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مسعود فکری  ▪
دانشیار دانشگاه تهران و مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی ▪ 

▪ mfekri@ut.ac.ir

سخن سردبیر

دانشـگاه ها و مراكـز آمـوزش عالـی بـه مثابـه نهادهایـی علمـی فرهنگی، افـزوده بر وظیفـه بنیادیـن تولیـد و ترویج دانش 
و تربیـت نیروهـای تعلیم دیـده و مسـئولیت پذیر در جهـت مدیریـت تخصصـی امـور آینـده جامعـه، نقشـی تأثیرگذار در 
پـرورش روحیـه معنـوی و جهت گیری هـای رفتـاری و شـخصیتی دانش آموختگان و سـرریزی دانش و اخـاق و مهارت 
گاهـی و انگیزش  كنشـگری مدنـی و اجتماعـی بـه فضـای عمومی اجتماع هم دارند و سـهمی بسـزا در گسـترش عنصر آ
شـهروندان ایفـا می كننـد. بدیهی اسـت كه كارآمـدی و تأثیرگذاری ایـن نقش و كاركرد دانشـگاه هنگامی معنـادار خواهد 
بـود كـه بـه اقتضاء منطـق پویایـی و روزآمدی یافته هـای دانش و فنـاوری و سـیرت متحـول و دگرگون شـونده پدیدارهای 
پیرامـون، بتوانـد بـا خاقـه نوآوری پا به پـای تحوالت زمانه پیـش رود و ظرفیت هـای علمی و انسـانی و توانمندی نهادی 

اجتماعـی خود را به روزرسـانی و پویـا نماید. 
 منطـق متحـول و پویـای فناوری هـای نویـن اطاعاتـی و ارتباطـی و رونـد شـتابان گسـترش فضاهـای رسـانه ای 
دیجیتـال در دهه هـای اخیـر، موجـب دسترسـی چشـمگیر اقشـار مختلـف جوامـع و از جملـه دانشـگاهیان بـه ابـزار و 
امكانـات ارتباطـی ایـن فنـاوری همه گیـر و بهره بـرداری همگانـی از آن  در زمینه هـای مختلـف حرفـه ای، آموزشـی، 
فرهنگـی، اجتماعـی و ماننـد آن شـده اسـت و نظـم نوینـی از جغرافیـای ارتباطـی سـیال پیـش  روی افـراد و اجتماعـات 
گشـوده شـده اسـت. گویـی در كنـار زیسـت جهان عینـی و عـادی انسـان و اجتماع امـروزی، جهـان نوپدیـد دیگری در 
بسـتر فضـای ارتباطـات الكترونـی و محیـط مناسـبات مجـازی با خصلتـی پر كرانه و پیشـرو و سرشـتی كمتر شـناخته و 
نایافتنـی پدیـد آمـده اسـت. ایـن مصنـوع دسـت  پرورده اندیشـه خـاق و هنـر فناور بشـر كـه عامـل تحقق خواسـته ها و 
نیازهـا و تحصیـل بلندپروازی هـای دمـادم اوسـت، در عیـن  گره گشـایی حیرت انگیـز، گاه نیـز در مقام بیگانه ای سـركش 
جهـان رفتـاری و سـامان زیسـتی آفریـدگار خویـش را وابسـته و دربنـد الزام هـا و قیدهای سـاخت یافته فنـی و فرهنگی و 
پیوسـت ها و پیرایه هـای ناگزیـر منطـق ابـزاری صنعـت سـیال خـود می سـازد و زبـان و زمـان و معنـا و هویـت فـردی و 
اجتماعـی انسـان دل شـده تكنیـک را در معـرض تأثیـرات و تعیین  كنندگی های یكطرفه قـرار می دهد. این در حالی اسـت 
كـه عـاوه بـر اهمیت هسـتی و چیسـتی فضای مجـازی، نمی توان از سـویه هنجـاری و بایـد و نباید آن نیـز غفلت نمود، 
كـه اهمیتـی كـم از بعـد وجـود  شـناختی آن نـدارد. صرف نظـر از ارزش گـذاری ماهیـت و مراتـب ایـن فضـای ارتباطی 
و بویـژه مناسـبات مجـازی جـاری در بسـتر رسـانه ای- كـه صـد البتـه همچـون هـر پدیـده دیگـری بایـد در جـای خود 
از منظرهـای مختلـف در معـرض و محـک سنجشـگری و ارزش داوری قـرار گیـرد- سـخن اصلـی امـا بـر سـر واقعیت 
دامن گسـتر ایـن فناوری هـای همه گیـر اسـت كـه خـواه و ناخـواه خـود را بـر زندگـی ملل غـرب و شـرق جهان- بـا همه 
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تفاوت هـای جغرافیایـی، نـژادی، فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و ... - تحمیـل 
كـرده اسـت و در ایـن میـان، فضاهـای دانشـگاهی و دانشـجویی را نیـز بـه مانند 
همـه جـا از شـعاع حضـور و دامنـه فراگیـری خـود بی نصیب نگذاشـته اسـت. 

عـاوه بـر رونـد شـكل گرفته تحـوالت و توسـعه ارتباطـات الكترونیكـی و 
رسـانه ای مبتنـی بر فناوری هـای اطاعاتـی و ارتباطی گسـترده، وقـوع همه گیری 
ویـروس كرونـا و افزایـش اسـتفاده از فضـای مجـازی در دو سـاله اخیـر، جامعه 
جهانـی را بـا شـرایطی كامـا متفـاوت روبـرو نمـود و تأثیـرات تعیین كننـده و 
دامنـه داری بـر سـویه های مختلـف زندگـی مـردم سراسـر كـره خاكـی برجـای 
بـه فضـای مجـازی و بهره گیـری از رسـانه های  گذاشـت. روی آوری همگانـی 
نویـن بـا حجم بـاالی كاربرانی بـا اهداف مختلـف حرفه ای و تجاری و آموزشـی 
و ... عمـق و ژرفایـی بسـیار شـگفت آور و البتـه نگران كننـده وابسـتگی انسـان  
بـه ایـن ابـزار خودسـاخته را چنـان برمـا سـاخت كـه بسـیاری از دانشـمندان و 
متخصصـان حوزه هـای مختلـف مطالعـات اجتماعـی و علوم ارتباطـات و دانش 
رسـانه جهـان را بـه تأملـی جدی تـر نسـبت بـه اهمیـت و آثـار و پیامدهـای تكیه 
و تقلیـل روابـط اجتماعـی بـر ابـزار الكترونیكـی و فعالیـت در فضای مناسـبات 

مجـازی و شـبكه ای واداشـته اسـت. 
امـا بـه هرحـال، با گـذر از بحـث بـر سـر سـویه های كان این مسـئله، كه 
بـه دلیـل فراوانـی زوایـا و ابعـاد آن نیازمنـد تحلیل هـای تخصصـی چند  سـویه و 
انجـام پژوهش هـای مسئله شـناختی مختلـف اسـت، در اینجـا مسـئله آن اسـت 
كـه درگیـری نهـاد دانشـگاه و جامعـه دانشـگاهی سراسـر دنیـا و از جملـه ایـران 
بـا ایـن چالـش، كاركردهـای علمـی و آموزشـی، و مناسـبات اداری و اجتماعـی 
و از جملـه روابـط و رفتارهـای فرهنگـی دانشـگاهیان را دچـار سـطوح متفاوتـی 
از تغییـر و دگرگونـی كـرد. ایجـاب اوضـاع كرونایـی دو سـال گذشـته و انتقـال 
فعالیت هـای علمـی و آموزشـی دانشـگاه ها به فضـای مجازی، همه دانشـجویان 
و اسـتادان را ملـزم بـه آشـنایی و تعامـل و ادامـه فعالیت هـای خـود در این محیط 
متفـاوت نمـود، تـا آنجـا كه حتـی مخالفـان سـنتی اسـتفاده انبـوه از رسـانه های 
نویـن و فضـای مناسـبات الكترونـی را ناگزیـر از چرخـش موضـع و هماهنگـی 
و همراهـی بـا دیگـران در بسـتر ارتباطـات جدیـد نمـود. نكتـه بایسـته توجـه در 
اینجـا ایـن اسـت كـه تـداوم اسـتفاده از فضـای مجـازی دانشـگاهی عـاوه بـر 
تردیدهایـی  و  پرسـش ها  طـرح  بـه  توانسـت  رفتـاری،  و  فرهنگـی  پیامدهـای 
فروكـش  از  پـس  دوره  در  دانشـگاهی  فعالیت هـای  مراتـب  و  مسـئله  دربـاره 
كرونـا و ضرورت هـا و ماحظـات نحـوه بازگشـت دانشـگاه ها بـه شـیوه آمـوزش 
حضـوری پیشـین و چگونگـی مواجهـه و مدیریت تأثیرات رسـوب و رسـوخ های 
دوره فعالیـت مجـازی بـر شـرایط بازگشـت و عـادی سـازی فضاهـای علمـی 
و دانشـگاهی بینجامـد. تجربـه  آمـوزش مجـازی توانسـت در رقابـت بـا فضـای 
فعالیـت حضـوری دانشـگاهی بـا گـذر زمـان سـهمی از مقبولیـت و كارامـدی 
به دسـت آورد و جایـگاه خـود را بنحـوی تثبیت كند. بروز چنین شـرایطی مسـئله 
بازگشـت دانشـگاه ها بـه شـرایط پیشـین را دشـوار و حتـی ناممكـن نموده اسـت 
و بـه طـرح پرسـش ها و تنوعـی از تفـاوت نظـر میـان كاربـران و مدیـران علمـی 
و اداری انجامیـده اسـت. بـه هرحـال، مجموعه ایـن رویدادها، دسـت اندركاران 
مدیریـت مجموعه هـای آمـوزش عالـی را ناگزیـر از مطالعـه و تأمـل تخصصـی 
بـرای درك و شـناخت واقع بینانـه شـرایط موجـود، بویـژه در بعـد اجتماعـی و 
فرهنگـی آن نمـوده اسـت و ایـن ضـرورت را پیـش روی آنـان گـذارده كـه چگونه 
ایـن مؤلفه هـای تأثیرگـذار را در مسـیر و محتـوای سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی 
فرهنگـی- اجتماعـی نظـام دانشـگاهی كشـور و تدویـن راهبردهای سیاسـتی در 
نظـر گیرنـد. ایـن مسـئله در اینجا دسـت كم بـا گونه ای رویكـرد تركیبـی راهبردی 
مواجـه اسـت كـه یک سـوی آن پدیـده نوظهـور گسـترش فناوری هـای ارتباطی و 
فضـای فعـال مجـازی در محیط مناسـبات دانشـگاهیان اسـت و طـرف دیگر آن 
موضوعیـت مولفه هـا و مسـائلی اسـت كـه بـا همـه تنـوع و گوناگونی خـود مانند 
بسـیاری دیگـر از پدیدارهـای فرهنگـی و اجتماعی با دو سـویه چالـش و فرصت 
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در معـرض مطالعـه و بازشناسـی قـرار می گیرنـد تـا شـاید بتـوان بـر اسـاس دركی 
گاهی بخـش از جوانـب مسـائل، رویكردهـا و سیاسـت ها و برنامه هـای فرهنگـی  آ
اجتماعـی متناسـب بـا مقتضیات مواجهـه و مدیریـت عقایی آن ها تدبیـر و تدارك 

 . د نمو
امكان سـنجی  و  مؤلفه هـا  ایـن  درسـت تر  درك  بـرای  و  آغازیـن  گامـی  در 
دسـت یابی بـه طراحـی یك الگـوی فرضـی كارآمـد و بـرون داد محـور و اثربخش 

ناگزیـر از توجـه بـه پرسـش های سـاده امـا مهـم زیـر هسـتیم: 
1. چـه یافته هـا و تجـارب مفیـد و مؤثـر مسئله شـناختی از فضـای مجـازی 

در اختیـار داریـم؟
معیارهایـی  چـه  پایـه  بـر  را  مجـازی  فضـای  فرصت هـای  و  چالش هـا   .2

كنیـم؟ دسـته بندی  و  بازشناسـی 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  هویـت  شـاخص های  از  تبیینـی  داده هـای  چـه   .3

داریـم؟ دسـت  در  كرونـا  پسـا  و  پیشـا  دوره هـای  در  دانشـگاهیان 
فعالیت هـای  بازگشـت  كیفیـت  و  ضـرورت  و  امـكان  سـنجش  بـرای   .4
دانشـگاهی بـه شـرایط پیشـاكرونا چه پیش طـرح تبیینی و ابـزار بیانگـری در اختیار 

داریم؟
5. چگونـه می تـوان سیاسـت ها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشـگاهی 
را متناسـب بـا نیازهـا و مطالبات دانشـگاهیان در شـرایط متحـول كنونی و چرخش 

در فضـای فعالیت هـای دانشـگاهی امكان پذیر و تسـهیل گری نمود؟ 
هم اندیشـی های  از  حاصـل  سـنجیده  پرسـش های  طـرح  این حـال،  بـا   
فرهیختـگان مسئله شـناس امـور دانشـگاهی كشـور، ضمـن تصریح نقـاط تمركز و 
اهمیـت اجماعـی مولفه هـای مركـزی، می توانـد بـه برداشـتن گام های رهگشـا در 

درک درسـت و سیاست سـازی و مدیریـت مؤثـر شـرایط یـاری مؤثـر رسـاند.
نشـریه دانشـگاه امـروز بـر پایـه رویكـرد مسئله شـناختی خـود بـه مهم تریـن 
مباحـث فرهنگـی و اجتماعـی نظـام دانشـگاهی ایـران اسـامی، در ایـن شـماره 
كوشـیده اسـت از منظـر سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی فرهنگـی و اجتماعـی بـه 
بازخوانـی برخـی جنبه هـای چیسـتی و چالش هـا و فرصت هـای فضـای مجـازی 
و مناسـبات رسـانه ای نویـن و نسـبت آن بـا نهـاد دانشـگاه و آمـوزش و فرهنـگ 
و  متخصصـان  انتقـادی  تحلیلـی  دیدگاه هـای  طـرح  رهگـذر  از  دانشـگاهی، 
پژوهشـگران ایـن عرصـه بپـردازد. مطالـب منـدرج در ایـن شـماره مجلـه، حاوی 
بی گمـان  یـک  هـر  كـه  اسـت  توصیه هایـی  و  وصـف  و  دریافته هـا  و  نگرش هـا 
می توانـد ضمـن رخنمایـی از زاویـه ای از مسـائل كنونـی دانشـگاه ها در فضـای 
مناسـبات مجازی و الكترونی، سـویه هایی از ناشـناختگی اوضاع و شـرایط كنونی 
و آینـده محیـط كاركـردی و ارتباطـی دانشـگاه و آمـوزش عالـی كشـور را بازنمایی 

و آشـكار سـازد. 
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بنیان ها و بایسته های سیاست گذاری فرهنگی در فضای 
مناسبات مجازی و ارتباطات شبکه ای دانشگاهیان

دکترای اندیشه سیاسی  ▪

▪  m.yousefi1412@gmail.com

نشست علمی این شماره دوفصلنامه دانشگاه امروز با موضوع 
»فرصت ها و چالش های سیاست گذاری فرهنگی در فضای 
شبكه ای  و  الكترونی  ارتباطات  محیط  و  مجازی  مناسبات 
دانشگاهیان«، با حضور آقایان دكتر علی اكبر فرهنگی )استاد 
)عضو  شكرخواه  یونس  دكتر  تهران(،  دانشگاه  بازنشسته 
)دانشیار  كوثری  مسعود  دكتر  تهران(،  دانشگاه  علمی  هیأت 
دانشگاه تهران( و دكتر مسعود فكری )دانشیار دانشگاه تهران 
و  فرهنگی  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  دفتر  مدیركل  و 
اجتماعی( در مورخه 17 شهریور 1400 با تمهید و میزبانی 
اجتماعی  و  فرهنگی  برنامه-ریزی  و  سیاست گذاری  دفتر 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در بستر سامانه اسكای روم، 
برگزار گردید. مباحث و گفت و شنودهای این نشست، حامل 
داللت هایی آموزنده در باره ضرورت ها و مولفه های بازنگری 
در سیاست گذاری فرهنگی در آموزش عالی و نظام دانشگاهی 
كشور با توجه تأثیر تغییر و تحوالتی است كه به موجب گسترش 

و  ارتباطی  و  اطاعاتی  فناوری های  از  دانشگاهیان  استفاده 
رسانه های الكترونیكی نوین در فضای فعالیت ها و مناسبات 
علمی و آموزشی و اجتماعی آنان در محیط های دانشگاهی 
اتفاق افتاده است. مباحث این نشست عاوه بر طرح نگاه و 
نظرهایی در وصف و تحلیل شرایط كنونی جامعه دانشگاهی 
ایران و نگاهی آینده نگرانه و هنجاری به ضرورت ها و نیازهای 
رویكرد سیاست گذارانه به مسائل فرهنگی و اجتماعی فضاهای 
دانشگاهی در این بستر متحول و آمیخته به دگرگونی و شتابناكی 

و سیالیت فناورانه و تكنیكی نیز دارد.
این  كلی  موضوع  چارچوب  در  شده  طرح  پرسش های 

نشست شامل گزاره های زیر است:
1. راگیری فناوری ارتباطات شبكه ای و فضای تعامات 
مجازی چه تأثیری بر كاركردهای علمی و فرهنگی دانشگاه و 
اوضاع كلی كنشگری  و ارتباط اجتماعی دانشگاهیان و بویژه 

استادان و دانشجویان گذاشته است؟

به اهتمام ماشاالله یوسفی  ▪
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2. بسـتر مناسـبات فضای مجازی چه اقتضا و موجباتی 
بـرای باز اندیشـی الگوهـای فرهنگ پذیـری و جامعه پذیـری 
فرهنگـی و مراتـب كنشـگری فـردی و اجتماعـی در میـان 

دانشـگاهیان و دانشـجویان فراهـم آورده اسـت؟
در همایندی موضوعی با این پرسش برخی نكته مسائل به 

شرح زیر است:
- تأثیرات فضای مجازی بر نظام مناسبات اجتماعی و 
فرهنگی دانشگاهیان و ترویج و جایگزینی الگوهای ارتباط و 
تعامل و تبادل علمی، فرهنگی و عاطفی استادان و دانشجویان؛
- تأثیر فرهنگی فضای مجازی بر نظام ذهنی و فكری و 
تلقیات ارزشی و تعلقات هویتی )فردی، اجتماعی، محلی و 

ملی( دانشجویان؛
- تأثیر فضای مجازی بر الگوهای فرهنگی و اجتماعی 
و فراگیری مهارت های جدید سبک زندگی و از جمله اوقات 

فراغت و سرگرمی دانشجویان؛
- تأثیر فضای فرهنگی دیجیتال بر زبان گفتاری و نوشتاری 

ارتباطات دانشگاهیان و دانشجویان؛
- تعامل مجازی و آسیب ها و وازدگی های روحی و رفتاری 

ناشی از فاصله اجتماعی منجر به گوشه گیری و انزوا و تنهایی؛
- تجاری شدن فرهنگ و فروكاهی فعالیت های فرهنگی 
به روابط كاالیی و تبادل ارزش های اقتصادی در بستر تغییرات 
فرهنگی و اجتماعی توده ای شده مبتنی بر منطق مبادله ای بازار در 
بستر گسترش فناوری های ارتباطی و همه گیری گسترش رسانه ها؛
3. سرمایه نیروی انسانی دانشگاهی و دانشگاهیان ایران، 
توسعه  برای  قابل توجهی  مزیت  یا  و  ظرفیت  و  زمینه  چه  از 
علمی و فرهنگی و ارتقا كارامدی و كیفیت كاركردی مجموعه 
نظام آموزش عالی و دانشگاهی كشور با استفاده از امكانات 
و فرصت های مناسبات فضای دیجیتال و ارتباطات شبكه ای 

مجازی برخوردار است؟
و  فرهنگی  سویه های  با  دانشگاهیان  مواجهه   مسئله   .4
اجتماعی فضاهای مجازی و ارتباطات شبكه ای به چه میزان 
در پژوهش ها و مباحث و گفت و گوهای مسئله مند محافل و 
مراكز علمی و فرهنگی دانشگاهی موردبررسی و تأمل و تفكر 
آیا در این باره مفاهمه و اتفاق نظری  مؤثر قرارگرفته است و 
فضای  در  فرهنگی  سیاست گذاری  كاركرد  و  مفهوم  سر  بر 

مناسبات مجازی نظام دانشگاهی حاصل شده است؟
5. توسعه علمی و فرهنگی نظام آموزش عالی و دانشگاهی 
ایران برای بهره مندی از امكان ها و فرصت های فناوری اطاعاتی و 
ارتباطی در مسیر تحوالت فضای دیجیتال و ارتباطات مجازی با 

چه موانع و چالش هایی )بینشی- معرفتی، ساختاری- سیاستی، 
سازمانی- مدیریتی، كاركردی- رفتاری( مواجه است؟

6. گسـترش تكنولوژی هـای ارتباطـی و ارتباطـات  رسـانه ای 
مجـازی چه ضرورت هـای همزمانی برای توجه به سیاسـت گذاری 
برنامه ریـزان  و  سیاسـت گذاران  روی  پیـش  دانشـگاه  در  فرهنگـی 

فرهنگـی آمـوزش عالـی كشـور قـرار می دهد؟
7. میزان تناسب و كارامدی سیاست ها و رویه های كنونی 
مدیریت و فعالیت فرهنگی دانشگاهی را با توجه به تحوالت 
محیط  در  مجازی  شبكه ای  مناسبات  گسترش  و  الكترونی 

مناسبات نوپدید مجازی، چگونه ارزیابی می كنید؟
در این باره نكات زیر نیز بایسته توجه اند:

- ضرورت شكل گیری رویكرد انتقادی و بازاندیشانه به 
سیاست ها و برنامه ها و رفتارهای فرهنگی دانشگاهی؛

- فقدان و ضعف بنیان علمی و منطق پیوستاری و روندی 
نظام  در  ارتباطی  و  فرهنگی  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 

دانشگاهی كشور!
- میزان هدر  رفت منابع و سرمایه هایی كه صرف جهت دهی 
و تبدیل و تقلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان 

به منطق یكدست سانی و همسان سازی رسمی شده است.
8. با توجه به مزاج متحول و سیرت سیال و كمتر شناختنی 
و  امكان ها  چه  نوین،  ارتباطی  و  اطاعاتی  فناوری های 
مسائل  بایسته  مدیریت  و  برای سیاست گذاری  فرصت هایی 
مناسبات  فضای  در  به ویژه  دانشگاهی  اجتماعی  و  فرهنگی 

مجازی و الكترونیكی وجود دارد؟
متنوع  هویت های  و  فرهنگی  تنوع  به  راهبردی  توجه   -
و  دانشگاهی  جامعه  فرهنگی(  و  مذهبی  قومی،  )محلی، 

دانشجویی كشور؛
- تحول سیاست های فرهنگی بر پایه اولویت رویكردهای 
مجازی  و  شبكه ای  فعالیت های  فضای  با  متناسب  و  نوآور 

دانشگاهیان؛
- ضرورت  توجه به فرآیندها و ابزارهای مناسب با اهداف 
تحوالت  بستر  در  دانشگاهی  علمی  و  فرهنگی  استراتژیک 

فضای دیجیتال فرهنگی؛
برنامه ریزان و مدیران و كنش گران فرهنگی  از  - استفاده 

توسعه گرا و آینده نگر و خاق و نوآفرین!
نوشتار كنونی مشروح مباحثی است كه پیرامون مولفه های 
مورد اشاره در معرض گفت و گو و واكاوی مهمانان ارجمند 

نشست علمی این شماره دانشگاه امروز، قرارگرفته است:
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ماشاالله یوسفی
 بـا عـرض سـام و احتـرام وافـر بـه محضـر اسـتادان ارجمنـد و 

مهمانـان گرانمایه و سـپاس از اینكه پذیرای دعوت مجله دانشـگاه 

امـروز شـدید. همانطـور كه پیش تر به اسـتحضار رسـیده اسـت، 

موضـوع نشسـت امـروز بحث بـر سـر »فرصت هـا و چالش های 

سیاسـت گذاری فرهنگـی در فضـای مناسـبات مجـازی و محیط 

ارتباطـات الكترونـی و شـبكه ای دانشـگاهیان« اسـت. در واقـع، 

شـاید بشـود گفـت كـه پرسـش ها و مطالبـی كـه در این نشسـت 

فرصـت بیـان و گفت و گـو و كنـكاش نظـر می یابنـد، برخاسـته و 

بازتـاب گزیـده نگاه هـا و انتظاراتـی اسـت كـه در فضـای علمـی 

و فرهنگـی كنونـی جامعـه دانشـگاهی كشـور فراگیر ذهـن و زبان 

اسـت. پرسـش ها و گزارده هایـی كـه از دغدغه های اكنـون و آینده 

بر می خیـزد  ایـران  عالـی  آمـوزش  و فضـای  دانشـگاه ها  محیـط 

و در طلـب آن اسـت كـه تصویـری از دانشـگاهی ارائـه دهـد كـه 

گاه و ناگزیر در بسـتر محیط مناسـبات  در شـرایط كنونـی ناخـود آ

الكترونـی قرارگرفتـه اسـت و ناچـار از ایفـای میزانـی توجیه پذیـر 

كمتـر  فضایـی  در  خـود  متعـارف  و  مرسـوم  كاركردهـای  از 

شـناخته، پیچیده تـر و گاه نامونـس بـا روال و رویه-هـای سـنتی 

پیشـاالكترونی بـا پیچیدگی هـای فنـی و مهارتـی ایـن زیسـت بوم 

شـگفت انگیز نوبنیـان اسـت. همانطـور كـه می دانیـم، در محیط 

مناسـبات مجـازی و ارتباطـات شـبكه ای كنونی دانشـگاه ها، نهاد 

علـم و آمـوزش در كنـار ایفـای كاركردهـای معمـول و متعـارف 

كنش هـای  از  فضایـی  چارچـوب  در  درعین حـال  همیشـگی، 

ارتباطی و تعامات و مناسـبات فرهنگـی و اجتماعی نیز قرارگرفته 

و ناگزیـر از انجـام وظایـف خود در شـرایطی متفاوت از گذشـته، 

بـا وجـود مشـكات و موانـع در عیـن ظرفیت هـا و سـهولت های 

فنـی و ارتباطی اسـت. از سـویی در قید مراتب این فضـای ارتباط 

علمـی و فرهنگـی تعین آمیـز، فضـا و شـرایطی بـرای دانشـگاه ها 

رقـم خـورده و خواهد خـورد كه بـا درک اندیشـیده و آمادگی عمل 

پیشـینی ما مواجه و همراه نبوده اسـت و گویی مجموعه كنشـگران 

دانشـگاهی در ایـن فضـا بـا نوعـی از غافلگیـری و نا آشـنایی و 

چه بسـا گونـه ای از بیگانگـی روبرویند كـه ضرورت بازاندیشـی و 

تأمـل در ماهیـت و مراتـب آن را بـه ذهنیـت آگاه همگان رسـانده 

اسـت. بسـتری خود پویـا و متحـول كـه مسـئله چگونگـی ارتقـا 

كیفیـت كاركـردی دانشـگاه و كارآمـدی نظـام آمـوزش عالـی و 

نشـاط و سـرزندگی حیـات اجتماعـی و فرهنگـی كنشـگران آن 

- بویـژه اسـتادان و دانشـجویان- را بـه دغدغـه ای گـران و نیازمند 

تكاپـوی اصحـاب نظـر و سیاسـت گذاران و برنامه ریـزان جامعـه 

آمـوزش عالـی كشـور تبدیـل كرده اسـت.

بـه بهانـه اقتـراح پیش درآمـدی گفتمانـی بـر ایـن موضـوع و 

مشـكله های پیـش روی آن اسـت كـه افتخـار یافتیـم از محضـر 

اسـتادان بزرگـوار دعـوت كنیـم تـا بـا طـرح و بحث برخـی نكات 

گـره ای و روشـنگر، سـهم و سـویه ای در واكاوی و پرده-افكنـی از 

چهـره ایـن پدیده نوظهور فراهم شـود. شـما سـروران بزرگـوار، از 

چهره های برجسـته و سرشـناس دانشـگاهی كشـور در حوزه علوم 

ارتباطـات و مطالعـات فضـای رسـانه ای و مناسـبات مجـازی و 

الكترونـی هسـتید و نقشـی مؤثـر و پیشـتاز در معرفـی و مطالعه و 

دانش افزایـی در ایـن بـاره داشـته اید؛ بـه مبناهـا و مراتـب كلیـدی 

و كانونـی پدیـده پیونـد فرهنـگ و فناوری هـای ارتباطـی نوین در 

مناسـبات علمـی و اجتماعـی و فرهنگـی جامعه امـروزی و بویژه 
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دانشـگاهی بیـش آگاهیـد و امیدواریـم بـه یـاری ایـن احاطـه و 

آگاهـی بشـود در ایـن گفت و شـنود كوتـاه بـه میزانی مفیـد و مؤثر 

ناگفتـه موضـوع و مسـائل  و  ناشـناخته ها  بـر  روزن و روشـنایی 

آن افكنـده شـود و ذهن مایـه ای متناسـب نیـاز مخاطبـان مجلـه 

دانشـگاه امـروز فراهم و به دسـت داده شـود. چه آنكـه امروزه بیش 

از هـر گاه دیگـر، دانشـگاهیان كشـور نیازمنـد فحـص و تفصیـل 

نگره هـا و نگاه هـای تخصصـی به حـوزه فرهنـگ ارتباطات علمی 

و مناسـبات اجتماعـی فناوری محور هسـتند و از این رو، گسـترش 

و گرانـش شـناخت علمی و رفتـاری به مسـائل ارتباطـات نوین و 

پیونـد و پیوسـتگی های فرهنگی و اجتماعی آن در بسـتر شـتابان و 

متحـول فناوری های شـگفت انگیر اطاعاتـی و ارتباطی ضرورتی 

تـام و بایسـته توجـه و تأمـل بیش از پیـش دارد.

مسعود فکری
بنـده هـم خدمـت عزیـزان و اسـتادان گرامـی عـرض سـام 

را  برنامه ریـزی  و  دفتـر سیاسـت گذاری  اینكـه دعـوت  از  و  دارم 

پاسـخ مثبـت دادیـد، تشـكر می كنـم؛ ان شـاالله در ایـن نشسـت 

ارزنـده از نقطـه نظرهای عزیزان در غنی تر شـدن نشـریه دانشـگاه 

امـروز بهـره خواهیـم گرفـت. بـه عنـوان مقدمه شـاید بهتر اسـت 

بـه دو نكتـه اصلـی توجـه كنیم. بـه هر ترتیـب، عمـر بهره گیری از 

ارتباطـات فضـای مجـازی در كشـور مـا بیـش از دو دهه اسـت و 

طبیعتـا بـا تنوعـی كـه در این فضـا اتفـاق افتاده اسـت، ما شـاهد 

دگرگونی هایـی در نـوع تعامل افراد در قشـرهای مختلف اجتماعی 

هسـتیم، بنحـوی كـه كـم شـدن ارتباطـات حضـوری و فـردی و 

جایگزینـی آن با ارتباطـات الكترونیكی در جامعه ما به مسـئله ای 

ملمـوس تبدیل شـده اسـت. به نظـر من الزم اسـت در این بـاره به 

 اسـتادان ارجمند ممكن 
ً
سـه سـرفصل اساسـی توجه كنیم. قطعـا

اسـت هـم از جهـت یافته شناسـی فرهنگـی و اجتماعـی و هـم از 

جهـت فـردی و روان شـناختی ماحظاتی در این خصوص داشـته 

باشـند كـه البتـه گاه این هـا با هـم تداخـل می كند و ممكن اسـت 

هركـدام روی بعد دیگری تأثیر گذار باشـد؛ اما اگـر بخواهیم دامنه 

بحـث را در سـرفصل دوم مقداری محدود تر بكنیـم؛ بحث اینكه 

اسـتفاده از فضـای مجـازی در فعالیت هـای دانشـگاهیان نسـبت 

بـه بخش هـای دیگر جامعه تشـدید شـده و اگرچـه در بخش های 

 در حـوزه بازرگانـی و بازاریابـی و این ها، هم 
ً
دیگـر جامعـه، مثـا

ارتباطـات الكترونیكـی و اسـتفاده از ایـن ابـزار فنـی و ارتباطـی 

تقویـت شـده اسـت، امـا به  انـدازه ای كـه مانند اسـتاد و دانشـجو 

سـاعت ها پای دسـتگاه بنشـینند و پیـام بگذارند و مكاتباتشـان از 

ایـن طریـق رد و بـدل شـود، نیسـت. ایـن افزونـی نسـبت فراوانی 

كاربـرد مسـئله در دانشـگاه اسـت كـه اهمیـت و موضوعیـت آن 

را بیشـتر می كنـد. نكتـه سـوم، كه سـرفصل مهمـی اسـت، اینكه 

هـر پدیـده اجتماعـی و انسـانی یک سـری آثـار فرهنگـی كوتاه و 

بلنـد مـدت خواهد داشـت. آثار فرهنگـی ارتباطات نویـن و تغییر 

عادت هـا و رفتارهـا و بـه دنبال آن سـبک زندگی، می تواند نسـبت 

بـه جایـگاه اجتماعی هـر فرد آثـار و پیامدهایـی به وجـود بیاورد. 

ایـن از آن مسـائل مهمـی اسـت كـه می توانـد در ذیـل خـودش 

بخش هایـی داشـته باشـد كـه باید بـه آن توجـه كرد.

خاصـه اینكـه اگر مهـم باشـدكه از نظر قسـمت بندی زمانی 

و رونـد تاریخـی به این مسـئله نگاه بكنیـم، در جامعه مـا در دوره  

دو سـه سـال اخیر قبـل از بیماری كویـد 19، یک سـطحی از بهره 

بـرداری وجـود داشـت كه بـه اقتضای آن یـک نـوع فرهنگ پذیری 

یـا كنـش و تعامـل فرهنگـی را داشـتیم. ایـن در حالـی اسـت كـه 

در شـرایط كنونـی میـزان و حجـم اسـتفاده و بهره بـرداری افـراد و 

دانشـگاهیان از ایـن فضـا تشـدید شـده اسـت. در ایـن میـان یک 

پیـش فـرض هم داریم، كه در مرحله سـوم و بعد از ایـن دوران چه 

آثـاری در ایـن رابطـه بـرای دانشـگاهیان و جامعـه بـه بـار خواهد 

نشسـت. شـاید در قالـب سـه بخش بشـود بـه آن عواملی كـه این 

بهره گیـری را تشـدید كـرده اسـت و چـه بسـا هـر كـدام از نظـر 

زنجیـره ای هـم مقتضیاتـی داشـته باشـد، توجـه نماییـم. در اینجا 

شـاید یكـی از نـكات مهـم اشـتراک گذاری تجربه هـای خـود در 

ایـن خصوص با جوامع انسـانی دیگر باشـد. یعنی آنچـه در اینجا 

اتفـاق می افتـد به یک معنـا نمی تواند بـه صورت بریده و گسسـته 

از جوامـع دیگـر باشـد، كـه ممكن اسـت تجربـه بهتر و بیشـتری 

را پشـت سـر گذاشـته باشـند. عـاوه بـر این نـكات، عزیـزان هم 
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از هـر زاویـه كـه صـاح می داننـد می تواننـد وارد بحـث بشـوند. 

مـن تصـور می كنـم كـه چه بـر اسـاس محورهایـی كـه در ابتدای 

امـر طـرح شـده و چـه مبتنـی بـر یـک برداشـت كلـی كـه معانی 

و منظـور اصلـی بحـث را پوشـش دهـد، از نظـرات حضـرات 

ارجمنـد اسـتفاده كنیـم و البتـه روند بحث طـوری پیش بـرود كه 

هـم پرسـش های نشسـت را در برگیـرد و هـم نكاتی كـه احیانا در 

ایـن مطالب اشـاره نشـده اسـت، بـه میـان بیایـد. از جنـاب دكتر 

شـكرخواه تقاضـا می كنـم بـرای آغـاز بحـث نكاتـی را بفرمایند.

یونس شکرخواه
بـا عرض سـام خدمت دوسـتان؛ من از دوسـتان بـه خاطر حجم 

مطالـب پرسـش هایی كه فرسـتاده بودیـد، صمیمانه سپاسـگزاری 

 
ً
می كنـم. روی آن هـا بحث هـای زیـادی می شـود كرد و مـن قطعا

از روی آن هـا چنـد تـا رسـاله دكتـری بیرون می كشـم. آقـای دكتر 

فكـری بحث هـای خوبـی را در اینجـا بیـان كردنـد كـه می توانیم 

گفت وگـو را حـول همان هـا شـروع كنیـم. بـا این حـال، تفكیـک 

مباحـث بـه ایـن صورتـی كـه می گویـم هـم شـاید بتوانـد كمک 

بیشـتری بـه مـا بكنـد. نـكات قابـل توجـه در این باره یكـی بحث 

توجـه بـه نقـش ابزارهـا و فناوری هـا در فضـای آنایـن اسـت و 

دیگـری نـوع اسـتفاده از ایـن فناوری هاسـت؛ مثل همیـن مواردی 

كـه مـا االن در دانشـگاه بـا آن سـر و كار داریـم و بیشـتر جنبـه 

آمـوزش اسـتفاده از تكنولـوژی در یـک چارچـوب از پیـش تعیین 

شـده و بر مبنـای یک پلتفـرم خاص اسـت. بحث دیگـر می تواند 

مسـئله محتـوا باشـد و اینكـه محتوایـی كـه در این فضـا رد و بدل 

می شـود، چـه تأثیـر و پیامـدی می توانـد ایجـاد كند. فـرض كنید 

این كـه چیـزی بیشـتر از هفـت میلیـارد آدم در كره خاكـی زندگی 

و  ماهـواره ای  اینترنت هـای  بـا  بـه زودی  اسـت  قـرار  و  می كننـد 

طرح هـای توسـعه سیسـتم های ارتباطاتی،كه توسـط شـركت های 

خصوصـی و دولت هـا دنبـال می شـود، روبرو شـوند. حـال اینكه 

ایـن امكانـات ارتباطـی جهانـی چه نـوع توانمندی هایی بـه همراه 

و  ایجـاد می كنـد  از نظـر محتوایـی چـه حـال و هوایـی  و  دارد 

چـه پیامدهـای فرهنگـی و سیاسـی و اقتصـادی و غیـره بـه وجود 

مـی آورد، یـک مسـئله مهم اسـت و از سـویی اینكـه نـوع و میزان 

دسترسـی   كـه ما بـه ایـن ابـزار و امكانات می توانیم داشـته باشـیم 

را در كنـار مسـائلی ماننـد فقـر آمـوزش و بهداشـت، كـه بـا آن 

مواجـه هسـتیم، چگونـه بایـد مـورد توجـه قـرار داد. همـه این هـا 

در حالـی اسـت كـه در اثـر تحـوالت فناوری هـای اطاعاتـی و 

ارتباطـی، خیلی از مسـائل اقتصادی، فرهنگـی و اجتماعی  دچار 

دگرگونی هـای قطعـی می شـوند.

جنبـه بعـدی كه بـه نظرم بـرای بحث هـای امروز مـا می تواند 

مهـم باشـد، نحوه مصـرف ایـن  ابزار هـا و فناوری هاسـت و اینكه 

چگونـه فهـم و مصرف می شـوند و به طـور خـاص در جامعه ما و 

كادمـی ایران چه تأثیراتی دارند  در جامعه دانشـجویی ما و جامعه آ

و اثـر آن هـا بر افـكار عمومی و نوع برداشـت ها از چه قرار اسـت. 

در اینجـا منظور من بیشـتر تئوری-های دریافـت و پیش بینی های 

دریافـت و نـوع هضـم و اسـتفاده از تكنولوژی اسـت. نقطه پایانی 

كـه می توانـد بحـث خوبـی بـر سـر آن رخ بدهـد، در واقـع گـره 

خـوردن ایـن تحـوالت و فناوری هـا بـه مسـئله فرهنـگ اسـت كه 

مقوله كلیدی شـما در این نشسـت هم هسـت. یكـی از نكاتی كه 

در نشسـت ها و سـازمان های جهانـی كه اینترنت مسـئله محوری 

 می توانیـم اسـم آن را آناین سـایبر بگذاریم، 
ً
آن هاسـت و یـا مثـا
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مسـئله طبقه بنـدی مفاهیـم اسـت. بـه عبارتـی، مـا اصل-هـای 

جهانـی داریـم كـه مفاهیـم را از هـم جدا كـرده اسـت. مفاهیمی 

ماننـد فرهنـگ الكترونیـک، بهداشـت الكترونیـک، زیسـت بـوم 

الكترونیـک و یـا تجـارت الكترونیـک را جدا می كند كـه این خود 

باعـث شـكل گیری طبقـه بندی هـای خاصـی می شـود. بنابراین، 

ایـن طبقه بندی هـا بسـیار مهم اسـت و فقـط جنبه اسـتفاده و اقناع 

نـدارد، بلكه موضـوع فراتر از این حرف هاسـت. من ایـن نكات را 

به عنـوان پیش درآمـد گفت و گـو گفتم كه سـیر مباحث مقـداری از 

آن حالـت تلسـكوپی به میكروسـكوپی نزدیک تر شـود.

مسعود کوثری
بـا عرض سـام؛ حجم و ابعـاد عناویـن و موضوعات پیشـنهادی 

فصلنامه به  اندازه یک دوره فوق لیسـانس فضای مجازی را شـامل 

می شـود و مـا طبیعتـأ نمی توانیم در اینجـا به همه این هـا بپردازیم 

و شـاید هـم ضرورتـی هم نداشـته باشـد. به هـر حال هركـدام از 

ایـن  محورهـای موضوعی مسـائل مفصلـی را از ابعـاد اجتماعی – 

فرهنگـی گرفته تا ابعاد فلسـفی و طبیعی پیش مـی آورد. من تصور 

می كنـم اگر مباحث به گونه ای مسـئله محور هدایت شـود، شـاید 

بحث سـامان بیشـتری پیدا كنـد و بتوانیـم بـر روی آن جاهایی كه 

مسـئله داریـم، متمركز شـویم. به هـر حال فضای مجـازی و ابعاد 

و مسـائل آن به قـدری مفصـل اسـت كه نه ما پاسـخ همـه آن ها را 

داریـم و نـه همـه این هـا در اختیار ما هسـت؛ از سـویی، بـه دلیل 

وسـعت دامنـه ایـن حـوزه دانـش، اینكـه بخواهیـم برای همـه این 

مسـائل سیاسـت گذاری كنیـم و تـوان سیاسـت گذاری و كنتـرل و 

نظارت بر آن ها را داشـته باشـیم، مسـئله ای غیر ممكن اسـت. اگر 

ایـن فصلنامـه بخواهد موضوعاتـی در خود بگنجانـد كه معطوف 

بـه مسـائل وزارت علـوم و معاونـت فرهنگی و معطوف به مسـائل 

دانشـجویان باشـد، بایـد بر یک دایـره موضوعی كوچكتـر متمركز 

شـود. بنابرایـن شـاید بهتـر اسـت بـا جهت دهـی بحـث در بـاره 

موفقیت هـا و ناكامی های دسـت انـدركاران این حوزه، به مسـائلی 

توجـه كنیـم كه مـا را در دایره وسـیع موضوعـات كنونـی گم نكند 

اینترنـت و شـبكه های مجـازی و  و گرفتـار بحث هـای پراكنـده 

شـبكه های اجتماعـی و این ها نشـویم. اگر بشـود در سـه موضوع 

محـوری و كلیـدی معاونـت فرهنگـی و یـا مـواردی كه احسـاس 

می كنیـد كـه معاونت فرهنگی هـای كنونی یـا پیشـین در آن موارد 

موفـق نبودند، مطرح و راجع به آن صحبت كنیم، مناسـب اسـت. 

یكـی از آن هـا كـه آقـای دكتـر شـكرخواه هـم اشـاره كـرد، بحث 

ارتبـاط بـا مخاطـب اسـت. بـه هـر حـال ایـن مجلـه صرفـأ برای 

مدیـران تولیـد نمی شـود، چـون احتمـاال مدیـران از ایـن مسـائل 

آگاه هسـتند. بنابرایـن بایـد ببینیـم مخاطبانـی كـه قرار اسـت این 

مجلـه را بخواننـد، چقـدر با آن ارتبـاط برقرار می كننـد و چقدر راه 

دسترسی شـان بـه آن بـاز اسـت و یـا بعـد از اینكـه آن را خواندند، 

چـه فید بک و واكنشـی خواهند داشـت. و اینكه اگر ایـن راه ارتباط 

بـا آن هـا باز باشـد، چه موضوعاتـی را قرار اسـت به آن هـا بگوییم 

و بـا آن هـا در میان بگذاریـم. در سـال 1398 در اصفهان در جمع 

عـده ای از دوسـتان معاونت فرهنگـی، كه می توان گفـت به لحاظ 

عملـی تقریبـا لبـه كار فعالیـت فرهنگی هسـتند و با دانشـجویان 

تمـاس زیـادی دارنـد، وقتـی در این بـاره صحبـت می كردیـم كـه 

چطـور می شـود بـا دانشـجوی امـروزی ارتبـاط برقـرار كـرد و یـا 

چطـور می شـود او را هدایـت كـرد و یا حداقـل به او مشـورت داد 

و او را در برنامه های فرهنگی مشـاركت داد و موجب رشـد او شـد 

و یـا چطـور می شـود در جاهایـی كـه گرفتـار اسـت و دردسـری 

برایـش پیش آمده اسـت، بـه او كمک كـرد، دچار نوعی بن بسـت 

و سـردرگمی شـده بودنـد. خـب می دانیم كـه كارشـناس فرهنگی 

لبـه  كار اسـت و همـه سیاسـتگذاری ها در نهایـت بـه اینجـا و بـه 

ایـن  فـرد می رسـد. احسـاس مـن ایـن بـود ایـن كسـانی كـه در 

صـف فعالیـت فرهنگـی دانشـگاه ها هسـتند و در لبـه مواجهـه 

بـا فضـای دانشـگاهی و دانشـجویان هسـتند، از حیـث متوسـط 

سـن بـا احسـاس شـكاف بزرگی نسـبت بـه دانشـجوی امـروزی 

روبـرو هسـتند و دیگـر نمی تواننـد مانند گذشـته موفق باشـند. به 

عبـارت دیگـر، ایـن افـراد با توجـه بـه خاطراتی كـه از دهـه اول و 

دوم انقـاب دارنـد، االن نمی تواننـد بـا دانشـجو لینـک و متصـل 

بشـوند و اعتمـاد دانشـجو را جلب كننـد. این ها از جمله مسـائلی 

اسـت كـه در این شـرایط و در صحنه مواجهه فرهنگـی و رفتاری با 

دانشـجویان در دانشـگاه ها مطرح اسـت. به عنوان مثال، در سـال 

گذشـته یكـی از دانشـجویان مقطـع دكتـرا راجع به جهان زیسـت 

دانشـجویان كار كـرده بـود؛ خوب این جهان زیسـت دانشـجویی 

از جمله مسـائلی اسـت كـه باید مراتـب و جزئیـات آن را از نتایج 

تحقیـق گرفـت و تجزیه و تحلیـل كرد تا بتوان فهمیـد چه ارتباطی 

بـا مسـائل فضـای مجـازی دارد و چگونـه می تـوان از یافته هـای 

چنیـن پژوهشـی بـرای بهبـود فعالیت های مؤثـر و مفیـد فرهنگی 

در جامعـه دانشـجویی بهـره گرفـت. بنابرایـن مـن فكـر می كنـم 

كـه یكـی از عناصـری كه اینجـا می تواند بـه كارشناسـان فرهنگی 

دانشـگاه ها كمـک بكنـد، بحث شـبكه های مجازی و نحـوه رفتار 

و نحـوه لینک شـدن بـا دانشـجویان در این فضا اسـت، كه شـاید 

بهتـر باشـد در بحـث ایـن نشسـت نیـز بـر روی برخی از مسـائل 
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اصلـی آن متمركـز شـویم. پـس اگـر بخواهیـم ایـن مجله بـه درد 

دانشـجویان و فضـای عملیاتی دانشـگاه ها بخورد، باید به مسـائل 

عملیاتی تـری كـه در میدان فعالیـت فرهنگی دانشـگاهیان با آن ها 

درگیـر هسـتیم متمركـز شـویم و یـک سـنتز و تركیبی بین مسـائل 

عملـی و نظـری به وجود بیاوریم كه دسـت كم دسـتگیر آن عده ای 

باشـدكه در میـدان عمـل فرهنگـی هسـتند و ایـن خـود می توانـد 

بـرای سیاسـتگذاران فرهنگـی در وزارت علوم هم مناسـب باشـد.

علی اکبر فرهنگی
بسـم اللـه الرحمـن الرحیـم. بـا سـام خدمـت دوسـتان گرامی و 

همـكاران گرانقـدر و عزیزانی كه زحمت كشـیدند و این نشسـت را 

فراهـم كردنـد. من با بسـیاری از مطالبی كه دوسـتان عزیز فرمودند 

موافـق هسـتم. این سـواالتی كـه از طرف مجلـه برای من فرسـتاده 

شـده بـود و مـن نـگاه كـردم، دیـدم در قالـب مباحـث آن می شـود 

بـه اندازه یـک كـورس كامل آمـوزش تحصیات تكمیلی یكسـاله 

)Postgraduate education( بحـث و كار كـرد و چـون مباحـث 

مختلفـی را از ابعـاد متفاوت مورد توجـه قرار داده اسـت، طبیعتأ در 

چنیـن نشسـتی و در حال حاضر بررسـی و بحث در بـاره همه آن ها 

میسـور و مقـدور نیسـت. بنابرایـن مـن فكـر می كنم همانطـور كه 

دكتـر كوثری اشـاره فرمودند، بهتر اسـت سـعی كنیم مسـئله محور 

حركـت كنیـم. نكتـه ای كه می خواسـتم عـاوه بـر نـكات عزیزان، 

مطـرح كنـم این اسـت كه مـا با پدیـد آمدن ایـن ویروس مـرگ زای 

 جدیدی روبرو شـدیم و تمام محاسـباتی 
ً
منحوس با مسـائل كاما

 
ً
كـه قبـا پیش بینـی می كردیـم و جهتی كه داشـتیم می رفتیـم كاما

فـرق كـرده اسـت و من فكـر می كنم بـا یک جهـان بعـد از كرونا و 

یـک فرهنـگ بعـد از كرونـا روبـرو شـده ایم. در واقع ما شـاهد این 

هسـتیم كـه یـک فرهنـگ بعـد از كرونـا شـكل می گیـرد؛ یعنـی از 

تعامـل بیـن خودمـان و خانواده و در شـهر و فروشـگاه و جای دیگر 

و همـه جـا داریم نـگاه می كنیم و می بینیـم كه یک فرهنگـی در این 

یک سـال و اندی شـكل گرفته اسـت كه تأثیر آن در وزارت علوم هم 

 مرئی اسـت و ما در اینجا مجبور هسـتیم 
ً
 محسـوس و كاما

ً
كامـا

كـه ایـن مسـئله را مورد توجه قـرار دهیـم. از جمله دیروز كه داشـتم 

اخبـار را نـگاه می كردم دیـدم كه وزیـر علوم جدید مطـرح فرمودند 

كـه برنامه هـای دانشـگاهی جـز در مـورد رسـاله های كارشناسـی 

ارشـد و دكتـری كـه حضـوری خواهد بـود، بـاز به صـورت آناین 

ادامـه می یابـد؛ خـوب االن تقریبا حدود دو سـال اسـت كه من چه 

در اینجـا و چـه در امریـكا دارم بـه صـورت آنایـن تدریس می كنم 

و همـه جـا تقریبأ یک چنین حالت و شـرایطی حاكم شـده اسـت. 

پـس مـا باید ببینیـم الزامـات و اقداماتی كـه در این فضـا باید انجام 

بگیـرد، چگونه باید باشـد؛ یعنی در واقع اگر بیاییم و مسـئله وزارت 

علـوم را به دو بعد تقسـیم كنیم. یک طرف آن آمـوزش و طرف دیگر 

آن پژوهـش اسـت. اینكـه در دوران كرونایـی، آمـوزش بایـد بـه چه 

صـورت باشـد و در ایـن فضـا پژوهـش به چه صـورت بایـد انجام 

بگیـرد. با توجه به این مسـئله می شـود گفـت وزارت علـوم به عنوان 

یـک مرجـع مهمی كه می خواهد ایـن كار بزرگ را انجـام دهد، باید 

بیایـد فرهنگ سـازی كند. حـاال این فرهنگ سـازی به چـه صورتی 

بایـد باشـد، مسـئله ای اسـت كه مـا باید ایـن را از جهـات مختلف 

بررسـی كنیـم؛ زیـرا در ایـن شـرایط فرهنـگ جدیدی شـكل گرفته 

اسـت. یعنـی دقیقـا مانند وقتی كـه پدیده  خـودرو و سـپس هواپیما 

بـه ایران آمد و به تدریج فرهنگ اسـتفاده از خودرو و هواپیما شـكل 

گرفـت؛ االن هـم تصـورم این اسـت كه این بیمـاری و گرفتـاری به 

این زودی دسـت از سـر بشـریت برنمی دارد و بنابراین بایستی خود 

را بـرای زندگـی در ایـن شـرایط مهیـا نمـود. خوب بـا توجه بـه این 

شـرایطی كـه پیش آمده اسـت و نكتـه ای كه آقـای دكتر شـكر خواه 

نیـز در مورد فناوری هـای جدید ارتباطی مطرح كردنـد، جای دقت 

و بازشـكافی بیشـتر دارد كـه در چنین فضایی چگونـه باید محتوای 

پیـام را ایجـاد كنیـم و چگونـه بایسـتی از ایـن فناوری هـا اسـتفاده 

كنیـم. این ای كالچـری كه آقای دكتر شـكرخواه اشـاره كردند، تمام 

بحـث مـن نیز این اسـت كه ایـن ای كالچر مـا را به چـه اقداماتی وا 

مـی دارد. بنابراین اگر این آمادگی وجود داشـته باشـد كـه ما بیاییم و 

محورهایی كه مسئله سـاز هسـت را در ابعاد مختلـف در ایجاد پیام 

و در دیفیـوژن و اشـاعه پیـام و اسـتفاده از پیـام هـای مختلـف مورد 

مداقـه و بررسـی قـرار دهیـم و ببینیـم وزارت علـوم در ایـن بـاره چه 

می توانـد بكنـد و دانشـگاه ها در چنیـن شـرایطی چگونـه می توانند 

راهگشـا باشـند. از آنجا كه دانشـگاه از این جهت طبیعتأ برای سایر 

جاها سرمنشـا و به گونه ای پیشـرو و پیشـتاز اسـت، بنابراین تصورم 

این اسـت كه اگر ما بیاییم و بیشـتر روی این مسـائل متمركز شویم، 

بهتـر و مفیدتـر خواهد بود.

ماشاالله یوسفی
اسـتادان  كـه  آموزنـده ای  نـكات  از  اسـتفاده  بـا  تصـور می كنـم 

گرانمایـه فرمودیـد، چشـم انداز مناسـبی بـرای ادامه بحـث فراهم 

 شـود؛ در ایـن جهـت امیدواریـم بتـوان بـا تمركـز بر چند مسـئله 

محـوری، گونـه ای گشـایش مفهومـی و محتوایـی در مسـیر طرح 

مباحـث رخ دهـد، در ایـن بـاره اهتمـام توجه به برخـی نكات هم 

شـاید مقرون به مراد این گفت و شـنود باشـد. همانطـور كه عزیزان 
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اشـاره فرمودیـد فضای مجازی و شـرایط دیجیتـال كنونی، گونه ای 

از بسـتر و ماهیـت كاركردی رفتـاری متفاوت از گذشـته برای نظام 

آمـوزش عالـی و محیـط دانشـگاهی كشـور فراهـم كـرده اسـت. 

در ایـن بـاره یـک نكتـه قابل اشـاره پرسـش از ماهیت پدیـداری و 

سـیمای كاركـردی ایـن فضـای علمـی و اجتماعی به عنـوان امری 

اسـت كـه الزم اسـت در رونـد تجربـه رفتـاری آن را شـناخت و 

تعاملـی سـودمند و بهره ورانـه بـا آن داشـت. همانطـور كـه آقـای 

دكتـر شـكرخواه نیـز فرمودنـد؛ از جمله نـكات قابل تأمـل در این 

بـاره داشـتن نگاهی بـه جنبه ابزاری ایـن فناوری در عین بررسـی و 

كنـكاش در مـورد كاركردها و پیامدهای آن و نوع مواجهه ای اسـت 

كـه می تـوان بـا ایـن پدیـده بـر اسـاس تـوان و ظرفیـت و قـدرت 

تطابقـی كـه داریـم و نقشـی كـه دانشـگاه و دانشـگاهیان در اینجا 

می تواننـد ایفا كنند، داشـته باشـیم. در این میان مسـئله مهم دیگر 

توجـه به پیامدها و پیوسـت هایی اسـت كه جریـان متحول فضای 

ارتباطـات مجـازی بـه لحـاظ اجتماعـی و فرهنگـی بـرای محیط 

آموزش و پژوهش دانشـگاهی كشـور ایجاد كرده اسـت. در اینجا 

ایـن نكتـه نیـز موضوع نظر اسـت كـه بتوانیـم از ماهیـت ارتباطی 

اجتماعـی فنـاوری دیجیتـال بـه مسئله شناسـی فرهنگـی اجتمـاع 

دانشـگاهی كشـور در موقعیـت كنونـی بپردازیـم تا شـاید تصویر 

گویایـی از آنچـه بـه لحـاظ ماهیـت و مراتـب اجتماعـی در ایـن 

بسـتر و فضـا ایجـاد شـده اسـت، به  دسـت داده شـود. اینكـه این 

دگرگونی هـای تكنولوژی محـور و شـیوه هایی كـه بـرای كنشـگری 

ایجـاد شـده اسـت، چقـدر بـر كیفیـت و كاركـرد نهاد آمـوزش و 

دانشـگاه، شـیوه تعامل و تدریس در روابط اسـتاد و دانشـجو و نوع 

مواجهه شـاگردان و دانشـجویان با مسـئله كاس و درس و فضای 

فرهنگی جامعه دانشـگاهی تأثیر گذاشـته است؟ مسـئله در اینجا 

ایـن اسـت كه سـوژه كنشـگر دانشـگاهی به عنـوان عاملـی خاق 

و سـرزنده در ایـن فضـا بـا چـه نسـبت و كیفیتـی بـا فرایندهـای 

تولیـد و مصـرف فرهنگـی رابطـه برقـرار می كنـد و در عین حـال، 

نهـاد فرهنگـی دانشـگاه ها با چه تـوان و ظرفیتی خواهند توانسـت 

در كنـار پیشـبرد اهـداف آمـوزش و پژوهش، در فضای مناسـبات 

فرهنگـی كنونـی و آینـده پسـاكرونایی، الزامات و ملزوماتـی را كه 

بـه هـر حـال دانشـگاهیان ما بـا توجه بـه فضـای حاكم بر كشـور 

و بایسـته هایی كـه جامعـه اسـامی ایـران دارد، بویـژه در مسـئله 

تعلیـم و تربیـت و روان و روحیـه كنشـگری فرهنگـی و آنچـه كـه 

بـه لـزوم سـامت روحـی و رفتـاری نسـل جـوان دانشـگاهی بـر 

می گـردد، فراهـم سـازد. از اسـتاد شـكرخواه تقاضـا می كنـم در 

خصـوص وضعیت اجتماعـی فرهنگی دانشـگاه های ما در فضای 

ارتباطـی مجـازی و مناسـبات اینترنتی و شـبكه ای جـاری و آثار و 

تعییـن كنندگی هایـی كه بر مسـائل و مراتـب كاركردی دانشـگاه و 

مناسـبات علمی و اجتماعی دانشگاهیان و اسـتادان و دانشجویان 

در  كـه  ظرفیت هایـی  و  محدودیت هـا  بـه  اشـاره  عیـن   در  دارد، 

ایـن محیـط و بسـتر ایجـاد شـده و احیانـأ خواهـد شـد، نكاتی را 

بفرمایند. 

یونس شکرخواه
 نكتـه ای را عرض می كنم شـاید بتوانیم پیرامون آن بیشـتر صحبت 

كنیـم. اگـر بخواهـم در یـک كلمـه بگویـم؛ مـا در شـرایط كنونی 

در یـک دوره گسسـت قـرار گرفته ایم. گسسـت با آن زیسـت بومی 

كـه دكتـر كوثـری نیـز اشـاره كردنـد؛ شـرایطی از گسسـت كه در 
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درون خـودش تجاربـی را چـه برای دانشـجو و چه اسـتاد به همراه 

آورده اسـت. در ایـن شـرایط گسسـته اسـت كه كاس هـای درس 

و محیـط آمـوزش بـه شـكل آنایـن تشـكیل می شـود و در خال 

این شـرایط اسـت كـه نكات مهمـی به آسـتانه فهم دانشـجویان و 

معلمان رسـیده اسـت؛ از جمله اینكه دانشـجویان متوجه شده اند 

كـه پهنـای باند اینترنت كشـور در چه سـطحی اسـت و یـا برخی 

مسـائل دیگـر چگونه اسـت. شـاید برخـی از معلمان تصورشـان 

ایـن اسـت كـه ایـن فضـا بـه مـا تحمیـل شـد و تكنولوژی هـای 

آموزشـی را مـا انتخـاب نكردیـم. امـا االن در همـه جـای جهـان 

ایـن پدیـده فراگیـر وجـود دارد و مـا هم بر اسـاس یک اضطـرار به 

طرف جـاده تكنولوژی پیچیده-ایم و آن را بر مبنایی مسـئله گرایانه 

انتخـاب نكرده ایـم. بنابرایـن مـا اگـر بخواهیم بـرای گـذار از این 

شـرایط گسسـته، تمـام ماحظـات فرهنگـی و اقتصـادی را با هم 

ببینیـم، ایـن سـوال پیـش می آید كـه ما چگونـه می خواهیـم بهبود 

پیـدا كنیـم؟ یعنی چـه بخواهیـم برگردیم بـه دوره پیـش از كرونا و 

كاس درس و چـه بخواهیـم به همین صورت آنایـن كار آموزش 

را ادامـه بدهیـم، بایـد بدانیم كـه راه هـای بهبودی ما كجاسـت؟ 

جیمـز گیبسـون)James Gibson(، حـدود 50 سـال پیـش 

نظریـه روان شـناختی) نظریه اسـتطاعت- بخشـش( را مطرح كرد 

مبنـی بـر این كـه طبیعـت دسـت پـر بخششـی دارد و محصـول 

خـود را توامـان هـم در اختیـار افراد-حیوانات- سـالم و هـم افراد 

مریـض كه دچـار معلولیـت هسـتند، قـرار می دهد. امـا نتیجه ای 

كـه گیبسـون از ایـن نظریه گرفت خیلـی عجیب بـود؛ او می گفت 

كـه ایـن نوع بخشـش اسـت كـه رفتاری متناسـب بـا آن را شـكل 

می دهـد. در وضـع كنونـی نیـز دانشـگاه دارد ایـن كار را می كنـد. 

نكتـه این اسـت كه مـا االن بایـد از این حالتی كه مثـل خمیر پیتزا 

در اختیـار داریم و هر كسـی با شـكل و نوع خـودش چیزی داخل 

آن می ریـزد، خـارج شـویم و به دنبـال شـرایط بهینـه ای برویم كه 

از تكنولـوژی در آمـوزش دانشـجویان دنبـال آن  بـرای اسـتفاده 

هسـتیم. حتـی كه اگـر این قصه كویـد 19 بخواهد همچنـان ادامه 

پیـدا كند، آنچه مسـئله اصلی ماسـت آن شـرایط بهبـودی كه باید 

دنبـال كنیم، نه ایـن چیزی كـه االن داریم. به هرحـال، این چیزی 

كـه در شـرایط االن داریم ضعیف یـا قوی یک رفتارهایی را شـكل 

می دهـد، امـا مسـئله مـا این اسـت كـه االن بیاییم آن پلتفـرم گذر 

از شـرایط كنونـی را بـر مبنای آسیب شناسـی اینكه چـه تكنولوژی 

می توانـد بـا تكیـه بـر شـرایط فرهنگـی و اجتماعـی و سیاسـی ما 

متناسـب رسـیدن به شـرایط بهبودی باشـد، در پیـش بگیریم.

بـه گمانم یكی از مسـائلی كه به سـرعت بـا آن مواجه خواهیم 

شـد، اختـاف فـاز دانشـجو و اسـتاد در اسـتفاده از تكنولـوژی و 

بهره گیـری از امكانـات فضای وب اسـت. در واقع، ما هر پلتفرمی 

كـه در اختیار دانشـجویان قرار بدهیـم باز آن ها جلوتـر از معلمان 

هسـتند و غالبـا معلمـان را خسـته كننـده  قلمـداد خواهنـد كـرد. 

چـون می داننـد كـه در ایـن فضـا او تنهـا می توانـد تعاملی نسـبی 

با دانشـجویان داشـته باشـد. پـس اینجـا برخاف شـرایط قبل كه 

معلمـان موقعیتـی از بـاال به پایین داشـتند، االن نه تنها این سـطح 

رابطه هموار شـده اسـت بلكه به گمانم دسـت باال با دانشـجویان 

اسـت. زیرا آن هـا خیلی راحـت می توانند طوری كـه معلم متوجه 

نشـود یـک فیلم را ادیـت كـرده و در كاس درس پرزنـت كنند. به 

نظـرم یكـی از اجبارهایـی كه در شـرایط گذر از این گسسـت و در 

مسـیر بهبـودی روبـروی مـا قـرار دارد، آماده سـازی مهارتـی كادر 

آموزشـی اسـت زیـرا االن خـود آن ها بیش از دانشـجویان مسـئله 

هسـتند. از ایـن رو، آماده سـازی نیروهـای آموزشـی بایـد به نحوی 

انجـام شـود كـه پـس از یادگیـری دانسـته های فنـی و ارتباطـی 

نویـن، بتواننـد به ایـن توانمندی برسـند كه به طرزی بومـی و قابل 

پذیـرش و فهـم  شـدنی در كاس حضـور پیـدا كنند. شـاید دهها 

جلسـه و سـمینار الزم باشـد تـا بتوانیـم بگوییـم كه معلم مـا باید 

یـک معلم همـه جانبه و طرفـی مشـروع در تعامل با دانشـجویان 

باشـد وگرنـه دانشـجو بلد اسـت كه چطـوری معلـم را دور بزند و 

از كاس فاصلـه بگیـرد و پیـش بینی كنـد كه چه منابعـی را دانلود 

كنـد و چـه رفتـاری در مقابـل معلـم داشـته باشـد. اگـر بخواهـم 

بحثـم را بـا پرسـش شـما جمـع بزنـم، می گویـم كـه این شـرایط 

گسسـتی كـه االن در آن هسـتیم، ترمیم هایـی انجـام داده اسـت 

ولـی بـا این حـال، تـا رسـیدن بـه سـطح اطمینـان   آوری از آن فـاز 

بهبـودی، هنوز مسـائل بسـیاری در میان اسـت. من چون مسـئول 

كمیتـه حافظـه جهانی در یونسـكو هسـتم، دیـدم ایـن طبقه بندی 

كـه االن یونسـكو در ذهـن خـود از موضـوع هـوش مصنوعـی در 

شـرایط ترمیـم دارد، یكـی میـراث جهانی اسـت، دیگـری میراث 

زیسـتی و آن  دیگـر صنایـع خـاق فرهنگـی و از طرفـی موزه هـا و 

شـهرهایی است- اعم از شـهرهای یادگیرنده و شـهرهای خاق- 

كـه خـودش پـرورش داده اسـت. حـاال بایـد دیـد كه كویـد19 با 

این هـا چـه كرده اسـت و بعد از شـرایط كویـدی این هـا را چگونه 

بایـد بازسـازی كرد. 

بـه هرحـال، تمركـز مـن روی ایـن نكته اسـت كه این شـرایط 

گسسـت كـه بـرای مـا حاصـل شـده اسـت، بایـد بـه صـورت 

جبـری بـه سـوی شـرایط بهبود كشـیده شـود. امـا در عیـن حال، 

پاسـخ های مـا نبایـد برخاسـته از نـوع آن اجبـاری باشـد كـه بـه 
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سـمت تكنولـوژی رفتیـم. لطفا به این نكتـه فكر كنید كـه وقتی ما 

 می گوییـم با شـیوع كوویـد-19 دوبـاره یک دهكـده جهانی 
ً
مثـا

شـكل گرفـت، اگـر ایـن دهكـده، حتـی اگـر بـدون ایـن بیماری 

هـم بـود، دهكـده ای جهانی اسـت، آیا ما هـم روسـتائیان خوبی 

هـم هسـتیم؟ پس مسـئله این اسـت كـه ما بایـد خودمـان را آماده 

كنیـم. الزم اسـت بگویـم كـه در ایـن شـرایط مسـئله اول مـن در 

دانشـگاه ترمیـم جامعه اسـتادان اسـت. 

ماشاالله یوسفی
آقـای دكتـر شـكرخواه ایـن مسـئله را كـه نظـام دانشـگاهی مـا و 

سـاختار نهـادی دانشـگاه و محیـط مناسـبات علمـی و كیفیـت 

تعامل اسـتاد و دانشـجو در چه شـرایطی واقع شده است، توصیف 

فرمودنـد. اینكـه اكنون ما بـا امری ناشـناخته روبرو هسـتیم كه به 

دلیـل نداشـتن آمادگـی مواجـه بـا روند سـریع تغییرات زمینه سـاز 

آن، بـه ناگزیـر وارد فضایـی شـده-ایم كـه حتـی بـرای ارتبـاط بـا 

خودمـان هـم بایـد از ایـن امـر ناشـناخته اسـتفاده كنیـم. جنـاب 

اسـتاد بـه گونـه ای از تاخـر و شـكاف بین اسـتادان و دانشـجویان 

اشـاره كردنـد كـه در ایـن صـورت شـاید اسـتادان از دانشـجویان 

از  نسـبتی  باعـث  شـكاف  احسـاس  همیـن  و  افتاده انـد  عقـب 

بی اعتنایـی دانشـجویان بـه كاس و كام اسـتاد بـه دلیـل كاهش 

جذابیـت آن شـده اسـت كـه البتـه ممكن اسـت بـر نحـوه ارتباط 

دانشـجویان و اسـتادان تأثیر بگذارد. در اینجا این پرسـش فرصت 

طـرح می یابـد كه این مشـكل در موقعیـت معرفتی و شـناختی ما 

به چه میزان بایسـته و درسـت توصیف و تبیین شـده اسـت و ما در 

مسـیر ایـن رویكـرد مسئله شـناختی به چـه راه حل  هـای می توانیم 

بیندیشـیم كـه در تـوان تطابـق و قـدرت مدیریـت ما و متناسـب با 

ابزار و فناوری موجود در كشـور و ظرفیتی اسـت كه دانشـگاه های 

مـا در حـال حاضـر دارنـد؟ آقـای دكتـر كوثـری اگـر جناب عالی 

بخواهیـد در مسـیر بحـث دكتـر شـكرخواه، وجـه توصیفـی و در 

عین حـال توصیـه ای مواجهـه بـا ایـن دشـواری را شـرح نماییـد؛ 

دانشـگاه و نظـام علمـی مـا در این شـرایط با چـه پدیـده ای روبرو 

اسـت و ایـن مسـئله چـه تأثیـری بـر كیفیت كاركـردی دانشـگاه و 

كیفیـت امر آمـوزش و مناسـبات و ارتباط اسـتادان و دانشـجویان 

می گـذارد؟

مسعود کوثری
عـاوه بـر آن چیـزی كـه دكتـر شـكرخواه فرمودنـد، مـن نیز یک 

نكتـه دارم؛ در مباحـث آموزشـی جدیـد یـک مـدل نظـری بـه نام 

نظریـه سـه  جهانـی هسـت، مبنـی بـر اینكـه چگونـه می تـوان بـا 

ایجـاد رابطه بین سـه قلمرو- مدرسـه، فضای مجـازی و خانواده- 

یـک آمـوزش متناسـب ارائـه كـرد. مـن هـم خـودم یـک نظریه و 

مـدل سـه جهانـی دارم كه یک مقـدار وسـیع تر از این مـدل حوزه 

آمـوزش اسـت و در آن بین سـه فضـای واقعی و مجـازی و فضای 

ذهنـی تفكیـک گذاشـته ام و گفتـه ام؛ بـا آنكـه دنیای فعلـی دنیای 

رابطـه بین سـه فضا- مدرسـه، فضای مجـازی و خانواده – اسـت، 

امـا فضـای ذهنـی مهم تـر از آن دو تـای دیگر اسـت زیـرا در واقع 

فضـای ذهنی عنصـر تعادل بخـش و توازن بخـش و مدیریت كننده 

یـا متعادل كننـده آن دو فضـای دیگـر اسـت. بنابرایـن ایـن فضای 

ذهنـی كـه بـه كاربـر مـا برمی گـردد، از ایـن جهـت نقـش خیلی 

مهمـی دارد كـه در هماهنگ كـردن ایـن دو فضای مجـازی چقدر 

موفـق اسـت و چقـدر می توانـد ایـن دو تـا را به-هـم مرتبـط كند 

و زندگی شـان را هماهنـگ و متـوازن سـازد و چطـور می توانـد 

نقشـه های شـناختی آن را گسترش بدهد. جنبه شـناختی بحث در 

مـدل من بـه نظریـه شـناختی)Cognitive Theory( بر می گردد 

صحبـت  نظریـه  ایـن  بـاره  در  مدت-هاسـت  دانشـمندان  كـه 

می كننـد. ولـی بـه هر حـال عملكرد اصلی این سـه فضـا در ذهن 

كاربـر اتفـاق می افتـد و اینكـه او چطور نقشـه های شـناختی خود 

را گسـترش  دهـد كـه بتوانـد از آن دو فضـای دیگـر بهره ببـرد و آن 

دو را هـم متعـادل كنـد. مثـا وقتـی در تاكسـی نشسـته و موبایل 

دسـتش اسـت بتوانـد بـا تنظیـم زمان بنـدی امـور آن دو فضـا را 

هماهنـگ كند؛ یعنـی همزمان بدانـد كه كجـای كارش مربوط به 

خانـواده و خریـد و كارهایی اسـت كـه باید برای همسـرش انجام 

بدهـد؛ و چقـدر دیگـرش مربـوط به فضـای مجـازی و تعامات 

اسـت.  مجازی 

و  مهـارت  مهـم  مسـئله  دو  بـه  اسـت  الزم  اینجـا  در 

اضطراب)اسـترس( توجـه كنیـم كه از سـویی این پرسـش به میان 

می آیـد كـه هر فـرد برای آنكـه بتواند فضـای مجـازی را در ذهنش 

متعـادل و متوازن كند، چقـدر مهارت دارد و یا اگـر مهارت ندارد، 

چطـور دچـار اسـترس و اضطـراب و عـدم تعـادل روانی نشـود و 

تـوی چالـه نیفتـد؟ ایـن در حالـی اسـت كه مـا در آمـوزش هم با 

یـک چنیـن وضعیتـی روبـرو هسـتیم. مـن خـودم می بینم كـه در 

وضـع كنونـی دانشـجویان اصـا كتـاب نمی خرنـد و دارنـد بـه 

سـرعت از كتاب دور می شـوند. مسـئله صرفأ هزینـه خرید كتاب 

نیسـت، زیـرا آن ها اصـأ حوصله كتاب بـه دسـت گرفتن ندارند و 

ترجیـح می دهنـد آن را بـر روی موبایـل دانلـود كننـد؛ یعنی همه 

چیـز اعم از موسـیقی و كتـاب و عكس خانوادگـی را روی موبایل 
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داشـته باشـند. بنابرایـن بایـد ببینیـم كـه ایـن سـه فضـا را چگونـه 

درک می كنیـم و نقـش وزارت علـوم و بخش های فرهنگـی وزارت 

علـوم در ایـن میـان چه هسـت. من سـرنخ دو تـا از مسـائلی را كه 

بـه نظـرم مهـم اسـت به دسـت می دهـم؛ یكی مسـئله آموزشـی و 

دیگری مسـائل روان شـناختی اسـت كه هر دو برای دانشـگاه مهم 

اسـت. یكـی از مسـائل روان شـناختی ایـن اسـت كه بـه زودی ما 

بـا بحران هـا و مسـائلی نظیـر عدم تـوازن یا عـدم مدیریـت كاربر 

سـوم، كـه بیـن ایـن دو فضـا قـرار دارد، روبـرو می شـویم. بخش 

اعظـم مشـورت های مـا یا مسـائلی كه بـا آن مواجه خواهیـم بود، 

ایـن اسـت كـه دانشـجو چطـور گهـگاه دچار اسـترس می شـود و 

نمی توانـد ایـن دو فضـا را بـرای خـودش كنتـرل و مدیریـت كند؟ 

پـس یک وجـه مسـئله مشـاوره های روان شـناختی و مشـاوره های 

كـه عكس هـای  كنیـد دختـری  فـرض  یـا  آن هاسـت.  از  ناشـی 

جشـن تولـدش را بـه اصطـاح Send to All كـرده و اشـتباهأ 

بـرای خیلی هـا فرسـتاده اسـت، دچـار مشـكاتی می شـود كه او 

را گرفتـار می كنـد. االن در فضـای اینترنـت مسـائل آزار  دهنـده 

بسـیاری بـرای دانشـجویان بویـژه خانم هـا بـه  وجود می آیـد. چه 

كسـی بایـد این هـا را راهنمایی كند و به این مسـائل پاسـخ بدهد؟ 

 
ً
آیـا بایـد بگذاریـم كـه مشـكات بـه مرحلـه  حاد برسـد كـه مثا

نیـروی انتظامـی از راه برسـد، یـا قبـل از آن بایـد مجموعـه ای از 

اقدامـات پیشـگیرانه انجـام شـود و از جملـه الزم اسـت مسـائلی 

تله هـای  و   )Phishing(فیشـینگ جنسـی،  اذیـت  و  آزار  ماننـد 

رسـانه ای و دزدی هویت و چیزهایی كه ممكن اسـت دانشـجویان 

را تـوی چالـه و تلـه بینـدازد و گرفتارشـان كنـد را از پیـش آموزش 

گاه  سـازی فرهنگـی و مهارتـی، تـوان پیشـگیری روانی و  داد و بـا آ

رفتـاری را در دانشـجویان تقویـت نمـود؟ به نظـرم معضلی مانند 

سوءاسـتفاده های ارتبـاط مجـازی یكـی از مشـكاتی اسـت كـه 

در دانشـگاه بـه گونـه ای رها شـده و بـدون متولی مانده اسـت و یا 

نهایتـأ بـه پلیـس فتا ارتبـاط داده می شـود كـه طبیعتأ دانشـجو قبل 

از اینكـه بـه آن مراحـل نهایـی و پیگیری انتظامی و قضائی برسـد، 

دچـار آسـیب های روانی و گاه مشـكات شـخصیتی و خانوادگی 

می شـود و بـه دلیـل نداشـتن حمایت های مشـاوره ای و سـازمانی 

به ویـژه نهـاد فرهنگـی و حمایتـی  از ناحیـه نهادهـای مسـئول، 

دانشـگاه، گرفتـاری و سـختی های زیـادی را متحمل می شـود. به 

نظـرم دانشـگاه بایـد در این گونه مسـائل از آمادگـی الزم برخوردار 

باشـد تا بتواند حسـب مـوارد خدمـات مشـاوره ای متناسـب ارائه 

نمایـد و یـا جاهایـی از طرق سـازمانی و قانونی به شـكل نهادمند 

حل مسـئله بكند و پس از آن نیز از سـازوكارهای كاهش اسـترس 

و درمـان آسـیب های روحـی و رفتـاری ناشـی از آن اسـتفاده كند. 

یـا در مسـئله ازدواج دانشـجویی، كه االن دیگر آن سـنت قبلی كه 

دانشـگاه مقدمـات ازدواج 1000 زوج دانشـجو را آمـاده می كرد و 

جشـن ازدواج راه می انداخـت، این هـا بـه نظـر من خیلـی قدیمی 

و كهنـه شـده اسـت و دیگر نمی شـود بـرای نسـل كنونی ایـن كار 

را كـرد؛ بلكـه باید ببینیـم مسـیرهای ازدواج و همسـریابی آنان در 

شـرایط كنونـی چگونـه اسـت و در مسـیر فضـای مجـازی بـا چه 

مشـكاتی مواجـه هسـتند كـه بتوانیـم در آنجـا بـه آن هـا كمک و 

مشـورت بدهیـم. نكته بعد همانطـور كه آقای دكتر شـكرخواه هم 

بـه آن اشـاره كردند، به مسـئله آمـوزش بر می گردد. ایـن تمرین دو 

سـاله كرونا نشـان داد كه ما در موقعیت ضعیفی هستیم و محتوای 

آموزشـی مـا مسـاعد ایـن فضـا نیسـت و بـا مقاومـت اسـتادان و 

دانشـجویان و محدودیـت پهنـای بانـد و نداشـتن نرم افزارهـای 

نامناسـت مواجه هسـتیم و واقعا دچار یک آشـوب بزرگی شـده ایم 

تـا جایـی كه مـا حتی در دانشـگاه تهران كه مشـهورترین دانشـگاه 

كشـور اسـت، هم ایـن اتفاق ناگـوار را تجربـه كردیم تا چه برسـد 

به دیگر دانشـگاه ها و شهرسـتان ها كـه البد واویاسـت. بنابراین، 

بحث محتوای مناسـب آموزشـی و شـیوه آموزش و نحـوه آموزش 

جدیـد، مسـئله ای اسـت كه بایـد به آن رسـیدگی كـرد. نكته دیگر 

در اینجـا توجـه بـه موقعیـت كاربر)دانشـجو( اسـت كـه در حال 

گـذار از الگـوی آموزشـی كتـاب و جزوه محوری اسـت، كه حتی 

ممكـن اسـت از سـبک آموزش متكـی بر اسـتاد هم بیـرون بیاید. 

بنابرایـن بایـد بـرای متولـی و چگونگی انجـام این سـبک متفاوت 

آموزشـی و تعییـن رئوس درسـی و محتوایی آن فكـر جدیدی كرد، 

كـه حـاال ممكن اسـت یكـی از آن ها دانشـگاه باشـد. بـا توجه به 

تحلیلـی كـه دكتر شـكرخواه هم بیان كـرد، این كـه در وضع فعلی 

مـا در جایـی به  نام دانشـكده، برخاف گذشـته كه تكیه بر اسـتاد 

و كتـاب بـود، چه چیزی محـور آموزش قرار گیرد، مسـئله ای مهم 

و تعیین كننـده اسـت، زیرا دانشـجوی امروزی نـه اعتنایی به كتاب 

دارد و نـه بـه مرجعیتی كه اسـتاد ممكن اسـت داشـته باشـد. پس 

بـا توجـه بـه این شـرایط، شـیوه های آموزشـی چـه باید باشـد؟ به 

نظـرم شـاید آن سـه رأس كـه در فضـای آمـوزش و یادگیـری به آن 

اشـاره كـردم را اینجـا بایـد به هـم متصـل كنیـم. راس دانشـكده، 

راس خوابگاه هـا و راس كاربر كه خود دانشـجو اسـت. باید ببینیم 

آمـوزش را در این سـه فضـا چطور سـامان بدهیـم. در اینجا چون 

ممكن اسـت بیشـتر دانشـجویان در خوابگاه  ساكن باشـند و نه در 

منـزل- كـه بخواهیم آن بحث مدرسـه، خانـه، دانش آمـوز مطرح 

بشـود- اینجـا خوابـگاه بایـد آن راس دیگر فضای سـه گانه باشـد، 
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چـون بـرای اكثـر دانشـجویان كـه در بـوم خودشـان نیسـتند و در 

محیطـی غیـر از محل تولدشـان هسـتند، خوابـگاه به منزلـه خانه 

و خانـواده تلقـی می شـود. بنابرایـن فضـای آموزشـی بایـد طوری 

فراهـم باشـد كـه بتوانـد ایـن سـه راس را به هـم متصـل و تقویت 

 . كند

در نظـام آموزشـی كـه دانشـجو بـه  صـورت سـنتی بـه كتاب 

بی توجـه بـوده و شـیوه های یادگیـری را بیشـتر از اسـتاد می-گرفته 

اسـت، اگـر در فراینـد تحـول آن درسـت عمـل نشـود، ممكـن 

اسـت بـه نوعـی به مرجعیـت دانشـگاه لطمـه وارد گـردد. بنابراین 

بایـد ببینیـم كـه مرجعیـت جدیـد اسـتاد در كجاسـت؟ در 50 

سـال گذشـته گویـی روال بـر ایـن بـوده كـه اسـتاد دو تـا سـفر به 

خـارج از كشـور بـرود و كتاب هایـی در موضـوع دروس آموزشـی 

بـا خـود بیـاورد و جـزوه ای تهیـه كنـد و درسـش را بدهـد و تا 10 

سـال هـم همین محتوا كافی بـود. امـا در این دوره ای كه ما اسـتاد 

شـدیم، مسـئله فرق می كـرد. چون دسترسـی بـه سـایت هایی كه 

كتاب هـای قابـل دانلـود دارنـد، سـبب شـد كـه با دسـتی پـر این 

سـایت های علمـی را بـه دانشـجویان معرفـی كنیم و دانشـجویان 

هـم مطلـع شـدند كـه در ایـن سـایت ها نـه یكـی و دو تـا كتـاب 

كـه صدتـا كتـاب قابـل دسترسـی اسـت. پـس می بینیـم كـه در 

اینجـا هـم اینكـه كسـی كتـاب بیشـتری داشـته باشـد مرجعیـت 

ایجـاد نمی كنـد، بلكـه وارد ایـن فـاز جدیـد می شـویم كـه چـه 

كسـی سـرنخ ها یـا آن مرزهـای دانـش را بهتـر فهـم می كنـد و 

آنجـا را درک می كنـد. طبیعتـا ممكـن اسـت 50 درصـد بدبین تـر 

یـا خوش بین تـر باشـیم. در وضـع فعلـی اسـتادان زیـر ایـن خـط 

 در كجای مرزهای دانش هستند؛ 
ً
هسـتند و متوجه نیسـتند كه مثا

یعنـی آخریـن حرف هـا و آخریـن پروژه ها و تحقیقات كجاسـت. 

بنابرایـن آن چیـزی كـه االن می توانـد مشـروعیت بیاورد، داشـتن 

كتـاب و خوانـدن كتاب نیسـت؛ چـون االن دانشـجویان به كمک 

گـوگل ترنسـلیت 80 درصـد متن هـا را می فهمنـد و چون صحت 

ترجمـه در آن حـدود 70 درصـد اسـت، شـما بر اسـاس آزمون و 

خطـا اگر بفهمیـد واژه های تخصصیتـان چیسـت آن واژه ها را هم 

 اگـر در حوزه موسـیقی 
ً
می توانیـد در ذهنتـان اصـاح كنیـد؛ مثا

متنـی را بـه گوگل ترنسـلیت بدهید، همـه موومان هـا )حركت های 

ریتمیـک( را جنبـش حركـت یا حركـت ترجمه می كند و شـما اگر 

اهـل موسـیقی باشـید متوجـه می شـوید كـه ایـن جنبـش حركت 

یعنـی موومـان و بنحـوی آن را اصـاح می كنیـد كـه منظـور از 

موومان اول فان سـمفونی اسـت. بنابراین شـاید در اینجا مسـئله 

خوانـدن كتـاب هم حل شـده باشـد. در ترم گذشـته دانشـجویان 

فوق لیسـانس سیاسـت-گذاری ارتباطـات در كاس مـن، بیـش 

از 15 كتـاب 300 یـا 400 صفحـه ای انگلیسـی خواندنـد. ایـن 

یـک فیدبـک بـرای كار من این بـود كه دیگـر دوره نخوانـدن مقاله 

انگلیسـی توسـط دانشـجو گذشـته اسـت و دانشـجو بـدون آنكـه 

بخواهـد هزینـه ترجمـه به بیرون بدهد، می نشـیند به كمک سـواد 

خـودش و گوگل ترنسـلیت این كتـاب را می خواند و حـدود 60 یا 

70 درصـد آن را هـم درک می كنـد و می آیـد تـوی كاس پرزنـت 

می كنـد. ایـن تجربـه ای اسـت كـه مـن در ایران مشـاهده كـردم و 

اگرچه شـاید خیلی كم  سـابقه باشـد، امـا به هرحـال، می بینید كه 

ایـن ممنوعیـت و محدودیـت ترجمه متون درسـی دیگـر آن چنان 

موضوعیـت نـدارد. ایـن كـه حـاال در غرب چـون نیتیو هسـتند و 

اسـتاد ممكـن اسـت فصل-هایـی از كتاب هـا را انتخـاب كنـد و 

چنیـن كارهایـی را بكند، ولـی در ایـران این خیلی كم سـابقه بوده 

اسـت و بـه  هر حـال ایـن نشـان داد كـه دانشـجویان اگر درسـت 

راهنمایـی بشـوند و ابزارهایـش را پیدا كنند، می تواننـد و بلدند این 

كار را بكننـد. اینجا مسـئله می شـود اینكه آیا حركـت اصلی دانش 

می توانـد تشـخیص دهـد كه ایـن دانش بـه كجا می رود و مسـائل 

و تابیک هایـش چیسـت و كشـفیات و دغدغه هایـش كدام انـد؛ و 

در مرحلـه بعـد ایـن كشـفیات و دغدغه هـا و مرزهـا چـه ربطی با 

وضعیـت كنونـی جامعه خودش دارد و چقـدر آن را می تواند بومی 

 كنـد و چقـدر را می توانـد از آن هـا الهـام بگیـرد. این هـا مسـائلی 

اسـت كـه بـه نظـر مـن می توانـد آن مرجعیت جدیـد را بـه وجود 

بیـاورد و البتـه طبیعـی اسـت كه بخشـی از اسـتادان ما كـه نتوانند 

خودشـان را بـا ایـن روند هماهنـگ كننـد از قافله عقـب می افتند 

و بـه سـرعت مرجعیـت علمـی خودشـان را از دسـت می دهنـد؛ 

چـون بـرای مواجهه با دانشـجو چیـزی در كف نخواهند داشـت. 

ایـن در حالـی اسـت كه این سیسـتم آموزشـی به سـرعت در حال 

تغییـر اسـت. بنابراین اگـر بخواهم خاصـه كنم، مـن معتقدم كه 

مـا در بعد آموزش و مشـاوره باید تكلیف مسـئله مرجعیت علمی 

را مشـخص كنیـم و ببینیـم چـه شـاخص هایی می توانـد برایـش 

وجود داشـته باشـد. ایـن در حالی اسـت كه حتی مقـاالت علمی 

كـه وزارت علـوم بابـت آن به اسـتادان نمـره و رتبه و ارتقـا می دهد 

هـم دیگـر معنـای خـودش را از دسـت داده و گرفتـار فورمالیسـم 

شـده اسـت، چون بخـش اعظم آن كار دانشـجویان فوق لیسـانس 

و دكترایـی اسـت كـه آن هـا هـم خودشـان االن یـاد گرفته انـد كـه 

چگونـه مقالـه چـاپ كننـد و دیگـر ماننـد گذشـته دستشـان زیـر 

سـنگ اسـتاد نیسـت. بـه نظر مـن ایـن  شـرایط به  سـرعت عوض 

باز تعریـف مرجعیـت علمـی در دانشـگاه را  می شـود و مسـئله 
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ضـروری می سـازد. مسـئله دیگر این اسـت كه شـیوه های آموزش 

را متناسـب بـا ایـن فضای سـه بعـدی به سـرعت سـامان بدهیم و 

بدانیـم كـه چه محتوایـی را كجا و به چه شـیوه ای باید به دانشـجو 

بدهیـم. طبیعتـأ آن سـه راس دانشـجو، دانشـكده و خوابـگاه، اگر 

در منـزل اسـت، بایـد ببینیـم ایـن محتـوای فكـری چگونـه بایـد 

گـردش پیـدا كنـد و در عیـن حـال بـه اهمیت مسـئله مشـاوره در 

ایـن میـان توجـه و اهتمام شـود. این ها مسـائلی اسـت كـه به نظر 

مـن می توانـد محـل بحث هـای دقیق تـری باشـد و البتـه مسـائل 

فرهنگـی را هـم مـن در آن سـه راس و سـه فضا می بینـم و معتقدم 

بایـد در آن سـه فضـا به صـورت مشـاوره ای عمل بشـود. اما اینكه 

مـا فكـر كنیم كـه از طریـق فضـای مجـازی می توانیم دانشـجو را 

مدیریـت كنیـم و به شـیوه خاصـی راه ببریم، به نظر مـن این تفكر 

نمی توانـد موفـق باشـد و اگـر چنیـن تفكـری از سیاسـت گذاری 

دانشـگاهی در فضـای مناسـبات متحـول كنونـی داریـم، در واقع 

وقـت خودمان را هـدر می دهیـم و موفق نخواهیم شـد؛ بلكه باید 

شـیوه كارمـان را عـوض كنیـم و وارد فضـای دیگری بشـویم.

ماشاالله یوسفی
جنـاب آقـای دكتـر فرهنگـی، بـا توجـه بـه نكاتی كـه جنـاب دكتر 

شـكرخواه و آقـای دكتر كوثـری فرمودنـد، به نظر می رسـد می توان 

بـا ارائـه ترسـیمی واقع  نگـر و مسـئله نما از شـرایط كنونـی فضـای 

دانشـگاهی كشـور و محتـوای معنـادار تعامات علمی و آموزشـی 

اسـتادان و دانشـجویان در فضـای مجـازی، توجهـی روشـن تر بـه 

حاشـیه فرهنگـی و اجتماعـی ارتباطـات دانشـگاهی و رفتارهـا و 

كنشـگری های متفـاوت از گذشـته آن، كـه گهـگاه خـارج از نـگاه 

و نظـارت متولیـان رسـمی سـازمان دانشـگاه می مانـد، پرداخـت. 

جناب عالـی بـا توجـه بـه تجربـه سـال ها كاس داری و آمـوزش و 

پژوهـش در فضاهـای متفاوت علمی و دانشـگاهی داخـل و خارج 

از كشـور چـه تصویـری از این شـرایط نوپدید پیش چشـم دارید و 

مراتـب و مقتضیات كاركردی و ارتباطی بین اسـتادان و دانشـجویان 

در ایـن زیسـت بـوم آموزشـی و اجتماعـی را بـا توجـه بـه رخدادها 

و تغییراتـی كـه در سـبک و الگـوی منـش  و مناسـبات كنشـگران 

دانشـگاهی اتفـاق افتـاده اسـت، چگونـه ترسـیم می فرمایید؟ 

علی اکبر فرهنگی
 ضمـن تشـكر از همـكاران بزرگـوارم آقـای دكتـر كوثـری و آقـای 

اسـتفاده  بسـیار  و  فرمودنـد  كـه  نكاتـی  بـرای  شـكرخواه  دكتـر 

كـردم؛ اگـر در ایـن راسـتا بخواهیم صحبـت كنیم مـن اول بحثی 

را مطـرح می كنـم و یـک مثلثـی را در نظـر می گیـرم كـه فلسـفه 

تعلیـم و تربیـت چیسـت و مـا چـه كار می خواهیـم بكنیـم و آیـا 

می خواهیـم كـه دانـش شـكل گرفتـه را منتقـل بكنیم یـا اینكه این 

دانـش را می خواهیـم كاربـردی كـرده و از آن بهره بـرداری كنیـم. 

بـه هـر صورت بحثـی كه در فلسـفه تعلیـم و تربیـت از دیربـاز از 

زمـان ارسـطو، و حتـی پیش تـر از زمـان سـقراط و افاطـون، تـا 

االن بـوده و بعدهـا نظریه پـردازان دیگـری هـم آمدنـد و نظریاتـی 

مطـرح كردنـد، این بوده اسـت كه اصـا این تعلیـم و تربیت برای 

چیسـت؟ در مسـئله تعلیـم و تربیـت، در یک طرف خود شـخص 

دانشـجو یـا متعلم هسـت كه بـه دنبال چـه چیزی می گـردد و پیدا 

می كنـد؟ طـرف دیگـر قضیه جامعـه ای كـه در آن زندگـی می كند 

و آن جامعـه دارد بـه نوعـی هزینـه تعلیـم و تربیـت او را پرداخـت 

می كنـد. اینجاسـت كـه بعضی هـا مثـل ایـوان ایلیـچ و پیـروان او 

آمدنـد و بـرای این جامعه خیلـی حق قائل شـدند. اینان می گویند 

وقتـی جامعـه می آید و هزینه تعلیـم و تربیـت را پرداخت می كند، 

پـس او بایـد بیایـد و بهتریـن و كـم هزینه تریـن راه را انتخاب كند. 

ایلیـچ بـه همیـن دلیل كتـاب مدرسـه زدایـی از جامعه را به رشـته 

تحریـر درآورد. 

پـس می بینیـم كـه در ایـن رابطـه  سـه گانه  فلسـفه تعلیـم و 

تربیـت در یک طـرف، دانشـجو یـا متعلـم یک طـرف و جامعه هم 

طـرف دیگـر مسـئله جـا دارد. حـاال اگـر بخواهیـم ایـن عوامل را 

در كانتسـت و زمینـه جدید مورد بررسـی قـرار بدهیـم، من چهار 

چیـز را در نظر می گیرم؛ اسـتاد، دانشـجو، ابـزار و جامعه. در مورد 

مرجعیـت اسـتاد جنـاب دكتـر كوثـری نـكات ارزنـده ای را بیـان 

كردنـد و اینكه ما به چه كسـی می گوییم اسـتاد و این اسـتاد دارای 

چـه ویژگی هایی باید باشـد و یا اینكه آیا اسـتادان مـا كه در كاس 

درس حاضـر می شـوند، آن مرجعیت سـابق را دارند یا نـه؟ بله در 

یـک مقطعـی ایـن مرجعیت بـا كتاب هـا و مسـائل و وسـایلی كه 

در دسـت اسـتاد بـه كاس می آمـد، شـكل می گرفت. آقـای دكتر 

كوثـری كـه صحبـت می كردند خاطـره ای را بـه یاد مـن انداختند. 

یـک زمانـی در معیت دكتـر فرشـید فر و دكتر زرین كـوب خدمت 

مرحـوم جـال همایی شـرف یاب شـده بودیـم. ایشـان می فرمود 

كـه مـن آن هنگامـی كـه در دوره محمد علی شـاه در حـوزه علمیه 

اصفهـان طلبـه بودم، وقتی از اسـتاد شـنیدم كه نسـخه ای از كتاب 

دره التـاج قطـب الدین شـیرازی در كتابخانه سـمرقند هسـت؛  بار 

سـفر بسـتم و بـه سـمرقند رفتـم و ایـن كتاب را استنسـاخ كـردم و 

بـا خـود آوردم و ایـن كتـاب االن جـزء انتشـارات دانشـگاه تهران 

اسـت. از اسـتاد پرسـیدم سـفر جناب عالـی چقـدر طول كشـید، 



۲0    دانشگاه امروز ... سال پنجم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 7و8 ... سال 1400   

گفت سـه سـال  و  نیم. یعنـی ببینید یک اسـتاد از اصفهـان حركت 

می كنـد و مـی رود بـه كشـور ازبكسـتان كنونـی و سـه سـال آنجـا 

می نشـیند و یـک كتـاب را استنسـاخ و نسـخه برداری می كنـد و 

بـه تهـران مـی آورد و بعدهـا دانشـگاه تهـران ایـن كتـاب را چـاپ 

می كنـد. پـس می بینیـم كـه مرجعیـت اسـتاد یـک وقتی بـا چنین 

شـیوه هایی حاصـل می شـد و اسـتادی كـه كتاب هـای بیشـتری 

خوانـده بـود و كتاب های بیشـتری داشـت، قاعدتا می شـد مرجع 

توجـه و اعتبـار علمـی و خیلی هـا بـه او اسـتناد می كردنـد. امـا 

امـروزه معیـار مرجعیـت اسـتاد، بـا آن نكاتی كـه دكتر شـكرخواه 

و دكتـر كوثـری فرمودنـد، دیگـر بـه ایـن چیزهـا نیسـت. وقتـی 

شـما نصـف شـب كـه بی خوابـی بـه سـرتان می زنـد كامپیوتـر را 

بـاز می كنیـد و صدهـا كتـاب را هركـدام بـا حجـم 600 صفحـه 

از صدهـا كتابخانـه دانشـگاهی جهـان دانلود می كنیـد و این همه 

منابـع و متون در دسـترس شماسـت، دیگر آن روش های بار سـفر 

بسـتن و كارهـای آن چنانـی الزم نیسـت. یعنـی اینجا مشـروعیت 

و مرجعیـت اسـتاد در جـای دیگـری رقـم می خـورد. بلكـه در 

آن خاقیت هـا و نوآوری هایـی اسـت كـه اسـتاد بـا اسـتفاده از 

فرصت هـا و امكانـات و ابـزار جدیـد بـه میـان مـی آورد و ایجـاد 

می كنـد. بـا این حـال مـن می خواسـتم خدمتتـان عارض شـوم كه 

اسـتادان مـا در چنیـن فضایی هنوز هـم می تواننـد آن جایگاه رفیع 

مرجعیـت را پیـدا كنند، منتها به شـرط اینكه بیایند و بـا دانش روز 

حركـت كننـد؛ و دانش روز را در رشـته خودشـان كسـب كنند و به 

آخریـن نظریه هـا و دسـت آوردهـای علمی حـوزه تخصصی خود 

دسترسـی پیـدا كنند. 

دومیـن عامـل مهمـی كـه پـس از نقش اسـتاد مطرح اسـت، 

دانشـجو اسـت. در مـورد دانشـجو یـک بحـث ایـن اسـت كـه 

دانشـجویانی كـه مـا انتخـاب می كنیـم، آیـا بـه معنـای واقعـی 

دانشـجو هسـتند؟ آیا دانشـجوی امروز مـا به ماننـد آن طلبه-ای- 

اسـتاد جـال همایـی – كـه از سـر دغدغـه  دانـش برای دسترسـی 

بـه یـک كتـاب درسـی حاضر بـود تا سـمرقند بـرود، هسـت؟ آیا 

اصـا روزگار كنونی چنین چیـزی را ایجاب می كنـد؟ آیا آن حس 

كنجـكاوی و حس طلب و خواسـتن در وجود دانشـجوی امروزی 

نیـز وجـود دارد؟ اینجاسـت كـه توجـه و تأكید مـا باید بـه وزارت 

علـوم برگـردد. این كـه آیـا معیارهـای مـا بـرای گزینـش دانشـجو 

معیارهـای درسـتی اسـت؟ آیا دانشـجوی دكتـری مـن در واقع آن 

معیارهـای دانشـجوی دكتـری را دارد كـه حاال به اقتضـای فضای 

مجـازی مـن بتوانـم او را پـرورش بدهـم؟ ایـن سـوالی اسـت كه 

بایـد بتوانیـم بـه آن جـواب بدهیـم و ببینیـم آیـا دانشـجویان ما در 

ایـن كتگـوری قـرار می گیرنـد یـا نـه. امـا مسـئله سـوم مـا در این 

بحـث، ابزار آموزشـی اسـت. اینجا اشـاره به نكته ای مهم اسـت؛ 

مـن در شـرایط فعلـی همه گیـری همزمـان هـم در ایـران درس 

می دهـم و هم در یـک دانشـگاه امریكایی. االن می بینیـم در آنجا 

كـه از سیسـتم آمـوزش مجـازی زوم اسـتفاده می كننـد، خیلـی از 

ابـزار آمـوزش مجـازی در ایـران كارآمدتـر اسـت. ایـن اسـت كه 

می بینیـم ایـن ابزار كانكت آموزشـی ما هزار و یک گرفتـاری دارد، 

بـه شـكلی كه وقتـی بنـده در دانشـگاه تهـران درس می دهـم جان 

بـه لـب می-شـوم تـا بتوانـم در طـول یـک سـاعت درس مطالبی 

را كـه آمـاده كـرده ام آنجـا بگـذارم و درس بدهـم. ایـن در حالـی 

اسـت كـه اكثـر دانشـگاه های امریـكا و اروپا كه در سـال گذشـته 

بـه صورت غیـر حضـوری و مجـازی كاس برگـزار می كردند، از 

ابزارهایـی اسـتفاده می كردنـد كـه خیلی بـا حالت واقعـی تفاوتی 

نداشـت. پـس یكی از مسـائل مهـم اسـتفاده از ابزارهای مناسـب 

آموزشـی اسـت. در ایـن راسـتا ایـن وزارت علـوم مـا اسـت كه از 

نظر ابزارسـازی آموزشـی و دانشـگاهی بـا چنین مسـئله ای مواجه 

اسـت و اینكـه آیـا در این شـرایط می تواند ابزار مناسـب آموزشـی 

را تـدارک ببینـد یا نـه؛ و اینكه آیا می شـود همین ابزارهـای موجود 

را بنحـوی بهبـود و تعالی داد كه بشـود اسـتفاده بهتـری از آن كرد؟

امـا مسـئله بعدی مـا در تعلیـم و تربیـت خود جامعه اسـت. 

ایـن جامعـه از بخش های مختلـف اقتصادی، سیاسـی، فرهنگی، 

اجتماعـی، حقوقی و رسـانه ای تشـكیل شـده اسـت. پرسـش این 

اسـت كـه مـا از ایـن رسـانه ها چگونـه اسـتفاده كرده ایـم؟ االن 

ایـن رسـانه ها ابزارهـای مهمـی در آمـوزش هسـتند، تـا آنجـا كـه 

ایـوان ایلیـچ اشـاره می كـرد كه بـا وجـود رادیـو و تلویزیـون دیگر 

لزومـی بـرای داشـتن مدرسـه وجـود نـدارد، چـون ایـن رسـانه ها 

خیلـی بهتـر وظیفـه آمـوزش را انجـام می دهنـد. البته ایـن ادعای 

بـی مـوردی بود كـه بعدها خـاف آن به اثبات رسـید، چـون اكثر 

دانشـگاه های بزرگـی كـه قبـل از كوویـد آمدنـد و بحـث آموزش 

مجـازی را مطـرح كردنـد، بعدأ به این نتیجه رسـیدند كـه آموزش 

مجـازی آن اثر بخشـی آموزش در دنیـای واقعی را ندارد و فلسـفه 

آموزشـی كـه قبـا صحبتـش را كردم حاصـل و حادث نمی شـود. 

این دانشـگاه ها با آنكه سـال گذشـته به ضـرب و زور كووید ناچار 

شـدند كاس ها را بـه صورت مجـازی برگزار كنند، امسـال تقریبا 

از آگوسـت تـرم تحصیلـی را بـه صـورت تمامـأ حضوری شـروع 

كردنـد و شـیوه مجـازی را تقریبـا كنار گذاشـتند، چـون دیدند آن 

اثربخشـی كـه در فضـای آمـوزش واقعـی وجـود دارد در فضـای 

مجـازی وجـود نـدارد. پـس در نظـر داشـته باشـیم كـه رسـانه ها 
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یـک بخشـی از ایـن جامعـه هسـتند. رسـانه های توانمنـدی كـه 

الزم اسـت بنحوی مناسـب از بخشـی از آن برای فضای آموزشـی 

اسـتفاده بكنیـم. آنچـه بخواهـم در اینجـای بحـث جمع بنـدی 

كنـم ایـن اسـت كه مـا در كنـار فلسـفه تعلیـم و تربیت، دانشـجو 

و جامعـه را داریـم و بـرای اینكـه بتـوان بـه اهـداف آموزشـی خود 

برسـیم بایـد چهار عامل اسـتاد، دانشـجو، جامعه و ابزار مناسـب 

آن را مـورد بررسـی و مداقـه قـرار بگیـرد و بـر ایـن اسـاس راه ها و 

روش هایـی كـه می تواننـد بـه صـورت بهینه بـرای ما مفیـد و مؤثر 

باشـند را طراحـی كنیم.

ماشاالله یوسفی
آقـای دكتـر فكری، هر یـک از عزیـزان ماحظات و نـكات آموزنده 

و تأمل برانگیـزی در بـاره فضـای آموزش دانشـگاهی و واقعیت های 

كنونـی و روند پیـش رو مطرح كردند كه می تواند دسـتمایه ای مغتنم 

بـرای مدیـران و سیاسـتگذاران آمـوزش عالی كشـور باشـد و اینكه 

بیـش از پیـش مسـائل مرتبط بـا مباحـث سیاسـت گذاری فرهنگی 

آمـوزش عالـی را از نـگاه و منظـر متخصصیـن ایـن حـوزه یعنـی 

اسـتادان دانشـگاه ها، كـه خـود از جنـس و جوانـب سـرمایه فكری 

و انسـانی و اجتماعـی آن هسـتند، رصـد و مسئله سـنجی كننـد؛ و 

اهمیت این مسـئله در نظر آید كه در مناسـبات فرهنگی و اجتماعی 

دانشـگاه و رویكردهای سیاسـت گذاری و مدیریـت كان فرهنگی 

و شـیوه های رفتـاری ترویـج فرهنگـی در فضای مناسـبات مجازی 

تدابیری بجا و مؤثر اندیشـیده شـود كه بر پایـه عقانیت و واقع بینی 

و اسـتفاده از روش هـا و ابزارهـای مناسـب و متناسـب بـا فضـای 

كاركـردی و نظـام ارتباطی دانشـگاه های كشـور باشـد. جناب عالی 

كـه هـم در كسـوت علمـی و هـم در جایـگاه مدیریتـی دسـتی در 

فضـای مطالعات و مناسـبات مدیریـت فرهنگی دانشـگاهی دارید 

و احیانـأ بـه گزارش هـای هـر از گاه میدانـی حـاوی شـاخص های 

احـوال و اوضـاع ایـن عرصـه دسترسـی داریـد، بـا توجه به شـرایط 

كنونـی و بویـژه در شـرایط پاندمـی كرونـا، چه نـكات قابل توجهی 

را بـرای شـرح و توصیـف مسـائل مهـم و اولویت هـای فرهنگـی و 

اجتماعی بسـتر عـام ارتباطـی فضای كنونـی دانشـگاهی دارید؟ 

مسعود فکری
و  كوثـری  دكتـر  شـكر خواه،  دكتـر  آقایـان  بیانـات  خـال  در   

دكتـر فرهنگـی مطالبـی را یادداشـت كـردم كـه بسـیاری از آن هـا 

پیوسـت شـوند، می تـوان  بـه هـم  اگـر  حلقه هایـی هسـتند كـه 

زنجیـره ای از مسـائل در حـوزه تأثیـرات و پیامدهـای فرهنگـی و 

آموزشـی و دیگر جهات را از آن كشـف كـرد. در گفته های هركدام 

از بزرگـواران بـه جنبه هایـی از مسـائل آمـوزش عالـی توجه شـد؛ 

از جملـه اشـاره دكتـر شـكرخواه بـه مسـئله تأمل انگیز گسسـت و 

اصـل ایـن موضـوع كه آیـا ما در حـال انتقـال از یک مرحلـه ای به 

مرحلـه دیگـر هسـتیم، یـا اینكـه آیا ایـن دوره گسسـت بـه معنای 

بریـده شـدن و فاصلـه گرفتـن كامـل از آنچـه در قبل بوده اسـت، 

هسـت یـا خیر، خود مسـلئه ای اسـت كـه جای بحـث و ماحظه 

كافـی دارد. یـا همانطـور كه آقای دكتـر فرهنگی هم اشـاره كردند، 

مـا بـرای فراینـد ارتباط با فضـای مجازی ناچـار از توجـه به چهار 

ركـن و عامـل تعیین كننده و تأثیرگذار هسـتیم. به هرحـال، هركدام 

از ایـن  نكاتـی كه عزیـزان فرمودند به نظـرم از دو حیث حائز توجه 

هسـتند: اول اینكـه، مبانی ارتباط مـا با فناوری های نویـن، به ویژه 

آنچـه بـه صـورت ملمـوس و مصداقـی در دانشـگاه ها در جریـان 

اسـت را در معـرض توجـه قـرار می دهنـد؛ آقـای دكتـر كوثـری 

مثال هایـی از حـوزه ارتبـاط در فضـای مجـازی آوردنـد كه شـاید 

مهمتریـن چیـزی كـه می تـوان از آن جمع بنـدی كـرد ایـن اسـت 

كـه آیـا مـا الگویی بـرای سـواد رسـانه ای به عنـوان یک امر سـیال 

كـه هر كسـی به فراخـور ظرفیت خـودش از آن برداشـت می كند، 

داریـم یـا خیر؟ شـاید تلقی مـن از نكات دكتـر كوثری این باشـد 

كـه آن مسـئله ای كـه مـا را در یـک جایـگاه مسـئوالنه فرهنگـی 

قـرار داده ایـن اسـت كـه چگونـه می تـوان سـواد رسـانه ای را - كه 

مهمتریـن شـاخص آن نحـوه و كیفیت اسـتفاده كاربـران از ابزار و 

فنـاوری آموزش و ارتباطـات مجازی و الكترونیكی اسـت- تدبیر 

و سیاسـت گذاری كـرد. البتـه در اینجـا ایـن نكتـه را نیـز بایـد در 

نظر داشـت كه فضـای فرهنگی مجـازی در عرصه هـای كاركردی 

و ارتباطـی كنشـگران و مخاطبـان آن، دارای الیه هـای متفـاوت 

در سـطوح دسترسـی شـخصی و اجتماعـی و بسـترهای محیطی 

مختلـف اسـت كـه گاه از چنـدان تناسـب ارتباطـی و محتوایـی 

تعریف شـده ای بـرای این كاربـران و نوع و میـزان نیازهای فرهنگی 

آنـان برخوردار نیسـت. قبـل از اینكه بـه بحث سیاسـت گذاری یا 

مدیریـت فرهنگـی بپردازیم نیازمند طرح دو بحث اساسـی در این 

زمینـه هسـتیم؛ اول اینكـه، این موضـوع را در عرصه گسـترده تری 

ببینیـم. عزیزانی كـه به این حـوزه تخصصی آگاه هسـتند البد این 

نكتـه را تاییـد می فرماینـد كـه شـاید از چشـمگیر ترین نمودهـای 

دنیای مدرن همین گسـترش فنـاوری ارتباطی باشـد؛ پدیده ای كه 

از یـک كـودک سـه سـاله كـه می تواند بـا تلفـن صحبت كنـد و با 

تبلـت و ماننـد این ها كار كند تا افراد كهنسـالی كـه مجبورند برای 

انجـام كارهایـی نظیـر امـور بانكـی از این سیسـتم اسـتفاده كنند 
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را در بـر می گیـرد. ایـن اسـت كـه می  بینیـم حجـم و سـرعت این 

پدیـده چنان اسـت كـه تقریبأ هیـچ فعالیـت روزمره ای نیسـت كه 

ما برای انجام آن با فضای رسـانه ای جدید ارتباط نداشـته باشـیم. 

این شـاید بخشـی از آن شـرایطی اسـت كه آقـای دكتر شـكرخواه 

آن را تعبیـر بـه گسسـت كردنـد، كـه گویی مـا را به یک اسـتخری 

پرتـاب كرده اسـت كـه برای ورود به آن و شـنا كـردن در آن آمادگی 

كافـی در مـا ایجاد نشـده باشـد؛ دوم اینكه، شـنا كردن در اسـتخر 

نیازمنـد آمادگی هایـی اسـت كـه وقتی كسـی بـدون آمادگـی یا با 

آمادگـی انـدک در درون ایـن دمـای پاییـن می افتد، ممكن اسـت 

دچـار شـوک ها و واكنش هایـی پیش بینـی نشـده بشـود. در یـک 

نـگاه كلی مـن همه این هـا را به موضوع اسـتفاده فراگیـر از فضای 

مجـازی تعبیـر می كنـم، كـه در اینجا عرصـه خـاص آن مربوط به 

دانشـگاهیان اسـت. در اینجا چند پرسـش وجـود دارد كه می توان 

برنامه ریـزی  و  سیاسـت گذاری  نقطه گذاری هـای  بـه  عنـوان 

فرهنگـی بحسـاب آورد و هركـدام از عزیـزان نیـز به تناسـب توجه 

خـاص خود اگـر بخواهند دربـاره آن ها طرح نظـر بفرمایند: اولین 

مسـئله، كـه در حـوزه سـواد فرهنگـی و در مقیاس كوچكتر سـواد 

رسـانه ای مطرح اسـت، این است كه بایسته-های سـواد رسانه ای 

چیسـت؟ از جملـه اینكـه چگونه می تـوان به رویكردی رسـید كه 

در مواجهـه بـا امواج اخبـار راسـت و دروغ و مطالب خوب و بدی 

كـه شـبانه روز بـر سـر دانشـجویان ریـزش می كنـد، آنـان را برای 

اسـتفاده از آنچه كـه در فضاهای مختلف شـخصی و یا در كاس 

آنایـن و از طریـق واتس اپ و تلگرام و ... دریافت می كنند، آشـنا 

و مهیـا نمـود كه بدانند چگونـه باید وارد این عرصه شـوند؟ و البته 

ایـن مسـئله مهـم كه حاال مـا چگونـه می توانیـم چنیـن عرصه ای 

را بـرای دانشـجو سالم سـازی كنیم؟ البتـه مقصود از سالم سـازی 

نـه بـه معنـای مدیریـت از بـاال بلكه مثـل این اسـت كـه ناچاریم 

یـک جـاده را بـرای حركـت اتوموبیل ها همـوار كنیم. حـال اینكه 

بـا چـه سـرعتی و در كـدام خـط و مسـیر حركـت  كننـد بـه عهده 

آن هاسـت.  خود 

مطلـب دوم، حـوزه مسـائل فرهنگـی و مناسـبات اجتماعـی 

دانشـگاهیان در فضـای كاربـرد ابـزار مجـازی اسـت. بـه نظر من 

مناسـبات اجتماعـی دانشـگاهیان، تحـت تأثیـر ایـن فناوری ها به 

شـدت تغییـر كرده اسـت كه نمونه هـای فراوانـی می توان بـرای آن 

برشـمرد. در گذشـته دانشـجویان همدیگـر را در كاس می دیدند 

و صـدای هـم را می شـنیدند و لبخندهـای همدیگـر را مشـاهده 

می كردنـد، ولـی االن به محـدوده مناسـبات ابزار ارتبـاط مجازی 

محـدود شـده اند. ایـن مسـئله در مـورد فضاهـای فـرای دانشـگاه 

كـه افـراد تا پیـش از ایـن روابطی حضـوری و رودرو داشـتند، هم 

صـادق اسـت؛ مثـأ بچه-هـای خانـواده كه قبـا به آن هـا توصیه 

می كردیـم كـه سـاعت های كمتـری را بـه اسـتفاده از تلفـن همراه 

و تبلـت و رایانـه و این هـا بپردازنـد، االن برعكـس بـرای آنكـه 

كارهایشـان پیش برود، ناچار هسـتیم كـه آن ها را بـه پیگیری امور 

درس و كاس در بسـتر ایـن ابـزار تشـویق كنیم. پـس می بینیم كه 

بـه واسـطه این  عوامـل نوپدید مناسـبات اجتماعی ما بـا همدیگر 

تغییـر كرده اسـت. االن حتی ارتباطـات اجتماعـی خانواده ها هم 

طـوری اسـت كـه ممكن اسـت ماه هـا همدیگـر را نبیننـد و صرفا 

بـا یک تمـاس تصویـری همدیگر را دیـدار نمایند. پس مناسـبات 

كـرده  پیـدا  دیگـری  اقتضائـات  دانشـگاه  و  جامعـه  اجتماعـی 

اسـت و چـه  بسـا ایـن شـكل از مناسـبات اجتماعـی حتـی مورد 

رضایت منـدی بخش هایـی از مـردم چـه در كاس درس و چه در 

مناسـبات اجتماعـی دیگـر باشـد. پـس مـا در این خصـوص هم 

بایـد نـگاه سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی داشـته باشـیم.

بخـش سـوم، بحـث تحـول مفهومـی هویـت در فضاهـای 

اجتماعـی و فرهنگـی كنونی اسـت. حـاال اگر این هویت انسـانی 

بخواهـد اشـكال ملـی و قومی و مذهبـی هم به خود بگیـرد، دامنه 

بحـث گسـترده تر می شـود. همانطـور كـه آقـای دكتـر فرهنگـی 

اشـاره فرمودند، اگر دانشـجوی امـروز ما بخواهد بـرای بهره مندی 

از آورده هـای علمـی در آن كاس هایی كه آمریكایی ها در شـرایط 

مجـازی ارائـه می كننـد، شـركت كنـد، ایـن ارتبـاط میان یـک فرد 

ایرانـی و یـک فـرد آمریكایـی بـا وجـود تفاوت هـای اجتماعـی، 

 آثـار مثبتـی بـرای یادگیـری و آمـوزش خواهـد داشـت. امـا 
ً
قطعـا

آیـا ایـن ارتبـاط بالمـأل منجـر به یـک تعامـل فرهنگی مثبـت نیز 

خواهـد شـد؟ آیـا ایـن فـردی كـه اینجا بـا ابـزار ارتباطـی محدود 

داخلـی گریبانگیـر اسـت اگـر بخواهد با آن فـردی كه آنجـا با زوم 

كـه كارایـی بیشـتری دارد، برنامه را می بینـد، ارتباط یابـد می تواند 

تجربـه و یافته افـزوده ای بدسـت آورد؟ البته تأثیر ایـن تفاوت ها را 

در سـطوح و مسـائل دیگـر هـم نمی توان پنهـان كرد؛ اگر شـما به 

آن هموطـن روسـتایی مـا كه غالبا در روسـتا و شـهر خـودش بوده 

اسـت نـگاه كنیـد، می بینیـد كه وقتـی پـای تلویزیون می نشـیند و 

یـک سـریالی را می بیند كه در آن سـبک زندگی مرفه و اشـرافی در 

تهـران نمایـش داده می شـود، بـا دیـدن ایـن تفاوت سـطح زندگی 

برخـوردار بـا زندگـی خـودش، مسـائلی برایش بـه وجـود می آید 

كه ممكن اسـت به شـكاف اجتماعـی و ناامیـدی از زندگی منجر 

شـود. بـه هرحـال، مـن می خواهـم ایـن  را بگویـم كـه ایـن نحوه 

ارتبـاط و مصرف فرهنگی مجازی و رسـانه ای، آثـار متفاوتی روی 
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هویـت ملـی و دینـی و حتـی هویت فـردی اشـخاص دارد و مثأ 

بـرای آن شـخصی كـه بـه انـزوای ارتباطـی و اجتماعـی فـرو رفته 

اسـت بـا آن فـردی كه بایـد تعامـل اجتماعی گسـترده تری داشـته 

باشـد، شـاخص های فرهنگـی متفاوتـی را در بر دارد كـه هر كدام 

در جـای خـود نیازمنـد تدبیـر اندیشـی خاص خود اسـت.

به هرحال، سـبک زندگی  بویژه در آن بخشـی كـه مربوط به ما 

اسـت، از جمله مواردی اسـت كه الزم اسـت در ذیل این شرایطی 

كـه در فضـای مجـازی اتفـاق افتـاده اسـت، مـورد توجـه و تدبیر 

واقـع شـود. گاهـی ایـن نگرانـی وجـود دارد كـه رفتارهایـی كه در 

ایـن دوره آموزش مجازی در شـیوه حضور دانشـجویان در كاس 

درس اتفـاق افتاده اسـت بـه عادت های مانـدگار تبدیل نشـود. ما 

وقتـی به  عنـوان معلـم در كاس های درس دانشـگاه حضـور پیدا 

می كنیـم، توقـع داریـم كـه یـک نظـم و انضباطـی كـه مقتضـای 

حضـور و جدیـت در كاس اسـت در فضـای آمـوزش مجـازی 

نیـز رعایـت شـود. حالت هـای رفتـاری مثـل اینكه دانشـجوی ما 

سـر كاس دراز نكشـد بالش زیر سـرش بگـذارد و تبلـت را روی 

سـینه اش و مثـأ درس ها و بحث هـای پیچیده و فنـی مانند بحث 

انتگـرال و فیزیـک كوانتـوم را گوش بكنـد یا ببیند. بـه هرحال، نوع 

رفتـاری كـه آن فـرد در این بـاره انجـام می دهـد، در جـدی گرفتن 

یـا نگرفتـن آن موضـوع خیلی مهم اسـت. مـا در یک نظر سـنجی 

از دانشـگاهیان خواسـتیم مسـائل و رخدادهـای فرهنگـی كـه در 

دوران كرونـا بـرای دانشـجویان دانشـگاه ها اتفـاق افتـاده اسـت را 

احصـاء كنیـم. اگـر چـه ممكـن اسـت ایـن نظرسـنجی بـه علت 

محدودیت هـای دسترسـی بـه دانشـگاه ها آن دقت الزم را نداشـته 

اسـت، ولـی مـن چنـد مـورد از آن را عـرض می كنـم. بر پایـه این 

یافته هـا؛ در ایـن دوره ارتبـاط مجـازی یكـی از مسـائلی كـه طبق 

آمار افزایش یافته اسـت، انگیزه خودكشـی اسـت و شـاید یكی از 

دالیلـش این باشـد كـه افراد احسـاس می كننـد با این رونـد دیگر 

نمی تواننـد در جامعـه كار و اشـتغالی داشـته باشـند یا تحصیات 

آن هـا منجر به دسـتیابی بـه موقعیـت اجتماعی خوبی بـرای آن ها 

نشـود. مسـئله دیگر افسـردگی و پرخاشـگری اسـت كـه به علت 

شـرایط محـدود كننـده ای كـه همه گیـری كرونـا در زندگـی افـراد 

ایجـاد كـرده افزایـش یافتـه اسـت. مسـئله تقلـب علمـی به عنوان 

یـک پدیـده ناهنجار اجتماعـی در حـوزه آمـوزش، از جمله دیگر 

مشـكاتی اسـت كـه در ایـن دوره افزایش داشـته اسـت. اینكه در 

ایـن فضـا امـكان آنكه هر كسـی بتوانـد به جـای دیگـری امتحان 

بدهـد و یـا اینكـه پاسـخ سـواالت امتحانـی را از روی كتـاب در 

بیـاورد، مسـئله ای اسـت كـه می تواند اتفـاق بیفتد. نكتـه مهم این 

اسـت كـه اگـر ایـن دوران به تعبیـر آقای دكتر شـكرخواه گسسـت 

بـه مرحلـه پایداریش برسـد، ایـن نـوع ناهنجاری ها كه مسـتقیمأ 

بـا فرهنـگ ارتبـاط دارنـد را چگونه می شـود تدبیـر كرد؟ یـا اینكه 

مـا چگونـه بایـد نقـاط برطرف كـردن آن آسـیب ها را پیـدا كنیـم و 

بـرای آن تدبیـری متناسـب بیندیشـیم. واقعیت این اسـت كه ما در 

مواجهـه بـا حوادثـی كه اتفـاق می افتـد غالبا غافلگیر می شـویم و 

ایـن غافلگیری در اینجا باعث شـده اسـت كه حجـم آن چیزی كه 

مـا آن را از تأثیرهـای فرهنگـی ناشـی از ارتبـاط با فضـای مجازی 

می دانیـم، افزایـش پیـدا كنـد و در عیـن حـال، نسـبت آمادگـی یا 

مدیریـت مـا نسـبت بـه آن كـم باشـد و یـا كاهش پیـدا كنـد. این 

مسـئله كاهـش رابطه دانشـگاه و جامعه در دوره افزایـش ارتباطات 

در فضـای مجـازی یكـی از آن مباحثـی اسـت كـه بـه نظـر مـن 

خیلـی هـم مهـم اسـت اسـت. تـا پیـش از ایـن دوره، آن برنامه ها 

و فعالیت هـای فرهنگـی كـه در دانشـگاه ها اتفـاق می افتـاد، حتی 

آن هایی كه مسـتقیمأ شـركت نمی كردنـد و در مجاورت آن به سـر 

می بردنـد، بازتـاب زیـادی در قشـر دانشـگاهی و بالتبـع در بیرون 

از دانشـگاه داشـته اسـت. یعنـی فـرض بفرماییـد جشـنواره ای را 

كـه قبأ هـزار نفـر در كل كشـور در آن شـركت می-كردنـد، االن 

محدود شـده اسـت بـه وجود یـک كانـال ارتبـاط الكترونیكی كه 

آثـار بـه آن ارسـال شـود و نتایج بررسـی آثـار نیز در یک نشسـت 

مجـازی اعام شـود. به عبـارت دیگر، در شـرایط كنونـی آن تأثیر 

ارتبـاط  آن عرصـه  و  دانشـگاهی  و  علمـی  فعالیت هـای  فراگیـر 

گسـترده بـا مخاطب از دسـت رفته اسـت. به نظر می رسـد این ها 

چیزهایـی نیسـت كـه خوشـایند مـا باشـد و لـذا الزم اسـت برای 

آن هـا تدبیری بایسـته اندیشـید. در اینجا یک نكته  مهم این اسـت 

كـه چگونه می تـوان در فضـای مجـازی و در اسـتفاده از ابزارهای 

الكترونیكـی سـهم تجسـم بخشـی عنصـر فرهنگـی را به انـدازه 

ضرورتـش حفـظ كـرد؟ یعنی در سیسـتم آمـوزش دانشـگاهی ما 

كـه یـک معلـم روزی سـه كاس مجازی برگـزار می كنـد، چگونه 

می توانـد بـه این فكـر كند كه شـكل گیری شـخصیت دانشـجوی 

او قبـا در ایـن كاس حضـوری به خاطر دیدن اسـتاد و در ارتباط 

با اسـتاد بوده اسـت و در فضـای مجازی كنونی ایـن اتفاق چگونه 

می توانـد جایگزیـن شـود؟ بـه نظـر من ایـن از جملـه ماحظاتی 

اسـت كـه الزم اسـت بـرای آن ابـزار و زمینه هایـی را فراهـم كرد. 

ماشاالله یوسفی
همانطـور كـه سـروران گرامـی نیـز بـه درسـتی در انحـاء مختلف 

بحـث اشـاره فرمودنـد، وقوع برخی مسـائل و رخدادهـای مترتب 
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بـر اسـتفاده از فضـای مجازی و بسـتر نوپدیـد روابط و مناسـبات 

مشـكله هایی  و  چالش هـا  بـر  عـاوه  دانشـگاهیان،  شـبكه ای 

كـه بـرای كیفیـت كاركـردی نهـاد آموزشـی و علمـی دانشـگاه ها 

بـا حاشـیه های فرهنگـی و اجتماعـی  دنبـال داشـته اسـت،  بـه 

ناشـی از مناسـبات جامعـه دانشـگاهی در ایـن فضـا نیـز مواجـه 

بـوده اسـت. حـال اگـر بخواهیـم بیـن محمول هـا و پیامدهـای 

ایـن شـرایط كـه سـازوكارها و شـیوه های كاركـردی دانشـگاه، از 

جملـه برگـزاری كاس درس و فعالیت هـای علمـی و پژوهشـی 

دانشـجویان و مجموعـه عواملـی كه ایفـای نقش دانشـگاه در این 

مسـیر را جهـت و معنـا می دهنـد و امكان كنشـگری مؤثـر عوامل 

آن را فراهـم می كننـد، بـا فضـای فرهنگـی و روابـط اجتماعـی كه 

در درون آن تولیـد و مصـرف فرهنگـی، اشـاعه مـاده و محتـوای 

اتفـاق می افتـد- كـه بیـش از همـه روی  و كنشـگری فرهنگـی 

شـخصیت دانشـجویان، شـیوه زندگـی، مهارت هـای آموختنی و 

نمادهـای هویـت و معنـا و سـاختار فهـم اجتماعی آنـان اثر گذار 

اسـت- پیونـد بزنیـم، نیازمند چـه رویكردهـای سیاسـت  گذارانه 

مؤثـر و كارگـری هسـتیم؟ به عبـارت دیگـر، اگر نـگاه فرهنگی در 

دانشـگاه بـر مـدار ایـن طیـف از الویت هـا جهت دهـی شـود، بـا 

توجـه به آنكـه معاونـت فرهنگـی دانشـگاه ها عهـده دار وظایف و 

دغدغه  هـای هنجـاری و رفتـاری گسـترده  ای در سـویه های متنوع 

نیـاز فرهنگـی و عاطفـی و اخاقـی و زیبایـی شـناختی جامعـه 

دانشـگاهی و دانشـجویی اسـت و ناگزیـر از شـناخت ماهیـت و 

چیسـتی و چگونگـی عوامـل متحـول و بسـتر سـیال كنونـی برای 

تدبیـر و تصمیـم و شـیوه رویكـردی اندیشـیده و آزموده تر اسـت، 

چگونـه می تـوان امكان عمـل و تـوان مواجهه و پاسـخگویی الزم 

را فراهـم سـاخت؟ اسـتاد شـكرخواه بـا توجه بـه وقـوف علمی و 

تجربـه  رفتـاری جناب عالـی و عزیـزان حاضـر، اگر قرار باشـد كه 

در ایـن بسـتر و محیـط پویـای تـک تاخـت و تازه پـا، بـا توجـه به 

تفاوت هـای آن بـا مسـائل پیشـین اجتمـاع علمی و دانشـگاهی و 

چالش هـای جدیـدی كـه فنـاوری و رسـانه و فضـای مجـازی بر 

سـر راه آن قرار داده اسـت، كاركردها و مناسـبات فرهنگی دانشگاه 

بـه گونه ای متناسـب اقتضاء شـرایط و نیاز الجرم دانشـگاهیان، در 

دسـتور كار بازنگـری و اصـاح نگـرش و رویكردهـا قـرار بگیرد، 

در سـطوح شـناخت، تصمیم گیـری و سیاسـت گذاری و كنـش 

فرهنگـی بایـد به چـه ماحظاتـی توجـه كرد؟

یونس شکرخواه
چـون آقـای دكتر فكـری هم اشـاره كردند، مـن توضیحـی در باره 

ایـن مسـئله گسسـت بدهم كـه منظور مـن از آن چیسـت؛ منظور 

مـن از مفهـوم گسسـت آن محیـط ارتباطی یـا اینترفیسـی یا همان 

بحثـی اسـت كه مـا بـه آن محضـر و نفـس و حضـور و آن ارتباط 

بـدون واسـطه و حائـل می گوییـم كـه قبـا مـن و دانشـجویم در 

كاس داشـتیم، كـه آقـای دكتـر فكـری هم بـه بخش هـای زیادی 

از آن اشـاره كردنـد، كـه االن چگونـه آن مناسـبات بـه هـم خورده 

اسـت و دیگـر نیسـت. یكـی از جنبه هـای آن گسسـت ها همیـن 

حالـت خوابیـدن دانشـجو در هنـگام كاس آنایـن و گذاشـتن 

تبلـت روی سـینه و بـه ایـن شـكل درس گوش كـردن اسـت. البته 

مـن می گویـم ایـن محیـط  ارتباطـی گسسـت پیامدهـای دیگری 

هـم دارد كـه االن شـما می گوییـد پیامدهـای فرهنگی ایـن اتفاق 

چیسـت. بنابرایـن، منظـور مـن از گسسـت از دسـت دادن و وارد 

یـک فضـای از صفـر  شـدن نیسـت، بلكـه منظـورم این اسـت كه 

آن محیـط ارتباطـی وقتـی حـذف می شـود چـه پیامدهایـی را بـه 

همـراه خـودش مـی آورد. امـا اگـر بخواهیم ایـن مسـئله را از باب 

یـک وظیفـه فرهنگی و در مسـئله فرهنـگ ببینیم، به گمانـم به این 

زودی از ایـن فضـا نجات پیـدا نخواهیم كـرد. از آن مدل ایلیچ كه 

آقـای دكتر فرهنگی اشـاره كردند،كه اصـا كاس می خواهیم چه 

كار كـه یک طـرف طیـف اسـت تا اینكـه تا كـی می خواهیـم پای 

ایـن فضـای مجـازی قربانـی بدهیـم، كه طـرف دیگر ایـن طیف 

فكـری در جهـان امـروز اسـت. اگرچه هـر كسـی از منظر ضعف 

و قـوت خـودش ایـن نظریات را مطـرح می كند؛ اما شـاید یكی از 

مهمتریـن كارهایـی كـه بـه نظر مـن باید بشـود پژوهش ملـی و به 

طـور خـاص در مـورد ضریب آمادگـی بـرای ادامه یا قطـع ارتباط 

در فضـای مجـازی معاصـر اسـت، كـه ترجیـح می دهـم آن را 

فضای سـایبری معاصـر بنامم چون آن شـرایط آنایـن و ویرچوال 

بـودن را خـدا بیامـرزد و بایـد بـا آن خداحافظی كرد. االن مسـئله 

مسـئله سـایبر بودن فضا اسـت نه آناین بـودن. آناین بـودن مثل 

آرم اسـتاندارد بـرای تولیـد محصـول در ایران، كف قاعده اسـت و 

در واقـع سـقف بـازی رفته به سـمت اینكه در فضای سـایبری چه 

میـزان از تـاش یوزر)كاربر( به سـمت صفـر می رود و چـه میزان 

از تـاش سیسـتم به طـرف صد. مثالی كـه آقای دكتـر فرهنگی در 

مـورد كاربـرد زوم در امریـكا و ادوبـی كانكت در اینجـا زدند، كه 

فاصلـه آن هـا بـه مانند بحث آسـمان و زمین اسـت. شـما در زوم، 

به ویـژه زوم پـرو، اگر هزینـه آن را بپردازید از امكانـات دیگری هم 

اسـتفاده می كنید كـه حتی نمی شـود گفت كه سـقف امكانات آن 

اسـت چـون در فـردای آن هزار نكته دیگر هم هسـت. االن بعضی 

از شـركت های دنیـا مثل ماكروسـافت اعـام آمادگـی كرده اند كه 
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بـرای نرم افزارهـای آمـوزش سـهمی ایفـا كننـد. یا همین تاكسـی 

اینترنتـی اوبـر و سـایر تاكسـی های اینترنتـی جهانـی را در نظـر 

بیاوریـد؛ اوبـر می گویـد مـن آمـده ام سـهمم را برای حمـل و نقل 

در فضـای مجازی بعـد از كووید 19 ادا كنم. حاال از ماشـین های 

بـدون راننـده بگیریـد تـا تخفیـف و پورسـانت و ماننـد این هـا. 

یعنـی االن هـر كسـی دارد سـهم خـودش را بـرای شـرایط بعـد از 

كووید یا اسـتمرار شـرایط كوویـدی حاضر می كنـد. همانطور كه 

عـرض كـردم یكـی از پژوهش هـای ملی كـه در این باره می شـود 

انجـام داد، سـنجش ضریـب آمادگـی معلـم و دانشـجو بـا طیفی 

 كاربـردی اسـت. در اینجـا مـن می خواهـم 
ً
از سـوال های كامـا

بگویـم این محیـط اینترفیـس آن قدر مهم اسـت كه ممكن اسـت 

فرداهـا بحـث بر سـر سـایز كاس ها باشـد كه یـک كاس از نظر 

فضا و مسـاحت باید به  اندازه سـه كاس قبلی فضا داشـته باشـد. 

نـه از منظـر اینكـه فاصلـه اجتماعـی رعایـت شـود، بلكـه از این 

منظـر كـه كسـی كـه االن خانـه اش تبدیـل بـه اداره و آموزشـگاه و 

دفتـر و این هـا شـده اسـت، اگـر بخواهیـم دوبـاره او را بـه كاس 

برگردانیـم، چقـدر حاضـر اسـت زیـر آن سـقف تـاب بیـاورد و 

كارایی هایـی كه آنجا داشـته اسـت را اینجا هم داشـته باشـد؟ این 

یكـی از جنبه هـای مهم مسـئله اسـت. بـا این حال، عـرض من در 

وهلـه اول سـنجش ضریـب زندگـی در فضای آموزشـی سـایبری 

اسـت كـه بـرای ایـن كار بایـد سـواالتی طـرح كنیم كـه مخاطب 

بـدون ذكـر نام نظـرش را اعـام كند.

مـورد بعـدی كـه به خصـوص در ایـن نشـریه بایـد بـه آن توجه 

كـرد و پیشـنهاد می كنـم كـه در بـاره آن میزگـردی هـم بگذاریـد، 

موضـوع شـكاف سیاسـتی بیـن تصمیم سـازی در دولت بـا فضای 

واقعـی اسـت. مـا در اینجـا از كمبـود ظرفیـت بانـد بـرای تدریس 

سـخن می گوییـم، ولـی همیـن االن در جهـان ایـن بحـث وجـود 

دارد كـه حقـوق بشـر را برابـر بـا پهنـای باند می بینـد؛ یعنـی میزان 

محدودیت و گسـترش پهنای باند را شـاخص حقوق بشـر می داند. 

كار بـه غلـط و درسـتی آن نـدارم بلكه فقـط می خواهـم بگویم این 

پالیسـی دولت هـا می توانـد چـه گـپ بزرگـی بـا آنچـه در زمیـن و 

زمـان در زندگـی واقعـی جـاری اسـت داشـته باشـد. البته مـن این 

را فقـط بـرای مثـال گفتـم و بحـث اصا ما نیسـتیم. چقـدر خوب 

شـد كـه هـم دكتـر فكـری و هـم دكتـر فرهنگـی و دكتـر كوثـری به 

نقش رسـانه ها اشـاره كردنـد. كجـا دیده ایم كـه رسـانه ها بتوانند به 

انـدازه شـبكه هایی مثل توییتـر و فیس بوک و تلگرام بـه صورت یک 

زیرسـاخت فنی باشـند؛ در كجای تاریخ دیده  بودید كه زیرسـاخت 

فنـی بـرای صاحیـت كاربر آن سیسـتم فنـی تصمیم بگیـرد، وقتی 

می شـود اكانت هـای یک رئیس جمهـور را باک كـرد؟ پس هم در 

سـطح جهان - و از جمله در كشـور ما- خانه تكانی هـای زیادی در 

حوزه سیاسـت گذاری الزم اسـت. بنابراین كار بررسـی این مسـئله 

را می تـوان در حـوزه مشـخصی از برگزاری میزگـرد و تحقیق و مقاله 

گرفتـن شـروع كرد. پس بـرای حضور در فضای سـایبری در كنار آن 

نسـبت آموزشی استاد و دانشجو؛ مسـئله دوم تشخیص و پیدا كردن 

گپ هـا و شـكاف های بیـن سیاسـت های رسـمی و فضـای واقعی 

جامعه ماسـت. فراموش هم نكنیم كه متأسـفانه آنچه االن مدیاهای 

تصویـری می كنند از خـود تصویر اصلی مهم تـر و از خود واقعیت 

زندگـی مؤثرتـر اسـت. فكر كنم بروسـتین بـود كه می گفـت به یک 

خانمـی كه بچـه ای در بغل داشـت، گفتم بچه زیبایـی داری. گفت 

عكسـش را ندیدید، عكسـش زیباتر از خودش اسـت. این داسـتان 

زمانـه معاصـر مـا شـده اسـت و آن ایماژی كـه می گیریـم. ما هیچ 

كـدام كره شـمالی را ندیده ایـم، ولی ایماژی كه از كره شـمالی داریم 

ایـن اسـت كه بعـد از صبحانه هر كـدام از افـراد یک موشـک روی 

شانه هایشـان می گذارنـد و می رونـد؛ یعنـی تصاویـری داریـم كـه 

تجربه دسـت دوم اسـت. این یک نكته از بحث من در اینجاسـت؛ 

امـا در حـوزه فرهنـگ بـه طـور مشـخص تر، مـن قسـم خـورده بـه 

شـما عـرض می كنـم كـه فرهنـگ و آن میـراث تاریخی و سـنت ها 

و هـر چیـز دیگـر را از منظـر تاریخی نـگاه كنید، خوب این شـرایط 

نویـن روی آن هـا هم اثر می گـذارد. همانطور كه دكتر فكری اشـاره 

كردنـد، شـما فرهنـگ را از منظـر پدیده هـای رفتاری اعـم از تقلب 

و مسـائل نرماتیـو و هنجاریـش و هـر چیـز دیگر نگاه كنیـد، ببینید 

چـه كسـی هنجارها را تعییـن می كند. گاهـی وقت ها این رسـانه ها 

هسـتند كـه هنجارهـا را تعریـف می كننـد. چـه از جنبـه فكـری و 

سـاختاری و چـه از جنبـه كاركردی بـه فرهنگ نگاه كنیـم، می بینیم 

كـه همـه این هـا دارند در یـک تأثیـر و تأثـر متقابل عمـل می كنند. 

ایـن حـوزه هـم به نظر مـن بخش مهمـی اسـت. این نكاتی اسـت 

كـه در حـوزه مطالعات فرهنگی بـه تفكیک عرض كردم و می شـود 

در بـاره آن فراخوان مقالـه داد و بنحوی بر آن تكیه كرد، این-بخشـی 

از راه حل هایـی اسـت كـه بـه ذهـن من می رسـد.

رسـانه ای  سـواد  حوزه هـا  ایـن  در  مهـم  مسـائل  از  یكـی 

جدیـد)NML / New media Literacy( اسـت كـه قبـا میدیا 

ایـن  در  می شـد.  )ML/ Media literacy(خوانـده  لیتریسـی 

بـاره بحـث بـر سـر ایـن اسـت كه مـا بایـد بـه سـمت بحث های 

مهم تـری در حوزه سـواد رسـانه ای برویم. من یک وقتـی در جمع 

روزنامه نـگاران بـا حضـور رئیـس جمهـور قبـل یـک سـخنرانی 

داشـتم، آنجـا خواهش كـردم كه آقـای رئیس جمهـور بحث بگیر 
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و ببنـد مطبوعـات را بـاز هـم با قـدرت ادامـه بدهید ولـی محبت 

كنید و سـواد رسـانه ای را در دستور كار آموزشـی ایران قرار بدهید. 

به هر حـال، از نتیجـه عجیـب و غریـب مسـئله كـه بگذریـم، من 

كادمیـک می دانم.  از سـه جنبـه رسـانه را اولیـن وظیفه نهادهـای آ

نكتـه اول اینكـه بـرای تغییر درس هـا انعطاف نشـان بدهند، چون 

متأسـفانه در همـه جای جهـان عنصـر عالی واحـد و اختصاصی 

صعـب و متصلـب رفتـار می كنـد. در خـود آمریـكا 5 سـال طول 

كشـید تـا درس اچ تـی ام ال نویسـی )HTML( را بگذارننـد. 

اینجـا هـم مـا همـان قصـه را داریم. پیشـنهادم مـن این اسـت كه 

بایـد رژیـم مصرف رسـانه ای، یعنـی اینكه تـو چقدر نیـاز به فیلم 

داری، چقـدر نیـاز به موسـیقی و كتاب داری، را مطـرح كرد. نكته 

دوم، مطالعـات انتقـادی اسـت. مـا بایـد به طور جـدی مطالعات 

انتقـادی را جـزو درس هـای دانشـگاه ها بگذاریـم و بایـد بـرای 

كشـاندن مطالعـات انتقـادی و بحث هـای انتقـادی آن بـه جامعه 

مخاطـب بـه جـای فیلـم دیـدن، فیلـم خوانـدن در دسـتور كار ما 

باشـد. نكته سـوم، كـه به نظر مـن در وهله اول قابل دیدن نیسـت، 

نقشـه قـدرت و ثـروت رسانه هاسـت تـا مخاطـب بتوانـد رد پـای 

قـدرت و ثـروت را در رسـانه ای كـه مصـرف می كنـد بشناسـد. 

همیـن پدیـده انتخابـات را نـگاه كنیـد؛ من فكـر می كنـم یكی از 

بزرگتریـن تأثیراتـی كـه یكـی از میدیاهـای امریـكا در سرنوشـت 

ایـن  كـه  بـا  یعنـی  بـود.   )CNN(ایفـا كـرد سـی  ان  ان ترامـپ 

فاكـس)Fox( خیلـی تـاش كـرد كـه ترامـپ زمین نخـورد، ولی 

در ایـن میـان برنـده سـی ان ان بـود، چـون خیلـی خـاص رفتـار 

كـرد. بعضـی از گوینـدگان ایـن رسـانه را مـا خیلـی نمی بینیـم و 

یـا خیلـی كمتـر می بینیـم؛ از جملـه آن گوینـده ای كـه گفت یک 

الک پشـت بـزرگ وارونـه افتـاده و دارد دسـت و پـا می زنـد. مـن 

معتقـدم سـواد رسـانه ای بـه مفهـوم نیـو مدیـا لیتریسـی باید سـر 

جایـش باشـد؛ امـا در همیـن حـوزه ای كـه فرمودیـد، پیشـنهادم 

ایـن اسـت كـه بهتـر اسـت بیاییـم بـه ایـن جوانـب فكر كنیـم كه 

آیـا ما مسـتقیمأ بـه مضـرات اینترنت و فضـای مجـازی بپردازیم؟ 

بـه  عنـوان یـک روزنامه-نـگار بـا تجربـه الـزام آور می گویـم كـه 

بیاییـم كار را از راهـی دیگـر یعنـی تغییـر در شـرح درس هـای 

حـوزه مطالعـات فرهنگی شـروع كنیـم. بنابراین، خوب اسـت كه 

از همیـن حـاال تغییـر در شـرح درس هـای مطالعـات فرهنگی یا 

پروژه-هـای فرهنگی را شـروع كنیـم. كار را از تحلیل متن، تحلیل 

فیلـم و نمایـش و تحلیـل گیـم شـروع كنیم؛ مثـل كاری كـه آقای 

كوثـری بـا جدیـت در مـورد گیـم دنبال كـرد و من شـخصا خیلی 

اسـتفاده كـردم. دانشـجوی مشـتركی با دكتـر فرهنگی داشـتیم كه 

یـک پرزنتر ورزشـی پرقدرت در ایـران بـود و االن در امریكا درس 

می خوانـد؛ او بـا من تماس گرفته بـود كه به عنوان سـوپروایزر دوم 

كار رسـال هاش در بـاره میدیـا سـایكولوژی به او كمـک كنم. این 

در حالـی اسـت كـه در ایران در بـاره میدیا سـایكوژی اصا كاری 

انجـام نمی شـود؛ یعنی هنوز مسـئله ما فهم مخاطب اسـت. پس 

غیـر از آن پیشـنهاداتی كه بـرای پیمایش ملی گفتم، یكـی از راه ها 

این اسـت كـه در درس مطالعات فرهنگی، تحلیـل نمایش و فیلم 

و متـن و غیره انجام شـود تـا عرصه ارتباطات را بـه عرصه فرهنگی 

نزدیـک كنیـم. در ایـن جهـت، مباحـث رسـانه ای نیز كـه در دنیا 

میدیـا اسـتادیز )Media studies( گفته می شـود، یـک بازنگری 

ایرانـی الزم دارد تـا بدانیـم چه نوع مطالعاتی رسـانه ای اسـت. در 

كنـار آن پیشـنهاد می كنم در بحـث تأكید بـر روی فرهنگ، تأكید 

پـر نورتری بـر عنوان هویـت الزم داریـم. در اینجا یـک نكته مهم 

را نبایـد از نظـر دور داشـت؛ از آنجـا كـه ادبیات دنیا بیشـتر تحت 

تأثیـر ادبیات ماركسیسـتی اسـت، یـک نـوع عدالت گرایی تـوأم با 

نادیـده گرفتـن آزادی رایج گشـته اسـت، چنانكه در غـرب هم اگر 

نـگاه كنید تأكیـد بر آزادی تحت شـعاع عدالت قرار گرفته اسـت. 

بنابرایـن در ایـن حـوزه نیازمنـد بـه یـک نـوع بازنگـری در جهـت 

تقویـت مطالعـات ایرانـی مبتنـی بـر مسـائل جغرافیـای خودمان 

هسـتیم، بـدون آنكه رنـگ مطالعـات فرانكفورتی و یـا بیرمنگامی 

را بـه خـودش بگیرد. همانطور كـه می بینیم، بعضی هـا خیلی زود 

بـا تكنولوژی هـای نوین كنار آمدند و در بسـتر و فرامتن خودشـان 

قـرار دادنـد. یكـی از همـكاران می گفـت وقتـی بـه مناطق شـمال 

كشـور می رویـد می بینید كه هـر یک از روسـتایی ها یـک موبایل 

به كمرش بسـته  اسـت و بـا آن قیمت صدها محصـول را می گیرد. 

ایـن یعنـی چنیـن فـردی تكنولـوژی را در بسـتر و مسـیر زندگـی 

خـود قـرار داده اسـت و آن  را بـا شـرایط كار و زندگیـش سـازوار 

كـرده اسـت، حاال اینكـه چگونـه آن را بدسـت آورده اسـت دیگر 

مهم نیسـت. این اسـت كـه بایداز ایـن حالت خودبخـودی بیرون 

بیاییـم و ببینیـم كجاهـا را می توانیم آگاهانـه از آن خودمـان كنیم.

