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 دیپلماســی به معنای هدایت 
روابــط افــراد، گروه هــا و 
ملت هاســت که در دوره های 
تاریخــی مختلف به اشــکال 
گوناگون دنبال شــده است. 

دیپلماســی علمی به معنای استفاده از ظرفیت های 
علمی برای تحقق اهداف سیاست خارجی و قدرت 
و ثروت افزایی از یک سو و اســتفاده از ظرفیت های 
دیپلماسی برای پیشبرد علمی است، که در سال های 
اخیر مورد توجه کشــورهای توســعه یافته و جوامع 

بین المللی قرار گرفته است.
در اســناد باالدستی جمهوری اســامی ایران نیز 
بدون اینکه به اصطاح دیپلماسی علمی اشاره  شده 
باشد، این مفهوم مدنظر بوده است؛ برای نمونه در 
سیاســت های کلی نظام که از ســوی مقام معظم 
رهبری اباغ شده به توسعه علمی و ارتقای جایگاه 
ایران در عرصه جهانی از طریق تقویت شبکه های 
ارتباطی میان دانشگاه ها، مراکز علمی، دانشمندان 
و پژوهشــگران سایر کشــورها، به ویژه کشورهای 
جهان اسام، به منظور دست یابی به جایگاه علمی 
اول منطقه تأکید شده اســت. همچنین در سند 
چشم انداز 1404نیز دســت یابی به جایگاه علمی 
در منطقه و الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسام 
و همگرایی اســامی و منطقه ای براساس تعالیم 
اسامی و اندیشه های امام خمینی)ره( اشاره شده 

است.
در سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور مفهوم 
دیپلماســی علمی با عباراتی از این دست مدنظر 
بوده اســت: تولید، رشد و توســعه علمی از طریق 
گفتمان های علمــی رایج در عرصــه بین المللی، 
ایجاد و توسعه دفاتر همکاری بین المللی در عرصه 

علمی، شکل گیری دانشگاه های بین المللی، توسعه 
همکاری با دانشگاه های معتبر جهانی و تبادل استاد 
و دانشــجو و اجرای دوره های آموزشی مشترک، 
حضور در مجامع و شبکه های علمی بین المللی و... 
که نتیجه تمامی این اقدامات دست یابی به مرجعیت 

علمی کشور است.
در نقشه جامع علمی کشور تعامل فعال و الهام بخش 
با مراکز معتبر بین المللی و سرمایه گذاری مشترک 
و تسهیل همکاری های علمی با مؤسسات خارجی، 
برگــزاری فرصت هــای مطالعاتی و پژوهشــی و 
همایش های علمی برای افزایــش همکاری های 
بین المللی دانشگاه ها، تشویق مشارکت دانشمندان 
در همایش هــای بین المللــی و اولویــت دار و... 
نمونه هایی از مقوالت مرتبط با دیپلماســی علمی 
به شــمار می آید. استادان و پژوهشــگران و مراکز 
آموزشی و پژوهشی ایرانی در سال های گذشته به 
طرق مختلف در همکاری هــای علمی بین المللی 
مشارکت داشته اند که برای مثال می توان به انتشار 
مقاله در نشریات بین المللی، شرکت در همایش های 
بین المللی، مشــارکت در طرح هــای تحقیقاتی 

مشترک بین المللی و... اشاره  کرد.

ظرفیت عظیم علم
یکی از موضوعات علمی مطرح در ایران که ظرفیت 
عظیمی برای دیپلماسی علمی به خصوص در جهان 
اسام دارد، علم/علوم انســانی اسامی است که از 
یک سو در جهان اســام طرفدار بسیاری دارد و از 
ســوی دیگر ایران در این زمینه در 4دهه گذشته 
دســتاوردهای مطلوبی برای ارائه به کشــورهای 
اسامی داشــته و از مزیت رقابتی قابل توجهی در 
این زمینه نسبت به بسیاری از کشورهای اسامی 
برخوردار است. به لحاظ تاریخی نقطه عطف جریان 
کنونی علم اســامی که با تعابیر مختلفی ازجمله 
علم دینی، علوم انسانی اســامی، اسامی سازی  
 علــوم، اســلمه المعرفــه، اســامیه المعرفــه،

