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 مقدمه 

مورد بحث  مسألهبندی صورت به بخش نخست،در شده است. تهیه و ارائه بحث کلی در سه بخش  جادر این

؟ مگر کسی این اجازه را از ما سلب کرده است؟ خیرکه آیا مجاز به نقد آموزش عالی هستیم یا این؛ پرداخته شده است

وجود دارد که باید نیز هایی ضرورت ،داندنمیمجاز به نقد آموزش عالی هایی که ما را دوم برخالف دیدگاه بخشدر 

ها باشیم و ضرورتبه نقد که اگر مجاز بخش آخر، به این موضوع پرداخته می شود در کرد. و آموزش عالی را نقد 

 کنونیبرای نقد آموزش عالی، چه رویکردی را باید انتخاب کرد و مسأله نهاد آموزش عالی در شرایط  ،ایجاب کند

 چیست؟

 

 صورت بندی مساله 

 نوع دیگرو نه هیچ  ویرانگراست؛ نه نقد سازنده، منصفانه، نهاد آموزش عالی  1مراد از نقد، فهم پرابلماتیک جادر این

به مندسازی و از نقد مسأله منظور است. سرکوب تفکر انتقادی شکل گرفته جهتکه عمدتاً  یهای رایجلفاظی ؛از نقد

  هست. 3کردنماتایز پرابل، 2تعبیر فوکو

که امکان اندیشیدن به علم و آموزش پنداشته می شود شرایط یا موقعیت گفتمانی  به معنایمجاز بودن همچنین، 

در حقیقت که آیا مجاز به نقد آموزش عالی هستیم؟  هنگامیکه سخن این استداند. عالی را ممکن و ضروری می

عالی را تعلق نهاد علم و آموزش فلسفی قرار داریم که بتوانکری و که آیا در موقعیت و وضعیت ف سخن از این است

 ،به نحو بنیادین قرار داریم که بتوانآیا در موقعیت و وضعیت فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  سازیم؟ذهن خود 

و فلسفی فرهنگی  آیا در موقعیت و وضعیت فکری کشید؟محفوظات و اصول مبانی نهاد آموزش عالی را به چالش 

های ابزارهای مفهومی، گفتماندر جامعه ما آیا  کرد؟ 4زداییآشناییحال و روز نهاد آموزش عالی  ستیم که بتوان از ه

به درجه ای از فهم نظام نهاد آموزش عالی  جهت فعلی ماابزارها و رویکردهای  ،الزم، انباشت تراکم دانش، مفاهیم

ا  مجاز آی "که سؤال پاسخ به این  برای از این رو،  سخن راند؟ نهاد آموزش عالی پیرامونکه بتوان است رسیده  بلوغ

آیا  مشخص شودکه  و پرسش را به بنیادهایی برگردانیم اندیشیدتاریخی و فلسفی  باید "؟به نقد آموزش عالی هستیم

مفهوم مجاز بودن به معنای پس کرد یا خیر؟ بندی پرابلماتیک ی خود صورتی دانشگاه را در جامعهایده توانمی

م نیست. که آیا ی عقد از عروس خانعاقد در سفرهاجازه  از یک نهاد سیاسی یا یک فرد خاص نیست؛ کسب اجازه
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بلکه منظور از مجاز بودن، شرایط و موقعیت تاریخی و فلسفی است که امکان اندیشیدن به نهاد  یا خیر؟مجازیم 

 ی را ایجاد کند.لعاآموزش

 

 ها و رویکردهایی که ما را مجاز به نقد آموزش عالی نمی دانندگفتمانبخش اول: 

اقع ما را در موقعیت درواجازه نقد آموزش عالی را نمی دهند؛ ها و رویکردهایی وجود دارد که به ما گفتمان

 کند.مانع تراشی می ما دشوار، ویا شرایط پرابلماتیزه کردن نهاد آموزش عالی را برای  مندی نمی بینندمسأله

دهند که ما به نحو کل تاریخ معاصر ما، اجازه نمیهای سیاسی گفتمان سیاسی است.رویکرد  ،نخست رویکرد

ی آموزش عالی در ایران را پرابلماتیزه کنیم. پرابلماتیزه کردن یعنی ها و اصول و ایدهبنیادین و رادیکالی، پیش فرض

 های نهاد علم آموزش عالی، آشنایی زدایی کردن.ج کارکردها، ناتوانیها، کها، تضادها، تعارضاز چالش

، نده اها بودآموزش عالی در ایران معاصر به عنوان بازوی دولت و حکومت و حاکمیت وعلم، دانشگاه،  نهاد دانش، 

بخشی از سیاست نوسازی و  بدین معنا کهها بوده است. توسعه و تحول آموزش عالی وابسته به حاکمیت ،تکوینو 

توسعه در ایران مبتنی بر گفتمان عمران است نه گفتمان انسان.  ی عمرانی کشور بوده است.های توسعهسیاست

ساختمان. یعنی به جای آموزش، مدرسه ساختیم و به جای و  ساختن پل، ؛گفتمان ساخت و ساز و عمران و آبادانی

   شگاه..آموزش عالی، دان

ها  را ها و مقالهکتاب ،هامدرک ،هاها و حتی آدمکتابخانه ،هاتکنولوژیها، این ساختمان ،هاکه حاکمیت جااز آن