ماشاالله یوسفی
بیشـر  تفصیـل  امـكان  كوتـاه  فرصـت  ایـن  در  این كـه  از  دریـغ 

نـكات آموزنـده ای كه جنـاب اسـتاد فرمودیـد و می تواند دسـتمایه 

رهگشـایی بـرای سیاسـت گذاری و صورت بنـدی نحـوه مواجهـه 

و تدبیـر و مدیریـت فرهنگـی دانشـگاهی در ایـن عرصه ناشـناخته 

و كمتـر اندیشـیده رونـد گسسـتگی ها و دگرشـوندگی های ذهنی و 

رفتـاری جوامعـی چـون مـا باشـد، كمتـر فراهم اسـت. آقـای دكتر 



۲7    دانشگاه امروز ... سال پنجم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 7و8 ... سال 1400   

كوثری همانگونه كه مسـتحضرید فعالیت فرهنگی دانشـگاهیان در 

این فضای كنونی آمیخته به احاطه رسـانه های سـایبری و مناسـبات 

مجـازی، بـه مثابـه یـک امـر اجتماعی پیچیـده ای اسـت كه ضمن 

درگیـر شـدن جامعـه دانشـگاهی و دانشـجویی كشـور با مسـائل و 

عـوارض بوم زیسـتی بسـتر كنشـگری آن، در عین حـال، تـک تـک 

اسـتادان دانشـگاه را به لحاظ مسـئولیت اخاقی و علمی كه دارند، 

مـورد خطاب پرسشـگرانه و مطالبه جویانـه قرار می دهد و خواسـته 

و ناخواسـته ضرورت دغدغه مندی نسـبت به آینـده دانش و فرهنگ 

و هویت فكری و فرهنگی اجتماع دانشـگاهیان و بویژه نسـل جوان 

كشـور را  بـه آنـان خاطـر نشـان می سـازد. جناب عالـی بـا توجه به 

تجربـه و دل نگرانـی مسـئوالنه ای كـه نسـبت بـه مسـائل دانشـگاه 

و جامعـه جـوان دانشـجویی كشـور داریـد، بفرماییـد كـه چگونـه 

می تـوان بـا نگاهـی رهجویانـه امكان تلفیق متناسـب بیـن كیفیت 

و كارامـدی علمی و آموزشـی دانشـگاه بـا پویایی و سـرزندگی نهاد 

تربیتـی و فرهنگـی آن در بسـتر متحـول و چالش برانگیـز كنونـی را 

فراهـم آورد و زمینـه و فضایـی بایسـته ارتقـای نقـش و كاركردهـای 

مـورد انتظار از دانشـگاه و دانشـگاهیان را فراهـم آورد؟ 

مسعود کوثری
 مـا بایـد ایـن مسـئله را بپذیریم كـه در ارتبـاط و فعالیـت فرهنگی 

در دانشـگاه ها، متصـل بـودن بـا مخاطـب بهتـر از متصـل نبودن 

اسـت. امـا معنـای ایـن نكتـه چیسـت؟ مسـئله آن اسـت كـه مـا 

بپذیریـم كـه در مسـئله ارتبـاط بـا اسـتادان و دانشـجویان رویكرد 

قهـر و فاصلـه گرفتن جـواب نمی دهـد. ایـن تلقی كه اگـر جامعه 

نخواسـتند  و  نپذیرفتنـد  را  مـا  فرهنگـی  كار  و  پیـام  دانشـگاهی 

بشـنوند، بـا آنـان قهر كنیـم، برخوردی اسـت كـه منجر بـه نتیجه 

نمی شـود، چـون در اینجـا  قهـر بـه معنـی آن اسـت كـه مـا بـا تو 

كاری نداریـم و تـو هـم بـا مـا كاری نداشـته بـاش. به هـر حال ما 

بـه  عنوان یک سیسـتم و نظام حكومـت و در جایـگاه وزارت علوم 

و معاونـت فرهنگـی، اگر بخواهیـم در چنین مسـیر فاصله انگیزی 

راه برویـم، طبیعتـأ بـه ضـرر ماسـت. البته این شـكل از رفتـار اگر 

در خانواده هـا هـم اتفـاق بیفتـد، شـما نمی توانید بـا فرزندتان قهر 

كنیـد و بگوییـد چـون تـو نمـاز نمی خوانـی مـن دیگـر كاری بـه 

كارت نـدارم. ایـن  در حالـی اسـت كه در وضـع كنونی ایـن روند 

انقطـاع و گسسـت و بـه اصطـاح متصل نبـودن در حـال رشـد 

اسـت. اگـر بنا باشـد كـه در دانشـكده ها صرفـأ با یک عـده  قلیلی 

كـه افـكار مـا را می پسـندند و تاییـد می كننـد و در خـط فكـری و 

فرهنگـی مـا هسـتند و با افـكار مـا همراهـی می كننـد، كار كنیم، 

ایـن رویـه بـه تدریـج باعـث طـرد شـدن افـراد بیشـتری می شـود 

و بدیهـی اسـت كـه ایـن طرد شـدگی بـه این معناسـت كـه ما در 

رسـالت فرهنگـی خود شكسـت خورده ایـم. بنابراین مـن معتقدم 

بایـد در رسـالت و كار فرهنگـی بـا مخاطـب دانشـگاهی متصـل 

باشـیم و البتـه این بـه معنای هم  رأی بـودن با همگان نیسـت بلكه 

بـه معنـای آن اسـت كـه فـرد را تنهـا نمی گذاریـم و از دایـره بازی 

و ارتبـاط خـارج نمی كنیـم، چـون در واقـع، قاعـده بـازی در ایـن 

دایـره این طـور نیسـت كـه صرفـأ آن هایـی را كـه افـكاری مانند ما 

دارنـد، خـوب بدانیـم و  بقیـه افـراد را به حاشـیه برانیـم. االن پس 

از گذشـت چهل و چنـد سـال از انقـاب، مـا می بینیم كـه فضای 

دانشـگاه و دانشـكده ها آن چیزی نیسـت كه درگذشـته بوده است. 

اینكـه درگذشـته ایـن فضـا هم خـوب بوده اسـت یا خیـر، ممكن 

اسـت افراد قضاوت های مختلفی داشـته باشـند، ولی بـه هر حال 

امـروزه حتـی در بیـن خانواده هـای مومـن و مذهبـی كـه فرزندان 

آن هـا مدرسـه های خـوب هـم رفته انـد، حتـی این هـا هم زیـر بار 

اولـدورم بلدورم هـا و زورگویی هـای اسـتاد و سـایران نمـی رونـد 

و در واقـع بـرای خودشـان قـدرت تمایـزی قائلنـد كـه ایـن حس 

تمایـز مانـع از ایـن می شـود كـه افـكار مـا را دربسـت بپذیرنـد. 

با این حـال، این هـا جـدای از آن كسـانی هسـتند كـه دارای موضع 

خاصـی هسـتند و نگـرش فرهنگـی یـا سیاسـی متفاوتـی دارنـد. 

بنابرایـن مـن معتقـدم مـا باید با دانشـجو متصـل باشـیم و آن ها را  

طـرد نكینـم. همـه این هـا بچه هـای ایـن مملكـت هسـتند كـه به 

دانشـگاه آمده انـد و بایـد مراحلـی را طی كنند و حتـی جامعه پذیر 

بشـوند. این فرایند آموزشـی چیزی اسـت كه در همه دنیـا در دوره 

لیسـانس دارنـد. البتـه آن ها دوره كالـج را كه یک دوره بین مدرسـه 

و دانشـگاه اسـت هـم دارند و در آن كالج ها اسـت كه افـراد را البته 

بـه سـبک و معنـای غربـی خـودش تربیـت و آدم می كننـد و نه به 

معنـای آنچـه مـا از آدم شـدن در نظـر داریـم.  بـه هر حـال هدف 

كالـج درس دادن نیسـت بلكـه هدف این اسـت كه طـرف بفهمد 

در زندگـی چـه كاره اسـت و آیـا می تواند با زندگی بسـازد یـا نه؛ و 

یـا آیـا می توانـد كار جمعی بكنـد یا خیـر. این در حالی اسـت كه 

مـا بـا آنكه دوره كالج نداریم، هدفمان آن اسـت كه افـراد در دوران 

لیسـانس رونـد جامعه-پذیـری را طـی كننـد و حتـی می خواهیم 

آن هـا را هدایـت كنیـم تـا درسـت ازدواج كننـد و مسـیر شـغلی 

آینـده خـود را درسـت برونـد. ایـن یعنـی اینكه فـرد آمده اسـت تا 

انبـاری از دانـش را روی كولـش سـوار كنـد و بـرود. در حالی كـه 

دوره لیسـانس دوره جامعه پذیری و انسان سـازی اسـت و در دوران 

فوق لیسـانس و دكتـری اسـت كـه دانـش به صـورت تخصصی در 



۲8    دانشگاه امروز ... سال پنجم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 7و8 ... سال 1400   

می آیـد و افـراد بـرای بـر    عهده گرفتن مشـاغل تخصصـی آینده در 

سـطوحی مثل اسـتاد و پژوهشـگر پـرورش داده می شـوند. این در 

حالـی اسـت مـا در دوران لیسـانس چنیـن رونـدی را نداریـم. به 

عنـوان نمونـه اگر نگاهـی به وضـع كنونـی دانشـكده ها بیندازیم، 

می بینیـم كـه مسـئله مهمـی مثـل ورزش رهـا شـده اسـت. در 

حالی كـه ورزش صرفـأ یک تمرین بدنی و وسـیله ای بـرای زیبایی 

و خوش انـدام شـدن نیسـت، بلكـه ورزش یكـی از سـاز وكارهای 

جامعه پذیـری دانشـجو و وسـیله ای برای آدم سـازی اسـت.

بـه همیـن دلیـل اسـت كـه می بینیـم فعالیت هـای فرهنگـی 

هـم تـا حـدود زیـادی تعطیـل و رهـا شـده اسـت و كار فرهنگـی 

بـه ایـن معنـی كـه به ماننـد چتـری همه گیر كـه همـه را زیر سـایه 

خـود جمـع بكنـد، وجود نـدارد. بـه هرحـال، مـا االن در دوره ای 

بسـر می بریـم كـه باید بیـش از همه بـه دانشـجویان متصـل بود؛ 

یعنـی وظیفـه كسـانی كـه كارگـزار معاونـت فرهنگی هسـتند، آن 

اسـت كـه متصـل بـه دانشـجویان باشـند و بـا ایجـاد مرزبنـدی 

آنـان را بـه خـوب و بد تفكیـک نكنند. مـن ضمـن عذرخواهی از 

دوسـتان، سـواد فرهنگی را متفـاوت از این  چیـزی می دانم كه االن 

دارد جـاری می شـود. ایـن چیـزی كـه االن قلـب و ماهیت سـواد 

فرهنگـی اسـت، یـک سـواد فرهنگی حكومت خواسـته اسـت كه 

بـا رویكـردی آمریتـی برای مسـائل فرهنگـی هنجار و حـد و مرز 

تعییـن می كنـد كه مثأ دانشـجو باید ایـن را آهنگ گـوش بدهد و 

آن دیگـری را گـوش ندهـد. این رویه فرهنگی شـدنی نیسـت و در 

عمـل نمی توانـد اتفـاق بیفتـد. سـواد فرهنگی در ماهیـت خودش 

پدیـده ای انتقـادی اسـت و این وجـه انتقادی از خود كاربر شـروع 

می شـود. بنابرایـن اینطـور نیسـت كه ما فكـر كنیم یک سیسـتم و 

یـک جایـگاه سـواد رسـانه ای را بـه مردم بدهـد و مردم هم تشـكر 

كننـد كـه مـا فهمیدیـم. مـن سـواد فرهنگـی بـه ایـن معنـا را نمی 

فهمـم و معتقـدم كـه چـه تـوده و عامـه مـردم و چـه دانشـجو، بـه 

تدریـج پادتـن خـودش را بـرای اینكـه چه چیـزی را غربـال كند و 

چـه چیـزی را غربـال نكنـد آمـاده می كند. پرسـش این اسـت كه 

آیـا ایـن غربال گری كـه مـا می خواهیم از سـواد رسـانه ای و كتاب 

و آمـوزش  و پـرورش و سیسـتم های دیگـر انجام بدهیـم، با معیار 

غربال هـای مـورد پسـند مـردم و دانشـجو یكسـان اسـت؟ به نظر 

مـن معیارهـای ایـن دو طیف روی هـم جـا نمی-گیـرد؟ بنابراین 

در عمـل هـم آن اهـداف فرهنگـی مـورد انتظـار اتفـاق نمی افتد. 

بنابرایـن مـا در واقـع باید بایسـتیم و ببینیم كه مـردم چگونه قدرت 

تمایـز خودشـان را بـه كار می گیرنـد و طبیعتـا مـردم هـم نشـان 

داده انـد كـه آرام آرام یـاد می گیرنـد كـه چطـور در میـان خودشـان 

اخبـار را با هم مقایسـه كنند و البته دانشـجو هـم طبیعتا همینطور 

اسـت. پـس اگـر ما بـه  عنـوان یک مشـاور و یـک مشـفق در كنار 

مـردم باشـیم، می توانیـم كمـک كنیـم كـه قـدرت انتقـادی سـواد 

رسـانه ای در میان آنان گسـترش پیدا كنـد. بنابراین من معتقدم كار 

رسـانه ای یعنـی متصل بـودن و متصل بـودن یعنی كه مـا بتوانیم با 

تیپ هـا و گروه هـای مختلف راه بیاییـم و به تعادل و تبـادل و حتی 

مشـورت برسـیم. اگـر االن فضـای كنونـی دانشـكده ها را اسـكن 

بكنیـد می بینیـم كـه ایـن فضـا بیـن گروه هـا و گرایش هـای فكری 

و فرهنگـی و اجتماعـی مختلـف تقسـیم شـده اسـت، بنحوی كه 

در ایـن میـان طیف هـای مختلفی مانند انجمن اسـامی، بسـیج، 

دارنـد؛  حضـور  آته ایسـت ها  و  مائوئیسـت ها،  و  ماركسیسـت ها 

ایـن یعنـی اینكـه در ایـن محیـط همه نـوع گرایشـی وجـود دارد و 

بـا وجـود ایـن شـما نمی توانیـد یـک سیاسـت واحـد فرهنگـی را 

پیـش بگیریـد و بخواهید بگوییـد كه همـه آن را پذیرفتند و اگر هم 

نپذیرفتنـد، یعنـی اینكه قادر بـه فهم آن نیسـتند و آن را نمی فهمند. 

حـال اینكه این تمایز در دانشـكده علوم انسـانی بیشـتر اسـت و یا 

احتمـاال در دانشـكده فنی، كه بیشـتر حركت های دانشـجویی در 

آنجـا اتفـاق می افتـد؛ بـه  هر حال مسـئله این اسـت كه نمی شـود 

بـا یک سیاسـت فرهنگی یكسـان بـا همه ایـن گروه ها رفتـار كرد، 

بلكـه بایـد بـا همـه آن ها تعامـل برقـرار كـرد و بلكـه بایـد بتوانیم 

همـه این طیف های ماركسیسـت و مائوئیسـت و انجمن اسـامی 

را بفهمیـم و بدانیـم كـه چگونه فكـر می كنند و چگونه می شـود با 

همـه آن ها جلـو آمد و مشـورت داد و محافظ آن ها بـود. این یعنی 

نقـش فرهنگـی مـا یک نقـش محافظـت كننـده، مشـورت دهنده 

و بعضـی جاهـا اصـاح كننـده هم هسـت. بنابرایـن، اسـتفاده از 

ایـن نـوع ارتبـاط در دانشـكده ها امكان رشـد دارد و بـه تصور من 

اگـر بـر روش-هایـی غیـر از ایـن تكیـه شـود، مـا را با مشـكات 

عدیـده ای مواجـه می كند.

بـا توجـه بـه شـناخت دورادوری كه من از مسـائل و مناسـبات 

كنونی دانشـگاه ها دارم و می شـنوم، كه البته ممكن اسـت شـناخت 

درسـتی هـم نباشـد، معاونت فرهنگـی در واقـع تبدیل بـه معاونت 

سیاسـی وزارت علـوم شـده اسـت و همـواره دنبـال ایـن اسـت كـه 

كـدام دانشـجو را از زنـدان آزاد كنـد و یا اینكه چرا آن یكی دانشـجو 

را گرفتنـد. یعنی بیش از اینكـه بتواند به كار فرهنگی بپـردازد، درگیر 

امـوری می شـود كه بیشـتر وجه سیاسـی دارند تا فرهنگـی. بنابراین 

وجـه فرهنگی معاونت فرهنگی به دلیل نداشـتن تصویـری از اینكه 

در دانشـكده ها چـه می گـذرد و اینكـه چه كارهایـی را باید بـه كدام 

معاونت هـا اختصـاص داد، غایب اسـت. این ها باعث می شـود كه 
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بـه آن وظیفـه اصلی كه عنـوان معاونـت فرهنگـی دارد لطمه بخورد 

و دیگـر نتـوان به آن رسـیدگی كـرد. این در حالی اسـت كه پرسـنل 

و كادری كـه در معاونـت فرهنگـی وزارت علوم هسـت بـرای انجام 

وظایـف آن كوچک اسـت و نمی توانـد به همه این قضایا رسـیدگی 

كنـد. به هـر حال من فكـر می كنم كار مـا به عنوان عامـل فرهنگی، 

متصـل بـودن بـه دانشجوهاسـت و بایـد از طریـق این اتصـال كار 

خودمـان را انجـام بدهیـم و به  عنـوان والدین معنوی دانشـجویان و 

به  عنوان كسـی كـه وكیل فرهنگی و مراقب فرهنگی آن هـا در وزارت 

علوم اسـت، باید برای آن ها كاری انجام بدهیم. كاری كه در مسـیر 

مشـاورت و مراقبـت و حمایـت از حقـوق دانشـجویان باشـد و بـه 

 ماننـد یـک تـور حمایتی همه آن هـا را پوشـش بدهد. بـرای این كار 

می تـوان از كسـانی كـه در صف فعالیت های دانشـگاهی هسـتند و 

تجربه بیشـتری در ارتباط با دانشـجویان دارند، نظر خواست. یعنی 

به جـای نشسـت های سـالیانه معاونت هـای فرهنگـی دانشـگاه ها، 

از ایـن افـراد آشـنا با مسـائل دانشـگاهی و دانشـجویی بخواهیم كه 

بگویند مسـائل اصلـی و واقعیت های میدانی فضاهای دانشـگاهی 

و دانشـكده ها چیسـت و چـه تجربه هـای موفقـی از فعالیت هـای 

فرهنگـی وجود دارد و كـدام فعالیت ها با تجربه موفقـی همراه نبوده 

اسـت. اسـتفاده از ایـن تجربیـات می تواند دسـتمایه مناسـبی برای 

سیاسـت گذاری فرهنگی باشـد.

ماشاالله یوسفی
اشـاره جنـاب  دكتـر كوثـری بـه عرصـه رفتـاری فرهنـگ و نحوه و 

رویه هـای اتصـال و ارتبـاط فرهنگـی بـا طیف هـای دانشـگاهی و 

دانشـجویی، ضرورت بایسـته ای است كه گویی مسـتلزم شیوه ای 

از همزیسـتی و همدلـی با فضـای فهمی و فرهنگی دانشـجویان و 

دانشـگاهیان اسـت و در مسـیر و مراتب رفتاری این ارتباط متقابل 

اسـت كه سـطوحی از تعاطی معناها و مفاهیـم و مقاصد دو طرفه 

عاطفـی و عقانـی مرتبط با روح و روان و نیاز اصلی دانشـگاهیان 

اتفـاق می افتـد. همانطـور كه در نگاه شـامل آقای دكتر شـكرخواه 

هم به درسـتی تصویر شـد، در چارچوب روایت جهانی تحوالت 

فضای مجازی و سـایبری، برای انسـان و اجتماع دانشـگاهی آگاه 

و اهـل تفكـر و مطالعـه و تحقیـق، سـاحتی از زیسـت بوم زندگی 

انسـانی و مناسـبات اجتماعـی بـه معنای متعـارف آن وجـود دارد 

كـه از جملـه حـاوی و حامـل عناصـر هویت و شـخصیت فكری 

و فرهنگـی و سـبک زندگـی خاصـه آنـان نیـز هسـت. آن طـور كه 

آقایـان دكتـر فكـری و دكتـر كوثـری هـم به درسـتی اشـاره كردنـد 

در فضـای اجتماعـی و علمـی و فرهنگـی دانشـگاه های كشـور 

دغدغه هـای مهمـی در این بـاره وجـود دارد كه جزئـی تعیین كننده 

از مسـائل مبتابـه مدیریـت كان فرهنگـی نیـز هسـت كـه الزم 

رویكردهـای  و  جهت گیری هـا  در  گریزناپذیـر  بنحـوی  اسـت 

سیاسـت گذاری فرهنگـی دانشـگاهی مورد توجـه قرار بگیـرد. در 

اینجـا پرسـش این اسـت كه، اگـر بخواهیـم معقـول و منصفانه به 

ایـن مسـائل نـگاه كنیـم و آن را به مثابه یـک امر طبیعـی و معمول 

در منطق مناسـبات انسـان اجتماعـی تلقی كنیم، كـه در عین حال 

درگیـر قیـود عادت شـدگی ها و تكرارهـای تصنعـی و شرطی شـده 

محیطـی و رفتـاری هـم هسـت، ایـن فضـای جدیـد كنش گری و 

الگو پذیـری بـا راه و رسـم خاص خـودش و متناسـب بـا ابزارها و 

تـوان و تكنولـوژی و ظرفیت و آنچـه پیمانه وجودی دانشـگاه ما از 

حیـث اسـتاد، كتـاب، كاس، متـن، كارنامـه و كیفیـت كاركردی 

دارد؛ در فضـای قبـل از كرونـا چگونه بوده اسـت و اگـر در فضای 

چالشـی االن و دوره پـس از ایـن، بخواهـد در مسـیر بهبـود و باال 

رفتـن شـاخص های تحولی سـازنده و پاسـخگو قرار گیـرد، با چه 

چالش هـا و موانـع در عین وجـود ظرفیت ها و فرصت های نسـبی 

مواجـه اسـت؟ چالش هایی كـه از جمله آن ها شـاید بتوان بیشـتر 

بـه مشـكله تأخـر و شـكاف بیـن فضـا، سـاختارها، سیاسـت ها و 

ابـزار اجـرا و عمـل، درعین حـال محتـوای علمـی و فرهنگـی كـه 

بایـد تولیـد و مصـرف بشـود و دسـتمایه تحـرک و پویایـی محیط 

و اجتمـاع علمـی و دانشـگاهی باشـد، اشـاره كـرد. آیـا در ایـن 

شـرایط چنیـن امـری امكان پذیـر و مؤثـر خواهـد بود؟ جـدای از 

اینكـه اساسـا ایـن فضا و محیـط ارتباط و كنشـگری دانشـگاهی، 

سیاسـت پذیر و مدیریت پذیـر و قابـل كنتـرل هسـت یـا خیـر، و 

بنـا بـه اشـاره آقـای دكتر شـكرخواه كـه در ایـن فضای سـایبری و 

مفاهیـم جدیـدی كـه بـه ما القـا می كنـد، حتی مسـئله شـناختن 

آن نیازمنـد بسـی هنركـردن اسـت، جنـاب آقـای دكتـر فرهنگـی، 

چنانچـه بخواهیـم بـا نـگاه انسـانی تر و فرهنگی تـر از آنچـه در 

سـطح مسـائل انتزاعـی و تكنیكـی وجـود دارد، بـه ایـن پدیدارها 

توجه داشـته باشـیم، بفرمایید اگر معاونت فرهنگی بتواند و بشـود 

در مسـیر سیاسـت گذاری درسـتی قرار بگیرد، در مرحله شـناخت 

مسـئله چگونه می تـوان این تاخر و گسسـت را تشـخیص داد و آیا 

در ایـن عرصـه سـیال و روان مـرز مشـخص و تعین هـای تعریف 

شـده ای در دسـت و نظـر هسـت و چـه ابـزار و امكاناتـی در ایـن 

جهـت در تـوان و دسـترس نظام دانشـگاهی و فرهنگی ما اسـت؟ 

پیش تـر جناب عالـی  بـه درسـتی فرمودید كه این مسـیر رسـانه ای 

محتـوا می خواهـد؛ مـا در حـوزه علمـی و پژوهشـی و بیـش از 

این هـا فرهنگـی، از كـدام الگوهـا و منابـع و ذخایـر بـرای تولیـد 
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فرهنـگ بـرای ایـن نسـل جـوان شـكاک مشـتاق جویـای گریزان 

برخـوردار هسـتیم و در صورتـی كـه بخواهیـم واقع بینانه تـر بـه 

مسـئله نگاه كنیم، شـیوه تركیب مشـی خردمندی و منطق محاسبه 

فرصت هـا و چالش هـا و بـرآورد توانایـی و ظرفیت هـا و امتناع هـا 

ایـن رونـد را در نگاه فرهنگی انسـانی و در پیوند بیـن اكنون و آینده 

می بینید؟ چگونـه 

علی اکبر فرهنگی
برداشـت هایی  از  بهره  بـرداری  بـا  مـن  بدهیـد،  اجـازه  اگـر 

منظـر  از  را  مسـئله  كـردم،  خـودم  اسـتادان  فرمایشـات  از  كـه 

سیاسـت گذاری بازشـكافی كنم. بنده هـم مثل آقـای دكتر كوثری 

سیاسـت گذاری رسـانه ای را در دانشـگاه تهران درس می دهم و از 

منظـر مسـائلی كـه در آنجـا مطرح اسـت به این مسـئله هـم نگاه 

می كنـم. گفتیـم كه در ابتدا باید فلسـفه آموزش  و پـرورش برای ما 

جـا بیفتد كـه ما چـه كار می خواهیم بكنیـم و برای چـه جامعه ای 

و بـا چـه رویكردهایـی دانشـجو تربیـت می كنیـم. اول بایـد ایـن 

مسـئله روشـن شـود كـه آیـا مـا فقـط می خواهیـم انتقـال دهنـده 

میراث هـای گذشـته باشـیم، یـا اینكـه خواهـان دگرگونی هایـی در 

زمینه هـای مختلـف هـم هسـتیم و در حقیقـت می خواهیـم كـه 

دانشـگاه مـا یـک دانشـگاه جهت دهنـده و شـكل دهنده باشـد و 

فرهنـگ جامعـه را بـه آن سـمت كـه مـد نظر ما اسـت بـه حركت 

در بیـاورد. آقـای دكتـر كوثـری بـه درسـتی اشـاره فرمودنـد كه در 

امریـكا دوره كالـج هسـت، كـه البته ما هم بـه نوعـی آن را داریم و 

در قالـب همـان دوره هـای علمی كاربردی بـه كـرات و در جاهای 

مختلـف وجـود دارنـد و در مقطـع زیـر لیسـانس مشـغول تعلیم 

و تربیـت و پـرورش دانشـجو هسـتند. مـن اجـازه می خواهـم اگر 

می خواهیـم از منظـر سیاسـت گذاری بـه مسـئله نـگاه كنیـم، از 

مدلـی اسـتفاده كنیـم كه من سـال ها پیـش ارائـه دادم و در جاهای 

مختلـف و زیـادی نیز به آن اسـتناد شـده اسـت. مـن در قلب این 

مـدل سیاسـت گذاری فرهنگی دانشـگاه ها را می گـذارم. این مدل 

دارای یـک درون سیسـتم و یـک بـرون سیسـتم اسـت، كـه درون 

 بر روی 
ً
سیسـتم شـامل سـازمان ها و واحدهایـی اسـت كه كامـا

آن اهدافـی كـه مـا را به سیاسـت هایمان راهبر می شـوند متمركزند 

و از سـویی، برون سیسـتم آن سـازمان هایی هسـتند كه به صورت 

تبعـی و محیطـی مـا را احاطـه می كننـد. ایـن اسـت كه می شـود 

گفـت سـازمان دانشـگاهی ما یک سیاسـت گذار فرهنگـی با تمام 

ویژگی های آن اسـت كه خود شـامل اسـتاد و دانشـجو اسـت. در 

اینجـا مـن بـا تأكیـد موكـدی كه اقـای دكتـر كوثـری هـم كردند، 

معتقـدم كـه این هـا باید بـا هم متصـل باشـند. یعنی من اسـتاد با 

دانشـجویان و وزارت علـوم هـم بـا مـا همـه بتوانیم بـه هم متصل 

باشـیم و ایـن كار را بـا هـم انجـام بدهیـم. از طـرف دیگـر مـن 

اعتقـاد دارم كـه در آینـده نـه چنـدان دور عوامل محیطی و شـرایط 

جغرافیایـی و اقلیمی و سـایر عوامل اقتصادی، سیاسـی، حقوقی، 

دیوانسـاالری و تكنولوژیكـی به صورت محیطی تأثیر شـگرفی بر 

روی مـا خواهنـد گذاشـت و مـا را ناچـار خواهنـد كرد كه سـبک 

زندگـی خـود را بـه  كلـی عـوض كنیـم. اگـر بخواهیم همـه این ها 

را بـه صـورت ریزتـر در بیاوریـم و در مسـیری هدایـت شـونده به 

پیـش برویـم، به یک مـدل راهنما و چـراغ راه نیـاز داریم كـه آن را 

در دسـت بگیریـم. بـرای ایـن كار از یک طـرف مدل مـن می تواند 

مفیـد باشـد و از طرف دیگر باید به مطالعاتی كـه در این باره انجام 

شـده اسـت توجه كنیم. اولیـن تكلیف مـا در این رابطـه تعریف و 

بررسـی مفهـوم فرهنـگ اسـت. یكـی از مـوارد خوبی كـه در این 

بـاره می توانـد راهنمای خوبی بـرای ما باشـد، كار مطالعاتی آقای 

گیـرت هافسـتد )Geert Hofstede( اسـت كـه بـر روی فرهنگ 

64 كشـور انجـام داده اسـت، خـود من هـم مقاله چاپ شـده ای 

در فرهنگسـتان علوم دارم كه اسـتدعا می كنم دوسـتانی كه دسـت 

 در كار سیاسـت گذاری هسـتند، نگاهـی بـه آن بیندازنـد كه خیلی 

كمـک خواهـد كـرد. دوسـت نازنیـن مـا آقـای داریـوش آشـوری 

نیـز در سـال 1358 كتابـی تحـت عنـوان تعاریف فرهنگ نوشـت 

و تعاریفـی را كـه جامعه شناسـان و فاسـفه و دانشـمندان علـوم 

انسـانی تـا آن زمـان از فرهنگ كـرده  بودنـد را جمـع آوری كرد كه 

در یـک كتـاب 250 صفحـه ای چاپ شـد. به هرحـال و با وصف 

تعاریف بسـیاری كه از فرهنگ در دسـت داریم؛ تعریف سـاده ای 

كـه مـن از فرهنـگ می كنـم این اسـت كـه فرهنـگ »مجموعه ای 

از رفتارهـای آموختنی اسـت كـه در قالب آداب و رسـوم و مواریث 

و تاریـخ و تمـدن از یـک نسـل بـه نسـل دیگـر منتقل می شـود كه 

هـر كـس بـه آن فرهنگ پـا گذاشـت مجبور بـه انجام آن هاسـت«

در چارچـوب بررسـی هافسـتد در بـاره فرهنـگ 64 كشـور 

داد، یـک سـری  انجـام  بـاره  ایـن  در  بعـدأ گاپ  و كاری كـه 

مؤلفه هایـی را عـرض می كنـم و وارد جزئیـات می شـوم. البتـه 

تمـام ابعـادی كـه دوسـتان در بحـث از فرهنـگ اشـاره كردنـد، 

همـه در داخـل ایـن چاچـوب می آید و شـاخص های مـا خواهد 

بـود. بـه هرحـال، مـا وقتـی می خواهیـم سیاسـت گذاری بكنیم 

بایـد ایـن شـاخص ها را در بیاوریـم، چـون سیاسـت گذاری باید 

بیایـد. همانطـور   ملمـوس و محسـوس در 
ً
بـه صـورت كامـا

كـه اشـاره كـردم، آقـای هافسـتد در كار خـود بـر روی فرهنـگ، 
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پنـج مؤلفـه كلیـدی را مطـرح كـرد كـه هركـدام از این هـا به 25 

 Power( تفارق تقسـیم می شـود. اولیـن مسـئله، فاصله قـدرت

distance( اسـت. یعنـی در فرهنگـی كـه مـا صحبـت می كنیم 

فاصلـه قـدرت چطـور اسـت؟ او در تعریـف قدرت آن را ناشـی 

از سـه عنصـر حاكمیـت، ثـروت و معرفـت می دانـد. از آنجا كه 

دانشـگاه یـک سـازمانی اسـت كـه قـدرت ایجـاد می كنـد، اگـر 

بپذیریـم كـه باالتریـن قـدرت معرفت اسـت، دانشـگاه دارد این 

كار را تولیـد می كنـد و بـه همیـن دلیـل سیاسـت گذاری فرهنگی 

دانشـگاه هـم بایـد در جهـت تقویـت ایـن كار حركـت بكنـد. 

 )uncertainty avoidance(مولفـه دوم، گریز از عدم اطمینـان

بـرای  تحقیـق می كنیـم،  كـه  فرهنگـی  ایـن  در  اینكـه  و  اسـت 

اینكـه بتـوان سیاسـت گذاری كـرد به سـطحی از یقیـن و قطعیت 

نیـاز داریـم كـه بـدون آن سیاسـت گذار یـا مدیـر ناچـار اسـت 

بـه ریسـک متوسـل شـود و درجـه ریسـک پذیری تصمیم گیـری 

خـود را بـاال ببـرد. بنابرایـن در اینجـا مسـئله فرهنـگ آن اسـت 

كـه چگونـه می تـوان بـه میـزان قابـل قبولـی از قطعیـت دسـت 

یافـت تـا بتـوان آن را دسـتمایه سیاسـت گذاری بـدون ریسـک 

قرار داد. سـومین مؤلفـه، فردگرایـی)Individualism( در برابر 

ایـن  كـه  معنـا  ایـن  بـه  اسـت.   )Collectivism(جمع گرایـی

فرهنـگ بـه چـه میـزان جمع گـرا و یـا فرد گراسـت. در فرهنـگ 

تأثیـر  تحـت  افـراد  انتخاب هـای  و  اعمـال  و  كارهـا  جمع گـرا 

جماعـت و اجتمـاع و قـوم و قبیلـه  ای اسـت كـه در آن عضویت 

و موجودیـت دارنـد، در حالـی كـه در فرهنـگ فردگـرا كـه ویـژه 

فرهنگ های غربی اسـت، فـرد خودش محـور تصمیم گیری های 

زندگـی و انتخاب همسـر و رشـته تحصیلی و شـغلی اش اسـت. 

چهارمیـن دسـته از عواملـی كـه مـورد بررسـی قرارگرفته اسـت، 

 )masculinity(مردانگـی برابـر  در   )femininity(زنانگـی

مقابـل  در   )Emotionalism(عاطفه گرایـی عبارتـی،  بـه  یـا 

ایـن  هافسـتد  البتـه  كـه  اسـت،   )Rationalism(عقل گرایـی

هـر  بـه  اسـت.  گرفتـه  عاریـت  بـه  وبـر  ماكـس  از  را  واژه هـا 

حـال، زنانگـی و فرهنـگ زنانـه بیشـتر عاطفـی اسـت و فرهنگ 

مردانـه بیشـتر خـردورز و منطقـی اسـت، پـس بایـد دیـد درجه 

عاطفـه ورزی و خـردورزی در یـک فرهنـگ چقـدر اسـت. آخر 

 )time orientation(مولفـه مورد توجه هافسـتد، مسـئله زمـان

اسـت و اینكـه ایـن فرهنـگ آیـا در گذشـته زندگی می كنـد یا رو 

بـه آینده اسـت؟ كاری به خوبـی و بدی مشـخصات یک فرهنگ 

نداریـم، امـا بعضـی از فرهنگ هایـی كـه هافسـتد بـه آن رسـیده 

اسـت -به خصـوص در خاورمیانـه - تمامی معیارهایـی كه دارند 

و ابعـاد فرهنگـی آن ها را تشـكیل می دهد، معیارهایی از گذشـته 

اسـت. ایـن در حالـی اسـت كـه فرهنگ هـای آسـیای جنـوب 

شـرقی مثـل ژاپن رویكـردی آینده نگـر دارنـد. بنابرایـن در درون 

هـر فرهنگـی از نظر توجه به سـیر زمـان تركیبی از این دو نسـبت 

آینده-نگـری دیـده می شـود.  و  گذشـته نگری 

پـس مـا باید بـا ایـن ابزارهـای بررسـی كـه در اختیـار داریم، 

روی فرهنگ هـا كار كنیـم و نسـبت های درونـی آن هـا را بیـرون 

بكشـیم. مـن در این زمینه شـناخت فرهنگـی كاری را در 9 منطقه  

صنعتـی بـزرگ اسـتان های مختلـف كشـور انجـام دادم و مواردی 

مانند فوالد خوزسـتان و ذوب آهن اصفهان و توشـیبای رشـت را با 

هم مقایسـه كـردم، كه طـی آن متوجـه تفاوت های فرهنـگ كاری 

و حرفـه ای افـراد مناطـق مختلـف بـا هـم شـدم. در ایـن بررسـی 

شـما می بینیـد كـه فرهنـگ كار در یـزد و كرمان متفـاوت با گیان 

و مازنـدران اسـت و به این نتیجه رسـیدم كه وقتی یـک كارفرمایی 

بـرای سـرمایه گذاری برهـوت یـزد و كرمـان را بـه گیـان ترجیـح 

می دهـد، بی دلیـل نیسـت و آن بـه خاطـر ایـن اسـت كـه اولیـن 

شـاخصه در ایـن صنعـت تـوان و انگیـزه و راندمـان كاری كارگـر 

اسـت. پـس می بینیـم كـه ایـن تفاوت هـای این چنینـی و گسـترده 

 وجـود دارد و باید در آمـوزش  و پـرورش و وزارت علوم هم 
ً
كامـا

مـورد توجـه قـرار بگیرد. زیـرا باید بدانیم كه دانشـجوی مـا در یزد 

و گیان با آذربایجان متفاوت اسـت و در اینجاسـت كه آن اتصال 

ارتباطـی را كه دكتر كوثری اشـاره كرد، باید در سیاسـتگذاری های 

فرهنگـی بـرای دانشـگاه ها مـورد دقـت و توجه قـرار بگیرد.

ماشاالله یوسفی
مطالـب و نگره هـای ارزشـمندی كـه از سـر تتبع و تأمـل  در چنین 

نشسـت هایی بیان می شـود، بـه دلیل غنـای درونـی و داللت های 

واقـع بینانـه، می تواند به منزله دسـتمایه ای رهگشـا و جهت نمایی 

عقایـی برای سیاسـت گذاری فرهنگی در فضاهای دانشـگاهی و 

نظـام آمـوزش عالی كشـور باشـد و در مـوارد مقتضی به اسـتفاده 

مسـئوالن و مدیران سـطوح مختلف سیاست گذاری و  برنامه ریزی 

و مدیریـت فرهنگـی درآیـد. امـا همانطـور كـه در مسـیر مباحث 

ایـن نشسـت نیز مطرح شـد، مسـئله سیاسـت گذاری فرهنگی در 

نظـام علمـی و اجتماعـی دانشـگاه بـا توجـه بـه مقتضیات ناشـی 

از فناوری هـای نویـن ارتباطـی و بسـترهای رسـانه ای سـایبری و 

مجـازی، بـا گونـه ای دگرگشـت و گسسـت موضوعـی محتوایـی 

در ارتبـاط معنـادار بـا جامعـه مخاطـب دانشـگاهی مواجه شـده 

اسـت. بـه عبـارت دیگر، بـا وقوع تحـوالت رسـانه-ای و ارتباطی 
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و تغییـر در ابـزار و بسـترهای كنش و كاركرد دانشـگاهیان، شـاهد 

تغییـر در شـكل و محتـوا و مجـاری تبـادل داده هـا و اطاعـات 

متناسـب بـا محیـط و مناسـبات جدیـد دانشـگاهی هسـتیم كـه 

بنحـو طبیعـی موجـب الیه هایـی از تغییـر و تفـاوت در تلقیـات و 

گرایش هـا و نگرش هـای اجتمـاع علمـی و فرهنگـی ایـن عرصـه 

می شـود. همـه ایـن تغییـر و تحـوالت ریـز و درشـت، موضـوع 

و ماهیـت كار سیاسـت گذاری فرهنگـی در نظـام دانشـگاهی و 

مراتـب سـتادی و صفی آن را با چالشـی سـخت جان روبرو نموده 

اسـت و بـه تأمـل جدی تـر در ضـرورت بازاندیشـی و تجدیدنظـر 

در روندهـا و رویه هـای مسـتهلک و ناكارامـد گذشـته، و اقتبـاس 

و اسـتفاده از رویكردهـای نویـن و كارآمـد و متناسـب نیازهـای 

كنونـی دانشـگاهیان و دانشـجویان واداشـته اسـت. آقـای دكتـر 

فكـری، جناب عالـی بـه  عنـوان یكـی از مدیـران فرهنگـی ارشـد 

وزارت عتـف، در شـرح تصویـری كـه در این نشسـت از موقعیت 

كنونـی فضاهـای دانشـگاهی و مسـیر كمتـر شـناختنی تحـوالت 

آینـده دانشـگاه  در ایـران ارائه شـد، در مقام جمع بنـدی چه نكاتی 

را مناسـب توضیـح می دانیـد؟

مسعود فکری
 از همـه اسـتادان بزرگـوار تشـكر می كنم، مباحـث خیلی طوالنی 

شـد و همـه عزیزان خسـته شـدند. مطالب آقایـان دكتـر كوثری و 

دكتـر فرهنگـی و دكتـر شـكرخواه هركـدام بخشـی از مسـائل را به 

 خوبـی تبییـن كـرد و بویژه بخـش آخر مطالبـی كه دكتـر فرهنگی 

 این گونـه مباحث 
ً
بیـان داشـتند، خیلـی قابل اسـتفاده بـود و قطعـا

نیازمنـد ماحظاتـی از سـویه ها و جوانـب دیگـر هـم هسـت كـه 

اقتضـای محدودیـت زمان نگذاشـت كه همـه آن ها مطرح شـود. 

مـن دو نكتـه را عـرض می كنـم. اول اینكـه نسـبت میـان مباحث 

نظـری و مباحـث كاربـردی و تبدیل شـدن آن به برنامه و سیاسـت 

یكی از دشـوارترین كارها در حوزه فرهنگ اسـت. برای این منظور 

نیازمند توجه به دو مسـئله هسـتیم: اول آن كه دسـتمایه های نظری 

مـا بویژه در بعد مطالعات میدانی بسـیار كم اسـت، بـه طوری كه 

در همین مسـئله افزایش میزان اسـتفاده جامعه و بویژه دانشگاهیان 

مـا از فضـای مجـازی در یكی دوسـال اخیر، یافته هـای حاصل از 

مطالعـات میدانـی برای مشـخص شـدن ابعاد مختلف مسـئله به 

 انـدازه ای كـه مورد نیاز اسـت، وجود نـدارد و البته من در سـخنان 

اسـتادان ارجمنـد هـم ماحظـه می كـردم كـه بـه ضـرورت انجام 

پایان نامه هـا و پژوهش هـا و تدویـن مقاالت بیشـتری در این زمینه 

اشـاره كردند، تـا بتوان از این طریق ابتدا صورت  مسـئله را روشـن 

كـرد. مسـئله دوم، انجـام آسیب شناسـی در زمینـه مسـائل مبتابه 

اسـت و بـه نظـر مـن در اینجا بایـد به دو جنبـه  مثبـت و منفی امر 

توجـه كـرد. به نظر مـن اگر بخواهیـم از مرحله ماحظـات نظری 

بـه مرحلـه كاربرد و سیاسـت گذاری برسـیم، توجه به دو پیشـنهاد 

زیـر بـرای مـا بسـیار ضـروری اسـت. یكـی اینكـه آنچـه تجربـه 

آزمـوده سـایر جوامع اسـت را پیش روی خودمان داشـته باشـیم و 

از آن هـا بـه  عنـوان تجربه هـای موفـق یا تا حـدی موفق بـا قابلیت 

اینكـه   
ً
ثانیـا كنیـم.  اسـتفاده  خودمـان  جامعـه  در  مشابه سـازی 

ایـن مؤلفـه را در كنـار مؤلفه هـای دیگـری كـه هویـت  فرهنگـی 

مـا را بویـژه در دانشـگاه شـكل می دهـد ببینیـم و چـه  بسـا اینجـا 

مسـئله فرصت هـا و تهدیدهـا بـا همدیگر قابل وزن كشـی باشـد؛ 

یعنـی بخش هایـی از آن هـا ممكـن اسـت بـرای مـا فرصت هایـی 

باشـد كـه در صحبت هـای دوسـتان هـم بـه وضـوح بیان شـد. از 

ایـن رو، امـروزه دسترسـی بـه اطاعات و گـردش اطاعـات اعم 

از اطاعـات سـالم و ناسـالم بـرای مـا یـک فرصت اسـت. اینكه 

به راحتـی می شـود از دسـت آوردهـای علمی فرهنگی فراهم شـده 

اسـتفاده كرد یک فرصت اسـت، امـا اینكه دریافت آن هـا در حوزه 

فرهنگـی بتواند چـه اتفاقی را بـرای ما رقم بزند یک تهدید اسـت. 

بنابرایـن، تفكیـک و یا نوع مدیریـت تجربه ای كـه در جوامع دیگر 

هسـت بسـیار قابل توجـه اسـت. آن چیـزی كـه مـن در عرایـض 

پیش تـر خـود بیـان كـردم و دوسـتان هـم آن را تصحیـح و تدقیـق 

كردنـد، اهمیـت سـواد رسـانه ای اسـت و ضـرورت این كـه وقتی 

یـک فـردی وارد حـوزه  رسـانه و فضـای مجـازی می شـود، بتواند 

از ابزارهایـی كـه بـرای اسـتفاده از ایـن عرصـه الزم اسـت بنحـو 

كافـی بهـره  ببـرد. مطلـب آخری كـه مـن می خواهم خیلـی كوتاه 

در ذیـل سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی فرهنگـی بـه آن بپـردازم و 

می تواند دسـتاورد روشـنی برای بازگشـایی دانشـگاه ها هم باشـد، 

دانشـگاهیان  فرهنگـی  و  علمـی  فعالیـت  تجربـه  از  یافته هایـی 

بـه واسـطه اسـتفاده ناگزیـر از ابـزار ارتباطـی فضـای مجـازی در 

دوران همه گیـری كرونـا اسـت. یـک، تغییـر ذائقه هـای فرهنگـی 

در فضـای دانشـگاهی اسـت؛ دو، ترجیـح هویت هـای فـردی بر 

هویت هـای جمعـی اسـت؛ سـه، چالـش اساسـی غلبه فنـاوری 

بـر انسـان یا انسـان بـر فناوری اسـت، و چهـارم، چگونگـی آماده 

شـدن برای رخدادهای مشـابهی اسـت كـه ممكن اسـت در آینده 

مـا را دچـار غافلگیری كند. اگر این ها را به  عنوان   مسـائل مشـترک 

كسـانی كـه در دو عرصـه صـف و سـتاد مسـئول انجـام وظایـف 

علمـی و فرهنگـی دانشـگاهی هسـتند، در نظر بگیریـم، آن وقت 

بـا همـكاری و همفكـری بخش های نظـری و پشـتیبانی، می توان 



به مدل های قابل اسـتفاده ای رسـید كه  در آرشـیو نگه داشـت و 

بـرای روزهـای خاصی اسـتفاده كرد و بـه هر ترتیب ایـن یافته ها 

می توانـد تجربـه ای را كـه ما و فعـاالن و مسـئله پردازان فرهنگی 

در ایـن دوران بـه آن پرداختنـد را تـا حـد زیـادی كمـک بدهـد. 

مـن االن كـه داشـتم بـه محورهـای موضوعـی پرسـش هایی كه 

بخش هـای  دیـدم  می كـردم،  نـگاه  فرسـتادند،  یوسـفی  دكتـر 

زیـادی از آن محورهـا همچنان بدون بحث باقی مانده اسـت كه 

البتـه امیـدوارم فرصـت و مجال دیگری فراهم بشـود تـا از نقطه 

نظـرات دوسـتان اسـتفاده كنیـم. به رسـم شـاگردی از محضـر 

اسـتادان محتـرم آقـای دكتـر شـكرخواه و دكتـر كوثـری و دكتـر 

فرهنگـی و همچنین دكتر یوسـفی كه مقدمات ایـن كار را فراهم 

كردنـد و آقـای دكتـر آبسـاالن كـه خوشـحال می شـدیم اگـر از 

نكات ایشـان هم اسـتفاده می كردیم كه متأسـفانه نشـد، تشـكر 

می كنـم و امیـدوارم ماحصـل ایـن نشسـت نقطـه آغازی باشـد 

بـرای طـرح این دسـت مباحـث در حـوزه فرهنگ شناسـی.

ماشاالله یوسفی
از جناب عالـی و اسـتادان گرامـی كمـال سپاسـگزاری را دارم. 

در پایـان بـا توجـه به مباحـث مطرح شـده و تقریـب ذهنیتی كه 

در حیـن گفت و گـو اتفـاق افتـاد، تقاضـا دارم هریـک از عزیزان 

چنانچـه در مقـام توصیـه و رهنمـود نكاتـی را متناسـب توجه و 

اسـتفاده سیاسـت گذاران و مدیران فرهنگی جامعه دانشـگاهی و 

مخاطبان نشـریه دانشـگاه امـروز می دانیـد، بیـان بفرمایید.

یونس شکرخواه
 مـا هـم بایـد از شـما بـه خاطـر لطفـی كـه داشـتید و تقسـیم 

مباحـث و باز شـدن بحـث و جمع بنـدی خوبی كه انجام شـد، 

تشـكر كنیـم. نكتـه ای كه مـن در بحث سـواد رسـانه ای به نظرم 

آمـد و عـرض كـردم، اسـتفاده از نگاهی انتقـادی به مسـئله بود 

كـه البتـه طـور دیگـری فهـم شـد و چـون دكتـر كوثـری تصور 

كردنـد نـگاه انتقـادی تبدیـل بـه نوعی عـادت انتقاد كردن شـده 

اسـت و نكنـد ایـن شـیوه نگـرش در حوزه های سیاسـت گذاری 

نیـز این طـور پیـش بـرود، گفتنـد كـه نبایـد به این شـكل بـه آن 

نـگاه كنیـم، امـا بـه هرحـال آنچـه در نظـر مـن بـود یـک  نـوع 

رویكـرد واكاوی و دوبـاره نگریسـتن بـه مسـائل اسـت. در ایـن 

عرصه هـا كسـانی باید باشـند كـه بتوانند مثـل دیده بـان گزارش 

رونـد بدهند و جغرافیای مخاطبانی مثل اسـتادان، دانشـجویان 

و تصمیم سـازان را هـم تعریـف بكننـد. بـا ایـن یـادآوری بحث 

را تمـام كنـم كـه مـن و آقـای دكتـر فرهنگـی دوسـتانی داریـم كه 

در عرصـه حرفـه ای خودشـان جواهراتـی هسـتند. گاهـی كـه مـا 

جمـع می شـویم و گـپ و گفتـی داریـم و آبگوشـتی می خوریـم، 

یكـی از ایـن  دوسـتان كه گرافیسـت و نقـاش برجسـته ای در ایران 

لوگویـی  بـرای شـركتش  كشـور  فـان  در  پسـرم  گفـت  اسـت، 

درسـت كـرد كـه هزینـه آن صـد دالر تمام  شـد. بـه او گفتـم مگر 

چنیـن چیـزی می شـود؟ در فضـای اینترنتی یـک رفتاری به اسـم 

قصـد  مـن  اگـر  كـه  هسـت   )Crowdsourcing(انبوه سـپاری

انبوه سـپاری  بـه  باشـم،  داشـته  شـركتم  بـرای  لوگویـی  طراحـی 

می گویـم بـرای شـركت مـن لوگـوكار بفرسـتید. اینجاسـت كـه 

انبوهـی از نمونه  كارهـا بـا قیمت هـای پاییـن بـرای شـما می آید و 

اگـر بـا این روند آشـنا باشـید، دیگر هزینـه لوگوی شـما صد دالر 

شـد. نخواهد 

در بـاره آن اشـاره  ای كـه دكتـر فرهنگـی بـه تحقیـق هافسـتد 

كردنـد، خـوب اسـت بدانیـم كـه هافسـتد ایـن كار را اول از ای 

بـی ام)IBM( شـروع كـرد و در واقـع فیلـد اصلـی تحقیـق او 

همـان سـازمان و فرهنـگ اسـت. یكـی از كارهایـی هـم كـه مـن 

پیشـنهاد می كنـم و فكـر می كنـم جـذاب اسـت و سـمت و فكـر 

هـم می دهـد، این اسـت كـه فرایندهای بـزرگ را هـر از گاهی ری 

پـورت كنیـد، كـه بشـود فهمیـد در حیطه فرهنـگ چـه می گذرد. 

اصـرار كوچكـی هـم بـر ایـن نكتـه دارم كـه مـردم ایمپكت هـای 

منفـی نـگاه تهاجمـی به فضـای رسـانه ای را با پوسـت و گوشـت 

بـه  ببینیـد چنـد درصـد طاق هـا  االن  می فهمنـد. شـما  خـود 

سوشـال میدیا مربوط شـده اسـت؟ دانشـجوی خانمی رسال های 

را بـا مـن و آقـای دكتـر خانیكـی در بـاره دیـن و فضـای مجـازی 

كار می كـرد. بـا آنكـه مـن مرتـب می گفتـم بـه قیافـه ایـن دختـر 

نمی خـورد كـه مسـئله اش در فضای مجـازی، دین باشـد، اما بعد 

از جلسـه دفاعیـه همـه داشـتند گریه می كردنـد و مـن نمی دانم در 

آن جلسـه چـه اتفاقی بـرای آن ها افتاده بـود. یا دانشـجوی دیگری 

بـا مـن و دكتـر عاملـی دربـاره سـوگواری در فضـای مجـازی كار 

می كـرد؛ خیلـی كنجـكاو بـودم كه چـرا این خانـم این موضـوع را 

انتخـاب كرده اسـت. روزی كـه دفاع كرد من چنـان بغضم گرفت 

كـه سـریع از جلسـه بیـرون رفتـم كـه گریـه ام را نبینـد. می گفـت 

همسـرش در تصـادف فـوت كرده اسـت و صفحه فیس بـوک او را 

خـودش در دسـت گرفتـه اسـت. ایـن یعنـی این هـا دارنـد جنس 

خودشـان را دنبـال می كننـد. بـه هرحـال، امـروزه نمی شـود ایـن 

واقعیـت را انـكار كرد كـه نوعی شـیفتگی به این فضـای مجازی، 

حتـی بـرای یـک خانم خانـه دار وجـود دارد. مـن موضوعی تحت 



عنوان اینفودمیک)Infodemic( داشـتم و چنـد وقت بعد خوانده 

بـودم كه چگونـه این اینفو دمیـک خطرناک  اسـت. از جایی به من 

گفتنـد كـه مـا می خواهیم دربـاره این موضوع نشسـتی بـرای چند 

نفر دانشـجو بگذاریم و شـما هم بیایید و در مـورد آن بحث كنید؛ 

یعنـی در هـر موضوعـی خودبه خـود آدم هایـش پیدا می شـوند. به 

هرحـال، در ایـن مسـائل مـا به جـای اینكه سـلبی برخـورد كنیم، 

اگـر بتوانیـم آیتم هایـی را در حـوزه مطالعات فرهنگـی بگنجانیم، 

كمـک خیلـی بزرگـی كرده ایـم. در كنار پیشـنهاد هایی كـه مطرح 

شـاید  كـه  بفرماییـد  توجـه  نكتـه  ایـن  بـه  دیگـر  یک بـار  شـد، 

روندپژوهـی بـدون هیچ نـوع داوری موضوع را جـذاب كند و البته 

 در قالـب این نشـریه انجام بشـود، 
ً
الزامـی هـم نیسـت كـه حتمـا

بلكـه حتـی اگر هـر از گاهی به صـورت ایمیلـی توی میـل باكس 

افـراد بـرود، خیلی كمـک بزرگی اسـت. 

مسعود کوثری
نكتـه ای كـه مـن گفتـم معطـوف بـه فرمایـش دكتـر شـكرخواه 

نبـود، ولـی در مجمـوع ایـن بحـث روندپژوهـی و اطاع داشـتن 

از رونـد مسـائل كار خوبـی اسـت و اینكـه مطلـع باشـیم كـه در 

فضاهای دانشـگاهی چه خبر اسـت، امـكان بهتری برای مشـاوره 

و همفكـری بـا دانشـجو فراهـم می شـود. در اینجـا الزم اسـت 

خودمـان را از نـگاه دانشـجویان هـم ببینیـم و بدانیم كـه آن ها چه 

می خواهنـد. یـک موقـع می گفتنـد كـه رسـانه ها چـه می گویند و 

بعـد گفتند نه مـردم از رسـانه ها چه برداشـتی می كننـد. به هرحال 

بایـد ببینیـم كـه طـرف مقابل مـا قضایـا را چگونه می بینـد و نقاط 

حسـاس و نیازهایـش چیسـت. ایـن دو طـرف اگـر به هـم اتصال 

بیابنـد، آن وقـت امـكان سیاسـت گذاری بهتـری فراهـم می شـود. 

بنابرایـن، بایـد ایـن نكتـه الزم را كـه مـا چـه می گوییـم و چـه 

می خواهیـم و آن هـا چـه می گوینـد و چه می خواهند را سـر منشـأ 

سیاسـت گذاری قـرار بدهیـم؛ چـون بـدون وجـود  طـرف مقابـل 

فكـر و تصـور مـا یک سـویه می شـود و ممكـن اسـت درسـت به 

هـدف نرسـیم. بنابرایـن توجـه بـه نیازهـا و تفكـر دانشـجویان و 

اینكـه تصـور آنـان راجـع به این شـرایط چیسـت، باعث می شـود 

كـه سیاسـتگذاری های مـا واقع بینانه تـر و مبتنـی بر نیازها باشـد و 

آغـاز و فراینـد آن نیـز می-توانـد با داشـتن اطاعاتی راجـع به این 

موضوع شـروع بشـود.

علی اکبر فرهنگی
وزارت علـوم در بحث هـای فرهنگـی اش خیلـی می توانـد مددكار 

و راهگشـای برنامه ریـزی كان كشـور باشـد و در حقیقـت اگـر 

بخواهیـم بـه مدیریت كان فرهنگی بیندیشـیم، بخـش عمده این 

سیاسـتگذاری ها، سیاسـت گذاری فرهنگـی اسـت كه بـه نظر من 

بایـد جایگاهـش در وزارت علـوم باشـد و حداقل قضیه آن اسـت 

كـه اگر سـازمان های دیگری هم متولـی این امر هسـتند، در اینجا 

وزارت علـوم بایـد نقـش پررنگ تـری داشـته باشـد. مـن معتقـدم 

بـرای اینكـه چنیـن اتفاقـی بیفتـد، وزارت علـوم در قلمروهـای 

بایـد از پژوهش هـای  ابتـدا  تحقیقاتـی كـه انجـام می دهـد، در 

گسـترده ای كـه هافسـتد انجـام داد و یـا كار تكمیلـی پخته تری كه 

گاب بـا ده شـاخص موضوعـی انجـام داده، بهره بـرداری بكند و 

سـپس تحقیقـات مبسـوطی در سـطح خـود ایـران انجـام بدهد. 

همان طـور كـه عـرض كـردم بنـده ایـن كار را در سـطح صنعتـی 

 
ً
در بـاره 9 سـازمان مـورد بررسـی قـرار دادم و اطاعـات نسـبتا

خوبـی جمـع آوری كـردم. وزارت علـوم هـم اگـر بیایـد و چنیـن 

كاری را انجـام بدهـد، این هـا در نهایـت ابزارهـای خوبـی بـرای 

سیاسـت گذاران خواهـد بـود. ان شـاالله دكتـر فكـری بانـی خیـر 

 تشـكر می كنـم.
ً
بشـوند و ایـن كار را سـاماندهی بكننـد. مجـددا

ماشاالله یوسفی
بسـیار  ارجمنـد  سـروران  آموزنـده  نظـرات  و  توجـه  اهتمـام  از 

سپاسـگزارم. از سـایر عزیزان حاضر و سـهیم در تمهید و تشـكیل 

این نشسـت، بـه ویژه آقایان دكتر صادق آبسـاالن و محمدحسـین 

باقـری، تشـكر و قدردانی می كنم. برای همه شـما عزیـزان آرزوی 

سـامتی و بهكامی دارم.



شرایط امکان مواجهۀ وجودی با فرهنگ و فناوری 
دیجیتال با استمداد از مارتین هیدگر

در علـوم جدیـد نوعـی شـتابزدگی بـرای این كـه بـه »مفاهیم« جدیـد برسـیم وجـود دارد. از جملـه خصائصی كـه مقارن با یـک مفهوم 

اسـت، وضـوح و صراحـت معنـای مفهـوم و اجتنـاب از چند معنایـی و ابهام در آن اسـت. بی جهت نیسـت كه علم مـدرن در پی چنین 

خصوصیتـی اسـت زیـرا اگـر ایـن خصوصیت مرعـی نگـردد، ابژۀ علمـی نمی توانـد در عرصۀ محاسـبه قـرار گیـرد. اكنون این پرسـش 

مطـرح اسـت كـه اگـر متعلـق علم به ابـژه ای قابل محاسـبه احاله گـردد، آیا این تقلیـل و احاله، بـا آن موضوع )Sache( سـازگار اسـت. 

مارتیـن هیدگر )درس گفتارهای تسـولیكون( در این موضع از واژۀ هم سـخنی )entsprechen( اسـتفاده می كنـد و می خواهد بگوید كه 

آیـا نـگاه و تلقـی علمـی می تواند بـا موضوع و متعلـق خـودش از در گفت وگـو درآید و نوعی هم سـخنی میـان آن ها برقرار شـود. هیدگر 

می گویـد نمی تـوان از دانـش تجربـی انتظـار داشـت كه به این پرسـش پاسـخ دهد. 

امکان تدارک پاسخ های مناسب برای پرسش های فناوری
فنـاوری دیجیتـال اكنـون مـا را بـه خـود مشـغول داشـته اسـت )Beansprechung( و مـا را به انحـاء مختلـف درگیر خود نموده اسـت 

و بارهایـی را بـر دوش مـا گذاشـته اسـت )Belastung(. كوشـش بـرای این كـه از زیر بار این فشـار رهایـی یابیـم )Entlassung( خود 

 پرداختن به مسـائلی از این قبیل و كوشـش برای عرضـۀ مواضعی در قبال ایـن پدیده های 
ً
حاكـی از ایـن اشـتغال و دغدغه اسـت. اساسـا

نوظهـور بخشـی از زندگـی مـا اسـت، آن هـم بخشـی كـه نشـانگر تـداوم و بقـای آن اسـت. اگـر می توانیـم از اتخـاذ مواضعـی در قبال 

احمدعلی حیدری  ▪
عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائی ▪ 

▪  aah1342@yahoo.de
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فنـاوری دیجیتال سـخن بگوییم این بدان سـبب اسـت كـه ما به عنـوان موجودات انسـانی بهره مند از 

 همین برون ایسـتایی مجال آن 
ً
اگزیسـتانس هسـتیم و می توانیم برون ایسـتایی داشـته باشـیم و اساسـا

را فراهـم مـی آورد تـا از ناحیـۀ موجودات مـورد خطاب قـرار گیریم، یـا آن گونه كه هیدگـر می گوید به 

 )beansprechen( آن هـا مشـغول شـویم، تو گویی بـا آن هـا وارد گفت وگو و سـخن گفتن می شـویم

و همیـن رفتـار باعـث حفـظ و بقای زندگی می گـردد. بدین ترتیب بر دوش ما باری گذاشـته می شـود 

كـه اسـباب اشـتغال و توجـه مـا را فراهـم می كنـد. مـورد  خطـاب  قرار گرفتن هایـی از ایـن دسـت كه 

مایـه و پایـۀ حفـظ زندگی اسـت، زمانـی قابل درک خواهد شـد كه انسـاِن مورد خطـاب را با ماحظۀ 

جهانـی كـه در آن زندگـی می كنـد، مـد نظـر قـرار دهیـم. در تلقـی هیدگـر رودر رویی هایـی از ایـن 

دسـت نوعـی از تنگنا، فشـار و اسـترس هسـتند كه در شـمار ویژگی های ذاتی انسـانی قـرار می گیرند 

كـه از اگزیسـتانس برخـوردار اسـت. هیدگر این اسـترِس حیاتـی را نوعـی اگزیستنسـیال می نامد كه 

در وجـود و زمـان ذیـل درافتادگی )verfallen( تفسـیر می گـردد. آن چه كه اگزیسـتانس آدمی را مورد 

خطـاب قـرار می دهـد ربطـی وثیـق بـا درافتادگـی او با زندگـی جـاری و روزمـره اش دارد. اگـر چنین 

مسـائلی از فضـای زندگـی جـاری جـدا شـود و در تحلیلـی انتزاعـی رابطـه اش را بـا جهاِن انسـان از 

دسـت بدهـد، آن خصلـت چندوجهـی و شـور حیاتی خـود را از دسـت خواهـد داد. از منظر هیدگر 

ارتبـاط تنگاتنگـی میـان فهم یـک موضـوع و درافتادگـی آن در جهاِن انسـانی برقرار اسـت. نكتۀ قابل 

توجـه ایـن كه پیوند میـان فهم و درافتادگی به سـبب »زبان« میسـر می گـردد. در موضـوع مورد بحث 

مـا فهـِم جهـان دیجیتـال بـدون توجه به بسـتر حیاتـی آن كـه ریشـه در درافتادگی انسـان مبتـا به آن 

دارد، میسـر نمی گـردد و البتـه ایـن دو در ذیـِل وحدت بخشـی زبان قـرار می گیرند. 

تنهـا در صورتـی می تـوان مخاطب حقیقـی فناوری دیجیتـال بود كـه دو عنصر فهـم و درافتادگی 

ناظـر بـه ایـن فناوری در ذیل زبـان، متحد گردنـد و تازه به سـبب آن بتوانیم مورد خطاب این دسـتاورد 

قـرار گیریـم )ansprechbar(. اشـتغال )Beansprunchung( به فناوری دیجیتـال در معنای اصیل 

آن فـرع بـر ایـن اسـت كـه قابلیـت الزم را بـرای مخاطب شـدن )Ansprechbarkeit( از ناحیـۀ آن 

احـراز كنیـم و سـپس آن را به منزلـۀ یک بـار و یـا به منزلۀ نوعـی از سـبک باری درک كنیم. 

هیدگـر بـه ایـن نكتـه  مهـم توجـه داده اسـت كه انسـان فی حـد ذاتـه هم بـود )Mitsein( اسـت 

و از ایـن رو در اسـاس و بنیـاد روی بـه آدمیـان دیگـر دارد و بدیـن ترتیـب آن زبـاِن متحد كننـدۀ فهم و 

پرتاب شـدگی آدمـی خـود نوعـی گفت وگـو )Gespräch( اسـت. در سـطح دیگری آدمـی در تماس 

بـا دسـتاوردهایی از قبیـل فنـاوری دیجیتال ضمـن این كه مخاطب آن هـا قرار می گیرد –و شـرط اصلی 

ایـن تخاطـب فهـِم مـازم بـا درافتادگـی در جهـاِن ایـن دسـتاوردها اسـت- می توانـد بـا آن هـا وارد 

گفت وگـو شـود. ایـن بـدان معنا اسـت كـه اشـتغاِل بنیادیـن بـه پدیدارهایـی از این دسـت، مسـتلزم 

تـدارک پاسـخی مناسـب برای ایـن مواجهـه اسـت )entsprechen(. چنین پاسـخ هایی زمینـه ای را 

بـرای تفسـیِر اصیل این دسـتاوردها فراهـم می كند. اگـر چنین امكانی بـرای آدمی زاد فراهم اسـت كه 

مخاطـب قـرار گیـرد و بـر وفـِق این تخاطـب، زباِن متناسـب با موجـودات را احـراز كند، ریشـۀ آن را 

بایـد در گشـودگی انسـان بـه افق وجـود دریافت. 

مفهوم، مقوِم درِک فناوری های مدرن
در موضـوع مـورد بحث ما، تدارک پاسـخی متناسـب بـه دسـتاوردهایی از قبیل فناوری هـای دیجیتال 

مسـتلزم نوعـی قرار گرفتـن در بسـتر انضمامـی تكویـن و تحـول ایـن رویداد اسـت، به ایـن معنی كه 

شـرایط پدیـداری و ظهـور ایـن دسـتاورد را بـه  زیسـت، تجربـه كنیم و ایـن البتـه مسـتلزم درک پیوند 

آدمی در تماس با 
دستاوردهایی از قبیل فناوری 

دیجیتال ضمن این که 
مخاطب آن ها قرار می گیرد 
–و شرط اصلی این تخاطب 
فهِم مالزم با درافتادگی در 

جهاِن این دستاوردها است- 
می تواند با آن ها وارد گفت وگو 
شود. این بدان معنا است که 
اشتغاِل بنیادین به پدیدارهایی 
از این دست، مستلزم تدارک 

پاسخی مناسب برای این 
مواجهه است.



37    دانشگاه امروز ... سال پنجم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 7و8 ... سال 1400   

آن پدیـدار و عالـم آن بـا زبـان اسـت. مـراد از زبـان در ایـن 

جا آن خاسـتگاهی اسـت كه در دسـتاوردهایی از این دست، 

از دِر تفهـم بـا آدمیـان -آن هـم سـاكنان غربی اقلیم زیسـتی 

مـا- درآمـده اسـت و حـال بـر مـا سـاكنان این سـوی جهان 

فـرض اسـت كه برای هم سـخنی بـا آن پاسـخی متناسـب با 

ایـن خطـاب را جسـت وجو كنیم. 

 علـوم جدید، به مفهوم سـازی 
ِ

در صـدر این مقـال به ولع

اشـاره شـد. گفتـه شـد مفهوم سـازی برآمـده از محاسـبه، راه 

را بـرای تصـرف در اشـیاء وفـق مصلحت اندیشـی سـوژه باز 

می كنـد. روی آوردن بـه شـیوۀ پیـش روی آوردن موجـودات و 

پژوهـش در بـارۀ آن هـا )vorstellen( فـرع بـر تلقی طبیعت 

به منزلـۀ موضوعـی بـرای محاسـبه و تصـرف اسـت. مفهوم، 

زمانـی پدیـد می آیـد كـه بتوانیـم احكامـی را بـر موضوعـی 

بـار كنیـم كـه قابلیت تسـری به مـوارد دیگر را داشـته باشـد و 

 عـام تلقی كنیم. 
ِ

بدیـن ترتیـب آن را نماینـد ه ای از یـک وضع

 علـم الزم اسـت تـا بر مبنـای آن 
ِ

چنیـن تصـوری از موضـوع

بتوان كار محاسـبه و تصـرف )manipulieren( را پیش برد. 

اگـر گفتـه می شـود درک دسـتاوردهای علوم جدیـد از جمله 

فناوری هـای دیجیتال مسـتلزم حضـور در شـرایط انضمامی 

درافتادگـی چنیـن ایده هایـی اسـت، منظـور ایـن اسـت كـه 

بتوانیـم در افـق نـگاِه رویكـرِد برآمده از اسـتنطاق اشـیاء قرار 

 )repräsentieren( گیریـم، همان تلقی مبتنی بـر بازنمایـی

كـه معبـر اصلـی ورود بـه سـاحت فنـاوری مـدرن اسـت: 

حاضر كـردن از بـرای خـود. بـا ایـن ماحظـه سـردرآوردِن 

عمیـق از دسـتاوردهای برآمـده از فنـاوری مـدرن، عـاوه بر 

ایـن كـه مسـتلزم تـدارک و تهیـأ »ابزارهـای فناورانـه« از نـوع 

 مشـاركتی در افـِق وجـودی 
ً
خاسـتگاهی آن اسـت، ضرورتـا

چنیـن تحولـی را مطالبـه می كنـد. می گوینـد یكـی از دالئِل 

فقـدان تكمیـل فرآینـد تولید واكسـن كرونـا در سـرزمین ما، 

عدم تحویل ژل این واكسـن از سـوی كشـورهای دیگر است. 

ایـن وجهی از معضل فناوری وارداتی اسـت و وجه دیگر آن، 

 واقع« سـرزمیِن 
ِ

فقـدان اهتمـام الزم بـرای »فهـم« و »وضـع

تولیـد و فنـاوری ایـن دسـتاوردها اسـت. تقلیـل ره آوردهـای 

علـم مـدرن بـه اشـیاء مصرفـی )Gebrauchsding( گرچه 

آن هـا را ذیـل مقولـه ای كلـی وارد می كنـد و امـكاِن نوعـی از 

مواجهـه مبتنـی بـر داد و سـتد را میـان مـا و آن هـا )سـرزمین 

مولـد( فراهـم می كنـد، امـا آن چنـان سـاده و بی پـروا اسـت 

نـه و باطـن ایـن رواِل عمیـق و پیچیـده را 
ُ
كـه راه دریافـِت ك



38    دانشگاه امروز ... سال پنجم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 7و8 ... سال 1400   

مسـدود می كنـد. نخسـتین گام بـرای مواجهـۀ سـازنده و تأثیرگـذار در ایـن رویارویـی، درک عمیـق 

چند معنا بـودن )Vieldeutigkeit( زبـاِن گـزاره ای فنـاوری مـدرن اسـت. اگـر نتـوان ایـن زبـان را به 

 در شـكوِه مصـرِف آن 
ً
وجـه وحدت بخـِش گزارندگـی )Hermeneutik( آن بازگردانیـم و آن را صرفـا

خاصـه كنیـم، همواره در وضعیـِت تعلیق فناورانـه باقی می مانیم: نـه توانایی افق گشـایی را از میراث 

ناسـوبژكتیو عرفـان و معنویـت خـود داریم و نه شـریک قابـِل اعتنایـی در كارخانۀ فراملیتـی تولیدات 

مـدرن خواهیـم بود. 

زیست جهان مؤلفۀ بنیادین هستی انسانی
مـا در مواجهـه بـا فناوری هـای دیجیتـال خـود را تحت فشـار و اسـترس می یابیـم. فشـارهایی از این 

دسـت كـه الزمـۀ تـداوم زندگـی درخـور انسـان بهره منـد از كمال جویـی اسـت، در وهلـۀ نخسـت 

نوعـی از دغدغـه و اشـتغال به یـک موضـوع را رقـم می زنـد )Beanspruchung(. ایـن واژۀ آلمانی 

خـود اشـعار مـی دارد كـه  زبـاِن فنـاوری مـدرن از مـا می خواهـد كه بـا آن سـخن بگوییـم. مواجهه 

درخور با اسـترس هایی از این دسـت آن گونه كه هیدگر به شـرح و بسـط آن پرداخته مسـتلزم كوشـش 

بـرای هم سـخنی و تـدارِک پاسـخی درخور بـرای مطالبه ای اسـت كه مـا را مخاطب سـاخته و انتظار 

دارد واكنشـی در عرصـۀ زبـان به دسـت دهیـم )entsprechen(. جالـب توجـه اسـت كـه اگـر هـم 

آمادگی هـای زبانـی الزم را بـرای گفت وگـو بـا دسـتاوردهای فنـاوری مدرن نداشـته باشـیم، خود این 

انفعـال و فقـداِن عمـل بـه منزلۀ عـدِم ملكـۀ پاسـخ گویی و سـنخی از فعِل مرتبط اسـت. 

بنابرایـن، فراتـر از یـک مواجهـۀ روان شـناختی در این جـا می تـوان اسـترس و فشـار ناشـی از 

مواجهـه بـا ایـن دسـتاوردها را نوعـی مطالبـۀ وجـودی و به منزلـۀ عرضه داشـِت درخواسـتی از یـک 

فضـای فرهنگـی دیگـر دانسـت كـه به سـبب سـیطره و امكانـات اش مـا را بـه همـاوردی می طلبـد. 

چنیـن مطالبـه ای از جانـب آن هـا و ظهـور واكنش هایـی از جانب مـا ریشـه در توانای آدمـی زاد برای 

هم افق شـدن و فـراروی از خویشـتن دارد. پرسـش این اسـت كه چنیـن دسـتاوردهایی را چگونه تلقی 

كنیـم؟ بـه عبارت دیگـر ظهـوِر پدیـداری را به منزله ی چیـزی )etwas( كه متناسـب بـا عالم تكوین 

آن هـا اسـت، نزد مـا چگونـه ظاهـر و چگونـه تفسـیر می گردد؟ 

شـیوۀ مواجهـه انتزاعـی بـا دسـتاوردهای علـِم مـدرن بـه ایـن معنـی اسـت كـه بـر وفِق سـلوک 

دكارت دانـش را نوعـی از انطبـاع )Empfindung( تلقـی كنیم كه به سـبب جدایی فاعـل و موضوع 

شناسـایی، طـی فرآینـِد متعاقـِب تفكـر می توانـد مـؤدی بـه دانش شـود. هیدگـر توجه داده اسـت كه 

انسـان در مواجهه و نسـبت بـا جهـان پیرامونـی اش )Umweltverhältnis( شـكل می گیرد. تمامی 

 بـه معنایی گـره خورده انـد كه حاصِل زیسـت مـا در یک جهان اسـت 
ً
دریافت هـای اولیـه مـا عمیقـا

 
ِ

)bedeutungsbehaftet(. فشـار و اسـترس ناشی از مواجهه با پدیدارهای جهان مدرن و در موضوع
مـورد تأمـل ما، فنـاوری دیجیتال هـرگاه بر مبنای شـیوۀ انتزاعی دكارتـی و فارغ از جهان خاسـتگاهی 

 علمی قرار گیـرد، در دِل خودش نوعی از خشـونت و طبقه بندی مفهومی 
ِ

 انطبـاع
ِ

 موضوع
ً
آن هـا صرفـا

را پدیـد مـی آورد كـه به سـبب نادیده گرفتـن خصائص اگزیستنسـیال آدمـی راه دریافت اصیل مـا را از 

ایـن تحـوالت مسـدود می سـازد. هیدگـر در مثـاِل روشـنگری این موضـوع را بـه این ترتیـب توضیح 

می دهـد كـه سـر و صـدای كـودكان اگـر به منزلـۀ سـر و صدای كـودكاِن مـن تلقی گـردد كه –بـه زعم 

مـن- مجالـی بـرای رشـد آن هـا فراهـم مـی آورد، هیـچ گاه منجـر بـه ظهـوِر تنـش و اسـترس در من 

نمی گـردد، امـا اگر به منزلۀ سـر و صـدای كودكان همسـایه و مخِل آرامـش من تلقی گردد، استرسـی 

قلمـداد می گـردد كـه از مـن همـاوردی می طلبـد، مـن را مخاطـب می سـازد )beansprechen( و 

فشار و استرس ناشی از 
مواجهه با پدیدارهای جهان 

مدرن و در موضوِع مورد تأمل 
ما، فناوری دیجیتال هرگاه بر 
مبنای شیوۀ انتزاعی دکارتی 
و فارغ از جهان خاستگاهی 
 موضوِع انطباِع 

ً
آن ها صرفا

علمی قرار گیرد، در دِل 
خودش نوعی از خشونت 
و طبقه بندی مفهومی را 
پدید می آورد که به سبب 
نادیده گرفتن خصائص 
اگزیستنسیال آدمی راه 

دریافت اصیل ما را از این 
تحوالت مسدود می سازد. 
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حـاال می بایسـت پاسـخی مطابـق بیابـد )entsprechen(. اگـر تحوِل شـگفت انگیز علـِم مدرن كه 

خـود را در دسـتاوردهای آموزشـی و فرهنگـی غیرمترقبـه ای نشـان داده اسـت، در دروِن عالم و جهان 

 
ً
زیسـتۀ پیدایـی آن درک شـود، چه بسـا فشـار و اسـترس ناخوانـده ای تلقـی نشـود كـه اینـک، متعاقبا

مترصـِد یافتـن راهی باشـیم تـا از غربت آن گزنـدی نیابیم و آن را بـه نحو درخوری پاسـخ دهیم. درِک 

پیونـِد دسـتاوردهایی از ایـن دسـت بـا جهـاِن تكویـن آن و كوشـش بـرای این كـه در معـرِض معانی 

 بـه فرآیندهـای انتزاعی ثانـوی كه نیازمند توسـل به شـیوه های 
ً
گره خـورده بـه آن قـرار بگیریـم و صرفا

تصنعـی مواجهـه بـا چنیـن پدیدارهایی اسـت اكتفاء نكنیم، اسـترس های ناشـی از مواجهـه با چنین 

شـرایطی را تقلیـل خواهـد داد و دسـت كم ایـن كه مـا را برای یافتن پاسـخ هایی درخور چنـان راهبری 

خواهـد كـرد كـه تاطم هایـی از ایـن دسـت را دسـتمایۀ كمال جویـی و تحقـق امكان هایـی نهفته در 

اگزیسـتانس خـود كنیم، آن هـم به شـیوه ای وجودی. 

بـاری الزم اسـت همـواره به این نكته توجه داشـته باشـیم كه وسـعِت قلمـرِو برون ایسـتایی آدمی 

و گشـودگی وی بـرای مواجهـه با دیگر فضاهای زیسـتی در بسـترهای هستی شـناختی و خاسـتگاهی 

آن، عـاوه بـر این كـه زمینه هـای مسـاعدی را برای تدارک پاسـخ های متناسـب برای تحـدی با جهاِن 

مـدرن، فراهـم می كنـد )entsprechen( شـرایِط درِک تنـوع حـاالت و شـیوه های ظهـور آن را نیـز به 

 دغدغه هـای مواجهه با جهـاِن مدرن 
ِ

دسـت می دهـد، به گونـه ای كه كنش هـای اصولی مـا را در رفـع

دسـتمایۀ رویارویی هایـی سـازندۀ بعـدی قـرار می دهـد تا لطافـت و پیچیدگـی معنـای درهم تنیدگی 

فراغـت از اسـترس و در عیـن حال اشـتغال بـه آن را درک كنیم. 

مواجهۀ متناسب در درِک افق هم بودی
تقلیـِل مسـئلۀ فراگیرنـدۀ مواجهـه بـا فناوری هـای مـدرن بـه سـطوح قشـری آن و غفلـت از بنیادها و 

سـویه های اونتولوژیـک و بنیـادی آن، بـه واقـع جفایی اسـت بـه زندگـی در معنای اگزیستنسـیال آن. 

هیدگـر بـه ایـن نكتـه توجه داده اسـت كه »بیمـاری« و اسـترس متعاقب آن بیـش از هر چیز ناشـی از 

فقـداِن تدارک مناسـب و پاسـخگویی درخور بـه رویاروئی هـای اجتناب ناپذیر زندگی اسـت. از نگاه 

وی »هـر بیماری از  دسـت  دادن آزادی و تحدیدی از برای امكان های زندگی اسـت« )درس گفتارهای 

وسعِت قلمرِو برون ایستایی 
آدمی و گشودگی وی برای 
مواجهه با دیگر فضاهای 

زیستی در بسترهای 
هستی شناختی و خاستگاهی 

آن، عالوه بر این که 
زمینه های مساعدی را برای 
تدارک پاسخ های متناسب 

برای تحدی با جهاِن مدرن، 
فراهم می کند شرایِط درِک 

تنوع حاالت و شیوه های 
ظهور آن را نیز به دست 

می دهد.
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تسـولیكون(. او در بیـان اصطاحـی دیگـری مواجهـۀ كاركردگرایانه بـا پدیده هایی از این دسـت را در 

مقابـل مواجهـۀ اگزیستنسـیال قـرار می دهـد و در ضمن مثالـی از حـوزۀ روان كاوی این ُبعـد موضوع 

ـی متافیزیكی 
ّ
را برجسـته می سـازد كـه جریـان زندگـی و پدیدارهـای آن قابل احاله بـه زنجیره های عل

برآمـده از تحدیـد وجـود بـه سـویۀ سـوبژكتیو آن نیسـت. توجـه به ایـن نكته بسـیار اهمیـت دارد كه 

توانایـی ابتـای آدمـی بـه بیمـاری در ذیـل توانایـی او به اگزیسـتانس و مشـاركت در جریـان زندگی، 

آن هـم در افـِق وجـود درک گـردد. الزم اسـت اختالـی كـه در روابـط انسـان ها، روابـط دولت هـا و 

یـا فرهنگ هـا و مظاهـر تمدنی آن هـا پدید می آیـد، بـه منزلـۀ مطالبـه ای )Beanspruchung( تلقی 

 فراخـور آن، مسـتلزم درِک زمینه هـا و بسـترهای اگزیستنسـیال اسـت؛ بـه این معنی 
ِ

گـردد كـه پاسـخ

كـه آن هـا را پیـش از هـر چیـز، در جهـاِن تكوینـی و وجودی شـان مـد نظـر آوریـم و از ارجـاع آن ها 

بـه الیـۀ قشـری سـوبژكتیو و متافیزیكی برحذر باشـیم. چـه در این هنگام از بسـتگی و پیونـِد بنیادین 

سـوژه و خاسـتگاه وجودی آن )خصلت اسـتعایی انسـان برای مواجهـه با وجود( غفلـت ورزیده ایم 

و بـا اشـتغال بـه عناصـر كاركـردی و ابـزاری از یـاد برده ایـم كه درمـان پیـش از آن كه تكلیفـی ناظر به 

دغدغـۀ وظایـف االعضایی باشـد، تكلیفی مربوط به درِک جامعیت هسـتی انسـانی از حیـث ارتباط 

او بـا جهانـی اسـت كـه عناصـر و مبـادی سـاختاری آن حاصـل ارادۀ سـویژكتیو ما نیسـت. رویكرد 

كاركـردی در مواجهـه بـا فناوری هـا جهان مـدرن، تهیـأ و تدارک بسـته ای كامـل از ابزارهـای فناورانه 

را هـم در جنبه هـای اداری، سازمانی-سـتادی و هـم در الیه هـای علمـی آن مطالبـه می كنـد، غافـل 

از آن كـه چنیـن روابطـی پیش تـر برآمـده از آزادی انسـانی بـوده اسـت كـه به منظـور گریـز از تحدیـد 

امكان هـای وجـودی اش چنیـن راهـی را در پیش گرفته اسـت. راهی كـه تاریخ خاص خـودش را دارد 

و نبایـد آن را بـه منزلـۀ رویـدادی دریافـت كه در عرصـۀ دانش تجربی، فـارغ از مؤلفه هـای حضوری 

)Anwesenheit( دسـتیاب خواهد شـد. مواجهۀ متناسـب در مناسـباِت میان انسـان ها و فرهنگ ها 
و بالتبـع میـان دسـتاوردهای تمدنـی، در آن هنـگام معنایـی درخـور می یابـد كـه بـه درک هم بـودی 

 از »زندگی« 
ِ

)Mitsein( خـود بـا دیگـران نائـل آئیم و اسـتعداد خـود را برای مشـاركت در این سـطح

نگیریم.  دسـت كم 

مواجهۀ متناسب در مناسباِت 
میان انسان ها و فرهنگ ها 
و بالتبع میان دستاوردهای 

تمدنی، در آن هنگام معنایی 
درخور می یابد که به درک 

هم بودی خود با دیگران نائل 
آئیم و استعداد خود را برای 

مشارکت در این سطِح از 
»زندگی« دست کم نگیریم. 



دانشگاه در موج پنجم: بحران کووید 1۹ و سلطه 
تکنولوژی بر فرهنگ

عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران ▪

▪  mesbahian@ut.ac.ir

درآمد
 ایـن مقالـه درصدد اسـت تا نشـان دهد كه بحران رابطه ی انسـان با تكنولـوژی در پی ظهور پاندمـی كوویـد 19، وارد مرحله ی جدیدی 
شـده اسـت و ایـن مرحلـه جدید، نتایـج معناداری بـرای ایده و نهاد دانشـگاه به بـار آورده اسـت. تكنولـوژی در این مرحله، بسـیاری از 
 تحت تأثیـر قـرار داده اسـت و در حوزه هایی نظیر آموزش، مسـائل 

ً
حوزه هـای زندگـی انسـان، از جملـه زندگـی دانشـگاهی او را عمیقـا

به كلـی نوظهـوری را پدیـد آورده اسـت. در جهـت پرتـو افكنـدن بـر ایـن مسـائل، مقاله در قسـمت نخسـت خـود بازگشـتی می كند به 
پدیدارشناسـی هایدگـری »تكنولـوژی« تا نشـان دهد كه خطوط اصلی فلسـفه تكنولـوژی »هایدگـر« همچنان برای وضعیتـی كه در آن 
بـه سـر می بریـم حرف هـای معتبری بـرای گفتن دارد. ایـن حرف های معتبـر و معتبرتریـن آن یعنی آشكارسـازی وجه انتیـک تكنولوژی 
به منظـور راه بـردن بـه وجه انتولوژیـک آن، وقتی در متن تحـوالت تكنولوژیكی دهه های اول و دوم قرن بیسـت و یكم قـرار گیرد، نیازمند 
تأمـات جدیـدی می شـود؛ تأماتـی كـه بـه عهـده بخـش دوم این نوشـته نهاده شـده اسـت. در آن قسـمت، به ایـن بحـث پرداخته ایم 
كـه امـروزه سـلطه تكنولـوژی بر انسـان و فرهنگ وارد مرحله ای شـده اسـت كه مرحله »پساانسـان گرایی« نـام گرفته اسـت. اگر هایدگر 
هفـت دهـه پیـش هشـدار می داد كـه خطری در راه اسـت، مـا امـروز در متن خطر هسـتیم؛ خطری كه اگر به درسـتی شناسـایی شـود و 
امكانـات خطـر در برابـر تهدیدهـای آن قرار داده شـود، شـاید بتوان به تعبیـر »هولدرلیـن« امیدوار بود كه نیـروی منجی نیـز در آن ببالد 
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و در نتیجـه ی آن، انقاب هـای تكنولوژیـک در جهـت خدمـت بـه فرهنـگ هدایت شـوند. در چنین 
جهتـی، نقـش دانشـگاه و بویژه نقش دانشـكده ی فلسـفه ی آن، كه موضوع قسـمت سـوم این نوشـتار 
اسـت، نقشـی تعیین كننده و سرنوشت سـاز اسـت. پرسـش محـوری و راهنمـای این قسـمت آخر آن 
اسـت كـه دانشـگاه كـه خـود به ویـژه در دو سـال اخیـر و در پـی شـیوع بیمـاری همه گیـر كووید 19 
به كلـی تحـت سـلطه تكنولوژی قـرار گرفته اسـت، چگونـه خواهد توانسـت راهی بـرای نجات خود 

بـاز كند؟

بازگشت به پدیدارشناسی هایدگری تکنولوژی
مواجهـه ی هایدگـر بـا تكنولـوژی در مقالـه ی »پرسـش از تكنولـوژی«، همچنـان كـه »دن آیـدی« 
بحـث می كنـد: »خصلتـی پدیدارشناسـانه دارد؛ پدیدارشناسـی به ایـن معنی كه مبانی وجـودی نهاد 
تكنولوژیـک را برجسـته می كنـد و در معـرض دید قرار می دهـد.« مقاله ی هایدگر به ویـژه آنگاه  كه در 
پیوند با دو كتاب هسـتی و زمان و مسـائل بنیادین پدیدارشناسـی او قرار گیرد، مراحل پدیدارشـناختی 
خـود را به وضـوح در دسـترس قـرار می دهد. هایدگـر بحث خود در مـورد تكنولوژی را با این پرسـش 
 بایـد تكنولـوژی را مـورد پرسـش قـرار داد و پاسـخ می دهـد، بـه ایـن 

ً
آغـاز می كنـد كـه چـرا اصـوال

دلیـل كـه دازایـن به مثابه هسـتنده ی هسـتی دار، آنگاه  كـه خـود را در معـرض تكنولـوژی می بیند، در 
اندیشـه ی برقـرار سـاختن رابطـه ای آزاد )فـارغ از وجـه انتیـک تكنولـوژی( بـا آن برمی آیـد و از ایـن 
طریـق، وارد پرسـش از تكنولـوژی می شـود تا از طریـق آن راهی برای فهـم آن باز كنـد؛ بدین ترتیب، 
پرسـش از تكنولـوژی، پرسـش از ماهیـت آن اسـت و نه پرسـش از امـر تكنولوژیک. اگر مسـئله ی ما 
در مواجهـه بـا تكنولـوژی، طـرد یا قبـول امـر تكنولوژیک و بدتـر از آن، خنثـی تلقی كردن آن باشـد، 
بـا ماهیـت تكنولـوژی مواجه نشـده ایم. پرسـش از ماهیت تكنولوژی، پرسـش از چیسـتِی آن اسـت. 
چیسـتی تكنولـوژی را هایدگـر پس از ذكـر دو مؤلفه كه »تكنولوژی وسـیله ای اسـت بـرای هدفی« و 
»تكنولـوژی نوعـی فعالیـت انسـانی اسـت«، این گونه جمع بنـدی می كند كـه: تكنولوژی »وسـیله و 

انسانی«. فعالیتی اسـت 
ایـن تعریـف رایـج و ابزاری اما همچنان كه روش همیشـگی هایدگر اسـت، مبنایی قـرار می گیرد 
بـرای ارائـه ی تعریفـی نوآییـن از تكنولـوژی از طریـق »ساخت گشـایِی« آن. هایدگـر بـا طـرح ایـن 
پرسـش كـه چـه كسـی می تواند منكـر صحیح بـودن تعریـف تكنولـوژی »به مثابـه وسـیله و فعالیتی 
انسـانی« باشـد، ضمن ابزاری دانسـتن چنین تصـوری از تكنولوژی، تعریف مذكـور را گرچه صحیح 
 قادر نیسـت پرده از 

ً
می دانـد ولـی حقیقـی نمی شـمارد. از نظر هایدگـر آنچه »صحیح« اسـت الزامـا

ماهیـت موضـوع مـورد بررسـی برگیـرد، از آن حجاب زدایـی كنـد و بـه »حقیقـت« آن راه یابـد. آنچه 
از نظـر هایدگـر امـری صحیـح اسـت، هنوز امـری حقیقی نیسـت. بـه  عبارت  دیگـر، بایـد از طریق 
امـر صحیـح – امـری كـه در دسـت اسـت – بـه امـر حقیقی تغییـر مـكان دهیـم. پرسـش هایی نظیر، 
»خـوِد امـر ابزاری چیسـت؟«، »وسـیله و هـدف به كجا تعلـق دارنـد؟«، »علت و غایـت تكنولوژی 

چیسـت؟«، می تواننـد مـا را بـه دریافتـی از حقیقـِت تكنولوژی نزدیک سـازند.
اگـر حقیقت همان »آلتیا« اسـت و آلتیا نیز همان »عدم اسـتتار« اسـت )آیـدی: 95( و اگر امری 
كـه صحیـح اسـت، حـدی از حقیقـت را دارد ولـی نه همـه ی حقیقـت را، بنابرایـن برای دسـتیابی به 
خصلـت انتولوژیـكال تكنولـوژی )حقیقت تكنولـوژی( باید از امـر صحیح به امر حقیقـی فرا رویم؛ 
 از هسـتنده به سـوی هسـتی امكان پذیر 

ً
ایـن فـرا روی امـا همچنـان كه شـیوه هایدگر اسـت، منحصرا

اسـت، یـا بـه عبارتـی »امـر انتولوژیـک تنهـا از طریـق امـر انتیک قابـل  درک اسـت.« )همـان: 96( 
آیـدی نظریـه ی حقیقـت یـا خصلـت انتولوژیـكال تكنولـوژی را بـا نقـل جملـه ای از خـود هایدگر، 

 بحران رابطه ی انسان با 
تکنولوژی در پی ظهور پاندمی 

کووید 1۹، وارد مرحله ی 
جدیدی شده است و این 

مرحله جدید، نتایج معناداری 
برای ایده و نهاد دانشگاه به 

بار آورده است. تکنولوژی 
در این مرحله، بسیاری از 
حوزه های زندگی انسان، 

از جمله زندگی دانشگاهی 
 تحت تأثیر قرار 

ً
او را عمیقا

داده است و در حوزه هایی 
نظیر آموزش، مسائل به کلی 
نوظهوری را پدید آورده است.
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روشـن می گردانـد: »تكنولـوژی یـک نحو انكشـاف اسـت. تكنولـوژی در قلمرویی حضـور می یابد 
كـه انكشـاف و عـدم اسـتتار در آن رخ می دهـد، قلمـروی كـه آلتیـا؛ حقیقـت در آن رخ می نمایـد.« 

)98 )همان: 
آیـدی معتقـد اسـت كـه مراحـل پدیدارشناسـی هایدگر در مـورد تكنولـوژی )از سـطح انتیک به 
سـطح انتولوژیـكال( در سـه مرحلـه اتفـاق می افتد: »1( نخسـت سـویه ی نوئماتیک )جهـان( ظاهر 
و تعریـف یـا توصیـف می شـود ... یعنـی در این جملـه هایدگر كه »ماهیـت تكنولـوژی جدید، خود 
را در امـری نشـان می دهـد كـه مـا آن را گشـتل می خوانیـم«، »گشـتل نیز نحوی اسـت كه امـر واقع، 
خـود را همچون منبع ذخیره منكشـف می كند.«؛ 2( سـپس پرسـش مربوط به نسـبت بـا این ماهیت 
مطـرح می شـود، یعنـی سـویه نوئتیـک »مـا بـه پرسـش از تكنولـوژی پرداختیـم تا نسـبت خـود را با 
آن ماهیـت روشـن گردانیـم«؛ 3( در مرحلـه ی سـوم این نسـبت – نسـبت خـود با ماهیـت تكنولوژی 
– این گونـه توضیـح داده می شـود كـه »واكنـش آدمـی بـه ماهیـت تكنولـوژی بـه همـان نحوی اسـت 
كـه گشـتل ظهـور می كنـد.« )همـان: 108(. به عبارت دیگـر، هایدگـر می خواهـد بگویـد كـه برقرار 
سـاختن رابطـه و نسـبت بـا تكنولـوژی، نسـبتی انتولوژیـكال اسـت. در پـس برقـرار سـاختن چنیـن 
 امری مبهم اسـت و 

ً
 امـری خنثی نیسـت، ثانیا

ً
رابطـه ای اسـت كـه مـا درمی یابیم كه تكنولـوژی »اوال

 امری اسـرارآمیز اسـت.« )همـان: 109(
ً
ثالثا

سـؤال ایـن اسـت كـه چـه عناصـری در تكنولـوژی جدیـد وجـود دارد كـه هایدگـر آن عناصر را 
نگران كننـده می خوانـد؟ پاسـخ های هایدگـر درخـور تأمـل اسـت. او گرچـه تأكیـد می كنـد كـه 
وجـه مشـترک هـر دو نـوع تكنولوژی قدیـم و جدیـد، همان انكشـاف یا كشـف حجاب اسـت. ولی 
ویژگی هایـی بـرای تكنولـوژی جدید برمی شـمارد كه آن را از نوع قدیم آن متفاوت می سـازد. نخسـت 
اینكـه، برخـاف تكنولـوژی قدیـم كه در آن انكشـاف طـی فراینـِد »فرا-آوردن«)پوئیسـیس( سـامان 
می یافـت، كشـف حجـاب در تكنولوژی جدیـد همراه با نوعی تعرض اسـت، تعرضی كـه طبیعت را 
در مقابـل ایـن اجبـار قرار می دهـد كه تأمین كننده انـرژی باشـد. دوم اینكه، تعرض خود را به اشـكال 
مختلـف »درافتـادن«، »انضبـاط بخشـیدن« و »منبـع الیـزال« نشـان می دهـد. سـوم اینكـه، فاعل و 

عامـل این انكشـاف تعرض آمیِز بشـر اسـت.

انتولوژی تکنولوژی در برابر انتیک آن: سرنخ هایی قرن بیست و یکمی
پیش تـر خطـوط اصلـی میراث مانـدگار هایدگر در فلسـفه ورزی پیرامـون تكنولوژی فهرسـت وار بیان 
شـود؛ آن میـراث امـا بایـد در پرتو تحـوالت جدیـد تكنولوژیک مورد بازاندیشـی قرار گیـرد. حقیقت 
ایـن اسـت كـه تـا پیـش از ظهـور پاندمـی كوویـد 19، نه فقـط هایدگـر بلكـه هیچ یـک از متفكـران 
متأخـر غربـی پیش بینـی نكرده بودنـد و نمی توانسـتند بكنند كه ویروسـی كوچک ولـی پرخطر بتواند 
لحظـه ای تاریخـی در توسـعه تكنولـوژی و سـلطه بیشـتر آن بر فرهنگ خلـق كند.  لحظـه ای كه آغاز 
ورود بـه عصـری دیگر، عصـر پساانسـانگرایی، با محوریـت تكنولوژی باشـد. اكنون امـا كمتر بتوان 
تردیـد كـرد كـه تكنولوژی هـا بشـر را وارد مرحلـه ای كرده انـد كـه در آن محوریـت نـه با انسـان كه با 
ماشـین اسـت. در حقیقـت، عـدم توفیـق كوتاه مدت علـوم پزشـكی در پیدا كـردن راهی فـوری برای 
مقابلـه بـا كوویـد 19 و در نتیجـه آن انزوای اجباری بشـر در پسـتوی خانه هـا این فرصـت بی بدیل را 
بـرای تكنولـوژی فراهم آورد كه وارد شـود و تـا اطاع ثانوی میـدان دار مدیریت زندگی انسـان گردد و 
عصـری كـه می تـوان آن را عصر ماشـین )بـه هر دو معنـای لغوی و فلسـفی( نامید، سـاماندهی كند.
وقتـی تشـخیص داده شـد كـه راه حـل  درمانـی آنـی و عاجلـی بـرای كوویـد 19 وجـود نـدارد، 
تكنولـوژی بـه كمـک بشـر آمد تـا راهـی بـرای خـروج او از تنهایی و انـزوا بیابـد. در چنین شـرایطی 

حقیقت این است که تا پیش 
از ظهور پاندمی کووید 1۹، 

نه فقط هایدگر بلکه هیچ یک 
از متفکران متأخر غربی 
پیش بینی نکرده بودند و 
نمی توانستند بکنند که 

ویروسی کوچک ولی پرخطر 
بتواند لحظه ای تاریخی در 
توسعه تکنولوژی و سلطه 
بیشتر آن بر فرهنگ خلق 

کند.  لحظه ای که آغاز 
ورود به عصری دیگر، عصر 
پساانسانگرایی، با محوریت 

تکنولوژی باشد. 
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بـود كـه هم وابسـتگی بشـر، در همه حوزه هـا، از سـرگرمی تا آموزش، به تكنولوژی بیشـتر شـد و هم 
دانشـمندان عرصـه تكنولوژی فرصتـی پیش روی خود دیدند كه از فرصت مهیا شـده نهایت اسـتفاده 
را ببرنـد و بـه سـمت تحقق اهدافـی كه روزگار درازی در سـر داشـتند، حركـت كنند. در شـرایطی كه 
اكثـر مشـاغل كوچـک و بـزرگ در بسـیاری از حوزه هـا صدمه دیـده بودنـد، تكنولوژی هـای ارتباطی 
روزبـه روز بـر مخاطـب و نیـز درآمـد خـود افزودنـد. تكنولـوژی زووم فقـط در فصـل چهـارم سـال 
2020، چیـزی حـدود 3300 درصد رشـد درآمد داشـت. كمپانی اپل در 31 جـوالی 2020 عنوان 
مهم تریـن جایـگاه تكنولوژی هـای ارتباطـی در طـول تاریـخ بشـر را از آن خـود كـرد. درآمـد آمازون 
در طـول دوره یک سـاله اول شـیوع پاندمـی كوویـد 19 دو برابـر شـد. مخاطبان فیس بوک سـاالنه 12 
ربـز در آگوسـت 2020 اعام 

ُ
درصـد افزایـش یافـت و بـه رقـم نجومـی 1.7 بیلیون رسـید. مجلـه ف

كـرد كـه جفـری پرسـتون ِبیـزوس، مؤسـس و مدیرعامـل آمـازون، نخسـتین ثروتمندی اسـت كه در 
كـره زمیـن بـه ثروت افسـانه ای 200 بیلیـون دالر آمریكا دسـت یافته اسـت. پس از او بیـل گیتس، با 

)Lamola,2020:9( .ثـروت 116 بیلیـون دالر آمریـكا قـرار دارد
 در سـال 2020 برایـان دوِمیـن )Brian Dumaine( كتـاب بسـیار پرنفـوذی درباره فلسـفه زندگی 
بیـزوس منتشـر كـرد و ایـن عنـوان را بـه آن داد: چگونـه آمـازون در حـال تغییـر زندگی هایمان اسـت 
و كمپانی هـای بـزرگ از آنچـه می آموزنـد. كتـاب در صـدد نشـان دادن ایـن واقعیـت بود كـه چگونه 
بـازی درونـی تكنولوژی هـای هوش مصنوعی و روان شناسـی اجتماعی بشـر فرایند سـلطه تكنولوژی 
بـر فرهنـگ را پیـش می برنـد. فصلـی از كتـاب، ایـن عنـوان تكان دهنـده را برای خـود انتخـاب كرده 
 Dumaine 2020, 43-60 in( .بـود: مـا بـه خـدا مـا بـاور داریـم، بقیـه همـه بایـد داده گـرد آورنـد
Lamola, 2020:9 (. ایـن شـواهد و شـواهد پرشـمار دیگـر نشـان می دهـد كـه جهـان مـا بـه جهانی 

 تكنولوژیـک در حـال تغییر اسـت. جهانی كـه سـاكنان آن دیگر شـهروندانی بـا اراده و اختیار 
ً
كامـا

آزاد نیسـتند. مـا در ایـن جهـان به جـای سـیتی زن بـا دیجیتی زن هایـی)digitzens( مواجه هسـتیم كه 
توسـط تكنولـوژی هدایـت و راهبری می شـوند. انـدازه رشـد تكنولوژی امـروزه به حدی اسـت كه از 
آن به عنـوان چهارمیـن انقـاب صنعتـی نـام برده می شـود. فراتـر از آن اما ایـن موقعیت برای ماشـین 
ایجـاد شـد كـه بگویـد »انسـان ها در آسـیب و خطـر هسـتند، ماشـین ها ولـی نـه«. گاه حتـی ادعـا 
كرده انـد كـه كوویـد 19 بـرای تكنولوژی هـای هـوش مصنوعـی ایـن فرصـت را مهیـا كرده اسـت كه 
برنامه هـای از پیـش آماده شـده خود را سـرعت بخشـند. این سـرعت بخشـی سـبب شـده اسـت كه 
متفكـران ایـن ایـده را پیش بگذارند كه بشـریت با ظهور پدیـده كووید 19 و پاسـخ تكنولوژی ها به آن 

وقتی تشخیص داده شد که 
راه حل  درمانی آنی و عاجلی 
برای کووید 1۹ وجود ندارد، 
تکنولوژی به کمک بشر آمد 

تا راهی برای خروج او از 
تنهایی و انزوا بیابد. در چنین 
شرایطی بود که هم وابستگی 

بشر، در همه حوزه ها، از 
سرگرمی تا آموزش، به 

تکنولوژی بیشتر شد و هم 
دانشمندان عرصه تکنولوژی 
فرصتی پیش روی خود دیدند 
که از فرصت مهیا شده نهایت 

استفاده را ببرند و به سمت 
تحقق اهدافی که روزگار 

درازی در سر داشتند، حرکت 
کنند.
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 Mbembe 2017,( .از مرحله تراانسـان گرایی عبور كرده اسـت و وارد دوره پساانسـانگرایی شده اسـت
)  21–24 in Lamola,2020:5

مسـئله پساانسـان گرایی امـا تـا آنجا كه به فلسـفه مربوط اسـت، امر جدیدی نیسـت. در فلسـفه، 
ماهیـت و معنـای زندگـی بشـر در عصـر مـدرن و انسـان گرایی ایـن عصـر مـورد مطالعه جـدی قرار 
گرفتـه اسـت. از نیچـه تـا فوكـو مسـئله انسان شناسـی فلسـفی به شـیوه های مختلـف و بـا رویكردی 
 انتقـادی بـه مباحثی مانند انسـان گرایی، ضـد انسـان گرایی، تراانسـان گرایی و پساانسـان گرایی 

ً
كامـا

گـره خورده اسـت. در قرن بیسـت و یكـم، فیلسـوفانی مانند فرنانـدو )2019/2013( بحـث كرده اند 
كـه امكانـات تكنولوژیكی بایـد در جهت ارتقاء توانایی های شـناختی و بیولوژیكی بشـر به كار گرفته 
شـوند و مصنوعـات بی جان همچـون ربات ها همچون انسـان ها باید مورد مطالعات هستی شناسـانه 
قـرار گیرنـد و نقـش و جایـگاه اجتماعی آن هـا هم مورد توجـه قرار گیرد. بـا در نظر گرفتـن این نكات 

اسـت كه گاه از »پایان دوره بشـر« و »پساانسـان گرایی فلسـفی« سـخن گفته می شـود.
اگـر ایـن بصیـرت هایدگر را بپذیریم كه پرسـش از وجود باید با پرسـش از تكنولـوژی پیوند یابد، 
آنـگاه بایـد اونتولوژی تكنولـوژی را در برابر انتیک آن قرار دهیم. اگر چنین شـود باید پساانسـان گرایی 
تكنولوژیكـی را نوعـی بیمـاری تفكـر فلسـفی تلقـی كنیـم و بـا اذعان بـه اینكـه چنین رویكـردی به 
لحـاظ هستی شناسـانه در بحران اسـت، چاره ای بـرای آن بیندیشـیم. جیمز بریدل می نویسـد: اگر ما 
ندانیـم كـه پیچیدگی های تكنولوژیـک چگونـه كار می كنند، نظام هـای تكنولوژیک چگونـه از درون 
بـه هـم وابسـته اند و چگونه سیسـتم ها در هم تأثیـر می گذارند، بـه موجوداتـی فاقد تـوان در درون آن 
تبدیل می شـویم و به سـادگی توسـط نخبـگان خودخواه و مؤسسـات غیرانسـانی تكنولوژیـک بلعیده 
 با روشـی عجیب به بـرده خود 

ً
خواهیـم شـد. چـرا كـه تكنولوژی هـا مصرف كنندگان خـود را عمدتـا

تبدیـل می كننـد. آنچـه از این رو، مورد نیاز اسـت، فهـم كلی تكنولوژی نیسـت، بلكه سـواد راه یافتن 
)3-2 :2018 ,Bridle( .به سـازوكارهای پیچیده آن اسـت

سـال ها پیش فیلسـوف فرانسـوی، لوئی آلتوسـر، بحـث كرده بود كـه حتی یک دانشـجوی تاریخ 
فلسـفه هـم می دانـد كه همه انقاب ها در تفكر فلسـفی غرب در پی كشـفیات علمی رخ  داده اسـت. 
افاطونی گـری به طـور مثـال پـس از كشـفیات در ریاضیـات بـود كـه رخ داد. همچنـان كـه فلسـفه 
 .)Althusser 1972, 167 in Lamola, 2020:12( .دكارتـی پـس از كشـفیات در فیزیـک اتفـاق افتـاد
اگر چنین باشـد، پرسـش این اسـت كه در پی تكنولوژی هـای ارتباطی – اطاعاتـی و هوش مصنوعی 
مـا بایـد منتظـر چه نوع انقابی در فلسـفه باشـیم؟ آیا بایـد نومیدانه اسـتقرار عصر پساانسـان گرایی و 
صورت بنـدی معرفت شـناختی جدیـدی از ماهیت انسـان را چنان انقابی در فلسـفه بدانیـم؟ این آیا 
همـان انقاب انسان شناسـی فلسـفی اسـت كه مـا در پی سـلطه تكنولوژی شـاهد آن هسـتیم و باید 
آن را صورت بنـدی كنیـم؟ آیـا امـكان درافكنـدن طرحـی بدیـل بـرای نجات از سـلطه تكنولـوژی در 
درون تكنولـوژی وجـود دارد؟ آیـا همچنـان می توانیم به مضمون ایـن كام هولدرلین امیدوار باشـیم 
كـه »هـر جـا كـه خطر هسـت، نجاتی نیـز هسـت)نیروی منجـی نیـز می بالـد(. این ها پرسـش های 
كانـی از تكنولـوژی هسـتند كه پیـش روی ما قـرار دارد كه باید بدان ها اندیشـید. آنچه در این مسـیر 
اهمیـت دارد نفس اندیشـیدن اسـت و نه ادعای در دسـت داشـتن راه حل  ها آنی و عاجـل برای خروج 

از بحران هایـی كـه تكنولـوژی ایجاد كرده اسـت.

تکنولوژی و موج پنجم دانشگاه
مراحـل یـا امـواج تحول تاریخی دانشـگاه به شـیوه های مختلف صورت بندی شـده اسـت. یكـی از آن 
صورت بندی ها این اسـت كه دانشـگاه در موج اول )در دوره قرون وسـطی( در خدمت دین بوده اسـت؛ 

اگر این بصیرت هایدگر 
را بپذیریم که پرسش از 
وجود باید با پرسش از 

تکنولوژی پیوند یابد، آنگاه 
باید اونتولوژی تکنولوژی 
را در برابر انتیک آن قرار 
دهیم. اگر چنین شود باید 

پساانسان گرایی تکنولوژیکی 
را نوعی بیماری تفکر فلسفی 
تلقی کنیم و با اذعان به اینکه 

چنین رویکردی به لحاظ 
هستی شناسانه در بحران 

است، چاره ای برای آن 
بیندیشیم. 
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در مـوج دوم و بـا شـكل گیری دولت- ملـت در قرن هفدهم، به خدمـت دولت در آمده اسـت؛ در موج 
سـوم و هم زمان با شـكل گیری ایده آلیسـم فلسـفی در قرن نوزدهم، دانشـگاه به خدمت حقیقت درآمده 
اسـت؛ و در نهایـت در مـوج چهـارم و هم زمان با عصر اقتصادگرایی اسـت كه دانشـگاه بـه خدمت فرد 
و منافـع او درآمـده اسـت. مطابـق این صورت بنـدی، نماد موج اول، دانشـگاه پاریس اسـت؛ نماد موج 
دوم، دانشـگاه هاله اسـت؛ نماد دانشـگاه موج سـوم، دانشگاه برلین اسـت؛ و نماد دانشگاه موج چهارم، 
دانشـگاه فینكس اسـت.  ظهور كوویـد 19 و تحوالتی كه در پـی آن رخ داد را اما باید آغاز موج پنجم در 
تاریـخ تحـوالت دانشـگاه دانسـت. دو فراز مهم ایـن موج را می توان گسـترش وب سـایت از دهه 1990 
و پیـرو آن گسـترش بی وقفـه فضای آنایـن و آموزش دیجیتال، از یک سـو و نشـر آنایـن و خاتمه یافتن 

سـلطه كتاب ها و آثار چاپی از سـوی دیگر دانسـت.
پژوهشـگری می نویسـد وقتـی در آمـازون كتاب هـای معرفی شـده دربـاره مسـائل دانشـگاهی را 
جسـتجو می كنیـم، بـا بیـش از سـیصد كتاب بـا عنـوان بحـران برمی خوریم كـه جنبه هـای مختلف 
 بی اهمیت 

ً
بحـران در دانشـگاه و نهادهـای آموزشـی را بررسـی كرده انـد. خود این داده سـاده و ظاهـرا

نشـان می دهـد كـه آمـوزش، معرفـت و بحـران درهم آمیختـه شـده اند. گرچـه مورخـان بـه یادمـان 
می آورنـد كـه حضـور بحران هـای فرهنگـی امـر جدیـدی نیسـت، ولـی بحرانی كـه دانشـگاه در پی 
شـیوع پاندمـی كوویـد 19 بـا آن مواجـه شـده اسـت، به كلـی بـا سـایر بحران هـای قبلـی متفـاوت 
اسـت. آمـوزش آناین در بسـترهایی نظیـر زووم تغییری بنیادی در امر آموزش دانشـگاهی محسـوب 
می شـود. دانشـگاهی كـه بـرای مدتی مدیـد بر آمـوزش حضوری، بـا تمام مشـتقات آن تأكیـد كرده 
بـود، اینـک خـود را بـا شـرایطی مواجـه دیده اسـت كـه مواجهـه چهره بـه چهـره و زنـده در آن وجود 
نـدارد. ایـن به آن معناسـت كه دسـت كم در این شـرایط دانشـگاه برتـری و انحصار خود را از دسـت 
داده اسـت و در دسـترس همـگان قـرار گرفته اسـت، به گونـه ای كه امروزه حتـی گاه از دانشـگاه زووم 

و دانشـگاه یوتـوب سـخن می گویند.
 كوویـد 19، بـه اشـكال مختلـف بحران هایـی كـه دانشـگاه بـا آن درگیر بوده اسـت را بـه صحنه 
آورده اسـت و چـون چنیـن اسـت نمی تـوان آن را تـا آنجـا كه به مسـئله دانشـگاه مربوط اسـت، فقط 
یـک پاندمـی و یـا ویروسـی در كنار ویروس هـای دیگر دانسـت. بلكه بایـد ظهور این بـای نوظهور 
را آغـاز مـوج پنجم دانشـگاه قلمداد كرد. چـه بخواهیم، چـه نخواهیم آموزش دیجیتال امروزه سـنگ 
بنای نظام دانشـگاهی شـده اسـت و خود را رسـمیت بخشـیده اسـت. بی توجهی یا كم توجهی به این 
پدیـده، چیـزی از اهمیت آن نمی كاهد. بلكه فقط سـبب می شـود كه اندیشـیدن پیرامـون راه حل  های 
كـه ممكـن اسـت در جهت خـروج بحران هـای ناشـی از سـلطه تكنولوژی بـر فرهنگ و بر دانشـگاه 
وجـود دارد را بـه تعویـق افكنـد. بـا این همـه، بایـد تأكیـد كرد كـه امـروزه راهـی خـارج از نظام های 
تكنولوژیـک آمـوزش بـرای غلبه بـر مصائبش وجود ندارد. راهی اگر قرار اسـت جسـتجو شـود و باید 
جسـتجو شـود راه »از میـان« اسـت. تكنولـوژی امـروزه حداقـل دسترسـی بـه دو حـوزه از حوزه های 
مهـم زندگـی بشـر را تسـهیل كرده اسـت. نخسـت آگاهـی یافتـن از زندگـی و لحظـات مردمانی كه 
آنـان را می شناسـیم و سـپس آگاهـی یافتن از جهانـی كه در آن زندگـی می كنیم. با در نظر داشـتن این 

مواهـب اسـت كه باید بـه نتایج منفـی و گاه مخربش اندیشـید.
گرچـه در فضـای دیجیتـال اطاعـات علمـی بـا اطاعـات غیرعلمـی و اطاعـات ضـد علمی 
درهم آمیختـه می شـوند و بـه عرصـه عمومـی عرضـه می شـوند، ولـی فضـای مذكـور فرصت هایـی 
هـم فراهـم كرده اسـت. فرصتـی نظیر آنچـه در یونان باسـتان و آگـورای آن فراهم بـود: فضای گفتگو 
و پرسشـگری. پرسـش بنابرایـن این اسـت كـه در پی ایـن تحوالت چه دانشـگاهی در افق قـرار گرفته 
كادمیای سـقراطی و دانشـگاه مـدرن دارند؟ به نظر  اسـت و این دانشـگاه جدیـد، چه تفاوت هایی با آ

 کووید 1۹، به اشکال مختلف 
بحران هایی که دانشگاه با آن 
درگیر بوده است را به صحنه 

آورده است و چون چنین 
است نمی توان آن را تا آنجا 
که به مسئله دانشگاه مربوط 
است، فقط یک پاندمی و یا 

ویروسی در کنار ویروس های 
دیگر دانست. بلکه باید ظهور 
این بالی نوظهور را آغاز موج 

پنجم دانشگاه قلمداد کرد. 
چه بخواهیم، چه نخواهیم 

آموزش دیجیتال امروزه 
سنگ بنای نظام دانشگاهی 
شده است و خود را رسمیت 

بخشیده است.
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می رسـد كـه از تاریخ دانشـگاه كه همـواره هم نهـادی اجتماعی بوده اسـت و هم نهـادی تخصصی، 
بتـوان درس هایـی بـرای دانشـگاهی كـه در راه اسـت و در راه بایـد باشـد، بركشـید. پرسـش هایی كـه 
امـروزه مطرح اسـت، این اسـت: معنـای حقیقی آموختن و یاد دادن چیسـت؟ چه چیز نهاد دانشـگاه 
را از سـایر نهادهـای آموزشـی مجـازی متمایـز می كنـد؟ تردیـدی وجـود نـدارد كـه در وضعیـت 
پسـاكرونایی، هر وضعیتی كه باشـد، بازگشـت به دانشـگاه به معنای پیشـاكرونایی آن محال اسـت و 
چـون چنیـن اسـت، پرداختن به دانشـگاه و آمـوزش مجـازی، آن گونه كه امـروزه جریان دارد، مسـئله 
فـردا و آینـده هـم هسـت. امروزه برخـاف دوره های پیشـین، نـه آموزش در انحصار دانشـگاه اسـت 
و نـه تولیـد معرفـت. نهادهـای موازی پرشـماری بـه وجـود آمده اند كه انحصـار دانشـگاه در آموزش 
و تولیـد معرفـت را بـه چالـش كشـیده اند. تـا آن حد كه گاه دانشـگاه ها مجبور شـده اند اصـول دیرین 
خـود را كنـار بگذارنـد و با این پدیده هـای نوظهور بـه رقابت بپردازنـد. در نتیجه امروزه دانشـگاهیان 
نمی تواننـد خـود را تولیدكننـدگان انحصـاری معرفـت بدانند، )میلـر، 2016: 155( بلكه شایسـته تر 
آن اسـت كـه خـود را دغدغه مندانـی بداننـد كـه در صدد یافتـن راهی برای خـروج بحران های ناشـی 

از سـلطه تكنولـوژی بر فرهنگ هسـتند.
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امروزه برخالف دوره های 
پیشین، نه آموزش در 

انحصار دانشگاه است و 
نه تولید معرفت. نهادهای 
موازی پرشماری به وجود 

آمده اند که انحصار دانشگاه 
در آموزش و تولید معرفت 
را به چالش کشیده اند. تا 
آن حد که گاه دانشگاه ها 

مجبور شده اند اصول دیرین 
خود را کنار بگذارند و با این 
پدیده های نوظهور به رقابت 

بپردازند. در نتیجه امروزه 
دانشگاهیان نمی توانند خود 
را تولیدکنندگان انحصاری 

معرفت بدانند. 



فیلسوفان كاسیک قرن نوزده و نیمه نخست قرن بیستم بر اساس نگاهی كه به سوژه و قدرت آفرینندگی آن داشتند، مایل بودند دانشگاه را 

نهادی مستقل از دیگر نهادها درنظر بگیرند با ساختار و منطق فعالیتی متمایز و ویژه. آن ها از استقال دانشگاه سخن گفته و حقیقت را دغدغه 

دانشگاه اعام داشته اند؛ نهادی متولی حقیقت با خردی بزرگتر از هر خرد دیگر. برای آن ها دولت و جامعه و بازار هم باید بر اساس اهداف 

و برنامه ها و منطق فعالیت ویژه خود با دانشگاه مرتبط شوند به این نحو كه از دانش تولید شده راستین و پاكی كه درون برج های دانشگاهی 

و پشت دیوارهای برافراشته آن، كه برای جلوگیری از مداخله نهادهای قدرت بیرونی سر به آسمان كشیده  شده، استفاده كنند. بدین نحو كه 

ابتدا دانش راستین در دانشگاه كشف می شود و سپس نهادهای بیرونی باید از این دانش استفاده كنند. در اینجا بیش از همه با تمایزها سروكار 

داریم؛ تمایز دانشگاه از غیردانشگاه، تمایزی كه بخش انكارناپذیر سوژه و تفكر مدرن است. 

شاید قبل از دكارت، بیكن بود كه سعی كرد با تفكیک و دسته بندی موانع تفكِر معطوف به كشف حقیقت، بنیان های تمایزگذاری مدرن 

را بنا نهد. پس از او، دكارت با عرضه روش چهار مرحله ای خود، كه برگرفته از چهار عمل اصلی ریاضیات است، به تمایز رسیدن را شاخصه 

تفكِر معتبر بشری در زمانه جدید اعام داشت. پس از او افراد بسیاری در این راه گام برداشتند؛ از مالبرانش و جان الک تا هیوم و باركلی. با 

این  همه هیچ كس به اندازه كانت نتوانست تصویر بزرگ و دقیقی از تمایزگذاری را به مثابه راه و معیار تفكر انسان مدرن از انسان سنتی تبیین 

كند. او نخست علم را از اخاق تفكیک كرد و هر دو را از مفاهیم متافیزیكی پیشین كه چون طناب هایی پرواز را از آن ها گرفته بود، آزاد كرد. 

امکان فهم فرهنگی دانشگاه آینده در پرتو هویت سیال جهانی

دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ▪
 ▪ mahoozi.reza@gmail.com

رضا ماحوزی  ▪
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 فیزیک نیوتنی، فلسفه را از محصورات فیزیک بطلمیوسی 
ً
او با تبیین مبانی فلسفی علوم جدید خصوصا

آزاد كرد تا انسان جدید، جهان را به گونه دیگری ببیند و درک كند و بسازد. همین انسان برای زیستن در 

دنیای مطلوب و اخاقی آینده می بایست از خرد خودآیینش استفاده كند و قاعده های اخاقی و رفتاری و 

حقوقی متعددی را در مشاركت با دیگران- اعم از دیگران ملی و جهانی- وضع كند تا بتواند ایده پیشرفت 

را محقق كند. همین انسان از ساحتی دیگر، انسانی است زیباشناس و ذی ذوق. او عاوه  بر زیبایی های 

طبیعی و هنری آزاد، از فرهنگ متعالی و شكوه انسانی و تمدن عقانی جدید لذت می برد و تعالی و 

واالیی را در همین زندگی محقق می كند. او از اصول دموكراسِی خودوضع كرده، حراست می كند و 

نمی گذارد اصول و ارزش های غیربشرِی مغایر با عقل و امیال بشری بر اصول اخاقی جهانی و بینابشری 

پیشی گیرد. او از دین عقانی ای كه بشریت ذیل اصول پیشینی عقانی خود بدان دست یافته،  استفاده 

می كند تا راه را بر افراط های قشریون بی عقل و ضدعقل ببندد. 

كانت پس از این تمایزگذاری، گام واپسین یعنی تألیف این حوزه ها را در دستور كار خود قرار می دهد 

تا هر یک از این عرصه ها همچون جزیره هایی بی ارتباط جلوه نكنند؛ الگویی از تألیف كه ابتدا در نقد 

قوه حكم- برای برقراری ارتباط میان قوای ذهن و نقدهای سه گانه )ببینید ماحوزی، 1398(- و سپس 

در رساله نزاع دانشكده ها معرفی شده است. او در رساله نزاع دانشكده ها، نخست بر اساس منطق تمایز، 

دانشگاه را از غیر دانشگاه تفكیک كرده و سپس درون خود دانشگاه، دانشكده های برتر و مادون را از هم 

تفكیک می كند تا كارویژه های هر كدام را به صورت دقیق مشخص كند. برای او هر یک از سه دانشكده 

برتر چه از جهت تربیت فارغ التحصیان متخصص و چه از جهت تبیین و تأمین خواسته های دولت و 

كلیسا و جامعه، به نظام های قدرت سیاسی و دینی و اجتماعی بیرون از دانشگاه تعهد دارند. اما آن ها 

باید به خود علم و تحقیق هم تعهد داشته باشند. برای این كار، كانت بر اساس منطق تألیف، آن ها را در 

هویتی متفاوت- كه تا پیش از این در دانشگاه های اروپا سابقه نداشت- متصور ساخته است. آن ها باید 

هویتی متشكل از رابطه دانشكده ها با یكدیگر را ذیل طرح تنها دانشكده آزاد یا همان دانشكده مادون یعنی 

دانشكده فلسفه، حاصل آورند. این هویِت تركیبی، چیزی است كه نهاد دانشگاه را متمایز از سایر نهادهای 

سیاسی و دینی و اقتصادی و اجتماعی كه هر كدام منطق فعالیتی ویژه دارند، متصور می سازد. همان 

الگویی كه متفكران كاسیک دانشگاه در قرن نوزده و نیمه نخست قرن بیستم بدان اهتمامی تمام داشتند و 

شمایل قدرتمندی از آن همچنان در دانشگاه های سراسر جهان، حتی بعد از موج ایده دانشگاه آمریكایی 

در دهه های پس از جنگ جهانی دوم- كه بر مسئولیت اجتماعی دانشگاه و ارتباط دانشگاه و جامعه تأكید 

دارد- دیده می شود.

در این الگوی دانشگاهی، انسان سوژه ای است خاق و آینده نگر، با آرزوهایی بزرگ است و دانشگاهی 

كه باید این آرزوها را ترسیم، تبیین و در نهایت به كمک فناوری های سخت و نرم، محقق سازد. در همین 

دو سده، بسیاری از نهادهای اجتماعی معطوف به رفاه، پیشرفت، سامت، اقتدار و امنیت در سطح 

جهانی و ملی شكل گرفته است؛ هرچند تنازع همین نهادها بسیاری از جنگ های بزرگ و كوچک را نیز 

در همین بازه موجب شده است. تغییر چهره زمین در نتیجه رشد علوم و فناوری های جدید، رشد فرهنگ 

كادمیک در سطح بسیار زیاد و  معطوف به اخاق و رفاه و سعادت دنیوی، رشد تعامات فرهنگی و آ

در نهایت تاش جمیع جهانیان برای ریشه كنی فقر و فساد و بی سوادی- با همه توفیق ها و شكست های 

نسبی آن- از جمله دستاوردهایی است كه سوبژكتیویسم جدید بدان ها دست یافته و خود را از انسان های 

 بر همین سیاق و مدار انجام خواهد 
ً
پیشین متمایز ساخته است. اما آیا فهم و تغییر دنیای آینده نیز دقیقا

شد یا آنكه آدمیان راه دیگری را متصور خواهند شد؟ برای پاسخ به این پرسش باید دید دنیای فن آوری 

 فن آوری های ارتباطی آتی چگونه جامعه و انسانی را برخواهند ساخت. آیا انسان خردمند فعلی، 
ً
خصوصا

تغییر چهره زمین در نتیجه 
رشد علوم و فناوری های 

جدید، رشد فرهنگ معطوف 
به اخالق و رفاه و سعادت 

دنیوی، رشد تعامالت فرهنگی 
و آکادمیک در سطح بسیار 

زیاد و در نهایت تالش جمیع 
جهانیان برای ریشه کنی فقر 
و فساد و بی سوادی- با همه 

توفیق ها و شکست های نسبی 
آن- از جمله دستاوردهایی 

است که سوبژکتیویسم جدید 
بدان ها دست یافته و خود را 
از انسان های پیشین متمایز 

ساخته است. 
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با مختصات مدرن آن، بقایی در آینده خواهد داشت یا خیر؟ آیا در دانشگاه های آینده، دانشگاه همچنان 

منطق فعالیت مستقلی خواهد داشت و می تواند هویت متمایزی برای خود تعریف كند؟آیا دانشگاه های 

آینده ادامه دانشگاه های اجتماعی آمریكایی خواهند بود و همچنان شركت های اقتصادی و تجاری تعیین 

كننده رشته ها و محتوا و جهت پژوهش ها خواهد بود یا آنكه مسیر فعالیت و محتوای آموزشی و پژوهشی 

و رفتاری دانشگاه ها و دانشگاهیان متفاوت خواهد شد؟

نگارنده در چندین نوشتار منتشر شده در مجات و مجموعه مقاالت، سعی كرده زوایای انقاب 

آن یعنی هوش مصنوعی، كان داده ها، تحلیل های هوشمند  اركان تشكیل دهنده  صنعتی چهارم و 

 در عرصه 
ً
داده ای و شبكه های ارتباطی قدرتمندی كه در آینده نزدیک هرگونه رابطه  و اقتداری را خصوصا

آموزش عالی تحت تأثیر قرار می دهند به بحث بگذارد و بر اساس نوع متفاوت محتوای آموزشی و 

پژوهشی و كنش كنشگران دانشگاهی در دانشگاه و با بیرون دانشگاه- در سطح بینادانشگاهی و دانشگاه 

و غیردانشگاه- تصویری مجمل از آن ها به دست دهد )به عنوان مثال رجوع كنید به ماحوزی، 1400الف 

و ماحوزی، 1400ب و ماحوزی، 1399الف و ماحوزی، 1399ب(. آنچه در این نوشتار، متفاوت از 

نوشتارهای مورد اشاره مورد تأكید است، سویه جدیدی از رابطه انسان با فن آوری هوشمند آتی است. 

رابطه ای كه انسان را از هویت كاسیک پیشینی كه همینک در آن سیر می كند خارج كرده و شمایل 

 از 
ً
متفاوتی از این انسان را- متفاوت از انسان سوبژكتیو مدرن- برمی نماید. به این معنا، دراینجا ما صرفا

تأثیر فن آوری های هوشمند آتی در جریان انقاب صنعتی چهارم بر نهادهای آموزش عالی و سیستم های 

آموزشی و فن آوری های سخت سخن نمی گوییم، بلكه به موازات آن و بلكه بیش از آن، از زمینه بسیار 

گسترده ای سخن می گوییم كه انسان تحول یافته آتی نیز درون همان شبكه، هویتی متفاوت یافته و به 

گونه ای دیگرگون فكر و عمل می كند. از این منظر است كه درباره فهم فرهنگی دانشگاه در ایران آینده در 

پرتو تحوالت تكنولوژیک آتی سخن خواهیم گفت.

برای عرضه چنین فهمی باید این را در نظر داشته باشیم كه دانشگاه های آینده در نتیجه تحوالت 

فن آورانه آتی- كه نشانه های آن از همینک آشكار شده است- از كاركرد و ساختار دانشگاه های كاسیک 

كانتی و آمریكایی فاصله می گیرند زیرا قوام دانشگاه های كاسیک فوق الذكر بر تمایزهای نهادی ای چون 

دولت و دیانت و اقتصاد و جامعه و دانشگاه مبتنی است، حال آنكه چنین تمایزهایی در آینده نزدیک 

موجودیتی نخواهند داشت. این موضوع به طریق اولی در مورد انسان آتی هم صدق می كند. چنین انسانی 

بیش از هر تصوری مصداق واقعی هویت چهل تكه فاقد سوژه مستقل است. باید توجه داشت كه ما 

هویت چهل تكه را نه در معنای كاسیک این واژه كه مرحوم شایگان از آن یاد كرده است، بلكه در معنایی 

متفاوت كه ناظر بر داشتن هویت در عین بی هویتی است، مورد استفاده قرار داده ایم. ما از انسانی سخن 

نمی گوییم كه بخشی از هویتش شرقی و بخشی دیگر غربی و بخشی هندی و بخشی آلمانی و بخشی 

مسلمان و بخشی بودایی و غیره است. چنین انسانی مصداق سخن موالنا نیست كه نیمی اش زفرغانه 

 از چنین انسان 
ً
و نیمی اش زهندوستان، و نیمی اش ز آب و گل و نیمی اش زجان و دل باشد. نه اساسا

چهل تكه ای سخن نمی گوییم هرچند این واقعیت تاریخی تمام انسان ها بوده و هست، هر قدر هم كه بر 

این اصرار شود كه اصالت های آریایی یا عربی یا مسلمان یا ژرمن و غیره واقعیت دارند. 

ما از انسانی سخن می گوییم كه آگاهانه و ناآگاهانه در شبكه روابط سایبری بی پایان جهانی زندگی 

می كند؛ روابطی كه اصلی ترین خصیصه آن سیالیت و شبكه سازی های مستمر در تعامل میان دنیای وب 

و دنیای عینیت فیزیكی است. این انسان در متن جامعه ارتباطِی هوشمند درون شبكه زندگی می كند؛ 

جامعه ای كه متعلق به هیچ سرزمینی در معنای مصطلح شناخته شده با مرزهای معین سیاسی نیست. این 

 در معنای شناخته شده 
ً
جامعه بسیار متفاوت از جامعه های توصیف شده در جامعه شناسی است. اساسا

ما از انسانی سخن می گوییم 
که آگاهانه و ناآگاهانه در 

شبکه روابط سایبری بی پایان 
جهانی زندگی می کند؛ روابطی 

که اصلی ترین خصیصه آن 
سیالیت و شبکه سازی های 

مستمر در تعامل میان دنیای 
وب و دنیای عینیت فیزیکی 

است. این انسان در متن 
جامعه ارتباطِی هوشمند 

درون شبکه زندگی می کند؛ 
جامعه ای که متعلق به هیچ 
سرزمینی در معنای مصطلح 

شناخته شده با مرزهای 
معین سیاسی نیست. این 

جامعه بسیار متفاوت از 
جامعه های توصیف شده در 

جامعه شناسی است. 
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و به رسمیت رسیده، جامعه شبكه ای آتی كه هویتی فراسرزمینی و فرازمینی 

دارد، جامعه به حساب نمی آید. درون این جامعه، انسان معانی مورد نیاز 

ابزارها و مفاهیم و واژگان خود را در شبكه جهانی یا همان شبكه سیال معانی 

به دست می آورد و لذا در هیچ معنای محّصِل ذی ذاتی- در صورت وجود- 

مستقر نمی شود و سكنا نمی گزیند. چنین انسانی، سوژه ای در مقابل دیگر 

 
ً
اساسا انسان،  این  نیست.  فراوان  ابژه های  مقابل  در  یا سوژه ای  و  سوژه ها 

سوژه- در معنای شناخته شده نیست تا به تنهایی و یا با مشورت دیگران 

بیندیشد و تأمات خود را در هیئت فن آوری عینیت بخشد. 

سوژگی به مثابه مفهوم و واقعیتی بحث انگیز در فلسفه و جامعه شناسی 

 مبتنی بر تفكیک كاسیک میان سوژه )ذهن( با دیگر 
ً
و روان شناسی، ابتدائا

هستنده ها اعم از دیگر سوژه ها و یا ابژه های متعدد است. از سوی دیگر، این 

مفهوم و واقعیت مفروض مقتضی شناخت متعلق شناسایی توسط ذهن )سوژه( 

است. این درحالی است كه در دنیای آتی، هر این دو فرض مردود است. باید 

توجه داشت كه انكار دو شرط فوق  به معنای همسویی جریان آتی با ردیه های 

روان شناسی فرویدی و یا داروینیستی و ماركسیستی و یا حتی فوكویی از فقدان 

سوژه آزاد و مختار نیست. سخن بر سر این نیست كه سوژه در دنیای آتی فاقد 

اختیار است و فعالیت های عقلی و فكری آن تابع اقتضائات مغزی و مادی و 

گفتمانی است. این رویكردها در نهایت وجود سوژه- در تمایز با ابژه- را به 

رسمیت می شناسند و تنها درباره علل اندیشه و تفكر و اختیاری و یا عقانی 

نبودن آن سخن می گویند و رأی خود را در مقابل عقل گرایان و ایده آلیست ها پیش 

می نهند. سخن در اینجا بر انحال سوژه در شبكه داده ها و معانی است؛ خواه 

سوژه را مختار و معقول درنظر بگیریم و خواه آن را بی اراده و مادی.

به این معنا، انسان در شبكه ارتباطی آینده، واحدی مستقل از شبكه ای 

كه در آن زندگی می كند و فكر و رفتار و روابط خود را در آن معنا می كند و 

عرضه می دارد، نیست. رابطه او با شبكه از سنخ رابطه سوژه )فرد( با جامعه 

اینجا هویتی  او خود شبكه است. شبكه در  نیست.  ابژه های طبیعی  یا  و 

مستقل از انسان های برسازنده آن و فن آوری ها و داده های هوشمند متكثر 

و كانی كه سیاستگذاری و معناآفرینی می كنند و در سطح گسترده ای در 

سراسر كره زمین و حتی ماورای زمین روابط را به صورت دائمی و بی پایان 

تغییر می دهند، نیست. به عبارت دیگر، آدمیان درون شبكه ای گردبادوار سیر 

 از 
ً
می كنند؛ شبكه ای كه هیچ نقطه ثابت و كانون محوری ای ندارد و دائما

فضایی به فضای دیگر سیر می كند و در هیچ لحظه ای از تأمل و تفكر، به مثابه 

امری متمایز و محصل به چنگ نمی آید. در این شبكه گردبادوار، انسان ها و 

نهادها و دولت ها و بازارها و اندیشه های تاریخی و اسطوره ای و علمی و دینی 

و آیینی و فرهنگی و نظامی و قضایی و فن آوری و غیره در سطحی بین المللی 

 در بطِن بی بطِن یكدیگر نفوذ می كنند و بی آنكه الیه و پرده ای 
ً
و جهانی دائما

را از موج ورود خود بی تأثیر بگذارند، زمینه را برای تولد هویت های جدید 

 خود را در هیئت نهادهای جدید با 
ً
فراهم می كنند؛ هویت هایی كه مصداقا
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كارویژه های جدید به نمایش می گذارند. در این نهادهای جدید، انسان و ربات و دستگاه های هوشمند، 

به گونه ای غیرقابل تمایز ایفای نقش می كنند. همكاری آن هابه گونه ای است كه نمی توان فكر و عمل 

حاصل آمده را منتسب به انسان و یا به ربات و دستگاه های هوشمند دانست. 

و  دانش ها  كننده  تولید   
ً
صرفا آن ها  كرد.  خواهند  فعالیت  فضایی  چنین  در  آینده  دانشگاه های 

فن آوری های آتی و یا مصرف كننده صرف آن فن آوری ها نخواهد بود. آن ها میزباِن بی خانه كنشگران 

دانشگاهی ای هستند كه برخاف انتظار، نمی توانند همچون سوژه های كانتی و یا سوژه دیگرپذیر و 

ارتباطی فعلی، درون مرزهای دانشگاه عمل كنند و از فرهیختگی خاص خود سخن بگویند. برای كانت، 

سوژه دانشگاهی باید بر اساس منطق ویژه دانشگاه و متمایز از منطق فعالیت دولت و نهاد دیانت و 

نهادهای اجتماعی و در نگاهی موسع تر، متمایز از منطق فعالیت نهادهای اقتصادی و نظامی عمل كند. 

برای كانت منطق ویژه دانشگاه، عمل بر اقتضای عقل جهت كشف حقیقت های بیشتر و تعلیم آن ها به 

دانشجویان برای تغییرات بنیادین در سطح جامعه- در معنای عام شامل دولت و جامعه و كلیسا و غیره- 

است. به این منظور، دانشگاه باید سوژه های خردمند و نقاد و حرفه ای در اختیار داشته باشد؛ سوژه هایی 

كه درون مرزها و دیوارهای دانشگاه هیچ نظریه و بنیادی را از تیررس نقادی های عقل محض خارج 

نمی كنند و بی ترس و هراس از مداخله نهادهای قدرت بیرونی به وظیفه اصلی خود كه همانا كشف 

حقیقت است، اهتمام می ورزند. به عقیده كانت، با اندكی حوصله و البته اطمینان، سود این تتبعات و 

نقادی ها به تمامی نهادهای بیرون دانشگاه می رسد. هرچند این تمایز بنیادین دانشگاه از غیردانشگاه، در 

الگوی دانشگاه آمریكایی و با خلیدن شركت های اقتصادی و تجاری و دولتی و نظامی به درون دانشگاه 

تا حد بسیار زیادی تعدیل شد، اما در واقع امر همچنان بر تمایز دانشگاه از غیردانشگاه تأكید داشت. 

این تأكید را می شود در نقدهایی كه بر الگوی دانشگاه آمریكایی و زندگی شبه انگلی دانشگاه در نتیجه 

بنگاه داری دانش ایراد شده است، مشاهده كرد. این نقدها همچنان خواهان بازگشت به الگوی كانتی و 

استقال سوبژكتیو دانشگاه از غیردانشگاه است؛ تمنایی كه در دانشگاه های آینده كه درون شبكه گردبادوار 

داده  های الكترونیكی فعالیت خواهند داشت، سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد. 

 عبارت »فهم فرهنگی دانشگاه های آینده«، اگر همچنان در 
ً
با این توضیحات می توان گفت اساسا

چارچوب رایج فعلی مورد  نظر بوده باشد، عبارتی نادرست است زیرا در آینده پیِش رو، واژه هایی چون 

ایران و آلمان و آمریكا و دانشگاه و دولت و بازار و مرز و مكان و زمان و انسان و فن آوری و غیره، به مثابه 

واژه هایی با معانی متمایز و مرزبندی های مفهومی مشخص، كه بتوان آن ها را به نحو متمایز موضوع 

شناخت سوژه قرار داد و سوژه آن ها را در طبقه بندی های مشخصی قرار دهد و علوم و فنون را حسب آن 

در این شبکه گردبادوار، 
انسان ها و نهادها و دولت ها و 
بازارها و اندیشه های تاریخی 
و اسطوره ای و علمی و دینی 
و آیینی و فرهنگی و نظامی و 
قضایی و فن آوری و غیره در 
سطحی بین المللی و جهانی 

 در بطِن بی بطِن یکدیگر 
ً
دائما

نفوذ می کنند و بی آنکه الیه و 
پرده ای را از موج ورود خود 

بی تأثیر بگذارند، زمینه را 
برای تولد هویت های جدید 

فراهم می کنند.
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طبقه بندی ها معین سازد، موجودیت و موضوعیت عینی و خارجی نخواهند داشت، زیرا نه سوژه مستقلی 

وجود دارد و نه ابژه مستقلی كه بتوان این دو را چنین مقابل هم گذاشت و با روش شناسی معینی- خواه 

پدیدارشناسانه كه با حیث التفاتی به بطن ابژه ها نظر داشته باشد و خواه پوزیتیویستی و یا هرمنوتیكی 

و یا رئالیستی و غیره- شناختی معتبر و نه حتی مطلق از آن ها به دست آورد. بنابراین، این واژه ها در 

دنیای شبكه ای و ارتباطی آینده، بیش از همه به مثابه اجزاء و هستنده های سیال در هویت ناپایدار و سیال 

هوشمند آتی موضوعیت خواهند داشت. 

به این معنا، بجای فهم فرهنگی دانشگاه های آینده ایران باید از فهم فرهنگی دانشگاه در آینده جهان 

سخن گفت؛ دانشگاهی كه استناد و استقراری بر زمینی معین ندارد و نمی تواند پیشاپیش از هویت و 

برنامه ثابت خود چیزی بگوید. این دانشگاه بیش از آنكه بر هویت متمایز خود تأكید داشته باشد، باید 

هویت سیال جهانی در دنیای هوشمند آتی را بشناسد و خود را درون آن هویت تعریِف موقتی كند. برای 

این كار ما به شدت نیازمند دانِش معطوف به شناسایی شبكه های ارتباطی دیجیتال و اركان تشكیل دهنده 

آن ها در میانه مناسبات علم و فن آوری و اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اجتماع و جنبش های هویتی و 

محیط زیستی و غیره هستیم. ما نمی توانیم چشم بسته و دست بسته حركت كنیم. این سیل دیر یا زود ما را 

با خود خواهد برد. دنیای ارتباطی هوشمند آتی به  زودی بر تمام جهان مسلط خواهد شد و با تسلط خود، 

هرگونه تحلیل كاسیكی را منتفی خواهد كرد. نسل ماهواره های فوق هوشمند آتی، در ارتباطی به هم 

پیوسته، زمین را به ماورای زمین متصل خواهند كرد و الگوی ارتباطات كاسیک زمینی را منتفی ساخته 

و الگویی فضایی از این ارتباطات را محقق خواهند ساخت. آن ها به زودی از فضای بیرون از محیط 

فضایی زمین برای طراحی شبكه های علمی و ارتباطی استفاده خواهند كرد و در همان فضای گسترده، 

نهادها و انسان ها و بازارها و هر آنچه آدمی با آن سروكار دارد را گرد هم می آورند تا گردبادی بسازند كه سر 

و ته آن همزمان روی زمین و در فضا است. در چنین گستره ای، دانشگاه های آینده با كنشگرانی بی سوژه 

و زیرساخت های هوشمند و متأثر از محیط پیرامون جهانی فعالیت خواهند كرد و دانشی كه خود رنگ 

و بوی شبكه داده ای دارد و مصرف كنندگانی كه همزمان خود الهام بخش این شبكه و توسعه دهنده آن 

هستند. برای این وضعیت، باید فلسفه دانشگاه دیگری نگاشت و دیگرگونه شكلی از تولید و توسعه علمی 

و فن آوری و استقال و ارتباط و حقیقت پژوهشی و مسئولیت اجتماعی و غیره را عرضه داشت.
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دانشگاه های آینده با 
کنشگرانی بی سوژه و 

زیرساخت های هوشمند 
و متأثر از محیط پیرامون 

جهانی فعالیت خواهند کرد 
و دانشی که خود رنگ و 

بوی شبکه داده ای دارد و 
مصرف کنندگانی که همزمان 
خود الهام بخش این شبکه 
و توسعه دهنده آن هستند. 

برای این وضعیت، باید 
فلسفه دانشگاه دیگری 

نگاشت و دیگرگونه شکلی 
از تولید و توسعه علمی و 

فن آوری و استقالل و ارتباط و 
حقیقت پژوهشی و مسئولیت 

اجتماعی و غیره را عرضه 
داشت.



ضرورت تحول فرهنگ دانشگاهی در فضای دیجیتال

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز و رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران ▪

 ▪ safavi@shirazu.ac.ir

مقدمه
بدون شک تحوالت ناشی از فناوری های جدید اطاعاتی و ارتباطی، و بویژه روندهای شتابناک دیجیتال در سال های اخیر، ابعاد مختلف 

علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و صنعتی جهان را تغییر داده است؛ به گونه ای كه سرعت این تغییرات و ماهیت آنها با هیچ یک از 

اتفاقات مشابه گذشته قابل مقایسه نیست. از این رو، بر آگاهان هر جامعه ای چه در جایگاه فردی و چه مدیریتی بایسته است كه همواره 

برای مواجه خردمندانه با این تغییرات مهیا و مترصد فرصت های گرانبهای آن باشند و هوشیار به اینكه، افراد و جوامع مستعضعف- فكری- 

فرهنگی و مدیریتی - برنامه  ای- روز به روز از قافله توسعه و تعالی جهان عقب تر خواهند ماند. پس باید دانست كه این تحوالت در كنار 

چالش ها، فرصت های جدیدی نیز برای مردم جهان ایجاد می نماید. باز به این علت است كه تمامی بخش های جامعه باید به هنگام و به 

قدر الزم در صدد درک این واقعیت ها برآیند و تمهیدات الزم برای استفاده از فرصت ها و رویارویی با چالش های آن فراهم كنند. با درک 

گاه ترین قشر جامعه، جهت گیر های تحقیقاتی و آموزشی و  چنین واقعیت آشكاری بایسته می نماید كه دانشگاه ها و دانشگاهیان به مثابه آ

مدیریتی خود را متناسب با این تحوالت و نیازهای آن سیاست گذاری و شكل  دهند. در این باره، بر دانشگاه فرض است با دو نگاه موازی، 

به بازنگری  و بازتعریف  رویكردهای سیاستی و مدیریتی و انتظام آهنگ و روند اقدامات اقدام و اهتمام كند: اول، نگاه به درون دانشگاه  و 

تعامات ملی و بین المللی آن و دوم، نگاه به بیرون دانشگاه و مسئولیت خدمت-رسانی به جوامع محلی، ملی و بین المللی. در این نوشتار 

ضمن اشاره به ابعادی از واقعیت ها و نیازهای پیش  روی نظام دانشگاهی كشور، موضوع تدوین سیاست ها و رویكردهای فرهنگی را از 

جنبه های مرتبط آن بحث و بررسی می نماییم.

سیدعلی اکبر صفوی ▪
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سیری در تحوالت تاریخی عصر دیجیتال
تاكنون،  در چند دهه گذشته  ارتباطات  و  فناوری های اطاعات  آثار  به  بسا ساده  و  كوتاه  نگاهی  با 

می توان به برخی اثرات اجتماعی و فرهنگی تحوالت دیجیتال پی برد. از جمله این ها كافی  است تنها 

به روند دگرگونی سرگرمی ها و بازی های كودكان در چند دهه كنونی توجه كنیم، كه چگونه در مقایسه 

با نوع بازی ها و سرگرمی های نسل ما در 40 تا 50 سال پیش، با چه تغییرات و تنوع و نوآوری های 

شگفت انگیزی روبرو شده است. گستره جغرافیایی شیوع این تغییرات چنان است كه نشانه های آن 

حتی در محدوده های محلی، در همسایگی منزل، در شهر، در كشور و در فضای بین المللی بخوبی 

قابل مشاهده است. در این باره، تنها كافی است مدت و ساعات فعالیت جوانان و نوجوانان با این 

سرگرمی های دیجیتال و حضور در شبكه های اینترنتی و نوع دسترسی آنان به اطاعات و یا شیوه یادگیری 

آن ها از یكدیگر را بنگرید تا از همین جا شكل گیری نسل دیجیتال را مشاهده  كنید: نسلی كه عمده وقت 

آن در فضای مجازی می گذرد؛ نسلی كه نزدیكترین یار و راهنمای خود را فضای مجازی می داند؛ 

نسلی كه به اینترنت و مطالب آن نسبت به یاران و همراهان حضوری در فضای فیزیكی بیشتر اعتماد 

می كند؛ نسلی كه عمده سواالت خود را از فضای مجازی می پرسد و عمده راهكارهای مورد نیاز خود 

را هم در همین فضای مجازی دنبال می كند. حال این را با میزان تبحر و فعالیت و شناخت و دیدگاه های 

اغلب مدیران و سیاست-گذاران كشور و سازمان های كلیدی مقایسه كنید. برای درک بهتر پیش بینی ها 

 )Prensky, 2001( و مفاهیم مرتبط با »بومی ها« و »مهاجرین« عصر دیجیتال به مقاله مارک پرینسكی

مراجعه شود و نیز بد نیست كه برای درک بهتر برخی ابعاد اجتماعی و اقتصادی و تولید در فضای 

بهتر شرایط  برای درک  اكنون  مراجعه شود.   )Scalabre, 2016( به انقاب چهارم صنعتی همچنین 

موجود و روند تحوالت پیش رو، مناسب است كه نگاهی به ترسیم های شكل 1 بیندازیم: در این شكل 

ارتباط شبكه ای بین فضای موجود اینترنت، فضای اینترنت اشیاء، فضای اینترنت خدمات، همراه با 

مولفه هایی چون شبكه های اجتماعی، شبكه های كسب و كار، كارخانه های هوشمند، ساختمان های 

هوشمند، شبكه های انرژی هوشمند و غیره، همه بر محور بستر سیستم های فیزیكی –سایبری )تركیبی 

از اجزای موجود در فضاهای فیزیكی واقعی، نرم افزارها و دوقلوهای دیجیتال و شبكه ها( به تصویر 

كشیده شده است. در ضرورت توجه به جزئیات این تصویر همچنین مناسب است كه جدای از توجه 

به پیچیدگی هر یک از این شبكه ها و مولفه ها، در پیچیدگی تركیبی حاصل از آن ها نیز اندكی تامل شود: 

 

شکل 1:  ارتباط شبکه ای بین فضای جدید انواع اینترنت و سایر مولفه های آن

تنها کافی است مدت و 
ساعات فعالیت جوانان و 

نوجوانان با این سرگرمی های 
دیجیتال و حضور در 

شبکه های اینترنتی و نوع 
دسترسی آنان به اطالعات 

و یا شیوه یادگیری آن ها 
از یکدیگر را بنگرید تا از 

همین جا شکل گیری نسل 
دیجیتال را مشاهده  کنید.
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در نگاهی دقیق تر به این تحوالت و جدیت توجه به بحث انقاب چهارم صنعتی- كه چندین 

سال است شروع و با سرعت در حال گسترش است- و اهمیت برخی ویژگی های مهم سیستم ها و 

دستگاه ها در این تحوالت، موارد زیر را نیز باید در نظر گرفت:

ـ قابلیت همكاری: توانایی دستگاه ها، ابزارها، سنسورها و افراد برای برقراری اتصال و ارتباطات با 

یكدیگر از طریق اینترنت اشیاء )IoT( یا اینترنت افراد )IoP(؛

ـ  شفافیت اطاعات: توانایی سیستم های اطاعاتی برای ایجاد یک كپی مجازی از دنیای فیزیكی 

با غنی-سازی مدل  سیستم های دیجیتالی با داده های سنسورها از طریق تجمیع داده های خام سنسورها 

برای تبدیل به اطاعات با ارزش باالتر؛

ـ  كمک های فنی: اول، توانایی سیستم های یاری رسان برای حمایت از انسان ها توسط تجمیع و 

تجسم اطاعات به صورت قابل فهم برای تصمیم گیری آگاهانه و حل مشكات فوری در كوتاه مدت. 

دوم، توانایی سیستم های فیزیكی سایبری برای حمایت از انسان ها از طریق انجام طیف وسیعی از 

وظایفی كه برای همكاران انسانی آن ها ناخوشایند، خسته كننده و یا ناامن باشد؛

ـ  تصمیمات نامتمركز: توانایی سیستم های فیزیكی سایبری برای تصمیم گیری متكی به  خود و تا 

سرحد امكان انجام وظایف بصورت خودكار- و در نتیجه، كاهش بارهای مدیریتی- و البته در موارد 

استثناء ناشی از تداخل ها یا اهداف متضاد، ارجاع وظایف به سطح باالتر تصمیم گیری.