 Islamization  of  knowledge  و... در زبان های 
فارسی، عربی و انگلیسی شــهرت دارد، در پی یک 
همکاری بین المللی علمی )کنفرانس 1977مکه 
با عنوان تعلیم و تربیت اســامی( پدید آمد که در 
آن 350نماینده از کشــورهای مختلف اســامی 
حضور داشــتند. نتیجه این گردهمایی تأســیس 
مراکز آموزشی و پژوهشی متعددی در کشورهای 
مختلف با هدف تحقق ایده علم/علوم انسانی اسامی 
بود، مراکزی همچون دانشگاه بین المللی اسامی 
در پاکســتان)1980(، مؤسسه بین المللی اندیشه 
اســامی در آمریکا)1981(، دانشگاه بین المللی 
اسامی مالزی)1983(، مؤسسه بین المللی اندیشه 
و تمدن اسامی در مالزی)1987( و... . این مراکز از 
طریق برگزاری همایش ها و نشریه های بین المللی 
و... اهداف دوگانه دیپلماسی علمی را دنبال می کنند.

در دهه دوم انقاب مؤسســه بین المللی اندیشــه 
اسامی)المعهد العالمی للفکر االسامی( در ایران 
نمایندگی داشت و دفتر همکاری  حوزه و دانشگاه 
نیز با مشــارکت این مجموعه فعالیت های علمی 
مشترکی را انجام داد. حضور استادان فعال در موضوع 
علم اســامی در همایش های بین المللی مربوطه، 
ازجمله در مالزی، یکی دیگر از اقدامات انجام شده 
در سال های گذشته در این زمینه بوده است. از سوی 
دیگر هم اکنون برگزاری کنگره بین المللی و اهدای 
جایزه جهانی علوم انســانی اسامی توسط مجمع 
عالی علوم انسانی اسامی، یکی از اقدامات بین المللی 
ایران در این عرصه است که البته به دالیل مختلف، 
به خصوص در سال های اخیر این دو برنامه نتوانسته 
اســت اهداف مورد نظر دیپلماسی علمی را به نحو 

مطلوبی دنبال کند.

فرصت پنجاهمین سالگرد کنفرانس مکه
 در سال 2027

با توجه به بیانیــه گام دوم انقاب اســامی، الزم 
است عملکرد جمهوری اســامی ایران در موضوع 

دیپلماسی علمی در جهان اسام، از طریق ایده علم 
اسامی در گام اول انقاب ارزیابی شود و بر مبنای 
آن و با توجه به سنجش موقعیت ایران و کشورهای 
اسامی، برنامه ریزی دقیقی برای دست یابی به نتایج 
مطلوب در گام دوم انقاب صــورت پذیرد. یکی از 
اقداماتی که در گام دوم می توان در زمینه دیپلماسی 
علمی در جهان اسام بر محور ایده علم اسامی انجام 
داد، برگزاری یک همایش بین المللی، به مناسبت 
پنجاهمین سالگرد کنفرانس مکه، در سال 2027در 
ایران است؛ کنفرانســی که در آن مسئوالن مراکز 
بین المللی فعال در موضوع علم اسامی و همچنین 
نمایندگانی از کشورهای اســامی حضور داشته 
باشند و در آن عملکرد 50ساله خود را در زمینه علم 
اسامی به اشتراک بگذارند و در معرض ارزیابی قرار 
دهند و برای عملیاتی شدن این ایده در جهان اسام 

در نیم قرن دوم، برنامه ریزی دقیقی انجام دهند.
بدین منظور الزم است:

1. یکــی از مراکز فعال در زمینه علم اســامی در 
ایران مسئولیت برنامه ریزی علمی و اجرایی چنین 

همایشی را برعهده گیرد.
2. تمامی مراکز آموزشی و پژوهشــی و استادان و 
پژوهشگران فعال در زمینه علم اسامی در جهان 

اسام شناسایی شوند.
3. ظرفیت های موجود در کشــور بــرای برقراری 

ارتباطات بین المللی در این موضوع ارزیابی شود.
4. هماهنگی بین مراکز علمی )آموزشی و پژوهشی 
کشور( با مراکز متولی ارتباطات بین المللی مانند 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی، نمایندگی ایران 

در سازمان های آیسسکو، یونسکو و... صورت گیرد.
5. چنــد همایش  ملی به عنــوان پیش درآمدی بر 
همایش بین المللی ســال 7202در ایران و ســایر 

کشورهای اسامی برگزار شود.
امید است این یادداشت آغازی باشد برای تأمل فعاالن 
عرصه علم اسامی در ایران، برای مشارکت در برگزاری 
همایش بین المللی سال 2027در زمینه علم اسامی.