ی وسیع به ای با این مجموعهی نقادانههرنوع مواجهه، دانستندها میهای حکومتبه عنوان ابژه عینی سازِ موفقیت

. البته این تعابیر تلقی می شدنمایی به تعبیر خودشان سیاهیا  هاهای حکومتعنوان نوعی به چالش کشیدن موفقیت

گویی ؛ ی نهاد دانشگاه و علمبه خصوص در زمینه شکل داده است.را ی معاصر فضای جامعه در دوره، ساده یپوپولیست

ها و ابزارهای همواره روش کرد. الزم به ذکر استمناقشه  آنی دربارهنباید مطهری است که  ونهاد پاک و معصوم، 

به همین  و هستند. بودههای رسمی های توسعه در خدمت گفتمانپذیر کردن این سیاسترؤیت جهت نیزآماری 

داند، بلکه معتقد عالی نمیی نهاد علم آموزشدلیل، اولین جا خود گفتمان رسمی است که ما را مجاز به تفکر درباره

 ی نظام بروکراتیک.در خدمت توسعههایی تکنسین، و نه متفکر؛ ط تکنسین هستیداست که شما در بهترین حالت فق

؟ کدامندابعاد مختلف باید جداگانه بحث شود.  اما ا آنهکه هرکدام از دارد،  نیزابعاد دیگری گفتمان سیاسی  البته

 ،هاآموختهدانش ،هارشتهمجالت،  تعداد مؤسسات آموزشی و پژوهشی،ما گفته شد که این به ممکن است که در پاسخ 

 چه هستند؟  اگر فهم پرابلماتیک نهاد آموزش عالی نیست!ها، ها، رسالهنامهپایان

ی طور نیست که ما در تمام دورهچند سال اخیر رواج پیدا کردند و این طولها در این  یک پاسخ ساده:

معلوم اصالً ی دوم: پاسخ رادیکال بوده ایم.اندرکار نقد و تحلیل و اندیشیدن در مورد نهاد آموزش عالی معاصرمان دست
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یک نهاد علم آموزش ، از جنس تأمل و تفکر جدی درباره فهم پرابلماتهمین ها که در حال انجام هستند نیست که

ساختمان تحلیل  یک بارهکه درنه اینو  چیزی است،تعمیر  در حالکه  تکنسینهمان کار یا در امتداد  استعالی 

  کند.انتقادی ارایه 

  . 5عقل سلیمگفتمان برخواسته از  است. گفتمان عمومی  رویکرد دوم،

های مشترک، های عامیانه، معرفتسلیم، درکعقل فقید آمریکا،  7انسان شناس، 6کلیفورد گیرتز به باور

درواقع یک نظام فرهنگی است که درون تاریخ آن ملت ، ی یک نوع نظام معرفت استهای جمعی که به منزلهذهنیت

ها و در بین فرهنگ های مختلف یکسان نیست، ودر میان ملت است که عقل سلیمبه همین دلیل  شکل گرفته است.

 است. متفاوت اقوام مختلف 

ما  یعنی چه؟ دهد دهد که ما نهاد آموزش عالی را و نهاد علم را نقد کنیم. اجازه نمیما اجازه نمی عقل سلیم، به 

ها ماندگیعقب   توانیم زندگی خودمان را سامان دهیم. ی معاصر همواره این رویا را داشتیم که از طریق علم میدر دوره

 ر حال حاضردو شکل گرفت.  13ترقی که در دوران روشنفکری ایران که در قرن  را جبران کنیم. یعنی همان گفتمان

با علم بیش  ما رفته و اصوالً مواجهگطور تاریخی شکل آمیز ما به علم که بهادامه پیدا کرده است. یا آن رویکرد ستایش

محافظت از که روش  این است باورآمیز هست. در رویکردی که ی ستایشی نقادانه باشد، مواجههکه مواجههاز آن

 .زیرسؤال بردن و بدیهی پنداشتن ،به چالش کشیدن ،کنجکاوی ،نه پرسشگری علم، نوازش است و

 کشد.میآن را چندان جدی به چالش ن علم مواجه می شود، که با نهاد دانشگاه و هنگامیکهچنین رویکردی 

به دانشگاه ها را  یمانهاکه بچه باشدهایی ناله و نفرین یم،، گالیه داشته باشباشیمناراضی  که شاید درست است

گذاری جا گیرمان نیامد. پول خرج کردیم و سرمایهجا تلف کردیم. چیزی اینعمرمان را این، بیکار شدندفرستادیم اما 

های ه پرسشدهد کاجازه نمی فرد شاکیهمین در واقع خواستیم به دست نیاوردیم. اما چیزی را که میکردیم ولی آن

کنیم که ؟ چرا فکر میتادفرسرود؟ چرا باید فرزندان را به دانشگاه که چرا اساساً دانشگاه میی اینتری دربارهجدی

کند که نهاد بلکه فکر می، داندنه تنها به لحاظ اخالقی این را ناشایست مینهاد مهمی است؟ مطرح کنیم. دانشگاه، 

ز این نهاد در آن تخیل ااد تحرک صعودی اجتماعی است و یک نوع تلقی اشرافی ی متوسط، نهدانشگاه، نهاد طبقه

به ای دانیم که وظیفهما اساساً نهاد دانشگاه را، نهاد علم نمیجتماعی و فرهنگی، شکل گرفته است. در حقیقت، ا

