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گفت وگو با دکتر یوسف زراعت کیش، پژوهشگر حوزه آموزش عالی

درآیینهعلمچهمیبینیم؟
نیما یوشــیج شــعری دارد با نام »انگاســی«. حکایت زنی 
روســتایی اســت که خود را در آینه می بینــد و خودش را 
نمی شناســد. این ابیات موجــز، معجزی اســت در خلق 
اســتعاره ای دقیق از وضعیت »ما مردم«، آنگاه که سرکی 
می کشیم به آینه علم. در آن لحظه انعکاس، »ما« آنجا چه 
می بینیم؟ حقیقت خود را یا برســاختی شبه علمی و البته 

غیرواقعی از خویش؟
شاید بتوان مدعی شد که همین سؤال به قدر خود تواناست 
در ســاخت راهی به سر منزل تحول در دانشــگاه. از این رو 
می شود سراغی از تاریخ و پیشینه این ســؤال گرفت. آنجا 
که »ما« شدیم جهان سوم و جهان توسعه یافتگی به منظور 
صدور ارزش های خود، تصویری از »ما« ساخت و بر این سازه 
خویش نام Oriental s tudies و مطالعات شرق شناســی 
گذاشت. سپس »او«یی شــکل گرفت که به جای گذاشتن 
آینه در برابــر دیدگان مــا، تابلویی را نشــان مان می داد و 
می گفت:»این شما هستید و شما همین هستید«. تابلویی که 
زبانی خاص داشت و الزم بود از میان »ما« افرادی آن را دوبله 
و ترجمه کنند تا در ادامه »ما« به ادراکی با واسطه از خویش 
برسیم. در این ادراک »ما« بربر بودیم و »او« متمدن. سپس 
همین نگاه استعماری و ســلطه جویانه تکثیر شد در چشم 
بسیاری از روشنفکران ما که از بد حادثه بنا بود »علم بومی« 
را در دانشگاه های خودمان کشف و تولید کنند. عاقبت هم 
از آن روشنفکری بیمار و علیل مادرزاد، علمی به ارث رسید 
که به جای مواجهه مستقیم با واقعیت و سپس کشف و تولید 
علم بومی، سعی در درونی سازی شناخت و نظریه های عموما 
غربی داشت که این ادراک استیالگر را از »ما« ترویج می کرد. 
توجه افراطی کرسی های دانشگاهی به این ادراک ساختگی، 
»ثباتی ادراکی« در مــا پدید آورد که شــک در آن اصال و 
ابدا جایز نبود و کوچک ترین تردید، برچســب ایدئولوژیک 
می خورد و این یک اصل مقدس بود که: ســاحت علم باید 

پیراسته از هرگونه نگاه ایدئولوژیک باشد. 

هرچند در همان زمان تابوشکنانی از جنس جالل آل احمد 
با اندک دقتی در این تابلو و تصویــر کاریکاتوری از »ما«، به 
تعبیر کارل پوپر »کشــف کردند چیزی نابسامان است« اما 
این دقت و کشف نابسامانی، نیازمند آن بود که بازویی توانا 
آن را بکشد و امتداد دهد و به تم مشترک تمام اذهان علمی 
تبدیل کند. در چنین شــرایطی می توانســتیم انتظار تولد 
»مسئله« را بکشیم که تولد »مسئله« لحظه ای حیاتی است 