علوم انسانی اسالمی؛ ابزاری  برای دیپلماسی

تبعات کرونا؛ فقدان هویت خواهی در دانشگاه ها

تعلیق تعلق

تولید علم، کارویژه اساسی دانشگاه محسوب می شود؛ هرچند 
بخشی از تحوالت مهم سیاســی- اجتماعی کشور در این بستر 
رقم می خورد. اقدامات و تحوالت جنبش دانشــجویی در 2دهه 
پیشین زمینه ساز تغییرات جدی در روند مطالبه گری شهروندان، 
برجسته ســازی دال های گفتمانی نظیر آزادی و عدالت و حتی 
تهدید نظم اجتماعی شده است. در مسیر مطالعات نهاد دانشگاه، 
بررسی شکل گیری هویت اجتماعی برآمده از این نهاد و سپس 
استمرار یا گسســت آن مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته است. 
دانشگاه تهرانی ها، حلقه شــریفی ها، امام صادقی ها و... واژگان 
آشنا هویت جمعی دانشگاهی کشور هستند؛ هویتی که مشحون 
از خاطرات جمعی است. خاطراتی با اماکن و اشخاص و... منحصر 
به فرد دانشگاه که در برخی از موارد نیازمند نشانه شناسی رمزگان 

زبانی دارد.

در این روزها شاهد افول حس »هم دانشگاهی« در ورودی های جدید 
دانشگاه های کشور هستیم. بررسی این پدیده از دریچه جامعه شناسی 
فضا، بستر تحلیلی جدیدی را ایجاد می کند. در میان هویت های متکثر 
و چندگانه فردی، هویت اجتماعی عامل کنشگری جمعی است. هویت 
اجتماعی افراد ماحصل برهم کنش تعاملی فرد با گروه های اجتماعی 
است که موجب شکل گیری معانی ارزشی و هنجاری معطوف به تعلق 
داشتن به آنها می شود. در راســتای واکاوی هویت اجتماعی باید به 
حس تعلق مکانی نیز اشــاره کنیم. برایند مناسبات هویت اجتماعی 
با ســویه های حس تعلق مکانی موجب تشدید ضریب غیریت سازی  

جمعی خواهد شد. در عصر کنونی حضور انسان در مکان های متعدد 
و شکل گیری ســویه های تعلق خاطر یا عدم آن، موجب ظهور فضای 
تردیدآفرین شده است؛ فضای دوگانه ای که از یک امکان بروز هویت 
متکثر را مهیا می کند و از سوی دیگر با گسست تعلق مکانی امکان بروز 
بحران هویت را ارتقا می دهد. با این شرایط شاهد تضاد تعلق مکانی و 
حس بی مکان در بسترمعنایی هویت هستیم. با تقریر نظریات ادوارد 
رلف در پژوهش پیشــرو »مکان و نامکان« آن هنگام ما فضا را درک 
کنیم، شاهد شکل گیری ساخت معنایی منبعث از تعامل افراد، گروه ها 
یا جوامع با فضای مدنظر است که این تعامل موجب شکل گیری مکان 
خواهد شد و آن هنگام که حس تعلق خاطر به آن شکل بگیرد، داللت 

هویتی خواهد یافت.