 Social( و در كنار این موارد، ورود مفاهیم و اصطاحات جدیدی چون ماشین های اجتماعی

و   )Virtual Production( مجازی  تولید   ،)Smart Products( هوشمند  محصوالت   ،)Machines

خدمات هوشمند )Smart services( هم جالب توجه است. بدون شک همه این ها با  تغییر مدل های 

كسب و كار، مهارت های جدید ضروری، آموزش های متفاوت، قوانین جدید و بسیاری ابعاد دیگر 

همراه خواهند بود. ابعاد و مفاهیم مرتبط با شهرهای هوشمند و شهروندان دیجیتال و ویژگی های آن ها 

نیز در همین راستا قابل بررسی است. با مرور كوتاهی بر ابعاد مباحث فوق الذكر، اكنون بهتر می توان به 

جنبه های مباحث دانشگاهی و فرهنگ دانشگاهی متاثر از این تحوالت پرداخت.

تحوالت در فرهنگ و ماهیت دانشگاه های جهان  
بنا به آنچه گفته شد بر دانشگاه ها الزم است كه با دو نگاه موازی به برون و درون خود روند و آهنگ 

تحوالت را تا سر حد امكان مدیریت كنند. در رویكرد نگاه به برون، دانشگاه هایی بقا خواهند یافت كه 

با درک تحوالت پیش گفته برنامه های خدمت رسانی و نقش آفرینی خود را متحول نمایند. در عین حال، 

در نگاه به درون- با توجه به نوع و سرعت تحوالت و ضرورت نگاه به آینده - خروجی های دانشگاه ها 

باید از ویژگی ها و مهارت هایی به شرح زیر برخوردار باشد: 

- مدیریت دانش

- تفكر انتقادی / حل مسئله )خاقیت(

- مهارت های ارتباطی

- كار تیمی و انعطاف پذیری 

- مهارت های دیجیتال

- یادگیری مستقل و مادام العمر

- اخاق و مسئولیت

- توان فعالیت های بین رشته ای و چند فرهنگی 

بدیهی است كه این ویژگی ها جز در سایه تحوالت درونی دانشگاه ها حاصل نمی شود. از این رو، 

بحران کووید 1۹ در 
ایران و جهان تقریبا همه 

دانشگاه های جهان را بسوی 
استفاده گسترده از ابزارها و 
بسترهای الکترونیکی جهت 
آموزش از راه دور سوق داد. 

این حرکت از روی اجبار 
موجب شد شناخت و درک 

اغلب مدیران و اساتید فوق 
الذکر در مورد ظرفیت های 

آموزش و یادگیری 
الکترونیکی رشد خوبی 

داشته باشد، بنحوی که در 
نظرسنجی های همان نیم سال 
اول تحصیلی بیش از نیمی از 
اساتید و دانشجویان از ادامه 

بهره بردن از این ابزارها و 
رویکردها به-عنوان بخشی 

از ظرفیت های آموزشی و 
یادگیری در دوران پساکرونا 

ابراز رضایت می کنند.
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در نگاه به درون دانشگاه ها، نیاز به تحول تقریبا در همه ابعاد ابزاری، محتوایی، مدیریتی، نیروی انسانی 

و فرهنگ تعاملی با نگاه محلی، ملی و بین المللی وجود دارد. چنین ابعادی در كتاب " آسیب پذیر از 

ربات: آموزش عالی در عصر AI " به قلم یوسف عون، رئیس دانشگاه نورث وسترن آمریكا هم بخوبی 

بیان شده است )عون، 1398(. آنجا كه وی تأكید می كند كه برای باقی ماندن در جهان نوین مبتنی بر 

هوش مصنوعی و تحوالت دیجیتال، آموزش عالی نیازمند بازنگری قابل توجه در اهداف، زیست بوم، 

فرآیندهای یاددهی-یادگیری و نظام حكمرانی است. در این اشاره )Jyoti, Ritu & Sutherland, 2020( نیز 

به ویژگی های مؤسسات آموزشی عالی آینده اشاره می شود و گذار از آموزش مبتنی بر صرف انتقال دانش 

به سوی گسترش توانایی های ذهنی باالتر از قبیل نگرش انتقادی، روحیه ابتكار و خاقیت و روش های 

مبتنی بر همكاری تأكید می گردد. در این مقاله همچنین بر سه گونه سواد در آموزش نوین؛ مشتمل بر سواد 

داده ای، سواد فناورانه، و سواد مرتبط با تفكر سیستمی نقادانه و كار آفرینانه تأكید می گردد. گفتنی است كه 

بسیاری از ابعاد فوق همراه با ضرورت های همكاری بین كشورها، در اسناد تحوالت مرتبط با آموزش های 

مختلف از جمله برای اتحادیه اروپا )AI HLEG, 2019( بوضوح آمده است.

نگارنده این نوشتار نیز در مقاله ای )صفوی، سلیمی، و رئیسی، 1398( كه به تحلیل و پیش بینی 

تحوالت پیش روی آموزش عالی از دیدگاه تعدادی از دانشگاه های برتر جهان پرداخته است، به موارد 

مهمی از تحوالت پیش روی آموزش عالی اشاره كرده است و راه ها و روش های رویارویی و پاسخ گویی 

به آن ها را با تأكید بر آموزش و یادگیری الكترونیكی )صفوی، 1388( ارائه نموده است. در این باره، 

جدول شماره 1 نیز ابعاد این تحوالت را بیان می نماید. اكنون با توجه به نیازهای تحولی و سیاست ها 

بر  فرهنگ حاكم  و  و مدیریتی  به رویكردهای سیاستی  نگاهی   بینی های مطرح در جهان،  پیش  و 

دانشگاه های كشور می اندازیم.

ضرورت تغییرات در رویکردهای فرهنگی در دانشگاه های ایران 
اگر به رویكردها و مدل های آموزشی در جهان و تغییرات آن ها در یكصد سال گذشته توجه كنیم و 

با تحوالت فناوری مقایسه كنیم، نوعی لختی و محافظه كاری در برابر تغییر و تحول در ساختارهای 

آموزش عالی در جهان مشاهده می شود. این رفتارها در ایران حتی به شكلی غیر قابل دفاع تر جریان 

داشته است. مثال ساده این مسئله نوع نگاه به آموزش و یادگیری الكترونیكی در ایران در طول دو دهه 

گذشته است. رشد بسیار محدود این رویكردهای آموزشی ) به نسبت جمعیت دانشگاه های كشور( 

علیرغم تأكید بر تقویت آن در برنامه های پنج ساله، ناشی از ضعف دانش و درک پایین بسیاری از 

مدیران ستادی و دانشگاه ها و عدم پذیرش مطلوب )عمدتا بدلیل عدم شناخت و مقابله با تغییرات 

ایران و جهان تقریبا  نوآورانه( در بین بسیاری از اساتید دانشگاه ها بوده است. بحران كووید 19 در 

همه دانشگاه های جهان را بسوی استفاده گسترده از ابزارها و بسترهای الكترونیكی جهت آموزش از 

راه دور سوق داد. این حركت از روی اجبار موجب شد شناخت و درک اغلب مدیران و اساتید فوق 

الذكر در مورد ظرفیت های آموزش و یادگیری الكترونیكی رشد خوبی داشته باشد، بنحوی كه در 

نظرسنجی های همان نیم سال اول تحصیلی بیش از نیمی از اساتید و دانشجویان از ادامه بهره بردن از 

این ابزارها و رویكردها به-عنوان بخشی از ظرفیت های آموزشی و یادگیری در دوران پساكرونا ابراز 

رضایت می كنند. شورای گسترش آموزش عالی هم در اسفند 1399 نظام نامه جدید آموزش و یادگیری 

الكترونیكی را مصوب نمود كه طی آن به دانشگاه ها اجازه داد در دوران پساكرونا در صورت تمایل 

تا 50 درصد از آموزش های خود را در چنین بسترهایی ارائه كنند. از جمله بندهای مهم دیگر این 

نظامنامه جدید، امكان جذب دانشجوی خارجی بصورت كاما الكترونیكی و از راه دور می باشد. برای 

به دلیل نگاه های محدود و 
ناقص به فضای مجازی و 
دنیای تعامالت بین المللی، 

فاصله علمی و اجتماعی 
جامعه ایرانی و جامعه 

دانشگاهی آن با همتایان خود 
در سایر کشورها، بسیار عمیق 
و نگران کننده می شود. شاید 
نمونه ساده مشابه برای درک 
این پدیده، مقایسه فرهنگ 
محله ها و منازل مسکونی 

سنتی با فرهنگ مدرن 
آپارتمان نشینی آن هم در 

برج های بزرگ باشد.
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كسب اطاعات بیشتر در این باره می توان به وب سایت كارگروه آموزش عالی الكترونیكی وزارت عتف 

)https://elearning.msrt.ir ( مراجعه نمود.

جدول 1: دیدگاه تعدادی از دانشگاه های برتر جهان در باره تحوالت پیش روی آموزش عالی در سطح جهانی

دیدگاه نسبت به تحوالت پیش روی آموزش عالی در سطح جهانیدانشگاهردیف

تخصصی شدن علوماستنفورد،دوک پنسیلوانیا1

نیاز به انعطاف پذیری در حوزه دانش و آموزشپنسیلوانیا2

افزایش سرمایه گذاری در حوزه آموزش و تسهیل دسترسی به آنمیشیگان پنسیلوانیا ، دوک3

گسترش یادگیری برای فراگیران دارای پتانسیلپنسیلوانیا4

روند بین المللی شدن سیستم های دانشمیشیگان5

نیاز به حضور در عرصه های جهانی پاسخگویی برای كسب مزیت رقابتی پایدارجانز هاپكینز میشیگان6

ضرورت وجود یادگیری مادام العمرجانز هاپكینز7

انبوه منابع ناشناخته دانشجانز هاپكینز8

افزایش محدودیت زمانی و مكانیجانز هاپكینز9

ظهور رویكرد چندفرهنگیاستنفورد10

افزایش چالش ها در حرفه ها و مشاغلمیشیگان11

افزایش رقابت در عرصه علم و فناوریمیشیگان12

پیچیدگی  روزافزون جامعه جهانی و چالش های آنمیشیگان استنفورد13

كم رنگ شدن مرزهای دانشمیشیگان14

افزایش فرصت های حرفه ای در ارتباطات فرامرزیمیشیگان15

الزم است متوجه باشیم كه علیرغم تحوالت و پیشرفت های ارزشمندی كه در آموزش عالی جهان 

رخ داده است، هنوز بیشتر مدیران و اساتید دانشگاه های ایران از آشنایی كافی نسبت به ابعاد، رویكردها 

و ظرفیت های كامل آموزش و یادگیری الكترونیكی بی بهره اند و گویی به همین دلیل هم مخالفت ها و 

نقدهای پراكنده ای در مورد آموزش و یادگیری الكترونیكی به میان آمده و بر لزوم بازگشت هر چه سریعتر- 

علیرغم ریسک های خطرناک آن- به آموزش های معمول حضوری دانشگاه ها تأكید شده است. در واقع 

باید گفت آنچه هم اكنون پس از یک سال و نیم در دانشگاه های ما در حال اجر است اغلب بیشتر شبیه 

تدریس از راه دور است و نه رویكرد آموزش و یادگیری الكترونیكی كامل. با این مقدمه باید دید برای 

اجرای تحوالت ضروری در ابعاد فعالیت های دانشگاهی و رویكردهای استادان و محتواهای آموزشی، چه 

چالش ها و راهكارهایی می توان پیشنهاد كرد. نویسنده این مقاله با تكیه بر دو دهه تحقیقات و تجارب علمی 

و مدیریتی خود در سطح ملی و بین المللی در حوزه آموزش و یادگیری  الكترونیكی و سال ها عضویت و 

مدیریت در انجمن یادگیری ایران )http://elearningassociation.ir( و چندین سال مدیریت كارگروه 

آموزش عالی الكترونیكی وزارت عتف، نظرات زیر را مطرح می نماید:

1. فرهنگ مدیریتی دانشگاهی، نوع انتخاب مدیران دانشگاهی توسط ستاد وزارت و نیز درون 

دانشگاه ها به-شدت با ماهیت ضرورت های تحولی گفته شده در تناقض است و در این باره نیازمند 

درک بهتر موضوع و اقدامات قانونی و فرهنگی هستیم. در اینجا تأكید می شود كه اگر چه ممكن است 

علیرغم تحوالت و 
پیشرفت های ارزشمندی 

که در آموزش عالی جهان 
رخ داده است، هنوز بیشتر 

مدیران و اساتید دانشگاه های 
ایران از آشنایی کافی 

نسبت به ابعاد، رویکردها و 
ظرفیت های کامل آموزش 

و یادگیری الکترونیکی 
بی بهره اند و گویی به همین 

دلیل هم مخالفت ها و نقدهای 
پراکنده ای در مورد آموزش و 
یادگیری الکترونیکی به میان 

آمده و بر لزوم بازگشت هر چه 
سریعتر- علیرغم ریسک های 
خطرناک آن- به آموزش های 

معمول حضوری دانشگاه ها 
تأکید شده است. 
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كه حدود نیمی از مشكل موجود بعلت مقررات و ساختار مدیریتی كشور باشد، اما نیمی دیگر از آن 

یحتمل در اختیار مدیران ارشد كشور و دانشگاه ها است كه البته بنحو غالب جدیتی برای حل و فصل 

آن دیده نمی شود و البته كه این خود یک مشكل فرهنگی در فضای مدیریتی و دانشگاهی كشور است؛

تناسب  دلیل)عدم  به  هر  دانشگاه ها  استادان  اغلب  دانشجو پروری سنتی،  و  آموزش  فرهنگ   .2

مسئولیت ها با ابعاد معیشتی، ضعف مقررات ارتقای علمی و ...( با رویكرد آموزش سنتی راحت تر 

هستند و برای طی این مسیر تحولی، كه قطعا نیازمند تاش و زحمت بیشتر و بازنگری در محتواها و 

روش ها و رویكردهای سنتی كنونی است، تاش كافی نمی نمایند و از سویی اولویت چندانی برای به 

رسمیت شناختن حقوق عمده دانشجویان و اهمیت و ضرورت تحول در محتواها و روش های تربیتی 

و آموزشی آن ها به منظور كسب مهارت های مورد نیاز آینده قائل نمی شوند؛

3. فرهنگ مدیران سازمان های بیرون دانشگاه، بسیاری از مدیران سازمان های خارج از دانشگاه 

در شناخت ظرفیت های فناورانه و نوآورانه این رویكردهای آموزشی دچار ضعف بسیار هستند و به این 

دلیل در مسیر به  رسمیت شناختن این نوع روش های آموزشی و بكارگیری دانش آموختگان حاصل از این 

رویكردها، علیرغم وجود برخی قوانین حمایتی، مشكل تراشی می نمایند؛

4. فرهنگ كار تیمی و همكاری های بین سازمانی ملی و بین المللی و چند فرهنگی، بنا به هر 

دلیلی، مجموعه مدیران و اساتید دانشگاهی در انجام فعالیت ها و همكاری های تیمی و بین سازمانی 

این  از  نمونه ساده  است. یک  فرهنگی دچار ضعف جدی  یا چند  و  بین-المللی  و  ملی  در سطح 

مسئله عمومی، عدم موفقیت بسیار از حركت های جمعی برای به اشتراک گذاری محتواهای درسی 

اساتید  بین  علمی  همكاری های  كم  بسیار  آمار  دیگر،  نمونه  است.  كشور  مختلف  دانشگاه های 

دانشگاه های مختلف در راستای پروژه های ملی و بین المللی در مقایسه و نسبت با آمارهای دانشگاهی 

و وجود ظرفیت های موجود است. البته همه این ها را باید با توجه به واقعیت های ناشی از محدودیت ها 

و تحریم های بین المللی در نظر گرفت. اگرچه در چنین شرایطی نمونه های موفق متعددی نیز یافت 

می شوند، اما البته نسبت آن به جمعیت مورد نظر تقریبا نزدیک به صفر است.  بنابراین، جامعه ایرانی 

و جامعه دانشگاهی آن نیازمند بازنگری برخی باورهای سنتی خود در حوزه آموزش و یادگیری است و 

در این راستا درک اولویت آن، تخصیص هوشمندانه اعتبار مالی، وضع مقررات جدید و فرهنگ سازی 

نوین از جمله ضروریات است. پس باید همگان باور كنند كه:

- دانشجویان نسل حاضر و نسل آتی برخاسته های نسل دیجیتال هستند و تمهید بازارهای فناورانه 

آن ها یک ضرورت حتمی  برای  دیجیتال  بر فضای  مبتنی  تسهیل عملكردهای  و  ایجاد دسترسی  و 

محسوب می گردد؛ 

- میزان الكترونیكی بودن خدمات و فرآیندهای اداری موجود كشور چه از نظر نسل حاضر و 

چه از نظر ابعاد اقتصادی و بهره وری، رضایت بخش نیست. در حالی كه در بسیار از نقاط جهان این 

موضوعات سال ها قبل مهیا و هوشمندسازی آن ها نیز به میزان متناسبی تحقق یافته است، در كشور ما 

دیجیتالی شدن داده ها و اسناد و مكانیزه شدن فرآیندها هنوز در سطح چندان باالیی نیست؛

این  از  بزرگی  و بخش  است  دانش محور  دنیای  از ضرورت های  بین المللی  تعامات  امروزه   -

تعامات بر بستر فضای مجازی و دنیای دیجیتال انجام می شود كه فرهنگ و قوانین خاص خود را دارد. 

این در حالی است كه به دلیل نگاه های محدود و ناقص به فضای مجازی و دنیای تعامات بین المللی، 

فاصله علمی و اجتماعی جامعه ایرانی و جامعه دانشگاهی آن با همتایان خود در سایر كشورها، بسیار 

عمیق و نگران كننده می شود. شاید نمونه ساده مشابه برای درک این پدیده، مقایسه فرهنگ محله ها و 

منازل مسكونی سنتی با فرهنگ مدرن آپارتمان نشینی آن هم در برج های بزرگ باشد.

نوع انتخاب مدیران 
دانشگاهی توسط ستاد 

وزارت و نیز درون 
دانشگاه ها به شدت با ماهیت 

ضرورت های تحولی گفته 
شده در تناقض است و در این 
باره نیازمند درک بهتر موضوع 
و اقدامات قانونی و فرهنگی 

هستیم. 
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نتیجه گیری
در این مقاله به برخی ابعاد مرتبط با تحوالت دیجیتال و تبعات اجتماعی، علمی و فرهنگی آن اشاره 

گردید و به-طور ویژه متناسب با لزوم تحول در رویكردها و مدل های عملكرد دانشگاهی، به ابعاد 

ضروری  راستا  این  در  عین حال،  در  شد.  اشاره  دیجیتال  تحوالت  با  متناسب  فرهنگی  و  مدیریتی 

می نماید كه همگان برای یافتن پاسخ مناسب به سواالت زیر در سازمان ها و مدیریت های كان كشور 

و به ویژه فضاهای دانشگاهی اهتمام و تاش بیشتر نمایند:

- نیازهای آینده نظام ملی و دانشگاهی كشور كدام اند و دارای چه ابعادی هستند؟

- مدیران آینده باید از چه دانش و توانمندی  علمی و فنی و مهارتی و شخصیتی برخوردار باشند؟

- نظام دانشگاهی نیازمند چه روش های نوین آموزشی و تربیتی است؟

- زیر ساخت های اجرایی )فنی- سازمانی( نظام دانشگاهی چگونه باید باشد؟

-  جهت گیری سیاست ها و محتوای برنامه ها چگونه باید باشد؟

- اهداف و انتظارات نظام دانشگاهی كجا تعریف و تعیین شده اند؟

- سیاست ها و برنامه ها توسط چه كسانی و چگونه باید اجرا شوند؟

- تحوالت فرهنگی ضروری در مدیران و اساتید دانشگاهی چگونه باید حاصل شود؟
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امروزه تعامالت بین المللی 
از ضرورت های دنیای 

دانش محور است و بخش 
بزرگی از این تعامالت بر 

بستر فضای مجازی و دنیای 
دیجیتال انجام می شود که 

فرهنگ و قوانین خاص خود 
را دارد. این در حالی است 

که به دلیل نگاه های محدود 
و ناقص به فضای مجازی و 
دنیای تعامالت بین المللی، 

فاصله علمی و اجتماعی 
جامعه ایرانی و جامعه 

دانشگاهی آن با همتایان خود 
در سایر کشورها، بسیار عمیق 

و نگران کننده می شود. 
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مقدمه
كرد  تسریع  را  آینده  به  شكل دهی  سرعت  آنكه  ضمن  آن  آموزشی  و  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  گسترده  تبعات  و  كرونا  پاندمی 
)Galloway,2020(، نشان داد كه فرامرزی شدن بحران های بهداشتی آن را در كانون مسائل و موضوعات راهبردی و امنیتی جهان قرار 
داده است و كشورها به صورت جداگانه توان غلبه بر تبعات این بحران ها را ندارند. در پاندمی كرونا نه تنها سامت و امنیت تک تک 
افراد و جوامع، بلكه امنیت دولت ها و حتی امنیت بین المللی هم تحت تأثیر قرار گرفت. در واقع، همانطور كه پس از جنگ جهانی دوم، 
در واكنش به تحوالت و مسائل آن مقطع زمانی، صدها نهاد و سازمان بین المللی دولتی و غیر دولتی جدید با كاركردهای متنوع تاسیس 
گردید، در شرایط شیوع كرونا نیز متناسب با ضرورت های زیست بوم فضای مجازی، نقش و كاركرد روندها، بازیگران و سازمان های 

بین المللی دولتی و غیردولتی جهان متحول شد و بنحو فزاینده ای در مواجهه با استلزامات و نیازهای موجود، نقش آفرینی كردند.
كرونا، دنیای شكل گرفته به پشتوانه رشد عقانیت مدرن و سازگار با طبیعت فیزیكی-ذهنی انسان را به پایان رسانده و بر آن است كه 
مسیر جدیدی بر انسان  و اجتماع تحمیل كند و نظام ارزشی جدیدی را در ساحت علم و فناوری حاكم نماید. در شرایط جدید، گستره 
كاركردی فضای سایبری و مناسبات مجازی بسیار وسیع تر، آزادتر و بین المللی تر شده است و به همین نسبت محدودیت های فیزیكی 

پیشین، كم رنگ تر و كم نقش تر گشته اند. 
به هم  پیوستگی دنیا به موازات گسترش روند تكاملی فضای مجازی و در نتیحه رسوخ پذیری مرزهای سرزمینی و تزلزل حاكمیت 
مطلق دولت ها، موجب شده است كه هر فرد بتواند در فضای وب با حداقل امكانات به هر نقطه ای از جهان متصل شود و این خود 
امكان ظهور و برجسته شدن سطوح و ابعاد هویتی متفاوت و غیرسرزمینی را فراهم نموده است. نقش 90 درصدی بخش خصوصی 

زیست جهان مجازی، کرونا و  برساخت هویت بین المللی در 
فضای مناسبات دانشگاهی

دانشیار گروه آموزشی روابط بین الملل و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی ▪

 ▪ ghkarimi@khu.ac.ir

غالمرضا کریمی  ▪
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در شكل گیری فضای مناسبات مجازی، با به دنبال آوردن روند "قدرتمند شدن فرد"، به شكل گیری 
توسط  ضرورتا  كه  می انجامد  وفاداری  هایی  و  ایدئولوژی ها  مشترک،  روایت های  جدید،  روندهای 
دولت ها مدیریت و كنترل نمی شود. در این روند تحولی است كه  فضای مجازی بر بین المللی شدن 
بر ظهور هویت های فردی، گروهی و ملی  تأثیر فضای مجازی  تأثیر می گذارد. واكاوی  هویت ها 
نشان می دهد كه بر مبنای اصول و ارزش های جدید جهانی و بین  المللی شدن یادگیری ها، هویت ها 

به سمت فراملی شدن و شكل دادن شهروندی جهانی به پیش می روند. 
سوال اصلی مقاله این است كه چگونه زیست جهان مجازی، در شرایط كرونایی بر برساخت 
هویت بین المللی در فضای مناسبات دانشگاهی تأثیر می گذارد؟ فرضیه ای كه در این باره می توان 
مطرح كرد آن است كه »فضای مجازی عرصه ای برای نمایش انگاره ها و ارزش هایی فراملی است كه 
با افزایش تعامات و ارتباطات، و خلق ارزش های جدید، به بین المللی شدن هویت افراد و نخبگان 
و  لزومأ یک هویت سازمان یافته  این هویت جدید  البته  دانشگاهی در سطح جهانی می انجامد.« 
مسنجم نیست و بلكه می تواند به سرگشتگی هویتی)توانا و هاشمی اصل،1394: 23( نیز بینجامد، 
جامعه،  یک  افراد  تمامی  از  متشكل  ملی  هویت  آن  شاهد  ما  گذشته  مانند  به  دیگر  این حال،  با 
بازنمایی  نظریه  از  این مقاله  نیستیم. چارچوب نظری  یكپارچه  و  نظام سیاسی منسجم  تحت یک 
)representation(پست مدرن گرفته شده است. بر اساس این چارچوب، زیست فضای مجازی، 

محیطی برای یادگیری و فهم افراد، گروه ها و نخبگان برای شكل گیری هویت های فراملی است.

زیست فضای مجازی، کرونا و مناسبات دانشگاهی
بودن،  فرازمانی  بی مرزی،  بی مكانی،  ویژگی های  با  فراگیر  تكنولوژی  یک  منزله  به  مجازی  فضای 
صنعتی بودن محض، شفافیت و علنی بودن، سرعت و شتاب انتقال از این سوی دنیا به سوی دیگر، 
مواجه و همه حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده است. ابزار 
فضای مجازی بسیار گسترده و وسیع است و با بهره گیری از ابزار رسانه های اجتماعی، اینفوگرافی ها، 
الگوریتم ها و هوش مصنوعی به سرعت تأثیرگذار می شود. استفاده از داده های بزرگ؛ امكان رصد 
و  مختلف  جوامع  بر  متمركزشده  پیام های  توزیع  تأثیرگذار،  بازیگران  شناسایی  جدید،  تحوالت 
همچنین تغییر دستور كار)Agenda( بین المللی را ممكن می نماید. فضای مجازی و محیط اینترنت 
به بازیگران غیردولتی این امكان را می دهد تا بی آنكه هویت  آنان آشكار شود، منافع خود را پیش ببرند. 
با این حال به نظر می رسد كه فرایندهای اجتماعی ساری و جاری در جهان- به طور ویژه اینترنت 
و به طور كلی انقاب اطاعات- فضای مناسبات اجتماعی و علمی را در سطح دانشگاه ها تغییر 
داده است.  توسعه فناوری و ابزارهای جدید تعامل و ارتباط، روش های بدیعی را برای ایجاد تعامات 
اجتماعی در عصر دیجیتال به  وجود آورده است. همچنین در پی شیوع ویروس كرونا، نهاد آموزش 
عالی دستخوش دگرگونی ها و تغییرات عظیمی شده است به طوری كه با گذشت قریب به سه سال از 
شیوع كرونا و تعطیلی دانشگاه ها و برخط شدن كلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی، به مرور رفت و 
آمدها و گفت و گوهای چهره به چهره در فضای دانشگاه به شدت كاهش یافته است. ادامه این وضعیت 
نقش ها و كاركردهای سنتی دانشگاه از جمله اهمیت مكان و فضای فیزیكی آن را تضعیف نموده 

است.)حسینی مقدم، 1399: 183(
   گرچه زمانی سیاست جهانی در اختیار و ید قدرت جمع كوچكی از كشورهای برتر دنیا بود، 
به  بازیگران متعددی را  یافته كه  به گونه ای توسعه  اما زیست فضای مجازی، طی چند دهه گذشته 
میان آورده است و سطح شفافیت آن به نسبت قابل ماحظه ای افزایش یافته است. واقعیات جدید 
نشان می دهد كه دیگر مانند گذشته، دیپلمات های حرفه ای یا همان كاركنان وزارت   خارجه كشورها، 

کرونا، دنیای شکل گرفته 
به پشتوانه رشد عقالنیت 
مدرن و سازگار با طبیعت 
فیزیکی-ذهنی انسان را 
به پایان رسانده و بر آن 

است که مسیر جدیدی بر 
انسان  و اجتماع تحمیل کند 
و نظام ارزشی جدیدی را در 
ساحت علم و فناوری حاکم 

نماید. در شرایط جدید، 
گستره کارکردی فضای 

سایبری و مناسبات مجازی 
بسیار وسیع تر، آزادتر و 

بین المللی تر شده است و به 
همین نسبت محدودیت های 
فیزیکی پیشین، کم رنگ تر و 

کم نقش تر گشته اند. 
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تنها بازیگران و فعاالن مایشاء تعامات و ارتباطات بین المللی نیستند، بلكه بازیگران جدیدی نظیر 
تغییرات  وقوع  دیگر،  به عبارت  برخوردارند.  تعیین كننده-ای  اهمیت  از  نیز  نخبگان  و  دانشگاهیان 
مختلف در زیست فضای مجازی، به شركت های بین المللی، بازرگانان، اصحاب و فعاالن رسانه ها، 
دانشگاهیان، نمایندگان سازمان های غیردولتی ملی و سازمان های بین المللی دولتی و در بعضی موارد 
به افراد مشهور)سلبریتی ها( و حتی مردم عادی امكان داده است تا به فعالیت در دامنه وسیعی از 
مسائل از قبیل سامت، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی، تجارت، ثبات نظام های مالی 

بین المللی، مهاجرت، جرم و جنایت و حقوق بشر، بپردازند. 
انقاب فناورانه ای كه ما در دهه های اخیر تجربه كرده ایم، تأثیری گسترده و همه جانبه بر ارزش ها، 
روندها و فرایندهای عرصه بین المللی داشته است. روندها و تحوالت دیجیتال اخیر، چنان تغییرات 
ژرفی را ایجاد كرده است كه ماهیت درونی مناسبات و تعامات بین المللی را نیز دچار دگردیسی 
مردم  و  حكومت  بین  را  اطاعات  انتقال  اصلی  وظیفه  سنتی  رسانه های  گذشته،  در  است.  نموده 
دریافت  برای  شهروندان  اصلی  محمل  اجتماعی  رسانه های  امروزه  حالی كه  در  داشتند،  عهده  بر 
اطاعات راجع به تحوالت واقع شده در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند. از 
این گذشته، امروزه فناوری های دیجیتال، توصیف مفهوم دیپلماسی عمومی را كه در آن گفت و گوهای 
سازنده و گفتمان های تعاملی در مركز توجه قرار می گیرد، در مقابِل پوشش های یک طرفه كه در گذشته 
معمول بود، شدت بخشیده است. مردمی كه گفت و گو با آن ها صورت می گیرد، نه تنها مصرف كننده، 
بلكه تولیدكننده محتوا در گفتگو هستند. دیپلماسی دیجیتال دارای مزیت های غیرقابل انكاری، از 
جمله اثربخشی به معنای قابلیت اثرگذاری بر بازیگران فعال و بهره وری بمعنای قابلیت اثرگذاری بر 

بسیاری از بازیگران، با صرف حداقل منابع و امكانات است.
در زیست جهان مجازی، به دلیل قرار گرفتن امكانات بی نظیر در اختیار بشر، و امكان اتصال هر 
فرد به هر نقطه ای از جهان با یک كلیک، فرد بسیار قدرتمند شده است و ابعاد هویتی او از سطح ملی 
فراتر رفته و غیرسرزمینی گشته و در قالب شهروندی جهانی خود را نشان داده است. اساسا فراملی 
شدن هویت ها در پرتو یادگیری های بین المللی شده ای است كه عمدتا در محیط دانشگاهی شكل 
می گیرد. چنانچه پیش تر گفته شد، در شرایط جدید دیگر هر كشور به تنهایی قادر به مواجهه و مقابله 
با مسائل و چالش های جاری كشورها و جوامع نیست بلكه به مرور، ساخت تصاویر ذهنی مشترک 
منطقه ای و جهانی در قبال مسائل و بحران ها، ضرورت پیدا می كند كه دانشگاهیان در ساخت این 

تصویر ذهنی مشترک جهانی بیشترین نقش را دارند.
اجتماعی،  اقتضائات  قالب  در  دانشگاهی،  فضای  در  آنها  تعامات  و  دانشجو  و  استاد  امروزه 
جدید  هویتی  بین المللی،  تعامات  پرتو  در  عمدتا  و  نیست  گذشته  دهه های  فرهنگی  و  سیاسی 
یافته است. عضو هیئت علمی دیگر صرفا رویكرد محلی و ملی ندارد، بلكه رویكرد جهانی پیدا 
كرده است و سرمایه اجتماعی كه تولید می كند با گذشته خیلی متفاوت شده است. عملكردش بر 
اساس میزان پاسخگویی به نیازهای محیط اطراف و بیرون از دانشگاه و تعاماتش در سطوح فراملی 
است. كوید 19 نقش خودكاری و خود تنظیمی استاد را در قالب نظمی جدید افزوده است و سبک 
زندگی دانشگاهی را به طرز قابل توجهی تغییر داده است كه عمده این تغییرات در بلندمدت از طریق 
همكاری های بین المللی امكان پذیر است. بدون شک زندگی علمی و دانشگاهی در شرایط جدید، 

نیازمند همكاری های چند جانبه بین المللی است. 
همه گیری كوید19 حیاتی بودن همكاری های بین المللی برای مقابله با چالش های بزرگ جامعه 
جهانی را نشان داد و محققان سراسر جهان را برای تولید واكسن كوید 19 متحد كرد كه در حال حاضر 
چندین همكاری فعال جهانی بین دانشگاهی در خصوص واكسن كرونا به نتیجه رسیده است. فراتر 

 وقوع تغییرات مختلف در 
زیست فضای مجازی، به 

شرکت های بین المللی، 
بازرگانان، اصحاب و فعاالن 

رسانه ها، دانشگاهیان، 
نمایندگان سازمان های 

غیردولتی ملی و سازمان های 
بین المللی دولتی و در 
بعضی موارد به افراد 

مشهور)سلبریتی ها( و حتی 
مردم عادی امکان داده است 
تا به فعالیت در دامنه وسیعی 

از مسائل از قبیل سالمت، 
محیط زیست، تغییرات 
اقلیمی، امنیت غذایی، 
تجارت، ثبات نظام های 

مالی بین المللی، مهاجرت، 
جرم و جنایت و حقوق بشر، 

بپردازند. 
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از مسئله دارو بارها ثابت شده است كه همكاری بین المللی برای تقویت نوآوری و رشد اقتصادی 
كشورهای ذینفع ضروری است. به عنوان نمونه، در سیر تحول مناسبات تجارت بین الملل، با آنكه 
ایاالت متحده و چین قریب به 50 سال پیش، روابط تجاری خود را آغاز نمودند، اما این روابط چنان 
زمینه را برای پیشرفت های برجسته فناوری هموار كرد كه اكنون مصرف كنندگان سراسر جهان هر 
روز از آن بهره مند می شوند. بنابراین دولت ها و دانشگاه ها باید سیاست هایی را تعقیب كنند كه در 
آن همكاری جهانی برجسته و به نفع بشریت باشد زیرا همكاری های بین المللی در همه زمینه های 

علمی، به نفع تولیدكنندگان و مصرف كنندگان در جای جای جهان است.
امروزه مواجهه سریع و هماهنگ بین المللی با حوادث و كان بحران ها به عنوان مسئله ای مهم 
و بنیادی برای تداوم حیات بشر تلقی می شود و وظیفه دانشگاهیان و نخبگان در این میان ارائه راه 
حل های مؤثر برای مواجهه و مدیریت این بحران هاست. از این رو، امروزه دیگر نمی توان با نگاهی 
ملی گرایانه و در قالب دایره های تنگ گذشته برنامه این مواجهه را به پیش برد و بلكه این امر نیازمند 
همكاری ها و تعامات گسترده بین المللی است. تجربه نسبتا ناموفق و دیرهنگام كشورمان در تولید 
واكسن كرونا نشان داد كه برای مواجهه با یک چالش عظیم بین المللی، نمی توان با حصار كشیدن 
به دور خود و بدون تعامات بین المللی به موفقیت چشم گیری دست پیدا كرد و چه بسا توهمات 
درونگرایانه و غیرمنطبق با روندهای جدید بین المللی و عدم حركت در بستر زیست فضای مجازی 
جهانی و عدم مبادله و تبادل اطاعات در سطح بین المللی ممكن است تا چند ماه بعد كه نتایج كار 
مشخص و مشهود گردد، مشروعیت و كارامدی نظام سیاسی را به خاطر عدم توجه به این ماحظات 
جدید، به شدت مخدوش و زیر سئوال ببرد و خسارات جیران ناپذیری در پی داشته باشد. بنابراین 
روندها و واقعیت های جدید بین المللی ایجاب می كند كه حكمرانی دموكراتیک و شفاف از طریق 
جدایی حوزه سیاسی)پولیتیک( از حوزه سیاست گذاری)پالیسی( در كشورها اعمال شود تا امكان 
كنترل و مدیریت بحران های مختلف نظیر كرونا فراهم شود.)بیدالله خانی، 1399( در واقع تجربه 
نوع حكمرانی و منطق توجه به روندها و تحوالت بین المللی نتایجی متفاوت را در پی داشته است. در 
برخی از كشورها نظیر تایوان، كره جنوبی، چین و تعدادی دیگر از كشورها كه رویكردهایی هماهنگ 
با روند تعاملی بین المللی در قبال بحران كرونا در پیش گرفتند، كمترین تلفات و خسارات به بار 
آمد. اما در برخی از كشورها نظیر ایران، به دلیل عدم توجه به روندهای جدید بین المللی، رویكرد 
با بحران كرونا موجب كاهش سطح ناكارآمدی حكومت، پایین آوردن اعتماد عمومی و  مواجهه 
كاهش شدید مشروعیت نظام سیاسی شد، كه البته دور ماندن دانشگاه های ایران از روندهای جدید 

بین المللی در كنار نگاه ایدئولوژیک به این گونه مسائل، در تشدید چنین وضعیتی مؤثر بود.
چنانكه گفته شد، امروزه برای مواجهه با چالش های ناشناخته جدید، ائتاف های بین المللی 
از  را  آن كشور  آن ها،  دانشمندان هر كشور در  جدیدی در حال شكل گیری است كه عدم شركت 
مرزهای دانش و روندهای جدید بین المللی دور می كند. نمونه مشهود در این باره ائتاف آموزش 
جهانی)The Global Education Coalition( بود كه توسط تعدادی از سازمان های بین المللی 
در  جهان  نیازهای  به  پاسخگویی  جهت  در  بین المللی  برجسته  شركت های  و  غیردولتی  و  دولتی 
شرایط كرونایی، بویژه در زمینه آموزش الكترونیكی ایجاد شد، كه توانست در جهت دهی و هدایت 

حركت ها و فعالیت ها و همچنین كمک های فنی و مالی بین المللی بسیار مؤثر باشد.

زیست فضای مجازی و هویت بین المللی دانشگاهی
تأثیرات فضای مجازی بر هویت را می توان در قالب مسائلی مانند تحول در روابط میان حكومت و 
شهروندان، رسوخ پذیری مرزهای سرزمینی و تزلزل حاكمیت مطلق دولت ها، دشوار شدن سانسور، 

در زیست جهان مجازی، به 
دلیل قرار گرفتن امکانات 
بی نظیر در اختیار بشر، و 
امکان اتصال هر فرد به 

هر نقطه ای از جهان با یک 
کلیک، فرد بسیار قدرتمند 
شده است و ابعاد هویتی 

او از سطح ملی فراتر رفته 
و غیرسرزمینی گشته و در 

قالب شهروندی جهانی خود 
را نشان داده است. اساسا 
فراملی شدن هویت ها در 

پرتو یادگیری های بین المللی 
شده ای است که عمدتا در 

محیط دانشگاهی شکل 
می گیرد.
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كاهش توان كنترل و انحصار دولت ها، برماشدن واقعیت های اجتماعی زیر پوست شهر و كشور، 
دستخوش تغییر شدن هویت های منسجم گذشته و انتخاب گزینه های متنوع در داخل و خارج كشور 
برای به چالش كشیده شدن هویت ملی، كنترل ناپذیری بسیاری از موجودیت های نوپدید در فضای 
مجازی توسط دولت ها، ظهور گروه ها و جنبش های فراملی سایبری با منافع و عائق مشترک و تحت 
حمایت افكار عمومی و حاكمان كشورهای دیگر بصورت مجازی، اهمیت یابی مشروعیت و كارامدی 
دولت ها به دلیل قدرت مانور باالی فضای مجازی، مشاهده نمود.)Reardon & Choucri, 2012(. در 
واقع هویت مجازی، هویتی شبكه ای است كه ساخت اجتماعی آن از طریق تعامات مجازی آناین 
صورت می گیرد. امروزه در پرتو شرایط جدید مجازی شدن و بین المللی شدن، بخشی از هویت 

اساتید و دانشجویان در قالب هویت جهانی برساخته می شود.
در پرتو زیست جهان مجازی، نقش دانشگاه ها از توجه صرف به مقوله های آموزشی و پژوهشی و 
حساسیت نسبت به محیط بیرون و پاسخگویی به آن)نورشاهی، 1399: 128(، به رقابت برای كسب 
سرمایه اجتماعی از طریق تبدیل موفقیت آمیز نرم ها و استانداردها به سطح حكمروایی جهانی، كسب 
مشروعیت و شهرت بین المللی، آینده نگری و فعال بودن در شبكه های علمی بین المللی تغییر یافته 
است، به طوری كه بخشی از قدرت و اعتبار كشورها به میزان برند بودن دانشگاه ها و شهرت بین المللی 

آن ها مربوط می شود.
آنچه مسلم است اینكه دیگر مانند گذشته فضای جدید مجازی توسط مقامات اجرایی كشورها 
قابل مدیریت و سیاست گذاری نیست. معنای این واقعیت تسلیم و انفعال نهادهای سیاست گذاری 
نیست بلكه گویای آن است كه سیاست گذاران باید با توجه به تحوالت جدید، امكان كنشگری فعال 
اساتید و دانشجویان را با توجه به واقعیت های كنونی ایران و جهان فراهم كنند. اگر در گذشته عمده 
تعامات بین المللی میان دو یا چند كشور بزرگ و قدرتمند برقرار بود، امروز در سایه تكنولوژی های 
نوین ارتباطی و گسترش فضای مجازی، روابط میان اتباع دو یا چند كشور یا رابطه میان یک كشور 
اتباع كشور دیگر، به شدت افزایش یافته است. رشد چشمگیر عامان غیردولتی نظیر شركت ها،  با 
سازمان های غیردولتی و جنبش های اجتماعی و افزایش مهاجرت و جابجایی اساتید و دانشجویان 
در كنار گسترش روابط تجاری و تسهیل امكانات مسافرت در طی دهه های گذشته، تراز تعامات 
بین المللی را فراتر از سطوح بین دولتی برده است. در سطح فرادولتی، سازمان-های غیردولتی نظیر 
گروه های حقوق بشر و محیط زیست با هدف ایجاد نهادها، رژیم ها و قوانینی كه فراتر از دولت ها 
عمل می كنند، گسترش یافته اند. همچنین ارتباطات میان فرهنگی كه پروسه ای از تغییر افكار و معانی 
بین مردمان فرهنگ های مختلف است، در ورای مرزها در حال گسترش است و حتی انسان هایی با 
فرهنگی كاما متفاوت می  توانند در هم ادغام شوند. همچنین روایت سازی پیرامون موضوعات جدید، 
"سیاست ائتافی" و "همبستگی فراملی" بین دانشگاهیان و نخبگان جوامع مختلف را افزایش می دهد.

در سال های اخیر، دانشگاهیان برای پیشبرد امور علمی خود، استفاده فزاینده ای از ابزار دیجیتالی 
كه در آن ارتباطات اجتماعِی بین افراد از اهمیت زیادی برخوردار است، كرده اند. ابزارهای دیجیتال 
فراگیر شده،  پیام های خود  تقویت  منظور  به  اجتماعی،  مهندسی شبكه های  بر  مبتنی  ریاضیات  و 
دانشگاهیان را درگیر گفتمانی كرده است كه هدف از آن شكل دادن به محیط جدیدی است كه در 
نتیجه تحوالت فناورانه در سطح فراملی ایجاد شده است. از این رو، دانشگاه ها در سراسر دنیا در 
تاش هستند كه خودشان را با چارچوب های عصر دیجیتال سازگار كنند و به همین دلیل، بسیاری از 
آن ها ناگزیر به استفاده از رسانه های اجتماعی و سایر ابزارهای دیجیتال و كانال های ارتباط و تعامل 
شده اند. با وجود این، میزان موفقیت دانشگاه ها در انطباق خود با واقعیت های در حال ظهور یكسان 
نیست و قابلیت تغییر دانشگاه ها تا حدی منوط به ساختارهای داخلی حمایت كننده و جذب و آموزش 

تجربه نسبتا ناموفق و 
دیرهنگام کشورمان در تولید 
واکسن کرونا نشان داد که 
برای مواجهه با یک چالش 

عظیم بین المللی، نمی توان با 
حصار کشیدن به دور خود و 
بدون تعامالت بین المللی به 
موفقیت چشم گیری دست 
پیدا کرد و چه بسا توهمات 
درونگرایانه و غیرمنطبق با 
روندهای جدید بین المللی و 
عدم حرکت در بستر زیست 
فضای مجازی جهانی و عدم 

مبادله و تبادل اطالعات در 
سطح بین المللی ممکن است 

تا چند ماه بعد که نتایج کار 
مشخص و مشهود گردد، 

مشروعیت و کارامدی نظام 
سیاسی را به خاطر عدم 
توجه به این مالحظات 

جدید، به شدت مخدوش و 
زیر سئوال ببرد و خسارات 

جیران ناپذیری در پی داشته 
باشد. 
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رهبران دیجیتاِل كارآمد است. در این بستر متحول برخی دانشگاه ها درگیر اقدامات نوآورانه در حوزه 
علم و فناوری هستند و نشست های مهم بین المللی برگزار می كنند تا دانش و مهارت های خود را با 
دانش و مهارت های كارآفرینان اجتماعی، متخصصان حوزه فناوری، روزنامه نگاران و تّجار به منظور 
نخبگان  و  دانشگاه ها  قوت  نقطه  این حال،  با  اما  نمایند.  تلفیق  بحران های موجود  و  حل چالش ها 
برجسته در عصر دیجیتال این است كه در پرتو زیست فضای مجازی، می توانند مسائل جهانی نوپدید 

را در دستوركار كنفرانس ها و  مجامع بین  المللی دولتی و غیردولتی قرار دهند. 
در فضای جدید، منطق و محتوای كسب اگاهی و كنش گری دانشجو و استاد تغییر یافته است 
و دانشجو مواد و محتوای و عمده نیازهای فضا و فعالیت فرهنگی و اجتماعی خود را نه از نهادهای 
رسمی درون و بیرون دانشگاه كه از طریق فضای مجازی با وسعت جهانی، كه محدویت كمتری هم 
در آنجا اعمال می شود، تأمین می كند. این است كه اعمال مدیریت فرهنگی بر اساتید و دانشجویان 
در فضای مجازی شده جدید، باید متناسب با گفتمان و زیست جهانی موجود بوده و دچار تأخیر و 
عقب ماندگی تاریخی نباشد. به عبارت دیگر، مدعیان راهبری جریان فرهنگی در دانشگاه ها باید در 
شناخت و فهم روندهای جدید جهانی و ملی و توان تأثیرگذاری بر مخاطبان پیشرو باشند وگرنه تعامل 

مؤثری شكل نخواهد گرفت.
در حالی كه با شیوع ویروس كرونا، رهبران سیاسی مرزهای خود را قفل كردند، اما دانشمندان 
مرزهایشان را از میان برداشتند و یک همكاری جهانی را رقم زدند. پیش از این هرگز سابقه نداشته 
است كه این همه متخصص از بسیاری از كشورهای جهان به طور همزمان با چنین فوریتی بر روی یک 
موضوع واحد تمركز نمایند. در این شرایط الزامات عادی مانند اعتبار علمی كنار گذاشته شد و مخازن 
آناین، مطالعات را ماه ها قبل از چاپ مجات در دسترس قرار می دهند. محققان صدها توالی ژنوم 
ویروسی را شناسایی و به اشتراک گذاشته اند و بیمارستان ها و آزمایشگاه های سراسر جهان را برای 
همكاری، گرد هم آورده اند. در  این هنگامه، دانشمندان و نخبگان دانشگاهی تنها به دنبال برجسته 
كردن ملت، سرزمین و  زبان ملی خود نیستند، بلكه همه تاش ها در مسیری است كه مصداق عینی 
شعر سعدی شده است، كه »بنی آدم اعضای یك پیكرند/ كه در آفرینش ز یك گوهرند. چو عضوی 
بدرد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار«. از این رو، دانشگاهیان برای رهایی از ویروس كرونا، 

عاج و درمانی بهتر از همیاری و همكاری جهانی نشناختند.
به  برای دستیابی  بین كشورها  برنامه های سیاسی  و  ابتدای بحران كرونا، رقابت ملی  گرچه در 
واكسن وجود داشت، ولی در پرتو مساعی و همیاری دانشمندان بود كه در نقاط مختلف جهان، مسئله 
سامت بر سایر مسائل و امنیت ملی اولویت پیدا كرد. یافته ها نشان می دهد كه علیرغم تنش های 
ژئوپلیتیكی ، بیشترین تعداد مقاله های مرتبط با كوید 19 با همكاری های بین المللی بین دانشمندان 
دو كشور امریكا و چین صورت گرفته است. در پرتو جهانی سازی علمی این امكان فراهم می شود 
كه دانشمندان بتوانند به همكاری مشترک علمی و انتشار یافته های پژوهشی خود در جهت پیشرفت 
بهداشت جهانی ادامه دهند و قطعا این همكاری جهانی نقش مؤثرتری در زمینه تحقیقات كوید 
19خواهد داشت. بنابراین، همكاری های علمی بین المللی تنها با توجه به منافع ملی یا سیاست های 
آنكه  با  میان،  این  می گردد.در  تعیین  دانشمندان  حمایت  میزان  با  بلكه  نمی شود،  تعیین  دولت ها 
 فردی و در اختیار پژوهشگران است، اما تا حدودی 

ً
انتخاب افراد مناسب همكاری، مسئله ای كاما

 با افراد خاصی 
ً
نیز منعكس كننده ترجیحات هر كشور نیز می باشد، ضمن آنكه دانشمندان نیز احتماال

كار می كنند كه بین آن ها رابطه ای قابل اعتماد وجود دارد. از این رو، دانشمندان نیز بدنبال ایجاد نرم ها 
و هنجارسازی برای گسترش تعامات علمی بین المللی هستند. از سویی، همكاری علمی به توضیح 
چگونگی پایداری الگوهای همكاری های بین المللی حتی با وجود رقابت ژئوپلیتیكی كمک می كند. 

ابزارهای دیجیتال و ریاضیات 
مبتنی بر مهندسی شبکه های 

اجتماعی، به منظور تقویت 
پیام های خود فراگیر شده، 

دانشگاهیان را درگیر گفتمانی 
کرده است که هدف از آن 

شکل دادن به محیط جدیدی 
است که در نتیجه تحوالت 
فناورانه در سطح فراملی 

ایجاد شده است. از این رو، 
دانشگاه ها در سراسر دنیا در 
تالش هستند که خودشان را 

با چارچوب های عصر دیجیتال 
سازگار کنند و به همین دلیل، 

بسیاری از آن ها ناگزیر 
به استفاده از رسانه های 

اجتماعی و سایر ابزارهای 
دیجیتال و کانال های ارتباط و 

تعامل شده اند.
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از نظر  بنابراین، مهم است كه تشخیص دهیم روابط بین الملل هم می تواند خودتنظیم شود و هم 
سیاسی تحمیل گردد. به هرحال دانشگاه ها در كاس جهانی به طور فزاینده ای از طریق فعالیت های 
فراملی درگیر شبكه های تولید جهانی می شوند و فراتر از مرزهای دولت های ملی گسترش می یابند تا 

انواع مختلف سرمایه اعم از مالی و اجتماعی را كسب كنند. 
  همه گیری كووید 19 كه به مثابه یک آزمایش برای مردم جهان بود، نشان داد كه همكاری های 
"چند  و  مشترک  تهدیدات  با  مقابله  برای  و  است  جهانی  چالش های  بر  غلبه  كلید  جانبه،  چند 
جانبه گرایی واكسن" باید بر لزوم اقدامات جمعی كشورها و ملت ها تأكید نمود. همان طور كه آشكار 
شد مشكاتی مانند عدم شفافیت و افزایش اطاعات نادرست در پاسخ های كوید 19 منجر به تلف 
شدن جان انسان های زیادی در جهان شده است و خروج از این بحران را نیازمند گسترش همكاری 
جهانی مبتنی بر علم و قوانین مشترک در سطح بین المللی نموده است. این بحران همچنین نشان 
داد كه همكاری بین المللی نه یک ایدئولوژی و نه به خودی خود یک هدف، بلكه فرایندی است كه 
ضرورت آن قطعی و نتیجه آن مثبت و چشمگیر می باشد. از سوی دیگر تجارب موجود نیز نشان 
مبتنی  بر  باید  بیماری،  این  كنترل  یا  مبارزه  برای  دیگر  اقدام  یا هر  و  دارو  و  واكسن  داد كه ساخت 
را نمی توان  این حقیقت عینی و ضروری  باشد. پس  بین المللی شناخته  شده  همكاری های علمی 
كتمان كرد كه فائق آمدن بر پاندمیك كووید 19 نیازمند وحدت و همبستگی جهانی است و در این 
جهت اگرچه هم جهت شدن دولت های با منافع متفاوت در مجموعه ای بین المللی، كاری پیچیده و 
دشوار است، اما ناممكن نیست، زیرا زمینه ضرورت این هم گرایی، همانا مصالح مشترك انسانی و 

جهانی است.
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دانشگاهیان برای رهایی 
از ویروس کرونا، عالج و 
درمانی بهتر از همیاری و 
همکاری جهانی نشناختند.

گرچه در ابتدای بحران 
کرونا، رقابت ملی و 

برنامه های سیاسی بین 
کشورها برای دستیابی به 
واکسن وجود داشت، ولی 
در پرتو مساعی و همیاری 

دانشمندان بود که در نقاط 
مختلف جهان، مسئله 

سالمت بر سایر مسائل 
و امنیت ملی اولویت پیدا 

کرد. یافته ها نشان می دهد 
که علیرغم تنش های 

ژئوپلیتیکی ، بیشترین تعداد 
مقاله های مرتبط با کوید 1۹ با 
همکاری های بین المللی بین 

دانشمندان دو کشور امریکا و 
چین صورت گرفته است.
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بیان موضوع
نگاهـی گـذرا بـه مسـیر یک صـد سـاله اخیـر تحـول دانشـگاه ها در جهـان و ایـران، نشـانگر رشـد و گسـترش چشـم گیر نهـاد علمی و 
آموزشـی دانشـگاه بـر پایـه بنیادهـای معرفتـی و فلسـفی دنیـای مدرن اسـت. در این بـاره اما چالـش اصلی این اسـت كه مدرن شـدگی 
دانشـگاه )از بعـد فرهنگـی و تكنولوژیـک( با سـؤال ها و مسـائل زیـادی در درون خود روبروسـت كه نمی تـوان آن ها را نادیده انگاشـت. 
و البتـه گویـی ایـن نـوع نـگاه بـه مدرن شـدگی دانشـگاه همـراه بـا گونـه ای وجـه ابزاری شـدگی آن نیـز بوده اسـت. بـه مثابه انسـانی كه 
می خواهـد در اوج آسـمان موفقیـت بایسـتد امـا زیـر پـای او همچنـان خالـی اسـت و تـا زمانـی كـه این خـأ فرهنگـی وجـود دارد او 
)دانشـگاه( نمی توانـد كنترلـی بـر روندهـای اجتماعی داشـته باشـد. دوره مدرن شـاهد گسـترش سـه الگوی دانشـگاهی بوده اسـت كه 
در كشـورهایی مثـل ایـران بـه نوعـی از همیـن سـه الگو تقلید شـده اسـت. صـورت اول، آن نوع دانشـگاه هایی اسـت كه به شـكل مادر 
و در راسـتای گسـترش و تولیـد علـم و تفكـر و آنچـه كه جوامع بشـری بـه آن نیـاز دارد. ایجاد شـده اند. در ایران تأسـیس دانشـگاه تهران 
بـه عنـوان یـک دانشـگاه مـادر بر این اسـاس ایجاد شـده اسـت. در فرانسـه دانشـگاه سـوربون، در انگلیـس دانشـگاه لنـدن و در آمریكا 
دانشـگاه هـاروارد را می تـوان جـزو ایـن دسـته از دانشـگاه ها دانسـت. نـوع دوم، دانشـگاه هایی كاربـردی و بـا هدف نفع رسـانی بـه بازار 
كار و اشـتغال اسـت كـه در اینجـا می تـوان دانشـگاه های متعـددی را در ایـران و جهان نـام برد كه بـا این هدف ایجـاد شـده اند. در ایران 
می توان اكثر دانشـگاه های فنی-مهندسـی را جزو این دسـته از دانشـگاه ها به حسـاب آورد. نوع سـوم، دانشـگاه هایی هسـتند كه با هدف 
تربیـت انسـان بـرای زندگـی طراحی شـده اند. این دانشـگاه ها هیچ قصـد و نیـت بلندپروازانه ای را در سـر ندارنـد، بلكه تنها بـه این فكر 
می كننـد كـه افـرادی را بـرای یـک زندگـی بهتر در جامعـه تربیت كنند كه متاسـفانه هیچیک از دانشـگاه های كشـور ما در این دسـته قرار 

اباذر اشتری مهرجردی  ▪
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نمـی گیرنـد. بـا توجـه به این سـه صورت بنـدی به نظر می رسـد كه عـدم ارتباط دانشـگاه ها با سـبک 
مناسـبی از عقانیـت چالش اساسـی دوران جدیـد اسـت. در بحران-های مختلف ما متوجه شـدیم 
كـه بنیادهـای اندیشه سـازی دانشـگاه، توان ایجـاد اندیشـه و بازتولید ذهـن كارآمد را از دسـت داده  و 
 از ابتـدا این نـوع اندیشـه را ایجاد نكرده اسـت. با ایـن توصیف بایـد هنجارهای 

ً
یـا بـه تعبیـری اصا

شـكل دهنده دانشـگاه را كـه در خدمـت ارزش های مدرن اسـت، مورد بازنگـری قرار داد. شـاید باید 
ایـن تعبیـر هابرماس را بپذیریم كه مدرنیته پروژه ای ناتمام اسـت و در حال شـكل گیری و شـكل دهی 
اسـت و حـاال دانشـگاه در فـاز جدیـد باید بتوانـد در یک گـذر معنایی عمیق نسـبت به گذشـته خود 
بـه آن چـه كـه در اطرافش در حال شـكل گیری اسـت، عمل كنـد. بر این مبنـا نمی توان انتظار داشـت 
كـه دانشـگاه بتواند در خدمت انسـان توسـعه گرا باشـد. در اینجا آن چـه بر ما حكم می رانـد بنیادهای 

متناقضـی اسـت كه نتایـج آن نادیده انگاشـتن همه جوانب كنشـگر اجتماعی اسـت.
بـا توجـه بـه نگاه نـو این مقاله به مفاهیم دانشـگاه توسـعه گرا و دانشـگاه ضدتوسـعه گرا، كوشـش 
شـده اسـت تا انتخاب این عبارات بر اسـاس مضمون مفهومی معین و در قالبی حساس صورت بندی 
و بحـث شـود. بـا ایـن توضیحات می توان گفت كه دانشـگاه توسـعه گرا، دانشـگاهی اسـت كه مبتنی 
بـر خاقیت، هوشـمندی، تحـول مـداوم، مسـئولیت پذیری اجتماعـی و انعطاف پذیری، رو به سـوی 
بازتولیـد خـود و جامعـه در حركت اسـت و در مقابل، دانشـگاه ضدتوسـعه گرا دانشـگاهی اسـت كه 
اگـر چـه در غایـت اندیشـمندی قـرار دارد، اما توان اندیشه سـازی، اندیشـه پروری و جامعه پـروری را 
از خـود نـدارد و در مسـیری بهبودنایافتـه و بهینه ناشـده حركـت می كنـد. در واقـع، دانشـگاه وقتی كه 
نتوانـد عقانیتـی مبتنی بر سـازگاری انسـان با جهان هسـتی یا سـازگاری انسـان با طبیعـت و كاهش 
آسـیب های روابـط بـا خـود و دیگـران را در مطلوبیـت اهداف كاركـردی خود قـرار دهد، ایـن امكان 
وجـود دارد كـه بـا هـر بحـران واقعـی در نظـام اجتماعـی دانشـگاه در موضعـی انفعالـی قـرار گیرد. 
انفعالـی بـودن دانشـگاه یـک رهیافـت اثرگذار بر آینـده زندگی جامعه اسـت بـه گونه ای كه اگـر به آن 
توجـه نشـود در بسـترهای معناگرایانـه و كاركردهایی كه دانشـگاه بـرای یک جامعه رو بـه جلو خواهد 
داشـت، خـود و جامعـه را بـا مشـكات و معضـات فراوانی روبـرو خواهد كـرد. حال از ایـن گفتار 
كـه عبـور كنیـم باید به این پرسـش پاسـخ داد كه در عصـر مدرن امروزی چـه رهیافتی از دانشـگاه در 

قالـب چه نـوع تكتولوژی، می تواند پاسـخگوی نیازهای انسـانی باشـند؟ 

فرهنگ دانشگاه توسعه گرا
دانشـگاه توسـعه گرا در خدمـت بالـغ شـدن انسـان و تحـول عمیـق در زندگـی معنایـی و معرفتـی 
او پیـش خواهـد رفـت و ایـن همـان چیزی اسـت كـه در كنـش متقابـل اجتماعی انسـان بـا جهان 
و  نظـام فكـری  بـه الیه هـای درونـی  بی توجهـی  نشـده اسـت.  توجـه  آن  بـه  تاكنـون  پیرامونـش 
احساسـی انسـان ها، گسـترش تكنولـوژی در خدمـت مصـرف و راهبردهـای ضـد طبیعت گرایانـه 
باعـث ایجـاد دانشـگاه هایی در خدمـت جامعـه مصرفـی و در خدمـت دانشـگاه های غیركاركردی 
و كاربـردی شـده اسـت. ایـن فـاز دوگانـه و دیالكتیک بیـن دانشـگاه و جامعه، نوعـی عقب ماندگی 
را در پوسـته توسـعه یافتگی ایجـاد كـرده اسـت. عقب ماندگـی در پوسـته توسـعه یافتگی اختالـی 
شـدید و بیمارگـون اسـت كـه می توانـد راهبـرد آن بـه گسـترش دردهـا و ناكارآمدی هـای بشـر در 
هـزاره سـوم منجـر شـود امـا او می خواهـد از پیلـه خود بیـرون آیـد و راهی به سـوی فـردا بیابد. در 
ایـن مسـیر ایجـاد چارچوب هـای معرفتـی بـرای زیرسـاخت فكـری و اندیشـه ای او نیاز اسـت. او 

بایـد پوسـته ها را بشـكافد و راهـی بـه سـوی تغییـرات عمیـق بیابد. 

دانشگاه وقتی که نتواند 
عقالنیتی مبتنی بر سازگاری 

انسان با جهان هستی یا 
سازگاری انسان با طبیعت و 
کاهش آسیب های روابط با 

خود و دیگران را در مطلوبیت 
اهداف کارکردی خود قرار 

دهد، این امکان وجود دارد 
که با هر بحران واقعی در 
نظام اجتماعی دانشگاه در 
موضعی انفعالی قرار گیرد. 
انفعالی بودن دانشگاه یک 

رهیافت اثرگذار بر آینده 
زندگی جامعه است.
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بـه نظـر می رسـد كه دانشـگاه ها بـه گونـه ای در یک قالب و سیسـتم عمـل می كنند. یعنـی آن چه 
كـه تاكنـون از دانشـگاه ها در جهان دیده شـده اسـت تعریـف مجموعه اجـزا در كنار هـم در خدمت 
مجموعـه اهدافـی اسـت كـه دانشـگاه ها در پـی آن هسـتند. در واقـع سیسـتم مدیریتـی و تخصصی 
دانشـگاه در كنـار هـم فضایـی را ایجـاد می كنـد كـه می تـوان آن را اتمسـفر دانشـگاهی دانسـت كـه 
در خدمـت قواعـد موجـود و رسـیدن بـه تولیـدات دانشـگاهی اسـت. امـا واقعیـت ایـن اسـت كـه 
تجربیـات تاریخـی دانشـگاه ها نشـان می دهـد كه اثربخشـی آن ها بـه مـرور رو به كاهش اسـت. در 
واقـع عـدم توجـه به ویژگی هـای نیروهـای انسـانی و رهیافت ها و نگرش هـای كنشـگران اجتماعی و 
عدم اسـتفاده از مشـاركت های دانشـجویی در بهینه سـازی سیسـتم در كلیت آن نوعی نادیده انگاشته 
شـدن خـود اجـزا اصلـی را فراهـم سـاخته اسـت. بـر  ایـن مبنا سیسـتم دانشـگاهی بـه نوعـی به یک 
مـدار بسـته تبدیـل شـده كه خروجـی آن بیشـتر در خدمت خود دانشـگاه اسـت و هرگـز نمی تواند به 
نظـام اجتماعی كمک شـایانی كنـد. از این منظر در قسـمت بندی جدیـد الگوهای دانشـگاهی به دو 
دسـته دانشـگاه توسـعه گرا و دانشـگاه غیرتوسـعه گرا به این موضوع توجه می شـود كه چگونـه می توان 
بـا رویكـردی متفـاوت سیسـتم دانشـگاهی را بـه تحرک واداشـت كـه نتایـج آن ضمن پیونـد خوردن 
بـه نظـام اجتماعـی، در قسـمت های درون محیطـی نیـز دچـار تحـول و تغییـرات اساسـی شـود. در 
اینجـا شـاید آن ثبات و انسـجامی كه در دانشـگاه وجـود دارد با تهدید مواجه شـود زیـرا فعالیت های 
خاقانـه نـوع نامنظمـی در محیـط ایجـاد می كنـد. امـا ایـن نامنظمـی زمینه گسـتر فضاهـای نوینی 
در دانشـگاه ها خواهـد بـود. در اینجـا بـه نظـر می رسـد كـه قـدرت انعطاف پذیـری در محیط هـای 
دانشـگاهی چرخه هـای جدیـدی را ایجـاد خواهـد كـرد. چرخه هایی كه از شـكل خطی خارج شـده 
و در خدمـت بازبینـی و نقـد و بـروز و ظهور انسـان خـاق برای هزاره سـوم خواهد بود. اگر دانشـگاه 
نتوانـد در ایجـاد تفكـر و انسـان خـاق و حـل مشـكات آن برای هـزاره سـوم وارد عمل شـود در آن 
صـورت بایـد انتظـار این را داشـته باشـیم كه نهادهـا و سـازمان های مـوازی و غیررسـمی بتوانند این 
كاركـرد را در نظـام اجتماعـی عهـده دار شـوند و اگـر هدف توانمنـدی فردی در انسـان ها باشـد آن ها 
می تواننـد بـا گذرانـدن دوره هـای مختلـف این توانمنـدی را در خـود ایجاد كننـد و جـدای از ورود به 
دانشـگاه زمینـه تحـرک و پویایـی را بـرای رسـیدن بـه یک شـرایط متفـاوت در خـود مهیا نماینـد. در 
بسـیاری از مواقـع در نـگاه به دانشـگاه ها این موضوع دیده می شـود كـه پیوند بین فعاالن دانشـگاهی 
در قالـب عمـودی از بـاال بـه پاییـن تعریـف می شـود، هـر چنـد كـه در جهان تاش شـده اسـت كه 
چرخه هایـی از پاییـن بـه بـاال ایجاد شـود؛ امـا در عمل، ایجـاد این چرخه ها نتوانسـته اسـت قدرت 
بالندگـی در دانشـگاه ایجـاد نمایـد. در حـال حاضـر، برغم عادی شـدن رونـد ورود به دانشـگاه های 
جهـان و گسـترش پدیـده عام گرایـی در تحصیـات عالـی، امـا همچنان پرسـتیژ دانشـگاهی بودن و 
اعتبـار هیـات علمـی مـورد توجه توده مـردم قـرار دارد. اما این پرسـتیژ در عمـل مانع ایجـاد تغییرات 
اساسـی در راسـتای بهینه سـازی دانشگاه شده اسـت. در واقع روابط پیچیده درون سـاختاری دانشگاه 
بـا توجـه بـه گسـتره عقل روشـنگری كـه در بـاال توضیـح داده شـد، باعث بهینه سـازی قـدرت تفكر 
متكثـر نشـده اسـت و خروجـی آن ایجـاد نوعی بی تفاوتی نسـبت بـه پدیده دانشـگاه یا سـرخوردگی 
ناشـی از پدیـده دانشـگاهی شـدن و بـی مسـئولیتی دانشـگاه نسـبت بـه جامعـه خـود شـده اسـت. 
دانشـگاهی كـه قـدرت انعطاف پذیـری و ایجـاد تغییـرات و پذیرندگـی تحوالت)اعـم از اجتماعی یا 
تكنولوژیـک( را در خـود داراسـت و می تواند در یـک موقعیت اثرگذار به شـكلی دیالكیتكی با جامعه 

قـرار گیـرد كـه هـم از جامعـه تأثیر پذیـرد و هم بتوانـد بـر روی جامعه تأثیـر بگذارد. 
در واقـع دانشـگاه پیـش از آن كـه بتوانـد افـراد را بـرای ورود بـه مشـاغل آمـاده سـازد بایـد بتوانـد 
توانمندسـازی رفتـاری و قـدرت مواجهـه بـا مسـائل و شـیوه های حـل مسـئله را در فردیـت كنشـگر 

اگر دانشگاه نتواند در ایجاد 
تفکر و انسان خالق و حل 
مشکالت آن برای هزاره 
سوم وارد عمل شود در 

آن صورت باید انتظار این 
را داشته باشیم که نهادها 

و سازمان های موازی و 
غیررسمی بتوانند این کارکرد 
را در نظام اجتماعی عهده دار 
شوند و اگر هدف توانمندی 

فردی در انسان ها باشد آن ها 
می توانند با گذراندن دوره های 

مختلف این توانمندی را در 
خود ایجاد کنند و جدای از 

ورود به دانشگاه زمینه تحرک 
و پویایی را برای رسیدن به 
یک شرایط متفاوت در خود 

مهیا نمایند. 
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تحصیلكـرده ایجـاد كنـد. اگـر چه بیـن دانشـگاه ها و نوع تربیـت كردن نیروی انسـانی تفـاوت وجود 
دارد، امـا در معنـای جدیـد بایـد بـه این امر توجه كرد كه دانشـگاه از یک سـو بایـد تـوان ورود به دوره 
جدیـد فنـاوری را داشـته باشـد و از سـوی دیگـر نیـز بایـد بتواند معناهـای عمیقـی را در خـود ایجاد 
كنـد. بـه نظـر می رسـد كه انعطاف پذیـری ناشـی از هضم و درونی سـازی معنـا و تكنولـوژی در كنار 
همدیگـر اسـت. توجـه به این دو بعد نقشـه سـازمانی دانشـگاه را تغییر می دهـد و در واقع آن اندیشـه 
خطـی غیرمنعطـف را تبدیـل به اندیشـه ای متحـول و پویا می كند. دانشـگاه بایـد بتواند بـر انتظارات 
هـزاره سـوم فائـق آیـد و ایـن بیانگر آن اسـت كـه بایـد از مواجهه بـا رفتارهـای تصادفـی و بحرانی كه 
می توانـد بنیـاد دانشـگاه را برهم ریزد عبور كند. شـاید ضرورت شـكل گیری یک دانشـگاه توسـعه گرا 
مبتنـی بـر روایت هـای فرا عقانی یـک ضرورت به حسـاب آید. اما این كـه نحوه تغییر دادن دانشـگاه 
از وضـع موجـود بـه وضـع مطلوب چگونه اسـت این خـود موضوع مهمی اسـت كه باید بـه آن توجه 

ویژه نشـان داد. 
دالیـل زیـادی وجـود دارد كـه می تـوان اثبـات كـرد، دانشـگاه هایی كـه توسـعه گرا نیسـتند حتی 
در ماهیـت ایجـاد عقانیـت ابـزاری بـا محدودیـت یـا انسـداد مواجـه می شـوند. چـرا كـه مقولـه 
حركـت دانـش و داده هـای اطاعاتـی در یـک روند دانشـگاه-جامعه موضوعی بسـیار پیچیده اسـت 
و نمی تـوان آن را یـک بعـدی تحلیـل كرد. بـا گسـترش روزافـزون شـكاف های اجتماعی-اقتصادی، 
تكنولوژیـک و نژادی-قومیتـی، عقانیت ابزاری، دانشـگاه بیشـتر از همیشـه با آسـیب جـدی مواجه 
شـد و محدودیت هـای ماهیتـی خـود را در توانایـی تحـرک و پویایـی نشـان داد. در ایـن شـرایط، 
تصمیمـات سـاده بـه ضـد خـود مبـدل شـد و باعـث گردیـد كـه جامعیـت و اعتبـار دانشـگاه دچار 
تقلیـل و كاسـتی شـود. اما در نـگاه روایت جدیـد، می توان بـه اندیشـه های توسـعه گرایانه توجه كرد. 
در اینجـا انتخاب هـا متكثـر، متنـوع و از راه هـای گوناگـون بـه نتیجـه خواهنـد رسـید. دانشـگاه نباید 
از یـک مسـیر خطـی خـود و جامعـه را به سـرمنزل مقصود برسـاند. دانشـگاه توسـعه گرا دانشـگاهی 
اسـت كـه گزینه هـا را بـا كمـک تكنولـوژی گسـترش می دهـد و راه هـای فهـم گزینه هـا را نیـز بـرای 
افـراد مهیـا می سـازد. اگـر قرار باشـد عقانیت حـد  و  مرزهـا را برای دانشـجویان فراهم كند دانشـگاه 
كار خاصـی بـرای دانشـجویان نكـرده اسـت. اگر دانشـگاه در گسـتره توسـعه گرایی گام برمی داشـت 
در شـرایط بحرانـی، تعـداد زیادی از كنشـگران دانشـگاهی می توانسـتند راه حل  ها متعـددی برای این 
موضـوع ارائـه دهنـد. امـا از آنجایـی كـه دانشـگاه ها در قالبی ضدتوسـعه و به شـكل انفعالی توسـعه 
و رشـد یافته انـد، هیـچ یـک از آن هـا بـه شـكل متكثـر و انبـوه پاسـخ هایی به مسـائل ایجاد شـده در 
شـرایط كنونـی نداده انـد. لـذا بایـد در نظر داشـت كـه  ایجاد نقطـه قوت، افزایـش قـدرت انتخاب و 
تصمیم گیـری اسـت. هـر چـه تعـداد انتخاب ها در دانشـگاه ها بیشـتر شـود محتـوای معرفتـی تولید 
شـده متفـاوت خواهـد بـود. بنابراین دانشـگاه تـا زمانی كـه نتوانـد از اهداف سـازمانی خـود خروج 
كنـد و راه هـای بهـره وری متكثر را در خـود تعریف كند هیچ تحولـی در آن ایجاد نمی شـود. ما در پی 
آن هسـتیم كـه دانشـجویان را برای مشـاركت گسـترده در جامعه تربیت كنیـم. در واقع، هـدف ایجاد 
گزینه هایـی اسـت كـه افـراد را به مشـاركت عمقـی دعوت  كنـد. البته این راهی بسـیار دشـوار اسـت 
و از ایـن منظـر نمی تـوان گفـت كـه بسـیار سـاده می تـوان به چنیـن آرمانـی دسـت یافت. امـا آن چه 
كـه حائـز اهمیت اسـت آن اسـت كـه دانشـگاه در هدف گـذاری هزینه ها راه هـای درسـتی را در پیش 

نگرفته اسـت.
 اگـر همیشـه فكـر كنیم كه افـراد باید در سـازمان ها و سـاختارها حل شـوند این موضـوع به ویژه 
در دانشـگاه ها كمكـی بـه هویـت علمـی فضاهـای دانشـگاهی نخواهد كرد و این درسـت مثل شـنا 
كـردن یـک ماهـی كوچک قرمز اسـت كـه در یک اقیانوس گم می شـود. امـا اگر از منظـر ماهی قرمز 

در قسمت بندی جدید 
الگوهای دانشگاهی به دو 

دسته دانشگاه توسعه گرا و 
دانشگاه غیرتوسعه گرا به 

این موضوع توجه می شود که 
چگونه می توان با رویکردی 
متفاوت سیستم دانشگاهی 

را به تحرک واداشت که 
نتایج آن ضمن پیوند خوردن 

به نظام اجتماعی، در 
قسمت های درون محیطی نیز 
دچار تحول و تغییرات اساسی 

شود. 
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بحران اساسی تولید علم 
و دانش در دانشگاه ها از 

این منظر حائز اهمیت است 
که تفکر خالق توسعه گرا 

و بهره گیری مناسب از 
مناسبات تکنولوژیک در چنین 
فضایی یا شکل نمی گیرد و یا 
اگر هم شکل  گیرد بستر رشد 
خود را در بیرون از دانشگاه 

جستجو می کند. 

كوچـک بـه اقیانـوس نـگاه كنیـم و اثرگـذاری آن را مدنظـر قرار دهیـم، نتایج بسـیار متفـاوت خواهد 
بـود. در اینجـا نیـز نتایـج متفـاوت خواهد بود به شـرط آن كـه قدرت فردیـت خودشـكوفا مدنظر قرار 
گیـرد. دانشـگاه توسـعه گرا دانشـگاهی اسـت كـه در گسـتره فراعقانیـت خـود راه هایـی را كـه باعث 
بسته شـدن قـدرت تفكـر یا ایجاد تغییرات می شـود را شناسـایی كنـد. در واقع مهمتریـن روند در یک 
دانشـگاه توسـعه گرا ایجـاد راهبردهایـی اسـت كه از انسـداد تفكـر جلوگیری بـه عمـل آورد. این نوع 
نگـرش می توانـد فضـای محوری دانشـگاه را تغییر دهـد. اگر یک دانشـگاه ها بتواننـد تعامل متكثری 
بـا رویكـرد عدم توافق داشـته باشـند، در تفسـیر بیرونی این پدیده می تـوان گفت كه واقعیـت در حال 
بازتولیـد و متكثـر شـدن اسـت و دانشـگاه این اجـازه را می دهد كه كنشـگر بتوانـد فعاالنـه راه خود را 
در جامعـه ادامـه دهـد. درغیراین صـورت یـک نظـام برنامه ریزی شـده از باال بـه پایین همه چیـز را به 
سـمت یـک بحـران سـوق می دهـد و درصورتی كه زمینه و بسـتر تفكـر انعطاف پذیر در سیسـتم پدید 
نیایـد، دانشـگاه بـا اختـاالت عمیـق مواجـه خواهـد شـد. بنابرایـن سـازمان دهی در اینجـا توجه به 
مجموعـه متكثـری از معانـی و معرفت هایـی اسـت كه هر فـرد در زندگـی خود تجربـه می كند. هیچ 
تجربه ای را نمی شـود از فضای علمی و دانشـگاهی بیرون گذاشـت. دانشـگاه توسـعه گرا دانشـگاهی 
اسـت كـه معرفـت را بـه صـورت فورانـی در چرخه هـای درونـی خـود ایجـاد و بـه محیـط بیرونـی 
خـود)در اینجـا جامعـه و صنعت( منتقـل می كنـد. در اینجا رابطه دیالكتیكی دو سـویه بین دانشـگاه 
و محیـط بیرونـی اش وجـود دارد و ایـن امـكان را فراهـم می كنـد تـا قدرت پویایـی در خود دانشـگاه 
باقـی بمانـد و ایـن نهاد علمـی به مرور دچـار ضعـف و زوال و فروپاشـی نگردد. در غیـر این صورت 
بـا توجـه بـه بی كاركـردی یـا كـم كاركـردی دانشـگاه ها و عبـور بحران هـا از موقعیـت تولیـد معنـا در 
دانشـگاه ها، راه را بـرای ایجـاد زمینه هـای نوآورانـه بـا محدودیت مواجه می سـازد و ایـن همان چیزی 
اسـت كـه بایـد تا حـد امـكان جلویـش را گرفت تـا امكان نـوآوری، قـدرت حركـت، ارتقـاء و تكثر 

تفكـر و خاقیـت در فضاهای علمی و دانشـگاهی ایجاد شـود.  
بـا توجـه بـه این كه نگاه دانشـگاه توسـعه گرا نگاهی اندیشـه ورز، خـاق، متحرک و پویا به حسـاب 
می آیـد، بـر ایـن مبنا سـطح مطلوبیـت آن را نمی تـوان در یک نقطه یـا شـرایط انفعالی در نظـر گرفت. 
دانشـگاهی كه می خواهد تأثیرگذار باشـد باید قدرت بهینه سـازی را در خود ایجاد كند. در حال حاضر، 
از دو منظـر دانشـگاه ها با بحران روبرو شـده اند: از یک سـو گسـترش بحران های اجتماعـی، اقتصادی، 
سیاسـی، فرهنگـی و حتـی تكنولوژیک و فاصلـه عمیق نهادهای دانشـگاهی و علمی با گسـتره معنایی 
جامعـه، خروجی هـای علمـی را در خدمـت حـل   و  فصـل ایـن بحران هـا بـه كار نگرفته اسـت)مفهوم 
مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاه ها(. بعبـارت دیگـر هـر چند دانشـگاه تـاش می كنـد تا پاسـخ هایی به 
سـؤاالت جامعـه ارائـه دهـد، امـا در عمل چنین رونـدی به چشـم نمی خورد. از سـوی دیگـر، بازتولید 
مفهومـی و تراكمـی دانش نیز به دلیل فقدان قوای تخیل خودسـامان و مسـئولیت پذیری بـاال، راه را برای 
عرصه و بروز "فرهیختگی"  و "دانشـگاه پارسـا"  مسـدود سـاخته اسـت. بدین معنا كه هر چند متفكرین 
و اندیشـه ورزان در پـی ایجـاد نظریـه و نظریه پـردازی حركـت می كننـد، امـا نظریه هـای آن هـا در عمل 
تئوری سـازی مبتنی بر مقتضیـات مورد نیاز در زمـان و مكان را مهیا نمی سـازد. در واقع نظریه پردازی ها 
بـه گونـه ای در فضـای خأ شـكل می گیرد و امـكان تعریف و تشـخیص مقتضیات مورد نیـاز جامعه را 
محقـق نمی سـازد. در مجمـوع می تـوان گفـت كه بحران اساسـی تولیـد علم و دانـش در دانشـگاه ها از 
این منظر حائز اهمیت اسـت كه تفكر خاق توسـعه گرا و بهره گیری مناسـب از مناسـبات تكنولوژیک 
در چنیـن فضایـی یـا شـكل نمی گیرد و یا اگر هم شـكل  گیرد بسـتر رشـد خـود را در بیرون از دانشـگاه 
جسـتجو می كنـد. بـا نگاهی بـه نمونه هـای موفـق تئوری سـازی در فضای علمـی دانشـگاهی می توان 
ایـن موضـوع را مدنظـر قـرار داد كه اكثر متفكرین دانشـگاهی كسـانی بودند كـه تئوری های خـود را در 
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فضـای برون دانشـگاهی ارائه داده اند. هر چند تجربه زیسـته علمی 
در دانشـگاه در شـكل دهی هویت ایـن نظریه ها مؤثر اسـت، اما در 
عمـل امـكان دانش آفرینـی در موقعیـت دانشـگاه به نوعـی كمتر به 
چشـم می خـورد. این مسـئله بـه ویژه در حوزه علوم انسـانی بیشـتر 
حائز اهمیت اسـت. بنابراین از این منظـر به دلیل خصلت یادگیری 
سیسـتمی دانشـگاهی، تحقق نگاه فراسیسـتمی خاق در دانشـگاه 
ایجـاد نمی شـود و در مجموع فرهنـگ خاقیت و نوآوری در بسـتر 
تولیـدات دانشـگاهی كمتر به چشـم می خـورد. البتـه در اینجا باید 
در نظـر داشـت كـه حلقه هایـی مثـل شایسـتگی و  ایجـاد و امـكان 
اسـتفاده از نیروهای انسـانی تأثیرگذار بسـیار موضوع مهمی است. 
اگر فضای علمی دانشـگاه را مثل یک كشـتی بـزرگ در نظر بگیریم 
می تـوان گفـت كـه بخش اعظـم و حائـز اهمیـت این علـم بخش 
بیرونـی كشـتی اسـت كـه به چشـم می آیـد، امـا بخش حسـاس و 
حیاتـی آن در زیـر آب اسـت كـه دیـده نمی شـود. امـا از آنجایی كه 
دانشـگاه همـواره بـه بخش بیرونی كشـتی توجه می كنـد از عظمت 
بخـش پنهانـی كشـتی غافـل می مانـد. ایـن بخـش پنهانـی همان 
ایجـاد قـدرت تخیل فـردی و جامعه پذیـری در دنیـای تكنولوژیک 
آن هاسـت. یعنـی همـان دانشـی كـه در اثر درونـی شـدن می تواند 
همـراه بـا تكنولـوژی، آگاهی بخـش، تأثیرگـذار، رهایی بخـش و به 

اعطـای دانـش در فضـای اجتماعی – فرهنگـی كمک كند. 
 باید در نظر داشـت كه فرایند شـكل گیری دانشـگاه توسعه گرا 
بر اسـاس ایجاد روندهـای دیالكتیكی تفكرسـاز در فضای درونی 
ایـن دانشـگاه شـكل می گیـرد. شـاید بایـد موقعیـت پذیرندگـی 
دانشـگاه را از فضـای دانشـگاه جدا در نظر گرفت. بـه تعبیر دیگر، 
هر كسـی می تواند بخشـی از بدنه سیسـتمی دانشـگاه باشد حتی 
اگر او در موقعیت دانشـگاه حضور نداشـته باشـد. متفكری كه در 
خانـه خـود كتـاب می نویسـد، یـا حتی فـردی كـه در خانـه خود 
كتـاب می خوانـد، هنرمنـدی كـه بـه خلـق آثـار هنـری مشـغول 
اسـت، فیلـم سـاز یـا داستان نویسـی كـه از یافته های دانشـگاهی 
تصویرسـازی می كنـد، كارآفرینـی كه شـغل ایجـاد می كند، همه 
این هـا می توانـد بخشـی از هویـت برسـازنده دانشـگاه باشـند و 
ایـن هوشـمندی و درایـت نهاد دانشـگاه اسـت كـه بایـد بتواند از 
ظرفیت هـای جامعـه در خدمت تحرک و تسـریع چرخ های فهمی 
اسـتفاده كنـد. بایـد در نظـر داشـت كـه مدیریـت تحقـق چنیـن 
فراینـدی، نتیجـه توجه بـه دنیـای تكنولوژیک، عایـق، ادراكات و 
تجربیـات كنشـگرانی اسـت كـه در حوزه اندیشـه مشـغول به كار 
هسـتند. دانشـگاه را دیگر نمی تـوان در دوره كنونی، مـكان در نظر 
گرفـت، دانشـگاه فضـا، موقعیـت یا فرامكانی اسـت كـه از تعامل 
اندیشـه ها در ورای مرزهـای هویتـی سـازمانی خویـش اسـتفاده 
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می كنـد. بنابرایـن در اینجـا دو نكته حائز اهمیت اسـت: اول ایجـاد فضای تخیل آفرینی در دانشـگاه، 
و دوم، ایجـاد ارتبـاط بیـن فضاهـای تخیل سـاز كـه می توانـد قـدرت توسـعه گرایی دانشـگاه را بهبود 
بخشـد. در یـک فراینـد جمعـی، افـراد و اعضـای مختلـف می-تواننـد با درایـت و كوشـش و تعامل 
تجربیـات خـود را بـه اشـتراک بگذارنـد. ضمـن این كه بایـد یک مرحلـه بیرونی بـرای ایـن قضیه در 
نظـر گرفـت. یعنـی دانشـگاه در فضای بـرون دانشـگاهی در حال ایجاد تخیل و تخیل سـازی اسـت، 
ضمـن این كـه از فضاهـای معرفتـی و دانشـی خـارج نیـز در راسـتای علم اسـتفاده می شـود. در واقع 
تركیـب و همگراسـازی بیـن جامعـه و دانشـگاه دانشـی نویـن را ایجـاد می كند كـه برسـازنده قدرت 
خاقیـت علمی دانشـگاه در خدمـت جامعه و جامعه در خدمت دانشـگاه خواهد بود. لذا در شـبكه 
تخیل آفرینـی درون سیسـتمی دانشـگاهی، گروه هـای متعـدد و متكثـری بـه كار مشـغول می شـوند و 
جریانـی از فهـم و دانـش و اطاعـات شـكل می گیـرد كـه در صـورت درونی سـازی، امـكان تحقـق 

وضعیـت نوینـی را فراهم می سـازد. 
در حـال حاضـر بایـد بپذیریـم كـه كاركرد علمـی دانشـگاه در تولید نظریـه و یافته هـای كاربردی 
بـرای پاسـخ به پرسـش ها و نیازهـای روز جامعه به صورتی عقیـم و ناكارآمد جلوه می كنـد. در چنین 
شـرایطی نمی تـوان از دانشـگاه انتظار داشـت كه بتوانـد به موضوعات مهـم اجتماعی بپـردازد. اما در 
یـک راهبـرد حركـت از دانشـگاه غیرخـاق و غیر توسـعه گرا به دانشـگاه خـاق و توسـعه گرا می توان 
انتظـار داشـت كـه راهبردهـای جدیـدی در راسـتای گسـتره عرصه تولیـد فهم و معنـا پدید آیـد. البته 
 بـه معنـای تولیـد تكنیكی یـا صنعتی آن نیسـت و ما در پـی تولید 

ً
در اینجـا مقصـود از "تولیـد" الزامـا

محصول از دانشـگاه نیسـتیم، دانشـگاه توسـعه گرا دانشـگاهی اسـت كه دیدگاهی حقیقت گرا، عمیق 
و ژرفانگـر نسـبت بـه جریـان هسـتی دارد و تـاش می كنـد بـا روش هـای متكثـر و پویـا، نظام هـای 
اجتماعـی و فرهنگـی را شناسـایی كنـد. نكتـه دیگـر این كـه توجـه بـه مسـائل انسـان بـه منزلـه یک 
كنشـگر بـا چرخش هایـی كـه در معنـا و مفهـوم انسـان بـه مـا هو انسـان شـكل گرفتـه اسـت كار را 
پیچیده تـر سـاخته اسـت. توجه بـه فرایندهـای تفكـر پیچیـده، رباتی شـدن زندگی، تحوالت ناشـی 
از انقـاب ژنتیـک، گسـترش جامعه شـبكه ای، شـبكه های اجتماعی، پیـچ دار شـدن و درهم تنیدگی 
مسـائل اجتماعی، گسـترش اشـكال گوناگون تفكر و... بخشـی از فرایندی اسـت كه گسـتره دانشگاه 
توسـعه گرا را در خدمت به خود دانشـگاه و جامعه امكان پذیر می سـازد. وقتی از توسـعه گرایی سـخن 
بـه میـان می آید، یعنـی ایجاد تخیلی كـه قدرت مولد بـودن را به دانشـگاه می دهد. دانشـگاهی كه در 
خـود قدرت تخیل دارد، مبادالت را گسـترش بخشـیده و امكان تغییر وضعیت انباشـت های سـرمایه 
را بـرای آن امكان پذیـر می سـازد. در دانشـگاه ضمـن آنكه باید به نیروی انسـانی به عنـوان یک بخش 
دارای قـدرت ملمـوس توجـه كـرد، نبایـد آن را یک هژمونـی اقتدارگرایانـه مبتنی بر تولید اسـتدالل یا 
دیكتاتـوری دانسـت. فضاهـای علمی دانشـگاهی در گسـترش تخیل هـای متكثر و فضاهـای گفتگو 
محـور، راه را بـرای ایجـاد تغییـرات در خـود محقق می سـازد. لذا در ایـن حالت تعامل چند سـویه، 
سـرمایه های انسـانی را به سـمت تلطیف و پذیرش سـوق می دهـد. در واقع، در فضـای علمی حذف 
بـه معنـای واقعـی وجـود نـدارد، بلكـه ایـن گروه هـا تـاش می كننـد كه بـا ایجـاد حلقه هـای علمی 
و كار بـر روی سیسـتم های اندیشـه ای راه را بـرای تأثیرگـذاری و كارایـی راندمـان خـود تسـهیل كنند. 
دانشـگاه بایـد بتوانـد هنجارهای خـاق و نوینـی را با قـدرت انعطاف پذیـری ذهنی ایجاد كنـد تا راه 
بـرای گسـترش و ترویـج اطاعات فراهم شـود. در اینجا ایجاد شـبكه های علمی، توجـه به همكاری 
و همیـاری  متعـدد و متكثـِر گروه هـای علمـی و اعتمادسـازی، مسـئله بسـیار مهمی اسـت. در واقع 
ایجـاد شـبكه ای از ارتباطـات در اشـكال گوناگون باعث تسـهیل قدرت خاقیت دانشـگاه می شـود. 
دانشـگاه بایـد در تولید اشـكال گوناگون هنجارهای مدنی غیررسـمی تاش كند. هـر چه هنجارهای 

دانشگاه را دیگر نمی توان 
در دوره کنونی، مکان در 

نظر گرفت، دانشگاه فضا، 
موقعیت یا فرامکانی است که 

از تعامل اندیشه ها در ورای 
مرزهای هویتی سازمانی 
خویش استفاده می کند. 
بنابراین در اینجا دو نکته 
حائز اهمیت است: اول 

ایجاد فضای تخیل آفرینی در 
دانشگاه، و دوم، ایجاد ارتباط 

بین فضاهای تخیل ساز که 
می تواند قدرت توسعه گرایی 

دانشگاه را بهبود بخشد. 
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غیررسـمی در فضاهـای علمـی بیشـتر گسـترش یابـد، هـر اتاقی آسـان تر به مركـز جهان علـم مبدل 
می شـود. اگـر در گذشـته تفكـر علمی گالیلـه مركز علـم را نشـان مـی داد، در دوره جدید بایـد مراكز 
علمـی گسـترش چشـمگیری یابـد. ایـن مراكـز علمـی عرصه هـای جدیـدی از تفسـیرهای متعدد و 
متكثـر علمـی ایجـاد خواهد كـرد. در واقع كنشـگران اجتماعـی همـواره در اندیشـه و تخیل خویش 
پیوندهـای اجتماعـی جدیـدی را بـا خود و بین خـود با دیگران ایجـاد می كنند. در یک نگاه تفسـیرگرا 
بایـد بـه دانشـگاه موقعیت كنشـگری داده شـود تا نقش بسـیار مهـم و حیاتـی آن در ایجـاد جلوه های 

انسـان توسـعه گرا و در راسـتای دانشـگاه توسـعه گرا ایجاد شود. 
امـا در اینجـا اگر از منظر شـكل گیری یک مفهوم حسـاس به  آن نـگاه می كنیم، می توان دانشـگاه 
توسـعه گرا را دانشـگاهی متكثـر، خـاق و پویا دانسـت كـه كنشـگر را در چرخش هـای متفاوتی قرار 
می دهـد و بـه او ایـن امـكان را می دهـد تـا بتوانـد خدمتـی نویـن در راسـتای زندگـی خـود و دیگران 
انجـام دهـد. در واقـع از ایـن منظـر دانشـگاه توسـعه گرا تـاش می كنـد تـا ضمـن توجـه بـه تغییـر و 
تحـوالت اجتماعـی در خـود نیـز فراینـدی از عقانـی بـودن، خـاق بـودن و مؤثـر بـودن را تجربه و 
تقویـت نمایـد و ایـن كمـک می كنـد كـه دانشـگاه بـه سـمت سـازمان دهی جدیـدی سـوق یابد كه 
مبانـی آن ایجـاد كنـش خاق در راسـتای تغییـر و تحوالت یـک جامعه اسـت. از طـرف دیگر توجه 
بـه مقولـه فرهنـگ در ایـن زمینـه بسـیار مهـم اسـت. ما بـا تكثـر فرهنگـی و پویایـی آن هـا از جامعه 
امـروزی روبـرو هسـتیم. بر ایـن مبنـا نمی توانیم بـا نگاهی تقلیل گـرا و تک بعـدی به دانشـگاه توجه 
كنیـم. اگـر بپذیریـم كه نقطـه اصلی حركـت در نگاه كنشـی، توجـه به نوعـی دیالكتیـک هم فراخوان 
اسـت، می تـوان آن  را مؤثرتریـن خروجی در زمینه ایجاد دانشـگاهی دانسـت كه به همـه ابعاد درونی 
و بیرونـی خـود توجـه دارد. آن چـه تاكنون دانشـگاه را بـه مثابه یک نهـاد ناكارآمد تلقی نموده اسـت، 
نگاه هـای تـک عاملـی یـا تـک سـبب بینی اسـت كـه مانـع از توجـه بـه همـه ابعـاد درونـی و عوامل 

اثرگـذاری بیرونی بر روی دانشـگاه شـده اسـت. 
 در اینجـا اگـر بخواهیـم بـا یـک معیـار و شـاخص ارزیابانـه به موضـوع نـگاه كنیم می تـوان گفت 
 نگاه بـه توسـعه از منظر اقتصـادی صرف نیسـت، بلكه 

ً
كـه در یـک دانشـگاه توسـعه گرا معیـار، صرفـا

بـه فرهنـگ بـه منزلـه یک عامـل اساسـی در تعامـل و ارتباطات بین انسـان ها توجـه می شـود و در واقع 
دانشـگاه بـه عنـوان یک مـدار ایجـاد  كننـده توسـعه فرهنگی دیـده می شـود. بنابرایـن، وقتی به توسـعه 
فرهنگـی توجـه می شـود، یعنـی بـه ارزش هـای فرهنگـی، هنجارهـا و زمینه هـای اجتماعـی تأثیرگذار 
توجـه ویـژه ای می شـود. حـال بـا توجـه بـه آن چـه كـه توضیـح داده شـد به نظـر می رسـد كه دانشـگاه 
توسـعه گرا در حالـت ایسـتا قـرار نمی گیـرد و در هـر لحظـه در حـال حركت و تغییـر و پذیـرش نقد در 

توجه به فرایندهای تفکر 
پیچیده، رباتی شدن 

زندگی، تحوالت ناشی از 
انقالب ژنتیک، گسترش 

جامعه شبکه ای، شبکه های 
اجتماعی، پیچ دار شدن 
و درهم تنیدگی مسائل 

اجتماعی، گسترش اشکال 
گوناگون تفکر و... بخشی 
از فرایندی است که گستره 

دانشگاه توسعه گرا را در 
خدمت به خود دانشگاه و 

جامعه امکان پذیر می سازد. 
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راسـتای تحـوالت جامعه اسـت. در دانشـگاه توسـعه گرا، نه نگاه سـنتی صرف وجـود دارد و نـه مدرن، 
بلكـه تـاش بـر آن اسـت كه بـه جنبه های تكمیلی تكاملی دو سـویه سـنت و مـدرن در كنـار هم توجه 
شـود. همچنین دانشـگاه توسـعه گرا دانشـگاهی نیسـت كه در خط یک تفكر ایدئولوژیک، غرب گرایی 
یـا شـرق گرایی حركت كند، زیرا تا زمانی كه دانشـگاه در مسـیرهای ایدئولوژیک یا مبتنـی بر ارزش های 
پایـدار حركـت می كنـد، نمی تواند توسـعه گرا باشـد. دانشـگاهی كـه به مبانـی فرهنگی توجـه می كند، 
قالب ها و ارزش های انسـان را به رسـمیت می شناسـد و در فرایند نوسـازی جامعه همواره به این ایده ها 
توجـه می كنـد. در ایـن مـدل فكـری الگوسـازی در پرتـو كنشـگران خـاق و فردیت های خود شـكوفا 
ایجـاد می شـود و تأثیرگـذاری از حیطـه نظـر به عرصـه ارتباط برقـرار كردن با اقشـار جامعـه امكان پذیر 
می شـود. دانشـگاه توسـعه گرا بـه خوبـی تمایـز و تفـاوت بیـن انسـان ها را درک می كنـد. تـا زمانـی كه 

تبعیـض یـا نابرابـری حاكم اسـت دانشـگاه توسـعه گرا نمی تواند تأثیرگذار باشـد.
 دانشـگاه توسـعه گرا را می تـوان در دو مرحلـه از رونـد شـدن و ایجـاد -كـه هـر دو منتهـی بـه 
نـوآوری اجتماعـی اسـت- دانسـت: مرحلـه اول، زمانـی كه جامعـه سرشـار از تناقض هـا، نابرابری ها 
و محرومیت هاسـت. در اینجـا دانشـگاه تـاش می كند نقـش پركننده شـكاف ها را ایجاد كنـد؛ مرحله 
دوم، آن زمانـی اسـت كـه دانشـگاه می توانـد بـا ظرفیت سـازی و توانمنـد سـازی، افق هـای رو بـه جلو 
بـرای رشـد فراهـم كنـد. بنابرایـن هـدف دانشـگاه توسـعه گرا، عجیـن شـدن بـا فرهنگ هـای بومـی و 
قدرت بخشـی بـه كنشـگر خودشكوفاسـت. نكتـه اصلـی و حائـز اهمیـت در ایـن بخش آن اسـت كه 
 نخبه گرایانه باشـد. دانشـگاه اگر چـه تولید را 

ً
دانشـگاه توسـعه گرا نبایـد دانشـگاهی بـا زمینه های الزامـا

در فضـای نخبگـی انجـام می دهـد اما نخبگی بـدون تكثر یـا توجه خاص بـه توده ها بـه نتایج مطلوب 
نمی رسـد و چـه بسـا كـه نـگاه خـاص بـه توده یـا تفكـر تـوده می توانـد اثـر خـود را بـر روی روندهای 
نخبه گرایانـه بگـذارد. لـذا در یک تعامـل دیالكتیكی تفكر توده هـا می تواند در همبسـتگی با نخبگان به 
یـک فراینـد جدیـد مبدل شـود. فرایندی كـه تأثیر خـود را بـر روی دانشـگاه به مثابه یک نهـاد علمی نیز 
خواهـد گذاشـت و بـه آن امـكان عبـور از محدودیت ها را خواهد بخشـید. این یک الگـوی دموكراتیک 
اسـت. الگویـی كه بـر بینادهای فردی و جمعی اسـتوار اسـت و هویتـی را ایجاد می كند كـه به همگان 
مقبولیت و مشـروعیت می بخشـد. لذا در این الگو مرجعیـت دادن به ارزش هـای واالی گروهی خاص 

دانشگاه توسعه گرا نباید 
 
ً
دانشگاهی با زمینه های الزاما
نخبه گرایانه باشد. دانشگاه 

اگر چه تولید را در فضای 
نخبگی انجام می دهد اما 

نخبگی بدون تکثر یا توجه 
خاص به توده ها به نتایج 

مطلوب نمی رسد و چه بسا 
که نگاه خاص به توده یا تفکر 

توده می تواند اثر خود را بر 
روی روندهای نخبه گرایانه 

بگذارد. لذا در یک تعامل 
دیالکتیکی تفکر توده ها 

می تواند در همبستگی با 
نخبگان به یک فرایند جدید 

مبدل شود. 
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نفـی می شـود، زیـرا هر نـوع ارجعیت بخشـی خـاص می توانـد جنبه هـای اسـتبدادگرایی و خـروج از 
تأثیرگـذاری را بـه همراه داشـته باشـد. در الگوی دانشـگاه توسـعه گرا بـا نگاه متكثر فرهنگـی روندهای 
فـردی و جمعـی به هـم پیوند می خـورد. از ایـن رو، ارزش های مسـتقر، ارزش های نوینی اسـت كه در 
هـر لحظـه بازتولید می شـود و در ایـن رونـد، تأثیرگذاری فردیـت و اقلیت هـا به خوبی دیده می شـود. 
پـس آنچـه كه باید در دسـتور كار یک دانشـگاه توسـعه گرا قرار گیرد تغییـر آن  نوع سیاسـت های حاكم 
بـر دانـش اسـت كه می تواند آن را غیردموكراتیک سـازد و البته در مسـیر پیوسـتگی این تحـول ضروری 

اسـت كـه دموكراتیک سـازی دانش  در دسـتور كار قـرار گیرد. 
بنـا بـه آنچـه كـه در بـاره اقتضـا و الزامـات دانشـگاه توسـعه گرا بیـان شـد، دانشـگاه ها بایـد 
توسـعه گرایی  مسـیر  در  حركـت  بـه  متعهـد  را  خـود  و  آینـد  بیـرون  عادی سـازی  روندهـای  از 
نماینـد)Arocena,2015(. اگـر دانشـگاه ها بتواننـد در ایـن مسـیر حركـت كننـد می تواننـد بـه 
مشـكات اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی كشـورهای خـود و حتـی جهـان)در قالـب نوآوریهـای 
اجتماعـی( كمـک كننـد. در طـول دهه هـای اخیـر برخـی از دانشـگاه های آفریقایـی توانسـته اند 
در زمینـه توسـعه منابـع انسـانی و كاهـش فقـر و شـكاف های موجـود، نقـش به سـزایی ایفـاء كنند. 
)Kwarteng,2015(. همـان كاری كـه اروپـا در از طریـق نوآوری هـای اجتماعـی، جامعه مدنی و 
اینتگریت كـردن مهاجران در جامعه محلی)كشـورهای مقصـد( را گسـترش داده و در ایاالت متحده 

باعـث كاهـش شـكاف های طبقاتـی و تبعیض هـا شـده اسـت.
گزیده هایی برای جمع بندی 

بـا توجـه به آن چـه كه تاكنـون گفته شـد می توان فرهنـگ دانشـگاه توسـعه گرا را در رونـد دیالكتیكی 
قطبـی در برابـر فرهنگ دانشـگاه ضدتوسـعه گرا قـرار داد كـه ویژگی های آن به شـرح زیر اسـت:

حوزه هـای  در  اثرگـذار  كنشـگران  فردیـِت  در  كنـش  برهم سـازی  در  توسـعه گرا  دانشـگاه   -1
اسـت؛  شـكل گیری  حـال  در  غیردانشـگاهی  و  دانشـگاهی 

2- دانشـگاه توسـعه گرا بـه هویـت خـاق دانشـگاه در دنیـای تكنولوژیـک اهمیـت می دهـد و 
همـه هویـت سـازنده خـود را از تفكـر خـاق و عناصـر خاقیـت اسـتخراج می كند؛

3- دانشـگاه توسـعه گرا در پـی ایجـاد دیالـوگ با اجـزاء بیرونـی خود در راسـتای ایجاد شـرایط 

دانشگاه توسعه گرا تالش 
می کند تا ضمن توجه به تغییر 

و تحوالت اجتماعی در خود 
نیز فرایندی از عقالنی بودن، 

خالق بودن و مؤثر بودن را 
تجربه و تقویت نماید و این 

کمک می کند که دانشگاه به 
سمت سازمان دهی جدیدی 

سوق یابد که مبانی آن ایجاد 
کنش خالق در راستای تغییر 
و تحوالت یک جامعه است. 
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بهینـه وكارآیـی بیشـتر در خدمت جامعه اسـت؛ 
4- در دانشـگاه توسـعه گرا به فرهنگ اولویت بیشـتری داده می شـود و به خرده فكرها و باورهای 

توده گرایانه اتكای بیشـتری می شـود؛
5- دانشـگاه توسـعه گرا طیـف وسـیعی از فعالیت هـای بشـری از كاربردهـای شـخصی گرفته تا 
حوزه هـای عمومـی را شـامل می شـود و با ابعـاد چند منظـوره و انعطاف پذیـر به تأمین خواسـته های 

فـردی و اجتماعـی می پردازد؛ 
6- دانشـگاه توسـعه گرا بـه قابلیـت كنشـگران در فضـای فنـاوری اطاعـات توجـه می كنـد و به 

دیالكتیـک انسـان- فنـاوری توجه ویـژه ای دارد؛ 
7- در دانشـگاه توسـعه گرا توانمندسازی انسـان ها جزو اولویت ها به حسـاب می آید و به گونه ای 

منابـع تخصیص پیدا می كند كه دسترسـی همگان به اطاعات در راسـتای توانمندی محقق شـود؛ 
8- در دانشـگاه توسـعه گرا محوریـت بـا نخبه هـا نخواهد بـود و یا بـه تعبیری مفهـوم نخبه تغییر 
می كنـد و هـر كـس در هـر فراینـدی كـه بتوانـد بـه دانشـگاه و جامعه سـود بخشـد، از آن بـه خوبی 
بهـره گرفتـه می شـود. از طرفـی به-دنبال توانمندسـازی درونـی و بیرونی جهت كاهش شـكاف های 

طبیعی و سیاسـی است؛
9- دانشـگاه توسـعه گرا در پـی ایجـاد دو ظرفیـت اساسـی اسـت:  اول، پیـدا كـردن روش حـل 
مسـئله در مقابلـه و مواجهـه بـا بحران ها و آسـیب های موجود)مسـئولیت پذیـری اجتماعـی(؛ دوم، 
پیـدا كـردن ظرفیت هـای جدیـد در نـوآوری و ابتـكار و به كارگیـری شـیوه ها و مناسـبات مطلـوب 

ممكن)نـوآوری تكنولوژیـک- اجتماعـی(؛ 
10- دانشـگاه توسـعه گرا در چیره گـی دانایـی و هوشـمندی بر عقانیـت ابـزاری حركت می كند 

و همـواره راه را بـرای بـروز و ظهـور دانایی بـاز می گذارد؛ 
11- در دانشـگاه توسـعه گرا بـه ایجاد زیرسـاخت های تفكر عمیـق و پیچیده توجه می شـود و راه 

بـرای بـروز و ظهـور انسـان خاق)و نه نخبـه( در كنار فنـاوری خاق باز می شـود؛
12- دانشـگاه توسـعه گرا بـا ایجاد فضاهای دموكراتیک و مشـاركتی، عرصه را بـرای بروز و ظهور 

همه اقشـار در همـه زمینه ها بـاز می كند؛ 
13- دانشـگاه زمانـی ضدتوسـعه گرا می شـود كـه همه چیـز در قالـب شـاخص گذاری های یک 

دانشگاهی که نتواند نوع نگاه 
خود را به فناوری تغییر دهد، 

دانشگاهی ضدتوسعه گراست 
هر چند که از همه 

دستاوردهای تکنولوژیکی 
استفاده کند. در اینجا مقصود 
این است که در انتقال فناوری 
به ذهن مخاطبان باید کاربری 
معناسازی و معناکاوی مدنظر 

قرار گیرد. بدون توجه به 
مقوله معنا، تکنولوژی می تواند 
در مسیری مخرب پیش رود. 
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بعـدی خـود را نشـان دهـد. مثا رویه تولیـد انبوه مقالـه و كتاب یا همیـن نظام كنونی ارتقـاء اعضای 
هیئـت علمـی دانشـگاه ها و تبدیـل وضعیت متناسـب بـا ایـن فرایند، كه نوعـی بی توجهی به اشـكال 

گوناگـون دانشـی اسـت كه می توانـد در فضاهای علمی وجود داشـته باشـد؛
14- دانشـگاهی كـه نتواند نوع نگاه خود را به فناوری تغییر دهد، دانشـگاهی ضدتوسعه گراسـت 
هـر چنـد كـه از همـه دسـتاوردهای تكنولوژیكـی اسـتفاده كنـد. در اینجـا مقصـود این اسـت كه در 
انتقـال فنـاوری بـه ذهن مخاطبان باید كاربری معناسـازی و معنـاكاوی مدنظر قرار گیـرد. بدون توجه 

بـه مقوله معنـا، تكنولوژی می تواند در مسـیری مخـرب پیش رود؛ 
15- دانشـگاه توسـعه گرا بـا رویكـرد مدیریت فشـارهای محیطـی و اكولوژیكی، با هـر آن چه كه 

رابطـه انسـان و طبیعـت را بر هـم بزند مقابلـه می كند؛ 
16- نـگاه دانشـگاه توسـعه گرا، انسـان گرا، طبیعت گـرا، مبتنـی بـر دیالكتیـک انسـان و طبیعت، 
فراجنسـیتی و در توجـه بـه همـه قوم هـا، نژادها و پاره فرهنگ ها اسـت. در واقع در دانشـگاه توسـعه گرا 

هرگونـه منطـق حذف و حاشیه سـازی بی معناسـت؛ 
 تولید دانش نیسـت، بلكه با توجه بـه مقتضیات زمانی و 

ً
17- در دانشـگاه توسـعه گرا هـدف الزاما

مكانـی اسـت كه هدف مشـخص می شـود. اما آن چـه در این میان مهم اسـت اولویـت عنصر تخیل 
در كنشـگران اجتماعی اسـت. همان طور كه اینشـتین می گوید: "تخیل از دانش مهمتر"  اسـت؛ 

18- در دانشـگاه توسـعه گرا بـر عدالـت انسـانی، عدالـت محیطـی و حـذف نابرابری هـا تأكیـد 
می شـود و اگـر در جایـی دانشـگاهی وجـود دارد و در آنجـا تبعیـض و آسـیب های اجتماعـی به طور 
گسـترده وجـود دارد، می تـوان گفـت كـه آن دانشـگاه دانشـگاهی ضد توسعه گراسـت زیـرا نتوانسـته 

اسـت بر محیـط خـود تأثیرگذار باشـد. 
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دانشگاه توسعه گرا تالش 
می کند تا ضمن توجه به تغییر 

و تحوالت اجتماعی در خود 
نیز فرایندی از عقالنی بودن، 

خالق بودن و مؤثر بودن را 
تجربه و تقویت نماید و این 

کمک می کند که دانشگاه به 
سمت سازمان دهی جدیدی 

سوق یابد که مبانی آن ایجاد 
کنش خالق در راستای تغییر 
و تحوالت یک جامعه است. 
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سرمایۀ فرهنگی در فضای مناسبات مجازی دانشگاهی ایران

عضو هیئت علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ ▪  

▪ arash.heydari83@gmail.com

سـرمایۀ فرهنگـی در معنـای عـام بـه تمركـز و انباشـت انـواع مختلـف كاالهـای ملمـوس فرهنگی و نیـز قـدرت و توانایـی در اختیار 

گرفتـن ایـن كاالهـا و همچنیـن اسـتعداد و ظرفیـت فـرد در شـناخت و كاربرد این وسـایل گفته می شـود. مسـئلۀ سـرمایۀ فرهنگی به 

معنـای عـام یكـی از شـاخص های عمـدۀ توسـعۀ فرهنگی اسـت. مـروری بـر ادبیات توسـعۀ فرهنگـی در ایران نشـان می دهـد كه با 

قـان، سیاسـتمداران و سیاسـت گذاران بـوده اسـت، اما جایـگاه سـرمایۀ فرهنگی و 
ّ

آنكـه مضمـون توسـعۀ فرهنگـی مـورد توّجـه محق

اقسـام آن در درون توسـعۀ فرهنگـی چنـدان كـه باید و شـاید، واضح نیسـت. 

سـرمایۀ اجتماعـی و سـرمایۀ اقتصـادی محـور مجـادالت و مباحثـات زیـادی در عرصـۀ سیاسـت و عرصـۀ پژوهـش بوده اسـت ، اّما 

همبسـتۀ منطقـی و نظـرِی ایـن دو، یعنی سـرمایۀ فرهنگی، چندان كه باید و شـاید مـورد توّجه نبوده اسـت. یكـی از عمده ترین عرصه های 

فرهنگـی حیـات دانشـگاهی اسـت. دانشـگاه عاوه بر اینكـه با هدف تربیـت متخّصص شـناخته می شـود، دارای جایـگاِه فرهنگِی خاص 

خـود نیز هسـت. دانشـگاه عرصه ای اسـت بـرای فرهنگ پذیـری، رقابت فرهنگی، كسـب هویـت و... . بـا این اوصـاف دانشـگاه را باید به 

عنـوان یـک اجتمـاع فهـم كرد كـه فعالیت هـای علمی و آموزشـِی آن در بسـتری فرهنگـی صورت می گیـرد. به ایـن ترتیب سـخن گفتن از 

دانشـگاه به عنوان بسـتری فرهنگی یكی از محورهای اساسـِی فهم دانشـگاه اسـت. فرهنگ دانشـگاهی بـه عنوان مفهومی عام بـه الگوها و 

ارزش هـا و اهدافـی اشـاره دارد كـه در فضای دانشـگاه تولید و بازتولید شـده و به كنشـگران دانشـگاه منتقل می شـود. 

اگـر دانشـگاه را عرصـه ای فرهنگـی بدانیم، آنـگاه مجموعـه ای از داده ها و داشـته های فرهنگی را باید مدنظر داشـته باشـیم كه در 

محیـط دانشـگاهی وجـود دارنـد و افراد بـرای به دسـت آوردن آنها تاش می كننـد. دارا بودن هویـِت علمی، به دسـت آوردن افتخارات 

علمـی، تولیـد كـردن متـون علمـی و... را می توانیـم بـه عنوان سـرمایه های فرهنگـی یک عرصۀ دانشـگاهی فهـم كنیم. از دیگر سـو، 

هـر دانشـگاه بـا توّجـه بـه نام و نشـانی كـه دارد و بـا توّجه بـه هویتی كه بـه كارگـذاران خود عطـا می كند، در سـطح نهادی نیـز دارای 

آرش حیدری  ▪
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یـک سـرمایۀ فرهنگـی اسـت. فهـم دانشـگاه بـه عنـوان یـک عرصـۀ فرهنگـی ایجـاب می كنـد كه 

مسـئلۀ سـرمایۀ فرهنگـی در دانشـگاه و انـواع آن و شـیوه های ارتقای آن مـورد توّجه قـرار گیرد.

زمانـی كه از سـرمایۀ فرهنگی دانشـگاه سـخن می گوییم، از یک سـو جایگاه فرهنگِی دانشـگاه 

در سـطح كان و جایـگاه آن در هویت دهـی بـه دانشـگاهیان را مدنظـر داریـم و از دیگـر سـو بـه 

توانایی هایی هـای افـراد در درون دانشـگاه نظـر داریـم. سـرمایۀ فرهنگـی در دانشـگاه همـواره در 

شـكل تربیِت یک انسـان دانشـگاهی ظاهر می شـود؛ بنابراین تحلیل و بررسـی انسـاِن دانشـگاهی 

می توانـد امكان هـا و نواقـص سـرمایۀ فرهنگـی در دانشـگاه های ایـران را توضیـح دهـد.

بـدون سـرمایۀ فرهنگـی امـكان تربیت انسـان دانشـگاهی وجـود ندارد. آسـیب دیدن سـرمایۀ 

فرهنگـِی دانشـگاه می توانـد دانشـگاه را از منطـق و بنیـاِن اصلـی خـود دور سـازد و آن را در فضای 

بـازار یـا زندگـِی روزمره ادغـام كند؛ لذا مسـئلۀ سـرمایۀ فرهنگی دانشـگاه مسـئله ای اسـت مرتبط 

بـا تربیـت فـرِد كارآمد دانشـگاهی كـه در ادبیاِت پژوهشـِی ایـن حیطه با عنوان انسـان دانشـگاهی 

شـناخته می شـود. مسـئلۀ سـرمایۀ فرهنگی در سـطوح كان و خرد قابل بررسـی اسـت. در سـطح 

ص در نظر 
ّ

یـِت دانشـگاه بـه عنوان یـک واحد تحلیـل و دارای سـرمایه های فرهنگِی مشـخ
ّ
كان كل

گرفتـه می شـود و در سـطح خـرد مسـئله بـر سـر تحلیـل افـراد و كنشـگراِن درون میـدان دانشـگاه 

اسـت؛ لـذا مسـئلۀ سـرمایۀ فرهنگـی و واحـد تحلیل آن در چند سـطح قابل بررسـی اسـت: 

یت 
ّ
اول، مـراد از سـرمایۀ فرهنگـی دانشـگاه هم سـرمایۀ فرهنگی دانشـگاهیان اسـت و هـم كل

نهاد دانشـگاه.

 دوم، سـرمایۀ فرهنگـی هـم در درون دانشـگاه مدنظر اسـت و هم در نسـبِت دانشـگاه با جهان 

بیـرون از خودش.

بـا ایـن وصـف مسـئلۀ سـرمایۀ فرهنگـی دانشـگاه را می تـوان به صورت جزئـی و یـا به صورتی 

چندوجهـی بررسـی كـرد. لحـاظ كـردن همـۀ ایـن جوانـب در یـک مبحـث عـام سیاسـت گذاری 

می توانـد افق هـای بیشـتری را بـرای فهـم مسـئله نشـان دهـد. 

بـا ایـن مقدمـه می تـوان نسـبت وثیقـی برقـرار كـرد بیـن سـرمایۀ فرهنگـی دانشـگاه و فضـای 

مجـازی. از آنجـا دانشـگاه اتصالـی جـدی بـه حیـات اجتماعـی دارد و هویـت و سـرمایه های 

اجتماعـی- اقتصـادی و فرهنگـی آن را از زیسـت جهـان اجتماعـی می گیـرد لـذا خـواه ناخـواه بـا 

فضـای مجـازی كـه یكـی از عمده تریـن عرصه هـای حیـات اجتماعـی اسـت گره خوردگـی عمیق 

و جـدی دارد. 

سرمایۀ فرهنگی سه بعد اصلی دارد: 

لق وخوهـای بـا دوام و پایدار شـخصیتی 
ُ

الـف( تجّسـم یافتگی: كـه در شـكل قابلیت هـا و خ

می شـود.  ظاهر 

ب( تعّین یافتگـی: در شـكل كاالهـای فرهنگـی، تصاویـر، كتاب هـا و فرآورده هـای فرهنگی 

ظاهر می شـود. 

ج( نهادینگـی: كـه در شـكل مـدارج و گواهینامه هـای آموزشـی، علمـی و حرفه ای اسـت و 

ذخیـره دانـش، مهـارت و تجارب افراد محسـوب می شـود.

بـه نظـر می رسـد كـه فضای مجـازی می توانـد عرصـۀ اصلـی سـرمایۀ تعین یافتۀ یک دانشـگاه 

باشـد. بـه عبـارت دیگر یک دانشـگاه از خـال محصوالتی كه به حیـات اجتماعـی عرضه می كند 

هویتـی بـرای خود دسـت و پـا می كند.

نكتـه ای كـه بایـد بـدان توجه كـرد این اسـت كه یـک دانشـگاه را در سـطح نهادی بایـد همچون 

بدون سرمایۀ فرهنگی امکان 
تربیت انسان دانشگاهی 
وجود ندارد. آسیب دیدن 
سرمایۀ فرهنگِی دانشگاه 

می تواند دانشگاه را از منطق 
و بنیاِن اصلی خود دور سازد و 
آن را در فضای بازار یا زندگِی 
روزمره ادغام کند؛ لذا مسئلۀ 

سرمایۀ فرهنگی دانشگاه 
مسئله ای است مرتبط با 

تربیت فرِد کارآمد دانشگاهی 
که در ادبیاِت پژوهشِی 

این حیطه با عنوان انسان 
دانشگاهی شناخته می شود. 
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 سـرمایۀ فرهنگی یک دانشـگاه حاصل 
ً
یک كارگزار و دارای یک هویت مسـتقل در نظر گرفت. اساسـا

آن هویـت، جایـگاه و در یـک معنـای عام تصویری اسـت كه برای دیگر كنشـگران ایجـاد می كند. به 

عبـارت دیگـر یک دانشـگاه خودش باید همچـون یک كنشـگر هویتی واجد عاملیت باشـد. 

 گویـای حضـور دانشـگاه ها در 
ً
آنچـه در فضـای امـروز دانشـگاهی قابـل رؤیـت اسـت لزوما

عرصـۀ هویتـی و فرایندهـای كسـب سـرمایه های فرهنگـی نیسـت. افـراد از مـدارک دانشـگاهی 

همچـون قسـمی سـرمایۀ نهادینـه بهـره می برنـد و در قالـب سـرمایه های تعیـن یافته و تجسـد یافته 

نیـز در فضـای مجـازی كنشـگری دارنـد. بـرای مثـال، یک اسـتاد دانشـگاه كه فعـال رسـانه ای نیز 

هسـت، و یـا یک دانشـجو كـه در فضای مجـازی آورده های دانشـگاهی خود را عرضـه می كند؛ اما 

خـوِد دانشـگاه همچـون یـک واحد مسـتقل چـه جایگاهـی در این میـدان دارد؟ 

بـه نظـر می رسـد فعالیت دانشـگاه ها در فضـای مجازی بـرای كسـب سـرمایه های فرهنگی به 

چیزی در قالب روابط عمومی و اطاع رسـانی فروكاسـته شـده اسـت. اینكه یک دانشـگاه به نحوی 

كـه بتوانـد ارتباطـی عینـی، مشـخص و تعیـن یافته با حیـات اجتماعـی برقـرار كند، محـور اصلِی 

شـكل گیری هویـت آن دانشـگاه اسـت و فضـای مجـازی جایـی اسـت كه یـک دانشـگاه می تواند 

خـود را همچـون عرضـۀ كننـدۀ یـک فرهنـگ، یک محصـول فرهنگـی و یـا جریان خاصـی از علم 

معرفـی كنـد. بـه عبـارت دیگر، خـوِد دانشـگاه به عنـوان یک واحـد مسـتقل می باید سـازوكاری را 

تعریـف كنـد تـا هویت خود را برسـازد و البته سـرمایه های خـود را باال ببـرد. اما در ایـران امروز با 

یـک بحـران جدی در نظم دانشـگاهی مواجهیم. مسـئلۀ سنت دانشـگاهی یک پیش شـرط اساسـی 

بـرای هویت یابی و كسـب سـرمایۀ فرهنگی اسـت. سـنت دانشـگاهی یعنـی اینكه یک دانشـگاه یا 

دانشـكده یـا گروه علمی در یـک بازۀ زمانی در قلمرویی مشـخص مجموعه ای از دانش را انباشـت 

كـرده باشـد كـه این دانش بـه قالـب سـرمایه  های تعین یافته قابـل عرضه باشـد. بطوریكـه وقتی نام 

آن دانشـگاه بـه میـان می آیـد خود به خـود سـنِت فكـری و پژوهشـی آن دانشـگاه، گروه یا دانشـكده 

تداعـی شـود. بـرای مثـال وقتـی در علـوم اجتماعـی از مكتـب بیرمنگهام، سـنت شـیكاگو، حلقۀ 

فرانكفـورت، كولژدوفرانـس و... سـخن مـی رود به روشـنی مجموعۀ بزرگـی از متـون، پژوهش ها، 

شـخصیت ها، گفتارهـا و... احضـار می شـوند كه نشـان گر وجـود یک جایـگاِه نهـادی قدرتمند در 

سنت سـازی اسـت. بـه نظر می رسـد كـه دانشـگاه های ایران امـروز در ایـن زمینه دچـار معضاتی 

به نظر می رسد فعالیت 
دانشگاه ها در فضای مجازی 

برای کسب سرمایه های 
فرهنگی به چیزی در قالب 

روابط عمومی و اطالع رسانی 
فروکاسته شده است. اینکه 

یک دانشگاه به نحوی 
که بتواند ارتباطی عینی، 
مشخص و تعین یافته با 

حیات اجتماعی برقرار کند، 
محور اصلِی شکل گیری 

هویت آن دانشگاه است و 
فضای مجازی جایی است 
که یک دانشگاه می تواند 

خود را همچون عرضۀ کنندۀ 
یک فرهنگ، یک محصول 

فرهنگی و یا جریان خاصی از 
علم معرفی کند. 
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عمیـق  هسـتند كه بخـش عمـده ای از آن به مكانیسـم های جذب هیئـت علمی، اولویت هـای نهاد 

 
ً
علـم، نسـبت علـم و ایدئولوژی و مسـائلی از این قبیل بازمی گـردد. به عبارت دیگر دانشـگاه لزوما

در میـداِن كسـب سـرمایۀ فرهنگـی از مسـیر عمـل عالمانـه حركـت نمی كنـد بلكه عرصـه ای برای 

كسـب سـرمایه های اداری و سیاسـی و... است.

از ایـن رو، عمـِل رسـانه ای دانشـگاه ها سـازوكاری بسـیار كلیشـه ای، یكنواخـت و در قالـب 

 مجموعـه ای از اخبـار خنثی اسـت. مروری بر سـایت های 
ً
اطاع رسـانی، روابـط عمومـی و نهایتـا

دانشـگاه ها نشـان می دهـد كـه كسـب سـرمایۀ فرهنگی بـرای دانشـگاه های كشـور تا چه حـد فاقد 

معنـا اسـت. سـایت یـک دانشـگاه كـه می بایـد تابلویـی از جایـگاه هویتی باشـد، بـه مجموعه ای 

خنثـی از مجموعـه ای از اطاعـات خاصه شـده اسـت.  

فعالیـت صفحـات شـبكه های اجتماعـی دانشـگاه ها نیـز چنیـن اسـت. دانشـگاه های كشـور 

حتـی در ایجـاد مجمـع فارغ التحصیـان خود و یا نوشـتن تاریخ شـفاهی دانشـگاه بـه خوبی عمل 

نكرده انـد از ایـن رو، حضـور و فعلیـت آن ها در فضای مجـازی چیزی جز اطاع رسـانی و كارهای 

 نباید 
ً
ابتدایـی روابـط عمومـی نیسـت. نباید فرامـوش كرد كه ایـن معضات سـاختاری اند و لزومـا

بـه اراده هـای فـردی مدیـران فروكاسـته شـود. بـرای مثـال بیایید فـرض كنیم كه یـک دانشـگاه اراده 

می كنـد تاریـخ شـفاهی خـود را در قالـب مجموعه ای مسـتند از مصاحبه هـا در فضـای مجازی به 

اشـتراک بگـذارد. پـر واضح اسـت كـه چه اتفاقـی خواهد افتـاد؛ بخـش بزرگـی از مصاحبه ها باید 

ممیـزی شـوند، بخشـی دیگـر ممكـن اسـت حاشیه سـاز شـوند، بخشـی دیگـر... از ایـن رو عمل 

فرهنگـی یک دانشـگاه همـواره مقید به مجموعـۀ بزرگی از محدودیت ها اسـت و از ایـن رو، فضای 

ادارۀ دانشـگاه هرچـه بیشـتر به سـمت بوروكراسـِی رایـج حركت می كنـد و عمل روابـط عمومی به 

اطاع رسـانی صـرف فروكاسـته می شـود، زیـرا هرگونـه عمـل فرهنگـی بـرای كسـب سـرمایه های 

فرهنگـی می توانـد برای مدیریت دانشـگاه هزینه سـاز باشـد. 

پس مسـئله را نباید به نبود خاقیت، ایده و ... در فضای فرهنگی دانشـگاه فروكاسـت. مسـئله 

 ضرورتـی راهبـردی برای 
ً
آنجـا اسـت كـه مجموعـۀ بزرگـی از مكانیسـم های ادارۀ دانشـگاه اساسـا

تولیـد سـرمایۀ فرهنگـی خود تعریف نكرده اسـت و تعریـف آن هم خواه ناخواه بـا محدودیت هایی 

كـه ذكـر آن گذشـت همـراه خواهد بـود. سـرمایۀ فرهنگـی یک دانشـگاه تاریخ آن دانشـگاه اسـت 

 مجموعـه ای از افـراد شـاخص آن دانشـگاه یـا شـبكۀ ادارۀ كننـدۀ آن 
ً
و تاریـخ یـک دانشـگاه لزومـا

دانشـگاه نیسـت. تاریـخ دانشـگاه یعنـی سـطوح خـرد و كان آن، محصوالتـش، تضادهایـش، 

زندگـِی روزمـرۀ جـاری در آنجـا و تمامـِی آن وجوهی كه یک زیسـت جهان و اكوسیسـتم اجتماعی 

را ممكـن می كنـد. سـرمایۀ فرهنگـی یک دانشـگاه در گـرو شناسـایی و عرضۀ این تاریـخ به حیات 

اجتماعـی اسـت كـه در دنیـای امـروز تنهـا از طریـق فضـای مجـازی ایـن عرضـه ممكـن و مؤثر 

اسـت. از ایـن حیـث سـرمایۀ فرهنگـی یـک دانشـگاه با آرشـیوی كـه از خـود تهیه می كنـد هم ارز 

اسـت. دانشـگاه چه آرشـیوی دارد؟ متأسـفانه آرشـیو در فضـای اداری تنها آرشـیو نامه هـای اداری 

اسـت كـه آن هـم بعـد از چنـد سـال بـا اسـتفاده یا معـدوم می شـود. اگـر یک دانشـگاه كـه برای 

مثال سـابقۀ 50 سـال تدریـس جامعه شناسـی دارد، نتواند طرح درس ها، اسـاتید، صورت جلسـات 

 هیـچ ایـده ای در این 
ً
گـروه  و... را در ایـن فاصلـه در اختیـار مخاطبانـش قـرار دهـد، یعنـی عمـا

دانشـگاه در بارۀ هویت دانشـگاهی و گروهی وجود نداشـته اسـت. این یعنی از 50 سـال انباشـتی 

كـه بایـد حاصـل می شـده اسـت هیـچ در اختیـار نیسـت. از ایـن رو، نسـبت وثیـق بیـن تاریـخ، 

آرشـیو، سـرمایۀ فرهنگـی و فضـای عرضۀ ایـن سـرمایه را باید جـدی گرفت. 

عمِل رسانه ای دانشگاه ها 
سازوکاری بسیار کلیشه ای، 

یکنواخت و در قالب 
اطالع رسانی، روابط عمومی 
 مجموعه ای از اخبار 

ً
و نهایتا

خنثی است. مروری بر 
سایت های دانشگاه ها نشان 

می دهد که کسب سرمایۀ 
فرهنگی برای دانشگاه های 

کشور تا چه حد فاقد معنا 
است. سایت یک دانشگاه 

که می باید تابلویی از جایگاه 
هویتی باشد، به مجموعه ای 

خنثی از مجموعه ای از 
اطالعات خالصه شده است.  
فعالیت صفحات شبکه های 

اجتماعی دانشگاه ها نیز 
چنین است. دانشگاه های 

کشور حتی در ایجاد مجمع 
فارغ التحصیالن خود و 
یا نوشتن تاریخ شفاهی 
دانشگاه به خوبی عمل 

نکرده اند.
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بـا توجـه بـه پیشـرفت های تكنولوژیک و امـكان تولید محتواهای چندرسـانه ای، دانشـگاه ها از 

فرصـت بی نظیـری بـرای عرضۀ محصوالت خـود بهره مند شـده اند كه البتـه كمترین اسـتفاده ای از 

آن هـا نمی شـود. بـرای مثـال ضبـط و در اختیار گـذاری كاس های درس اسـاتید شـاخص یكی از 

فرایندهـای عمـدۀ تبلیغاتی دانشـگاه های بزرگ دنیا اسـت. اسـتفاده از امكانات به اشـتراک گذاری 

ویدئو موجب شـده اسـت كه بسـیاری از كاس های اسـاتید برجسـتۀ دنیا در اختیار مخاطبان قرار 

گیرنـد. امـروزه دسـترس پذیر كـردن محصـوالت علمـی یكـی از عمده ترین شـاخص های كسـب 

هویـت، سـرمایه، و اعتبـار علمـی و فرهنگی اسـت. پرسـش بنیادین اینجا اسـت كه دانشـگاه ها به 

صـورت مسـتقل تـا چه حـد در این مسـیر قـدم برداشـته اند. اینكـه برخی از اسـاتید، دانشـجویان 

و كارگـزاران دانشـگاهی در قالـب شـخصیت حقیقـی خـود بسـیاری از ایـن فرایندهـا را در فضای 

مجـازی دنبـال می كننـد یـک چیز اسـت و اینكـه دانشـگاه به عنـوان یک نهـاد و هویت مسـتقل تا 

چـه حـد ایـن فرایند هـا را بخشـی از فعالیت هـای فرهنگـی خـود تعریف كرده اسـت چیـزی دیگر 

اسـت. فعالیت هـای فرهنگـی در فضـای رایج بـه كارگاه، همایش، سـخنرانی و مجموعـۀ بزرگی از 

مناسـک دانشـگاهی فروكاسـته شـده اند كـه البتـه محصـول چشـم انداز كانی اسـت كه نسـبت به 

مقولـۀ فرهنـگ وجـود دارد. ایـن مجموعه مناسـک نیز در فضـای كرونـا در عمل متوقف شـده اند. 

فرایندهایـی كـه پیشـتر بـه مجموعـه ای از مناسـک تبدیـل شـده بودنـد و از بحـران مخاطـب رنـج 

می بردنـد بعـد از كرونـا در عمـل زمین گیـر شـدند. در ایـن وادی، فضـای مجـازی می توانسـت 

عرصـه ای بـرای فعالیت هایـی باشـد كـه سـرمایه های فرهنگـی دانشـگاه ها را ارتقـا دهـد، امـا در 

عمـل هیـچ چشـم انداز مشـخصی بـرای ایـن مسـئله وجود نداشـت و ایـن خـود نشـان از بحرانی 

سـاختاری و كان در فهـم مسـئلۀ فرهنـگ بـه معنـای عـام دارد. همانطور كه گفته شـد این مسـئله 

را نبایـد بـه عـزم و ارادۀ افـراد فروكاسـت. اگـر همیـن امروز مدیـری عزم كنـد كـه ضرباهنگ عمل 

فرهنگـی دانشـگاه را بـا تغییـرات و دیگرگونی هـای حیـات فرهنگی ایـران دو دهۀ گذشـته هماهنگ 

كنـد بـا مجموعـۀ بزرگـی از معضـات و مشـكات و محدودیت ها مواجه خواهد شـد كـه عطای 

كار را بـه لقایـش خواهد بخشـید. 

اگـر بخواهیـم ترسـیمی از قلمـرو اجرایـی ارتقـای سـرمایۀ فرهنگـی دانشـگاه ها ارائـه كنیـم 

می بایـد حداقـل 6 وجـه عمـده از فرهنگ دانشـگاهی را مد نظر داشـته باشـیم  )جدول شـمارۀ 1(. 

تاریخ دانشگاه یعنی 
سطوح خرد و کالن آن، 

محصوالتش، تضادهایش، 
زندگِی روزمرۀ جاری در آنجا 
و تمامِی آن وجوهی که یک 
زیست جهان و اکوسیستم 
اجتماعی را ممکن می کند. 

سرمایۀ فرهنگی یک دانشگاه 
در گرو شناسایی و عرضۀ 

این تاریخ به حیات اجتماعی 
است که در دنیای امروز تنها 
از طریق فضای مجازی این 
عرضه ممکن و مؤثر است. 
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بـا دقـت در ایـن وجـوه ششـگانه، بـه نظر می رسـد هـر عملی كـه در فضـای رسـانه  ای و اجتماعی 

)در قالـب شـبكه های اجتماعـی( انجـام می پذیـرد می بایـد این شـش وجه را در نظر داشـته باشـد 

تـا بتوانـد حضـور معنـاداری در عرضۀ عمومی داشـته باشـد.

جدول1- عناصر فرهنگ دانشگاهی

محیط
- سازمان دانشگاه محیط خود را چگونه تعریف می كند؟

- نگرش ها نسبت به محیط چگونه است؟ )میزان دشمنی؟ میزان دوستی؟(

رسالت
- رسالت دانشگاه چگونه تعریف می شود؟/ رسالت دانشگاه تا چه حد واضح و روشن است؟

- آیا رسالت دانشگاه مبنای تصمیم گیری ها است؟/ تا چه حد در مورد رسالت دانشگاه توافق وجود دارد؟

جامعه پذیری
-  اعضای جدید چگونه در محیط دانشگاه جامعه پذیر می شوند؟/ تا چه حد این فرایند ها روشن و واضح است؟

- چه نكاتی را باید دانست تا به حیات و تعالی خود در این دانشگاه ادامه داد؟

اطالعات

اعات از چه مواردی تشكیل می شود؟
ّ

-  اط

اعات را در اختیار دارند؟
ّ

-  چه كسانی اط

اعات چگونه توزیع می شود؟
ّ

-  اط

راهبرد
- تصمیمات چگونه اتخاذ می شود؟/ از چه راهبردی استفاده می شود؟/

- چه كسانی در دانشگاه تصمیم می گیرند؟/ برای تصمیمات نادرست چه مجازاتی وجود دارد؟

رهبری
- سازمان دانشگاه از رهبران چه انتظاراتی دارد؟/ رهبران چه كسانی هستند؟ 

- آیا رهبران رسمی و غیررسمی وجود دارند و حضور آنها آشكار است؟

منبع: تیرنی1 )1988(

اگـر بـا ایـن افـق بخواهیم بـه مجموعـه ای از راهبردها اشـاره كنیم كـه ارتقای سـرمایۀ فرهنگی 

دانشـگاه ها را ممكـن كنـد می توانـد از پیشـنهادات زیر سـخن گفت:

1- تدویـن پـروژۀ تاریـخ شـفاهی دانشـگاه ها بـه عنوان یک عمل مسـتمر، شـفاف و بـا در نظر 

گرفتـن تمامـی ابعاد حیات دانشـگاهی؛

2- آرشیو سازی دقیق، منظم و شفاف در سطح گروه ها و عرضۀ آن در فضای عمومی؛

3- تهیـۀ بانـک اطاعاتـی بـروز و تاریخ منـد از تمامـی سـرمایه های فرهنگـی و اجتماعـی یک 

دانشـگاه. از شـخصیت ها گرفتـه تـا محصوالت علمی كـه به هر ترتیبی به دانشـگاه وابسـتگی دارند؛

4- تهیۀ محتواهای چندرسانه ای بر مبنای سه مورد فوق و عرضۀ آن در فضای مجازی.

Tierney, W. G. (1988). Organizational culture in higher education: Defining the essentials. The 
Journal of Higher Education, 59(1), 2-21.

1. Tierney

فرایندهایی که پیشتر به 
مجموعه ای از مناسک 

تبدیل شده بودند و از بحران 
مخاطب رنج می بردند بعد 
از کرونا در عمل زمین گیر 

شدند. در این وادی، فضای 
مجازی می توانست عرصه ای 

برای فعالیت هایی باشد 
که سرمایه های فرهنگی 
دانشگاه ها را ارتقا دهد، 

اما در عمل هیچ چشم انداز 
مشخصی برای این مسئله 

وجود نداشت و این خود 
نشان از بحرانی ساختاری و 
کالن در فهم مسئلۀ فرهنگ 

به معنای عام دارد. 



مجارِی مجازی سیاست گذاری اخالق دانشگاهی

دکترای جامعه شناسی سیاسی، مدرس مدعو دانشگاه عالمه طباطبایی  ▪

▪  peivaste@yahoo.com

مقدمه
موضـوع ایـن نوشـتار بررسـی وضعیـت اخـاق دانشـگاهی در فضـای مجازی شـدن آمـوزش اسـت. می دانیـم كـه پـس از بحـران 

همه گیـری كوویـد 19، از سـال 1399، و آمـاده نبـودن دانشـگاه ها بـرای ادامـه كار خـود به صـورت مجـازی، مشـكات زیـادی بـه 

بـار آمـد. از زاویـه ی نـگاه فرهنگ دانشـگاهی، كه متشـكل از سـه ضلـع مسـئله مندی، انتقادی بودن و آینده سـازی اسـت، ایـن بحران 

بـه شـدت بـر محیـط كاركـردی دانشـگاه ها مؤثـر افتـاد، به گونـه ای كـه در هر سـه ضلع، مسـائلی جـدی برای آمـوزش دانشـگاهی و 

مناسـبات علمـی و فرهنگـی دانشـگاهیان در ایـران پدیـد آورد و نشـان داد كـه  مجازی شـدن فضـای دانشـگاهی چگونـه به مسـئله ای 

پیچیـده و چندبعـدی تبدیل شـده اسـت. این نوشـتار برای بررسـی موضوع، ضمـن مرور تحقیقات و شـواهد تجربی و آمـاری موجود، 

بـه بیـان نتایـج بررسـی ها پرداختـه و در پایـان نیـز راهكارهایـی بـرای مواجهـه متناسـب با مقتضیـات مسـئله ارائه نموده اسـت.

نخسـت، مفهوم سـازی خاص اخاق دانشـگاهی و شـیوه ی بررسـی آن بیان می شـود. دو سـویه شـدن ارتباط ها، بسـترهای فنی و 

امكانـات نه چنـدان خـوب آموزش مجـازی و فیلتراسـیون آدرس هـا و نرم افزاهای مختلـف در ایران، برخورد با مجازی شـدن را دشـوار 

نمـوده اسـت. در ایـن مطالعـه شـواهد متنوعـی از مشـكاتی در محورهـای گفته شـده بیان می شـود تـا ابعاد آن تـا حدی كـه داده های 

مناسـب وجود دارند آشـكار گردد و چیسـتی مشـكل اخاق دانشـگاهی به درسـتی قابل درک شـود.

سـپس بـه مشـكل گفتمانـی سیاسـت گذاری  در فضـای مجازی شـده ی دانشـگاهی ایـران می پردازیـم. دوگانـه ی مجـاری مجـاز 

صادق پیوسته   ▪
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مجـازی در مقابـل مجـاری غیرمجـاز مجـازی، ذهـن كنش گـران را قفسـه بندی كـرده اسـت. ایـن 

اصلـی  كار  را  دانسـتن(  یـا مجـاز  )ممنـوع  كـه مجوزدهـی  اسـت  ذهنیـت، محصـول گفتمانـی 

سیاسـت گذاری می بینـد. در حالـی كـه در گفتمانـی كـه بـه توسـعه ی دانـش می اندیشـد، آنچـه 

بایـد محـور سیاسـت گذاری باشـد؛ كارایـی آموزشـی، سـرعت و كیفیت ارتبـاط، بایگانـی مطمئن 

اطاعـات و امـكان افـزودن قابلیت هـای اختصاصـی اسـت و اینكـه سیاسـت گذار باید تسـهیل گر 

ایـن موارد باشـد. 

مسئله ی مجازی شدن
در میانـه ی بحـث و بررسـی های نافرجـام كارشناسـان رسـانه ای در مـورد وب 1 و وب 2 1و تحلیـل 

تأثیرگـذاری وب 2، در میانـه ی حركـت الک پشـتی نظـام آمـوزش در ایـران بـه سـمت سـازگاری بـا 

آمـوزش مجـازی و آزمـودن پایلوت آن، در میانه ی پاالیش و در واقع مسدودسـازی دسترسـی كاربران 

ایرانـی بـه اینترنـت و از جملـه بزرگتریـن دانشـگاه مجـازی حـال حاضـر جهان)یوتـوب2( و بهترین 

شـبكه ی اجتماعـی به اشـتراک گذاری فایـل و كانال هـای آموزشـی جهان )تلگـرام3(، كرونـای جدید 

)كوویـد 19( 4 پدیـدار شـد و هیوالی فضـای مجازی را بر واقعیت ارتباط دانشـگاهی چیره سـاخت. 

خیلـی زود، در سـال 1399، زمـان عمـل فرارسـید. دانشـگاهی كـه چهره هـای همه جایـی آن 

از وارد شـدن بـه واقعیـت ارتبـاط دوسـویه تـرس داشـتند و بیشـتر همچـون مرشـدان رسـانه ای و 

تک گویـان پشـت تریبـون حاضـر بودنـد، یكی یكـی در مقابـل این هیـوالی جدید به ورطـه چه كنم 

چه كنـم افتادنـد و ناتوانـی را بـه هیئت خشـم روی پـرده آوردنـد. با همه گیـری كووید19، الزم شـد 

كـه كاس هـا و ارتباط هـا و رفت وآمـد آدم هـا و نمره هـا همـه مجـازی شـود. پدیـده ای كـه موضوع 

شناسـایی بـود، مدعیـان شناسـندگی را موضوع خود نمـود. خیلی زود معلوم شـد كنار آمـدن با این 

پدیـده، دشـوارتر از نظـر دادن در مورد آن اسـت. 

اگـر مثلـث اخاق دانشـگاهی را با محوریت پایه ای مسـئله مندی و دو ضلع دیگـر انتقادی بودن 

و آینده سـازی، در كنـار آن بدانیـم، وضعیـت آن را در شـرایط جدیـد تماشـایی می تـوان دید. اخاق 

دانشـگاهی كـه ماننـد بسـیاری پدیده های دیگـر جامعه تا پیش از ایـن نیز در وضعیـت مطلوبی قرار 

نداشـت، اینـک می بایسـت متناسـب با وضعیـت جدید دگرگون می شـد. مسـئله مندی دانشـگاه ها، 

تـا حـد زیـادی وابسـته به فضـای موضوعـی طرح شـده در گروه هـای علمی اسـت و مجازی شـدن، 

همچـون نیـروی گریـز از مركـز عمـل می كنـد. انتقـادی بـودن )نبـودن!( كـه از نقاط ضعـف  جدی 

فضـای گفت وگوهـای دانشـگاهی بـود، در فضـای مجـازی بنـد از بنـدش گسـیخته و تنـد شـدن 

انتقادهـا بـه نقطـه ی قابـل توجهـی رسـید. آینده سـاز بـودن دانشـگاه بـه علـت نبود یـا ناچیـز بودن 

سـنت های علمـی جـاری در گروه هـای آموزشـی و بسـتر ضعیـف ارتباطـی، به شـدت تحـت تأثیر 

قـرار گرفـت و دانشـگاه بیش از پیـش از توجه به آینده بازماند و در روزمره و مرور گذشـته غرق شـد. 

بنابرایـن، گویـی زلزلـه ای جدی بـه میان آمده اسـت.

هـدف ایـن نوشـتار، بررسـی شـواهد موجـود و بیـان راهكارهایـی بـرای حـل مسـئله یـا كنترل 

پیامدهـای آن بـا ایـن هـدف اسـت كـه ببینیـم اكنـون كـه مجازی شـدن بخشـی از واقعیت اسـت، 

چگونـه می تـوان اخـاق علمـی در فضـای دانشـگاهی را در آن حفـظ نمـود و ارتقـا داد؟   

1. Web1 & Web2
2. YouTube
3. Telegram
4. COVID-19

از زاویه ی نگاه فرهنگ 
دانشگاهی، که متشکل 

از سه ضلع مسئله مندی، 
انتقادی بودن و آینده سازی 
است، این بحران به شدت 

بر محیط کارکردی دانشگاه ها 
مؤثر افتاد، به گونه ای که در 
هر سه ضلع، مسائلی جدی 
برای آموزش دانشگاهی و 
مناسبات علمی و فرهنگی 

دانشگاهیان در ایران پدید آورد 
و نشان داد که  مجازی شدن 
فضای دانشگاهی چگونه به 

مسئله ای پیچیده و چندبعدی 
تبدیل شده است. 
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مروری بر مفهوم اخالق علمی در فرهنگ دانشگاهی 
ایـران1«  آمـوزش عالـی  نظـام  ایـن در كتـاب »سیاسـت گذاری فرهنـگ دانشـگاهی در  از  پیـش 

و مقالـه ی » كلیـد گم شـده اخـاق در نهـاد دانشـگاه ایـران 2«، بـه مفهوم سـازی تئوریـک اخـاق 

علمـی در فرهنـگ دانشـگاه پرداختیـم، كه بـه عنوان زمینـه ی نظری این بحـث، مروری اشـاره وار بر 

برجسـته ترین نـكات آن خواهیـم داشـت و بـر محـور همـان مفاهیـم به تحلیـل سیاسـت گذاری در 

فضـای مجازی شـده ی دانشـگاهی در ایـران خواهیـم پرداخـت. 

بـا تعییـن فصل مشـترک در نظریـات اخاق علمـی، اجتماعات علمـی و نظام ملی نـوآوری در 

قلمـرو فرهنـگ دانشـگاهی، سـه اصل مهم یا سـه ضلـع اخـاق علمـی در فرهنگ دانشـگاهی، به 

شـكل زیر تعیین شـد. به ایـن ترتیب، اخاق علمی كه جوهره ی فرهنگ دانشـگاهی اسـت، شـامل 

مثلثـی بـا سـه ضلـع »مسـئله مندی«، »آینده سـازی« و »انتقادی بودن« اسـت و به شـكل روشـن تر، 

خـود فصل مشـترک مسـئله مندی و انتقـادی بودن و آینده سـازی است)شـكل 1(. 

شکل 1. مدل مفهومی اخالق دانشگاهی

امـا در توضیـح هریـک از ایـن سـه بعـد: منظـور از مسـئله مندی ایـن اسـت كـه بـرای اهالـی 

دانشـگاه، تنهـا تمركـز بـر مشـكات و آگاه سـازی جامعـه از آن هـا، ارزش نیسـت. بلكـه آنـان از 

مشـكات، مسـئله می سـازند و در نتیجه در پی حل آن هسـتند. دانشـگاهیان می دانند كه هر طرحی 

از مسـئله، گشـودن دریچه هایـی بـه روی برخـی پاسـخ ها بـرای مسـئله اسـت و بسـتن دریچه هایـی 

دیگـر بـر برخـی پاسـخ های دیگـر. بنابرایـن آنان بـه مسـئولیت مسئله سـازی خـود آگاهنـد و در پی 

ایفـای نقشـی مسـئوالنه در این باره هسـتند. از نهاد دانشـگاه نباید ماننـد نهاد روشـنفكری تنها انتقاد 

بیـرون بیایـد بلكـه »راه حـل دادن« نیز وظیفـه ی تخطی ناپذیر دانشـگاه اسـت. اگر نهاد روشـنفكری 

از جامعـه ی مدنـی و رسـانه و بـا عایـق خاص گروهـی از مـردم بیرون می آید، سـوژه ی دانشـگاهی 

محصـول نهـاد رسـمی علم و دانشـگاه و مالیـات و هزینه هـای عمومی برای توسـعه ی دانش اسـت. 

حتـی كنش گـران علمی بیرون از دانشـگاه ها و مؤسسـات دولتـی هم در فضای علمی كشـور پرورش 

یافته انـد و برجسـته شـده اند و در نتیجـه بایـد وجـه مسـئوالنه  خـود مقابل مسـائل را پذیرا باشـند. 

دانشـگاه، آزادی علمـی دارد، یعنـی فضایـی »باز« اسـت و با »جامعـه« اعم از زندگـی روزمره، 

بـازار، صنعـت و دولـت در ارتباط اسـت و دارای وجهه »یادگیرندگی« اسـت. هـر روز باید راه حل ی 

بهتـر از دیـروز پدیـد آورد و »بانكـی از مسـائل و راه حل  ها و بایگانـی دانش« فراهم باشـد. گفته های 

اسـتادان بـزرگ تنها با ارجاع بـه این بایگانی از آمارها و شـواهد تاریخی اعتبـار می یابد. یادگیرندگی 

كادمیک. همچنین،  با مسـائل واقعی جامعه مشـخص می شـود نه فرو رفتن در مسـائل سـاختاری آ

دانشـگاه می توانـد زاویـه ای نـو بـه بازتعریف مسـائل باز كنـد و نه تنهـا راه حل  هـا بلكه مسـائلی تازه 

1. پیوسته، صادق)1398(. سیاست گذاری فرهنگ دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران، چاپ اول. تهران: دفتر سیاستگذاری 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 113صص.

2. پیوسته،صادق)1398(. كلید گم شده اخاق در نهاد دانشگاه ایران، دانشگاه امروز. سال سوم.شماره چهارم. صص 75-69.

