ،اتاقها و....
بامها ،رسويسهاي
ي
اداره تغذيه دانشگاه:
ت
• تهيه پروتكلهاي
بهداش� جهت حضور احتمالي
ي
دانشجويان،
• برگزاري جلسات برر و تنظيم اسناد مناقصه سال آ�ت
ي
سي
اداره تغذيه،
تعم�ات غذاخوري فجر،
پيگ�ي ي
• ي
• انجام امورتسويه حساب دانشجويان.
اداره رفاه دانشجويان:
ت
• دريافت و بررسي بيش از  1000ايميل دانشجويان دك�ي
مربوط به وام ويژه ت
دك�ي،
• تفكيك فرمها و ارسال به دانشكدههاي مختلف براي
ش
ين
پيگ�ي الزم براي
معاون�
امضاي
آموز� ومديرانگروهها و ي
ي
دريافت فرمهاي امضا شده ازدانشكدهها،
• تاييد فرمهاي وام تحصيلي  ،شهريه ،تغديه درپرتال صندوق
رفاه،
• تاييد فرمهاي وام ويژه ت
دك�ي در پرتال صندوق رفاه،
ت
ياف� دانشجويان در پرونده معاونت
• اسكن فرمهاي در ي
دانشجو�دانشجويان،
يي
ش
آموز� دانشجويان،
هاي
• بررسي درخواست
ي
• دريافت مدارك دانشجويان متقا�ضي تصفيه حساب رفاهي
از طريق ايميل و انجام امور بازپرداخت،
ش
آموز� دانشگاه براي
• انجام مكاتبات الزم با مديريت
ي
دانشآموختگان.
مركزبهداشت ودرمان دانشگاه:
• پاسخگو� به مر ي ن
اجع� پزشكي  ،دندانپزشكي و داروخانه و
يي

پاسخگو� به تلفنها،
يي
ت
بهداش�،
بازديدهاي
• انجام
ي
• ثبت  misفروردين ماه،
كاردانشجو� سال ،98
پيگ�ي حقالزحمه
• ي
يي
يا� عملكرد سال  97-98مربوط به سازمان
ز
ار
فرم
تكميل
•
بي
اموردانشجويان،
• انجام آزمون مجازي بهداشت و ن
ايم�،
ي
• تايپ وثبتگواهيهايكميسيون پزشكي ،
• ثبتگواهيهايكميسيون پزشكي .
گ
فرهن� وفعالیتهای داوطلبانه
)2مديريت
ي
گ
هماهن� مقابله با ويروسكرونا درمديريت
• تشكيلكارگروه
ي
گ
هن�،
فر ي
پيشگ�ي از بيماري كويد  19و مقابله با
• آموزش راههاي
ي
ت
تبليغا� محيطي وفضاي مجازي،
ويروسكرونا درفضاهاي
ي
• تشويق و حمايت از دانشجويان جهت استفاده از فرصت
گ
فرهن� و اجتماعي در
پيش آمده جهت تداوم فعاليت علمي ،
ي
ت
بس�فضاي مجازي،
ت
• راهاندازي سامانه آموزش الك�ونيكي ويژه كارگاهها و
ش
دانشجو�،
آموز� تشكلهاي
كالسهاي
ي
يي گ
• تسهيلگري ،تشويق و انجام هماهن�يهاي الزم جهت
نقش ن
آفري� ساختارمندتر دانشجويان در حوزۀ فعاليتهاي
ي
ت
بهداش� مورد نيازشامل
داوطلبانه با محوريت توليدكاالهاي
ي
توليد گان ،ماسك و شيلد محافظ براي كادر درمان توسط
ستاد مبارزه با كروناي بسيج
يي
دانشجو� دانشگاه فردوسي
مشهد،
• برگزاري مسابقات مجازي متعدد در حوزههاي علمي ،
گ
فرهن� واجتماعي ،
ي
ش
اداندي� و
• برگزاري نشستهاي تخصصي وكرسيهاي آز
ي
جلسات گفتگوي آنالين با اساتيد و صاحبنظران برجسته
دانشگا توسط تشكلهاي دانشجو� در ت
بس� فضاي
يي
هي
مجازي،
ت
ش
دانشجو� با
• انتشار نسخههاي الك�ونيك ن�يات
يي
كرونا�،
ويژهنامههاي
يي
ن
خ�خواهانه دانشگاهي در
كمپ�ها و پويشهاي ي
• تشكيل ي
قالب رزمايش همدلي كمك مومنانه،
• ايجادفضاي رقابت علمي جهت ظهورنبوغ ونوآوري درميان
ن
ضدعفو�يكننده
انجمنهاي علمي كه منجربه ساختگيت
دانشجو�گرديد،
گ يي
عابران پياده توسط انجمنهاي علمي
فرهن� در سطح ملي با
و
ي
• برگزاري فراخوان مسابقات علمي
موضوع جهان پساكرونا،
ن
.
• برگزاري نمايشگاههاي مجازي آثاره�ي دانشگاهيان
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 )3مركزمشاوره وتوانمندسازی دانشجویان
بخش مشاوره و درمان
ن
تلف� از طريق راهاندازي شماره
• در قالب طرح مشاوره
ي
ت
شناخ� و
تماس آنالين  ۳۸۸۰۵۰۰۰كليه خدمات روان
ي
مشاورهاي در حوزههاي ن
تحصي
ازدواج،
بالي� ،خانواده و
لي
ي
و شغلي بهصورت رايگان به دانشجويان و همكاران دانشگاه
ارائه ميشود،
پيگ�ي و ارتباط با مراجعان خاص ،از طريق شبكه آموزش
• ي
يز
مجازي دانشگاه ،ودرمواردي ن�ازطريق واتساپ واسكايپ،
• ارائه خدمات روانپزشكي از طريق واتساپ و تلفن،
يا�
• ارائه خدمات روان جي
سن� به صورت آنالين جهت ارز ب ي
ت
شناخ� دانشجويان به تشخيص روانشناسان و
روان
ي
مشاوران،
پيگ�ي درخواستهاي تحصيلي دانشجويان بهصورت
• ي
ن
تلف� و آنالين و جلسات پيش كميسيون بهصورت مجازي
ي
جهت بررسي درخواستهاي تحصيلي دانشجويان باهمكاري
ش
آموز� دانشگاه برگزارميشود.
مديريت
ي
پيشگ�ي وآموزش
بخش
ي
• توليد محتوا در قالب پيامهاي بهداشت ن
روا� ،فيلم و
ي
ت
صو� درمحيط مجازي،
كليپ ،اينفوگر فيا� وپادكستهاي
ي
ن
ش
آموز� آنالين با
رسا� كارگاههاي
• تبليغات و اطالع ي
يگ
كرونا�،
ند�
يي
موضوعات تابآوري در دورانكرونا و سبك ز ي
• ن
غ�يسازي سايت مركز ( )Moshaver.um.ac.irو افزودن
بخش بسته ويژهكرونا شامل پادكست ،ويدئوكليپ ،مطالب
ويژه و ت
پوس�هاي مرتبط باکرونا،
• با توجه به راهاندازي پويش #در_خانه_بمانيم ،از سوي
ت
دف� مشاوره و سالمت وزارت عتف ،كانون همياران سالمت
روان ،در زمينه توليد محتوا در قالبهاي مختلف براي اين
ن
رسا� به دانشجويان با مركز مشاوره همكاري
پويش و اطالع ي
داشتند،
• تهيه ويدئوهاي كوتاه با حضور مشاوران مركز مشاوره با
موضوعات افزايش تابآوري وهمدلي ،كمالگر ييا� ،اضطراب،
گ
ند� و ...و قراردادن در سايت و محيط مجازي از ديگر
سبك ز ي
فعاليتهاي اين مركزبوده است.
بخش مددكاري
ت
معيش� دانشجويان نيازمند ،عالوه بر
وضعيت
پيگ�ي
• ي
ي
پيگ�ي وضعيت مراجعان خاص ،گروهي را در شبكههاي
ي
ت
خ�ين
مجازي براي جذب هرچه بيش� كمكهاي مالي ي
راهاندازي نمودند،
ش
• ين
كمپ� عدالت
آموز� با هدف جم ع آوري كمكهاي مالي
ي
جامعه ودانشگاه براي دانشجويان نيازمند به وسايل
درسطح
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ش
آموز� ويژه دوران كرونا (موبايل و تبلت هوشمند
كمك
ي
جهت برگزاري كالسها و آزمونهاي مجازي) از طريق اين
بخش با همكاري بخش توانمندسازي راهاندازي شد.
بخشتوانمندسازي
نامهريزي براي برگزاري استارتآپ مجازي توانمندسازي
• بر 
دانشجويان،
دانشجو�،
كار
سامانه
مديريت
اه�ي و
•ر ب
يي
دانشجو� در محيط مجازي،
• راهاندازي پويشهاي
يي
ش
آموز� در خصوص توانمندسازي
• توليد برنامههايكمك
ي
دانشجو� و .)...
دانشجويان (كار
ن يي
بد�
 )4مديريت تربيت ي
ها� از پارك كه سنگ فرش آن
• تخريب و بازسازي قسمت يي
نشستكرده بود،
ت
بهداش� ومحل نگهداري
• شستشوسقف آالچيق ،رسويس
ي
دوچرخهها وشيشههاي راهروبال،
• ايزوگام قسمتهاي آسيبديده و رنگ يز
آم�ي آن،
• تعويض ايرانيتهاي شكسته دور ديوار پارك و جمعآوري
ضايعات آنها،
• رنگ يز
آم�ي جداول دور رينگ دوچرخهسواري ،پايههاي
روشنا� محوطه پارك ،جداول دور ي ن
زم�ها ،نيمكتها،
يي
ميلههاي واليبال و بسكتبال ،ميلههاي فنس دور ي ن
زم� روباز
ش
ورز� ،ميلههاي داربست مربوط به محل نگهداري وسايل و
ي
تجه�ات ش
يز
ورز� در ي ن
زم�هاي روباز ،راهروهاي ورودي سالن،
ي
ت
چو� جلو اداره با روغن جال (آس� زدن)،
نيمكتهاي ب ي
ت
قسم� ازديوارسالن لوله فاضالب سقف سالن به
• تخريب
گ
ي گ
گ
پوسيد�،
زد� و تعويض آن به دليل
دليل
ي
گرفت� و نم ي
ي
• كندن موكت ديوار سالن يت�اندازي و ترميم آن به دليل
تن
دوخ� تورهاي تنيس،
اصابت يت� و
ن
ضدعفو�كردن راهرو مديريت و اتاقهايكاركنان،
•
ي
• خريد ،كندن و تعويض تختههاي آسيبديده سوناي
خشك.
 )5شوراي انضباطي
• ثبتگزارشات واصله در سامانه،
• پاسخ به استعالمات پيشينه دانشجويان،
• تشكيل جلسات شوراي انضباطي و بررسي پروندهها در آن
جلسات،
• ثبت و صدور احكام اوليه،
اهنما� شوراهاي انضباطي دانشگاههای
پاسخگو� و ر
•
يي
يي
منطقه،9

گ
دانشجو� دانشگاه فردویس مشهد در دوران شیوع ویروس کرونا
اخبار معاونت فرهن� -اجتمایع-
ی

• بررسي گزارشات واصله از سامانه امر به معروف،
• بررسي سابقه دانشجويان جلسهكميسيون موارد خاص،
• تشكيل پرونده موقت و دائم براي دانشجويان،
• برر و تاييد درخواست ش
دانشجو�،
ن�يات
يي
تسي
الك�ونيكي كردن پروندهها (اسكن و ثبت در سامانه شورا)،
•
گ
)6گروه مطالعات وبرنامهریزی فرهن� -اجتمایع
اه�دي فضاي مجازي معاونت فاد،
يا� ر ب
• انجام طرح ارز ب ي
يز
• انجام طرح بررسي ف�يكي و معماري حوزه عمومي در
دانشگاه،
گ
• انجام طرح بررسي و آسيبشناسي ادغام معاونت فرهن�-
دانشجو�،
اجتمایع با معاونت
ی
گ
ش
• انجام طرح دالیل آموز� -فرهن� و فردی افزایش سنوات
دانشجويانتحصيالتتكميلي ،
خار� درساختار
• انجام طرح چالشهاي ادغام دانشجويان جي
دانشگاه فردوسي مشهد،
يا� عملكرد دانشگاه
ز
ار
به
مربوط
• بارگذاری اطالعات
بي
ش
آموز� و حوزه
دانشجو�،
فردویس مشهد در سه بخش
يي
ي
رياست درسامانه سجاد،
اه�دي
ر
سند
در
فاد
معاونت
داخ
ب
• بررسي وضعيت لي
دانشگاه،
ش
• چاپ و توزي ــع شماره دوم ن�يه ايده دانشگاه،
• جمعآوري مطالب براي ش
ن�يه ايده دانشگاه شماره  3ویژهی
كرونا ودانشگاه مجازي،
• جمعبندي فرآيندهاي اولويتدارمعاونت فاد،
گ
ش
فرهن� دانشگاه،
پژوه� موج دوم پايش فضاي
• اتمام طرح
ي
ي
• تدوین لیست موضوعات مرتبط با آسيبهاي اجتماعي در
گ
هماهن� مركزمشاوره،
دانشگاه با همكاري و
ي
ش
• تدوین بسته پيشنهادي فعاليتهاي معاونت در �ايط
كروناوپساكرونا(تكميل پروتكلهاوفعاليتهاي مديريتها)،
گشا� دانشگاه فردویس مشهد درسال
• تدوین سناریوهای باز ی
ش
تحصییل ( 1399-1400بر اساس �ایط کرونا و مقدورات
معاونت فاد)،
ت
دس� فعالیتهای گروه مطالعات در
• ورود اطالعات
پیگ�ی تکمیل شاخصهای دیگرمدیریتهای
سامانه  MISو ی
ت
معاونت فاد ورود دس� اطالعات فعالیتهای این معاونت
برای سالهای  97و ،98
• انجام تسویه حسابهای مایل مرتبط یا گروه (طرحهای
ش
پژوه� ،طرایح و چاپ ش
دانشجو�).
ن�یه،کار
ی
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هشتمین نشست
ایده دانشگاه
بررسی وضعیت حوزه عمومی در دانشگاه فردوسی مشهد
گزارش از :ایسنا/خراسان رضوی

»90ایده دانشگاه

قوت حوزه عمویم دانشگاه ،درگرو تقویت حوزه عمویم
جامعه است
فزاده در برنامــه زنــده اینســتاگرایم گــروه
دکـ تـر مهــدی نج ـ 
گ
مطالعــات و برنام هریــزی فرهنــی -اجتمــایع دانشــگاه فــردویس
مشــهد در خصــوص بــرریس وضعیــت حــوزه عمــویم در
دانشگاه فردویس مشهد اظهارکرد :ت
وق� جامعه تب یمکند
ین
یمشــوند دانشــجویان هســتند .حوزه
اول� کسـ نـا� که متوجه 
ت
عمــویم یــک امــر شــایع وگســرشیافته اســت و در حقیقــت
ش
ها� هستندکه حوزه عمویم
دانشجویان بخ� از آن پاسخ ی
نســبت بــه حــوزه سیاســت اتخــاذ یمکنــد.
وی افــزود :دانشــجویان بخـ شـی از مطالبــات حــوزه عمــویم
نهــا بهواســطه اینکــه امــر گفتوگــو در دانشــگاه
هســتند ،آ 
شایعتر است رسیـ ـعتر متوجه موضوعات شده و وارد بحث
یمشوند .اگر حوزه عمویم جامعه قوی نباشد ،حوزه عمویم
دانشــگاه هــم قــوی نخواهــد بــود زی ـرا بخـ شـی از مطالبـ تـا� کــه
یمشــود را دانشــجویان مطرح یمکنند اما
در این حوزه مطرح 
یمکــه جامعــه مطالبــه نداشــته باشــد بــه دانشــجویان هــم
هنگا 
کمــی نخواهــد شــد.
بایــد بــه دانشــجویان پروبــال داد و لفــظ ســیایس بــودن را بــه
نهــا ندهیــم
آ
فزاده خاطرنشــان کــرد :نهــاد دانشــگاه ســی یمکنــد
نج ـ 

ی ن
هشتم� نشست ایده دانشگاه

حــوزه عمــویم را هدایــت کنــد و تصــور یمکنــم کــه در دنیــا هــم
اینگونه است ،بدین معنا که مقامات دانشگاه یا افرادی که
دس ـتاندرکار دانشــگاه هســتند ،ســی یمکننــد ایــن مســائل را
نهادینه سازند؛ امادرحقیقت دانشگاه فردویس مشهد نسبت
به گذشته ضعیفتر عمل کرده است .دانشجو اگر انتقادی
ها� اســت کــه از حــوزه عمــویم برخواســته و در
یمکنــد پاسـخ ی
حوزه سیاست مطرح یمکند ،باید به دانشجویان پروبال داد
و از لفــظ ســیایس بــودن بـرای دانشــجویان اســتفاده نکــرد.
عضــو هیــأت علــی گــروه ســیایس دانشــگاه فــردویس مشــهد
گفت :از دانشجویان باید تل�ق حوزه عمویم را بهجای حوزه
ً
سیاست داشته باشیم ،اساسا دانشگاه مشهد متأثر از ژرف
اجتمــایع شــهر اســت .خراســان مهــد شــعر ،عرفــان و موســی�ق
یمزنیــم بدیــن
ایـر نا� اســت و زمـ نـا� کــه از خراســان بــزرگ حــرف 
معناســت کــه اف ـرادی در گذشــته بودهانــد تــا خراســان را در
صــدر نشــان دهنــد و بــزرگ کننــد.
وی عنــوان کــرد :دانشــگاه فــردویس مشــهد مهمتریــن دانشــگاه
ش�ق کشــور بــه شــمار یمرود ،در دنیــا معــروف اســت و از
لحــاظ حــوزه عمــویم بایــد بــا تســامح بیشـ تـری در آن رفتــار
ن
کنیم.
دانشجویا� که وارد دانشگاه یمشوند بسیار فرهیخته
ً
هســتند و اگــر فضــا ب ـرای ایــن دانشــجویان بــاز باشــد قطعــا
یمتواننــد در زمین ههــای مختلـ فـی موفــق شــوند .بایــد فردیــت
متبلور شود و اگر دانشگاه فردیت افراد را متبلور نکند دیگر
یمخــورد.
بــه چــه درد 
فزاده خاطرنشــان کــرد :دانشــجو اسـ یـر قــدرت نیســت
نج ـ 
ف
یمزنــد ،اید ههــا
و حـ تـی آن را دنبــال نیمکنــد بلکــه اگــر حــر� 
لهـ یـا� اســت کــه بــر رسش جــدل یمکنــد و تــریس هــم
و آما 
گ
شهــای زیــادی در رابطــه
نــدارد .معاونــت فرهنــی دانشــگاه تال 
تهــا بایــد گسـ تـرش پیــدا
بــا حــوزه عمــویم یمکنــد امــا ایــن فعالی 
کنند .تئاتر در مشهد باید از دانشگاهها ش�وع شود .دانشگاه
فــردویس بســیار مســتعد ایــن اســت کــه بیشـ تـر وارد ایــن حــوزه
شــود .دانشــگاه مـ ن
ـکا� نیســت کــه تنهــا کالیس را برگـزارکنیــم و
برویــم بلکــه بایــد بــه گفتوگــو بنشــینیم .ش�ط اســایس حــوزه
عمویم ،آزادی وگفتوگو است که دانشگاه فردویس باید با
تســامح بیشـ تـری بــه ایــن ســمت حرکــت نمایــد.
ن
یمگـ یـرد کــه آزادی بیــان وجــود
فردیــت اف ـراد زمــا� شــکل 
داشــته باشــد
ایــن عضــو هیــأت علــی گــروه علــوم ســیایس دانشــگاه فــردویس
مشــهد اظهــارکــرد :حــوزه عمــویم عنـ ن
ـوا� ب هنــام ســاختار نــدارد
یمتــوان از حــوزه
و تصــور یمکنــم کــه بــه شــکلهای دیگــری 
عمــویم اســتفاده کــردکــه بــه نفــع ایـران هــم هســت .فردیــت در
حــوزه عمــویم نهفتــه و از همــه مه متــر اســت .بدیــن معنــا کــه