 باشد.باورهای عمومی و مشترک ما چالش کشیدن 

که اسکلت ، بدون اینخواهد تعمیردانیم. نهادی که مینهاد تکنیک میاد دانشگاه را نهاد تفلسف و تفکر، و ما نه

ی ما، وظیفهعقل سلیم فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ما را به چالش بکشد و آن را نقد کند. به همین دلیل، از منظر آن 

در واقع گفتمان  .امعهی تغییر بنیادین در جی بازتولید تاریخ و فرهنک ماست. نه وظیفهآموزش عالی، اصوالً وظیفه
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کند. چون در تصور کند. این نهاد را ستایش میکه علم را ستایش میکند. نه اینعامیانه ما نهاد علم را ستایش می

کرد، ای که هزاران سال زندگی میخواهد کمک کند، که او به همان شیوهناخودآگاه او این هست که این نهاد می

 ودش ادامه بدهد. همچنان به آن شیوه به زندگی خ

شناسی، زیباییقد و تفکر، نعالوه بر این یک تصور کامالً مادی از این نهاد دارد. یعنی نهاد علم و آموزش عالی را نهاد 

آورد. بلکه یک نهاد خدماتی است. درست مثل شرکت آب و فاضالب. نانوایی، نهادها و نوآوری به حساب نمی تفلسف،

اندیشیم که ی نهاد آموزش عالی در تفکر میطور که دربارهدرواقع همان دهند.انجام می هایی که کار خدماتیسازمان

گوییم، نان برای سفره ه میاست کگوییم که ضرورت دارد از نوع ضرورتی یماندیشیم. اگر هم در مورد نانوایی می

رهنگ ما را به چالش ی ما و تاریخ ما و فعالی قرار است که جامعهآموزش که دانشگاه و نهادنه از نوع اینضروری است. 

 ، که قرار است که سازوکارهای روابط قدرت در جامعه را افشاء نهادی، نه زدایی بکندهای او را آشناییبکشد و یا چالش

ما مشارکت کند. به همین دلیل  نهادی که قرار است در تاریخ معاصر یا تاریخ اکنون ، و نهزدایی کندبرمالء و آشنایی

ای کنجکاوی کنیم. قادانهچیز از جمله خود نهاد آموزش عالی به نحو نی هیچدهد که ما دربارهاین گفتمان اجازه نمی

 چون و چرا بکنیم.پرسشگری، و 

فرستد اش را نمیکس بچهی ما شکل گرفته این است که هیچی جامعههمین دلیل تصوری که در ذهنیت عامه به

کس شناس شود. پرسشگر شود. هیچدانشگاه که فیلسوف شود. جامعه شناس شود. مورخ شود. روانشناس شود. انسان

فرستد، که این بچه ریسک کند. خطر کند. شجاع شود. جسور شود. شجاعت دانستن و ی خودش را دانشگاه نمیبچه

فرستند که کاسب شوند. تاجر هاشون را به دانشگاه میهای ما، والدین ما، بچهدن پیدا کند. برعکس خانوادهاندیشی

پیدا کنند. نه  در سلسله مراتب جامعه برای خودشان جایی را شوند. به اصطالح پول در بیاورند و به قدرت برسند.

تفکر کردن و نقشهای اصیل دانشگاهی را به نحو وجودی  د به تفلسف کردن،که بیایند در نهاد دانشگاه شروع کنناین

خواهم بگویم که این گفتمان عمومی جامعه هم، این عقل درونی کنند و به همین دلیل می ،تجربه و تمرین کنند

ی معاصر ما از دهد که این نهاد علم و نهاد آموزش عالی را در ورای تجربهنمی سلیم جامعه هم اصوالً به ما اجازه

و آن را به چالش  انتقاد بکنیمرسمی حاکم آموزش عالی ما ارزیابی، و دارالفنون تا به امروز، در ورای آن گفتمان 

عالی کم ن ماشین آموزشتولید کنید که نشان دهد چرخ ای داده هاییگویند که بکشیم. در بهترین حالت به ما می

طور که د. هماننده. در همین اندازه به ما اجازه میشود یکارروغنش کم است. یک مقداری باید دستباد است، 

خواهد که ما نقش گفتمان رسمی سیاسی هم دقیقاً از این مؤسسه و مؤسسات مشابه این از من و امثال من می

های بزرگ نهاد آموزش های متفکری که قرار است، استراتژیهای تعمیرکار را پیدا بکنیم. نه نقش استراتژیستتکنسین

 جا توضیح دهیم و یا به چالش بکشیم.طور تاریخی در اینرا به عالی

سیاستمداران  وی مردم در میان دانشگاهیان است. دانشگاهیان بیش از عامه ، وحاکم بر دانشگاه ،سوم گفتمان

کتاب دعوت به در  8برگر به تعبیر پیترلی و دانشگاه به چالش کشیده شود. شوند که نهاد علم و آموزش عانگران می
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 ،هم منافع مادی دارند اناینبا گله گرگ ها نباید وارد جنگ شد. چراکه . و ها هستندی گرگاینها گلهشناسی جامعه

  نقادی در این حوزه را نمی پذیرند.ها هم منافع نمادین منزلتی. این

 

 داندآموزش عالی را نامجاز می اندیشه پیرامون نهادطور ساختاری که بهدانشگاهی گفتمان  ابعاد

