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جناب دکتر! در شبکه هاي اجتماعي متني کوتاه 
از شما دست به دست مي شود که در آن از تجاري 
ش�دن »آموزش عال�ي« و »آم�وزش و پرورش 
عمومي« گفته  و نوشته ايد اين دو نهاد تبديل به 
تجارتخانه شده  اند؛ لطفًا کمي بيشتر در اين باره 

توضيح دهيد. 
من حداقل 10 سال است که در زيرمجموعه وزارت علوم 
کار مي کنم و تا حدودي با ساختار آن آشنا هستم. نمي دانم 
واقعاً چطور ممکن خواهد بود اي��ن وزارتخانه با ابزارهايي 
که انتخاب کرده است، بتواند اهداف نظام را برآورده سازد. 
بعضی از  اين ابزارها معيوب و بعضي ها از اس��اس فس��ادزا 
هس��تند. مثاًل يکي از ابزارهايي که روي آن تأکيد بس��يار 
وجود دارد مقاالت ISI اس��ت. م��ا اين مق��االت را آنقدر 
برجس��ته کرده ايم که به عنوان متر و معيار از آن استفاده 
مي کنيم، دانش��جو و استاد را به س��مت اين مقاالت سوق 
مي دهيم و هي با آمار آن فخر مي فروشيم، مرتب هم براي 
اينکه خود را خيلي پر کار و موفق جلوه دهيم گزارش آن را 
به رهبري مي دهيم که ايشان هم حتي صدايشان درآمده 
است و متوجه شده اند برخي ها دارند کار صوري مي کنند و 
به صراحت گفتند اين خوب است اما مالکم نيست. سازوکار 
ابزار ISI را اگر شما مطالعه کنيد متوجه خواهيد شد که اين 
بيش از آنکه يک مکانيسم علمي باش��د، صنعت پول پارو 
کردن اس��ت که برخي از داخل با همدستي مافياي خارج 
از کشور در پاکستان، هندوستان و مالزي دست به دست 
مي کنند. علني مي گويند آقاي استاد اگر مي خواهي استاد 
و دانشيار بشوي و پايه ات را ارتقا دهي بايد 500، 1000 يا 
2000 دالر در سال خرج کني که مقالهISI چاپ کني! همه 
هم مي دانيم که اين ISI هيچ مبنايي ندارد. اين چرا بايد در 
شوراي تحول علوم انساني و شوراي عالي انقالب فرهنگي 
و. . . پذيرفته ش��ود؟ مگر مي ش��ود ابزاري را که از اس��اس 
مبتني بر مسائل فسادآور است، به گونه اي در سازوکار علم 
کشور جا کنيم و بعد هم بخواهيم با اتکا به آن به آرمان ها و 

اهدافمان برسيم؟
مديريت دانشگاه ها را هم که هي دائماً با سليقه سياسي چپ 
و راست مي کنيم. من به اين باور رسيده ام که هر چند جناح 
چپ و راست ممکن است در مباني سياسي اختالف هايي 
داشته باشند، اما وقتي در سيستم آکادميک قرار مي گيرند 
در رويه مديريتيشان هيچ تفاوتي ديده نمي شود و همان 
رويه هاي مشکل دار و مشکل زاي س��ابق را ادامه مي دهند 
و هي طرح مي نويس��ند و طرح تصوي��ب مي کنند، بدون 
اينکه فايده اي داشته باش��د! بعضاً هم شبکه هاي در همه 
تنيده اي ايجاد کرده اند که رسماً بيزينس مي کنند. مثاًل در 
جشنواره اي علمي، چند نفر که با هم رفيق هستند مي آيند 
يک نفر را که هيچ مايه علمي هم ندارد اول اعالم مي کنند و 
200 ميليون به او هديه مي دهند. آن آقا هم به جبران اين، 
يک طرح از فالن مرکز به آنها مي دهد که 300ميليون سود 
دارد. من خودم شاهد چنين ماجرايي بوده ام. اين اگر واقعاً 