حــوزه عمــویم بایــد بهنقــد پیــش بــرود تــا فردیــت انســان متبلــور
شــود .حــوزه عمــویم در غــرب ،بــا مــدل فردیــت اســت .اگــر از
من پرسیده شودکه دوای هر دردی چیست ،یمگویم آزادی
یمشــود مگــر اینکــه فردیــت اف ـراد
بیــان و ایــن آزادی متبلــور ن 
شــکل گـ یـرد .حــوزه عمــویم موضــویع میــان حــوزه شــخیص و
ســیایس اســت کــه باهــم ارتبــاط دارد و اینگونــه نیســت کــه
نهــا را همردیــف بدانیــم و بگوییــم کــه تــا حــوزه شــخیص
مــا ای 
یمگـ یـرد .حــوزه
وجــود نداشــته باشــد ،حــوزه عمــویم شــکل ن 
گ
جا� اســت که افراد در زند� و رفتار شــخیص خود
شــخیص ی
ق
آزادی مطلــق دارنــد و همــه آن عالیــی کــه داریــم در حــوزه
شــخیص بایــد متبلــور شــود .حــوزه عمــویم موضــویع فراتــر از
گ
حــوزه شــخیص اســت ،تبلوریافتــی حــوزه شــخیص منجــر بــه
یمشــود .همــه اف ـراد شــخصیت دارنــد و دارای
حــوزه عمــویم 
مســئولیت اجتمــایع هســتند و ایــن امــر بســیار مهــم اســت و
تصــور یمکنــم کــه در ایــن راه اشــتباه رفتیــم.
ق
وی عنــوان کــرد :حــوزه سیاســت ،حــوزهای اســت کــه ایــن تلــی
راد در غــرب دارد و در حــوزه ســیایس تبلــوری از حــوزه عمــویم
وجود دارد ،بدین معناکه مردم در حوزه عمویم به گفتوگو
یمگـ یـرد .اگــر مــردم بــا
مشــغول هســتند و ازآنجــا قــدرت شــکل 
یکدیگــر گفتوگــوی آزادانــه داشــته باشــند ،حــوزه ســیایس
شــکل خواهــد گرفــت.
خوداظهاری و خودانتقادی در حوزه عمویم دیده یمشود
فزاده بیــان کــرد :خوداظهــاری بایــد در حــوزه عمــویم
نج ـ 
مجــازی شــکل گـ یـرد و البتــه خوداظهــاری در حــوزه مجــازی
بســیار گسـ تـرش پیــدا کــرده اســت ،مــورد دوم ،خودانتقــادی
اســت کــه افـراد نســبت بــه وضعیـ تـی کــه داریــم نقــد دارنــد و ایــن
دو مورد بسیار خوب در حوزه عمویم دیده یمشود و هر دو
همزمان پیش یمرود ،فردیت انسان ن
زما� متبلور یمشود که
بهعنوانمثــال در یــک مجمــی گفتوگــوکنیــم و حــق خــود را
بگ�یــم و بــه عبـ ت
ـار� آن گفتوگــو بــه نتیج ـهای برســد.
ی
وی خاطرنشانکرد :نقاط مثبت حوزه عمویم مجازی بسیار
بیشـ تـر اســت و امیــدوارم کــه حــوزه عمــویم مجــازی ادامــه پیــدا
ً
کنــد و بــه گفتوگوهــای رودررو برســد و حتمــا هــم ایــن اتفــاق
خواهد افتاد بدین معناکه ما در این فضا ش�وع به گفتوگو
کنیــم و پ ـسازآن حــوزه عمــویم را نــه در عرصــه مجــازی بلکــه
در عرصــه واقعیــت شــکل دهیــم .امیــدوارم کــه حــوزه عمــویم
چکــس فردیــت
مجــازی بهتدریـ ـ ــج فردیــت را شــکل دهــد و هی 
خــود را فرامــوش نکنــد.
عضــو هیــأت علــی گــروه ســیایس دانشــگاه فــردویس مشــهد
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بیــان کــرد :اگــر جامعــه فردیــت خــود را فرامــوش کنــد بــه یــک
یمشــود .زمـ نـا� کــه فردیــت متبلــور شــود فــرد
جماعــت تبدیــل 
در اصــل بایــد در عرصــه اجتمــایع بتوانــد خــود را متبلــورکنــد.
گ
همچنـ ی ن
ـ� بایــد بتوانیــم ســخن بگوییــم ،اصالــت زنــد� هــم
در ایــن موضــوع اســت کــه فردیــت خــود را متبلــور کنیــم نــه
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ت
جماع� باشیم که تنها به حرف دیگران عمل کنیم و فردیت
ش
خود را به فرامو� بسپاریم ،امیدوارم که در ایران این اتفاق
رخ دهــد.

نهمین نشست
ایده دانشگاه

فضای مجازی ،فعالیتهای فرهنگی را از دیوارهای دانشگاه فراتر برد
گزارش از :ایسنا/خراسان رضوی

دکـ تـر احمدرضــا اصغرپــور در برنامــه الیــو اینســتاگرایم گــروه
مطالعات و برنام هریزی دانشگاه فردویس مشهد در خصوص
فرهنــگ در دانشــگاه مجــازی اظهــار کــرد :درواقــع منظــور از
دانشــگاه مجــازی ،آمــوزش و پژوهــش از راه دور اســت کــه
یمتــوان ایــن دو نــوع راکارکــرد دانشــگاه در نظــرگرفــت؛ بنابرایــن

یمتــوان ب ـرای
آمــوزش و پژوهــش از راه دور تعریـ فـی اســت کــه 
دانشــگاه مجــازی بــه کار بــرد.
گ
تهــای فرهنــی دانشــگاه جلســات
وی افــزود :مــا در فعالی 
پرســش و پاســخ و نـ ی زـ� دعــوت از سیاســتمداران و متفکـران بــه
دانشــگاه را داشــتیم و دانشــجویان ،فــردی را بــا وجــود هزین ههــا
گ
هماهن�هــا ،از ته ـران دعــوت و در ایــن جلســات کــه بــا

و
موضوعــات مختلــف بــود ،بــا تعــداد محــدود حــا�ض ان برگـزار
یمکردنــد؛ امــا فضــای مجــازی باعــث شــد کــه دانشــجویان بــا
اف ـراد و متفک ـران مختلــف و حـ تـی خــارج از کشــور بــا ت
کم�یــن
هزینــه ارتبــاط برق ـرار کننــد و ایــن ابزارهــای ارتبــایط امــکان
فعالیــت داوطلبانــه را بـرای جمــع گسـ تـردهتری از افـراد فراهــم
ـن� ،ش
کــرده اســت .مــا در دانشــگاه سـ ت
ت�یفـ تـا� را بــه دانشــگاه
اضافــه کردیــم کــه بــه عقیــده مــن نهتنهــا بــه آمــوزش کمــک
نیمکند بلکه افراد را جدا یمکند؛ بهعنوانمثال برای عدهای
از افـراد ش�کــت در مراســم ســخت اســت چراکــه ممکــن اســت
نهــا در ایــن
نهــا زیــاد باشــد بنابرایــن آ 
راه دور و هزینــه ب ـرای آ 
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جلسات که یمتواند مفید باشد ،ش�کت نیمکنند اما فضای
مجــازی ایــن امــکان را بــه همــه افـراد در هــر جــای کشــور یمدهــد
تــا از مباحــث مــورد عالقــه خــود اســتفاده کننــد.
بهعنوان یک دانشگاه ت
دول� باید به مردمکمککنیم
وی عنــوان کــرد :اگــر بــه مســئولیت اجتمــایع دانشــگاه بــاور
داریــم بایــد پژوهــش را بــه گسـ تـردهترین شــکل تصــور کنیــم؛
بهعنوانمثال یک فرد مکانیک شاید تمایل داشته باشد ت
نکا�
که در رابطه با مهندیس مکانیک ارائه یمشود را استفاده کند
ویل تمایــی هــم بــه تحصیــل نــدارد و بنابرایــن بـ خ
ـر� از جلســات
ت
مجــازی ب ـرای آن فــرد فایــده دارد .مــا یــک دانشــگاه دولــی
هســتیم و بایــد بــه همــه مــردم ایـران کمــک کنیــم.
گ
اصغرپــور بیــان کــرد :مــا در معاونــت فرهنــی و اجتمــایع
دانشــگاه ،ســه فعالیت نظارت ،مشــاوره و ش�ایط انجام کاری
را ب ـرای دانشــجو فراهــم یمکنیــم .ایــن نکتــه را بایــد در نظــر
گرفــت کــه دانشــگاه سـ ت
ـن� بــه ایــن زودی از بـ ی ن
ـ� نخواهــد رفــت
چراکــه ممکــن اســت آن زیرســاختها ب ـرای دانشــگاه مجــازی
فراهــم نباشــد .متأســفانه در بع ـیض نقــاط کشــور ت
این�نــت
پررسعت وجود ندارد و ش
گو� تلفن همراه هم یاری نیمکند
ً
و اگــر اب ـزار ارتبــایط باکیفیــت وجــود نداشــته باشــد عمــا
تهــای مجــازی کاربــردی نخواهــد داشــت بنابرایــن بایــد
فعالی 
بــه فکــر زیرســاختها بــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــه نظــر مــن هــر ســه فعالیــت کــه معاونــت
گ
فرهن� در نظر دارد را یمتوان انجام داد ،خاطرنشان کرد :در
ن
قانو� و در چارچوبهای مناسب
این خصوص نظارتهای
وجود خواهد داشت اما تعامل و تساهل باالتر خواهد رفت
زیـرا امــکان کنـ تـرل ســختتر اســت .مشــاوره در ایــن خصــوص
بسیار اهمیت پیدا یمکند وکمکهای فکری ،به افراد فعال
گ
فرهنــی یمدهــد .اف ـرایط و تفریــی فکــر نکنیــم منتــی افــق
تهــای
دیــد خــود را یمتوانیــم گسـ تـردهتر و مخاطــب فعالی 
گ
ـجو� را بـرای تمــام کشــور فــرض کنیــم.
فرهنــی دانشـ
ی
گ
یمتــوان کارهــای فرهنــی را از
بــا اســتفاده از فضــای مجــازی ،
دیوارهــای دانشــگاه فراتــر بــرد
استادیارگروه علوم اجتمایع دانشگاه فردویس مشهد اضافه
کــرد :اگــر تشــکلها و دانشــجویان وارد چنـ ی ن
ـ� حــوزهای شــوند
و چنـ ی ن
ـ� برنام ههـ یـا� را از طریــق فضــای مجــازی انجــام دهنــد،
تهــا در دانشــجویان
بســیار ارزشــمند اســت و تمــام ایــن ظرفی 
گ
ـتثنا� اســت وکار فرهنــی را
وجــود دارد و اکنــون فرصــت اسـ ی
فهــا را بــه گــوش
یمتــوان از دیوارهــای دانشــگاه فراتــر بــرد و حر 

افراد مختلف رساند اما باید مدل صحبتها فرق کند چراکه
بایــد کوتــاه ،جــذاب و نوآورانــه باشــد .فضــای مجــازی باعــث
یمشــود و بــه نظــر بســیار مثبــت اســت
دانشگاهجدیــد 
یهــای
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شهــا و ایـرادات فضــای مجــازی را تــا حــدی
بدیــن معنــا کــه چال 
پشت رسگذاشتیم و شاید در چند سال گذشته افراد نگران
تهــای عجیبوغریــب در فضــای مجــازی
بودنــد و فعالی 
انجام یمدادند اما اکنون عموم ایرانیان به استانداردی در آن
رسیدهاند که چه نوع رفتاری داشته باشند .به عقیده من به
تعــادل رســیدهایم و در ایــن تعــادل مــوارد بـ ش
ـاارز� را در فضــای
گ
مجــازی شــاهد هســتیم کــه دانشــجویان درکارهــای فرهنــی و
ها� را تهیه
برحســب ســلیقه ســیایس و اجتمایع خود برنامه ی
یمکنند.
ق
اصول اخال� نباید در فضای مجازی فراموش شود
ق
اصغرپــور گفــت :اصــول اخــا� نبایــد در فضــای مجــازی
فرامــوش شــود و اکنــون همــه ســلیقهها در ایــن فضــا حضــور
دارنــد و ایــن حضــور را بایــد مغتنــم شــمرد ،مــا یمدانیــم کــه
ها� که انجام یمدهند،
چقدر تهیه یک پادکست و فعالیت ی
سخت است .عموم افراد با این دیدگاه همراه هستند و تنها
ثهــای امنیـ تـی یــا موضوعـ تـا� کــه برنام ههــا
در مــواردی کــه بح 
تهـ یـا� خــاف نظــم عمــویم باشــد ،خطرســاز اســت و
و دعو 
ً
ت
حتمــا نهادهــای نظــار� ورود یمکننــد امــا در مباحــث فکــری،
نس� ،نسبت به جلسات ی ز
ف�ییک بسیار راحتتر
افراد بهطور ب
هستند.
ن
:
وی بیــان کــرد در فضــای مجــازی دامنــه مخاطــب ،ســخ�ان
یمشــود
و متخصصـ نـا� کــه دعــوت یمکنیــم بســیارگسـ تـردهتر 
و محدودیــت فاصلــه وجــود نــدارد و ممکــن اســت فــردی در
کشــور دیگــری باشــد بــا آن صحبــت کنیــم و دانشــجویان
انجمن علیم یمتوانند با همه آن افراد نخبه گفتوگوکنند.
ت گ
گس�د� مخاطب وجود دارد ،ما در یک دانشگاه
در این فضا
دولـ تـی هســتیم و رســالت ایــن دانشــگاه جامــع در مقابــل تمــام
ایرانیــان اســت .اگــر درگــروه جامع هشــنایس مطلـ بـی بـرای ارائــه
وجود داشته باشد و اعضای هیأت علیم مشغول تحقیق و
پژوهش باشند که نتایج آن ارزشمند است ،مردم این حق و
تــوان را دارنــد کــه از آن اســتفاده کننــد.
امکان استفاده از دروس تخصیص را برای عموم افراد فراهم
کنیم
استادیارگروه علوم اجتمایع دانشگاه فردویس مشهدگفت:
بایــد متذکــر شــد کــه  85میلیــون نفــر جمعیــت داریــم و از ایــن
تعداد تنها  300دانشجو درگروه جامعهشنایس در دانشگاه
فــردویس تحصیــل یمکننــد کــه یمتواننــد از ایــن فضــا اســتفاده
کننــد ،مــا بـرای آمــوزش ،سیســتیم فراهــم کردیــم کــه اگــر افـراد
یمخواهنــد در دانشــگاه حضــور پیــدا کننــد ،بایــد کنکــور دهنــد

ی ن
نهم� نشست ایده دانشگاه

و بــاالی  100واحــد را بگذراننــد ،ممکــن اســت عــدهای از
افـراد تنهــا چنــد درس از ایــن تعــداد واحــد را بـرای یادگـ یـری الزم
یمشــود کــه افـراد
داشــته باشــند .فضــای مجــازی منجــر بــه ایــن 
سهــا اســتفاده کننــد و دیگــر اتــاف فرصــت و هزینــه
از آن در 
یمشــود.
ن 
مــا افـرادی را یمشناســیم کــه یمخواهیــم بـهزور جامع هشــنایس
نهــا یــاد دهیــم و اف ـرادی دیگــری هــم هســتند کــه عالقــه
بــه آ 
نهــا نیمرســد و انــگار برعکــس
بگ�نــد امــا پیــام مــا بــه آ 
دارنــد یــاد ی
کار یمکنیم به افرادی که نیمخواهند ،یاد یمدهیم و افرادی
نهــا نیمرســد .ایــن را نیمگویــم
کــه عالقــه دارنــد ،پیــام مــا بــه آ 
کــه ب هطــورکیل سیســتم آمـ ش
ـوز� زیــرورو شــود ،ایــن سیســتم
فعــی باشــد امــا حداقــل ایــن امــکان بـرای عمــوم فراهــم شــود.
جال� بودکه جامعه خود را
استفاده از فضای مجازی اتفاق ب
با این ش�ایط تطبیق داد
اصغرپــور بیــان کــرد :فضــای مجــازی باعــث شــد تــا بســیاری از
اســاتید شــیوه تدریــس خــود را تغیـ یـر دهنــد و مجبــورشــوندکــه
نهــا
کاربــردی ،خالصــه ،عیـ نـی و جــذاب درس دهنــد و تمــام ای 
تأث�گــذار خواهــد بــود
بــر روی کیفیــت کار مــن بهعنــوان معلــم ی
گ�یــم .مــا
یم
ن
ـس
ـ
ی
و دیگــر وقــت خــود را ب ـرای یــک مــورد تدر
ی
ن
ـو� خدمترســا� بــه
دانشــگاه را طــوری تعریــف کردیــم کــه گـ ی
...
عمــوم مــردم ماننــد کشــاورز ،مکانیــک ،نانــوا و در محــدوده
ها� برای یک نانوا نداشته باشیم
کار ما نیست .چرا توصیه ی
و یمتوانیم ش
بخ� از فعالیتهای خود را به این موضوعات
اختصــاص دهیــم.
زمـ نـا� کــه اســتفاده از فضــای مجــازی ب ـرای آمــوزش بــه میــان
آمــد ،از یکجهــت مشـ ت
ـکال� را در دانشــگاه بــه هم ـراه دارد
و اینکــه عــدهای از اســاتید و دانشــجویان آگایه کامــل ب ـرای
اســتفاده از فضــای مجــازی را نداشــتند امــا کمـ تـر از یــک مــاه،
اســتفاده از آن را یــاد گرفتنــد .بــه نظــرم اتفــاق جالـ بـی بــود کــه
جامعــه چگونــه خــود را بــا ایــن ش�ایــط تطبیــق یمدهــد.
استادیارگروه علوم اجتمایع دانشگاه فردویس مشهد اظهار
کــرد :اگــر ق ـرار اســت از سیســتم مجــازی اســتفاده کنیــم بایــد
امکانــات و زیرســاختهای الزم ب ـرای اســتفاده از آن وجــود
گ
ـزر� اســت اگــر تعــدادی بــه ت
این�نــت
داشــته باشــد و تبعیــض بـ
پررسعت ت
دس�یس داشته و بع�ض دیگر محروم از آن باشند.
اســتفاده از فضای مجازی را توفیق اجباری یمدانم که با این
ش�ایط بیماری کرونا مجبور شدیم که استفاده از آن را یاد و
بگ�یــم.
جــدی ی
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برنامههای کالسیک آموزش عالی تاب و تحمل برنامههای نوین را ندارد
گزارش از :ایسنا/خراسان رضوی

