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چكيده
جهان آمدن وجود به و اطالعاتی انقالب وقوع با
چند هر میكنيم، زندگی آن در امروز كه شبكهای
تفسير اصوالً و انقالب اين اشكال و تبعات دربارة
اختالفات بيشترين شبكهای جهان مختصات  و آن
ميانانديشمندانوجوددارد،دستكمدريكمورد
اجماعهست:اينبارنيزهمچونانقالبهایبزرگ
نوسنگی )انقالب انسانيت تاريخ در پيشين فناورانة
دگرگونیهای انتظار در بايد صنعتی( انقالب و
بیشماریدرساختارهاومفاهيموروابطاجتماعی
باشيم.همازاينروبهباورما،نظامهایمربوطبه
دگرگون حال در دانشگاه مفهوم و عمومی فرهنگ
با جديد كامالً درسيمايی بهزودی و شدنهستند
آنهاروبهروخواهيمبود.اينحركتكههماكنون
نيزآغازشدهاستاحتماالًدرسالهایآتیشتاب
دنيای موانع اندازه هر و میگيرد خود به بيشتری
سياسی موانع جمله از اطالعاتی،  انقالب از پيش
پيشين ساختارهای بر مبتنی اجتماعی و مديريتی و
مقاومتكمتریازخودنشاندهندوروبهضعف
بيشتریبروند،ساختارهایجديدزودترجانشينآنها
خواهندشد.نگاهیبهتجربةانقالبهایپيشيننشان
میدهدكهاينروندتدريجیخواهدبودامامیتوان
انتظارداشتكهدراينانقالب،شتاببيشترینسبت

اين كه اين كما باشيم، شاهد را پيشين انقالب به
انقالببافاصلةكمتریازانقالبصنعتیرخمیدهد
وآثارخودرابسيارزودترنمايانمیكند.هدفمادر
مقالةكنونی،ترسيمطرحیاوليهازفرهنگعمومیبا
تمركزيافتنآموزشدرنظامدانشگاهی،درسالهای
آتیهمراهخواهدبود.دراينحال،بخشمهمیاز
اينتغييراتاكنونشروعشدهاند،اماهنوزگسترش
است آن مقاله كلی استدالل نيافتهاند. زيادی بسيار
كهساختارهایعامجامعةاطالعاتیگرايشبهباال
به اما میكنند، زياد بسيار را فرهنگی سرماية بردن
از ناشی خطرهای و تنشها اوالً،  نيز ميزان همين
اينافزايشرادرقالبباالبردنظرفيتهاوامكان
بالقوةبروزخشونتهایشديدترومهارنشدنیتردر
انباشتهایجمعيتیواقعیومجازیگستردهتریباال
متقارن،  بهصورتی را علمی ثانياً،حوزة و میبرند
محدود نخبگان سطح در بيشتر تمركزی ايجاد به
میكشانندكهبازهمدرسطحنظامدانشگاهیبروز
باخطر باردرقطبمخالفو اين اما خواهدكرد،
قطبیشدنجامعهونخبهگرايیشديددرآنكهبا
افزايشاختالفدرسرمايههایفرهنگیواقتصادی
همراهاستومیتواندگرايشهایآمرانهراتقويت
كندودستاوردهایدموكراتيكراازميانببرديابه

شدتكاهشدهد.

چشمانداز فرهنگ عمومی 
و نظام دانشگاهی در جهان و در ايران

ناصر فكوهی*
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شبكهای، جهان اطالعاتی، انقالب كليدی: واژگان 
جهانیشدن،سرمايةفرهنگی،علم،فرهنگعمومی،

نظامدانشگاهی.

تحول فرهنگ عمومی در جهان و در ايران
طور به میتوان را )public culture( عمومی فرهنگ
بسياركلیودرزبانیكهازلحاظنظریبايدآنرا
وب( الف 1964( بورديو پیير »سرمايه« نظرية بر
استواركرد،سطحیازانباشتفرهنگیوساختارهايی
ازعادتواره)habitus(هایاجتماعیتعريفكردكه
بيشترينگسترشرادريكجامعةمفروضدرزمانی
قرن ابتدای اگر نمونه برای باشد. داشته مشخص
بگيريم، نظر در ايران دركشوریهمچون را بيستم
بايدآنراكشوریروستايیـعشايریباسطحپايينی
ازسرمايةفرهنگیكهعمدتًادرمردانتمركزداشت،
قرن، ابتدای جامعة همين حال عين در دانست.
نخبگانیرادرخودجایمیدادكهدراقليتیمحض
بودند،درشهرهاودراقشارمرفهديدهمیشدندكه
سطحباالتریازسرمايةفرهنگیرادرخودداشتند.
می سر به آن در امروز كه شرايطی درك برای
جهانی چارچوب به نگاهی ابتدا است بهتر بريم،
از پس برگرديم. ايران مورد به سپس و بيندازيم
شكلگيریدولتهایملیدراواخرقرننوزدهمو
و توسعهيافته كشورهای در نوزدهم، قرن طول در
در كشورهای در بيستم قرن طول در آنها دنبال به
چه و واقعی صورت به چه دولتها توسعه، حال
مشروعيت كه بودند آن پی در نمايشی صورت به
»ملت« نام به برساختهای مفهوم  از را سياسیخود
كسبكنند.يعنیمجموعهايازمردمكهدريكپهنة
سياسیزندگیمیكنند.ايندرحالیبودكهدراكثر
آگاهی چنين و هويت چنين موارد اتفاق به قريب
وجود میشدند، ناميده »ملت« كه كسانی نزد در
با  اروپا در نوزدهم قرن در نمونه برای نداشت؛
تالششد ادبی نهضت رمانتيسمويك از استفاده
كهساختارهاوقالبهایاينهويتدرمردمايجاد
شود.دراينحالت،فرهنگعمومیيكیازمهمترين
پواون، تيائو 2008؛ )موسلن، ملتسازی ابزارهای
2007(بهحسابمیآمد.مردمبيشترازهرچيززمان
روزمرگی ساختارهای در را خود زندگی فضای و
میگذراندند،درنتيجهباهدايتكردن،شكلدادنو
كنترلونظارتبراينروزمرگیامكانآنبهوجود
ايجادهويت  برای پايهای مثابة به آن از كه میآمد

ملیاستفادهكرد.
همين بر ملی دولتهای فرهنگی سياستهای
انجام بايد كه عملی نخستين شد. تنظيم اساس

میگرفتخارجكردنفرهنگازتعريفاشرافیو
نخبهگرايانةآنبهگونهایكهدرانگلستانويكتوريايی
برآنتأكيدمیشدبود؛فرهنگدرمعنای»فرهنگ«
سالئق از بااليی بسيار سطح داشتن يعنی متعالی،
و تحصيلی فرهنگی سرمايههای و زيبايیشناسانه
خانوادگیوهنریوغيرهكهدستيابیبهآنهاتنهادر
اقشارمحدودیازجامعهودرآموزشوپرورشیكه
ازسنينكودكیبايدآغازمیشدوبسيارپرهزينهبود،
قابلتصوربود.بدينترتيبنبايدشگفتزدهشدكه
درتمامطولقرنبيستماغلبهنرمندان،نويسندگان
نه )و شناختهشده رسميت به فرهنگی نخبگان  و
آنهاكههمچونفوويستها،امپرسيونيستهاوغيره،
ريشة كه بودند كسانی میشدند( قلمداد حاشيهای
بورژوايیيااشرافیداشتندوخودنيزاغلبازثروت
بااليیبرخورداربودندبهنحویكهمیتوانستندبخش
بزرگیازوقتوسرمايههایاقتصادیخودراصرف
فرهنگی و زيبايیشناسانه هنری، سالئق پرورش
ياخريدنكتابو ياموزه، اپرا به كنند:رفتن خود
از كوچكی گروههای در بهشدت هنری آثار ساير
نخبگانثروتمندشهریمحدودبود.دراينحالتمام
چيزهایديگریكهبهچنينفرهنگیشباهتداشت،
اماجزئیازآنبهحسابنمیآمدباعنوان»فولكلور«
و آواز و ازرقص میشد: تحقير عوام« »فرهنگ يا
قصههاگرفتهتاحتینمايشهایخيابانیوسالنهای
دو هر در يكسانی هنرمندان گاه و مردمی. نمايش
اپرای مثالهم برای موتسارت كارمیكردند، زمينه
»عروسیفيگارو«رامیساختوهم»اپرایمردمی«
دو اين ولی را. سحرآميز« »فلوت )operetta( نظير
كامالًازهمجداشمردهمیشد،نخستينآنهاتحسين

