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قبلالتحرير :يكي از نشريات علوم انسانيِ چاپ داخل كشور بخش انديشة شمارة اخير خود را به موضوعي تحت عنوان
«بحران فرهيختگي در دانشگاه ايراني» اختصاص داده است 1.بحران فرهيختگي از بغرنجترين مسائل مبتالبه دانشگاه
ايراني است كه عليرغم اهميت وافر ،در بهاصطالح مطالعات دانشگاهپژوهشي يا آسيبشناسيِ آموزش عالي چندان و ايبسا
هرگز مورد توجه قرار نگرفته است .لذا طرح اين مسئلة بهغايت حياتي در عرصة عمومي فينفسه امري مبارك است كه بايد
آن را به فال نيك گرفت و در جهت گستردن دامنهي بحث كوشيد .در ميان مقاالت اين پرونده ،دو مورد كوشيدهاند تا براي
تبيين فلسفيِ مفهوم فرهيختگي ،و نيز تبيين داليل تاريخي و جامعهشناختيِ بروز بحران فرهيختگي در دانشگاه ايراني
زمينهاي به دست دهند 2.در كنار اين دو مقاله ،جاي مقالهاي كه زمينهي سياستگذارانهي اين بحران را تبيين نمايد كامالً
احساس ميشود .مقالهي حاضر ميكوشد تا با بهنقدكشيدن سياستهاي ادوار معاونت فرهنگيِ وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري (به عنوان متوليِ فرهنگ و لذا فرهيختگيِ دانشگاهي) از دولت اصالحات تا كنون اين جاي خالي را پر نمايد.
اينكه «فرهيختگي» به چه معناست ،نسبت آن با دانشگاه چيست و چگونه بايد دربارة آن مفهومپردازي كرد ،از مجال
و حوصلة اين نوشتار خارج است 3.اما چكيدهوار ميتوان گفت كه فرهيختگي سرجمع توانش و كنش هر شخص در سه

حوزة عموميِ «علم و تكنولوژي»« ،اخالق و سياست» و «هنر و ادبيات» با نظر به آرمانهاي «حقيقت»« ،عدالت» و
«زيبايي» است .افزونبراين ،پيوند برقرار كردن ميان اين سه حوزه و تبديل ارزشهاي آفريدهشده در هر يك از آنها به
يكديگر درون سامان زيست جمعي انسانها ،معياري است كه فرهيختگي را از صِرف «نخبگي» و «تخصص حرفهاي» در
هر يك از اين سه حوزه متمايز ميكند و ارج و مطلوبيتش را بر فراز آنها مينشاند .بر اين پايه ،ميتوان تصور كرد كه
«دانشگاه» فقط به حوزة عمومي «علم و تكنولوژي» محدود نميماند كه كاركردش تنها توليد دانش تخصصي و پرورش
متخصصِ نخبه در هر رشته است؛ بلكه دانشگاه در كليت مفهومي و تجربي آن به سبب سرشت بازانديشانه و
دربرگيرندهاش ،جايگاه پرورش فرهيخته و توليد فرهيختگي به آن معناي آرمانياي است كه بيان شد .اين دركِ مفهوميِ
فشرده ،بنياني است كه بر پاية آن در اين جستار تالش ميشود روند نافرهيختگيهاي پديدارشده در سپهر دانشگاه ايرانيِ
پساانقالبي تا كنون بررسي و نقد شود.
اصطالح «سياست فرهيختگي» در پيشاني اين جستار نيز نه به معناي وجود سياستي آگاهانه و سنجيده براي توليد
فرهيختگي در دانشگاه ايرانيِ پساانقالبي است و نه به معناي افسوس زدن بر فرهيختگياي كه گويا پيشترها وجود داشته
است .با اين اصطالح ،هيچ داورياي در اين زمينه صورت نگرفته است .با آن فقط بر اين نكته تأكيد رفته است كه
«سياست فرهيختگي» ناسازهاي مفهومي براي توضيح نافرهيختگيهاي پديدارشده در سپهر عينيِ دانشگاه ايرانيِ
پساانقالبي است .افزونبراين ،نقد سياستهاي فرهنگيِ ادوار وزارت علوم با محوريت معاونتهاي فرهنگيِ آن پس از دوران
بهاصطالح «سازندگي» ،نه از زاوية ترجيحات «اصالحطلبانه» يا «اصولگرايانه» ،بلكه از موضعي فراتر پيش برده شده
است ،چنانكه هر دو جناح را آماج خود ميسازد .به سخن ديگر ،اصالحطلبي و اصولگرايي دو روي سكة واحدِ نافرهيختگيِ
پديدارشده در دانشگاه ايراني قلمداد شدهاند .در اين ميان تكليف جناح اصولگرا روشن است چراكه آشكارا بيادبياي است
كه بايد از آن ادب آموخت ،اما نقد جريان اصالحطلبي نقدي ريشهايتر است كه اين جستار فقط خطوط آغازين آن را به
دست ميدهد .ازاينرو خطاست اگر اين نقد به معناي تأييد جريان مقابل اصالحطلبي انگاشته شود.