دکـ تـر اکـ بـر حیــدری در برنامــه الیــو اینســتاگرایم گــروه مطالعــات
و برنام هریــزی دانشــگاه فــردویس مشــهد در خصــوص
ســناریوهای فـراروی دانشــگاه در دوران پســاکرونا اظهــارکــرد:
بســیاری از دانشــگاههای ما بهجز دانشــگاه مشــهد ،تهران و...
تگ ـر یا� نیســتند.
کــه در رقابــت باهــم هســتند ،دنبــال مهار 
دانشــگاه نوین باید دانشــگایه مهارتگرا و تولیدکننده ثروت
باشــد .دانشــگاه نوین ،دانشــگایه اســت که بتواند مســئولیت
اجتمــایع را ب ـرای فــرد تعریــف کنــد .بســیاری از دانشــگاههای
درجــه دو و ســطح ســه و چهــار مــا کــه ممکــن اســت دولـ تـی
باشند در این ی ن
ب� نیستند و وقوع بحران کرونا باعث یمشود
ت
که بسیاری از آنها تعطیل شود و دانشجویان کم�ی داشته
باشــند.
ایــن اســتادیارگــروه جغرافیــای دانشــگاه فــردویس مشــهد بیــان
کــرد :مــا در مــورد دانشــگاه نویـ نـی صحبــت یمکنیــم کــه بتوانــد
همزمــان باعــث ایجــاد ارزش افــزوده شــود و دانشــجوی
باکیفیـ تـی تربیــت کنــد کــه در اجتمــاع متقــا�ض داشــته باشــد
و بــه جایــگاه خــایص برســد .متأســفانه دانشــگاههای مــا هنــوز
نتوانســتهاند رویکردهــای مــدرن داشــته باشــند و  90درصــد
دانشــگاههای داخــل کشــور و حـ تـی کشــورهای همســایه هنــوز
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وارد حوزههــای آیند هپــژویه نشــدهاند.
وی اضافــه کــرد :بع ـیض از دانشــگاهها ،دانشــگاههای آینــده
نیســتند امــا بایــد متذکــر شــد کــه دانشــگاه فــردویس مشــهد
حرکــت خــو� را آغــازکــرده و اولـ ی ن
ـ� دانشــگاه پیـ شـرو اســت کــه
ب
یمخواهــد آیند هپــژویه را تدویــن کنــد .در اســاسنامه بســیاری
از دانشــگاهها چنـ ی ن
ـ� آیند هپــژویه پیشبیـ نـی نشــده اســت.
نهــا رهـ یـا� پیــدا کنــد
دانشــگایه کــه بتوانــد از دل همــه بحرا 
نهــای تمرکــز و عملکــردی را بــار دیگــر
بایــد اسـ تـراتژیها وکانو 
تعریــف کنــد.
حیــدری گفــت :دانشــگاههای مــا در مرحل ـهای هســتند کــه
جــذب دانشــجوی حداکـ ثـری داشــته باشــند و زیرســاختهای
اســتفاده از فضــای مجــازی ب ـرای اســتاد و دانشــجو تعریــف
نشــده بــود کــه بــا مشـ ت
ـکال� هم ـراه بودنــد و در ایــن زمینــه
چش ـماندازی نداشــتیم و یــک ســند فرادسـ تـی ب ـرای مــا وجــود
نداشــت .نداشـ ت ن
تهـ یـا� کــه
ـ� چش ـمانداز ،اهــداف و مأموری 
متناســب بــا ش�ایــط موجــود باشــد را در اختیــار نداریــم بدیــن
معنا دانشــگاه به مســائیل که قابل پیش ن
بی� نیســت ،اهمیت
نیمدهــد و ایــن مشــکل بــزرگ نظــام آمــوزش عــایل اســت کــه بــه
ایــن مســائل فکــر نیمکنــد.
ت
دانشگاهها آموزش کالسیک و سن� را بهعنوان گزینه اول
در نظرگرفتند
نطــور کــه تعــدادی از دانشــگاهها توانســتند
وی افــزود :هما 
ـو� داشــته باشــند
در بح ـران کرونــا برنام هریــزی و مدیریــت خـ ب
در مقابــل دانشــگاههای دیگــر نتوانســتند در ایــن زمینــه موفــق
نهــا بهواســطه زیرســاخت و چش ـماندازی
باشــند و همــه ای 
است که باید در این راستا داشته باشند .همیشه دانشگاهها
آمــوزش کالســیک و سـ ت
ـن� را بهعنــوان گزینــه اول در نظــر
گرفتنــد .بــا شــیوع کرونــا آمــوزش مجــازی کــه بهعنــوان آمــوزش
یمشــود ،امــروز بــدون اینکــه ش�ایــط
درجــه دوم در نظــرگرفتــه 
آن فراهــم باشــد ،جایگزیــن آمــوزش درجــه یــک شــد .بســیاری
از اســاسنامههای دانشــگایه هــم کــه در ایــن حــوزه تعریــف
شــدند ،نتوانســتند اقدامــات الزم را داشــته باشــند.
این استادیارگروه جغرافیای دانشگاه فردویس مشهد اظهار
کــرد :اگــر تصــور کنیــم کــه دانشــگاههای مــا دانشــگاههای
تگ ـر یا� هســتند و ایجــاد مســئولیت اجتمــایع کننــد،
مهار 
یمشــود.
مســائیل کــه بــا آن مواجــه بودیــم بهتدریـ ـ ــج رفــع 
ـن� آمــوزش همـ ن
دانشــگاههای مــا هنــوز در آن مرحلــه سـ ت
ـگا�
ق
ن
ـجویا� تربیــت کنیــم کــه
بــا� ماندنــد و نتوانســتهایم دانشـ
بتواننــد ش�ایــط را مدیریــت و ارتباطــات گسـ تـرده ایجــاد کننــد.

وی عنــوان کــرد :مــن تصــور یمکنــم کشــور مــا از میــان
دانشــگاههای کالســیک ،شــبه مــدرن ،مــدرن و آیند هپــژوه در
حالــت شــبه مــدرن و مــدرن قـرار دارد .دانشــگاههای نســل اول
بــه دنبــال آمــوزش هســتند ،نســل دوم ترویـ ـ ــج علــم را اســاس
ق ـرار یمدهنــد .نســل ســوم بــه دنبــال ایــن اســت کــه دانــش را
کاربــردی کنــد ،نســل چهــارم بــه دنبــال ایــن اســت کــه کار و عمــل
را باهــم ق ـرار دهــد و دانشــگاههای نســل پنجــم بــه دنبــال ایــن
اســت کــه دانشــگاه مســئولیتپذیر و نـ ی زـ� دانشــجوی دارای
مهــارت کــه تولیدگــر ثــروت و دانـ یـا� باشــد را تربیــت کنــد .بــا
بحـران کرونــا و ش�ایــط پیش ن
بی�نشــدهای کــه بــه وجــود آمــده
و اینکه دانشــگاههای ما از نســل اول تا ســوم هســتند ،مســائل
پیچیده شدند .ما برای پساکرونا باید از اکنون برنام هریزیها
را آغــاز و نـ ی زـ� ب ـرای آینــده ســناریوپردازی کنیــم .درکوتا همــدت
غ�انتفــایع ،آزاد و پیــام نــور آســیب
بســیاری از دانشــگاههای ی
جــدی خواهنــد دیــد و بســیاری از مؤسســات آمــوزش عــایل
توانـ یـا� ادامــه فعالیــت را نخواهنــد داشــت .حـ تـی یمتوانــد در
کوتا همــدت بــا توجــه بــه حجــم عظیــم آمــوزش عــایل کــه در
کشور وجود دارد ،بحران وسییع را ایجادکند و باعث کاهش
کیفیــت ســطح آمــوزش مــا شــود.
یمکــه در مــورد کرونــا صحبــت یمکنیــم
وی بیــان کــرد :هنگا 
یوها� شــامل کاهش کیفیت آموزش ،کاهش کیم ابعاد
ســنار ی
آمــوزش ،کاهــش عملکردگـر یا� دانشــگاه و دانشــجو اســت کــه
در بلندمــدت تبعــات جــدی بــه بــار یمآورد .کرونــا یــک مســئله
اســت و دانشــگاههای مــا هــم مخاطرهپذیــر نبودنــد و نشــان
ها� نیســتند کــه بتواننــد در ش�ایــط بح ـران،
دادنــد دانشــگاه ی
غ�انتفایع،
مدیریت داشــته باشــند .ما در ایران دانشــگاههای ی
آزاد ،پیــام نــور و علــی کاربــردی داریــم و تنهــا چنــد درصــد از
نهــا توانســتند بــه برنامـهای کــه از قبــل داشــتند ادامــه دهنــد.
آ
این استادیارگروه جغرافیای دانشگاه فردویس مشهد ترصی ــح
کرد :در حال حا�ض دانشگاهها بهجز تعداد اندیک در وضعیت
قابــلقبــول متمایــل بــه ضعیــف ق ـرار دارنــد؛ امــا اگــر نتوانیــم
در بلندمــدت اســناد مـ ن
ـدو� داشــته باشــیم و زیرســاختها را
توسعه دهیم به سمت فاجعه و بحران حرکت یمکنیم .اگر
دانشگاهها یمخواهند این وضعیت قابل قبول را حفظ کنند
و یــک وضعیــت مطلــوب و ایــدهآل را داشــته باشــند بایــد از
تبدیــل آن بــه فاجعــه و بحـران جلوگـ یـری کننــد .الزمــه آن ایــن
است که برنام هریزیهای خود را متفاوت کنند و ت
اس�اتژیها
گ�نــد .اگــر ب هجــای برنامــه ،چشـمانداز
و چشـماندازها را به ًکار ی
ت
داشــته باشــیم قطعــا یمتوانیــم برنام ههــای عملیــا� لحظـهای
داشــته باشــیم .مــا بایــد چشـماندازگر یا� را انجــام دهیــم و رونــد
ـرح
ای را م
برنام هریــزی خــی را متوقــف و دانشــگاه شــبکه
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کنیم .دانشــگاه مســئولیتپذیر ،مهارتگرا و ی ز
ن� تولید ثروت
یمشــود.
در چارچــوب چشـماندازها محقــق 
حیــدری گفــت :زمـ نـا� کــه در چشـماندازهای پایــداری ،جامعــه
در مورد توسعه پایدار فکر یمکند ،مهمترین رسمایههای آن
کشــور ،مباحــث انسـ نـا� و علــی اســت؛ بنابرایــن داناســازی و
بهتبع آن تواناسازی رسمایهها مهمترین هدف هر جامعهای
یمشــود .بایــد
اســت کــه قســمت اعظــم آن در دانشــگاه انجــام 
بدانیــم در ده ههــای اخـ یـر آمــوزش عــایل بهواســطه مواجــه
بــا محیــط ناپایــدار و محیــط در حــال تغیـ یـرکــه ثبــات خــایص
نداشــته ،ماهیــت متفـ ت
ـاو� پیــدا کــرده اســت .آمــوزش عــایل
یــک مسـ یـر پرفرازونشـ بـی� را یط کــرده و آن چـ ی زـ�ی کــه امــروز از
سهــای نســل
ایــن مجموعــه یمبینیــم بــا آن مــوردی کــه درکال 
ً
گذشــته داشــتیم ،کامــا متفــاوت اســت و در نــوع خــودش یــک
تغیـ یـر را نشــان یمدهــد .بــه نظــر مــن بایــد ب ـرای یــک محیــط
ً
ناپایــدار برنام هریــزی کنیــم و اصــوال اعتقــادی بــه برنام هریــزی بــا
ســبیک کــه اکنــون رایــج اســت ،نــدارم.
اســتادیارگــروه جغرافیــای دانشــگاه فــردویس مشــهد ترصیـ ـ ــح
کــرد :ب هصــورت کیل پنــج نــوع نســل برنام ـ ه وجــود دارد و
اولـ ی ن
یمتــوان بــه آن اشــاره کــرد کالســیک،
ـ� برنام هریــزی کــه 
نیمهکالسیک یا نیمهمدرن ،مدرن ،ت
اس�اتژیک و آیندهپژویه
اســت .ایــن پنــج نســل خــاص برنام هریــزی کــه بـرای یــک محیــط
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یمتــوان کاربــرد داشــته باشــد تــا بــه
علــی یــا جامعــه اســت کــه 
پایــداری برســد .مــن دانشــگاه را نمونــه توســعهیافته یمدانــم
چراکــه دانشــگاه گلچیـ نـی از ســلیقهها و اف ـرادی اســت کــه در
حوزههــای علــی بــا جامعــه رسوکار دارنــد.
ن
پای�تــر از
وی بیــان کــرد :اکنــون کشــور مــا در ســطحهای ی 
ت
اس�اتژیک به رس یمبرد و هنوز یک تفکر برنامهگرا در حوزه
آمــوزش عــایل ب هصــورت کیل و حوزههــای دیگــر ب هصــورت
خــاص وجــود نــدارد .دانشــگاههای دنیــا وارد الگوهــای چهــارم
یهـ یـا� تحــت عنــوان
شــدهاند و امــروز در دنیــا برنام هریز 
«پســاآیندهپژوه» آمــده اســت .یــک جامعــه ممکــن اســت
ـاال� کــه
مراحــل برنام هریــزی را بهواســطه جامعهپذیــری بـ ی
دارد در یــک بــازه زمـ نـا� مشــخص یط کنــد و بتوانــد بهرسعــت
وارد آخریــن مرحلــه ب ـهروز بــودن اسـ تـراتژیک شــود و در مــورد
انگ�ها صحبــت کنــد .کرونــا یــک شــگفت ی ز
شــگفت ی ز
انگ�
یکــه همــه افـراد را حـ یـران کــرد ه و نیمدانیــم چــه
اســت بهطور 
برخوردی با آن داشــته باشــیم و چه ن
یمشــود .ت
ح�
زما� تمام 
فکر این را نیمکردیم که در قرن  21سیســتم آموزش عایل را
تأث� قرار دهد .یک جامعه یمتواند در سطح
اینگونه تحت ی
سوم برنام هریزی باشد و این موضوع را یمتوان برای دانشگاه
هــم تطبیــق داد چراکــه دانشــگاه جـ ئ
ـز� از یــک جامعــه و نهــاد
تفکرگـرا اســت کــه بــه تولیــد علــم بـرای جامعــه اقــدام یمکنــد.

سیزدهمین نشست
ایده دانشگاه

بینالمللی شدن دانشگاهها تجاریسازی فرآیند آموزش و پژوهش است
گزارش از :ایسنا/خراسان رضوی

یمن ـژاد در برنامــه الیــو اینســتاگرایم گــروه
دکـ تـر احمــد فاط 
مطالعات و برنام هریزی دانشگاه فردویس مشهد با موضویع
تحــت عنــوان «نقــد و بــرریس وضعیــت ی ن
ب�الملــی شــدن
دانشگاهها در ایران» ،اظهارکرد :در ی ن
ب�الملیل شدن آموزش
یمتــوان اشــاره کــرد کــه ی ن
ب�الملــی
عــایل بــه دو منظــر تئوریــک 
شــدن دانشــگاه چیســت و دوم آنچــه در عرصــه عمــل اتفــاق
ً
ف
افتــاده و دانشــگاهها عمــا بــه دنبــال آن هســتند چــه هــد� را
بــه دنبــال دارد.
وی افــزود :از منظــر تئوریــک ،ی ن
ب�الملــی شــدن دانشــگاه بــه
ن
ن
معنــای توجــه وگنجانــدن آن مالحظــات یب�الملــی ،جهــا�،
ـ� فرهنـ گـی و رویکــرد چنــد فرهنـ گـی در آن اهــداف آمـ ش
بـ ی ن
ـوز�،
ش
پژوه� و بهطورکیل خدمات دانشگایه که در دانشگاههای
یمشــود اســت .بدیــن منظــور کــه
مختلــف دنبــال و پیگـ یـری 
عــاوه بــر دغدغ ههــای ی ن
ب�الملــی ،بایــد در نظــر داشــت کــه
حهــای پژوهـ شـی نـ یـ�ز
ثهــای مرتبــط بــا آمــوزش و طر 
بــه بح 
گ
ن
ن
ن
پب�دازیــم ،از منظــر مالحظــات یب�الملــی ،جهــا� ،بـ یـ� فرهنــی
گ
و چنــد فرهنــی بایــد بــه ایــن حــوزه نگریســته شــود.
استادیارگروه علوم سیایس دانشگاه فردویس مشهد ترصی ــح
کــرد :بیشـ تـر رویکــرد انساندوســتانه در ی ن
ب�الملــی شــدن
آمــوزش عــایل مطــرح اســت؛ امــا آنچــه در عمــل اتفــاق افتــاد و
یســازی آمــوزش عــایل اســت
یمشــود ،بــه معـ نـی تجار 
عملیـ تـا� 
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و اینکــه بتــوان از طریــق ی ن
ب�الملــی شــدن درآمــد کســب کــرد.
ً
ن
خصوصا بتوانیم دانشجویا� را ازکشورهای ثروتمند جذب
کنیــم تــا بـرای کشــور وجهــه و درآمــد بیاورنــد.
وی عنــوان کــرد :درواقــع بتوانیــم مغزهــای کشــورهای دیگــر را
گ�یم تا در آینده ابزاری برای
جمع کنیم و درکشور خود بهکار ی
نفوذ شــوند .اگرکه دانشــجویان درکشــورهای دیگر هســتند
بتواننــد بهعنــوان یــک عنــر انسـ نـا� و منبــع غـ نـی انسـ نـا�
یمتــوان گفــت
ب ـرای آن کشــور توســعهیافته ورود پیــدا کننــد .
ین
یســازی
ب�الملــی شــدن دانشــگاهها و آمــوزش عــایل تجار 
فرآینــد آمــوزش ،پژوهــش و خدمــات آمــوزش اســت.
یمن ـژاد خاطرنشــان کــرد :اگــر مسـ یـر ی ن
ب�الملــی شــدن را
فاط 
ش
ها� که در این زمینه برجسته و پی�فته
نگاه کنیم ،دانشگاه ی
نهــا یــاد کــرد کــه ی ن
ب�الملــی
یمتــوان از آ 
بودنــد ،دو رویکــرد را 
جها�ســازی مرتبط
شــدن را معطوف به یک مشاب هســازی و ن 
ً
یمدانند و عمال یک سبک است .اگر دانشگاههای برتر را در
ش
آموز� آنها
بگ�یم متوجه یمشویم که استانداردهای
نظر ی
شــبیه بــه یکدیگــر اســت.
ت
وی بیــان کــرد :رویکــرد دیگــری کــه در رونــد عمــی بیشــر در
ین
ب�الملیل شدن وجود دارد ،دغدغهای است که تفاوتها را
تاث�گذار و نخبگان آگاه درک
دانشجویان ،اساتید ،گروههای ی
تهــا باعــث حاکــم شــدن فرهنــگ تســاهل
یمکننــد .درک تفاو 
یمگــردد کــه
یمشــود و بــه جوامــع مختلــف منتقــل 
و روادارانــه 
ن
ز
یمشــود.
درنهایــت منجــر بــه جامعــه جهــا� صلحآمـ یـ� 
اســتادیار گــروه علــوم ســیایس دانشــگاه فــردویس مشــهد در
خصــوص عنــارص اصــی ی ن
ب�الملــی شــدن دانشــگاهها ،اظهــار
کرد :بیش از هر موضویع جذب دانشجوی ج
خار� اهمیت
دارد و مهمتریــن فاکتورهــا ایــن اســت کــه چقــدر از دانشــجویان
یــک دانشــگاه خـ ج
ـار� هســتند .ب ـرای تحقــق ایــن امــر مهــم
ً
ـوال توافقــا�ت
یهــای نهــادی اســت کــه معمـ
نیازمنــد برنام هریز 
بـ ی ن
یمگـ یـرد.
ـ� دانشــگاهها صــورت 
ش
تهــای آمــوز�
وی گفــت :یــی دیگــر از عوامــل مهــم فعالی 
و پژوهـ شـی اســت کــه بــا دانشــگاههای خـ ج
ـار� اتفــاق یمافتــد؛
بهعنوانمثــال بــه اشـ تـراک گذاشـ ت ن
ـ� و همــکاری اســاتید بــا
دانشــجویان در داخــل و خــارج از کشــور ب ـرای یــک پژوهــش
صــورت گـ یـرد و در ایــن ســالهای اخـ یـر مــورد توجــه قـرارگرفتــه
تأث�گــذار بــود کــه خوشــبختانه در ایــن زمینــه
اســت و بســیار ی
ف
فهــای مختلــی کــه
موفــق عمــل کردیــم؛ امــا جــدای از تعری 
ن
قهــای مختلـ فـی پشــت بحــث یب�الملــی
وجــود دارد ،منط 
شــدن دانشــگاهها وجــود دارد .مــا رویکردهــای گوناگـ ن
ـو� را
نهــا را
یمتــوان آ 
قهــای مختلــف 
پیشگرفتهایــم و بــا منط 
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قهــا آمـ ش
ـوز� اســت و
یمن ـژاد افــزود :یــی از ایــن منط 
فاط 
بــه نظــر یمرســد اولـ ی ن
ـ� نــگاه ایــن باشــد؛ بهعنوانمثــال فــردی
ب ـرای ارتقــاء خــود بــه کشــوری ب ـرای تحصیــل ســفر یمکنــد تــا
در تخصــص خــود ب�رقیــب یــا کــم رقیــب باشــد .یــک منطـ قـی
کــه پشــت ی ن
ب�الملــی شــدن وجــود دارد ایــن اســت کــه ارتقــاء
یهـ یـا� کــه حاکــم اســت
دانــش ،آمــوزش ،پژوهــش و توانمند 
ب ـرای اســاتید و دانشــجویان رقــم بخــورد.
نگ ـر یا� اســت،
وی بیــان کــرد :در نــگاه دوم کــه ب هنــویع آرما 
منطــق ایدهآلیسـ تـی وجــود دارد و در پشــت ایــن منطــق یــی از
راههای پیوند زدن ملتها به یکدیگر و رفع زمینههای منازعه
و تعارض این است که نخبگان آنها یمتوانند آیندهسازان را
به لحاظ فکری و نوع جهان ن
بی� به هم نزدیک کنند تا تحت
گ�نــد.
تأثـ یـر رویکردهــای علــی صحیــح قـرار ی
اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه فــردویس مشــهد ادامــه
داد :از ایــن منظــر ی ن
ب�الملــی شــدن دانشــگاهها بــه جهــان
توســعهیافتهتر کمــک یمکنــد .بســیاری از اف ـرادی کــه در ایــن
ً
زمینــه تعــارض ایجــاد کردنــد عمدتــا در دانشــگاههای طـراز بــاال
لکــرده و بســیاری از رهـ بـران تروریسـ تـی در دانشــگاه
تحصی 
ً
آمریــکا تحصیــل کردهانــد و الزامــا بــه معـ نـی ایــن نیســت کــه
ب�الملیل منجر به جهان صلح ی ز
آموزش ی ن
آم� شود .در بسیاری
ن
از مــوارد کشــورهای توســعهیافته زمــا� کــه نخبــگان رفتهانــد
معـ تـرض شــدند و برگشــتند؛ بنابرایــن منطــق ایدهآلیسـ تـی
یمتوانــد مــورد نقــد ق ـرار گـ یـرد.
ی ن
ب�الملــی شــدن دانشــگاهها رایه ب ـرای کســب منفعــت
اقتصــادی اســت
ن
یمتــوان ب ـرای یب�الملــی
وی ترصیـ ـ ــح کــرد :منطــق دیگــری کــه 
.
شــدن مطــرح کــرد ،ابزارگرایانــه یــا کارکردگرایانــه اســت بدیــن
معنــا ی ن
ب�الملــی شــدن دانشــگاهها رایه ب ـرای کســب منفعــت
اقتصــادی و رسازیرشــدن رسمای ههــای خـ ج
ـار� اســت .بــا توجــه
بــه اینکــه در ایــن چنــد ســال اخـ یـر دانشــجویان خـ ج
ـار� زیــادی
یمتــوان گفــت کــه دانشــگاه
وارد دانشــگاه مــا شــدهاند ،امــا ن 
ن
ن
ها� ماننــد
یب�الملــی اســت .دانشــگاه یب�الملــی بــه دانشــگاه ی
ت
الیا� یمگویند.
اروپا�،
آمریکا�،
دانشگاههای
کانادا� و اس� ی
ی
ی
ی
ن
یمن ـژاد خاطرنشــان کــرد :زمــا� کــه بتــوان دانشــجویان
فاط 
خـ ج
ـار� زیــادی را جــذب کــرد درآمدهــای زیــادی در حوزههــای
یمشــود .منطــق ابزارگرایانــه توجیــه بهـ تـری
مختلــف رسازیــر 
ین
برای ی ن
ب�الملیل شدن دانشگاه است.
همچن� امکان توسعه
تأث�گــذار باشــد.
پایــدار را رقــم 
یمزنــد کــه یمتوانــد در ایــن زمینــه ی
گ
تســاز
ویژ�هـ یـا� ب ـرای دانشــگاه ایجــاد شــود کــه هوی 