در »شناخت« و خشت اولی است در بنای علم.
حاال باز به سراغ ســؤال برویم. »ما«  هنگام سرک کشیدن به 
آینه علم، چه می بینیم؟ اگر همچنان تصویری است که ادراک 
ما از خود را کاریکاتوری و غیرواقعی ارائه می کند، بایستی این 
ثبات ادراکی را درهم شکست که نقطه آغاز تحول است. مسیر 
درهم شکستن ثبات ادراکی، به تعبیر مرتضی فرهادی از نوسان 
ادراکی می گذرد. نوســان ادراکی هــم نیازمند مواجه کردن 
دانشجویان و دانش پژوهان است با واقعیت هایی که می توانند 
بی واســطه آنها را ادراک کنند. اما به نظر می رســد به صرف 
مواجه سازی افراد با واقعیت، نوسان ادراکی و درنتیجه تحول 
رقم نخواهد خورد. چرا که در این میان همواره فرضیات کلی 
که گلدنر آنها را فرضیات زمینه ای نامیده و دیگران به نظریه های 
مستور و فرضیات جهانی از آن یاد کرده اند؛ در ادراک واقعیت 
نقشی مؤثر ایفا می کنند. اساســا در همین راستا فوکو معتقد 
بود همواره گفتمان ها و اپیستمه هایی وجود دارند که متناسب 
با هر دوره تاریخی، ترکیب خاصی از دانش اجتماعی را طلب 
می کنند. درنتیجه واقعیت هم به تصرف همان گفتمان غالب 
درخواهد آمد و در امر مواجه سازی دانشــگاهیان با واقعیت، 
عائدی چشمگیری به دســت نخواهد آمد. با این حساب برای 
تحول یا شکســتن ثبات ادراکی، باید راهی به ســوی ایجاد 
یک گفتمان جدید یافت؛ گفتمانــی منعکس کننده واقعیت 
»ما مردم«. الزمه چنین کار عظیمی که به زبان ســاده و در 
عمل ســخت و البته زمان بر است، داشــتن تعریفی از انسان 
عصر جدید است. مراد از عصر جدید هم، جهانی است که پس 
از انقالب اســالمی دریچه ای از آن به روی جامعه گشوده شد 
که مختصات ویژه خود را داراســت و انسان خود را هم متولد 
کرده و تربیت می کند. توجه دادن به چنین انســان هایی که 
علوم اجتماعی مدرن، از توصیف و پیش بینی آن عاجز مانده و 
در تخمین زدن تمایالت و گرایش های او و درنتیجه رؤیاسازی 
برایش ناتوان شده؛ نقشــی مهم در همسو کردن اراده ها برای 
ساخت یک گفتمان علمی مبتنی بر واقعیت »ما« دارد. به دیگر 
سخن وضوح بخشیدن به ناکارآمدی علوم اجتماعی مدرن در 
راستای تحقق رؤیاهای انسان عصرانقالب اسالمی، همان گام 
بلندی است که تحول در دانشگاه را دست یافتنی می کند. لذا 
در راستای تحول خواهی باید پرسید: »تعریف ما از انسان عصر 

انقالب اسالمی چیست؟«

چهبسیارعالمانیکهجاهلاند!
استاد شهید مرتضی مطهری:

این شــوخی نیســت که در 
حدیثی یک پیشــوای مردم 
بگوید: خــدا دو حجت دارد 
)حجت بــه امــام و پیغمبر 
گفته می شود(: حجت ظاهر 
و حجت باطن؛ حجت ظاهر 
انبیا هســتند و حجت باطن 
عقول مردم. این حدیثی است 

که از مسلمات احادیث شیعه است و در کافی هست. ممکن 
است بگویید بعضی عمل نکردند. من به آن کار ندارم، به هر 
حال این مطلب هست. جهلی که در این حدیث آمده نیز نقطه 
مقابل عقل است و عقل در روایات اسالمی آن نیرو و قوه تجزیه 
و تحلیل است. در غالب مواردی که می بینید اسالم جاهل را 
کوبیده، جاهل در مقابل عالم و به معنی بی سواد نیست، بلکه 
جاهل ضد عاقل است. عاقل کســی است که از خودش فهم 
و قدرت تجزیه و تحلیل دارد و جاهل کســی است که این 
قدرت را ندارد. ما خیلی افراد عالــم را می بینیم که عالمند 
ولی جاهلند؛ عالمند به معنی اینکه فرا گرفته از بیرون زیاد 
دارند، خیلی چیزها یاد گرفته اند؛ اما ذهنشان یک انبار بیشتر 
نیست، خودشــان اجتهاد ندارند، اســتنباط ندارند، تجزیه 
و تحلیل در مســائل ندارند. این جور اشخاص از نظر اسالم 
جاهلند یعنی عقلشان راکد است. ممکن است علمش زیاد 
باشد ولی عقلش راکد اســت. این حدیث را زیاد شنیده اید: 
اَلِْحکَمه ضالَّه الُْمْؤِمِن حکمت گمشده مؤمن است. حکمت 
بدون شک یعنی علمی که محتوی حقیقت باشد، علمی که 

