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سخن سردبیر
مسعود فکری
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دانشیار دانشگاه تهران و مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی ▪
▪ mfekri@ut.ac.ir

دانشـگاهها و مراكـز آمـوزش عالـی بـه مثابـه نهادهایـی علمـی فرهنگی ،افـزوده بر وظیفـه بنیادیـن تولیـد و ترویج دانش
و تربیـت نیروهـای تعلیمدیـده و مسـئولیتپذیر در جهـت مدیریـت تخصصـی امـور آینـده جامعـه ،نقشـی تأثیرگذار در
پـرورش روحیـه معنـوی و جهتگیریهـای رفتـاری و شـخصیتی دانشآموختگان و سـرریزی دانش و اخلاق و مهارت
کنشـگری مدنـی و اجتماعـی بـه فضـای عمومی اجتماع هم دارند و سـهمی بسـزا در گسـترش عنصر آگاهـی و انگیزش
شـهروندان ایفـا میکننـد .بدیهی اسـت که کارآمـدی و تأثیرگذاری ایـن نقش و کارکرد دانشـگاه هنگامی معنـادار خواهد
بـود کـه بـه اقتضاء منطـق پویایـی و روزآمدی یافتههـای دانش و فنـاوری و سـیرت متحـول و دگرگون شـونده پدیدارهای
پیرامـون ،بتوانـد بـا خالقـه نوآوری پا به پـای تحوالت زمانه پیـش رود و ظرفیتهـای علمی و انسـانی و توانمندی نهادی
اجتماعـی خود را بهروزرسـانی و پویـا نماید.
منطـق متحـول و پویـای فناوریهـای نویـن اطالعاتـی و ارتباطـی و رونـد شـتابان گسـترش فضاهـای رسـانهای
دیجیتـال در دهههـای اخیـر ،موجـب دسترسـی چشـمگیر اقشـار مختلـف جوامـع و از جملـه دانشـگاهیان بـه ابـزار و
امكانـات ارتباطـی ایـن فنـاوری همهگیـر و بهرهبـرداری همگانـی از آ ن در زمینههـای مختلـف حرفـهای ،آموزشـی،
ش روی افـراد و اجتماعـات
فرهنگـی ،اجتماعـی و ماننـد آن شـده اسـت و نظـم نوینـی از جغرافیـای ارتباطـی سـیال پیـ 
گشـوده شـده اسـت .گویـی در كنـار زیسـتجهان عینـی و عـادی انسـان و اجتماع امـروزی ،جهـان نوپدیـد دیگری در
بسـتر فضـای ارتباطـات الکترونـی و محیـط مناسـبات مجـازی با خصلتـی پركرانه و پیشـرو و سرشـتی کمتر شـناخته و
نایافتنـی پدیـد آمـده اسـت .ایـن مصنـوع دسـتپرورده اندیشـه خلاق و هنـر فناور بشـر کـه عامـل تحقق خواسـتهها و
نیازهـا و تحصیـل بلندپروازیهـای دمـادم اوسـت ،در عیـن گرهگشـایی حیرتانگیـز ،گاه نیـز در مقام بیگانهای سـرکش
جهـان رفتـاری و سـامان زیسـتی آفریـدگار خویـش را وابسـته و دربنـد الزامهـا و قیدهای سـاختیافته فنـی و فرهنگی و
پیوسـتها و پیرایههـای ناگزیـر منطـق ابـزاری صنعـت سـیال خـود میسـازد و زبـان و زمـان و معنـا و هویـت فـردی و
اجتماعـی انسـان دلشـده تکنیـک را در معـرض تأثیـرات و تعیینکنندگیهای یکطرفه قـرار میدهد .این در حالی اسـت
کـه علاوه بـر اهمیت هسـتی و چیسـتی فضای مجـازی ،نمیتوان از سـویه هنجـاری و بایـد و نباید آن نیـز غفلت نمود،
كـه اهمیتـی کـم از بعـد وجـود شـناختی آن نـدارد .صرفنظـر از ارزشگـذاری ماهیـت و مراتـب ایـن فضـای ارتباطی
و بویـژه مناسـبات مجـازی جـاری در بسـتر رسـانهای -كـه صـد البتـه همچـون هـر پدیـده دیگـری بایـد در جـای خود
از منظرهـای مختلـف در معـرض و محـک سنجشـگری و ارزشداوری قـرار گیـرد -سـخن اصلـی امـا بـر سـر واقعیت
دامنگسـتر ایـن فناوریهـای همهگیـر اسـت كـه خـواه و ناخـواه خـود را بـر زندگـی ملل غـرب و شـرق جهان -بـا همه
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تفاوتهـای 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.
علاوه بـر رونـد شـکلگرفته تحـوالت و توسـعه ارتباطـات الکترونیکـی و
رسـانهای مبتنـی بر فناوریهـای اطالعاتـی و ارتباطی گسـترده ،وقـوع همهگیری
ویـروس کرونـا و افزایـش اسـتفاده از فضـای مجـازی در دو سـاله اخیـر ،جامعه
جهانـی را بـا شـرایطی کاملا متفـاوت روبـرو نمـود و تأثیـرات تعیینکننـده و
دامنـهداری بـر سـویههای مختلـف زندگـی مـردم سراسـر کـره خاکـی برجـای
گذاشـت .رویآوری همگانـی بـه فضـای مجـازی و بهرهگیـری از رسـانههای
نویـن بـا حجم بـاالی کاربرانی بـا اهداف مختلـف حرفهای و تجاری و آموزشـی
و  ...عمـق و ژرفایـی بسـیار شـگفتآور و البتـه نگرانكننـده وابسـتگی انسـان
بـه ایـن ابـزار خودسـاخته را چنـان برملا سـاخت کـه بسـیاری از دانشـمندان و
متخصصـان حوزههـای مختلـف مطالعـات اجتماعـی و علوم ارتباطـات و دانش
رسـانه جهـان را بـه تأملـی جدیتـر نسـبت بـه اهمیـت و آثـار و پیامدهـای تکیه
و تقلیـل روابـط اجتماعـی بـر ابـزار الکترونیکـی و فعالیـت در فضای مناسـبات
مجـازی و شـبکهای واداشـته اسـت.
امـا بـه هرحـال ،با گـذر از بحـث بـر سـر سـویههای كالن این مسـئله ،كه
بـه دلیـل فراوانـی زوایـا و ابعـاد آن نیازمنـد تحلیلهـای تخصصـی چن د سـویه و
انجـام پژوهشهـای مسئلهشـناختی مختلـف اسـت ،در اینجـا مسـئله آن اسـت
کـه درگیـری نهـاد دانشـگاه و جامعـه دانشـگاهی سراسـر دنیـا و از جملـه ایـران
بـا ایـن چالـش ،کارکردهـای علمـی و آموزشـی ،و مناسـبات اداری و اجتماعـی
و از جملـه روابـط و رفتارهـای فرهنگـی دانشـگاهیان را دچـار سـطوح متفاوتـی
از تغییـر و دگرگونـی کـرد .ایجـاب اوضـاع کرونایـی دو سـال گذشـته و انتقـال
فعالیتهـای علمـی و آموزشـی دانشـگاهها به فضـای مجازی ،همه دانشـجویان
و اسـتادان را ملـزم بـه آشـنایی و تعامـل و ادامـه فعالیتهـای خـود در این محیط
متفـاوت نمـود ،تـا آنجـا که حتـی مخالفـان سـنتی اسـتفاده انبـوه از رسـانههای
نویـن و فضـای مناسـبات الکترونـی را ناگزیـر از چرخـش موضـع و هماهنگـی
و همراهـی بـا دیگـران در بسـتر ارتباطـات جدیـد نمـود .نکتـه بایسـته توجـه در
اینجـا ایـن اسـت کـه تـداوم اسـتفاده از فضـای مجـازی دانشـگاهی علاوه بـر
پیامدهـای فرهنگـی و رفتـاری ،توانسـت بـه طـرح پرسـشها و تردیدهایـی
دربـاره مسـئله و مراتـب فعالیتهـای دانشـگاهی در دوره پـس از فروکـش
کرونـا و ضرورتهـا و مالحظـات نحـوه بازگشـت دانشـگاهها بـه شـیوه آمـوزش
حضـوری پیشـین و چگونگـی مواجهـه و مدیریت تأثیرات رسـوب و رسـوخهای
دوره فعالیـت مجـازی بـر شـرایط بازگشـت و عـادی سـازی فضاهـای علمـی
و دانشـگاهی بینجامـد .تجربـ ه آمـوزش مجـازی توانسـت در رقابـت بـا فضـای
فعالیـت حضـوری دانشـگاهی بـا گـذر زمـان سـهمی از مقبولیـت و کارامـدی
بهدسـت آورد و جایـگاه خـود را بنحـوی تثبیت كند .بروز چنین شـرایطی مسـئله
بازگشـت دانشـگاهها بـه شـرایط پیشـین را دشـوار و حتـی ناممكـن نموده اسـت
و بـه طـرح پرسـشها و تنوعـی از تفـاوت نظـر میـان کاربـران و مدیـران علمـی
و اداری انجامیـده اسـت .بـه هرحـال ،مجموعه ایـن رویدادها ،دسـتاندركاران
مدیریـت مجموعههـای آمـوزش عالـی را ناگزیـر از مطالعـه و تأمـل تخصصـی
بـرای درك و شـناخت واقعبینانـه شـرایط موجـود ،بویـژه در بعـد اجتماعـی و
فرهنگـی آن نمـوده اسـت و ایـن ضـرورت را پیـشروی آنـان گـذارده کـه چگونه
ایـن مؤلفههـای تأثیرگـذار را در مسـیر و محتـوای سیاسـتگذاری و برنامهریـزی
فرهنگـی -اجتماعـی نظـام دانشـگاهی کشـور و تدویـن راهبردهای سیاسـتی در
نظـر گیرنـد .ایـن مسـئله در اینجا دسـتکم بـا گونهای رویکـرد ترکیبـی راهبردی
مواجـه اسـت کـه یکسـوی آن پدیـده نوظهـور گسـترش فناوریهـای ارتباطی و
فضـای فعـال مجـازی در محیط مناسـبات دانشـگاهیان اسـت و طـرف دیگر آن
موضوعیـت مولفههـا و مسـائلی اسـت کـه 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 میگیرنـد تـا شـاید بتـوان بـر اسـاس درکی
آگاهیبخـش از جوانـب مسـائل ،رویكردهـا و سیاسـتها و برنامههـای فرهنگـی
اجتماعـی متناسـب بـا مقتضیات مواجهـه و مدیریـت عقالیی آنها تدبیـر و تدارك
نمود.
در گامـی آغازیـن و بـرای درك درسـتتر ایـن مؤلفههـا و امکانسـنجی
دسـتیابی بـه طراحـی یك الگـوی فرضـی كارآمـد و بـرونداد محـور و اثربخش
ناگزیـر از توجـه بـه پرسـشهای سـاده امـا مهـم زیـر هسـتیم:
 .1چـه یافتههـا و تجـارب مفیـد و مؤثـر مسئلهشـناختی از فضـای مجـازی
در اختیـار داریـم؟
 .2چالشهـا و فرصتهـای فضـای مجـازی را بـر پایـه چـه معیارهایـی
بازشناسـی و دسـتهبندی کنیـم؟
 .3چـه دادههـای تبیینـی از شـاخصهای هویـت فرهنگـی و اجتماعـی
دانشـگاهیان در دورههـای پیشـا و پسـا كرونـا در دسـت داریـم؟
 .4بـرای سـنجش امـكان و ضـرورت و کیفیـت بازگشـت فعالیتهـای
دانشـگاهی بـه شـرایط پیشـاکرونا چه پیشطـرح تبیینی و ابـزار بیانگـری در اختیار
داریم؟
 .5چگونـه میتـوان سیاسـتها و برنامههای فرهنگی و اجتماعی دانشـگاهی
را متناسـب بـا نیازهـا و مطالبات دانشـگاهیان در شـرایط متحـول کنونی و چرخش
در فضـای فعالیتهـای دانشـگاهی امكانپذیر و تسـهیلگری نمود؟
بـا اینحـال ،طـرح پرسـشهای سـنجیده حاصـل از هماندیشـیهای
فرهیختـگان مسئلهشـناس امـور دانشـگاهی کشـور ،ضمـن تصریح نقـاط تمرکز و
اهمیـت اجماعـی مولفههـای مرکـزی ،میتوانـد بـه برداشـتن گامهای رهگشـا در
درک درسـت و سیاستسـازی و مدیریـت مؤثـر شـرایط یـاری مؤثـر رسـاند.
نشـریه دانشـگاه امـروز بـر پایـه رویکـرد مسئلهشـناختی خـود بـه مهمتریـن
مباحـث فرهنگـی و اجتماعـی نظـام دانشـگاهی ایـران اسلامی ،در ایـن شـماره
كوشـیده اسـت از منظـر سیاسـتگذاری و برنامهریـزی فرهنگـی و اجتماعـی بـه
بازخوانـی برخـی جنبههـای چیسـتی و چالشهـا و فرصتهـای فضـای مجـازی
و مناسـبات رسـانهای نویـن و نسـبت آن بـا نهـاد دانشـگاه و آمـوزش و فرهنـگ
دانشـگاهی ،از رهگـذر طـرح دیدگاههـای تحلیلـی انتقـادی متخصصـان و
پژوهشـگران ایـن عرصـه بپـردازد .مطالـب منـدرج در ایـن شـماره مجلـه ،حاوی
نگرشهـا و دریافتههـا و وصـف و توصیههایـی اسـت کـه هـر یـک بیگمـان
میتوانـد ضمـن رخنمایـی از زاویـهای از مسـائل کنونـی دانشـگاهها در فضـای
مناسـبات مجازی و الکترونی ،سـویههایی از ناشـناختگی اوضاع و شـرایط کنونی
و آینـده محیـط کارکـردی و ارتباطـی دانشـگاه و آمـوزش عالـی کشـور را بازنمایی
و آشـکار سـازد.
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بنیانها و بایستههای سیاستگذاری فرهنگی در فضای
مناسبات مجازی و ارتباطات شبکهای دانشگاهیان
به اهتمام ماشاالله یوسفی ▪
دکترای اندیشه سیاسی ▪

▪ m.yousefi1412@gmail.com

نشست علمی این شماره دوفصلنامه دانشگاه امروز با موضوع
«فرصتها و چالشهای سیاستگذاری فرهنگی در فضای
مناسبات مجازی و محیط ارتباطات الکترونی و شبکهای
دانشگاهیان» ،با حضور آقایان دکتر علیاکبر فرهنگی (استاد
بازنشسته دانشگاه تهران) ،دکتر یونس شکرخواه (عضو
هیأت علمی دانشگاه تهران) ،دکتر مسعود کوثری (دانشیار
دانشگاه تهران) و دکتر مسعود فکری (دانشیار دانشگاه تهران
و مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی و
اجتماعی) در مورخه  17شهریور  1400با تمهید و میزبانی
دفتر سیاستگذاری و برنامه-ریزی فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،در بستر سامانه اسکای روم،
توشنودهای این نشست ،حامل
برگزار گردید .مباحث و گف 
داللتهایی آموزنده در باره ضرورتها و مولفههای بازنگری
در سیاستگذاری فرهنگی در آموزش عالی و نظام دانشگاهی
کشور با توجه تأثیر تغییر و تحوالتی است که به موجب گسترش

استفاده دانشگاهیان از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و
رسانههای الکترونیکی نوین در فضای فعالیتها و مناسبات
علمی و آموزشی و اجتماعی آنان در محیطهای دانشگاهی
اتفاق افتاده است .مباحث این نشست عالوه بر طرح نگاه و
نظرهایی در وصف و تحلیل شرایط کنونی جامعه دانشگاهی
ایران و نگاهی آیندهنگرانه و هنجاری به ضرورتها و نیازهای
رویکرد سیاستگذارانه به مسائل فرهنگی و اجتماعی فضاهای
دانشگاهی در این بستر متحول و آمیخته به دگرگونی و شتابناکی
و سیالیت فناورانه و تکنیکی نیز دارد.
پرسشهای طرح شده در چارچوب موضوع کلی این
نشست شامل گزارههای زیر است:
 .1راگیری فناوری ارتباطات شبکهای و فضای تعامالت
مجازی چه تأثیری بر کارکردهای علمی و فرهنگی دانشگاه و
ی و ارتباط اجتماعی دانشگاهیان و بویژه
اوضاع کلی کنشگر 
استادان و دانشجویان گذاشته است؟
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 .2بسـتر مناسـبات فضای مجازی چه اقتضا و موجباتی
بـرای بازاندیشـی الگوهـای فرهنگپذیـری و جامعهپذیـری
فرهنگـی و مراتـب کنشـگری فـردی و اجتماعـی در میـان
دانشـگاهیان و دانشـجویان فراهـم آورده اسـت؟
در همایندی موضوعی با این پرسش برخی نکتهمسائل به
شرح زیر است:
 تأثیرات فضای مجازی بر نظام مناسبات اجتماعی وفرهنگی 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 فکری وتلقیات ارزشی و تعلقات هویتی (فردی ،اجتماعی ،محلی و
ملی) دانشجویان؛
 تأثیر فضای مجازی بر الگوهای فرهنگی و اجتماعیو فراگیری مهارتهای جدید سبک زندگی و از جمله اوقات
فراغت و سرگرمی دانشجویان؛
 تأثیر فضای فرهنگی دیجیتال بر زبان گفتاری و نوشتاریارتباطات دانشگاهیان و دانشجویان؛
 تعامل مجازی و آسیبها و وازدگیهای روحی و رفتاریناشی از فاصله اجتماعی منجر به گوشهگیری و انزوا و تنهایی؛
 تجاری شدن فرهنگ و فروکاهی فعالیتهای فرهنگیبه روابط کاالیی و تبادل ارزشهای اقتصادی در بستر تغییرات
فرهنگی و اجتماعی تودهای شده مبتنی بر منطق مبادلهای بازار در
بسترگسترشفناوریهایارتباطیوهمهگیریگسترشرسانهها؛
 .3سرمایه نیروی انسانی دانشگاهی و دانشگاهیان ایران،
از چه زمینه و ظرفیت و یا مزیت قابلتوجهی برای توسعه
علمی و فرهنگی و ارتقا کارامدی و کیفیت کارکردی مجموعه
نظام آموزش عالی و دانشگاهی کشور با استفاده از امکانات
و فرصتهای مناسبات فضای دیجیتال و ارتباطات شبکهای
مجازی برخوردار است؟
 .4مسئله مواجه ه دانشگاهیان با سویههای فرهنگی و
اجتماعی فضاهای مجازی و ارتباطات شبکهای به چه میزان
توگوهای مسئلهمند محافل و
در پژوهشها و مباحث و گف 
مراکز علمی و فرهنگی دانشگاهی موردبررسی و تأمل و تفکر
مؤثر قرارگرفته است و آیا در این باره مفاهمه و اتفاق نظری
بر سر مفهوم و کارکرد سیاستگذاری فرهنگی در فضای
مناسبات مجازی نظام دانشگاهی حاصل شده است؟
 .5توسعه علمی و فرهنگی نظام آموزش عالی و دانشگاهی
ایران برای بهرهمندی از امکانها و فرصتهای فناوری اطالعاتی و
ارتباطی در مسیر تحوالت فضای دیجیتال و ارتباطات مجازی با
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چه موانع و چالشهایی (بینشی -معرفتی ،ساختاری -سیاستی،
سازمانی-مدیریتی،کارکردی-رفتاری)مواجهاست؟
 .6گسـترش تکنولوژیهـای ارتباطـی و ارتباطـات رسـانهای
مجـازی چه ضرورتهـای همزمانی برای توجه به سیاسـتگذاری
فرهنگـی در دانشـگاه پیـش روی سیاسـتگذاران و برنامهریـزان
فرهنگـی آمـوزش عالـی کشـور قـرار میدهد؟
 .7میزان تناسب و کارامدی سیاستها و رویههای کنونی
مدیریت و فعالیت فرهنگی دانشگاهی را با توجه به تحوالت
الکترونی و گسترش مناسبات شبکهای مجازی در محیط
مناسبات نوپدید مجازی ،چگونه ارزیابی میکنید؟
در این باره نکات زیر نیز بایسته توجهاند:
 ضرورت شکلگیری رویکرد انتقادی و بازاندیشانه بهسیاستها و برنامهها و رفتارهای فرهنگی دانشگاهی؛
 فقدان و ضعف بنیان علمی و منطق پیوستاری و روندیسیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی و ارتباطی در نظام
دانشگاهی کشور!
 میزان هد ر رفت منابع و سرمایههایی که صرف جهتدهیو تبدیل و تقلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان
به منطق یکدستسانی و همسانسازی رسمی شده است.
 .8با توجه به مزاج متحول و سیرت سیال و کمتر شناختنی
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی نوین ،چه امکانها و
فرصتهایی برای سیاستگذاری و مدیریت بایسته مسائل
فرهنگی و اجتماعی دانشگاهی بهویژه در فضای مناسبات
مجازی و الکترونیکی وجود دارد؟
 توجه راهبردی به تنوع فرهنگی و هویتهای متنوع(محلی ،قومی ،مذهبی و فرهنگی) جامعه دانشگاهی و
دانشجویی کشور؛
 تحول سیاستهای فرهنگی بر پایه اولویت رویکردهاینوآور و متناسب با فضای فعالیتهای شبکهای و مجازی
دانشگاهیان؛
ت توجه به فرآیندها و ابزارهای مناسب با اهداف
 ضرور استراتژیک فرهنگی و علمی دانشگاهی در بستر تحوالت
فضای دیجیتال فرهنگی؛
 استفاده از برنامهریزان و مدیران و کنشگران فرهنگیتوسعهگرا و آیندهنگر و خالق و نوآفرین!
نوشتار کنونی مشروح مباحثی است که پیرامون مولفههای
توگو و واکاوی مهمانان ارجمند
مورد اشاره در معرض گف 
نشست علمی این شماره دانشگاه امروز ،قرارگرفته است:

ماشاالله یوسفی
بـا عـرض سلام و احتـرام وافـر بـه محضـر اسـتادان ارجمنـد و
مهمانـان گرانمایه و سـپاس از اینکه پذیرای دعوت مجله دانشـگاه
امـروز شـدید .همانطـور که پیشتر به اسـتحضار رسـیده اسـت،
موضـوع نشسـت امـروز بحث بـر سـر «فرصتهـا و چالشهای
سیاسـتگذاری فرهنگـی در فضـای مناسـبات مجـازی و محیط
ارتباطـات الکترونـی و شـبکهای دانشـگاهیان» اسـت .در واقـع،
شـاید بشـود گفـت کـه پرسـشها و مطالبـی کـه در این نشسـت
توگـو و کنـکاش نظـر مییابنـد ،برخاسـته و
فرصـت بیـان و گف 
بازتـاب گزیـده نگاههـا و انتظاراتـی اسـت کـه در فضـای علمـی
و فرهنگـی کنونـی جامعـه دانشـگاهی کشـور فراگیر ذهـن و زبان
اسـت .پرسـشها و گزاردههایـی کـه از دغدغههای اکنـون و آینده
محیـط دانشـگاهها و فضـای آمـوزش عالـی ایـران برمیخیـزد
و در طلـب آن اسـت کـه تصویـری از دانشـگاهی ارائـه دهـد کـه
در شـرایط کنونـی ناخـودآگاه و ناگزیر در بسـتر محیط مناسـبات
الکترونـی قرارگرفتـه اسـت و ناچـار از ایفـای میزانـی توجیهپذیـر
از کارکردهـای مرسـوم و متعـارف خـود در فضایـی کمتـر
شـناخته ،پیچیدهتـر و گاه نامونـس بـا روال و رویه-هـای سـنتی
پیشـاالکترونی بـا پیچیدگیهـای فنـی و مهارتـی ایـن زیسـتبوم
شـگفتانگیز نوبنیـان اسـت .همانطـور کـه میدانیـم ،در محیط
مناسـبات مجـازی و ارتباطـات شـبکهای کنونی دانشـگاهها ،نهاد
علـم و آمـوزش در کنـار ایفـای کارکردهـای معمـول و متعـارف
همیشـگی ،درعینحـال در چارچـوب فضایـی از کنشهـای
ارتباطی و تعامالت و مناسـبات فرهنگـی و اجتماعی نیز قرارگرفته
و ناگزیـر از انجـام وظایـف خود در شـرایطی متفاوت از گذشـته،

بـا وجـود مشـکالت و موانـع در عیـن ظرفیتهـا و سـهولتهای
فنـی و ارتباطی اسـت .از سـویی در قید مراتب این فضـای ارتباط
علمـی و فرهنگـی تعینآمیـز ،فضـا و شـرایطی بـرای دانشـگاهها
رقـم خـورده و خواهد خـورد که بـا درک اندیشـیده و آمادگی عمل
پیشـینی ما مواجه و همراه نبوده اسـت و گویی مجموعه کنشـگران
دانشـگاهی در ایـن فضـا بـا نوعـی از غافلگیـری و ناآشـنایی و
چهبسـا گونـهای از بیگانگـی روبرویند کـه ضرورت بازاندیشـی و
تأمـل در ماهیـت و مراتـب آن را بـه ذهنیـت آگاه همگان رسـانده
اسـت .بسـتری خودپویـا و متحـول کـه مسـئله چگونگـی ارتقـا
کیفیـت کارکـردی دانشـگاه و کارآمـدی نظـام آمـوزش عالـی و
نشـاط و سـرزندگی حیـات اجتماعـی و فرهنگـی کنشـگران آن
بویـژه اسـتادان و دانشـجویان -را بـه دغدغـهای گـران و نیازمندتکاپـوی اصحـاب نظـر و سیاسـتگذاران و برنامهریـزان جامعـه
آمـوزش عالـی کشـور تبدیـل کرده اسـت.
بـه بهانـه اقتـراح پیشدرآمـدی گفتمانـی بـر ایـن موضـوع و
مشـکلههای پیـشروی آن اسـت کـه افتخـار یافتیـم از محضـر
اسـتادان بزرگـوار دعـوت کنیـم تـا بـا طـرح و بحث برخـی نکات
گـرهای و روشـنگر ،سـهم و سـویهای در واکاوی و پرده-افکنـی از
چهـره ایـن پدیده نوظهور فراهم شـود .شـما سـروران بزرگـوار ،از
چهرههای برجسـته و سرشـناس دانشـگاهی کشـور در حوزه علوم
ارتباطـات و مطالعـات فضـای رسـانهای و مناسـبات مجـازی و
الکترونـی هسـتید و نقشـی مؤثـر و پیشـتاز در معرفـی و مطالعه و
دانشافزایـی در ایـن بـاره داشـتهاید؛ بـه مبناهـا و مراتـب کلیـدی
و کانونـی پدیـده پیونـد فرهنـگ و فناوریهـای 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
توشـنود کوتـاه بـه میزانی مفیـد و مؤثر
آگاهـی بشـود در ایـن گف 
روزن و روشـنایی بـر ناشـناختهها و ناگفتـه موضـوع و مسـائل
آن افکنـده شـود و ذهنمایـهای متناسـب نیـاز مخاطبـان مجلـه
دانشـگاه امـروز فراهم و بهدسـت داده شـود .چه آنکـه امروزه بیش
از هـر گاه دیگـر ،دانشـگاهیان کشـور نیازمنـد فحـص و تفصیـل
نگرههـا و نگاههـای تخصصـی به حـوزه فرهنـگ ارتباطات علمی
و مناسـبات اجتماعـی فناوریمحور هسـتند و از اینرو ،گسـترش
و گرانـش شـناخت علمی و رفتـاری به مسـائل ارتباطـات نوین و
پیونـد و پیوسـتگیهای فرهنگی و اجتماعی آن در بسـتر شـتابان و
متحـول فناوریهای شـگفتانگیر اطالعاتـی و ارتباطی ضرورتی
تـام و بایسـته توجـه و تأمـل بیش از پیـش دارد.
مسعود فکری
بنـده هـم خدمـت عزیـزان و اسـتادان گرامـی عـرض سلام
دارم و از اینکـه دعـوت دفتـر سیاسـتگذاری و برنامهریـزی را
پاسـخ مثبـت دادیـد ،تشـکر میکنـم؛ انشـاالله در ایـن نشسـت
ارزنـده از نقطـه نظرهای عزیزان در غنیتر شـدن نشـریه دانشـگاه
امـروز بهـره خواهیـم گرفـت .بـه عنـوان مقدمه شـاید بهتر اسـت
بـه دو نکتـه اصلـی توجـه کنیم .بـه هر ترتیـب ،عمـر بهرهگیری از
ارتباطـات فضـای مجـازی در کشـور مـا بیـش از دو دهه اسـت و
طبیعتـا بـا تنوعـی کـه در این فضـا اتفـاق افتاده اسـت ،ما شـاهد
دگرگونیهایـی در نـوع تعامل افراد در قشـرهای مختلف اجتماعی
هسـتیم ،بنحـوی کـه کـم شـدن ارتباطـات حضـوری و فـردی و
جایگزینـی آن با ارتباطـات الکترونیکی در جامعه ما به مسـئلهای
ملمـوس تبدیل شـده اسـت .به نظـر من الزم اسـت در اینبـاره به
ً
سـه سـرفصل اساسـی توجه کنیم .قطعـا اسـتادان ارجمند ممکن
اسـت هـم از جهـت یافتهشناسـی فرهنگـی و اجتماعـی و هـم از
جهـت فـردی و روانشـناختی مالحظاتی در این خصوص داشـته
باشـند کـه البتـه گاه اینهـا با هـم تداخـل میکند و ممکن اسـت
هرکـدام روی بعد دیگری تأثیرگذار باشـد؛ اما اگـر بخواهیم دامنه
بحـث را در سـرفصل دوم مقداری محدود تر بکنیـم؛ بحث اینکه
اسـتفاده از فضـای مجـازی در فعالیتهـای دانشـگاهیان نسـبت
بـه بخشهـای دیگر جامعه تشـدید شـده و اگرچـه در بخشهای
ً
دیگـر جامعـه ،مثلا در حـوزه بازرگانـی و بازاریابـی و اینها ،هم
ارتباطـات الکترونیکـی و اسـتفاده از ایـن ابـزار فنـی و ارتباطـی
تقویـت شـده اسـت ،امـا بهانـدازهای کـه مانند اسـتاد و دانشـجو
سـاعتها پای دسـتگاه بنشـینند و پیـام بگذارند و مکاتباتشـان از
10
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ایـن طریـق رد و بـدل شـود ،نیسـت .ایـن افزونـی نسـبت فراوانی
کاربـرد مسـئله در دانشـگاه اسـت کـه اهمیـت و موضوعیـت آن
را بیشـتر میکنـد .نکتـه سـوم ،که سـرفصل مهمـی اسـت ،اینکه
هـر پدیـده اجتماعـی و انسـانی یک سـری آثـار فرهنگـی کوتاه و
بلنـد مـدت خواهد داشـت .آثار فرهنگـی ارتباطات نویـن و تغییر
عادتهـا و رفتارهـا و بـه دنبال آن سـبک زندگی ،میتواند نسـبت
بـه جایـگاه اجتماعی هـر فرد آثـار و پیامدهایـی به وجـود بیاورد.
ایـن از آن مسـائل مهمـی اسـت کـه میتوانـد در ذیـل خـودش
بخشهایـی داشـته باشـد کـه باید بـه آن توجـه کرد.
خالصـه اینکـه اگر مهـم باشـدکه از نظر قسـمتبندی زمانی
و رونـد تاریخـی به این مسـئله نگاه بکنیـم ،در جامعه مـا در دوره
دو سـه سـال اخیر قبـل از بیماری کویـد  ،19یک سـطحی از بهره
بـرداری وجـود داشـت که بـه اقتضای آن یـک نـوع فرهنگپذیری
یـا کنـش و تعامـل فرهنگـی را داشـتیم .ایـن در حالـی اسـت کـه
در شـرایط کنونـی میـزان و حجـم اسـتفاده و بهرهبـرداری افـراد و
دانشـگاهیان از ایـن فضـا تشـدید شـده اسـت .در ایـن میـان یک
پیـش فـرض هم داریم ،که 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 کـه این
بهرهگیـری را تشـدید کـرده اسـت و چـه بسـا هـر کـدام از نظـر
زنجیـرهای هـم مقتضیاتـی داشـته باشـد ،توجـه نماییـم .در اینجا
شـاید یکـی از نـکات مهـم اشـتراکگذاری تجربههـای خـود در
ایـن خصوص با جوامع انسـانی دیگر باشـد .یعنی آنچـه در اینجا
اتفـاق میافتـد به یک معنـا نمیتواند بـه صورت بریده و گسسـته
از جوامـع دیگـر باشـد ،کـه ممکن اسـت تجربـه بهتر و بیشـتری
را پشـت سـر گذاشـته باشـند .علاوه بـر این نـکات ،عزیـزان هم

از هـر زاویـه کـه صلاح میداننـد میتواننـد وارد بحـث بشـوند.
مـن تصـور میکنـم کـه چه بـر اسـاس محورهایـی کـه در ابتدای
امـر طـرح شـده و چـه مبتنـی بـر یـک برداشـت کلـی کـه معانی
و منظـور اصلـی بحـث را پوشـش دهـد ،از نظـرات حضـرات
ارجمنـد اسـتفاده کنیـم و البتـه روند بحث طـوری پیش بـرود که
هـم پرسـشهای نشسـت را در برگیـرد و هـم نکاتی کـه احیانا در
ایـن مطالب اشـاره نشـده اسـت ،بـه میـان بیایـد .از جنـاب دکتر
شـکرخواه تقاضـا میکنـم بـرای آغـاز بحـث نکاتـی را بفرمایند.
یونس شکرخواه
بـا عرض سلام خدمت دوسـتان؛ من از دوسـتان بـه خاطر حجم
مطالـب پرسـشهایی که فرسـتاده بودیـد ،صمیمانه سپاسـگزاری
ً
میکنـم .روی آنهـا بحثهـای زیـادی میشـود کرد و مـن قطعا
از روی آنهـا چنـد تـا رسـاله دکتـری بیرون میکشـم .آقـای دکتر
فکـری بحثهـای خوبـی را در اینجـا بیـان کردنـد کـه میتوانیم
گفتوگـو را حـول همانهـا شـروع کنیـم .بـا اینحـال ،تفکیـک
مباحـث بـه ایـن صورتـی کـه میگویـم هـم شـاید بتوانـد کمک
بیشـتری بـه مـا بکنـد .نـکات قابـل توجـه در اینباره یکـی بحث
توجـه بـه نقـش ابزارهـا و فناوریهـا در فضـای آنالیـن اسـت و
دیگـری نـوع اسـتفاده از ایـن فناوریهاسـت؛ مثل همیـن مواردی
کـه مـا االن در دانشـگاه بـا آن سـر و کار داریـم و بیشـتر جنبـه
آمـوزش اسـتفاده از تکنولـوژی در یـک چارچـوب از پیـش تعیین
شـده و بر مبنـای یک پلتفـرم خاص اسـت .بحث دیگـر میتواند
مسـئله محتـوا باشـد و اینکـه محتوایـی کـه در این فضـا رد و بدل
میشـود ،چـه تأثیـر و پیامـدی میتوانـد ایجـاد کند .فـرض کنید

اینکـه چیـزی بیشـتر از هفـت میلیـارد آدم در کره خاکـی زندگی
میکننـد و قـرار اسـت بـهزودی بـا اینترنتهـای ماهـوارهای و
طرحهـای توسـعه سیسـتمهای ارتباطاتی،که توسـط شـرکتهای
خصوصـی و دولتهـا دنبـال میشـود ،روبرو شـوند .حـال اینکه
ایـن امکانـات ارتباطـی جهانـی چه نـوع توانمندیهایی بـه همراه
دارد و از نظـر محتوایـی چـه حـال و هوایـی ایجـاد میکنـد و
چـه پیامدهـای فرهنگـی و سیاسـی و اقتصـادی و غیـره بـه وجود
مـیآورد ،یـک مسـئله مهم اسـت و از سـویی اینکـه نـوع و میزان
ی کـه ما بـه ایـن ابـزار و امکانات میتوانیم داشـته باشـیم
دسترسـ 
را در کنـار مسـائلی ماننـد فقـر آمـوزش و بهداشـت ،کـه بـا آن
مواجـه هسـتیم ،چگونـه بایـد مـورد توجـه قـرار داد .همـه اینهـا
در حالـی اسـت کـه در اثـر تحـوالت فناوریهـای اطالعاتـی و
ارتباطـی ،خیلی از مسـائل اقتصادی ،فرهنگـی و اجتماعی دچار
دگرگونیهـای قطعـی میشـوند.
جنبـه بعـدی که بـه نظرم بـرای بحثهـای امروز مـا میتواند
مهـم باشـد ،نحوه مصـرف ایـ ن ابزارهـا و فناوریهاسـت و اینکه
چگونـه فهـم و مصرف میشـوند و به طـور خـاص در جامعه ما و
در جامعه دانشـجویی ما و جامعه آکادمـی ایران چه تأثیراتی دارند
و اثـر آنهـا بر افـکار عمومی و نوع برداشـتها از چه قرار اسـت.
در اینجـا منظور من بیشـتر تئوری-های دریافـت و پیشبینیهای
دریافـت و نـوع هضـم و اسـتفاده از تکنولوژی اسـت .نقطه پایانی
کـه میتوانـد بحـث خوبـی بـر سـر آن رخ بدهـد ،در واقـع گـره
خـوردن ایـن تحـوالت و فناوریهـا بـه مسـئله فرهنـگ اسـت که
مقوله کلیدی شـما در این نشسـت هم هسـت .یکـی از نکاتی که
در نشسـتها و سـازمانهای جهانـی که اینترنت مسـئله محوری
ً
آنهاسـت و یـا مثلا میتوانیـم اسـم آن را آنالینسـایبر بگذاریم،
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مسـئله طبقهبنـدی مفاهیـم اسـت .بـه عبارتـی ،مـا اصل-هـای
جهانـی داریـم کـه مفاهیـم را از هـم جدا کـرده اسـت .مفاهیمی
ماننـد فرهنـگ الکترونیـک ،بهداشـت الکترونیـک ،زیسـت بـوم
الکترونیـک و یـا تجـارت الکترونیـک را جدا میکند کـه این خود
باعـث شـکلگیری طبقـه بندیهـای خاصـی میشـود .بنابراین،
ایـن طبقهبندیهـا بسـیار مهم اسـت و فقـط جنبه اسـتفاده و اقناع
نـدارد ،بلکه موضـوع فراتر از این حرفهاسـت .من ایـن نکات را
توگـو گفتم که سـیر مباحث مقـداری از
بهعنـوان پیشدرآمـد گف 
آن حالـت تلسـکوپی به میکروسـکوپی نزدیکتر شـود.
مسعود کوثری
بـا عرض سلام؛ حجم و ابعـاد عناویـن و موضوعات پیشـنهادی
فصلنامه ب ه اندازه یک دوره فوق لیسـانس فضای مجازی را شـامل
میشـود و مـا طبیعتـأ نمیتوانیم در اینجـا به همه اینهـا بپردازیم
و شـاید هـم ضرورتـی هم نداشـته باشـد .به هـر حال هرکـدام از
ایـ ن محورهـای موضوعی مسـائل مفصلـی را از ابعـاد اجتماعی –
فرهنگـی گرفته تا ابعاد فلسـفی و طبیعی پیش مـیآورد .من تصور
میکنـم اگر مباحث به گونهای مسـئلهمحور هدایت شـود ،شـاید
بحث سـامان بیشـتری پیدا کنـد و بتوانیـم بـر روی آن جاهایی که
مسـئله داریـم ،متمرکز شـویم .به هـر حال فضای مجـازی و ابعاد
و مسـائل آن بهقـدری مفصـل اسـت که نه ما پاسـخ همـه آنها را
داریـم و نـه همـه اینهـا در اختیار ما هسـت؛ از سـویی ،بـه دلیل
وسـعت دامنـه ایـن حـوزه دانـش ،اینکـه بخواهیـم برای همـه این
مسـائل سیاسـتگذاری کنیـم و تـوان سیاسـتگذاری و کنتـرل و
نظارت بر آنها را داشـته باشـیم ،مسـئلهای غیر ممکن اسـت .اگر
ایـن فصلنامـه بخواهد موضوعاتـی در خود بگنجانـد که معطوف
بـه مسـائل وزارت علـوم و معاونـت فرهنگی و معطوف به مسـائل
دانشـجویان باشـد ،بایـد بر یک دایـره موضوعی کوچکتـر متمرکز
شـود .بنابرایـن شـاید بهتـر اسـت بـا جهتدهـی بحـث در بـاره
موفقیتهـا و ناکامیهای دسـت انـدرکاران این حوزه ،به مسـائلی
توجـه کنیـم که مـا را در دایره وسـیع موضوعـات کنونـی گم نکند
و گرفتـار بحثهـای پراکنـده اینترنـت و شـبکههای مجـازی و
شـبکههای اجتماعـی و اینها نشـویم .اگر بشـود در سـه موضوع
محـوری و کلیـدی معاونـت فرهنگـی و یـا مـواردی که احسـاس
میکنیـد کـه معاونت فرهنگیهـای کنونی یـا پیشـین در آن موارد
موفـق نبودند ،مطرح و راجع به آن صحبت کنیم ،مناسـب اسـت.
یکـی از آنهـا کـه آقـای دکتـر شـکرخواه هـم اشـاره کـرد ،بحث
ارتبـاط بـا مخاطـب اسـت .بـه هـر حـال ایـن مجلـه صرفـأ برای
12

دانشگاه امروز  ...سال پنجم  ...شماره اول و دوم  ...پیاپی 7و ... 8سال 1400

مدیـران تولیـد نمیشـود ،چـون احتمـاال مدیـران از ایـن مسـائل
آگاه هسـتند .بنابرایـن بایـد ببینیـم مخاطبانـی کـه قرار اسـت این
مجلـه را بخواننـد ،چقـدر با آن ارتبـاط برقرار میکننـد و چقدر راه
دسترسیشـان بـه آن بـاز اسـت و یـا بعـد از اینکـه آن را خواندند،
چـه فیدبک و واکنشـی خواهند داشـت .و اینکه اگر ایـن راه ارتباط
بـا آنهـا باز باشـد ،چه موضوعاتـی را قرار اسـت به آنهـا بگوییم
و بـا آنهـا در میان بگذاریـم .در سـال  1398در اصفهان در جمع
عـدهای از دوسـتان معاونت فرهنگـی ،که میتوان گفـت به لحاظ
عملـی تقریبـا لبـه کار فعالیـت فرهنگی هسـتند و با دانشـجویان
تمـاس زیـادی دارنـد ،وقتـی در اینبـاره صحبـت میکردیـم کـه
چطـور میشـود بـا دانشـجوی امـروزی ارتبـاط برقـرار کـرد و یـا
چطـور میشـود او را هدایـت کـرد و یا حداقـل به او مشـورت داد
و او را در برنامههای فرهنگی مشـارکت داد و موجب رشـد او شـد
و یـا چطـور میشـود در جاهایـی کـه گرفتـار اسـت و دردسـری
برایـش پیش آمده اسـت ،بـه او کمک کـرد ،دچار نوعی بنبسـت
و سـردرگمی شـده بودنـد .خـب میدانیم کـه کارشـناس فرهنگی
لبـ ه کار اسـت و همـه سیاسـتگذاریها در نهایـت بـه اینجـا و بـه
ایـ ن فـرد میرسـد .احسـاس مـن ایـن بـود ایـن کسـانی کـه در
صـف فعالیـت فرهنگـی دانشـگاهها هسـتند و در لبـه مواجهـه
بـا فضـای دانشـگاهی و دانشـجویان هسـتند ،از حیـث متوسـط
سـن بـا احسـاس شـکاف بزرگی نسـبت بـه دانشـجوی امـروزی
روبـرو هسـتند و دیگـر نمیتواننـد مانند گذشـته موفق باشـند .به
عبـارت دیگـر ،ایـن افـراد با توجـه بـه خاطراتی کـه از دهـه اول و
دوم انقلاب دارنـد ،االن نمیتواننـد بـا دانشـجو لینـک و متصـل
بشـوند و اعتمـاد دانشـجو را جلب کننـد .اینها از جمله مسـائلی
اسـت کـه در این شـرایط و در صحنه مواجهه فرهنگـی و رفتاری با
دانشـجویان در دانشـگاهها مطرح اسـت .به عنوان مثال ،در سـال
گذشـته یکـی از دانشـجویان مقطـع دکتـرا راجع به جهانزیسـت
دانشـجویان کار کـرده بـود؛ خوب این جهانزیسـت دانشـجویی
از جمله مسـائلی اسـت کـه باید مراتـب و جزئیـات آن را از نتایج
تحقیـق گرفـت و تجزیه و تحلیـل کرد تا بتوان فهمیـد چه ارتباطی
بـا مسـائل فضـای مجـازی دارد و چگونـه میتـوان از یافتههـای
چنیـن پژوهشـی بـرای بهبـود فعالیتهای مؤثـر و مفیـد فرهنگی
در جامعـه دانشـجویی بهـره گرفـت .بنابرایـن مـن فکـر میکنـم
کـه یکـی از عناصـری که اینجـا میتواند بـه کارشناسـان فرهنگی
دانشـگاهها کمـک بکنـد ،بحث شـبکههای مجازی و نحـوه رفتار
و نحـوه لینک شـدن بـا دانشـجویان در این فضا اسـت ،که شـاید
بهتـر باشـد در بحـث ایـن نشسـت نیـز بـر روی برخی از مسـائل

اصلـی آن متمرکـز شـویم .پـس اگـر بخواهیـم ایـن مجله بـه درد
دانشـجویان و فضـای عملیاتی دانشـگاهها بخورد ،باید به مسـائل
عملیاتیتـری کـه در میدان فعالیـت فرهنگی دانشـگاهیان با آنها
درگیـر هسـتیم متمرکـز شـویم و یـک سـنتز و ترکیبی بین مسـائل
عملـی و نظـری به وجود بیاوریم که دسـتکم دسـتگیر آن عدهای
باشـدکه در میـدان عمـل فرهنگـی هسـتند و ایـن خـود میتوانـد
بـرای سیاسـتگذاران فرهنگـی در وزارت علوم هم مناسـب باشـد.

پـس مـا باید ببینیـم الزامـات و اقداماتی کـه در این فضـا باید انجام
بگیـرد ،چگونه باید باشـد؛ یعنی در واقع اگر بیاییم و مسـئله وزارت
علـوم را به دو بعد تقسـیم کنیم .یک طرف آن آمـوزش و طرف دیگر
آن پژوهـش اسـت .اینکـه در دوران کرونایـی ،آمـوزش بایـد بـه چه
صـورت باشـد و در ایـن فضـا پژوهـش به چه صـورت بایـد انجام
بگیـرد .با توجه به این مسـئله میشـود گفـت وزارت علـوم بهعنوان
یـک مرجـع مهمی که میخواهد ایـن کار بزرگ را انجـام دهد ،باید
بیایـد فرهنگسـازی کند .حـاال این فرهنگسـازی به چـه صورتی
بایـد باشـد ،مسـئلهای اسـت که مـا باید ایـن را از جهـات مختلف
بررسـی کنیـم؛ زیـرا در ایـن شـرایط فرهنـگ جدیدی شـکل گرفته
اسـت .یعنـی دقیقـا مانند وقتی کـه پدید ه خـودرو و سـپس هواپیما
بـه ایران آمد و به تدریج فرهنگ اسـتفاده از خودرو و هواپیما شـکل
گرفـت؛ االن هـم تصـورم این اسـت که 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 کـه پیش آمده اسـت و نکتـهای که آقـای دکتر شـکر خواه
نیـز در مورد فناوریهـای جدید ارتباطی مطرح کردنـد ،جای دقت
و بازشـکافی بیشـتر دارد کـه در چنین فضایی چگونـه باید محتوای
پیـام را ایجـاد کنیـم و چگونـه بایسـتی از ایـن فناوریهـا اسـتفاده
کنیـم .این ایکالچـری که آقای دکتر شـکرخواه اشـاره کردند ،تمام
بحـث مـن نیز این اسـت که ایـن ایکالچر مـا را به چـه اقداماتی وا
مـیدارد .بنابراین اگر این آمادگی وجود داشـته باشـد کـه ما بیاییم و
محورهایی که مسئلهسـاز 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
میتوانـد بکنـد و دانشـگاهها در چنیـن شـرایطی چگونـه میتوانند
راهگشـا باشـند .از آنجا که دانشـگاه از این جهت طبیعتأ برای سایر
جاها سرمنشـا و به گونهای پیشـرو و پیشـتاز اسـت ،بنابراین تصورم
این اسـت که اگر ما بیاییم و بیشـتر روی این مسـائل متمرکز شویم،
بهتـر و مفیدتـر خواهد بود.

علیاکبر فرهنگی
بسـم اللـه الرحمـن الرحیـم .بـا سلام خدمـت دوسـتان گرامی و
همـکاران گرانقـدر و عزیزانی که زحمت کشـیدند و این نشسـت را
فراهـم کردنـد .من با بسـیاری از مطالبی که دوسـتان عزیز فرمودند
موافـق هسـتم .این سـواالتی کـه از طرف مجلـه برای من فرسـتاده
شـده بـود و مـن نـگاه کـردم ،دیـدم در قالـب مباحـث آن میشـود
بـه اندازه یـک کـورس کامل آمـوزش تحصیالت تکمیلی یکسـاله
( )Postgraduate educationبحـث و کار کـرد 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 آنها
میسـور و مقـدور نیسـت .بنابرایـن مـن فکـر میکنم همانطـور که
دکتـر کوثری اشـاره فرمودند ،بهتر اسـت سـعی کنیم مسـئلهمحور
حرکـت کنیـم .نکتـهای که میخواسـتم علاوه بـر نـکات عزیزان،
گزای
مطـرح کنـم این اسـت که مـا با پدیـد آمدن ایـن ویروس مـر 
ً
منحوس با مسـائل کامال جدیدی روبرو شـدیم و تمام محاسـباتی
ً
کـه قبلا پیشبینـی میکردیـم و جهتی که داشـتیم میرفتیـم کامال
فـرق کـرده اسـت و من فکـر میکنم بـا یک جهـان بعـد از کرونا و
یـک فرهنـگ بعـد از کرونـا روبـرو شـدهایم .در واقع ما شـاهد این
هسـتیم کـه یـک فرهنـگ بعـد از کرونـا شـکل میگیـرد؛ یعنـی از
تعامـل بیـن خودمـان و خانواده و در شـهر و فروشـگاه و جای دیگر
و همـه جـا داریم نـگاه میکنیم و میبینیـم که یک فرهنگـی در این
یک سـال و اندی شـکل گرفته اسـت که تأثیر آن در وزارت علوم هم
ً
ً
کاملا محسـوس و کامال مرئی اسـت و ما در اینجا مجبور هسـتیم
کـه ایـن مسـئله را مورد توجه قـرار دهیـم .از جمله دیروز که داشـتم ماشاالله یوسفی
اخبـار را نـگاه میکردم دیـدم که وزیـر علوم جدید مطـرح فرمودند تصـور میکنـم بـا اسـتفاده از نـکات آموزنـدهای کـه اسـتادان
کـه برنامههـای دانشـگاهی جـز در مـورد رسـالههای کارشناسـی گرانمایـه فرمودیـد ،چشـمانداز مناسـبی بـرای ادامه بحـث فراهم
ارشـد و دکتـری کـه حضـوری خواهد بـود ،بـاز به صـورت آنالین شـود؛ در ایـن جهـت امیدواریـم بتـوان بـا تمرکـز بر چند مسـئله
ادامـه مییابـد؛ خـوب االن تقریبا حدود دو سـال اسـت که من چه محـوری ،گونـهای گشـایش مفهومـی و محتوایـی در مسـیر طرح
در اینجـا و چـه در امریـکا دارم بـه صـورت آنالیـن تدریس میکنم مباحـث رخ دهـد ،در ایـن بـاره اهتمـام توجه به برخـی نکات هم
توشـنود باشـد .همانطـور که عزیزان
و همـه جـا تقریبأ یک چنین حالت و شـرایطی حاکم شـده اسـت .شـاید مقرون به مراد این گف 
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اشـاره فرمودیـد فضای مجازی و شـرایط دیجیتـال کنونی ،گونهای
از بسـتر و ماهیـت کارکردی رفتـاری متفاوت از گذشـته برای نظام
آمـوزش عالـی و محیـط دانشـگاهی کشـور فراهـم کـرده اسـت.
در ایـن بـاره یـک نکتـه قابل اشـاره پرسـش از ماهیت پدیـداری و
سـیمای کارکـردی ایـن فضـای علمـی و اجتماعی بهعنـوان امری
اسـت کـه الزم اسـت در رونـد تجربـه رفتـاری آن را شـناخت و
تعاملـی سـودمند و بهرهورانـه بـا آن داشـت .همانطـور کـه آقـای
دکتـر شـکرخواه نیـز فرمودنـد؛ از جمله نـکات قابل تأمـل در این
بـاره داشـتن نگاهی بـه جنبه ابزاری ایـن فناوری در عین بررسـی و
کنـکاش در مـورد کارکردها و پیامدهای آن و نوع مواجههای اسـت
کـه میتـوان بـا ایـن پدیـده بـر اسـاس تـوان و ظرفیـت و قـدرت
تطابقـی کـه داریـم و نقشـی کـه دانشـگاه و دانشـگاهیان در اینجا
میتواننـد ایفا کنند ،داشـته باشـیم .در این میان مسـئله مهم دیگر
توجـه به پیامدها و پیوسـتهایی اسـت که جریـان متحول فضای
ارتباطـات مجـازی بـه لحـاظ اجتماعـی و فرهنگـی بـرای محیط
آموزش و پژوهش دانشـگاهی کشـور ایجاد کرده اسـت .در اینجا
ایـن نکتـه نیـز موضوع نظر اسـت کـه بتوانیـم از ماهیـت ارتباطی
اجتماعـی فنـاوری دیجیتـال بـه مسئلهشناسـی فرهنگـی اجتمـاع
دانشـگاهی کشـور در موقعیـت کنونـی بپردازیـم تا شـاید تصویر
گویایـی از آنچـه بـه لحـاظ ماهیـت و مراتـب اجتماعـی در ایـن
بسـتر و فضـا ایجـاد شـده اسـت ،بهدسـت داده شـود .اینکـه این
دگرگونیهـای تکنولوژیمحـور و شـیوههایی کـه بـرای کنشـگری
ایجـاد شـده اسـت ،چقـدر بـر کیفیـت و کارکـرد نهاد آمـوزش و
دانشـگاه ،شـیوه تعامل و تدریس در روابط اسـتاد و دانشـجو و نوع
مواجهه شـاگردان و دانشـجویان با مسـئله کالس و درس و فضای
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فرهنگی جامعه دانشـگاهی تأثیر گذاشـته است؟ مسـئله در اینجا
ایـن اسـت که سـوژه کنشـگر دانشـگاهی بهعنـوان عاملـی خالق
و سـرزنده در ایـن فضـا بـا چـه نسـبت و کیفیتـی بـا فرایندهـای
تولیـد و مصـرف فرهنگـی رابطـه برقـرار میکنـد و در عینحـال،
نهـاد فرهنگـی دانشـگاهها با چه تـوان و ظرفیتی خواهند توانسـت
در کنـار پیشـبرد اهـداف آمـوزش و پژوهش ،در فضای مناسـبات
فرهنگـی کنونـی و آینـده پسـاکرونایی ،الزامات و ملزوماتـی را که
بـه هـر حـال دانشـگاهیان ما بـا توجه بـه فضـای حاکم بر کشـور
و بایسـتههایی کـه جامعـه اسلامی ایـران دارد ،بویـژه در مسـئله
تعلیـم و تربیـت و روان و روحیـه کنشـگری فرهنگـی و آنچـه کـه
بـه لـزوم سلامت روحـی و رفتـاری نسـل جـوان دانشـگاهی بـر
میگـردد ،فراهـم سـازد .از اسـتاد شـکرخواه تقاضـا میکنـم در
خصـوص وضعیت اجتماعـی فرهنگی دانشـگاههای ما در فضای
ارتباطـی مجـازی و مناسـبات اینترنتی و شـبکهای جـاری و آثار و
تعییـن کنندگیهایـی که بر مسـائل و مراتـب کارکردی دانشـگاه و
مناسـبات علمی و اجتماعی دانشگاهیان و اسـتادان و دانشجویان
دارد ،در عیـ ن اشـاره بـه محدودیتهـا و ظرفیتهایـی کـه در
ایـن محیـط و بسـتر ایجـاد شـده و احیانـأ خواهـد شـد ،نکاتی را
بفرمایند.
یونس شکرخواه
نکتـهای را عرض میکنم شـاید بتوانیم پیرامون آن بیشـتر صحبت
کنیـم .اگـر بخواهـم در یـک کلمـه بگویـم؛ مـا در شـرایط کنونی
در یـک دوره گسسـت قـرار گرفتهایم .گسسـت با آن زیسـتبومی
کـه دکتـر کوثـری نیـز اشـاره کردنـد؛ شـرایطی از گسسـت که در

درون خـودش تجاربـی را چـه برای دانشـجو و چه اسـتاد بههمراه
آورده اسـت .در ایـن شـرایط گسسـته اسـت که کالسهـای درس
و محیـط آمـوزش بـه شـکل آنالیـن تشـکیل میشـود و در خالل
این شـرایط اسـت کـه نکات مهمـی به آسـتانه فهم دانشـجویان و
معلمان رسـیده اسـت؛ از جمله اینکه دانشـجویان متوجه شدهاند
کـه پهنـای باند اینترنت کشـور در چه سـطحی اسـت و یـا برخی
مسـائل دیگـر چگونه اسـت .شـاید برخـی از معلمان تصورشـان
ایـن اسـت کـه ایـن فضـا بـه مـا تحمیـل شـد و تکنولوژیهـای
آموزشـی را مـا انتخـاب نکردیـم .امـا االن در همـه جـای جهـان
ایـن پدیـده فراگیـر وجـود دارد و مـا هم بر اسـاس یک اضطـرار به
طرف جـاده تکنولوژی پیچیده-ایم و آن را بر مبنایی مسـئلهگرایانه
انتخـاب نکردهایـم .بنابرایـن مـا اگـر بخواهیم بـرای گـذار از این
شـرایط گسسـته ،تمـام مالحظـات فرهنگـی و اقتصـادی را با هم
ببینیـم ،ایـن سـوال پیـش میآید کـه ما چگونـه میخواهیـم بهبود
پیـدا کنیـم؟ یعنی چـه بخواهیـم برگردیم بـه دوره پیـش از کرونا و
کالس درس و چـه بخواهیـم به همین صورت آنالیـن کار آموزش
را ادامـه بدهیـم ،بایـد بدانیم کـه راههـای بهبودی ما کجاسـت؟
جیمـز گیبسـون( ،)James Gibsonحـدود  50سـال پیـش
نظریـه روانشـناختی( نظریه اسـتطاعت -بخشـش) را مطرح کرد
مبنـی بـر اینکـه طبیعـت دسـت پـر بخششـی دارد و محصـول
خـود را توامـان هـم در اختیـار افراد-حیوانات -سـالم و هـم افراد
مریـض که دچـار معلولیـت هسـتند ،قـرار میدهد .امـا نتیجهای
کـه گیبسـون از ایـن نظریه گرفت خیلـی عجیب بـود؛ او میگفت
کـه ایـن نوع بخشـش اسـت کـه رفتاری متناسـب بـا آن را شـکل
میدهـد .در وضـع کنونـی نیـز دانشـگاه دارد ایـن کار را میکنـد.
نکتـه این اسـت که مـا االن بایـد از این حالتی که مثـل خمیر پیتزا
در اختیـار داریم و هر کسـی با شـکل و نوع خـودش چیزی داخل
آن میریـزد ،خـارج شـویم و به دنبـال شـرایط بهینـهای برویم که
بـرای اسـتفاده از تکنولـوژی در آمـوزش دانشـجویان دنبـال آن
هسـتیم .حتـی که اگـر این قصه کویـد  19بخواهد همچنـان ادامه
پیـدا کند ،آنچه مسـئله اصلی ماسـت آن شـرایط بهبـودی که باید
دنبـال کنیم ،نه ایـن چیزی کـه االن داریم .به هرحـال ،این چیزی
کـه در شـرایط االن داریم ضعیف یـا قوی یک رفتارهایی را شـکل
میدهـد ،امـا مسـئله مـا این اسـت کـه االن بیاییم آن پلتفـرم گذر
از شـرایط کنونـی را بـر مبنای آسیبشناسـی اینکه چـه تکنولوژی
میتوانـد بـا تکیـه بـر شـرایط فرهنگـی و اجتماعـی و سیاسـی ما
متناسـب رسـیدن به شـرایط بهبودی باشـد ،در پیـش بگیریم.
بـه گمانم یکی از مسـائلی که به سـرعت بـا آن مواجه خواهیم

شـد ،اختلاف فـاز دانشـجو و اسـتاد در اسـتفاده از تکنولـوژی و
بهرهگیـری از امکانـات فضای وب اسـت .در واقع ،ما هر پلتفرمی
کـه در اختیار دانشـجویان قرار بدهیـم باز آنها جلوتـر از معلمان
هسـتند و غالبـا معلمـان را خسـته کننـد ه قلمـداد خواهنـد کـرد.
چـون میداننـد کـه در ایـن فضـا او تنهـا میتوانـد تعاملی نسـبی
با دانشـجویان داشـته باشـد .پـس اینجـا برخالف شـرایط قبل که
معلمـان موقعیتـی از بـاال به پایین داشـتند ،االن نه تنها این سـطح
رابطه هموار شـده اسـت بلکه به گمانم دسـت باال با دانشـجویان
اسـت .زیرا آنهـا خیلی راحـت میتوانند طوری کـه معلم متوجه
نشـود یـک فیلم را ادیـت کـرده و در کالس درس پرزنـت کنند .به
نظـرم یکـی از اجبارهایـی که در شـرایط گذر از این گسسـت و در
مسـیر بهبـودی روبـروی مـا قـرار دارد ،آمادهسـازی مهارتـی کادر
آموزشـی اسـت زیـرا االن خـود آنها بیش از دانشـجویان مسـئله
هسـتند .ازایـنرو ،آمادهسـازی نیروهـای آموزشـی بایـد بهنحوی
انجـام شـود کـه پـس از یادگیـری دانسـتههای فنـی و ارتباطـی
نویـن ،بتواننـد به ایـن توانمندی برسـند که به طرزی بومـی و قابل
پذیـرش و فهـ م شـدنی در کالس حضـور پیـدا کنند .شـاید دهها
جلسـه و سـمینار الزم باشـد تـا بتوانیـم بگوییـم که معلم مـا باید
یـک معلم همـه جانبه و طرفـی مشـروع در تعامل با دانشـجویان
باشـد وگرنـه دانشـجو بلد اسـت که چطـوری معلـم را دور بزند و
از کالس فاصلـه بگیـرد و پیـش بینی کنـد که چه منابعـی را دانلود
کنـد و چـه رفتـاری در مقابـل معلـم داشـته باشـد .اگـر بخواهـم
بحثـم را بـا پرسـش شـما جمـع بزنـم ،میگویـم کـه این شـرایط
گسسـتی کـه االن در آن هسـتیم ،ترمیمهایـی انجـام داده اسـت
ولـی بـا اینحـال ،تـا رسـیدن بـه سـطح اطمینـانآوری از آن فـاز
بهبـودی ،هنوز مسـائل بسـیاری در میان اسـت .من چون مسـئول
کمیتـه حافظـه جهانی در یونسـکو هسـتم ،دیـدم ایـن طبقهبندی
کـه االن یونسـکو در ذهـن خـود از موضـوع هـوش مصنوعـی در
شـرایط ترمیـم دارد ،یکـی میـراث جهانی اسـت ،دیگـری میراث
زیسـتی و آ ن دیگـر صنایـع خلاق فرهنگـی و از طرفـی موزههـا و
شـهرهایی است -اعم از شـهرهای یادگیرنده و شـهرهای خالق-
کـه خـودش پـرورش داده اسـت .حـاال بایـد دیـد که کویـد 19با
اینهـا چـه کرده اسـت و بعد از شـرایط کویـدی اینهـا را چگونه
بایـد بازسـازی کرد.
بـه هرحـال ،تمرکـز مـن روی ایـن نکته اسـت که این شـرایط
گسسـت کـه بـرای مـا حاصـل شـده اسـت ،بایـد بـه صـورت
جبـری بـه سـوی شـرایط بهبود کشـیده شـود .امـا در عیـن حال،
پاسـخهای مـا نبایـد برخاسـته از نـوع آن اجبـاری باشـد کـه بـه
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سـمت تکنولـوژی رفتیـم .لطفا به این نکتـه فکر کنید کـه وقتی ما
ً
مثلا میگوییـم با شـیوع کوویـد 19-دوبـاره یک دهکـده جهانی
شـکل گرفـت ،اگـر ایـن دهکـده ،حتـی اگـر بـدون ایـن بیماری
هـم بـود ،دهکـدهای جهانی اسـت ،آیا ما هـم روسـتائیان خوبی
هـم هسـتیم؟ پس مسـئله این اسـت کـه ما بایـد خودمـان را آماده
کنیـم .الزم اسـت بگویـم کـه در ایـن شـرایط مسـئله اول مـن در
دانشـگاه ترمیـم جامعه اسـتادان اسـت.
ماشاالله یوسفی
آقـای دکتـر شـکرخواه ایـن مسـئله را کـه نظـام دانشـگاهی مـا و
سـاختار نهـادی دانشـگاه و محیـط مناسـبات علمـی و کیفیـت
تعامل اسـتاد و دانشـجو در چه شـرایطی واقع شده است ،توصیف
فرمودنـد .اینکـه اکنون ما بـا امری ناشـناخته روبرو هسـتیم که به
دلیـل نداشـتن آمادگـی مواجـه بـا روند سـریع تغییرات زمینهسـاز
آن ،بـه ناگزیـر وارد فضایـی شـده-ایم کـه حتـی بـرای ارتبـاط بـا
خودمـان هـم بایـد از ایـن امـر ناشـناخته اسـتفاده کنیـم .جنـاب
اسـتاد بـه گونـهای از تاخـر و شـکاف بین اسـتادان و دانشـجویان
اشـاره کردنـد کـه در ایـن صـورت شـاید اسـتادان از دانشـجویان
عقـب افتادهانـد و همیـن احسـاس شـکاف باعـث نسـبتی از
بیاعتنایـی دانشـجویان بـه کالس و کالم اسـتاد بـه دلیـل کاهش
جذابیـت آن شـده اسـت کـه البتـه ممکن اسـت بـر نحـوه ارتباط
دانشـجویان و اسـتادان تأثیر بگذارد .در اینجا این پرسـش فرصت
طـرح مییابـد که این مشـکل در موقعیـت معرفتی و شـناختی ما
به چه میزان بایسـته و درسـت توصیف و تبیین شـده اسـت و ما در
مسـیر ایـن رویکـرد مسئلهشـناختی به چـه راهحلهـای میتوانیم
بیندیشـیم کـه در تـوان تطابـق و قـدرت مدیریـت ما و متناسـب با
ابزار و فناوری موجود در کشـور و ظرفیتی اسـت که دانشـگاههای
مـا در حـال حاضـر دارنـد؟ آقـای دکتـر کوثـری اگـر جنابعالی
بخواهیـد در مسـیر بحـث دکتـر شـکرخواه ،وجـه توصیفـی و در
عینحـال توصیـهای مواجهـه بـا ایـن دشـواری را شـرح نماییـد؛
دانشـگاه و نظـام علمـی مـا در این شـرایط با چـه پدیـدهای روبرو
اسـت و ایـن مسـئله چـه تأثیـری بـر کیفیت کارکـردی دانشـگاه و
کیفیـت امر آمـوزش و مناسـبات و ارتباط اسـتادان و دانشـجویان
میگـذارد؟
مسعود کوثری
علاوه بـر آن چیـزی کـه دکتـر شـکرخواه فرمودنـد ،مـن نیز یک
نکتـه دارم؛ در مباحـث آموزشـی جدیـد یـک مـدل نظـری بـه نام
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نظریـه سـ ه جهانـی هسـت ،مبنـی بـر اینکـه چگونـه میتـوان بـا
ایجـاد رابطه بین سـه قلمرو -مدرسـه ،فضای مجـازی و خانواده-
یـک آمـوزش متناسـب ارائـه کـرد .مـن هـم خـودم یـک نظریه و
مـدل سـه جهانـی دارم که یک مقـدار وسـیعتر از این مـدل حوزه
آمـوزش اسـت و در آن بین سـه فضـای واقعی و مجـازی و فضای
ذهنـی تفکیـک گذاشـتهام و گفتـهام؛ بـا آنکـه دنیای فعلـی دنیای
رابطـه بین سـه فضا -مدرسـه ،فضای مجـازی و خانواده – اسـت،
امـا فضـای ذهنـی مهمتـر از آن دو تـای دیگر اسـت زیـرا در واقع
فضـای ذهنی عنصـر تعادلبخـش و توازنبخـش و مدیریتکننده
یـا متعادلکننـده آن دو فضـای دیگـر اسـت .بنابرایـن ایـن فضای
ذهنـی کـه بـه کاربـر مـا برمیگـردد ،از ایـن جهـت نقـش خیلی
مهمـی دارد کـه در هماهنگکـردن ایـن دو فضای مجـازی چقدر
موفـق اسـت و چقـدر میتوانـد ایـن دو تـا را به-هـم مرتبـط کند
و زندگیشـان را هماهنـگ و متـوازن سـازد و چطـور میتوانـد
نقشـههای شـناختی آن را گسترش بدهد .جنبه شـناختی بحث در
مـدل من بـه نظریـه شـناختی( )Cognitive Theoryبر میگردد
کـه دانشـمندان مدت-هاسـت در بـاره ایـن نظریـه صحبـت
میکننـد .ولـی بـه هر حـال عملکرد اصلی این سـه فضـا در ذهن
کاربـر اتفـاق میافتـد و اینکـه او چطور نقشـههای شـناختی خود
را گسـترشدهـد کـه بتوانـد از آن دو فضـای دیگـر بهره ببـرد و آن
دو را هـم متعـادل کنـد .مثلا وقتـی در تاکسـی نشسـته و موبایل
دسـتش اسـت بتوانـد بـا تنظیـم زمانبنـدی امـور آن دو فضـا را
هماهنـگ کند؛ یعنـی همزمان بدانـد که کجـای کارش مربوط به
خانـواده و خریـد و کارهایی اسـت کـه باید برای همسـرش انجام
بدهـد؛ و چقـدر دیگـرش مربـوط به فضـای مجـازی و تعامالت
مجازی اسـت.
در اینجـا الزم اسـت بـه دو مسـئله مهـم مهـارت و
اضطراب(اسـترس) توجـه کنیـم که از سـویی این پرسـش به میان
میآیـد کـه هر فـرد برای آنکـه بتواند فضـای مجـازی را در ذهنش
متعـادل و متوازن کند ،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 که مـا در آمـوزش هم با
یـک چنیـن وضعیتـی روبـرو هسـتیم .مـن خـودم میبینم کـه در
وضـع کنونـی دانشـجویان اصلا کتـاب نمیخرنـد و دارنـد بـه
سـرعت از کتاب دور میشـوند .مسـئله صرفأ هزینـه خرید کتاب
نیسـت ،زیـرا آنها اصلأ حوصله کتاب بـه دسـتگرفتن ندارند و
ترجیـح میدهنـد آن را بـر روی موبایـل دانلـود کننـد؛ یعنی همه
چیـز اعم از موسـیقی و کتـاب و عکس خانوادگـی را روی موبایل

داشـته باشـند .بنابرایـن بایـد ببینیـم کـه ایـن سـه فضـا را چگونـه
درک میکنیـم و نقـش وزارت علـوم و بخشهای فرهنگـی وزارت
علـوم در ایـن میـان چه هسـت .من سـرنخ دو تـا از مسـائلی را که
بـه نظـرم مهـم اسـت بهدسـت میدهـم؛ یکی مسـئله آموزشـی و
دیگری مسـائل روانشـناختی اسـت که هر دو برای دانشـگاه مهم
اسـت .یکـی از مسـائل روانشـناختی ایـن اسـت که بـهزودی ما
بـا بحرانهـا و مسـائلی نظیـر عدم تـوازن یا عـدم مدیریـت کاربر
سـوم ،کـه بیـن ایـن دو فضـا قـرار دارد ،روبـرو میشـویم .بخش
اعظـم مشـورتهای مـا یا مسـائلی که بـا آن مواجه خواهیـم بود،
ایـن اسـت کـه دانشـجو چطـور گهـگاه دچار اسـترس میشـود و
نمیتوانـد ایـن دو فضـا را بـرای خـودش کنتـرل و مدیریـت کند؟
پـس یک وجـه مسـئله مشـاورههای روانشـناختی و مشـاورههای
ناشـی از آنهاسـت .یـا فـرض کنیـد دختـری کـه عکسهـای
جشـن تولـدش را بـه اصطلاح  Send to Allکـرده و اشـتباهأ
بـرای خیلیهـا فرسـتاده اسـت ،دچـار مشـکالتی میشـود که او
را گرفتـار میکنـد .االن در فضـای اینترنـت مسـائل آزا ر دهنـده
بسـیاری بـرای دانشـجویان بویـژه خانمهـا بـ ه وجود میآیـد .چه
کسـی بایـد اینهـا را راهنمایی کند و به این مسـائل پاسـخ بدهد؟
ً
آیـا بایـد بگذاریـم کـه مشـکالت بـه مرحلـ ه حاد برسـد کـه مثال
نیـروی انتظامـی از راه برسـد ،یـا قبـل از آن بایـد مجموعـهای از
اقدامـات پیشـگیرانه انجـام شـود و از جملـه الزم اسـت مسـائلی
ماننـد آزار و اذیـت جنسـی ،فیشـینگ( )Phishingو تلههـای
رسـانهای و دزدی هویت و چیزهایی که ممکن اسـت دانشـجویان
را تـوی چالـه و تلـه بینـدازد و گرفتارشـان کنـد را از پیـش آموزش
داد و بـا آگاهسـازی فرهنگـی و مهارتـی ،تـوان پیشـگیری روانی و
رفتـاری را در دانشـجویان تقویـت نمـود؟ به نظـرم معضلی مانند
سوءاسـتفادههای ارتبـاط مجـازی یکـی از مشـکالتی اسـت کـه
در دانشـگاه بـه گونـهای رها شـده و بـدون متولی مانده اسـت و یا
نهایتـأ بـه پلیـس فتا ارتبـاط داده میشـود کـه طبیعتأ دانشـجو قبل
از اینکـه بـه آن مراحـل نهایـی و پیگیری انتظامی و قضائی برسـد،
دچـار آسـیبهای روانی و گاه مشـکالت شـخصیتی و خانوادگی
میشـود و بـه دلیـل نداشـتن حمایتهای مشـاورهای و سـازمانی
از ناحیـه نهادهـای مسـئول ،بهویـژه نهـاد فرهنگـی و حمایتـی
دانشـگاه ،گرفتـاری و سـختیهای زیـادی را متحمل میشـود .به
نظـرم دانشـگاه بایـد در اینگونه مسـائل از آمادگـی الزم برخوردار
باشـد تا بتواند حسـب مـوارد خدمـات مشـاورهای متناسـب ارائه
نمایـد و یـا جاهایـی از طرق سـازمانی و قانونی به شـکل نهادمند
حل مسـئله بکند و پس از آن نیز از سـازوکارهای کاهش اسـترس

و درمـان آسـیبهای روحـی و رفتـاری ناشـی از آن اسـتفاده کند.
یـا در مسـئله ازدواج دانشـجویی ،که االن دیگر آن سـنت قبلی که
دانشـگاه مقدمـات ازدواج  1000زوج دانشـجو را آمـاده میکرد و
جشـن ازدواج راه میانداخـت ،اینهـا بـه نظـر من خیلـی قدیمی
و کهنـه شـده اسـت و دیگر نمیشـود بـرای نسـل کنونی ایـن کار
را کـرد؛ بلکـه باید ببینیـم مسـیرهای ازدواج و همسـریابی آنان در
شـرایط کنونـی چگونـه اسـت و در مسـیر فضـای مجـازی بـا چه
مشـکالتی مواجـه هسـتند کـه بتوانیـم در آنجـا بـه آنهـا کمک و
مشـورت بدهیـم .نکته بعد همانطـور که آقای دکتر شـکرخواه هم
بـه آن اشـاره کردند ،به مسـئله آمـوزش بر میگردد .ایـن تمرین دو
سـاله کرونا نشـان داد که 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 نرمافزارهـای
نامناسـت مواجه هسـتیم و واقعا دچار یک آشـوب بزرگی شـدهایم
تـا جایـی که مـا حتی در دانشـگاه تهران که مشـهورترین دانشـگاه
کشـور اسـت ،هم ایـن اتفاق ناگـوار را تجربـه کردیم تا چه برسـد
به دیگر دانشـگاهها و شهرسـتانها کـه البد واویالسـت .بنابراین،
بحث محتوای مناسـب آموزشـی و شـیوه آموزش و نحـوه آموزش
جدیـد ،مسـئلهای اسـت که بایـد به آن رسـیدگی کـرد .نکته دیگر
در اینجـا توجـه بـه موقعیـت کاربر(دانشـجو) اسـت کـه در حال
گـذار از الگـوی آموزشـی کتـاب و جزوهمحوری اسـت ،که حتی
ممکـن اسـت از سـبک آموزش متکـی بر اسـتاد هم بیـرون بیاید.
بنابرایـن بایـد بـرای متولـی و چگونگی انجـام این سـبک متفاوت
آموزشـی و تعییـن رئوس درسـی و محتوایی آن فکـر جدیدی کرد،
کـه حـاال ممکن اسـت یکـی از آنها دانشـگاه باشـد .بـا توجه به
تحلیلـی کـه دکتر شـکرخواه هم بیان کـرد ،اینکـه در وضع فعلی
مـا در جایـی ب ه نام دانشـکده ،برخالف گذشـته که تکیه بر اسـتاد
و کتـاب بـود ،چه چیزی محـور آموزش قرار گیرد ،مسـئلهای مهم
و تعیینکننـده اسـت ،زیرا دانشـجوی امروزی نـه اعتنایی به کتاب
دارد و نـه بـه مرجعیتی که اسـتاد ممکن اسـت داشـته باشـد .پس
بـا توجـه بـه این شـرایط ،شـیوههای آموزشـی چـه باید باشـد؟ به
نظـرم شـاید آن سـه رأس کـه در فضـای آمـوزش و یادگیـری به آن
اشـاره کـردم را اینجـا بایـد بههـم متصـل کنیـم .راس دانشـکده،
راس خوابگاههـا و راس کاربر که خود دانشـجو اسـت .باید ببینیم
آمـوزش را در این سـه فضـا چطور سـامان بدهیـم .در اینجا چون
ممکن اسـت بیشـتر دانشـجویان در خوابگا ه ساکن باشـند و نه در
منـزل -کـه بخواهیم آن بحث مدرسـه ،خانـه ،دانش آمـوز مطرح
بشـود -اینجـا خوابـگاه بایـد آن راس دیگر فضای سـهگانه باشـد،
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چـون بـرای اکثـر دانشـجویان کـه در بـوم خودشـان نیسـتند و در
محیطـی غیـر از محل تولدشـان هسـتند ،خوابـگاه به منزلـه خانه
و خانـواده تلقـی میشـود .بنابرایـن فضـای آموزشـی بایـد طوری
فراهـم باشـد کـه بتوانـد ایـن سـه راس را به هـم متصـل و تقویت
کند .
در نظـام آموزشـی کـه دانشـجو بـ ه صـورت سـنتی بـه کتاب
بیتوجـه بـوده و شـیوههای یادگیـری را بیشـتر از اسـتاد می-گرفته
اسـت ،اگـر در فراینـد تحـول آن درسـت عمـل نشـود ،ممکـن
اسـت بـه نوعـی به مرجعیـت دانشـگاه لطمـه وارد گـردد .بنابراین
بایـد ببینیـم کـه مرجعیـت جدیـد اسـتاد در کجاسـت؟ در 50
سـال گذشـته گویـی روال بـر ایـن بـوده کـه اسـتاد دو تـا سـفر به
خـارج از کشـور بـرود و کتابهایـی در موضـوع دروس آموزشـی
بـا خـود بیـاورد و جـزوهای تهیـه کنـد و درسـش را بدهـد و تا 10
سـال هـم همین محتوا کافی بـود .امـا در این دورهای که ما اسـتاد
شـدیم ،مسـئله فرق میکـرد .چون دسترسـی بـه سـایتهایی که
کتابهـای قابـل دانلـود دارنـد ،سـبب شـد کـه با دسـتی پـر این
سـایتهای علمـی را بـه دانشـجویان معرفـی کنیم و دانشـجویان
هـم مطلـع شـدند کـه در ایـن سـایتها نـه یکـی و دو تـا کتـاب
کـه صدتـا کتـاب قابـل دسترسـی اسـت .پـس میبینیـم کـه در
اینجـا هـم اینکـه کسـی کتـاب بیشـتری داشـته باشـد مرجعیـت
ایجـاد نمیکنـد ،بلکـه وارد ایـن فـاز جدیـد میشـویم کـه چـه
کسـی سـرنخها یـا آن مرزهـای دانـش را بهتـر فهـم میکنـد و
آنجـا را درک میکنـد .طبیعتـا ممکـن اسـت  50درصـد بدبینتـر
یـا خوشبینتـر باشـیم .در وضـع فعلـی اسـتادان زیـر ایـن خـط
ً
هسـتند و متوجه نیسـتند که مثال در کجای مرزهای دانش هستند؛
یعنـی آخریـن حرفهـا و آخریـن پروژهها و تحقیقات کجاسـت.
بنابرایـن آن چیـزی کـه االن میتوانـد مشـروعیت بیاورد ،داشـتن
کتـاب و خوانـدن کتاب نیسـت؛ چـون االن دانشـجویان به کمک
گـوگل ترنسـلیت  80درصـد متنهـا را میفهمنـد و چون صحت
ترجمـه در آن حـدود  70درصـد اسـت ،شـما بر اسـاس آزمون و
خطـا اگر بفهمیـد واژههای تخصصیتـان چیسـت آن واژهها را هم
ً
میتوانیـد در ذهنتـان اصلاح کنیـد؛ مثال اگـر در حوزه موسـیقی
متنـی را بـه گوگلترنسـلیت بدهید ،همـه موومانهـا (حرکتهای
ریتمیـک) را جنبـش حرکـت یا حرکـت ترجمه میکند و شـما اگر
اهـل موسـیقی باشـید متوجـه میشـوید کـه ایـن جنبـش حرکت
یعنـی موومـان و بنحـوی آن را اصلاح میکنیـد کـه منظـور از
موومان اول فالن سـمفونی اسـت .بنابراین شـاید در اینجا مسـئله
خوانـدن کتـاب هم حل شـده باشـد .در ترم گذشـته دانشـجویان
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فوقلیسـانس سیاسـت-گذاری ارتباطـات در کالس مـن ،بیـش
از  15کتـاب  300یـا  400صفحـهای انگلیسـی خواندنـد .ایـن
یـک فیدبـک بـرای کار من این بـود که دیگـر دوره نخوانـدن مقاله
انگلیسـی توسـط دانشـجو گذشـته اسـت و دانشـجو بـدون آنکـه
بخواهـد هزینـه ترجمـه به بیرون بدهد ،مینشـیند به کمک سـواد
خـودش و گوگلترنسـلیت این کتـاب را میخواند و حـدود  60یا
 70درصـد آن را هـم درک میکنـد و میآیـد تـوی کالس پرزنـت
میکنـد .ایـن تجربـهای اسـت کـه مـن در ایران مشـاهده کـردم و
اگرچه شـاید خیلی کمسـابقه باشـد ،امـا به هرحـال ،میبینید که
ایـن ممنوعیـت و محدودیـت ترجمه متون درسـی دیگـر آنچنان
موضوعیـت نـدارد .ایـن کـه حـاال در غرب چـون نیتیو هسـتند و
اسـتاد ممکـن اسـت فصل-هایـی از کتابهـا را انتخـاب کنـد و
چنیـن کارهایـی را بکند ،ولـی در ایـران این خیلی کم سـابقه بوده
اسـت و بـ ه هر حـال ایـن نشـان داد کـه دانشـجویان اگر درسـت
راهنمایـی بشـوند و ابزارهایـش را پیدا کنند ،میتواننـد و بلدند این
کار را بکننـد .اینجا مسـئله میشـود اینکه آیا حرکـت اصلی دانش
میتوانـد تشـخیص دهـد که ایـن دانش بـه کجا میرود و مسـائل
و تابیکهایـش چیسـت و کشـفیات و دغدغههایـش کدامانـد؛ و
در مرحلـه بعـد ایـن کشـفیات و دغدغههـا و مرزهـا چـه ربطی با
وضعیـت کنونـی جامعه خودش دارد و چقـدر آن را میتواند بومی
کنـد و چقـدر را میتوانـد از آنهـا الهـام بگیـرد .اینهـا مسـائلی
اسـت کـه بـه نظـر مـن میتوانـد آن مرجعیت جدیـد را بـه وجود
بیـاورد و البتـه طبیعـی اسـت که بخشـی از اسـتادان ما کـه نتوانند
خودشـان را بـا ایـن روند هماهنـگ کننـد از قافله عقـب میافتند
و بـه سـرعت مرجعیـت علمـی خودشـان را از دسـت میدهنـد؛
چـون بـرای مواجهه با دانشـجو چیـزی در کف نخواهند داشـت.
ایـن در حالـی اسـت که این سیسـتم آموزشـی به سـرعت در حال
تغییـر اسـت .بنابراین اگـر بخواهم خالصـه کنم ،مـن معتقدم که
مـا در بعد آموزش و مشـاوره باید تکلیف مسـئله مرجعیت علمی
را مشـخص کنیـم و ببینیـم چـه شـاخصهایی میتوانـد برایـش
وجود داشـته باشـد .ایـن در حالی اسـت که حتی مقـاالت علمی
کـه وزارت علـوم بابـت آن به اسـتادان نمـره و رتبه و ارتقـا میدهد
هـم دیگـر معنـای خـودش را از دسـت داده و گرفتـار فورمالیسـم
شـده اسـت ،چون بخـش اعظم آن کار دانشـجویان فوقلیسـانس
و دکترایـی اسـت کـه آنهـا هـم خودشـان االن یـاد گرفتهانـد کـه
چگونـه مقالـه چـاپ کننـد و دیگـر ماننـد گذشـته دستشـان زیـر
سـنگ اسـتاد نیسـت .بـه نظر مـن ایـ ن شـرایط ب ه سـرعت عوض
میشـود و مسـئله بازتعریـف مرجعیـت علمـی در دانشـگاه را

ضـروری میسـازد .مسـئله دیگر این اسـت که شـیوههای آموزش
را متناسـب بـا ایـن فضای سـه بعـدی به سـرعت سـامان بدهیم و
بدانیـم کـه چه محتوایـی را کجا و به چه شـیوهای باید به دانشـجو
بدهیـم .طبیعتـأ آن سـه راس دانشـجو ،دانشـکده و خوابـگاه ،اگر
در منـزل اسـت ،بایـد ببینیـم ایـن محتـوای فکـری چگونـه بایـد
گـردش پیـدا کنـد و در عیـن حـال بـه اهمیت مسـئله مشـاوره در
ایـن میـان توجـه و اهتمام شـود .اینها مسـائلی اسـت کـه به نظر
مـن میتوانـد محـل بحثهـای دقیقتـری باشـد و البتـه مسـائل
فرهنگـی را هـم مـن در آن سـه راس و سـه فضا میبینـم و معتقدم
بایـد در آن سـه فضـا به صـورت مشـاورهای عمل بشـود .اما اینکه
مـا فکـر کنیم کـه از طریـق فضـای مجـازی میتوانیم دانشـجو را
مدیریـت کنیـم و به شـیوه خاصـی راه ببریم ،به نظر مـن این تفکر
نمیتوانـد موفـق باشـد و اگـر چنیـن تفکـری از سیاسـتگذاری
دانشـگاهی در فضـای مناسـبات متحـول کنونـی داریـم ،در واقع
وقـت خودمان را هـدر میدهیـم و موفق نخواهیم شـد؛ بلکه باید
شـیوه کارمـان را عـوض کنیـم و وارد فضـای دیگری بشـویم.
ماشاالله یوسفی
جنـاب آقـای دکتـر فرهنگـی ،بـا توجـه بـه نکاتی کـه جنـاب دکتر
شـکرخواه و آقـای دکتر کوثـری فرمودنـد ،به نظر میرسـد میتوان
بـا ارائـه ترسـیمی واقعنگـر و مسـئلهنما از شـرایط کنونـی فضـای
دانشـگاهی کشـور و محتـوای معنـادار تعامالت علمی و آموزشـی
اسـتادان و دانشـجویان در فضـای مجـازی ،توجهـی روشـنتر بـه
حاشـیه فرهنگـی و اجتماعـی ارتباطـات دانشـگاهی و رفتارهـا و
کنشـگریهای متفـاوت از گذشـته آن ،کـه گهـگاه خـارج از نـگاه
و نظـارت متولیـان رسـمی سـازمان دانشـگاه میمانـد ،پرداخـت.
جنابعالـی بـا توجـه بـه تجربـه سـالها کالسداری و آمـوزش و
پژوهـش در فضاهـای متفاوت علمی و دانشـگاهی داخـل و خارج
از کشـور چـه تصویـری از این شـرایط نوپدید پیش چشـم دارید و
مراتـب و مقتضیات کارکردی و ارتباطی بین اسـتادان و دانشـجویان
در ایـن زیسـت بـوم آموزشـی و اجتماعـی را بـا توجـه بـه رخدادها
ش و مناسـبات کنشـگران
و تغییراتـی کـه در سـبک و الگـوی منـ 
دانشـگاهی اتفـاق افتـاده اسـت ،چگونـه ترسـیم میفرمایید؟
علیاکبر فرهنگی
ضمـن تشـکر از همـکاران بزرگـوارم آقـای دکتـر کوثـری و آقـای
دکتـر شـکرخواه بـرای نکاتـی کـه فرمودنـد و بسـیار اسـتفاده
کـردم؛ اگـر در ایـن راسـتا بخواهیم صحبـت کنیم مـن اول بحثی

را مطـرح میکنـم و یـک مثلثـی را در نظـر میگیـرم کـه فلسـفه
تعلیـم و تربیـت چیسـت و مـا چـه کار میخواهیـم بکنیـم و آیـا
میخواهیـم کـه دانـش شـکل گرفتـه را منتقـل بکنیم یـا اینکه این
دانـش را میخواهیـم کاربـردی کـرده و از آن بهرهبـرداری کنیـم.
بـه هـر صورت بحثـی که در فلسـفه تعلیـم و تربیـت از دیربـاز از
زمـان ارسـطو ،و حتـی پیشتـر از زمـان سـقراط و افالطـون ،تـا
االن بـوده و بعدهـا نظریهپـردازان دیگـری هـم آمدنـد و نظریاتـی
مطـرح کردنـد ،این بوده اسـت که اصلا این تعلیـم و تربیت برای
چیسـت؟ در مسـئله تعلیـم و تربیـت ،در یکطرف خود شـخص
دانشـجو یـا متعلم هسـت که بـه دنبال چـه چیزی میگـردد و پیدا
میکنـد؟ طـرف دیگـر قضیه جامعـهای کـه در آن زندگـی میکند
و آن جامعـه دارد بـه نوعـی هزینـه تعلیـم و تربیـت او را پرداخـت
میکنـد .اینجاسـت کـه بعضیهـا مثـل ایـوان ایلیـچ و پیـروان او
آمدنـد و بـرای این جامعه خیلـی حق قائل شـدند .اینان میگویند
وقتـی جامعـه میآید و هزینه تعلیـم و تربیـت را پرداخت میکند،
پـس او بایـد بیایـد و بهتریـن و کـم هزینهتریـن راه را انتخاب کند.
ایلیـچ بـه همیـن دلیل کتـاب مدرسـه زدایـی از جامعه را به رشـته
تحریـر درآورد.
پـس میبینیـم کـه در ایـن رابطـ ه سـهگانه فلسـفه تعلیـم و
تربیـت در یکطـرف ،دانشـجو یـا متعلـم یکطـرف و جامعه هم
طـرف دیگـر مسـئله جـا دارد .حـاال اگـر بخواهیـم ایـن عوامل را
در کانتسـت و زمینـه جدید مورد بررسـی قـرار بدهیـم ،من چهار
چیـز را در نظر میگیرم؛ اسـتاد ،دانشـجو ،ابـزار و جامعه .در مورد
مرجعیـت اسـتاد جنـاب دکتـر کوثـری نـکات ارزنـدهای را بیـان
کردنـد و اینکه ما به چه کسـی میگوییم اسـتاد و این اسـتاد دارای
چـه ویژگیهایی باید باشـد و یا اینکه آیا اسـتادان مـا که در کالس
درس حاضـر میشـوند ،آن مرجعیت سـابق را دارند یا نـه؟ بله در
یـک مقطعـی ایـن مرجعیت بـا کتابهـا و مسـائل و وسـایلی که
در دسـت اسـتاد بـه کالس میآمـد ،شـکل میگرفت .آقـای دکتر
کوثـری کـه صحبـت میکردند خاطـرهای را بـه یاد مـن انداختند.
یـک زمانـی در معیت دکتـر فرشـیدفر و دکتر زرینکـوب خدمت
مرحـوم جلال همایی شـرفیاب شـده بودیـم .ایشـان میفرمود
کـه مـن آن هنگامـی کـه در دوره محمدعلی شـاه در حـوزه علمیه
اصفهـان طلبـه بودم ،وقتی از اسـتاد شـنیدم که نسـخهای از کتاب
درهالتـاج قطـب الدین شـیرازی در کتابخانه سـمرقند هسـت؛ بار
سـفر بسـتم و بـه سـمرقند رفتـم و ایـن کتاب را استنسـاخ کـردم و
بـا خـود آوردم و ایـن کتـاب االن جـزء انتشـارات دانشـگاه تهران
اسـت .از اسـتاد پرسـیدم سـفر جنابعالـی چقـدر طول کشـید،
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گفت سـه سـا ل و نیم .یعنـی ببینید یک اسـتاد از اصفهـان حرکت
میکنـد و مـیرود بـه کشـور ازبکسـتان کنونـی و سـه سـال آنجـا
مینشـیند و یـک کتـاب را استنسـاخ و نسـخهبرداری میکنـد و
بـه تهـران مـیآورد و بعدهـا دانشـگاه تهـران ایـن کتـاب را چـاپ
میکنـد .پـس میبینیـم کـه مرجعیـت اسـتاد یـک وقتی بـا چنین
شـیوههایی حاصـل میشـد و اسـتادی کـه کتابهـای بیشـتری
خوانـده بـود و کتابهای بیشـتری داشـت ،قاعدتا میشـد مرجع
توجـه و اعتبـار علمـی و خیلیهـا بـه او اسـتناد میکردنـد .امـا
امـروزه معیـار مرجعیـت اسـتاد ،بـا آن نکاتی کـه دکتر شـکرخواه
و دکتـر کوثـری فرمودنـد ،دیگـر بـه ایـن چیزهـا نیسـت .وقتـی
شـما نصـف شـب کـه بیخوابـی بـه سـرتان میزنـد کامپیوتـر را
بـاز میکنیـد و صدهـا کتـاب را هرکـدام بـا حجـم  600صفحـه
از صدهـا کتابخانـه دانشـگاهی جهـان دانلود میکنیـد و این همه
منابـع و متون در دسـترس شماسـت ،دیگر آن روشهای بار سـفر
بسـتن و کارهـای آنچنانـی الزم نیسـت .یعنـی اینجا مشـروعیت
و مرجعیـت اسـتاد در جـای دیگـری رقـم میخـورد .بلکـه در
آن خالقیتهـا و نوآوریهایـی اسـت کـه اسـتاد بـا اسـتفاده از
فرصتهـا و امکانـات و ابـزار جدیـد بـه میـان مـیآورد و ایجـاد
میکنـد .بـا اینحـال مـن میخواسـتم خدمتتـان عارض شـوم که
اسـتادان مـا در چنیـن فضایی هنوز هـم میتواننـد آن جایگاه رفیع
مرجعیـت را پیـدا کنند ،منتها به شـرط اینکه بیایند و بـا دانش روز
حرکـت کننـد؛ و دانش روز را در رشـته خودشـان کسـب کنند و به
آخریـن نظریههـا و دسـت آوردهـای علمی حـوزه تخصصی خود
دسترسـی پیـدا کنند.
دومیـن عامـل مهمـی کـه پـس از نقش اسـتاد مطرح اسـت،
دانشـجو اسـت .در مـورد دانشـجو یـک بحـث ایـن اسـت کـه
دانشـجویانی کـه مـا انتخـاب میکنیـم ،آیـا بـه معنـای واقعـی
دانشـجو هسـتند؟ آیا دانشـجوی امروز مـا به ماننـد آن طلبه-ای-
اسـتاد جلال همایـی – کـه از سـر دغدغـ ه دانـش برای دسترسـی
بـه یـک کتـاب درسـی حاضر بـود تا سـمرقند بـرود ،هسـت؟ آیا
اصلا روزگار کنونی چنین چیـزی را ایجاب میکنـد؟ آیا آن حس
کنجـکاوی و حس طلب و خواسـتن در وجود دانشـجوی امروزی
نیـز وجـود دارد؟ اینجاسـت کـه توجـه و تأکید مـا باید بـه وزارت
علـوم برگـردد .اینکـه آیـا معیارهـای مـا بـرای گزینـش دانشـجو
معیارهـای درسـتی اسـت؟ آیا دانشـجوی دکتـری مـن در واقع آن
معیارهـای دانشـجوی دکتـری را دارد کـه حاال به اقتضـای فضای
مجـازی مـن بتوانـم او را پـرورش بدهـم؟ ایـن سـوالی اسـت که
بایـد بتوانیـم بـه آن جـواب بدهیـم و ببینیـم آیـا دانشـجویان ما در
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ایـن کتگـوری قـرار میگیرنـد یـا نـه .امـا مسـئله سـوم مـا در این
بحـث ،ابزار آموزشـی اسـت .اینجا اشـاره به نکتهای مهم اسـت؛
مـن در شـرایط فعلـی همهگیـری همزمـان هـم در ایـران درس
میدهـم و هم در یـک دانشـگاه امریکایی .االن میبینیـم در آنجا
کـه از سیسـتم آمـوزش مجـازی زوم اسـتفاده میکننـد ،خیلـی از
ابـزار آمـوزش مجـازی در ایـران کارآمدتـر اسـت .ایـن اسـت که
میبینیـم ایـن ابزار کانکت آموزشـی ما هزار و یک گرفتـاری دارد،
بـه شـکلی که وقتـی بنـده در دانشـگاه تهـران درس میدهـم جان
بـه لـب می-شـوم تـا بتوانـم در طـول یـک سـاعت درس مطالبی
را کـه آمـاده کـردهام آنجـا بگـذارم و درس بدهـم .ایـن در حالـی
اسـت کـه اکثـر دانشـگاههای امریـکا و اروپا که در سـال گذشـته
بـه صورت غیـر حضـوری و مجـازی کالس برگـزار میکردند ،از
ابزارهایـی اسـتفاده میکردنـد کـه خیلی بـا حالت واقعـی تفاوتی
نداشـت .پـس یکی از مسـائل مهـم اسـتفاده از ابزارهای مناسـب
آموزشـی اسـت .در ایـن راسـتا ایـن وزارت علـوم مـا اسـت که از
نظر ابزارسـازی آموزشـی و دانشـگاهی بـا چنین مسـئلهای مواجه
اسـت و اینکـه آیـا در این شـرایط میتواند ابزار مناسـب آموزشـی
را تـدارک ببینـد یا نـه؛ و اینکه آیا میشـود همین ابزارهـای موجود
را بنحـوی بهبـود و تعالی داد که بشـود اسـتفاده بهتـری از آن کرد؟
امـا مسـئله بعدی مـا در تعلیـم و تربیـت خود جامعه اسـت.
ایـن جامعـه از بخشهای مختلـف اقتصادی ،سیاسـی ،فرهنگی،
اجتماعـی ،حقوقی و رسـانهای تشـکیل شـده اسـت .پرسـش این
اسـت کـه مـا از ایـن رسـانهها چگونـه اسـتفاده کردهایـم؟ االن
ایـن رسـانهها ابزارهـای مهمـی در آمـوزش هسـتند ،تـا آنجـا کـه
ایـوان ایلیـچ اشـاره میکـرد که بـا وجـود رادیـو و تلویزیـون دیگر
لزومـی بـرای داشـتن مدرسـه وجـود نـدارد ،چـون ایـن رسـانهها
خیلـی بهتـر وظیفـه آمـوزش را انجـام میدهنـد .البته ایـن ادعای
بـی مـوردی بود کـه بعدها خلاف آن به اثبات رسـید ،چـون اکثر
دانشـگاههای بزرگـی کـه قبـل از کوویـد آمدنـد و بحـث آموزش
مجـازی را مطـرح کردنـد ،بعدأ به این نتیجه رسـیدند کـه آموزش
مجـازی آن اثر بخشـی آموزش در دنیـای واقعی را ندارد و فلسـفه
آموزشـی کـه قبلا صحبتـش را کردم حاصـل و حادث نمیشـود.
این دانشـگاهها با آنکه سـال گذشـته به ضـرب و زور کووید ناچار
شـدند کالسها را بـه صورت مجـازی برگزار کنند ،امسـال تقریبا
از آگوسـت تـرم تحصیلـی را بـه صـورت تمامـأ حضوری شـروع
کردنـد و شـیوه مجـازی را تقریبـا کنار گذاشـتند ،چـون دیدند آن
اثربخشـی کـه در فضـای آمـوزش واقعـی وجـود دارد در فضـای
مجـازی وجـود نـدارد .پـس در نظـر داشـته باشـیم کـه رسـانهها

یـک بخشـی از ایـن جامعـه هسـتند .رسـانههای توانمنـدی کـه
الزم اسـت بنحوی مناسـب از بخشـی از آن برای فضای آموزشـی
اسـتفاده بکنیـم .آنچـه بخواهـم در اینجـای بحـث جمعبنـدی
کنـم ایـن اسـت که مـا در کنـار فلسـفه تعلیـم و تربیت ،دانشـجو
و جامعـه را داریـم و بـرای اینکـه 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 راهها و
روشهایـی کـه میتواننـد بـه صـورت بهینه بـرای ما مفیـد و مؤثر
باشـند را طراحـی کنیم.
ماشاالله یوسفی
آقـای دکتـر فکری ،هر یـک از عزیـزان مالحظات و نـکات آموزنده
و تأملبرانگیـزی در بـاره فضـای آموزش دانشـگاهی و واقعیتهای
کنونـی و روند پیـشرو مطرح کردند که میتواند دسـتمایهای مغتنم
بـرای مدیـران و سیاسـتگذاران آمـوزش عالی کشـور باشـد و اینکه
بیـش از پیـش مسـائل مرتبط بـا مباحـث سیاسـتگذاری فرهنگی
آمـوزش عالـی را از نـگاه و منظـر متخصصیـن ایـن حـوزه یعنـی
اسـتادان دانشـگاهها ،کـه خـود از جنـس و جوانـب سـرمایه فکری
و انسـانی و اجتماعـی آن هسـتند ،رصـد و مسئلهسـنجی کننـد؛ و
اهمیت این مسـئله در نظر آید که در مناسـبات فرهنگی و اجتماعی
دانشـگاه و رویکردهای سیاسـتگذاری و مدیریـت کالن فرهنگی
و شـیوههای رفتـاری ترویـج فرهنگـی در فضای مناسـبات مجازی
تدابیری بجا و مؤثر اندیشـیده شـود که بر پایـه عقالنیت و واقعبینی
و اسـتفاده از روشهـا و ابزارهـای مناسـب و متناسـب بـا فضـای
کارکـردی و نظـام ارتباطی دانشـگاههای کشـور باشـد .جنابعالی
کـه هـم در کسـوت علمـی و هـم در جایـگاه مدیریتـی دسـتی در
فضـای مطالعات و مناسـبات مدیریـت فرهنگی دانشـگاهی دارید
و احیانـأ بـه گزارشهـای هـر از گاه میدانـی حـاوی شـاخصهای
احـوال و اوضـاع ایـن عرصـه دسترسـی داریـد ،بـا توجه به شـرایط
کنونـی و بویـژه در شـرایط پاندمـی کرونـا ،چه نـکات قابل توجهی
را بـرای شـرح و توصیـف مسـائل مهـم و اولویتهـای فرهنگـی و
اجتماعی بسـتر عـام ارتباطـی فضای کنونـی دانشـگاهی دارید؟
مسعود فکری
در خلال بیانـات آقایـان دکتـر شـکرخواه ،دکتـر کوثـری و
دکتـر فرهنگـی مطالبـی را یادداشـت کـردم کـه بسـیاری از آنهـا
حلقههایـی هسـتند کـه اگـر بـه هـم پیوسـت شـوند ،میتـوان
زنجیـرهای از مسـائل در حـوزه تأثیـرات و پیامدهـای فرهنگـی و

آموزشـی و دیگر جهات را از آن کشـف کـرد .در گفتههای هرکدام
از بزرگـواران بـه جنبههایـی از مسـائل آمـوزش عالـی توجه شـد؛
از جملـه اشـاره دکتـر شـکرخواه بـه مسـئله تأملانگیز گسسـت و
اصـل ایـن موضـوع که آیـا ما در حـال انتقـال از یک مرحلـهای به
مرحلـه دیگـر هسـتیم ،یـا اینکـه آیا ایـن دوره گسسـت بـه معنای
بریـده شـدن و فاصلـه گرفتـن کامـل از آنچـه در قبل بوده اسـت،
هسـت یـا خیر ،خود مسـلئهای اسـت کـه جای بحـث و مالحظه
کافـی دارد .یـا همانطـور که آقای دکتـر فرهنگی هم اشـاره کردند،
مـا بـرای فراینـد ارتباط با فضـای مجازی ناچـار از توجـه به چهار
رکـن و عامـل تعیینکننده و تأثیرگذار هسـتیم .به هرحـال ،هرکدام
از ایـ ن نکاتـی که عزیـزان فرمودند به نظـرم از دو حیث حائز توجه
هسـتند :اول اینکـه ،مبانی ارتباط مـا با فناوریهای نویـن ،بهویژه
آنچـه بـه صـورت ملمـوس و مصداقـی در دانشـگاهها در جریـان
اسـت را در معـرض توجـه قـرار میدهنـد؛ آقـای دکتـر کوثـری
مثالهایـی از حـوزه ارتبـاط در فضـای مجـازی آوردنـد که شـاید
مهمتریـن چیـزی کـه میتـوان از آن جمعبنـدی کـرد ایـن اسـت
کـه آیـا مـا الگویی بـرای سـواد رسـانهای بهعنـوان یک امر سـیال
کـه هر کسـی به فراخـور ظرفیت خـودش از آن برداشـت میکند،
داریـم یـا خیر؟ شـاید تلقی مـن از نکات دکتـر کوثری این باشـد
کـه آن مسـئلهای کـه مـا را در یـک جایـگاه مسـئوالنه فرهنگـی
قـرار داده ایـن اسـت کـه چگونـه میتـوان سـواد رسـانهای را  -که
مهمتریـن شـاخص آن نحـوه و کیفیت اسـتفاده کاربـران از ابزار و
فنـاوری آموزش و ارتباطـات مجازی و الکترونیکی اسـت -تدبیر
و سیاسـتگذاری کـرد .البتـه در اینجـا ایـن نکتـه را نیـز بایـد در
نظر داشـت که فضـای فرهنگی مجـازی در عرصههـای کارکردی
و ارتباطـی کنشـگران و مخاطبـان آن ،دارای الیههـای متفـاوت
در سـطوح دسترسـی شـخصی و اجتماعـی و بسـترهای محیطی
مختلـف اسـت کـه گاه از چنـدان تناسـب ارتباطـی و محتوایـی
تعریفشـدهای بـرای این کاربـران و نوع و میـزان نیازهای فرهنگی
آنـان برخوردار نیسـت .قبـل از اینکه بـه بحث سیاسـتگذاری یا
مدیریـت فرهنگـی بپردازیم نیازمند طرح دو بحث اساسـی در این
زمینـه هسـتیم؛ اول اینکـه ،این موضـوع را در عرصه گسـتردهتری
ببینیـم .عزیزانی کـه به این حـوزه تخصصی آگاه هسـتند البد این
نکتـه را تاییـد میفرماینـد کـه شـاید از چشـمگیرترین نمودهـای
دنیای مدرن همین گسـترش فنـاوری ارتباطی باشـد؛ پدیدهای که
از یـک کـودک سـه سـاله کـه میتواند بـا تلفـن صحبت کنـد و با
تبلـت و ماننـد اینها کار کند تا افراد کهنسـالی کـه مجبورند برای
انجـام کارهایـی نظیـر امـور بانکـی از این سیسـتم اسـتفاده کنند
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را در بـر میگیـرد .ایـن اسـت کـه میبینیـم حجـم و سـرعت این
پدیـده چنان اسـت کـه تقریبأ هیـچ فعالیـت روزمرهای نیسـت که
ما برای انجام آن با فضای رسـانهای جدید ارتباط نداشـته باشـیم.
این شـاید بخشـی از آن شـرایطی اسـت که آقـای دکتر شـکرخواه
آن را تعبیـر بـه گسسـت کردنـد ،کـه گویی مـا را به یک اسـتخری
پرتـاب کرده اسـت کـه برای ورود به آن و شـنا کـردن در آن آمادگی
کافـی در مـا ایجاد نشـده باشـد؛ دوم اینکه ،شـنا کردن در اسـتخر
نیازمنـد آمادگیهایـی اسـت کـه وقتی کسـی بـدون آمادگـی یا با
آمادگـی انـدک در درون ایـن دمـای پاییـن میافتد ،ممکن اسـت
دچـار شـوکها و واکنشهایـی پیشبینـی نشـده بشـود .در یـک
نـگاه کلی مـن همه اینهـا را به موضوع اسـتفاده فراگیـر از فضای
مجـازی تعبیـر میکنـم ،کـه در اینجا عرصـه خـاص آن مربوط به
دانشـگاهیان اسـت .در اینجا چند پرسـش وجـود دارد که میتوان
بـه عنـوان نقطهگذاریهـای سیاسـتگذاری و برنامهریـزی
فرهنگـی بحسـاب آورد و هرکـدام از عزیـزان نیـز به تناسـب توجه
خـاص خود اگـر بخواهند دربـاره آنها طرح نظـر بفرمایند :اولین
مسـئله ،کـه در حـوزه سـواد فرهنگـی و در مقیاس کوچکتر سـواد
رسـانهای مطرح اسـت ،این است که بایسته-های سـواد رسانهای
چیسـت؟ از جملـه اینکـه چگونه میتـوان به رویکردی رسـید که
در مواجهـه بـا امواج اخبـار راسـت و دروغ و مطالب خوب و بدی
کـه شـبانه روز بـر سـر دانشـجویان ریـزش میکنـد ،آنـان را برای
اسـتفاده از آنچه کـه در فضاهای مختلف شـخصی و یا در کالس
آنالیـن و از طریـق واتس اپ و تلگرام و  ...دریافت میکنند ،آشـنا
و مهیـا نمـود که بدانند چگونـه باید وارد این عرصه شـوند؟ و البته
ایـن مسـئله مهـم که حاال مـا چگونـه میتوانیـم چنیـن عرصهای
را بـرای دانشـجو سالمسـازی کنیم؟ البتـه مقصود از سالمسـازی
نـه بـه معنـای مدیریـت از بـاال بلکه مثـل این اسـت کـه ناچاریم
یـک جـاده را بـرای حرکـت اتوموبیلها همـوار کنیم .حـال اینکه
بـا چـه سـرعتی و در کـدام خـط و مسـیر حرکـتکننـد بـه عهده
خود آنهاسـت.
مطلـب دوم ،حـوزه مسـائل فرهنگـی و مناسـبات اجتماعـی
دانشـگاهیان در فضـای کاربـرد ابـزار مجـازی اسـت .بـه نظر من
مناسـبات اجتماعـی دانشـگاهیان ،تحـت تأثیـر ایـن فناوریها به
شـدت تغییـر کرده اسـت که نمونههـای فراوانـی میتوان بـرای آن
برشـمرد .در گذشـته دانشـجویان همدیگـر را در کالس میدیدند
و صـدای هـم را میشـنیدند و لبخندهـای همدیگـر را مشـاهده
میکردنـد ،ولـی االن به محـدوده مناسـبات ابزار ارتبـاط مجازی
محـدود شـدهاند .ایـن مسـئله در مـورد فضاهـای فـرای دانشـگاه
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کـه افـراد تا پیـش از ایـن روابطی حضـوری و رودرو داشـتند ،هم
صـادق اسـت؛ مثلأ بچه-هـای خانـواده که قبلا به آنهـا توصیه
میکردیـم کـه سـاعتهای کمتـری را بـه اسـتفاده از تلفـن همراه
و تبلـت و رایانـه و اینهـا بپردازنـد ،االن برعکـس بـرای آنکـه
کارهایشـان پیش برود ،ناچار هسـتیم کـه آنها را بـه پیگیری امور
درس و کالس در بسـتر ایـن ابـزار تشـویق کنیم .پـس میبینیم که
بـه واسـطه ای ن عوامـل نوپدید مناسـبات اجتماعی ما بـا همدیگر
تغییـر کرده اسـت .االن حتی ارتباطـات اجتماعـی خانوادهها هم
طـوری اسـت کـه ممکن اسـت ماههـا همدیگـر را نبیننـد و صرفا
بـا یک تمـاس تصویـری همدیگر را دیـدار نمایند .پس مناسـبات
اجتماعـی جامعـه و دانشـگاه اقتضائـات دیگـری پیـدا کـرده
اسـت و چـهبسـا ایـن شـکل از مناسـبات اجتماعـی حتـی مورد
رضایتمنـدی بخشهایـی از مـردم چـه در کالس درس و چه در
مناسـبات اجتماعـی دیگـر باشـد .پـس مـا در این خصـوص هم
بایـد نـگاه سیاسـتگذاری و برنامهریـزی داشـته باشـیم.
بخـش سـوم ،بحـث تحـول مفهومـی هویـت در فضاهـای
اجتماعـی و فرهنگـی کنونی اسـت .حـاال اگر این هویت انسـانی
بخواهـد اشـکال ملـی و قومی و مذهبـی هم به خود بگیـرد ،دامنه
بحـث گسـتردهتر میشـود .همانطـور کـه آقـای دکتـر فرهنگـی
اشـاره فرمودند ،اگر دانشـجوی امـروز ما بخواهد بـرای بهرهمندی
از آورده هـای علمـی در آن کالسهایی که آمریکاییها در شـرایط
مجـازی ارائـه میکننـد ،شـرکت کنـد ،ایـن ارتبـاط میان یـک فرد
ایرانـی و یـک فـرد آمریکایـی بـا وجـود تفاوتهـای اجتماعـی،
ً
قطعـا آثـار مثبتـی بـرای یادگیـری و آمـوزش خواهـد داشـت .امـا
آیـا ایـن ارتبـاط بالمـأل منجـر به یـک تعامـل فرهنگی مثبـت نیز
خواهـد شـد؟ آیـا ایـن فـردی کـه اینجا بـا ابـزار ارتباطـی محدود
داخلـی گریبانگیـر اسـت اگـر بخواهد با آن فـردی که آنجـا با زوم
کـه کارایـی بیشـتری دارد ،برنامه را میبینـد ،ارتباط یابـد میتواند
تجربـه و یافته افـزودهای بدسـت آورد؟ البته تأثیر ایـن تفاوتها را
در سـطوح و مسـائل دیگـر هـم نمیتوان پنهـان کرد؛ اگر شـما به
آن هموطـن روسـتایی مـا که غالبا در روسـتا و شـهر خـودش بوده
اسـت نـگاه کنیـد ،میبینیـد که وقتـی پـای تلویزیون مینشـیند و
یـک سـریالی را میبیند که در آن سـبک زندگی مرفه و اشـرافی در
تهـران نمایـش داده میشـود ،بـا دیـدن ایـن تفاوت سـطح زندگی
برخـوردار بـا زندگـی خـودش ،مسـائلی برایش بـه وجـود میآید
که ممکن اسـت به شـکاف اجتماعـی و ناامیـدی از زندگی منجر
شـود .بـه هرحـال ،مـن میخواهـم ایـ ن را بگویـم کـه ایـن نحوه
ارتبـاط و مصرف فرهنگی مجازی و رسـانهای ،آثـار متفاوتی روی

هویـت ملـی و دینـی و حتـی هویت فـردی اشـخاص دارد و مثأل
بـرای آن شـخصی کـه بـه انـزوای ارتباطـی و اجتماعـی فـرو رفته
اسـت بـا آن فـردی که بایـد تعامـل اجتماعی گسـتردهتری داشـته
باشـد ،شـاخصهای فرهنگـی متفاوتـی را در بر دارد کـه هر کدام
در جـای خـود نیازمنـد تدبیـر اندیشـی خاص خود اسـت.
به هرحال ،سـبک زندگیبویژه در آن بخشـی کـه مربوط به ما
اسـت ،از جمله مواردی اسـت که الزم اسـت در ذیل این شرایطی
کـه در فضـای مجـازی اتفـاق افتـاده اسـت ،مـورد توجـه و تدبیر
واقـع شـود .گاهـی ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه رفتارهایـی که در
ایـن دوره آموزش مجازی در شـیوه حضور دانشـجویان در کالس
درس اتفـاق افتاده اسـت بـه عادتهای مانـدگار تبدیل نشـود .ما
وقتـی بهعنـوان معلـم در کالسهای درس دانشـگاه حضـور پیدا
میکنیـم ،توقـع داریـم کـه یـک نظـم و انضباطـی کـه مقتضـای
حضـور و جدیـت در کالس اسـت در فضـای آمـوزش مجـازی
نیـز رعایـت شـود .حالتهـای رفتـاری مثـل اینکه دانشـجوی ما
سـر کالس دراز نکشـد بالش زیر سـرش بگـذارد و تبلـت را روی
سـینهاش و مثلأ درسها و بحثهـای پیچیده و فنـی مانند بحث
انتگـرال و فیزیـک کوانتـوم را گوش بکنـد یا ببیند .بـه هرحال ،نوع
رفتـاری کـه آن فـرد در اینبـاره انجـام میدهـد ،در جـدی گرفتن
یـا نگرفتـن آن موضـوع خیلی مهم اسـت .مـا در یک نظرسـنجی
از دانشـگاهیان خواسـتیم مسـائل و رخدادهـای فرهنگـی کـه در
دوران کرونـا بـرای دانشـجویان دانشـگاهها اتفـاق افتـاده اسـت را
احصـاء کنیـم .اگـر چـه ممکـن اسـت ایـن نظرسـنجی بـه علت
محدودیتهـای دسترسـی بـه دانشـگاهها آن دقت الزم را نداشـته
اسـت ،ولـی مـن چنـد مـورد از آن را عـرض میکنـم .بر پایـه این
یافتههـا؛ در ایـن دوره ارتبـاط مجـازی یکـی از مسـائلی کـه طبق
آمار افزایش یافته اسـت ،انگیزه خودکشـی اسـت و شـاید یکی از
دالیلـش این باشـد کـه افراد احسـاس میکننـد با این رونـد دیگر
نمیتواننـد در جامعـه کار و اشـتغالی داشـته باشـند یا تحصیالت
آنهـا منجر به دسـتیابی بـه موقعیـت اجتماعی خوبی بـرای آنها
نشـود .مسـئله دیگر افسـردگی و پرخاشـگری اسـت کـه به علت
شـرایط محـدود کننـدهای کـه همهگیـری کرونـا در زندگـی افـراد
ایجـاد کـرده افزایـش یافتـه اسـت .مسـئله تقلـب علمـی بهعنوان
یـک پدیـده ناهنجار اجتماعـی در حـوزه آمـوزش ،از جمله دیگر
مشـکالتی اسـت کـه در ایـن دوره افزایش داشـته اسـت .اینکه در
ایـن فضـا امـکان آنکه هر کسـی بتوانـد به جـای دیگـری امتحان
بدهـد و یـا اینکـه پاسـخ سـواالت امتحانـی را از روی کتـاب در
بیـاورد ،مسـئلهای اسـت کـه میتواند اتفـاق بیفتد .نکتـه مهم این

اسـت کـه اگـر ایـن دوران به تعبیـر آقای دکتر شـکرخواه گسسـت
بـه مرحلـه پایداریش برسـد ،ایـن نـوع ناهنجاریها که مسـتقیمأ
بـا فرهنـگ ارتبـاط دارنـد را چگونه میشـود تدبیـر کرد؟ یـا اینکه
مـا چگونـه بایـد نقـاط برطرفکـردن آن آسـیبها را پیـدا کنیـم و
بـرای آن تدبیـری متناسـب بیندیشـیم .واقعیت این اسـت که ما در
مواجهـه بـا حوادثـی که اتفـاق میافتـد غالبا غافلگیر میشـویم و
ایـن غافلگیری در اینجا باعث شـده اسـت که حجـم آن چیزی که
مـا آن را از تأثیرهـای فرهنگـی ناشـی از ارتبـاط با فضـای مجازی
میدانیـم ،افزایـش پیـدا کنـد و در عیـن حـال ،نسـبت آمادگـی یا
مدیریـت مـا نسـبت بـه آن کـم باشـد و یـا کاهش پیـدا کنـد .این
مسـئله کاهـش رابطه دانشـگاه و جامعه در دوره افزایـش ارتباطات
در فضـای مجـازی یکـی از آن مباحثـی اسـت کـه بـه نظـر مـن
خیلـی هـم مهـم اسـت اسـت .تـا پیـش از ایـن دوره ،آن برنامهها
و فعالیتهـای فرهنگـی کـه در دانشـگاهها اتفـاق میافتـاد ،حتی
آنهایی که مسـتقیمأ شـرکت نمیکردنـد و در مجاورت آن به سـر
میبردنـد ،بازتـاب زیـادی در قشـر دانشـگاهی و بالتبـع در بیرون
از دانشـگاه داشـته اسـت .یعنـی فـرض بفرماییـد جشـنوارهای را
کـه قبأل هـزار نفـر در کل کشـور در آن شـرکت می-کردنـد ،االن
محدود شـده اسـت بـه وجود یـک کانـال ارتبـاط الکترونیکی که
آثـار بـه آن ارسـال شـود و نتایج بررسـی آثـار نیز در یک نشسـت
مجـازی اعالم شـود .به عبـارت دیگر ،در شـرایط کنونـی آن تأثیر
فراگیـر فعالیتهـای علمـی و دانشـگاهی و آن عرصـه ارتبـاط
گسـترده بـا مخاطب از دسـت رفته اسـت .به نظر میرسـد اینها
چیزهایـی نیسـت کـه خوشـایند مـا باشـد و لـذا الزم اسـت برای
آنهـا تدبیری بایسـته اندیشـید .در اینجا یک نکت ه مهم این اسـت
کـه چگونه میتـوان در فضـای مجـازی و در اسـتفاده از ابزارهای
الکترونیکـی سـهم تجسـم بخشـی عنصـر فرهنگـی را بهانـدازه
ضرورتـش حفـظ کـرد؟ یعنی در سیسـتم آمـوزش دانشـگاهی ما
کـه یـک معلـم روزی سـه کالس مجازی برگـزار میکنـد ،چگونه
میتوانـد بـه این فکـر کند که شـکلگیری شـخصیت دانشـجوی
او قبلا در ایـن کالس حضـوری به خاطر دیدن اسـتاد و در ارتباط
با اسـتاد بوده اسـت و در فضـای مجازی کنونی ایـن اتفاق چگونه
میتوانـد جایگزیـن شـود؟ بـه نظـر من ایـن از جملـه مالحظاتی
اسـت کـه الزم اسـت بـرای آن ابـزار و زمینه هایـی را فراهـم کرد.
ماشاالله یوسفی
همانطـور کـه 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
شـبکهای دانشـگاهیان ،علاوه بـر چالشهـا و مشـکلههایی
کـه بـرای کیفیـت کارکـردی نهـاد آموزشـی و علمـی دانشـگاهها
بـه دنبـال داشـته اسـت ،بـا حاشـیههای فرهنگـی و اجتماعـی
ناشـی از مناسـبات جامعـه دانشـگاهی در ایـن فضـا نیـز مواجـه
بـوده اسـت .حـال اگـر بخواهیـم بیـن محمولهـا و پیامدهـای
ایـن شـرایط کـه سـازوکارها و شـیوههای کارکـردی دانشـگاه ،از
جملـه برگـزاری کالس درس و فعالیتهـای علمـی و پژوهشـی
دانشـجویان و مجموعـه عواملـی که ایفـای نقش دانشـگاه در این
مسـیر را جهـت و معنـا میدهنـد و امکان کنشـگری مؤثـر عوامل
آن را فراهـم میکننـد ،بـا فضـای فرهنگـی و روابـط اجتماعـی که
در درون آن تولیـد و مصـرف فرهنگـی ،اشـاعه مـاده و محتـوای
و کنشـگری فرهنگـی اتفـاق میافتـد -کـه بیـش از همـه روی
شـخصیت دانشـجویان ،شـیوه زندگـی ،مهارتهـای آموختنی و
نمادهـای هویـت و معنـا و سـاختار فهـم اجتماعی آنـان اثرگذار
اسـت -پیونـد بزنیـم ،نیازمند چـه رویکردهـای سیاسـتگذارانه
مؤثـر و کارگـری هسـتیم؟ به عبـارت دیگـر ،اگر نـگاه فرهنگی در
دانشـگاه بـر مـدار ایـن طیـف از الویتهـا جهتدهـی شـود ،بـا
توجـه به آنکـه معاونـت فرهنگـی دانشـگاهها عهـدهدار وظایف و
دغدغههـای هنجـاری و رفتـاری گسـتردهای در سـویههای متنوع
نیـاز فرهنگـی و عاطفـی و اخالقـی و زیبایـی شـناختی جامعـه
دانشـگاهی و دانشـجویی اسـت و ناگزیـر از شـناخت ماهیـت و
چیسـتی و چگونگـی عوامـل متحـول و بسـتر سـیال کنونـی برای
تدبیـر و تصمیـم و شـیوه رویکـردی اندیشـیده و آزمودهتر اسـت،
چگونـه میتـوان امکان عمـل و تـوان مواجهه و پاسـخگویی الزم
را فراهـم سـاخت؟ اسـتاد شـکرخواه بـا توجه بـه وقـوف علمی و
تجربـ ه رفتـاری جنابعالـی و عزیـزان حاضـر ،اگر قرار باشـد که
در ایـن بسـتر و محیـط پویـای تـک تاخـت و تازهپـا ،بـا توجـه به
تفاوتهـای آن بـا مسـائل پیشـین اجتمـاع علمی و دانشـگاهی و
چالشهـای جدیـدی کـه فنـاوری و رسـانه و فضـای مجـازی بر
سـر راه آن قرار داده اسـت ،کارکردها و مناسـبات فرهنگی دانشگاه
بـه گونهای متناسـب اقتضاء شـرایط و نیاز الجرم دانشـگاهیان ،در
دسـتور کار بازنگـری و اصلاح نگـرش و رویکردهـا قـرار بگیرد،
در سـطوح شـناخت ،تصمیمگیـری و سیاسـتگذاری و کنـش
فرهنگـی بایـد به چـه مالحظاتـی توجـه کرد؟
یونس شکرخواه
چـون آقـای دکتر فکـری هم اشـاره کردند ،مـن توضیحـی در باره
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ایـن مسـئله گسسـت بدهم کـه منظور مـن از آن چیسـت؛ منظور
مـن از مفهـوم گسسـت آن محیـط ارتباطی یـا اینترفیسـی یا همان
بحثـی اسـت که مـا بـه آن محضـر و نفـس و حضـور و آن ارتباط
بـدون واسـطه و حائـل میگوییـم کـه قبلا مـن و دانشـجویم در
کالس داشـتیم ،کـه آقـای دکتـر فکـری هم بـه بخشهـای زیادی
از آن اشـاره کردنـد ،کـه االن چگونـه آن مناسـبات بـه هـم خورده
اسـت و دیگـر نیسـت .یکـی از جنبههـای آن گسسـتها همیـن
حالـت خوابیـدن دانشـجو در هنـگام کالس آنالیـن و گذاشـتن
تبلـت روی سـینه و بـه ایـن شـکل درس گوشکـردن اسـت .البته
مـن میگویـم ایـن محیـطارتباطـی گسسـت پیامدهـای دیگری
هـم دارد کـه االن شـما میگوییـد پیامدهـای فرهنگی ایـن اتفاق
چیسـت .بنابرایـن ،منظـور مـن از گسسـت از دسـت دادن و وارد
یـک فضـای از صفـ ر شـدن نیسـت ،بلکـه منظـورم این اسـت که
آن محیـط ارتباطـی وقتـی حـذف میشـود چـه پیامدهایـی را بـه
همـراه خـودش مـیآورد .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 کـرد .از آن مدل ایلیچ که
آقـای دکتر فرهنگی اشـاره کردند،که اصلا کالس میخواهیم چه
کار کـه یکطـرف طیـف اسـت تا اینکـه تا کـی میخواهیـم پای
ایـن فضـای مجـازی قربانـی بدهیـم ،که طـرف دیگر ایـن طیف
فکـری در جهـان امـروز اسـت .اگرچه هـر کسـی از منظر ضعف
و قـوت خـودش ایـن نظریات را مطـرح میکند؛ اما شـاید یکی از
مهمتریـن کارهایـی کـه 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 ،کـه ترجیـح میدهـم آن را
فضای سـایبری معاصـر بنامم چون آن شـرایط آنالیـن و ویرچوال
بـودن را خـدا بیامـرزد و بایـد بـا آن خداحافظی کرد .االن مسـئله
مسـئله سـایبر بودن فضا اسـت نه آنالین بـودن .آنالین بـودن مثل
آرم اسـتاندارد بـرای تولیـد محصـول در ایران ،کف قاعده اسـت و
در واقـع سـقف بـازی رفته به سـمت اینکه در فضای سـایبری چه
میـزان از تلاش یوزر(کاربر) به سـمت صفـر میرود و چـه میزان
از تلاش سیسـتم به طـرف صد .مثالی کـه آقای دکتـر فرهنگی در
مـورد کاربـرد زوم در امریـکا و ادوبـی کانکت در اینجـا زدند ،که
فاصلـه آنهـا بـه مانند بحث آسـمان و زمین اسـت .شـما در زوم،
بهویـژه زوم پـرو ،اگر هزینـه آن را بپردازید از امکانـات دیگری هم
اسـتفاده میکنید کـه حتی نمیشـود گفت که سـقف امکانات آن
اسـت چـون در فـردای آن هزار نکته دیگر هم هسـت .االن بعضی
از شـرکتهای دنیـا مثل ماکروسـافت اعلام آمادگـی کردهاند که

بـرای نرمافزارهـای آمـوزش سـهمی ایفـا کننـد .یا همین تاکسـی
اینترنتـی اوبـر و سـایر تاکسـیهای اینترنتـی جهانـی را در نظـر
بیاوریـد؛ اوبـر میگویـد مـن آمـدهام سـهمم را برای حمـل و نقل
در فضـای مجازی بعـد از کووید  19ادا کنم .حاال از ماشـینهای
بـدون راننـده بگیریـد تـا تخفیـف و پورسـانت و ماننـد اینهـا.
یعنـی االن هـر کسـی دارد سـهم خـودش را بـرای شـرایط بعـد از
کووید یا اسـتمرار شـرایط کوویـدی حاضر میکنـد .همانطور که
عـرض کـردم یکـی از پژوهشهـای ملی کـه در این باره میشـود
انجـام داد ،سـنجش ضریـب آمادگـی معلـم و دانشـجو بـا طیفی
ً
از سـوالهای کاملا کاربـردی اسـت .در اینجـا مـن میخواهـم
بگویـم این محیـط اینترفیـس آنقدر مهم اسـت که ممکن اسـت
فرداهـا بحـث بر سـر سـایز کالسها باشـد که یـک کالس از نظر
فضا و مسـاحت باید بهاندازه سـه کالس قبلی فضا داشـته باشـد.
نـه از منظـر اینکـه فاصلـه اجتماعـی رعایـت شـود ،بلکـه از این
منظـر کـه کسـی کـه االن خانـهاش تبدیـل بـه اداره و آموزشـگاه و
دفتـر و اینهـا شـده اسـت ،اگـر بخواهیـم دوبـاره او را بـه کالس
برگردانیـم ،چقـدر حاضـر اسـت زیـر آن سـقف تـاب بیـاورد و
کاراییهایـی که آنجا داشـته اسـت را اینجا هم داشـته باشـد؟ این
یکـی از جنبههـای مهم مسـئله اسـت .بـا اینحال ،عـرض من در
وهلـه اول سـنجش ضریـب زندگـی در فضای آموزشـی سـایبری
اسـت کـه بـرای ایـن کار بایـد سـواالتی طـرح کنیم کـه مخاطب
بـدون ذکـر نام نظـرش را اعلام کند.
مـورد بعـدی کـه بهخصـوص در ایـن نشـریه بایـد بـه آن توجه
کـرد و پیشـنهاد میکنـم کـه در بـاره آن میزگـردی هـم بگذاریـد،
موضـوع شـکاف سیاسـتی بیـن تصمیمسـازی در دولت بـا فضای
واقعـی اسـت .مـا در اینجـا از کمبـود ظرفیـت بانـد بـرای تدریس
سـخن میگوییـم ،ولـی همیـن االن در جهـان ایـن بحـث وجـود
دارد کـه حقـوق بشـر را برابـر بـا پهنـای باند میبینـد؛ یعنـی میزان
محدودیت و گسـترش پهنای باند را شـاخص حقوق بشـر میداند.
کار بـه غلـط و درسـتی آن نـدارم بلکه فقـط میخواهـم بگویم این
پالیسـی دولتهـا میتوانـد 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 اصال ما نیسـتیم .چقـدر خوب
شـد کـه هـم دکتـر فکـری و هـم دکتـر فرهنگـی و دکتـر کوثـری به
نقش رسـانهها اشـاره کردنـد .کجـا دیدهایم کـه رسـانهها بتوانند به
انـدازه شـبکههایی مثل توییتـر و فیسبوک و تلگرام بـه صورت یک
زیرسـاخت فنی باشـند؛ در کجای تاریخ دید ه بودید که زیرسـاخت
فنـی بـرای صالحیـت کاربر آن سیسـتم فنـی تصمیم بگیـرد ،وقتی