تجارت نيست پس چيست؟ 
از آموزش وپ�رورش ه�م اس�م آورده اي�د. آنجا 

چطور؟
من دوتا از فرزندانم در مدارس تحت نظر آموزش وپرورش 
درس مي خوانند. از همين حيث تا حدودي با اين وزارتخانه 
و مسائل آن درگير هستم. در اين 20 سال اخير استخدام 
معلمان اگر نگويم ناممکن، تقريباً ناممکن ش��ده اس��ت. 
مراکزي که معلمان را هم تربي��ت مي کردند پس از اينکه 
مدتي حذف شدند، حاال با سازوکاري سليقه اي شروع به کار 
کرده اند که اصاًل مثل سابق تربيت معلم نمي کنند. در اين 
مدارس خبري از مهارت ها و سازوکارهاي پداگوژي و تربيتي 
که معلمان بنا به اقتضاي معلمي بايد بياموزند، نيست. تازه 
همين ها را هم که به اصطالح دارند آماده معلمي مي شوند، 

استخدام نمي کنند. 
از طرفي مدارس غيرانتفاعي را هم راه انداخته اند که روشن 
نيست مجوزهاي آن را چطوري و به چه کساني مي دهند و 

چه افرادي دارند تربيت نسل فرداي اين کشور را به دست 
مي گيرن��د. در واقع آموزش وپرورش��ي که دولت��ي بوده و 
مي بايست  روي آن نظارت ش��ود تا تعليم و تربيت جامعه 
به درستي انجام شود، با اين مدارس از زير نظر خارج شده 
اس��ت و حاال معلوم نيس��ت چه اتفاقي دارد آنجا مي افتد. 
اين مدارس عمدتاً هم از معلمان حق التدرس��ي اس��تفاده 
مي کنند و حقوقش��ان را هم نمي دهند يا مث��اًل کم و زياد 
يا س��الي يکبار مي دهند! خب اين معلم که اينطور حقوق 
مي گيرد ديگ��ري انگي��زه اي دارد که با ج��ون و دل براي 
تربيت بچه ها وقت بگذارد؟ وقتي طرف يک ميليون و 200 
حقوق مي گيرد، آن هم اگر بگيرد، مجبور اس��ت به خاطر 
دغدغه هاي معيشتي اش برود تدريس خصوصي و آموزشگاه 
که اين آموزشگاه ها خودشان جريان ديگري دارد که نظام 
آموزش و پرورش کشور را فشل کرده اند! خب از اين بلبشوي 
آموزش و پرورش و آموزش عالي چه مي خواهيم دربياوريم؟ 
رسماً در اين دو نهاد که قرار است در کنار هم موتور محرکه 

جامعه باشند، سکته ايجاد شده است. 
البته م�ن فک�ر مي کنم اي�ن بيزينس که ش�ما 
مي گوييد، جنبه منفي قضيه اس�ت در حالي که 
اگر در ريل خودش قرار بگيرد، خيلي هم مناسب 
است. کما اينکه خيلي از کشورهاي غربي با همين 

علم سودهاي کالني مي کنند. 
بله دقيقاً.  مثاًل انگلس��تان را اگر نگاه کنيد 100سال قبل 
محصوالت بس��ياري را به تمام دنيا صادر مي کرد اما االن 
نگاه کنيد ديگر کمتر کارخانه اي جز هواپيماسازي و بعضاً 
کشتي سازي در انگلستان وجود دارد. تقريباً چيزي توليد 
نمي کند که بخواهد بفروشد در عوض يکي از صنعت هاي 
بزرگ انگلستان »علم« است. علم و دانش را پکيج مي کند و 
مي فروشد. همين زبان انگليسي را شما ببينيد چطور براي 
آنها منبع درآمد شده است. در انگليس مدارسي وجود دارد 
که مثاًل س��ه ماه دوره فش��رده مي گذارند و 20 تا 30 هزار 

پوند از طرف مي گيرند. در اين دوره ها برخي مردم انگليس 
اتاق هاي خانه ش��ان را به زب��ان  آموزها اج��اره مي دهند. 
زبان آموزها صبح ها کالس مي روند و شب ها با اين خانواده 
صحبت مي کنند تا مهارت هاي speakingشان قوي شود. 