استحکام و پایه داشته باشد و خیال نباشد.
 منبع: مجموعه آثار شهید مطهری؛ جلد 22؛ صفحه 861

برنامهریزیتوسعهدانشگاهی
کتــاب » برنامه ریــزی توســعه 
دانشــگاه: نظریه ها و تجربه ها« با 
تأمل نقادانه بر اقدامات برنامه ریزی 
دانشگاهی نگاشته شــده است. به 
عقیده نویسنده برنامه ریزی توسعه 
دانشــگاهی، مفهومی پر بعد و در 
عین حال بحث برانگیز اســت؛ پر 
بعد است زیرا دانشگاه به مثابه یک 
سازمان پیچیده، ابعاد گوناگون دارد 
و برنامه ریزی کردن برای توسعه آن 

تنها با درک این ابعاد و بستر بسیار پیچیده ای که در آن قرار دارد 
)محلی، ملی، منطقه ای، جهانی(، ناممکن و مسئله برانگیز است. 
بحث برانگیز بودن برنامه ریزی توســعه دانشــگاهی نیز به اعتقاد 
نویســنده از آن حیث اســت که در عین حالی که به مفهوم اولیه 
»برنامه ریزی« مرتبط اســت با مفهوم بحث برانگیز توسعه )رشد 
به مثابه توسعه، توسعه پایدار، توسعه درون زا، توسعه علمی، توسعه 
پژوهشی، گسترش آموزش  عالی و...( نیز مربوط می شود. بنابراین 
آنچه در حوزه برنامه ریزی توســعه دانشگاهی تأمل برانگیز است، 
اساساً مفهوم »برنامه ریزی« اســت، به طوری که دیگر نمی توان 
از برنامه ریزی به مثابه یکســری اقدامات از قبل تعیین شــده نام 
برد، بر پیش بینی و دقت در آن تأکید کــرد، و راهبرد را به معنی 
ارائه گام به گام اقدامات تحقق اهداف درنظر گرفت. براین اساس 
کتاب حاضر در 3 بخش و 18 فصل تنظیم شــده است. در بخش 
اول مسئله شناسی موضوع بررســی و در بخش دوم مبانی نظری 
برنامه ریزی توسعه دانشگاهی به بحث گذاشته شده است. بخش 
سوم نیز به بررسی مقایسه ای وضعیت برنامه ریزی توسعه دانشگاهی 
در چند دانشگاه کشورهای صنعتی پیشرفته و تجارب آنها اختصاص 
دارد. »برنامه ریزی توسعه دانشگاهی: نظریه ها و تجربه ها« به همت 

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی انتشار یافته است.

رسالتاندیشمندان
ازمنظرامامصادق)ع(

آنچــه در ادامه می خوانید 
بخشــی از بیانات حضرت 
آیــت اهلل العظمی جوادی 
آملی اســت که در جلسه 
مــورخ  اخــالق  درس 
1398/4/6بیان داشته اند. 
معظم له می فرمایند: امام 

صادق )ســالم اهلل علیه( فرمودند: اینکــه فراگیری علم 
واجب اســت، دو پیام دارد؛ یکی نســبت به توده مردم، 
دیگری نسبت به علما. و خداوند فراگیری علم را بر مردم 
واجب نکرد، مگر اینکــه تعلیم را، تربیــت را، تالیف را، 
سخنرانی را بر علما واجب کرد. اگر طلب علم بر طالبان 
حوزه و دانشگاه واجب است، تعلیم علم بر استادان حوزه 
و دانشگاه هم واجب است. استدالل امام صادق )سالم اهلل 
علیه( این است: »الّن العلم قبل الجهل«. اول علم است، 
بعد جهل؛ یعنی انسان وقتی از علم فاصله بگیرد، می شود 
جاهل! لذا این قصــه از امام صادق )ســالم اهلل علیه( به 
عرض تان رسید که حضرتش فرمود: »یا لیت هذه الطاغیه 
اذن لی فاتّخذ فی الطائف قصراً فســکنت و اســکنتکم 
معی«. حضرت گله دارد، می فرماید: ای کاش این طاغوت 
عصر،ـ  منصور دوانقیـ   که طغیانگر اســت به من اجازه 
می داد من در طائف یک مدرســه ای می ساختم، چند 
حجره در آن مدرسه بود، شما را آنجا جا می دادم، خودم 
هم در آن مدرسه مسکن داشــتم. بعد فرمود: »رحم اهلل 
من حّببنا الی الّناس«. فرمود: خدا رحمت کند جامعه ای 
را، مردمــی را، مبلغانی را که مــا را پیش مردم محبوب 

نشان می دهند. 