شدودومیكاریدرسطحسبكمعرفیمیشد.
و انقالبها ساير آن از پس و فرانسه انقالب
اين ملی دولتهای فرهنگی سياستگذاریهای
قرن و نوزدهم قرن در كامل طور به را وضعيت
بيستمتغييردادند.بهصورتیكهجدايیمياناثر
هنری»نخبه«و»مردمی«زيرسؤالرفت.همانمثال
كسی امروز چنانكه گوياست اينجا در موتسارت
تفاوتیارزشیازلحاظاجتماعیمياندواپرایياد
كلی به آنها آفرينش سرگذشت و نمیگذارد شده
فراموششدهاست.اماانقالببرایاينكارنيازبه
آنداشتكه»مردم«تبديلبه»ملت«شوند.بخشی
ازاينفرايندباايجادساختارهایذهنیسياسیبرای
»حافظة همچون مفاهيمی تقويت و ابداع با مثال
میآمدند. بهوجود تاريخی« »سرنوشت و تاريخی«
بخشیديگرامابايددرسطحروزمرگی،درمديريت
اوقاتفراغتمردم،سالئقهنریواجتماعیآنهابه
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وجودمیآمدوبرایاينكارنيازبدانبودكهمردم
ابزارهایچنينتحولیراداشتهباشند:استفادهازهنر،
ابزارهايی به نياز فرهنگی سرمايههای ساير و علم
داشتكهبايددرفرايندهایآموزشیبهمردممنتقل
میشدند)نورا،1992-1984(.اينامرنيازمندايجاد
نظامهایآموزشیسازمانيافتهبودكهدرهمةسطوح
طور به تقريباً اما داشتند وجود نيز انقالب از پيش
كاملدردستاشرافيتوكليسا،يعنیدونهاداصلی
جامعهپيشازانقالبقرارداشتند.دانشگاههایبزرگ
مثال )برای آسيا در باستانی پيشينههای از اگر جهان
جندیشاپوردرنيمةقرنسومميالدی(يادراروپا
پنجمو درسدههای يونانی آكادمیهای مثال )برای
چهارمپيشازميالد(بگذريم،همگیپيشينهایبسيار
طوالنیترازدولتهایملیداشتندبرایمثالدانشگاه
دانشگاه ميالدی، 1088 سال در ايتاليا در بولونيا
پاريسدرسال1150ميالدی،دانشگاهآكسفورددر
سال1166ميالدی،بهوجودآمدهبودندودراختيار
كليساهاواشرافيتاروپايیبودند.حتیگروهجديد
دانشگاههایاروپايیوآمريكايیبرایمثالهاروارد
)1636(وييل)1701(قديمیترازدولتملیبودند،
اماهميندانشگاههاوبسياریديگرازجملهبازهم
درآمريكا،دانشگاههايینظيراستنفورد)1891(،جان
و )1892( شيكاگو كرنل)1815(، ،)1876( هاپكينز
مربوط ملی دولت ايجاد  به )1866(همگی بركلی
میشدند.ايندرحالیبودكهدولتملیبهويژهدر
اروپا،برخالفآمريكاكههمزمانجامعةآمريكايیرا
نيزتأسيسمیكرد،بيشتردرپیآنبودكهدانشگاهها
آنها عبارتی به و خود آن از را مدارس سيستم و
راسكوالركندتااينكهلزوماًسيستمهایجديدی
بهوجودبياورد.اينامربهخصوصدرسطحنظام
دانشگاهیوجودداشتكهدانشگاههایزيادیپيش
ازدولتملیوجودداشتندوفعالبودند.درحالیكه
درسطحمدارسعمومیمتوسطهوابتدايی،كاربسيار
گستردهتربودونيازبهسرمايهگذاریهایگستردهای
برایساختوتربيتمعلمبرایاينمدارسوايجاد
امكاناتمادیبرایآنكهكودكانبتوانندازكاررها
شدن رايگان و )اجباری بروند مدرسه به و شوند

مدارس(،وجودداشت.
بههررو،اينسرمايهگذاریهايكهدفاصلی
رادنبالمیكردند:اينكهمردمبتوانندازابزارهایالزم
برایاستفادهازفرهنگوبهدستآوردنسرمايههای
آثار  و هنر از بردن لذت و توانايیدرك فرهنگی،
هنریوباالبردندانشخودبرخوردارشوند.ازاين
رو»باسوادی«تامدتهایبسياريعنیعمالًتانيمة
قرنبيستمهدفاصلیبود.امانوئلتود،تاريخدانو

اتكابرمطالعاتتاريخی با جمعيتشناسفرانسوی
بیشمارديگرنشانمیدهدكهچگونهفرايندباسوادی
ثبات و سياسی نظامهای شدن دموكراتيزه فرايند با
يافتنآنهاارتباطمستقيمداشتهاستوبههماناندازه
كهسوادافزايشيافته،سطحقابليتبرایبهرهبرداری
ازسرمايههایفرهنگیباالتررفته،موقعيتوجايگاه
در و است كرده تغيير جوامع در عمومی فرهنگ
نتيجهسيستمهایاقتصادیواجتماعیوسياسینيز
ناچاربهانطباقدادنخودباآنبودهاند)تود،44-45

.)2009:
درطول نظامجهانی كردن دنبال زمينه، اين در
میگذرد، ملی دولتهای عمر از كه سالی دويست
جمله از الزم فرهنگی ابزارهای كه میدهد نشان
ابزارهایفرهنگیـفناورانه)نگاهكنيدبهتحولاين
ابزارهاازروزنامهوكتابتارايانهواينترنتوشبكه(
دائماًنيازبهسرمايههایباالتریراايجابمیكردند.
بتوانند كس همه كه موضوع اين وسطی قرون در
امروز بهيكشوخیشباهتداشت، بيشتر بخوانند
نهتنهابیسوادینوعی»ننگ«بهشمارمیآيدكههر
كسگرفتارآنباشدتالشمیكندپنهانشكندبلكه
آشنايیبابيشازيكزبانشرطاصلیبرایتوانايی
در فرهنگی سرمايههای از استفاده و كردن زندگی
انسانیشدهاست.حتیدرجوامعی اكثريتجوامع
به قريب اكثريت میآيند، افتاده« »عقب نظر به كه
عموماً كه خود محلی زبان بر عالوه افراد اتفاق
لحاظ از بسياركوچك گويشیمحدوددرحوزهای
جغرافيايیاستبهيكزبانملینيزتسلطدارندتا
بتوانندنيازهایخودرادرزندگیروزمرهتأمينكنند.
آن شاهد اخير قرن دو طول در ترتيب بدين
فرهنگعمومیدركلجهانرو بودهايمكهسطح
میتوان ديدگاه اين به البته است. داشته فزونی به
انتقادیدربارةمحتوایفرهنگیراكهعمدتاًحاصل
اروپايی( )فرهنگ فرهنگ يك از تأثيرپذيری
است. جداگانه بحثی اين اما كرد، وارد است بوده
اقتصادی خاص نظامهای سلطة است؛ آن واقعيت
)سرمايهداریصنعتیوسپسمالی(واجتماعی)نيمه
ليبرالیياكامالًليبرالی(،فناورانه)انقالباطالعاتیو
شبكهای(وفرهنگی)اروپايی(و...سبكهایزندگی
وروزمرگیخاصیدرجهانبهوجودآمدهاستكه
باباالرفتنسرمايةفرهنگیبامحتوایخاصیكهآن
رادربرنامههایدرسینظامهایآموزشیازيكسو،
ازسویديگرمیبينيم، ومحتوایفرهنگیرسانهها

افزايشیپيوستهداشتهاست.
دربحثیكهدراينجابهآناشارهداريم،اينامر
ابتدايی رامیتواندرگسترشبینظيرنظامآموزش
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درنيمةنخستقرننوزدهم،تحصيالتمتوسطهدر
و بيستم قرن نخست نيمة و نوزدهم قرن دوم نيمة
نظامدانشگاهیدرنيمةدومقرنبيستممشاهدهكرد.
درطولنيمقرناخيردربسياریازكشورهایدنيا
افزايش برابر  30 تا 20  از بيش دانشجويان تعداد
نفردر از60هزار فرانسه مثالدر برای يافتهاست
)بانك نفررسيدهاست ميليون ازدو بيش به 1938
بسياری و ايران در را مشابهی آمار جهانی،2003(.
ديگرازكشورهایدرحالتوسعهكهامكاناتمالی
را امر اين ديدهايم. نيز داشتهاند، را چنينگسترشی
بايديكجريانيكسويهدانستكهلزوماًبابازاركار
درارتباطنيست.زيرابازاركاربههمينميزانفرصت
بيكاری پديدة بنابراين است، نكرده ايجاد شغلی
تحصيلكردگاننهفقطبهصورتساختاریدرآمده
)موسلن، است يافته نيز جهانشمول شكل بلكه