میشـود اکانتهـای یک رئیس جمهـور را بالک کـرد؟ پس هم در
سـطح جهان  -و از جمله در کشـور ما -خانهتکانیهـای زیادی در
حوزه سیاسـتگذاری الزم اسـت .بنابراین کار بررسـی این مسـئله
را میتـوان در حـوزه مشـخصی از برگزاری میزگـرد و تحقیق و مقاله
گرفتـن شـروع کرد .پس بـرای حضور در فضای سـایبری در کنار آن
نسـبت آموزشی استاد و دانشجو؛ مسـئله دوم تشخیص و پیدا کردن
گپهـا و شـکافهای بیـن سیاسـتهای رسـمی و فضـای واقعی
جامعه ماسـت .فراموش هم نکنیم که متأسـفانه آنچه االن مدیاهای
تصویـری میکنند از خـود تصویر اصلی مهمتـر و از خود واقعیت
زندگـی مؤثرتـر اسـت .فکر کنم بروسـتین بـود که میگفـت به یک
خانمـی که بچـهای در بغل داشـت ،گفتم بچه زیبایـی داری .گفت
عکسـش را ندیدید ،عکسـش زیباتر از خودش اسـت .این داسـتان
زمانـه معاصـر مـا شـده اسـت و آن ایماژی کـه میگیریـم .ما هیچ
کـدام کره شـمالی را ندیدهایـم ،ولی ایماژی که از کره شـمالی داریم
ایـن اسـت که بعـد از صبحانه هر کـدام از افـراد یک موشـک روی
شانههایشـان میگذارنـد و میرونـد؛ یعنـی تصاویـری داریـم کـه
تجربه دسـت دوم اسـت .این یک نکته از بحث من در اینجاسـت؛
امـا در حـوزه فرهنـگ بـه طـور مشـخصتر ،مـن قسـم خـورده بـه
شـما عـرض میکنـم کـه فرهنـگ و آن میـراث تاریخی و سـنتها
و هـر چیـز دیگـر را از منظـر تاریخی نـگاه کنید ،خوب این شـرایط
نویـن روی آنهـا هم اثر میگـذارد .همانطور که دکتر فکری اشـاره
کردنـد ،شـما فرهنـگ را از منظـر پدیدههـای رفتاری اعـم از تقلب
و مسـائل نرماتیـو و هنجاریـش و هـر چیـز دیگر نگاه کنیـد ،ببینید
چـه کسـی هنجارها را تعییـن میکند .گاهـی وقتها این رسـانهها
هسـتند کـه هنجارهـا را تعریـف میکننـد .چـه از جنبـه فکـری و
سـاختاری و چـه از جنبـه کارکردی بـه فرهنگ نگاه کنیـم ،میبینیم
کـه همـه اینهـا دارند در یـک تأثیـر و تأثـر متقابل عمـل میکنند.
ایـن حـوزه هـم به نظر مـن بخش مهمـی اسـت .این نکاتی اسـت
کـه در حـوزه مطالعات فرهنگی بـه تفکیک عرض کردم و میشـود
دربـاره آن فراخوان مقالـه داد و بنحوی بر آن تکیه کرد ،این-بخشـی
از راه حلهایـی اسـت کـه بـه ذهـن من میرسـد.
یکـی از مسـائل مهـم در ایـن حوزههـا سـواد رسـانهای
جدیـد( )NML / New media Literacyاسـت کـه قبلا میدیا
لیتریسـی ()ML/ Media literacyخوانـده میشـد .در ایـن
بـاره بحـث بـر سـر ایـن اسـت که مـا بایـد بـه سـمت بحثهای
مهمتـری در حوزه سـواد رسـانهای برویم .من یک وقتـی در جمع
روزنامهنـگاران بـا حضـور رئیـس جمهـور قبـل یـک سـخنرانی
داشـتم ،آنجـا خواهش کـردم که آقـای رئیس جمهـور بحث بگیر
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و ببنـد مطبوعـات را بـاز هـم با قـدرت ادامـه بدهید ولـی محبت
کنید و سـواد رسـانهای را در دستور کار آموزشـی ایران قرار بدهید.
بههرحـال ،از نتیجـه عجیـب و غریـب مسـئله کـه بگذریـم ،من
از سـه جنبـه رسـانه را اولیـن وظیفه نهادهـای آکادمیـک میدانم.
نکتـه اول اینکـه بـرای تغییر درسهـا انعطاف نشـان بدهند ،چون
متأسـفانه در همـه جای جهـان عنصـر عالی واحـد و اختصاصی
صعـب و متصلـب رفتـار میکنـد .در خـود آمریـکا  5سـال طول
کشـید تـا درس اچ تـی ام ال نویسـی ( )HTMLرا بگذارننـد.
اینجـا هـم مـا همـان قصـه را داریم .پیشـنهادم مـن این اسـت که
بایـد رژیـم مصرف رسـانهای ،یعنـی اینکه تـو چقدر نیـاز به فیلم
داری ،چقـدر نیـاز به موسـیقی و کتاب داری ،را مطـرح کرد .نکته
دوم ،مطالعـات انتقـادی اسـت .مـا بایـد بهطور جـدی مطالعات
انتقـادی را جـزو درسهـای دانشـگاهها بگذاریـم و بایـد بـرای
کشـاندن مطالعـات انتقـادی و بحثهـای انتقـادی آن بـه جامعه
مخاطـب بـه جـای فیلـم دیـدن ،فیلـم خوانـدن در دسـتور کار ما
باشـد .نکته سـوم ،کـه به نظر مـن در وهله اول قابل دیدن نیسـت،
نقشـه قـدرت و ثـروت رسانههاسـت تـا مخاطـب بتوانـد رد پـای
قـدرت و ثـروت را در رسـانهای کـه مصـرف میکنـد بشناسـد.
همیـن پدیـده انتخابـات را نـگاه کنیـد؛ من فکـر میکنـم یکی از
بزرگتریـن تأثیراتـی کـه یکـی از میدیاهـای امریـکا در سرنوشـت
ترامـپ ایفـا کـرد سـی ا ن ان( )CNNبـود .یعنـی بـا ایـ ن کـه
فاکـس( )Foxخیلـی تلاش کـرد کـه ترامـپ زمین نخـورد ،ولی
در ایـن میـان برنـده سـی ان ان بـود ،چـون خیلـی خـاص رفتـار
کـرد .بعضـی از گوینـدگان ایـن رسـانه را مـا خیلـی نمیبینیـم و
یـا خیلـی کمتـر میبینیـم؛ از جملـه آن گوینـدهای کـه گفت یک
الکپشـت بـزرگ وارونـه افتـاده و دارد دسـت و پـا میزنـد .مـن
معتقـدم سـواد رسـانهای بـه مفهـوم نیـو مدیـا لیتریسـی باید سـر
جایـش باشـد؛ امـا در همیـن حـوزهای کـه فرمودیـد ،پیشـنهادم
ایـن اسـت کـه بهتـر اسـت بیاییـم بـه ایـن جوانـب فکر کنیـم که
آیـا ما مسـتقیمأ بـه مضـرات اینترنت و فضـای مجـازی بپردازیم؟
بـ ه عنـوان یـک روزنامه-نـگار بـا تجربـه الـزامآور میگویـم کـه
بیاییـم کار را از راهـی دیگـر یعنـی تغییـر در شـرح درسهـای
حـوزه مطالعـات فرهنگی شـروع کنیـم .بنابراین ،خوب اسـت که
از همیـن حـاال تغییـر در شـرح درسهـای مطالعـات فرهنگی یا
پروژه-هـای فرهنگی را شـروع کنیـم .کار را از تحلیل متن ،تحلیل
فیلـم و نمایـش و تحلیـل گیـم شـروع کنیم؛ مثـل کاری کـه آقای
کوثـری بـا جدیـت در مـورد گیـم دنبال کـرد و من شـخصا خیلی
اسـتفاده کـردم .دانشـجوی مشـترکی با دکتـر فرهنگی داشـتیم که
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یـک پرزنتر ورزشـی پرقدرت در ایـران بـود و االن در امریکا درس
میخوانـد؛ او بـا من تماس گرفته بـود که بهعنوان سـوپروایزر دوم
کار رسـالهاش در بـاره میدیـا سـایکولوژی به او کمـک کنم .این
در حالـی اسـت کـه در ایران در بـاره میدیا سـایکوژی اصال کاری
انجـام نمیشـود؛ یعنی هنوز مسـئله ما فهم مخاطب اسـت .پس
غیـر از آن پیشـنهاداتی که بـرای پیمایش ملی گفتم ،یکـی از راهها
این اسـت کـه در درس مطالعات فرهنگی ،تحلیـل نمایش و فیلم
و متـن و غیره انجام شـود تـا عرصه ارتباطات را بـه عرصه فرهنگی
نزدیـک کنیـم .در ایـن جهـت ،مباحـث رسـانهای نیز کـه در دنیا
میدیـا اسـتادیز ( )Media studiesگفته میشـود ،یـک بازنگری
ایرانـی الزم دارد تـا بدانیـم چه نوع مطالعاتی رسـانهای اسـت .در
کنـار آن پیشـنهاد میکنم در بحـث تأکید بـر روی فرهنگ ،تأکید
پـر نورتری بـر عنوان هویـت الزم داریـم .در اینجا یـک نکته مهم
را نبایـد از نظـر دور داشـت؛ از آنجـا کـه ادبیات دنیا بیشـتر تحت
تأثیـر ادبیات مارکسیسـتی اسـت ،یـک نـوع عدالتگرایی تـوأم با
نادیـده گرفتـن آزادی رایج گشـته اسـت ،چنانکه در غـرب هم اگر
نـگاه کنید تأکیـد 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 آنکه رنـگ مطالعـات فرانکفورتی و یـا بیرمنگامی
را بـه خـودش بگیرد .همانطور کـه میبینیم ،بعضیهـا خیلی زود
بـا تکنولوژیهـای نوین کنار آمدند و در بسـتر و فرامتن خودشـان
قـرار دادنـد .یکـی از همـکاران میگفـت وقتـی بـه مناطق شـمال
کشـور میرویـد میبینید که هـر یک از روسـتاییها یـک موبایل
به کمرش بسـتهاسـت و بـا آن قیمت صدها محصـول را میگیرد.
ایـن یعنـی چنیـن فـردی تکنولـوژی را در بسـتر و مسـیر زندگـی
خـود قـرار داده اسـت و آ ن را بـا شـرایط کار و زندگیـش سـازوار
کـرده اسـت ،حاال اینکـه چگونـه آن را بدسـت آورده اسـت دیگر
مهم نیسـت .این اسـت کـه بایداز ایـن حالت خودبخـودی بیرون
بیاییـم و ببینیـم کجاهـا را میتوانیم آگاهانـه از آن خودمـان کنیم.
ماشاالله یوسفی
دریـغ از اینکـه در ایـن فرصـت کوتـاه امـکان تفصیـل بیشـر
نـکات آموزنـدهای که جنـاب اسـتاد فرمودیـد و میتواند دسـتمایه
رهگشـایی بـرای سیاسـتگذاری و صورتبنـدی نحـوه مواجهـه
و تدبیـر و مدیریـت فرهنگـی دانشـگاهی در ایـن عرصه ناشـناخته
و کمتـر اندیشـیده رونـد گسسـتگیها و دگرشـوندگیهای ذهنی و
رفتـاری جوامعـی چـون مـا باشـد ،کمتـر فراهم اسـت .آقـای دکتر

کوثری همانگونه که مسـتحضرید فعالیت فرهنگی دانشـگاهیان در
این فضای کنونی آمیخته به احاطه رسـانههای سـایبری و مناسـبات
مجـازی ،بـه مثابـه یـک امـر اجتماعی پیچیـدهای اسـت که ضمن
درگیـر شـدن جامعـه دانشـگاهی و دانشـجویی کشـور با مسـائل و
عـوارض بومزیسـتی بسـتر کنشـگری آن ،در عینحـال ،تـک تـک
اسـتادان دانشـگاه را به لحاظ مسـئولیت اخالقی و علمی که دارند،
مـورد خطاب پرسشـگرانه و مطالبهجویانـه قرار میدهد و خواسـته
و ناخواسـته ضرورت دغدغهمندی نسـبت به آینـده دانش و فرهنگ
و هویت فکری و فرهنگی اجتماع دانشـگاهیان و بویژه نسـل جوان
کشـور را بـه آنـان خاطـر نشـان میسـازد .جنابعالـی بـا توجه به
تجربـه و دلنگرانـی مسـئوالنهای کـه نسـبت بـه مسـائل دانشـگاه
و جامعـه جـوان دانشـجویی کشـور داریـد ،بفرماییـد کـه چگونـه
میتـوان بـا نگاهـی رهجویانـه امکان تلفیق متناسـب بیـن کیفیت
و کارامـدی علمی و آموزشـی دانشـگاه بـا پویایی و سـرزندگی نهاد
تربیتـی و فرهنگـی آن در بسـتر متحـول و چالشبرانگیـز کنونـی را
فراهـم آورد و زمینـه و فضایـی بایسـته ارتقـای نقـش و کارکردهـای
مـورد انتظار از دانشـگاه و دانشـگاهیان را فراهـم آورد؟
مسعود کوثری
مـا بایـد ایـن مسـئله را بپذیریم کـه در ارتبـاط و فعالیـت فرهنگی
در دانشـگاهها ،متصـل بـودن بـا مخاطـب بهتـر از متصـل نبودن
اسـت .امـا معنـای ایـن نکتـه چیسـت؟ مسـئله آن اسـت کـه مـا
بپذیریـم کـه در مسـئله ارتبـاط بـا اسـتادان و دانشـجویان رویکرد
قهـر و فاصلـه گرفتن جـواب نمیدهـد .ایـن تلقی که اگـر جامعه
دانشـگاهی پیـام و کار فرهنگـی مـا را نپذیرفتنـد و نخواسـتند
بشـنوند ،بـا آنـان قهر کنیـم ،برخوردی اسـت کـه منجر بـه نتیجه
نمیشـود ،چـون در اینجـا قهـر بـه معنـی آن اسـت کـه مـا بـا تو
کاری نداریـم و تـو هـم بـا مـا کاری نداشـته بـاش .به هـر حال ما
بـهعنوان یک سیسـتم و نظام حکومـت و در جایـگاه وزارت علوم
و معاونـت فرهنگـی ،اگر بخواهیـم در چنین مسـیر فاصلهانگیزی
راه برویـم ،طبیعتـأ بـه ضـرر ماسـت .البته این شـکل از رفتـار اگر
در خانوادههـا هـم اتفـاق بیفتـد ،شـما نمیتوانید بـا فرزندتان قهر
کنیـد و بگوییـد چـون تـو نمـاز نمیخوانـی مـن دیگـر کاری بـه
کارت نـدارم .ایـ ن در حالـی اسـت که در وضـع کنونی ایـن روند
انقطـاع و گسسـت و بـه اصطلاح متصلنبـودن در حـال رشـد
اسـت .اگـر بنا باشـد کـه در دانشـکدهها صرفـأ با یک عـد ه قلیلی
کـه افـکار مـا را میپسـندند و تاییـد میکننـد و در خـط فکـری و
فرهنگـی مـا هسـتند و با افـکار مـا همراهـی میکننـد ،کار کنیم،

ایـن رویـه بـه تدریـج باعـث طـرد شـدن افـراد بیشـتری میشـود
و بدیهـی اسـت کـه ایـن طرد شـدگی بـه این معناسـت کـه ما در
رسـالت فرهنگـی خود شکسـت خوردهایـم .بنابراین مـن معتقدم
بایـد در رسـالت و کار فرهنگـی بـا مخاطـب دانشـگاهی متصـل
باشـیم و البتـه این بـه معنای ه مرأی بـودن با همگان نیسـت بلکه
بـه معنـای آن اسـت کـه فـرد را تنهـا نمیگذاریـم و از دایـره بازی
و ارتبـاط خـارج نمیکنیـم ،چـون در واقـع ،قاعـده بـازی در ایـن
دایـره اینطـور نیسـت کـه صرفـأ آنهایـی را کـه افـکاری مانند ما
دارنـد ،خـوب بدانیـم و بقیـه افـراد را به حاشـیه برانیـم .االن پس
از گذشـت چه لوچنـد سـال از انقلاب ،مـا میبینیم کـه فضای
دانشـگاه و دانشـکدهها آن چیزی نیسـت که درگذشـته بوده است.
اینکـه درگذشـته ایـن فضـا هم خـوب بوده اسـت یا خیـر ،ممکن
اسـت افراد قضاوتهای مختلفی داشـته باشـند ،ولی بـه هر حال
امـروزه حتـی در بیـن خانوادههـای مومـن و مذهبـی کـه فرزندان
آنهـا مدرسـههای خـوب هـم رفتهانـد ،حتـی اینهـا هم زیـر بار
اولـدورم بلدورمهـا و زورگوییهـای اسـتاد و سـایران نمـی رونـد
و در واقـع بـرای خودشـان قـدرت تمایـزی قائلنـد کـه ایـن حس
تمایـز مانـع از ایـن میشـود کـه افـکار مـا را دربسـت بپذیرنـد.
بااینحـال ،اینهـا جـدای از آن کسـانی هسـتند کـه دارای موضع
خاصـی هسـتند و نگـرش فرهنگـی یـا سیاسـی متفاوتـی دارنـد.
بنابرایـن مـن معتقـدم مـا باید با دانشـجو متصـل باشـیم و آنها را
طـرد نکینـم .همـه اینهـا بچههـای ایـن مملکـت هسـتند کـه به
دانشـگاه آمدهانـد و بایـد مراحلـی را طی کنند و حتـی جامعهپذیر
بشـوند .این فرایند آموزشـی چیزی اسـت که در همه دنیـا در دوره
لیسـانس دارنـد .البتـه آنها دوره کالـج را که یک دوره بین مدرسـه
و دانشـگاه اسـت هـم دارند و در آن کالجها اسـت که افـراد را البته
بـه سـبک و معنـای غربـی خـودش تربیـت و آدم میکننـد و نه به
معنـای آنچـه مـا از آدم شـدن در نظـر داریـم .بـه هر حـال هدف
کالـج درس دادن نیسـت بلکـه هدف این اسـت که طـرف بفهمد
در زندگـی چـه کاره اسـت و آیـا میتواند با زندگی بسـازد یـا نه؛ و
یـا آیـا میتوانـد کار جمعی بکنـد یا خیـر .این در حالی اسـت که
مـا بـا آنکه دوره کالج نداریم ،هدفمان آن اسـت که افـراد در دوران
لیسـانس رونـد جامعه-پذیـری را طـی کننـد و حتـی میخواهیم
آنهـا را هدایـت کنیـم تـا درسـت ازدواج کننـد و مسـیر شـغلی
آینـده خـود را درسـت برونـد .ایـن یعنـی اینکه فـرد آمده اسـت تا
انبـاری از دانـش را روی کولـش سـوار کنـد و بـرود .در حالیکـه
دوره لیسـانس دوره جامعهپذیری و انسانسـازی اسـت و در دوران
فوقلیسـانس و دکتـری اسـت کـه دانـش بهصـورت تخصصی در
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میآیـد و افـراد بـرای بـر عهدهگرفتن مشـاغل تخصصـی آینده در
سـطوحی مثل اسـتاد و پژوهشـگر پـرورش داده میشـوند .این در
حالـی اسـت مـا در دوران لیسـانس چنیـن رونـدی را نداریـم .به
عنـوان نمونـه اگر نگاهـی به وضـع کنونـی دانشـکدهها بیندازیم،
میبینیـم کـه مسـئله مهمـی مثـل ورزش رهـا شـده اسـت .در
حالیکـه ورزش صرفـأ یک تمرین بدنی و وسـیلهای بـرای زیبایی
و خوشانـدام شـدن نیسـت ،بلکـه ورزش یکـی از سـاز وکارهای
جامعهپذیـری دانشـجو و وسـیلهای برای آدمسـازی اسـت.
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه میبینیـم فعالیتهـای فرهنگـی
هـم تـا حـدود زیـادی تعطیـل و رهـا شـده اسـت و کار فرهنگـی
بـه ایـن معنـی کـه بهماننـد چتـری همهگیر کـه همـه را زیر سـایه
خـود جمـع بکنـد ،وجود نـدارد .بـه هرحـال ،مـا االن در دورهای
بسـر میبریـم کـه باید بیـش از همه بـه دانشـجویان متصـل بود؛
یعنـی وظیفـه کسـانی کـه کارگـزار معاونـت فرهنگی هسـتند ،آن
اسـت کـه متصـل بـه دانشـجویان باشـند و بـا ایجـاد مرزبنـدی
آنـان را بـه خـوب و بد تفکیـک نکنند .مـن ضمـن عذرخواهی از
دوسـتان ،سـواد فرهنگی را متفـاوت از ای ن چیـزی میدانم که االن
دارد جـاری میشـود .ایـن چیـزی کـه االن قلـب و ماهیت سـواد
فرهنگـی اسـت ،یـک سـواد فرهنگی حکومت خواسـته اسـت که
بـا رویکـردی آمریتـی برای مسـائل فرهنگـی هنجار و حـد و مرز
تعییـن میکنـد که مثأل دانشـجو باید ایـن را آهنگ گـوش بدهد و
آن دیگـری را گـوش ندهـد .این رویه فرهنگی شـدنی نیسـت و در
عمـل نمیتوانـد اتفـاق بیفتـد .سـواد فرهنگی در ماهیـت خودش
پدیـدهای انتقـادی اسـت و این وجـه انتقادی از خود کاربر شـروع
میشـود .بنابرایـن اینطـور نیسـت که ما فکـر کنیم یک سیسـتم و
یـک جایـگاه سـواد رسـانهای را بـه مردم بدهـد و مردم هم تشـکر
کننـد کـه مـا فهمیدیـم .مـن سـواد فرهنگـی بـه ایـن معنـا را نمی
فهمـم و معتقـدم کـه چـه تـوده و عامـه مـردم و چـه دانشـجو ،بـه
تدریـج پادتـن خـودش را بـرای اینکـه چه چیـزی را غربـال کند و
چـه چیـزی را غربـال نکنـد آمـاده میکند .پرسـش این اسـت که
آیـا ایـن غربالگری کـه مـا میخواهیم از سـواد رسـانهای و کتاب
ش و پـرورش و سیسـتمهای دیگـر انجام بدهیـم ،با معیار
و آمـوز 
غربالهـای مـورد پسـند مـردم و دانشـجو یکسـان اسـت؟ به نظر
مـن معیارهـای ایـن دو طیف روی هـم جـا نمی-گیـرد؟ بنابراین
در عمـل هـم آن اهـداف فرهنگـی مـورد انتظـار اتفـاق نمیافتد.
بنابرایـن مـا در واقـع باید بایسـتیم و ببینیم که مـردم چگونه قدرت
تمایـز خودشـان را بـه کار میگیرنـد و طبیعتـا مـردم هـم نشـان
دادهانـد کـه آرام آرام یـاد میگیرنـد کـه چطـور در میـان خودشـان
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اخبـار را با هم مقایسـه کنند و البته دانشـجو هـم طبیعتا همینطور
اسـت .پـس اگـر ما بـ ه عنـوان یک مشـاور و یـک مشـفق در کنار
مـردم باشـیم ،میتوانیـم کمـک کنیـم کـه قـدرت انتقـادی سـواد
رسـانهای در میان آنان گسـترش پیدا کنـد .بنابراین من معتقدم کار
رسـانهای یعنـی متصل بـودن و متصل بـودن یعنی که مـا بتوانیم با
تیپهـا و گروههـای مختلف راه بیاییـم و به تعادل و تبـادل و حتی
مشـورت برسـیم .اگـر االن فضـای کنونـی دانشـکدهها را اسـکن
بکنیـد میبینیـم کـه ایـن فضـا بیـن گروههـا و گرایشهـای فکری
و فرهنگـی و اجتماعـی مختلـف تقسـیم شـده اسـت ،بنحوی که
در ایـن میـان طیفهـای مختلفی مانند انجمن اسلامی ،بسـیج،
مارکسیسـتها و مائوئیسـتها ،و آتهایسـتها حضـور دارنـد؛
ایـن یعنـی اینکـه در ایـن محیـط همه نـوع گرایشـی وجـود دارد و
بـا وجـود ایـن شـما نمیتوانیـد یـک سیاسـت واحـد فرهنگـی را
پیـش بگیریـد و بخواهید بگوییـد که همـه آن را پذیرفتند و اگر هم
نپذیرفتنـد ،یعنـی اینکه قادر بـه فهم آن نیسـتند و آن را نمیفهمند.
حـال اینکه این تمایز در دانشـکده علوم انسـانی بیشـتر اسـت و یا
احتمـاال در دانشـکده فنی ،که بیشـتر حرکتهای دانشـجویی در
آنجـا اتفـاق میافتـد؛ بـ ه هر حال مسـئله این اسـت که نمیشـود
بـا یک سیاسـت فرهنگی یکسـان بـا همه ایـن گروهها رفتـار کرد،
بلکـه بایـد بـا همـه آنها تعامـل برقـرار کـرد و بلکـه بایـد بتوانیم
همـه این طیفهای مارکسیسـت و مائوئیسـت و انجمن اسلامی
را بفهمیـم و بدانیـم کـه چگونه فکـر میکنند و چگونه میشـود با
همـه آنها جلـو آمد و مشـورت داد و محافظ آنها بـود .این یعنی
نقـش فرهنگـی مـا یک نقـش محافظـت کننـده ،مشـورت دهنده
و بعضـی جاهـا اصلاح کننـده هم هسـت .بنابرایـن ،اسـتفاده از
ایـن نـوع ارتبـاط در دانشـکدهها امکان رشـد دارد و بـه تصور من
اگـر بـر روش-هایـی غیـر از ایـن تکیـه شـود ،مـا را با مشـکالت
عدیـدهای مواجـه میکند.
بـا توجـه بـه شـناخت دورادوری که من از مسـائل و مناسـبات
کنونی دانشـگاهها دارم و میشـنوم ،که البته ممکن اسـت شـناخت
درسـتی هـم نباشـد ،معاونت فرهنگـی در واقـع تبدیل بـه معاونت
سیاسـی وزارت علـوم شـده اسـت و همـواره دنبـال ایـن اسـت کـه
کـدام دانشـجو را از زنـدان آزاد کنـد و یا اینکه چرا آن یکی دانشـجو
را گرفتنـد .یعنی بیش از اینکـه بتواند به کار فرهنگی بپـردازد ،درگیر
امـوری میشـود که بیشـتر وجه سیاسـی دارند تا فرهنگـی .بنابراین
وجـه فرهنگی معاونت فرهنگی به دلیل نداشـتن تصویـری از اینکه
در دانشـکدهها چـه میگـذرد و اینکـه چه کارهایـی را باید بـه کدام
معاونتهـا اختصـاص داد ،غایب اسـت .اینها باعث میشـود که

بـه آن وظیفـه اصلی که عنـوان معاونـت فرهنگـی دارد لطمه بخورد
و دیگـر نتـوان به آن رسـیدگی کـرد .این در حالی اسـت که پرسـنل
و کادری کـه در معاونـت فرهنگـی وزارت علوم هسـت بـرای انجام
وظایـف آن کوچک اسـت و نمیتوانـد به همه این قضایا رسـیدگی
کنـد .به هـر حال من فکـر میکنم کار مـا بهعنوان عامـل فرهنگی،
متصـل بـودن بـه دانشجوهاسـت و بایـد از طریـق این اتصـال کار
خودمـان را انجـام بدهیـم و بهعنـوان والدین معنوی دانشـجویان و
ب ه عنوان کسـی کـه وکیل فرهنگی و مراقب فرهنگی آنهـا در وزارت
علوم اسـت ،باید برای آنها کاری انجام بدهیم .کاری که در مسـیر
مشـاورت و مراقبـت و حمایـت از حقـوق دانشـجویان باشـد و بـه
ماننـد یـک تـور حمایتی همه آنهـا را پوشـش بدهد .بـرای این کار
میتـوان از کسـانی کـه در صف فعالیتهای دانشـگاهی هسـتند و
تجربه بیشـتری در ارتباط با دانشـجویان دارند ،نظر خواست .یعنی
بهجـای نشسـتهای سـالیانه معاونتهـای فرهنگـی دانشـگاهها،
از ایـن افـراد آشـنا با مسـائل دانشـگاهی و دانشـجویی بخواهیم که
بگویند مسـائل اصلـی و واقعیتهای میدانی فضاهای دانشـگاهی
و دانشـکدهها چیسـت و چـه تجربههـای موفقـی از فعالیتهـای
فرهنگـی وجود دارد و کـدام فعالیتها با تجربه موفقـی همراه نبوده
اسـت .اسـتفاده از ایـن تجربیـات میتواند دسـتمایه مناسـبی برای
سیاسـتگذاری فرهنگی باشـد.
ماشاالله یوسفی
ب دکتـر کوثـری بـه عرصـه رفتـاری فرهنـگ و نحوه و
اشـاره جنـا 
رویههـای اتصـال و ارتبـاط فرهنگـی بـا طیفهـای دانشـگاهی و
دانشـجویی ،ضرورت بایسـتهای است که گویی مسـتلزم شیوهای
از همزیسـتی و همدلـی با فضـای فهمی و فرهنگی دانشـجویان و
دانشـگاهیان اسـت و در مسـیر و مراتب رفتاری این ارتباط متقابل
اسـت که سـطوحی از تعاطی معناها و مفاهیـم و مقاصد دو طرفه
عاطفـی و عقالنـی مرتبط با روح و روان و نیاز اصلی دانشـگاهیان
اتفـاق میافتـد .همانطـور که در نگاه شـامل آقای دکتر شـکرخواه
هم به درسـتی تصویر شـد ،در چارچوب روایت جهانی تحوالت
فضای مجازی و سـایبری ،برای انسـان و اجتماع دانشـگاهی آگاه
و اهـل تفکـر و مطالعـه و تحقیـق ،سـاحتی از زیسـتبوم زندگی
انسـانی و مناسـبات اجتماعـی بـه معنای متعـارف آن وجـود دارد
کـه از جملـه حـاوی و حامـل عناصـر هویت و شـخصیت فکری
و فرهنگـی و سـبک زندگـی خاصـه آنـان نیـز هسـت .آنطـور که
آقایـان دکتـر فکـری و دکتـر کوثـری هـم بهدرسـتی اشـاره کردنـد
در فضـای اجتماعـی و علمـی و فرهنگـی دانشـگاههای کشـور

دغدغههـای مهمـی در اینبـاره وجـود دارد که جزئـی تعیینکننده
از مسـائل مبتالبـه مدیریـت کالن فرهنگـی نیـز هسـت کـه الزم
اسـت بنحـوی گریزناپذیـر در جهتگیریهـا و رویکردهـای
سیاسـتگذاری فرهنگـی دانشـگاهی مورد توجـه قرار بگیـرد .در
اینجـا پرسـش این اسـت که ،اگـر بخواهیـم معقـول و منصفانه به
ایـن مسـائل نـگاه کنیـم و آن را به مثابه یـک امر طبیعـی و معمول
در منطق مناسـبات انسـان اجتماعـی تلقی کنیم ،کـه در عینحال
درگیـر قیـود عادتشـدگیها و تکرارهـای تصنعـی و شرطیشـده
محیطـی و رفتـاری هـم هسـت ،ایـن فضـای جدیـد کنشگری و
الگوپذیـری بـا راه و رسـم خاص خـودش و متناسـب بـا ابزارها و
تـوان و تکنولـوژی و ظرفیت و آنچـه پیمانه وجودی دانشـگاه ما از
حیـث اسـتاد ،کتـاب ،کالس ،متـن ،کارنامـه و کیفیـت کارکردی
دارد؛ در فضـای قبـل از کرونـا چگونه بوده اسـت و اگـر در فضای
چالشـی االن و دوره پـس از ایـن ،بخواهـد در مسـیر بهبـود و باال
رفتـن شـاخصهای تحولی سـازنده و پاسـخگو قرار گیـرد ،با چه
چالشهـا و موانـع در عین وجـود ظرفیتها و فرصتهای نسـبی
مواجـه اسـت؟ چالشهایی کـه از جمله آنها شـاید بتوان بیشـتر
بـه مشـکله تأخـر و شـکاف بیـن فضـا ،سـاختارها ،سیاسـتها و
ابـزار اجـرا و عمـل ،درعینحـال محتـوای علمـی و فرهنگـی کـه
بایـد تولیـد و مصـرف بشـود و دسـتمایه تحـرک و پویایـی محیط
و اجتمـاع علمـی و دانشـگاهی باشـد ،اشـاره کـرد .آیـا در ایـن
شـرایط چنیـن امـری امکانپذیـر و مؤثـر خواهـد بود؟ جـدای از
اینکـه اساسـا ایـن فضا و محیـط ارتباط و کنشـگری دانشـگاهی،
سیاسـتپذیر و مدیریتپذیـر و قابـل کنتـرل هسـت یـا خیـر ،و
بنـا بـه اشـاره آقـای دکتر شـکرخواه کـه در ایـن فضای سـایبری و
مفاهیـم جدیـدی کـه بـه ما القـا میکنـد ،حتی مسـئله شـناختن
آن نیازمنـد بسـی هنرکـردن اسـت ،جنـاب آقـای دکتـر فرهنگـی،
چنانچـه بخواهیـم بـا نـگاه انسـانیتر و فرهنگیتـر از آنچـه در
سـطح مسـائل انتزاعـی و تکنیکـی وجـود دارد ،بـه ایـن پدیدارها
توجه داشـته باشـیم ،بفرمایید اگر معاونت فرهنگی بتواند و بشـود
در مسـیر سیاسـتگذاری درسـتی قرار بگیرد ،در مرحله شـناخت
مسـئله چگونه میتـوان این تاخر و گسسـت را تشـخیص داد و آیا
در ایـن عرصـه سـیال و روان مـرز مشـخص و تعینهـای تعریف
شـدهای در دسـت و نظـر هسـت و چـه ابـزار و امکاناتـی در ایـن
جهـت در تـوان و دسـترس نظام دانشـگاهی و فرهنگی ما اسـت؟
پیشتـر جنابعالـی بـه درسـتی فرمودید که این مسـیر رسـانهای
محتـوا میخواهـد؛ مـا در حـوزه علمـی و پژوهشـی و بیـش از
اینهـا فرهنگـی ،از کـدام الگوهـا و منابـع و ذخایـر بـرای تولیـد
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فرهنـگ بـرای ایـن نسـل جـوان شـکاک مشـتاق جویـای گریزان
برخـوردار هسـتیم و در صورتـی کـه بخواهیـم واقعبینانهتـر بـه
مسـئله نگاه کنیم ،شـیوه ترکیب مشـی خردمندی و منطق محاسبه
فرصتهـا و چالشهـا و بـرآورد توانایـی و ظرفیتهـا و امتناعهـا
ایـن رونـد را در نگاه فرهنگی انسـانی و در پیوند بیـن اکنون و آینده
چگونـه میبینید؟
علیاکبر فرهنگی
اگـر اجـازه بدهیـد ،مـن بـا بهرهبـرداری از برداشـتهایی
کـه از فرمایشـات اسـتادان خـودم کـردم ،مسـئله را از منظـر
سیاسـتگذاری بازشـکافی کنم .بنده هـم مثل آقـای دکتر کوثری
سیاسـتگذاری رسـانهای را در دانشـگاه تهران درس میدهم و از
منظـر مسـائلی کـه در آنجـا مطرح اسـت به این مسـئله هـم نگاه
میکنـم .گفتیـم که در ابتدا باید فلسـفه آموزشو پـرورش برای ما
جـا بیفتد کـه ما چـه کار میخواهیم بکنیـم و برای چـه جامعهای
و بـا چـه رویکردهایـی دانشـجو تربیـت میکنیـم .اول بایـد ایـن
مسـئله روشـن شـود کـه آیـا مـا فقـط میخواهیـم انتقـال دهنـده
میراثهـای گذشـته باشـیم ،یـا اینکـه خواهـان دگرگونیهایـی در
زمینههـای مختلـف هـم هسـتیم و در حقیقـت میخواهیـم کـه
دانشـگاه مـا یـک دانشـگاه جهتدهنـده و شـکلدهنده باشـد و
فرهنـگ جامعـه را بـه آن سـمت کـه مـد نظر ما اسـت بـه حرکت
در بیـاورد .آقـای دکتـر کوثـری بـه درسـتی اشـاره فرمودنـد که در
امریـکا دوره کالـج هسـت ،کـه البته ما هم بـه نوعـی آن را داریم و
در قالـب همـان دورههـای علمیکاربردی بـه کـرات و در جاهای
مختلـف وجـود دارنـد و در مقطـع زیـر لیسـانس مشـغول تعلیم
و تربیـت و پـرورش دانشـجو هسـتند .مـن اجـازه میخواهـم اگر
میخواهیـم از منظـر سیاسـتگذاری بـه مسـئله نـگاه کنیـم ،از
مدلـی اسـتفاده کنیـم که من سـالها پیـش ارائـه دادم و در جاهای
مختلـف و زیـادی نیز به آن اسـتناد شـده اسـت .مـن در قلب این
مـدل سیاسـتگذاری فرهنگی دانشـگاهها را میگـذارم .این مدل
دارای یـک درون سیسـتم و یـک بـرون سیسـتم اسـت ،کـه درون
ً
سیسـتم شـامل سـازمانها و واحدهایـی اسـت که کاملا بر روی
آن اهدافـی کـه مـا را به سیاسـتهایمان راهبر میشـوند متمرکزند
و از سـویی ،برون سیسـتم آن سـازمانهایی هسـتند که به صورت
تبعـی و محیطـی مـا را احاطـه میکننـد .ایـن اسـت که میشـود
گفـت سـازمان دانشـگاهی ما یک سیاسـتگذار فرهنگـی با تمام
ویژگیهای آن اسـت که خود شـامل اسـتاد و دانشـجو اسـت .در
اینجـا مـن بـا تأکیـد موکـدی که اقـای دکتـر کوثـری هـم کردند،
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معتقـدم کـه اینهـا باید بـا هم متصـل باشـند .یعنی من اسـتاد با
دانشـجویان و وزارت علـوم هـم بـا مـا همـه بتوانیم بـه هم متصل
باشـیم و ایـن کار را بـا هـم انجـام بدهیـم .از طـرف دیگـر مـن
اعتقـاد دارم کـه در آینـده نـه چنـدان دور عوامل محیطی و شـرایط
جغرافیایـی و اقلیمی و سـایر عوامل اقتصادی ،سیاسـی ،حقوقی،
دیوانسـاالری و تکنولوژیکـی به صورت محیطی تأثیر شـگرفی بر
روی مـا خواهنـد گذاشـت و مـا را ناچـار خواهنـد کرد که سـبک
زندگـی خـود را بـ ه کلـی عـوض کنیـم .اگـر بخواهیم همـه اینها
را بـه صـورت ریزتـر در بیاوریـم و در مسـیری هدایـت شـونده به
پیـش برویـم ،به یک مـدل راهنما و چـراغ راه نیـاز داریم کـه آن را
در دسـت بگیریـم .بـرای ایـن کار از یکطـرف مدل مـن میتواند
مفیـد باشـد و از طرف دیگر باید به مطالعاتی کـه در این باره انجام
شـده اسـت توجه کنیم .اولیـن تکلیف مـا در این رابطـه تعریف و
بررسـی مفهـوم فرهنـگ اسـت .یکـی از مـوارد خوبی کـه در این
بـاره میتوانـد راهنمای خوبی بـرای ما باشـد ،کار مطالعاتی آقای
گیـرت هافسـتد ( )Geert Hofstedeاسـت کـه بـر روی فرهنگ
 64کشـور انجـام داده اسـت ،خـود من هـم مقاله چاپ شـدهای
در فرهنگسـتان علوم دارم که اسـتدعا میکنم دوسـتانی که دسـت
در کار سیاسـتگذاری هسـتند ،نگاهـی بـه آن بیندازنـد که خیلی
کمـک خواهـد کـرد .دوسـت نازنیـن مـا آقـای داریـوش آشـوری
نیـز در سـال  1358کتابـی تحـت عنـوان تعاریف فرهنگ نوشـت
و تعاریفـی را کـه جامعهشناسـان و فالسـفه و دانشـمندان علـوم
انسـانی تـا آن زمـان از فرهنگ کـرد ه بودنـد را جمـعآوری کرد که
در یـک کتـاب  250صفحـهای چاپ شـد .به هرحـال و با وصف
تعاریف بسـیاری که از فرهنگ در دسـت داریم؛ تعریف سـادهای
کـه مـن از فرهنـگ میکنـم این اسـت کـه فرهنـگ «مجموعه ای
از رفتارهـای آموختنی اسـت کـه در قالب آداب و رسـوم و مواریث
و تاریـخ و تمـدن از یـک نسـل بـه نسـل دیگـر منتقل میشـود که
هـر کـس بـه آن فرهنگ پـا گذاشـت مجبور بـه انجام آنهاسـت»
در چارچـوب بررسـی هافسـتد در بـاره فرهنـگ  64کشـور
و کاری کـه بعـدأ گالپ در ایـن بـاره انجـام داد ،یـک سـری
مؤلفههایـی را عـرض میکنـم و وارد جزئیـات میشـوم .البتـه
تمـام ابعـادی کـه دوسـتان در بحـث از فرهنـگ اشـاره کردنـد،
همـه در داخـل ایـن چاچـوب میآید و شـاخصهای مـا خواهد
بـود .بـه هرحـال ،مـا وقتـی میخواهیـم سیاسـتگذاری بکنیم
بایـد ایـن شـاخصها را در بیاوریـم ،چـون سیاسـتگذاری باید
ً
بـه صـورت کاملا ملمـوس و محسـوس در بیایـد .همانطـور
کـه اشـاره کـردم ،آقـای هافسـتد در کار خـود بـر روی فرهنـگ،

پنـج مؤلفـه کلیـدی را مطـرح کـرد کـه هرکـدام از اینهـا به 25
تفارق تقسـیم میشـود .اولیـن مسـئله ،فاصله قـدرت (Power
 )distanceاسـت .یعنـی در فرهنگـی کـه مـا صحبـت میکنیم
فاصلـه قـدرت چطـور اسـت؟ او در تعریـف قدرت آن را ناشـی
از سـه عنصـر حاکمیـت ،ثـروت و معرفـت میدانـد .از آنجا که
دانشـگاه یـک سـازمانی اسـت کـه قـدرت ایجـاد میکنـد ،اگـر
بپذیریـم کـه باالتریـن قـدرت معرفت اسـت ،دانشـگاه دارد این
کار را تولیـد میکنـد و بـه همیـن دلیـل سیاسـتگذاری فرهنگی
دانشـگاه هـم بایـد در جهـت تقویـت ایـن کار حرکـت بکنـد.
مولفـه دوم ،گریز از عدم اطمینـان()uncertainty avoidance
اسـت و اینکـه در ایـن فرهنگـی کـه تحقیـق میکنیـم ،بـرای
اینکـه بتـوان سیاسـتگذاری کـرد به سـطحی از یقیـن و قطعیت
نیـاز داریـم کـه بـدون آن سیاسـتگذار یـا مدیـر ناچـار اسـت
بـه ریسـک متوسـل شـود و درجـه ریسـکپذیری تصمیمگیـری
خـود را بـاال ببـرد .بنابرایـن در اینجـا مسـئله فرهنـگ آن اسـت
کـه چگونـه میتـوان بـه میـزان قابـل قبولـی از قطعیـت دسـت
یافـت تـا بتـوان آن را دسـتمایه سیاسـتگذاری بـدون ریسـک
قرار داد .سـومین مؤلفـه ،فردگرایـی( )Individualismدر برابر
جمعگرایـی( )Collectivismاسـت .بـه ایـن معنـا کـه ایـن
فرهنـگ بـه چـه میـزان جمعگـرا و یـا فردگراسـت .در فرهنـگ
جمعگـرا کارهـا و اعمـال و انتخابهـای افـراد تحـت تأثیـر
جماعـت و اجتمـاع و قـوم و قبیلـهای اسـت کـه در آن عضویت
و موجودیـت دارنـد ،در حالـی کـه در فرهنـگ فردگـرا کـه ویـژه
فرهنگهای غربی اسـت ،فـرد خودش محـور تصمیمگیریهای
زندگـی و انتخاب همسـر و رشـته تحصیلی و شـغلیاش اسـت.
چهارمیـن دسـته از عواملـی کـه مـورد بررسـی قرارگرفته اسـت،
زنانگـی( )femininityدر برابـر مردانگـی()masculinity
یـا بـه عبارتـی ،عاطفهگرایـی( )Emotionalismدر مقابـل
عقلگرایـی( )Rationalismاسـت ،کـه البتـه هافسـتد ایـن
واژههـا را از ماکـس وبـر بـه عاریـت گرفتـه اسـت .بـه هـر
حـال ،زنانگـی و فرهنـگ زنانـه بیشـتر عاطفـی اسـت و فرهنگ
مردانـه بیشـتر خـردورز و منطقـی اسـت ،پـس بایـد دیـد درجه
عاطفـهورزی و خـردورزی در یـک فرهنـگ چقـدر اسـت .آخر
مولفـه مورد توجه هافسـتد ،مسـئله زمـان()time orientation
اسـت و اینکـه ایـن فرهنـگ آیـا در گذشـته زندگی میکنـد یا رو
بـه آینده اسـت؟ کاری بهخوبـی و بدی مشـخصات یک فرهنگ
نداریـم ،امـا بعضـی از فرهنگهایـی کـه هافسـتد بـه آن رسـیده
اسـت -بهخصـوص در خاورمیانـه -تمامی معیارهایـی که دارند

و ابعـاد فرهنگـی آنها را تشـکیل میدهد ،معیارهایی از گذشـته
اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه فرهنگهـای آسـیای جنـوب
شـرقی مثـل ژاپن رویکـردی آیندهنگـر دارنـد .بنابرایـن در درون
هـر فرهنگـی از نظر توجه به سـیر زمـان ترکیبی از این دو نسـبت
گذشـتهنگری و آینده-نگـری دیـده میشـود.
پـس مـا باید بـا ایـن ابزارهـای بررسـی کـه در اختیـار داریم،
روی فرهنگهـا کار کنیـم و نسـبتهای درونـی آنهـا را بیـرون
بکشـیم .مـن در این زمینه شـناخت فرهنگـی کاری را در  9منطقه
صنعتـی بـزرگ اسـتانهای مختلـف کشـور انجـام دادم و مواردی
مانند فوالد خوزسـتان و ذوبآهن اصفهان و توشـیبای رشـت را با
هم مقایسـه کـردم ،که طـی آن متوجـه تفاوتهای فرهنـگ کاری
و حرفـهای افـراد مناطـق مختلـف بـا هـم شـدم .در ایـن بررسـی
شـما میبینیـد کـه فرهنـگ کار در یـزد و کرمان متفـاوت با گیالن
و مازنـدران اسـت و به این نتیجه رسـیدم که وقتی یـک کارفرمایی
بـرای سـرمایهگذاری برهـوت یـزد و کرمـان را بـه گیلان ترجیـح
میدهـد ،بیدلیـل نیسـت و آن بـه خاطـر ایـن اسـت کـه اولیـن
شـاخصه در ایـن صنعـت تـوان و انگیـزه و راندمـان کاری کارگـر
اسـت .پـس میبینیـم کـه ایـن تفاوتهـای اینچنینـی و گسـترده
ً
کاملا وجـود دارد و باید در آمـوزشو پـرورش و وزارت علوم هم
مـورد توجـه قـرار بگیرد .زیـرا باید بدانیم که دانشـجوی مـا در یزد
و گیالن با آذربایجان متفاوت اسـت و در اینجاسـت که آن اتصال
ارتباطـی را که دکتر کوثری اشـاره کرد ،باید در سیاسـتگذاریهای
فرهنگـی بـرای دانشـگاهها مـورد دقـت و توجه قـرار بگیرد.
ماشاالله یوسفی
مطالـب و نگرههـای ارزشـمندی کـه از سـر تتبع و تأمـ ل در چنین
نشسـتهایی بیان میشـود ،بـه دلیل غنـای درونـی و داللتهای
واقـع بینانـه ،میتواند به منزله دسـتمایهای رهگشـا و جهتنمایی
عقالیـی برای سیاسـتگذاری فرهنگی در فضاهای دانشـگاهی و
نظـام آمـوزش عالی کشـور باشـد و در مـوارد مقتضی به اسـتفاده
مسـئوالن و مدیران سـطوح مختلف سیاستگذاری و برنامهریزی
و مدیریـت فرهنگـی درآیـد .امـا همانطـور کـه در مسـیر مباحث
ایـن نشسـت نیز مطرح شـد ،مسـئله سیاسـتگذاری فرهنگی در
نظـام علمـی و اجتماعـی دانشـگاه بـا توجـه بـه مقتضیات ناشـی
از فناوریهـای نویـن ارتباطـی و بسـترهای رسـانهای سـایبری و
مجـازی ،بـا گونـهای 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 کنش و کارکرد دانشـگاهیان ،شـاهد
تغییـر در شـکل و محتـوا و مجـاری تبـادل دادههـا و اطالعـات
متناسـب بـا محیـط و مناسـبات جدیـد دانشـگاهی هسـتیم کـه
بنحـو طبیعـی موجـب الیههایـی از تغییـر و تفـاوت در تلقیـات و
گرایشهـا و نگرشهـای اجتمـاع علمـی و فرهنگـی ایـن عرصـه
میشـود .همـه ایـن تغییـر و تحـوالت ریـز و درشـت ،موضـوع
و ماهیـت کار سیاسـتگذاری فرهنگـی در نظـام دانشـگاهی و
مراتـب سـتادی و صفی آن را با چالشـی سـختجان روبرو نموده
اسـت و بـه تأمـل جدیتـر در ضـرورت بازاندیشـی و تجدیدنظـر
در روندهـا و رویههـای مسـتهلک و ناکارامـد گذشـته ،و اقتبـاس
و اسـتفاده از رویکردهـای نویـن و کارآمـد و متناسـب نیازهـای
کنونـی دانشـگاهیان و دانشـجویان واداشـته اسـت .آقـای دکتـر
فکـری ،جنابعالـی بـهعنـوان یکـی از مدیـران فرهنگـی ارشـد
وزارت عتـف ،در شـرح تصویـری کـه در این نشسـت از موقعیت
کنونـی فضاهـای دانشـگاهی و مسـیر کمتـر شـناختنی تحـوالت
آینـده دانشـگا ه در ایـران ارائه شـد ،در مقام جمعبنـدی چه نکاتی
را مناسـب توضیـح میدانیـد؟
مسعود فکری
از همـه اسـتادان بزرگـوار تشـکر میکنم ،مباحـث خیلی طوالنی
شـد و همـه عزیزان خسـته شـدند .مطالب آقایـان دکتـر کوثری و
دکتـر فرهنگـی و دکتـر شـکرخواه هرکـدام بخشـی از مسـائل را به
خوبـی تبییـن کـرد و بویژه بخـش آخر مطالبـی که دکتـر فرهنگی
ً
بیـان داشـتند ،خیلـی قابلاسـتفاده بـود و قطعـا اینگونـه مباحث
نیازمنـد مالحظاتـی از سـویهها و جوانـب دیگـر هـم هسـت کـه
اقتضـای محدودیـت زمان نگذاشـت که همـه آنها مطرح شـود.
مـن دو نکتـه را عـرض میکنـم .اول اینکـه نسـبت میـان مباحث
نظـری و مباحـث کاربـردی و تبدیلشـدن آن به برنامه و سیاسـت
یکی از دشـوارترین کارها در حوزه فرهنگ اسـت .برای این منظور
نیازمند توجه به دو مسـئله هسـتیم :اول آن که دسـتمایههای نظری
مـا بویژه در بعد مطالعات میدانی بسـیار کم اسـت ،بـه طوری که
در همین مسـئله افزایش میزان اسـتفاده جامعه و بویژه دانشگاهیان
مـا از فضـای مجـازی در یکی دوسـال اخیر ،یافتههـای حاصل از
مطالعـات میدانـی برای مشـخص شـدن ابعاد مختلف مسـئله به
انـدازهای کـه مورد نیاز اسـت ،وجود نـدارد و البته من در سـخنان
اسـتادان ارجمنـد هـم مالحظـه میکـردم کـه بـه ضـرورت انجام
پایاننامههـا و پژوهشهـا و تدویـن مقاالت بیشـتری در این زمینه
ت مسـئله را روشـن
اشـاره کردند ،تـا بتوان از این طریق ابتدا صور 
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کـرد .مسـئله دوم ،انجـام آسیبشناسـی در زمینـه مسـائل مبتالبه
اسـت و بـه نظـر مـن در اینجا بایـد به دو جنبـ ه مثبـت و منفی امر
توجـه کـرد .به نظر مـن اگر بخواهیـم از مرحله مالحظـات نظری
بـه مرحلـه کاربرد و سیاسـتگذاری برسـیم ،توجه به دو پیشـنهاد
زیـر بـرای مـا بسـیار ضـروری اسـت .یکـی اینکـه آنچـه تجربـه
آزمـوده سـایر جوامع اسـت را پیش روی خودمان داشـته باشـیم و
از آنهـا بـ ه عنـوان تجربههـای موفـق یا تا حـدی موفق بـا قابلیت
ً
مشابهسـازی در جامعـه خودمـان اسـتفاده کنیـم .ثانیـا اینکـه
ت فرهنگـی
ایـن مؤلفـه را در کنـار مؤلفههـای دیگـری کـه هویـ 
مـا را بویـژه در دانشـگاه شـکل میدهـد ببینیـم و چـهبسـا اینجـا
مسـئله فرصتهـا و تهدیدهـا بـا همدیگر قابل وزنکشـی باشـد؛
یعنـی بخشهایـی از آنهـا ممکـن اسـت بـرای مـا فرصتهایـی
باشـد کـه در صحبتهـای دوسـتان هـم بـه وضـوح بیان شـد .از
ایـنرو ،امـروزه دسترسـی بـه اطالعات و گـردش اطالعـات اعم
از اطالعـات سـالم و ناسـالم بـرای مـا یـک فرصت اسـت .اینکه
ب هراحتـی میشـود از دسـت آوردهـای علمی فرهنگی فراهمشـده
اسـتفاده کرد یک فرصت اسـت ،امـا اینکه دریافت آنهـا در حوزه
فرهنگـی بتواند چـه اتفاقی را بـرای ما رقم بزند یک تهدید اسـت.
بنابرایـن ،تفکیـک و یا نوع مدیریـت تجربهای کـه در جوامع دیگر
هسـت بسـیار قابلتوجـه اسـت .آن چیـزی کـه مـن در عرایـض
پیشتـر خـود بیـان کـردم و دوسـتان هـم آن را تصحیـح و تدقیـق
کردنـد ،اهمیـت سـواد رسـانهای اسـت و ضـرورت این کـه وقتی
یـک فـردی وارد حـوزه رسـانه و فضـای مجـازی میشـود ،بتواند
از ابزارهایـی کـه بـرای اسـتفاده از ایـن عرصـه الزم اسـت بنحـو
کافـی بهـره ببـرد .مطلـب آخری کـه مـن میخواهم خیلـی کوتاه
در ذیـل سیاسـتگذاری و برنامهریـزی فرهنگـی بـه آن بپـردازم و
میتواند دسـتاورد روشـنی برای بازگشـایی دانشـگاهها هم باشـد،
یافتههایـی از تجربـه فعالیـت علمـی و فرهنگـی دانشـگاهیان
بـه واسـطه اسـتفاده ناگزیـر از ابـزار ارتباطـی فضـای مجـازی در
دوران همهگیـری کرونـا اسـت .یـک ،تغییـر ذائقههـای فرهنگـی
در فضـای دانشـگاهی اسـت؛ دو ،ترجیـح هویتهـای فـردی بر
هویتهـای جمعـی اسـت؛ سـه ،چالـش اساسـی غلبه فنـاوری
بـر انسـان یا انسـان بـر فناوری اسـت ،و چهـارم ،چگونگـی آماده
شـدن برای رخدادهای مشـابهی اسـت کـه ممکن اسـت در آینده
مـا را دچـار غافلگیری کند .اگر اینها را ب ه عنوا نمسـائل مشـترک
کسـانی کـه در دو عرصـه صـف و سـتاد مسـئول انجـام وظایـف
علمـی و فرهنگـی دانشـگاهی هسـتند ،در نظر بگیریـم ،آن وقت
بـا همـکاری و همفکـری بخشهای نظـری و پشـتیبانی ،میتوان

به مدلهای قابل اسـتفادهای رسـید که در آرشـیو نگه داشـت و
بـرای روزهـای خاصی اسـتفاده کرد و بـه هر ترتیب ایـن یافتهها
میتوانـد تجربـهای را کـه ما و فعـاالن و مسـئلهپردازان فرهنگی
در ایـن دوران بـه آن پرداختنـد را تـا حـد زیـادی کمـک بدهـد.
مـن االن کـه داشـتم بـه محورهـای موضوعـی پرسـشهایی که
دکتـر یوسـفی فرسـتادند ،نـگاه میکـردم ،دیـدم بخشهـای
زیـادی از آن محورهـا همچنان بدون بحث باقیمانده اسـت که
البتـه امیـدوارم فرصـت و مجال دیگری فراهم بشـود تـا از نقطه
نظـرات دوسـتان اسـتفاده کنیـم .بهرسـم شـاگردی از محضـر
اسـتادان محتـرم آقـای دکتـر شـکرخواه و دکتـر کوثـری و دکتـر
فرهنگـی و همچنین دکتر یوسـفی که مقدمات ایـن کار را فراهم
کردنـد و آقـای دکتـر آبسـاالن کـه خوشـحال میشـدیم اگـر از
نکات ایشـان هم اسـتفاده میکردیم که متأسـفانه نشـد ،تشـکر
میکنـم و امیـدوارم ماحصـل ایـن نشسـت نقطـه آغازی باشـد
بـرای طـرح این دسـت مباحـث در حـوزه فرهنگ شناسـی.
ماشاالله یوسفی
از جنابعالـی و اسـتادان گرامـی کمـال سپاسـگزاری را دارم.
در پایـان بـا توجـه به مباحـث مطرح شـده و تقریـب ذهنیتی که
توگـو اتفـاق افتـاد ،تقاضـا دارم هریـک از عزیزان
در حیـن گف 
چنانچـه در مقـام توصیـه و رهنمـود نکاتـی را متناسـب توجه و
اسـتفاده سیاسـتگذاران و مدیران فرهنگی جامعه دانشـگاهی و
مخاطبان نشـریه دانشـگاه امـروز میدانیـد ،بیـان بفرمایید.
یونس شکرخواه
مـا هـم بایـد از شـما بـه خاطـر لطفـی کـه داشـتید و تقسـیم
مباحـث و باز شـدن بحـث و جمعبنـدی خوبی که انجام شـد،
تشـکر کنیـم .نکتـهای که مـن در بحث سـواد رسـانهای به نظرم
آمـد و عـرض کـردم ،اسـتفاده از نگاهی انتقـادی به مسـئله بود
کـه البتـه طـور دیگـری فهـم شـد و چـون دکتـر کوثـری تصور
کردنـد نـگاه انتقـادی تبدیـل بـه نوعی عـادت انتقاد کردن شـده
اسـت و نکنـد ایـن شـیوه نگـرش در حوزههای سیاسـتگذاری
نیـز اینطـور پیـش بـرود ،گفتنـد کـه نبایـد به این شـکل بـه آن
ک نـوع
نـگاه کنیـم ،امـا بـه هرحـال آنچـه در نظـر مـن بـود یـ 
رویکـرد واکاوی و دوبـاره نگریسـتن بـه مسـائل اسـت .در ایـن
عرصههـا کسـانی باید باشـند کـه بتوانند مثـل دیدهبـان گزارش
رونـد بدهند و جغرافیای مخاطبانی مثل اسـتادان ،دانشـجویان
و تصمیمسـازان را هـم تعریـف بکننـد .بـا ایـن یـادآوری بحث

را تمـام کنـم کـه مـن و آقـای دکتـر فرهنگـی دوسـتانی داریـم که
در عرصـه حرفـهای خودشـان جواهراتـی هسـتند .گاهـی کـه مـا
جمـع میشـویم و گـپ و گفتـی داریـم و آبگوشـتی میخوریـم،
یکـی از ایـ ن دوسـتان که گرافیسـت و نقـاش برجسـتهای در ایران
اسـت ،گفـت پسـرم در فلان کشـور بـرای شـرکتش لوگویـی
درسـت کـرد کـه هزینـه آن صـد دالر تمامشـد .بـه او گفتـم مگر
چنیـن چیـزی میشـود؟ در فضـای اینترنتی یـک رفتاری به اسـم
انبوهسـپاری( )Crowdsourcingهسـت کـه اگـر مـن قصـد
طراحـی لوگویـی بـرای شـرکتم داشـته باشـم ،بـه انبوهسـپاری
میگویـم بـرای شـرکت مـن لوگـوکار بفرسـتید .اینجاسـت کـه
انبوهـی از نمونهکارهـا بـا قیمتهـای پاییـن بـرای شـما میآید و
اگـر بـا این روند آشـنا باشـید ،دیگر هزینـه لوگوی شـما صد دالر
نخواهد شـد.
در بـاره آن اشـارهای کـه دکتـر فرهنگـی بـه تحقیـق هافسـتد
کردنـد ،خـوب اسـت بدانیـم کـه هافسـتد ایـن کار را اول از ای
بـی ام( )IBMشـروع کـرد و در واقـع فیلـد اصلـی تحقیـق او
همـان سـازمان و فرهنـگ اسـت .یکـی از کارهایـی هـم کـه مـن
پیشـنهاد میکنـم و فکـر میکنـم جـذاب اسـت و سـمت و فکـر
هـم میدهـد ،این اسـت کـه فرایندهای بـزرگ را هـر از گاهی ری
پـورت کنیـد ،کـه بشـود فهمیـد در حیطه فرهنـگ چـه میگذرد.
اصـرار کوچکـی هـم بـر ایـن نکتـه دارم کـه مـردم ایمپکتهـای
منفـی نـگاه تهاجمـی به فضـای رسـانهای را با پوسـت و گوشـت
خـود میفهمنـد .شـما االن ببینیـد چنـد درصـد طالقهـا بـه
سوشـال میدیا مربوط شـده اسـت؟ دانشـجوی خانمی رسالهای
را بـا مـن و آقـای دکتـر خانیکـی در بـاره دیـن و فضـای مجـازی
کار میکـرد .بـا آنکـه مـن مرتـب میگفتـم بـه قیافـه ایـن دختـر
نمیخـورد کـه مسـئلهاش در فضای مجـازی ،دین باشـد ،اما بعد
از جلسـه دفاعیـه همـه داشـتند گریه میکردنـد و مـن نمیدانم در
آن جلسـه چـه اتفاقی بـرای آنها افتاده بـود .یا دانشـجوی دیگری
بـا مـن و دکتـر عاملـی دربـاره سـوگواری در فضـای مجـازی کار
میکـرد؛ خیلـی کنجـکاو بـودم که چـرا این خانـم این موضـوع را
انتخـاب کرده اسـت .روزی کـه دفاع کرد من چنـان بغضم گرفت
کـه سـریع از جلسـه بیـرون رفتـم کـه گریـهام را نبینـد .میگفـت
همسـرش در تصـادف فـوت کرده اسـت و صفحه فیسبـوک او را
خـودش در دسـت گرفتـه اسـت .ایـن یعنـی اینهـا دارنـد جنس
خودشـان را دنبـال میکننـد .بـه هرحـال ،امـروزه نمیشـود ایـن
واقعیـت را انـکار کرد کـه نوعی شـیفتگی به این فضـای مجازی،
حتـی بـرای یـک خانم خانـهدار وجـود دارد .مـن موضوعی تحت

عنوان اینفودمیک( )Infodemicداشـتم و چنـد وقت بعد خوانده
ک اسـت .از جایی به من
بـودم که چگونـه این اینفودمیـک خطرنا 
گفتنـد کـه مـا میخواهیم دربـاره این موضوع نشسـتی بـرای چند
نفر دانشـجو بگذاریم و شـما هم بیایید و در مـورد آن بحث کنید؛
یعنـی در هـر موضوعـی خودبهخـود آدمهایـش پیدا میشـوند .به
هرحـال ،در ایـن مسـائل مـا بهجـای اینکه سـلبی برخـورد کنیم،
اگـر بتوانیـم آیتمهایـی را در حـوزه مطالعات فرهنگـی بگنجانیم،
کمـک خیلـی بزرگـی کردهایـم .در کنار پیشـنهادهایی کـه مطرح
شـد ،یکبـار دیگـر بـه ایـن نکتـه توجـه بفرماییـد کـه شـاید
روندپژوهـی بـدون هیچ نـوع داوری موضوع را جـذاب کند و البته
ً
الزامـی هـم نیسـت کـه حتمـا در قالـب این نشـریه انجام بشـود،
بلکـه حتـی اگر هـر از گاهی بهصـورت ایمیلـی توی میـل باکس
افـراد بـرود ،خیلی کمـک بزرگی اسـت.
مسعود کوثری
نکتـهای کـه مـن گفتـم معطـوف بـه فرمایـش دکتـر شـکرخواه
نبـود ،ولـی در مجمـوع ایـن بحـث روندپژوهـی و اطالع داشـتن
از رونـد مسـائل کار خوبـی اسـت و اینکـه مطلـع باشـیم کـه در
فضاهای دانشـگاهی چه خبر اسـت ،امـکان بهتری برای مشـاوره
و همفکـری بـا دانشـجو فراهـم میشـود .در اینجـا الزم اسـت
خودمـان را از نـگاه دانشـجویان هـم ببینیـم و بدانیم کـه آنها چه
میخواهنـد .یـک موقـع میگفتنـد کـه رسـانهها چـه میگویند و
بعـد گفتند نه مـردم از رسـانهها چه برداشـتی میکننـد .بههرحال
بایـد ببینیـم کـه طـرف مقابل مـا قضایـا را چگونه میبینـد و نقاط
حسـاس و نیازهایـش چیسـت .ایـن دو طـرف اگـر به هـم اتصال
بیابنـد ،آنوقـت امـکان سیاسـتگذاری بهتـری فراهـم میشـود.
بنابرایـن ،بایـد ایـن نکتـه الزم را کـه مـا چـه میگوییـم و چـه
میخواهیـم و آنهـا چـه میگوینـد و چه میخواهند را سـر منشـأ
سیاسـتگذاری قـرار بدهیـم؛ چـون بـدون وجـودطـرف مقابـل
فکـر و تصـور مـا یکسـویه میشـود و ممکـن اسـت درسـت به
هـدف نرسـیم .بنابرایـن توجـه بـه نیازهـا و تفکـر دانشـجویان و
اینکـه تصـور آنـان راجـع به این شـرایط چیسـت ،باعث میشـود
کـه سیاسـتگذاریهای مـا واقعبینانهتـر و مبتنـی بر نیازها باشـد و
آغـاز و فراینـد آن نیـز می-توانـد با داشـتن اطالعاتی راجـع به این
موضوع شـروع بشـود.
علیاکبر فرهنگی
وزارت علـوم در بحثهـای فرهنگـیاش خیلـی میتوانـد مددکار

و راهگشـای برنامهریـزی کالن کشـور باشـد و در حقیقـت اگـر
بخواهیـم بـه مدیریت کالن فرهنگی بیندیشـیم ،بخـش عمده این
سیاسـتگذاریها ،سیاسـتگذاری فرهنگـی اسـت که بـه نظر من
بایـد جایگاهـش در وزارت علـوم باشـد و حداقل قضیه آن اسـت
کـه اگر سـازمانهای دیگری هم متولـی این امر هسـتند ،در اینجا
وزارت علـوم بایـد نقـش پررنگتـری داشـته باشـد .مـن معتقـدم
بـرای اینکـه چنیـن اتفاقـی بیفتـد ،وزارت علـوم در قلمروهـای
تحقیقاتـی کـه انجـام میدهـد ،در ابتـدا بایـد از پژوهشهـای
گسـتردهای کـه هافسـتد انجـام داد و یـا کار تکمیلـی پختهتری که
گالب بـا ده شـاخص موضوعـی انجـام داده ،بهرهبـرداری بکند و
سـپس تحقیقـات مبسـوطی در سـطح خـود ایـران انجـام بدهد.
همانطـور کـه عـرض کـردم بنـده ایـن کار را در سـطح صنعتـی
ً
در بـاره  9سـازمان مـورد بررسـی قـرار دادم و اطالعـات نسـبتا
خوبـی جمـعآوری کـردم .وزارت علـوم هـم اگـر بیایـد و چنیـن
کاری را انجـام بدهـد ،اینهـا در نهایـت ابزارهـای خوبـی بـرای
سیاسـتگذاران خواهـد بـود .انشـاالله دکتـر فکـری بانـی خیـر
ً
بشـوند و ایـن کار را سـاماندهی بکننـد .مجـددا تشـکر میکنـم.
ماشاالله یوسفی
از اهتمـام توجـه و نظـرات آموزنـده سـروران ارجمنـد بسـیار
سپاسـگزارم .از سـایر عزیزان حاضر و سـهیم در تمهید و تشـکیل
این نشسـت ،بـه ویژه آقایان دکتر صادق آبسـاالن و محمدحسـین
باقـری ،تشـکر و قدردانی میکنم .برای همه شـما عزیـزان آرزوی
سلامتی و بهکامی دارم.

شرایط امکان مواجهۀ وجودی با فرهنگ و فناوری
دیجیتال با استمداد از مارتین هیدگر
احمدعلی حیدری ▪

عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائی ▪
▪ aah1342@yahoo.de

در علـوم جدیـد نوعـی شـتابزدگی بـرای اینکـه بـه «مفاهیم» جدیـد برسـیم وجـود دارد .از جملـه خصائصی کـه مقارن با یـک مفهوم
اسـت ،وضـوح و صراحـت معنـای مفهـوم و اجتنـاب از چند معنایـی و ابهام در آن اسـت .بیجهت نیسـت که علم مـدرن در پی چنین
خصوصیتـی اسـت زیـرا اگـر ایـن خصوصیت مرعـی نگـردد ،ابژۀ علمـی نمیتوانـد در عرصۀ محاسـبه قـرار گیـرد .اکنون این پرسـش
مطـرح اسـت کـه اگـر متعلـق علم به ابـژهای قابل محاسـبه احاله گـردد ،آیا این تقلیـل و احاله ،بـا آن موضوع ( )Sacheسـازگار اسـت.
مارتیـن هیدگر (درسگفتارهای تسـولیکون) در این موضع از واژۀ هم سـخنی ( )entsprechenاسـتفاده میکنـد و میخواهد بگوید که
آیـا نـگاه و تلقـی علمـی میتواند بـا موضوع و متعلـق خـودش از در گفتوگـو درآید و نوعی همسـخنی میـان آنها برقرار شـود .هیدگر
میگویـد نمیتـوان از دانـش تجربـی انتظـار داشـت که به این پرسـش پاسـخ دهد.
امکان تدارک پاسخهای مناسب برای پرسشهای فناوری
فنـاوری دیجیتـال اکنـون مـا را بـه خـود مشـغول داشـته اسـت ( )Beansprechungو مـا را به انحـاء مختلـف درگیر خود نموده اسـت
و بارهایـی را بـر دوش مـا گذاشـته اسـت ( .)Belastungکوشـش بـرای اینکـه از زیر بار این فشـار رهایـی یابیـم ( )Entlassungخود
ً
حاکـی از ایـن اشـتغال و دغدغه اسـت .اساسـا پرداختن به مسـائلی از این قبیل و کوشـش برای عرضـۀ مواضعی در قبال ایـن پدیدههای
نوظهـور بخشـی از زندگـی مـا اسـت ،آن هـم بخشـی کـه نشـانگر تـداوم و بقـای آن اسـت .اگـر میتوانیـم از اتخـاذ مواضعـی در قبال

آدمی در تماس با
دستاوردهایی از قبیل فناوری
دیجیتال ضمن اینکه
مخاطب آنها قرار میگیرد
–و شرط اصلی این تخاطب
فهم مالزم با درافتادگی در
ِ
جهان این دستاوردها است-
ِ
میتواند با آنها وارد گفتوگو
شود .این بدان معنا است که
اشتغال بنیادین به پدیدارهایی
ِ
از این دست ،مستلزم تدارک
پاسخی مناسب برای این
مواجهه است.

فنـاوری دیجیتال سـخن بگوییم این بدان سـبب اسـت کـه ما به عنـوان موجودات انسـانی بهرهمند از
ً
اگزیسـتانس هسـتیم و میتوانیم برونایسـتایی داشـته باشـیم و اساسـا همین برونایسـتایی مجال آن
را فراهـم مـیآورد تـا از ناحیـۀ موجودات مـورد خطاب قـرار گیریم ،یـا آنگونه که هیدگـر میگوید به
آنهـا مشـغول شـویم ،تو گویی بـا آنهـا وارد گفتوگو و سـخنگفتن میشـویم ()beansprechen
و همیـن رفتـار باعـث حفـظ و بقای زندگی میگـردد .بدین ترتیب بر دوش ما باری گذاشـته میشـود
کـه اسـباب اشـتغال و توجـه مـا را فراهـم میکنـد .مـور د خطـابقرارگرفتنهایـی از ایـن دسـت که
انسـان مورد خطـاب را با مالحظۀ
مایـه و پایـۀ حفـظ زندگی اسـت ،زمانـی قابل درک خواهد شـد که
ِ
جهانـی کـه در آن زندگـی میکنـد ،مـد نظـر قـرار دهیـم .در تلقـی هیدگـر رودر روییهایـی از ایـن
دسـت نوعـی از تنگنا ،فشـار و اسـترس هسـتند که در شـمار ویژگیهای ذاتی انسـانی قـرار میگیرند
اسـترس حیاتـی را نوعـی اگزیستنسـیال مینامد که
کـه از اگزیسـتانس برخـوردار اسـت .هیدگر این
ِ
در وجـود و زمـان ذیـل درافتادگی ( )verfallenتفسـیر میگـردد .آنچه که اگزیسـتانس آدمی را مورد
خطـاب قـرار میدهـد ربطـی وثیـق بـا درافتادگـی او با زندگـی جـاری و روزمـرهاش دارد .اگـر چنین
جهان انسـان از
مسـائلی از فضـای زندگـی جـاری جـدا شـود و در تحلیلـی انتزاعـی رابطـهاش را بـا ِ
دسـت بدهـد ،آن خصلـت چندوجهـی و شـور حیاتی خـود را از دسـت خواهـد داد .از منظر هیدگر
جهان انسـانی برقرار اسـت .نکتۀ قابل
ارتبـاط تنگاتنگـی میـان فهم یـک موضـوع و درافتادگـی آن در ِ
توجـه ایـن که پیوند میـان فهم و درافتادگی به سـبب «زبان» میسـر میگـردد .در موضـوع مورد بحث
فهـم جهـان دیجیتـال بـدون توجه به بسـتر حیاتـی آن کـه ریشـه در درافتادگی انسـان مبتلا به آن
مـا ِ
دارد ،میسـر نمیگـردد و البتـه ایـن دو در ذیـل وحدتبخشـی زبان قـرار میگیرند.
ِ
تنهـا در صورتـی میتـوان مخاطب حقیقـی فناوری دیجیتـال بود کـه دو عنصر فهـم و درافتادگی
ناظـر بـه ایـن فناوری در ذیل زبـان ،متحد گردنـد و تازه بهسـبب آن بتوانیم مورد خطاب این دسـتاورد
قـرار گیریـم ( .)ansprechbarاشـتغال ( )Beansprunchungبه فناوری دیجیتـال در معنای اصیل
آن فـرع بـر ایـن اسـت کـه قابلیـت الزم را بـرای مخاطبشـدن ( )Ansprechbarkeitاز ناحیـۀ آن
احـراز کنیـم و سـپس آن را بهمنزلـۀ یک بـار و یـا بهمنزلۀ نوعـی از سـبکباری درک کنیم.
هیدگـر بـه ایـن نکتـ ه مهـم توجـه داده اسـت که انسـان فی حـد ذاتـه همبـود ( )Mitseinاسـت
زبـان متحدکننـدۀ فهم و
و از ایـن رو در اسـاس و بنیـاد روی بـه آدمیـان دیگـر دارد و بدیـن ترتیـب آن ِ
پرتابشـدگی آدمـی خـود نوعـی گفتوگـو ( )Gesprächاسـت .در سـطح دیگری آدمـی در تماس
بـا دسـتاوردهایی از قبیـل فنـاوری دیجیتال ضمـن اینکه مخاطب آنهـا قرار میگیرد –و شـرط اصلی
جهـان ایـن دسـتاوردها اسـت -میتوانـد بـا آنهـا وارد
فهـم ملازم بـا درافتادگـی در
ِ
ایـن تخاطـب ِ
اشـتغال بنیادیـن بـه پدیدارهایـی از این دسـت ،مسـتلزم
گفتوگـو شـود .ایـن بـدان معنا اسـت کـه
ِ
تـدارک پاسـخی مناسـب برای ایـن مواجهـه اسـت ( .)entsprechenچنین پاسـخهایی زمینـهای را
یزاد فراهم اسـت که
تفسـیر اصیل این دسـتاوردها فراهـم میکند .اگـر چنین امکانی بـرای آدم 
بـرای
ِ
زبان متناسـب با موجـودات را احـراز کند ،ریشـۀ آن را
وفـق این تخاطـبِ ،
مخاطـب قـرار گیـرد و بـر ِ
بایـد در گشـودگی انسـان بـه افق وجـود دریافت.
درک فناوریهای مدرن
مقوم ِ
مفهومِ ،
در موضـوع مـورد بحث ما ،تدارک پاسـخی متناسـب بـه دسـتاوردهایی از قبیل فناوریهـای دیجیتال
مسـتلزم نوعـی قرارگرفتـن در بسـتر انضمامـی تکویـن و تحـول ایـن رویداد اسـت ،به ایـن معنی که
شـرایط پدیـداری و ظهـور ایـن دسـتاورد را بـهزیسـت ،تجربـه کنیم و ایـن البتـه مسـتلزم درک پیوند
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آن پدیـدار و عالـم آن بـا زبـان اسـت .مـراد از زبـان در ایـن
جا آن خاسـتگاهی اسـت که در دسـتاوردهایی از این دست،
در تفهـم بـا آدمیـان -آن هـم سـاکنان غربی اقلیم زیسـتی
از ِ
مـا -درآمـده اسـت و حـال بـر مـا سـاکنان این سـوی جهان
فـرض اسـت که برای همسـخنی بـا آن پاسـخی متناسـب با
ایـن خطـاب را جسـتوجو کنیم.
در صـدر این مقـال به ولع علـوم جدید ،به مفهومسـازی
ِ
اشـاره شـد .گفتـه شـد مفهومسـازی برآمـده از محاسـبه ،راه
را بـرای تصـرف در اشـیاء وفـق مصلحتاندیشـی سـوژه باز
میکنـد .رویآوردن بـه شـیوۀ پیـشرویآوردن موجـودات و
پژوهـش در بـارۀ آنهـا ( )vorstellenفـرع بـر تلقی طبیعت
بهمنزلـۀ موضوعـی بـرای محاسـبه و تصـرف اسـت .مفهوم،
زمانـی پدیـد میآیـد کـه بتوانیـم احکامـی را بـر موضوعـی
بـار کنیـم کـه قابلیت تسـری به مـوارد دیگر را داشـته باشـد و
بدیـن ترتیـب آن را نماینـ دهای از یـک وضع عـام تلقی کنیم.
ِ
چنیـن تصـوری از موضـوع علـم الزم اسـت تـا بر مبنـای آن
ِ
بتوان کار محاسـبه و تصـرف ( )manipulierenرا پیش برد.
اگـر گفتـه میشـود درک دسـتاوردهای علوم جدیـد از جمله
فناوریهـای دیجیتال مسـتلزم حضـور در شـرایط انضمامی
درافتادگـی چنیـن ایدههایـی اسـت ،منظـور ایـن اسـت کـه
رویکـرد برآمده از اسـتنطاق اشـیاء قرار
نـگاه
بتوانیـم در افـق ِ
ِ
گیریـم ،همان تلقی مبتنی بـر بازنمایـی ()repräsentieren
کـه معبـر اصلـی ورود بـه سـاحت فنـاوری مـدرن اسـت:
سـردرآوردن
حاضرکـردن از بـرای خـود .بـا ایـن مالحظـه
ِ
عمیـق از دسـتاوردهای برآمـده از فنـاوری مـدرن ،علاوه بر
ایـن کـه مسـتلزم تـدارک و تهیـأ «ابزارهـای فناورانـه» از نـوع
ً
افـق وجـودی
خاسـتگاهی آن اسـت ،ضرورتـا مشـارکتی در ِ
چنیـن تحولـی را مطالبـه میکنـد .میگوینـد یکـی از دالئل
ِ
فقـدان تکمیـل فرآینـد تولید واکسـن کرونـا در سـرزمین ما،
عدم تحویل ژل این واکسـن از سـوی کشـورهای دیگر است.
ایـن وجهی از معضل فناوری وارداتی اسـت و وجه دیگر آن،
فقـدان اهتمـام الزم بـرای «فهـم» و «وضـع واقع» سـرزمین
ِ
ِ
تولیـد و فنـاوری ایـن دسـتاوردها اسـت .تقلیـل رهآوردهـای
علـم مـدرن بـه اشـیاء مصرفـی ( )Gebrauchsdingگرچه
امـکان نوعـی از
آنهـا را ذیـل مقولـهای کلـی وارد میکنـد و
ِ
مواجهـه مبتنـی بـر داد و سـتد را میـان مـا و آنهـا (سـرزمین
مولـد) فراهـم میکنـد ،امـا آنچنـان سـاده و بیپـروا اسـت
ُ
روال عمیـق و پیچیـده را
کـه راه
ِ
دریافـت کنـه و باطـن ایـن ِ
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مسـدود میکنـد .نخسـتین گام بـرای مواجهـۀ سـازنده و تأثیرگـذار در ایـن رویارویـی ،درک عمیـق
زبـان گـزارهای فنـاوری مـدرن اسـت .اگـر نتـوان ایـن زبـان را به
چندمعنابـودن (ِ )Vieldeutigkeit
ً
مصـرف آن
شـکوه
وجـه وحدتبخـش گزارندگـی ( )Hermeneutikآن بازگردانیـم و آن را صرفـا در
ِ
ِ
ِ
وضعیـت تعلیق فناورانـه باقی میمانیم :نـه توانایی افقگشـایی را از میراث
خالصـه کنیـم ،همواره در
ِ
ناسـوبژکتیو عرفـان و معنویـت خـود داریم و نه شـریک قابـل اعتنایـی در کارخانۀ فراملیتـی تولیدات
ِ
مـدرن خواهیـم بود.

فشار و استرس ناشی از
مواجهه با پدیدارهای جهان
موضوع مورد تأمل
مدرن و در
ِ
ما ،فناوری دیجیتال هرگاه بر
مبنای شیوۀ انتزاعی دکارتی
و فارغ از جهان خاستگاهی
ً
انطباع
موضوع
آنها صرفا
ِ
ِ
دل
علمی قرار گیرد ،در ِ
خودش نوعی از خشونت
و طبقهبندی مفهومی را
پدید میآورد که به سبب
نادیدهگرفتن خصائص
اگزیستنسیال آدمی راه
دریافت اصیل ما را از این
تحوالت مسدود میسازد.
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زیستجهان مؤلفۀ بنیادین هستی انسانی
مـا در مواجهـه بـا فناوریهـای دیجیتـال خـود را تحت فشـار و اسـترس مییابیـم .فشـارهایی از این
دسـت کـه الزمـۀ تـداوم زندگـی درخـور انسـان بهرهمنـد از کمالجویـی اسـت ،در وهلـۀ نخسـت
نوعـی از دغدغـه و اشـتغال به یـک موضـوع را رقـم میزنـد ( .)Beanspruchungایـن واژۀ آلمانی
زبـان فنـاوری مـدرن از مـا میخواهـد که بـا آن سـخن بگوییـم .مواجهه
خـود اشـعار مـیدارد کـه ِ
درخور با اسـترسهایی از این دسـت آنگونه که هیدگر به شـرح و بسـط آن پرداخته مسـتلزم کوشـش
تـدارک پاسـخی درخور بـرای مطالبهای اسـت که مـا را مخاطب سـاخته و انتظار
بـرای همسـخنی و
ِ
دارد واکنشـی در عرصـۀ زبـان بهدسـت دهیـم ( .)entsprechenجالـب توجـه اسـت کـه اگـر هـم
آمادگیهـای زبانـی الزم را بـرای گفتوگـو بـا دسـتاوردهای فنـاوری مدرن نداشـته باشـیم ،خود این
عـدم ملکـۀ پاسـخگویی و سـنخی از فعل مرتبط اسـت.
انفعـال و
فقـدان عمـل بـه منزلۀ ِ
ِ
ِ
بنابرایـن ،فراتـر از یـک مواجهـۀ روانشـناختی در اینجـا میتـوان اسـترس و فشـار ناشـی از
داشـت درخواسـتی از یـک
مواجهـه بـا ایـن دسـتاوردها را نوعـی مطالبـۀ وجـودی و بهمنزلـۀ عرضه
ِ
فضـای فرهنگـی دیگـر دانسـت کـه بهسـبب سـیطره و امکانـاتاش مـا را بـه همـاوردی میطلبـد.
یزاد برای
چنیـن مطالبـهای از جانـب آنهـا و ظهـور واکنشهایـی از جانب مـا ریشـه در توانای آدمـ 
همافقشـدن و فـراروی از خویشـتن دارد .پرسـش این اسـت که چنیـن دسـتاوردهایی را چگونه تلقی
کنیـم؟ بـه عبارت دیگـر
ظهـور پدیـداری را بهمنزلهی چیـزی ( )etwasکه متناسـب بـا عالم تکوین
ِ
آنهـا اسـت ،نزد مـا چگونـه ظاهـر و چگونـه تفسـیر میگردد؟
وفق سـلوک
شـیوۀ مواجهـه انتزاعـی بـا دسـتاوردهای ِ
علـم مـدرن بـه ایـن معنـی اسـت کـه بـر ِ
دکارت دانـش را نوعـی از انطبـاع ( )Empfindungتلقـی کنیم که به سـبب جدایی فاعـل و موضوع
متعاقـب تفکـر میتوانـد مـؤدی بـه دانش شـود .هیدگـر توجه داده اسـت که
فرآینـد
شناسـایی ،طـی
ِ
ِ
انسـان در مواجهه و نسـبت بـا جهـان پیرامونـیاش ( )Umweltverhältnisشـکل میگیرد .تمامی
ً
دریافتهـای اولیـه مـا عمیقـا بـه معنایی گـره خوردهانـد که حاصل زیسـت مـا در یک جهان اسـت
ِ
( .)bedeutungsbehaftetفشـار و اسـترس ناشی از مواجهه با پدیدارهای جهان مدرن و در موضوع
ِ
مـورد تأمـل ما ،فنـاوری دیجیتال هـرگاه بر مبنای شـیوۀ انتزاعی دکارتـی و فارغ از جهان خاسـتگاهی
ً
دل خودش نوعی از خشـونت و طبقهبندی مفهومی
آنهـا صرفـا موضوع
انطبـاع علمی قرار گیـرد ،در ِ
ِ
ِ
را پدیـد مـیآورد کـه به سـبب نادیدهگرفتـن خصائص اگزیستنسـیال آدمـی راه دریافت اصیل مـا را از
مثـال روشـنگری این موضـوع را بـه این ترتیـب توضیح
ایـن تحـوالت مسـدود میسـازد .هیدگـر در ِ
کـودکان مـن تلقی گـردد که –بـه زعم
میدهـد کـه سـر و صـدای کـودکان اگـر بهمنزلـۀ سـر و صدای
ِ
ظهـور تنـش و اسـترس در من
مـن -مجالـی بـرای رشـد آنهـا فراهـم مـیآورد ،هیـچگاه منجـر بـه
ِ
نمیگـردد ،امـا اگر بهمنزلۀ سـر و صـدای کودکان همسـایه و مخل آرامـش من تلقی گردد ،استرسـی
ِ
قلمـداد میگـردد کـه از مـن همـاوردی میطلبـد ،مـن را مخاطـب میسـازد ( )beansprechenو
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علـم مدرن که
حـاال میبایسـت پاسـخی مطابـق بیابـد ( .)entsprechenاگـر ِ
تحول شـگفتانگیز ِ
درون عالم و جهان
خـود را در دسـتاوردهای آموزشـی و فرهنگـی غیرمترقبـهای نشـان داده اسـت ،در ِ
ً
زیسـتۀ پیدایـی آن درک شـود ،چهبسـا فشـار و اسـترس ناخوانـدهای تلقـی نشـود کـه اینـک ،متعاقبا
درک
ِ
مترصـد یافتـن راهی باشـیم تـا از غربت آن گزنـدی نیابیم و آن را بـه نحو درخوری پاسـخ دهیمِ .
معـرض معانی
جهـان تکویـن آن و کوشـش بـرای اینکـه در
پیونـد دسـتاوردهایی از ایـن دسـت بـا
ِ
ِ
ِ
ً
گرهخـورده بـه آن قـرار بگیریـم و صرفا بـه فرآیندهـای انتزاعی ثانـوی که نیازمند توسـل به شـیوههای
تصنعـی مواجهـه بـا چنیـن پدیدارهایی اسـت اکتفاء نکنیم ،اسـترسهای ناشـی از مواجهـه با چنین
شـرایطی را تقلیـل خواهـد داد و دسـتکم ایـن که مـا را برای یافتن پاسـخهایی درخور چنـان راهبری
خواهـد کـرد کـه تالطمهایـی از ایـن دسـت را دسـتمایۀ کمالجویـی و تحقـق امکانهایـی نهفته در
اگزیسـتانس خـود کنیم ،آن هـم به شـیوهای وجودی.
قلمـرو برونایسـتایی آدمی
وسـعت
بـاری الزم اسـت همـواره به این نکته توجه داشـته باشـیم که
ِ
ِ
و گشـودگی وی بـرای مواجهـه با دیگر فضاهای زیسـتی در بسـترهای هستیشـناختی و خاسـتگاهی
جهان
آن ،علاوه بـر اینکـه زمینههـای مسـاعدی را برای تدارک پاسـخهای متناسـب برای تحـدی با ِ
درک تنـوع حـاالت و شـیوههای ظهـور آن را نیـز به
ایط ِ
مـدرن ،فراهـم میکنـد ( )entsprechenشـر ِ
جهـان مدرن
دسـت میدهـد ،بهگونـهای که کنشهـای اصولی مـا را در رفـع دغدغههـای مواجهه با
ِ
ِ
دسـتمایۀ رویاروییهایـی سـازندۀ بعـدی قـرار میدهـد تا لطافـت و پیچیدگـی معنـای درهمتنیدگی
فراغـت از اسـترس و در عیـن حال اشـتغال بـه آن را درک کنیم.

قلمرو برونایستایی
وسعت
ِ
ِ
آدمی و گشودگی وی برای
مواجهه با دیگر فضاهای
زیستی در بسترهای
هستیشناختی و خاستگاهی
آن ،عالوه بر اینکه
زمینههای مساعدی را برای
تدارک پاسخهای متناسب
جهان مدرن،
برای تحدی با
ِ
درک
فراهم میکند
شرایط ِ
ِ
تنوع حاالت و شیوههای
ظهور آن را نیز به دست
میدهد.

درک افق همبودی
مواجهۀ متناسب در ِ
تقلیـل مسـئلۀ فراگیرنـدۀ مواجهـه بـا فناوریهـای مـدرن بـه سـطوح قشـری آن و غفلـت از بنیادها و
ِ
سـویههای اونتولوژیـک و بنیـادی آن ،بـه واقـع جفایی اسـت بـه زندگـی در معنای اگزیستنسـیال آن.
هیدگـر بـه ایـن نکتـه توجه داده اسـت که «بیمـاری» و اسـترس متعاقب آن بیـش از هر چیز ناشـی از
فقـدان تدارک مناسـب و پاسـخگویی درخور بـه رویاروئیهـای اجتنابناپذیر زندگی اسـت .از نگاه
ِ
وی «هـر بیماری ا ز دسـتدادن آزادی و تحدیدی از برای امکانهای زندگی اسـت» (درسگفتارهای
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مناسبات
مواجهۀ متناسب در
ِ
میان انسانها و فرهنگها
و بالتبع میان دستاوردهای
تمدنی ،در آن هنگام معنایی
درخور مییابد که به درک
همبودی خود با دیگران نائل
آئیم و استعداد خود را برای
سطح از
مشارکت در این
ِ
«زندگی» دست کم نگیریم.
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تسـولیکون) .او در بیـان اصطالحـی دیگـری مواجهـۀ کارکردگرایانه بـا پدیدههایی از این دسـت را در
مقابـل مواجهـۀ اگزیستنسـیال قـرار میدهـد و در ضمن مثالـی از حـوزۀ روانکاوی این ُبعـد موضوع
ّ
را برجسـته میسـازد کـه جریـان زندگـی و پدیدارهـای آن قابل احاله بـه زنجیرههای علـی متافیزیکی
برآمـده از تحدیـد وجـود بـه سـویۀ سـوبژکتیو آن نیسـت .توجـه به ایـن نکته بسـیار اهمیـت دارد که
توانایـی ابتلای آدمـی بـه بیمـاری در ذیـل توانایـی او به اگزیسـتانس و مشـارکت در جریـان زندگی،
افـق وجـود درک گـردد .الزم اسـت اختاللـی کـه در روابـط انسـانها ،روابـط دولتهـا و
آنهـم در ِ
یـا فرهنگهـا و مظاهـر تمدنی آنهـا پدید میآیـد ،بـه منزلـۀ مطالبـهای ( )Beanspruchungتلقی
درک زمینههـا و بسـترهای اگزیستنسـیال اسـت؛ بـه این معنی
گـردد کـه
پاسـخ فراخـور آن ،مسـتلزم ِ
ِ
جهـان تکوینـی و وجودیشـان مـد نظـر آوریـم و از ارجـاع آنها
کـه آنهـا را پیـش از هـر چیـز ،در
ِ
پیونـد بنیادین
بـه الیـۀ قشـری سـوبژکتیو و متافیزیکی برحذر باشـیم .چـه در این هنگام از بسـتگی و
ِ
سـوژه و خاسـتگاه وجودی آن (خصلت اسـتعالیی انسـان برای مواجهـه با وجود) غفلـت ورزیدهایم
و بـا اشـتغال بـه عناصـر کارکـردی و ابـزاری از یـاد بردهایـم که درمـان پیـش از آنکه تکلیفـی ناظر به
درک جامعیت هسـتی انسـانی از حیـث ارتباط
دغدغـۀ وظایـف االعضایی باشـد ،تکلیفی مربوط به ِ
او بـا جهانـی اسـت کـه عناصـر و مبـادی سـاختاری آن حاصـل ارادۀ سـویژکتیو ما نیسـت .رویکرد
کارکـردی در مواجهـه بـا فناوریهـا جهان مـدرن ،تهیـأ و تدارک بسـتهای کامـل از ابزارهـای فناورانه
را هـم در جنبههـای اداری ،سازمانی-سـتادی و هـم در الیههـای علمـی آن مطالبـه میکنـد ،غافـل
از آنکـه چنیـن روابطـی پیشتـر برآمـده از آزادی انسـانی بـوده اسـت کـه بهمنظـور گریـز از تحدیـد
امکانهـای وجـودیاش چنیـن راهـی را در پیش گرفته اسـت .راهی کـه تاریخ خاص خـودش را دارد
و نبایـد آن را بـه منزلـۀ رویـدادی دریافـت که در عرصـۀ دانش تجربی ،فـارغ از مؤلفههـای حضوری
مناسـبات میان انسـانها و فرهنگها
( )Anwesenheitدسـتیاب خواهد شـد .مواجهۀ متناسـب در
ِ
و بالتبـع میـان دسـتاوردهای تمدنـی ،در آن هنـگام معنایـی درخـور مییابـد کـه بـه درک همبـودی
( )Mitseinخـود بـا دیگـران نائـل آئیم و اسـتعداد خـود را برای مشـارکت در این سـطح از «زندگی»
ِ
دسـت کم نگیریم.
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حسین مصباحیان ▪

عضو هیئتعلمی گروه فلسفه دانشگاه تهران ▪
▪ mesbahian@ut.ac.ir

درآمد
ایـن مقالـه درصدد اسـت تا نشـان دهد که بحران رابطهی انسـان با تکنولـوژی در پی ظهور پاندمـی کوویـد  ،۱۹وارد مرحلهی جدیدی
شـده اسـت و ایـن مرحلـه جدید ،نتایـج معناداری بـرای ایده و نهاد دانشـگاه به بـار آورده اسـت .تکنولـوژی در این مرحله ،بسـیاری از
ً
حوزههـای زندگـی انسـان ،از جملـه زندگـی دانشـگاهی او را عمیقـا تحت تأثیـر قـرار داده اسـت و در حوزههایی نظیر آموزش ،مسـائل
بهکلـی نوظهـوری را پدیـد آورده اسـت .در جهـت پرتـو افکنـدن بـر ایـن مسـائل ،مقاله در قسـمت نخسـت خـود بازگشـتی میکند به
پدیدارشناسـی هایدگـری «تکنولـوژی» تا نشـان دهد که خطوط اصلی فلسـفه تکنولـوژی «هایدگـر» همچنان برای وضعیتـی که در آن
بـه سـر میبریـم حرفهـای معتبری بـرای گفتن دارد .ایـن حرفهای معتبـر و معتبرتریـن آن یعنی آشکارسـازی وجه انتیـک تکنولوژی
بهمنظـور راه بـردن بـه وجه انتولوژیـک آن ،وقتی در متن تحـوالت تکنولوژیکی دهههای اول و دوم قرن بیسـت و یکم قـرار گیرد ،نیازمند
تأملات جدیـدی میشـود؛ تأمالتـی کـه بـه عهـده بخـش دوم این نوشـته نهاده شـده اسـت .در آن قسـمت ،به ایـن بحـث پرداختهایم
کـه امـروزه سـلطه تکنولـوژی بر انسـان و فرهنگ وارد مرحلهای شـده اسـت که مرحله «پساانسـانگرایی» نـام گرفته اسـت .اگر هایدگر
هفـت دهـه پیـش هشـدار میداد کـه خطری در راه اسـت ،مـا امـروز در متن خطر هسـتیم؛ خطری که اگر بهدرسـتی شناسـایی شـود و
امکانـات خطـر در برابـر تهدیدهـای آن قرار داده شـود ،شـاید بتوان به تعبیـر «هولدرلیـن» امیدوار بود که نیـروی منجی نیـز در آن ببالد
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و در نتیجـهی آن ،انقالبهـای تکنولوژیـک در جهـت خدمـت بـه فرهنـگ هدایت شـوند .در چنین
جهتـی ،نقـش دانشـگاه و بویژه نقش دانشـکدهی فلسـفهی آن ،که موضوع قسـمت سـوم این نوشـتار
اسـت ،نقشـی تعیینکننده و سرنوشتسـاز اسـت .پرسـش محـوری و راهنمـای این قسـمت آخر آن
اسـت کـه دانشـگاه کـه خـود بهویـژه در دو سـال اخیـر و در پـی شـیوع بیمـاری همهگیـر کووید ۱۹
بهکلـی تحـت سـلطه تکنولوژی قـرار گرفته اسـت ،چگونـه خواهد توانسـت راهی بـرای نجات خود
بـاز کند؟

بحران رابطهی انسان با
تکنولوژی در پی ظهور پاندمی
کووید  ،۱۹وارد مرحلهی
جدیدی شده است و این
مرحله جدید ،نتایج معناداری
برای ایده و نهاد دانشگاه به
بار آورده است .تکنولوژی
در این مرحله ،بسیاری از
حوزههای زندگی انسان،
از جمله زندگی دانشگاهی
ً
او را عمیقا تحت تأثیر قرار
داده است و در حوزههایی
نظیر آموزش ،مسائل بهکلی
نوظهوری را پدید آورده است.
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بازگشت به پدیدارشناسی هایدگری تکنولوژی
مواجهـهی هایدگـر بـا تکنولـوژی در مقالـهی «پرسـش از تکنولـوژی» ،همچنـان کـه «دن آیـدی»
بحـث میکنـد« :خصلتـی پدیدارشناسـانه دارد؛ پدیدارشناسـی به ایـن معنی که مبانی وجـودی نهاد
تکنولوژیـک را برجسـته میکنـد و در معـرض دید قرار میدهـد ».مقالهی هایدگر بهویـژه آنگاهکه در
پیوند با دو کتاب هسـتی و زمان و مسـائل بنیادین پدیدارشناسـی او قرار گیرد ،مراحل پدیدارشـناختی
خـود را بهوضـوح در دسـترس قـرار میدهد .هایدگـر بحث خود در مـورد تکنولوژی را با این پرسـش
ً
آغـاز میکنـد کـه چـرا اصـوال بایـد تکنولـوژی را مـورد پرسـش قـرار داد و پاسـخ میدهـد ،بـه ایـن
دلیـل کـه دازایـن بهمثابه هسـتندهی هسـتیدار ،آنگا ه کـه خـود را در معـرض تکنولـوژی میبیند ،در
اندیشـهی برقـرار سـاختن رابطـهای آزاد (فـارغ از وجـه انتیـک تکنولـوژی) بـا آن برمیآیـد و از ایـن
طریـق ،وارد پرسـش از تکنولـوژی میشـود تا از طریـق آن راهی برای فهـم آن باز کنـد؛ بدین ترتیب،
پرسـش از تکنولـوژی ،پرسـش از ماهیـت آن اسـت و نه پرسـش از امـر تکنولوژیک .اگر مسـئلهی ما
در مواجهـه بـا تکنولـوژی ،طـرد یا قبـول امـر تکنولوژیک و بدتـر از آن ،خنثـی تلقی کردن آن باشـد،
چیسـتی آن اسـت.
بـا ماهیـت تکنولـوژی مواجه نشـدهایم .پرسـش از ماهیت تکنولوژی ،پرسـش از
ِ
چیسـتی تکنولـوژی را هایدگـر پس از ذکـر دو مؤلفه که «تکنولوژی وسـیلهای اسـت بـرای هدفی» و
«تکنولـوژی نوعـی فعالیـت انسـانی اسـت» ،اینگونه جمعبنـدی میکند کـه :تکنولوژی «وسـیله و
فعالیتی اسـت انسانی».
ایـن تعریـف رایـج و ابزاری اما همچنان که روش همیشـگی هایدگر اسـت ،مبنایی قـرار میگیرد
گشـایی» آن .هایدگـر بـا طـرح ایـن
بـرای ارائـهی تعریفـی نوآییـن از تکنولـوژی از طریـق «ساخت
ِ
پرسـش کـه چـه کسـی میتواند منکـر صحیح بـودن تعریـف تکنولـوژی «بهمثابـه وسـیله و فعالیتی
انسـانی» باشـد ،ضمن ابزاری دانسـتن چنین تصـوری از تکنولوژی ،تعریف مذکـور را گرچه صحیح
ً
میدانـد ولـی حقیقـی نمیشـمارد .از نظر هایدگـر آنچه «صحیح» اسـت الزامـا قادر نیسـت پرده از
ماهیـت موضـوع مـورد بررسـی برگیـرد ،از آن حجابزدایـی کنـد و بـه «حقیقـت» آن راه یابـد .آنچه
ت دیگـر ،بایـد از طریق
از نظـر هایدگـر امـری صحیـح اسـت ،هنوز امـری حقیقی نیسـت .بـهعبار 
امـر صحیـح – امـری کـه در دسـت اسـت – بـه امـر حقیقی تغییـر مـکان دهیـم .پرسـشهایی نظیر،
«خـود امـر ابزاری چیسـت؟»« ،وسـیله و هـدف به کجا تعلـق دارنـد؟»« ،علت و غایـت تکنولوژی
ِ
حقیقـت تکنولوژی نزدیک سـازند.
چیسـت؟» ،میتواننـد مـا را بـه دریافتـی از
ِ
اگـر حقیقت همان «آلتیا» اسـت و آلتیا نیز همان «عدم اسـتتار» اسـت (آیـدی )۹۵ :و اگر امری
کـه صحیـح اسـت ،حـدی از حقیقـت را دارد ولـی نه همـهی حقیقـت را ،بنابرایـن برای دسـتیابی به
خصلـت انتولوژیـکال تکنولـوژی (حقیقت تکنولـوژی) باید از امـر صحیح به امر حقیقـی فرا رویم؛
ً
ایـن فـرا روی امـا همچنـان که شـیوه هایدگر اسـت ،منحصرا از هسـتنده بهسـوی هسـتی امکانپذیر
اسـت ،یـا بـه عبارتـی «امـر انتولوژیـک تنهـا از طریـق امـر انتیک قابـلدرک اسـت( ».همـان)۹۶ :
آیـدی نظریـهی حقیقـت یـا خصلـت انتولوژیـکال تکنولـوژی را بـا نقـل جملـهای از خـود هایدگر،
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روشـن میگردانـد« :تکنولـوژی یـک نحو انکشـاف اسـت .تکنولـوژی در قلمرویی حضـور مییابد
کـه انکشـاف و عـدم اسـتتار در آن رخ میدهـد ،قلمـروی کـه آلتیـا؛ حقیقـت در آن رخ مینمایـد».
(همان)۹۸ :
آیـدی معتقـد اسـت کـه مراحـل پدیدارشناسـی هایدگر در مـورد تکنولـوژی (از سـطح انتیک به
سـطح انتولوژیـکال) در سـه مرحلـه اتفـاق میافتد )1« :نخسـت سـویهی نوئماتیک (جهـان) ظاهر
و تعریـف یـا توصیـف میشـود  ...یعنـی در این جملـه هایدگر که «ماهیـت تکنولـوژی جدید ،خود
را در امـری نشـان میدهـد کـه مـا آن را گشـتل میخوانیـم»« ،گشـتل نیز نحوی اسـت که امـر واقع،
خـود را همچون منبع ذخیره منکشـف میکند».؛  )2سـپس پرسـش مربوط به نسـبت بـا این ماهیت
مطـرح میشـود ،یعنـی سـویه نوئتیـک «مـا بـه پرسـش از تکنولـوژی پرداختیـم تا نسـبت خـود را با
آن ماهیـت روشـن گردانیـم»؛  )3در مرحلـهی سـوم این نسـبت – نسـبت خـود با ماهیـت تکنولوژی
– اینگونـه توضیـح داده میشـود کـه «واکنـش آدمـی بـه ماهیـت تکنولـوژی بـه همـان نحوی اسـت
کـه گشـتل ظهـور میکنـد( ».همـان .)۱۰۸ :بهعبارتدیگـر ،هایدگـر میخواهـد بگویـد کـه برقرار
سـاختن رابطـه و نسـبت بـا تکنولـوژی ،نسـبتی انتولوژیـکال اسـت .در پـس برقـرار سـاختن چنیـن
ً
ً
رابطـهای اسـت کـه مـا درمییابیم که تکنولـوژی «اوال امـری خنثی نیسـت ،ثانیا امری مبهم اسـت و
ً
ثالثا امری اسـرارآمیز اسـت( ».همـان)۱۰۹ :
سـؤال ایـن اسـت کـه چـه عناصـری در تکنولـوژی جدیـد وجـود دارد کـه هایدگـر آن عناصر را
نگرانکننـده میخوانـد؟ پاسـخهای هایدگـر درخـور تأمـل اسـت .او گرچـه تأکیـد میکنـد کـه
وجـه مشـترک هـر دو نـوع تکنولوژی قدیـم و جدیـد ،همان انکشـاف یا کشـف حجاب اسـت .ولی
ویژگیهایـی بـرای تکنولـوژی جدید برمیشـمارد که آن را از نوع قدیم آن متفاوت میسـازد .نخسـت
اینـد «فرا-آوردن»(پوئیسـیس) سـامان
اینکـه ،برخلاف تکنولـوژی قدیـم که در آن انکشـاف طـی فر ِ
مییافـت ،کشـف حجـاب در تکنولوژی جدیـد همراه با نوعی تعرض اسـت ،تعرضی کـه طبیعت را
در مقابـل ایـن اجبـار قرار میدهـد که تأمینکننده انـرژی باشـد .دوم اینکه ،تعرض خود را به اشـکال
مختلـف «درافتـادن»« ،انضبـاط بخشـیدن» و «منبـع الیـزال» نشـان میدهـد .سـوم اینکـه ،فاعل و
آمیز بشـر اسـت.
عامـل این انکشـاف تعرض ِ
انتولوژی تکنولوژی در برابر انتیک آن :سرنخهایی قرن بیست و یکمی
پیشتـر خطـوط اصلـی میراث مانـدگار هایدگر در فلسـفهورزی پیرامـون تکنولوژی فهرسـتوار بیان
شـود؛ آن میـراث امـا بایـد در پرتو تحـوالت جدیـد تکنولوژیک مورد بازاندیشـی قرار گیـرد .حقیقت
ایـن اسـت کـه تـا پیـش از ظهـور پاندمـی کوویـد  ،۱۹نهفقـط هایدگـر بلکـه هیچیـک از متفکـران
متأخـر غربـی پیشبینـی نکرده بودنـد و نمیتوانسـتند بکنند که ویروسـی کوچک ولـی پرخطر بتواند
لحظـهای تاریخـی در توسـعه تکنولـوژی و سـلطه بیشـتر آن بر فرهنگ خلـق کند .لحظـهای که آغاز
ورود بـه عصـری دیگر ،عصـر پساانسـانگرایی ،با محوریـت تکنولوژی باشـد .اکنون امـا کمتر بتوان
تردیـد کـرد کـه تکنولوژیهـا بشـر را وارد مرحلـهای کردهانـد کـه در آن محوریـت نـه با انسـان که با
ماشـین اسـت .در حقیقـت ،عـدم توفیـق کوتاهمدت علـوم پزشـکی در پیدا کـردن راهی فـوری برای
مقابلـه بـا کوویـد  ۱۹و در نتیجـه آن انزوای اجباری بشـر در پسـتوی خانههـا این فرصـت بیبدیل را
بـرای تکنولـوژی فراهم آورد که وارد شـود و تـا اطالع ثانوی میـداندار مدیریت زندگی انسـان گردد و
عصـری کـه میتـوان آن را عصر ماشـین (بـه هر دو معنـای لغوی و فلسـفی) نامید ،سـاماندهی کند.
وقتـی تشـخیص داده شـد کـه راهحـ ل درمانـی آنـی و عاجلـی بـرای کوویـد  ۱۹وجـود نـدارد،
تکنولـوژی بـه کمـک 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 ،۱۹
نهفقط هایدگر بلکه هیچیک
از متفکران متأخر غربی
پیشبینی نکرده بودند و
نمیتوانستند بکنند که
ویروسی کوچک ولی پرخطر
بتواند لحظهای تاریخی در
توسعه تکنولوژی و سلطه
بیشتر آن بر فرهنگ خلق
کند .لحظهای که آغاز
ورود به عصری دیگر ،عصر
پساانسانگرایی ،با محوریت
تکنولوژی باشد.

دانشگاه امروز  ...سال پنجم  ...شماره اول و دوم  ...پیاپی 7و ... 8سال 1400

43

وقتی تشخیص داده شد که
راهحل درمانی آنی و عاجلی
برای کووید  ۱۹وجود 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 حوزهها ،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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بـود کـه هم وابسـتگی بشـر ،در همه حوزههـا ،از سـرگرمی تا آموزش ،به تکنولوژی بیشـتر شـد و هم
دانشـمندان عرصـه تکنولوژی فرصتـی پیش روی خود دیدند که از فرصت مهیا شـده نهایت اسـتفاده
را ببرنـد و بـه سـمت تحقق اهدافـی که روزگار درازی در سـر داشـتند ،حرکـت کنند .در شـرایطی که
اکثـر مشـاغل کوچـک و بـزرگ در بسـیاری از حوزههـا صدمه دیـده بودنـد ،تکنولوژیهـای ارتباطی
روزبـهروز بـر مخاطـب و نیـز درآمـد خـود افزودنـد .تکنولـوژی زووم فقـط در فصـل چهـارم سـال
 ،۲۰۲۰چیـزی حـدود  ۳۳۰۰درصد رشـد درآمد داشـت .کمپانی اپل در  ۳۱جـوالی  ۲۰۲۰عنوان
مهمتریـن جایـگاه تکنولوژیهـای ارتباطـی در طـول تاریـخ بشـر را از آن خـود کـرد .درآمـد آمازون
در طـول دوره یکسـاله اول شـیوع پاندمـی کوویـد  ۱۹دو برابـر شـد .مخاطبان فیسبوک سـاالنه ۱۲
ُ
درصـد افزایـش یافـت و بـه رقـم نجومـی  ۱.۷بیلیون رسـید .مجلـه فربـز در آگوسـت  ۲۰۲۰اعالم
کـرد کـه جفـری پرسـتون ِبیـزوس ،مؤسـس و مدیرعامـل آمـازون ،نخسـتین ثروتمندی اسـت که در
کـره زمیـن بـه ثروت افسـانهای  ۲۰۰بیلیـون دالر آمریکا دسـت یافته اسـت .پس از او بیـل گیتس ،با
ثـروت  ۱۱۶بیلیـون دالر آمریـکا قـرار دارد)Lamola,2020:9( .
دومیـن ( )Brian Dumaineکتـاب بسـیار پرنفـوذی درباره فلسـفه زندگی
در سـال  ۲۰۲۰برایـان ِ
بیـزوس منتشـر کـرد و ایـن عنـوان را بـه آن داد :چگونـه آمـازون در حـال تغییـر زندگیهایمان اسـت
و کمپانیهـای بـزرگ از آنچـه میآموزنـد .کتـاب در صـدد نشـان دادن ایـن واقعیـت بود کـه چگونه
بـازی درونـی تکنولوژیهـای هوش مصنوعی و روانشناسـی اجتماعی بشـر فرایند سـلطه تکنولوژی
بـر فرهنـگ را پیـش میبرنـد .فصلـی از کتـاب ،ایـن عنـوان تکاندهنـده را برای خـود انتخـاب کرده
بـود :مـا بـه خـدا مـا بـاور داریـم ،بقیـه همـه بایـد داده گـرد آورنـدDumaine 2020, 43-60 in( .
 .) Lamola, 2020:9ایـن شـواهد و شـواهد پرشـمار دیگـر نشـان میدهـد کـه جهـان مـا بـه جهانی
ً
کاملا تکنولوژیـک در حـال تغییر اسـت .جهانی کـه سـاکنان آن دیگر شـهروندانی بـا اراده و اختیار
آزاد نیسـتند .مـا در ایـن جهـان بهجـای سـیتیزن بـا دیجیتیزنهایـی( )digitzensمواجه هسـتیم که
توسـط تکنولـوژی هدایـت و راهبری میشـوند .انـدازه رشـد تکنولوژی امـروزه به حدی اسـت که از
آن بهعنـوان چهارمیـن انقلاب صنعتـی نـام برده میشـود .فراتـر از آن اما ایـن موقعیت برای ماشـین
ایجـاد شـد کـه بگویـد «انسـانها در آسـیب و خطـر هسـتند ،ماشـینها ولـی نـه» .گاه حتـی ادعـا
کردهانـد کـه کوویـد  ۱۹بـرای تکنولوژیهـای هـوش مصنوعـی ایـن فرصـت را مهیـا کرده اسـت که
برنامههـای از پیـش آمادهشـده خود را سـرعت بخشـند .این سـرعت بخشـی سـبب شـده اسـت که
متفکـران ایـن ایـده را پیش بگذارند که بشـریت با ظهور پدیـده کووید  ۱۹و پاسـخ تکنولوژیها به آن
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از مرحله تراانسـانگرایی عبور کرده اسـت و وارد دوره پساانسـانگرایی شده اسـتMbembe 2017,( .

) 21–24 in Lamola,2020:5
مسـئله پساانسـانگرایی امـا تـا آنجا که به فلسـفه مربوط اسـت ،امر جدیدی نیسـت .در فلسـفه،
ماهیـت و معنـای زندگـی بشـر در عصـر مـدرن و انسـانگرایی ایـن عصـر مـورد مطالعه جـدی قرار
گرفتـه اسـت .از نیچـه تـا فوکـو مسـئله انسانشناسـی فلسـفی به شـیوههای مختلـف و بـا رویکردی
ً
کاملا انتقـادی بـه مباحثی مانند انسـانگرایی ،ضـد انسـانگرایی ،تراانسـانگرایی و پساانسـانگرایی
گـره خورده اسـت .در قرن بیسـت و یکـم ،فیلسـوفانی مانند فرنانـدو ( )۲۰۱۹/۲۰۱۳بحـث کردهاند
کـه امکانـات تکنولوژیکی بایـد در جهت ارتقاء تواناییهای شـناختی و بیولوژیکی بشـر به کار گرفته
شـوند و مصنوعـات بیجان همچـون رباتها همچون انسـانها باید مورد مطالعات هستیشناسـانه
قـرار گیرنـد و نقـش و جایـگاه اجتماعی آنهـا هم مورد توجـه قرار گیرد .بـا در نظر گرفتـن این نکات
اسـت که گاه از «پایان دوره بشـر» و «پساانسـانگرایی فلسـفی» سـخن گفته میشـود.
اگـر ایـن بصیـرت هایدگر را بپذیریم که پرسـش از وجود باید با پرسـش از تکنولـوژی پیوند یابد،
آنـگاه بایـد اونتولوژی تکنولـوژی را در برابر انتیک آن قرار دهیم .اگر چنین شـود باید پساانسـانگرایی
تکنولوژیکـی را نوعـی بیمـاری تفکـر فلسـفی تلقـی کنیـم و بـا اذعان بـه اینکـه چنین رویکـردی به
لحـاظ هستیشناسـانه در بحران اسـت ،چارهای بـرای آن بیندیشـیم .جیمز بریدل مینویسـد :اگر ما
ندانیـم کـه پیچیدگیهای تکنولوژیـک چگونـه کار میکنند ،نظامهـای تکنولوژیک چگونـه از درون
بـه هـم وابسـتهاند و چگونه سیسـتمها در هم تأثیـر میگذارند ،بـه موجوداتـی فاقد تـوان در درون آن
تبدیل میشـویم و بهسـادگی توسـط نخبـگان خودخواه و مؤسسـات غیرانسـانی تکنولوژیـک بلعیده
ً
خواهیـم شـد .چـرا کـه تکنولوژیهـا مصرفکنندگان خـود را عمدتـا با روشـی عجیب به بـرده خود
تبدیـل میکننـد .آنچـه از اینرو ،مورد نیاز اسـت ،فهـم کلی تکنولوژی نیسـت ،بلکه سـواد راه یافتن
به سـازوکارهای پیچیده آن اسـت)3-2 :2018 ,Bridle( .
سـالها پیش فیلسـوف فرانسـوی ،لوئی آلتوسـر ،بحـث کرده بود کـه حتی یک دانشـجوی تاریخ
فلسـفه هـم میدانـد که همه انقالبها در تفکر فلسـفی غرب در پی کشـفیات علمی رخداده اسـت.
افالطونیگـری بهطـور مثـال پـس از کشـفیات در ریاضیـات بـود کـه رخ داد .همچنـان کـه فلسـفه
دکارتـی پـس از کشـفیات در فیزیـک اتفـاق افتـاد.)Althusser 1972, 167 in Lamola, 2020:12( .
اگر چنین باشـد ،پرسـش این اسـت که در پی تکنولوژیهـای ارتباطی – اطالعاتـی و هوش مصنوعی
مـا بایـد منتظـر چه نوع انقالبی در فلسـفه باشـیم؟ آیا بایـد نومیدانه اسـتقرار عصر پساانسـانگرایی و
صورتبنـدی معرفتشـناختی جدیـدی از ماهیت انسـان را چنان انقالبی در فلسـفه بدانیـم؟ این آیا
همـان انقالب انسانشناسـی فلسـفی اسـت که مـا در پی سـلطه تکنولوژی شـاهد آن هسـتیم و باید
آن را صورتبنـدی کنیـم؟ آیـا امـکان درافکنـدن طرحـی بدیـل بـرای نجات از سـلطه تکنولـوژی در
درون تکنولـوژی وجـود دارد؟ آیـا همچنـان میتوانیم به مضمون ایـن کالم هولدرلین امیدوار باشـیم
کـه «هـر جـا کـه خطر هسـت ،نجاتی نیـز هسـت(نیروی منجـی نیـز میبالـد) .اینها پرسـشهای
کالنـی از تکنولـوژی هسـتند که پیـش روی ما قـرار دارد که باید بدانها اندیشـید .آنچه در این مسـیر
اهمیـت دارد نفس اندیشـیدن اسـت و نه ادعای در دسـت داشـتن راهحلها آنی و عاجـل برای خروج
از بحرانهایـی کـه تکنولـوژی ایجاد کرده 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
پساانسانگرایی تکنولوژیکی
را نوعی بیماری تفکر فلسفی
تلقی کنیم و با اذعان به اینکه
چنین رویکردی به لحاظ
هستیشناسانه در بحران
است ،چارهای برای آن
بیندیشیم.

تکنولوژی و موج پنجم دانشگاه
مراحـل یـا امـواج تحول تاریخی دانشـگاه به شـیوههای مختلف صورتبندی شـده اسـت .یکـی از آن
صورتبندیها این اسـت که دانشـگاه در موج اول (در دوره قرونوسـطی) در خدمت دین بوده اسـت؛
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کووید  ،۱۹به اشکال مختلف
بحرانهایی که دانشگاه با آن
درگیر بوده است را به صحنه
آورده است و چون چنین
است نمیتوان آن را تا آنجا
که به مسئله دانشگاه مربوط
است ،فقط یک پاندمی و یا
ویروسی در کنار ویروسهای
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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در مـوج دوم و بـا شـکلگیری دولت -ملـت در قرن هفدهم ،به خدمـت دولت در آمده اسـت؛ در موج
سـوم و همزمان با شـکلگیری ایدهآلیسـم فلسـفی در قرن نوزدهم ،دانشـگاه به خدمت حقیقت درآمده
اسـت؛ و در نهایـت در مـوج چهـارم و همزمان با عصر اقتصادگرایی اسـت که دانشـگاه بـه خدمت فرد
و منافـع او درآمـده اسـت .مطابـق این صورتبنـدی ،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 فینکس اسـت .ظهور کوویـد  ۱۹و تحوالتی که در پـی آن رخ داد را اما باید آغاز موج پنجم در
تاریـخ تحـوالت دانشـگاه دانسـت .دو فراز مهم ایـن موج را میتوان گسـترش وبسـایت از دهه ۱۹۹۰
و پیـرو آن گسـترش بیوقفـه فضای آنالیـن و آموزش دیجیتال ،از یکسـو و نشـر آنالیـن و خاتمه یافتن
سـلطه کتابها و آثار چاپی از سـوی دیگر دانسـت.
پژوهشـگری مینویسـد وقتـی در آمـازون کتابهـای معرفیشـده دربـاره مسـائل دانشـگاهی را
جسـتجو میکنیـم ،بـا بیـش از سـیصد کتاب بـا عنـوان بحـران برمیخوریم کـه جنبههـای مختلف
ً
بحـران در دانشـگاه و نهادهـای آموزشـی را بررسـی کردهانـد .خود این داده سـاده و ظاهـرا بیاهمیت
نشـان میدهـد کـه آمـوزش ،معرفـت و بحـران درهمآمیختـه شـدهاند .گرچـه مورخـان بـه یادمـان
میآورنـد کـه حضـور بحرانهـای فرهنگـی امـر جدیـدی نیسـت ،ولـی بحرانی کـه دانشـگاه در پی
شـیوع پاندمـی کوویـد  ۱۹بـا آن مواجـه شـده اسـت ،بهکلـی بـا سـایر بحرانهـای قبلـی متفـاوت
اسـت .آمـوزش آنالین در بسـترهایی نظیـر زووم تغییری بنیادی در امر آموزش دانشـگاهی محسـوب
میشـود .دانشـگاهی کـه بـرای مدتی مدیـد بر آمـوزش حضوری ،بـا تمام مشـتقات آن تأکیـد کرده
بـود ،اینـک خـود را بـا شـرایطی مواجـه دیده اسـت کـه مواجهـه چهره بـه چهـره و زنـده در آن وجود
نـدارد .ایـن به آن معناسـت که دسـت کم در این شـرایط دانشـگاه برتـری و انحصار خود را از دسـت
داده اسـت و در دسـترس همـگان قـرار گرفته اسـت ،به گونـهای که امروزه حتـی گاه از دانشـگاه زووم
و دانشـگاه یوتـوب سـخن میگویند.
کوویـد  ،۱۹بـه اشـکال مختلـف بحرانهایـی کـه دانشـگاه بـا آن درگیر بوده اسـت را بـه صحنه
آورده اسـت و چـون چنیـن اسـت نمیتـوان آن را تـا آنجـا که به مسـئله دانشـگاه مربوط اسـت ،فقط
یـک پاندمـی و یـا ویروسـی در کنار ویروسهـای دیگر دانسـت .بلکه بایـد ظهور این بلای نوظهور
را آغـاز مـوج پنجم دانشـگاه قلمداد کرد .چـه بخواهیم ،چـه نخواهیم آموزش دیجیتال امروزه سـنگ
بنای نظام دانشـگاهی شـده اسـت و خود را رسـمیت بخشـیده اسـت .بیتوجهی یا کمتوجهی به این
پدیـده ،چیـزی از اهمیت آن نمیکاهد .بلکه فقط سـبب میشـود که اندیشـیدن پیرامـون راهحلهای
کـه ممکـن اسـت در جهت خـروج بحرانهـای ناشـی از سـلطه تکنولوژی بـر فرهنگ و بر دانشـگاه
وجـود دارد را بـه تعویـق افکنـد .بـا اینهمـه ،بایـد تأکیـد کرد کـه امـروزه راهـی خـارج از نظامهای
تکنولوژیـک آمـوزش بـرای غلبه بـر مصائبش وجود ندارد .راهی اگر قرار اسـت جسـتجو شـود و باید
جسـتجو شـود راه «از میـان» اسـت .تکنولـوژی امـروزه حداقـل دسترسـی بـه دو حـوزه از حوزههای
مهـم زندگـی بشـر را تسـهیل کرده اسـت .نخسـت آگاهـی یافتـن از زندگـی و لحظـات مردمانی که
آنـان را میشناسـیم و سـپس آگاهـی یافتن از جهانـی که در آن زندگـی میکنیم .با در نظر داشـتن این
مواهـب اسـت که باید بـه نتایج منفـی و گاه مخربش اندیشـید.
گرچـه در فضـای دیجیتـال اطالعـات علمـی بـا اطالعـات غیرعلمـی و اطالعـات ضـد علمی
درهمآمیختـه میشـوند و بـه عرصـه عمومـی عرضـه میشـوند ،ولـی فضـای مذکـور فرصتهایـی
هـم فراهـم کرده اسـت .فرصتـی نظیر آنچـه در یونان باسـتان و آگـورای آن فراهم بـود :فضای گفتگو
و پرسشـگری .پرسـش بنابرایـن این اسـت کـه در پی ایـن تحوالت چه دانشـگاهی در افق قـرار گرفته
اسـت و این دانشـگاه جدیـد ،چه تفاوتهایی با آکادمیای سـقراطی و دانشـگاه مـدرن دارند؟ به نظر
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میرسـد کـه از تاریخ دانشـگاه که همـواره هم نهـادی اجتماعی بوده اسـت و هم نهـادی تخصصی،
بتـوان درسهایـی بـرای دانشـگاهی کـه در راه اسـت و در راه بایـد باشـد ،برکشـید .پرسـشهایی کـه
امـروزه مطرح اسـت ،این اسـت :معنـای حقیقی آموختن و یاد دادن چیسـت؟ چه چیز نهاد دانشـگاه
را از سـایر نهادهـای آموزشـی مجـازی متمایـز میکنـد؟ تردیـدی وجـود نـدارد کـه در وضعیـت
پسـاکرونایی ،هر وضعیتی که باشـد ،بازگشـت به دانشـگاه به معنای پیشـاکرونایی آن محال اسـت و
چـون چنیـن اسـت ،پرداختن به دانشـگاه و آمـوزش مجـازی ،آنگونه که امـروزه جریان دارد ،مسـئله
فـردا و آینـده هـم هسـت .امروزه برخلاف دورههای پیشـین ،نـه آموزش در انحصار دانشـگاه اسـت
و نـه تولیـد معرفـت .نهادهـای موازی پرشـماری بـه وجـود آمدهاند که انحصـار دانشـگاه در آموزش
و تولیـد معرفـت را بـه چالـش کشـیدهاند .تـا آن حد که گاه دانشـگاهها مجبور شـدهاند اصـول دیرین
خـود را کنـار بگذارنـد و با این پدیدههـای نوظهور بـه رقابت بپردازنـد .در نتیجه امروزه دانشـگاهیان
نمیتواننـد خـود را تولیدکننـدگان انحصـاری معرفـت بدانند( ،میلـر )۱۵۵ :۲۰۱۶ ،بلکه شایسـتهتر
آن اسـت کـه خـود را دغدغهمندانـی بداننـد کـه در صدد یافتـن راهی برای خـروج بحرانهای ناشـی
از سـلطه تکنولـوژی بر فرهنگ هسـتند.
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امکان فهم فرهنگی دانشگاه آینده در پرتو هویت سیال جهانی
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فیلسوفان کالسیک قرن نوزده و نیمه نخست قرن بیستم بر اساس نگاهی که 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 .آنها از استقالل دانشگاه سخن گفته و حقیقت را دغدغه
دانشگاه اعالم داشتهاند؛ نهادی متولی حقیقت با خردی بزرگتر از هر خرد دیگر .برای آنها دولت و جامعه و بازار هم باید بر اساس اهداف
و برنامهها و منطق فعالیت ویژه خود با دانشگاه مرتبط شوند به این نحو که از دانش تولید شده راستین و پاکی که درون برجهای دانشگاهی
و پشت دیوارهای برافراشته آن ،که برای جلوگیری از مداخله نهادهای قدرت بیرونی سر به آسمان کشید ه شده ،استفاده کنند .بدین نحو که
ابتدا دانش راستین در دانشگاه کشف میشود و سپس نهادهای بیرونی باید از این دانش استفاده کنند .در اینجا بیش از همه با تمایزها سروکار
داریم؛ تمایز دانشگاه از غیردانشگاه ،تمایزی که بخش انکارناپذیر سوژه و تفکر مدرن است.
تفکر معطوف به کشف حقیقت ،بنیانهای تمایزگذاری مدرن
شاید قبل از دکارت ،بیکن بود که سعی کرد با تفکیک و دستهبندی موانع ِ
را بنا نهد .پس از او ،دکارت با عرضه روش چهار مرحلهای خود ،که برگرفته از چهار عمل اصلی ریاضیات است ،به تمایز رسیدن را شاخصه
تفکر معتبر بشری در زمانه جدید اعالم داشت .پس از او افراد بسیاری در این راه گام برداشتند؛ از مالبرانش و جان الک تا هیوم و بارکلی .با
ِ
اینهمه هیچکس به اندازه کانت نتوانست تصویر بزرگ و دقیقی از تمایزگذاری را بهمثابه راه و معیار تفکر انسان مدرن از انسان سنتی تبیین
کند .او نخست علم را از اخالق تفکیک کرد و هر دو را از مفاهیم متافیزیکی پیشین که چون طنابهایی پرواز را از آنها گرفته بود ،آزاد کرد.