گفتمان اسالم

کتاب اندیشه

اندیشه نفیس

تحول دانشگاه

آموزشعالیازجملهمسائلمهمیاستکهدر
توسعهوپیشرفتکشورنقشــیاساسیدارد.
هماکنونوبهویژهپسازهمهگیریکرونابهنظر
میرســدکیفیتآموزشعالیبــاچالشهای
بسیاریمواجهشدهاســتکهآیندهدانشگاهو
مؤسســاتآموزشعالیرابامخاطراتیروبهرو
میسازد.بهجهتبررسیجوانبآموزشعالی
کشوروچالشهایپیشرویآنبادکتریوسف
زراعتکیش،پژوهشگرحوزهآموزشعالی،به
گفتوگونشســتهایم.اومعتقداستکهنهتنها
کارکردآموزشعالیدرکشورمابهدرستیفهم
نشدهاستبلکههمانمیزانکهازآنبهرهمندیم
دارایچالشهایفراواناست.درادامهماحصل

اینگفتوگوتقدیمشدهاست.

درچندســالاخیربهدلیلشرایط
همهگیــریکروناومجازیشــدنکالسهای
درسبهاذهانالقاشدهاستکهفضایمجازیو
تکنولوژیهاییهمچونمتاورسمیتوانندجای
دانشگاهیامدرسهرابگیرند،نظرشماچیست؟

نظام آموزش و تحقیقات در دنیای امروز و قرن های 
اخیر یکی از اصلی ترین پیشران های توسعه علمی، 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فناورانه و حتی اقتصادی 
در بسیاری از کشــورهای دنیا بوده است. به عبارتی 
المان های اصلی نظام آموزش عالی مثل دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تنها محل آموزش 
نبوده اند بلکه یکی از کارکردهای ابتدایی آنها، آموزش 
است. دانشگاه به عنوان یک عنصر اصلی در این نظام 
محل تحــوالت فرهنگی، اجتماعی و سیاســی نیز 
هست و این موضوع اهمیت دانشگاه ها را بیشتر نشان 
می دهد. حال همانطور که گفتید در سال های اخیر 
با مجازی شــدن کالس ها، اندکی به اذهان القا شده 
که روزی فضای مجازی یا به قول خودتان متاورس 
می تواند جای دانشگاه را بگیرند؛ من فکر می کنم این 
زمانی اتفاق می افتد که کارکرد دانشگاه را آموزشی 

بدانیم که این یک تلقی اشتباه است.
بااینمیزاناهمیتنظامآموزشعالی
وانتظاراتبسیارباالییکهازآنمیرودبهنظرتان
ایننظامتوانستهنقشخودشرادرجامعهمابه

خوبیایفاکند؟
همانطور کــه می دانید مهم ترین ثروت یک کشــور 
نیروی انسانی است. شاهد مثال آن ژاپن که با وجود 
بهره کمتری که از منابع خدادادی دارد ولی از طریق 
نیروی انسانی آموزش دیده و کارآمد با آن فرهنگ کار و 
مطالعه ای که در این کشور وجود دارد توانسته به یکی 
از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل شود. بسیاری از 