يعني زبان و علم را کاال کرده اند و آن را تجارت مي کنند. 
جناب دکتر! قبول داريد که يک�ي از ضعف هاي 
بدنه  دانشگاهي ما و شايد عاملي که مانع تحوالت 
اساسي مي شود ناکارآمدي ساختار بروکراتيک 
دانشگاه است. حاال چه در داخل فضاي علمي و 
گروه ها که من شنيده ام اساتيد اصالً در گروه هاي 
آموزشي بحث علمي نمي کنند و صرفاً به کارهاي 
روزمره دانش�گاه مي پردازند و چه در س�اختار 
اداري که واقعًا موجب فرسايش انگيزه و روحيه 

دانشجويان مي شود. 
بله با شما موافقم. ش��ما اگر نهاد دانش��گاه ها و مؤسسات 
مختلفي را که زير نظر وزارت علوم هستند در اکناف کشور 
رصد کنيد متوجه خواهيد ش��د که اينه��ا تبديل به بنگاه 
کارآفريني ش��ده اند. طرف هيچ جا کار پي��دا نمي کند در 
دانش��گاه اس��تخدامش مي کنند! مثاًل االن در پژوهشگاه 
خود م��ا 100هيئت علمي داري��م اما نزديک ب��ه 500 تا 
600 نفر آدم آنجا کار مي کنن��د! يعني به ازاي هر يک نفر، 
پنج نفر کارمند، کارشناس و نيروي خدماتي مي خواهيم؟ 
تازه با اين همه وقتي مي خواهي يک برگه تايپ کني، هيچ 
کس نيست و بايد بدهي بيرون انجام دهند! چرا اين اتفاق 
افتاده است؟ چون به دانشگاه به چشم بنگاه کارآفريني نگاه 
کرده ايم. نهادهاي دولتي براي آنکه نوعي اش��تغال کاذب 
ايجاد کنند هي آدم اس��تخدام کرده اند! نه فقط دانش��گاه 
بلکه کل دولت وضعيتش همين اس��ت، ژاپن ب��ا 150 يا 
140 ميليون جمعيت کاًل 400 يا 500 هزارتا کارمند دارد 
آن وقت ما با 80 ميليون نفوذ جمعيت، 5 ميليون کارمند 
داريم! بماند که ديگر اين حقوق بگيرها راندمانشان چقدر 
است! خب وضعيت داد مي زند که در اين سيستم عقالنيتي 
وجود ندارد. اگ��ر عقالنيتي وجود داش��ت مي آمد مثاًل 5 
ميليون بودجه را بين 5 ميليون آدم تقس��يم کند که آخر 
هم دولت از راندمان کاري کارمندان ناراضي باش��د و هم 
کارمندان از وضعيت حقوقي شان يا 5ميليون را بين 50نفر 
تقسيم مي کرد که هم مشکالتشان و وضعيت معيشتشان 
بهتر باش��د و هم راندمان کارش��ان باالتر باشد؟ دانشکده 
جامعه شناسي دانش��گاه بريس��تول کاًل هفت يا هشت تا 
هيئت علمي، ح��دود 110 تا 120 دانش��جوي دکتري و 
فوق ليسانس و 200 تا 300 تا ليسانس داشت با اين وجود در 
اين دانشکده کاًل يک نفر دفتردار و دو نفر هم براي کارهاي 
دفتري حضور داشتند. يعني آن دانشگاه با آن عظمت کاًل 
سه نفر نيرو داش��ت و جالب اين اس��ت که بودجه اش هم 
بيشتر از بودجه دانشگاه هاي ما است. اينها نشان مي دهد 
برنامه ريزي منابع مالي و انساني ما کاماًل غلط است و اصاًل 
به روز نيست. من معتقدم اين وضعيت زياد دوام نمي آورد 
و در آينده اي نزديک چه بخواهيم و چه نخواهيم چيزي که 
امروز از دانشگاه و پژوهشگاه مي بينيم از بين خواهد رفت و 
تمامي اين دانشگاه هاي قارچي فاتحه اش خوانده مي شود. 
آن وقت اس��ت که اين همه آدمي که اس��تخدام کرده ايم 
مجبور مي شوند بروند دنبال خلق شغل ها و کارهاي جديد، 
درست مثل زنان روستايي که وقتي س��اختار روستا رو به 
اضمحالل رفت و روستايي ها به شهرها آمدند مجبور شدند 
از کارهاي سنتي مثل قاليبافي دست بکشند و به مشاغل 

جديدي روي بياورند. 
ساختار آينده دانشگاه ها به چه صورتي خواهد 

بود؟
به نظرم دس��تاوردهاي IT فرصت هايي ايجاد خواهد کرد 
که نتيجه اش تغيير ساختار امروزي دانشگاه خواهد بود. از 
طرفي عده اي از جمعيت هم مهاجرت معکوس به روستاها 
خواهند داشت. ديگر اينکه فکر کنيم دولتي وجود دارد که 
اين دولت بخواهد به 3 تا 4 ميليون نفر حقوق بدهد، وجود 