ً
او با تبیین مبانی فلسفی علوم جدید خصوصا فیزیک نیوتنی ،فلسفه را از محصورات فیزیک بطلمیوسی
آزاد کرد تا انسان جدید ،جهان را به گونه دیگری ببیند و درک کند و بسازد .همین انسان برای زیستن در
دنیای مطلوب و اخالقی آینده میبایست از خرد خودآیینش استفاده کند و قاعدههای اخالقی و رفتاری و
حقوقی متعددی را در مشارکت با دیگران -اعم از دیگران ملی و جهانی -وضع کند تا بتواند ایده پیشرفت
را محقق کند .همین انسان از ساحتی دیگر ،انسانی است زیباشناس و ذیذوق .او عالوه بر زیباییهای
طبیعی و هنری آزاد ،از فرهنگ متعالی و شکوه انسانی و تمدن عقالنی جدید لذت میبرد و تعالی و
اسی خودوضع کرده ،حراست میکند و
واالیی را در همین زندگی محقق میکند .او از اصول دموکر ِ
غیربشری مغایر با عقل و امیال بشری بر اصول اخالقی جهانی و بینابشری
نمیگذارد اصول و ارزشهای
ِ
پیشی گیرد .او از دین عقالنیای که بشریت ذیل اصول پیشینی عقالنی خود بدان دست یافته  ،استفاده
میکند تا راه را بر افراطهای قشریون بیعقل و ضدعقل ببندد.
کانت پس از این تمایزگذاری ،گام واپسین یعنی تألیف این حوزهها را در دستور کار خود قرار میدهد
تا هر یک از این عرصهها همچون جزیرههایی بیارتباط جلوه نکنند؛ الگویی از تألیف که ابتدا در نقد
قوه حکم -برای برقراری ارتباط میان قوای ذهن و نقدهای سه گانه (ببینید ماحوزی -)1398 ،و سپس
در رساله نزاع دانشکدهها معرفی شده است .او در رساله نزاع دانشکدهها ،نخست بر اساس منطق تمایز،
دانشگاه را از غیر دانشگاه تفکیک کرده و سپس درون خود دانشگاه ،دانشکدههای برتر و مادون را از هم
تفکیک میکند تا کارویژههای هر کدام را به صورت دقیق مشخص کند .برای او هر یک از سه دانشکده
برتر چه از جهت تربیت فارغالتحصیالن متخصص و چه از جهت تبیین و تأمین خواستههای دولت و
کلیسا و جامعه ،به نظامهای قدرت سیاسی و دینی و اجتماعی بیرون از دانشگاه تعهد دارند .اما آنها
باید به خود علم و تحقیق هم تعهد داشته باشند .برای این کار ،کانت بر اساس منطق تألیف ،آنها را در
هویتی متفاوت -که تا پیش از این در دانشگاههای اروپا سابقه نداشت -متصور ساخته است .آنها باید
هویتی متشکل از رابطه دانشکدهها با یکدیگر را ذیل طرح تنها دانشکده آزاد یا همان دانشکده مادون یعنی
هویت ترکیبی ،چیزی است که نهاد دانشگاه را متمایز از سایر نهادهای
دانشکده فلسفه ،حاصل آورند .این ِ
سیاسی و دینی و اقتصادی و اجتماعی که هر کدام منطق فعالیتی ویژه دارند ،متصور میسازد .همان
الگویی که متفکران کالسیک دانشگاه در قرن نوزده و نیمه نخست قرن بیستم بدان اهتمامی تمام داشتند و
شمایل قدرتمندی از آن همچنان در دانشگاههای سراسر جهان ،حتی بعد از موج ایده دانشگاه آمریکایی
در دهههای پس از جنگ جهانی دوم -که بر مسئولیت اجتماعی دانشگاه و ارتباط دانشگاه و جامعه تأکید
دارد -دیده میشود.
در این الگوی دانشگاهی ،انسان سوژهای است خالق و آیندهنگر ،با آرزوهایی بزرگ است و دانشگاهی
که باید این آرزوها را ترسیم ،تبیین و در نهایت به کمک فناوریهای سخت و نرم ،محقق سازد .در همین
دو سده ،بسیاری از نهادهای اجتماعی معطوف به رفاه ،پیشرفت ،سالمت ،اقتدار و امنیت در سطح
جهانی و ملی شکل گرفته است؛ هرچند تنازع همین نهادها بسیاری از جنگهای بزرگ و کوچک را نیز
در همین بازه موجب شده است .تغییر چهره زمین در نتیجه رشد علوم و فناوریهای 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 ریشهکنی فقر و فساد و بیسوادی -با همه توفیقها و شکستهای
نسبی آن -از جمله دستاوردهایی است که سوبژکتیویسم جدید بدانها دست یافته و خود را از انسانهای
ً
پیشین متمایز ساخته است .اما آیا فهم و تغییر دنیای آینده نیز دقیقا بر همین سیاق و مدار انجام خواهد
شد یا آنکه آدمیان راه دیگری را متصور خواهند شد؟ برای پاسخ به این پرسش باید دید دنیای فنآوری
ً
خصوصا فنآوریهای ارتباطی آتی چگونه جامعه و انسانی را برخواهند ساخت .آیا انسان خردمند فعلی،

تغییر چهره زمین در نتیجه
رشد علوم و فناوریهای
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 ریشهکنی فقر
و فساد و بیسوادی -با همه
توفیقها و شکستهای نسبی
آن -از جمله دستاوردهایی
است که سوبژکتیویسم جدید
بدانها دست یافته و خود را
از انسانهای پیشین متمایز
ساخته است.
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ما از انسانی سخن میگوییم
که آگاهانه و ناآگاهانه در
شبکه روابط سایبری بیپایان
جهانی زندگی میکند؛ روابطی
که اصلیترین خصیصه آن
سیالیت و شبکهسازیهای
مستمر در تعامل میان دنیای
وب و دنیای عینیت فیزیکی
است .این انسان در متن
ارتباطی هوشمند
جامعه
ِ
درون شبکه زندگی میکند؛
جامعهای که متعلق به هیچ
سرزمینی در معنای مصطلح
شناخته شده با مرزهای
معین سیاسی نیست .این
جامعه بسیار متفاوت از
جامعههای توصیف شده در
جامعهشناسی است.
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با مختصات مدرن آن ،بقایی در آینده خواهد داشت یا خیر؟ آیا در دانشگاههای آینده ،دانشگاه همچنان
منطق فعالیت مستقلی خواهد داشت و میتواند هویت متمایزی برای خود تعریف کند؟آیا دانشگاههای
آینده ادامه دانشگاههای اجتماعی آمریکایی خواهند بود و همچنان شرکتهای اقتصادی و تجاری تعیین
کننده رشتهها و محتوا و جهت پژوهشها خواهد بود یا آنکه مسیر فعالیت و محتوای آموزشی و پژوهشی
و رفتاری دانشگاهها و دانشگاهیان متفاوت خواهد شد؟
نگارنده در چندین نوشتار منتشر شده در مجالت و مجموعه مقاالت ،سعی کرده زوایای انقالب
صنعتی چهارم و ارکان تشکیل دهنده آن یعنی هوش مصنوعی ،کالن دادهها ،تحلیلهای هوشمند
ً
دادهای و شبکههای ارتباطی قدرتمندی که در آینده نزدیک هرگونه رابط ه و اقتداری را خصوصا در عرصه
آموزش عالی تحت تأثیر قرار میدهند به بحث بگذارد و بر اساس نوع متفاوت محتوای آموزشی و
پژوهشی و کنش کنشگران دانشگاهی در دانشگاه و با بیرون دانشگاه -در سطح بینادانشگاهی و دانشگاه
و غیردانشگاه -تصویری مجمل از آنها به دست دهد (بهعنوان مثال رجوع کنید به ماحوزی1400 ،الف
و ماحوزی1400 ،ب و ماحوزی1399 ،الف و ماحوزی1399 ،ب) .آنچه در این نوشتار ،متفاوت از
نوشتارهای مورد اشاره مورد تأکید است ،سویه جدیدی از رابطه انسان با فنآوری هوشمند آتی است.
رابطهای که انسان را از هویت کالسیک پیشینی که همینک در آن سیر میکند خارج کرده و شمایل
ً
متفاوتی از این انسان را -متفاوت از انسان سوبژکتیو مدرن -برمینماید .به این معنا ،دراینجا ما صرفا از
تأثیر فنآوریهای هوشمند آتی در جریان انقالب صنعتی چهارم بر نهادهای آموزش عالی و سیستمهای
آموزشی و فنآوریهای سخت سخن نمیگوییم ،بلکه به موازات آن و بلکه بیش از آن ،از زمینه بسیار
گستردهای سخن میگوییم که انسان تحول یافته آتی نیز درون همان شبکه ،هویتی متفاوت یافته و به
گونهای دیگرگون فکر و عمل میکند .از این منظر است که درباره فهم فرهنگی دانشگاه در ایران آینده در
پرتو تحوالت تکنولوژیک آتی سخن خواهیم گفت.
برای عرضه چنین فهمی باید این را در نظر داشته باشیم که دانشگاههای آینده در نتیجه تحوالت
فنآورانه آتی -که نشانههای آن از همینک آشکار شده است -از کارکرد و ساختار دانشگاههای کالسیک
کانتی و آمریکایی فاصله میگیرند زیرا قوام دانشگاههای کالسیک فوقالذکر بر تمایزهای نهادیای چون
دولت و دیانت و اقتصاد و جامعه و دانشگاه مبتنی است ،حال آنکه چنین تمایزهایی در آینده نزدیک
موجودیتی نخواهند داشت .این موضوع بهطریق اولی در مورد انسان آتی هم صدق میکند .چنین انسانی
بیش از هر تصوری مصداق واقعی هویت چهلتکه فاقد سوژه مستقل است .باید توجه داشت که ما
هویت چهل تکه را نه در معنای کالسیک این واژه که مرحوم شایگان از آن یاد کرده است ،بلکه در معنایی
متفاوت که ناظر بر داشتن هویت در عین بیهویتی است ،مورد استفاده قرار دادهایم .ما از انسانی سخن
نمیگوییم که 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 که نیمیاش زفرغانه
ً
و نیمیاش زهندوستان ،و نیمیاش ز آب و گل و نیمیاش زجان و دل باشد .نه اساسا از چنین انسان
چهلتکهای سخن نمیگوییم هرچند این واقعیت تاریخی تمام انسانها بوده و هست ،هر قدر هم که بر
این اصرار شود که اصالتهای آریایی یا عربی یا مسلمان یا ژرمن و غیره واقعیت دارند.
ما از انسانی سخن میگوییم که آگاهانه و ناآگاهانه در شبکه روابط سایبری بیپایان جهانی زندگی
میکند؛ روابطی که اصلیترین خصیصه آن سیالیت و شبکهسازیهای مستمر در تعامل میان دنیای وب
ارتباطی هوشمند درون شبکه زندگی میکند؛
و دنیای عینیت فیزیکی است .این انسان در متن جامعه
ِ
جامعهای که متعلق به هیچ سرزمینی در معنای مصطلح شناخته شده با مرزهای معین سیاسی نیست .این
ً
جامعه بسیار متفاوت از جامعههای توصیف شده در جامعهشناسی است .اساسا در معنای شناخته شده
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و به رسمیت رسیده ،جامعه شبکهای آتی که هویتی فراسرزمینی و فرازمینی
دارد ،جامعه به حساب نمیآید .درون این جامعه ،انسان معانی مورد نیاز
ابزارها و مفاهیم و واژگان خود را در شبکه جهانی یا همان شبکه سیال معانی
به دست میآورد و لذا در هیچ معنای ّ
محصل ذیذاتی -در صورت وجود-
ِ
مستقر نمیشود و سکنا نمیگزیند .چنین انسانی ،سوژهای در مقابل دیگر
ً
سوژهها و یا سوژهای در مقابل ابژههای فراوان نیست .این انسان ،اساسا
سوژه -در معنای شناخته شده نیست تا به تنهایی و یا با مشورت دیگران
بیندیشد و تأمالت خود را در هیئت فنآوری عینیت بخشد.
سوژگی بهمثابه مفهوم و واقعیتی بحثانگیز در فلسفه و جامعهشناسی
ً
و روانشناسی ،ابتدائا مبتنیبر تفکیک کالسیک میان سوژه (ذهن) با دیگر
هستندهها اعم از دیگر سوژهها و یا ابژههای متعدد است .از سوی دیگر ،این
مفهوموواقعیتمفروضمقتضیشناختمتعلقشناساییتوسطذهن(سوژه)
است .این درحالی است که در دنیای آتی ،هر این دو فرض مردود است .باید
توجه داشت که انکار دو شرط فو ق به معنای همسویی جریان آتی با ردیههای
روانشناسی فرویدی و یا داروینیستی و مارکسیستی و یا حتی فوکویی از فقدان
سوژه آزاد و مختار نیست .سخن بر سر این نیست که سوژه در دنیای آتی فاقد
اختیار است و فعالیتهای عقلی و فکری آن تابع اقتضائات مغزی و مادی و
گفتمانی است .این رویکردها در نهایت وجود سوژه -در تمایز با ابژه -را به
رسمیت میشناسند و تنها درباره علل اندیشه و تفکر و اختیاری و یا عقالنی
نبودنآنسخنمیگویندورأیخودرادرمقابلعقلگرایانوایدهآلیستهاپیش
مینهند .سخن در اینجا بر انحالل سوژه در شبکه دادهها و معانی است؛ خواه
سوژه را مختار و معقول درنظر بگیریم و خواه آن را بیاراده و مادی.
به این معنا ،انسان در شبکه ارتباطی آینده ،واحدی مستقل از شبکهای
که در آن زندگی میکند و فکر و رفتار و روابط خود را در آن معنا میکند و
عرضه میدارد ،نیست .رابطه او با شبکه از سنخ رابطه سوژه (فرد) با جامعه
و یا ابژههای طبیعی نیست .او خود شبکه است .شبکه در اینجا هویتی
مستقل از انسانهای برسازنده آن و فنآوریها و دادههای هوشمند متکثر
و کالنی که سیاستگذاری و معناآفرینی میکنند و در سطح گستردهای در
سراسر کره زمین و حتی ماورای زمین روابط را به صورت دائمی و بیپایان
تغییر میدهند ،نیست .بهعبارت دیگر ،آدمیان درون شبکهای گردبادوار سیر
ً
میکنند؛ شبکهای که هیچ نقطه ثابت و کانون محوریای ندارد و دائما از
فضایی به فضای دیگر سیر میکند و در هیچ لحظهای از تأمل و تفکر ،بهمثابه
امری متمایز و محصل به چنگ نمیآید .در این شبکه گردبادوار ،انسانها و
نهادها و دولتها و بازارها و اندیشههای تاریخی و اسطورهای و علمی و دینی
و آیینی و فرهنگی و نظامی و قضایی و فنآوری و غیره در سطحی بینالمللی
ً
و جهانی دائما در بطن بیبطن یکدیگر نفوذ میکنند و بیآنکه الیه و پردهای
ِ
ِ
را از موج ورود خود بیتأثیر بگذارند ،زمینه را برای تولد هویتهای جدید
ً
فراهم میکنند؛ هویتهایی که مصداقا خود را در هیئت نهادهای جدید با
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در این شبکه گردبادوار،
انسانها و نهادها و دولتها و
بازارها و اندیشههای تاریخی
و اسطورهای و علمی و دینی
و آیینی و فرهنگی و نظامی و
قضایی و فنآوری و غیره در
سطحی بینالمللی و جهانی
ً
بطن یکدیگر
بطن بی ِ
دائما در ِ
نفوذ میکنند و بیآنکه الیه و
پردهای را از موج ورود خود
بیتأثیر بگذارند ،زمینه را
برای تولد هویتهای جدید
فراهم میکنند.
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کارویژههای جدید به نمایش میگذارند .در این نهادهای جدید ،انسان و ربات و دستگاههای هوشمند،
بهگونهای غیرقابل تمایز ایفای نقش میکنند .همکاری آنهابهگونهای است که نمیتوان فکر و عمل
حاصل آمده را منتسب به انسان و یا به ربات و دستگاههای هوشمند دانست.
ً
دانشگاههای آینده در چنین فضایی فعالیت خواهند کرد .آنها صرفا تولید کننده دانشها و
میزبان بیخانه کنشگران
فنآوریهای آتی و یا مصرفکننده صرف آن فنآوریها نخواهد بود .آنها
ِ
دانشگاهیای هستند که برخالف انتظار ،نمیتوانند همچون سوژههای کانتی و یا سوژه دیگرپذیر و
ارتباطی فعلی ،درون مرزهای دانشگاه عمل کنند و از فرهیختگی خاص خود سخن بگویند .برای کانت،
سوژه دانشگاهی باید بر اساس منطق ویژه دانشگاه و متمایز از منطق فعالیت دولت و نهاد دیانت و
نهادهای اجتماعی و در نگاهی موسعتر ،متمایز از منطق فعالیت نهادهای اقتصادی و نظامی عمل کند.
برای کانت منطق ویژه دانشگاه ،عمل بر اقتضای عقل جهت کشف حقیقتهای بیشتر و تعلیم آنها به
دانشجویان برای تغییرات بنیادین در سطح جامعه -در معنای عام شامل دولت و جامعه و کلیسا و غیره-
است .به این منظور ،دانشگاه باید سوژههای خردمند و نقاد و حرفهای در اختیار داشته باشد؛ سوژههایی
که درون مرزها و دیوارهای دانشگاه هیچ نظریه و بنیادی را از تیررس نقادیهای عقل محض خارج
نمیکنند و بیترس و هراس از مداخله نهادهای قدرت بیرونی به وظیفه اصلی خود که همانا کشف
حقیقت است ،اهتمام میورزند .بهعقیده کانت ،با اندکی حوصله و البته اطمینان ،سود این تتبعات و
نقادیها به تمامی نهادهای بیرون دانشگاه میرسد .هرچند این تمایز بنیادین دانشگاه از غیردانشگاه ،در
الگوی دانشگاه آمریکایی و با خلیدن شرکتهای 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 تأکید داشت.
این تأکید را میشود در نقدهایی که بر الگوی دانشگاه آمریکایی و زندگی شبهانگلی دانشگاه در نتیجه
بنگاهداری دانش ایراد شده است ،مشاهده کرد .این نقدها همچنان خواهان بازگشت به الگوی کانتی و
استقالل سوبژکتیو دانشگاه از غیردانشگاه است؛ تمنایی که در دانشگاههای آینده که درون شبکه گردبادوار
دادههای الکترونیکی فعالیت خواهند داشت ،سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد.
ً
با این توضیحات میتوان گفت اساسا عبارت «فهم فرهنگی دانشگاههای آینده» ،اگر همچنان در
چارچوب رایج فعلی مور د نظر بوده باشد ،عبارتی نادرست است زیرا در آینده پیش رو ،واژههایی چون
ِ
ایران و آلمان و آمریکا و دانشگاه و دولت و بازار و مرز و مکان و زمان و انسان و فنآوری و غیره ،بهمثابه
واژههایی با معانی متمایز و مرزبندیهای مفهومی مشخص ،که بتوان آنها را بهنحو متمایز موضوع
شناخت سوژه قرار داد و سوژه آنها را در طبقهبندیهای مشخصی قرار دهد و علوم و فنون را حسب آن
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طبقهبندیها معین سازد ،موجودیت و موضوعیت عینی و خارجی نخواهند داشت ،زیرا نه سوژه مستقلی
وجود دارد و نه ابژه مستقلی که بتوان این دو را چنین مقابل هم گذاشت و با روششناسی معینی -خواه
پدیدارشناسانه که با حیث التفاتی به بطن ابژهها نظر داشته باشد و خواه پوزیتیویستی و یا هرمنوتیکی
و یا رئالیستی و غیره -شناختی معتبر و نه حتی مطلق از آنها بهدست آورد .بنابراین ،این واژهها در
دنیای شبکهای و ارتباطی آینده ،بیش از همه بهمثابه اجزاء و هستندههای سیال در هویت ناپایدار و سیال
هوشمند آتی موضوعیت خواهند داشت.
به این معنا ،بجای فهم فرهنگی دانشگاههای آینده ایران باید از فهم فرهنگی دانشگاه در آینده جهان
سخن گفت؛ دانشگاهی که استناد و استقراری بر زمینی معین ندارد و نمیتواند پیشاپیش از هویت و
برنامه ثابت خود چیزی بگوید .این دانشگاه بیش از آنکه بر هویت متمایز خود تأکید داشته باشد ،باید
تعریف موقتی کند .برای
هویت سیال جهانی در دنیای هوشمند آتی را بشناسد و خود را درون آن هویت
ِ
این کار ما به شدت نیازمند دانش معطوف به شناسایی شبکههای ارتباطی دیجیتال و ارکان تشکیل دهنده
ِ
آنها در میانه مناسبات علم و فنآوری و اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اجتماع و جنبشهای هویتی و
محیطزیستی و غیره هستیم .ما نمیتوانیم چشمبسته و دستبسته حرکت کنیم .این سیل دیر یا زود ما را
با خود خواهد برد .دنیای ارتباطی هوشمند آتی ب ه زودی بر تمام جهان مسلط خواهد شد و با تسلط خود،
هرگونه تحلیل کالسیکی را منتفی خواهد کرد .نسل ماهوارههای فوق هوشمند آتی ،در ارتباطی به هم
پیوسته ،زمین را به ماورای زمین متصل خواهند کرد و الگوی ارتباطات کالسیک زمینی را منتفی ساخته
و الگویی فضایی از این ارتباطات را محقق خواهند ساخت .آنها به زودی از فضای بیرون از محیط
فضایی زمین برای طراحی شبکههای علمی و ارتباطی استفاده خواهند کرد و در همان فضای گسترده،
نهادها و انسانها و بازارها و هر آنچه آدمی با آن سروکار دارد را گرد هم میآورند تا گردبادی بسازند که سر
و ته آن همزمان روی زمین و در فضا است .در چنین گسترهای ،دانشگاههای آینده با کنشگرانی بیسوژه
و زیرساختهای هوشمند و متأثر از محیط پیرامون جهانی فعالیت خواهند کرد و دانشی که خود رنگ
و بوی شبکه دادهای دارد و مصرفکنندگانی که همزمان خود الهامبخش این شبکه و توسعهدهنده آن
هستند .برای این وضعیت ،باید فلسفه دانشگاه دیگری نگاشت و دیگرگونه شکلی از تولید و توسعه علمی
و فنآوری و استقالل و ارتباط و حقیقتپژوهشی و مسئولیت اجتماعی و غیره را عرضه داشت.
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ضرورت تحول فرهنگ دانشگاهی در فضای دیجیتال
سیدعلیاکبر صفوی ▪
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز و رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران ▪
▪ safavi@shirazu.ac.ir

مقدمه
بدون شک تحوالت ناشی از فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطی ،و بویژه روندهای شتابناک دیجیتال در سالهای اخیر ،ابعاد مختلف
علمی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و صنعتی جهان را تغییر داده است؛ بهگونهای که سرعت این تغییرات و ماهیت آنها با هیچیک از
اتفاقات مشابه گذشته قابل مقایسه نیست .از اینرو ،بر آگاهان هر جامعهای چه در جایگاه فردی و چه مدیریتی بایسته است که همواره
برای مواجه خردمندانه با این تغییرات مهیا و مترصد فرصتهای گرانبهای آن باشند و هوشیار به اینکه ،افراد و جوامع مستعضعف -فکری-
فرهنگی و مدیریتی  -برنامهای -روز به روز از قافله توسعه و تعالی جهان عقبتر خواهند ماند .پس باید دانست که این تحوالت در کنار
چالشها ،فرصتهای جدیدی نیز برای مردم جهان ایجاد مینماید .باز به این علت است که تمامی بخشهای جامعه باید بههنگام و به
قدر الزم در صدد درک این واقعیتها برآیند و تمهیدات الزم برای استفاده از فرصتها و رویارویی با چالشهای آن فراهم کنند .با درک
چنین واقعیت آشکاری بایسته مینماید که دانشگاهها و دانشگاهیان به مثابه آگاهترین قشر جامعه ،جهتگیرهای تحقیقاتی و آموزشی و
مدیریتی خود را متناسب با این تحوالت و نیازهای آن سیاستگذاری و شکلدهند .در این باره ،بر دانشگاه فرض است با دو نگاه موازی،
ف رویکردهای سیاستی و مدیریتی و انتظام آهنگ و روند اقدامات اقدام و اهتمام کند :اول ،نگاه به درون دانشگا ه و
ی و بازتعری 
به بازنگر 
تعامالت ملی و بینالمللی آن و دوم ،نگاه به بیرون دانشگاه و مسئولیت خدمت-رسانی به جوامع محلی ،ملی و بینالمللی .در این نوشتار
ش روی نظام دانشگاهی کشور ،موضوع تدوین سیاستها و رویکردهای فرهنگی را از
ضمن اشاره به ابعادی از واقعیتها و نیازهای پی 
جنبههای مرتبط آن بحث و بررسی مینماییم.

سیری در تحوالت تاریخی عصر دیجیتال
با نگاهی کوتاه و بسا ساده به آثار فناوریهای اطالعات و ارتباطات در چند دهه گذشته تاکنون،
میتوان به برخی اثرات اجتماعی و فرهنگی تحوالت دیجیتال پی برد .از جمله اینها کافیاست تنها
به روند دگرگونی سرگرمیها و بازیهای کودکان در چند دهه کنونی توجه کنیم ،که چگونه در مقایسه
با نوع بازیها و سرگرمیهای نسل ما در  40تا  50سال پیش ،با چه تغییرات و تنوع و نوآوریهای
شگفتانگیزی روبرو شده است .گستره جغرافیایی شیوع این تغییرات چنان است که نشانههای آن
حتی در محدودههای محلی ،در همسایگی منزل ،در شهر ،در کشور و در فضای بینالمللی بخوبی
قابل مشاهده است .در این باره ،تنها کافی است مدت و ساعات فعالیت جوانان و نوجوانان با این
سرگرمیهای دیجیتال و حضور در شبکههای اینترنتی و نوع دسترسی آنان به اطالعات و یا شیوه یادگیری
آنها از یکدیگر را بنگرید تا از همینجا شکلگیری نسل دیجیتال را مشاهدهکنید :نسلی که عمده وقت
آن در فضای مجازی میگذرد؛ نسلی که نزدیکترین یار و راهنمای خود را فضای مجازی میداند؛
نسلی که به اینترنت و مطالب آن نسبت به یاران و همراهان حضوری در فضای فیزیکی بیشتر اعتماد
میکند؛ نسلی که عمده سواالت خود را از فضای مجازی میپرسد و عمده راهکارهای مورد نیاز خود
را هم در همین فضای مجازی دنبال میکند .حال این را با میزان تبحر و فعالیت و شناخت و دیدگاههای
اغلب مدیران و سیاست-گذاران کشور و سازمانهای کلیدی مقایسه کنید .برای درک بهتر پیشبینیها
و مفاهیم مرتبط با «بومیها» و «مهاجرین» عصر دیجیتال به مقاله مارک پرینسکی ()Prensky, 2001
مراجعه شود و نیز بد نیست که برای درک بهتر برخی ابعاد اجتماعی و اقتصادی و تولید در فضای
انقالب چهارم صنعتی همچنین به ( )Scalabre, 2016مراجعه شود .اکنون برای درک بهتر شرایط
موجود و روند تحوالت پیشرو ،مناسب است که نگاهی به ترسیمهای شکل  1بیندازیم :در این شکل
ارتباط شبکهای بین فضای موجود اینترنت ،فضای اینترنت اشیاء ،فضای اینترنت خدمات ،همراه با
مولفههایی چون شبکههای اجتماعی ،شبکههای کسب و کار ،کارخانههای هوشمند ،ساختمانهای
هوشمند ،شبکههای انرژی هوشمند و غیره ،همه بر محور بستر سیستمهای فیزیکی –سایبری (ترکیبی
از اجزای موجود در فضاهای فیزیکی واقعی ،نرمافزارها و دوقلوهای دیجیتال و شبکهها) به تصویر
کشیده شده است .در ضرورت توجه به جزئیات این تصویر همچنین مناسب است که جدای از توجه
به پیچیدگی هر یک از این شبکهها و مولفهها ،در پیچیدگی ترکیبی حاصل از آنها نیز اندکی تامل شود:

تنها کافی است مدت و
ساعات فعالیت جوانان و
نوجوانان با این سرگرمیهای
دیجیتال و حضور در
شبکههای اینترنتی و نوع
دسترسی آنان به اطالعات
و یا شیوه یادگیری آنها
از یکدیگر را بنگرید تا از
همینجا شکلگیری نسل
دیجیتال را مشاهدهکنید.

شکل  :1ارتباط شبکهای بین فضای جدید انواع اینترنت و سایر مولفه های آن
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بحران کووید  19در
ایران و جهان تقریبا همه
دانشگاههای 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 ظرفیتهای
آموزش و یادگیری
الکترونیکی رشد خوبی
داشته باشد ،بنحوی که در
نظرسنجیهای همان نیمسال
اول تحصیلی بیش از نیمی از
اساتید و دانشجویان از ادامه
بهرهبردن از این ابزارها و
رویکردها به-عنوان بخشی
از ظرفیتهای آموزشی و
یادگیری در دوران پساکرونا
ابراز رضایت میکنند.
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در نگاهی دقیقتر به این تحوالت و جدیت توجه به بحث انقالب چهارم صنعتی -که چندین
سال است شروع و با سرعت در حال گسترش است -و اهمیت برخی ویژگیهای مهم سیستمها و
دستگاهها در این تحوالت ،موارد زیر را نیز باید در نظر گرفت:
ـ قابلیت همکاری :توانایی دستگاهها ،ابزارها ،سنسورها و افراد برای برقراری اتصال و ارتباطات با
یکدیگر از طریق اینترنت اشیاء ( )IoTیا اینترنت افراد ()IoP؛
ـ شفافیت اطالعات :توانایی سیستمهای اطالعاتی برای ایجاد یک کپی مجازی از دنیای فیزیکی
با غنی-سازی مد ل سیستمهای دیجیتالی با دادههای سنسورها از طریق تجمیع دادههای خام سنسورها
برای تبدیل به اطالعات با ارزش باالتر؛
ـ کمکهای فنی :اول ،توانایی سیستمهای یاریرسان برای حمایت از انسانها توسط تجمیع و
تجسم اطالعات به صورت قابل فهم برای تصمیمگیری آگاهانه و حل مشکالت فوری در کوتاه مدت.
دوم ،توانایی سیستمهای فیزیکی سایبری برای حمایت از انسانها از طریق انجام طیف وسیعی از
وظایفی که برای همکاران انسانی آنها ناخوشایند ،خسته کننده و یا ناامن باشد؛
ـ تصمیمات نامتمرکز :توانایی سیستمهای فیزیکی سایبری برای تصمیمگیری متکی ب ه خود و تا
سرحد امکان انجام وظایف بصورت خودکار -و در نتیجه ،کاهش بارهای مدیریتی -و البته در موارد
استثناء ناشی از تداخلها یا اهداف متضاد ،ارجاع وظایف به سطح باالتر تصمیمگیری.
و در کنار این موارد ،ورود مفاهیم و اصطالحات جدیدی چون ماشینهای اجتماعی (Social
 ،)Machinesمحصوالت هوشمند ( ،)Smart Productsتولید مجازی ( )Virtual Productionو
خدمات هوشمند ( )Smart servicesهم جالب توجه است .بدون شک همه اینها با تغییر مدلهای
کسب و کار ،مهارتهای جدید ضروری ،آموزشهای متفاوت ،قوانین جدید و بسیاری ابعاد دیگر
همراه خواهند بود .ابعاد و مفاهیم مرتبط با شهرهای هوشمند و شهروندان دیجیتال و ویژگیهای آنها
نیز در همین راستا قابل بررسی است .با مرور کوتاهی بر ابعاد مباحث فوقالذکر ،اکنون بهتر میتوان به
جنبههای مباحث دانشگاهی و فرهنگ دانشگاهی متاثر از این تحوالت پرداخت.
تحوالت در فرهنگ و ماهیت دانشگاههای جهان
بنا به آنچه گفته شد بر دانشگاهها الزم است که با دو نگاه موازی به برون و درون خود روند و آهنگ
تحوالت را تا سر حد امکان مدیریت کنند .در رویکرد نگاه به برون ،دانشگاههایی بقا خواهند یافت که
با درک تحوالت پیشگفته برنامههای خدمترسانی و نقشآفرینی خود را متحول نمایند .در عین حال،
در نگاه به درون -با توجه به نوع و سرعت تحوالت و ضرورت نگاه به آینده  -خروجیهای دانشگاهها
باید از ویژگیها و مهارتهایی به شرح زیر برخوردار باشد:
 مدیریت دانش تفکر انتقادی  /حل مسئله (خالقیت) مهارتهای ارتباطی کار تیمی و انعطافپذیری مهارتهای دیجیتال یادگیری مستقل و مادام العمر اخالق و مسئولیت توان فعالیتهای بین رشتهای و چند فرهنگیبدیهی است که این ویژگیها جز در سایه تحوالت درونی دانشگاهها حاصل نمیشود .از اینرو،
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در نگاه به درون دانشگاهها ،نیاز به تحول تقریبا در همه ابعاد ابزاری ،محتوایی ،مدیریتی ،نیروی انسانی
و فرهنگ تعاملی با نگاه محلی ،ملی و بینالمللی وجود دارد .چنین ابعادی در کتاب " آسیبپذیر از
ربات :آموزش عالی در عصر  " AIبه قلم یوسف عون ،رئیس دانشگاه نورث وسترن آمریکا هم بخوبی
بیان شده است (عون .)1398 ،آنجا که وی تأکید میکند که برای باقی ماندن در جهان نوین مبتنی بر
هوش مصنوعی و تحوالت دیجیتال ،آموزش عالی نیازمند بازنگری قابل توجه در اهداف ،زیستبوم،
فرآیندهای یاددهی-یادگیری و نظام حکمرانی است .در این اشاره ( )Jyoti, Ritu & Sutherland, 2020نیز
به ویژگیهای مؤسسات آموزشی عالی آینده اشاره میشود و گذار از آموزش مبتنی بر صرف انتقال دانش
به سوی گسترش تواناییهای ذهنی باالتر از قبیل نگرش انتقادی ،روحیه ابتکار و خالقیت و روشهای
مبتنی بر همکاری تأکید میگردد .در این مقاله همچنین بر سه گونه سواد در آموزش نوین؛ مشتمل بر سواد
دادهای ،سواد فناورانه ،و سواد مرتبط با تفکر سیستمی نقادانه و کارآفرینانه تأکید میگردد .گفتنی است که
بسیاری از ابعاد فوق همراه با ضرورتهای همکاری بین کشورها ،در اسناد تحوالت مرتبط با آموزشهای
مختلف از جمله برای اتحادیه اروپا ( )AI HLEG, 2019بوضوح آمده است.
نگارنده این نوشتار نیز در مقالهای (صفوی ،سلیمی ،و رئیسی )1398 ،که به تحلیل و پیشبینی
تحوالت پیش روی آموزش عالی از دیدگاه تعدادی از دانشگاههای برتر جهان پرداخته است ،به موارد
مهمی از تحوالت پیش روی آموزش عالی اشاره کرده است و راهها و روشهای رویارویی و پاسخگویی
به آنها را با تأکید بر آموزش و یادگیری الکترونیکی (صفوی )1388 ،ارائه نموده است .در این باره،
جدول شماره  1نیز ابعاد این تحوالت را بیان مینماید .اکنون با توجه به نیازهای تحولی و سیاستها
و پیش بینیهای مطرح در جهان ،نگاهی به رویکردهای سیاستی و مدیریتی و فرهنگ حاکم بر
دانشگاههای کشور میاندازیم.
ضرورت تغییرات در رویکردهای فرهنگی در دانشگاه های ایران
اگر به رویکردها و مدلهای آموزشی در جهان و تغییرات آنها در یکصد سال گذشته توجه کنیم و
با تحوالت فناوری مقایسه کنیم ،نوعی لختی و محافظهکاری در برابر تغییر و تحول در ساختارهای
آموزش عالی در جهان مشاهده میشود .این رفتارها در ایران حتی به شکلی غیر قابل دفاعتر جریان
داشته است .مثال ساده این مسئله نوع نگاه به آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران در طول دو دهه
گذشته است .رشد بسیار محدود این رویکردهای آموزشی ( به نسبت جمعیت دانشگاه های کشور)
علیرغم تأکید بر تقویت آن در برنامههای پنج ساله ،ناشی از ضعف دانش و درک پایین بسیاری از
مدیران ستادی و دانشگاهها و عدم پذیرش مطلوب (عمدتا بدلیل عدم شناخت و مقابله با تغییرات
نوآورانه) در بین بسیاری از اساتید دانشگاهها بوده است .بحران کووید  19در ایران و جهان تقریبا
همه دانشگاههای 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 ظرفیتهای آموزش و یادگیری الکترونیکی رشد خوبی داشته باشد ،بنحوی که در
نظرسنجیهای همان نیمسال اول تحصیلی بیش از نیمی از اساتید و دانشجویان از ادامه بهرهبردن از
این ابزارها و رویکردها به-عنوان بخشی از ظرفیتهای آموزشی و یادگیری در دوران پساکرونا ابراز
رضایت میکنند .شورای گسترش آموزش عالی هم در اسفند  1399نظامنامه جدید آموزش و یادگیری
الکترونیکی را مصوب نمود که طی آن به دانشگاهها اجازه داد در دوران پساکرونا در صورت تمایل
تا  50درصد از آموزشهای خود را در چنین بسترهایی ارائه کنند .از جمله بندهای مهم دیگر این
نظامنامه جدید ،امکان جذب دانشجوی خارجی بصورت کامال الکترونیکی و از راه دور میباشد .برای

به دلیل نگاههای محدود و
ناقص به فضای مجازی و
دنیای تعامالت بینالمللی،
فاصله علمی و اجتماعی
جامعه ایرانی و جامعه
دانشگاهی آن با همتایان خود
در سایر کشورها ،بسیار عمیق
و نگران کننده میشود .شاید
نمونه ساده مشابه برای درک
این پدیده ،مقایسه فرهنگ
محلهها و منازل مسکونی
سنتی با فرهنگ مدرن
آپارتمان نشینی آنهم در
برجهای بزرگ باشد.
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کسب اطالعات بیشتر در این باره میتوان به وب سایت کارگروه آموزش عالی الکترونیکی وزارت عتف
( ) https://elearning.msrt.irمراجعه نمود.
جدول  :1دیدگاه تعدادی از دانشگاه های برتر جهان در باره تحوالت پیش روی آموزش عالی در سطح جهانی
ردیف

علیرغم تحوالت و
پیشرفتهای ارزشمندی
که در آموزش عالی جهان
رخ داده است ،هنوز بیشتر
مدیران و اساتید دانشگاههای
ایران از آشنایی کافی
نسبت به ابعاد ،رویکردها و
ظرفیتهای کامل آموزش
و یادگیری الکترونیکی
بیبهرهاند و گویی به همین
دلیل هم مخالفتها و نقدهای
پراکندهای در مورد آموزش و
یادگیری الکترونیکی به میان
آمده و بر لزوم بازگشت هر چه
سریعتر -علیرغم ریسکهای
خطرناک آن -به آموزشهای
معمول حضوری دانشگاهها
تأکید شده است.
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دانشگاه

دیدگاه نسبت به تحوالت پیش روی آموزش عالی در سطح جهانی

1

استنفورد،دوک پنسیلوانیا

تخصصی شدن علوم

2

پنسیلوانیا

نیاز به انعطافپذیری در حوزه دانش و آموزش

3

میشیگان پنسیلوانیا  ،دوک

افزایش سرمایهگذاری در حوزه آموزش و تسهیل دسترسی به آن

4

پنسیلوانیا

گسترش یادگیری برای فراگیران دارای پتانسیل

5

میشیگان

روند بینالمللی شدن سیستمهای دانش

6

جانز هاپکینز میشیگان

نیاز به حضور در عرصههای جهانی پاسخگویی برای کسب مزیت رقابتی پایدار

7

جانز هاپکینز

ضرورت وجود یادگیری مادامالعمر

8

جانز هاپکینز

انبوه منابع ناشناخته دانش

9

جانز هاپکینز

افزایش محدودیت زمانی و مکانی

10

استنفورد

ظهور رویکرد چندفرهنگی

11

میشیگان

افزایش چالشها در حرفهها و مشاغل

12

میشیگان

افزایش رقابت در عرصه علم و فناوری

13

میشیگان استنفورد

پیچیدگی روزافزون جامعه جهانی و چالشهای آن

14

میشیگان

کمرنگ شدن مرزهای دانش

15

میشیگان

افزایش فرصتهای حرفهای در ارتباطات فرامرزی

الزم است متوجه باشیم که علیرغم تحوالت و پیشرفتهای ارزشمندی که در آموزش عالی جهان
رخ داده است ،هنوز بیشتر مدیران و اساتید دانشگاههای ایران از آشنایی کافی نسبت به ابعاد ،رویکردها
و ظرفیتهای کامل آموزش و یادگیری الکترونیکی بی بهرهاند و گویی به همین دلیل هم مخالفتها و
نقدهای پراکندهای در مورد آموزش و یادگیری الکترونیکی به میان آمده و بر لزوم بازگشت هر چه سریعتر-
علیرغم ریسکهای خطرناک آن -به آموزشهای معمول حضوری دانشگاهها تأکید شده است .در واقع
باید گفت آنچه هماکنون پس از یک سال و نیم در دانشگاههای ما در حال اجر است اغلب بیشتر شبیه
تدریس از راه دور است و نه رویکرد آموزش و یادگیری الکترونیکی کامل .با این مقدمه باید دید برای
اجرای تحوالت ضروری در ابعاد فعالیتهای دانشگاهی و رویکردهای استادان و محتواهای آموزشی ،چه
چالشها و راهکارهایی میتوان پیشنهاد کرد .نویسنده این مقاله با تکیه بر دو دهه تحقیقات و تجارب علمی
و مدیریتی خود در سطح ملی و بینالمللی در حوزه آموزش و یادگیریالکترونیکی و سالها عضویت و
مدیریت در انجمن یادگیری ایران ( )http://elearningassociation.irو چندین سال مدیریت کارگروه
آموزش عالی الکترونیکی وزارت عتف ،نظرات زیر را مطرح مینماید:
 .1فرهنگ مدیریتی دانشگاهی ،نوع انتخاب مدیران دانشگاهی توسط ستاد وزارت و نیز درون
دانشگاهها به-شدت با ماهیت ضرورتهای تحولی گفته شده در تناقض است و در این باره نیازمند
درک بهتر موضوع و اقدامات قانونی و فرهنگی هستیم .در اینجا تأکید میشود که اگر چه ممکن است
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که حدود نیمی از مشکل موجود بعلت مقررات و ساختار مدیریتی کشور باشد ،اما نیمی دیگر از آن
یحتمل در اختیار مدیران ارشد کشور و دانشگاهها است که البته بنحو غالب جدیتی برای حل و فصل
آن دیده نمی شود و البته که این خود یک مشکل فرهنگی در فضای مدیریتی و دانشگاهی کشور است؛
 .2فرهنگ آموزش و دانشجوپروری سنتی ،اغلب استادان دانشگاهها به هر دلیل(عدم تناسب
مسئولیتها با ابعاد معیشتی ،ضعف مقررات ارتقای علمی و  )...با رویکرد آموزش سنتی راحتتر
هستند و برای طی این مسیر تحولی ،که قطعا نیازمند تالش و زحمت بیشتر و بازنگری در محتواها و
روشها و رویکردهای سنتی کنونی است ،تالش کافی نمینمایند و از سویی اولویت چندانی برای به
رسمیت شناختن حقوق عمده دانشجویان و اهمیت و ضرورت تحول در محتواها و روشهای تربیتی
و آموزشی آنها به منظور کسب مهارتهای مورد نیاز آینده قائل نمیشوند؛
 .3فرهنگ مدیران سازمانهای بیرون دانشگاه ،بسیاری از مدیران سازمانهای خارج از دانشگاه
در شناخت ظرفیتهای فناورانه و نوآورانه این رویکردهای آموزشی دچار ضعف بسیار هستند و به این
دلیل در مسیر بهرسمیتشناختن این نوع روشهای آموزشی و بکارگیری دانشآموختگان حاصل از این
رویکردها ،علیرغم وجود برخی قوانین حمایتی ،مشکل تراشی مینمایند؛
 .4فرهنگ کار تیمی و همکاریهای بینسازمانی ملی و بینالمللی و چند فرهنگی ،بنا به هر
دلیلی ،مجموعه مدیران و اساتید دانشگاهی در انجام فعالیتها و همکاریهای تیمی و بین سازمانی
در سطح ملی و بین-المللی و یا چند فرهنگی دچار ضعف جدی است .یک نمونه ساده از این
مسئله عمومی ،عدم موفقیت بسیار از حرکتهای جمعی برای به اشتراکگذاری محتواهای درسی
دانشگاههای مختلف کشور است .نمونه دیگر ،آمار بسیار کم همکاریهای علمی بین اساتید
دانشگاههای مختلف در راستای پروژه های ملی و بینالمللی در مقایسه و نسبت با آمارهای دانشگاهی
و وجود ظرفیتهای موجود است .البته همه اینها را باید با توجه به واقعیتهای ناشی از محدودیتها
و تحریمهای بینالمللی در نظر گرفت .اگرچه در چنین شرایطی نمونههای موفق متعددی نیز یافت
میشوند ،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 فرهنگسازی
نوین از جمله ضروریات است .پس باید همگان باور کنند که:
 دانشجویان نسل حاضر و نسل آتی برخاستههای نسل دیجیتال هستند و تمهید بازارهای فناورانهو ایجاد دسترسی و تسهیل عملکردهای مبتنی بر فضای دیجیتال برای آنها یک ضرورت حتمی
محسوب میگردد؛
 میزان الکترونیکی بودن خدمات و فرآیندهای اداری موجود کشور چه از نظر نسل حاضر وچه از نظر ابعاد اقتصادی و بهرهوری ،رضایت بخش نیست .در حالی که در بسیار از نقاط جهان این
موضوعات سالها قبل مهیا و هوشمندسازی آنها نیز به میزان متناسبی تحقق یافته است ،در کشور ما
دیجیتالی شدن دادهها و اسناد و مکانیزه شدن فرآیندها هنوز در سطح چندان باالیی نیست؛
 امروزه تعامالت بینالمللی از ضرورتهای دنیای دانشمحور است و بخش بزرگی از اینتعامالت بر بستر فضای مجازی و دنیای دیجیتال انجام میشود که فرهنگ و قوانین خاص خود را دارد.
این در حالی است که به دلیل نگاههای محدود و ناقص به فضای مجازی و دنیای تعامالت بینالمللی،
فاصله علمی و اجتماعی جامعه ایرانی و جامعه دانشگاهی آن با همتایان خود در سایر کشورها ،بسیار
عمیق و نگران کننده میشود .شاید نمونه ساده مشابه برای درک این پدیده ،مقایسه فرهنگ محلهها و
منازل مسکونی سنتی با فرهنگ مدرن آپارتمان نشینی آنهم در برجهای بزرگ باشد.

نوع انتخاب مدیران
دانشگاهی توسط ستاد
وزارت و نیز درون
دانشگاهها بهشدت با ماهیت
ضرورتهای تحولی گفته
شده در تناقض است و در این
باره نیازمند درک بهتر موضوع
و اقدامات قانونی و فرهنگی
هستیم.
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امروزه تعامالت بینالمللی
از ضرورتهای دنیای
دانشمحور است و بخش
بزرگی از این تعامالت بر
بستر فضای مجازی و دنیای
دیجیتال انجام میشود که
فرهنگ و قوانین خاص خود
را دارد .این در حالی است
که به دلیل نگاههای محدود
و ناقص به فضای مجازی و
دنیای تعامالت بینالمللی،
فاصله علمی و اجتماعی
جامعه ایرانی و جامعه
دانشگاهی آن با همتایان خود
در سایر کشورها ،بسیار عمیق
و نگران کننده میشود.

نتیجهگیری
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 رویکردها و مدلهای عملکرد دانشگاهی ،به ابعاد
مدیریتی و فرهنگی متناسب با تحوالت دیجیتال اشاره شد .در عینحال ،در این راستا ضروری
مینماید که همگان برای یافتن پاسخ مناسب به سواالت زیر در سازمانها و مدیریتهای کالن کشور
و بهویژه فضاهای دانشگاهی اهتمام و تالش بیشتر نمایند:
 نیازهای آینده نظام ملی و دانشگاهی کشور کداماند و دارای چه ابعادی هستند؟ی علمی و فنی و مهارتی و شخصیتی برخوردار باشند؟
 مدیران آینده باید از چه دانش و توانمند  نظام دانشگاهی نیازمند چه روشهای نوین آموزشی و تربیتی است؟ زیر ساختهای اجرایی (فنی -سازمانی) نظام دانشگاهی چگونه باید باشد؟ جهتگیری سیاستها و محتوای برنامهها چگونه باید باشد؟ اهداف و انتظارات نظام دانشگاهی کجا تعریف و تعیین شدهاند؟ سیاستها و برنامهها توسط چه کسانی و چگونه باید اجرا شوند؟ تحوالت فرهنگی ضروری در مدیران و اساتید دانشگاهی چگونه باید حاصل شود؟منابع
صفـوی ،سـید علیاکبر؛ سـلیمی ،قاسـم؛ رئیسـی ،اللـه (" .)1396جایـگاه یادگیـری الکترونیکـی در دانشـکاه های
برتـر دنیـا و آینـده تحـوالت آن در آموزش عالی ایـران" ،در :دوازدهمیـن کنفرانس یادگیـری و یاددهی الکترونیکی
ایران -دانشـگاه تهران( اسـفند ).
صفوی ،سیدعلیاکبر ( .)1388آموزش الکترونیکی :از ایده تا عمل .تهران :انتشارات پژوهشگران نشر دانشگاهی.
عـون ،یوسـف ( " .)1398آسـیبپذیر از ربـات :آمـوزش عالی در عصـر  ،"AIترجمه پرویز جبـه دار ،انجمن آموزش
مهندسی ایران.
AI HLEG (2019). Policy and investment recommendations for trustworthy Artificial Intelligence.
European Commission. Brussels. Available at: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.
cfm?doc_id=60343
Jyoti, Ritu & Sutherland (2020).Future-Ready institutions: Assessing U.S. higher education sector’s
and AI adoption and capabilities. Available at:
_https://edudownloads.azureedge.net/msdownloads/FutureReadyBusiness_HigherEducation_AI_US
Design_final_2.pdf
Olivier Scalabre, "The next manufacturing revolution" TED Talk, 2016.
Prensky, Marc,)2001) "Digital Natives, Digital Immigrants", On the Horizon, Vol. 9 Issue: 5, pp.1-6,
https://doi.org/10.1108/10748120110424816

60

دانشگاه امروز  ...سال پنجم  ...شماره اول و دوم  ...پیاپی 7و ... 8سال 1400

زیست جهان مجازی ،کرونا و برساخت هویت بینالمللی در
فضایمناسباتدانشگاهی
غالمرضا کریمی ▪

دانشیار گروه آموزشی روابط بینالملل و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی ▪
▪ ghkarimi@khu.ac.ir

مقدمه
پاندمی کرونا و تبعات گسترده سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و آموزشی آن ضمن آنکه سرعت شکلدهی به آینده را تسریع کرد
( ،)Galloway,2020نشان داد که فرامرزی شدن بحرانهای بهداشتی آن را در کانون مسائل و موضوعات راهبردی و امنیتی جهان قرار
داده است و کشورها به صورت جداگانه توان غلبه بر تبعات این بحرانها را ندارند .در پاندمی کرونا نه تنها سالمت و امنیت تک تک
افراد و جوامع ،بلکه امنیت دولتها و حتی امنیت بینالمللی هم تحت تأثیر قرار گرفت .در واقع ،همانطور که پس از جنگ جهانی دوم،
در واکنش به تحوالت و مسائل آن مقطع زمانی ،صدها نهاد و سازمان بینالمللی دولتی و غیر دولتی جدید با کارکردهای متنوع تاسیس
گردید ،در شرایط شیوع کرونا نیز متناسب با ضرورتهای زیستبوم فضای مجازی ،نقش و کارکرد روندها ،بازیگران و سازمانهای
بینالمللی دولتی و غیردولتی جهان متحول شد و بنحو فزایندهای در مواجهه با استلزامات و نیازهای موجود ،نقش آفرینی کردند.
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 انسا ن 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 وسیعتر ،آزادتر و بینالمللیتر شده است و به همین نسبت محدودیتهای فیزیکی
پیشین ،کمرنگتر و کمنقشتر گشتهاند.
به ه م پیوستگی دنیا به موازات گسترش روند تکاملی فضای مجازی و در نتیحه رسوخ پذیری مرزهای سرزمینی و تزلزل حاکمیت
مطلق دولتها ،موجب شده است که هر فرد بتواند در فضای وب با حداقل امکانات به هر نقطهای از جهان متصل شود و این خود
امکان ظهور و برجسته شدن سطوح و ابعاد هویتی متفاوت و غیرسرزمینی را فراهم نموده است .نقش  90درصدی بخش خصوصی
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در شکلگیری فضای مناسبات مجازی ،با به دنبال آوردن روند "قدرتمند شدن فرد" ،به شکلگیری
روندهای جدید ،روایتهای مشترک ،ایدئولوژیها و وفاداریهایی میانجامد که ضرورتا توسط
دولتها مدیریت و کنترل نمیشود .در این روند تحولی است که فضای مجازی بر بینالمللی شدن
هویتها تأثیر میگذارد .واکاوی تأثیر فضای مجازی بر ظهور هویتهای فردی ،گروهی و ملی
نشان میدهد که بر مبنای اصول و ارزشهای جدید جهانی و بینالمللیشدن یادگیریها ،هویتها
به سمت فراملی شدن و شکل دادن شهروندی جهانی به پیش میروند.
سوال اصلی مقاله این است که چگونه زیست جهان مجازی ،در شرایط کرونایی بر برساخت
هویت بینالمللی در فضای مناسبات دانشگاهی تأثیر میگذارد؟ فرضیهای که در این باره میتوان
مطرح کرد آن است که «فضای مجازی عرصهای برای نمایش انگارهها و ارزشهایی فراملی است که
با افزایش تعامالت و ارتباطات ،و خلق ارزشهای جدید ،به بینالمللی شدن هویت افراد و نخبگان
دانشگاهی در سطح جهانی میانجامد ».البته این هویت جدید لزومأ یک هویت سازمانیافته و
مسنجم نیست و بلکه میتواند به سرگشتگی هویتی(توانا و هاشمی اصل )23 :1394،نیز بینجامد،
با اینحال ،دیگر به مانند گذشته ما شاهد آن هویت ملی متشکل از تمامی افراد یک جامعه،
تحت یک نظام سیاسی منسجم و یکپارچه نیستیم .چارچوب نظری این مقاله از نظریه بازنمایی
()representationپست مدرن گرفته شده است .بر اساس این چارچوب ،زیست فضای مجازی،
محیطی برای یادگیری و فهم افراد ،گروهها و نخبگان برای شکلگیری هویتهای فراملی است.
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 وسیعتر ،آزادتر و
بینالمللیتر شده است و به
همین نسبت محدودیتهای
فیزیکی پیشین ،کمرنگتر و
کمنقشتر گشتهاند.
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زیست فضای مجازی ،کرونا و مناسبات دانشگاهی
فضای مجازی به منزله یک تکنولوژی فراگیر با ویژگیهای بیمکانی ،بیمرزی ،فرازمانی بودن،
صنعتی بودن محض ،شفافیت و علنی بودن ،سرعت و شتاب انتقال از این سوی دنیا به سوی دیگر،
مواجه و همه حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده است .ابزار
فضای مجازی بسیار گسترده و وسیع است و با بهرهگیری از ابزار رسانههای اجتماعی ،اینفوگرافیها،
الگوریتمها و هوش مصنوعی بهسرعت تأثیرگذار میشود .استفاده از دادههای بزرگ؛ امکان رصد
تحوالت جدید ،شناسایی بازیگران تأثیرگذار ،توزیع پیامهای متمرکزشده بر جوامع مختلف و
همچنین تغییر دستور کار( )Agendaبینالمللی را ممکن مینماید .فضای مجازی و محیط اینترنت
ت آنان آشکار شود ،منافع خود را پیش ببرند.
به بازیگران غیردولتی این امکان را میدهد تا بیآنکه هوی 
با اینحال به نظر میرسد که فرایندهای اجتماعی ساری و جاری در جهان -به طور ویژه اینترنت
و به طور کلی انقالب اطالعات -فضای مناسبات اجتماعی و علمی را در سطح دانشگاهها تغییر
داده است  .توسعه فناوری و ابزارهای جدید تعامل و ارتباط ،روشهای بدیعی را برای ایجاد تعامالت
اجتماعی در عصر دیجیتال ب ه وجود آورده است .همچنین در پی شیوع ویروس کرونا ،نهاد آموزش
عالی دستخوش دگرگونیها و تغییرات عظیمی شده است بهطوریکه با گذشت قریب به سه سال از
شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاهها و برخط شدن کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ،به مرور رفت و
توگوهای چهره به چهره در فضای دانشگاه بهشدت کاهش یافته است .ادامه این وضعیت
آمدها و گف 
نقشها و کارکردهای سنتی دانشگاه از جمله اهمیت مکان و فضای فیزیکی آن را تضعیف نموده
است(.حسینی مقدم)183 :1399 ،
گرچه زمانی سیاست جهانی در اختیار و ید قدرت جمع کوچکی از کشورهای برتر دنیا بود،
اما زیست فضای مجازی ،طی چند دهه گذشته بهگونهای توسعه یافته که بازیگران متعددی را به
میان آورده است و سطح شفافیت آن به نسبت قابل مالحظهای افزایش یافته است .واقعیات جدید
ت خارجه کشورها،
نشان میدهد که دیگر مانند گذشته ،دیپلماتهای حرفهای یا همان کارکنان وزار 
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تنها بازیگران و فعاالن مایشاء تعامالت و ارتباطات بینالمللی نیستند ،بلکه بازیگران جدیدی نظیر
دانشگاهیان و نخبگان نیز از اهمیت تعیینکننده-ای برخوردارند .به عبارت دیگر ،وقوع تغییرات
مختلف در زیست فضای مجازی ،به شرکتهای بینالمللی ،بازرگانان ،اصحاب و فعاالن رسانهها،
دانشگاهیان ،نمایندگان سازمانهای غیردولتی ملی و سازمانهای بینالمللی دولتی و در بعضی موارد
به افراد مشهور(سلبریتیها) 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 نظامهای مالی
بینالمللی ،مهاجرت ،جرم و جنایت و حقوق بشر ،بپردازند.
انقالب فناورانهای که ما در دهههای اخیر تجربه کردهایم ،تأثیری گسترده و همهجانبه بر ارزشها،
روندها و فرایندهای عرصه بینالمللی داشته است .روندها و تحوالت دیجیتال اخیر ،چنان تغییرات
ژرفی را ایجاد کرده است که ماهیت درونی مناسبات و تعامالت بینالمللی را نیز دچار دگردیسی
نموده است .در گذشته ،رسانههای سنتی وظیفه اصلی انتقال اطالعات را بین حکومت و مردم
بر عهده داشتند ،در حالیکه امروزه رسانههای اجتماعی محمل اصلی شهروندان برای دریافت
اطالعات راجع به تحوالت واقع شده در عرصههای مختلف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی هستند .از
توگوهای
این گذشته ،امروزه فناوریهای دیجیتال ،توصیف مفهوم دیپلماسی عمومی را که در آن گف 
سازنده و گفتمانهای تعاملی در مرکز توجه قرار میگیرد ،در مقابل پوششهای یک طرفه که در گذشته
ِ
توگو با آنها صورت میگیرد ،نه تنها مصرفکننده،
معمول بود ،شدت بخشیده است .مردمی که گف 
بلکه تولیدکننده محتوا در گفتگو هستند .دیپلماسی دیجیتال دارای مزیتهای غیرقابل انکاری ،از
جمله اثربخشی به معنای قابلیت اثرگذاری بر بازیگران فعال و بهرهوری بمعنای قابلیت اثرگذاری بر
بسیاری از بازیگران ،با صرف حداقل منابع و امکانات است.
در زیست جهان مجازی ،به دلیل قرار گرفتن امکانات بینظیر در اختیار بشر ،و امکان اتصال هر
فرد به هر نقطهای 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 هویتها در پرتو یادگیریهای بینالمللی شدهای است که عمدتا در محیط دانشگاهی شکل
میگیرد .چنانچه پیشتر گفته شد ،در شرایط جدید دیگر هر کشور به تنهایی قادر به مواجهه و مقابله
با مسائل و چالش های جاری کشورها و جوامع نیست بلکه به مرور ،ساخت تصاویر ذهنی مشترک
منطقهای و جهانی در قبال مسائل و بحرانها ،ضرورت پیدا میکند که دانشگاهیان در ساخت این
تصویر ذهنی مشترک جهانی بیشترین نقش را دارند.
امروزه استاد و دانشجو و تعامالت آنها در فضای دانشگاهی ،در قالب اقتضائات اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی دهههای گذشته نیست و عمدتا در پرتو تعامالت بینالمللی ،هویتی جدید
یافته است .عضو هیئت علمی دیگر صرفا رویکرد محلی و ملی ندارد ،بلکه رویکرد جهانی پیدا
کرده است و سرمایه اجتماعی که تولید میکند با گذشته خیلی متفاوت شده است .عملکردش بر
اساس میزان پاسخگویی به نیازهای محیط اطراف و بیرون از دانشگاه و تعامالتش در سطوح فراملی
است .کوید  19نقش خودکاری و خودتنظیمی استاد را در قالب نظمی جدید افزوده است و سبک
زندگی دانشگاهی را به طرز قابلتوجهی تغییر داده است که عمده این تغییرات در بلندمدت از طریق
همکاریهای بینالمللی امکانپذیر است .بدون شک زندگی علمی و دانشگاهی در شرایط جدید،
نیازمند همکاریهای چند جانبه بینالمللی است.
همهگیری کوید 19حیاتی بودن همکاریهای بینالمللی برای مقابله با چالشهای بزرگ جامعه
جهانی را نشان داد و محققان سراسر جهان را برای تولید واکسن کوید  19متحد کرد که در حال حاضر
چندین همکاری فعال جهانی بین دانشگاهی در خصوص واکسن کرونا به نتیجه رسیده است .فراتر

وقوع تغییرات مختلف در
زیست فضای مجازی ،به
شرکتهای بینالمللی،
بازرگانان ،اصحاب و فعاالن
رسانهها ،دانشگاهیان،
نمایندگان سازمانهای
غیردولتی ملی و سازمانهای
بینالمللی دولتی و در
بعضی موارد به افراد
مشهور(سلبریتیها) 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 نظامهای
مالی بینالمللی ،مهاجرت،
جرم و جنایت و حقوق بشر،
بپردازند.
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در زیست جهان مجازی ،به
دلیل قرار گرفتن امکانات
بینظیر در اختیار بشر ،و
امکان اتصال هر فرد به
هر نقطهای 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 هویتها در
پرتو یادگیریهای بینالمللی
شدهای است که عمدتا در
محیط دانشگاهی شکل
میگیرد.

از مسئله دارو بارها ثابت شده است که همکاری بینالمللی برای تقویت نوآوری و رشد اقتصادی
کشورهای ذینفع ضروری است .به عنوان نمونه ،در سیر تحول مناسبات تجارت بینالملل ،با آنکه
ایاالت متحده و چین قریب به  50سال پیش ،روابط تجاری خود را آغاز نمودند ،اما این روابط چنان
زمینه را برای پیشرفتهای برجسته فناوری هموار کرد که اکنون مصرفکنندگان سراسر جهان هر
روز از آن بهرهمند میشوند .بنابراین دولتها و دانشگاهها باید سیاستهایی را تعقیب کنند که در
آن همکاری جهانی برجسته و به نفع بشریت باشد زیرا همکاریهای بینالمللی در همه زمینههای
علمی ،به نفع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در جایجای جهان است.
امروزه مواجهه سریع و هماهنگ بینالمللی با حوادث و کالن بحرانها بهعنوان مسئلهای مهم
و بنیادی برای تداوم حیات بشر تلقی میشود و وظیفه دانشگاهیان و نخبگان در این میان ارائه راه
حلهای مؤثر برای مواجهه و مدیریت این بحرانهاست .از اینرو ،امروزه دیگر نمیتوان با نگاهی
ملیگرایانه و در قالب دایرههای تنگ گذشته برنامه این مواجهه را به پیش برد و بلکه این امر نیازمند
همکاریها و تعامالت گسترده بینالمللی است .تجربه نسبتا ناموفق و دیرهنگام کشورمان در تولید
واکسن کرونا نشان داد که برای مواجهه با یک چالش عظیم بینالمللی ،نمیتوان با حصار کشیدن
به دور خود و بدون تعامالت بینالمللی به موفقیت چشمگیری دست پیدا کرد و چه بسا توهمات
درونگرایانه و غیرمنطبق با روندهای جدید بینالمللی و عدم حرکت در بستر زیست فضای مجازی
جهانی و عدم مبادله و تبادل اطالعات در سطح بینالمللی ممکن است تا چند ماه بعد که نتایج کار
مشخص و مشهود گردد ،مشروعیت و کارامدی نظام سیاسی را بهخاطر عدم توجه به این مالحظات
جدید ،بهشدت مخدوش و زیر سئوال ببرد و خسارات جیرانناپذیری در پی داشته باشد .بنابراین
روندها و واقعیتهای جدید بینالمللی ایجاب میکند که حکمرانی دموکراتیک و شفاف از طریق
جدایی حوزه سیاسی(پولیتیک) از حوزه سیاستگذاری(پالیسی) در کشورها اعمال شود تا امکان
کنترل و مدیریت بحرانهای مختلف نظیر کرونا فراهم شود(.بیدالله خانی )1399 ،در واقع تجربه
نوع حکمرانی و منطق توجه به روندها و تحوالت بینالمللی نتایجی متفاوت را در پی داشته است .در
برخی از کشورها نظیر تایوان ،کره جنوبی ،چین و تعدادی دیگر از کشورها که رویکردهایی هماهنگ
با روند تعاملی بینالمللی در قبال بحران کرونا در پیش گرفتند ،کمترین تلفات و خسارات به بار
آمد .اما در برخی از کشورها نظیر ایران ،به دلیل عدم توجه به روندهای جدید بینالمللی ،رویکرد
مواجهه با بحران کرونا موجب کاهش سطح ناکارآمدی حکومت ،پایین آوردن اعتماد عمومی و
کاهش شدید مشروعیت نظام سیاسی شد ،که البته دور ماندن دانشگاههای ایران از روندهای جدید
بینالمللی در کنار نگاه ایدئولوژیک به اینگونه مسائل ،در تشدید چنین وضعیتی مؤثر بود.
چنانکه گفته شد ،امروزه برای مواجهه با چالشهای ناشناخته جدید ،ائتالفهای بینالمللی
جدیدی در حال شکلگیری است که عدم شرکت دانشمندان هر کشور در آنها ،آن کشور را از
مرزهای دانش و روندهای جدید بینالمللی دور میکند .نمونه مشهود در این باره ائتالف آموزش
جهانی( )The Global Education Coalitionبود که توسط تعدادی از سازمانهای بینالمللی
دولتی و غیردولتی و شرکتهای برجسته بینالمللی در جهت پاسخگویی به نیازهای جهان در
شرایط کرونایی ،بویژه در زمینه آموزش الکترونیکی ایجاد شد ،که توانست در جهتدهی و هدایت
حرکتها و فعالیتها و همچنین کمکهای فنی و مالی بینالمللی بسیار مؤثر باشد.
زیست فضای مجازی و هویت بینالمللی دانشگاهی
تأثیرات فضای مجازی بر هویت را میتوان در قالب مسائلی مانند تحول در روابط میان حکومت و
شهروندان ،رسوخپذیری مرزهای سرزمینی و تزلزل حاکمیت مطلق دولتها ،دشوار شدن سانسور،
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کاهش توان کنترل و انحصار دولتها ،برمالشدن واقعیتهای اجتماعی زیر پوست شهر و کشور،
دستخوش تغییر شدن هویتهای منسجم گذشته و انتخاب گزینههای متنوع در داخل و خارج کشور
برای به چالش کشیده شدن هویت ملی ،کنترلناپذیری بسیاری از موجودیتهای نوپدید در فضای
مجازی توسط دولتها ،ظهور گروهها و جنبشهای فراملی سایبری با منافع و عالئق مشترک و تحت
حمایت افکار عمومی و حاکمان کشورهای دیگر بصورت مجازی ،اهمیتیابی مشروعیت و کارامدی
دولتها بهدلیل قدرت مانور باالی فضای مجازی ،مشاهده نمود .)Reardon & Choucri, 2012(.در
واقع هویت مجازی ،هویتی شبکهای است که ساخت اجتماعی آن از طریق تعامالت مجازی آنالین
صورت میگیرد .امروزه در پرتو شرایط جدید مجازی شدن و بینالمللی شدن ،بخشی از هویت
اساتید و دانشجویان در قالب هویت جهانی برساخته میشود.
در پرتو زیستجهان مجازی ،نقش دانشگاهها از توجه صرف به مقولههای آموزشی و پژوهشی و
حساسیت نسبت به محیط بیرون و پاسخگویی به آن(نورشاهی ،)128 :1399 ،به رقابت برای کسب
سرمایه اجتماعی از طریق تبدیل موفقیتآمیز نرمها و استانداردها به سطح حکمروایی جهانی ،کسب
مشروعیت و شهرت بینالمللی ،آیندهنگری و فعال بودن در شبکههای علمی بینالمللی تغییر یافته
است ،بهطوریکه بخشی از قدرت و اعتبار کشورها به میزان برند بودن دانشگاهها و شهرت بینالمللی
آنها مربوط میشود.
آنچه مسلم است اینکه دیگر مانند گذشته فضای جدید مجازی توسط مقامات اجرایی کشورها
قابل مدیریت و سیاستگذاری نیست .معنای این واقعیت تسلیم و انفعال نهادهای سیاستگذاری
نیست بلکه گویای آن است که سیاستگذاران باید با توجه به تحوالت جدید ،امکان کنشگری فعال
اساتید و دانشجویان را با توجه به واقعیتهای کنونی ایران و جهان فراهم کنند .اگر در گذشته عمده
تعامالت بینالمللی میان دو یا چند کشور بزرگ و قدرتمند برقرار بود ،امروز در سایه تکنولوژیهای
نوین ارتباطی و گسترش فضای مجازی ،روابط میان اتباع دو یا چند کشور یا رابطه میان یک کشور
با اتباع کشور دیگر ،بهشدت افزایش یافته است .رشد چشمگیر عامالن غیردولتی نظیر شرکتها،
سازمانهای غیردولتی و جنبشهای اجتماعی و افزایش مهاجرت و جابجایی اساتید و دانشجویان
در کنار گسترش روابط تجاری و تسهیل امکانات مسافرت در طی دهههای گذشته ،تراز تعامالت
بینالمللی را فراتر از سطوح بیندولتی برده است .در سطح فرادولتی ،سازمان-های غیردولتی نظیر
گروههای حقوق بشر و محیط زیست با هدف ایجاد نهادها ،رژیمها و قوانینی که فراتر از دولتها
عمل میکنند ،گسترش یافتهاند .همچنین ارتباطات میانفرهنگی که پروسهای از تغییر افکار و معانی
بین مردمان فرهنگهای مختلف است ،در ورای مرزها در حال گسترش است و حتی انسانهایی با
یتوانند در هم ادغام شوند .همچنین روایتسازی پیرامون موضوعات جدید،
فرهنگی کامال متفاوت م 
"سیاست ائتالفی" و "همبستگی فراملی" بین دانشگاهیان و نخبگان جوامع مختلف را افزایش میدهد.
در سالهای اخیر ،دانشگاهیان برای پیشبرد امور علمی خود ،استفاده فزایندهای از ابزار دیجیتالی
اجتماعی بین افراد از اهمیت زیادی برخوردار است ،کردهاند .ابزارهای دیجیتال
که در آن ارتباطات
ِ
و ریاضیات مبتنی بر مهندسی شبکههای اجتماعی ،به منظور تقویت پیامهای 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 اینرو ،دانشگاهها در سراسر دنیا در
تالش هستند که خودشان را با چارچوبهای عصر دیجیتال سازگار کنند و به همین دلیل ،بسیاری از
آنها ناگزیر به استفاده از رسانههای اجتماعی و سایر ابزارهای دیجیتال و کانالهای ارتباط و تعامل
شدهاند .با وجود این ،میزان موفقیت دانشگاهها در انطباق خود با واقعیتهای در حال ظهور یکسان
نیست و قابلیت تغییر دانشگاهها تا حدی منوط به ساختارهای داخلی حمایتکننده و جذب و آموزش

تجربه نسبتا ناموفق و
دیرهنگام کشورمان در تولید
واکسن کرونا نشان داد که
برای مواجهه با یک چالش
عظیم بینالمللی ،نمیتوان با
حصار کشیدن به دور خود و
بدون تعامالت بینالمللی به
موفقیت چشمگیری دست
پیدا کرد و چه بسا توهمات
درونگرایانه و غیرمنطبق با
روندهای جدید بینالمللی و
عدم حرکت در بستر زیست
فضای مجازی جهانی و عدم
مبادله و تبادل اطالعات در
سطح بینالمللی ممکن است
تا چند ماه بعد که نتایج کار
مشخص و مشهود گردد،
مشروعیت و کارامدی نظام
سیاسی را بهخاطر عدم
توجه به این مالحظات
جدید ،بهشدت مخدوش و
زیر سئوال ببرد و خسارات
جیرانناپذیری در پی داشته
باشد.
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ابزارهای دیجیتال و ریاضیات
مبتنی بر مهندسی شبکههای
اجتماعی ،به منظور تقویت
پیامهای 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 اینرو،
دانشگاهها در سراسر دنیا در
تالش هستند که خودشان را
با چارچوبهای عصر دیجیتال
سازگار کنند و به همین دلیل،
بسیاری از آنها ناگزیر
به استفاده از رسانههای
اجتماعی و سایر ابزارهای
دیجیتال و کانالهای ارتباط و
تعامل شدهاند.
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دیجیتال کارآمد است .در این بستر متحول برخی دانشگاهها درگیر اقدامات نوآورانه در حوزه
رهبران
ِ
علم و فناوری هستند و نشستهای مهم بینالمللی برگزار میکنند تا دانش و مهارتهای خود را با
ّ
دانش و مهارتهای کارآفرینان اجتماعی ،متخصصان حوزه فناوری ،روزنامهنگاران و تجار به منظور
حل چالشها و بحرانهای موجود تلفیق نمایند .اما با اینحال ،نقطه قوت دانشگاهها و نخبگان
برجسته در عصر دیجیتال این است که در پرتو زیست فضای مجازی ،میتوانند مسائل جهانی نوپدید
را در دستورکار کنفرانسها و مجامع بینالمللی دولتی و غیردولتی قرار دهند.
در فضای جدید ،منطق و محتوای کسب اگاهی و کنشگری 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 که از طریق فضای مجازی با وسعت جهانی ،که محدویت کمتری هم
در آنجا اعمال میشود ،تأمین میکند .این است که 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
عقبماندگی تاریخی نباشد .بهعبارت دیگر ،مدعیان راهبری جریان فرهنگی در دانشگاهها باید در
شناخت و فهم روندهای جدید جهانی و ملی و توان تأثیرگذاری بر مخاطبان پیشرو باشند وگرنه تعامل
مؤثری شکل نخواهد گرفت.
در حالی که با شیوع ویروس کرونا ،رهبران سیاسی مرزهای خود را قفل کردند ،اما دانشمندان
مرزهایشان را از میان برداشتند و یک همکاری جهانی را رقم زدند .پیش از این هرگز سابقه نداشته
است که این همه متخصص از بسیاری از کشورهای جهان بهطور همزمان با چنین فوریتی بر روی یک
موضوع واحد تمرکز نمایند .در این شرایط الزامات عادی مانند اعتبار علمی کنار گذاشته شد و مخازن
آنالین ،مطالعات را ماهها قبل از چاپ مجالت در دسترس قرار میدهند .محققان صدها توالی ژنوم
ویروسی را شناسایی و به اشتراک گذاشتهاند و بیمارستانها و آزمایشگاههای سراسر جهان را برای
همکاری ،گرد هم آوردهاند .د ر این هنگامه ،دانشمندان و نخبگان دانشگاهی تنها بهدنبال برجسته
کردن ملت ،سرزمین و زبان ملی خود نیستند ،بلکه همه تالشها در مسیری است که مصداق عینی
شعر سعدی شده است ،که «بنیآدم اعضای یك پیکرند /كه در آفرینش ز یك گوهرند .چو عضوی
بدرد آورد روزگار /دگر عضوها را نماند قرار» .از اینرو ،دانشگاهیان برای رهایی از ویروس کرونا،
عالج و درمانی بهتر از همیاری و همکاری جهانی نشناختند.
گرچه در ابتدای بحران کرونا ،رقابت ملی و برنامههای 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 .یافتهها نشان میدهد که علیرغم تنشهای
ژئوپلیتیکی ،بیشترین تعداد مقالههای مرتبط با کوید  19با همکاریهای بینالمللی بین دانشمندان
دو کشور امریکا و چین صورت گرفته است .در پرتو جهانیسازی علمی این امکان فراهم میشود
که دانشمندان بتوانند به همکاری مشترک علمی و انتشار یافتههای پژوهشی خود در جهت پیشرفت
بهداشت جهانی ادامه دهند و قطعا این همکاری جهانی نقش مؤثرتری در زمینه تحقیقات کوید
19خواهد داشت .بنابراین ،همکاریهای علمی بینالمللی تنها با توجه به منافع ملی یا سیاستهای
دولتها تعیین نمیشود ،بلکه با میزان حمایت دانشمندان تعیین میگردد.در این میان ،با آنکه
ً
انتخاب افراد مناسب همکاری ،مسئلهای کامال فردی و در اختیار پژوهشگران است ،اما تا حدودی
ً
نیز منعکس کننده ترجیحات هر کشور نیز میباشد ،ضمن آنکه دانشمندان نیز احتماال با افراد خاصی
کار میکنند که بین آنها رابطهای قابل اعتماد وجود دارد .از اینرو ،دانشمندان نیز بدنبال ایجاد نرمها
و هنجارسازی برای گسترش تعامالت علمی بینالمللی هستند .از سویی ،همکاری علمی به توضیح
چگونگی پایداری الگوهای همکاریهای بینالمللی حتی با وجود رقابت ژئوپلیتیکی کمک میکند.
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بنابراین ،مهم است که تشخیص دهیم روابط بینالملل هم میتواند خودتنظیم شود و هم از نظر
سیاسی تحمیل گردد .به هرحال دانشگاهها در کالس جهانی به طور فزایندهای از طریق فعالیتهای
فراملی درگیر شبکههای تولید جهانی میشوند و فراتر از مرزهای دولتهای ملی گسترش مییابند تا
انواع مختلف سرمایه اعم از مالی و اجتماعی را کسب کنند.
همهگیری کووید  19که به مثابه یک آزمایش برای مردم جهان بود ،نشان داد که همکاریهای
چند جانبه ،کلید غلبه بر چالشهای جهانی است و برای مقابله با تهدیدات مشترک و "چند
جانبهگرایی واکسن" باید بر لزوم اقدامات جمعی کشورها و ملتها تأکید نمود .همانطور که آشکار
شد مشکالتی مانند عدم شفافیت و افزایش اطالعات نادرست در پاسخهای کوید  19منجر به تلف
شدن جان انسانهای زیادی در جهان شده است و خروج از این بحران را نیازمند گسترش همکاری
جهانی مبتنی بر علم و قوانین مشترک در سطح بینالمللی نموده است .این بحران همچنین نشان
داد که همکاری بینالمللی نه یک ایدئولوژی و نه به خودی خود یک هدف ،بلکه فرایندی است که
ضرورت آن قطعی و نتیجه آن مثبت و چشمگیر میباشد .از سوی دیگر تجارب موجود نیز نشان
داد که ساخت واكسن و دارو و یا هر اقدام دیگر برای مبارزه یا كنترل این بیماری ،باید مبتنی بر
همکاریهای علمی بینالمللی شناخته شده باشد .پس این حقیقت عینی و ضروری را نمیتوان
کتمان کرد که فائق آمدن بر پاندمیك کووید  19نیازمند وحدت و همبستگی جهانی است و در این
جهت اگرچه همجهت شدن دولتهای با منافع متفاوت در مجموعهای بینالمللی ،كاری پیچیده و
دشوار است ،اما ناممكن نیست ،زیرا زمینه ضرورت این همگرایی ،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
برنامههای 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 .یافتهها نشان میدهد
که علیرغم تنشهای
ژئوپلیتیکی ،بیشترین تعداد
مقالههای مرتبط با کوید  19با
همکاریهای بینالمللی بین
دانشمندان دو کشور امریکا و
چین صورت گرفته است.
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فرهنگ دانشگاه توسعهگرا در مواجهه با دنیای تکنولوژیک
اباذر اشتری مهرجردی ▪
استادیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ▪
▪ ashtari@ihsc.ac.ir

بیان موضوع
نگاهـی گـذرا بـه مسـیر یکصـد سـاله اخیـر تحـول دانشـگاهها در جهـان و ایـران ،نشـانگر رشـد و گسـترش چشـمگیر نهـاد علمی و
آموزشـی دانشـگاه بـر پایـه بنیادهـای معرفتـی و فلسـفی دنیـای مدرن اسـت .در این بـاره اما چالـش اصلی این اسـت که مدرنشـدگی
دانشـگاه (از بعـد فرهنگـی و تکنولوژیـک) با سـؤالها و مسـائل زیـادی در درون خود روبروسـت که نمیتـوان آنها را نادیده انگاشـت.
و البتـه گویـی ایـن نـوع نـگاه بـه مدرنشـدگی دانشـگاه همـراه بـا گونـهای وجـه ابزاریشـدگی آن نیـز بوده اسـت .بـه مثابه انسـانی که
میخواهـد در اوج آسـمان موفقیـت بایسـتد امـا زیـر پـای او همچنـان خالـی اسـت و تـا زمانـی کـه این خلأ فرهنگـی وجـود دارد او
(دانشـگاه) نمیتوانـد کنترلـی بـر روندهـای اجتماعی داشـته باشـد .دوره مدرن شـاهد گسـترش سـه الگوی دانشـگاهی بوده اسـت که
در کشـورهایی مثـل ایـران بـه نوعـی از همیـن سـه الگو تقلید شـده اسـت .صـورت اول ،آن نوع دانشـگاههایی اسـت که به شـکل مادر
و در راسـتای گسـترش و تولیـد علـم و تفکـر و آنچـه که جوامع بشـری بـه آن نیـاز دارد .ایجاد شـدهاند .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 آمریکا
دانشـگاه هـاروارد را میتـوان جـزو ایـن دسـته از دانشـگاهها دانسـت .نـوع دوم ،دانشـگاههایی کاربـردی و بـا هدف نفعرسـانی بـه بازار
کار و اشـتغال اسـت کـه در اینجـا میتـوان دانشـگاههای متعـددی را در ایـران و جهان نـام برد که بـا این هدف ایجـاد شـدهاند .در ایران
میتوان اکثر دانشـگاههای فنی-مهندسـی را جزو این دسـته از دانشـگاهها به حسـاب آورد .نوع سـوم ،دانشـگاههایی هسـتند که با هدف
تربیـت انسـان بـرای زندگـی طراحی شـدهاند .این دانشـگاهها هیچ قصـد و نیـت بلندپروازانهای را در سـر ندارنـد ،بلکه تنها بـه این فکر
میکننـد کـه افـرادی را بـرای یـک زندگـی بهتر در جامعـه تربیت کنند که متاسـفانه هیچیک از دانشـگاههای کشـور ما در این دسـته قرار
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نمـی گیرنـد .بـا توجـه به این سـه صورتبنـدی به نظر میرسـد که عـدم ارتباط دانشـگاهها با سـبک
مناسـبی از عقالنیـت چالش اساسـی دوران جدیـد اسـت .در بحران-های مختلف ما متوجه شـدیم
کـه بنیادهـای اندیشهسـازی دانشـگاه ،توان ایجـاد اندیشـه و بازتولید ذهـن کارآمد را از دسـت داد ه و
ً
یـا بـه تعبیـری اصال از ابتـدا این نـوع اندیشـه را ایجاد نکرده اسـت .با ایـن توصیف بایـد هنجارهای
شـکلدهنده دانشـگاه را کـه در خدمـت ارزشهای مدرن اسـت ،مورد بازنگـری قرار داد .شـاید باید
ایـن تعبیـر هابرماس را بپذیریم که مدرنیته پروژهای ناتمام اسـت و در حال شـکلگیری و شـکلدهی
اسـت و حـاال دانشـگاه در فـاز جدیـد باید بتوانـد در یک گـذر معنایی عمیق نسـبت به گذشـته خود
بـه آنچـه کـه در اطرافش در حال شـکلگیری اسـت ،عمل کنـد .بر این مبنـا نمیتوان انتظار داشـت
یرانـد بنیادهای
کـه دانشـگاه بتواند در خدمت انسـان توسـعهگرا باشـد .در اینجا آنچـه بر ما حکم م 
متناقضـی اسـت که نتایـج آن نادیده انگاشـتن همه جوانب کنشـگر اجتماعی اسـت.
بـا توجـه بـه نگاه نـو این مقاله به مفاهیم دانشـگاه توسـعهگرا و دانشـگاه ضدتوسـعهگرا ،کوشـش
شـده اسـت تا انتخاب این عبارات بر اسـاس مضمون مفهومی معین و در قالبی حساس صورتبندی
و بحـث شـود .بـا ایـن توضیحات میتوان گفت که دانشـگاه توسـعهگرا ،دانشـگاهی اسـت که مبتنی
بـر خالقیت ،هوشـمندی ،تحـول مـداوم ،مسـئولیتپذیری اجتماعـی و انعطافپذیری ،رو بهسـوی
بازتولیـد خـود و جامعـه در حرکت اسـت و در مقابل ،دانشـگاه ضدتوسـعهگرا دانشـگاهی اسـت که
اگـر چـه در غایـت اندیشـمندی قـرار دارد ،اما توان اندیشهسـازی ،اندیشـهپروری و جامعه پـروری را
از خـود نـدارد و در مسـیری بهبودنایافتـه و بهینهناشـده حرکـت میکنـد .در واقـع ،دانشـگاه وقتی که
نتوانـد عقالنیتـی مبتنی بر سـازگاری انسـان با جهان هسـتی یا سـازگاری انسـان با طبیعـت و کاهش
آسـیبهای روابـط بـا خـود و دیگـران را در مطلوبیـت اهداف کارکـردی خود قـرار دهد ،ایـن امکان
وجـود دارد کـه 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 گونهای که اگـر به آن
توجـه نشـود در بسـترهای معناگرایانـه و کارکردهایی که دانشـگاه بـرای یک جامعه رو بـه جلو خواهد
داشـت ،خـود و جامعـه را بـا مشـکالت و معضلات فراوانی روبـرو خواهد کـرد .حال از ایـن گفتار
کـه عبـور کنیـم باید به این پرسـش پاسـخ داد که در عصـر مدرن امروزی چـه رهیافتی از دانشـگاه در
قالـب چه نـوع تکتولوژی ،میتواند پاسـخگوی نیازهای انسـانی باشـند؟
فرهنگ دانشگاه توسعهگرا
دانشـگاه توسـعهگرا در خدمـت بالـغ شـدن انسـان و تحـول عمیـق در زندگـی معنایـی و معرفتـی
او پیـش خواهـد رفـت و ایـن همـان چیزی اسـت کـه در کنـش متقابـل اجتماعی انسـان بـا جهان
پیرامونـش تاکنـون بـه آن توجـه نشـده اسـت .بیتوجهـی بـه الیههـای درونـی نظـام فکـری و
احساسـی انسـانها ،گسـترش تکنولـوژی در خدمـت مصـرف و راهبردهـای ضـد طبیعتگرایانـه
باعـث ایجـاد دانشـگاههایی در خدمـت جامعـه مصرفـی و در خدمـت دانشـگاههای غیرکارکردی
و کاربـردی شـده اسـت .ایـن فـاز دوگانـه و دیالکتیک بیـن دانشـگاه و جامعه ،نوعـی عقبماندگی
را در پوسـته توسـعهیافتگی ایجـاد کـرده اسـت .عقبماندگـی در پوسـته توسـعهیافتگی اختاللـی
شـدید و بیمارگـون اسـت کـه میتوانـد راهبـرد آن بـه گسـترش دردهـا و ناکارآمدیهـای بشـر در
هـزاره سـوم منجـر شـود امـا او میخواهـد از پیلـه خود بیـرون آیـد و راهی به سـوی فـردا بیابد .در
ایـن مسـیر ایجـاد چارچوبهـای معرفتـی بـرای زیرسـاخت فکـری و اندیشـهای او نیاز اسـت .او
بایـد پوسـتهها را بشـکافد 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 آسیبهای 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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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 سازمانهای موازی و
غیررسمی بتوانند این کارکرد
را در نظام اجتماعی عهدهدار
شوند و اگر هدف توانمندی
فردی در انسانها باشد آنها
میتوانند با گذراندن دورههای
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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بـه نظـر میرسـد که دانشـگاهها بـه گونـهای در یک قالب و سیسـتم عمـل میکنند .یعنـی آنچه
کـه تاکنـون از دانشـگاهها در جهان دیده شـده اسـت تعریـف مجموعه اجـزا در کنار هـم در خدمت
مجموعـه اهدافـی اسـت کـه دانشـگاهها در پـی آن هسـتند .در واقـع سیسـتم مدیریتـی و تخصصی
دانشـگاه در کنـار هـم فضایـی را ایجـاد میکنـد کـه میتـوان آن را اتمسـفر دانشـگاهی دانسـت کـه
در خدمـت قواعـد موجـود و رسـیدن بـه تولیـدات دانشـگاهی اسـت .امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه
تجربیـات تاریخـی دانشـگاهها نشـان میدهـد که اثربخشـی آنها بـه مـرور رو به کاهش اسـت .در
واقـع عـدم توجـه به ویژگیهـای نیروهـای انسـانی و رهیافتها و نگرشهـای کنشـگران اجتماعی و
عدم اسـتفاده از مشـارکتهای دانشـجویی در بهینهسـازی سیسـتم در کلیت آن نوعی نادیده انگاشته
شـدن خـود اجـزا اصلـی را فراهـم سـاخته اسـت .بـرایـن مبنا سیسـتم دانشـگاهی بـه نوعـی به یک
مـدار بسـته تبدیـل شـده که خروجـی آن بیشـتر در خدمت خود دانشـگاه اسـت و هرگـز نمیتواند به
نظـام اجتماعی کمک شـایانی کنـد .از این منظر در قسـمتبندی جدیـد الگوهای دانشـگاهی به دو
دسـته دانشـگاه توسـعهگرا و دانشـگاه غیرتوسـعهگرا به این موضوع توجه میشـود که چگونـه میتوان
بـا رویکـردی متفـاوت سیسـتم دانشـگاهی را بـه تحرک واداشـت کـه نتایـج آن ضمن پیونـد خوردن
بـه نظـام اجتماعـی ،در قسـمتهای درون محیطـی نیـز دچـار تحـول و تغییـرات اساسـی شـود .در
اینجـا شـاید آن ثبات و انسـجامی که در دانشـگاه وجـود دارد با تهدید مواجه شـود زیـرا فعالیتهای
خالقانـه نـوع نامنظمـی در محیـط ایجـاد میکنـد .امـا ایـن نامنظمـی زمینهگسـتر فضاهـای نوینی
در دانشـگاهها خواهـد بـود .در اینجـا بـه نظـر میرسـد کـه قـدرت انعطافپذیـری در محیطهـای
دانشـگاهی چرخههـای جدیـدی را ایجـاد خواهـد کـرد .چرخههایی که از شـکل خطی خارج شـده
و در خدمـت بازبینـی و نقـد و بـروز و ظهور انسـان خلاق برای هزاره سـوم خواهد بود .اگر دانشـگاه
نتوانـد در ایجـاد تفکـر و انسـان خلاق و حـل مشـکالت آن برای هـزاره سـوم وارد عمل شـود در آن
صـورت بایـد انتظـار این را داشـته باشـیم که نهادهـا و سـازمانهای مـوازی و غیررسـمی بتوانند این
کارکـرد را در نظـام اجتماعـی عهـدهدار شـوند و اگـر هدف توانمنـدی فردی در انسـانها باشـد آنها
میتواننـد بـا گذرانـدن دورههـای مختلـف این توانمنـدی را در خـود ایجاد کننـد 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 دانشـگاهها این موضوع دیده میشـود کـه پیوند بین فعاالن دانشـگاهی
در قالـب عمـودی از بـاال بـه پاییـن تعریـف میشـود ،هـر چنـد کـه در جهان تالش شـده اسـت که
چرخههایـی از پاییـن بـه بـاال ایجاد شـود؛ امـا در عمل ،ایجـاد این چرخهها نتوانسـته اسـت قدرت
بالندگـی در دانشـگاه ایجـاد نمایـد .در حـال حاضـر ،برغم عادی شـدن رونـد ورود به دانشـگاههای
جهـان و گسـترش پدیـده عامگرایـی در تحصیلات 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 بهینهسـازی دانشگاه شده اسـت .در واقع روابط پیچیده درون سـاختاری دانشگاه
بـا توجـه بـه گسـتره عقل روشـنگری کـه در بـاال توضیـح داده شـد ،باعث بهینهسـازی قـدرت تفکر
متکثـر نشـده اسـت و خروجـی آن ایجـاد نوعی بیتفاوتی نسـبت بـه پدیده دانشـگاه یا سـرخوردگی
ناشـی از پدیـده دانشـگاهی شـدن و بـی مسـئولیتی دانشـگاه نسـبت بـه جامعـه خـود شـده اسـت.
دانشـگاهی کـه قـدرت انعطافپذیـری و ایجـاد تغییـرات و پذیرندگـی تحوالت(اعـم از اجتماعی یا
تکنولوژیـک) را در خـود داراسـت و میتواند در یـک موقعیت اثرگذار به شـکلی دیالکیتکی با جامعه
قـرار گیـرد کـه هـم از جامعـه تأثیر پذیـرد و هم بتوانـد بـر روی جامعه تأثیـر بگذارد.
در واقـع دانشـگاه پیـش از آنکـه بتوانـد افـراد را بـرای ورود بـه مشـاغل آمـاده سـازد بایـد بتوانـد
توانمندسـازی رفتـاری و قـدرت مواجهـه بـا مسـائل و شـیوههای حـل مسـئله را در فردیـت کنشـگر
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تحصیلکـرده ایجـاد کنـد .اگـر چه بیـن دانشـگاهها و نوع تربیـت کردن نیروی انسـانی تفـاوت وجود
دارد ،امـا در معنـای جدیـد بایـد بـه این امر توجه کرد که دانشـگاه از یکسـو بایـد تـوان ورود به دوره
جدیـد فنـاوری را داشـته باشـد و از سـوی دیگـر نیـز بایـد بتواند معناهـای عمیقـی را در خـود ایجاد
کنـد .بـه نظـر میرسـد که انعطافپذیـری ناشـی از هضم و درونیسـازی معنـا و تکنولـوژی در کنار
همدیگـر اسـت .توجـه به این دو بعد نقشـه سـازمانی دانشـگاه را تغییر میدهـد و در واقع آن اندیشـه
خطـی غیرمنعطـف را تبدیـل به اندیشـهای متحـول و پویا میکند .دانشـگاه بایـد بتواند بـر انتظارات
هـزاره سـوم فائـق آیـد و ایـن بیانگر آن اسـت کـه بایـد از مواجهه بـا رفتارهـای تصادفـی و بحرانی که
میتوانـد بنیـاد دانشـگاه را برهم ریزد عبور کند .شـاید ضرورت شـکلگیری یک دانشـگاه توسـعهگرا
مبتنـی بـر روایتهـای فرا عقالنی یـک ضرورت به حسـاب آید .اما اینکـه نحوه تغییر دادن دانشـگاه
از وضـع موجـود بـه وضـع مطلوب چگونه اسـت این خـود موضوع مهمی اسـت که باید بـه آن توجه
ویژه نشـان داد.
دالیـل زیـادی وجـود دارد کـه میتـوان اثبـات کـرد ،دانشـگاههایی کـه توسـعهگرا نیسـتند حتی
در ماهیـت ایجـاد عقالنیـت ابـزاری بـا محدودیـت یـا انسـداد مواجـه میشـوند .چـرا کـه مقولـه
حرکـت دانـش و دادههـای اطالعاتـی در یـک روند دانشـگاه-جامعه موضوعی بسـیار پیچیده اسـت
و نمیتـوان آن را یـک بعـدی تحلیـل کرد .بـا گسـترش روزافـزون شـکافهای اجتماعی-اقتصادی،
تکنولوژیـک و نژادی-قومیتـی ،عقالنیت ابزاری ،دانشـگاه بیشـتر از همیشـه با آسـیب جـدی مواجه
شـد و محدودیتهـای ماهیتـی خـود را در توانایـی تحـرک و پویایـی نشـان داد .در ایـن شـرایط،
تصمیمـات سـاده بـه ضـد خـود مبـدل شـد و باعـث گردیـد کـه جامعیـت و اعتبـار دانشـگاه دچار
تقلیـل و کاسـتی شـود .اما در نـگاه روایت جدیـد ،میتوان بـه اندیشـههای توسـعهگرایانه توجه کرد.
در اینجـا انتخابهـا متکثـر ،متنـوع و از راههـای گوناگـون بـه نتیجـه خواهنـد رسـید .دانشـگاه نباید
از یـک مسـیر خطـی خـود و جامعـه را به سـرمنزل مقصود برسـاند .دانشـگاه توسـعهگرا دانشـگاهی
اسـت کـه گزینههـا را بـا کمـک تکنولـوژی گسـترش میدهـد و راههـای فهـم گزینههـا را نیـز بـرای
افـراد مهیـا میسـازد .اگـر قرار باشـد عقالنیت حـ د و مرزهـا را برای دانشـجویان فراهم کند دانشـگاه
کار خاصـی بـرای دانشـجویان نکـرده اسـت .اگر دانشـگاه در گسـتره توسـعهگرایی گام برمیداشـت
در شـرایط بحرانـی ،تعـداد زیادی از کنشـگران دانشـگاهی میتوانسـتند راهحلها متعـددی برای این
موضـوع ارائـه دهنـد .امـا از آنجایـی کـه دانشـگاهها در قالبی ضدتوسـعه و به شـکل انفعالی توسـعه
و رشـد یافتهانـد ،هیـچ یـک از آنهـا بـه شـکل متکثـر و انبـوه پاسـخهایی به مسـائل ایجاد شـده در
شـرایط کنونـی ندادهانـد .لـذا بایـد در نظر داشـت کـه ایجاد نقطـه قوت ،افزایـش قـدرت انتخاب و
تصمیمگیـری اسـت .هـر چـه تعـداد انتخابها در دانشـگاهها بیشـتر شـود محتـوای معرفتـی تولید
شـده متفـاوت خواهـد بـود .بنابراین دانشـگاه تـا زمانی کـه نتوانـد از اهداف سـازمانی خـود خروج
کنـد و راههـای بهـرهوری متکثر را در خـود تعریف کند هیچ تحولـی در آن ایجاد نمیشـود .ما در پی
آن هسـتیم کـه دانشـجویان را برای مشـارکت گسـترده در جامعه تربیت کنیـم .در واقع ،هـدف ایجاد
گزینههایـی اسـت کـه افـراد را به مشـارکت عمقـی دعوتکنـد .البته این راهی بسـیار دشـوار اسـت
و از ایـن منظـر نمیتـوان گفـت کـه بسـیار سـاده میتـوان به چنیـن آرمانـی دسـت یافت .امـا آنچه
کـه حائـز اهمیت اسـت آن اسـت کـه دانشـگاه در هدفگـذاری هزینهها راههـای درسـتی را در پیش
نگرفته اسـت.
اگـر همیشـه فکـر کنیم که افـراد باید در سـازمانها و سـاختارها حل شـوند این موضـوع به ویژه
در دانشـگاهها کمکـی بـه هویـت علمـی فضاهـای دانشـگاهی نخواهد کرد و این درسـت مثل شـنا
کـردن یـک ماهـی کوچک قرمز اسـت کـه در یک اقیانوس گم میشـود .امـا اگر از منظـر ماهی قرمز

در قسمتبندی جدید
الگوهای دانشگاهی به دو
دسته دانشگاه توسعهگرا و
دانشگاه غیرتوسعهگرا به
این موضوع توجه میشود که
چگونه میتوان با رویکردی
متفاوت سیستم دانشگاهی
را به تحرک واداشت که
نتایج آن ضمن پیوند خوردن
به نظام اجتماعی ،در
قسمتهای درون محیطی نیز
دچار تحول و تغییرات اساسی
شود.
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بحران اساسی تولید علم
و دانش در دانشگاهها از
این منظر حائز اهمیت است
که تفکر خالق توسعهگرا
و بهرهگیری مناسب از
مناسبات تکنولوژیک در چنین
فضایی یا شکل نمیگیرد و یا
اگر هم شکلگیرد بستر رشد
خود را در بیرون از دانشگاه
جستجو میکند.
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کوچـک بـه اقیانـوس نـگاه کنیـم و اثرگـذاری آن را مدنظـر قرار دهیـم ،نتایج بسـیار متفـاوت خواهد
بـود .در اینجـا نیـز نتایـج متفـاوت خواهد بود به شـرط آنکـه قدرت فردیـت خودشـکوفا مدنظر قرار
گیـرد .دانشـگاه توسـعهگرا دانشـگاهی اسـت کـه در گسـتره فراعقالنیـت خـود راههایـی را کـه باعث
بستهشـدن قـدرت تفکـر یا ایجاد تغییرات میشـود را شناسـایی کنـد .در واقع مهمتریـن روند در یک
دانشـگاه توسـعهگرا ایجـاد راهبردهایـی اسـت که از انسـداد تفکـر جلوگیری بـه عمـل آورد .این نوع
نگـرش میتوانـد فضـای محوری دانشـگاه را تغییر دهـد .اگر یک دانشـگاهها بتواننـد تعامل متکثری
بـا رویکـرد عدم توافق داشـته باشـند ،در تفسـیر بیرونی این پدیده میتـوان گفت که واقعیـت در حال
بازتولیـد و متکثـر شـدن اسـت و دانشـگاه این اجـازه را میدهد که کنشـگر بتوانـد فعاالنـه راه خود را
در جامعـه ادامـه دهـد .درغیراینصـورت یـک نظـام برنامهریزی شـده از باال بـه پایین همه چیـز را به
سـمت یـک بحـران سـوق میدهـد و درصورتیکه زمینه و بسـتر تفکـر انعطافپذیر در سیسـتم پدید
نیایـد ،دانشـگاه بـا اختلاالت عمیـق مواجـه خواهـد شـد .بنابرایـن سـازماندهی در اینجـا توجه به
مجموعـه متکثـری از معانـی و معرفتهایـی اسـت که هر فـرد در زندگـی خود تجربـه میکند .هیچ
تجربهای را نمیشـود از فضای علمی و دانشـگاهی بیرون گذاشـت .دانشـگاه توسـعهگرا دانشـگاهی
اسـت کـه معرفـت را بـه صـورت فورانـی در چرخههـای درونـی خـود ایجـاد و بـه محیـط بیرونـی
خـود(در اینجـا جامعـه و صنعت) منتقـل میکنـد .در اینجا رابطه دیالکتیکی دو سـویه بین دانشـگاه
و محیـط بیرونـیاش وجـود دارد و ایـن امـکان را فراهـم میکنـد تـا قدرت پویایـی در خود دانشـگاه
باقـی بمانـد و ایـن نهاد علمـی به مرور دچـار ضعـف و زوال و فروپاشـی نگردد .در غیـر اینصورت
بـا توجـه بـه بیکارکـردی یـا کـم کارکـردی دانشـگاهها و عبـور بحرانهـا از موقعیـت تولیـد معنـا در
دانشـگاهها ،راه را بـرای ایجـاد زمینههـای نوآورانـه بـا محدودیت مواجه میسـازد و ایـن همان چیزی
اسـت کـه بایـد تا حـد امـکان جلویـش را گرفت تـا امکان نـوآوری ،قـدرت حرکـت ،ارتقـاء و تکثر
تفکـر و خالقیـت در فضاهای علمی و دانشـگاهی ایجاد شـود.
بـا توجـه بـه اینکه نگاه دانشـگاه توسـعهگرا نگاهی اندیشـهورز ،خلاق ،متحرک و پویا به حسـاب
میآیـد ،بـر ایـن مبنا سـطح مطلوبیـت آن را نمیتـوان در یک نقطه یـا شـرایط انفعالی در نظـر گرفت.
دانشـگاهی که میخواهد تأثیرگذار باشـد باید قدرت بهینهسـازی را در خود ایجاد کند .در حال حاضر،
از دو منظـر دانشـگاهها با بحران روبرو شـدهاند :از یک سـو گسـترش بحرانهای اجتماعـی ،اقتصادی،
سیاسـی ،فرهنگـی و حتـی تکنولوژیک و فاصلـه عمیق نهادهای دانشـگاهی و علمی با گسـتره معنایی
جامعـه ،خروجیهـای علمـی را در خدمـت حـل و فصـل ایـن بحرانهـا بـه کار نگرفته اسـت(مفهوم
مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاهها) .بعبـارت دیگـر هـر چند دانشـگاه تلاش میکنـد تا پاسـخهایی به
سـؤاالت جامعـه ارائـه دهـد ،امـا در عمل چنین رونـدی به چشـم نمیخورد .از سـوی دیگـر ،بازتولید
مفهومـی و تراکمـی دانش نیز به دلیل فقدان قوای تخیل خودسـامان و مسـئولیتپذیری بـاال ،راه را برای
عرصه و بروز "فرهیختگی" و "دانشـگاه پارسـا" مسـدود سـاخته اسـت .بدین معنا که هر چند متفکرین
و اندیشـهورزان در پـی ایجـاد نظریـه و نظریهپـردازی حرکـت میکننـد ،امـا نظریههـای آنهـا در عمل
تئوریسـازی مبتنی بر مقتضیـات مورد نیاز در زمـان و مکان را مهیا نمیسـازد .در واقع نظریهپردازیها
بـه گونـهای در فضـای خأل شـکل میگیرد و امـکان تعریف و تشـخیص مقتضیات مورد نیـاز جامعه را
محقـق نمیسـازد .در مجمـوع میتـوان گفـت که بحران اساسـی تولیـد علم و دانـش در دانشـگاهها از
این منظر حائز اهمیت اسـت که تفکر خالق توسـعهگرا و بهرهگیری مناسـب از مناسـبات تکنولوژیک
در چنیـن فضایـی یـا شـکل نمیگیرد و یا اگر هم شـکلگیرد بسـتر رشـد خـود را در بیرون از دانشـگاه
جسـتجو میکنـد .بـا نگاهی بـه نمونههـای موفـق تئوریسـازی در فضای علمـی دانشـگاهی میتوان
ایـن موضـوع را مدنظـر قـرار داد که اکثر متفکرین دانشـگاهی کسـانی بودند کـه تئوریهای خـود را در
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فضـای برون دانشـگاهی ارائه دادهاند .هر چند تجربه زیسـته علمی
در دانشـگاه در شـکلدهی هویت ایـن نظریهها مؤثر اسـت ،اما در
عمـل امـکان دانشآفرینـی در موقعیـت دانشـگاه به نوعـی کمتر به
چشـم میخـورد .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 خالق در دانشـگاه
ایجـاد نمیشـود و در مجموع فرهنـگ خالقیت و نوآوری در بسـتر
تولیـدات دانشـگاهی کمتر به چشـم میخـورد .البتـه در اینجا باید
در نظـر داشـت کـه حلقههایـی مثـل شایسـتگی وایجـاد و امـکان
اسـتفاده از نیروهای انسـانی تأثیرگذار بسـیار موضوع مهمی است.
اگر فضای علمی دانشـگاه را مثل یک کشـتی بـزرگ در نظر بگیریم
میتـوان گفـت کـه بخش اعظـم و حائـز اهمیـت این علـم بخش
بیرونـی کشـتی اسـت کـه به چشـم میآیـد ،امـا بخش حسـاس و
حیاتـی آن در زیـر آب اسـت کـه دیـده نمیشـود .امـا از آنجایی که
دانشـگاه همـواره بـه بخش بیرونی کشـتی توجه میکنـد از عظمت
بخـش پنهانـی کشـتی غافـل میمانـد .ایـن بخـش پنهانـی همان
ایجـاد قـدرت تخیل فـردی و جامعهپذیـری در دنیـای تکنولوژیک
آنهاسـت .یعنـی همـان دانشـی کـه در اثر درونـی شـدن میتواند
همـراه بـا تکنولـوژی ،آگاهیبخـش ،تأثیرگـذار ،رهایی بخـش و به
اعطـای دانـش در فضـای اجتماعی – فرهنگـی کمک کند.
باید در نظر داشـت که فرایند شـکلگیری دانشـگاه توسعهگرا
بر اسـاس ایجاد روندهـای دیالکتیکی تفکرسـاز در فضای درونی
ایـن دانشـگاه شـکل میگیـرد .شـاید بایـد موقعیـت پذیرندگـی
دانشـگاه را از فضـای دانشـگاه جدا در نظر گرفت .بـه تعبیر دیگر،
هر کسـی میتواند بخشـی از بدنه سیسـتمی دانشـگاه باشد حتی
اگر او در موقعیت دانشـگاه حضور نداشـته باشـد .متفکری که در
خانـه خـود کتـاب مینویسـد ،یـا حتی فـردی کـه در خانـه خود
کتـاب میخوانـد ،هنرمنـدی کـه بـه خلـق آثـار هنـری مشـغول
اسـت ،فیلـم سـاز یـا داستاننویسـی کـه از یافتههای دانشـگاهی
تصویرسـازی میکنـد ،کارآفرینـی که شـغل ایجـاد میکند ،همه
اینهـا میتوانـد بخشـی از هویـت برسـازنده دانشـگاه باشـند و
ایـن هوشـمندی و درایـت نهاد دانشـگاه اسـت کـه بایـد بتواند از
ظرفیتهـای جامعـه در خدمت تحرک و تسـریع چرخهای فهمی
اسـتفاده کنـد .بایـد در نظـر داشـت کـه مدیریـت تحقـق چنیـن
فراینـدی ،نتیجـه توجه بـه دنیـای تکنولوژیک ،عالیـق ،ادراکات و
تجربیـات کنشـگرانی اسـت کـه در حوزه اندیشـه مشـغول به کار
هسـتند .دانشـگاه را دیگر نمیتـوان در دوره کنونی ،مـکان در نظر
گرفـت ،دانشـگاه فضـا ،موقعیـت یا فرامکانی اسـت کـه از تعامل
اندیشـهها در ورای مرزهـای هویتـی سـازمانی خویـش اسـتفاده
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دانشگاه را دیگر نمیتوان
در دوره کنونی ،مکان در
نظر گرفت ،دانشگاه فضا،
موقعیت یا فرامکانی است که
از تعامل اندیشهها در ورای
مرزهای هویتی سازمانی
خویش استفاده میکند.
بنابراین در اینجا دو نکته
حائز اهمیت است :اول
ایجاد فضای تخیلآفرینی در
دانشگاه ،و دوم ،ایجاد ارتباط
بین فضاهای تخیلساز که
میتواند قدرت توسعهگرایی
دانشگاه را بهبود بخشد.
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میکنـد .بنابرایـن در اینجـا دو نکته حائز اهمیت اسـت :اول ایجـاد فضای تخیلآفرینی در دانشـگاه،
و دوم ،ایجـاد ارتبـاط بیـن فضاهـای تخیلسـاز کـه میتوانـد قـدرت توسـعهگرایی دانشـگاه را بهبود
بخشـد .در یـک فراینـد جمعـی ،افـراد و اعضـای مختلـف می-تواننـد با درایـت و کوشـش و تعامل
تجربیـات خـود را بـه اشـتراک بگذارنـد .ضمـن اینکه بایـد یک مرحلـه بیرونی بـرای ایـن قضیه در
نظـر گرفـت .یعنـی دانشـگاه در فضای بـرون دانشـگاهی در حال ایجاد تخیل و تخیلسـازی اسـت،
ضمـن اینکـه از فضاهـای معرفتـی و دانشـی خـارج نیـز در راسـتای علم اسـتفاده میشـود .در واقع
ترکیـب و همگراسـازی بیـن جامعـه و دانشـگاه دانشـی نویـن را ایجـاد میکند کـه برسـازنده قدرت
خالقیـت علمی دانشـگاه در خدمـت جامعه و جامعه در خدمت دانشـگاه خواهد بود .لذا در شـبکه
تخیلآفرینـی درون سیسـتمی دانشـگاهی ،گروههـای متعـدد و متکثـری بـه کار مشـغول میشـوند و
جریانـی از فهـم و دانـش و اطالعـات شـکل میگیـرد کـه در صـورت درونیسـازی ،امـکان تحقـق
وضعیـت نوینـی را فراهم میسـازد.
در حـال حاضـر بایـد بپذیریـم کـه کارکرد علمـی دانشـگاه در تولید نظریـه و یافتههـای کاربردی
بـرای پاسـخ به پرسـشها و نیازهـای روز جامعه به صورتی عقیـم و ناکارآمد جلوه میکنـد .در چنین
شـرایطی نمیتـوان از دانشـگاه انتظار داشـت که بتوانـد به موضوعات مهـم اجتماعی بپـردازد .اما در
یـک راهبـرد حرکـت از دانشـگاه غیرخلاق و غیرتوسـعهگرا به دانشـگاه خلاق و توسـعهگرا میتوان
انتظـار داشـت کـه راهبردهـای جدیـدی در راسـتای گسـتره عرصه تولیـد فهم و معنـا پدید آیـد .البته
ً
در اینجـا مقصـود از "تولیـد" الزامـا بـه معنـای تولیـد تکنیکی یـا صنعتی آن نیسـت و ما در پـی تولید
محصول از دانشـگاه نیسـتیم ،دانشـگاه توسـعهگرا دانشـگاهی اسـت که دیدگاهی حقیقتگرا ،عمیق
و ژرفانگـر نسـبت بـه جریـان هسـتی دارد و تلاش میکنـد بـا روشهـای متکثـر و پویـا ،نظامهـای
اجتماعـی و فرهنگـی را شناسـایی کنـد .نکتـه دیگـر اینکـه توجـه بـه مسـائل انسـان بـه منزلـه یک
کنشـگر بـا چرخشهایـی کـه در معنـا و مفهـوم انسـان بـه مـا هو انسـان شـکل گرفتـه اسـت کار را
پیچیدهتـر سـاخته اسـت .توجه بـه فرایندهـای تفکـر پیچیـده ،رباتی شـدن زندگی ،تحوالت ناشـی
از انقلاب ژنتیـک ،گسـترش جامعه شـبکهای ،شـبکههای اجتماعی ،پیـچدار شـدن و درهم تنیدگی
مسـائل اجتماعی ،گسـترش اشـکال گوناگون تفکر و ...بخشـی از فرایندی اسـت که گسـتره دانشگاه
توسـعهگرا را در خدمت به خود دانشـگاه و جامعه امکانپذیر میسـازد .وقتی از توسـعهگرایی سـخن
بـه میـان میآید ،یعنـی ایجاد تخیلی کـه قدرت مولد بـودن را به دانشـگاه میدهد .دانشـگاهی که در
خـود قدرت تخیل دارد ،مبادالت را گسـترش بخشـیده و امکان تغییر وضعیت انباشـتهای سـرمایه
را بـرای آن امکانپذیـر میسـازد .در دانشـگاه ضمـن آنکه باید به نیروی انسـانی به عنـوان یک بخش
دارای قـدرت ملمـوس توجـه کـرد ،نبایـد آن را یک هژمونـی اقتدارگرایانـه مبتنی بر تولید اسـتدالل یا
دیکتاتـوری دانسـت .فضاهـای علمی دانشـگاهی در گسـترش تخیلهـای متکثر و فضاهـای گفتگو
محـور ،راه را بـرای ایجـاد تغییـرات در خـود محقق میسـازد .لذا در ایـن حالت تعامل چند سـویه،
سـرمایههای انسـانی را به سـمت تلطیف و پذیرش سـوق میدهـد .در واقع ،در فضـای علمی حذف
بـه معنـای واقعـی وجـود نـدارد ،بلکـه ایـن گروههـا تلاش میکننـد که بـا ایجـاد حلقههـای علمی
و کار بـر روی سیسـتمهای اندیشـهای راه را بـرای تأثیرگـذاری و کارایـی راندمـان خـود تسـهیل کنند.
دانشـگاه بایـد بتوانـد هنجارهای خلاق و نوینـی را با قـدرت انعطافپذیـری ذهنی ایجاد کنـد تا راه
بـرای گسـترش و ترویـج اطالعات فراهم شـود .در اینجا ایجاد شـبکههای علمی ،توجـه به همکاری
متکثـر گروههـای علمـی و اعتمادسـازی ،مسـئله بسـیار مهمی اسـت .در واقع
ی متعـدد و
و همیـار 
ِ
ایجـاد شـبکهای از ارتباطـات در اشـکال گوناگون باعث تسـهیل قدرت خالقیت دانشـگاه میشـود.
دانشـگاه بایـد در تولید اشـکال گوناگون هنجارهای مدنی غیررسـمی تالش کند .هـر چه هنجارهای
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غیررسـمی در فضاهـای علمـی بیشـتر گسـترش یابـد ،هـر اتاقی آسـانتر به مرکـز جهان علـم مبدل
میشـود .اگـر در گذشـته تفکـر علمی گالیلـه مرکز علـم را نشـان مـیداد ،در دوره جدید بایـد مراکز
علمـی گسـترش چشـمگیری یابـد .ایـن مراکـز علمـی عرصههـای جدیـدی از تفسـیرهای متعدد و
متکثـر علمـی ایجـاد خواهد کـرد .در واقع کنشـگران اجتماعـی همـواره در اندیشـه و تخیل خویش
پیوندهـای اجتماعـی جدیـدی را بـا خود و بین خـود با دیگران ایجـاد میکنند .در یک نگاه تفسـیرگرا
بایـد بـه دانشـگاه موقعیت کنشـگری داده شـود تا نقش بسـیار مهـم و حیاتـی آن در ایجـاد جلوههای
انسـان توسـعهگرا و در راسـتای دانشـگاه توسـعهگرا ایجاد شود.
امـا در اینجـا اگر از منظر شـکلگیری یک مفهوم حسـاس بهآن نـگاه میکنیم ،میتوان دانشـگاه
توسـعهگرا را دانشـگاهی متکثـر ،خلاق و پویا دانسـت کـه کنشـگر را در چرخشهـای متفاوتی قرار
میدهـد و بـه او ایـن امـکان را میدهـد تـا بتوانـد خدمتـی نویـن در راسـتای زندگـی خـود و دیگران
انجـام دهـد .در واقـع از ایـن منظـر دانشـگاه توسـعهگرا تلاش میکنـد تـا ضمـن توجـه بـه تغییـر و
تحـوالت اجتماعـی در خـود نیـز فراینـدی از عقالنـی بـودن ،خلاق بـودن و مؤثـر بـودن را تجربه و
تقویـت نمایـد و ایـن کمـک میکنـد کـه دانشـگاه بـه سـمت سـازماندهی جدیـدی سـوق یابد که
مبانـی آن ایجـاد کنـش خالق در راسـتای تغییـر و تحوالت یـک جامعه اسـت .از طـرف دیگر توجه
بـه مقولـه فرهنـگ در ایـن زمینـه بسـیار مهـم اسـت .ما بـا تکثـر فرهنگـی و پویایـی آنهـا از جامعه
امـروزی روبـرو هسـتیم .بر ایـن مبنـا نمیتوانیم بـا نگاهی تقلیلگـرا و تک بعـدی به دانشـگاه توجه
کنیـم .اگـر بپذیریـم که نقطـه اصلی حرکـت در نگاه کنشـی ،توجـه به نوعـی دیالکتیـک همفراخوان
اسـت ،میتـوان آ ن را مؤثرتریـن خروجی در زمینه ایجاد دانشـگاهی دانسـت که به همـه ابعاد درونی
و بیرونـی خـود توجـه دارد .آنچـه تاکنون دانشـگاه را بـه مثابه یک نهـاد ناکارآمد تلقی نموده اسـت،
نگاههـای تـک عاملـی یـا تـک سـبببینی اسـت کـه 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 کنیم میتـوان گفت
ً
کـه در یـک دانشـگاه توسـعهگرا معیـار ،صرفـا نگاه بـه توسـعه از منظر اقتصـادی صرف نیسـت ،بلکه
بـه فرهنـگ بـه منزلـه یک عامـل اساسـی در تعامـل و ارتباطات بین انسـانها توجـه میشـود و در واقع
دانشـگاه بـه عنـوان یک مـدار ایجـا د کننـده توسـعه فرهنگی دیـده میشـود .بنابرایـن ،وقتی به توسـعه
فرهنگـی توجـه میشـود ،یعنـی بـه ارزشهـای فرهنگـی ،هنجارهـا و زمینههـای اجتماعـی تأثیرگذار
توجـه ویـژهای میشـود .حـال بـا توجـه بـه آنچـه کـه توضیـح داده شـد به نظـر میرسـد که دانشـگاه
توسـعهگرا در حالـت ایسـتا قـرار نمیگیـرد و در هـر لحظـه در حـال حرکت و تغییـر و پذیـرش نقد در

توجه به فرایندهای تفکر
پیچیده ،رباتی شدن
زندگی ،تحوالت ناشی از
انقالب ژنتیک ،گسترش
جامعه شبکهای ،شبکههای
اجتماعی ،پیچدار شدن
و درهم تنیدگی مسائل
اجتماعی ،گسترش اشکال
گوناگون تفکر و ...بخشی
از فرایندی است که گستره
دانشگاه توسعهگرا را در
خدمت به خود دانشگاه و
جامعه امکانپذیر میسازد.
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دانشگاه توسعهگرا نباید
ً
دانشگاهی با زمینههای الزاما
نخبهگرایانه باشد .دانشگاه
اگر چه تولید را در فضای
نخبگی انجام میدهد اما
نخبگی بدون تکثر یا توجه
خاص به تودهها به نتایج
مطلوب نمیرسد و چه بسا
که نگاه خاص به توده یا تفکر
توده میتواند اثر خود را بر
روی روندهای نخبهگرایانه
بگذارد .لذا در یک تعامل
دیالکتیکی تفکر تودهها
میتواند در همبستگی با
نخبگان به یک فرایند جدید
مبدل شود.
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راسـتای تحـوالت جامعه اسـت .در دانشـگاه توسـعهگرا ،نه نگاه سـنتی صرف وجـود دارد و نـه مدرن،
بلکـه تلاش بـر آن اسـت که بـه جنبههای تکمیلی تکاملی دو سـویه سـنت و مـدرن در کنـار هم توجه
شـود .همچنین دانشـگاه توسـعهگرا دانشـگاهی نیسـت که در خط یک تفکر ایدئولوژیک ،غربگرایی
یـا شـرقگرایی حرکت کند ،زیرا تا زمانی که دانشـگاه در مسـیرهای ایدئولوژیک یا مبتنـی بر ارزشهای
پایـدار حرکـت میکنـد ،نمیتواند توسـعهگرا باشـد .دانشـگاهی کـه به مبانـی فرهنگی توجـه میکند،
قالبها و ارزشهای انسـان را به رسـمیت میشناسـد و در فرایند نوسـازی جامعه همواره به این ایدهها
توجـه میکنـد .در ایـن مـدل فکـری الگوسـازی در پرتـو کنشـگران خلاق و فردیتهای خودشـکوفا
ایجـاد میشـود و تأثیرگـذاری از حیطـه نظـر به عرصـه ارتباط برقـرار کردن با اقشـار جامعـه امکانپذیر
میشـود .دانشـگاه توسـعهگرا بـه خوبـی تمایـز و تفـاوت بیـن انسـانها را درک میکنـد .تـا زمانـی که
تبعیـض یـا نابرابـری حاکم اسـت دانشـگاه توسـعهگرا نمیتواند تأثیرگذار باشـد.
دانشـگاه توسـعهگرا را میتـوان در دو مرحلـه از رونـد شـدن و ایجـاد -کـه هـر دو منتهـی بـه
نـوآوری اجتماعـی اسـت -دانسـت :مرحلـه اول ،زمانـی که جامعـه سرشـار از تناقضهـا ،نابرابریها
و محرومیتهاسـت .در اینجـا دانشـگاه تلاش میکند نقـش پرکننده شـکافها را ایجاد کنـد؛ مرحله
دوم ،آن زمانـی اسـت کـه دانشـگاه میتوانـد بـا ظرفیتسـازی و توانمنـد سـازی ،افقهـای رو بـه جلو
بـرای رشـد فراهـم کنـد .بنابرایـن هـدف دانشـگاه توسـعهگرا ،عجیـن شـدن بـا فرهنگهـای بومـی و
قدرتبخشـی بـه کنشـگر خودشکوفاسـت .نکتـه اصلـی و حائـز اهمیـت در ایـن بخش آن اسـت که
ً
دانشـگاه توسـعهگرا نبایـد دانشـگاهی بـا زمینههای الزامـا نخبهگرایانه باشـد .دانشـگاه اگر چـه تولید را
در فضـای نخبگـی انجـام میدهـد اما نخبگی بـدون تکثر یـا توجه خاص بـه تودهها بـه نتایج مطلوب
نمیرسـد و چـه بسـا کـه نـگاه خـاص بـه توده یـا تفکـر تـوده میتوانـد اثـر خـود را بـر روی روندهای
نخبهگرایانـه بگـذارد .لـذا در یک تعامـل دیالکتیکی تفکر تودههـا میتواند در همبسـتگی با نخبگان به
یـک فراینـد جدیـد مبدل شـود .فرایندی کـه تأثیر خـود را بـر روی دانشـگاه بهمثابه یک نهـاد علمی نیز
خواهـد گذاشـت و بـه آن امـکان عبـور از محدودیتها را خواهد بخشـید .این یک الگـوی دموکراتیک
اسـت .الگویـی که بـر بینادهای فردی و جمعی اسـتوار اسـت و هویتـی را ایجاد میکند کـه به همگان
مقبولیت و مشـروعیت میبخشـد .لذا در این الگو مرجعیـت دادن به ارزشهـای واالی گروهی خاص
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نفـی میشـود ،زیـرا هر نـوع ارجعیتبخشـی خـاص میتوانـد جنبههـای اسـتبدادگرایی و خـروج از
تأثیرگـذاری را بـه همراه داشـته باشـد .در الگوی دانشـگاه توسـعهگرا بـا نگاه متکثر فرهنگـی روندهای
فـردی و جمعـی به هـم پیوند میخـورد .از ایـنرو ،ارزشهای مسـتقر ،ارزشهای نوینی اسـت که در
هـر لحظـه بازتولید میشـود و در ایـن رونـد ،تأثیرگذاری فردیـت و اقلیتهـا به خوبی دیده میشـود.
پـس آنچـه که باید در دسـتور کار یک دانشـگاه توسـعهگرا قرار گیرد تغییـر آ ن نوع سیاسـتهای حاکم
بـر دانـش اسـت که میتواند آن را غیردموکراتیک سـازد و البته در مسـیر پیوسـتگی این تحـول ضروری
اسـت کـه دموکراتیکسـازی دانش در دسـتور کار قـرار گیرد.
بنـا بـه آنچـه کـه در بـاره اقتضـا و الزامـات دانشـگاه توسـعهگرا بیـان شـد ،دانشـگاهها بایـد
از روندهـای عادیسـازی بیـرون آینـد و خـود را متعهـد بـه حرکـت در مسـیر توسـعهگرایی
نماینـد( .)2015,Arocenaاگـر دانشـگاهها بتواننـد در ایـن مسـیر حرکـت کننـد میتواننـد بـه
مشـکالت اجتماعـی ،سیاسـی و فرهنگـی کشـورهای خـود و حتـی جهـان(در قالـب نوآوریهـای
اجتماعـی) کمـک کننـد .در طـول دهههـای اخیـر برخـی از دانشـگاههای آفریقایـی توانسـتهاند
در زمینـه توسـعه منابـع انسـانی و کاهـش فقـر و شـکافهای موجـود ،نقـش بهسـزایی ایفـاء کنند.
( .)2015,Kwartengهمـان کاری کـه اروپـا در از طریـق نوآوریهـای اجتماعـی ،جامعه مدنی و
اینتگریتکـردن مهاجران در جامعه محلی(کشـورهای مقصـد) را گسـترش داده و در ایاالت متحده
باعـث کاهـش شـکافهای طبقاتـی و تبعیضهـا شـده اسـت.
گزیدههایی برای جمعبندی
بـا توجـه به آنچـه که تاکنـون گفته شـد میتوان فرهنـگ دانشـگاه توسـعهگرا را در رونـد دیالکتیکی
قطبـی در برابـر فرهنگ دانشـگاه ضدتوسـعهگرا قـرار داد کـه ویژگیهای آن به شـرح زیر اسـت:
فردیـت کنشـگران اثرگـذار در حوزههـای
 -۱دانشـگاه توسـعهگرا در برهمسـازی کنـش در
ِ
دانشـگاهی و غیردانشـگاهی در حـال شـکلگیری اسـت؛
 -۲دانشـگاه توسـعهگرا بـه هویـت خلاق دانشـگاه در دنیـای تکنولوژیـک اهمیـت میدهـد و
همـه هویـت سـازنده خـود را از تفکـر خلاق و عناصـر خالقیـت اسـتخراج میکند؛
 -۳دانشـگاه توسـعهگرا در پـی ایجـاد دیالـوگ با اجـزاء بیرونـی خود در راسـتای ایجاد شـرایط

دانشگاه توسعهگرا تالش
میکند 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 میکند که دانشگاه به
سمت سازماندهی جدیدی
سوق یابد که مبانی آن ایجاد
کنش خالق در راستای تغییر
و تحوالت یک جامعه است.
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دانشگاهی که نتواند نوع نگاه
خود را به فناوری تغییر دهد،
دانشگاهی ضدتوسعهگراست
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 میتواند
در مسیری مخرب پیش رود.
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بهینـه وکارآیـی بیشـتر در خدمت جامعه اسـت؛
 -۴در دانشـگاه توسـعهگرا به فرهنگ اولویت بیشـتری داده میشـود و به خرده فکرها و باورهای
تودهگرایانه اتکای بیشـتری میشـود؛
 -۵دانشـگاه توسـعهگرا طیـف وسـیعی از فعالیتهـای بشـری از کاربردهـای شـخصی گرفته تا
حوزههـای عمومـی را شـامل میشـود و با ابعـاد چند منظـوره و انعطافپذیـر به تأمین خواسـتههای
فـردی و اجتماعـی میپردازد؛
 -6دانشـگاه توسـعهگرا بـه قابلیـت کنشـگران در فضـای فنـاوری اطالعـات توجـه میکنـد و به
دیالکتیـک انسـان -فنـاوری توجه ویـژهای دارد؛
 -7در دانشـگاه توسـعهگرا توانمندسازی انسـانها جزو اولویتها به حسـاب میآید و بهگونهای
منابـع تخصیص پیدا میکند که دسترسـی همگان به اطالعات در راسـتای توانمندی محقق شـود؛
 -8در دانشـگاه توسـعهگرا محوریـت بـا نخبههـا نخواهد بـود و یا بـه تعبیری مفهـوم نخبه تغییر
میکنـد و هـر کـس در هـر فراینـدی کـه بتوانـد بـه دانشـگاه و جامعه سـود بخشـد ،از آن بـه خوبی
بهـره گرفتـه میشـود .از طرفـی به-دنبال توانمندسـازی درونـی و بیرونی جهت کاهش شـکافهای
طبیعی و سیاسـی است؛
 -9دانشـگاه توسـعهگرا در پـی ایجـاد دو ظرفیـت اساسـی اسـت:اول ،پیـدا کـردن روش حـل
مسـئله در مقابلـه و مواجهـه بـا بحرانها و آسـیبهای موجود(مسـئولیت پذیـری اجتماعـی)؛ دوم،
پیـدا کـردن ظرفیتهـای جدیـد در نـوآوری و ابتـکار و بهکارگیـری شـیوهها و مناسـبات مطلـوب
ممکن(نـوآوری تکنولوژیـک -اجتماعـی)؛
 -10دانشـگاه توسـعهگرا در چیرهگـی دانایـی و هوشـمندی بر عقالنیـت ابـزاری حرکت میکند
و همـواره راه را بـرای بـروز و ظهـور دانایی بـاز میگذارد؛
 -11در دانشـگاه توسـعهگرا بـه ایجاد زیرسـاختهای تفکر عمیـق و پیچیده توجه میشـود و راه
بـرای بـروز و ظهـور انسـان خالق(و نه نخبـه) در کنار فنـاوری خالق باز میشـود؛
 -12دانشـگاه توسـعهگرا بـا ایجاد فضاهای دموکراتیک و مشـارکتی ،عرصه را بـرای بروز و ظهور
همه اقشـار در همـه زمینهها بـاز میکند؛
 -13دانشـگاه زمانـی ضدتوسـعهگرا میشـود کـه همه چیـز در قالـب شـاخصگذاریهای یک
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بعـدی خـود را نشـان دهـد .مثال رویه تولیـد انبوه مقالـه و کتاب یا همیـن نظام کنونی ارتقـاء اعضای
هیئـت علمـی دانشـگاهها و تبدیـل وضعیت متناسـب بـا ایـن فرایند ،که نوعـی بیتوجهی به اشـکال
گوناگـون دانشـی اسـت که میتوانـد در فضاهای علمی وجود داشـته باشـد؛
 -14دانشـگاهی کـه نتواند نوع نگاه خود را به فناوری تغییر دهد ،دانشـگاهی ضدتوسعهگراسـت
هـر چنـد کـه از همـه دسـتاوردهای تکنولوژیکـی اسـتفاده کنـد .در اینجـا مقصـود این اسـت که در
انتقـال فنـاوری بـه ذهن مخاطبان باید کاربری معناسـازی و معنـاکاوی مدنظر قرار گیـرد .بدون توجه
بـه مقوله معنـا ،تکنولوژی میتواند در مسـیری مخـرب پیش رود؛
 -15دانشـگاه توسـعهگرا بـا رویکـرد مدیریت فشـارهای محیطـی و اکولوژیکی ،با هـر آنچه که
رابطـه انسـان و طبیعـت را بر هـم بزند مقابلـه میکند؛
 -16نـگاه دانشـگاه توسـعهگرا ،انسـانگرا ،طبیعتگـرا ،مبتنـی بـر دیالکتیـک انسـان و طبیعت،
فراجنسـیتی و در توجـه بـه همـه قومهـا ،نژادها و پارهفرهنگها اسـت .در واقع در دانشـگاه توسـعهگرا
هرگونـه منطـق حذف و حاشیهسـازی بیمعناسـت؛
ً
 -17در دانشـگاه توسـعهگرا هـدف الزاما تولید دانش نیسـت ،بلکه با توجه بـه مقتضیات زمانی و
مکانـی اسـت که هدف مشـخص میشـود .اما آنچـه در این میان مهم اسـت اولویـت عنصر تخیل
در کنشـگران اجتماعی اسـت .همانطور که اینشـتین میگوید" :تخیل از دانش مهمتر" اسـت؛
 -18در دانشـگاه توسـعهگرا بـر عدالـت انسـانی ،عدالـت محیطـی و حـذف نابرابریهـا تأکیـد
میشـود و اگـر در جایـی دانشـگاهی وجـود دارد و در آنجـا تبعیـض و آسـیبهای اجتماعـی بهطور
گسـترده وجـود دارد ،میتـوان گفـت کـه آن دانشـگاه دانشـگاهی ضدتوسعهگراسـت زیـرا نتوانسـته
اسـت بر محیـط خـود تأثیرگذار باشـد.
منابع
هورکهایمـر ،ماکـس( .)1378عقل علیه عقـل :مالحظاتی در باب روشـنگری .ترجمه مراد فرهادپور و یوسـف اباذری.
مجله ارغنون .شـماره پانزده.
فصیحـی ،امانالـه( .)1390معضلات دنیـای مدرن از نظـر ماکس وبر .معرفت فرهنگی اجتماعی .سـال دوم .شـماره
دوم .ص .153-172

دانشگاه توسعهگرا تالش
میکند 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 میکند که دانشگاه به
سمت سازماندهی جدیدی
سوق یابد که مبانی آن ایجاد
کنش خالق در راستای تغییر
و تحوالت یک جامعه است.