2005؛فرايتاگ،1995(.
كنيم تأكيد بايد بازگرديم، ايران مورد به اگر اما
كهدرطولصدسالاخير،بهويژهازسالهایدهة
1330،تحوالتعظيمیدرايرانشروعبهرخدادن
مادی درآمدهای رفتن باال آنها مهمترين كه كردند
بازارهایجهانی در نفت قيمت افزايش بود. جامعه
وباالرفتنتوليدنفتايرانوملیشدنآن،همگی
سطحدرآمدهایملیرادرايرانبهشكلچشمگيری

ازدهة1330افزايشدادند،دردهةبعداينافزايش
كلی به را اجتماعی نظام كه بود سرسامآور چنان
انقالب پيشزمينههای از يكی به و ريخت هم در
اسالمیبدلشد.زيراجامعهدرواكنشیسخت،زير
وروشدنارزشهایاخالقی،اجتماعی،فرهنگیو
ورودسرمايههای اثر بر را مادیخود موقعيتهای
يا و نمیپذيرفت خويش زندگی مدارهای به نفتی
اساس بر كه را سنتیای سياسی نظام بگوييم، بهتر
بدون را اقتصادی رفاه بودكه آن بر نظامی استبداد
پذيرشگسترشآزادیهایدموكراتيكوباالگويی
بهشكلناقصبرگرفتهازغرببهايرانتحميلكند،

برنمیتابيد.
تا 1320 سالهای از يعنی دهه سه طول در
در سرمايهگذاری عملی امكان افزايش با ،1350
كلی به عمومی فرهنگ جامعه، مادی ساختهای
ساخته زيادی دانشگاههای و مدارس كرد: تغيير
شدندوسطحسوادعمومیباالرفت.مراكزفرهنگی،
كتابفروشیها، و ناشران و كتابخانهها مطبوعات،
سينماهاونمايشگاههاوتئاترهاو...ساختهشدند.اما
اينباالرفتنسطحفرهنگعمومینهفقطيكدست
وهمگننبودوبهصورتیكامالًنامتوازندرسطح
انگاشتنسبك ناديده با بلكه میشد، توزيع شهرها
زندگیوموقعيتهایبخشاعظمواكثريتجامعه
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بههمين بود. نيزهمراه آنها ازميانبردنآزادی و
تنها نه  شد آغاز اعتراضی حركت كه زمانی دليل
لطف به باال فرهنگی سرماية دارای و مرفه اقليت
كاالهای همراه زيرا پيوستند آن به نفتی درآمدهای
دموكراتيك آزادیهای و سياسی مطالبات فرهنگی
نيزطلبمیكردند،بلكهمردمعادیواغلببه را
دورازاينسرمايههاومحرومازآنهاكهصرفاًدر
رفتن سؤال زير به  جامعه به جديد اشكال ورود
و سنتی فرهنگ و متعارف موقعيتهای تهديد و
نياكانیخودرامیديدند،نيزبدنةاصلیاعتراضرا

تشكيلدادند.
نابرابر توزيع بهچگونگی انقالب اين باوجود
سرمايههایفرهنگیمعترضبودوحتیدرروزهای
اينسرمايهها مظاهر از بسياری گونهای به نخست
از پس اما میكرد. نفی  مكانيكی صورت به را
پايان با كه انقالب پرتنش نخست دورة گذران
يافتنجنگتحميلیبهانتهایخودرسيد،نظاموارد
در میتوانگفت كه سياستگذاریشد از دورانی
دورهایتقريباًبيستسالهتداوميافت.درايندورة
تثبيتسياسیخود تنهاسيستمدرحال نه طوالنی
ورسيدنبهالگويیبرایتداومبخشيدندرازمدت
بهخودبود،بلكهسياستگذاریهایفرهنگیبادو
اسالمی و ايرانی يعنی ما جامعة اصلی خصوصيت
ايران به كه آنجا در ما بحث میرفت. پيش بودن
اشارهمیكنيم،عمدتاًبهايندورهاختصاصدارد.

به جامعه فرهنگی سرمايههای دوره، اين در
ويژهازطريقگسترشكاملسيستمآموزشابتدايی
جمعيت كل تقريباً پوششدادن برای متوسطه و
برای دانشگاهی نظام گسترش و مربوطه سنين در
گستردهتری و بزرگ بسيار بخش به دادن پوشش
ما جامعة در را موقعيتخاصی شرايط واجدان از
شدن دموكراتيزه میتوان بدان كه آورد وجود به
بزرگ اكثريت توانايی داد. نام فرهنگی سرماية
اقتصادی، جامعهدرمشاركتدرمباحثاجتماعی،
رسانههای و مختلف طرق از فرهنگی و سياسی
كه ايران جامعة شدن ديجيتاليزه فرايند گوناگون،
جوانبودنجامعهكمكبسيارزيادیبهآنمیكند،
اين افزايش به كه بودهاند پارامترهايی از برخی
سرمايةفرهنگیدامنزدند.جالبآناستازجملة
در سنتی سازوكارهای به میتوان پارامترها اين
حوزههايیهمچونخويشاوندیوخانوادهيادكرد
كهبرایمثالدرازدواجهاوروابطخانوادگیسبب
قالبسرمايةتحصيلی در شدكهسرمايةفرهنگی
بهيكسرمايةاجتماعیتبديلشودوبنابراينحتی
فقيرتريناقشارجامعهنيزبهدنبالكسبآنباشند.

فرهنگی  و  سياسی  نظام های  و   دانشگاهی  نظام 
جوامع انسانی در موقعيت كنونی 

يكیازمباحثیكهدرطولسالهایاخيرازجملهبه
وسيلةامانوئلتود)همان(مطرحشدهآنبودكهافزايش
بااليی حد به وقتی دانشگاهی تحصيلكردگان رقم
افراد برسد،برایمثالدرفرانسهدرحد33درصد
درسنتحصيل،بهتدريجمیتواندتحصيلكردگانيا
نخبگاندارایتحصيالتدانشگاهیراازيكاقليت
باال،بهيكقشربزرگبدلكندكه ولودرمقامات
درونخودباسلسلهمراتبیشدن،میتوانندجامعهای
دارای افراد و كنند ايجاد ديگر جامعة يك درون
سرمايةفرهنگیپايينتررابهحاشيهبرانند.اينخطر
میتواندبهاُليگارشيكشدننظامسياسیمنجرشود
بهگونهایكهنظامدموكراتيكهرچهبيشتربهسوی
فنساالرشدنوبوروكراتيزهشدنيابهعبارتديگر
»حرفهای«شدنپيشبرودوسياستدموكراتيكاز
يكنظاممبتنیبرتفويضاختياراتموقتتبديلبه
اين شود. سياسی فناورانه دانش بر مبتنی اشرافيتی
خطریبودكهپیيربورديونيزدركتابمعروفخود
میداد. هشدار بدان نسبت )1989( دولت اشرافيت
البتهبورديوموضوعرابيشتردرروابطميانسهگروه
اقتصادی(، اقتصادی)صاحبانقدرت ازسرمايههای
و فرهنگی( و تحصيلی امتيازات )صاحبان فرهنگی
اجتماعی)دراختياردارندگانروابطاجتماعیپرسود(
میديدكهبايكديگردستبهمبادلةسرمايهایمیزنند
وقدرتراميانخودودروننظامهایخويشاوندی
كه مباحثی وصف، اين با میكنند. حفظ مشخصی
درحوزةجهانیشدنوجامعةشبكهایمطرحشده
كاستلز ،)1996( آپادورای طرف از جمله از است
)2001(وديگران،گويایآناستكهمسئلهبهاين
سادگینيست.بهعبارتديگر،گسترشسرمايههای
فرهنگیبهدليلشبكهایشدننظامجهانیپيامدهايی
داردكهبهسهولتقابلكنترلنيستندومیتوانندبه
مجموعهایاززنجيرههایپیدرپیوبانتايجنامعلوم