بایــد

یز
س� ی ن
دهم� نشست ایده دانشگاه

باشد .باید حضور دانشجویان ج
خار� منجر به این شود که
بــا دیگــر دانشــجویان ای ـر نا� حــس مــا بــودن را ایجــاد کننــد .در
دانشــگاههای ایـران حــس مــا بــودن بســیارکمرنــگ اســت و هــر
چــه تقویــت شــود یمتوانــد بــه هویــت ایــن حــس کمــک کنــد.
وی در خصوص اینکه چگونه یمتوانیم دانشگایه ی ن
ب�الملیل
اه�دهــای ی ن
ب�الملــی شــدن را در
داشتهباشــیم گفــت :ر ب
اه�دهــای آکادمیــک و
ر
ـش
ـ
خ
ب
دو
ـه
یمتــوان بـ
دســتهبندی کیل 
ب
ن
اه�دهــای آکادمیــک
اه�دهــای ســازما� تقســیم کــرد .بـرای ر ب
ر ب
بایــد دیــد کــه اســاتید چقــدر خــوب هســتند ،شــیوه درس دادن
چگونــه اســت ،چقــدر مشــارکت فعــال ب ـرای دانشــجویان
یمشــوند.
خـ ج
ـار� دارنــد و ب هنــویع تبعیــض قائــل ن 

اســتادیارگروه علوم ســیایس دانشــگاه فردویس مشــهد اضافه
کــرد :راه�دهــای سـ ن
ـازما� ماننــد مباحــث مدیریـ تـی اســت،
ب
نخبـ ن
ـگا� کــه هویــت دانشــگاه را در دســت دارنــد چقــدر تفکــر
ب�الملــی و شــناخت از محیــط ی ن
ین
ب�الملــی داشــته باشــند،
ت
چقدر توان مدیری� دارند و جذابیتهای دانشگاه را نشان و
برندســازی یمکننــد .بــا چــه ابزارهــای تبلیغـ تـا� و برنام ههـ یـا� کــه
ً
در نظــر دارنــد ،یمتواننــد ایــن موضــوع را پیــش بب�نــد .خصوصــا
یهــا بــه ی ن
ب�الملــی شــدن
اینکــه چقــدر در مدیریــت و برنام هریز 
توجــه دارنــد.
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شانزدهمین نشست
ایده دانشگاه

دانشگاهها نهادهایی منزوی و منفعل شدهاند
گزارش از :ایسنا/خراسان رضوی

دکـ تـر مجیــد فوالدیــان در برنامــه زنــده اینســتاگرایم گــروه
گ
مطالعــات و برنام هریــزی فرهنــی اجتمــایع دانشــگاه فــردویس
مشــهد در خصــوص دانشــگاه و مســئولیتپذیری اجتمــایع
اظهــار کــرد :در گذشــته دانشــگاه در ای ـران ،نهــادی بــود کــه
متخصصــان مــورد نیــاز کشــور را پــرورش و بــه جامعــه ارائــه
یمداد اما بهتدری ــج این روند کاهش پیداکرد و از هدف اصیل
فاصلــه گرفتیــم.
وی افــزود :دانشــگاه رابطــه چنــدان زیــادی بــا جامعــه نــدارد و
عــدم رابطــه دانشــگاه بــا جامعــه ب ـرای اســاتید ،دانشــگاهیان و
مدیران دانشگاه درکشور مسئله نیست .دانشگاه به نسبت
دیگــرکشــورها در ایـران نهــادی مـ ن زـ�وی و منفعــل اســت و هیــچ
ارتبایط با مسائل مهم کشور برقرار نکرده و ت
ح� این ذهنیت
در دانشــگاهیان هــم وجــود نــدارد.
اســتادیار گــروه علــوم اجتمــایع دانشــگاه فــردویس مشــهد
ترصیـ ـ ــح کــرد :دانشــگاه و اف ـراد ایــن نهــاد دغدغــه پرداخـ ت ن
ـ� بــه
مســائل محــی و مــی را ندارنــد و در برابــر مســائل یپ�امــون
ب�تفــاوت و غـ یـر پاســخگو هســتند .دانشــگاه بــا مســئولیت
اجتمایع باید دغدغهمند و پاسخگو باشد و در برابر مسائل
گ�ی و حضور بهموقع داشته باشد.
مختلف جامعه موضع ی
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ی ن
شانزدهم� نشست ایده دانشگاه

وی بــا بیــان اینکــه «دانشــگاه در دورههـ یـا� بــه ســم 
ت
ً
مســئولیتپذیری ســوق پیداکــرده و بعضــا دور شــده اســت»،
عنــوان کــرد :بــه نظــر مــن دانشــگاه بایــد بــه جامعــه خدمــت کنــد
و ایــن خدمــت را یمتوانــد در قالــب پروژههــا ،بیانیــه و مــوارد
دیگــر انجــام دهــد امــا نبایــد در قالــب غــرق شــدن در پروژههــای
تحقیقـ تـا� خــود را تعریــف کنــد .دانشــگایه کــه ب ـرای تعریــف
ت
تحقیقا� سوق پیداکند ،از
خود تنها به سمت فعالیتهای
مسئولیت اجتمایع فاصلهگرفته ویک دانشگاه محافظهکار
شــده اســت.
فوالدیان خاطرنشانکرد :دانشگاه باید وارد حوزهها و مسائل
اجتمــایع شــود و خطــوط روشـ نـی را در ایــن خصــوص داشــته
باشــد .در دانشــگاههای ته ـران ،فــردویس مشــهد و ...خطــوط
گ�یــم و بــه جلــو حرکــت
روشــن دیــده ن 
یمشــود و تنهــا پــروژه یم ی
یمکنیم .دانشــگاه باید با خطوط آکادمیک و مشــخص ورود
پیــداکنــد و بــه خــط قرمزهــای ایــن امــر توجــه کنــد.
وی اضافــه کــرد :دانشــگاه بایــد وارد حوزههـ یـا� شــود کــه بحــث
�عدالـ تـی محــی ،مــی و ی ن
ب�الملــی در میــان اســت و بایــد
ب
بهــای دموک ـرایس در جامعــه
وارد حــوزهای شــود کــه چارچو 
طمـ شـی و نهــادی
آســیب یمبیننــد .بدیــن معنــا کــه اگــر جـ یـا� خ 
یمشــود،
بهــای دموک ـرایس 
کــه باعــث آســیب بــه چارچو 
ث
ین
وارد شــود.
همچن� دانشــگاه باید وارد مباح� مانند توســعه
طزیســت و ...کــه منجــر بــه آســیب شــده اســت
پایــدار ،محی 
نـ ی زـ� شــود.
اســتادیارگــروه علــوم اجتمــایع دانشــگاه فــردویس مشــهد بیــان
پیامدها�
کرد :مسائل اجتمایع پیچیده است ودانشگاه باید
ی
کــه در آینــده یمخواهــد اتفــاق بیفتــد را روشــن و در مقابــل
آن موضــع گـ یـرد .ابعــاد مختلـ فـی در مســائل اجتمــایع ماننــد
طزیســت و ...وجود دارد و دانشــگاه
اقتصادی ،ســیایس ،محی 
بایــد در تمــایم عرص ههــا ورود داشــته باشــد .بایــد متذکــر شــد
بهــای روشــن
کــه در مباحــث ســیایس بــا خطــوط و چارچو 
ورود پیــدا کنــد.
وی گفــت :بایــد بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کــرد کــه ممکــن اســت
نهــا واکنــش نشــان داده شــود و بــه
در هنــگام نقــد اســاتید بــه آ 
همـ ی ن
آنجا�کــه

ـ� دلیــل دانشــگاه محافظ ـهکار شــده اســت .از
ی گ
بودجــه دانشــگاهها را دولــت تأمـ ی ن
ـ� یمکنــد و نــویع وابســت�
وجــود دارد ،دانشــگاهها ناخــودآگاه بــه ســمت محافظ ـهکاری
یمرونــد و نیمتواننــد نقــدی ب هطــور واضــح داشــته باشــند.
فوالدیــان اظهــار کــرد :دانشــجویان بایــد وارد موضوعــات
مختلف شــوند و این دغدغه را باید به آنها منتقل و فراهم
کنیــم .اســاتید تــا چــه انــدازه دانشــجویان را در حــوزه صنعــت،
فرهنــگ ،اجتمــاع و ...دغدغهمنــد کردنــد .ایــن نکتــه را بایــد

متذکــر شــد؛ دانشــگایه کــه بــه اطالعــات و داد ههــا دسـ تـریس
نداشــته باشــد ،نیمتوانــد نقــد مطلــوب نســبت بــه مســائل
مختلــف داشــته باشــد.
وی افــزود :ب ـرای اینکــه دانشــگایه مســئولیت اجتمــایع
ـو� انجــام دهــد نیازمنــد ایــن اســت کــه همــکاری
خــود را ب هخـ ب
ت
الزم در ایــن خصــوص صــورت گـ یـرد .دولــی کــه بــه دانشــگاه
مســئولیتپذیر ،خــود را محتــاج بدانــد یــا در مقابــل حاکمیــت
و دولـ تـی کــه خــود را از دانشــگاه ب�نیــاز بدانــد ،کار را ب ـرای
دانشــگاه بســیار ســخت یمکنــد و نیمتوانــد خــود را بــه ســمت
مســئولیتپذیری اجتمــایع نزدیــک نمایــد.
استادیارگروه علوم اجتمایع دانشگاه فردویس مشهد عنوان
کــرد :بایــد اعتمــاد بــه جامعــه ب ـرای اســاتید و دانشــگاهیان
تبدیــل بــه یــک مســئله شــود و زمـ نـا� کــه اتفــاق افتــاد راهکار و
تهــای
یمتــوان فعالی 
سیاسـتگذاری آن پیــدا خواهــد شــد و 
گ
بســیار بــزر� را انجــام داد.
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ارزیابی و کیفیتسنجی فضای
مجازی معاونت فرهنگی
اجتماعی و دانشجوییگ
ملیحه تابیع | کارشناس گروه مطالعات و برنامهریزی فرهن� -اجتمایع
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بــا توجــه بهمواجهــه رسارسی جامعــه بــا بیمــاری هم هگـ یـر در
زمان ن
کنو� و الزام به رعایت خ
بهداش� و مر ت
ت
اقب�،
بر� مسائل
دانشگاهها ی ز
تداب�ی جهت رعایت فاصله
ن� در این راستا باید ی
گزاری اجتمایع داشته باشند .ییک از مهمترین اقدامات در این
غ�حضــوری
زمینــه ،انجــام دورکاری و ارائــه خدمــات ب هصــورت ی
است.
گ
گروه مطالعات و برنام هریزی فرهن� -اجتمایع ،این پژوهش
را بهمنظــور بــرریس و ارزیـ بـا� کــی و کیـ فـی فضــای رســانهای
گ
ـجو� دانشــگاه
(مجــازی) معاونــت فرهنــی ،اجتمــایع و دانشـ ی
فــردویس مشــهد ،انجــام داده اســت.
هــدف از بــرریس فضــای مجــازی معاونــت ،ب هطــورکیل ارزیـ بـا�
کار یا� و عملکــرد آن اســت و ب هطــور اخــص بــرریس ســهولت
غ�حضــوری اســت؛ بنابرایــن
در دورکاری و تســهیل تعامــات ی
ن
برای برریس عملکرد نحوه اطالعرسا� و تعامالت شبکهای،
بســایت ،وبــگاه و
ابتــدا الزم اســت معیارهــای جامــی از و 
شبکه اجتمایع به دست داد تا در مقایسه با وضعیت کنو�ن
شــبکههای مجــازی معاونــت نقــاط ضعــف و قــوت مشــخص
گردنــد .بــر مبنــای زمینــه موضــویع طــرح ،جامعــه هــدف
دانشگاه فردویس مشهد است؛ واحد تحلیل و واحد مشاهده
بســایتها ،شــبکههای اجتمــایع ،درگا ههــای پرداخــت
نـ ی زـ� و 
اســت.

گ
دانشجو�
سن� فضای مجازی معاونت فرهن� -اجتمایع و
یا� و کیفیت ج
ی
ارز ب

معیارهایکیفیتوبسایتها
یا�کیفیت وب در قالب پنج معیار اصیل و تعدادی معیار فریع ،وبسایتها را موردبرریسکی�ف قرار یمدهد.
روش ارز ب
معیاراصیل

معیارهای فریع

عملکرد

م�ان ت
رتبهبندی -ی ز
دس�یس

دامنه

پنهای باند -حجم وب -رسعت

ناوبری

ت
خ�خوان
تعداد منوها -تعدادکلیکهای �ض وری برای دس�یس به اطالعات سایت  -نقشه سایت -عملکرد جستجو -ب

محتوا

ن
ن
ن
یبا� -محتوای فکری -وضوح مطالب -سطح
پیوندهای درو� و یب�و� -تعداد بازدیدها -شناساگربهروزرسا� -زبانها -ز ی
خدمات

قابلیتاطمینان

عدم خطای پیوند -عدم خطاهایگوناگون -برنداعتماد ت
الک�ونییک -اعتبارپدیدآورنده

تعامالت

ت
یز
پاسخگو�
تعامال�-
م�ان تعامالت-کیفیت تعامالت -وجودراههای
ی

معیارهایکیفیتشبکهاجتمایع:
�ف
روش کیفیت شبکههای اجتمایع در قالب  5معیار اصیل و تعدادی معیار فریع شبکههای اجتمایع را مورد برریس کی قرار
سن� وب در معیارهای فریع آنها است.
یمدهد .تفاوت این روش با روش کیفیت ج
معیاراصیل

معیارهای فریع

قابلیت ت
دس�یس

وجو� ساده
استفاده ازآدرس ولینک روشن ،ساده ومرتبط باهدف تشکیلکانال-
دستیا� بهکانال واطالعات با جست ی
ب
دستیا� به اطالعات -ثبت لینککانال درانتهای پیام
وبا عبارات مشابه -استفاده ازهشتگها برای جستوجوو
ب

محتوا

ت
گ�یکانال دربخش توضیحاتکانال -تولید
استفاده ازپوس�وپروفایلهای مرتبط بامحتوایکانال -ثبت اهداف شکل ی
ک� مطالب ازدیگرکانالها -استفاده ازفایلهای مناسب ومرتبط با دیگرمحتوای
محتوای خالقانه برایکانال وعدم پ
کانال (همچون پادکست ،عکس ،فیلم ،استیکرو -)...رعایت نظم درزمان پستگذاری وفاصله ی ن
ب� دوپست

تعامالت

ثبت ایدی ،شماره تلفن ،ایمیل و ...دربخش توضیحاتکانال جهت ارتباط مخاطبان بامدیرکانال -تعامل بامخاطبان و
پاسخگو�بهبازخوردهایآنان
ی

روزآمدی

ن
خ�ها -استفاده ازآخرین نسخههای
رسعت عمل درانعکاس اطالعیهها واخبارو -...اطالعرسا� بهموقع ازبرنامهها و ب
نرمافزاریشبکههایاجتمایع

قابلیتاطمینان

صحت وجامعیت اطالعات منعکسشده -استفاده ازشبکههای دارای امنیت باال -استفاده ازشبکههای در ت
دس�س تر
وپرطرفدارتر
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گ
دانشجو�
سن� فضای مجازی معاونت فرهن� -اجتمایع و
یا� و کیفیت ج
ی
ارز ب

ین
همچن� برای توصیف وضعیتکیل فضای مجازی معاونت
بســایتها
و ســایتهای تابعــه آن ،از بــرریس مشــاهدهای و 
و شــبکههای اجتمــایع آن و همچنـ ی ن
ـ� ســایتهای رن ـکدیه
ن
جها� (الکسا،گوگل پیج رنک ،موز رنک) استفاده شد .معیار
بــرریس نـ ی زـ� شــاخصهای جــداول بــاال اســت .ارزیـ بـا� هــر معیــار
در ســه ســطح ضعیــف ،متوســط و قــوی اســت .ب ـرای بـ خ
ـر�
معیارها ی ز
تن
ن� تنها ت ن
نداش� آن در سایت مدنظر خواهد
داش� یا
بود.
بهمنظــور ارائــه جداگانــه یافت ههــای مربــوط بــه معاونــت و
هــر یــک از زیرمجموع ههــای آن (گــروه مطالعــات ،مدیریــت
گ
تبـ ن
ـد� ،مدیریــت رفــاه و ســامت،
فرهنــی ،مدیریــت تربی 
شــورای انضبــایط و مرکــز مشــاوره) ب ـرای هــر یــک جــداویل بــا
فهــای یکســان تهی هشــده اســت .بدیــن ترتیــب
ســتونها و ردی 
گ
ن
نهــا
�هــا و نقــاط ضعــف آ 
بــا توصیــف و تبیـ یـ� هــر بخــش ویژ 
تعیـ ی ن
ـ� گردیــده اســت.
یافتهها
 .1وبسایتها وشبکههای اجتمایع
ن
ن
ن
آنجا�کــه ط ـرایح و بهروزرســا� فــی
ـاختارف� :از ی 
سـ
ت
بســایتهای معاونــت بــه عهــده مرکــز فــاوا بــوده و دســریس
و 
بــه آن نـ ی زـ� محــدود بــه ایــن مرکــز اســت ،مســئوالن ســایتهای
معاونــت اگــر بخواهنــد بهروزرسـ نـا� فـ نـی انجــام دهنــد بایــد بــا
گ
بســایتهای
هماهنــی فــاوا صــورت گـ یـرد .فضــای گرافیــی و 
معاونــت بــه لحــاظ ط ـرایح ،زیبـ یـا� ،کاربــرد رنــگ و  ...در حــد
مطلــو� اســت .هرچنــد در بـ خ
ها�
ـر� مواقــع و 
بســایت ی
ب
ـاال� برخوردارنــد اطالعــات در صفحــه کامــل
ـ
ب
ـم
ـ
ج
ح
کــه از
ی
ً
یمشــوند و کاربــر مجبــور اســت مجــددا راهانــدازی کنــد.
لــود ن 
ن
خ�خــوان و نقشــه ســایت هــم ب ـرای تمــایم
ایح
ر
ـ
ط
ـ�
ب
همچنـ ی
یمشــود.
تهــا پیشــنهاد 
مدیری 
محتــوا :در بخــش محتــوای ســایتهای معاونــت ،مهمتریــن
و اصیلتریــن بخـ شـی کــه ب ـرای بهروزرسـ نـا� مــورد توجــه اســت
خ�ها و آرشیو برنامهها و اطالعیههای آنهاست .کارشناس
ب
ســایت مدیریــت رفــاه و ســامت اظهــار یمکنــد« :بهروزرســا�ن
گ
خ�ی داردکه به دست
محتوا� بست� به تعدادگزارشهای ب
ی
ً
خ�ی
خ� نداریم یا شاید چون تیم ب
من یمرسد .معموال خییل ب
نداریــم کــه اتفاقــات را رصــدکننــد و دیتــا را بــه مــا بدهنــد».
ن
در خ
روزرسا� محتوا مورد غفلت قرارگرفته
بر� از بخشها به
اســت .اطالعرسـ نـا� از برنام ههــای آینــده ،وجــود و یــا عــدم
درو� و ب� ن
وجود پیوندهای ارتبایط ن
و� در صفحه نخســت
ی
سایتها ،ازنقاط ضعف مدیریتهاست .ازطریق پیوندهای
»106ایده دانشگاه