تنهایی ،حسین( .)1391جامعهشناسی معرفت و معرفتشناسی نظریه .تهران :بهمن برنا.
تنهایی،حسین( .)1389درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی .تهران :مرندیز و بهمن برنا.
رایش ،ویلهلم( .)1396ماتریالیسم دیالکتیک و روانکاوی ترجمه مینا هرسینی .تهران :نشر سمندر.
ناظری ،مهرداد و فروعی ،مارال( .)1399جامعه شناسی ادراک عاشقانه .تهران  :علم.
ناظری ،مهرداد و فائق ،لعیا ( .)1399درامدی بر مدرسه مهرورز خالق .تهران  :علم.
ناظـری ،مهرداد ( .)1398جامعه شناسـی تفسـیری توسـعه در قـاب گفتگو با دکتر تنهایی .تهران  :نشـر سـورنا و بهمن
برنا.
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سرمایۀ فرهنگی در فضای مناسبات مجازی دانشگاهی ایران
آرش حیدری ▪
عضو هیئت علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ ▪
▪ arash.heydari83@gmail.com

سـرمایۀ فرهنگـی در معنـای عـام بـه تمرکـز و انباشـت انـواع مختلـف کاالهـای ملمـوس فرهنگی و نیـز قـدرت و توانایـی در اختیار
گرفتـن ایـن کاالهـا و همچنیـن اسـتعداد و ظرفیـت فـرد در شـناخت و کاربرد این وسـایل گفته میشـود .مسـئلۀ سـرمایۀ فرهنگی به
معنـای عـام یکـی از شـاخصهای عمـدۀ توسـعۀ فرهنگی اسـت .مـروری بـر ادبیات توسـعۀ فرهنگـی در ایران نشـان میدهـد که با
ّ
آنکـه مضمـون توسـعۀ فرهنگـی مـورد ّ
توجـه محققـان ،سیاسـتمداران و سیاسـتگذاران بـوده اسـت ،اما جایـگاه سـرمایۀ فرهنگی و
اقسـام آن در درون توسـعۀ فرهنگـی چنـدان کـه باید و شـاید ،واضح نیسـت.
سـرمایۀ اجتماعـی و سـرمایۀ اقتصـادی محـور مجـادالت و مباحثـات زیـادی در عرصـۀ سیاسـت و عرصـۀ پژوهـش بوده اسـت ،اماّ
همبسـتۀ منطقـی و نظـری ایـن دو ،یعنی سـرمایۀ فرهنگی ،چندان که باید و شـاید مـورد ّ
توجه نبوده اسـت .یکـی از عمدهترین عرصههای
ِ
ّ
فرهنگی خاص
جایـگاه
ای
ر
دا
شـود،
ی
م
شـناخته
ص
متخص
تربیـت
هدف
با
اینکـه
بر
عالوه
دانشـگاه
اسـت.
دانشـگاهی
فرهنگـی حیـات
ِ
ِ
خـود نیز هسـت .دانشـگاه عرصهای اسـت بـرای فرهنگپذیـری ،رقابت فرهنگی ،کسـب هویـت و . ...بـا این اوصـاف دانشـگاه را باید به
آموزشـی آن در بسـتری فرهنگـی صورت میگیـرد .به ایـن ترتیب سـخن گفتن از
عنـوان یـک اجتمـاع فهـم کرد کـه فعالیتهـای علمی و
ِ
اساسـی فهم دانشـگاه اسـت .فرهنگ دانشـگاهی بـه عنوان مفهومی عام بـه الگوها و
دانشـگاه به عنوان بسـتری فرهنگی یکی از محورهای
ِ
ارزشهـا و اهدافـی اشـاره دارد کـه در فضای دانشـگاه تولید و بازتولید شـده و به کنشـگران دانشـگاه منتقل میشـود.
اگـر دانشـگاه را عرصـهای فرهنگـی بدانیم ،آنـگاه مجموعـهای از دادهها و داشـتههای فرهنگی را باید مدنظر داشـته باشـیم که در
هویـت علمی ،بهدسـت آوردن افتخارات
محیـط دانشـگاهی وجـود دارنـد و افراد بـرای بهدسـت آوردن آنها تالش میکننـد .دارا بودن
ِ
علمـی ،تولیـد کـردن متـون علمـی و ...را میتوانیـم بـه عنوان سـرمایههای فرهنگـی یک عرصۀ دانشـگاهی فهـم کنیم .از دیگر سـو،
توجـه بـه نام و نشـانی کـه دارد و بـا ّ
هـر دانشـگاه بـا ّ
توجه بـه هویتی که بـه کارگـذاران خود عطـا میکند ،در سـطح نهادی نیـز دارای
80
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یـک سـرمایۀ فرهنگـی اسـت .فهـم دانشـگاه بـه عنـوان یـک عرصـۀ فرهنگـی ایجـاب میکنـد که
مسـئلۀ سـرمایۀ فرهنگـی در دانشـگاه و انـواع آن و شـیوههای ارتقای آن مـورد ّ
توجه قـرار گیرد.
فرهنگی دانشـگاه
زمانـی که از سـرمایۀ فرهنگی دانشـگاه سـخن میگوییم ،از یکسـو جایگاه
ِ
در سـطح کالن و جایـگاه آن در هویتدهـی بـه دانشـگاهیان را مدنظـر داریـم و از دیگـر سـو بـه
تواناییهاییهـای افـراد در درون دانشـگاه نظـر داریـم .سـرمایۀ فرهنگـی در دانشـگاه همـواره در
انسـان دانشـگاهی
تربیت یک انسـان دانشـگاهی ظاهر میشـود؛ بنابراین تحلیل و بررسـی
شـکل
ِ
ِ
میتوانـد امکانهـا و نواقـص سـرمایۀ فرهنگـی در دانشـگاههای ایـران را توضیـح دهـد.
بـدون سـرمایۀ فرهنگـی امـکان تربیت انسـان دانشـگاهی وجـود ندارد .آسـیب دیدن سـرمایۀ
بنیـان اصلـی خـود دور سـازد و آن را در فضای
فرهنگـی دانشـگاه میتوانـد دانشـگاه را از منطـق و ِ
ِ
زندگـی روزمره ادغـام کند؛ لذا مسـئلۀ سـرمایۀ فرهنگی دانشـگاه مسـئلهای اسـت مرتبط
یـا
بـازار
ِ
پژوهشـی ایـن حیطه با عنوان انسـان دانشـگاهی
ادبیات
فـرد کارآمد دانشـگاهی کـه در
بـا تربیـت ِ
ِ
ِ
شـناخته میشـود .مسـئلۀ سـرمایۀ فرهنگی در سـطوح کالن و خرد قابل بررسـی اسـت .در سـطح
ّ
ّ
فرهنگی مشـخص در نظر
های
ه
سـرمای
ای
ر
دا
و
تحلیـل
واحد
یـک
عنوان
بـه
دانشـگاه
یـت
کل
کالن
ِ
ِ
گرفتـه میشـود و در سـطح خـرد مسـئله بـر سـر تحلیـل افـراد و کنشـگر ِان درون میـدان دانشـگاه
اسـت؛ لـذا مسـئلۀ سـرمایۀ فرهنگـی و واحـد تحلیل آن در چند سـطح قابل بررسـی اسـت:
ّ
اول ،مـراد از سـرمایۀ فرهنگـی دانشـگاه هم سـرمایۀ فرهنگی دانشـگاهیان اسـت و هـم کلیت
نهاد دانشـگاه.
نسـبت دانشـگاه با جهان
دوم ،سـرمایۀ فرهنگـی هـم در درون دانشـگاه مدنظر اسـت و هم در
ِ
بیـرون از خودش.
بـا ایـن وصـف مسـئلۀ سـرمایۀ فرهنگـی دانشـگاه را میتـوان بهصورت جزئـی و یـا بهصورتی
چندوجهـی بررسـی کـرد .لحـاظ کـردن همـۀ ایـن جوانـب در یـک مبحـث عـام سیاسـتگذاری
میتوانـد افقهـای بیشـتری را بـرای فهـم مسـئله نشـان دهـد.
بـا ایـن مقدمـه میتـوان نسـبت وثیقـی برقـرار کـرد بیـن سـرمایۀ فرهنگـی دانشـگاه و فضـای
مجـازی .از آنجـا دانشـگاه اتصالـی جـدی بـه حیـات اجتماعـی دارد و هویـت و سـرمایههای
اجتماعـی -اقتصـادی و فرهنگـی آن را از زیسـت جهـان اجتماعـی میگیـرد لـذا خـواه ناخـواه بـا
فضـای مجـازی کـه یکـی از عمدهتریـن عرصههـای حیـات اجتماعـی اسـت گرهخوردگـی عمیق
و جـدی دارد.
سرمایۀ فرهنگی سه بعد اصلی دارد:
ُ
الـف) ّ
تجسـمیافتگی :کـه در شـکل قابلیتهـا و خلقوخوهـای بـا دوام و پایدار شـخصیتی
ظاهر میشـود.
ب) ّ
تعینیافتگـی :در شـکل کاالهـای فرهنگـی ،تصاویـر ،کتابهـا و فرآوردههـای فرهنگی
ظاهر میشـود.
ج) نهادینگـی :کـه در شـکل مـدارج و گواهینامههـای آموزشـی ،علمـی و حرفهای اسـت و
ذخیـره دانـش ،مهـارت و تجارب افراد محسـوب میشـود.
بـه نظـر میرسـد کـه فضای مجـازی میتوانـد عرصـۀ اصلـی سـرمایۀ تعینیافتۀ یک دانشـگاه
باشـد .بـه عبـارت دیگر یک دانشـگاه از خلال محصوالتی که به حیـات اجتماعـی عرضه میکند
هویتـی بـرای خود دسـت و پـا میکند.
نکتـهای کـه بایـد بـدان توجه کـرد این اسـت که یـک دانشـگاه را در سـطح نهادی بایـد همچون

بدون سرمایۀ فرهنگی امکان
تربیت انسان دانشگاهی
وجود ندارد .آسیب دیدن
فرهنگی دانشگاه
سرمایۀ
ِ
میتواند دانشگاه را از منطق
بنیان اصلی خود دور سازد و
و
ِ
زندگی
یا
بازار
فضای
در
را
آن
ِ
روزمره ادغام کند؛ لذا مسئلۀ
سرمایۀ فرهنگی دانشگاه
مسئلهای است مرتبط با
فرد کارآمد دانشگاهی
تربیت ِ
پژوهشی
ادبیات
که در
ِ
ِ
این حیطه با عنوان انسان
دانشگاهی شناخته میشود.
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به نظر میرسد فعالیت
دانشگاهها در فضای مجازی
برای کسب سرمایههای
فرهنگی به چیزی در قالب
روابط عمومی و اطالعرسانی
فروکاسته شده است .اینکه
یک دانشگاه به نحوی
که بتواند ارتباطی عینی،
مشخص و تعین یافته با
حیات اجتماعی برقرار کند،
اصلی شکلگیری
محور
ِ
هویت آن دانشگاه است و
فضای مجازی جایی است
که یک دانشگاه میتواند
خود را همچون عرضۀ کنندۀ
یک فرهنگ ،یک محصول
فرهنگی و یا جریان خاصی از
علم معرفی کند.

82

ً
یک کارگزار و دارای یک هویت مسـتقل در نظر گرفت .اساسـا سـرمایۀ فرهنگی یک دانشـگاه حاصل
آن هویـت ،جایـگاه و در یـک معنـای عام تصویری اسـت که برای دیگر کنشـگران ایجـاد میکند .به
عبـارت دیگـر یک دانشـگاه خودش باید همچـون یک کنشـگر هویتی واجد عاملیت باشـد.
ً
آنچـه در فضـای امـروز دانشـگاهی قابـل رؤیـت اسـت لزوما گویـای حضـور دانشـگاهها در
عرصـۀ هویتـی و فرایندهـای کسـب سـرمایههای فرهنگـی نیسـت .افـراد از مـدارک دانشـگاهی
همچـون قسـمی سـرمایۀ نهادینـه بهـره میبرنـد و در قالـب سـرمایههای تعیـن یافته و تجسـدیافته
نیـز در فضـای مجـازی کنشـگری دارنـد .بـرای مثـال ،یک اسـتاد دانشـگاه که فعـال رسـانهای نیز
هسـت ،و یـا یک دانشـجو کـه در فضای مجـازی آوردههای دانشـگاهی خود را عرضـه میکند؛ اما
خـود دانشـگاه همچـون یـک واحد مسـتقل چـه جایگاهـی در این میـدان دارد؟
ِ
بـه نظـر میرسـد فعالیت دانشـگاهها در فضـای مجازی بـرای کسـب سـرمایههای فرهنگی به
چیزی در قالب روابط عمومی و اطالعرسـانی فروکاسـته شـده اسـت .اینکه یک دانشـگاه به نحوی
اصلی
کـه بتوانـد ارتباطـی عینـی ،مشـخص و تعیـن یافته با حیـات اجتماعـی برقـرار کند ،محـور
ِ
شـکلگیری هویـت آن دانشـگاه اسـت و فضـای مجـازی جایـی اسـت که یـک دانشـگاه میتواند
خـود را همچـون عرضـۀ کننـدۀ یـک فرهنـگ ،یک محصـول فرهنگـی و یـا جریان خاصـی از علم
خـود دانشـگاه به عنـوان یک واحـد مسـتقل میباید سـازوکاری را
معرفـی کنـد .بـه عبـارت دیگرِ ،
تعریـف کنـد تـا هویت خود را برسـازد و البته سـرمایههای خـود را باال ببـرد .اما در ایـران امروز با
یـک بحـران جدی در نظم دانشـگاهی مواجهیم .مسـئلۀ سنتدانشـگاهی یک پیششـرط اساسـی
بـرای هویتیابی و کسـب سـرمایۀ فرهنگی اسـت .سـنت دانشـگاهی یعنـی اینکه یک دانشـگاه یا
دانشـکده یـا گروه علمی در یـک بازۀ زمانی در قلمرویی مشـخص مجموعهای از دانش را انباشـت
کـرده باشـد کـه این دانش بـه قالـب سـرمایههای تعینیافته قابـل عرضه باشـد .بطوریکـه وقتی نام
سـنت فکـری و پژوهشـی آن دانشـگاه ،گروه یا دانشـکده
آن دانشـگاه بـه میـان میآیـد خودبهخـود ِ
تداعـی شـود .بـرای مثـال وقتـی در علـوم اجتماعـی از مکتـب بیرمنگهام ،سـنت شـیکاگو ،حلقۀ
فرانکفـورت ،کولژدوفرانـس و ...سـخن مـیرود به روشـنی مجموعۀ بزرگـی از متـون ،پژوهشها،
جایـگاه نهـادی قدرتمند در
شـخصیتها ،گفتارهـا و ...احضـار میشـوند که نشـانگر وجـود یک
ِ
سنتسـازی اسـت .بـه نظر میرسـد کـه دانشـگاههای ایران امـروز در ایـن زمینه دچـار معضالتی
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عمیـ ق هسـتند که بخـش عمـدهای از آن به مکانیسـمهای جذب هیئـت علمی ،اولویتهـای نهاد
ً
علـم ،نسـبت علـم و ایدئولوژی و مسـائلی از این قبیل بازمیگـردد .به عبارت دیگر دانشـگاه لزوما
میـدان کسـب سـرمایۀ فرهنگـی از مسـیر عمـل عالمانـه حرکـت نمیکنـد بلکه عرصـهای برای
در
ِ
کسـب سـرمایههای اداری و سیاسـی و ...است.
از ایـن رو ،عمـل رسـانهای دانشـگاهها سـازوکاری بسـیار کلیشـهای ،یکنواخـت و در قالـب
ِ
ً
اطالعرسـانی ،روابـط عمومـی و نهایتـا مجموعـهای از اخبـار خنثی اسـت .مروری بر سـایتهای
دانشـگاهها نشـان میدهـد کـه کسـب سـرمایۀ فرهنگی بـرای دانشـگاههای کشـور تا چه حـد فاقد
معنـا اسـت .سـایت یـک دانشـگاه کـه میبایـد تابلویـی از جایـگاه هویتی باشـد ،بـه مجموعهای
خنثـی از مجموعـهای از اطالعـات خالصه شـده اسـت.
فعالیـت صفحـات شـبکههای اجتماعـی دانشـگاهها نیـز چنیـن اسـت .دانشـگاههای کشـور
حتـی در ایجـاد مجمـع فارغالتحصیلان خود و یا نوشـتن تاریخ شـفاهی دانشـگاه بـه خوبی عمل
نکردهانـد از ایـن رو ،حضـور و فعلیـت آنها در فضای مجـازی چیزی جز اطالعرسـانی و کارهای
ً
ابتدایـی روابـط عمومـی نیسـت .نباید فرامـوش کرد که ایـن معضالت سـاختاریاند و لزومـا نباید
بـه ارادههـای فـردی مدیـران فروکاسـته شـود .بـرای مثـال بیایید فـرض کنیم که یـک دانشـگاه اراده
میکنـد تاریـخ شـفاهی خـود را در قالـب مجموعهای مسـتند از مصاحبههـا در فضـای مجازی به
اشـتراک بگـذارد .پـر واضح اسـت کـه چه اتفاقـی خواهد افتـاد؛ بخـش بزرگـی از مصاحبهها باید
ممیـزی شـوند ،بخشـی دیگـر ممکـن اسـت حاشیهسـاز شـوند ،بخشـی دیگـر ...از ایـن رو عمل
فرهنگـی یک دانشـگاه همـواره مقید به مجموعـۀ بزرگی از محدودیتها اسـت و از ایـنرو ،فضای
اسـی رایـج حرکت میکنـد و عمل روابـط عمومی به
ادارۀ دانشـگاه هرچـه بیشـتر به سـمت بوروکر ِ
اطالعرسـانی صـرف فروکاسـته میشـود ،زیـرا هرگونـه عمـل فرهنگـی بـرای کسـب سـرمایههای
فرهنگـی میتوانـد برای مدیریت دانشـگاه هزینهسـاز باشـد.
پس مسـئله را نباید به نبود خالقیت ،ایده و  ...در فضای فرهنگی دانشـگاه فروکاسـت .مسـئله
ً
آنجـا اسـت کـه مجموعـۀ بزرگـی از مکانیسـمهای ادارۀ دانشـگاه اساسـا ضرورتـی راهبـردی برای
تولیـد سـرمایۀ فرهنگـی خود تعریف نکرده اسـت و تعریـف آن هم خواه ناخواه بـا محدودیتهایی
کـه ذکـر آن گذشـت همـراه خواهد بـود .سـرمایۀ فرهنگـی یک دانشـگاه تاریخ آن دانشـگاه اسـت
ً
و تاریـخ یـک دانشـگاه لزومـا مجموعـهای از افـراد شـاخص آن دانشـگاه یـا شـبکۀ ادارۀ کننـدۀ آن
دانشـگاه نیسـت .تاریـخ دانشـگاه یعنـی سـطوح خـرد و کالن آن ،محصوالتـش ،تضادهایـش،
تمامـی آن وجوهی که یک زیسـتجهان و اکوسیسـتم اجتماعی
زندگـی روزمـرۀ جـاری در آنجـا و
ِ
ِ
را ممکـن میکنـد .سـرمایۀ فرهنگـی یک دانشـگاه در گـرو شناسـایی و عرضۀ این تاریـخ به حیات
اجتماعـی اسـت کـه در دنیـای امـروز تنهـا از طریـق فضـای مجـازی ایـن عرضـه ممکـن و مؤثر
اسـت .از ایـن حیـث سـرمایۀ فرهنگـی یـک دانشـگاه با آرشـیوی کـه از خـود تهیه میکنـد همارز
اسـت .دانشـگاه چه آرشـیوی دارد؟ متأسـفانه آرشـیو در فضـای اداری تنها آرشـیو نامههـای اداری
اسـت کـه آن هـم بعـد از چنـد سـال بلا اسـتفاده یا معـدوم میشـود .اگـر یک دانشـگاه کـه برای
مثال سـابقۀ  50سـال تدریـس جامعهشناسـی دارد ،نتواند طرحدرسها ،اسـاتید ،صورتجلسـات
ً
گـروه و ...را در ایـن فاصلـه در اختیـار مخاطبانـش قـرار دهـد ،یعنـی عملا هیـچ ایـدهای در این
دانشـگاه در بارۀ هویت دانشـگاهی و گروهی وجود نداشـته اسـت .این یعنی از  50سـال انباشـتی
کـه بایـد حاصـل میشـده اسـت هیـچ در اختیـار نیسـت .از ایـن رو ،نسـبت وثیـق بیـن تاریـخ،
آرشـیو ،سـرمایۀ فرهنگـی و فضـای عرضۀ ایـن سـرمایه را باید جـدی گرفت.

عمل رسانهای دانشگاهها
ِ
سازوکاری بسیار کلیشهای،
یکنواخت و در قالب
اطالعرسانی ،روابط عمومی
ً
و نهایتا مجموعهای از اخبار
خنثی است .مروری بر
سایتهای دانشگاهها نشان
میدهد که کسب سرمایۀ
فرهنگی برای دانشگاههای
کشور تا چه حد فاقد معنا
است .سایت یک دانشگاه
که میباید تابلویی از جایگاه
هویتی باشد ،به مجموعهای
خنثی از مجموعهای از
اطالعات خالصه شده است.
فعالیت صفحات شبکههای
اجتماعی دانشگاهها نیز
چنین است .دانشگاههای
کشور حتی در ایجاد مجمع
فار غالتحصیالن خود و
یا نوشتن تاریخ شفاهی
دانشگاه به خوبی عمل
نکردهاند.
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تاریخ دانشگاه یعنی
سطوح خرد و کالن آن،
محصوالتش ،تضادهایش،
زندگی روزمرۀ جاری در آنجا
ِ
تمامی آن وجوهی که یک
و
ِ
زیستجهان و اکوسیستم
اجتماعی را ممکن میکند.
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 توجـه بـه پیشـرفتهای تکنولوژیک و امـکان تولید محتواهای چندرسـانهای ،دانشـگاهها از
فرصـت بینظیـری بـرای عرضۀ محصوالت خـود بهرهمند شـدهاند که البتـه کمترین اسـتفادهای از
آنهـا نمیشـود .بـرای مثـال ضبـط و در اختیار گـذاری کالسهای درس اسـاتید شـاخص یکی از
فرایندهـای عمـدۀ تبلیغاتی دانشـگاههای بزرگ دنیا اسـت .اسـتفاده از امکانات به اشـتراک گذاری
ویدئو موجب شـده اسـت که بسـیاری از کالسهای اسـاتید برجسـتۀ دنیا در اختیار مخاطبان قرار
گیرنـد .امـروزه دسـترسپذیر کـردن محصـوالت علمـی یکـی از عمدهترین شـاخصهای کسـب
هویـت ،سـرمایه ،و اعتبـار علمـی و فرهنگی اسـت .پرسـش بنیادین اینجا اسـت که دانشـگاهها به
صـورت مسـتقل تـا چه حـد در این مسـیر قـدم برداشـتهاند .اینکـه برخی از اسـاتید ،دانشـجویان
و کارگـزاران دانشـگاهی در قالـب شـخصیت حقیقـی خـود بسـیاری از ایـن فرایندهـا را در فضای
مجـازی دنبـال میکننـد یـک چیز اسـت و اینکـه دانشـگاه به عنـوان یک نهـاد و هویت مسـتقل تا
چـه حـد ایـن فرایندهـا را بخشـی از فعالیتهـای فرهنگـی خـود تعریف کرده اسـت چیـزی دیگر
اسـت .فعالیتهـای فرهنگـی در فضـای رایج بـه کارگاه ،همایش ،سـخنرانی و مجموعـۀ بزرگی از
مناسـک دانشـگاهی فروکاسـته شـدهاند کـه البتـه محصـول چشـمانداز کالنی اسـت که نسـبت به
مقولـۀ فرهنـگ وجـود دارد .ایـن مجموعه مناسـک نیز در فضـای کرونـا در عمل متوقف شـدهاند.
فرایندهایـی کـه پیشـتر بـه مجموعـهای از مناسـک تبدیـل شـده بودنـد و از بحـران مخاطـب رنـج
میبردنـد بعـد از کرونـا در عمـل زمینگیـر شـدند .در ایـن وادی ،فضـای مجـازی میتوانسـت
عرصـهای بـرای فعالیتهایـی باشـد کـه سـرمایههای فرهنگـی دانشـگاهها را ارتقـا دهـد ،امـا در
عمـل هیـچ چشـمانداز مشـخصی بـرای ایـن مسـئله وجود نداشـت و ایـن خـود نشـان از بحرانی
سـاختاری و کالن در فهـم مسـئلۀ فرهنـگ بـه معنـای عـام دارد .همانطور که گفته شـد این مسـئله
را نبایـد بـه عـزم و ارادۀ افـراد فروکاسـت .اگـر همیـن امروز مدیـری عزم کنـد کـه ضرباهنگ عمل
فرهنگـی دانشـگاه را بـا تغییـرات و دیگرگونیهـای حیـات فرهنگی ایـران دو دهۀ گذشـته هماهنگ
کنـد بـا مجموعـۀ بزرگـی از معضلات و مشـکالت و محدودیتها مواجه خواهد شـد کـه عطای
کار را بـه لقایـش خواهد بخشـید.
اگـر بخواهیـم ترسـیمی از قلمـرو اجرایـی ارتقـای سـرمایۀ فرهنگـی دانشـگاهها ارائـه کنیـم
میبایـد حداقـل  6وجـه عمـده از فرهنگ دانشـگاهی را مد نظر داشـته باشـیم (جدول شـمارۀ .)1
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بـا دقـت در ایـن وجـوه ششـگانه ،بـه نظر میرسـد هـر عملی کـه در فضـای رسـانهای و اجتماعی
(در قالـب شـبکههای اجتماعـی) انجـام میپذیـرد میبایـد این شـش وجه را در نظر داشـته باشـد
تـا بتوانـد حضـور معنـاداری در عرضۀ عمومی داشـته باشـد.
جدول -1عناصر فرهنگ دانشگاهی
محیط

 سازمان دانشگاه محیط خود را چگونه تعریف میکند؟ -نگرشها نسبت به محیط چگونه است؟ (میزان دشمنی؟ میزان دوستی؟)

رسالت

 رسالت دانشگاه چگونه تعریف میشود؟ /رسالت دانشگاه تا چه حد واضح و روشن است؟ -آیا رسالت دانشگاه مبنای تصمیمگیریها است؟ /تا چه حد در مورد رسالت دانشگاه توافق وجود دارد؟

جامعهپذیری
اطالعات

 اعضای جدید چگونه در محیط دانشگاه جامعهپذیر میشوند؟ /تا چه حد این فرایندها روشن و واضح است؟ چه نکاتی را باید دانست تا به حیات و تعالی خود در این دانشگاه ادامه داد؟ّ
 اطالعات از چه مواردی تشکیل میشود؟ّ
 چه کسانی اطالعات را در اختیار دارند؟ّ
 -اطالعات چگونه توزیع میشود؟

راهبرد

 تصمیمات چگونه اتخاذ میشود؟ /از چه راهبردی استفاده میشود؟/ -چه کسانی در دانشگاه تصمیم میگیرند؟ /برای تصمیمات نادرست چه مجازاتی وجود دارد؟

رهبری

 سازمان دانشگاه از رهبران چه انتظاراتی دارد؟ /رهبران چه کسانی هستند؟ -آیا رهبران رسمی و غیررسمی وجود دارند و حضور آنها آشکار است؟

منبع :تیرنی)1988( 1

اگـر بـا ایـن افـق بخواهیم بـه مجموعـهای از راهبردها اشـاره کنیم کـه ارتقای سـرمایۀ فرهنگی
دانشـگاهها را ممکـن کنـد میتوانـد از پیشـنهادات زیر سـخن گفت:
 -1تدویـن پـروژۀ تاریـخ شـفاهی دانشـگاهها بـه عنوان یک عمل مسـتمر ،شـفاف و بـا در نظر
گرفتـن تمامـی ابعاد حیات دانشـگاهی؛
 -2آرشیوسازی دقیق ،منظم و شفاف در سطح گروهها و عرضۀ آن در فضای عمومی؛
 -3تهیـۀ بانـک اطالعاتـی بـروز و تاریخمنـد از تمامـی سـرمایههای فرهنگـی و اجتماعـی یک
دانشـگاه .از شـخصیتها گرفتـه تـا محصوالت علمی کـه به هر ترتیبی به دانشـگاه وابسـتگی دارند؛
 -4تهیۀ محتواهای چندرسانهای 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.

فرایندهایی که پیشتر به
مجموعهای از مناسک
تبدیل شده بودند و از بحران
مخاطب رنج میبردند بعد
از کرونا در عمل زمینگیر
شدند .در این وادی ،فضای
مجازی میتوانست عرصهای
برای فعالیتهایی باشد
که سرمایههای فرهنگی
دانشگاهها را ارتقا دهد،
اما در عمل هیچ چشمانداز
مشخصی برای این مسئله
وجود نداشت و این خود
نشان از بحرانی ساختاری و
کالن در فهم مسئلۀ فرهنگ
به معنای عام دارد.

1. Tierney
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مجاری مجازی سیاستگذاری اخالق دانشگاهی
ِ
صادق پیوسته ▪

دکترای جامعهشناسی سیاسی ،مدرس مدعو دانشگاه عالمه طباطبایی ▪
▪ peivaste@yahoo.com

مقدمه
موضـوع ایـن نوشـتار بررسـی وضعیـت اخلاق دانشـگاهی در فضـای مجازیشـدن آمـوزش اسـت .میدانیـم کـه پـس از بحـران
همهگیـری کوویـد  ،19از سـال  ،1399و آمـاده نبـودن دانشـگاهها بـرای ادامـه کار خـود بهصـورت مجـازی ،مشـکالت زیـادی بـه
بـار آمـد .از زاویـهی نـگاه فرهنگ دانشـگاهی ،که متشـکل از سـه ضلـع مسـئلهمندی ،انتقادیبودن و آیندهسـازی اسـت ،ایـن بحران
بـه شـدت بـر محیـط کارکـردی دانشـگاهها مؤثـر افتـاد ،به گونـهای کـه در هر سـه ضلع ،مسـائلی جـدی برای آمـوزش دانشـگاهی و
مناسـبات علمـی و فرهنگـی دانشـگاهیان در ایـران پدیـد آورد و نشـان داد کـه مجازیشـدن فضـای دانشـگاهی چگونـه به مسـئلهای
پیچیـده و چندبعـدی تبدیل شـده اسـت .این نوشـتار برای بررسـی موضوع ،ضمـن مرور تحقیقات و شـواهد تجربی و آمـاری موجود،
بـه بیـان نتایـج بررسـیها پرداختـه و در پایـان نیـز راهکارهایـی بـرای مواجهـه متناسـب با مقتضیـات مسـئله ارائه نموده اسـت.
نخسـت ،مفهومسـازی خاص اخالق دانشـگاهی و شـیوهی بررسـی آن بیان میشـود .دو سـویه شـدن ارتباطها ،بسـترهای فنی و
امکانـات نهچنـدان خـوب آموزش مجـازی و فیلتراسـیون آدرسهـا و نرمافزاهای مختلـف در ایران ،برخورد با مجازیشـدن را دشـوار
نمـوده اسـت .در ایـن مطالعـه شـواهد متنوعـی از مشـکالتی در محورهـای گفتهشـده بیان میشـود تـا ابعاد آن تـا حدی کـه دادههای
مناسـب وجود دارند آشـکار گردد و چیسـتی مشـکل اخالق دانشـگاهی بهدرسـتی قابل درک شـود.
سـپس بـه مشـکل گفتمانـی سیاسـتگذاریدر فضـای مجازیشـدهی دانشـگاهی ایـران میپردازیـم .دوگانـهی مجـاری مجـاز

مجـازی در مقابـل مجـاری غیرمجـاز مجـازی ،ذهـن کنشگـران را قفسـهبندی کـرده اسـت .ایـن
ذهنیـت ،محصـول گفتمانـی اسـت کـه مجوزدهـی (ممنـوع یـا مجـاز دانسـتن) را کار اصلـی
سیاسـتگذاری میبینـد .در حالـی کـه در گفتمانـی کـه بـه توسـعهی دانـش میاندیشـد ،آنچـه
بایـد محـور سیاسـتگذاری باشـد؛ کارایـی آموزشـی ،سـرعت و کیفیت ارتبـاط ،بایگانـی مطمئن
اطالعـات و امـکان افـزودن قابلیتهـای اختصاصـی اسـت و اینکـه سیاسـتگذار باید تسـهیلگر
ایـن موارد باشـد.
مسئلهی مجازی شدن
در میانـهی بحـث و بررسـیهای نافرجـام کارشناسـان رسـانهای در مـورد وب  1و وب 1 2و تحلیـل
تأثیرگـذاری وب  ،2در میانـهی حرکـت الکپشـتی نظـام آمـوزش در ایـران بـه سـمت سـازگاری بـا
آمـوزش مجـازی و آزمـودن پایلوت آن ،در میانهی پاالیش و در واقع مسدودسـازی دسترسـی کاربران
ایرانـی بـه اینترنـت و از جملـه بزرگتریـن دانشـگاه مجـازی حـال حاضـر جهان(یوتـوب )2و بهترین
شـبکهی اجتماعـی بهاشـتراکگذاری فایـل و کانالهـای آموزشـی جهان (تلگـرام ،)3کرونـای جدید
(کوویـد  4 )19پدیـدار شـد و هیوالی فضـای مجازی را بر واقعیت ارتباط دانشـگاهی چیره سـاخت.
خیلـی زود ،در سـال  ،1399زمـان عمـل فرارسـید .دانشـگاهی کـه چهرههـای همهجایـی آن
از وارد شـدن بـه واقعیـت ارتبـاط دوسـویه تـرس داشـتند و بیشـتر همچـون مرشـدان رسـانهای و
تکگویـان پشـت تریبـون حاضـر بودنـد ،یکی یکـی در مقابـل این هیـوالی جدید به ورطـه چهکنم
چهکنـم افتادنـد و ناتوانـی را بـه هیئت خشـم روی پـرده آوردنـد .با همهگیـری کووید ،19الزم شـد
کـه کالسهـا و ارتباطهـا و رفتوآمـد آدمهـا و نمرههـا همـه مجـازی شـود .پدیـدهای کـه موضوع
شناسـایی بـود ،مدعیـان شناسـندگی را موضوع خود نمـود .خیلی زود معلوم شـد کنار آمـدن با این
پدیـده ،دشـوارتر از نظـر دادن در مورد آن اسـت.
اگـر مثلـث اخالق دانشـگاهی را با محوریت پایهای مسـئلهمندی و دو ضلع دیگـر انتقادیبودن
و آیندهسـازی ،در کنـار آن بدانیـم ،وضعیـت آن را در شـرایط جدیـد تماشـایی میتـوان دید .اخالق
دانشـگاهی کـه ماننـد بسـیاری پدیدههای دیگـر جامعه تا پیش از ایـن نیز در وضعیـت مطلوبی قرار
نداشـت ،اینـک میبایسـت متناسـب با وضعیـت جدید دگرگون میشـد .مسـئلهمندی دانشـگاهها،
تـا حـد زیـادی وابسـته به فضـای موضوعـی طرحشـده در گروههـای علمی اسـت و مجازیشـدن،
ف جدی
همچـون نیـروی گریـز از مرکـز عمـل میکنـد .انتقـادی بـودن (نبـودن!) کـه از نقاط ضعـ 
فضـای گفتوگوهـای دانشـگاهی بـود ،در فضـای مجـازی بنـد از بنـدش گسـیخته و تنـد شـدن
انتقادهـا بـه نقطـهی قابـل توجهـی رسـید .آیندهسـاز بـودن دانشـگاه بـه علـت نبود یـا ناچیـز بودن
سـنتهای علمـی جـاری در گروههـای 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 زلزلـهای جدی بـه میان آمده اسـت.
هـدف ایـن نوشـتار ،بررسـی شـواهد موجـود و بیـان راهکارهایـی بـرای حـل مسـئله یـا کنترل
پیامدهـای آن بـا ایـن هـدف اسـت کـه ببینیـم اکنـون کـه مجازیشـدن بخشـی از واقعیت اسـت،
چگونـه میتـوان اخلاق علمـی در فضـای دانشـگاهی را در آن حفـظ نمـود و ارتقـا داد؟

از زاویهی نگاه فرهنگ
دانشگاهی ،که متشکل
از سه ضلع مسئلهمندی،
انتقادیبودن و آیندهسازی
است ،این بحران به شدت
بر محیط کارکردی دانشگاهها
مؤثر افتاد ،به گونهای که در
هر سه ضلع ،مسائلی جدی
برای آموزش دانشگاهی و
مناسبات علمی و فرهنگی
دانشگاهیان در ایران پدید آورد
و نشان داد که مجازیشدن
فضای دانشگاهی چگونه به
مسئلهای پیچیده و چندبعدی
تبدیل شده است.

1. Web1 & Web2
2. YouTube
3. Telegram
4. COVID-19
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مروری بر مفهوم اخالق علمی در فرهنگ دانشگاهی
پیـش از ایـن در کتـاب «سیاسـتگذاری فرهنـگ دانشـگاهی در نظـام آمـوزش عالـی ایـران»1
و مقالـهی « کلیـد گمشـده اخلاق در نهـاد دانشـگاه ایـران  ،»2بـه مفهومسـازی تئوریـک اخلاق
علمـی در فرهنـگ دانشـگاه پرداختیـم ،که بـه عنوان زمینـهی نظری این بحـث ،مروری اشـارهوار بر
برجسـتهترین نـکات آن خواهیـم داشـت و بـر محـور همـان مفاهیـم به تحلیـل سیاسـتگذاری در
فضـای مجازیشـدهی دانشـگاهی در ایـران خواهیـم پرداخـت.
بـا تعییـن فصل مشـترک در نظریـات اخالق علمـی ،اجتماعات علمـی و نظام ملی نـوآوری در
قلمـرو فرهنـگ دانشـگاهی ،سـه اصل مهم یا سـه ضلـع اخلاق علمـی در فرهنگ دانشـگاهی ،به
شـکل زیر تعیین شـد .به ایـن ترتیب ،اخالق علمی که جوهرهی فرهنگ دانشـگاهی اسـت ،شـامل
مثلثـی بـا سـه ضلـع «مسـئلهمندی»« ،آیندهسـازی» و «انتقادیبودن» اسـت و به شـکل روشـنتر،
خـود فصل مشـترک مسـئلهمندی و انتقـادی بودن و آیندهسـازی است(شـکل .)1

مسئلهمندی دانشگاهها ،تا
حد زیادی وابسته به فضای
موضوعی طرحشده در
گروههای علمی است و
مجازیشدن ،همچون نیروی
گریز از مرکز عمل میکند.
انتقادی بودن (نبودن!) که
ف جدی فضای
از نقاط ضع 
گفتوگوهای دانشگاهی
بود ،در فضای مجازی بند
از بندش گسیخته و تند
شدن انتقادها به نقطهی
قابل توجهی رسید .آیندهساز
بودن دانشگاه به علت نبود یا
ناچیز بودن سنتهای علمی
جاری در گروههای 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.

شکل  .۱مدل مفهومی اخالق دانشگاهی

امـا در توضیـح هریـک از ایـن سـه بعـد :منظـور از مسـئلهمندی ایـن اسـت کـه بـرای اهالـی
دانشـگاه ،تنهـا تمرکـز بـر مشـکالت و آگاهسـازی جامعـه از آنهـا ،ارزش نیسـت .بلکـه آنـان از
مشـکالت ،مسـئله میسـازند و در نتیجه در پی حل آن هسـتند .دانشـگاهیان میدانند که هر طرحی
از مسـئله ،گشـودن دریچههایـی بـه روی برخـی پاسـخها بـرای مسـئله اسـت و بسـتن دریچههایـی
دیگـر بـر برخـی پاسـخهای دیگـر .بنابرایـن آنان بـه مسـئولیت مسئلهسـازی خـود آگاهنـد و در پی
ایفـای نقشـی مسـئوالنه در این باره هسـتند .از نهاد دانشـگاه نباید ماننـد نهاد روشـنفکری تنها انتقاد
بیـرون بیایـد بلکـه «راه حـل دادن» نیز وظیفـهی تخطیناپذیر دانشـگاه اسـت .اگر نهاد روشـنفکری
از جامعـهی مدنـی و رسـانه و بـا عالیـق خاص گروهـی از مـردم بیرون میآید ،سـوژهی دانشـگاهی
محصـول نهـاد رسـمی علم و دانشـگاه و مالیـات و هزینههـای عمومی برای توسـعهی دانش اسـت.
حتـی کنشگـران علمی بیرون از دانشـگاهها و مؤسسـات دولتـی هم در فضای علمی کشـور پرورش
یافتهانـد و برجسـته شـدهاند و در نتیجـه بایـد وجـه مسـئوالن ه 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 راهحلی
بهتـر از دیـروز پدیـد آورد و «بانکـی از مسـائل و راهحلها و بایگانـی دانش» فراهم باشـد .گفتههای
اسـتادان بـزرگ تنها با ارجاع بـه این بایگانی از آمارها و شـواهد تاریخی اعتبـار مییابد .یادگیرندگی
با مسـائل واقعی جامعه مشـخص میشـود نه فرو رفتن در مسـائل سـاختاری آ کادمیک .همچنین،
دانشـگاه میتوانـد زاویـهای نـو بـه بازتعریف مسـائل باز کنـد و نهتنهـا راهحلهـا بلکه مسـائلی تازه
 .1پیوسته ،صادق( .)1398سیاستگذاری فرهنگ دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران ،چاپ اول .تهران :دفتر سیاستگذاری
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری113 .صص.
 .2پیوسته،صادق( .)1398کلید گمشده اخالق در نهاد دانشگاه ایران ،دانشگاه امروز .سال سوم.شماره چهارم .صص .75-69
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بسـازد و نـگا ه خالقانـه 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 سـوژهها یـا افـرادی «شـنوندهتر» نیز
تربیـت کند که تنهـا گویندهتر نباشـند.
کار دانشـگاه مسـئلهمحور« ،نـوآوری» و پیش از هـر چیز« ،خالقیتپروری» اسـت .از اینرو،
«حمایـت نهـادی فراگیـر» از خالقیت همـ ه دارد نه این کـه در رقابتی حذفی ،معـدودی نخبه بپرورد
و بـا تجاریسـازی ،از آنـان تاجر بسـازد و دیگـران را در این رقابت بازند ه کند .مناسـک دانشـگاهی
نیـز نبایـد بـه پـرورش نخبگانـی کـه ماشـین محفوظاتانـد بینجامـد ،بلکـه مناسـک و انضباطـی
مطلوب اسـت کـه موجب نـوآوری ،بهویژه نـوآوری اجتماعی و کار جمعی شـود .بنابراین دانشـگاه
هـر آنچـه از جامعـه میگیـرد ،را بـه آن بازمیگردانـد ،اگرچـه حسـاب و کتـاب دانشـگاه و جامعه،
ورودی و خروجـی آشـکاری ماننـد تراکنشهای بانکـی ندارد.
چنیـن دانشـگاهی ،آینـده را میشناسـد ،میشناسـاند و در سـاختن آن بـه شـکلی مطلوبتـر
بـرای جامعـه مشـارکت میکنـد .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
«سـنتهای علمـی و تحلیلـی» میتـوان بـه «دورنگری» دسـت یافت .ایـن ویژگی بـا پراکندهکاری
ممکـن نیسـت و الزم اسـت هـر گـروه علمی در هر دانشـگاه کشـور ،مختـص یک یا چنـد حوزهی
محـدود باشـد و «تـداوم و بایگانـی دانش ویـژهای» پدیـد آورد و «نواقص ،انقطاعهـا و انحطاطها»
را بیابـد و چارهجویـی کنـد .بدین ترتیـب ،نابرابری ،تبعیض و حاشیهسـازی در فرهنگ دانشـگاهی،
ضـد ارزش اسـت ،زیـرا حرکـت علمـی ،همـراه جامعـهی علمـی و نـه بـه تنهایـی اسـت .سـاختن
آینـدهی همـگان به شـکلی پایـدار ،تنها در دسـت همگان اسـت.
ایـن «تفکیـک سـاختاری» ،اهالـی هـر رشـته و کل علـم را «از نظر کارکـردی ،به هم وابسـته»
میکنـد و بـرای حـل مسـائلی در مرزهـای مشـترک دانشهـا و سـنتها ،آنـان را بـه همسـخنی
میرسـاند .یعنـی «جداسـازیها ،متخصصانـه اسـت نـه سـتیزآمیز» و متخصصـان نیـز بـه دلیـل
پیوسـتگی حوزههـا و رشـتهها ،ناچـار از «ارجـاع بـه یکدیگر» هسـتند .همـه در هـر موضوعی کار
نمیکننـد ،بهگونـهای کـه گـردآوری بایگانـی مدون از پیشـینهی هـر مبحث ،دشـوار شـود .بایگانی
«اتفـاق نظـر» و «سـنتهای فکری مشـخص» وجـود دارد .سـتیز قبیلههای
مسـائل واقعـی ،مـوارد
ِ
دانشـگاهی و بیاهمیـت جلـوهدادن افـراد و گروههـای دیگـر به ویـژه حاشـیهها ،برای اثبـات خود،
ضـدارزش محسـوب میشـود.
دانشـگاه مسـئلهمند و آیندهسـاز ،انتقـادی اسـت .انتقـادی بـودن تنهـا بـا شـناخت دقیـق و
ارزیابـی مشـخص ممکـن اسـت .ایـن اسـت کـه در اخلاق دانشـگاهی ،اطالعـات و تحلیلها با
«شـفافیت» بیـان میشـوند« .مصادیـق و مثالهـا» مهم هسـتند و بـرای گریـز از خطا« ،بـه کلیات
بسـنده نمیشـود»« .دقـت» و «انتقادگـری» بـه راهحلهـا نادرسـت ،زمانـی صادقانـه اسـت کـه با
«خودانتقـادی و انتقادپذیـری» همزمان باشـد و معطوف به واقعیت موجود گردد نه تکرار شـابلونوار
نظـرات مشـاهیر و بزرگان دانـش .در این کار« ،شـواهد»« ،روش»« ،تحلیل فهمپذیر یـا آزمونپذیر
توسـط دیگـران» و «موقتـی بـودن پاسـخها» و «راه ابطـال ادعاهـای مطرحشـده» بهروشـنی بیـان
شـهامت علمـی در پذیـرش یـا رد موضوعـات وجـود دارد؛ بنابرایـن نـه موافـق بـودن بـا
میشـود و
ِ
عامـهی جامعـه ارزش اسـت و نـه مخالـف بـودن بـا عامـه .گـروه یـا فـرد مرجـع دانشـگاهی ،تنها
متکـی بـه رتبـهی علمـی سـخن نمیگویـد بلکه شـنوندهی خوبی اسـت و بـه قصد «تفهم» سـخن
میگویـد و بـه قصـد «طـرح درسـت مسـئله یا حـل مسـئلهی جامعـه» عمـل میکند.

کار دانشگاه مسئلهمحور،
«نوآوری» و پیش از هر چیز،
«خالقیتپروری» است.
ازاینرو« ،حمایت نهادی
فراگیر» از خالقیت هم ه دارد
نه این که در رقابتی حذفی،
معدودی نخبه بپرورد و با
تجاریسازی ،از آنان تاجر
بسازد و دیگران را در این
رقابت بازند ه کند .مناسک
دانشگاهی نیز نباید به
پرورش نخبگانی که ماشین
محفوظاتاند بینجامد ،بلکه
مناسک و انضباطی مطلوب
است که موجب نوآوری،
بهویژه نوآوری اجتماعی و کار
جمعی شود .بنابراین دانشگاه
هر آنچه از جامعه میگیرد،
را به آن بازمیگرداند ،اگرچه
حساب و کتاب دانشگاه و
جامعه ،ورودی و خروجی
آشکاری مانند تراکنشهای
بانکی ندارد.
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فرهنگ دانشگاهی،
«انسانساز» است .اهل
دانش ،ماشین تولید علم
و بانک اطالعات نیستند.
سوژهی دانش یا دانشورز،
کسی است که در متن جامعه،
درگیر و اندیشنده است و نگاه
انتقادی به موضوعات دارد و
دانش را در تعامل با دیگران
میپراکند .انسانسازی ،با
زندگی و تعامل اهل دانش
درون جامعه سنجیده میشود
نه با زندگی در البراتوار و
پژوهشگاه و دفتر .ارزش در
اینجا بسته به «مقایسهی
روشمند» و اقناع عمومی یا
دستکم ،همفهمی است نه
نمایی گزارههای
صرف درست ِ
دانشگاهی.
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با این تفاسـیر ،فرهنگ دانشـگاهی« ،انسانسـاز» اسـت .اهل دانش ،ماشـین تولیـد علم و بانک
اطالعـات نیسـتند .سـوژهی دانـش یا دانشورز ،کسـی اسـت کـه در متن جامعـه ،درگیر و اندیشـنده
اسـت و نـگاه انتقـادی بـه موضوعـات دارد و دانـش را در تعامل بـا دیگـران میپراکند .انسانسـازی،
بـا زندگـی و تعامل اهـل دانش درون جامعه سـنجیده میشـود نه با زندگـی در البراتوار و پژوهشـگاه
و دفتـر .ارزش در اینجـا بسـته بـه «مقایسـهی روشـمند» و اقنـاع عمومـی یـا دسـتکم ،همفهمـی
نمایی گزارههای دانشـگاهی .فرهنگ دانشـگاهی مطلـوب ،در مجموع ،هم
اسـت ن ه صـرف درسـت ِ
ظرفیـت نهـادی دارد و هـم افـرادی میپرورد که مسـئلهمند ،آیندهنگـر و دارای بینش انتقادی هسـتند.
بـا ایـن اوصـاف ،در فضایـی که اخلاق دانشـگاهی رواج باشـد ،هر کـدام از گروههـای علمی
بـا زمینههـای تدریـس ،پژوهـش و نـوآوری مشـخص ،به گشـایش ،تشـریح و حل مسـئله در همان
زمینههـا میپردازنـد .در واقـع گروههـا ایـن شـاخ بـه آن شـاخ نمیپرنـد و مشـخص اسـت کـه در
کـدام دانشـگاه چـه رشـتهای را با چـه گرایشهـای تحقیقاتی بایـد خواند .ممکن اسـت تعـدادی از
اسـتادان ،همزمـان در دو یـا چنـد گـروه مشـخص باشـند ،اما تعـداد ایـن گروهها محـدود و معقول
اسـت ،زیـرا هـر گروه ،متشـکل از افـراد بـا سـابقه در آن زمینه تخصصی اسـت.
وظیفـه گـروه ،تهیـه فهرسـت زمانبنـدی برای بررسـی و حل مسـائل موجـود در سـطح ملی و
سـپس ،منطقـهای و جهانی اسـت .مدیر گـروه که منتخب همان گروه اسـت ،مسـئولیت برنامهریزی
بـرای حـل مسـائل موجود ،تهیه مقاالت مروری ،تشـریح و بررسـی انتقـادی راهحلهـا موجود و در
صـورت نیـاز گشـایش مسـائل تـازه و حتـی بنیـادی را دارد .بنابرایـن ،گروههایی علمی و مسـئلهمند
داریـم .ایـن گروههـا ،مسـئلهمحور هسـتند و رشـتهها در دانشـگاههای مختلـف نـه بـا گرایشهای
مختلـف بلکـه بـا مسـئلههای مـورد بررسیشـان شـناخته میشـوند ،یعنـی بـا آنکـه نـام گرایش در
پسـوند نـام رشـتهها نیسـت ،اما آشـکار اسـت کـه هر گـروه بنا بـه عالیق و سلایق پژوهشـی خود،
بـه گرایشهایـی نزدیـک و از گرایشهایی دور اسـت.
از آنجـا کـه مرجـع حل مسـئله در یـک زمینه ،گروه یـا گروههای علمی مشـخصی اسـت ،تمام
صنایـع ،سـمنها ،ادارات دولتـی ،بنگاهها و همهی کسـانی که مسـئلهای در زمینهای خـاص دارند،
بـه آن گـروه مراجعـه میکنند و حسـب نیـاز ،هزینه یـا پاداش و پشـتیبانی مالـی برای این امـر را هم
تعییـن میکننـد .در این مسـیر مسئلهگشـایی اسـت کـه دانشـجویان با راهنمایی اسـتادان خـود ،در
قالـب کارهـای کالسـی یـا پروژههـا و پایاننامهها و رسـالههای تحصیلـی ،به پژوهش و گرهگشـای
از ایـن مسـائل میپردازنـد .اسـتادان هـم برای حل مسـائل پیچیـده آنهـا را به صـورت بخشهایی
پایان حل
کوچکتـر ،به دانشـجویان میسـپارند تا با راهنمایـی آنان بتوانند مسـائل را حل کننـد .در
ِ ِ
عملـی هر مسـئله ،بـه گونهای که طرحکننـدهی آن تأیید کنـد ،پرونده کار طبـق تاریخی مرحلهبندی
ِ
شـده ،در همـان گـروه علمـی بایگانی میشـود ،در سـرانجام کار به تمام کسـانی که در دسـتیابی به
ل مسـئله شـریک بودهانـد ،پاداش مـادی و مالکیت معنـوی تعلق میگیـرد .بنابرایـن روش ،از
راهحـ 
نـوآوری بـه صورت فراگیـر و اجتماعی و به شـکل خودکار حمایت میشـود و نیازی بـه نخبهگزینی
از روی معـدل و سـنجش ّ
کمی مقـاالت ،وزنکردن رزومه و  ...نیسـت.
بـا چنیـن گروههـای علمـی ،دانشـگاهها تنهـا درسهایـی را بـه دانشـجویان میآموزنـد و
سـرفصلهایی را انتخـاب میکننـد کـه بـه کار حـل مسـائل واقعی آیـد یا آنـان را به مراحـل باالتری
برسـاند ،کـه بتواننـد مفـادی جدیـد برای حـل مسـائل بیاموزنـد .در ایـن دانشـگاهها ،دانشـجویان
میآموزنـد چگونـه حـل مسـئله انجام میشـود ،بهواقـع آجری بر بنـای کشـور میگـذارد و در کنار
آن ،بـه حقـوق و پـاداش مـادی و معنـوی هـم میرسـد .ایـن دانشـگاهها ،بـرای آمـوزش قوانیـن از
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جملـه قوانیـن مالیاتـی و بازاریابـی و مـواردی از ایـن دسـت ،کالسهایـی ویـژه و فوق برنامـه دارند
و دانشـجویان را بـه گروههایـی تخصصـی بـرای آموزشهـا و ارائـهی خدمـات مختلف نیـز معرفی
میکننـد .امـا تقلـب علمـی در این دانشـگاهها بسـیار کمیاب اسـت ،زیرا اسـتاد و دانشـجو ،درگیر
کاری عملـی و گام بـه گام درون جامعـه و بازار کار هسـتند .دانشـگاه ،جایی جدا افتاده نیسـت بلکه
در حـال حـل مشـکالت و انجام کارهایی اسـت کـه پس از فراغـت از تحصیل نیز دانشـجویان باید
مـواردی ماننـد همانهـا را انجـام دهند.
وزارت علـوم بـرای دانشـگاهها ،نـه محـل تعیین تکلیـف بلکه تنهـا جایگاهـی هماهنگکننده و
تسـهیلگر اسـت ،یعنـی حلقه اتصـال بیـن دولت و دانشـگاه اسـت .دانشـگاهها ،در حال اسـتقالل
یافتـن بیشـتر و بیشـتر هسـتند ،گرچـه حمایت مالـی دولـت را دارند .هر دانشـگاه ،به تناسـب میزان
مسـائلی کـه حـل میکنـد یـا میخواهد حـل کنـد و نیـز ،صنایـع و بنگاههایی کـه میخواهـد برای
آنهـا نیـروی انسـانی (بـا تحصیلات تکمیلـی) تربیـت کنـد ،هزینـه دریافـت میکنـد و دانشـجو
(در سـطح تحصیلات تکمیلـی) جـذب میکنـد .بـه اینگونـه ،هـر دانشـگاه ،پنج سـال اسـت که
گروههـای تخصصی خود را تشـکیل داده اسـت و آرشـیوی از تمام رسـالهها ،تزهـا ،پروژههای مهم
در زمینـهی مرتبـط و بانکـی از مسـائل و راهحلهـا در آن زمینـه دارد و در حـال تکمیـل آنهـا ،حتی
بایگانیکـردن پژوهشهـای مرتبـط در کشـورهای دیگر اسـت .یکـی از کارهای مؤثـر وزارت علوم،
ایجـاد ارتبـاط بیـن گروههای مشـابه در رشـتههای مختلـف بهویژه ارتباط بین دانشـگاهها در سـطح
فراملـی اسـت تـا بـه صـورت میانرشـتهای و تشـکیل تیمهـای تخصصی چندرشـتهای بـا کار چند
اسـتاد و دانشـجوی دکتـری از چنـد رشـتهی مختلف ،به حل مسـائل مهـم و پیچیده پرداخته شـود.
همچنیـن ،دورههـای پسـادکتری (پسـتداک) زیادی بـرای حل مسـائل ملی ،بنگاهـی ،صنعتی
و مـوارد دیگـر طراحـی شـده اسـت و بیـکاری در میـان فرهیختـگان تحصیلات تکمیلـی بهطـور
چشـمگیر در حـال کاهـش اسـت و دانشـگاهها آمـاده میشـوند کـه دورههـای پسـادکتری خـود را
بـا پیشـنهاد مبلـغ متناسـب در سـطح بینالمللـی نیـز معرفـی کننـد و بـا ارتباطات بیشـتر ،خـود نیز
در حـل مسـائل فراملـی دیگـران سـهیم شـوند .تمرکزگرایـی در دانشـگاهها در حـال کاهـش مـداوم
اسـت و سـرمایهگذران محلـی اجـازه یافتهانـد در دانشـگاههای موردنظـر خـود بنا به عالیـق محلی،
سـرمایهگذاری کننـد .گروههـای زیادی از این راه در دانشـگاههای حاشـیهای تشـکیل شـده اسـت و
بـه نظـر میرسـد در برخی دانشـگاههای بیرون از تهـران و حتی مراکز اسـتانها ،واحدهایی تأسـیس
خواهـد شـد که در کشـور ممتاز باشـد .همچنین ،دانشـگاهها بـه دنبال یافتن مسـائل آینده هسـتند تا
بتواننـد آنهـا را پیـش از وقـوع ،رصـد و رهیابـی و پیشـگیری کنند .مجالت علمـی به طـور فزایندهای
در حال گسـترش هسـتند و اغلب مقاالت آنها حکایت از حل مسـائل مشـخصی در داخل کشـور
دارنـد .بـر همین مبنـا ،مقاالت انتقـادی زیادی در آسیبشناسـی و حتی رد مقاالت پیشـین نوشـته و
چـاپ میشـود و سـمینارهای نقـد و بررسـی جدی ،چالشـی و انتقـادی در جریان اسـت.

در فضایی که اخالق
دانشگاهی رواج باشد ،هر
کدام از گروههای علمی با
زمینههای تدریس ،پژوهش و
نوآوری مشخص ،به گشایش،
تشریح و حل مسئله در همان
زمینهها میپردازند .در واقع
گروهها این شاخ به آن شاخ
نمیپرند و مشخص است که
در کدام دانشگاه چه رشتهای
را با چه گرایشهای تحقیقاتی
باید خواند .ممکن است
تعدادی از استادان ،همزمان
در دو یا چند گروه مشخص
باشند ،اما تعداد این گروهها
محدود و معقول است ،زیرا هر
گروه ،متشکل از افراد با سابقه
در آن زمینه تخصصی است.

کجا هستیم؟
مطابـق مصاحبـه نگارنـده با مدیـران دانشـگاهها در حین انجـام پروژههـای مرتبط ،در حـال حاضر،
سیاسـت و برنامههـای مدونـی در مورد فرهنگ دانشـگاهی وجود نـدارد .با جمعبنـدی پژوهشهای
مختلـف میتـوان دریافـت کـه از نظـر مسـئلهمندی ،یکـی از مشـکالت جـدی موجـود ،پراکندگی
تحقیقـات دانشـگاهی و در نتیجـه بیتوجهـی به نتایج آنها و نبود سیسـتمی برای ارتبـاط تولید دانش
و بهکارگیری آن در کشـور اسـت .در واقع ،مسـائل بیشـتر حالت اکتشـافی توسـط محقق دارند و میان
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هر از گاهی ،مسئلهای به
صورت مد روز تحقیقات
کشور درمیآید .از جمله
این موارد موضوعاتی مانند
نانوتکنولوژی ،اقتصاد
مقاومتی ،نقد نولیبرالیزم و در
نتیجه ،پروژههای گرانقیمت
یا انتقادهای روشنفکرانه و
تهییجکننده ،به تولید ادبیاتی
علمی میانجامد 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 موجهای
مد روز در پژوهش میدانند.
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پژوهشـگران مختلـف نیـز در مـورد هر مسـئله ،توافق وجود نـدارد و چالـش یافتن بهترین پاسـخ نیز
بـاز هـم وجهـی آکادمیـک دارد و نه مبتنی بر کاربسـت و بازخوردهـای اجتماعی ،صنعتی یـا بازاری
راهحلهـا( .بـرای نمونـه ،بنگرید بـه :جعفری و کرامتی1391 ،؛ سـنجری و بهرنگـی.)1383 ،
همیـن رویه باعث شـده اسـت که هـر از گاهی ،مسـئلهای به صـورت مد روز تحقیقات کشـور
درآیـد .از جملـه ایـن مـوارد موضوعاتـی ماننـد نانوتکنولـوژی ،اقتصـاد مقاومتـی ،نقـد نولیبرالیـزم
و در نتیجـه ،پروژههـای گرانقیمـت یـا انتقادهـای روشـنفکرانه و تهییجکننـده ،بـه تولیـد ادبیاتـی
علمـی میانجامـد کـه ارتباطـی جـدی بـا حـل عملـی مشـکالت جامعه نـدارد تـا جایی کـه حتی
دانشـجویان ،اسـتادان خـود را نـه وفـادار بـه هنجارهای علمـی بلکه دلبسـته هنجارهـای ضدعلمی
همچـون موجهـای مـد روز در پژوهـش میداننـد (قاضیطباطبایـی و ودادهیـر .)1380 ،وجـود
آمـوزش بانکـی و متکـی بـر محفوظـات بـه جـای یادگیرندگـی و خالقیـت نیـز از نـکات مؤکـد
پژوهشهـای مختلف و مسـئوالن آمـوزش عالی بـوده اسـت(منصوری .)1394 ،طبیعی اسـت که
بـا وجـود رویکـرد مشـاهد به جـای پـرورش خالقیت در سـطح عمومـی ،دغدغههای دانشـجویان
فـردی و رقابتـی و دور از کار جمعـی باشـد (صالحـی و نظریـان )1393 ،و هـر دوی اسـتادان و
دانشـجویان از مناسـکگرایی دور از خالقیـت و نـوآوری در سیسـتم دانشـگاهی موجـود گلهمنـد
باشـند (نظـر سـنجی از دانشـجویان1394 ،؛ قهرمانـی .)1388 ،بـه ایـن ترتیب اسـت کـه در آمار
تامسـون رویتـرز نیـز هیـچ دانشـگاه ایرانـی حتـی در میـان  500دانشـگاه نوآور جهـان قـرار ندارد.
ضمـن ایـن کـه در برنامههـای وزارت علوم و سـند راهبردی کشـور در امـور نخبگان نیـز جایی برای
اشـاعه نـوآوری و یادگیرندگـی نمیبینیـم و همـواره سـنت نخبهگزینـی رقابتـی مـورد توجه اسـت.
در نهایـت آنکـه ،بـا وجـود نبـود هیچگونـه ارتبـاط جـدی میـان مقـاالت پژوهشـی بـا کاربـرد
آنهـا در مسـائل کشـور ،ایـران بـا رتبـه  18در کمیت مقـاالت تولیـدی  ISIو رتبه  16اسـکوپوس،
از نظـر کیفـی یعنـی ارجـاع بـه مقـاالت در رده  38قـرار دارد و ضریـب اسـتفاده داخلـی از نتایـج
پژوهشهـا ،ناچیـز بـرآورد میشـود ( )nature, 2016یعنـی بهطـور کلـی ،خدمات علمی کشـور
بـه شـکلی خودخواسـته و رایـگان بـه خارج کشـور فرسـتاده میشـود .افـزون بر ایـن ،آمـار فزاینده
مهاجـرت نخبـگان نشـان میدهـد که ارتباطی بیـن تولید و اسـتفاده از آنـان وجود ندارد .سرنشـینی
بیـکاری نسـبی تحصیلکردگان سـطوح باالتـر به پایینتر(سـازمان آمـار )1395،نشـان میدهد که
از اسـاس ،ارتباطـی بین فرهیختگی و بازار کار و مسـائل واقعی کشـور وجود نـدارد .در مجموع ،در
ُبعـد مسـئلهمندی ،الزم اسـت کـه سیاسـتگذاری و هدفگـذاری اولیه بـاز از آغاز صـورت گیرد.
در بعـد آیندهسـازی نیـز مطابـق نظـر نخبگان (پیوسـت ،)3چـه بر مبنای شـاخصه سـنتهای
پژوهشـی و تحلیـل مسـائل مشـخص و چـه آمـوزش آیندهنگر دچـار کمبود شـدید هسـتیم .بر این
پایـه هیچکـدام از گروههـای پژوهشـی کشـور بـر روی مسـائل مشـخص کار نمیکننـد و از اینـرو،
روشهـای مختلـف همچون ایجـاد قطبهای علمی ،بیش از ایجاد سـنت پژوهشـی حل مسـائل،
شـکل همـان رشـتههای موجـود را دارنـد .به ایـن ترتیب ،بـرای جمـعآوری پژوهشهـای مرتبط در
یـک مسـئله و گرفتـن مشـورت فنی ،بـه گروه علمـی خاصی نمیتـوان رجـوع نمـود و گزارشها نیز
اشـارهای بـه مسـائل ندارند و شـکلی اداری و انباشـتی دارند (مانند گـزارش وزارت علـوم 1394 ،و
معاونت فرهنگـی.)1394 ،
از بعـد انتقادیبـودن ،میتـوان گفـت کـه از جهـات مختلـف ،در نقطـهی صفر هسـتیم .یعنی
گرچـه ،در سیاسـتهای باالدسـتی ،تأکیـد خـاص بـر مـواردی همچـون کرسـیهای آزاداندیشـی
داریـم ،بـه شـهادت صاحبنظـران (پیوسـت  )3جـز صورتـی از آزاداندیشـی و نقـد را نمیتـوان
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دیـد و بـر ایـن نکتـه اتفـاق نظـر وجـود دارد .همچنیـن در عمـل ،میتـوان به شـواهدی اشـاره کرد.
بررسـیهای آسیبشناسـانه در مـورد محصـوالت تولید داخـل ماننـد خودروهای داخلـی ،به طور
جـدی و پیگیـر ،موضـوع بررسـی یک گروه دانشـگاهی قـرار نگرفتـه اسـت .گذشـته از پایاننامهها
و طرحهـای مقطعـی ،انتظـار بیجایـی نیسـت کـه در دانشـگاهی بـا فرهنـگ انتقـادی ،چنیـن
محصوالتـی کـه زخـم کهنهی کشـور شـدهاند ،باعث پیدایـش سـنتهایی تحقیقاتـی در چند گروه
علمـی شـوند و چنیـن سـنتی حتـی پـس از رفـع مشـکل محصـوالت ،بـرای بهبـود مسـتمر ،تداوم
یابـد .بـرای نمونـه ،بحرانهـای محیـط زیسـتی در دهـهی اخیـر بـا فعالیـت مـداوم سـمنها بـه
نقطـهی حسـاس جامعـه بهویژه رسـانهها نیز بدل شـدهاند .بـا این حال ،اثـری درخـور از ارتباطات
بینرشـتهای بـرای اندیشـیدن انتقـادی بـه ایـن مسـائل یافـت نمیشـود .در رشـتههای مهندسـی،
شـاخههای تحصیلات تکمیلـی مرتبـط بـا محیـط زیسـت ،ناچیـز هسـتند و در رشـتههای علـوم
اجتماعـی ،مهجـور و کمارتبـاط با رشـتههای مدیریت و مهندسـی محیط زیسـت .بهطـور کلی ،در
میـان رشـتههای فنـی بیشـتر افـرادی سـرگرم پروژههای پولسـاز میبینیـم که از تـداوم تولیـد همین
خودروهـا ،سـدهای عظیـم ،صنایـع آببـر و ماننـد اینها ،بـه رغم نابـودی محیطزیسـت آیندگان،
حمایـت میکننـد و در رشـتههای علـوم اجتماعـی و انسـانی نیـز افـرادی داریـم که بیـش از راهحل
دادن و حضـور در گفتوگوهـای انتقـادی بـرای رسـیدن بـه سـرانجام عملـی ،مشـغول انتقادهـای
روشـنفکرانه و شـیفتهی دامـن زدن بـه اعتراضـات اجتماعـی و رقابت بر تهییج احساسـات با نشـان
دادن فجایع هسـتند.
کمتـر گـروه دانشـگاهی میتوانـد بـه حل مسـائل جدی جامعـه کمـک کند(بنگرید به پیوسـت
 .)3این اسـت که بهجای راهحلها دانشـگاهی ،شـاهد سرگرمشـدگان فنی و تجاریشـدن از سـویی
و مبـارزات ایدئولوژیـک روشـنفکران از سـوی دیگـر هسـتیم .این مـوارد را علاوه بـر مصاحبهها با
صاحبنظـران در جمعبنـدی پژوهشهـا نیـز میتـوان بـه تواتر دیـد (بـرای نمونه :صالحـی1393 ،؛
مهرعلیـزاده و همـکاران 1384 ،و ابراهیمـی و همـکاران .)1394 ،همچنیـن ،تمـام آنچـه در مـورد
وضـع فعلـی گفتـه شـد در نتایـج نظرسـنجی از دانشـجویان تأییـد میگـردد (معاونـت فرهنگـی،
 .)1394در مجمـوع وضـع موجـود ایـران به شـکل زیر اسـت:
ُبعد (اصل کلی)

وضعیت موجود ایران

مسئلهمندی

ـ سیاستگذاری دولتی دانشگاه
ـ صرف اعم هزینهها بر موارد روتین و جاری
ـ سرمایهگذاری بر نخبگان
ـ پیوند با ادارات دولتی
ـ نبود گروههای تخصصی مستقل یا ارتباط با آنان

آیندهسازی

ـ نام دادن رشتهای و مصوب دولت به گروهها
ـ انتخاب دانشجو بر اساس آزمونهای کنکور
ـ انباشت علمی صرفنظر از مسائل کشور
ـ روابط بسیار کم و عمدتا ملی

انتقادیبودن

ـ روحیه نمرهجو و بیپرسش اغلب دانشجویان
ـ کمبود مشارکت دانشجویی در تصمیمگیری
ـ گفتوگوهای محدود و درون رشتهای

در میان رشتههای فنی بیشتر
افرادی سرگرم پروژههای
پولساز میبینیم که از
تداوم تولید همین خودروها،
سدهای عظیم ،صنایع آببر
و مانند اینها ،به رغم نابودی
محیطزیست آیندگان ،حمایت
میکنند و در رشتههای علوم
اجتماعی و انسانی نیز افرادی
ل دادن
داریم که بیش از راهح 
و حضور در گفتوگوهای
انتقادی برای رسیدن به
سرانجام عملی ،مشغول
انتقادهای روشنفکرانه
و شیفتهی دامن زدن به
اعتراضات اجتماعی و رقابت
بر تهییج احساسات با نشان
دادن فجایع هستند.
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اما هجوم کرونا وضعیت را دشـوارتر هم کرده اسـت .در پژوهشـی که توسـط مهدی قربانخانی
و همـکاران در سـال  1395بـا عنـوان « بازنمایـی چالشهـای آمـوزش مجـازی در نظـام آمـوزش
عالـی ایـران» بـا روش کیفـی و رویکرد پدیدارشناسـی و مصاحبه عمیـق با  20نفر از دانشـجویان و
مدرسـان دورههـای آمـوزش مجازی دانشـگاه تهـران ،در ارتبـاط با آموزش مجـازی در ایـران انجام
شـده اسـت 5 ،دسـته چالش اصلی شناسـایی شـده است:

چالش

چالش مربوط به دانشگاه

چالش مربوط به استاد
دوگانهی مجاری مجاز مجازی
در مقابل مجاری غیرمجاز
مجازی ،ذهن کنشگران را
قفسهبندی کرده است .این
ذهنیت ،محصول گفتمانی
است که مجوزدهی (ممنوع
یا مجاز دانستن) را کار اصلی
سیاستگذاری میبیند.
در حالی که در گفتمانی
که به توسعهی دانش
میاندیشد ،آنچه باید محور
سیاستگذاری باشد؛ کارایی
آموزشی ،سرعت و کیفیت
ارتباط ،بایگانی مطمئن
اطالعات و امکان افزودن
قابلیتهای اختصاصی است
و اینکه سیاستگذار باید
تسهیلگر این موارد باشد.
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توضیحات
ـ سیاستگذاریها و برنامهریزی (اجبار استادان به تدریس مجازی ،شهریه زیاد،
عدم ایجاد دورههای مجازی مورد نیاز جامعه )
ـ عدم پاسخگویی به دانشجویان و نبود یک سامانه پاسخگو متعهد و منسجم
ـ بی نظمی در برگزاری کالسهای اصلی و فوق برنامه
ـ عدم برگزاری دورههای توجیهی و مهارتی برای استادان و دانشجویان
ـ عدم نظارت بر دورهها و محتوای ارائه شده
ـ روش تدریس
ـ عدم دسترسی به استادان
ـ کمتوجهی استاد به دوره مجازی و دانشجوی مجازی
استادان و ارائه آموزش ناکافی
ـ غفلت ـ

چالش مربوط به دانشجو

ـ عدم حضور در کالس
ـ عدم تسلط بر سیستم و ابزار آموزشی

چالش مربوط به سامانه

ـ مشکالت اینترنتی (سرعت پایین ،هزینه باالی اینترنت ،قطع و وصلی اینترنت)

چالش مربوط به کالس

ـ طراحی گرافیکی و رابط کاربری (محیط و رنگبندی خستهکننده و غیرجذاب)
ـ ضعف در ابزار کالس (مشکالت فنی کالس آنالین از قبیل سرعت پایین
شبکه ،دست و پاگیر بودن قوانین برای استفاده بهینه از امکانات کالسی)

فهیمـه ربانیخـواه و دیگـران ،در پژوهشـی بـا عنـوان «تأثیر شـیوع کوویـد  19بر ابعـاد مدیریتی
دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عالـی ایـران از دیـدگاه خبـرگان» ،بـا تمرکـز بـر شـرایط همهگیری
کرونـا و بسـته شـدن دانشـگاهها در ایران ،بـا روش کیفـی و مصاحبه نیمهسـاختاریافته بـا  18نفر از
خبـرگان دانشـگاههای شـهر تهـران ،تأثیر همهگیـری بیمـاری کرونا بر ابعـاد مختلف دانشـگاه مورد
بررسـی قـرار گرفته اسـت (ربانیخـواه و دیگـران .)1399 ،در این پژوهـش تأثیرات کرونا بـر ابعاد و
فعالیتهـای گوناگـون نظـام دانشـگاهی ،بـا نگاهی مثبت بررسـی و به عنـوان یک پتانسـیل در نظر
گرفتـه شـده اسـت که جـدا از مشـکالت میتواند به توانایی بیشـتر نظـام دانشـگاهی در آینده کمک
کنـد .ابعـاد مختلـف ایـن مسـائل را میتوان به شـکل جـدول زیر خالصـه نمود:
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بعد مورد نظر

مسائل
بینالمللی و جهانیشدن :بحران ویروس کرونا فرصت و تمرینی برای گسترش
همکاریهای بینالمللی و تبادل استاد و دانشجو فراهم کرده است.

ابعاد آموزشی

بومی و محلی شدن :بازگشت دانشجویان به محل زندگی و کشور خود ،به بومی و
محلی شدن آموزشها کمک میکند.
تحول دیجیتال :رشد و تقویت زیرساختهای آموزش دیجیتال در سراسر دنیا
نابرابری در دسترسی به آموزش عالی :در مناطق محروم ،اساتید و دانشجویان از
زیرساخت الزم و مناسب برخوردار نیستند.

ابعاد پژوهشی

پژوهش مجازی :گسترش شبکههای فعال در پژوهش مجازی و به اشتراک گذاری
پژوهشها
پارکهای علم و فناوری :در شرایط کرونا ،پارکهای علم و فناوری تقویت شدهاند.
کیفیت پژوهش :زمان اساتید برای پرداختن به پژوهش بیشتر شد.
ارتباط دانشگاه و صنعت :با آنکه در ابتدای تعطیلی دانشگاهها این ارتباط قطع شد ،اما
کمکم این ارتباط در حوزههای مختلف در حال تقویت است.

خدمات اجتماعی
دانشگاه

شبکه سازی اجتماعات محلی :تشکلهای دانشجویی و اساتید در فضای مجازی و
سپس حقیقی برای مشکالت مختلف کشور و دانشگاه در حال فعالیت هستند.
مسئولیت پذیری اجتماعی :دانشگاهها در برابر بحرانها تهدیدها بر مسئولیتپذیری
خود تأکید دارند.
مدیریت و رهبری :در این شرایط مشارکت مبنای تصمیمگیریهای دانشگاه است و به
تدریج مدیریت مشارکتی شکل میگیرد.
قوانین و اسناد باالدستی :در شرایط شیوع کرونا ،تفاوت ظرفیتها و قابلیتهای هر
دانشگاه اهمیت بیشتری یافته است و لزوم تصمیمگیریهای مجزا در هر استان و منطقه
بیشتر احساس میشود.

مدیریت منابع انسانی :کارکنان و اعضای هیئت علمی ،از آموزشهای الزم در
حکمرانی و مدیریت خصوص سامانههای الکترونیکی برخوردار هستند.

دانش

مدیریت منابع مالی :تعطیلی دانشگاهها باعث کاهش شدید درآمدها شده است.
مدیریت بحران :حل بحران کرونا نیازمند مدیریت مطلوب زمان و مطالعات تخصصی
و تطبیقی با سایر کشورها است.
مدیریت تغییر :زیرساختهای الکترونیکی کردن سیستم اداری و اجرایی از زمان شیوع
کرونا در کشور فعال شد و بسترهای الزم برای تغییر فرآیندها به صورت مجازی و
آنالین شکل گرفته است.

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 راهحلی بهتر از دیروز
پدید آورد و «بانکی از مسائل
و راهحلها و بایگانی دانش»
فراهم باشد .گفتههای
استادان بزرگ تنها با ارجاع
به این بایگانی از آمارها و
شواهد تاریخی اعتبار مییابد.
یادگیرندگی با مسائل واقعی
جامعه مشخص میشود نه
فرو رفتن در مسائل ساختاری
آکادمیک.

در پژوهشـی کـه در دوران اپیدمـی کویـد 19بـا نـام «تجربهی زیسـتهی دانشـجویان در بارهی
یادگیـری آنالیـن در دوران اپیدمـی بیمـاری کویـد  :19یـک تحلیل پدیدار شـناختی تفسـیری» ،با
هـدف درک و توصیـف یادگیـری ،بـا اسـتفاده از روش مصاحبـه کیفـی و از طریـق فضـای مجازی
از منظـر دانشـجویان دانشـگاه شـهید بهشـتی انجـام شـد ،سـواالت اصلـی عبـارت بودنـد از-1 :
تجربـهی خـود از آمـوزش آنالیـن را چگونـه توصیـف میکنیـد؟  -2آیا ایـن تجربه از منظر شـما،
تجربـهای خوشـایند اسـت یـا ناخوشـایند؟ ،چـرا؟  -3از نـگاه شـما این نـوع آموزش چـه مزایایی
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تأمین نیازهای روانشناختی
بنیادین دانشجویان در
حفاظت از پویایی حیات علمی
آنان نقش تعیینکنندهای
دارد و بر تقویت نیازهای
روانشناختی دانشجویان
در توان درونی و بهبود
بهزیستی آنها مؤثر است.
در نتیجه الزم است که نظام
آموزش عالی ،سیاستهایی
برای افزایش تأمین نیازهای
روانشناختی بنیادین
دانشجویان و اساتید تعیین
کند.
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بـرای دانشـجویان به همـراه دارد؟  -4شـما چه معایبی بر این نـوع آموزش مترتـب میدانید؟  -5در
مجمـوع اگـر قـادر به انتخاب بیـن آموزش مجـازی و حضوری باشـید،کدام نوع آمـوزش را انتخاب
میکنیـد؟ نویسـندگان در تحلیـل مصاحبههـا بـه مضامین زیر رسـیدند:
مضمـون :1احسـاس کفایـت و شایسـتگی :نتایـج نشـان میدهـد کـه از منظـر دانشـجویان،
مهمتریـن چالـش فـراروی یادگیـری از طریـق آمـوزش مجـازی بـر تهدیدگرهـای ادراک از کفایـت
و شایسـتگی و متعاقـب آن بدکارکـردی انگیزشـی یادگیرنـدگان مبتنـی بـود .اضطراب ناشـی از عدم
تسـلط کافـی بـر بخشـی از مطالـب درسـی ،تمرکـز و توجـه پاییـن به دلیـل نبـود ارتباط مسـتقیم با
اسـتاد ،عـدم دسترسـی بـه اینترنـت پرسـرعت و قطع و وصلهـای مکـرر از چالشهـای این بخش
محسـوب میشـود.
مضمـون :2خودمختـاری و اسـتقالل :نتایـج ایـن بخش نشـان داد بر حسـب این کـه تجربهی
یادگیـری از طریـق آمـوزش مجازی تا چه اندازه توانسـته اسـت در مسـیر تحرکات دانشـجویان برای
جسـتجوی پاسـخ بـه نیـاز خودراهبـری در خویشـتن بازدارندگی یا تسـهیلگری را سـبب شـود ،در
اندیشـیدن بـه چالشهـا و فرصتهـای یادگیـری آنالیـن مؤثـر اسـت .دانشـجویان بیشـتر از قبـل
احسـاس میکننـد کـه بایـد بـه خودشـان متکـی باشـند ،در تصمیمگیریها فعالتـر باشـند و به این
ترتیـب احسـاس مسـئولیت بیشـتری میکنند.
مضمـون :3ارتبـاط و تعامـل :در ایـن بخـش ،تأکیـد دانشـجویان بـر مضمونمحـوری ارتبـاط
نشـان میدهـد کـه از منظـر آنهـا ایـن مؤلفـه در متمایزسـازی تجـارب یادگیری چهـره به چهـره با
تجـارب یادگیـری مجـازی از نقـش تعیینکننـدهای برخوردار اسـت .دانشـجویان در تالش هسـتند
کـه چالـش ندیـدن حضـوری دوسـتان و اسـاتید را بـه کمـک مسـیرهای جایگزیـن جبـران کننـد.
احسـاس مسـئولیت اسـاتید در قبـال دانشـجویان در ایـن شـرایط بسـیار تأثیرگـذار بوده اسـت.
نویسـندگان تأکیـد دارنـد کـه تأمین نیازهـای روانشـناختی بنیادیـن دانشـجویان در حفاظت از
پویایـی حیـات علمی آنان نقـش تعیینکنندهای دارد و بر تقویت نیازهای روانشـناختی دانشـجویان
در تـوان درونـی و بهبـود بهزیسـتی آنهـا مؤثر اسـت .در نتیجه الزم اسـت کـه نظام آمـوزش عالی،
سیاسـتهایی بـرای افزایـش تأمین نیازهـای روانشـناختی بنیادین دانشـجویان و اسـاتید تعیین کند
(شـکری و دیگران.)1399 ،
بـه هرحـال میتـوان چنیـن گفـت کـه مجموعـهای از تحقیقـات نشـان دادهانـد کـه حرکـت از
آموزش حضوری به مجازی در فضای رسـمی اغلب کشـورها چندان سـاده نبوده اسـت .کشورهایی
کـه بسـتر اینترنتی نیرومند با سـرعت انتقـال اطالعات باال و پهنـای باند کافی داشـتند ،نرمافزارهای
خوبـی از پیـش آمـاده کـرده بودنـد و حداقلهـای رفاهـی بـرای دانشآمـوزان و دانشجویـان فراهم
داشـتند ،و مثلا مطمئـن بودند کـه همه فراگیرندگان به لپتاپ و گوشـی همراه شـخصی دسترسـی
دارنـد؛ سـادهتر ایـن فـاز دگرگونـی در فضای آمـوزش را طی کردنـد ،در حالـی که محرومـان از این
امکانـات به مشـکالتی برخوردند.
میدانیـم کـه کشـور مـا هـم از مشـکالت اشـاره شـده برکنـار نمانـد .ایـن مطالعـه بـا توجه به
ی برای کنتـرل یا حل آنهـا ارائه میکنـد .برای این کار ،نخسـت
ایـن مسـائل ،پیشـنهادهای سیاسـت 
مالحظاتـی نظـری مطـرح شـد و تجـارب کشـورهای دیگـر هـم مـرور شـد تـا بتـوان در بازخوانی
تجربـهی برخـورد سیسـتم آمـوزش ایـران با بحـران همهگیـری کرونـای جدیـد و ارائ ه راه حـل برای
بهبـود نحـوه برخـورد بـا مـوارد مشـابه در آینـده ،از آنها کمـک گیریم.
امـا در اینجـا نکتـه آن اسـت کـه بـا توجـه مسـائلی ماننـد ضعـف کارکردی نظـام دانشـگاهی،
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کوتاهمـدت بـودن تصمیمهـا در نهـاد آمـوزش ،نابرابـری سـاختاری و کنـدی و ضعـف سیسـتم
آمـوزش رسـمی در ورود بـه فضاهـای جریـان رسـانهای جدیـد ،انتظـار کاهـش کیفیت شـدید در
آمـوزش رسـمی مفـروض بـود .بـه عبارتـی ،با وجـود چهـار عامـل ،ناآمادگـی کارکردی(ابـزاری و
سیسـتمی) ،بازتولیـد نابرابـری تشدیدشـده در شـرایط بحران ،کلنگی بودن سـاختار سـازمانی نهاد
آمـوزش و تفـاوت فضـای جریان رسـمی و غیر رسـمی در ایـران ،میشـد پیشبینی کرد کـه بحران
کرونـا کاهـش شـدیدی در آمـوزش مدرسـهای و دانشـگاهی ایـران ایجـاد کند.
همچنیـن کـه در نمونههـای موفـق جهـان دیدیـم  ،فراهـم آوردن شـرایط و ابزارهـای ارتباطی و
فرابخشـی نگریسـتن بـه نهـاد آمـوزش سـبب شـد که آنـان به شـکلی پایـدار و بـا کمترین آسـیب،
بحـران کرونـا را سـپری کنند و حتـی تهدید آن را بـه فرصت تبدیـل نمایند و تصمیـم بگیرند پس از
ایـن نیز بخشـی از سیسـتم آموزش خـود را رایانـهای و اینترنتی یعنـی در محیط مجـازی نگه دارند.
بـا ایـن حال ،بررسـی ایـران از نظر کیفیت آمـوزش در دورهی کرونـا ،در مجموع موارد زیر را نشـان
داد:
ـ کارایی آموزشی پایین سیستمهای ارتباطی موجود؛
ـ سرعت و کیفیت ارتباط؛
ـ نبود بایگانی مطمئن و در دسترس اطالعات؛
ـ کاربرپسـندی و نبـود امـکان افـزودن قابلیتهـای اختصاصـی بـرای هـر دانشـجو و لـزوم
اسـتفاده از طرحـی کلـی بـرای همـه؛
_ مشکل دسترسی در آموزش مجازی و نگرانی از فیلترینگ ،قطعی و غیره؛
ـ کمبودهای سیستمی و ناتوانی گسترده در بهکارگیری سامانههای مجازی؛
ـ وجود نابرابری ساختاری؛
ـ فقدان و کمبود ابزارهای ارتباطی؛
ـ ضعف زیرساختهای ارتباطی؛
ـ تشدید ناکارآمدیهای پیشین در ساختار آموزش؛
ـ آماده نبودن استادان برای استفاده از ساختار مجازی آموزش و عادت به تکگویی؛
ـ ضعف پیامرسانها و نرمافزارهای داخلی (و ممنوعیت استفاده ازپیامرسانهای خارجی)؛
ـ ضعف ارزیابی کردن و نارضایتی همهجانبه (اسـتادان و معلمان ،دانشآموزان و دانشـجویان،
کارشناسـان و صاحبنظـران) از آموزش مجازی در ایـران دورهی همهگیری کووید.19
خالصهی مشکل اما عبارتند از:
ـ ضعف ابزاری در میان کاربران
ـ ضعف زیرساختی در ارتباطات
ـ ضعف سیستمی در برخورد با مسئلهی آموزش مجازی
و از نظـر اخلاق علمـی ،مشـکل اساسـی در پراکنـده شـدن مسـائل بـا توجـه به تنـوع مطالعه
و درگیریهـای ذهنـی و اجتماعـی افـراد اسـت .در واقـع ،بـا توجـه به قطع شـدن نسـبی ارتباطات
انـدک موجـود ،دیگـر نمیتـوان نگاه مسـئلهمند را در دانشـگاه حفظ نمـود و باید ضمـن حضور در
فضاهـای مـورد عالقـهی دانشـجویان و نفـوذ در آنـان از ابزارهـای دیگـر نیز برخـوردار بـود ،وگرنه
عمـق کـم آمـوزش از این هـم کمتر خواهـد شـد .از نظر آیندهسـازی و انتقـادی بـودن همچنان که
گفتـه شـد ،وضـع از این مسـئلهمندی بهتر نیسـت.

مجموعهای از تحقیقات
نشان دادهاند 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 ،نرمافزارهای خوبی
از پیش آماده کرده بودند
و حداقلهای رفاهی برای
دانشآموزان و دانشجویان
فراهم داشتند ،و مثال مطمئن
بودند که همه فراگیرندگان
به لپتاپ و گوشی همراه
شخصی دسترسی دارند؛
سادهتر این فاز دگرگونی در
فضای آموزش را طی کردند،
در حالی که محرومان از
این امکانات به مشکالتی
برخوردند.
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پیش از هر چیز سیاستگذار
باید از جایگاه کنترلی و
تحکمی خود به جایگاه
تسهیلگری منتقل شود .در
این انتقال ،تصمیمگیری
برای فضای دانشگاهی به
جای جمع محدود نخبگان
رسمی به همهی جایداران
فضای دانشگاهی اعم از
دانشجویان ،استادان،
صاحبنظران بیرون
دانشگاه ،دستاندرکاران
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 ذخیرهی قوی و طوالنی
مطالب و کاربرپسندی ،به کار
گرفته شوند و در کنار اینها
به جنبههای عدالت آموزشی
و زیرساختهای ارتباطی
توجه شود.
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نتایج و راهکارهای پیشنهادی برای سیاستگذاران
پیـش از هـر چیـز سیاسـتگذار بایـد از جایـگاه کنترلـی و تحکمـی خـود بـه جایگاه تسـهیلگری
منتقـل شـود .در ایـن انتقـال ،تصمیمگیری برای فضای دانشـگاهی بـه جای جمع محـدود نخبگان
رسـمی بـه همـهی جـایداران فضـای دانشـگاهی اعـم از دانشـجویان ،اسـتادان ،صاحبنظـران
بیـرون دانشـگاه ،دسـتاندرکاران اداری درون و بیـرون دانشـگاه و بـازار کار و صنعت سـپردهشـود.
ابزارهـای نویـن ارتباطـی بـه نسـبت کارایی ،سـرعت و کیفیت ارتبـاط ،توانایـی بایگانـی و ذخیرهی
قـوی و طوالنـی مطالـب و کاربرپسـندی ،به کار گرفته شـوند و در کنـار اینها به جنبههـای عدالت
آموزشـی و زیرسـاختهای ارتباطـی توجـه شـود .چه آنکه بـا زیرسـاخت فعلی به سـختی میتوان
دانشـجویان و دانشآموختگانـی تعلیـم دیـده و آگاه داشـت .بـه هرحـال ،با توجـه ماحصل مباحث
ایـن نوشـتار میتـوان رویکردهای سیاسـتی زیـر را پیشـنهاد کرد:
_ بهبود زیرساختهای ارتباطی؛
_ بهبود عدالت آموزشی؛
_ استفاده از نرمافزارهای بهروز و بهینه؛
_ آموزش جدی استادان در مورد دانش اطالعات و ارتباطات و سواد رسانهای؛
_ رفتن به سوی تصمیمگیری جمعی به جای تعیینتکلیف برای دانشجویان؛
_ چرخش از گفتمان مجوزدهی به گفتمان تسهیلگیری ارتباطات در آموزش؛
_ شـرکت در مجامـع ،گروههـا و مباحـث دانشـجویی بـرای آشـنایی با فضـای گفتمانـی آنان و
اقنـاع و راهنمایـی بـه جـای فشـار در جهـت دریافـت جمعی مسـائل و تلاش برای حـل آنها؛
_ سـازماندهی اقناعـی و ایجـاد گروههـای مختلـف در جهـت ایجـاد سـنتهای مطالعاتـی،
موضوعـات ،آرشـیو تحقیقـات موضوعـی و روشهـای علمـی؛
_ ایجـاد چالشهـا و مباحـث انتقـادی میـان گروههـای مختلـف بـا حضـور اسـتادان و ایجـاد
فضـای مجـازی چالشـی و انتقـادی بـرای حـل مسـائل واقعـی و مقایسـهی راهحلهـا.
بـا ایـن جهـت گیـری و نـه بـا اتـکا و تکیـه بـر راهحلهـا قدیمـی اسـت کـه میتـوان در فضای
مجازیشـدهی امـروز بـرای حفـظ و ارتقـای اخالق علمـی و فرهنگ دانشـگاهی به موفقیت رسـید
و گـره از کار فروبسـته کنونی بازگشـود.
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بازاندیشی وضعیت تربیت فلسفی در دانشگاه مجازی
از منظری افالطونی
رضا کورنگ بهشتی ▪

استادیار گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ▪
▪ r.koorangbeheshti@ltr.ui.ac.ir

مـراد از تعلیـم ،تهذیـب جانهـای آدمیان از اخلاق نکوهیده هالککننده و راهنماییشـان به سـوی اخالق پسـندیده سـعادتبخش
اسـت؛ و ایـن برتریـن صناعتهـا و پیشـهها اسـت زیـرا ...تصـرف معلـم در دلهـا و جا نهـای انسانهاسـت ،و اشـرف موجـودات
زمینـی انسـان اسـت و شـریفترین پـاره وجود آدمی ،دل اوسـت ،و معلم به کمالبخشـی دل ،روشـن سـاختن و پـاک گرداندن آن و
رسـاندنش بـه درجه قرب الهی مشـتغل اسـت( .امـام محمد غزالـی ،إحیاء علوم الدیـن ،ص  .46تأکیدهـا از نگارنده مقاله اسـت).
َ
مقـام فیلسـوف در شـهر [جامعـه] چیسـت؟ مقـام پیکرتـراش انسـانها( .سـیمپلیکیوس 1،به نقـل از پی ِیر ادو در فلسـفۀ باسـتان
چیسـت؟ ،ص  .)15اگـر فیلسـوفان یونـان باسـتان مانند اپیکـور ،زنون ،سـقراط و غیره را در نظـر بگیریم درخواهیم یافـت که موضوع
اصلـی دانـش آنـان مقصد نهایی انسـان و وسـایل رسـیدن بـه آن مقصد بوده اسـت .بنابراین بیشـتر به تصویـر واقعی فیلسـوف وفادار
بودهاند...افالطـون بـه پیرمـردی کـه میگفـت بـه درسهایی در بـارۀ پارسـایی [فضیلت] گـوش فرا میدهـد ،چنین گفـت« :باالخره
چـه وقـت میخواهـی پارسـایانه [فضیلتمندانه] زندگی کنی؟ مسـئلۀ اساسـی ،پیوسـته از چیزی سـخن گفتن نیسـت ،بلکه سـرانجام
َ
بایـد بـه تحقـق آن و عمـل بر وفـق آن اندیشـید»( .کانـت ،درسگفتارهایی در بـاره مجموعه معارف فلسـفی ،بـه نقل از پی ِیـر ادو در
فلسـفۀ باسـتان چیست؟ ص )15
در آغـاز ایـن نوشـتار ،ذکـر چنـد نکته الزم اسـت :نخسـت آنکـه ،مطالبی کـه در پی میآیـد ،حاصل تأملات نگارنده بـر مبنای
 ،Simplicius )CE 480-560 .ca( .1فیلسوف نوافالطونی و شارح برجستۀ ارسطو

تجربیـات وی هـم در مقـام دانشـجو و هـم در مقـام مدرس فلسـفه در
دانشـگاه اسـت نه بـه عنـوان صاحبنظر متخصـص در حـوزه تعلیم و
تربیـت؛ دوم آنکـه ،نظراتـی کـه مطـرح خواهد شـد ،محدود به فلسـفه
بـهعنـوان فعالیتـی انسـانی و نیـز رشـتهای دانشـگاهی اسـت و ادعـا
نمیکنیـم کـه بـه دیگـر رشـتههای دانشـگاهی قابـل تعمیمانـد؛ سـوم
آنکـه ،منظـر مختـار در ارائه نظرات ،نظرگاه فلسـفی قدیم یا پیشـامدرن
و بهویـژه فلسـفۀ افالطونـی اسـت .همینجـا متذکـر میشـویم کـه
تفکـر فلسـفی قدیـم ،تفکری مربوط به گذشـتهای «درگذشـته» نیسـت
ً
ّ
کـه در بهتریـن حالت ،نوعـی زمینه و مقدمـۀ صرفا ابتدایی بـرای تفکر
جهـان ممکـن دیگـر در کنـار
سـان یـک
ِ
زمـان حـال باشـد ،بلکـه بـه ِ
جهـان معاصـر 1قـرار میگیرد و چشـماندازی عمیـق و غنـی را در برابر
ِ
مـا میگشـاید کـه میتوانـد وضـع کنونـی را بـه پرسـش گیـرد؛ چهارم
آنکـه ،چـون ایـن نوشـتار مبتنـی بر تأمل فلسـفی اسـت ،بخـش عمده
آن را تبییـن مبانـی و ایدههایی تشـکیل میدهد که از چیسـتی دانشـگاه
و نقـش آن و جایـگاه فلسـفه و تربیـت فلسـفی در دانشـگاه بهطور کلی
بحـث میکنـد .ایـن مبانـی و ایدههـا ،منظـری ایجـاد میکننـد کـه
جنبههایـی از وضـع دانشـگاه مجـازی را بـه عنـوان نتیجـه بحـث ،بـر
مـا آشـکار میسـازند؛ و نکتـه آخـر آنکـه ایـن نظـرات را به هیـچ وجه
مصـون از نقـد و اصلاح و تجدیدنظـر نمیدانیـم.
دانشـگاه چونـان نهـاد بنیادیـن اجتماعی و چونـان پیکرتراش
انسان
آنچـه بـهعنـوان مبنا و آغـازگاه بحث اصلی خـود برگزیدهایـم ،این ایده
2
اسـت که تعلیـم و تربیـت در وهلۀ نخسـت ،نهادی اجتماعی اسـت؛
و در وهلـۀ بعـد ،نه نهـادی همعـرض دیگر نهادهـا ،بلکـه از نهادهای
بنیادیـن اجتماعـی اسـت .بنابرایـن رکنـی اصلـی از ارکان جامعـه را
تشـکیل میدهـد (حتـی مایلیـم بگوییم اصلیتریـن رکن) .ایـن ایده را
در چارچـوب فلسـفۀ افالطونـی و دیدگاه وی در بارۀ جامعه انسـانی (یا
بـه تعبیـر یونانیـان ،پولیس) و غایـت آن ،بیشـتر واکاویم.
سـبب پیدایـش جامعۀ بشـری در نـگاه نخسـت ،بـرآوردن نیازها و
غایاتـی اسـت کـه هـر یـک در حکـم خیـری بـرای نوع انسـان اسـت،
امـا هیـچ فـرد انسـانی بهتنهایی قـادر بـه تأمین آنهـا نیسـت .از اینرو،
انسـانها بـرای نیـل بـه خیرهـای زندگی انسـانی ،بـه همراهـی و یاری
 . 1مرادمــان ،جهــان عقلیـمعنــوی اســت نــه جهــان بیرونــی جســمانی .آنچــه از ســنخ
ـی جســمانی دچــار زوال و نابــودی نمـیشود؛
ـی بیرونـ ِ
عقــل اســت بــر خــاف اشــیاء جزئـ ِ
ممکــن اســت در معــرض فراموشــی و بیتوجهــی و حتــی تنــزل قـرار گیــرد امــا در معــرض
نابــودی کامــل نــه.
 . 2یــا بگوییــم مدنــی و سیاســی بــه معنایــی کــه فیلســوفان یونانــی همچــون افالطــون
و ارســطو و فیلســوفان مســلمانی ماننــد فارابــی (و حتــی غزالــی) از ایــن تعابیــر فهــم
میکردنــد .ایــن معنــا در ادامــه روشــنتر خواهــد شــد.
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یکدیگـر نیـاز دارنـد .بـه عبـارت دیگـر ،میتوان گفـت ،اسـاس جامعه انسـانی عبـارت از تعاون و
مشـارکت افـراد انسـانی در تأمیـن خیر نوع انسـان اسـت کـه در فلسـفه سیاسـیـمدنی یونانیان ( و
نیـز در فلسـفه اسلامی) ،از آن بـه نیکبختی (سـعادت) تعبیر میشـود .نکته مهمی کـه افالطون به
مـا یـادآور میشـود این اسـت کـه خیرهایی کـه مقـوم سـعادت انسـانیاند دو دسـتهاند :خیرهایی
کـه ناظـر بـه بهزیسـتی دنیویانـد ،یعنـی برخـورداری از تندرسـتی و رفـاه؛ 1و خیرهایـی کـه ناظر
بـه بهزیسـتی معنویانـد 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 آنهـا گردنـد .از همیـن رو ،افالطـون تصریـح میکنـد کـه غایـت
قوانیـن اجتماعـی ،فضیلـت اسـت و جامعـه نیکآییـن جامعـهای اسـت کـه در آن ،فضیلـت بیش
از هـر چیـز دیگـری ارج گذاشـته میشـود .بنابرایـن از نظـر وی ،دانـش یـا فن سیاسـت بـه معنای
راسـتین کلمـه ـکـه نـه بـا جزئـی از جامعه بلکـه بـا کل جامعه و خیـر کلـی جامعه یعنی سـعادت
سـر و کار داردـ تیمـاردار و مراقـب نفـوس انسـانی اسـت (قوانیـن631a-d & 650b،؛ هیپیـاس
بـزرگ .)284a ،تیمـارداری نفـس چیـزی جـز تربیـت نفـس در جهت تحقـق فضیلت نیسـت .از
ناپذیـر فـن
ایـن رو ،در چشـمانداز افالطونـی ،تربیـت ،شـالوده اصلـی یـا دسـتکم مؤلفـه جدایی
ِ
3
تدبیـر جامعـه یا همان سیاسـت اسـت.
بنابرایـن از افالطـون ،میتـوان چنـد نکتـه اساسـی را یـاد گرفـت (یـا بـه یـاد آورد) :نخسـت
اینکـه تعلیـم و تربیـت ،اصلیتریـن رکـن هـر جامعـه اسـت و نهـادی سیاسـی بـه معنـای عمیـق
کلمـه و مطابـق فهـم فلسـفه قدیـم از سیاسـت اسـت و از ایـن رو ،بـا کل جامعـه سـر وکار دارد؛
دوم آنکـه ،بـا اصلیتریـن بخـش جامعـه یـا مرکـز حیاتـی آن سـر و کار دارد ،یعنی نفوس انسـانی
و بنابرایـن ،میتـوان گفـت روح و حیـات جامعـه را شـکل میبخشـد؛ سـوم آنکـه ،اهتمـام اصلی
ً
 . 1افالطــون ایــن خیرهــا را مشــخصا «بشــری» مینامــد .اینجــا بشــر در مقابــل خــدا بــه کار رفتــه و معنایــی محــدود دارد و
ناظــر بــه وجــه خلیفــه اللهــی انســان نیســت.
 . 2افالطــون در تمایــز بــا خیرهــای نخســت ،خیرهــای اخیــر یعنــی فضایــل را خیرهــای «الهــی» مینامــد .بــه عبــارت
دیگــر ،فضایــل بــه وجــه خداگونــه انســان اشــاره دارنــد و زندگــی طبــق فضایــل ،همــان تشــبه جســتن بــه خداســت کــه از نظــر
افالطــون غایــت راســتین حیــات انســانی اســت.
ً
آنچــه در زبــان فارســی معمــوال بــه «فضیلــت» ترجمــه شــده ،واژه یونانــی ِآر ِتــه ( )aretēاســت کــه بنــا بــر توضیحاتــی کــه
َ
در آثــار افالطــون میتــوان دیــد ،همــان کمــاالت منتظــر هــر موجــود اســت .بــه عبــارت دیگــر ،آرتــه انســانی یعنــی همــه
کماالتــی کــه بــه موجــب آنهــا ،انســان براســتی انســان میشــود.
گفتنـی اسـت کـه تأمیـن ایـن هـر دو خیـر بهعنـوان جهت وجـودی جامعـه ،مد نظـر فارابـی هم بـوده اسـت .از نظر وی سـبب
احتیـاج انسـان بـه اجتمـاع و تعاون ،تأمین دو دسـته نیاز اسـت کـه یکی ناظر به قـوام وجـودی و حیات طبیعی اوسـت و دیگری
مربـوط بـه برتریـن کمـاالت انسـانی (أفضـل کماالتـه) .برتریـن کمـال انسـانی کـه سـعادت او را نیز تشـکیل میدهد ،رسـیدن
بـه مرتبـه تجـرد از مادیـات و بـه عبـارت دیگر همـان نامیرایی خداگونـه اسـت( .آراء اهل مدینـه فاضلـه 226 ،و )252-251
 . 3در ایـن خصـوص ،نظـر غزالی نیز شـایان توجه اسـت .وی در مباحث مقدماتی کتـاب إحیاء علوم الدین در بـارۀ علم ،صناعات
بشـری را به سـه دسـته اصلی تقسـیم میکند )1 :اصول صناعـات؛  )2صناعاتی که در حکـم خادم اصول و تمهیدی بـرای اصولند؛
 )3و صناعاتـی کـه در حکـم نوعـی مکمـل و زینتبخـش اصولنـد .اصـول صناعـات خـود چهـار دسـتهاند .سـه دسـته ،متکفـل
چهـارم اصول صناعـات که اصلیترین و شـریفترین
تأمیـن ضروریـات زندگـی بشـریاند (خوراک و پوشـاک و مسـکن) .اما نوع
ِ
صناعت اسـت« ،سیاسـت» اسـت کـه نقش اولیـهاش «تألیف» اسـت یعنی برقراری اجتماع سـازگار و تعاون درسـت میـان آدمیان
در پیشـبرد و حفـظ زندگـی .اما نقش اساسـیترش« ،اسـتصالح خلق» اسـت یعنی طلب خیر و صلاح عمومی که بـه گفتۀ غزالی
عبـارت اسـت از هدایـت خلـق بـه آنچه هـم در دنیـا هم در آخرت سـبب نجات و رسـتگاری میشـود .ایـن نقش اخیر سیاسـت،
چهـار مرتبـه دارد :سیاسـت انبیا ،سیاسـت ملوک و سلاطین ،سیاسـت علمـا ،و سیاسـت واعظان و خطیبـان .از نظـر غزالی ،پس
از نبـوت ،عالیتریـن مرتبـۀ سیاسـت ،تعلیـم اسـت کـه بـر عهـدۀ علماسـت .تفـاوت اهل علـم با اهـل قدرت کـه بر برتری دسـته
نخسـت نیـز داللـت دارد ،در ایـن اسـت کـه گروه نخسـت بر باطـن خلق حکومـت دارنـد در حالی کـه اصحاب قدرت بـر ظاهر
ایشـان حکومـت دارنـد (در نبـوت هـر دو حکومت وجـود دارد) (إحیـاء علوم الدیـن .)45-44 ،ایـن تفاوت نکته مهمی را روشـن
میکنـد و آن اینکـه سیاسـی قلمـداد کـردن تعلیم و تربیـت را نباید بـا آنچـه در حکومتهـای ایدئولوژیک مدرن رایج اسـت خلط
کـرد ،زیـرا ایـن حکومتها ،شـناخت درسـت و عمیقی از نفس انسـان و فضایلـش ندارند و در نتیجـه عمل آنها نه تعلیـم و تربیت
بلکـه تلقیـن ایدههـای خـود از طریق ابزارهـای بیرونـی از جمله تهییج موهـوم عواطـف و بهویژه ِاعمال زور اسـت.

تفکر فلسفی قدیم ،تفکری
مربوط به گذشتهای
«درگذشته» نیست که در
بهترین حالت ،نوعی زمینه
ً
و مقدمۀ صرفا ابتدایی برای
ّ
تفکر زمان حال باشد ،بلکه به
جهان ممکن دیگر
سان یک
ِ
ِ
جهان معاصر قرار
کنار
در
ِ
میگیرد و چشماندازی عمیق
و غنی را در برابر ما میگشاید
که میتواند وضع کنونی را به
پرسش گیرد.
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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 آنها با پشتوانه
قوه قهریه ،بلکه از درون
و از راه شکل بخشیدن به
حیات منظم درونی انسانها،
جامعه انسانی را در مسیر
زندگی انسانی راستین ،تدبیر
میکند .با تطبیق این نکته
بر ساختار و نظام تعلیم و
تربیتی که در جهان معاصر
رایج است ،میتوان گفت که
دانشگاه بهعنوان نهاد عالی
تعلیم و تربیت ،علیاألصول،
قلب نهاد تعلیم و تربیت ،و به
اعتبار کارویژه این نهاد ،در
حکم قلب جامعه است.

102

تربیـت نفـوس ،فقـط تعلیـم کاردانـی در تدبیـر زندگـی دنیوی نیسـت ،بلکـه مهمتـر از آن ،محقق
سـاختن آن چیـزی اسـت کـه زندگـی دنیـوی ،تمهیـدی اسـت بـرای آن؛ یعنـی فضیلـت یـا کمال
انسـانی .تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه جامعـه انسـانی براسـتی انسـانی خواهد شـد1.
ایـن زیسـت براسـتی انسـانی 2،از نظـر افالطـون زیسـت بـر وفـق عدالـت اسـت کـه حاصل
اجتمـاع و تعـاون همـۀ فضایـل نفس اسـت 3.نکتـه مهمی کـه افالطون متذکر میشـود این اسـت
شـناخت چگونه انسـانی زیسـتن
شـناخت چگونـه عادالنـه زیسـتن ،از آنجـا کـه در حقیقت،
کـه
ِ
ِ
اسـت ،همـه اشـکال حیـات و اعمال و تعاملات انسـانی را در بر میگیـرد 4.از ایـن رو ،بر خالف
دیگـر پیشـهها و شـناختها ،امـری عمومـی اسـت ،یعنی هر کـس در هر پیشـه و تخصصـی باید
5
بـه گونـهای زیسـت کند کـه مطابق زیسـت عادالنه باشـد.
بـر اسـاس ایـن مطالـب روشـن میشـود ،کارویـژه نهـاد تعلیـم و تربیـت ،این اسـت کـه نه از
بیـرون ،یعنـی از طریـق وضـع قوانین و مقـررات بیرونـی و ِاعمال آنها و نظـارت بر آنها با پشـتوانه
قـوه قهریـه ،بلکه از درون و از راه شـکل بخشـیدن به حیات منظم درونی انسـانها ،جامعه انسـانی
را در مسـیر زندگـی انسـانی راسـتین ،تدبیـرمیکنـد 6.با تطبیق ایـن نکته بر سـاختار و نظـام تعلیم
و تربیتـی کـه در جهـان معاصـر رایج اسـت ،میتوان گفت که دانشـگاه بـهعنوان نهـاد عالی تعلیم
و تربیـت 7،علیاألصـول ،قلـب نهـاد تعلیـم و تربیـت ،و بـه اعتبـار کارویـژه ایـن نهـاد ،در حکـم
قلـب جامعـه اسـت .اهمیت جایـگاه مرکزی دانشـگاه را میتـوان با توجه بـه این واقعیـت نیز درک
ً
کـرد کـه افـراد غالبا زمانی وارد دانشـگاه میشـوند کـه از بلوغ جسـمانیـروانی غیـر اختیاری گذر
کردهانـد و در آسـتانه بلـوغ عقالنـی قـرار دارنـد کـه این بلـوغ نیازمنـد تلاش خـودآگاه و اختیاری
فـرد اسـت 8.با اسـتفاده از تفکیکـی افالطونی در حوزه تربیـت (جمهـوری ،)522a ،میتوان گفت
ً
مسـتقیم عمدتـا مبتنـی بـر کسـب عـادت گـذر کرده
فـرد آمـاده ورود بـه دانشـگاه ،از تربیـت غیـر
ِ
ِ
و بـه آسـتانه تربیـت مسـتقیم مبتنـی بـر شـناخت و خودآگاهـی رسـیده اسـت .این بدان معناسـت
کـه فـرد در آسـتانه پـرورش قـوا و کماالت برتر انسـان و بنابراین در آسـتانه انسـان شـدن بـه معنای
 .1افالطـون ،تدبیـر حیـات انسـانی بـر طبـق فضایـل راسـتین را ،بـه وجـود آوردن «تصویر/نقـش انسـانی» میداند که 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
ً
کلمـه ،بشـری نیسـت بلکه فوقبشـری اسـت .بـه عبارت دیگر برای براسـتی و بدرسـتی انسـان بـودن بایـد از صرفا انسـان بودن
برگذشـت .نـک .پانوشـتهای قبـل دربـاره خیرهـای بشـری و الهـی نـزد افالطون.
 . 2به تعبیر افالطون ،یعنی زیست بر طبق ِآر ِته انسان.
ُ
 . 3افالطـون ،زندگـی و افعـال ارادی و آگاهانـه را کارویـژه (بـه یونانـی ِارگـن  )ergonنفـس انسـان میدانـد و بـه نظـر وی ،هر
موجـودی زمانـی کارویـژه خـود را بدرسـتی انجـام میدهـد کـه برخـوردار از کمـال وجـودی خـاص خود یـا آرته خـاص خود
باشـد .افالطـون آرتـه نفس را عدالـت میداند یعنـی جمع همۀ فضایـل (جمهـوری .)353d ،بنابرایـن کارویژه انسـان ،عادالنه
زیسـتن اسـت .عادالنـه زیسـتن همـان خداگونه زیسـتن اسـت .همین خداگونگی اسـت که انسـان را براسـتی انسـان میسـازد.
 . 4اشـارهوار بگوییـم کـه از نظـر افالطـون ،شـناخت مذکـور ،برغـم عـام بودنـش ،بـه یـک شـیوه بـرای همـگان قابـل حصول
نیسـت .بـرای اندکـی از طریـق کسـب معرفـت حقیقی (یـا فلسـفی) و برای عمـوم از طریق کسـب باورهـای درسـت مقبول در
قالـب قوانیـن و سـنن اجتماعـی .بسـط بیشـتر ایـن نکتـه در ایـن مقـال نمیگنجد.
 .5بـه تعبیـر خـود افالطـون ،هـر کس هر عملی کـه انجام دهـد و به هر پیشـهای که بپردازد ،خواه کسـب مـال و ثروت باشـد خواه
تدبیـر تـن ،خـواه ایفـای نقش سیاسـی و اجتماعی ،خـواه روابط و معامالت شـخصی ،باید مراقب باشـد که این اعمـال حافظ نظم
درونی (زیسـت عادالنه و انسـانی) باشـند و به حصول آن یاریرسـانند( .جمهوری)443e ،
 . 6ایـن تدبیـر درونـی را نبایـد با شـکل و جهـت دادن افـکار عمومی برای غایاتی خاص به وسـیله رسـانههای جمعـی مدرن که
در کنـار منافـع و مزایایشـان ،خصلتـی توتالیتـر دارند ،یکسـان دانسـت .البته خـود نهاد تعلیـم و تربیت ممکن اسـت در خدمت
همیـن توتالیتاریسـم قـرار گیـرد .از همیـن رو ،اسـتقالل ایـن نهـاد و نقـش نظارتـی مبتنی بـر معرفتـش ،بر بخشهـای مختلف
جامعه بسـیار حیاتی اسـت.
 . 7به تعبیر مشهور و رایج ،مرکز تحصیالت عالیه.
 .8در اینجـا از الگـوی انسانشناسـی افالطونـی الهـام گرفتهایـم که قائل به سـه بعد جسـم و نفس و عقل در انسـان اسـت .عقل
بهاعتبـاری قلـه نفـس و بهاعتبـاری فراتـر از نفـس اسـت کـه مرکـز فعـل و انفعـاالت و عواطـف و میلهـای مختلـف و ادراکات
وابسـته به محسوسـات اسـت .عقـل همان بعـد الهی و بنابراین فوق بشـری انسـان اسـت.
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عمیقتـر کلمه قرار گرفته اسـت .بدینسـان ،دانشـگاه علیاألصول چونـان پیکرتراش انسـان نمودار
میشـود کـه بـا تربیـت جانهـای جـوان جامعـه مطابـق زیسـت عادالنه/فضیلتمندانـه ،اسـتمر ِار
1
انسـانی زیسـتن جامعـه را تضمیـن میکند.
در بـاال دو بـار قیـد علیاألصـول آوردیـم زیـرا تصدیـق ایـن مطالـب مشـروط به آن اسـت که
دانشـگاه را بنـگاه صـدور مدرک برای اشـتغال تلقـی نکنیم یا آن را مؤسسـه آموزش فنـی و حرفهای
در سـطح عالـی نینگاریـم ،و حتـی نقـش آن را در حد تعیین کنندۀ نقشـه راه یا سیاسـتهای علمی
َ
مـؤدی بـه صنعـت و تکنولـوژی بـرای توسـعه و رفـاه صرفا مـادی جامعـه تنـزل ندهیم .بـه عبارت
دیگـر ،دانشـگاه زمانـی در حکـم قلـب یا جـان جامعـه خواهد بـود که اهتمـام عمـده و اصلیاش
نـه بهزیسـتی دنیـوی بلکـه بهزیسـتی معنوی و بنابراین براسـتی انسـانی باشـد .در اینجا بـه جایگاه
و رسـالت ویـژه علـوم انسـانی و بهویژه فلسـفه میرسـیم .از نظـرگاه افالطون و متناسـب بـا تعابیر
وی ،میتـوان گفـت فلسـفه در حکـم ِآر ِتـه دانشـگاه اسـت و بنابرایـن سـبب میشـود ،دانشـگاه
ُ
2
کارویـژه ِ(ارگـن) خـود را بهنیکـی انجـام دهد.
ممکـن اسـت اشـکال کننـد کـه تحلیـل و نتیجهگیـری بـر اسـاس چنیـن تعابیـری ،تعمیـم
ذاتگرایـی افالطونـی از قلمـرو اشـیاء طبیعـی بـه نهادی بشـری اسـت کـه ذات ازـپیشـموجودی
نـدارد بلکـه طی تحـوالت تاریخی پدیـد آمده اسـت .صرفنظر از این پرسـش فلسـفی که ویژگی
 . 1از ایـن مطالـب نبایـد نتیجـه گرفـت که برخورداری از زیسـت درسـت انسـانی ،فقط و فقط مشـروط به برخـورداری همگان
از تربیـت مسـتقیم دانشـگاهی اسـت (کـه در عمـل شـاهد چنین چیـزی نیسـتیم) بلکه باید بـه بازاندیشـی جدی درباره نسـبت
دانشـگاه بـا جامعـه و نقـش «سیاسـی و تدبیـری» آن به معنـای مورد نظـر در این بحـث پرداخت.
 . 2بـا رجـوع بـه آثـار افالطـون روشـن میشـود کـه افالطـون پیوسـته بـر فلسـفه بهعنـوان علـم بریـن و صالحیت مطلـق آن در
تربیـت انسـان در مسـیر زیسـت عادالنه/فضیلتمندانـه تأکیـد میکنـد و دیگـر مدعیـان تربیـت انسـان در عصـر خـودـاز جمله
ً
شـاعران ،سـخنوران و سوفسـطاییان و متخصصـان علـوم صرفـا طبیعـی ـ را نقـد میکنـد .بخشـی از آنچه امـروزه به عنـوان علوم
انسـانی شـناخته میشـود ،در دنیـای قدیم ،بخشـی از معارف فلسـفی (اعـم از اصول یـا فروع و لـوازم این معارف) بوده اسـت.
بنابرایـن بهطـور کلـی علـم بنیادیـن همـان فلسـفه بوده اسـت .با این همـه ،به ایـن نکته توجـه داریم کـه برای حفـظ دقت بحث
و تطبیـق مناسـب نظـرگاه افالطونـی بـر وضـع معاصـر ،بایـد نسـبت فلسـفه بـا علـوم انسـانی و علـوم طبیعـی مـدرن را نیز هم
بطـور کلـی و هـم از نظـرگاه مذکـور بهنحـوی تعیین و بررسـی کنیـم .افزون بـر این ،به بحـث دامنهدار و تاریخی نسـبت فلسـفه
بـا معـارف دینـی در تمدنهـای دینـی کـه نقـش تربیت مـؤدی بـه رسـتگاری را در انحصـار خـود میدانند نیـز توجـه داریم .در
چارچـوب بحـث حاضـر ،مـا تلقـی افالطونـی از فلسـفه و رسـالتش و نیز علـم برین بودنـش را مسـلم میگیریم.

دانشگاه را بنگاه صدور مدرک
برای اشتغال تلقی نکنیم یا
آن را مؤسسه آموزش فنی
و حرفهای در سطح عالی
نینگاریم ،و حتی نقش آن را
در حد تعیین کنندۀ نقشه راه
یا سیاستهای علمی مؤدی
به صنعت و تکنولوژی برای
َ
توسعه و رفاه صرفا مادی
جامعه تنزل ندهیم .به عبارت
دیگر ،دانشگاه زمانی در حکم
قلب یا جان جامعه خواهد بود
که اهتمام عمده و اصلیاش
نه بهزیستی دنیوی بلکه
بهزیستی معنوی و بنابراین
براستی انسانی باشد .در
اینجا به جایگاه و رسالت ویژه
علوم انسانی و بهویژه فلسفه
میرسیم.
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نکته مهمی که افالطون
به ما یادآور میشود این
است که خیرهایی که مقوم
سعادت انسانیاند دو
دستهاند :خیرهایی که ناظر
به بهزیستی دنیویاند ،یعنی
برخورداری از تندرستی و
رفاه؛ و خیرهایی که ناظر به
بهزیستی معنویاند 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 آنها گردند .از همین
رو ،افالطون تصریح میکند
که غایت قوانین اجتماعی،
فضیلت است و جامعه
نیکآیین جامعهای است
که در آن ،فضیلت بیش از
هر چیز دیگری ارج گذاشته
میشود.

104

نهادهـای بشـری چیسـت ،بـا نظـر کلی بـه تاریـخ نهادهـای تحصیلات عالیـهای ماننـد آ کادمی
لوک ُیـن ارسـطو ،میتـوان گفـت اصـل و غایـت تعلیـم علـوم در ایـن نهادهـا ،تربیـت
افالطـون و ِ
فلسـفی و زیسـت مطابـق بـا ایـن تربیـت بـوده اسـت .نیـای مسـتقیمتر دانشـگاههای امـروزی نیز
یعنـی دانشـگاههای قرون وسـطا که از گسـترش مـدارس وابسـته به کلیسـاها و دیرها پدیـد آمدند،
بـر تعلیـم علـوم انسـانی متمرکـز بودهاند 1کـه غایت قصوایشـان البتـه نه فلسـفه بلکه الهیـات بوده
اسـت (فلسـفه در جایـگاه مشـروعش ،خـادم الهیـات قلمـداد میشـد) .مـدارس تمدن اسلامی
ً
نیـز بـر تعلیـم علوم مشـخصا دینـی تأکیـد داشـتند .بنابرایـن ،میتـوان بهروشـنی دید کـه غایت و
رسـالت نهادهـای عالـی تربیتـی کـه در طـول تاریخ ظاهـر گشـتهاند ،توجه بـه تربیت متناسـب با
بهزیسـتی معنـوی بـوده اسـت 2.امـا روش شایسـته و بایسـته تربیتـی که بـه تحقق زیسـت عادالنه/
فضیلتمندانـه میانجامـد (زیسـت منطبـق بـر ِآر ِتـه انسـان) و از نظـرگاه افالطونـی همـان تربیـت
فلسـفی اسـت ،چیست؟
تربیت بهمثابه زایاندن و پروراندن سخن/لوگوس فلسفی :حرکت از ذهن به زندگی
افالطـون در گفتگـوی جمهـوری کـه بخـش عمـده آن به مسـئله تربیـت اختصاص دارد ،نخسـت
تربیـت را بـه دو دسـته اصلـی ،تربیـت تـن و تربیـت نفـس ،تقسـیم میکنـد 3.ابـزار اصلـی تربیت
 . 1اگـر طـب و شـاید تـا انـدازهای حقوق را مسـتثنا کنیـم .در خصوص اینکـه علوم ریاضـی و تا انـدازهای طبیعیـات قدیم به چه
معنـا متوجـه غایـت تربیـت معنوی بودهاند و بنابراین شـأن علوم انسـانی را داشـتند عالوه بـر توضیحات خود افالطـون در کتاب
هفتـم جمهـوری ،نـک .تیتـوس بورکهـارت؛ جهانشناسـی سـنتی و علـم جدید؛ فصـل پنجـم .باید افزود کـه فنـون و صناعات
قدیـم در قالـب صنـوف خـاص خـود در بردارنـده تعلیـم و تربیـت معنـوی نیـز بودند و هرکـدام به شـیوه خاص خود بـا حکمت
ً
برینـی کـه در نهادهـای تحصیلات عالیـه تعلیم داده میشـد ،مرتبط بودنـد بدون آنکه مسـتقیما جزئـی از آن نهادها باشـند .در
ایـن خصـوص میتـوان بـه فتوتنامههـای اصنـاف و پیشـهها در تمدن اسلامی اشـاره کـرد .بدینسـان ،گویی ارتباطـی طبیعی
و سـازنده میـان نهـاد عالـی تعلیـم و تربیت با بدنـه جامعه وجود داشـت.
 . 2بـر ایـن اسـاس ،میتـوان میـان دانشـگاههای موجـود از حیث نسبتشـان با نقـش فرهنگـی و تربیتی دانشـگاه ،قائل بـه درجات
و مراتـب شـد .بـرای نمونـه از دانشـگاههای پلیتکنیـک نمیتـوان انتظـار چنین رسـالتی را داشـت .با وجود ایـن ،این دسـته نیز به
سـبب وجـود کانونهـای فرهنگـی دانشـجویی (اعـم از فکـری ،سیاسـی ،اجتماعی ،ادبـی ،و هنـری) ،با علـوم انسـانی و بنابراین
بـا نقـش تربیتـی دانشـگاه بـه معنـای مختـار در بحـث حاضـر ،ارتبـاط مییابنـد .در ایـن خصوص میتـوان یادآور شـد کـه پدیده
اجتماعـی جنبشهـای دانشـجویی منحصـر در دانشـجویان علـوم انسـانی نیسـت ،بلکه شـاید در دانشـجویان غیر علوم انسـانی،
ّ
ظهـور پررنگتـری داشـته باشـد .خاطرنشـان میکنیـم کـه کانونهـا و جنبشهـای دانشـجویی را دارای نقـش تربیتی فعـال و ُمولد
همتـراز بـا علـوم انسـانی نمیدانیـم بلکـه قصد ما برجسـته کـردن این نکته اسـت کـه دانشـگاهها نمیتوانند دانشـگاه باشـند اما از
بعـد فرهنگـی و انسـانی یکسـره عاری باشـند .زیـرا در غیر ایـن صورت فرقـی با آموزشـگاههای فنـی و حرفـهای ندارند.
ً
 . 3امـا تأکیـد میکنـد کـه اصـل ،تربیـت نفس اسـت و غایـت تربیت تـن نیز فقـط ورزیدگی انـدام نیسـت بلکه اساسـا تقویت
نیـروی پایداری و اسـتقامت نفس اسـت( .جمهـوری)411e ،
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نفـس ،سـخن(لوگوس) اسـت(جمهوری 1.)376e ،ویژگـی یـا نیـروی مهـم سـخن این اسـت که
«راهبـر نفـس» 2اسـت (فایـدروس)271c ،؛ و راهبردن «راسـتین» نفس چیزی جز تربیت نیسـت.
ذکـر قیـد «راسـتین» مهم اسـت زیـرا در واژه یونانیای کـه افالطون در بیان قدرت سـخن اسـتفاده
کـرده ،معنـای اقنـاع و برانگیختـن هـم نهفتـه اسـت .قـدرت اقناعـی و انگیزشـی سـخن متمایز از
محتـوای صـادق یا کاذب آن اسـت .از این رو ،سـخن تیغی دو َدم اسـت که میتواند ابزار سفسـطه
و فریـب هـم قـرار گیرد .پس تأثیر تربیتی راسـتین سـخن در خود آن نیسـت بلکه در حقیقتی اسـت
کـه سـخن حامل آن و بیانکننده آن اسـت .اما سـخن برای تحقـق غایت تربیتـیاش ،یعنی راهبردن
نفـس بـه سـوی فضیلـت /عدالـت ،کافی نیسـت که سـخن ِحقیقی باشـد بلکه شـرط دیگـری هم
الزم دارد .بـرای توضیـح ایـن شـرط ،از بخشـی از نظـرات افالطـون دربـاره هنـر سـود میجوییم.
افالطـون در بحـث از موسـیقی شایسـته برای تربیـت ،دو نکته طرح میکند :نخسـت اینکـه ،انواع
موسـیقی ،تقلیـد یـا بازنمایی شـیوههای زندگی اسـت؛ دوم آنکـه ،عناصر موسـیقایی یعنـی ریتم و
3
هارمونـی و ملـودی بایـد تابـع سـخن (لوگـوس) باشـند .اما خود سـخن بایـد تابع خلـق و خوی
نفـس باشـد (جمهـوری .)400d-e ،از این رو ،سـخن نیک تابـع خوی نیک اسـت .از این دو نکته
ِ
میتـوان چنیـن اسـتفاده کـرد که سـخن نیـک (حقیقـی) ،زمانی براسـتی اثـر تربیتی میبخشـد که
برآمـده از نفسـی نیکخـوی باشـد کـه آن را بهنیکـی زندگـی کـرده باشـد یا حداقـل در زیسـتن بر
وفـق آن صادقانه میکوشـد.
اینجـا بـه ایـده «سـخن زیسـته/جانیافته» میرسـیم .حـال بـرای آزمـودن اینکـه سـخن نیک،
ِ
نیـک جانیافتـه یا همـان زندگی نیک اسـت ،در وهلـه نخسـت ،باید بـه آن چیزی روی
آیـا سـخن ِ
آورد کـه متناظـر بـا ریتـم و هارمونـی نیـک در موسـیقی اسـت یعنـی اعمـال زیبـا .اعمـال زیبـا به
اعتبـاری محیطـی میآفرینـد کـه با احاطه نفـس متربی ،سـخن نیـک را در او میپرورانـد ،یعنی از
صـرف یـک گـزاره نظـری و ذهنـی به نوعـی زندگـی بـدل میشـود ،بدینگونه کـه با سرمشـق قرار
دادن آنهـا ،سـخن نیـک و آثـارش در کـردار و گفتـار و پنـدار متربی راسـخ و بـه طبیعـت ثانویه او
مبدل میشـود.
افـزون بـر اعمـال و مهمتـر از آن ،در وهلـه بعد ،خـود وجود زیبا اسـت .افالطـون در گفتگوی
موسـوم بـه آلکیبیـادس اول کـه دربـاره خودشناسـی اسـت به ما یـادآور میشـود کـه همانطور که
چشـم بـرای دیـدن خویـش باید به مثـل و مانند خـود یعنی به چشـم دیگـری که روبهروی اوسـت
بنگـرد و از خلال آن همچـون آینـهای خـود را به تماشـا نشـیند ،نفـس نیز باید نفسـی دیگـر را آینه
خویـش سـازد و بـه جزئـی از آن بنگـرد کـه محـل تحقـق فضیلـت یـا ِآر ِتـه مختص نفس 4اسـت.
وانگهـی ایـن همان جزئی از نفس اسـت که «شـبیه خدا» اسـت و نمیتـوان «خداییتـر» از آن در
نفس یافـت)132c-133c( .
در پرتـو مطالـب بـاال روشـن میشـود کـه از منظـر افالطونـی ،مدیوم شایسـته تربیت انسـانی
(فلسـفی) ،کـه بـه موجـب آن سـخن نیـک در متربـی جـان مییابـد ،مصاحبـت میـان مربـی و
متربـی اسـت .از همیـن روسـت کـه افالطون قالـب دیالـوگ را بـرای آثـار مکتوبـش برمیگزیند.
ایـن دیالـوگ البتـه منحصـر در انتقال معلومـات و تبادل اسـتداللهای نظری نیسـت .ایـن دیالوگ

تعلیم و تربیت در وهلۀ
نخست ،نهادی اجتماعی
است؛ و در وهلۀ بعد ،نه
نهادی همعرض دیگر
نهادها ،بلکه از نهادهای
بنیادین اجتماعی است.
بنابراین رکنی اصلی از ارکان
جامعه را تشکیل میدهد.

