
ماكس وبر؛ نخستين متفكري كه به مساله دانشگاه پرداخت
فراستخواه : يكي از كساني كه نخستين مباحث اساسي و استرس زا را در مورد دانشگاه مطرح كرد، ماكس وبر است. او در 1918 در دانشگاه مونيخ بحث علم به مثابه يك حرفه را مطرح مي كند و مي گويد كه دعوتي در دانشمند 
وجود دارد كه گويي فراخوانده شده به زيست جهان مردم. يعني دانشمند مي خواهد به زندگي مردم روانه شود تا جهان اجتماعي را تنظيم مجدد كند. وبر همچنين معتقد است دانشگاهيان آلمان در معرض از دست دادن هويت 
دانشگاهي خودشان هستند. بعد از او ياسپرس در هايدلبرگ در دوره نازي ها ايده دانشگاه را مطرح مي كند و از تماميت فرهنگ آكادميك دفاع مي كند و مي گويد فرهنگ دانشگاهي يعني پي جويي حقيقت بدون قيد و شرط. 

؟؟؟؟

سياستنامه پنجشنبه 28 بهمن 1395، 18جمادي االول 1438، 16 فوريه 2017،  سال چهارد                     هم، شماره 123748 info@etemadnewspaper.ir

دانش�گاه ايراني دچار بحران اس�ت. اين 
را حتي نهادهاي رس�مي نيز پذيرفته اند. 
برگ�زاري همايش بدون دكت�ر، فرهنگ دانش�گاهي و 
نهادينه ش�دن گفتمان علم در دانشكده علوم دانشگاه 
تهران نشانه اي آش�كار از اين اعتراف است. البته حرف 
اساس�ي در اين همايش يك روزه كه بخش نخس�ت آن 
به سخنراني هاي مرسوم رسمي اختصاص داشت را بايد 
در پنل ه�اي تخصصي آن كه عصر همايش برگزار ش�د، 
مي ش�نيديم، اين در حالي است كه متاسفانه اين پنل ها 
به طور موازي برگزار مي شد و مخاطبان نمي توانستند از 
همه مباحث پژوهشگراني كه در اين زمينه كار كرده اند، 
بهره مند شوند. با وجود اين در گزارش حاضر كوشيديم 
بخش هاي مهمي از پنل فس�اد علمي و يك سخنراني از 
پنل چالش هاي فرهنگ دانش�گاهي در ايران را پوشش 
دهيم. در پنل فساد علمي عباس كاظمي و حسن محدثي 
درباره پديده زش�ت و ش�ايع توليد كاذب علمي سخن 
گفتند و مقصود فراس�تخواه نيز در بحث خود از كسوف 
فرهنگ دانشگاهي در ايران سخن گفت و داليل مهمي 

در به وجود آمدن اين وضعيت بر شمرد:

عباس كاظمي
استاد و پژوهشگر علوم اجتماعي و مطالعات فرهنگي

توليد علمي كاذب

عباس كاظمي سخنران نخست اين پنل بود كه با موضوع ساز 
و كار توليدات كاذب دانشگاهي در ايران سخنراني كرد. وي 
در آغاز به دو پروژه كه در س��ال هاي اخي��ر راجع به آنها كار 
مي كند اشاره كرد و گفت: يكي از اين پروژه ها تقلب علمي كه 
دو سال است، در اين زمينه كار مي كنم و ديگر اينكه در اين 
دو س��ال با يك پايان نامه نويس مصاحبه هاي سريالي انجام 
داده ام و در ط��ول اين م��راودات و مصاحبه ه��ا اطالعاتي از 
تحوالت زندگ��ي او، ارتباطش با مش��تريان و ب��ازار كارش 
استخراج كردم. البته امروز صبح تصميم گرفتم به هيچ كدام 
از اين دو موضوع نپردازم و به موضوعي فراتر از آن بپردازم كه 
راهكارها و راهبردهاي آن را پيش تر در جلس��اتي با مديران 
بيان كرده ام. در اين جا قصد من اين است كه از مدل تحليلي 
حرف مي زنم كه بر اس��اس آن بتوانيم پدي��ده توليد علمي 
كاذب )fake scientific production( را توضيح دهيم. 

هدف من دفاع از دانشگاه است
عباس كاظمي با اش��اره به انتقاداتي ك��ه در طول انجام اين 
پروژه ه��اي علمي به او ش��ده گفت: در اين يكي-دو س��ال 
تذكراتي در مورد اين ش��نيده ام كه آيا ما مي توانيم دانشگاه 
را مورد انتقاد قرار دهيم؟ ايشان مي گويند طرح اين مباحث 
درست نيست و نبايد به اين شكل به دانشگاه حمله كرد و آن 
را مورد نقد قرار داد. اما من با اين نوع نقد همدل نيس��تم زيرا 
هدف ما دفاع از دانش��گاه اس��ت و نه نقد آن. هدف ما از نقد 
دانش��گاه، دفاع از دانشگاه است و اين افراد هستند كه بايد از 
دانشگاه بروند. هدف ما از نقد از بين بردن بنياد دانشگاه نيست. 
به نظر من دانشگاه بر خالف بسياري ديگر از نهادها، توان خود 
انتقادي را دارد، امري كه گروه هاي ديگر ظرفيت آن را ندارند. 
كاظمي در ادامه ب��ا تاكيد بر اينكه پدي��ده تقلب علمي كه 
برخي با عنوان فس��اد علمي از آن ياد كرده اند، بيش از آنكه 
فكر مي كنيم به ما نزديك است، گفت: برخي محققان درباره 
پديده فساد علمي يا تقلب علمي چنان بحث مي كنند، انگار 
از امري دوردس��ت س��خن مي گوييم، در حال��ي كه اين امر 
موضوع عجيب و دور از دس��تي نيس��ت، كنار ما است و در 
همين نزديكي ما رخ مي دهد. حتي گاهي در كارگاه ها 
و كالس هاي درس وقتي در م��ورد اين موضوع حرف 
مي زنم، مي بينم آدم هايي كه كنار من نشسته اند، لبخند 
غريبي مي زنند و اين اشاره اي است به اينكه آنها نيز درگير 