منجرشوند.
براینمونهنگاهیبهافزايشتعدادتحصيلكردگان
دانشگاهیدرجهانودركشورخودبيندازيم:قشر
تحصيلكرده،دقيقاًبهدليلتحصيلیكهانجاممیدهد،
اززندگی انتظاراتش بهجهان، رويكردهايشنسبت
بيرونی، جهان با روابطش زندگیاش، سبك خود،
توقعاتشاززندگیونيازهايشتغييرمیكند،بهعنوان
مثالاينقشربهسرعتتبديلبهيكمصرفكنندة
بزرگمحصوالتفرهنگیمیشود:ازروزنامهوكتاب
ومجلهو...گرفتهتااينترنتوموبايلوبرنامههای
تحصيالت خود حتی و سينما و موسيقی نمايشی،
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دانشگاهیبهمثابةيككاالیمصرفیكهكمتربهآن
درونی منطق  بر بنا افراد از بسياری كردهايم. فكر
كه میكنند تصور دانشگاهی تحصيالت تاريخی و
رویآوردنبهاينتحصيالتصرفاًبرایراهيابیبه
بازاركاراستدرحالیكهلزوماًچنيننيستوحتی
نمیتوانهمانگونهكهگفتيمجذابيتتحصيالترا
دانست فرهنگی سرماية تمايلكسب دليل به صرفاً
كهسپسآنرابانوعیديگرازسرمايهمثالًپرستيژ
به ما دركشور كه )موردی كرد تعويض  اجتماعی
خصوصدرموردتحصيالتدخترانديدهمیشود(.
تحصيالتدانشگاهیرامیتوانامروزبهمثابةنوعی
)دانشجويی(، زندگی سبك يك از برخورداری
از برخورداری زندگی، اين كردن تجربه و حضور
خدماتیآموزشیوامكانيافتنيكتجربةعلمینيز
ديگر عبارت به و فرايندی چنين از گذار دانست.
مصرفاينكاالیكالن،بهتغييراتیگستردهدرسبك
زندگیوروزمرگیفردمنجرمیشودكهخودنيزدر
اجتماعی نظامهای درساير تغيير فرايندیچرخهای
راضروریمیكند،ايننكتهایاستكههركجابا
گسترشنظامهایآموزشیسروكارداريم،بايدبهآن

نيزدقتداشتهباشيم.
دركشورمااغلبوهرازچندگاهیبحثبومی
مطرح آنها اسالمیكردن يا و انسانی علوم كردن

میشودودليلاينامررانيزتغييریاعالممیكنندكه
انديشة برزندگیدانشجويانو محتواهایغيربومی
قصد مقاله اين در آنكه بدون ما میكند ايجاد آنها
ورودبهاينبحثراداشتهباشيم،برآنيمكهمسئله
عالی آموزش نظام كل شامل انسانی علوم از فراتر
كه مختصاتی با نظام اين  كه معنی بدين میشود.
داردوجزايننيزعمالًنمیتواندداشتهباشد،بههر
روزندگیكسیراكهازآنعبوركند،تغييرمیدهد.
بنابراينبهترينراهبرایجلوگيریازآثارمنفیاين
تنها كنيم. مديريت را آن بتوانيم كه است آن تغيير
يكمثالشايددراينحوزهاكتفاكند،بررسیتاريخ
چه آنها مطالبات و محتوا دانشجويی، جنبشهای
درجهانوچهدرايراننشانمیدهدكهرشتههای
مطالبات  و تركيب اين بر كه نيستند دانشگاهی
تأثيرمیگذارند،بلكهاتوپياوتخيلنظامدانشگاهی
باشوروهيجانجوانیو استكهدرهمراهشدن
پتانسيلیرادر باوربهفضيلتتغييرچنينتوانو
)لوگواوديگران، بهوجودمیآورد اينجنبشهای

.)2007
باال به نياز كه داشت توجه بايد حالت اين در
رفتنسرمايةفرهنگیدرقالبدانشگاهینهخاص
جامعةماستونهمامیتوانيمتأثيرتعيينكنندهایبر
محتواوشكلآنداشتهباشيم.اينتأثيرالبتهممكن
نسبتاً  آن مارژ يا آن انجام اماحد ومطلوباست
زندگی جهانی نظام يك در ما زيرا است محدود
میكنيمكهبهيكسانكردنشيوههایعملكردبرای
پايينبردنهزينهوباالبردنسودگرايشدارد.اگر
درك بهتر را مسئله شويم وارد مهندسی حوزة به
میكنيم:ممكناستماشيوهایخاصبرایبهپرواز
درآوردنهواپيمادرميانخلبانانايرانیداشتهباشيم
انگليسی فرض به خلبانان شيوة با اندازهای تا كه
اندك بسيار تفاوتدرحدی اين اما باشد، متفاوت
به يابد افزايش بخواهد تفاوت اين اگر زيرا است
نظارت، فرمان، كنترل، سيستمهای كل ميزان همان
هدايت،فرودوبرخاستهواپيماهاوحتیساخت
ومصرفآنهاوبهتبعآنكلسيستمهایتوريستی
اين با كنند. تغيير بايد غيره و هواپيما از استفاده و
وصفهراستادخوبیمیداندكهآموزشپروازرا
بايدباموقعيتهایفرهنگی،اجتماعیواقتصادیو

غيرةيكدانشجوانطباقداد.
درموردنظامآموزشعالینيزبايدگفتكهاين
و زندگی سبكهای تغيير با كه است واقعيت يك
روزمرگیهایجديدوباايجادمدرنيتهها)ونهيك
مدرنيتةواحد(وحتیبانيازبهحفظسنتها)ونه
بيشتری نياز انسانی جوامع برای واحد( سنت يك

ب�ه  دقیق�اً  تحصیلك�رده،  قش�ر 
دلیل تحصیلی ك�ه انجام می دهد، 
رويكردهاي�ش نس�بت ب�ه جهان، 
انتظاراتش از زندگی خود، س�بک 
زندگ�ی اش، روابط�ش ب�ا جه�ان 
زندگ�ی  از  توقعات�ش  بیرون�ی، 
و نیازهاي�ش تغیی�ر می كن�د. به 
عنوان مثال اين قش�ر به س�رعت 
تبديل به يک مصرف كنندة بزرگ 

محصوالت فرهنگی می شود.
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جوامع در فرهنگی آموزش سطح رفتن باال برای
وجودداردوايننيازمندبسطبيشترنظامدانشگاهی
است.امااينبسطبايدمديريتشدهباشد.بهعبارت
ديگراينيكواقعيتاستكهنظامدانشگاهیامروز
ديگريكرابطةكاملبابازاركارنداردامااينرابطه
رانيزداردودراينجاستكهبايدباچشماندازهای

ايننظامبتوانآنرامديريتكرد.

چشماندازهای  فرهنگ عمومی دركشورهای توسعه 
يافته و در حال توسعه 

اماپيشازآنكهبهچشماندازهاینظامهایدانشگاهی
بپردازيم،بهتراستنگاهیبهچشماندازهاینظامهای
فرهنگعمومیبيندازيمواينامررادرقالببحث
جهانیشدنيعنیدربحثیكهسالهاستآپادورای
و فرهنگی همگنشدن متناقض فرايند عنوان با

ناهمگنشدنفرهنگیمطرحمیكند،جایدهيم.
فرهنگی و اجتماعی بعد در جهانیشدن فرايند
يكسانسازی فرايند با منطقی تداومی در خود
استعماریوپسااستعماریقراردارد.دراينفرايند،
شكلها يكسانسازی برای فشار دائماً سو يك از
بيشتر زندگی سبك و روزمره زندگی قالبهای و
میشودوازسویديگردرقالب»تنوع«ظاهراًاشكال
در اين میشوند. توليد دائماً ناهمگنی و متفاوت
ازجانبحوزة و قضيه واقعيت در كه است حالی
اين زيرا است اصلی هدف يكسانسازی هژمونيك
باالترين به بارسيدن انطباق قابل تنهاهدف هدف،
مارژسوددرتوليدانبوهكاالهاوخدماتاست.در
اينراستا،»تنوع«درحقيقت،افزودهشدنبهاشكال
زيرمجموعهایدرمجموعههایاصلیوتعريفشده
كاالهاوخدماتیهستندكهمیتوانندبهصورتانبوه
اگر بزنيم: مثالی شوند. توليد سود باالی مارژ با و
همةمردمانجهاناينضرورترااحساسكنندكه
»پارك بهيك اوقاتفراغتخود برایگذران بايد
در كااليیـخدماتی اصلی شاخة بروند، تفريحی«
است. شده تعريف شده يكسانسازی قالب يك
تفريحی« »پارك بلكههزاران و حالمیتوانصدها
مختلفرابامضمونهایمختلفتعريفكرد،توليد
تنهادرمراحل بگيردو انجام پايه انبوهمیتوانددر
كه است آن مهم بيايد. ميدان به »تنوع« كار، نهايی
به را تفريحی پارك وجود »ضرورت« مفهوم كسی
زيرسؤالنبرد.يامثالديگریبزنيم:اينكهضرورت
داردهمهدرجريان»اخبار«روزباشند،بدينترتيب
نام به میآيد وجود به توليدی عمومی حوزة يك
خدمات و كاالها از بزرگی گروه و »اطالعرسانی«
سپس و كرد توليدشان انبوه بهصورت میتوان كه