مسئله مندی دانشگاه ها، تا 
حد زیادی وابسته به فضای 

موضوعی طرح شده در 
گروه های علمی است و 

مجازی شدن، همچون نیروی 
گریز از مرکز عمل می کند. 
انتقادی بودن )نبودن!( که 
از نقاط ضعف  جدی فضای 

گفت وگوهای دانشگاهی 
بود، در فضای مجازی بند 
از بندش گسیخته و تند 

شدن انتقادها به نقطه ی 
قابل توجهی رسید. آینده ساز 
بودن دانشگاه به علت نبود یا 
ناچیز بودن سنت های علمی 
جاری در گروه های آموزشی 
و بستر ضعیف ارتباطی، به 

شدت تحت تأثیر قرار گرفت و 
دانشگاه بیش از پیش از توجه 
به آینده بازماند و در روزمره و 

مرور گذشته غرق شد. 
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بسـازد و نـگاه  خاقانـه خود را از سـویی به سـوی دیگر به گـردش در آورد. از سـویی، در اینجا پیش 

از هـر چرخشـی، فهـم زمینـه الزم اسـت، زیـرا دانشـگاه بایـد سـوژه ها یـا افـرادی »شـنونده تر« نیز 

تربیـت كند كه تنهـا گوینده تر نباشـند.

 كار دانشـگاه مسـئله محور، »نـوآوری« و پیش از هـر چیز، »خاقیت پروری« اسـت. از این رو، 

»حمایـت نهـادی فراگیـر« از خاقیت همـه  دارد نه این كـه در رقابتی حذفی، معـدودی نخبه بپرورد 

و بـا تجاری سـازی، از آنـان تاجر بسـازد و دیگـران را در این رقابت بازنده  كند. مناسـک دانشـگاهی 

نیـز نبایـد بـه پـرورش نخبگانـی كـه ماشـین محفوظات انـد بینجامـد، بلكـه مناسـک و انضباطـی 

مطلوب اسـت كـه موجب نـوآوری، به ویژه نـوآوری اجتماعی و كار جمعی شـود. بنابراین دانشـگاه 

هـر آنچـه از جامعـه می گیـرد، را بـه آن بازمی گردانـد، اگرچـه حسـاب و كتـاب دانشـگاه و جامعه، 

ورودی و خروجـی آشـكاری ماننـد تراكنش های بانكـی ندارد.    

چنیـن دانشـگاهی، آینـده را می شناسـد، می شناسـاند و در سـاختن آن بـه شـكلی مطلوب تـر 

بـرای جامعـه مشـاركت می كنـد. دانشـگاه باید بـا دورنگری، مسـائل واقعی امـروز و فـردای جامعه 

را بیابـد و بـا حـل مسـائل، فـردای جامعـه را بسـازد. نـگاه بـه آینده، پشـتگرم به گذشـته اسـت و در 

»سـنت های علمـی و تحلیلـی« می تـوان بـه »دورنگری« دسـت یافت. ایـن ویژگی بـا پراكنده كاری 

ممكـن نیسـت و الزم اسـت هـر گـروه علمی در هر دانشـگاه كشـور، مختـص یک یا چنـد حوزه ی 

محـدود باشـد و »تـداوم و بایگانـی دانش ویـژه ای« پدیـد آورد و »نواقص، انقطاع هـا و انحطاط ها« 

را بیابـد و چاره جویـی كنـد. بدین ترتیـب، نابرابری، تبعیض و حاشیه سـازی در فرهنگ دانشـگاهی، 

ضـد ارزش اسـت، زیـرا حركـت علمـی، همـراه جامعـه ی علمـی و نـه بـه تنهایـی اسـت. سـاختن 

آینـده ی همـگان به شـكلی پایـدار، تنها در دسـت همگان اسـت. 

ایـن »تفكیـک سـاختاری«، اهالـی هـر رشـته و كل علـم را »از نظر كاركـردی، به هم وابسـته« 

می كنـد و بـرای حـل مسـائلی در مرزهـای مشـترک دانش هـا و سـنت ها، آنـان را بـه هم سـخنی 

می رسـاند. یعنـی »جداسـازی ها، متخصصانـه اسـت نـه سـتیزآمیز« و متخصصـان نیـز بـه دلیـل 

پیوسـتگی حوزه هـا و رشـته ها، ناچـار از »ارجـاع بـه یكدیگر« هسـتند. همـه در هـر موضوعی كار 

نمی كننـد، به گونـه ای كـه گـردآوری بایگانـی مدون از پیشـینه ی هـر مبحث، دشـوار شـود. بایگانی 

مسـائل واقعـی، مـوارد »اتفـاِق نظـر« و »سـنت های فكری مشـخص« وجـود دارد. سـتیز قبیله های 

دانشـگاهی و بی اهمیـت جلـوه دادن افـراد و گروه هـای دیگـر به ویـژه حاشـیه ها، برای اثبـات خود، 

ضـدارزش محسـوب می شـود.  

بـا شـناخت دقیـق و  انتقـادی بـودن تنهـا  انتقـادی اسـت.  آینده سـاز،  دانشـگاه مسـئله مند و 

ارزیابـی مشـخص ممكـن اسـت. ایـن اسـت كـه در اخـاق دانشـگاهی، اطاعـات و تحلیل ها با 

»شـفافیت« بیـان می شـوند. »مصادیـق و مثال هـا« مهم هسـتند و بـرای گریـز از خطا، »بـه كلیات 

بسـنده نمی شـود«. »دقـت« و »انتقادگـری« بـه راه حل  هـا نادرسـت، زمانـی صادقانـه اسـت كـه با 

»خودانتقـادی و انتقادپذیـری« همزمان باشـد و معطوف به واقعیت موجود گردد نه تكرار شـابلون وار 

نظـرات مشـاهیر و بزرگان دانـش. در این كار، »شـواهد«، »روش«، »تحلیل فهم پذیر یـا آزمون پذیر 

توسـط دیگـران« و »موقتـی بـودن پاسـخ ها« و »راه ابطـال ادعاهـای مطرح شـده« به روشـنی بیـان 

می شـود و شـهامِت علمـی در پذیـرش یـا رد موضوعـات وجـود دارد؛ بنابرایـن نـه موافـق بـودن بـا 

عامـه ی جامعـه ارزش اسـت و نـه مخالـف بـودن بـا عامـه. گـروه یـا فـرد مرجـع دانشـگاهی، تنها 

متكـی بـه رتبـه ی علمـی سـخن نمی گویـد بلكه شـنونده ی خوبی اسـت و بـه قصد »تفهم« سـخن 

می گویـد و بـه قصـد »طـرح درسـت مسـئله یا حـل مسـئله ی جامعـه« عمـل می كند.    

 کار دانشگاه مسئله محور، 
»نوآوری« و پیش از هر چیز، 

»خالقیت پروری« است. 
ازاین رو، »حمایت نهادی 

فراگیر« از خالقیت همه  دارد 
نه این که در رقابتی حذفی، 

معدودی نخبه بپرورد و با 
تجاری سازی، از آنان تاجر 
بسازد و دیگران را در این 
رقابت بازنده  کند. مناسک 

دانشگاهی نیز نباید به 
پرورش نخبگانی که ماشین 
محفوظات اند بینجامد، بلکه 
مناسک و انضباطی مطلوب 

است که موجب نوآوری، 
به ویژه نوآوری اجتماعی و کار 
جمعی شود. بنابراین دانشگاه 

هر آنچه از جامعه می گیرد، 
را به آن بازمی گرداند، اگرچه 

حساب و کتاب دانشگاه و 
جامعه، ورودی و خروجی 

آشکاری مانند تراکنش های 
بانکی ندارد.    
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با این تفاسـیر، فرهنگ دانشـگاهی، »انسان سـاز« اسـت. اهل دانش، ماشـین تولیـد علم و بانک 

اطاعـات نیسـتند. سـوژه ی دانـش یا دانش ورز، كسـی اسـت كـه در متن جامعـه، درگیر و اندیشـنده 

اسـت و نـگاه انتقـادی بـه موضوعـات دارد و دانـش را در تعامل بـا دیگـران می پراكند. انسان سـازی، 

بـا زندگـی و تعامل اهـل دانش درون جامعه سـنجیده می شـود نه با زندگـی در البراتوار و پژوهشـگاه 

و دفتـر. ارزش در اینجـا بسـته بـه »مقایسـه ی روشـمند« و اقنـاع عمومـی یـا دسـت كم، هم فهمـی 

اسـت نه  صـرف درسـت نمایِی گزاره های دانشـگاهی. فرهنگ دانشـگاهی مطلـوب، در مجموع، هم 

ظرفیـت نهـادی دارد و هـم افـرادی می پرورد كه مسـئله مند، آینده نگـر و دارای بینش انتقادی هسـتند.

بـا ایـن اوصـاف، در فضایـی كه اخـاق دانشـگاهی رواج باشـد، هر كـدام از گروه هـای علمی 

بـا زمینه هـای تدریـس، پژوهـش و نـوآوری مشـخص، به گشـایش، تشـریح و حل مسـئله در همان 

زمینه هـا می پردازنـد. در واقـع گروه هـا ایـن شـاخ بـه آن شـاخ نمی پرنـد و مشـخص اسـت كـه در 

كـدام دانشـگاه چـه رشـته ای را با چـه گرایش هـای تحقیقاتی بایـد خواند. ممكن اسـت تعـدادی از 

اسـتادان، همزمـان در دو یـا چنـد گـروه مشـخص باشـند، اما تعـداد ایـن گروه ها محـدود و معقول 

اسـت، زیـرا هـر گروه، متشـكل از افـراد بـا سـابقه در آن زمینه تخصصی اسـت.

 وظیفـه گـروه، تهیـه فهرسـت زمان بنـدی برای بررسـی و حل مسـائل موجـود در سـطح ملی و 

سـپس، منطقـه ای و جهانی اسـت. مدیر گـروه كه منتخب همان گروه اسـت، مسـئولیت برنامه ریزی 

بـرای حـل مسـائل موجود، تهیه مقاالت مروری، تشـریح و بررسـی انتقـادی راه حل  هـا موجود و در 

صـورت نیـاز گشـایش مسـائل تـازه و حتـی بنیـادی را دارد. بنابرایـن، گروه هایی علمی و مسـئله مند 

داریـم. ایـن گروه هـا، مسـئله محور هسـتند و رشـته ها در دانشـگاه های مختلـف نـه بـا گرایش های 

مختلـف بلكـه بـا مسـئله های مـورد بررسی شـان شـناخته می شـوند، یعنـی بـا آنكـه نـام گرایش در 

پسـوند نـام رشـته ها نیسـت، اما آشـكار اسـت كـه هر گـروه بنا بـه عایق و سـایق پژوهشـی خود، 

بـه گرایش هایـی نزدیـک و از گرایش هایی دور اسـت. 

از آنجـا كـه مرجـع حل مسـئله در یـک زمینه، گروه یـا گروه های علمی مشـخصی اسـت، تمام 

صنایـع، سـمن ها، ادارات دولتـی، بنگاه ها و همه ی كسـانی كه مسـئله ای در زمینه ای خـاص دارند، 

بـه آن گـروه مراجعـه می كنند و حسـب نیـاز، هزینه یـا پاداش و پشـتیبانی مالـی برای این امـر را هم 

تعییـن می كننـد. در این مسـیر مسئله گشـایی اسـت كـه دانشـجویان با راهنمایی اسـتادان خـود، در 

قالـب كارهـای كاسـی یـا پروژه هـا و پایان نامه ها و رسـاله های تحصیلـی، به پژوهش و گره گشـای 

از ایـن مسـائل می پردازنـد. اسـتادان هـم برای حل مسـائل پیچیـده آن هـا را به صـورت بخش هایی 

كوچک تـر، به دانشـجویان می سـپارند تا با راهنمایـی آنان بتوانند مسـائل را حل كننـد. در پایاِن حِل 

عملـِی هر مسـئله، بـه گونه ای كه طرح كننـده ی آن تأیید كنـد، پرونده كار طبـق تاریخی مرحلهبندی 

شـده، در همـان گـروه علمـی بایگانی می شـود، در سـرانجام كار به تمام كسـانی كه در دسـتیابی به 

راه حـل  مسـئله شـریک بوده انـد، پاداش مـادی و مالكیت معنـوی تعلق می گیـرد. بنابرایـن روش، از 

نـوآوری بـه صورت فراگیـر و اجتماعی و به شـكل خودكار حمایت می شـود و نیازی بـه نخبه گزینی 

از روی معـدل و سـنجش كّمی مقـاالت، وزن كردن رزومه و ... نیسـت.

و  می آموزنـد  دانشـجویان  بـه  را  درس هایـی  تنهـا  دانشـگاه ها  علمـی،  گروه هـای  چنیـن  بـا 

سـرفصل هایی را انتخـاب می كننـد كـه بـه كار حـل مسـائل واقعی آیـد یا آنـان را به مراحـل باالتری 

برسـاند، كـه بتواننـد مفـادی جدیـد برای حـل مسـائل بیاموزنـد. در ایـن دانشـگاه ها، دانشـجویان 

می آموزنـد چگونـه حـل مسـئله انجام می شـود، به واقـع آجری بر بنـای كشـور می گـذارد و در كنار 

آن، بـه حقـوق و پـاداش مـادی و معنـوی هـم می رسـد. ایـن دانشـگاه ها، بـرای آمـوزش قوانیـن از 

فرهنگ دانشگاهی، 
»انسان ساز« است. اهل 
دانش، ماشین تولید علم 
و بانک اطالعات نیستند. 

سوژه ی دانش یا دانش ورز، 
کسی است که در متن جامعه، 
درگیر و اندیشنده است و نگاه 
انتقادی به موضوعات دارد و 
دانش را در تعامل با دیگران 
می پراکند. انسان سازی، با 
زندگی و تعامل اهل دانش 

درون جامعه سنجیده می شود 
نه با زندگی در البراتوار و 

پژوهشگاه و دفتر. ارزش در 
اینجا بسته به »مقایسه ی 

روشمند« و اقناع عمومی یا 
دست کم، هم فهمی است نه  
صرف درست نمایِی گزاره های 

دانشگاهی. 
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جملـه قوانیـن مالیاتـی و بازاریابـی و مـواردی از ایـن دسـت، كاس هایـی ویـژه و فوق برنامـه دارند 

و دانشـجویان را بـه گروه هایـی تخصصـی بـرای آموزش هـا و ارائـه ی خدمـات مختلف نیـز معرفی 

می كننـد. امـا تقلـب علمـی در این دانشـگاه ها بسـیار كمیاب اسـت، زیرا اسـتاد و دانشـجو، درگیر 

كاری عملـی و گام بـه گام درون جامعـه و بازار كار هسـتند. دانشـگاه، جایی جدا افتاده نیسـت بلكه 

در حـال حـل مشـكات و انجام كارهایی اسـت كـه پس از فراغـت از تحصیل نیز دانشـجویان باید 

مـواردی ماننـد همان هـا را انجـام دهند. 

وزارت علـوم بـرای دانشـگاه ها، نـه محـل تعیین تكلیـف بلكه تنهـا جایگاهـی هماهنگ كننده و 

تسـهیلگر اسـت، یعنـی حلقه اتصـال بیـن دولت و دانشـگاه اسـت. دانشـگاه ها، در حال اسـتقال 

یافتـن بیشـتر و بیشـتر هسـتند، گرچـه حمایت مالـی دولـت را دارند. هر دانشـگاه، به تناسـب میزان 

مسـائلی كـه حـل می كنـد یـا می خواهد حـل كنـد و نیـز، صنایـع و بنگاه هایی كـه می خواهـد برای 

آن هـا نیـروی انسـانی )بـا تحصیـات تكمیلـی( تربیـت كنـد، هزینـه دریافـت می كنـد و دانشـجو 

)در سـطح تحصیـات تكمیلـی( جـذب می كنـد. بـه این گونـه، هـر دانشـگاه، پنج سـال اسـت كه 

گروه هـای تخصصی خود را تشـكیل داده اسـت و آرشـیوی از تمام رسـاله ها، تزهـا، پروژه های مهم 

در زمینـه ی مرتبـط و بانكـی از مسـائل و راه حل  هـا در آن زمینـه دارد و در حـال تكمیـل آن هـا، حتی 

بایگانی كـردن پژوهش هـای مرتبـط در كشـورهای دیگر اسـت. یكـی از كارهای مؤثـر وزارت علوم، 

ایجـاد ارتبـاط بیـن گروه های مشـابه در رشـته های مختلـف بهویژه ارتباط بین دانشـگاه ها در سـطح 

فراملـی اسـت تـا بـه صـورت میان رشـته ای و تشـكیل تیم هـای تخصصی چندرشـته ای بـا كار چند 

اسـتاد و دانشـجوی دكتـری از چنـد رشـته ی مختلف، به حل مسـائل مهـم و پیچیده پرداخته شـود. 

همچنیـن، دوره هـای پسـادكتری )پسـت داک( زیادی بـرای حل مسـائل ملی، بنگاهـی، صنعتی 

و مـوارد دیگـر طراحـی شـده اسـت و بیـكاری در میـان فرهیختـگان تحصیـات تكمیلـی به طـور 

چشـم گیر در حـال كاهـش اسـت و دانشـگاه ها آمـاده می شـوند كـه دوره هـای پسـادكتری خـود را 

بـا پیشـنهاد مبلـغ متناسـب در سـطح بین المللـی نیـز معرفـی كننـد و بـا ارتباطات بیشـتر، خـود نیز 

در حـل مسـائل فراملـی دیگـران سـهیم شـوند. تمركزگرایـی در دانشـگاه ها در حـال كاهـش مـداوم 

اسـت و سـرمایه گذران محلـی اجـازه یافته انـد در دانشـگاه های موردنظـر خـود بنا به عایـق محلی، 

سـرمایه گذاری كننـد. گروه هـای زیادی از این راه در دانشـگاه های حاشـیه ای تشـكیل شـده اسـت و 

بـه نظـر می رسـد در برخی دانشـگاه های بیرون از تهـران و حتی مراكز اسـتان ها، واحدهایی تأسـیس 

خواهـد شـد كه در كشـور ممتاز باشـد. همچنین، دانشـگاه ها بـه دنبال یافتن مسـائل آینده هسـتند تا 

بتواننـد آنهـا را پیـش از وقـوع، رصـد و رهیابـی و پیشـگیری كنند. مجات علمـی به طـور فزاینده ای 

در حال گسـترش هسـتند و اغلب مقاالت آن ها حكایت از حل مسـائل مشـخصی در داخل كشـور 

دارنـد. بـر همین مبنـا، مقاالت انتقـادی زیادی در آسیب شناسـی و حتی رد مقاالت پیشـین نوشـته و 

چـاپ می شـود و سـمینارهای نقـد و بررسـی جدی، چالشـی و انتقـادی در جریان اسـت.

کجا هستیم؟ 
مطابـق مصاحبـه نگارنـده با مدیـران دانشـگاه ها در حین انجـام پروژه هـای مرتبط، در حـال حاضر، 

سیاسـت و برنامه هـای مدونـی در مورد فرهنگ دانشـگاهی وجود نـدارد. با جمع بنـدی پژوهش های 

مختلـف می تـوان دریافـت كـه از نظـر مسـئله مندی، یكـی از مشـكات جـدی موجـود، پراكندگی 

تحقیقـات دانشـگاهی و در نتیجـه بی توجهـی به نتایج آن ها و نبود سیسـتمی برای ارتبـاط تولید دانش 

و به كارگیری آن در كشـور اسـت. در واقع، مسـائل بیشـتر حالت اكتشـافی توسـط محقق دارند و میان 

در فضایی که اخالق 
دانشگاهی رواج باشد، هر 
کدام از گروه های علمی با 

زمینه های تدریس، پژوهش و 
نوآوری مشخص، به گشایش، 
تشریح و حل مسئله در همان 
زمینه ها می پردازند. در واقع 
گروه ها این شاخ به آن شاخ 
نمی پرند و مشخص است که 
در کدام دانشگاه چه رشته ای 
را با چه گرایش های تحقیقاتی 

باید خواند. ممکن است 
تعدادی از استادان، همزمان 
در دو یا چند گروه مشخص 
باشند، اما تعداد این گروه ها 

محدود و معقول است، زیرا هر 
گروه، متشکل از افراد با سابقه 

در آن زمینه تخصصی است.
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پژوهشـگران مختلـف نیـز در مـورد هر مسـئله، توافق وجود نـدارد و چالـش یافتن بهترین پاسـخ نیز 

كادمیـک دارد و نه مبتنی بر كاربسـت و بازخوردهـای اجتماعی، صنعتی یـا بازاری  بـاز هـم وجهـی آ

راه حل  هـا. )بـرای نمونـه، بنگرید بـه: جعفری و كرامتی، 1391؛ سـنجری و بهرنگـی، 1383(. 

همیـن رویه باعث شـده اسـت كه هـر از گاهی، مسـئله ای به صـورت مد روز تحقیقات كشـور 

درآیـد. از جملـه ایـن مـوارد موضوعاتـی ماننـد نانوتكنولـوژی، اقتصـاد مقاومتـی، نقـد نولیبرالیـزم 

و در نتیجـه، پروژه هـای گران قیمـت یـا انتقادهـای روشـنفكرانه و تهییج كننـده، بـه تولیـد ادبیاتـی 

علمـی می انجامـد كـه ارتباطـی جـدی بـا حـل عملـی مشـكات جامعه نـدارد تـا جایی كـه حتی 

دانشـجویان، اسـتادان خـود را نـه وفـادار بـه هنجارهای علمـی بلكه دلبسـته هنجارهـای ضدعلمی 

همچـون موج هـای مـد روز در پژوهـش می داننـد )قاضی طباطبایـی و ودادهیـر، 1380(. وجـود 

آمـوزش بانكـی و متكـی بـر محفوظـات بـه جـای یادگیرندگـی و خاقیـت نیـز از نـكات مؤكـد 

پژوهش هـای مختلف و مسـئوالن آمـوزش عالی بـوده اسـت)منصوری، 1394(. طبیعی اسـت كه 

بـا وجـود رویكـرد مشـاهد به جـای پـرورش خاقیت در سـطح عمومـی، دغدغه های دانشـجویان 

فـردی و رقابتـی و دور از كار جمعـی باشـد )صالحـی و نظریـان، 1393( و هـر دوی اسـتادان و 

دانشـجویان از مناسـک گرایی دور از خاقیـت و نـوآوری در سیسـتم دانشـگاهی موجـود گله منـد 

باشـند )نظـر سـنجی از دانشـجویان، 1394؛ قهرمانـی، 1388(. بـه ایـن ترتیب اسـت كـه در آمار 

تامسـون رویتـرز نیـز هیـچ دانشـگاه ایرانـی حتـی در میـان 500 دانشـگاه نوآور جهـان قـرار ندارد. 

ضمـن ایـن كـه در برنامه هـای وزارت علوم و سـند راهبردی كشـور در امـور نخبگان نیـز جایی برای 

اشـاعه نـوآوری و یادگیرندگـی نمی بینیـم و همـواره سـنت نخبه گزینـی رقابتـی مـورد توجه اسـت. 

در نهایـت آنكـه، بـا وجـود نبـود هیچ گونـه ارتبـاط جـدی میـان مقـاالت پژوهشـی بـا كاربـرد 

آن هـا در مسـائل كشـور، ایـران بـا رتبـه 18 در كمیت مقـاالت تولیـدی ISI  و رتبه 16 اسـكوپوس، 

از نظـر كیفـی یعنـی ارجـاع بـه مقـاالت در رده 38 قـرار دارد و ضریـب اسـتفاده داخلـی از نتایـج 

پژوهش هـا، ناچیـز بـرآورد می شـود )nature, 2016( یعنـی به طـور كلـی، خدمات علمی كشـور 

بـه شـكلی خودخواسـته و رایـگان بـه خارج كشـور فرسـتاده می شـود. افـزون بر ایـن، آمـار فزاینده 

مهاجـرت نخبـگان نشـان می دهـد كه ارتباطی بیـن تولید و اسـتفاده از آنـان وجود ندارد. سرنشـینی 

بیـكاری نسـبی تحصیل كردگان سـطوح باالتـر به پایین تر)سـازمان آمـار،1395( نشـان می دهد كه 

از اسـاس، ارتباطـی بین فرهیختگی و بازار كار و مسـائل واقعی كشـور وجود نـدارد. در مجموع، در 

ُبعـد مسـئله مندی، الزم اسـت كـه سیاسـت گذاری و هدف گـذاری اولیه بـاز از آغاز صـورت گیرد.  

در بعـد آینده سـازی نیـز مطابـق نظـر نخبگان )پیوسـت3(، چـه بر مبنای شـاخصه سـنت های 

پژوهشـی و  تحلیـل مسـائل مشـخص و چـه آمـوزش آینده نگر دچـار كمبود شـدید هسـتیم. بر این 

پایـه هیچكـدام از گروه هـای پژوهشـی كشـور بـر روی مسـائل مشـخص كار نمی كننـد و از اینـرو، 

روش هـای مختلـف همچون ایجـاد قطب های علمی، بیش از ایجاد سـنت پژوهشـی حل مسـائل، 

شـكل همـان رشـته های موجـود را دارنـد. به ایـن ترتیب، بـرای جمـع آوری پژوهش هـای مرتبط در 

یـک مسـئله و گرفتـن مشـورت فنی، بـه گروه علمـی خاصی نمی تـوان رجـوع نمـود و گزارش ها نیز 

اشـاره ای بـه مسـائل ندارند و شـكلی اداری و انباشـتی دارند )مانند گـزارش وزارت علـوم، 1394 و 

معاونت فرهنگـی، 1394(.   

از بعـد انتقادی بـودن، می تـوان گفـت كـه از جهـات مختلـف، در نقطـه ی صفر هسـتیم. یعنی 

كیـد خـاص بـر مـواردی همچـون كرسـی های آزاداندیشـی  گرچـه، در سیاسـت های باالدسـتی، تأ

داریـم، بـه شـهادت صاحب نظـران )پیوسـت 3( جـز صورتـی از آزاداندیشـی و نقـد را نمی تـوان 

 هر از گاهی، مسئله ای به 
صورت مد روز تحقیقات 
کشور درمی آید. از جمله 

این موارد موضوعاتی مانند 
نانوتکنولوژی، اقتصاد 

مقاومتی، نقد نولیبرالیزم و در 
نتیجه، پروژه های گران قیمت 

یا انتقادهای روشنفکرانه و 
تهییج کننده، به تولید ادبیاتی 
علمی می انجامد که ارتباطی 
جدی با حل عملی مشکالت 
جامعه ندارد تا جایی که حتی 
دانشجویان، استادان خود 
را نه وفادار به هنجارهای 

علمی بلکه دلبسته هنجارهای 
ضدعلمی همچون موج های 
مد روز در پژوهش می دانند.
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دیـد و بـر ایـن نكتـه اتفـاق نظـر وجـود دارد. همچنیـن در عمـل، می تـوان به شـواهدی اشـاره كرد. 

بررسـی های آسیب شناسـانه در مـورد محصـوالت تولید داخـل ماننـد خودروهای داخلـی، به طور 

جـدی و پیگیـر، موضـوع بررسـی یک گروه دانشـگاهی قـرار نگرفتـه اسـت. گذشـته از پایان نامه ها 

انتقـادی، چنیـن  انتظـار بی جایـی نیسـت كـه در دانشـگاهی بـا فرهنـگ  و طرح هـای مقطعـی، 

محصوالتـی كـه زخـم كهنه ی كشـور شـده اند، باعث پیدایـش سـنت هایی تحقیقاتـی در چند گروه 

علمـی شـوند و چنیـن سـنتی حتـی پـس از رفـع مشـكل محصـوالت، بـرای بهبـود مسـتمر، تداوم 

یابـد. بـرای نمونـه، بحران هـای محیـط زیسـتی در دهـه ی اخیـر بـا فعالیـت مـداوم سـمن ها بـه 

نقطـه ی حسـاس جامعـه به ویژه رسـانه ها نیز بدل شـده اند. بـا این حال، اثـری درخـور از ارتباطات 

بین رشـته ای بـرای اندیشـیدن انتقـادی بـه ایـن مسـائل یافـت نمی شـود. در رشـته های مهندسـی، 

شـاخه های تحصیـات تكمیلـی مرتبـط بـا محیـط زیسـت، ناچیـز هسـتند و در رشـته های علـوم 

اجتماعـی، مهجـور و كم ارتبـاط با رشـته های مدیریت و مهندسـی محیط زیسـت. به طـور كلی، در 

میـان رشـته های فنـی بیشـتر افـرادی سـرگرم پروژه های پول سـاز می بینیـم كه از تـداوم تولیـد همین 

خودروهـا، سـدهای عظیـم، صنایـع آب بـر و ماننـد این ها، بـه رغم نابـودی محیط زیسـت آیندگان، 

حمایـت می كننـد و در رشـته های علـوم اجتماعـی و انسـانی نیـز افـرادی داریـم كه بیـش از راه حل  

دادن و حضـور در گفت وگوهـای انتقـادی بـرای رسـیدن بـه سـرانجام عملـی، مشـغول انتقادهـای 

روشـنفكرانه و شـیفته ی دامـن زدن بـه اعتراضـات اجتماعـی و رقابت بر تهییج احساسـات با نشـان 

دادن فجایع هسـتند. 

كمتـر گـروه دانشـگاهی می توانـد بـه حل مسـائل جدی جامعـه كمـک كند)بنگرید به پیوسـت 

3(. این اسـت كه به جای راه حل  ها دانشـگاهی، شـاهد سرگرم شـدگان فنی و تجاری شـدن از سـویی 

و مبـارزات ایدئولوژیـک روشـنفكران از سـوی دیگـر هسـتیم. این مـوارد را عـاوه بـر مصاحبه ها با 

صاحبنظـران در جمع بنـدی پژوهش هـا نیـز می تـوان بـه تواتر دیـد )بـرای نمونه: صالحـی، 1393؛ 

مهرعلیـزاده و همـكاران، 1384 و ابراهیمـی و همـكاران، 1394(. همچنیـن، تمـام آنچـه در مـورد 

وضـع فعلـی گفتـه شـد در نتایـج نظرسـنجی از دانشـجویان تأییـد می گـردد )معاونـت فرهنگـی، 

1394(. در مجمـوع وضـع موجـود ایـران به شـكل زیر اسـت:

وضعیت موجود ایرانُبعد )اصل کلی(

مسئله مندی

ـ سیاست گذاری دولتی دانشگاه
ـ صرف اعم هزینه ها بر موارد روتین و جاری

ـ سرمایه گذاری بر نخبگان 
ـ پیوند با ادارات دولتی

ـ نبود گروه های تخصصی مستقل یا ارتباط با آنان

آینده سازی

ـ نام دادن رشته ای و مصوب دولت به گروه ها
ـ انتخاب دانشجو بر اساس آزمون های كنكور

ـ انباشت علمی صرف نظر از مسائل كشور
ـ روابط بسیار كم و عمدتا ملی 

انتقادی بودن
ـ روحیه نمره جو و بی پرسش اغلب دانشجویان

ـ كمبود مشاركت دانشجویی در تصمیم گیری
ـ گفت وگوهای محدود و درون رشته ای

در میان رشته های فنی بیشتر 
افرادی سرگرم پروژه های 

پول ساز می بینیم که از 
تداوم تولید همین خودروها، 
سدهای عظیم، صنایع آب بر 
و مانند این ها، به رغم نابودی 
محیط زیست آیندگان، حمایت 
می کنند و در رشته های علوم 

اجتماعی و انسانی نیز افرادی 
داریم که بیش از راه حل  دادن 

و حضور در گفت وگوهای 
انتقادی برای رسیدن به 
سرانجام عملی، مشغول 
انتقادهای روشنفکرانه 

و شیفته ی دامن زدن به 
اعتراضات اجتماعی و رقابت 
بر تهییج احساسات با نشان 

دادن فجایع هستند. 
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اما هجوم كرونا وضعیت را دشـوارتر هم كرده اسـت. در پژوهشـی كه توسـط مهدی قربانخانی 

و همـكاران در سـال 1395 بـا عنـوان » بازنمایـی چالش هـای آمـوزش مجـازی در نظـام آمـوزش 

عالـی ایـران« بـا روش كیفـی و رویكرد پدیدارشناسـی و مصاحبه عمیـق با 20 نفر از دانشـجویان و 

مدرسـان دوره هـای آمـوزش مجازی دانشـگاه تهـران، در ارتبـاط با آموزش مجـازی در ایـران انجام 

شـده اسـت، 5 دسـته چالش اصلی شناسـایی شـده است:

توضیحاتچالش

 چالش مربوط به دانشگاه

ـ سیاستگذاری ها و برنامه ریزی  )اجبار استادان به تدریس مجازی، شهریه زیاد، 

عدم ایجاد دوره های مجازی مورد نیاز جامعه (

ـ عدم پاسخگویی به دانشجویان و نبود یک سامانه پاسخگو متعهد و منسجم

ـ بی نظمی در برگزاری كاس های اصلی و فوق برنامه

ـ عدم برگزاری دوره های توجیهی و مهارتی برای استادان و دانشجویان

ـ عدم نظارت بر دوره ها و محتوای ارائه شده

چالش مربوط به استاد

ـ روش تدریس

ـ عدم دسترسی به استادان

ـ كم توجهی استاد به دوره مجازی و دانشجوی مجازی

ـ غفلت استادان و ارائه آموزش ناكافی 

چالش مربوط به دانشجو
ـ عدم حضور در كاس

ـ عدم تسلط بر سیستم و ابزار آموزشی

ـ مشكات اینترنتی )سرعت پایین، هزینه باالی اینترنت، قطع و وصلی اینترنت(چالش مربوط به سامانه

چالش مربوط به كاس 

ـ طراحی گرافیكی و رابط كاربری )محیط و رنگ بندی خسته كننده و غیرجذاب(

ـ ضعف در ابزار كاس )مشكات فنی كاس آن الین از قبیل سرعت پایین 

شبكه، دست و پاگیر بودن قوانین برای استفاده بهینه از امكانات كاسی(

فهیمـه ربانیخـواه و دیگـران، در پژوهشـی بـا عنـوان »تأثیر شـیوع كوویـد 19 بر ابعـاد مدیریتی 

دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی ایـران از دیـدگاه خبـرگان«، بـا تمركـز بـر شـرایط همه گیری 

كرونـا و بسـته شـدن دانشـگاه ها در ایران، بـا روش كیفـی و مصاحبه نیمه سـاختاریافته بـا 18 نفر از 

خبـرگان دانشـگاه های شـهر تهـران، تأثیر همه گیـری بیمـاری كرونا بر ابعـاد مختلف دانشـگاه مورد 

بررسـی قـرار گرفته اسـت )ربانیخـواه و دیگـران، 1399(. در این پژوهـش تأثیرات كرونا بـر ابعاد و 

فعالیت هـای گوناگـون نظـام دانشـگاهی، بـا نگاهی مثبت بررسـی و به عنـوان یک پتانسـیل در نظر 

گرفتـه شـده اسـت كه جـدا از مشـكات می تواند به توانایی بیشـتر نظـام دانشـگاهی در آینده كمک 

كنـد. ابعـاد مختلـف ایـن مسـائل را می توان به شـكل جـدول زیر خاصـه نمود: 

ـ  دوگانه ی مجاری مجاز مجازی 
در مقابل مجاری غیرمجاز 

مجازی، ذهن کنش گران را 
قفسه بندی کرده است. این 
ذهنیت، محصول گفتمانی 

است که مجوزدهی )ممنوع 
یا مجاز دانستن( را کار اصلی 

سیاست گذاری می بیند. 
در حالی که در گفتمانی 
که به توسعه ی دانش 

می اندیشد، آنچه باید محور 
سیاست گذاری باشد؛ کارایی 

آموزشی، سرعت و کیفیت 
ارتباط، بایگانی مطمئن 

اطالعات و امکان افزودن 
قابلیت های اختصاصی است 

و اینکه سیاست گذار باید 
تسهیل گر این موارد باشد. 
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مسائلبعد مورد نظر

ابعاد آموزشی

گسترش  برای  تمرینی  و  فرصت  كرونا  ویروس  بحران  جهانی شدن:  و  بین المللی 

همكاری های بین المللی و تبادل استاد و دانشجو فراهم كرده است.

و  بومی  به  و كشور خود،  زندگی  به محل  دانشجویان  بازگشت  و محلی شدن:  بومی 

محلی شدن آموزش ها كمک می كند.

تحول دیجیتال: رشد و تقویت زیرساخت های آموزش دیجیتال در سراسر دنیا

از  دانشجویان  و  اساتید  محروم،  مناطق  در  عالی:  آموزش  به  دسترسی  در  نابرابری 

زیرساخت الزم و مناسب برخوردار نیستند.

ابعاد پژوهشی

گذاری  اشتراک  به  و  مجازی  پژوهش  در  فعال  شبكه های  گسترش  مجازی:  پژوهش 

پژوهش ها

پارک های علم و فناوری: در شرایط كرونا، پارک های علم و فناوری تقویت شده اند.

كیفیت پژوهش: زمان اساتید برای پرداختن به پژوهش بیشتر شد.

خدمات اجتماعی 
دانشگاه

ارتباط دانشگاه و صنعت: با آنكه در ابتدای تعطیلی دانشگاه ها این ارتباط قطع شد، اما 

كم كم این ارتباط در حوزه های مختلف در حال تقویت است.

شبكه سازی اجتماعات محلی: تشكل های دانشجویی و اساتید در فضای مجازی و 

سپس حقیقی برای مشكات مختلف كشور و دانشگاه در حال فعالیت هستند.

بر مسئولیت پذیری  تهدیدها  برابر بحران ها  در  دانشگاه ها  اجتماعی:  پذیری  مسئولیت 

كید دارند. خود تأ

حكمرانی و مدیریت 
دانش

مدیریت و رهبری: در این شرایط مشاركت مبنای تصمیم گیری های دانشگاه است و به 

تدریج مدیریت مشاركتی شكل می گیرد.

قابلیت های هر  و  تفاوت ظرفیت ها  باالدستی: در شرایط شیوع كرونا،  اسناد  و  قوانین 

دانشگاه اهمیت بیشتری یافته است و لزوم تصمیم گیری های مجزا در هر استان و منطقه 

بیشتر احساس می شود.

در  الزم  آموزش های  از  علمی،  هیئت  اعضای  و  كاركنان  انسانی:  منابع  مدیریت 

خصوص سامانه های الكترونیكی برخوردار هستند.

مدیریت منابع مالی: تعطیلی دانشگاه ها باعث كاهش شدید درآمدها شده است.

مدیریت بحران: حل بحران كرونا نیازمند مدیریت مطلوب زمان و مطالعات تخصصی 

و تطبیقی با سایر كشورها است.

مدیریت تغییر: زیرساخت های الكترونیكی كردن سیستم اداری و اجرایی از زمان شیوع 

و  مجازی  صورت  به  فرآیندها  تغییر  برای  الزم  بسترهای  و  شد  فعال  كشور  در  كرونا 

آناین شكل گرفته است.

 در پژوهشـی كـه در دوران اپیدمـی كویـد19 بـا نـام »تجربه ی زیسـته ی دانشـجویان در باره ی 

یادگیـری آنایـن در دوران اپیدمـی بیمـاری كویـد 19: یـک تحلیل پدیدار شـناختی تفسـیری«، با 

هـدف درک و توصیـف یادگیـری، بـا اسـتفاده از روش مصاحبـه كیفـی و از طریـق فضـای مجازی 

از منظـر دانشـجویان دانشـگاه شـهید بهشـتی انجـام شـد، سـواالت اصلـی عبـارت بودنـد از: 1- 

تجربـه ی خـود از آمـوزش آنایـن را چگونـه توصیـف می كنیـد؟ 2- آیا ایـن تجربه از منظر شـما، 

تجربـه ای خوشـایند اسـت یـا ناخوشـایند؟، چـرا؟ 3- از نـگاه شـما این نـوع آموزش چـه مزایایی 

دانشگاه، آزادی علمی دارد، 
یعنی فضایی »باز« است و 
با »جامعه« اعم از زندگی 

روزمره، بازار، صنعت و دولت 
در ارتباط است و دارای وجهه 
»یادگیرندگی« است. هر روز 
باید راه حل ی بهتر از دیروز 

پدید آورد و »بانکی از مسائل 
و راه حل  ها و بایگانی دانش« 

فراهم باشد. گفته های 
استادان بزرگ تنها با ارجاع 

به این بایگانی از آمارها و 
شواهد تاریخی اعتبار می یابد. 

یادگیرندگی با مسائل واقعی 
جامعه مشخص می شود نه 

فرو رفتن در مسائل ساختاری 
آکادمیک.
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بـرای دانشـجویان به همـراه دارد؟ 4- شـما چه معایبی بر این نـوع آموزش مترتـب می دانید؟ 5- در 

مجمـوع اگـر قـادر به انتخاب بیـن آموزش مجـازی و حضوری باشـید،كدام نوع آمـوزش را انتخاب 

می كنیـد؟ نویسـندگان در تحلیـل مصاحبه هـا بـه مضامین زیر رسـیدند:

مضمـون1: احسـاس کفایـت و شایسـتگی: نتایـج نشـان می دهـد كـه از منظـر دانشـجویان، 

مهم تریـن چالـش فـراروی یادگیـری از طریـق آمـوزش مجـازی بـر تهدیدگرهـای ادراک از كفایـت 

و شایسـتگی و متعاقـب آن بدكاركـردی انگیزشـی یادگیرنـدگان مبتنـی بـود. اضطراب ناشـی از عدم 

تسـلط كافـی بـر بخشـی از مطالـب درسـی، تمركـز و توجـه پاییـن به دلیـل نبـود ارتباط مسـتقیم با 

اسـتاد، عـدم دسترسـی بـه اینترنـت پرسـرعت و قطع و وصل هـای مكـرر از چالش هـای این بخش 

محسـوب می شـود.

مضمـون2: خودمختـاری و اسـتقالل: نتایـج ایـن بخش نشـان داد بر حسـب این كـه تجربه ی 

یادگیـری از طریـق آمـوزش مجازی تا چه اندازه توانسـته اسـت در مسـیر تحركات دانشـجویان برای 

جسـتجوی پاسـخ بـه نیـاز خودراهبـری در خویشـتن بازدارندگی یا تسـهیل گری را سـبب شـود، در 

اندیشـیدن بـه چالش هـا و فرصت هـای یادگیـری آنایـن مؤثـر اسـت. دانشـجویان بیشـتر از قبـل 

احسـاس می كننـد كـه بایـد بـه خودشـان متكـی باشـند، در تصمیم گیری ها فعال تـر باشـند و به این 

ترتیـب احسـاس مسـئولیت بیشـتری می كنند.

كیـد دانشـجویان بـر مضمون محـوری ارتبـاط  مضمـون3: ارتبـاط و تعامـل: در ایـن بخـش، تأ

نشـان می دهـد كـه از منظـر آن هـا ایـن مؤلفـه در متمایزسـازی تجـارب یادگیری چهـره به چهـره با 

تجـارب یادگیـری مجـازی از نقـش تعیین كننـده ای برخوردار اسـت. دانشـجویان در تاش هسـتند 

كـه چالـش ندیـدن حضـوری دوسـتان و اسـاتید را بـه كمـک مسـیرهای جایگزیـن جبـران كننـد. 

احسـاس مسـئولیت اسـاتید در قبـال دانشـجویان در ایـن شـرایط بسـیار تأثیرگـذار بوده اسـت. 

كیـد دارنـد كـه تأمین نیازهـای روان شـناختی بنیادیـن دانشـجویان در حفاظت از  نویسـندگان تأ

پویایـی حیـات علمی آنان نقـش تعیین كننده ای دارد و بر تقویت نیازهای روان شـناختی دانشـجویان 

در تـوان درونـی و بهبـود بهزیسـتی آن هـا مؤثر اسـت. در نتیجه الزم اسـت كـه نظام آمـوزش عالی، 

سیاسـت هایی بـرای افزایـش تأمین نیازهـای روان شـناختی بنیادین دانشـجویان و اسـاتید تعیین كند 

)شـكری و دیگران، 1399(.

بـه هرحـال می تـوان چنیـن گفـت كـه مجموعـه ای از تحقیقـات نشـان داده انـد كـه حركـت از 

آموزش حضوری به مجازی در فضای رسـمی اغلب كشـورها چندان سـاده نبوده اسـت. كشورهایی 

كـه بسـتر اینترنتی نیرومند با سـرعت انتقـال اطاعات باال و پهنـای باند كافی داشـتند، نرم افزارهای 

خوبـی از پیـش آمـاده كـرده بودنـد و حداقل هـای رفاهـی بـرای دانش آمـوزان و دانش جویـان فراهم 

داشـتند، و مثـا مطمئـن بودند كـه همه فراگیرندگان به لپ تاپ و گوشـی همراه شـخصی دسترسـی 

دارنـد؛ سـاده تر ایـن فـاز دگرگونـی در فضای آمـوزش را طی كردنـد، در حالـی كه محرومـان از این 

امكانـات به مشـكاتی برخوردند.

 می دانیـم كـه كشـور مـا هـم از مشـكات اشـاره شـده بركنـار نمانـد. ایـن مطالعـه بـا توجه به 

ایـن مسـائل، پیشـنهادهای سیاسـتی  برای كنتـرل یا حل آن هـا ارائه می كنـد. برای این كار، نخسـت 

ماحظاتـی نظـری مطـرح شـد و تجـارب كشـورهای دیگـر هـم مـرور شـد تـا بتـوان در بازخوانی 

تجربـه ی برخـورد سیسـتم آمـوزش ایـران با بحـران همه گیـری كرونـای جدیـد و ارائه  راه حـل برای 

بهبـود نحـوه برخـورد بـا مـوارد مشـابه در آینـده، از آن ها كمـک گیریم. 

امـا در اینجـا نكتـه آن اسـت كـه بـا توجـه مسـائلی ماننـد ضعـف كاركردی نظـام دانشـگاهی، 

 تأمین نیازهای روان شناختی 
بنیادین دانشجویان در 

حفاظت از پویایی حیات علمی 
آنان نقش تعیین کننده ای 
دارد و بر تقویت نیازهای 

روان شناختی دانشجویان 
در توان درونی و بهبود 

بهزیستی آن ها مؤثر است. 
در نتیجه الزم است که نظام 
آموزش عالی، سیاست هایی 
برای افزایش تأمین نیازهای 

روان شناختی بنیادین 
دانشجویان و اساتید تعیین 

کند. 
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كوتاه مـدت بـودن تصمیم هـا در نهـاد آمـوزش، نابرابـری سـاختاری و كنـدی و ضعـف سیسـتم 

آمـوزش رسـمی در ورود بـه فضاهـای جریـان رسـانه ای جدیـد، انتظـار كاهـش كیفیت شـدید در 

آمـوزش رسـمی مفـروض بـود. بـه عبارتـی، با وجـود چهـار عامـل، ناآمادگـی كاركردی)ابـزاری و 

سیسـتمی(، بازتولیـد نابرابـری تشدیدشـده در شـرایط بحران، كلنگی بودن سـاختار سـازمانی نهاد 

آمـوزش و تفـاوت فضـای جریان رسـمی و غیر رسـمی در ایـران، می شـد پیش بینی كرد كـه بحران 

كرونـا كاهـش شـدیدی در آمـوزش مدرسـه ای و دانشـگاهی ایـران ایجـاد كند.  

همچنیـن كـه در نمونه هـای موفـق جهـان دیدیـم ، فراهـم آوردن شـرایط و ابزارهـای ارتباطی و 

فرابخشـی نگریسـتن بـه نهـاد آمـوزش سـبب شـد كه آنـان به شـكلی پایـدار و بـا كمترین آسـیب، 

بحـران كرونـا را سـپری كنند و حتـی تهدید آن را بـه فرصت تبدیـل نمایند و تصمیـم بگیرند پس از 

ایـن نیز بخشـی از سیسـتم آموزش خـود را رایانـه ای و اینترنتی یعنـی در محیط مجـازی نگه دارند. 

بـا ایـن حال، بررسـی ایـران از نظر كیفیت آمـوزش در دوره ی كرونـا، در مجموع موارد زیر را نشـان 

داد: 

ـ  كارایی آموزشی پایین سیستم های ارتباطی موجود؛

ـ  سرعت و كیفیت ارتباط؛

ـ  نبود بایگانی مطمئن و در دسترس اطاعات؛

ـ كاربرپسـندی و نبـود امـكان افـزودن قابلیت هـای اختصاصـی بـرای هـر دانشـجو و لـزوم 

اسـتفاده از طرحـی كلـی بـرای همـه؛

_ مشكل دسترسی در آموزش مجازی و نگرانی از فیلترینگ، قطعی و غیره؛

ـ كمبودهای سیستمی و ناتوانی گسترده در به كارگیری سامانه های مجازی؛

ـ وجود نابرابری ساختاری؛ 

ـ فقدان و كمبود ابزارهای ارتباطی؛ 

ـ ضعف زیرساخت های ارتباطی؛

ـ تشدید ناكارآمدی های پیشین در ساختار آموزش؛ 

ـ آماده نبودن استادان برای استفاده از ساختار مجازی آموزش و عادت به تک گویی؛  

ـ ضعف پیام رسان ها و نرم افزارهای داخلی )و ممنوعیت استفاده ازپیام رسان های خارجی(؛

ـ ضعف ارزیابی كردن و نارضایتی همه جانبه )اسـتادان و معلمان، دانش آموزان و دانشـجویان، 

كارشناسـان و صاحب نظـران( از آموزش مجازی در ایـران دوره ی همه گیری كووید19. 

خاصه ی مشكل اما عبارتند از:

ـ ضعف ابزاری در میان كاربران

ـ ضعف زیرساختی در ارتباطات

ـ ضعف سیستمی در برخورد با مسئله ی آموزش مجازی

و از نظـر اخـاق علمـی، مشـكل اساسـی در پراكنـده شـدن مسـائل بـا توجـه به تنـوع مطالعه 

و درگیری هـای ذهنـی و اجتماعـی افـراد اسـت. در واقـع، بـا توجـه به قطع شـدن نسـبی ارتباطات 

انـدک موجـود، دیگـر نمی تـوان نگاه مسـئله مند را در دانشـگاه حفظ نمـود و باید ضمـن حضور در 

فضاهـای مـورد عاقـه ی دانشـجویان و نفـوذ در آنـان از ابزارهـای دیگـر نیز برخـوردار بـود، وگرنه 

عمـق كـم آمـوزش از این هـم كمتر خواهـد شـد. از نظر آینده سـازی و انتقـادی بـودن همچنان كه 

گفتـه شـد، وضـع از این مسـئله مندی بهتر نیسـت. 

مجموعه ای از تحقیقات 
نشان داده اند که حرکت 

از آموزش حضوری به 
مجازی در فضای رسمی 

اغلب کشورها چندان ساده 
نبوده است. کشورهایی 

که بستر اینترنتی نیرومند 
با سرعت انتقال اطالعات 

باال و پهنای باند کافی 
داشتند، نرم افزارهای خوبی 

از پیش آماده کرده بودند 
و حداقل های رفاهی برای 

دانش آموزان و دانش جویان 
فراهم داشتند، و مثال مطمئن 

بودند که همه فراگیرندگان 
به لپ تاپ و گوشی همراه 
شخصی دسترسی دارند؛ 

ساده تر این فاز دگرگونی در 
فضای آموزش را طی کردند، 

در حالی که محرومان از 
این امکانات به مشکالتی 

برخوردند.
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نتایج و راهکارهای پیشنهادی برای سیاست گذاران
پیـش از هـر چیـز سیاسـت گذار بایـد از جایـگاه كنترلـی و تحكمـی خـود بـه جایگاه تسـهیل گری 

منتقـل شـود. در ایـن انتقـال، تصمیم گیری برای فضای دانشـگاهی بـه جای جمع محـدود نخبگان 

رسـمی بـه همـه ی جـای داران فضـای دانشـگاهی اعـم از دانشـجویان، اسـتادان، صاحب نظـران 

بیـرون دانشـگاه، دسـت اندركاران اداری درون و بیـرون دانشـگاه و بـازار كار و صنعت سـپرده  شـود. 

ابزارهـای نویـن ارتباطـی بـه نسـبت كارایی، سـرعت و كیفیت ارتبـاط، توانایـی بایگانـی و ذخیره  ی 

قـوی و طوالنـی مطالـب و كاربرپسـندی، به كار گرفته شـوند و در كنـار این ها به جنبه هـای عدالت 

آموزشـی و زیرسـاخت های ارتباطـی توجـه شـود. چه آنكه بـا زیرسـاخت فعلی به سـختی می توان 

گاه داشـت. بـه هرحـال، با توجـه ماحصل مباحث  دانشـجویان و دانش آموختگانـی تعلیـم دیـده و آ

ایـن نوشـتار می تـوان رویكردهای سیاسـتی زیـر را پیشـنهاد كرد: 

_ بهبود زیرساخت های ارتباطی؛

_ بهبود عدالت آموزشی؛

_ استفاده از نرم افزارهای به روز و بهینه؛ 

_ آموزش جدی استادان در مورد دانش اطاعات و ارتباطات و سواد رسانه ای؛

_ رفتن به سوی تصمیم گیری جمعی به جای تعیین تكلیف برای دانشجویان؛ 

_ چرخش از گفتمان مجوزدهی به گفتمان تسهیل گیری ارتباطات در آموزش؛

_ شـركت در مجامـع، گروه هـا و مباحـث دانشـجویی بـرای آشـنایی با فضـای گفتمانـی آنان و 

اقنـاع و راهنمایـی بـه جـای فشـار در جهـت دریافـت جمعی مسـائل و تـاش برای حـل آن ها؛

_ سـازماندهی اقناعـی و ایجـاد گروه هـای مختلـف در جهـت ایجـاد سـنت های مطالعاتـی، 

موضوعـات، آرشـیو تحقیقـات موضوعـی و روش هـای علمـی؛

_ ایجـاد چالش هـا و مباحـث انتقـادی میـان گروه هـای مختلـف بـا حضـور اسـتادان و ایجـاد 

فضـای مجـازی چالشـی و انتقـادی بـرای حـل مسـائل واقعـی و مقایسـه ی راه حل  هـا. 

بـا ایـن جهـت گیـری و نـه بـا اتـكا و تكیـه بـر راه حل  هـا قدیمـی اسـت كـه می تـوان در فضای 

مجازی شـده ی امـروز بـرای حفـظ و ارتقـای اخاق علمـی و فرهنگ دانشـگاهی به موفقیت رسـید 

و گـره از كار فروبسـته كنونی بازگشـود. 

پیش از هر چیز سیاست گذار 
باید از جایگاه کنترلی و 
تحکمی خود به جایگاه 

تسهیل گری منتقل شود. در 
این انتقال، تصمیم گیری 

برای فضای دانشگاهی به 
جای جمع محدود نخبگان 

رسمی به همه ی جای داران 
فضای دانشگاهی اعم از 
دانشجویان، استادان، 

صاحب نظران بیرون 
دانشگاه، دست اندرکاران 

اداری درون و بیرون دانشگاه 
و بازار کار و صنعت سپرده 

 شود. ابزارهای نوین ارتباطی 
به نسبت کارایی، سرعت و 

کیفیت ارتباط، توانایی بایگانی 
و ذخیره  ی قوی و طوالنی 

مطالب و کاربرپسندی، به کار 
گرفته شوند و در کنار این ها 
به جنبه های عدالت آموزشی 

و زیرساخت های ارتباطی 
توجه شود. 



بازاندیشی وضعیت تربیت فلسفی در دانشگاه مجازی 
از منظری افالطونی

استادیار گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان  ▪

 ▪  r.koorangbeheshti@ltr.ui.ac.ir

مـراد از تعلیـم، تهذیـب جان  هـای آدمیان از اخـاق نكوهیده هاک  كننده و راهنمایی  شـان به سـوی اخاق پسـندیده سـعادت  بخش 

اسـت؛ و ایـن برتریـن صناعت  هـا و پیشـه  ها اسـت زیـرا... تصـرفمعلـمدردلهـاوجانهـایانسانهاسـت، و اشـرف موجـودات 

زمینـی انسـان اسـت و شـریف  ترین پـاره وجود آدمی، دل اوسـت، و معلم به كمال  بخشـی دل، روشـن سـاختن و پـاک گرداندن آن و 

كیدهـا از نگارنده مقاله اسـت(.  رسـاندنش بـه درجه قرب الهی مشـتغل اسـت. )امـام محمد غزالـی، إحیاءعلومالدیـن، ص 46. تأ

دو در فلسـفۀباسـتان
َ
مقـام فیلسـوف در شـهر ]جامعـه[ چیسـت؟ مقـام پیكرتـراش انسـان  ها. )سـیمپلیكیوس،1 به نقـل از پی  ِیر ا

چیسـت؟، ص 15(. اگـر فیلسـوفان یونـان باسـتان مانند اپیكـور، زنون، سـقراط و غیره را در نظـر بگیریم درخواهیم یافـت كه موضوع 

اصلـی دانـش آنـان مقصد نهایی انسـان و وسـایل رسـیدن بـه آن مقصد بوده اسـت. بنابراین بیشـتر به تصویـر واقعی فیلسـوف وفادار 

بوده  اند...افاطـون بـه پیرمـردی كـه می  گفـت بـه درس  هایی در بـارۀ پارسـایی ]فضیلت[ گـوش فرا می دهـد، چنین گفـت: »باالخره 

چـه وقـت می  خواهـی پارسـایانه ]فضیلتمندانه[ زندگی كنی؟ مسـئلۀ اساسـی، پیوسـته از چیزی سـخن گفتن نیسـت، بلكه سـرانجام 

دو در 
َ
بایـد بـه تحقـق آن و عمـل بر وفـق آن اندیشـید«. )كانـت، درسگفتارهاییدربـارهمجموعهمعارففلسـفی، بـه نقل از پی  ِیـر ا

فلسـفۀباسـتانچیست؟ ص 15(

در آغـاز ایـن نوشـتار، ذكـر چنـد نكته الزم اسـت: نخسـت آنكـه، مطالبی كـه در پی می  آیـد، حاصل تأمـات نگارنده بـر مبنای 

Simplicius (CE 480-560 .ca) .1، فیلسوف نوافاطونی و شارح برجستۀ ارسطو

رضا کورنگ بهشتی  ▪



100    دانشگاه امروز ... سال پنجم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 7و8 ... سال 1400   

تجربیـات وی هـم در مقـام دانشـجو و هـم در مقـام مدرس فلسـفه در 

دانشـگاه اسـت نه بـه عنـوان صاحب  نظر متخصـص در حـوزه تعلیم و 

تربیـت؛ دوم آنكـه، نظراتـی كـه مطـرح خواهد شـد، محدود به فلسـفه 

بـه   عنـوان فعالیتـی انسـانی و نیـز رشـته  ای دانشـگاهی اسـت و ادعـا 

نمی  كنیـم كـه بـه دیگـر رشـته  های دانشـگاهی قابـل تعمیم  انـد؛ سـوم 

آنكـه، منظـر مختـار در ارائه نظرات، نظرگاه فلسـفی قدیم یا پیشـا  مدرن 

كـه  متذكـر می  شـویم  اسـت. همین  جـا  افاطونـی  فلسـفۀ  به  ویـژه  و 

تفكـر فلسـفی قدیـم، تفكری مربوط به گذشـته  ای »درگذشـته« نیسـت 

ر 
ّ
 ابتدایی بـرای تفك

ً
كـه در بهتریـن حالت، نوعـی زمینه و مقدمـۀ صرفا

زمـان حـال باشـد، بلكـه بـه   سـاِن یـک جهـاِن ممكـن دیگـر در كنـار 

جهـاِن معاصـر1 قـرار می گیرد و چشـم  اندازی عمیـق و غنـی را در برابر 

مـا می  گشـاید كـه می توانـد وضـع كنونـی را بـه پرسـش گیـرد؛ چهارم 

آنكـه، چـون ایـن نوشـتار مبتنـی بر تأمل فلسـفی اسـت، بخـش عمده 

آن را تبییـن مبانـی و ایده  هایی تشـكیل می دهد كه از چیسـتی دانشـگاه 

و نقـش آن و جایـگاه فلسـفه و تربیـت فلسـفی در دانشـگاه به  طور كلی 

ایجـاد می  كننـد كـه  ایده  هـا، منظـری  و  ایـن مبانـی  بحـث می كنـد. 

جنبه  هایـی از وضـع دانشـگاه مجـازی را بـه عنـوان نتیجـه بحـث، بـر 

مـا آشـكار می  سـازند؛ و نكتـه آخـر آنكـه ایـن نظـرات را به هیـچ وجه 

مصـون از نقـد و اصـاح و تجدیدنظـر نمی دانیـم.

دانشـگاه چونـان نهـاد بنیادیـن اجتماعی و چونـان پیکرتراش 
انسان

آنچـه بـه   عنـوان مبنا و آغـازگاه بحث اصلی خـود برگزیده  ایـم، این ایده 

اسـت كه تعلیـم و تربیـت در وهلۀ نخسـت، نهادی اجتماعی اسـت؛2 

و در وهلـۀ بعـد، نه نهـادی هم  عـرض دیگر نهادهـا، بلكـه از نهادهای 

از اركان جامعـه را  بنابرایـن ركنـی اصلـی  بنیادیـن اجتماعـی اسـت. 

تشـكیل می دهـد )حتـی مایلیـم بگوییم اصلی  تریـن ركن(. ایـن ایده را 

در چارچـوب فلسـفۀ افاطونـی و دیدگاه وی در   بارۀ جامعه انسـانی )یا 

بـه تعبیـر یونانیـان، پولیس( و غایـت آن، بیشـتر واكاویم. 

سـبب پیدایـش جامعۀ بشـری در نـگاه نخسـت، بـرآوردن نیازها و 

غایاتـی اسـت كـه هـر یـک در حكـم خیـری بـرای نوع انسـان اسـت، 

امـا هیـچ فـرد انسـانی به  تنهایی قـادر بـه تأمین آنهـا نیسـت. از این  رو، 

انسـان  ها بـرای نیـل بـه خیرهـای زندگی انسـانی، بـه همراهـی و یاری 

ــه از ســنخ  ــمانی. آنچ ــی جس ــان بیرون ــه جه ــت ن ــوی اس ـ  معن ــان عقلی   ــان، جه 1 . مرادم
عقــل اســت بــر خــاف اشــیاء جزئــِی بیرونــِی جســمانی دچــار زوال و نابــودی نمــی شود؛ 
ممكــن اســت در معــرض فراموشــی و بی  توجهــی و حتــی تنــزل قــرار گیــرد امــا در معــرض 

نابــودی كامــل نــه.
ــون  ــون افاط ــی همچ ــوفان یونان ــه فیلس ــی ك ــه معنای ــی ب ــی و سیاس ــم مدن ــا بگویی 2 . ی
ــم  ــر فه ــن تعابی ــی( از ای ــی غزال ــی )و حت ــد فاراب ــلمانی مانن ــوفان مس ــطو و فیلس و ارس

ــد. ــد ش ــن  تر خواه ــه روش ــا در ادام ــن معن ــد. ای می  كردن
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یكدیگـر نیـاز دارنـد. بـه عبـارت دیگـر، می توان گفـت، اسـاس جامعه انسـانی عبـارت از تعاون و 

ـ  مدنی یونانیان ) و  مشـاركت افـراد انسـانی در تأمیـن خیر نوع انسـان اسـت كـه در فلسـفه سیاسـی  

نیـز در فلسـفه اسـامی(، از آن بـه نیكبختی )سـعادت( تعبیر می شـود. نكته مهمی كـه افاطون به 

مـا یـادآور می شـود این اسـت كـه خیرهایی كـه مقـوم سـعادت انسـانی  اند دو دسـته  اند: خیرهایی 

كـه ناظـر بـه بهزیسـتی دنیوی  انـد، یعنـی برخـورداری از تندرسـتی و رفـاه؛1 و خیرهایـی كـه ناظر 

بـه بهزیسـتی معنوی  انـد و چیـزی نیسـتند مگـر فضایـل نفـس.2 حـال در تنظیـم روابـط و قوانیـن 

اجتماعـی، هـر دو گونـه خیـر بایـد لحـاظ گردنـد؛ امـا در ایـن میـان خیرهای معنـوی بایـد مقدم 

باشـند و خیرهـای دنیـوی تابـع آن  هـا گردنـد. از همیـن رو، افاطـون تصریـح می كنـد كـه غایـت 

قوانیـن اجتماعـی، فضیلـت اسـت و جامعـه نیک  آییـن جامعـه  ای اسـت كـه در آن، فضیلـت بیش 

از هـر چیـز دیگـری ارج گذاشـته می شـود. بنابرایـن از نظـر وی، دانـش یـا فن سیاسـت بـه معنای 

ـ  كـه نـه بـا جزئـی از جامعه بلكـه بـا كل جامعه و خیـر كلـی جامعه یعنی سـعادت  راسـتین كلمـه 

سـر و كار دارد  ـ تیمـاردار و مراقـب نفـوس انسـانی اسـت )قوانیـن،631a-d & 650b؛ هیپیـاس

بـزرگ، 284a(. تیمـارداری نفـس چیـزی جـز تربیـت نفـس در جهت تحقـق فضیلت نیسـت. از 

ایـن رو، در چشـم  انداز افاطونـی، تربیـت، شـالوده اصلـی یـا دسـتكم مؤلفـه جدایی  ناپذیـِر فـن 
تدبیـر جامعـه یا همان سیاسـت اسـت.3 

بنابرایـن از افاطـون، می تـوان چنـد نكتـه اساسـی را یـاد گرفـت )یـا بـه یـاد آورد(: نخسـت 

اینكـه تعلیـم و تربیـت، اصلی  تریـن ركـن هـر جامعـه اسـت و نهـادی سیاسـی بـه معنـای عمیـق 

كلمـه و مطابـق فهـم فلسـفه قدیـم از سیاسـت اسـت و از ایـن رو، بـا كل جامعـه سـر وكار دارد؛ 

دوم آنكـه، بـا اصلی  تریـن بخـش جامعـه یـا مركـز حیاتـی آن سـر و كار دارد، یعنی نفوس انسـانی 

و بنابرایـن، می تـوان گفـت روح و حیـات جامعـه را شـكل می  بخشـد؛ سـوم آنكـه، اهتمـام اصلی 

 »بشــری« می  نامــد. اینجــا بشــر در مقابــل خــدا بــه كار رفتــه و معنایــی محــدود دارد و 
ً
1 . افاطــون ایــن خیرهــا را مشــخصا

ناظــر بــه وجــه خلیفــه اللهــی انســان نیســت.
ــارت  ــه عب ــد. ب ــی« می  نام ــای »اله ــل را خیره ــی فضای ــر یعن ــای اخی ــت، خیره ــای نخس ــا خیره ــز ب ــون در تمای 2 . افاط
دیگــر، فضایــل بــه وجــه خداگونــه انســان اشــاره دارنــد و زندگــی طبــق فضایــل، همــان تشــبه جســتن بــه خداســت كــه از نظــر 

افاطــون غایــت راســتین حیــات انســانی اســت.
 بــه »فضیلــت« ترجمــه شــده، واژه یونانــی آِرِتــه )aretē( اســت كــه بنــا بــر توضیحاتــی كــه 

ً
آنچــه در زبــان فارســی معمــوال

ــه انســانی یعنــی همــه  ــارت دیگــر، آرت ــه عب ــر هــر موجــود اســت. ب
َ

ــوان دیــد، همــان كمــاالت منتظ ــار افاطــون می ت در آث
ــه موجــب آنهــا، انســان براســتی انســان می شــود. كماالتــی كــه ب

گفتنـی اسـت كـه تأمیـن ایـن هـر دو خیـر به  عنـوان جهت وجـودی جامعـه، مد نظـر فارابـی هم بـوده اسـت. از نظر وی سـبب 
احتیـاج انسـان بـه اجتمـاع و تعاون، تأمین دو دسـته نیاز اسـت كـه یكی ناظر به قـوام وجـودی و حیات طبیعی اوسـت و دیگری 
مربـوط بـه برتریـن كمـاالت انسـانی )أفضـل كماالتـه(. برتریـن كمـال انسـانی كـه سـعادت او را نیز تشـكیل می دهد، رسـیدن 

بـه مرتبـه تجـرد از مادیـات و بـه عبـارت دیگر همـان نامیرایی خداگونـه اسـت. )آراء اهل مدینـه فاضلـه، 226 و 252-251(
3 . در ایـن خصـوص، نظـر غزالی نیز شـایان توجه اسـت. وی در مباحث مقدماتی كتـاب إحیاء علوم الدین در بـارۀ علم، صناعات 
بشـری را به سـه دسـته اصلی تقسـیم می كند: 1( اصول صناعـات؛ 2( صناعاتی كه در حكـم خادم اصول و تمهیدی بـرای اصولند؛ 
3( و صناعاتـی كـه در حكـم نوعـی مكمـل و زینت  بخـش اصولنـد. اصـول صناعـات خـود چهـار دسـته  اند. سـه دسـته، متكفـل 
تأمیـن ضروریـات زندگـی بشـری  اند )خوراک و پوشـاک و مسـكن(. اما نوع چهـارِم اصول صناعـات كه اصلی  ترین و شـریف  ترین 
صناعت اسـت، »سیاسـت« اسـت كـه نقش اولیـه  اش »تألیف« اسـت یعنی برقراری اجتماع سـازگار و تعاون درسـت میـان آدمیان 
در پیشـبرد و حفـظ زندگـی. اما نقش اساسـی  ترش، »اسـتصاح خلق« اسـت یعنی طلب خیر و صـاح عمومی كه بـه گفتۀ غزالی 
عبـارت اسـت از هدایـت خلـق بـه آنچه هـم در دنیـا هم در آخرت سـبب نجات و رسـتگاری می شـود. ایـن نقش اخیر سیاسـت، 
چهـار مرتبـه دارد: سیاسـت انبیا، سیاسـت ملوک و سـاطین، سیاسـت علمـا، و سیاسـت واعظان و خطیبـان. از نظـر غزالی، پس 
از نبـوت، عالی  تریـن مرتبـۀ سیاسـت، تعلیـم اسـت كـه بـر عهـدۀ علماسـت. تفـاوت اهل علـم با اهـل قدرت كـه بر برتری دسـته 
نخسـت نیـز داللـت دارد، در ایـن اسـت كـه گروه نخسـت بر باطـن خلق حكومـت دارنـد در حالی كـه اصحاب قدرت بـر ظاهر 
ایشـان حكومـت دارنـد )در نبـوت هـر دو حكومت وجـود دارد( )إحیـاء علوم الدیـن، 44-45(. ایـن تفاوت نكته مهمی را روشـن 
می كنـد و آن اینكـه سیاسـی قلمـداد كـردن تعلیم و تربیـت را نباید بـا آنچـه در حكومت  هـای ایدئولوژیک مدرن رایج اسـت خلط 
كـرد، زیـرا ایـن حكومت  ها، شـناخت درسـت و عمیقی از نفس انسـان و فضایلـش ندارند و در نتیجـه عمل آنها نه تعلیـم و تربیت 

بلكـه تلقیـن ایده  هـای خـود از طریق ابزارهـای بیرونـی از جمله تهییج موهـوم عواطـف و به  ویژه ِاعمال زور اسـت. 

تفکر فلسفی قدیم، تفکری 
مربوط به گذشته  ای 

»درگذشته« نیست که در 
بهترین حالت، نوعی زمینه 
 ابتدایی برای 

ً
و مقدمۀ صرفا

تفّکر زمان حال باشد، بلکه به 
  ساِن یک جهاِن ممکن دیگر 

در کنار جهاِن معاصر قرار 
می گیرد و چشم  اندازی عمیق 
و غنی را در برابر ما می  گشاید 
که می تواند وضع کنونی را به 

پرسش گیرد.
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تربیـت نفـوس، فقـط تعلیـم كاردانـی در تدبیـر زندگـی دنیوی نیسـت، بلكـه مهم  تـر از آن، محقق 

سـاختن آن چیـزی اسـت كـه زندگـی دنیـوی، تمهیـدی اسـت بـرای آن؛ یعنـی فضیلـت یـا كمال 

انسـانی. تنهـا در ایـن صـورت اسـت كـه جامعـه انسـانی براسـتی انسـانی خواهد شـد.1

ایـن زیسـت براسـتی انسـانی،2 از نظـر افاطـون زیسـت بـر وفـق عدالـت اسـت كـه حاصل 

اجتمـاع و تعـاون همـۀ فضایـل نفس اسـت.3 نكتـه مهمی كـه افاطون متذكر می شـود این اسـت 

كـه شـناخِت چگونـه عادالنـه زیسـتن، از آنجـا كـه در حقیقت، شـناخِت چگونه انسـانی زیسـتن 

اسـت، همـه اشـكال حیـات و اعمال و تعامـات انسـانی را در بر می گیـرد.4 از ایـن رو، بر خاف 

دیگـر پیشـه  ها و شـناخت  ها، امـری عمومـی اسـت، یعنی هر كـس در هر پیشـه و تخصصـی باید 
بـه گونـه  ای زیسـت كند كـه مطابق زیسـت عادالنه باشـد.5

بـر اسـاس ایـن مطالـب روشـن می شـود، كارویـژه نهـاد تعلیـم و تربیـت، این اسـت كـه نه از 

بیـرون، یعنـی از طریـق وضـع قوانین و مقـررات بیرونـی و ِاعمال آنها و نظـارت بر آن  ها با پشـتوانه 

قـوه قهریـه، بلكه از درون و از راه شـكل بخشـیدن به حیات منظم درونی انسـان  ها، جامعه انسـانی 

را در مسـیر زندگـی انسـانی راسـتین، تدبیـر   می كنـد.6 با تطبیق ایـن نكته بر سـاختار و نظـام تعلیم 

و تربیتـی كـه در جهـان معاصـر رایج اسـت، می توان گفت كه دانشـگاه بـه   عنوان نهـاد عالی تعلیم 

و تربیـت،7 علیاألصـول، قلـب نهـاد تعلیـم و تربیـت، و بـه اعتبـار كارویـژه ایـن نهـاد، در حكـم 

قلـب جامعـه اسـت. اهمیت جایـگاه مركزی دانشـگاه را می تـوان با توجه بـه این واقعیـت نیز درک 

ـ  روانی غیـر اختیاری گذر   زمانی وارد دانشـگاه می  شـوند كـه از بلوغ جسـمانی  
ً
كـرد كـه افـراد غالبا

گاه و اختیاری  كرده  انـد و در آسـتانه بلـوغ عقانـی قـرار دارنـد كـه این بلـوغ نیازمنـد تـاش خـودآ

فـرد اسـت.8 با اسـتفاده از تفكیكـی افاطونی در حوزه تربیـت )جمهـوری، 522a(، می توان گفت 

 مبتنـی بـر كسـب عـادت گـذر كرده 
ً
فـرِد آمـاده ورود بـه دانشـگاه، از تربیـت غیـر مسـتقیِم عمدتـا

گاهـی رسـیده اسـت. این بدان معناسـت  و بـه آسـتانه تربیـت مسـتقیم مبتنـی بـر شـناخت و خودآ

كـه فـرد در آسـتانه پـرورش قـوا و كماالت برتر انسـان و بنابراین در آسـتانه انسـان شـدن بـه معنای 

1. افاطـون، تدبیـر حیـات انسـانی بـر طبـق فضایـل راسـتین را، بـه وجـود آوردن »تصویر/نقـش انسـانی« می  داند كه بـه تعبیر 
ُهمـر، »تصویر/نقـش خـدا« در میـان آدمیـان اسـت )جمهـوری، 501b(. بـه یـاد آوریـم ایـن تعبیـر معـروف قـرون وسـطایی 
را: ”Homo non proprie humanus sed superhumanus est“ . معنـای لغـوی آن ایـن اسـت: انسـان بـه معنـی دقیـق 
 انسـان بودن 

ً
كلمـه، بشـری نیسـت بلكه فوق  بشـری اسـت. بـه عبارت دیگر برای براسـتی و بدرسـتی انسـان بـودن بایـد از صرفا

برگذشـت. نـک. پانوشـت  های قبـل دربـاره خیرهـای بشـری و الهـی نـزد افاطون.
2 . به تعبیر افاطون، یعنی زیست بر طبق آِرِته انسان.

ـن ergon( نفـس انسـان می  دانـد و بـه نظـر وی، هر 
ُ
گاهانـه را كارویـژه )بـه یونانـی ِارگ 3 . افاطـون، زندگـی و افعـال ارادی و آ

موجـودی زمانـی كارویـژه خـود را بدرسـتی انجـام می دهـد كـه برخـوردار از كمـال وجـودی خـاص خود یـا آرته خـاص خود 
باشـد. افاطـون آرتـه نفس را عدالـت می  داند یعنـی جمع همۀ فضایـل )جمهـوری، 353d(. بنابرایـن كارویژه انسـان، عادالنه 
زیسـتن اسـت. عادالنـه زیسـتن همـان خداگونه زیسـتن اسـت. همین خداگونگی اسـت كه انسـان را براسـتی انسـان می سـازد.

4 . اشـاره  وار بگوییـم كـه از نظـر افاطـون، شـناخت مذكـور، برغـم عـام بودنـش، بـه یـک شـیوه بـرای همـگان قابـل حصول 
نیسـت. بـرای اندكـی از طریـق كسـب معرفـت حقیقی )یـا فلسـفی( و برای عمـوم از طریق كسـب باورهـای درسـت مقبول در 

قالـب قوانیـن و سـنن اجتماعـی. بسـط بیشـتر ایـن نكتـه در ایـن مقـال نمی  گنجد.
5. بـه تعبیـر خـود افاطـون، هـر كس هر عملی كـه انجام دهـد و به هر پیشـه  ای كه بپردازد، خواه كسـب مـال و ثروت باشـد خواه 
تدبیـر تـن، خـواه ایفـای نقش سیاسـی و اجتماعی، خـواه روابط و معامات شـخصی، باید مراقب باشـد كه این اعمـال حافظ نظم 

)443e ،درونی )زیسـت عادالنه و انسـانی( باشـند و به حصول آن یاری   رسـانند. )جمهوری
6 . ایـن تدبیـر درونـی را نبایـد با شـكل و جهـت دادن افـكار عمومی برای غایاتی خاص به وسـیله رسـانه  های جمعـی مدرن كه 
در كنـار منافـع و مزایایشـان، خصلتـی توتالیتـر دارند، یكسـان دانسـت. البته خـود نهاد تعلیـم و تربیت ممكن اسـت در خدمت 
همیـن توتالیتاریسـم قـرار گیـرد. از همیـن رو، اسـتقال ایـن نهـاد و نقـش نظارتـی مبتنی بـر معرفتـش، بر بخش هـای مختلف 

جامعه بسـیار حیاتی اسـت.
7 . به تعبیر مشهور و رایج، مركز تحصیات عالیه.

8. در اینجـا از الگـوی انسان  شناسـی افاطونـی الهـام گرفته  ایـم كه قائل به سـه بعد جسـم و نفس و عقل در انسـان اسـت. عقل 
به  اعتبـاری قلـه نفـس و به  اعتبـاری فراتـر از نفـس اسـت كـه مركـز فعـل و انفعـاالت و عواطـف و میل  هـای مختلـف و ادراكات 

وابسـته به محسوسـات اسـت. عقـل همان بعـد الهی و بنابراین فوق بشـری انسـان اسـت.

کارویژه نهاد تعلیم و تربیت، 
این است که نه از بیرون، 

یعنی از طریق وضع قوانین و 
مقررات بیرونی و ِاعمال آنها 
و نظارت بر آن  ها با پشتوانه 

قوه قهریه، بلکه از درون 
و از راه شکل بخشیدن به 

حیات منظم درونی انسان  ها، 
جامعه انسانی را در مسیر 

زندگی انسانی راستین، تدبیر 
  می کند. با تطبیق این نکته 
بر ساختار و نظام تعلیم و 

تربیتی که در جهان معاصر 
رایج است، می توان گفت که 
دانشگاه به   عنوان نهاد عالی 
تعلیم و تربیت، علی  األصول، 
قلب نهاد تعلیم و تربیت، و به 

اعتبار کارویژه این نهاد، در 
حکم قلب جامعه است. 
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عمیقتـر كلمه قرار گرفته اسـت. بدین  سـان، دانشـگاه علیاألصول چونـان پیكرتراش انسـان نمودار 

می شـود كـه بـا تربیـت جان  هـای جـوان جامعـه مطابـق زیسـت عادالنه/فضیلتمندانـه، اسـتمراِر 
انسـانی زیسـتن جامعـه را تضمیـن می كند.1

در بـاال دو بـار قیـد علیاألصـول آوردیـم زیـرا تصدیـق ایـن مطالـب مشـروط به آن اسـت كه 

دانشـگاه را بنـگاه صـدور مدرک برای اشـتغال تلقـی نكنیم یا آن را مؤسسـه آموزش فنـی و حرفه  ای 

در سـطح عالـی نینگاریـم، و حتـی نقـش آن را در حد تعیین كنندۀ نقشـه راه یا سیاسـت  های علمی 

 مـادی جامعـه تنـزل ندهیم. بـه عبارت 
َ
مـؤدی بـه صنعـت و تكنولـوژی بـرای توسـعه و رفـاه صرفا

دیگـر، دانشـگاه زمانـی در حكـم قلـب یا جـان جامعـه خواهد بـود كه اهتمـام عمـده و اصلی  اش   

نـه بهزیسـتی دنیـوی بلكـه بهزیسـتی معنوی و بنابراین براسـتی انسـانی باشـد. در اینجا بـه جایگاه 

و رسـالت ویـژه علـوم انسـانی و به  ویژه فلسـفه می  رسـیم. از نظـرگاه افاطون و متناسـب بـا تعابیر 

وی، می تـوان گفـت فلسـفه در حكـم  آِرِتـه دانشـگاه اسـت و بنابرایـن سـبب می شـود، دانشـگاه 
ـن( خـود را به  نیكـی انجـام دهد.2

ُ
كارویـژه )ِارگ

ممكـن اسـت اشـكال كننـد كـه تحلیـل و نتیجه  گیـری بـر اسـاس چنیـن تعابیـری، تعمیـم 

ـ  موجودی  ـ  پیش   ذات  گرایـی افاطونـی از قلمـرو اشـیاء طبیعـی بـه نهادی بشـری اسـت كـه ذات از

نـدارد بلكـه طی تحـوالت تاریخی پدیـد آمده اسـت. صرف  نظر از این پرسـش فلسـفی كه ویژگی 

1 . از ایـن مطالـب نبایـد نتیجـه گرفـت كه برخورداری از زیسـت درسـت انسـانی، فقط و فقط  مشـروط به برخـورداری همگان 
از تربیـت مسـتقیم دانشـگاهی اسـت )كـه در عمـل شـاهد چنین چیـزی نیسـتیم( بلكه باید بـه بازاندیشـی جدی درباره نسـبت 

دانشـگاه بـا جامعـه و نقـش »سیاسـی و تدبیـری« آن به معنـای مورد نظـر در این بحـث پرداخت.
2 . بـا رجـوع بـه آثـار افاطـون روشـن می شـود كـه افاطـون پیوسـته بـر فلسـفه به  عنـوان علـم بریـن و صاحیت مطلـق آن در 
ـ  از جمله  كیـد می كنـد و دیگـر مدعیـان تربیـت انسـان در عصـر خـود    تربیـت انسـان در مسـیر زیسـت عادالنه/فضیلتمندانـه تأ
ـ   را نقـد می كنـد. بخشـی از آنچه امـروزه به عنـوان علوم   طبیعـی  

ً
شـاعران، سـخنوران و سوفسـطاییان و متخصصـان علـوم صرفـا

انسـانی شـناخته می شـود، در دنیـای قدیم، بخشـی از معارف فلسـفی )اعـم از اصول یـا فروع و لـوازم این معارف( بوده اسـت. 
بنابرایـن به  طـور كلـی علـم بنیادیـن همـان فلسـفه بوده اسـت. با این همـه، به ایـن نكته توجـه داریم كـه برای حفـظ دقت بحث 
و تطبیـق مناسـب نظـرگاه افاطونـی بـر وضـع معاصـر، بایـد نسـبت فلسـفه بـا علـوم انسـانی و علـوم طبیعـی مـدرن را نیز هم 
بطـور كلـی و هـم از نظـرگاه مذكـور به  نحـوی تعیین و بررسـی كنیـم. افزون بـر این، به بحـث دامنه  دار و تاریخی نسـبت فلسـفه 
بـا معـارف دینـی در تمدن  هـای دینـی كـه نقـش تربیت مـؤدی بـه رسـتگاری را در انحصـار خـود می دانند نیـز توجـه داریم. در 

چارچـوب بحـث حاضـر، مـا تلقـی افاطونـی از فلسـفه و رسـالتش و نیز علـم برین بودنـش را مسـلم می گیریم.

دانشگاه را بنگاه صدور مدرک 
برای اشتغال تلقی نکنیم یا 
آن را مؤسسه آموزش فنی 
و حرفه  ای در سطح عالی 

نینگاریم، و حتی نقش آن را 
در حد تعیین کنندۀ نقشه راه 
یا سیاست  های علمی مؤدی 
به صنعت و تکنولوژی برای 

 مادی 
َ
توسعه و رفاه صرفا

جامعه تنزل ندهیم. به عبارت 
دیگر، دانشگاه زمانی در حکم 
قلب یا جان جامعه خواهد بود 
که اهتمام عمده و اصلی  اش   

نه بهزیستی دنیوی بلکه 
بهزیستی معنوی و بنابراین 

براستی انسانی باشد. در 
اینجا به جایگاه و رسالت ویژه 
علوم انسانی و به  ویژه فلسفه 

می  رسیم.
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كادمی  نهادهـای بشـری چیسـت، بـا نظـر كلی بـه تاریـخ نهادهـای تحصیـات عالیـه  ای ماننـد آ

افاطـون و لوِكُیـن ارسـطو، می تـوان گفـت اصـل و غایـت تعلیـم علـوم در ایـن نهادهـا، تربیـت 

فلسـفی و زیسـت مطابـق بـا ایـن تربیـت بـوده اسـت. نیـای مسـتقیم  تر دانشـگاه های امـروزی نیز 

یعنـی دانشـگاه های قرون وسـطا كه از گسـترش مـدارس وابسـته به كلیسـاها و دیرها پدیـد آمدند، 

بـر تعلیـم علـوم انسـانی متمركـز بوده  اند1 كـه غایت قصوایشـان البتـه نه فلسـفه بلكه الهیـات بوده 

اسـت )فلسـفه در جایـگاه مشـروعش، خـادم الهیـات قلمـداد می شـد(. مـدارس تمدن اسـامی 

كیـد داشـتند. بنابرایـن، می تـوان به  روشـنی دید كـه غایت و   دینـی تأ
ً
نیـز بـر تعلیـم علوم مشـخصا

رسـالت نهادهـای عالـی تربیتـی كـه در طـول تاریخ ظاهـر گشـته  اند، توجه بـه تربیت متناسـب با 

بهزیسـتی معنـوی بـوده اسـت.2 امـا روش شایسـته و بایسـته تربیتـی كه بـه تحقق زیسـت عادالنه/

فضیلتمندانـه می  انجامـد )زیسـت منطبـق بـر آِرِتـه انسـان( و از نظـرگاه افاطونـی همـان تربیـت 

فلسـفی اسـت، چیست؟ 

تربیت به  مثابه زایاندن و پروراندن سخن/لوگوس فلسفی: حرکت از ذهن به زندگی
 افاطـون در گفتگـوی جمهـوری كـه بخـش عمـده آن به مسـئله تربیـت اختصاص دارد، نخسـت 

تربیـت را بـه دو دسـته اصلـی، تربیـت تـن و تربیـت نفـس، تقسـیم می كنـد.3 ابـزار اصلـی تربیت 

1 . اگـر طـب و شـاید تـا انـدازه  ای حقوق را مسـتثنا كنیـم. در خصوص اینكـه علوم ریاضـی و تا انـدازه  ای طبیعیـات قدیم به چه 
معنـا متوجـه غایـت تربیـت معنوی بوده  اند و بنابراین شـأن علوم انسـانی را داشـتند عاوه بـر توضیحات خود افاطـون در كتاب 
هفتـم جمهـوری، نـک. تیتـوس بوركهـارت؛ جهان  شناسـی سـنتی و علـم جدید؛ فصـل پنجـم. باید افزود كـه فنـون و صناعات 
قدیـم در قالـب صنـوف خـاص خـود در بردارنـده تعلیـم و تربیـت معنـوی نیـز بودند و هركـدام به شـیوه خاص خود بـا حكمت 
 جزئـی از آن نهادها باشـند. در 

ً
برینـی كـه در نهادهـای تحصیـات عالیـه تعلیم داده می شـد، مرتبط بودنـد بدون آنكه مسـتقیما

ایـن خصـوص می تـوان بـه فتوت  نامه  هـای اصنـاف و پیشـه  ها در تمدن اسـامی اشـاره كـرد. بدین  سـان، گویی ارتباطـی طبیعی 
و سـازنده میـان نهـاد عالـی تعلیـم و تربیت با بدنـه جامعه وجود داشـت.

2 . بـر ایـن اسـاس، می تـوان میـان دانشـگاه های موجـود از حیث نسبتشـان با نقـش فرهنگـی و تربیتی دانشـگاه، قائل بـه درجات 
و مراتـب شـد. بـرای نمونـه از دانشـگاه های پلی  تكنیـک نمی تـوان انتظـار چنین رسـالتی را داشـت. با وجود ایـن، این دسـته نیز به 
سـبب وجـود كانون  هـای فرهنگـی دانشـجویی )اعـم از فكـری، سیاسـی، اجتماعی، ادبـی، و هنـری(، با علـوم انسـانی و بنابراین 
بـا نقـش تربیتـی دانشـگاه بـه معنـای مختـار در بحـث حاضـر، ارتبـاط می  یابنـد. در ایـن خصوص می تـوان یادآور شـد كـه پدیده 
اجتماعـی جنبش  هـای دانشـجویی منحصـر در دانشـجویان علـوم انسـانی نیسـت، بلكه شـاید در دانشـجویان غیر علوم انسـانی، 
د 

ّ
ظهـور پررنگ  تـری داشـته باشـد. خاطرنشـان می  كنیـم كـه كانون  هـا و جنبش  هـای دانشـجویی را دارای نقـش تربیتی فعـال و ُمول

هم  تـراز بـا علـوم انسـانی نمی دانیـم بلكـه قصد ما برجسـته كـردن این نكته اسـت كـه دانشـگاه ها نمی توانند دانشـگاه باشـند اما از 
بعـد فرهنگـی و انسـانی یكسـره عاری باشـند. زیـرا در غیر ایـن صورت فرقـی با آموزشـگاه  های فنـی و حرفـه  ای ندارند.

 تقویت 
ً
كیـد می كنـد كـه اصـل، تربیـت نفس اسـت و غایـت تربیت تـن نیز فقـط ورزیدگی انـدام نیسـت بلكه اساسـا 3 . امـا تأ

)411e ،نیـروی پایداری و اسـتقامت نفس اسـت. )جمهـوری

نکته مهمی که افالطون 
به ما یادآور می شود این 

است که خیرهایی که مقوم 
سعادت انسانی  اند دو 

دسته  اند: خیرهایی که ناظر 
به بهزیستی دنیوی  اند، یعنی 

برخورداری از تندرستی و 
رفاه؛ و خیرهایی که ناظر به 
بهزیستی معنوی  اند و چیزی 

نیستند مگر فضایل نفس. 
حال در تنظیم روابط و قوانین 

اجتماعی، هر دو گونه خیر 
باید لحاظ گردند؛ اما در این 

میان خیرهای معنوی باید 
مقدم باشند و خیرهای دنیوی 

تابع آن  ها گردند. از همین 
رو، افالطون تصریح می کند 
که غایت قوانین اجتماعی، 

فضیلت است و جامعه 
نیک  آیین جامعه  ای است 

که در آن، فضیلت بیش از 
هر چیز دیگری ارج گذاشته 

می شود.
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نفـس، سـخن)لوگوس( اسـت)جمهوری، 376e(.1 ویژگـی یـا نیـروی مهـم سـخن این اسـت كه 

»راهبـر نفـس«2 اسـت )فایـدروس، 271c(؛ و راهبردن »راسـتین« نفس چیزی جز تربیت نیسـت. 

ذكـر قیـد »راسـتین« مهم اسـت زیـرا در واژه یونانی  ای كـه افاطون در بیان قدرت سـخن اسـتفاده 

كـرده، معنـای اقنـاع و برانگیختـن هـم نهفتـه اسـت. قـدرت اقناعـی و انگیزشـی سـخن متمایز از 

محتـوای صـادق یا كاذب آن اسـت. از این رو، سـخن تیغی دو َدم اسـت كه می تواند ابزار سفسـطه 

و فریـب هـم قـرار گیرد. پس تأثیر تربیتی راسـتین سـخن در خود آن نیسـت بلكه در حقیقتی اسـت 

كـه سـخن حامل آن و بیان  كننده آن اسـت. اما سـخن برای تحقـق غایت تربیتـی  اش، یعنی راهبردن 

نفـس بـه سـوی فضیلـت/ عدالـت، كافی نیسـت كه سـخنِ حقیقی باشـد بلكه شـرط دیگـری هم 

الزم دارد. بـرای توضیـح ایـن شـرط، از بخشـی از نظـرات افاطـون دربـاره هنـر سـود می  جوییم. 

افاطـون در بحـث از موسـیقی شایسـته برای تربیـت، دو نكته طرح می كند: نخسـت اینكـه، انواع 

موسـیقی، تقلیـد یـا بازنمایی شـیوه  های زندگی اسـت؛ دوم آنكـه، عناصر موسـیقایی یعنـی ریتم و 

هارمونـی و ملـودی بایـد تابـع سـخن )لوگـوس( باشـند. اما خود سـخن بایـد تابع خلـق و خوی3 

 خوی نیک اسـت. از این دو نكته 
ِ

نفـس باشـد )جمهـوری، 400d-e(. از این رو، سـخن نیک تابـع

می تـوان چنیـن اسـتفاده كـرد كه سـخن نیـک )حقیقـی(، زمانی براسـتی اثـر تربیتی می  بخشـد كه 

برآمـده از نفسـی نیک  خـوی باشـد كـه آن را به  نیكـی زندگـی كـرده باشـد یا حداقـل در زیسـتن بر 

وفـق آن صادقانه می  كوشـد. 

اینجـا بـه ایـده »سـخِن زیسـته/جان  یافته« می  رسـیم. حـال بـرای آزمـودن اینكـه سـخن نیک، 

آیـا سـخن نیـِک جان  یافتـه یا همـان زندگی نیک اسـت، در وهلـه نخسـت، باید بـه آن چیزی روی 

آورد كـه متناظـر بـا ریتـم و هارمونـی نیـک در موسـیقی اسـت یعنـی اعمـال زیبـا. اعمـال زیبـا به   

اعتبـاری محیطـی می  آفرینـد كـه با احاطه نفـس متربی، سـخن نیـک را در او می  پرورانـد، یعنی از 

صـرف یـک گـزاره نظـری و ذهنـی به نوعـی زندگـی بـدل می شـود، بدین  گونه كـه با سرمشـق قرار 

دادن آن  هـا، سـخن نیـک و آثـارش در كـردار و گفتـار و پنـدار متربی راسـخ و بـه طبیعـت ثانویه او 

می شـود. مبدل 

افـزون بـر اعمـال و مهم  تـر از آن، در وهلـه بعد، خـود وجود زیبا اسـت. افاطـون در گفتگوی 

موسـوم بـه آلکیبیـادساول كـه دربـاره خودشناسـی اسـت به ما یـادآور می شـود كـه همان  طور كه 

چشـم بـرای دیـدن خویـش باید به مثـل و مانند خـود یعنی به چشـم دیگـری كه روبه  روی اوسـت 

بنگـرد و از خـال آن همچـون آینـه  ای خـود را به تماشـا نشـیند، نفـس نیز باید نفسـی دیگـر را آینه 

خویـش سـازد و بـه جزئـی از آن بنگـرد كـه محـل تحقـق فضیلـت یـا آِرِتـه مختص نفس4 اسـت. 

وانگهـی ایـن همان جزئی از نفس اسـت كه »شـبیه خدا« اسـت و نمی تـوان »خدایی  تـر« از آن در 

)132c-133c( .نفس یافـت

در پرتـو مطالـب بـاال روشـن می شـود كـه از منظـر افاطونـی، مدیومشایسـته تربیت انسـانی 

)فلسـفی(، كـه بـه موجـب آن سـخن نیـک در متربـی جـان می  یابـد، مصاحبـت میـان مربـی و 

متربـی اسـت. از همیـن روسـت كـه افاطون قالـب دیالـوگ را بـرای آثـار مكتوبـش برمی  گزیند. 

ایـن دیالـوگ البتـه منحصـر در انتقال معلومـات و تبادل اسـتدالل  های نظری نیسـت. ایـن دیالوگ 

1 . ...زیـرا اگـر از سـخن محـروم باشـیم، از فلسـفه محـروم می  مانیـم، كـه ایـن محرومیـت بزرگ  تریـن مصیبـت اسـت... 
)260a )سوفسـطایی، 

1. psukhagōgia   
ēthos . 3، واژه ethics به معنی اخاق از همین واژه مشتق شده است.

4 . افاطـون در ایـن گفتگـو، آِرِتـه نفـس را حكمـت معرفـی می كند كه البتـه با عدالت بـه معنای افاطونـی   كلمه، پیوند بسـیار 
دارد. نزدیک 

تعلیم و تربیت در وهلۀ 
نخست، نهادی اجتماعی 
است؛ و در وهلۀ بعد، نه 
نهادی هم  عرض دیگر 

نهادها، بلکه از نهادهای 
بنیادین اجتماعی است. 

بنابراین رکنی اصلی از ارکان 
جامعه را تشکیل می دهد.
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در ارتباطـی مبتنـی بـر اروس1شـكل می گیـرد كـه جـان مربـی نطفه  هـای فضیلـت )سـخنان زیبـا 

دربـاره فضیلـت( را در جـان مسـتعد متربـی می  نهـد و بـا همراهـی یكدیگـر آنهـا را می  پرورنـد 

)مهمانـی،209a-c(. در مقابـل، افاطـون نوشـتار فلسـفی را »تفریـح كـردن بـا سـخن« می  دانـد 

كـه بـه داستان  سـرایی دربـاره فضایـل بسـنده می كنـد. بـه عـاوه، اكتفـا كـردن بـه خواندن نوشـتار 

فلسـفی، ظـن و نمـود دانایـی به بـار مـی  آورد زیرا بدین شـیوه افـراد بدون تعلیـم و تربیت راسـتین، 

بسـی مطالـب می  شـنوند و از ایـن رو، خود را بسـیاردان می  انگارند. اما »سـخن جـدی و مطابق با 

معرفـت«، در نفس مسـتعد، كاشـت و داشـت می شـود تا ثمـره  ای نیک یعنی سـعادت به بـار آورد 

)فایـدروس، 275a-277a(.2 بـه بیـان صریـح خـود افاطـون در یكـی از نامه  هـای بجـا مانده  اش 

یعنـی نامـه هفتـم3 شـناخت امـور بنیادیـن را برخـاف دیگـر دانش  هـا در كلمـات نمی تـوان آورد 

بلكـه پـس از مصاحبـت طوالنـی میـان اسـتاد و شـاگرد و پژوهـش و جسـتجوی مشـترک، یكبـاره 

چونـان شـعله  ور شـدن آتـش، در نفـس متولد می شـود )341c(. افـزون بر ایـن، راهبـردن نفس به 

معنـای راسـتین كلمه، مسـتلزم شـناخت نفس اسـت، تا متناسـب بـا قابلیت های هر نفـس بهترین 

شـیوه را بـرای نشـاندن سـخن نیک در آن بـه كار برد. طبیعی اسـت كـه چنین روانشناسـی  ای بدون 

ارتبـاط حضـوری نفـوس با یكدیگـر ناممكن اسـت.

لوگوس فلسفی از پس پرده دیجیتال؟!
اكنـون پـس از تمهیـد اصول و مبانـی افاطونی دربـاره نهاد عالی تعلیـم و تربیت، تربیت فلسـفی، 

و نسـبت ایـن دو بـا یكدیگـر، بـه وضـع كنونـی دانشـگاه4 نظـر می  افكنیـم. صرف  نظـر از اینكـه 

ـ  فرهنگـی آن و وضـع آمـوزش فلسـفه را  نـگاه افاطونـی، وضـع محقـق دانشـگاه؛ رسـالت تربیتی  

در جامعـه مـا، بحرانـی نشـان می دهـد، پدیـده آمـوزش مجـازی نیـز از ایـن منظـر، با اسـتفاده از 

تعبیـری افاطونـی، همچـون پدیـده  ای تا انـدازه  ای »خـاف طبیعت«5 نمودار می شـود.6 دسـتكم 

خـاف طبیعـت تربیـت انسـانی بدانگونـه كـه در ایـن نوشـتار ترسـیم كردیـم. فضای مجـازی در 

عیـن اینكـه مصنـوع انسـان اسـت امـا از یكی از آثـار نامطلـوب آن نباید غفلـت كرد كـه عبارت از 

انسـانیتزدایـی از روابـط میان انسـان  ها اسـت. از حـذف روابط سـخن نمی  گوییم بلكـه از تغییر 

كیفیـت آن سـخن می  گوییـم. در حـوزه آمـوزش عالـی یعنی دانشـگاه، نمی تـوان برخـی از مزایای 

جانبـی ایـن فضا را نادیده گرفت: گسـترده  تر شـدن و آسـان  تر شـدن ارتباطات كه تسـریع و تسـهیل 

تبـادالت علمـی7 و برخـورداری از منابـع علمـی را در پـی آورده اسـت. بدین  سـان، از انحصـاری 

بـودن علـم تـا انـدازه  ای كاسـته شـده اسـت. امـكان دسترسـی و رجوع بـه مراجـع علمـی متعدد، 

1 . در  فارسی عشق ترجمه می  كنیم. اما به دلیل معانی  ای كه این واژه برای افاطون در بر دارد خود واژه یونانی را به كار می  بریم.
2 . در تربیــت فلســفی مبتنــی بــر اروس بایــد بــه ایــده زایــش معرفــت و فضیلــت از درون جــان متربــی هــم اشــاره كــرد. در 
اینجــا لوگــوس بیرونــی و جــان زیبــای مربــی بیرونــی، نقــش تذكاردهنــده  ای را دارد كــه لوگــوس سرشــته در نفــس متربــی را 

ــد. ــدار می کن بی
 
ً
ــا نظــرگاه افاطــون كامــا ــم ب ــه  ای كــه در اینجــا از آن نقــل می  كنی ــا نكت ــر چــون و چــرا هســت. ام ــن اث ــت ای 3 . در اصال

ــت. ــوان یاف ــدروس می ت ــد آن را در فای ــتكم تأیی ــت. دس ــازگار اس س
4 . دانشگاه در ایران منظور نظر است.

5. para phusin
6 . می تــوان اشــكال كــرد كــه بــه فــرض قبــول دوگان طبیعــی و غیرطبیعــی )امــری كــه در جهــان مــا به  ویــژه در قلمــرو بشــری 
ــه اســت. پاســخ  بیــش از پیــش متزلــزل می شــود(، اگــر چیــزی خــاف طبیعــت اســت چــرا در طبیعــت امــكان وقــوع یافت
ـ  الهیاتــی امــكان وقــوع شــرور و كاســتی  های طبیعــی و اخاقــی در جهانــی بــا  بــه ایــن اشــكال را بایــد در مســئله متافیزیكی  

خالقــی كامــل و خیراندیــش جســت. 
7 . البتــه علمــی بــه معنــای غالــب ایــن كلمــه در عصــر مــا نــه بــه معنــای افاطونــی آن،كــه همیــن امــر ســبب می شــود ارزش 

مزایــای مذكــور را مطلــق نینگاریم.

گسترده  تر شدن و آسان  تر 
شدن ارتباطات که تسریع 
و تسهیل تبادالت علمی و 

برخورداری از منابع علمی را 
در پی آورده است. بدین  سان، 

از انحصاری بودن علم تا 
اندازه  ای کاسته شده است. 
امکان دسترسی و رجوع به 
مراجع علمی متعدد، ارزیابی 

و راستی  آزمایی مدعیات و 
تعلیمات را بیشتر فراهم آورده 

و امکان شیادی علمی را تا 
اندازه  ای محدود کرده است.



ارزیابـی و راسـتی  آزمایی مدعیـات و تعلیمـات را بیشـتر فراهـم آورده و امـكان شـیادی علمـی را تا 

انـدازه  ای محـدود كـرده اسـت.1 بـا ایـن همـه، فقـدان مصاحبت كـه مبتنی بـر حضـور جان  ها در 

محضـر یكدیگـر اسـت،2 و بنابراین فقدان رابطه براسـتی انسـانی ، مؤلفـه مهم تربیت را از دانشـگاه 

حـذف و آن را بـه انتقـال مجموعـه ای از اطاعـات و معلومـات تنـزل می دهـد. در حـوزه تربیـت 

فلسـفی، می تـوان گفـت در بهتریـن حالـت، سـخن نیـک از آن حیـث كه فقط سـخن نیک اسـت 

انتقـال می  یابـد امـا اینكـه ایـن سـخن بدرسـتی در نفـس متربی كاشـته و بـه سـخن جان  یافته بدل 
شـود، امـری قابـل تردید اسـت.3

بـر ایـن اسـاس در پایـان كام، می تـوان ایـن پرسـش جـدی را بـه میـان آورد كـه آیـا دانشـگاه 

مجـازی،4 ولـو آنكـه اكنون همچون امـری »ناگزیر«5 نمودار شـود و برغم مزایایش، آیا دانشـگاهی 

 می تواند دانشـگاه فرهنگی باشـد؟ بـه عبارت دیگر، دانشـگاه مجـازی آیا 
ً
فرهنگـی اسـت و اساسـا

می توانـد آِرِتـه دانشـگاه )دسـت  كم از منظـر مختـار افاطونـی( را محقـق كنـد و قادر اسـت نقش 

جـان/ قلـب جامعه را ایفـا كند؟
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1 . البتــه متوجهیــم كــه تعــدد و گســتردگی، امــكان تشــتت و در نتیجــه ســردرگمی و شــیادی  ها و در نتیجــه فریب  خوردگی  هــای 
ــه  ــت ك ــن اس ــا و محاس ــن مزای ــده نگرفت ــر نادی ــد ب كی ــال تأ ــا بهرح ــود دارد. ام ــم در خ ــر ه ــای عجیب  ت ــتر و از گونه  ه بیش

چنانكــه گفتیــم از منظــر مختــار مــا، جزئــی و نســبی اســت. 
2 . اینكــه ارتبــاط نفــوس از طریــق حضــور و نزدیكــی تــن واقعــی میســر اســت یــا از طریــق تصویــر دیجیتالــی و پیكســلی 

ــید. ــدان اندیش ــدی ب ــور ج ــوان به  ط ــه می ت ــفی ك ــس فلس ــا علم  النف ــط ب ــت مرتب ــی اس ــن، بحث ــده ت ش
3 . یــا می تــوان گفــت در بهتریــن حالــت همــان نقشــی را دارد كــه نوشــتار از منظــر افاطونــی دارد. توجــه بــه ایــن نكتــه مهــم 
اســت كــه افاطــون برغــم محــدود دانســتن مدیــوم نوشــتار، بــا ماحظــه مقتضیــات دوران، خــود بــه نوشــتن پرداخــت كــه 
نزدیــک بــه 25 قــرن اســت كــه همچنــان اثرگــذار اســت. امــا اینكــه آمــوزش مجــازی در حــد و انــدازه اثــر مكتــوب برآمــده از 
جــان متفكــری همچــون افاطــون باشــد )ســخن نیــک برآمــده از نفــس نیــک(، دســتكم بــرای نگارنــده، محــل تردیــد اســت.
 
ً
4 . معــادل فرانســوی ایــن اصطــاح یعنــی université numérique بــه ذهــن چنیــن القــا می كنــد كــه بــا پدیــده  ای عمدتــا

كّمــی روبه  روایــم نــه كیفــی.
ــم  ــی ه ــت و زیبای ــر و حقیق ــره از خی ــا یكس ــت ام ــی نیس ــا و حقیق ــر و زیب ــق خی ــور مطل   و به  ط

ً
ــا ــر، ضرورت ــر ناگزی 5 . ام

عــاری نیســت.

اهمیت جایگاه مرکزی 
دانشگاه را می توان با توجه 
به این واقعیت نیز درک کرد 

 زمانی وارد 
ً
که افراد غالبا

دانشگاه می  شوند که از بلوغ 
ـ  روانی غیر اختیاری  جسمانی  

گذر کرده  اند و در آستانه بلوغ 
عقالنی قرار دارند که این 

بلوغ نیازمند تالش خودآگاه و 
اختیاری فرد است.
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دین داری اخالق محور در فضای مجازی

 دانشیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی  ▪

 ▪  Boroujerdi@atu.ac.ir

بیان مسئله
بـه نظـر می  رسـد، تصـور بسـیاری از اندیشـه  ورزان و حتی مـردم عـادی كوچه و بـازار ایران كـه در سـطوح مختلف علمـی، فرهنگی 

و مذهبـی قـرار دارنـد، بـر این اسـت كـه اصلی    تریـن و شـایع  ترین جریان فكـری و فرهنگی جـاری جامعـه، از نوعـی فاصله  گرفتن از 

ارزش  هـای دینـی و ابـراز تردیـد در بنیا  ن  هـای فكـری مذهب- محور، بویـژه در میان قشـر جوان و دانشـجو حكایت می كنـد. در این 

نوشـتار، بـا پذیـرش ضمنـی موضـوع مورد اشـاره و با مروری گـذرا بر علت  هـای ایجـاب و اشـاعه آن، می  خواهیم بدانیم آیـا می توان 

از فضـای مجـازی در جهـت تقویت سـویه  های دیـن  داری و ارتقـای ارزش  ها و نگرش  هـا و هویـت دین  مدارانه در میان دانشـجویان 

 تحقق چنیـن هدفی با ماهیـت فضای مجـازی در تعارض و تناقض نیسـت؟
ً
و دانشـگاهیان بهـره بـرد و آیـا اصـوال

پاسـخ بـه این پرسـش  ها نیازمند مروری بر سـه مؤلفـه   تأثیرگذار بر مناسـبات درون  دانشـگاهی یعنی اسـتاد، دانشـجو و كارمندان 

اداری اسـت. بـرای تحقـق هـر امـری در دانشـگاه، بایـد این سـه مؤلفه را در كنـار هم دید؛ زیـرا، حذف و یـا نادیده گرفتـن هر یک از 

ایـن سـه مؤلفـه، حتـی اگـر بـه موفقیتی هـم بینجامـد، اسـتمرار را تجربه نخواهـد كرد. از سـویی، هر یـک از ایـن مؤلفه  ها، بسـته به 

موضـوع، می تواننـد دارای ضرایـب اهمیت متفاوتی باشـند. 

نگارنـده حسـب تجربـه زیسـته خود و بـا دغدغه تحقق دانشـگاه تمدن سـاز اسـامی- ایرانی، با یـک آسیب  شناسـی و  توصیف 

گـذرا از شـرایط دانشـگاه، بـه اهمیـت نقش غیـر مسـتقیم مؤلفه  هـای تأثیرگذار در ایجـاد رضامنـدی یا نارضایتی دانشـجویان اشـاره 

كیـد بـر این نكتـه كه ایـن توصیف بـه طور قطـع نمی توانـد بازتابنده كامل شـرایط دانشـگاه باشـد. می كنـد؛ بـا تأ

مهدخت بروجردی علوی  ▪
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استادان 
نتایـج اولیـه یک پژوهش ناتمام توسـط نویسـنده در سـال ها پیش نشـان   داد كـه اكثر اسـتادان، وظیفه 

خـود را انتقـال علـم و دانـش بـه دانشـجویان، آن  هم در حـوزه تخصصی و رشـته   خود می داننـد و در 

قبـال تقویـت ابعـاد فرهنگـی و ارزشـی دانشـجویان وظیفـه و رسـالتی بـرای خـود قائل نیسـتند. این 

تلقـی اسـتادان از دو بعـد و دیدگاه قابل بررسـی اسـت: دیـدگاه خوش  بینانـه و دیـدگاه بدبینانه.  

كادمیـک بـه مسـائل  در دیـدگاه خوش  بینانـه،  اسـتادان حسـب عـادت مألـوف بـا نگاهـی آ

می  نگرنـد و ورود بـه مسـائل فرهنگی و ارزشـی را مسـتلزم داشـتن تخصص در این زمینـه می دانند 

و بـر ایـن اسـاس خـود را در جایگاهـی نمی بینند كـه بتواننـد از پس ایفـای چنین نقشـی بر  آیند. به 

عبارتـی، بـه گمـان آنـان؛ ترویـج دیـن  داری، اخاق  مـداری و معرفـت دینی بایـد به عهـده عالمان 

 یک متخصـص راه و سـاختمان یـا گفتـار درمانی.  
ً
دیـن باشـد و نـه مثـا

در دیـدگاه بدبینانـه، گویـی خـود اسـتادان مصـداق »ذات نایافته از هسـتی بخش« هسـتند كه 

تـوان هسـتی بخـش بـودن را ندارنـد. بـا این نـگاه، آنهـا چگونـه می توانند مـروج اموری باشـند كه 

خـود اعتقـادی بـه آن ندارند.

امـا بیـش و پیـش از توجـه به نسـبتی كه اسـتادان بـا مسـائل فرهنگی و ارزشـی دارنـد، تعریف 

و تصویـری كـه نظـام دانشـگاهی از اسـتاد خـوب و نمونـه ارائـه می كند، تعریف درسـتی نیسـت. 

بنـا بـر ایـن تعریـف، اسـتاد خـوب و نمونه كسـی اسـت سـر وقـت در كاس درس حاضر   شـود و 

در یـک كاس دو بـار حضـور و غیـاب   و نمـرات را سـر وقت اعـام كند، به هـر ترتیبـی، مقاله  ای 

بنویسـد و در ژورنال  هـای "خارجـی" چـاپ كنـد و بـا بـاال بـردن رتبـه دانشـگاه در رتبـه بندی  های 

بین  المللـی، مایـه افتخـار دانشـگاه   شـود. بدین  ترتیـب، هیـچ قانـون، مـاده و تبصـره  ای نمی توانـد 

از چنیـن اسـتادی كوچک  تریـن نقطـه ضعفـی بیابـد. ایـن یعنـی كه هنـوز نظام دانشـگاهی كشـور 

نتوانسـته اسـت بـه معیارهایـی دسـت یابـد كـه شـكاف روحـی و معنـوی میـان اسـتاد و دانشـجو 

را مـورد سـنجش قـرار دهـد. هنـوز نظـام دانشـگاهی كشـور نتوانسـته اسـت میـزان موفقیـت یـک 

اسـتاد را در تغییـر نـگاه دانشـجو بـه كار، زندگـی و آینـده اندازه  گیـری كنـد. هنوز نظام دانشـگاهی 

كشـور نتوانسـته اسـت معیارهایـی را بـرای شـناخت اسـتاد "الگـو و معیـار" فراهـم آورد و این خأ 

در حالـی اسـت كه دانشـجو برای رشـد شـخصیتی و كسـب هویـت معنـوی و خلقیات پسـندیده 

فرهنگـی، رفتـاری و ارزشـی نیازمنـد الگو اسـت؛ الگویـی كه سرمشـق صداقت، سـامت نفس، 

ساده  زیستی،گذشـت، مـدارا، تعامـل نیكـو، تـاش و پشـتكار، فروتنی و تواضع باشـد، نـه الگوی 

فخرفروشـی، تكبـر، پول  سـازی و یـا مصـداق بـارز یک "تافتـه جـدا بافته ".

دانشجو 
ممكـن اسـت توصیفـی كـه در اینجـا از دانشـجو ارائـه می  كنـم، اغراق  آمیـز و مخـدوش باشـد؛ ولی 

بـه نظـر می  رسـد تصویـری "كمابیـش" نزدیـک بـه واقعیـت وضـع موجـود و مـواردی اسـت كـه در 

عمـل مشـاهده می شـود.  امـروز در كاس  هـای دانشـگاه، روبـه  روی دانشـجویی می  ایسـتیم كه ابر 

و بـاد و مـه و خورشـید و فلـک، از او موجـودی بی  قـرار، عصبانـی و ناشـكیبا سـاخته اسـت. جوانی 

كـه افـق آینـده خـود را روشـن نمی  بینـد و در زدودن رنـگ خاكسـتری از آینـده  اش، به تنها در گشـوده 

یعنـی "دانشـگاه" بـه پنـاه آمـده   اسـت. گویـی می  خواهـد پاسـخ همـه نداشـته  هایش را "یكجـا" و آن 

هـم "اینجـا" بگیـرد و زمانـی كـه متوجـه می شـود كـه صـرف داشـتن مـدرک دانشـگاهی، مركـب پر 

سـرعت او بـرای رسـیدن بـه سـرزمین آرزوهایـش نخواهـد بـود، می  رنجـد و بی  طاقـت، از زمیـن و 

در دیدگاه خوش  بینانه،  
استادان حسب عادت مألوف 
با نگاهی آکادمیک به مسائل 

می  نگرند و ورود به مسائل 
فرهنگی و ارزشی را مستلزم 

داشتن تخصص در این زمینه 
می دانند و بر این اساس خود 
را در جایگاهی نمی بینند که 
بتوانند از پس ایفای چنین 

نقشی بر  آیند. به عبارتی، به 
گمان آنان؛ ترویج دین  داری، 
اخالق  مداری و معرفت دینی 

باید به عهده عالمان دین 
 یک متخصص 

ً
باشد و نه مثال

راه و ساختمان یا گفتار 
درمانی.  
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زمان طلبكار می شـود. در چنین شـرایطی، اسـتادان و كادر اداری به دم   دسـت  ترین و توجیه  پذیرترین 

هـدف انتقادهـا و نارضایتی  هـا تبدیـل می  شـوند. بـرای مثـال، اسـتاد- محـوری، یكـی از محورهای 

ثابت گایه  های دانشـجویان اسـت. دانشـجویی اظهـار می  كرد: ما از بـدو ورود متوجه شـدیم كه در 

دانشـگاه، اسـتاد حـرف اول و آخـر را می  زنـد؛ گویـی كـه در هر شـرایطی، حق بـا او اسـت. آنچه در 

فرم  هـای نظرسـنجی فریـاد می  كنیـم یـک پاسـخ دارد: " همین اسـت كه هسـت". 

در ارتبـاط بـا كارمنـدان اداری هـم اكثـر دانشـجویان انتظـار دارنـد كاس  هـا و برنامه ریزی  ها 

 خـواب می داننـد 
ّ

بـا سـبک زندگـی و كار آنهـا هماهنـگ شـود؛ عـده  ای كاس اول وقـت را مخـل

 كار؛ در حالـی كـه در تمـام دنیـا، دانشـجو تمـام وقـت 
ّ

و عـده  ای سـاعات میانـی روز را مخـل

دانشجوسـت. گویـی در دانشـگاه های مـا گمگشـته  ای وجـود دارد بـه نـام طلـب علـم و دانـش.

 از زاویـه فرهنگـی نیـز مهاجـرت بسـیاری از دانشـجویان بـه شـهرهای بـزرگ و در حالـی كـه 

آمـوزش عالـی فراگیـر امـكان تحصیـل را در دوردسـت تریـن نقـاط فراهـم آورده اسـت، می توانـد 

مشـكل  زا باشـد. میـل بـه مانـدن در شـهرهای بـزرگ و بی  رغبتـی بـه بازگشـت، بـه تشـدید  فرآیند 

توسـعه  نایافتگی شـهرهای كوچـک و روسـتاها می  انجامـد.  كـم نیسـتند دانشـجویانی كـه حاضـر 

بـه بازگشـت نبـوده و ادامـه تحصیـل در مقطـع باالتـر را تنها روزنـه امید بـرای اقامت در شـهرهای 

بـزرگ می  بیننـد و بـرای اسـتفاده از سـهمیه غیـر منطقـی معـدل، بـرای كمتـر از نیـم نمـره، اشـک 

می  ریزنـد. تحقیقـات در حوزه  هـای روان  شناسـی اجتماعـی و ارتباطـات اقناعـی نیـز نشـان داده 

 شـخصیت دانش  آموختـگان از نظـر اصـول، رویه  هـا و ارزش  هـا، متفـاوت از 
ً
اسـت كـه معمـوال

زمـان ورودشـان شـده اسـت. نظریه تأثیـر تقلید بـر رفتـار اجتماعی نیز گواهـی بر این ادعا اسـت. 

کارمندان اداری
نقـش و اهمیـت كارمنـدان اداری دانشـگاه بـه مثابـه عوامـل اجرایـی سـازمان، غیـر قابـل كتمـان 

اسـت. آنهـا اولیـن تصویـر از دانشـگاه را  بـا نحـوه برخـورد و شـیوه رفتار خـود می  سـازند و  اولین 

تجربـه را از مناسـبات دانشـگاهی در مواجهه  هـای آغازیـن شـكل می  دهنـد. بنابرایـن، بخشـی از 

تصویـر دانشـگاه در ذهـن دانشـجو از روز اول ثبـت نـام تـا آخریـن مرحلـه دانش  آموختگـی، در 

ارتبـاط بـا بخـش اداری ترسـیم می شـود. كارمنـدی كـه فشـار مضاعفـی را تحمل می كند؛ پاسـخ 

بـه توقعـات تمـام نشـدنی دانشـجویان در انتخـاب درس، روز كاس، اسـتاد و پاسـخ بـه توقعات 

بعضـی اسـتادان كـه بـه نوعـی زیاده  خواهی قابل تعبیر اسـت. این فشـارها بـه همراه احسـاس غبن 

و مظلومیتـی كـه ریشـه در اختاف شـدید حقـوق و پرداخت  ها در یـک محیط مشـترک دارد، آن  ها 

را بـه افـرادی خسـته و ناراضـی بـدل ساخت هاسـت. این نارضایتـی به گونـه  ای در تعامـات میان 

آنـان بـا دانشـجویان، ظهـور و بـروز می  یابـد. در این فرآینـد ارتباطی  دو سـویه، نه دانشـجو راضی 

اسـت و نـه همـكار اداری.   آنچـه در ارتبـاط میان سـه مؤلفه اسـتاد، دانشـجو و همـكاران اداری به 

طـور مشـخص بـه چشـم می  آیـد، حكایـت از آن دارد كـه ایـن فرآینـد، آنـی نیسـت كه بـه خودی 

خـود بتوانـد مـا را به سـمت و سـوی دانشـگاه تمـدن سـاز ایرانی- اسـامی رهنمون شـود!

فضای مجازی
حـال بایـد به این پرسـش پاسـخ داد كه آیـا فضای مجـازی ظرفیت تغییـر نگرش  هـا و واقعیت  های 

موجـود در دانشـگاه را بـه سـمت و سـوی مطلـوب و معطـوف بـه تقویـت روحیـه مذهبـی و رفتار 

دین  مدارانـه  دارد؟ آیـا فضـای مجـازی قادر اسـت مسـیر رودخانه خروشـان دانشـگاه را به سـمت 

هنوز نظام دانشگاهی کشور 
نتوانسته است به معیارهایی 
دست یابد که شکاف روحی و 
معنوی میان استاد و دانشجو 

را مورد سنجش قرار دهد. 
هنوز نظام دانشگاهی کشور 

نتوانسته است میزان موفقیت 
یک استاد را در تغییر نگاه 

دانشجو به کار، زندگی و آینده 
اندازه  گیری کند. هنوز نظام 
دانشگاهی کشور نتوانسته 

است معیارهایی را برای 
شناخت استاد "الگو و معیار" 

فراهم آورد و این خأل در حالی 
است که دانشجو برای رشد 

شخصیتی و کسب هویت 
معنوی و خلقیات پسندیده 
فرهنگی، رفتاری و ارزشی 

نیازمند الگو است.
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سـرزمین های بكر ذهن و فكر و روان و رفتار و شـخصیت دانشـجو هدایت كند و از آن دشـت  های 

سـبز بارور شـده، رویـش فرهنگـی مبتنی بـر ارزش  ها را به بـار آورد؟

در سـاده  ترین و عامیانه  تریـن تعریـف، فضـای مجـازی، هـم تهدیـد اسـت و هـم فرصـت. 

نیرویـی اسـت كـه هم قدرت سـازندگی دارد و هم تـوان ویران  كنندگی. به نظر می رسـد در بررسـی 

رونـد تأثیـر كاركـرد فضـای مجـازی در حـال حاضـر، می توان گفـت این پدیـده اگرچـه ویرانگری 

فراگیـر نبـوده اسـت، امـا سـهمی هـم در سـاختن نداشـته اسـت. تمامـی تفـاوت میـان دو نقـش 

سـازندگی و ویرانگـری فضـای مجـازی در یـک مفهـوم نهفته اسـت: "اسـتفاده درسـت"؛ مفهومی 

كـه هـم تعریـف آن مشـكل اسـت و هـم یافتن شـاخص  هایی بـرای سـنجش آن. 

بـا وجـود همه این تفاسـیر، اگر چشـم  ها را بـه روی جزئیـات ببندیم و بـر كلیات تمركـز كنیم، 

می توانیـم بـه كارآیـی فضـای  مجـازی در تقویـت ارزش  ها و سـویه  های دیـن  داری اخـاق محور 

در دانشـگاه دل بندیم و امیدوار باشـیم. 

امـروز، اكثـر قریـب به اتفـاق دانشـجویان از طریق گوشـی  های هوشـمند به تمامـی نرم  افزارها 

دسترسـی دارنـد،  در نبـود مشـكل سـخت  افزاری، آنچـه نیـل بـه وضعیـت مطلـوب را دشـوار 

می سـازد، حـوزه نرم  افـزاری و "تولیـد محتـوا" اسـت.

تولیـد محتـوا در دانشـگاه و برای دانشـجو كار سـاده  ای نیسـت. دانشـگاه بـه معنی عـام آن، نه 

مخاطبـی "منفعـل" اسـت و نـه "فعـال"، بلكه مخاطبی "سرسـخت" اسـت كـه فرآیند  تولیـد محتوا 

را نیـز سـخت می كنـد. امـا اگـر دانشـگاه مـرد میدان  هـای سـخت نباشـد، پس بـه چه كسـی یا به 

چـه نهـادی می تـوان امید بسـت؟ 

از شـروط اولیـه تولیـد محتـوا بـرای مخاطـب سرسـخت، توجـه بـه "اعتبـار منبع" اسـت. اگر 

منبـع تولیـد پیـام در ذهن مخاطـب، مروج منافـع و دیدگاه  های شـخصی و منافع حزبـی و گروهی 

باشـد، اثـر آن پیـام، معكـوس می شـود و خنثـی كـردن آن زمانبـر خواهـد بـود. عاوه بـر ضرورت 

اعتبـار، بایـد "آبرومنـد بـودن" منبـع را هـم در جایگاه یک عامـل حیاتـی در نظر گرفت. بـا توجه به 

اینكـه آبـرو و اعتبـار اجتماعـی و یـا بـه عبارتی، سـرمایه اجتماعـی "یک شـبه" به دسـت نمی  آید و 

حاصـل "یـک عمر" زندگی شـرافتمندانه اسـت. ویژگـی دیگر منبع تولیـد محتوا  "واعـظ غیر متعظ" 

نبـودن اسـت؛ یعنی مصداق كسـی نباشـد كـه با تولید پیـام و حرف  های زیبـا، مردم را به راه راسـت 

فـرا می  خوانـد و چـون خـود به خلـوت مـی  رود، آن كار دیگـر می كند.

جایگاه معاونت فرهنگی در فرآیند تحول 
بـه نظـر می  رسـد معاونـت فرهنگـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـا حداقل هزینـه و نیروی 

انسـانی می توانـد بـا اسـتفاده از امكانـات فضـای مجازی در جهـت تحـول فرهنگی در دانشـگاه، 

اقـدام و نقش  آفرینـی كنـد. ایـن تحول  آفرینـی بایـد برنامه ریـزی شـده، هدفمنـد و توسـط افـرادی  

انجـام شـود كـه دغدغه  ای جـز رضایـت خداونـد ندارند.

در این   جهت، برداشتن گام  های زیر ضروری به نظر می  رسد:

ـ  ایجـاد یـک شـبكه ارتباطـی گسـترده در فضای مجـازی كه تمامی دانشـجویان كشـور در آن 

عضویـت داشـته باشـند. ایجـاد چنین شـبكه  ای، كـه تسـهیل  گر ارتباط میـان نهاد فرهنگـی وزارت 

علـوم  و مخاطبـان  هـدف اسـت، حتـی اگر بـه منظـور نقش  آفرینی فرهنگـی هم نباشـد، ضرورتی 

اسـت؛ ناپذیر  انكار 

ـ  در ایجـاد یـک شـبكه مجـازی فرهنگی بایـد هدفی واالتر و باالتـر از ظاهر دین  داری در سـر 

امروز در کالس  های 
دانشگاه، روبه  روی 

دانشجویی می  ایستیم که 
ابر و باد و مه و خورشید و 

فلک، از او موجودی بی  قرار، 
عصبانی و ناشکیبا ساخته 

است. جوانی که افق آینده 
خود را روشن نمی  بیند و در 
زدودن رنگ خاکستری از 

آینده  اش، به تنها در گشوده 
یعنی "دانشگاه" به پناه آمده   

است. گویی می  خواهد پاسخ 
همه نداشته  هایش را "یکجا" و 

آن هم "اینجا" بگیرد .
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داشـت. رسـالت كار فرهنگـی باید ایجاد اشـتیاق به دیـن  داری و اخاق  مداری و رسـاندن مخاطب 

بـه غنـای روحـی و معنـوی و بازگردانـدن نوای نشـاط و آرامش از دسـت رفتـه به قلب  هـای مردد و 

نگـران و امیـدواری به آینـده و منظری متعالی باشـد؛

ـ  از آنجـا كـه اصـل ماجـرا، تولیـد محتـوا بـرای اعضـای ایـن شـبكه فراگیـر اسـت، در ایـن 

خصـوص توجـه ویژه مبـذول كرد و از افـراد محبوب و دارای سـرمایه اجتماعی كه نزد دانشـجویان 

و نخبـگان دارای آبـرو و اعتبـار هسـتند، دعـوت بـه همـكاری كـرد. انتخـاب منابـع تولیـد پیام كه 

معتبـر، متخصص و آبرومند باشـند، پاشـنه آشـیل تحقق اهداف طـرح ترویج دیـن  داری در فضای 

دانشـگاهی اسـت. بدیهـی اسـت كـه اگـر مخاطـب بـر اسـاس یـک اصـل در ارتباطـات اقناعی، 

احسـاس »اسـارت« كنـد و گمـان ببـرد كه بـا ایـن پیام  ها قصد شسـت و شـوی مغـزی او را دارند، 

 توجهی بـه محتـوای ارائـه شـده نخواهد داشـت. این 
ً
 گـروه را تـرک خواهـد كـرد و یـا اصـا

ً
قطعـا

انتخابـی« در  انتخابـی« و »انباشـت  انتخابـی«، »ادراک  بـارز بحـث »توجـه  فرآینـد، مصـداق 

روان  شناسـی و ارتباطات اسـت؛

ـ  بعـد از شناسـایی و انتخـاب "تولیدكننـدگان پیـام"، كه محدودیتـی هم بر آن متصور نیسـت، 

بایـد آنـان را در خصـوص ضرورت و اهمیـت و ابعاد و اهداف طـرح توجیه كرد و از آنان خواسـت 

كـه مسـئوالنه و متعهدانـه و بـا صـرف وقت و مطالعـه و تحقیق و تدبر دسـت بـه تولید پیـام بزنند؛ 

گویـی كـه هـر پیامـی نتیجـه یک طـرح تحقیقاتـی اسـت. در اینجـا یـادآوری دو نكته بـرای جلب 

اعتمـاد مخاطـب ضـروری اسـت: اول، منابع تولید هـر پیام باید معرفی و مشـخص باشـند و دوم، 

بایـد از تمامـی امكانـات فنـی و ژانرهـای گوناگـون تولیـد پیـام اسـتفاده شـود و محدودیـت محتوا 

باشد.  نداشـته  وجود 

ـ  بـرای تولیـد هـر پیـام، حق  الزحمـه مناسـب بـر حسـب كیفیـت و مقـدار زمـان صرف شـده 

بـرای تولیـد آن در نظـر گرفته شـود. 

 بر اسـاس 
ً
ـ  این شـبكه گسـترده بر اسـاس فیلترهای مورد نیاز، قابل تقسـیم به اجزای كوچک  تر، مثا

محل تحصیل، جنسـیت، رشـته تحصیلی، مقطع تحصیلی  و موارد مطلوب دیگر خواهد بود؛

ـ  ویژگـی اساسـی پیام  هـا بایـد بـا توجه به مفهـوم "ال اكـراه فی  الدیـن" و مبتنی بر ایجـاد انگیزه 

گاهانـه و آزادانـه و جاذبه  هـای خـدا گـروی و معنویت  خواهـی و اجتنـاب و پرهیـز دادن از هرگونه  آ

آلودگی و ناراسـتی و گناه باشـد؛

ـ  پیام  هـا بایـد سـبک و سـیاقی ایجابـی داشـته باشـند و تفسـیری تأثیرگـذار و زیبـا و گیـرا از 

"واتقواللـه حـق تقاتـه" ارائـه كننـد تـا مخاطب نـه از ترس خـدا بلكه بـه عشـق او میل به گنـاه و بد 

افعالـی نكنـد. بـه عبارتـی، پیام  ها باید مصـداق "وجلـت قلوبهم "باشـد؛ چنان كه دل  ها را مشـتاق 

كنـد و چشـم  ها را بـه اشـک بنشـاند و ذكـر پـروردگار را بـر زبان  ها جاری سـازد؛ 

ـ  محتـوای پیام  هـا بایـد اعتنـا و اشـتیاق را در هـر سـه مؤلفـه مؤثـر در دانشـگاه، یعنی اسـتاد، 

دانشـجو و همـكاران اداری برانگیـزد و بـا تألیـف قلـوب، چونـان حلقه وصـل در میان آنان باشـد؛

ـ  جذابیـت و اثرگـذاری ایـن پیام  هـا بایـد تا بدانجا باشـد كه مخاطبان را مشـتاق به باز نشـر آن 

كنـد و یک شـبكه اجتماعی واقعـی را فراهم آورد. بدین ترتیـب، امیدواریم بتوانیم شـاهد اثرگذاری 

سیاسـت  های فرهنگـی و رویكردهـای ترویـج دیـن  داری اخاقی در نظام دانشـگاه باشـیم و از این 

مسـیر پرتـو آن بر تمامی سـطوح جامعـه افكنده بود؛

ـ  بدیهـی اسـت كـه بـرای تحقـق و اثر  آفرینی چنین طـرح و رویكـرد فرهنگی، دانشـگاه ها باید 

بـا تمامـی امكانات خود در آن شـركت كننـد   و از هرگونـه اهتمام مؤثر دریـغ ننمایند.

آیا فضای مجازی ظرفیت 
تغییر نگرش  ها و واقعیت  های 
موجود در دانشگاه را به سمت 
و سوی مطلوب و معطوف به 
تقویت روحیه مذهبی و رفتار 
دین  مدارانه  دارد؟ آیا فضای 

مجازی قادر است مسیر 
رودخانه خروشان دانشگاه را 

به سمت سرزمین های بکر 
ذهن و فکر و روان و رفتار و 

شخصیت دانشجو هدایت کند 
و از آن دشت  های سبز بارور 

شده، رویش فرهنگی مبتنی بر 
ارزش  ها را به بار آورد؟
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کالم آخر 
شـهروند- و  كانال  هـا  شـبكه  ها،  ماهواره  هـا،  دنیـای  اسـت؛  ارتباطـات  دنیـای  امـروز،  دنیـای 

خبرنگارهـا. تمامـی مردمـان و ملـل جهـان در حال اسـتفاده بیشـینه از ایـن امكانات بـرای تحقق 

اهـداف، منویـات و مطلوبـات خـود هسـتند! بـدا بـه حـال مـا كـه اگـر در عصـر و زمانـه   وفـور 

امكانـات اطاعاتـی و ارتباطی وسـیع و دامن  گسـتر، نتوانیم گامی در مسـیر جریـان پویای جهانی 

گاه را به سـوی معنا و معنویت و روشـنای ایمـان و اخاق  برداریـم و بـه زبـان تفاهـم ضمیرهـای آ

نسـازیم.  هدایت 

بسـی جـای تأسـف خواهد بـود كه اگر بـا همه مدعـای میـراث  داری فرهنگی و غنـای عرفانی 

و اخاقـی تاریـخ دیرینـه سـر ایرانـی و اسـامی، نتوانیـم در جهـت ارائـه تصویـری دل  انگیـز و 

چشـم  نواز از محتـوای فهـم و فرهنـگ دینی در بـرآورده كـردن نیازهای زندگـی و زمانه بهـره   ببریم 

و دل  هـای جویـای عشـق بـه راسـتی و حقیقـت متعالـی را از زالل معانـی و اخاقـی تعالی  بخش 

بهره  منـد نسـازیم و از ایـن صحـن حضـور و شـهود، جایـی جلوه  گـر در پیـش دیـدگان حق  بیـن 

زیسـت  جهان كنونـی و افـق پیـش  روی آینـده فراهم نسـازیم. 

..... و چـه خوشـا كـه در ایـن امـر بـزرگ نیـت و هدف مـا جـز "خرسـندی خداوند" نباشـد، 

چنانكـه در آیـه 72 سـوره توبـه می  فرمایـد:" رضـوان من  اللـه اكبر"، یعنـی رضایت خداونـد باالتر 

اسـت، حتـی از بهشـت و نعمت  هـای آن.

بسی جای تأسف خواهد 
بود که اگر با همه مدعای 

میراث  داری فرهنگی و 
غنای عرفانی و اخالقی 

تاریخ دیرینه سر ایرانی و 
اسالمی، نتوانیم در جهت 
ارائه تصویری دل  انگیز و 

چشم  نواز از محتوای فهم 
و فرهنگ دینی در برآورده 

کردن نیازهای زندگی و 
زمانه بهره   ببریم و دل  های 
جویای عشق به راستی و 
حقیقت متعالی را از زالل 

معانی و اخالقی تعالی  بخش 
بهره  مند نسازیم و از این 

صحن حضور و شهود، جالیی 
جلوه  گر در پیش دیدگان 

حق  بین زیست  جهان کنونی 
و افق پیش  روی آینده فراهم 

نسازیم. 



کووید-1۹ به مثابه چالش و فرصتی برای بازاندیشِی معنای 
فرهنگ در آموزش عالی ایران

استاد دانشگاه شهید بهشتی  ▪

 ▪ zahra_gooya@sbu.ac.ir

مقدمه
در 15 اسـفند 1398، وزیـر وقـت وزارت بهداشـت1، درمـان و آمـوزش پزشـكی، اعـام كـرد كـه بـه دلیـل شـیوع ویـروس كرونا در 

ایـران، مـدارس و دانشـگاه ها تـا پایـان سـال 1398 تعطیـل خواهند بـود. این واقعـه مراكز آموزشـی را با تصـور زودگذر بودن شـرایط 

همه گیـری ویـروس، در انتظـار بازگشـتی زودهنـگام بـرای از سـر گرفتـن روال معمول فعالیت هـای خود قـرار داد. اما در 21 اسـفند2 

1398 بـا اعـام همه گیـری وضعیـت شـیوع ویروس توسـط سـازمان جهانی بهداشـت، رونـد تعطیلی ها در ایـران به غیر از مشـاغل 

گـروه1، بـرای سـایر مشـاغل3 بـه شـكل »دوركاری« ادامـه یافت. بـا اینحـال، واكنش بـه موقع مراكز آموزشـی بـه این چالـش، برغم 

زیرسـاخت های ناكافـی، موجـب ادامه رونـد آموزش از طریق مجازی شـد و مانـع از تعطیلی نیم سـال تحصیلی گردیـد. به هرحال، 

اكنـون نزدیـک به دو سـال اسـت كـه با وجـود تداوم بحـران همه گیـری كرونـا فعالیت های دانشـگاه ها همچنـان به شـكل آموزش در 

فضـای مجـازی، جریـان دارد و البتـه هر چنـد وقت یكبار نیز دسـتورالعمل یا بخشـنامه ای از طرف وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری 

)عتـف( یـا دانشـگاه ها صـادر می شـود و همـه را ملزم بـه رعایـت آن می دانند. 

1. دكتر سعید نمكی
2. مطابق با 11 مارچ 2020

3. فهرست مشاغل گروه های مختلف در اینترنت موجود است. 

زهرا گویا  ▪
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مـروری تحلیلـی بـه اتفاقـات رخ داده در نیمسـال دوم تحصیلی 1399-1398 نشـان می دهد 

كـه در حالـت پدافنـدی، دانشـگاه ها قـوی عمـل كردنـد و وقفـه ای در انجـام فعالیت هـای معمول 

آن هـا برغـم شـرایط اضطـراری و محدودیت هـای زیـاد ایجـاد نشـد. در حقیقـت، تصـور زودگذر 

بـودن بحـراِن پیش آمـده و تاش جمعـی دانشـگاهیان در چنین شـرایطی منجر به عملكـردی قابل 

قبـول شـد. مسـاعی مشـتركی كـه ماهیتی بیشـتر خودجـوش داشـت و مبتنی بـر دسـتورالعمل های 

متعـدد نبـود. بـا این حـال و برغـم شـروع نیمسـال اول تحصیلـی 1400-1399 و ادامـه آمـوزش 

 هیـچ مطالعـه  مؤثری بـر روی ایـن تجربه های درخشـان 
ً
مجـازی، جـای تعجـب اسـت كـه تقریبا

بـرای كمـک بـه شـروع بهتر سـال تحصیلی جدیـد انجام نشـد. در اینجا این پرسـش مطرح اسـت 

كـه چگونـه مـا كـه در میانـة ایـن بحـران بـه ظاهـر گـذرا، توانسـتیم عملكـردی قابـل قبول داشـته 

باشـیم، در ادامـه كار توجـه چندانی بـه مطالعـات آینده پژوهانه در ایـن باره نكردیم و حتی حسـب 

احتمـال بـه ایـن مسـئله كـه ممكـن اسـت ایـن همه گیـری چند سـال دیگـر هم بـه طـول انجامد، 

نكردیم؟  فكـر 

ایـن در حالـی اسـت كـه پیش بینـی می شـود حتی اگر شـیوع ویـروس در چند مـاه آینـده پایان 

یابـد و جامعـه بـه حالـت عـادی برگـردد، بـاز هـم بازگشـت دانشـگاه ها بـه شـرایط قبـل از كرونا، 

امكان پذیـر و یـا حتـی مطلـوب نیسـت. از دالیـل این پیش بینـی می توان بـه جاذبه چشـمگیر دامنه 

وسـعت و سـرعت تكنولـوژی بـرای مخاطبـان جـوان و تأثیـر غیرقابـل چشم پوشـی آن بـر تغییـر 

سـلیقه و سـبک یادگیـری آنـان در شـرایطی متفـاوت از پیش اشـاره كرد. ایـن در حالی اسـت كه با 

آنكـه دانشـگاه ها از نظـر ذهنـی بـه طـور عمـده همچنـان در فضای قبـل از كرونـا به سـر می برند، 

شـاهد یـک تغییر پارادایمـی در ابعاد معرفت شـناختی، هستی شـناختی و روش شـناختی در نگرش 

بـه اوضـاع كنونـی و آینـده پیـش رو هسـتیم، كه این خـود توجه جـدی به ضـرورت تحـول در نظام 

علمـی و آموزشـی و فرهنگـی دانشـگاه را آشـكارتر می سـازد و مسـئوالن آمـوزش عالی را بـه اقدام 

ناگزیـر بـرای طراحـی و برنامه ریـزی  بدیـع و خـاق جهت ورود بـه پارادایـم جدید وا مـی دارد. در 

ایـن راسـتا و در آسـتانه عبـور از همه گیـری كرونـا و بازگشـایی دانشـگاه ها، طـرح برخـی سـؤال ها 

شـاید موجـب تأمل و تنبه بیشـتر شـود: از جمله ایـن كه، برای بازگشـایی حضوری دانشـگاه ها چه 

تدبیرهـای زیربنایـی اندیشـیده ای در دسـتور كار قـرار داده شـده اسـت؟ آیـا از یافته های پژوهشـی 

كافی و یا راهبردهای رهگشـای متناسـب با بسترسـازی بـرای تغییرات پارادایمِی كنونـی، برخوردار 

؟ هستیم

امـا مسـئله توجه برانگیـز در اینجـا پرسـش از موضوعیت كاركردهـای فرهنگی دانشـگاه در این 

شـرایط اسـت و اینكـه بـا وجود تغییر بسـترها و مجـاری ارتباطـی و كاركـردی دانشـگاهیان، چرا و 

چگونـه همـان برنامه هـای فرهنگی كه بـرای دوران پیش از شـیوع كرونا و ورود رسـمی دانشـگاه ها 

بـه فضـای آمـوزش مجـازی تهیـه شـده بودنـد، در دوران همه گیری نیـز تقریبأ بـا همـان رویكرد و 

 بی 
ً
 اعام شـدند و انتظارات فرهنگـی از دانشـگاه ها را تقریبا

ً
ریزه كاری هـای دسـتورالعملی مجـددا

كـم و كاسـت بـه همـان موارد سـابق فروكاسـتند! ایـن در حالی اسـت كـه چالش هـای اجتماعی و 

فرهنگـی و فنـی رخ داده در دوران فعالیـت مجازی دانشـگاه ها، باعث طرح سـؤال های اساسـی در 

حـوزه فرهنـگ و فعالیت هـای فرهنگی دانشـگاهی شـده اسـت كه نمی تـوان آن ها را نادیـده گرفت. 

از جملـه ایـن سـئوال  ها، پرسـش از كاركردهـای  فرهنگی دانشـگاهی در دوران آمـوزش مجازی و 

عـدم حضـور دانشـگاهیان در محیـط كالبـدی دانشـگاه و نظـم ارتباطـی رودرو آن اسـت. توجه به 

طیفـی از فعالیت هـای فرهنگـی و اجتماعـی كه اسـتفاده از ره آوردهـای آن ها در سیاسـت گذاری ها 

با آنکه دانشگاه ها از 
نظر ذهنی به طور عمده 
همچنان در فضای قبل 
از کرونا به سر می برند، 

شاهد یک تغییر پارادایمی 
در ابعاد معرفت شناختی، 

هستی شناختی و 
روش شناختی در نگرش به 

اوضاع کنونی و آینده پیش رو 
هستیم، که این خود توجه 
جدی به ضرورت تحول در 

نظام علمی و آموزشی و 
فرهنگی دانشگاه را آشکارتر 
می سازد و مسئوالن آموزش 
عالی را به اقدام ناگزیر برای 
طراحی و برنامه ریزی  بدیع و 
خالق جهت ورود به پارادایم 

جدید وا می دارد. 
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و تصمیم گیری هـای فرهنگـی آموزش عالی و نظام دانشـگاهی كشـور نقشـی تعیین كننـده دارد و به 

جـای خـود نیازمنـد مطالعـات متنـوع و تبیین های نوین متناسـب بـا پارادایم جدید اسـت.

بسـیار جـای تأمـل دارد كـه بدانیـم بـا آنكه تـا كمتـر از یک دهـه گذشـته، آرزوی اكثـر جوانان 

ایرانـی ورود بـه دانشـگاه بـود، امـا در چنـد سـال اخیـر و بویـژه در دوران همه گیری كوویـد-19 و 

مشـخصأ در كنكـور سـال 1400، عائمـی معنـادار از  روند كاهشـی این اشـتیاق همه گیـر نمایان  

شـده اسـت؛ بنحـوی كـه در سـال1400، از بیـن داوطلبانـی كـه مجـاز بـه انتخـاب رشـته بودند، 

حـدود 52% درصـد انتخاب رشـته نكردنـد و از 48 درصدی هـم كه انتخاب رشـته كردند، درصد 

قابـل تأملـی انصـراف دادنـد. ایـن یعنـی اینكـه روند كاهشـِی جمعیـت نو دانشـجویان مسـئله ای 

جـدی اسـت و نـه تنهـا بـا راه حل هـای مقطعـی و شـكلی برطـرف نمی شـود، بلكـه می توانـد بـه 

تغییـر زیربنایـی در نهـاد دانشـگاه نیـز بینجامـد. بـه گـزارش تجارت نیـوز )25 مـرداد 1400(، » 

از بیـن داوطلبـان كنكـور امسـال، تنهـا 100 هـزار نفر شـانس ورود بـه دانشـگاه را نداشـتند و بقیه 

بـا هـر رتبـه ای، می توانسـتند وارد دانشـگاه شـوند. چون ظرفیت دانشـگاه های كشـور - سراسـری 

و آزاد- حـدود یـک میلیـون نفـر اسـت و كل داوطلبـان كنكـور امسـال، یـک میلیـون و 112 هـزار 

نفـر بوده اسـت«. مقایسـه ایـن آمار بـا شـانس ورود داوطلبان بـه دانشـگاه در سـال 1379 و اوائل 

دهـه 1380 كـه اوج جمعیـت دانش آمـوزی در ایـران بـود و تعـداد و تنـوع مؤسسـه های آمـوزش 

عالـی محـدود بـود و در نتیجـه، رقابت سـنگینی برای رفتـن به دانشـگاه وجود داشـت، قابل تعمق 

اسـت. در ایـن گـزارش ضمن واكاوی روند كاهشـی متقاضیان دانشـگاه، به این مسـئله مهم اشـاره 

می كنـد كـه »قبولـی دانشـگاه بـرای دهـه هشـتادی ها، یـک كابـوس نیسـت و آنهـا می تواننـد بـه 

راحتـی وارد دانشـگاه شـوند... یعنی نیمی از دهه هشـتادی ها، نمی خواهند وارد دانشـگاه شـوند«. 

در ادامـه گـزارش نكتـه بـا اهمیت دیگری نیز بیان شـده اسـت كه » نیمـی از ظرفیت دانشـگاه های 

 خالـی می مانـد. چرا كـه به گفته رئیس سـازمان سـنجش آموزش كشـور، ظرفیت 
ً
كشـور، احتمـاال

دانشـگاه های كشـور امسـال یک میلیـون نفر اسـت و انتخاب رشـته 532 هزار نفـری، یعنی خالی 

مانـدن نیمـی از ظرفیـت دانشـگاه ها«. چنانكـه ماحظه می شـود همیـن دو رویداد كافی اسـت كه 

نهـاد دانشـگاه را به چالش بكشـد.

و كسـب  اشـتغال  بـرای  دانشـگاهی  مـدرک  داشـتن  پیـش،  تـا چنـد سـال  آنكـه  بـا وجـود 

موقعیت هـای اجتماعـی و فرهنگـی و فـردی، امتیـاز محسـوب می شـد، امـا در سـال های اخیـر 

مـدرک تحصیلـی ارزش عملـی گذشـته خـود را از دسـت داده اسـت. بـرای مثـال، كارفرمایـان 

بـرای اسـتخدام نیـروی كار، بیـش از مـدرک تحصیلـی، بـر مهارت هایـی همچـون دانسـتن زبـان 

دوم، توانایـی كار بـا تكنولـوژی پیشـرفته، روابـط اجتماعـی قوی، تـوان كار مشـاركتی و روحیه كار 

گروهـی و مهم تـر از همـه قابلیت هـای یادگیـری را مبنـای پذیـرش افـراد قـرار می دهنـد. ایـن در 

حالـی اسـت كـه برغـم اهمیـت روزافـزون تفكـر انتقـادی و ضـرورت آموختـن آن بـرای موفقیـت 

در زندگـی فـردی و اجتماعـی، بسـیاری از دانشـگاه های مـا خـود را موظـف بـه ایجـاد انگیـزه و 

همه گیـری  دیگـر،  طـرف  از  نمی  بیننـد.  دانشـجویان  در  مهارت هـا  ایـن  كسـب  زمینه سـازی 

كوویـد-19 و تغییـر شـكل آموزش از حضـوری به مجـازی، قابلیت های ویژه ای در دانشـجویان و 

دانش آمـوزان ایجـاد كـرده كـه برنامه های آینـده آنان را تحـت تأثیر قرار داده اسـت. از ایـن رو، برای 

ایجـاد تغییرات مناسـب در دانشـگاه، الزم اسـت بـا نگاهی تحلیلی و عمیق، مسـائل آن را بررسـی 

كنیـم و بـر اسـاس قضاوت هـای مبتنی بـر شـواهد متقـن امـكان تصمیم گیری های بهینه در سـطح 

ـرد را فراهـم كنیـم. ایـن در حالـی اسـت كـه از مدت ها پیش بـا گسـترش تكنولوژی های 
ُ

كان و خ

 کارفرمایان برای استخدام 
نیروی کار، بیش از مدرک 
تحصیلی، بر مهارت هایی 

همچون دانستن زبان دوم، 
توانایی کار با تکنولوژی 

پیشرفته، روابط اجتماعی 
قوی، توان کار مشارکتی و 
روحیه کار گروهی و مهم تر 
از همه قابلیت های یادگیری 
را مبنای پذیرش افراد قرار 

می دهند. این در حالی است 
که برغم اهمیت روزافزون 

تفکر انتقادی و ضرورت 
آموختن آن برای موفقیت 

در زندگی فردی و اجتماعی، 
بسیاری از دانشگاه های 

ما خود را موظف به ایجاد 
انگیزه و زمینه سازی کسب 

این مهارت ها در دانشجویان 
نمی  بینند. 
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اطاعاتـی و ارتباطـی كه دسترسـی بـه منابع و امـكان خودآموزی بـرای دانشـجویان را فراهم كرده 

بـود، رویكردهـای آموزشـِی غیرتعاملی و منفعانه كه اسـتاد یـک طرفه تدریس كند و دانشـجویان 

بـدون مشـاركت بشـنوند و مطالب شـنیده شـده را در امتحـان پس بدهنـد، به پایـان كارآمدی خود 

رسـیده بـود و خوشـبختانه، آمـوزش مجـازی ایـن پایـان را ناگفته فریـاد كرد!  
همه گیـری كوویـد-19 فرصتـی بـرای دانشـگاه ها بـه  وجـود آورد تـا بتواننـد بـا فاصلـه گرفتن 
از رویـه عملكـرد معمـول گذشـته، بـا رویكـردی نـو به دانشـگاه بنگرنـد، زیـرا آنچه كه تـا آن زمان 
كیـد دانشـگاه ها بـود، در آمـوزش مجـازی تـا حـدود زیـادی رنگ  در آمـوزش حضـوری مـورد تأ
باخـت و بـه نوعـی، موضوعیـت خود را از دسـت داد. بـه همین دلیل آنچـه در باره انگیـزه تحصیل 
در دانشـگاه می تـوان گفـت ایـن اسـت كـه مشـتریان اصلـی دانشـگاه ها در آینـده كسـانی خواهند 
 عاقه مند بـه ادامه تحصیل و شـیفته یادگیـری دانش و معلومات دانشـگاهی باشـند. 