اين موضوع هستند. 
توليد و بازتوليد كاذب

اين پژوهش��گر علوم اجتماعي در ادامه 
تكراري بودن منابعي كه اين پايان نامه ها 
و مقاالت علمي و كارهاي درسي كاذب 
به آنه��ا ارجاع مي دهند، اش��اره كرد 
و با تاكيد بر اينكه اي��ن پايان نامه ها، 
مق��االت، كاره��اي درس��ي و حتي 
كتاب هاي��ي ك��ه توس��ط ديگ��ران و 
براس��اس منابعي قالبي و كاذب نوشته 
مي شود، گفت: با يكي از پايان نامه نويسان 
صحبت مي ك��ردم، مي گفت از 30 مقاله اي 
كه ب��راي مرجع دانلود ك��ردم، 27 تاي آنها 
تكراري بود. يعني معلوم نيس��ت اصل اين 
مطالب كجاس��ت. اما در كنار توليد كاذب 
از مفه��وم چرخه توليد علم��ي كاذب نيز 
مي توان سخن گفت. منظور از اين مفهوم 
مدلي اس��ت كه مي تواند پديده فرهنگي 

مورد بحث را توضيح دهد. وي سپس با اشاره به اينكه مفهوم 
چرخه را براي توضيح اين پديده فرهنگي مناس��ب مي داند، 
گفت: استوارت هال و همكارانش از مفهوم چرخه ياد مي كنند 
و مي گويند فرهن��گ و پديده هاي فرهنگ��ي را بايد در يك 
چرخه توضيح دهيم. يعني اوال زنجيره اي از عوامل و نه يك 
علت خاص براي پديد آمدن يك امر فرهنگي وجود دارد. ثانيا 
اين مجموعه عوامل به شكل خطي توزيع نمي شوند، بلكه در 
يكديگر تاثير مي گذارند و از طريق ارتباط با يكديگر آن پديده 
فرهنگي را شكل مي دهند. كاظمي گفت: بر اين اساس وقتي 
مي گوييم چرخه فرهنگي توليد كاذب صرفا با كس��اني كه 
مقاالت و كتاب ها را مي نويسند سر و كار نداريم يا صرفا سراغ 
كساني كه اين مقاالت براي آنها نوشته مي شود، نمي رويم، يا 
شيوه هاي توليد اين مقاالت را به تنهايي در نظر نداريم، بلكه 
سمت مجموعه اي از عوامل مي رويم كه در تعامل و مناسبت با 
يكديگر در يك چرخه و منظومه اين پديده را شكل مي دهند. 
در اين نگاه پايان نامه نويسي استعاره اي است از مجموعه اي 
از توليدات كاذب مثل كتاب، مقاله، كنفرانس، سخنراني و... 
كه اگر در چرخه مورد نظر بررسي شود، وجوه گوناگون اين 

پديده را نشان مي دهد. 
مولفه هاي چرخه توليد فرهنگي 

كاظمي سپس به مولفه هاي چرخه توليد فرهنگي از منظر 
استوارت هال و همكارانش پرداخت و گفت: مولفه نخست در 
اين مفهوم بازنمايي است. مفهوم بازنمايي نزد استوارت هال 
به اين معناست كه پديده پايان نامه نويسي و خود مفهوم توليد 
علمي چگونه در ايران بازنمايي مي شود. به كمك رسانه ها يا 
اشخاص يا شبكه هاي مجازي؟ مولفه دوم توليد است، يعني 
يك پايان نامه ي��ا مقاله چگونه توليد مي ش��ود. بايد در نظر 
داش��ت كه اين مولفه را براي هر پديده فرهنگي مي توان در 
نظر گرفت و به اين پرداخت كه سازو كار توليدش چيست؟ 
مولفه سوم مصرف است. مولفه چهارم هويت و مفهوم پنجم 
انتظام )regulation( است، منظور از انتظام اين است كه 
چه نوع ضوابطي حول اين پديده شكل گرفته است. بنابراين 
براي توضيح يك پديده فرهنگي به جاي ايجاد رابطه خطي 
بين عناصر يك ميدان يا دايره يا چرخه را در نظر مي گيريم كه 