همه گیری کرونا؛ پیشران افول حس تعلق
همه گیری کرونا ضربه اساسی به اندک حس تعلق به نهاد دانشگاه را 
زد. کرونا با فاصله گزینی اجباری و کاهش تعامل با شهروندان موجب 
میل به تعامل هدفمند در اجتماع شد. عدم حضور تعاملی، مرگ هویت 
مکانی است زیرا ایجاد حس تعلق زمینه وند است و ماحصل مبادالت 

هویتی انسان با محیط پیرامونی است. با استمرار زمانی کرونا و ایجاد 
محدودیت های حضــور در مکان های عمومی امکان شــکل گیری 
خاطرات جمعی نیز کاهش یافت. به روایت هالبواکس خاطره، ارتباط 
تنگاتنگی با مفهوم مکان در علــوم اجتماعی دارد و خاطرات جمعی، 
خاطره اجتماعی را پدیدار می کند؛ هرچنــد هویت جمعی مقدم بر 
خاطره اســت و از این رو هویت اجتماعی اســت که محتوای خاطره 
جمعی را تعیین می کند؛ در واقع خاطره یک گروه اعامیه هویت آن 
محسوب می شــود. بنابراین ورودی های 2سال گذشته دانشگاه های 
کشــور فاقد خاطره مکانی از اصلی ترین نهاد تولید علم هستند. این 
فقدان خاطره، گام اولیه برای کاهش ضریب هویت خواهی و ســپس 

روند فزاینده فقدان حس تعلق خاطر خواهد شد.

عصر یخبندان دانشگاه
آیا جایگاه دانشگاه در میان جامعه انسانی و سپس جامعه علمی رو 
به افول سهمگینی است؟! از یک سو رکود علمی، فقدان ارائه راهکار 
برای حل معضل ها و نارســایی ادراکی در فهم مناســبات جامعه 
نشــان دهنده کژکارکردی و وضعیت بغرنج این نهاد علمی است و 
از ســوی دیگر پس از پاندمی کرونا حس عدم تعلق و فقدان خاطره 
جمعی از دانشگاه مسیر نامطلوب را به سرعت صورت بندی جدیدی 
داد. این صورت بندی شوربختانه پیام رسان نفیر مرگ زودرس است؛ 
مرگی که نه در کمین بلکه روبه روی نهاد علم قرار گرفته است. این 
گزاره ها را رساتر از گذشــته می توان بیان کرد زیرا شاهد گسترش 
دامنه  تعلیق حس تعلق خاطر در کنشــگران دانشــگاهی هستیم. 
هرچند مرثیه خوانی پیش از مرگ، مذموم و نکوهیده است و به سان 
خودکشی از ترس روز واقعه تعبیر خواهد شــد ولی شاید در عصر 
یخبندان دانشگاه، هرم نفس دلسوزان، اکسیر حیات مهم ترین نهاد 

تولید علم کشور شود.

اندیشه 
علم

سیدمحمد تقی موحد ابطحی
نویسنده و پژوهشگر فلسفه علم

جامعه
 شناسی 
دانشگاه

مسعود راوی
روزنامه نگار

شکل مقدم بر محتوا
ذهن مردمــان آینده بیــش از آنکه به 
کارکرد و کاربرد بیندیشــید به شکل و 
شــیوه و صورت ارائه اهمیت می دهد و 
چه دلتان بخواهد و چه نخواهد ما اکنون 
وارد چنین آینده و چنین اتمســفری 
شده ایم. شــاید در میان چندین شــاخص توسعه یافتگی 
کشــورها، امروز بتوان »میزان اهمیــت دادن به طراحی و 
بسته بندی هر محتوا و محصولی را« یک شاخص پراهمیت 
برای نشــان دادن توســعه یافتگی و عدم توســعه یافتگی 
به حساب آورد. به خصوص که اهمیت دادن به محیط زیست، 
مسئولیت های اجتماعی و زیبایی سه عنصر تازه افزون شده 

