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گفتار

دانشگاه ما نهاد تولید علم نیست

 دکتر حسین مصباحیان (پژوهشگر و استاد فلسفه)

در بحث از آکادمیای موازی، بحث می شود که در این موسسات قرار است دانش عمومی تدریس

شود در برابر دانش علمی و تخصصی که در دانشگاه ها و آکادمیای رسمی تدریس می شود. معلوم

نیست که در این موسسات دانش عمومی تولید شده باشد، یعنی وقتی درسگفتارهای مختلف

موسسات مختلف را می بینید، معموال و در بیشتر مواقع شرح متنی از یک فیلسوف یا اندیشمند است

و رویکردها و مواجهات همان است که در دانشگاه هست، یعنی یک آلترناتیوی در مقابل دانشگاه

نمی بینیم، یعنی این موسسات، یک دانشگاه کوچکی در جای دیگر غیر از دانشگاه است و تفاوت

معناداری میان آنها با دانشگاه ها نمی بینیم. به نظر من اگر قرار است آلترناتیوسازی مطرح باشد، از

informal educat) گرامشی ممکن می شود، یعنی ion) «طریق مفهوم «تعلیم و تربیت غیررسمی

دانشی که توسط روشنفکران، گروه های اجتماعی و احزاب سیاسی در قالب هایی چون کتاب ها،

مطبوعات، انجمن های علمی و سری تولید می شود.  نکته دیگر اینکه در ایران دانشگاه هیچ وقت

نهاد تولید نبوده است. دانشگاهی که پهلوی اول در ۱۳۱۳ تاسیس می کند، قرار است به دولت-ملت

خدمت کند. مساله دیگر بحث جهانی راجع به دانشگاه است. در سال ۲۰۱۰ در دانشگاه یورک

کنفرانسی بین المللی با این موضوع برگزار می شود که دانشگاه در جهان در مرحله زوال و اضمحالل

کامل است. این ربطی به دانشگاه ایرانی ندارد، یعنی دانشگاه در مرحله پسااقتصادگرایی و فردگرایانه

مدرن به سر می برد و تبدیل به موسسه یا نهادی شده که دنبال مشتری است، نه محل تولید

حقیقت و معرفت است و نه محلی برای پیگیری و پیشبرد تحوالت اجتماعی و سیاسی است. این

نگرش می گوید دانشگاه در جهان همیشه به قدرت حاکم عمل می کرده و هیچ وقت نقشی در ایجاد

تحوالت اجتماعی نداشته است، بنابراین بحث نقد و ارزیابی عملکرد دانشگاه ایرانی باید در پیوند با

دانشگاه جهانی صورت بگیرد.  بحث دیگر استقبال از درسگفتارهای این موسسات خصوصی است. اگر

برخی از این موسسات می توانستند در طرح مسائل اصلی و بین المللی زمانه ما داشته باشند، موج

زیادی ایجاد می کرد، بنابراین باید به آسیب شناسی جدی دانشگاه پرداخت. خود دانشگاهیان بیشتر

از همه صالحیت نقد دانشگاه را دارند، زیرا آنها بهتر از هر کسی می دانند که در دانشگاه چه خبر

است، یعنی دانشگاه به صورت ریشه ای نقد می شد و یک فضاهای آلترناتیو در درون دانشگاه پدید

می آمد،  بنابراین اگر قرار است برای دانشگاه آلترناتیوی یافت، این بدیل را نمی توان در موسسات یا

حتی در مطبوعات و جاهای دیگر یافت. دانشگاه را باید در برابر خودش قرار داد. نقد ریشه ای و

رادیکال دانشگاه منجر به این می شود که تمام ارکان دانشگاه از مدیریت تا دانشجویان به حرف

واداشته شوند. دانشگاه در برابر دانشگاه، چیزی است که دریدا آن را دانشگاه در راه یا دانشگاه در

حال آمدن (university to come) می خواند. دانشگاه در راه یعنی من تعهد می دهم و کمک می

کنم که این دانشگاه بیاید.
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عناوین بیشتر...

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به «بانک اطالعات نشریات کشور» است.

اطالعات مندرج در این پایگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعایت شرایط اعالم شده است. نسخه برداری و بازنشر

اطالعات به هر روش، در هر نوع رسانه و با هر هدفی ممنوع و پیگرد قانونی دارد.
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