مولفه هاي مذكور در آن نقش آفريني مي كنند. 
نگاه پارادوكسيكال به پايان نامه

كاظمي در ادامه به مولفه بازنماي��ي پرداخت و گفت: وقتي 
ازبازنمايي صحبت مي كني��م، در معناي مطالعات فرهنگي 
بحث توليد معنا مطرح مي شود. يعني چگونه چيزي به اسم 
پايان نامه يا كتاب يا مقاله معنا پيدا مي كند و وارد نظام درك 
و ادراكي آدم ها مي ش��ود؟ خود پايان نامه نويسان اين پديده 
را چطور بازنمايي مي كنند؟ در بررس��ي روشن مي شود كه 
پايان نامه به صورت پديده كامال متناقضي درك مي ش��ود. 
پايان نامه از يكسو به عنوان مادر مقاالت و كتاب هاست. غالب 
دانش��جويان فكر مي كنند كه پايان نامه امر مهمي نيست و 
صرفا يك مرحله گذر است. اس��تادان و دانشگاه نيز چندان 
اهميتي به پايان نامه نمي دهند. از س��وي ديگر پايان نامه ها 
خيلي مهم هس��تند. يعني از اوايل دهه 1380 پايان نامه ها 
از مهم ترين منابع براي پذيرش هيات هاي علمي دانشگاه ها 
ش��دند. يعني اين پايان نامه ها براي استادان تبديل به رزومه 
مي شود. كاظمي گفت: در زمينه بازنمايي همين قدر بس كه 
اگر سراغ موسسات مشاوره برويم، نمي گويند كه اين كارها 
زش��ت و بي اخالقي است، اصال اينها خودش��ان را به عنوان 
موسساتي كه كار خالف مي كنند، معرفي نمي كنند، بلكه اين 
خودشان را به اسم يك دانشگاه بازنمايي مي كنند. خودشان 
را دپارتمان بندي كرده اند ودر هر دپارتمان دانشجو و هيات 
علمي جذب مي كنند و آگهي استخدام دارند و مي گويند ما 
مشاوره مي دهيم و ش��ما را كمك مي كنيم. يعني بازنمايي 
خيلي منفي از آن در جامعه ارايه نمي دهند. رشد روز افزون 

اين موسسات گوياي اين امر است.  
سازوكار توليد پايان نامه

كاظمي مولفه دوم اين چرخه را توليد خواند و گفت: اين مولفه 
به اين موضوع اشاره دارد كه اين پايان نامه ها توسط چه كساني 
توليد مي شوند. با برخي از اين موسسات مصاحبه كرده ايم و 
آنها را مطالعه كرده ايم. يكي از اين موسسات ساالنه 4 ميليارد 
تومان گردش مالي دارد و اين به اندازه بودجه پژوهشكده اي 
است كه من در آن كار مي كنم. جالب است كه برخي مديران 
اين موسسات استادان دانشگاه يا حق التدريسي هاي دانشگاه 
هستند. برخي از آنها حتي استادان رسمي دانشگاه هستند. 
يعني اين پايان نامه ها در گروه ها تصويب مي شود و به كمك 
خود استادان به موسسات پيشنهاد مي شوند و استاد مذكور 
از دو جا بابت يك پايان نامه پول مي گيرد! وي گفت: غالب اين 
موسس��ات به ديتا بيس هاي عظيم دسترسي دارند. يكي از 
دانشجويان مي گفت خودم 3000 پايان نامه دارم. او مي گفت 
اين ديتابيس را از انقالب گرفته ام. كل ديتابيس يك دانشگاه 
بزرگ از دانشگاه خارج شده است. دو بار داده هاي ايران داك 
خارج ش��ده و حاال در اختيار اين موسس��ات است. بنابراين 
اين موسس��ات به داده ه��اي غني براي تولي��د اين مقاالت 
و پايان نامه ه��ا و كتاب ها دسترس��ي دارند. اين موسس��ات 
بنگاه هاي اقتصادي قدرتمند هس��تند و بدن��ه اي كه از آن 

استفاده مي كند، دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه هاي 
بزرگ هستند كه با حق الزحمه اي ناچيز و در شرايط نامساعد 
كار مي كنند. البته االن به دليل س��ر و صداها، اين موسسات 
مخفي شده اند. بخش��ي از اين پايان نامه ها توسط اشخاص 
نوشته مي ش��ود. يكي از سرگرمي هاي خوب دانشجويان در 
خوابگاه هاي ما اين است كه پايان نامه مي نويسند. ايشان هيچ 
ش��يوه اي براي امرار معاش ندارند و از اين راه بهره مي گيرند. 
برخي تمام وقت، برخي پاره وقت، برخي حتي شاغل هستند 
و منابع مالي شان كافي نيست يا براي دانشجوياني كه در اداره 