... . 1زیـرا اگـر از سـخن محـروم باشـیم ،از فلسـفه محـروم میمانیـم ،کـه ایـن محرومیـت بزرگتریـن مصیبـت اسـت...
(سوفسـطایی)260a ،
1. psukhagōgia

 ،ēthos . 3واژه  ethicsبه معنی اخالق از همین واژه مشتق شده است.
 . 4افالطـون در ایـن گفتگـوِ ،آر ِتـه نفـس را حکمـت معرفـی میکند که البتـه با عدالت بـه معنای افالطونـی کلمه ،پیوند بسـیار
نزدیک دارد.
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در ارتباطـی مبتنـی بـر اروس 1شـکل میگیـرد کـه جـان مربـی نطفههـای فضیلـت (سـخنان زیبـا
دربـاره فضیلـت) را در جـان مسـتعد متربـی مینهـد و بـا همراهـی یکدیگـر آنهـا را میپرورنـد
(مهمانـی .)209a-c،در مقابـل ،افالطـون نوشـتار فلسـفی را «تفریـح کـردن بـا سـخن» میدانـد
کـه بـه داستانسـرایی دربـاره فضایـل بسـنده میکنـد .بـه علاوه ،اکتفـا کـردن بـه خواندن نوشـتار
فلسـفی ،ظـن و نمـود دانایـی به بـار مـیآورد زیرا بدین شـیوه افـراد بدون تعلیـم و تربیت راسـتین،
بسـی مطالـب میشـنوند و از ایـن رو ،خود را بسـیاردان میانگارند .اما «سـخن جـدی و مطابق با
معرفـت» ،در نفس مسـتعد ،کاشـت و داشـت میشـود تا ثمـرهای نیک یعنی سـعادت به بـار آورد
(فایـدروس 2.)275a-277a ،بـه بیـان صریـح خـود افالطـون در یکـی از نامههـای بجـا ماندهاش
یعنـی نامـه هفتـم 3شـناخت امـور بنیادیـن را برخلاف دیگـر دانشهـا در کلمـات نمیتـوان آورد
بلکـه پـس از مصاحبـت طوالنـی میـان اسـتاد و شـاگرد و پژوهـش و جسـتجوی مشـترک ،یکبـاره
چونـان شـعلهور شـدن آتـش ،در نفـس متولد میشـود ( .)341cافـزون بر ایـن ،راهبـردن نفس به
معنـای راسـتین کلمه ،مسـتلزم شـناخت نفس اسـت ،تا متناسـب بـا قابلیتهای هر نفـس بهترین
شـیوه را بـرای نشـاندن سـخن نیک در آن بـه کار برد .طبیعی اسـت کـه چنین روانشناسـیای بدون
ارتبـاط حضـوری نفـوس با یکدیگـر ناممکن اسـت.

گستردهتر شدن و آسانتر
شدن ارتباطات که تسریع
و تسهیل تبادالت علمی و
برخورداری از منابع علمی را
در پی آورده است .بدینسان،
از انحصاری بودن علم تا
اندازهای کاسته شده است.
امکان دسترسی و رجوع به
مراجع علمی متعدد ،ارزیابی
و راستیآزمایی مدعیات و
تعلیمات را بیشتر فراهم آورده
و امکان شیادی علمی را تا
اندازهای محدود کرده است.

لوگوس فلسفی از پس پرده دیجیتال؟!
اکنـون پـس از تمهیـد اصول و مبانـی افالطونی دربـاره نهاد عالی تعلیـم و تربیت ،تربیت فلسـفی،
و نسـبت ایـن دو بـا یکدیگـر ،بـه وضـع کنونـی دانشـگاه 4نظـر میافکنیـم .صرفنظـر از اینکـه
نـگاه افالطونـی ،وضـع محقـق دانشـگاه؛ رسـالت تربیتیـفرهنگـی آن و وضـع آمـوزش فلسـفه را
در جامعـه مـا ،بحرانـی نشـان میدهـد ،پدیـده آمـوزش مجـازی نیـز از ایـن منظـر ،با اسـتفاده از
تعبیـری افالطونـی ،همچـون پدیـدهای تا انـدازهای «خلاف طبیعت» 5نمودار میشـود 6.دسـتکم
خلاف طبیعـت تربیـت انسـانی بدانگونـه کـه در ایـن نوشـتار ترسـیم کردیـم .فضای مجـازی در
عیـن اینکـه مصنـوع انسـان اسـت امـا از یکی از آثـار نامطلـوب آن نباید غفلـت کرد کـه عبارت از
انسـانیت زدایـی از روابـط میان انسـانها اسـت .از حـذف روابط سـخن نمیگوییم بلکـه از تغییر
کیفیـت آن سـخن میگوییـم .در حـوزه آمـوزش عالـی یعنی دانشـگاه ،نمیتـوان برخـی از مزایای
جانبـی ایـن فضا را نادیده گرفت :گسـتردهتر شـدن و آسـانتر شـدن ارتباطات که تسـریع و تسـهیل
تبـادالت علمـی 7و برخـورداری از منابـع علمـی را در پـی آورده اسـت .بدینسـان ،از انحصـاری
بـودن علـم تـا انـدازهای کاسـته شـده اسـت .امـکان دسترسـی و رجوع بـه مراجـع علمـی متعدد،
 . 1در فارسی عشق ترجمه میکنیم .اما به دلیل معانیای که این واژه برای افالطون در بر دارد خود واژه یونانی را به کار میبریم.
 . 2در تربیــت فلســفی مبتنــی بــر اروس بایــد بــه ایــده زایــش معرفــت و فضیلــت از درون جــان متربــی هــم اشــاره کــرد .در
اینجــا لوگــوس بیرونــی و جــان زیبــای مربــی بیرونــی ،نقــش تذکاردهنــدهای را دارد کــه لوگــوس سرشــته در نفــس متربــی را
بیــدار میکنــد.
ً
 . 3در اصالــت ایــن اثــر چــون و چ ـرا هســت .امــا نکت ـهای کــه در اینجــا از آن نقــل میکنیــم بــا نظــرگاه افالطــون کامــا
ســازگار اســت .دســتکم تأییــد آن را در فایــدروس میتــوان یافــت.
 . 4دانشگاه در ایران منظور نظر است.
5. para phusin

 . 6میتــوان اشــکال کــرد کــه بــه فــرض قبــول دوگان طبیعــی و غیرطبیعــی (امــری کــه در جهــان مــا بهویــژه در قلمــرو بشــری
بیــش از پیــش متزلــزل میشــود) ،اگــر چیــزی خــاف طبیعــت اســت چ ـرا در طبیعــت امــکان وقــوع یافتــه اســت .پاســخ
یـالهیاتــی امــکان وقــوع شــرور و کاســتیهای طبیعــی و اخالقــی در جهانــی بــا
بــه ایــن اشــکال را بایــد در مســئله متافیزیک 
خالقــی کامــل و خیراندیــش جســت.
 . 7البتــه علمــی بــه معنــای غالــب ایــن کلمــه در عصــر مــا نــه بــه معنــای افالطونــی آن،کــه همیــن امــر ســبب میشــود ارزش
مزایــای مذکــور را مطلــق نینگاریم.
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ارزیابـی و راسـتیآزمایی مدعیـات و تعلیمـات را بیشـتر فراهـم آورده و امـکان شـیادی علمـی را تا
انـدازهای محـدود کـرده اسـت 1.بـا ایـن همـه ،فقـدان مصاحبت کـه مبتنی بـر حضـور جانها در
محضـر یکدیگـر اسـت 2،و بنابراین فقدان رابطه براسـتی انسـانی ،مؤلفـه مهم تربیت را از دانشـگاه
حـذف و آن را بـه انتقـال مجموعـهای از اطالعـات و معلومـات تنـزل میدهـد .در حـوزه تربیـت
فلسـفی ،میتـوان گفـت در بهتریـن حالـت ،سـخن نیـک از آن حیـث که فقط سـخن نیک اسـت
انتقـال مییابـد امـا اینکـه ایـن سـخن بدرسـتی در نفـس متربی کاشـته و بـه سـخن جانیافته بدل
3
شـود ،امـری قابـل تردید اسـت.
بـر ایـن اسـاس در پایـان کالم ،میتـوان ایـن پرسـش جـدی را بـه میـان آورد کـه آیـا دانشـگاه
مجـازی 4،ولـو آنکـه اکنون همچون امـری «ناگزیر» 5نمودار شـود و برغم مزایایش ،آیا دانشـگاهی
ً
فرهنگـی اسـت و اساسـا میتواند دانشـگاه فرهنگی باشـد؟ بـه عبارت دیگر ،دانشـگاه مجـازی آیا
میتوانـد ِآر ِتـه دانشـگاه (دسـتکم از منظـر مختـار افالطونـی) را محقـق کنـد و قادر اسـت نقش
جـان /قلـب جامعه را ایفـا کند؟
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 . 1البتــه متوجهیــم کــه تعــدد و گســتردگی ،امــکان تشــتت و در نتیجــه ســردرگمی و شــیادیها و در نتیجــه فریبخوردگیهــای
بیشــتر و از گونههــای عجیبتــر هــم در خــود دارد .امــا بهرحــال تأکیــد بــر نادیــده نگرفتــن مزایــا و محاســن اســت کــه
چنانکــه گفتیــم از منظــر مختــار مــا ،جزئــی و نســبی اســت.
 . 2اینکــه ارتبــاط نفــوس از طریــق حضــور و نزدیکــی تــن واقعــی میســر اســت یــا از طریــق تصویــر دیجیتالــی و پیکســلی
شــده تــن ،بحثــی اســت مرتبــط بــا علمالنفــس فلســفی کــه میتــوان بهطــور جــدی بــدان اندیشــید.
 . 3یــا میتــوان گفــت در بهتریــن حالــت همــان نقشــی را دارد کــه نوشــتار از منظــر افالطونــی دارد .توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم
اســت کــه افالطــون برغــم محــدود دانســتن مدیــوم نوشــتار ،بــا مالحظــه مقتضیــات دوران ،خــود بــه نوشــتن پرداخــت کــه
نزدیــک بــه  25قــرن اســت کــه همچنــان اثرگــذار اســت .امــا اینکــه آمــوزش مجــازی در حــد و انــدازه اثــر مکتــوب برآمــده از
جــان متفکــری همچــون افالطــون باشــد (ســخن نیــک برآمــده از نفــس نیــک) ،دســتکم بـرای نگارنــده ،محــل تردیــد اســت.
ً
 . 4معــادل فرانســوی ایــن اصطــاح یعنــی  université numériqueبــه ذهــن چنیــن القــا میکنــد کــه بــا پدیــدهای عمدتــا
ّ
کمــی روبهروایــم نــه کیفــی.
ً
 . 5امــر ناگزیــر ،ضرورتــا و بهطــور مطلــق خیــر و زیبــا و حقیقــی نیســت امــا یکســره از خیــر و حقیقــت و زیبایــی هــم
عــاری نیســت.

اهمیت جایگاه مرکزی
دانشگاه را میتوان با توجه
به این واقعیت نیز درک کرد
ً
که افراد غالبا زمانی وارد
دانشگاه میشوند که از بلوغ
جسمانیـروانی غیر اختیاری
گذر کردهاند و در آستانه بلوغ
عقالنی قرار دارند که این
بلوغ نیازمند تالش خودآگاه و
اختیاری فرد است.

دین داری اخالق محور در فضای مجازی
مهدخت بروجردی علوی ▪
دانشیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی ▪
▪ Boroujerdi@atu.ac.ir

بیان مسئله
بـه نظـر میرسـد ،تصـور بسـیاری از اندیشـهورزان و حتی مـردم عـادی کوچه و بـازار ایران کـه در سـطوح مختلف علمـی ،فرهنگی
و مذهبـی قـرار دارنـد ،بـر این اسـت کـه اصلیتریـن و شـایعترین جریان فکـری و فرهنگی جـاری جامعـه ،از نوعـی فاصلهگرفتن از
ارزشهـای دینـی و ابـراز تردیـد در بنی انهـای فکـری مذهب -محور ،بویـژه در میان قشـر جوان و دانشـجو حکایت میکنـد .در این
نوشـتار ،بـا پذیـرش ضمنـی موضـوع مورد اشـاره و با مروری گـذرا بر علتهـای ایجـاب و اشـاعه آن ،میخواهیم بدانیم آیـا میتوان
از فضـای مجـازی در جهـت تقویت سـویههای دیـنداری و ارتقـای ارزشها و نگرشهـا و هویـت دینمدارانه در میان دانشـجویان
ً
و دانشـگاهیان بهـره بـرد و آیـا اصـوال تحقق چنیـن هدفی با ماهیـت فضای مجـازی در تعارض و تناقض نیسـت؟
پاسـخ بـه این پرسـشها نیازمند مروری بر سـه مؤلفـه تأثیرگذار بر مناسـبات دروندانشـگاهی یعنی اسـتاد ،دانشـجو و کارمندان
اداری اسـت .بـرای تحقـق هـر امـری در دانشـگاه ،بایـد این سـه مؤلفه را در کنـار هم دید؛ زیـرا ،حذف و یـا نادیده گرفتـن هر یک از
ایـن سـه مؤلفـه ،حتـی اگـر بـه موفقیتی هـم بینجامـد ،اسـتمرار را تجربه نخواهـد کرد .از سـویی ،هر یـک از ایـن مؤلفهها ،بسـته به
موضـوع ،میتواننـد دارای ضرایـب اهمیت متفاوتی باشـند.
نگارنـده حسـب تجربـه زیسـته خود و بـا دغدغه تحقق دانشـگاه تمدن سـاز اسلامی -ایرانی ،با یـک آسیبشناسـی و توصیف
گـذرا از شـرایط دانشـگاه ،بـه اهمیـت نقش غیـر مسـتقیم مؤلفههـای تأثیرگذار در ایجـاد رضامنـدی یا نارضایتی دانشـجویان اشـاره
میکنـد؛ بـا تأکیـد بـر این نکتـه که ایـن توصیف بـه طور قطـع نمیتوانـد بازتابنده کامل شـرایط دانشـگاه باشـد.
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استادان
نتایـج اولیـه یک پژوهش ناتمام توسـط نویسـنده در سـالها پیش نشـانداد کـه اکثر اسـتادان ،وظیفه
خـود را انتقـال علـم و دانـش بـه دانشـجویان ،آنهم در حـوزه تخصصی و رشـت ه خود میداننـد 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 خوشبینانـه و دیـدگاه بدبینانه.
در دیـدگاه خوشبینانـه ،اسـتادان حسـب عـادت مألـوف بـا نگاهـی آ کادمیـک بـه مسـائل
مینگرنـد و ورود بـه مسـائل فرهنگی و ارزشـی را مسـتلزم داشـتن تخصص در این زمینـه میدانند
و بـر ایـن اسـاس خـود را در جایگاهـی نمیبینند کـه بتواننـد از پس ایفـای چنین نقشـی برآیند .به
عبارتـی ،بـه گمـان آنـان؛ ترویـج دیـنداری ،اخالقمـداری و معرفـت دینی بایـد به عهـده عالمان
ً
دیـن باشـد و نـه مثلا یک متخصـص راه و سـاختمان یـا گفتـار درمانی.
در دیـدگاه بدبینانـه ،گویـی خـود اسـتادان مصـداق «ذات نایافته از هسـتی بخش» هسـتند که
تـوان هسـتی بخـش بـودن را ندارنـد .بـا این نـگاه ،آنهـا چگونـه میتوانند مـروج اموری باشـند که
خـود اعتقـادی بـه آن ندارند.
امـا بیـش و پیـش از توجـه به نسـبتی که اسـتادان بـا مسـائل فرهنگی و ارزشـی دارنـد ،تعریف
و تصویـری کـه نظـام دانشـگاهی از اسـتاد خـوب و نمونـه ارائـه میکند ،تعریف درسـتی نیسـت.
بنـا بـر ایـن تعریـف ،اسـتاد خـوب و نمونه کسـی اسـت سـر وقـت در کالس درس حاضرشـود و
در یـک کالس دو بـار حضـور و غیـابو نمـرات را سـر وقت اعلام کند ،به هـر ترتیبـی ،مقالهای
بنویسـد و در ژورنالهـای "خارجـی" چـاپ کنـد و بـا بـاال بـردن رتبـه دانشـگاه در رتبـه بندیهای
بینالمللـی ،مایـه افتخـار دانشـگاهشـود .بدینترتیـب ،هیـچ قانـون ،مـاده و تبصـرهای نمیتوانـد
از چنیـن اسـتادی کوچکتریـن نقطـه ضعفـی بیابـد .ایـن یعنـی که هنـوز نظام دانشـگاهی کشـور
نتوانسـته اسـت بـه معیارهایـی دسـت یابـد کـه شـکاف روحـی و معنـوی میـان اسـتاد و دانشـجو
را مـورد سـنجش قـرار دهـد .هنـوز نظـام دانشـگاهی کشـور نتوانسـته اسـت میـزان موفقیـت یـک
اسـتاد را در تغییـر نـگاه دانشـجو بـه کار ،زندگـی و آینـده اندازهگیـری کنـد .هنوز نظام دانشـگاهی
کشـور نتوانسـته اسـت معیارهایـی را بـرای شـناخت اسـتاد "الگـو و معیـار" فراهـم آورد و این خأل
در حالـی اسـت که دانشـجو برای رشـد شـخصیتی و کسـب هویـت معنـوی و خلقیات پسـندیده
فرهنگـی ،رفتـاری و ارزشـی نیازمنـد الگو اسـت؛ الگویـی که سرمشـق صداقت ،سلامت نفس،
سادهزیستی،گذشـت ،مـدارا ،تعامـل نیکـو ،تلاش و پشـتکار ،فروتنی و تواضع باشـد ،نـه الگوی
فخرفروشـی ،تکبـر ،پولسـازی و یـا مصـداق بـارز یک "تافتـه جـدا بافته ".
دانشجو
ممکـن اسـت توصیفـی کـه در اینجـا از دانشـجو ارائـه میکنـم ،اغراقآمیـز و مخـدوش باشـد؛ ولی
بـه نظـر میرسـد تصویـری "کمابیـش" نزدیـک بـه واقعیـت وضـع موجـود و مـواردی اسـت کـه در
عمـل مشـاهده میشـود .امـروز در کالسهـای دانشـگاه ،روبـهروی دانشـجویی میایسـتیم که ابر
و بـاد و مـه و خورشـید و فلـک ،از او موجـودی بیقـرار ،عصبانـی و ناشـکیبا سـاخته اسـت .جوانی
کـه افـق آینـده خـود را روشـن نمیبینـد و در زدودن رنـگ خاکسـتری از آینـدهاش ،به تنها در گشـوده
یعنـی "دانشـگاه" بـه پنـاه آمـد ه اسـت .گویـی میخواهـد پاسـخ همـه نداشـتههایش را "یکجـا" و آن
هـم "اینجـا" بگیـرد و زمانـی کـه متوجـه میشـود کـه صـرف داشـتن مـدرک دانشـگاهی ،مرکـب پر
سـرعت او بـرای رسـیدن بـه سـرزمین آرزوهایـش نخواهـد بـود ،میرنجـد و بیطاقـت ،از زمیـن و

در دیدگاه خوشبینانه،
استادان حسب عادت مألوف
با نگاهی آکادمیک به مسائل
مینگرند و ورود به مسائل
فرهنگی و ارزشی را مستلزم
داشتن تخصص در این زمینه
میدانند و بر این اساس خود
را در جایگاهی نمیبینند که
بتوانند از پس ایفای چنین
نقشی برآیند .به عبارتی ،به
گمان آنان؛ ترویج دینداری،
اخالقمداری و معرفت دینی
باید به عهده عالمان دین
ً
باشد و نه مثال یک متخصص
راه و ساختمان یا گفتار
درمانی.
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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
اندازهگیری 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.

زمان طلبکار میشـود .در چنین شـرایطی ،اسـتادان و کادر اداری به د م دسـتترین و توجیهپذیرترین
هـدف انتقادهـا و نارضایتیهـا تبدیـل میشـوند .بـرای مثـال ،اسـتاد -محـوری ،یکـی از محورهای
ثابت گالیههای دانشـجویان اسـت .دانشـجویی اظهـار میکرد :ما از بـدو ورود متوجه شـدیم که در
دانشـگاه ،اسـتاد حـرف اول و آخـر را میزنـد؛ گویـی کـه در هر شـرایطی ،حق بـا او اسـت .آنچه در
فرمهـای نظرسـنجی فریـاد میکنیـم یـک پاسـخ دارد " :همین اسـت که هسـت".
در ارتبـاط بـا کارمنـدان اداری هـم اکثـر دانشـجویان انتظـار دارنـد کالسهـا و برنامهریزیها
ّ
بـا سـبک زندگـی و کار آنهـا هماهنـگ شـود؛ عـدهای کالس اول وقـت را مخـل خـواب میداننـد
ّ
و عـدهای سـاعات میانـی روز را مخـل کار؛ در حالـی کـه در تمـام دنیـا ،دانشـجو تمـام وقـت
دانشجوسـت .گویـی در دانشـگاههای مـا گمگشـتهای وجـود دارد بـه نـام طلـب علـم و دانـش.
از زاویـه فرهنگـی نیـز مهاجـرت بسـیاری از دانشـجویان بـه شـهرهای بـزرگ و در حالـی کـه
آمـوزش عالـی فراگیـر امـکان تحصیـل را در دوردسـت تریـن نقـاط فراهـم آورده اسـت ،میتوانـد
مشـکلزا باشـد .میـل بـه مانـدن در شـهرهای بـزرگ و بیرغبتـی بـه بازگشـت ،بـه تشـدید فرآیند
توسـعهنایافتگی شـهرهای کوچـک و روسـتاها میانجامـد .کـم نیسـتند دانشـجویانی کـه حاضـر
بـه بازگشـت نبـوده و ادامـه تحصیـل در مقطـع باالتـر را تنها روزنـه امید بـرای اقامت در شـهرهای
بـزرگ میبیننـد و بـرای اسـتفاده از سـهمیه غیـر منطقـی معـدل ،بـرای کمتـر از نیـم نمـره ،اشـک
میریزنـد .تحقیقـات در حوزههـای روانشناسـی اجتماعـی و ارتباطـات اقناعـی نیـز نشـان داده
ً
اسـت کـه معمـوال شـخصیت دانشآموختـگان از نظـر اصـول ،رویههـا و ارزشهـا ،متفـاوت از
زمـان ورودشـان شـده اسـت .نظریه تأثیـر تقلید بـر رفتـار اجتماعی نیز گواهـی بر این ادعا اسـت.
کارمندان اداری
نقـش و اهمیـت کارمنـدان اداری دانشـگاه بـه مثابـه عوامـل اجرایـی سـازمان ،غیـر قابـل کتمـان
اسـت .آنهـا اولیـن تصویـر از دانشـگاه را بـا نحـوه برخـورد و شـیوه رفتار خـود میسـازند و اولین
تجربـه را از مناسـبات دانشـگاهی در مواجهههـای آغازیـن شـکل میدهنـد .بنابرایـن ،بخشـی از
تصویـر دانشـگاه در ذهـن دانشـجو از روز اول ثبـت نـام تـا آخریـن مرحلـه دانشآموختگـی ،در
ارتبـاط بـا بخـش اداری ترسـیم میشـود .کارمنـدی کـه فشـار مضاعفـی را تحمل میکند؛ پاسـخ
بـه توقعـات تمـام نشـدنی دانشـجویان در انتخـاب درس ،روز کالس ،اسـتاد و پاسـخ بـه توقعات
بعضـی اسـتادان کـه بـه نوعـی زیادهخواهی قابل تعبیر اسـت .این فشـارها بـه همراه احسـاس غبن
و مظلومیتـی کـه ریشـه در اختالف شـدید حقـوق و پرداختها در یـک محیط مشـترک دارد ،آنها
را بـه افـرادی خسـته و ناراضـی بـدل ساختهاسـت .این نارضایتـی به گونـهای در تعاملات میان
آنـان بـا دانشـجویان ،ظهـور و بـروز مییابـد .در این فرآینـد ارتباطی دو سـویه ،نه دانشـجو راضی
اسـت و نـه همـکار اداری .آنچـه در ارتبـاط میان سـه مؤلفه اسـتاد ،دانشـجو و همـکاران اداری به
طـور مشـخص بـه چشـم میآیـد ،حکایـت از آن دارد کـه ایـن فرآینـد ،آنـی نیسـت که بـه خودی
خـود بتوانـد مـا را به سـمت و سـوی دانشـگاه تمـدن سـاز ایرانی -اسلامی رهنمون شـود!
فضای مجازی
حـال بایـد به این پرسـش پاسـخ داد که آیـا فضای مجـازی ظرفیت تغییـر نگرشهـا و واقعیتهای
موجـود در دانشـگاه را بـه سـمت و سـوی مطلـوب و معطـوف بـه تقویـت روحیـه مذهبـی و رفتار
دینمدارانـه دارد؟ آیـا فضـای مجـازی قادر اسـت مسـیر رودخانه خروشـان دانشـگاه را به سـمت
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سـرزمینهای بکر ذهن و فکر و روان و رفتار و شـخصیت دانشـجو هدایت کند و از آن دشـتهای
سـبز بارور شـده ،رویـش فرهنگـی مبتنی بـر ارزشها را به بـار آورد؟
در سـادهترین و عامیانهتریـن تعریـف ،فضـای مجـازی ،هـم تهدیـد اسـت و هـم فرصـت.
نیرویـی اسـت کـه هم قدرت سـازندگی دارد و هم تـوان ویرانکنندگی .به نظر میرسـد در بررسـی
رونـد تأثیـر کارکـرد فضـای مجـازی در حـال حاضـر ،میتوان 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
کـه هـم تعریـف آن مشـکل اسـت و هـم یافتن شـاخصهایی بـرای سـنجش آن.
بـا وجـود همه این تفاسـیر ،اگر چشـمها را بـه روی جزئیـات ببندیم و بـر کلیات تمرکـز کنیم،
میتوانیـم بـه کارآیـی فضـای مجـازی در تقویـت ارزشها و سـویههای دیـنداری اخلاق محور
در دانشـگاه دل بندیم و امیدوار باشـیم.
امـروز ،اکثـر قریـب به اتفـاق دانشـجویان از طریق گوشـیهای هوشـمند به تمامـی نرمافزارها
دسترسـی دارنـد ،در نبـود مشـکل سـختافزاری ،آنچـه نیـل بـه وضعیـت مطلـوب را دشـوار
میسـازد ،حـوزه نرمافـزاری و "تولیـد محتـوا" اسـت.
تولیـد محتـوا در دانشـگاه و برای دانشـجو کار سـادهای نیسـت .دانشـگاه بـه معنی عـام آن ،نه
مخاطبـی "منفعـل" اسـت و نـه "فعـال" ،بلکه مخاطبی "سرسـخت" اسـت کـه فرآیند تولیـد محتوا
را نیـز سـخت میکنـد .امـا اگـر دانشـگاه مـرد میدانهـای سـخت نباشـد ،پس بـه چه کسـی یا به
چـه نهـادی میتـوان 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 دیدگاههای شـخصی و منافع حزبـی و گروهی
باشـد ،اثـر آن پیـام ،معکـوس میشـود و خنثـی کـردن آن زمانبـر خواهـد بـود .عالوه بـر ضرورت
اعتبـار ،بایـد "آبرومنـد بـودن" منبـع را هـم در جایگاه یک عامـل حیاتـی در نظر گرفت .بـا توجه به
اینکـه آبـرو و اعتبـار اجتماعـی و یـا بـه عبارتی ،سـرمایه اجتماعـی "یک شـبه" به دسـت نمیآید و
حاصـل "یـک عمر" زندگی شـرافتمندانه اسـت .ویژگـی دیگر منبع تولیـد محتوا "واعـظ غیر متعظ"
نبـودن اسـت؛ یعنی مصداق کسـی نباشـد کـه با تولید پیـام و حرفهای زیبـا ،مردم را به راه راسـت
فـرا میخوانـد و چـون خـود به خلـوت مـیرود ،آن کار دیگـر میکند.
جایگاه معاونت فرهنگی در فرآیند تحول
بـه نظـر میرسـد معاونـت فرهنگـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری بـا حداقل هزینـه و نیروی
انسـانی میتوانـد بـا اسـتفاده از امکانـات فضـای مجازی در جهـت تحـول فرهنگی در دانشـگاه،
اقـدام و نقشآفرینـی کنـد .ایـن تحولآفرینـی بایـد برنامهریـزی شـده ،هدفمنـد و توسـط افـرادی
انجـام شـود کـه دغدغهای جـز رضایـت خداونـد ندارند.
در این جهت ،برداشتن گامهای زیر ضروری به نظر میرسد:
ـ ایجـاد یـک شـبکه ارتباطـی گسـترده در فضای مجـازی که تمامی دانشـجویان کشـور در آن
عضویـت داشـته باشـند .ایجـاد چنین شـبکهای ،کـه تسـهیلگر ارتباط میـان نهاد فرهنگـی وزارت
علـوم و مخاطبـان هـدف اسـت ،حتـی اگر بـه منظـور نقشآفرینی فرهنگـی هم نباشـد ،ضرورتی
انکار ناپذیر اسـت؛
ـ در ایجـاد یـک شـبکه مجـازی فرهنگی بایـد هدفی واالتر و باالتـر از ظاهر دینداری در سـر

امروز در کالسهای
دانشگاه ،روبهروی
دانشجویی میایستیم که
ابر و باد و مه و خورشید و
فلک ،از او موجودی بیقرار،
عصبانی و ناشکیبا ساخته
است .جوانی که افق آینده
خود را روشن نمیبیند و در
زدودن رنگ خاکستری از
آیندهاش ،به تنها در گشوده
یعنی "دانشگاه" به پناه آمده
است .گویی میخواهد پاسخ
همه نداشتههایش را "یکجا" و
آن هم "اینجا" بگیرد .
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آیا فضای مجازی ظرفیت
تغییر نگرشها و واقعیتهای
موجود در دانشگاه را به سمت
و سوی مطلوب و معطوف به
تقویت روحیه مذهبی و رفتار
دینمدارانه دارد؟ آیا فضای
مجازی قادر است مسیر
رودخانه خروشان دانشگاه را
به سمت سرزمینهای بکر
ذهن و فکر و روان و رفتار و
شخصیت دانشجو هدایت کند
و از آن دشتهای سبز بارور
شده ،رویش فرهنگی مبتنی بر
ارزشها را به بار آورد؟
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داشـت .رسـالت کار فرهنگـی باید ایجاد اشـتیاق به دیـنداری و اخالقمداری و رسـاندن مخاطب
بـه غنـای روحـی و معنـوی و بازگردانـدن نوای نشـاط و آرامش از دسـت رفتـه به قلبهـای مردد و
نگـران و امیـدواری به آینـده و منظری متعالی باشـد؛
ـ از آنجـا کـه اصـل ماجـرا ،تولیـد محتـوا بـرای اعضـای ایـن شـبکه فراگیـر اسـت ،در ایـن
خصـوص توجـه ویژه مبـذول کرد و از افـراد محبوب و دارای سـرمایه اجتماعی که نزد دانشـجویان
و نخبـگان دارای آبـرو و اعتبـار هسـتند ،دعـوت بـه همـکاری کـرد .انتخـاب منابـع تولیـد پیام که
معتبـر ،متخصص و آبرومند باشـند ،پاشـنه آشـیل تحقق اهداف طـرح ترویج دیـنداری در فضای
دانشـگاهی اسـت .بدیهـی اسـت کـه اگـر مخاطـب بـر اسـاس یـک اصـل در ارتباطـات اقناعی،
احسـاس «اسـارت» کنـد و گمـان ببـرد که بـا ایـن پیامها قصد شسـت و شـوی مغـزی او را دارند،
ً
ً
قطعـا گـروه را تـرک خواهـد کـرد و یـا اصلا توجهی بـه محتـوای ارائـه شـده نخواهد داشـت .این
فرآینـد ،مصـداق بـارز بحـث «توجـه انتخابـی»« ،ادراک انتخابـی» و «انباشـت انتخابـی» در
روانشناسـی و ارتباطات اسـت؛
ـ بعـد از شناسـایی و انتخـاب "تولیدکننـدگان پیـام" ،که محدودیتـی هم بر آن متصور نیسـت،
بایـد آنـان را در خصـوص ضرورت و اهمیـت و ابعاد و اهداف طـرح توجیه کرد و از آنان خواسـت
کـه مسـئوالنه و متعهدانـه و بـا صـرف وقت و مطالعـه و تحقیق و تدبر دسـت بـه تولید پیـام بزنند؛
گویـی کـه هـر پیامـی نتیجـه یک طـرح تحقیقاتـی اسـت .در اینجـا یـادآوری دو نکته بـرای جلب
اعتمـاد مخاطـب ضـروری اسـت :اول ،منابع تولید هـر پیام باید معرفی و مشـخص باشـند و دوم،
بایـد از تمامـی امکانـات فنـی و ژانرهـای گوناگـون تولیـد پیـام اسـتفاده شـود و محدودیـت محتوا
وجود نداشـته باشد.
ـ بـرای تولیـد هـر پیـام ،حقالزحمـه مناسـب بـر حسـب کیفیـت و مقـدار زمـان صرف شـده
بـرای تولیـد آن در نظـر گرفته شـود.
ً
ـ این شـبکه گسـترده بر اسـاس فیلترهای مورد نیاز ،قابل تقسـیم به اجزای کوچکتر ،مثال بر اسـاس
محل تحصیل ،جنسـیت ،رشـته تحصیلی ،مقطع تحصیلی و موارد مطلوب دیگر خواهد بود؛
ـ ویژگـی اساسـی پیامهـا بایـد بـا توجه به مفهـوم "ال اکـراه فیالدیـن" و مبتنی بر ایجـاد انگیزه
آگاهانـه و آزادانـه و جاذبههـای خـدا گـروی و معنویتخواهـی و اجتنـاب و پرهیـز دادن از هرگونه
آلودگی و ناراسـتی و گناه باشـد؛
ـ پیامهـا بایـد سـبک و سـیاقی ایجابـی داشـته باشـند و تفسـیری تأثیرگـذار و زیبـا و گیـرا از
"واتقواللـه حـق تقاتـه" ارائـه کننـد تـا مخاطب نـه از ترس خـدا بلکه بـه عشـق او میل به گنـاه و بد
افعالـی نکنـد .بـه عبارتـی ،پیامها باید مصـداق "وجلـت قلوبهم "باشـد؛ چنان که دلها را مشـتاق
کنـد و چشـمها را بـه اشـک بنشـاند و ذکـر پـروردگار را بـر زبانها جاری سـازد؛
ـ محتـوای پیامهـا بایـد اعتنـا و اشـتیاق را در هـر سـه مؤلفـه مؤثـر در دانشـگاه ،یعنی اسـتاد،
دانشـجو و همـکاران اداری برانگیـزد و بـا تألیـف قلـوب ،چونـان حلقه وصـل در میان آنان باشـد؛
ـ جذابیـت و اثرگـذاری ایـن پیامهـا بایـد تا بدانجا باشـد که مخاطبان را مشـتاق به باز نشـر آن
کنـد و یک شـبکه اجتماعی واقعـی را فراهم آورد .بدین ترتیـب ،امیدواریم بتوانیم شـاهد اثرگذاری
سیاسـتهای فرهنگـی و رویکردهـای ترویـج دیـنداری اخالقی در نظام دانشـگاه باشـیم و از این
مسـیر پرتـو آن بر تمامی سـطوح جامعـه افکنده بود؛
ـ بدیهـی اسـت کـه بـرای تحقـق و اثرآفرینی چنین طـرح و رویکـرد فرهنگی ،دانشـگاهها باید
بـا تمامـی امکانات خود در آن شـرکت کننـ د و از هرگونـه اهتمام مؤثر دریـغ ننمایند.
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کالم آخر
دنیـای امـروز ،دنیـای ارتباطـات اسـت؛ دنیـای ماهوارههـا ،شـبکهها ،کانالهـا و شـهروند-
خبرنگارهـا .تمامـی مردمـان و ملـل جهـان در حال اسـتفاده بیشـینه از ایـن امکانات بـرای تحقق
اهـداف ،منویـات و مطلوبـات خـود هسـتند! بـدا بـه حـال مـا کـه اگـر در عصـر و زمانـ ه وفـور
امکانـات اطالعاتـی و ارتباطی وسـیع و دامنگسـتر ،نتوانیم گامی در مسـیر جریـان پویای جهانی
برداریـم و بـه زبـان تفاهـم ضمیرهـای آگاه را به سـوی معنا و معنویت و روشـنای ایمـان و اخالق
هدایت نسـازیم.
بسـی جـای تأسـف خواهد بـود که اگر بـا همه مدعـای میـراثداری فرهنگی و غنـای عرفانی
و اخالقـی تاریـخ دیرینـه سـر ایرانـی و اسلامی ،نتوانیـم در جهـت ارائـه تصویـری دلانگیـز و
چشـمنواز از محتـوای فهـم و فرهنـگ دینی در بـرآورده کـردن نیازهای زندگـی و زمانه بهـره ببریم
و دلهـای جویـای عشـق بـه راسـتی و حقیقـت متعالـی را از زالل معانـی و اخالقـی تعالیبخش
بهرهمنـد نسـازیم و از ایـن صحـن حضـور و شـهود ،جالیـی جلوهگـر در پیـش دیـدگان حقبیـن
زیسـتجهان کنونـی و افـق پیـشروی آینـده فراهم نسـازیم.
 .....و چـه خوشـا کـه در ایـن امـر بـزرگ نیـت و هدف مـا جـز "خرسـندی خداوند" نباشـد،
چنانکـه در آیـه  72سـوره توبـه میفرمایـد ":رضـوان مناللـه اکبر" ،یعنـی رضایت خداونـد باالتر
اسـت ،حتـی از بهشـت و نعمتهـای آن.

بسی جای تأسف خواهد
بود که اگر با همه مدعای
میراثداری فرهنگی و
غنای عرفانی و اخالقی
تاریخ دیرینه سر ایرانی و
اسالمی ،نتوانیم در جهت
ارائه تصویری دلانگیز و
چشمنواز از محتوای فهم
و فرهنگ دینی در برآورده
کردن نیازهای زندگی و
زمانه بهر ه ببریم و دلهای
جویای عشق به راستی و
حقیقت متعالی را از زالل
معانی و اخالقی تعالیبخش
بهرهمند نسازیم و از این
صحن حضور و شهود ،جالیی
جلوهگر در پیش دیدگان
حقبین زیستجهان کنونی
و افق پیشروی آینده فراهم
نسازیم.
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بازاندیشی معنای
کووید 19-به مثابه چالش و فرصتی برای
ِ
فرهنگ در آموزش عالی ایران
زهرا گویا ▪
استاد دانشگاه شهید بهشتی ▪
▪ zahra_gooya@sbu.ac.ir

مقدمه
در  15اسـفند  ،1398وزیـر وقـت وزارت بهداشـت  ،درمـان و آمـوزش پزشـکی ،اعلام کـرد کـه بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونا در
ایـران ،مـدارس و دانشـگاهها تـا پایـان سـال  1398تعطیـل خواهند بـود .این واقعـه مراکز آموزشـی را با تصـور زودگذر بودن شـرایط
2
همهگیـری ویـروس ،در انتظـار بازگشـتی زودهنـگام بـرای از سـر گرفتـن روال معمول فعالیتهـای خود قـرار داد .اما در  21اسـفند
 1398بـا اعلام همهگیـری وضعیـت شـیوع ویروس توسـط سـازمان جهانی بهداشـت ،رونـد تعطیلیها در ایـران به غیر از مشـاغل
گـروه ،1بـرای سـایر مشـاغل 3بـه شـکل «دورکاری» ادامـه یافت .بـا اینحـال ،واکنش بـه موقع مراکز آموزشـی بـه این چالـش ،برغم
زیرسـاختهای ناکافـی ،موجـب ادامه رونـد آموزش از طریق مجازی شـد و مانـع از تعطیلی نیمسـال تحصیلی گردیـد .به هرحال،
اکنـون نزدیـک به دو سـال اسـت کـه با وجـود تداوم بحـران همهگیـری کرونـا فعالیتهای دانشـگاهها همچنـان به شـکل آموزش در
فضـای مجـازی ،جریـان دارد و البتـه هر چنـد وقت یکبار نیز دسـتورالعمل یا بخشـنامهای از طرف وزارت علـوم ،تحقیقات و فناوری
(عتـف) یـا دانشـگاهها صـادر میشـود و همـه را ملزم بـه رعایـت آن میدانند.
1

 .1دکتر سعید نمکی
 .2مطابق با  11مارچ 2020
 .3فهرست مشاغل گروههای مختلف در اینترنت موجود است.

مـروری تحلیلـی بـه اتفاقـات رخ داده در نیمسـال دوم تحصیلی  1398-1399نشـان میدهد
کـه در حالـت پدافنـدی ،دانشـگاهها قـوی عمـل کردنـد و وقفـهای در انجـام فعالیتهـای معمول
آنهـا برغـم شـرایط اضطـراری و محدودیتهـای زیـاد ایجـاد نشـد .در حقیقـت ،تصـور زودگذر
بـودن بحـر ِان پیش آمـده و تالش جمعـی دانشـگاهیان در چنین شـرایطی منجر به عملکـردی قابل
قبـول شـد .مسـاعی مشـترکی کـه ماهیتی بیشـتر خودجـوش داشـت و مبتنی بـر دسـتورالعملهای
متعـدد نبـود .بـا اینحـال و برغـم شـروع نیمسـال اول تحصیلـی  1399-1400و ادامـه آمـوزش
ً
مجـازی ،جـای تعجـب اسـت کـه تقریبا هیـچ مطالعـه مؤثری بـر روی ایـن تجربههای درخشـان
بـرای کمـک بـه شـروع بهتر سـال تحصیلی جدیـد انجام نشـد .در اینجا این پرسـش مطرح اسـت
کـه چگونـه مـا کـه در میانـة ایـن بحـران بـه ظاهـر گـذرا ،توانسـتیم عملکـردی قابـل قبول داشـته
باشـیم ،در ادامـه کار توجـه چندانی بـه مطالعـات آیندهپژوهانه در ایـن باره نکردیم و حتی حسـب
احتمـال بـه ایـن مسـئله کـه ممکـن اسـت ایـن همهگیـری چند سـال دیگـر هم بـه طـول انجامد،
فکـر نکردیم؟
ایـن در حالـی اسـت کـه پیشبینـی میشـود حتی اگر شـیوع ویـروس در چند مـاه آینـده پایان
یابـد و جامعـه بـه حالـت عـادی برگـردد ،بـاز هـم بازگشـت دانشـگاهها بـه شـرایط قبـل از کرونا،
امکانپذیـر و یـا حتـی مطلـوب نیسـت .از دالیـل این پیشبینـی میتوان بـه جاذبه چشـمگیر دامنه
وسـعت و سـرعت تکنولـوژی بـرای مخاطبـان جـوان و تأثیـر غیرقابـل چشمپوشـی آن بـر تغییـر
سـلیقه و سـبک یادگیـری آنـان در شـرایطی متفـاوت از پیش اشـاره کرد .ایـن در حالی اسـت که با
آنکـه دانشـگاهها از نظـر ذهنـی بـه طـور عمـده همچنـان در فضای قبـل از کرونـا به سـر میبرند،
شـاهد یـک تغییر پارادایمـی در ابعاد معرفتشـناختی ،هستیشـناختی و روششـناختی در نگرش
بـه اوضـاع کنونـی و آینـده پیـشرو هسـتیم ،که این خـود توجه جـدی به ضـرورت تحـول در نظام
علمـی و آموزشـی و فرهنگـی دانشـگاه را آشـکارتر میسـازد و مسـئوالن آمـوزش عالی را بـه اقدام
ناگزیـر بـرای طراحـی و برنامهریـزی بدیـع و خلاق جهت ورود بـه پارادایـم جدید وا مـیدارد .در
ایـن راسـتا و در آسـتانه عبـور از همهگیـری کرونـا و بازگشـایی دانشـگاهها ،طـرح برخـی سـؤالها
شـاید موجـب تأمل و تنبه بیشـتر شـود :از جمله ایـن که ،برای بازگشـایی حضوری دانشـگاهها چه
تدبیرهـای زیربنایـی اندیشـیدهای در دسـتور کار قـرار داده شـده اسـت؟ آیـا از یافتههای پژوهشـی
ادایمی کنونـی ،برخوردار
کافی و یا راهبردهای رهگشـای متناسـب با بسترسـازی بـرای تغییرات پار
ِ
هستیم ؟
امـا مسـئله توجهبرانگیـز در اینجـا پرسـش از موضوعیت کارکردهـای فرهنگی دانشـگاه در این
شـرایط اسـت و اینکـه بـا وجود تغییر بسـترها و مجـاری ارتباطـی و کارکـردی دانشـگاهیان ،چرا و
چگونـه همـان برنامههـای فرهنگی که بـرای دوران پیش از شـیوع کرونا و ورود رسـمی دانشـگاهها
بـه فضـای آمـوزش مجـازی تهیـه شـده بودنـد ،در دوران همهگیری نیـز تقریبأ بـا همـان رویکرد و
ً
ً
ریزهکاریهـای دسـتورالعملی مجـددا اعالم شـدند و انتظارات فرهنگـی از دانشـگاهها را تقریبا بی
کـم و کاسـت بـه همـان موارد سـابق فروکاسـتند! ایـن در حالی اسـت کـه چالشهـای اجتماعی و
فرهنگـی و فنـی رخ داده در دوران فعالیـت مجازی دانشـگاهها ،باعث طرح سـؤالهای اساسـی در
حـوزه فرهنـگ و فعالیتهـای فرهنگی دانشـگاهی شـده اسـت که نمیتـوان آنها را نادیـده گرفت.
از جملـه ایـن سـئوالها ،پرسـش از کارکردهـای فرهنگی دانشـگاهی در دوران آمـوزش مجازی و
عـدم حضـور دانشـگاهیان در محیـط کالبـدی دانشـگاه و نظـم ارتباطـی رودرو آن اسـت .توجه به
طیفـی از فعالیتهـای فرهنگـی و اجتماعـی که اسـتفاده از رهآوردهـای آنها در سیاسـتگذاریها

با آنکه دانشگاهها از
نظر ذهنی به طور عمده
همچنان در فضای قبل
از کرونا به سر میبرند،
شاهد یک تغییر پارادایمی
در ابعاد معرفتشناختی،
هستیشناختی و
روششناختی در نگرش به
اوضاع کنونی و آینده پیشرو
هستیم ،که این خود توجه
جدی به ضرورت تحول در
نظام علمی و آموزشی و
فرهنگی دانشگاه را آشکارتر
میسازد و مسئوالن آموزش
عالی را به اقدام ناگزیر برای
ی بدیع و
طراحی و برنامهریز 
خالق جهت ورود به پارادایم
جدید وا میدارد.
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کارفرمایان برای استخدام
نیروی کار ،بیش از مدرک
تحصیلی ،بر مهارتهایی
همچون دانستن زبان دوم،
توانایی کار با تکنولوژی
پیشرفته ،روابط اجتماعی
قوی ،توان کار مشارکتی و
روحیه کار گروهی و مهمتر
از همه قابلیتهای یادگیری
را مبنای پذیرش افراد قرار
میدهند .این در حالی است
که برغم اهمیت روزافزون
تفکر انتقادی و ضرورت
آموختن آن برای موفقیت
در زندگی فردی و اجتماعی،
بسیاری از دانشگاههای
ما خود را موظف به ایجاد
انگیزه و زمینهسازی کسب
این مهارتها در دانشجویان
نمیبینند.

116

و تصمیمگیریهـای فرهنگـی آموزش عالی و نظام دانشـگاهی کشـور نقشـی تعیینکننـده دارد و به
جـای خـود نیازمنـد مطالعـات متنـوع و تبیینهای نوین متناسـب بـا پارادایم جدید اسـت.
بسـیار جـای تأمـل دارد کـه بدانیـم بـا آنکه تـا کمتـر از یک دهـه گذشـته ،آرزوی اکثـر جوانان
ایرانـی ورود بـه دانشـگاه بـود ،امـا در چنـد سـال اخیـر و بویـژه در دوران همهگیری کوویـد 19-و
مشـخصأ در کنکـور سـال  ،1400عالئمـی معنـادار از روند کاهشـی این اشـتیاق همهگیـر نمایا ن
شـده اسـت؛ بنحـوی کـه در سـال ،1400از بیـن داوطلبانـی کـه مجـاز بـه انتخـاب رشـته بودند،
حـدود  %52درصـد انتخاب رشـته نکردنـد و از  48درصدی هـم که انتخاب رشـته کردند ،درصد
کاهشـی جمعیـت نو دانشـجویان مسـئلهای
قابـل تأملـی انصـراف دادنـد .ایـن یعنـی اینکـه روند
ِ
جـدی اسـت و نـه تنهـا بـا راهحلهـای مقطعـی و شـکلی برطـرف نمیشـود ،بلکـه میتوانـد بـه
تغییـر زیربنایـی در نهـاد دانشـگاه نیـز بینجامـد .بـه گـزارش تجارتنیـوز ( 25مـرداد « ،)1400
از بیـن داوطلبـان کنکـور امسـال ،تنهـا  ۱۰۰هـزار نفر شـانس ورود بـه دانشـگاه را نداشـتند و بقیه
بـا هـر رتبـهای ،میتوانسـتند وارد دانشـگاه شـوند .چون ظرفیت دانشـگاههای کشـور  -سراسـری
و آزاد -حـدود یـک میلیـون نفـر اسـت و کل داوطلبـان کنکـور امسـال ،یـک میلیـون و  ۱۱۲هـزار
نفـر بوده اسـت» .مقایسـه ایـن آمار بـا شـانس ورود داوطلبان بـه دانشـگاه در سـال  1379و اوائل
دهـه  1380کـه اوج جمعیـت دانشآمـوزی در ایـران بـود و تعـداد و تنـوع مؤسسـههای آمـوزش
عالـی محـدود بـود و در نتیجـه ،رقابت سـنگینی برای رفتـن به دانشـگاه وجود داشـت ،قابل تعمق
اسـت .در ایـن گـزارش ضمن واکاوی روند کاهشـی متقاضیان دانشـگاه ،به این مسـئله مهم اشـاره
میکنـد کـه «قبولـی دانشـگاه بـرای دهـه هشـتادیها ،یـک کابـوس نیسـت و آنهـا میتواننـد بـه
راحتـی وارد دانشـگاه شـوند ...یعنی نیمی از دهه هشـتادیها ،نمیخواهند وارد دانشـگاه شـوند».
در ادامـه گـزارش نکتـه بـا اهمیت دیگری نیز بیان شـده اسـت که « نیمـی از ظرفیت دانشـگاههای
ً
کشـور ،احتمـاال خالـی میمانـد .چرا کـه به گفته رئیس سـازمان سـنجش آموزش کشـور ،ظرفیت
دانشـگاههای کشـور امسـال یک میلیـون نفر اسـت و انتخاب رشـته  ۵۳۲هزار نفـری ،یعنی خالی
مانـدن نیمـی از ظرفیـت دانشـگاهها» .چنانکـه مالحظه میشـود همیـن دو رویداد کافی اسـت که
نهـاد دانشـگاه را به چالش بکشـد.
بـا وجـود آنکـه تـا چنـد سـال پیـش ،داشـتن مـدرک دانشـگاهی بـرای اشـتغال و کسـب
موقعیتهـای اجتماعـی و فرهنگـی و فـردی ،امتیـاز محسـوب میشـد ،امـا در سـالهای اخیـر
مـدرک تحصیلـی ارزش عملـی گذشـته خـود را از دسـت داده اسـت .بـرای مثـال ،کارفرمایـان
بـرای اسـتخدام نیـروی کار ،بیـش از مـدرک تحصیلـی ،بـر مهارتهایـی همچـون دانسـتن زبـان
دوم ،توانایـی کار بـا تکنولـوژی پیشـرفته ،روابـط اجتماعـی قوی ،تـوان کار مشـارکتی و روحیه کار
گروهـی و مهمتـر از همـه قابلیتهـای یادگیـری را مبنـای پذیـرش افـراد قـرار میدهنـد .ایـن در
حالـی اسـت کـه برغـم اهمیـت روزافـزون تفکـر انتقـادی و ضـرورت آموختـن آن بـرای موفقیـت
در زندگـی فـردی و اجتماعـی ،بسـیاری از دانشـگاههای مـا خـود را موظـف بـه ایجـاد انگیـزه و
زمینهسـازی کسـب ایـن مهارتهـا در دانشـجویان نمیبیننـد .از طـرف دیگـر ،همهگیـری
کوویـد 19-و تغییـر شـکل آموزش از حضـوری به مجـازی ،قابلیتهای ویژهای در دانشـجویان و
دانشآمـوزان ایجـاد کـرده کـه برنامههای آینـده آنان را تحـت تأثیر قرار داده اسـت .از ایـنرو ،برای
ایجـاد تغییرات مناسـب در دانشـگاه ،الزم اسـت بـا نگاهی تحلیلی و عمیق ،مسـائل آن را بررسـی
کنیـم و بـر اسـاس قضاوتهـای مبتنی بـر شـواهد متقـن امـکان تصمیمگیریهای بهینه در سـطح
ُ
کالن و خـرد را فراهـم کنیـم .ایـن در حالـی اسـت کـه از مدتها پیش بـا گسـترش تکنولوژیهای
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اطالعاتـی و ارتباطـی که دسترسـی بـه منابع و امـکان خودآموزی بـرای دانشـجویان را فراهم کرده
آموزشـی غیرتعاملی و منفعالنه که اسـتاد یـک طرفه تدریس کند و دانشـجویان
بـود ،رویکردهـای
ِ
بـدون مشـارکت بشـنوند و مطالب شـنیده شـده را در امتحـان پس بدهنـد ،به پایـان کارآمدی خود
رسـیده بـود و خوشـبختانه ،آمـوزش مجـازی ایـن پایـان را ناگفته فریـاد کرد!
همهگیـری کوویـد 19-فرصتـی بـرای دانشـگاهها بـهوجـود آورد تـا بتواننـد بـا فاصلـه گرفتن
از رویـه عملکـرد معمـول گذشـته ،بـا رویکـردی نـو به دانشـگاه بنگرنـد ،زیـرا آنچه که تـا آنزمان
در آمـوزش حضـوری مـورد تأکیـد دانشـگاهها بـود ،در آمـوزش مجـازی تـا حـدود زیـادی رنگ
باخـت و بـه نوعـی ،موضوعیـت خود را از دسـت داد .بـه همین دلیل آنچـه در باره انگیـزه تحصیل
در دانشـگاه میتـوان گفـت ایـن اسـت کـه مشـتریان اصلـی دانشـگاهها در آینـده کسـانی خواهند
ً
بـود کـه واقعـا عالقهمند بـه ادامه تحصیل و شـیفته یادگیـری دانش و معلومات دانشـگاهی باشـند.
بـا ایـن پیشبینـی ،تمرکـز بـر ادامـه برنامههـای قبـل از همهگیـری در دانشـگاهها و نادیـده گرفتـن
تأثیـر آمـوزش مجـازی بر نوع تفکر و خواسـتههای دانشـجویان ،خسـارتبار اسـت و بیـش از این
بـه ریـزش تعـداد متقاضیـان ورود به دانشـگاه و کاهـش انگیـزه دانشـجویان دورههای کارشناسـی
بـرای ورود بـه دورههـای تحصیلات تکمیلـی خواهـد انجامید .امـا با همـه این اوصـاف ،یکی از
برنامههایـی کـه بحـران همهگیـری کرونا و گسـترش آموزش مجـازی ،موجبـات دوبارهنگری در آن
را ضـروری کـرده اسـت ،مقولـه «فرهنـگ» و فعالیتهای فرهنگی در فضاهای دانشـگاهی اسـت.
در ایـن نوشـتار کوشـیده شـده اسـت بـا رویکـردی واقعنگـر و بهبودخواهانـه ،نگاهـی بازنگـرا و
انتقـادی به مسـئله انداخته شـود.
مروری بر پیشینه پژوهشی موضوع
قبـل از شـروع همهگیری کوویـد 19-پژوهشهـای متعددی درباره امکانسـنجی آمـوزش مجازی
چگونگـی تلفیـق آن بـا آمـوزش حضوری ،انجام شـده اسـت کـه در اکثر مـوارد ،به
در دانشـگاه و
ِ
مسـئله «فرهنـگ» بـهعنـوان یـک امـر مهـم در شـرایط آمـوزش ترکیبـی یا آمـوزش مجـازی توجه
شـده بـود( در ایـن بـاره از جمله نـگاه کنید به ،گـری .)2021:این در حالی اسـت که با بستهشـدن
دانشـگاهها در نقـاط مختلـف جهان اجـرای فراگیر آموزش مجـازی چالشهای جدیـدی از جمله
َ
ایزودری و کچیـاری ( )2017پیشبینـی کرده بودند
در مسـائل فرهنگـی ایجـاد نمود .برای نمونـهِ ،
کـه آمـوزش مجـازی ،فرهنگ و اخلاق را به چالـش بزرگـی فراخواهد خوانـد .ادعای آنها مسـتند
بـر تحلیلـی بـود کـه از آمـوزش مجـازی انجـام داده بودنـد .به گفتـه آنهـا ،انقلاب تکنولوژیکی
جدیـد ،میـزان اطالعـات و راههـای دسـتیابی بـه آن را افزایـش داده و در روشهـای یادگیری تنوع
ایجـاد کـرده اسـت .این پژوهشـگران بـرای پشـتوانه این ادعـا ،قابلیتهـای تکنولوژیهـای جدید
و بویـژه «ابزارهـای وب  »2را مطـرح کردنـد کـه بـه یاددهنـده و یادگیرنده بـه طور یکسـان ،امکان
ایزودری
همـکاری بـرای تولیـد ،ویرایش و به اشـتراکگذاری محتوا را بـه صورت آنالین میدهـدِ .
َ
و کچیـاری ( ،)2017دو مولفـه -در طـول زندگـی و در عـرض زندگی -را بهعنـوان دو جنبه خاص
طبیعـت انسـانی ،زمـان و فضـا معرفـی کردنـد که بـا وجـود تکنولوژیهای جدیـد ،زمان بـه دلیل
سـرعت ارتباطـات ،بـ ه شـدت کاهـش یافتـه و فضـا بـه حداقـل رسـیده اسـت و فرهنـگ و اخالق
آمـوزش را بـا سـختترین چالشهایـش مواجـه نمـوده اسـت .از نظـر آنـان ،چالـش اصلـی ایـن
اسـت کـه یاددهنـده ،باید نقـاب از چهره کاربر بـردارد و چهره «انسـان-الکترونیکی »1را که پشـت
کشـف دوبـاره ،به شـدت ضروری اسـت زیرا محیط آموزشـی،
آن نقـاب اسـت ،کشـف کند .این
ِ

تمرکز بر ادامه برنامههای قبل
از همهگیری در دانشگاهها
و نادیده گرفتن تأثیر آموزش
مجازی بر نوع تفکر و
خواستههای دانشجویان،
خسارتبار است و بیش از
این به ریزش تعداد متقاضیان
ورود به دانشگاه و کاهش
انگیزه دانشجویان دورههای
کارشناسی برای ورود به
دورههای تحصیالت تکمیلی
خواهد انجامید.

1..e-person
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با نگاهی به نتایج پژوهشهای
مختلفی که در ایران و جهان
درباره تأثیر همهگیری کرونا
بر آموزشعالی انجام شده
است ،متوجه میشویم که
یکی از مشهودترین حوزههای
دگرگونی در
تغییر و تحول،
ِ
معنای فرهنگ در فضای
ارتباطی و کارکردی اجتماع
دانشگاهیان است.

شـامل روابـط بیـن انسانهاسـت .در نتیجـه ،در اینجا نقش اخلاق پررنگتر از آمـوزش حضوری
دیده میشود.
در ایـران نیـز در دهـه  ،1390چندیـن پژوهش بـا گرایش برنامهریزی درسـی آمـوزش عالی در
دانشـگاه شـهید بهشـتی ،دانشـگاه شـیراز و دانشـگاههای دیگر انجام شـده اسـت که در اینجا تنها
بـه یـک پژوهـش در مـورد نقـش ابزارهـای وب  2بسـنده میشـود .هـدف ایـن پژوهش که توسـط
جمالیتازهکنـد ( )1395انجام شـد ،بررسـی نقش اسـتفاده از ابزارهـای وب  2در آموزش مجازی
در آموزشعالـی ایـران بـود .به گفتـه جمالیتازهکنـد ،فتحیواجـارگاه و عارفـی ( ،)1395زیربنای
نظـری ابزارهـای وب  ،2رویکـرد ارتباطگرایـی 1اسـت کـه در آن «دانـش در برگیرنـده شـبکهای
از ارتباطـات اسـت کـه از طریـق تجربـه و همچنیـن تعامـل بـا یـک اجتمـاع آگاه و دانـا ایجاد
میشـود» (ص )5 .و تفـاوت اصلـی آن بـا ابزارهـای وب  1در این اسـت که یادگیرنـده در تعامل با
یـاد دهنـده و همراه بـا وی ،به تولیـد محتـوا میپردازد.
بـه هرحـال ،این همهگیـری باعث تغییـرات زیربنایـی در ابعاد مختلـف زندگی دانشـگاهی در
جهـان شـد .ویتـز ( )2020در مقالـهای در مجلـه نیچـر ،مدعـی شـد کـه بعـد از بحـران ویروس
کرونـا ،دانشـگاهها هرگـز ماننـد گذشـته نخواهنـد بود و توضیـح داد کـه چگونه کالسهـای درس
مجـازی و اوضـاع وخیـم مالـی ،میتواننـد آینـده آمـوزش عالـی را در جهـان دگرگـون کننـد .وی
بـرای نشـان دادن ایـن ادعـا ابـراز کـرد کـه دانشـگاههای اسـترالیا از کاهش شـهریه و عـدم حضور
دانشـجویان دکتـری کـه بیـش از  1/3آنهـا خارجـی بودهاند ،خسـارت باالیـی دیده اسـت ،زیرا ¾
دانشـجویان دکتـری خارجـی در اسـترالیا ،در رشـتههای مرتبـط بـا «علـوم پایـه ،علـوم کامپیوتـر،
سـتم )2مشـغول تحصیـل بودهانـد کـه بـه خاطر همهگیـری ،به کشـورهای
مهندسـی ،ریاضـی» ( ِا ِ
خـود بازگشـتهاند و ایـن اتفـاق ،تأثیـر زیـادی بـر پژوهشهـای آ کادمیـک و فرهنـگ پژوهـش در
اسـترالیا داشـته اسـت .ویتـز توضیـح میدهـد کـه شـدت ایـن تأثیـر بـه ایـن دلیـل اسـت کـه
دانشـگاههای اسـترالیا از نظـر مالـی و نیروی انسـانی ،به شـدت به دانشـجویان بینالمللی وابسـته
هسـتند و حدود ¼ درآمد دانشـگاهها ،توسـط شـهریه دانشـجویان بینالمللی تأمین میشـود .این
درآمـد ،صـرف هزینههـای پژوهـش ،حقـوق پژوهشـگران و خریـد امکانات مـورد نیاز پژوهشـی
میشـود .بـه هرحـال بـا نگاهـی به نتایـج پژوهشهـای مختلفی کـه در ایـران و جهان دربـاره تأثیر
همهگیـری کرونـا بـر آموزشعالـی انجـام شـده اسـت ،متوجه میشـویم که یکـی از مشـهودترین
دگرگونـی در معنـای فرهنـگ در فضـای ارتباطـی و کارکـردی اجتمـاع
حوزههـای تغییـر و تحـول،
ِ
دانشـگاهیان اسـت ،در اینجـا بـا نگاهـی ِاجمالـی به مفهـوم فرهنگ ،شـاید بتـوان بـه تصویری از
نقـش و کاربـرد مضمونـی آن در آموزشعالـی ایـران نیـز دسـت یافت.
در باب مفهوم فرهنگ
ً
تقریبـا در اکثر فرهنگنامههای فارسـی و انگلیسـی ،فرهنـگ مجموعهای به همپیوسـته از دانشها،
آگاهیهـا ،تجربههـا ،باورهـا ،ارزشهـا ،هنجارهـا ،ایسـتارها و مهارتهـای الزم و ضـروری
بـرای زندگـی اعضـای جامعـه اسـت کـه بـدون آن ،جامعه بشـری امـکان زیسـتن و تداوم خـود را
از دسـت میدهـد .ایـن فرهنـگ از راههـای گوناگـون ،بـه تدریـج شـکل میگیـرد و قـوام مییابد.
بـرای نمونـه در آمـوزش ،هـر موضـوع درسـی ،فرهنگی ویـژه خـود دارد که آمـوزش دانشـگاهی و
مدرسـهای ،میتوانـد از هـر یـک بهعنوان بسـتری مناسـب برای اشـاعه آن اسـتفاده کنـد .از جمله
1 Connectivism
2. Science-Technology-Engineering-Mathematics: STEM
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در حـال حاضـر ،شـواهد موثقـی از تجربـه تدریـس مجـازی توسـط معلمـان ریاضی وجـود دارد
کـه میتوانـد در بازاندیشـی مفهـوم و نقـش فرهنـگ و ارزشهـا ،به سیاسـتگذاران کمـک کند که
بداننـد ارزشهـای صریـح غیـر ریاضـی ،بـه سـادگی قابـل تحمیل بـه دانشآمـوزان /دانشـجویان
نیسـتند .ایـن درصورتـی اسـت کـه بـا نگاهی وسـیعتر بـه دو مفهـوم فرهنـگ و ارزش ،میتـوان به
افـق تـازهای اندیشـید کـه در آن ارزشهایـی مانند دقت ،صحـت ،تفکر منطقی ،حل مسـئله ،تفکر
محاسـباتی ،تفکـر الگوریتمـی و نظایـر آن کـه با ریاضـی عجین هسـتند ،آموزش داده شـود (گویا
و غلامآزاد .)2021 ،افـزون بـر ریاضی ،سـایر حوزههـای موضوعی هر کـدام بالقـوه ،ارزشهایی
درون خـود را دارنـد کـه به طور ضمنـی ،آموختنی هسـتند و از مجموع همه ایـن ارزشها ،فرهنگی
مبتنـی بـر وجـوه مختلـف معرفت انسـانی ،شـکل میگیـرد و توسـعه مییابد.
ایـن وسـعت معانـی ،نشـان میدهد کـه نـگاه فروکاهانه بـه فرهنگ ،امـری غیر طبیعـی و مانع
از امـکان فهـم فرهنگـی و واقعانگارانـه آن اسـت .بدیهی اسـت که برای جسـتجوی معنـا و مفهوم
فرهنـگ در هـر فرهنگنامـهای ،گسـتردگی زیـادی وجـود دارد .چنان کـه میبینیم ،مفهـوم فرهنگ
آنچنـان وسـیع و متنوع اسـت که از یک سـو ،دیـن و مذهب و اخلاق و باورها و ارزشها را شـامل
میشـود و از سـوی دیگـر ،نشـاندهنده تمدن و تاریـخ و قانـون و عادتها و میـراث فرهنگی و هنر
و زیباییشناسـی و دانـش و علـم اسـت .از اینهـا گذشـته ،هنجارهایـی کـه جامعه از آنهـا تبعیت
میکنـد و حتـی دسـتاوردهای مشـترک و زبـان مشـترک ،همگی در حـوزه فرهنگی واقع میشـوند.
تقریر فرهنگ در اسناد آموزش عالی ایران
در ایـن بخـش نوشـتار بـه بازخوانـی مضمونی مفهـوم و ماهیـت امر فرهنگـی و سیاسـت فرهنگی
رسـمی در البلای بعضی اسـناد باالدسـتی آموزشعالی در ایـران میپردازیم تا بتـوان میزان تفاوت
مبناهـا و معیارهـای منـدرج در ایـن متـون را بـا سـیاق مقتضیـات متحـول شـرایط زمانـی کنونی و
نیازهـای متحـول جمعیـت دانشـگاهی و انگیزههـا و احوال فهم فرهنگـی زندگی و رفتـار اجتماعی
در میان دانشـجویان نسـل نوپای دانشـگاهی و دانشـجویی کشـور را بازسـنجید.
مضامیـن مفهومـی کـه از خلال خوانـش فرهنگـی اسـناد وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری
(قابـل دسـترس در سـایت وزارت عتـف )1درباره شـرح وظایف معاونـت فرهنگـی و اجتماعی این
وزارتخانـه اسـتنباط میشـود ،داللت بـر مترادف دانسـتن مفهوم فرهنـگ با مضامینـی مذهبی بر
ّ
غیرکمـی و غیرخطی دارد و
پایـه رویکـردی آمرانه-عقیدتـی از ایـن پدیده پیچیـده ،چندین بعـدی،
ماهیتـی اقتدارگـرا ،کنترلـی ،نظاممنـد و آمرانه به آن میدهد .در شـرحی گزیـده از وظایف معاونت
فرهنگـی وزارت عتـف ،بـه برخی از مـوارد و مصدایق اسـتنادی این رویکرد اشـاره میشـود:
ً
در نگاهـی کلـی میتوان گفت کـه تقریبا تمامی فعالیتهـای فوقبرنامه و غیر درسـی معاونت
فرهنگـی و اجتماعـی وزارت عتـف ،در  27گـزاره دسـتوری گنجانـده شـده اسـت کـه در خالل آن
فرهنـگ و جامعـه « ،بـه مثابه یـک نهاد اجرایـی مبتنی بر ایدئولـوژی و خطمشـیهای حاکمیتی»،
در نظـر گرفته شـده اسـت .شـمردهای از ایـن فعالیتها به قـرار زیر اسـت« :برنامهریـزی به منظور
تحقـق اهـداف فرهنگـی و اجتماعـی؛ ارائه خدمـات اطالعرسـانی؛ تهیـه ،تدوین و اجـرای برنامه
جامـع فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایـران؛ قانونمنـد کـردن فعالیتهـا و برنامههـای فرهنگـی
و اجتماعـی در دانشـگاهها و تدویـن معیارهـای عمومـی بـرای سـهولت انجـام آنهـا؛ شـناخت،
بازآفرینی و توسـعه فرهنگ ،معارف و تمدن اسلامی و ایرانی؛ توسـعه تشـکلهای دانشـگاهی در
زمینههـای فرهنگـی ،هنـری ،اجتماعـی و صنفـی؛ تقویت نهادها و تشـکلهای اسلامی به منظور

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 وزارتخانه
استنباط میشود ،داللت
بر مترادف دانستن مفهوم
فرهنگ با مضامینی مذهبی بر
پایه رویکردی آمرانه-عقیدتی
از این پدیده پیچیده ،چندین
ّ
غیرکمی و غیرخطی
بعدی،
دارد و ماهیتی اقتدارگرا،
کنترلی ،نظاممند و آمرانه به
آن میدهد.
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شرح وظایف نهادهای
فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم و دانشگاهها ،بر پایه
همین تصویرهای ابهامانگیز
تدوین شدهاند و برغم
تحوالت متعدد فرهنگی
و اجتماعی و  ...در بستر
عمومی جامعه و فضای
فکری و فرهنگی محیطهای
دانشگاهی کشور ،تاکنون
تجدیدنظری در آنها نشده
است .در صورتی که به طور
طبیعی ،هر سند باالدستی بعد
از چند دهه ،نیازمند بازنگری
و اصالح و تطابق با زمینهها
و نیازهای زمینه زمانی خاص
خود و جامعه مخاطب است.
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ارتقـای ارزشهـای معنـوی؛ تحقق آرمانهـای انقالب اسلامی؛ ارزیابـی فعالیتهـای فرهنگی؛
رفـع موانـع فعالیتهـای فرهنگـی و اجتماعی در چارچوب سیاسـتهای مصوب؛ پاسـخگویی به
نیازهـای بخشهـای مختلـف فرهنگی؛ اعتالی سـطح آگاهیهـای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسـی
دانشـگاهیان و آشـنا کـردن آنهـا بـا تازههـا و پیشـرفتهای فرهنگـی ،اجتماعـی جهـان؛ ایجـاد
نظـام مناسـب بـرای سیاسـتگذاری؛ سـاماندهی و حمایـت از فعالیتهای فرهنگی و گسـترش و
تعمیـق فضـای معنوی و اسلامی در دانشـگاهها؛ تبییـن وضعیـت اجتماعی و فرهنگی دانشـگاهها
بـه منظـور ترسـیم چشـماندازهای آتـی و ارائـه به مراجـع تصمیمگیـر آموزشعالـی کشـور» .البته
در ایـن میـان ،تنهـا در یـک گـزاره ،راجـع بـه «کمـک بـه پـرورش اسـتعدادها ،بـروز خالقیتها و
غنیسـازی اوقـات فراغـت دانشـجویان ،آنهـم بـه منظـور ایجـاد فضـای معنـوی در محیطهـای
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 کالن و در
چارچـوب تعبیـری خـاص تصویـر شـده اسـت کـه در عیـن ارجاع بـه نهاد سیاسـی ،منظـور از آن
تصریـح نشـده اسـت .بدیهی اسـت کـه مـراد از فرهنـگ مبتنی بـر چنیـن نگاهـی ،آن را از پویایی
و تحولآفرینـی تهـی و بیـش از همـه وجـه سیاسـی آن را برجسـته میکنـد .در سـیاق هنجـاری
گزارههـای مـورد اشـاره ،بـه وفور از واژههـا یا عبارتهایـی همچـون «برنامهریزی ،تحقـق اهداف،
ارائـه خدمـات ،تدویـن و اجـرای برنامـه جامـع فرهنگـی ،قانونمنـد کـردن ،تدوین معیار ،توسـعه
تشـکلها ،ارتقـای ارزشهـا ،تحقـق آرمانهـا ،ارزیابـی ،رفـع موانـع در چارچـوب سیاسـتهای
مصـوب ،پاسـخگویی بـه نیـاز ،اعتلای سـطح آگاهیهـای فرهنگـی ،گسـترش و تعمیـق فضای
معنـوی بـه منظـور تبییـن وضعیت اجتماعـی و فرهنگـی دانشـگاهها و ترسـیم چشـماندازهای آتی
و ارائـه بـه مراجـع تصمیمگیـر آموزشعالی کشـور» اسـتفاده شـده اسـت .ایـن در حالی اسـت که
از طـرف دیگـر ،در مأموریتهـایشـورایعالی انقلاب فرهنگـی آمـده اسـت کـه «ایـن شـورا،
وظیفـه تصحیـح و ارتقـاء فرهنـگ و سـازماندهی امـور فرهنگـی برای حفـظ اسـتقالل و تحکیم و
تعمیـق تدیـن و فرهنـگ دینبـاوری درجهت تحقق تمدن نوین اسلامی را به عهـده دارد» (مندرج
در سـایت مرکـز پژوهشهـای مجلـس شـورای اسلامی) .در اینجـا میبینیم کـه در بیـان جایگاه،
اهـداف و وظایـف ایـن شـورا ،از عبارتهایـی اسـتفاده شـده اسـت کـه در واقـع بعـد از گذشـت
چهـار دهـه هنوز اسـتنباط مشـترکی از آنهـا وجود نـدارد و با این وصف ،شـرح وظایـف نهادهای
فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم و دانشـگاهها ،بـر پایـه همیـن تصویرهـای ابهامانگیـز تدویـن
شـدهاند و برغـم تحـوالت متعـدد فرهنگـی و اجتماعـی و  ...در بسـتر عمومـی جامعـه و فضـای
فکـری و فرهنگـی محیطهـای دانشـگاهی کشـور ،تاکنـون تجدیدنظری در آنها نشـده اسـت .در
صورتـی کـه بـه طـور طبیعی ،هر سـند باالدسـتی بعـد از چند دهـه ،نیازمنـد بازنگـری و اصالح و
تطابـق بـا زمینههـا و نیازهـای زمینـه زمانی خـاص خـود و جامعه مخاطب اسـت .بـرای مثال ،در
ایـن سـند معلـوم نیسـت که منظـور از تعمیـق تدین چیسـت و گسـترش فرهنـگ دینبـاوری با چه
راهکارهایـی ممکـن اسـت .همچنیـن ،مصـداق نویـن بودن تمـدن اسلامی کدام اسـت و چگونه
گسـترش و نفـوذ فرهنگ اسلامی در شـئون جامعه امکانپذیر میشـود .در حقیقـت ،چون تدوین
ایـن سـند بـه فاصلـه کوتاهی بعـد از انقالب اسلامی صـورت گرفته اسـت و طبیعی اسـت که در
آن زمـان بـرای تدویـن چنیـن متـن رسـمی از ادبیات ویـژه حال و هـوای زمانـه و زمینه آ ن اسـتفاده
ً
شـود .عبارتهایـی ماننـد مثلا « تزکیه محیطهـای علمی و فرهنگـی از افکار مـادی و نفی مظاهر
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و آثـار غربزدگـی از فضـای فرهنگی جامعه» ،عبارتی اسـت کـه در واکنش به وضـع آن دوره جامعه
و فضـای دانشـگاههای ایـران آمـده اسـت و البته کـه تنها برای همان نسـل قابـل فهم بـود و نه برای
دانشـجو و اسـتاد جوان امروزی که درک زیسـته چندان محسوسـی از مصادیق مشـهود این اشارات
مضمونـی پیشچشـم خـود نـدارد .یا آن عبارت «نشـر افـکار و آثـار فرهنگی و انقالب اسلامی و
ایجـاد و تحکیـم روابـط فرهنگی با کشـورهای دیگر بـه ویژه با ملل اسلامی» و یا عبـارت «تهیه و
تصویـب طرحهـای مناسـب برای شناسـایی و معرفی مظاهـر ،مجاری و شـیوههای هجوم فرهنگی
دشـمنان بـه مبانـی اندیشـه ،فرهنگ وارزشهـای اسلامی و انقالبی و طراحـی راهبردهـا و تدابیر
الزم بـرای دفـع آن» ،مسـئلهای اسـت که معطـوف به زمـان خاصی از تاریـخ موضوعـی آن بود که
بـرای نمونـه بـا پدیـدهای مانند «گسـترش بـی مرز فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات» مواجـه نبود و
جغرافیـای اجتماعـی آن ارتباطـی به مقتضیـات زمان حال نداشـت و چنانکه شـرایط آنزمان ایران
و جهـان از اسـاس بـا شـرایط امروز ،متفـاوت بود .همچنیـن ،تصـور آن تمرکزی کـه در چهار دهه
گذشـته مـورد نظـر بـود ،امـروزه امکانپذیـر نیسـت و به این سـبب اسـت کـه تأکید بـر رویکردی
ً
همچـون تعییـن سیاسـتهای نظـام آموزشـی و پرورشـی و آمـوزش عالی کشـور به شـکلی کامال
متمرکـز ،بویـژه در حـوزه پیچیـدهای مانند فرهنگ ،شـدنی نیسـت.
کووید 19-و فعالیت فرهنگی دانشگاهها
همانطـور کـه پیشتـر اشـاره شـد ،با وجـود و برغـم تحـول مفهومـی و تنوع معانـی فرهنـگ ،نگاه
سیاسـتگذاران فرهنگـی نظام فرهنگی و دانشـگاهی کشـور بـه این مولفه ،هنـوز و همچنان آنطور
اسـت کـه پیشتـر بـود و تغییـر عمـدهای در آن مشـاهده نمیشـود ،تـا آنجـا کـه حتـی همهگیری
کرونـا در دو سـال گذشـته و تغییـر شـرایط آموزش دانشـگاهی و جایگزین شـدن آمـوزش مجازی
بـا آمـوزش حضـوری نیـز تغییـری در رویکردهـا و طرحهـای فرهنگـی و اجتماعـی وزارت عتـف
و دانشـگاهها ایجـاد نکـرده اسـت .اگرچـه بعضـی از دانشـگاهیان ،همهگیـری کرونـا در دو سـال
گذشـته را فرصتی مناسـب برای بازاندیشـی در سیاسـتگذاریهای فرهنگی دانشـگاه دانسـتند که
میتوانـد باعـث تقویـت کیفیـت برنامههـای فرهنگـی و توجـه به مسـائل معنـوی در کنـار آموزش
و کمیتگرایـی باشـد ،امـا بـه گفته معـاون فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه کاشـان « ،اسـتفاده از این
فرصـت صرفـأ در ایـن حـد بوده کـه معاونـت فرهنگـی وزارت علـوم چندیـن کارگاه آموزشـی را با
محوریـت فعالیـت فرهنگـی در فضـای مجـازی برگزار کند تـا معاونان فرهنگـی با این فرآیند آشـنا
شـوند» .در ایـن راسـتا ،معـاون فرهنگـی و دانشـجویی دانشـگاه اصفهان ابراز داشـت کـه «پس از
شـیوع کرونـا ،فعالیتهـای تشـکلها ،کانونهـا و انجمنهـای علمـی شـور و هیجـان قبلـی خود
را از دسـت داد .امـا پـس از مدتـی تشـکلها و کانونهـا ،تمامـی برنامههـای خـود را بـا محوریت
فضـای مجـازی تدویـن کردند» .از این گذشـته ،معاون فرهنگی و دانشـجویی دانشـگاه یـزد نیز با
اظهـار رضایـت از عملکـرد مدیریت تحت سرپرسـتی خـود ،بیان نمـود که «ما طبق روال گذشـته
برنامههـای فرهنگـی را بـا محوریت فضـای مجازی پیـش میبریـم و برنامههای فرهنگی دانشـگاه
نسـبت بـه سـال گذشـته ،تفـاوت چندان زیـادی نخواهـد داشـت» .معـاون فرهنگی و دانشـجویی
دانشـگاه خوارزمـی امـا نظـرش اندکی بـا بقیه متفـاوت بود ،زیـرا «آگاهی بخشـی به دانشـجویان
در امـور مختلـف و تقویـت باورهـا ،تقویـت کانونهـای فرهنگـی و انجمنها به ویـژه انجمنهای
علمـی در قالـب برگـزاری سـمینارهای مجـازی ،کارگاههـای آموزشـی و توسـعه نشـریات علمی»
را هـم بـه فعالیتهـای فرهنگـی در فضـای مجـازی ،افـزود (کیهـان 15 ،اردیبهشـت  ).1400در

با وجود و برغم تحول
مفهومی و تنوع معانی
فرهنگ ،نگاه سیاستگذاران
فرهنگی نظام فرهنگی و
دانشگاهی کشور به این
مولفه ،هنوز و همچنان
آنطور است که پیشتر
بود و تغییر عمدهای در آن
مشاهده نمیشود ،تا آنجا
که حتی همهگیری کرونا
در دو سال گذشته و تغییر
شرایط آموزش دانشگاهی
و جایگزین شدن آموزش
مجازی با آموزش حضوری
نیز تغییری در رویکردها و
طرحهای فرهنگی و اجتماعی
وزارت عتف و دانشگاهها
ایجاد نکرده است.
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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
میرسد نگرشهای حاکم
دانشگاهی و آموزش عالی
نسبت به مفهوم و ماهیت و
روشهای سیاستگذاری و
فعالیت و کنشگری فرهنگی
در دانشگاهها 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.

چارچـوب ایـن شـیوه از کارکـرد فرهنگـی دانشـگاهها در دوره همهگیـری بـاز چنیـن میخوانیـم
کـه؛ «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» ( 18مـرداد  ،1400ایسـنا» .وی همچنیـن میافزاید« ،دانشـگاه تهران از فعاالن دانشـجویی
حـوزه فرهنـگ ،تقدیـر خواهد کـرد» و اعلام میکند کـه «علیرغم قـرار گرفتن در شـرایط کرونا،
فعالیتهـای فرهنگـی مـا  ۲۰درصد افزایش داشـته و از ابتدای سـال جاری تاکنـون ۵۰۰ ،رویداد
فرهنگـی در دانشـگاه برگـزار گردید».
در اینجـا ایـن پرسـشهای جدی مطرح میشـود کـه چه ضرورتی بـرای افزایـش فعالیتهای
فرهنگـی در شـرایط کرونـا وجـود داشـته اسـت ،تدویـن «سـامانه جامـع فعالیتهـای فرهنگـی و
اجتماعـی دانشـگاه» ،کدامیـک از مشـکالت آمـوزش مجـازی و تعلیـق بسـیاری از فعالیتهـای
ً
حضـوری در دانشـگاهها را حـل میکنـد و اصـوال ،ماهیـت درخواسـتهای دانشـجویان در حوزه
فرهنگـی چیسـت کـه چنیـن برنامههای فرهنگـی را به صورت مجـازی ارائه بدهند؟ البتـه در جمله
بعـد« ،معـاون فرهنگی دانشـگاه تهران از صـدور کارنامه فرهنگـی به دانشـجویان ورودی -۱۳۹۹
 ۱۴۰۰خبـر داد و گفـت« :دانشـجویان میتوانند بـرای دریافت کارنامه فرهنگی کـه در آن ،فعالیت
آنهـا در عرصههـای مختلـف فرهنگـی اجتماعی ورزشـی و هنری مـورد ارزیابی قرار گرفتـه را ارائه
بدهنـد تـا مـا کارنامـهای بـرای آنها صـادر کنیـم و ایـن کارنامه نیـز به صـورت الکترونیکـی صادر
خواهـد شـد» .آیـا حاصـل تالشهای حـوزه فرهنگی دانشـگاه تهـران ،صـدور این کارنامههاسـت
و آیـا امتیـاز ایـن کارنامههـا بعـد معلوم میشـود؟ آیـا پرداختن بـه مقوله مهـم «فرهنـگ» با صدور
کارنامـه ،بـه سـرانجام میرسـد؟ ویژگـی دانشـگاه اخالقمـدار چیسـت کـه در سـه همایـش قبلی
مشـخص نشـده و قرار اسـت در چهارمین آن و با افزودن دانشـگاه فضیلتمدار ،به بررسـی بیشـتر
آن مشـغول شـد؟ ایـن تلقـی از اخلاق چیسـت کـه نویسـندگان ،میخواهنـد راجـع بـه مؤلفهها،
ویژگیهـا و راهکارهـای تحقـق دانشـگاه اخالقمـدار ،ارائـه الگـوی سـنجش مولفههـای دانشـگاه
اخالقمـدار و اخلاق آمـوزش الکترونیکـی ،مقالـه بدهنـد؟ اگر بـه خاطر امتیـاز مقالهها نباشـد،
چـرا دانشـجویان برای دانشـگاه اخالقمـدار 70 ،هزار تومـان پول میدهند که در صورت رد شـدن
مقالـه ،غیرقابـل برگشـت هـم باشـد ،یعنـی حتـی هزینـه ارزیابی هم بـه عهـده ارسـالکننده مقاله
دانشـجویان همـة رشـتهها -نـه رشـتههای مرتبـط -بالقوه
اسـت؟ چگونـه فـرض شـده اسـت کـه
ِ
قـادر بـه نوشـتن حتـی بیـش از یـک مقالـه در مـورد بحـث فلسـفی و معرفتشناسـانه اخلاق و
در زمینـه سیاسـتگذاری آمـوزش عالـی هسـتند و نقطهچینهـا نشـان میدهنـد که انتظار ارسـال
بیـش از سـه مقالـه هـم از یک دانشـجو میرود ،زیرا نوشـته شـده کـه «بـرای مقالههای دوم ،سـوم
و  ....بـه ازای هـر مقالـه  350000ریـال حـق ثبتنـام بایـد افزون بـر رقم مربـوط به مقالـه اول»
نیـز بپردازنـد .بـه نظـر میرسـد کـه ایـن کار از نظـر ماهیتی ،بـا اخالقمـدار و فضیلتمـدار بودن
دانشـگاه در تعارض اسـت.
نمونـه دیگـر توجـه بـه مسـائل فرهنگـی در دوران همهگیـری ،مصاحبـه معـاون فرهنگـی و
دانشـجویی وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش پزشـکی 1در قم اسـت ( 5آبـان  ،1400خبرگزاری
وبـدا) .وی در ایـن مصاحبـه ،ضمـن تأکیـد بـر ضـرورت کنتـرل یا سـتیز معقوالنـه بـا کانونهای
تضعیفکننـده اخلاق و معنویـت در بیـن دانشـجویان ،بیـان کـرد کـه «افرادی هسـتند کـه در پی
ناامیـدی و تضعیـف اخلاق معنویـت هسـتند و یأس و ناامیـدی را به دیگـران تزریـق میکنند» که
 . 1دکتر عباس شیراوژن
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«ایـن مـوارد نیـز بایـد بـا روشهـای معقوالنـه و بـا ظرافـت ،شناسـایی و هدایت شـوند» .بـا این
حـال ،ایشـان بیـان نکرد که منظـور از سـتیز معقوالنه چیسـت؟ آیا میتـوان با فرهنـگ و معنویت
هـم سـتیزه کـرد و چـرا ؟ مصـداق اخلاق و معنویـت کدام اسـت که کانـون هایی بـرای تضعیف
هـر دو تشـکیل شـده اسـت؟ علاوه بر ایـن ،وی بنحـوی مبهم اشـاره نمود که «بسـیاری از سـهم
خـوراک فکـری دانشـجویان در فضای مجـازی اتفاق میافتـد» و نتیجه گرفت که بـرای مصونیت
بخشـیدن بـه دانشـجویان بایـد در ایـن فضـا نیـز ورود کنیـم ،و البتـه ایشـان مشـخص نکـرد کـه
چگونـه ورود بـه فضـای مجازی بـه قصد ایجـاد مصونیت در دانشـجویان ،امکانپذیر اسـت .این
نـوع نـگاه کنترلـی نسـبت بـه اخلاق و معنویـت ،بـه همینجـا ختم نشـده و ایشـان نویـد داد که
«بایـد قالبهـای متنوعـی را در انجام امـور فرهنگی و دانشـجویی در نظر بگیریـم» و «به نقطهای
برسـیم کـه مجموعههـای فرهنگی و دانشـجویی در دانشـگاهها ،نقش نظارتی داشـته باشـند» ،که
در اینجـا هـم مشـخص نیسـت ایـن مجموعههـا کدامهـا هسـتند و باید بر چـه نـوع فعالیتهایی
نقش نظارتی داشـته باشـند.
در نگاهـی نقادانـه بـه ایـن برداشـت از فرهنـگ ،باشـگاه خبرنـگاران دانشـجویی ایـران
(ایسـکانیوز 8 :اردیبهشـت  ،)1400گزارشـی تهیه کرد و در آن ،با چند نفر از فعاالن دانشـجویی
در حوزههـای فرهنگـی گفتگویـی انجـام داد .در این گـزارش ،نقد اصلی دانشـجویان ایـن بود که
«کرونـا باعـث تغییراتـی در فعالیتهـای فرهنگـی دانشـگاه و حرکـت بـه سـمت فضـای مجازی
شـده؛ امـا در واقـع فعالیتهـای کمیگرایانـه سـر جای خـود هسـتند و فقـط از سـالن آمفیتئاتر
بـه محیـط وب و از سـمینار بـه وبینـار تغییر پیـدا کردهانـد» .از این گذشـته ،نقدی بـر برنامههایی
شـده اسـت کـه بـه اسـم فعالیـت فرهنگـی در گـزارش عملکـرد دانشـگاهها گنجانـده میشـود؛
گنجشـکهایی که رنـگ شـده و جـای قنـاری فروختـه میشـوند .در ایـن گـزارش ،گفتـه شـد که
«همیشـه توجیـه اول معاونـان فرهنگـی دانشـگاهها بـرای کمکاریشـان ،کمبـود بودجه اسـت .این
را از مـن کـه بـه عنـوان نماینـده دانشـجویی عضـو شـورای فرهنگـی دانشـگاه بـوده و یکسـال هر
هفتـه داخـل جلسـات ،عددهـا و رقمهـا را دیـده ،بپذیریـد کـه پـول هسـت ،بـه انـدازه کافـی هم
هسـت .آنچـه بخـش فرهنگـی دانشـگاهها کـم دارد؛ طرح ،ایـده و برنامه مؤثر اسـت» .وی ادامه
داد کـه «کمیـت ،هـم گـزارش پرکن اسـت هـم کمدردسـر .سـمینار و همایـش برگزار کـردن برای
معـاون فرهنگـی دانشـگاه ،فقـط یـک دردسـر اجرایـی دارد کـه آن هـم روی دوش دانشجوسـت؛
دانشـجویی کـه بـه خیـال خود فکـر میکنـد در حال انجـام کاری بـزرگ در عرصه فرهنگ کشـور
اسـت» .دیگـری نظـرش ایـن بـود کـه «سـنجش کیفیـت سـخت اسـت ،قبـول؛ امـا بـرای همان
همایشهـا حداقـل میتـوان یـک هدفگـذاری کـرد و بعـد از یکسـال بررسـی شـود کـه آیـا بـه
هـدف رسـیدهایم یـا نـه .هـدف داشـتن در هـر کاری قـدم اول مدیریت اسـت .از مدیـر ،معاون و
رئیـس دانشـگاهی کـه بـرای بخـش فرهنگی هدف روشـنی نـدارد؛ چطـور میتوان انتظار داشـت
کـه دسـت بـه سیاسـتگذاری در ایـن حـوزه بزنـد .هر چند کـه پر کـردن گـزارش عملکـرد پایان
سـال ،هدفـی اسـت که همیشـه وجود داشـته ،خیلی هم روشـن بـوده اسـت» .این نـکات نقادانه
متوجـه توجـه و تأییـدی بـود کـه پیشتـر مدیـرکل فرهنگـی و اجتماعـی وزارت عتـف 1نسـبت بـه
گزارشهـای عملکـرد فرهنگـی دانشـگاهها ابـراز کـرده بـود .ایشـان بـه خبرنـگار «ایسـکانیوز»
گفـت کـه «مکانیزم نظارتـی بر فعالیتهـای فرهنگی دانشـگاهها وجـود دارد و تمامی دانشـگاهها
ملـزم بـه ارائـه گـزارش دربـاره عملکـرد فرهنگی خود بـه وزارت علـوم هسـتند .ایـن گزارشها در

از مدیر ،معاون و رئیس
دانشگاهی که برای بخش
فرهنگی هدف روشنی ندارد،
چطور میتوان انتظار داشت
که دست به سیاستگذاری 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 میگیـرد و از مجموعههـای دانشـجویی برتـر
تقدیـر میشـود .در صـورت لـزوم ،تذکرهای کتبـی و غیرکتبی نیز به دانشـگاهها داده خواهد شـد».
فرهنگـی دانشـگاهها در دوران همهگیـری و تعطیلی
وی همچنیـن بـا ابـراز رضایـت از فعالیتهای
ِ
نسـبی آنهـا ،تأکیـد نمـود کـه «عملکـرد فرهنگـی دانشـگاهها قابـل قبـول بـوده و هیـچ کـدام از
فعالیتهـا و برنامههـای فرهنگـی تعطیل نشـده اسـت» .ایـن گفتههـا در حالی مطرح میشـود که
چنیـن فعالیتهایـی از نظـر دانشـجویانی کـه در حـوزه فرهنگی دانشـگاه خود فعالیـت میکردند،
قابـل قبـول نبـود و گالیـه داشـتند کـه «اصـل مهـم در سـنجش عملکـرد فرهنگـی دانشـگاهها در
سیسـتم وزارت علـوم کار کمـی و گزارش اسـت .همین موضوع هم باعث شـده اسـت کـه برگزاری
همایـش و جشـن ،پای ثابـت برنامههـای فرهنگی دانشـگاه باشـد».

همهگیری کووید 19-و مجازی
شدن اغلب فعالیتهای
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 دانشگاهها را
با شرایط متفاوت و مسائل
و چالشها و فرصتهای
جدیدی مواجه نمود.
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نتیجهگیری
همهگیـری کوویـد 19-و مجـازی شـدن اغلـب فعالیتهـای نظـام آمـوزش عالـی کشـور ،طیـف
مختلفـی از دگرگونـی در محیـط و مناسـبات اجتمـاع علمـی دانشـگاهیان و احسـاس تجدیدنظـر
در سـبک و ماهیـت کارکردهـای علمـی و آموزشـی و رفتارهـای فرهنگـی آنـان دامـن زد و از جمله
نهادهـای متولـی «فرهنگ» در دانشـگاهها را با شـرایط متفاوت و مسـائل و چالشها و فرصتهای
جدیـدی مواجـه نمـود .این شـرایط از سـویی فرصتـی تـازه بـرای بازاندیشـی در رویکردهای کالن
فرهنگـی و الگوهـای سیاسـتگذاری و فعالیت فرهنگی در میان دانشـگاهیان و بویژه دانشـجویان
را آشـکار سـاخته اسـت کـه دیگر نمیتـوان بـا رویکردهـا و رویههـا و گرایشهای پیشـین فعالیت
فرهنگـی در دانشـگاه بـه آنهـا پاسـخی مؤثـر داد .ایـن احسـاس بازاندیشـی از سـویی ،ضـرورت
شـناخت مهمترین تغییرات ایجادشـده در جامعه دانشـگاهی ایران طی دو سـال اخیر را نیز آشـکار
نمـوده و اهمیـت تأمـل و تعمـق در ابعـاد و پیامدهـای ایـن پدیـده را در پیش روی سیاسـتگذاران
و تصمیمگیرنـدگان و مدیـران آمـوزش عالـی قـرار داده اسـت .از جملـه ایـن تغییـرات میتـوان بـه
مسـائل زیـر اشـاره کـرد :سـیر نزولـی و کاهـش متقاضیـان ورود به دانشـگاه ،توسـعه نسـل جدید
تکنولوژیهـای اطالعاتـی و ارتباطـی ،تغییـر محیـط مناسـبات علمـی و اجتماعـی دانشـگاهیان،
تغییـر ابزارها و سـبک آموزش اسـتادان و نحوه یادگیری دانشـجویان ،فردیتر شـدن آمـوزش ،تغییر
دیـدگاه و بـاور دانشـجویان نسـبت بـه سـبک زندگی ،کاهـش اهمیـت اجتماعی و حرفـهای مدرک
تحصیلـی ،دلشـوره و نـا امیـدی بـه آینـده شـغلی و حرفـهای ،افزایـش میل بـه مهاجـرت و چندین
و چنـد عامـل مهـم دیگـر ،همـه بخشـی از ایـن تغییرات هسـتند .ایـن تغییرات از سـویی بـه دلیل
پیوسـتها و داللتهـای فرهنگـی آن شـرایط اجتماعـی متفاوتـی را به وجود آورده اسـت کـه تأثیر
عمـدهای بر تصـور از مفهوم فرهنگ ،آنگونه که در اسـناد باالدسـتی شـورایعالی انقالب 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 ،اخلاق و ارزش ،دچار یک دگردیسـی تقریبا
تمـام عیـار شـده اسـت .ایـن در حالی اسـت که بـه نظـر میرسـد نگرشهـای حاکم دانشـگاهی
و آمـوزش عالـی نسـبت بـه مفهـوم و ماهیـت و روشهـای سیاسـتگذاری و فعالیت و کنشـگری
فرهنگـی در دانشـگاهها 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 کشـور ندارد.امـا همهگیـری کوویـد 19-خواسـته و ناخواسـته بـه
وقـوع شـرایطی منجر شـده اسـت کـه اگـر هوشـمندانه و واقع نگرانه به مسـائل آن نگریسـته شـود،
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فرصـت مناسـبی بـرای بازاندیشـی و اصلاح و بهبودبخشـی بـه سیاسـتها و رویههـای رفتاری و
فرهنگـی در فضـای مناسـبات علمـی و فرهنگی جامعـه دانشـگاهی فراهم آورده اسـت .به عبارت
دیگـر ،کرونـا فرصتـی طالیـی بـرای بازاندیشـی در معنـای «فرهنـگ» در نهادهـای متولـی آن در
آموزشعالـی ایـران پدیـد آورده اسـت کـه اگـر ایـن بازاندیشـی بهموقـع و در جـای خـود انجـام
نشـود ،نهادهـای فرهنگـی در دانشـگاهها ،مخاطبـان خود را یکسـره از دسـت خواهنـد داد و آینده
از ایـن فرصتسـوزی ،بـه تلخـی یـاد خواهد کـرد .بادا کـه چنیـن مباد !
منابع
جمالـی تازهکنـد ،محمد؛ فتحـی واجارگاه ،کـوروش و عارفی ،محبوبه .)1395( .فراسـوی یادگیـری الکترونیکی:
مفهـوم پـردازی وب  2و داللتهـای آن بـر معرفـی الگـوی برنامـه درسـی آمـوزش مجـازی .پژوهـش در
برنامهریـزی درسـی .سـال سـیزدهم ،دوره دوم( ،پیاپـی  )24صـص  1تـا  .20دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد
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تجارتنیوز
سازمان جهانی بهداشت ()World Health Organization: WHO
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مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
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Mathematics in Iran. Journal of Educational Research in Mathematics: JERM; 379- 392. Korean
Mathematical Society, Korea Society of Education Studies in Mathematics.
?- Gray, B. (2021). How should we respond to the Global Pandemic: The Need for Cultural Change
Challenges. 12, 8. https://doi.org/10.3390/ challe12010008.
- Isidori, E. & Cacchiarelli, M. (2017). The ethics of education and its function within virtual learning
environments. Proceedings of the 11th International Technology, Education and Development
Conference. Pages: 8267-8274. Valencia, Spain. 6-8 March. Publisher: IATED; doi: 10.21125/
inted.2017.1951

کرونا فرصتی طالیی برای
بازاندیشی در معنای «فرهنگ»
در نهادهای متولی آن در
آموزشعالی ایران پدید آورده
است که اگر این بازاندیشی
بهموقع و در جای خود انجام
نشود ،نهادهای فرهنگی در
دانشگاهها ،مخاطبان خود را
یکسره از دست خواهند داد و
آینده از این فرصتسوزی ،به
تلخی یاد خواهد کرد .بادا که
چنین مباد !

- Ting RS-K, Aw Yong Y-Y, Tan M-M and Yap C-K (2021) Cultural Responses to Covid-19
Pandemic: Religions, Illness Perception, and Perceived Stress. Frontiers in Psychology.
12:634863. doi: 10.3389/fpsyg.2021.634863.
- Witzw, Alexandra. (2020, June1). Universities will never be the same after the coronavirus crisis.
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چرخش تکنولوژیک و دگرگشت پارادایمی در آموزشهای
دانشگاهی و فرهنگ استاد -دانشجو
( یک مسئله و در همان حال یکراه حل)
مقصود فراستخواه ▪

استاد گروه برنامهریزی آموزش عالی ،مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ▪

▪ m_farasatkhah@irphe.ir

مقدمه
بحـث ایـن گفتـار تأملی در چرخـش تکنولوژیک و جهـش پارادایمی آمـوزش عالی در فضای متحـول فناوریهـای دیجیتال و فضای
مجـازی اسـت .تکنولـوژی آموزشـی مانند پروژکتـور ،اورهد و غیـره در دهه  50شمسـی ،برای ما ابـزار فرعی و کمکآموزشـی تلقی
میشـد 1و بعـد از انقلاب سـال  1357ه.ش نیـز ایـن نگرش حاشـیهای انگاشـتن جایـگاه تکنولوژی آموزشـی در برخـی کالسهای
درس همچنـان ادامـه داشـت تـا اینکـه در دهـه  70ه.ش شـاهد ورود اینترنت و محیط جدیـد فنـاوری ارتباطاتی هسـتیم .بااینحال،
در بخـش مهمـی از سیاسـتهای رسـمی مـا ،ایـن محیط جدیـد چهبسـا بهمثابـه مسـئلهای تهدیدآمیز در نظـر آمد و دچار سیاسـت
فیلترینـگ شـد .از سـوی دیگـر در عادتوارههـای بخشـی از اسـتادان مـا محیـط آموزشـی آنالیـن ،همچنـان محـل بیاعتنایـی بود
و در بهتریـن حالـت مکملـی آموزشـی محسـوب میشـد .بدیهـی اسـت کـه یکـی از پیامدهـای اینگونـه نگـرش ،پسافتادگیهای
زیرسـاختی کشـور بـود .چندی پیـش بر اسـاس شـاخص ( )Speedtest Global Indexنمـره اینترنت ملـی ایران در حـوزه تلفنهای
همـراه و ثابـت را محاسـبه و بـا برخی از کشـورها ،مقایسـه و مشـاهده کـردم که نمره اینترنـت همراه ایـران از نمره  20عـدد  10و نمره
 .1بـرای تفصیــل بنگریــد بــه :فراســتخواه ،مقصــود ( )1393تاریــخ هشتادســاله دانشــکده فنــی دانشــگاه تهـران؛ داســتان یکخانــه ،داســتان یــک ســرزمین .تهـران :نشــر
نی .
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اینترنـت ثابـت از  20عـدد  6اسـت .درحالیکـه ایـن نسـبت در چین بـه ترتیـب  19و  ،16در کره
جنوبـی  19و  ،18در قطـر  ،19 ،19در بلغارسـتان  18و  13و در ترکیـه  13و  9اسـت .ایـن مسـئله
گویـای آن اسـت کـه مـا هنـوز و همچنان محیط آموزشـی آنالیـن را یا محیطـی تهدیـد انگیز تلقی
کردهایـم و یـا دسـتکم آن را بهماننـد یـک فضـای حاشـیهای فرعـی و کمکـی مینگریـم .ایـن در
حالـی اسـت کـه در سیاسـتهای کالن نظـام ارتباطـی کشـور نیز بـرای توسـعه زیرسـاختها در
جهـت پهنـای بانـد و سـرعت اینترنـت نیز خیلـی بهموقـع و بهنگام دسـتبهکار نشـدهایم.
تحول در نظام یادگیری و آموزشی
بـا شـیوع کوویـد  19در سـال  ،1398محیـط آنالین کـه بهمثابه محیطـی تهدیدآمیز و یا دسـتکم
ً
محیطـی یدکـی و کمکـی تلقی میشـد و غالبا محـل بیاعتنایی قـرار میگرفت ،بهیکباره و سراسـیمه
بـه محیطـی جایگزیـن برای فضـای آمـوزش واقعی تبدیـل گردیـد .ازایـنرو ،در شـرایط کنونی محیط
آنالیـن نـه بـه یک امکان بلکـه به یک ضـرورت اجتنابناپذیـر برای آموزش تبدیلشـدهاسـت و گویی
ایـن محیـط میخواهـد کل پارادایـم ،روابـط قدرت و سـاختار آموزشـی کشـور مـا را از بنیـان دگرگون
سـازد و از همـه مهمتـر فرهنـگ آموزشـی و آمـوزش عالـی و الگوهـای ارتباطـی و سـبکهای یاددهی
و یادگیـری و شـیوههای اندیشـه و تولیـد و مبادلـۀ معنا و کل فرهنگ اسـتاد و دانشـجو را دگرگون سـازد.
پاتریـک مککینـز در نوشـت ه اخیـر خـود در مدرسـه کسـبوکار هـاروارد ()Harvard Business School
توضیح میدهد که اکنون اسـتاد و دانشـجو فقط آن انسـان اندیشـنده ( )Homo sapiensنیسـتند ،بلکه
انسـان فوموسـاپینس ( )Fomo Sapiensاند و منظور او از این تعبیر «ترس از دسـت دادن اتصال اینترنتی»
فرهنگـی مـا و
( FOMO (Fear of missing outاسـت کـه سـپهر زندگـی و حیـات فکـری و عاطفـی و
ِ
ازجمله فرهنگ آکادمیک و فرهنگ درس دادن و درس خواندن و تعامالت دانشـگاهی و علمی اسـتاد و
دانشـجو را فراگرفته اسـت؛ یعنی انسان آموزشـی چه استاد و چه دانشـجو و فراگیرنده آن مدام میترسند
که خط اینترنتشـان قطع شـود و از سیسـتم خارج شـوند و درنتیجه کل زندگی ازجمله فرآیند آموزشـی و
پژوهشیشـان و نیـز فرهنگ و زندگی آکادمیک را در روابط و تعامالت اسـتادان باهم دانشـجویان باهم
و اسـتادان و دانشـجویان باهم را بـه هم بریزد.
در بسـتر ایـن جابجایـی و دگرگونی شـتابان ،دیگـر مکانی در اقلیم آموزشـی ما باقـی نمانده که
تغییـر نکـرده باشـد .مکان آموختن ما دگرگونشـد ه اسـت؛ مـکان یادگیری مـا دیگر آن مـکان قبلی
نیسـت؛ مـکان آموزشـی سـیال ،چندمرکـزی و حتی تمرکززدایی شـده اسـت؛ فرهنگ دانشـگاهی
و فرهنـگ پردیـس و فرهنـگ روابـط اسـتاد و دانشـجو از الگویـی که مراکـزی و محیطی داشـت و
متقـارن بـود اکنـون بـه الگـوی نامتقـارن و تمرکززدایـی شـده در تحـول اسـت و این تغییـر اندکی
نیسـت و بـا خـود تحـول در نگرشهـا و ارزشهـای فرهنگـی بـه وجـود مـیآورد کـه اگر بـه آنها
توجـه نکنیـم بـا کل فرهنـگ آینـدۀ دانشـگاههایمان بیگانـه خواهیـم شـد و نخواهیم توانسـت با آن
ارتبـاط تعالیبخـش داشـته باشـیم .زمـان آمـوزش و کل فضا-زمـان متعـارف عوضشـده اسـت؛
ً
مـکان آموزشـی مـا کـه قبال متقـارن بود ،اکنون نامتقارن شـدهاسـت؛ سرشـت ارتباطی مـا با مردم
و فراگیـران ،فراگیـران بـا آموزشدهنـدگان و در نهایت سرشـت ارتباطـی در یاددهـی و یادگیری نیز
متحـول شـده اسـت ،اینهـا خبـر از تحول فرهنگـی عمـدهای در دانشـگاه میدهند که الزم اسـت
متفکـران و تصمیمسـازان و تصمیمگیـران ایـن سـرزمین و کل عاملان اجتماعـی و فرهنگی در این
سـرزمین بـه آن توجـه بکنند و پیشدسـتیهای هشـیارانه مثبت و سـازنده و خالقی داشـته باشـند؛
ً
سـاختار ،سـازمان ،صـورت و سـیرت کارآموزشـی مـا نیز عمیقـا در حـال تحول اسـت؛ متنهای

در بخش مهمی از
سیاستهای رسمی ما،
این محیط جدید چهبسا
بهمثابه مسئلهای تهدیدآمیز
در نظر آمد و دچار سیاست
فیلترینگ شد .از سوی دیگر
در عادتوارههای بخشی از
استادان ما محیط آموزشی
آنالین ،همچنان محل
بیاعتنایی بود و در بهترین
حالت مکملی آموزشی
محسوب میشد .بدیهی است
که یکی از پیامدهای اینگونه
نگرش ،پسافتادگیهای
زیرساختی کشور بود.
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امروزه دیگر انسان بزرگی
یافت نمیشود و همه
انسانها چه آموزنده و
ً
چه آموزشدهنده ،نوعا
یاند .در
انسانهای متوسط 
این محیط جدید آموزشی،
درحالیکه انسانه ا کوچک
و معمولی شدهاند ،برعکس
ً
اشیاء بزرگشدهاند و اساسا
مانند اشیاء سابق نیستند.
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آموزشـی بـه معنـای محـدود سـابق به نفـع ابرمتنهـا و تارهـای جهانگسـتر در حال عقبنشـینی
َ
هسـتند؛ روزانـه صدهـا اپ در حـوزه آمـوزش از راه میرسـند؛ امـروزه محتویـات آموزشـی درگیر
َ
یـک فرآیند اپشـدن هسـتند .محیـط یادگیری ما درگذشـته عبارت بـود :از یک اسـتاد خیلی بزرگ
کـه بـه نـام آموزشدهنـده در مرکـز آمـوزش قـرار میگرفـت ،تعـدادی انسـانهای کوچـک بـه نام
آموزنـده و دانشـجو کـه در صندلیهـای مرتبـی در کالس و یا در سـالنهای بزرگی روبروی اسـتاد
مینشسـتند .اسـتادی کـه جعبـه سـیاه ذهنـش را میگشـود و دانشـجویان به سـخنرانی این انسـان
بـزرگ گـوش میدادنـد و چشـمهایی کـه گهگاهـی نیـز به هـم دوختـه میشـدند .در نهایـت اینکه
در ایـن فضـای آموزشـی ،یک اشـیاء محدود آموزشـی نیز مانند تختـه ،ماژیک ،گچ وجود داشـتند
کـه اغلـب هـم رام و اهلـی و زبانبسـته بودنـد و پروژکتـوری هـم بـود کـه فقـط بعضـی وقتهـا
داغ میکـرد .ایـن متافیزیـک حضـور در کالسهـای درس و نظـام آموزشـی مـا بود .این سـطح از
تکنولـوژی و ایـن متافیزیـک حضـور بـا خـود فرهنـگ استاد-دانشـجوی خاصـی برقرار کـرده بود
ً
کـه در حـال دگرگونـی عمـده اسـت و طبعا فرهنـگ دانشـگاهی نیز بـا آن دگرگون خواهد شـد و آن
اسـتاد یـا مدیـر دانشـگاهی کـه به ایـن دگرگشـت عظیـم فرهنگی توجـه عقالنی و سـازنده نداشـته
ً
باشـد ،نخواهـد توانسـت در فرهنـگ آینـده دانشـگاهی مـا حضور مؤثری داشـته باشـد دقیقـا مثل
دایناسـورهایی کـه بـا تحـوالت اقلیمـی گذشـته منقرض شـدند ،ایـن نسـلهای اسـتادان و مدیران
دانشـگاهی نیـز دیگـر نخواهنـد توانسـت در آمـوزش و فرهنـگ و زندگـی دانشـگاهی حضـور و
مشـارکت و تأثیر چندانی داشـته باشـند
چراکـه اکنـون ایـن فضـا و داسـتان عوضشـده اسـت؛ امـروزه دیگـر انسـان بزرگـی یافـت
ً
نمیشـود و همـه انسـانها چـه آموزنـده و چـه آموزشدهنـده ،نوعـا انسـانهای متوسـطیاند .در
ایـن محیـط جدیـد آموزشـی ،درحالیکـه انسـانها کوچـک و معمولـی شـدهاند ،برعکـس اشـیاء
ً
بزرگشـدهاند و اساسـا مانند اشـیاء سـابق نیسـتند .اکنون اشـیاء خیلی سـرکش شـدهاند و دیگر رام
و اهلـی مـا نیسـتند .محیـط یادگیری و یاددهـی ما شـبکهای ،در هم غلتنـده ،پرپیچوتـاب و توأم با
بازیگری «انسـانها – اشـیاء» و «اشـیاء – انسـانها» شـده اسـت؛ بنابرایـن ،نظام آمـوزش و تربیت
منابـع انسـانی و نظـام توسـعه سـرمایه انسـانی که بر آمـوزش بناشـد ه اسـت ،متأثـر از محیطهای
جدیـد یاددهـی و یادگیـری اسـت کـه عبارتاند از« :انسـانها – اشـیاء – انسـانها» و یا شـاید بهتر
اسـت بگوییم «اشـیاء – انسـانها – اشـیاء» .اشـیائی که بزرگ ،فعال ،پرتحرک ،بازیگـر و بازیگوش
شـدهاند و انسـانهایی کـه نسـبت بـه اشـیاء نتوانسـتهاند خودشـان را توسـعه دهند.
زمانـی انسـانها در طبیعـت و اشـیاء دسـت میبردنـد ،امـا اکنـون این فقط انسـانها نیسـتند
کـه بـا اشـیاء کار میکننـد ،بلکـه اشـیاء نیـز بـا مـا کار میکننـد .انسـانها تکنولـوژی را بـه وجود
میآورنـد ،امـا ایـن تکنولـوژی هم بیکار نیسـت و بهنوبه خـود در کل زندگی انسـانی مـا و در نظم
آموزشـی مـا ورود میکنـد و نظم آموزشـی ،عـادات آموزشـی و کارکردهـای زندگی آموزشـی ما را
متأثـر میکنـد .درواقـع تکنولـوژی کـه مخلوق انسـانها اسـت؛ بـا نظمهـا ،عـادات و کارکردهای
آموزشـی مـا بـازی میکنـد و آنهـا را در هـم میریـزد و عجیـب اینکـه نظـام آموزشـی اسـت که
تکنولوژیهـای آموزشـی را توسـعه میدهـد ،امـا همیـن تکنیـک بـرای نظـام آموزشـی مـا چـراغ
جادویـی عالءالدیـن شـده اسـت کـه میخواهد خـود عالءالدیـن را نیز ببلعـد؛ یعنی ایـن تکنیک
کـه 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 میشـود .اکنون
فنـاوری ارتباطـی و آنالیـن دیگـر فقـط ابزارهـای سـاده محیـط آموزشـی نیسـتند ،بلکـه نگاههـا،
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ارزشهـا ،عادتوارههـا ،ذهنیـت اجتماعـی و روابـط و فرهنـگ مـا و ازجملـه دنیـای آموزشـی و
ً
یادگیـری مـا را عمیقـا متحـول میکننـد و مـدام در کارنـد و درسـت بـردار نیـز نیسـتند .میگوینـد
تکنولـوژی تلگـراف بـه انقلاب مشـروطیت ،و تکنولـوژی نـوار کاسـت بـه انقالب اسلامی ایران
دامـن زد ،اکنـون چنیـن بـه نظر میرسـد که ایـن اینترنت اسـت که میخواهـد در نظام آموزشـی و
توسـعه سـرمایه انسـانی مـا طوفانـی به پا کنـد .گویـا اینترنت آمده اسـت کـه در دنیای مـا ازجمله
در نظـام آموزشـی و در فرهنـگ دانشـگاهی و روابـط اسـتاد -دانشـجو و روابـط مدیـر بـا دانشـگاه
یـک انقلاب ایجـاد کنـد و البتـه تـا حـدود نیـز ایـن کار را کـردهاسـت .شـاید مـا بـه ایـن زودی
نمیخواسـتیم صحنـه را بـه نفـع حکومـت اشـیاء خالـی کنیـم ،امـا کوویـد  19مـا را واداشـت تـا
دسـتهای خـود را بـه نشـانه تسـلیم باال ببریـم و اعلام کنیم کـه مـا عقبماندهای م و بـا تحوالت
زمانـه ناهمزمـان هسـتیم .اکنـون شـرایط چنـان بهتانگیز اسـت که پـس از کوید  19در بسـیاری
از امـور دانشـی ،مهارتـی ،نگرشـی و بهویـژه سـواد اطالعاتـی ،به ما احسـاس پسافتادگی دسـت
داده اسـت .پـس از همهگیـری ویـروس ،دانشـگاهها بسـته شـدند و مـا بـه ناگزیـر از دانشـگاهها
بیـرون آمدیـم و دانشـجویان نیـز دربهدر شـدند و بـه خانههای خـود برگشـتند .با آغاز این شـرایط،
مـن توانسـتم فقط یک جلسـه آنهم دیماه سـال  1398در دانشـگاه عالمه با دانشـجویانم جلسـه
حضـوری داشـته باشـم .درهرحـال مـا ماندهایـم کـه چطـور بـا دانشـجویان ارتبـاط برقـرار کنیم؟
بهتدریـج بـا اسـکایپ شـروع بـه کارکردیـم و پـسازآن سـامانههای دانشـگاهها راهاندازی شـدند.
اکنـون نیـز منتظریـم کـه رباتهـا بیاینـد و مـا کالسهـای درس خـود را تحویـل آنهـا دهیـم تا با
تدریـس شگفتانگیزشـان ،مخاطبـان خسـته و دلزده نظـام آموزشـی فرسـوده مـا را شـگفتزده و
دکان درس و کالس نیمبنـد مـا را نیـز تختـه کننـد .اکنـون پرسـش مـا آن اسـت کـه آیـا انسـانی که
خالـق تکنیـک بـوده و هسـت ،مغلوب دستسـازهای خود شـدهاسـت؟ آیا انسـان به نفع ماشـین
مخلـوق خـود ،منسـوخ میشـود؟ در اینجـا ایـن پرسـش اصلـی بـه میـان میآیـد کـه آیـا انسـان
منسـوخ میشـود و اشـیاء و تکنیکهـای دستسـازش ،بـر او غلبـه مییابنـد؟
پارادوکسمحیطهایآنالینآموزشی؛چالشهاوفرصتهایفرهنگدانشگاهیوآموزشی
آنچـه در ایـن بحـث میتـوان بهصـورت خیلی مختصـر بیان کرد آن اسـت کـه محیطهـای آنالین
بـرای نظام آموزشـی مـا درعینحال که یک «مسـئله» اسـت ،بخشـی از یک «راهحل» نیز هسـت.
بـه نظـرم محیـط برخـط بـرای نهضـت آمـوزش منابـع انسـانی و توسـعه انسـانی در ایـران -که در
حقیقـت نهضتـی برخاسـته از متـن جامعـه اسـت -در حـال تبدیلشـدن بـه یـک مسـئله اسـت،
چـرا؟ بهعنوانمثـال وسـاطت مفـرط تکنیـک ممکن اسـت موجـب جهانزدایـی و فرهنگزدایی از
آمـوزش شـود؛ یعنـی مداخلـه زیـادی اینترنـت و اشـیاء که واسـطه ارتباط مـا میباشـند ،فرهنگ و
جهـان زندگـی و یادگیـری مـا را مخدوش میکنند .واسـطههایی که اگـر نبودند ،در هنـگام برگزاری
کالسهـای درس و یـا کنفرانسهـا و نشسـتها ماننـد سـالهای قبـل در مـکان مشـترک کنـار هم
حضـور مییافتیـم و در فرصتهـای قبـل و بعـد کالس نیـز در سـالن ،در پردیـس ،در دفاترمـان و
در مجامـع حضـوری باهـم صحبـت میکردیـم و درگیـر موضـوع میشـدیم .حـاال ممکن اسـت
مداخله این اشـیاء و واسـطهها و حجاب شـدن اشـیاء به حدی برسـد کـه جهان زندگـی یادگیری و
یاددهـی مـا مخدوش شـود .این بـه معنای جهانزدایی از نظام آموزشـی اسـت .به همیـن موازات،
غلبـه اشـیاء آموزشـی بـر آدم بهجای تعامل انسـان – اشـیاء آموزشـی ،ممکن اسـت به انسـانزدایی
( )Dehumanizationاز محیـط آموزشـی منجـر شـود و آنطـور کـه داینلو توصیـف میکند ،یعنی

میگویند تکنولوژی تلگراف
به انقالب مشروطیت ،و
تکنولوژی نوار کاست به
انقالب اسالمی ایران دامن
زد ،اکنون چنین به نظر
میرسد که این اینترنت است
که میخواهد 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 کردهاست .شاید ما
به این زودی نمیخواستیم
صحنه را به نفع حکومت
اشیاء خالی کنیم ،اما کووید19
ما را واداشت تا دستهای
خود را به نشانه تسلیم باال
ببریم و اعالم کنیم که ما
م و با تحوالت
عقبماندهای 
زمانه ناهمزمان هستیم.
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آن دانشجویی که در کالس
حاضر بود و تجربههای
شغلی و کاری و دانش پنهان
مبتنی بر تجربه زیستهاش
را در کالس درس مطرح
میکرد ،اکنون به دلیل کاهش
تعامالت مستقیم با یکدیگر
و حجاب شدن تکنیک ،این
امکان انتقال دانش ضمنی
محدودشده است .اینیک
مسئله جدی هم از حیث
پداگوژیک وهم از جهت
فرهنگ دانشگاهی و استاد
دانشجویی است.