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و حال آغاز سخن :در اوايل دورة نخست رياست جمهوري محمد خاتمي ،طرح تغيير ساختار وزرارتخانة متولي دانشگاهها
و مراكز آموزش و پژوهش عالي به اجرا درآمد .مصطفي معين ،به همراه جمعي از يارانش همچون جعفر توفيقي ،رضا
منصوري و هادي خانيكي بر اجراي اين طرح پاي فشردند و سرانجام توانستند اين خواستة خود را جامة عمل بپوشانند .از
آن پس «وزارت فرهنگ و آموزش عالي» به «وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري» تغيير نام يافت .ايدة محوري اين طرح،
چنانكه از اين تغيير نام برميآيد ،منحصر كردن نقش و كاركرد اصلي دانشگاهها به توليد دانش در فرايندهاي آموزشي و
پژوهشي ،و نيز پررنگ كردن جنبههاي فناورانة توليدات علمي از راه هدايت دانشگاهها به سوي ارتباطگيري با بيرون از خود
بهويژه بخش صنعت بود .بازگرداندن دانشگاهها به مسير تخصصگرايي علمي و فناورانه و برجسته ساختن پژوهش و
آموزش تخصصي بهويژه در علوم پايه و فنيـمهندسي ،يكي از عمدهترين و مهمترين اهداف و پيامدهاي اين طرح انگاشته
ميشد.
با اين حال گويا حذف واژة «فرهنگ» از عنوان وزارتخانه چندان بدون شرمندگي صورت نگرفت .وجدان طراحان و
مجريان طرح از دو سو معذب بود .نخست اينكه داعية اصلي ماجراي انقالب فرهنگي 4ــ كه خودِ طراحان و مجريان طرح
نيز در آن نقش داشتند ــ چيزي نبود جز تزريق تعهد به تخصص ،افزودن ايمان به تكنيك ،5و تنيدن فرهنگ ديني و ملي
در تاروپود علم و دانشگاه؛ و اجراي طرح تغيير ساختار گويي آب سردي بود كه بر آتش سوزان داعيههاي انقالب فرهنگي
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ريخته ميشد .دوم ،پديدار شدن درك تازهاي از مفهوم فرهنگ و نسبت آن با دانش در پي امواج «چرخش فرهنگي» 6در
علوم انساني در غرب ،چنانكه طراحان و مجريان طرح تغيير ساختار ،بهويژه هادي خانيكي ،نميتوانستند بر آن چشم
بپوشند .عذاب نخست از سويي در گذشتة انقالبيگرانة طراحان و مجريان ريشه داشت و اگرچه ميكوشيدند با تئوري و
پراتيك اصالحطلبانه بازتفسيرهايي غيرانقالبي از گذشتة انقالبيشان به دست دهند ،اما بهسادگي نيز نميتوانستند يا
نميخواستند از آن گذشته دست بردارند؛ و از سوي ديگر فشارهاي همقطاران پيشين و رقيبان كنونيِ هنوز انقالبيشان
(راستهاي آن زمان) مجال نميداد بهصراحت در آرمانهاي انقالب فرهنگي تجديدنظر كنند و اقدامي در جهت آن انجام
دهند .عذاب دوم نيز از اين واقعيت برميآمد كه نميخواستند مطالبات روشنفكرانه در محافل علوم انساني دانشگاهي و
محافل روشنفكري بيرون از دانشگاه و نيز خواستههاي فرهنگي و اجتماعي اليههاي ميانين جامعة ايران كه بهشدت رو به
فزوني بود بيپاسخ بماند.
پيامد چنين موقعيت بغرنجي اين شد كه طراحان و مجريان طرح تغيير ساختار زيرساختاري را با نام «معاونت
فرهنگي» در عرض معاونتهاي ديگر و به ظاهر همسنگ آنها در ساختار كلي وزارتخانة تحوليافته گنجاندند .تأسيس اين
معاونت پاسخي بود به آن وجدان معذبِ تكهپاره ،وجدان معذبي كه ميان انواع خواهشها و پويشهاي متعارض و
تئوري هاي رقيب سرگردان بود .شعبدة معاونت فرهنگي وزارت علوم حتي در خود وزارتخانه نيز وصلة ناجوري بود كه بدنة
اجرايي معاونتهاي ديگر چندان جدياش نميگرفتند .اين معاونت گويا ميبايست فرهنگ و فرهيختگي را در دانشگاهها
بگستراند ،البته نه آنچنانكه پيشتر به شكل تركيب تعهد و تخصص 7پنداشته ميشد ،بلكه به شكل تازهاي كه پاسخگوي
نيازها و خواستههاي جوانان و زنان و هنرمندان و كنشگران اجتماعي و فرهنگي باشد .اما اين سركنگبين از قضا صفرا فزود.
معاونت فرهنگي و مجموعة فعاليتهايش درست از آن رو كه در متن و بطن ستيزهاي سياسي پرحرارتي جاي گرفته بود ،و
چهبسا خودش پيامد آن ستيزها بود ،بهسرعت چهرهاي سياسي به خود گرفت و حتي همة انرژي سياسي انباشتة دانشگاهها
را به درون اين معاونت و ساختارهاي متناظرش در دانشگاهها سرازير كرد .از اين نيز بگذريم كه فرهنگ و فرهيختگي را
جداي از علم و آموزش ديدن و بدينسان ساختاري سازماني برايش دستوپا كردن ،خود امري سياسي است كه
فرهيختگياي از آن نزايد« .سياست فرهيختگي» كه در تأسيس و فعاليت معاونت فرهنگي دنبال ميشد ،بسيار زودتر از
آنچه گمان ميرفت فرهيختگياش را فرونهاد و فقط سياستش برجاي ماند .افزون بر اينها ،روند تخصصگرايي نيز كه در
زمرة اهداف طرح تغيير ساختار پي گرفته ميشد ،سرآخر سر از كمّيگرايي و فرماليسم آكادميكي درآورد كه نهتنها هرگونه
امكان ساختاري فرهيختهپروري را براي مدتها از دانشگاهها ستاند ،بلكه حتي همان تخصصگرايي و نخبهپروري علمي
نيز در برابر حجم عظيم «نادانش توليدشده» در دانشگاهها سپر انداخت.