نخواهد داشت. اگر مي خواهيم اين تغييرات مثل سيل ما را 
غافلگير نکند و ما را با خود نبرد بايد از همين امروز در مراکز 
تصميم گيري اتاق هاي فکري با حضور انديشمندان تشکيل 
شود، البته شايد تشکيل شده باش��د و من بي خبر باشم و 
اينها از همين امروز بينديش��ند که که ما نهايتاً با دانشگاه 
مي خواهيم، چه کنيم؟ سرانجام اين کنکور مي خواهد چه 
شود؟ هر سال 3ميليون آدم هي مي روند امتحان مي دهند، 
يک ميليون يا 2 ميليون مي روند ليسانس و فوق ليسانس 
مي گيرند که آخرش چه ش��ود؟ اساس��اً نظام آکادميک و 
علم با همه  پستي ها و بلندي هايش بايد مورد تأمل جدي 
قرار بگيرد. ما که اقتصاد کشورمان تک محصولي است، در 
سال هاي اخير با اين چالش مواجه شده ايم که همين تک 
محصول هم دارد محدود مي شود؛ اصاًل محدوديت نه، فکر 
کنيد االن تمام شده است و ديگر نفت و گاز نداريم، خب در 
آينده مي خواهيم با چه چيزي کش��ور را بگردانيم؟ منابع 
ثروت خود را در حوزه آکادميک چطور مي خواهيم بازنمايي 

کنيم؟ اين نيازمند آينده پژوهي و تأمالت جدي است. 
درباره فساد در نهاد علم به نظر می رسد بخشي از 
آن به خاطر انسان ها و بخشي به خاطر نوع دانشي 
اس�ت که مانع فس�اد نمي ش�ود. يعني منظورم 
دانشي است که به انسان دانش�گاهي، اخالق را 

نمي آموزاند. 
درباره افراد به نظرم آدمي که يک مقدار با تفکر و با حقيقت 
تفکر نسبتي داشته باشد، اگر اهل خالف هم باشد نمي تواند 
اينطور بي محابا خالف کند. تفکر جدا از ايمان، تدين و اعتقاد 
به قيامت و معاد بازدارندگي ايج��اد مي کند. در يک رمان 
ايتاليايي که يادم رفته است نويسنده اش که بود، داستاني را 
از دوره فاشيست و موسيليني در ايتاليا نقل مي کند. در آن 
رمان آمده که وقتي بسياري از روشنفکران و نويسندگان با 
نظام موسيليني همراهي نمي کردند و مردم را به مخالفت 
مي خواندند، دستگاه امنيتي تصميم گرفت آنها را شناسايي 
و دس��تگير کند. همه  نيروهاي زبده خ��ود را جمع کرد و 
به اينها مأموريت داد با مطالعه آثار روش��نفکران، آنهايي 
را که سر منش��أ ضديت با موسيليني هس��تند، شناسايي 
کنند. اين تيم هر روز کتاب هاي روش��نفکران را مي خواند 
و گزارش تهيه مي کرد و در نهايت مثاًل از 70 روش��نفکر، 
50 نفر را به عنوان ضد فاشيس��ت که حتماً بايد دستگير 
شوند، معرفي کردند. اينها که دستگير ش��دند، از آن تيم 
امنيتي هم تقدير مي ش��ود اما بعد از مدتي 20 نفر از افراد 
آن تيم يکي يکي مي آيند و به بهانه هاي مختلف اس��تعفا 
مي دهند. سيس��تم تعجب مي کند که چ��را اينها اينطور 
کردند و بعد از آن موفقيت دارند از سيستم خارج مي شوند. 
مشکوک مي شوند و دستور مي دهند اينها را زير نظر بگيرند 
و ته قضيه را دربياورند. مي بينند همه  اينها که يک زماني 
خودشان مأمور بودند تا روشنفکرها را شناسايي کنند، حاال 
صبح ها از خانه مي روند کتابخانه و مي خوانند و مي نويسند 
و خودشان تبديل به نويسنده و روشنفکر شده اند! در واقع 
اين رمان مي خواهد بگويد هر کسي کک خواندن و نوشتن 
در او بيفتد و نسبتي با تفکر در او ايجاد شود ناخودآگاه مثل 
آن قطره هاي آبي که سنگ سخت را سوراخ مي کرد، تبديل 
به عنصر متفکر و انديش��مند مي ش��ود. حاال حرف همين 
است. اينها اگر واقعاً نسبتي با »نون و القلم« داشته باشند 
نمي توانند و نمي شود به اين راحتي فساد کنند و ميليارد 