ً
بـود كـه واقعـا

بـا ایـن پیش بینـی، تمركـز بـر ادامـه برنامه هـای قبـل از همه گیـری در دانشـگاه ها و نادیـده گرفتـن 
تأثیـر آمـوزش مجـازی بر نوع تفكر و خواسـته های دانشـجویان، خسـارت بار اسـت و بیـش از این 
بـه ریـزش تعـداد متقاضیـان ورود به دانشـگاه و كاهـش انگیـزه دانشـجویان دوره های كارشناسـی 
بـرای ورود بـه دوره هـای تحصیـات تكمیلـی خواهـد انجامید. امـا با همـه این اوصـاف، یكی از 
برنامه هایـی كـه بحـران همه گیـری كرونا و گسـترش آموزش مجـازی، موجبـات دوباره نگری در آن 
را ضـروری كـرده اسـت، مقولـه »فرهنـگ« و فعالیت های فرهنگی در فضاهای دانشـگاهی اسـت. 
در ایـن نوشـتار كوشـیده شـده اسـت بـا رویكـردی واقع نگـر و بهبودخواهانـه، نگاهـی بازنگـرا و 

انتقـادی به مسـئله انداخته شـود.   

مروری بر پیشینه پژوهشی موضوع
قبـل از شـروع همه گیری كوویـد-19 پژوهش هـای متعددی درباره امكان سـنجی آمـوزش مجازی 

در دانشـگاه و چگونگـِی تلفیـق آن بـا آمـوزش حضوری، انجام شـده اسـت كـه در اكثر مـوارد، به 

مسـئله »فرهنـگ« بـه  عنـوان یـک امـر مهـم در شـرایط آمـوزش تركیبـی یا آمـوزش مجـازی توجه 

شـده بـود) در ایـن بـاره از جمله نـگاه كنید به، گـری:2021(. این در حالی اسـت كه با بسته شـدن 

دانشـگاه ها در نقـاط مختلـف جهان اجـرای فراگیر آموزش مجـازی چالش های جدیـدی از جمله 

چیـاری )2017( پیش بینـی كرده بودند 
َ
در مسـائل فرهنگـی ایجـاد نمود. برای نمونـه، ایزوِدری و ك

كـه آمـوزش مجـازی، فرهنگ و اخـاق را به چالـش بزرگـی فراخواهد خوانـد. ادعای آنها مسـتند 

بـر تحلیلـی بـود كـه از آمـوزش مجـازی انجـام داده بودنـد. به گفتـه آن هـا، انقـاب تكنولوژیكی 

جدیـد، میـزان اطاعـات و راه هـای دسـت یابی بـه آن را افزایـش داده و در روش هـای یادگیری تنوع 

ایجـاد كـرده اسـت. این پژوهشـگران بـرای پشـتوانه این ادعـا، قابلیت هـای تكنولوژی هـای جدید 

و بویـژه »ابزارهـای وب 2« را مطـرح كردنـد كـه بـه یاددهنـده و یادگیرنده بـه طور یكسـان، امكان 

همـكاری بـرای تولیـد، ویرایش و به اشـتراک گذاری محتوا را بـه صورت آناین می دهـد. ایزوِدری 

چیـاری )2017(، دو مولفـه- در طـول زندگـی و در عـرض زندگی- را به  عنـوان دو جنبه خاص 
َ
و ك

طبیعـت انسـانی، زمـان و فضـا معرفـی كردنـد كه بـا وجـود تكنولوژی های جدیـد، زمان بـه دلیل 

سـرعت ارتباطـات، بـه  شـدت كاهـش یافتـه و فضـا بـه حداقـل رسـیده اسـت و فرهنـگ و اخاق 

آمـوزش را بـا سـخت ترین چالش هایـش مواجـه نمـوده اسـت. از نظـر آنـان، چالـش اصلـی ایـن 

اسـت كـه یاددهنـده، باید نقـاب از چهره كاربر بـردارد و چهره »انسـان-الكترونیكی1« را كه پشـت 

آن نقـاب اسـت، كشـف كند. این كشـِف دوبـاره، به شـدت ضروری اسـت زیرا محیط آموزشـی، 

1..e-person

تمرکز بر ادامه برنامه های قبل 
از همه گیری در دانشگاه ها 

و نادیده گرفتن تأثیر آموزش 
مجازی بر نوع تفکر و 

خواسته های دانشجویان، 
خسارت بار است و بیش از 

این به ریزش تعداد متقاضیان 
ورود به دانشگاه و کاهش 

انگیزه دانشجویان دوره های 
کارشناسی برای ورود به 

دوره های تحصیالت تکمیلی 
خواهد انجامید.
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شـامل روابـط بیـن انسان هاسـت. در نتیجـه، در اینجا نقش اخـاق پررنگ تر از آمـوزش حضوری 

می شود. دیده 

در ایـران نیـز در دهـه 1390، چندیـن پژوهش بـا گرایش برنامه ریزی درسـی آمـوزش عالی در 

دانشـگاه شـهید بهشـتی، دانشـگاه شـیراز و دانشـگاه های دیگر انجام شـده اسـت كه در اینجا تنها 

بـه یـک پژوهـش در مـورد نقـش ابزارهـای وب 2 بسـنده می شـود. هـدف ایـن پژوهش كه توسـط 

جمالی تازه كنـد )1395( انجام شـد، بررسـی نقش اسـتفاده از ابزارهـای وب 2 در آموزش مجازی 

در آموزش عالـی ایـران بـود. به گفتـه جمالی تازه كنـد، فتحی واجـارگاه و عارفـی )1395(، زیربنای 

نظـری ابزارهـای وب 2، رویكـرد ارتباط گرایـی1 اسـت كـه در آن »دانـش در برگیرنـده شـبكه ای 

گاه و دانـا ایجاد  از ارتباطـات اسـت كـه از طریـق تجربـه و همچنیـن تعامـل بـا یـک اجتمـاع آ

می شـود« )ص. 5( و تفـاوت اصلـی آن بـا ابزارهـای وب 1 در این اسـت كه یادگیرنـده در تعامل با 

یـاد دهنـده و همراه بـا وی، به تولیـد محتـوا می پردازد. 

بـه هرحـال، این همه گیـری باعث تغییـرات زیربنایـی در ابعاد مختلـف زندگی دانشـگاهی در 

جهـان شـد. ویتـز )2020( در مقالـه ای در مجلـه نیچـر، مدعـی شـد كـه بعـد از بحـران ویروس 

كرونـا، دانشـگاه ها هرگـز ماننـد گذشـته نخواهنـد بود و توضیـح داد كـه چگونه كاس هـای درس 

مجـازی و اوضـاع وخیـم مالـی، می تواننـد آینـده آمـوزش عالـی را در جهـان دگرگـون كننـد. وی 

بـرای نشـان دادن ایـن ادعـا ابـراز كـرد كـه دانشـگاه های اسـترالیا از كاهش شـهریه و عـدم حضور 

دانشـجویان دكتـری كـه بیـش از 1/3 آنهـا خارجـی بوده اند، خسـارت باالیـی دیده اسـت، زیرا ¾  

دانشـجویان دكتـری خارجـی در اسـترالیا، در رشـته های مرتبـط بـا »علـوم پایـه، علـوم كامپیوتـر، 

مهندسـی، ریاضـی« )ِاسـِتم2( مشـغول تحصیـل  بوده انـد كـه بـه خاطر همه گیـری، به كشـورهای 

كادمیـک و فرهنـگ پژوهـش در  خـود بازگشـته اند و ایـن اتفـاق، تأثیـر زیـادی بـر پژوهش هـای آ

اسـترالیا داشـته اسـت. ویتـز توضیـح می دهـد كـه شـدت ایـن تأثیـر بـه ایـن دلیـل اسـت كـه 

دانشـگاه های اسـترالیا از نظـر مالـی و نیروی انسـانی، به شـدت به دانشـجویان بین المللی وابسـته 

هسـتند و حدود ¼  درآمد دانشـگاه ها، توسـط شـهریه دانشـجویان بین المللی تأمین می شـود. این 

درآمـد، صـرف هزینه هـای پژوهـش، حقـوق پژوهشـگران و خریـد امكانات مـورد نیاز پژوهشـی 

می شـود. بـه هرحـال بـا نگاهـی به نتایـج پژوهش هـای مختلفی كـه در ایـران و جهان دربـاره تأثیر 

همه گیـری كرونـا بـر آموزش عالـی انجـام شـده اسـت، متوجه می شـویم كه یكـی از مشـهودترین 

حوزه هـای تغییـر و تحـول،  دگرگونـِی در معنـای فرهنـگ در فضـای ارتباطـی و كاركـردی اجتمـاع 

دانشـگاهیان اسـت، در اینجـا بـا نگاهـی ِاجمالـی به مفهـوم فرهنگ، شـاید بتـوان بـه تصویری از 

نقـش و كاربـرد مضمونـی آن در آموزش عالـی ایـران نیـز دسـت یافت.  

در باب مفهوم فرهنگ
 در اكثر فرهنگ نامه های فارسـی و انگلیسـی، فرهنـگ مجموعه ای به هم پیوسـته از دانش ها، 

ً
تقریبـا

ضـروری  و  الزم  مهارت هـای  و  ایسـتارها  هنجارهـا،  ارزش هـا،  باورهـا،  تجربه هـا،  گاهی هـا،  آ

بـرای زندگـی اعضـای جامعـه اسـت كـه بـدون آن، جامعه بشـری امـكان زیسـتن و تداوم خـود را 

از دسـت می دهـد. ایـن فرهنـگ از راه هـای گوناگـون، بـه تدریـج شـكل می گیـرد و قـوام می یابد. 

بـرای نمونـه در آمـوزش، هـر موضـوع درسـی، فرهنگی ویـژه خـود دارد كه آمـوزش دانشـگاهی و 

مدرسـه ای، می توانـد از هـر یـک به  عنوان بسـتری مناسـب برای اشـاعه آن اسـتفاده كنـد. از جمله 

1 Connectivism
2. Science-Technology-Engineering-Mathematics: STEM 

با نگاهی به نتایج پژوهش های 
مختلفی که در ایران و جهان 
درباره تأثیر همه گیری کرونا 
بر آموزش عالی انجام شده 
است، متوجه می شویم که 

یکی از مشهودترین حوزه های 
تغییر و تحول،  دگرگونِی در 

معنای فرهنگ در فضای 
ارتباطی و کارکردی اجتماع 

دانشگاهیان است.
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در حـال حاضـر، شـواهد موثقـی از تجربـه تدریـس مجـازی توسـط معلمـان ریاضی وجـود دارد 

كـه می توانـد در بازاندیشـی مفهـوم و نقـش فرهنـگ و ارزش هـا، به سیاسـت گذاران كمـک كند كه 

بداننـد ارزش هـای صریـح غیـر ریاضـی، بـه سـادگی قابـل تحمیل بـه دانش آمـوزان/ دانشـجویان 

نیسـتند. ایـن درصورتـی اسـت كـه بـا نگاهی وسـیع تر بـه دو مفهـوم فرهنـگ و ارزش، می تـوان به 

افـق تـازه ای اندیشـید كـه در آن ارزش هایـی مانند دقت، صحـت، تفكر منطقی، حل مسـئله، تفكر 

محاسـباتی، تفكـر الگوریتمـی و نظایـر آن كـه با ریاضـی عجین هسـتند، آموزش داده شـود )گویا 

و غـام آزاد، 2021(. افـزون بـر ریاضی، سـایر حوزه هـای موضوعی هر كـدام بالقـوه، ارزش هایی 

درون خـود را دارنـد كـه به طور ضمنـی، آموختنی هسـتند و از مجموع همه ایـن ارزش ها، فرهنگی 

مبتنـی بـر وجـوه مختلـف معرفت انسـانی، شـكل می گیـرد و توسـعه می یابد. 

ایـن وسـعت معانـی، نشـان می دهد كـه نـگاه فروكاهانه بـه فرهنگ، امـری غیر طبیعـی و مانع 

از امـكان فهـم فرهنگـی و واقع انگارانـه آن اسـت.  بدیهی اسـت كه برای جسـتجوی معنـا و مفهوم 

فرهنـگ در هـر فرهنگ نامـه ای، گسـتردگی زیـادی وجـود دارد. چنان كـه می بینیم، مفهـوم فرهنگ 

آنچنـان وسـیع و متنوع اسـت كه از یک سـو، دیـن و مذهب و اخـاق و باورها و ارزش ها را شـامل 

می شـود و از سـوی دیگـر، نشـان دهنده تمدن و تاریـخ و قانـون و عادت ها و میـراث فرهنگی و هنر 

و زیبایی شناسـی و دانـش و علـم اسـت. از این هـا گذشـته، هنجارهایـی كـه جامعه از آنهـا تبعیت 

می كنـد و حتـی دسـتاوردهای مشـترک و زبـان مشـترک، همگی در حـوزه فرهنگی واقع می شـوند.

تقریر فرهنگ در اسناد آموزش عالی ایران
در ایـن بخـش نوشـتار بـه بازخوانـی مضمونی مفهـوم و ماهیـت امر فرهنگـی و سیاسـت فرهنگی 

رسـمی در البـای بعضی اسـناد باالدسـتی آموزش عالی در ایـران می پردازیم تا بتـوان میزان تفاوت 

مبناهـا و معیارهـای منـدرج در ایـن متـون را بـا سـیاق مقتضیـات متحـول شـرایط زمانـی كنونی و 

نیازهـای متحـول جمعیـت دانشـگاهی و انگیزه هـا و احوال فهم فرهنگـی زندگی و رفتـار اجتماعی 

در میان دانشـجویان نسـل نوپای دانشـگاهی و دانشـجویی كشـور را بازسـنجید. 

مضامیـن مفهومـی كـه از خـال خوانـش فرهنگـی اسـناد وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری 

)قابـل دسـترس در سـایت وزارت عتـف1( درباره شـرح وظایف معاونـت فرهنگـی و اجتماعی این 

وزارت خانـه اسـتنباط می شـود، داللت بـر مترادف دانسـتن مفهوم فرهنـگ با مضامینـی مذهبی بر 

پایـه رویكـردی آمرانه-عقیدتـی از ایـن پدیده پیچیـده، چندین بعـدی، غیركّمـی و غیرخطی دارد و 

ماهیتـی اقتدارگـرا، كنترلـی، نظام منـد و آمرانه به آن می دهد. در شـرحی گزیـده از وظایف معاونت 

فرهنگـی وزارت عتـف، بـه برخی از مـوارد و مصدایق اسـتنادی این رویكرد اشـاره می شـود:

 تمامی فعالیت هـای فوق برنامه و غیر درسـی معاونت 
ً
در نگاهـی كلـی می توان گفت كـه تقریبا

فرهنگـی و اجتماعـی وزارت عتـف، در 27 گـزاره دسـتوری گنجانـده شـده اسـت كـه در خال آن 

فرهنـگ و جامعـه، » بـه مثابه یـک نهاد اجرایـی مبتنی بر ایدئولـوژی و خط مشـی های حاكمیتی«، 

در نظـر گرفته شـده اسـت. شـمرده ای از ایـن فعالیت ها به قـرار زیر اسـت: »برنامه ریـزی به منظور 

تحقـق اهـداف فرهنگـی و اجتماعـی؛ ارائه خدمـات اطاع رسـانی؛ تهیـه، تدوین و اجـرای برنامه 

برنامه هـای فرهنگـی  قانونمنـد كـردن فعالیت هـا و  ایـران؛  جامـع فرهنگـی جمهـوری اسـامی 

و اجتماعـی در دانشـگاه ها و تدویـن معیارهـای عمومـی بـرای سـهولت انجـام آن هـا؛ شـناخت، 

بازآفرینی و توسـعه فرهنگ، معارف و تمدن اسـامی و ایرانی؛ توسـعه تشـكل های دانشـگاهی در 

زمینه هـای فرهنگـی، هنـری، اجتماعـی و صنفـی؛ تقویت نهادها و تشـكل های اسـامی به منظور 

1 . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

مضامین مفهومی که از خالل 
خوانش فرهنگی اسناد وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری 
)قابل دسترس در سایت 

وزارت عتف( درباره شرح 
وظایف معاونت فرهنگی و 
اجتماعی این وزارت خانه 
استنباط می شود، داللت 

بر مترادف دانستن مفهوم 
فرهنگ با مضامینی مذهبی بر 
پایه رویکردی آمرانه-عقیدتی 
از این پدیده پیچیده، چندین 
بعدی، غیرکّمی و غیرخطی 

دارد و ماهیتی اقتدارگرا، 
کنترلی، نظام مند و آمرانه به 

آن می دهد.
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ارتقـای ارزش هـای معنـوی؛ تحقق آرمان هـای انقاب اسـامی؛ ارزیابـی فعالیت هـای فرهنگی؛ 

رفـع موانـع فعالیت هـای فرهنگـی و اجتماعی در چارچوب سیاسـت های مصوب؛ پاسـخگویی به 

گاهی هـای فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی  نیازهـای بخش هـای مختلـف فرهنگی؛ اعتای سـطح آ

دانشـگاهیان و آشـنا كـردن آن هـا بـا تازه هـا و پیشـرفت های فرهنگـی، اجتماعـی جهـان؛ ایجـاد 

نظـام مناسـب بـرای سیاسـت گذاری؛ سـاماندهی و حمایـت از فعالیت های فرهنگی و گسـترش و 

تعمیـق فضـای معنوی و اسـامی در دانشـگاه ها؛ تبییـن وضعیـت اجتماعی و فرهنگی دانشـگاه ها 

بـه منظـور ترسـیم چشـم اندازهای آتـی و ارائـه به مراجـع تصمیم گیـر آموزش عالـی كشـور«. البته 

در ایـن میـان، تنهـا در یـک گـزاره، راجـع بـه »كمـک بـه پـرورش اسـتعدادها، بـروز خاقیت ها و 

غنی سـازی اوقـات فراغـت دانشـجویان، آن هـم بـه منظـور ایجـاد فضـای معنـوی در محیط هـای 

دانشـگاهی«، صحبت شـده است. 

در حقیقـت، بـا آنچـه در ایـن شـرح وظایـف بـرای نهـاد فرهنگـی وزارت عتـف شـمرده شـده 

اسـت، فرهنـگ و امـر فرهنگـی بـه منزلـه ابـزار گسـترش اهـداف سیاسـی در سـطح كان و در 

چارچـوب تعبیـری خـاص تصویـر شـده اسـت كـه در عیـن ارجاع بـه نهاد سیاسـی، منظـور از آن 

تصریـح نشـده اسـت. بدیهی اسـت كـه مـراد از فرهنـگ مبتنی بـر چنیـن نگاهـی، آن را از پویایی 

و تحول آفرینـی تهـی و بیـش از همـه وجـه سیاسـی آن را برجسـته می كنـد. در سـیاق هنجـاری 

گزاره هـای مـورد اشـاره، بـه وفور از واژه هـا یا عبارت هایـی همچـون »برنامه ریزی، تحقـق اهداف، 

ارائـه خدمـات، تدویـن و اجـرای برنامـه جامـع فرهنگـی، قانونمنـد كـردن، تدوین معیار، توسـعه 

تشـكل ها، ارتقـای ارزش هـا، تحقـق آرمان هـا، ارزیابـی، رفـع موانـع در چارچـوب سیاسـت های 

گاهی هـای فرهنگـی، گسـترش و تعمیـق فضای  مصـوب، پاسـخگویی بـه نیـاز، اعتـای سـطح آ

معنـوی بـه منظـور تبییـن وضعیت اجتماعـی و فرهنگـی دانشـگاه ها و ترسـیم چشـم اندازهای آتی 

و ارائـه بـه مراجـع تصمیم گیـر آموزش عالی كشـور« اسـتفاده شـده اسـت. ایـن در حالی اسـت كه 

از طـرف دیگـر، در مأموریت هـای  شـورای عالی انقـاب فرهنگـی آمـده اسـت كـه »ایـن شـورا، 

وظیفـه تصحیـح و ارتقـاء فرهنـگ و سـازماندهی امـور فرهنگـی برای حفـظ اسـتقال و تحكیم و 

تعمیـق تدیـن و فرهنـگ دین بـاوری در  جهت تحقق تمدن نوین اسـامی را به عهـده دارد« )مندرج 

در سـایت مركـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـامی(. در اینجـا می بینیم كـه در بیـان جایگاه، 

اهـداف و وظایـف ایـن شـورا، از عبارت هایـی اسـتفاده شـده اسـت كـه در واقـع بعـد از گذشـت 

چهـار دهـه هنوز اسـتنباط مشـتركی از آن هـا وجود نـدارد و با این وصف، شـرح وظایـف نهادهای 

فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم و دانشـگاه ها، بـر پایـه همیـن تصویرهـای ابهام انگیـز تدویـن 

شـده اند و برغـم تحـوالت متعـدد فرهنگـی و اجتماعـی و ... در بسـتر عمومـی جامعـه و فضـای 

فكـری و فرهنگـی محیط هـای دانشـگاهی كشـور، تاكنـون تجدیدنظری در آن ها نشـده اسـت. در 

صورتـی كـه بـه طـور طبیعی، هر سـند باالدسـتی بعـد از چند دهـه، نیازمنـد بازنگـری و اصاح و 

تطابـق بـا زمینه هـا و نیازهـای زمینـه زمانی خـاص خـود و جامعه مخاطب اسـت. بـرای مثال، در 

ایـن سـند معلـوم نیسـت كه منظـور از تعمیـق تدین چیسـت و گسـترش فرهنـگ دین بـاوری با چه 

راهكارهایـی ممكـن اسـت. همچنیـن، مصـداق نویـن بودن تمـدن اسـامی كدام اسـت و چگونه 

گسـترش و نفـوذ فرهنگ اسـامی در شـئون جامعه امكان پذیر می شـود. در حقیقـت، چون تدوین 

ایـن سـند بـه فاصلـه كوتاهی بعـد از انقاب اسـامی صـورت گرفته اسـت و طبیعی اسـت كه در 

آن زمـان بـرای تدویـن چنیـن متـن رسـمی از ادبیات ویـژه  حال و هـوای زمانـه و زمینه آن  اسـتفاده 

 » تزكیه محیط هـای علمی و فرهنگـی از افكار مـادی و نفی مظاهر 
ً
شـود. عبارت هایـی ماننـد مثـا

شرح وظایف نهادهای 
فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم و دانشگاه ها، بر پایه 

همین تصویرهای ابهام انگیز 
تدوین شده اند و برغم 

تحوالت متعدد فرهنگی 
و اجتماعی و ... در بستر 
عمومی جامعه و فضای 

فکری و فرهنگی محیط های 
دانشگاهی کشور، تاکنون 

تجدیدنظری در آن ها نشده 
است. در صورتی که به طور 

طبیعی، هر سند باالدستی بعد 
از چند دهه، نیازمند بازنگری 
و اصالح و تطابق با زمینه ها 

و نیازهای زمینه زمانی خاص 
خود و جامعه مخاطب است.
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و آثـار غربزدگـی از فضـای فرهنگی جامعه«، عبارتی اسـت كـه در واكنش به وضـع آن دوره جامعه 

و فضـای دانشـگاه های ایـران آمـده اسـت و البته كـه تنها برای همان نسـل قابـل فهم بـود و نه برای 

دانشـجو و اسـتاد جوان امروزی كه درک زیسـته  چندان محسوسـی از مصادیق مشـهود این اشارات 

مضمونـی پیش چشـم خـود نـدارد. یا آن عبارت »نشـر افـكار و آثـار فرهنگی و انقاب اسـامی و 

ایجـاد و تحكیـم روابـط فرهنگی با كشـورهای دیگر بـه ویژه با ملل اسـامی« و یا عبـارت »تهیه و 

تصویـب طرح هـای مناسـب برای شناسـایی و معرفی مظاهـر، مجاری و شـیوه های هجوم فرهنگی 

دشـمنان بـه مبانـی اندیشـه، فرهنگ و  ارزش هـای اسـامی و انقابی و طراحـی راهبردهـا و تدابیر 

الزم بـرای دفـع آن«، مسـئله ای اسـت كه معطـوف به زمـان خاصی از تاریـخ موضوعـی آن بود كه 

بـرای نمونـه بـا پدیـده ای مانند »گسـترش بـی مرز فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات« مواجـه نبود و 

جغرافیـای اجتماعـی آن ارتباطـی به مقتضیـات زمان حال نداشـت و چنانكه شـرایط آن  زمان ایران 

و جهـان از اسـاس بـا شـرایط امروز، متفـاوت بود. همچنیـن، تصـور آن تمركزی كـه در چهار دهه 

كید بـر رویكردی  گذشـته مـورد نظـر بـود، امـروزه امكان پذیـر نیسـت و به این سـبب اسـت كـه تأ

 
ً
همچـون تعییـن سیاسـت های نظـام آموزشـی و پرورشـی و آمـوزش عالی كشـور به شـكلی كاما

متمركـز، بویـژه در حـوزه پیچیـده ای مانند فرهنگ، شـدنی نیسـت. 

کووید-1۹ و  فعالیت فرهنگی دانشگاه ها   
همانطـور كـه پیش تـر اشـاره شـد، با وجـود و برغـم تحـول مفهومـی و تنوع معانـی فرهنـگ، نگاه 

سیاسـت گذاران فرهنگـی نظام فرهنگی و دانشـگاهی كشـور بـه این مولفه، هنـوز و همچنان آن طور 

اسـت كـه پیش تـر بـود و  تغییـر عمـده ای در آن مشـاهده نمی شـود، تـا آنجـا كـه حتـی همه گیری 

كرونـا در دو سـال گذشـته و تغییـر شـرایط آموزش دانشـگاهی و جایگزین شـدن آمـوزش مجازی 

بـا آمـوزش حضـوری نیـز تغییـری در رویكردهـا و طرح هـای فرهنگـی و اجتماعـی وزارت عتـف 

و دانشـگاه ها ایجـاد نكـرده اسـت. اگرچـه بعضـی از دانشـگاهیان، همه گیـری كرونـا در دو سـال 

گذشـته را فرصتی مناسـب برای بازاندیشـی در سیاسـت گذاری های فرهنگی دانشـگاه دانسـتند كه 

می توانـد باعـث تقویـت كیفیـت برنامه هـای فرهنگـی و توجـه به مسـائل معنـوی در كنـار آموزش 

و كمیت گرایـی باشـد، امـا بـه گفته معـاون فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه كاشـان، » اسـتفاده از این 

فرصـت صرفـأ در ایـن حـد بوده كـه معاونـت فرهنگـی وزارت علـوم چندیـن كارگاه آموزشـی را با 

محوریـت فعالیـت فرهنگـی در فضـای مجـازی برگزار كند تـا معاونان فرهنگـی با این فرآیند آشـنا 

شـوند«. در ایـن راسـتا، معـاون فرهنگـی و دانشـجویی دانشـگاه اصفهان ابراز داشـت كـه »پس از 

شـیوع كرونـا، فعالیت هـای تشـكل ها، كانون هـا و انجمن هـای علمـی شـور و هیجـان قبلـی خود 

را از دسـت داد. امـا پـس از مدتـی تشـكل ها و كانون هـا، تمامـی برنامه هـای خـود را بـا محوریت 

فضـای مجـازی تدویـن كردند«. از این گذشـته، معاون فرهنگی و دانشـجویی دانشـگاه یـزد نیز با 

اظهـار رضایـت از عملكـرد مدیریت تحت سرپرسـتی خـود، بیان نمـود كه »ما طبق روال گذشـته 

برنامه هـای فرهنگـی را بـا محوریت فضـای مجازی پیـش می بریـم و برنامه های فرهنگی دانشـگاه 

نسـبت بـه سـال گذشـته، تفـاوت چندان زیـادی نخواهـد داشـت«. معـاون فرهنگی و دانشـجویی 

گاهی بخشـی به دانشـجویان  دانشـگاه خوارزمـی امـا نظـرش اندكی بـا بقیه متفـاوت بود، زیـرا »آ

در امـور مختلـف و تقویـت باورهـا، تقویـت كانون هـای فرهنگـی و انجمن ها به ویـژه انجمن های 

علمـی در قالـب برگـزاری سـمینارهای مجـازی، كارگاه هـای آموزشـی و توسـعه نشـریات علمی« 

را هـم بـه فعالیت هـای فرهنگـی در فضـای مجـازی، افـزود )كیهـان، 15 اردیبهشـت 1400.(  در 

با وجود و برغم تحول 
مفهومی و تنوع معانی 

فرهنگ، نگاه سیاست گذاران 
فرهنگی نظام فرهنگی و 
دانشگاهی کشور به این 
مولفه، هنوز و همچنان 
آن طور است که پیش تر 

بود و  تغییر عمده ای در آن 
مشاهده نمی شود، تا آنجا 
که حتی همه گیری کرونا 

در دو سال گذشته و تغییر 
شرایط آموزش دانشگاهی 
و جایگزین شدن آموزش 

مجازی با آموزش حضوری 
نیز تغییری در رویکردها و 

طرح های فرهنگی و اجتماعی 
وزارت عتف و دانشگاه ها 

ایجاد نکرده است.
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چارچـوب ایـن شـیوه از كاركـرد فرهنگـی دانشـگاه ها در دوره همه گیـری بـاز چنیـن می خوانیـم 

كـه؛ »معـاون فرهنگـی دانشـگاه تهـران، از تصویـب طـرح پیوسـت فرهنگـی آمـوزش مجـازی 

در ایـن دانشـگاه خبـر داد و گفـت: ایـن طـرح از ابتـدای سـال تحصیلـی جدیـد اجرایـی خواهـد 

شـد« )18 مـرداد 1400، ایسـنا«. وی همچنیـن می افزاید، »دانشـگاه تهران از فعاالن دانشـجویی 

حـوزه فرهنـگ، تقدیـر خواهد كـرد« و اعـام می كند كـه »علی رغم قـرار گرفتن در شـرایط كرونا، 

فعالیت هـای فرهنگـی مـا 20 درصد افزایش داشـته و از ابتدای سـال جاری تاكنـون، 500 رویداد 

فرهنگـی در دانشـگاه برگـزار گردید«.

در این جـا ایـن پرسـش های جدی مطرح می شـود كـه چه ضرورتی بـرای افزایـش فعالیت های 

فرهنگـی در شـرایط كرونـا وجـود داشـته اسـت، تدویـن »سـامانه جامـع فعالیت هـای فرهنگـی و 

اجتماعـی دانشـگاه«، كدام یـک از مشـكات آمـوزش مجـازی و تعلیـق بسـیاری از فعالیت هـای 

، ماهیـت درخواسـت های دانشـجویان در حوزه 
ً
حضـوری در دانشـگاه ها را حـل می كنـد و اصـوال

فرهنگـی چیسـت كـه چنیـن برنامه های فرهنگـی را به صورت مجـازی ارائه بدهند؟ البتـه در جمله 

بعـد، »معـاون فرهنگی دانشـگاه تهران از صـدور كارنامه فرهنگـی به دانشـجویان ورودی 1399-

1400 خبـر داد و گفـت: »دانشـجویان می توانند بـرای دریافت كارنامه فرهنگی كـه در آن، فعالیت 

آنهـا در عرصه هـای مختلـف فرهنگـی اجتماعی ورزشـی و هنری مـورد ارزیابی قرار گرفتـه را ارائه 

بدهنـد تـا مـا كارنامـه ای بـرای آنها صـادر كنیـم و ایـن كارنامه نیـز به صـورت الكترونیكـی صادر 

خواهـد شـد«. آیـا حاصـل تاش های حـوزه فرهنگی دانشـگاه تهـران، صـدور این كارنامه هاسـت 

و آیـا امتیـاز ایـن كارنامه هـا بعـد معلوم می شـود؟ آیـا پرداختن بـه مقوله مهـم »فرهنـگ« با صدور 

كارنامـه، بـه سـرانجام می رسـد؟ ویژگـی دانشـگاه اخاق مـدار چیسـت كـه در سـه همایـش قبلی 

مشـخص نشـده و قرار اسـت در چهارمین آن و با افزودن دانشـگاه فضیلت مدار، به بررسـی بیشـتر 

آن مشـغول شـد؟ ایـن تلقـی از اخـاق چیسـت كـه نویسـندگان، می خواهنـد راجـع بـه مؤلفه ها، 

ویژگی هـا و راه كارهـای تحقـق دانشـگاه اخاق مـدار، ارائـه الگـوی سـنجش مولفه هـای دانشـگاه 

اخاق مـدار و اخـاق آمـوزش الكترونیكـی، مقالـه بدهنـد؟ اگر بـه خاطر امتیـاز مقاله ها نباشـد، 

چـرا دانشـجویان برای دانشـگاه اخاق مـدار، 70 هزار تومـان پول می دهند كه در صورت رد شـدن 

مقالـه، غیرقابـل برگشـت هـم باشـد، یعنـی حتـی هزینـه  ارزیابی هم بـه عهـده ارسـال كننده مقاله 

اسـت؟ چگونـه فـرض شـده اسـت كـه دانشـجویاِن همـة رشـته ها- نـه رشـته های مرتبـط- بالقوه 

قـادر بـه نوشـتن حتـی بیـش از یـک مقالـه در مـورد بحـث فلسـفی و معرفت شناسـانه اخـاق و 

در زمینـه سیاسـت گذاری آمـوزش عالـی هسـتند و نقطه چین هـا نشـان می دهنـد كه انتظار ارسـال 

بیـش از سـه مقالـه هـم از یک دانشـجو می رود، زیرا نوشـته شـده كـه »بـرای مقاله های دوم، سـوم 

و .... بـه ازای هـر مقالـه 350000 ریـال حـق ثبت نـام بایـد افزون بـر رقم مربـوط به مقالـه اول« 

نیـز بپردازنـد. بـه نظـر می رسـد كـه ایـن كار از نظـر ماهیتی، بـا اخاق مـدار و فضیلت مـدار بودن 

دانشـگاه در تعارض اسـت.

نمونـه دیگـر توجـه بـه مسـائل فرهنگـی در دوران همه گیـری، مصاحبـه معـاون فرهنگـی و 

دانشـجویی وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـكی1 در قم اسـت )5 آبـان 1400، خبرگزاری 

كیـد بـر ضـرورت كنتـرل یا سـتیز معقوالنـه بـا كانون های  وبـدا(. وی در ایـن مصاحبـه، ضمـن تأ

تضعیف كننـده اخـاق و معنویـت در بیـن دانشـجویان، بیـان كـرد كـه »افرادی هسـتند كـه در پی 

ناامیـدی و تضعیـف اخـاق معنویـت هسـتند و یأس و ناامیـدی را به دیگـران تزریـق می كنند« كه 

1 . دكتر عباس شیراوژن

در حقیقت، در مسیر این 
تغییر و تحوالت اجتماعی و 

فنی و فرهنگی، معنا و مفهوم 
فرهنگ، اخالق و ارزش، 
 
ً
دچار یک دگردیسی تقریبا
تمام عیار شده است. این 
در حالی است که به نظر 

می رسد نگرش های حاکم 
دانشگاهی و آموزش عالی 
نسبت به مفهوم و ماهیت و 
روش های سیاست گذاری و 
فعالیت و کنشگری فرهنگی 

در دانشگاه ها همچنان بر مدار 
رویه های گذشته باقی مانده 
است و سازگاری و همپایی 
چندانی با مراتب تحوالت 

معرفتی و اجتماعی و رفتاری 
اتفاق افتاده در بستر عمومی 
و اجتماعی فضای دانشگاهی 

کشور ندارد.
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»ایـن  مـوارد نیـز بایـد بـا روش هـای معقوالنـه و بـا ظرافـت، شناسـایی و هدایت شـوند«. بـا این 

حـال، ایشـان بیـان نكرد كه منظـور از سـتیز معقوالنه چیسـت؟ آیا می تـوان با فرهنـگ و معنویت 

هـم سـتیزه كـرد و چـرا ؟ مصـداق اخـاق و معنویـت كدام اسـت كه كانـون  هایی بـرای تضعیف 

هـر دو تشـكیل شـده اسـت؟ عـاوه بر ایـن، وی بنحـوی مبهم اشـاره نمود كه »بسـیاری از سـهم 

خـوراک فكـری دانشـجویان در فضای مجـازی اتفاق می افتـد« و نتیجه گرفت كه بـرای مصونیت 

بخشـیدن بـه دانشـجویان بایـد در ایـن فضـا نیـز ورود كنیـم، و البتـه ایشـان مشـخص نكـرد كـه 

چگونـه ورود بـه فضـای مجازی بـه قصد ایجـاد مصونیت در دانشـجویان، امكان پذیر اسـت. این 

نـوع نـگاه كنترلـی نسـبت بـه اخـاق و معنویـت، بـه همین جـا ختم نشـده و ایشـان نویـد داد كه 

»بایـد قالب هـای متنوعـی را در انجام امـور فرهنگی و دانشـجویی در نظر بگیریـم« و »به نقطه ای 

برسـیم كـه مجموعه هـای فرهنگی و دانشـجویی در دانشـگاه ها، نقش نظارتی داشـته باشـند«، كه 

در اینجـا هـم مشـخص نیسـت ایـن مجموعه هـا كدام هـا هسـتند و باید بر چـه نـوع فعالیت هایی 

نقش نظارتی داشـته باشـند. 

ایـران  دانشـجویی  خبرنـگاران  باشـگاه  فرهنـگ،  از  برداشـت  ایـن  بـه  نقادانـه  نگاهـی  در 

)ایسـكانیوز: 8 اردیبهشـت 1400(، گزارشـی تهیه كرد و در آن، با چند نفر از فعاالن دانشـجویی 

در حوزه هـای فرهنگـی گفتگویـی انجـام داد. در این گـزارش، نقد اصلی دانشـجویان ایـن بود كه 

»كرونـا باعـث تغییراتـی در فعالیت هـای فرهنگـی دانشـگاه و حركـت بـه سـمت فضـای مجازی 

شـده؛ امـا در واقـع فعالیت هـای كمی گرایانـه سـر جای خـود هسـتند و فقـط از سـالن آمفی تئاتر 

بـه محیـط وب و از سـمینار بـه وبینـار تغییر پیـدا كرده انـد«. از این گذشـته، نقدی بـر برنامه هایی 

شـده اسـت كـه بـه اسـم فعالیـت فرهنگـی در گـزارش عملكـرد دانشـگاه ها گنجانـده می شـود؛ 

گنجشـک هایی كه رنـگ شـده و جـای قنـاری فروختـه می شـوند. در ایـن گـزارش، گفتـه شـد كه 

»همیشـه توجیـه اول معاونـان فرهنگـی دانشـگاه ها بـرای كم كاریشـان، كمبـود بودجه اسـت. این 

را از مـن كـه بـه عنـوان نماینـده دانشـجویی عضـو شـورای فرهنگـی دانشـگاه بـوده و یكسـال هر 

هفتـه داخـل جلسـات، عددهـا و رقم هـا را دیـده، بپذیریـد كـه پـول هسـت، بـه انـدازه كافـی هم 

هسـت. آنچـه بخـش فرهنگـی دانشـگاه ها كـم دارد؛ طرح، ایـده و برنامه مؤثر اسـت«. وی ادامه 

داد كـه »كمیـت، هـم گـزارش پركن اسـت هـم كم  دردسـر. سـمینار و همایـش برگزار كـردن برای 

معـاون فرهنگـی دانشـگاه، فقـط یـک دردسـر اجرایـی دارد كـه آن هـم روی دوش دانشجوسـت؛ 

دانشـجویی كـه بـه خیـال خود فكـر می كنـد در حال انجـام كاری بـزرگ در عرصه فرهنگ كشـور 

اسـت«. دیگـری نظـرش ایـن بـود كـه »سـنجش كیفیـت سـخت اسـت، قبـول؛ امـا بـرای همان 

همایش هـا حداقـل می تـوان یـک هدف گـذاری كـرد و بعـد از یكسـال بررسـی شـود كـه آیـا بـه 

هـدف رسـیده ایم یـا نـه. هـدف داشـتن در هـر كاری قـدم اول مدیریت اسـت. از مدیـر، معاون و 

رئیـس دانشـگاهی كـه بـرای بخـش فرهنگی هدف روشـنی نـدارد؛ چطـور می توان انتظار داشـت 

كـه دسـت بـه سیاسـت گذاری در ایـن حـوزه بزنـد. هر چند كـه پر كـردن گـزارش عملكـرد پایان 

سـال، هدفـی اسـت كه همیشـه وجود داشـته، خیلی هم روشـن بـوده اسـت«. این نـكات نقادانه 

متوجـه توجـه و تأییـدی بـود كـه پیش تـر مدیـركل فرهنگـی و اجتماعـی وزارت عتـف1 نسـبت بـه 

گزارش هـای عملكـرد فرهنگـی دانشـگاه ها ابـراز كـرده بـود. ایشـان بـه خبرنـگار »ایسـكانیوز« 

گفـت كـه »مكانیزم نظارتـی بر فعالیت هـای فرهنگی دانشـگاه ها وجـود دارد و تمامی دانشـگاه ها 

ملـزم بـه ارائـه گـزارش دربـاره عملكـرد فرهنگی خود بـه وزارت علـوم هسـتند. ایـن گزارش ها در 

1 . مهندس محمدهادی عسكری

از مدیر، معاون و رئیس 
دانشگاهی که برای بخش 

فرهنگی هدف روشنی ندارد، 
چطور می توان انتظار داشت 

که دست به سیاست گذاری در 
این حوزه بزند. هر چند که پر 
کردن گزارش عملکرد پایان 

سال، هدفی است که همیشه 
وجود داشته، خیلی هم روشن 

بوده است. 
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معاونـت فرهنگـی وزارت علـوم مـورد بررسـی قـرار می گیـرد و از مجموعه هـای دانشـجویی برتـر 

تقدیـر می شـود. در صـورت لـزوم، تذكرهای كتبـی و غیركتبی نیز به دانشـگاه ها داده خواهد شـد«. 

وی همچنیـن بـا ابـراز رضایـت از فعالیت های فرهنگـِی دانشـگاه ها در دوران همه گیـری و تعطیلی 

كیـد نمـود كـه »عملكـرد فرهنگـی دانشـگاه ها قابـل قبـول بـوده و هیـچ كـدام از  نسـبی آن هـا، تأ

فعالیت هـا و برنامه هـای فرهنگـی تعطیل نشـده اسـت«. ایـن گفته هـا در حالی مطرح می شـود كه 

چنیـن فعالیت هایـی از نظـر دانشـجویانی كـه در حـوزه فرهنگی دانشـگاه خود فعالیـت می كردند، 

قابـل قبـول نبـود و گایـه داشـتند كـه »اصـل مهـم در سـنجش عملكـرد فرهنگـی دانشـگاه ها در 

سیسـتم وزارت علـوم كار كمـی و گزارش اسـت. همین موضوع هم باعث شـده اسـت كـه برگزاری 

همایـش و جشـن، پای ثابـت برنامه هـای فرهنگی دانشـگاه باشـد.«

نتیجه گیری 
همه گیـری كوویـد-19 و مجـازی شـدن اغلـب فعالیت هـای نظـام آمـوزش عالـی كشـور، طیـف 

مختلفـی از دگرگونـی در محیـط و مناسـبات اجتمـاع علمـی دانشـگاهیان و احسـاس تجدیدنظـر 

در سـبک و ماهیـت كاركردهـای علمـی و آموزشـی و رفتارهـای فرهنگـی آنـان دامـن زد و از جمله 

نهادهـای متولـی »فرهنگ« در دانشـگاه ها را با شـرایط متفاوت و مسـائل و چالش ها و فرصت های 

جدیـدی مواجـه نمـود. این شـرایط از سـویی فرصتـی تـازه بـرای بازاندیشـی در رویكردهای كان 

فرهنگـی و الگوهـای سیاسـت گذاری و  فعالیت فرهنگی در میان دانشـگاهیان و بویژه دانشـجویان 

را آشـكار سـاخته اسـت كـه دیگر نمی تـوان بـا رویكردهـا و رویه هـا و گرایش های پیشـین فعالیت 

فرهنگـی در دانشـگاه بـه آن هـا پاسـخی مؤثـر داد. ایـن احسـاس بازاندیشـی از سـویی، ضـرورت 

شـناخت مهمترین تغییرات ایجادشـده در جامعه دانشـگاهی ایران طی دو سـال اخیر را نیز آشـكار 

نمـوده و اهمیـت تأمـل و تعمـق در ابعـاد و پیامدهـای ایـن پدیـده را در پیش روی سیاسـت گذاران 

و تصمیم گیرنـدگان و مدیـران آمـوزش عالـی قـرار داده اسـت. از جملـه ایـن تغییـرات می تـوان بـه 

مسـائل زیـر اشـاره كـرد: سـیر نزولـی و كاهـش متقاضیـان ورود به دانشـگاه، توسـعه نسـل جدید 

تكنولوژی هـای اطاعاتـی و ارتباطـی، تغییـر محیـط مناسـبات علمـی و اجتماعـی دانشـگاهیان، 

تغییـر ابزارها و سـبک آموزش اسـتادان و نحوه یادگیری دانشـجویان، فردی تر شـدن آمـوزش، تغییر 

دیـدگاه و بـاور دانشـجویان نسـبت بـه سـبک زندگی، كاهـش اهمیـت اجتماعی و حرفـه ای مدرک 

تحصیلـی، دلشـوره و نـا امیـدی بـه آینـده شـغلی و حرفـه ای، افزایـش میل بـه مهاجـرت و چندین 

و چنـد عامـل مهـم دیگـر، همـه بخشـی از ایـن تغییرات هسـتند. ایـن تغییرات از سـویی بـه دلیل 

پیوسـت ها و داللت هـای فرهنگـی آن شـرایط اجتماعـی متفاوتـی را به  وجود آورده اسـت كـه تأثیر 

عمـده ای بر تصـور از مفهوم فرهنگ، آن گونه كه در اسـناد باالدسـتی شـورای عالی انقاب فرهنگی 

و وزارت عتـف بـه آن اشـاره شـده، گذاشـته اسـت. در حقیقـت، در مسـیر ایـن تغییـر و تحـوالت 

 
ً
اجتماعـی و فنـی و فرهنگـی، معنـا و مفهوم فرهنـگ، اخـاق و ارزش، دچار یک دگردیسـی تقریبا

تمـام عیـار شـده اسـت. ایـن در حالی اسـت كه بـه نظـر می رسـد نگرش هـای حاكم دانشـگاهی 

و آمـوزش عالـی نسـبت بـه مفهـوم و ماهیـت و روش هـای سیاسـت گذاری و فعالیت و كنشـگری 

فرهنگـی در دانشـگاه ها همچنـان بـر مـدار رویـه هـای گذشـته باقـی مانـده اسـت و سـازگاری و 

همپایـی چندانـی بـا مراتـب تحوالت معرفتـی و اجتماعـی و رفتاری اتفـاق افتاده در بسـتر عمومی 

و اجتماعـی فضـای دانشـگاهی كشـور ندارد.امـا همه گیـری كوویـد-19 خواسـته و ناخواسـته بـه 

وقـوع شـرایطی منجر شـده اسـت كـه اگـر هوشـمندانه و واقع نگرانه به مسـائل آن نگریسـته شـود، 

همه گیری کووید-1۹ و مجازی 
شدن اغلب فعالیت های 

نظام آموزش عالی کشور، 
طیف مختلفی از دگرگونی 

در محیط و مناسبات اجتماع 
علمی دانشگاهیان و احساس 
تجدیدنظر در سبک و ماهیت 
کارکردهای علمی و آموزشی و 
رفتارهای فرهنگی آنان دامن 
زد و از جمله نهادهای متولی 
»فرهنگ« در دانشگاه ها را 
با شرایط متفاوت و مسائل 
و چالش ها و فرصت های 

جدیدی مواجه نمود.
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فرصـت مناسـبی بـرای بازاندیشـی و اصـاح و بهبودبخشـی بـه سیاسـت ها و رویه هـای رفتاری و 

فرهنگـی در فضـای مناسـبات علمـی و فرهنگی جامعـه دانشـگاهی فراهم آورده اسـت. به عبارت 

دیگـر، كرونـا فرصتـی طایـی بـرای بازاندیشـی در معنـای »فرهنـگ« در نهادهـای متولـی آن در 

آموزش عالـی ایـران پدیـد آورده اسـت كـه اگـر ایـن بازاندیشـی به موقـع و در جـای خـود انجـام 

نشـود، نهادهـای فرهنگـی در دانشـگاه ها، مخاطبـان خود را یكسـره از دسـت خواهنـد داد و آینده 

از ایـن فرصت سـوزی، بـه تلخـی یـاد خواهد كـرد. بادا كـه چنیـن مباد ! 
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 کرونا فرصتی طالیی برای 
بازاندیشی در معنای »فرهنگ« 

در نهادهای متولی آن در 
آموزش عالی ایران پدید آورده 
است که اگر این بازاندیشی 
به موقع و در جای خود انجام 
نشود، نهادهای فرهنگی در 
دانشگاه ها، مخاطبان خود را 
یکسره از دست خواهند داد و 
آینده از این فرصت سوزی، به 
تلخی یاد خواهد کرد. بادا که 

چنین مباد ! 
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چرخش تکنولوژیک و دگرگشت پارادایمی در آموزش های 
دانشگاهی و فرهنگ استاد- دانشجو
) یک مسئله و در همان حال یک راه حل(

استاد گروه برنامه ریزی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی  ▪

▪  m_farasatkhah@irphe.ir

مقدمه
بحـث ایـن گفتـار تأملی در چرخـش تكنولوژیک و جهـش پارادایمی آمـوزش عالی در فضای متحـول فناوری هـای دیجیتال و فضای 

مجـازی اسـت. تكنولـوژی آموزشـی مانند پروژكتـور، اورهد و غیـره در دهه 50 شمسـی، برای ما ابـزار فرعی و كمک آموزشـی تلقی 

می شـد1 و بعـد از انقـاب سـال 1357 ه.ش نیـز ایـن نگرش حاشـیه ای انگاشـتن جایـگاه تكنولوژی آموزشـی در برخـی كاس های 

درس همچنـان ادامـه داشـت تـا اینكـه در دهـه 70 ه.ش شـاهد ورود اینترنت و محیط جدیـد فنـاوری ارتباطاتی هسـتیم. بااین حال، 

در بخـش مهمـی از سیاسـت های رسـمی مـا، ایـن محیط جدیـد چه بسـا به مثابـه مسـئله ای تهدیدآمیز در نظـر آمد و دچار سیاسـت 

فیلترینـگ شـد. از سـوی دیگـر در عادت واره هـای بخشـی از اسـتادان مـا محیـط آموزشـی آنایـن، همچنـان محـل بی اعتنایـی بود 

و در بهتریـن حالـت مكملـی آموزشـی محسـوب می شـد. بدیهـی اسـت كـه یكـی از پیامدهـای این گونـه نگـرش، پس افتادگی های 

زیرسـاختی كشـور بـود. چندی پیـش بر اسـاس شـاخص )Speedtes t Global Index( نمـره اینترنت ملـی ایران در حـوزه تلفن های 

همـراه و ثابـت را محاسـبه و بـا برخی از كشـورها، مقایسـه و مشـاهده كـردم كه نمره اینترنـت همراه ایـران از نمره 20 عـدد 10 و نمره 

1.  بــرای تفصیــل بنگریــد بــه: فراســتخواه، مقصــود )1393( تاریــخ هشتادســاله دانشــكده فنــی دانشــگاه تهــران؛ داســتان یک خانــه، داســتان یــک ســرزمین. تهــران: نشــر 
. نی

مقصود فراستخواه   ▪
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اینترنـت ثابـت از 20 عـدد 6 اسـت. درحالی كـه ایـن نسـبت در چین بـه ترتیـب 19 و 16، در كره 

جنوبـی 19 و 18، در قطـر 19، 19، در بلغارسـتان 18 و 13 و در تركیـه 13 و 9 اسـت. ایـن مسـئله 

گویـای آن اسـت كـه مـا هنـوز و همچنان محیط آموزشـی آنایـن را یا محیطـی تهدیـد انگیز تلقی 

كرده ایـم و یـا دسـت كم آن را به ماننـد یـک فضـای حاشـیه ای فرعـی و كمكـی می نگریـم. ایـن در 

حالـی اسـت كـه در سیاسـت های كان نظـام ارتباطـی كشـور نیز بـرای توسـعه زیرسـاخت ها در 

جهـت پهنـای بانـد و سـرعت اینترنـت نیز خیلـی به موقـع و بهنگام دسـت به كار نشـده ایم.

تحول در نظام یادگیری و آموزشی
بـا شـیوع كوویـد 19 در سـال 1398، محیـط آناین كـه به مثابه محیطـی تهدید آمیز و یا دسـت كم 

 محـل بی اعتنایی قـرار می گرفت، به یک باره و سراسـیمه 
ً
محیطـی یدكـی و كمكـی تلقی می شـد و غالبا

بـه محیطـی جایگزیـن برای فضـای آمـوزش واقعی تبدیـل گردیـد. ازایـن رو، در شـرایط كنونی محیط 

آنایـن نـه بـه یک امكان بلكـه به یک ضـرورت اجتناب ناپذیـر برای آموزش تبدیل شـده  اسـت و گویی 

ایـن محیـط می خواهـد كل پارادایـم، روابـط قدرت و سـاختار آموزشـی كشـور مـا را از بنیـان دگرگون 

سـازد و از همـه مهم تـر فرهنـگ آموزشـی و آمـوزش عالـی و الگوهـای ارتباطـی و سـبک های یاددهی 

و یادگیـری و شـیوه های اندیشـه و تولیـد و مبادلـۀ معنا و كل فرهنگ اسـتاد و دانشـجو را دگرگون سـازد. 

)Harvard Business School( پاتریـک مک كینـز در نوشـته  اخیـر خـود در مدرسـه كسـب وكار هـاروارد

توضیح می دهد كه اكنون اسـتاد و دانشـجو فقط آن انسـان اندیشـنده )Homo sapiens( نیسـتند، بلكه 

انسـان فومو سـاپینس )Fomo Sapiens( اند و منظور او از این تعبیر »ترس از دسـت دادن اتصال اینترنتی« 

)FOMO )Fear of missing out اسـت كـه سـپهر زندگـی و حیـات فكـری و عاطفـی و فرهنگـِی مـا و 

كادمیک و فرهنگ درس دادن و درس خواندن و تعامات دانشـگاهی و علمی اسـتاد و  ازجمله فرهنگ آ

دانشـجو را فراگرفته اسـت؛ یعنی انسان آموزشـی چه استاد و چه دانشـجو و فراگیرنده آن مدام می ترسند 

كه خط اینترنتشـان قطع شـود و از سیسـتم خارج شـوند و درنتیجه كل زندگی ازجمله فرآیند آموزشـی و 

كادمیک را در روابط و تعامات اسـتادان باهم دانشـجویان باهم  پژوهشی شـان و نیـز فرهنگ و زندگی آ

و اسـتادان و دانشـجویان باهم را بـه هم بریزد.

در بسـتر ایـن جابجایـی و دگرگونی شـتابان، دیگـر مكانی در اقلیم آموزشـی ما باقـی نمانده كه 

تغییـر نكـرده باشـد. مكان آموختن ما دگرگون شـده  اسـت؛ مـكان یادگیری مـا دیگر آن مـكان قبلی 

نیسـت؛ مـكان آموزشـی سـیال، چندمركـزی و حتی تمركززدایی شـده اسـت؛ فرهنگ دانشـگاهی 

و فرهنـگ پردیـس و فرهنـگ روابـط اسـتاد و دانشـجو از الگویـی كه مراكـزی و محیطی داشـت و 

متقـارن بـود اكنـون بـه الگـوی نامتقـارن و تمركززدایـی شـده در تحـول اسـت و این تغییـر اندكی 

نیسـت و بـا خـود تحـول در نگرش هـا و ارزش هـای فرهنگـی بـه وجـود مـی آورد كـه اگر بـه آن ها 

توجـه نكنیـم بـا كل فرهنـگ آینـدۀ دانشـگاه هایمان بیگانـه خواهیـم شـد و نخواهیم توانسـت با آن 

ارتبـاط تعالی بخـش داشـته باشـیم. زمـان آمـوزش و كل فضا    -زمـان متعـارف عوض شـده اسـت؛ 

 متقـارن بود، اكنون نامتقارن شـده  اسـت؛ سرشـت ارتباطی مـا با مردم 
ً
مـكان آموزشـی مـا كـه قبا

و فراگیـران، فراگیـران بـا آموزش دهنـدگان و در نهایت سرشـت ارتباطـی در یاددهـی و یادگیری نیز 

متحـول شـده اسـت، این هـا خبـر از تحول فرهنگـی عمـده ای در دانشـگاه می دهند كه الزم اسـت 

متفكـران و تصمیم سـازان و تصمیم گیـران ایـن سـرزمین و كل عامـان اجتماعـی و فرهنگی در این 

سـرزمین بـه آن توجـه بكنند و پیش دسـتی های هشـیارانه مثبت و سـازنده و خاقی داشـته باشـند؛ 

 در حـال تحول اسـت؛ متن های 
ً
سـاختار، سـازمان، صـورت و سـیرت كارآموزشـی مـا نیز عمیقـا

در بخش مهمی از 
سیاست های رسمی ما، 
این محیط جدید چه بسا 

به مثابه مسئله ای تهدیدآمیز 
در نظر آمد و دچار سیاست 

فیلترینگ شد. از سوی دیگر 
در عادت واره های بخشی از 
استادان ما محیط آموزشی 

آنالین، همچنان محل 
بی اعتنایی بود و در بهترین 

حالت مکملی آموزشی 
محسوب می شد. بدیهی است 
که یکی از پیامدهای این گونه 

نگرش، پس افتادگی های 
زیرساختی کشور بود.
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آموزشـی بـه معنـای محـدود سـابق به نفـع ابرمتن هـا و تارهـای جهان گسـتر در حال عقب نشـینی 

پ در حـوزه آمـوزش از راه می رسـند؛ امـروزه محتویـات آموزشـی درگیر 
َ
هسـتند؛ روزانـه صدهـا ا

پ شـدن هسـتند. محیـط یادگیری ما درگذشـته عبارت بـود: از یک اسـتاد خیلی بزرگ 
َ
یـک فرآیند ا

كـه بـه نـام آموزش دهنـده در مركـز آمـوزش قـرار می گرفـت، تعـدادی انسـان های كوچـک بـه نام 

آموزنـده و دانشـجو كـه در صندلی هـای مرتبـی در كاس و یا در سـالن های بزرگی روبروی اسـتاد 

می نشسـتند. اسـتادی كـه جعبـه سـیاه ذهنـش را می گشـود و دانشـجویان به سـخنرانی این انسـان 

بـزرگ گـوش می دادنـد و چشـم هایی كـه گه گاهـی نیـز به هـم دوختـه می شـدند. در نهایـت اینكه 

در ایـن فضـای آموزشـی، یک اشـیاء محدود آموزشـی نیز مانند تختـه، ماژیک، گچ وجود داشـتند 

كـه اغلـب هـم رام و اهلـی و زبان بسـته بودنـد و پروژكتـوری هـم بـود كـه فقـط بعضـی وقت هـا 

داغ می كـرد. ایـن متافیزیـک حضـور در كاس هـای درس و نظـام آموزشـی مـا بود. این سـطح از 

تكنولـوژی و ایـن متافیزیـک حضـور بـا خـود فرهنـگ استاد-دانشـجوی خاصـی برقرار كـرده بود 

 فرهنـگ دانشـگاهی نیز بـا آن دگرگون خواهد شـد و آن 
ً
كـه در حـال دگرگونـی عمـده اسـت و طبعا

اسـتاد یـا مدیـر دانشـگاهی كـه به ایـن دگرگشـت عظیـم فرهنگی توجـه عقانی و سـازنده نداشـته 

 مثل 
ً
باشـد، نخواهـد توانسـت در فرهنـگ آینـده دانشـگاهی مـا حضور مؤثری داشـته باشـد دقیقـا

دایناسـورهایی كـه بـا تحـوالت اقلیمـی گذشـته منقرض شـدند، ایـن نسـل های اسـتادان و مدیران 

دانشـگاهی نیـز دیگـر نخواهنـد توانسـت در آمـوزش و فرهنـگ و زندگـی دانشـگاهی حضـور و 

مشـاركت و تأثیر چندانی داشـته باشـند

چراكـه اكنـون ایـن فضـا و داسـتان عوض شـده اسـت؛ امـروزه دیگـر انسـان بزرگـی یافـت 

 انسـان های متوسـطی ا ند. در 
ً
نمی شـود و همـه انسـان ها چـه آموزنـده و چـه آموزش دهنـده، نوعـا

ایـن محیـط جدیـد آموزشـی، درحالی كـه انسـان ها  كوچـک و معمولـی شـده اند، برعكـس اشـیاء 

 مانند اشـیاء سـابق نیسـتند. اكنون اشـیاء خیلی سـركش شـده اند و دیگر رام 
ً
بزرگ شـده اند و اساسـا

و اهلـی مـا نیسـتند. محیـط یادگیری و یاددهـی ما شـبكه ای، در هم غلتنـده، پرپیچ وتـاب و توأم با 

بازیگری »انسـان ها – اشـیاء« و »اشـیاء – انسـان ها« شـده اسـت؛ بنابرایـن، نظام آمـوزش و تربیت 

منابـع انسـانی و نظـام توسـعه سـرمایه انسـانی كه بر آمـوزش بناشـده  اسـت، متأثـر از محیط های 

جدیـد یاددهـی و یادگیـری اسـت كـه عبارت اند از: »انسـان ها – اشـیاء – انسـان ها« و یا شـاید بهتر 

اسـت بگوییم »اشـیاء – انسـان ها – اشـیاء«. اشـیائی كه بزرگ، فعال، پرتحرک، بازیگـر و بازیگوش 

شـده اند و انسـان هایی كـه نسـبت بـه اشـیاء نتوانسـته اند خودشـان را توسـعه دهند.

 زمانـی انسـان ها در طبیعـت و اشـیاء دسـت می بردنـد، امـا اكنـون این فقط انسـان ها نیسـتند 

كـه بـا اشـیاء كار می كننـد، بلكـه اشـیاء نیـز بـا مـا كار می كننـد. انسـان ها تكنولـوژی را بـه وجود 

می آورنـد، امـا ایـن تكنولـوژی هم بیكار نیسـت و به نوبه خـود در كل زندگی انسـانی مـا و در نظم 

آموزشـی مـا ورود می كنـد و نظم آموزشـی، عـادات آموزشـی و كاركردهـای زندگی آموزشـی ما را 

متأثـر می كنـد. درواقـع تكنولـوژی  كـه مخلوق انسـان ها اسـت؛ بـا نظم هـا، عـادات و كاركردهای 

آموزشـی مـا بـازی می كنـد و آن هـا را در هـم می ریـزد و عجیـب این كـه نظـام آموزشـی اسـت كه 

تكنولوژی هـای آموزشـی را توسـعه می دهـد، امـا همیـن تكنیـک بـرای نظـام آموزشـی مـا چـراغ 

جادویـی عاءالدیـن شـده اسـت كـه می خواهد خـود عاء الدیـن را نیز ببلعـد؛ یعنی ایـن تكنیک 

كـه خـود مخلـوق نظـام آموزشـی اسـت، بـا نظـام آمـوزش درگیر شـده اسـت و موجب تحـول در 

محیـط، سـاختار و صـورت و سـیرت و فرهنگ نظام آموزشـی و تربیت انسـانی آن می شـود. اكنون 

فنـاوری ارتباطـی و آنایـن دیگـر فقـط ابزارهـای سـاده محیـط آموزشـی نیسـتند، بلكـه نگاه هـا، 

امروزه دیگر انسان بزرگی 
یافت نمی شود و همه 

انسان ها چه آموزنده و 
 
ً
چه آموزش دهنده، نوعا

انسان های متوسطی ا ند. در 
این محیط جدید آموزشی، 
درحالی که انسان ها  کوچک 
و معمولی شده اند، برعکس 
 
ً
اشیاء بزرگ شده اند و اساسا
مانند اشیاء سابق نیستند. 
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ارزش هـا، عادت واره هـا، ذهنیـت اجتماعـی و روابـط و فرهنـگ مـا و ازجملـه دنیـای آموزشـی و 

 متحـول می كننـد و مـدام در كارنـد و درسـت بـردار نیـز نیسـتند. می گوینـد 
ً
یادگیـری مـا را عمیقـا

تكنولـوژی تلگـراف بـه انقـاب مشـروطیت، و تكنولـوژی نـوار كاسـت بـه انقاب اسـامی ایران 

دامـن زد، اكنـون چنیـن بـه نظر می رسـد كه ایـن اینترنت اسـت كه می خواهـد در نظام آموزشـی و 

توسـعه سـرمایه انسـانی مـا طوفانـی به پا كنـد. گویـا اینترنت آمده اسـت كـه در دنیای مـا ازجمله 

در نظـام آموزشـی و در فرهنـگ دانشـگاهی و روابـط اسـتاد- دانشـجو و روابـط مدیـر بـا دانشـگاه 

یـک انقـاب ایجـاد كنـد و البتـه تـا حـدود نیـز ایـن كار را كـرده  اسـت. شـاید مـا بـه ایـن زودی 

نمی خواسـتیم صحنـه را بـه نفـع حكومـت اشـیاء خالـی كنیـم، امـا كوویـد 19 مـا را وا داشـت تـا 

دسـت های خـود را بـه نشـانه تسـلیم باال ببریـم و اعـام كنیم كـه مـا عقب مانده ایم  و بـا تحوالت 

زمانـه ناهم زمـان هسـتیم. اكنـون شـرایط چنـان بهت انگیز اسـت كه پـس از كوید 19 در بسـیاری 

از امـور دانشـی، مهارتـی، نگرشـی و به ویـژه سـواد اطاعاتـی، به ما احسـاس پس افتادگی دسـت 

داده اسـت. پـس از همه گیـری ویـروس، دانشـگاه ها بسـته شـدند و مـا بـه ناگزیـر از دانشـگاه ها 

بیـرون آمدیـم و دانشـجویان نیـز دربه در شـدند و بـه خانه های خـود برگشـتند. با آغاز این شـرایط، 

مـن توانسـتم فقط یک جلسـه آن هم دی ماه سـال 1398 در دانشـگاه عامه با دانشـجویانم جلسـه 

حضـوری داشـته باشـم. درهرحـال مـا مانده ایـم كـه چطـور بـا دانشـجویان ارتبـاط برقـرار كنیم؟ 

به تدریـج بـا اسـكایپ شـروع بـه كاركردیـم و پـس ازآن سـامانه های دانشـگاه ها راه اندازی شـدند. 

اكنـون نیـز منتظریـم كـه ربات هـا بیاینـد و مـا كاس هـای درس خـود را تحویـل آن هـا دهیـم تا با 

تدریـس شگفت انگیزشـان، مخاطبـان خسـته و دل زده نظـام آموزشـی فرسـوده مـا را شـگفت زده و 

دكان درس و كاس نیم بنـد مـا را نیـز تختـه كننـد. اكنـون پرسـش مـا آن اسـت كـه آیـا انسـانی كه 

خالـق تكنیـک بـوده و هسـت، مغلوب دست سـازهای خود شـده  اسـت؟ آیا انسـان به نفع ماشـین 

مخلـوق خـود، منسـوخ می شـود؟ در اینجـا ایـن پرسـش اصلـی بـه میـان می آیـد كـه آیـا انسـان 

منسـوخ می شـود و اشـیاء و تكنیک هـای دست سـازش، بـر او غلبـه می یابنـد؟

پارادوکس محیط های آنالین آموزشی؛ چالش ها و فرصت های فرهنگ دانشگاهی و آموزشی
آنچـه در ایـن بحـث می تـوان به صـورت خیلی مختصـر بیان كرد آن اسـت كـه محیط هـای آناین 

بـرای نظام آموزشـی مـا درعین حال كه یک »مسـئله« اسـت، بخشـی از یک »راه حل« نیز هسـت. 

بـه نظـرم محیـط برخـط بـرای نهضـت آمـوزش منابـع انسـانی و توسـعه انسـانی در ایـران -كه در 

حقیقـت نهضتـی برخاسـته از متـن جامعـه اسـت- در حـال تبدیل شـدن بـه یـک مسـئله اسـت، 

چـرا؟ به عنوان مثـال وسـاطت مفـرط تكنیـک ممكن اسـت موجـب جهان زدایـی و فرهنگ زدایی از 

آمـوزش شـود؛ یعنـی مداخلـه زیـادی اینترنـت و اشـیاء كه واسـطه ارتباط مـا می باشـند، فرهنگ و 

جهـان زندگـی و یادگیـری مـا را مخدوش می كنند. واسـطه هایی كه اگـر نبودند، در هنـگام برگزاری 

كاس هـای درس و یـا كنفرانس هـا و نشسـت ها ماننـد سـال های قبـل در مـكان مشـترک كنـار هم 

حضـور می یافتیـم و در فرصت هـای قبـل و بعـد كاس نیـز در سـالن، در پردیـس، در دفاترمـان و 

در مجامـع حضـوری باهـم صحبـت می كردیـم و درگیـر موضـوع می شـدیم. حـاال ممكن اسـت 

مداخله این اشـیاء و واسـطه ها و حجاب شـدن اشـیاء به حدی برسـد كـه جهان زندگـی یادگیری و 

یاددهـی مـا مخدوش شـود. این بـه معنای جهان زدایی از نظام آموزشـی اسـت. به همیـن موازات، 

غلبـه اشـیاء آموزشـی بـر آدم به جای تعامل انسـان – اشـیاء آموزشـی، ممكن اسـت به انسـان زدایی 

)Dehumanization( از محیـط آموزشـی منجـر شـود و آن طـور كـه داینلو توصیـف می كند، یعنی 

 می گویند تکنولوژی تلگراف 
به انقالب مشروطیت، و 
تکنولوژی نوار کاست به 

انقالب اسالمی ایران دامن 
زد، اکنون چنین به نظر 

می رسد که این اینترنت است 
که می خواهد در نظام آموزشی 

و توسعه سرمایه انسانی ما 
طوفانی به پا کند. گویا اینترنت 

آمده است که در دنیای ما 
ازجمله در نظام آموزشی و در 
فرهنگ دانشگاهی و روابط 

استاد- دانشجو و روابط مدیر 
با دانشگاه یک انقالب ایجاد 

کند و البته تا حدود نیز این 
کار را کرده  است. شاید ما 
به این زودی نمی خواستیم 
صحنه را به نفع حکومت 

اشیاء خالی کنیم، اما کووید1۹ 
ما را وا داشت تا دست های 
خود را به نشانه تسلیم باال 
ببریم و اعالم کنیم که ما 

عقب مانده ایم  و با تحوالت 
زمانه ناهم زمان هستیم. 
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منسـوخ شـدن انسـان. درعین حـال بـه تعبیـر بودریـار مـا در اینترنـت بـا »امـر شـبهه ناک« مواجه 

هسـتیم1. چـرا كـه محیـط الكترونیكـی بـرای مخاطبـان می تواند به غایـت فریبنـده، بازیگوشـانه و 

 بـا وضعیتی مواجه می شـویم 
ً
مصرف گرایانـه باشـد. اگـر در محیـط آنایـن غفلـت بورزیم، عمـا

كـه در آن بااینكـه همه چیـز هسـت امـا هیچ چیـز نیسـت. گاهـی مـن به رغـم برگـزاری وبینارهـای 

متفـاوت، شـركت در انـواع پنل هـا، برگـزاری كاس هـای درس دانشـگاهی و جلسـات دفـاع از 

پایان نامه هـا و ادامـه فعالیت هـای اجتماعـی  در عرصـه عمومـی و تخصصـی به صـورت آنایـن، 

احسـاس می كنـم كـه در ایـن فضـا همه چیـز وجـود دارد. مـن مخاطـب دارم، دانشـجو دارم، بـا 

همـكاران و دانشـجویان گفتگـو می كنـم و پرسـش و پاسـخ نیـز داریـم؛ و درحالی كـه همه چیـز 

هسـت، امـا هم زمـان حـس می كنم كـه گویـا هیچ چیز نیسـت. گویـی وسـاطت وسـایل ارتباطی 

حتـی در مـورد اجتماعـات عملـی ممكن اسـت بـه تفـرق انسـان ها بینجامد.

دانـش ضمنـی هماننـد كاس هـای  تبـادل گـرم  امـكان  آموزشـی،  در محیط هـای مجـازی 

حضـوری وجـود نـدارد و شـاید بتـوان گفـت دشـوار شـده  اسـت. آن طـور كـه مـا در كاس هـای 

 دانش آشـكارمان را به آن ها انتقـال نمی دادیـم، بلكه دانش 
ً
درس در ارتبـاط بـا دانشـجویان، صرفـا

ضمنـی  را هـم مبادلـه می كردیـم. آن دانشـجویی كـه در كاس حاضـر بـود و تجربه هـای شـغلی 

و كاری و دانـش پنهـان مبتنـی بـر تجربـه زیسـته  اش را در كاس درس مطـرح می كـرد، اكنـون بـه 

دلیـل كاهـش تعامـات مسـتقیم بـا یكدیگـر و حجـاب شـدن تكنیک، ایـن امـكان انتقـال دانش 

ضمنـی محدودشـده اسـت. این یک مسـئله جدی هـم از حیـث پداگوژیک وهـم از جهت فرهنگ 

 A.I. Artificial دانشـگاهی و اسـتاد دانشـجویی اسـت. ما در محیط هـای برخط چنانكـه در فیلـم

شـدن  ماشـینی  خطـر  بـا  می شـود،  داده  نشـان   )Steven Spielberg( اسـپیلبرگ   Intelligence

و رباتیزاسـیون آمـوزش روبـرو هسـتیم. ایـن در حالـی اسـت كـه گونـه ای خطـر فرمالیسـم، نظام 

آموزشـی مـا و فرهنـگ دانشـگاهی مـا را تهدید می كند؛ بـه این معنا كـه آموزش ما به یک شـوآف، 

نوعـی الكچـری بـا خصیصـۀ فسـت فودی تبدیـل شـود و دیگـر آن هیجان هایـی كـه در آمـوزش 

حضـوری گـرم وجـود داشـت، بسـان سـابق در آن مـوج نزنـد و امـكان ظرفیت هـای شـناختی و 

اكتشـافی محـدود  شـود. ایـن خطـر وجـود دارد كـه انبوهـه و پرسـه زنی در فضـای آنایـن موجب 

پیدایـش نوعـی »غیاب معنا« شـود و »پرسـه زنی« به جای »سـلوک علمی«، »سـلوک آموزشـی« و 

»تفحـص علم آمـوزی« و حیـات عمیـق و نافـذ فرهنگـی و معنایی بنشـیند؛ یعنی درواقـع غرق در 

اطاعـات شـویم، درحالی كـه به نـدرت بتوانیـم به چیـزی توجـه )Attention( كنیـم. دنیایی كه در 

اطاعـات غرق شـده امـا در آن توجـه چنـدان عمیق در كار نیسـت؛ یعنـی این دنیای غـرق در انبوه 

انفجـار اطاعـات و ازدحـام اطاعـات نمی داند به چـه چیزی »توجه« داشـته باشـد. همچنین در 

ایـن دنیـای غـرق در اطاعـات، پارادوكـس »حضور« و »مشـاركت« وجـود دارد و رؤیـت پذیری 

ناقـص اسـت. در یكـی از كاس هـای دوره دكتـری مـن حـدود 7 دانشـجو حضـور داشـتند؛ ایـن 

دانشـجویان بااینكـه تصویـر خـود را فعـال می كردنـد و گاهـی سـؤالی می پرسـیدند و صحبـت 

می كردنـد امـا بـه معنـای عمیـق فرهنگـی اش رؤیـت پذیـر نبودنـد. درواقـع آن هـا رؤیت پریذیری 

كامـل را احسـاس نمی كردنـد و اقنـاع نمی شـدند. درهرحال این رؤیـت پذیری ناقص هـم یكی از 

مسـائل در محیـط آموزش هـای آناین اسـت.

ــی در  ــاک. )تأمل ــا وهمن ــه: فراســتخواه، مقصــود )1393(. شــبكه های مجــازی؛ رهایی بخــش ی ــد ب ــل بنگری ــرای تفصی 1.  ب

تأثیــر فرهنگــی و اجتماعــی تكنولوژی هــای نویــن( مهــر نامــه، ســال پنجــم، شــماره 36، تیــر 1393، ص 124.

آن دانشجویی که در کالس 
حاضر بود و تجربه های 

شغلی و کاری و دانش پنهان 
مبتنی بر تجربه زیسته  اش 
را در کالس درس مطرح 

می کرد، اکنون به دلیل کاهش 
تعامالت مستقیم با یکدیگر 
و حجاب شدن تکنیک، این 
امکان انتقال دانش ضمنی 
محدودشده است. این یک 

مسئله جدی هم از حیث 
پداگوژیک وهم از جهت 

فرهنگ دانشگاهی و استاد 
دانشجویی است. 
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از سـوی دیگـر در آمـوزش آنایـن، شـكاف دیجیتـال هـم وجـود دارد. بهتریـن دانشـجویان 

مـن بـه دلیـل ضعـف و نبـود زیرسـاخت های اینترنتـی یـا نداشـتن ابزارهـای ارتباطـی دیجیتـال و 

درآمدهـای محـدود خـود و خانـواده ، علی رغم اسـتعدادهای مسـاعدی كه داشـتند، نتوانسـتند در 

كاس هـای درس خاقانـه فعالیـت كننـد و خـوش بدرخشـند تـا آنجـا كه بعضـی از آن هـا مجبور 

بـه حـذف درس هـا شـدند. مسـئله ضعـف زیرسـاخت ها، كمـی پهنـای بانـد، گم شـدن اصالـت 

و نوعـی فرمالیسـم، سـطحی شـدن، كاهـش امنیـت خصوصـی كاربـران و غیـره، ازجمله مسـائل 

فرهنگـی و اجتماعـی آموزش هـای آنایـن اسـت. ازاین روسـت كـه محیط آنایـن و اینترنـت برای 

نظـام آموزشـی منابـع انسـانی مـا ممكن اسـت، مسئله سـاز باشـد.

فضای آموزش الکترونیکی به مثابه بخشی از راه حل
به رغـم آنچـه در وصـف چالـش پـس از دگرگشـت محیـط آموزشـی در فضـای آنایـن بیان شـد، 

بخشـی از راه حـل نیـز در همیـن شـیوه آمـوزش اسـت. پـس بااینكه ایـن محیـط اینترنـت و آناین 

بـرای نظـام آموزشـی مسـئله هایی بـه وجـود مـی آورد، امـا بخشـی از راه حـل را نیـز بایـد در همین 

فضاهـای نویـن ارتباطـی جسـتجو كنیـم. به عنوان مثـال، محیط هـای جدیـد آموزشـی، فرهنـگ و 

ارتباطـات دانشـگاهی را و دسترسـی را تسـهیل می كنند؛ كارایـی را افزایش می دهند؛ توزیع شـدگی 

را بـاال می برنـد؛ بـرای فراگیـران ایجـاد سـهولت می كننـد؛ در ایـن فضـا، كثرت گرایـی فرهنگـی 

وجـود دارد؛ بـرای فراگیـران امـكان مشـاركت پذیری بیشـتری فراهـم می كننـد؛ همچنیـن موجـب 

افزایـش تحـرک اجتماعـی می شـوند؛ سـرعت جابه جایـی ایجـاد می كننـد و مهم تـر این كـه ایـن 

محیط هـای آنایـن درواقـع تازیانه هایـی بـر پیكـره نظـام سـنتی آموزشـی مـا می نوازند تـا از نخبه 

محـوری و معلـم مركـزی عبـور كنند. این اگـر یـک دگرگونی بزرگ فرهنگی نیسـت پس چیسـت؟ 

ایـن نظام هـای جدیـد آنایـن فرصتـی ایجـاد می كننـد تـا نخبـگان كوچـک آموزشـی و معمولـی 

مـا بیشـتر ظاهـر و دیـده شـوند. همچنیـن این نظام هـای جدیـد، هالـه زدایـی از نظام آموزشـی را 

ممكـن و میسـر می سـازند؛ یعنـی آموزشـگر فضـای الكترونیكـی آن چنان كـه اسـتاد سـنتی، دور 

خـودش هالـه ای داشـت، دیگـر هالـه ای نـدارد. ایـن یعنی یک دگرگشـت بـزرگ در فرهنگ اسـتاد 

و دانشـجو. دیگـر بـا نگاه هـا و عادتواره هـای قبلـی نمی شـود در دانشـگاه درس داد و مدیریـت كرد 

و فرهنـگ داشـت. فضـای اینترنـت، بسـیاری از محدودیت هـا را از بیـن می بـرد  و سـپهر فرهنـگ 

ازجملـه فرهنـگ آموزشـی مـا را آزادسـازی می كند. ممكن اسـت از طریـق پرتاب شـدن به محیط 

اینترنـت بـه ناگزیـر به نوعـی آزاد سـازی در فرهنـگ آموزشـی تـن دهیـم، یعنـی ایماژها افقی شـود 

و كاس  درس دیگـر آن كاس عمـودی اسـتاد بـه چند دانشـجو نباشـد، بلكـه تمركززدایی شـود و 

سلسـله مراتب بـه شـبكه تحـول و تحـرک افزایـش پیـدا كنـد. همچنیـن ممكن اسـت درجـه آزادی 

انسـان بیشـتر شـود كـه در چـه موقـع، در چـه زمانـی، در چـه مكانـی، )در خانـه، محـل كار، در 

پـارک( و بـه چـه وسـیله ای )گوشـی، لپ تـاپ  و در كامپیوتـر( از مباحـث جـاری در كاس هـا در 

فضـای مجازی اسـتفاده كنند. ممكن اسـت نوعـی دموكراتیزم فرهنگـی در نظام آموزشـی ما ایجاد 

شـود. همین طـور دسترسـی در تعمیـم و توزیـع بیشـتر خواهـد شـد. ممكـن اسـت در محیط های 

آنایـن آموزشـی، اسـتعدادهای جدیـد پیـدا شـود كـه نظـام آموزشـی مـا را به جـای این كـه یـک 

نظـام آموزشـی آریسـتوكراتیک و فرهنـگ نخبه گرایـی داشـته باشـد، عام  گـرا و دموكراتیک تـر كنـد. 

مهم تـر از همـه در نظـام آموزشـی آنایـن، مسـئولیت و حقـوق اهمیـت بیشـتری پیـدا می كننـد، 

چـون شـفافیت و پاسـخگویی اجتماعی بیشـتر اسـت و همه دسترسـی دارنـد و می تواننـد ببینند و 

در آموزش آنالین، شکاف 
دیجیتال هم وجود دارد. 
بهترین دانشجویان من 

به دلیل ضعف و نبود 
زیرساخت های اینترنتی یا 
نداشتن ابزارهای ارتباطی 

دیجیتال و درآمدهای محدود 
خود و خانواده ، علی رغم 
استعدادهای مساعدی 

که داشتند، نتوانستند در 
کالس های درس خالقانه 

فعالیت کنند و خوش بدرخشند 
تا آنجا که بعضی از آن ها 

مجبور به حذف درس ها شدند. 
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ضعف هـا را یادداشـت بگذارنـد. در ایـن نظام آموزشـی یـک نوع ارزیابـی 360 درجـه امكان پذیر 

و جایگزیـن ارزیابی هـای محـدود بـه چهاردیـواری كاس هایـی كـه تعـداد دانشـجویانش از 20 

نفـر بیشـتر نبـود، می شـود. درهرحـال در ایـن فضـای آموزشـی جدیـد، گونـه ای رؤیـت پذیری و 

مسـئولیت پذیری بیشـتر وجـود دارد.

در هـر حـال اینترنـت و كوویـد 19 همدسـت شـدند تـا به ما یـادآور شـوند كه جای مسـئله ها 

و راه حل هـا می توانـد به سـادگی عـوض شـوند. در پـس همین مسـائل، راه حل هـا نیز وجـود دارند. 

در عین حـال بایـد متوجـه و مراقـب باشـیم كـه همیـن راه حل هـا، می تواننـد مسـئله های تـازه ای به 

وجـود بیاورنـد. جـای مسـئله ها و راه حل هـا می تواننـد به راحتـی عـوض شـوند. باید بدانیـم كه هر 

مسـئله ای می توانـد آبسـتن فرصت هـا و راه حل هایـی باشـد و بدانیم كه هـر راه حلی خـود می تواند 

آغـاز مسـئله ای تازه  باشـد. ایـن همان درک پیچیده ای اسـت كـه ما برای فهـم آینده نظـام آموزش و 

 
ً
فرهنـگ دانشـگاهی بـه آن نیـاز داریم. دانشـگاه نبایـد به محیـط آناین به عنـوان یک محیـط صرفا

فنـی و خنثـی نـگاه كنـد. ایـن محیـط آنایـن فقـط خصیصه های فنـی نـدارد، بلكـه خصیصه های 

فرهنگـی، متافیزیكـی و فلسـفی نیـز دارد. در این محیط مجـازی و از راه دور، هم شـاهد ظرفیت ها 

و پتانسـیل ها هسـتیم و هـم بـا محدودیت ها مواجه هسـتیم. بـه  هر حـال، نه تنها باید بـا این محیط 

كاركنیـم بلكـه بایـد آن را عمیق تـر فهـم و تحلیل كنیم. دانشـگاه و دانشـگاهیان الزم اسـت، ضمن 

 آن را نقادی 
ً
 در آن درنـگ كنند و بلكـه باید عمیقـا

ً
آنكـه از محیـط آنایـن اسـتفاده می كننـد، عمیقا

هـم بكننـد. مـا همچنـان بیـش از توسـعه ابزارهـا، بـه توسـعه انسـان ها و محیط هـای انسـانی نیاز 

داریـم. مـا در محیط هـای آنایـن همچنان بـه محیط هـای فرهیختگـی و انسـان های »فرهیخته« و 

»تربیت یافتـه« نیـاز داریـم كـه بتواننـد در ایـن محیـط فقط »كاربـر« نباشـند بلكه »اندیشـه ورز« و 

»اهـل تأمـل« و »تعمـق« و »مسـئولیت پذیر« نیز باشـند و معنا بخشـی بكنند.

دانشگاه و دانشگاهیان الزم 
است، ضمن آنکه از محیط 

آنالین استفاده می کنند، 
 در آن درنگ کنند و 

ً
عمیقا

 آن را نقادی 
ً
بلکه باید عمیقا

هم بکنند. ما همچنان بیش 
از توسعه ابزارها، به توسعه 

انسان ها و محیط های انسانی 
نیاز داریم. ما در محیط های 

آنالین همچنان به محیط های 
فرهیختگی و انسان های 

»فرهیخته« و »تربیت یافته« 
نیاز داریم که بتوانند در 
این محیط فقط »کاربر« 

نباشند بلکه »اندیشه ورز« 
و »اهل تأمل« و »تعمق« و 

»مسئولیت پذیر« نیز باشند و 
معنا بخشی بکنند.



کرونا و ما

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان  ▪

▪  said_binayemotlagh@itd.ui.ac.ir

كرونا، و هر پدیده دیگری كه به آن می ماند، دو روی دارد: یكی همان روی بیماری است كه پزشكان به آن می پردازند؛ دو دیگر، هشدار 

و تذكری است به فقر وجودی انسان، بویژه از آن روی كه خود را " ارباب و مالک هستی" می پندارد. اما چنان كه می بینیم قدرتمند ترین ها 

در برابر این "ناچیز" به زانو در آمده اند. در اینجا با روی دوم این پدیده، كه روی حقیقی) متافیزیكی( آنست، كاری نداریم. شیوه درمان 

و مقابله با آن نیز كار ما نیست، كه درمان در توان درمانگران است و مدیریت آن نیز با نهادهای دولتی دست اندركار. تنها تبعات آن 

مورد نظر ماست. از آن میان نیز صرفا آنچه با آموزش، یعنی مجازی شدن آن نسبتی دارد. چه آن كه ما اكنون دچار این یكی هستیم و 

باید برای آن چاره ای بیندیشیم. 

  كرونا پدیده ای مدرن است و چون هر پدیده مدرن جهانی، نژاد و ملیت نمی شناسد، بلكه در نسبت با آن، همه برابرند: رومی 

و زنگی، آسیائی و فرنگی. شگفت این كه كرونا، هر چند چون "حرامی" به ما زد، با این همه ما را با این واقعیت انكارناپذیر روبرو 

ساخت كه مدرنیته، از روی سرشت جهانی است، اگر چه در غرب پدیدار گشته است، وگرنه پای از مرزهای خود فراتر نمی گذاشت. 

درواقع، پدیده مدرنیته به همان میزان نسبت به فرهنگ پیشین غرب بیگانه است كه با فرهنگ های پیشامدرن دیگر1 و از آن میان با 

فرهنگ ایرانی- اسامی. با این  همه، نه غربی از آن گریز دارد و نه شرقی. در نسبت با آن، ما در كنار هم ایستاده ایم، نه در مقابل هم. 

1. كلیســای نتــردام (Notre Dame) كــه بــه تازگــی در آتــش ســوخت، بســی بیــش از بــرج ایفــل، كــه اثــری مــدرن اســت، نمــودار ژنــی و نبــوغ قــوم فرانسویســت. 
مشــابه بــرج ایفــل را همــه جــا می تــوان یافــت؛ از جملــه بــرج میــاد خودمــان. لــذا نمــی توانــد نمــودار نبــوع قــوم خاصــی باشــد .از ایــن نظــر بــرج ایفــل بــا نتــردام 

قیــاس پذیــر نیســت؛ یــا بهمــان انــدازه بــا آن قیــاس پذیــر اســت كــه ســاختمان جهــان نمــا بــا نقــش جهــان!

سعید بینای مطلق  ▪
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چه آن كه ما نیز كشتی شكستگان مدرنیته ایم. به نظر نویسنده، در ارزیابی درست و بخردانه مدرنیته 

و تبعات آن، و در اینجا مسئله كرونا و چاره اندیشی برای مقابله با آن، نباید این واقعیت را از نظر 

دور داشت. می ماند درایت و هوشیاری ملت ها در رویاروی شدن با این پدیده چالش ناگزیر. این 

به آن می توان توان خود را سنجید: چه توان تدبیر و مهاركردن  رویاروئی، بخود، سنجه  ایست كه 

پاندمی، چه توان بدور داشتن آموزش، تا بشود از گزند آن مفری یافت. پس چنین بپرسیم كه:

- با مجازی شدن آموزش چگونه كنار آییم؟

- می توان از" ظرفیت های نوپدید كنش فرهنگی در فضاهای مجازی دانشگاهی و دانشجویی" 

سخن گفت؟

- " شكل گیری اجتماع های علمی و فرهنگی دانشگاهی و دانشجویی در فضای مجازی" شدنی 

و ممكن است؟ 

   بی گمان، آموزش حضوری بدیل و جایگزینی برابر و همسنگ خود ندارد. شاید در آینده ای 

نه چندان نزدیک بتوانیم از نو به آموزش و گفتگوی چهره به چهره باز گردیم. با این همه، اكنون تنها 

فضای در  دسترس برای آموزش و گفتگو و تعامل فرهنگی، فضای مجازی است. پس ناگزیریم از 

ناخواسته چه دریچه ای  ناخوشایند و  این پدیده  ببینیم در پس  و   1 "این ضرورت فضیلتی بسازیم" 

می توان به روی آموزش و گفتگو گشود. در واقع، كرونا سبب گردید تا به این امكان، یعنی فضای 

مجازی، بیشتر پی ببریم و به آن، چون وسیله ای برای آموزش و گفتگو، روی آوریم و آنرا بكار گیریم.

دارد.  دولتمردان ضرورت  و  دانش آموزان  دانشجویان،  آموزگاران،  همیاری  نیز  كار  این  برای    

نباید  كار مسئوالن گسترش این فضا و فراهم آوردن امكان بكارگیری بهینه آن است. برای همین، 

انجام  با  كه  ورزند  اصرار  پندار  این  در  بویژه  و  بگرایند،  دیگری  نظر  و  رای  به  زمان  هر  مسئوالن 

واكسیناسیون می توان یكباره در كاس ها را گشود2. وانگهی به رفت و آمد، گردهم آمدن و اسكان و 

جای دادن دانشجویان نیز باید اندیشید. در اینجا طرح ضربتی بكار نمی آید مگر آنكه ضربتی باشد 

بر پیكر آموزش و جان مردم3. پس فعا ما می مانیم و فضای مجازی و باید چنان كنیم كه این عدو 

سبب خیر شود!

1. faire de nécessité vertu—to make virtue of necessity
2. نه تنها واكسیناسیون مصونیت تام و تمام بدنبال ندارد، در نسبت با آن هنوز اندر خم یک كوچه ایم. 

3. طــرح ضربتــی تنهــا در كار واكسیناســیون بــكار می آیــد. بنابریــن بایــد از شــتابزدگی دوری جســت و، بعكس، واكسیناســیون 
ــد گرفت.  را بج

 کرونا پدیده ای مدرن است و 
چون هر پدیده مدرن جهانی، 
نژاد و ملیت نمی شناسد، بلکه 
در نسبت با آن، همه برابرند: 

رومی و زنگی، آسیائی و 
فرنگی. شگفت این که کرونا، 

هر چند چون "حرامی" به ما زد، 
با این همه ما را با این واقعیت 
انکارناپذیر روبرو ساخت که 

مدرنیته، از روی سرشت 
جهانی است، اگر چه در غرب 

پدیدار گشته است، وگرنه 
پای از مرزهای خود فراتر 

نمی گذاشت. 
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    از این  منظر كه بنگریم، فضای مجازی می تواند بستری، به نسبت زایا برای گفتگو و آموزش 

فراهم آورد. فضای مجازی حتی می تواند بگونه ای امكان دسترسی دانشجو و آموزگار به  یكدیگر را 

افزایش دهد: از طریق فضای مجازی می توان، بی نیاز از جابجا شدن، به سراسر كشور و فراتر از 

آن دسترسی یافت. كاسته شدن حركت به  دنبال غیرحضوری شدن، گونه  دیگری از تحرک به دنبال 

آورد. به  این ترتیب دانشجویان و عاقمندان بیشتری می توانند، برای مثال، در جلسه های متن خوانی 

شركت كنند. افزون بر  این، می توان چندان به ساعات رسمی تدریس وابسته نبود و اگر نیاز باشد، در 

فرصت های دیگری كاس درس را برگزار كرد.

شاید مشكل اساسی این باشد كه در آموزش مجازی نیروی بینائی چندان بكار نمی آید. دیگر 

حركات و سكنات و واكنش هائی كه در آموزش حضوری و روی  در  روی به یاری گفتار می آیند، 

و به بیان مطلب پویائی و روشنائی بیشتری می بخشند، با غیرحضوری شدن آموزش یكباره به كنار 

می روند. بدینسان از آنجا كه تنها توان گویایی، در كار و فعال خواهد بود، باید گفتار به گونه ای نظم 

و سامان یابد كه، تا بشود، كمبود دیدار جبران شود. این خود، پویایی و شوق بیشتری از آموزگار 

می طلبد. وی باید بكوشد نیروی سخن را چنان بكار گیرد كه بتواند به شنوندگان، كه در آن سوی این 

پرده بگوش می باشند، نزدیک شود. این نیز ناممكن نیست. در واقع ما در وضعیتی همانند گویندگان 

رادیو و یا بازیگرانی قرار گرفته ایم كه در فضای مجازی نقش می آفرینند. برخاف تآتر، كه در آن 

بازیگری حضوری صورت می پذیرد و ارتباط بیواسطه انجام می شود. بنابرین، ما پیش از این نیز 

ارتباط غیر حضوری را ، هرچند نه به این گستردگی، تجربه كرده ایم.

این همه سبب می شود به اهمیت سخن بیشتر پی ببریم: آموزش حضوری نیز بی گفتار شدنی 

نیست. بی گمان حضور بخود می تواند آموزنده و رهائی بخش باشد. گفته می شود كه "...بوداها نه 

پویایی  به كنار،  واقعیت  این  نیز رستگار می كنند".  زیباییشان  توسط  بلكه  تعلیماتشان،  توسط  فقط 

گفتار را نمی توان نادیده گرفت1. انكار نیز نمی توان كرد كه كرونا و تبعات آن در عرصه آموزش بر 

پویا ئی آن افزوده است. پس، باز بگوئیم، از گریز ناپذیر، فضلیتی باید ساخت و ، دست كم، از اعتبار 

سخن نكاست. بعكس آنرا تا بتوان، چنان كه باید و شاید بكار گرفت و این شدنی است.

تجربه های شخصی، طی سال گذشته، نشان می دهد كه تعامل از رهگذر كام میان آموزگار 

مشاركت  و  همكاری  بی گمان،  نیست.  ناممكن  دكترا،  و  ارشد  مقاطع  در  بویزه  دانشجویان،  و 

و  بعاوه، می توان گهگاه جلسه های گفتگو  آموزش مؤثرند.  و موفقیت  نیز در كارآئی  دانشجویان 

پرسش  و  پاسخ حضوری، هر بار با گروهی از دانشجویان برگزار كرد. با این كار می توان، از خاء 

ناشی از غیرحضوری شدن آموزش كمی كاست.

آرام شدن نسبی وضعیت  و  تا رام شدن كرونا  را،  آنیم كه فضای مجازی  از  ناگزیر  نتیجه،  در 

كنونی، بكار و در اختیار خود بگیریم. اكنون، آموزش و "كنشگری فرهنگی"، چه دانشگاهی، چه 

و  دانشگاهی  "فرهنگی  گردهمایی های  برگزاری  می شود.  میسر  طریق  این  از  اساسأ  دانشجوئی، 

دانشجوئی" نیز در فضای مجازی ممكن به نظر می رسد. نویسنده تاكنون در دو همایش، در فضای 

مجازی شركت كرده است. اگر این "بدی" را مطلق نینگاریم2، نمی توان نادیده انگاشت كه فضای 

مجازی، به گونه ای، موجب آسان  شدن شركت در همایش ها و نیز همكاری با گروه های آموزشی 

جوش  و  جنب  آموزش،  شدن  حضوری  غیر  بواسطه  دانشگاه،  فضای  هرچند  است.  شده  دیگر 

همیشگی خود را ندارد، اما می توان از پویایی دیگری در زمینه آموزش یاد كرد. به دیگر سخن، باید 

1. حضور، بعكس، ایستا ست . 
2. اگر بگوئیم كرونا ، بلحاظ چیستی و پیام آن، پدیده ای مثبت است، سخنی به گزاف نگفته ایم.  

فضای مجازی می تواند 
بستری، به نسبت زایا برای 

گفتگو و آموزش فراهم آورد. 
فضای مجازی حتی می تواند 

بگونه ای امکان دسترسی 
دانشجو و آموزگار به  یکدیگر 

را افزایش دهد: از طریق 
فضای مجازی می توان، بی 

نیاز از جابجا شدن، به سراسر 
کشور و فراتر از آن دسترسی 
یافت. کاسته شدن حرکت به 

 دنبال غیرحضوری شدن، گونه  
دیگری از تحرک به دنبال آورد. 

به  این ترتیب دانشجویان و 
عالقمندان بیشتری می توانند، 

برای مثال، در جلسه های 
متن خوانی شرکت کنند.
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به این دل خوش داشت و گفت كه اكنون، هر كجا كاس مجازی برپاست، در منزل یا مكان های 

دیگر، دانشگاه كوچكی شكل می گیرد. دانشگاهی دیگر كه دیگر » یكجا نشین« نیست: در قرون 

وسطی،Universitas  به جایی گفته می شد كه استادی و شاگردانی گرد هم می آمدند1.     

از تفاوت ها كه بگذریم، غیر حضوری شدن امكان همانندی، هر چند مجازی را فراهم آورده 

"حضور  از  همه  این  با  حضر.  یا  سفر  در  آمد،  هم  گرد  می توان  كجا  هر  كمابیش  اكنون،  است: 

فیزیكی" دانشگاه نباید غفلت ورزید. بلكه چاره ای باید اندیشید تا بالكل از تكاپو نیفتد. اگر كرونا 

ما را به این چالش فرا نمی خواند، دنیای مدرن به اقتضای طبیعت خود غیرحضوری شدن را چون 

با ما خواهد  به ما تحمیل می كرد. به   هر حال، اگر بپذیریم كه كرونا سال ها  ضرورتی گریز ناپذیر 

بود، هر اقدامی در نسبت با آن باید بهمان میزان جدی و سنجیده باشد، كه پاندمی دیرپا و خطرناک 

است.

  

   

1. ظاهرا این رسم برگرفته و ملهم از شیوه آموزش مرسوم در حوزه های علمیه قدیم خودمان بوده است.  

غیر حضوری شدن امکان 
همانندی، هر چند مجازی را 
فراهم آورده است: اکنون، 

کمابیش هر کجا می توان گرد 
هم آمد، در سفر یا حضر. با 
این همه از "حضور فیزیکی" 
دانشگاه نباید غفلت ورزید. 
بلکه چاره ای باید اندیشید 
تا بالکل از تکاپو نیفتد. اگر 

کرونا ما را به این چالش فرا 
نمی خواند، دنیای مدرن 
به اقتضای طبیعت خود 

غیرحضوری شدن را چون 
ضرورتی گریز ناپذیر به ما 

تحمیل می کرد. 



 جهش پارادایمی آموزش از معمول به معکوس 

دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران و سردبیر فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی  ▪

▪ fzbayat@gmail.com

توسـعه روزافـزون و شـتابناک فناوری  هـای نویـن ارتباطـی و اطاعاتـی در كنـار عواملـی چـون تبدیـل جامعـه صنعتـی بـه جامعـه 

اطاعاتـی، تغییـر در نیازهـای نسـل جدیـد جامعـه و اهمیـت نقـش منابـع انسـانی، تغییـر پارادایم  هـا و گسـترش  نسـل  های جدیـد 

فناوری  هـای نوظهـور، تأثیـر شـگرفی بـر آمـوزش و پژوهش داشـته  اند. در این   میان »رسـانه  ای شـدن« یكـی از مهمتریـن فرایندهای 

شـكل  دهی بـه زندگـی اجتماعـی امـروز اسـت. در جهان رسـانه  ای شـده، رسـانه فقـط ابـزار فناوری نیسـت؛ بلكـه فرهنـگ، زبان و 

محیطـی اسـت كـه در آن زندگـی می كنیـم. در جهـان رسـانه  ای شـده؛ كار و تجـارت، تفریـح و فراغـت، آمـوزش و پژوهـش و حتی 

دوسـتی، عشـق و تشـكیل خانـواده در بسـتر رسـانه  ها شـكل می گیـرد و جریـان پیـدا می كنـد.

 در چنیـن دنیایـی بیـش از هـر زمـان دیگری »آموزش رسـانه  ای« شـده و از حصار تنگ و محدود دانشـگاه و مدرسـه، و كاس و 

كتـاب فراتـر رفتـه اسـت. از چنیـن منظـری، اهمیـت نقـش و جایگاه رسـانه  های نویـن در آموزش صد  چندان شـده اسـت. ایـن امر، 

نظام  هـای آموزشـی و پژوهشـی را بـه تغییـر و اصاح سیسـتم آموزشـی گذشـته وا مـی دارد و ناگریز از تـاش برای اتخاذ سیاسـت  ها 

و اسـتراتژی  هایی همسـو بـا تحـوالت فناورانـه و بهره  گیـری از فناوری  هـا، روش  هـا و پلتفرم  هـای نویـن در امـر آمـوزش و یادگیـری 

می كنـد. در چنیـن شـرایطی نظام  هـای آموزشـی بـر   خاف گذشـته از اتـكا تـام و تمام بـه كتـاب، كاس درس و حتی اسـتاد و معلم 

به  عنـوان مهمتریـن اضـاع، منابـع و محیـط آموزشـی عبـور كـرده و بـر مجموعـه ای از رسـانه  های مختلـف به  عنـوان بسـته یادگیری 

می  كنند.  كیـد  تأ

فریبرز بیات  ▪
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در فضای دیجیتال، سـبک آموزش   كه در الگوی كاسـیک بر سـه  گانه اسـتاد و معلم، دانش آموز 

و دانشـجو و كتـاب اسـتوار بـوده اسـت در هـم می  شـكند و همـه عناصـر معطـوف بـه یادگیـری از 

جملـه تولیـد و مصـرف محتـوا در فضایـی از تعامـل و تبـادل و بـه اشـتراک  گذاری دانـش و تجربـه 

شـكل می گیـرد و گسـترش می  یابـد. در ایـن چارچوب آمـوزش دیجیتال  كـه تركیبی از آمـوز برخط، 

یادگیـری الكترونیكـی و یادگیـری تركیبـی اسـت، عـاوه بر تحـول در محیـط و روش آموزش، سـایر 

پارامتر  هـا را نیـز دگرگـون می كنـد. تصـور بسـیط و اولیـه این بـود كه آمـوزش آناین فقط تغییر بسـتر 

آمـوزش از فضـای فیزیكـی به فضای مجازی اسـت. این در  حالی اسـت كه آموزش آنایـن، اهداف، 

محتـوا، روش  هـای تدریـس و ارزیابی، نوع ارتباط اسـتاد و معلم با دانشـجو و دانش آمـوز و بالعكس، 

مدیریـت و برنامه ریـزی و نـوع و جهـت سـرمایه  گذاری آموزشـی را بـه   نحـو بنیـادی تغییـر می دهد، 

بنابرایـن مـا با گونـه  ای انتقـال و دگرگونی اساسـی در آموزش مواجه هسـتیم. 

1- جهش پارادیمی آموزش
بـا توسـعه فناوری  هـای نویـن و چرخـش تكنولوژیـک، یـک جهـش پارادایمـی در آمـوزش اتفـاق 

افتـاده اسـت. بـا ایـن وجـود برخـی از سیاسـت  گذاران آموزشـی هنـوز جهـش به  طـرف آمـوزش 

مجـازی را نمی  پذیرنـد و آن را حاشـیه  ای و حداكثـر مكمـل و ثانـوی تلقـی می  كنند. ایـن در حالی 

اسـت كـه در شـرایط فعلـی محیـط مجـازی به محیـط اصلـی آمـوزش  تبدیل شـده اسـت. مكان 

آمـوزش چند  مركـزی و حتـی بی  مركـز گشـته و زمـان آموزش منعطف و سـیال شـده اسـت. در این 

مسـیر اسـت كـه محیط یادگیری شـبكه  ای و فنـاوری و تكنیک مخلـوق آموزش، اكنـون خود خالق 

نوعـی نظـام آموزشـی شـده اسـت. از جملـه مسـائل قابـل توجه در ایـن مسـیر متحول می تـوان به 

مـوارد زیر اشـاره كرد:

-  فناوری  هـای نوظهـور نظام  هـای آموزشـی متمركـز را می  شـكند و از مدرسـه، معلم و اسـتاد 

مركزیت  زدایـی می كنـد؛

كادمـی را دموكراتیـک و پاسـخگو و در عین  حـال  - فناوری  هـای نویـن آموزشـی، علـم و آ

بـرای همـه دسـترس  پذیر و همگانـی و عادالنـه می كنـد و بـه نخبه  گرایـی، اشـرافیت و خاص  گرایی 

آموزشـی پایـان می دهـد؛

-  در رونـد تحـول فنـاوری آموزشـی، متن  هـا بـه نفـع ابـر   متن  هـا، اپ  هـا و اپلیكیشـن  های 

می  كننـد؛ عقب  نشـینی  آموزشـی 

- همـكاری و تعامـل معلمان، اسـتادان و پژوهشـگران در سـایه گسـترش فنـاوری اطاعات و 

ارتباطـات، بسـط می  یابد؛

- در چنیـن پارادایمـی آمـوزش و پژوهـش جهانـی اسـت و بـه همیـن دلیـل همكاری  هـای 

می  طلبـد. را  بین  المللـی 

2- تغییر مسائل آموزش 
  محیـط مجـازی آموزش در عین نقش گره  گشـا و كاركردهای مفید و مؤثر آن، مسـائل و مشـكاتی 

را نیـز به  دنبال دارد: 

ـ  محیـط مجـازی آمـوزش و رسـانه  ها، تجربـه انسـانی را از واقعیـت دگرگـون می كنـد و از 

برخـورد بـی واسـطه بـا آن بازمـی دارد و او را بـه برداشـتی ثانویـه از واقعیـت می  رسـاند. چیـزی 

كـه بودریـار، آن را » جایگزیـن نمـودن واقعیـت بـا نشـانه  هایی از واقعیـت« می  نامـد. بـه عبـارت 

»رسانه  ای شدن« یکی 
از مهمترین فرایندهای 

شکل  دهی به زندگی اجتماعی 
امروز است. در جهان 

رسانه  ای شده، رسانه فقط 
ابزار فناوری نیست؛ بلکه 

فرهنگ، زبان و محیطی است 
که در آن زندگی می کنیم. در 

جهان رسانه  ای شده؛ کار 
و تجارت، تفریح و فراغت، 
آموزش و پژوهش و حتی 
دوستی، عشق و تشکیل 
خانواده در بستر رسانه  ها 

شکل می گیرد و جریان پیدا 
می کند. در چنین دنیایی بیش 
از هر زمان دیگری »آموزش 
رسانه  ای« شده و از حصار 
تنگ و محدود دانشگاه و 

مدرسه، و کالس و کتاب فراتر 
رفته است.
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روشـن  تر، مـا بـا نشـانه  ها یـا نمادهایـی از واقعیـت سـر  و  كار داریـم و بـه جـای آن، نشـانه  ها و 

سـمبل  ها را می بینیم.»واقعیـت مجـازی« یكـی از اصطاحاتـی اسـت كـه ضمـن بازتـاب چنیـن 

وضعیتـی، بـر واقعیتـی داللـت دارد كـه ممكـن اسـت چنـد الیـه یا بـه اشـكال مختلف باشـد. در 

روزگار مـا فرهنـگ به  گونـه  ای فزاینده وانمودگر شـده اسـت. بـه بیان  دیگـر، فرهنگ امروزی شـامل 

واقعیاتـی سـاختگی اسـت كـه از آنچـه كـه بـه آن اشـاره می كنـد، واقعی  ترنـد؛

ـ  مسـاله دیگـر شـكل  گیری هویـت مضاعـف مجـازی دانشـجو، اسـتاد و دانشـگاه اسـت. 

هویـت مجـازی بـه ایـن معنـا كـه اسـتاد و دانشـجو و دانشـگاه در محیـط مجـازی توانایـی این را 

دارنـد كـه از میـان تمامی ویژگی های شـخصیتی خـود، آنچـه را كه دوسـت دارند یا«خـوِد آرمانی 

و مطلـوب« را بـه نمایـش بگذارنـد. در فضـای مجـازی انتخـاب اسـم و تصویـر پروفایـل، حلقـه  

دوسـتان و مهم تـر از همـه بازنمایـی از خـود، بـدون هیچ گونـه نظـارت اجتماعـی و بـه   صـورت 

آزادانـه و دلبخواهـی انجـام می شـود. ایـن شـكل از آزادی انتخـاب، نتیجـه  نوعی از هم گسسـتگی 

روابـط در فضـای مجـازی اسـت. از ایـن  رو، می تـوان اذعا داشـت كه هویـت در فضـای مجازی، 

هویتـی یكپارچـه و دربرگیرنـده  تمـام ویژگی هـای فـرد نیسـت، بلكـه هویتـی چندگانه اسـت؛

ـ  رواج شـبه علم یكـی دیگـر از مسـائل محیط مجازی آموزش اسـت. در فضای مجـازی بازار 

اطاعـات علمـی رونـق دارد و بـه همیـن دلیـل جعـل علـم نیـز در قالـب شـبه  علم به میـدان آمده 

اسـت. نهادهـای شـبه علمی شـكل گرفته انـد كـه بـا سـهل انگاری، اطاعـات نادقیق بـه مخاطبان 

خـود عرضـه می كنند؛

ـ  محیـط آمـوزش آنایـن امكان تشـكیل اجتمـاع یادگیـری را فراهـم نمی كند و با تبدیـل آن به 

شـبه اجتمـاع، امـكان تبـادل گـرم پیـام را از میـان می  بـرد و آمـوزش ضمنـی و تعامـات عاطفی و 

گـرم اسـیر تكنیک می شـود؛

ـ  محیـط آمـوزش آنایـن خطـر غـرق شـدن در انبـوه اطاعـات پراكنـده را به  دنبـال دارد كـه 

نتیجـه آن سـردرگمی و عـدم درک و دریافـت معنـی از سـوی فراگیـران و مخاطبان اسـت، به نحوی 

كـه نمـی داننـد به چـه چیز بایـد توجه داشـته باشـند؛

محیـط مجـازی خطـر فرمالیـزم آموزشـی را تشـدید می كنـد و آمـوزش تبدیـل بـه نمایـش و 

می شـود؛ شـواف 

ـ  آمـوزش آنایـن بـا تولیـد حجـم انبـوه اطاعـات پراكنده باعـث نوعـی اشـباع كاذب در بین 

فراگیـران می شـود؛

ـ  یكـی از مهم تریـن موانـع پیش روی اسـتادان و معلمـان در تغییـر روش آموزش متـداول به روش 

وارونـه، معكـوس كـردن نـگاه خـود به آموزش اسـت. زیرا در شـیوه سـنتی اسـتاد و دانشـجو به سـبک 

آموزشـی سـنتی خـو گرفته اند و آن را مناسـب می داننـد. البته در تمام جوامع، نسـبت بـه تغییر مقاومت 

وجـود دارد و وارونـه كـردن كاس نیـز از این امر مسـتثنا نیسـت. قبل از هـر چیز، اسـتادان باید طراحی 

آموزشـی خـود را وارونـه كـرده و جای تدریس مسـتقیم و انجـام فعالیت را جابـه جا كنند؛

ـ  غفلـت از تغییر گفتمان آموزشـی در دنیـای جدید. عواملی مانند شـتاب زدگی و  بی تجربگی 

اسـتادان و مربیـان، فقـدان مهارت هـای الزم، فقـدان منابـع آموزشـی تعاملـی و منطبق بـا نیازها و 

وضعیـت جدیـد، موجـب شـده اسـت كه جریـان آمـوزش در  جامعـه ما و جوامع مشـابه بـا نوعی 

اختـال و ناكارآمـدی مضاعف دسـت و پنجه نـرم كند.

با توسعه فناوری  های نوین 
و چرخش تکنولوژیک، یک 

جهش پارادایمی در آموزش 
اتفاق افتاده است. با این 

وجود برخی از سیاست  گذاران 
آموزشی هنوز جهش به  طرف 
آموزش مجازی را نمی  پذیرند 
و آن را حاشیه  ای و حداکثر 

مکمل و ثانوی تلقی می  کنند. 
این در حالی است که در 

شرایط فعلی محیط مجازی به 
محیط اصلی آموزش  تبدیل 
شده است. مکان آموزش 
چند  مرکزی و حتی بی  مرکز 

گشته و زمان آموزش منعطف 
و سیال شده است. 
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3- توسعه زیرساخت های آموزش 
از نظـر توسـعه زیرسـاخت ها  فضـای مجـازی و فناوری  هـای نویـن اتخـاذ سیاسـت  های زیـر را 

ناگزیـر كرده اسـت:

ـ  گسـترش نسـل دوم شـبكه جهانـی اینترنـت بایـد بطـور جـدی در دسـتوركار نظـام هـای 

اجتماعـی قـرار گیـرد؛

ـ  افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت ضرورتی غیر قابل انكار و اجتناب   ناپذیر است؛

ـ  فناوری هوش مصنوعی، به تحول اساسی در توسعه دانش می  انجامد؛ 

ـ  بكارگیری فناوری باكچین در آموزش و یادگیری در دستور كار جدی نظام های آموزشی است؛

ـ  گسـترش رایانـش ابـری و دسترسـی بـه كان داده هـا راهبـرد اصلـی نظام  هـای ارتباطـی و 

آموزشـی اسـت؛

ـ  انباشـت و اشـتراک داده هـای كان در بانک هـای اطاعاتـی مجـازی سـهولت و سـرعت 

گـردش اطاعـات را غیـر قابـل تصـور كـرده اسـت؛ 

ـ  در شـرایط جدیـد، جهـت سـرمایه  گذاری مراكز و نهادهای آموزشـی باید از سـاخت فضای 

فیزیكـی بـه سـمت تدارک زیـر سـاخت های دیجیتال تغییـر یابد و متحول شـود؛

ـ  توسـعه، ارتقا و روزآمدسـازی سـواد رسـانه  ای و دانش دیجیتال معلمان، اسـتادان، مدرسان، 

مدیـران و برنامه  ریـزان و كارشناسـان آموزشـی، بایـد به  عنوان یک برنامه مسـتمر و پیوسـته هر سـال 

در دسـتور كار جدی مراكز آموزشـی قـرار گیرد. 

4- تحول سازمان و مدیریت آموزش 
  تحـول دیجیتـال، سـازمان و مدیریـت آموزشـی را بیـش از پیـش دسـتخوش دگرگونـی و تحـول 

كـرده اسـت و نوعـی متفـاوت از سـازمان و مدیریـت را طلـب می كنـد كـه برخـی از مقتضیـات و 

ضرورت  هـای آن بدیـن قـرار اسـت :  

-  مدیریـت آموزشـی بایـد محیـط مجازی و شـبكه  ای را محیـط اصلی آموزش تلقـی كند و بر 

این اسـاس برنامه ریـزی نماید؛

-  بـا توجـه بـه تحـوالت پـر شـتاب فناوری  هـای نویـن، برنامـه باز  آمـوزی مسـتمر معلمـان و 

مدرسـان بایـد در دسـتور كار جـدی مراكز آموزشـی قرار گیـرد. سـواد دیجیتال معلمان و مدرسـان 

پیوسـته بایـد تقویـت شـده و ارتقا پیـدا كند؛

- مدیریـت آموزشـی مـدارس مراكـز آموزشـی بایـد امكانـات و مقتضیـات محیـط یادگیـری 

تركیبـی و بـاز را فراهـم كننـد؛ 

-  بازخـورد نقادانـه، اصـل اساسـی آمـوزش آنایـن و مجـازی اسـت. مدیریت آموزشـی باید 

فضـا و شـرایط و امـكان اخـذ و دریافـت بازخورد نسـبت بـه برنامه هـا را فراهـم كند؛

-  آمـوزش آنایـن نیازمنـد كارگروهی اسـت. مدیریت آموزشـی باید نسـبت به اسـتراتژی  ها و 

شـیوه  های تشـكیل گروه و تیم  ها شـناخت الزم را داشـته باشـد؛

- روش  هـای ارزیابـی آمـوزش آنایـن، به شـكلی تكوینـی و مبتنی بر كسـب بازخـورد به  جای 

پایانی اسـت؛ ارزیابی 

مدیریت آموزشـی باید نسـبت به این شـیوه ارزیابی و لوازم و مقتضیات آن اشـراف و شـناخت 

الزم را داشـته باشد؛

- مدیریـت آموزشـی، بایـد به طور كاما شـفاف، مسـائل و مشـكات آموزشـی را به اشـتراک 

در شرایط جدید، جهت 
سرمایه  گذاری مراکز و 

نهادهای آموزشی باید از 
ساخت فضای فیزیکی به 

سمت تدارک زیر ساخت های 
دیجیتال تغییر یابد و متحول 

شود.  توسعه، ارتقا و 
روزآمدسازی سواد رسانه  ای 

و دانش دیجیتال معلمان، 
استادان، مدرسان، مدیران 
و برنامه  ریزان و کارشناسان 
آموزشی، باید به  عنوان یک 
برنامه مستمر و پیوسته هر 

سال در دستور کار جدی مراکز 
آموزشی قرار گیرد. 
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بگـذارد تـا در یک فرایند جمعی بررسـی و راه  كارها مشـخص شـود؛

-  مشـاركت بخـش خصوصـی و جامعـه مدنی در آمـوزش و پژوهـش، راهبرد اصلـی آموزش 

در شـرایط جدید اسـت.

 5- تحول برنامه ریزی آموزشی
  بـه تبـع تحـول محیـط مجـازی آمـوزش، برنامه هـای آموزشـی نیـز به  شـدت از فضـای دیجیتـال 

متاثـر شـده اسـت. برخـی از برجسـته  ترین مـوارد آن بـه قـرار زیر اسـت:

- »خاقیـت و نـوآوری« ایـده مركـزی آمـوزش و یادگیـری در جامعـه امـروز و آینـده اسـت. 

كید اسـت، سـطح عالی  در ایـن میـان، »حـل مسـئله« كـه به عنـوان الگـو و روش آموزش مـورد تأ

یادگیـری نامیـده می شـود كـه بـا خاقیـت پیونـدی تنگاتنـگ دارد؛ 

- در جامعـه دانش بنیـان و فضـای دیجیتـال، خاقیـت با »تفكـر رایانشـی«1 معنا پیدا كرده اسـت 

كـه رویكـردی نـو برای حل مسـائل پیچیده جهان امـروز بـه روش الگوریتمی به حسـاب می آید. تفكر 

رایانشـی و نـوآوری از پیش نیازهـای زندگی جدید و بازار كسـب و كار محسـوب می شـود؛

- مسـئله محوری، مهارت انـدوزی و كسـب تجربـه بـرای حـل مسـائل زندگـی، مضمـون و 

محتـوای اصلـی دروس آموزشـی را تشـكیل می دهـد؛

كیـد برنامه آموزشـی بـر افزایش مهـارت و خاقیت و خـود تنظیمی  - در رویكـرد دیجیتـال، تأ

فراگیران اسـت؛ 

-  در فضـای مجـازی، طراحـی فرایندهـای آموزشـی و یادگیـری بایـد متناسـب بـا محیـط 

یادگیـری در فضـای رایانـش ابـری صـورت گیـرد؛ 

- گسـترش دوره هـای آمـوزش برخـط، اسـتراتژی و برنامـه اساسـی نظام  هـای آموزشـی نویـن 

اسـت و برنامه هـای آمـوزش از راه دور در دسـتور كار جـدی مراكـز آموزشـی قـرار گرفتـه اسـت؛ 

- توسـعه رویكرد  هـای تلفیقـی و تركیبی و بین رشـته  ای و میان رشـته ای، بطور جدی در دسـتور 

كار نظام  های آموزشـی قرار گرفته اسـت؛

- حركـت در جهـت برنامه هـای آموزشـی بـاز و منعطف، به خط مشـی اصلی و اساسـی نظام 

های آموزشـی تبدیل شـده است؛

- حركـت در جهـت یكپارچگـی برنامه هـای آموزشـی یكـی از رویكردهـای اصلـی نظام  های 

آموزشـی نوین اسـت؛

- طراحـی و تدویـن دوره  های یادگیری شخصی شـده متناسـب با شـرایط، وضعیـت و موقعیت 

هـر فـرد حقیقـی و حقوقـی، به  طـور جـدی در دسـتور كار نظام  هـای آموزشـی نویـن قـرار گرفتـه 

است؛

- گـذر از منابـع متن  محـور بـه سـمت الگوهـا، ایده هـا و ارتباطات نوین توسـعه  دهنـده دانش 

در حال شـتاب گرفتن اسـت؛

بـرای  به  ویـژه  و  یادگیـری  مختلـف  اسـتراتژی  های  بـا  بایـد  مجـازی  آمـوزش  برنامه هـای   -

دانش آموزانـی كـه بـر اسـاس درگیـری در پروژه  هـای عملـی یاد می گیرند، متناسـب سـازی شـود.

  6- تغییر محتوی، منابع و ابزارهای آموزشی 
محتـوی و منابـع و ابزارهـای آموزشـی نیـز در محیـط دیجیتـال كامـا دگرگـون و متحـول شـده و 

می شـوند. برخـی از مهمتریـن تغییـرات در ایـن زمینـه را می تـوان چنیـن فهرسـت كـرد:

»خالقیت و نوآوری« ایده 
مرکزی آموزش و یادگیری در 
جامعه امروز و آینده است. در 

این میان، »حل مسئله« که 
به عنوان الگو و روش آموزش 
مورد تأکید است، سطح عالی 

یادگیری نامیده می شود که 
با خالقیت پیوندی تنگاتنگ 
دارد؛  در جامعه دانش بنیان 

و فضای دیجیتال، خالقیت با 
»تفکر رایانشی« معنا پیدا کرده 
است که رویکردی نو برای حل 
مسائل پیچیده جهان امروز به 

روش الگوریتمی به حساب 
می آید. تفکر رایانشی و نوآوری 

از پیش نیازهای زندگی جدید 
و بازار کسب و کار محسوب 

می شود.
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- یكـی از مهم تریـن دسـتاوردها در ایـن دوران بحـث حـوزه آموزش مجازی اسـت كـه باعث 

پرتاب نظام  هـای آموزشـی  چنـد گام بـه جلو شـده اسـت؛

و  الكترونیكـی«5  »یادگیـری  برخـط«4،  »آمـوزش  از  تركیبـی  كـه  دیجیتـال«3  »آمـوزش   -

»یادگیـری تركیبـی« محسـوب می شـود، به عنـوان یک راه حـل ، عاوه  بـر تحـول در روش آموزش، 

نیازمنـد نـو آوری در سـاختار و محتـوای ارائه دانـش و به طور مشـخص، تولید منابع آموزشـی مورد 

نیـاز در فضـای جدید اسـت؛

- فضـای دیجیتـال، جوامـع را بـا پدیـده ای بـه نـام علـم بـاز روبـرو كـرده اسـت. علـم بـاز یا 

گشـودگی علـم، بـه سـه شـكل بـروز و ظهـور می  یابـد: اول، داده هـای بـاز كـه نهادهـای علمی به 

عنـوان منبعـی بـرای تولید علم، تعریـف و ترویـج می كنند و باعـث تقویت سـرمایه های اجتماعی 

شـده اسـت؛ دوم، انتشـار باز اطاعـات و داده  ها كه طی ان اسـناد، مـدارک و كتـب در اختیار همه 

مـردم قـرار می گیـرد؛ سـوم، منابـع آموزشـی بـاز كـه در واقـع آمـوزش را فراگیـر می  كننـد و باعـث 

می  شـوند افـراد بیشـتری تحت آمـوزش قـرار گیرند؛ 

میـان  فاصلـه  بایـد  كیـد داشـتند كـه  تأ ایـن  از  پیـش  دانشـگاه ها  و  كادمیـک  آ نظام  هـای    -

آموزش هـای رسـمی و غیـر رسـمی حفـظ شـود. امـا حـاال دانشـگاه ها و مراكـز علمی با شـرایطی 

مواجـه هسـتند كـه بایـد كاس  هـای آنایـن و از راه دور برگـزار كننـد؛ 

-  در فضای آموزش دیجیتال، متن  ها به نفع ابر   متن  ها، اپ  ها و اپلیكیشن  ها باید تغییركند؛

و  فیلـم  پادكسـت،  فلـش،  اینفوگرافـی،  تصویـری،  فیگـورال،  بیشـتر  آموزشـی  محتـوای   -

اسـت؛  چند  رسـانه 

 Virtual human resource(مجـازی انسـانی  منابـع  توسـعه  رهیافـت  كاربسـت   -

development/VHRD( در آمـوزش و یادگیـری بطـور جدی در دسـتور كار نظام  های آموزشـی 

قـرار گرفتـه اسـت؛

-  اسـتفاده از ویدیـوی تعاملی، به  عنوان یكـی از ابزارهای نوین برای ارائـه آموزش الكترونیكی 

اثربخش در حال توسـعه است؛

-  استفاده از ظرفیت  های واقعیت افزوده درآموزش هر روز شتاب بیشتری می گیرد؛ 

-  ایجـاد منابـع آموزشـی دسـترس پذیر و قابـل بازیابـی در شـكل های دیجیتال در دسـتور كار 

بیشـتر نظام  هـای نوین آموزشـی قـرار گرفته اسـت؛

-  تولیـد و تدویـن منابـع منعطـف و بـاز آموزشـی، بـا هدف پاسـخ بـه نیازهای آموزشـی، هر 

روز توسـعه بیشـتری پیـدا می كند؛ 

- بكارگیـری ربات هـا به  عنـوان دسـتیاران آموزشـی معلمـان و اسـتادان، بـرای كیفیت بخشـی 

بـه فراینـد یاددهـی– یادگیـری از جملـه دیگـر برنامه های در دسـتور كار نظام  های آموزشـی اسـت؛ 

- تولیـد محتـوا بـرای برگزاری دوره های آموزشـی اینترنتـی همگانی در اكثر نظام  های آموزشـی 

نوین در حال توسـعه اسـت؛

- اسـتفاده از ابزار نظرسـنجی الكترونیكی برای كسـب بازخورد نسـبت به برنامه های آموزشـی 

بـه امری معمول در نظام  های نوین آموزشـی تبدیل شـده اسـت.

7-دگرگونی محیط آموزش
تغییـر محیـط و فضـای آموزشـی، آشـكارترین و همگانی  تریـن تأثیـر بسـتر و فضـای دیجیتـال بـر 

آمـوزش اسـت. برخـی از مهمتریـن تحـوالت محیـط آموزشـی بـه قـرار زیر اسـت: 

فضای دیجیتال، جوامع را 
با پدیده ای به نام علم باز 

روبرو کرده است. علم باز یا 
گشودگی علم، به سه شکل 
بروز و ظهور می  یابد: اول، 

داده های باز که نهادهای علمی 
به عنوان منبعی برای تولید 

علم، تعریف و ترویج می کنند 
و باعث تقویت سرمایه های 
اجتماعی شده است؛ دوم، 

انتشار باز اطالعات و داده  ها 
که طی ان اسناد، مدارک و 

کتب در اختیار همه مردم قرار 
می گیرد؛ سوم، منابع آموزشی 

باز که در واقع آموزش را 
فراگیر می  کنند و باعث 

می  شوند افراد بیشتری تحت 
آموزش قرار گیرند.
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- رویكـرد جدیـد آمـوزش، زمـان و مـكان را در می نـوردد و آمـوزش را از فضـای محـدود و 

سـفت و سـخت دانشـگاه، مدرسـه و كاس رهـا می سـازد و آمـوزش، صورتـی نـرم، منعطـف و 

منطبـق بـا نیازهـای  دانشـجویان بـه خـود می گیـرد؛

- رویكـرد جدیـد، بـا پایان دادن به جدایـی خانه و مراكز آموزشـی، دانشـگاهی در دل خانه بنا 

می نهـد و بـه آمـوزش جدا از زندگی و مسـائل و مشـكات آن خاتمـه می دهد؛

 - فناوری هـای نویـن باعـث تحول در مـكان، فضا، اهـداف، روش  ها و كاركردهای دانشـگاه و 

مراكز آموزشـی شـده اسـت. این موضـوع زمینه تسـهیل گذر از پارادایم دانشـگاه و آمـوزش معمول 

بـه آموزش معكوس و فراسـوی دیوارهـای فیزیكی را فراهم آورده اسـت؛

- آمـوزش معكـوس یعنـی آموزشـی كـه به  صـورت مسـتقیم و از طریـق ویدئـو یـا سـایر مـواد 

آموزشـی ارائه می شـود. دانشـجوی یـک كاس معكـوس باید قبـل از حضـور در كاس، ویدئوها 

را ببیننـد و در كاس درس بـه همراه اسـتاد به رفع اشـكال بپردازند. در این حالت دانشـجو و اسـتاد 

می تواننـد در زمـان كاس درس بـه فعالیت هـای گروهـی و بحـث و تعامـل بپردازند؛

-كاس معكـوس می توانـد بـه صـورت طیفـی از صفر تا صـد در نظـر گرفته شـود. در بهترین 

حالـت آن، درس بـه صـورت یـک ویـدوی تعاملـی در خانـه بـه دانشـجو ارائـه   شـود و اقداماتـی 

همچـون حـل تمرین و مسـئله، نقد و مباحثـه در كاس درس صـورت گیـرد. در پایین  ترین حالت 

ایـن طیـف هـم، آمـوزش معكـوس می توانـد مجموعـه ای از بسـته آموزشـی از پیش طراحی   شـده 

توسـط اسـتاد باشـد كـه در اختیـار دانشـجو  قرار گیـرد و آمـوزش محتـوا در خانه اتفـاق بیفتد؛

- در ایـن شـیوه آموزشـی نقش دانشـجو از حالـت منفعـل و پذیرنده بـه دانش  پژوه فعـال تغییر 

پیـدا می كنـد و فرصـت یادگیـری بـا اسـتفاده از ابزار آموزشـی بیشـتر می شـود. هدف از این شـیوه 

آموزشـی طراحـی شـكلی از تدریـس اسـت كـه دانشـجویان از طریـق آن بتواننـد بـه آزمایـش و 

جسـتجوگری بپردازنـد و بـا دسـت پـر در كاس درس حاضر شـوند؛

- كاس معكـوس بـه دانشـجویان اجـازه می دهـد بر برخـی از عناصـر از جمله زمـان، مكان، 

اینترنـت  از طریـق  باشـند، زیـرا  یادگیـری كنتـرل داشـته  یادگیـری و همین طـور سـرعت  مسـیر 

می تواننـد، هـر جا كـه بخواهند، محتـوای آموزشـی را دریافت و مسـیر یادگیری را با سـرعت مورد 

نظرشـان طـی كنند؛

-در سـبک آموزشـی معكـوس، دانشـجویان به  طـور عمیق تـری مفاهیـم را یـاد می گیرنـد. در 

نتیجـه ایـن نوع آموزش، مسـئولیت پذیری دانشـجویان و تعامل آموزشـی بیشـتر می شـود و مفاهیم 

درسـی بهتر انتقـال پیـدا می كند.

8- تحول مناسبات و روابط اضالع آموزش
تحـول فرهنگـی- رفتـاری فضای آمـوزش دیجیتال بر مناسـبات و تعامات اسـتادان و دانشـجویان 

و منطـق كنـش اجتماعـی و الگوی رفتـار تعاملی آنـان تأثیرات قابل توجهی داشـته اسـت:

- فضـای دیجیتـال، الگـوی كاسـیک آمـوزش را كـه بـر سـه گانه اسـتاد، دانشـجو و محتـوا 

اسـتوار بـوده اسـت، در هـم می شـكند و همـه عناصـر معطـوف بـه یادگیـری، از جملـه تولیـد و 

مصـرف محتـوا، در فضایـی از تعامـل و تبادل و بـه اشـتراک گذاری دانش و تجربه شـكل می گیرند 

و گسـترش می یابنـد. 

- شـبكه  های اجتماعـی مجـازی یكـی از پدیـده هـای نوظهـوری اسـت كـه امـكان تشـكیل 

اجتماع  هـای مجـازی علمـی را فراهـم می  كنـد، به  طوریكـه از نیـروی پیـش رونـده در تغییـرات 

 آموزش معکوس یعنی 
آموزشی که به  صورت مستقیم 

و از طریق ویدئو یا سایر 
مواد آموزشی ارائه می شود. 

دانشجوی یک کالس 
معکوس باید قبل از حضور 
در کالس، ویدئوها را ببینند 
و در کالس درس به همراه 

استاد به رفع اشکال بپردازند. 
در این حالت دانشجو و استاد 

می توانند در زمان کالس 
درس به فعالیت های گروهی و 

بحث و تعامل بپردازند.
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اجتماعـی و سیاسـی جوامـع محسـوب می  شـوند. شـبكه  های مجازی علمـی و اجتماعـی، ارتباط 

متقابـل اشـیاء، افـراد و سیسـتم  ها یا سازمان  هاسـت كـه در چارچوبی مشـخص و برای رسـیدن به 

هدفـی مشـترک فعالیـت می  كنند؛

- گفتمـان نویـن آموزشـی بـا رویكـرد تعاملـی و مشـاركت جویانه خـود،  تمركـز آموزشـی را بـه 

چالـش می كشـد و جریان یك سـویه و از بـاالی دانش و آمـوزش را برنمی تابد. گفتمـان نوین رویكردی 

دموكراتیـك را در آمـوزش رقـم می زنـد كـه تجلـی آن در تكثـر منابـع ، روش  ها و اسـتاد و معلم اسـت؛

- ایـن رویكـرد  اسـتاد را  نـه به عنـوان دانـای كل، بلكه به عنـوان تسـهیل گر یادگیری شناسـایی 

می كنـد. نقـش اسـتاد كمـك بـه زایـش دانش توسـط دانشـجو اسـت و در واقع نقشـی اساسـی در 

تولیـد دانـش یادگیرنده بر عهـده دارد؛

- آمـوزش آنایـن سـخنرانی یـک طرفـه اسـتاد و مـدرس نیسـت، بلكـه ارتباطـی دوسـویه و 

تعاملـی اسـت، زیـرا در برخـی زمینه  هـا دانشـجویان بیشـتر از اسـتاد و معلـم  می داننـد؛

- كارگروهـی و بـاز خـورد بـرای سـاختن دانش بـا هم، اسـاس آموزش آناین اسـت. اسـتاد و 

معلـم بـر خاف گذشـته رئیس و پادشـاه كاس نیسـت، بلكه تسـهیل  گر و همكار و همیـاری برای 

یادگیری اسـت؛

- آموزش هـای آناین)مجـازی و معكـوس(، »امكان برقراری روابط انسـانی عمیق تر« اسـت. 

زیـرا زمـان آزاد شـده به وسـیله آموزش هـای اولیـه )فایل هـای ویدیویـی ( امـكان تعامـل و ارتبـاط 

بیشـتری را بیـن اسـتاد و دانشـجو در كاس درس فراهـم می سـازد و از محوریـت بـاالی اسـتاد در 

فضـای آمـوزش می كاهد؛

- در فضـای دیجیتـال مناسـبات اجتماعـی، پرتـاب  نظام  های آموزشـی به جلو تغییـر كرده و به 

قـدرت و اختیـارات  دانشـگاه ها، اسـاتید و به  طـور كلی اعتبار آموزش افزوده شـده اسـت؛ 

- فضـای دیجیتـال امـكان تولیـد انبـوه اطاعـات را فراهـم كـرده اسـت .در فضای تولیـد انبوه 

اطاعـات، هـر كـس از سـطوح عامه تـا متخصـص جامعه یـاد گرفته اسـت كه چگونـه اطاعات 

را تولیـد، توزیـع و دریافـت كند. در این میان، رسـانه های اجتماعی شـرایطی را بـرای انتقال تجربه 

و اشـتراک گذاری و افزایـش گفت وگـو فراهـم كرده انـد؛

در  شـده  ایجـاد  ظرفیت هـای  از  یكـی  مختلـف  متخصصـان  میـان  دیالـوگ  شـكل گیری   -

فضـای دیجیتـال اسـت. در چنیـن شـرایطی، متخصصان نه فقـط به اشـاعه و ترویج علـم، بلكه به 

كادمـی وارد بوده این  گفت وگـو بـا متخصصـان دیگـر می پردازند. یكـی از انتقاداتی كه همیشـه به آ

اسـت كـه متخصصـان به زبـان فنـی و پیچیده سـخن می  گوینـد و كمتر بـا متخصصـان حوزه های 

دیگـر وارد گفت  و  گـو می شـوند. امـا فضـای دیجیتـال بـا دامـن زدن بـه گفت  و  گـو، دیالـوگ میـان 

متخصصـان بـا هـم از یكسـو و متخصصان با مردم از سـوی دیگر، این مسـاله و مشـكل را به میزان 

قابـل توجهـی كم  رنـگ كرده اسـت؛

- دانشـگاه های امـروز دیگـر بـا دانشـجویان سـال 1900 سـر وكار ندارنـد كـه اطاعاتشـان 

محـدود بـه داده  هـای دانشـگاه و خانـه و گروه همسـاالن باشـد، بلكه دانشـجویان امـروزی مجهز 

بـه منبـع وسـیعی از علـوم و تجـارب كسـب شـده بـه وسـیله دیگـران هسـتند كـه از رسـانه  های 

عمومـی جدیـد بـه دسـت آورده  اند. بـه همین دلیل، اسـتاد و مـدرس اكنون بایـد از وسـایل ارتباط 

جمعـی دارای محتـوای چنـد رسـانه  ای و هـوش مصنوعـی اسـتفاده كنـد و به  طـور مداوم بـه دنبال 

روزآمدسـازی دانـش و توسـعه مهارت هـا ی حرفـه  ای خـود باشـد؛

- نقشاسـتاد در محیط مجازی از جهات مختلف با اسـتاد و معلم حضوری متفاوت است. او 

شبکه  های اجتماعی مجازی 
یکی از پدیده های نوظهوری 

است که امکان تشکیل 
اجتماع  های مجازی علمی را 
فراهم می  کند، به  طوریکه از 

نیروی پیش رونده در تغییرات 
اجتماعی و سیاسی جوامع 

محسوب می  شوند. شبکه  های 
مجازی علمی و اجتماعی، 

ارتباط متقابل اشیاء، افراد و 
سیستم  ها یا سازمان  هاست 
که در چارچوبی مشخص و 

برای رسیدن به هدفی مشترک 
فعالیت می  کنند.
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در محیط مجازی به ابزارهای اطاعاتی- ارتباطی، هرزمانی و چند حسی گوناگون دسترسی دارد 

توسعه  دانش مشاركت دهد.  فعال  را در ساخت  یادگیرندگان  ابزارها میتواند  این  به كارگیری  با  و 

این ابزارها و امكانات اسـتادان مجازی را در مراحل طراحی و اجرای برنامه درسی و آموزشـی، بر 

به كارگیری اصول رویكرد یادگیرنده محور نظیر؛ موقعیت  مدار بودن یادگیری، فعال بودن یادگیرنده 

در فرآیند یادگیری، اجتماع  محور بودن یادگیری و تاش فكورانه در فرآیند یادگیری ترغیب میكند؛ 

- آمـوزش آنایـن در فضایـی غیـر رسـمی و فـارغ از بروكراسـی اداری صـورت می گیـرد. این 

مسـاله بـر شـكل روابط و تعامات اسـتادان با دانشـجویان در فضایی عـاری از فرا دسـتی و برتری 

بروكراتیـک، جنبـه انسـانی و عاطفی گـرم و همدالنه می  بخشـد؛

- اسـتفاده از فناوری  هـا و اپلیكیشـن  ها بـرای ارتبـاط بـا یادگیرنـدگان، بسـتر تعامـل مشـاركت 

دادن آن  هـا در فراینـد یادگیـری بهتـر و بیشـتر را فراهـم می كنـد؛ 

-   یادگیرنـدگان و یاددهنـدگان از طریـق فنـاوری هـوش مصنوعـی درفراینـد تصمیم گیـری و 

تعییـن مسـیرهای پیشـرفت آموزشـی مشـاركت پذیـری بیشـتری خواهند داشـت .

9- پیامدها و نتایج مورد انتظار از آموزش مجازی

تحـول دیجیتـال و دگرگونـی محیـط و برنامه هـا، محتـوا، منابـع، ابزارها و رسـانه  های آموزشـی 

و همچنیـن تغییـر در  سـازمان آمـوزش و نحـوه مدیریت آموزشـی، آثـار و پیامدهـای عمیق و چند 

جانبه و متنوعی را از نظر آموزشـی داشـته و یا انتظار می رود، داشـته باشـد. برخی از برجسـته  ترین 

آن  هـا را می تـوان چنین  برشـمرد:

-  تقویت نیاز به یادگیری مستمر؛ 

-  تقویت فرهنگ یادگیری؛

-  تسهیل تنوع یادگیری متناسب با فراگیرنده؛ 

-  پایان دادن به شكاف بین آموزش و زندگی؛ 

- كشف استعدادهای ناشناخته آموزشی؛ 

-  ایجاد شفافیت در ارتباطات، اطاعات و پیام  های آموزشی؛

- دسترسی به فرصت  های بیشتر آموزشی و از این رهگذر تسهیل عدالت آموزشی؛  

- توسعه تیم  های مجازی و تقویت همكاری گروهی؛ 

- آشتی انسان با تكنولوژی و از بین رفتن ترس از فناوری؛ 

- تقویت مدیریت دانش در سیستم؛

- كاستن از شكاف بین آموزش و بازار كار و شغل؛  

- افزایش قدرت بازاندیشی – بازنگری- و بازسازی خود متناسب با شرایط پیش رو؛

- صرفه   جویی در زمینه هزینه  های آموزشی. 

جمع بندی 
تحـول و جهـش آموزشـی از چرخش فنـاوری در عصر جدید ریشـه می گیرد. در عصـر اطاعات، 

فنـاوری نـه ابـزاری منفعـل و در خدمـت انسـان كـه خـود بازیگـر و فعـال میـدان شـده اسـت. 

فناوری  هـای نویـن بسـیار فراتـر از نقـش ابـزاری، تبدیـل بـه یـک زبـان و فرهنـگ شـده  اند كـه 

الگوهـای عـادات، رفتـار و افـكار مـا را شـكل می  دهند و بسـتری هسـتند كـه آمـوزش و پژوهش، 

كار و تجـارت، تفریـح و فراغت و حتی دوسـتی، عشـق، ازدواج و تشـكیل خانـواده در آن  ها جریان 

پیـدا می كنـد. از چنیـن منظری گسـترش نسـل  های جدیـد فناوری  های نوظهـور، تأثیر شـگرفی بر 

ما با نشانه  ها یا نمادهایی از 
واقعیت سر  و  کار داریم و به 

جای آن، نشانه  ها و سمبل  ها 
را می بینیم.»واقعیت مجازی« 
یکی از اصطالحاتی است که 
ضمن بازتاب چنین وضعیتی، 

بر واقعیتی داللت دارد که 
ممکن است چند الیه یا به 
اشکال مختلف باشد. در 

روزگار ما فرهنگ به  گونه  ای 
فزاینده وانمودگر شده است. 
به بیان  دیگر، فرهنگ امروزی 

شامل واقعیاتی ساختگی است 
که از آنچه که به آن اشاره 

می کند، واقعی  ترند.
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آمـوزش و پژوهـش دارد و بـه شـكل بنیـادی همه اجـزای نظام  های آموزشـی را دگرگـون می كند. از 

اهـداف، برنامه هـا، محتـوا و منابـع، مسـائل تـا روش  های آمـوزش و ارزیابـی، مدیریت و سـازمان 

و محیـط و فضـای آمـوزش و نوع مناسـبات و تعامـات فراگیـران و كارگزاران همه و همـه در چنین 

سـپهری متحـول و دگرگـون می  شـوند. بـه نوعی كـه می توان ادعـا كـرد تكنولوژی كه خـود مخلوق 

آمـوزش بـوده اسـت در عصـر جدیـد خالـق آمـوزش شـده اسـت. فنـاوری كـه ابـزاری منفعل در 

دسـتان كارگـزاران آمـوزش بـوده اسـت اكنـون بـه بازیگـر فعـال میـدان آمـوزش و پژوهـش تبدیل 

شـده اسـت. بـا وجود ایـن، نظام  های متمركـز آموزشـی و برخی سیاسـت  گذاران وكارگـزان آموزش 

در مقابـل چنیـن تحولـی مقاومـت می كننـد و بـه فناوری  هـای نویـن چنـدان روی خـوش نشـان 

نمی  دهنـد، آمـوزش آنایـن را حاشـیه  ای و حداكثـر به  عنـوان مكمـل و محیـط ثانـوی آمـوزش و 

پژوهـش می پذیرنـد. 

چنیـن مقاومتـی از یـک سـو ریشـه در تسـلط پارادایم عصـر صنعت بر نظـام آموزشـی دارد كه 

بـر آمـوزش متمركـز و منابع و محتوای یكسـان بـرای تربیت نیـروی چرخ  های صنعت و بروكراسـی 

كیـد می كنـد. از سـوی دیگـر بـه سـرمایه گذاری  هـای وسـیع ایـن نظام  هـا در توسـعه فیزیكـی  تأ

مـدارس و مراكـز آموزشـی، آمـوزش حضـوری متـن محـور، عـدم تـدارک و تجهیـز زیـر سـاخت 

هـای الزم بـرای ورود بـه عصـر دیجیتـال و فقدان دانـش و مهارت هـای الزم برای آمـوزش مجازی 

برمی  گـردد. امـا بـا وجـود چنیـن مقاومت  هایـی سـرعت و شـتاب توسـعه فناوری  هـای نویـن در 

حـوزه آمـوزش و پژوهـش و نقـش و كاركردهـای مفید و گره گشـای آن از مشـكات در هـم تنیده و 

پیچیـده نظـام آموزشـی چنـان اسـت كه كلیـت نظام  هـای آموزشـی را ناگریـز به انجـام اصاحات 

و تغییـرات در سیسـتم آموزشـی گذشـته، تـاش بـرای اتخاذ سیاسـت  ها و اسـتراتژی  هایی همسـو 

بـا تحـوالت فناورانـه و بهره  گیـری از فناوری  هـا، روش  هـا و پلتفرم  هـای نویـن در امـر آمـوزش و 

یادگیـری می كنـد.

از  چنیـن منظـری تغییـر پارادایـم آموزشـی، گـذر از مدرسـه و یادگیـری معمـول بـه معكوس، 

طراحـی فرایندهـای آموزشـی و یادگیـری در فضـای رایانـش ابـری، تقویـت رویكرد  هـای تلفیقـی 

و تركیبـی بین  رشـته  ای و میان رشـته ای، حركـت در جهـت برنامه هـای آموزشـی منعطـف، تولیـد و 

تدویـن منابـع باز  آموزشـی، بكارگیـری ربات ها به عنوان دسـتیاران آموزشـی، ایجاد منابع آموزشـی 

دسـترس پذیر و قابـل بازیابـی در شـكل های دیجیتال، مشـاركت پذیری  یادگیرنـدگان و یاددهندگان 

از طریـق فنـاوری هـوش مصنوعی، گذر از منابـع متن  محور به سـمت الگوها، ایده هـا و ارتباطات 

نویـن توسـعه  دهنـده دانش، بكارگیـری ظرفیت  هـای واقعیت افزوده در توسـعه آمـوزش، بكارگیری 

پلتفرم  هـا و نرم  افزارهـای تولیـد و مدیریت یادگیری فناورانه،گسـترش یادگیری جمعـی، یكپارچگی 

برنامه هـای آموزشـی، بهبـود سـطح دانـش و سـواد كاربران، بهبـود عملكـرد راهبردهـای یادگیری، 

امـكان شخصی  سـازی آمـوزش و افزایـش ارتباط مدرسـان و كاربران بـا یكدیگر، بایـد بطور جدی 

در دسـتور كار سیاسـت  گذاران و برنامه  ریـزان نظـام آمـوزش عالی كشـور قـرار گیرد.

آمـوزش مجـازی امـا در عیـن حـال كـه یـک "راه حل "بـرای مسـائل و  مشـكات آموزشـی و 

همراهـی بـا  عصـر اطاعـات   اسـت، خـود تبدیـل بـه یـک  "مسـاله " آمـوزش هـم شـده اسـت 

و بـه مسـائل و مشـكاتی نیـز دامـن زده اسـت كـه هضـم شـدن آمـوزش در فنـاوری و دنباله  روی 

از آن به  جـای راهبـری فنـاوری توسـط آمـوزش از آن جمله  انـد. بـه تعبیـر دیگـر، تكنیـک مخلـوق 

آمـوزش تبدیـل بـه خالـق آمـوزش می شـود و تكنولوزی سـاخته شـده توسـط انسـان، برای انسـان 

تكلیـف مشـخص می كنـد. در اینجاسـت كـه انسـان مقهـور ماشـین و فنـاوری مسـلط می شـود و 

هویت مجازی به این معنا که 
استاد و دانشجو و دانشگاه 

در محیط مجازی توانایی این 
را دارند که از میان تمامی 

ویژگی های شخصیتی خود، 
آنچه را که دوست دارند 

یا«خوِد آرمانی و مطلوب« را 
به نمایش بگذارند. در فضای 
مجازی انتخاب اسم و تصویر 

پروفایل، حلقه  دوستان و 
مهم تر از همه بازنمایی از 

خود، بدون هیچ گونه نظارت 
اجتماعی و به   صورت آزادانه 
و دلبخواهی انجام می شود. 
این شکل از آزادی انتخاب، 
نتیجه  نوعی از هم گسستگی 

روابط در فضای مجازی 
است.
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حاصـل آن می توانـد انسـان زدایـی از آمـوزش باشـد. عاوه بر ایـن، از بیـن رفتن اجتمـاع آموزش 

و یادگیـری، حـذف آمـوزش ضمنـی و تبادل گرم پیـام و اطاعات و اسـیر تكنیک شـدن تعامات، 

اشـباع كاذب و غـرق شـدن در اطاعـات پراكنـده بـدون درک و دریافـت معنـا، از جمله مسـائل و 

مشـكات جدیـدی اسـت كه توسـعه آموزش مجـازی و آنایـن می تواند به  دنبال داشـته باشـد. اما 

ایـن سرشـت پیچیـده ژانوسـی و متعـارض دنیـای نوین اسـت كـه  مزیت هـا را  با مخاطـرات و راه 

حل  هـا را بـا مشـكات جدید همـراه می كند. بـه نحوی كـه جای راه حل هـا و مشـكات می تواند 

عـوض شـود و راه حل  هـا می تواننـد آغاز مسـائل جدیدی باشـند و البته زندگی سراسـر حل مسـاله 

اسـت. چنیـن درک و دریافـت پیچیـده  ای از دنیـای نوین و عصر اطاعات مسـیر توسـعه نظام  های 

آموزشـی را همـوار می كنـد. نظام  هـای آموزشـی بـا درک عمیـق ایـن چهـره دوگانه و پیچیـده عصر 

جدیـد، بایـد هـم از فناوری  هـای نویـن و نوظهور بـرای تحول نظـام موجـود اسـتقبال نمایند و هم 

عواقـب و مسـائل آن  ها را نقـد كنند.   
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»خالقیت و نوآوری« ایده 
مرکزی آموزش و یادگیری در 
جامعه امروز و آینده است. در 

این میان، »حل مسئله« که 
به عنوان الگو و روش آموزش 
مورد تأکید است، سطح عالی 

یادگیری نامیده می شود که 
با خالقیت پیوندی تنگاتنگ 
دارد. در جامعه دانش بنیان 
و فضای دیجیتال، خالقیت 
با »تفکر رایانشی« معنا پیدا 
کرده است که رویکردی نو 

برای حل مسائل پیچیده 
جهان امروز به روش 

الگوریتمی به حساب می آید. 
تفکر رایانشی و نوآوری از 

پیش نیازهای زندگی جدید و 
بازار کسب و کار محسوب 

می شود.
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آموزش الکترونیک و آینده سپهر فرهنگی دانشگاه

دکترای جامعه شناسی فرهنگی مؤسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری  ▪

 ▪  m.tayebinia@imps.ac.ir

دانشـگاه و آمـوزش، دوگانـه ای از تولیـد دانـش و تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص اسـت و همزمـان، دانشـگاه نهـادی اجتماعی و 

فرهنگـی اسـت. همـه تحـركات، چالـش و پویش هـای اجتماعـی و فرهنگـی در پیونـد بـا كاركرد آموزشـی دانشـگاه قـرار می گیرند. 

پیوندهایـی از تاثیـر و تاثـر متقابل، كه در معنادار شـدن مناسـبات دانشـگاهی و در فرایند هویت سـازی دانشـگاهی مداخله می كنند. 

بـا پیـش فـرض عاملیـت وجودی دانشـگاه در جریـان سـیال و پویای زندگـی اجتماعـی، همواره بایـد در انتظـار سـازه ها و تعامات 

جدیـدی در تركیـب سـاختار و عملكـرد آمـوزش و دانشـگاه باشـیم. در مواجهـه اخیـر جامعـه بـا پاندمـی كرونـا در زمینـه آمـوزش 

دانشـگاهی نیـز تعامـات جدیـدی در جریـان اسـت كـه باید در متـن فرهنگـی دانشـگاه درک و برای آن سیاسـت گذاری شـود. یكی 

از پرسـش های قابـل طـرح در این بـاره ایـن اسـت كـه آیـا دانشـگاه در ماهیت پویای خـود همـواره می تواند به تناسـب شـرایط، دچار 

نوعـی تحـول، تغییـر، دگردیسـی یـا حتی بیگانگی از خود شـود یـا خیر؟ آیا دانشـگاه در هـر حالتی زایندگـی و پویایی خـود را حفظ 

كـرده و خـود را با شـرایط اجتماعـی و بحرانـی هم سـازگار می كند؟

در بحـث تحـول و تغییـر، شـاید بتوانیـم بـه نقـش دانشـگاه در ظهـور مفاهیـم تـازه در بسـتر جهانی و تحـول در نظام شـناخت و 

آینده نگـری، فهـم چالش هـا، انتظـارات از دانشـگاه، تعامـات و سـازوكارهای انطبـاق و سـازگاری بپردازیـم، امـا در بحـث از خود 

بیگانگـی دانشـگاه، بیـش از در نظـر گرفتـن مفهومـی بـرای تعامـل بایـد سـراغ مفهـوم تبـادل برویـم. آنچـه كه می شـود نوعـی نگاه 

تولید محـور بـه دانشـگاه در حـوزه دانش دانسـت. 