بهآنهاقالبهای»متنوع«داد.تمامظرافتقضيهدر
سبك يكسانكنندة انبوهسازی و جهانیشدن فرايند
زندگیوروزمرگیدرآناستكهمیتوانچندين
اصلموضوعهرادررابطهباآندركنشگراناجتماعی
درونیكرد:اينكهافزايشبیپايانكاالهاوخدمات
»طبيعی«است،اينكهاينرونديك»پيشرفت«است،
افرادی»مرتجع«ومخالفرشد اينكهمخالفانآن
وخالقيتهستند،اينكهاينروندسببخوشبختی
بيشترانسانهاشدهاستو...مهمايننيستكهتمام
واقعياتاطراففردبهاوعكساينگونهادعاهارا
كند احساس كنشگر كه است اين مهم نشاندهند،
اگراينواقعيتهابااصولموضوعةمطرحشدهدر
از »انحراف« در بايد را دليل مخالفاند، او پارادايم

مسيردرستجستجوكند.
عمومی فرهنگ چشماندازهای ترتيب بدين
منطقی روند از نمیتوان را تصور قابل آيندهای در
شكلگيریآنهاازانقالبصنعتیتاانقالباطالعاتی
وازاينانقالبتاامروزجداكرد.بيشازدويست
وضعيتی در را ما جهان در تركيببندی اين سال
آن از شتابزده خروج هرگونه كه است داده قرار
میتواندبهبزرگترينبحرانهاوخطرناكترينآنها
در را ما نيز آن تداوم كه حال عين در شود منجر
در ما بنابراين میدهد. قرار تحملناپذير وضعيتی

در كش�ور ما اغلب و هر ازچندگاهی 
بحث بومی كردن علوم انس�انی و يا 
اس�المی كردن آنها مطرح می شود و 
دلیل اي�ن امر را نی�ز تغییری اعالم 
می كنند ك�ه محتواهای غیربومی بر 
زندگی دانش�جويان و انديش�ة آنها 
ايجاد می كند ام�ا بدون آنكه در اين 
مقال�ه قص�د ورود ب�ه اي�ن بحث را 
داش�ته باش�یم، بر آنیم كه مس�ئله 
فراتر از علوم انس�انی و ش�امل كل 

نظام آموزش عالی می شود.
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جهان كل سطح در عمومی فرهنگ چشماندازهای
كشورهای در چه و يافته توسعه كشورهای در چه
درحالتوسعهباموقعيتیمتناقضوبسيارحساس
شباهت بنبست يك به بيشتر كه هستيم رو به رو
دارد.البتهدراينبنبستموقعيتكشورهابايكديگر
برابرنيست،گروهیازآنهاكهسرمايههایاجتماعیو
اقتصادیباالتریدارندتوانستهاندازآنهابرایتسكين
ويايافتنبرخیراهحلهایجزئیوكوتاهياميانمدت
يا اتالف بودن، پايين كه حالی در كنند، استفاده
تخريبسيستماتيكسرمايههایاجتماعیواقتصادی
استبداددركشورهای و فساد دليلسوءمديريت، به
درحالتوسعهاغلبآنهارادربدترينوضعيتهای
وادار را آنها مردمان عموماً كه میدهد، قرار ممكن
میكندياخوددرخدمتسازوكارهاونهادهایاين
غارتوتخريبقراربگيرندوياپابهفراربگذارند
وبهكشورهایتوسعهيافتهایبروندكهدرآنهاامكان

بيشتریبرایبقادارند.
»مقاومت يك را آن بايد آنچه وصف اين با
و توسعه درحال دركشورهای ناميدچه فرهنگی«
است انجام حال در توسعهيافته كشورهای در چه
وهرروزتعدادبيشتریازمردمباتقويتنهادهای
راهحلهايی بتوانند كه میكنند تالش مدنی جامعة
ميان اين در كنند. پيدا اينوضعيت از برایخروج
در آن به نكردن نگاه و وضعيت تحليل و شناخت
قالبسيستمهایدوتايیودوگرايانه)ياسياهوسفيد
ديدنچيزها(يكیازاينراهحلهاست:دركجهان
كنونیجزدرقالبدركآنبهمثابةمجموعهایبسيار
و نيست امكانپذير متداخل شبكههای از پيچيده
خروجوبهبودآنجزازطريقفرايندهایتدريجیو
غيرآمرانهومسالمتآميزوپارههايیدراينجاياآنجاو
ابتكارهایفردیوگروههایكوچكآلترناتيوممكن
بهنظرنمیآيد.البتهاينگروههادرنهايتبايددرپی
برانگيختننيازسيستمهایبزرگسياسیاجتماعیبه
بازسازماندهیجهانبراساسانقالبفناورانةجديد
در چندان چشمانداز حاضر حال در اين اما باشند

دسترسینيست.
يافته، برایكشورهایتوسعه بنابراينچشمانداز
از گروهی به بخشيدن تداوم جز حاضر حال در
سياستهایمديريتیكوتاهوميانمدتبرایمديريت
تفاوتدرسطحروزمرگیوسبكزندگیباتوجهبه
فرهنگهایمتعددحاضردرآنهاوتداوميافتنهای
وچه يكسانسازیشدنشان دورة در فرهنگهاچه
فرهنگیوجماعتگرايیهای مقاومتهای قالب در

جدیشان،نيست.
مقاومت اگر توسعه، حال در كشورهای در

به و بگيرد شكل نتواند جدی صورت به فرهنگی
گفتمانهای كه هژمونيك نهادهای سطح از ويژه
جهانیشدنراتكرارميكنندوآنهارادرقالبهايی
گاهحتیواژگونهوبهظاهرمخالفباآنهاعمالًبه
نتيجةمطلوبمیرسانند،خارجنشود،شانسزيادی
وجود بهتر نسبتاً حتی وضعيتی كردن پيدا  برای
بايدبه نخواهدداشت.مقاومتفرهنگیمیتواندو
شكلگريزازقالبهایكليشهایدرسبكزندگیو
روزمرگیوبهدستگرفتنسرنوشتخودازطريق
فعالشدندرزندگیازهمةطرقممكنوبهويژه
در )رسانهها شبكهای جامعة ابزارهای از استفاده با

گستردهترينمعنایآن(باشد.

دانشگاهی در كشورهای در  نظام  چشم اندازهای  
حال توسعه و توسعهيافته    

ميانچشماندازدانشگاههارانمیتوانبدون اين در
معنای فرايندهایجامعهدر نظرگرفتنوقايعو در
كلیآنترسيمكرد.آنچهبهنظرمیرسد،بدونآنكه
بتوانآنرابااطمينانیمطلقودربرخیمواردحتیبا
اطمينانینسبیبيانكرد،ايناستكهنظامدانشگاهی
هزينة نيست. تداوم قابل خود كنونی وضعيت با
تحصيالتدانشگاهیهرروزافزايشمیيابدوحتی
دولتهایثروتمندكهسالهایسالدرپشتشبحی
ازمفهوم»دولترفاه«پناهگرفتهبودند،امروزيكی
پسازديگریدرحالعقبنشينیازمواضعپيشين
خودهستندوسخنازكمبودبودجةدانشگاهها،لزوم