ميليارد بيت المال را بخورند!
اما درباره اينکه مي گوييد دانش ها مانع فس��اد نمي شوند، 
متوجه منظورتان نشدم. مثاًل در جامعه شناسي که رشته 
تخصصي بنده است، اصالت با جامعه است يعني اگر کسي 
واقعاً جامعه شناس��ي و بينش آن را وجدان کرده باش��د، 
متوجه خواهد بود که تنها نبايد به سود خود فکر کرد و بايد 
منافع جامعه را در نظر داشت. اتفاقاً يک جامعه شناس شيوه 
زندگي اش بايد به نوعي باشد که از نهادهاي جامعه و بن مايه 
جمع و جامعه صيانت کند. حاال اگر نشد به اين معنا نيست 

که در اين دانش فساد است. 
منظورم اين نبود. به عنوان مثل حضرت امام)ره( 
در آن سخنراني در جمع طالب که به جهاد کبير 
ش�هرت دارد مي فرمايند اگر در کن�ار اين علوم 
اخالق نياموزيد و خودسازي نکنيد، همين علوم 
باعث فساد شما و جامعه خواهد شد. شايد اين را 
بتوان به دانشگاه هم گفت که دانشگاه، درس ها و 
کالس ها را خالي از هر گونه معنويت کرده است و 
صرفاً خواسته است به چند درس انديشه اسالمي 
و نهج البالغه و تفس�ير قرآن جب�ران کند، ولي 
هيچ  کدام از اينها دردي دوا نمي کند و دانشجوها 
بيشتر به چشم کمکي براي ارتقاي معدلشان نگاه 

نظام فعلی آموزش عالی ناگزیر از بین خواهد رفت
نگاهي انتقادي به سرچشمه هاي »جوشش دانش« در گفت وگو با دکتر سيدجواد ميري

88498476گام دوم 

» نياز کش�ور به جوش�اندن چش�مه  دانش « از گنج هاي کمتر توجه ش�ده، در متن بيانيه گام دوم است که رهبر 
انقالب نه  تنها در اين بيانيه بلکه بارها و بارها از آن به عنوان وس�يله  عزت و قدرت کش�ور ن�ام برده اند. هر چند 
امروز دانشمندان و فيلسوفان علم، روش هاي توليد علم بس�يار متفاوت و متنوعي را ذکر مي کنند اما همچنان 
دانشگاه و نهاد آموزش و پرورش را مي توان سرمنشأ اصلي چش�مه  دانش در جامعه ايراني دانست. جوشش اين 
سر منشأ براي آنکه مداومت يابد، نيازمند نقد و اصالح مداوم اس�ت. از همين رو  با دکتر سيد جواد ميري در باب 

دانشگاه و نهاد آموزش وپرورش به گفت وگو نشس�ته ايم تا ضمن نقد و بررسي وضعيت امروز از تجربيات جهاني 
بشنويم. دکتر ميري که خود تحصيلکرده رشته جامعه شناسي در دانشگاه بريستول انگليس و ادبيات عرب در 
دانشگاه گوتنبرگ س�وئد مي باشد، معتقد اس�ت در آينده اي نزديک و با رش�د فناوري هاي IT ديگر چيزي که 
امروز از دانشگاه و پژوهش�گاه مي بينيم از بين خواهد رفت و اگر نمي خواهيم س�يل اين تغييرات ما را غافلگير 
کند بايد ب�ا تفکري آزاد و نقادانه مس�ائل را تحلي�ل کنيم. ماحصل اي�ن گفت وگو در ادامه تقديمتان مي ش�ود.