منسـوخ شـدن انسـان .درعینحـال بـه تعبیـر بودریـار مـا در اینترنـت بـا «امـر شـبههناک» مواجه
هسـتیم .1چـرا کـه محیـط الکترونیکـی بـرای مخاطبـان میتواند بهغایـت فریبنـده ،بازیگوشـانه و
ً
مصرفگرایانـه باشـد .اگـر در محیـط آنالیـن غفلـت بورزیم ،عملا بـا وضعیتی مواجه میشـویم
کـه در آن بااینکـه همهچیـز هسـت امـا هیچچیـز نیسـت .گاهـی مـن بهرغـم برگـزاری وبینارهـای
متفـاوت ،شـرکت در انـواع پنلهـا ،برگـزاری کالسهـای درس دانشـگاهی و جلسـات دفـاع از
پایاننامههـا و ادامـه فعالیتهـای اجتماعـی در عرصـه عمومـی و تخصصـی بهصـورت آنالیـن،
احسـاس میکنـم کـه در ایـن فضـا همهچیـز وجـود دارد .مـن مخاطـب دارم ،دانشـجو دارم ،بـا
همـکاران و دانشـجویان گفتگـو میکنـم و پرسـش و پاسـخ نیـز داریـم؛ و درحالیکـه همهچیـز
هسـت ،امـا همزمـان حـس میکنم کـه گویـا هیچچیز نیسـت .گویـی وسـاطت وسـایل ارتباطی
حتـی در مـورد اجتماعـات عملـی ممکن اسـت بـه تفـرق انسـانها بینجامد.
در محیطهـای مجـازی آموزشـی ،امـکان تبـادل گـرم دانـش ضمنـی هماننـد کالسهـای
حضـوری وجـود نـدارد و شـاید بتـوان گفـت دشـوار شـدهاسـت .آنطـور کـه مـا در کالسهـای
ً
درس در ارتبـاط بـا دانشـجویان ،صرفـا دانش آشـکارمان را به آنها انتقـال نمیدادیـم ،بلکه دانش
ی را هـم مبادلـه میکردیـم .آن دانشـجویی کـه در کالس حاضـر بـود و تجربههـای شـغلی
ضمنـ 
و کاری و دانـش پنهـان مبتنـی بـر تجربـه زیسـتهاش را در کالس درس مطـرح میکـرد ،اکنـون بـه
دلیـل کاهـش تعاملات مسـتقیم بـا یکدیگـر و حجـاب شـدن تکنیک ،ایـن امـکان انتقـال دانش
ضمنـی محدودشـده اسـت .اینیک مسـئله جدی هـم از حیـث پداگوژیک وهـم از جهت فرهنگ
دانشـگاهی و اسـتاد دانشـجویی اسـت .ما در محیطهـای برخط چنانکـه در فیلـم A.I. Artificial
 Intelligenceاسـپیلبرگ ( )Steven Spielbergنشـان داده میشـود ،بـا خطـر ماشـینی شـدن
و رباتیزاسـیون آمـوزش روبـرو هسـتیم .ایـن در حالـی اسـت کـه گونـهای خطـر فرمالیسـم ،نظام
آموزشـی مـا و فرهنـگ دانشـگاهی مـا را تهدید میکند؛ بـه این معنا کـه آموزش ما به یک شـوآف،
نوعـی الکچـری بـا خصیصـۀ فسـتفودی تبدیـل شـود و دیگـر آن هیجانهایـی کـه در آمـوزش
حضـوری گـرم وجـود داشـت ،بسـان سـابق در آن مـوج نزنـد و امـکان ظرفیتهـای شـناختی و
اکتشـافی محـدودشـود .ایـن خطـر وجـود دارد کـه انبوهـه و پرسـهزنی در فضـای آنالیـن موجب
پیدایـش نوعـی «غیاب معنا» شـود و «پرسـهزنی» بهجای «سـلوک علمی»« ،سـلوک آموزشـی» و
«تفحـص علمآمـوزی» و حیـات عمیـق و نافـذ فرهنگـی و معنایی بنشـیند؛ یعنی درواقـع غرق در
اطالعـات شـویم ،درحالیکـه بهنـدرت بتوانیـم به چیـزی توجـه ( )Attentionکنیـم .دنیایی که در
اطالعـات غرقشـده امـا در آن توجـه چنـدان عمیق در کار نیسـت؛ یعنـی این دنیای غـرق در انبوه
انفجـار اطالعـات و ازدحـام اطالعـات نمیداند به چـه چیزی «توجه» داشـته باشـد .همچنین در
ایـن دنیـای غـرق در اطالعـات ،پارادوکـس «حضور» و «مشـارکت» وجـود دارد و رؤیـت پذیری
ناقـص اسـت .در یکـی از کالسهـای دوره دکتـری مـن حـدود  7دانشـجو حضـور داشـتند؛ ایـن
دانشـجویان بااینکـه تصویـر خـود را فعـال میکردنـد و گاهـی سـؤالی میپرسـیدند و صحبـت
میکردنـد امـا بـه معنـای عمیـق فرهنگـیاش رؤیـت پذیـر نبودنـد .درواقـع آنهـا رؤیتپریذیری
کامـل را احسـاس نمیکردنـد و اقنـاع نمیشـدند .درهرحال این رؤیـت پذیری ناقص هـم یکی از
مسـائل در محیـط آموزشهـای آنالین اسـت.
 .1ب ـرای تفصیــل بنگریــد بــه :فراســتخواه ،مقصــود ( .)1393شــبکههای مجــازی؛ رهاییبخــش یــا وهمنــاک( .تأملــی در
تأثیــر فرهنگــی و اجتماعــی تکنولوژیهــای نویــن) مهــر نامــه ،ســال پنجــم ،شــماره  ،36تیــر  ،1393ص .124
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از سـوی دیگـر در آمـوزش آنالیـن ،شـکاف دیجیتـال هـم وجـود دارد .بهتریـن دانشـجویان
مـن بـه دلیـل ضعـف و نبـود زیرسـاختهای اینترنتـی یـا نداشـتن ابزارهـای ارتباطـی دیجیتـال و
درآمدهـای محـدود خـود و خانـواده ،علیرغم اسـتعدادهای مسـاعدی که داشـتند ،نتوانسـتند در
کالسهـای درس خالقانـه فعالیـت کننـد و خـوش بدرخشـند تـا آنجـا که بعضـی از آنهـا مجبور
بـه حـذف درسهـا شـدند .مسـئله ضعـف زیرسـاختها ،کمـی پهنـای بانـد ،گمشـدن اصالـت
و نوعـی فرمالیسـم ،سـطحی شـدن ،کاهـش امنیـت خصوصـی کاربـران و غیـره ،ازجمله مسـائل
فرهنگـی و اجتماعـی آموزشهـای آنالیـن اسـت .ازاینروسـت کـه محیط آنالیـن و اینترنـت برای
نظـام آموزشـی منابـع انسـانی مـا ممکن اسـت ،مسئلهسـاز باشـد.
فضای آموزش الکترونیکی به مثابه بخشی از راه حل
بهرغـم آنچـه در وصـف چالـش پـس از دگرگشـت محیـط آموزشـی در فضـای آنالیـن بیان شـد،
بخشـی از راهحـل نیـز در همیـن شـیوه آمـوزش اسـت .پـس بااینکه ایـن محیـط اینترنـت و آنالین
بـرای نظـام آموزشـی مسـئلههایی بـه وجـود مـیآورد ،امـا بخشـی از راهحـل را نیـز بایـد در همین
فضاهـای نویـن ارتباطـی جسـتجو کنیـم .بهعنوانمثـال ،محیطهـای جدیـد آموزشـی ،فرهنـگ و
ارتباطـات دانشـگاهی را و دسترسـی را تسـهیل میکنند؛ کارایـی را افزایش میدهند؛ توزیعشـدگی
را بـاال میبرنـد؛ بـرای فراگیـران ایجـاد سـهولت میکننـد؛ در ایـن فضـا ،کثرتگرایـی فرهنگـی
وجـود دارد؛ بـرای فراگیـران امـکان مشـارکتپذیری بیشـتری فراهـم میکننـد؛ همچنیـن موجـب
افزایـش تحـرک اجتماعـی میشـوند؛ سـرعت جابهجایـی ایجـاد میکننـد و مهمتـر اینکـه ایـن
محیطهـای آنالیـن درواقـع تازیانههایـی بـر پیکـره نظـام سـنتی آموزشـی مـا مینوازند تـا از نخبه
محـوری و معلـم مرکـزی عبـور کنند .این اگـر یـک دگرگونی بزرگ فرهنگی نیسـت پس چیسـت؟
ایـن نظامهـای جدیـد آنالیـن فرصتـی ایجـاد میکننـد تـا نخبـگان کوچـک آموزشـی و معمولـی
مـا بیشـتر ظاهـر و دیـده شـوند .همچنیـن این نظامهـای جدیـد ،هالـه زدایـی از نظام آموزشـی را
ممکـن و میسـر میسـازند؛ یعنـی آموزشـگر فضـای الکترونیکـی آنچنانکـه اسـتاد سـنتی ،دور
خـودش هالـهای داشـت ،دیگـر هالـهای نـدارد .ایـن یعنی یک دگرگشـت بـزرگ در فرهنگ اسـتاد
و دانشـجو .دیگـر بـا نگاههـا و عادتوارههـای قبلـی نمیشـود در دانشـگاه درس داد و مدیریـت کرد
و فرهنـگ داشـت .فضـای اینترنـت ،بسـیاری از محدودیتهـا را از بیـن میبـرد و سـپهر فرهنـگ
ازجملـه فرهنـگ آموزشـی مـا را آزادسـازی میکند .ممکن اسـت از طریـق پرتاب شـدن به محیط
اینترنـت بـه ناگزیـر بهنوعـی آزادسـازی در فرهنـگ آموزشـی تـن دهیـم ،یعنـی ایماژها افقی شـود
س درس دیگـر آن کالس عمـودی اسـتاد بـه چند دانشـجو نباشـد ،بلکـه تمرکززدایی شـود و
و کال 
سلسـلهمراتب بـه شـبکه تحـول و تحـرک افزایـش پیـدا کنـد .همچنیـن ممکن اسـت درجـه آزادی
انسـان بیشـتر شـود کـه در چـه موقـع ،در چـه زمانـی ،در چـه مکانـی( ،در خانـه ،محـل کار ،در
پـارک) و بـه چـه وسـیلهای (گوشـی ،لپتـاپ و در کامپیوتـر) از مباحـث جـاری در کالسهـا در
فضـای مجازی اسـتفاده کنند .ممکن اسـت نوعـی دموکراتیزم فرهنگـی در نظام آموزشـی ما ایجاد
شـود .همینطـور دسترسـی در تعمیـم و توزیـع بیشـتر خواهـد شـد .ممکـن اسـت در محیطهای
آنالیـن آموزشـی ،اسـتعدادهای جدیـد پیـدا شـود کـه نظـام آموزشـی مـا را بهجـای اینکـه یـک
نظـام آموزشـی آریسـتوکراتیک و فرهنـگ نخبهگرایـی داشـته باشـد ،عامگـرا و دموکراتیکتـر کنـد.
مهمتـر از همـه در نظـام آموزشـی آنالیـن ،مسـئولیت و حقـوق اهمیـت بیشـتری پیـدا میکننـد،
چـون شـفافیت و پاسـخگویی اجتماعی بیشـتر اسـت و همه دسترسـی دارنـد و میتواننـد ببینند و

در آموزش آنالین ،شکاف
دیجیتال هم وجود دارد.
بهترین دانشجویان من
به دلیل ضعف و نبود
زیرساختهای اینترنتی یا
نداشتن ابزارهای ارتباطی
دیجیتال و درآمدهای محدود
خود و خانواده ،علیرغم
استعدادهای مساعدی
که داشتند ،نتوانستند در
کالسهای درس خالقانه
فعالیت کنند و خوش بدرخشند
تا آنجا که بعضی از آنها
مجبور به حذف درسها شدند.
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دانشگاه و دانشگاهیان الزم
است ،ضمن آنکه از محیط
آنالین استفاده میکنند،
ً
عمیقا در آن درنگ کنند و
ً
بلکه باید عمیقا آن را نقادی
هم بکنند .ما همچنان بیش
از توسعه ابزارها ،به توسعه
انسانها و محیطهای انسانی
نیاز داریم .ما در محیطهای
آنالین همچنان به محیطهای
فرهیختگی و انسانهای
«فرهیخته» و «تربیتیافته»
نیاز داریم که بتوانند در
این محیط فقط «کاربر»
نباشند بلکه «اندیشهورز»
و «اهل تأمل» و «تعمق» و
«مسئولیتپذیر» نیز باشند و
معنا بخشی بکنند.
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ضعفهـا را یادداشـت بگذارنـد .در ایـن نظام آموزشـی یـک نوع ارزیابـی  360درجـه امکانپذیر
و جایگزیـن ارزیابیهـای محـدود بـه چهاردیـواری کالسهایـی کـه تعـداد دانشـجویانش از 20
نفـر بیشـتر نبـود ،میشـود .درهرحـال در ایـن فضـای آموزشـی جدیـد ،گونـهای رؤیـت پذیری و
مسـئولیتپذیری بیشـتر وجـود دارد.
در هـر حـال اینترنـت و کوویـد  19همدسـت شـدند تـا به ما یـادآور شـوند که جای مسـئلهها
و راهحلهـا میتوانـد بهسـادگی عـوض شـوند .در پـس همین مسـائل ،راهحلهـا نیز وجـود دارند.
در عینحـال بایـد متوجـه و مراقـب باشـیم کـه همیـن راهحلهـا ،میتواننـد مسـئلههای تـازهای به
وجـود بیاورنـد .جـای مسـئلهها و راهحلهـا میتواننـد بهراحتـی عـوض شـوند .باید بدانیـم که هر
مسـئلهای میتوانـد آبسـتن فرصتهـا و راهحلهایـی باشـد و بدانیم که هـر راهحلی خـود میتواند
آغـاز مسـئلهای تازه باشـد .ایـن همان درک پیچیدهای اسـت کـه ما برای فهـم آینده نظـام آموزش و
ً
فرهنـگ دانشـگاهی بـه آن نیـاز داریم .دانشـگاه نبایـد به محیـط آنالین بهعنـوان یک محیـط صرفا
فنـی و خنثـی نـگاه کنـد .ایـن محیـط آنالیـن فقـط خصیصههای فنـی نـدارد ،بلکـه خصیصههای
فرهنگـی ،متافیزیکـی و فلسـفی نیـز دارد .در این محیط مجـازی و از راه دور ،هم شـاهد ظرفیتها
و پتانسـیلها هسـتیم و هـم بـا محدودیتها مواجه هسـتیم .بـه هر حـال ،نهتنها باید بـا این محیط
کارکنیـم بلکـه بایـد آن را عمیقتـر فهـم و تحلیل کنیم .دانشـگاه و دانشـگاهیان الزم اسـت ،ضمن
ً
ً
آنکـه از محیـط آنالیـن اسـتفاده میکننـد ،عمیقا در آن درنـگ کنند و بلکـه باید عمیقـا آن را نقادی
هـم بکننـد .مـا همچنـان بیـش از توسـعه ابزارهـا ،بـه توسـعه انسـانها و محیطهـای انسـانی نیاز
داریـم .مـا در محیطهـای آنالیـن همچنان بـه محیطهـای فرهیختگـی و انسـانهای «فرهیخته» و
«تربیتیافتـه» نیـاز داریـم کـه بتواننـد در ایـن محیـط فقط «کاربـر» نباشـند بلکه «اندیشـهورز» و
«اهـل تأمـل» و «تعمـق» و «مسـئولیتپذیر» نیز باشـند و معنا بخشـی بکنند.
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کرونا و ما
سعید بینای مطلق ▪
دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان ▪
▪ said_binayemotlagh@itd.ui.ac.ir

کرونا ،و هر پدیده دیگری که به آن میماند ،دو روی دارد :یکی همان روی بیماری است که پزشکان به آن میپردازند؛ دو دیگر ،هشدار
و تذکری است به فقر وجودی انسان ،بویژه از آنروی که خود را " ارباب و مالک هستی" میپندارد .اما چنان که میبینیم قدرتمندترینها
در برابر این "ناچیز" به زانو در آمدهاند .در اینجا با روی دوم این پدیده ،که روی حقیقی( متافیزیکی) آنست ،کاری نداریم .شیوه درمان
و مقابله با آن نیز کار ما نیست ،که درمان در توان درمانگران است و مدیریت آن نیز با نهادهای دولتی دستاندرکار .تنها تبعات آن
مورد نظر ماست .از آن میان نیز صرفا آنچه با آموزش ،یعنی مجازی شدن آن نسبتی دارد .چه آنکه ما اکنون دچار این یکی هستیم و
باید برای آن چارهای بیندیشیم.
کرونا پدیدهای مدرن است و چون هر پدیده مدرن جهانی ،نژاد و ملیت نمیشناسد ،بلکه در نسبت با آن ،همه برابرند :رومی
و زنگی ،آسیائی و فرنگی .شگفت اینکه 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 نمیگذاشت.
درواقع ،پدیده مدرنیته به همان میزان نسبت به فرهنگ پیشین غرب بیگانه است که با فرهنگهای پیشامدرن دیگر 1و از آن میان با
فرهنگ ایرانی -اسالمی .با اینهمه ،نه غربی از آن گریز دارد و نه شرقی .در نسبت با آن ،ما در کنار هم ایستادهایم ،نه در مقابل هم.
 .1کلیســای نتــردام ( )Notre Dameکــه بــه تازگــی در آتــش ســوخت ،بســی بیــش از بــرج ایفــل ،کــه اثــری مــدرن اســت ،نمــودار ژنــی و نبــوغ قــوم فرانسویســت.
مشــابه بــرج ایفــل را همــه جــا میتــوان 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 کــه ســاختمان جهــان نمــا بــا نقــش جهــان!

کرونا پدیدهای مدرن است و
چون هر پدیده مدرن جهانی،
نژاد و ملیت نمیشناسد ،بلکه
در نسبت با آن ،همه برابرند:
رومی و زنگی ،آسیائی و
فرنگی .شگفت اینکه 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
نمیگذاشت.

چه آنکه ما نیز کشتیشکستگان مدرنیتهایم .به نظر نویسنده ،در ارزیابی درست و بخردانه مدرنیته
و تبعات آن ،و در اینجا مسئله کرونا و چاره اندیشی برای مقابله با آن ،نباید این واقعیت را از نظر
دور داشت .میماند درایت و هوشیاری ملتها در رویاروی شدن با این پدیده چالشناگزیر .این
رویاروئی ،بخود ،سنجه ایست که به آن میتوان توان خود را سنجید :چه توان تدبیر و مهارکردن
پاندمی ،چه توان بدور داشتن آموزش ،تا بشود از گزند آن مفری یافت .پس چنین بپرسیم که:
 با مجازی شدن آموزش چگونه کنار آییم؟ میتوان از" ظرفیت های نوپدید کنش فرهنگی در فضاهای مجازی دانشگاهی و دانشجویی"سخن گفت؟
 " شکلگیری اجتماعهای علمی و فرهنگی دانشگاهی و دانشجویی در فضای مجازی" شدنیو ممکناست؟
بیگمان ،آموزش حضوری بدیل و جایگزینی برابر و همسنگ خود ندارد .شاید در آیندهای
نهچندان نزدیک بتوانیم از نو به آموزش و گفتگوی چهره به چهره باز گردیم .با اینهمه ،اکنون تنها
فضای در دسترس برای آموزش و گفتگو و تعامل فرهنگی ،فضای مجازیاست .پس ناگزیریم از
"این ضرورت فضیلتی بسازیم"  1و ببینیم در پس این پدیده ناخوشایند و ناخواسته چه دریچهای
میتوان به روی آموزش و گفتگو گشود .در واقع ،کرونا سبب گردید تا به این امکان ،یعنی فضای
مجازی ،بیشتر پی ببریم و به آن ،چون وسیلهای برای آموزش و گفتگو ،روی آوریم و آنرا بکار گیریم.
برای این کار نیز همیاری آموزگاران ،دانشجویان ،دانشآموزان و دولتمردان ضرورت دارد.
کار مسئوالن گسترش این فضا و فراهم آوردن امکان بکارگیری بهینه آن است .برای همین ،نباید
مسئوالن هر زمان به رای و نظر دیگری بگرایند ،و بویژه در این پندار اصرار ورزند که با انجام
واکسیناسیون میتوان یکباره در کالسها را گشود .2وانگهی به رفت و آمد ،گردهم آمدن و اسکان و
جای دادن دانشجویان نیز باید اندیشید .در اینجا طرح ضربتی بکار نمیآید مگر آنکه ضربتی باشد
بر پیکر آموزش و جان مردم .3پس فعال ما میمانیم و فضای مجازی و باید چنان کنیم که این عدو
سبب خیر شود!
1. faire de nécessité vertu—to make virtue of necessity

 .2نه تنها واکسیناسیون مصونیت تام و تمام بدنبال ندارد ،در نسبت با آن هنوز اندر خم یک کوچه ایم.
 .3طــرح ضربتــی تنهــا در کار واکسیناســیون بــکار میآیــد .بنابریــن بایــد از شــتابزدگی دوری جســت و ،بعکس ،واکسیناســیون
را بجــد گرفت.
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از این منظر که بنگریم ،فضای مجازی میتواند بستری ،به نسبت زایا برای گفتگو و آموزش
فراهم آورد .فضای مجازی حتی میتواند بگونهای امکان دسترسی دانشجو و آموزگار به یکدیگر را
افزایش دهد :از طریق فضای مجازی میتوان ،بی نیاز از جابجا شدن ،به سراسر کشور و فراتر از
آن دسترسی یافت .کاسته شدن حرکت بهدنبال غیرحضوری شدن ،گونه دیگری از تحرک بهدنبال
آورد .بهاین ترتیب دانشجویان و عالقمندان بیشتری میتوانند ،برای مثال ،در جلسههای متنخوانی
شرکت کنند .افزون براین ،میتوان چندان به ساعات رسمی تدریس وابسته نبود و اگر نیاز باشد ،در
فرصتهای دیگری کالس درس را برگزار کرد.
شاید مشکل اساسی این باشد که در آموزش مجازی نیروی بینائی چندان بکار نمیآید .دیگر
حرکات و سکنات و واکنشهائی که در آموزش حضوری و رویدرروی به یاری گفتار میآیند،
و به بیان مطلب پویائی و روشنائی بیشتری میبخشند ،با غیرحضوری شدن آموزش یکباره بهکنار
میروند .بدینسان از آنجا که تنها توان گویایی ،در کار و فعال خواهد بود ،باید گفتار به گونهای نظم
و سامان یابد که ،تا بشود ،کمبود دیدار جبران شود .این خود ،پویایی و شوق بیشتری از آموزگار
میطلبد .وی باید بکوشد نیروی سخن را چنان بکار گیرد که بتواند به شنوندگان ،که در آن سوی این
پرده بگوش میباشند ،نزدیک شود .این نیز ناممکن نیست .در واقع ما در وضعیتی همانند گویندگان
رادیو و یا بازیگرانی قرار گرفتهایم که در فضای مجازی نقش میآفرینند .برخالف تآتر ،که در آن
بازیگری حضوری صورت میپذیرد و ارتباط بیواسطه انجام میشود .بنابرین ،ما پیش از این نیز
ارتباط غیر حضوری را  ،هرچند نه به این گستردگی ،تجربه کرده ایم.
فضای مجازی میتواند
این همه سبب میشود به اهمیت سخن بیشتر پی ببریم :آموزش حضوری نیز بیگفتار شدنی
بستری ،به نسبت زایا برای
گفتگو و آموزش فراهم آورد.
نیست .بیگمان حضور بخود میتواند آموزنده و رهائی بخش باشد .گفته میشود که "...بوداها نه
فضای مجازی حتی میتواند
فقط توسط تعلیماتشان ،بلکه توسط زیباییشان نیز رستگار میکنند" .این واقعیت بهکنار ،پویایی
بگونهای امکان دسترسی
گفتار را نمیتوان نادیده گرفت .1انکار نیز نمیتوان کرد که کرونا و تبعات آن در عرصه آموزش بر
دانشجو و آموزگار ب ه یکدیگر
پویا ئی آن افزوده است .پس ،باز بگوئیم ،از گریزناپذیر ،فضلیتی باید ساخت و  ،دستکم ،از اعتبار
را افزایش دهد :از طریق
سخن نکاست .بعکس آنرا تا بتوان ،چنانکه باید و شاید بکار گرفت و این شدنی است.
فضای مجازی میتوان ،بی
تجربههای شخصی ،طی سال گذشته ،نشان میدهد که تعامل از رهگذر کالم میان آموزگار نیاز از جابجا شدن ،به سراسر
کشور و فراتر از آن دسترسی
و دانشجویان ،بویزه در مقاطع ارشد و دکترا ،ناممکن نیست .بیگمان ،همکاری و مشارکت
یافت .کاسته شدن حرکت به
دانشجویان نیز در کارآئی و موفقیت آموزش مؤثرند .بعالوه ،میتوان گهگاه جلسههای گفتگو و
دنبال غیرحضوری شدن ،گون ه
پرسش و پاسخ حضوری ،هر بار با گروهی از دانشجویان برگزار کرد .با این کار میتوان ،از خالء دیگری از تحرک بهدنبال آورد.
ناشی از غیرحضوری شدن آموزش کمی کاست.
بهاین ترتیب دانشجویان و
در نتیجه ،ناگزیر از آنیم که فضای مجازی را ،تا رام شدن کرونا و آرام شدن نسبی وضعیت عالقمندان بیشتری میتوانند،
برای مثال ،در جلسههای
کنونی ،بکار و در اختیار خود بگیریم .اکنون ،آموزش و "کنشگری فرهنگی" ،چه دانشگاهی ،چه
متنخوانی شرکت کنند.
دانشجوئی ،اساسأ از این طریق میسر میشود .برگزاری گردهماییهای "فرهنگی دانشگاهی و
دانشجوئی" نیز در فضای مجازی ممکن به نظر میرسد .نویسنده تاکنون در دو همایش ،در فضای
مجازی شرکت کرده است .اگر این "بدی" را مطلق نینگاریم ،2نمیتوان نادیده انگاشت که فضای
مجازی ،بهگونهای ،موجب آسانشدن شرکت در همایشها و نیز همکاری با گروههای آموزشی
دیگر شده است .هرچند فضای دانشگاه ،بواسطه غیر حضوری شدن آموزش ،جنب و جوش
همیشگی خود را ندارد ،اما میتوان از پویایی دیگری در زمینه آموزش یاد کرد .به دیگر سخن ،باید
 .1حضور ،بعکس ،ایستا ست .
 .2اگر بگوئیم کرونا  ،بلحاظ چیستی و پیام آن ،پدیده ای مثبت است ،سخنی به گزاف نگفته ایم.
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غیرحضوری شدن امکان
همانندی ،هر چند مجازی را
فراهم آورده است :اکنون،
کمابیش هر کجا میتوان گرد
هم آمد ،در سفر یا حضر .با
این همه از "حضور فیزیکی"
دانشگاه نباید غفلت ورزید.
بلکه چارهای باید اندیشید
تا بالکل از تکاپو نیفتد .اگر
کرونا ما را به این چالش فرا
نمیخواند ،دنیای مدرن
به اقتضای طبیعت خود
غیرحضوری شدن را چون
ضرورتی گریزناپذیر به ما
تحمیل میکرد.

به این دل خوش داشت و گفت که اکنون ،هر کجا کالس مجازی برپاست ،در منزل یا مکانهای
دیگر ،دانشگاه کوچکی شکل میگیرد .دانشگاهی دیگر که دیگر « یکجانشین» نیست :در قرون
وسطی Universitas،به جایی گفته میشد که استادی و شاگردانی گرد هم میآمدند.1
از تفاوتها که بگذریم ،غیرحضوری شدن امکان همانندی ،هر چند مجازی را فراهم آورده
است :اکنون ،کمابیش هر کجا میتوان گرد هم آمد ،در سفر یا حضر .با این همه از "حضور
فیزیکی" دانشگاه نباید غفلت ورزید .بلکه چارهای باید اندیشید تا بالکل از تکاپو نیفتد .اگر کرونا
ما را به این چالش فرا نمیخواند ،دنیای مدرن به اقتضای طبیعت خود غیرحضوری شدن را چون
ضرورتی گریزناپذیر به ما تحمیل میکرد .به هر حال ،اگر بپذیریم که کرونا سالها با ما خواهد
بود ،هر اقدامی در نسبت با آن باید بهمان میزان جدی و سنجیده باشد ،که پاندمی دیرپا و خطرناک
است.

 .1ظاهرا این رسم برگرفته و ملهم از شیوه آموزش مرسوم در حوزه های علمیه قدیم خودمان بوده است.
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جهش پارادایمی آموزش از معمول به معکوس
فریبرز بیات ▪

دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران و سردبیر فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی ▪
▪ fzbayat@gmail.com

توسـعه روزافـزون و شـتابناک فناوریهـای نویـن ارتباطـی و اطالعاتـی در کنـار عواملـی چـون تبدیـل جامعـه صنعتـی بـه جامعـه
اطالعاتـی ،تغییـر در نیازهـای نسـل جدیـد جامعـه و اهمیـت نقـش منابـع انسـانی ،تغییـر پارادایمهـا و گسـترش نسـلهای جدیـد
ن میان «رسـانهای شـدن» یکـی از مهمتریـن فرایندهای
فناوریهـای نوظهـور ،تأثیـر شـگرفی بـر آمـوزش و پژوهش داشـتهاند .در ای 
شـکلدهی بـه زندگـی اجتماعـی امـروز اسـت .در جهان رسـانهای شـده ،رسـانه فقـط ابـزار فناوری نیسـت؛ بلکـه فرهنـگ ،زبان و
محیطـی اسـت کـه در آن زندگـی میکنیـم .در جهـان رسـانهای شـده؛ کار و تجـارت ،تفریـح و فراغـت ،آمـوزش و پژوهـش و حتی
دوسـتی ،عشـق و تشـکیل خانـواده در بسـتر رسـانهها شـکل میگیـرد و جریـان پیـدا میکنـد.
در چنیـن دنیایـی بیـش از هـر زمـان دیگری «آموزش رسـانهای» شـده و از حصار تنگ و محدود دانشـگاه و مدرسـه ،و کالس و
کتـاب فراتـر رفتـه اسـت .از چنیـن منظـری ،اهمیـت نقـش و جایگاه رسـانههای نویـن در آموزش صدچندان شـده اسـت .ایـن امر،
نظامهـای آموزشـی و پژوهشـی را بـه تغییـر و اصالح سیسـتم آموزشـی گذشـته وا مـیدارد و ناگریز از تلاش برای اتخاذ سیاسـتها
و اسـتراتژیهایی همسـو بـا تحـوالت فناورانـه و بهرهگیـری از فناوریهـا ،روشهـا و پلتفرمهـای نویـن در امـر آمـوزش و یادگیـری
میکنـد .در چنیـن شـرایطی نظامهـای آموزشـی بـرخالف گذشـته از اتـکا تـام و تمام بـه کتـاب ،کالس درس و حتی اسـتاد و معلم
بهعنـوان مهمتریـن اضلاع ،منابـع و محیـط آموزشـی عبـور کـرده و بـر مجموعـهای از رسـانههای مختلـف بهعنـوان بسـته یادگیری
تأکیـد میکنند.

ش که در الگوی کالسـیک بر سـهگانه اسـتاد و معلم ،دانشآموز
در فضای دیجیتال ،سـبک آموز 
و دانشـجو و کتـاب اسـتوار بـوده اسـت در هـم میشـکند و همـه عناصـر معطـوف بـه یادگیـری از
جملـه تولیـد و مصـرف محتـوا در فضایـی از تعامـل و تبـادل و بـه اشـتراکگذاری دانـش و تجربـه
شـکل میگیـرد و گسـترش مییابـد .در ایـن چارچوب آمـوزش دیجیتال کـه ترکیبی از آمـوز برخط،
یادگیـری الکترونیکـی و یادگیـری ترکیبـی اسـت ،علاوه بر تحـول در محیـط و روش آموزش ،سـایر
پارامترهـا را نیـز دگرگـون میکنـد .تصـور بسـیط و اولیـه این بـود که آمـوزش آنالین فقط تغییر بسـتر
آمـوزش از فضـای فیزیکـی به فضای مجازی اسـت .این درحالی اسـت که آموزش آنالیـن ،اهداف،
محتـوا ،روشهـای تدریـس و ارزیابی ،نوع ارتباط اسـتاد و معلم با دانشـجو و دانشآمـوز و بالعکس،
مدیریـت و برنامهریـزی و نـوع و جهـت سـرمایهگذاری آموزشـی را بـ ه نحـو بنیـادی تغییـر میدهد،
بنابرایـن مـا با گونـهای انتقـال و دگرگونی اساسـی در آموزش مواجه هسـتیم.

«رسانهای شدن» یکی
از مهمترین فرایندهای
شکلدهی به زندگی اجتماعی
امروز است .در جهان
رسانهای شده ،رسانه فقط
ابزار فناوری نیست؛ بلکه
فرهنگ ،زبان و محیطی است
که در آن زندگی میکنیم .در
جهان رسانهای شده؛ کار
و تجارت ،تفریح و فراغت،
آموزش و پژوهش و حتی
دوستی ،عشق و تشکیل
خانواده در بستر رسانهها
شکل میگیرد و جریان پیدا
میکند .در چنین دنیایی بیش
از هر زمان دیگری «آموزش
رسانهای» شده و از حصار
تنگ و محدود دانشگاه و
مدرسه ،و کالس و کتاب فراتر
رفته است.
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 -1جهش پارادیمی آموزش
بـا توسـعه فناوریهـای نویـن و چرخـش تکنولوژیـک ،یـک جهـش پارادایمـی در آمـوزش اتفـاق
افتـاده اسـت .بـا ایـن وجـود برخـی از سیاسـتگذاران آموزشـی هنـوز جهـش بهطـرف آمـوزش
مجـازی را نمیپذیرنـد و آن را حاشـیهای و حداکثـر مکمـل و ثانـوی تلقـی میکنند .ایـن در حالی
اسـت کـه در شـرایط فعلـی محیـط مجـازی به محیـط اصلـی آمـوزش تبدیل شـده اسـت .مکان
آمـوزش چندمرکـزی و حتـی بیمرکـز گشـته و زمـان آموزش منعطف و سـیال شـده اسـت .در این
مسـیر اسـت کـه محیط یادگیری شـبکهای و فنـاوری و تکنیک مخلـوق آموزش ،اکنـون خود خالق
نوعـی نظـام آموزشـی شـده اسـت .از جملـه مسـائل قابـل توجه در ایـن مسـیر متحول میتـوان به
مـوارد زیر اشـاره کرد:
 فناوریهـای نوظهـور نظامهـای آموزشـی متمرکـز را میشـکند و از مدرسـه ،معلم و اسـتادمرکزیتزدایـی میکنـد؛
 فناوریهـای نویـن آموزشـی ،علـم و آ کادمـی را دموکراتیـک و پاسـخگو و در عینحـالبـرای همـه دسـترسپذیر و همگانـی و عادالنـه میکنـد و بـه نخبهگرایـی ،اشـرافیت و خاصگرایی
آموزشـی پایـان میدهـد؛
 در رونـد تحـول فنـاوری آموزشـی ،متنهـا بـه نفـع ابـر متنهـا ،اپهـا و اپلیکیشـنهایآموزشـی عقبنشـینی میکننـد؛
 همـکاری و تعامـل معلمان ،اسـتادان و پژوهشـگران در سـایه گسـترش فنـاوری اطالعات وارتباطـات ،بسـط مییابد؛
 در چنیـن پارادایمـی آمـوزش و پژوهـش جهانـی اسـت و بـه همیـن دلیـل همکاریهـایبینالمللـی را میطلبـد.
 -2تغییر مسائل آموزش
محیـط مجـازی آموزش در عین نقش گرهگشـا و کارکردهای مفید و مؤثر آن ،مسـائل و مشـکالتی
را نیـز بهدنبال دارد:
ـ محیـط مجـازی آمـوزش و رسـانهها ،تجربـه انسـانی را از واقعیـت دگرگـون میکنـد و از
برخـورد بـی واسـطه بـا آن بازمـی دارد و او را بـه برداشـتی ثانویـه از واقعیـت میرسـاند .چیـزی
کـه بودریـار ،آن را « جایگزیـن نمـودن واقعیـت بـا نشـانههایی از واقعیـت» مینامـد .بـه عبـارت
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روشـنتر ،مـا بـا نشـانهها یـا نمادهایـی از واقعیـت سـ روکار داریـم و بـه جـای آن ،نشـانهها و
سـمبلها را میبینیم«.واقعیـت مجـازی» یکـی از اصطالحاتـی اسـت کـه ضمـن بازتـاب چنیـن
وضعیتـی ،بـر واقعیتـی داللـت دارد کـه ممکـن اسـت چنـد الیـه یا بـه اشـکال مختلف باشـد .در
روزگار مـا فرهنـگ بهگونـهای فزاینده وانمودگر شـده اسـت .بـه بیاندیگـر ،فرهنگ امروزی شـامل
واقعیاتـی سـاختگی اسـت کـه از آنچـه کـه بـه آن اشـاره میکنـد ،واقعیترنـد؛
ـ مسـاله دیگـر شـکلگیری هویـت مضاعـف مجـازی دانشـجو ،اسـتاد و دانشـگاه اسـت.
هویـت مجـازی بـه ایـن معنـا کـه اسـتاد و دانشـجو و دانشـگاه در محیـط مجـازی توانایـی این را
یا»خـود آرمانی
دارنـد کـه از میـان تمامی ویژگیهای شـخصیتی خـود ،آنچـه را که دوسـت دارند
ِ
و مطلـوب» را بـه نمایـش بگذارنـد .در فضـای مجـازی انتخـاب اسـم و تصویـر پروفایـل ،حلقـه
دوسـتان و مهمتـر از همـه بازنمایـی از خـود ،بـدون هیچگونـه نظـارت اجتماعـی و بـه صـورت
آزادانـه و دلبخواهـی انجـام میشـود .ایـن شـکل از آزادی انتخـاب ،نتیجـ ه نوعی از همگسسـتگی
روابـط در فضـای مجـازی اسـت .از ایـنرو ،میتـوان اذعا داشـت که هویـت در فضـای مجازی،
هویتـی یکپارچـه و دربرگیرنـده تمـام ویژگیهـای فـرد نیسـت ،بلکـه هویتـی چندگانه اسـت؛
ـ رواج شـبهعلم یکـی دیگـر از مسـائل محیط مجازی آموزش اسـت .در فضای مجـازی بازار
اطالعـات علمـی رونـق دارد و بـه همیـن دلیـل جعـل علـم نیـز در قالـب شـبهعلم به میـدان آمده
اسـت .نهادهـای شـبهعلمی شـکل گرفتهانـد کـه بـا سـهلانگاری ،اطالعـات نادقیق بـه مخاطبان
خـود عرضـه میکنند؛
ـ محیـط آمـوزش آنالیـن امکان تشـکیل اجتمـاع یادگیـری را فراهـم نمیکند و با تبدیـل آن به
شـبه اجتمـاع ،امـکان تبـادل گـرم پیـام را از میـان میبـرد و آمـوزش ضمنـی و تعاملات عاطفی و
گـرم اسـیر تکنیک میشـود؛
ـ محیـط آمـوزش آنالیـن خطـر غـرق شـدن در انبـوه اطالعـات پراکنـده را بهدنبـال دارد کـه
نتیجـه آن سـردرگمی و عـدم درک و دریافـت معنـی از سـوی فراگیـران و مخاطبان اسـت ،به نحوی
کـه نمـی داننـد به چـه چیز بایـد توجه داشـته باشـند؛
محیـط مجـازی خطـر فرمالیـزم آموزشـی را تشـدید میکنـد و آمـوزش تبدیـل بـه نمایـش و
شـواف میشـود؛
ـ آمـوزش آنالیـن بـا تولیـد حجـم انبـوه اطالعـات پراکنده باعـث نوعـی اشـباع کاذب در بین
فراگیـران میشـود؛
ـ یکـی از مهمتریـن موانـع پیش روی اسـتادان و معلمـان در تغییـر روش آموزش متـداول به روش
وارونـه ،معکـوس کـردن نـگاه خـود به آموزش اسـت .زیرا در شـیوه سـنتی اسـتاد و دانشـجو به سـبک
آموزشـی سـنتی خـو گرفتهاند و آن را مناسـب میداننـد .البته در تمام جوامع ،نسـبت بـه تغییر مقاومت
وجـود دارد و وارونـه کـردن کالس نیـز از این امر مسـتثنا نیسـت .قبل از هـر چیز ،اسـتادان باید طراحی
آموزشـی خـود را وارونـه کـرده و جای تدریس مسـتقیم و انجـام فعالیت را جابـه جا کنند؛
ـ غفلـت از تغییر گفتمان آموزشـی در دنیـای جدید .عواملی مانند شـتابزدگی و بیتجربگی
اسـتادان و مربیـان ،فقـدان مهارتهـای الزم ،فقـدان منابـع آموزشـی تعاملـی و منطبق بـا نیازها و
وضعیـت جدیـد ،موجـب شـده اسـت که جریـان آمـوزش در جامعـه ما و جوامع مشـابه بـا نوعی
اختلال و ناكارآمـدی مضاعف دسـت و پنجه نـرم كند.

با توسعه فناوریهای نوین
و چرخش تکنولوژیک ،یک
جهش پارادایمی در آموزش
اتفاق افتاده است .با این
وجود برخی از سیاستگذاران
آموزشی هنوز جهش بهطرف
آموزش مجازی را نمیپذیرند
و آن را حاشیهای و حداکثر
مکمل و ثانوی تلقی میکنند.
این در حالی است که در
شرایط فعلی محیط مجازی به
محیط اصلی آموزش تبدیل
شده است .مکان آموزش
چندمرکزی و حتی بیمرکز
گشته و زمان آموزش منعطف
و سیال شده است.
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در شرایط جدید ،جهت
سرمایهگذاری مراکز و
نهادهای آموزشی باید از
ساخت فضای فیزیکی به
سمت تدارک زیر ساختهای
دیجیتال تغییر یابد و متحول
شود .توسعه ،ارتقا و
روزآمدسازی سواد رسانهای
و دانش دیجیتال معلمان،
استادان ،مدرسان ،مدیران
و برنامهریزان و کارشناسان
آموزشی ،باید بهعنوان یک
برنامه مستمر و پیوسته هر
سال در دستور کار جدی مراکز
آموزشی قرار گیرد.
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 -3توسعه زیرساختهای آموزش
از نظـر توسـعه زیرسـاختها فضـای مجـازی و فناوریهـای نویـن اتخـاذ سیاسـتهای زیـر را
ناگزیـر کرده اسـت:
ـ گسـترش نسـل دوم شـبکه جهانـی اینترنـت بایـد بطـور جـدی در دسـتورکار نظـام هـای
اجتماعـی قـرار گیـرد؛
ـ افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت ضرورتی غیر قابل انکار و اجتنابناپذیر است؛
ـ فناوری هوش مصنوعی ،به تحول اساسی در توسعه دانش میانجامد؛
ـ بکارگیری فناوری بالکچین در آموزش و یادگیری در دستور کار جدی نظام های آموزشی است؛
ـ گسـترش رایانـش ابـری و دسترسـی بـه کالن دادههـا راهبـرد اصلـی نظامهـای ارتباطـی و
آموزشـی اسـت؛
ـ انباشـت و اشـتراک دادههـای کالن در بانکهـای اطالعاتـی مجـازی سـهولت و سـرعت
گـردش اطالعـات را غیـر قابـل تصـور کـرده اسـت؛
ـ در شـرایط جدیـد ،جهـت سـرمایهگذاری مراکز و نهادهای آموزشـی باید از سـاخت فضای
فیزیکـی بـه سـمت تدارک زیـر سـاختهای دیجیتال تغییـر یابد و متحول شـود؛
ـ توسـعه ،ارتقا و روزآمدسـازی سـواد رسـانهای و دانش دیجیتال معلمان ،اسـتادان ،مدرسان،
مدیـران و برنامهریـزان و کارشناسـان آموزشـی ،بایـد بهعنوان یک برنامه مسـتمر و پیوسـته هر سـال
در دسـتور کار جدی مراکز آموزشـی قـرار گیرد.
 -4تحول سازمان و مدیریت آموزش
تحـول دیجیتـال ،سـازمان و مدیریـت آموزشـی را بیـش از پیـش دسـتخوش دگرگونـی و تحـول
کـرده اسـت و نوعـی متفـاوت از سـازمان و مدیریـت را طلـب میکنـد کـه برخـی از مقتضیـات و
ضرورتهـای آن بدیـن قـرار اسـت :
 مدیریـت آموزشـی بایـد محیـط مجازی و شـبکهای را محیـط اصلی آموزش تلقـی کند و براین اسـاس برنامهریـزی نماید؛
 بـا توجـه بـه تحـوالت پـر شـتاب فناوریهـای نویـن ،برنامـه بازآمـوزی مسـتمر معلمـان ومدرسـان بایـد در دسـتور کار جـدی مراکز آموزشـی قرار گیـرد .سـواد دیجیتال معلمان و مدرسـان
پیوسـته بایـد تقویـت شـده و ارتقا پیـدا کند؛
 مدیریـت آموزشـی مـدارس مراکـز آموزشـی بایـد امکانـات و مقتضیـات محیـط یادگیـریترکیبـی و بـاز را فراهـم کننـد؛
 بازخـورد نقادانـه ،اصـل اساسـی آمـوزش آنالیـن و مجـازی اسـت .مدیریت آموزشـی بایدفضـا و شـرایط و امـکان اخـذ و دریافـت بازخورد نسـبت بـه برنامههـا را فراهـم کند؛
 آمـوزش آنالیـن نیازمنـد کارگروهی اسـت .مدیریت آموزشـی باید نسـبت به اسـتراتژیها وشـیوههای تشـکیل گروه و تیمها شـناخت الزم را داشـته باشـد؛
 روشهـای ارزیابـی آمـوزش آنالیـن ،به شـکلی تکوینـی و مبتنی بر کسـب بازخـورد بهجایارزیابی پایانی اسـت؛
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 کامال شـفاف ،مسـائل و مشـکالت آموزشـی را به اشـتراک
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بگـذارد تـا در یک فرایند جمعی بررسـی و راهکارها مشـخص شـود؛
 مشـارکت بخـش خصوصـی و جامعـه مدنی در آمـوزش و پژوهـش ،راهبرد اصلـی آموزشدر شـرایط جدید اسـت.
 -5تحول برنامهریزی آموزشی
بـه تبـع تحـول محیـط مجـازی آمـوزش ،برنامههـای آموزشـی نیـز بهشـدت از فضـای دیجیتـال
متاثـر شـده اسـت .برخـی از برجسـتهترین مـوارد آن بـه قـرار زیر اسـت:
 «خالقیـت و نـوآوری» ایـده مرکـزی آمـوزش و یادگیـری در جامعـه امـروز و آینـده اسـت.در ایـن میـان« ،حـل مسـئله» کـه بهعنـوان الگـو و روش آموزش مـورد تأکید اسـت ،سـطح عالی
یادگیـری نامیـده میشـود كـه بـا خالقیـت پیونـدی تنگاتنـگ دارد؛
 در جامعـه دانشبنیـان و فضـای دیجیتـال ،خالقیـت با «تفکـر رایانشـی» 1معنا پیدا کرده اسـتکـه رویکـردی نـو برای حل مسـائل پیچیده جهان امـروز بـه روش الگوریتمی به حسـاب میآید .تفکر
رایانشـی و نـوآوری از پیشنیازهـای زندگی جدید و بازار کسـب و کار محسـوب میشـود؛
 مسـئلهمحوری ،مهارتانـدوزی و كسـب تجربـه بـرای حـل مسـائل زندگـی ،مضمـون ومحتـوای اصلـی دروس آموزشـی را تشـكیل میدهـد؛
 در رویکـرد دیجیتـال ،تأکیـد برنامه آموزشـی بـر افزایش مهـارت و خالقیت و خـود تنظیمیفراگیران اسـت؛
 در فضـای مجـازی ،طراحـی فرایندهـای آموزشـی و یادگیـری بایـد متناسـب بـا محیـطیادگیـری در فضـای رایانـش ابـری صـورت گیـرد؛
 گسـترش دورههـای آمـوزش برخـط ،اسـتراتژی و برنامـه اساسـی نظامهـای آموزشـی نویـناسـت و برنامههـای آمـوزش از راه دور در دسـتور کار جـدی مراکـز آموزشـی قـرار گرفتـه اسـت؛
 توسـعه رویکردهـای تلفیقـی و ترکیبی و بین رشـتهای و میانرشـتهای ،بطور جدی در دسـتورکار نظامهای آموزشـی قرار گرفته اسـت؛
 حرکـت در جهـت برنامههـای آموزشـی بـاز و منعطف ،به خط مشـی اصلی و اساسـی نظامهای آموزشـی تبدیل شـده است؛
 حرکـت در جهـت یکپارچگـی برنامههـای آموزشـی یکـی از رویکردهـای اصلـی نظامهایآموزشـی نوین اسـت؛
 طراحـی و تدویـن دورههای یادگیری شخصیشـده متناسـب با شـرایط ،وضعیـت و موقعیتهـر فـرد حقیقـی و حقوقـی ،بهطـور جـدی در دسـتور کار نظامهـای آموزشـی نویـن قـرار گرفتـه
است؛
 گـذر از منابـع متنمحـور بـه سـمت الگوهـا ،ایدههـا و ارتباطات نوین توسـعه دهنـده دانشدر حال شـتاب گرفتن اسـت؛
 برنامههـای آمـوزش مجـازی بایـد بـا اسـتراتژیهای مختلـف یادگیـری و بهویـژه بـرایدانشآموزانـی کـه بـر اسـاس درگیـری در پروژههـای عملـی یاد میگیرند ،متناسـب سـازی شـود.

«خالقیت و نوآوری» ایده
مرکزی آموزش و یادگیری در
جامعه امروز و آینده است .در
این میان« ،حل مسئله» که
بهعنوان الگو و روش آموزش
مورد تأکید است ،سطح عالی
یادگیری نامیده میشود كه
با خالقیت پیوندی تنگاتنگ
دارد؛ در جامعه دانشبنیان
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
میآید .تفکر رایانشی و نوآوری
از پیشنیازهای زندگی جدید
و بازار کسب و کار محسوب
میشود.

 -6تغییر محتوی ،منابع و ابزارهای آموزشی
محتـوی و منابـع و ابزارهـای آموزشـی نیـز در محیـط دیجیتـال کاملا دگرگـون و متحـول شـده و
میشـوند .برخـی از مهمتریـن تغییـرات در ایـن زمینـه را میتـوان چنیـن فهرسـت کـرد:
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فضای دیجیتال ،جوامع را
با پدیدهای به نام علم باز
روبرو کرده است .علم باز یا
گشودگی علم ،به سه شکل
بروز و ظهور مییابد :اول،
دادههای باز که نهادهای علمی
به عنوان منبعی برای تولید
علم ،تعریف و ترویج میکنند
و باعث تقویت سرمایههای
اجتماعی شده است؛ دوم،
انتشار باز اطالعات و دادهها
که طی ان اسناد ،مدارک و
کتب در اختیار همه مردم قرار
میگیرد؛ سوم ،منابع آموزشی
باز که در واقع آموزش را
فراگیر میکنند و باعث
میشوند افراد بیشتری تحت
آموزش قرار گیرند.

 یکـی از مهمتریـن دسـتاوردها در ایـن دوران بحـث حـوزه آموزش مجازی اسـت کـه باعثپرتابنظامهـای آموزشـی چنـد گام بـه جلو شـده اسـت؛
 «آمـوزش دیجیتـال» 3کـه ترکیبـی از «آمـوزش برخـط»« ،4یادگیـری الکترونیکـی» 5و«یادگیـری ترکیبـی» محسـوب میشـود ،بهعنـوان یک راهحـل ،عالوهبـر تحـول در روش آموزش،
نیازمنـد نـوآوری در سـاختار و محتـوای ارائه دانـش و بهطور مشـخص ،تولید منابع آموزشـی مورد
نیـاز در فضـای جدید اسـت؛
 فضـای دیجیتـال ،جوامـع را بـا پدیـدهای بـه نـام علـم بـاز روبـرو کـرده اسـت .علـم بـاز یاگشـودگی علـم ،بـه سـه شـکل بـروز و ظهـور مییابـد :اول ،دادههـای بـاز کـه نهادهـای علمی به
عنـوان منبعـی بـرای تولید علم ،تعریـف و ترویـج میکنند و باعـث تقویت سـرمایههای اجتماعی
شـده اسـت؛ دوم ،انتشـار باز اطالعـات و دادهها که طی ان اسـناد ،مـدارک و کتـب در اختیار همه
مـردم قـرار میگیـرد؛ سـوم ،منابـع آموزشـی بـاز کـه در واقـع آمـوزش را فراگیـر میکننـد و باعـث
میشـوند افـراد بیشـتری تحت آمـوزش قـرار گیرند؛
 نظامهـای آ کادمیـک و دانشـگاهها پیـش از ایـن تأکیـد داشـتند کـه بایـد فاصلـه میـانآموزشهـای رسـمی و غیـر رسـمی حفـظ شـود .امـا حـاال دانشـگاهها و مراکـز علمی با شـرایطی
مواجـه هسـتند کـه بایـد کالسهـای آنالیـن و از راه دور برگـزار کننـد؛
 در فضای آموزش دیجیتال ،متنها به نفع ابر متنها ،اپها و اپلیکیشنها باید تغییرکند؛ محتـوای آموزشـی بیشـتر فیگـورال ،تصویـری ،اینفوگرافـی ،فلـش ،پادکسـت ،فیلـم وچندرسـانه اسـت؛
 کاربسـت رهیافـت توسـعه منابـع انسـانی مجـازی(Virtual human resource )development/VHRDدر آمـوزش و یادگیـری بطـور جدی در دسـتور کار نظامهای آموزشـی
قـرار گرفتـه اسـت؛
 اسـتفاده از ویدیـوی تعاملی ،بهعنوان یکـی از ابزارهای نوین برای ارائـه آموزش الکترونیکیاثربخش در حال توسـعه است؛
 استفاده از ظرفیتهای واقعیت افزوده درآموزش هر روز شتاب بیشتری میگیرد؛ ایجـاد منابـع آموزشـی دسـترسپذیر و قابـل بازیابـی در شـکلهای دیجیتال در دسـتور کاربیشـتر نظامهـای نوین آموزشـی قـرار گرفته اسـت؛
 تولیـد و تدویـن منابـع منعطـف و بـاز آموزشـی ،بـا هدف پاسـخ بـه نیازهای آموزشـی ،هرروز توسـعه بیشـتری پیـدا میکند؛
 بکارگیـری رباتهـا بهعنـوان دسـتیاران آموزشـی معلمـان و اسـتادان ،بـرای کیفیت بخشـیبـه فراینـد یاددهـی– یادگیـری از جملـه دیگـر برنامههای در دسـتور کار نظامهای آموزشـی اسـت؛
 تولیـد محتـوا بـرای برگزاری دورههای آموزشـی اینترنتـی همگانی در اکثر نظامهای آموزشـینوین در حال توسـعه اسـت؛
 اسـتفاده از ابزار نظرسـنجی الکترونیکی برای کسـب بازخورد نسـبت به برنامههای آموزشـیبـه امری معمول در نظامهای نوین آموزشـی تبدیل شـده اسـت.
-7دگرگونی محیط آموزش
تغییـر محیـط و فضـای آموزشـی ،آشـکارترین و همگانیتریـن تأثیـر بسـتر و فضـای دیجیتـال بـر
آمـوزش اسـت .برخـی از مهمتریـن تحـوالت محیـط آموزشـی بـه قـرار زیر اسـت:
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 رویكـرد جدیـد آمـوزش ،زمـان و مـكان را در مینـوردد و آمـوزش را از فضـای محـدود وسـفت و سـخت دانشـگاه ،مدرسـه و كالس رهـا میسـازد و آمـوزش ،صورتـی نـرم ،منعطـف و
منطبـق بـا نیازهـایدانشـجویان بـه خـود میگیـرد؛
 رویكـرد جدیـد ،بـا پایان دادن به جدایـی خانه و مراکز آموزشـی ،دانشـگاهی در دل خانه بنامینهـد و بـه آمـوزش جدا از زندگی و مسـائل و مشـكالت آن خاتمـه میدهد؛
 فناوریهـای نویـن باعـث تحول در مـکان ،فضا ،اهـداف ،روشها و کارکردهای دانشـگاه ومراکز آموزشـی شـده اسـت .این موضـوع زمینه تسـهیل گذر از پارادایم دانشـگاه و آمـوزش معمول
بـه آموزش معکوس و فراسـوی دیوارهـای فیزیکی را فراهم آورده اسـت؛
 آمـوزش معکـوس یعنـی آموزشـی کـه بهصـورت مسـتقیم و از طریـق ویدئـو یـا سـایر مـوادآموزشـی ارائه میشـود .دانشـجوی یـک کالس معکـوس باید قبـل از حضـور در کالس ،ویدئوها
را ببیننـد و در کالس درس بـه همراه اسـتاد به رفع اشـکال بپردازند .در این حالت دانشـجو و اسـتاد
میتواننـد در زمـان کالس درس بـه فعالیتهـای گروهـی و بحـث و تعامـل بپردازند؛
کالس معکـوس میتوانـد بـه صـورت طیفـی از صفر تا صـد در نظـر گرفته شـود .در بهترینحالـت آن ،درس بـه صـورت یـک ویـدوی تعاملـی در خانـه بـه دانشـجو ارائـهشـود و اقداماتـی
همچـون حـل تمرین و مسـئله ،نقد و مباحثـه در کالس درس صـورت گیـرد .در پایینترین حالت
ایـن طیـف هـم ،آمـوزش معکـوس میتوانـد مجموعـهای از بسـته آموزشـی از پیش طراحی شـده
توسـط اسـتاد باشـد کـه در اختیـار دانشـجو قرار گیـرد و آمـوزش محتـوا در خانه اتفـاق بیفتد؛
 در ایـن شـیوه آموزشـی نقش دانشـجو از حالـت منفعـل و پذیرنده بـه دانشپژوه فعـال تغییرپیـدا میکنـد و فرصـت یادگیـری بـا اسـتفاده از ابزار آموزشـی بیشـتر میشـود .هدف از این شـیوه
آموزشـی طراحـی شـکلی از تدریـس اسـت کـه دانشـجویان از طریـق آن بتواننـد بـه آزمایـش و
جسـتجوگری بپردازنـد و بـا دسـت پـر در کالس درس حاضر شـوند؛
 کالس معکـوس بـه دانشـجویان اجـازه میدهـد بر برخـی از عناصـر از جمله زمـان ،مکان،مسـیر یادگیـری و همینطـور سـرعت یادگیـری کنتـرل داشـته باشـند ،زیـرا از طریـق اینترنـت
میتواننـد ،هـر جا کـه بخواهند ،محتـوای آموزشـی را دریافت و مسـیر یادگیری را با سـرعت مورد
نظرشـان طـی کنند؛
در سـبک آموزشـی معکـوس ،دانشـجویان بهطـور عمیقتـری مفاهیـم را یـاد میگیرنـد .درنتیجـه ایـن نوع آموزش ،مسـئولیتپذیری دانشـجویان و تعامل آموزشـی بیشـتر میشـود و مفاهیم
درسـی بهتر انتقـال پیـدا میکند.

آموزش معکوس یعنی
آموزشی که بهصورت مستقیم
و از طریق ویدئو یا سایر
مواد آموزشی ارائه میشود.
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
میتوانند در زمان کالس
درس به فعالیتهای گروهی و
بحث و تعامل بپردازند.

 -8تحول مناسبات و روابط اضالع آموزش
تحـول فرهنگـی -رفتـاری فضای آمـوزش دیجیتال بر مناسـبات و تعامالت اسـتادان و دانشـجویان
و منطـق کنـش اجتماعـی و الگوی رفتـار تعاملی آنـان تأثیرات قابل توجهی داشـته اسـت:
 فضـای دیجیتـال ،الگـوی کالسـیک آمـوزش را کـه بـر سـهگانه اسـتاد ،دانشـجو و محتـوااسـتوار بـوده اسـت ،در هـم میشـکند و همـه عناصـر معطـوف بـه یادگیـری ،از جملـه تولیـد و
مصـرف محتـوا ،در فضایـی از تعامـل و تبادل و بـه اشـتراکگذاری دانش و تجربه شـکل میگیرند
و گسـترش مییابنـد.
 شـبکههای اجتماعـی مجـازی یكـی از پدیـده هـای نوظهـوری اسـت كـه امـكان تشـكیلاجتماعهـای مجـازی علمـی را فراهـم میكنـد ،بهطوریکـه از نیـروی پیـش رونـده در تغییـرات
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شبکههای اجتماعی مجازی
یكی از پدیده های نوظهوری
است كه امكان تشكیل
اجتماعهای مجازی علمی را
فراهم میكند ،بهطوریکه از
نیروی پیش رونده در تغییرات
اجتماعی و سیاسی جوامع
محسوب میشوند .شبکههای
مجازی علمی و اجتماعی،
ارتباط متقابل اشیاء ،افراد و
سیستمها یا سازمانهاست
که در چارچوبی مشخص و
برای رسیدن به هدفی مشترک
فعالیت میکنند.
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اجتماعـی و سیاسـی جوامـع محسـوب میشـوند .شـبکههای مجازی علمـی و اجتماعـی ،ارتباط
متقابـل اشـیاء ،افـراد و سیسـتمها یا سازمانهاسـت کـه در چارچوبی مشـخص و برای رسـیدن به
هدفـی مشـترک فعالیـت میکنند؛
 گفتمـان نویـن آموزشـی بـا رویكـرد تعاملـی و مشـاركتجویانه خـود ،تمركـز آموزشـی را بـهچالـش میكشـد و جریان یكسـویه و از بـاالی دانش و آمـوزش را برنمیتابد .گفتمـان نوین رویكردی
دموكراتیـك را در آمـوزش رقـم میزنـد كـه تجلـی آن در تکثـر منابـع  ،روشها و اسـتاد و معلم اسـت؛
 ایـن رویکـرد اسـتاد را نـه بهعنـوان دانـای كل ،بلكه بهعنـوان تسـهیلگر یادگیری شناسـاییمیكنـد .نقـش اسـتاد كمـك بـه زایـش دانش توسـط دانشـجو اسـت و در واقع نقشـی اساسـی در
تولیـد دانـش یادگیرنده بر عهـده دارد؛
 آمـوزش آنالیـن سـخنرانی یـک طرفـه اسـتاد و مـدرس نیسـت ،بلکـه ارتباطـی دوسـویه وتعاملـی اسـت ،زیـرا در برخـی زمینههـا دانشـجویان بیشـتر از اسـتاد و معلـم میداننـد؛
 کارگروهـی و بـاز خـورد بـرای سـاختن دانش بـا هم ،اسـاس آموزش آنالین اسـت .اسـتاد ومعلـم بـر خالف گذشـته رئیس و پادشـاه کالس نیسـت ،بلکه تسـهیلگر و همکار و همیـاری برای
یادگیری اسـت؛
 آموزشهـای آنالین(مجـازی و معکـوس)« ،امکان برقراری روابط انسـانی عمیقتر» اسـت.زیـرا زمـان آزاد شـده بهوسـیله آموزشهـای اولیـه (فایلهـای ویدیویـی) امـکان تعامـل و ارتبـاط
بیشـتری را بیـن اسـتاد و دانشـجو در کالس درس فراهـم میسـازد و از محوریـت بـاالی اسـتاد در
فضـای آمـوزش میکاهد؛
 در فضـای دیجیتـال مناسـبات اجتماعـی ،پرتـابنظامهای آموزشـی به جلو تغییـر کرده و بهقـدرت و اختیـارات دانشـگاهها ،اسـاتید و بهطـور کلی اعتبار آموزش افزوده شـده اسـت؛
 فضـای دیجیتـال امـکان تولیـد انبـوه اطالعـات را فراهـم کـرده اسـت .در فضای تولیـد انبوهاطالعـات ،هـر کـس از سـطوح عامه تـا متخصـص جامعه یـاد گرفته اسـت که چگونـه اطالعات
را تولیـد ،توزیـع و دریافـت کند .در این میان ،رسـانههای اجتماعی شـرایطی را بـرای انتقال تجربه
و اشـتراکگذاری و افزایـش گفتوگـو فراهـم کردهانـد؛
 شـکلگیری دیالـوگ میـان متخصصـان مختلـف یکـی از ظرفیتهـای ایجـاد شـده درفضـای دیجیتـال اسـت .در چنیـن شـرایطی ،متخصصان نه فقـط به اشـاعه و ترویج علـم ،بلکه به
گفتوگـو بـا متخصصـان دیگـر میپردازند .یکـی از انتقاداتی که همیشـه به آ کادمـی وارد بوده این
اسـت کـه متخصصـان به زبـان فنـی و پیچیده سـخن میگوینـد و کمتر بـا متخصصـان حوزههای
توگـو ،دیالـوگ میـان
توگـو میشـوند .امـا فضـای دیجیتـال بـا دامـن زدن بـه گف 
دیگـر وارد گف 
متخصصـان بـا هـم از یکسـو و متخصصان با مردم از سـوی دیگر ،این مسـاله و مشـکل را به میزان
قابـل توجهـی کمرنـگ کرده اسـت؛
 دانشـگاههای امـروز دیگـر بـا دانشـجویان سـال  1900سـر وکار ندارنـد کـه اطالعاتشـانمحـدود بـه دادههـای دانشـگاه و خانـه و گروه همسـاالن باشـد ،بلکه دانشـجویان امـروزی مجهز
بـه منبـع وسـیعی از علـوم و تجـارب کسـب شـده بـه وسـیله دیگـران هسـتند کـه از رسـانههای
عمومـی جدیـد بـه دسـت آوردهاند .بـه همین دلیل ،اسـتاد و مـدرس اکنون بایـد از وسـایل ارتباط
جمعـی دارای محتـوای چنـد رسـانهای و هـوش مصنوعـی اسـتفاده کنـد و بهطـور مداوم بـه دنبال
روزآمدسـازی دانـش و توسـعه مهارتهـا ی حرفـهای خـود باشـد؛
 -ﻧﻘﺶاسـتاد در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اسـتاد و ﻣﻌﻠﻢ ﺣﻀﻮری ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .او
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در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ -ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻫﺮزﻣﺎﻧﯽ و ﭼﻨﺪ ﺣﺴﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد
و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را در ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻌﺎل داﻧﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻫﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اسـتادان ﻣﺠﺎزی را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ و آموزشـی ،ﺑﺮ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺻﻮل روﯾﮑﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺤﻮر ﻧﻈﯿﺮ؛ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻣﺪار ﺑﻮدن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،اﺟﺘﻤﺎعﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻼش ﻓﮑﻮراﻧﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
 آمـوزش آنالیـن در فضایـی غیـر رسـمی و فـارغ از بروکراسـی اداری صـورت میگیـرد .اینمسـاله بـر شـکل روابط و تعامالت اسـتادان با دانشـجویان در فضایی عـاری از فرا دسـتی و برتری
بروکراتیـک ،جنبـه انسـانی و عاطفی گـرم و همدالنه میبخشـد؛
 اسـتفاده از فناوریهـا و اپلیکیشـنها بـرای ارتبـاط بـا یادگیرنـدگان ،بسـتر تعامـل مشـارکتدادن آنهـا در فراینـد یادگیـری بهتـر و بیشـتر را فراهـم میکنـد؛
 یادگیرنـدگان و یاددهنـدگان از طریـق فنـاوری هـوش مصنوعـی درفراینـد تصمیمگیـری وتعییـن مسـیرهای پیشـرفت آموزشـی مشـارکت پذیـری بیشـتری خواهند داشـت .
 -9پیامدها و نتایج مورد انتظار از آموزش مجازی
تحـول دیجیتـال و دگرگونـی محیـط و برنامههـا ،محتـوا ،منابـع ،ابزارها و رسـانههای 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 میرود ،داشـته باشـد .برخی از برجسـتهترین
آنهـا را میتـوان چنین برشـمرد:
 تقویت نیاز به یادگیری مستمر؛ تقویت فرهنگ یادگیری؛ تسهیل تنوع یادگیری متناسب با فراگیرنده؛ پایان دادن به شکاف بین آموزش و زندگی؛ کشف استعدادهای ناشناخته آموزشی؛ ایجاد شفافیت در ارتباطات ،اطالعات و پیامهای آموزشی؛ دسترسی به فرصتهای بیشتر آموزشی و از این رهگذر تسهیل عدالت آموزشی؛ توسعه تیمهای مجازی و تقویت همکاری گروهی؛ آشتی انسان با تکنولوژی و از بین رفتن ترس از فناوری؛ تقویت مدیریت دانش در سیستم؛ کاستن از شکاف بین آموزش و بازار کار و شغل؛ افزایش قدرت بازاندیشی – بازنگری -و بازسازی خود متناسب با شرایط پیش رو؛ -صرفه جویی در زمینه هزینههای آموزشی.

ما با نشانهها یا نمادهایی از
واقعیت س روکار داریم و به
جای آن ،نشانهها و سمبلها
را میبینیم«.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 بهگونهای
فزاینده وانمودگر شده است.
به بیاندیگر ،فرهنگ امروزی
شامل واقعیاتی ساختگی است
که از آنچه که به آن اشاره
میکند ،واقعیترند.

جمع بندی
تحـول و جهـش آموزشـی از چرخش فنـاوری در عصر جدید ریشـه میگیرد .در عصـر اطالعات،
فنـاوری نـه ابـزاری منفعـل و در خدمـت انسـان کـه خـود بازیگـر و فعـال میـدان شـده اسـت.
فناوریهـای نویـن بسـیار فراتـر از نقـش ابـزاری ،تبدیـل بـه یـک زبـان و فرهنـگ شـدهاند کـه
الگوهـای عـادات ،رفتـار و افـکار مـا را شـکل میدهند و بسـتری هسـتند کـه آمـوزش و پژوهش،
کار و تجـارت ،تفریـح و فراغت و حتی دوسـتی ،عشـق ،ازدواج و تشـکیل خانـواده در آنها جریان
پیـدا میکنـد .از چنیـن منظری گسـترش نسـلهای جدیـد فناوریهای نوظهـور ،تأثیر شـگرفی بر
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هویت مجازی به این معنا که
استاد و دانشجو و دانشگاه
در محیط مجازی توانایی این
را دارند که از میان تمامی
ویژگیهای شخصیتی خود،
آنچه را که دوست دارند
یا»خود آرمانی و مطلوب» را
ِ
به نمایش بگذارند .در فضای
مجازی انتخاب اسم و تصویر
پروفایل ،حلق ه دوستان و
مهمتر از همه بازنمایی از
خود ،بدون هیچگونه نظارت
اجتماعی و ب ه صورت آزادانه
و دلبخواهی انجام میشود.
این شکل از آزادی انتخاب،
نتیجه نوعی از همگسستگی
روابط در فضای مجازی
است.
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آمـوزش و پژوهـش دارد و بـه شـکل بنیـادی همه اجـزای نظامهای آموزشـی را دگرگـون میکند .از
اهـداف ،برنامههـا ،محتـوا و منابـع ،مسـائل تـا روشهای آمـوزش و ارزیابـی ،مدیریت و سـازمان
و محیـط و فضـای آمـوزش و نوع مناسـبات و تعاملات فراگیـران و کارگزاران همه و همـه در چنین
سـپهری متحـول و دگرگـون میشـوند .بـه نوعی کـه میتوان ادعـا کـرد تکنولوژی که خـود مخلوق
آمـوزش بـوده اسـت در عصـر جدیـد خالـق آمـوزش شـده اسـت .فنـاوری کـه ابـزاری منفعل در
دسـتان کارگـزاران آمـوزش بـوده اسـت اکنـون بـه بازیگـر فعـال میـدان آمـوزش و پژوهـش تبدیل
شـده اسـت .بـا وجود ایـن ،نظامهای متمرکـز آموزشـی و برخی سیاسـتگذاران وکارگـزان آموزش
در مقابـل چنیـن تحولـی مقاومـت میکننـد و بـه فناوریهـای نویـن چنـدان روی خـوش نشـان
نمیدهنـد ،آمـوزش آنالیـن را حاشـیهای و حداکثـر بهعنـوان مکمـل و محیـط ثانـوی آمـوزش و
پژوهـش میپذیرنـد.
چنیـن مقاومتـی از یـک سـو ریشـه در تسـلط پارادایم عصـر صنعت بر نظـام آموزشـی دارد که
بـر آمـوزش متمرکـز و منابع و محتوای یکسـان بـرای تربیت نیـروی چرخهای صنعت و بروکراسـی
تأکیـد میکنـد .از سـوی دیگـر بـه سـرمایه گذاریهـای وسـیع ایـن نظامهـا در توسـعه فیزیکـی
مـدارس و مراکـز آموزشـی ،آمـوزش حضـوری متـن محـور ،عـدم تـدارک و تجهیـز زیـر سـاخت
هـای الزم بـرای ورود بـه عصـر دیجیتـال و فقدان دانـش و مهارتهـای الزم برای آمـوزش مجازی
برمیگـردد .امـا بـا وجـود چنیـن مقاومتهایـی سـرعت و شـتاب توسـعه فناوریهـای نویـن در
حـوزه آمـوزش و پژوهـش و نقـش و کارکردهـای مفید و گرهگشـای آن از مشـکالت در هـم تنیده و
پیچیـده نظـام آموزشـی چنـان اسـت که کلیـت نظامهـای آموزشـی را ناگریـز به انجـام اصالحات
و تغییـرات در سیسـتم آموزشـی گذشـته ،تلاش بـرای اتخاذ سیاسـتها و اسـتراتژیهایی همسـو
بـا تحـوالت فناورانـه و بهرهگیـری از فناوریهـا ،روشهـا و پلتفرمهـای نویـن در امـر آمـوزش و
یادگیـری میکنـد.
از چنیـن منظـری تغییـر پارادایـم آموزشـی ،گـذر از مدرسـه و یادگیـری معمـول بـه معکوس،
طراحـی فرایندهـای آموزشـی و یادگیـری در فضـای رایانـش ابـری ،تقویـت رویکردهـای تلفیقـی
و ترکیبـی بینرشـتهای و میانرشـتهای ،حرکـت در جهـت برنامههـای آموزشـی منعطـف ،تولیـد و
تدویـن منابـع بازآموزشـی ،بکارگیـری رباتها به عنوان دسـتیاران آموزشـی ،ایجاد منابع آموزشـی
دسـترسپذیر و قابـل بازیابـی در شـکلهای دیجیتال ،مشـارکتپذیری یادگیرنـدگان و یاددهندگان
از طریـق فنـاوری هـوش مصنوعی ،گذر از منابـع متنمحور به سـمت الگوها ،ایدههـا و ارتباطات
نویـن توسـعه دهنـده دانش ،بکارگیـری ظرفیتهـای واقعیت افزوده در توسـعه آمـوزش ،بکارگیری
پلتفرمهـا و نرمافزارهـای تولیـد و مدیریت یادگیری فناورانه،گسـترش یادگیری جمعـی ،یکپارچگی
برنامههـای آموزشـی ،بهبـود سـطح دانـش و سـواد کاربران ،بهبـود عملکـرد راهبردهـای یادگیری،
امـکان شخصیسـازی آمـوزش و افزایـش ارتباط مدرسـان و کاربران بـا یکدیگر ،بایـد بطور جدی
در دسـتور کار سیاسـتگذاران و برنامهریـزان نظـام آمـوزش عالی کشـور قـرار گیرد.
آمـوزش مجـازی امـا در عیـن حـال کـه یـک "راه حل "بـرای مسـائل و مشـکالت آموزشـی و
همراهـی بـا عصـر اطالعـات اسـت ،خـود تبدیـل بـه یـک "مسـاله " آمـوزش هـم شـده اسـت
و بـه مسـائل و مشـکالتی نیـز دامـن زده اسـت کـه هضـم شـدن آمـوزش در فنـاوری و دنبالهروی
از آن بهجـای راهبـری فنـاوری توسـط آمـوزش از آن جملهانـد .بـه تعبیـر دیگـر ،تکنیـک مخلـوق
آمـوزش تبدیـل بـه خالـق آمـوزش میشـود و تکنولوزی سـاخته شـده توسـط انسـان ،برای انسـان
تکلیـف مشـخص میکنـد .در اینجاسـت کـه انسـان مقهـور ماشـین و فنـاوری مسـلط میشـود و
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حاصـل آن میتوانـد انسـان زدایـی از آمـوزش باشـد .عالوه بر ایـن ،از بیـن رفتن اجتمـاع آموزش
و یادگیـری ،حـذف آمـوزش ضمنـی و تبادل گرم پیـام و اطالعات و اسـیر تکنیک شـدن تعامالت،
اشـباع کاذب و غـرق شـدن در اطالعـات پراکنـده بـدون درک و دریافـت معنـا ،از جمله مسـائل و
مشـکالت جدیـدی اسـت که توسـعه آموزش مجـازی و آنالیـن میتواند بهدنبال داشـته باشـد .اما
ایـن سرشـت پیچیـده ژانوسـی و متعـارض دنیـای نوین اسـت کـه مزیتهـا را با مخاطـرات و راه
حلهـا را بـا مشـکالت جدید همـراه میکند .بـه نحوی کـه جای راه حلهـا و مشـکالت میتواند
عـوض شـود و راه حلهـا میتواننـد آغاز مسـائل جدیدی باشـند و البته زندگی سراسـر حل مسـاله
اسـت .چنیـن درک و دریافـت پیچیـدهای از دنیـای نوین و عصر اطالعات مسـیر توسـعه نظامهای
آموزشـی را همـوار میکنـد .نظامهـای آموزشـی بـا درک عمیـق ایـن چهـره دوگانه و پیچیـده عصر
جدیـد ،بایـد هـم از فناوریهـای نویـن و نوظهور بـرای تحول نظـام موجـود اسـتقبال نمایند و هم
عواقـب و مسـائل آنها را نقـد کنند.
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دارد .در جامعه دانشبنیان
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آموزش الکترونیک و آینده سپهر فرهنگی دانشگاه
مهری طیبینیا ▪
دکترای جامعه شناسی فرهنگی مؤسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری ▪
▪ m.tayebinia@imps.ac.ir

دانشـگاه و آمـوزش ،دوگانـهای از تولیـد دانـش و تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص اسـت و همزمـان ،دانشـگاه نهـادی اجتماعی و
فرهنگـی اسـت .همـه تحـرکات ،چالـش و پویشهـای اجتماعـی و فرهنگـی در پیونـد بـا کارکرد آموزشـی دانشـگاه قـرار میگیرند.
پیوندهایـی از تاثیـر و تاثـر متقابل ،که در معنادار شـدن مناسـبات دانشـگاهی و در فرایند هویت سـازی دانشـگاهی مداخله میکنند.
بـا پیـش فـرض عاملیـت وجودی دانشـگاه در جریـان سـیال و پویای زندگـی اجتماعـی ،همواره بایـد در انتظـار سـازهها و تعامالت
جدیـدی در ترکیـب سـاختار و عملکـرد آمـوزش و دانشـگاه باشـیم .در مواجهـه اخیـر جامعـه بـا پاندمـی کرونـا در زمینـه آمـوزش
دانشـگاهی نیـز تعاملات جدیـدی در جریـان اسـت کـه باید در متـن فرهنگـی دانشـگاه درک و برای آن سیاسـتگذاری شـود .یکی
از پرسـشهای قابـل طـرح در اینبـاره ایـن اسـت کـه آیـا دانشـگاه در ماهیت پویای خـود همـواره میتواند 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
کـرده و خـود را با شـرایط اجتماعـی و بحرانـی هم سـازگار میکند؟
در بحـث تحـول و تغییـر ،شـاید بتوانیـم بـه نقـش دانشـگاه در ظهـور مفاهیـم تـازه در بسـتر جهانی و تحـول در نظام شـناخت و
آیندهنگـری ،فهـم چالشهـا ،انتظـارات از دانشـگاه ،تعاملات و سـازوکارهای 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 که میشـود نوعـی نگاه
تولیدمحـور بـه دانشـگاه در حـوزه دانش دانسـت.
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بـه هـر حـال ،ایـن نـوع بینـش و نـگاه مـا بـه دانشـگاه اسـت کـه همـواره پاسـخهای صریحتر
بـه پرسـش از دانشـگاه را روشـن میکنـد .بنابرایـن ،آنچـه کـه 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 که جایـگاه تحصیلات در شـرایط فعلی بیـش از پیش در
معـرض نسـبیتگراییهای علمـی ،فرهنگـی و اجتماعـی و از سـوی دیگـر در معـرض بحرانهای
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 ،بهعنـوان بخش
جداییناپذیـر از تحصیلات ،کـه هرگونه ضعـف و ناکارآمدی درون خـود را میتواند به بخشهای
دیگـر نظـام اجتماعـی دانشـگاه وارد کنـد ،یکـی از قابـل تاملتریـن بخشهـای نهـاد اجتماعـی
دانشـگاه محسـوب میشود.
از آنجـا کـه یکـی از نکات مـورد توجه در موقـع بحرانی شـدن اجتماع ،بحرانی شـدن همزمان
فرهنـگ اسـت .بنابرایـن بـه نظـر میرسـد هم طرح پرسـش و هم پاسـخ بـه پرسـشهای فرهنگی،
بسـیار متمرکـز بـر موقعیـت زمانـی و مکانـی رخدادهـای اجتماعـی هسـتند .اگـر قبـل از پاندمی
کرونـا ،قـرار بـود جامعهپذیـری و فرهنگپذیـری دانشـگاه را بررسـی و ارزیابـی کنیـم ،قطعـا بـا
زمـان بررسـی فعلـی پاندمـی ،تفاوت عمـدهای وجود داشـت .اما پرسـشهایی که اکنـون میتواند
مخاطـب جامعـه ناظـر و افـراد درگیـر آمـوزش مجـازی و الکترونیکـی در همـه مقاطـع تحصیلی
باشـد ،پرسـشهای متفـاوت از قبـل بـوده و نیازمنـد پاسـخهای دقیقتـری اسـت .پرسـشهایی از
ایـن قبیل:
ـ آیـا وضعیـت فعلـی فرهنگـی و اجتماعی تحصیل و دانشـگاه ،همانند مسـیر بحران سلامت
اسـت و قابلیـت مدیریت و بازگشـتپذیری دارد؟
ـ آیـا ایـن وضعیـت بحرانـی جدید ،در ادامـه یا در کنـار بحرانهای آموزشـی قبلـی یا صورت
تکاملیافتـه ،تشـدید یا تعدیل شـده قبلی اسـت؟
ـ آیـا آمـوزش مجـازی و الکترونیکـی محصولـی از بحـران اجتماعی اسـت و راه بازگشـت بی
معناست؟
همانگونـه کـه پیداسـت ،وضعیـت طـرح شـده ،نوعی وضعیت مسـالهخیز اسـت که بـه همان
نسـبت ابهـام در پرسـش ،دچـار تردیـد در پاسـخ اسـت .اگرچه همـواره پاسـخهای متنوعـی برای
مواجهـه ،اصلاح و بهبـود این وضعیت پیشـنهاد میشـود ،امـا بهطور حتم یافتن پاسـخ مناسـب،
مسـتلزم زمانـی بـرای تامل و کنـکاش اجتماعی در مسـیرهای منتهی به تحصیل و دانشـگاه اسـت.
حداقلهایی که میتواند برای پاسخ به این پرسشها مورد توجه قرار گیرد:
ـ شـناخت مسـئله بـه صورتـی کـه بتوانـد نشـان دهـد کـدام بخشهـای 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 کرونا؛
ـ شـناخت راهکارهایـی فرهنگـی و اجتماعـی بـرای ادامـه مسـیر تحصیلـی بدون بازگشـت و
ناگزیـر تـا اطلاع ثانوی.
بـه نظـر میرسـد مسـئله فرهنـگ بـا توجه بـه خاصیـت و پیچیدگیهـای معنایـی کـه اغلب با
اسـتراتژیهای 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 مسـئلهمحور

با پیش فرض عاملیت وجودی
دانشگاه در جریان سیال
و پویای زندگی اجتماعی،
همواره باید در انتظار سازهها
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
سیاستگذاری شود.
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شاید بدون درگیر شدن
در زوایای متعدد فرهنگ
و مسئلهمحور کردن همه
بخشهای متصل به فرهنگ،
نتوان صرفا در یک مسیر
واحد از این ارزیابی وارد شد
و این مهم ،نیازمند نگاهی
چند بعدی و واقعگرایانه و
ب ه دور از مفاهیم انتزاعی
و کلیشهای است .فرهنگ
در ماهیت خود ،میتواند
تجربه خلق معنا به شکل
زمانمند و مکانمند باشد و
در صورتبندی واقعی زندگی
روزمره نمود پیدا کند.

کـردن همـه بخشهـای متصـل بـه فرهنگ ،نتـوان صرفـا در یک مسـیر واحـد از این ارزیابـی وارد
شـد و ایـن مهم ،نیازمنـد نگاهی چند بعـدی و واقعگرایانه و بـه دور از مفاهیم انتزاعی و کلیشـهای
اسـت .فرهنـگ در ماهیـت خـود ،میتواند تجربـه خلق معنـا به شـکل زمانمند و مکانمند باشـد
و در صورتبنـدی واقعـی زندگـی روزمـره نمـود پیـدا کنـد .حـال ،چقـدرمیتـوان در تحلیـل و
ارزیابـی کنونـی تحصیـل دانشـگاهی ،به مصادیق انتقـادی و بر آمده از تجربه زیسـته 1از دانشـگاه،
قبـل از فراگیـر شـدن آمـوزش الکترونیـک و مجـازی به شـکل فعلـی پرداخـت؟ دانشـگاهی که تا
پیـش از ایـن ،در ارزیابی تعداد قابل توجهی از دانشـجویان مقطع ارشـد علوم انسـانی و اجتماعی،
دانشـگاهی تقلیـد گرایانـه و کمتـر نقاد ،عـدم تمایل به تلاش جـدی در تولید علم ،فقـدان اخالق
پرسشـگری ،ضعـف روحیـه همـکاری و کار جمعـی ،ضعـف خالقیـت ،فقـدان اعتمـاد بـه نفس
بـرای پـرورش اندیشـه مسـتقل ،گریـز از مشـارکت عمیـق در فرایند آموزشـی و آموزش مشـارکتی،
تـک صدایـی 2و یادگیـری منفعـل ،3ایسـتایی و غیـر تاملـی بـودن 4کـه حاصـل شـکاف ،جدایی و
بیگانگـی 5دانشـجویان از سـاختار ،فراینـد و فرهنـگ دانشـگاه در جریـان ارزیابـی 6بـوده ،آیـا هم
اکنـون میتوانـد مسـیر ارزیابی جدیـد خود را بـدون در نظر گرفتن ایـن دادهها و شـواهد طی کند؟
شـاید بهتـر باشـد ،همزمان بـا پرداختن به ایـن مصادیق ،هـدف اصلی از طرح پرسـش چالش
فرهنـگ در تحصیـل و دانشـگاه را هـم مـورد تأکید قـرار دهیم .اگر هـدف ،در هر مقطعـی از زمان
و متـن اجتماعـی ،شناسـایی موانـع ،محدودیتهـا و بسـترهای عـدم جامعهپذیری مؤثـر و کارآمد
و غیـر فعـال باشـد ،شـاید بتـوان بـا پرداختـن بـه دالیـل ،چرایـی و چگونگـی ایـن شـکافها ،چه
قبـل و چـه در حیـن بحران ،بـا نگاه تامـل برانگیزتـری به تفکیـک و دسـتهبندی مفهومـی مصادیق
نایـل شـد و از خلال آن بتـوان مسـیر روشـنتری بـرای برنامهریـزی ،اصلاح و بهبـود و در نهایت
سیاسـتگذاری فراهـم نمود.
آموزش الکترونیک ،مسیر ناگزیر تغییر فرهنگی دانشگاه
از آنجـا کـه هرگونـه تغییـر و تحول در تحصیلات دانشـگاهی ،بهعنـوان تغییر و تحول آموزشـی و
پرورشـی ،میتوانـد اسـاس تغییـر و تحول پایـدار در جامعـه نیز باشـد ،بدیهی اسـت هرگونه توجه
بـه فناوریهـای آموزشـی نیز فـارغ از وجود اجبار در شـرایط ناگزیـر ،ضروری اسـت .فناوریهای
آموزشـی بـه عنـوان یک رسـانه فرهنگی ،ابـزار انتقـال ،ترویج ارزشهـا 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 محیطهای یادگیری الکترونیکی اسـت .آمـوزش مجازی و
محیطهـای یادگیـری الکترونیکـی سـازههای فرهنگی هسـتند که نمیتـوان آنها را مجـزا از تاثیرات
فرهنگـی تصـور کـرد .در واقـع ،هرگونـه نوآوریهـای فناوریمحـور نوعـی بسـط دهنـده فرهنگی
هسـتند .بنابرایـن هـر گونـه شـکاف دیجیتالی بیـن کشـورهای در حال توسـعه و پیشـرفته نیز عالوه
بـر سـاختارهای نویـن ،ارزشهای فرهنگی و آموزشـی را به چالش میکشـد.
بـه نظر م 
یرسـد تاثیـر مولف ههای فرهنگی بر آمـوزش در ایـران و یادگیری مجـازی و الکترونیکی
1. Lived experience
2. Monologue
3. Passive learning
4. Non reflexive
5. Estrangement

 .6برگرفتــه از کتــاب ذکایــی و اســماعیلی ،بــه نقــل از (قانعــی راد ،1379 ،رفیــع پــور ،1381 ،قاضــی طباطبایــی1378 ،؛
طایفــی 1378 ،و فاضلــی)1381 ،
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یهای آموزشـی در فضای آموزشـی
بطـور ویـژه و جدی در ایران تبیین نشـده اسـت ،زیـرا ورود فناور 
تحصیلات دانشـگاهی بـه خـودی خـود نظـام یادگیـری و آمـوزش را متحـول نم 
یکنـد و نیازمنـد
مهـای جدیـد در آموزش اسـت .هـدف آموزش نم 
پارادای 
یتوانـد صرفا محدود به انتقال دانش باشـد.
تهای تکنولوژیکـی در محی 
زیـر سـاخ 
طهـای آموزشـی صرفـا سیسـت مهایی ابتدایـی هسـتند که با
مهای فرهنگـی احاطـه شـد هاند .بنابراین آمـوزش فناور 
فراسیسـت 
یمحور چـه در کاربـرد ناگزیر یا در
تها و ابزارهای آموزشـی را به چالش م 
کاربـرد اختیـاری ،بناچار سـن 
یکشـد و تغییـر در پارادای مهای
بناپذیـر م 
آموزشـی را اجتنا 
یکند.
شـاید بتـوان تنهـا تفاوت کاربسـت زیـر سـاخ 
تهای تکنولوژیکـی آمـوزش در حالـت اجباری
یـا اختیـاری را در تقـدم و تاخـر این کاربسـت دانسـت .بدین معنی کـه در حالت انتخـاب اختیاری،
تها م 
قبـل از کاربسـت این زیرسـاخ 
یتوان 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 کنونی بحران) ،بـا توجه به اینکه آموزش بـه یکباره 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 کند .در حـال حاضر مواجهه
کنونـی مـا در سیاسـ 
تگذاری بـرای کنتـرل مؤثـر مسـائل موجـود در آمـوزش مجـازی و الکترونیک
م 
یتوانـد از ایـن مسـیر محقـق شـود .بدیهـی اسـت حصول بـه این مهـم ،با توجـه به مبانـی نظری و
شهـای پی 
یرسـد بـرای پرداختن به نظـام فرهنگی در چال 
مفروضـات فرهنگـی اسـت .به نظر م 
شرو
بـا آمـوزش مجـازی و الکترونیـک ،بـدون توجه بـه الی ههای سـطحی و عمیق فرهنگ ممکن نباشـد؛
الی ههایـی از فرهنـگ کـه عمدتـا عمیـق و کمتـر قابل تغییر هسـتند و الی ههـای بیرونی که به سـهولت
یتواننـد دسـتخوش تغییـر شـوند .اگرچـه تعامل انسـان با محیـط ،احتمـاال نم 
م 
یتواند هیـچ پدیده
فرهنگـی را ایسـتا و پایـدار تعریـف کنـد .بر این اسـاس ،بـا توجه بـه تنیدگی خصیص ههـای فرهنگی
در بطـن سیسـتم آموزشـی ،آنچـه ماهیـت اصلـی فرهنـگ آموزشـی را تعییـن م 
یکند ،نظـام معرفت
شـناختی دانسـتن و یادگیـری اسـت .معرفتـی که همـواره تابعـی از فرهنگ اسـت .بنابرایـن یادگیری
مجـازی و الکترونیـک هـم در تبعیـت از این فضای معرف 
تشـناختی دارای الگوهـای رفتاری ،فکری
و کنشـی م 
یشـود .بـه عبارتـی ،زمین ههای فرهنگـی -آموزشـی ،انتظارات افـراد از خودشـان به عنوان
دانشـجو ،اسـتاد و همچنیـن راهبردهـا و سـبک آمـوزش را تحـت تاثیر قـرار م 
یدهـد .اگرچه چالش
یهـای آموزشـی ،بـهدلیـل عـدم تناسـب فناور 
عمـده کشـورهای بهرهبـرداری کننـده از فناور 
یها با
فراسـاخ 
تهای موجـود ،چالشـی بـا موضـوع چگونگـی و میـزان جـذب و انطباق اسـت ،امـا بطور
معمـول شـناخت دقیـق از وضـع موجـود و توجـه بـه چگونگـی م 
یتوانـد منجر بـه انتخـاب راههای
متعـددی برای رفـع چال 
شها شـود.

فناوریهای آموزشی به
عنوان یک رسانه فرهنگی،
ابزار انتقال ،ترویج ارزشها
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 محیطهای یادگیری
الکترونیکی است .آموزش
مجازی و محیطهای یادگیری
الکترونیکی سازههای
فرهنگی هستند که نمیتوان
آنها را مجزا از تاثیرات
فرهنگی تصور کرد.

چالشهای عمده فرهنگی-آموزشی در آموزش الکترونیک
در اینجـا بـا توجـه بـه چالـش شـناخت و تعریـف پارادایمهـای جدیـد یادگیـری ،بـه اختصـار بـه
مـوارد عمـدهای کـه بـه عنـوان خصیصههـا و چالشهـای فرهنگی -آموزشـی در محیـط تحصیلی
در ایـران و سـایر کشـورها مـورد توجـه قـرار گرفتـه بسـنده میکنیـم و بـا اشـاره بـه مضمونهـا و
الگوهـای معنایـی قابـل توجـه در ایـن موضـوع ،بـه تحلیـل وضعیـت آمـوزش و یادگیـری مجازی
و الکترونیـک در یـک انتخـاب اجبـاری میپردازیـم .در ایـن راسـتا ،مفاهیمـی ماننـد؛ «باورهـای
معرفـت شـناختی»« ،تعامـل بیـن دانشـجویان و اسـاتید»« ،ارزشهـای اجتماعـی»« ،فرهنـگ
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«باورهای معرفت شناختی» و
مبانی آن در ساختار معرفتی
دانشگاه ،اغلب مبتنی بر
احترام عمیق به دانش و
معرفت است و شاید کمتر
به گزینههای پویایی معرفتی
از جمله تفکر انتقادی و
عقالنیت توجه شده است.
به نظر میرسد این امر
در محیطهای یادگیری
الکترونیکی نمیتوانند مبتنی
بر همان اصول و ارزشهای
پیش فرض ادامه داشته
باشند ،زیرا انتقال دانش و
تدریس دو رویکرد متفاوت از
یادگیری هستند؛ بنابراین هر
گونه نظام معرفتشناختی
قابل تبیین باید بتواند سیستم
الکترونیکی را بیش از انتقال
دانش به سمت یادگیری ببرد.

152

امتحـان» و «فرهنگ شـفاهی» ،موضوعاتی هسـتند کـه میتوانند 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 کمتر به گزین ههـای پویایی معرفتی از جمله تفکـر انتقادی و
طهای یادگیـری الکترونیکی نم 
یرسـد این امـر در محی 
عقالنیت توجه شـده اسـت .به نظر م 
یتوانند
مبتنـی بـر همـان اصـول و ارز 
شهـای پیـش فـرض ادامه داشـته باشـند ،زیرا انتقـال دانـش و تدریس
دو رویکـرد متفـاوت از یادگیـری هسـتند؛ بنابرایـن هـر گونـه نظـام معرف 
تشـناختی قابل تبییـن باید
بتوانـد سیسـتم الکترونیکـی 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 کلیشـ ههای موجـود ،فضـای گفتگـو و مباحثـه را فراهـم نماینـد .اگرچـه بطـور یقین
مهای الکترونیکـی بـدون حضور فیزیکی افراد قابلیت تعامل باالیی نداشـته و بیشـتر م 
سیسـت 
یتوانند
نقش مکمل داشـته باشـند.
«تعامـل بیـن دانشـجویان و اسـاتید» ،یکی دیگـر از اصول حاکم بر تحصیل دانشـگاهی اسـت.
تعاملات محـدود ،چه در سـاختار حضوری و چه در سـاختار الکترونیکی ،نه تنهـا ماهیت یادگیری
را متاثـر م 
یکند بلکه دانشـگاه را از سـمت یک نهاد اجتماعی به سـمت نهاد تهـی و خالی از تجربه و
بلـوغ دانشـگاهی م 
یبرد .اگر چه با فرض وجود اسـتاد و دانشـجو بـه عنوان بازیگـران اصلی یادگیری
مواجـه هسـتیم ،امـا میـزان تعامـل و حدی از تعامل مناسـب اسـت کـه م 
یتوانـد هـدف یادگیری در
دانشـگاه را محقـق کند و محدود کردن یا محدود شـدن این تعاملات در فضای الکترونیکی م 
یتواند
از چال 
شهـای نظـام فرهنگـی آمـوزش دانشـگاهی باشـد .در حـال حاضـر تعریف تعاملات تا حد
تعاملات سـنتی ،در فضـای مجـازی نم 
یتواند حد مناسـبی از تعامـل را ایجاد کند و آنچـه میتواند
بـه بهبـود ایـن فضا کمک کنـد ،امکان تعامـل همزمـان یادگیرندگان بـا یکدیگر اسـت .امکانی که به
یرسـد ایـن روزها تا حـدی در شـبک ههای اجتماعی اتفـاق م 
نظـر م 
یافتـد و نیازمند توجه اسـت.
«ارزشهـای اجتماعـی» تحصیـل ،همـواره از مهمتریـن چالشهـای یـک نظـام فرهنگـی در
آمـوزش اسـت .اینکـه تحصیالت عالی آیا روشـی برای توانمندسـازی فرد اسـت یا صرفـا موقعیت
و پرسـتیز اجتماعـی .بنابرایـن بـه نظر میرسـد بحـث انگیزههای تحصیلـی از مباحث بسـیار مهم
در هـر یادگیـری اسـت .ایـن امـر ،چه در آمـوزش مجـازی و چه در آمـوزش حضـوری میتواند از
عوامـل محـدود کننده ارتقـا و توانمندسـازی آموزش عالی محسـوب شـود.
«فرهنـگ امتحـان» ،بـه عنـوان یک چالش دیگـر ،اغلـب از طریق رقابـت و آمادگـی پا 
سکردن،
فرهنـگ غالـب در بیـن دانشـگاهیان محسـوب م 
یشـود .در پی ایـن ذهنیـت ،امتحان تا حـد زیادی
م 
یتوانـد بـر سـنجش حفظیـات متمرکـز شـده و کمتـر بـر یادگیـری مبتنی بـر تفکـر انتقـادی و حل
مسـاله متمرکـز شـود .حـال باید در سـبک آمـوزش مجـازی و الکترونیکـی تامل کـرد که آیـا در این
سـبک آمـوزش نیز همچنـان بازتولید محتوای ارائه شـده ادامـه دارد یا در بهترین حالـت خود با حفظ
هـدف یادگیری ،سـبکی جدیـد از امتحان دادن را به زمینه فرهنگی آموزش دانشـگاهی افزوده اسـت.
آخریـن مفهـوم« ،فرهنگ شـفاهی» اسـت کـه یکـی از اجزای مهم فرهنگ دانشـگاهی اسـت.
فرهنگـی کـه میتوانـد نقـش مهمی در برقـراری و حفـظ تعامل در بین دانشـگاهیان داشـته باشـد.
ایـن بخـش مهـم از فرهنـگ ،بطور معمول ،بخشـی اسـت کـه در آمـوزش حضوری بسـیار قویتر
از آمـوزش الکترونیکـی اسـت و از ایـن جهـت در جهـت ارتقا و تقویـت این فرهنـگ ،میتوان در
کنـار ابزارهـای مبتنـی بر اتاقهـای گفتگوی شـفاهی توجه داشـت.
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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 الکترونیکـی دانشـگاه ،بـه چگونگـی تحـول نظام فرهنـگ در جریـان یادگیری
الکترونیکـی بپـردازد و موقعیـت فرهنگـی دانشـگاهی مـا را در نحـوه مواجهـه و ارزیابـی مناسـب
نظـام یادگیـری در دوران کرونـا مـورد توجـه قـرار دهـد .بـا توجه بـه وجود شـرایط اخیـر اجتماعی
کـه ناگزیـر نظـام آموزشـی ناچـار از خدماتدهی غیر حضوری اسـت ،بایـد بتوانیم مبانـی و پیش
فرضهـای معرفتـی مؤثـر در ایـن مسـیر را شناسـایی و در جهـت اصالح شـرایط بـکار بگیریم.
ابتـدا بـا توجـه بـه واقعیت موجـود ،بایـد بپذیریم کـه آمـوزش مجـازی و الکترونیکـی به هیچ
وجـه نمیتوانـد جایگزینـی دائمـی بـرای آمـوزش حضـوری باشـد ،زیرا اغلـب تعامالت انسـانی
مـا در قالـب حضـور فیزیکـی و بـه تعبیـری مسـتلزم حضـور فیزیـکال ،تجربـه و از خلال تمـام
رخدادهـای مترتـب بـر میـدان آمـوزش ،معناسـازی میشـود .مسـائل یـک میـدان و بلـوغ در یک
میـدان فیزیکـی همـراه بـا ثبـت و ضبـط خاطـرات ،عالیـق ،تعاملات و هـر آنچـه تحـت عنـوان
فرهنـگ در آن معناسـازی میشـود متفـاوت از حضور الکترونیکی اسـت ،آنچه آشـکار اسـت این
اسـت کـه در فضـای الکترونیکـی اغلـب دانشـجویان کمتـر درگیـر محتـوای فرهنگی میشـوند و
اوقاتـی کـه در حـال تعامل آموزشـی هسـتند ،زمانهایـی تکـراری بـدون هیچگونه تجربـه معنایی
از تعامـل سـپری میشـود .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 الکترونیـک از دسـت میدهـد و افـراد دچـار خلا
آموزشـی میشـوند .در ایـن میـان بـه دلیـل عـدم ارتبـاط کامـل ،اغلـب سـوءتفاهم هـای ارتباطی
بیشـتر ،فرهنـگ شـفاهی محدودتـر و قابلیـت خالقیـت ارتباطـی کاهـش مییابـد.
امـا بـا وجـود مسـایل و معضلات موجـود در ایـن امـر کـه اکنـون بـه ناگزیـر و بـدون هیـچ
برنامهریـزی قبلـی رخ داده اسـت ،بایـد اذعـان داشـت کـه فرهنـگ ،منتظر بازگشـت ما به شـرایط
قبـل از کرونـا نمیمانـد ،فرهنگ امری پویا و سـیال اسـت که اغلـب کمتر گرایش به بازگشـت دارد
و هرگونـه انتظـار بازگشـت میتواند موجب ایجاد مسـائل جدیدتر و پیچیدگیهای بیشـتری شـود.
نظـام آمـوزش دانشـگاهی ،مسـتلزم بازاندیشـی ایجابی بـرای تغییر و تطابق اسـت .بایـد رویکردی
واقـع بینانه نسـبت به فناوری داشـته باشـیم .هنگامی که در نقش بروز مشـکالت توسـط فناوریها
اغـراق کنیـم ،نتایـج مثبت آن نادیده انگاشـته میشـود.
پس به نظر میرسـد در پاسـخ به پرسـشهای چالش فرهنگ ،اولویت را شـناخت راهکارهای
فرهنگـی و اجتماعـی بـرای ادامـه مسـیر تحصیلـی بـدون بازگشـت و ناگزیـر قـرار داده و بـا چنین
رویکـردی برخـی از بخشهـای منتظـر بازگشـت را در حالـت تعلیق قـرار دهیم .اگر چه شـناخت
مسـائل موجـود نظـام فرهنگـی قبـل از کرونا در این شـرایط هم میتوانـد قدری چاره کار شـناخت
قـرار گیرنـد ،امـا احتمـاال در بخشهایـی که الیههـای عمیقتـر فرهنگ دانشـگاهی رسـوخ دارند،
کمتـر میتوان دسـت بـه تغییـر و اصالح زد.
شـاید بتـوان گفـت کـه الیههایـی از فرهنـگ آموزشـی کـه بایـد منتظـر بازگشـت و در حالـت
تعلیـق و توقـف بماننـد ،همـان بخشهایـی از الیههای عمیـق فرهنگ دانشـگاهی هسـتند که 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 میرسـد فعلا تمرکز بـر توسـعه و ارتقـای تـوان بازیگران

باید بپذیریم که آموزش
مجازی و الکترونیکی به هیچ
وجه نمیتواند 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 ،معناسازی
میشود .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 معناسازی میشود
متفاوت از حضور الکترونیکی
است.
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تمرکز بر توسعه و ارتقای توان
بازیگران صحنه آموزش در
استفاده و کاربست فضای
الکترونیک به عنوان تنها ابزار
موجود صورتبندی دانشگاه،
مؤثرترین مسیر برای ایجاد
تطابق و تعادل در سیستم
آموزشی است .بازتعریف
نظامهای معرفتی دانشگاه
در این حالت ،صرفا محدود
به روابط استاد و دانشجو
نمیشود ،بلکه نیازمند
ایجاد ظرفیتهای نوپدید و
مجموعهای از اقدامات اهالی
و دستاندکاران آموزش و
دانشگاه است که بتواند از
طریق توسعه توانش کالمی،
حجم مشکالت و عدم
خالقیت در تدریس و یادگیری
را به حداقل برساند.

154

صحنـه آموزش در اسـتفاده و کاربسـت فضای الکترونیک بـه عنوان تنها ابـزار موجود صورتبندی
دانشـگاه ،مؤثرتریـن مسـیر بـرای ایجـاد تطابـق و تعـادل در سیسـتم آموزشـی اسـت .بازتعریـف
نظامهـای معرفتـی دانشـگاه در ایـن حالـت ،صرفا محـدود به روابط اسـتاد و دانشـجو نمیشـود،
بلکـه نیازمنـد ایجـاد ظرفیتهـای نوپدیـد و مجموعـهای از اقدامـات اهالـی و دسـتاندکاران
آمـوزش و دانشـگاه اسـت کـه بتوانـد از طریـق توسـعه توانـش کالمـی ،حجـم مشـکالت و عـدم
خالقیـت در تدریـس و یادگیـری را بـه حداقـل برسـاند .آمـوزش الکترونیکـی و مجـازی بایـد در
قلمـرو خـودش تعریـف و مـورد بررسـی قـرار گیرد ،زیـرا در حـال حاضر بـا توجه به نقـش مکمل
بـودن ایـن سـبک آمـوزش ،قلمرو دیگـری نمـی تـوان برایش متصور شـد.
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فروپاشی کالس درس سنتی در فرآیند مجازی شدن و
طرح یک کالس آلترناتیو

محمدحسین بادامچی ▪

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ▪
▪ badamchi@iscs.ac.ir

امـکان انتقـال آسـان و بیدردسـر «کالس درس» بـه فضـای مجـازی کـه در دو سـال گذشـته اصلـی بدیهـی انگاشـته شـده و مبنای
اتخـاذ راهبـرد کالن دیجیتالـی شـدن و برگـزاری از راه دور و آنالیـن کالسهـای درس در همـه سـطوح آموزشـی در دوران کرونا بوده
اسـت ،بـه هیـچ وجه یـک امکان و اصـل بدیهی نیسـت .طرح چنیـن امکانی در واقـع بر مفروضـات و تلقیهای خاصـی از «کالس
ّ
درس» اسـتوار اسـت کـه مایلـم آنـرا در ایـن یادداشـت «تلقـی اپیسـتمیک 1یـا نظـری از کالس درس» بنامم .بـه عبارت دیگـر ،تنها
ً
اگـر «کالس درس» را یـک فرآینـد صرفـا معرفتـی و ذهنـی انتقـال گزارههـا و اطالعات تلقـی کنیم ،میتوانیـم به این سـهولت رأی به
چنیـن تبدیـل بزرگـی از کالس حضـوری به کالس مجـازی بدهیم و مدعی شـویم که چیز چندانـی در این فرآیند از دسـت ندادهایم.
رویکـرد اپیسـتمیک یـا نظـری ،تلقـیای روحانـی و بیبـدن از کالس درس دارد و کل پیکـره وجودی آمـوزش را به محتوای درسـی
و تکنولـوژی انتقـال اطالعـات فـرو میکاهـد و در صـورت ضبـط شـدن درسـت آموزههـا توسـط شـاگردان در آزمون انتهـای ترم،
یادگیـری را موفـق ارزیابـی میکنـد .بـر پایـه این تصـور ایدهآلیسـتی ،اپیسـتمیک ،گزارهگـرا و مجرد از کالس درس اسـت کـه امکان
انتقـال آن از حضـور وجـودی بـه کالس مجازی بدیهی انگاشـته میشـود.
امـا مسـئله اینجاسـت کـه ایـن تلقی اپیسـتمیک و نظـری از کالس درس ،نـه تنها امـروز و در شـرایط دیجیتالی شـدن کرونایی
آموزشـگاهها ،بلکـه در شـرایط عـادی نیز خود بخش مهمی از مشـکل کالس درس در ایران محسـوب میشـود ،پیـش و بیش از همه
بـه خاطـر برداشـت تقلیلگرایانـه ،فانتزی و روحانـیای کـه از کالس درس دارد و مانع دیـدن واقعیتهای اصیل شـکلدهنده کالس
1. .epistemic

رویکرد اپیستمیک یا نظری،
تلقیای روحانی و بیبدن از
کالس درس دارد و کل پیکره
وجودی آموزش را به محتوای
درسی و تکنولوژی انتقال
اطالعات فرو میکاهد و در
صورت ضبط شدن درست
آموزهها توسط شاگردان در
آزمون انتهای ترم ،یادگیری
را موفق ارزیابی میکند .بر
پایه این تصور ایدهآلیستی،
اپیستمیک ،گزارهگرا و مجرد
از کالس درس است که
امکان انتقال آن از حضور
وجودی به کالس مجازی
بدیهی انگاشته میشود.

درس در ایـران میگـردد .تنهـا بـا چرخـش عملـی در روششناسـی مطالعـه کالس درس و گذر از
دیـدگاه اپیسـتمیک به رویکردهای تبارشناسـانه اسـت که واقعیـت پدیـداری کالس درس ایرانی بر
مـا مشـکوف میگـردد و تـازه پس از آن اسـت که میتـوان به پرسـش اساسـی درباره امـکان انتقال
ایـن سـازهی خـاص از وضعیت حضـوری بـه وضعیت مجـازی و ارائه سیاسـتگذاری متناسـب،
1
پرداخت.
پژوهـش تبارشناسـانه کالس درس بـه واسـطه غلبـه همیـن رویکـرد اپیسـتمیک و نظـری بر
ً
آمـوزش و پژوهـش و سیاسـتگذاری آمـوزش در ایران چندان گسـترش نیافته و احتمـاال مهمترین
آن کتابی با عنوان «تبارشناسـی کالس درس» نوشـته سـیدمحمود نجاتی حسـینی ( )1396باشـد
ً
کـه بـه عقیـده نگارنـده میتـوان آنـرا صرفـا درآمـدی بـر معرفـی موضـوع قلمـداد کـرد .فراسـوی
تفکیکـی کـه نجاتـی حسـینی در ایـن کتـاب میـان سـه گونـه پیشـاکالس/نیمهکالس/ضد کالس
2
در ادوار قاجـار ،پهلـوی و جمهـوری اسلامی انجـام میدهـد ،بـه نظـر میرسـد مـا بـا آپاراتوس
ً
(سـامانه) نسـبتا واحـدی در تمـام دوران ورود آمـوزش مـدرن بـه ایـران (پـس از مکتبخانـه)
مواجهیـم کـه با توجه بـه تحوالت کنونـی کالس ،میتوان آنـرا «کالس درس سـنتی» نامید .منظور
از آپاراتـوس در اینجـا مجموعـه روابـط قـدرت ،افـکار ،گفتـار ،کـردار ،و تکنیکهایـی اسـت کـه
نظمـی بـه نـام کالس درس را در  170سـال گذشـته پـس از تأسـیس دارالفنـون میسـازد .برخـی
از مهمتریـن ویژگیهـای عمـدهی ایـن آپاراتـوس را بـا اسـتفاده از پژوهـش اولیـه نجاتـی حسـینی
میتـوان چنیـن فهرسـت کرد:
 .1حافظهمحوری و اصالت جزوهنویسی (همان ،ص  94و همینطور مناشری)1397 ،؛
 .2اهمیت سنت استاد-شاگردی (نجاتی حسینی ،ص  )129البته با مرکزیت استاد؛
 .3از نظـر جنسـیتی مردگـرا ،از نظـر معرفتـی مربیگـرا ،از نظـر فضایـی مرکزگـرا و از نظـر
سـازمانی دولتیگـرا (همـان ،ص )107
ایـن عناصـر را میتـوان بـه کمـک روایـت تجربههـای زیسـتهی انتهـای کتـاب مذکـور و بـا
ً
اندکـی بهرهگیـری از شـهود مشـترک از مناسـبات عمدتا پنهـان کالس درس در تجربـه جمعی همه
مـا بـه ایـن صـورت ترکیـب کـرد کـه کالس درس سـازهای 3پدرسـاالرانه اسـت کـه از دو بعـد در
ً
هـم تنیـده تشـکیل میشـود :اوال انضباطـی 4کـه حـول شـخصیت مرکزی اسـتاد شـکل میگیرد و
کالس درس را بـه عرصـه مونولـوگ بـاال بـه پاییـن مربی و انقیـاد 5معرفتی شـاگرد تبدیـل میکند و
ً
دوم آموزههایـی اسـت کـه بـه صورت خطابـه 6و دقیقا متضـاد با گفتمـان در معنای هابرماسـی ،7به
ی داخل
شـکلی غیـر ارتباطـی ،غیر مشـارکتی و غیر توافقـی ،متکی بر مناسـبات
ِ
قـدرت بدنمندانه ِ
کالس درس بـه عنـوان معـارف مطلـق بـه شـاگرد القـا میشـود .بـا درک ایـن آپارتـوس خـاص در
کالس درس سـنتی ایرانـی ،اینـک زمینـه بـرای طـرح این سـؤال فراهم میشـود که آیا بسـتر کالس
 .1بـرای توضیــح بیشــتر دربــاره ایــن چرخــش روششــناختی بویــژه در کار میشــل فوکــو و تغییــر رویکــرد فوکــوی متقــدم بــه
فوکــوی میانــی ن.ک بــه دریفــوس و رابینــو ()1391
 .2آپاراتــوس اصطالحــی فوکویــی در تحلیــل تبارشناســی پدیدارهاســت کــه جورجــو آگامبــن آن ـرا چنیــن توضیــح میدهــد:
« آپاراتــوس [=ســامانه] بــه مجموعــهای از اعمــال ،بدنههــای معرفتــی ،تدابیــر و نهادهــا اشــاره دارد کــه بــه مدیریــت،
حکومــت ،کنتــرل و جهتدهــی کــردن رفتارهــا ،ژسـتها و تفکـرات نــوع بشــر -بــه شــیوهای کــه مدعــی کارآمــدی اســت-
میپــردازد( ».آگامبــن :1389 ،ص )24
3. construction
4. discipline
5. subjugation
6. rhetoric
7. Habermas’s discourse
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آنالیـن میتوانـد محملـی بـرای انتقـال ایـن آپاراتـوس و دایـر شـدن کالس درس سـنتی در فضای
مجازی شـود؟
خطابی
بـدون نیـاز به واکاوی بسـیار ،پاسـخ را باید منفی دانسـت .هر دو کارکـرد انضباطی و
ِ
کالس درس سـنتی در گـرو رابطـه مسـتقیم ،حضـوری و بدنمندانـه در کالس درس اسـت و در
شـرایط برقـراری آنالیـن کالس محقـق نمیشـود .از ایـن منظـر ،نقدی کـه در اینجـا در حال طرح
اسـت بـا نقـد بنیادینـی که هربـرت دریفـوس در کتاب مهـم «دربـاره اینترنـت» بر آمـوزش آنالین
وارد میکنـد در یـک راسـتا قـرار دارد ،هرچنـد نقطه عزیمـت او در دفاع از یادگیری بـه کلی با آنچه
مـا در اینجـا دربـاره کالس درس سـنتی ایرانی مطـرح کردیم متفاوت اسـت( 1.دریفـوس)1383 ،
دریفـوس در ایـن کتـاب بـا طـرح نظریه معـروف مراحـل پنجگانـه یادگیری خـود تصریـح میکند
کـه آمـوزش نظـری فـارغ از محیط عملـی و درگیـری بدنمندانـه با موضـوع همچـون آموزشهای
آنالیـن ،تنهـا در مراحـل ابتدایـی نوآمـوزی موضوعیـت دارد و بـه هیـچ وجـه نمیتوانـد به کسـب
تبحـر و یادگیـری در مراحـل عالـی منجـر شـود .مسـئله اینجاسـت کـه اگرچـه از منظر دریفوسـی
ی بـودن و آموزهگرایـی حاکـم بـر آن هرگـز
کالس درس سـنتی ایرانـی بـا حافظهمحـوری و انتزاعـ 
نمیتوانـد بـه سـطوح عالـی چهـارم و پنجم یادگیری برسـد ،امـا کارآمدی آن در همان سـه سـطح
کلی نظـری نیز وابسـته به حضـور عملـی در کالس درس و
اول آمـوزش ابتدایـی مبتنـی بـر قواعـد ِ
در رابطـه موقعیتمندانـه و زمینهمندانـه در کالس درس اسـت و بـا مجـازی شـدن رابطـه اسـتاد و
ً
تعبیر نجاتی حسـینی «پیشـا یـا نیمه یا ضـدکالس» نیز
به
بنـد
م
نی
اتـوس
ر
آپا
همیـن
عملا
دانشـجو
ِ
ِ
فرو میپاشـد.
در چنیـن شـرایطی چـه بایـد کـرد؟ نیـازی بـه اعلام عجوالنـه پایـان کالس درس بـه شـیوه
فیلسـوفان و اهـل ایدئولوژی نیسـت .رویکرد این مقاله از منظر جامعهشناسـی انتقـادی تکنولوژی،
ایـن نتیجـه را در پـی دارد کـه تغییـر محیـط کالس درس از وضعیت حضـوری به آنالین ،مسـتلزم
تغییر بنیادین در آپارتوس کالس درس سـنتی ایرانی اسـت و چه بسـا با هوشـمندی و به کارگیری به
موقـع اختیـار و اندیشـه انتقـادی بتوان تهدید ایـن جبر تکنیکی را بـه فرصتی برای بازسـازی کالس
ِ
درس در ایـران تبدیـل کـرد .نکتـه اینجاسـت که محیـط مجازی بر خلاف تصور دریفـوس همواره
ً
ذاتـا محیطـی سـرد ،انتزاعـی ،نظـرزده ،فاقـد بـدن و غیرحسـاس به ارزشهـای اخالقی و سیاسـی
نرا نیز در آن متصور شـد .بهتریـن نمونه از
بیرونـی نیسـت ،بلکـه میتـوان موقعیتهایی خالف ایـ 
ً
ایـن جهـت که آپاراتوسـی کامال متضـاد با کالس درس آنالیـن پدید آورده «کالبهاوس» 2اسـت.
ویژگیهایـی مثـل فاقـد مرکـز بـودن ،صوتـی بـودن ،افقـی بـودن روابـط ،فیالبداهگـی ،عمومـی
بـودن ،آنتاگونیسـتی یـا تقابلـی 3بـودن و قابلیـت بازنمایـی گفتارهای زنانه ،مناسـبات یک نشسـت
علمـی کالبهاوسـی را بـه کلـی از نمونههای مشـابه آن در سـالن کنفرانسهـا و کالسهای درس
دانشـگاهی متمایـز میکنـد .بدیهی اسـت که هـدف از طرح این مثال این نیسـت کـه کالس درس

تنها با چرخش عملی در
روششناسی مطالعه کالس
درس و گذر از دیدگاه
اپیستمیک به رویکردهای
تبارشناسانه است که واقعیت
پدیداری کالس درس ایرانی
بر ما مشکوف میگردد و تازه
پس از آن است که میتوان
به پرسش اساسی درباره
امکان انتقال این سازهی
خاص از وضعیت حضوری
به وضعیت مجازی و ارائه
سیاستگذاری متناسب،
پرداخت.

ً
 .1دریفــوس از یادگیــری در حیــن عمــل بعنــوان باالتریــن ســطح یادگیــری حرفـهای ســخن میگویــد کــه نظیــر آن اصــا در
کالس درس ســنتی وجــود نــدارد :او میگویــد «بایــد نتیجــه بگیریــم کــه نمیتــوان در فضــای ســایبر بیجســم بــه مهــارت
رســید .بــر خــاف طرفــداران آمــوزش از راه دور ،شــاگردی فقــط میتوانــد در محیطهــای مشــترک خانــه ،بیمارســتان،
فضاهــای بــازی،آزمایشــگاه و محــل ســاخت محصــوالت انجــام شــود .شــاگردی از راه دور تناقــض اســت( .دریفــوس،
ً
:1383ص  »)86چنیــن نوعــی از یادگیــری کامــا متفــاوت از وضعیــت کالس درس ســنتی ایرانــی اســت و بــه همیــن دلیــل
بخــش اول ایــن نوشــتار نــه بــا ارجــاع بــه دریفــوس بلکــه در تــاش بـرای شــناخت آپاراتــوس ســازه خــاص کالس درس ســنتی
ایرانــی نگاشــته شــد.
 .2اپلیکیشــن نوظهــور  clubhouseب ـرای گفتگوهــای مجــازی کــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری اخیــر مــورد اســتقبال
زیــاد کارب ـران ایرانــی ق ـرار گرفــت
3. antagonistic
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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
موقع 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
ً
دریفوس همواره ذاتا محیطی
سرد ،انتزاعی ،نظرزده،
فاقد بدن و غیرحساس به
ارزشهای اخالقی و سیاسی
بیرونی نیست ،بلکه میتوان
موقعیتهایی خالف اینرا نیز
در آن متصور شد.
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سـنتی بـه جـای اسـکایروم در کالبهـاوس برگـزار گـردد ،بلکـه غرض نشـان دادن افـق جدیدی
ّ
از کالس درس اسـت کـه محیـط و ّ
مـدر ِس بـه کلـی متفاوتـی را میطلبـد :معلمـی کـه بـه جـای
روخوانـی مـداوم جـزوات تکـراری کهنـه و قابـل پیشبینـی ،بـه لحـاظ دانشـی ،اخالقی و سـبک
رفتـاری آمادگـی تبدیـل کالس درس بـه یـک «گفتگـوی علمـی زنـده و پـر از درگیـری» را داشـته
باشـد .ایـن میتوانـد آلترناتیـوی بـرای احیـا و بازسـازی کالس درس سـنتی ایرانـیای باشـد کـه
بـه نظـر میرسـد بـر خلاف تصـورات سادهاندیشـانه ممکن اسـت نـوشداروی مجازی شـدن به
احتضـار آن بینجامد.
منابع
آگامبن ،جورجو ( )1389آپاراتوس چیست و مقاالت دیگر ،ترجمه یاسر همتی ،تهران ،رخداد نو.
دریفوس ،هیوبرت ( )1383درباره اینترنت ،ترجمه علی فارسینژاد ،تهران ،ساقی.
دریفـوس ،هیوبـرت و رابینـو ،پـل ( )1389میشـل فوکـو :فراسـوی سـاختگرایی و هرمنیوتیـک (بـا مؤخـرهای به قلم
میشـل فوکـو) ،ترجمـه حسـین بشـیریه ،تهران ،نشـر نی.
مناشـری ،دیویـد ( )1397نظـام آموزشـی و سـاختن ایـران مدرن ،ترجمـه محمدحسـین بادامچی و عرفـان مصلح،
تهران ،انتشـارات سـینا.
نجاتـی حسـینی ،سـیدمحمود ( )1396تبارشناسـی کالس درس در ایـران ،تجربـه هـای تاریخـی و تجربـه هـای
زیسـته ،تهـران ،مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی.
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نقش زبان در آموزشهای حضوری و غیرحضوری:
بایستهها و الزامات
سیدرضا نقبائی لنگرودی▪ 1

استادیار دانشگاه صدا و سیما ▪
▪ naghbaei@iribu.ac.ir

مقدمه
زبان که در زبان انگلیسـی به آن  languageاطالق میشـود ،شـکل تغییریافته اوسـتایی  ،hizuuāفارسـی کهن  ،hazānaفارسـی میانه
 izwānیـا  uzwānبـه معنـای "زبـان ،گفتار" ( )tongue, speech, languageاسـت که در التین به شـکل  linguaنمایان شـده اسـت.
زبـان نوعـی سیسـتم سـاختارمند ارتباطـی ( )structured system of communicationو مبتنـی بـر گفتـار ( ،)speechنشـانههای
( )signقـراردادی اسـت و کارکـرد اصلـی آن ،ایجـاد ارتبـاط یـا انتقـال اطالعـات از شـخصی بـه شـخص دیگر اسـت ،لـذا از آن به
عنـوان نوعـی میدیـوم یـا رسـانه ( )mediumیـاد میشـود و از منظـر مطالعـه غالبـا در زمـره «علـوم ارتباطات» قـرار میگیـرد؛ علت
 .1مولــف و نویســنده اثــر  12جلــدی «دانشــنامه واژگان نقبائــی» ( )Noghabaei Of Encyclopedia Lexiconبــا ســرنام «لئــون» ( )LEONکــه بـرای تکمیــل
ایــن پــروژه  16ســال زمــان صــرف شــده اســت .دانشــنامه لئــون حــاوی  174ه ـزار مدخــل اســت کــه در  13ه ـزار صفحــه بــا فونــت  10بــی نازنیــن
طراحــی شــده اســت و از مشــخصات عمــده ایــن اثــر میتــوان بــه الــف) ریشــه شناســی تمامــی مدخلهــای مــادر ،ب) فونولــوژی و مورفولــوژی واژگان
منــدرج ،پ) بهــره گیــری از فونتیــک ،ج) تعریــف مفهومــی هــر واژه بــا توجــه بــه ریشهشــناختی ،تعریــف عملیاتــی و کاربــردی هــر واژه بــا توجــه بــه
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 همـراه بــا مثــال بـرای اســتنباط بهتــر مخاطــب.