بهاستقاللرسيدنمالیآنهاوغيرهمیگويند.
نيازهايی دليل به كه است آن واقع در مسئله
است، آورده وجود به مدرن جامعة در زندگی كه
»مصرفكنندگان به افراد كه موضوع اين حتی و
جامعه اين خدمات و توليدات تمام برای مناسبی«
تبديلشوند،نيازبهآنوجودداشتهاستكهسطح
افزايشسطحعلم باالبرود. فرهنگعمومیجامعه
مؤثر امر اين در نيز نخبگان مختلف حوزههای در
بودهاست.لذااينكهماباافزايشتقاضایتحصيل
دردانشگاهسروكارداشتهباشيمتاحدزيادیحاصل
روابطیاستكهجامعهپديدآوردهاستودرحال
حاضرنيزاثریازعقبگرددرآنديدهنمیشود.در
اينحال،مسئلهآناستكههزينههایاينافزايش
تقاضارادركوتاهودرازمدتچهكسیبايدتقبل
تأسيس بابت هزينهها افزايش كوتاهمدت در كند.
دانشگاهها،كرسیها،استخدامكادرآموزشی،تجهيز
و ملی روابط مجموعة در گرفتن قرار دانشگاهها،
از حداقلی سطح حفظ برای نياز مورد بينالمللی
اقتصادی اينهزينههاصرفاً متعارفاست. موقعيت
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نيستندبلكهجنبههایاجتماعی،فرهنگیوسياسینيز
دارند.داشتندانشگاهودانشجودرشمارهایبزرگ
سياسی، نظامهای كه است آن نيازمند ميليونی و
آن با را بتوانندخود اقتصادی و فرهنگی اجتماعی،
انطباقدهند،همانطوركهبهصورتیچرخهایخود
ايندانشجويانازتحولآننظامهابهوجودآمدهاند.
امادردرازمدت،هزينههابسيارسنگينتراست،زيرا
افرادفارغالتحصيلازدانشگاهافرادیهمچونپيشاز
ورودبهدانشگاهنيستند.اينافرادخودرادرموقعيت
فرهنگی»متفاوتی«احساسمیكنندوبنابراينگمان
میبرندكهبايدموقعيتوجايگاهاجتماعیمتفاوتی
متفاوتخود موقعيت اين بالتبع و باشند داشته هم
اجتماعی موقعيت تفاوت در مادی سطح در را
سايراشكالماديتيافتنفرهنگنيزنشاندهد.در
فرايند واقعیكسبشدهدر مهارتهای اينجامسئلة
دانشگاهیوانطباقواقعیآنهابابازاركاربهوجود
و بازار ميان هستند. بهشدتمشكلساز كه میآيد
دانشگاهشكافوگسستهرروزبيشترشدهاست.
میكنند توليد را ورشتههايی دانشگاههاتخصصها
نظر برايشاندر را تنهاجامعهشغلومكانی نه كه
نگرفتهاستبلكهآنهارا»خطری«برایخوداحساس
است ممكن جامعه و دانشگاه بدينترتيب میكند.
بايكديگرشوندكهبسيار واردنوعیتضادوتنش
نخبگان ميان ازجدايی تود امانوئل است. خطرناك
و داليل از يكی عنوان به سياسی حوزة و علمی
بزرگ تحوالت و انقالبها تمام تقريباً ريشههای
اجتماعیصحبتمیكند.ازميانرفتنصلح سياسیـ
به درازمدت در چه و كوتاهمدت در چه اجتماعی

سودهيچكسنيست.
بیپاسخ هزينهها به مربوط اقتصادی پرسش اما
پرداخت به قادر ديگر ملی دولتهای میماند،
هزينههایسنگينوروبهفزونیدانشگاههانيستند،
سيستمهایاجتماعینيزازآنجاكهدرقطعرابطهای

بادانشگاههابهسرمیبرندنمیتوانند بيشتر هرچه
بداريدا، 2007؛ سوليه، و )شارل بكنند را كار اين
كه میشود خواسته افراد خود از نتيجه در .)1994
اينهزينههاراپوششدهنددرحالیكهاينكارتنها
زمانیامكانداردكهسرمايههایفرهنگیحاصلشده
ازتحصيالتدانشگاهیبتواننددركوتاهمدتيادراز
مدتبهصورتیخودكاربهسرمايةاقتصادیتبديل
شوند؛امریكهمیدانيمهرروزازآنفاصلةبيشتری
میگيريم.بنابراينسياستاقتصادیبايدروندديگری

راپيشبگيرد.
و اروپايی دانشگاههای ميان امروز كه فاصلهای
گوياست. لحاظ اين از میشود مشاهده آمريكايی
بهعنوانمثالجزوقديمیترين دانشگاههایفرانسه
اين وجود با هستند جهان دانشگاهی نظامهای
نمیتوانندبهداليلبودجهایبادانشگاههایآمريكايی
رقابتكنندوماامروزشاهدپديدة»فرارمغزها«از
امروزحقوق اروپا اروپابهسویآمريكاهستيم.در
دانشگاهياندرعلومانسانیدرحد2500يوروبرای
يكاستادياردرابتدایكارشتاحداكثر5000يورو
برایيكاستادكاملممتازدرانتهایكارشدرنوسان
است.درحالیكهدرآمريكانهفقطارقامحداقلدو
تفاوت پديدة با بلكه هستند موارد اين برابر سه تا
مسئلة و دولتی و خصوصی بخش بين دستمزدها
استخداماستادانموسومبه»سوپراستار«كهحقوقشان
بهصورتقراردادهایخاصتعيينمیشودنيزروبه

روييم.جدولزيراينامررانشانمیدهد.
نظام در را زيادی بسيار نابرابریهای موسلن
آموزشعالیآمريكابراساسآنكهمابايكدانشگاه
مقطع كه دانشگاهی با يا داريم، سروكار پژوهشی
كاردانی، فقط يا و ارشد كارشناسی يا و دارد دكترا
مطرحمیكند.اكثركادرعلمیدانشگاهیآمريكادر
پاييز2004دردانشگاههایپژوهشیدردانشگاههای
24( پژوهشی سپس درصد(، 34( كاردانی دورة تا

جدول1:تفاوتحقوقیدانشگاهيانآمريكايیدربخشدولتیوخصوصی)بهدرصد(درسهدوره.
منبع:موسلن،2008:93
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درصد( 22( ارشد كارشناسی سرانجام و درصد(
متمركزهستند.ازاينسهنوعدانشگاه،دانشگاههای
دورة دارای دانشگاههای در ويژه به خصوصی
كارشناسیارشد)36درصداعضایهيئتهایعلمی(
علمی( هيئتهای اعضای درصد 34(  دكترا دورة
علمی( هيئتهای اعضای درصد 30( پژوهشی و
مشغولهستندكهبنابردانشگاهدارایدستمزدهايی
متفاوتهستندكههمبينبخشخصوصیودولتی
وهمدرهريكازاينايالتهامتفاوتاست.برای
مثالحقوقمتوسطيكاستاديارتماموقتدريك
)از سال در دالر 73913 دولتی پژوهشی دانشگاه
دالر 100865 تا شمالی داكوتای در دالر 55681
دالر 90108 خصوصی بخش در و كاليفرنيا( در
تا108512دالردر نبراسكا درسال)از60269در

كانكتيكات(بودهاست)موسلن،2008:93(.
نبود اروپايیمشكل درعينحالدركشورهای
فرصتهایشغلیبرایدارندگانباالترينمداركنيز

وجودداردكهاينامررادرجدول2میبينيم.

19981999200020032004
95979467999180878931تعدادتزهایدفاعشده

30572580226818982109تعدادفرصتهایشغلیدانشگاهی
4/2%4/3%4/4%3/7%3/1%نسبتفرصتشغلیبهتز

در سرمايهگذاری از بيشتر يا برابر رايانهای،
سوم يك نيز بنگاهها است. فيزيكی وسايل خريد
سرمايهگذاریخودرادربخشارزشهایغيرمادی
يعنیآموزش،پژوهشوتوسعه،خالقيتوبازاريابی

هزينهمیكنند)بانكجهانی،2003:37(.
كه اين میرسيم: مهم اصل يك به همينجا از
جوامعامروزیازپيشرفتهترينآنهاتاراكدترينشان،
برنامههای در دانش از استفاده در توانايی ميزان بر
فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سياسی، استراتژيك
استوارند.لذااينجوامععالوهبرآنكهنيازبهسطحی
باالترازتحصيالتمتوسطهبرایشهروندانشاندارند
تااينشهروندانبتوانندحداقلفعاليتهايشانرادر
انجامدهند، سطحروزمرگیوسبكزندگیجديد
فرايندهای كه دارند نيز متخصصتر افرادی به نياز
فناورانهدرمعنایعامالمنفعهرادرجامعهكنترلكنند
سياستگذاری، محض، فناوری چون حوزههايی و
اقتصادی و فرهنگی برنامهريزی اجتماعی، تحليل
غيرهرابهدستبگيرند.درستدرهمينامراستكه

جدول2:نسبتفرصتهایشغلیبهتزهایدفاعشدهدردانشگاههایفرانسه)بهجزتزهایپزشكی()بهدرصد(.
منبع:موسلن2008:80

را دانشگاهها كاربردی مشكالت از فهرستی
میتواندراينمنبعديد)همان،207-204(،استفاده
بانك پروژههای ،)208-209 )همان، اينترنت از
جهانیدراينزمينه)همان،217-214(،سيستمهای
و كارخانه در كارهمزمان و آموزش يعنی آلترناتيو
دانشگاهواستفادهازآموزشنيمهوقت)رجوعكنيد