ن
یمتــوان راه ارتبــایط بیشـ تـر بــا دانشــجویان
درو� هــر ســایت 
برقرار نمود .نحوه نمایش یک محتوا بر روی سایت بسته به
درجه اهمیت ،نوع محتوا ت ن
(م� ،عکس،گیف و )...ومخاطب
ز
تأث�گذاری بر
م�ان ی
آن ممکن است متفاوت باشد؛ اما باید به ی
رسعــت لــود شــدن ،افزایــش حجــم یــا خطاهــای نـ ش
ـا� از آن در
سایت توجه نمود .خ
بر� از سایتهای معاونت دارای حجم
ت
باال� هستندکه برای این�نتهای با رسعت ی ن
پای� مشکلساز
ی
خواهــد بــود و ممکــن اســت همــه افـراد بــا پهنــای بانــد متفــاوت
نتوانند از آنها بهرهمند شــوند.
شهــای معاونــت فــاد در
یمتــوان عملکــرد همــه بخ 
ب هطــورکیل 
ـوا� را متوســط دانســت و ایــن امــر در خصــوص
حــوزه محتـ ی
سایت اصیل معاونت و یا سایت مدیریتهای پربازدید ،نکته
گتــری اســت.
مغفــول پررن 
تعامــات و ارتباطــات :بــه علــت اهمیــت بــاالی ایــن معیــار
بســایتهای مجموعــه معاونــت و بــا توجــه بــه اینکــه
بـرای و 
جامعــه مرصفکننــدگان خدمــات دانشــجویان و اف ـراد خــاص
هســتند ،درکنــار ســایر معیارهــای ولـ تـر و مارینــکاس از طــرف
محقق اضافه گردید .محقق یط ارسال ایمیل به بخشهای
ـجو�
مختلــف مدیریــت فــاد ،ایــن شــیوه تعامــل و ارتبــاط دانشـ ی
بــا هــر بخــش را مــورد ارزیــا� ق ـرار داد .بـ خ
لهــا پــس
ـر� از ایمی 
ب
خ
ازگذشــت یــک هفتــه چــک نشــدهاند و بــر� پاسـخها نـ ی زـ� بــه
ارائه شماره تماس اکتفا شده است .تلفنهای در ت
دس�س ی ز
ن�
گ
جهت هماهن� انجام مصاحبه با مسئوالن سایت و مدیران
بخشها مورد برریس قرارگرفت .از طریق این راه ارتبایط ی ز
ن�
گ
هماهن�هــا بهکنــدی

گو� قابــل قبــول نبــود و هــم
هــم پاسـخ ی
نحــال مســئوالن ســایت عنــوان یمکننــد کــه «
انجــام شــد .باای 
ً
دانشــجویان عمدتــا ارتبــاط تلفـ نـی و ســپس ایمیــل را بیشـ تـر از
ســایر را ههــای ارتبــایط جهــت طــرح ســؤاالت و رفــع مشــکالت
خود بریمگزینند ».شبکههای اجتمایع  70درصد ،تلفن 20
درصد 10 ،در صد هم سایرکانالهای ارتبایط راههای تعامل
بــا دانشــجویان اســت.
.2
خدمات
درگاههای گ
ـجو� همــواره ارائهدهنــده
ـ
ش
دان
و
ـایع
ـ
م
اجت
ـی
ـ
ن
فره
ـت
ـ
ن
معاو
ی
خدمــات متنــویع اعــم از تغذیــه ،بهداشــت ،مشــاوره ،خدمــات
گ
فرهن� و دانشــجو� اســت .در قبال ارائه خ
بر� از این
رفایه،
ی
خدمــات ،شــهریهها و هزین ههـ یـا� نـ ی زـ� از دانشــجویان دریافــت
یمگردد .دریافت هزینه خدمات هم به شیوه حضوری و هم
غ�حضــوری
غ�حضــوری صــورت 
یمگـ یـرد .بــدون شــک شــیوه ی
ی
ـو� در زمــان،
ـ
ج
ه

ف
رص
آن،
ای
ر
ـ
ج
ا
ـد
ـ
ن
دررو
ـهیل
ـ
س
ت
ـت
ـ
ه
ج
ـه
بـ
ی
عــدم نیــاز بــه مراجعــه حضــور دانشــجویان (بهویــژه در ایــام
تعطیالت و بحرانکنون بیماریکرونا با رعایت فاصلهگذاری

گ
دانشجو�
سن� فضای مجازی معاونت فرهن� -اجتمایع و
یا� و کیفیت ج
ی
ارز ب

اجتمــایع) و پرداخــت هزینــه خدمــات در هــر زمــان ممکــن ،بهینــه و بهرصف هتــر از شــیوه حضــوری اســت .بــا توجــه بــه اینکــه بـرای
درع�حــال بـ خ
ـر� از ایــن خدمــات همچنــان نیازمنــد
غ�حضــوری فراهــمگردیــده اســت ،امــا ی ن
اکـ ثـر خدمــات ارائ هشــده ،پرداخ 
تهــای ی
حضور دانشجو در بخشهای اداری دانشگاه است.
کارها� از قبیل تسویه حساب فارغالتحصییل ،درخواست وام برای اموری
ی
ت
ماننــد وام ازدواج یــا وام مســکن ،انـراف ،شــهریه دانشــجویان ســنوا� ،خدمــات مشــاوره و ســامت ،خدمــات مرکــز مشــاوره و
گ
توانمندســازی ،بـ خ
ـر� از خدمــات مدیریــت فرهنــی و  ...از ایــن مواردنــد.
راهکارهایپیشنهادی
مقوله

پیشنهاد

ساختار ن
ف�

گ
هماهن� الزم با فاوا جهت سازگاری لود شدن وبسایتها با ش
گو�های همراه ورسعتهای متفاوت؛
ایجاد
خ�خوان برای همه مدیریتهای معاونت جهت یکسانسازی همه وبسایتها؛
طرایح نقشه سایت و ب

محتوا

پیگ�ی ،هماهنگسازی ورصداخبارکلیه بخشهای معاونت فاد
گ�ی یک ین�وی متخصصکارشنایس ،جهت ی
 بهکار یمحتوا� سایت هربخش ،تعامل با روابط عمویم دانشگاه جهت درج اطالعیهها واخبارمهم و
کیفیت
رصد
و
نظارت
ی
های ب� ن
ن
نما�.
ز
با
جهت
و�
ی
ار
ز
گ
خ�
با
تعامل
همچن�
ی
ب
ی
ی
دانشجو� متعهد درهربخش بهمنظورباال بردنکیفیت محتواهای بارگذاری شده دروبسایتها و
 استفاده از ین�وینی
شبکههای اجتمایع وهمزما� درج اطالعات درهمه راههای ارتبایط

تعامالت و
ارتباطات

 امکان ایجاد تعامالت دوجانبه درفضای مجازی با دانشجویان در خبر� مدیریتها
 ایجاد ی زغ�حضوری
م�خدمت ی
 -تأکید برکارشناسان جهت تقویت این حوزه

اه�دی بهقرارزیراست:
بهطورکیل پیشنهادات ر ب
 .1تقویت سایت معاونت از نظر محتوا� و نظم در اطالعرسا�ن
ی
تن
ـوا� ســایت هــر
 .2در نظــرگرفــ� بودجــه و یــک نـ یـروی متخصــص و زبــده در معاونــت فــاد جهــت نظــارت و رصــد کیفیــت محتـ ی
ین
خ�گزاریهای
بخش ،تعامل با روابط عمویم دانشگاه جهت درج اطالعیهها واخبارمهم درسایت دانشگاه و
همچن� تعامل با ب
ن
نما� معاونت فاد
یب�و� جهت باز ی
گ
اولویتبندی فرایندهای معاونت فرهن� اجتمایع و دانشجوی در سال 1399
مدیریت

عنوان فرایند

رفاه و سالمت

 1تسویهحساب تسهیالت مایل ورفایه
 2اعطای وام به دانشجویان
 3تسویهحساب خوابگاه
 4اسکان و ارائه خدمات خوابگایه به دانشجویان جاری
 5اعالم نواقص خوابگاه توسط رسپرست و دانشجو
 6تحویل و تعویض اموال اتاق دانشجو

مشاوره و
توانمندسازی
دانشجویان

 7مدیریت جامع رویدادها
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گ
فرهن� و
فعالیتهای
داوطلبانه

گ
 8صدورمجوزفعالیتهای فرهن� اجتمایع

تربیت ن
بد�

 9ارائه خدمات ش
ورز� وفوقبرنامه به دانشجويان
ي

مشاوره و
توانمندسازی
دانشجویان

 10طرایح فرایندمشاوره ت
الک�ونییک

گ
فرهن� و
فعالیتهای
داوطلبانه

 11مدیریت جامع رویدادها

تربیت ن
بد�

ن
 12ارائه خدمات ش
همگا� بهکارکنان واعضای هیات علیم
ورز�

مشاوره و
توانمندسازی
دانشجویان

ت
ت
معيش� ،مددكاري
حماي�،
 13ارائه خدمات
ي
ي

گ
فرهن� و
فعالیتهای
داوطلبانه
مشاوره و
توانمندسازی
دانشجویان

 14مدیریتتبلیغاتمحییط

 15پذیرش وارائه خدمات مشاوره به مراجعان مرکزمشاوره

 .3ترسی ــع درطرایح وپیادهسازی اولویتهای فرایندهای معاونت فاد جهتکاهش خدمات حضوری دانشجویان
ها� ازمدیریتهای معاونت ،با توجه به زمینه فعالیتها
 .4همسانسازی وتلفیق شبکههای ارتبایط ووبسایتهای بخش ی
و خدمات ارائهشده به دانشجویان ،در صورت امکان و توافق مدیران
نما� اقدامات ،فعالیتها وخدمات معاونت فاد ازطریق راههای متعدد
 .5باز ی
بازنما�
نوع
ی

زمانبندی

نما� اقدامات و فعالیتهایکل معاونت فاد در صداوسیما
باز ی

فصیل

خ� از هرکدام از مدیریتهای معاونت فاد در ایسنا ،شهرآرا و ...
درج ب

ماهانه

خ� از هرکدام از مدیریتهای معاونت در سایت اصیل دانشگاه
درج ب

هرهفته

اطالعیهها و اخبار در سایت تخصیص هر مدیریت

هر 3روز

»108ایده دانشگاه

لیست طرح های پیشنهادی گروه
مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-
اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
مجری و همکاران

سال اجرا

عنوان

ردیف
1

اطالعات تجمییع شوراها وکمیته های مرتبط باگروه مطالعات و برنام هریزی

ملیحه تابیع

1395

2

گ
ین
یا� فعالیتهای فرهن�-
اه�د و
تعی� ر ب
شناسا� مالکها و شاخصها برای ارز ب
ی
اجتمایعدانشگاه

ملیحه تابیع

1395

3

گ
پایش فضای فرهن�-اجتمایع دانشگاه فردویس مشهد (موج اول)

ین
اک�ی
حس� ب

1395

4

گ
برریس ماهیت و محتوای طرح اساتید مشاور فرهن� دانشکدهها

ملیحه تابیع

1396

5

گ
ت
مطالعا� مدیر فرهن� و فعالیتهای داوطلبانه در راستای ش�ح
تدوین بسته
وظایف و اختیارات

ملیحه تابیع

1396

6

گ
مطالعه تطبی�ق گروه مطالعات و برنام هریزی فرهن� -اجتمایع دانشگاه فردویس در
میان پنج دانشگاه برتر

مسعودفتاح زاده
ملیحه تابیع

1396

7

گ
ت
مطالعا� رئیسگروه مطالعات و برنام هریزی فرهن� -اجتمایع در
تدوین بسته
راستای ش�ح وظایف و اختیارات

ملیحه تابیع

1396

ملیحه تابیع

1396

مسعود فتاح زاده

1396

ت
دک�کوشا

1396

احمد موسیم

1397

8

دانشجو�
حمایت از رسالهها و پایاننامههای
ی
گ
دانشجو�
مطالعه و طرایح بانک ایده معاونت فرهن� -اجتمایع و
ی

10

ها� از حوزه معاونت
تعریف چارچوب و انجام مطالعه برونسپاری در بخش ی
(تهدیدها و فرصتها ،چارچوب و فرآیندها /مرکز بهداشت ،مرکز مشاوره،
خوابگاهها ،تربیت ن
بد� و اداره تغذیه)

9

11

گ
اه�دی برنامهوبودجه سال  1396معاونت فرهن�-اجتمایع و
یا� ر ب
تدوین و ارز ب
دانشجو�
ی
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گ
لیست طرحهای پیشنهادی گروه مطالعات و برنامهریزی فرهن� -اجتمایع دانشگاه فردویس مشهد

12

گ
فرهن�-اجتماعي استادان دانشگاه
تدوین جامع ابعاد ،مصاديق و شاخصهاي
ي
فردویس مشهد

13

تدوین شیوهنامه استفاده از اماکن ی ز
ف�ییک دانشگاه

14

برریس موانع اجرا� شدن بستههای چهارگانه (سالمت جسیم ،ن
روا� ،اجتمایع
ی
و معنوی) دانشگاه سالم و بانشاط و سازوكارهاي اجرا� راه�د ت
بس�سازي و
ب
يي
بهينهسازي فرآيندهاي ارتقاء سطح آن

احمد موسیم

15

یز
م�ان آگایه دانشجویان،کارشناسان و اعضای هیئتعلیم از بنیاد دانشگایه

ملیحه تابیع

1397

16

ت
ت
دانشجو� دانشگاه
نظاف� در خوابگاه های
بهداش� و
یا� وضعیت ارائه خدمات
ی
ارز ب
فردویس مشهد

ملیحه تابیع
احمد موسیم

1397

17

سوم� جشنواره میل قرآن و ت
ین
ع�ت دانشجویان کشور
یا� یس و
ارز ب

ملیحه تابیع

1397

18

تحلیل محتوای ش
دانشجو� سال  1396دانشگاه فردویس مشهد
ن�یات
ی

ملیحه تابیع

1397

19

گ
اه�دی برنامهوبودجه سال  1397معاونت فرهن�-اجتمایع و
یا� ر ب
تدوین و ارز ب
دانشجو�
ی

احمد موسیم

1398

20

گ
ف
طرح برندسازی و معر� استادان فعال فرهن� -اجتمایع دانشگاه فردویس

زهرا جلییل

1398

21

گ
دانشجو� دانشگاههای بزرگ جهان
برریس ساختارها وفعالیتهای فرهن�-اجتمایع و
ی

مسعودفتاح زاده

1398

ت
دک�اصغرپور

1398

ت
اک�ی
دک� ب

1398

حزاده
مسعود فتا 
ملیحه تابیع

1398
1398

22
23

یا�
فرهنگ و اجتماعکارآمد دانشگایه -مفاهیم ،فرآیندها ،شاخصها ،ارز ب
گ
پایش فضای فرهن�-اجتمایع دانشگاه فردویس مشهد (موج دوم)

احمد موسیم

1396

زهرا جلییل

1397
1397

24

گ
تجربهنگاری فرهن� -اجتمایع با محورمشارکت

25

ین
تأث�ات اجتمایع شورای صن�ف دانشجویان در دانشگاه
تبی� و ارائه راهکارهای ارتقاء ی
فردویس مشهد

ت
م�ز یا�
دک� ی

26

اه�دی -مقایسهای مدیریتهای معاونت فاد با دیگر دانشگاههایکشور
گزارش ر ب

ملیحه تابیع

1398

27

اه�دی .1 :فلسفه دانشگاه
مطالعات پشتیبان سند ر ب

ت
دک�اسالیم
وتیم همراه

1398

28

اه�دی .2 :برریس محیط داخیل معاونت فاد با مدل
مطالعات پشتیبان سند ر ب
SWOT

ت
دک�اسالیم
وتیم همراه

1398
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گ
لیست طرحهای پیشنهادی گروه مطالعات و برنامهریزی فرهن� -اجتمایع دانشگاه فردویس مشهد

29

گ
اه�دی برنامهوبودجه سال  1398معاونت فرهن�-اجتمایع و
یا� ر ب
تدوین و ارز ب
دانشجو�
ی

احمدموسیم

1398

30

گ
ن
دانشجو�
انسا� موجود و مورد نیاز معاونت فرهن�-اجتمایع و
وضعیت ین�وی
ی

احمد موسیم

1398

31

دانشجو� دانشگاه فردویس مشهد
آسیبشنایس انجمنهای علیم
ی

ملیحه تابیع

1398

32

یا�کیفیت برگزاری همایش نوورودهای دانشگاه فردویس مشهد
ارز ب

ملیحه تابیع

1398

33

یا�کیفیت برگزاری همایش نوورودهای دانشگاه فردویس مشهد
ارز ب

ملیحه تابیع

1398

34

برریس ی ز
م�ان استفاده و رضایت از خدمات مدیریت رفاه و سالمت

ملیحه تابیع

1398

35

ش
ارزیا�کیفیت برگزاری ی ن
اداندی�
دوم� جشنواره رسارسیکریسهای آز
ب

ملیحه تابیع

1398

36

گ
دانشجو�
نظرسن� معاونت فرهن� – اجتمایع و
راهاندازی سامانه جامعه
ج
ی

ملیحه تابیع

1398

37

تحلیل محتوای ش
دانشجو� سال  1397دانشگاه فردویس مشهد
ن�یات
ی

ت
دک�مهرام-ملیحه
تابیع -احمد موسیم

1398

38

سن� فضای مجازی معاونت فاد
یا� وکیفیت ج
ارز ب

ملیحه تابیع
رحمان سلیمانپور

1399

39

گ
ش
آموز� -فرهن� و فردی افزایش سنوات تحصییل دانشجویان
برریس علل
تحصیالتتکمییل

ملیحه تابیع

1399

40

برریس وضعیت فضای عمویم در دانشگاه فردویس مشهد

ملیحه تابیع

1399

41

گ
دانشجو�
یا� و آسیبشنایس ادغام دو معاونت فرهن� و
ی
ارز ب

رحمان سلیمانپور
احمد موسیم

1399

42

گشا� دانشگاه فردویس مشهد در سال تحصییل 1400-1399
سناریوهای باز ی

احمدموسیم

1399

43

گ
دانشجو� در ش�ایطکرونا
فعالیتهای پیشنهادی برای معاونت فرهن�-اجتمایع و
ی
وپساکرونا