کشورهای توسعه یافته دنیا همین وضعیت را دارند. 
یعنی از نیروی انســانی کارآمدی برخوردار بودند یا 
اینکه نیروی انسانی کارآمد را از سایر کشورها به سمت 
خود جذب کرده و به کار گرفتند. نیروی انســانی به 
الیه ها و قشرهای مختلفی تقسیم می شود، اما بهترین 
نیروی انسانی برای رشد و توسعه، نیروی انسانی جوان 
تحصیل کرده و دارای مهارت است؛ یعنی نخبگان. این 
نیرو در دانشگاه های هر کشوری پرورش می یابد. حاال 
وقتی که دانشگاه ها ناکارآمد باشد و نتواند نقش خود 
را ایفا کند، باعث هدر رفت و ضایع شدن نیروی انسانی 
جوان تحصیل کرده می شود و دانشگاه نمی تواند نقش 
خودش را به درستی ایفا کند. چنین کشوری به عقب 
خواهد رفت. االن ما باالی 3میلیون نفر دانشــجو و 
نزدیک به 9۰هزار هیأت علمی در کشــور داریم اما 
متأسفانه نظام آموزش عالی ما نتوانسته همه نقش هایی 
را که از آن انتظار می رود به خوبی ایفا کند و در توسعه 
اقتصادی جامعه و رفع مسائل و نیازهای کشور آنطور 
که شاید و باید نقش آفرین باشد. همانطور که می دانید 
از مشکالت اساسی کشور ما مباحث اقتصادی است. 
به همین دلیل در سال های اخیر مقام معظم رهبری 
عناوین سال ها را اقتصادی انتخاب کرده اند؛ به خصوص 
در سال 14۰1، نام سال اقتصادی و دانشی است و نقش 
دانش پررنگ تر شده. خب در چنین شرایطی انتظار 
می رود که تمامی بخش های جامعه و تمامی نهادها و 
سازمان ها، رویکردهای شان را به سمت این شعار سوق 
بدهند اما متأسفانه نظام آموزش عالی ما نتوانسته در 

این مسیر خودش را تنظیم کند.
باوجــودتعیینچشــماندازعلمو
فناوریجمهوریاســالمیایراندرافق۱۴۰۴و
تعییناهدافکالننظامعلموفناوریکشــور
درنقشهجامععلمیکشوردرسال۱۳۸۹چرا
بازمیفرماییدهدفواقعیبرایتوسعهآموزش

عالینداشتیم؟
بدین دلیل کــه با وجود نقش جامع علمی کشــور، 
هنوز روح حاکم بر توســعه آموزش عالی ما تقاضای 
اجتماعی - سیاسی بوده است. همچنین تصویب سند 
نقشه جامع علمی کشور در سال 1389 شاید خیلی 
دیر بود. باید چنین سندی را در سال ۷۰ یا 8۰ تهیه 
می کردیم. در شرایط فعلی نیز این سند باید به روز و از 
حالت شعارگونه خارج شود. پس از این نیز مهم است 
که سند جدی گرفته شود و آموزش عالی کشور واقعاً 
براساس این ســند حرکت کند. به نظر بنده یکی از 
ابتدایی ترین اقداماتی که باید انجام بدهیم برای خروج 
از وضع موجود این است که هدف از آموزش عالی خود 
را توسعه همه جانبه کشور قرار دهیم و آن را در این 
سند بیاوریم. در کل ما هدف از توسعه آموزش عالی را 
نمی دانستیم و بعد هم اهداف مان را متناسب با شرایط 
جامعه و دنیا به روز نکردیم؛ به خصوص در 2دهه اخیر، 
یعنی دهه های 8۰ و 9۰، که رشــد و توسعه آموزش 

عالی ما زیاد بوده است. در این دو دهه، توسعه آموزش 
عالی کشور بیشتر تحت تأثیر تقاضاهای اجتماعی و 
سیاسی به جهت افزایش جمعیت دانشجویی، ایجاد 
دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی جدید، توسعه 
دوره ها و رشته های تحصیلی در دانشگاه و مؤسسات 
آموزش عالی بدون مطالعات امکان ســنجی و بدون 
توجه به اشــتغال آینده فارغ التحصیالن و نیازهای 
واقعی کشور بوده اســت. این توسعه کمی در مقطع 
تحصیالت تکمیلی )کارشناســی ارشــد و دکتری 
تخصصی( خیلی پررنگ بوده به طوری که از سال 8۵ 
تا 9۵ تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در کشور 
حدود شش و نیم برابر شد و تعداد دانشجویان دکتری 
تخصصی بیش از ۵ برابر شــد. فقط در دانشگاه آزاد 
اسالمی از ســال تحصیلی 89-9۰ تا 94-9۵ تعداد 
دانشجویان دکتری تخصصی حدود 8 برابر شد. این 
توسعه کمی در آموزش عالی کشــور نامتوازن بود و 
بدون توسعه کیفی اتفاق افتاده است. مثاًل در همین 
مدت میزان رشــد اعضای هیأت علمــی تمام وقت 
دانشگاه ها حدود ۵۷ درصد بوده فلذا یکی از مالک های 
کیفی در توسعه آموزش عالی، یعنی نسبت استاد به 
دانشجو، از رشــد مطلوبی برخوردار نبوده است. این 
وضعیت توسعه دانشگاه های دولتی آن هم در شرایطی 
که عمده دانشگاه های ما متکی به بودجه های دولتی 
هستند، باعث شده بودجه های دولتی در دانشگاه ها 