بر شکل ارائه اثر گذارند.
طراحی شکل محصول ما را با حواس مخاطب یا مشتری در 
ارتباط قرار می دهد، جای فراتر از مدار عقلی کاربردی است و 
کارکردهای محصول را ذیل زیبایی و جذابیت پنهان کرده و 
همچون سحر و جادو مخاطب را به دنبال خود می کشاند. مگر 
می شود در کنار تمامی موضوعاتی مثل کیفیت، نیازسنجی 
مشتری، قیمت گذاری مناسب و حتی تبلیغات اثربخش، به 
دیزاین و شــکل ماجرا توجه نکرد. بسته بندی و طراحی هم 
برای محصــول و هم برای محتوا به صــورت توامان اهمیت 
دارد، چرا؟ باید اذعان داشت طراحی شکل محصول و حتی 
بســته بندی تنها به جلد و جعبه ای که محصــول را احاطه 
می کند محدود نمی شود و نباید آن را در این چنین فضای 
اسیر کرد. تکلیف بسته بندی محصول که روشن است ولی 
دیزاین محتوا و بسته بندی درست آن از این سبب است که 
از ابتدای خلق ایده باید شــکل و صورت محتوا، یعنی آنچه 
مخاطــب آن را درک می کند و می بینیــد، دارای اهمیت و 
ارزش افزوده است. محصولی که می تواند در جای از جنس 
کلمه باشد و بسته بندی و شکل آن می تواند شامل طراحی 
فونت و زیبایی شناسی ادبی را شــامل گردد یا می تواند یک 
محصول و شیء صنعتی مثل موتور یک خودرو باشد که نحوه 
قرار گیری تمامی آن قطعــات و طراحی هر کدام از آنها و در 
نهایت هارمونی و همنوازی آن در کنار دیگر قطعات خودرو 

می تواند از  طراحان بهره ببرد.

طراحی می تواند شکل زندگی ما را تغییر دهد
گلن پارسونز در کتاب فلسفه طراحی به آنچه تا حدودی گاهی 
مخاطرات دیزاین گفته می شود اشــاره می کند و از آن گریزی 
به گذشته نیز می زند و در کتاب فلسفه دیزاین می گوید:»قبل 
از صنعتی ســازی، تولید بیشــتر کاالها، بدون دخالت کسی 
که با طراح قابل مقایسه باشد، به دســت پیشه ور سنتی انجام 
می شد. بنابراین پیدایش حرفه های طراحی مدرن که با ظهور 
صنعتی سازی  پدیدار شدند، گویای نوعی گسست از شیوه های 
قدیمی ساختن و چرخشی عظیم در تولید است که مسئولیت را 
از رفتار جمعی سنتی جامعه به شانه های طراح منتقل می کند«.

او در ادامــه به مخاطرات فرضی و انشــعاباتی کــه از طراحی 
محصول و اهمیت پرداختن به شــکل ســر برمی آورد و حتی 
می تواند شــکل زندگی مــا را نیــز تغییر دهد یــاد می کند: 
»شــخصیت های تأثیرگذار فرهنگی همچون ویلیام موریس 
و جان راسکین در ســده نوزدهم، درباره پیامدهای فرهنگی 
گسترده تر وابســتگی روزافزون ما به دیزاین و تولید انبوه ابراز 
نگرانی کرده انــد. از آنجا که فرهنگ ما هــر روز مصرف گراتر 
می شود، این نگرانی ها شدیدتر شــده اند.« به قول پای یکی از 
طراحان، »طراحی، ... اکنون از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری 
پیدا کرده اســت، فقط به این دلیل که میزان آن بیشتر شده و 
مردمان کمتری می توانند از تماس با آن خودداری کنند«. شاید 
هنگامی که طراح سده بیستمی، گریلو، اعام کرد »کل زندگی 
ما در مهار دیزاین است و خوشــبختی ما به آن وابسته است« 

چندان بیراه نگفته بود.

اهمیت ندادن به طراحی شکل محصول به چه قیمتی؟
حال با این چنین بسامدی و ســطح اثرگذاری که روزبه روز هم 
بیشتر و بیشتر می شود چرا صنعت ما بدان کمتر بها می دهد؟ چرا 
در فرهنگ و اقتصاد آن را دست کم گرفته ایم؟ وقتی شما به جای 
درگیر کردن یک حواس و بخشی از عقل با بهره گیری درست از 
بسته بندی و طراحی، می توانی حواس پنج گانه را درگیر کنی و 
اغواگری را در کنار کارآمدی داشته باشی، چرا و چطور به سادگی 
از کنار آن عبور کنی؟ آیا هنوز هم فکر می کنید یک مشــاور و 
استراتژیست برند یا یک مشــاور رسانه ای و روابط عمومی باید 
کنار شما باشد که اهمیت این موضوع پرواضح را تبیین کند یا 
اینکه باید با وجود اینکه محصول و محتوای خوبی تولید کرده اید، 
شکست بخورید و در بازار تحقیر شوید تا به بسته بندی و شکل 
ظاهری آنچه می خواهید به دیگران عرضه کنید اهمیت دهید. 
براســاس آنچه امروز به هزاران شواهد و قواعد به هنر و اهمیت 
آن در تمامی ابعاد و زوایای زندگی در عصر مدرن رسیده ایم و 
هزاران نفر به اشکال مختلف اثربخشی عظیم و عمیق آن را اثبات 
کرده اند، از اپل با سادگی و نگاه مینی مالیست تا کوکاکوال با آن 
رنگ قرمز و شکل نوشتار تا هزار محصول دیگر که می توان شاهد 
مثال آورد، باز هم فکر می کنید طراحان باید کار خود و اهمیت 
کار خود را بازگو کنند و آیا یک طراح باید مقابل شما بنشیند و 