احمدموسیم

1399

44

ابتدا� سال 1399
یا� اقدامات واحدهای معاونت فاد در سهماهه
ی
ارز ب

احمدموسیم

1399

45

ابتدا� سال 1399
یا� اقدامات واحدهای معاونت فاد در سهماهه
ی
ارز ب

احمدموسیم

1399

46

سیاستگذاری و برنام هریزی دانشگاهها در عرصکرونا و پساکرونا

احمدموسیم

1399
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کرونا و تغییر فلسفه زیست
سیاسی
من�ه فضیلت | ایسنا/خراسان رضوی
ی
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دکـ تـر عیلاصغــر داوودی در الیــو مدرســه علــوم ســیایس بــا
موضوع تحول زیست سیایس در بحران کرونا در مورد نقش
فلســفه درکمــک بــه گــذر از ایــن وضعیــت بحـر نا� گفــت :یــی
از اثـرات مهــم کرونــا بــر فلســفه ســیایس ایــن اســت کــه یمتوانــد
زمینه احیای فلسفه سیایس دیرین را مهیاکند؛ به این معناکه
ً
ً
دانــش ســیایس رصفــا دانـ شـی دربــاره امــر واقــع نیســت بلکــه ذاتــا
ً
و �ض ورتــا بــه امــر مطلــوب هــمنظــر دارد و مطالعــه امــور واقــع
ً
رصفــا بــه خاطــر خــود آن امــور نیســت بلکــه بـرای ایــن اســت کــه
مــا را بــه ســمت امــر مطلــوب رهنمــون کنــد.
ف
ت
ش
�طــر� و ب�تفــاو� ارز� کــه
وی اضافــه کــرد :کرونــا یمتوانــد ب 
مطلوب اثباتگرایان در عرص مدرن بود راکنارگذارد تا ما در
ـتیا� بــه امــور
علــم سیاســت بــه دنبــال اطالعـ تـا� باشــیم کــه دسـ
بً
ها�
مطلوب و اهداف برتر را ممکن کند؛ نه اینکه رصفا داده ی
�طــرف را دنبــالکنیــم.
خنـ ثـی و ب 
داوودی خاطرنشــان کــرد :از منظــر فلســفه ســیایس بــه نظــر
تســازی اســت .تاکنون
یمرســد دوران پســاکرونا دوران رسنوش 
ت
دو جریان فکری و سیایس مهم الگوهای متفاو� را از چینش
قــدرت ســیایس در جامعــه مطــرح کردهانــد .کرونــا ســبب شــد
هرکــدام از ایــن الگوهــا یــک مــدل مدیریـ تـی خــاص بـرای غلبــه بــر
ایــن بحـران مطــرح کنــد.
این اســتادیارگروه علوم ســیایس دانشــگاه آزاد اســایم مشــهد

تغی� فلسفه زیست سیایس
کرونا و ی

بیانکرد :دریک رسطیف فلسفه ن
چی� وتمدنکنفوسیویس
ـر� و تمــدن رویم اســت.
ق ـرار دارد و در رس دیگــر فلســفه غـ ب
ا�هــای مختلـ فـی در فلســفه ســیایس وجــود
تاکنــون صفآر ی 
داشــت امــا بــه نظــر یمرســد کــه کرونــا ســبب یــک ص ـفآر یا�
جدیــد بـ ی ن
ـ� ایــن دو الگــو شــده اســت.
فلسفه ن
چی� ورویم درمقابل یکدیگرقرارگرفتهاند
داوودی اضافــه کــرد :یــک رس ایــن ص ـفآر یا� فلســفه چیـ نـی
اســت کــه جانــب رفــاه عمــویم را گرفتــه و رس دیگــر آن تمــدن
یمگـ یـرد.
یهــای فــردی را 
و فلســفه غــرب اســت کــه جانــب آزاد 
ک طرف ،ی ن
چ� را یمبینیم که کارنامه چندان موف�ق در مورد
ی 
آزادیهای فردی و عمویم از خود نشان نداده اما سطح قابل
قبویل از رفاه و رشــد اقتصادی را ایجاد کرده و توانســته اســت
در مواجهــه بــا موضــوع کرونــا از نظــم کنفوســیویس خــودکمــک
بگ�د و اطاعتپذیری و ی ن
گ�انه را وضع
قوان� آمرانه و سخت ی
ی
.
کند این تفکر توانســته بهواســطه اینها یک موفقیت نسـ بـی
در مواجهــه بــاکرونــا داشــته باشــد.
ـر� اســت کــه
وی افــزود :در طــرف دیگــر غــرب وکشــورهای غـ ب
یهــای عمــویم و فــردی داشــتهاند،
بهرغــم تأکیــدی کــه بــر آزاد 
در مواجهــه بــا کرونــا بــا تردیــد و دودیل مواجــه شــدند .ایــن
یــک رویــارو� جدیــدی را بـ ی ن
ـ� ایــن دو نــوع فلســفه ســیایس
ی
بــه وجــود آورده اســت .موفقیــت نسـ بـی چـ ی ن
ـ� در مواجهــه بــا
کوویــد  ۱۹یمتوانــد مبنــای جدیــدی را بـرای قضــاوت در مــورد
الگوهــای فلســفه ســیایس پیشـ ی ن
ـ� بــه وجــود بیــاورد .ایــن الگوهــا
نــه دموکـرایس و نــه اقتصــاد اســت بلکــه کرونــا ثابــت کــرد مــاک
ب ـرای موفقیــت الگوهــای فلســفه ســیایس و کالن مدیریـ تـی،
قــدرت آموزههــا در نجــات جــان بـ شـر اســت.
داوودی بــا اشــاره بــه نقــش فلســفه در تعریــف زیســت کرونـ یـا�
تأکیــد کــرد :در اوضــاع کرونـ یـا� فالســفه و دانــش فلســفه
هــم یمتوانــد نقــش بــه سز یا� داشــته باشــد .فهــم فلسـ فـی از
گ
گ
حــوادث زنــد� یمتوانــد بــه مــا در درک معنــای زنــد� و هــدف
آفرینــش کمــک کنــد .درگـ یـرودار شــیوع بیمــاری کرونــا بســیاری
حشــده درگذشــته یمتوانــد دچــار
از پرس ـشهای فلسـ فـی مطر 
بازخـ ن
ـوا� و بازفهــی ق ـرار گـ یـرد.
وی ادامه داد :ییک از سؤاالت ن
کنو� این استکه تأمل فلس�ف
در موردکرونا ما را بهکدام حقایق رهنمون خواهدکرد؟ تفکر
و اندیشــیدن در مــورد کرونــا از منظــر فلســفه مــا را بــه بازفهــی
در مــورد بســیاری از مســائل خواهــد رســاند .یــی از مــواردی کــه
نیــاز بــه بازفهــی دارد ،ایــن اســت کــه در آغــاز عــر مــدرن یــک
نــوع نــگاه خوشبینانـهای در مــورد قــدرت علــم و تکنولــوژی بــه
وجــود آمــده اســت.
تغی�است
نگاه خوشبینانه به علم وتکنولوژی درحال ی

داوودی بیانکرد :آن نگاه خوشبینانهایکه پیشازاین نسبت
تغی�کردن است.
به علم و تکنولوژی وجود داشت ،در حال ی
زمـ نـا� کــه مدرنیتــه در مــوج اول کار خــود را آغــازکــرد ،صحبــت
ـا� بــودکــه بـ شـر
از رهـ یـا� ،عا مگـر یا� و ...
یمشــد و ســخن از انقـ ب
را از همه ی ز
اززدا� از
چ� رها یمکند .آن دوره مسئله افسون و ر ی
گ
یمشــد .همــه نـ ی زـ� معتقــد بودنــدکــه انســان
زنــد� انســان مطــرح 
بــه کمــک علــم و تکنولــوژی کــه ثمرههــای تفکــر عقـ ن
ـا� اســت،
یمتوانــد از مهلکـهای کــه طبیعــت او را بــه آن دچــارکــرده ،رهــا
شود.
وی عنــوان کــرد :زمـ نـا� کــه مــا بــه یــک بیمــاری تنهــا بهعنــوان
یــک بیمــاری نــگاه یمکنیــم ،بایــد بــه رساغ علــوم پزشــی و
تأث�ات یک بیماری
زیستشنایس برویم اما یکزمان راجع به ی
در جامعــه صحبــت یمکنیــم .اینجــا از عهــده تکنولــوژی و علــم
تشــنایس برنیمآیــد کــه بــه مــا پاســخ بدهــد؛ بنابرایــن بایــد
زیس 
به رساغ دانشهای دیگر مانند جامعهشنایس و فلسفه رفت.
کرونــا دســتگاه معرفـ تـی مــا را در معــرض پرس ـشهای جــدی
قـرار یمدهــد
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه آزاد اســایم مشــهد
ت
معرف� ما را در معرض
خاطرنشانکرد:کرونا یمتواند دستگاه
پرس ـشهای جــدی ق ـرار دهــد .تصــور غالــب در عــر مــدرن
ایــن بــود کــه انســان توانســته از طبیعــت اســتعال پیــدا کنــد و از
بــاال بــر طبیعــت بنگــرد و بــر آن ســلطه پیــداکنــد .انســان تصــور
یمکــرد بــه کمــک خــرد خودبنیــاد ،بــه تعبـ یـر دکارت ،یمتوانــد بــر

ش
.
معضــات غلبــه پیــدا کنــد از ایــن مسـ یـر بــود کــه بــر بــه جـ یـا�
یمکــرد.
ـدا� 
رســید کــه ادعــای خـ ی
ش
داوودی خاطرنشان کرد :اماکرونا به �ی بدل شدکه سبب
دگرفهــی و بازفهــی انســان دربــاره حیــات ،نظا مهــای فکــری،
نظــام قــدرت و دانــش خواهــد شــد .کرونــا ســبب بازاندیـ شـی
گ
انســان در مــورد بنیادهــای زنــد� خواهــد شــد .یــی از نظ ـر تا�
کــه فالســفه مطــرح کردهانــد ،ایــن اســت کــه مســئله ش� بــا
مســئله معرفــت بـ شـر نســبت نزدیــی دارد .ایــن نظــر را در بـ ی ن
ـ�
یمتــوان دیــد.
اندیشــمندان و فیلســوفان مســلمان هــم 
ش
وی افــزود :اگــر انســان نســبت درسـ تـی بــا مقولــه درد ،رنــج و �
گ
گ
پیــدا نکنــد ،نیمتوانــد دوبــاره بــه زنــد� بازگــردد و در مــورد زنــد�
خود بیندیشد .هنگایمکه ش� ،درد و رنج ش
نا� ازکرونا انسان
گ�د ،امید و قدرت انسان از ی ن
ب� یمرود و او دچار نویع
را فرا یم ی
یمبــرد
یــاس و ناامیــدی خواهــد شــد؛ اینجاســت کــه انســان پ� 
کــه تنهــا بــه کمــک عقــل و ثمـرات آن ،یعـ نـی علــم و تکنولــوژی،
نیمتوانــد بــر ایــن بحـران غلبــهکنــد.
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گ
گ�ی از ایمان درکنار عقل به زند� انسان بازیمگردد
بهره ی
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه آزاد اســایم مشــهد
در مــوردکمــک گرفـ ت ن
ـ� از ایمــان درکنــار عقــل اضافــه کــرد :اینجــا
اســت کــه آدیم بــه رساغ ین�وهــای دیگــر ازجملــه ایمــان یمرود و
بگ�د .در این
سیع یمکند که درکنار عقل از ایمان هم کمک ی
گ�ی از ایمان درکنار عقل که در طول دوره مدرن
برهه کمک ی
گ
ند� ش
ب� باز یمگردد و
به حاشیه رانده شده بود ،به عرصه ز
این مسئله امکان معرفت ش
اندی� جدیدی را برای ش
ب� فراهم
خواهدکــرد.
داوودی تأکیــد کــرد :انســانهای رسمســت از قــدرت و دانــش
نتوانستند یک مواجهه درست و بنیادین با مقوله ش� داشته
ت
درس� از رسشت
باشند .اگر انسان به مدد عقل و ایمان درک
گ
مقولــه ش� دســت پیــداکنــد و بفهمــد کــه زنــد� او تــوأم بــا درد و
گ
رنــج اســت ،در ایــن ش�ایــط اســت کــه یمتوانــد معنــای زنــد� را
گ
کشــف کنــد و درخواهــد یافــت کــه معنــای زنــد� تــوأم بــا امیــد و
تــوکل خواهــد بــود.
وی از کرونــا بهعنــوان ویــروس تکنولــوژی یــاد کــرد و گفــت:
ن
اردکا� بــر ایــن بــاور هســتندکــه کوویــد
افـرادی مثــل دکـ تـر داوری
 ۱۹ویروس تکنولوژی است .افرادی مانند بیلگیتسگفتهاند
کــه تکنولــوژی بــا بالیــای طبیــی خیــی خــوب یمتوانــد برخــورد
کنــد امــا بــا بالیـ یـا� کــه از خــود تکنولــوژی برخاســته ،نیمتوانــد
برخــورد درسـ تـی داشــته باشــد.
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه آزاد اســایم مشــهد
در مــورد نــگاه فالســفه آینــده بـ شـر بیــان کــرد :یــی از فیلســوفان
ن
کتا� تحت عنوان پرسش
بزرگ قرن بیستم ،مار یت� هایدگر ،ب
ن
از تکنولوژی دارد .وی در اینکتابگفته زما�که انسان عنان
و اختیــار خــود را بــه دســت تکنولــوژی بدهــد ،تکنولــوژی بــر او
غلبه خواهدکرد ودرنتیجه ش
ب�ازغرایزطبییع وبنیادین خود
دور خواهــد شــد .نیچــه در مقدمــه «چنـ ی ن
ـ� گفــت زرتشــت»
یمگوید آینده ش
اروپا� ،آیندهای توأم
ب� ،بهویژه آینده انسان
ی
بــا بحـران ب�معنـ یـا� خواهــد بــود.
ن
داوودی افــزود :کرونــا در دوره مــا تــا حــدی توانســته پیشبیــی
ن
کسا� مانند نیچه و هایدگر را محققکند .انسان امروز بیش
چگ ـر یا� اســت کــه نیچــه آن را
از هــر چـ ی زـ� دچــار نهیلیســم یــا پو 
پیشگو� یمکرد.کرونا سبب شد تا عنارص ش
م�وعیتبخش
ی
گ
ـد� انســان از بـ ی ن
ـ� بــرود و انســان دچــار
و هویتبخــش در زنـ
بحـران معنــا شــود.
کرونا�فنفسه بحران نیست
وی گفــت :بــه نظــر یمرســد کرونــا �فنفســه بحـران نباشــد بلکــه
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ایــن بیمــاری ســبب شــده عنــر ســازنده هویــت جمــی جامعــه
مــا دچــار خدشــه جــدی شــود .درواقــع یــی از مســائیل کــه کرونــا
بــه ارمغــان آورده ،مرگاندیـ شـی اســت کــه یــی از موضوعــات
یسهــای فلسـ فـی اســت.
مهــم در برر 
گ
کرونــا ســبب تــرس مــا از مــرگ شــده تــا بــه کمیــت زنــد� خویــش
بیندیشیم و در انتظار این باشیمکه عمر ما به انتها یمرسد اما
گ
فرصت این را نداشتهایم که در موردکیفیت زند� خود فکر
کنیم .ترس از ابتالی به کرونا باعث شده ما خود را قرنطینه
گ
کنیــم و از یکدیگــر جــدا باشــیم .ایــن موضــوع بــرکیفیــت زنــد�
مــا تأثـ یـرگــذارده اســت.
ش
اندی� از رس ترس ضدآگایه است
مرگ
:
داوودی اضافــه کــرد فلســفه در اینجــا بــه مــا کمــک یمکنــد
نکــه یــی از
ک شــکیل بــه مرگاندیـ شـی برســیم کمــا ای 
تــا بــه ی ـ 
موضوعــات مهــم مــورد بــرریس در دانــش فلســفه مــرگآگایه
انسان است .مواجههای که ما با مقوله مرگ در بحران کرونا
داشــتیم ،بیشـ تـر از رس تــرس اســت ،نــه آگایه .در حقیقــت
فلســفه بــه مــا یمآمــوزدکــه مرگاندیـ شـی از رس تــرس ضــدآگایه
اســت.
گ
وی در مورد نگاه فیلسوف به زند� عنوانکرد :یک فیلسوف
گ
نکــه بــه زنــد� انســان اهمیــت یمدهــد امــا بیــش از
باوجــود ای 
گ
مســئله کمیــت زنــد� ،کیفیــت آن را مهــم یمپنــدارد و مســائیل
گ
ماننــد هــدف زنــد� بـرای او اهمیــت دارد .ایــن مســئلهای اســت
کــه بـ شـر در عــر مــدرن از آن غفلــت ورزیــده اســت .اکنــون
گ
کرونــا فرصـ تـی ایجــاد کــرده کــه مــا دوبــاره بــه زنــد� بازگردیــم و
موضــوع مــرگ را مــورد پرســش جــدی ق ـرار دهیــم.
مسئله مرگ ش
اندی� و مرگآگایهکه در اثرکرونا شکلگرفته،
گ
ت
ین
نما�کیفیت زند�مان
درع�حالکه یمتواند فرص� برای باز ی
باشد ،از دیگر سو یمتواند تهدیدی باشد برای غفلت آدیم از
کمیت حیات خویش و اهتمام رصف بهکیفیت آن.
گ
گ
مسئله اصیل ش
ب�نمردن نیست بلکه چگون� زند� است
داوودی افزود :با وجود تأکید بر لزوم حفظ جان انسانها اما
مسئله ش
ب� نمردن نیست .ما باید به این موضوع بازگردیمکه
گ
ً گ
آیــا مــا واقعــا زنــد� یمکنیــم؟ بــه چــه معنـ یـا� زنــد� یمکنیــم؟ بــه
عبـ ت
ـار� پرسـشهای قدیــی کــه در حــوزه فلســفه مطــرح بــوده،
گ
در شیوع بیماری کرونا به زند� ما بازگشته است.
وی در مــورد بــار منـ فـی آگایه از مــرگ خاطرنشــان کــرد :آگایه
از مــرگ یمتوانــد بــار منـ فـی هــم داشــته باشــد امــا آن چـ ی زـ�ی کــه
بیشـ تـر مدنظــر فلســفه اســت ،اندیشــه آگاهانــه دربــاره مــرگ و
گ
ـد� اســت .هویــت هــر چـ ی زـ�ی را مرزهــا تعیـ ی ن
ـ� یمکنــد؛ مــرز
زنـ
ت
ن
ن
یب� بودن و نبودن .مســئله مرگ مرزی اســت یب� هســی ما و
گ
نیسـ تـی مــا .وقـ تـی مــا در مــورد زنــد� یماندیشــیم ،مــرگ یمتوانــد
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گ
بــه زنــد� مــا معنــا بدهــد.
گ
ً
ـو� اصــا بــه
کـ
ـی کــه بــه زنــد� بــدون مــرگ یماندیشــد گـ ی
گ
زنــد� نیماندیشــد
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه آزاد اســایم مشــهد
اضافــه کــرد :آنچــه هایدگــر در هسـ تـی و زمــان مطــرح یمکنــد،
این است که مرگ همواره به ما هشدار یمدهد که ای انسان
فرصــت تــو رو بــه اتمــام اســت .مــرگ تبدیــل بــه ابــژهای ب ـرای
گ
یمشــود .کیس که به زند� بدون مرگ یماندیشــد،
اندیشــیدن 
گ
ً
ـا بــه زنــد� نیماندیشــد.
ـو� اصـ
گـ ی
داوودی در مورد نگاه فردی و فلس�ف به مرگ گفت :تفکر در
زما� از منظر فردی و ن
مورد مرگ ن
زما� از منظر فلس�ف است.
در ســاحت فلســفه مرگ بهمثابه یک مفهوم متفاوت اســت.
یکمرتبــه مــا بــا مواجهــه شــخیص بــا مــرگ روب ـهرو هســتیم و
کبــار هــم بــا واســطه جامعــه بــه آن نــگاه یمکنیــم.
ی 
:
وی اضافــه کــرد مــا محصــول جامعــه و فرهنــگ هســتیم؛
بنابراین مواجهه ما با مســئله مرگ ی ز
چ� ب�واســطهای نیســت؛
ن
یع� ما بهواسطه برساختههای سیایس ،اجتمایع ،اقتصادی
گ
یمشــویم .در چنـ ی ن
ـ� ش�ایــی مــرگ
و فرهنــی بــا مــرگ مواجهــه 
یــک مســئله شــخیص نیســت؛ درواقــع شــخص در مــورد مــرگ
گ
یماندیشد و با آن بهواسطه برساختههای فرهن� ،اجتمایع،
ســیایس و اقتصــادی کــه جامعــه بــه او داده ،ارتبــاط برق ـرار
یمکند .اینجاست که وظیفه فیلسوف تلنگر زدن به جامعه
گ
در مــورد اندیشــیدن بــه زنــد� و مــرگ اســت.
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه آزاد اســایم مشــهد
بیــان کــرد :هــگل فیلســوف را بــه جغــد میـ نـروا تشــبیه یمکنــد؛
می�وا ییک از اساط� رویم است که الهه حکمت ،ن
ن
ه� و ابداع
ی
ن
ن
تعب�
استکه همپای آتنا در
اساط�یونا� قراردارد .می�وا به ی
ی
هــگل جغــدی اســت کــه در بلنــدای روز نظارهگــر رخدادهــای
مختلف است و شامگاهان که فرا یمرسد ،بال یمگشاید و به
یمپــردازد .هــگل معتقــد اســت کــه فیلســوفان ازاینجهــت
شــکار 
ن
ت
شبیه جغد می�وا هستند؛ درواقع فالسفه وق�که رخدادی
اتفــاق یمافتــد ،آن را نظــاره یمکننــد و زمـ نـا� کــه غبــار آن رویــداد
فرو یمنشیند ،ش�وع به تأمل و تفلسف در مورد آن یمکنند.
داوودی در مــورد دیــدگاه فالســفه ســیایس در مــورد بیمــاری
ها�
کرونا عنوان
کرد :فسلفه سیایس جزو آن دسته از دانش ی
ً
اســت کــه عمیقــا تمایــل دارد تــا بــه بسـ تـر و بافتــار اجتمــایع هــر
نکــه اهــل توصیــف باشــد ،اهــل
مقولــه بیندیشــد و بیــش از آ 
ن
تجویز است؛ بنابراینگایه فلسفه سیایس به پیشبی� آینده
هم یمپردازد .گرچه گایه اوقات ممکن است این پیش ن
بی�ها
درســت ازکار درنیایــد.
ـورها� کــه خاســتگاه دانــش سیاســت مــدرن هســتند ،بــا
کشـ
ی