 شناسی شناسی و روشمعرفتاول:  بعد

در بستر قرن بیستم بود  بخشرهایی جنبشپوزیتیویسم یک . استپوزیتیویسم  عالی ایران،ارادایم مسلط آموزشپ

های فرهنگی و فکری هستند برای ها، جنبششناسیها و معرفتشناسیروش بخشی را ندارد.قابلیت رهاییکه دیگر 

چراکه در بافت تاریخی خود و در نفسه محافظه کار باشد. اصالح و تحول جامعه. هیچ جنبش معرفتی نداریم که فی

 دی، خودمیال 19و  18پوزیتیویسم در قرن  است. شکل گرفته اش با گفتمان رقیب و آرایش فرهنگی تاریخی تعامل

ترین نهکاراشود به محافظهی دوم قرن بیستم تبدیل میبیستم و در نیمه نترین خوانش ممکن بود. اما در قررادیکال

 پارادایمی که وجود دارد. 

 حرف بزن. و درست گوید دقیق که میراچ . تابدهم اصوالً بر نمی هیچ شکلی از نقادی جدی اصولی را این گفتمان

پارادایم این ، جور بیاید. آموختممتدها و فنونی که من در دانشگاه به عنوان رویکرد کمّی و آماری  بادرست یعنی 

ش، دانشگاه در ا ی جامعه در کلیتکه هیچ چیزی دربارهبه دلیل این .شودحمایت میتوسط گفتمان سیاسی حاکم 

گوید. در عین حال نمی سخنیش یا نسبت جامعه با دانشگاه یا نسبت نهاد آموزش عالی با کلیت تاریخ معاصر ا کلیت

های آکادمیکی است درواقع لفاظی، و حرف بزنید. علمی بنویسید. علمی بیاندیشید ، که علمیی علمییک پوستهبا 

سئولیت اجتماعی. برای فریب افکار عمومی. برای برای توجیه نیندیشیدن. برای توجیه وضع موجود. برای فرار از م

جا آن را گفته. من آن ،جا این را گفتهاین ،گوید ببینتا ب. گذاردمی کتاب روش تحقیق  کنار همنوع توجیه خود. هزار 

 . ..دانشمندم. من متخصصم

پرابلماتیک. هر نوع تفلسف. انتقادی و ؛ کندسرکوب میرا هر شکلی از اندیشیدن عنوان یک دانشمند متخصص به

گیری گفتگو یا یک گفتمان هر نوع سخن گفتن از حقیقت وجودی و هر نوع فهم دقیق مؤثر و مفید که منجر به شکل

عنوان بخش و رهایی بخش در مورد نهاد علم آموزش عالی شود. به همین دلیل دانشگاهیانی که کاسبی را بهتحول

د که این انتظار از او نکنهای نهاد آموزش عالی هم شدند. فراموش میوکراتتکن، ارزش غایب خودشان پذیرفتند

هیچ چیز دیگری هم نیست. ، پس او اگر این نباشد چراکهعنوان قهرمان فکری، یک انتظار عجیب و غریبی نیست. به

کند عالی را مجاز نمیی اندیشیدن نقادی آموزش شناختی اجازهبه هرحال این گفتمان دانشگاهی هم از لحاظ معرفت

 دهد.و هم به لحاظ صنفی فرهنگ دانشگاهیان ما این اجازه را نمی
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 دانشگاهی حیاتدوم:  بعد

تر دهد که ما نقد کنیم و مهماجازه نمی، تصوری که از زندگی، از شخصیت و انسان آکادمیک دارنددر این گفتمان 

 یو دکترر روز فوق لیسانس ه ؟نیفتاده است. چه بدی دارد گویند اتفاق بدی که در آموزش عالیها که میاز این

گوید آوریم. کی میهاشون پول در مینامهکنند. از پایاننویسند. به اسم ما مقاله چاپ مینامه میکنیم. پایاندرست می

های باشیم. تدریسهای مختلف داشته ها زیاد شده! مدام تو نوبت ایستادند که ما برویم کالسکالس اوضاع بد است؟

شود! سالی بیست هزار و سی هزار از این بهتر چی می ؟گویید وضع آموزش عالی بد استمختلف کنیم. چرا می

کنند. سؤالشان ها هم ارزش مادی و هم ارزش نمادین دارند برای ما تولید میگیرند و ایندانشجوی دکترا دارند می

مروت ؟ بازار دانشگاه رونق دارد. پول دارد. کسب و کار دارد. طبیب بیزنیداین است که شما دارید از چی حرف می

عنوان استاد به کنند.خواهد. درواقع دانشگاه خیلی وضعش خوب است. چون استادها دارند زندگی میخلق را بیمار می

نظام کنترل و  که زحمت جدی بکشند. چون نظام ارزشیابی نیست.دانشگاه منزلت دارند. حقوق دارند و بدون این

ی یکیفیت نیست و مشکالت دیگری که تحقیقات این مؤسسه و تحقیقات مؤسسات دیگر نشان داد، در چنین فضا

آیا ما مجاز  وال کهاین سپس  هستند.، جامعه، مردم و فرزندان ما بازنده نهاد آموزش عالی برنده استاد دانشگاه است.