اما «سياست فرهيختگي» يا «امر سياسي معاونت فرهنگي» در خالل ادوار پرفرازونشيب فعاليت اين معاونت تا كنون
چگونه پيش رفته است كه حاصلش اينك نه فرهيختگي بلكه زوال فرهيختگي در دانشگاههاست؟ چرا و چگونه دانشگاهها
به كارخانههاي توليد مدرك و مقاله تبديل شدهاند؟ چه شد كه دانشگاه و دانشگاهي به نكبت «نافرهيختگي» دچار شده
است ،درحاليكه ساختارهاي سازمانياي با نام معاونت فرهنگي ميبايست هم نگاهبان و هم ارتقادهندة سطح فرهيختگي
دانشگاهيان باشند؟ اين پرسش را بايد با مرور و نقد فعاليت ادوار معاونت فرهنگي وزارت علوم در نسبت با شرايط كلي
اجتماعي و سياسي ايران پاسخ گفت.
گذشته از اهداف و انگيزههاي طراحان و مجريان طرح تغيير ساختار ،بررسي سازوكار «سياست فرهيختگي» يا «امر
سياسي معاونت فرهنگي» به گونهاي ديگر نيز قابل پيگيري است .دربارة نقش و كاركرد معاونت فرهنگي وزارت علوم در
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نسبت با امر سياسي ميتوان به دو تئوري قائل بود .1 :تئوري نفوذ جامعة مدني در حاكميت؛  .2تئوري نفوذ حاكميت در
جامعة مدني .بسته به اينكه «حاكميت» يا «جامعة مدني» را داراي اصالت بدانيم ،قائل يا عامل به يكي از اين دو تئوري
خواهيم بود .اگر بر اين باور باشيم كه حيات اجتماعي آدميان در وهلة نخست و اصالتاً در «جامعة مدني» رخ مينمايد ،آنگاه
تئوري نخست را براي توضيح نقش و كاركرد معاونت فرهنگي وزارت علوم برميگزينيم .اما اگر «ساختار سياسي» را
نخستين و اصيلترين جلوهگاه حيات اجتماعي بدانيم ،آنگاه بهناگزير به تئوري دوم تن ميدهيم .در هر دو حال اما حد
«نفوذ» ،چه از اين سو به آن سو يا برعكس ،خود در نهايت امري سياسي است كه در خالل كشاكش ذهني و عيني قائالن
و عامالن به اين دو تئوري تعيين تكليف ميشود .بازي «قدرت» است كه در نهايت تعيين ميكند در مواجهة ساختار
سياسي و جامعة مدني ،بُردار نفوذ و تأثيرگذاري از كدام سو به سوي ديگر بوده و تا چه حد .گويا برخالف باور افالتوني ،اين
عرصة عمل است كه تكليف ساحت نظر را تعيين ميكند نه برعكس .زيرا دستباال داشتن هر يك از سويههاي دوگانة
«جامعة مدني/ساختار سياسي» در بازي قدرت ،بر حقانيت معرفتي يكي از آن دو «تئوري» مهر تأييد و حتي اثبات ميزند.
پس پرسش اصلياي كه پرسش از «نقش و كاركرد معاونت فرهنگي وزارت علوم» را به حاشيه ميراند اين است« :جامعة
مدني قدرتمندتر و فربهتر است يا ساختار سياسي؟».
بر پاية تئوري نخست ،تأسيس معاونت فرهنگي وزارت علوم «پاسخ به نياز جامعة مدني» بود .اين نكتهاي است كه
هادي خانيكي در مصاحبهاي به آشكارترين شكل ممكن بر آن انگشت مينهد 8.از نگاه او حيات اجتماعي ايرانيان بهطور
عام و مجموعة پويشهاي جامعة دانشگاهي بهطور خاص ،در مقطع دوم خرداد  76به درجهاي از بلوغ و توانمندي (بخوانيد
فرهيختگي) رسيده بود كه از هر سو خواهان پايگاه و جايگاهي درخور توانمندي و بلوغش در ساختار سياسي آن روزگار
ايران بود تا بتواند خواست ها و آرزوهايش را با ابزارهايي درون ساختار سياسي پي بگيرد و قدرتش را از عرصة ذهنيت و
عينيت اجتماعي به سطح عاليترين نهادهاي سياسي سرايت و ارتقا دهد .جامعة مدني ايراني از اينرو نخست محمد خاتمي
را بر كرسي رياستجمهوري نشاند و سپس او نيز به پشتوانة نيروي آن جامعة مدني هادي خانيكي را به تأسيس معاونت
فرهنگي در وزارت علوم و از آن طريق تأسيس ساختارهاي رسمي موسوم به معاونت فرهنگي در دانشگاهها و مراكز آموزش
عالي گماشت .گويي فرهيختگي عمومي در جامعة مدنيِ درون و بيرون دانشگاه ميبايست مابهازايي در ساختار سياسي و نيز
در ساختار سازماني وزارت علوم و دانشگاهها پيدا كند .بدينسان ،جامعة مدني بر ساختار سياسي فائق آمد و در بازي قدرت
آن روزگار دستباال را گرفت .تئوري نخست درست از آب درآمد .هادي خانيكي نيز قائل و عامل به اين تئوري بود .اما
چنانكه گفتيم ،تئوري نبود كه پراتيك را برانگيخت ،ذهن نبود كه عين را تعين بخشيد .عينيت نيروها و پويشها و
خواهشها و رانشها بود كه هم تئوري «نفوذ جامعة مدني در حاكميت» را در ذهن هادي خانيكي و همگنانش سامان داد و
هم پراتيك نفوذ را برآفريد .از همين رو نيز هادي خانيكي هيچگاه نتوانست از زير بار اتهام اپوزيسيون بودن كمر راست كند.