متعدد، تقسیم شود و تمرکز بودجه نداشته باشیم.
چهچالشهاییهماکنونپیشروی

نظامآموزشعالیماقراردارد؟
هم اکنون با چالش های متعدد مواجه هســتیم که 
بررســی همه در این مصاحبه نمی گنجد اما سعی 
می کنم چند مورد از مهم ترین هایش را عرض کنم. 
یکی از این چالش ها ضعف در انسجام نظام حکمرانی 
و سیاستگذاری آموزش عالی است. یکی از راهبردها 
برای مواجهه با این چالش مشــخص کردن حدود 
مدیریت و مرزبندی وظایف و ماموریت های نهادهای 
دخیل در اداره آموزش عالی کشور است. همچنین 
بازبینی اهداف یا قوانین تشکیل و اساسنامه نهادهای 
دخیل در اداره آموزش عالی کشور می تواند در ارتقای 
این چالش مؤثر باشد. برون رفت از این وضعیت نیاز به 
همکاری و همراهی کامل سیاستگذاران و مسئوالن 
اجرایی برای تحقق توســعه هدفمند آموزش عالی 
کشــور اســت. یکی دیگر از چالش ها بی توجهی به 
نیازهای جامعه و مأموریت گرا بودن، در پژوهش های 
دانشگاهی است. ما در کشور با چالش های بسیاری 
مثل مشــکالت آب، آلودگی هوا، ریزگردها، مسائل 
اقتصادی و مسائل سیاسی مواجه هستیم و دانشگاه 
و پژوهش های دانشگاهی باید به سمت پاسخگویی 
به این نیازها حرکت کنند. دانشــگاه نباید بی تفاوت 
به مســائل مبتالبه جامعه حرکت کند. برای ارتقای 
این وضعیت باید به سند آمایش آموزش عالی توجه 

بیشتری شــود و به مأموریت گرا شــدن دانشگاه ها 
اهمیت بدهیم. نظام نیازسنجی پژوهش در کشور باید 
مستقر شود و به طور کلی رویکرد و فرهنگ پژوهش 
در دانشگاه ها در جهت رفع نیازهای واقعی کشور باشد. 
در این راستا اقداماتی که سیاستگذاران می توانند انجام 
دهند، شامل تغییر آیین نامه های ارتقای اعضای هیأت 
علمی و آیین نامه های تحصیالت تکمیلی به سمت 
اهدافی است که ذکر شد. چالش دیگر متناسب کردن 
آموزش های دانشگاهی با نیازهای بازار کار است. برای 
اینکه فارغ التحصیالن دانشگاه ها بتوانند خودشان را 
با بازار کار هماهنگ کنند و فارغ التحصیالنی داشته 
باشیم که مفید برای بازار کار باشند باید آموزش های 

مهارتی و کارآفرینی را در دانشگاه ها توسعه بدهیم.
یکی دیگر از چالش ها، عدم عالقه و توجه داوطلبان 
آزمون های سراسری به علوم پایه است. این اتفاق خب 
به دلیل بیکاری مفرط فارغ التحصیالن رشته های علوم 
پایه اتفاق افتاده است. نیاز است دولت و سیاستگذاران 
راهکارهایی را برای تقویت رشته های علوم پایه درنظر 
بگیرند تا رشد علمی کشور به مشکل نخورد. در غیراین 
صورت ممکن است رشــته های علوم پایه به عنوان 
رشــته های مادر و تأثیرگذار در همه رشته ها، دچار 
ضعف و خأل نخبگی شوند و کشور را با مشکالتی مواجه 
کنند. یکی دیگر از چالش هایی که در توسعه کیفی 
آموزش عالی با آن مواجه هستیم، ضعف در ارزیابی 
و نظارت آموزش عالی کشور است که باید یک نهاد 
ملی ارزیابی در نظام آموزش عالی کشور تشکیل شود.