 ای نیست.هستیم، چندان سؤال ابلهانهی نقد نهاد آموزش عالی به اندیشیدن درباره

 

 بخش دوم: ضرورت های نقد آموزش عالی 

کند تا نهاد علم آموزش عالی رو هستیم که ایجاب میهایی روبهها و بحرانچالش ،هاضرورتبا ، فعلی در شرایط

تک ما شمشیر علم بر تن تکبه اسم علم، هایی که یم. زخمهست ی دانشگاهی ما زخم خوردههمه را پرابلماتیزه کنیم.

ای که قربانی جامعهازمان بروکراسی ما و های ما، بیکاران ما، معتادان ما، دستگاه و سهای مجروح خانوادهبدن اند. زده

 است.نهاد علم آموزش عالی  بارهبنیادین درگواه این است که اکنون زمان اندیشیدن عمیق و ، است دانشگاه شده

دهد که نهاد آموزش عالی و تمام ابعاد، دانشی که امروزه شکل گرفته است، نشان می درحقیقت این است که 

تحقیقات نشان داد  که های علمی در ایران امروزمیزان اثربخشی پژوهش گزارشگر است نه سازنده. ویران ینهاد ،علم

ثربخشی را از تحقیقات کمترین ا زنیی علوم طبیعی، مهندسی و پزشکی در حوزهبلکه ی علوم انسانی، نه فقط در حوزه

نشان  که 1383در سال های اجتماعی های فرهنگی و سرمایهسنجش میزان سرمایهگزارش  یا علمی نداشته است.

 شود. های سنجش مسایل فرهنگی مشخص میبا شاخص های فرهنگی هر دوهای اجتماعی و سرمایهسرمایه داد

در شکل دادن یک و شکوفایی تفکر مستقل، انتقادی، و رشد در  یادگیرییاددهی، نه تنها در  ،آموزشو  دانشگاه

سالیان نسبت به و ی خود، به جامعه است، بلکه نتوانسته نسبتشهروند خالق، مسئول، پرسشگر. نه تنها موفق نبوده 

کشور  جواناناین شکست و رسوایی نهاد آموزش عالی است. چه بالیی سر  را حفظ کند. یتآن وضع حتی گذشته

 ی خواندن ندارند! ی گوش دادن ندارند. حوصلهحوصلهجوانانی که حتی  چه به آنها آموختیم؟ ؟آوردیم
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های پژوهش محور کردن آموزش عالی، به قیمت تخریب نهاد آموزش اساساً آموزش فراموش شده است. سیاست

این است  آن دارد. دلیل اتمامنناقص و  پذیری دانشگاهیعهاگر دانشجوی ما جام در آموزش عالی اتفاق افتاده است.

دلی برای جامعه . شودعاشقانه در کالی درس حاضر نمی. ه استکه استاد مسئولیت آموزش و یاددهی را نپذیرفت

گیری ؛ با پدیده شکلپور در کتاب دریغ از ایران که ویران شودبه قول آقای رفیع .سوزاند. غم جامعه را نداردنمی

ند. آن چند نفری هم که زرنگ ه ای زرنگ جامعه شدطبقه ءجز نیزدانشگاه  اناستادی زرنگ مواجه شده ایم. طبقه

تا سوزد، مان چند نفری که دلشان مییک فشار هنجاری شدید به ه ؛ شوندها نصیحت مینیستند، دائماً توسط زرنگ

 نگوید.چیزی کس هیچو  شوندهم خاموش  آنها

است اما برای آموزش عالی  هم بوده تدرس بندهبه نظر که البته های ارتباطی در جامعه ما گسترش تکنولوژی

های روزمره ها و درگیریها و سرگرمیجوییاین است که دانشجویان ما عموماً در جهت لذت اقعیتطور نبود. واین

مشارکت در حوزه ، دهندگسترش را  شان هویت شهروندی ینکهنه ا کنند.ها زندگی میخودشان دارند با این فناوری

 باشند.های دانشگاهی ارتقاء آموزش و یادگیری و یاددهی به فکریا  کنند، عمومی

ی اما درباره . پایان تاریخ سکوتدانم؛ ایران میی جامعه های ارتباطی را باعث توسعههایی فناوریاز یک جهت بنده

فرانکفورتی  یا و گراخواهم از یک منظر نخبهکند. نمیعلم، پیامدهایی برای آموزش عالی ایجاد میو نهاد آموزش عالی 

معیارهای از پیش تعیین خواهم بگویم تنها سؤال ببرم و نمیهرنوع تحول دموکراتیک شدن یا پویایی جامعه را زیر 

وضعیت فعلی که دچار آن شده ایم، به بگویم که خواهم می د دارد. اماوجو های واال، فرهنگ واالبرای ارزش ایشده

 ، افراط در امر مجاز است. 9رماسهابیورگن تعبیر 

کنیم، به ضد خودش تبدیل افراط می ر آندرست است که مجازیم آموزش عالی را توسعه دهیم. اما وقتی که د

شوند، بفرض کنید، که مراجع تقلید  شود.ها میی شدن معنایی نشانهها، منجر به تهانبوهگی مدارک، نشانهد. شومی

دهد. آموزش عالی را ما به این طریق ویران معنایش را از دست میرود، و مرجعیت زیر سؤال میاصل یگر هزار نفر. د

 ارزش شده است.بی حالکردیم. که طالیی را که به صورت ریگ بیابان در آمد، 

ل پیش، بیست سال امکان اندیشیدن را پیدا کردیم. ما ده سارو هستیم که باید بیاندیشیم. ما ما با وضعتی روبه

فقیر بود. ابزارهای مفهومی،  بسیاری آموزش عالی نداشتیم. آرشیو دانش ما متخصص در حوزهآموخته و پیش دانش

نکار اهم ارزش آن آمارها را اکه که بخوآن. من بیندرویکردهای ما، همان به تولید آمار و اطالعات محدود شده بود

المللی و یک گفتگوی تاریخی خواهم بگویم که امروز به ابزارهای مفهومی جدیدتری در یک گفتگوی بینمیکنم، 

بلکه ی علم را ممکن کرد، های اجتماعی ضرورت اندیشیدن دربارههای آموزش عالی، بحراننه تنها چالشلذا  رسیدیم.