اين سيس�تم، ليس�انس، فوق ليسانس و 
دکت�ري را تنه�ا ب�ه چش�م ي�ک عنوان 
مدرک نگاه مي کن�د و هي�چ نظارتي هم 
بر همين مدرک هايي ک�ه مي دهد ندارد! 
بعضي اوقات که ب�راي داوري پايان نامه ها 
دعوت مي ش�وم، کاماًل مش�هود است که 
هي�چ نظ�ارت آکادميک�ي وج�ود ندارد

دس�تاوردهاي IT فرصت هاي�ي ايج�اد 
خواهد کرد که نتيجه اش تغيير س�اختار 
امروزي دانش�گاه خواهد ب�ود. از طرفي 
عده اي از جمعيت هم مهاجرت معکوس 
ب�ه روس�تاها خواهن�د داش�ت. ديگ�ر 
اينکه فکر کني�م دولتي وج�ود دارد که 
اي�ن دول�ت بخواهد ب�ه 3 ت�ا 4 ميليون 
نفر حقوق بدهد، وجود نخواهد داش�ت

محمدصادق عبداللهي
    گفت و گو

مي کنند و در عمل مني که چهار س�ال يا 
شش سال در دانشگاه درس مي خوانم هيچ 
منش و انسانيتي از قبل ساختار دانشگاه به 

دست نمي آورم. 
اين را مي توان عميق تر بحث کرد و اينطور پرسيد 
که آيا اساساً علوم اکتسابي حاال چه دانشگاهي و چه 
حوزوي انسان را آدم مي کند؟ اين پرسش بنيادي 
هميشه در تاريخ مطرح بوده اس��ت که اگر انسان 
بخواهد به آدميت برس��د با اينکه برود صرف و نحو 
يا فلسفه يا هر دانشي را بياموزد به هدف مي رسد؟ 
اين وجود دارد و پوش��يده نيس��ت که اگر انسان با 
تفکر و تأمل همنشيني پيدا کند اين تفکر و تأمل بر 
وجود انسان تأثير مي گذارد اما آيا ورود به دانشگاه 
تضمين کننده خروج انس��اني آکادميک است؟ نه 
قطعاً نيس��ت! کس��ي که دکتراي برق يا دکتراي 
جامعه شناسي مي گيرد الزاماً انسان آکادميک نشده 
است. تفکر به نظر من، شأنش با مدرک نيست به ويژه 
که امروز چي��زي به نام مدرک فروش��ي هم داريم. 
منظورم هم مدرکي اس��ت که به صورت قاچاقي و 
جعلي مي فروشند و هم مدرکي که به صورت رسمي 
در دانشگاه هاي مختلفي که مانند قارچ در هر کوچه 
رشد کرده اند، به دانشجو در واقع مي فروشند. حاال 
که يک چيزي مد شده و مدرک را به عنوان پاداش و 
هديه به افراد مي دهند! اتفاقاً همين چند روز پيش 
براي من پيامکي آمد که هر ک��س فالن خدمات، 
امتيازات و شرايط را دارد مطابق ابالغ دولت مشمول 
ارتقاي يک پايه تحصيلي خواهد ش��د! يعني علم و 
سواد مهم نيست، آن شرايط مهم است. بله هر کس، 
هر خدمتي بکند روي سر ما جا دارد اما اين کار دارد 
آموزش عالي را از بين مي برد که مستقيماً به آينده 
اين کشور بسته اس��ت. اين قبيل کارها باعث شده 
با آدم هايي طرف باش��يم که به اندازه ديپلم سواد 
ندارند ولي ب��ه او مي گويند دکتر و اس��تاد!  اينها را 
من از بي عقلي ها و ناپختگي هاي سيستم آموزش 
عالي مي بينم. اين سيستم ليسانس، فوق ليسانس 
و دکتري را تنها به چش��م يک عنوان مدرک نگاه 
مي کند و هيچ نظارتي هم ب��ر همين مدرک هايي 
که مي دهد ن��دارد! بعضي اوقات که ب��راي داوري 
پايان نامه ها دعوت مي شوم، کاماًل مشهود است که 
هيچ نظارت آکادميکي وجود ن��دارد. من در ايران 
درس نخوانده ام اما در خارج از کشور تا آن لحظه آخر 
که مي خواستيم از اتاق دفاع بيرون بياييم امکان اين 
بود که مردود شويم. در نظام آکادميک ما چيزي به 
نام مردود شدن در س��طح دکتري و فوق ليسانس 
وجود ندارد. در انگلستان اگر در دفاع دکتري مردود 
مي شدي، هفت تا 10 سال اجازه نداشتي در هيچ 
کدام از دانشگاه هاي انگلس��تان ثبت نام کني. تازه 