کرونــا درگـ یـری بیشـ تـری تجربــه کردهانــد
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه آزاد اســایم مشــهد
خاطرنشــان کــرد :نکتــه قابــل توجــه اینجاســت کــه نـ ت
ـکا� ماننــد
اندیشــیدن در خصــوص کرونــا و آثــار آن بــر آدیم ،فلســفه
ســیایس را نقطــه مقابــل علــم سیاســت مــدرن ق ـرار یمدهــد.
علم سیاســت مدرن آنطورکه شــاوس یمگوید از ریشـههای
ً
یلکــه فلســفه ســیایس
خــود بریــده و اصــوال نیماندیشــد؛ درحا 
یماندیشــد و تجویــز یمکنــد .دانــش سیاســت مــدرن در نقطــه
مقابــل ،تجویــز را امــری بیهــوده یمدانــد.
داوودی افــزود :اگــر بــه جوامــی کــه درگـ یـر کرونــا شــدهاند،
ـورها� درگـ یـری بیشـ تـری بــا کرونــا داشــتهاند کــه
بنگریــم ،کشـ ی
خاســتگاه علــم سیاســت مــدرن بودهانــد؛ ماننــد ایــاالت متحــده
امریــکا و بـ خ
ـر� ازکشــورهای اروپـ یـا� .اگــر بــه اندیشــه پیشــینیان
نطــورکــه در دوران یونــان باســتان مطــرح بــود،
نــگاه کنیــم ،هما 
.
یمشــد در
دانــش ســیایس در قالــب حکمــت عمــی مطــرح 
شهـ یـا� مثــل سیاســت ،اخــاق و اقتصــاد
حکمــت عمــی دان 
ب هجــای توضیــح رصف امــور و پدید ههــا بــه غایــات و اهــداف
گ
ً
یمکــرد؛ یعـ نـی حکمــا در ایــن دانــش رصفــا
زنــد� انســان توجــه 
پدید ههــای ســیایس را توصیــف نیمکردنــد بلکــه در کنــار
گ
توصیف پدیدههای سیایس ،به غایات و اهداف زند� انسان
هــم یماندیشــیدند.
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه آزاد اســایم مشــهد
کســو در پ� شــناخت
بیــان کــرد :درواقــع حکمــت عمــی از ی 
ت
ـتیا� بــه اهــداف اســت و از ســوی دیگــر در پ�
به�یــن ابـزار دسـ ب
آن اســت کــه موانــع موجــود در مسـ یـر آن غایــات را شناسـ یـا� و
شهــا
برطــرف کنــد .درواقــع تفــاوت حکمــت عمــی بــا ســایر دان 
در این استکه بهوسیله دانشهای طبییع نیمتوان ی ز
ها�
چ� ی
تغی� دهیم اما حکمت عمیل
که قدرت شناخت آن را داریم ،ی
در مورد ی ز
ن را بشناسیم و هم
ها� است که هم یمتوانیم آ 
چ� ی
ن را تغیـ یـر دهیــم.
یمتوانیــم آ 
غایت حکمت عمیل سعادت است
داوودی افــزود :در حکمــت عمــی قدیــم سیاســت ،اخــاق
ف
یمکــرد .مهمتریــن غایــت و هــد�
و اقتصــاد غایـ تـا� را دنبــال 
یمکــرد ،مســئله ســعادت و
کــه فلســفه ســیایس قدیــم دنبــال 
ت
بهزیس� بودکه حکمت عمیل این را بهکمک برقراری عدالت
و اعتــدال قابــل وصــول یمدانســت .درواقــع هــدف غـ یـا� دانــش
ها� بــود کــه یمتوانســت او را بــه ایــن
ســیایس شــناخت شــیوه ی
آرمــان برســاند .در دوره تمــدن مســیحیت و اســایم ایــن حکــم
گ
ســیایس دچــار یــک نــوع وارونــی شــد و ب هجــای ابـزار خــردورزی
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و تعقل که قرار بود در حکمت سیایس دیرین ،اهل سیاست
آن را انجــام دهنــد و قوانیـ نـی را وضــع کننــد تــا بـ شـر بــه هــدف
ـتیا� بــه ســعادت
خــود برســد ،ویح و قانــون الــی وســیله دسـ ب
گ
و بهزیسـ تـی انســان شــد و بــه شــکیل در غایــات و هــدف زنــد�
انســان هــم تحــول بــه وجــود آمــد؛ بــه ایــن معنــا کــه دیــن ســبب
شــد بهزیسـ تـی و ســعادت تعریــف جدیــدی پیــدا کنــد.
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه آزاد اســایم مشــهد
بیانکرد :بعدها در عرص رنسانس و روشنگری درنتیجه نزایع
کــه بـ ی ن
ـ� شــاهان و شــهریاران وجــود داشــت ،یــک جاب هجـ یـا�
در فلســفه ســیایس اتفــاق یمافتــد و هــدف و وســیله دگرگــون
ت
بهزیس� باشد،
یمشود؛ به این معناکه بهجای اینکه هدف
در اندیشــه متفک ـر نا� ماننــد ماکیــاویل و هابــز تأکیــد رصف بــر
حفظ قدرت سیایس است .در این اندیشهها تأکید بر سلطه
حــکام بــه هــر وســیلهای اســت .ماکیــاویل و هابــز نمون ههــای
بــارزی از واژگـ ن
ـو� حکمــت ســیایس دیریــن هســتند .قــدرت و
حکومت که در قدیم ابزاری برای رســیدن به غایات ســعادت
و بهزیسـ تـی بود ،به ت
غای� تبدیل شــد که درصدد حفظ وضع
موجــود بــود و ب ـرای آن حـ تـی اخــاق را هــم کنــار یمگذاشــت.
شهـ یـا� ب ـرای
بعدهــا اف ـرادی ماننــد الک ،روســو و دیگ ـران تال 
بازســازی حکمــت ســیایس دیریــن انجــام دادنــد و حکومــت را
ن
همگا� که در فلســفه ســیایس
خ�
وســیلهای برای رســیدن به ی
یونــان وجــود داشــت ،تلـ قـی کردنــد.
در قــرون  ۱۹و  ۲۰علــم سیاســت ب هجــای تدبـ یـر امــور بــه
یمپــردازد
توضیــح مســائل 
تگ ـر یا�
وی خاطرنشــان کــرد :بــا تســلط پوزیتیویســم و اثبا 
در قــرن نوزدهــم و بیســتم ،ایــن واژگـ ن
یمشــود و علــم
ـو� کامــل 
نکــه تدبـ یـر امــورکنــد،
سیاســت و فلســفه سیاســت ب هجــای ای 
یمپــردازد .ایــن موضــوع باعــث شــد
بــه توضیــح مســائل ســیایس 
چارچــوب تفکــر حکمــت ســیایس دیریــن رو بــه افــول بگــذارد و
بــا ظهــور پوزیتیویســم ،دانــش ســیایس دچــار دگردیــی شــود.
گ
وظیفــه ایــن دانــش ب هجــای ترســیم غایــات زنــد� بـ شـر ،بــه
توضیح رصف پدیدههای ســیایس و رفتارهای ســیایس اســت.
ن
جها� دوم عده زیادی از فالسفه و اندیشمندان
بعد از جنگ
در پ� آن بودندکه حکمت سیایس دیرین را احیاکنند .افرادی
ها� در این راستا انجام دادند.
مثل هابر ماس و دیگران تالش ی
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در سیاستهای بهداشتی است
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یمن ـژاد در الیــو ششـ ی ن
ـم� دوره مدرســه
دکـ تـر ســید احمــد فاط 
علــوم ســیایس در خصــوص زیســت سیاســت در عــرکرونــا
در جنبــه ی ن
ب�الملــی ،اظهــارکــرد :زیســت سیاســت یــک حــوزه
ن
ن
تشــنایس انســا� و سیاســت
میانرشــتهای اســت که یب� زیس 
گ�د .دراین رشته بحث اصیل این استکه رسدمداران
قرار 
یم ی
سیایس چگونه در پ� مدیریت مردم و جمعیتهای گوناگون
هستند.
ً
:
وی ادامــه داد از منظــر فوکــو زیســت سیاســت عمــا بــه دنبــال
گ
ـد� مــردم اســت؛ نظــم ن
داد� کــه بــر مبنــای
نظــم دادن بــه زنـ
قــدرت ســیایس اتفــاق یمافتــد کــه فوکــو از آن بهعنــوان زیســت
ً
قدرت یاد یمکند .زیســت سیاســت عمال شــکیل از اداره کردن
حکومت و نظم ش
بخ� استکه سیع یمکند مردم را براساس
الزامــات و مقتضیــات قــدرت ســیایس شــکل دهــد ،چهارچــوب
تعیـ ی ن
ـ� کنــد و جهــت بدهــد.
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه فــردویس مشــهد،
ترصی ــح کرد :از این منظر ممکن است این موارد خییل طبییع
تلـ قـی شــود و بهعنــوان یــک رسی از قوانـ ی ن
ـ� و هنجارهـ یـا� در
جامعــه قبــول شــده باشــد ،امــا یمبینیــم کــه در پشــت همــه
اینها دست اصحاب قدرت نهفته است و آنها هستند که
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ت
بهداش� است
قرنطینهسازی اوج نقش دولتها در سیاستهای

گ
تهــا
بــه زنــد� ،رفتــار روزمــره و خواس ـتهای مــردم و جمعی 
شــکل یمدهنــد و خیــی از ایــن مداخــات ممکــن اســت خیــی
هــم ملمــوس نباشــد و افـراد فکــرکننــد کــه ایــن خواســت خــود
آنهاســت کــه بــه ایــن ســمت یمرونــد.
ن
ثهــای فوکــو در روابــط یب�الملــل،
یمن ـژاد در مــورد بح 
فاط 
ن
ثهــای فوکــو در روابــط یب�الملــل
خاطرنشــان کــرد :بح 
مــورد توجــه ق ـرار گرفتــه اســت و نظری هپــردازان مختلـ فـی از
ایــن دیدگا ههــا اســتفاده کردنــد و در پ� تحلیــل نظــم جهـ نـا� و
رژیمهای ی ن
ب�الملیل که این نظم را تشکیل یمدهند ،هستند.
عمــده ایــن نظری هپــردازان در قالــب نظری هپــردازان پس ـتمدرن
روابــط ی ن
نهــا
گ�نــد البتــه بخـ شـی از دیــدگا ه آ 
ب�الملــل ق ـرار یم ی
تحــت تأثـ یـر اف ـرادی ماننــد نگــری و آگامـ ب ن
ـ� نـ ی زـ� بــوده اســت.
وی در مــورد ایــن پرســش کــه «بح ـران کرونــا چگونــه بــر نظــم
ین
ب�الملــی تأثـ یـر گذاشــته اســت؟» بیــان کــرد :یــی از مبـ نـا�
ن
ن
اصــی نظــم جهــا� بازیگـرا� هســتند کــه در عرصــه ی ن
ب�الملــی
بهعنوان بازیگران به رسمیت شناختهشده فعالیت یمکنند
و در تعامــل بــا همدیگــر یــا ب هصــورت انف ـرادی در نظــم جهـ نـا�
تأث�گــذار هســتند.
ی
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه فــردویس مشــهد،
افــزود :زمـ نـا� کــه از بازیگـران ی ن
ب�الملــی صحبــت یمکنیــم انــواع
ن آنها دولتها
مختل�ف ازبازیگران مطرح یمشوندکه مهمتری 
و سازمانهای ی ن
ب�الملیل هستند .این ییک از بحثهای اصیل
اســت کــه در جریــان کرونــا یمتوانســته اســت متأثــر شــود یعـ نـی
تهــا
نکــه بحـران کرونــا چــه تأثـ یـری بــرکیفیــت کنشــگری دول 
ای 
تهــا داشــته
و چــه تأثـ یـری بــر روی کیفیــت تعامــل میــان دول 
ب�الملــی نـ ی زـ� وضــع بــر همـ ی ن
اســت .در مــورد ســازمانهای ی ن
ـ�
منــوال اســت.
ت
قرنطین هســازی اوج نقش دولتها در سیاسـتهای بهداشــی
است
ثهــای اســایس کــه در زمــان کرونــا
یمنـژاد عنــوان کــرد :بح 
فاط 
ثهــای مرتبــط بــا
تهــا در بح 
اتفــاق افتــاد ،نقــش محــوری دول 
ش
ن
ت
بهداش� است یع� بخ� از امور
بهداشت و سیاستهای
زیســت اف ـراد تحــت تأثـ یـر روی ههــا و برنام ههــای سیاســتمداران
یمگـ یـرد .سیاســت قرنطینــه بهعنــوان یــک نمــادی از اوج
ق ـرار 
ایــن مســئله اســت.
وی در مــورد سیاس ـتهای محدودســازی مــردم از ســوی
تهــا ،اضافــه کــرد :در یــک جهــان طبیــی اف ـراد بایــد بــر
دول 
ز
چ�ی
گ�ی خود حاکم باشند که به کجا بروند و چه ی
تصمیم ی
را بخرنــد ،امــا در سیاســت قرنطین هســازی دولــت بهعنــوان
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اصیلترین بازیگر وارد عرصه عمل یمشود .جالب اینجاست
ن
عقال�
که پذیرش این سیاست بهعنوان یک اصل طبییع و
یمشــود،
یمشــود و بهعنــوان یــک امــر ســودمند پذیرفتــه 
تلـ قـی 
ایــن مســئله از تحــوالت اســایس اســت کــه اتفــاق یمافتــد یعـ نـی
استثنا� بهعنوان یک امر طبییع در جریان شیوع
یک پدیده
ی
یمشــود.
کرونــا تلـ قـی 
شاهد یک دولتمحوری فزاینده در سیاست قرنطینهسازی
هستیم
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه فــردویس مشــهد،
افزود :بدین شکل به دولتها این حق را یمدهیم که مرزها را
تهـ یـا� کــه در ایــن زمینــه موفــق بودنــد ،امتیــاز
ببندنــد و بــه دول 
ن
تهــا را
یمدهیــم .ایــن ش�ایــط در عرصــه یب�الملــل دســت دول 
بهعنــوان بازیگــر برتــر بــاال بــرده اســت .از ایــن منظــر شــاهد یــک
دولتمحــوری فزاینــده در سیاســت قرنطین هســازی هســتیم
کــه هــم در عرصــه داخــی و هــم در عرصــه ی ن
ب�الملــی دولــت را
تقویــت یمکنــد.
یمن ـژاد در مــورد نتایــج سیاس ـتهای محدودســازی
فاط 
:
تهــا ،بیــان کــرد یــی از پیامدهــای فــوری ایــن
از ســوی دول 
سیاستکاهش رفتوآمدهای ی ن
ب�الملیل ،مناسبات ،تجارت
و همگرا�هاســت .در این چهارچوب با یک ت
کن�ل فزاینده از
ی
تهــا بســیار
تهــا مواجــه هســتیم و درنتیجــه دول 
ســمت دول 
یمشــوند .یــی از پیامدهــا ایــن اســت کــه در زمـ نـا� کــه
قدرتمنــد 
ین
ها� اتفاق یمافتد روال طبییع زیست مردم
چن� محدودیت ی
به هم یمخورد و بسیاری از درآمدها و منابع اقتصادی از ی ن
ب�
یمرود.
خــأ ایجادشــده درنتیجــه آســیبهای اقتصــادی کرونــا ،ورود
دولــت را بــه مســئله ایجــاب یمکنــد
وی اضافــه کــرد :در چنـ ی ن
یمشــود
ـ� ش�ایــی یــک خــأ احســاس 
و یــک بازیگــری بایــد بیایــد تــا ایــن �ض ب ههــا را جـ بـران کنــد .ایــن
ت
لی�الیســم و محدودیــت
ـورها� کــه داعیـهدار ب
خــأ حــی درکشـ ی
مداخله دولتها هستند ،ایجاب یمکندکه دولت به مسئله
وارد شــود.
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه فــردویس در مــورد
ت
ت
حمای�
حمای� دولتها ،گفت :سیاستهای
سیاستهای
ت
ت
و بودجههای حمای� به معنای این است که کن�ل دولت بر
تأث� یمگذارد و حکومتگری
رفتار و تصمیمات روزمره مردم ی
یمشــود .مجمــوع مــوارد را کــه یمبینیــم باعــث
تهــا مطــرح 
دول 
ن
یل از افراد بگویند که نظم جها� در دوران
شــده اســت که خی 
شــیوع کرونــا دچــار یــک تحــول اســایس شــده اســت و اســم آن
تهـ یـا�
تهــا» یمگذارنــد؛ یعـ نـی قــدرت دول 
را «بازگشــت دول 
ن
جها�شــدن کاهــش پیــدا کنــد و

کــه توقــع داشــتیم در عــر

ت
بهداش� است
قرنطینهسازی اوج نقش دولتها در سیاستهای

نهــاکــم شــود خیــی پرقــدرت و مـ شـروع بــه عرصــه
تاث�گــذاری آ 
ی
مدیریــت وکنـ تـرل بازگشــتهاند.
یمن ـژاد افــزود :ممکــن اســت ایــن بــه ایــن معنــا باشــد کــه
فاط 
دولتها قدرتمند شدهاند و بازیگران دیگر به حاشیه رفتهاند،
تأث�گــذار هســتند .ســازمانهای
امــا ســازمانها هــم خیــی ی
ین
تهــا ســی کردهانــد کــه
ب�الملــی در ایــن مــدت ه مپــای دول 
نهــا در زیســت مــردم مداخلــه
کارها� کــه بــر اســاس آ 
ســازو ی
یمشــده اســت را مــورد بازنگــری ق ـرار دهنــد.