نظران و کارشناسانی داریم که در جایگاهی قرار محققان و صاحب تر از آن ما امروزمهمو ، است ناپذیر کردهاجتناب

                                                      
9 Jürgen Habermas 
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ای خودشان را این تعریف کردند که موقعیت ها وظیفه و رسالت حرفهکه باید پاسخگو باشند و درواقع آن گرفته اند

 کنند. آموزش عالی را پرابلماتیزه 

ی المللی و مجموعههای سیاسی، بینبحران های دانشگاه وی اجتماعی، بحرانسرمایه ،های زیست محیطیبحران

ها بیشتر سر رو است و در آینده خیلی نزدیک این بحرانروبهبا آنها ی امروز ما های جدی که جامعهوسیعی از چالش

نه از . ای نهاد دانشگاه و آموزش عالی را نقد کنیمبه نحو جدی و دلسوزانهکند که ما باز خواهند کرد، ایجاب می

نبود. فقط ، و تأثیرگذار منظر ایدئولوژیکی که در این سی چهل سال اخیر رواج دادند خیر؛یا  استکه اسالمی  منظری

ها را درگیر نشد. دانشگاه فضای عمومی دراما این گفتارها به یک گفتمان جدی تأثیرگذار  کند.تولید گفتار توانست 

مجله درست کرد. ساخت، مؤسسه  ، برای خودگفتمان رسمی بروکراتیک -در فضای تکنوکراتیک  تنهانکرد. بلکه  خود

 کشد.ها و عملکردهای آن را به چالش نها و بحراکه بتواند نهاد آموزش عالی را در چالشبدون این

 

 آموزش عالی  در های انتقادیرویکرد

پیش از  بنده ی آن بحث شد که به نظرهای اخیر شکل گرفت و خیلی دربارهکه در دهه اولین گفتمان انتقادی

عنوان یک گفتمان انتقادی بحث خود را سازی و گفتمان اسالمی سازی بود. بهگفتمان بومیاز انقالب شکل گرفت، 

کند، یک آن حمایت میشروع کرد. این گفتمان که هنوز هم جاری و ساری است و به اصطالح گفتمان رسمی هم از 

ارتباط جدی و تأثیرگذاری ی نهاد آموزش عالی اما این گفتمان ناکارآمد شد. نتوانست با بدنه گفتمان انتقادی است.

کند. و نه تنها نتوانست بلکه یک نوع گفتمان مقاومت هم در درون نهاد آموزش عالی شکل داد. به این دلیل برقرار 

 سازی رسماً به عنوان گفتمان قدرت و گفتمان رسمی شناخته شد.میسازی و اسالکه گفتمان بومی

شبیه  تاحدودی. استگفتمان کاربردی سازی یا تجاری سازی یا مفاهیم مشابه این ،دومین گفتمان انتقادی

تبیین  درصدد ارائهکمتر است. گویی ی این رویکرد،بار ایدئولوژیکدارند.  هاییتفاوت امااست  (سازیبومیرویکرد قبلی )

سازی و مثل اسالمی سازی گفتمان بومی ماننداین گفتمان  .دوای دردی باشدعلم برای این است که است؛ تری عقالنی

عالی در ایران سازی ناظر بر کارکردهای مختلف نهاد علم آموزشکاربردییعنی شد و هرگز هم نخواهد شد. نکارآمدی 

ناظر بر  رهای واقعی اندیشه و تفکر و علم و معرفت و حقیقت نیست.معاصر و امروز نیست. ناظر بر فهم آن سازوکا

انسان نیست. ناظر بر رسالت دانشگاه، در پرورش انسان، در خلق سوژه در شکل دادن شهروند آکادمیک، در بالنده 

قدرت بلکه ناظر بر قدرت است. قدرت بازار یا درخوانش دیگر  های وجودی جامعه نیست.کردن و رشد دادن ظرفیت

سازند. تر میها با ماهیت دانشگاه سازگار نیستند و دانشگاه را از خود بیگانهکدام اینهیچ. تکنوکراسی و بروکراسی است

 حتی اگر درست انجام شوند. 