بههاهن،57(.
باوجوداين،دانشگاهبرایجامعهضروریاست
به و... فناوری سياسی، اقتصادی، سيستم كل زيرا
برای ولی است. وابسته دانشگاهی نظام قابليتهای
رابطةخاصی به روند اين بگوييم بايد بحث شروع
مربوطمیشودكهدرچشماندازهایدانشگاهیبايد
دانشگاهرابهمثابةمحلیبرایآموزشعامفرهنگیو

آموزشتخصصیدانشدرنظرگرفت.
غيرمادی، بخش در سرمايهگذاری ميزان امروزه
برنامههای و آموزش ،)R&D( توسعه و پژوهش

بابعدديگرتحصيالتدانشگاهیروبهرومیشويم،
جامعة نخبگان تربيت سنگين مسئوليت كه بعدی

آيندهرابرعهدهدارد.
بايد كه نخبگان اين كه باشيم داشته توجه ابتدا
در را امور زمام شبكهای و شده جهانی جوامع در
دستبگيرند،نسبتبههمكارانشاندرقرننوزدهم
ازمهارت باالتری بايدازسطحبسيار بيستم وقرن
تنها نه كه باشند افرادی بايد اينها باشند. برخوردار
يكحوزةعلمیراتانهايتودردقيقترينابعادش
بشناسندوبهصورتدائموباشتابیهرچهبيشتر
خودرابهروزنگهدارند،بلكههمچنينبايدافرادی
بر )بنا علمی ديگر ياچندحوزة يك در كه باشند
مورد(نيزدارایتخصصياتخصصنسبیباشند.
زيراامروزهتقريباًهيچحوزةعلمینيستكهبتواند
از را بودن بينالمللی بودنو دوشرطچندرشتهای
كند. حذف خود آتی چشمانداز و كنونی موقعيت
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نيازبهدريافتآموزشهايی بنابراينچنيننخبگانی
بسياردرسطحباال،بهشدتدستچينشدهبهوسيلة
بهتريناستاداندارندومعنایاينامرآناستكهبايد

هزينهایبيشترصرفآنهاكرد.
گونه دو میتوان ما نظر به حالت اين در
يك نخست كرد: پيشبينی را سرمايهگذاری
سرمايهگذاریدولتیبرایآموزشدانشگاهیبهمثابة
به يكآموزشفرهنگعمومیكهمیتواندحداكثر
میتوان حالت اين در محدودشود. سال تاسه دو
اما تعريفكرد اينگروه برای را مشاغلمشخصی
نمیخورد گره حرفهای مشاغل با لزوماً تحصيالت
آموزشدانشگاهیدراينحالتآموزشنخبهپرورانه
نيستوحتیمیتوانتصوركردكهدولتهابااستفاده
ازسرمايههایخودوياباكمكگرفتنازنهادهای
مدنی،دستبهتشكيلانواعدانشگاههایمردمی،با
دسترسیآزادبرایهمةافرادجامعهازهرسنوهر
در سالهاست كه مفهومی بزنند. اجتماعی موقعيت
است. درآمده اجرا به آمريكا و اروپايی كشورهای
در خود عمومی فرهنگ سطح رفتن باال از جامعه
برد، خواهد سود فرهنگیاش سرماية افزايش قالب
البتهبهشرطآنكهسياستگذاریهایهوشمندانهای
نيزدرحوزههایاجتماعی،فرهنگی،سياسیوغيره

اينامررادنبالكنند.
موضوع به كه آنجا يعنی دوم بخش در اما
ما نظر به میشود، مربوط نخبهپرور دانشگاههای
دخالتدولتبايدبهحداقلبرسدودرعينحالكه
سرمايهگذاریهایخودرابرایدسترسیبهنخبگان
موردنيازخودادامهمیدهد،بخشخصوصیراآزاد
بگذاردتابااستفادهازبازاردستبهپرورشنخبگان
موردنيازاينبخشبزند.دراينجاماباشكلگرفتن
سطح بسيار علمی مراكز و مؤسسات دانشگاهها،
ملی درشبكههای امكانات و استادان بهترين با باال
وبينالمللیگستردهسروكارداريمكهاصلكارشان
نيزبايدمطابقنيازهایبازاركارباشد.دراينحالت
تا را دانشگاهی تحصيالت تنها نه بايد شك بدون
حددكتراوفوقدكتراتعريفكرد،بلكهراهرابرای
انواعتحصيالتورشتههایبينرشتهایوهمچنين
ايجادپلهايیكهرشتههاونخبگاندانشگاهیرااز
طرقعلمیدرهمةمراحلوبهصورتپيوستهدر
مربوط يكديگر با آن از طولمدتتحصيلوپس
جامعهای برای علم آيندة راه آورد. فراهم كنند،
اجتماعیو بتوانددرعينآنكهموقعيت انسانیكه
امكانزيستجمعیرافراهممیكند،ازپسرفتهای
غيردموكراتيكياضددموكراتيكجلوگيریكند،در

اينجاست.

بههرتقديرنگاهبدبينانهایدررشددانشگاههای
بولونيا اعالمية و شد آغاز 1990 دهة از اروپايی
اروپايی وزرای وسيلة به كه 1999 ژوئن 19 در
آموزشصادرشد،اصالحاتراضروریدانست.
تأكيد با ويژه به را خود ضرورت اصالحات اين
شدن بسته دانشجويان، شمار بیروية افزايش بر
كاهش دانشگاه، شدن مراتبی سلسله كار، بازار
)برای توجيهمیكردند بودجهوفشارجهانیشدن
مثالبداريدا،208،37/78-1994:191(.دراين
شرايطاصالحچندانممكنبهنظرنمیآيدوازپيش
محكومبهشكستاست.نگاهانتقادیجامعهشناسانی
و دولت دخالت كه بود آن بر فرايتاگ ميشل چون
كاربردیتر بر تأكيد با دانشگاهی سيستم در بازار
كردندانشگاههاآنهاراازمحتواوروحاساسیشان
خالیمیكندواينمنجربهبحراندربرخیازرشتهها
ازجملهوبهويژهعلوماجتماعیمیشود)فرايتاگ،

.)74-109
مديريت به تمايل از ناشی را امر اين فرايتاگ
فرايند، اين در میداند. اجتماعی امر فنساالرانة
جامعهشناسنمیتواندنقشخودرابهمثابةكنشگر
فعالايفاكندوازاوصرفاًخواستهمیشوددرفرايند
را خود منفعالنه گونهای به اجتماعی تغيير عمومی

رهاكند)همان،9-10(.
شديد مقاومت 1990 دهة نيمة سالهای در
تا میشود، ديده اصالحات برابر در دانشگاهيان
خودی به را دانشگاهی تحصيالت برخی جايیكه
خوديكارزشذاتیمیدانستندكهبايدبهمصرف
آزادیبرسدنهبازاركار)درنيست،1996:17-25(.
حوزة در جهانیشدن به انتقادی بسيار نگاه
آمريكا از جهانیشدن تحميل نتيجة دانشگاهی
علم، حوزة به كار بنگاههای فشار در را اروپا به
دانشگاهها،سلسلهمراتبی گزينشیونخبهگراشدن
شدنآنها،وسواسدانشگاهبهكسبدرآمدوكاهش
برنامهای كه میداند آموزشی سرمايهگذاریهای
محكومبهشكستاست.آبالر)2003(بهصورت
تفصيلیدربارةناكافیبودناصالحاتاروپايیبحث
كردهاستوبهويژهبهشكستدرحوزةچندرشتهای
شدن)96-88(وعلوماجتماعیوانسانی)98-110(
اشارهمیكند.شارلوسوليهدرمجموعهمقاالتیكه
دركتابخودمنتشركردهاند،نشانمیدهندكهدر
اينامردوراندراغلبكشورهایاروپايیازاسپانيا
-106( آلمان ،)69-88( ايتاليا تا گرفته )53-68(
بريتانيا)126-107(وغيرهشكستخورده 89(و
است.زيرادرنهايتايندانشگاههابهتنهايیهستند
كهبايدتاواناينفشارنوليبرالیراپرداختكنندو
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پايين استادانو تعداد باكاهش را اينكار نيز آنها
نگاهی البته میدهند. انجام آموزشی كيفيت بردن
و دانشگاه ميان كه ناگزير رابطهای با بينانهتر واقع
بازاركاروجوددارد،جهانیشدنراضروریمیداند
چارهای اروپايی دانشگاههای كه است آن بر لذا و
در بتوانند تا بپذيرند را اصالحاتی خود كه ندارند
كان و )داويدنكوف كنند شركت رقابتی بازار اين
شيطانی ديدگاه، اين در .)2006: 51-64 ،7-11
با رابطهاش و دانشگاهیاش نظام و آمريكا كردن
بازارسودیبرایسيستماروپايیندارد.بهويژهآن
تأكيدی است. كاريكارتورمانند بيشتر نگاه اين كه
كهفرانسویها)وديگران(برنام»سوربن«بهعنوان
دانشگاهی كه میكنند، فرانسه دانشگاه مهمترين
نداردوخودتركيبی استكهعمالًوجودخارجی
ازنهادهایدانشگاهیمختلفباكيفيتینظيرديگران
ناچار كه است سيستم يك كهنگی دليل به است،
استدرپشتيكتصويرباستانیپناهبگيرد)همان،
14-13()دربارةبازارهمچنيننگاهكنيدبه:موسلن،