چنين اتهامي چشم اسفنديار او و جامعة مدني شد .تيرماه  78لحظة تفهيم چنين اتهامي بود و تيرماه  84لحظة اثبات آن در
محكمة حاكميت و محكوميت قطعي جامعة مدني دانشگاهي .نافرهيختگي و ابتذال همة نيروهايش را در برابر فرهيختگي
نوپاي جامعة مدني بسيج و در برابرش صفآرايي كرد .آنچه با نام جنبش دانشجويي و جامعة مدني دانشگاهي ميشناسيم،
ديگر هيچگاه نتوانست از اين ضربه جان بدر برد و منشأ اثر مهمي باشد ،نه در  ،88نه در  92و نه حتي در  .96جامعة مدني
ايراني راه خود را از جامعة دانشگاهي جدا كرد .در  92و  96جامعة مدني ايراني فهميد كه ساختار سياسي براي هميشه
جنبش دانشجويي را ميرانده است .همين درك بود كه هادي خانيكي و يارانش را در پايانههاي عمر دولت اصالحات به اين
انديشه گرواند كه «سياست فرهيختگي» يا تشكيالتي به نام «معاونت فرهنگي» ديگر هيچ نيازي را پاسخ نميگويد و
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ازاين رو بهتر است منحل شود .شتاب حوادث اما مهلت عيني كردن اين انديشه را نداد .اين شكست خود هم نشانة ضعف
جامعة مدني و هم نحيف بودن نهال فرهيختگي آن بود .برآمدن ايدة انحالل به هر حال مهر تأييدي بود بر حقانيت تئوري
دوم در پايان دورة اصالحات.
محمدباقر خرمشاد اما قائل و عامل به تئوري دوم بود .او به فراست دريافت كه معاونت فرهنگي ميتواند ابزار و نماد
نفوذ حاكميت در جامعة مدني باشد .جامعة مدني دانشگاهي در بازي قدرت آن روزگار گرچه از توش و توان پيشين افتاده
بود ،اما هنوز نيمرمقي به جان داشت .پس بايد چنان از پا درآيد كه پايداري و فائقيت ساختار سياسي تا نهايات ممكن خود
تثبيت و تحكيم شود و بدينسان تئوري دوم بهتمامي درست از آب درآيد .حال براي اين كار چه ابزاري بهتر از همان ابزاري
كه پيشتر نفوذ جامعة مدني در حاكميت را تسهيل ميكرد؟ او معاونت فرهنگي را احيا كرد .اما محمدباقر خرمشاد معاونت
فرهنگي را فقط همچون ابزاري براي نفوذ در جامعة مدني نميديد .فقط نميخواست جامعة مدني را ويران و ازپاافتاده كند.
او ارادهاي استوار براي «ساختن» نيز داشت :ساختن جامعهاي «غيرمدني»« .ايدئولوژي سازندگيِ» نظامِ پساانقالبي اينك در
جامة تئوري «نفوذ حاكميت در جامعة مدني» كه خرمشاد قائل و عامل بدان بود سر برآورد 9.اگر سلفش ،هادي خانيكي،
دانشگاه را همچون جامعه ،بيش و پيش از هر چيز محل گفتوگو ميديد و ميخواست ،او ،محمدباقر خرمشاد ،دانشگاه را
محل ساختن تمدن ميخواست .او ميخواست با دانشگاه و البته با معاونت فرهنگي «تمدن» بسازد .او ميخواست از درون
دانشگاه ساختار سياسي چنان نيرومندي برآورد كه هيچ ابرقدرتي از جمله هر جامعة مدني فرهيختهاي در آينده نتواند به
مبارزه بطلبدش .او ميخواست «دانشگاه امام صادق» را در همة دانشگاههاي ديگر بازتوليد كند و بدينسان همة دانشگاهها
زين پس براي نظام «كادرسازي» كنند .او ميخواست آرمان «امام صادق» در علوم اسالمي را در علوم فني دانشگاههاي
ديگر سرايت دهد و بدينسان از درون دانشكدههاي فني ،تكنيك و قدرتي سخت درآميخته با ايمان برآورد .او سوداي
احياي آرمانهاي انقالب فرهنگي را در سر داشت .آنچه با عنوان دانش و تكنولوژي هستهايِ دانشمندان ارزشمدار
ميشناسيم ،نقطة اوج تحقق چنين آرماني بود .پس دانشجو و دانشگاهي را چه كار كه گفتوگو كند ،شعر بخواند و بسرايد،
انجمن كند ،كانون هنري بسازد ،سياست ورزد ،نقد كند ،اردو برود ،شادي كند ،زندگي كند؟ در يك كالم ،دانشجو و
دانشگاهي را چه به فرهيختگي؟ دانشجو و دانشگاهي فقط و فقط بايد علم بورزد تا دانشگاهش را به جايگاه تمدنسازي
فراز آورد؛ آن هم نه هر علمي ،بلكه علمي كه در ساحت طبيعي و فنياش تحكيم قدرت كند و در ساحت انسانياش تحكيم
ايمان به قدرت و تحكيم ايمان و قدرت هر دو.
با اين حال محمدباقر خرمشاد بهتمامي مرد عملي ساختن آرمان دانشگاه تمدنساز نبود .كاراكترش بيشتر شبيه
ايدئولوگ و تئوريسين بود تا تكنسين و مهندس .افهاش بر حرفهاش ميچربيد .عملش به اندازة حرفش كارا و بُرّا نبود .اين
غالمرضا خواجهسروي بود كه بيش از آنكه حرف بزند عمل ميكرد؛ از اين جهت البته بيشباهت به رئيس باالدستش نبود.