آنجا از دانش��جوها پول هم مي گرفتند. شوخي هم 
نداش��تند، واقعاً يک قوه نظارتي ش��ديدي وجود 
داشت که برخي دانش��جوها را مردود مي کرد. در 
نظام آکادميک اروپايي هر م��درک و مرحله اي از 
تحصيالت معنايي داشت و دانشجو مي بايست براي 
اخذ مدرک به آن سطح برسد. مثاًل ليسانس را که 
مي گويند Bachelor يعني فردي که بعد از يک 
دوره چهار يا پنج ساله، قدرت تجرد پيدا کرده است 
و مي تواند مجردانديش باشد و مسائل را به صورت 
انتزاعي فهم کند. تفاوت او با يک فرد عادي اين است 
که مثاًل وقتي ب��ه آب مي نگرد فقط آب را نمي بيند 
بلکه به فرمول هاي ش��يميايي آن هم آگاه اس��ت. 
فوق ليسانس يا Master به فردي اطالق مي شود 
که بعد از طي دوره اي دو يا س��ه ساله قدرت تجرد 
در او ملکه شده و او مي تواند از اين قدرت براي فهم 
مسائل مختلف در حوزه تخصصي خودش استفاده 
کند. اين فرد بعد از مدت پنج تا هفت سال به درجه 
 doctor ي��ا Philosophy دکت��ري که ب��ه آن
degree مي  گويند، مي رسد. يعني صاحب قدرت 
اجتهاد مي شود و علماي آن رشته به او اجازه دکتر 
بودن و اجتهاد در مسائل مي دهند. اين فرق دارد با 
نگاهي که امروز در ايران وج��ود دارد و همين طور 
مي گوييم طرف مدرک فالن گرفته است. لذا مشکل 
فقط از ذات علوم نيست بلکه مشکل از آنجاست که 
شما نهاد دانشگاه را از غرب گرفته اي اما به لوازمش 

پايبند نبودي و بدتر از آن خواسته اي اين نهاد را با 
نظام حوزوي متحد کني که با ندانم کاري حوزه را 
هم از بين برده و نهايتاً به اينجا رس��يده ايم که هر 
حجت االسالمي دوست دارد يک دکتري هم کنار 
اسمش باش��د و اگر نتواند مقاله اش را در سيستم 
دانشگاهي ISI چاپ کند، حجت االسالمي اش هم 

زير سؤال مي رود. 
منظورتان از ندان�م کاري در ايجاد وحدت 

حوزه و دانشگاه، چيست؟
براي پاس��خ به اين س��ؤال اول باي��د کارکرد حوزه 
و دانش��گاه را مش��خص کنيم و بعد ببيني��م با اين 
تعريفي که ارائ��ه مي کنيم مي توانيم اي��ن دو را به 
وحدت برسانيم يا نه. ما تعاريفي از حوزه و دانشگاه 
مي دهيم که اساس��اً در يک راستا نيس��تند. حوزه 
را مس��ئول صيانت از مرزهاي مذهب��ي و اعتقادي 
مي دانيم و دانش��گاه را به نوعي تعريف مي کنيم که 
اصاًل کاري به مرزهاي اعتقادي ن��دارد بلکه جايي 
است که بايد انتقاد کند و علمي را توليد و آن علم را 
در ساحت بين االذهاني مورد قضاوت قرار دهد، اين 
دانشگاه اصاًل مسئوليتي براي توليد اعتقادي يا دفاع 
از اعتقادات ندارد. حاال ب��ه وجود اين تعريفات، هي 
مي گوييم دانشگاه بايد با همکاري حوزه معتقد بيرون 
بدهد! خب اين دوتا اصاًل کارکردشان يکي نيست و 
نمي توانند اين کار را بکنن��د. آن دارد براي خودش 
کار مي کند و اين هم دارد کار خ��ودش را مي کند. 
اگر بنا بر اين همکاري است بايد در تعريف کارکرد 
دانشگاه و حوزه بازانديشي شود. اگر اين کار را نکنيم 
و همين راه را ادامه دهيم نه حوزه، حوزه خواهد ماند 
و نه دانش��گاه مبتني بر نقد، ش��کل خواهد گرفت. 
همين االن مي بينيد که ح��وزه علميه عماًل تبديل 
به دانشگاه دروس ديني و کاماًل مدرک گرا و کالسي 
شده اس��ت. من در دانش��گاه اديان و مذاهب کلي 
دانشجوي حوزوي داشتم. وقتي به اينها مي گفتم چرا 
شما راه حوزه را نمي رويد و وارد دانشگاه مي شويد، 
مي گفتند آقا من چرا بايد 10سال يا 15 سال بروم 
سر کالس فالن آقا که آيا ايشان آخرش به من اجازه 
اجتهاد بدهد يا ندهد؟! خب اتفاقي در ذهن و زبان 
انسان معاصر افتاده است که نمي پذيرد مثل  علمای 
سابق50 يا 60 س��ال درس بخواند تا مجتهد شود. 
االن طلبه سطح دو و سه مي رود مثاًل دانشگاه اديان 
و مذاهب يا مدرکش را مي ب��رد وزارت علوم تبديل 
مي کند به دکتري، لباس روحاني��ت هم که دارد و 
خيلي راحت بعد از چند سال درس خواندن مي شود 