.)2005:27-67
يكیازمواردیكهازآنبهشدتانتقادمیشود،
آناستكهحتیآنجاكهآموزشهدفحداقلیرا
دنبالمیكند،بازهمشكستتحصيلیبسيارگسترده

دو در دانشجويان از بزرگی بخش چنانچه است،
سالنخستتحصيلآنرارهامیكنندومسئلةترك
تحصيلدربرخیازكشورهاازجملهفرانسهبهيكی
ازمسائلاساسیتبديلشدهاست)بوپروديگران،

.)2007
مدير يك هم و است استاد هم كه آلگر كلود
مسائل متخصصان از و است بوده دولتی عالیرتبة
كه دارد تأكيد میآيد، حساب به دانشگاهی
كشورهايی در كه دانشگاهی نظام در تمركززدايی
چونآلمانوآمريكابرخالفنظاممتمركزفرانسه،
داشته همراه را بيشتری موفقيت انگلستان و سوئد
با بيشتر دارند ابا كار اين از دولتها اگر و است
رويكردیسياسیروبهروهستيمتاعلمی)آلگر،104

.)1993:
خالل از نيز دانشگاه كردن عمومی به تمايل
ميشل معروف دانشگاه نظير مردمی دانشگاههای
كه است مواردی از يكی )Michel Onfray( اونفره
درخطدقيقگسترشنظامدانشگاهیبرایافزايش
سرمايةكلفرهنگیجامعهقرارمیگيرد.اينموضعی
نيز واقعگرا دانشگاهيان از ديگر گروهی كه است
اتخاذمیكنندوبرآنهستندكهاگردانشگاهاروپايی
وبهويژهفرانسویدرچشماندازهایچهعمومیو
چهنخبهگرایخودشكستخوردهاستبايدداليل
رادردرونخودبجويدنهلزوماًدرسيستمجهانی.به
تعويقانداختناصالحاتدردانشگاههاخدمتینهبه
استاداناستونهبهدانشجويانزيراآنهارامحكوم
بهآنمیكندكهدائماًبهبيكارانجديدتبديلشوند

)كولن،2001(.
نظام و دموكراتيك دولت رابطة دربارة بحث
ظهور آن در كه است بیپايان بحثی نيز دانشگاهی
نظام در آن تحول و گسترش و جديد دانشگاه
از بسياری اما میشود شمرده ضروری دموكراتيك
پژوهشگراندانشگاهیمعتقدندبهوجودآمدنتنشها
سياستگذاری و نخبهگرايی چون حوزههايی در
)تيائو است ناپذير اجتناب نيز دانشگاه در دولت

پواون،2007:203-280(.
دربارة )2008: 7-5( ديگران و شولتس
همكاریهای بر عمدتاً كه اصالح اين راهكارهای
اروپايیبرایمثالازطريقسيستماراسموس،دقيقتر
افزايش آموزش، شدن حرفهایتر ديپلمها، شدن
تأكيد بهپژوهشوغيره بيشتر دادن ارزش تحرك،
دارد،بحثكردهاندوالبتهدرمجموعنگاهبدبينانهای
نسبتبهكاربردپذيریايناصالحاتدركلفرايند

دارند.

فراين�د جهانی ش�دن در بعد اجتماعی 
و فرهنگ�ی خ�ود در تداوم�ی منطقی 
ب�ا فرايند يكسان س�ازی اس�تعماری 
و پسااس�تعماری ق�رار دارد. در اي�ن 
فراين�د، از يک س�و دائماً فش�ار برای 
قالب ه�ای  و  ش�كل ها  يكسان س�ازی 
زندگ�ی  س�بک  و  روزم�ره  زندگ�ی 
بیش�تر می شود و از س�وی ديگر در 
قالب »تنوع« ظاهراً اش�كال متفاوت و 
ناهمگنی دائماً تولید می شوند. اين در 
حالی اس�ت كه در واقعیت قضیه و از 
جانب حوزة هژمونیک يكسان سازی 

هدف اصلی است.
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نتيجهگيری
شدة بازسازی اشكال مثابة به جديد دانشگاههای
اختيار در كامالً كه وسطايی قرون دانشگاههای
دربارهایسلطنتیوكليساهاقرارداشتند،وتعميماين
نظامهایدانشگاهیبهكلجهانازخاللفرايندهای
استعماری،نواستعماریوجهانیشدن،امروزبهدليل
ميان از و پسامدرن بهجوامع انقالبصنعتی،گذار
صنعتی دوران در پيرامونی مركز/ نظامهای رفتن
شدن،وهمچنينبهدليلبحرانعمومینظامدولت
رفاه،بامشكالتبیپايانیروبهروهستندوبحران

آنهاراتامرزفروپاشیكشاندهاست.
دربرابراينبحراننابودكننده،نظامهایاجتماعی
بافرايندیدوگانهومتناقضروبهروهستند:ازجانبی
به دانشگاهی خدمات به انسانی جوامع بيشتر نياز
سرمايههای سو يك از كه چرخهای رابطهای دليل
به نياز ازسویديگر و افزايشمیدهد را فرهنگی
مصرففرهنگینخبگانراباالمیبرد؛اماازجانب
نيروی و مالی توان نه ديگر انسانی جوامع ديگر
انسانیكافیبرایتأمينهمةرشتههاراتاهمةمدارج
داراهستندونهاينكاراصوالًمنطقیبهنظرمیرسد.
امروزديگرهمچونچند نيز دانشجويان حتیخود
و كار بازار به ورود لزوماً نيستند حاضر پيش دهة
بیپايان دليلتحصيالت به را آن مزايای از استفاده
دورههای بنابراين و بيندازند تأخير به دانشگاهی
دارد. همراه به را زيادی مشكالت دانشگاه طوالنی
درنتيجهمیتواندوگروهازدورههاراعرضهكرد:
بردن باال برای سهساله تا دو مدت كوتاه دورههای
فرهنگی سرماية انطباق و جامعه عمومی فرهنگ
در شده عرضه متعارف مشاغل نوع با كنشگران
بازاركارياصرفاًباتمايلبهدريافتخدماتآموزشی
درباالترينحد،وازسویديگردورههایدرازمدت
5تا7سالهبرایدريافتآموزشتاباالترينردهكه
يابند. انطباق كار بازار نيازهای با بيشتر هرچه بايد
درايندورهها،گروهیازرشتههاهمچونرشتههای
بايددردرجةاولتوسط بنيادیوفلسفهبههررو
دولتتأمينمالیشوند.دراينزمينهبهنظرماالگوی
اروپايیمبتنیبردولترفاهوالگویآمريكايیمبتنی
بركااليیكردنكاملخدماتدانشگاهیهردودارای
مشكالتیاساسیهستندوتنهايكتأليفعقالنيت
يافتهومبتنیبربررسینتايجدوالگودرفرايندهای
مدرن، زندگی شاخههای با رابطه در و درازمدت

میتواندمارابهراهحلیقابلاتكابرساند.
چشماندازدانشگاهیكشورمانيزنمیتواندچندان
بااينچشماندازعمومیمتفاوتباشد.بنابراينبايد
بتوانهرچهزودترباخروجازوضعيتمبهمیكهدر

حالحاضردرنظامعرضةخدماتدانشگاهیوجود
دارد،بيرونآمدوبهسویهمينساختارپيشرفت
كهتجربةجهانینشاندهندةموفقيتآنبهصورت

نسبیاست.


اجتماعی  علوم  دانشكدة  انسانشناسی  آموزشی  گروه  دانشيار   *
دانشگاه تهران  
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