شان كار مي كنند، پايان نامه مي نويسند. 
راه هاي توليد پايان نامه

كاظمي تاكيد كرد: شكل توليد نيز به چند شيوه است. گاهي 
آن ديتا بيس ها به يكباره يا تك تك فروخته مي شود. خريد 
پايان نامه از يك انتش��اراتي يا يك كافه، يا يك زيراكس��ي يا 
موسس��ه دارالترجمه امكان پذير اس��ت. در اين حالت مثال 
يك پايان نامه در رشته علوم انساني به صورت آماده، حول و 
حوش يك موضوع مثال راجع به خريد زنان فروخته مي شود. 
فروش��نده وقتي موضوع را مي شنود، مثال 5 پايان نامه با اين 
مشخصات به خريدار معرفي مي كند و او نيز متناسب با هزينه 
و ارتباط آن پايان نامه را مي خرد. راه دوم كه بيش��تر از سوي 
موسسات مشاوره اي انجام مي شود، تركيب چند پايان نامه و 
ادغام آنها به صورت يك پايان نامه جديد است. راه سوم نوشتن 
پايان نامه در قالب كپي پيست ها و تركيب هاي عجيب و غريب 
و داده سازي است. يعني كسي كه مي نويسد تحقيق نمي كند، 
بلكه داده سازي مي كند. يكي از كساني كه داده سازي مي كرد، 
به من مي گفت در تخيل خودم مخاطب فرضي مي سازم و از 

او پرسش مي كنم و او جواب مي دهد!
رزومه، مدرك دانشگاهي را بي ارزش كرده است

كاظمي در ادام��ه به مولفه مصرف كنن��ده پرداخت و گفت: 
امروز با پديده اي مواجه هستيم كه آنها را دانشجويان جديد 
مي خوانم. اينها صرفا بيكاران يا فاسدان دانشگاهي نيستند. 
اين دانش��جويان جديد به عنوان مصرف كنندگان هستند. 
دانش��جويان جديد ش��اغل، كارمند، زنان خانه دار، مديران 
دولتي، مقامات و رتبه هاي سياس��ي هستند كه به هر دليلي 
وارد دانشگاه ش��ده اند. اينها اقتضاي ش��ان اين است كه كار 
دانشگاهي ش��ان را به بيرون بدهند. اگر بخواهيم به مصرف 

بپردازيم، مقوله استادان دانشگاه هم وارد مي شوند، استاداني 
كه كارهاي ش��ان را به ديگران مي دهند زيرا فرصت ترجمه و 
تاليف ندارند. وي عنصر بع��دي را هويت جديدي خواند كه 
حول اين پديده شكل مي گيرد،هويتي كه حول مفهوم رزومه 
شكل مي گيرد. رزومه يكي از مفاهيمي است كه دو دهه پيش 
آرزوي افراد بود و االن به پديده زندگي روزمره بدل شده است. 
امروز رزومه تبديل به پديده ضروري زندگي روزمره مردم شده 
است. همه بايد رزومه داشته باشند. اين امر همچنين به مولفه 
انتظام يا قانونگذاري بر مي گردد. ادارات براي كارمندان شان 
قوانيني گذاشته كه ارتقاي ش��غلي ايشان را منوط به رزومه 
پر و پيمان كرده اند. بخش عمده اي از كس��اني كه پايان نامه 
مي خواهند، دبيران آموزش و پرورش و كارمندان ساير نهادها 
هستند. به همين خاطر امروز اين پديده ديگر فساد دانشگاه 
نيست، فساد جامعه است. مديري كه كتاب الزم دارد يا يك 
دبير آموزش ك��ه مي خواهد ارتقا بگيرد، به كتاب و مقاله نياز 
دارد. رزومه يك هويت جديدي را ش��كل داده و به بي اعتبار 
ش��دن مدارك دانشگاهي منجر شده است. كاظمي در پايان 
گفت: اما اين عناص��ر چگونه به هم گره مي خورند و چقدر به 
خود آموزش عالي باز مي گردد. اينكه استاد دانشگاه حتما بايد 
مقاله بدهد يا دانشجوي فوق ليس��انس بايد حتما مقاله اش 
چاپ ش��ود. اينها بر مي گردد به مساله انتظام يا قانونگذاري. 
در نتيج��ه پديده فرهنگي كه اس��مش را توليد علمي كاذب 
مي خوانيم، پديده اي است كه بايد در چرخه اي فهم شود كه 
شامل عناصري هستند كه در هم تاثير مي گذارند. اين مولفه ها 
با يكديگر گره مي خورند و با هم اين پديده را به وجود مي آورند.

مقصود فراستخواه 
استاد و پژوهشگر دانشگاه

آشنايان غريبه

فراستخواه در آغاز تاكيد كرد كه بحث او تيپ ايده آل فرهنگ 
دانشگاهي اس��ت و به وام گيري مفهوم تيپ ايده آل فرهنگ 
دانش��گاهي از ماكس وبر تاكيد كرد و گفت: يكي از كساني 
كه نخستين مباحث اساسي و استرس زا را در مورد دانشگاه 
مطرح كرد، ماكس وبر است. او در 1918 در دانشگاه مونيخ 
بحث علم به مثابه يك حرفه را مطرح مي كند و مي گويد كه 