خ
ن
بــر� از ســازمانهای یب�الملــی در جریــان کرونــا بیشفعــال
شــدند
ن
وی در مــورد فعــال شــدن ســازمانهای یب�الملــی ،تأکیــد کــرد:
ت
ها� کــه در ش�ایــط
فعــال و حــی بیشفعــال شــدن ســازمان ی
طبییع خییل سازمانهای اثرگذاری نبودند ،اما بهعنوانمثال
در مــورد ســازمان بهداشــت جهـ نـا� اینگونــه اســت کــه اکنــون
همه این ســازمان و مناســبات آن را یمدانند .این مســئله بدین
معنــا اســت کــه ایــن ســازمان در زیســت روزمــره مــردم ورود
تأث�گــذار
پیــدا کــرده اســت و در نــوع نــگاه و دغدغ ههــای مــردم ی
است .درمجموع بحرانکرونا روی فعالیت همه سازمانهای
ین
ب�الملــی مطــرح تأثـ یـرگذاشــته اســت.
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه فــردویس در مــورد
تــداوم و عــدم فروپـ ش
ـا� ســازمانها و نهادهــای ی ن
ب�الملــی،
خاطرنشــان کــرد :اکنــون کــه شــش مــاه گذشــته اســت یمبینیــم
ق
کــه اتفــا� نیفتــاده اســت و ایــن نشــان یمدهــد کــه ســازمانهای
ین
ب�الملــی موفــق بودنــد و در چهارچــوب یــک بحـران بهعنــوان
تأث�گذار نقش ایفاکنند .با وجود اینکه شیوع کرونا
بازیگران ی
از بـ ی ن
ـ� نرفتــه اســت ،امــور بــه ســمت عــادی شــدن پیــش یمرود
گ
هماهن�هــا میــان ســازمانهای مختلــف در حــال

و جلســات و
برگ ـزاری اســت.
ت
ت
بهداش� مستعد امنی� شدن است
مسائل
ت
امنی�شــدن در جریــان بحـران کرونــا ،بیــان

یمنـژاد در مــورد
فاط 
ها�که در جریانکرونا نشان دادکه مستعد
کرد :ییک از حوزه ی
ش
ت
ت
.
امنی�شدن است مسائل بهداش� است در �وعکار شاهد
ت
تهــای بــزرگ بــه یکدیگــر اتهــام
ایــن بودیــم کــه حــی رسان قدر 
یمزدنــد وکرونــا را بهعنــوان ســاح بیولوژیــک مطــرح یمکردنــد
ثهــا فروکــش کــرده اســت.
البتــه امــروز ایــن بح 
تأث�ی که بحران کرونا یمتواند بر صلح وکاهش
وی در مورد ی
شهــا بگــذارد ،عنــوان کــرد :یــی از عوامــی کــه یمتوانــد بــه
تن 
همــکاری میــان کشــورهاکمــک کنــد ایــن اســت کــه کشــورها چــه
مقــدار دغدغــه مشـ تـرک داشــته باشــند؛ کرونــا و مقابلــه بــا آن
یمتوانــد ایــن دغدغــه مشـ تـرک بـرای کشــورها باشــد تــا باهــم در
این زمینه همکاری داشــته باشــند .البته این بدان معنا نیســت

ً
لزوما این اتفاق افتاده باشدکما اینکه رسان ی ن
چ� ،امریکا و
که
اتحادیــه اروپــا در ایــن خصــوص مــورد انتقــاد هســتند.
تهــای اقتدارگ ـرا بهـ تـر عمــل نکردنــد،
در مواجهــه بــا کرونــا دول 
بهـ تـر پنهــانکاری کردنــد
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه فــردویس مشــهد در
تهــای اقتدارگ ـرا و دموکراتیــک در
مــورد قیــاس عملکــرد دول 
مواجهــه بــا بح ـران کرونــا ،گفــت :کشــورهای دموکراتیــک هــم
ســی کردنــد کــه سفتوســخت سیاســت محدودســازی و
قرنطینهسازی را ت
کن�لکنند ،درخصوص این مسئلهکهگفته
یمشود عملکرد دولتهای اقتدارگرا ت
به� بوده است من فکر
یمکنم آنها تنها ت
به� توانستهاندگزارشها را مدیریت کنند و
پنهــانکاری کنند.
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کرونا ویروسی نابرابر است
خ�نگاران دانشگاه فردویس مشهد
سعیده سادات صالیح | باشگاه ب
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خ�نــگاران دانشــگاه فــردویس مشــهد؛
بــه گ ـزارش باشــگاه ب
ـو� بــا موضــوع هم هگـ یـری جهـ نـا� کرونــا از منظــر
گفتوگـ ی
پزشــی اجتمــایع بــه همــت گــروه مطالعــات و برنام هریــزی
گ
فرهن� -اجتمایع دانشگاه فردویس مشهد با همکاری انجمن
علیم علوم ســیایس ایران شــعبه خراســان با حضور ت
دک� عیل
کاظمیــان ،عضــو هیئــت علــی دانشــگاه علــوم پزشــی مشــهد
برگ ـزار شــد.
ت
ـو� بـرای
دکــرکاظمیــان بیــان کــرد :هم هگـ یـری کرونــا نمونــه خـ ب
جامعه دانشــگایه اســت .برخالف این تصور اولیه که اپیدیم
کرونــا بیمــاری همـ ن
ـگا� اســت ،شــواهد نشــان یمدهــد کــه کرونــا
ویــرویس نابرابــر اســت و بــا همــه یکســان برخــورد نیمکن ـ د و
اقلیت جامعه از جنبههایگوناگون آسیب ت
بیش�ی یمبینند.
وی ادامــه داد :از مهمتریــن ی ن
تعی�کنند ههــای اجتمــایع فقــر
یهــای مــادرزادی
یهــا ب هجــز بیمار 
اســت کــه بــا همــه بیمار 
نسبت دارد .بنابراین ت
وق� به سمت نابرخوردار شهر یمرویم،
ت
از نظــر ســامت بــا وضعیــت بســیار متفــاو� مواجــه خواهیــم
شــد.
دکـ تـرکاظمیــان ترصیـ ـ ــح کــرد :پدیــدهای بــه نــام کرونــا ،بیمــاری
واگـ یـرداری اســت کــه تاکنــون حــدود یــک میلیــون مــرگ و یس
میلیون ابتال را داشته است .ی ز
وم� در بیماری کرونا
م�ان مرگ ی
واگ�دار دارد .درست
نسبت
غ� ی
عجی� با پیشزمینه بیماری ی
ب

کرونا ویرویس نابرابر است

نکــه فــرد
اســت کــه بیمــاری کرونــا همــه را تهدیــد یمکنــد ،ویل ای 
در چــه صـ ت
ـور� جــان خــود را از دســت یمدهــد ،بــه بیمــاری
یهــای
یمگــردد .قـ شـر نابرخــوردار بیشـ تـر بــه بیمار 
زمینـهای او بر 
ت
ش
گ�
واگ�دار مبتال یمشوند ،پس ق� نابرخوردار بیش� در ی
غ� ی
ی
یمشــوند.
مــرگ بــر اثــرکرونــا 
عضو هیئتعلیم دانشــگاه علوم پزشــی مشــهد اظهار نمود:
نابرخوردارهــای جامعــه در مناطــق و خان ههــای شــلوغتر و
گ
ت
م�اک متــر بــا افـراد بیشـ تـر زنــد� یمکننــد بنابرایــن چـ ی زـ�ی راکــه مــا
نهــا امکانپذیــر
بهعنــوان فاصل هگــذاری یمگوییــم ،در آن مکا 
پای�تــر دارای مشــاغیل بــا
نیســت .افـرادی بــا ســطح اقتصــادی ی ن
نهــا
عــدم امــکان دورکاری و مرخــی کمـ تـر بــوده و اغلــب کار آ 
از جنــس حضــور ی ز
ف�یــی و خدمــات اســت کــه ناچــار مجبورنــد
ـ� ایــن افـراد بیشــرت
پیوســته بــا مــردم در ارتبــاط باشــند .همچنـ ی ن
در معــرض ب�ثبـ تـا� اقتصادیانــد و ایــن موضــوع منجــر بــه
اسـ تـرس و تحریک سیســتم ن
ایم� و آســیبپذیری بیشـ تـری در
رف� به محل کار ت
همچن� آنها برای ت ن
ین
آنها یمشود.
بیش� از
وسایل حملونقل عمویم استفاده یمکنند و طبق آمار۵/۲۶
خاطر استفاده از وسایل نقلیه عمویم

درصد ابتالی کرونا به
اســت.
دکـ تـر عــی کاظمیــان در پایــان خاطرنشــان کــرد :ویــروس کرونــا
چنــدان هــم برابــر نیســت و سیاس ـتگذار بایــد بهطورجــدی
ایــن موضــوع را بــرریس کنــد و نگ ـر نا� خــایص راجــع بــه مناطــق
حاشیهنشـ ی ن
ـ� داشــته باشــد .مبنــای سیاس ـتگذاری بایــد
ن
متوسط جامعه با اولویت دادن بهکسا�که نیازهای جدیتر
دارنــد باشــد .البتــه توجــه سیاسـتگذار بــه بخــش نابرخــوردار،
ً
رصفــا ب ـرای عدالــت نیســت بلکــه بــه خاطــر ســود جمــی هــم
هســت.
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سیاستها بدون همراهی
جامعه اجرایی نمیشود
عارف بلندنظر | ایسنا/خراسان رضوی
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دکـ تـر روحهللا اســایم در الیــو نشســت چهــارم ششـ ی ن
ـم�
بشــنایس
دوره مدرســه علــوم ســیایس در خصــوص آسی 
سیاس ـتگذاری بح ـران کرونــا اظهــارکــرد :در مســئله زیســت
سیاســت و سیاس ـتهای زیسـ تـی نــگاه فلسـ فـی مــا بــه امــر
سیاس ـتگذاری اهمیــت دارد ،در نــگاه فلسـ فـی همــه علــوم
یمتوانندکمککنند .در ش�ایط ن
کنو� هم به علت قدرتمندی
وکاربــردی بــودن پزشــی و از طــرف دیگــر رهــا کــردن رشــتههای
دیگــر بــه علــل مختلــف شــاهد یــک انحصــار علــی هســتیم.
وی ادامــه داد :جــای روانشناســان ،جامعهشناســان،
متخصصــان روابــط ی ن
ب�الملــل ،علــوم ســیایس و اقتصــاد را در
شهــای زیــادی از ایــن بحـران
ایــن موضــع ک مرنــگ یمبینیــم .بخ 
کــه بــه وجــود آمــده بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن رشــتهها نقــش
ً
اصــی خــود را ایفــا نیمکننــد و عمــا در ایــن فراینــد بــازی داده
یمشــوند .بهعنوانمثــال کسـ نـا� کــه عزیـزان خــود را از دســت
ن 
یمدهند دچار یک بحران یمشوند در اینجا روانشناسان باید
فعالیــت کننــد.
ایــن اســتادیار گــروه علــوم ســیایس دانشــگاه فــردویس مشــهد
ترصی ــح کرد :ما نباید تنها این مسئله را از منظر پزشیک ببینیم
بلکــه بایــد از ابعــاد دیگــر آن را نـ ی زـ� مــورد بــرریس ق ـرار دهیــم.
انحصــار دانــش یــی از مشـ ت
ـکال� اســت کــه در سیاسـتگذاری
ف
کرونــا در ای ـران وجــود دارد .از طــر� نـ ی زـ� همــه فکــر یمکننــد

سیاستها بدون همرایه جامعه اجر یا� نیمشود

پزشــکان یمداننــد کــه ایــن بحـران را چگونــه حــل کننــد در حــایل
ً
کــه ایــن مســئله رصفــا پزشــی نیســت و تنهــا یــی از را ههــای
یمشــود؛ ایــن بحـران نیــاز بــه سیاسـتگذاری
درمــان محســوب 
ین
همچن� شور یا� از رشتههای مختلف دارد تا آن را پوشش
و
دهنــد.
درسیاستگذاری دانشگاهها را همراه نکردیم
اســایم خاطرنشــان کــرد :مــا دانشــگاهها را هم ـراه نکردیــم ،در
کشور ما وزارت علوم و بهداشت از هم جدا شدند و من بعید
یمدانم در دنیاکشــوری این ســبک را داشــته باشــد .دانشــگاهها
ن
گ�نــد و باهــم ارتبــاط دارنــد امــا در
کهکشــا� از علــم را در بریم ی
نهــا از هــم جــدا شــدند و باهــم رقابــت دارنــد.
ایـران ای 
وی در مــورد عــدم توجــه بــه رشــتههای مختلــف ازجملــه
رشــتههای علــوم انسـ نـا� افــزود :ایــن موضوعــات بــه دانشــگاه
ً
ارتباط دارد اما اساسا در این مسئله در نظرگرفته نیمشوند.
ـو� کــه تنهــا یــک علــم در ایـران وجــود دارد و همــان یمتوانــد
گـ ی
حــال تمــام مشــکالت باشــد و اهمیـ تـی بــه ســایر رشــتهها و
یمشــود
ها� کــه زیــر نظــر وزارت علــوم هســتند داده ن 
دانشــگاه ی
کــه ایــن تبعــات منـ فـی دارد.
نهادهاکارهای مقطیع انجام یمدهند
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه فــردویس در مــورد
ره�ی
موازی کاری نهادهای مختلف بیان کرد :در ابتدای کار ب
اعــام کــردکــه هــر چــه ســتادکرونــاگفــت همــه بایــدگــوش کنیــم
امــا مــا یــک رقابــت در حــوزه نهادهــای مختلــف یمبینیــم ماننــد
گ
نکــه کارهــا را ب�نظــم و بــدون هماهنــی انجــام یمدادنــد.
ای 
نکــه هــر نهــادی بخواهــد خــود را نشــان دهــد وکارهــای بــدون
ای 
گ
هماهن� انجام دهد نیمتواندکمککننده باشد .نهادها باید
در یــک راســتا حرکــت کننــد و در یــک سیاسـتگذاری بهپیــش
برونــد .نهادهــا یمآینــد و بعــد در ادامــه دیگــر نیســتند ،درواقــع
کارهــای مقطــی انجــام یمدهنــد.
اســایم در خصــوص مرکزمحــوری تصمیمــات عنــوان کــرد:
مرکز محور بودن سیاستگذاری کرونا ییک دیگر از مشکالت
سیاستگذاری کرونا در ایران است .تصمیمات در یک ستاد
یمشــود .ش�ایــط
یمشــود و بــه تمــام کشــور ابــاغ 
مــی گرفتــه 
ن
هم� دلیل این مسئله نیاز
مناطق باهم متفاوت است و به ی
ن
بــه تصمی مگـ یـری تمرکــززدا دارد و بایــد بــه شــوراهای اســتا� و
ن
گ�ی
شهرستا� هم این اختیار را بدهیم تا برای خود تصمیم ی
کننــد بهعنوانمثــال در موضــوع مــدارس حـ تـی اگــر در ســطح
مــدارس تصمی مگـ یـری انجــام شــود بهـ تـر اســت.
سیاستها بدون همرایه جامعه اجر یا� نیمشود
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه فــردویس گفــت :مــا
ً
جامعــه را خیــی مهــم قلمــداد نکردیــم ،مــا اصــا شــهروندان را

مخاطب قرار ندادیم .اگر جامعه با سیاسـتها همراه نباشــد
آن سیاستها اجرا نیمشود .ییک از ت
به�ین روشها برای همراه
کــردن جامعــه در ایــن بحـران فعــال کــردن شــوراهای اجتمــایع
محــات بــود .درمجمــوع غیبــت جامعــه در سیاس ـتگذاری
یمشــود.
دیــده 
اســایم اضافــه کــرد :جامعــه اگــر مــورد خطــاب واقــع نشــود و از
آن و انجمنهای مختلف کمک خواسته نشود بنابراین آنها
یمشــوند و نقــش خــود را ایفــا نیمکننــد .درواقــع جامعــه
وارد ن 
فرامــوش شــده اســت چراکــه سیاس ـتگذاری پزشــی انجــام
یمشــود.
یمشــود و وجــوه اجتمــایع آن نادیــده گرفتــه 

فقدان آموزش وتوانمندسازی درمقابله باکرونا
وی در مورد بحث آموزش و توانمندسازی در مقابله باکرونا
گفــت :در سیاس ـتگذاری بح ـران کرونــا در ای ـران آمــوزش و
توانمندســازی جامعــه را نیمبینیــم .بهعنوانمثــال کسـ نـا� کــه
یمشــوند تجربیــات ارزشــمندی دارنــد امــا
دچــار ایــن بیمــاری 
آیــا گروههـ یـا� شــکل گرفتــه اســت کــه ایــن تجربیــات در اختیــار
دیگ ـران ق ـرار داده باشــد؟ بحــث توانمندســازی و آمــوزش بــه
یمشــود.
جامعــه در سیاس ـتها در نظــرگرفتــه ن 
این استادیارگروه علوم سیایس دانشگاه فردویس افزود :تکیه
یمشــود
یمشــود وگمان 
بیش از اندازهای بر صداوســیما انجام 
خ
نکــه بــر� از مــردم گــوش
کــه همــه گــوش یمدهنــد ،حــال آ 
ـر� زمــان ندارنــد ،بـ خ
نیمدهنــد ،بـ خ
ـر� اعتمــاد ندارنــد و گایه
یلکــه شــبکههای
یمشــود .درحا 
ـو� مطــرح ن 
هــم بح 
ثهــای خـ ب
اجتمــایع وگروههــای مختلــف از جنــس خــود مــردم هســتند و
یمتواننــد کمــک کننــد.
اسالیم تأکیدکرد :ما ضعف آمار و اطالعات داریم .از مقطیع
یمگـ یـرد
بــه بعــد ریــز آمــار مربــوط بــه کرونــا در اختیــار مــا ق ـرار ن 
و سیاس ـتگذاری بــدون داشـ ت ن
ـ� آمــار ب�معـ نـی اســت .شــاید
نکــه تنهــاکســا�ن
عنــوان شــودکــه نیــاز نیســت مــردم بداننــد و ای 
ف
که سیاسـتگذاری انجام یمدهند ،بدانند کا� اســت اما نیاز
گ�ی
است که مردم هم از آمار اطالع یابند تا بتوانند تصمیم ی
کننــد .ایــن آمــار الزم اســت تــا مــن بهعنــوان شــهروند بتوانــم
بهدرسـ تـی تصمی مگـ یـری کنــم.
وی در مــورد نقــش وضعیــت اقتصــادی خاطرنشــان کــرد :هــر
ـ� یــک تضمـ ی ن
چــه هــم مــا پروتــکل بنویســیم امــا بــدون داشـ ت ن
ـ�
اقتصــادی نیمتوانیــم موفــق باشــیم .مــا هرچــه قرنطینــه اعــام
کنیــم و بــه مــردم بگوییــم کــه فاصلــه خــود را حفــظ کننــد امــا
یمشــود کــه
ش�ایــط اقتصــادی بــدی کــه وجــود دارد باعــث 
لهــا اج ـرا
چکــدام از پروتک 
سیاس ـتگذاری موفــق نباشــد و هی 
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سیاستها بدون همرایه جامعه اجر یا� نیمشود

نشــود.
ایــن اســتادیارگــروه علــوم ســیایس دانشــگاه فــردویس مشــهد در
مــورد عــدم ارزیـ بـا� از نتایــج سیاسـتهای مختلــف در مواجهــه
بــاکرونــا بیــان کــرد :مــا از بهمــن و اســفند وارد ایــن بحـران شــدیم
و سیاس ـتهای مختلـ فـی پیــاده کردیــم امــا ارزیـ بـا� از ایــن
سیاستها نداریمکه نتایج آنها و نقاط ضعف و قوت آنها
چــه بــوده اســت.
اززیرساختهای عرصدیجیتال استفاده نکردیم
اســایم در مــورد عــدم اســتفاده از زیرســاختهای عــر
دیجیتــال عنــوان کــرد :مــا از زیرســاختهای عــر دیجیتــال
ن
ـهروندا� دارد کــه همــه
اســتفاده نیمکنیــم .عــر دیجیتــال شـ
پرونده سالمت وکد دارند ،اما ما از این زیرساختها بهرهمند
نیستیم .سیاستگذاریهای حوزه بهداشت و سالمت با این
مسئله دستبهگریبان است و درکشورهای توسعهیافته از
یمشــود جامعه ســالیم
یمشــود و با اینها 
این مســئله اســتفاده 
داشــت .کمبود این زیرســاختها یمتواند سیاسـتگذاریها را
ناقــص بگــذارد.
ن
وی گفــت :فــداکاری بیــش از انــدازهای کــه نـ یـروی انســا� مــا در
بخــش پزشــی و پرســتاری انجــام یمدهــد بــه کنـ تـرل ایــن بحـران
کمــک کــرده اســت تــا مــا بــه مــرزکشــورهای بــا مرگومـ یـر بــاال
وم� ماگایه دو رقیم یمشود
نزدیک نشویم .اینکه آمار مرگ ی
یمگــردد نشــان دهنــده ایــن اســت
و دوبــاره بــه آمــار ســه رقــی بر 
شهــای دیگــر دچــار ضعــف هســتیم.
کــه در بخ 
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ن
ـر� و مهنــدیس اســت کــه ســی یمکنــد بــا
دانشــگاه بــه معنــای
کهکشــان علــوم و تجمیــع رشــتههای انســا� ،طبیــی ،تجـ ب
گ
شهــای علــی زنــد� بـ شـر را ســامان دهــد .در شــماره چهــارم ایــده دانشــگاه بــه ارتبــاط دانشــگاه و مســئولیتپذیری
رو 
ش
.
اجتمــایع و ســیایس خواهیــم پرداخــت مســئولیتپذیری اجتمــایع و ســیایس بــه معنــای اثربخــی فعالیتهــای
نهــا بــا جامعــه ،حکومــت و شــهروندان اســت .پرســش مطرحشــده ایــن اســت کــه دانشــگاه چــه
دانشــگاهیان در ارتبــاط آ 
نقـ شـی در قبــال اجتمــاع و سیاســت دارد؟
ً
ش
لطفا اساتید ،کارمندان و دانشجویان مطالب خود را از طریق ایمیل ن�یه به آدرس  sp@um.ac.irارسال فرمایید.
ارتباط با ش
ن�یه ایده دانشگاه:
ایمیلsp@um.ac.ir :
تلفن)051( 38806485 :
سایتwww.sp.um.ac.ir :
آدرس شبکههای اجتمایعculturalpolicyfum@ :
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