ايدهاي مستقل از محمدباقر خرمشاد نداشت ،اما راه و آرمان سلفش را با عزمي استوارتر و سازوبرگ و عِدّهوعُدّهاي افزونتر
پي گرفت .نفوذ كاركردي او بر باالردهها ،همردهها و پايينردههايش نيز در تاريخ ستاد وزارت علوم كمسابقه و مثالزدني
است .با دستخطي روي كاغذپارهاي حتي بينشان ،مدير و رئيس دانشگاه عزل و نصب ميكرد ،استاد جذب ميكرد،
دانشجو بورسيه ميكرد و حتي پربيراه نيست كه بگوييم دانشگاه راهاندازي ميكرد .او همه كار و هر كار ميكرد .او بهراستي
قدرتمند بود .تئوري دوم ما در خودِ هستي و عمل غالمرضا خواجهسروي تجلي مييافت .او خودش نفوذ حاكميت در جامعه
بود .او سردار لشگر نافرهيختگان در مصاف با فرهيختگي نيمهجان دانشگاهي بود .ميتوان گفت كه موج دوم هجوم
نافرهيختگان براي تسخير دانشگاه پس از موج نخست (انقالب فرهنگي) در دورة او به بار نشست و تثبيت شد :با تغيير
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قوانين و مقررات گزينش دانشجو ،با كمّيسازي و صوريسازي سازوكارهاي جذب و ارتقاء استاد ،با تزريق معيارهاي
عقيدتي و سياسي به فرايندهاي علمي ،با پشتيباني لجستيك از خوديهاي متعهد و ارزشمدار در فعاليتهاي علمي و
دانشگاهي ،و مانند اينها .ابزار همة اينها نيز همان معاونت فرهنگي و قدرتي بود كه در اين معاونت انباشت شده و از طريق
اين معاونت اعمال ميشد .حقانيت تئوري دوم سرآخر با تحقق نمادين آرمان و ارادة او و سلفش براي «ساختن» مهر تأييد
گرفت :دانشگاه ايرانيـاسالمي (يا اسالميـايراني؟) سرانجام توانست ميمون به فضا بفرستد ،وارد باشگاه كشورهاي
هستهاي شود ،و مهمتر قلههاي دانش جهاني را يكبهيك با آمارهاي رشد شتاب علمي ،رشد تعداد دانشگاهها و دانشجويان،
و افزايش خيرهكنندة مقاالت و پژوهشها درنوردد« .رشد» به ناموس نظام دانشگاهي كشور تبديل شد چنانكه كسي را
ديگر ياراي پرسش از آن نبود .در دورة غالمرضا خواجهسروي حتي پديدههايي در حد معجزه نيز رخ داد :در رشتههايي
همچون «انقالب اسالمي ايران» دانشجو به خارج اعزام و بورسيه شد تا حتي يك جو دانش دربارة «خود ما» در اقصي
نقاط جهان از ديدرس و دسترس ما دور نماند .آري ،اينچنين بود كه دانشگاه ايرانيـاسالمي تمدنساز شد.
سيدضياء هاشمي و بلكه كل دستگاه بروكراتيك دولت حسن روحاني ،ميراثدار اين تمدن و دانشگاه سازندة آن شد.
آنان در بادي امر درمانده بودند كه با اين ميراث عظيم چه كنند .نداي اعتدال سر دادند و گفتند هر چيزي بايد «بهاندازه»
باشد ،از جمله تمدن و دانشگاه تمدنساز .بدينسان اعتدال را به دُم عقالنيتي عملگرا پيوند زدند تا نه سيخ بسوزد نه كباب.
حسن روحاني گفت در كنار چرخش سانتريفيوژها بايد چرخ زندگي مردم نيز بچرخد .در پي او ،سيدضياء هاشمي هم گفت
دانشجو و دانشگاهي در كنار علمورزي و درنورديدن مرزهاي دانش و البته در كنار ايمان و معنويت ،بايد اندكي هم «شادي
و نشاط» داشته باشد و زندگي كند .اصالً چه كسي گفته كه علمورزي و ايمان با شادي و نشاط نميخواند؟ اينها همه با هم
و تنيده درهماند .باور نميكنيد؟ ما «سياستها و برنامهها»يي براي تحقق اين درهمتنيدگي داريم« :اردوهاي راهيان
رضوي» به سياق اردوهاي راهيان نور .در اين دست برنامهها ،دانشجو هم ميتواند علمورزي كند ،هم ايمان و معنويتش را
حفظ و تقويت كند ،و هم شادي و تفريح كند .او در دولت مستعجل رضا فرجيدانا فقط توانست ايدههايي اينچنين را بپرورد
و اينجا و آنجا دربارهشان داد سخن دهد تا زمينه را براي اجرا آماده كند .نه او و نه رضا فرجيدانا با همة فراستشان
درنيافتند كه اين ايدهها برآمده از هيچ تئورياي نيست .تنها كاركردشان بازي در زمين و عرصهاي است كه مختصات و
قواعدش را تمدنسازان تعيين ميكردند و خود نيز در آن بازي تبحر تام و تمام داشتند و دارند .اين ايدهها مرده به دنيا آمدند
و همچنان در شرايط بيعملي عملگرايانة متوليان پس از رضا فرجيدانا در وزارت علوم و دانشگاهها همچون جسدي در
تابوت دانشگاه دستبهدست ميشدند ،درحاليكه نه حالي ميآفريدند و نه شادي و نشاطي ميافزودند .برعكس ،دانشگاهيان
را در ميانمايگي و باريبههرجهتي و ناجديتِ راهبرنده به نافرهيختگي جسورتر و جديتر ساختند .آرمان ،تئوري و پراتيك
فرهيختگي بزرگترين غايب اين دوره از معاونت فرهنگي بود .سيدضياء هاشمي حتي نتوانست از برگزاري كنسرتي در
دانشگاهي حمايت و دفاع كند .دانشگاه ايرانيـاسالمي همچنان با قدرت تمام تمدنسازياش را پي ميگرفت ،اما با كمي
چاشني اعتدال .درحاليكه همراه با كل دولت و بلكه حاكميت ،معتدالنه و بيسروصدا از باشگاه هستهاي بيرون آمد،
همچنان نقش ماشين توليد مقالههاي علميـپژوهشي و پاياننامههاي پرشمار و پرحجم اما بيوزن را به قوت ايفا ميكرد.