وارداتی بودن علوم انســانی ما و کمبود نظریه پردازی 
مبتنی بر نیازهای بومی جامعه ایرانی - اســالمی نیز 
از دیگر چالش هاست که نیاز است در واقع توسعه پیدا 
کند و منابع بومی تولید شود و تحقیقات نیز براساس 
مسائل، نیازها و جامعه ایرانی انجام شود. تا بتوانیم به 
آن جایگاه واقعی که براساس الگوهای ایرانی - اسالمی 
مدنظر هست برسیم. در نظام سنجش و پذیرش نیز 
دارای مشکالتی هستیم. شــیوه اجرای آزمون های 
سراسری و مولفه هایی که در پذیرش وجود دارد، عدالت 
آموزشــی را از طرفی زیر ســؤال برده و از طرف دیگر 
کیفیت ورودی های آموزش عالی را تحت تأثیر قرار داده 
است. همچنین بر نظام آموزش عمومی و تعلیم و تربیت 
کشور هم سایه انداخته و آن را از کارکردهای اساسی و 
اهداف مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

دور کرده که این نیز نیازمند اصالح است.

نهاد دانشگاه در تاریخ اروپا ریشه دارد. نخستین دانشگاه های اروپا با هدف 
تربیت مؤمنان مسیحی و گسترش دین مسیح تأسیس شدند؛ به عبارت 
دیگر، ایده اولیه دانشگاه، خدمت به مسیحیت بود. به تدریج با ورود اروپا 
به دوره دولت- ملت ها، مسیر حرکت دانشگاه تغییر کرد. در دوره دولت-

ملت ها، وظیفه دانشگاه از خدمت به مسیحیت به سمت گسترش هویت 
ملی ملت ها معطوف شد. معنای این تغییر آن است که همراه با بحران ها 
و تحوالت جدید اروپا، ایده اصلی دانشگاه نیز تغییر می کرد. با ورود اروپا 
به قرن نوزدهم میالدی، دوره سوم تاریخ دانشگاه در اروپا آغاز شد. در این 
دوره، رویکرد اثبات گرایانه و عینیت گرایانه بر فضای اروپا حاکم بود و در 
نتیجه دانشگاه نیز در پاسخ به نیاز جامعه اروپا، وظیفه خود را در خدمت به 
این رویکرد قرار داد. از تاریخ دانشگاه در اروپا چنین برداشت می شود که 
دانشگاه همواره با ایده ای مشخص و همگام با تحوالت تاریخی و اجتماعی 
جامعه به راه خود ادامه می داده اســت؛ به عنوان مثال در قرن اخیر روند 
غالبی که در اروپا و غرب دیده می شود که سبب صنعتی شدن و توسعه 
اقتصادی آنان شد، شکل گیری علم بر اساس نیازهای صنعتی و تولیدی در 
راستای پیشرفت اقتصادی بود؛ یعنی بسیاری از علوم مکتوب و دانشگاهی 
حاصل حل یک مشکل صنعتی بودند، پس بخشی از علومی که در آن زمان 
شکل گرفت براساس نیازهای آنان بود؛ چون بستری وجود داشت به اسم 

صنعت که مملو از مشــکالت مختلف بود و دانش به شدت در آنجا به کار 
گرفته می شد و هر یک از دانشگاه ها در غرب براساس رفع یکی از نیازهای 
جامعه شکل گرفت. فالسفه و متفکران اروپایی از قرن هجدهم میالدی 
شروع به ایده پردازی درباره ماهیت، مسئولیت و ساختار دانشگاه کردند. 
مهم ترین ایده پردازی ها درخصوص دانشگاه از کانت، فیلسوف آلمانی، آغاز 
شد. کانت با نگارش رساله »نزاع دانشکده ها« سعی کرد تا حدودی فعالیت 