دعوتي در دانش��مند وجود دارد كه گويي فراخوانده شده به 
زيس��ت جهان مردم. يعني دانش��مند مي خواهد به زندگي 
مردم روانه شود تا جهان اجتماعي را تنظيم مجدد كند. وبر 
همچنين معتقد است دانشگاهيان آلمان در معرض از دست 
دادن هويت دانشگاهي خودشان هستند. بعد از او ياسپرس 
در هايدلبرگ در دوره نازي ها ايده دانشگاه را مطرح مي كند و 
از تماميت فرهنگ آكادميك دفاع مي كند و مي گويد فرهنگ 
دانش��گاهي يعني پي جويي حقيقت بدون قيد و ش��رط. او 
مي گويد حقيقت را به خاطر خود حقيقت بايد پي جويي كرد. 
البته ياسپرس به خاطر اين سخن هزينه نيز مي دهد. اين را در 
كانت نيز مي بينيم، او مي گويد ما براي امور خودمان به دليل 
علمي نياز داريم و دانشگاه براي اين است كه براي كارها دليل 
بياورد. با پي جويي اين فرهنگ دانش��گاهي مي بينيم كه در 
كيمبريج فرهنگ دانش��گاهي را يك اجتماع خودحكمراني 
از دانش��مندان معرفي مي كند. بنابراين از نظر من فرهنگ 
دانشگاهي يك هويت معرفتي است. فرهنگ دانشگاهي توان 
»n  ام« عادت واره هاي ذهني كس��اني اس��ت كه در دانشگاه 
هستند. فرهنگ دانشگاهي يك امر ساختني اجتماعي است. 

علم، هويت مستقل معرفتي دارد
فراس��تخواه تاكيد كرد: عل��م يك هويت مس��تقل معرفت 
ش��ناختي دارد و خدمتگ��زار تئولوژي نيس��ت. البته نافي 
آن نيس��ت، اما با آن رابط��ه افقي دارد. در عل��م همواره يك 
پويايي و زندگي وجود دارد. همچنين فرهنگ دانش��گاهي 
يعني خاطره تاريخي علم يعني س��قراط، كپرنيك، گاليله و 
دكارت. با خاطره ها فرهنگ دانشگاهي به وجود مي آيد. خيام 
دانش��مندي كه معادالت رياضي را ابداع كرده است و خيام 
دانشمند در قرن نوزدهم كشف شد و پيش از آن خيام شاعر 
را ما مي ش��ناختيم. در ايران غالمحسين مصاحب اين خيام 
دانش��مند را در آثار غربيان ديد. وقتي مشي و زندگي علمي 
غالمحس��ين مصاحب را بررس��ي كردم، ديدم كه او با خيام 
مصاحب شده اس��ت و با خيام توانس��ته زندگي علمي خود 
را شكل دهد. فراس��تخواه برخي از سرمايه هاي فرهنگي كه 
فرهنگ دانشگاهي را بر مي سازد، تجسديافته خواند و گفت: 
فرهنگ دانشگاهي يعني كساني به دليل دانش و صالحيت 
و س��ليقه اي كه دارند، يك س��رمايه فرهنگي دارند و ميدان 
دانش��گاهي به تعبير بورديو با اين سرمايه ها شكل مي گيرد. 
بخشي از اين سرمايه فرهنگي نهادينه شده است، يعني هيات 
علمي و مدرك و رتبه بن��دي و... وجود دارد. همين طور اين 
فرهنگ دانشگاهي عينيت پيدا مي كند. همچنين علم به مثابه 
يك حرفه، احساس رسالت اجتماعي و نقش روشنفكري دارد. 
همچنين علم به مثابه يك سبك زندگي را بايد در نظر گرفت. 

طلوع فرهنگ دانشگاهي در ايران
فراستخواه در بخش ديگري از سخنانش گفت: در آسمان نسل 
نخست دانشگاهي در ايران اين فرهنگ دانشگاهي طلوع كرد. 
يعني دانشگاه از اول كج و معوج نبود، اول درست بود و ما آن را 
كج كرديم. مثال استاد راهنماي دكتر منوچهر ستوده در همين 
دانش��گاه بديع الزمان فروزانفر بود. ستوده مي گويد وقتي در 
كالس فروزانفر مي نشستم، احساس مي كردم خط ممتدي 
از اين كالس تا جندي ش��اپور وجود دارد. اين همان فرهنگ 
و هويت دانشگاهي است. او اين احساس را از سبك زندگي، 
انضباط و منش و اخالق فروزانفر درك مي كرده است. ستوده 
زيرنظر فروزانفر درباره قالع اسماعيليه در سلسله جبال البرز 
پايان نامه نوشته است. بدون ستوده نمي توان از فرهنگ ايراني 
گيلكي صحبت كرد. فقط از آستارا تا آسترآباد او 10 جلد است. 
يعني از توان n ام ستوده فرهنگ دانشگاهي ايراني پديد آمد. 
وي گفت: اما اين فرهنگ كه در آسمان نسل اول طلوع كرد، 
فرصت نيافت در زمين تاسيس شود و نهادينه شود. فرق اين 
فرهنگ با فرهنگ دانشگاهي انگلستان يا فرانسه اين است كه 
در اين جا فرهنگ دانشگاهي در آسمان درخشيد و در زمين 
فرصت چنداني نيافت كه ساخت مند شود و به صورت يك نهاد 
تبلور يابد و يك شاكله اجتماعي پيدا كند. نهاد )تعبيري كه 
استاد غالمحسين صديقي در برابر institution پيشنهاد 
كرد( زماني تاسيس مي شود كه شيوه هاي عمل و قواعد و فكر 
و احساس نسبتا پايدار و برقرار شوند. نهاد با وضع قراردادي 
نهاد نمي شود و غير از ارگانيزاسيون است. وقتي نهاد به وجود 
مي آيد، وجوه ال��زام آوري براي زندگي ايج��اد مي كند. نهاد 
بازتابي از حوزه هاي معنايي به شكل پايدار است. به اين معنا 