دانشجو و دانشگاهي همچنان بازي نمره و مدرك و ارتقا را جديتر از پيش بازي ميكرد تا مبادا يك دم از قافلة رشد جا
بماند .دانشگاه ايرانيـاسالمي بسيار پرتكاپو بود و هست ،چنان پرتكاپو كه فرصت نميكرد لختي درنگ كند و به خود
بينديشد و دريابد كه به كجا چنين شتابان ميرود و چگونه ميرود .سيدضياء هاشمي نيز بسيار پرتكاپو بود ،چنان پرتكاپو كه
با وجود جامعهشناس بودن فرصت نميكرد يا تئورياي از خود بپروراند و آن را بينجامد ،يا به يكي از دو تئوري ما بگرود و
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در اجراي آن بكوشد .سيدضياء هاشمي محصول بيآرماني و عملزدگي و روزمرگي حيات اجتماعي و سياسي امروزين ما
بود ،چيزي كه از آن ميتوان به «ابتذال روزمرگي» يا تداوم نافرهيختگي ياد كرد .او فقط به وضع موجود «مينگريست» و
منتظر بود ببيند فردا چه پيش خواهد آمد.
آن فردا ،آمد .چرخش اصالحطلبانة حسن روحاني در ارديبهشت  96بسيار زودتر از آنچه گمان ميرفت به بيعملي
عملگرايانة پيشين بازگشت .حاصل اين بازگشت وانهادن بيشتر دانشگاه به دست نافرهيختگيهاي فزايندة عرصة سياست و
جامعه است .غالمرضا غفاري ،معاون فرهنگي كنوني وزارت علوم به همراه خودِ وزير كنوني ،بازنماي سرجمع
فرهيختگيهاي نداشتة دانشگاهيان مايند .از اين جهت حتي ميتوان گفت وضع غالمرضا غفاري و رئيسش رقتبارتر از
سيدضياء هاشمي و رؤسايش است ،زيرا همان اندك ايستادگي پيشينيانشان را نيز در برابر هجوم نافرهيختگي به دانشگاهها
نميتوانند از خود نشان دهند .نهتنها هيچ ايده و طرحي براي اصالح روندهاي معيوبِ ابتذال دانشگاهي ندارند ،بلكه حتي در
برابر حكمها و تحكمهاي نهادهاي غيردانشگاهي براي تداوم روندهاي نافرهيختهپرور گذشته سادهتر از پيش سپر
انداختهاند .ازاينرو بيعملي عملگرايانه را بيش از پيش پيشة خود ساختهاند و باز هم تنها منتظرند ببينند فردا چه پيش
خواهد آمد.
پس گويا بايد چشمبهراه فردايي ديگر بود .اين است واقعيت امروز ما و وضع و حال كنوني دانشگاه ما .آيا براي توضيح
يا تغيير اين واقعيت عيني ميتوان و ميبايست تئوري تازهاي جز آن دويي كه پيش از اين برشمرديم پروراند؟ آن دو تئوري
اينك گويا قائل و عاملي ندارد .اين يعني هم جامعة مدني و هم ساختار سياسي چنان به بحران درافتادهاند كه هيچيك را
توان و ارادهاي براي نفوذ در ديگري نيست .برعكس ،گويا در بحرانفزايي دست در دست يكديگر نيز نهادهاند .چنين
موقعيت ،مجالي براي باليدن فرهيختگي نميگذارد .همدستي و همسويي جامعه و سياست در شكل كنونياش در تاريخ اين
مرز و بوم كمسابقه است .اين همدستي و همسويي به هيچ رو نشانة پيوند دولت و ملت آن سان كه در تئوري سياسي مدرن
ميشناسيم نيست .پيوند دولت و ملت در جهان و عصر جديد ،عامل جامعيت جامعه است .آن پيوند اعتمادآفرين است،
شاديافزاست ،فرهيختهپرور است ،بهراستي تمدنساز است ،رو به آينده دارد .اما در اين همدستي و همسويي نشاني از
اعتماد دوسويهاي كه ميتواند زمينههاي بروز فرهيختگي را فراهم كند به چشم نميخورد .در عين همگرايي ،واگراست.
كافي است تقّي به توقّي بخورد ،معلوم نيست چه ميشود.