دانشگاه و مسیر حرکت آن را روشن کند.
تاریخ دانشگاه در ایران مســیر متفاوتی با اروپا داشت. دانشگاه به عنوان 
یک نهاد مدرن در دوره پهلوی اول در ایران تأسیس شد. این نهاد در بطن 
برنامه ای توسعه محور که از پیش تعیین شده بود، بنیان نهاده شد. دانشگاه 
ایرانی از همان ابتدا بدون ایده ای مشخص و صرفاً برای تربیت نیروهای 

متخصص اداری مانند ادارات اروپا ایجاد شد.
مسئله ما با دانشــگاه از همان زمان تولدش در کشورمان وجود داشت. 
دانشگاه نیامده بود که به درد جامعه ایرانی بخورد، یعنی متناسب با تأمین 
نیروی انســانی و دانش و راهکارهای مورد نیاز کشور طراحی نشده بود؛ 

بلکه آمده بود تا سهم خود را در تکمیل پازل کپی برداری سطحی از غرب 
ایفا کند. دانشگاه از همان ابتدا با فرش قرمز توهم توسعه جامعه ایرانی به 
سبک غربی آمده بود. مؤسسان دانشگاه در ایران در راستای برنامه توسعه 
و به صورت تقلیدگونه دست به تأسیس دانشگاه زدند و فرصتی برای تأمل 
نظری و فلسفی درباره این نهاد در ایران را ندادند؛ به عبارت دیگر، فرایند 
واردات نهادهای مدرن بر تأمل درباره ایده فلســفی آنها تقدم داشــت. 
از ابتدا مشخص نبود که دانشــگاه ایرانی باید برای ترویج دین بکوشد، 
شهروندان دولت- ملت ها را تربیت کند یا به تحصیل حقیقت بپردازد. 
به همین خاطر از آن زمان تاکنون دانشگاه در ایران بدون داشتن ایده ای 
مشخص به راه خود ادامه داده است و امروزه دانشگاه ایرانی با بحران بسیار 
بزرگی دسته و پنجه نرم می کند و آن هم این است که دانشگاه ایرانی حتی 
نمی تواند ساده ترین نیازهای جامعه خویش را برطرف کند و پژوهش های 

صورت گرفته در دانشگاه در راستای رفع نظام مسائل کشور نیست.
امروزه پس از گذشت بیش از 4دهه از پیروزی انقالب اسالمی، همچنان 
دانشگاه ایرانی نتوانســته افق حرکت خود را با آرمان های شکل گیری 
تمدن نوین اسالمی همسو کند و حتی ایده جمهوری اسالمی ایران در 
مواجهه با ایده دانشگاه در ایران نامشــخص است! سؤال بسیار مهم این 
است که چرا دانشگاه های اروپایی دارای ایده و برنامه مشخصی بودند و 
چرا ایرانیان تاکنون به یک ایده منسجم درباره ماهیت دانشگاه نرسیده اند. 
نهاد دانشگاه در ایران باید تبدیل به نهادی شود که با توجه به جامعه ایرانی 
و در راستای رفع نیازهای آن و با معرفت شناسی توحیدی بیندیشد و تولید 

علم و فناوری کند.

محمدکرمانی اندیشه 
دانشگاه

رضاجاللی
کارشناس ارشد مدیریت رسانه

تاریخ 
دانشگاه

سیدمیثممیرتاجالدینی

آموزشعالیرابهروزنکردهایم

نگاهیبهتأسیسدانشگاهدرایران

»ما«هنگامسرککشیدنبهآینهعلم،چه
میبینیــم؟اگــرهمچنــانتصویریاســتکه
ادراکماازخودراکاریکاتــوریوغیرواقعی
ارائــهمیکنــد،بایســتیایــنثبــاتادراکیرا
درهمشکســتکهنقطــهآغازتحولاســت.
مسیردرهمشکستنثباتادراکی،بهتعبیر
مرتضیفرهادیازنوسانادراکیمیگذرد.
نوســانادراکــیهــمنیازمنــدمواجهکــردن
دانشــجویانودانشپژوهــاناســــــــــــتبــا
واقعیتهایــیکــهمیتوانندبیواســطهآنها

راادراکكنند