مهری طیبی نیا  ▪
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بـه هـر حـال، ایـن نـوع بینـش و نـگاه مـا بـه دانشـگاه اسـت كـه همـواره پاسـخ های صریح تر 

بـه پرسـش از دانشـگاه را روشـن می كنـد. بنابرایـن، آنچـه كـه قبـل از تحلیـل ایـن مسـئله ناگزیـر 

بایـد بـه آن بپردازیـم، جایـگاه دانشـگاه در جامعـه و در حال حاضر، شـناخت جایـگاه تحصیل در 

جامعـه مـدرن اسـت. واقعیت آن اسـت كه جایـگاه تحصیـات در شـرایط فعلی بیـش از پیش در 

معـرض نسـبیت گرایی های علمـی، فرهنگـی و اجتماعـی و از سـوی دیگـر در معـرض بحران های 

وابسـته بـه جامعـه مدرن قـرار گرفته و دانشـگاه و نظـام تحصیلی هم مانند هر سیسـتم و ارگانیسـم 

دیگـری گاهـی گریـزی از امـر ناگزیر نـدارد. از سـوی دیگـر، فرهنگ دانشـگاهی، به عنـوان بخش 

جدایی ناپذیـر از تحصیـات، كـه هرگونه ضعـف و ناكارآمدی درون خـود را می تواند به بخش های 

دیگـر نظـام اجتماعـی دانشـگاه وارد كنـد، یكـی از قابـل تامل تریـن بخش هـای نهـاد اجتماعـی 

دانشـگاه محسـوب می شود. 

از آنجـا كـه یكـی از نكات مـورد توجه در موقـع بحرانی شـدن اجتماع، بحرانی شـدن همزمان 

فرهنـگ اسـت. بنابرایـن بـه نظـر می رسـد هم طرح پرسـش و هم پاسـخ بـه پرسـش های فرهنگی، 

بسـیار متمركـز بـر موقعیـت زمانـی و مكانـی رخدادهـای اجتماعـی هسـتند. اگـر قبـل از پاندمی 

كرونـا، قـرار بـود جامعه پذیـری و فرهنگ پذیـری دانشـگاه را بررسـی و ارزیابـی كنیـم، قطعـا بـا 

زمـان بررسـی فعلـی پاندمـی، تفاوت عمـده ای وجود داشـت. اما پرسـش هایی كه اكنـون می تواند 

مخاطـب جامعـه ناظـر و افـراد درگیـر آمـوزش مجـازی و الكترونیكـی در همـه مقاطـع تحصیلی 

باشـد، پرسـش های متفـاوت از قبـل بـوده و نیازمنـد پاسـخ های دقیق تـری اسـت. پرسـش هایی از 

ایـن قبیل:

ـ  آیـا وضعیـت فعلـی فرهنگـی و اجتماعی تحصیل و دانشـگاه، همانند مسـیر بحران سـامت 

اسـت و قابلیـت مدیریت و بازگشـت پذیری دارد؟

ـ  آیـا ایـن وضعیـت بحرانـی جدید، در ادامـه یا در كنـار بحران های آموزشـی قبلـی یا صورت 

تكامل یافتـه، تشـدید یا تعدیل شـده قبلی اسـت؟

ـ  آیـا آمـوزش مجـازی و الكترونیكـی محصولـی از بحـران اجتماعی اسـت و راه بازگشـت بی 

؟ ست معنا

همانگونـه كـه پیداسـت، وضعیـت طـرح شـده، نوعی وضعیت مسـاله خیز اسـت كه بـه همان 

نسـبت ابهـام در پرسـش، دچـار تردیـد در پاسـخ اسـت. اگرچه همـواره پاسـخ های متنوعـی برای 

مواجهـه، اصـاح و بهبـود این وضعیت پیشـنهاد می شـود، امـا به  طور حتم یافتن پاسـخ مناسـب، 

مسـتلزم زمانـی بـرای تامل و كنـكاش اجتماعی در مسـیرهای منتهی به تحصیل و دانشـگاه اسـت.

حداقل هایی كه می تواند برای پاسخ به این پرسش ها مورد توجه قرار گیرد: 

ـ  شـناخت مسـئله بـه صورتـی كـه بتوانـد نشـان دهـد كـدام بخش هـای فرهنـگ تحصیلـی و 

دانشـگاهی بایـد منتظـر بازگشـت بمانند؛

ـ  شـناخت مصادیـق بحرانـی فرهنگـی و اجتماعی در آموزش فعلی و مقایسـه بـا مصادیق قبل 

از پاندمـی كرونا؛

ـ  شـناخت راهكارهایـی فرهنگـی و اجتماعـی بـرای ادامـه مسـیر تحصیلـی بدون بازگشـت و 

ناگزیـر تـا اطـاع ثانوی.

بـه نظـر می رسـد مسـئله فرهنـگ بـا توجه بـه خاصیـت و پیچیدگی هـای معنایـی كـه اغلب با 

اسـتراتژی های فـردی، اجتماعـی آمیختـه شـده، مفهومـی فراتـر از یـک انتـزاع صـرف از وضعیت 

موجـود اسـت. بـر این اسـاس شـاید بـدون درگیر شـدن در زوایـای متعـدد فرهنگ و مسـئله محور 

با پیش فرض عاملیت وجودی 
دانشگاه در جریان سیال 
و پویای زندگی اجتماعی، 

همواره باید در انتظار سازه ها 
و تعامالت جدیدی در ترکیب 
ساختار و عملکرد آموزش و 
دانشگاه باشیم. در مواجهه 

اخیر جامعه با پاندمی کرونا در 
زمینه آموزش دانشگاهی نیز 
تعامالت جدیدی در جریان 

است که باید در متن فرهنگی 
دانشگاه درک و برای آن 

سیاست گذاری شود.
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كـردن همـه بخش هـای متصـل بـه فرهنگ، نتـوان صرفـا در یک مسـیر واحـد از این ارزیابـی وارد 

شـد و ایـن مهم، نیازمنـد نگاهی چند بعـدی و واقع گرایانه و بـه   دور از مفاهیم انتزاعی و كلیشـه ای 

اسـت. فرهنـگ در ماهیـت خـود، می تواند تجربـه خلق معنـا به شـكل زمان مند و مكان مند باشـد 

و در صورت بنـدی واقعـی زندگـی روزمـره نمـود پیـدا كنـد. حـال، چقـدر  می تـوان در تحلیـل و 

ارزیابـی كنونـی تحصیـل دانشـگاهی، به مصادیق انتقـادی و بر آمده از تجربه زیسـته1 از دانشـگاه، 

قبـل از فراگیـر شـدن آمـوزش الكترونیـک و مجـازی به شـكل فعلـی پرداخـت؟ دانشـگاهی كه تا 

پیـش از ایـن، در ارزیابی تعداد قابل توجهی از دانشـجویان مقطع ارشـد علوم انسـانی و اجتماعی، 

دانشـگاهی تقلیـد گرایانـه و كمتـر نقاد، عـدم تمایل به تـاش جـدی در تولید علم، فقـدان اخاق 

پرسشـگری، ضعـف روحیـه همـكاری و كار جمعـی، ضعـف خاقیـت، فقـدان اعتمـاد بـه نفس 

بـرای پـرورش اندیشـه مسـتقل، گریـز از مشـاركت عمیـق در فرایند آموزشـی و آموزش مشـاركتی، 

تـک صدایـی2 و یادگیـری منفعـل3، ایسـتایی و غیـر تاملـی بـودن4 كـه حاصـل شـكاف، جدایی و 

بیگانگـی5 دانشـجویان از سـاختار، فراینـد و فرهنـگ دانشـگاه در جریـان ارزیابـی6 بـوده، آیـا هم 

اكنـون می توانـد مسـیر ارزیابی جدیـد خود را بـدون در نظر گرفتن ایـن داده ها و شـواهد طی كند؟

شـاید بهتـر باشـد، همزمان بـا پرداختن به ایـن مصادیق، هـدف اصلی از طرح پرسـش چالش 

كید قـرار دهیم. اگر هـدف، در هر مقطعـی از زمان  فرهنـگ در تحصیـل و دانشـگاه را هـم مـورد تأ

و متـن اجتماعـی، شناسـایی موانـع، محدودیت هـا و بسـترهای عـدم جامعه پذیری مؤثـر و كارآمد 

و غیـر فعـال باشـد، شـاید بتـوان بـا پرداختـن بـه دالیـل، چرایـی و چگونگـی ایـن شـكاف ها، چه 

قبـل و چـه در حیـن بحران، بـا نگاه تامـل برانگیزتـری به تفكیـک و دسـته بندی مفهومـی مصادیق 

نایـل شـد و از خـال آن بتـوان مسـیر روشـن تری بـرای برنامه ریـزی، اصـاح و بهبـود و در نهایت 

سیاسـت گذاری فراهـم نمود.

آموزش الکترونیک، مسیر ناگزیر تغییر فرهنگی دانشگاه
از آنجـا كـه هرگونـه تغییـر و تحول در تحصیـات دانشـگاهی، به  عنـوان تغییر و تحول آموزشـی و 

پرورشـی، می توانـد اسـاس تغییـر و تحول پایـدار در جامعـه نیز باشـد، بدیهی اسـت هرگونه توجه 

بـه فناوری هـای آموزشـی نیز فـارغ از وجود اجبار در شـرایط ناگزیـر، ضروری اسـت. فناوری های 

آموزشـی بـه عنـوان یک رسـانه فرهنگی، ابـزار انتقـال، ترویج ارزش هـا و ترجیحات آموزشـی یک 

فرهنـگ در ضمن فعالیت آموزشـی هسـتند، بنابراین طراحی بر اسـاس و در چارچـوب فرهنگ نیز 

از محورهـای اصلـی طراحـی و توسـعه محیط های یادگیری الكترونیكی اسـت. آمـوزش مجازی و 

محیط هـای یادگیـری الكترونیكـی سـازه های فرهنگی هسـتند كه نمی تـوان آنها را مجـزا از تاثیرات 

فرهنگـی تصـور كـرد. در واقـع، هرگونـه نوآوری هـای فناوری محـور نوعـی بسـط دهنـده فرهنگی 

هسـتند. بنابرایـن هـر گونـه شـكاف دیجیتالی بیـن كشـورهای در حال توسـعه و پیشـرفته نیز عاوه 

بـر سـاختارهای نویـن، ارزش های فرهنگی و آموزشـی را به چالش می كشـد. 

بـه نظر می رسـد تاثیـر مولفه های فرهنگی بر آمـوزش در ایـران و یادگیری مجـازی و الكترونیكی 

1. Lived experience
2. Monologue
3. Passive learning
4. Non reflexive
5. Estrangement
ــی، 1378؛  ــی طباطبای ــور، 1381، قاض ــع پ ــی راد، 1379، رفی ــل از )قانع ــه نق ــماعیلی، ب ــی و اس ــاب ذكای ــه از كت 6. برگرفت

ــی، 1381( ــی، 1378 و فاضل طایف

شاید بدون درگیر شدن 
در زوایای متعدد فرهنگ 
و مسئله محور کردن همه 

بخش های متصل به فرهنگ، 
نتوان صرفا در یک مسیر 

واحد از این ارزیابی وارد شد 
و این مهم، نیازمند نگاهی 
چند بعدی و واقع گرایانه و 
به   دور از مفاهیم انتزاعی 

و کلیشه ای است. فرهنگ 
در ماهیت خود، می تواند 
تجربه خلق معنا به شکل 

زمان مند و مکان مند باشد و 
در صورت بندی واقعی زندگی 

روزمره نمود پیدا کند.
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بطـور ویـژه و جدی در ایران تبیین نشـده اسـت، زیـرا ورود فناوری های آموزشـی در فضای آموزشـی 

تحصیـات دانشـگاهی بـه خـودی خـود نظـام یادگیـری و آمـوزش را متحـول نمی كنـد و نیازمنـد 

پارادایم هـای جدیـد در آموزش اسـت. هـدف آموزش نمی توانـد صرفا محدود به انتقال دانش باشـد. 

زیـر سـاخت های تكنولوژیكـی در محیط هـای آموزشـی صرفـا سیسـتم هایی ابتدایـی هسـتند كه با 

فراسیسـتم های فرهنگـی احاطـه شـده اند. بنابراین آمـوزش فناوری محور چـه در كاربـرد ناگزیر یا در 

كاربـرد اختیـاری، بناچار سـنت ها و ابزارهای آموزشـی را به چالش می كشـد و تغییـر در پارادایم های 

آموزشـی را اجتناب ناپذیـر می كند. 

شـاید بتـوان تنهـا تفاوت كاربسـت زیـر سـاخت های تكنولوژیكـی آمـوزش در حالـت اجباری 

یـا اختیـاری را در تقـدم و تاخـر این كاربسـت دانسـت. بدین معنی كـه در حالت انتخـاب اختیاری، 

قبـل از كاربسـت این زیرسـاخت ها می توان تغییـرات پارادایمـی را تبیین و مفروضـات آن در تدریس 

و یادگیـری را مـورد توجـه قرار داد و سـپس در فرایند انتخاب و اجـرا قرارگیرند، امـا در حالت انتخاب 

اجبـاری )شـرایط كنونی بحران(، بـا توجه به اینكه آموزش بـه یكباره درگیر روش جدیـدی از یادگیری 

شـده و گاهـی با یک زیرسـاخت مشـخص، مفـروض و از پیش تعیین شـده روبرو شـده اسـت، باید 

بتوانـد مبانـی نظری و مفروضات اساسـی یادگیـری و تدریـس را تدقیق كند. در حـال حاضر مواجهه 

كنونـی مـا در سیاسـت گذاری بـرای كنتـرل مؤثـر مسـائل موجـود در آمـوزش مجـازی و الكترونیک 

می توانـد از ایـن مسـیر محقـق شـود. بدیهـی اسـت حصول بـه این مهـم، با توجـه به مبانـی نظری و 

مفروضـات فرهنگـی اسـت. به نظر می رسـد بـرای پرداختن به نظـام فرهنگی در چالش هـای پیش رو 

بـا آمـوزش مجـازی و الكترونیـک، بـدون توجه بـه الیه های سـطحی و عمیق فرهنگ ممكن نباشـد؛ 

الیه هایـی از فرهنـگ كـه عمدتـا عمیـق و كمتـر قابل تغییر هسـتند و الیه هـای بیرونی كه به سـهولت 

می تواننـد دسـتخوش تغییـر شـوند. اگرچـه تعامل انسـان با محیـط، احتمـاال نمی تواند هیـچ پدیده 

فرهنگـی را ایسـتا و پایـدار تعریـف كنـد. بر این اسـاس، بـا توجه بـه تنیدگی خصیصه هـای فرهنگی 

در بطـن سیسـتم آموزشـی، آنچـه ماهیـت اصلـی فرهنـگ آموزشـی را تعییـن می كند، نظـام معرفت 

شـناختی دانسـتن و یادگیـری اسـت. معرفتـی كه همـواره تابعـی از فرهنگ اسـت. بنابرایـن یادگیری 

مجـازی و الكترونیـک هـم در تبعیـت از این فضای معرفت شـناختی دارای الگوهـای رفتاری، فكری 

و كنشـی می شـود. بـه عبارتـی، زمینه های فرهنگـی- آموزشـی، انتظارات افـراد از خودشـان به عنوان 

دانشـجو، اسـتاد و همچنیـن راهبردهـا و سـبک آمـوزش را تحـت تاثیر قـرار می دهـد. اگرچه چالش 

عمـده كشـورهای بهره بـرداری كننـده از فناوری هـای آموزشـی، بـه  دلیـل عـدم تناسـب فناوری ها با 

فراسـاخت های موجـود، چالشـی بـا موضـوع چگونگـی و میـزان جـذب و انطباق اسـت، امـا بطور 

معمـول شـناخت دقیـق از وضـع موجـود و توجـه بـه چگونگـی می توانـد منجر بـه انتخـاب راه های 

متعـددی برای رفـع چالش ها شـود. 

چالش های عمده فرهنگی-آموزشی در آموزش الکترونیک
در اینجـا بـا توجـه بـه چالـش شـناخت و تعریـف پارادایم هـای جدیـد یادگیـری، بـه اختصـار بـه 

مـوارد عمـده ای كـه بـه عنـوان خصیصه هـا و چالش هـای فرهنگی- آموزشـی در محیـط تحصیلی 

در ایـران و سـایر كشـورها مـورد توجـه قـرار گرفتـه بسـنده می كنیـم و بـا اشـاره بـه مضمون هـا و 

الگوهـای معنایـی قابـل توجـه در ایـن موضـوع، بـه تحلیـل وضعیـت آمـوزش و یادگیـری مجازی 

و الكترونیـک در یـک انتخـاب اجبـاری می پردازیـم. در ایـن راسـتا، مفاهیمـی ماننـد؛ »باورهـای 

معرفـت شـناختی«، »تعامـل بیـن دانشـجویان و اسـاتید«، »ارزش هـای اجتماعـی«، »فرهنـگ 

فناوری های آموزشی به 
عنوان یک رسانه فرهنگی، 
ابزار انتقال، ترویج ارزش ها 

و ترجیحات آموزشی یک 
فرهنگ در ضمن فعالیت 
آموزشی هستند، بنابراین 

طراحی بر اساس و در 
چارچوب فرهنگ نیز از 

محورهای اصلی طراحی و 
توسعه محیط های یادگیری 
الکترونیکی است. آموزش 

مجازی و محیط های یادگیری 
الکترونیکی سازه های 

فرهنگی هستند که نمی توان 
آنها را مجزا از تاثیرات 

فرهنگی تصور کرد. 



15۲    دانشگاه امروز ... سال پنجم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 7و8 ... سال 1400   

امتحـان« و »فرهنگ شـفاهی«، موضوعاتی هسـتند كـه می توانند بـه عنوان چند مـورد از مهمترین 

اجـزای فرهنـگ آموزشـی مـورد توجـه و تامـل قـرار گیرند.

»باورهـای معرفـت شـناختی« و مبانـی آن در سـاختار معرفتی دانشـگاه، اغلب مبتنی بـر احترام 

عمیـق بـه دانش و معرفت اسـت و شـاید كمتر به گزینه هـای پویایی معرفتی از جمله تفكـر انتقادی و 

عقانیت توجه شـده اسـت. به نظر می رسـد این امـر در محیط های یادگیـری الكترونیكی نمی توانند 

مبتنـی بـر همـان اصـول و ارزش هـای پیـش فـرض ادامه داشـته باشـند، زیرا انتقـال دانـش و تدریس 

دو رویكـرد متفـاوت از یادگیـری هسـتند؛ بنابرایـن هـر گونـه نظـام معرفت شـناختی قابل تبییـن باید 

بتوانـد سیسـتم الكترونیكـی را بیش از انتقال دانش به سـمت یادگیـری ببرد. بدیهی اسـت برای توجه 

بـه ایـن بخـش اجتماعـی و پویای اندیشـه دانشـگاهی، باید نظـام معرفتـی و مناسـبات پارادایمی آن 

بتواننـد فـارغ از كلیشـه های موجـود، فضـای گفتگـو و مباحثـه را فراهـم نماینـد. اگرچـه بطـور یقین 

سیسـتم های الكترونیكـی بـدون حضور فیزیكی افراد قابلیت تعامل باالیی نداشـته و بیشـتر می توانند 

نقش مكمل داشـته باشـند. 

»تعامـل بیـن دانشـجویان و اسـاتید«، یكی دیگـر از اصول حاكم بر تحصیل دانشـگاهی اسـت. 

تعامـات محـدود، چه در سـاختار حضوری و چه در سـاختار الكترونیكی، نه تنهـا ماهیت یادگیری 

را متاثـر می كند بلكه دانشـگاه را از سـمت یک نهاد اجتماعی به سـمت نهاد تهـی و خالی از تجربه و 

بلـوغ دانشـگاهی می برد. اگر چه با فرض وجود اسـتاد و دانشـجو بـه عنوان بازیگـران اصلی یادگیری 

مواجـه هسـتیم، امـا میـزان تعامـل و حدی از تعامل مناسـب اسـت كـه می توانـد هـدف یادگیری در 

دانشـگاه را محقـق كند و محدود كردن یا محدود شـدن این تعامـات در فضای الكترونیكی می تواند 

از چالش هـای نظـام فرهنگـی آمـوزش دانشـگاهی باشـد. در حـال حاضـر تعریف تعامـات تا حد 

تعامـات سـنتی، در فضـای مجـازی نمی تواند حد مناسـبی از تعامـل را ایجاد كند و آنچـه می تواند 

بـه بهبـود ایـن فضا كمک كنـد، امكان تعامـل همزمـان یادگیرندگان بـا یكدیگر اسـت. امكانی كه به 

نظـر می رسـد ایـن روزها تا حـدی در شـبكه های اجتماعی اتفـاق می افتـد و نیازمند توجه اسـت. 

»ارزش هـای اجتماعـی« تحصیـل، همـواره از مهمتریـن چالش هـای یـک نظـام فرهنگـی در 

آمـوزش اسـت. اینكـه تحصیات عالی آیا روشـی برای توانمند سـازی فرد اسـت یا صرفـا موقعیت 

و پرسـتیز اجتماعـی. بنابرایـن بـه نظر می رسـد بحـث انگیزه های تحصیلـی از مباحث بسـیار مهم 

در هـر یادگیـری اسـت. ایـن امـر، چه در آمـوزش مجـازی و چه در آمـوزش حضـوری می تواند از 

عوامـل محـدود كننده ارتقـا و توانمند سـازی آموزش عالی محسـوب شـود. 

»فرهنـگ امتحـان«، بـه عنـوان یک چالش دیگـر، اغلـب از طریق رقابـت و آمادگـی پاس كردن، 

فرهنـگ غالـب در بیـن دانشـگاهیان محسـوب می شـود. در پی ایـن ذهنیـت، امتحان تا حـد زیادی 

می توانـد بـر سـنجش حفظیـات متمركـز شـده و كمتـر بـر یادگیـری مبتنی بـر تفكـر انتقـادی و حل 

مسـاله متمركـز شـود. حـال باید در سـبک آمـوزش مجـازی و الكترونیكـی تامل كـرد كه آیـا در این 

سـبک آمـوزش نیز همچنـان بازتولید محتوای ارائه شـده ادامـه دارد یا در بهترین حالـت خود با حفظ 

هـدف یادگیری، سـبكی جدیـد از امتحان دادن را به زمینه فرهنگی آموزش دانشـگاهی افزوده اسـت. 

آخریـن مفهـوم، »فرهنگ شـفاهی« اسـت كـه یكـی از اجزای مهم فرهنگ دانشـگاهی اسـت. 

فرهنگـی كـه می توانـد نقـش مهمی در برقـراری و حفـظ تعامل در بین دانشـگاهیان داشـته باشـد. 

ایـن بخـش مهـم از فرهنـگ، بطور معمول، بخشـی اسـت كـه در آمـوزش حضوری بسـیار قوی تر 

از آمـوزش الكترونیكـی اسـت و از ایـن جهـت در جهـت ارتقا و تقویـت این فرهنـگ، می توان در 

كنـار ابزارهـای مبتنـی بر اتاق هـای گفتگوی شـفاهی توجه داشـت. 

»باورهای معرفت شناختی« و 
مبانی آن در ساختار معرفتی 

دانشگاه، اغلب مبتنی بر 
احترام عمیق به دانش و 

معرفت است و شاید کمتر 
به گزینه های پویایی معرفتی 

از جمله تفکر انتقادی و 
عقالنیت توجه شده است. 

به نظر می رسد این امر 
در محیط های یادگیری 

الکترونیکی نمی توانند مبتنی 
بر همان اصول و ارزش های 

پیش فرض ادامه داشته 
باشند، زیرا انتقال دانش و 

تدریس دو رویکرد متفاوت از 
یادگیری هستند؛ بنابراین هر 

گونه نظام معرفت شناختی 
قابل تبیین باید بتواند سیستم 
الکترونیکی را بیش از انتقال 

دانش به سمت یادگیری ببرد. 
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جمع بندی  
ایـن نوشـتار سـعی داشـت در یـک بافتـار تحلیلـی، با طـرح پرسـش فرهنـگ و چالـش فرهنگ در 

تحصیـل و آمـوزش الكترونیكـی دانشـگاه، بـه چگونگـی تحـول نظام فرهنـگ در جریـان یادگیری 

الكترونیكـی بپـردازد و موقعیـت فرهنگـی دانشـگاهی مـا را در نحـوه مواجهـه و ارزیابـی مناسـب 

نظـام یادگیـری در دوران كرونـا مـورد توجـه قـرار دهـد. بـا توجه بـه وجود شـرایط اخیـر اجتماعی 

كـه ناگزیـر نظـام آموزشـی ناچـار از خدمات دهی غیر حضوری اسـت، بایـد بتوانیم مبانـی و پیش 

فرض هـای معرفتـی مؤثـر در ایـن مسـیر را شناسـایی و در جهـت اصاح شـرایط بـكار بگیریم. 

ابتـدا بـا توجـه بـه واقعیت موجـود، بایـد بپذیریم كـه آمـوزش مجـازی و الكترونیكـی به هیچ 

وجـه نمی توانـد جایگزینـی دائمـی بـرای آمـوزش حضـوری باشـد، زیرا اغلـب تعامات انسـانی 

مـا در قالـب حضـور فیزیكـی و بـه تعبیـری مسـتلزم حضـور فیزیـكال، تجربـه و از خـال تمـام 

رخدادهـای مترتـب بـر میـدان آمـوزش، معنا سـازی می شـود. مسـائل یـک میـدان و بلـوغ در یک 

میـدان فیزیكـی همـراه بـا ثبـت و ضبـط خاطـرات، عایـق، تعامـات و هـر آنچـه تحـت عنـوان 

فرهنـگ در آن معنا سـازی می شـود متفـاوت از حضور الكترونیكی اسـت، آنچه آشـكار اسـت این 

اسـت كـه در فضـای الكترونیكـی اغلـب دانشـجویان كمتـر درگیـر محتـوای فرهنگی می شـوند و 

اوقاتـی كـه در حـال تعامل آموزشـی هسـتند، زمان هایـی تكـراری بـدون هیچ گونه تجربـه معنایی 

از تعامـل سـپری می شـود. بـه تعبیـری در حـال حاضـر سـپهر دانشـگاهی بـرای یـک دانشـجوی 

جدیـد یـک فضـای توخالـی و تهی از معنـا و صرفا سرشـار از انتقال محتواسـت. دانشـگاه، مفهوم 

اجتماعـی خـود را تـا حـد زیـادی در آمـوزش الكترونیـک از دسـت می دهـد و افـراد دچـار خـا 

آموزشـی می شـوند. در ایـن میـان بـه دلیـل عـدم ارتبـاط كامـل، اغلـب سـوءتفاهم هـای ارتباطی 

بیشـتر، فرهنـگ شـفاهی محدودتـر و قابلیـت خاقیـت ارتباطـی كاهـش می یابـد. 

امـا بـا وجـود مسـایل و معضـات موجـود در ایـن امـر كـه اكنـون بـه ناگزیـر و بـدون هیـچ 

برنامه ریـزی قبلـی رخ داده اسـت، بایـد اذعـان داشـت كـه فرهنـگ، منتظر بازگشـت ما به شـرایط 

قبـل از كرونـا نمی مانـد، فرهنگ امری پویا و سـیال اسـت كه اغلـب كمتر گرایش به بازگشـت دارد 

و هرگونـه انتظـار بازگشـت می تواند موجب ایجاد مسـائل جدیدتر و پیچیدگی های بیشـتری شـود. 

نظـام آمـوزش دانشـگاهی، مسـتلزم بازاندیشـی ایجابی بـرای تغییر و تطابق اسـت. بایـد رویكردی 

واقـع بینانه نسـبت به فناوری داشـته باشـیم. هنگامی كه در نقش بروز مشـكات توسـط فناوری ها 

اغـراق كنیـم، نتایـج مثبت آن نادیده انگاشـته می شـود. 

پس به نظر می رسـد در پاسـخ به پرسـش های چالش فرهنگ، اولویت را شـناخت راهكارهای 

فرهنگـی و اجتماعـی بـرای ادامـه مسـیر تحصیلـی بـدون بازگشـت و ناگزیـر قـرار داده و بـا چنین 

رویكـردی برخـی از بخش هـای منتظـر بازگشـت را در حالـت تعلیق قـرار دهیم. اگر چه شـناخت 

مسـائل موجـود نظـام فرهنگـی قبـل از كرونا در این شـرایط هم می توانـد قدری چاره كار شـناخت 

قـرار گیرنـد، امـا احتمـاال در بخش هایـی كه الیه هـای عمیق تـر فرهنگ دانشـگاهی رسـوخ دارند، 

كمتـر می توان دسـت بـه تغییـر و اصاح زد. 

شـاید بتـوان گفـت كـه الیه هایـی از فرهنـگ آموزشـی كـه بایـد منتظـر بازگشـت و در حالـت 

تعلیـق و توقـف بماننـد، همـان بخش هایـی از الیه های عمیـق فرهنگ دانشـگاهی هسـتند كه باید 

امیـدوار باشـیم بعـد از رفـع بحران، تا حـد زیادی به جایـگاه اولیه خود و شـاید حتی بـا نوعی ولع 

حضـور مواجـه شـوند. بنابرایـن بـه نظـر می رسـد فعـا تمركز بـر توسـعه و ارتقـای تـوان بازیگران 

باید بپذیریم که آموزش 
مجازی و الکترونیکی به هیچ 

وجه نمی تواند جایگزینی 
دائمی برای آموزش حضوری 

باشد، زیرا اغلب تعامالت 
انسانی ما در قالب حضور 

فیزیکی و به تعبیری مستلزم 
حضور فیزیکال، تجربه و از 

خالل تمام رخدادهای مترتب 
بر میدان آموزش، معنا سازی 
می شود. مسائل یک میدان 

و بلوغ در یک میدان فیزیکی 
همراه با ثبت و ضبط 

خاطرات، عالیق، تعامالت و 
هر آنچه تحت عنوان فرهنگ 

در آن معنا سازی می شود 
متفاوت از حضور الکترونیکی 

است.
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صحنـه آموزش در اسـتفاده و كاربسـت فضای الكترونیک بـه عنوان تنها ابـزار موجود صورت بندی 

دانشـگاه، مؤثرتریـن مسـیر بـرای ایجـاد تطابـق و تعـادل در سیسـتم آموزشـی اسـت. بازتعریـف 

نظام هـای معرفتـی دانشـگاه در ایـن حالـت، صرفا محـدود به روابط اسـتاد و دانشـجو نمی شـود، 

بلكـه نیازمنـد ایجـاد ظرفیت هـای نوپدیـد و مجموعـه ای از اقدامـات اهالـی و دسـت اندكاران 

آمـوزش و دانشـگاه اسـت كـه بتوانـد از طریـق توسـعه توانـش كامـی، حجـم مشـكات و عـدم 

خاقیـت در تدریـس و یادگیـری را بـه حداقـل برسـاند. آمـوزش الكترونیكـی و مجـازی بایـد در 

قلمـرو خـودش تعریـف و مـورد بررسـی قـرار گیرد، زیـرا در حـال حاضر بـا توجه به نقـش مكمل 

بـودن ایـن سـبک آمـوزش، قلمرو دیگـری نمـی تـوان برایش متصور شـد. 

تمرکز بر توسعه و ارتقای توان 
بازیگران صحنه آموزش در 
استفاده و کاربست فضای 

الکترونیک به عنوان تنها ابزار 
موجود صورت بندی دانشگاه، 

مؤثرترین مسیر برای ایجاد 
تطابق و تعادل در سیستم 
آموزشی است. بازتعریف 

نظام های معرفتی دانشگاه 
در این حالت، صرفا محدود 
به روابط استاد و دانشجو 

نمی شود، بلکه نیازمند 
ایجاد ظرفیت های نوپدید و 

مجموعه ای از اقدامات اهالی 
و دست اندکاران آموزش و 
دانشگاه است که بتواند از 

طریق توسعه توانش کالمی، 
حجم مشکالت و عدم 

خالقیت در تدریس و یادگیری 
را به حداقل برساند.



امـكان انتقـال آسـان و بی دردسـر »كاس درس« بـه فضـای مجـازی كـه در دو سـال گذشـته اصلـی بدیهـی انگاشـته شـده و مبنای 

اتخـاذ راهبـرد كان دیجیتالـی شـدن و برگـزاری از راه دور و آنایـن كاس  هـای درس در همـه سـطوح آموزشـی در دوران كرونا بوده 

اسـت، بـه هیـچ وجه یـک امكان و اصـل بدیهی نیسـت. طرح چنیـن امكانی در واقـع بر مفروضـات و تلقی های خاصـی از »كاس 

ـی اپیسـتمیک1 یـا نظـری از كاس درس« بنامم. بـه عبارت دیگـر، تنها 
ّ

درس« اسـتوار اسـت كـه مایلـم آنـرا در ایـن یادداشـت »تلق

 معرفتـی و ذهنـی انتقـال گزاره هـا و اطاعات تلقـی كنیم، می توانیـم به این سـهولت رأی به 
ً
اگـر »كاس درس« را یـک فرآینـد صرفـا

چنیـن تبدیـل بزرگـی از كاس حضـوری به كاس مجـازی بدهیم و مدعی شـویم كه چیز چندانـی در این فرآیند از دسـت نداده ایم. 

رویكـرد اپیسـتمیک یـا نظـری، تلقـی ای روحانـیوبیبـدن از كاس درس دارد و كل پیكـره وجودی آمـوزش را به محتوای درسـی 

و تكنولـوژی انتقـال اطالعـات فـرو می كاهـد و در صـورت ضبـط شـدن درسـت آموزههـا توسـط شـاگردان در آزمون انتهـای ترم، 

یادگیـری را موفـق ارزیابـی می كنـد. بـر پایـه این تصـور ایده آلیسـتی، اپیسـتمیک، گزاره گـرا و مجرد از كاس درس اسـت كـه امكان 

انتقـال آن از حضـور وجـودی بـه كاس مجازی بدیهی انگاشـته می شـود. 

   امـا مسـئله اینجاسـت كـه ایـن تلقی اپیسـتمیک و نظـری از كاس درس، نـه تنها امـروز و در شـرایط دیجیتالی شـدن كرونایی 

آموزشـگاه ها، بلكـه در شـرایط عـادی نیز خود بخش مهمی از مشـكل كاس درس در ایران محسـوب می شـود، پیـش و بیش از همه 

بـه خاطـر برداشـت تقلیل گرایانـه، فانتزی و روحانـی ای كـه از كاس درس دارد و مانع دیـدن واقعیت  های اصیل شـكل دهنده كاس 

1. .epistemic

فروپاشی کالس درس سنتی در فرآیند مجازی شدن و  
طرح یک کالس آلترناتیو

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ▪

  ▪ badamchi@iscs.ac.ir

محمدحسین بادامچی  ▪
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درس در ایـران می گـردد. تنهـا بـا چرخـش عملـی در روش شناسـی مطالعـه كاس درس و گذر از 

دیـدگاه اپیسـتمیک به رویكردهای تبارشناسـانه اسـت كه واقعیـت پدیـداری كاس درس ایرانی بر 

مـا مشـكوف می گـردد و تـازه پس از آن اسـت كه می تـوان به پرسـش اساسـی درباره امـكان انتقال 

ایـن سـازه ی خـاص از وضعیت حضـوری بـه وضعیت مجـازی و ارائه سیاسـت  گذاری متناسـب، 
پرداخت.1

     پژوهـش تبارشناسـانه كاس درس بـه واسـطه غلبـه همیـن رویكـرد اپیسـتمیک و نظـری بر 

 مهمترین 
ً
آمـوزش و پژوهـش و سیاسـت  گذاری آمـوزش در ایران چندان گسـترش نیافته و احتمـاال

آن كتابی با عنوان »تبارشناسـی كاس درس« نوشـته سـیدمحمود نجاتی حسـینی )1396( باشـد 

 درآمـدی بـر معرفـی موضـوع قلمـداد كـرد. فراسـوی 
ً
كـه بـه عقیـده نگارنـده می تـوان آنـرا صرفـا

تفكیكـی كـه نجاتـی حسـینی در ایـن كتـاب میـان سـه گونـه پیشـاكاس/نیمه كاس/ضد كاس 

در ادوار قاجـار، پهلـوی و جمهـوری اسـامی انجـام می دهـد، بـه نظـر می رسـد مـا بـا آپاراتوس2 

 واحـدی در تمـام دوران ورود آمـوزش مـدرن بـه ایـران )پـس از مكتب خانـه( 
ً
)سـامانه ( نسـبتا

مواجهیـم كـه با توجه بـه تحوالت كنونـی كاس، می توان آنـرا »كاس درس سـنتی« نامید. منظور 

از آپاراتـوس در اینجـا مجموعـه روابـط قـدرت، افـكار، گفتـار، كـردار، و تكنیک  هایـی اسـت كـه 

نظمـی بـه نـام كاس درس را در 170 سـال گذشـته پـس از تأسـیس دارالفنـون می سـازد. برخـی 

از مهمتریـن ویژگی  هـای عمـده ی ایـن آپاراتـوس را بـا اسـتفاده از پژوهـش اولیـه نجاتـی حسـینی 

می تـوان چنیـن فهرسـت كرد:

1. حافظه محوری و اصالت جزوه نویسی )همان، ص 94 و همین  طور مناشری، 1397(؛

2. اهمیت سنت استاد-شاگردی )نجاتی حسینی، ص 129( البته با مركزیت استاد؛ 

3. از نظـر جنسـیتی مردگـرا، از نظـر معرفتـی مربی گـرا، از نظـر فضایـی مركزگـرا و از نظـر 

)107 ص  )همـان،  دولتی گـرا  سـازمانی 

ایـن عناصـر را می تـوان بـه كمـک روایـت تجربه هـای زیسـته ی انتهـای كتـاب مذكـور و بـا 

 پنهـان كاس درس در تجربـه جمعی همه 
ً
اندكـی بهره گیـری از شـهود مشـترک از مناسـبات عمدتا

مـا بـه ایـن صـورت تركیـب كـرد كـه كاس درس سـازه ای3 پدرسـاالرانه اسـت كـه از دو بعـد در 

 انضباطـی4 كـه حـول شـخصیت مركزی اسـتاد شـكل می گیرد و 
ً
هـم تنیـده تشـكیل می شـود: اوال

كاس درس را بـه عرصـه مونولـوگ بـاال بـه پاییـن مربی و انقیـاد5 معرفتی شـاگرد تبدیـل می كند و 

 متضـاد با گفتمـان در معنای هابرماسـی7، به 
ً
دوم آموزه هایـی اسـت كـه بـه صورت خطابـه6 و دقیقا

شـكلی غیـر ارتباطـی، غیر مشـاركتی و غیر توافقـی، متكی بر مناسـبات قـدرِت بدن مندانه ِی داخل 

كاس درس بـه عنـوان معـارف مطلـق بـه شـاگرد القـا می شـود. بـا درک ایـن آپارتـوس خـاص در 

كاس درس سـنتی ایرانـی، اینـک زمینـه بـرای طـرح این سـؤال فراهم می شـود كه آیا بسـتر كاس 

1.  بــرای توضیــح بیشــتر دربــاره ایــن چرخــش روش شــناختی بویــژه در كار میشــل فوكــو و تغییــر رویكــرد فوكــوی متقــدم بــه 
فوكــوی میانــی ن.ک بــه دریفــوس و رابینــو )1391(

گامبــن آنــرا چنیــن توضیــح می دهــد:  2.  آپاراتــوس اصطاحــی فوكویــی در تحلیــل تبارشناســی پدیدارهاســت كــه جورجــو آ
ــت،  ــه مدیری ــه ب ــاره دارد ك ــا اش ــر و نهاده ــی، تدابی ــای معرفت ــال، بدنه ه ــه ای از اعم ــه مجموع ــامانه[ ب ــوس ]=س » آپارات
حكومــت، كنتــرل و جهت دهــی كــردن رفتارهــا، ژســت  ها و تفكــرات نــوع بشــر- بــه شــیوه ای كــه مدعــی كارآمــدی اســت- 

گامبــن، 1389: ص 24( می پــردازد.« )آ
3. construction
4. discipline
5. subjugation
6. rhetoric
7. Habermas’s discourse

رویکرد اپیستمیک یا نظری، 
تلقی ای روحانی و بی بدن از 

کالس درس دارد و کل پیکره 
وجودی آموزش را به محتوای 

درسی و تکنولوژی انتقال 
اطالعات فرو می کاهد و در 
صورت ضبط شدن درست 

آموزه ها توسط شاگردان در 
آزمون انتهای ترم، یادگیری 
را موفق ارزیابی می کند. بر 
پایه این تصور ایده آلیستی، 

اپیستمیک، گزاره گرا و مجرد 
از کالس درس است که 

امکان انتقال آن از حضور 
وجودی به کالس مجازی 
بدیهی انگاشته می شود. 
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آنایـن می توانـد محملـی بـرای انتقـال ایـن آپاراتـوس و دایـر شـدن كاس درس سـنتی در فضای 

مجازی شـود؟

   بـدون نیـاز به واكاوی بسـیار، پاسـخ را باید منفی دانسـت. هر دو كاركـرد انضباطی و خطابِی 

كاس درس سـنتی در گـرو رابطـه مسـتقیم، حضـوری و بدن مندانـه در كاس درس اسـت و در 

شـرایط برقـراری آنایـن كاس محقـق نمی شـود. از ایـن منظـر، نقدی كـه در اینجـا در حال طرح 

اسـت بـا نقـد بنیادینـی كه هربـرت دریفـوس در كتاب مهـم »دربـاره اینترنـت« بر آمـوزش آناین 

وارد می كنـد در یـک راسـتا قـرار دارد، هرچنـد نقطه عزیمـت او در دفاع از یادگیری بـه كلی با آنچه 

مـا در اینجـا دربـاره كاس درس سـنتی ایرانی مطـرح كردیم متفاوت اسـت.1 )دریفـوس، 1383( 

دریفـوس در ایـن كتـاب بـا طـرح نظریه معـروف مراحـل پنج گانـه یادگیری خـود تصریـح می كند 

كـه آمـوزش نظـری فـارغ از محیط عملـی و درگیـری بدن مندانـه با موضـوع همچـون آموزش  های 

آنایـن، تنهـا در مراحـل ابتدایـی نوآمـوزی موضوعیـت دارد و بـه هیـچ وجـه نمی توانـد به كسـب 

تبحـر و یادگیـری در مراحـل عالـی منجـر شـود. مسـئله اینجاسـت كـه اگرچـه از منظر دریفوسـی 

كاس درس سـنتی ایرانـی بـا حافظه محـوری و انتزاعـی  بـودن و آموزه گرایـی حاكـم بـر آن هرگـز 

نمی توانـد بـه سـطوح عالـی چهـارم و پنجم یادگیری برسـد، امـا كارآمدی آن در همان سـه سـطح 

اول آمـوزش ابتدایـی مبتنـی بـر قواعـد كلِی نظـری نیز وابسـته به حضـور عملـی در كاس درس و 

در رابطـه موقعیت مندانـه و زمینه مندانـه در كاس درس اسـت و بـا مجـازی شـدن رابطـه اسـتاد و 

 همیـن آپاراتـوس نیم بنـِد به تعبیِر نجاتی حسـینی »پیشـا یـا نیمه یا ضـدكاس« نیز 
ً
دانشـجو عمـا

می پاشـد. فرو 

  در چنیـن شـرایطی چـه بایـد كـرد؟ نیـازی بـه اعـام عجوالنـه پایـان كاس درس بـه شـیوه 

فیلسـوفان و اهـل ایدئولوژی نیسـت. رویكرد این مقاله از منظر جامعه شناسـی انتقـادی تكنولوژی، 

ایـن نتیجـه را در پـی دارد كـه تغییـر محیـط كاس درس از وضعیت حضـوری به آناین، مسـتلزم 

تغییر بنیادین در آپارتوس كاس درس سـنتی ایرانی اسـت و چه بسـا با هوشـمندی و به كارگیری به 

 اختیـار و اندیشـه انتقـادی بتوان تهدید ایـن جبر تكنیكی را بـه فرصتی برای بازسـازی كاس 
ِ

موقـع

درس در ایـران تبدیـل كـرد. نكتـه اینجاسـت كه محیـط مجازی بر خـاف تصور دریفـوس همواره 

 محیطـی سـرد، انتزاعـی، نظـرزده، فاقـد بـدن و غیرحسـاس به ارزش  هـای اخاقی و سیاسـی 
ً
ذاتـا

بیرونـی نیسـت، بلكـه می تـوان موقعیت هایی خاف ایـن  را نیز در آن متصور شـد. بهتریـن نمونه از 

 متضـاد با كاس درس آنایـن پدید آورده »كاب هاوس«2 اسـت. 
ً
ایـن جهـت كه آپاراتوسـی كاما

ویژگی  هایـی مثـل فاقـد مركـز بـودن، صوتـی بـودن، افقـی بـودن روابـط، فی البداهگـی، عمومـی 

بـودن، آنتاگونیسـتی یـا تقابلـی3 بـودن و قابلیـت بازنمایـی گفتارهای زنانه، مناسـبات یک نشسـت 

علمـی كاب هاوسـی را بـه كلـی از نمونه های مشـابه آن در سـالن كنفرانس  هـا و كاس  های درس 

دانشـگاهی متمایـز می كنـد. بدیهی اسـت كه هـدف از طرح این مثال این نیسـت كـه كاس درس 

 در 
ً
1.  دریفــوس از یادگیــری در حیــن عمــل بعنــوان باالتریــن ســطح یادگیــری حرفــه ای ســخن می گویــد كــه نظیــر آن اصــا

ــه مهــارت  ــوان در فضــای ســایبر بی جســم ب ــدارد: او می گویــد »بایــد نتیجــه بگیریــم كــه نمی ت كاس درس ســنتی وجــود ن
ــتان،  ــه، بیمارس ــترک خان ــای مش ــد در محیط  ه ــط می توان ــاگردی فق ــوزش از راه دور، ش ــداران آم ــاف طرف ــر خ ــید. ب رس
ــوس،  ــت. )دریف ــض اس ــاگردی از راه دور تناق ــود. ش ــام ش ــوالت انج ــاخت محص ــل س ــگاه و مح ــازی،  آزمایش ــای ب فضاه
 متفــاوت از وضعیــت كاس درس ســنتی ایرانــی اســت و بــه همیــن دلیــل 

ً
1383:ص 86(« چنیــن نوعــی از یادگیــری كامــا

بخــش اول ایــن نوشــتار نــه بــا ارجــاع بــه دریفــوس بلكــه در تــاش بــرای شــناخت آپاراتــوس ســازه خــاص كاس درس ســنتی 
ایرانــی نگاشــته شــد. 

2. اپلیكیشــن نوظهــور clubhouse  بــرای گفتگوهــای مجــازی كــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری اخیــر مــورد اســتقبال 
زیــاد كاربــران ایرانــی قــرار گرفــت

3. antagonistic

تنها با چرخش عملی در 
روش شناسی مطالعه کالس 

درس و گذر از دیدگاه 
اپیستمیک به رویکردهای 

تبارشناسانه است که واقعیت 
پدیداری کالس درس ایرانی 
بر ما مشکوف می گردد و تازه 
پس از آن است که می توان 

به پرسش اساسی درباره 
امکان انتقال این سازه ی 

خاص از وضعیت حضوری 
به وضعیت مجازی و ارائه 
سیاست  گذاری متناسب، 

پرداخت.
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سـنتی بـه جـای اسـكای روم در كاب  هـاوس برگـزار گـردد، بلكـه غرض نشـان دادن افـق جدیدی 

مـی كـه بـه جـای 
ّ
از كاس درس اسـت كـه محیـط و مـدّرِس بـه كلـی متفاوتـی را می طلبـد: معل

روخوانـی مـداوم جـزوات تكـراری كهنـه و قابـل پیش بینـی، بـه لحـاظ دانشـی، اخاقی و سـبک 

رفتـاری آمادگـی تبدیـل كاس درس بـه یـک »گفتگـوی علمـی زنـده و پـر از درگیـری« را داشـته 

باشـد. ایـن می توانـد آلترناتیـوی بـرای احیـا و بازسـازی كاس درس سـنتی ایرانـی ای باشـد كـه 

بـه نظـر می رسـد بـر خـاف تصـورات ساده اندیشـانه ممكن اسـت نـوش داروی مجازی شـدن به 

احتضـار آن بینجامد.

منابع
گامبن، جورجو )1389( آپاراتوس چیست و مقاالت دیگر، ترجمه یاسر همتی، تهران، رخداد نو. آ
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مناشـری، دیویـد )1397( نظـام آموزشـی و سـاختن ایـران مدرن، ترجمـه محمدحسـین بادامچی و عرفـان مصلح، 

تهران، انتشـارات سـینا.

نجاتـی حسـینی، سـیدمحمود )1396( تبارشناسـی كاس درس در ایـران، تجربـه هـای تاریخـی و تجربـه هـای 

زیسـته، تهـران، مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی.

تغییر محیط کالس درس از 
وضعیت حضوری به آنالین، 

مستلزم تغییر بنیادین در 
آپارتوس کالس درس سنتی 

ایرانی است و چه بسا با 
هوشمندی و به کارگیری به 

موقِع اختیار و اندیشه انتقادی 
بتوان تهدید این جبر تکنیکی 
را به فرصتی برای بازسازی 
کالس درس در ایران تبدیل 

کرد. نکته اینجاست که 
محیط مجازی بر خالف تصور 
 محیطی 

ً
دریفوس همواره ذاتا

سرد، انتزاعی، نظرزده، 
فاقد بدن و غیرحساس به 

ارزش  های اخالقی و سیاسی 
بیرونی نیست، بلکه می توان 
موقعیت هایی خالف این  را نیز 
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مقدمه
زبان كه در زبان انگلیسـی به آن language اطاق می شـود، شـكل تغییریافته اوسـتایی hizuuā، فارسـی كهن hazāna، فارسـی میانه 

izwān یـا uzwān بـه معنـای "زبـان، گفتار" )tongue, speech, language( اسـت كه در التین به شـكل lingua نمایان شـده اسـت. 

زبـان نوعـی سیسـتم سـاختارمند ارتباطـی )structured system of communication( و مبتنـی بـر گفتـار )speech(، نشـانه های 

)sign( قـراردادی  اسـت و كاركـرد اصلـی آن، ایجـاد ارتبـاط یـا انتقـال اطاعـات از شـخصی بـه شـخص دیگر اسـت، لـذا از آن به 

عنـوان نوعـی میدیـوم یـا رسـانه )medium( یـاد می شـود و از منظـر مطالعـه غالبـا در زمـره »علـوم ارتباطات« قـرار می گیـرد؛ علت 

1. مولــف و نویســنده اثــر 12 جلــدی »دانشــنامه واژگان نقبائــی« )Noghabaei Of Encyclopedia Lexicon( بــا ســرنام »لئــون« )LEON( كــه بــرای تكمیــل 
ــن  ــی نازنی ــا فونــت 10 ب ــون حــاوی 174 هــزار مدخــل اســت كــه در 13 هــزار صفحــه ب ــروژه 16 ســال زمــان صــرف شــده اســت. دانشــنامه لئ ــن پ ای
طراحــی شــده اســت و از مشــخصات عمــده ایــن اثــر می تــوان بــه الــف( ریشــه شناســی تمامــی مدخل  هــای مــادر، ب( فونولــوژی و مورفولــوژی واژگان 
ــه  ــا توجــه ب ــه ریشه  شــناختی، تعریــف عملیاتــی و كاربــردی هــر واژه ب ــا توجــه ب منــدرج، پ( بهــره گیــری از فونتیــک، ج( تعریــف مفهومــی هــر واژه ب
گســتره مفهومــی آن در علــوم مختلــف، ح( تعریــف ادبــی هــر واژه در صــورت لــزوم بخصــوص بــه عنــوان حــرف اضافــه، حــرف تعریــف، حــرف ربــط و 

غیــره؛ د( ارائــه مطلــب همــراه بــا مثــال بــرای اســتنباط بهتــر مخاطــب. 

سیدرضا نقبائی لنگرودی1  ▪
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وجـودی شـاخه »زبان  شناسـی« )تاریخـی، اجتماعـی، تكاملی یا پویـا( را باید شـكل تخصصی  تر 

رشـته ارتباطـات قلمـداد كـرد. بـه عبـارت دیگر، زبـان نوعی ابـزار ارتباطی محسـوب می شـود كه 

تنهـا در كلمـه و جملـه پایـان نمـی یابـد، بلكـه حركات چهـره، بـدن، نشـانه ها و نمادها نیـز نوعی 

ابـزار ارتباطی هسـتند.

اسـتفاده و بكارگیـری زبـان در هر عصر )بنا به مقتضیات زمانه(، شـكل و سـبک خاص خود را 

دارد. در دوره  ای از اشـكال و نمادهـا غالبـا برای ارتباط اسـتفاده می شـد، سـپس كام و خط پدیدار 

گردیـد؛ لـذا مراكـز و مكتب  خانه  هایـی بـرای آموزش تاسـیس شـدند و رفتـه رفته عصـر اطاعات 

و ارتباطـات شـكل گرفـت؛ عصـری كـه اسـتفاده از فضای مجـازی و اینترنـت برای آمـوزش امری 

اساسـی تلقـی می شـود و از ایـن رو، شـكل زبانی خاص خـود را نیـز می طلبد.

امـروزه بـا توجـه بـه پیشـرفت تكنولـوژی و تغییـرات بوجود آمـده در جهان، مسـیر آمـوزش از 

روش قدیمـی یـا سـنتی كـه همـان روش حضـوری یـا چهـره بـه چهـره )face to face( بـه آموزش 

غیرحضـوری و از راه دور یـا همـان آمـوزش آنایـن یـا مجـازی تغییـر كـرده اسـت و روز بـه روز 

دانشـجویانی كـه عاقمنـد بـه آموزش هسـتند، در بسـتر آناین در حـال افزایش اسـت. از این رو، 

بـا توجـه بـه ایـن رویكـرد اسـتادان و مربیـان هـم می بایسـت خـود را بـا ایـن روش سـازگار كنند و 

توانایـی خـود بـا ایـن روش بـرای ارائـه بهتـر و اصولـی مفاهیـم را روز بـه روز افزایش دهنـد. یكی 

از مـوارد مهـم در تفـاوت ایـن دو سـبک آمـوزش )سـنتی و آنایـن( تفـاوت در زبـان )نحـوه بیان، 

اسـتفاده از حـاالت رفتـاری درسـت و غیـره( در ایـن دو سـبک آموزش اسـت كـه در ایـن مقاله به 

ایـن موضـوع پرداخته می شـود.

بـا توجـه به مـوارد ذكـر شـده، آموزش  ها بـه دو بخـش عمـده حضـوری و غیرحضوری دسـته 

بنـدی می  شـوند. اسـاس در دانشـگاه ها و مراكـز علمـی آمـوزش حضـوری بـوده اسـت؛ یعنـی 

یادگیـری از طریـق حضـور در كاس درس صـورت می گرفتـه اسـت. در این نوع آمـوزش، مدرس 

و دانشـجو در یـک محیـط قـرار دارنـد، لذا شـكل ارتباطـی چهره بـه چهره یـا گروهی اسـت و امر 

یادگیـری و انتقـال مفاهیـم از طریـق تعامل صـورت می گیرد و این مـورد باعث اثربخشـی آموزش 

و محتـوا می شـود.

امـا بـا تغییر شـكل آمـوزش یعنـی بروز آمـوزش مجـازی، شـكل زبانی آن نیـز تغییـر می كند، 

چـرا كـه در ایـن نـوع آمـوزش، مـدرس می بایسـت تعامـل مابیـن خـود و دانشـجویان را بصـورت 

آنایـن ایجـاد نمایـد؛ یعنـی تعامـل از طریـق تصویـر، صـوت یـا متـن و غالبـا بصورت ریـل تایم 

.)indirect( و بعضـا غیرمسـتقیم )direct( مسـتقیم ،)real time(

آموزش حضوری و آموزش آنالین
در آمـوزش حضـوری دانشـجویان می بایسـت مسـافت  هایی را طـی كننـد تـا بـه محـل برگـزاری 

كاس برسـند و ایـن جابجایی دارای هزینه و سـختی  هایی اسـت كـه در بسـیاری از مواقع منجر به 

صـرف انـرژی بسـیار و كم شـدن انـرژی و ایجاد خسـتگی دانشـجو می شـود، لذا كاهـش راندمان 

یادگیـری دانشـجو را به همـراه دارد.

مـورد دیگـر در آمـوزش حضوری، محیط آموزشـی اسـت. اگر محیطـی كه آمـوزش در آن برگزار 

می شـود از شـرایط اسـتاندارد )نـور مناسـب، سیسـتم تهویـه اسـتاندارد، امكانـات اسـتاندارد مثـل 

صندلی  هـا و غیـره( برخـوردار نباشـد، سـطح یادگیری افـراد كاهـش می یابد. امـا نكته مهم  تـر اینجا 

اسـت كـه افـرادی كـه بـه محیط جدیـدی می رونـد تا مدتـی به علـت تازگی كـه محیـط دارد، عموما 

با تغییر شکل آموزش یعنی 
بروز آموزش مجازی، شکل 
زبانی آن نیز تغییر می کند، 
چرا که در این نوع آموزش، 

مدرس می بایست تعامل مابین 
خود و دانشجویان را بصورت 

آنالین ایجاد نماید؛ یعنی 
تعامل از طریق تصویر، صوت 

یا متن و غالبا بصورت ریل 
تایم )real time(، مستقیم 

)direct( و بعضا غیرمستقیم 
.)indirect(
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حـواس و تمركـز آنهـا صـرف دیـدن جزئیـات و جاذبـه های محیط می شـود كـه این مورد هـم باعث 

كاهـش سـطح یادگیـری آن  هـا می شـود و امر آمـوزش بـا حداكثر كیفیـت صـورت نمی گیرد.

مـورد بعـدی در آموزش این اسـت كه دانشـجویان افرادی هسـتند با سـطح یادگیـری متفاوت، 

امـا در آمـوزش حضـوری اسـتاد فقـط یـک یـا نهایتـا دو بـار مفاهیـم را بیـان می كنـد و ایـن مورد 

می توانـد باعـث كسـل شـدن یک عده كـه به سـرعت مفاهیم را فـرا گرفته انـد و گیج شـدن افرادی 

كـه نیـاز بـه تمركـز و تكـرار بیشـتری دارنـد گـردد، چـون ایـن افـراد هنـوز مـوارد فعلـی را متوجـه 

نشـده  اند، امـا مـدرس به سـراغ آموزش مطلـب بعدی مـی رود كه این مـورد در مواقعـی باعث فرار 

از یادگیـری بسـیاری از افراد شـده اسـت.

آموزش آنالین و مجازی
در آمـوزش آنایـن و مجـازی دیگر الزم نیسـت دانشـجویان مسـافتی را طی كنند و در هـر مكانی كه 

باشـند می تواننـد آمـوزش را فـرا بگیرند، پس موارد و مشـكاتی كـه در بخش باال پرداخته شـد دیگر 

وجـود ندارد و دانشـجو بـا میزان انـرژی باالتری می توانـد آمـوزش را دریافت كند.

مـورد بعـدی در آمـوزش آنایـن ایـن اسـت كه فـرد در محیط خـود آمـوزش می بیند و شـرایط 

محیطـی را )نـور، شـرایط دمـای محیـط و همچنیـن مـكان آموزشـی مـورد نیـاز و راحت خـود( با 

توجـه بـه نیـاز و سـلیقه خـود می توانـد تغییـر دهـد و همچنیـن از نظـر روان  شـناختی المان  هـای 

موجـود در محیـط اكثـرا بـرای فـرد تازگی ندارنـد و دیگر از تمركز شـخص در این خصوص كاسـته 

نمی شـود.

مـورد دیگـر در آمـوزش آنایـن ایـن اسـت كـه دانشـجویان بـا هـر سـطح یادگیـری می توانند 

بیشـترین اسـتفاده را از آمـوزش ببرنـد. بطـور مثـال، افـرادی كـه دارای سـرعت یادگیـری باالیـی 

هسـتند در كاس  هـای آنایـن بـا یكبـار دیدن امر آموزش حاصل می شـود و به سـراغ مـوارد بعدی 

می رونـد و حتـی اگـر آمـوزش بصـورت ویدئویـی باشـد، می تواننـد سـرعت پخـش آن  را افزایـش 

دهنـد و در زمـان كمتـری مطالـب را فـرا بگیرند. فـرای آن، افرادی كه از سـطح یادگیـری پایین تری 

برخوردارنـد می تواننـد آموزش  هـا را بـا سـرعت پایین  تـری ببیننـد و حتـی مطالـب را چندیـن بـار 

تكـرار كننـد تـا امر آمـوزش بصـورت كامل حاصل شـود، لـذا این مـورد باعث ایجاد حـس عاقه 

و اشـتیاق در بیـن افـراد در امـر یادگیـری می شـود. باید توجه داشـت كـه در آموزش آنایـن تمهید 

ضبـط محتـوا وجـود دارد، لذا دانشـجو می توانـد چندین بـار مقوله بارگـذاری شـده را ببیند و عمل 

یادگیـری بـا تكـرار صـورت گیـرد، امـا در آمـوزش حضـوری ایـن مهم تنهـا یكبار از سـوی اسـتاد 

صـورت می گیـرد و امـكان دسترسـی مجـدد به محتـوا وجود نـدارد.

مطالعه کارکردی و تطبیقی
در ایـن بخـش آموزش  هـای حضـوری و آنایـن از دو جنبه مـورد مطالعه و بررسـی قـرار می گیرد؛ 

الـف( مطالعـه كاركـردی و ب( مطالعه تطبیقی. اگرچـه، در آموزش  های حضـوری و آناین و زبان 

 – )phonology( بـكار گرفتـه شـده در آن مواردی چون مطالعه و بررسـی واج  شناسـی یا فونولـوژی

بررسـی نظـام آوایی زبـان -، مورفولوژی یا سـاخت واژه )morphology( – مطالعـه كلمات، نوعی 

شـكل گیـری و رابطـه آنها بـا دیگر واژه هـا-، گرافولـوژی یـا نگارشناسـی )graphology( – تحلیل 

خصوصیـات فـردی و الگوهـای نگارشـی-، سـمانتیكس یـا معناشناسـی )semantics( – مطالعـه 

 – )syntax( معنـای لغـات، عبـارات، جمـات یـا هـر نـوع واحـد گفتـاری -، سـینتاكس یـا نحـو

مورد دیگر در آموزش آنالین 
این است که دانشجویان با 
هر سطح یادگیری می توانند 

بیشترین استفاده را از آموزش 
ببرند. بطور مثال، افرادی که 
دارای سرعت یادگیری باالیی 
هستند در کالس  های آنالین 

با یکبار دیدن امر آموزش 
حاصل می شود و به سراغ 
موارد بعدی می روند و حتی 

اگر آموزش بصورت ویدئویی 
باشد، می توانند سرعت پخش 
آن  را افزایش دهند و در زمان 
کمتری مطالب را فرا بگیرند. 

فرای آن، افرادی که از سطح 
یادگیری پایین تری برخوردارند 

می توانند آموزش  ها را با 
سرعت پایین  تری ببینند و حتی 
مطالب را چندین بار تکرار کنند 

تا امر آموزش بصورت کامل 
حاصل شود.
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مطالعـه قواعـد مربـوط بـه نحـوه تركیـب و در كنـار هـم آمـدن واژه هـا به  منظـور ایجـاد واحدهای 

بزرگتـر كامـی در یـک زبان خاص - و سـیمیاتیكس یا نشانه شناسـی )semiotics( – بررسـی انواع 

نشـانه ها، عوامـل حاضـر در فراینـد تولیـد، مبادلـه و تعبیـر آنهـا و نیـز قواعـد حاكـم بر نشـانه ها - 

اصـل و اسـاس آمـوزش محسـوب می شـوند )و مطالعـه ایـن مـوارد از حوصلـه ایـن مقـال خارج 

اسـت(، امـا زبـان بدن و بـه توابع آن فونتیكـس، تلفظ و لحن از مواردی هسـتند كـه در امر آموزش 

)هـم حضـوری و هـم غیرحضوری و آنایـن( از جایـگاه ویـژه ای برخوردارند. 

body lan- )یكـی از اساسـی تریـن مسـائلی كـه در امر آمـوزش آناین وجـود دارد، زبان بـدن 

guage( اسـت؛ نوعـی ارتبـاط غیركامـی )nonverbal communication( كـه در آن از رفتارهـای 

جسـمی و نـه واژه بـرای بیـان یـا انتقـال پیـام یـا اطاعـات اسـتفاده می شـود. زبـان بـدن شـامل 

وضعیـت و حـاالت اجـزا بـدن )محـل قـرار گرفتن دسـت  ها، پاهـا، نحـوه نشسـتن، ایسـتادن، راه 

داهـا، اطـوار(، حـركات و اشـارات بدنـی، جلوه هـای 
َ
رفتـن، خوابیـدن(، ژسـت  ها )حالت  هـا، ا

هیجانـی صـورت و حـركات چشـم  ها می شـود و بعضـا از آن بـه عنـوان علـم حـركات تواصلـی 

)kinesics( یـاد می شـود. اگرچـه زبـان بـدن بخش بسـیار مهمی از ارتباطات محسـوب می شـود، 

گاه صـورت می گیـرد. امـروزه فرایندهـای آموزشـی غالبـا  ولـی ایـن مهـم غالبـا بصـورت ناخـودآ

بـا جنبـه هـای ارتباطـات غیركامی زبـان مرتبط هسـتند. اسـتادان بـا اسـتفاده از اشـكال مختلف 

زبـان بـدن می تواننـد در كاس  هـای درسـی خـود )چـه حضـوری و چـه غیرحضـوری( پیام  هـای 

خـود را منتقـل كننـد؛ امـری كـه می تواند در دانشـجو ایجـاد انگیـزه كنـد و فرایندهای آموزشـی را 

مؤثرتـر و جالب  تـر جلوه  گـر نماید. دانشـجویان بطـور كلی از نـوع چیدمان  های موجـود در كاس 

درس، محتـوای برنامه هـای درسـی و بخصوص نحـوه ارائه دروس تأثیـر می  پذیرند. ایـن بدان معنا 

اسـت كه هر چه شـرایط آموزشـی نامناسـب  تر باشـد، امكان خسـتگی دانشـجو بیشـتر می شـود، 

لـذا دانشـجویان از انگیـزه بـه مراتـب كمتـری بـرای یادگیری برخـوردار می شـوند. اغلب اسـتادان 

روی محتوایـی كـه می  خواهنـد عرضـه كننـد تمركـز می  كننـد، در حالی  كـه فرامـوش می  كننـد كـه 

دانشـجویان تنها دارای دو گوش هسـتند )كه می توانند محتوا را بشـنوند( و دارای دو چشـم هسـتند 

)كـه می تواننـد محتـوا را ببیننـد(. در اینجـا، بایـد ایـن گفتـه اسـتاد روانشناسـی آلبـرت محرابیـان 

)متولـد 1939( را مدنظـر داشـته باشـیم كـه در تفسـیر یـک پیـام، خـود كام تنهـا 7 درصـد نقش 

دارد؛ 38 درصـد آوایـی لحنـی و 55 درصد باقیمانده نیز بصری هسـتند؛ یعنی 93 درصد سرشـت 

ارتباطـات غیركامی )nonverbal( اسـت.   

اینجـا اسـت كـه عـاوه بر زبـان بدن، مـا به مبحـث آواشناسـی یـا فونتیـک )phonetics( وارد 

می شـویم؛ شـاخه  ای از واج شناسـی یـا فونولـوژی )phonology( كـه اصـوات گفتـار انسـان و 

خـواص فیزیكـی آن  ها را از جملـه تولید فیزیولوژیكـی آن  ها، خواص اكوسـتیک )acoustic(، درک 

مخاطـب و وضعیـت نروفیزیولوژیكـی )neurophysiology( مورد بحث و بررسـی قـرار می دهد. 

 ،)articulatory phonetics( آواشناسـی تولیدی )آواشناسـی دارای سـه شـاخه اصلی اسـت: الف

كوسـتیک  كـه بـه چگونگی تولیـد آوا از طریق اندام  هـای گفتار در زبان می پردازد؛ ب( آواشناسـی آ

كوسـتیک گفتـار نظیـر خواص طیف  سـنجی امواج صـدای تولید  )acoustic phonetics(، كـه بـا آ

شـده از طریـق گفتار مانند فركانس، شـدت و سـاختار هارمونیـک آنها ارتباط دارد و ج( آواشناسـی 

ممیـزی )auditory phonetics( كـه بـا درک گفتار متناسـب اسـت: درک، دسـته بندی و شناسـایی 

اصـوات گفتـاری و نقش سیسـتم ممیـزی و مغز در ایـن فرایند.

بـه عبـارت بهتـر، در آموزش حضوری شـكل لحن و آوای اسـتاد باید متناسـب با دانشـجو و به 

نوع زبان مورد استفاده در 
آموزش حضوری با آموزش 

آنالین و مجازی در اساس و 
اصول یکی است، فقط نوع 

تمهید و ابزار ارتباطی تفاوت 
می کند. عمده تفاوت مابین 

زبان آموزش حضوری با 
آموزش آنالین و مجازی زبان 

بدن و شکل لحنی و آوایی 
است؛ یعنی آموزشی که از 

سرشت ارتباطات غیرکالمی 
برخوردار است.
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اصطـاح بـا آن هارمونـی داشـته باشـد؛ یعنی ارتبـاط )امر آمـوزش( زمانـی موفقیت آمیـز خواهد 

بـود كـه اسـتاد به طـرق مختلـف لحن خـود را همسـو بـا عایق مخاطـب خـود )دانشـجو( كند؛ 

یعنـی همـان انتقـال معنـا از راه حـس همسـو. لذا، بیـن حركات چهـره یا زبان بـدن با لحـن و بیان 

محتـوا رابطـه معنـاداری وجـود دارد؛ یعنـی زبـان بـدن سـازگار بـه همـراه لحـن متناسـب موجب 

ارتباطـات مؤثـر و عكـس آن سـبب ارتباطـات غیرمؤثر خواهد شـد.

و  دیجیتالی  شـدن  تكنولـوژی،  پیشـرفت  بـا  گذشـته  دهه  هـای  در  قطعـا  دانشـگاه ها  نقـش 

جهانی  شـدن تغییـر و تحـول یافتـه اسـت و آمـوزش غیرحضـوری یكـی از ایـن تحـوالت بشـمار 

مـی رود. قطعـا سـطح تغییـر و تحـوالت آمـوزش غیرحضـوری در تمامـی كشـورها به یـک اندازه 

نبـوده اسـت؛ بعضی از كشـورها پیشـتر بصـورت زیربنایی توجـه خاصی به آمـوزش غیرحضوری، 

بایسـته ها و ملزومـات آن كردنـد و بسـیاری نیـز بـا پاندمـی كرونـا ایـن تغییـر و تحـول را بـه خـود 

دیـده انـد. اگرچـه بـا آمـوزش غیرحضوری دیگـر نیازی نیسـت تـا دانشـجویان بصـورت فیزیكی 

در كاس  هـای درس حضـور داشـته باشـند و متدهـا، ابـزار و سـناریوهای یادگیری تغییـر یافته  اند، 

سـاختار و مفهـوم آمـوزش بطور كلی تغییر پیـدا كرده  اند، اما شـكل آموزش غیرحضـوری كرونایی 

را نبایـد بـا شـكل آمـوزش از راه دور متعـارف برابـر فـرض كـرد، چرا كـه در آمـوزش غیرحضوری 

كرونایـی مباحثـی چـون ناگهانـی بودن، نبود آمادگـی از پیش، اجبار و موارد مشـابه دخیل هسـتند. 

بـه عبـارت دیگر، شـكل بحران  ها و مسـائل پیـش روی موجـود در آموزش غیرحضـوری متعارف و 

از پیـش برنامـه ریزی شـده بـا آمـوزش غیرحضـوری كرونایی متفـاوت و متمایز اسـت.  

فـرای آن، بایـد بـه یـاد داشـت كـه شـیوه تفكـر دانشـجو و فرهنـگ برآمـده از او بـا زبـان بكار 

گرفتـه شـده رابطـه وجود دارد؛ یعنـی نوع زبان دانشـجو مبین فرهنگ او اسـت و در اینجا اسـت كه 

مباحثـی چـون كاربرد زبـان و ارتباطـات میان  فرهنگـی )intercultural communication(، زبان و 

سـاختار اجتماعـی )social construction(، زبـان و هویـت فرهنگـی )cultural identity( و غیره 

مطـرح می شـود. دانشـگاه  ها بایـد در امـر آمـوزش غیرحضـوری خـود از ارزش  هـای دانشـجویان 

)student values( خـود كامـا مطلـع باشـند؛ اطاعاتـی كه می توانـد در وضع برنامه های درسـی 

كمـک كنـد، موفقیـت جامعـه هـدف یـا دانشـجویان را در پـی داشـته باشـد و میـزان ناكامی  هـای 

احتمالـی آن  هـا را ارزیابـی نماید. 

تدویـن و تنظیـم دوره هـای آموزشـی غیرحضـوری بایـد بـا ماک  هـای جامعـه دانشـجویی 

همخوانـی داشـته باشـد؛ دوره هایـی كـه فضـا و زمـان در آن جایـی ندارنـد و ضمـن گروه  بنـدی 

دانشـجویان، حداكثـر راندمـان را بـرای آن  ها در نظـر می گیرند. در ایـن میان، این نكته بسـیار مهم 

و حیاتـی خواهـد بـود: هیات  هـای علمـی دانشـگاه ها باید خـود را همگام و همـراه با ایـن تغییرات 

كننـد. نبـود شـناخت كافـی از تفاوت  هـا و تمایـزات فرهنگـی افـراد تأثیر منفـی روی آمـوزش افراد 

خواهـد داشـت. از سـوی دیگـر، توجـه بـه فرهنـگ و گسـتره نیـز امر بسـیار مهمـی اسـت و رابطه 

معنـاداری بـا هـم دارنـد. اینكه چـرا 68 درصـد دانشـجویان دانشـگاه پیام نـور را خانم  ها تشـكیل 

می دهنـد؟ مبیـن ایـن نكتـه اسـت كـه دسترسـی خانم  هـا بـه آمـوزش عالـی در مواقعـی تنهـا راه 

آمـوزش تلقـی می شـود. 

اگرچـه پیشـرفت تكنولـوژی و فشـارهای برآمـده از افزایـش بودجـه امـر آمـوزش غیرحضوری 

را بـرای سـطوح آموزشـی مختلـف تقویـت می كند، ولـی بایـد زمینه ها و سـنین دانشـجویان را در 

 digital( نهادهـا و برنامـه هـای آموزشـی مد نظر قـرار داد؛ چرا كـه بعضی از آن  هـا بومی دیجیتـال

native( محسـوب می شـوند )كسـانی كـه ارزش تكنولـوژی دیجیتـال را بـه خوبـی می داننـد و در 

باید به یاد داشت که شیوه 
تفکر دانشجو و فرهنگ 
برآمده از او با زبان بکار 

گرفته شده رابطه وجود دارد؛ 
یعنی نوع زبان دانشجو 

مبین فرهنگ او است و در 
اینجا است که مباحثی چون 

کاربرد زبان و ارتباطات 
 intercultural( میان  فرهنگی

communication(، زبان 
 social( و ساختار اجتماعی

construction(، زبان و 
 cultural( هویت فرهنگی
identity( و غیره مطرح 

می شود. 
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جسـتجوی هـر فرصتـی هسـتند تـا از آن اسـتفاده نماینـد( و برخـی نیـز ممكـن اسـت كـه مهاجر 

دیجیتـال )digital immigrant( قلمـداد شـوند؛ یعنـی در پذیـرش تكنولوژی های نویـن كم میل و 

بـی میـل هسـتند(. بایـد به یاد داشـت كـه دانشـجویان مرد غالبـا آمـوزش را بخاطر بدسـت آوردن 

شایسـتگی  های آموزشـی فـرا می گیرنـد، در حالیكـه دانشـجویان خانـم یادگیـری را تنهـا بخاطـر 

 independent( یادگیـری انجـام می دهنـد. بـه عبـارت دیگـر، در حالیكه آقایـان یادگیـری مسـتقل

 interpersonal( را ترجیـح می دهنـد، خانم  هـا تمركز بیشـتری روی روابـط میان فـردی )learning

relationships( دارنـد؛ مـواردی كـه تنهـا به قشـر دانشـجو مرتبط نمی شـود، بلكه برای اسـتادان و 

اعضـای یـک دانشـگاه نیز صادق اسـت. 

فـرای همـه مـوارد ذكرشـده، می تـوان بـرای آمـوزش غیرحضـوری و مجـازی نیز زبـان خاص 

خـود را نوشـت؛ زبانـی كـه دارای نشـانه ها و عامـات قـراردادی مختـص بـه خـود اسـت و از 

طریـق آن در سـریع  ترین زمـان ممكـن، مابیـن دانشـگاهیان ارتبـاط ایجـاد می كنـد. لـذا، تحقـق 

آن چارچوب  هـای مطالعاتـی مختـص بـه خـود را می طلبـد؛ امـری كـه قاعدتـا در آن بایـد از واج  

شناسـی یـا فونولـوژی، مورفولـوژی یـا سـاخت واژه، گرافولـوژی یـا نگارشناسـی، سـمانتیكس یا 

معناشناسـی، سـینتاكس یـا نحـو و سـیمیاتیكس یـا نشانه شناسـی بـه خوبـی اسـتفاده كـرد.

نتیجه گیری
زبـان نوعـی میدیوم یا رسـانه قلمـداد می شـود و از منظـر مطالعه غالبـا در زمره »علـوم ارتباطات« 

قـرار می گیـرد؛ علـت وجودی شـاخه »زبان  شناسـی« )تاریخی، اجتماعـی، تكاملی یا پویـا( را نیز 

باید شـكل تخصصی  تر رشـته ارتباطات دانسـت؛

در آمـوزش حضـوری مسـافت فیزیكـی هزینه  بـردار و چالـش برانگیـز اسـت، لـذا كاهـش 

راندمـان یادگیـری دانشـجو را بـه همـراه دارد؛

عاقـه دانشـجویان در عصـر حاضـر به آمـوزش آنایـن و مجازی در حـال افزایش اسـت، لذا 

رویكـرد اسـتادان و مربیـان هم می بایسـت نسـبت بـه این نوع آمـوزش تغییـر نماید؛

نـوع زبـان مورد اسـتفاده در آمـوزش حضوری بـا آموزش آنایـن و مجازی در اسـاس و اصول 

یكـی اسـت، فقط نـوع تمهیـد و ابـزار ارتباطی تفـاوت می كند؛

عمـده تفـاوت مابیـن زبـان آموزش حضـوری بـا آموزش آنایـن و مجـازی زبان بدن و شـكل 

لحنـی و آوایـی اسـت؛ یعنی آموزشـی كـه از سرشـت ارتباطـات غیركامی برخوردار اسـت؛

می تـوان بـرای آمـوزش غیرحضـوری و مجـازی نیـز زبـان خـاص خـود را نوشـت؛ امـری كـه 

چارچوب  هـای مطالعاتـی مختـص بـه خـود را می طلبـد؛

شكل آموزش غیرحضوری كرونایی را نباید با شكل آموزش از راه دور متعارف برابر فرض كرد؛

شیوه تفكر دانشجو و فرهنگ برآمده از او با زبان بكار گرفته شده رابطه وجود دارد؛

تدویـن و تنظیـم دوره  هـای آموزشـی غیرحضـوری بایـد بـا ماک  هـای جامعـه دانشـجویی 

همخوانـی داشـته باشـد.

می توان برای آموزش 
غیرحضوری و مجازی نیز 

زبان خاص خود را نوشت؛ 
زبانی که دارای نشانه ها و 
عالمات قراردادی مختص 
به خود است و از طریق آن 
در سریع  ترین زمان ممکن، 

مابین دانشگاهیان ارتباط 
ایجاد می کند. لذا، تحقق 

آن چارچوب  های مطالعاتی 
مختص به خود را می طلبد؛ 
امری که قاعدتا در آن باید 

از واج  شناسی یا فونولوژی، 
مورفولوژی یا ساخت واژه، 
گرافولوژی یا نگارشناسی، 
سمانتیکس یا معناشناسی، 

سینتاکس یا نحو و 
سیمیاتیکس یا نشانه شناسی 

به خوبی استفاده کرد.



بـا شـیوع ویـروس كوویـد 19 از اواخر سـال 1398هـ.ش كمتر كسـی تصـور می كرد این ویـروس بتواند چنیـن آثار متعـدد و ماندگاری 

بـر زندگـی فـردی و اجتماعـی انسـان برجای گـذارد. از مناسـبات خانوادگـی و افزایش آمـار طاق و خشـونت های خانگـی گرفته تا 

تغییـرات قیمـت نفـت، بـازار سـرمایه و تضعیـف و تخریـب برخـی از فعالیت هـای اقتصـادی، همگی بـه اندازه های مختلـف از این 

ویـروس و پیامدهـای آن متاثـر شـدند. بـا وجـود ایـن ، تمـام پیامدهـای شـیوع بیمـاری كرونـا منفی نبـود بلكـه همانند سـایر پدیده 

هـا واجـد آثـاری مثبـت و سـودمند، از جملـه كاهـش هزینه های رفـت و آمد، از بیـن رفتن لـزوم تعامـات رو در رو، امـكان ارتباط 

مجـازی، گسـترش دامنـه تعامات به فراسـوی مرزهـای مكانـی و جغرافیایی و غیره نیز بود. در این نوشـتار می كوشـم- بـدون این كه 

بخواهـم از َدِر شـیفتگی  فضـای سـایبری درآیـم و یـا پتـک رد بر سـر آن بكوبم- به تحلیـل نتایج زیسـت علمی در این فضـا بپردازم. 

1.  فاصله گیری و برکندگی کنش
شـیوع ویـروس كوویـد 19 سـاحت علـم و دانـش را نیـز تحـت تاثیـر قـرار داد و همیـن امـر سـبب شـد در ایـن مـدت مطالعـات، 

تحقیقـات، همایش هـا، سـخنرانی و رویدادهـای علمـی متعـددی به این ویـروس و آثار فـردی و اجتماعـی اش اختصـاص یابد. امر 

َبرکندگی کنش علمی در بستر مجازی: نگاهی به تأثیر زیست 
علمی در فضای مجازی بر کیفیت آموزش
فرهاد بیانی  ▪
استادیار جامعه شناسی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ▪

▪ f.bayani@iscs.ac.ir
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آمـوزش و تحقیـق یكـی از سـاحت هایی اسـت به طـور چشـمگیری از شـیوع بیماری كرونـا متاثر 

شـد. بافاصلـه مدارس، دانشـگاه ها و سـایر مراكز آموزشـی از نظـر فیزیكی تعطیل شـدند و دانش 

آمـوزان، دانشـجویان، معلمـان و اسـاتید بـه صـورت آناین و بـا اسـتفاده از فضای مجـازی به امر 

آمـوزش و پژوهـش پرداختنـد. ایـن وضعیـت یـک امـكان تـازه فراهـم كـرد كـه بسـیار شـبیه ایـده 

»بركندگـی كنـش«1 آنتونی گیدنز اسـت. 

در نظریـه گیدنـز در بـاب مدرنیتـه متاخـر سـه جنبـه ی اساسـی نظریـه ی سـاختاربندی2 او به 

مدرنیتـه پویایـی می بخشـند: فاصله گیـری3، بركندگـی و قابلیـت بازتابشـگری4. جنبـه ی نخسـت، 

جدایـی زمـان و فضـا یـا فاصله گیری اسـت )هرچند كـه این فرآینـد جدایـی فزاینـده، مانند همه ی 

جنبه هـای كار گیدنـز، نـه تک خطـی بلكه دیالكتیكی اسـت(. در جوامع پیشـامدرن زمان همیشـه 

در پیونـد بـا فضـا بـود و در اندازه گیـری زمـان دقـت وجـود نداشـت. بـا ظهـور مدرنیتـه، زمـان به 

معیـار تبدیـل شـد و پیونـد تنگاتنگ بین زمـان و فضـا از هم گسـیخت. از این حیث، زمـان و فضا 

هـر دو از محتـوا »خالـی شـدند«. دیگـر هیـچ زمـان یـا فضـای خاصـی بـر زمان هـا یـا فضاهای 

دیگـر برتـری نداشـت. در واقـع، زمـان و فضـا بـه صورت هـای محـض تبدیـل شـدند. در جوامع 

 برحسـب حضـور فیزیكـی و بنابرایـن بـر مبنـای فضاهـای منطقـه ای5  
ً
پیشـامدرن، فضـا عمدتـا

تعریـف می شـد. بـا فـرا رسـیدن مدرنیتـه، فضـا بـه تدریـج از مـكان جـدا شـد. برقـراری روابط با 

كسـانی كـه حضـور فیزیكـی در كنار مـا ندارند و روز بـه روز از ما فاصلـه می گیرند، بیـش از پیش 

امكان پذیـر شـده اسـت. بـه نظر گیدنـز، مـكان روز بـه روز »وهم گون«6 می شـود؛ بدیـن معنا كه 

»نفوذهـای اجتماعـی از فواصـل بسـیار دور دسـت بـه تمامـی مكان هـا رخنـه كـرده و آن هـا را در 

قالـب خـود شـكل می دهنـد.... و این صـورت مرئی هر محل اسـت كـه چهره ی روابط دوردسـتی 

را كـه ماهیـت آن محـل را تعییـن می كنـد، می پوشـاند« )گیدنـز،1990: 19(.

این كـه  دارد. نخسـت  اهمیـت  بـرای مدرنیتـه  بـه دالیلـی چنـد  و فضـا  زمـان  فاصله گیـری 

ایـن فرآینـد، رشـد سـازمان های عقانـی )در مقایسـه بـا صورت هـای ماقبـل نویـن( از جملـه 

دیوان سـاالری ها و دولـت- ملت هـا را بـا توجـه بـه پویایی ذاتـی آن ها و نیـز توانایی این سـازمان ها 

را در پیونـد دادن قلمروهـای محلـی و جهانی ممكن می سـازد. دوم آن كه، جهان مدرن به واسـطه ی 

ایـن فاصله گیـری در موقعیتـی قرار گرفته كـه دركی بنیـادی از تاریخ جهان دارد و همین درک اسـت 

كـه جهـان مـدرن را قـادر می سـازد تـا ایـن تاریـخ را بـه شـكل دهی زمـان حـال سـوق دهد. سـوم 

این كـه، یـک چنیـن فاصله گیـری پیش شـرط عمده ای بـرای منبـع دوم پویایـی مورد نظـر گیدنز در 

مدرنیتـه- بركندگی- اسـت.

بـر اسـاس تعریف گیدنـز، بركندگی)برش زدن ( عبارت اسـت از »بـرش زدن و جدا كـردن روابط 

اجتماعـی از زمینه هـای مكانـی كنـش متقابـل و ساختاربخشـی دوبـاره بـه ایـن روابـط در راسـتای 

محدوده هـای زمانـی- فضایـی نامعیـن« )گیدنـز، 1990: 21(. دو نوع سـاز و كار بـرش زننده وجود 

دارد كـه نقشـی كلیـدی را در جوامع مـدرن بازی می كنند؛ هر دو سـاز و كار مورد نظـر را می توان زیر 

عنـوان نظام هـای انتزاعـی قرار داد. سـاز و كار نخسـت، ژتون های نمادین7 اسـت كـه معروف ترین آن 

1. Disembedding of action
2. Structuration
3. Distanciation
4. Reflexivity
5. Localized spaces
6. Phantasmagoric
7. Symbolic tokens

آموزش و تحقیق یکی از 
ساحت هایی است به طور 

چشمگیری از شیوع بیماری 
کرونا متاثر شد. بالفاصله 

مدارس، دانشگاه ها و سایر 
مراکز آموزشی از نظر فیزیکی 
تعطیل شدند و دانش آموزان، 
دانشجویان، معلمان و اساتید 
به صورت آنالین و با استفاده 

از فضای مجازی به امر 
آموزش و پژوهش پرداختند. 
این وضعیت یک امکان تازه 
فراهم کرد که بسیار شبیه 

ایده »برکندگی کنش«آنتونی 
گیدنز است. 
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پـول می باشـد. پـول فاصلـه گیـری زمانـی- فضایـی را امكان پذیر می سـازد؛ مـا می توانیم با كسـانی 

كـه نسـبت بـه مـا در فواصـل بسـیار دور زمانـی و یـا فضایی قـرار دارنـد، معاماتـی را انجـام دهیم. 

سـاز و كار دوم، نظام هـای تخصصـی1 هسـتند، كه عبارتنـد از: »نظام هـای معطوف به دسـتاورد فنی 

یـا تخصـص حرفـه ای كـه حوزه هـای وسـیع محیط هـای مـادی و اجتماعی محـل زندگـی امروزین 

مـا را سـازمان می دهنـد« )گیدنـز، 1990: 27(. بارزتریـن نظام هـای تخصصـی متخصصانی چون 

وكیـان و پزشـكان را در بـر می گیرنـد، امـا پدیده هـای روزمره ای همچـون اتومبیل هـا و خانه های ما 

نیـز تحـت تأثیر و توسـط نظام هـای تخصصی سـاخته می شـوند. نظام های تخصصـی تضمین هایی 

)البتـه نـه بدون ریسـک( را بـرای فعالیـت در عرض زمـان و فضا ارائـه می دهند.

بـر اسـاس ایـن ایـده، در جامعـه معاصـر كـه بـا مدرنیتـه متاخـر شـناخته می شـود، مدرنیته با 

بهره گیـری از برخـی مكانیسـم ها هماننـد پـول و فضـای سـایبری امكانـی فراهـم آورده تـا بتـوان 

كنش هـا را بـدون الـزام بـه تعامـل فیزیكـی رو در رو در زمـان و مـكان مشـخص و واحـد انجـام 

داد. دوران پـس از شـیوع ویـروس كوویـد 19 ایـن ایده را عینیت بیشـتری بخشـید و در عمل نشـان 

داد. اگـر قبـا فقـط بخش هـای محـدودی از جامعـه معاصـر ایـن بركندگـی را تجربـه كـرده بودند 

 هنـوز وارد حـوزه عمومـی نشـده بـود، امـا پـس از گسـترش ایـن بیمـاری عموم مـردم نیز 
ً
و احیانـا

الگوهـای تعامل شـان را تغییـر دادنـد و سـوار بـر ایـن فضـای سـایبری الگوهـای ارتباطی خـود را 

دوبـاره سـاماندهی كردند. 

ایـن َبركندگـی كنشـی، بـه صـورت فربهـی در میـان اصحـاب و اهالـی معرفت صـورت عینی 

یافـت. برگـزاری كاس هـای درس، دفـاع از پایـان نامه هـا و رسـاله ها، همایش هـای ملـی و بیـن 

المللـی، جلسـات سـخنرانی و غیـره از وضعیـت اجتماعی خـود خارج شـد و افراد را بـه اتاق های 

انفـرادی و پشـت میزهـای شخصی شـان كشـاند. ایـن بركندگی كنشـی امـكان تعامل های گسـترده 

بـا گروه هـا و مجامـع علمـی ملـی و بیـن المللـی را فراهـم كـرد كـه قبـا ممكـن نبـود. بسـیاری 

از كنفرانس هـا، سـمینارها، نشسـت های علمـی و حتـی كاس هـای درس بـه صـورت آنایـن و 

یـا آفایـن در دسـترس قـرار گرفـت و دانشـجویان حتـی می توانسـتند از كاس های درس اسـاتید 

دانشـگاه های سـایر كشـورها بـر روی پلتفـرم هایـی ماننـد اسـكایپ2 و زوم3 بهـره برنـد، امكانـی 

كـه قبـا اصا مقـدور نبود. اینكـه دانشـجویی بتواند در كنـار تدریس اسـاتید خـود از كاس های 

اسـاتید طـراز اول جهانـی در دانشـگاه های به نام اسـتفاده كنـد اتفاق بی سـابقه ای بـود. به عاوه، 

اسـاتید دانشـگاه ها و مراكـز علمـی مختلـف جهان نیز ایـن امـكان را یافتند كه در بـاب موضوعات 

و مسـائل مختلـف به صـورت چند ملیتـی و همزمان، بدون نیاز به مسـافرت های طوالنـی و هزینه 

بـر، بـه مباحثه، گفتگـو و مفاهمه بپردزانـد. چنین امكان هایی تنها در بسـتر تعامـات مجازی و در 

قامـت بركندگـی كنـش ممكـن شـد. تمام ایـن مـوارد نمونه هایـی از امكان هایی اسـت كـه آموزش 

و پژوهـش در بسـتر مجـازی فراهـم كـرد و در مجمـوع دامنـه تعامات علمـی را گسـترده تر و پهنه 

اجتماعـات علمـی را فراخ تـر نمود.

2.  تکیدگی کیفیت کنش علمی
همانطـور كـه در ایـن نوشـتار نیز اشـاره شـد،  شـیوع ویروس كوویـد 19 در كنـار نتایـج مثبت آن، 

پیامدهـای ناگـواری نیـز در حوزه هـای مختلف در پی داشـت. در اینجـا با توجه به موضوع نوشـتار 

1. Expert systems
2. Skype
3. Zoom

این َبرکندگی کنشی، 
امکان تعامل های گسترده 
با گروه ها و مجامع علمی 
ملی و بین المللی را فراهم 
کرد که قبال ممکن نبود. 
بسیاری از کنفرانس ها، 

سمینارها، نشست های علمی 
و حتی کالس های درس به 
صورت آنالین و یا آفالین 
در دسترس قرار گرفت و 

دانشجویان حتی می توانستند 
از کالس های درس اساتید 
دانشگاه های سایر کشورها 
بر روی پلتفرم هایی مانند 
اسکایپ و زوم بهره برند.
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تمركـز خـود را بـر امـر آمـوزش و فضـای كنشـگری علمـی در ایـن میانـه می گـذارم. اگـر بخواهم 

سـخن آخـر را همیـن اول بگویـم، بایـد اذعان كـرد كه آموزش در بسـتر فضـای مجازی بـه تنزل و 

تكیدگـی كیفیـت انجامیـد. این مسـئله كه شـرایط پیش آمـده ارتبـاط و تعامـل رو در رو و فیزیكی و 

حضـور همزمـان در یـک مكان مشـترک برای آمـوزش منتفی شـد، امـكان انتقال مطلـوب مطالب 

آموزشـی، گفتگـو و بحـث در بـاب مطالـب و تجربـه یـک فضـای آموزشـی زنـده و پویـا را از بین 

بـرد. زیـرا تعامـل رو در رو و امـكان برقـراری تمـاس چشـمی1 و حضـور فیزیكی همزمـان در یک 

مـكان سـبب بهبـود و سـهولت انتقـال مفاهیـم، درک متقابـل و مفاهمـه می شـود كه ایـن امكان ها 

در فضـای مجـازی بـا چالـش جدی مواجـه شـد. همچنین این امـكان نامیمـون نیز فراهم شـد كه 

دانشـجویان در كاس صرفـا از طریـق حسـاب كاربـری خـود به ظاهر حاضر باشـند امـا در عمل 

بـه فعالیت هـای دیگـری مشـغول و حضـور واقعـی در كاس نداشـته باشـند. ایـن مـورد حتـی در 

سـخنرانی ها و همایش هـا و حتـی جلسـات اعضـای هیـات علمـی هم رایـج بود.

همچنیـن انگیـزه در معنـای عـام آن هـم در میـان اسـاتید و هم دانشـجویان تضعیف شـد. چه 

انگیـزه مشـاركت در كاس و ابـراز نظـر از سـوی دانشـجو و چه انگیـزه تدریس فعال، تبـادل نظر و 

امـكان ایده پـردازی از سـوی اسـتاد در اثر تعامل با دانشـجویان. تدریـس در این ایام بیشـتر به یک 

سـخنرانی یک سـویه از سـوی اسـتاد در غیبـت حضـار می مانـد تا یـک گفتگـوی رفت و برگشـتی 

كـه بتـوان در درون آن ایـده هـا و مطالـب تازه ای خلق شـود و این فضای تعامل زنده سـبب شـود تا 

كتاب هـا و مقـاالت بیشـتری بـرای خواندن مطـرح و مسـائل روز سـر كاس ها طرح شـود. تجربه 

زیسـته ایـن دوران بـرای اسـاتید، محصـور مانـدن در محتـوای مطالب درسـی بـدون ارتبـاط آن ها 

بـه مسـائل روز بـود. ایـن مورد شـاید در میـان اسـاتید علوم انسـانی- بـه فراخور موضـوع تدریس 

و تحقیـق- بیشـتر نمایـان بـوده باشـد. یكـی از علـل اصلی ایـن وضعیـت ضعف فضـای مجازی 

در برقـراری تعامـل چندسـویه میـان اسـتاد و دانشـجویان و در گرفتـن بحـث هـای جـدی پیرامون 

موضوعـات و مسـائل روز و فراتـر رفتن از مباحث درسـی اسـت.

بـه عـاوه، امـكان ارزیابـی و داوری صائب، چندجانبه و دقیق و مسـتمر دانشـجویان از سـوی 

اسـاتید یـا ممكن نبـود و یا با توفیـق كمی همراه بـود. در شـرایط معمولی و متعارِف تدریس اسـتاد 

می توانسـت دانشـجویان را نـه فقـط از روی امتحـان پایانی و یا سـایر مـوارد امتحانـی بلكه از روی 

آیتم هـای دیگـری ماننـد مشـاركت فعـال، شـركت در بحث هـای كاس، میـزان عاقمنـدی، عمق 

و ژرفـای اندیشـه در بحث هـای كاسـی و حتـی فعالیت هـای علمـی دانشـجویی فراتـر از كاس 

)ماننـد حضـور در انجمن هـای علمـی و ...( مـورد داوری و ارزیابـی چندگانـه قـرار دهـد. همیـن 

امـر سـبب شـد تـا كیفیـت ارزیابی هم بـا چالـش جـدی در دوران آموزش مجـازی همراه باشـد. 

3. اخالق علمی و تقلب علمی
 یكـی دیگـر نتایـج نامیمـون آموزش در بسـتر مجـازی كه بـی ارتباط به مـورد اخیر نیسـت، بحث 

اخـاق علمـی و تقلـب علمـی اسـت كـه دسـت كـم در دو طریـق خـود را نشـان داد: اول عـدم 

حضـور و مشـاركت واقعـی دانشـجویان سـر كاس هـای درس و صرفا آنایـن بودن و فعـال بودن 

حسـاب كاربـری آنان )كه در سـطور پیشـین هم اشـاره شـد(؛ دوم تقلب در پاسـخ به پرسـش های 

امتحانـی كـه این امر هم در دانشـگاه ها شـایع بـوده و هم در مـدارس. همین امر یكـی از مصادیق 

عـدم توفیـق اسـاتید در ارزیابـی و داوری صائب در باب عملكرد دانشـجویان اسـت. اگرچه برخی 

1. Eye contact

اساتید دانشگاه ها و مراکز 
علمی مختلف جهان نیز این 

امکان را یافتند که در باب 
موضوعات و مسائل مختلف به 
صورت چند ملیتی و همزمان، 

بدون نیاز به مسافرت های 
طوالنی و هزینه بر، به مباحثه، 

گفتگو و مفاهمه بپردزاند. 
چنین امکان هایی تنها در بستر 

تعامالت مجازی و در قامت 
برکندگی کنش ممکن شد. 

تمام این موارد نمونه هایی از 
امکان هایی است که آموزش 

و پژوهش در بستر مجازی 
فراهم کرد و در مجموع دامنه 
تعامالت علمی را گسترده تر 
و پهنه اجتماعات علمی را 

فراخ تر نمود.



اسـتادان، كـه در كار خـود جـدی تـر بودند، كوشـیدند از شـیوه هـای خاقانـه و جایگزیـن )مانند 

حـذف امتحـان پایانـی، درخواسـت نوشـتن چنـد مقالـه در طـول تـرم، ارتقـای مشـاركت واقعـی 

دانشـجویان بـا افزایـش تعـداد ارائه هـای كاسـی و ...( برای جبـران این نقیصـه اسـتفاده كنند، اما 

ایـن شـرایط در مجمـوع تاثیـر منفی خـود را در كیفیـت معنوی آمـوزش و از جملـه كاهش اخاق 

علمـی و ناپرهیـزی از تقلب علمی گذاشـت.

4. نبود عدالت آموزشی 
از  ناشـی  نامیمـون و جـدی شـرایط  نتایـج  از  آمـوزش مجـازی یكـی دیگـر  خـاء عدالـت در 

گسـترش ویـروس كوویـد 19 اسـت. از آنجـا كـه اسـتفاده و بـه كارگیری آمـوزش مجـازی نیازمند 

زیرسـاخت های قـوی اینترنتی، ابزار الزم و سـازوكارهای سـاختاری كارآمد اسـت، هـر گونه نقص 

در ایـن مـوارد سـبب اخـال در ایـن فراینـد می شـود. بـا شـیوع بسـیار سـریع و ناگهانـی ویـروس 

كرونـا و بـه دلیـل فقـدان آمادگـی و تجهیـز نبـودن فضـای علمـی و آموزشـی ایـران بـه ملزومـات 

زیسـت در فضـای سـایبری، مسـائل مضاعفی بـرای كاربـران ایرانـی رخ داد. از ایـن رو، مهیا نبودن 

زیرسـاخت های الزم بـرای زیسـت علمـی در فضـای مجـازی موجـب شـد كـه اسـتفاده از روش 

عملـی آزمـون و خطـا شـرایطی را رقـم بزنـد كـه بتوان بـه شـكلی حداقلی آمـوزش در ایـن فضا را 

انجـام داد. ایـن خـود مسـائل مختلفـی ایجاد كـرد. از جملـه همین عدم دسترسـی برابر و یكسـان 

تمـام نقاط كشـور بـه اینترنت و كیفیـت متفـاوت و نابرابر شـبكه اینترنت در مناطـق مختلف ایران، 

كـه سـبب بی عدالتـی در امر آموزش شـد. سـكونت بسـیاری از دانشـجویان در شـهرهای كوچک 

و روسـتاها و نبـود دسترسـی مناسـب ایـن مناطق به ظرفیـت الزم شـبكه  اینترنت، بخـش زیادی از 

دانشـجویان را بـا چالـش برقـراری ارتبـاط با كاس هـای درس و اسـتفاده الزم از مطالب آموزشـی 

مواجـه كـرد. بدیهـی اسـت كـه این مشـكل باعـث افـت تحصیلـی و تنـزل كیفیت آموزش شـد.

از سـوی دیگـر، بـا توجـه بـه مشـكات و مصائب اقتصـادی فربهی كـه مردم ایـران با آن دسـت به 

گریبان هسـتند، دسترسـی بـه ابزار الزم بـرای ارتباط با كاس های آناین )مانند گوشـی هوشـمند، 

لـپ تـاپ، كامپیوتر شـخصی، تبلت، اینترنت مناسـب و غیـره( برای تعـداد قابل توجهی از اقشـار 

متوسـط و ضعیـف جامعـه ممكـن نبـود و یـا بـا سـختی های مضاعفـی روبـرو بـود. ایـن امـر نیز 

عدالـت آموزشـی را بـه چالش كشـید و در عمل چنین عدالتی محقق نشـد. این دسـت مسـائل در 

آمـوزش و پـرورش پررنگ تـر هـم بود. در مجمـوع، چه از جهت زیرسـاخت های اینترنتـی و چه از 

بابـت توانایـی افـراد برای دسـت یابی به ابـزار الزم برای زیسـت علمـی در فضای مجـازی، چالش 

و نارسـایی های جـدی وجـود دارد و این وضعیـت باعث فربه شـدن بی عدالتی آموزشـی در دوران 

شـیوع ویروس كووید 19 شـد.

جمع بندی
در پایـان ایـن نوشـتار بـا اشـاره به یک خلـط معرفتـی در دوران زیسـت علمـی مجازی می كوشـم 

مطلـب خـود را جمع بنـدی كنـم. در جامعه شناسـی قاعـده ای سـاده امـا كارآمد وجود دارد شـامل 

اینكـه »هـر كنشـی بایـد تناسـب و قرابتـی منطقی بـا زمینه ای كـه در آن رخ می دهد داشـته باشـد« 

و ایـن قرابـت تـا حـد زیـادی از شـناخت كنشـگر از آن زمینه و كنـش بر می آیـد. اگر چنیـن قرابتی 

وجـود نداشـته باشـد، ممكن اسـت بـه اهداف مـورد نظر كنشـگر نرسـد. اگرچه چـون جامعه یک 

نظـام بـاز اسـت لـذا همـواره احتمـال عـدم تحقـق خواسـت و نیـت كنشـگر باال اسـت. اگـر این 

مهیا نبودن زیرساخت های 
الزم برای زیست علمی در 

فضای مجازی موجب شد که 
استفاده از روش عملی آزمون 

و خطا شرایطی را رقم بزند 
که بتوان به شکلی حداقلی 

آموزش در این فضا را انجام 
داد. این خود مسائل مختلفی 

ایجاد کرد. از جمله همین 
عدم دسترسی برابر و یکسان 

تمام نقاط کشور به اینترنت 
و کیفیت متفاوت و نابرابر 
شبکه اینترنت در مناطق 
مختلف ایران، که سبب 

بی عدالتی در امر آموزش شد. 
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تناسـب بـه هـر دلیل وجود نداشـته باشـد بـه شـكل معنـاداری احتمال عـدم تحقق هدف كنشـگر 

باالتـر مـی رود. زیسـت علمـی در فضـای واقعی واجـد منطقی اسـت كه عقـا با منطـق حاكم بر 

زیسـت علمـی در فضای مجـازی متفاوت اسـت. به گمان نگارنده این سـطور جامعـه علمی ایران 

)اسـتاد و دانشـجو و حتـی كاركنـان اداری مراكـز علمـی( با همـان منطـق حاكم بر زیسـت علمی 

جهـان واقعـی پـا بـه زیسـت در جهـان مجـازی گذاشـت و وقعـی بـه تفاوت هـای منطـق زیسـت 

علمـی در ایـن دو سـاحت ننهادنـد. بخـش قابـل تاملـی از چالش هایـی كـه در آمـوزش مجـازی 

رخ داد و اندكـی از آن در اینجـا مطـرح شـد، معلـول چنیـن خلط معرفتی اسـت. به عبـارت دیگر، 

اصحـاب معرفـت با همان منطق و شـناخت زیسـت علمی دنیای واقعی )شـامل شـیوه آماده كردن 

طـرح درس، شـیوه اداره كاس هـا، مطالـب درسـی، شـیوه ارتبـاط بـا دانشـجو، تشـویق و ترغیب 

دانشـجو بـه مشـاركت، ارزیابی دانشـجو و غیره( وارد زیسـت علمـی در دنیای مجازی شـدند. این 

عـدم مطابقـت زمینه سـاز چالش هـا و موانـع متعـددی بـر سـر راه آمـوزش در فضای نوپدید شـد. 

امیـد اسـت ایـن تجربه سـبب شـود بیش از پیـش به اهمیـت تناسـب منطقـی و معرفتی میـان نوع 

و ماهیـت كنشـگری علمـی و فرهنگـی و زمینـه انجام آن در فضاهـای علمی و آموزشـی و بویژه در 

فضـای نظام آموزش دانشـگاهی كشـور توجه شـود.
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اصحاب معرفت با همان منطق 
و شناخت زیست علمی دنیای 

واقعی )شامل شیوه آماده 
کردن طرح درس، شیوه اداره 

کالس ها، مطالب درسی، 
شیوه ارتباط با دانشجو، 

تشویق و ترغیب دانشجو به 
مشارکت، ارزیابی دانشجو و 
غیره( وارد زیست علمی در 

دنیای مجازی شدند. این عدم 
مطابقت زمینه ساز چالش ها 
و موانع متعددی بر سر راه 

آموزش در فضای نوپدید شد. 



موک هـا )دوره هـای آنایـن آزاد فراگیـر1(، هزینـه ی نهایـی برگـزاری دوره هـای آموزشـی را بـه حـدود صفـر می رسـاند و از نظـر 

پژوهشـگران و كارشناسـان، بسـیاری از دانشـگاه ها بـه زودی بـا این پرسـش مواجه می شـوند كه با وجود این سـازوكارهای آموزشـی 

 برجایی سـاختمان ها 
ً
مـدرن آیـا حضـور فیزیكـی آنها توجیـه اقتصـادی و منطقی دارد یا نـه. اگرچـه شـیوه های بازاریابی كنونی فعـا

و اماكـن فیزیكـی را توجیه پذیـر كـرده  اسـت، امـا به نظـر می رسـد در آینـده ای نزدیک و بـا شـكل گیری »همدارهای مشـاركتی2« در 

عرصـه ی آمـوزش و افقـی شـدن علـم، دانشـگاه مرجعیـت و اقتدار پیشـین خود را از دسـت خواهـد داد. بـا آنكه در حـال حاضر نیز 

ایـن امـر بـه لحـاظ فناورانـه امكان پذیر اسـت، اما بـا توجه بـه قدرت مقاومـت سـاختارهای سـنتی آموزش، بـه ویژه در كشـورهایی 

ماننـد ایـران، موک هـا بـه این سـادگی نمی توانند جـای بروكراسـی اداری-دانشـگاهی را بگیرنـد؛ زیـرا در اینگونه سـاختارها هنوز آن 

طـور كـه بایـد و شـاید اهمیـت قـدرت فراگیرنده دانش آشـكار نشـده اسـت تـا چه رسـد به قـدرت افقی بـه اشـتراک گذاری آن.

1. Massive Open Online Course (MOOC)
2. Collaborative Commons 

ظهور »موک« ها و محو دانشگاه: از افسانه تا واقعیت
علی شاکر  ▪
مدرس مدعو دانشکده علوم ارتباطات عالمه طباطبائی و پژوهشگر ارتباطات   ▪

▪  Alishaker62@gmail.com
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افول آموزش اقتدراگرایانه  در بستر سرمایه داری
شـاید كمتـر پدیـده ای را بتـوان پیـدا كـرد كه درسـت و مطلق عمـل كـردن مایه ی ضعف آن باشـد. 

امـروزه شـاید بسـیاری از اندیشـمندان حتـی در دورتریـن خیـال خویـش نیـز نتواننـد افـوِل اركان 

س هـای دوران سـرمایه داری به شـكل 
َ

سـرمایه داری را تصـور كننـد. امـا موضـوع این اسـت كـه َنف

كنونـی آن بـه شـمارش معكـوس افتـاده اسـت و چـه بسـا در آینـده ای نـه چنـدان دور روزگار ایـن 

شـیوه از سـرمایه داری به سـر می رسـد و بـه قول جرمـی ریفكین در كتـاب »هزینـه ی نهایی صفر« 

)1399( شـاهد روی كار آمـدن پارادایـم جدیـدی بـه نـام »همدارهـای مشـاركتی1« خواهیـم بود. 

در واقـع آنچـه در اینجـا مایـه ی افـول سـرمایه داری می شـود، نـه نقدهـای كوبنـده ی تفكـر 

چپ گرایانـه، بلكـه عملكـرد درونـی خـود آن خواهـد بـود. یعنـی موفقیـِت شـگرِف انگاره هـای 

عملیاتـِی حاكـم بـر خـود همیـن نظام بـه چالش درونـی آن تبدیل می شـود. اینجاسـت كـه از نظر 

متفكـران مـدرن، بعیـد اسـت تـا نیمه ی دوم قـرن 21 نشـان چندانـی از این طـرح واره باقـی بماند؛ 

زیـرا طرح واره هایـی چون نظـام فئودالی یا سوسیالیسـتی بیشـتر از اینكه پدیده هایی طبیعی باشـند، 

سـاخته ی دسـت بشـرند. هـر چند كه ممكن اسـت هـر یک از متفكـران اصـول این دیدگاه هـا را به 

سرشـت، نهـاد یـا فطرت بشـر وصل كننـد و ادعـای هماهنگی و ربـط تاریخـی میان آنها را داشـته 

باشند. 

مـی دانیـم كـه در سـرمایه داری نظـام بـازار و سـازوكار عرضـه و تقاضـا حاكم اسـت و كاالیی 

شـدن همـه پدیده هـا نتیجـه ی طبیعی آن اسـت. منحنی عرضـه، تقاضا و قیمت سـر آخر بـه تعادل 

می رسـد. بـه قـول ژان باتیسـت سـای2 بـه محض تولیـد یک محصـول مجرایـی بـرای محصوالت 

دیگـر به وجـود می آیـد. البته بعدهـا اقتصاددان های نئوكاسـیک موضـوع فناوری را مطـرح كردند 

بـا  فروشـندگان می تواننـد  و  افزایـش می دهـد  را  بهـره وری  فناوری هـای جدیـد  و گفتنـد ظهـور 

هزینـه ی كمتـر برای تولید هـر واحد، محصول بیشـتری تولیـد كننـد. كاالِی ارزان، تقاضای خاص 

خـودش را دارد. رقبـا هـم سـعی می كننـد با ابـداع فناوری هـای خاص باز هـم بهـره وری را افزایش 

دهنـد و كاالی خویـش را ارزان تـر بفروشـند تا مشـتری های قدیمی شـان را پس بگیرنـد. و در اینجا 

مصرف كننـده، پـول بیشـتری برای خـرج كردن در جاهـای دیگـر دارد. البته از آنجایـی كه همچنان 

بـازار رقابتـی اسـت یـک یا چند فروشـنده سـعی می كننـد انحصـاری تک یا چنـد قطبی بـه وجود 

بیاورنـد تـا عنـان بـاال و پایین كـردن قیمت دسـت آنان باشـد. با ایـن همـه در بلند مـدت بازیگران 

جدیـدی پـا بـه عرصـه ی رقابـت می گذارنـد كـه پـرده از پیشـرفت هایی در فنـاوری بـر می دارند و 

بهـره وری را باالتـر و قیمـت را پایین تـر می آورنـد و در عمـل انحصـار از دسـت عـده ای محـدود 

خـارج می شـود. در ایـن رونـد هنگامـی كـه بـه بیشـترین میـزان بهـره وری برسـیم هزینـه ی تولیـد 

هـر واحـد جدیـدی كـه وارد بـازار می شـود، »هزینـه ی نهایـی3« نزدیک بـه صفـر دارد و محصول 

كـم و بیـش رایـگان می شـود. به ایـن ترتیب سـود كه مایـه ی حیـات سـرمایه داری از بیـن می رود. 

)ریفكیـن، 1399: 19(

ُتوصرف کنندگان آموزش
نگاهـی بـه دنیـای اطـراف  نشـان می دهـد همیـن حـاال همـه ی مـا یكـی از عوامـل دامـن  زدن بـه 

پدیـده ی »هزینـه ی نهایـی نزدیـک بـه صفـر« هسـتیم. به راحتـی اطاعاتـی مخصـوص بـه خـود 

1. Collaborative Commons 
2. Jean-Baptiste Say
3. Marginal Cost

موک ها )دوره های آنالین آزاد 
فراگیر( هزینه نهایی برگزاری 
دوره های آموزشی را به حدود 

صفر می رساند و از نظر 
پژوهشگران و کارشناسان، 

بسیاری از دانشگاه ها به زودی 
با این پرسش مواجه می شوند 
که با وجود این سازوکارهای 

آموزشی مدرن آیا حضور 
فیزیکی آنها توجیه اقتصادی 

و منطقی دارد یا نه.
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را بـا ابزارهـای ارتباطـی )همچـون تلفن هـای همـراه( تولیـد می كنیـم و ایـن خاصیـت كـه مانوئل 

كاسـتلز نیـز از آن بـه عنـوان »ارتبـاط خودگزیـن« یـاد می كنـد در عمل همـه ی مـا را در جایگاهی 

وصرف كننـده1 )مصرف كنندگانـی كـه بـرای خودشـان یـک پـا تولیدكننـده هـم هسـتند( نشـانده 
ُ
ت

اسـت. زمانـی ایـن بحـث بـه تولید-مصـرف پیام هـای سـرگرم كننده محدود می شـد، ولـی امروزه 

 
ً
مشـخص شـده اسـت كـه این امـر نه تنهـا در تولیـد انـرژی، بلكـه در عرصـه ی آموزش نیـز كاما

جـا افتـاده اسـت. در واقـع در اینجـا با ظهـور دوره هـای آنایـن آزاد فراگیـر )موک( مواجه هسـتیم 

 Kaplan et( .كـه هـدف آنها مشـاركت نامحـدود و دسترسـی  آزاد به آمـوزش از طریـق وب اسـت

)al, 2016

در ایـن دوره هـا عـاوه بر وسـایل كمک آموزشـی و همچنیـن سـخنرانی و نمایش  فیلـم و... با 

دوره هـای آموزشـی تعاملـی مواجه ایـم كـه بسـتر آن رسـانه های اجتماعـی اسـت. در اینجا اسـتاد 

و دانشـجو در رابطـه ای افقـی قـرار می گیرنـد و پاسـخ بـه پرسـش ها و ایرادهـا همزمـان اسـت. 

ایـن نسـل نویـن آمـوزش آنایـن از راه دور نخسـتین بـار در سـال 2008 م. معرفـی شـد و بعدهـا 

محبوبیـت زیـادی پیـدا كـرد. )Leontyv, 2013( و به ویـژه پس از همه گیری كرونا طیف وسـیعی 

از كاربـران بـا عائـق متفـاوت جـذب ایـن دوره هـا شـده اند. بـرای نمونـه می تـوان نگاهی بـه این 

جـدول بیندازیـم كـه میـزان اسـتقبال كاربـران از پایگاه هـای آموزشـی آنایـن را نشـان می دهد. 

پایگاه های آموزشی2019 )ثبت نام(2020 )ثبت نام جدید(مجموع

8coursera میلیون20 میلیون65 میلیون
5edX میلیون8 میلیون32 میلیون

1.3Future Learn میلیون4 میلیون13.5 میلیون
350Class Central هزار700 هزار2.2 میلیون

همچنیـن می توانیـم در ایـن جـدول ببینیـم كـه پیـش و پـس از همه گیـری كرونـا كاربـران پایـگاه 

central class  نسـبت بـه كـدام موضوع هـای آموزشـی در كاس هـای آنایـن فراگیر بیشـتر عاقه 

.)Shah,2020( .نشـان داده انـد

پیش از کرونا
 شرکت کننده ها

)هزار نفر(
پس از کرونا

 شرکت کننده ها
)هزار نفر(

علوم رایانه 336 رشد شخصی 167

برنامه نویسی 290 كسب و كار 167

كسب وكار 276 هنر و طراحی 117

رشد شخصی 257 مدیریت و رهبری 115

مدیریت و رهبری 240 ارتقای شخصی 113

علوم داده 235 حوزه های انسانی 112

هوش مصنوعی 208 علوم رایانه 110

فناوری اطاعات 192 مهارت های ارتباطی 107

توسعه ی شغلی 189 بهداشت و سامت 106

كارآفرینی 188 زبان خارجی 106

1. Prosumer 

در جهانی که به کمك فناوری 
بالکچین از پول تمرکززدایی 

شده است و فناوری های 
مالی) فین تک( در عرصه های 

مالی، بانکداری و پرداخت، 
وجود ساختمان ها و اداره های 

بزرگ را زیر سوال می برد، 
عرصه ی آموزش نیز از 
محدودیِت مکانی فارغ 

می گردد و اصول یادگیری نیز 
از اساس دگرگون می شود. 
البته بدیهی است که در این 

میانه شیوه تأمین بودجه و 
ارائه آموزش نیز به همین گونه 

دچار دگرگونی شود.
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بـه ایـن ترتیـب ، كرونـا مزیـد بـر علـت شـد تـا بیـش از پیـش شـاهد تمركززدایـی از آمـوزش 

باشـیم. نكتـه  اینجاسـت بـا آنكـه برجسـته ترین اسـتادان دانشـگاه های معتبـر دنیـا در ایـن دوره ها 

تدریـس می كننـد، هزینـه ی برگـزاری آن نزدیـک بـه صفـر اسـت. امـا چـرا ایـن شـیوه نوظهـور ، 

پارادایـم سـرمایه داری در عرصـه ی آمـوزش را بـه چالش می كشـد و مراكـز آموزش عالـی در ایران 

پـس از ایـن بـا چـه چالش هایـی مواجه انـد؟

کالس های مشارکتی؛ تمرکززدایی از آموزش
فناوری هـای  و  اسـت  تمركززدایـی شـده  پـول  از  باكچیـن  فنـاوری  كمـك  بـه  كـه  در جهانـی 

مالی1)فین تـک2( در عرصه هـای مالـی، بانكـداری و پرداخـت، وجـود سـاختمان ها و اداره هـای 

بـزرگ را زیـر سـوال می بـرد، عرصـه ی آمـوزش نیـز از محدودیـِت مكانـی فـارغ می گـردد و اصول 

یادگیـری نیـز از اسـاس دگرگـون می شـود. البته بدیهی اسـت كه در ایـن میانه شـیوه ی تأمین بودجه 

و ارائـه ی آمـوزش نیـز بـه همین گونـه دچـار دگرگونی شـود.

آمـوزش در عصـر سـرمایه داری بـه كارخانـه ای شـبیه اسـت كـه سـعی می كنـد كارگـر ماهـر 

 ماركـس و آلتوسـر از اینكـه سـازوبرگ های ایدئولوژیک سـاز دولـت افـراد را 
ً
تربیـت كنـد. اتفاقـا

شـرطی و مطیـع می كننـد انتقـاد می كردنـد. در اینجـا اگـر آمـوزش را تكـرار و تقلیـد معنـا كنیـم، 

اسـتاد بـه مثابـه سـركارگر كارخانه عمـل می كند و تكالیـف اسـتانداردی به دانشـجویان می دهد كه 

نیازمنـد پاسـخ های تعییـن شـده در بـازه ی زمانی مشـخص اسـت و ایـن یعنی بیشـتر »چگونگی« 

را  بیاموزیـم تـا »چرایی« را. )ریفكین، 1399: 176( این در حالی اسـت كه در سـاختار مشـاركتی 

آمـوزش بـا تغییـرات مهمـی همراه می شـود كـه از جملـه می توان بـه موارد زیـر اشـارهای مختصر 

نمود:

ـ  مـدل اقتدارگـرا و عمـودی تدریـس، كم كـم جـای خـود را بـه شـیوه ای مشـاركتی تر بـرای 

می دهـد؛ یادگیـری 

ـ  نقـش اسـتادان از »مـدرس« بـه »تسـهیل گر« تبدیـل می شـود و وظیفـه راهنمایـی و فراهـم 

آوردن مقدمـات پژوهـش را عهدهـدار می شـود؛

ـ  مهارت های »یادگیری نقادانه«، مهمتر از حفظ و تجزیه ی دانش است؛ 

ـ  دانـش تجربـه ای مشـترک و بینااجتماعـی از همتایان اسـت؛ پـس تقلب معنی نـدارد و دانش 

كاالیی اسـت كه عمـوم آن را بـه اشـتراک می گذارند؛

ـ  خاقیت مشاركتی از اهمیتی مؤثر برخوردار است؛

ـ  دانـش معنایـی مشـاركتی اسـت كـه بـه تجربه هـای خویـش نسـبت می دهیـم و اصـراری بر 

درسـتی حقایـق عینی نیسـت؛

ـ  اسـاس یادگیـری، بیشـتر بـر كاوش در اجتماع اسـتوار اسـت تـا اندوختن دانـش اختصاصی 

برای پیشـبرد منافع شـخصی؛

ـ  مطالعات بین رشته ای و چندفرهنگی اهمیت می یابد.

بـه ایـن ترتیـب، »كاس هـای مشـاركتی« اجـازه می دهد هزاران اسـتاد بـه طور رایـگان در یک 

»همـدار آموزشـی جهانـی« برنامه هـای درسـی خـود را بـا كمـک هـم بـه صـورت آنایـن تدوین 

كننـد و بهتریـن طـرح درس هـا را بـا هـم بـه اشـتراک بگذارنـد. پـس از حـدود دو قـرن سـلطه ی 

1. Financial technology 
2. Fin Tech 

کرونا مزید بر علت شد 
تا بیش از پیش شاهد 
تمرکززدایی از آموزش 

باشیم. نکته  اینجاست با 
آنکه برجسته ترین استادان 
دانشگاه های معتبر دنیا در 

این دوره ها تدریس می کنند، 
هزینه ی برگزاری آن نزدیک 
به صفر است. اما چرا این 

شیوه نوظهور ، پارادایم 
سرمایه داری در عرصه ی 

آموزش را به چالش می کشد. 
و مراکز آموزش عالی در 
ایران پس از این با چه 
چالش هایی مواجه اند.
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برنامـه ی درسـی صنعتـی كـه بـه زمیـن بـه مثابـه گنجینـه ای منفعـل از منابعـی مفید می نگریسـت 

و می گفـت كـه بایـد ایـن منابـع را مهار، اسـتثمار، تولیـد و در راسـتای دسـتیابی به منافـع فردی به 

سـرمایه ی مولـد و دارایی شـخصی تبدیـل كرد. كم كم برنامه ی درسـی مشـاركتی جدیدی، سـرگرِم 

تغییـر تصویـر ذهنـی ماسـت كـه در آن روابـط فـراوان دسـت به دسـت هـم می دهند تا زیسـت ما 

را متحـول كننـد. )ریفكیـن، 1399: 180( اینجاسـت كـه می بینیـم اندیشـمندی ماننـد »مانوئـل 

كاسـتلز« بـرای شـروع كار خـود از جهانی شـدن شـروع نمی كنـد، بلكـه همیـن روابـط پیچیـده و 

شـبكه ای را در نظـر می گیـرد. از نظـر او جامعـه ی شـبكه ای شـیوه هایی را كـه در آن نهاد هـا و افراد 

بـا یكدیگـر تعامـل میكننـد، تغییر داده اسـت. 

مـدل كاسـتلز از جنبـه ارتباطـی بـه جای داشـتن زنجیـره یک سـویه ای كه با فرسـتنده آغاز شـود 

و بـه گیرنـده ختم شـود، بیانگـر چندین گره1 بـا چندین نقـش در تحقیق ارتباطات اسـت. )كاسـتلز، 

1389( وی در تحلیـل شـبكه های اجتماعـی آنایـن، بـر افقـی بودن روابـط و خودمختـاری كاربران 

تأكیـد دارد. بنابرایـن، تغییـر اجتماعـی از كنشـی ارتباطـی منتـج می شـود كـه شـامل اتصـال بیـن 

شـبكه های عصبـی مغز انسان هاسـت كه بر اثر سـیگنال های صادر شـده از محیط ارتباطـی از طریق 

شـبكه های ارتباطـی برانگیختـه شـده اند.« )كاسـتلز، 1394: 185(

 كاسـتلز همچنیـن بـا تأكید بر وجـود نوعی فرهنگ خودمختـاری در شـبكه های اجتماعی، آن را 

قالـب بنیادیـن جوامـع معاصر میداند. چـه آنكه فناوری اینترنـت، همان گونه كه در پیشـینه ی تاریخی 

توسـعه  خود نشـان داده اسـت، تجسم بخش فرهنگ آزادی اسـت. این فناوری را دانشـمندان و هكرها 

آگاهانـه به عنـوان یک شـبكه ارتبـاط كامپیوتـری نامتمركـز طراحـی كردند تـا بتواند در مقابـل كنترل 

اعمال شـده از جانـب هرگونـه مركـز فرمـان مقاومـت كنـد« )كاسـتلز، 1396: 194-195( در ایـن 

شـبكه ها، افقـی بـودن هنجار اسـت و نیـاز اندكی به رهبـری وجـود دارد؛ زیرا كاركردهـای هماهنگی 

در خـود شـبكه از طریـق تعامل بین گره های آن قابل اجر اسـت. فاعلیت یا سـوژگی جدید در شـبكه 

نمایـان و خـود شـبكه تبدیل به فاعل یا سـوژه شـد. )كاسـتلز، 1394: 119(

قواعد زیستن در شبکه
موضـوع ایـن اسـت كـه در شـبكه پیامـی منتقـل می شـود كـه می توانـد شـكل پیچیـده ی آن روی 

نظـام آمـوزش تأثیر شـگرفی بگذارد. اما زیسـت شـبكه ای بـه لحاظ آموزشـی قواعـدی دارد. نكته 

ایـن اسـت كـه اگرچـه فنـاوری امكانـی بـرای ارتبـاط افقـی و شـبكه ای فراهـم مـی آورد، امـا ایـن 

بسـتر آموزشـی قواعـدی دارد كـه همچنـان متاثر از دنیـای بیـرون اسـت. بنابراین برای فهم شـبكه 

اجتماعـی ابتـدا بایـد اتصـال در آن میـدان را درک كـرد و سـپس شـكل انتقـال و ارتبـاط را.

قاعـده اول،  هـر یـک از مـا شـبكه ی خـود را شـكل می دهیـم. به عبارتـی، انسـان ها همـواره 

شـبكه های اجتماعـی خـود را سـاخت هاند. مـا بـه سـه شـكل عمـده سـاختار شـبكه های خویش 

 در 
ً
را صـورت می دهیـم: اول، تصمیـم می گیریـم كـه با چـه تعداد از افـراد در ارتبـاط باشـیم. مثا

كـدام كاس هـا ثبت نـام  كنیـم؛ دوم، اینكـه ما حـِد رابطه خود بـا دیگـران را تعیین می كنیم؛ سـوم، 

اینكـه خودمـان تعییـن می كنیـم در مركز توجـه یک كاس آناین باشـیم یا در حاشـیه آن. درسـت 

اسـت كـه مـدرس در اینجـا نقـش تسـهیل گر دارد، ولـی در عمل بـه زبـان تحلیل شـبكه، مركزیت 

ورودی باالتـری دارد. از ایـن منظـر سـوالی كـه پیـش می آیـد ایـن اسـت كـه در شـبكه ای كه حول 

محـور آمـوزش مهارت هـا و دانـش شـكل می گیرد، كاربـران چگونـه با هم ارتبـاط برقـرار می كنند 

1. Node

آموزش در عصر سرمایه داری 
به کارخانه ای شبیه است 

که سعی می کند کارگر ماهر 
 مارکس و 

ً
تربیت کند. اتفاقا

آلتوسر از اینکه سازوبرگ های 
ایدئولوژیک ساز دولت افراد 
را شرطی و مطیع می کنند 

انتقاد می کردند. در اینجا اگر 
آموزش را تکرار و تقلید معنا 

کنیم، استاد به مثابه سرکارگر 
کارخانه عمل می کند و تکالیف 

استانداردی به دانشجویان 
می دهد که نیازمند پاسخ های 
تعیین شده در بازه ی زمانی 
مشخص است و این یعنی 

بیشتر »چگونگی« را  بیاموزیم 
تا »چرایی« را.
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و هـر یـک با چـه گره های دیگـری در ارتباط هسـتند؟ همچنیـن گره های بـا مركزیت و تأثیـر باالتر 

كدام هـا هسـتند؟ آیـا ایـن گره هـای مؤثرتر در شـبكه  غیرمجـازی هم مركزیـت باالتـری دارند؟

قاعـده دوم،  شـبكه  مـا را شـكل می دهـد. بـه عبارتـی، جـای مـا در شـبكه بـه نوبـه خـود بر ما 

نیـز تأثیرگـذار اسـت. به عنـوان نمونـه، در مناسـبات اجتماعـی، زندگی آنكـه هیچ دوسـتی ندارد، 

 متفـاوت از كسـی اسـت كـه دوسـتان زیـادی دارد. زیـرا وقتـی رابطـه مـا بـا افراد بیشـتر می شـود، 

دیگـر بـرای رسـاندن یـک پیـام نیـاز نیسـت بـا تک تـک آنـان تمـاس بگیریـم، بلكـه اگـر در مركز 

یـک رابطـه قـرار بگیریـم، بـه نسـبت آنچه در شـبكه اتفـاق می افتد حساسـیت نسـبت به ما بیشـتر 

می شـود. ) Christakis, & Fowler,2009: 20( ایـن مركزیـت ارتباط كه ناشـی از شـكل دهی شـبكه به 

رفتـار و میـزان تأثیرگـذاری ماسـت، بسـیار اهمیـت دارد. به طبـع بـرای پخش اخبـار بایـد در مركز 

تسـری پیام هـا بـود. از اینـرو، بایـد ببینیـم در موضوع مـورد آمـوزش آیا آنچـه می خواهیـم بگوییم 

مـورد توجـه شـبكه ی ما هسـت یـا نه؟

قاعـده سـوم، مـا متاثـر از دوسـتان خویـش هسـتیم. ناگفتـه پیداسـت كـه فقـط شـكل شـبكه 

اهمیـت نـدارد. بلكـه آنچه كـه در طی ارتباط جریـان می یابد مهم اسـت. در شـبكه اجتماعی همه 

چیـز می توانـد از فـردی به فـرد دیگر  منتقل شـود. مـا در روابط خویـش تمایل زیادی بـه كپیكردن 

رفتـار دیگـری داریـم. همچنیـن بـا طیـف وسـیعی از افـراد در ارتبـاط هسـتیم. از جملـه والدیـن، 

فرزنـدان، بـرادران و خواهران، همسـر، كارفرماها، همكاران، همسـایه ها و دوسـتان. مـا از این افراد 

تأثیـر می پذیریـم و بر آنان تأثیـر می گذاریـم. )Christakis, & Fowler,2009: 20( همشـاگردی زرنگ 

می توانـد روی درس خوان تـر شـدن مـا تأثیـر بگـذارد یـا روحیـه ی بـه اشـتراک گذاری اطاعـات 

دیگـری مـا را هـم به همین سـمت می كشـاند. رسـانه های اجتماعی بسـتر پخش محتوایی هسـتند 

كـه مـا در طـول زندگـی از آن تقلیـد می كنیـم. موضوع مهـم در اینجا آن اسـت كه ما در بسـتری از 

روابـط قـرار می گیریـم كه عـاوه بر كیفیـت رابطه، محتـوای آموزشـی هم اهمیـت دارد.

قاعـده چهـارم: مـا متاثر از دوسـتاِن دوسـتاِن دوسـتاِن خویـش هسـتیم. تأثیرپذیـری متقابل و 

كپـی كـردن رفتارهـای افراد فقـط به دوسـتان و نزدیكان ختم نمی شـود، بلكه مـا نه تنها از دوسـتاِن 

دوسـتان خـود بلكـه از دوسـتاِن دوسـتاِن دوسـتان خویـش هـم رفتارهایـی را كپـی می كنیـم. برای 

كشـف آنچـه در حـال انجام اسـت بـه دو نوع اطاعـات نیاز داریـم: اول، اینكـه باید نگاهـی فراتر 

از روابـط متعامـل جفتـی و خطـی داشـته باشـیم. یعنـی عـاوه بر شـناخت خود فـرد بایـد بتوانیم 

دوسـتاِن دوسـتاِن دوسـتاِن دوسـتاِن دوسـتاِن دوسـتاِن او را نیز بشناسـیم. بـرای ایـن كار باید كلیت 

 شـبكه را مـد نظـر قرار دهیم. ایـن كار با ابزارهـای جدیدی كـه در اختیار داریم، امكان پذیر اسـت.

دوم، اینكـه اگـر می خواهیـم بدانیـم كـه چه طـور چیزهـا از شـخصی بـه شـخصی و به اشـخاصی 

دیگـر جریـان پیـدا می كنـد، بایـد اطاعاتی داشـته باشـیم راجـع بـه پیوندهـا و افرادی كـه در یک 

زمـان مشـخص بـا بیش از یک نفـر در ارتباط هسـتند. به این ترتیـب می توانیم به خـواص دینامیک 

شـبكه پـی ببریـم. شـبیه ایـن اسـت كـه بـرای پـی بـردن بـه قواعـد یـک بـازی تـازه كه بـا آن آشـنا 

نیسـتیم، بخواهیـم نگاهی به شـیوه بـازی بیندازیـم. )Christakis, & Fowler,2009: 24( به این ترتیب 

اینكـه چـه رشـته ای را بـرای آمـوزش انتخـاب كنیم نیـز متاثر از شـبكه ی روابط ماسـت.

قاعـده پنجـم، شـبكه، حیـات مخصـوص خـودش را دارد. شـبكه های اجتماعـی می تواننـد 

 
ً
ویژگی هـا و كاركردهایـی داشـته باشـند كـه نـه قابـل كنتـرل اسـت و نـه اینكـه اعضـاء آن را كامـا

درک می كننـد. ایـن ویژگی هـا نـه بـا مطالعـه افـراد ایزوله شـده، بلكـه تنهـا از یک بررسـی كل نگر 

روی سـاختار آن قابـل فهـم اسـت. مثـا در عرصـه ی فرهنـگ، روابـط درون گروهی افـراد پیچیده  

»کالس های مشارکتی« اجازه 
می دهد هزاران استاد به 

طور رایگان در یک »همدار 
آموزشی جهانی« برنامه های 
درسی خود را با کمک هم به 
صورت آنالین تدوین کنند و 

بهترین طرح درس ها را با هم 
به اشتراک بگذارند. 
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گاهی داشـته باشـند و بـدون قصد قبلی یـک رفتار  اسـت و افـراد بـدون اینكه نسـبت به موضوعی آ

 بـا مـوج مكزیكـی در ورزشـگاه فوتبـال همراه می شـویم، بـدون آنكه 
ً
را بازنشـر می كننـد. یـا مثـا

نیازمنـد تجزیه وتحلیـل زیست شـناختی یـا روان شناسـی آدم هـا باشـیم. در واقع كلیت شـبكه های 

 نمی توانیـم مـزه یـک كیـک را پس از چشـیدن به 
ً
اجتماعـی از اجـزای آن قدرتمندتـر اسـت. مثـا

اجـزای آن تجزیـه كنیـم. چـون این كیـک از در هـم آمیختن مواد مختلفی سـاخته شـده كه هر یک 

بـه تنهایـی نمی توانسـتند چنین مزه ای داشـته باشـند. به ایـن ترتیب، بررسـی شـبكه های اجتماعی 

 Christakis, &( .بـه مـا نشـان می دهد كـه چه طـور »كل« بیشـتر از »مجمـوع اجـزای« آن اسـت

)Fowler,2009: 27

واقـع امر آن اسـت كـه این قواعـد پنج گانه در سـاختار آمـوزش مشـاركتی به شـكل روزافزونی 

اصـول تربیتـی و آموزشـی پیشـین را زیـر سـوال می بـرد و از همه مهمتر وجـود فیزیكی دانشـگاه ها 

را بـا چالـش مواجـه می كنـد. امـا بایـد بـه یاد داشـت كه بـه خاطر همیـن پنج قاعـده  مورد اشـاره، 

نمی تـوان بـرای آینـده ی آمـوزش عالـی یـك هـدف ثابـت و مشـخص تعییـن كـرد. یعنـی بـا توجه 

بـه قواعـد زیسـتن در شـبكه، خوش بینـِی صـرف بـه فنـاوری نمی توانـد راهگشـا باشـد. ولـو اینكه 

موك هـا هنـوز آن طـور كه باید و شـاید نتوانسـته اند دانشـگاه های بـزرگ را كنـار بزنند. بـا این همه، 

بایـد بدانیـم كـه سـاختار شـبكه های مجـازی خـود متاثـر از سـاختار شـبكه های واقعـی و بیرونی 

اسـت. بـه عبـارت دیگر، مـا همان قـدر كه متاثـر از دوسـتان یا دوسـتاِن دوسـتاِن دوسـتاِن خویش 

در شـبكه ای اجتماعـی )مثـل فیس بـوك یـا توییتر( هسـتیم، به همـان میـزان نیز در شـبكه ی روابط 

واقعـی خـود بـر همیـن مبنـا عمـل می كنیـم. مـا خوشـه هایی از روابـط می سـازیم كـه دغدغـه ی 

نـه آن مدرك گرایـی مـوج می زنـد. چـرا؟ چـون سـازوكار 
ُ
ظاهـری آن می توانـد علـم باشـد و در ك

ارتقـای روابـط در جامعـه بـر همین اسـاس پیـش رفته اسـت و معیار پیشـرفت نه داشـتن تخصص 

بلكـه میـزان نزدیكـی بـه منبع قـدرت )به معنـی اعم آن( اسـت.

بـا ایـن همـه، نظـام آمـوزش عالـی در ایـران هنـوز از بسـیاری جهـات در دوره ی آموزش های 

سـنتی گرفتار اسـت. دانشـجویانش از سـد كنكـور و علـوم كاالیی شـده ی دبیرسـتانی می گذرند و 

تـازه پـا بـه محیطی می گذارند كه نسـبتی با عائق و اهداف دانشـجویان ندارد و سـهم چشـمگیری 

از آنـان دچـار پدیده بیـكاری و محرومیت شـغلی و درامدی میشـوند.

بـه هرحـال، هرچنـد گسـترش موك هـا می توانـد شـبكه ای از عاقمنـدان به علـم را كـه خواهان 

آموختنـی هسـتند،گرد هم بیـاورد، ولی باید گفـت كه در حال حاضـر نظام بروكراتیـك آموزش عالی 

در ایـران تـوان همراهـی با موك هـا را نـدارد و از آن مهمتر اینكه بـه این سـادگی نمی خواهد مرجعیت 

علمـی خویـش را واگـذار كنـد. غافـل از آنكـه بـه نظـر می رسـد امـروزه دیگر چنیـن تاشـی بیهوده 

اسـت و جریـان نزدیک شـدن هزینه ی نهایی به صفـِر عرصه ی آمـوزش، بزودی نه تنها دانشـگاه های 

خصوصـی، بلكـه سـاختارهای دولتـی را با چالـش بزرگ كاهش سـود مواجـه خواهد كرد.

در جامعـه ای كـه شـعار برخـی از مراكـز خصوصـی آموزشـی ایـن اسـت كـه »مـا به شـما آن 

چیـزی را می آموزیـم كـه در دانشـگاه یـاد نمی گیریـد«، نهـاد آمـوزش عالـی بایـد خیلی بیشـتر از 

این هـا نگـران آینـده ی خـود باشـد. حتی اگـر همدارهـا و كاس هـای مشـاركتی ظهـور نمی كرد و 

بسـاط دانشـگاه های دنیـا را بـه هـم نمی ریخـت.

شبکه های اجتماعی می توانند 
ویژگی ها و کارکردهایی داشته 
باشند که نه قابل کنترل است 
 
ً
و نه اینکه اعضاء آن را کامال
درک می کنند. این ویژگی ها 

نه با مطالعه افراد ایزوله 
شده، بلکه تنها از یک بررسی 
کل نگر روی ساختار آن قابل 
فهم است. مثال در عرصه ی 
فرهنگ، روابط درون گروهی 

افراد پیچیده  است و افراد 
بدون اینکه نسبت به 

موضوعی آگاهی داشته 
باشند و بدون قصد قبلی 

یک رفتار را بازنشر می کنند. 
 با موج مکزیکی در 

ً
یا مثال

ورزشگاه فوتبال همراه 
می شویم، بدون آنکه نیازمند 
تجزیه وتحلیل زیست شناختی 
یا روان شناسی آدم ها باشیم. 
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در جامعه ای که شعار برخی 
از مراکز خصوصی آموزشی 
این است که »ما به شما آن 
چیزی را می آموزیم که در 

دانشگاه یاد نمی گیرید«، نهاد 
آموزش عالی باید خیلی بیشتر 
از این ها نگران آینده ی خود 

باشد. حتی اگر همدارها و 
کالس های مشارکتی ظهور 

نمی کرد و بساط دانشگاه های 
دنیا را به هم نمی ریخت.
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پـس از آغـاز  اپیدمـی ویـروس كرونـا در جهـان و از جملـه در ایـران، دانشـگاه ها بـه صـورت مجـازی و غیـر حضـوری بـه فعالیت 

خـود ادامـه دادنـد. امـا واقعیـت ایـن اسـت كه در كشـور ما بـه دلیل عـدم آمادگـی بـرای ورود به چنیـن فضایی، هـم اسـتادان و هم 

دانشـجویان كـم و بیـش در ایـن زمینـه دچـار چالش هـا و بحران هایی شـده انـد. نكتۀ بسـیار كلیـدی و بنیانـی در این باره این اسـت 

كـه نظـام آمـوزش عالـی در ایـران پیش از ایـن نیز دچـار برخی چالش هـا، از كاهـش كیفیت آمـوزش و پژوهـش گرفته تا بـی رغبتی 

دانشـجویان و اسـتادان بـه دانـش و پژوهـش  تـا بیـكاری گسـتردۀ دانـش آموختـگان و برخی موارد مشـابه بوده اسـت كـه همه گیری 

ویـروس كرونـا و تعطیلـی دانشـگاه ها و مراكز آموزشـی نیز بر آن افزوده شـد. مسـألۀ اصلی امـا در ارتباط با ویـروس كرونا و مجازی 

شـدن آمـوزش در دانشـگاه ها ایـن بـوده اسـت كـه عـدم آمادگی دانشـگاه ها بـه لحـاظ زیرسـاخت های مناسـب آموزش مجـازی از 

یـک سـو و همچنیـن عـدم آمادگـی اسـتادان و دانشـجویان بـرای ورود بـه چنیـن فضایـی از سـوی دیگر همگی دسـت به دسـت هم 

داد تـا بحرانـی دیگـر بـر بحران هـای موجـود افـزوده شـود. منظـور از بحران در نوشـتۀ حاضـر آن اسـت كه ایجـاد اختال یـا تهدید 

بـه اختـال در نظـام آمـوزش عالـی از یـک سـو و ایجاد تغییـرات ناگهانـی و مخـرب در این نظام از سـوی دیگر سـبب بـی ثباتی در 

كل سیسـتم خواهـد شـد. بـه منظـور شـناخت و فهـم هـر چـه بهتـر و دقیق تر بحـران پیـش گفته، نوشـتۀ حاضـر دو پیش فـرض مهم 

در قالـب  نشـانه ها و دالیـل بحـران بـه شـرح زیر ارائـه می كند. هرچنـد یادآوری ایـن نكتۀ مهـم  نیز ضـرورت دارد كه اثبـات تمامی 

مـوارد  مطـرح شـده در نوشـتۀ حاضـر نیازمنـد پژوهش هـای دقیـق و علمی اسـت كـه هنوز صـورت نگرفته اسـت و در فقـدان چنین 

کرونا و بحران در نظام آموزش عالی
محمدباقر تاج الدین  ▪
دکترای جامعه شناسی و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی   ▪

▪  mb_tajeddin@yahoo.com
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پژوهش هایـی ایـن عناویـن فقـط در حـد پیـش فـرض باقـی می ماننـد  و نـه بیش تر. اگرچـه برخی 

قرائـن و شـواهد ارائه شـده توسـط اسـتادان، دانشـجویان و دسـت انـدركاران این حوزه تـا حدودی 

بـر این امـر ُمهـر تأیید می گـذارد. 

الف. نشانه های بحران
1.تعلیق فضای دانشگاه

 در الگـوی كاسـیک نظـام دانشـگاهی، تجمـع و حضـور اسـتادان، دانشـجویان و كاركنـان در 

مراكـز دانشـگاهی را شـاهد بودیـم. چنیـن حضـوری پـس از اپیدمی كرونا دچار گسسـت شـده و 

بـه دلیـل نبـود چنین محیطـی می تـوان از تعلیـق فضای دانشـگاهی سـخن گفت. همچنیـن تعلیق 

فضـای دانشـگاهی از آن رو نیـز صـورت گرفـت كه تعامـات علمی و پژوهشـی مابین اسـتادان و 

دانشـجویان و اسـتادان بـا سـازمان ها و نهادهـای سیاسـتی و اجرایـی كشـور نیـز به تعلیـق درآمده 

اسـت. در واقـع، شـاهد تعلیـق همكاری هـا، تعامـات، هـم نوایی هـا و هماهنگی هـای منطقـی 

و عقانـی بیـن بخش هـای دانشـگاهی بـا یكدیگـر از یـک سـو و بیـن بخش هـای دانشـگاهی بـا 

نظام هـای سـازمانی كشـور از سـوی دیگـر نیـز بـوده ایـم، تعلیقی كـه برخـی  پیامدهای ناگـوار و 

نامطلوب به همراه داشـته اسـت. بر این موارد باید سـردرگمی و باتكلیفی دانشـجویان و اسـتادان 

در برگـزاری كاس هـا، دفـاع از پایـان نامه های تحصیلـی، ادامـۀ برنامه های پژوهشـی و تحقیقاتی 

ند.
َ
را نیـز افـزود كـه همگـی نشـانه های مهمـی از تعلیق فضـای دانشـگاهی ا

2.تعلیق سبک زندگی دانشجویی
 منظـور از سـبک زندگـی دانشـجویی مجموعـه فعالیت هـا و كنش گـری هـای دانشـجویی ماننـد 

حضـور در پردیس هـای خوابگاهـی، كنش گـری در پردیس هـای دانشـگاهی، حضـور در كتابخانه 

و آزمایشـگاه، حضـور در كتـاب فروشـی ها و سـایر مـوراد مشـابه اسـت كـه همگـی  دچـار تعلیق 

شـده اند. همچنیـن تعامـات دانشـجویی در محیط هـای درونـی و بیرونـی دانشـگاه نیـز تـا حـد 

زیـادی بـه محـاق رفتـه و تـو گویی كه سـبک زندگـی دانشـجویی میان تهی شـده و معنای گذشـتۀ 

خود را از دسـت داده اسـت.    

3.کاهش شدید انگیزۀ علم آموزی
اگرچـه پیـش از همه گیـری ویـروس كرونـا و تعطیلـی دانشـگاه ها نیـز انگیـزۀ چندانی بـرای دانش 

اندوختـن و علـم آمـوزی در میان دانشـجویان از یک سـو و اسـتادان و پژوهشـگران از سـوی دیگر 

باقـی نمانـده بـود، امـا در دوران اپیدمـی كرونـا ایـن گونـه به نظر می رسـد كـه  این وضع و شـرایط 

بسـی ناگوارتـر شـده باشـد. از جملـه نشـانه هـای ایـن بحـران را می تـوان در مـواردی چـون: عدم 

اطمینـان نسـبت بـه آینـدۀ شـغلی و حرفـه ای، بی توجهـی بـه مطالعه و جسـت و جوگـری علمی، 

تسـلط و رواج ثـروت انـدوزی در جامعـه و در نتیجـه كـم ارزش شـدن جایـگاه علـم، گرایـش بـه 

سـمت و سـوی رشـته های كارآفریـن و ثـروت آفریـن  و سـایر موارد مشـابه، دانسـت.

4.تقلیل گرایی آموزشی و پژوهشی
و  آموزشـی  تقلیل گرایـی  افزایـش  دانشـگاهی كشـور  نظـام  نشـانه های مهـم بحـران در  از  یكـی 

پژوهشـی اسـت بـه گونـه ای كـه اكنـون دیـده می شـود كاالهـای نامرغـوب و بی كیفیت آموزشـی 

و پژوهشـی بیـن اسـتادان و داذانشـجویان مبادلـه می شـود. اگرچـه پیش از شـیوع ویـروس كرونا و 

تعطیلـی دانشـگاه ها چنیـن كاالی بـی كیفیتـی كـم نبـود، امـا به نظر می رسـد كـه پـس از تعطیلی 

دانشـگاه ها بیش تـر از گذشـته شـده باشـد. بـرای مثـال بارزتریـن نشـانۀ ایـن تقلیل گرایـی را در 

 مسألۀ اصلی اما در ارتباط 
با ویروس کرونا و مجازی 

شدن آموزش در دانشگاه ها 
این بوده است که عدم 

آمادگی دانشگاه ها به لحاظ 
زیرساخت های مناسب 

آموزش مجازی از یک سو 
و همچنین عدم آمادگی 

استادان و دانشجویان برای 
ورود به چنین فضایی از سوی 
دیگر همگی دست به دست 

هم داد تا بحرانی دیگر بر 
بحران های موجود افزوده 
شود. منظور از بحران در 
نوشتۀ حاضر آن است که 
ایجاد اختالل یا تهدید به 

اختالل در نظام آموزش عالی 
از یک سو و ایجاد تغییرات 

ناگهانی و مخرب در این نظام 
از سوی دیگر سبب بی ثباتی 
در کل سیستم خواهد شد. 
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می تـوان در  برگـزاری آزمون هـای پایـان تـرم دیـد كه هم اسـتاد و هـم دانشـجو به خوبـی می دانند 

كـه ایـن نیـز صـرف رفـع تكلیفـی بـرای عبـور از این وضعیـت بوده اسـت. 

5. نابرابری آموزشی در مناطق مختلف کشور
 پاندمـی كرونـا در كشـور نابرابـری آموزشـی در مناطـق مختلـف را بـه خوبـی برمـا كرد و نشـان 

داد كـه بـا وقـوع بحران هایـی نظیـر كرونـا در مناطق محـروم هیـچ گونه زیرسـاخت مناسـبی برای 

آمـوزش مجـازی وجـود نـدارد. ضمـن این كـه فقـرا و محرومیـن جامعه امـكان تأمیـن هزینه های 

مربـوط بـه آمـوزش مجـازی را ندارند و در نتیجـه رها  كردن درس و دانشـگاه از سـوی این بخش از 

افـراد جامعـه نیـز بسـیار محتمل خواهـد بود.   

ب. دالیل بحران
1.عقب ماندگی و درماندگی نظام آموزش عالی

و  آموزش عالـی، عقب ماندگـی  و مراكـز  دانشـگاه ها  تعطیلـی  و  بـا همـه  گیـری ویـروس كرونـا 

درماندگـی نظـام آمـوزش عالی آشـكارا دیده شـد و نشـان داد كه چگونه نظام آموزشـی دانشـگاه ها 

و بدتـر از آن نظـام آمـوزش و پـرورش كشـور كه سـال ها در یک چرخۀ سـنتی، تكـراری و مال آور 

قرارگرفتـه بـود، فضـای مجـازی را كـه بسـیاری از كشـورهای دنیـا آن را پذیرفتـه بـود، خطرنـاک و 

خسـارت بار معرفـی كـرد. نظـام آموزشـی كـه با بـروز شـرایط كرونایـی از سـر  اجبـار و تحمیل به 

آن تـن داد و لـذا آن گونـه كـه انتظـار می رفـت نتوانسـت پیامدها و نتایـج مثبت و مطلوبـی به دنبال 

داشـته باشـد. برخـی ممكـن اسـت بگوینـد كـه آموزِش فضـای مجـازی خسـته كننده و مـال آور 

اسـت، امـا در پاسـخ بایـد گفـت كه پیـش از این نیـز كاس هـای حضوری برخی اسـتادان بسـیار 

مـال آور بـوده و بـه جز دل زدگـی نتیجۀ چنـدان مطلوبی بـرای دانشـجویان و كاس درس به دنبال 

نداشـته اسـت. در این زمینه همچنین ضرورت دارد به ناكارآمدی بسـیاری از قوانین، سـرفصل ها، 

الگوهـا و سـاختارهای نظـام آمـوزش عالـی كشـور نیـز اشـاره نمـود، كـه هیـچ گاه مـورد بازنگری 

اساسـی و مطابـق بـا تحـوالت اجتماعـی و فرهنگـی روز قـرار نگرفته انـد. مشـكاتی كـه بـا همـه  

گیـری ویـروس كرونـا و تعطیلـی دانشـگاه ها هرچـه بیش تـر خودش را نشـان داده اسـت. 