سياست فرهيختگي آغازشده با طرح تغيير ساختار وزارت علوم نيز ،كه مسيري اينچنين را تا كنون پيموده است ،بايد
پاسخگوي موقعيت كنوني دانشگاه و زوال فرهيختگياش باشد .طراحان و مجريان اين سياست تا كنون فقط در پي توجيه
اقدامات خود و انداختن تقصيرها به گردن ديگراني بودهاند كه آن سياست را پي نگرفتند .گويي ساختاري كه پي افكندند
هيچ نقص و ايرادي نداشت .گويي امواج ابتذال دانشگاهي و لشكر نافرهيختگان باليي بود كه به يكباره از آسمان بر
دانشگاهها فروباريد .حتي برخي از آنان منكر معناداري مفهوم فرهيختگي نيز شدهاند و مدعياند نبايد نگرانش بود و به
جايش بايد بر تخصصگرايي و تجاريسازي علم بيش از پيش پاي فشرد (بنگريد به مصاحبة رضا منصوري در همين
شمارة اين جريده) .نياي اصلي طراحي و اجراي سياست فرهيختگي وزارت علوم ،يعني هادي خانيكي ،نيز تا كنون بار هيچ
مسئوليتي را به دوش نگرفته است .نميخواهد يا نميتواند دريابد كه ايدهها و عملكردش ملغمهاي بود از تئوريهاي
متعارض ،خواستههاي ناسازگار ،فشارها و رانههاي ناخودآگاه فردي و اجتماعي و سياسي ،انقالبيگري و چريكبازي آميخته
با روشنفكري ،و در نهايت وجدان معذبي كه حاصلش نه انديشيدن جدي بر پيچيدگيهاي مفهومي و عملي ناظر به
فرهيختگي ،بلكه به گفتة داريوش شايگان «شيزوفرني فرهنگي»اي است كه «گند زدن» او و همنسالنش را از پي آورده

است .نقطة آغاز هر فرهيختگياي آگاهي بازانديشانه به اين گندها ،اعتراف صادقانه به آنها و پذيرش بار مسئوليت وضع
رقتبار كنوني در برابر آيندگان است .تا اطالع بعدي ،هر گونه سخني براي طفرهروي از اين اعترافهاي فردي و جمعي
ياوهاي بيش نيست كه از قضا فقط به جهت استعداد كمنظيرش براي تداوم ابتذال نافرهيختگي بايد جدياش گرفت .همة
مايي كه از نسلهاي پيشينا يم بايد در پيشگاه نسل كنوني و آيندگان زانو بزنيم و بگوييم در پديدآيي اين وضعيت راديكال
چه نقشي داشتهايم .شايد با اين كار بتوان بذرهاي اعتماد را در دل آيندگان كاشت .اگر بناست سازندگي همراه با
فرهيختگياي صورت گيرد ،شرط آن سر برآوردن جوانههاي اعتمادي است كه زمينه و زمانة ما را براي و آفرينش
فرهيختگي پرورش فرهيختگان بارور ميسازد.

« .1بحران فرهيختگي در دانشگاه ايراني» ،بخش انديشة مجلة فرهنگ امروز ،شمارهي  ،23مردادماه .1397
 .2بنگريد به مقاالت «مرض نافرهيختگيِ دانشگاه ايراني» نوشتة فرهاد سليماننژاد و نيز «تلنباريِ نمادها ،زوال فرهيختگي و بحران فروپاشيِ
دانشگاه ايراني» نوشتة رضا صميم در پروندة مذكور.
 .3نگارنده در مقالهاي كه بهزودي به آدرس زير منتشر خواهد شد ،بهتفصيل به اين موضوع پرداخته و كوشـيده اسـت درك مفهـومي كمـابيش
فراگيري از «فرهيختگي» و نسبت آن با دانشگاه به دست دهد:
 ناصرالدينعلي تقويان« ،دانشگاه ،فرهيختگي ،و توليد و مصرف فرهنگ» ،در مجموعه مقاالت توليد فرهنگي در دانشگاه ايراني ،بـه كوشـشرضا صميم ،انتشارات پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي ،در دست انتشار).
 .4ماجراي انقالب فرهنگي گرچه در پي درگيري گروههاي سياسي در دانشگاهها و با هدف پاكسازي نيروهاي ضدانقالبِ فعال در دانشگاهها رخ
داد ،اما زمينههاي آن از پيش فراهم بود .ميتوان گفت اگر انقالب فرهنگي رخ نميداد جاي شگفتي ميبود .تداوم انقـالب فرهنگـي بـه نـوعي
تداوم خود انقالب اسالمي پنداشته شده و بدين سان همان پيامدهايي را براي دانشگاه داشته است كه در كليت جامعة ايران انتظـارش ميرفـت.
به سخن ديگر ،انقالبيون همانطور كه نظام سياسي و نهادهاي اجتماعي را در جريان انقالب اسالمي با داعيههاي اسالمي به تسخير درآوردنـد
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سرمايههاي نمادين در ميدان «جنگ نمادها» ،امكانهاي بسياري را براي انقالبيون فراهم ميكرد تا انحصار توليد و توزيع سرمايههاي اقتصادي
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تا همة منابع توليد و توزيع سرمايههاي مادي ،اجتماعي و نمادين را در كنترل بگيرند ،الزم بود تا دانشگاه را نيز كه يكي از مهمترين جايگاههاي
توليد و توزيع منابع نمادين است تسخير كنند .ظاهر ماجرا البته پوششي از جنس فرهنگ و باور و ايمان به خود داشت ،اما انحصار توليد و توزيـع

و اجتماعي را نيز در دست خود داشته باشند .تشكيل «ستاد انقالب فرهنگي» و بعدها «شوراي عالي انقالب فرهنگي» را ميتوان تضمين نهاديِ
اين انحصار نمادين به شمار آورد.
 .5مفهومپردازي بسيار نيرومندي از تركيب «ايمان و تكنيك» را محمدرضا نيكفر در جستاري به همين نام به دست داده است (قابـل دسترسـي
در اينترنت با همين نام).