فرهنگ دانشگاهي در آسمان نسل اول 

ما درخشيد اما مستعجل بود و نهادينه نشد. 
كوتاه مدتي علت نهادينه نشدن فرهنگ دانشگاهي

فراس��تخواه عل��ت نهادينه نش��دن فرهنگ دانش��گاهي را 
كوتاه مدت بودن جامعه خواند و گفت: در نتيجه اين فرهنگ 
در س��ير تحولي خودش نتوانست زيست اجتماعي دانشگاه 
را متبلور كند و نهادينه ش��ود. من 5 نسل در اين صد سال را 
تصور كرده ام: نخست نسل اس��تادان استادان است، كساني 
كه در 1299 و 1300 اس��تاد دانشگاه بودند و هنوز دانشگاه 
تهران به اين شكل تاسيس نشده بود، مثل فروزانفر، نفيسي، 
رشيد ياسمي، فروغي، سياس��ي و... دوم نسل استادان مثل 
محمد باقر هوش��يار و غالمحسين صديقي است. نسل سوم 
شاگردان بالفصل اين استادان است، مثل سنايي، ساروخاني، 
توسلي و...، نسل چهارم را نسل اين سوي مه خوانده ام، يعني 
كساني كه استخدام شان يا سال هاي پاياني قبل از انقالب بود 
يا سال هاي اول انقالب. ايشان تا بجنبند اتفاقاتي افتاد و انقالب 

شد و... نسل پنجم را نسل در حال ظهور خواندم. 
كسوف فرهنگ دانشگاهي

وي در پايان گفت: تفاوت نس��ل ش��اگردان بالفصل و نسل 
اين س��وي مه در اين است كه فرهنگ دانشگاهي براي نسل 
شاگردان بالفصل امري برفراز آسمان ولي قابل رويت بود كه 
البته هنوز در زمين مستقر نشده بود، اما براي نسل اين سوي 
مه، غبار و مه سبب شده كه فرهنگ دانشگاهي كسوف كند. ما 
االن دچار كسوف فرهنگ دانشگاهي هستيم. چه چيز سبب 
شده فرهنگ دانشگاهي آن س��وي مه و غبار زمان و حوادث 
بماند؟ نخست به اين خاطر كه عقيده و ايدئولوژي وارد حوزه 
علم ش��د، دوم غلبه امر سياس��ي بر امر آكادميك بود، سوم 
پوپوليسم است، يعني تودگي به جاي سازمان يابي اجتماعي 
دانشگاه را تس��خير كرد، چهارم اينكه علم دچار نفرين نفت 
ش��د، علت پنجم دولت است، س��اخت دولت در ايران است، 
يعني بروكراس��ي و ديوانساالران بر دانشمندان غلبه كردند، 
علت ششم بي ثباتي مديريت هاي دانشگاهي بود، علت هفتم 
كژتابي هاي پول اس��ت، پول به دانشگاه آمد و به جاي اينكه 
وسيله اي براي مبادله شود، به عنوان امري اصيل وارد زندگي 
علمي ش��د و بحث بنگاهداري دانش��گاهي را پديد آورد. در 
جامعه اي كه هنوز از داشتن اشباع نشده است، مشكل دارد. 
علل ديگر مثل فرس��ايش ذهني و درماندگي آموخته است. 

همچنين ما به نام بومي كردن، مصايب زيادي براي دانشگاه 
پديد آورديم.

حسن محدثي 
استاد و پژوهشگر علوم اجتماعي

فرآيندهاي زوال اخالق حرفه اي در ميان استادان دانشگاه

حس��ن محدثي در آغاز بحث خود را مبتني بر تجربه زيسته 
و مطالعه اي كه درباره فساد دانشگاهي داشته خواند و گفت: 
حدود 17-16 سال يعني از سال 1369 تاكنون در دانشگاه ها 
تدريس مي كنم. در اين سال ها با وضعيت آسيب زايي مواجه 
شده ام كه براي دانشگاه بسيار خطرناك است. تمركز عمده ام 
روي استادان دانشگاه بوده است. ما معلمان دانشگاهي معموال 
وقت��ي در كنار هم قرار مي گيريم و با ه��م حرف مي زنيم، از 
وضعيت دانش��جويان شكايت و شكوه س��ر مي دهيم. اما در 
تجربه ساليان متعدد دريافته ام كه اگر معلم در كالس چيزي 
قابل عرضه داشته باشد، مي تواند كالس خوبي را تجربه كند. 
چرا كه دست كم در هر كالسي چند دانشجو هستند كه اهل 