2. اختالل در نظام آموزش عالی دولت محور و فقدان الگوی مناسب
بـا پاندمـی كرونـا در كشـور روشـن شـد كـه نظـام آمـوزش عالـی دولت محـور آن گونـه كـه تصور 

می شـد، قابلیـت الزم و مناسـب بـرای مواجهـه با این بحران را نداشـته اسـت و بدتـر از آن، این كه 

الگـوی مورد نظر و اسـتفاده نیـز توان عبور مطلوب از این وضع را دارا نیسـت. از این اسـف ناک تر، 

نبـودن الگـوی متناسـب بـرای مواجهه منطقی با این مشـكات اسـت كـه خود نوعی سـردرگمی و 

اختـال اساسـی در آمـوزش و پژوهش را به همراه داشـته اسـت. 

3.عدم آمادگی استادان، دانشجویان و مدیران نظام آموزش عالی در مواجهه با بحران
 تجـارب زیسـتۀ دانشـجویان، اسـتادان و مدیران آمـوزش عالی كشـور در این مدت نشـان می دهد 

كـه میـزان آمادگـی بـرای مواجـه شـدن بـا بحـران كرونا فراهـم نبوده اسـت و هنـوز كه هنوز اسـت 

كسـر قابـل توجهـی از آنـان نمی تواننـد در ایـن شـرایط خـود را وفـق داده و اثرگـذاری ثمربخشـی 

باشند.  داشـته 

4.فقدان زیرساخت های ارتباطی مناسب
 ایـن گونـه بـه نظر می رسـد كـه یكـی از مهم ترین دالیل بـروز بحـران در نظام آموزش عالی كشـور 

در شـرایط كرونایـی، فقـدان زیرسـاخت های ارتباطـی مناسـب و به ویـژه پاییـن بـودن پهنـای باند 

نظام آموزشی دانشگاه ها و 
بدتر از آن نظام آموزش و 

پرورش کشور که سال ها در 
یک چرخۀ سنتی، تکراری و 

مالل آور قرارگرفته بود، فضای 
مجازی را که بسیاری از 

کشورهای دنیا آن را پذیرفته 
بود، خطرناک و خسارت بار 
معرفی کرد. نظام آموزشی 

که با بروز شرایط کرونایی از 
سر  اجبار و تحمیل به آن تن 
داد و لذا آن گونه که انتظار 
می رفت نتوانست پیامدها و 

نتایج مثبت و مطلوبی به دنبال 
داشته باشد.
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اینترنـت كشـور باشـد كه برگـزاری كاس های مجـازی را همواره با مشـكات جـدی مواجه نموده 

اسـت. روشـن اسـت كه پایه ای ترین امر بـرای برگـزاری آموزش مجـازی وجود اینترنت پرسـرعت 

اسـت كـه در ایـن مدت بـا فقـدان چنین امكانـی مواجه بـوده ایم.    

5.تمرکزگرایی شدید نظام آموزش عالی
بركنار از تعدادی دانشـگاه های مادر مانند: تهران، شـهید بهشـتی، شـیراز، فردوسـی مشـهد، تبریز 

و اصفهـان، سـایر دانشـگاه ها و مراكـز آمـوزش عالی كشـور خارج و جـدای از سیاسـتگذاری ها 

و برنامه ریزی هـای وزارت عتـف، بـه لحـاظ كمـی و كیفـی، از توان تناسـبی چندانی بـرای مواجهه 

كارامـد بـا واقعیت های موجـود جامعـه و نیازمندی هـای گوناگون اقتصـادی، فرهنگـی، فنی و.... 

آن نـدارد. در كنـار ایـن ضعـف و كمبودهـای سـاختاری و كاركـردی دانشـگاه ها، طبـق آخریـن 

گزارش هـای مراكـز آماری كشـور حـدود 42 درصد از فارغ التحصیان دانشـگاهی بیكار هسـتند، 

آن چنـان كـه در برخـی رشـته ها ماننـد علـوم محیـط زیسـت و كشـاورزی و حتـی فنی و مهندسـی 

وضعیت بسـیار تأسـف بار اسـت.

پایان سخن
همه گیـری كرونـا، بـه محیطـی چالش انگیـز بـرای آزمـون میـزان توانمنـدی سـاختار و سـازمان 

آمـوزش و پژوهـش دانشـگاهی و مجموعـه نظـام تعلیـم و تربیـت كشـور دامـن زد و این امـكان را 

فراهـم كـرد تـا سـیمای بسـیاری از كسـری ها و كمبودهای مزمـن و پنهـان عرصه دانـش و آموزش 

ایـران بـر كنشـگران و مدیـران و سیاسـت گذاران آن عیـان و برمـا گـردد. مشـكلی سـهمناک كـه 

آشـكارا دسـت نیـاز و زبان تمنـای جامعه آموزشـی و فرهنگی كشـور را بسـوی اصحاب اندیشـه و 

كارگـزاران و تصمیم گیرنـدگان ایـن حوزه خطیر و سرنوشـت سـاز دراز نموده اسـت؛ تا بلكه از سـر 

تأمـل در شـرایط كنونـی و تحوالت آینده پیش رو، به بازنگری و نوسـازی سـاختارها و سیاسـت های 

علمـی و آموزشـی و الگوهـای مدیریت فرهنگی دانشـگاه ها، اهتمـام نمایند تا بتـوان از این طریق، 

مسـیری متناسـب با شـرایط متحـول و پویـای منطـق زمانه در پیـش گرفت!

همه گیری کرونا، به محیطی 
چالش انگیز برای آزمون 

میزان توانمندی ساختار و 
سازمان آموزش و پژوهش 
دانشگاهی و مجموعه نظام 

تعلیم و تربیت کشور دامن زد 
و این امکان را فراهم کرد تا 
سیمای بسیاری از کسری ها 
و کمبودهای مزمن و پنهان 

عرصه دانش و آموزش ایران 
بر کنشگران و مدیران و 

سیاست گذاران آن عیان و 
برمال گردد. مشکلی سهمناک 
که آشکارا دست نیاز و زبان 

تمنای جامعه آموزشی و 
فرهنگی کشور را بسوی 

اصحاب اندیشه و کارگزاران 
و تصمیم گیرندگان این حوزه 
خطیر و سرنوشت ساز دراز 

نموده است.
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موقعیـت همه   گیـری كرونـا،  اتفاقـات بسـیاری را بـرای جامعـه ایرانـی رقـم زد،  یكـی از مهمتریـن پیامدهـای ایـن شـرایط ناشـی از 

پاندمـی كرونـا،  تحـول در نظـام آموزشـی در كشـور مـا بـود. هرچند تـا قبـل از كرونا برخـی نهادهـای آموزشـی مانند دانشـگاه پپام 

نـور مدعـی آمـوزش مجـازی و از راه دور بودنـد ، اما كرونا در ایران نشـان داد كه در نهادهای رسـمی آموزشـی در كشـور ما،  آموزش 

مجـازی نـه  تنهـا یـک تخیـل،  بلكـه گاه یـک توهـم بوده اسـت،  كـه هیچگونـه آمادگـی كافـی و الزم بـرای آن وجود نـدارد. الـزام به 

تعطیلـی هرگونـه اجتمـاع حضـوری،  منجر بـه تعطیلی همه كاس   های مدارس و دانشـگاه   ها شـد. در یک شـرایط اضطراری، شـاهد 

پرتاب   شـدگی ناگهانـی دانـش آمـوزان و معلمـان و نهادهـای آموزشـی به قلمـرو آموزش مجـازی بودیم. 

هرگونـه انتقـال از آمـوزش در فضـای واقعـی به آمـوزش در فضای مجازی،  مسـتلزم زیرسـاخت ها،  آمـاده سـازی   ها،  و تداركات 

خاصـی اسـت. ایـن تحـول، یكسـری الزامـات تكنولوژیک نیـاز دارد و یكسـری مهارت   ها و دانـش كافی برای كاربسـت ایـن ابزارها 

در راسـتای آمـوزش. هرچنـد پیشـتر هوشمند   سـازی مـدارس در بطـن خودش نوعـی تقلیل   گرایـی مكانی بـرای نظام   هـای مجازی را 

داشـت و همـه امكانـات و بایسـته   های هوشمند   سـازی آمـوزش را در فضـای فیزیكی مدرسـه فراهم می   كردنـد. اما در شـرایط كرونا،  

بیـش از هـر چیـزی الزم اسـت كه این تجهیـزات و تكنولوژی   هـای مجازی به نوعی دموكراتیک   تر شـده و در دسـترس هـر دانش   آموز 

یـا دانشـجو قـرار بگیرنـد. بـه همین دلیـل موقعیت جدیـد چالش   های بسـیاری را ایجـاد كرد كـه می   توان آن   هـا را اینگونه برشـمرد:

1. الگـوی جدیـدی از نابرابـری و بـی عدالتـی آموزشـی. ورود زودهنـگام و اجبـاری بـه آموزش مجـازی، آن هم در شـرایطی كه 

آموزش مجازی: از فرصت تا تهدید
جبار رحمانی  ▪
دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ▪

▪  j_rahmani59@yahoo.com
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طبـق گزارش   هـای مركـز آمـار ایـران،  حدود سـی درصـد از ایرانیان بـه اینترنـت دسترسـی ندارند،  

فـارغ از اینكـه آیـا ابـزار مناسـب دارنـد یا نـه،  اصل دسترسـی بـرای همـگان را منتفـی می   كند. در 

نتیجـه مـا شـاهد الگوی جدیـدی از نابرابـری آموزشـی بودیم؛ 

2. فقدان سـواد رسـانه   ای مناسـب. پرتاب شـدگی در جهـان آموزش مجازی، بـدون مهارت   ها 

و آشـنایی كافـی بـا نرم   افزارهـا و ابزارهـای الزم برای تولیـد محتوا و آمـوزش دادن، و حتی اسـتفاده 

از محتواهـا و آمـوزش دیـدن،  منجـر بـه نوعی مشـاركت ناقـص و ناكافـی طرفین آمـوزش مجازی 

در فرآیند آموزش شـده اسـت؛

3. تعلیـق ادب و آداب آمـوزش دادن و آموزش دیدن. شـاید تصویرهـای طنزگونه   ای كه از حضور 

بـا لبـاس راحتی یـا موقعیـت خوابیده در تخـت خواب،  در حین كاس   ها بسـیار آشـنا باشـد. اصوال 

موقعیـت آمـوزش، یـک موقعیـت آیینی خاصـی بوده كـه همیشـه ادب و آداب خاصی حـول خودش 

ایجـاد كـرده اسـت. اینكه در شـیوه مدرن،  در زمـان و مكان خاصی بـه نـام كاس درس باید با لباس 

فـرم و طبـق آداب بدنی خاصی بنشـینیم،  خودش بخشـی از آداب آموزش اسـت. 

   تاقـی تعلیـق آداب آمـوزش و ناكافـی بودن سـواد رسـانه   ای،  یـک نظام ارتباطـی مخدوش و 

ناكافـی را بیـن آموزش   دهنـده و آموزش   بیننـده ایجـاد می   كند و اصـوال تعامل آموزشـی را مخدوش 

می   كنـد. بـه همیـن دلیـل بـا موقعیتـی مواجه هسـتیم كـه نـه آداب آمـوزش را دارد،  نـه مهارت   های 

آن را و نـه امكانـات كافی را. 

      نگاهـی بـه تجربـه دردسـترس خودمان داشـته باشـیم: عمومـا خانواده   ها برای فرزندانشـان 

موبایـل را بـه عنـوان رسـانه آموزشـی تهیه كردنـد. در برخـی از خانواده   ها هـم تبلت به عنـوان ابزار 

آموزشـی اصلـی رواج یافـت. اسـتفاده از موبایـل و تبلـت، بـا كامپیوتـر یـک تفـاوت جـدی دارد: 

بـرای اسـتفاده از كامپیوتـر باید پشـت میز نشسـت،  و بـر صفحه مانیتـور متمركز شـد و دقیقا گوش 

داد. امـا موبایـل و تبلـت را می   تـوان در هـر موقعیتی اسـتفاده كـرد. در حین حركت در ماشـین،  در 

داخـل تخـت و در موقعیـت دراز كشـیده،  و.... . در نتیجـه حداقـل آداب بدنـی آمـوزش در كاس 

درس، یعنـی نشسـتن،  لبـاس مرتب   پوشـیدن و بـر تخته   سـیاه یـا صفحـه مانتیـور متمركز شـدن نیز 

به تعلیـق در آمده اسـت. 

   یـک متغیـر مهـم كـه ایـن بلبشـوی آموزشـی را تشـدید كـرد یـا هرگونـه حركـت اصاحی را 

بـا دشـواری بسـیاری مواجـه سـاخت، زیرسـاخت اینترنـت در ایـران اسـت. اینترنتـی كـه عمـا 

می   تـوان آن را كاریكاتـور مضحكـی از اینترنـت در تجربـه جهانی دانسـت،  فاقد كیفیـت، غیرقابل 

اعتمـاد، و... . در شـرایطی كـه كرونا تمـام زندگی مردم را مختـل كرده بود، داشـتن اینترنت خوب، 

 می   توانسـت زیرسـاخت بسـیاری از الگوهـای تجاری مجازی، شـبكه روابط مجـازی، و گروه   های 

مجـازی و اجتماعـات مجـازی را فراهـم كنـد. امـا تماس   هـای اینترنتـی نهایتـا بـرای یـک یـا دو 

نفـر كفایـت داشـت. در كاس   هـای درس اگـر دوربین   هـا روشـن شـوند، معمـوال سیسـتم مختل 

می   شـود و عمـا كاس   هـا تعطیل می   شـوند. بـه عنوان نمونـه، در یكـی از كاس   هـای درس وقتی 

از دانشـجوها درخواسـت كـردم كه دوربین   ها را روشـن كنند، سیسـتم خیلی سـریع هنـگ كرد. در 

حالیكـه در فرصـت مطالعاتـی كـه در تابسـتان 1400 داشـتم، در كاس   هـا، اصوال روشـن نكردن 

دوربیـن بـه معنـای نوعـی غیبـت از كاس بـود. در نتیجـه اصـوال افـراد ایـن امـكان را داشـتند كه 

كامپیوتـر، لب   تـاب یـا موبایل را روشـن كنند و میكروفـون و دوربین را خاموش كرده به كارهایشـان 

برسـند. بـه تدریـج مشـاركت دانـش آمـوزان و دانشـجوها بـه جـز مواقعـی كـه معلـم یـا اسـتاد به 

شـخصه آن   هـا را صـدا می   كنـد،  در كاس منتفـی می   شـود. 

 یک متغیر مهم که این 
بلبشوی آموزشی را تشدید 

کرد یا هرگونه حرکت اصالحی 
را با دشواری بسیاری مواجه 
ساخت، زیرساخت اینترنت 
در ایران است. اینترنتی که 

عمال می   توان آن را کاریکاتور 
مضحکی از اینترنت در 

تجربه جهانی دانست،  فاقد 
کیفیت، غیرقابل اعتماد، و... 

در شرایطی که کرونا تمام 
زندگی مردم را مختل کرده 
بود، داشتن اینترنت خوب، 

 می   توانست زیرساخت بسیاری 
از الگوهای تجاری مجازی، 

شبکه روابط مجازی، و 
گروه   های مجازی و اجتماعات 

مجازی را فراهم کند. 
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        اگـر نگاهـی بـه شـرایط فـوق داشـته باشـیم،  یـک نكته سـاده را می   تـوان دید: زیرسـاخت 

ناقـص  اینترنـت كشـور،  تجهیـزات تكنولوژیـک ناكافـی و نامناسـب،  نابرابـری در دسترسـی مردم 

بـه اینترنـت و ابـزار مناسـب بـه دلیـل قشـر بسـیار وسـیع محرومـان،  فقـدان مهارت   هـا و دانـش 

كافـی بـرای تولیـد محتـوا و آمـوزش دیدن،  همـه و همه تجربه بسـیار تلخـی از آمـوزش مجازی را 

ایجـاد كـرد. ایـن وضعیـت بغرنـج در چالش سیسـتم شـاد برای مـدارس و سیسـتم   های آموزشـی 

دانشـگاه   ها بسـیار حاد بـود. به   گونه   ای كه بسـیاری از مدارس و كاس   های دانشـگاهی،  از سیسـتم 

هـای غیـر رسـمی ماننـد اسـكایپ و ... برای آمـوزش مجـازی اسـتفاده كردند. 

       كرونـا نشـان داد كـه چگونـه نهـاد آمـوزش ابتدایی و عالی در كشـور ما مسـتعد بحران   های 

مختلـف هسـتند. اینكـه چگونه ایـن نهادهـا مسـتعد نابرابری   هـا و بـی عدالتی   های مازاد هسـتند. 

از ایـن رو، در موقعیـت بحرانـی،  مـا دو بحـران جدید خواهیم داشـت: بحـران عدالت آموزشـی و 

بحـران كیفیت آموزشـی. ایـن دو بحران نتیجه وضعیت موجود در نظام آموزشـی و زیرسـاخت   های 

مـادی و ذهنـی آن در جامعـه ایرانـی اسـت. عـدم دور   اندیشـی و عـدم مسـئولیت   پذیری نهادهـای 

متولـی،  موقعیتـی را ایجـاد كـرده اسـت كـه بیـش از همـه مسـتعد و متضمـن بحران   های بسـیاری 

اسـت. از یک   سـو نابرابـری و بی   عدالتـی آموزشـی جدیـد را شـاهدیم و از سـویی آمـوزش ناقـص 

و بـی كیفیـت را كـه در نهایـت منجـر بـه نوعـی موقعیـت بیـزاری از آموزش مجازی شـده اسـت. 

نـه تنهـا دانـش آمـوزان و دانشـجویان، بلكه معلمـان و اسـتادان از كاس   هـای مجازی خسـته   اند. 

تحقیقـات نیـز بیانگـر عـدم موفقیـت كافی در ایـن تجربـه آموزش مجازی اسـت.

 نظام تدبیر و سیاسـت   گذار در نهادهای آموزش هنوز نتوانسـته زیرسـاخت   های اصلی)اینترنت 

مناسـب، دسترسـی عادالنـه به اینترنـت  و به حداقـل الزمه   هـای تكنولوژیک و توسـعه مهارت   های 

حداقلـی الزم بـرای آمـوزش مجـازی( را فراهـم كنـد. در نتیجـه، آمـوزش مجازی كه می   توانسـت 

یـک فرصـت عالـی بـرای رفـع بی   عدالتی   هـای آموزشـی باشـد، بـه زمینـه   ای بـرای توسـعه نسـبی 

بی   عدالتی   هـا و افزایـش دالیـل آن   هـا بـدل شـد. در چند سـطح می   تـوان ایـن بحـران را مدیریت و 

حـل كرد:

1. اصـاح زیرسـاخت   های ملـی اینترنـت و ایجـاد و ارائه اینترنتی، كـه قابلیت اولیـه الزم برای 

آمـوزش مجـازی را داشـته باشـد. بـه نظـر می   رسـد هرگونـه فعالیـت آمـوزش در زیرسـاخت   های 

نامناسـب اینرنتـی،  نـه تنهـا به نتیجـه مثبت نخواهد رسـید، بلكـه منجر بـه تخریـب كار و دلزدگی 

از ایـن نـوع فعالیت   هـا خواهـد شـد. اصـوال فقـدان زیرسـاخت،  هرگونـه برنامه   ریـزی بعـدی را 

پیشـاپیش عقیـم خواهـد كرد؛ 

2. ایجـاد دسترسـی حداقلـی بـه تكنولـوژی های الزم. شـرایط مدیریت بحران   سـاز كشـور در 

دوره كرونـا،  منجـر بـه فقیرتـر شـدن مردم شـد،  و تورم افسـار گسـیخته نیز منجـر به گران   تر شـدن 

نزیـک بـه ده برابـری موبایـل،  لب   تـاب، كامپیوتـر و ... شـد. در نتیجـه بسـیاری از خانـواده دچـار 

چالـش در تـدارک ابـزار اولیـه آموزش فرزندان خودشـان شـدند؛ 

3. افزایش و توسـعه سـواد رسـانه   ای معلمان، اسـتادان، دانش   آموزان و دانشـجویان،  برای اینكه 

بتواننـد از امكان   هـا و ظرفیـت    های آمـوزش مجازی به بیشـترین و بهترین وجه اسـتفاده كنند. 

  در كنـار این   هـا بایـد بـرای مـوارد جزیی   تـر، ماننـد آمـوزش ادب و آداب آمـوزش مجازی هم 

تـاش كـرد، تـا همـه بداننـد كه چگونـه بایـد در موقعیت آمـوزش قـرار بگیرنـد و آمـوزش ببینند و 

آمـوزش بدهند. 

در باب سیاستگذاری در این زمینه باید در دو سطح عمل كرد: 

عدم دور   اندیشی و عدم 
مسئولیت   پذیری نهادهای 
متولی،  موقعیتی را ایجاد 

کرده است که بیش از همه 
مستعد و متضمن بحران   های 

بسیاری است. از یک   سو 
نابرابری و بی   عدالتی آموزشی 

جدید را شاهدیم و از سویی 
آموزش ناقص و بی کیفیت را 
که در نهایت منجر به نوعی 
موقعیت بیزاری از آموزش 
مجازی شده است. نه تنها 

دانش آموزان و دانشجویان، 
بلکه معلمان و استادان از 

کالس   های مجازی خسته   اند. 
تحقیقات نیز بیانگر عدم 

موفقیت کافی در این تجربه 
آموزش مجازی است.
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سـطح اول،  ایجاد زمینه   هایی برای توسـعه عدالت آموزشـی. برای این   كار باید زیرسـاخت   های 

الزم بـرای دسترسـی دانش   آمـوزان بـه اینترنـت را فراهـم كـرد و هـم چنیـن ابزارهای الزم بـرای این 

اسـتفاده و ورود به جهـان مجازی در اختیارشـان قرار داد؛

سـطح دوم،  ایجـاد زمینه   هـا و بسـترهای الزم بـرای توسـعه كیفیـت آموزشـی. از ایـن منظر از 

یک   سـو بایـد زیرسـاخت هـای الزم ماننـد نرم   افزارهـا،  محتواهـای قابل اسـتفاده و ... در دسـترس 

دانش   آمـوزان و معلمـان قـرار بگیـرد و از سـوی دیگـر مهارت   های الزم بـرای تولید این نـوع محتوا، 

اسـتفاده آموزشـی از آن   هـا و آموختـن از طریـق آن   ها را نیـز به دانش   آمـوزان داد. 

  بایـد گفـت كـه ایـن بحران   هـا كـه در عرصه آموزش شـاهد بودیـم، به همـان میزان و چه بسـا 

بیشـتر در حـوزه پـرورش هـم دیده می   شـود. مدرسـه یا دانشـگاه، صرفـا جایی برای آمـوزش دانش 

نیسـت، بلكـه كاركردهـای ضمنـی آن جامعه   پذیـری و فرهنگ   آمـوزی نیـز هسـت. در این دو سـال 

اخیـر،  در شـرایط كرونایـی،  خـا برنامه   ریـزی ) هـم از نظـر محتـوا و هـم از نظر برنامه   هـای اجرا 

شـده(،  در حوزه   هـای پرورشـی بسـیار وضع آشـفته   تر و عقـب    افتاده   تـر از وضعیت آموزش اسـت. 

گایه   هـا و سـرخوردگی   ها و سـردرگمی   های خانواده   هـا در حـوزه تربیتـی و نقـش نهـاد آمـوزش در 

آن،  ناشـی از ایـن مسـاله اسـت كـه خود یـک فقدان جـدی و محـوری، در حوزه پرورش اسـت. 

در نتیجـه در كنـار سیاسـت   گذاری بـرای حـوزه آمـوزش،  باید به حـوزه پرورش هـم دقت كرد. 

از ایـن   رو، ایجـاد زیرسـاخت   ها و مهم   تـر از همـه، ایجـاد مهارت   هـا و محتواهـای مناسـب بـرای 

حـوزه تربیـت و پـرورش الزم اسـت. ایـن حـوزه بـه شـدت خـاء دارد و بـه شـدت در آن ضعیف 

هسـتیم. شـاید بتـوان محتواهـای آموزشـی و ابزارهـای آموزشـی را بـه كمـک نرم   افزارهـا و تجارب 

جهانـی،  بـه سـهولت فراهـم كـرد،  امـا محتـوای پرورشـی وتربیتـی بسـیار سـخت تـر و دشـوار   تر 

خواهنـد بـود. ایـن یـک چالش جـدی و بنیادیـن در این حوزه اسـت. به نظر می   رسـد كـه نهادهای 

سیاسـتگذار بایـد در ایـن دو سـاحت آمـوزش و پـرورش بـه طـور توامـان هـم در مدرسـه و هم در 

دانشـگاه،  برنامه   ریـزی و پیـش بینـی آینـده نگرانه   ای داشـته باشـند. 

در این دو سال اخیر،  در 
شرایط کرونایی،  خال 

برنامه   ریزی ) هم از نظر 
محتوا و هم از نظر برنامه   های 

اجرا شده(،  در حوزه   های 
پرورشی بسیار وضع 

آشفته   تر و عقب    افتاده   تر 
از وضعیت آموزش است. 
گالیه   ها و سرخوردگی   ها و 

سردرگمی   های خانواده   ها در 
حوزه تربیتی و نقش نهاد 
آموزش در آن،  ناشی از 

این مساله است که خود یک 
فقدان جدی و محوری، در 

حوزه پرورش است. 
در نتیجه در کنار 

سیاست   گذاری برای حوزه 
آموزش،  باید به حوزه پرورش 

هم دقت کرد. 



واكنش نظام آموزش رسمی كشور به دهه ها تاش صاحب نظران برای پاسخگوسازی و هم راستایی نهاد دانشگاه با اقتضائات نوپدید 

 با رویه ای مبتنی بر مقاومت، و با نگاهی خوش بینانه، تأخیر در تغییر سبک 
ً
ملی و جهانی و كارآمدی و كیفیت كاركردی آن، عموما

سیاست گذاری های علمی و آموزشی همراه بوده است. پاندمی كووید 19 به طور نامرئی و قهرآمیز نه تنها پرسش ها و مطالبات پیشین را 

 اباغ و عملی نمود. وقوع چنین شرایطی 
ً
با صدایی بلندتر بر سر زبان آورد، بلكه فرمان » تعطیلی دانشگاه تا اطاع ثانوی « را نیز رأسا

هسته های هوشمند سیاست گذاری نظام  آموزشی را نیز به این فراست رسانده است كه برای جلوگیری از افتادن در تنگناهای زیانبار 

مشابه در آینده باید با نگاهی دور   اندیش دست به بازتعریف و طراحی نقشه راه پیش روی نظام علمی و آموزشی كشور بزنند تا بتوان با 

بازسازی و ترمیم ساختارها و سیاست های كنونی از مخاطره میرایی و انزوای كاركردی دانشگاه پیش گیری نمود.

دانشجویان،  هویت مند  حضوِر  یعنی  دانشگاهی  نظام های  اصلی   اركان  مأموریت   پساكرونا  شرایط  در  می آید،  نظر  به  چنانكه 

اعضای هیئت علمی و كاركنان، محتوای سیاست ها، قوانین و آیین نامه های حاكم بر آن، در حیطه های مختلف كاركردی خود دچار 

دگرگونی های اساسی خواهد شد. اما پیش از آن، ضرورت بازنگری در رویكردهای سیاست گذاری و سبک خط مشی گذاری مدیریت 

و برنامه ریزی آموزش عالی به میان می آید. در این مسیر است كه مدیریت كان آموزش عالی ناگزیر به تغییر نقش خود از رویكرد 

كنترل و مداخله گری محض به سوی راهبرد خط مشی گذاری، پشتیبانی و نظارت كان است. گویی در شرایط پساكرونا دیگر تداوم 

رویه كنترل پذیری مطلق دانشگاه ها و نهادها و مؤسسات علمی و پژوهشی چندان امكان پذیر نیست و سیاست های عمودی و رابطه 

پساکرونا و الزامات تغییر در سیاست گذاری نظام دانشگاهی کشور
مرتضی نظری  ▪
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت و پژوهشگر مسائل نظام آموزشی ایران، همکار پژوهشی مرکز نشر دانشگاهی   ▪
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یک سویه مبتنی بر اباغیه ـ بخشنامه  با گونه ای از امتناع عملی مواجه می شود. این یعنی مرتبه ای 

از تحول گریزناپذیر در حوزه سیاست گذاری عمومی در دستگاه های دولتی كه معطوف به نظارت 

كان و پرهیز از مداخله های بیهوده در جزئیات امور است. چه آنكه رویكرد مداخله ای و ورود به 

مسائل جزئی  دانشگاه ها، ضمن آنكه حس اعتمادبه نفس و استقال و خوداتكایی سازمانی را از آن ها 

می گیرد، بلكه توان مدیریتی و امكان شكوفایی ظرفیت ها و بروز خاقیت و ایده پردازی دانشگاه ها 

و نهادهای علمی پژوهشی را نیز محدود می كند. ازاین رو و متناسب با سیر شتابان تحوالت جهانی 

و داخلی، دیگر نمی توان با رویكرد مدیریتی یک سویه و عمودی » از – به « با نهاد دانشگاه سخن 

گفت و روند ناكارآمد سنت اباغ و اقدام از ستاد به صف را ادامه داد. 

كلی،  خطوط  می تواند  عالی  آموزش  سیاست گذاری  هسته  كه  است  بدیهی  میان،  این  در 

تعیین  را  توسعه ای  و  برنامه ای  كان  مأموریت های  و  چشم انداز  جنس  از  ترجیحاتی  و  ایستارها 

و  نهاد علم  به شرایط جدید  توجه  با  اما  نماید،  پیشنهاد  نیز  را  مأموریت هایی  و  فعالیت ها  و حتی 

آموزش در جهان و ایران، ماندن بر تصور رابطه فرادستی ستاد آموزش عالی و فرودستی دانشگاه ها، 

پژوهشكده ها و انجمن های علمی، دیگر چندان قابل دفاع نیست. این در حالی است كه در بسیاری 

از  آنكه برای برندینگ و ارتقای خود تاش می كنند و  از كشورهای توسعه یافته، دانشگاه ها ضمن 

آزادی و استقال باالیی برای طراحی و پیشبرد برنامه های خاقانه خود برخوردارند، درعین حال از 

انواع پشتیبانی  دولت  هم بهره مندند. 

بدیهی است كه در شرایط پساكرونا وجه بوروكراتیک نظام خط مشی گذاری آموزش عالی نیز 

مصون از این روند تغییر و تحول نخواهد بود، كه از آن جمله می توان به ضرورت هماهنگ سازی 

تسهیلگری  و  انعطاف پذیری  و  دانشگاه ها  شدن  الكترونیكی  وضعیت  با  سازمانی  مقررات 

پاگیر و كاهش سنگینی  آیین نامه های دست و  اداری و حذف و اصاح  بیشتر در روال مدیریتی و 

بار بخشنامه  ها از روی دوش دانشگاه  ها اشاره كرد. این در حالی است كه ما همچنان با مقاومت 

بوروكراتیک آموزش عالی در برابر الكترونیكی شدن نظام آموزش دانشگاهی مواجه هستیم. هنوز 

امضای الكترونیک و تأییدیه غیرحضوری دانشجو از استاد در بخش های اداری پذیرفته نیست. هنوز 

استقال و مرجعیت علمی استاد و واحدهای دانشگاهی به رسمیت شناخته نمی شود و همچنان 

شاهد فشار برای طی تشریفات اداری بر اساس حضور فیزیكی، مكاتبه مكتوب و امضای حضوری 

كه  مسائلی هستند  ازجمله  مهم،  اما  بدیهی  به ظاهر  موارد  این   پیشین هستیم.  مرسوم  رویه های  و 

حكایت از ناهم زمانی هسته سیاست گذاری آموزش عالی و تأخر كاركردی آن با تحوالت نوپدید در 

شیوه مدیریت دانشگاهی دارد. 

    بر پایه آنچه در خصوص تحول و تغییرات پساكرونایی در نظام آموزش عالی گفته شد، از 

سویی ضرورت اصاح و تغییر رویكردهای خط مشی گذاری فرهنگی در آموزش عالی نیز نیازمند 

به ویژه دانشجویی  و  نوظهور فضاهای دانشگاهی  با شرایط  برنامه ای متناسب  و  بازنگری سیاستی 

است. به  این  ترتیب، در كنار نظارت كلی و تعیین خط مشی های كان فرهنگی و اجتماعی، می توان 

با تفویض اختیار و اعطای استقال به دانشگاه ها و  دانشجویان و هسته ها و تشكل های فرهنگی و 

اجتماعی دانشجویی، امكان ارتقا ظرفیت های فردی و اجتماعی دانشگاهیان را بهبود بخشید و با 

تسهیل زمینه های اجرای ایده های آنان روند رشد و پویایی و خاقیت فضای فرهنگی دانشگاه ها را 

با نگاه به چشم اندازهای كلی تحوالت آینده فراهم كرد. 

وجود امكانات متنوع فضای مجازی و روند دیجیتالی شدن مناسبات اجتماعی، زمینه  حضور 

فعال و پر حجم دانشجویان برای استفاده از ظرفیت های فضای ارتباطات الكترونیكی در محیط 

در شرایط پساکرونا مأموریت  
ارکان اصلی  نظام های 

دانشگاهی یعنی حضوِر 
هویت مند دانشجویان، 

اعضای هیئت علمی و کارکنان، 
محتوای سیاست ها، قوانین و 
آیین نامه های حاکم بر آن، در 
حیطه های مختلف کارکردی 

خود دچار دگرگونی های 
اساسی خواهد شد. اما پیش 
از آن، ضرورت بازنگری در 
رویکردهای سیاست گذاری 

و سبک خط مشی گذاری 
مدیریت و برنامه ریزی آموزش 

عالی به میان می آید. در این 
مسیر است که مدیریت کالن 
آموزش عالی ناگزیر به تغییر 
نقش خود از رویکرد کنترل و 
مداخله گری محض به سوی 

راهبرد خط مشی گذاری، 
پشتیبانی و نظارت کالن است. 
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دانشگاهی و دانشجویی در شرایط شیوع كرونا را فراهم آورده است و موجب شرایطی متفاوت و 

بی سابقه در محیط آموزشی آناین و رابطه علمی و اجتماعی بین اساتید و دانشجویان شده است. از 

سویی  این  حضور خاقانه  دانشجویان در فضای ارتباطات الكترونیكی و مجازی، موجب گونه ای 

غافلگیری اساتید و مدیران و برنامه ریزان نظام آموزش دانشگاهی در مواجهه و همراهی با شرایط 

جدید شده است كه از نمودهای آشكار آن در كاس درس می توان به فرسایش  روش های آموزشی 

اقتضائات  با  دانشگاه ها  چالش آمیز  مواجهه  این  كرد.  اشاره  گویی  جزوه  و  سخنرانی  كسالت آور 

فعالیت در محیط مجازی، نظام سیاست گذاری آموزش عالی را بر آن داشته است تا برای چیرگی 

سازوكارهای  و  زیرساختی  توانمندی های  تمهید  و  آموزشی  و  علمی  فضای  كنونی  مشكات  بر 

دسترسی  بنابراین،  شود.  دست به كار  آینده  و  كنونی  شرایط  با  متناسب  درسی  و  ارتباطی  و  فنی 

منابع و محیط های متنوع فضای مجازی و محیط كنشگری  و  ابزارها  به  انتخاب گرانه دانشجویان 

اینترنتی سال هاست كه زمینه ساز شكاف چالش انگیز پیشی گرفتن سواد رسانه ای و تحرک اجتماعی 

و فرهنگی دانشجو از استاد شده است و این خود ضرورت بروزرسانی سواد رسانه ای اساتید برای 

استفاده مؤثر از ابزارهای فضای سایبری و آموزش الكترونیكی مبتنی بر روش های تركیبی، تعاملی 

و سازنده را دامن زده است.

كمی گرایی  از  بسیار  سرعت  با  دانشگاه ها  است،  دادن  رخ  حال  در  كه  پارادایمی  تغییرات  با 

آموزش انبوه و دیگر ثمرات پارادایم رفتارگرایی در آموزش عبور كرده اند و ما با موج تغییر رویكرد 

تحصیات تكمیلی از مدرک گرایی به سمت مسأله محوری در حركت هستیم. عبور از برتری خواهی 

حدودی  تا  و  پارادایمی  تغییرات  تبعی  نتایج  از  آموزشی  خواهی  برابری  سمت  به  نخبه گرایی  و 

دیجیتالیزه شدن آموزش است. این تغییرات رویكردی، ضرورت طراحی الگوهای كارامدتری برای 

دانشگاه می طلبد. چه آنكه ازجمله الزامات تغییر در سیاست گذاری آموزش عالی، حركت به سمت 

توانمندسازی حرفه ای نهاد دانشگاه است.

شرایط كرونا، اولین تأثیر محسوسی كه بر فرآیند آموزش دانشگاهی گذاشت، فاصله  انداختن 

و به حداقل رساندن دیدارهای حضوری و گردهمایی های دانشجویی و دانشگاهی بود و این خود 

یكی از آشكارترین داللت های ضرورت تغییر در شیوه مدیریت و انتقال ارزش های فرهنگی میان 

نسلی و بین نسلی در میان دانشگاهیان است. در شرایط پیشاكرونا دانشجویان یكدیگر را می دیدند، 

با یكدیگر همزیستی داشتند و تنوعی از ارتباطات و تبادل فرهنگی بین فردی و اجتماعی رخ می داد 

و از این طریق دستاوردهای آشكار و پنهان و متنوعی از مشاركت، درک متقابل و آشنایی های بومی و 

محلی و ملی در زیست بوم دانشگاهی كشور اتفاق می افتاد. در شرایط غیرحضوری شدن دانشگاه ها 

و آموزش مجازی، این امكان تعامل و تبادل حضوری به حد قابل توجهی حتی با انجام واكسیناسیون 

عمومی كاهش می یابد و چیرگی رعایت پروتكل های بهداشتی به حدی خواهد بود كه حتی با فرض 

باز شدن دانشگاه ها نیز پیش بینی می شود این رویه به شرایط قبل بازنگردد. به همین دلیل مقتضی 

است با نگاهی آینده پژوهانه برای مأموریت های اجتماعی و فرهنگی نهاد دانشگاه بازاندیشی ویژه ای 

صورت پذیرد. 

تا قبل از همه گیری كرونا، مبنای سیاست گذاری فعالیت های فرهنگی در دانشگاه های كشور 

این  ادامه  امكان  كرونا  همه گیری  شرایط  با  كه  بود  محیط محور  و  تمركزگرایی  رویكرد  بر  مبتنی 

سیاست های یكپارچه نگر با مشكل جدی مواجه گردید. تحت تأثیر دیجیتالی شدن آموزش و چیرگی 

پروتكل های فاصله محور بهداشتی، دانشگاه  زمینه اجرای فعالیت های متمركز جمعی و گروهی را 

ازدست داده است و امكان نظارت و ارزیابی فعالیت های فرهنگی در زیست بوم دانشگاهی كشور 

در شرایط پساکرونا 
وجه بوروکراتیک نظام 

خط مشی گذاری آموزش 
عالی نیز مصون از این روند 
تغییر و تحول نخواهد بود، 

که از آن جمله می توان 
به ضرورت هماهنگ سازی 

مقررات سازمانی با وضعیت 
الکترونیکی شدن دانشگاه ها 
و انعطاف پذیری و تسهیلگری 

بیشتر در روال مدیریتی 
و اداری و حذف و اصالح 

آیین نامه های دست و 
پاگیر و کاهش سنگینی بار 
بخشنامه  ها از روی دوش 

دانشگاه  ها اشاره کرد. این در 
حالی است که ما همچنان با 
مقاومت بوروکراتیک آموزش 

عالی در برابر الکترونیکی 
شدن نظام آموزش 

دانشگاهی مواجه هستیم.
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را دستخوش تغییر كرده است. از این رو، بروز مشكات بر سر راه پایش و رصد و ارزیابی وضعیت 

اجتماعی و فرهنگی محیط های دانشگاهی، منطق سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت و پیگیری 

فعالیت های حضوری و فیزیكی را دستخوش موانعی تعیین كننده ساخته است. چه اینكه در چنین 

شرایطی برنامه ها، فعالیت ها و مأموریت های حوزه فرهنگی و اجتماعی پیشین دانشگاه ها)فعالیت 

مختلف فرهنگی، تشكل های دانشجویی، گردهمایی ها، مناظره ها، مسابقات فرهنگی و اجتماعی، 

برنامه های آیینی و اعتقادی، اردوها و دیگر فعالیت های دانشگاهی و دانشجویی( با فضای مفهومی 

و رفتاری كنونی قابل تداوم نیست.

و  آموزش  و  بازاندیشی در شرایط كنونی علم  فراموش كرد كه هرگونه  نباید  به هرحال،          

بوروكراسی آموزش عالی و مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه دانشگاهی، باید متناسب با اقتضائات 

شرایط نوپدید باشد و بتواند نسبتی متوازن بین رویكردهای تحولی و نیازها و ضرورت های ارتقاء 

كیفیت و كارامدی دانشگاه و پویایی فضای مناسبات و اجتماعات علمی و فرهنگی آن برقرار كند. 

این هسته  دانشگاهی،  اجتماعی  و  فرهنگی  مناسبات  تحولی حوزه  باره ضرورت های  در  بنابراین، 

سیاست گذاری كان فرهنگی آموزش عالی است كه باید خود را برای مواجهه و مدیریت شرایط 

جدید آماده كند و رویكردهای سیاستی و برنامه ای فرهنگی و اجتماعی متناسب نیازهای زیست بوم 

دانشگاهیان شامل دانشجو، هیئت علمی و كاركنان و دیگر كنشگران نهادهای علمی و پژوهشی در 

دستور كار قرار دهد.

شرایط  در  دانشگاهی  نهاد  و  عالی  آموزش  نظام  سیاست گذاری  هسته   اگر  آنكه  پایانی  نكته 

و  برنامه ها  و  سیاستی  رویكردهای  به  جدید  مسئله های  به  پاسخ  برای  همچنان  نیز  پساكرونا 

و  سیاست گذاری  سبک  تدوام  آنكه  چه  برد.  نخواهد  به جایی  راه  كند،  بسنده  پیشین  فعالیت های 

بدیهی  كلید كهنه است.  با  نو  قفِل  باز كردن  پیشاكرونا، حكایت  فرمان  با  عالی  آموزش  مدیریت 

است كه مسائل و چالش های تازه نیازمند مواجهه منطقی به هنگام و متناسب در اتخاذ رویكرهای 

كاركردهای  دانشگاه  جدید  اجتماعی  و  علمی  محیط  بستر  در  بتوان  تا  است  واقع بینانه  و  عقایی 

علمی و فرهنگی مفید و مؤثر به دست داد و امكان عملی و ابزاری جامعه پذیری و فرهنگ پذیری 

سیاست های علمی و فرهنگی جدید را در پهنه عمومی آموزش عالی فراهم نمود. دانشگاه كارآمد 

و كیفی، دانشگاهی توانمند ساز و خاقیت انگیز و تعالی گراست و در این راستا الزم است زمینه و 

ظرفیت بروز چنین توان و تداركی را مهیا و ماندگار نماید. چنین دانشگاهی باید متناسب با شرایط و 

محیط جدید فضای علمی و فرهنگی و عرصه اجتماعی خود امكان تحقق منافع و حقوق ذینفعان 

و كنشگرانش را فراهم كند و در میان آنان پویایی و خاقیت و قدرت حل مسئله و رضایت مندی 

فردی و اجتماعی بیافریند. 

ضرورت اصالح و تغییر 
رویکردهای خط مشی گذاری 
فرهنگی در آموزش عالی نیز 
نیازمند بازنگری سیاستی و 
برنامه ای متناسب با شرایط 
نوظهور فضاهای دانشگاهی 
و به ویژه دانشجویی است. 

به  این  ترتیب، در کنار نظارت 
کلی و تعیین خط مشی های 
کالن فرهنگی و اجتماعی، 
می توان با تفویض اختیار و 

اعطای استقالل به دانشگاه ها 
و  دانشجویان و هسته ها 
و تشکل های فرهنگی و 

اجتماعی دانشجویی، امکان 
ارتقا ظرفیت های فردی و 
اجتماعی دانشگاهیان را 
بهبود بخشید و با تسهیل 

زمینه های اجرای ایده های 
آنان روند رشد و پویایی و 
خالقیت فضای فرهنگی 
دانشگاه ها را با نگاه به 

چشم اندازهای کلی تحوالت 
آینده فراهم کرد. 



شهیندخت خوارزمی استاد دانشگاه در حوزه علوم ارتباطات و مدیریت و صاحب عنوان استاد پیشگام روابط عمومی الكترونیک در ایران 
است. وی دانش آموخته دكترای روانشناسی و ارتباطات و روش تحقیق از دانشگاه ایندیانا امریكا است. شهیندخت خوارزمی را در ایران، 
به عنوان نویسنده، مترجم، پژوهشگر، تحلیل گر اجتماعی و صاحب نظر در آینده پژوهی، ارتباطات، توسعه و كیفیت زندگی می شناسند. 
خوارزمی با هدف انتقال دانش نوین مدیریت و آموزش مدل های ذهنی تحول آفرین جهانی به جامعه مدیران و تربیت نسلی از مدیران 
شایسته، بیش از 18 سال با سازمان مدیریت صنعتی همكاری داشته است. او با دغدغه ی تبیین نقش علم و تكنولوژی در توسعه ی كشور، 
سال ها به نگارش مقاالت مختلف پرداخته است. شاید بیش از هر چیز نام دكتر خوارزمی در ایران با ترجمه آثار آلوین تافلر پیوند خورده 
فارسی  به  استاد خوارزمی  با ترجمه  تافلر است كه  آثار  از جمله  باشد. »موج سوم«، »جابه جایی در قدرت« و »جنگ و ضد جنگ« 
زبانان معرفی شده است. خوارزمی همچنین به دلیل باور به نقش مهم فناوری به ویژه فناوری اطاعات و ارتباطات در توسعه ی كشور، 
در كنار بزرگان این بخش از جمله دكتر كاظم معتمدنژاد، پدر ارتباطات ایران، انجمن ایرانی مطالعات جامعۀ اطاعاتی را تأسیس كرد تا 
با حضور اثربخش ایران در اجاس های سران كشورها و مشاركت فعال این انجمن در تدوین پروتكل های مهم بین المللی، اینترنت را در 
كشور به اهرم توسعه تبدیل كند. او در سال های اخیر به مطالعه و پژوهش در زمینه ی انسان شناسی و درک ناشناخته های وجودی انسان 
پرداخته و به طراحی و پیاده سازی مدل توسعه ی پایدار روستایی و كمک به رشد و بالندگی سازمان های مردم نهاد مشغول است. تاسیس 
چند سازمان مردم نهاد و همراهی با بنیان گذاران مؤسسه ی محک و جامعه ی یاوری فرهنگی نیز بخشی از پیشینه ی پربار فعالیت های او را 

تشكیل می دهد. دكتر خوارزمی عضو هیأت مؤسس و به مدت 8 سال نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطاعاتی بوده است.
امروز« در موضوع "  »دانشگاه  پرسش های  به  سركار خانم دكتر شهیندخت خوارزمی  كه  است  پاسخ هایی  پیش  رو، نموده  متن 
بایسته های بازنگری در نظام علمی و فرهنگی دانشگاه در بستر تحول فناوری ارتباطی و اطاعاتی " ابراز و تبیان داشته اند. این گفت واره 

بایسته های بازنگری در نظام علمی و فرهنگی دانشگاه در بستر 
تحوالت فناوری اطالعاتی و ارتباطی 
پرسش های دانشگاه امروز از شهیندخت خوارزمی؛ نویسنده، پژوهشگر و تحلیل گر و آینده پژوه
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آموزنده حاوی نكاتی نو نواخت و نقد و نظر و تنبهاتی آموزا و تأمل برانگیز در بارۀ وضع كنونی و 
با  ایران در بستر مواجهه و مدیریت راهبردی  ضرورت های توسعه نظام آموزش عالی و دانشگاهی 
فضای مناسبات اطاعاتی و ارتباطی نوین و ارتباطات الكترونیكی و مجازی دانشگاه ها و مجموعه 
دانشگاهیان است كه با رویكردی نقادانه و مسئله نما و ناظر به تحوالت پیش رو و افق آینده آموزش 
به  گرانمایه  استاد  این  دیدگاه های  از  برچیده ای  نوشتار  این  ادامه  در  است.  شده  ارائه  ایران  عالی 

استحضار خوانندگان گرامی دوفصلنامه دانشگاه امروز، رسانده می شود:

در تصویـری کلـی، دامنـه تأثیر تغییرات ناشـی از امواج بنیان افکـن تکنولوژی اطالعاتـی و ارتباطی 

و گسـترش روابـط و مناسـبات الکترونـی بر فضای دانشـگاهی جامعه ایران را چـه می دانید؟ 

اجـازه دهیـد بـرای راحتی بحـث، تكنولوژی هـای اطاعاتـی و ارتباطـی را در این گفـت و گو، فاوا 

بخوانیـم كـه كوتـاه شـده ی فـن آوری ارتباطـات و اطاعـات یـا همـان ICT اسـت. نخسـت باید 

بدانیـم چـه پیش فرض هایـی دربـاره ی  فـاوا داریـم و در گام بعـدی، ایـن امـواج بنیان افكـن تعریف 

شـوند. بـا چنـد پیش فـرض آغـاز می كنـم كه بـه فهـم بهتر ایـن پدیـده و آثـار اجتماعـی و فرهنگی 

آن كمـک می كنند.

1. تكنولوژی هـا بیـش از پیـش هم گـرا شـده و می شـوند. هم گرایـی، بـه معنـای درهم تنیـده 

شـدن جریـان تحـول چنـد گـروه تكنولـوژی اسـت. در ایـن معنـا، فـاوا ماننـد هـر نـوع تكنولوژی 

دیگـر نـه تنهـا خـود از جریان تحول سـایر تكنولوژی هـا متأثر می شـود، بلكه باعث تسـریع و تغییر 

ماهیـت جریـان پیشـرفت و تحـول آنان می شـود؛

2. هـوش مصنوعـی بـر قلمـرو فـاوا و البتـه همـه ی تكنولوژی هـا، آن چنـان تأثیـر عمیـق و 

گسـترده ای دارد كـه در واقـع مـرز بیـن ایـن دو قابـل تفكیـک نیسـت. هـوش مصنوعـی، مـادر 

تكنولوژی هـای نویـن اسـت. واقعیـت ایـن اسـت كـه هیـچ قلمرویـی از تكنولـوژی از جملـه فاوا 

بـدون اسـتفاده از آخریـن دسـتاوردهای هـوش مصنوعـی نمی توانـد تحـول یابـد. ایـن پیش فرض 

روح حاكـم بـر پاسـخ بـه پرسـش های ایـن گفـت و گوسـت؛

3. فـاوا بـا سـایر تكنولوژی هـا تفاوت ماهـوی دارد و آثـار اجتماعـی و فرهنگـی آن، عمیق تر و 

گسـترده تر اسـت. در واقـع، بر همـه ی ابعـاد زندگی بشـر تأثیـر می گذارد؛

4. فاوا در درون خود، شـامل پیوسـتاری از دو گروه تكنولوژی اسـت: گروه اول، تكنولوژی های 

گسسـت آفرین هسـتند كـه زمانـه را بـه دو دوره قبل و بعـد از خود تقسـیم می كنند و با حضورشـان 

در زندگـی بشـر، هیـچ چیـز ماننـد گذشـته نخواهد بـود. ورود اینترنـت به زندگـی بشـر از این نوع 

بـوده اسـت. نمونـه ی دیگـر آن بـه نظر مـن، شـایدDOT )DNA of things( f  1 باشـد كـه با آنكه 

هنـوز اشـاعه نیافتـه اسـت، ولـی بـه محـض همگانـی شـدن بـا دگرگـون سـاختن بنیـاد نگهداری 

داده هـا، تحولـی گسسـت آفرین ایجـاد خواهد كـرد. در این باره، برخـی از تكنولوژی هـای نوظهور 

ماننـد  GPT-4كه هنوز تجاری نشـده اند ولی نشـانه های ظهورشـان قابل مشـاهده اسـت و آخرین 

مـدل زبـان طبیعی با كاركردهـای تحول آفرین و نیـز wifi6 می توانند گسسـت بیافریننـد. گروه دوم، 

تكنولوژی هـای نوینـی اسـت كـه تجاری شـده اند ولـی همگانی نشـده اند. در كشـورهای پیشـگام 

ایـن تكنولوژی هـا ماننـد هـوش مصنوعـی، بـا كاركردهـای كاما جدیـد وارد بازار شـده اسـت. به 

ویـژه یادگیـری ماشـینی و یادگیـری عمیـق و در واقـع شـبكه های عصبی مصنوعـی در فـاوا كاركرد 

1. برای آشنایی با این تكنولوژی، می توانید به مقاله زیر مراجعه كنید: شهیندخت خوارزمی ) 1398(. نگاهنو.شماره ی 124.

تکنولوژی ها بیش از پیش 
هم گرا شده و می شوند. 

هم گرایی، به معنای 
درهم تنیده شدن جریان 

تحول چند گروه تکنولوژی 
است. در این معنا، فاوا مانند 

هر نوع تکنولوژی دیگر نه تنها 
خود از جریان تحول سایر 
تکنولوژی ها متأثر می شود، 
بلکه باعث تسریع و تغییر 
ماهیت جریان پیشرفت و 

تحول آنان می شود.
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آمـوزش و یادگیـری را در فضـای مجازی دگرگون سـاخته و می سـازند.

در همیـن ابتـدای بحـث باید روندهـای تحول فاوا را تا آن جـا كه سـازمان های معتبر پیش بینی 

كرده انـد، معرفـی كنـم تـا بدانیم كـه جهت گیری تحـول نظام آمـوزش عالـی و دانشـگاهی باید به 

كدام سـمت باشـد. به سـخنی كوتـاه مهم ترین روندهـای تحول فـاوا عبارتند از : 

Hyper automation .1 بـه معنـای خـودكار شـدن فرایندهـای سـازمانی و اداری با اسـتفاده از 

فـاوا و روباتیـک و هـوش مصنوعـی كـه نتیجـه آن چندین برابر شـدن دقـت و كارایـی خواهد بود؛

Multiexperience .2 : واقعیـت افـزوده )AR( و واقعیـت مجـازی )VR( و واقعیـت آمیختـه 

)Mixed reality, MR(، برداشـت مـا از فضـای مجـازی و كیفیـت تعامـل بـا آن را از بنیـاد تغییـر 

می دهنـد. ایـن تحـول، مـا را وا مـی دارد یادگیـری مجـازی را از نـو تعریـف كنیـم. كافی اسـت با 

تجربـه ی دانشـگاه آریزونـا در اسـتفاده از ایـن تكنولوژی هـا برای ایجـاد فضایی تخیلـی- تجربی 

جهـت یادگیـری دروس علـوم و مهندسـی و هنـر در فضـای فیزیكـی و آناین آشـنا شـویم؛ 

3. دموكراتیـزه شـدن هـر چه بیشـتر بهره گیـری از آخرین دسـتاوردهای فاوا : دسترسـی آسـان 

و ارزان مـردم و البتـه دانشـجویان و اسـتادان در همـه ی طبقـات اجتماعـی بـه ایـن تكنولوژی هـا، 

بـر چهـار قلمـرو مهم تأثیـر خواهـد گذاشـت: داده و تحلیل آن )پژوهـش(؛ توسـعه ی تكنولوژی؛ 

طراحـی، و دانـش فنـی؛  امكانـات روزافـزون شـفافیت و قابلیـت ردگیـری هـر چیـزی، فشـار از 

جانـب مـردم بـرای اطمینـان از حفـظ حریـم خصوصـی و رعایـت قوانیـن اخاقـی را افزایـش 

می دهـد؛ 

4. امنیت فضای مجازی به عنوان چالش دائمی فاوا؛

5. بـا اشـاعه ی موبایـل 5G و wifi6، امـكان پوشـش و امنیـت و سـرعت و ظرفیـت ترافیک 

در فضـای مجـازی به مراتـب بیشـتر خواهـد شـد، كـه بـرای دانشـگاه فرصت هـای مهمـی فراهم 

می آورد.

 در اینجـا در پاسـخ به پرسـش های شـما باید دیـد كدام گـروه تكنولوژی مورد نظر ماسـت. به 

بـاور مـن، ضـرورت اتخـاذ نـگاه آینده نگـر حكـم می كند كـه در بحث حاضـر، هر دو گـروه را در 

نظر داشـته باشـیم. وقتی شـما در پرسـش خـود از تأثیـر امواج بنیـان افكن تكنولـوژی اطاعاتی و 

ارتباطـی سـخن می گویید، روشـن اسـت كـه در باره ی چـه پدیده ای صحبـت می كنیـم. پدیده ای 

كـه بنیان هـای مسـتقر در نظـام آمـوزش عالـی را از جـای بـر می افكنـد و بنیان هـای تـازه ای را 

جایگزیـن می كنـد. اما براسـتی بنیان های فضای دانشـگاهی ایران چه هسـتند؟ فلسـفه ی وجودی 

به نظر من در محافل 
دانشگاهی و علمی ایران 

باید سازوکاری تعریف شود 
که روند تحول فاوا را با دقت 
بررسی کند و به عنوان چشم 
بینای سیستم، آن چه را که 

می بیند به طور مستمر به 
اعضای جامعه ی دانشگاهی 

به ویژه تصمیم سازان و 
تصمیم گیران و سیاست 

گذاران و برنامه ریزان و البته 
استادان انتقال دهد. این ساز 
و کار می تواند مرکز مطالعات 

آینده یا مرکز مطالعات 
راهبردی باشد.
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دانشـگاه و مأموریـت آن، زیرسـاخت اجرایـی، شـامل سـاختار سـازمانی و فرایندهـای مدیریـت 

اجرایـی )مدیریـت منابـع مالـی، منابـع انسـانی، زیرسـاخت تكنولـوژی، برنامه ریزی اسـتراتژیک 

و فرایندهـای كنتـرل و ارزشـیابی و ...(، برنامه هـای آموزشـی و پژوهشـی، فرایندهـای آموزشـی و 

پژوهشـی و البتـه مدیریت یادگیـری، مانند روش های تدریس و ارزشـیابی دانشـجو، فرایند گزینش 

اسـتاد و دانشـجو، فرایند ارزشـیابی اسـتادان، فرهنگ حاكم بر دانشـگاه و فضای اجتماعی، شـامل 

نظـام ارزش هـا و باورها و اصـول اخاقـی و هنجارها. 

حـال بایـد پرسـید كـه كـدام یـک از ایـن اجـزا سـریع تر و كـدام دیرتـر در معـرض هجـوم فاوا 

قـرار می گیرنـد و بایـد از نـو تعریف شـوند؟ كدام یـک از این ها ضرورت بیشـتری برای اسـتقبال از 

ایـن امـواج بنیان افكـن دارد؟ بـه نظـر می رسـد، برنامه هـا و روش ها، سـریع تر از سـایر اجـزا تحول 

خواهنـد یافت و فلسـفه ی وجـودی و راهبردهای اساسـی و فرهنگ حاكم بر دانشـگاه، در برابر این 

مـوج تحـول باالتریـن میـزان مقاومـت را دارنـد، آن هـم در شـرایطی كه تا ایـن عناصر بـا تحوالت 

همـگام نشـوند، هـر نـوع تحولـی در سـایر اجـزا، بـه صـورت واكنشـی و رفـت و برگشـتی بـوده و 

اثربخشـی چندانـی نخواهـد داشـت و به اتـاف منابع محـدود و بـا ارزش می انجامد.

یـف و تصویـر گویایـی از چیسـتی فضای  در چارچـوب تحـوالت الکترونـی حـال حاضـر چـه تعر

فرهنگـی و اجتماعـی مجـازی و مولفـه فرهنـگ دیجیتـال در فضـای مناسـبات علمـی و اجتماعی 

دانشـگاهی ایـران می تـوان ارائـه کرد؟

پاسـخ ایـن پرسـش بایـد بر اسـاس مطالعـه ی علمی داده شـود. مـن با چنیـن مطالعه ای آشـنا 

نیسـتم و شـک دارم كـه در مـورد چیسـتی فرهنـگ مجازی حاكـم بر مناسـبات علمـی و اجتماعی 

دانشـگاهی پژوهشـی انجـام شـده باشـد. بـه نظـر مـن در محافـل دانشـگاهی و علمـی ایـران 

بایـد سـازوكاری تعریـف شـود كـه رونـد تحـول فـاوا را بـا دقـت بررسـی كنـد و بـه عنـوان چشـم 

بینـای سیسـتم، آن چـه را كـه می بینـد بـه طـور مسـتمر بـه اعضـای جامعـه ی دانشـگاهی بـه ویژه 

تصمیم سـازان و تصمیم گیـران و سیاسـت گـذاران و برنامه ریـزان و البتـه اسـتادان انتقـال دهـد. این 

سـاز و كار می توانـد مركـز مطالعـات آینـده یـا مركـز مطالعـات راهبردی باشـد. در چنیـن مراكزی 

اسـت كـه می تـوان به طـور منظـم و علمی جریـان تحـول فرهنگ دیجیتـال را در بسـتر تحـول فاوا 

بررسـی كـرد و ویژگی هـای فرهنـگ مجـازی موجـود و یـا مطلـوب در دانشـگاه را ترسـیم كـرد و 

پیامدهـا و راهكارهـای راهبـردی به تیم رهبری دانشـگاه و بدنـه ی سیاسـت گذاری و برنامه ریزی آن 

انتقـال داد. نمی دانـم چنیـن مراكـزی وجـود دارنـد یا نـه و اگر وجـود دارند تا چـه انـدازه كارآمد و 

اثربخش انـد. بـا این حـال، در مـورد فرهنـگ مجـازی حاكم بر مناسـبات دانشـگاهی بـه چند نكته 

توجـه كرد:  می تـوان 

نخسـت، فرهنـگ مجـازی از اصول حاكم بـر پدیده ی فرهنـگ پیروی می كند. فرهنگ بسـتری 

اسـت كـه در آن الگوهـای رفتـار و اندیشـه شـكل می گیـرد. در ایـن بـاره مهم تریـن اصـل، پویایی 

اسـت. بدیـن معنـا كـه فرهنـگ مجـازی در تعاملـی پویـا بـا تحـوالت فـاوا مـدام در حـال تحول 

اسـت. رونـد تحـول فـاوا در جهـت عرضـه ی منابـع بـاز و دسترسـی آزاد و ارزان بـه اطاعـات و 

نرم افزارهـا و برنامه هـای كاربـردی اسـت. اوج تحـول، ورود برنامه هـای كاربـردی بـا قابلیت هـای 

تـازه اسـت كـه نیـاز بـه نرم افـزار را از بیـن می بـرد، كـه البتـه بحـث در بـاره آن در ایـن گفـت و گو 

نمی گنجـد. پـس مهم تریـن ویژگـی فرهنگ مجـازی حاكم بر مناسـبات دانشـگاهی، بـاز و بی مرز 

بـودن آن اسـت. در ایـن معنـا، هر نـوع نظارت وكنترلـی برای محدود كردن دسترسـی بـه این فضا، 

فرهنگ مجازی از اصول 
حاکم بر پدیده ی فرهنگ 
پیروی می کند. فرهنگ 
بستری است که در آن 

الگوهای رفتار و اندیشه شکل 
می گیرد. در این باره مهم ترین 
اصل، پویایی است. بدین معنا 
که فرهنگ مجازی در تعاملی 
پویا با تحوالت فاوا مدام در 

حال تحول است. روند تحول 
فاوا در جهت عرضه ی منابع 
باز و دسترسی آزاد و ارزان 
به اطالعات و نرم افزارها و 
برنامه های کاربردی است.
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بـه جـز اتـاف منابـع و از دسـت رفتـن فرصت هـا و افزایش شـكاف دیجیتـال، نتیجـه ای نخواهد 

داشـت و محكـوم به شكسـت اسـت. فرهنـگ حاكم بر فضـای مجـازی تابع جریان تحول اسـت 

و نمی توانـد ارزش هایـی چـون آزادی گردش اطاعـات و آزادی انتخاب، آزادی تعامـل و ارتباط و 

امثـال آن را در بر نداشـته باشـد.

دومیـن ویژگـی، ماهیـت شـبكه ای فرهنـگ مجـازی بـرای مناسـبات دانشـگاهی اسـت. بدین 

معنـا كـه دانشـگاهیان در ایـران می تواننـد در شـبكه های موجـود علمی حضـور یابند، تیم تشـكیل 

دهنـد، پـروژه تعریـف كننـد و ...در عیـن حـال، اهرم حضـور مؤثـر و فعـال در این بسـتر فرهنگی، 

توانایـی تفكـر شـبكه ای اسـت كـه تفاوتـی آشـكار بـا تفكر سـنتی دارد. چـه آنكـه در تفكر سـنتی، 

كثـرت بـه وحـدت تبدیـل می شـود ولـی در تفكر شـبكه ای چنیـن نیسـت. بـرای تعامـل در فضای 

شـبكه مجـازی، باید بیاموزیـم مدل های ذهنی خـود را تغییر دهیم؛ بـه تفاوت های قومـی و نژادی و 

عقیدتـی و جنسـیتی و ... احتـرام بگذاریم و عقایـد مخالف و معارض را تحمل كنیم و سـعی نكنیم 

كثـرت را بـه وحـدت تبدیـل كنیم، چون شـدنی نیسـت. سـومین ویژگی فرهنـگ مجـازی حاكم بر 

مناسـبات دانشـگاهی، ذات متكثر و پرتنوع آن اسـت. این تكثـر و تنوع همگام با تحـول فاوا، افزایش 

می یابـد. چهارمیـن ویژگـی، فرهنگ مجازی بسـتری اسـت بـرای پـرورش خاقیت ها و شـكوفایی 

اسـتعدادها. دانشـگاهیان در چنین فضایی دچار ركود فكری نخواهند شـد. فشـار دم افزون هم گامی 

بـا سـیر نوشـدن پر شـتاب دانـش و اطاعـات، گاه آن چنـان نفس گیر می شـود كـه فرد مهلتـی برای 

درجـا زدن نمی یابـد. بسـیاری تـاب تحمل چنین فشـاری را نخواهند داشـت. 

آمیختگـی فرهنـگ و فنـاوری ارتباطی و اطالعاتی در مناسـبات کارکردی دانشـگاه و دانشـگاهیان 

چـه تأثیـری بـر دگرگونی نقـش علمـی، فرهنگـی و  اجتماعی آن ها گذاشـته و خواهـد  گذارد؟

اگـر منظورتـان را درسـت فهمیده باشـم، بخشـی از مناسـبات كاركـردی دانشـگاه، فرایندهای 

اداری و اجرایـی اسـت. خـودكاری و دوركاری و فـاوا و بنیـان شـدن فرایندهای اجرایی، مناسـبات 

درون سـاختار اجرایی را متحول می سـازد. از جمله، بسـیاری از نقش ها و وظایف اداری از جمله 

نقـش مدیـران میانـی حـذف می شـود و نقش های تـازه ای تعریف خواهد شـد كـه برای پشـتیبانی 

فنـی از سـه تحـول فـوق الزم اند. معمـاری داخلـی سـاختمان ها و چیدمـان دفاتر اداری نیـز تغییر 

خواهـد كـرد. در واقـع، با اسـتفاده از معمـاری تعاملـی ) تعامل معماری بـا تكنولوژی هـای فاوا( 

سـاختمان ها و دفاتـر بایـد هوشـمند شـوند. در چنیـن فضایـی، فرهنـگ حاكـم نیز تغییـر خواهد 

كـرد. كار تیمـی و تعامل درون بخشـی و میان بخشـی جایگزین دفاتر و اداره هـا و روابط جزیره ای 

خواهـد شـد. آزادی و روان بـودن روابـط و فرایندهای تبـادل اطاعات و شـفافیت، فرهنگ موجود 

را متحـول خواهـد سـاخت. تحوالت فاوا، مناسـبات اسـتادان با یک دیگر و اسـتادان با دانشـجو و 

دانشـجویان بـا یک دیگـر را نیـز دچار تحول كـرده و فرهنگ خاص خـود را بر این مناسـبات حاكم 

می كنـد. برداشـته شـدن محدودیـت زمـان و مـكان بـرای برقـراری ارتبـاط و مبادلـه ی اطاعـات 

و خدمـات، هـم ماهیـت روابـط و هـم فرهنـگ حاكـم بـر روابـط را متحـول می سـازد. اسـتاد و 

دانشـجو و كاركنـان می تواننـد 24 سـاعته در دسـترس باشـند. مگر آن كـه محدودیت هـای زمانی 

بـرای برقـراری ارتبـاط تعریف شـود. فرهنگ مجـازی، معیارهـای عملكـرد را هم بـرای كاركنان و 

هـم بـرای اسـتادان و دانشـجویان تغییـر می دهـد. از آن مهم تردر فضـای مجازی، برای ارزشـیابی 

عملكـرد كاركنـان و اسـتادان و البتـه سـنجش میـزان یادگیـری دانشـجویان، باید نظامی متناسـب 

بـا الزامـات، محدودیت هـا و قوانیـن حاكـم بـر فضـای مجـازی طراحـی شـود. در واقـع، پـاره 

برای تعامل در فضای شبکه 
مجازی، باید بیاموزیم 

مدل های ذهنی خود را تغییر 
دهیم؛ به تفاوت های قومی و 
نژادی و عقیدتی و جنسیتی 

و ... احترام بگذاریم و عقاید 
مخالف و معارض را تحمل 

کنیم و سعی نکنیم کثرت را 
به وحدت تبدیل کنیم، 

چون شدنی نیست. 
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تحوالت فاوا، مناسبات 
استادان با یک دیگر و 
استادان با دانشجو و 

دانشجویان با یک دیگر 
را نیز دچار تحول کرده و 
فرهنگ خاص خود را بر 

این مناسبات حاکم می کند. 
برداشته شدن محدودیت 

زمان و مکان برای برقراری 
ارتباط و مبادله ی اطالعات 

و خدمات، هم ماهیت روابط 
و هم فرهنگ حاکم بر روابط 
را متحول می سازد. استاد و 
دانشجو و کارکنان می توانند 

24 ساعته در دسترس باشند. 
مگر آن که محدودیت های 

زمانی برای برقراری ارتباط 
تعریف شود. فرهنگ مجازی، 
معیارهای عملکرد را هم برای 
کارکنان و هم برای استادان و 

دانشجویان تغییر می دهد.

سیسـتم های متعـارف نظـام مدیریـت منابع انسـانی بـرای كاركنـان و اسـتادان و مدیریـت یادگیری 

دانشـجو، در فضای مجازی پاسـخگو نیسـتند. 

فـاوا نقش هـای علمـی و فرهنگـی و اجتماعـی اسـتادان و دانشـجویان را تغییـر می دهـد. در 

مـورد نقـش علمـی، بـا توجه به انتشـار دانـِش علمـی روز و در لحظـه در فضـای مجـازی و در تمام 

زمینه هـای علمـی؛ نقش علمی اسـتاد، بـه عنـوان انتقال دهنده ی میزان مشـخص از دانشـی معین كه 

در چارچـوب  برنامـه ی درسـی تعییـن شـده و از طریق روش هـای تدریس متـداول ارائه می شـود، به 

نقـش راهبـری و مدیریـت فراینـد یادگیری دانشـجو در فضـای بیكراِن دانـش و معرفت علمـی، تغییر 

می كنـد. ایـن دو نقـش تفـاوت ماهـوی بـا یكدیگـر دارنـد. راهبـری و مدیریـت فراینـد یادگیـری در 

فضـای مجازی نیازمند كسـب مهارت هایی اسـت كـه با مهارت های متـداول تدریس تفـاوت دارند. 

پیش شـرط الزم برای ایفای چنین نقشـی، تسـلط اسـتاد در درجه ی اول به زبان انگلیسـی )زبان رایج 

فضـای مجـازی( و در درجـه ی بعدی به مهارت ها و قابلیت هایی اسـت كه او را قادر سـازد در فضای 

مجـازی بـا صـرف كمترین زمـان، جدیدتریـن و معتبرترین یافته های علمـی درس مربوط را بررسـی 

كنـد، تـا بتوانـد آموخته هـای دانشـجو را ارزیابی كند. نقـش دیگر، آمـوزش مهارت هـای وب گردی و 

جسـتجو، اعتبار سـنجی داده ها و اطاعات جمع آوری شـده، سـازمان دهی این اطاعات، تحلیل و 

اسـتنتاج و ارائـه ی گـزارش منسـجم و دارای نظم منطقـی به صورت شـفاهی و كتبی اسـت. در واقع، 

اسـتاد ضمـن آمـوزش نـگاه علمی بـه دانشـجو بـه او كمک می كنـد مهارت هـای شـناختی جدیدی 

كسـب كنـد كـه به ذهنیـت او نظـم می بخشـد. بحـث در این باره بـه همین نـكات ختم نمی شـود.

در مـورد نقش هـای اجتماعـی، فضـای مجـازی قواعـد خـود را دارد و بـا ظهـور تكنولوژی هـای 

جدیـد، ایـن قواعـد تغییـر می كننـد. اسـتاد و دانشـجو بایـد ایـن قواعـد را بشناسـند و تغییـرات آن را 

رصـد كننـد. برقـراری ارتبـاط در فضای مجـازی و ایفـای نقش مـورد نظر بـه مهارت هایی نیـاز دارد 

كـه اسـتاد و دانشـجو بایـد كسـب كننـد. مهم تریـن ایـن مهارت هـا، جلـب اعتمـاد بـرای همكاری 

علمـی، عضویـت در تیم های یادگیری و پژوهشـی بـا اسـتفاده از مهارت های كار تیمی، تیم سـازی، 

عضویـت در شـبكه های علمـی داخلـی و خارجـی و جهانـی، شبكه سـازی، ارتبـاط در چارچـوب 

اصـول اخـاق حرفه ای و امثال آن اسـت. در ضمن، اسـتاد باید به دانشـجویان كمـک كند در فضای 

مجـازی بـا یكدیگـر ارتباطـی مؤثـر برقرار كننـد و تیم یادگیری تشـكیل دهنـد و از هـم بیاموزند و در 

مـورد نتایـج كار خـود با هم بحث كنند. مشـاهدات من نشـان می دهد كـه شـیوه های كنونی آموزش 

مجـازی در دانشـگاه، چنیـن شـیوه ای از تعامـل اجتماعی را تشـویق نمی كند.
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فاوا نقش های علمی و 
فرهنگی و اجتماعی استادان 

و دانشجویان را تغییر 
می دهد. در مورد نقش علمی، 
با توجه به انتشار دانِش علمی 

روز و در لحظه در فضای 
مجازی و در تمام زمینه های 

علمی؛ نقش علمی استاد، به 
عنوان انتقال دهنده ی میزان 

مشخص از دانشی معین 
که در چارچوب  برنامه ی 

درسی تعیین شده و از طریق 
روش های تدریس متداول 

ارائه می شود، به نقش 
راهبری و مدیریت فرایند 

یادگیری دانشجو در فضای 
بیکراِن دانش و معرفت 

علمی، تغییر می کند.

در مـورد نقـش فرهنگـی، نمی دانـم دقیقـأ منظورتـان چیسـت. اگـر معرفـت علمـی را یكـی 

از عناصـر فرهنـگ بدانیـم، نقـش فرهنگـی، كمـک بـه افـزودن بـر ایـن خزانـه ی معرفت اسـت. در 

حـوزه ی علـوم انسـانی و اجتماعـی، مزیـت رقابتی برای پژوهشـگر و دانشـجویاِن ایرانی، شـناخت 

واقعیت هـای فرهنگـی و اجتماعـی و سیاسـی و اقتصـادی ایران بـا به كارگیری روش علمی و انتشـار 

آن در فضـای مجـازی اسـت. شـاید بتـوان گفت، اسـتاد می توانـد به فراینـد فرهنگ پذیری دانشـجو 

در فضـای مجـازی كمـک كنـد. ولی نخسـت بایـد این فرهنـگ و عناصـر آن و تفاوت هـای ماهوی 

آن را بـا فرهنـگ ملـی بشناسـد. فرهنگ مجـازی بـاز اسـت و بی سـرزمین و در بردارنـده ی ارزش و 

ضـدارزش و شـامل دو فضای تاریک و روشـن. تفكر نقاد به دانشـجو و اسـتاد كمـک می كند ارزش 

را از ضـد ارزش تشـخیص دهنـد و خـود را از مخاطـرات بخـش تاریک فضای مجـازی حفظ كند. 

بـا شـكل گیری و رواج metaverse داسـتان فرهنـگ چیـز دیگـری خواهـد شـد. metaverse ، فرا 

و یـا ابـر جهانـی مجازی اسـت كـه به كمـک تكنولوژی هـای نوظهـور واقعیـت مجـازی و واقعیت 

افـزوده، جهانـی سـه بعدی در فضـای اینترنـت خلق می كند كـه افراد بـا آواتارهای خـود از هر جایی 

در سـیاره ی زمیـن می تواننـد در آن حضـور یابنـد و بـا یكدیگر تعامل كننـد و واقعیت افـزوده ی خود 

را خلـق كننـد و این مسـئله ای اسـت كه پیش تر موضـوع فیلم هـای تخیلی-علمی بـود. 22 ژوییه ی 

Face- آینده ی ،metaverse  اعان كـرد كه تحقـق   Facebook 2021،  مـارک زاگربـرگ، مالـک

book خواهـد بـود. وی از تمام بخش های شـركت خواسـت بـر این هدف بزرگ تمركـز كنند تا همه 
بداننـد كـه Facebook  دیگر شـبكه ای اجتماعـی نخواهد بود بلكـه یـک metaverse خواهد بود 

بـرای كاربـران تـا بتواننـد آواتارها و كاالهای خـود را از جایی به جـای دیگر منتقل كنند، فـارغ از این 

كـه اداره ی آن جـا در اختیـار چه كسـی باشـد. و این در واقع، بسـتر اقتصادی مسـتقل و خودگردان با 

همـه ی امكانـات برای فعالیت اقتصـادی و تعامات و البتـه زندگی ایجاد می كنـد. آیا چنین فضایی 

بـرای جوانـان سـرخورده و افسـرده و تحـت فشـار جامعه ی ایـران جـذاب نخواهد بـود؟ فرهنگ در 

چنیـن جهانـی چـه ویژگی هایـی دارد و یـا خواهـد داشـت؟ آیا علمـای اجتماعـی و دانشـگاهیان ما 

بایـد چنیـن پدیـده ی مهمـی را نادیـده بگیرند؟ بـا همگانی شـدن كاربـری در آن در ایران، دانشـگاه 

چـه معنایـی خواهد داشـت؟ طبق گزارش سـایت اقتصـاد آنایـن در روز 13 مـرداد 1400، از میان 

بیـش از دو میلیـارد كاربر جهانی Facebook، شـمار كاربـران Facebook در ایـران، 17/2 میلیون 

نفـر بـوده اسـت. بـا آنكه بـه دلیل نبـود آمـار نمی توان گفـت سـهم اسـتادان و دانشـجویان از آن چه 

تعـداد اسـت، انتظـار می رود كه این سـهم باال باشـد. با تغییر كاركـرد Facebook بخـش مهمی از 

ایـن كاربـران ایرانـی بـه metaverse ایـن شـركت روی می آورنـد. با فرض بـر این كه ایـن ابرجهان 

مجـازی فرصت هـای زیـادی برای پیشـرفت علـم و تكنولوژی و آمـوزش و یادگیری خواهد داشـت. 

بـرای بهره گیـری از ایـن فرصت هـا، اسـتاد، چـه نقشـی می تواند ایفـا كند؟ اسـتادی كه نه شـناختی 

از ایـن پدیـده دارد و نـه تجربـه ی حضـور در چنیـن فضاهایـی. شـاید بگوییـد، ایـن مسـئله ی نظام 

دانشـگاهی در ایـران نیسـت. در حـوزه ی فـاوا آن قـدر مسـئله داریـم كـه جـای طرح چنین مسـائلی 

نیسـت! در دهـه ی 1360 وقتـی با مدیران و اسـتادان در بـاره ی ظهور اینترنت و ضرورت آماده سـازی 

جامعـه بـرای جـذب آن سـخن می گفتـم، بـا چنیـن واكنشـی مواجـه می شـدم. اینترنـت زودتـر از 

پیش بینـی مـن وارد ایـران شـد و همـه را مجبـور سـاخت خـود را بـا آن سـازگار كننـد. ایـن برخورد 

انفعالـی و واكنشـی، هزینه هـای سـنگینی را بـر كشـور تحمیـل كـرده و می كنـد. یادمـان باشـد كـه 

سـرعت نوشـدن تكنولـوژی و همه گیر شـدن آن بـا دهه ی 1360 قابل مقایسـه نیسـت.
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تأثیـر تکنولـوژی اطالعاتـی و ارتباطی و تنوع فناورانه ناشـی از آن بر مسـائل فرهنگـی مانند هویت، 

معنـا، زبـان و ذهنیـت و روان و رفتـار و مناسـبات فـردی و اجتماعـی دانشـگاهی و دانشـجویی در 

فضاهـای مجازی چیسـت؟

در پاسـخ بـه ایـن پرسـش،  وضعیـت كنونـی فضـای مجـازی مـورد نظـر اسـت كـه در آن هنـوز 

تكنولوژی هـای نویـن هـوش مصنوعـی در یادگیـری مجـازی اشـاعه نیافته انـد. دربـاره ی هویـت، 

سـال ها قبـل تصـور می كـردم كـه پیشـرفت های علـم و تكنولـوژی ، جامعـه ی بشـری را به سـمت 

گاهـی سـیاره ای و از آن مهم تـر، هویـت سـیاره ای هدایـت می كنـد. بـه ایـن معنا كه  شـكل گیری آ

گاه شـده باشـند كـه چقدر  مـردم جهـان خـود را سـاكنان سـیاره ای بداننـد كه خانه ی آن هاسـت و آ

بـه ایـن خانـه آسـیب رسـانده اند و اگر همگـی در راه رفع آسـیب ها و حفـظ تعادل زیسـت بومی آن 

گام برندارنـد، ایـن خانـه بـر سرشـان خـراب خواهد شـد و بر ایـن اسـاس، هویت هـای ملی خود 

را در بسـتر هویـت سـیاره ای تعریـف می كننـد. امـروز می بینـم، تـا دسـت یابی بـه چنیـن رویایـی 

راه زیـادی در پیـش داریـم. دو دهـه ی اول قـرن 21 اغلـب درگیـر منازعاتـی بـر سـر ادعـای حفـظ 

و پاسـداری از مرزهـای جغرافیایـی و ملـی و دینـی و اعتقـادی بوده ایـم. هـر چنـد نشـانه هایی از 

گسـترش هویـت سـیاره ای دیده می شـود، ولی محرک اصلی مناسـبات میـان كشـورها، منافع ملی 

اسـت. شـكی نیسـت كه فضای مجـازی توانسـته در تقویـت رویكردهـای تنگ نظرانـه و درون نگر 

و ملی گرایانـه ای كـه جهـان معاصـر را دچار مناقشـات بی معنـای كنونی كرده، نقش داشـته باشـد. 

ولـی مهم تـر از آن، كمبـود و یـا نبـود رهبرانی خـردورز در سـطح جهان و در كشـورها اسـت كه به 

جـای تمركـز بـر منافع و هویت هـای ملی و نـژادی و عقیدتی،  هویت سـیاره ای را تقویـت كنند. ما 

اكنـون بیـش از هـر دورانـی به چنیـن رهبرانی نیـاز داریـم. در نبود چنیـن رهبرانی، فضـای مجازی 

بهتـر می توانـد بـه تعارض هایـی دامـن زنـد كـه بر سـر منافـع ملـی و حزبـی و جناحـی و عقیدتی 

اسـت. البتـه ایـن بـدان معنا نیسـت كـه اهمیت هویـت ملی را نادیـده بگیریـم، بلكه بحث بر سـر 

آن اسـت كـه ملی گرایـی بـدون توجـه بـه منافـع سـیاره ای، می تواند آسیب رسـان باشـد.

در سـطح فـردی، بحـث هویـت به نوعی بـا میزان توسـعه یافتگی فـرد و شـكل گیری فردیـت در او 

ارتبـاط دارد. بـا توجـه به این كـه بخش مهمـی از زندگی فـردی و اجتماعـی )كار، سـرگرمی، یادگیری، 

معاشـرت، دریافـت خدمـات و ...(بـه فضـای مجازی انتقـال یافته، فردی كـه می داند چـه می خواهد؛ 

حقـوق و ضعف هـا و توانایی هـای خـود را می شناسـد؛ واقعیت هـای جامعـه را درک می كنـد؛ و ... 

می توانـد هویتـی بـرای خـود تعریـف كنـد كـه راهگشـای انتخـاب اصـول و ارزش هایـی باشـد كه به 

زندگـی اش در فضـای مجازی و فضای فیزیكی معنا بخشـد. هویت، پدیده ای مركب اسـت كه شـامل 

هویـت ملـی، هویـت جنسـیتی، هویت قومـی، هویت نـژادی، هویت مذهبی و ... اسـت كه بسـته به 

شـخصیت فـرد، این پـاره هویت ها پررنگ می شـوند. هویت فـردی آمیـزه ای از این پاره هویت هاسـت 

كـه فضـای مجـازی آگاهـی بـه وجـود ایـن پاره هویت هـا را گسـترش می دهـد. در عین حـال، هویت 

پدیـده ای پویـا اسـت و فضـای مجـازی به ایـن پویایی نیـز دامن می زنـد. فرد را بـا اجـزای هویتی خود 

درگیـر می كنـد و او را وامـی دارد بـا خـردی انتقادی ایـن اجزا را بسـنجد و در باره ی حفظ و یـا تغییر آن ها 

تصمیـم بگیـرد. امـا، در مـورد افـرادی كـه بـه چنیـن سـطحی از خودآگاهی دسـت نیافته انـد و هویت 

تعریـف شـده ای ندارنـد، شـاید بتوان گفت كـه فضای مجـازی می تواند بحـران هویت را تشـدید كند. 

البتـه، ایـن در مـورد كسـانی صادق اسـت كـه در فضـای مجـازی حضوری فعـال دارنـد و بـا داده ها و 

اطاعـات و تصاویـری از زندگی بمباران می شـوند كه متعلق به فرهنگی دیگر اسـت. در مورد جوامعی 

كـه نظام هـای حكومـت تمامیت خواه دارند و سـعی دارنـد هویت خاصـی را برای افـراد جامعه تعریف 

استاد می تواند به فرایند 
فرهنگ پذیری دانشجو در 

فضای مجازی کمک کند. ولی 
نخست باید این فرهنگ و 

عناصر آن و تفاوت های ماهوی 
آن را با فرهنگ ملی بشناسد. 

فرهنگ مجازی باز است و 
بی سرزمین و در بردارنده ی 
ارزش و ضدارزش و شامل 
دو فضای تاریک و روشن. 

تفکر نقاد به دانشجو و استاد 
کمک می کند ارزش را از ضد 
ارزش تشخیص دهند و خود 
را از مخاطرات بخش تاریک 

فضای مجازی حفظ کند. 
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كـرده و آن را بـا اسـتفاده از مكانیسـم های گوناگـون به افـراد تحمیل كنند، با دسترسـی مـردم به فضای 

مجـازی، بحـران هویت جدی تر خواهد بود. مسـئله هویت برای افراد قبیله و یا جامعه ای بسـته بسـیار 

روشـن اسـت. مردمانـی كـه دور از فضای مجـازی و بـه دور از هجـوم ارزش ها و عقایـد و هنجارهای 

بیگانـه زندگـی می كننـد، هویتـی دارند كـه تاریـخ و جغرافیای سرزمین شـان تعریف كرده اسـت.

مسـئله معنـا، درچارچـوب تعریـف فلسـفه ای بـرای زندگی شـكل می گیـرد. فضـای مجازی 

بیـش از پیـش افـراد را تشـویق می كنـد معنـای زندگـی و فلسـفه ی وجـودی خـود را تعریـف كنند 

و بـرای ایـن كار الگوهـای گوناگونـی عرضـه می كنـد. كافـی اسـت متـن پیام هـای شـبكه های 

اجتماعـی تحلیـل محتـوا شـوند تـا سـهم پیام هایـی تعییـن شـود كـه سـعی دارند بـه فـرد بگویند 

معنـای زندگـی چیسـت و چگونـه می تـوان زندگی پربـاری داشـت و بـزرگان و اندیشـمندان برای 

زندگـی خـود و دیگـران در ایـن زمینه چـه توصیه هایـی دارند. ایـن كه اثربخشـی چنیـن پیام هایی 

بـه چـه میـزان اسـت، نیـاز بـه بررسـی علمـی دارد. بایـد بـه ایـن نكتـه توجـه داشـت كه ذهـن به 

اطاعاتـی بهـا می دهـد كـه با كاركـرد اصلی مغـز هم خوان باشـد. مأموریـت مغز انسـان، آن گونه 

كـه علمـای مغـز و اعصـاب می گویند، حفظ زندگی فرد اسـت و در شـرایط طبیعـی داده های وارد 

شـده را بـه گونـه ای تفسـیر كـرده و سـازمان می دهـد كـه بقای فـرد تهدید نشـود. 

در مورد تأثیر فضای مجازی بر الگوهای فكری و رفتاری و مناسـبات اسـتادان و دانشـجویان، 

نیـاز بـه انجـام پژوهش علمـی داریـم. فضای مجـازی مانند هـر پدیـده ی تكنولوژیک، هـم جنبه 

تهدیـد دارد و هـم فرصـت. هـم مزایـا دارد و هـم معایـب. اگـر بخواهـم از معایـب شـروع كنـم، 

مشـاهدات مـن در جریـان تجربـه ی تدریس نشـان می دهد كـه دانشـجویان برای كسـب دانش و 

اطاعـات، بیـش از پیـش از فضـای مجـازی اسـتفاده می كننـد. نـرخ مراجعه بـه كتابخانـه و نیاز 

بـه مطالعـه ی كتـاب رو بـه كاهـش اسـت. فرهنگـی در حـال شـكل گیری اسـت كـه آن را فرهنگ 

copy/pas te  می نامـم. دانشـجویان بـرای اجـرای پروژه هـا اغلـب تمایـل به جسـتجو در فضای 
مجـازی و كپی كـردن متـن بـدون مطالعـه ی دقیـق و تأمـل و تفكـر در بـاره ی موضـوع آن دارند. به 

دلیـل سـقوط ارزش هـای اخاقـی در دانشـگاه ها، فضـای مجـازی امـكان می دهد كه دانشـجو و 

حتـی اسـتاد مقالـه ی دیگـری را بـه نـام خـود ارائـه دهد. شـكی نیسـت كـه ایـن در مـورد همه ی 

دانشـجویان صـدق نمی كنـد، بلكـه بیشـتر در مورد دانشـجویاِن مدرک گرا صادق اسـت. اسـتادان 

نیـز در یـک گـروه نمی گنجنـد. آن دسـته از اسـتادانی كـه بـه هر دلیـل فرصـت ندارند و یـا به قدر 

كافـی در برابـر دانشـجو احسـاس مسـئولیت نمی كننـد، بـه ایـن وضـع دامـن می زنند. این دسـته 

از اسـتادان خـود نیـز برای كسـب رتبـه ی باالتر و باالبردن شـمار مقاله هـای ISI خـود، آموخته اند 

چگونـه از فرصت هـای فضـای مجـازی بـرای تولید مقالـه و محتوایی كه تـراوش ذهِن خـود آن ها 

نیسـت، بهره بـرداری كننـد. مشـكل دیگـر، ناتوانـی دانشـگاه ها در دسـت یابی بـه سـازوكارهای 

مناسـب بـرای راهبـری یادگیـری مجـازی اسـت. از جملـه، مدیریـت فراینـد یادگیـری در كاس 

مجازی بسـیار ناكارآمد اسـت. در شـرایط كنونی، از برنامه هـای كاربردی و نرم افزارهایی اسـتفاده 

می شـود كـه قـادر نیسـت فضایی بـرای تعامـل و بحث و گفـت و گـوی چالش برانگیز میان اسـتاد 

و دانشـجو ایجـاد كنـد. یادگیری از طریـق ایجاد تجربه ی مجازی نیز هنوز در دسـتور كار نیسـت. 

روش هـای تدریـس، تناسـبی بـا فضـای مجـازی ندارند. نـوآوری و اثربخشـی تدریـس دغدغه ی 

راهبـردی دانشـگاه ها نیسـت. یادگیـری مجـازی نیازمنـد ایجـاد فضایـی انگیزشـی برای اسـتادان 

جهـت طراحـی فراینـد یادگیری قبل از شـروع كاس و در جریان كاس و انجـام پیگیری های الزم 

بـرای تضمیـن اثربخشـی تدریس پس از برگـزاری كاس و یافتـن و خلق روش هایـی كارآمد برای 

در سطح فردی، بحث 
هویت به نوعی با میزان 

توسعه یافتگی فرد و 
شکل گیری فردیت در او 

ارتباط دارد. با توجه به این که 
بخش مهمی از زندگی فردی 
و اجتماعی )کار، سرگرمی، 
یادگیری، معاشرت، دریافت 

خدمات و ...(به فضای 
مجازی انتقال یافته، فردی که 
می داند چه می خواهد؛ حقوق 
و ضعف ها و توانایی های خود 
را می شناسد؛ واقعیت های 
جامعه را درک می کند؛ و ... 
می تواند هویتی برای خود 
تعریف کند که راهگشای 

انتخاب اصول و ارزش هایی 
باشد که به زندگی اش در 
فضای مجازی و فضای 

فیزیکی معنا بخشد.
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ارزشـیابی میـزان یادگیـری دانشـجو اسـت. نمی دانـم ایـن معیارهـا تـا چه حـد در نظام ارزشـیابی 

عملكـرد اسـتادان اولویـت دارنـد. همـه ی ایـن عوامـل رابطـه ی اسـتاد و دانشـجو را بـه سـطحی 

تقلیـل داده كـه نگران كننـده اسـت. نبایـد فرامـوش كـرد كـه واقعیـت مهـم ایـن اسـت كـه فضـای 

مجـازی سرشـار از امكانـات گوناگـون بـرای خودآمـوزی اسـت. اسـتادانی موفـق خواهنـد بود كه 

مهارت هـای الزم بـرای رهبـری و مدیریـت فراینـد یادگیـری و مربی گـری و مشـاوره را كسـب كرده 

باشـند و از ویژگی هـای شـخصیتی مناسـب ایـن نقش هـای جدیـد و متفـاوت برخوردار باشـند.

امـا، فضـای مجـازی دریایی اسـت از فرصت های آشـكار و پنهان بـرای ارتقای كیفیـت آموزش 

در دانشـگاه ها. معرفـت بشـری از آغـاز تاریـخ تـا آخریـن لحظـه ای كـه معرفتـی تـازه، خـواه علمی 

یـا غیرعلمـی، انتشـار می یابـد در دسـترس اسـتادان و دانشـجویان اسـت. برنامه هـای كاربـردی و 

نرم افزارهـای جمـع آوری و تحلیـل و محاسـبه و اسـتنتاج در دسـترس اند. تكنولوژی هایـی وارد بـازار 

شـده اند كـه آمـوزش عالـی را از بنیـاد دگرگـون می سـازند. ایـن تكنولوژی هـا فضایی ایجـاد می كنند 

كـه هـر دانشـجویی و هـر اسـتادی بر حسـب عاقـه اش در كمتریـن زمان بهتریـن دانش را كسـب و 

 GPT-4 و  WIFI6 جـذب كنـد. كافی اسـت به قابلیت های هوش مصنوعـی و كامپیوتر كوانتومـی و

و البتـه VR وAR وMR  و كاربردهـای آن هـا در آمـوزش عالـی نگاهـی بیندازیم.       

چـه نـگاه و نظـری در بـاره تکنولوژی هـای ارتباطـی مـدرن و تکثـر و تنـوع فرهنگـی و اجتماعـی به 

مثابـه بسـتر تقویت و توسـعه ارزش هـای هویتی ملـی و محلی و قومـی و مذهبی)زبـان ، فرهنگ و 

هنـر و موسـقی...( می تـوان ارائـه نمود؟

فـاوا و تكنولوژی هـای نویـن هوشـمند دو جریـان تحـول را مـوازی بـا هـم بـه راه انداخته انـد. از 

یک سـو، فرهنگـی جهانـی بـا ارزش هـا و معیارهایـی جهان گیـر خلـق كرده انـد و از سـوی دیگـر، 

بسـتری بـرای عرض انـدام فرهنگ هـای قومـی و قبیلـه ای و محلـی و ملـی فراهـم آورده انـد. ایـن هر 

دو جریـان زمینه سـاز توسـعه ی فرهنگـی شـده اند. مهم تریـن معیـار توسـعه ی فرهنگی، تنـوع و تكثر 

عناصـر فرهنگ اسـت. معرفت و شـناخت یكـی از عناصر فرهنگ اسـت كه قلمروهایـی مانند علم، 

هنـر، فلسـفه، ادبیـات و ... را در بـر می گیـرد. در همـه ی قلمروهـای معرفتـی شـاهد رشـد و تنوعی 

شـگفت انگیز هسـتیم. ایـن رشـد، دو بعد كمـی و كیفـی دارد. در بعد كمـی، در هر رشـته ای از علم 

و هنـر و ادبیـات و فلسـفه، میـزان تولیـد معرفـت جدید رشـد تصاعـدی داشـته اسـت. در بعد كیفی 

نیـز هـر روز شـاهد تنـوع روزافزون شـاخه های علمی و هنـری و ادبی هسـتیم. این رشـد، مرهون این 

تكنولوژی هاسـت. در زمینـه ی پدیده هـای اجتماعی نیز چنین تحولی مشـهود اسـت. بـه تنوع و تكثر 

مشـاغل، الگوهای كار، سـبک های زندگی، اشـكال خانواده، نهادهای اجتماعی، سـازمان ها و سـایر 

پدیده هـای اجتماعـی نگاه كنیـد. فاوا و تكنولوژی های هوشـمند ایـن فرایند پرشـتاب را رقم می زنند.

در مـورد زبـان، فـاوا زبـان خاص خـود را خلـق كرده اسـت. واژگان آن جهانی شـده اسـت. با 

هـر نـوآوری، واژه یـا واژه هـای جدیدی خلق می شـوند كه پیـش از آن وجود نداشـته انـد و هر یک 

مشـتقات خـود را تولیـد می كنـد. بـا رواج هر تكنولـوژی در میـان مردم واژه هـای مربوط بـه آن نیز 

وارد زبـان بومـی می شـوند. نكتـه ی مهم آن اسـت كـه ایـن واژگان به زبـان اهل فن تبدیل می شـود 

كـه بـرای مـردم عادی قابـل فهم نیسـت. خاسـتگاه ایـن واژگان سـرزمین هایی اسـت كـه باالترین 

سـهم را در تولیـد علـم و تكنولـوژی دارند. تاكنون، انگلیسـی هم در فضای مجـازی و هم در تولید 

واژه هـای جدیـد علـم و تكنولوژی، زبان پیشـگام بوده اسـت. سـایر كشـورها یا همـان واژگان را به 

كار می برنـد و یـا سـعی كرده انـد بـرای برخی از آنـان معادلـی در زبان مـادری بیابند.

یادگیری مجازی نیازمند 
ایجاد فضایی انگیزشی برای 
استادان جهت طراحی فرایند 
یادگیری قبل از شروع کالس 

و در جریان کالس و انجام 
پیگیری های الزم برای تضمین 

اثربخشی تدریس پس از 
برگزاری کالس و یافتن و 

خلق روش هایی کارآمد برای 
ارزشیابی میزان یادگیری 

دانشجو است. 
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در مـورد ارزش هـا و هویت هـای قومـی و مذهبـی و محلی و ملی نیـز می توان گفـت كه فضای 

مجـازی باعـث شـده این ارزش هـا و هویت ها از هر نـوع خـود را بازیابی و عرضه كننـد و در فضای 

مجـازی اشـاعه دهنـد؛ برخـی زیـر پرچـم آرمان های انسـانی و برخـی دیگر زیـر لـوای آرمان هایی 

ویرانگـر. فضـای مجـازی بازاری اسـت كـه در آن هر كاالیـی قابل عرضه و فروش اسـت. 

 چـه تحولـی در الگوهای پیشـین فرهنگ پذیری و جامعه پذیری دانشـگاهی و دانشـجویی در بسـتر 

فضای مجـازی اتفاق افتاده اسـت؟

در فرهنگ پذیـری و جامعه پذیـری بـه طـور متعـارف در جوامـع ماقبـل دیجیتـال، خانه و مدرسـه 

و گـروه هم سـاالن و دانشـگاه و محیـط كار و رسـانه ها و جامعـه نقـش داشـتند. ولـی بـا ورود بـه 

عصـر دیجیتـال، ایـن نقش هـا كمرنگ شـد و امـروزه رسـانه های دیجیتـال و شـبكه های اجتماعی 

و فضـای وب نقـش پررنگ تـری ایفـا می كننـد. بـا انتقـال هـر چـه بیشـتر زندگـی جوانـان بـه 

عرصه هـای مجـازی، نقـش نهادهـای سـنتی از جملـه دانشـگاه در فرهنگ پذیـری و آماده سـازی 

جوانـان بـرای ورود به زندگی اجتماعی ضعیف تر شـده اسـت. در ایران، دانشـگاه درک روشـنی از 

ایـن نقـش نـدارد و نمی دانـد كه به جـز انتقـال دانش و ایجـاد مهـارت، در زمینـه ی فرهنگ پذیری 

و جامعه پذیـری نیـز نقـش و مسـئولیتی مهـم بـر عهـده دارد یانـه. به جز یـک اسـتثناء و آن نظارت 

نماینـده ی ولـی فقیه در دانشـگاه ها و انجمن های اسـامی و بسـیج دانشـجویی اسـت كه سـخت 

و بی وقفـه می كوشـند بـا صـرف هزینه های بسـیار معیارها و ارزش های اسـامی را به دانشـجویان 

انتقـال دهنـد. ایـن كـه آیـا اثربخشـی ایـن برنامه هـا مـورد بررسـی علمـی قـرار گرفتـه یـا نـه و آیا 

پژوهشـی انجـام شـده كـه بـه مـا بگویـد فضـای مجـازی در ایـن زمینـه رقیـب چنیـن ناظـران و 

نهادهایـی بـه شـمار می آیـد یـا نـه، نمی دانـم. باری تـاش مسـتمر حكومت بـرای كنتـرل فضای 

مجـازی و صـرف میلیاردهـا تومـان برای پروژه هـای فیلترینگ حاكی از آن اسـت كـه حكومت در 

اثربخـش بـودن مكانیسـم های نظارتـی چنـدان مطمئن نیسـت.

تأخـر ناشـی از شـکاف دیجیتـال بیـن ایـران و کشـورهای جلـودار تحـول علـم و فنـاوری چـه 

پیامدهـای فرهنگـی و اجتماعـی بـرای فضـای کارکـردی نظـام دانشـگاهی کشـور داشـته و دارد؟

خود نظام دانشـگاهی نقشـی مهم در ایجاد این شـكاف داشـته اسـت. نظام دانشـگاهی است كه باید 

با نگاهی دورنگر روند تحوالت علم و تكنولوژی را در سرتاسـر جهان شناسـایی كند و زیرسـاخت ها 

و فرهنـگ الزم را بـرای همگامـی بـا جهـان به ویـژه در زمینـه ی تكنولوژی هـای سرنوشت سـاز فراهم 

آورد. از سـوی دیگـر نظام دانشـگاهی نقشـی مهم در تولیـد علم و تكنولـوژی دارد. كشـورها در برابر 

پیشـرفت های علـم و تكنولوژی واكنش های گوناگونی نشـان می دهند:كشـوری مانند ژاپـن در دهه ی 

1980 میـادی بـه خوبی درک كرد كه برای حفظ جایگاهش در اقتصاد جهانی و توسـعه ی كشـورش 

بایـد روی پژوهش هـای بنیادی سـرمایه گذاری كنـد.  ژاپن در حـوزه ی روباتیک همواره پیشـگام بوده 

اسـت. كره ی جنوبی نیز با اسـتفاده از زیرسـاخت ها و نهادهایی كه امریكا برای توسـعه ی تكنولوژی 

در این كشـور در چارچوب راهبرد سیاسـی اش برای مقابله با كره ی شـمالی ایجاد كرده بود، توانسـت 

نیازهـای تكنولـوژی خـود را برطـرف كنـد و در زمینه ی فـاوا جایگاه برتـری برای خود كسـب كند. در 

هر دوی این كشـورها، دانشـگاه و سـازمان های پژوهشی نقشـی مهم داشـتند و از آن مهم تر، دانشگاه 

و صنعـت و بهتـر اسـت بگوییـم، نظام دانشـگاهی با بخش هـای اقتصادی كشـور رابطـه ای ارگانیک 

برقـرار كردند و در بسـیاری از پروژه ها همكاری داشـتند. 

فاوا و تکنولوژی های نوین 
هوشمند دو جریان تحول را 

موازی با هم به راه انداخته اند. 
از یک سو، فرهنگی جهانی با 

ارزش ها و معیارهایی جهان گیر 
خلق کرده اند و از سوی دیگر، 

بستری برای عرض اندام 
فرهنگ های قومی و قبیله ای و 
محلی و ملی فراهم آورده اند. 
این هر دو جریان زمینه ساز 
توسعه ی فرهنگی شده اند. 

مهم ترین معیار توسعه ی 
فرهنگی، تنوع و تکثر عناصر 

فرهنگ است. 
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نظـام دانشـگاهی كشـور ما باید نقـش خود را در عقـب ماندن ایـران در زمینه ی فاوا و بسـیاری 

از حوزه هـای علـم و تكنولـوژی واقع بینانـه بپذیـرد و علـل آن را بررسـی كنـد و فـارغ از تعصـب 

دینـی و عقیدتـی و سیاسـی، بـرای جبـران آن راهـكار راهبـردی بیابـد. نكتـه ی دیگـر آن كـه، نظـام 

دانشـگاهی خـود ماننـد بخش هـای دیگـر از عقب ماندگـی دیجیتالـی كشـور رنـج می بـرد. كافـی 

اسـت بـه نظـام اداری ماقبـل دیجیتـال و ناكارآمـد و لخـت و هزینه بـر دانشـگاه ها و كیفیت بسـیار 

پاییـن آمـوزش مجـازی در همه ی دانشـگاه ها نگاهی بیفكنیم. شـكی نیسـت كه ایـن وضعیت هم 

بـه زیـان اسـتادان اسـت و هـم به زیـان دانشـجویان. شـاید نظام دانشـگاهی گنـاه خود را بـه گردن 

نابسـامانی و آشـفتگی و نادانـی راهبـردی در سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی كان بینـدازد كـه البته 

ایـن عـذر بدتـر از گنـاه اسـت. نظـام دانشـگاهی در همیـن وضعیـت نابسـامان هـم اگـر اراده كند 

می توانـد دسـت بـه اقداماتـی سرنوشت سـاز بزند.

امکانـات و سـازوکارهای شـناخت تحـوالت فنـی و فرهنگـی و اجتماعـی فضـای مجـازی و پیش 

یـت آن بـا توجـه بـه منطـق سـیال و متحـول و خصلـت  بینـی پذیـری و کنتـرل  شـوندگی و مدیر

ناشـناختگی و غیـر قطعـی و غیرقابـل کنتـرل بـودن آینـده را چـه می دانیـد؟

حـق بـا شماسـت. بـر رونـد تحـول علـم و تكنولـوژی شـتابی حاكم اسـت كـه هر لحظه سـرعت 

می گیـرد. شـتاب تحـول فضـای مجازی بـه خاطر وابسـتگی اش بـه چند قلمـرو علـم و تكنولوژی 

ماننـد فـاوا و هـوش مصنوعـی و علـوم كوانتـوم، كـه همگـی پیشـران جریـان كلـی تحـول علـم و 

تكنولـوژی هسـتند، بسـیار باال اسـت. همین شـتاب اسـت كـه بـر پدیده هـای آن سـایه ای از عدم 

ایقـان، ابهـام و پیش بینی ناپذیـری افكنده اسـت. عقـب ماندن انسـان از دسـتاوردهایش و نیز تأخر 

فرهنگـی مانـع آن می شـود كـه مدل های ما متناسـب با ایـن تحوالت دگرگون شـوند. اغلب سـعی 

داریـم بـا پیـش فرض هـا و مدل هـای تحلیلی ماقبـل دیجیتـال، این پدیده هـا را تحلیـل كنیم. علت 

اصلـی عـدم فهم دقیـق ما، تأخر شـناختی و فرهنگی ماسـت و گرنه ابـزار پرتوانی برای مدل سـازی 

و شـناخت و تحلیـل در اختیار ماسـت. 

از جملـه، بخشـی از فـاوا كـه با تحلیـل و تفسـیر و اسـتنتاج داده های بزرگ و شبیه سـازی سـروكار 

بـا  ایـن امـكان را می دهنـد كـه   DNA computation بـا كامپیوتـر كوانتومـی و دارد، در تركیـب 

شبیه سـازی پدیده هـا و نظام هـای پیچیـده و پـر ابهـام و پر آشـوب و نامطمئن، بـه ویژه در مورد مسـائل 

انسـانی كـه تحول شـان خطی نیسـت، بتـوان به شـناختی دسـت یافت كـه به كمـک آن آینـده ی چنین 

پدیده هایـی را بهتـر پیش بینـی كـرد. شـكی نیسـت كـه آینده نگـری و پیش بینـی آینده بـدون اسـتفاده از 

چنیـن تكنولوژی هایـی و بـا پیش فرض هـای نادرسـت در مـورد ماهیـت پدیده هـای مربوط به انسـان، 

سـودمند نخواهـد بود. نظام دانشـگاهی كشـور بایـد این واقعیـت را به طور جـدی در دسـتور كار خود 

قـرار دهـد. شـكاف دیجیتالی آینـده در گرو تحـول مدل های ذهنی شـناختی ما همگام با تحـوالت فاوا 

ندتر از پدیده های علمـی و تكنولوژیک 
ُ
اسـت. از سـوی دیگر، چـون پدیده های فرهنگی و اجتماعـی ك

متحـول می شـوند و این تأخر مسـئله ای اسـت مهـم و كار پژوهشـگران اجتماعـی و فرهنگی را دشـوار 

می سـازد، تنها چاره آن اسـت كه به محض مشـاهده ی نشـانه های حضـور این تكنولوژی هـا در زندگی 

فـردی و اجتماعـی جامعه، تأثیر اجتماعی و فرهنگی آن بر نظام دانشـگاهی به بحث گذاشـته شـود و با 

اسـتفاده از نرم افزارهـا و برنامه هـای كاربـردی نویـن، از جمله شبیه سـازی، این آثار تحلیـل و پیش بینی 

شـوند. تحلیل گـران اجتماعـی بایـد با عزمی جـدی خـود را مجهز كنند بـه مدل های ذهنی مناسـب و 

روش هـا و ابـزار تحلیلـی و مـدام خـود را با روند تحـول فاوا همگام سـازند.

در مورد ارزش ها و هویت های 
قومی و مذهبی و محلی و 
ملی نیز می توان گفت که 

فضای مجازی باعث شده این 
ارزش ها و هویت ها از هر نوع 
خود را بازیابی و عرضه کنند و 

در فضای مجازی اشاعه دهند؛ 
برخی زیر پرچم آرمان های 

انسانی و برخی دیگر زیر لوای 
آرمان هایی ویرانگر. فضای 
مجازی بازاری است که در 
آن هر کاالیی قابل عرضه و 

فروش است. 



۲03    دانشگاه امروز ... سال پنجم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 7و8 ... سال 1400   

در محافـل و مراکـز علمـی و دانشـگاهی ایـران مسـئله مواجهـه  بـا  فضـای مناسـبات فن آوری های 

یسـت جهـان دیجیتال به چـه میزان در معـرض تأمل و  نویـن اطالعاتـی و ارتباطی و کنشـگری در ز

تفکـر و یـا گفـت و گـو مسـئله مند اهالـی دانـش و اجتماعات علمـی قرار گرفته اسـت؟

نمی توانم به این پرسش پاسخ دهم. چون این محافل و مراكز را نمی شناسم.

دانشـگاه ها و دانشـگاهیان ایـران از چه زمینـه و ظرفیت و یا مزیـت قابل توجهی برای توسـعه علمی 

و فرهنگـی و ارتقـا کارامـدی و کیفیـت کارکـردی خـود در فضـای مناسـبات دیجیتـال و ارتباطـات 

شـبکه ای مجـازی برخوردارنـد و این سـرمایه انسـانی چگونـه می توانـد موجبات توسـعه فرهنگی و 

علمـی مجموعـه نظام آمـوزش عالی و دانشـگاهی کشـور را فراهم آورد؟

اگر در نظام دانشـگاهی كشـور برای شـكوفایی اسـتعدادهای اسـتادان و دانشـجویان فضای مناسـب 

ایجـاد شـود، می تواننـد مزیـت خلـق كننـد. اسـتادان و دانشـجویان ما هـر كدام كـه به هر كشـوری 

رفتنـد كـه فضـا بـرای رشـد خاقیت آنـان مناسـب بـود، بـه طـرزی غرورآفریـن درخشـیدند. پس، 

دانشـگاه های مـا افـرادی در اختیـار دارند كه به طـور بالقوه می توانند به سـرعت كشـور را از نظر علم 

و تكنولـوژی در جایگاهـی قرار دهند كه شایسـته ی این سـرزمین اسـت. ما با این افراد چـه كرده ایم؟ 

بـه جـای خلـق مزیت و ایجـاد برتری، ذهـن و وجود آنـان را در فضایی پرتنـش و ناایمن و سرشـار از 

نگرانی هـای بی معنـا درگیـر مسـائلی كرده ایـم كـه در شـأن هیـچ ایرانی نیسـت. این فضـا، خاقیت 

ش اسـت. در چنین فضایی، سـرمایه ی انسـانی تشكیل نمی شـود؛ استادان و دانشـجویان از حقوق 
ٌ
ك

اساسـی خـود محرومنـد: حق دسترسـی بـه اینترنت پرسـرعت و مجانـی و مطمئن؛ حـق آزادی فكر 

و اندیشـه و بیـان؛ حـق برقـراری ارتبـاط بـا هـر كسـی در فضای مجـازی و یا فضـای فیزیكـی، خواه 

در داخل و یا خارج از كشـور؛ حق تشـكیل تیم و شـبكه با دانشـمندان و پژوهشـگران و دانشـجویان 

در كشـور و سرتاسـر جهـان؛ حـق مطالعـه و پژوهـش بـدون تـرس و نگرانـی در هـر زمینـه ای؛ حق 

جمـع آوری داده و اطاعـات بـدون دغدغـه ی امنیتی؛ حق سـفر و شـركت در هر كنفرانـس علمی در 

هـر جایـی از جهـان؛ حق برخـورداری از یک زندگی خوب بـدون دغدغه ی مالـی و ..... بدون تأمین 

چنیـن حقوقـی چـه انتظاری می تـوان داشـت؟ با آنكه در اسـتاد و دانشـجو قابلیـت الزم وجـود دارد 

و فضـای مجـازی نیز سرشـار از فرصت هایی برای رشـد قابلیت های اسـتادان و دانشـجویان اسـت، 

امـا نظـارت امنیتـی بر فضای دانشـگاهی اجازه نداده اسـت كـه این قابلیت ها شـكوفا شـوند. این دو 

گروه، سـرمایه ی با ارزشـی هسـتند كـه در فضای نامناسـب قـرار گرفته اند.

توسـعه علمـی و فرهنگـی نظام آموزش عالی و دانشـگاهی ایران در مسـیر تحوالت فضـای دیجیتال 

و ارتباطـات مجـازی بـا چـه موانـع و چالـش هایـی )معرفتی، سـاختاری، کارکـردی و سیاسـتی و 

رفتـاری( بـرای بهـره منـدی از امکان ها و فرصت هـای فناوری اطالعاتـی و ارتباطی مواجه اسـت؟ 

بخشـی از چالش هـا مربـوط بـه سـطح كان و كیفیـت حكمرانی اسـت. در این سـطح، مهم ترین 

چالـش بنیادی و سـاختاری این اسـت: فاوا، از دید نظـام حكومت دربردارنده ی تهدیدهایی اسـت 

كـه از طریـق نظـارت و كنتـرل و فیلترینگ باید مدیریت شـوند. چنیـن دیدگاهی طـی چهار دهه ی 

گذشـته باعـث شـده فرصت های فـاوا نادیده گرفته شـوند. یک بررسـی علمی الزم اسـت تـا میزان 

سـرمایه ای كـه صرف چنین نظارتی شـده و نیز میزان اثربخشـی سیاسـت ها و برنامه هـا و پروژه های 

اجـرا شـده و البتـه میـزان هزینه هایی كه بـر فرایند توسـعه ی علـم و تكنولوژی كشـور تحمیل كرده، 

روشـن شـود. چنـد پرسـش اساسـی بایـد طـرح شـود: ایـن تهدیدهـا كدام انـد؟ آیـا پـس از چهار 

اگر در نظام دانشگاهی کشور 
برای شکوفایی استعدادهای 

استادان و دانشجویان 
فضای مناسب ایجاد شود، 
می توانند مزیت خلق کنند. 

استادان و دانشجویان ما هر 
کدام که به هر کشوری رفتند 

که فضا برای رشد خالقیت 
آنان مناسب بود، به طرزی 

غرورآفرین درخشیدند. پس، 
دانشگاه های ما افرادی در 

اختیار دارند که به طور بالقوه 
می توانند به سرعت کشور 
را از نظر علم و تکنولوژی 
در جایگاهی قرار دهند که 

شایسته  این سرزمین است.
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دهـه تـاش، و این همـه سـرمایه گذاری بـرای محـدود كـردن دسترسـی مـردم و محافـل علمـی و 

دانشـگاهی بـه فرصت هـای فاوا و فضـای مجازی و رسـانه های دیجیتـال، از همان آغـاز انقاب تا 

بـه امـروز، ایـن راهبـرد بـه نفع كشـور بـوده اسـت؟ ایـن رویه ها چه سـودی در پی داشـته اسـت؟ 

آیـا بـه تحكیـم مبانی قـدرِت نظـام حكومـت كمک كرده اسـت؟ یـا به عكـس، با افزایش شـكاف 

حكومـت – ملـت، مشـروعیت خـود نظـام را بـه خطـر انداختـه اسـت؟ به نظر می رسـد كـه انجام 

چنیـن پژوهشـی برای مسـئوالن حكومـت روشـنگر و راهگشـا خواهد بود.

دومین چالش، نداشـتن سیاسـت ها و راهبردهای روشـن در این زمینه اسـت. از آن بدتر، وجود 

چرخـش و نوسـانات پی درپـی در سیاسـت ها و راهبردهـای كان اسـت. فضـای سیاسـت گذاری 

بایـد از پایـداری كافی برخوردار باشـد. تغییر سیاسـت ها بـه اقتضای تحوالت محیطـی، منطقی و 

عقانـی اسـت. ولـی نوسـان و رفـت و برگشـت و چرخش بی پایـه و بی اسـاس سیاسـت ها، آن هم 

بـدون توجیه عقانی، به آشـفتگی و سـردرگمی می انجامد. 

سـومین چالـش، از نـوع معرفتـی اسـت. كارشناسـان و تصمیم سـازان نزدیـک به رهبـری نظام 

و حكومـت، فهـم علمـی از ماهیـت پدیده هـای علمـی و تكنولوژیـک و مهم تـر از آن، پدیده هـا و 

نظام هـای فرهنگـی و اجتماعـی و تعامـل درهم تنیـده ی ایـن دو پدیـده ندارنـد. تصـور می كننـد بـا 

اباغیـه و دسـتور از بـاال و یـا تهدیـد و ارعاب و یا نظـارت و كنتـرل و فیلترینگ می تـوان الگوهای 

رفتـاری و فكـری و نظـام ارزش هـا و باورهـای ملتی از نـوع ایرانیـان را در عصر دیجیتال مهندسـی 

كـرد و تغییـر داد. مفهـوم مهندسـی اجتماعـی و مهندسـی فرهنـگ، از روی جهـل و یا دسیسـه، به 

خـورد تصمیم گیـران و سیاسـت گذارانی داده شـده اسـت كـه نـه فهیم انـد، نه ِخـَرْدورز و نه دلسـوز 

سرنوشـت ایـران. مدل های ذهنـی و الگوهـای معرفتی افرادی كـه از روی خلوص نیت می كوشـند 

ایـران را بـه جایـگاه درخـوری كـه در حـال حاضر نـدارد، هدایت كننـد را می تـوان تغییـر داد. ولی 

ایـن كار در مـورد مسـؤالنی كـه دغدغـه ی مهم شـان، دسـتیابی بـه منابـع قـدرت و ثـروت اسـت، 

عملـی نیسـت. اینـان با همیـن كژفهمی بـه خوبی بـه اهداف خـود رسـیده اند. هم قـدرت دارند و 

هـم ثـروت. چنیـن افـرادی زمانی آمـاده ی تغییـر می شـوند كه منافـع مالی و سیاسـی آنـان به طور 

 .
جدی بـه خطـر افتد

 نظـام آمـوزش عالـی و دانشـگاه ها بـا چالش هـای درونـی نیـز مواجه انـد. بـه شـماری از ایـن 

چالش هـا در پاسـخ بـه پرسـش های قبلـی اشـاره كـرده ام. چالش و یـا مهم ترین مشـكل ایـن نظام 

آن اسـت كـه اغلـب رؤسـای دانشـگاه ها بـا مقاصـد سیاسـی و جناحـی انتخـاب می شـوند.كمتر 

دیـده شـده اسـت كه افرادی منصوب شـوند كه شایسـتگی های حرفـه ای و مهارت هـای الزم و عزِم 

اسـتوار و اراده ی راهبـردی بـرای طراحـی و اجـرای طـرح تحـول بنیادی دانشـگاه را داشـته باشـند. 

بـدون اجـرای چنیـن طرحـی و بـا ادامـه ی وضـع موجـود، دانشـگاه ها نمی تواننـد خـود را با سـیل 

ـنِ تكنولوژی هـای نویـن همگام سـازند. 
َ
بنیادك

نظـام اداری لخـت و ناكارآمـد وزارت علـوم و توسـعه ی فـن آوری نیز دركـی از اهمیت موضوع 

فـاوا و سـایر تكنولوژی هـای  اهمیـت  پـر  نقـش  از  برداشـتی  كوته بینانـه و عقب مانـده  و  نـدارد 

نویـن دارد. كافـی اسـت در قالـب یـک پژوهش پیمایشـی سـاده میـزان آشـنایی و شـناخت وزیر و 

معاونـان و مدیـران ارشـد و میانی و كارشناسـان و البته مشـاوران این وزارت خانه بـا تكنولوژی های 

گسسـت آفرین و نوظهـور فـاوا و هـوش مصنوعـی و سـایر تكنولوژی هـای نویـِن مربـوط و نقـش 

آن هـا در تحـول اجتماعـی و فرهنگـی نظـام آمـوزش عالـی در ایران و جهان بررسـی شـود. 

بخشی از چالش ها مربوط به 
سطح کالن و کیفیت حکمرانی 
است. در این سطح، مهم ترین 

چالش بنیادی و ساختاری 
این است: فاوا، از دید 

نظام حکومت دربردارنده ی 
تهدیدهایی است که از طریق 

نظارت و کنترل و فیلترینگ باید 
مدیریت شوند. چنین دیدگاهی 

طی چهار دهه  گذشته باعث 
شده فرصت های فاوا نادیده 

گرفته شوند.
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اولویـت راهبـردی نظام آموزشـی و فرهنگی آمـوزش عالی ایران بـرای صرف منابع و سـرمایه های خود 

در تربیـت نسـلی متفکـر و توانا و نقـاد و جسـت و جوگر و مجهز به نـگاه علمی چه می تواند باشـد؟

شـک نكنیـد كـه ایـن موضوع بایـد اولویـت راهبردی نظـام آمـوزش عالی كشـور تلقی شـود، وگرنه 

آینـده ی خـود ایـن نظام در معـرض خطر خواهد بـود. زیرا اگـر جز این باشـد، منابع و سـرمایه ها به 

هـدر خواهـد رفـت و ایـن كاری خـاف اخاق اسـت. چـون اخـاق حكم می كنـد كـه بدانیم كه 

آینـده ی ایـن سـرزمین در گرو پرورش نسـلی اسـت اهل تفكـر، پرسـش گر و جسـتجوگر، مجهز به 

خـرد انتقـادی، خاق و نـوآور، تحول جـو و یادگیرنده، ریسـک پذیر و معتقد به ارزش های انسـانی و 

 ) Meta skills( اخاقـی و شـریف و درسـت كار، و البته دارای نـگاه علمی و مجهز به ابرمهارت هـا

و مهارت هـای الزم بـرای بهره بـرداری به موقـع از فرصت هـای فضای مجـازی و توانـا در همگامی با 

رونـد تحـوالت علـم و تكنولوژی. این نسـل اگر به همـه ی فضیلت های فوق مجهز باشـد ولی حس 

مسـئولیت اجتماعی نداشـته باشـد و وطن پرسـت نباشـد، نمی تواند قطـار این جامعه ی سـرگردان و 

بـدون قطب نمـا را روی ریل توسـعه ی پایدار قـرار دهد.

اشـاره كـردم كـه اگـر نظـام آموزش عالـی ایـن مأموریـت مهـم را اولویـت راهبردی خـود تلقی 

نكنـد، آینـده ی خـودش بـه خطـر می افتـد، چـرا؟ بـه دو دلیـل: اول، آن چـه در حـال حاضـر نظـام 

آمـوزش عالی را سـرپا نگاه داشـته اسـت فرهنگ مدرک گرایی اسـت. زیـرا با آنكه مدرک دانشـگاهی 

هنـوز هـم اعتبـار اجتماعـی دارد، امـا ایـن وضـع چنـدان پایـدار نخواهـد بـود. دانش آموختـگان 

دانشـگاه ها بـرای تأمیـن زندگـی خـود یا باید به اسـتخدام سـازمان های دولتـی درآیند و یـا در بخش 

خصوصـی به كار مشـغول شـوند و یا بـرای خود كسـب و كاری بـه راه اندازند. منابـع مالی دولت ها 

در سرتاسـر جهـان رو بـه كاهش اسـت و مطالبات مـردم برای دریافـت خدماتی با كیفیـت و بموقع 

و سـریع رو به گسـترش اسـت. افـزون بر آن، مـردم انتظار دارنـد داده های مربوط به عملكـرد مالی و 

غیرمالی به شـیوه ای شـفاف در دسـترس همگان قـرار گیرد. همـه ی این عوامل، سـازمان های دولتی 

را بـه سـمت كوچـک شـدن، كاهـش هزینـه، بهبـود كارایـی و بهـره وری و افزایش اثربخشـی سـوق 

می دهـد. چنیـن تحولـی باعـث تكنولوژی بنیـاد شـدن فرایندهـا و سیسـتم ها و البته كاهـش نیروی 

انسـانی می شـود. بـا وقوع چنیـن تحولی كـه جبر زمانه اسـت، افـراد دارای مـدرک دانشـگاهی ولی 

فاقـد شایسـتگی های حرفـه ای الزم حتـی در سـازمان های دولتـی جایـی نخواهنـد داشـت. بخـش 

خصوصـی نیـز در عقانیـت مدیریتـی به مراتـب جلوتـر از بخـش دولتـی اسـت. همیـن اآلن نیـز 

می بینیـم كـه بیش از پیش اهمیت مدرک دانشـگاهی در سیسـتم جذب نیروی انسـانی سـازمان های 

خصوصـی رو بـه كاهش اسـت. راه انـدازی كسـب و كار خصوصی نیز نیـازی به مدرک دانشـگاهی 

نـدارد. بدیـن ترتیـب، می تـوان پیش بینـی كـرد كه اگـر نظام آمـوزش عالی دسـت به تحولـی بنیادین 

نزنـد، بـا كاهـش تقاضایـی مواجه خواهد شـد كـه بقایش را بـه خطر می انـدازد. 

دومیـن دلیل، نسـل آینـده بیش از پیش در یادگیری و شـكوفایی اسـتعدادهای خـود، خودآموز 

و خودمختـار و مسـتقل می شـود. فضـای مجـازی بـه ایـن اسـتقال و خودمختاری دامـن می زند 

و بسـتری اسـت بسـیار مناسـب برای خودآموزی. این نسـل در پی كسـب شایسـتگی هایی اسـت 

كـه بـه او كمـک كنـد از زندگـی خوبـی برخـوردار شـود. چنیـن شایسـتگی هایی در نظـام كنونی 

آمـوزش عالـی پـرورش داده نمی شـود. ولـی در فضـای مجـازی، بـرای كسـب هـر نـوع دانـش و 

مهـارت و شایسـتگی حرفـه ای امكاناتـی فراهم اسـت كـه بیش از پیـش ارزان و سـریع و اثربخش 

خواهند شـد. 

فضای سیاست گذاری باید 
از پایداری کافی برخوردار 
باشد. تغییر سیاست ها به 
اقتضای تحوالت محیطی، 

منطقی و عقالنی است. ولی 
نوسان و رفت و برگشت و 

چرخش بی پایه و بی اساس 
سیاست ها، آن هم بدون 

توجیه عقالنی، به آشفتگی و 
سردرگمی می انجامد. 
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موضـوع صـدور رهنمـود دربارۀ ایـن كه دنیـا چگونه باید باشـد، 

فلسـفه، در هـر حـال، همـواره خیلی دیر دسـت به كار می شـود. 

فلسـفه، در هیـأت فكـر جهان شـمول، هنگامـی ظاهـر می شـود 

درس  ایـن  اسـت.  بالـغ شـده  و  رسـیده  فعلیـت  بـه  دوران  كـه 

مفهومـی، خواه ناخـواه در تاریخ آشـكار اسـت، یعنـی تنها زمانی 
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▪  mohsen.azmoodeh@gmail.com

كـه فعلیت، بـه حد بلوغ خود برسـد، ایـده در تضاد بـا واقعیت، 

ظاهـر می شـود و ایـن جهـان واقعـی را كـه در گوهـر ایـده درک  

شـده، در قلمـروی فكـری بازسـازی می كنـد... جغـد مینـروا، 

پـرواز خـود را تنها در آسـتانۀ تاریكی، شـروع می كنـد« ) عناصر 

فلسـفۀ حق، انتهـای پیشـگفتار(.

فعلیـت  و  شـكل گیری  در  می تـوان  را  هـگل  گفتـار  تحقـق 

آنچـه در روزگار مـا »فلسـفۀ فضـای مجـازی« خوانـده می شـود، 

بـه وضـوح و آشـكارا مشـاهده كـرد. چـه آنكـه عبـارت »فضـای 

فلسفۀ فضای مجازی1

1. عاملی، سید سعید رضا.)1396(. فلسفه فضای مجازی. تهران: مؤسسه انتشارات امیر كبیر، 256 ص.
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مجـازی« در ترجمـۀ virtual space، بـه شـكلی متناقض نمـا 

یـا پارادوكسـیكال، »واقعیتـی« اسـت كـه دهه هاسـت بـر ابعـاد 

گوناگـون زندگـی ما سـایه انداخته و بخشـی مهم و انكارناشـدنی 

از متـن حیات روزمرۀ را تشـكیل داده اسـت، بنحـوی كه در جهان 

كنونـی كسـی نمی  توانـد بدون توجـه به ایـن واقعیت متحقـق و به 

تعبیـر هگل، به فعلیت رسـیده، امـور روزانۀ خود را تمشـیت كند. 

فضـای مجـازی، از رهگـذار گوشـی های هوشـمند و تبلت هایـی 

كـه در جیـب  هـر یـک از مـا جـا نمـوده، از رگ گـردن بـه مـا 

نزدیک تـر اسـت و بیشـترین وقـت را از مـا می گیـرد. بـه تعبیـری، 

مـا همچـون »آلیـس در سـرزمین عجایـب«، نابـگاه و چـه بسـا 

ناخواسـته، بـه پهنـه فضـای مجـازی »پرتاب شـده« ایم و دمـادم 

مسـحور و شـگفت زده امكانـات بـه ظاهـر بی پایـان آن هسـتیم. 

كتـاب »فلسـفۀ فضـای مجـازی« بـه مثابـه اهتمامـی نظری 

و مفهومـی بـرای فهـم ابعـاد متكثـر ایـن فضـا و نـور انداختـن 

بـر گوشـه های مسـتور آن، تنهـا در ایـن هنـگام متولـد خواهـد 

شـد، یعنـی زمانـی كه بـه تعبیر هـگل، فضـای مجازی بـه مثابۀ 

واقعیتـی بالفعـل، بـه بلـوغ رسـیده و هنگامـۀ سـر و صداهـا و 

هیاهوهـای اولیـه فروكـش كـرده اسـت. اكنـون ایـن شـكل از 

فلسـفه ورزی، بـه عنـوان معرفتـی مرتبـۀ دوم، چند سـالی اسـت 

كـه در جوامـع پیشـرفته، مورد توجه قـرار گرفته و اهل فلسـفه نیز 

در مقـام پرسـش از چیسـتی ایـن امـر نوظهـور، برآمده انـد. این 

پژوهشـگران در گفت وگـو و تعاملـی ضـروری و هم افزایانـه بـا 

محققـان حوزه هـای ارتباطات، هوش مصنوعی، علوم شـناختی، 

علـوم رایانـه و ... تـاش كرده انـد مسـائل اساسـی فلسـفه را در 

از  سـه حـوزۀ هستی شناسـی، معرفت شناسـی و ارزش شناسـی 

واقعیـت پدیداری فضـای مجازی بپرسـند و توضیحی عقانی و 

خـردوار و مسـتدل از ایـن واقعیت ارائـه كنند. روایتـی معقول كه 

بسـا بتوانـد بـه منزله زیربنـا و مبنای مواجهـه با این فضـا، به كار 

پژوهشـگران، كاربـران، سیاسـت گذاران و افـرادی بیایـد كـه هر 

یـک بـه نحـوی از انحـاء بـا آن درگیر هسـتند. 

 در ایـران امـا توجـه بـه فضـای مجـازی از منظری فلسـفی و 

مفهومـی، بـا تأخیـری ناپذیرفتنی صـورت گرفته و هنوز نوشـته ها 

و آثـار تألیفـی كـه بـه طـور جـدی بـه ایـن واقعیـت بپردازنـد، از 

شـمارگان انگشـتان دو دسـت فراتـر نرفته انـد. مـا بـه رغـم آن كـه 

سـخت مشـتغل به فضای مجازی هسـتیم، اما هنوز نكوشـیده ایم 

كـه آن را در چارچـوب مفاهیـم توضیـح دهیـم و مهم تـر آن كـه 

خـود،  فرهنگـی  و  تاریخـی  ویژگی هـای  و  عناصـر  مبنـای  بـر 

رهیافتـی)approach( عالمانـه و متناسـب بـه آن ارائـه كنیـم. از 

ایـن منظـر، كتـاب »فلسـفۀ فضـای مجـازی« یكـی از نخسـتین 

آثـاری اسـت كه كوشـیده اسـت ضمن ارائـه گسـتره ای از مباحث 

متنـوع این حـوزۀ مهم مطالعاتـی، همزمان نگاهی انتقـادی به این 

مباحـث داشـته باشـد و آن ها را در بسـتر خصائـص و ویژگی های 

جامعـۀ ایرانـی مـورد بازنگـری قـرار دهد. 

دكتـر سـید سـعیدرضا عاملـی رنانـی، دانش آموختـه دكتـری 

جامعـه شناسـی ارتباطـات از دانشـگاه رویـال هالـووی لنـدن و 

اسـتاد گـروه ارتباطـات دانشـكده علوم اجتماعـی دانشـگاه تهران 

اسـت. عاملی را از جمله اندیشـوران ایده پـرداز در حوزه ارتباطات 

و مناسـبات فضـای مجـازی می داننـد كـه از نوآوری هـای علمی 

وی می تـوان بـه طـرح »پارادایـم دو جهانـی شـدن ها و دو فضایی 

شـدن ها« و ایـده » زمـان مجازی« اشـاره كرد. تاكنـون آثار علمی 

و پژوهشـی متعـددی بـه قلم ایشـان در حـوزۀ ارتباطـات و فضای 

مجـازی، بـه زبان هـای فارسـی و انگلیسـی، نـگارش یافته اسـت 

كـه از آن میـان می تـوان بـه كتب زیر اشـاره كرد: »مطالعات شـهر 

مجـازی تهـران«)1387(، »مطالعـات جهانی شـدن: دو فضایی 

شـدن ها و دو جهانـی شـدن ها«)1390(، »مطالعات مقایسـه ای 

آمادگـی الكترونیـک«)1390(، »رویكرد دو فضایی به آسـیب ها، 

جرائـم، قوانیـن و سیاسـت های فضـای مجـازی«)1390( و »دو 

فضایی شـدن بازی هـای رایانـه ای«)1394(. 

مباحث و فرازهای کتاب
مطالـب كتاب»فلسـفۀ فضـای مجـازی« به ترتیب سـازمان 

محتوایـی، شـامل فهرسـت و صفحـه قدردانـی، مقدمـه، پنـج 

فصـل و نتیجه گیـری پایانی اسـت. نگارنده كتاب فلسـفه فضای 

مجـازی در مقدمـه بـا اشـاره بـه نگـرش كان نـگاه فلسـفی بـه 

فضـای مجـازی، سـه سـطح ایـن نـگاه را از هـم متمایز سـاخته 

اسـت: رویكـرد هستی شـناختی؛ رویكـرد فلسـفی؛ و رویكـرد 

معرفت شـناختی. »رویكـرد هستی شـناختی در سـطح نخسـت 

بـه چیسـتی و ذات پدیده هـا و جایـگاه آن ها در مجموعۀ هسـتی 

بـه  فلسـفی  رویكـرد  می كنـد.  توجـه  مجـازی  فضـای  پدیـدۀ 

فضـای مجـازی، نگاهـی ناظـر بـر فهـم منطـق و چرایـی وجود 

معرفت شناسـی  رویكـرد  اسـت.  مجـازی  فضـای  هسـتی  و 

فضـای مجـازی نیـز بـه فهم علـوم و دانش هـای فضـای مجازی 

می پـردازد و در واقـع یـک نـگاه درجـه دوم بـه فضـای مجـازی 

و دانـش و مطالعـات مرتبـط بـا آن اسـت«)ص 18(. در ادامـۀ 

مقدمـه؛ مفاهیـم و اصطاحـات بنیـادی ماننـد هستی شناسـی، 

فلسـفه، معرفت شناسـی و ارتبـاط آن هـا بـا فضای مجـازی بیان 
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می شـود و بـر پایـه آن چارچوب فصـول كتاب معرفـی می گردد.

مبانـی  بـه  بنیـادی  »نگاهـی  عنـوان  بـا  كتـاب،  اول  فصـل 

بحثـی  بـا  مجـازی«،  فضـای  فناوری)تكنولـوژی(  فلسـفی 

معنـای  و  مفهـوم  بـاب  در  فلسـفی  مباحـث  ظهـور  بـاره  در 

»فناوری«)تكنولـوژی( از دهۀ 1970م. بدین سـو آغاز می شـود. 

فضـای مجـازی، مهم تریـن رهـاورد فناوری های جدید اسـت و 

هرگونـه تأمـل فلسـفی در موضـوع آن مسـتلزم بحثی فلسـفی در 

حقیقـت و ماهیـت و چیسـتی فنـاوری اسـت. مبحـث »فلسـفۀ 

فنـاوری« بـا انجـام ایـن شـرح و توضیـح بیـان مـی دارد كـه این 

شـاخۀ مطالعـات فلسـفی در هـر دو سـنت شناخته شـدۀ فلسـفۀ 

 )continental(معاصـر غربـی، یعنـی فلسـفۀ قاره ای-اروپایـی

 )analytic philosophy(آنگلو-آمریكـن تحلیلـی  فلسـفۀ  و 

تقریبـا بـه طـور همزمـان و بـا دغدغه هـا و پرسـش هایی مشـابه 

امـا پاسـخ هایی نسـبتا متفـاوت، صـورت گرفتـه اسـت. بـرای 

نمونـه مارتیـن هایدگـر)1976- 1889م. (، فیلسـوف برجسـتۀ 

ماهیـت  از  »پرسـش  كاسـیک  و  اثرگـذار  مقالـۀ  در  آلمانـی 

فنـاوری«، با ریشه شناسـی مفهومی »تكنیک«، شـرایط پیشـینی 

معرفت شـناختی و هستی شـناختی ظهـور تكنولـوژی بـه مثابـه 

صـورت غالـب رویكرد به هسـتی را مورد بحث قرار داده اسـت. 

در ادامـۀ ایـن فصل، سـه رویكرد عمـده به فنـاوری) فناوری 

بـه مثابـۀ سـخت افزار؛ فنـاوری بـه مثابـۀ قواعـد، و فنـاوری بـه 

مثابـۀ سیسـتم( معرفـی می شـوند. در رویكـرد نخسـت، فناوری 

به منزله ابزار)قابل دسـتكاری توسـط كاربر( و ماشین)مسـتقل از 

توانایـی و مهـارت كاربـر( در نظـر گرفتـه می شـود؛ در حالی كه 

رویكـرد دوم فنـاوری عمدتـا امری نرم افزاری اسـت و شـیوه ها و 

روش های مواجهه و دسـتكاری در واقعیت پیرامونی را مشـخص 

می سـازد، همچنـان كـه فناوری بـه مثابۀ سیسـتم، نوعی سـامانه 

بـر  انسـان را  الزامـات زندگـی  اجتماعـی اسـت كـه شـرایط و 

می سازد. 

عاملـی پـس از معرفـی دو سـنت پیش گفتـه فلسـفه معاصـر 

غرب و اشـاره بـه تفاوت هـای نگاه آن هـا، رویكردهـای متفاوت 

بـه فنـاوری را دسـته بندی می كند:

1. رویكردهـای ابزارگـرا، كـه در فحوای آن فنـاوری پدیده ای 

خنثـی، بی تفـاوت به نظم ارزشـی و فاقـد ارزش فرهنگی در نظر 

می شـود؛  گرفته 

2. رویكردهـای جبرگرایانـه، كـه بـه فناوری هویتی مسـتقل 

می دهـد و توسـعۀ آن را مبتنـی بـر منطقـی درونـی و منحصـر به 

فـرد می دانـد كـه آثـاری جبری بـر جامعـه دارد؛ 

3. رویكردهـای قائـم بـه ذات، كـه فنـاوری را دارای نیـروی 

فرهنگـی مسـتقلی می داند كـه بار ارزشـی دارد و خنثی نیسـت؛ 

4. رویكردهـای انتقـادی، كه فنـاوری را به منزلـه یک واحد 

یكپارچـه در نظـر می گیـرد كـه شـیوۀ زندگـی انسـان را شـكل 

می دهـد. ایـن رویكـرد بـا نگاهـی بدبینانـه بـه فنـاوری، معتقـد 

اسـت كـه فنـاوری تمایل بـه كنتـرل زندگـی انسـان دارد؛

5. رویكردهـای سـاخت گرا، كـه فرهنـگ را منشـاء فنـاوری 

می دانـد و فنـاوری را فاقـد قـدرت اثرگـذاری و تابـع زمینه هـای 

تاریخـی، فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی تلقـی می كنـد.

پـس از مبحـث تمهیـدی فصـل اول كتـاب به موضـوع تأمل 

بـه  فلسـفی دربـارۀ فضـای مجـازی، نویسـنده در فصـل دوم، 

عناصـر پایـه ای فلسـفه مجـازی، یعنی فلسـفۀ هـوش مصنوعی، 

فلسـفۀ رایانـش، فلسـفۀ اطاعـات و فلسـفۀ رایانـه می پـردازد 

شـاخه های  ایـن  از  یـک  هـر  از  چشـم اندازی  می كوشـد  و 

مطالعاتـی ارائـه كنـد. در بخش نخسـت بـه بحث فلسـفۀ هوش 

مصنوعـی، زمینه هـای شـكل گیری و مباحث ذیـل آن می پردازد. 

 artificial(»در اینجـا می خوانیـم كـه مفهوم »هـوش مصنوعـی

بـار در سـال 1956م. توسـط جـان  intelligence( نخسـتین 
تولیـد  دانـش  و  علـم  »پـدر   )John Mccorthy( مک كارتـی 

ماشـین های هوشـمند« سـاخته شـد. البتـه بـه نوشـتۀ عاملـی: 

»آلـن. م. تورینـگ را بایـد بنیان گـذار حـوزۀ هـوش مصنوعـی 

دانسـت كـه بـرای نخسـتین بـار مقالـه ای در مـورد ماشـین هایی 

نوشـت كـه قـادر بودنـد وجودهـای انسـانی را شبیه سـازی كنند 

و بـه طـور هوشـمندانه عمـل نماینـد«)ص 63(. هـدف اصلـی 

هـوش مصنوعی »دسـتیابی به مدل های محاسـباتی از شـناخت 

انسـان« اسـت و زمینـۀ فعالیـت آن بـر اسـاس نظریات سـاخت 

نرم افـزار و سـخت افزار و همچنیـن رایانـه و ربات كـه رفتار آن ها 

دسـت كم، قابـل قیـاس بـا رفتـار مشـخص انسـان هوشـمند در 

شـرایط مشـابه اسـت، شـكل گرفتـه اسـت)ص 66(.

بـا سـاخت نخسـتین نسـل رایانه هـا در دهـۀ 1950م. بحث 

هـوش مصنوعـی بـه عنـون یـک رشـته علمـی جدیـد در علـوم 

رایانـه مطـرح شـد. در دهه هـای بعد، فیلسـوفان متوجـه اهمیت 

و فراگیـری بحـث هـوش مصنوعی و ربـط آن به مباحث فلسـفی 

شـدند. بـه بیـان دیگـر، فلسـفۀ هـوش مصنوعـی كوششـی برای 

ماشـین ها،  آیـا  كـه  اسـت  دسـت  ایـن  از  پرسـش هایی  یافتـن 

را  عمومـی  هـوش  توانمنـدی  رایانـه ای،  سـامانه های  ویـژه  بـه 

دارنـد؟ آیـا ایـن ماشـین ها قـادر بـه داشـتن حالت هـای ذهنـی 

و هوشـیاری هسـتند؟ آیـا اساسـأ هـوش انسـان و هوش ماشـین 
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یكسـان هسـتند؟ و ... روشـن اسـت كـه پاسـخ تفصیلـی به این 

پرسـش ها، ضمـن آشـنایی بـا مباحـث تكنیكـی و فنـی هـوش 

مصنوعـی، مسـتلزم اتخـاذ موضـع در مباحث هستی شـناختی و 

اسـت.  آن  معرفت شـناختی 

فضـای  فلسـفۀ  در  دیگـر  مقدماتـی  معرفتـی  شـاخۀ  امـا 

مجـازی، فلسـفه رایانـش اسـت. ایـن شـاخۀ مطالعاتـی از دهۀ 

1980م. و پیـش از آن از دهـۀ 1970م. بـا بحـث دربـارۀ فلسـفۀ 

محاسـباتی بـه عنـوان »كابـرد ابزارهـای رایانـش بـرای فلسـفه« 

پدیـد آمـد. زمینـۀ عینـی بحـث فلسـفی در ایـن بـاره، ظهـور 

رایانه هـای قدرتمنـد و رواج نرم افزارهـای پیشـرفته بـود. ظهـور 

شـگفت  انگیز  توانمندی هـای  بـا  نرم افزارهـا  و  رایانه هـا  ایـن 

و  ماهیـت  دربـارۀ  مهمـی  فلسـفی  پرسـش های  خیره كننـده،  و 

چیسـتی و محدودیت هـا و اسـتعدادهای آن هـا پدیـد آورد. »این 

سـوال كـه آیـا فناوری هـای دیجیتـال موجـب تغییـر ادراک مـا 

نسـبت بـه واقعیت، دانـش و اطاعات می شـوند یا ایـن موضوع 

كـه چگونـه اینترنـت موجـب تغییـر زندگی انسـان می شـود و آیا 

موجـب خلـق یـک هسـتی دیجیتـال در كنـار هسـتی فیزیكـی 

می شـود؛ در كنـار مباحث و پرسـش های اخاقی كـه پیش روی 

دانشـمندان رایانـه و كاربـران فنـاوری اطاعـات قـرار می گیرند، 

در زمـرۀ مباحثی هسـتند كه فلسـفه و علوم رایانه  و محاسـبات را 

بـه خـود مشـغول داشـته اند«)ص 74(.

فلسـفۀ اطاعـات، دیگر حـوزۀ مطالعاتی مرتبـط و مقدماتی 

در زمینۀ فلسـفۀ فضای مجازی اسـت. همان طـور كه عاملی در 

ایـن باره می نویسـد، در دهه هـای 1930 تا 1980م. با گسـترش 

چرخـش اطاعـات و افزایـش چشـمگیر ابزارهـای ارتباطاتـی و 

اطاعـات،  فنـاوری  در  توجـه  قابـل  پیشـرفت های  و  رسـانه ها 

مباحـث جدیـدی در زمینه هایـی چون نظریـۀ ارتباطـات، نظریۀ 

فلسـفه  به ویـژه  و  ارتباطـات  و  اطاعـات  فنـاوری  پیچیدگـی، 

هـوش مصنوعی پدیـد آمد. فلسـفۀ اطاعات »حوزه ای فلسـفی 

اسـت كـه از یک سـو در ارتبـاط بـا بررسـی انتقـادی سرشـت 

مفهومـی اصـول اساسـی اطاعات، شـامل پویاشناسـی و كابرد 

علـوم مربـوط بـه اطاعـات اسـت و از سـوی دیگر، بـه توضیح 

فلسـفی  مسـائل  بـرای  رایانـش  روش شناسـی های  كاربـرد  و 

 .)77 می پـردازد)ص 

در نهایـت بایـد از فلسـفۀ رایانـه یـاد كـرد. مباحثـی كـه بـه 

طـور جـدی در اواخـر دهـۀ 1990م. بـه خـود علـوم رایانـه و 

توسـعۀ فلسـفۀ علـوم رایانـه ای توجـه می كنـد. تحلیل، تفسـیر و 

شفاف سـازی مفاهیم اصلـی در علوم رایانه و ارتبـاط میان آن ها، 

بحـث دربـارۀ ارزیابـی اهـداف و فرضیـات اصلی علـوم رایانه و 

گرایش هـای متنـوع آن، تحقیـق در روش هـا و روش شناسـی های 

علـوم رایانـه و گرایش هـای متنـوع آن، تحلیـل وضعیـت علمـی 

علـوم رایانـه و رابطـۀ آن با رشـته های دیگـر دانشـگاهی و تحلیل 

نقـش و معنـای علـوم رایانـه بـرای جامعـه بـه صـورت كلـی و 

بـرای اهداف انسـانی و تجـاری به صـورت خـاص، اصلی ترین 

مباحـث فلسـفۀ رایانـه را شـكل می دهد. ایـن شـاخه از مباحث 

فلسـفی، ماهیـت و چیسـتی رایانـه و علـوم مرتبـط بـا آن را مورد 

تحقیـق قـرار می دهـد و بـر خاف هـوش مصنوعی كـه تنها یک 

بخـش از علـوم رایانـه را پوشـش می دهـد، كل دامنۀ ایـن علم را 

مـورد توجـه قـرار می دهد. 

هستی شناسـی فضـای مجـازی، عناصـر و مولفه هـا عنـوان 

فصـل سـوم كتـاب اسـت. در ایـن بخـش، ماهیـت یـا چیسـتی 

عناصـر و مولفه هـای برسـازندۀ فضـای مجازی مـورد بحث قرار 

می گیـرد. یكـی از جالب تریـن مباحـث این فصل، بحثی اسـت 

كـه در تفـاوت میـان دو مفهـوم »مجـازی« و »سـایبر« صـورت 

بحـث  مـورد  زمینـه  ایـن  در  مختلـف  دیدگاه هـای  و  می گیـرد 

قـرار می گیـرد. »فضـای سـایبری«، تنهـا یـک فضـای مفهومـی 

الكترونیكـی اسـت كـه بـر بعـد محتوایـی و غیرمـادی تمركـز 

دارد... در مقابـل مفهـوم »فضـای مجـازی« عـاوه بـر بعد فنی 

و الكترونیكـی، بعـد محتوایـی و غیرمـادی و ابعاد سـایبرنتیكی، 

شـبكه ای، تعاملـی، داده ای و اطاعاتـی را نیز شـامل می شـود و 

لذا شـمولیت و فراگیـری بیشـتری دارد«)ص 111(. بحث بعدی 

در ایـن فصـل، تمایـز مشـهور میـان واقعیـت و مجـاز اسـت. 

عاملـی بـا دوره بنـدی و تفـاوت گذاشـتن میـان تقابـل واقعیت و 

مجـاز در سـه دورۀ پیش مـدرن، مدرن و پسـامدرن، می نویسـد: 

»رویكـرد پسـامدرنی بـه واقعیـت مبتنـی بـر ایـن امـر اسـت كه 

یـک واقعیـت وجـود نـدارد و یـا اصـا واقعیتـی وجـود نـدارد و 

صحبـت   )hyperreality( واقعیـت«  »فـرا  از  می تـوان  تنهـا 

كـرد.«)ص 116(

عاملـی خصوصیـات ذاتـی فضـای مجـازی را در دو سـطح 

سـطح  »در  می دهـد:  قـرار  توجـه  مـورد  خردنگـر  و  كان نگـر 

كان نگـر، ایـن خصیصه ها یا فرا متغیرها شـامل زمـان، فضا، كار 

مجـازی، انـرژی مجازی، تصاعد مجازی و امكان كوچک سـازی 

ایـن  خردنگـر  سـطح  در  و  اسـت  عمل-نانومجازیـت  محیـط 

خصایـص عبارتنـد از دیجیتالـی بـودن، حافظـۀ مجـازی، تعامل 

بـودن،  هایپرلینـک  بـودن،  غیرمركـزی  شـبكه ای،  ارتباطـات  و 

مـوژوالر و الیـه ای و یكپارچـه بـودن محیـط «)ص 127(. او در 
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ادامـۀ ایـن فصل هر یک از ایـن خصوصیات و پیامدهـا و الزامات 

آن هـا را بـه تفصیـل شـرح می دهـد. امـا بـه هرحـال، مهم تریـن 

پیامـد ایـن ویژگی هـا، توسـعۀ فضـای اجتماعـی اسـت كه بـا دو 

فضایی شـدن های جهـان اتفـاق افتـاده اسـت.