 .6آنچه از آن با عنوان «چرخش فرهنگي» در علوم انساني ياد ميشود در پـي مشـكالت مفهـوميِ تبيينهـاي اجتمـاعيِ مبتنـي بـر دو نحلـة
جامعهشناختي كاركرديـساختاري و ماركسيستي در غرب پديدار شد .در اين بهاصطالح «چرخش» بر نقش فرهنگ به جاي اقتصاد و سياست در
تحليل مناسبات اجتماعي و سياسي بيشتر تأكيد شد ،و «فرهنگ عامه» و «سبك زندگي» اليههاي بهظاهر غيرسياسي جامعه واجد داللتهـاي
بسيار مهم اجتماعي و حتي سياسي و ازاينرو مهمتر و ارزشمندتر از كنشهاي آشكار اجتماعي و سياسي پنداشته شد .در اين جريان فكـري ،بـه
طور كل مطالعة جامعه و سياست ذيل فرهنگ و زندگي روزمرة عموم مردم پيش برده و بر اين نكته تأكيد ميشود كه كنش اجتماعي و سياسـي
بهضرورت نيازمند آرمانهاي متعالي نيست و ازاينرو نقد اجتماعي و سياسي نيز نبايد با معيارهاي آرماني مرسـوم در جامعهشناسـي انجـام شـود.
برعكس ،آرمانمحوري نهفته در بن تحليلهاي كالن اجتماعي و سياسي خود ميتواند بـه شـكلهاي تـازهتري از سـلطه و سـركوب بينجامـد.
ميتوان گفت كه سر برآوردن حوزهاي به نام «مطالعات فرهنگي» و نيز متأثر شدن رشتههاي دانشگاعي علوم اجتماعي و سياسـي از آن پيامـد
اين چرخش فرهنگي است .در ايران نيز امواج چرخش فرهنگي پس از انقالب دامن طيف گستردهاي از محافـل دانشـگاهي و غيردانشـگاهي را
گرفت .شايد اين داوري پربيراه نباشد كه اقبال بسياري از انقالبيون ايـران بـه امـواج چـرخش فرهنگـي در دهـة هفتـاد شمسـي ،واكنشـي بـه
آرمانگرايي انقالبي مضاعف و مشدّد خود آنان در پس تحوالت پس از انقالب بوده است .گويي آنان دريافتـه بودنـد كـه آرمـانگرايي انقالبـي
مشددشان سبب شده تا «زندگي كردن» را فراموش كنند .آنان تحوالت پيرامون دوم خرداد  76را بازتاب چنين دركي در عموم مردم تعبير كردند
و ازاينرو كوشيدند آن را در ساختارهاي سياسي نيز تثبيت كنند .طرح تغيير ساختار وزارت علوم را ميتوان تا حدي در پرتو همـين نگـاه ارزيـابي
كرد.
 .7ايدة «تعهد در كنار تخصص» نيز (آنچنانكه بسياري از انقالبيون در كوران انقالب فرهنگي بر طبل آن ميكوبيدند) گرچه از وضوح و جديت
مفهومي بيبهره است ،اما اگر نه ايدهشناسانه بلكه از منظر علل و پيامدهاي عملي و واقعي آن بنگريم ،بسيار جدي و حتي خوفآور است .تحقق
عملي اين ايده در نهايت به چيزي جز وانهادن تخصص و برجاي ماندن تعهد به معناي صِرف سرسپردگي به مراجـع غيرمتخصـص ،بـهويژه در
حوزههاي علوم انساني ،نميانجامد.
 .8فرهنگ و آموزش عالي :شكلگيري و راهبري معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علـوم ،تحقيقـات و فنـاوري؛ بـه كوشـش پـدرام الونـدي،
انتشارات پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي .1396 ،اين كتاب مجموعه مصـاحبههايي اسـت بـا چهـار معـاون فرهنگـي وزارت علـوم در
دورههاي دولت خاتمي و دولت احمدينژاد :هادي خانيكي ،محمدباقر خرمشاد ،غالمرضا خواجهسروي و سيدضيا هاشمي .ايـن مصـاحبهها از آن
رو هم در اين جستار و هم بهطور كلي اهميت دارند كه بهخوبي نسبت مفهومي ميان فرهنگ و سياست را از نگاه سياسـتمردان نقشآفـرين در
عرصة دانشگاهها بازتاب ميدهند .افزون بر اين ،تأثير ايـن درك آنـان در عملكردشـان را در طـول دورة مسئوليتشـان در وزارت علـوم هويـدا
ميسازند .ازاينرو خوانندة ميتواند با رجوع به مصاحبههاي مندرج در اين كتاب ،هم سرنخ داللتهاي تحليلي ارائهشده در اين جستار را ردگيري
كند و هم داللتهاي ديگري را بازشناسد.
 .9دربارة مفهومهاي «سازندگي» و «اراده به ساختن» و نقش آن در حيات سياسي ايرانيان بنگريد به «ايمـان و تكنيـك» از محمدرضـا نيكفـر
(قابل دسترسي در اينترنت با همين نام) .بهطوركلي «ايدئولوژي سازندگي» سازوكار عينيِ پيوند زدن خواست عظمت ملي بـا توسـعه و پيشـرفت
است همراه با ناديده انگاشتن و حذف دغدغههاي آرماني ناظر به فرهيختگي كه همانا حقيقت و عدالت و زيبايي است .در اين ايـدئولوژي حتـي
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و پوشاندن آن در حجابي از تخصصگرايي و نخبگي حرفهاي فراهم شود .ناگفته پيداست كه «ملت» نيز در اين ايدئولوژي بايد «ساخته» شـود،
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علم و اخالق و هنر نيز وجهي صرفاً تكنيكي مييابند تا از وجوه انتقاديشان تهي شوند و بدينسان زمينه براي ارضاي حس عظمتخواهي ملي

آن هم نه از راه فرايندهاي واقعيِ اجتماعي و دمكراتيك ،بلكه از راه تقليل كثرتها و تنوعهاي مردم به خواستها و آرزوها و منافع گروه قليلـي
از خوديها و بازنمايي اين به نام آن.

-
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