كار و گفت وگو و تالش هستند. 
مخاطرات زيست دانش پژوهانه

محدثي در ادامه گفت: در طول اين سال ها من با فرآيندهايي 
مواجه بودم كه مخرب پديده زيس��ت دانش پژوهانه اس��ت. 
هر حرفه اي يك قواعدي دارد و كس��اني ك��ه وارد آن حرفه 
مي شوند، به طور طبيعي با آن قواعد آشنا مي شوند. نكته اي 
كه بر آن تاكيد دارم اين است كه در بسيار موارد رعايت قواعد 
از س��وي اس��تادان جنبه صوري دارد. اگر اين اجرا يا ايفاي 
نقش همراه با ش��يوه اي از زندگي نباش��د، هرگ��ز آن قواعد 
دروني نمي شود و به ش��كل صوري رعايت مي شود. مشكل 
جدي اين اس��ت كه در هر قلمرويي از فعاليت ما هميش��ه 
بر سر دو راهي هايي هس��تيم، دو راهي ميان قواعد اخالقي 
و ملزومات يا مطالبات عملي. متاسفانه اين مطالبات عملي 
در برابر قواعد اخالقي قرار مي گيرند. مثال استاد دانشگاه بايد 
بر يك س��ري قواعد و اصول پايبند باشد اما در شرايط عملي 
وضعيتي پديد مي آيد ك��ه او را در يك دو راهي قرار مي دهد 
كه نمي داند چه كار كند. آيا بايد به آن قواعد اخالقي زيست 
يك استاد پايبند باشد يا مصلحت علمي را برگزيند. مثال در 
دانش��گاه هاي غيرانتفاعي با اين تجربه مواجه هس��تيم كه 
وقتي پايان ترم نزديك مي شود و دانشجو اگر بخواهد از پايان 
نامه اش دفاع كند، ويژگي هاي الزم براي رساله خوب را ندارد 
و اگر هم دفاع نكند، بايد چند ميليون پول پرداخت كند. اين 
جا استاد دانش��گاه درگير آن دو راهي مي شود و در بسياري 

موارد به شرايط عملي تن مي دهد. 
مناسك پايان نامه

محدثي در ادام��ه به دو فرآيند كه زيس��ت دانش پژوهانه را 
تهديد كرده اشاره كرد و گفت: فرآيند اول صوري شدن نظام 
دانش است يعني تمام ويژگي هاي رسمي يك نظام آموزشي 
س��ر جاي خودشان هست اما به تدريج اين قوانين و قواعد از 
محتواي خود تهي مي شوند. فرآيند دوم مناسكي شدن نظام 
دانشگاهي است. يعني در نظام دانشگاهي بسياري از مراحل 
آموزش��ي و حرفه اي تبديل به مناسك ش��ده است. يكي از 
مهم ترين مناس��ك، دفاع از رساله است. علم در اين مناسك 
قرباني اول است. در بسياري از اين مناسك كار علمي صورت 
نمي گيرد. قرباني دوم در مناس��ك دفاع دانشجو است. بارها 
مواجه بوده ام با استادان و همكاراني كه اصال رساله را نخوانده 

بودند يا راهنمايي نمي كردند. 
 ترجيح مطالبات عملي بر اخالق حرفه اي

وي در بخش ديگري از س��خنانش گفت: در چنين بس��تر و 
ساختاري تمام مطالبات عملي زندگي روزمره در دانشگاه از 
ما مي خواهد كه اخالق حرفه اي را رعايت نكنيم و مطالبات 
عملي را ترجيح دهيم. در مصاحبه هايي كه در اين زمينه انجام 
داده ام، مطالبي ديده ام كه نشانه يك نوع زندگي دانش پژوهانه 
نيس��ت. برخي از آنها شرم آور است. مثال اس��تاد از دانشجو 
خواس��ته براي اينكه نمره بگيرد، برايش يك دس��ت كت و 
ش��لوار بگيرد. اينكه مقاله و پايان نامه تقلبي بنويسد، نمونه 
خوب است. حتي گاهي خواست هاي ضد اخالقي هم هست 
كه از بيان آن شرم دارم. در طول 13 سالي كه دانشجو بودم، 
برخي تجربه ها را با چش��م خودم ديدم و عبور كردم. 7 سال 
در دانش��گاه تهران درس خواندم و تجربه هايي داشته ام كه 
برخي قابل بيان نيست. شخصا شاهد روابطي بودم كه ربطي 

به مسائل علمي نداشت. 
تجاري شدن، علت فساد دانشگاه

محدثي گفت: معضل جدي اعالم اين خطر است كه استادان 
دانش��گاه ما زندگي دانش پژوهانه ندارند. براي اينكه متلزم 
باش��يم به اصول حرفه اي رش��ته مان و تحت تاثير مطالبات 
عملي قرار نگيريم دو راه حل به نظر مي رس��د. نخست اينكه 
استاد بايد زندگي دانش پژوهانه باشد و دانش پژوهي در همه 
زندگي او ساري و جاري باش��د. زندگي دانش پژوهانه شيوه 
خاصي از زندگي است و شيوه هاي ويژه و آداب و ارزش هاي 
خاص خ��ودش را دارد كه او را از زندگ��ي غيردانش پژوهانه 
متمايز مي كند. زندگي دانش پژوهانه اختصاص به اين ندارد 
كه من صرفا دانشجو باشم. بسياري از استادان كه در دانشگاه 
هس��تند، زندگي دانش پژوهانه ندارند و نمايش دانشمندي 
مي دهند و زيست و زندگي ش��ان دانش پژوهانه نيست. وي 
راه حل دوم را ايجاد ساختارهاي دانشگاهي مساعد با زندگي 
دانش پژوهانه خواند و گفت: بس��ط شتابزده و تجاري شدن 
دانشگاه ها مانع از ش��كل گيري زندگي دانش پژوهانه است. 
نه ساختارهاي مساعد زندگي دانش پژوهانه وجود دارد و نه 