از اهمیت بسته بندی در فروش محصول و ارائه به بازار بگوید؟ 
بسته بندی مهم ترین و اثربخش ترین نقطه تماس صنعت و به 
تعبیر دیگر محصول نهایی با جامعه و مشتری است. به هر میزان 
که این موضوع در ذهن شما دور از ذهن باشد، به همان مقدار از 
رشد و توسعه بازار در آینده نزدیک دور هستید و عقب نشینی 
و افول شرکت و محصول و محتوای شما نزدیک است. این یک 
هشدار نیست، یک سطح آگاهی مقدماتی برای هر کسی است که 
می خواهد چیزی برای فروش تولید کند. تمام آنچه »دوساالنه 
بین المللی بسته ها« به دنبال آن است همین باشد. تنها رویداد 
مستقل دیزاین بســته بندی که ســعی دارد در کنار آنچه در 
شبکه های اجتماعی و محیط اطراف خود می بینیم به ما بگوید 
شکل مقدم بر محتوا شده است و اگر به این باور نرسیده اید جای 

تولید از هر جنسش در آینده نخواهید داشت.

حسین گنجی؛ روزنامه نگارفلسفه طراحی

 آدم بزرگ ها اینجا
عاشق عدد و رقم شده اند

در جامعــه ما الگوهای علمــی و اخاقی 
بی شــماری وجود دارد. از پیامبر گرامی 
اسام)ص( که اسوه  حسنه هستند تا سایر 
پیشوایان دینی، فیلسوفان بزرگ، شعرا، 
اســتادان و علمای بزرگ و شــهدا که در 

جامعه ایرانی- اسامی زیست داشته اند و اکنون هم در جامعه از 
این دست الگوها یافت می شود. تنها اقدام الزم، معرفی و شناساندن 
این الگوها به قشر جوان است. به بیان سعدی »مرد باید که گیرد 
اندر گوش، ور نوشته است پند بر دیوار«. اگر در تشخیص و انتخاب 
الگوهای حقیقی دچار خطا بشــویم، به بیراهه خواهیم رفت. در 
ســاحت تعلیم و تربیت نیز به همین منوال است؛ برای اینکه به 
درجات علمی و اخاقی باالتر دست بیابیم، ضروری ترین اقدام 
انتخاب یک الگوی همه جانبه فکری، اخاقی، رفتاری و... است؛ اما 
نقش نظام تعلیم و تربیت در تشخیص و معرفی الگوهای علمی، 
اخاقی و رفتاری به قشــر جوان چیست؟ نظام تعلیم و تربیت با 
بازتولید ارزش های جامعه می تواند در الگوی سازی و انسان سازی 
کمک یار جامعه باشد. اما آنچه می بینیم این است که بسیاری از 
جوانان جامعه در شناخت الگوهای تأثیرگذار دچار خطا می شوند 
و شوربختانه سازوکارهایی که در نظام علمی هم وجود دارد به این 
شناخت  کور دامن می زنند. شاید یکی از مهم ترین عوامل تأثیر گذار 
در این بــاره، پارادایم کمی گرایی حاکم بر نظامات دانشــگاهی 
است؛ پارادایمی که مبنای آن شــمارش عددی فعالیت های و 
اقدامات آکادمیک است. چند مقاله؟ چند کتاب؟ چه رتبه ای؟ چه 
نمره ای؟ و دیگر پرسش های مشابه که به ادبیات رایج در فضای 
علمی کشور تبدیل شده است. به تعبیر آنتوان دوسنت اگزوپری، 
نویسنده کتاب »شازده کوچولو« آدم بزرگ ها اینجا عاشق عدد 

و رقم  شده اند.