با تغییر شکل آموزش یعنی
بروز آموزش مجازی ،شکل
زبانی آن نیز تغییر میکند،
چرا که در این نوع آموزش،
مدرس میبایست تعامل مابین
خود و دانشجویان را بصورت
آنالین ایجاد نماید؛ یعنی
تعامل از طریق تصویر ،صوت
یا متن و غالبا بصورت ریل
تایم ( ،)real timeمستقیم
( )directو بعضا غیرمستقیم
(.)indirect

وجـودی شـاخه «زبانشناسـی» (تاریخـی ،اجتماعـی ،تکاملی یا پویـا) را باید شـکل تخصصیتر
رشـته ارتباطـات قلمـداد کـرد .بـه عبـارت دیگر ،زبـان نوعی ابـزار ارتباطی محسـوب میشـود که
تنهـا در کلمـه و جملـه پایـان نمـی یابـد ،بلکـه حرکات چهـره ،بـدن ،نشـانهها و نمادها نیـز نوعی
ابـزار ارتباطی هسـتند.
اسـتفاده و بکارگیـری زبـان در هر عصر (بنا به مقتضیات زمانه) ،شـکل و سـبک خاص خود را
دارد .در دورهای از اشـکال و نمادهـا غالبـا برای ارتباط اسـتفاده میشـد ،سـپس کالم و خط پدیدار
گردیـد؛ لـذا مراکـز و مکتبخانههایـی بـرای آموزش تاسـیس شـدند و رفتـه رفته عصـر اطالعات
و ارتباطـات شـکل گرفـت؛ عصـری کـه اسـتفاده از فضای مجـازی و اینترنـت برای آمـوزش امری
اساسـی تلقـی میشـود و از ایـن رو ،شـکل زبانی خاص خـود را نیـز میطلبد.
امـروزه بـا توجـه بـه پیشـرفت تکنولـوژی و تغییـرات بوجود آمـده در جهان ،مسـیر آمـوزش از
روش قدیمـی یـا سـنتی کـه همـان روش حضـوری یـا چهـره بـه چهـره ( )face to faceبـه آموزش
غیرحضـوری و از راه دور یـا همـان آمـوزش آنالیـن یـا مجـازی تغییـر کـرده اسـت و روز بـه روز
دانشـجویانی کـه عالقمنـد بـه آموزش هسـتند ،در بسـتر آنالین در حـال افزایش اسـت .از این رو،
بـا توجـه بـه ایـن رویکـرد اسـتادان و مربیـان هـم میبایسـت خـود را بـا ایـن روش سـازگار کنند و
توانایـی خـود بـا ایـن روش بـرای ارائـه بهتـر و اصولـی مفاهیـم را روز بـه روز افزایش دهنـد .یکی
از مـوارد مهـم در تفـاوت ایـن دو سـبک آمـوزش (سـنتی و آنالیـن) تفـاوت در زبـان (نحـوه بیان،
اسـتفاده از حـاالت رفتـاری درسـت و غیـره) در ایـن دو سـبک آموزش اسـت کـه در ایـن مقاله به
ایـن موضـوع پرداخته میشـود.
بـا توجـه به مـوارد ذکـر شـده ،آموزشها بـه دو بخـش عمـده حضـوری و غیرحضوری دسـته
بنـدی میشـوند .اسـاس در دانشـگاهها و مراکـز علمـی آمـوزش حضـوری بـوده اسـت؛ یعنـی
یادگیـری از طریـق حضـور در کالس درس صـورت میگرفتـه اسـت .در این نوع آمـوزش ،مدرس
و دانشـجو در یـک محیـط قـرار دارنـد ،لذا شـکل ارتباطـی چهره بـه چهره یـا گروهی اسـت و امر
یادگیـری و انتقـال مفاهیـم از طریـق تعامل صـورت میگیرد و این مـورد باعث اثربخشـی آموزش
و محتـوا میشـود.
امـا بـا تغییر شـکل آمـوزش یعنـی بروز آمـوزش مجـازی ،شـکل زبانی آن نیـز تغییـر میکند،
چـرا کـه در ایـن نـوع آمـوزش ،مـدرس میبایسـت تعامـل مابیـن خـود و دانشـجویان را بصـورت
آنالیـن ایجـاد نمایـد؛ یعنـی تعامـل از طریـق تصویـر ،صـوت یـا متـن و غالبـا بصورت ریـل تایم
( ،)real timeمسـتقیم ( )directو بعضـا غیرمسـتقیم (.)indirect
آموزش حضوری و آموزش آنالین
در آمـوزش حضـوری دانشـجویان میبایسـت مسـافتهایی را طـی کننـد تـا بـه محـل برگـزاری
کالس برسـند و ایـن جابجایی دارای هزینه و سـختیهایی اسـت کـه در بسـیاری از مواقع منجر به
صـرف انـرژی بسـیار و کم شـدن انـرژی و ایجاد خسـتگی دانشـجو میشـود ،لذا کاهـش راندمان
یادگیـری دانشـجو را به همـراه دارد.
مـورد دیگـر در آمـوزش حضوری ،محیط آموزشـی اسـت .اگر محیطـی که آمـوزش در آن برگزار
میشـود از شـرایط اسـتاندارد (نـور مناسـب ،سیسـتم تهویـه اسـتاندارد ،امکانـات اسـتاندارد مثـل
صندلیهـا و غیـره) برخـوردار نباشـد ،سـطح یادگیری افـراد کاهـش مییابد .امـا نکته مهمتـر اینجا
اسـت کـه افـرادی کـه بـه محیط جدیـدی میرونـد تا مدتـی به علـت تازگی کـه محیـط دارد ،عموما
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حـواس و تمرکـز آنهـا صـرف دیـدن جزئیـات و جاذبـه های محیط میشـود کـه این مورد هـم باعث
کاهـش سـطح یادگیـری آنهـا میشـود و امر آمـوزش بـا حداکثر کیفیـت صـورت نمیگیرد.
مـورد بعـدی در آموزش این اسـت که دانشـجویان افرادی هسـتند با سـطح یادگیـری متفاوت،
امـا در آمـوزش حضـوری اسـتاد فقـط یـک یـا نهایتـا دو بـار مفاهیـم را بیـان میکنـد و ایـن مورد
میتوانـد باعـث کسـل شـدن یک عده کـه به سـرعت مفاهیم را فـرا گرفته انـد و گیج شـدن افرادی
کـه نیـاز بـه تمرکـز و تکـرار بیشـتری دارنـد گـردد ،چـون ایـن افـراد هنـوز مـوارد فعلـی را متوجـه
نشـدهاند ،امـا مـدرس به سـراغ آموزش مطلـب بعدی مـیرود که این مـورد در مواقعـی باعث فرار
از یادگیـری بسـیاری از افراد شـده اسـت.
آموزش آنالین و مجازی
در آمـوزش آنالیـن و مجـازی دیگر الزم نیسـت دانشـجویان مسـافتی را طی کنند و در هـر مکانی که
باشـند میتواننـد آمـوزش را فـرا بگیرند ،پس موارد و مشـکالتی کـه در بخش باال پرداخته شـد دیگر
وجـود ندارد و دانشـجو بـا میزان انـرژی باالتری میتوانـد آمـوزش را دریافت کند.
مـورد بعـدی در آمـوزش آنالیـن ایـن اسـت که فـرد در محیط خـود آمـوزش میبیند و شـرایط
محیطـی را (نـور ،شـرایط دمـای محیـط و همچنیـن مـکان آموزشـی مـورد نیـاز و راحت خـود) با
توجـه بـه نیـاز و سـلیقه خـود میتوانـد تغییـر دهـد و همچنیـن از نظـر روانشـناختی المانهـای
موجـود در محیـط اکثـرا بـرای فـرد تازگی ندارنـد و دیگر از تمرکز شـخص در این خصوص کاسـته
نمی شـود.
مـورد دیگـر در آمـوزش آنالیـن ایـن اسـت کـه دانشـجویان بـا هـر سـطح یادگیـری میتوانند
بیشـترین اسـتفاده را از آمـوزش ببرنـد .بطـور مثـال ،افـرادی کـه دارای سـرعت یادگیـری باالیـی
هسـتند در کالسهـای آنالیـن بـا یکبـار دیدن امر آموزش حاصل میشـود و به سـراغ مـوارد بعدی
میرونـد و حتـی اگـر آمـوزش بصـورت ویدئویـی باشـد ،میتواننـد سـرعت پخـش آنرا افزایـش
دهنـد و در زمـان کمتـری مطالـب را فـرا بگیرند .فـرای آن ،افرادی که از سـطح یادگیـری پایین تری
برخوردارنـد میتواننـد آموزشهـا را بـا سـرعت پایینتـری ببیننـد و حتـی مطالـب را چندیـن بـار
تکـرار کننـد تـا امر آمـوزش بصـورت کامل حاصل شـود ،لـذا این مـورد باعث ایجاد حـس عالقه
و اشـتیاق در بیـن افـراد در امـر یادگیـری میشـود .باید توجه داشـت کـه در آموزش آنالیـن تمهید
ضبـط محتـوا وجـود دارد ،لذا دانشـجو میتوانـد چندین بـار مقوله بارگـذاری شـده را ببیند و عمل
یادگیـری بـا تکـرار صـورت گیـرد ،امـا در آمـوزش حضـوری ایـن مهم تنهـا یکبار از سـوی اسـتاد
صـورت میگیـرد و امـکان دسترسـی مجـدد به محتـوا وجود نـدارد.
مطالعه کارکردی و تطبیقی
در ایـن بخـش آموزشهـای حضـوری و آنالیـن از دو جنبه مـورد مطالعه و بررسـی قـرار میگیرد؛
الـف) مطالعـه کارکـردی و ب) مطالعه تطبیقی .اگرچـه ،در آموزشهای حضـوری و آنالین و زبان
بـکار گرفتـه شـده در آن مواردی چون مطالعه و بررسـی واج شناسـی یا فونولـوژی (– )phonology
بررسـی نظـام آوایی زبـان  ،-مورفولوژی یا سـاخت واژه ( – )morphologyمطالعـه کلمات ،نوعی
شـکل گیـری و رابطـه آنها بـا دیگر واژه هـا ،-گرافولـوژی یـا نگارشناسـی ( – )graphologyتحلیل
خصوصیـات فـردی و الگوهـای نگارشـی ،-سـمانتیکس یـا معناشناسـی ( – )semanticsمطالعـه
معنـای لغـات ،عبـارات ،جملات یـا هـر نـوع واحـد گفتـاری  ،-سـینتاکس یـا نحـو (– )syntax

مورد دیگر در آموزش آنالین
این است که دانشجویان با
هر سطح یادگیری میتوانند
بیشترین استفاده را از آموزش
ببرند .بطور مثال ،افرادی که
دارای سرعت یادگیری باالیی
هستند در کالسهای آنالین
با یکبار دیدن امر آموزش
حاصل میشود و به سراغ
موارد بعدی میروند و حتی
اگر آموزش بصورت ویدئویی
باشد ،میتوانند سرعت پخش
آنرا افزایش دهند و در زمان
کمتری مطالب را فرا بگیرند.
فرای آن ،افرادی که از سطح
یادگیری پایین تری برخوردارند
میتوانند آموزشها را با
سرعت پایینتری ببینند و حتی
مطالب را چندین بار تکرار کنند
تا امر آموزش بصورت کامل
حاصل شود.
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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
میکند .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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مطالعـه قواعـد مربـوط بـه نحـوه ترکیـب و در کنـار هـم آمـدن واژههـا بهمنظـور ایجـاد واحدهای
بزرگتـر کالمـی در یـک زبان خاص  -و سـیمیاتیکس یا نشانهشناسـی ( – )semioticsبررسـی انواع
نشـانهها ،عوامـل حاضـر در فراینـد تولیـد ،مبادلـه و تعبیـر آنهـا و نیـز قواعـد حاکـم بر نشـانهها -
اصـل و اسـاس آمـوزش محسـوب میشـوند (و مطالعـه ایـن مـوارد از حوصلـه ایـن مقـال خارج
اسـت) ،امـا زبـان بدن و بـه توابع آن فونتیکـس ،تلفظ و لحن از مواردی هسـتند کـه در امر آموزش
(هـم حضـوری و هـم غیرحضوری و آنالیـن) از جایـگاه ویـژه ای برخوردارند.
یک�ی از اساس�ی تری�ن مس�ائلی ک�ه در امر آم�وزش آنالین وج�ود دارد ،زبان ب�دن( (�body lan
 )guageاسـت؛ نوعـی ارتبـاط غیرکالمـی ( )nonverbal communicationکـه در آن از رفتارهـای
جسـمی و نـه واژه بـرای بیـان یـا انتقـال پیـام یـا اطالعـات اسـتفاده میشـود .زبـان بـدن شـامل
وضعیـت و حـاالت اجـزا بـدن (محـل قـرار گرفتن دسـتها ،پاهـا ،نحـوه نشسـتن ،ایسـتادن ،راه
َ
رفتـن ،خوابیـدن) ،ژسـتها (حالتهـا ،اداهـا ،اطـوار) ،حـرکات و اشـارات بدنـی ،جلوههـای
هیجانـی صـورت و حـرکات چشـمها میشـود و بعضـا از آن بـه عنـوان علـم حـرکات تواصلـی
( )kinesicsیـاد میشـود .اگرچـه زبـان بـدن بخش بسـیار مهمی از ارتباطات محسـوب میشـود،
ولـی ایـن مهـم غالبـا بصـورت ناخـودآگاه صـورت میگیـرد .امـروزه فرایندهـای آموزشـی غالبـا
بـا جنبـه هـای ارتباطـات غیرکالمی زبـان مرتبط هسـتند .اسـتادان بـا اسـتفاده از اشـکال مختلف
زبـان بـدن میتواننـد در کالسهـای درسـی خـود (چـه حضـوری و چـه غیرحضـوری) پیامهـای
خـود را منتقـل کننـد؛ امـری کـه میتواند در دانشـجو ایجـاد انگیـزه کنـد و فرایندهای آموزشـی را
مؤثرتـر و جالبتـر جلوهگـر نماید .دانشـجویان بطـور کلی از نـوع چیدمانهای موجـود در کالس
درس ،محتـوای برنامههـای درسـی و بخصوص نحـوه ارائه دروس تأثیـر میپذیرند .ایـن بدان معنا
اسـت که هر چه شـرایط آموزشـی نامناسـبتر باشـد ،امکان خسـتگی دانشـجو بیشـتر میشـود،
لـذا دانشـجویان از انگیـزه بـه مراتـب کمتـری بـرای یادگیری برخـوردار میشـوند .اغلب اسـتادان
روی محتوایـی کـه میخواهنـد عرضـه کننـد تمرکـز میکننـد ،در حالیکـه فرامـوش میکننـد کـه
دانشـجویان تنها دارای دو گوش هسـتند (که میتوانند محتوا را بشـنوند) و دارای دو چشـم هسـتند
(کـه میتواننـد محتـوا را ببیننـد) .در اینجـا ،بایـد ایـن گفتـه اسـتاد روانشناسـی آلبـرت محرابیـان
(متولـد  )1939را مدنظـر داشـته باشـیم کـه در تفسـیر یـک پیـام ،خـود کالم تنهـا  7درصـد نقش
دارد؛  38درصـد آوایـی لحنـی و  55درصد باقیمانده نیز بصری هسـتند؛ یعنی  93درصد سرشـت
ارتباطـات غیرکالمی ( )nonverbalاسـت.
اینجـا اسـت کـه علاوه بر زبـان بدن ،مـا به مبحـث آواشناسـی یـا فونتیـک ( )phoneticsوارد
میشـویم؛ شـاخهای از واج شناسـی یـا فونولـوژی ( )phonologyکـه اصـوات گفتـار انسـان و
خـواص فیزیکـی آنها را از جملـه تولید فیزیولوژیکـی آنها ،خواص اکوسـتیک ( ،)acousticدرک
مخاطـب و وضعیـت نروفیزیولوژیکـی ( )neurophysiologyمورد بحث و بررسـی قـرار میدهد.
آواشناسـی دارای سـه شـاخه اصلی اسـت :الف) آواشناسـی تولیدی (،)articulatory phonetics
کـه بـه چگونگی تولیـد آوا از طریق اندامهـای گفتار در زبان میپردازد؛ ب) آواشناسـی آ کوسـتیک
ف سـنجی امواج صـدای تولید
( ،)acoustic phoneticsکـه بـا آ کوسـتیک گفتـار نظیـر خواص طی 
شـده از طریـق گفتار مانند فرکانس ،شـدت و سـاختار هارمونیـک آنها ارتباط دارد و ج) آواشناسـی
ممیـزی ( )auditory phoneticsکـه بـا درک گفتار متناسـب اسـت :درک ،دسـتهبندی و شناسـایی
اصـوات گفتـاری و نقش سیسـتم ممیـزی و مغز در ایـن فرایند.
بـه عبـارت بهتـر ،در آموزش حضوری شـکل لحن و آوای اسـتاد باید متناسـب با دانشـجو و به
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اصطلاح بـا آن هارمونـی داشـته باشـد؛ یعنی ارتبـاط (امر آمـوزش) زمانـی موفقیت آمیـز خواهد
بـود کـه اسـتاد به طـرق مختلـف لحن خـود را همسـو بـا عالیق مخاطـب خـود (دانشـجو) کند؛
یعنـی همـان انتقـال معنـا از راه حـس همسـو .لذا ،بیـن حرکات 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 عکـس آن سـبب ارتباطـات غیرمؤثر خواهد شـد.
نقـش دانشـگاهها قطعـا در دهههـای گذشـته بـا پیشـرفت تکنولـوژی ،دیجیتالیشـدن و
جهانیشـدن تغییـر و تحـول یافتـه اسـت و آمـوزش غیرحضـوری یکـی از ایـن تحـوالت بشـمار
مـیرود .قطعـا سـطح تغییـر و تحـوالت آمـوزش غیرحضـوری در تمامـی کشـورها به یـک اندازه
نبـوده اسـت؛ بعضی از کشـورها پیشـتر بصـورت زیربنایی توجـه خاصی به آمـوزش غیرحضوری،
بایسـتهها و ملزومـات آن کردنـد و بسـیاری نیـز بـا پاندمـی کرونـا ایـن تغییـر و تحـول را بـه خـود
دیـده انـد .اگرچـه بـا آمـوزش غیرحضوری دیگـر نیازی نیسـت تـا دانشـجویان بصـورت فیزیکی
در کالسهـای درس حضـور داشـته باشـند و متدهـا ،ابـزار و سـناریوهای یادگیری تغییـر یافتهاند،
سـاختار و مفهـوم آمـوزش بطور کلی تغییر پیـدا کردهاند ،اما شـکل آموزش غیرحضـوری کرونایی
را نبایـد بـا شـکل آمـوزش از راه دور متعـارف برابـر فـرض کـرد ،چرا کـه در آمـوزش غیرحضوری
کرونایـی مباحثـی چـون ناگهانـی بودن ،نبود آمادگـی از پیش ،اجبار و موارد مشـابه دخیل هسـتند.
بـه عبـارت دیگر ،شـکل بحرانها و مسـائل پیـش روی موجـود در آموزش غیرحضـوری متعارف و
از پیـش برنامـه ریزی شـده بـا آمـوزش غیرحضـوری کرونایی متفـاوت و متمایز اسـت.
فـرای آن ،بایـد بـه یـاد داشـت کـه شـیوه تفکـر دانشـجو و فرهنـگ برآمـده از او بـا زبـان بکار
گرفتـه شـده رابطـه وجود دارد؛ یعنـی نوع زبان دانشـجو مبین فرهنگ او اسـت و در اینجا اسـت که
مباحثـی چـون کاربرد زبـان و ارتباطـات میانفرهنگـی ( ،)intercultural communicationزبان و
سـاختار اجتماعـی ( ،)social constructionزبـان و هویـت فرهنگـی ( )cultural identityو غیره
مطـرح میشـود .دانشـگاهها بایـد در امـر آمـوزش غیرحضـوری خـود از ارزشهـای دانشـجویان
( )student valuesخـود کاملا مطلـع باشـند؛ اطالعاتـی که میتوانـد در وضع برنامههای درسـی
کمـک کنـد ،موفقیـت جامعـه هـدف یـا دانشـجویان را در پـی داشـته باشـد و میـزان ناکامیهـای
احتمالـی آنهـا را ارزیابـی نماید.
تدویـن و تنظیـم دورههـای آموزشـی غیرحضـوری بایـد بـا مالکهـای جامعـه دانشـجویی
همخوانـی داشـته باشـد؛ دوره هایـی کـه فضـا و زمـان در آن جایـی ندارنـد و ضمـن گروهبنـدی
دانشـجویان ،حداکثـر راندمـان را بـرای آنها در نظـر میگیرند .در ایـن میان ،این نکته بسـیار مهم
و حیاتـی خواهـد بـود :هیاتهـای علمـی دانشـگاهها باید خـود را همگام و همـراه با ایـن تغییرات
کننـد .نبـود شـناخت کافـی از تفاوتهـا 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 .اینکه چـرا  68درصـد دانشـجویان دانشـگاه پیام نـور را خانمها تشـکیل
میدهنـد؟ مبیـن ایـن نکتـه اسـت کـه دسترسـی خانمهـا بـه آمـوزش عالـی در مواقعـی تنهـا راه
آمـوزش تلقـی میشـود.
اگرچـه پیشـرفت تکنولـوژی و فشـارهای برآمـده از افزایـش بودجـه امـر آمـوزش غیرحضوری
را بـرای سـطوح آموزشـی مختلـف تقویـت میکند ،ولـی بایـد زمینهها و سـنین دانشـجویان را در
نهادهـا و برنامـه هـای آموزشـی مد نظر قـرار داد؛ چرا کـه بعضی از آنهـا بومی دیجیتـال (digital
 )nativeمحسـوب میشـوند (کسـانی کـه ارزش تکنولـوژی دیجیتـال را بـه خوبـی میداننـد 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
میانفرهنگی (intercultural
 ،)communicationزبان
و ساختار اجتماعی (social
 ،)constructionزبان و
هویت فرهنگی (cultural
 )identityو غیره مطرح
میشود.
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میتوان برای آموزش
غیرحضوری و مجازی نیز
زبان خاص خود را نوشت؛
زبانی که دارای نشانهها و
عالمات قراردادی مختص
به خود است و از طریق آن
در سریعترین زمان ممکن،
مابین دانشگاهیان ارتباط
ایجاد میکند .لذا ،تحقق
آن چارچوبهای مطالعاتی
مختص به خود را میطلبد؛
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 نشانهشناسی
به خوبی استفاده کرد.
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جسـتجوی هـر فرصتـی هسـتند تـا از آن اسـتفاده نماینـد) و برخـی نیـز ممکـن اسـت کـه مهاجر
دیجیتـال ( )digital immigrantقلمـداد شـوند؛ یعنـی در پذیـرش تکنولوژیهای نویـن کم میل و
بـی میـل هسـتند) .بایـد به یاد داشـت کـه دانشـجویان مرد غالبـا آمـوزش را بخاطر بدسـت آوردن
شایسـتگیهای آموزشـی فـرا میگیرنـد ،در حالیکـه دانشـجویان خانـم یادگیـری را تنهـا بخاطـر
یادگیـری انجـام میدهنـد .بـه عبـارت دیگـر ،در حالیکه آقایـان یادگیـری مسـتقل (independent
 )learningرا ترجیـح میدهنـد ،خانمهـا تمرکز بیشـتری روی روابـط میان فـردی (interpersonal
 )relationshipsدارنـد؛ مـواردی کـه تنهـا به قشـر دانشـجو مرتبط نمی شـود ،بلکه برای اسـتادان و
اعضـای یـک دانشـگاه نیز صادق اسـت.
فـرای همـه مـوارد ذکرشـده ،میتـوان بـرای آمـوزش غیرحضـوری و مجـازی نیز زبـان خاص
خـود را نوشـت؛ زبانـی کـه دارای نشـانهها و عالمـات قـراردادی مختـص بـه خـود اسـت و از
طریـق آن در سـریعترین زمـان ممکـن ،مابیـن دانشـگاهیان ارتبـاط ایجـاد میکنـد .لـذا ،تحقـق
ج
آن چارچوبهـای مطالعاتـی مختـص بـه خـود را میطلبـد؛ امـری کـه قاعدتـا در آن بایـد از وا 
شناسـی یـا فونولـوژی ،مورفولـوژی یـا سـاخت واژه ،گرافولـوژی یـا نگارشناسـی ،سـمانتیکس یا
معناشناسـی ،سـینتاکس یـا نحـو و سـیمیاتیکس یـا نشانهشناسـی بـه خوبـی اسـتفاده کـرد.
نتیجه گیری
زبـان نوعـی میدیوم یا رسـانه قلمـداد میشـود و از منظـر مطالعه غالبـا در زمره «علـوم ارتباطات»
قـرار میگیـرد؛ علـت وجودی شـاخه «زبانشناسـی» (تاریخی ،اجتماعـی ،تکاملی یا پویـا) را نیز
باید شـکل تخصصیتر رشـته ارتباطات دانسـت؛
در آمـوزش حضـوری مسـافت فیزیکـی هزینهبـردار و چالـش برانگیـز اسـت ،لـذا کاهـش
راندمـان یادگیـری دانشـجو را بـه همـراه دارد؛
عالقـه دانشـجویان در عصـر حاضـر به آمـوزش آنالیـن و مجازی در حـال افزایش اسـت ،لذا
رویکـرد اسـتادان و مربیـان هم میبایسـت نسـبت بـه این نوع آمـوزش تغییـر نماید؛
نـوع زبـان مورد اسـتفاده در آمـوزش حضوری بـا آموزش آنالیـن و مجازی در اسـاس و اصول
یکـی اسـت ،فقط نـوع تمهیـد و ابـزار ارتباطی تفـاوت میکند؛
عمـده تفـاوت مابیـن زبـان آموزش حضـوری بـا آموزش آنالیـن و مجـازی زبان بدن و شـکل
لحنـی و آوایـی اسـت؛ یعنی آموزشـی کـه از سرشـت ارتباطـات غیرکالمی برخوردار اسـت؛
میتـوان بـرای آمـوزش غیرحضـوری و مجـازی نیـز زبـان خـاص خـود را نوشـت؛ امـری کـه
چارچوبهـای مطالعاتـی مختـص بـه خـود را میطلبـد؛
شکل آموزش غیرحضوری کرونایی را نباید با شکل آموزش از راه دور متعارف برابر فرض کرد؛
شیوه تفکر دانشجو و فرهنگ برآمده از او با زبان بکار گرفته شده رابطه وجود دارد؛
تدویـن و تنظیـم دورههـای آموزشـی غیرحضـوری بایـد بـا مالکهـای جامعـه دانشـجویی
همخوانـی داشـته باشـد.
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َ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

بـا شـیوع ویـروس کوویـد  19از اواخر سـال 1398هـ.ش کمتر کسـی تصـور میکرد این ویـروس بتواند چنیـن آثار متعـدد و ماندگاری
بـر زندگـی فـردی و اجتماعـی انسـان برجای گـذارد .از مناسـبات خانوادگـی و افزایش آمـار طالق و خشـونتهای خانگـی گرفته تا
تغییـرات قیمـت نفـت ،بـازار سـرمایه و تضعیـف و تخریـب برخـی از فعالیتهـای اقتصـادی ،همگی بـه اندازههای مختلـف از این
ویـروس و پیامدهـای آن متاثـر شـدند .بـا وجـود ایـن  ،تمـام پیامدهـای شـیوع بیمـاری کرونـا منفی نبـود بلکـه همانند سـایر پدیده
هـا واجـد آثـاری مثبـت و سـودمند ،از جملـه کاهـش هزینه های رفـت و آمد ،از بیـن رفتن لـزوم تعاملات رو در رو ،امـکان ارتباط
مجـازی ،گسـترش دامنـه تعامالت به فراسـوی مرزهـای مکانـی و جغرافیایی و غیره نیز بود .در این نوشـتار میکوشـم -بـدون اینکه
بخواهـم از َد ِر شـیفتگی فضـای سـایبری درآیـم و یـا پتـک رد بر سـر آن بکوبم -به تحلیـل نتایج زیسـت علمی در این فضـا بپردازم.
 . 1فاصلهگیری و برکندگی کنش
شـیوع ویـروس کوویـد  19سـاحت علـم و دانـش را نیـز تحـت تاثیـر قـرار داد و همیـن امـر سـبب شـد در ایـن مـدت مطالعـات،
تحقیقـات ،همایشهـا ،سـخنرانی و رویدادهـای علمـی متعـددی به این ویـروس و آثار فـردی و اجتماعـیاش اختصـاص یابد .امر

آموزش و تحقیق یکی از
ساحتهایی است به طور
چشمگیری از شیوع بیماری
کرونا متاثر شد .بالفاصله
مدارس ،دانشگاهها 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.

آمـوزش و تحقیـق یکـی از سـاحتهایی اسـت به طـور چشـمگیری از شـیوع بیماری کرونـا متاثر
شـد .بالفاصلـه مدارس ،دانشـگاهها و سـایر مراکز آموزشـی از نظـر فیزیکی تعطیل شـدند و دانش
آمـوزان ،دانشـجویان ،معلمـان و اسـاتید بـه صـورت آنالین و بـا اسـتفاده از فضای مجـازی به امر
آمـوزش و پژوهـش پرداختنـد .ایـن وضعیـت یـک امـکان تـازه فراهـم کـرد کـه بسـیار شـبیه ایـده
«برکندگـی کنـش» 1آنتونی گیدنز اسـت.
در نظریـه گیدنـز در بـاب مدرنیتـه متاخـر سـه جنبـه ی اساسـی نظریـهی سـاختاربندی 2او به
مدرنیتـه پویایـی میبخشـند :فاصلهگیـری ،3برکندگـی و قابلیـت بازتابشـگری .4جنبـهی نخسـت،
جدایـی زمـان و فضـا یـا فاصلهگیری اسـت (هرچند کـه این فرآینـد جدایـی فزاینـده ،مانند همهی
جنبههـای کار گیدنـز ،نـه تک خطـی بلکه دیالکتیکی اسـت) .در جوامع پیشـامدرن زمان همیشـه
در پیونـد بـا فضـا بـود و در اندازهگیـری 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 زمانهـا یـا فضاهای
دیگـر برتـری نداشـت .در واقـع ،زمـان و فضـا بـه صورتهـای محـض تبدیـل شـدند .در جوامع
ً
پیشـامدرن ،فضـا عمدتـا برحسـب حضـور فیزیکـی و بنابرایـن بـر مبنـای فضاهـای منطقـهای5
تعریـف میشـد .بـا فـرا رسـیدن مدرنیتـه ،فضـا بـه تدریـج از مـکان جـدا شـد .برقـراری روابط با
کسـانی کـه حضـور فیزیکـی در کنار مـا ندارند و روز بـه روز از ما فاصلـه میگیرند ،بیـش از پیش
امکانپذیـر شـده اسـت .بـه نظر گیدنـز ،مـکان روز بـه روز «وهمگون» 6میشـود؛ بدیـن معنا که
«نفوذهـای اجتماعـی از فواصـل بسـیار دور دسـت بـه تمامـی مکانهـا رخنـه کـرده و آنهـا را در
قالـب خـود شـکل میدهنـد ....و این صـورت مرئی هر محل اسـت کـه چهرهی روابط دوردسـتی
را کـه ماهیـت آن محـل را تعییـن میکنـد ،میپوشـاند» (گیدنـز.)19 :1990،
فاصلهگیـری زمـان و فضـا بـه دالیلـی چنـد بـرای مدرنیتـه اهمیـت دارد .نخسـت اینکـه
ایـن فرآینـد ،رشـد سـازمانهای عقالنـی (در مقایسـه بـا صورتهـای ماقبـل نویـن) از جملـه
دیوانسـاالریها و دولـت -ملتهـا را بـا توجـه بـه پویایی ذاتـی آنها و نیـز توانایی این سـازمانها
را در پیونـد دادن قلمروهـای محلـی و جهانی ممکن میسـازد .دوم آنکه ،جهان مدرن به واسـطهی
ایـن فاصلهگیـری در موقعیتـی قرار گرفته کـه درکی بنیـادی از تاریخ جهان دارد و همین درک اسـت
کـه جهـان مـدرن را قـادر میسـازد تـا ایـن تاریـخ را بـه شـکلدهی زمـان حـال سـوق دهد .سـوم
اینکـه ،یـک چنیـن فاصلهگیـری پیش شـرط عمدهای بـرای منبـع دوم پویایـی مورد نظـر گیدنز در
مدرنیتـه -برکندگی -اسـت.
بـر اسـاس تعریف گیدنـز ،برکندگی(برشزدن ) عبارت اسـت از «بـرش زدن و جدا کـردن روابط
اجتماعـی از زمینههـای مکانـی کنـش متقابـل و ساختاربخشـی دوبـاره بـه ایـن روابـط در راسـتای
محدودههـای زمانـی -فضایـی نامعیـن» (گیدنـز .)21 :1990 ،دو نوع سـاز و کار بـرش زننده وجود
دارد کـه نقشـی کلیـدی را در جوامع مـدرن بازی میکنند؛ هر دو سـاز و کار مورد نظـر را میتوان زیر
عنـوان نظامهـای انتزاعـی قرار داد .سـاز و کار نخسـت ،ژتونهای نمادین 7اسـت کـه معروفترین آن
1. Disembedding of action
2. Structuration
3. Distanciation
4. Reflexivity
5. Localized spaces
6. Phantasmagoric
7. Symbolic tokens
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پـول میباشـد .پـول فاصلـه گیـری زمانـی -فضایـی را امکانپذیر میسـازد؛ مـا میتوانیم با کسـانی
کـه نسـبت بـه مـا در فواصـل بسـیار دور زمانـی و یـا فضایی قـرار دارنـد ،معامالتـی را انجـام دهیم.
سـاز و کار دوم ،نظامهـای تخصصـی 1هسـتند ،که عبارتنـد از« :نظام هـای معطوف به دسـتاورد فنی
یـا تخصـص حرفـهای کـه حوزههـای وسـیع محیطهـای مـادی و اجتماعی محـل زندگـی امروزین
مـا را سـازمان میدهنـد» (گیدنـز .)27 :1990 ،بارزتریـن نظامهـای تخصصـی متخصصانی چون
وکیلان و پزشـکان را در بـر میگیرنـد ،امـا پدیدههـای روزمره ای همچـون اتومبیلهـا و خانههای ما
نیـز تحـت تأثیر و توسـط نظامهـای تخصصی سـاخته میشـوند .نظامهای تخصصـی تضمینهایی
(البتـه نـه بدون ریسـک) را بـرای فعالیـت در عرض زمـان و فضا ارائـه میدهند.
بـر اسـاس ایـن ایـده ،در جامعـه معاصـر کـه بـا مدرنیتـه متاخـر شـناخته میشـود ،مدرنیته با
بهرهگیـری از برخـی مکانیسـمها هماننـد پـول و فضـای سـایبری امکانـی فراهـم آورده تـا بتـوان
کنشهـا را بـدون الـزام بـه تعامـل فیزیکـی رو در رو در زمـان و مـکان مشـخص و واحـد انجـام
داد .دوران پـس از شـیوع ویـروس کوویـد  19ایـن ایده را عینیت بیشـتری بخشـید و در عمل نشـان
داد .اگـر قبلا فقـط بخشهـای محـدودی از جامعـه معاصـر ایـن برکندگـی را تجربـه کـرده بودند
ً
و احیانـا هنـوز وارد حـوزه عمومـی نشـده بـود ،امـا پـس از گسـترش ایـن بیمـاری عموم مـردم نیز
الگوهـای تعاملشـان را تغییـر دادنـد و سـوار بـر ایـن فضـای سـایبری الگوهـای ارتباطی خـود را
دوبـاره سـاماندهی کردند.
ایـن َبرکندگـی کنشـی ،بـه صـورت فربهـی در میـان اصحـاب و اهالـی معرفت صـورت عینی
یافـت .برگـزاری کالسهـای درس ،دفـاع از پایـان نامههـا و رسـالهها ،همایشهـای ملـی و بیـن
المللـی ،جلسـات سـخنرانی و غیـره از وضعیـت اجتماعی خـود خارج شـد و افراد را بـه اتاقهای
انفـرادی و پشـت میزهـای شخصیشـان کشـاند .ایـن برکندگی کنشـی امـکان تعاملهای گسـترده
بـا گروههـا و مجامـع علمـی ملـی و بیـن المللـی را فراهـم کـرد کـه قبلا ممکـن نبـود .بسـیاری
از کنفرانسهـا ،سـمینارها ،نشسـتهای علمـی و حتـی کالسهـای درس بـه صـورت آنالیـن و
یـا آفالیـن در دسـترس قـرار گرفـت و دانشـجویان حتـی میتوانسـتند از کالسهای درس اسـاتید
دانشـگاههای سـایر کشـورها بـر روی پلتفـرم هایـی ماننـد اسـکایپ 2و زوم 3بهـره برنـد ،امکانـی
کـه قبلا اصال مقـدور نبود .اینکـه دانشـجویی بتواند در کنـار تدریس اسـاتید خـود از کالسهای
اسـاتید طـراز اول جهانـی در دانشـگاههای به نام اسـتفاده کنـد اتفاق بی سـابقه ای بـود .به عالوه،
اسـاتید دانشـگاهها و مراکـز علمـی مختلـف جهان نیز ایـن امـکان را یافتند که در بـاب موضوعات
و مسـائل مختلـف به صـورت چند ملیتـی و همزمان ،بدون نیاز به مسـافرتهای طوالنـی و هزینه
بـر ،بـه مباحثه ،گفتگـو و مفاهمه بپردزانـد .چنین امکانهایی تنها در بسـتر تعاملات مجازی و در
قامـت برکندگـی کنـش ممکـن شـد .تمام ایـن مـوارد نمونههایـی از امکانهایی اسـت کـه آموزش
و پژوهـش در بسـتر مجـازی فراهـم کـرد و در مجمـوع دامنـه تعامالت علمـی را گسـتردهتر و پهنه
اجتماعـات علمـی را فراخ تـر نمود.

این َبرکندگی کنشی،
امکان تعاملهای گسترده
با گروهها و مجامع علمی
ملی و بینالمللی را فراهم
کرد که قبال ممکن نبود.
بسیاری از کنفرانسها،
سمینارها ،نشستهای علمی
و حتی کالسهای درس به
صورت آنالین و یا آفالین
در دسترس قرار گرفت و
دانشجویان حتی میتوانستند
از کالسهای درس اساتید
دانشگاههای سایر کشورها
بر روی پلتفرم هایی مانند
اسکایپ و زوم بهره برند.

 . 2تکیدگی کیفیت کنش علمی
همانطـور کـه در ایـن نوشـتار نیز اشـاره شـد ،شـیوع ویروس کوویـد  19در کنـار نتایـج مثبت آن،
پیامدهـای ناگـواری نیـز در حوزههـای مختلف در پی داشـت .در اینجـا با توجه به موضوع نوشـتار
1. Expert systems
2. Skype
3. Zoom
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اساتید دانشگاهها 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 مسافرتهای
طوالنی و هزینه بر ،به مباحثه،
گفتگو و مفاهمه بپردزاند.
چنین امکانهایی تنها در بستر
تعامالت مجازی و در قامت
برکندگی کنش ممکن شد.
تمام این موارد نمونههایی از
امکانهایی است که آموزش
و پژوهش در بستر مجازی
فراهم کرد و در مجموع دامنه
تعامالت علمی را گستردهتر
و پهنه اجتماعات علمی را
فراختر نمود.

تمرکـز خـود را بـر امـر آمـوزش و فضـای کنشـگری علمـی در ایـن میانـه میگـذارم .اگـر بخواهم
سـخن آخـر را همیـن اول بگویـم ،بایـد اذعان کـرد که آموزش در بسـتر فضـای مجازی بـه تنزل و
تکیدگـی کیفیـت انجامیـد .این مسـئله که شـرایط پیشآمـده ارتبـاط و تعامـل رو در رو و فیزیکی و
حضـور همزمـان در یـک مکان مشـترک برای آمـوزش منتفی شـد ،امـکان 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 امـکان برقـراری تمـاس چشـمی 1و حضـور فیزیکی همزمـان در یک
مـکان سـبب بهبـود و سـهولت انتقـال مفاهیـم ،درک متقابـل و مفاهمـه میشـود که ایـن امکانها
در فضـای مجـازی بـا چالـش جدی مواجـه شـد .همچنین این امـکان نامیمـون نیز فراهم شـد که
دانشـجویان در کالس صرفـا از طریـق حسـاب کاربـری خـود به ظاهر حاضر باشـند امـا در عمل
بـه فعالیتهـای دیگـری مشـغول و حضـور واقعـی در کالس نداشـته باشـند .ایـن مـورد حتـی در
سـخنرانیها و همایشهـا 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 مشـارکت در کالس و ابـراز نظـر از سـوی دانشـجو و چه انگیـزه تدریس فعال ،تبـادل نظر و
امـکان ایدهپـردازی از سـوی اسـتاد در اثر تعامل با دانشـجویان .تدریـس در این ایام بیشـتر به یک
سـخنرانی یکسـویه از سـوی اسـتاد در غیبـت حضـار میمانـد تا یـک گفتگـوی رفت و برگشـتی
کـه بتـوان در درون آن ایـده هـا و مطالـب تازهای خلق شـود و این فضای تعامل زنده سـبب شـود تا
کتابهـا و مقـاالت بیشـتری بـرای خواندن مطـرح و مسـائل روز سـر کالسها طرح شـود .تجربه
زیسـته ایـن دوران بـرای اسـاتید ،محصـور مانـدن در محتـوای مطالب درسـی بـدون ارتبـاط آنها
بـه مسـائل روز بـود .ایـن مورد شـاید در میـان اسـاتید علوم انسـانی -بـه فراخور موضـوع تدریس
و تحقیـق -بیشـتر نمایـان بـوده باشـد .یکـی 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 علاوه ،امـکان ارزیابـی و داوری صائب ،چندجانبه و دقیق و مسـتمر دانشـجویان از سـوی
متعارف تدریس اسـتاد
اسـاتید یـا ممکن نبـود و یا با توفیـق کمی همراه بـود .در شـرایط معمولی و
ِ
میتوانسـت دانشـجویان را نـه فقـط از روی امتحـان پایانی و یا سـایر مـوارد امتحانـی بلکه از روی
آیتمهـای دیگـری ماننـد مشـارکت فعـال ،شـرکت در بحثهـای کالس ،میـزان عالقمنـدی ،عمق
و ژرفـای اندیشـه در بحثهـای کالسـی و حتـی فعالیتهـای علمـی دانشـجویی فراتـر از کالس
(ماننـد حضـور در انجمنهـای علمـی و  )...مـورد داوری و ارزیابـی چندگانـه قـرار دهـد .همیـن
امـر سـبب شـد تـا کیفیـت ارزیابی هم بـا چالـش جـدی در دوران آموزش مجـازی همراه باشـد.
 .3اخالق علمی و تقلب علمی
یکـی دیگـر نتایـج نامیمـون آموزش در بسـتر مجـازی که بـی ارتباط به مـورد اخیر نیسـت ،بحث
اخلاق علمـی و تقلـب علمـی اسـت کـه دسـت کـم در دو طریـق خـود را نشـان داد :اول عـدم
حضـور و مشـارکت واقعـی دانشـجویان سـر کالس هـای درس و صرفا آنالیـن بودن و فعـال بودن
حسـاب کاربـری آنان (که در سـطور پیشـین هم اشـاره شـد)؛ دوم تقلب در پاسـخ به پرسـشهای
امتحانـی کـه این امر هم در دانشـگاه ها شـایع بـوده و هم در مـدارس .همین امر یکـی از مصادیق
عـدم توفیـق اسـاتید در ارزیابـی و داوری صائب در باب عملکرد دانشـجویان اسـت .اگرچه برخی
1. Eye contact
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اسـتادان ،کـه در کار خـود جـدی تـر بودند ،کوشـیدند از شـیوه هـای خالقانـه و جایگزیـن (مانند
حـذف امتحـان پایانـی ،درخواسـت نوشـتن چنـد مقالـه در طـول تـرم ،ارتقـای مشـارکت واقعـی
دانشـجویان بـا افزایـش تعـداد ارائههـای کالسـی و  )...برای جبـران این نقیصـه اسـتفاده کنند ،اما
ایـن شـرایط در مجمـوع تاثیـر منفی خـود را در کیفیـت معنوی آمـوزش و از جملـه کاهش اخالق
علمـی و ناپرهیـزی از تقلب علمی گذاشـت.
 .4نبود عدالت آموزشی
خلاء عدالـت در آمـوزش مجـازی یکـی دیگـر از نتایـج نامیمـون و جـدی شـرایط ناشـی از
گسـترش ویـروس کوویـد  19اسـت .از آنجـا کـه اسـتفاده و بـه کارگیری آمـوزش مجـازی نیازمند
زیرسـاختهای قـوی اینترنتی ،ابزار الزم و سـازوکارهای سـاختاری کارآمد اسـت ،هـر گونه نقص
در ایـن مـوارد سـبب اخلال در ایـن فراینـد میشـود .بـا شـیوع بسـیار سـریع و ناگهانـی ویـروس
کرونـا و بـه دلیـل فقـدان آمادگـی و تجهیـز نبـودن فضـای علمـی و آموزشـی ایـران بـه ملزومـات
زیسـت در فضـای سـایبری ،مسـائل مضاعفی بـرای کاربـران ایرانـی رخ داد .از ایـنرو ،مهیا نبودن
زیرسـاختهای الزم بـرای زیسـت علمـی در فضـای مجـازی موجـب شـد کـه اسـتفاده از روش
عملـی آزمـون و خطـا شـرایطی را رقـم بزنـد کـه بتوان بـه شـکلی حداقلی آمـوزش در ایـن فضا را
انجـام داد .ایـن خـود مسـائل مختلفـی ایجاد کـرد .از جملـه همین عدم دسترسـی برابر و یکسـان
تمـام نقاط کشـور بـه اینترنت و کیفیـت متفـاوت و نابرابر شـبکه اینترنت در مناطـق مختلف ایران،
کـه سـبب بیعدالتـی در امر آموزش شـد .سـکونت بسـیاری از دانشـجویان در شـهرهای کوچک
و روسـتاها و نبـود دسترسـی مناسـب ایـن مناطق به ظرفیـت الزم شـبک ه اینترنت ،بخـش زیادی از
دانشـجویان را بـا چالـش برقـراری ارتبـاط با کالسهـای درس و اسـتفاده الزم از مطالب آموزشـی
مواجـه کـرد .بدیهـی اسـت کـه این مشـکل باعـث افـت تحصیلـی و تنـزل کیفیت آموزش شـد.
از سـوی دیگـر ،بـا توجـه بـه مشـکالت و مصائب اقتصـادی فربهی کـه مردم ایـران با آن دسـت به
گریبان هسـتند ،دسترسـی بـه ابزار الزم بـرای ارتباط با کالسهای آنالین (مانند گوشـی هوشـمند،
لـپ تـاپ ،کامپیوتر شـخصی ،تبلت ،اینترنت مناسـب و غیـره) برای تعـداد قابل توجهی از اقشـار
متوسـط و ضعیـف جامعـه ممکـن نبـود و یـا بـا سـختیهای مضاعفـی روبـرو بـود .ایـن امـر نیز
عدالـت آموزشـی را بـه چالش کشـید و در عمل چنین عدالتی محقق نشـد .این دسـت مسـائل در
آمـوزش و پـرورش پررنگتـر هـم بود .در مجمـوع ،چه از جهت زیرسـاختهای اینترنتـی و چه از
بابـت توانایـی افـراد برای دسـتیابی به ابـزار الزم برای زیسـت علمـی در فضای مجـازی ،چالش
و نارسـاییهای جـدی وجـود دارد و این وضعیـت باعث فربه شـدن بی عدالتی آموزشـی در دوران
شـیوع ویروس کووید  19شـد.
جمعبندی
در پایـان ایـن نوشـتار بـا اشـاره به یک خلـط معرفتـی در دوران زیسـت علمـی مجازی میکوشـم
مطلـب خـود را جمعبنـدی کنـم .در جامعهشناسـی قاعـدهای سـاده امـا کارآمد وجود دارد شـامل
اینکـه «هـر کنشـی بایـد تناسـب و قرابتـی منطقی بـا زمینهای کـه در آن رخ میدهد داشـته باشـد»
و ایـن قرابـت تـا حـد زیـادی از شـناخت کنشـگر از آن زمینه و کنـش بر میآیـد .اگر چنیـن قرابتی
وجـود نداشـته باشـد ،ممکن اسـت بـه اهداف مـورد نظر کنشـگر نرسـد .اگرچه چـون جامعه یک
نظـام بـاز اسـت لـذا همـواره احتمـال عـدم تحقـق خواسـت و نیـت کنشـگر باال اسـت .اگـر این

مهیا نبودن زیرساختهای
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
بیعدالتی در امر آموزش شد.

اصحاب معرفت با همان منطق
و شناخت زیست علمی دنیای
واقعی (شامل شیوه آماده
کردن طرح درس ،شیوه اداره
کالسها ،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 زمینهساز چالشها
و موانع متعددی بر سر راه
آموزش در فضای نوپدید شد.

تناسـب بـه هـر دلیل وجود نداشـته باشـد بـه شـکل معنـاداری احتمال عـدم تحقق هدف کنشـگر
باالتـر مـیرود .زیسـت علمـی در فضـای واقعی واجـد منطقی اسـت که عقلا با منطـق حاکم بر
زیسـت علمـی در فضای مجـازی متفاوت اسـت .به گمان نگارنده این سـطور جامعـه علمی ایران
(اسـتاد و دانشـجو و حتـی کارکنـان اداری مراکـز علمـی) با همـان منطـق حاکم بر زیسـت علمی
جهـان واقعـی پـا بـه زیسـت در جهـان مجـازی گذاشـت و وقعـی بـه تفاوتهـای منطـق زیسـت
علمـی در ایـن دو سـاحت ننهادنـد .بخـش قابـل تاملـی از چالشهایـی کـه در آمـوزش مجـازی
رخ داد و اندکـی 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 کردن
طـرح درس ،شـیوه اداره کالسهـا ،مطالـب درسـی ،شـیوه ارتبـاط بـا دانشـجو ،تشـویق و ترغیب
دانشـجو بـه مشـارکت ،ارزیابی دانشـجو و غیره) وارد زیسـت علمـی در دنیای مجازی شـدند .این
عـدم مطابقـت زمینهسـاز چالشهـا 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 کنشـگری علمـی و فرهنگـی و زمینـه انجام آن در فضاهـای علمی و آموزشـی و بویژه در
فضـای نظام آموزش دانشـگاهی کشـور توجه شـود.
منابع
.Giddens, A. (2013). The consequences of modernity. John Wiley & Sons
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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

موکهـا (دورههـای آنالیـن آزاد فراگیـر ،)1هزینـهی نهایـی برگـزاری دورههـای آموزشـی را بـه حـدود صفـر میرسـاند و از نظـر
پژوهشـگران و کارشناسـان ،بسـیاری از دانشـگاهها بـهزودی بـا این پرسـش مواجه میشـوند که با وجود این سـازوکارهای آموزشـی
ً
مـدرن آیـا حضـور فیزیکـی آنها توجیـه اقتصـادی و منطقی دارد یا نـه .اگرچـه شـیوههای بازاریابی کنونی فعلا برجایی سـاختمانها
و اماکـن فیزیکـی را توجیهپذیـر کـرد ه اسـت ،امـا به نظـر میرسـد در آینـدهای نزدیک و بـا شـکلگیری «همدارهای مشـارکتی »2در
عرصـهی آمـوزش و افقـی شـدن علـم ،دانشـگاه مرجعیـت و اقتدار پیشـین خود را از دسـت خواهـد داد .بـا آنکه در حـال حاضر نیز
ایـن امـر بـه لحـاظ فناورانـه امکانپذیر اسـت ،اما بـا توجه بـه قدرت مقاومـت سـاختارهای سـنتی آموزش ،بـه ویژه در کشـورهایی
ماننـد ایـران ،موکهـا بـه این سـادگی نمیتوانند جـای بروکراسـی اداری-دانشـگاهی را بگیرنـد؛ زیـرا در اینگونه سـاختارها هنوز آن
طـور کـه بایـد و شـاید اهمیـت قـدرت فراگیرنده دانش آشـکار نشـده اسـت تـا چه رسـد به قـدرت افقی بـه اشـتراکگذاری آن.

)1. Massive Open Online Course (MOOC
2. Collaborative Commons

موکها (دورههای آنالین آزاد
فراگیر) هزینه نهایی برگزاری
دورههای آموزشی را به حدود
صفر میرساند و از نظر
پژوهشگران و کارشناسان،
بسیاری از دانشگاهها بهزودی
با این پرسش مواجه میشوند
که با وجود این سازوکارهای
آموزشی مدرن آیا حضور
فیزیکی آنها توجیه اقتصادی
و منطقی دارد یا نه.

افول آموزش اقتدراگرایان ه در بستر سرمایهداری
شـاید کمتـر پدیـدهای را بتـوان پیـدا کـرد که درسـت و مطلق عمـل کـردن مایهی ضعف آن باشـد.
افـول ارکان
امـروزه شـاید بسـیاری از اندیشـمندان حتـی در دورتریـن َخیـال خویـش نیـز نتواننـد ِ
َ
سـرمایهداری را تصـور کننـد .امـا موضـوع این اسـت کـه نفسهـای دوران سـرمایهداری به شـکل
کنونـی آن بـه شـمارش معکـوس افتـاده اسـت و چـه بسـا در آینـدهای نـه چنـدان دور روزگار ایـن
شـیوه از سـرمایهداری به سـر میرسـد و بـه قول جرمـی ریفکین در کتـاب «هزینـهی نهایی صفر»
( )1399شـاهد روی کار آمـدن پارادایـم جدیـدی بـه نـام «همدارهـای مشـارکتی »1خواهیـم بود.
در واقـع آنچـه در اینجـا مایـهی افـول سـرمایهداری میشـود ،نـه نقدهـای کوبنـدهی تفکـر
شـگرف انگارههـای
موفقیـت
چپگرایانـه ،بلکـه عملکـرد درونـی خـود آن خواهـد بـود .یعنـی
ِ
ِ
عملیاتـی حاکـم بـر خـود همیـن نظام بـه چالش درونـی آن تبدیل میشـود .اینجاسـت کـه از نظر
ِ
متفکـران مـدرن ،بعیـد اسـت تـا نیمهی دوم قـرن  21نشـان چندانـی از این طـرحواره باقـی بماند؛
زیـرا طرحوارههایـی چون نظـام فئودالی یا سوسیالیسـتی بیشـتر از اینکه پدیدههایی طبیعی باشـند،
سـاختهی دسـت بشـرند .هـر چند که ممکن اسـت هـر یک از متفکـران اصـول این دیدگاههـا را به
سرشـت ،نهـاد یـا فطرت بشـر وصل کننـد و ادعـای هماهنگی و ربـط تاریخـی میان آنها را داشـته
باشند.
مـی دانیـم کـه در سـرمایهداری نظـام بـازار و سـازوکار عرضـه و تقاضـا حاکم اسـت و کاالیی
شـدن همـه پدیدههـا نتیجـهی طبیعی آن اسـت .منحنی عرضـه ،تقاضا و قیمت سـر آخر بـه تعادل
میرسـد .بـه قـول ژان باتیسـت سـای 2بـه محض تولیـد یک محصـول مجرایـی بـرای محصوالت
دیگـر به وجـود میآیـد .البته بعدهـا اقتصاددانهای نئوکالسـیک موضـوع فناوری را مطـرح کردند
و گفتنـد ظهـور فناوریهـای جدیـد بهـرهوری را افزایـش میدهـد و فروشـندگان میتواننـد بـا
کاالی ارزان ،تقاضای خاص
هزینـهی کمتـر برای تولید هـر واحد ،محصول بیشـتری تولیـد کننـد.
ِ
خـودش را دارد .رقبـا هـم سـعی میکننـد با ابـداع فناوریهـای خاص باز هـم بهـرهوری را افزایش
دهنـد و کاالی خویـش را ارزانتـر بفروشـند تا مشـتریهای قدیمیشـان را پس بگیرنـد .و در اینجا
مصرفکننـده ،پـول بیشـتری برای خـرج کردن در جاهـای دیگـر دارد .البته از آنجایـی که همچنان
بـازار رقابتـی اسـت یـک یا چند فروشـنده سـعی میکننـد انحصـاری تک یا چنـد قطبی بـه وجود
بیاورنـد تـا عنـان بـاال و پایین کـردن قیمت دسـت آنان باشـد .با ایـن همـه در بلندمـدت بازیگران
جدیـدی پـا بـه عرصـهی رقابـت میگذارنـد کـه پـرده از پیشـرفتهایی در فنـاوری بـر میدارند و
بهـرهوری را باالتـر و قیمـت را پایینتـر میآورنـد و در عمـل انحصـار از دسـت عـدهای محـدود
خـارج میشـود .در ایـن رونـد هنگامـی کـه بـه بیشـترین میـزان بهـرهوری برسـیم هزینـهی تولیـد
هـر واحـد جدیـدی کـه وارد بـازار میشـود« ،هزینـهی نهایـی »3نزدیک بـه صفـر دارد و محصول
کـم و بیـش رایـگان میشـود .به ایـن ترتیب سـود که مایـهی حیـات سـرمایهداری از بیـن میرود.
(ریفکیـن)19 :1399 ،
ُ
توصرفکنندگان آموزش
ن زدن بـه
ف نشـان میدهـد همیـن حـاال همـهی مـا یکـی از عوامـل دامـ 
نگاهـی بـه دنیـای اطـرا 
پدیـدهی «هزینـهی نهایـی نزدیـک بـه صفـر» هسـتیم .ب هراحتـی اطالعاتـی مخصـوص بـه خـود
1. Collaborative Commons
2. Jean-Baptiste Say
3. Marginal Cost
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را بـا ابزارهـای ارتباطـی (همچـون تلفنهـای همـراه) تولیـد میکنیـم و ایـن خاصیـت کـه مانوئل
کاسـتلز نیـز از آن بـه عنـوان «ارتبـاط خودگزیـن» یـاد میکنـد در عمل همـهی مـا را در جایگاهی
ُ
توصرفکننـده( 1مصرفکنندگانـی کـه بـرای خودشـان یـک پـا تولیدکننـده هـم هسـتند) نشـانده
اسـت .زمانـی ایـن بحـث بـه تولید-مصـرف پیامهـای سـرگرمکننده محدود میشـد ،ولـی امروزه
ً
مشـخص شـده اسـت کـه این امـر نه تنهـا در تولیـد انـرژی ،بلکـه در عرصـهی آموزش نیـز کامال
جـا افتـاده اسـت .در واقـع در اینجـا با ظهـور دورههـای آنالیـن آزاد فراگیـر (موک) مواجه هسـتیم
ی آزاد به آمـوزش از طریـق وب اسـتKaplan et( .
کـه هـدف آنها مشـارکت نامحـدود و دسترسـ 

)al, 2016

در ایـن دورههـا علاوه بر وسـایل کمکآموزشـی و همچنیـن سـخنرانی و نمایش فیلـم و ...با
دورههـای آموزشـی تعاملـی مواجهایـم کـه بسـتر آن رسـانههای اجتماعـی اسـت .در اینجا اسـتاد
و دانشـجو در رابطـهای افقـی قـرار میگیرنـد و پاسـخ بـه پرسـشها و ایرادهـا همزمـان اسـت.
ایـن نسـل نویـن آمـوزش آنالیـن از راه دور نخسـتین بـار در سـال  2008م .معرفـی شـد و بعدهـا
محبوبیـت زیـادی پیـدا کـرد )Leontyv, 2013( .و بهویـژه پس از همهگیری کرونا طیف وسـیعی
از کاربـران بـا عالئـق متفـاوت جـذب ایـن دورههـا شـدهاند .بـرای نمونـه میتـوان نگاهی بـه این
جـدول بیندازیـم کـه میـزان اسـتقبال کاربـران از پایگاههـای آموزشـی آنالیـن را نشـان میدهد.
مجموع

( 2020ثبتنام جدید)

( 2019ثبتنام)

پایگاههای آموزشی

 65میلیون

 20میلیون

 8میلیون

coursera

 32میلیون

 8میلیون

 5میلیون

edX

 13.5میلیون

 4میلیون

 1.3میلیون

Future Learn

 2.2میلیون

 700هزار

 350هزار

Class Central

همچنیـن میتوانیـم در ایـن جـدول ببینیـم کـه پیـش و پـس از همهگیـری کرونـا کاربـران پایـگاه
 central classنسـبت بـه کـدام موضوعهـای آموزشـی در کالسهـای آنالیـن فراگیر بیشـتر عالقه
نشـان دادهانـد.)Shah,2020( .
شرکتکنندهها
(هزار نفر)

پس از کرونا

شرکتکنندهها
(هزار نفر)

پیش از کرونا

167

رشد شخصی

336

علوم رایانه

167

کسب و کار

290

برنامهنویسی

117

هنر و طراحی

276

کسبوکار

115

مدیریت و رهبری

257

رشد شخصی

113

ارتقای شخصی

240

مدیریت و رهبری

112

حوزههای انسانی

235

علوم داده

110

علوم رایانه

208

هوش مصنوعی

107

مهارتهای ارتباطی

192

فناوری اطالعات

106

بهداشت و سالمت

189

توسعهی شغلی

106

زبان خارجی

188

کارآفرینی

در جهانی که به كمك فناوری
بالكچین از پول تمرکززدایی
شده است و فناوریهای
مالی( فینتک) در عرصههای
مالی ،بانکداری و پرداخت،
وجود ساختمانها و ادارههای
بزرگ را زیر سوال میبرد،
عرصهی آموزش نیز از
محدودیت مکانی فارغ
ِ
میگردد و اصول یادگیری نیز
از اساس دگرگون میشود.
البته بدیهی است که در این
میانه شیوه تأمین بودجه و
ارائه آموزش نیز به همینگونه
دچار دگرگونی شود.

1. Prosumer
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بـه ایـن ترتیـب ،كرونـا مزیـد بـر علـت شـد تـا بیـش از پیـش شـاهد تمركززدایـی از آمـوزش
باشـیم .نكتـه اینجاسـت بـا آنکـه برجسـتهترین اسـتادان دانشـگاههای معتبـر دنیـا در ایـن دورهها
تدریـس میکننـد ،هزینـهی برگـزاری آن نزدیـک بـه صفـر اسـت .امـا چـرا ایـن شـیوه نوظهـور،
پارادایـم سـرمایهداری در عرصـهی آمـوزش را بـه چالش میکشـد و مراکـز آموزش عالـی در ایران
پـس از ایـن بـا چـه چالشهایـی مواجهانـد؟

كرونا مزید بر علت شد
تا بیش از پیش شاهد
تمركززدایی از آموزش
باشیم .نكته اینجاست با
آنکه برجستهترین استادان
دانشگاههای معتبر دنیا در
این دورهها تدریس میکنند،
هزینهی برگزاری آن نزدیک
به صفر است .اما چرا این
شیوه نوظهور ،پارادایم
سرمایهداری در عرصهی
آموزش را به چالش میکشد.
و مراکز آموزش عالی در
ایران پس از این با چه
چالشهایی مواجهاند.

کالسهای مشاركتی؛ تمركززدایی از آموزش
در جهانـی کـه بـه كمـك فنـاوری بالكچیـن از پـول تمرکززدایـی شـده اسـت و فناوریهـای
مالی(1فینتـک )2در عرصههـای مالـی ،بانکـداری و پرداخـت ،وجـود سـاختمانها و ادارههـای
محدودیـت مکانـی فـارغ میگـردد و اصول
بـزرگ را زیـر سـوال میبـرد ،عرصـهی آمـوزش نیـز از
ِ
یادگیـری نیـز از اسـاس دگرگـون میشـود .البته بدیهی اسـت که در ایـن میانه شـیوهی تأمین بودجه
و ارائـهی آمـوزش نیـز بـه همینگونـه دچـار دگرگونی شـود.
آمـوزش در عصـر سـرمایهداری بـه کارخانـهای شـبیه اسـت کـه سـعی میکنـد کارگـر ماهـر
ً
تربیـت کنـد .اتفاقـا مارکـس و آلتوسـر از اینکـه سـازوبرگهای ایدئولوژیکسـاز دولـت افـراد را
شـرطی و مطیـع میکننـد انتقـاد میکردنـد .در اینجـا اگـر آمـوزش را تکـرار و تقلیـد معنـا کنیـم،
اسـتاد بـه مثابـه سـرکارگر کارخانه عمـل میکند و تکالیـف اسـتانداردی به دانشـجویان میدهد که
نیازمنـد پاسـخهای تعییـن شـده در بـازهی زمانی مشـخص اسـت و ایـن یعنی بیشـتر «چگونگی»
رابیاموزیـم تـا «چرایی» را( .ریفکین )176 :1399 ،این در حالی اسـت که در سـاختار مشـارکتی
آمـوزش بـا تغییـرات مهمـی همراه میشـود کـه از جملـه میتوان بـه موارد زیـر اشـارهای مختصر
نمود:
ـ مـدل اقتدارگـرا و عمـودی تدریـس ،کمکـم جـای خـود را بـه شـیوهای مشـارکتیتر بـرای
یادگیـری میدهـد؛
ـ نقـش اسـتادان از «مـدرس» بـه «تسـهیلگر» تبدیـل میشـود و وظیفـه راهنمایـی و فراهـم
آوردن مقدمـات پژوهـش را عهدهـدار میشـود؛
ـ مهارتهای «یادگیری نقادانه» ،مهمتر از حفظ و تجزیهی دانش است؛
ـ دانـش تجربـهای مشـترک و بینااجتماعـی از همتایان اسـت؛ پـس تقلب معنی نـدارد و دانش
کاالیی اسـت که عمـوم آن را بـه اشـتراک میگذارند؛
ـ خالقیت مشارکتی از اهمیتی مؤثر برخوردار است؛
ـ دانـش معنایـی مشـارکتی اسـت کـه بـه تجربههـای خویـش نسـبت میدهیـم و اصـراری بر
درسـتی حقایـق عینی نیسـت؛
ـ اسـاس یادگیـری ،بیشـتر بـر کاوش در اجتماع اسـتوار اسـت تـا اندوختن دانـش اختصاصی
برای پیشـبرد منافع شـخصی؛
ـ مطالعات بینرشتهای و چندفرهنگی اهمیت مییابد.
بـه ایـن ترتیـب« ،کالسهـای مشـارکتی» اجـازه میدهد هزاران اسـتاد بـه طور رایـگان در یک
«همـدار آموزشـی جهانـی» برنامههـای درسـی خـود را بـا کمـک هـم بـه صـورت آنالیـن تدوین
کننـد و بهتریـن طـرح درسهـا را بـا هـم بـه اشـتراک بگذارنـد .پـس از حـدود دو قـرن سـلطهی
1. Financial technology
2. Fin Tech
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برنامـهی درسـی صنعتـی کـه بـه زمیـن بـه مثابـه گنجینـهای منفعـل از منابعـی مفید مینگریسـت
و میگفـت کـه بایـد ایـن منابـع را مهار ،اسـتثمار ،تولیـد و در راسـتای دسـتیابی به منافـع فردی به
سـرگرم
سـرمایهی مولـد و دارایی شـخصی تبدیـل کرد .کمکم برنامهی درسـی مشـارکتی جدیدی،
ِ
تغییـر تصویـر ذهنـی ماسـت کـه در آن روابـط فـراوان دسـت به دسـت هـم میدهند تا زیسـت ما
را متحـول کننـد( .ریفکیـن )180 :1399 ،اینجاسـت کـه میبینیـم اندیشـمندی ماننـد «مانوئـل
کاسـتلز» بـرای شـروع کار خـود از جهانیشـدن شـروع نمیکنـد ،بلکـه همیـن روابـط پیچیـده و
شـبکهای را در نظـر میگیـرد .از نظـر او جامعـهی شـبکهای شـیوههایی را کـه در آن نهادهـا و افراد
بـا یکدیگـر تعامـل میکننـد ،تغییر داده اسـت.
مـدل کاسـتلز از جنبـه ارتباطـی بـه جای داشـتن زنجیـره یک سـویهای که با فرسـتنده آغاز شـود
و بـه گیرنـده ختم شـود ،بیانگـر چندین گره 1بـا چندین نقـش در تحقیق ارتباطات اسـت( .کاسـتلز،
 )1389وی در تحلیـل شـبکههای اجتماعـی آنالیـن ،بـر افقـی بودن روابـط و خودمختـاری کاربران
تأکیـد دارد .بنابرایـن ،تغییـر اجتماعـی از کنشـی ارتباطـی منتـج میشـود کـه شـامل اتصـال بیـن
شـبکههای عصبـی مغز انسانهاسـت که بر اثر سـیگنالهای صادر شـده از محیط ارتباطـی از طریق
شـبکههای ارتباطـی برانگیختـه شـدهاند( ».کاسـتلز)185 :1394 ،
کاسـتلز همچنیـن بـا تأکید بر وجـود نوعی فرهنگ خودمختـاری در شـبکههای اجتماعی ،آن را
قالـب بنیادیـن جوامـع معاصر میداند .چـه آنکه فناوری اینترنـت ،همانگونه که در پیشـینهی تاریخی
توسـع ه خود نشـان داده اسـت ،تجسمبخش فرهنگ آزادی اسـت .این فناوری را دانشـمندان و هکرها
آگاهانـه بهعنـوان یک شـبکه ارتبـاط کامپیوتـری نامتمرکـز طراحـی کردند تـا بتواند در مقابـل کنترل
اعمالشـده از جانـب هرگونـه مرکـز فرمـان مقاومـت کنـد» (کاسـتلز )195-194 :1396 ،در ایـن
شـبکهها ،افقـی بـودن هنجار اسـت و نیـاز اندکی به رهبـری وجـود دارد؛ زیرا کارکردهـای هماهنگی
در خـود شـبکه از طریـق تعامل بین گرههای آن قابل اجر اسـت .فاعلیت یا سـوژگی جدید در شـبکه
نمایـان و خـود شـبکه تبدیل به فاعل یا سـوژه شـد( .کاسـتلز)119 :1394 ،
قواعد زیستن در شبکه
موضـوع ایـن اسـت کـه در شـبکه پیامـی منتقـل میشـود کـه میتوانـد شـکل پیچیـدهی آن روی
نظـام آمـوزش تأثیر شـگرفی بگذارد .اما زیسـت شـبکهای بـه لحاظ آموزشـی قواعـدی دارد .نكته
ایـن اسـت كـه اگرچـه فنـاوری امكانـی بـرای ارتبـاط افقـی و شـبكهای فراهـم مـیآورد ،امـا ایـن
بسـتر آموزشـی قواعـدی دارد كـه همچنـان متاثر از دنیـای بیـرون اسـت .بنابراین برای فهم شـبکه
اجتماعـی ابتـدا بایـد اتصـال در آن میـدان را درک کـرد و سـپس شـکل انتقـال و ارتبـاط را.
قاعـده اول ،هـر یـک از مـا شـبکهی خـود را شـکل میدهیـم .بهعبارتـی ،انسـانها همـواره
شـبکههای اجتماعـی خـود را سـاختهاند .مـا بـه سـه شـکل عمـده سـاختار شـبکههای خویش
ً
را صـورت میدهیـم :اول ،تصمیـم میگیریـم کـه با چـه تعداد از افـراد در ارتبـاط باشـیم .مثال در
حـد رابطه خود بـا دیگـران را تعیین میکنیم؛ سـوم،
کـدام کالسهـا ثبتنـامکنیـم؛ دوم ،اینکـه ما ِ
اینکـه خودمـان تعییـن میکنیـم در مرکز توجـه یک کالس آنالین باشـیم یا در حاشـیه آن .درسـت
اسـت كـه مـدرس در اینجـا نقـش تسـهیلگر دارد ،ولـی در عمل بـه زبـان تحلیل شـبكه ،مركزیت
ورودی باالتـری دارد .از ایـن منظـر سـوالی کـه پیـش میآیـد ایـن اسـت کـه در شـبکهای که حول
محـور آمـوزش مهارتهـا و دانـش شـکل میگیرد ،کاربـران چگونـه با هم ارتبـاط برقـرار میکنند

آموزش در عصر سرمایهداری
به کارخانهای شبیه است
که سعی میکند کارگر ماهر
ً
تربیت کند .اتفاقا مارکس و
آلتوسر از اینکه سازوبرگهای
ایدئولوژیکساز دولت افراد
را شرطی و مطیع میکنند
انتقاد میکردند .در اینجا اگر
آموزش را تکرار و تقلید معنا
کنیم ،استاد به مثابه سرکارگر
کارخانه عمل میکند و تکالیف
استانداردی به دانشجویان
میدهد که نیازمند پاسخهای
تعیین شده در بازهی زمانی
مشخص است و این یعنی
بیشتر «چگونگی» رابیاموزیم
تا «چرایی» را.
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و هـر یـک با چـه گرههای دیگـری در ارتباط هسـتند؟ همچنیـن گرههای بـا مركزیت و تأثیـر باالتر
كدامهـا هسـتند؟ آیـا ایـن گرههـای مؤثرتر در شـبك ه غیرمجـازی هم مركزیـت باالتـری دارند؟
قاعـده دوم ،شـبکهمـا را شـکل میدهـد .بـه عبارتـی ،جـای مـا در شـبکه بـه نوبـه خـود بر ما
نیـز تأثیرگـذار اسـت .به عنـوان نمونـه ،در مناسـبات اجتماعـی ،زندگی آنکـه هیچ دوسـتی ندارد،
متفـاوت از کسـی اسـت کـه دوسـتان زیـادی دارد .زیـرا وقتـی رابطـه مـا بـا افراد بیشـتر میشـود،
دیگـر بـرای رسـاندن یـک پیـام نیـاز نیسـت بـا تکتـک آنـان تمـاس بگیریـم ،بلکـه اگـر در مرکز
یـک رابطـه قـرار بگیریـم ،بـه نسـبت آنچه در شـبکه اتفـاق میافتد حساسـیت نسـبت به ما بیشـتر
میشـود )Christakis, & Fowler,2009: 20 ( .ایـن مرکزیـت ارتباط که ناشـی از شـکلدهی شـبکه به
رفتـار و میـزان تأثیرگـذاری ماسـت ،بسـیار اهمیـت دارد .بهطبـع بـرای پخش اخبـار بایـد در مرکز
تسـری پیامهـا بـود .از اینـرو ،بایـد ببینیـم در موضوع مـورد آمـوزش آیا آنچـه میخواهیـم بگوییم
مـورد توجـه شـبكهی ما هسـت یـا نه؟
قاعـده سـوم ،مـا متاثـر از دوسـتان خویـش هسـتیم .ناگفتـه پیداسـت کـه فقـط شـکل شـبکه
اهمیـت نـدارد .بلکـه آنچه کـه در طی ارتباط جریـان مییابد مهم اسـت .در شـبکه اجتماعی همه
چیـز میتوانـد از فـردی به فـرد دیگر منتقل شـود .مـا در روابط خویـش تمایل زیادی بـه کپیکردن
رفتـار دیگـری داریـم .همچنیـن بـا طیـف وسـیعی از افـراد در ارتبـاط هسـتیم .از جملـه والدیـن،
فرزنـدان ،بـرادران و خواهران ،همسـر ،کارفرماها ،همکاران ،همسـایهها و دوسـتان .مـا از این افراد
«کالسهای مشارکتی» اجازه تأثیـر میپذیریـم و بر آنان تأثیـر میگذاریـم )Christakis, & Fowler,2009: 20( .همشـاگردی زرنگ
میدهد هزاران استاد به
میتوانـد روی درسخوانتـر شـدن مـا تأثیـر بگـذارد یـا روحیـهی بـه اشـتراکگذاری اطالعـات
طور رایگان در یک «همدار
دیگـری مـا را هـم به همین سـمت میکشـاند .رسـانههای اجتماعی بسـتر پخش محتوایی هسـتند
آموزشی جهانی» برنامههای کـه مـا در طـول زندگـی از آن تقلیـد میکنیـم .موضوع مهـم در اینجا آن اسـت که ما در بسـتری از
درسی خود را با کمک هم به
صورت آنالین تدوین کنند و روابـط قـرار میگیریـم که علاوه بر کیفیـت رابطه ،محتـوای آموزشـی هم اهمیـت دارد.
دوسـتان خویـش هسـتیم .تأثیرپذیـری متقابل و
دوسـتان
دوسـتان
قاعـده چهـارم :مـا متاثر از
بهترین طرح درسها را با هم
ِ
ِ
ِ
به اشتراک بگذارند.
دوسـتان
کپـی کـردن رفتارهـای افراد فقـط به دوسـتان و نزدیکان ختم نمیشـود ،بلکه مـا نه تنها از
ِ
دوسـتان دوسـتان خویـش هـم رفتارهایـی را کپـی میکنیـم .برای
دوسـتان
دوسـتان خـود بلکـه از
ِ
ِ
کشـف آنچـه در حـال انجام اسـت بـه دو نوع اطالعـات نیاز داریـم :اول ،اینکـه باید نگاهـی فراتر
از روابـط متعامـل جفتـی و خطـی داشـته باشـیم .یعنـی علاوه بر شـناخت خود فـرد بایـد بتوانیم
دوسـتان او را نیز بشناسـیم .بـرای ایـن کار باید کلیت
دوسـتان
دوسـتان
دوسـتان
دوسـتان
دوسـتان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شـبکه را مـد نظـر قرار دهیم .ایـن کار با ابزارهـای جدیدی کـه در اختیار داریم ،امکانپذیر اسـت.
دوم ،اینکـه اگـر میخواهیـم بدانیـم کـه چهطـور چیزهـا از شـخصی بـه شـخصی و به اشـخاصی
دیگـر جریـان پیـدا میکنـد ،بایـد اطالعاتی داشـته باشـیم راجـع بـه پیوندهـا و افرادی کـه در یک
زمـان مشـخص بـا بیش از یک نفـر در ارتباط هسـتند .به این ترتیـب میتوانیم به خـواص دینامیک
شـبکه پـی ببریـم .شـبیه ایـن اسـت کـه بـرای پـی بـردن بـه قواعـد یـک بـازی تـازه که بـا آن آشـنا
نیسـتیم ،بخواهیـم نگاهی به شـیوه بـازی بیندازیـم )Christakis, & Fowler,2009: 24( .به این ترتیب
اینكـه چـه رشـتهای را بـرای آمـوزش انتخـاب كنیم نیـز متاثر از شـبكهی روابط ماسـت.
قاعـده پنجـم ،شـبکه ،حیـات مخصـوص خـودش را دارد .شـبکههای اجتماعـی میتواننـد
ً
ویژگیهـا و کارکردهایـی داشـته باشـند کـه نـه قابـل کنتـرل اسـت و نـه اینکـه اعضـاء آن را کاملا
درک میکننـد .ایـن ویژگیهـا نـه بـا مطالعـه افـراد ایزوله شـده ،بلکـه تنهـا از یک بررسـی کلنگر
روی سـاختار آن قابـل فهـم اسـت .مثلا در عرصـهی فرهنـگ ،روابـط درونگروهی افـراد پیچید ه
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اسـت و افـراد بـدون اینکه نسـبت به موضوعی آگاهی داشـته باشـند و بـدون قصد قبلی یـک رفتار
ً
را بازنشـر میکننـد .یـا مثلا بـا مـوج مکزیکـی در ورزشـگاه فوتبـال همراه میشـویم ،بـدون آنکه
نیازمنـد تجزیهوتحلیـل زیستشـناختی یـا روانشناسـی آدمهـا باشـیم .در واقع کلیت شـبکههای
ً
اجتماعـی از اجـزای آن قدرتمندتـر اسـت .مثلا نمیتوانیـم مـزه یـک کیـک را پس از چشـیدن به
اجـزای آن تجزیـه کنیـم .چـون این کیـک از در هـم آمیختن مواد مختلفی سـاخته شـده که هر یک
بـه تنهایـی نمیتوانسـتند چنین مزهای داشـته باشـند .به ایـن ترتیب ،بررسـی شـبکههای اجتماعی
بـه مـا نشـان میدهد کـه چهطـور «کل» بیشـتر از «مجمـوع اجـزای» آن اسـتChristakis, &( .
)Fowler,2009: 27
واقـع امر آن اسـت کـه این قواعـد پنجگانه در سـاختار آمـوزش مشـاركتی به شـكل روزافزونی
اصـول تربیتـی و آموزشـی پیشـین را زیـر سـوال میبـرد و از همه مهمتر وجـود فیزیكی دانشـگاهها
را بـا چالـش مواجـه میكنـد .امـا بایـد بـه یاد داشـت که بـه خاطر همیـن پنج قاعـده مورد اشـاره،
نمیتـوان بـرای آینـدهی آمـوزش عالـی یـك هـدف ثابـت و مشـخص تعییـن كـرد .یعنـی بـا توجه
بینـی صـرف بـه فنـاوری نمیتوانـد راهگشـا باشـد .ولـو اینكه
بـه قواعـد زیسـتن در شـبكه ،خوش ِ
موكهـا هنـوز آنطـور كه باید و شـاید نتوانسـتهاند دانشـگاههای بـزرگ را كنـار بزنند .بـا این همه،
بایـد بدانیـم كـه سـاختار شـبكههای مجـازی خـود متاثـر از سـاختار شـبكههای واقعـی و بیرونی
دوسـتان خویش
دوسـتان
دوسـتان
اسـت .بـه عبـارت دیگر ،مـا همانقـدر كه متاثـر از دوسـتان یا
ِ
ِ
ِ
در شـبكهای اجتماعـی (مثـل فیسبـوك یـا توییتر) هسـتیم ،به همـان میـزان نیز در شـبكهی روابط
واقعـی خـود بـر همیـن مبنـا عمـل میكنیـم .مـا خوشـههایی از روابـط میسـازیم كـه دغدغـهی
ُ
ظاهـری آن میتوانـد علـم باشـد و در كنـه آن مدركگرایـی مـوج میزنـد .چـرا؟ چـون سـازوكار
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 دورهی آموزشهای
سـنتی گرفتار اسـت .دانشـجویانش از سـد كنكـور و علـوم كاالیی شـدهی دبیرسـتانی میگذرند و
تـازه پـا بـه محیطی میگذارند كه نسـبتی با عالئق و اهداف دانشـجویان ندارد و سـهم چشـمگیری
از آنـان دچـار پدیده بیـکاری و محرومیت شـغلی و درامدی میشـوند.
بـه هرحـال ،هرچنـد گسـترش موكهـا میتوانـد شـبكهای از عالقمنـدان به علـم را کـه خواهان
آموختنـی هسـتند،گرد هم بیـاورد ،ولی باید گفـت كه در حال حاضـر نظام بروكراتیـك آموزش عالی
در ایـران تـوان همراهـی با موكهـا را نـدارد و از آن مهمتر اینکه بـه این سـادگی نمیخواهد مرجعیت
علمـی خویـش را واگـذار كنـد .غافـل از آنکـه بـه نظـر میرسـد امـروزه دیگر چنیـن تالشـی بیهوده
صفـر عرصهی آمـوزش ،بزودی نه تنها دانشـگاههای
اسـت و جریـان نزدیک شـدن هزینهی نهایی به
ِ
خصوصـی ،بلكـه سـاختارهای دولتـی را با چالـش بزرگ كاهش سـود مواجـه خواهد کرد.
در جامعـهای كـه شـعار برخـی از مراكـز خصوصـی آموزشـی ایـن اسـت كـه «مـا به شـما آن
چیـزی را میآموزیـم كـه در دانشـگاه یـاد نمیگیریـد» ،نهـاد آمـوزش عالـی بایـد خیلی بیشـتر از
اینهـا نگـران آینـدهی خـود باشـد .حتی اگـر همدارهـا و كالسهـای مشـاركتی ظهـور نمیكرد و
بسـاط دانشـگاههای دنیـا را بـه هـم نمیریخـت.

شبکههای اجتماعی میتوانند
ویژگیها و کارکردهایی داشته
باشند که نه قابل کنترل است
ً
و نه اینکه اعضاء آن را کامال
درک میکنند .این ویژگیها
نه با مطالعه افراد ایزوله
شده ،بلکه تنها از یک بررسی
کلنگر روی ساختار آن قابل
فهم است .مثال در عرصهی
فرهنگ ،روابط درونگروهی
افراد پیچیده است و افراد
بدون اینکه نسبت به
موضوعی آگاهی داشته
باشند و بدون قصد قبلی
یک رفتار را بازنشر میکنند.
ً
یا مثال با موج مکزیکی در
ورزشگاه فوتبال همراه
میشویم ،بدون آنکه نیازمند
تجزیهوتحلیل زیستشناختی
یا روانشناسی آدمها باشیم.
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کرونا و بحران در نظام آموزش عالی
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پـس از آغـاز اپیدمـی ویـروس کرونـا در جهـان و از جملـه در ایـران ،دانشـگاهها بـه صـورت مجـازی و غیـر حضـوری بـه فعالیت
خـود ادامـه دادنـد .امـا واقعیـت ایـن اسـت که در کشـور ما بـه دلیل عـدم آمادگـی بـرای ورود به چنیـن فضایی ،هـم اسـتادان و هم
دانشـجویان کـم و بیـش در ایـن زمینـه دچـار چالشهـا و بحرانهایی شـده انـد .نکتۀ بسـیار کلیـدی و بنیانـی در این باره این اسـت
کـه نظـام آمـوزش عالـی در ایـران پیش از ایـن نیز دچـار برخی چالشهـا ،از کاهـش کیفیت آمـوزش و پژوهـش گرفته تا بـی رغبتی
دانشـجویان و اسـتادان بـه دانـش و پژوهـش تـا بیـکاری گسـتردۀ دانـش آموختـگان و برخی موارد مشـابه بوده اسـت کـه همهگیری
ویـروس کرونـا و تعطیلـی دانشـگاهها و مراکز آموزشـی نیز بر آن افزوده شـد .مسـألۀ اصلی امـا در ارتباط با ویـروس کرونا و مجازی
شـدن آمـوزش در دانشـگاهها ایـن بـوده اسـت کـه عـدم آمادگی دانشـگاهها بـه لحـاظ زیرسـاختهای 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 بحرانهـای موجـود افـزوده شـود .منظـور از بحران در نوشـتۀ حاضـر آن اسـت که ایجـاد اختالل یـا تهدید
بـه اختلال در نظـام آمـوزش عالـی از یـک سـو و ایجاد تغییـرات ناگهانـی و مخـرب در این نظام از سـوی دیگر سـبب بـی ثباتی در
کل سیسـتم خواهـد شـد .بـه منظـور شـناخت و فهـم هـر چـه بهتـر و دقیقتر بحـران پیـش گفته ،نوشـتۀ حاضـر دو پیش فـرض مهم
در قالـب نشـانهها و دالیـل بحـران بـه شـرح زیر ارائـه میکند .هرچنـد یادآوری ایـن نکتۀ مهـم نیز ضـرورت دارد که اثبـات تمامی
مـوارد مطـرح شـده در نوشـتۀ حاضـر نیازمنـد پژوهشهـای دقیـق و علمی اسـت کـه هنوز صـورت نگرفته اسـت و در فقـدان چنین
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پژوهشهایـی ایـن عناویـن فقـط در حـد پیـش فـرض باقـی میماننـد و نـه بیشتر .اگرچـه برخی
قرائـن و شـواهد ارائه شـده توسـط اسـتادان ،دانشـجویان و دسـت انـدرکاران این حوزه تـا حدودی
بـر این امـر ُمهـر تأیید میگـذارد.
الف .نشانههای بحران

.1تعلیق فضای دانشگاه

مسألۀ اصلی اما در ارتباط
با ویروس کرونا و مجازی
شدن آموزش در دانشگاهها
این بوده است که عدم
آمادگی دانشگاهها به لحاظ
زیرساختهای 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
بحرانهای 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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در الگـوی کالسـیک نظـام دانشـگاهی ،تجمـع و حضـور اسـتادان ،دانشـجویان و کارکنـان در
مراکـز دانشـگاهی را شـاهد بودیـم .چنیـن حضـوری پـس از اپیدمی کرونا دچار گسسـت شـده و
بـه دلیـل نبـود چنین محیطـی میتـوان از تعلیـق فضای دانشـگاهی سـخن گفت .همچنیـن تعلیق
فضـای دانشـگاهی از آن رو نیـز صـورت گرفـت که تعاملات علمی و پژوهشـی مابین اسـتادان و
دانشـجویان و اسـتادان بـا سـازمانها و نهادهـای سیاسـتی و اجرایـی کشـور نیـز به تعلیـق درآمده
اسـت .در واقـع ،شـاهد تعلیـق همکاریهـا ،تعاملات ،هـم نواییهـا و هماهنگیهـای منطقـی
و عقالنـی بیـن بخشهـای دانشـگاهی بـا یکدیگـر از یـک سـو و بیـن بخشهـای دانشـگاهی بـا
نظامهـای سـازمانی کشـور از سـوی دیگـر نیـز بـوده ایـم ،تعلیقی کـه برخـی پیامدهای ناگـوار و
نامطلوب به همراه داشـته اسـت .بر این موارد باید سـردرگمی و بالتکلیفی دانشـجویان و اسـتادان
در برگـزاری کالسهـا ،دفـاع از پایـان نامههای تحصیلـی ،ادامـۀ برنامههای پژوهشـی و تحقیقاتی
َ
را نیـز افـزود کـه همگـی نشـانههای مهمـی از تعلیق فضـای دانشـگاهی اند.
.2تعلیق سبک زندگی دانشجویی

منظـور از سـبک زندگـی دانشـجویی مجموعـه فعالیتهـا و کنشگـری هـای دانشـجویی ماننـد
حضـور در پردیسهـای خوابگاهـی ،کنشگـریدر پردیسهـای دانشـگاهی ،حضـور در کتابخانه
و آزمایشـگاه ،حضـور در کتـاب فروشـیها و سـایر مـوراد مشـابه اسـت کـه همگـی دچـار تعلیق
شـدهاند .همچنیـن تعاملات دانشـجویی در محیطهـای درونـی و بیرونـی دانشـگاه نیـز تـا حـد
زیـادی بـه محـاق رفتـه و تـو گویی که سـبک زندگـی دانشـجویی میان تهی شـده و معنای گذشـتۀ
خود را از دسـت داده اسـت.
.3کاهش شدید انگیزۀ علم آموزی

اگرچـه پیـش از همهگیـری ویـروس کرونـا و تعطیلـی دانشـگاهها 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 کرونـا ایـن گونـه به نظر میرسـد کـه این وضع و شـرایط
بسـی ناگوارتـر شـده باشـد .از جملـه نشـانه هـای ایـن بحـران را میتـوان در مـواردی چـون :عدم
اطمینـان نسـبت بـه آینـدۀ شـغلی و حرفـهای ،بی توجهـی بـه مطالعه و جسـت و جوگـری علمی،
تسـلط و رواج ثـروت انـدوزی در جامعـه و در نتیجـه کـم ارزش شـدن جایـگاه علـم ،گرایـش بـه
سـمت و سـوی رشـتههای کارآفریـن و ثـروت آفریـن و سـایر موارد مشـابه ،دانسـت.
.4تقلیلگرایی آموزشی و پژوهشی

یکـی از نشـانههای مهـم بحـران در نظـام دانشـگاهی کشـور افزایـش تقلیلگرایـی آموزشـی و
پژوهشـی اسـت بـه گونـه ای کـه اکنـون دیـده میشـود کاالهـای نامرغـوب و بیکیفیت آموزشـی
و پژوهشـی بیـن اسـتادان و داذانشـجویان مبادلـه میشـود .اگرچـه پیش از شـیوع ویـروس کرونا و
تعطیلـی دانشـگاهها چنیـن کاالی بـی کیفیتـی کـم نبـود ،امـا به نظر میرسـد کـه پـس از تعطیلی
دانشـگاهها بیشتـر از گذشـته شـده باشـد .بـرای مثـال بارزتریـن نشـانۀ ایـن تقلیلگرایـی را در
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میتـوان در برگـزاری آزمونهـای پایـان تـرم دیـد که هم اسـتاد و هـم دانشـجو به خوبـی میدانند
کـه ایـن نیـز صـرف رفـع تکلیفـی بـرای عبـور از این وضعیـت بوده اسـت.
 .5نابرابری آموزشی در مناطق مختلف کشور

پاندمـی کرونـا در کشـور نابرابـری آموزشـی در مناطـق مختلـف را بـه خوبـی برملا کرد و نشـان
داد کـه بـا وقـوع بحرانهایـی نظیـر کرونـا در مناطق محـروم هیـچ گونه زیرسـاخت مناسـبی برای
آمـوزش مجـازی وجـود نـدارد .ضمـن این کـه فقـرا و محرومیـن جامعه امـکان تأمیـن هزینههای
مربـوط بـه آمـوزش مجـازی را ندارند و در نتیجـه رها کردن درس و دانشـگاه از سـوی این بخش از
افـراد جامعـه نیـز بسـیار محتمل خواهـد بود.

ب .دالیل بحران

.1عقبماندگی و درماندگی نظام آموزش عالی

بـا همـ ه گیـری ویـروس کرونـا و تعطیلـی دانشـگاهها و مراکـز آموزشعالـی ،عقبماندگـی و
درماندگـی نظـام آمـوزش عالی آشـکارا دیده شـد و نشـان داد که چگونه نظام آموزشـی دانشـگاهها
و بدتـر از آن نظـام آمـوزش و پـرورش کشـور که سـالها در یک چرخۀ سـنتی ،تکـراری و ماللآور
قرارگرفتـه بـود ،فضـای مجـازی را کـه بسـیاری از کشـورهای دنیـا آن را پذیرفتـه بـود ،خطرنـاک و
خسـارتبار معرفـی کـرد .نظـام آموزشـی کـه با بـروز شـرایط کرونایـی از سـ ر اجبـار و تحمیل به
آن تـن داد و لـذا آن گونـه کـه انتظـار میرفـت نتوانسـت پیامدها و نتایـج مثبت و مطلوبـی به دنبال
آموزش فضـای مجـازی خسـته کننده و ملالآور
داشـته باشـد .برخـی ممکـن اسـت بگوینـد کـه
ِ
اسـت ،امـا در پاسـخ بایـد گفـت که پیـش از این نیـز کالسهـای حضوری برخی اسـتادان بسـیار
ملالآور بـوده و بـه جز دلزدگـی نتیجۀ چنـدان مطلوبی بـرای دانشـجویان و کالس درس به دنبال
نداشـته اسـت .در این زمینه همچنین ضرورت دارد به ناکارآمدی بسـیاری از قوانین ،سـرفصلها،
الگوهـا و سـاختارهای نظـام آمـوزش عالـی کشـور نیـز اشـاره نمـود ،کـه هیـچگاه مـورد بازنگری
اساسـی و مطابـق بـا تحـوالت اجتماعـی و فرهنگـی روز قـرار نگرفتهانـد .مشـکالتی کـه بـا همـه
گیـری ویـروس کرونـا و تعطیلـی دانشـگاهها هرچـه بیشتـر خودش را نشـان داده اسـت.
 .2اختالل در نظام آموزش عالی دولت محور و فقدان الگوی مناسب

بـا پاندمـی کرونـا در کشـور روشـن شـد کـه نظـام آمـوزش عالـی دولتمحـور آنگونـه کـه تصور
میشـد ،قابلیـت الزم و مناسـب بـرای مواجهـه با این بحران را نداشـته اسـت و بدتـر از آن ،این که
الگـوی مورد نظر و اسـتفاده نیـز توان عبور مطلوب از این وضع را دارا نیسـت .از این اسـفناکتر،
نبـودن الگـوی متناسـب بـرای مواجهه منطقی با این مشـکالت اسـت کـه خود نوعی سـردرگمی و
اختلال اساسـی در آمـوزش و پژوهش را به همراه داشـته اسـت.

نظام آموزشی دانشگاهها و
بدتر از آن نظام آموزش و
پرورش کشور که سالها در
یک چرخۀ سنتی ،تکراری و
ماللآور قرارگرفته بود ،فضای
مجازی را که بسیاری از
کشورهای دنیا آن را پذیرفته
بود ،خطرناک و خسارتبار
معرفی کرد .نظام آموزشی
که با بروز شرایط کرونایی از
سر اجبار و تحمیل به آن تن
داد و لذا آن گونه که انتظار
میرفت نتوانست پیامدها و
نتایج مثبت و مطلوبی به دنبال
داشته باشد.

.3عدم آمادگی استادان ،دانشجویان و مدیران نظام آموزش عالی در مواجهه با بحران

تجـارب زیسـتۀ دانشـجویان ،اسـتادان و مدیران آمـوزش عالی کشـور در این مدت نشـان میدهد
کـه میـزان آمادگـی بـرای مواجـه شـدن بـا بحـران کرونا فراهـم نبوده اسـت و هنـوز که هنوز اسـت
کسـر قابـل توجهـی از آنـان نمیتواننـد در ایـن شـرایط خـود را وفـق داده و اثرگـذاری ثمربخشـی
داشـته باشند.

.4فقدان زیرساختهای ارتباطی مناسب

ایـن گونـه بـه نظر میرسـد کـه یکـی از مهمترین دالیل بـروز بحـران در نظام آموزش عالی کشـور
در شـرایط کرونایـی ،فقـدان زیرسـاختهای ارتباطـی مناسـب و بهویـژه پاییـن بـودن پهنـای باند
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اینترنـت کشـور باشـد که برگـزاری کالسهای مجـازی را همواره با مشـکالت جـدی مواجه نموده
اسـت .روشـن اسـت که پایهایترین امر بـرای برگـزاری آموزش مجـازی وجود اینترنت پرسـرعت
اسـت کـه در ایـن مدت بـا فقـدان چنین امکانـی مواجه بـوده ایم.
.5تمرکزگرایی شدید نظام آموزش عالی

همهگیری کرونا ،به محیطی
چالشانگیز 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 کسریها
و کمبودهای مزمن و پنهان
عرصه دانش و آموزش ایران
بر کنشگران و مدیران و
سیاستگذاران 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 تصمیمگیرندگان این حوزه
خطیر و سرنوشت ساز دراز
نموده است.
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برکنار از تعدادی دانشـگاههای مادر مانند :تهران ،شـهید بهشـتی ،شـیراز ،فردوسـی مشـهد ،تبریز
و اصفهـان ،سـایر دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالی کشـور خارج و جـدای از سیاسـتگذاریها
و برنامهریزیهـای وزارت عتـف ،بـه لحـاظ کمـی و کیفـی ،از توان تناسـبی چندانی بـرای مواجهه
کارامـد بـا واقعیتهای موجـود جامعـه و نیازمندی هـای گوناگون اقتصـادی ،فرهنگـی ،فنی و....
آن نـدارد .در کنـار ایـن ضعـف و کمبودهـای سـاختاری و کارکـردی دانشـگاهها ،طبـق آخریـن
گزارشهـای مراکـز آماری کشـور حـدود  42درصد از فارغ التحصیالن دانشـگاهی بیکار هسـتند،
آنچنـان کـه در برخـی رشـتهها ماننـد علـوم محیـط زیسـت و کشـاورزی و حتـی فنی و مهندسـی
وضعیت بسـیار تأسـف بار اسـت.
پایان سخن
همهگیـری کرونـا ،بـه محیطـی چالشانگیـز بـرای آزمـون میـزان توانمنـدی سـاختار و سـازمان
آمـوزش و پژوهـش دانشـگاهی و مجموعـه نظـام تعلیـم و تربیـت کشـور دامـن زد و این امـکان را
فراهـم کـرد تـا سـیمای بسـیاری از کسـریها و کمبودهای مزمـن و پنهـان عرصه دانـش و آموزش
ایـران بـر کنشـگران و مدیـران و سیاسـتگذاران آن عیـان و برملا گـردد .مشـکلی سـهمناک کـه
آشـکارا دسـت نیـاز و زبان تمنـای جامعه آموزشـی و فرهنگی کشـور را بسـوی اصحاب اندیشـه و
کارگـزاران و تصمیمگیرنـدگان ایـن حوزه خطیر و سرنوشـت سـاز دراز نموده اسـت؛ تا بلکه از سـر
تأمـل در شـرایط کنونـی و تحوالت آینده پیشرو ،به بازنگری و نوسـازی سـاختارها و سیاسـتهای
علمـی و آموزشـی و الگوهـای مدیریت فرهنگی دانشـگاهها ،اهتمـام نمایند تا بتـوان از این طریق،
مسـیری متناسـب با شـرایط متحـول و پویـای منطـق زمانه در پیـش گرفت!
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آموزش مجازی :از فرصت تا تهدید

جبار رحمانی ▪

دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ▪

▪ j_rahmani59@yahoo.com

موقعیـت همهگیـری کرونـا ،اتفاقـات بسـیاری را بـرای جامعـه ایرانـی رقـم زد  ،یکـی از مهمتریـن پیامدهـای ایـن شـرایط ناشـی از
پاندمـی کرونـا ،تحـول در نظـام آموزشـی در کشـور مـا بـود .هرچند تـا قبـل از کرونا برخـی نهادهـای آموزشـی مانند دانشـگاه پپام
نـور مدعـی آمـوزش مجـازی و از راه دور بودنـد ،اما کرونا در ایران نشـان داد که در نهادهای رسـمی آموزشـی در کشـور ما  ،آموزش
مجـازی نـه تنهـا یـک تخیـل ،بلکـه گاه یـک توهـم بوده اسـت،کـه هیچگونـه آمادگـی کافـی و الزم بـرای آن وجود نـدارد .الـزام به
تعطیلـی هرگونـه اجتمـاع حضـوری ،منجر بـه تعطیلی همه کالسهای مدارس و دانشـگاهها شـد .در یک شـرایط اضطراری ،شـاهد
پرتابشـدگی 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 سـازیها،و تدارکات
خاصـی اسـت .ایـن تحـول ،یکسـری الزامـات تکنولوژیک نیـاز دارد و یکسـری مهارتها و دانـش کافی برای کاربسـت ایـن ابزارها
در راسـتای آمـوزش .هرچنـد پیشـتر هوشمندسـازی مـدارس در بطـن خودش نوعـی تقلیلگرایـی مکانی بـرای نظامهـای مجازی را
داشـت و همـه امکانـات و بایسـتههای هوشمندسـازی آمـوزش را در فضـای فیزیکی مدرسـه فراهم میکردنـد .اما در شـرایط کرونا ،
بیـش از هـر چیـزی الزم اسـت که این تجهیـزات و تکنولوژیهـای مجازی به نوعی دموکراتیکتر شـده و در دسـترس هـر دانشآموز
یـا دانشـجو قـرار بگیرنـد .بـه همین دلیـل موقعیت جدیـد چالشهای بسـیاری را ایجـاد کرد کـه میتوان آنهـا را اینگونه برشـمرد:
 .1الگـوی جدیـدی از نابرابـری و بـی عدالتـی آموزشـی .ورود زودهنـگام و اجبـاری بـه آموزش مجـازی ،آن هم در شـرایطی که
دانشگاه امروز  ...سال پنجم  ...شماره اول و دوم  ...پیاپی 7و ... 8سال 1400

183

طبـق گزارشهـای مرکـز آمـار ایـران ،حدود سـی درصـد از ایرانیان بـه اینترنـت دسترسـی ندارند ،
فـارغ از اینکـه آیـا ابـزار مناسـب دارنـد یا نـه،اصل دسترسـی بـرای همـگان را منتفـی میکند .در
نتیجـه مـا شـاهد الگوی جدیـدی از نابرابـری آموزشـی بودیم؛
 .2فقدان سـواد رسـانهای مناسـب .پرتاب شـدگی در جهـان آموزش مجازی ،بـدون مهارتها
و آشـنایی کافـی بـا نرمافزارهـا و ابزارهـای الزم برای تولیـد محتوا و آمـوزش دادن ،و حتی اسـتفاده
از محتواهـا و آمـوزش دیـدن ،منجـر بـه نوعی مشـارکت ناقـص و ناکافـی طرفین آمـوزش مجازی
در فرآیند آموزش شـده اسـت؛
 .3تعلیـق ادب و آداب آمـوزش دادن و آموزش دیدن .شـاید تصویرهـای طنزگونهای که از حضور
بـا لبـاس راحتی یـا موقعیـت خوابیده در تخـت خواب  ،در حین کالسها بسـیار آشـنا باشـد .اصوال
موقعیـت آمـوزش ،یـک موقعیـت آیینی خاصـی بوده کـه همیشـه ادب و آداب خاصی حـول خودش
ایجـاد کـرده اسـت .اینکه در شـیوه مدرن  ،در زمـان و مکان خاصی بـه نـام کالس درس باید با لباس
فـرم و طبـق آداب بدنی خاصی بنشـینیم  ،خودش بخشـی از آداب آموزش اسـت.
تالقـی تعلیـق آداب آمـوزش و ناکافـی بودن سـواد رسـانهای،یـک نظام ارتباطـی مخدوش و
ناکافـی را بیـن آموزشدهنـده و آموزشبیننـده ایجـاد میکند و اصـوال تعامل آموزشـی را مخدوش
میکنـد .بـه همیـن دلیـل بـا موقعیتـی مواجه هسـتیم کـه نـه آداب آمـوزش را دارد  ،نـه مهارتهای
آن را و نـه امکانـات کافی را.
نگاهـی بـه تجربـه دردسـترس خودمان داشـته باشـیم :عمومـا خانوادهها برای فرزندانشـان
یک متغیر مهم که این
بلبشوی آموزشی را تشدید
موبایـل را بـه عنـوان رسـانه آموزشـی تهیه کردنـد .در برخـی از خانوادهها هـم تبلت به عنـوان ابزار
کرد یا هرگونه حرکت اصالحی آموزشـی اصلـی رواج یافـت .اسـتفاده از موبایـل و تبلـت ،بـا کامپیوتـر یـک تفـاوت جـدی دارد:
را با دشواری بسیاری مواجه
بـرای اسـتفاده از کامپیوتـر باید پشـت میز نشسـت  ،و بـر صفحه مانیتـور متمرکز شـد و دقیقا گوش
ساخت ،زیرساخت اینترنت
داد .امـا موبایـل و تبلـت را میتـوان در هـر موقعیتی اسـتفاده کـرد .در حین حرکت در ماشـین  ،در
در ایران است .اینترنتی که
عمال میتوان آن را کاریکاتور داخـل تخـت و در موقعیـت دراز کشـیده  ،و . ....در نتیجـه حداقـل آداب بدنـی آمـوزش در کالس
مضحکی از اینترنت در
درس ،یعنـی نشسـتن ،لبـاس مرتبپوشـیدن و بـر تختهسـیاه یـا صفحـه مانتیـور متمرکز شـدن نیز
تجربه جهانی دانست  ،فاقد به تعلیـق در آمده اسـت.
کیفیت ،غیرقابل اعتماد ،و...
یـک متغیـر مهـم کـه ایـن بلبشـوی آموزشـی را تشـدید کـرد یـا هرگونـه حرکـت اصالحی را
در شرایطی که کرونا تمام
بـا دشـواری بسـیاری مواجـه سـاخت ،زیرسـاخت اینترنـت در ایـران اسـت .اینترنتـی کـه عملا
زندگی مردم را مختل کرده
میتـوان آن را کاریکاتـور مضحکـی از اینترنـت در تجربـه جهانی دانسـت ،فاقد کیفیـت ،غیرقابل
بود ،داشتن اینترنت خوب،
بسیاری
میتوانست زیرساخت
اعتمـاد ،و . ...در شـرایطی کـه کرونا تمـام زندگی مردم را مختـل کرده بود ،داشـتن اینترنت خوب،
از الگوهای تجاری مجازی ،میتوانسـت زیرسـاخت بسـیاری از الگوهـای تجاری مجازی ،شـبکه روابط مجـازی ،و گروههای
شبکه روابط مجازی ،و
مجـازی و اجتماعـات مجـازی را فراهـم کنـد .امـا تماسهـای اینترنتـی نهایتـا بـرای یـک یـا دو
گروههای مجازی و اجتماعات
نفـر کفایـت داشـت .در کالسهـای درس اگـر دوربینهـا روشـن شـوند ،معمـوال سیسـتم مختل
مجازی را فراهم کند.
میشـود و عملا کالسهـا تعطیل میشـوند .بـه عنوان نمونـه ،در یکـی از کالسهـای درس وقتی
از دانشـجوها درخواسـت کـردم که دوربینها را روشـن کنند ،سیسـتم خیلی سـریع هنـگ کرد .در
حالیکـه در فرصـت مطالعاتـی کـه در تابسـتان  1400داشـتم ،در کالسهـا ،اصوال روشـن نکردن
دوربیـن بـه معنـای نوعـی غیبـت از کالس بـود .در نتیجـه اصـوال افـراد ایـن امـکان را داشـتند که
کامپیوتـر ،لبتـاب یـا موبایل را روشـن کنند و میکروفـون و دوربین را خاموش کرده به کارهایشـان
برسـند .بـه تدریـج مشـارکت دانـش آمـوزان و دانشـجوها بـه جـز مواقعـی کـه معلـم یـا اسـتاد به
شـخصه آنهـا را صـدا میکنـد ،در کالس منتفـی میشـود.
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اگـر نگاهـی بـه شـرایط فـوق داشـته باشـیم ،یـک نکته سـاده را میتـوان دید :زیرسـاخت
ناقـص اینترنـت کشـور ،تجهیـزات تکنولوژیـک ناکافـی و نامناسـب ،نابرابـری در دسترسـی مردم
بـه اینترنـت و ابـزار مناسـب بـه دلیـل قشـر بسـیار وسـیع محرومـان ،فقـدان مهارتهـا و دانـش
کافـی بـرای تولیـد محتـوا و آمـوزش دیدن،همـه و همه تجربه بسـیار تلخـی از آمـوزش مجازی را
ایجـاد کـرد .ایـن وضعیـت بغرنـج در چالش سیسـتم شـاد برای مـدارس و سیسـتمهای آموزشـی
دانشـگاهها بسـیار حاد بـود .بهگونهای که بسـیاری از مدارس و کالسهای دانشـگاهی ،از سیسـتم
هـای غیـر رسـمی ماننـد اسـکایپ و  ...برای آمـوزش مجـازی اسـتفاده کردند.
کرونـا نشـان داد کـه چگونـه نهـاد آمـوزش ابتدایی و عالی در کشـور ما مسـتعد بحرانهای
مختلـف هسـتند .اینکـه چگونه ایـن نهادهـا مسـتعد نابرابریهـا و بـی عدالتیهای مازاد هسـتند.
از ایـن رو ،در موقعیـت بحرانـی ،مـا دو بحـران جدید خواهیم داشـت :بحـران عدالت آموزشـی و
بحـران کیفیت آموزشـی .ایـن دو بحران نتیجه وضعیت موجود در نظام آموزشـی و زیرسـاختهای
مـادی و ذهنـی آن در جامعـه ایرانـی اسـت .عـدم دوراندیشـی و عـدم مسـئولیتپذیری نهادهـای
متولـی ،موقعیتـی را ایجـاد کـرده اسـت کـه بیـش از همـه مسـتعد و متضمـن بحرانهای بسـیاری
اسـت .از یکسـو نابرابـری و بیعدالتـی آموزشـی جدیـد را شـاهدیم و از سـویی آمـوزش ناقـص
و بـی کیفیـت را کـه در نهایـت منجـر بـه نوعـی موقعیـت بیـزاری از آموزش مجازی شـده اسـت.
نـه تنهـا دانـش آمـوزان و دانشـجویان ،بلکه معلمـان و اسـتادان از کالسهـای مجازی خسـتهاند.
تحقیقـات نیـز بیانگـر عـدم موفقیـت کافی در ایـن تجربـه آموزش مجازی اسـت.
نظام تدبیر و سیاسـتگذار در نهادهای آموزش هنوز نتوانسـته زیرسـاختهای اصلی(اینترنت
ت و به حداقـل الزمههـای تکنولوژیک و توسـعه مهارتهای
مناسـب ،دسترسـی عادالنـه به اینترنـ 
حداقلـی الزم بـرای آمـوزش مجـازی) را فراهـم کنـد .در نتیجـه ،آمـوزش مجازی که میتوانسـت
یـک فرصـت عالـی بـرای رفـع بیعدالتیهـای آموزشـی باشـد ،بـه زمینـهای بـرای توسـعه نسـبی
بیعدالتیهـا و افزایـش دالیـل آنهـا بـدل شـد .در چند سـطح میتـوان ایـن بحـران را مدیریت و
حـل کرد:
 .1اصلاح زیرسـاختهای ملـی اینترنـت و ایجـاد و ارائه اینترنتی ،کـه قابلیت اولیـه الزم برای
آمـوزش مجـازی را داشـته باشـد .بـه نظـر میرسـد هرگونـه فعالیـت آمـوزش در زیرسـاختهای
نامناسـب اینرنتـی،نـه تنهـا به نتیجـه مثبت نخواهد رسـید ،بلکـه منجر بـه تخریـب کار و دلزدگی
از ایـن نـوع فعالیتهـا خواهـد شـد .اصـوال فقـدان زیرسـاخت ،هرگونـه برنامهریـزی بعـدی را
پیشـاپیش عقیـم خواهـد کرد؛
 .2ایجـاد دسترسـی حداقلـی بـه تکنولـوژی های الزم .شـرایط مدیریت بحرانسـاز کشـور در
دوره کرونـا ،منجـر بـه فقیرتـر شـدن مردم شـد،و تورم افسـار گسـیخته نیز منجـر به گرانتر شـدن
نزیـک بـه ده برابـری موبایـل  ،لبتـاب ،کامپیوتـر و  ...شـد .در نتیجـه بسـیاری از خانـواده دچـار
چالـش در تـدارک ابـزار اولیـه آموزش فرزندان خودشـان شـدند؛
 .3افزایش و توسـعه سـواد رسـانهای معلمان ،اسـتادان ،دانشآموزان و دانشـجویان،برای اینکه
بتواننـد از امکانهـا و ظرفیـتهای آمـوزش مجازی به بیشـترین و بهترین وجه اسـتفاده کنند.
در کنـار اینهـا بایـد بـرای مـوارد جزییتـر ،ماننـد آمـوزش ادب و آداب آمـوزش مجازی هم
تلاش کـرد ،تـا همـه بداننـد که چگونـه بایـد در موقعیت آمـوزش قـرار بگیرنـد و آمـوزش ببینند و
آمـوزش بدهند.
در باب سیاستگذاری در این زمینه باید در دو سطح عمل کرد:

عدم دوراندیشی و عدم
مسئولیتپذیری نهادهای
متولی  ،موقعیتی را ایجاد
کرده است که بیش از همه
مستعد و متضمن بحرانهای
بسیاری است .از یکسو
نابرابری و بیعدالتی 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
کالسهای مجازی خستهاند.
تحقیقات نیز بیانگر عدم
موفقیت کافی در این تجربه
آموزش مجازی است.
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در این دو سال اخیر ،در
شرایط کرونایی ،خال
برنامهریزی ( هم از نظر
محتوا و هم از نظر برنامههای
اجرا شده)  ،در حوزههای
پرورشی بسیار وضع
آشفتهتر و عقب افتادهتر
از وضعیت آموزش است.
گالیهها و سرخوردگیها و
سردرگمیهای خانوادهها 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
سیاستگذاری برای حوزه
آموزش ،باید به حوزه پرورش
هم دقت کرد.
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سـطح اول ،ایجاد زمینههایی برای توسـعه عدالت آموزشـی .برای اینکار باید زیرسـاختهای
الزم بـرای دسترسـی دانشآمـوزان بـه اینترنـت را فراهـم کـرد و هـم چنیـن ابزارهای الزم بـرای این
اسـتفاده و ورود به جهـان مجازی در اختیارشـان قرار داد؛
سـطح دوم ،ایجـاد زمینههـا و بسـترهای الزم بـرای توسـعه کیفیـت آموزشـی .از ایـن منظر از
یکسـو بایـد زیرسـاخت هـای الزم ماننـد نرمافزارهـا  ،محتواهـای قابل اسـتفاده و  ...در دسـترس
دانشآمـوزان و معلمـان قـرار بگیـرد و از سـوی دیگـر مهارتهای الزم بـرای تولید این نـوع محتوا،
اسـتفاده آموزشـی از آنهـا و آموختـن از طریـق آنها را نیـز به دانشآمـوزان داد.
بایـد گفـت کـه ایـن بحرانهـا کـه در عرصه آموزش شـاهد بودیـم ،به همـان میزان و چه بسـا
بیشـتر در حـوزه پـرورش هـم دیده میشـود .مدرسـه یا دانشـگاه ،صرفـا جایی برای آمـوزش دانش
نیسـت ،بلکـه کارکردهـای ضمنـی آن جامعهپذیـری و فرهنگآمـوزی نیـز هسـت .در این دو سـال
اخیـر ،در شـرایط کرونایـی ،خلا برنامهریـزی ( هـم از نظـر محتـوا و هـم از نظر برنامههـای اجرا
شـده) ،در حوزههـای پرورشـی بسـیار وضع آشـفتهتر و عقـب افتادهتـر از وضعیت آموزش اسـت.
گالیههـا و سـرخوردگیها و سـردرگمیهای خانوادههـا در حـوزه تربیتـی و نقـش نهـاد آمـوزش در
آن ،ناشـی از ایـن مسـاله اسـت کـه خود یـک فقدان جـدی و محـوری ،در حوزه پرورش اسـت.
در نتیجـه در کنـار سیاسـتگذاری بـرای حـوزه آمـوزش  ،باید به حـوزه پرورش هـم دقت کرد.
از ایـنرو ،ایجـاد زیرسـاختها و مهمتـر از همـه ،ایجـاد مهارتهـا و محتواهـای مناسـب بـرای
حـوزه تربیـت و پـرورش الزم اسـت .ایـن حـوزه بـه شـدت خلاء دارد و بـه شـدت در آن ضعیف
هسـتیم .شـاید بتـوان محتواهـای آموزشـی و ابزارهـای آموزشـی را بـه کمـک نرمافزارهـا و تجارب
جهانـی،بـه سـهولت فراهـم کـرد،امـا محتـوای پرورشـی وتربیتـی بسـیار سـخت تـر و دشـوارتر
خواهنـد بـود .ایـن یـک چالش جـدی و بنیادیـن در این حوزه اسـت .به نظر میرسـد کـه نهادهای
سیاسـتگذار بایـد در ایـن دو سـاحت آمـوزش و پـرورش بـه طـور توامـان هـم در مدرسـه و هم در
دانشـگاه  ،برنامهریـزی و پیـش بینـی آینـده نگرانهای داشـته باشـند.
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پساکرونا و الزامات تغییر در سیاستگذاری نظام دانشگاهی کشور

مرتضی نظری ▪

دکترای فلسفه تعلیم و تربیت و پژوهشگر مسائل نظام آموزشی ایران ،همکار پژوهشی مرکز نشر دانشگاهی ▪
▪ Mnazari243@gmail.com

واکنش نظام آموزش رسمی کشور به دههها تالش صاحبنظران برای پاسخگوسازی و همراستایی نهاد دانشگاه با اقتضائات نوپدید
ً
ملی و جهانی و کارآمدی و کیفیت کارکردی آن ،عموما با رویهای مبتنی بر مقاومت ،و با نگاهی خوشبینانه ،تأخیر در تغییر سبک
سیاستگذاریهای علمی و آموزشی همراه بوده است .پاندمی کووید  19بهطور نامرئی و قهرآمیز نهتنها پرسشها و مطالبات پیشین را
ً
با صدایی بلندتر بر سر زبان آورد ،بلکه فرمان « تعطیلی دانشگاه تا اطالع ثانوی » را نیز رأسا ابالغ و عملی نمود .وقوع چنین شرایطی
هستههای هوشمند سیاستگذاری نظام آموزشی را نیز به این فراست رسانده است که برای جلوگیری از افتادن در تنگناهای زیانبار
مشابه در آینده باید با نگاهی دوراندیش دست به بازتعریف و طراحی نقشه راه پیش روی نظام علمی و آموزشی کشور بزنند تا بتوان با
بازسازی و ترمیم ساختارها و سیاستهای کنونی از مخاطره میرایی و انزوای کارکردی دانشگاه پیشگیری نمود.
حضور هویتمند دانشجویان،
چنانکه به نظر میآید ،در شرایط پساکرونا مأموریت ارکان اصلی نظامهای دانشگاهی یعنی
ِ
اعضای هیئتعلمی و کارکنان ،محتوای سیاستها ،قوانین و آییننامههای حاکم بر آن ،در حیطههای مختلف کارکردی خود دچار
دگرگونیهای اساسی خواهد شد .اما پیش از آن ،ضرورت بازنگری در رویکردهای سیاستگذاری و سبک خطمشیگذاری مدیریت
و برنامهریزی آموزش عالی به میان میآید .در این مسیر است که مدیریت کالن آموزش عالی ناگزیر به تغییر نقش خود از رویکرد
کنترل و مداخلهگری محض به سوی راهبرد خطمشیگذاری ،پشتیبانی و نظارت کالن است .گویی در شرایط پساکرونا دیگر تداوم
رویه کنترلپذیری مطلق دانشگاهها و نهادها و مؤسسات علمی و پژوهشی چندان امکانپذیر نیست و سیاستهای عمودی و رابطه

در شرایط پساکرونا مأموریت
ی نظامهای
ارکان اصل 
حضور
دانشگاهی یعنی
ِ
هویتمند دانشجویان،
اعضای هیئتعلمی و کارکنان،
محتوای سیاستها ،قوانین و
آییننامههای حاکم بر آن ،در
حیطههای مختلف کارکردی
خود دچار دگرگونیهای
اساسی خواهد شد .اما پیش
از آن ،ضرورت بازنگری در
رویکردهای سیاستگذاری
و سبک خطمشیگذاری
مدیریت و برنامهریزی آموزش
عالی به میان میآید .در این
مسیر است که مدیریت کالن
آموزش عالی ناگزیر به تغییر
نقش خود از رویکرد کنترل و
مداخلهگری محض به سوی
راهبرد خطمشیگذاری،
پشتیبانی و نظارت کالن است.
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یکسویه مبتنی بر ابالغیه ـ بخشنامه با گونهای از امتناع عملی مواجه میشود .این یعنی مرتبهای
از تحول گریزناپذیر در حوزه سیاستگذاری عمومی در دستگاههای دولتی که معطوف به نظارت
کالن و پرهیز از مداخلههای بیهوده در جزئیات امور است .چه آنکه رویکرد مداخلهای و ورود به
مسائل جزئی دانشگاهها ،ضمن آنکه حس اعتمادبهنفس و استقالل و خوداتکایی سازمانی را از آنها
میگیرد ،بلکه توان مدیریتی و امکان شکوفایی ظرفیتها و بروز خالقیت و ایدهپردازی دانشگاهها
و نهادهای علمی پژوهشی را نیز محدود میکند .ازاینرو و متناسب با سیر شتابان تحوالت جهانی
و داخلی ،دیگر نمیتوان با رویکرد مدیریتی یکسویه و عمودی « از – به » با نهاد دانشگاه سخن
گفت و روند ناکارآمد سنت ابالغ و اقدام از ستاد به صف را ادامه داد.
در این میان ،بدیهی است که هسته سیاستگذاری آموزش عالی میتواند خطوط کلی،
ایستارها و ترجیحاتی از جنس چشمانداز و مأموریتهای کالن برنامهای و توسعهای را تعیین
و حتی فعالیتها و مأموریتهایی را نیز پیشنهاد نماید ،اما با توجه به شرایط جدید نهاد علم و
آموزش در جهان و ایران ،ماندن بر تصور رابطه فرادستی ستاد آموزش عالی و فرودستی دانشگاهها،
پژوهشکدهها و انجمنهای علمی ،دیگر چندان قابل دفاع نیست .این در حالی است که در بسیاری
از کشورهای توسعهیافته ،دانشگاهها ضمن آنکه برای برندینگ و ارتقای خود تالش میکنند و از
آزادی و استقالل باالیی برای طراحی و پیشبرد برنامههای خالقانه خود برخوردارند ،درعینحال از
انواع پشتیبانی دولت هم بهرهمندند.
بدیهی است که در شرایط پساکرونا وجه بوروکراتیک نظام خطمشیگذاری آموزش عالی نیز
مصون از این روند تغییر و تحول نخواهد بود ،که از آن جمله میتوان بهضرورت هماهنگسازی
مقررات سازمانی با وضعیت الکترونیکی شدن دانشگاهها و انعطافپذیری و تسهیلگری
بیشتر در روال مدیریتی و اداری و حذف و اصالح آییننامههای دست و پاگیر و کاهش سنگینی
بار بخشنامهها از روی دوش دانشگاهها اشاره کرد .این در حالی است که ما همچنان با مقاومت
بوروکراتیک آموزش عالی در برابر الکترونیکی شدن نظام آموزش دانشگاهی مواجه هستیم .هنوز
امضای الکترونیک و تأییدیه غیرحضوری دانشجو از استاد در بخشهای اداری پذیرفته نیست .هنوز
استقالل و مرجعیت علمی استاد و واحدهای دانشگاهی به رسمیت شناخته نمیشود و همچنان
شاهد فشار برای طی تشریفات اداری بر اساس حضور فیزیکی ،مکاتبه مکتوب و امضای حضوری
ن موارد بهظاهر بدیهی اما مهم ،ازجمله مسائلی هستند که
و رویههای مرسوم پیشین هستیم .ای 
حکایت از ناهمزمانی هسته سیاستگذاری آموزش عالی و تأخر کارکردی آن با تحوالت نوپدید در
شیوه مدیریت دانشگاهی دارد.
بر پایه آنچه در خصوص تحول و تغییرات پساکرونایی در نظام آموزش عالی گفته شد ،از
سویی ضرورت اصالح و تغییر رویکردهای خطمشیگذاری فرهنگی در آموزش عالی نیز نیازمند
بازنگری سیاستی و برنامهای متناسب با شرایط نوظهور فضاهای دانشگاهی و بهویژه دانشجویی
است .بهاین ترتیب ،در کنار نظارت کلی و تعیین خطمشیهای کالن فرهنگی و اجتماعی ،میتوان
با تفویض اختیار و اعطای استقالل به دانشگاهها و دانشجویان و هستهها و تشکلهای فرهنگی و
اجتماعی دانشجویی ،امکان ارتقا ظرفیتهای فردی و اجتماعی دانشگاهیان را بهبود بخشید و با
تسهیل زمینههای اجرای ایدههای آنان روند رشد و پویایی و خالقیت فضای فرهنگی دانشگاهها را
با نگاه به چشماندازهای کلی تحوالت آینده فراهم کرد.
وجود امکانات متنوع فضای مجازی و روند دیجیتالی شدن مناسبات اجتماعی ،زمینه حضور
فعال و پر حجم دانشجویان برای استفاده از ظرفیتهای فضای ارتباطات الکترونیکی در محیط
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دانشگاهی و دانشجویی در شرایط شیوع کرونا را فراهم آورده است و موجب شرایطی متفاوت و
بیسابقه در محیط آموزشی آنالین و رابطه علمی و اجتماعی بین اساتید و دانشجویان شده است .از
ن حضور خالقانه دانشجویان در فضای ارتباطات الکترونیکی و مجازی ،موجب گونهای
سوییای 
غافلگیری اساتید و مدیران و برنامهریزان نظام آموزش دانشگاهی در مواجهه و همراهی با شرایط
جدید شده است که از نمودهای آشکار آن در کالس درس میتوان به فرسایش روشهای آموزشی
کسالتآور سخنرانی و جزوه گویی اشاره کرد .این مواجهه چالشآمیز دانشگاهها با اقتضائات
فعالیت در محیط مجازی ،نظام سیاستگذاری آموزش عالی را بر آن داشته است تا برای چیرگی
بر مشکالت کنونی فضای علمی و آموزشی و تمهید توانمندیهای زیرساختی و سازوکارهای
فنی و ارتباطی و درسی متناسب با شرایط کنونی و آینده دستبهکار شود .بنابراین ،دسترسی
انتخابگرانه دانشجویان به ابزارها و منابع و محیطهای متنوع فضای مجازی و محیط کنشگری
اینترنتی سالهاست که زمینهساز شکاف چالشانگیز پیشی گرفتن سواد رسانهای و تحرک اجتماعی
و فرهنگی دانشجو از استاد شده است و این خود ضرورت بروزرسانی سواد رسانهای اساتید برای
استفاده مؤثر از ابزارهای فضای سایبری و آموزش الکترونیکی مبتنی بر روشهای ترکیبی ،تعاملی
و سازنده را دامن زده است.
با تغییرات پارادایمی که در حال رخ دادن است ،دانشگاهها با سرعت بسیار از کمیگرایی
آموزش انبوه و دیگر ثمرات پارادایم رفتارگرایی در آموزش عبور کردهاند و ما با موج تغییر رویکرد
تحصیالت تکمیلی از مدرکگرایی به سمت مسألهمحوری در حرکت هستیم .عبور از برتریخواهی
و نخبهگرایی به سمت برابری خواهی آموزشی از نتایج تبعی تغییرات پارادایمی و تا حدودی
دیجیتالیزه شدن آموزش است .این تغییرات رویکردی ،ضرورت طراحی الگوهای کارامدتری برای
دانشگاه میطلبد .چه آنکه ازجمله الزامات تغییر در سیاستگذاری آموزش عالی ،حرکت به سمت
توانمندسازی حرفهای نهاد دانشگاه است.
شرایط کرونا ،اولین تأثیر محسوسی که بر فرآیند آموزش دانشگاهی گذاشت ،فاصلهانداختن
و به حداقل رساندن دیدارهای حضوری و گردهماییهای دانشجویی و دانشگاهی بود و این خود
یکی از آشکارترین داللتهای ضرورت تغییر در شیوه مدیریت و انتقال ارزشهای فرهنگی میان
نسلی و بین نسلی در میان دانشگاهیان است .در شرایط پیشاکرونا دانشجویان یکدیگر را میدیدند،
با یکدیگر همزیستی داشتند و تنوعی از ارتباطات و تبادل فرهنگی بین فردی و اجتماعی رخ میداد
و از این طریق دستاوردهای آشکار و پنهان و متنوعی از مشارکت ،درک متقابل و آشناییهای بومی و
محلی و ملی در زیستبوم دانشگاهی کشور اتفاق میافتاد .در شرایط غیرحضوری شدن دانشگاهها
و آموزش مجازی ،این امکان تعامل و تبادل حضوری به حد قابلتوجهی حتی با انجام واکسیناسیون
عمومی کاهش مییابد و چیرگی رعایت پروتکلهای بهداشتی به حدی خواهد بود که حتی با فرض
باز شدن دانشگاهها نیز پیشبینی میشود این رویه به شرایط قبل بازنگردد .به همین دلیل مقتضی
است با نگاهی آیندهپژوهانه برای مأموریتهای اجتماعی و فرهنگی نهاد دانشگاه بازاندیشی ویژهای
صورت پذیرد.
تا قبل از همهگیری کرونا ،مبنای سیاستگذاری فعالیتهای فرهنگی در دانشگاههای کشور
مبتنی بر رویکرد تمرکزگرایی و محیطمحور بود که با شرایط همهگیری کرونا امکان ادامه این
سیاستهای یکپارچهنگر با مشکل جدی مواجه گردید .تحت تأثیر دیجیتالی شدن آموزش و چیرگی
پروتکلهای فاصله محور بهداشتی ،دانشگا ه زمینه اجرای فعالیتهای متمرکز جمعی و گروهی را
ازدستداده است و امکان نظارت و ارزیابی فعالیتهای فرهنگی در زیستبوم دانشگاهی کشور

در شرایط پساکرونا
وجه بوروکراتیک نظام
خطمشیگذاری آموزش
عالی نیز مصون از این روند
تغییر و تحول نخواهد بود،
که از آن جمله میتوان
بهضرورت هماهنگسازی
مقررات سازمانی با وضعیت
الکترونیکی شدن دانشگاهها
و انعطافپذیری و تسهیلگری
بیشتر در روال مدیریتی
و اداری و حذف و اصالح
آییننامههای دست و
پاگیر و کاهش سنگینی بار
بخشنامهها از روی دوش
دانشگاهها 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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ضرورت اصالح و تغییر
رویکردهای خطمشیگذاری
فرهنگی در آموزش عالی نیز
نیازمند بازنگری سیاستی و
برنامهای متناسب با شرایط
نوظهور فضاهای دانشگاهی
و بهویژه دانشجویی است.
بهاین ترتیب ،در کنار نظارت
کلی و تعیین خطمشیهای
کالن فرهنگی و اجتماعی،
میتوان با تفویض اختیار و
اعطای استقالل به دانشگاهها
و دانشجویان و هستهها
و تشکلهای فرهنگی و
اجتماعی دانشجویی ،امکان
ارتقا ظرفیتهای فردی و
اجتماعی دانشگاهیان را
بهبود بخشید و با تسهیل
زمینههای اجرای ایدههای
آنان روند رشد و پویایی و
خالقیت فضای فرهنگی
دانشگاهها را با نگاه به
چشماندازهای کلی تحوالت
آینده فراهم کرد.
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را دستخوش تغییر کرده است .از اینرو ،بروز مشکالت بر سر راه پایش و رصد و ارزیابی وضعیت
اجتماعی و فرهنگی محیطهای دانشگاهی ،منطق سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت و پیگیری
فعالیتهای حضوری و فیزیکی را دستخوش موانعی تعیینکننده ساخته است .چه اینکه در چنین
شرایطی برنامهها ،فعالیتها و مأموریتهای حوزه فرهنگی و اجتماعی پیشین دانشگاهها(فعالیت
مختلف فرهنگی ،تشکلهای دانشجویی ،گردهماییها ،مناظرهها ،مسابقات فرهنگی و اجتماعی،
برنامههای آیینی و اعتقادی ،اردوها و دیگر فعالیتهای دانشگاهی و دانشجویی) با فضای مفهومی
و رفتاری کنونی قابل تداوم نیست.
به هرحال ،نباید فراموش کرد که هرگونه بازاندیشی در شرایط کنونی علم و آموزش و
بوروکراسی آموزشعالی و مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه دانشگاهی ،باید متناسب با اقتضائات
شرایط نوپدید باشد و بتواند نسبتی متوازن بین رویکردهای تحولی و نیازها و ضرورتهای ارتقاء
کیفیت و کارامدی دانشگاه و پویایی فضای مناسبات و اجتماعات علمی و فرهنگی آن برقرار کند.
بنابراین ،در باره ضرورتهای تحولی حوزه مناسبات فرهنگی و اجتماعی دانشگاهی ،این هسته
سیاستگذاری کالن فرهنگی آموزش عالی است که باید خود را برای مواجهه و مدیریت شرایط
جدید آماده کند و رویکردهای سیاستی و برنامهای فرهنگی و اجتماعی متناسب نیازهای زیستبوم
دانشگاهیان شامل دانشجو ،هیئتعلمی و کارکنان و دیگر کنشگران نهادهای علمی و پژوهشی در
دستور کار قرار دهد.
نکته پایانی آنکه اگر هست ه سیاستگذاری نظام آموزش عالی و نهاد دانشگاهی در شرایط
پساکرونا نیز همچنان برای پاسخ به مسئلههای جدید به رویکردهای سیاستی و برنامهها و
فعالیتهای پیشین بسنده کند ،راه بهجایی نخواهد برد .چه آنکه تدوام سبک سیاستگذاری و
مدیریت آموزش عالی با فرمان پیشاکرونا ،حکایت باز کردن قفل نو با کلید کهنه است .بدیهی
ِ
است که مسائل و چالشهای تازه نیازمند مواجهه منطقی بههنگام و متناسب در اتخاذ رویکرهای
عقالیی و واقعبینانه است تا بتوان در بستر محیط علمی و اجتماعی جدید دانشگاه کارکردهای
علمی و فرهنگی مفید و مؤثر بهدست داد و امکان عملی و ابزاری جامعهپذیری و فرهنگ پذیری
سیاستهای علمی و فرهنگی جدید را در پهنه عمومی آموزش عالی فراهم نمود .دانشگاه کارآمد
و کیفی ،دانشگاهی توانمندساز و خالقیتانگیز و تعالیگراست و در این راستا الزم است زمینه و
ظرفیت بروز چنین توان و تدارکی را مهیا و ماندگار نماید .چنین دانشگاهی باید متناسب با شرایط و
محیط جدید فضای علمی و فرهنگی و عرصه اجتماعی خود امکان تحقق منافع و حقوق ذینفعان
و کنشگرانش را فراهم کند و در میان آنان پویایی و خالقیت و قدرت حل مسئله و رضایتمندی
فردی و اجتماعی بیافریند.
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بایستههای بازنگری در نظام علمی و فرهنگی دانشگاه در بستر
تحوالت فناوری اطالعاتی و ارتباطی
پرسشهای دانشگاه امروز از شهیندخت خوارزمی؛ نویسنده ،پژوهشگر و تحلیلگر و آیندهپژوه

شهیندخت خوارزمی استاد دانشگاه در حوزه علوم ارتباطات و مدیریت و صاحب عنوان استاد پیشگام روابط عمومی الکترونیک در ایران
است .وی دانش آموخته دکترای روانشناسی و ارتباطات و روش تحقیق از دانشگاه ایندیانا امریکا است .شهیندخت خوارزمی را در ایران،
به عنوان نویسنده ،مترجم ،پژوهشگر ،تحلیلگر اجتماعی و صاحبنظر در آیندهپژوهی ،ارتباطات ،توسعه و کیفیت زندگی میشناسند.
خوارزمی با هدف انتقال دانش نوین مدیریت و آموزش مدلهای ذهنی تحولآفرین جهانی به جامعه مدیران و تربیت نسلی از مدیران
شایسته ،بیش از  ۱۸سال با سازمان مدیریت صنعتی همکاری داشته است .او با دغدغهی تبیین نقش علم و تکنولوژی در توسعهی کشور،
سالها به نگارش مقاالت مختلف پرداخته است .شاید بیش از هر چیز نام دکتر خوارزمی در ایران با ترجمه آثار آلوین تافلر پیوند خورده
باشد« .موج سوم»« ،جابهجایی در قدرت» و «جنگ و ضد جنگ» از جمله آثار تافلر است که با ترجمه استاد خوارزمی به فارسی
زبانان معرفی شده است .خوارزمی همچنین به دلیل باور به نقش مهم فناوری بهویژه فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعهی کشور،
در کنار بزرگان این بخش از جمله دکتر کاظم معتمدنژاد ،پدر ارتباطات ایران ،انجمن ایرانی مطالعات جامعۀ اطالعاتی را تأسیس کرد تا
با حضور اثربخش ایران در اجالسهای سران کشورها و مشارکت فعال این انجمن در تدوین پروتکلهای مهم بینالمللی ،اینترنت را در
کشور به اهرم توسعه تبدیل کند .او در سالهای اخیر به مطالعه و پژوهش در زمینهی انسانشناسی و درک ناشناختههای وجودی انسان
پرداخته و به طراحی و پیادهسازی مدل توسعهی پایدار روستایی و کمک به رشد و بالندگی سازمانهای مردمنهاد مشغول است .تاسیس
چند سازمان مردمنهاد و همراهی با بنیانگذاران مؤسسهی محک و جامعهی یاوری فرهنگی نیز بخشی از پیشینهی پربار فعالیتهای او را
تشکیل میدهد .دکتر خوارزمی عضو هیأت مؤسس و به مدت  ۸سال نایبرئیس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی بوده است.
متن پیشرو ،نموده پاسخهایی است که سرکار خانم دکتر شهیندخت خوارزمی به پرسشهای «دانشگاه امروز» در موضوع "
بایستههای بازنگری در نظام علمی و فرهنگی دانشگاه در بستر تحول فناوری ارتباطی و اطالعاتی " ابراز و تبیان داشتهاند .این گفتواره

آموزنده حاوی نکاتی نو نواخت و نقد و نظر و تنبهاتی آموزا و تأمل برانگیز در بارۀ وضع کنونی و
ضرورتهای توسعه نظام آموزش عالی و دانشگاهی ایران در بستر مواجهه و مدیریت راهبردی با
فضای مناسبات اطالعاتی و ارتباطی نوین و ارتباطات الکترونیکی و مجازی دانشگاهها و مجموعه
دانشگاهیان است که با رویکردی نقادانه و مسئلهنما و ناظر به تحوالت پیشرو و افق آینده آموزش
عالی ایران ارائه شده است .در ادامه این نوشتار برچیدهای از دیدگاههای این استاد گرانمایه به
استحضار خوانندگان گرامی دوفصلنامه دانشگاه امروز ،رسانده میشود:
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 میدانید؟

تکنولوژیها بیش از پیش
همگرا شده و میشوند.
همگرایی ،به معنای
درهمتنیده شدن جریان
تحول چند گروه تکنولوژی
است .در این معنا ،فاوا مانند
هر نوع تکنولوژی دیگر نه تنها
خود از جریان تحول سایر
تکنولوژیها متأثر میشود،
بلکه باعث تسریع و تغییر
ماهیت جریان پیشرفت و
تحول آنان میشود.

اجـازه دهیـد بـرای راحتی بحـث ،تکنولوژیهـای اطالعاتـی و ارتباطـی را در این گفـت و گو ،فاوا
بخوانیـم کـه کوتـاه شـدهی فـنآوری ارتباطـات و اطالعـات یـا همـان  ICTاسـت .نخسـت باید
بدانیـم چـه پیشفرضهایـی دربـارهیفـاوا داریـم و در گام بعـدی ،ایـن امـواج بنیانافکـن تعریف
شـوند .بـا چنـد پیشفـرض آغـاز میکنـم که بـه فهـم بهتر ایـن پدیـده و آثـار اجتماعـی و فرهنگی
آن کمـک میکنند.
 .1تکنولوژیهـا بیـش از پیـش همگـرا شـده و میشـوند .همگرایـی ،بـه معنـای درهمتنیـده
شـدن جریـان تحـول چنـد گـروه تکنولـوژی اسـت .در ایـن معنـا ،فـاوا ماننـد هـر نـوع تکنولوژی
دیگـر نـه تنهـا خـود از جریان تحول سـایر تکنولوژیهـا متأثر میشـود ،بلکه باعث تسـریع و تغییر
ماهیـت جریـان پیشـرفت و تحـول آنان میشـود؛
 .2هـوش مصنوعـی بـر قلمـرو فـاوا و البتـه همـهی تکنولوژیهـا ،آنچنـان تأثیـر عمیـق و
گسـتردهای دارد کـه در واقـع مـرز بیـن ایـن دو قابـل تفکیـک نیسـت .هـوش مصنوعـی ،مـادر
تکنولوژیهـای نویـن اسـت .واقعیـت ایـن اسـت کـه هیـچ قلمرویـی از تکنولـوژی از جملـه فاوا
بـدون اسـتفاده از آخریـن دسـتاوردهای هـوش مصنوعـی نمیتوانـد تحـول یابـد .ایـن پیشفرض
روح حاکـم بـر پاسـخ بـه پرسـشهای ایـن گفـت و گوسـت؛
 .3فـاوا بـا سـایر تکنولوژیهـا تفاوت ماهـوی دارد و آثـار اجتماعـی و فرهنگـی آن ،عمیقتر و
گسـتردهتر اسـت .در واقـع ،بر همـهی ابعـاد زندگی بشـر تأثیـر میگذارد؛
 .4فاوا در درون خود ،شـامل پیوسـتاری از دو گروه تکنولوژی اسـت :گروه اول ،تکنولوژیهای
گسسـتآفرین هسـتند کـه زمانـه را بـه دو دوره قبل و بعـد از خود تقسـیم میکنند و با حضورشـان
در زندگـی بشـر ،هیـچ چیـز ماننـد گذشـته نخواهد بـود .ورود اینترنـت به زندگـی بشـر از این نوع
بـوده اسـت .نمونـهی دیگـر آن بـه نظر مـن ،شـاید ) 1 DOT (DNA of thingsباشـد کـه با آنکه
هنـوز اشـاعه نیافتـه اسـت ،ولـی بـه محـض همگانـی شـدن بـا دگرگـون سـاختن بنیـاد نگهداری
دادههـا ،تحولـی گسسـتآفرین ایجـاد خواهد کـرد .در این باره ،برخـی از تکنولوژیهـای نوظهور
ماننـد GPT-4که هنوز تجاری نشـدهاند ولی نشـانههای ظهورشـان قابل مشـاهده اسـت و آخرین
مـدل زبـان طبیعی با کارکردهـای تحولآفرین و نیـز  wifi6میتوانند گسسـت بیافریننـد .گروه دوم،
تکنولوژیهـای نوینـی اسـت کـه تجاری شـدهاند ولـی همگانی نشـدهاند .در کشـورهای پیشـگام
ایـن تکنولوژیهـا ماننـد هـوش مصنوعـی ،بـا کارکردهـای کامال جدیـد وارد بازار شـده اسـت .به
ویـژه یادگیـری ماشـینی و یادگیـری عمیـق و در واقـع شـبکههای عصبی مصنوعـی در فـاوا کارکرد
f

 .1برای آشنایی با این تکنولوژی ،میتوانید به مقاله زیر مراجعه کنید :شهیندخت خوارزمی (  .)۱۳۹۸نگاه نو .شمارهی .۱۲۴
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آمـوزش و یادگیـری را در فضـای مجازی دگرگون سـاخته و میسـازند.
در همیـن ابتـدای بحـث باید روندهـای تحول فاوا را تا آنجـا که سـازمانهای معتبر پیشبینی
کردهانـد ،معرفـی کنـم تـا بدانیم کـه جهتگیری تحـول نظام آمـوزش عالـی و دانشـگاهی باید به
کدام سـمت باشـد .به سـخنی کوتـاه مهمترین روندهـای تحول فـاوا عبارتند از :
 Hyper automation .1بـه معنـای خـودکار شـدن فرایندهـای سـازمانی و اداری با اسـتفاده از
فـاوا و روباتیـک و هـوش مصنوعـی کـه نتیجـه آن چندین برابر شـدن دقـت و کارایـی خواهد بود؛
 : Multiexperience .2واقعیـت افـزوده ( )ARو واقعیـت مجـازی ( )VRو واقعیـت آمیختـه
( ،)Mixed reality, MRبرداشـت مـا از فضـای مجـازی و کیفیـت تعامـل بـا آن را از بنیـاد تغییـر
میدهنـد .ایـن تحـول ،مـا را وا مـیدارد یادگیـری مجـازی را از نـو تعریـف کنیـم .کافی اسـت با
تجربـهی دانشـگاه آریزونـا در اسـتفاده از ایـن تکنولوژیهـا برای ایجـاد فضایی تخیلـی -تجربی
جهـت یادگیـری دروس علـوم و مهندسـی و هنـر در فضـای فیزیکـی و آنالین آشـنا شـویم؛
 .3دموکراتیـزه شـدن هـر چه بیشـتر بهرهگیـری از آخرین دسـتاوردهای فاوا  :دسترسـی آسـان
و ارزان مـردم و البتـه دانشـجویان و اسـتادان در همـهی طبقـات اجتماعـی بـه ایـن تکنولوژیهـا،
بـر چهـار قلمـرو مهم تأثیـر خواهـد گذاشـت :داده و تحلیل آن (پژوهـش)؛ توسـعهی تکنولوژی؛
طراحـی ،و دانـش فنـی؛ امکانـات روزافـزون شـفافیت و قابلیـت ردگیـری هـر چیـزی ،فشـار از
جانـب مـردم بـرای اطمینـان از حفـظ حریـم خصوصـی و رعایـت قوانیـن اخالقـی را افزایـش
میدهـد؛
 .4امنیت فضای مجازی به عنوان چالش دائمی فاوا؛
 .5بـا اشـاعهی موبایـل  5Gو  ،wifi6امـکان پوشـش و امنیـت و سـرعت و ظرفیـت ترافیک
در فضـای مجـازی بهمراتـب بیشـتر خواهـد شـد ،کـه بـرای دانشـگاه فرصتهـای مهمـی فراهم
میآورد.
در اینجـا در پاسـخ به پرسـشهای شـما باید دیـد کدام گـروه تکنولوژی مورد نظر ماسـت .به
بـاور مـن ،ضـرورت اتخـاذ نـگاه آیندهنگـر حکـم میکند کـه در بحث حاضـر ،هر دو گـروه را در
نظر داشـته باشـیم .وقتی شـما در پرسـش خـود از تأثیـر امواج بنیـان افکن تکنولـوژی اطالعاتی و
ارتباطـی سـخن میگویید ،روشـن اسـت کـه در بارهی چـه پدیدهای صحبـت میکنیـم .پدیدهای
کـه بنیانهـای مسـتقر در نظـام آمـوزش عالـی را از جـای بـر میافکنـد و بنیانهـای تـازهای را
جایگزیـن میکنـد .اما براسـتی بنیانهای فضای دانشـگاهی ایران چه هسـتند؟ فلسـفهی 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 ،آنچه را که
میبیند به طور مستمر به
اعضای جامعهی دانشگاهی
به ویژه تصمیمسازان و
تصمیمگیران و سیاست
گذاران و برنامهریزان و البته
استادان انتقال دهد .این ساز
و کار میتواند 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 تکنولـوژی ،برنامهریزی اسـتراتژیک
و فرایندهـای کنتـرل و ارزشـیابی و  ،)...برنامههـای آموزشـی و پژوهشـی ،فرایندهـای آموزشـی و
پژوهشـی و البتـه مدیریت یادگیـری ،مانند روشهای تدریس و ارزشـیابی دانشـجو ،فرایند گزینش
اسـتاد و دانشـجو ،فرایند ارزشـیابی اسـتادان ،فرهنگ حاکم بر دانشـگاه و فضای اجتماعی ،شـامل
نظـام ارزشهـا و باورها و اصـول اخالقـی و هنجارها.
حـال بایـد پرسـید کـه کـدام یـک از ایـن اجـزا سـریعتر و کـدام دیرتـر در معـرض هجـوم فاوا
قـرار میگیرنـد و بایـد از نـو تعریف شـوند؟ کدامیـک از اینها ضرورت بیشـتری برای اسـتقبال از
ایـن امـواج بنیانافکـن دارد؟ بـه نظـر میرسـد ،برنامههـا و روشها ،سـریعتر از سـایر اجـزا تحول
خواهنـد یافت و فلسـفهی وجـودی و راهبردهای اساسـی و فرهنگ حاکم بر دانشـگاه ،در برابر این
مـوج تحـول باالتریـن میـزان مقاومـت را دارنـد ،آن هـم در شـرایطی که تا ایـن عناصر بـا تحوالت
همـگام نشـوند ،هـر نـوع تحولـی در سـایر اجـزا ،بـه صـورت واکنشـی و رفـت و برگشـتی بـوده و
اثربخشـی چندانـی نخواهـد داشـت و به اتلاف منابع محـدود و بـا ارزش میانجامد.