همكاران ما براي چنين زيستي تربيت شده اند.
 بنابراين به نظر مي رس��د كه االن دانشگاه هايي داريم كه تا 

حد زيادي عاري از محتوا ش��ده اند. اي��ن وضعيت با اين 
ش��يوه شتابناك دانشگاه وضع دانش��گاه را بدتر و بدتر 
مي كند و چنين دانشگاهي در معرض فساد است زيرا 
همه آن قواع��د حرفه اي به تدريج از دس��ت مي روند. 
استاداني كه در چنين شرايطي تالش مي كنند شرايط 
زيست دانش پژوهانه را حفظ كنند، به تدريج منزوي تر 
مي ش��وند و از بازي هاي دانش��گاهي طرد مي شوند و 

نقش هايي كه بايد ايفا كنند، از دست ايشان 
گرفته مي ش��ود و ديگ��ر نمي توانند در 
دانش��گاه تاثيرگذار باش��ند. محدثي 

در پايان گف��ت: برخي اس��تادان و 
روش��نفكران در جامع��ه ما مثل 

استاد ملكيان مي گويند براي 
تغيير بايد انسان سالم داشته 
باشيم و فقط بايد انسان تغيير 
كند، م��ن تعريضي ب��ه اين 

ادعاي ايشان دارم و معتقدم يك 
استادي كه به تنهايي و در يك ساختار 
فاسد زندگي دانش پژوهانه داشته باشد، 
در س��اختارهاي فاس��د به فرد منزوي 
بدل مي شود. تنها راه ايستادگي، اول 
مقاوم��ت ف��ردي و دوم جلوگيري از 

تجاري شدن شتابزده دانشگاه است.

آكادمي

علم يك هويت 
مستقل معرفت 

شناختي دارد 
و خدمتگزار 

تئولوژي 
نيست. البته 

نافي آن نيست 
اما با آن رابطه 
افقي دارد. در 

علم همواره 
يك پويايي و 
زندگي وجود 

دارد

هدف ما از نقد 
از بين بردن 

بنياد دانشگاه 
نيست. به نظر 

من دانشگاه 
بر خالف 

بسياري ديگر 
از نهادها، توان 
خود انتقادي را 
دارد، امري كه 

گروه هاي ديگر 
ظرفيت آن را 

ندارند

دانشگاه از اول 
كج  و معوج نبود!

فراس�تخواه: دانشگاه از 
اول ك�ج و مع�وج نب�ود، 
اول درس�ت ب�ود و م�ا 
آن را ك�ج كردي�م. مث�ال 
اس�تاد راهنم�اي دكت�ر 
منوچهر ستوده در همين 
بديع الزم�ان  دانش�گاه 
فروزانف�ر ب�ود. س�توده 
مي گوي�د وقتي در كالس 
فروزانف�ر مي نشس�تم، 
احس�اس مي ك�ردم خط 
ممت�دي از اي�ن كالس تا 
جندي شاپور وجود دارد. 
اين همان فرهنگ و هويت 

دانشگاهي است.

دانشجويان 
جديد

كاظمي: امروز با پديده اي 
مواجه هس�تيم ك�ه آنها 
را دانش�جويان جدي�د 
مي خوان�م. اينه�ا صرف�ا 
فاس�دان  ي�ا  بي�كاران 
دانش�گاهي نيستند. اين 
دانش�جويان جدي�د ب�ه 
عن�وان مصرف كنندگان 
دانش�جويان  هس�تند. 
جدي�د ش�اغل، كارمند، 
زن�ان خان�ه دار، مديران 
و  مقام�ات  دولت�ي، 
رتبه هاي سياسي هستند 
ك�ه ب�ه ه�ر دليل�ي وارد 
دانشگاه ش�ده اند. اينها 
اقتضاي ش�ان اين اس�ت 
كه كار دانشگاهي شان را 

به بيرون بدهند.

محسن آزموده

 عباس كاظمي، مقصود فراستخواه، حسن محدثي و داود حسيني
در همايش »بدون دكتر«، فرهنگ دانشگاهي و نهادينه شدن گفتمان علم

نقد دانشگاه دفاع از آن است

دانيال شايگان / اعتماد

محدثي:  معض�ل جدي اعالم اين خطر اس�ت كه اس�تادان 
دانش�گاه ما زندگ�ي دانش پژوهان�ه ندارند. 
برخي اس�تادان و روش�نفكران در جامعه 
م�ا مثل اس�تاد ملكي�ان مي گوين�د براي 
تغيير بايد انس�ان س�الم داشته باشيم 
و فقط بايد انس�ان تغيي�ر كند، من 

تعريضي به اين ادعاي ايش�ان دارم 
و معتقدم يك استادي كه به تنهايي 

و در يك ساختار فاسد زندگي 
دانش پژوهانه داش�ته باشد، 
در ساختارهاي فاسد به فرد 

منزوي بدل مي شود.