قاعده تقیه
کتاب »قاعــده تقیه« اثر 
ســیدمجتبی نورمفیدی 
و تنظیــم و تدوین حجت 
منگنه چی از سوی مؤسسه 
بوستان کتاب منتشر شده 
اســت.در فصل اول که با 
پیشینه شناسی قاعده تقیه 
آغاز شــده، معنای لغوی 
و نیز معنــای اصطاحی 
تقیه از منظر اندیشمندان 
شیعه و اهل سنت بررسی 
می شــود. در ادامه به دلیل 

رابطه ای که میان تقیه و 3 عنوان اکراه، اضطرار و توریه وجود 
دارد، نســبت به تقیه با عنوان های یادشده بررسی می شود. 
بخش پایانی این فصل به اقسام تقیه اختصاص یافته است.
فصل دوم درباره ادله مشروعیت تقیه است که جایگاهی مهم 

در فرایند بحث دارد. 
در این فصل از 9 دلیل ســخن گفته شده و محدوده داللت 
آنها بررسی شده است. در ادامه 6اشکال به مشروعیت تقیه 
مطرح و پاسخ هر یک بیان شده اســت.فصل سوم به قلمرو 
تقیه از 4جهت )ذات تقیه، تقیه کننده، تقیه شونده، متعلق 
تقیه( می پردازد. با نظر به اینکه متعلق تقیه می تواند عقاید، 
احکام و موضوعات باشد، هر یک از این سه عنوان به تفصیل 
موضوع بحث قرار گرفته اند. در فصل چهارم، شرایط چهارگانه 
تقیه با توجه به دیدگاه هایی از این باره وجود دارد، بیان شده 

و بررسی می شود. 
فصل پنجم که آخرین فصل این کتاب اســت، به آثار تقیه 
در دو مقام می پــردازد و دیدگاه های مطــرح در هر مقام را 

بررسی می کند.

کارکرد آموزشی دانشگاه؛ 
قربانی سیاست های کمی گرا

اگــر کمی گرایــی را به عنوان 
شاه بیت سیاست گذاری آموزش 
عالی ایــران در دهه های اخیر 
قلمداد کنیم، ســخن به گزاف 
نگفته ایم. نظــام آموزش عالی 

ایران در دهه های اخیر رشد کمی قابل توجهی داشته، 
اما آیا می توان گفت دانشگاه در جامعه ایرانی در انجام 
رســالت بنیادین خود در پرورش اندیشــه و رهبری 
جریان های فکری و اجتماعی موفق بوده؟ برای پاسخ 
به این سؤال می توان ابعاد مختلفی را مورد بررسی قرار 
داد، اما شاید نخستین نکته مربوط به سیاست های اتخاذ 
شده در حوزه آموزش عالی باشــد که در سطح کان 
جهت گیری دانشگاه ها را مشخص کرده است. شواهد 
گویای آن است که از برنامه  اول تا پنجم توسعه محوریت 
برنامه ها در حوزه آموزش عالی بر پاسخگویی به تقاضای 
اجتماعی برای ورود به دانشگاه متمرکز بوده، و به انحاي 
مختلف دولت ها سعی در گســترش کمی واحدهای 
دانشگاهی داشــته اند. بر این اساس توسعه مؤسسات 
آموزش عالی بدون درنظر گرفتن ابزارهای الزم برای به 
فعلیت رساندن تمامی رسالت های دانشگاه در دستور 
کار قرار گرفت. نتیجه این سیاست، تبدیل دانشگاه ها 
به کارخانه های تولید مدرک بود که تنها موفقیت آن، 
افزایش میانگین افراد دارای مدرک دانشگاهی در آمارها 
بوده است. ســرانه محور بودن بودجه ریزی دانشگاه، 
سیاست دیگری بود که دانشگاه ها را بر پذیرش تعداد 

بیشتری از دانشجویان تشویق کرد.

اندیشه دانشگاه

ویترین

 اندیشه دانشگاه

حسین نصری؛ پژوهشگر حوزه علم و فناوری

هادی یوسفی؛پژوهشگر آموزش عالی