کارشناس مذهبي و دانشگاهي!
با توجه به آنچ�ه گفتيد اگ�ر بخواهيم به 
صورت فعاالنه سياس�ت گذاري کنيم تا از 
بعضي مض�رات و آس�يب هايي که ممکن 

اس�ت در گام دوم انقالب و با تغييراتي که 
متوجه دانشگاه خواهد شد درگير نشويم، 

چه بايد کنيم؟
به نظر من مهم ترين نياز اين تغيي��رات، تفکر آزاد 
اس��ت. يعني تفکري ک��ه در قيد و بند خوش��ايند 
اين جناح و آن جناح و اين مس��ئول و آن مسئول 
نباشد. تفکري که نسبتي آزادي با تغيير و تحوالت 
داشته باش��د و تغيير و تحوالت را به معناي واقعي 
تحليل کند و به آن بينديشد. نمي گويم االن چنين 
متفکراني نداريم بلکه کم داريم. يکي ديگر از پاشنه 
آشيل هاي ما اين است که سقف انديشه را تصميمات 
سياسي و جناحي تعيين مي کند در حالي که اين 
بايد برعکس باشد و انديش��مندان راه و چاه کشور 
و روش سياستمداران را مشخص کنند. شما حتي 
ببينيد در همين مدل واليت فقيه، هيچ کس و حتي 
بنيانگذاران انقالب نمي گويند اين واليت به معناي 
واليت يک شخص متکي به زور است، بلکه مي گويند 
اين واليت، واليت فقه اس��ت که منطق پيشرويي 
دارد و نسبتش با انديش��ه آزاد است و در آن تفقه و 

انديشيدن وجود دارد. 
يکي ديگر از مش��کالتي که به نظرم بايد رفع شود 
مستقل شدن بودجه هاي علمي از مديران سياسي 
اس��ت. االن مديريت منابع دانش��گاهي در دست 
مديران علمي نيست بلکه در دست مديراني است 
که گرايشات جناحي و سياسي شديد دارند و هر بار با 
عوض شدن دولت ها در بودجه دانشگاه ها و مؤسسات 
تغييرات اساس��ي ايجاد مي ش��ود. به نظرم يکي از 
بزرگ ترين گام هايي که بايد برداشته شود اين است 
که آموزش عالي منقطع از بازي هاي سياسي شود 
حاال نمي گويم حتماً از زير نظر دولت خارج شود ولي 
اينطور هم نباشد که تا دولت اصالحات يا اصولگرا 
بر سر کار مي آيد کل سياست ها و مديريت ها تغيير 
کند. من اميدوارم بعد از گذش��ت 40 سال ضريب 
اشتباهاتمان را خيلي کمتر کنيم و تصميماتي که 
امروز مي گيريم از تصميمات گام اول پخته تر باشد. 
اگر نخواهي��م به نقدها توجه کني��م و همچنان در 
آموزش عالي راهي را برويم که تا کنون رفته ايم هر 
چند شايد موفقيت هايي حاصل شود اما نمي توانيم 

قله هاي دانش را فتح کنيم. 

اگر نه�اد دانش�گاه ها و مؤسس�ات 
مختلفي را که زي�ر نظر وزارت علوم 
هس�تند در اکن�اف کش�ور رص�د 
کنيد متوجه خواهيد ش�د که اينها 
تبديل به بنگاه کارآفريني شده اند. 
طرف هيچ جا کار پي�دا نمي کند در 
دانش�گاه اس�تخدامش مي کنن�د! 
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