ما  کنون،توانیم نقد بکنیم. اگر نقدش مؤثر بود از همان دارالفنون تا دانشگاه را با گفتمان کاربردی سازی هم نمی

 .یمه ای کشورهای جهان ما این شعار را داداز همه چون بیش بودیم. جهانهای ی دانشگاهتر از همهیافتهتوسعه
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پذیری را رویم که مسئولیتدانشگاه نمیکنیم. تفکر شناسی، اخالق، رویم که تمرین صلح، زیباییدانشگاه نمی

چگونه راجع به تاریخ، انسان و فرهنگ  داشته باشیم.رویم که یاد بگیریم که انسجام گروهی بیاموزیم. دانشگاه نمی

ه که به بروکراسی و بازار ها ربط داشته باشد. دانشگاه قرار بودکه به انساناست بیاندیشیم. گویی دانشگاه ا قرار نبوده 

 که درخت داشته باشد.بدون این ،دهد. قرار بوده میوه داشته باشدسرویس 

های سیاسی، چپ، های ایدئولوژیکی که از ایدئولوژیایدئولوژیک است. گفتمانگفتمان ،سومین گفتمان انتقادی

ها، یکی از این گفتمان برای مثال آن را شکل دادند.فکران اند و اتفاقاً روشن فکرهایراست، میانه و ... شکل گرفته

دنبال این است که با انکار کل ه هم خوانی ندارد. بهای ما استگاهمی داند؛ با خگفتمانی است که اساساً علم را غربی 

 . درست کنددانشگاه گویی یک چیز جدیدی، 

ی دانشگاه در ایران معاصر توسعه ،های سوسیالیستی و مارکیستی که به طور تاریخی شکل گرفتندمثالً گفتمان

دانند و معتقدند که میرا یک نوع طفیلی امپریالیستی مدرن را بسط امپریالیسم دانستند و درواقع اساس دانشگاه 

ی متوسط شهری های سوسیالیستی ناسازگار است و بیشتر آن را نهاد طبقهدانشگاه با عدالت اجتماعی، با ارزش

آل احمد و شریعتی و دیگران، های ایدئولوژیکی یا نگاهاست.  داری جدید ی نظام سرمایهتوسعه از دانند که برآمدهمی

 ،دینی جایگزین هایکنند و و علم جدید را از منظر بایدهای سیاسی و اخالقی نقد میواقع مسأله دانشگاه  درکه 

نه به ید کار دارند و نه به تاریخ معاصر، و نه به ماهیت وجودی علم جد سیاسی و ایدئولوژیکی که خلق کردند.

ها کمکی به تمان انتقادی اینشناسی، گفنیست. از منظر مسأله مسأله کدامچراکه هیچ. های جامعه و دانشگاهواقعیت

اندیش، امکان مشارکت گفتگوی جمعی دانشگاهیان و کوبند و با نگاه مطلقبر طبل بایدها می زیرا تنهاد. کنمیما ن

 کنند.جامعه را بر سر وضعیت خودرا از ما سلب می

 

 

 بخش سوم: رویکرد انتقادی و زاویه مناسب در نقد آموزش عالی

نهاد آموزش عالی را نقد ای باید و از چه زاویهدر این بخش به این می پردازیم که کدام رویکرد را باید انتخاب 

  کرد؟

 .مسأله شناسی کنیمرا آموزش عالی  ،باید از منظر فرایندهای یادگیری، یاددهی ،نهاد آموزش عالی برای نقد

کارکردها و  وناظر به تولید علم و پژوهش  همه هیچکدام ناظر به آموزش نیستند. های انتقادی مطرح شده،گفتمان

های یادگیری و یاددهی، های آموزشی، ساحتکدام  ناظر به ساحت. هیچهستندعملکردهای ابزاری آموزش عالی 

های لت. گفتمانهای فضینه گفتمان های قدرت هستند،های انسانی آموزش عالی نیستند. در واقع، گفتمانتساح

های خود به عنوان بازوی عالی را در جهت هدفخواهند آموزشهایی هستند که مینه اندیشه. گفتمان و  ندهست ابزار
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از گفتمان ها، یا ی آن همه عالی اصالت، جایگاه و موقعیتی قایل باشند.که برای آموزشنه این ،خود به خدمت گیرند

 وکراسی و تکنوکراسی و نظام سیاسی...برگیرند یا از بازار سرچشمه می

ی عنوان یک فضا، یک فرهنگ، یک محیط زندگی، یک شیوهعلم بهو آموزش عالی، در حقیقت اما 

 است.های ذاتی و وجودی برخوردار ها و ارزشی بودن از اصالتتفکر و یک شیوه

از منظر  بدیهی است که، قایل نیستندکفتمان های مطرح شده، به دلیل اینکه برای آموزش عالی چنین جایگاهی 

خواهد ، میشودکنند. از این منظر که دانشجویی که وارد دانشگاه مینگاه نمیبه پدیده یاددهی -آموزش یعنی یادگیری

خواهد وارد فضای گفتگوی انسانی، اخالقی، اجتماعی، می کند. یک هویت جدید کسب کند.پذیری مجدد یک جامعه

های و رسالت ، باورهای جدیدهای جدیدشود تا بتواند ذهنیت جدیدی، موقعیت جدید، ارزشفرهنگی و معنوی 

زبانی، نقد و تفکر، مسئولیت جدیدی بیاموزد که براساس آن صلح و دوستی و عشق و مهربانی، همکاری، همدلی و هم

ها ری و یاددهی علم. اینجویی و فداکاری برای یادگیپذیری، تفکر مستقل، تفکر انتقادی، کنجکاوی و حقیقت

 خواهد وارد دانشگاه شود تا بتواند گوش دادن، سخن گفتن، نوشتن، ارتباط برقرار کردنمیاوست. های وجودی ارزش