فصـل چهـارم كتـاب بـا عنـوان »فلسـفه فضـای مجـازی و 

بایسـته های آن«، بـه الزاماتـی كه توسـعه جهان انسـانی با ظهور 

و گسـترش فضـای مجـازی بـه همـراه آورده اسـت، اختصـاص 

دارد. نویسـنده در ایـن فصـل فلسـفۀ فضـای مجازی را بـا توجه 

بـه دیدگاه هـای مطلـوب خـودش در مقـام یـک ایرانی مسـلمان 

طـرح می كنـد و می  نویسـد: »در فلسـفۀ فضـای مجـازی مـورد 

نظـر، بـا ایـن كـه از نظـر تحلیلـی بـودن و مضـاف بودن، شـبیه 

فلسـفۀ تحلیلـی اسـت، امـا از نظر جایگاهـی كه بـرای ارزش ها 

قائـل اسـت، متفاوت از فلسـفۀ تحلیلی غرب اسـت. این دیدگاه 

از یـک سـو ناظـر بـر ابعـاد ایـده آل فضـای مجـازی اسـت و از 

سـوی دیگـر فضای مجـازی را در پیونـد با عقانیـت الهی مورد 

توجـه قـرار می دهـد. لـذا فلسـفۀ فضـای مجـازی كـه بـه دنبال 

درک منطـق و قاعده هـای فضـای مجازی اسـت، ارزش گراسـت 

دارد.«)ص  توجـه  آن  از  برخاسـته  نظـام اخاقـی  و  دیـن  بـه  و 

159( عاملـی بـا ایـن رویكرد، فضـای مجازی مطلـوب از منظر 

اسـامی را تبییـن می كنـد. ایـن بخـش كتـاب رویكـردی كاما 

هنجـاری و ارزشـی دارد و بـرای مثـال بـه ظرفیت سـازی بـرای 

نشـان دادن هویـت اسـامی-ایرانی و برای مقابله بـا پلیدی های 

او  می پـردازد.  ثبـات  و  صلـح  توسـعۀ  بـه  كمـک  و  دشـمنان 

همچنیـن بر ضـرورت هدایت گـری فضای مجازی و اسـتفاده از 

كیـد می كنـد.  آن در جهـت غفلت زدایـی از جامعـه تأ

مثابـۀ  بـه  شـدن ها  فضایـی  »دو  عنـوان  بـا  پنجـم  فصـل 

رویكـردی ارزش گـرا و بومـی« بسـط مطلـب پیش گفتـه اسـت. 

نویسـنده در ایـن فصـل بـا اشـاره بـه ایـن كـه فضـای دوم، یعنی 

فضـای مجـازی بایـد بازنمایاننـدۀ ارزش هـای مطلـوب فضـای 

اول باشـد، بـا رویكردی بومـی، از ضرورت توجه بـه ارزش های 

اسـامی-ایرانی در فضـای مجـازی دفـاع می كند و می نویسـد: 

پیشـرفت،  اسـامی-ایرانی  الگـوی  بـا  ارتبـاط  در  »رسـانه ها 

وظیفـۀ زنـده نگه داشـتن این گفتمـان و پرهیـز از به حاشـیه رفتن 

آن را بـر عهـده دارنـد و بـا اطاع رسـانی در خصـوص مباحث و 

رویدادهـای مرتبـط بـا آن و همین طـور مراكـز و نهادهایی كه در 

تـاش بـه منظور رسـیدن بـه ایـن الگو هسـتند، نقـش مهمی در 

ایـن خصـوص ایفـا می كننـد. «)ص 207(

فضـای  نتیجه گیـری  عنـوان  بـا  پایانـی  فصـل  در  نویسـنده 

مجـازی را به عنـوان فضایـی عددی شـده، جهانی، مركـززدوده، 

بـه هم پیوسـته و دارای ماهیتـی متفـاوت از جهان فیزیكـی، نماد 

هـزارۀ جدیـد خوانـده و بـار دیگـر بر برخـی خصائـص آن چون 

كیـد می كنـد و  مـوژوالر بـودن، الیـه ای بـودن و یكپارچگـی تأ

هستی شـناختی  ویژگی هـای  ایـن  شـناخت  كـه  اسـت  معتقـد 

و  نظام مند كـردن  بـرای  مجـازی،  فضـای  معرفت شـناختی  و 

سیاسـت گذاری آن ضـرورت دارد. در ایـن بخـش، عاملـی بـار 

دیگـر بـه فلسـفۀ مطلـوب فضـای مجـازی مـورد نظـر خـودش 

اشـاره می كنـد كـه برخاسـته از نظـام معرفتـی و ارزشـی اسـام 

اسـت و در مسـیر الگـوی اسـامی-ایرانی حركـت می كنـد. در 

این فلسـفۀ مطلوب، خدا و سـعادت و سـامت زندگـی دینوی و 

اخروی بر اسـاس قرائت نویسـنده از دین اسـام مطرح اسـت و 

سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی بـرای فضـای مجازی بایـد با این 

باشـد.  قرائـت هماهنگ 

نگاهی به دیدگاه کتاب
در یـک نـگاه كلـی می تـوان كتـاب فلسـفه فضـای مجـازی را 

درآمـدی مناسـب بـرای آشـنایی بـا كلیت ایـن مبحـث جدید و 

گسـتره آن دانسـت. مخاطـب عاقه منـد بـا ایـن كتـاب می تواند 

شـود  آشـنا  آن  شـاخه های  و  بحـث  ایـن  كلـی  جغرافیـای  بـا 

و در یابـد كـه فلسـفۀ فضـای مجـازی چیسـت، طـرح آن چـه 

ضرورتـی دارد، مباحـث اصلـی آن كدام اسـت، چـه موضوعاتی 

را در بـر می گیـرد، مسـائل و پرسـش های آن چیسـت و تاكنـون 

چـه پاسـخ هایی بـرای آن ها طـرح شـده و در نهایت ایـن كه این 

مبحـث چـه ربطـی بـه زندگـی اینجـا و اكنـون مـا دارد. در ایـن 

كتـاب، نویسـنده بـه بیـان و برجسـته سـازی رویكـرد خـود بـه 

عنـوان یـک ایرانـی مسـلمان پرداخته اسـت و كوشـیده در بحث 

از فلسـفۀ مجـازی، بـه بایسـته ها و ارزش هـای بومی توجـه ویژه 

كنـد. از ایـن حیـث كتـاب فلسـفه مجـازی را می تـوان مقدمـۀ 

مناسـبی بـرای سـایر پژوهشـگران و محققـان ایـن حـوزه مهم و 

مطـرح دانسـت تا با بسـط مباحـث آن و نـگاه جزئی تر بـه آن ها، 

بر وسـعت و غنـای موضوع بیفزاینـد. طرفه آنكـه، فضایمجازی، 

واقعیـت انكارناپذیـر زندگـی امـروز مـا اسـت و بـر این اسـاس 

بـرای سـامان دادن عقانـی بـه حیات خـود ناگزیـر از فهم كلی، 

خردمندانه و مسـتدل آن هسـتیم و خواندن كتاب »فلسـفه فضای 

مجـازی«، ایـن امـكان ذهنـی و نگرشـی را فراهـم می كنـد كه با 

نگرشـی متأمانه تر به شـناخت و بررسـی ماهیـت و مباحث این 

پدیـد فراگسـتر نظـام ارتباطـات مـدرن بپردازیم.



مقدمه
 قدیمـی در دنیـای 

ً
رابطـه فرهنـگ و فنـاوری از موضوعـات نسـبتا

جدیـد بـه شـمار می آیـد. آثـار شـناختی، فرهنگـی، اجتماعـی، 

اقتصـادی و حتـی سیاسـی فنـاوری، امـروزه بـا سـرعتی بیـش از 

گذشـته آشـكار می شـوند. بـه عبارتـی، یک نسـبت مسـتقیم بین 

سـرعت تحوالت فنـاوری با تغییرات فرهنگی وجـود دارد و هرچه 

سـرعت و گسـتره فنـاوری باال مـی رود، به تبع آن، جهـان فرهنگی 

تغییـر می شـود. شـاید  بیشـتر دسـتخوش  نیـز  مـا  اجتماعـی  و 

مهم تریـن محـل منازعه در رابطـه فرهنگ و فناوری، سـرعت های 

از  سـریع تر  خیلـی  فنـاوری  باشـد؛  پدیـدار  دو  ایـن  ناهمگـون 

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه  ▪

▪ habibifa@gmail.com

حبیب الله حبیبی فهیم  ▪

1.   ابراهیم آبـادی، حسـین.)1400(. فرهنـگ و فنـاوری )كشـاكش سـاختارها با نوآوری مجموعـه دیدگاه ها و تحلیل ها(.  تهران: انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و ارتباطات. 
402ص.

فرهنـگ تغییـر می كنـد و ناگزیر، فرهنـگ در برابر فنـاوری از خود 

مقاومـت نشـان می دهـد تـا بتواند خـودش را بـه آن نزدیـک كند. 

بخـش زیـادی از فرهنگ های مقاومت در سراسـر جهـان، واكنش 

فرهنـگ بـه سـرعت فنـاوری اسـت. درک ایـن موضـوع مبنایـی 

بـرای سیاسـت گذاری فرهنگی در سـطح كان در اختیـار مدیران 

راهبـردی قـرار می دهد. در واقـع، هدف از تدویـن كتاب »فرهنگ 

و فنـاوری؛ كشـاكش سـاختارها بـا نـوآوری1« همین اسـت.

درباره نویسنده
و  فرهنگـی  مطالعـات  مؤسسـه  دانشـیار  ابراهیم آبـادی،  حسـین 

فرهنگ و فناوری؛ کشاکش ساختارها با نوآوری:
مجموعه دیدگاه ها و تحلیل ها  



۲1۲    دانشگاه امروز ... سال پنجم ... شماره اول و دوم ... پیاپی 7و8 ... سال 1400   

از  فنـاوری، مجموعـه ای  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  اجتماعـی 

مقـاالت صاحب نظـران ایـن حـوزه را در قالـب كتـاب  فرهنـگ و 

فنـاوری، در سـه بخـش جمـع آورده اسـت تـا »تصویـری دقیق از 

تعامـل علـم، فنـاوری و فرهنگ برای رسـیدن به سرمشـق هایی در 

مسـیر حركـت بـه سـوی نـوآوری در عرصه فرهنـگ، هنر و رسـانه 

بـه دسـت دهد.« ایـن كتاب به سـفارش پژوهشـگاه فرهنـگ، هنر 

و ارتباطـات در چارچـوب برنامـه راهبردی وزارت فرهنگ و ارشـاد 

اسـامی با سـرعنوان »هماهنگی و انسـجام فرهنگی دستگاههای 

دولتـی كشـور« بـه نـگارش درآمـده و بـه نقـش متقابـل فرهنـگ 

و فنـاوری پرداختـه اسـت. دكتـر ابراهیـم آبـادی عـاوه بـر آنكـه 

در جایـگاه سـر ویراسـتار بـه گردآمـدن و سـامان یافتـن و ویرایش 

مجموعـه محتویات كتاب اهتمام نموده اسـت، از سـویی خود نیز 

مقالـه ای بر مجموعه افزوده اسـت و ضمن نـگارش مقدمه كتاب، 

در بخـش پایانـی نیـز مصاحبـه و میزگـردی ترتیب داده اسـت.

کالبدشکافی کتاب
مجموعـه مقـاالت »فرهنـگ و فنـاوری..« در سـه بخـش سـامان 

یافتـه اسـت. بخـش اول بـا عنـوان »فرهنـگ، فناوری هـای نویـن 

و چالش هـای جدیـد«، شـامل سـه مقالـه اسـت كه به بسـترهای 

معرفت شـناختی و نظـری نـوآوری در سیاسـت گذاری فرهنگـی 

مجـازی«  فضـای  در  فرهنگـی  »سیاسـت گذاری  می پـردازد. 

عنـوان بخـش دوم كتـاب اسـت كـه می كوشـد موضوعاتـی چون 

سیاسـت گذاری فرهنگی در ایران، مسئله شناسـی، آسیب شناسـی 

و آثـار و پیامدهـای پیـدا و پنهـان آن را بررسـی كنـد بخـش سـوم 

نیز بـا عنوان »گفتوگوهایـی در باب تعامات فرهنـگ و فناوری«، 

شـامل دو گفت وگـو و یک میزگـرد با در باره تعامـل خاق فرهنگ 

بـا علـم و فناوری و امتناع از معاصرشـدن فرهنگی و آینده نشـر در 

آیینـه فناوری هـای نـو اسـت كه بـه آسیب شناسـی نسـبت فرهنگ 

بـا علـم و فنـاوری در ایـران امروز می پـردازد.

بخش نخست: فرهنگ، فناوری های نوین و چالش های جدید
بخـش نخسـت ایـن كتاب شـامل سـه تک نگاشـت اسـت كه به 

بسـترهای معرفت شـناختی و نظـری نوآوری در  سیاسـت گذاری 

فرهنگـی می پردازنـد. نخسـتین متن بـا عنوان »انسـجام فرهنگی 

از  یـک  هـر  دهـد  نشـان  می كنـد  تـاش  جدیـد«  جهـان  در 

رویكردهـای متنـوع به چیسـتی علـم در چارچوب فلسـفه علم، 

فرهنـگ  حـوزه  در  سیاسـت گذاری  بـرای   می تواننـد  چگونـه 

بصیرت افـزا و راهگشـا باشـند. چگونگـی فهم از علـم و رویكرد 

بـه آن می توانـد نقـش محـوری در فهـم مـا از نقـش پژوهـش و 

یافته هـای آن بـرای سیاسـت گذاری ایفـا كنـد. بـر ایـن اسـاس، 

نمی تـوان  سیاسـت گذاری را بـا رویكـرد پارادایمـی انجـام داد. 

از مـوارد نقصـان در سیاسـتگذاری ها  بـه نظـر می رسـد یكـی 

در حوزه هـای اجتماعـی و فرهنگـی بی توجهـی یـا كم توجهـی 

بـه اهمیـت ایـن موضـوع اسـت. بـه تعبیـر دیگـر، داده هایـی كه 

قـرار اسـت سیاسـت گذاری بـر مبنـای آن انجـام شـود از طریق 

پژوهش هایـی بـا رویكـرد پوزیتیویسـتی بـه دسـت می آیـد، در 

حالـی كـه سیاسـت گذار رویكـردی پارادایمـی را اتخـاذ كـرده 

اسـت و بـر آن اسـت كـه ایـن داده هـا را بـا سیاسـت هایی مبتنی 

بـر تمایزهـای پارادایمـی مدیریـت كنـد. ایـن در حالـی اسـت 

 
ً
كـه معتقـدان بـه هـر یـک از ایـن رویكردهـا، در دنیایـی كامـا

متفـاوت زندگـی می كننـد و راه هـای دانسـتن، شـناخت و فهـم 

آنهـا بـا یكدیگـر متفاوت اسـت.

متـن دوم این بخش با عنوان بازاندیشـی الگوهـا و زمینه های 

الیه هـای  بررسـی  بـا  چالش هـا،  بـه  پرداختـن  بـرای  نـوآوری 

مختلـف مفهومـی نـوآوری آغـاز می كنـد و الگوهـای تجربـی 

كاربسـت آن در دوره های مختلف تاریخی را شناسـایی و معرفی 

و در پایـان فهرسـتی از كاسـتی ها و چالش هـای مشاهده شـده 

پیرامـون ایـن مفهـوم را ارائـه می دهـد. چالش هـای نـوآوری كـه 

ایـن گـزارش بـه آن اشـاره دارد، بیشـتر از نوع محیطـی، فرهنگی 

و اجتماعـی هسـتند و نشـان می دهنـد كه مسـئله اصلـی نوآوران 

گاه هسـتند  آن اسـت كـه نه نسـبت بـه ظرفیت های وسـیع خود آ

و نـه بـه پیامدهـای كنـش خـود توجـه دارنـد. در پایـان، گزارش 

بـا ارجـاع بـه پژوهش هـای انجام شـده، ایده بازسـازی نـوآوری 

بـا اتـكای بـه صفـت »پاسـخگو« را پیشـنهاد می دهد. نـوآوری 

پاسـخگو، تـاش دارد چارچوبـی بـرای بازاندیشـی در میـدان 

تمریـن نـوآوری به دسـت دهـد تـا فعالیت هـای نوآورانه نسـبت 

بـه اهـداف و پیامدهـای اجتماعـی، سیاسـی و زیسـت محیطی 

گاهـی بیشـتری پیـدا كنند.  فعالیت هـای خـود، آ

متـن سـوم بـا عنـوان فرهنـگ نـوآوری و نـوآوری فرهنگـی؛ 

بـه  رو،  پیـِش  چالش هـای  و  جهانـی  تجربه هـای  رویكردهـا، 

تشـریح سـه الیـه ضـروری بـرای موفقیـت در نـوآوری فرهنگی 

ایـران  در  فرهنگـی  تولیـد  سـنتی  چرخـه  اول  الیـه  می پـردازد. 

اسـت. در ایـن چرخـه هزینه هـای ترویـج باالسـت و ارزیابـی 

مصـرف نیـز كاری دشـوار و گـران بـه شـمار مـی رود. از ایـن 

رو، بـرای بسـیاری از تولیدكننـدگان و نـوآوران فرهنگـی، این دو 

عنصـر اصلـی چرخه فرهنگـی، از دور خارجنـد، در حالی كه با 

 بـازار نـوآوری فرهنگـی بی رونق و 
ً
حـذف ایـن دو عنصـر، عما
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پـر از تولیـدات غیرمؤثـر و زائـد و بی مشـتری خواهـد شـد. الیه 

دوم، هـر یـک از مراحـل چهارگانـه چرخـه نـوآورِی فرهنگـی به 

دو بخـش عملیـات فرهنگـی و عملیـات فنـی یا تجاری تقسـیم 

 تولید شـامل تولیـد فرهنگـی و تولید فنـِی كاالی 
ً
می شـود. مثـا

جنبـه  كـه  اطاع رسـانی  شـامل  ترویـج  یـا  اسـت.  فرهنگـی 

فرهنگـی ترویـج اسـت و تبلیغـات كـه جنبـه تجاری آن اسـت، 

می شـود. در الیـه سـوم، هـر عملیاتـی عـاوه بـر جنبـه فرهنگی 

و تجـاری، یـک جنبـه واسـط نیز پیـدا می كند كـه مابیـن این دو 

 در تولید، تولیـد فرهنگی بـه دو بخش 
ً
جنبـه قـرار می گیـرد. مثـا

ـرم )تولیـد هنـری( تقسـیم می شـود، بـه 
ُ
تولیـد محتـوا و تولیـد ف

طـوری كـه تولید هنـری، مابین تولیـد محتوایی و فنی قـرار دارد.

 آنچـه در نظـام نـوآوری فرهنگـی مـا جریـان دارد، حـذف 

بـه  توجـه  و عـدم  ایـن چرخـه  یكـی كـردن مراحـل  تـا  دو  یـا 

جزئیـات اسـت. بخشـی از ایـن پدیـده بـه ابعـاد اقتصـاد نظـام 

نـوآوری فرهنگـی مـا برمی گـردد. تولیـد فرهنگـی در كشـور مـا 

بـا محدودیـت فرهنـگ و زبـان و نیـز قـدرت بازاریابـی جهانـی 

مواجـه اسـت، به طـوری كه تولیـد فرهنگـی مثل سـایر تولیدات 

در صنایـع دیگـر، در تیـراژ پاییـن و بـا حجم گـردش مالی اندک 

بـرای بخـش  امـكان هزینه كـرد  نتیجـه  صـورت می گیـرد و در 

توسـعه و تحقیق و ترویج و تبلیغ وجود ندارد. شـاید با گسـترش 

ابعـاد صنایـع فرهنگـی در تیراژ و انـدازه بازار، بتـوان تمام مراحل 

چرخـه صنعـت فرهنگـی را به درسـتی طـی كـرد. 

بخش دوم: سیاست گذاری فرهنگی در فضای مجازی
بخـش دوم ایـن كتـاب بـه موضـوع  سیاسـت گذاری فرهنگـی 

مسئله شناسـی، آسیب شناسـی و آثـار و پیامدهـای پیـدا و پنهـان 

آن می پردازد و شـامل پنج گزارش اسـت. در متـن اول این بخش 

ایـران،  فرهنگـی  سیاسـت گذاری  در  مسئله شناسـی  عنـوان  بـا 

و  گرفتـه  قـرار  مدنظـر  در سـطح كان  فرهنگـی  سیاسـت های 

مسئله شناسـی در چنـد سـند مهم مانند سـند مهندسـی فرهنگی 

را تحلیـل شـده اسـت. این گـزارش نشـان می دهد به رغـم وجود 

دو رویكـرد »دخالـت در محتـوای مسـائل« و »فراهـم سـاختن 

سیاسـت ها  در  مسئله شناسـی  فرهنگـی«،  زیرسـاخت های 

تمایـل بیشـتری بـه رویكـرد دخالـت در محتـوا دارد. همچنیـن 

مسئله شناسـی، بیـن دوگانـه توجه به وضـع موجـود فرهنگ و در 

نظرگرفتـن آرمان هـا و ارزش هـا، باید نوعـی تعادل برقرار سـازد. 

همچنیـن بررسـی ها نشـان می دهـد كـه  مسئله شناسـی وابسـته 

نهادهایـی  و  اسـت  سیاسـت گذار  نهادهـای  نـوع  و  سـطح  بـه 

كـه بیشـتر بـا جامعـه سـروكار دارنـد، مسـائل جدیـد فرهنگـی 

را نیـز در دسـتور كار خـود قـرار می دهنـد و در انتخـاب آنهـا 

بـه رویكـرد حـل مسـئله می پردازنـد. در ایـن گـزارش، چهـار 

مـدل دولـت »تسـهیلگر«، »حامـی«، »معمـار« و »مهنـدس« 

در سیاسـت گذاری فرهنگـی مشـخص می شـوند و  ایـن بـاور 

وجـود دارد كـه غلبـه یكـی از این مدل هـای سیاسـت گذاری در  

مسئله شناسـی می توانـد آسـیب زا باشـد. بـرای مثـال غلبه صرف 

مـدل دولـت مهنـدس، منجر بـه عدم توجـه به تنوعـات فرهنگی 

جامعـه شـده و  مسئله شناسـی را بـه سـمت ترویج یـک رویكرد 

خـاص در محتـوای سیاسـت ها یـا نوعـی سـبک زندگـی مرجح 

سـوق می دهـد.

سیاسـتگذاری های  آسیب شناسـی  عنـوان  بـا  دوم  متـن 

كیـد بـر فضـای رسـانه ای مجـازی(،  رسـانه ای در كشـور )بـا تأ

پرداختـه  ایـران  در  رسـانه ای  سیاسـت گذاری  چالش هـای  بـه 

اسـت. چالش هـا و تهدیداتـی كـه فناوری هـای نویـن رسـانه ای 

بـرای زندگـی ایرانیـان در پی داشـته و زمینه سـاز آن شـده اسـت 

ایـن  در  سیاسـتگذاری هایی  بـه  اقـدام  مربوطـه  مسـئوالن  تـا 

خصـوص و بـه تبـع آن مدیریـت و كنتـرل چنیـن فضایـی كنند، 

امـا در عمـل، برخـی از  سیاسـتگذاری های ناقـص و نادرسـت 

در ایـن خصوص، سـبب عدم دسـتیابی كامل به اهـداف مندرج 

در اسـناد باالدسـتی نظـام جمهـوری اسـامی ایـران، از جملـه 

سـند چشـم انداز توسـعه 1404 در حـوزه علم و دانـش و در كل 

توسـعه علمـی در كشـور گردیـده اسـت. بـه همیـن دلیـل، باید 

در سیاسـت گذاری آینده نگـر بـود؛ در آینـده رسـانه ها به شـدت 

تعاملی تـر می شـوند و بایـد در هـر دوره متناسـب بـا فضـای آن 

بـرای رسـانه ملی سیاسـت گذاری شـود. عـاوه بر ایـن، افزایش 

خصـوص  در  پژوهشـگران  توجـه  نویـن  رسـانه های  مصـرف 

رابطـه ایـن فناوری هـا بـا ابعـاد مختلـف زندگـی روزمـره را بـه 

خـود جلـب كـرده اسـت. در ایـن میـان دیدگاه هـای متضـادی 

در  رسـانه ای  نویـن  فناوری هـای  داللت هـای  خصـوص  در 

ارتبـاط بـا خانواده هـا مطـرح شـده اسـت. برخی بـر ایـن باورند 

كـه فناوری هـای نویـن رسـانه ای، همچـون اینترنـت، موبایـل، 

كامپیوتـر و... بـه عنـوان عامـل و نیرویـی منفـی مانـع روابـط 

خانوادگـی بـوده و بـا تهـی كـردن روابـط اجتماعـی، بـه انزوای 

خانواده هـا  گرفتـن  فاصلـه  و  یكدیگـر  از  خانـواده  اجتماعـی 

از جهـان بیـرون منجـر شـده اند. ایـن گـزارش یكـی  دیگـر از 

را  كشـور  در  رسـانه ای  سیاسـت گذاری  زمینـه  در  چالش هـا 

فقـدان سیاسـت گذاری رسـانه ای ویـژه زمـان بحـران می دانـد 

در  چارچوبـی  و  اصـول  تدویـن  بی تردیـد  می كنـد.  مطـرح  و 
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قالـب سیاسـت گذاری رسـانه ای ویـژه زمـان بحـران در كاهـش 

اضطـراب و تشـویش افـكار عمومـی و افزایـش اعتمـاد آنـان بـه 

رسـانه های دولتـی بسـیار تأثیرگـذار خواهد بـود كه متأسـفانه در 

ایـن خصـوص شـاهد تعلـل و نقـاط ضعـف جـدی هسـتیم.

موضـوع متـن سـوم این بخش بررسـی نیمـرخ رفتـار ایرانیان 

در فضـای مجازی اسـت. گـزارش عنـوان می كند با وجـود همه 

و...،  فیلترینـگ  و مسدودسـازی،  تحریـم خارجـی  تنگناهـای 

نتایـج بررسـی یـک میلیـون از محبوب تریـن وبگاه هـا در سـال 

گذشـته )جـوالی 2020( نشـان می دهـد كـه رتبـه صفحه هـای 

فارسـی روی وب، پنجـم اسـت. در حالـی كـه تعـداد كاربـران 

فارسـی زبـان، كسـری از یک درصـد كل كاربـران وب در جهان 

اسـت. این الگوی رفتـاری كاربـران ایرانی شـبكه های اجتماعی 

را از چهـار منظـر می تـوان بررسـی كرد:

اول ابعـاد جمعیتـی و اجتماعـی، شـامل تحـرک اجتماعـی 

جوانـان و زنـان، هرم جمعیتـی جوان، هرم تحصیلـی جمعیت با 

تمركـز بر تعداد دانشـجویان و فارغ التحصیان دانشـگاه ها. دوم 

تحـوالت فرهنگی پرشـتاب در جامعـه ایـران و در تغییراتی مانند 

سـبک زندگـی، گـذران اوقـات فراغـت و الگـوی روابط. سـوم،  

بافـت و  سـاخت انسـانی و روانـی اجتمـاع ایرانیـان و چهـارم، 

سـطح دسترسـی و بهره منـدی كاربـران زبـان فارسـی از اینترنت 

و شـبكه های اجتماعـی. كاهـش دامنـه تأثیـر و افـول هژمونـی 

شـیوهها و الگوهـای سـنتی روابـط اجتماعی یكـی از پیامدهای 

نفوذ  اشـكال مختلـف ابزارهای ارتباطـی و اطاعاتی در فرهنگ 

و مناسـبات انسـانی درون آن بـه حسـاب می آیـد. از دیگـر سـو، 

فرهنـگ نیـز همزمـان بـا تغییـرات در فنـاوری، در حـال تجربـه 

دگرگونیهـای  و  تحـول  تغییـر،  اسـت.  اجتناب ناپذیـر  تحولـی 

معنایـی و محتوایـی و كاركردی برآمده از توسـعه فضای دیجیتال 

و ظهـور نسـلهای جدید خدمـات، ابزارها و سـامانه های فناوری 

اطاعـات و گشـایش فضاهـا و فرصت ها و امكانهـای فرامدرن، 

فقـط بسـتری بـرای عرضـه خدمـات الكترونیكـی نیسـت، بلكه 

تأثیـرات و پیامدهـای آن بـر فرهنـگ، زندگـی فرهنگـی، سـبک 

زندگـی، نگرشـها، احساسـات و سـاختار ذهنـی و روانـی افـراد 

جامعـه و بـه طـور خاص نسـل جـوان به عنـوان نیـروی پرتحرک 

و فعـال اجتماعـی بـه شـمار میآید.

متـن چهـارم بـا عنـوان چهـار نسـل مخلـوق فنـاوری، بـه 

تأثیـر فناوری هـای نویـن بـر فرهنگ و سـبک زندگی نسـل جوان 

می پـردازد. ایـن گـزارش عنـوان می كنـد فناوری هـای نویـن را 

دیگـر نمی تـوان تنهـا یـک ابـزار یـا وسـیله  تسـهیل گر دانسـت؛ 

فنـاوری در دنیـای جدیـد بـه یک فرهنـگ، زبان و بسـتری تبدیل 

شـده كـه زندگـی در آن جریـان دارد. زندگـی مـا از تولـد تا مرگ 

بـا فنـاوری عجین شـده اسـت. كار و تجارت، تفریـح و فراغت، 

آمـوزش و پژوهـش و حتـی دوسـتی، عشـق و تشـكیل خانـواده 

و ازدواج و ایـن روزهـا حتـی خبرهـای سـوگ و مراسـم عزاداری 

نیـز در بسـتر فناوری هـای نوین شـكل می گیـرد. بیراهـه و گزاف 

نیسـت اگـر ادعـا كنیم گرایش هـا، نگرش هـا، نیازهـا و مطالبات 

شـكل  فناوری هـا  را  مختلـف  نسـل های  اخـاق  و  عائـق  و 

می دهنـد و  انسـان خالق فناوری، اكنون مخلوق آن شـده اسـت 

و  بـه تناسـب دوره هـای تحـول فنـاوری، ما شـاهد خلـق و تولد 

 )y( نسـل ایكرگ ،)x( چهار نسـل بی بـی بومرها، نسـل ایكـس

یـا نسـل هـزاره و نسـل زد )z( یا نسـل نت هسـتیم.

متـن پنجم بـا عنوان صنایـع فرهنگی در اقتصـاد دانش محور 

ایـران، بـه مزیت هـا و چالش هـای پیـش روی اقتصـاد  صنایـع 

كیـد می كنـد بـا وجود  فرهنگـی در ایـران می پـردازد. گـزارش تأ

ایـن مشـكات زیرسـاختی، امـكان بهبـود  وضعیـت صنایـع و 

كاالهـای فرهنگـی در ایـران وجـود دارد و صنایـع فرهنگـی در 

بعضـی زمینه هـا می تواننـد موفـق عمـل كننـد. 

بخش سوم: گفتگوهایی در باب تعامالت فرهنگ و فناوری
ایـن بخـش شـامل  دو  گفت و گـو و یـک میزگـرد اسـت كـه بـه 

آسیب شناسـی نسـبت  فرهنـگ با علم و فنـاوری در ایـران امروز 

و  علـم  سیاسـت گذاران  بـا  گفت وگـو  مبحـث  در  می پـردازد. 

فرهنـگ، حلقـه مفقـوده در ارتباط و نسـبت سـه حـوزه فرهنگ، 

علـم و فنـاوری در ایـران  امـروز فقـدان عقانیـت و خاقیـت 

از چنیـن منظـری نسـبت نظـام فرهنگـی  عنـوان شـده اسـت. 

مـا بـا دو مفهـوم عقانیـت و خاقیـت طـی دهه هـای گذشـته 

در مجمـوع رو بـه تنـزل و سـقوط بـوده اسـت. بـه همیـن دلیل، 

در مواجهـه بـا علـم و فنـاوری نویـن سـر درگـم و باتكلیفیـم و 

حتـی گاه آن را مغایـر، مخالـف و مانـع فرهنـگ تلقـی می كنیم. 

در تعییـن نسـبت جامعـه و فرهنـگ بـا زمـان، رویكـرد روشـنی 

نداریـم و نمی دانیـم بایـد  بیشـتر دغدغـه گذشـته و حفـظ آن را 

داشـت، نگـران آینـده بود یـا در قیـد زندگـی در لحظـه و اكنون. 

ناتـوان از ترسـیم مـرز و محدوده مفاهیـم و مقوالتی چـون كهنه 

و نـو، سـنتی و مـدرن، كاركـردی و بـی كاركـرد، مـورد انتظـار و 

نامنتظـر در نظـام فرهنگـی هسـتیم. بـه همیـن دلیـل نیـز گرفتار 

نوعـی اغتشـاش مفاهیـم متعـارض و متضـاد و نوعـی آنارشـی 

در  سیاسـت گذاری  امـر  وضعیتـی  .چنیـن  گشـتهایم  فرهنگـی 

زمینـه تعامـل فرهنـگ بـا علـم و فنـاوری را از جهـت  امـكان یا 
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امتنـاع در مـرز تعلیـق قـرار می دهـد.

كید شـده  در بحـث میزگـرد بـا صاحب نظـران حوزه نشـر، تأ

اسـت كـه اینترنت و فناوری هـای نوظهور مانند هـوش مصنوعی 

انفجـاری را در صنعـت نشـر رقم زده و الگوهای توسـعه و نشـر 

دانـش، كتـاب و پیـام را به طور اساسـی دگرگون كرده اسـت. این 

دگرگونـی نـه تنهـا ابـزار و روش هـا بلكه ماهیت نشـر، مشـاركت 

بین ماشـین و انسـان و ماشـین و ماشین را نیز شـامل می شود. در 

چنیـن شـرایطی خطـری كه صنعت نشـر كشـور را تهدید می كند 

عقب ماندگـی از این جریان رو به توسـعه فناوری اسـت. بنابراین 

اگـر كتـاب فقـط بـه شـكل نسـخه پرینتـی و محصـول فیزیكـی 

 جایگاه خود را از 
ً
منتشـر شـود با توسـعه نشـر الكترونیک، عما

دسـت خواهـد داد. در چنین شـرایطی  به حركـت درآوردن چرخ  

صنعـت نشـر دیجیتـال در كشـور نیازمنـد دو محـرک »محتوای 

مناسـب« و »فناوری روز« در قالب شـبكه ای حرفـه ای با تركیبی 

از تخصص هـای نـرم و سـخت برای شـتاب بخشـیدن بـه تولید 

محتـوا در محیط دیجیتال اسـت.

جمع بندی مباحث كتاب

نتیجـه  ده  آن  تدویـن  فراخـور هـدف  بـه  پایـان كتـاب،  در 

اسـت:  زیرگرفتـه  راهبـردی 

یكـم، نـوآوری فرهنگـی و هنـری، مفهومـی نیازمنـد تحقیق 

سیاسـت گذاری،  شـكل دهی  در  می توانـد  و  اسـت  مسـتمر 

برنامه ریـزی و بازسـازماندهی حـوزه فرهنگ و هنـر نقش مهمی 

نماید؛ ایفـا 

دوم، نـوآوری فرهنگـی و هنـری به تحول در بینـش كارگزاران 

فرهنگ رسـمی كشـور محتاج اسـت، به طور خاص در اسـتفاده 

از ظرفیـت بخش هـای نـوآور خـارج از دولـت و بدنـه جـوان و 

خصوصی؛ بخـش  خاق 

زیربنـای خاقیـت،  هنـری  و  فرهنگـی  بـاز  سـوم، فضـای 

نـوآوری و پویایـی فـردی و جمعـی در عرصـه فرهنـگ و هنـر 

اسـت و مراكـز نـوآور می تواننـد نقش پیشـران ایجاد ایـن فضای 

سـازنده را داشـته باشـند؛

بـه  فرهنگـی  نـوآوری  و  فرهنگـی خـاق  چهـارم، صنایـع 

زیرسـاخت اقتصـاد دانش بنیـان وابسـته اسـت و بـه تغییراتـی در 

سـاز وكارهـا، مقـررات و فضای حقوقـی و اداری كشـور نیازمند 

؛ ست ا

وسـیله   یـا  ابـزار  یـک  تنهـا  نویـن  فناوری هـای  پنجـم، 

تسـهیل گر نیسـت، بلكـه یـک فرهنـگ، زبـان و محیطـی اسـت  

دارد؛ جریـان  آن  در  اجتماعـی  و  فرهنگـی  زندگـی  كـه 

ششـم، انسـان خالق فناوری، اكنون مخلوق آن شـده اسـت 

و  بـه تناسـب دوره هـای تحـول فنـاوری، ما شـاهد خلـق و تولد 

و  عائـق  مطالبـات،  نیازهـا،  نگرش هـا،  گرایش هـا،  نسـل ها، 

اخـاق متفاوت هسـتیم؛

را  هنـر  و  فرهنـگ  مفهـوم  نویـن،  فناوری هـای  هفتـم، 

دسـتخوش تغییـر كـرده و دنیـای هنرهـای سـنتی را بـا چالـش 

اسـت؛ كـرده  مواجـه  جـدی 

هشـتم، روی آوردن بـه فنـاوری و نـوآوری بـه معنـای تـن 

دادن بـه رویكـرد و سـاز وكار فن سـاالرانه نیسـت، بلكـه انتظـار 

ایـن اسـت كـه نـوآوری در زیسـت بوم اجتماعـی و فرهنگی و در 

تركیـب فنـاوری بـا فرهنـگ و سـاختار اجتماعـی باشـد؛

نهـم، نـوآوری بـه محیـط رقابتـی شـكل می دهـد و فقـدان 

رقابـت در عرصـه فرهنـگ مانـع جـدی بر سـر راه تغییـر و بهبود 

فضـای كسـب و كار در ایـن حـوزه اسـت؛ 

نـوآوری  پـروژه  و  فنـاوری  و  فرهنـگ، علـم  تعامـل  دهـم، 

فرهنگـی نیازمنـد همگرایی تحـوالت فرهنگی، تغییـرات فناوری 

و دگرگونی هـای سـبک زندگـی اسـت. ایـن تعامـل نیـز بـه نوبـه 

بخش هـای  انسـجام  و  مطالعـات  در  اسـتمرار  محتـاج  خـود 

مرتبـط و ذی نفـع اسـت.

نقد محتوایی کتاب
چارچـوب  در  به روشـنی  فرهنـگ،  و  فنـاوری  كتـاب   .1

بـه  اول  بخـش  اسـت.  فرهنگـی طراحـی شـده  سیاسـتگذاری 

مباحـث نظـری و انتزاعـی، بخش دوم بـه مطالعـات در محدوده 

حـوزه  در  انضمامـی  مصـداق  یـک  بـه  سـوم  بخـش  و  ملـی 

فناوری هـای نشـر اختصـاص یافتـه اسـت. اینكـه چـرا موضـوع 

نسـبت فرهنـگ و فنـاوری بـه حـوزه نشـر توجـه كـرده و ارتبـاط 

ارگانیـک ایـن بخـش بـا دو بخـش پیشـین چیسـت، مبهـم بـه 

 نظـری در یک 
ً
نظـر می رسـد. فـرود ناگهانـی یـک كتـاب نسـبتا

بحـث انضمامـی ــ خیلـی انضمامی ـــ بدون آنكه نسـبت آن با 

بخش هـای پیشـین وثیـق بـه نظـر برسـد، تـوازن كتـاب را بر هم 

زده اسـت؛

2. مباحـث مربـوط بـه ارتبـاط فرهنـگ و نوآوری در سـطح 

جهانـی موضـوع جدیدی نیسـت و جهـان امروز دیری اسـت كه 

از مقدمـات آن گـذر كـرده و وارد جزئیـات و مصادیـق آن شـده 

اسـت. بـه نظر می رسـد مـا هـم بایـد زودتـر از الیه هـای نظری 

عبـور كنیـم و بیشـتر بـه مصادیـق و تحـوالت جدیـد در عرصـه 

ملـی بپردازیـم. سـرعت تحـوالت در حـوزه فنـاوری و كندی ما 
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در بخـش فرهنـگ، بـه سـوءهاضمه فرهنگـی انجامیـده و بدون 

تـوازن میـان سـرعت تغییـرات فرهنگـی بـا سـرعت تحـوالت 

روی  به هم ریختگـی  و  تشـتت  و  سـوءهاضمه  ایـن  فنـاوری، 

آرامـش و انتظـام نخواهـد دیـد؛

3. بـا توجـه بـه هـدف ناشـر و مؤلـف، قـرار بوده اسـت این 

بـرای مدیـران ارشـد  برنامـه عملـی  كتـاب، نقشـه راه و شـاید 

فرهنگـی كشـور در تنظیـم روابـط فرهنـگ و فنـاوری بـه دسـت 

از مجمـوع مقـاالت  نتایـج ده گانـه ای  نویسـنده  اگرچـه  دهـد. 

گرفتـه اسـت، امـا بهتر بود دسـت بـه مدل سـازی مـی زد و نتایج 

را بـه شـكل بنیادینـی رسـم می كـرد تـا همچـون نقشـه راه در 

اختیـار سـازمان های دولتـی و مدیـران كان فرهنگی قـرار گیرد؛

4. وجـود برخـی اغـاط امایـی و عـدم رعایـت ظرایـف 

كادمیک خوشـایند نیسـت و  ویراسـتاری در یـک كتاب جدی و آ

ناخواسـته بـر اعتبـار كتاب اثـر نامطلـوب می گذارد. از سـویی، 

برخـی بی دقتی هـا در صفحه بنـدی، تیترگـذاری و فاصله گـذاری 

كتابـی  چنیـن  شایسـته  كـه  می شـود  دیـده  پاراگراف هـا  میـان 

مثـل  معتبـری  مراكـز  كتاب هـای  اسـت  بهتـر  بلكـه  نیسـت. 

پژوهشـگاه فرهنـگ و ارتباطـات از طراحـی یكپارچـه )یونیفرم( 

برخـوردار باشـند و در ایـن طراحـی، سـادگی، علمـی بـودن و 

یكپارچگـی در نظـر گرفتـه شـود؛

5. در انتشـار كتاب هایـی ماننـد فرهنـگ و فنـاوری، ناشـر 

بایـد اطلسـی از موضوعـات فراهـم آورد، كـه با كنار هـم چیدن 

آنهـا، تمـام جنبه هـای موضـوع در چینـش بـا هـم قـرار گیرنـد 

ایـن  انجـام  بـا  تأمیـن كننـد.  را  و جامعیـت و مانعیـت كتـاب 

كار وقتـی تصمیـم بـه تتبـع و انتشـار مجموعـه مقاالتـی ماننـد 

ایـن كتـاب می گیریـم، از دوبـاره كاری و پراكندگـی جلوگیـری 

می شـود و به تدریـج پـازل مفاهیـم مرتبط بـا آن موضـوع تكمیل 

میگـردد. چـاپ ایـن نقشـه یـا اطلـس موضوعـی در هـر یک از 

آثـار منتشـره هـم بـه مخاطـب كمـک می كنـد تـا بدانـد كجای 

موضـوع قـرار دارد و چگونـه باید یـک مطلب را دنبـال كند و هم 

باعـث می شـود ناشـر بتواند به مـرور حق یـک مطلـب را ادا كند 

و بـا نقشـه راه و بـدون تشـویش بـه پژوهـش و تدویـن و انتشـار 

آثـار دسـت بزند. 
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مقدمه
كتـاب عصر مجـازی )تأملی بـر كاركردها و رویكردهـای جامعۀ 
مجازی(1، نوشـتۀ سیدرضا هاشـمی زاده )جامعه شناس ارتباطات 
و مـدرس دانشـگاه آزاد اسـامی بندرعباس و دانشـگاه هرمزگان( 
اسـامی  آزاد  دانشـگاه  )مـدرس  نسـب  انصـاری  بنیامیـن  و 
واحـد بندرعبـاس در رشـته های ارتباطـات و علـوم اجتماعـی و 
جامعه شناسـی فرهنگـی(، بـه بررسـی كاركردهـا و رویكردهـای 
جدیـد عصر ارتباطـات می پردازد. این كتاب شـامل شـش بخش 
»جامعـه مجـازی و مبانی نظـری«، »جامعه مجـازی و هویت«، 

»جامعـه مجـازی و هنـر«، » جامعـه مجـازی و گردشـگری«، 
»جامعـه مجـازی و كاربـران« و » جامعـه مجـازی و خانـواده« 
اسـت. هـر یـک از ایـن بخش ها شـامل چنـد فصل هسـتند كه 
در مجمـوع چهـارده فصـل را تشـكیل میدهند. كتـاب با هدف 
بررسـی ویژگیهـا و كاركردهـای فضـای مجازی، ابعـاد مختلف 
فـردی و اجتماعـی انسـان امـروز را در ارتبـاط با دنیـای مجازی 
میـكاود و تغییـرات حاصـل از ایـن ارتبـاط را آشـكار می سـازد. 
محـور اصلی كتاب بررسـی تغییر و تحوالت فـردی و اجتماعی 
انسـان امـروز بـر اثـر پیشـرفتهای روزافـزون دنیـای مجـازی و 

عصر مجازی: تأملی بر کارکردها و رویکردهای جامعۀ مجازی

1. هاشمی زاده، سید رضا؛ انصاری نسب، بنیامین )1396(. عصر مجازی: تأملی بر كاركردها و رویكردهای جامعۀ مجازی. تهران: تیسا، 276 ص.
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فناوریهـای مربـوط به آن اسـت؛ تغییر و تحوالتی كه بـه مفاهیم و 
مصادیق گذشـته معنایی دیگر بخشـیده اسـت. در ادامه، به ایده و 

محـور اصلـی كتـاب در قالـب هریـک از فصـول می پردازیم:

فصول موضوعی کتاب
چنانكـه گفتـه شـد، كتـاب در مجموع مشـتمل بر شـش بخش و 

چهـارده فصل اسـت. 
بخـش اول بـا عنـوان جامعـۀ مجـازی و مبانی نظری، شـامل 
چهـار فصـل اسـت. در فصـل اول بـا عنـوان فضـای مجـازی، به 
تعریـف  فضـای مجـازی و ویژگی هـا و كاربردهـای آن پرداختـه 
می شـود. طبـق تعریـف ارائه شـده در ایـن فصل، فضـای مجازی 
نامـی اسـت كـه تعـداد زیـادی از كاربردهـای امـروز فّناوری های 
جدیـد ارتباطـی را در برمی گیرد. فضای مجازی یـا اینترنت عاوه 
بـر ایجـاد ارتبـاط شـبكه ای در جهان، امـكان سـرویس دهی های 
مختلـف چون ارسـال و دریافت نامۀ الكترونیكـی، مبادلۀ تصاویر 
اتاق هـای گفت وگـوی چندنفـره،  ایجـاد  فایل هـای مختلـف،  و 
خبـری،  تارنماهـای  الكترونیكـی،  روزنامه هـای  انتشـار  امـكان 
كتاب هـای الكترونیكـی و مبـادالت الكترونیک را فراهـم می آورد 
و می توانـد ده هـا امـكان متنـوع دیگـر در حوزه هـای اقتصـادی، 
سیاسـی، و فرهنگـی ایجـاد كنـد و بـر ایـن اسـاس توانسـته بـه 
شـبكه ای مهـم و مؤثـر در ارتباطـات جهانـی تبدیـل شـود. در 
ادامـۀ این فصـل، شـبكه های اجتماعـی و ویژگی های آن بررسـی 
یـا  افـراد  از  و تحلیـل می شـود. شـبكه های اجتماعـی متشـكل 
سـازمانهایی هسـتند كه با یـک یا چند نـوع عاقۀ خـاص، بر پایۀ 
وابسـتگی هایی مثل دوسـتی، خویشـاوندی، منافع مشترک، تبادل 
مالـی، عاقـۀ خاص به یـک موضـوع، باورهای مشـترک، دانش و 

هنـر بـه هـم گـره خورده اند. 
یكـی از ویژگیهـای مهمـی كـه بـرای شـبكههای اجتماعـی 
مجـازی ذكـر می شـود، قـدرت بسـیجكنندگی آن اسـت؛ بـه این 
معنـا كـه ایـن شـبكهها می تواننـد افـراد را در یـک زمـان یـا مكان 
در محیـط واقعـی گرد هـم آورند و یا ایـن امكان را برایشـان فراهم 
كننـد كـه در محیط مجازی كمپین بسـازند. شـبكه های اجتماعی 
ماننـد  دارنـد،  گسـترده ای  اطاع رسـانی  و  خبررسـانی  قابلیـت 
رسـانه های شـهروندی و شـهروندخبرنگاران و در مواقـع متعـدد 

توانسـته اند گـوی سـبقت را از رسـانه های صنعتـی برباینـد.
فصـل دوم بـا عنـوان نظریـۀ كاركردگرایـی سـاختی، بـه تبیین 
نظریـۀ كاركردگرایـی و اصـول و انـواع آن اختصـاص دارد. ایـن 
نظریه از نظریات مهم جامعهشناسـی اسـت و یكی از اصول مهم 
آن توجـه بـه نظـم و ثبات در جامعه اسـت كه بیشـتر نظریهپردازان 

آن را در نظر داشـتهاند. گیدنز در تعریف كاركردگرایی می نویسـد: 
»دیدگاهـی نظـری بـر پایۀ این اندیشـه كـه رویدادهـای اجتماعی 
را می تـوان بـه بهتریـن وجـه برحسـب كاركردهایـی كـه انجـام 
می دهنـد، یعنـی كمكـی كـه بـه دوام و بقـای جامعـه می كننـد 
تبییـن كرد.«. كاركردگرایی شـامل مفاهیم اساسـی چـون: كاركرد، 
تعـادل، نظـم، سـاخت، ضـرورت كاركـردی، تكامـل اجتماعی، 
سـطوح سـاختی، محیـط، ارزش هـا، نظـارت، كنترل، انسـجام، 
و...  خاص گرایـی  نظام هـا،  سـایبرنتیكی  روابـط  انطباق پذیـری، 

. ست ا
در ادامـۀ فصـل و در چهارچوب مباحث مربـوط به فناوریهای 
نوین به نظریۀ رسـانههای نوین، نظریۀ وابسـتگی، نظریۀ نوسـازی 
و نظریـۀ جامعۀ شـبكهای پرداخته می شـود. در بخش رسـانههای 
نویـن، بـه انواع رسـانههای نویـن و ویژگیهای آنها توجه می شـود. 
رسـانه های ارتبـاط میـان فـردی، رسـانههای بازیهـای تعاملـی، 
رسـانههای جسـتجوگر اطاعات و رسـانههای مشـاركتی از انواع 
ایـن رسـانهها بـه شـمار میآینـد؛ هرچنـد كـه تنـوع طبقه بنـدی و 
تغییـر  در  مـدام  طبیعـت  و  نویـن«  »رسـانه های  در  گروه بنـدی 
آن هـا، محدودیـت واضحـی را بـر شـكل گیری یک نظریـه دربارۀ 

»پیامدهـای« آن هـا اعمـال می كند. 
نظریـۀ وابسـتگی مخاطبـان، روابـط بیـن رسـانه ها، جامعـه 
و مخاطبـان را مـورد توجـه قـرار می دهـد و بـا اشـاره بـه نیازهـای 
مخاطـب از جملـه داشـتِن اطاعـات از رویدادهـای پیرامـون از 
یـک سـو و نیز ندانسـتن و گریز از واقعیت ها از سـوی دیگـر، او را 
عنصـری منفعـل و وابسـته به رسـانه ها فـرض می كند. ایـن نظریه 
حاكـی از آن اسـت كـه افـراد وابسـتگی های متفاوتی به رسـانه ها 
دارند و این وابسـتگی ها از شـخصی به شـخص دیگر، از گروهی 
بـه گـروه دیگـر و از فرهنگـی بـه فرهنـگ دیگـر متفـاوت اسـت. 
می تـوان گفـت در شـرایط تغییـر و تضـاد اجتماعـی، وابسـتگی 
مـردم بـه منابـع اطاعـات رسـانه ای افزایـش می یابد. هـر چقدر 
وابسـتگی بـه رسـانه ها در ارتبـاط بـا یـک پیام ویژه بیشـتر باشـد، 
ایـن احتمـال كـه پیـام بتوانـد شـناخت ها، احساسـات و رفتـار 

مخاطبـان را تغییـر دهد، بیشـتر اسـت.
می شـود.  پرداختـه  نوسـازی  نظریـۀ  بـه  فصـل  ادامـۀ  در 
نوسـازی معـادل فرایندی بـرای دگرگونـی جامعه بهكار مـی رود و 
 بـه ابعـادی چـون تفكیک 

ً
جامعه شناسـان در تعریـف آن معمـوال

و تمایـز اجتماعـی نقش هـا و دگرگونـی در كنش ها و غالب شـدن 
كنش هـای عقانـی و منطقـی در بیـن افـراد جامعـه توجـه دارند. 
نوسـازی، فراینـدی مرحلـه به مرحلـه و تجانسـآفرین اسـت. این 
فراینـد روبـه پیشـرفت، تدریجـی و بازگشـتناپذیر اسـت؛ بـه ایـن 
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معنـا كـه كشـورهای جهـان سـوم، همیـن كـه در تماس بـا غرب 
نوسـازی  بـه سـمت  از حركـت  نمی تواننـد  قـرار گیرنـد، دیگـر 

كنند.  اجتنـاب 
نظریـۀ جامعـۀ شـبكهای نیـز، به ایـن موضـوع می پـردازد كه 
از میـان ایـن مدرنیتـۀ تشـدیدیافته و رونـد جهانی شـدن كـه چنـد 
دهه اسـت در حـال رخ نمایاندن اسـت، جامعۀ شـبكه ای در حال 
ظهـور اسـت. در جامعـۀ شـبكه ای پیـش رو، افـراد و جوامـع در 
درون قالب هـای تـازه، هویت هـای تـازه ای می گیرنـد و در ایـن 
میـان، تعریف هـای تازه ای از انسـان عرضه می شـود و درعین حال 
خـود این شـبكه تحـت تأثیر قـوای محّركـۀ داخلی، دسـت خوش 
تغییـرات دائمـی و در نتیجـه، ایجـاد الگوهـای جدیـد زیسـت و 
حیـات در نقـاط مختلـف می شـود. در ایـن جامعۀ نو كـه در حال 
رخ نمـودن اسـت، شـاهد دگرگونی سـاختاری در تولیـد، قدرت و 
نیـز روابـط اجتماعـی هسـتیم. ایـن دگرگونی ها بـه تغییـر بنیادین 
مشـابهی در شـكل های اجتماعی مـكان و زمـان، و ظهور فرهنگ 

جدیـد منجر می شـود. 
فصل سـوم با عنـوان فرهنگ در جامعۀ شـبكهای، به تحوالت 
فرهنگـی در جامعـۀ نوظهور می پردازد و در راسـتای این بررسـی، 
نظریـۀ عقانیـت ماكـس وبـر و نظریـۀ هویـت گیدنـز مطـرح 
میگـردد. ایـن بررسـی نشـان می دهـد كـه در جامعـۀ نوظهـور، 
قلمـرو فرهنگـی دسـت خوش تحـوالت شـگرفی می شـود و در 
ایـن قلمـرو، الگوهـای مشـابه شبكه ای شـدن، انعطاف پذیـری و 
ارتباطـات نمادیـن زودگذر، بر محور یک نظام منسـجم رسـانه ای 

الكترونیكـی و به طـور مشـخص اینترنـت، بـه وجـود می آیـد.
 بـه شـكلی منفعانـه هویـت 

ً
در جوامـع سـنتی فـرد معمـوال

می یابـد، ایـن انفعـال تـا انـدازۀ زیـادی از محـدود و اندک بـودن 
منابع هویت سـاز ناشـی می شـود. امـا فراینـد تجـدد )مدرنیته( با 
فضامندكـردن زندگـی اجتماعـی زمینـۀ رهایـی فـرد از دایـرۀ تنگ 

نهادهـا و عوامـل سـنتی هویت سـازی را فراهـم مـی آورد.
فصل چهـارم كتاب با عنوان پارادایم دو جهانیشـدنها، نگاهی 
را مطـرح می كنـد كـه در درجـۀ اول بـه تبییـن و تمایـز دو جهـان 
مـوازی و درعین حـال مرتبـط می پـردازد و آنگاه جهانی شـدن های 
متكثـری را در درون ایـن دو جهـان مـورد توجـه قـرار می دهـد. 
همانگونـه كـه نویسـندگان كتـاب اشـاره میكنند، مهم تریـن تغییر 
جهـان معاصر، رقابتی شـدن جهان واقعی و جهان مجازی اسـت. 
جهـان اول بـا ویژگی هایـی چون جغرافیاداشـتن، از نظام سیاسـی 
طبیعی صنعتی بـودن،  برخورداربـودن،  دولت ملـت  مبتنـی  بـر 
محسـوس بودن و معطـوف بـه احسـاس قدیمی تربـودن از جهـان 
مثـل  ویژگی هایـی  بـا  نیـز  دوم  جهـان  می شـود؛  متمایـز  دوم 

محدودنبـودن  محـض،  صنعتی بـودن  فرازمان بـودن،  مكانـی، 
از  برخورداربـودن  دولت ملت هـا،  بـر  متكـی  مدنـی  قوانیـن  بـه 
دردسـترس بودن  پسـامدرن،  و  تغییرشـكل یافته  معرفت شناسـی 
همزمـان، روی فضـا بـودن و برخـورداری از فضاهـای فرهنگـی، 
اعتقادی، اقتصادی و سیاسـی جدید. این دو جهان در بسـیاری از 
مـوارد تبدیـل به دوقلوهای به هم چسـبیده خواهند شـد كـه تعامل 
فـردی و اجتماعی در قلمروهای بسـیار، بسـتگی بـه »تعامل های 
به هم چسـبیده«  »دوجهانی شـدن های  بـا  مـا  و  دارد  دوجهانـی« 
روبـه رو هسـتیم. فهـم دقیق تغییـرات آیندۀ جهـان، نیازمنـد توجه 

جـدی بـه وجـود ایـن دو جهـان موازی اسـت.
ظهـور جهـان دوم )جهـان مجـازی(، معلـول تحـول عظیـم 
فناورانـه اسـت كـه مفهـوم زمـان و مـكان را عـوض كرده اسـت و 
یـک »ارتبـاط همزمـان« را فراهـم آورده اسـت. ایـن رونـد، ثبات 
و تمایزهـای هویتـی را درون تكثرهـا و تغییرهـا گـم خواهـد كرد. 
مفهـوم دوری و نزدیكـی و اینجـا و آنجـا در پرتـو آن از بیـن رفتـه 
اسـت. ایـن رونـد حتـی مفهـوم ایـن فرهنـگ و آن فرهنـگ و این 
هویـت و آن هویـت را نیـز در الیه هـای گسـترده تری متأثر خواهد 
كـرد. بـه عبارتـی می تـوان گفـت جغرافیـای فرهنگـی و هویتـی 
آینـده بر محـور جغرافیای سیاسـی و زمینـی جهان واقعی ترسـیم 

شـد. نخواهد 
ایـن فضـای جدیـد روندهایـی را بـه وجـود آورده اسـت كـه 
ماشـین جزئـی از زندگی روزمرۀ انسـان شـده اسـت، بـه نوعی كه 
فـرد در بسـیاری از تعامـات خود در زندگی روزمره، بین انسـان و 
ماشـین تفاوتی قائل نمی شـود. تكثر گسـتردۀ دوجهانی شـدن ها و 
فرایندهـای بومی جهانی در درجۀ اول »كلیـت« فرهنگی را تبدیل 
 
ً
بـه یـک تجزیـۀ فرهنگـی كـرده اسـت. مـا در جهـان آینـده لزوما
بـا »یـک هویـت فـردی و اجتماعـی« روبـه رو نیسـتم، بلكـه فرد 

واحـد، مـكان اسـتقرار دو یـا چند هویت شـده اسـت.
بخـش دوم، بـا عنـوان جامعۀ مجـازی و هویـت، فصل پنجم 

و ششـم كتـاب را دربرمی گیرد: 
فصـل پنجـم بـا عنـوان تلفـن همـراه هوشـمند و ایدئولـوژی 
روزمـرۀ زندگـی مـدرن، برپایۀ نظریـۀ ایدئولوژی مصـرف بودریار 
بـه تلفـن همـراه و هویـت اجتماعـی پرداخته اسـت. تلفـن همراه 
مهم تریـن فّنـاوری فردی اسـت كه ضمـن ایجاد »خلوت مسـتقل 
فـردی« رابطـۀ اجتماعـی فـرد را در یـک بسـتر شـبكه ای معنـادار 
كـرده اسـت و می تـوان از آن تعبیـر بـه »فّنـاوری همه رسـانه ای 
فـردی« كـرد. تلفن همـراه موجب شـده كـه ارتباطـات میان فردی 
مكان گریـز شـود، ارتباطـی كـه تـا قبـل از تلفن همـراه وابسـته به 
مـكان مشـخصی بـود بـا ایـن فّنـاوری از مـرز مـكان و جغرافیـا 
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ارتباطـات  بـه  مكان به مـكان  ارتباطـات  و  اسـت  شـده  خـارج 
فردبه فـرد تغییـر ماهیت داده انـد. در اصل نظـام ارتباطی فردمحور 
جایگزیـن نظـام ارتباطـی مكان محـور شـده اسـت. فّناوری هـای 
اطاعـات و ارتباطـی به طـور كلـی و تلفـن همراه به طـور خاص، 
بـه فّنـاوری جوانـان تبدیـل شـده اسـت. جوانـان مصرف كنندگان 
عمـدۀ فّنـاوری تلفـن همـراه هسـتند و اغلـب به عنوان پیشـگامان 

اقتبـاس و تكامـل آن محسـوب می شـوند.
ایـن  بـه  بودریـار  منظـر  از  مصـرف«  »ایدئولـوژی  مفهـوم 
معناسـت كه هویـت جوانان تحت تأثیـر كاربرد رسـانه ها، به ویژه 
رسـانه های ارتباطـی هماننـد تلفن همـراه قـرار دارد. ایـن مفهوم، 
هویـت جوانـان را به مثابـه امـری ایدئولوژیـک كـه لحظه به لحظه 
تسـهیل  باعـث  تلفـن همـراه،  نشـان می دهـد.  تغییـر می یابـد، 
بازتولیـد هویـت دلخـواه در بیـن گروه هـای اجتماعـی و به ویـژه 
گروه همسـاالن شـده اسـت. همچنین ارتباطـات موبایلی به یک 
وسـیلۀ مهـم برای تعریف حوزۀ شـخصی افراد تبدیل شـده اسـت 

و امـكان خوداظهـاری هویتـی دلخـواه را فراهم مـی آورد. 
فصـل ششـم بازتولید هویت زنـان در شـبكه های اجتماعی را 
مورد بررسـی قرار می دهد. اساسـیترین و كلیدیترین مفهوم مطرح 
شـده در ایـن كتـاب، مفهوم هویـت و ارتباط آن با فضـای مجازی 
اسـت. نویسـندگان كتاب معتقدنـد كه هویت های جدیـدی كه با 
 هویت هـای مجازی 

ً
تعامـل اینترنتـی شـكل می گیرند اصطاحـا

نامیـده می شـوند؛ بنابرایـن یكـی از مهم تریـن مباحـث، بررسـی 
نقـش و تأثیـر شـبكۀ اجتماعی بـر بازتولید هویت زنان اسـت. 

تغییـرات نظـام ارتباطـی و ظهـور رسـانه های نویـن، مركـز 
تعامـات تـازه  و زمینـۀ دگرگونی ارزش هـا و  بازتعریـف هویت را 
به ویـژه در جامعـۀ بسـتۀ سـنتی بـرای زنـان ایجـاد كـرده و از تأثیر 
كانال هـای سـنتی هویت یابی كاسـته اسـت. می توان ادعـا كرد كه 
میـان اسـتفاده از امكانات جامعۀ اطاعاتـی و هویت زنان، ارتباط 
وجـود دارد؛ بدیـن معنـی كـه بـا ظهـور و گسـترش فّناوری هـای 
اطاعاتـی و ارتباطاتـی، به ویـژه شـبكه های اجتماعـی، هویـت و 
 پایدار 

ً
معنا و مبنای آن دچار تغییر شـده اسـت و از پدیده ای نسـبتا

و منسـجم به پدیده ای متغیر و سـیال و چندپاره تبدیل شـده است. 
اینترنـت و فضـای وب یكـی از مؤلفه هـای اصلـی شـكل گیری و 
بازنمایـی هویـت زنـان در جوامـع نویـن اسـت و اینكـه شـاید به 
نوعـی ایـن رسـانۀ ارتباطـی جدید، فرصـت حضوری دیگـر برای 
زنـان فراهـم آورده كـه از طریـق آن بتواننـد اسـتعدادها، مهارت ها 
و دیدگاه هـای خـود را بـه جامعـۀ انسـانی عرضـه كننـد و تصـور 
جدیـدی از هویـت جنسـیتی خـود نشـان دهنـد كـه ایـن امـر از 

منظر جامعه شـناختی بسـیار اهمیـت دارد.

رشـد فّناوری هـای نویـن ارتباطی از یک سـو موجب تسـهیل 
بـه  دسترسـی  و  جغرافیایـی  موانـع  ازمیان برداشـتن  ارتباطـات، 
اطاعـات شـده و از دیگـر سـو آسـیب هایی را در روابـط انسـانی 
موجب شـده اسـت. به نظر می رسـد گسـترش ارتباطـات مجازی 
در مجمـوع، باعـث كاهـش ارتباطـات انسـانی و انزواگرایـی در 
جوامـع نویـن گـردد كـه زنـان نیـز به عنـوان یـک گـروه از كاربران 

ایـن فّناوری هـا از آن مسـتثنا نیسـتند.
بخـش سـوم، جامعـۀ مجـازی و هنـر نـام دارد كـه دو فصـل 

هفتـم و هشـتم را شـامل می شـود: 
فصـل هفتـم به بررسـی شـكل گیری هنـر در فضـای مجازی 
می پـردازد. در ایـن بررسـی بـه ویژگیهـای هنـر مجـازی پرداختـه 
می شـود. مهمتریـن ویژگیهایـی كه هنر مجـازی از آنهـا برخوردار 
اسـت، عبارتنـد از: زبانی جهانـی و قابل فهم برای همۀ انسـان ها، 
و  تعامـل  تنـوع،  و  تكثـر  آنیتـر،  و  سـریعتر  پسـآیند  و  بازخـورد 
برهمكنشـی، چندرسـانگی. سـیالیت و خاقیـت نیز، بـا تاروپود 
چندرسـانگی هنـر مجـازی درهـم تنیـده و خلـق هرگونـه ایده ای 
را بـر پایـۀ ذات هنـری )لـذت و زیبایـی( قابـل دسـترس كـرده 
اسـت. گسـتردگی دسترسـی و كاربـری از فضـای مجـازی، آثـار 
و آفریده هـای هنـر مجـازی را از چهارچوبه هـای زمـان و مـكان 
رهانیـده و این گونـه قیـد و بندهـا را از پای آن ها گسسـته اسـت؛ از 
ایـن رو، هنـر مجـازی بـا زبانـی بین المللـی و همه گیـر آوازه یافته 

كـه می توانـد مخاطبانـی را از هرجـای دنیـا جـذب كنـد.
سـهولت تولیـد، ارائـه، توزیـع و مصـرف دسـتاوردهای هنـر 
مجـازی هـر روز روندی صعودی می گیـرد و مجموعـه ای از ابزار 
فناورانـه شـامل دسـتگاه ها و سیسـتم ها، برنامه هـا و نرم افزارهـا از 
امكانـات موجـود در آن را شـامل می شـود كه مسـیر آفرینش های 
هنـری را هموارتـر كـرده و همچنین دسترسـی به آن را نیز میسـرتر 

می سـازد.
مختصـات  و  ویژگی هـا  همـۀ  علی رغـم  مجـازی  هنـر 
همگن شـده با سـاحت دوران كنونی و عصر پسـا وبی، در معرض 
آفت هـا و آسـیب های تأمل برانگیـزی هـم هسـت ماننـد ترویـج 
ساختارشـكنی  و  هنجارگریـزی  عوام گرایـی،  و  سـطحی نگری 

انبوه زدگـی.  و  تجاری شـدن  مخـرب، 
فصـل هشـتم بـا عنـوان عقانیـت مـدرن و فضای مجـازی، 
بـه سـینما به عنـوان رسـانۀ ارتبـاط جمعـی و همچنیـن نهـادی 
اجتماعـی می پردازد و بـا نگاهی به فیلـم » او« )محصول 2013، 
بـه نویسـندگی و كارگردانی اسـپایک جونز( نقش فضـای مجازی 
را در زندگـی مـدرن بررسـی و چالـش بیـن عقانیـت و فضـای 

مجـازی را در زندگـی امـروزی تببیـن می كنـد.
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در ایـن فصـل، رابطـه و تعامـل میان افـراد و جامعۀ مـدرن، با 
اسـتفاده از نظریـۀ عقانیـت و كنش هـای اجتماعـی ماكـس وبـر 
و بـا اسـتفاده از رویكـرد بازتـاب در جامعه شناسـی هنر، بررسـی 
می شـود. یكـی از مهم تریـن ایده هـای وبر دربارۀ كنـش اجتماعی 
ایـن اسـت كـه رفتـار بشـر در مسـیر تاریـخ به طـور فزاینـده ای به 
عقانیـت صـوری گراییـده اسـت. ایـن نـوع عقانیت بـه معنای 
انطبـاق دقیق، طراحی شـده و سـنجیدۀ اهـداف و ابـزار بر یكدیگر 
اسـت. در كنـش مبتنـی  بـر عقانیـت صـوری، افـراد ابـزاری را 
 
ً
شناسـایی و از آن هـا اسـتفاده می كننـد كه بـاور دارند آنـان را یقینا

به هـدف دلخـواه می رسـاند.
در واقـع آنچه در ابتدا وسـیله ای برای رسـیدن به هدف اسـت 
خـود بـه یـک هـدف غایـی تبدیـل می شـود. ایـن معكوس شـدن 
نهادهـا  و  مؤسسـه ها  اسـت.  مـدرن  جوامـع  تمامـی  مشـخصۀ 
آنچنـان عقانـی شـده اند كـه سـاختارهایی كـه در ابتدا به دسـت 
انسـان سـاخته شـده بـود، اكنـون ماننـد قفـس آهنیـن او را احاطه 
كرده انـد؛ بنابرایـن آدمی در جهـان مدرنی كه محصـول عقانیت 
 از كنتـرل وی 

ً
اوسـت بایـد بـا سـاخته هایی كنـار بیایـد كـه عمـا

خـارج هسـتند؛ درنهایت، انسـان محصور در مدرنیته ای می شـود 
كـه بـرای رفاه خـود تولیـد كرده اسـت.

بخـش چهـارم، جامعـۀ مجـازی و گردشـگری، فصـل نهم و 
دهـم كتـاب را در بـر دارد:

فصـل نهـم بـه بررسـی جایـگاه رسـانه های نویـن در معرفی 
گردشـگر،  جـذب  و  هرمـزگان  دریایـی  آیین هـای  و  هنرهـا 
می پـردازد. از آنجایـی كـه صنعـت گردشـگری نمـودی از هویت 
فرهنگـی و منبع مهم كسـب درآمد برای كشـورها اسـت، توسـعۀ 
آن در دنیـای مجـازی امـروز اهمیـت ویژهـای مییابـد. دنیـای 
ارتباطـی پـس از همه گیرشـدن »وب« به عنـوان بسـتر ایجادگـر 
 دگرگون شـده و جماعت های 

ً
عرصه هـای نـورس ارتباطات كامـا

آناینی پدیدار شـده اسـت كـه بیش از همـه كاركردهای اجتماعی 
و همگـرا دارنـد. ایـن عرصـۀ جدیـد، سـاحت نوگشـوده ای بـرای 
بسـط ارزش ها و اشـاعۀ فرهنگ و آداب محلی نیز تلقی می شـود. 
كاربرشـهروندان بـدون واسـطه و دخالـت دسـتگاه های رسـمی، 
امـكان آن را یافته انـد كـه بـا ثبـت و ضبـط هـر رویـدادی در هـر 
گوشـه از جهان و با نشـر آسـان و مسـتقیم محتوای تولیدشده شان 
در اندک زمانـی، مخاطبـان و مصرف كننـدگان خـود را بیابنـد و از 
رهگـذر همیـن ارتباط دوسـویه بـه بازتابدهـی عناصـر فرهنگی و 

اجتماعـی و... مـورد توجـه و عاقـۀ خویـش بپردازند.
بـه جنـوب كشـور  را  كـه گردشـگران  انگیزه هایـی  از  یكـی 
می كشـاند، وجـود جاذبه های هنـری و آیینی در هرمـزگان، به ویژه 

شـهرهای قدیمـی اسـت. حـوزۀ گردشـگری آیینـی نیـز متأثـر از 
شـرایط رسـانه ای نوین بوده اسـت. بسـیاری از عاقه مندان میراث 
فرهنگـی و مرّوجـان گردشـگری اجتماعـی با ایجـاد صفحاتی در 
شـبكه های اجتماعـی، مخاطبان را بـا حوزۀ فرهنگـی منطقۀ خود 
آشـنا كرده انـد. می تـوان گفت رسـانه های نویـن، راه دسترسـی به 
اطاعـات نـو و تـازه را بسـیار كم هزینـه و سـاده تر سـاخت هاند.

فصل دهم به بررسـی نقش اسـتفاده از هنر مجازی در تبلیغات 
اینترنتـی،  تبلیغـات  از  منظـور  می پـردازد.  گردشـگران  جـذب  و 
نمایـش دادن نام هـا و عایـم تجـاری، شـعارها و تصاویـر تبلیغاتی 
در سـایت های پـر بیننـدۀ اینترنـت اسـت، بـه نحـوی كه بـه تحقق 
اهـداف عمومـی تبلیغـات كمک كنـد و كاربـران )مخاطبـان( را به 
سـایت مـورد نظـر آگهی دهنـده هدایـت كنـد. اسـتفاده از اینترنت 
از:  عبارتنـد  آن هـا  مهم تریـن  كـه  دارد  ویژگی هایـی  تبلیغـات  در 
اطاع رسـانی دقیـق و كامل به مخاطبـان، هزینۀ كم، گسـترده بودن 
محـدودۀ جغرافیایـی، نظـارت دقیـق و ارزیابـی، قابلیـت تعامـل 
بـا مخاطبـان، ایجـاد پیونـد مسـتقیم بـه سـایت اصلـی و افزایـش 
تعامـات تجـاری، توانایـی هدف گیری ایسـتا و پویایی مشـتریان، 
ارسـال، نگهـداری و به روزرسـانی آسـان و كاهـش فراینـد تهیـه و 
اجـرای تبلیغـات، و نیـز طراحـی پیام بـه شـكل دلخـواه و جذاب. 
فعـاالن گردشـگری كشـور مـا نیـز بـا درک و شـناخت كامل 
و جامـع از سـرمایه های فرهنگـی و هنـری كشـور، رخدادهـا و 
رویدادهـای مـورد عاقۀ گردشـگران هنـری و فرهنگـی و بازنمود 
مخاطبـان  تـا  كننـد  تـاش  مجـازی  سـپهر  در  آن  از  شـمایی 
جهانـی خـود را در جای جـای جهـان جسـت وجو كننـد. تمركـز 
تبلیغـات بـر آثـار هنـری، خالقـان آن هـا، مكان هـای تولیـد و یـا 
شناسـاندن رویدادهـای هنـری و وقایـع مرتبـط بـه آن، می توانـد 
بـر برجسته سـازی هویـت هنـری و فرهنگی مـردم ایـران در منظر 
گردشـگران مؤثـر افتـد و از همه مهم تر بـه رونـق و رواج بازارهای 

تازه یابـی در ایـن حـوزه بینجامـد.
بخـش پنجم، جامعـۀ مجـازی و كاربران، دو فصـل یازدهم و 

دوازدهم را شـامل می شـود:
فصـل یازدهـم بـه بررسـی نقـش فضـای مجـازی بـر رونـد 
جامعه پذیـری كاربـران فضـای مجـازی در شـهر بندرعبـاس بـا 
رویكـردی منطبـق بـا رهیافت هـای جامعه شـناختی و مطالعـات 
نویـن در حـوزۀ رسـانه های جمعـی می پـردازد. جامعه پذیـری در 
یـک تعریف، فرایند مسـتمر یادگیری اسـت كه به موجـب آن افراد 
ضمن آشناشـدن با نظـام از طریق كسـب اطاعـات و تجربیات، 
بـه وظایـف، حقـوق و نقش هـای خویـش، به ویـژه وظایـف در 
جامعـه، پـی می برند. در ایـن فرایند ارزش ها، هنجارهـا، اعتقادها 
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و آداب و رسـوم از نسـلی بـه نسـل دیگـر انتقـال می یابـد و امكان 
دارد در جریـان ایـن انتقـال تغییـرات یـا تعدیل هایـی نیـز صورت 
پذیـرد. رونـد جامعه پذیری و تعمیـق آموزه های اجتماعـی در بین 
افـراد در یـک جامعه بـا ورود رسـانه های جدید، به ویـژه اینترنت، 
دسـت خوش تغییـرات زیـادی شـده اسـت. گسـترش رسـانه های 
جهانی موجب شـده است شـكل گیری نظام شـخصیتی و هویت 
افـراد تحـت تأثیر درون شـده ای متعـدد و گاه متعارض قـرار گیرد.
در ادامـۀ ایـن فصل بـه عوامـل و كارگـزاران جامعه پذیـری در 
جامعـه پرداختـه می شـود كـه مهمتریـن آنهـا خانـواده، مدرسـه 
و رسـانه )فضـای مجازی( اسـت. بررسـی ارتبـاط میان اسـتفادۀ 
مـردم از ابزارهـای فضـای مجـازی و رونـد جامعه پذیـری آن هـا 
آمـاری  یافته هـای  اسـت.  كتـاب  از  فصـل  ایـن  اصلـی  هـدف 
به دسـت آمده در ایـن پژوهـش نشـان می دهـد اسـتفاده از فضـای 
مجـازی در جامعۀ ما باعث تضعیف هویـت اجتماعی و فرهنگی 
كاربـر می شـود. آزمـون آمـاری استفاده شـده بـا توجه بـه اطمینان 
بـاال نشـان می دهـد كـه اسـتفاده از فضـای مجـازی و ابزارهـای 
آن هـا در بیـن كاربـران بندرعباسـی، باعـث كاهـش نمـرۀ هویت 
فرهنگـی و اجتماعـی آن ها شـده اسـت. یافته ها نشـان می دهد كه 
نگـرش بـه هویت اجتماعـی و فرهنگی افـراد كه شـامل نگرش به 
حجـاب، روابـط بیـن زن و مـرد، افتخار بـه پیشـینۀ ایرانی، كمک 
بـه محرومان و مسـتمندان به عنـوان یـک ارزش اجتماعی، رعایت 
موازیـن اخاقـی و شـرعی در ارتباطـات اجتماعی به عنـوان یكی 
از مهم تریـن هنجارهـای جامعـه، در نتیجـۀ اسـتفاده از ابزارهـای 

فضـای مجـازی كمرنگ تـر و منفی تـر شـده اسـت.
رونـد  جدیـد  رسـانه های  كـه  گفـت  بایـد  به طوركلـی 
جامعه پذیـری افـراد را در جامعـه كنـد می كننـد و خـود بـا توجـه 
بـه راهبردهایـی كـه دارنـد در كاربرانشـان ارزش هـا و هنجارهـای 
گروهـی و اجتماعـی جدیـدی به وجـود می آورنـد. پـس می تـوان 
و  ابزارهـا  به دسـت آمده،  پژوهـش  ایـن  در  آنچـه  بـر  تكیـه  بـا 
مجـاری فضـای مجـازی را مانعـی مهـم در دورۀ كنونـی بـر سـر 
ارزش هـای  و  اصـول  طبـق  كاربـران،  واقعـی  جامعه پذیـری  راه 

كـرد. قلمـداد  جامعـه،  آن  در  پذیرفته شـده  اجتماعـی 
در فصـل دوازدهـم به بررسـی جایگاه و نقـش فضای مجازی 
پرداختـه شـده  توان یابـان  توانمندسـازی  و  كارآفرینـی  تولیـد  در 
اسـت. چنانكـه پیـش از ایـن نیـز اشـاره شـد، فضـای مجـازی 
دامنـۀ پر وسـعتی از سـایت ها، وباگ هـا، شـبكه های اجتماعی، 
صفحـات اینترنتـی و... اسـت كه به همـگان و از جملـه توان یابان 
یـاری می رسـاند تـا در ایـن عرصـه حضـور پررنـگ و اثرگـذاری 
داشـته باشـند. توان یابـان بـا رده هـای معلولیت هـای مختلـف در 

فضـای مجازی این قـدرت و امكان را خواهند یافـت تا مهارت ها 
و ارزش هـای فـردی خـود را بركنـار از نقـص جسـمی خویـش به 
نمایـش بگذارنـد. فضـای مجـازی ایـن امـكان را برای آنـان پدید 
آورده كـه بی هزینـه و دغدغـه بـا راه انـدازی صفحـات اجتماعی، 
وباگ هـا و... از پـس نمایاندن خـود به دیگران بـه راحتی برآیند. 
همچنیـن آنـان می توانـد بـا ایجـاد یـک وبـاگ، خدمـات قابـل 
فـروش خـود را در تمامـی عرصه هـای فنـی، هنـری، اجتماعـی، 
بـا مشـتریان و  به طـور بی واسـطه  تولیـدی و... معرفـی كننـد و 
خریـداران این گونـه خدمات وارد مذاكـرۀ رو در رو شـوند بی آنكه 
متحمـل هزینه هـای زمانـی و رفت وآمـدی دسـت وپاگیر شـوند.

در ایـن زمینـه، نرمافزارهای گوناگونـی نیز ماننـد نرم افزارهای 
صفحه خـوان )به ویـژه در اینترنـت( و نرم افزارهـای خوانـدن متون 
بینایـی تهیه شـده اسـت كه بهرهگیـری از نوشـتههای مجـازی را 

بـرای نابینایـان امكانپذیـر می كند. 
در ادامـۀ فصـل، نویسـندگان كتاب ضمن اشـاره بـه وضعیت 
كنونـی اسـتفادۀ توان یابـان از امكانـات حـوزۀ فضـای مجـازی، 
پیشـنهادهایی را نیـز ارائه میدهند؛ از جمله: ارتقای سـواد مجازی 
و دیجیتالـی توان خواهـان، ایجـاد صفحـات ویـژه و مشـخص در 
شـبكه های اجتماعی، اسـتفاده از ظرفیت رسـانه های مـدرن برای 
معرفـی توانایی هـا، شناسـایی و معرفـی نرم افزارهـا و ابزارک هـای 

مفیـد در ایـن زمینه.
نیـز  خانـواده  و  مجـازی  جامعـۀ  عنـوان  بـا  ششـم  بخـش 

بـردارد: در  را  چهاردهـم  و  سـیزدهم  فصل هـای 
فصـل سـیزدهم بـه بررسـی سـاختار اعتیاد بـه پیام  رسـانه ای 
همـراه و تأثیـر آن بر روابـط درون خانـواده می پردازد. نویسـندگان 
كتـاب معتقدنـد ضرورت بازشـكافی ابعـاد گوناگـون و پیامدهای 
اعتیـاد ارتباطی، موضوعی اسـت كه در فضاهـای نوپدید ارتباطی 
قابـل توجـه خواهـد بـود و ایـن بخـش از كتـاب نیـز همیـن مهم 
را از منظـر نـگاه بـه عـوارض و آفت هـای اعتیـاد بـه پیام رسـان ها 
در روابـط درون خانـواده بررسـی كرده اسـت. در ابتـدای فصل به 
مهمتریـن ویژگی هـای پیام رسـان ها در فرهنـگ ارتبـاط شـفاهی 
اشـاره می شـود كـه عبارتنـد از: برخـورداری پیـام از ویژگیهـای 
ادبیـات شـفاهی ، داشـتن مشـروعیت جمعـی، پایـداری بیشـتر، 
تولید و انتشـار آن توسـط مـردم، قابلیت پخش گسـترده. همچنین 
بـه ویژگیهـای ادبـی پیامهـا اشـاره می شـود كـه بـه طـور عمـده 
طنزآمیـز، موجـز، محـاوره ای و كنایهآمیز هسـتند. از ویژگی هایی 
ارتباطی پیامرسـانها نیز، سـرعت بـاال، ناهمزمانـی ارتباط گوینده 
و مخاطـب، ارتبـاط كوتـاه، قابلیـت فرسـتادن همزمان بـرای همۀ 
افـراد، ارزان بـودن، نوشـتار تصویـری و قابلیـت ذخیره سـازی آنها 
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بـرای مـدت طوالنـی ذكر می شـود كـه ایـن ویژگی هـا از آنها یک 
ابـزار ارتباطی متمایز سـاخته اسـت.

سیسـتم پیام رسـان ها، برعكـس تلفن ثابـت، شـرایط تطبیقی 
خوبی با زندگی ماشـینی امروز دارد. بـدون آنكه در زندگی روزمرۀ 
افـراد دسـت وپاگیر باشـد در هرحـال و همه جـا بویژه بـا توجه به 
ارائـه اینترنـت از طریـق اپراتورهـای ارتباطی قابل اسـتفاده اسـت 
و ازایـن رو مداخلـه ای در رونـد عـادی روزمرگـی كاربـران ایجـاد 
نمی كنـد. در ادامه فصل به دالیل فراگیرشـدن پیام رسـان ها اشـاره 
می شـود كـه عبارتنـد از: دلیـل اقتصـادی، وجـود محدودیت های 
مطبوعاتـی و رسـانه ای، امنیـت نسـبی فضـای پیام رسـان ها، نیـاز 
روحـی جامعـه بـه تفریـح و تفنـن، كاركـرد پیام رسـانی، كاركـرد 
تبلیغاتـی، كاركـرد فرهنگی، ایجاد شـبكه های اجتماعـی مجازی 

و ارتباط انسـانی.
بـه اعتقـاد نویسـندگان كتـاب، اعتیاد بـه پیام رسـان ها، نتیجۀ 
مشـترک پس زمینـۀ اجتماعـی و تجربه های رسـانه ای پیشـین افراد 
اسـت كـه بـه شـكل های متفاوتی ظاهر می شـود كـه عبارتنـد از: 
وابسـتگی به رسـانه ای خاص، عایق و سـایق ویـژه، عادت های 
مشـخص اسـتفاده از محتـوای تفریحـی بـرای كمـک بـه آرامـش 
و پركـردن اوقـات فراغـت، انتظـارات مربوط بـه موارد سـودمندی 
رسـانه ها و... رسـانه ها بـا توجه بـه ارائـۀ كاركردهای متنـوع تعداد 
بیشـتری از نیازهـای فـردی و اجتماعـی افـراد را پاسـخ می دهنـد. 
هرچـه در جامعـه ای رسـانه ها ایـن كاركردهـا را بیشـتر ارائـه كنند 
وابسـتگی بـه رسـانه ها در آن جامعـه بیشـتر می شـود. همچنیـن 
بـا تشـكیل خانـواده، اعتیـاد بـه پیام رسـان ها می توانـد عـوارض 
زیان بـار و ناگـواری بـه دنبال داشـته باشـد. اعتیاد به پیام رسـانه ای 
همـراه )قابـل نصـب بـر گوشـی های هوشـمند(، به عنـوان عادت 
و رفتـاری مخـرب تأثیـر سـوء بر اخـاق زناشـویی زوج هـا دارد. 
درگیـری و دلمشـغولی زوج هـای جـوان )هـر دو یا یكـی از آن ها( 
بـه اعتیـاد مجـازی و ارتباط گیـری گسـترده بـا دیگـران موجـب 
سـوءتفاهم های بسـیاری در بیـن آن هـا می شـود. بنابرایـن، اعتیاد 
شـخصی   

ً
كامـا موضوعـی  كـه  درعین حـال  پیام رسـان ها  بـه 

و فـردی اسـت، بـا توجـه بـه تأثیرگذاری هـای آزاردهنـدۀ آن در 
روابـط خانوادگـی و افزایـش دامنـه و ارتفاع آسـیب های اجتماعی 
)طـاق، ارتبـاط نامشـروع و....(، موضوعی جمعـی و اجتماعی 

نیـز بـه حسـاب می آید.
در نهایـت، در فصـل چهاردهـم بـا عنـوان بررسـی اثـرات 
شـبكه های اجتماعـی مجـازی در تغییـرات ارزشـی نهـاد خانواده 
در شـهر بندرعبـاس، بـه این موضـوع پرداخته می شـود كـه  نقش 
و كاركرد روابط خویشـاوندی، از حیث ارزشـی و نگرشـی نسـبت 

به گذشـته تغییر كرده اسـت. امروزه با آسان شـدن برقـراری ارتباط 
از طریـق تلفـن و نمابـر و اینترنـت و... دیگـر زحمـت دیدارهـا و 
ماقات هایـی كـه در گذشـته منشـأ تبلـور احساسـات و عواطف 
بیـن افـراد می شـد، كـم شـده اسـت و ایـن محدودیتـی اسـت كه 
بـه  رسـانه ها  كرده انـد.  ایجـاد  جامعـه  در  جمعـی  رسـانه های 
مـرور بـه درون خانـواده هـم راه می یابنـد و بـر سـاخت آن تأثیـر 
می گذارنـد؛ بـه ایـن معنـا كـه اسـتفادۀ بیـش از انـدازه از فضـای 
خانواده هـا  بـرای  را  مشـكاتی  مجـازی  شـبكه های  و  مجـازی 
بـه وجـود آورده اسـت؛ از جملـه ایـن مشـكات تأثیـر بـر روابط 
زناشـویی به صـورت منفـی و افزایـش ناسـازگاری ها و باالرفتـن 
آمـار طـاق، افزایـش بی اعتمـادی و دروغگویـی بیـن اعضـای 
خانـواده، كاهـش ارتباط هـای كامـی و چهره به چهـره، كاهـش 
ارتبـاط بیـن والدیـن و فرزنـدان و كوتاهـی در انجام وظایـف افراد 

در نهـاد خانواده اسـت.
از نظـر صاحب نظـران مكتـب كاركردگرایـی، خانـواده نهادی 
اسـت كـه بقای آن وابسـته بـه وظایـف و كاركردهایی اسـت كه بر 
عهـده دارد. كاركردگرایـی ضمـن پذیـرش پایـداری برای شـالودۀ 
جامعه شـناختی  رویكردهـای  دیگـر  نسـبت  بـه  خانـواده،  نهـاد 
بیشـترین امـكان دگرگونی را برای این نهاد برحسـب نحـوۀ اجرای 
وظیفـه یا كاركردهای واگذارشـده قائل اسـت. در ادامـۀ فصل و در 
پایـان كتـاب، نتایج تحقیـق در زمینۀ »آثـار شـبكه های اجتماعی 
در تغییـرات ارزشـی نهـاد خانـواده در شـهر بندرعبـاس« كـه بـا 
اسـتفاده از روش علمـی »گروه هـای كانونی« انجام شـده اسـت، 

در قالـب چندیـن پرسـش و پاسـخ ارائه می شـود. 
به عنـوان یـک نتیجه گیـری كلی، نویسـندگان كتـاب معتقدند 
شـبكه های اجتماعـی در جامعـۀ ایرانی شـاید نگرش ها را نسـبت 
بـه كلیت نظـام خانواده بـا دگرگونی روبـه رو كرده باشـد؛ اما هنوز 
خانواده هـای ایرانـی همچنـان بر مبنـای اصول و قواعـد اخاقی و 

اصیـل ایرانی زندگـی می كنند.
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كتـاب حاضـر و كتاب فلسـفه ی رسـانه جـز مهمترین آثـار او به 

شـمار مـی رود. وی در ایـن كتـاب بـا رویكردی جامعه شـناختی 

و نگرشـی بـه نسـبت فلسـفی در پـی بررسـی جوانـب مختلـف 

در  ارتباطـات  و  اطاعـات  فنـاوری  درگیـر  بشـر  زیسـتجهان 

جامعـه ای موسـوم بـه جامعـه  اطاعاتـی بـر آمده اسـت. 

متولـد  اطاعاتـی،  جامعـه  كتـاب  مترجـم  آقارفیعـی  داود 

1357 ه.ش در شـهر تهران و دانش آموخته رشـته علوم ارتباطات 

مطبوعـات  بـا  همـكاری  سـابقه  سـال   22 حـدود  وی  اسـت. 

مختلـف و صـدا و سـیما را در كارنامـه خـود دارد. تاكنـون از 

روزنامه نـگاری،  ارتباطـات،  علـوم  زمینـه  در  آثـاری  ایشـان 

ارتباطـات غیركامـی و ارتباطـات و توسـعه منتشـر شـده اسـت 

كـه در ایـن میـان می تـوان از روزنامه نـگاری اینترنتـی در ایران1 و 

بازاندیشـی تمـدن2 نـام برد. ترجمه كتـاب پیـش رو، پنجمین اثر 

وی در زمینـه علوم ارتباطـات و مباحث پیرامونی آن اسـت. داود 

آقارفیعـی، در حـال حاضـر عضو هیأت علمی سـازمان اسـناد و 

كتابخانـه ملی اسـت.

فصل های کتاب
كتـاب جامعـه  اطاعاتـی كـه بـا هـدف داوری در بـاره ی دنیای 

اسـت،   آمـده  در  نـگارش  بـه  دیجیتـال  و  اطاعـات  فنـاوری، 

بـه عنـوان عامـل اصلـی دنیـای اطاعاتـی مطـرح  سـرعت را 

می كنـد. مطالـب كتـاب در هفـت فصـل سـامان یافتـه اسـت. 

فصـل اول كتـاب بـا عنـوان »جامعـه ی اطاعاتـی امـروز«، بـه 

گسـتره ی مرزهـای اطاعاتـی و رابطـه ی جامعـه ی اطاعاتـی با 

فنـاوری اطاعـات می پـردازد؛ در فصـل دوم بـا عنوان«آینـده ی 

جامعه ی اطاعاتی«، ابتدا گذشـته ی اقتصاد سیاسـی را بررسـی 

می كنـد و سـپس بـا نگاهـی بـه جامعـه ی اطاعاتـی تأثیـر آن 

»تواناییهـای  سـوم  فصـل  در  می كنـد؛  واررسـی  را  تولیـد  بـر 

اطاعاتـی«، با بررسـی نظریـات افرادی چون شـیلر و كاسـتلز، 

نظریه ی جامعه ی شـبكه ای را بررسـی و نقـش مطالعات انتقادی 

در بسـط مفهـوم جامعـه ی اطاعاتـی را مهـم ارزیابـی می كنـد. 

نویسـنده در فصـل چهارم«یـک سـیاره ی كوچـک«، بـه كوچک 

شـدن جهـان و نظریـه ی فشـردگی فضـا و سـرعت گرفتـن زمان 

از دیـد دیویـد هـاروی و ارتبـاط آن بـا جامعـه ی اطاعاتی توجه 

در  فرهنـگ  و  كاالشـدگی   « بحـث  پنجـم  فصـل  در  می كنـد. 

1 . رفیعی، داود.) 1395(، روزنامه نگاری اینترنتی در ایران )طرح یک آسیب برای 
وب سایتهای خبری-تحلیلی ایران(، انتشارات سیمای شرق.

2. تهرانیان،مجید؛ آقارفیعی، داود؛ ارشدزاده ،مرجان. ) 1392(، بازاندیشی تمدن: 
ارتباطات و ترور در دهكده جهانی، انتشارات سیمای شرق.

جامعـه ی اطاعاتـی« و ایـن كـه چگونـه جامعـه ی اطاعاتی بر 

فرهنـگ تأثیـر گذاشـته و آن را تبدیـل بـه كاال كـرده اسـت را بـه 

میـان می كشـد. در فصل بعـدی با عنوان »سـریع تر و سـریع تر« 

نویسـنده سـرعت و شـتاب زدگی را حاصل جامعـه ی اطاعاتی 

می دانـد و بـا نگاهـی فلسـفی بـه موشـكافی آن می پـردازد. در 

فصـل هفتم و آخریـن كتاب »كـدام حكم می رانـد؟«، در باره ی 

چگونگـی تأثیـر جامعـه ی اطاعاتی بر سیاسـت و شـكل گیری 

قـدرت در شـرایط كنونـی سـخن می گویـد.

شرحی بر مطالب کتاب
بـر اسـاس داللتهـای كتـاب رابـرت حسـن، دانـش رایانـه بیـن 

سـال های1950 تا 1960م. و در واقع در شـروع جنگ سـرد، بر 

اسـاس ضرورت هـای سیاسـی، نظامـی و صنعتی خـاص خود، 

به وجود آمد و در روندی پیشـرو توانسـت به شـكل بی سـابقه ای 

در دل فرهنـگ و جامعه نفوذ كنـد. در این باره و برای درک مفهوم 

جامعـه ی اطاعاتی ابتـدا باید با مفهوم"تأثیرات شـبكه ای" آشـنا 

شـد كه در پیوند مسـتقیم با اقتصاد نئولیبرالیسـم اسـت. نویسنده 

در ادامـه بـه چرایـی و چگونگـی وجـود "شـبكه" می پـردازد و 

تاریخ شـكلگیری آن را شـرح و بسـط می دهد و یكـی از تأثیرات 

شـبكه ای شـدن را سـرعت در زندگـی، ارتباطـات، اقتصـاد و... 

می دانـد كـه از تبعـات آن توهـم و تداخـل میان امر واقعـی و امر 

توهمی اسـت.

نویسـنده در پاسـخ به این سـوال خود كه "چرا سـرعت امری 

مهـم اسـت؟" با بـه میان كشـیدن مسـئله اقتصاد سـرمایه داری، 

ذات سـرمایهداری را بـا عنصـر سـرعت پیوند می دهـد. در واقع 

سـرعت از لـوازم سـرمایه داری اسـت و جـزء ماهیـت جامعـه ی 

اطاعاتـی می باشـد و نیـاز بـه آن از زمـان انقـاب صنعتـی و 

الزامـات سیاسـی/ ایدئولوژیكـی آن سرچشـمه می گیـرد. در این 

بسـتر، جهانـی سـازی نئولیبرالیسـم نیازمنـد مقولـه سـرعت بود 

تـا مرزهـا از میـان برونـد. در حقیقـت سـرعت عامـل رقابـت 

كمپانیهـا بـا یكدیگر اسـت و امكان نـوآوری و تحـول را در آن ها 

بـاال می بـرد. وقتـی اطاعـات بـه سـرعت در جریان باشـد، در 

خـط تولیـد كارخانـه، تولیـد هوشـمندانه، دسترسـی بـه موقع به 

اطاعـات و حـل مشـكات با سـرعت بـاال امكان پذیـر خواهد 

شـد. از آنجـا كـه پیشـبرد راهكارهای اقتصـای/ سیاسـی نیازمند 

تغییـر بـود، نخبـگان نئولیبرالیسـم آن را ارائـه كردنـد و بـه ایـن 

ترتیـب، اسـتفاده از رایانـه كـه پیـش از ایـن در صنایـع نظامـی 

مـورد اسـتفاده قـرار می گرفـت. در بخش هـای تجـاری نیـز بـه 
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كار گرفتـه شـد. در اواسـط دهـه ی 70م. نظـام بین شـبكه ای كه 

كاربـردی دولتـی داشـت كمكـم بـا ورود بـه بخـش خصوصی، 

نـام "اینترنت" را به خود گرفت. رایانه سـازی توانسـت سـنجش، 

نظـارت، ابزارسـازی و در مجمـوع همـه چیز را سـرعت بخشـد 

و هدایـت تولیـد، مصـرف و تحلیـل هزینه_فایـده را فراهم كند.

نویسـنده كتـاب در ادامـه بـه نظریـات اقتصـادِی مرتبـط بـا 

جامعـه ی اطاعاتـی، كـه از سـوی دانشـگاهیان مطـرح شـده 

رئیـس  معـاون  1993م.  سـال  در  الگـور  می پـردازد.  اسـت 

جمهـور آمریـكا بـود و كسـی بود كه توسـعه ی زیر سـاخت ملی 

اطاعـات را فراهـم كـرد و دسترسـی به فنـاوری اطاعـات را به 

وسـیله ی جریان هـای اینترنـت پیش برد.كسـی كه تأثیر بسـزایی 

در ایـن حـوزه گذاشـت، نیـكاس نگروپونتـه اسـت كـه مدعی 

سـودمند بـودن جامعـه ی اطاعاتـی بـود و بـر لـزوم گسـترش 

كیـد داشـت. ژاک الوال كسـی اسـت كـه منقد جدی  فنـاوری تأ

جامعـه ی اطاعاتـی بـه شـمار می آیـد و بـه مـدد اسـتدال های 

فلسـفی و الهیاتـی، ایـن پدیـده را چیـزی رو بـه جلـو نمی داند و 

بلكـه بـرای جامعـه هزینهـزا می دانـد. متفكری بعدی كـه در این 

كتـاب مـورد ارزیابـی قرار می گیـرد، مانوئل كاسـتلز اسـت. وی 

جامعـه ی اطاعاتـی را ناشـی از جامعـه سـرمایهداری می دانـد 

كـه از سـویی عامل فروریختن مرزهای شـهرها و كشـورها شـده 

اسـت. دیـدگاه آخـری كـه بررسـی شـده اسـت نظریـه ی شـیلر 

اسـت كـه او نیـز جامعـه ی اطاعاتی را دشـمن دموكراسـی و در 

تضـاد بـا منافـع عمومـی می داند. 

از نظـر نویسـنده كتاب جامعـه اطاعاتی، اگـر یک حقیقت 

بی چـون و چـرا وجود داشـته باشـد كـه بخواهد موجـب نگرانی 

شـود، آن كوچـک شـدن جهـان اسـت. بی شـک كوچک شـدن 

جهـان سـبب سـریع تر شـدن جوامـع می شـود. بـه نظـر دیویـد 

هـاروی فشـرده سـازی فضـا و زمـان كـه اكنـون در حـال وقـوع 

اسـت، دو نتیجـه ی اصلـی خواهـد داشـت: یكی بـر روی افكار 

مـا و دیگـری بر روی واقعیت دنیای سـرمایه داری. این فشـردگی 

نئولیبرالیسـم  از  بـرآورده  سـر  اطاعاتـی  فناوری هـای  حاصـل 

اسـت كـه سـبب تغییـر همـه جانبـه ی دیـدگاه ما نسـبت بـه دنیا 

است. شـده 

بـه اعتقـاد نویسـنده كتـاب جامعـه اطاعاتـی، ظرفیت های 

فنـاوری شمشـیری دو لبه اسـت كه از هـر دو بعد مثبـت و منفی 

بـر فرهنـگ، اقتصـاد و جامعه تأثیـر می گذارد كـه حاصل زندگی 

در دنیـای تجـاری و كاالیـی شـده اسـت. سـرعت می توانـد هم 

خـوب و هم بد باشـد. سـرعت خـوب سـبب پیشـرفت هایی در 

حـوزه ی سـامتی و اكتشـاف بیماری هـا و امـراض شـده اسـت 

و یكـی از پروژه هـای موفـق ایـن حـوزه، پـروژه ی ژنـوم انسـانی 

اسـت كه خـارج از بافـت جامعـه ی اطاعاتی امكان پذیـر نبود. 

سـرعت بـد، یعنـی فشـار زیـاد كـه سـبب بیماری هایـی چـون 

بی خوابـی، میگـرن، فشـار خـون، آسـم و مشـكات گوارشـی 

می گـردد، بـه دلیـل احسـاس ناشـی از نداشـتن فرصـت بـرای 

انجـام كار خـوب، سـبب آشـفتگی در مـا می گـردد و در نهایت 

بـه روابـط مـا بـا خانـواده، دوسـتان و آشـنایان آسـیب می  زند. 

از نظـر نویسـنده بیـش از یک نسـل اسـت كـه ذات قدرت، 

كـه پیـش از ایـن در دسـت دولت هـا بـود، در حـال تغییر اسـت 

اسـت. وی  قـدرت  رشـد  اصلـی  عنصـر  بخـش خصوصـی  و 

گـوگل را مثالـی از ایـن جابجایـی قـدرت می دانـد. از آنجـا كـه 

ایـن  اسـتفاده می كننـد،  از گـوگل  نفـر  میلیـون  روزانـه صدهـا 

جامعـه ی  در  را  افـراد  جسـت وجوی  نـوع  جسـتجو،  پیشـرانه 

اطاعاتـی می دانـد و بـه ایـن دلیـل قدرتـی دارد كه دولـت از آن 

بی بهـره اسـت. شـركت های خصوصـی از احزاب و كشـورهایی 

نتیجـه  در  می كننـد.  پشـتیبانی  دارنـد  تجـارت  آن هـا  بـا  كـه 

ساسـیت مداران و فرآیند هـای سیاسـی رو بـه رایانه هـا می آورند. 

هیـاری كلینتـون از یوتیوب)شـركت خصوصـی فنـاوری( برای 

گفتگـوی مسـتقیم در سـال 2007 م. اسـتفاده كرد. بـا آغاز قرن 

دامنـه  گسـترش  و  فناوری هـا  پیچیدگی هـای  دلیـل  بـه  جدیـد 

جامعـه ی اطاعاتـی، فعالیت هـای سیاسـی نیـز پیچیده تر شـده 

اسـت و در پیونـد مسـتقیم بـا جامعـه ی اطاعاتـی قـرار گرفتـه 

. ست ا

نقد و نگاهی به مساله ی کاالیی شدن فرهنگ
اولیـه  بـا تكـرار ادعـای  انتهـای كتـاب،  رابـرت حسـن در 

كتـاب، جامعـه ی اطاعاتـی را حاصـل اقتصـاد نئولیبرالیسـم و 

نتیجـه ی آن را سـیطره ی كاالیی شـدن همه چیـز از جمله فرهنگ 

جامعـه ی  و  اینترنـت  بسـتر  در  را  فرهنـگ  نویسـنده  می دانـد. 

اطاعاتـی كاالیـی می دانـد كـه در حـال خریـد و فروش اسـت 

نئولیبرالیسـم می پنـدارد؛  اقتصـاد  تأثیـرات  از  را  آن  اینـرو،  از  و 

شـیوه ی بـازار و كاالیـی شـدن بـه گونـه ای سـت كه هـر متغیری 

حتـا فرهنـگ در آن سـكنی بگزینـد، تبدیـل به كاال خواهد شـد. 

سـرمایه ای بـرای اهـل بـازار، تا بـا آن پول بیشـتری كسـب كنند. 

از آن جـا كـه مفهـوم فرهنـگ در بسـتر خـود شـامل ارزش هـای 

و  آداب  قوانیـن،  هنـر،  باورهـا،  دانـش،  هنجارهـا،  اجتماعـی، 

رسـوم، اخاقیـات، مذهـب، زبـان و زیبایـی شناسـی می شـود، 
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پـس در اسـتفاده از كلمـه ی فرهنـگ و تعمیـم كاالیـی شـدگی 

بـه همـه ی ایـن حوزه هـا بایـد دقـت وافـری داشـت. در تعریف 

فرهنـگ آمـده اسـت كه فرهنـگ چیـزی شـامل عناصـر و اركان 

مختلـف اسـت و پدیدهـای یكپارچـه و یكدسـت نیسـت. 

بنـا بـر ایـن نظـر، در عصـر دقـت در جزییـات و مشـاهده و 

شـناخت دقیـق اطاعات، اسـتفاده از كلـی گویی، قابل اسـتناد 

علمـی و تحقیقاتـی نیسـت. از ایـن رو، نویسـنده بایـد بـا توجه 

بـه جزییـات یـک مسـاله آن را توضیح دهـد؛ مثا اینكـه در هنر 

اینگونـه بدانیـم كـه چگونـه هنر، كه شـامل آثـار هنـری، هنرمند 

و... می شـود بـا چـه رونـدی تبدیل به كاال شـده اسـت؛ یـا آنكه 

زبـان چگونـه از اصـل خویـش جـدا افتـاده اسـت و بـه بسـتری 

بـرای سـرمایه داری و خریـد و فـروش تبدیـل شـده اسـت؛ یـا 

دینـداری  و  معنویـت  كـه  را  خـود  حقیقـت  چگونـه  مذهـب 

اسـت، رهـا كرده و در دام اقتصاد سـرخورده اسـت؛ و از سـویی 

اخاقیـات چگونـه در دام سـرمایه داری افتـاده اسـت و از مسـیر 

اصلـی خـود بازمانده اسـت.

بنابرایـن، توجـه بـه مسـاله  و تعریـف درسـت از فرهنـگ از 

طرفـی، و موشـكافی اجـزا و عناصـر متعـدد آن از سـویی دیگـر 

امـری ضـروری سـت. در نـگاه نقادانـه و عقانـی در تحلیـل از 

مسـاله، تعمیـم كلـی یـک مسـاله) در اینجـا مسـاله ی كاالیـی 

شـدن فرهنـگ( بـدون توجه بـه جزییـات و اركان موضوع سـبب 

مغالطـه در نتیجـه گیری می گردد. نویسـنده دقیقـا همین مغالطه 

را در بحـث كاالیی شـدن فرهنگ اسـتفاده می كنـد و بدون توجه 

بـه نتایـج آن پیش مـی رود.



The Book of Information Society by 
Robert Hassan, a professor at the 
University of Melbourne is translated 

by Dr. Davood Agha Rafiee and published by 
Saniyeh Publications in 2020. The book aims to 
judge the world of technology, information, and 
digital, and presenting speed as a major factor 
in the information world. In the seven chapters 
of the book, the first chapter, titled “Today's 
Information Society”, deals with the widespread 
of information boundaries and the relationship 
between information society and information 
technology, the second chapter titled “The Future 
of Information Society”, examines the political 
economy of the past and then, considering the 
information society, examines its impact on 
production; in the third chapter, “Information 
Power” through examining the theories of 
people like Schiller and Castells investigated on 
network society and considers the pivotal role of 
critical studies in developing the concept of the 
information society. 

Information Society

Review by:
Zahra Lotfi
Master of Philosophy
Hosnalotfi88@gmail.com

In the fourth chapter of “A Small Planet,” the 
author considers the shrinking of the universe 
and the theory of the compression of space and 
acceleration of time from David Harvey's point 
of view and its relationship with the information 
society. Chapter 5, is about “commodification and 
culture in the information society" and how the 
information society has affected culture, turning 
it into a commodity. In the next chapter, titled 
"Faster and Faster", the author considers speed and 
acceleration as the results of the information society 
and presents a philosophical analysis. And in the 
last chapter of "Who Rules?" the book discusses 
the information society as it affects politics and the 
formation of power in the contemporary world.
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Cyberspace is a name for a unique 
and emerging world in the era of the 
emergence and development of new 

communication media that is very young with 
less than three decades of age; it is the world of 
communication between computers and the 
community emerging from these communications. 
After three ages of agriculture, industry, and 
information, it is now a virtual age that is covering 
every corner of human geography. Under the 
virtual umbrella provided by the cyberspaces and 
the growing advances in its field of technologies, 
human beings are facing different individual and 
social dimensions as affected by new technologies. 
The Virtual Age: A Reflection on the functions and 

The Virtual Age: A Reflection on 
the Functions and Approaches of 
Virtual Society

Review by:
Zahra Ali Noori
Ph.D. in Persian Language and Literature
alinoorizahra@yahoo.com

approaches of virtual society written by Seyyed 
Reza Hashemizadeh and Benjamin Ansarinasab, 
examines the functions and new approaches of the 
communication age. 

The book reflects on the characteristics and 
functions of cyberspace as they have affected the 
traditional and historical concepts to find new 
meanings. The main focus of the book reviews 
the individual and social change of contemporary 
human beings due to the increasing advances in 
the virtual world and its technologies. Accordingly, 
while explaining theoretical foundations through 
the theory of functional structuralism, examines 
the relationship between virtual society and 
various areas such as identity, art, tourism, users, 
and families, and reflects on the new virtual age 
from a variety of perspectives. These studies 
show that with the advent of information and 
communication technologies, most notably after 
the social networks, their identity and meaning 
are transformed and converted from a relatively 
stable and coherent phenomenon to a fluctuating, 
plural, and fluid phenomenon. On the one hand, 
cyberspace provides users with diverse capacities, 
including a diverse width for the presentation 
of artworks, ease of production, distribution, 
and consumption of virtual art achievements, 
introduction and highlighting of native arts and 
rituals to attract tourists, special facilities for the 
production of entrepreneurship and empowerment 
of the disabled. On the other hand, new media 
slow the process of socialization of the individuals 
in society, and according to the strategies they 
have, they create new social and cultural norms 
and behaviors. Commercialization of virtual 
art, uncontrollability of modern media control, 
addiction to social media as a social problem and 
its negative impact on the families, as well as the 
increasing scope of social problems due are among 
the negative implications of the virtual age.  
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Culture and Technology: The Struggles 
of Structures with Innovation, A 
Collection of Views and Analysis 

is a newly published book edited by Hossein 
Ebrahimabadi, a faculty member of the Institute 
for Cultural and Social Studies of the Ministry of 
Science, Research and Technology. The book is a 
collection of articles presented in three sections. 
The writing and compilation of this book have 
been commissioned by the Institute of Culture, Art, 
and Communication, and the overall course of its 
content are the discussions to examine the mutual 
role of culture and technology and to present a 
detailed picture of the interaction between science, 
technology, and culture to achieve examples for 
moving towards innovation in the field of culture, 
art, and media. The book article of the book is 
organized into three sections. The first section of 
the book titled “Culture, New Technologies, and 
New Challenges” consists of three articles that deal 

Culture and Technology: The 
Struggles of Structures with 
Innovation

Review by:
Habibollah Habibi Fahim 
Ph.D. Candidate for Media Management
habibifa@gmail.com

with the epistemological and theoretical contexts 
of innovation in cultural policymaking. “Cultural 
Policymaking in Cyberspace” is the title of the 
second section of the book which tries to discuss 
and the hidden effects and consequences besides 
investigating the problems and pathologies of 
such issues as cultural policy-making in Iran. The 
third part of the book, titled “Discussions on the 
interactions between Culture and Technology,” 
includes two interviews and a panel discussion on 
the topics of creative interaction of culture with 
science and technology, and the refusal of culture 
to become contemporary beside some ideas on the 
future of publishing as affected by new technologies 
and pathology of relations between culture and 
technology in contemporary Iran is presented.

27   Daneshgah-e Emrooz   Volume 5, Issues 1&2, Serial No. 7 & 8, 2021   



The Philosophy of the Cyberspace is 
written by Dr. Saeed Reza Ameli, a 
professor at the faculty of World Studies 

of Tehran University. The book argues how the 
virtual space in a contradictory and paradoxical 
way has turned into the actual reality of our lives. 
Therefore, deep reflections on the philosophical 
aspects of this new environment are important 
and necessary. The philosophy of cyberspace is 
a relatively new branch of philosophical studies 
that rationally and philosophically addresses the 
ontological, epistemological, and valuational 
dimensions of cyberspace, and while introducing 
and examining the facts of this space, discusses 
how to recognize and understand them and 
also talks about the necessities of facing them. 
This relatively new branch is new in Iranian 
academic circles and Philosophy of Cyberspace 
by Saeed Reza Ameli is the first works in this 
field as published Persian language that addresses 

The Philosophy of Cyberspace

Review by:
Mohsen Azmoodeh
Philosophy Graduate 
mohsen.azmoodeh@gmail.com

the issues and dimensions of cyberspace. After 
criticizing positivistic approaches to cyberspace 
in contemporary philosophical discussions, the 
writer points to the importance of considering 
social and cultural backgrounds for the selection 
of appropriate models and argues that this space 
should reflect the realities and necessities of the 
surrounding societies. The present paper refers 
to the necessity and importance of philosophical 
contemplation about cyberspace while introducing 
the author, has a review of the most important 
books. This article presents a brief overview of the 
projects of the writer, reviews the main discussion 
of the book. 
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 Discussion With  Shahindokht 
Kharazmi :Writer, Researcher, and 

Future Analyst

The requirements of rethinking the social and 
cultural system of the university within the 
context of transformations by information and 
communication technologies

Shahindokht Kharazmi is a university 
professor in the field of communication 
science and management and the leading 

professor of electronic public relations in Iran. He 
holds a Ph.D. in Psychology and Communications 
and Research Methodology from Indiana University 
in the United States. Shahindokht Kharazmi is 
recognized in Iran as a writer, translator, researcher, 
social analyst, and expert in future studies in such 
fields as communication studies, development, life 
quality. Concerned with the explanation of science 
in the development of the country, she has written 
various articles in various fields of education 
and research and promotional activities on the 
development and excellence of the scientific and 
management system of the country in the field of 
electronic communication and development of 
information and communication technology. The 
following questions were asked from this prestigious 
professor by The University Today:

How do you define the scope of the impact and 
changes caused by the waves of information and 
communication technology and the expansion 
of electronic relations as they are related to the 
academic spaces of Iran? How do you illustrate and 
present the virtual cultural and social environment 
and the component of digital culture in the 

existing scientific and social relations of Iranian 
universities? How will the fusion of culture and 
information technology impact the transformation 
of the scientific, cultural and social role of Iranian 
academics? What are the effects of information and 
communication technology in their technological 
diversity on such issues as identity, meaning, 
language and mentality and behavior, and 
individual and social relations of the academics 
in virtual spaces? What perspectives and opinions 
could be presented about modern communication 
technologies together with the plurality and 
diversity of cultural and social trends as platforms 
for strengthening and developing national, local, 
ethnic, and religious identities and values? What are 
the transformations in the socialization process of 
the students and the academics in the context of the 
cyberspaces? How the digital divide between Iran 
and the more developed countries will eventually 
affect the evolution of science and technology and 
what are their cultural and social consequences? 
What could be defined as the facilities and 
mechanisms for an understanding of the technical 
and cultural and developments of cyberspace for 
predicting, controlling, and managing the virtual 
spaces in the fluid conditions of the future? What 
are the conditions, capacities, and opportunities 
of the people in the academy to develop their 
functional qualities through the cyberspaces? How 
could this human capital affect the cultural and 
scientific development of the higher education 
and university system? What are the obstacles and 
challenges (epistemic, structural, functional and 
policy, and behavioral) for the scientific and cultural 
development of the Iranian Higher Education and 
Universities in their path toward developments of 
digital and virtual communication? What could be 
the strategic priority of the educational and cultural 
system of Iranian higher education use its resources 
and capitals in the training of a thoughtful, powerful, 
critical, and searching generation? 
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Post-Coronavirus Era and Requirements 
of Changes in the Policy of the University 
System Morteza Nazari in Iran

Is it possible to make policies for Iran's 
universities with the previous style and 
pattern? Like in the past, can we focus on 

control policies focused on education and cultural 
missions in the post-coronavirus situation?

The coronavirus situation has changed the 
university education in addition to cultural, research, 
and supervisory missions, and the relationship of 
the top management head with universities and 
educational and research institutions.

It is essential to redefine policies and policy-
making models in higher education management 
and planning.

In the post-coronavirus situation, it will be 
impossible to continue moving in the circuit of 
control by universities, and scientific and research 
institutes. We will face the denial of the possibility 
of top-down policies, and one-way, imperative, 
and circular communication. The emphasis on 
policy, macro supervision, and the avoidance of 

unnecessary interference in the affairs of universities 
is a familiar and evolving logic in the field of public 
policy in public agencies.

In the field of education, we are moving with a 
wave of changes in the higher education approach 
from degree orientation to issue orientation. 
The transition from hegemony and elitism to 
educational egalitarianism is a consequence of the 
paradigm shift and, to some extent, the digitization 
of education.

In the face of these approach changes, there is no 
other way but professional support and developing 
professors with new methods and technologies, 
and the acceptance of combined, interactive, and 
constructive methods in education.

In the field of cultural activities, the first tangible 
effect of coronavirus is to minimize face-to-face 
meetings, and student and academic gatherings. 
Students saw each other, and a variety of intercultural 
interpersonal relationships and cultural exchanges 
took place between them, and thus explicit and 
implicit achievements of participation, mutual 
understanding, and indigenous, local, and national 
acquaintances in the local university ecosystem 
took place in campuses and colleges.

In summary, the higher education system must 
find its relationship with the new changes and 
design a new logic proportional to these conditions.

The core of policy-making in the education 
system and the university institution in the post-
coronavirus situation will be unsuccessful if it only 
changes the methods of previous studies to answer 
new problems. An empowering university is efficient 
and high-quality, empowers the stakeholders to 
solve problems, and creates satisfaction.

The macro-management of higher education has 
to change its role from pure control and intervention 
to policy-making, support, supervision, and more 
trust in the expert and scientific body of universities 
and assigning roles to them.
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Virtual Education: From Opportunity to Threat

The Corona pandemy has shown us that the 
education infrastructure, both at school 
and at university, is not adequate and 

prepared to deal with crisis and critical situations. 
This pandemic situation, due to the conditions of 
technological and instrumental infrastructure in Iran, 
has led to two general categories of consequences in 
the field of education: The first level is the increase 
of injustices and inequalities in access to education. 
According to statistics, about one third of students do 
not have access to the Internet at all. Other inequalities 
in the possession of tools (tablets, computers, 
etc.) are also seen. The second consequence is  in 
the field of educational quality. Lack of skills for 
content production and virtual education and most 
importantly lack of sufficient content for this field is 
another major problem in the Corona era.

Everything we see in educational issues (in 
the field of scientific knowledge and skills) is also 
present in the field of education as socialization 
process in the university and school. Therefore, it is 

necessary to talk about a kind of injustice and low 
quality in the educational programs of schools and 
universities, which due to the special educational 
fields in terms of the social context, requires more 
detailed and more studies. Therefore, policies 
should be rearranged at two levels of educational 
programs and training programs with the two 
goals of increasing equitable access and increasing 
quality. Therefore, on the one hand, the national 
infrastructure of the Internet should be improved, 
and on the other hand, the media literacy of 
cyberspace for teachers and students should be 
increased. To be able to provide the necessary basic 
tools for any educational policy in a pandemic 
situation. The experience of the Corona crisis has 
shown that society is not only unprepared for the 
crisis due to inadequate infrastructure, but will also 
lead to new crises. So we need to have policy in all 
levels and in order to all consequences.
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Coronavirus and Crisis in the Higher 
Education System

After the outbreak of the coronavirus 
epidemic in the world and also in 
Iran, the universities continued their 

activities in virtual spaces. The fact is that due to the 
lack of readiness to enter such an atmosphere in our 
country, both professors and students have more or 
less suffered challenges and crises. The main issues 
in the context of the relations of the universities 
with the pandemic and cyberspace were caused 
by the lack of readiness of universities in terms of 
appropriate virtual education infrastructure on 
the one hand, as well as the lack of readiness of 
professors and students to enter new virtual spaces 
on the other hand. These have joined hands to add 
another crisis to the existing ones. The meaning 
of the crisis in the present article is a disruption 
or threat to disrupt within the higher education 
system on the one hand together with sudden and 
destructive changes in this system on other hand, 
which will cause instability in the general state of 
the system. To arrive at a better understanding of 

the crisis, two important assumptions are presented 
as crisis symptoms, and the reasons for the crisis 
are as follows: 1. Suspension of academic spaces; 
2. Suspension of student lifestyle; 3. A sharp 
decrease in the motivation for learning; 4. A heavy 
reduction in education and research; 5. Educational 
inequality in different regions of the country. Also, 
the causes and reasons for the crisis are defined as 
1. The backwardness and lack of development of 
the higher education system; 2. Disruption in the 
state-centered higher education system and lack 
of appropriate models; 3. The unpreparedness of 
professors, students, and administrators of the 
higher education system in the face of crisis; 4. 
Lack of proper communication infrastructure; 5. 
The intense centralization of the higher education 
system.
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Disemdedding of Scientific Action in 
Cyberspace: a Review on the Results of Scientific 
Life in Cyberspace on the Quality of Education

With the outbreak of Covid 19 virus 
since the end of 2019, few people 
thought that this virus could 

provide such numerous and lasting effects on 

human individual and social life. This phenomenon 
had positive and negative effects and consequences. 
This article seeks to analyze scientific life’s results 
in cyberspace. One of its positive consequences 
was the possibility of disembedding scientific 
action. Cyberspace made it possible to perform 
actions without the need for face-to-face physical 
interaction at a specific time and place. The post-
Covid 19 virus era gave the idea more objectivity 
and put it into practice. The spread of this virus 
also had many unfortunate consequences. In 
general, cyberspace education has degraded quality. 
Whether in terms of motivation for scientific work 
by professors and students, or in terms of the 
possibility of correct judgment and evaluation of 
students' scientific performance by professors, or in 
terms of scientific ethics and scientific fraud, or in 
the absence of educational justice. Also, disregard 
for the different logic of life and scientific action in 
virtual and real spaces by scientific activists created 
additional challenges in education.
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The Emergence of "MOOCs" and the Disappearance 
of the University; From Myth to Reality

With the advent of the Massive Open 
Online Course (MOOC), marginal 
cost has led to zero; so researchers and 

experts believe many universities are going to be 
faced with the crucial question. Will their physical 
presence economically and rationally be justified?

Although new marketing practices are currently 
justifying physical structures and locations, it 
looks like we will see "collaborative commons" 
in education in the future. On the other hand, 
horizontal dissemination of knowledge is gradually 
leading to the university losing its former authority.

In the present day, although this has been 
technologically possible, the pressure of bureaucracy 
and traditional education structures, especially in 
countries such as Iran, will not allow the MOOCs 
to start simply; we have not known the importance 
of shared knowledge yet.
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The Role of Language in Direct & Distance 
Learning: Essentials & Requirements

Language is a means of communication that 
not only ends in words and sentences, but 
also body language, signs and symbols. 

Today, due to technological advances and changes 
in the world, the path of education has changed 
from direct to distance, online and virtual learning. 
Therefore, the form of language used in both of these 
abovementioned trainings, although they have wide 
similarities, but also have substantial differences; 
that is, the form of teacher-student interaction has 
changed from attending class to interaction through 
image, sound, or text, and often in real-time, online, 
live, and sometimes offline one.

One of the important differences between these 
two educational styles (face-to-face and online) 
is the discrepancy in language (how to express, 
use of behavioral situations, etc.) that is discussed 
in this article. Although in the study of language, 
items such as phonology, morphology, graphology, 
semantics, syntax and semiotics or semiology are 
used, but in face-to-face and distance learning and 
language used in them this is body language and its 

functions phonetics, pronunciation and tone, which 
has a special place.

In online and virtual education, time and 
physical distance are eliminated, the student is 
educated in the environment he defines and the 
maximum amount of learning is achieved according 
to the level and speed of learning; that is, arranging 
content recording increases the act of learning by 
repetition and re-reading, something that face-to-
face training lacks. Findings and studies show that 
in the interpretation of a message, the word itself 
(the language used in face-to-face and distance 
learning) plays only 7 percent; 38% are phonetic 
and 55% are visual; that is 93% of its nature is of 
non-verbal communication. 

This shows that in face-to-face and distance 
training, the maximum power of body language 
and related items, namely tone and tonality, should 
be used alongside the training language.
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Collapse of Traditional Classroom in Distant 
Learning and Proposal of a New online Apparatus

By prevalence of the Corona virus, moving 
the traditional classrooms to the virtual 
sphere seems to be the inevitable obvious 

choice in front of policy makers and school 
administrations. In this global trend of education 
digitalization, the assumption of the classroom as 
a mind-base, rational, argumentative, theoretical 
rule-based procedure of top-down transferring the 
information was taken for granted for all people. 
But this article is going to show that this definition 
of learning which could be called “epistemic 
understanding of classroom” is misguiding for 
covering the actual rationality and power relations 
in practice of the classroom, namely the apparatus 
of the classroom in Foucauldian approach. Few 
genealogical studies of the traditional Iranian 
classroom indicate that a patriarchal relation 
between teacher and student is the focal constitution 
of education practice in Iranian modern education. 
It will be argued that distant learning will destroy 
the known tutelage relation between tutor and tutee 
in the physical attendance much more than what 
Hubert Dreyfus criticizes about lack of “faith leap” 

and “expert learning of skills in contextual practice” 
in distant education in western societies. Thus, 
it may be concluded that a patriarchal classroom 
cannot survive the digital condition insofar as deep 
changes happen in its apparatus. Despite Dreyfus, 
it seems that an alternative digital classroom isn’t 
impossible because we can see some embodied 
experience of cyberspace in social networks like 
“Club House” which have made a completely 
different communication apparatus in comparison 
to traditional classroom. This new prototype can 
guide us to a new digital alternative of failed idea of 
reconstructing epistemic patriarchal classrooms in 
online forms without any change in its deep hidden 
apparatus.
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Transition from the 
Usual Training to the 
Reverse Or Paradigm 
Shift in Education

The increasing and rapid development of 
new communication and information 
technologies, along with factors such as 

the transformation of the industrial society into an 
information society, changing the needs of the new 
generation and the importance of the role of human 
resources, have all had a tremendous impact on 
education and research.  Meanwhile, "mediaization" 
is one of the most important processes in shaping 
social life today. In the media world, media is not just 
tools and technology, but the culture, language and 
environment in which we live. In the media world, 
work and business, entertainment and leisure, 
education and research, and even friendship, love, 
and family formation are formed and circulated in 
the media. In such a world, more than ever, it has 
become "media education" and has transcended the 
narrow confines of university and school, classroom 
and book. From this perspective, the importance of 
the role and position of modern media in education 
has increased. This makes educational and research 
systems inevitably make reforms and changes in the 
past educational system, trying to adopt policies and 
strategies in line with technological developments 
and using new technologies, methods and platforms 
in teaching and learning.

 In such a situation, educational systems, unlike 
in the past, rely entirely on books, classrooms, and 
even professors and teachers as the most important 
aspects, resources, and educational environment, 
emphasizing a set of different media as a learning 
package.
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Electronic 
Education and the 
Future of University

University as a social institute creates cultural 
constructs and interactions. It is necessary 
to recognize the new cultural relations 

of electronic education and its policies in university 
through covid 19 pandemic. The epistemological 
system of university and its position in the modern 
society challenges university culture through social 
events. Therefore, examining the status and the 
cultural challenges of electronic education as an 
inevitable choice in university education aims to 
provide an answer to the present question; whether 
the current situation is critical for university culture or 
is manageable through pandemic and post-pandemic 
era. In this line, concepts like; “epistemological beliefs”, 
“students’/ lecturers’ interactions”, “social values”, “the 
culture of testing” and “oral culture” are among the 
subjects that are highly emphasized as some of the 
most vital components of educational culture.

On these bases, we have to agree that online 
and virtual education cannot replace the in-person 
education by any means, as the human interactions 
are sensed through the experience and the physical 
presence in all the educational events. The majority 
of university professors and students are less engaged 
with the cultural content. While university loses 
its social meaning through electronic education, it 
should be noted that “culture”, as dynamic thing, does 
not wait for the return to the normal situation and 
it less intend to return. University system requires 
rethinking for change and likeness. To gain the 
positive results, the realistic approach to technology is 
highly required. The electronic and virtual education 
could be examined and defined in its own terms, 
as in complementary role, no other realm could be 
envisaged for it.
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Non Presential Teaching in Times of Corona
The case of Iran

Corona is essentially a modern 
phenomenon,therefore it should be 
considered as global . It goes without 

saying that Covid 19 had a significant impact in 
different fields of every day life. Health and education 
are two domains of activity overwhelmingly affected 
by Coronavirus. Evidently,the closure of universities 
is due to health concerns. Here we deal only with 
educational crisis caused by this Pandemic in Iran.

The major issue is transition of face-to-face 
classroom to virtual classroom. This replacement, 
for the moment, is the only possible way to ensure 
the continuity of the process of teaching. So the 
question is: how to face this indesirable situation 
by taking relevant national initiatives? To do so, it 
is important:

- to promote distance teaching,
-to take into consideration paradoxically 

positive aspects of distance teaching: surely 
virtual classroom, in other words” onlinification”, 
could never definitely replace presential courses, 
nevertheless it enables us to form more flexible 
timetables. Besides, a large nomber of students, 
from all over the country,even from abroad, would 

be able to attend different courses, without having to 
move. Thereby, the education could be made more 
accessible if, and if only online learning is carefully 
implemented.

As for teachers, they are not obliged to hold 
their courses in a definite and fixed place, as usually 
we do. They may be in another city, even abroad, 
but ensure courses in their home country. This 
flexibility, this relative freedom of choosing the place 
you are teaching in reminds us, mutatis mutandis, 
of universitas in Middle Ages. This word did not use 
to mean an institution. Wherever students gathered 
around a master used to be called  universitas.

It seems that Corona, and subsequent transition 
to virtual teaching, has brought about a greater 
“ educational mobility”, so to speak. Moreover, 
different academic sessions could be organized in 
virtual mode. 

To be sure, we are shifting to presential teaching, 
sooner or later, but we should no longer disregarde 
distance teaching and virtual manner of interaction 
between academics and students.
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Technological Turn and Paradigmatic Shift of 
Education, a Problem and at the Same Time a Solution

This paper will provide a description of the 
simultaneous effect Covid-19 pandemic 
and information and communication 

technologies pandemic on the development of 
online education in Iranian academic spaces to 
discover the paradigmatic mutations in this field 
and the emerging opportunities and challenges. 
Although before the coronavirus outbreak, distance 
education and communication technologies were 
met with resistance by professors, and even the 
cultural and social policymakers of the country 
had a threatening image of this type of education, 
the unintended spread of the coronavirus 
inevitably threw everybody into online educational 
environments. After a brief overview of how our 
learning world has evolved due to communication 
technologies and cyberspace, this paper will 
check the paradoxes and contradictions of this 
environment, asking those involved in this field to 
consider the emerging opportunities and challenges 
and to arrive at a more sophisticated understanding 
of it to find a critical basis for the application of 
these technologies. By this dual perspective on the 
problem, the expansion of online learning could be 
grasped as both a “problem” and “solutions” that both 

point to new approaches to learning while implying 
new problems and challenges for the educational 
system. Increasing performance, ease of access, 
greater participation, higher mobility, a departure 
from traditional elite centered and teacher-centered 
training, disenchanting the traditional education 
system, enriching the educational culture, 
democratization, and networking of educational 
environments, higher levels of accountability and 
transparency, better assessment methods free from 
official entanglements are among the possibilities 
and opportunities provided by these new learning 
environments for the learners. At the same time, 
these environments have caused certain constraints 
and challenges, including dehumanization of the 
educational and learning world, the dominance 
of educational objects over humans, obsolescence 
of human beings, the conversion of learning 
community into “quasi-learning communities”, 
turning education into a superficial and fast-food 
process, reduction of the important role of tacit 
knowledge and lived experiences, low visibility, 
robotization of education and reduction of user 
security.
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On March 11, 2020, the “World Health 
Organization” (WHO) declared the outbreak of 
Covid-19 as pandemic and soon after that, the 
World became different place to live in. Because of 
the detection of many cases of infected persons to 
the Coronavirus in Iran, the country proclaimed 
the epidemic condition and the Ministry of Health 
and Medical Education developed new measures 
in which, general and higher education had to be 
changed their functioning from physical to virtual. 
All schools and universities quickly changed to 
the virtual education without dismissing classes 
until the end of that school year. Because of the 
continuation of the pandemic, the new school year 
started virtually as well and this time, universities 
returned back to their routine activities including 
“cultural and social”, as usual and of course, via 
virtual platforms. In this short essay, I am arguing 
that the pandemic has caused a paradigm shift for 
higher education and has created an opportunity 
for us to rethinking the meaning of “culture” in the 
virtual university life in Iran.    

Covid-19 Pandemic as a challenge and An 
opportunity for Rethinking the Meaning of 
“Culture” in Higher Education in Iran
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Ethical Religiosity in Cyberspace

The objective of this paper is to identify 
how the institution of higher education 
can use cyberspace to strengthen 

religiosity and religious identity and promote values 
and attitudes among students and academics.

The present paper first presents a brief pathology 
of three factors affecting academic relations i.e. 
professor, student, and administrative staff, then 
will point out the importance of their role in how 
the image of the university is shaped in the minds of 
the audience and then, highlighting the constructive 
roles of cyberspace over the negative roles, will 
suggest that the Cultural Deputy of the Ministry of 
Science to view the cyberspace as an opportunity 
and create an inclusive network that all students 
are members of it and by producing attractive and 
influential messages by producers with dignity 
and credibility to the audience, and to fulfill their 
mission to create interests in all three groups of 
audiences towards religiosity and ethical actions to 
restore hope and tranquility in the uncertain and 
anxious hearts.
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According to Plato's philosophy, the goal of 
human society, in addition to moderate 
material well-being, is essentially to live 

a virtuous life to achieve the perfect happiness. 
Hence, the education is the main pillar or at least an 
inseparable component of the art of administration 
of society or the politics. Therefore, it can be said 
that the educational institution, by shaping the 
regular inner life of human beings, leads them in 
the path of the true human life, governing thereby 
the society from within. The university, thus, as the 
highest educational institution, is, in principle, the 
heart of the educational institution as a whole, and 
according to the function of this institution, it is 
the heart of the society. In such an attitude to the 
position and role of the university, the importance 
of the position and function of philosophy (and, by 
extension, other human sciences) becomes clear. In 
the Platonic perspective, the main tool of education 
is the logos (speech). But logos is not enough to be a 
good and true one in order to achieve its educational 
goal, that is, to lead the soul towards virtue, but it 
must be a "lived or realized logos". Thus, the proper 

Rethinking the State of Philosophical 
Education in the Virtual University from a 
Platonic Perspective
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medium of truly human (philosophical) education, 
by means of which good and true logos come to be 
realized in the soul of the pupil, is long-continued 
intercourse between the teacher and the pupil. The 
soul of teacher sows the seeds of virtue (beautiful 
words about virtue) in the gifted soul of pupil 
and nurtures them together. According to these 
consideration, inspired by Plato ‘s philosophy, the 
phenomenon of e-learning appears as a somewhat 
"antinatural" phenomenon. For while cyberspace is 
a human production, one of its undesirable effects 
that should not be neglected, is the dehumanization 
of human relations. In the field of e-learning, the 
lack of a truly human relationship removes the 
important component of education, that is to say, 
the cultivation of the souls from the university and 
reduces it to the transfer of a body of information. 
The question that must be seriously considered is, 
therefore, whether a virtual university, even though 
it is now seen as "inevitable", and despite its minor 
advantages, is a cultural and truly human university 
and can essentially be so?
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Virtual Channels 
of Policy-making 
of University Culture 
in Cyberspace 

This article examines the status of 
academic ethics in the virtualization of 
education. After the Covid-19 pandemic 

crisis, Iranian university courses were transformed 
virtually in 2019. The unpreparedness of the 
universities caused many problems. From the point 
of view of academic culture, which consists of three 
sides: problematic, critical, and future-oriented, 
this crisis had such a severe effect on the university 
environment that in all three aspects, it created 
serious problems for university education in Iran. 

Thus, the issue of virtualization has become 
complex and multidimensional. To investigate this 
situation, we will review the existing research and 
experimental and statistical evidence, and finally, 
after stating the results of the study, we will state 
some solutions. First, the specific conceptualization 
of academic ethics and the method of its study are 

expressed in the 3 dimensions mentioned. The 
two-way communication, technical contexts and 
facilities of not-so-good virtual education and 
filtering of addresses and various softwares in Iran 
have made it difficult to deal with virtualization. 
Various evidences of problems in the axes mentioned 
in this study are expressed in order to reveal the 
dimensions of the problems to the extent that there 
is appropriate data and what is the problem of 
academic ethics to be properly understood. Then we 
deal with the problem of policy-making discourse 
in Iran's virtualized university space. 

The duality of virtual authorized channels 
versus virtual illegal channels has shelved the 
minds of actors. This mentality is the product of a 
discourse that sees licensing as the main work of 
policy-making. While educational efficiency, speed 
and quality of communication, secure archiving of 
information, and the possibility of adding specific 
capabilities should be the focus of policy-making, 
and in a discourse that seeks to develop knowledge, 
the policymaker should facilitate this.

In general, the following policy approaches are 
suggested:

- Improving communication infrastructure
- Improving educational justice
- Using the most up-to-date and best software
- Seriously educate professors about information 

and communication
- Going to collective decision making instead of 

assigning tasks to students
- Turning from the discourse of licensing to 

the discourse of facilitating communication in 
education

- Participate in student assemblies, groups, and 
discussions to familiarize oneself with their space 
and to persuade and guide instead of pushing for 
collective acceptance of problems and efforts to 
resolve them.

- Persuasively organizing the creation of different 
groups to create study traditions, topics, thematic 
research archives and scientific methods

- Creating challenges and critical discussions 
between different groups with the presence of 
professors and creating challenging and critical 
cyberspace to solve real problems and compare 
solutions.
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The university has an independent 
identity with certain social and cultural 
character. This character should be 

presented to the public sphere in the form of a set 
of functions and achievements. One of the most 
important areas of this identity and behavioral 
personality is cyberspace and the field of network 
and internet relations. Therefore, a university 
should not be considered merely an administrative-
organizational dimension, but as a cultural realm 
that holds or produces a rich collection of capital. 
Therefore, the media personality and cultural 
identity of the university should be considered in 
any policy-making and planning. In response to the 
extent to which contemporary Iranian universities 
are considering the attention to this aspect? The 
answer could be that in the contemporary Iranian 
academic environment, the question of academic 
culture in the general sense and cultural capitals 
of the university in a specific sense have never 

found their proper position in the discussion and 
planning circles. That is, universities have become 
more of a heavy-duty institution and organization 
than should follow the dominant bureaucratic 
systems and not show their social and cultural 
aspects and identities. Therefore, the public 
relations tasks of the universities are reduced into 
information distribution centers, and the portals 
and social pages of universities are ordinary 
and neutral devices for relaying the official 
notifications. The present study, while examining 
the general idea of cultural capital, has highlighted 
the relevance of this concept to the university, 
and in the next step, investigates the relations of 
cyberspace to the production and distribution 
of cultural capital of the university. At the end of 
the paper, a set of suggestions for the promotion 
of the cultural capital of universities in the virtual 
academic spaces are presented.
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From the first industrial revolution in the 
early nineteenth century to the emergence of 
other industrial revolutions in the twentieth 

century, and ultimately by the fourth industrial 
revolution at the beginning of the twentieth 
century, technology has overwhelmed all aspects 
of our lives. The universities, at the center of all 
these revolutions, were initially overwhelmed by 
the transformations but could gradually find new 
ways to harness the potentials of technologies 
to advance their own goals and activities. In 
this fluctuating path, the different generations 
of academics experienced specific approaches: 
from the first generation that had an education-
based approach to the second generation that 
focused on research, and the third generation that 
insisted on entrepreneurship, and ultimately the 
fourth generation of the academics, which now 
point toward the demands of the society from the 
university and the concept of social responsibility 

of the university. In this last stance, it seems that 
the university has not been successful in the 
provision of answers and services to society. On 
the other hand, the conceptual reproduction and 
consolidation of knowledge have also blocked 
the way for the arena and "Pious" or "Educated" 
University. This means that even though the 
thinkers and strategists are after the creation of 
theoretical grounds, their theories cannot find 
real ground in real-time and place. Theorists 
are created in a vacuum and can be defined and 
applied according to the real requirements of 
society. In this context, it seems that the idea of 
the developmental university, with its special 
characteristics and the current setting, has the 
possibility of implementing its goals to achieve 
specific innovations in its relations with society. 
In this paper, we elaborate on this generation of 
academics.
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Virtual Lifeworld, Covid and the Construction of 
International Identity in the Academic Relations

Cyberspace affects the internationalization 
of identities. In fact, analysis of the 
impact of cyberspace on individual, 

group and national identities shows that, based on 
new global principles, values and internationalized 
learning, identities become transnational and 
move towards the formation of global citizenship. 
The main question of this article is how does the 
virtual lifeworld influence on the construction of 
international identity in the academic relations? 
The hypothesis of the article is that "cyberspace 
is an arena for displaying transnational ideas 
and values that, by increasing interactions and 
communications, and creating new values, lead 
to the internationalization of the identities of 
individuals and academic elites worldwide."

In the new situation, each country alone is not 
able to face and confront with the current problems 
and challenges of countries and societies, but over 
time, the construction of common regional and 
global mental images in the face of issues and 
crises, it is necessary that academics have the very 
important role in creating this common global 
mental image. 

With the outbreak of the Corona virus, political 

leaders have closed their borders, but scientists 
have blurred their boundaries and formed a global 
collaboration which has never seen before. Many 
experts from all over the world focus on a single 
topic at the same time in high urgency. Academics 
find global cooperation a better cure for coronavirus 
compare with other methods.

The Covid-19 pandemic, as a test for the world, 
shows that multilateral cooperation is the key to 
overcome global challenges and that the need 
for collective action to address common threats 
and "vaccine multilateralism" must be addressed. 
Corona virus stressed lack of transparency and 
increasing misinformation in Covid-19's responses 
led to more deaths worldwide, and to exit the crisis 
requires science-based cooperation under common 
international law. The crisis also shows that 
international cooperation is neither an ideology 
nor a goal itself, but a process whose necessity 
is definite and the outcome of which would be 
positive and significant. Experience has shown that 
the preparation of a vaccine or any medicine and 
necessary actions to control the disease should be 
based on international scientific collaborations.
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The Need for a Change 
in Academic Culture 
in Line with Digital 
Transformation

The developments caused by new 
technologies and especially digital 
transformations in recent years have 

changed the way of looking and all scientific, 
cultural, economic, political and industrial 
dimensions in the world. The speed of these 
changes and their nature cannot be compared with 
any similar events in the past. Therefore, smart 
people in any society, both from an individual and 
managerial position, must be prepared for these 
changes. With the understanding of the above 
reality, universities should be the most aware of 
the society in relation to these developments as in 
the past, and shape their research, educational and 
managerial directions in accordance with these 
developments and related needs. Universities need 
to manage re-definition and re-consideration of 
all components with two parallel perspectives: 
first, looking inward at universities and the related 
national and international interactions, and second, 

looking outward and serving local, national, and 
international communities. In short, it will be seen 
what challenges and strategies can be proposed 
to implement the necessary changes in the 
dimensions of academic activities and professors' 
approaches and educational contents. The author 
of this article based on two decades of research and 
scientific and managerial experiences at national 
and international levels in the field of e-learning 
and years of membership and management in the 
Iranian e-Learning Association and several years 
of management of The e-Learning for Higher 
Education Working Group of the Ministry of 
Science, Research, and Technology of Iran offers 
some discussion on the following views:

- Academic management culture - The type of 
selection of university managers by the ministry 
and also within universities is in stark contrast to 
the nature of the aforementioned transformation 
needs, and we need a better understanding of this 
issue and legal and cultural measures.

- Traditional education culture - Most 
university professors, for whatever reason, are more 
comfortable with the traditional approach and 
do not make enough effort to follow this path of 
transformation that certainly requires more effort 
and review of all traditional content and approaches 
so far.

- Culture of managers of non-educational 
organizations - Many managers of non-educational 
organizations are very weak in recognizing 
technological and innovative capacities in these 
educational approaches.

- Team working culture and national and 
international and multicultural inter-organizational 
cooperation - for whatever reason, the weakness of 
university administrators and professors in carrying 
out team and inter-organizational activities and 
cooperation at the national and international and 
multicultural levels is serious. 

Therefore, the Iranian society and the academic 
community need to review some of their traditional 
beliefs in the field of education and learning. This 
requires understanding its priority, intelligently 
allocating financial credits, setting new rules and 
creating a new culture. In this article, first the 
dimensions of the realities and the needs are pointed 
out and then the issue of formulating cultural 
policies and approaches from the managerial and 
individual dimensions in the relevant universities 
and ministries are discussed.

9   Daneshgah-e Emrooz   Volume 5, Issues 1&2, Serial No. 7 & 8, 2021   
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This paper investigates a new strain of human 
relationship with future intelligent technology, 
a relationship that takes the humans out of the 
current classic identity predecessors. Here, we are 
concerned with the impact of future intelligent 
technologies during the Fourth Industrial 
Revolution on higher education institutions and 
educational systems and hard technologies and 
will discuss a very broad context in which the 
future evolved man, within the same network, has 
a different identity and acts in a transformative 
way. To present such an understanding, we must 
keep in mind that future universities, as a result of 
future technological developments, are distancing 
themselves from institutional distinctions such 
as government, religion, economy, society, and 
universities. The same is true of the future human 
being. We speak of a human being who lives 
consciously and unconsciously in an endless cyber 
relationship network. This human being lives in the 

context of an intelligent communication society 
that does not belong to any land. The human 
being in the future communication network is 
the network itself. The network here is an identity 
independent of its constructive human beings 
and the plural and large intelligent technologies 
and data that make policy and meaning. Future 
universities will operate in such an atmosphere. 
They host homeless academic activists who, 
contrary to expectations, cannot act within the 
university's boundaries, such as county subjects or 
other subjects and current communications. There 
is no fixed identity about this university. Rather 
than emphasizing its distinctive identity, the 
university must recognize and define the global 
fluid identity in the intelligent world.
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University in the Fifth Wave: The Crisis of The 
Pandemic and Technological Dominance over Culture

Hossein Mesbahian
Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran

mesbahian@ut.ac.ir

This paper argues that the Covid-19 
pandemic has exacerbated the crisis of the 
relationship between human beings and 

technology, and seeks to shed light on the implications 
of this development for the idea and institution of the 
university. To this end, the first section revisits the 
Heideggerian account of technology—particularly 
the revealing ontological engagement with 
technology in its ontic sense—and contextualizes 
this account in the events of the two decades of 
the twenty-first century. With this foundation in 
mind, the second section demonstrates what can be 
called a post-humanist turn in the current state of 
technology; the danger that Heidegger had warned of 
seven years ago is materialized in an extreme form of 
technological reliance that can be seen in all aspects 
of life, including the institution of the university. The 
task at hand thereby is to develop a framework for 
understanding and engaging with this danger that 
may reveal, as Hölderin had noted, that the saving 

power lies within the danger itself. In this vein, the 
third section assigns a key role to the institution of 
university, and in particular the faculty of philosophy, 
in this revelatory task. In particular, this section 
identifies four important stages in the history and 
development of the university: first, in the middle 
ages where the university served religion (Paris); 
with the emergence of the modern nation state, the 
university stepped into its second stage, serving the 
state (Halle); the third stage reflects philosophical 
idealism and the search for truth (Berlin); the fourth 
pertains to the consumer age, where the university 
serves the individual and its profit motive (Phoenix). 
This paper further argues that the pandemic has 
taken the university into a fifth and entirely new stage. 
My central point of concern is how the university can 
take itself out of this technological crisis despite its 
extreme dependency on technology, as manifested in 
the Covid-19 pandemic.
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It is often heard that the condition for 
making adequate use of the achievements 
in modern technology is to pay attention 

to the culture in which such "tools" (Wekzeug) 
are produced and developed. More precisely 
according to Martin Heidegger this means that 
above all, any of our activities take place in a 
kind of pre-interpretation of the world, which 
guides our thinking and actions and surrounds 
our whole being. Heidegger's phenomenology, 
as an important approach in socio-cultural 
and civilizational studies, emphasizes that all 
manifestations of modern civilization are contained 
in a referential network of terms, the concise form 
of which is always present for the "inventors" and 
experts of this scientific-cultural system, which in 
turn results from a type of interpretation that is 
based on a subjective interpretation of the world 
based on the ideas of ancient metaphysics on the 
one hand and the detailed and specific ideas of 
modern philosophy on the other.
This article stresses that in the face of the crisis of why 
and how to use modern achievements (including 
digital technologies), proportional and considered 

action is impossible without a fundamental 
reference to the common "world" of the context in 
which those achievements are made. This world is 
made up of a whole consisting of deeply connected, 
deeply interconnected components, and it is 
necessary to look for a suitable (entsprechen) 
way to meet its challenges (beansprechen). The 
populism in the analysis of these achievements, a 
form of which is the abstraction of these devices 
from their ontological context, prompts us to 
reduce such "tools" to the continuous dimension 
(geometry) and computation (mathematics). In 
the wrong approach, after this rough thinking with 
the help of the view and practice resulting from the 
nature of engineering, it is assumed that they can 
be extracted and generated by experimental and 
computational methods, and in some cases it is 
claimed that they are even more complete than the 
Original version.
This note is a phenomenological invitation to 
understand the nature of "tools" which, in the 
words of Martin Heidegger, represent and testify 
to the ontological foundations of technological 
achievements.
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Foundations and necessities of cultural 
policy-making in the academic and social 
relations of the university in cyberspace
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The scientific meeting of this issue of The 
University Today is with the subject of 
“The cyberspace and its effects on the 

opportunities and challenges for cultural policies in 
the academic and social relations of the university”. 
The meeting was accompanied by Dr. Aliakbar 
Farhangi (retired professor of Tehran University), 
Younes Shokrkhah (faculty member of the University 
of Tehran), Dr. Massoud Kowsari (Associate 
Professor of Tehran University), and Dr. Masoud 
Fekri (Associate Professor of Tehran University and 
the Director of Office for Cultural Policy and Social 
Planning). The meeting was conducted in the virtual 
space provided by SkyRoom. Topics and dialogues of 
this meeting represent the critique and reviews of the 
role and significance as well as scientific and cultural 
consequences of cyberspace and new technologies in 
the functional and communication environment of 
academics, in particular, on the social relations of the 
academy.
Some of the questions presented at the meeting can 
be described in the following propositions:
- The Impact of virtual and communication 
technologies and the social networks on scientific 
and cultural functions of the university; 
- The facilities of the cyberspace for reconsideration of 

enculturation and socialization as well as individual 
and collective activism of academics; 
- The cultural impact of cyberspace on the intellectual 
and thinking system as well as value perceptions and 
identity (individual, social, local, and national) of the 
students;
- The effect of cyberspace on cultural and social 
patterns and learning new lifestyle skills, including 
student leisure and entertainment;
- The possibilities and opportunities for policy and 
management of academic cultural and social issues 
in the space of virtual and electronic relations; 
- The appropriateness of policies and approaches 
of the cultural management of the university in the 
emerging cyberspace environments; 
- The necessity of considering the appropriate 
processes and tools with academic cultural and 
academic strategic goals in the field of developments 
in digital cultural space;
Obstacles and challenges of scientific and cultural 
development of Iranian academic education 
system for the use of information technology and 
communication opportunities in transformations 
created through digital tools and virtual 
communications.
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Based on its approach to the analysis of the most important cultural and 
social problems of the Iranian university system, this issue of The University 
Today Journal, through a social and cultural policy and planning approach, 

investigates some of the questions concerning the challenges and opportunities of the 
media and cyberspaces and their relations to the university and the academic culture 
as they are critically discussed by researchers in this field. The contents of this issue of 
the journal present the attitudes, definitions, descriptions, and recommendations that 
can represent and reveal strains of the current and future conditions of the functional 
and communication environment of universities and higher education while showing a 
point of view on current issues of universities in the cyberspace of virtual and electronic 
relations, especially as they emerge during the coronavirus pandemic.

The continuation of the use of academic cyberspace during the Coronavirus 
pandemic, together with their cultural and behavioral consequences, raised questions 
and doubts about the problem and levels of academic activities in post-pandemic times 
and the necessities and considerations of how universities could return to the previous 
face-to-face training method and how to deal with and manage the intrusion and 
sedimentation impacts of virtual activities and the requirements to return to normal 
conditions in scientific and academic spaces. To this end and in an early step for a better 
understanding of the components of a feasible design for an efficient and practical and 
effective hypothetical model, we have considered the following simple but important 
questions:

1. What are our useful and effective findings and experiences regarding the problems 
of cyberspace?

2. What are the criteria for recognition and categorization of the challenges and 
opportunities of cyberspace?

3. What explanatory data are we available on the indicators of the cultural and social 
identity of academics in the pre-and post-pandemic times?

4. To measure the possibility, necessity, and quality of returning academic activities 
to pre-pandemic conditions, what explanatory plan and expressive tools do we have?

5. How can cultural and social policies and programs of universities could become 
feasible and accessible following the needs and requirements of the academics in the 
current changing conditions?

 Masoud Fekri
Associate Professor, University of Tehran and Director of the Office for Policy and Cultural Planning

mfekri@ut.ac.ir
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