 ها و مفاهیم، ارزش اصیل و ذاتی قایل شود.تا برای واژهرا فرا گیرد، 

به همین دلیل انسان  .کننددانشگاه نگاه نمی کنند. بههای انتقادی  موجود به علم نگاه نمیاز این زاویه گفتمان

کنند و درواقع فرضشان این نیست که دانشگاه کنند و انسانیت را از نهاد دانشگاه حذف میرا از دانشگاه حذف می

 هاست. انسان های وجودیه تعالی و ارتقاء ارزشبرای خودشکوفایی، خودتحقق بخشی، خودابرازگری. برای کمک ب

کند و یا به سیاست و حکومت. ای است که یا به بازار خدمت می، ابزار سادههای انتقادی موجودگفتمانگاه در دانش

که ی اینش برپایها های اصیل و انسانیفاقد هرنوع ارزش انسانی و اخالقی اصیل دیگری است یا به عبارتی ارزش

نه  شود.و تکنوکراسی خدمت کند، سنجش می چقدر توانسته به بازار خدمت کند و یا چقدر توانسته به بروکراسی

ایجاد پرورش دهد. چقدر توانسته عشق به یادگیری ایجاد کند. تمنای یادگیری که چقدر توانسته درخت علم را ینا

هیجان و  ،لذت ،به همین دلیل فضایی که در آموزش عالی کشور ایجاد شده یک فضای کسب و کار و بازار کند.

وزی و غم دانش، غم یادگیری، غم این فرزندان، غم این جوانان را خوردن از آموزش عالی حذف دلسگرایی است. مادی

 شده است. 

گرا شدند. چون گفتمان رسمی این های ارتقاء را ببینید. اگر استادان ما به تعبیر تحقیقات موجود مادیفرم

، است چون معیارهای ارتقاء شغلی شدهاست، کند. اگر آموزش حذف شده کند. تأکید میگرایی را بازتولید میمادی

آن هم نه پژوهیدن، کاویدن و پرسشگری کردن، نه یک گام به جلو برداشتن. ادای فرمالیسم  معیارهای پژوهش.

 پژوهشی را در آوردن. نه از حقیقت. از فضیلت و اخالق سخن گفتن. نه! 

ی بروکراسی دانشگاه! زش است. نه در توسعهدر آمو ،دهد که راه ارتقاء پژوهشکتاب پژوهش علم توضیح می

 ی آموزش است.گوید دانشگاه یک وظیفه دارد. آموزش درست. پژوهش میوهمی
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جویی اگر حقیقت اگر ما توانستیم دانشجویانمان را طوی پرورش دهیم که انگیزه پیدا کنند برای یادگیری، یاددهی.

ی انسان بودن و دانشگاهی بودن را توانستیم در فرایند وظیفه و کنجکاوری و پرسشگری، خالقیت، مسئولیت و رسالت

در آن ،بخشیم، تحقق سازی کنیمدرونی ،های آکادمیک انجام دهیمپذیری آکادمیک و در شکل دادن هویتجامعه

 . آفریندکند. میکند. خلق میرود و پرسش میانسان عاشق راه خودش را میچراکه صورت دیگر هیچ چیز الزم نیست. 

انسان آکادمیک، عشق به یادگیری ـ یاددهی  ،کتابخانه نیست. کامپیوتر نیست. دانشگاه دانشگاه ساختمان نیست.

می با افتخار،  بندهی کارشناسی را ویران کردیم. دانشجوی ما چه کار کردیم؟ دورهاما است. عشق به اندیشیدن است. 

براستی این چه وضعیتی است.  دهم.درس نمی کارشناسیی ند. من دورها من فالن و فالن یدانشجوهای دکترگوید 

  ساله ..کند که دختر و پسرهای جوانی دارم، هجده، نوزده نمی افتخار  کسهیچ

 عالی در آموزش آن است. ، پرابلماتیک آموزشعالی را نقد کنیمآموزش خواهیمبه همین دلیل اگر می

دانشجویان ما فرایند آموزش، یادگیری و یاددهی را خوب تجربه کنند  ؛یک راه وجود دارد تنهابرای ارتقاء پژوهش 

و در فرایند آموزشی و یادگیری و یاددهی مهمترین اصل، اصل انگیزش است. اصل عشق است. اصل تعلق به دانش 

 کنیم. هویت دانشگاهی پیدا توانیم ربط دانش را بفهمیم. بکه این است. تعلق به اندیشیدن است.

 

 جمع بندی 

 کنند.دعوت میبه سکوت ما را  و ،داندبه نقادی میهای موجود ما را نامجاز بسیاری از گفتماندر فضای کنونی، 

 و عالی را نقد کنیم، رویکرد،دارند. اگر بخواهیم آموزش تیمشکالخود ، ندشکل گرفت هایی که برای نقادیگفتمان

ی دانشگاه در ایران حداقل و ایده ، زاویه پژوهش بوده کنون نقد کرده ایمای که تا مهم است. زاویه بسیارزاویه دید ما 

حاکم های انتقادی گفتمان بای پژوهش، زاویهچراکه  ی اخیر براساس پژوهش سامان پیدا کرده است.دو دهه طی

امروز در  است. امانبوده  ندارند، و دال مرکزی گفتمانشان ی یادگیری و یاددهی رایک دغدغههیچ همنوا هستند.

 باید از این زاویه مسأله آموزش عالی را در ایران نقد کنیم. قرار داریم کهموقعتی 

 

 