فرهنگ مجازی از اصول
حاکم بر پدیدهی فرهنگ
پیروی میکند .فرهنگ
بستری است که در آن
الگوهای رفتار و اندیشه شکل
میگیرد .در این باره مهمترین
اصل ،پویایی است .بدین معنا
که فرهنگ مجازی در تعاملی
پویا با تحوالت فاوا مدام در
حال تحول است .روند تحول
فاوا در جهت عرضهی منابع
باز و دسترسی آزاد و ارزان
به اطالعات و نرمافزارها و
برنامههای کاربردی است.
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در چارچـوب تحـوالت الکترونـی حـال حاضـر چـه تعریـف و تصویـر گویایـی از چیسـتی فضای
فرهنگـی و اجتماعـی مجـازی و مولفـه فرهنـگ دیجیتـال در فضـای مناسـبات علمـی و اجتماعی
دانشـگاهی ایـران میتـوان ارائـه کرد؟

پاسـخ ایـن پرسـش بایـد بر اسـاس مطالعـهی علمی داده شـود .مـن با چنیـن مطالعهای آشـنا
نیسـتم و شـک دارم کـه در مـورد چیسـتی فرهنـگ مجازی حاکـم بر مناسـبات علمـی و اجتماعی
دانشـگاهی پژوهشـی انجـام شـده باشـد .بـه نظـر مـن در محافـل دانشـگاهی و علمـی ایـران
بایـد سـازوکاری تعریـف شـود کـه رونـد تحـول فـاوا را بـا دقـت بررسـی کنـد و بـه عنـوان چشـم
بینـای سیسـتم ،آنچـه را کـه میبینـد بـه طـور مسـتمر بـه اعضـای جامعـهی دانشـگاهی بـه ویژه
تصمیمسـازان و تصمیمگیـران و سیاسـت گـذاران و برنامهریـزان و البتـه اسـتادان انتقـال دهـد .این
سـاز و کار میتوانـد مرکـز مطالعـات آینـده یـا مرکـز مطالعـات راهبردی باشـد .در چنیـن مراکزی
اسـت کـه میتـوان به طـور منظـم و علمی جریـان تحـول فرهنگ دیجیتـال را در بسـتر تحـول فاوا
بررسـی کـرد و ویژگیهـای فرهنـگ مجـازی موجـود و یـا مطلـوب در دانشـگاه را ترسـیم کـرد و
پیامدهـا و راهکارهـای راهبـردی به تیم رهبری دانشـگاه و بدنـهی سیاسـتگذاری و برنامهریزی آن
انتقـال داد .نمیدانـم چنیـن مراکـزی وجـود دارنـد یا نـه و اگر وجـود دارند تا چـه انـدازه کارآمد و
اثربخشانـد .بـا اینحـال ،در مـورد فرهنـگ مجـازی حاکم بر مناسـبات دانشـگاهی بـه چند نکته
میتـوان توجـه کرد:
نخسـت ،فرهنـگ مجـازی از اصول حاکم بـر پدیدهی فرهنـگ پیروی میکند .فرهنگ بسـتری
اسـت کـه در آن الگوهـای رفتـار و اندیشـه شـکل میگیـرد .در ایـن بـاره مهمتریـن اصـل ،پویایی
اسـت .بدیـن معنـا کـه فرهنـگ مجـازی در تعاملـی پویـا بـا تحـوالت فـاوا مـدام در حـال تحول
اسـت .رونـد تحـول فـاوا در جهـت عرضـهی منابـع بـاز و دسترسـی آزاد و ارزان بـه اطالعـات و
نرمافزارهـا و برنامههـای کاربـردی اسـت .اوج تحـول ،ورود برنامههـای کاربـردی بـا قابلیتهـای
تـازه اسـت کـه نیـاز بـه نرمافـزار را از بیـن میبـرد ،کـه البتـه بحـث در بـاره آن در ایـن گفـت و گو
نمیگنجـد .پـس مهمتریـن ویژگـی فرهنگ مجـازی حاکم بر مناسـبات دانشـگاهی ،بـاز و بیمرز
بـودن آن اسـت .در ایـن معنـا ،هر نـوع نظارت وکنترلـی برای محدود کردن دسترسـی بـه این فضا،
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بـه جـز اتلاف منابـع و از دسـت رفتـن فرصتهـا و افزایش شـکاف دیجیتـال ،نتیجـهای نخواهد
داشـت و محکـوم به شکسـت اسـت .فرهنـگ حاکم بر فضـای مجـازی تابع جریان تحول اسـت
و نمیتوانـد ارزشهایـی چـون آزادی گردش اطالعـات و آزادی انتخاب ،آزادی تعامـل و ارتباط و
امثـال آن را در بر نداشـته باشـد.
دومیـن ویژگـی ،ماهیـت شـبک های فرهنـگ مجـازی بـرای مناسـبات دانشـگاهی اسـت .بدین
معنـا کـه دانشـگاهیان در ایـران م 
یتواننـد در شـبک ههای موجـود علمی حضـور یابند ،تیم تشـکیل
دهنـد ،پـروژه تعریـف کننـد و ...در عیـن حـال ،اهرم حضـور مؤثـر و فعـال در این بسـتر فرهنگی،
توانایـی تفکـر شـبک های اسـت کـه تفاوتـی آشـکار بـا تفکر سـنتی دارد .چـه آنکـه در تفکر سـنتی،
کثـرت بـه وحـدت تبدیـل م 
یشـود ولـی در تفکر شـبک های چنیـن نیسـت .بـرای تعامـل در فضای
لهای ذهنی خـود را تغییر دهیم؛ بـه تفاو 
شـبکه مجـازی ،باید بیاموزیـم مد 
تهای قومـی و نژادی و
عقیدتـی و جنسـیتی و  ...احتـرام بگذاریم و عقایـد مخالف و معارض را تحمل کنیم و سـعی نکنیم
کثـرت را بـه وحـدت تبدیـل کنیم ،چون شـدنی نیسـت .سـومین ویژگی فرهنـگ مجـازی حاکم بر
مناسـبات دانشـگاهی ،ذات متکثر و پرتنوع آن اسـت .این تکثـر و تنوع همگام با تحـول فاوا ،افزایش
ییابـد .چهارمیـن ویژگـی ،فرهنگ مجازی بسـتری اسـت بـرای پـرورش خالقی 
م
تها و شـکوفایی
اسـتعدادها .دانشـگاهیان در چنین فضایی دچار رکود فکری نخواهند شـد .فشـار د مافزون ه مگامی
سگیر م 
بـا سـیر نوشـدن پر شـتاب دانـش و اطالعـات ،گاه آ نچنـان نف 
یشـود کـه فرد مهلتـی برای
درجـا زدن نم 
ییابـد .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 آنها گذاشـته و خواهـدگذارد؟

اگـر منظورتـان را درسـت فهمیده باشـم ،بخشـی از مناسـبات کارکـردی دانشـگاه ،فرایندهای
اداری و اجرایـی اسـت .خـودکاری و دورکاری و فـاوا و بنیـان شـدن فرایندهای اجرایی ،مناسـبات
درون سـاختار اجرایی را متحول میسـازد .از جمله ،بسـیاری از نقشها و وظایف اداری از جمله
نقـش مدیـران میانـی حـذف میشـود و نقشهای تـازهای تعریف خواهد شـد کـه برای پشـتیبانی
فنـی از سـه تحـول فـوق الزماند .معمـاری داخلـی سـاختمانها و چیدمـان دفاتر اداری نیـز تغییر
خواهـد کـرد .در واقـع ،با اسـتفاده از معمـاری تعاملـی ( تعامل معماری بـا تکنولوژیهـای فاوا)
سـاختمانها و دفاتـر بایـد هوشـمند شـوند .در چنیـن فضایـی ،فرهنـگ حاکـم نیز تغییـر خواهد
کـرد .کار تیمـی و تعامل درون بخشـی و میان بخشـی جایگزین دفاتر و ادارههـا و روابط جزیرهای
خواهـد شـد .آزادی و روان بـودن روابـط و فرایندهای تبـادل اطالعات و شـفافیت ،فرهنگ موجود
را متحـول خواهـد سـاخت .تحوالت فاوا ،مناسـبات اسـتادان با یکدیگر و اسـتادان با دانشـجو و
دانشـجویان بـا یکدیگـر را نیـز دچار تحول کـرده و فرهنگ خاص خـود را بر این مناسـبات حاکم
میکنـد .برداشـته شـدن محدودیـت زمـان و مـکان بـرای برقـراری ارتبـاط و مبادلـهی اطالعـات
و خدمـات ،هـم ماهیـت روابـط و هـم فرهنـگ حاکـم بـر روابـط را متحـول میسـازد .اسـتاد و
دانشـجو و کارکنـان میتواننـد  ۲۴سـاعته در دسـترس باشـند .مگر آنکـه محدودیتهـای زمانی
بـرای برقـراری ارتبـاط تعریف شـود .فرهنگ مجـازی ،معیارهـای عملکـرد را هم بـرای کارکنان و
هـم بـرای اسـتادان و دانشـجویان تغییـر میدهـد .از آن مهمتردر فضـای مجازی ،برای ارزشـیابی
عملکـرد کارکنـان و اسـتادان و البتـه سـنجش میـزان یادگیـری دانشـجویان ،باید نظامی متناسـب
بـا الزامـات ،محدودیتهـا و قوانیـن حاکـم بـر فضـای مجـازی طراحـی شـود .در واقـع ،پـاره

برای تعامل در فضای شبکه
مجازی ،باید بیاموزیم
مدلهای ذهنی خود را تغییر
دهیم؛ به تفاوتهای 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 یکدیگر و
استادان با دانشجو و
دانشجویان با یکدیگر
را نیز دچار تحول کرده و
فرهنگ خاص خود را بر
این مناسبات حاکم میکند.
برداشته شدن محدودیت
زمان و مکان برای برقراری
ارتباط و مبادلهی اطالعات
و خدمات ،هم ماهیت روابط
و هم فرهنگ حاکم بر روابط
را متحول میسازد .استاد و
دانشجو و کارکنان میتوانند
 ۲۴ساعته در دسترس باشند.
مگر آنکه محدودیتهای
زمانی برای برقراری ارتباط
تعریف شود .فرهنگ مجازی،
معیارهای عملکرد را هم برای
کارکنان و هم برای استادان و
دانشجویان تغییر میدهد.
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سیسـتمهای متعـارف نظـام مدیریـت منابع انسـانی بـرای کارکنـان و اسـتادان و مدیریـت یادگیری
دانشـجو ،در فضای مجازی پاسـخگو نیسـتند.
شهـای علمـی و فرهنگـی و اجتماعـی اسـتادان و دانشـجویان را تغییـر م 
فـاوا نق 
یدهـد .در
مـورد نقـش علمـی ،بـا توجه به انتشـار دانـش علمـی روز و در لحظـه در فضـای مجـازی و در تمام
ِ
زمین ههـای علمـی؛ نقش علمی اسـتاد ،بـه عنـوان انتقا لدهندهی میزان مشـخص از دانشـی معین که
شهـای تدریس متـداول ارائه م 
در چارچـوب برنامـ هی درسـی تعییـن شـده و از طریق رو 
یشـود ،به
نقـش راهبـری و مدیریـت فراینـد یادگیری دانشـجو در فضـای بیکر ِان دانـش و معرفت علمـی ،تغییر
م
یکنـد .ایـن دو نقـش تفـاوت ماهـوی بـا یکدیگـر دارنـد .راهبـری و مدیریـت فراینـد یادگیـری در
تهایی اسـت کـه با مهار 
فضـای مجازی نیازمند کسـب مهار 
تهای متـداول تدریس تفـاوت دارند.
پیش شـرط الزم برای ایفای چنین نقشـی ،تسـلط اسـتاد در درج هی اول به زبان انگلیسـی (زبان رایج
تها و قابلی 
فضـای مجـازی) و در درجـ هی بعدی به مهار 
تهایی اسـت که او را قادر سـازد در فضای
مجـازی بـا صـرف کمترین زمـان ،جدیدتریـن و معتبرترین یافت ههای علمـی درس مربوط را بررسـی
تهـای و 
کنـد ،تـا بتوانـد آموخت ههـای دانشـجو را ارزیابی کند .نقـش دیگر ،آمـوزش مهار 
بگردی و
جسـتجو ،اعتبار سـنجی دادهها و اطالعات جم عآوری شـده ،سـازما ندهی این اطالعات ،تحلیل و
اسـتنتاج و ارائـ هی گـزارش منسـجم و دارای نظم منطقـی به صورت شـفاهی و کتبی اسـت .در واقع،
یکنـد مهار 
اسـتاد ضمـن آمـوزش نـگاه علمی بـه دانشـجو بـه او کمک م 
تهـای شـناختی جدیدی
نباره بـه همین نـکات ختم نم 
یبخشـد .بحـث در ای 
کسـب کنـد کـه به ذهنیـت او نظـم م 
یشـود.
شهـای اجتماعـی ،فضـای مجـازی قواعـد خـود را دارد و بـا ظهـور تکنولوژ 
در مـورد نق 
یهـای
جدیـد ،ایـن قواعـد تغییـر م 
یکننـد .اسـتاد و دانشـجو بایـد ایـن قواعـد را بشناسـند و تغییـرات آن را
رصـد کننـد .برقـراری ارتبـاط در فضای مجـازی و ایفـای نقش مـورد نظر بـه مهار 
تهایی نیـاز دارد
متریـن ایـن مهار 
کـه اسـتاد و دانشـجو بایـد کسـب کننـد .مه 
تهـا ،جلـب اعتمـاد بـرای همکاری
مهای یادگیری و پژوهشـی بـا اسـتفاده از مهار 
علمـی ،عضویـت در تی 
تهای کار تیمی ،تی مسـازی،
عضویـت در شـبک ههای علمـی داخلـی و خارجـی و جهانـی ،شبک هسـازی ،ارتبـاط در چارچـوب
اصـول اخلاق حرف های و امثال آن اسـت .در ضمن ،اسـتاد باید به دانشـجویان کمـک کند در فضای
مجـازی بـا یکدیگـر ارتباطـی مؤثـر برقرار کننـد و تیم یادگیری تشـکیل دهنـد و از هـم بیاموزند و در
مـورد نتایـج کار خـود با هم بحث کنند .مشـاهدات من نشـان م 
یدهد کـه شـیوههای کنونی آموزش
مجـازی در دانشـگاه ،چنیـن شـیوهای از تعامـل اجتماعی را تشـویق نم 
یکند.
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یدانـم دقیقـأ منظورتـان چیسـت .اگـر معرفـت علمـی را یکـی
در مـورد نقـش فرهنگـی ،نم 
از عناصـر فرهنـگ بدانیـم ،نقـش فرهنگـی ،کمـک بـه افـزودن بـر ایـن خزانـ هی معرفت اسـت .در
دانشـجویان ایرانی ،شـناخت
حـوزهی علـوم انسـانی و اجتماعـی ،مزیـت رقابتی برای پژوهشـگر و
ِ
واقعی 
تهـای فرهنگـی و اجتماعـی و سیاسـی و اقتصـادی ایران بـا ب هکارگیری روش علمی و انتشـار
یتوانـد به فراینـد فرهن 
آن در فضـای مجـازی اسـت .شـاید بتـوان گفت ،اسـتاد م 
گپذیری دانشـجو
در فضـای مجـازی کمـک کنـد .ولی نخسـت بایـد این فرهنـگ و عناصـر آن و تفاو 
تهـای ماهوی
آن را بـا فرهنـگ ملـی بشناسـد .فرهنگ مجـازی بـاز اسـت و ب 
یسـرزمین و در بردارنـدهی ارزش و
ضـدارزش و شـامل دو فضای تاریک و روشـن .تفکر نقاد به دانشـجو و اسـتاد کمـک م 
یکند ارزش
را از ضـد ارزش تشـخیص دهنـد و خـود را از مخاطـرات بخـش تاریک فضای مجـازی حفظ کند.
بـا شـک لگیری و رواج  metaverseداسـتان فرهنـگ چیـز دیگـری خواهـد شـد ، metaverse .فرا
و یـا ابـر جهانـی مجازی اسـت کـه به کمـک تکنولوژ 
یهـای نوظهـور واقعیـت مجـازی و واقعیت
افـزوده ،جهانـی سـ هبعدی در فضـای اینترنـت خلق م 
یکند کـه افراد بـا آواتارهای خـود از هر جایی
در سـیارهی زمیـن م 
یتواننـد در آن حضـور یابنـد و بـا یکدیگر تعامل کننـد و واقعیت افـزودهی خود
را خلـق کننـد و این مسـئل های اسـت که پی 
شتر موضـوع فیل مهـای تخیلی-علمی بـود ۲۲ .ژویی هی
 ،۲۰۲۱1مـارک زاگربـرگ ،مالـک  Facebookاعالن کـرد که تحقـق  ،metaverseآیندهی �Face
 bookخواهـد بـود .وی از تمام بخ 
شهای شـرکت خواسـت بـر این هدف بزرگ تمرکـز کنند تا همه
بداننـد کـه  Facebookدیگر شـبک های اجتماعـی نخواهد بود بلکـه یـک  metaverseخواهد بود
بـرای کاربـران تـا بتواننـد آواتارها و کاالهای خـود را از جایی به جـای دیگر منتقل کنند ،فـارغ از این
کـه ادارهی آن جـا در اختیـار چه کسـی باشـد .و این در واقع ،بسـتر اقتصادی مسـتقل و خودگردان با
همـ هی امکانـات برای فعالیت اقتصـادی و تعامالت و البتـه زندگی ایجاد م 
یکنـد .آیا چنین فضایی
بـرای جوانـان سـرخورده و افسـرده و تحـت فشـار جامع هی ایـران جـذاب نخواهد بـود؟ فرهنگ در
چنیـن جهانـی چـه ویژگ 
یهایـی دارد و یـا خواهـد داشـت؟ آیا علمـای اجتماعـی و دانشـگاهیان ما
بایـد چنیـن پدیـدهی مهمـی را نادیـده بگیرند؟ بـا همگانی شـدن کاربـری در آن در ایران ،دانشـگاه
چـه معنایـی خواهد داشـت؟ طبق گزارش سـایت اقتصـاد آنالیـن در روز  ۱۳مـرداد  ،۱۴۰۰از میان
بیـش از دو میلیـارد کاربر جهانی  ،Facebookشـمار کاربـران  Facebookدر ایـران ۱۷/۲ ،میلیون
نفـر بـوده اسـت .بـا آنکه بـه دلیل نبـود آمـار نم 
یتوان گفـت سـهم اسـتادان و دانشـجویان از آن چه
تعـداد اسـت ،انتظـار م 
یرود که این سـهم باال باشـد .با تغییر کارکـرد  Facebookبخـش مهمی از
ایـن کاربـران ایرانـی بـه  metaverseایـن شـرکت روی م 
یآورنـد .با فرض بـر این که ایـن ابرجهان
مجـازی فرص 
تهـای زیـادی برای پیشـرفت علـم و تکنولوژی و آمـوزش و یادگیری خواهد داشـت.
تهـا ،اسـتاد ،چـه نقشـی م 
بـرای بهرهگیـری از ایـن فرص 
یتواند ایفـا کند؟ اسـتادی که نه شـناختی
از ایـن پدیـده دارد و نـه تجربـ هی حضـور در چنیـن فضاهایـی .شـاید بگوییـد ،ایـن مسـئل هی نظام
دانشـگاهی در ایـران نیسـت .در حـوزهی فـاوا آ نقـدر مسـئله داریـم کـه جـای طرح چنین مسـائلی
نیسـت! در دهـ هی  ۱۳۶۰وقتـی با مدیران و اسـتادان در بـارهی ظهور اینترنت و ضرورت آمادهسـازی
یگفتـم ،بـا چنیـن واکنشـی مواجـه م 
جامعـه بـرای جـذب آن سـخن م 
یشـدم .اینترنـت زودتـر از
پی 
شبینـی مـن وارد ایـران شـد و همـه را مجبـور سـاخت خـود را بـا آن سـازگار کننـد .ایـن برخورد
انفعالـی و واکنشـی ،هزین ههـای سـنگینی را بـر کشـور تحمیـل کـرده و م 
یکنـد .یادمـان باشـد کـه
سـرعت نوشـدن تکنولـوژی و هم هگیر شـدن آن بـا ده هی  ۱۳۶۰قابل مقایسـه نیسـت.

فاوا نقشهای علمی و
فرهنگی و اجتماعی استادان
و دانشجویان را تغییر
میدهد .در مورد نقش علمی،
دانش علمی
با توجه به انتشار ِ
روز و در لحظه در فضای
مجازی و در تمام زمینههای
علمی؛ نقش علمی استاد ،به
عنوان انتقالدهندهی میزان
مشخص از دانشی معین
که در چارچوب برنامهی
درسی تعیین شده و از طریق
روشهای تدریس متداول
ارائه میشود ،به نقش
راهبری و مدیریت فرایند
یادگیری دانشجو در فضای
بیکران دانش و معرفت
ِ
علمی ،تغییر میکند.
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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؟

استاد میتواند به فرایند
فرهنگپذیری دانشجو در
فضای مجازی کمک کند .ولی
نخست باید این فرهنگ و
عناصر آن و تفاوتهای ماهوی
آن را با فرهنگ ملی بشناسد.
فرهنگ مجازی باز است و
بیسرزمین و در بردارندهی
ارزش و ضدارزش و شامل
دو فضای تاریک و روشن.
تفکر نقاد به دانشجو و استاد
کمک میکند ارزش را از ضد
ارزش تشخیص دهند و خود
را از مخاطرات بخش تاریک
فضای مجازی حفظ کند.
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در پاسـخ بـه ایـن پرسـش  ،وضعیـت کنونـی فضـای مجـازی مـورد نظـر اسـت کـه در آن هنـوز
تکنولوژیهـای نویـن هـوش مصنوعـی در یادگیـری مجـازی اشـاعه نیافتهانـد .دربـارهی هویـت،
سـالها قبـل تصـور میکـردم کـه پیشـرفتهای علـم و تکنولـوژی  ،جامعـهی بشـری را به سـمت
شـکلگیری آگاهـی سـیارهای و از آن مهمتـر ،هویـت سـیارهای هدایـت میکنـد .بـه ایـن معنا که
مـردم جهـان خـود را سـاکنان سـیارهای بداننـد که خانهی آنهاسـت و آگاه شـده باشـند کـه چقدر
بـه ایـن خانـه آسـیب رسـاندهاند و اگر همگـی در راه رفع آسـیبها و حفـظ تعادل زیسـتبومی آن
گام برندارنـد ،ایـن خانـه بـر سرشـان خـراب خواهد شـد و بر ایـن اسـاس ،هویتهـای ملی خود
را در بسـتر هویـت سـیارهای تعریـف میکننـد .امـروز میبینـم ،تـا دسـتیابی بـه چنیـن رویایـی
راه زیـادی در پیـش داریـم .دو دهـهی اول قـرن  ۲۱اغلـب درگیـر منازعاتـی بـر سـر ادعـای حفـظ
و پاسـداری از مرزهـای جغرافیایـی و ملـی و دینـی و اعتقـادی بودهایـم .هـر چنـد نشـانههایی از
گسـترش هویـت سـیارهای دیده میشـود ،ولی محرک اصلی مناسـبات میـان کشـورها ،منافع ملی
اسـت .شـکی نیسـت که فضای مجـازی توانسـته در تقویـت رویکردهـای تنگنظرانـه و دروننگر
و ملیگرایانـهای کـه جهـان معاصـر را دچار مناقشـات بیمعنـای کنونی کرده ،نقش داشـته باشـد.
ولـی مهمتـر از آن ،کمبـود و یـا نبـود رهبرانی خـردورز در سـطح جهان و در کشـورها اسـت که به
جـای تمرکـز بـر منافع و هویتهـای ملی و نـژادی و عقیدتی  ،هویت سـیارهای را تقویـت کنند .ما
اکنـون بیـش از هـر دورانـی به چنیـن رهبرانی نیـاز داریـم .در نبود چنیـن رهبرانی ،فضـای مجازی
بهتـر میتوانـد بـه تعارضهایـی دامـن زنـد کـه بر سـر منافـع ملـی و حزبـی و جناحـی و عقیدتی
اسـت .البتـه ایـن بـدان معنا نیسـت کـه اهمیت هویـت ملی را نادیـده بگیریـم ،بلکه بحث بر سـر
آن اسـت کـه ملیگرایـی بـدون توجـه بـه منافـع سـیارهای ،میتواند آسیبرسـان باشـد.
در سـطح فـردی ،بحـث هویـت به نوعی بـا میزان توسـع هیافتگی فـرد و شـک لگیری فردیـت در او
ارتبـاط دارد .بـا توجـه به ای نکـه بخش مهمـی از زندگی فـردی و اجتماعـی (کار ،سـرگرمی ،یادگیری،
یداند چـه م 
معاشـرت ،دریافـت خدمـات و )...بـه فضـای مجازی انتقـال یافته ،فردی کـه م 
یخواهد؛
تهـای جامعـه را درک م 
یشناسـد؛ واقعی 
یهـای خـود را م 
فهـا و توانای 
حقـوق و ضع 
یکنـد؛ و ...
یتوانـد هویتـی بـرای خـود تعریـف کنـد کـه راهگشـای انتخـاب اصـول و ارز 
م
شهایـی باشـد که به
زندگـ 
یاش در فضـای مجازی و فضای فیزیکی معنا بخشـد .هویت ،پدیدهای مرکب اسـت که شـامل
هویـت ملـی ،هویـت جنسـیتی ،هویت قومـی ،هویت نـژادی ،هویت مذهبی و  ...اسـت که بسـته به
یشـوند .هویت فـردی آمیـزهای از این پارههوی 
تها پررنگ م 
شـخصیت فـرد ،این پـاره هوی 
تهاسـت
تهـا را گسـترش م 
کـه فضـای مجـازی آگاهـی بـه وجـود ایـن پارههوی 
یدهـد .در عین حـال ،هویت
پدیـدهای پویـا اسـت و فضـای مجـازی به ایـن پویایی نیـز دامن م 
یزنـد .فرد را بـا اجـزای هویتی خود
یکنـد و او را وامـ 
درگیـر م 
یدارد بـا خـردی انتقادی ایـن اجزا را بسـنجد و در بارهی حفظ و یـا تغییر آ نها
تصمیـم بگیـرد .امـا ،در مـورد افـرادی کـه بـه چنیـن سـطحی از خودآگاهی دسـت نیافت هانـد و هویت
تعریـف شـدهای ندارنـد ،شـاید بتوان گفت کـه فضای مجـازی م 
یتواند بحـران هویت را تشـدید کند.
البتـه ،ایـن در مـورد کسـانی صادق اسـت کـه در فضـای مجـازی حضوری فعـال دارنـد و بـا دادهها و
اطالعـات و تصاویـری از زندگی بمباران م 
یشـوند که متعلق به فرهنگی دیگر اسـت .در مورد جوامعی
کـه نظا مهـای حکومـت تمامی 
تخواه دارند و سـعی دارنـد هویت خاصـی را برای افـراد جامعه تعریف
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کـرده و آن را بـا اسـتفاده از مکانیسـ مهای گوناگـون به افـراد تحمیل کنند ،با دسترسـی مـردم به فضای
مجـازی ،بحـران هویت جد 
یتر خواهد بود .مسـئله هویت برای افراد قبیله و یا جامع های بسـته بسـیار
روشـن اسـت .مردمانـی کـه دور از فضای مجـازی و بـه دور از هجـوم ارز 
شها و عقایـد و هنجارهای
بیگانـه زندگـی م 
یکننـد ،هویتـی دارند کـه تاریـخ و جغرافیای سرزمی نشـان تعریف کرده اسـت.
مسـئله معنـا ،درچارچـوب تعریـف فلسـفهای بـرای زندگی شـکل میگیـرد .فضـای مجازی
بیـش از پیـش افـراد را تشـویق میکنـد معنـای زندگـی و فلسـفهی وجـودی خـود را تعریـف کنند
و بـرای ایـن کار الگوهـای گوناگونـی عرضـه میکنـد .کافـی اسـت متـن پیامهـای شـبکههای
اجتماعـی تحلیـل محتـوا شـوند تـا سـهم پیامهایـی تعییـن شـود کـه سـعی دارند بـه فـرد بگویند
معنـای زندگـی چیسـت و چگونـه میتـوان زندگی پربـاری داشـت و بـزرگان و اندیشـمندان برای
زندگـی خـود و دیگـران در ایـن زمینه چـه توصیههایـی دارند .ایـن که اثربخشـی چنیـن پیامهایی
بـه چـه میـزان اسـت ،نیـاز بـه بررسـی علمـی دارد .بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت که ذهـن به
اطالعاتـی بهـا میدهـد کـه با کارکـرد اصلی مغـز همخوان باشـد .مأموریـت مغز انسـان ،آنگونه
کـه علمـای مغـز و اعصـاب میگویند ،حفظ زندگی فرد اسـت و در شـرایط طبیعـی دادههای وارد
شـده را بـه گونـهای تفسـیر کـرده و سـازمان میدهـد کـه بقای فـرد تهدید نشـود.
در مورد تأثیر فضای مجازی بر الگوهای فکری و رفتاری و مناسـبات اسـتادان و دانشـجویان،
نیـاز بـه انجـام پژوهش علمـی داریـم .فضای مجـازی مانند هـر پدیـدهی تکنولوژیک ،هـم جنبه
تهدیـد دارد و هـم فرصـت .هـم مزایـا دارد و هـم معایـب .اگـر بخواهـم از معایـب شـروع کنـم،
مشـاهدات مـن در جریـان تجربـهی تدریس نشـان میدهد کـه دانشـجویان برای کسـب دانش و
اطالعـات ،بیـش از پیـش از فضـای مجـازی اسـتفاده میکننـد .نـرخ مراجعه بـه کتابخانـه و نیاز
بـه مطالعـهی کتـاب رو بـه کاهـش اسـت .فرهنگـی در حـال شـکلگیری اسـت کـه آن را فرهنگ
 copy/pasteمینامـم .دانشـجویان بـرای اجـرای پروژههـا اغلـب تمایـل به جسـتجو در فضای
مجـازی و کپیکـردن متـن بـدون مطالعـهی دقیـق و تأمـل و تفکـر در بـارهی موضـوع آن دارند .به
دلیـل سـقوط ارزشهـای اخالقـی در دانشـگاهها ،فضـای مجـازی امـکان میدهد که دانشـجو و
حتـی اسـتاد مقالـهی دیگـری را بـه نـام خـود ارائـه دهد .شـکی نیسـت کـه ایـن در مـورد همهی
دانشـجویان صـدق نمیکنـد ،بلکـه بیشـتر در مورد
دانشـجویان مدرکگرا صادق اسـت .اسـتادان
ِ
نیـز در یـک گـروه نمیگنجنـد .آن دسـته از اسـتادانی کـه بـه هر دلیـل فرصـت ندارند و یـا به قدر
کافـی در برابـر دانشـجو احسـاس مسـئولیت نمیکننـد ،بـه ایـن وضـع دامـن میزنند .این دسـته
از اسـتادان خـود نیـز برای کسـب رتبـهی باالتر و باالبردن شـمار مقالههـای  ISIخـود ،آموختهاند
چگونـه از فرصتهـای فضـای مجـازی بـرای تولید مقالـه و محتوایی که تـراوش ذهن خـود آنها
ِ
نیسـت ،بهرهبـرداری کننـد .مشـکل دیگـر ،ناتوانـی دانشـگاهها در دسـتیابی بـه سـازوکارهای
مناسـب بـرای راهبـری یادگیـری مجـازی اسـت .از جملـه ،مدیریـت فراینـد یادگیـری در کالس
مجازی بسـیار ناکارآمد اسـت .در شـرایط کنونی ،از برنامههـای کاربردی و نرمافزارهایی اسـتفاده
میشـود کـه قـادر نیسـت فضایی بـرای تعامـل و بحث و گفـت و گـوی چالشبرانگیز میان اسـتاد
و دانشـجو ایجـاد کنـد .یادگیری از طریـق ایجاد تجربهی مجازی نیز هنوز در دسـتور کار نیسـت.
روشهـای تدریـس ،تناسـبی بـا فضـای مجـازی ندارند .نـوآوری و اثربخشـی تدریـس دغدغهی
راهبـردی دانشـگاهها نیسـت .یادگیـری مجـازی نیازمنـد ایجـاد فضایـی انگیزشـی برای اسـتادان
جهـت طراحـی فراینـد یادگیری قبل از شـروع کالس و در جریان کالس و انجـام پیگیریهای الزم
بـرای تضمیـن اثربخشـی تدریس پس از برگـزاری کالس و یافتـن و خلق روشهایـی کارآمد برای

در سطح فردی ،بحث
هویت به نوعی با میزان
توسعهیافتگی فرد و
شکلگیری فردیت در او
ارتباط دارد .با توجه به اینکه
بخش مهمی از زندگی فردی
و اجتماعی (کار ،سرگرمی،
یادگیری ،معاشرت ،دریافت
خدمات و )...به فضای
مجازی انتقال یافته ،فردی که
میداند چه میخواهد؛ حقوق
و ضعفها و تواناییهای خود
را میشناسد؛ واقعیتهای
جامعه را درک میکند؛ و ...
میتواند هویتی برای خود
تعریف کند که راهگشای
انتخاب اصول و ارزشهایی
باشد که به زندگیاش در
فضای مجازی و فضای
فیزیکی معنا بخشد.
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ارزشـیابی میـزان یادگیـری دانشـجو اسـت .نمیدانـم ایـن معیارهـا تـا چه حـد در نظام ارزشـیابی
عملکـرد اسـتادان اولویـت دارنـد .همـهی ایـن عوامـل رابطـهی اسـتاد و دانشـجو را بـه سـطحی
تقلیـل داده کـه نگرانکننـده اسـت .نبایـد فرامـوش کـرد کـه واقعیـت مهـم ایـن اسـت کـه فضـای
مجـازی سرشـار از امکانـات گوناگـون بـرای خودآمـوزی اسـت .اسـتادانی موفـق خواهنـد بود که
مهارتهـای الزم بـرای رهبـری و مدیریـت فراینـد یادگیـری و مربیگـری و مشـاوره را کسـب کرده
باشـند و از ویژگیهـای شـخصیتی مناسـب ایـن نقشهـای جدیـد و متفـاوت برخوردار باشـند.
امـا ،فضـای مجـازی دریایی اسـت از فرص 
تهای آشـکار و پنهان بـرای ارتقای کیفیـت آموزش
در دانشـگاهها .معرفـت بشـری از آغـاز تاریـخ تـا آخریـن لحظـ های کـه معرفتـی تـازه ،خـواه علمی
یـا غیرعلمـی ،انتشـار م 
ییابـد در دسـترس اسـتادان و دانشـجویان اسـت .برنام ههـای کاربـردی و
ساند .تکنولوژ 
عآوری و تحلیـل و محاسـبه و اسـتنتاج در دسـتر 
نر مافزارهـای جمـ 
یهایـی وارد بـازار
یهـا فضایی ایجـاد م 
یسـازند .ایـن تکنولوژ 
شـدهاند کـه آمـوزش عالـی را از بنیـاد دگرگـون م 
یکنند
کـه هـر دانشـجویی و هـر اسـتادی بر حسـب عالقـ هاش در کمتریـن زمان بهتریـن دانش را کسـب و
تهای هوش مصنوعـی و کامپیوتر کوانتومـی و  WIFI6و GPT-4
جـذب کنـد .کافی اسـت به قابلی 
و البتـه  VRو ARو MRو کاربردهـای آ نهـا در آمـوزش عالـی نگاهـی بیندازیم.

یادگیری مجازی نیازمند
ایجاد فضایی انگیزشی برای
استادان جهت طراحی فرایند
یادگیری قبل از شروع کالس
و در جریان کالس و انجام
پیگیریهای الزم برای تضمین
اثربخشی تدریس پس از
برگزاری کالس و یافتن و
خلق روشهایی کارآمد برای
ارزشیابی میزان یادگیری
دانشجو است.
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چـه نـگاه و نظـری در بـاره تکنولوژ یهـای ارتباطـی مـدرن و تکثـر و تنـوع فرهنگـی و اجتماعـی به
مثابـه بسـتر تقویت و توسـعه ارزشهـای هویتی ملـی و محلی و قومـی و مذهبی(زبـان  ،فرهنگ و
هنـر و موسـقی )...میتـوان ارائـه نمود؟

یهـای نویـن هوشـمند دو جریـان تحـول را مـوازی بـا هـم بـه راه انداخت هانـد .از
فـاوا و تکنولوژ 
کسـو ،فرهنگـی جهانـی بـا ارز 
ی 
شهـا و معیارهایـی جها نگیـر خلـق کردهانـد و از سـوی دیگـر،
ضانـدام فرهن 
بسـتری بـرای عر 
گهـای قومـی و قبیلـ های و محلـی و ملـی فراهـم آوردهانـد .ایـن هر
دو جریـان زمین هسـاز توسـع هی فرهنگـی شـدهاند .مه متریـن معیـار توسـع هی فرهنگی ،تنـوع و تکثر
عناصـر فرهنگ اسـت .معرفت و شـناخت یکـی از عناصر فرهنگ اسـت که قلمروهایـی مانند علم،
هنـر ،فلسـفه ،ادبیـات و  ...را در بـر م 
یگیـرد .در همـ هی قلمروهـای معرفتـی شـاهد رشـد و تنوعی
شـگف 
تانگیز هسـتیم .ایـن رشـد ،دو بعد کمـی و کیفـی دارد .در بعد کمـی ،در هر رشـت های از علم
و هنـر و ادبیـات و فلسـفه ،میـزان تولیـد معرفـت جدید رشـد تصاعـدی داشـته اسـت .در بعد کیفی
نیـز هـر روز شـاهد تنـوع روزافزون شـاخ ههای علمی و هنـری و ادبی هسـتیم .این رشـد ،مرهون این
تکنولوژ 
یهاسـت .در زمینـ هی پدیدههـای اجتماعی نیز چنین تحولی مشـهود اسـت .بـه تنوع و تکثر
مشـاغل ،الگوهای کار ،سـب 
کهای زندگی ،اشـکال خانواده ،نهادهای اجتماعی ،سـازما نها و سـایر
یهای هوشـمند ایـن فرایند پرشـتاب را رقم م 
پدیدههـای اجتماعـی نگاه کنیـد .فاوا و تکنولوژ 
یزنند.
در مـورد زبـان ،فـاوا زبـان خاص خـود را خلـق کرده اسـت .واژگان آن جهانی شـده اسـت .با
هـر نـوآوری ،واژه یـا واژههـای جدیدی خلق میشـوند که پیـش از آن وجود نداشـته انـد و هر یک
مشـتقات خـود را تولیـد میکنـد .بـا رواج هر تکنولـوژی در میـان مردم واژههـای مربوط بـه آن نیز
وارد زبـان بومـی میشـوند .نکتـهی مهم آن اسـت کـه ایـن واژگان به زبـان اهل فن تبدیل میشـود
کـه بـرای مـردم عادی قابـل فهم نیسـت .خاسـتگاه ایـن واژگان سـرزمینهایی اسـت کـه باالترین
سـهم را در تولیـد علـم و تکنولـوژی دارند .تاکنون ،انگلیسـی هم در فضای مجـازی و هم در تولید
واژههـای جدیـد علـم و تکنولوژی ،زبان پیشـگام بوده اسـت .سـایر کشـورها یا همـان واژگان را به
کار میبرنـد و یـا سـعی کردهانـد بـرای برخی از آنـان معادلـی در زبان مـادری بیابند.
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یتوان گفـت که فضای
تهـای قومـی و مذهبـی و محلی و ملی نیـز م 
شهـا و هوی 
در مـورد ارز 
شهـا و هوی 
مجـازی باعـث شـده این ارز 
تها از هر نـوع خـود را بازیابی و عرضه کننـد و در فضای
مجـازی اشـاعه دهنـد؛ برخـی زیـر پرچـم آرما نهای انسـانی و برخـی دیگر زیـر لـوای آرما نهایی
ویرانگـر .فضـای مجـازی بازاری اسـت کـه در آن هر کاالیـی قابل عرضه و فروش اسـت.
چـه تحولـی در الگوهای پیشـین فرهنگپذیری و جامعهپذیری دانشـگاهی و دانشـجویی در بسـتر
فضای مجـازی اتفاق افتاده اسـت؟

در فرهنگپذیـری و جامعهپذیـری بـه طـور متعـارف در جوامـع ماقبـل دیجیتـال ،خانه و مدرسـه
و گـروه همسـاالن و دانشـگاه و محیـط کار و رسـانهها و جامعـه نقـش داشـتند .ولـی بـا ورود بـه
عصـر دیجیتـال ،ایـن نقشهـا کمرنگ شـد و امـروزه رسـانههای دیجیتـال و شـبکههای اجتماعی
و فضـای وب نقـش پررنگتـری ایفـا میکننـد .بـا انتقـال هـر چـه بیشـتر زندگـی جوانـان بـه
عرصههـای مجـازی ،نقـش نهادهـای سـنتی از جملـه دانشـگاه در فرهنگپذیـری و آمادهسـازی
جوانـان بـرای ورود به زندگی اجتماعی ضعیفتر شـده اسـت .در ایران ،دانشـگاه درک روشـنی از
ایـن نقـش نـدارد و نمیدانـد که به جـز انتقـال دانش و ایجـاد مهـارت ،در زمینـهی فرهنگپذیری
و جامعهپذیـری نیـز نقـش و مسـئولیتی مهـم بـر عهـده دارد یانـه .به جز یـک اسـتثناء و آن نظارت
نماینـدهی ولـی فقیه در دانشـگاهها و انجمنهای اسلامی و بسـیج دانشـجویی اسـت که سـخت
و بیوقفـه میکوشـند بـا صـرف هزینههای بسـیار معیارها و ارزشهای اسلامی را به دانشـجویان
انتقـال دهنـد .ایـن کـه آیـا اثربخشـی ایـن برنامههـا مـورد بررسـی علمـی قـرار گرفتـه یـا نـه و آیا
پژوهشـی انجـام شـده کـه بـه مـا بگویـد فضـای مجـازی در ایـن زمینـه رقیـب چنیـن ناظـران و
نهادهایـی بـه شـمار میآیـد یـا نـه ،نمیدانـم .باری تلاش مسـتمر حکومت بـرای کنتـرل فضای
مجـازی و صـرف میلیاردهـا تومـان برای پروژههـای فیلترینگ حاکی از آن اسـت کـه حکومت در
اثربخـش بـودن مکانیسـمهای 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 شـکاف داشـته اسـت .نظام دانشـگاهی است که باید
با نگاهی دورنگر روند تحوالت علم و تکنولوژی را در سرتاسـر جهان شناسـایی کند و زیرسـاخ 
تها
یهـای سرنوش 
و فرهنـگ الزم را بـرای همگامـی بـا جهـان به ویـژه در زمینـ هی تکنولوژ 
تسـاز فراهم
آورد .از سـوی دیگـر نظام دانشـگاهی نقشـی مهم در تولیـد علم و تکنولـوژی دارد .کشـورها در برابر
شهای گوناگونی نشـان م 
تهای علـم و تکنولوژی واکن 
پیشـرف 
یدهند:کشـوری مانند ژاپـن در ده هی
 ۱۹۸۰میلادی بـه خوبی درک کرد که برای حفظ جایگاهش در اقتصاد جهانی و توسـع هی کشـورش
بایـد روی پژوه 
شهـای بنیادی سـرمای هگذاری کنـد .ژاپن در حـوزهی روباتیک همواره پیشـگام بوده
اسـت .کرهی جنوبی نیز با اسـتفاده از زیرسـاخ 
تها و نهادهایی که امریکا برای توسـع هی تکنولوژی
در این کشـور در چارچوب راهبرد سیاسـ 
یاش برای مقابله با کرهی شـمالی ایجاد کرده بود ،توانسـت
نیازهـای تکنولـوژی خـود را برطـرف کنـد و در زمین هی فـاوا جایگاه برتـری برای خود کسـب کند .در
هر دوی این کشـورها ،دانشـگاه و سـازما نهای پژوهشی نقشـی مهم داشـتند و از آن مه متر ،دانشگاه
و صنعـت و بهتـر اسـت بگوییـم ،نظام دانشـگاهی با بخ 
شهـای اقتصادی کشـور رابطـ های ارگانیک
برقـرار کردند و در بسـیاری از پروژهها همکاری داشـتند.

فاوا و تکنولوژیهای نوین
هوشمند دو جریان تحول را
موازی با هم به راه انداختهاند.
از یکسو ،فرهنگی جهانی با
ارزشها و معیارهایی جهانگیر
خلق کردهاند و از سوی دیگر،
بستری برای عرضاندام
فرهنگهای قومی و قبیلهای و
محلی و ملی فراهم آوردهاند.
این هر دو جریان زمینهساز
توسعهی فرهنگی شدهاند.
مهمترین معیار توسعهی
فرهنگی ،تنوع و تکثر عناصر
فرهنگ است.
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نظـام دانشـگاهی کشـور ما باید نقـش خود را در عقـب ماندن ایـران در زمینهی فاوا و بسـیاری
از حوزههـای علـم و تکنولـوژی واقعبینانـه بپذیـرد و علـل آن را بررسـی کنـد و فـارغ از تعصـب
دینـی و عقیدتـی و سیاسـی ،بـرای جبـران آن راهـکار راهبـردی بیابـد .نکتـهی دیگـر آن کـه ،نظـام
دانشـگاهی خـود ماننـد بخشهـای دیگـر از عقبماندگـی دیجیتالـی کشـور رنـج میبـرد .کافـی
اسـت بـه نظـام اداری ماقبـل دیجیتـال و ناکارآمـد و لخـت و هزینهبـر دانشـگاهها و کیفیت بسـیار
پاییـن آمـوزش مجـازی در همهی دانشـگاهها نگاهی بیفکنیم .شـکی نیسـت که 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 سیاسـتگذاری و برنامهریـزی کالن بینـدازد کـه البته
ایـن عـذر بدتـر از گنـاه اسـت .نظـام دانشـگاهی در همیـن وضعیـت نابسـامان هـم اگـر اراده کند
میتوانـد دسـت بـه اقداماتـی سرنوشتسـاز بزند.
امکانـات و سـازوکارهای شـناخت تحـوالت فنـی و فرهنگـی و اجتماعـی فضـای مجـازی و پیش
بینـی پذیـری و کنتـرل شـوندگی و مدیریـت آن بـا توجـه بـه منطـق سـیال و متحـول و خصلـت
ناشـناختگی و غیـر قطعـی و غیرقابـل کنتـرل بـودن آینـده را چـه میدانیـد؟

در مورد ارزشها و هویتهای
قومی و مذهبی و محلی و
ملی نیز میتوان گفت که
فضای مجازی باعث شده این
ارزشها و هویتها از هر نوع
خود را بازیابی و عرضه کنند و
در فضای مجازی اشاعه دهند؛
برخی زیر پرچم آرمانهای
انسانی و برخی دیگر زیر لوای
آرمانهایی ویرانگر .فضای
مجازی بازاری است که در
آن هر کاالیی قابل عرضه و
فروش است.

202

حـق بـا شماسـت .بـر رونـد تحـول علـم و تکنولـوژی شـتابی حاکم اسـت کـه هر لحظه سـرعت
میگیـرد .شـتاب تحـول فضـای مجازی بـه خاطر وابسـتگیاش بـه چند قلمـرو علـم و تکنولوژی
ماننـد فـاوا و هـوش مصنوعـی و علـوم کوانتـوم ،کـه همگـی پیشـران جریـان کلـی تحـول علـم و
تکنولـوژی هسـتند ،بسـیار باال اسـت .همین شـتاب اسـت کـه بـر پدیدههـای آن سـایهای از عدم
ایقـان ،ابهـام و پیشبینیناپذیـری افکنده اسـت .عقـب ماندن انسـان از دسـتاوردهایش و نیز تأخر
فرهنگـی مانـع آن میشـود کـه مدلهای ما متناسـب با ایـن تحوالت دگرگون شـوند .اغلب سـعی
داریـم بـا پیـش فرضهـا و مدلهـای تحلیلی ماقبـل دیجیتـال ،این پدیدههـا را تحلیـل کنیم .علت
اصلـی عـدم فهم دقیـق ما ،تأخر شـناختی و فرهنگی ماسـت و گرنه ابـزار پرتوانی برای مدلسـازی
و شـناخت و تحلیـل در اختیار ماسـت.
از جملـه ،بخشـی از فـاوا کـه با تحلیـل و تفسـیر و اسـتنتاج دادههای بزرگ و شبی هسـازی سـروکار
دارد ،در ترکیـب بـا کامپیوتـر کوانتومـی و  DNA computationایـن امـکان را م 
یدهنـد کـه بـا
شبی هسـازی پدیدههـا و نظا مهـای پیچیـده و پـر ابهـام و پر آشـوب و نامطمئن ،بـه ویژه در مورد مسـائل
انسـانی کـه تحو لشـان خطی نیسـت ،بتـوان به شـناختی دسـت یافت کـه به کمـک آن آینـدهی چنین
شبینـی کـرد .شـکی نیسـت کـه آیندهنگـری و پی 
پدیدههایـی را بهتـر پی 
شبینـی آینده بـدون اسـتفاده از
شفر 
یهایـی و بـا پی 
چنیـن تکنولوژ 
ضهـای نادرسـت در مـورد ماهیـت پدیدههـای مربوط به انسـان،
سـودمند نخواهـد بود .نظام دانشـگاهی کشـور بایـد این واقعیـت را به طور جـدی در دسـتور کار خود
قـرار دهـد .شـکاف دیجیتالی آینـده در گرو تحـول مد لهای ذهنی شـناختی ما همگام با تحـوالت فاوا
ُ
اسـت .از سـوی دیگر ،چـون پدیدههای فرهنگی و اجتماعـی کندتر از پدیدههای علمـی و تکنولوژیک
متحـول م 
یشـوند و این تأخر مسـئل های اسـت مهـم و کار پژوهشـگران اجتماعـی و فرهنگی را دشـوار
یسـازد ،تنها چاره آن اسـت که به محض مشـاهدهی نشـان ههای حضـور این تکنولوژ 
م
یهـا در زندگی
فـردی و اجتماعـی جامعه ،تأثیر اجتماعی و فرهنگی آن بر نظام دانشـگاهی به بحث گذاشـته شـود و با
اسـتفاده از نر مافزارهـا و برنام ههـای کاربـردی نویـن ،از جمله شبی هسـازی ،این آثار تحلیـل و پی 
شبینی
شـوند .تحلی لگـران اجتماعـی بایـد با عزمی جـدی خـود را مجهز کنند بـه مد لهای ذهنی مناسـب و
رو 
شهـا و ابـزار تحلیلـی و مـدام خـود را با روند تحـول فاوا همگام سـازند.
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در محافـل و مراکـز علمـی و دانشـگاهی ایـران مسـئله مواجهـ ه بـا فضـای مناسـبات فنآور یهای
نویـن اطالعاتـی و ارتباطی و کنشـگری در زیسـت جهـان دیجیتال به چـه میزان در معـرض تأمل و
تفکـر و یـا گفـت و گـو مسـئلهمند اهالـی دانـش و اجتماعات علمـی قرار گرفته اسـت؟

نمیتوانم به این پرسش پاسخ دهم .چون این محافل و مراکز را نمیشناسم.

دانشـگاهها 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
شـبکهای مجـازی برخوردارنـد و این سـرمایه انسـانی چگونـه میتوانـد موجبات توسـعه فرهنگی و
علمـی مجموعـه نظام آمـوزش عالی و دانشـگاهی کشـور را فراهم آورد؟

اگر در نظام دانشـگاهی کشـور برای شـکوفایی اسـتعدادهای اسـتادان و دانشـجویان فضای مناسـب
ایجـاد شـود ،م 
یتواننـد مزیـت خلـق کننـد .اسـتادان و دانشـجویان ما هـر کدام کـه به هر کشـوری
رفتنـد کـه فضـا بـرای رشـد خالقیت آنـان مناسـب بـود ،بـه طـرزی غرورآفریـن درخشـیدند .پس،
دانشـگاههای مـا افـرادی در اختیـار دارند که به طـور بالقوه م 
یتوانند به سـرعت کشـور را از نظر علم
و تکنولـوژی در جایگاهـی قرار دهند که شایسـت هی این سـرزمین اسـت .ما با این افراد چـه کردهایم؟
بـه جـای خلـق مزیت و ایجـاد برتری ،ذهـن و وجود آنـان را در فضایی پرتنـش و ناایمن و سرشـار از
یهـای ب 
نگران 
یمعنـا درگیـر مسـائلی کردهایـم کـه در شـأن هیـچ ایرانی نیسـت .این فضـا ،خالقیت
ٌ
کش اسـت .در چنین فضایی ،سـرمای هی انسـانی تشکیل نم 
یشـود؛ استادان و دانشـجویان از حقوق
اساسـی خـود محرومنـد :حق دسترسـی بـه اینترنت پرسـرعت و مجانـی و مطمئن؛ حـق آزادی فکر
و اندیشـه و بیـان؛ حـق برقـراری ارتبـاط بـا هـر کسـی در فضای مجـازی و یا فضـای فیزیکـی ،خواه
در داخل و یا خارج از کشـور؛ حق تشـکیل تیم و شـبکه با دانشـمندان و پژوهشـگران و دانشـجویان
در کشـور و سرتاسـر جهـان؛ حـق مطالعـه و پژوهـش بـدون تـرس و نگرانـی در هـر زمینـ های؛ حق
جمـ عآوری داده و اطالعـات بـدون دغدغـ هی امنیتی؛ حق سـفر و شـرکت در هر کنفرانـس علمی در
هـر جایـی از جهـان؛ حق برخـورداری از یک زندگی خوب بـدون دغدغ هی مالـی و  .....بدون تأمین
چنیـن حقوقـی چـه انتظاری م 
یتـوان داشـت؟ با آنکه در اسـتاد و دانشـجو قابلیـت الزم وجـود دارد
تهایی برای رشـد قابلی 
و فضـای مجـازی نیز سرشـار از فرص 
تهای اسـتادان و دانشـجویان اسـت،
امـا نظـارت امنیتـی بر فضای دانشـگاهی اجازه نداده اسـت کـه این قابلی 
تها شـکوفا شـوند .این دو
گروه ،سـرمای هی با ارزشـی هسـتند کـه در فضای نامناسـب قـرار گرفت هاند.
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 امکانها و فرصت هـای فناوری اطالعاتـی و ارتباطی مواجه اسـت؟

اگر در نظام دانشگاهی کشور
برای شکوفایی استعدادهای
استادان و دانشجویان
فضای مناسب ایجاد شود،
میتوانند 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،
دانشگاههای ما افرادی در
اختیار دارند که به طور بالقوه
میتوانند به سرعت کشور
را از نظر علم و تکنولوژی
در جایگاهی قرار دهند که
شایسته این سرزمین است.

بخشـی از چالشهـا مربـوط بـه سـطح کالن و کیفیـت حکمرانی اسـت .در این سـطح ،مهمترین
چالـش بنیادی و سـاختاری این اسـت :فاوا ،از دید نظـام حکومت دربردارندهی تهدیدهایی اسـت
کـه از طریـق نظـارت و کنتـرل و فیلترینگ باید مدیریت شـوند .چنیـن دیدگاهی طـی چهار دههی
گذشـته باعـث شـده فرصتهای فـاوا نادیده گرفته شـوند .یک بررسـی علمی الزم اسـت تـا میزان
سـرمایهای کـه صرف چنین نظارتی شـده و نیز میزان اثربخشـی سیاسـتها و برنامههـا و پروژههای
اجـرا شـده و البتـه میـزان هزینههایی که بـر فرایند توسـعهی علـم و تکنولوژی کشـور تحمیل کرده،
روشـن شـود .چنـد پرسـش اساسـی بایـد طـرح شـود :ایـن تهدیدهـا کدامانـد؟ آیـا پـس از چهار
دانشگاه امروز  ...سال پنجم  ...شماره اول و دوم  ...پیاپی 7و ... 8سال 1400

203

بخشی از چالشها مربوط به
سطح کالن و کیفیت حکمرانی
است .در این سطح ،مهمترین
چالش بنیادی و ساختاری
این است :فاوا ،از دید
نظام حکومت دربردارندهی
تهدیدهایی است که از طریق
نظارت و کنترل و فیلترینگ باید
مدیریت شوند .چنین دیدگاهی
طی چهار ده ه گذشته باعث
شده فرصتهای فاوا نادیده
گرفته شوند.

204

دهـه تلاش ،و اینهمـه سـرمایهگذاری بـرای محـدود کـردن دسترسـی مـردم و محافـل علمـی و
دانشـگاهی بـه فرصتهـای فاوا و فضـای مجازی و رسـانههای دیجیتـال ،از همان آغـاز انقالب تا
بـه امـروز ،ایـن راهبـرد بـه نفع کشـور بـوده اسـت؟ ایـن رویهها چه سـودی در پی داشـته اسـت؟
قـدرت نظـام حکومـت کمک کرده اسـت؟ یـا به عکـس ،با افزایش شـکاف
آیـا بـه تحکیـم مبانی
ِ
حکومـت – ملـت ،مشـروعیت خـود نظـام را بـه خطـر انداختـه اسـت؟ به نظر میرسـد کـه انجام
چنیـن پژوهشـی برای مسـئوالن حکومـت روشـنگر و راهگشـا خواهد بود.
دومین چالش ،نداشـتن سیاسـتها و راهبردهای روشـن در این زمینه اسـت .از آن بدتر ،وجود
چرخـش و نوسـانات پیدرپـی در سیاسـتها و راهبردهـای کالن اسـت .فضـای سیاسـتگذاری
بایـد از پایـداری کافی برخوردار باشـد .تغییر سیاسـتها بـه اقتضای تحوالت محیطـی ،منطقی و
عقالنـی اسـت .ولـی نوسـان و رفـت و برگشـت و چرخش بیپایـه و بیاسـاس سیاسـتها ،آنهم
بـدون توجیه عقالنی ،به آشـفتگی و سـردرگمی میانجامد.
سـومین چالـش ،از نـوع معرفتـی اسـت .کارشناسـان و تصمیمسـازان نزدیـک به رهبـری نظام
و حکومـت ،فهـم علمـی از ماهیـت پدیدههـای علمـی و تکنولوژیـک و مهمتـر از آن ،پدیدههـا و
نظامهـای فرهنگـی و اجتماعـی و تعامـل درهمتنیـدهی ایـن دو پدیـده ندارنـد .تصـور میکننـد بـا
ابالغیـه و دسـتور از بـاال و یـا تهدیـد و ارعاب و یا نظـارت و کنتـرل و فیلترینگ میتـوان الگوهای
رفتـاری و فکـری و نظـام ارزشهـا و باورهـای ملتی از نـوع ایرانیـان را در عصر دیجیتال مهندسـی
کـرد و تغییـر داد .مفهـوم مهندسـی اجتماعـی و مهندسـی فرهنـگ ،از روی جهـل و یا دسیسـه ،به
خـورد تصمیمگیـران و سیاسـتگذارانی داده شـده اسـت کـه نـه فهیمانـد ،نه ِخ َـر ْدورز و نه دلسـوز
سرنوشـت ایـران .مدلهای ذهنـی و الگوهـای معرفتی افرادی کـه از روی خلوص نیت میکوشـند
ایـران را بـه جایـگاه درخـوری کـه در حـال حاضر نـدارد ،هدایت کننـد را میتـوان تغییـر داد .ولی
ایـن کار در مـورد مسـؤالنی کـه دغدغـهی مهمشـان ،دسـتیابی بـه منابـع قـدرت و ثـروت اسـت،
عملـی نیسـت .اینـان با همیـن کژفهمی بـه خوبی بـه اهداف خـود رسـیدهاند .هم قـدرت دارند و
هـم ثـروت .چنیـن افـرادی زمانی آمـادهی تغییـر میشـوند که منافـع مالی و سیاسـی آنـان به طور
جدی بـه خطـر افتد
.
نظـام آمـوزش عالـی و دانشـگاهها بـا چالشهـای درونـی نیـز مواجهانـد .بـه شـماری از ایـن
چالشهـا در پاسـخ بـه پرسـشهای قبلـی اشـاره کـردهام .چالش و یـا مهمترین مشـکل ایـن نظام
آن اسـت کـه اغلـب رؤسـای دانشـگاهها بـا مقاصـد سیاسـی و جناحـی انتخـاب میشـوند.کمتر
عزم
دیـده شـده اسـت که افرادی منصوب شـوند که شایسـتگیهای حرفـهای و مهارتهـای الزم و ِ
اسـتوار و ارادهی راهبـردی بـرای طراحـی و اجـرای طـرح تحـول بنیادی دانشـگاه را داشـته باشـند.
بـدون اجـرای چنیـن طرحـی و بـا ادامـهی وضـع موجـود ،دانشـگاهها نمیتواننـد خـود را با سـیل
َ
بنیادکـن ِتکنولوژیهـای نویـن همگام سـازند.
نظـام اداری لخـت و ناکارآمـد وزارت علـوم و توسـعهی فـنآوری نیز درکـی از اهمیت موضوع
نـدارد و برداشـتی کوتهبینانـه و عقبمانـده از نقـش پـر اهمیـت فـاوا و سـایر تکنولوژیهـای
نویـن دارد .کافـی اسـت در قالـب یـک پژوهش پیمایشـی سـاده میـزان آشـنایی و شـناخت وزیر و
معاونـان و مدیـران ارشـد و میانی و کارشناسـان و البته مشـاوران این وزارتخانه بـا تکنولوژیهای
گسسـتآفرین و نوظهـور فـاوا و هـوش مصنوعـی و سـایر تکنولوژیهـای نویـن مربـوط و نقـش
ِ
آنهـا در تحـول اجتماعـی و فرهنگـی نظـام آمـوزش عالـی در ایران و جهان بررسـی شـود.
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اولویـت راهبـردی نظام آموزشـی و فرهنگی آمـوزش عالی ایران بـرای صرف منابع و سـرمایههای خود
توجوگر و مجهز به نـگاه علمی چه میتواند باشـد؟
در تربیـت نسـلی متفکـر و توانا و نقـاد و جسـ 

شـک نکنیـد کـه ایـن موضوع بایـد اولویـت راهبردی نظـام آمـوزش عالی کشـور تلقی شـود ،وگرنه
آینـدهی خـود ایـن نظام در معـرض خطر خواهد بـود .زیرا اگـر جز این باشـد ،منابع و سـرمایهها به
هـدر خواهـد رفـت و ایـن کاری خلاف اخالق اسـت .چـون اخلاق حکم میکنـد کـه بدانیم که
آینـدهی ایـن سـرزمین در گرو پرورش نسـلی اسـت اهل تفکـر ،پرسـشگر و جسـتجوگر ،مجهز به
خـرد انتقـادی ،خالق و نـوآور ،تحولجـو و یادگیرنده ،ریسـکپذیر و معتقد به ارزشهای انسـانی و
اخالقـی و شـریف و درسـتکار ،و البته دارای نـگاه علمی و مجهز به ابرمهارتهـا () Meta skills
و مهارتهـای الزم بـرای بهرهبـرداری بهموقـع از فرصتهـای فضای مجـازی و توانـا در همگامی با
رونـد تحـوالت علـم و تکنولوژی .این نسـل اگر به همـهی فضیلتهای فوق مجهز باشـد ولی حس
مسـئولیت اجتماعی نداشـته باشـد و وطنپرسـت نباشـد ،نمیتواند قطـار این جامعهی سـرگردان و
بـدون قطبنمـا را روی ریل توسـعهی پایدار قـرار دهد.
اشـاره کـردم کـه اگـر نظـام آموزش عالـی ایـن مأموریـت مهـم را اولویـت راهبردی خـود تلقی
نکنـد ،آینـدهی خـودش بـه خطـر میافتـد ،چـرا؟ بـه دو دلیـل :اول ،آنچـه در حـال حاضـر نظـام
آمـوزش عالی را سـرپا نگاهداشـته اسـت فرهنگ مدرکگرایی اسـت .زیـرا با آنکه مدرک دانشـگاهی
هنـوز هـم اعتبـار اجتماعـی دارد ،امـا ایـن وضـع چنـدان پایـدار نخواهـد بـود .دانشآموختـگان
دانشـگاهها بـرای تأمیـن زندگـی خـود یا باید به اسـتخدام سـازمانهای دولتـی درآیند و یـا در بخش
خصوصـی به کار مشـغول شـوند و یا بـرای خود کسـب و کاری بـه راه اندازند .منابـع مالی دولتها
در سرتاسـر جهـان رو بـه کاهش اسـت و مطالبات مـردم برای دریافـت خدماتی با کیفیـت و بموقع
و سـریع رو به گسـترش اسـت .افـزون بر آن ،مـردم انتظار دارنـد دادههای مربوط به عملکـرد مالی و
غیرمالی به شـیوهای شـفاف در دسـترس همگان قـرار گیرد .همـهی این عوامل ،سـازمانهای دولتی
را بـه سـمت کوچـک شـدن ،کاهـش هزینـه ،بهبـود کارایـی و بهـرهوری و افزایش اثربخشـی سـوق
میدهـد .چنیـن تحولـی باعـث تکنولوژی بنیـاد شـدن فرایندهـا و سیسـتمها و البته کاهـش نیروی
انسـانی میشـود .بـا وقوع چنیـن تحولی کـه جبر زمانه اسـت ،افـراد دارای مـدرک دانشـگاهی ولی
فاقـد شایسـتگیهای حرفـهای الزم حتـی در سـازمانهای دولتـی جایـی نخواهنـد داشـت .بخـش
خصوصـی نیـز در عقالنیـت مدیریتـی بهمراتـب جلوتـر از بخـش دولتـی اسـت .همیـن اآلن نیـز
میبینیـم کـه بیش از پیش اهمیت مدرک دانشـگاهی در سیسـتم جذب نیروی انسـانی سـازمانهای
خصوصـی رو بـه کاهش اسـت .راهانـدازی کسـب و کار خصوصی نیز نیـازی به مدرک دانشـگاهی
نـدارد .بدیـن ترتیـب ،میتـوان پیشبینـی کـرد که اگـر نظام آمـوزش عالی دسـت به تحولـی بنیادین
نزنـد ،بـا کاهـش تقاضایـی مواجه خواهد شـد کـه بقایش را بـه خطر میانـدازد.
دومیـن دلیل ،نسـل آینـده بیش از پیش در یادگیری و شـکوفایی اسـتعدادهای خـود ،خودآموز
و خودمختـار و مسـتقل میشـود .فضـای مجـازی بـه ایـن اسـتقالل و خودمختاری دامـن میزند
و بسـتری اسـت بسـیار مناسـب برای خودآموزی .این نسـل در پی کسـب شایسـتگیهایی اسـت
کـه بـه او کمـک کنـد از زندگـی خوبـی برخـوردار شـود .چنیـن شایسـتگیهایی در نظـام کنونی
آمـوزش عالـی پـرورش داده نمیشـود .ولـی در فضـای مجـازی ،بـرای کسـب هـر نـوع دانـش و
مهـارت و شایسـتگی حرفـهای امکاناتـی فراهم اسـت کـه بیش از پیـش ارزان و سـریع و اثربخش
خواهند شـد.

فضای سیاستگذاری باید
از پایداری کافی برخوردار
باشد .تغییر سیاستها به
اقتضای تحوالت محیطی،
منطقی و عقالنی است .ولی
نوسان و رفت و برگشت و
چرخش بیپایه و بیاساس
سیاستها ،آنهم بدون
توجیه عقالنی ،به آشفتگی و
سردرگمی میانجامد.
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فلسفۀ فضای مجازی

1

محسن آزموده ▪

دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه ▪
▪ mohsen.azmoodeh@gmail.com

مقدمه
گئـورگ ویلهلـم فردریـش هـگل( 1770-1831م ).فیلسـوف
آلمانـی در دوران اوج پختگـی و کمـال فکـری مینویسـد« :در
موضـوع صـدور رهنمـود دربارۀ ایـن که دنیـا چگونه باید باشـد،
فلسـفه ،در هـر حـال ،همـواره خیلی دیر دسـت به کار میشـود.
فلسـفه ،در هیـأت فکـر جهانشـمول ،هنگامـی ظاهـر میشـود
کـه دوران بـه فعلیـت رسـیده و بالـغ شـده اسـت .ایـن درس
مفهومـی ،خواهناخـواه در تاریخ آشـکار اسـت ،یعنـی تنها زمانی

کـه فعلیت ،بـه حد بلوغ خود برسـد ،ایـده در تضاد بـا واقعیت،
ظاهـر میشـود و ایـن جهـان واقعـی را کـه در گوهـر ایـده درک
شـده ،در قلمـروی فکـری بازسـازی میکنـد ...جغـد مینـروا،
پـرواز خـود را تنها در آسـتانۀ تاریکی ،شـروع میکنـد» ( عناصر
فلسـفۀ حق ،انتهـای پیشـگفتار).
تحقـق گفتـار هـگل را میتـوان در شـکلگیری و فعلیـت
آنچـه در روزگار مـا «فلسـفۀ فضـای مجـازی» خوانـده میشـود،
بـه وضـوح و آشـکارا مشـاهده کـرد .چـه آنکـه عبـارت «فضـای

 .1عاملی ،سید سعید رضا .)1396(.فلسفه فضای مجازی .تهران :مؤسسه انتشارات امیر کبیر 256 ،ص.

مجـازی» در ترجمـۀ  ،virtual spaceبـه شـکلی متناقضنمـا
یـا پارادوکسـیکال« ،واقعیتـی» اسـت کـه دهههاسـت بـر ابعـاد
گوناگـون زندگـی ما سـایه انداخته و بخشـی مهم و انکارناشـدنی
از متـن حیات روزمرۀ را تشـکیل داده اسـت ،بنحـوی که در جهان
یتوانـد بدون توجـه به ایـن واقعیت متحقـق و به
کنونـی کسـی نم 
تعبیـر هگل ،به فعلیت رسـیده ،امـور روزانۀ خود را تمشـیت کند.
فضـای مجـازی ،از رهگـذار گوشـیهای هوشـمند و تبلتهایـی
ب هـر یـک از مـا جـا نمـوده ،از رگ گـردن بـه مـا
کـه در جیـ 
نزدیکتـر اسـت و بیشـترین وقـت را از مـا م 
یگیـرد .بـه تعبیـری،
مـا همچـون «آلیـس در سـرزمین عجایـب» ،نابـگاه و چـه بسـا
ناخواسـته ،بـه پهنـه فضـای مجـازی «پرتابشـده»ایم و دمـادم
مسـحور و شـگفتزده امکانـات بـه ظاهـر بیپایـان آن هسـتیم.
کتـاب «فلسـفۀ فضـای مجـازی» بـه مثابـه اهتمامـی نظری
و مفهومـی بـرای فهـم ابعـاد متکثـر ایـن فضـا و نـور انداختـن
بـر گوشـههای مسـتور آن ،تنهـا در ایـن هنـگام متولـد خواهـد
شـد ،یعنـی زمانـی که بـه تعبیر هـگل ،فضـای مجازی بـه مثابۀ
واقعیتـی بالفعـل ،بـه بلـوغ رسـیده و هنگامـۀ سـر و صداهـا و
هیاهوهـای اولیـه فروکـش کـرده اسـت .اکنـون ایـن شـکل از
فلسـفهورزی ،بـه عنـوان معرفتـی مرتبـۀ دوم ،چند سـالی اسـت
کـه در جوامـع پیشـرفته ،مورد توجه قـرار گرفته و اهل فلسـفه نیز
در مقـام پرسـش از چیسـتی ایـن امـر نوظهـور ،برآمدهانـد .این
پژوهشـگران در گفتوگـو و تعاملـی ضـروری و همافزایانـه بـا
محققـان حوزههـای ارتباطات ،هوش مصنوعی ،علوم شـناختی،
علـوم رایانـه و  ...تلاش کردهانـد مسـائل اساسـی فلسـفه را در
سـه حـوزۀ هستیشناسـی ،معرفتشناسـی و ارزششناسـی از
واقعیـت پدیداری فضـای مجازی بپرسـند و توضیحی عقالنی و
خـردوار و مسـتدل از ایـن واقعیت ارائـه کنند .روایتـی معقول که
بسـا بتوانـد بـه منزله زیربنـا و مبنای مواجهـه با این فضـا ،به کار
پژوهشـگران ،کاربـران ،سیاسـتگذاران و افـرادی بیایـد کـه 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 نوشـتهها
و آثـار تألیفـی کـه بـه طـور جـدی بـه ایـن واقعیـت بپردازنـد ،از
شـمارگان انگشـتان دو دسـت فراتـر نرفتهانـد .مـا بـه رغـم آن کـه
سـخت مشـتغل به فضای مجازی هسـتیم ،اما هنوز نکوشـیدهایم
کـه آن را در چارچـوب مفاهیـم توضیـح دهیـم و مهمتـر آن کـه
بـر مبنـای عناصـر و ویژگیهـای تاریخـی و فرهنگـی خـود،
رهیافتـی( )approachعالمانـه و متناسـب بـه آن ارائـه کنیـم .از

ایـن منظـر ،کتـاب «فلسـفۀ فضـای مجـازی» یکـی از نخسـتین
آثـاری اسـت که کوشـیده اسـت ضمن ارائـه گسـترهای از مباحث
متنـوع این حـوزۀ مهم مطالعاتـی ،همزمان نگاهی انتقـادی به این
مباحـث داشـته باشـد و آ نها را در بسـتر خصائـص و ویژگیهای
جامعـۀ ایرانـی مـورد بازنگـری قـرار دهد.
دکتـر سـید سـعیدرضا عاملـی رنانـی ،دان 
شآموختـه دکتـری
جامعـه شناسـی ارتباطـات از دانشـگاه رویـال هالـووی لنـدن و
اسـتاد گـروه ارتباطـات دانشـکده علوم اجتماعـی دانشـگاه تهران
اسـت .عاملی را از جمله اندیشـوران ایدهپـرداز در حوزه ارتباطات
یداننـد کـه از نوآور 
و مناسـبات فضـای مجـازی م 
یهـای علمی
وی م 
یتـوان بـه طـرح «پارادایـم دو جهانـی شـد نها و دو فضایی
شـد نها» و ایـده « زمـان مجازی» اشـاره کرد .تاکنـون آثار علمی
و پژوهشـی متعـددی بـه قلم ایشـان در حـوزۀ ارتباطـات و فضای
مجـازی ،بـه زبانهـای فارسـی و انگلیسـی ،نـگارش یافته اسـت
کـه از آن میـان میتـوان بـه کتب زیر اشـاره کرد« :مطالعات شـهر
مجـازی تهـران»(« ،)1387مطالعـات جهانی شـدن :دو فضایی
شـدنها و دو جهانـی شـدنها»(« ،)1390مطالعات مقایسـهای
آمادگـی الکترونیـک»(« ،)1390رویکرد دو فضایی به آسـیبها،
جرائـم ،قوانیـن و سیاسـتهای فضـای مجـازی»( )1390و «دو
فضایی شـدن بازیهـای رایانـهای»(.)1394
مباحث و فرازهای کتاب
مطالـب کتاب«فلسـفۀ فضـای مجـازی» به ترتیب سـازمان
محتوایـی ،شـامل فهرسـت و صفحـه قدردانـی ،مقدمـه ،پنـج
فصـل و نتیجهگیـری پایانی اسـت .نگارنده کتاب فلسـفه فضای
مجـازی در مقدمـه بـا اشـاره بـه نگـرش کالن نـگاه فلسـفی بـه
فضـای مجـازی ،سـه سـطح ایـن نـگاه را از هـم متمایز سـاخته
اسـت :رویکـرد هستیشـناختی؛ رویکـرد فلسـفی؛ و رویکـرد
معرفتشـناختی« .رویکـرد هستیشـناختی در سـطح نخسـت
بـه چیسـتی و ذات پدیدههـا و جایـگاه آنها در مجموعۀ هسـتی
پدیـدۀ فضـای مجـازی توجـه میکنـد .رویکـرد فلسـفی بـه
فضـای مجـازی ،نگاهـی ناظـر بـر فهـم منطـق و چرایـی وجود
و هسـتی فضـای مجـازی اسـت .رویکـرد معرفتشناسـی
فضـای مجـازی نیـز بـه فهم علـوم و دانشهـای فضـای مجازی
میپـردازد و در واقـع یـک نـگاه درجـه دوم بـه فضـای مجـازی
و دانـش و مطالعـات مرتبـط بـا آن اسـت»(ص  .)18در ادامـۀ
مقدمـه؛ مفاهیـم و اصطالحـات بنیـادی ماننـد هستیشناسـی،
فلسـفه ،معرفتشناسـی و ارتبـاط آنهـا بـا فضای مجـازی بیان
دانشگاه امروز  ...سال پنجم  ...شماره اول و دوم  ...پیاپی 7و ... 8سال 1400

207

میشـود و بـر پایـه آن چارچوب فصـول کتاب معرفـی میگردد.
فصـل اول کتـاب ،بـا عنـوان «نگاهـی بنیـادی بـه مبانـی
فلسـفی فناوری(تکنولـوژی) فضـای مجـازی» ،بـا بحثـی
در بـاره ظهـور مباحـث فلسـفی در بـاب مفهـوم و معنـای
«فناوری»(تکنولـوژی) از دهۀ 1970م .بدینسـو آغاز میشـود.
فضـای مجـازی ،مهمتریـن رهـاورد فناوریهای 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 مـیدارد کـه این
شـاخۀ مطالعـات فلسـفی در هـر دو سـنت شناختهشـدۀ فلسـفۀ
معاصـر غربـی ،یعنـی فلسـفۀ قارهای-اروپایـی()continental
و فلسـفۀ تحلیلـی آنگلو-آمریکـن()analytic philosophy
تقریبـا بـه طـور همزمـان و بـا دغدغههـا و پرسـشهایی مشـابه
امـا پاسـخهایی نسـبتا متفـاوت ،صـورت گرفتـه اسـت .بـرای
نمونـه مارتیـن هایدگـر(1889 -1976م ،) .فیلسـوف برجسـتۀ
آلمانـی در مقالـۀ اثرگـذار و کالسـیک «پرسـش از ماهیـت
فنـاوری» ،با ریشهشناسـی مفهومی «تکنیک» ،شـرایط پیشـینی
معرفتشـناختی و هستیشـناختی ظهـور تکنولـوژی بـه مثابـه
صـورت غالـب رویکرد به هسـتی را مورد بحث قرار داده اسـت.
در ادامـۀ ایـن فصل ،سـه رویکرد عمـده به فنـاوری( فناوری
بـه مثابـۀ سـختافزار؛ فنـاوری بـه مثابـۀ قواعـد ،و فنـاوری بـه
مثابـۀ سیسـتم) معرفـی میشـوند .در رویکـرد نخسـت ،فناوری
به منزله ابزار(قابل دسـتکاری توسـط کاربر) و ماشین(مسـتقل از
توانایـی و مهـارت کاربـر) در نظـر گرفتـه میشـود؛ در حالی که
رویکـرد دوم فنـاوری عمدتـا امری نرمافزاری اسـت و شـیوهها و
روشهای مواجهه و دسـتکاری در واقعیت پیرامونی را مشـخص
میسـازد ،همچنـان کـه فناوری بـه مثابۀ سیسـتم ،نوعی سـامانه
اجتماعـی اسـت کـه شـرایط و الزامـات زندگـی انسـان را بـر
میسازد.
عاملـی پـس از معرفـی دو سـنت پیشگفتـه فلسـفه معاصـر
غرب و اشـاره بـه تفاوتهـای نگاه آنهـا ،رویکردهـای متفاوت
بـه فنـاوری را دسـتهبندی میکند:
 .1رویکردهـای ابزارگـرا ،کـه در فحوای آن فنـاوری پدیدهای
خنثـی ،بیتفـاوت به نظم ارزشـی و فاقـد ارزش فرهنگی در نظر
گرفته میشـود؛
 .2رویکردهـای جبرگرایانـه ،کـه بـه فناوری هویتی مسـتقل
میدهـد و توسـعۀ آن را مبتنـی بـر منطقـی درونـی و منحصـر به
فـرد میدانـد کـه آثـاری جبری بـر جامعـه دارد؛
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 .3رویکردهـای قائـم بـه ذات ،کـه فنـاوری را دارای نیـروی
فرهنگـی مسـتقلی میداند کـه بار ارزشـی دارد و خنثی نیسـت؛
 .4رویکردهـای انتقـادی ،که فنـاوری را به منزلـه یک واحد
یکپارچـه در نظـر میگیـرد کـه شـیوۀ زندگـی انسـان را شـکل
میدهـد .ایـن رویکـرد بـا نگاهـی بدبینانـه بـه فنـاوری ،معتقـد
اسـت کـه فنـاوری تمایل بـه کنتـرل زندگـی انسـان دارد؛
 .5رویکردهـای سـاختگرا ،کـه فرهنـگ را منشـاء فنـاوری
میدانـد و فنـاوری را فاقـد قـدرت اثرگـذاری و تابـع زمینههـای
تاریخـی ،فرهنگـی ،سیاسـی و اجتماعـی تلقـی میکنـد.
پـس از مبحـث تمهیـدی فصـل اول کتـاب به موضـوع تأمل
فلسـفی دربـارۀ فضـای مجـازی ،نویسـنده در فصـل دوم ،بـه
عناصـر پایـهای فلسـفه مجـازی ،یعنی فلسـفۀ هـوش مصنوعی،
فلسـفۀ رایانـش ،فلسـفۀ اطالعـات و فلسـفۀ رایانـه میپـردازد
و میکوشـد چشـماندازی از هـر یـک از ایـن شـاخههای
مطالعاتـی ارائـه کنـد .در بخش نخسـت بـه بحث فلسـفۀ هوش
مصنوعـی ،زمینههـای شـکلگیری و مباحث ذیـل آن میپردازد.
در اینجـا میخوانیـم کـه مفهوم «هـوش مصنوعـی»(artificial
 )intelligenceنخسـتین بـار در سـال 1956م .توسـط جـان
مککارتـی (« )John Mccorthyپـدر علـم و دانـش تولیـد
ماشـینهای هوشـمند» سـاخته شـد .البتـه بـه نوشـتۀ عاملـی:
«آلـن .م .تورینـگ را بایـد بنیانگـذار حـوزۀ هـوش مصنوعـی
دانسـت کـه بـرای نخسـتین بـار مقالـهای در مـورد ماشـینهایی
نوشـت کـه قـادر بودنـد وجودهـای انسـانی را شبیهسـازی کنند
و بـه طـور هوشـمندانه عمـل نماینـد»(ص  .)63هـدف اصلـی
هـوش مصنوعی «دسـتیابی به مدلهای محاسـباتی از شـناخت
انسـان» اسـت و زمینـۀ فعالیـت آن بـر اسـاس نظریات سـاخت
نرمافـزار و سـختافزار و همچنیـن رایانـه و ربات کـه رفتار آنها
دسـتکم ،قابـل قیـاس بـا رفتـار مشـخص انسـان هوشـمند در
شـرایط مشـابه اسـت ،شـکل گرفتـه اسـت(ص .)66
بـا سـاخت نخسـتین نسـل رایانههـا در دهـۀ 1950م .بحث
هـوش مصنوعـی بـه عنـون یـک رشـته علمـی جدیـد در علـوم
رایانـه مطـرح شـد .در دهههـای بعد ،فیلسـوفان متوجـه اهمیت
و فراگیـری بحـث هـوش مصنوعی و ربـط آن به مباحث فلسـفی
شـدند .بـه بیـان دیگـر ،فلسـفۀ هـوش مصنوعـی کوششـی برای
یافتـن پرسـشهایی از ایـن دسـت اسـت کـه آیـا ماشـینها،
بـه ویـژه سـامانههای رایانـهای ،توانمنـدی هـوش عمومـی را
دارنـد؟ آیـا ایـن ماشـینها قـادر بـه داشـتن حالتهـای ذهنـی
و هوشـیاری هسـتند؟ آیـا اساسـأ هـوش انسـان و هوش ماشـین

یکسـان هسـتند؟ و  ...روشـن اسـت کـه پاسـخ تفصیلـی به این
پرسـشها ،ضمـن آشـنایی بـا مباحـث تکنیکـی و فنـی هـوش
مصنوعـی ،مسـتلزم اتخـاذ موضـع در مباحث هستیشـناختی و
معرفتشـناختی آن اسـت.
امـا شـاخۀ معرفتـی مقدماتـی دیگـر در فلسـفۀ فضـای
مجـازی ،فلسـفه رایانـش اسـت .ایـن شـاخۀ مطالعاتـی از دهۀ
1980م .و پیـش از آن از دهـۀ 1970م .بـا بحـث دربـارۀ فلسـفۀ
محاسـباتی بـه عنـوان «کابـرد ابزارهـای رایانـش بـرای فلسـفه»
پدیـد آمـد .زمینـۀ عینـی بحـث فلسـفی در ایـن بـاره ،ظهـور
رایانههـای قدرتمنـد و رواج نرمافزارهـای پیشـرفته بـود .ظهـور
ایـن رایانههـا و نرمافزارهـا بـا توانمندیهـای شـگفتانگیز
و خیرهکننـده ،پرسـشهای فلسـفی مهمـی دربـارۀ ماهیـت و
چیسـتی و محدودیتهـا و اسـتعدادهای آنهـا پدیـد آورد« .این
سـوال کـه آیـا فناوریهـای دیجیتـال موجـب تغییـر ادراک مـا
نسـبت بـه واقعیت ،دانـش و اطالعات میشـوند یا ایـن موضوع
کـه چگونـه اینترنـت موجـب تغییـر زندگی انسـان میشـود و آیا
موجـب خلـق یـک هسـتی دیجیتـال در کنـار هسـتی فیزیکـی
میشـود؛ در کنـار مباحث و پرسـشهای اخالقی کـه پیشروی
دانشـمندان رایانـه و کاربـران فنـاوری اطالعـات قـرار میگیرند،
در زمـرۀ مباحثی هسـتند که فلسـفه و علوم رایانه و محاسـبات را
بـه خـود مشـغول داشـتهاند»(ص .)74
فلسـفۀ اطالعـات ،دیگر حـوزۀ مطالعاتی مرتبـط و مقدماتی
در زمینۀ فلسـفۀ فضای مجازی اسـت .همان طـور که عاملی در
ایـن باره مینویسـد ،در دهههـای  1930تا 1980م .با گسـترش
چرخـش اطالعـات و افزایـش چشـمگیر ابزارهـای ارتباطاتـی و
رسـانهها و پیشـرفتهای قابـل توجـه در فنـاوری اطالعـات،
مباحـث جدیـدی در زمینههایـی چون نظریـۀ ارتباطـات ،نظریۀ
پیچیدگـی ،فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و بهویـژه فلسـفه
هـوش مصنوعی پدیـد آمد .فلسـفۀ اطالعات «حوزهای فلسـفی
اسـت کـه از یکسـو در ارتبـاط بـا بررسـی انتقـادی سرشـت
مفهومـی اصـول اساسـی اطالعات ،شـامل پویاشناسـی و کابرد
علـوم مربـوط بـه اطالعـات اسـت و از سـوی دیگر ،بـه توضیح
و کاربـرد روششناسـیهای رایانـش بـرای مسـائل فلسـفی
میپـردازد(ص .)77
در نهایـت بایـد از فلسـفۀ رایانـه یـاد کـرد .مباحثـی کـه بـه
طـور جـدی در اواخـر دهـۀ 1990م .بـه خـود علـوم رایانـه و
توسـعۀ فلسـفۀ علـوم رایانـهای توجـه میکنـد .تحلیل ،تفسـیر و
شفافسـازی مفاهیم اصلـی در علوم رایانه و ارتبـاط میان آنها،

بحـث دربـارۀ ارزیابـی اهـداف و فرضیـات اصلی علـوم رایانه و
گرایشهـای متنـوع آن ،تحقیـق در روشهـا و روششناسـیهای
علـوم رایانـه و گرایشهـای متنـوع آن ،تحلیـل وضعیـت علمـی
علـوم رایانـه و رابطـۀ آن با رشـتههای دیگـر دانشـگاهی و تحلیل
نقـش و معنـای علـوم رایانـه بـرای جامعـه بـه صـورت کلـی و
بـرای اهداف انسـانی و تجـاری به صـورت خـاص ،اصلیترین
مباحـث فلسـفۀ رایانـه را شـکل میدهد .ایـن شـاخه از مباحث
فلسـفی ،ماهیـت و چیسـتی رایانـه و علـوم مرتبـط بـا آن را مورد
تحقیـق قـرار میدهـد و بـر خالف هـوش مصنوعی کـه تنها یک
بخـش از علـوم رایانـه را پوشـش میدهـد ،کل دامنۀ ایـن علم را
مـورد توجـه قـرار میدهد.
هستیشناسـی فضـای مجـازی ،عناصـر و مولفههـا عنـوان
فصـل سـوم کتـاب اسـت .در ایـن بخـش ،ماهیـت یـا چیسـتی
عناصـر و مولفههـای برسـازندۀ فضـای مجازی مـورد بحث قرار
میگیـرد .یکـی از جالبتریـن مباحـث این فصل ،بحثی اسـت
کـه در تفـاوت میـان دو مفهـوم «مجـازی» و «سـایبر» صـورت
میگیـرد و دیدگاههـای مختلـف در ایـن زمینـه مـورد بحـث
قـرار میگیـرد« .فضـای سـایبری» ،تنهـا یـک فضـای مفهومـی
الکترونیکـی اسـت کـه بـر بعـد محتوایـی و غیرمـادی تمرکـز
دارد ...در مقابـل مفهـوم «فضـای مجـازی» علاوه بـر بعد فنی
و الکترونیکـی ،بعـد محتوایـی و غیرمـادی و ابعاد سـایبرنتیکی،
شـبکهای ،تعاملـی ،دادهای و اطالعاتـی را نیز شـامل میشـود و
لذا شـمولیت و فراگیـری بیشـتری دارد»(ص  .)111بحث بعدی
در ایـن فصـل ،تمایـز مشـهور میـان واقعیـت و مجـاز اسـت.
عاملـی بـا دورهبنـدی و تفـاوت گذاشـتن میـان تقابـل واقعیت و
مجـاز در سـه دورۀ پیشمـدرن ،مدرن و پسـامدرن ،مینویسـد:
«رویکـرد پسـامدرنی بـه واقعیـت مبتنـی بـر ایـن امـر اسـت که
یـک واقعیـت وجـود نـدارد و یـا اصلا واقعیتـی وجـود نـدارد و
تنهـا میتـوان از «فـرا واقعیـت» ( )hyperrealityصحبـت
کـرد(».ص )116
عاملـی خصوصیـات ذاتـی فضـای مجـازی را در دو سـطح
کالننگـر و خردنگـر مـورد توجـه قـرار میدهـد« :در سـطح
کالننگـر ،ایـن خصیصهها یا فرا متغیرها شـامل زمـان ،فضا ،کار
مجـازی ،انـرژی مجازی ،تصاعد مجازی و امکان کوچکسـازی
محیـط عمل-نانومجازیـت اسـت و در سـطح خردنگـر ایـن
خصایـص عبارتنـد از دیجیتالـی بـودن ،حافظـۀ مجـازی ،تعامل
و ارتباطـات شـبکهای ،غیرمرکـزی بـودن ،هایپرلینـک بـودن،
مـوژوالر و الیـهای و یکپارچـه بـودن محیـط »(ص  .)127او در
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ادامـۀ ایـن فصل هر یک از ایـن خصوصیات و پیامدهـا و الزامات
آ نهـا را بـه تفصیـل شـرح میدهـد .امـا بـه هرحـال ،مهمتریـن
پیامـد ایـن ویژگیهـا ،توسـعۀ فضـای اجتماعـی اسـت که بـا دو
فضاییشـدنهای جهـان اتفـاق افتـاده اسـت.
فصـل چهـارم کتـاب بـا عنـوان «فلسـفه فضـای مجـازی و
بایسـتههای آن» ،بـه الزاماتـی که 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 دیدگاههـای مطلـوب خـودش در مقـام یـک ایرانی مسـلمان
طـرح میکنـد و مینویسـد« :در فلسـفۀ فضـای مجـازی مـورد
نظـر ،بـا ایـن کـه از نظـر تحلیلـی بـودن و مضـاف بودن ،شـبیه
فلسـفۀ تحلیلـی اسـت ،امـا از نظر جایگاهـی که بـرای ارزشها
قائـل اسـت ،متفاوت از فلسـفۀ تحلیلی غرب اسـت .این دیدگاه
از یـک سـو ناظـر بـر ابعـاد ایـدهآل فضـای مجـازی اسـت و از
سـوی دیگـر فضای مجـازی را در پیونـد با عقالنیـت الهی مورد
توجـه قـرار میدهـد .لـذا فلسـفۀ فضـای مجـازی کـه بـه دنبال
درک منطـق و قاعدههـای فضـای مجازی اسـت ،ارزشگراسـت
و بـه دیـن و نظـام اخالقـی برخاسـته از آن توجـه دارد(».ص
 )159عاملـی بـا ایـن رویکرد ،فضـای مجازی مطلـوب از منظر
اسلامی را تبییـن میکنـد .ایـن بخـش کتـاب رویکـردی کامال
هنجـاری و ارزشـی دارد و بـرای مثـال بـه ظرفیتسـازی بـرای
نشـان دادن هویـت اسلامی-ایرانی و برای مقابله بـا پلیدیهای
دشـمنان و کمـک بـه توسـعۀ صلـح و ثبـات میپـردازد .او
همچنیـن بر ضـرورت هدایتگـری فضای مجازی و اسـتفاده از
آن در جهـت غفلتزدایـی از جامعـه تأکیـد میکنـد.
فصـل پنجـم بـا عنـوان «دو فضایـی شـدنها بـه مثابـۀ
رویکـردی ارزشگـرا و بومـی» بسـط مطلـب پیشگفتـه اسـت.
نویسـنده در ایـن فصـل بـا اشـاره بـه ایـن کـه فضـای دوم ،یعنی
فضـای مجـازی بایـد بازنمایاننـدۀ ارزشهـای مطلـوب فضـای
اول باشـد ،بـا رویکردی بومـی ،از ضرورت توجه بـه ارزشهای
اسلامی-ایرانی در فضـای مجـازی دفـاع میکند و مینویسـد:
«رسـانهها در ارتبـاط بـا الگـوی اسلامی-ایرانی پیشـرفت،
وظیفـۀ زنـده نگهداشـتن این گفتمـان و پرهیـز از به حاشـیه رفتن
آن را بـر عهـده دارنـد و بـا اطالعرسـانی در خصـوص مباحث و
رویدادهـای مرتبـط بـا آن و همینطـور مراکـز و نهادهایی که در
تلاش بـه منظور رسـیدن بـه ایـن الگو هسـتند ،نقـش مهمی در
ایـن خصـوص ایفـا میکننـد(» .ص )207
نویسـنده در فصـل پایانـی بـا عنـوان نتیجهگیـری فضـای
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مجـازی را به عنـوان فضایـی عددیشـده ،جهانی ،مرکـززدوده،
بـه همپیوسـته و دارای ماهیتـی متفـاوت از جهان فیزیکـی ،نماد
هـزارۀ جدیـد خوانـده و بـار دیگـر بر برخـی خصائـص آن چون
مـوژوالر بـودن ،الیـهای بـودن و یکپارچگـی تأکیـد میکنـد و
معتقـد اسـت کـه شـناخت ایـن ویژگیهـای هستیشـناختی
و معرفتشـناختی فضـای مجـازی ،بـرای نظاممندکـردن و
سیاسـتگذاری آن ضـرورت دارد .در ایـن بخـش ،عاملـی بـار
دیگـر بـه فلسـفۀ مطلـوب فضـای مجـازی مـورد نظـر خـودش
اشـاره میکنـد کـه برخاسـته از نظـام معرفتـی و ارزشـی اسلام
اسـت و در مسـیر الگـوی اسلامی-ایرانی حرکـت میکنـد .در
این فلسـفۀ مطلوب ،خدا و سـعادت و سلامت زندگـی دینوی و
اخروی بر اسـاس قرائت نویسـنده از دین اسلام مطرح اسـت و
سیاسـتگذاری و برنامهریـزی بـرای فضـای مجازی بایـد با این
قرائـت هماهنگ باشـد.
نگاهی به دیدگاه کتاب
در یـک نـگاه کلـی میتـوان کتـاب فلسـفه فضـای مجـازی را
درآمـدی مناسـب بـرای آشـنایی بـا کلیت ایـن مبحـث جدید و
گسـتره آن دانسـت .مخاطـب عالقهمنـد بـا ایـن کتـاب میتواند
بـا جغرافیـای کلـی ایـن بحـث و شـاخههای آن آشـنا شـود
و دریابـد کـه فلسـفۀ فضـای مجـازی چیسـت ،طـرح آن چـه
ضرورتـی دارد ،مباحـث اصلـی آن کدام اسـت ،چـه موضوعاتی
را در بـر میگیـرد ،مسـائل و پرسـشهای آن چیسـت و تاکنـون
چـه پاسـخهایی بـرای آنها طـرح شـده و در نهایت ایـن که این
مبحـث چـه ربطـی بـه زندگـی اینجـا و اکنـون مـا دارد .در ایـن
کتـاب ،نویسـنده بـه بیـان و برجسـته سـازی رویکـرد خـود بـه
عنـوان یـک ایرانـی مسـلمان پرداخته اسـت و کوشـیده در بحث
از فلسـفۀ مجـازی ،بـه بایسـتهها و ارزشهـای بومی توجـه ویژه
کنـد .از ایـن حیـث کتـاب فلسـفه مجـازی را میتـوان مقدمـۀ
مناسـبی بـرای سـایر پژوهشـگران و محققـان ایـن حـوزه مهم و
مطـرح دانسـت تا با بسـط مباحـث آن و نـگاه جزئیتر بـه آنها،
بر وسـعت و غنـای موضوع بیفزاینـد .طرفه آنکـه ،فضایمجازی،
واقعیـت انکارناپذیـر زندگـی امـروز مـا اسـت و بـر این اسـاس
بـرای سـامان دادن عقالنـی بـه حیات خـود ناگزیـر از فهم کلی،
خردمندانه و مسـتدل آن هسـتیم و خواندن کتاب «فلسـفه فضای
مجـازی» ،ایـن امـکان ذهنـی و نگرشـی را فراهـم میکنـد که با
نگرشـی متأمالنهتر به شـناخت و بررسـی ماهیـت و مباحث این
پدیـد فراگسـتر نظـام ارتباطـات مـدرن بپردازیم.

فرهنگ و فناوری؛ كشاكش ساختارها با نوآوری:
مجموعه دیدگاهها و تحلیلها
حبیبالله حبیبی فهیم ▪

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ▪
▪ habibifa@gmail.com

مقدمه
ً
رابطـه فرهنـگ و فنـاوری از موضوعـات نسـبتا قدیمـی در دنیـای
جدیـد بـه شـمار میآیـد .آثـار شـناختی ،فرهنگـی ،اجتماعـی،
اقتصـادی و حتـی سیاسـی فنـاوری ،امـروزه بـا سـرعتی بیـش از
گذشـته آشـکار میشـوند .بـه عبارتـی ،یک نسـبت مسـتقیم بین
سـرعت تحوالت فنـاوری با تغییرات فرهنگی وجـود دارد و هرچه
سـرعت و گسـتره فنـاوری باال مـیرود ،به تبع آن ،جهـان فرهنگی
و اجتماعـی مـا نیـز بیشـتر دسـتخوش تغییـر میشـود .شـاید
مهمتریـن محـل منازعه در رابطـه فرهنگ و فناوری ،سـرعتهای
ناهمگـون ایـن دو پدیـدار باشـد؛ فنـاوری خیلـی سـریعتر از

فرهنـگ تغییـر میکنـد و ناگزیر ،فرهنـگ در برابر فنـاوری از خود
مقاومـت نشـان میدهـد تـا بتواند خـودش را بـه آن نزدیـک کند.
بخـش زیـادی از فرهنگهای مقاومت در سراسـر جهـان ،واکنش
فرهنـگ بـه سـرعت فنـاوری اسـت .درک ایـن موضـوع مبنایـی
بـرای سیاسـتگذاری فرهنگی در سـطح کالن در اختیـار مدیران
راهبـردی قـرار میدهد .در واقـع ،هدف از تدویـن کتاب «فرهنگ
و فنـاوری؛ کشـاکش سـاختارها بـا نـوآوری »1همین اسـت.
درباره نویسنده
حسـین ابراهیمآبـادی ،دانشـیار مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و

 .1ابراهیمآبـادی ،حسـین .)1400(.فرهنـگ و فنـاوری (كشـاكش سـاختارها با نوآوری مجموعـه دیدگاهها و تحلیلها) .تهران :انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و ارتباطات.
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اجتماعـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،مجموعـهای از
ب فرهنـگ و
مقـاالت صاحبنظـران ایـن حـوزه را در قالـب کتـا 
فنـاوری ،در سـه بخـش جمـع آورده اسـت تـا «تصویـری دقیق از
تعامـل علـم ،فنـاوری و فرهنگ برای رسـیدن به سرمشـقهایی در
مسـیر حرکـت بـه سـوی نـوآوری در عرصه فرهنـگ ،هنر و رسـانه
بـه دسـت دهد ».ایـن کتاب به سـفارش پژوهشـگاه فرهنـگ ،هنر
و ارتباطـات در چارچـوب برنامـه راهبردی وزارت فرهنگ و ارشـاد
اسلامی با سـرعنوان «هماهنگی و انسـجام فرهنگی دستگاههای
دولتـی کشـور» بـه نـگارش درآمـده و بـه نقـش متقابـل فرهنـگ
و فنـاوری پرداختـه اسـت .دکتـر ابراهیـم آبـادی علاوه بـر آنکـه
در جایـگاه سـر ویراسـتار بـه گردآمـدن و سـامان یافتـن و ویرایش
مجموعـه محتویات کتاب اهتمام نموده اسـت ،از سـویی خود نیز
مقالـهای بر مجموعه افزوده اسـت و ضمن نـگارش مقدمه کتاب،
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 ،فناوریهـای نویـن
و چالشهـای جدیـد» ،شـامل سـه مقالـه اسـت که به بسـترهای
معرفتشـناختی و نظـری نـوآوری در سیاسـتگذاری فرهنگـی
میپـردازد« .سیاسـتگذاری فرهنگـی در فضـای مجـازی»
عنـوان بخـش دوم کتـاب اسـت کـه میکوشـد موضوعاتـی چون
سیاسـتگذاری فرهنگی در ایران ،مسئلهشناسـی ،آسیبشناسـی
و آثـار و پیامدهـای پیـدا و پنهـان آن را بررسـی کنـد بخـش سـوم
نیز بـا عنوان «گفتوگوهایـی در باب تعامالت فرهنـگ و فناوری»،
شـامل دو گفتوگـو و یک میزگـرد با در باره تعامـل خالق فرهنگ
بـا علـم و فناوری و امتناع از معاصرشـدن فرهنگی و آینده نشـر در
آیینـه فناوریهـای نـو اسـت که بـه آسیبشناسـی نسـبت فرهنگ
بـا علـم و فنـاوری در ایـران امروز میپـردازد.
بخش نخست :فرهنگ ،فناوریهای نوین و چالشهای جدید

بخـش نخسـت ایـن کتاب شـامل سـه تکنگاشـت اسـت که به
بسـترهای معرفتشـناختی و نظـری نوآوری در سیاسـتگذاری
فرهنگـی میپردازنـد .نخسـتین متن بـا عنوان «انسـجام فرهنگی
در جهـان جدیـد» تلاش میکنـد نشـان دهـد هـر یـک از
رویکردهـای متنـوع به چیسـتی علـم در چارچوب فلسـفه علم،
چگونـه میتواننـد بـرای سیاسـتگذاری در حـوزه فرهنـگ
بصیرتافـزا و راهگشـا باشـند .چگونگـی فهم از علـم و رویکرد
بـه آن میتوانـد نقـش محـوری در فهـم مـا از نقـش پژوهـش و
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یافتههـای آن بـرای سیاسـتگذاری ایفـا کنـد .بـر ایـن اسـاس،
نمیتـوان سیاسـتگذاری را بـا رویکـرد پارادایمـی انجـام داد.
بـه نظـر میرسـد یکـی از مـوارد نقصـان در سیاسـتگذاریها
در حوزههـای اجتماعـی و فرهنگـی بیتوجهـی یـا کمتوجهـی
بـه اهمیـت ایـن موضـوع اسـت .بـه تعبیـر دیگـر ،دادههایـی که
قـرار اسـت سیاسـتگذاری بـر مبنـای آن انجـام شـود از طریق
پژوهشهایـی بـا رویکـرد پوزیتیویسـتی بـه دسـت میآیـد ،در
حالـی کـه سیاسـتگذار رویکـردی پارادایمـی را اتخـاذ کـرده
اسـت و بـر آن اسـت کـه ایـن دادههـا را بـا سیاسـتهایی مبتنی
بـر تمایزهـای پارادایمـی مدیریـت کنـد .ایـن در حالـی اسـت
ً
کـه معتقـدان بـه هـر یـک از ایـن رویکردهـا ،در دنیایـی کاملا
متفـاوت زندگـی میکننـد و راههـای دانسـتن ،شـناخت و فهـم
آنهـا بـا یکدیگـر متفاوت اسـت.
متـن دوم این بخش با عنوان بازاندیشـی الگوهـا و زمینههای
نـوآوری بـرای پرداختـن بـه چالشهـا ،بـا بررسـی الیههـای
مختلـف مفهومـی نـوآوری آغـاز میکنـد و الگوهـای تجربـی
کاربسـت آن در دورههای مختلف تاریخی را شناسـایی و معرفی
و در پایـان فهرسـتی از کاسـتیها و چالشهـای مشاهدهشـده
پیرامـون ایـن مفهـوم را ارائـه میدهـد .چالشهـای نـوآوری کـه
ایـن گـزارش بـه آن اشـاره دارد ،بیشـتر از نوع محیطـی ،فرهنگی
و اجتماعـی هسـتند و نشـان میدهنـد که مسـئله اصلـی نوآوران
آن اسـت کـه نه نسـبت بـه ظرفیتهای وسـیع خود آگاه هسـتند
و نـه بـه پیامدهـای کنـش خـود توجـه دارنـد .در پایـان ،گزارش
بـا ارجـاع بـه پژوهشهـای انجامشـده ،ایده بازسـازی نـوآوری
بـا اتـکای بـه صفـت «پاسـخگو» را پیشـنهاد میدهد .نـوآوری
پاسـخگو ،تلاش دارد چارچوبـی بـرای بازاندیشـی در میـدان
تمریـن نـوآوری به دسـت دهـد تـا فعالیتهـای نوآورانه نسـبت
بـه اهـداف و پیامدهـای اجتماعـی ،سیاسـی و زیسـتمحیطی
فعالیتهـای خـود ،آگاهـی بیشـتری پیـدا کنند.
متـن سـوم بـا عنـوان فرهنـگ نـوآوری و نـوآوری فرهنگـی؛
رویکردهـا ،تجربههـای جهانـی و چالشهـای پیـش رو ،بـه
ِ
تشـریح سـه الیـه ضـروری بـرای موفقیـت در نـوآوری فرهنگی
میپـردازد .الیـه اول چرخـه سـنتی تولیـد فرهنگـی در ایـران
اسـت .در ایـن چرخـه هزینههـای ترویـج باالسـت و ارزیابـی
مصـرف نیـز کاری دشـوار و گـران بـه شـمار مـیرود .از ایـن
رو ،بـرای بسـیاری از تولیدکننـدگان و نـوآوران فرهنگـی ،این دو
عنصـر اصلـی چرخه فرهنگـی ،از دور خارجنـد ،در حالی که با
ً
حـذف ایـن دو عنصـر ،عمال بـازار نـوآوری فرهنگـی بیرونق و

پـر از تولیـدات غیرمؤثـر و زائـد و بیمشـتری خواهـد شـد .الیه
نـوآوری فرهنگـی به
دوم ،هـر یـک از مراحـل چهارگانـه چرخـه
ِ
دو بخـش عملیـات فرهنگـی و عملیـات فنـی یا تجاری تقسـیم
ً
فنـی کاالی
میشـود .مثلا تولید شـامل تولیـد فرهنگـی و تولید ِ
فرهنگـی اسـت .یـا ترویـج شـامل اطالعرسـانی کـه جنبـه
فرهنگـی ترویـج اسـت و تبلیغـات کـه جنبـه تجاری آن اسـت،
میشـود .در الیـه سـوم ،هـر عملیاتـی علاوه بـر جنبـه فرهنگی
و تجـاری ،یـک جنبـه واسـط نیز پیـدا میکند کـه مابیـن این دو
ً
جنبـه قـرار میگیـرد .مثلا در تولید ،تولیـد فرهنگی بـه دو بخش
ُ
تولیـد محتـوا و تولیـد فـرم (تولیـد هنـری) تقسـیم میشـود ،بـه
طـوری کـه تولید هنـری ،مابین تولیـد محتوایی و فنی قـرار دارد.
آنچـه در نظـام نـوآوری فرهنگـی مـا جریـان دارد ،حـذف
یـا دو تـا یکـی کـردن مراحـل ایـن چرخـه و عـدم توجـه بـه
جزئیـات اسـت .بخشـی از ایـن پدیـده بـه ابعـاد اقتصـاد نظـام
نـوآوری فرهنگـی مـا برمیگـردد .تولیـد فرهنگـی در کشـور مـا
بـا محدودیـت فرهنـگ و زبـان و نیـز قـدرت بازاریابـی جهانـی
مواجـه اسـت ،به طـوری که تولیـد فرهنگـی مثل سـایر تولیدات
در صنایـع دیگـر ،در تیـراژ پاییـن و بـا حجم گـردش مالی اندک
صـورت میگیـرد و در نتیجـه امـکان هزینهکـرد بـرای بخـش
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 بهدرسـتی طـی کـرد.
بخش دوم :سیاستگذاری فرهنگی در فضای مجازی

بخـش دوم ایـن کتـاب بـه موضـوع سیاسـتگذاری فرهنگـی
مسئلهشناسـی ،آسیبشناسـی و آثـار و پیامدهـای پیـدا و پنهـان
آن میپردازد و شـامل پنج گزارش اسـت .در متـن اول این بخش
بـا عنـوان مسئلهشناسـی در سیاسـتگذاری فرهنگـی ایـران،
سیاسـتهای فرهنگـی در سـطح کالن مدنظـر قـرار گرفتـه و
مسئلهشناسـی در چنـد سـند مهم مانند سـند مهندسـی فرهنگی
را تحلیـل شـده اسـت .این گـزارش نشـان میدهد بهرغـم وجود
دو رویکـرد «دخالـت در محتـوای مسـائل» و «فراهـم سـاختن
زیرسـاختهای فرهنگـی» ،مسئلهشناسـی در سیاسـتها
تمایـل بیشـتری بـه رویکـرد دخالـت در محتـوا دارد .همچنیـن
مسئلهشناسـی ،بیـن دوگانـه توجه به وضـع موجـود فرهنگ و در
نظرگرفتـن آرمانهـا و ارزشهـا ،باید نوعـی تعادل برقرار سـازد.
همچنیـن بررسـیها نشـان میدهـد کـه مسئلهشناسـی وابسـته
بـه سـطح و نـوع نهادهـای سیاسـتگذار اسـت و نهادهایـی
کـه بیشـتر بـا جامعـه سـروکار دارنـد ،مسـائل جدیـد فرهنگـی

را نیـز در دسـتور کار خـود قـرار میدهنـد و در انتخـاب آنهـا
بـه رویکـرد حـل مسـئله میپردازنـد .در ایـن گـزارش ،چهـار
مـدل دولـت «تسـهیلگر»« ،حامـی»« ،معمـار» و «مهنـدس»
در سیاسـتگذاری فرهنگـی مشـخص میشـوند و ایـن بـاور
وجـود دارد کـه غلبـه یکـی از این مدلهـای سیاسـتگذاری در
مسئلهشناسـی میتوانـد آسـیبزا باشـد .بـرای مثـال غلبه صرف
مـدل دولـت مهنـدس ،منجر بـه عدم توجـه به تنوعـات فرهنگی
جامعـه شـده و مسئلهشناسـی را بـه سـمت ترویج یـک رویکرد
خـاص در محتـوای سیاسـتها یـا نوعـی سـبک زندگـی مرجح
سـوق میدهـد.
متـن دوم بـا عنـوان آسیبشناسـی سیاسـتگذاریهای
رسـانه ای در کشـور (بـا تأکیـد بـر فضـای رسـانهای مجـازی)،
بـه چالشهـای سیاسـتگذاری رسـانهای در ایـران پرداختـه
اسـت .چالشهـا و تهدیداتـی کـه فناوریهـای نویـن رسـانهای
بـرای زندگـی ایرانیـان در پی داشـته و زمینهسـاز آن شـده اسـت
تـا مسـئوالن مربوطـه اقـدام بـه سیاسـتگذاریهایی در ایـن
خصـوص و بـه تبـع آن مدیریـت و کنتـرل چنیـن فضایـی کنند،
امـا در عمـل ،برخـی از سیاسـتگذاریهای ناقـص و نادرسـت
در ایـن خصوص ،سـبب عدم دسـتیابی کامل به اهـداف مندرج
در اسـناد باالدسـتی نظـام جمهـوری اسلامی ایـران ،از جملـه
سـند چشـمانداز توسـعه  1404در حـوزه علم و دانـش و در کل
توسـعه علمـی در کشـور گردیـده اسـت .بـه همیـن دلیـل ،باید
در سیاسـتگذاری آیندهنگـر بـود؛ در آینـده رسـانهها به شـدت
تعاملیتـر میشـوند و بایـد در هـر دوره متناسـب بـا فضـای آن
بـرای رسـانه ملی سیاسـتگذاری شـود .علاوه بر ایـن ،افزایش
مصـرف رسـانههای نویـن توجـه پژوهشـگران در خصـوص
رابطـه ایـن فناوریهـا بـا ابعـاد مختلـف زندگـی روزمـره را بـه
خـود جلـب کـرده اسـت .در ایـن میـان دیدگاههـای متضـادی
در خصـوص داللتهـای فناوریهـای نویـن رسـانهای در
ارتبـاط بـا خانوادههـا مطـرح شـده اسـت .برخی بـر ایـن باورند
کـه فناوریهـای نویـن رسـانهای ،همچـون اینترنـت ،موبایـل،
کامپیوتـر و ...بـه عنـوان عامـل و نیرویـی منفـی مانـع روابـط
خانوادگـی بـوده و بـا تهـی کـردن روابـط اجتماعـی ،بـه انزوای
اجتماعـی خانـواده از یکدیگـر و فاصلـه گرفتـن خانوادههـا
از جهـان بیـرون منجـر شـدهاند .ایـن گـزارش یکـی دیگـر از
چالشهـا در زمینـه سیاسـتگذاری رسـانهای در کشـور را
فقـدان سیاسـتگذاری رسـانهای ویـژه زمـان بحـران میدانـد
و مطـرح میکنـد .بیتردیـد تدویـن اصـول و چارچوبـی در
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قالـب سیاسـتگذاری رسـانهای ویـژه زمـان بحـران در کاهـش
اضطـراب و تشـویش افـکار عمومـی و افزایـش اعتمـاد آنـان بـه
رسـانههای دولتـی بسـیار تأثیرگـذار خواهد بـود که 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 میکند با وجـود همه
تنگناهـای تحریـم خارجـی و مسدودسـازی ،فیلترینـگ و،...
نتایـج بررسـی یـک میلیـون از محبوبتریـن وبگاههـا در سـال
گذشـته (جـوالی  )2020نشـان میدهـد کـه رتبـه صفحههـای
فارسـی روی وب ،پنجـم اسـت .در حالـی کـه تعـداد کاربـران
فارسـی زبـان ،کسـری از یک درصـد کل کاربـران وب در جهان
اسـت .این الگوی رفتـاری کاربـران ایرانی شـبکههای اجتماعی
را از چهـار منظـر میتـوان بررسـی کرد:
اول ابعـاد جمعیتـی و اجتماعـی ،شـامل تحـرک اجتماعـی
جوانـان و زنـان ،هرم جمعیتـی جوان ،هرم تحصیلـی جمعیت با
تمرکـز بر تعداد دانشـجویان و فارغ التحصیالن دانشـگاهها .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 بهرهمنـدی کاربـران زبـان فارسـی از اینترنت
و شـبکههای اجتماعـی .کاهـش دامنـه تأثیـر و افـول هژمونـی
شـیوهها و الگوهـای سـنتی روابـط اجتماعی یکـی از پیامدهای
نفوذ اشـکال مختلـف ابزارهای ارتباطـی و اطالعاتی در فرهنگ
و مناسـبات انسـانی درون آن بـه حسـاب میآیـد .از دیگـر سـو،
فرهنـگ نیـز همزمـان بـا تغییـرات در فنـاوری ،در حـال تجربـه
تحولـی اجتنابناپذیـر اسـت .تغییـر ،تحـول و دگرگونیهـای
معنایـی و محتوایـی و کارکردی برآمده از توسـعه فضای دیجیتال
و ظهـور نسـلهای جدید خدمـات ،ابزارها و سـامانههای فناوری
اطالعـات و گشـایش فضاهـا و فرصتها و امکانهـای فرامدرن،
فقـط بسـتری بـرای عرضـه خدمـات الکترونیکـی نیسـت ،بلکه
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 فناوریهـای نویـن بـر فرهنگ و سـبک زندگی نسـل جوان
میپـردازد .ایـن گـزارش عنـوان میکنـد فناوریهـای نویـن را
دیگـر نمیتـوان تنهـا یـک ابـزار یـا وسـیله تسـهیلگر دانسـت؛
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دانشگاه امروز  ...سال پنجم  ...شماره اول و دوم  ...پیاپی 7و ... 8سال 1400

فنـاوری در دنیـای جدیـد بـه یک فرهنـگ ،زبان و بسـتری تبدیل
شـده کـه زندگـی در آن جریـان دارد .زندگـی مـا از تولـد تا مرگ
بـا فنـاوری عجین شـده اسـت .کار و تجارت ،تفریـح و فراغت،
آمـوزش و پژوهـش و حتـی دوسـتی ،عشـق و تشـکیل خانـواده
و ازدواج و ایـن روزهـا حتـی خبرهـای سـوگ و مراسـم عزاداری
نیـز در بسـتر فناوریهـای نوین شـکل میگیـرد .بیراهـه و گزاف
نیسـت اگـر ادعـا کنیم گرایشهـا ،نگرشهـا ،نیازهـا و مطالبات
و عالئـق و اخلاق نسـلهای مختلـف را فناوریهـا شـکل
میدهنـد و انسـان خالق فناوری ،اکنون مخلوق آن شـده اسـت
و بـه تناسـب دورههـای تحـول فنـاوری ،ما شـاهد خلـق و تولد
چهار نسـل بیبـی بومرها ،نسـل ایکـس ( ،)xنسـل ایکرگ ()y
یـا نسـل هـزاره و نسـل زد ( )zیا نسـل نت هسـتیم.
متـن پنجم بـا عنوان صنایـع فرهنگی در اقتصـاد دانشمحور
ایـران ،بـه مزیتهـا و چالشهـای پیـش روی اقتصـاد صنایـع
فرهنگـی در ایـران میپـردازد .گـزارش تأکیـد میکنـد بـا وجود
ایـن مشـکالت زیرسـاختی ،امـکان بهبـود وضعیـت صنایـع و
کاالهـای فرهنگـی در ایـران وجـود دارد و صنایـع فرهنگـی در
بعضـی زمینههـا میتواننـد موفـق عمـل کننـد.
بخش سوم :گفتگوهایی در باب تعامالت فرهنگ و فناوری

ایـن بخـش شـامل دو گفتوگـو و یـک میزگـرد اسـت کـه بـه
آسیبشناسـی نسـبت فرهنـگ با علم و فنـاوری در ایـران امروز
میپـردازد .در مبحـث گفتوگـو بـا سیاسـتگذاران علـم و
فرهنـگ ،حلقـه مفقـوده در ارتباط و نسـبت سـه حـوزه فرهنگ،
علـم و فنـاوری در ایـران امـروز فقـدان عقالنیـت و خالقیـت
عنـوان شـده اسـت .از چنیـن منظـری نسـبت نظـام فرهنگـی
مـا بـا دو مفهـوم عقالنیـت و خالقیـت طـی دهههـای گذشـته
در مجمـوع رو بـه تنـزل و سـقوط بـوده اسـت .بـه همیـن دلیل،
در مواجهـه بـا علـم و فنـاوری نویـن سـر درگـم و بالتکلیفیـم و
حتـی گاه آن را مغایـر ،مخالـف و مانـع فرهنـگ تلقـی میکنیم.
در تعییـن نسـبت جامعـه و فرهنـگ بـا زمـان ،رویکـرد روشـنی
نداریـم و نمیدانیـم بایـد بیشـتر دغدغـه گذشـته و حفـظ آن را
داشـت ،نگـران آینـده بود یـا در قیـد زندگـی در لحظـه و اکنون.
ناتـوان از ترسـیم مـرز و محدوده مفاهیـم و مقوالتی چـون کهنه
و نـو ،سـنتی و مـدرن ،کارکـردی و بـی کارکـرد ،مـورد انتظـار و
نامنتظـر در نظـام فرهنگـی هسـتیم .بـه همیـن دلیـل نیـز گرفتار
نوعـی اغتشـاش مفاهیـم متعـارض و متضـاد و نوعـی آنارشـی
فرهنگـی گشـتهایم .چنیـن وضعیتـی امـر سیاسـتگذاری در
زمینـه تعامـل فرهنـگ بـا علـم و فنـاوری را از جهـت امـکان یا

امتنـاع در مـرز تعلیـق قـرار میدهـد.
در بحـث میزگـرد بـا صاحبنظـران حوزه نشـر ،تأکید شـده
اسـت کـه اینترنت و فناوریهـای نوظهور مانند هـوش مصنوعی
انفجـاری را در صنعـت نشـر رقم زده و الگوهای توسـعه و نشـر
دانـش ،کتـاب و پیـام را به طور اساسـی دگرگون کرده اسـت .این
دگرگونـی نـه تنهـا ابـزار و روشهـا بلکه ماهیت نشـر ،مشـارکت
بین ماشـین و انسـان و ماشـین و ماشین را نیز شـامل میشود .در
چنیـن شـرایطی خطـری که صنعت نشـر کشـور را تهدید میکند
عقبماندگـی از این جریان رو به توسـعه فناوری اسـت .بنابراین
اگـر کتـاب فقـط بـه شـکل نسـخه پرینتـی و محصـول فیزیکـی
ً
منتشـر شـود با توسـعه نشـر الکترونیک ،عمال جایگاه خود را از
دسـت خواهـد داد .در چنین شـرایطی به حرکـت درآوردن چرخ
صنعـت نشـر دیجیتـال در کشـور نیازمنـد دو محـرک «محتوای
مناسـب» و «فناوری روز» در قالب شـبکهای حرفـهای با ترکیبی
از تخصصهـای نـرم و سـخت برای شـتاب بخشـیدن بـه تولید
محتـوا در محیط دیجیتال اسـت.
جمعبندی مباحث کتاب
در پایـان کتـاب ،بـه فراخـور هـدف تدویـن آن ده نتیجـه
راهبـردی زیرگرفتـه اسـت:
یکـم ،نـوآوری فرهنگـی و هنـری ،مفهومـی نیازمنـد تحقیق
مسـتمر اسـت و میتوانـد در شـکلدهی سیاسـتگذاری،
برنامهریـزی و بازسـازماندهی حـوزه فرهنگ و هنـر نقش مهمی
ایفـا نماید؛
دوم ،نـوآوری فرهنگـی و هنـری به تحول در بینـش کارگزاران
فرهنگ رسـمی کشـور محتاج اسـت ،به طور خاص در اسـتفاده
از ظرفیـت بخشهـای نـوآور خـارج از دولـت و بدنـه جـوان و
خالق بخـش خصوصی؛
سـوم ،فضـای بـاز فرهنگـی و هنـری زیربنـای خالقیـت،
نـوآوری و پویایـی فـردی و جمعـی در عرصـه فرهنـگ و هنـر
اسـت و مراکـز نـوآور میتواننـد نقش پیشـران ایجاد ایـن فضای
سـازنده را داشـته باشـند؛
چهـارم ،صنایـع فرهنگـی خلاق و نـوآوری فرهنگـی بـه
زیرسـاخت اقتصـاد دانشبنیـان وابسـته اسـت و بـه تغییراتـی در
سـاز وکارهـا ،مقـررات و فضای حقوقـی و اداری کشـور نیازمند
ا ست ؛
پنجـم ،فناوریهـای نویـن تنهـا یـک ابـزار یـا وسـیله
تسـهیلگر نیسـت ،بلکـه یـک فرهنـگ ،زبـان و محیطـی اسـت
کـه زندگـی فرهنگـی و اجتماعـی در آن جریـان دارد؛

ششـم ،انسـان خالق فناوری ،اکنون مخلوق آن شـده اسـت
و بـه تناسـب دورههـای تحـول فنـاوری ،ما شـاهد خلـق و تولد
نسـلها ،گرایشهـا ،نگرشهـا ،نیازهـا ،مطالبـات ،عالئـق و
اخلاق متفاوت هسـتیم؛
هفتـم ،فناوریهـای نویـن ،مفهـوم فرهنـگ و هنـر را
دسـتخوش تغییـر کـرده و دنیـای هنرهـای سـنتی را بـا چالـش
جـدی مواجـه کـرده اسـت؛
هشـتم ،روی آوردن بـه فنـاوری و نـوآوری بـه معنـای تـن
دادن بـه رویکـرد و سـاز وکار فنسـاالرانه نیسـت ،بلکـه انتظـار
ایـن اسـت کـه نـوآوری در زیسـتبوم اجتماعـی و فرهنگی و در
ترکیـب فنـاوری بـا فرهنـگ و سـاختار اجتماعـی باشـد؛
نهـم ،نـوآوری بـه محیـط رقابتـی شـکل میدهـد و فقـدان
رقابـت در عرصـه فرهنـگ مانـع جـدی بر سـر راه تغییـر و بهبود
فضـای کسـب و کار در ایـن حـوزه اسـت؛
دهـم ،تعامـل فرهنـگ ،علـم و فنـاوری و پـروژه نـوآوری
فرهنگـی نیازمنـد همگرایی تحـوالت فرهنگی ،تغییـرات فناوری
و دگرگونیهـای سـبک زندگـی اسـت .ایـن تعامـل نیـز بـه نوبـه
خـود محتـاج اسـتمرار در مطالعـات و انسـجام بخشهـای
مرتبـط و ذینفـع اسـت.
نقد محتوایی کتاب
 .1کتـاب فنـاوری و فرهنـگ ،بهروشـنی در چارچـوب
سیاسـتگذاری فرهنگـی طراحـی شـده اسـت .بخـش اول بـه
مباحـث نظـری و انتزاعـی ،بخش دوم بـه مطالعـات در محدوده
ملـی و بخـش سـوم بـه یـک مصـداق انضمامـی در حـوزه
فناوریهـای نشـر اختصـاص یافتـه اسـت .اینکـه چـرا موضـوع
نسـبت فرهنـگ و فنـاوری بـه حـوزه نشـر توجـه کـرده و ارتبـاط
ارگانیـک ایـن بخـش بـا دو بخـش پیشـین چیسـت ،مبهـم بـه
ً
نظـر میرسـد .فـرود ناگهانـی یـک کتـاب نسـبتا نظـری در یک
بحـث انضمامـی ــ خیلـی انضمامی ـــ بدون آنکه نسـبت آن با
بخشهـای پیشـین وثیـق بـه نظـر برسـد ،تـوازن کتـاب را بر هم
زده اسـت؛
 .2مباحـث مربـوط بـه ارتبـاط فرهنـگ و نوآوری در سـطح
جهانـی موضـوع جدیدی نیسـت و جهـان امروز دیری اسـت که
از مقدمـات آن گـذر کـرده و وارد جزئیـات و مصادیـق آن شـده
اسـت .بـه نظر میرسـد مـا هـم بایـد زودتـر از الیههـای نظری
عبـور کنیـم و بیشـتر بـه مصادیـق و تحـوالت جدیـد در عرصـه
ملـی بپردازیـم .سـرعت تحـوالت در حـوزه فنـاوری و کندی ما
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در بخـش فرهنـگ ،بـه سـوءهاضمه فرهنگـی انجامیـده و بدون
تـوازن میـان سـرعت تغییـرات فرهنگـی بـا سـرعت تحـوالت
فنـاوری ،ایـن سـوءهاضمه و تشـتت و بههمریختگـی روی
آرامـش و انتظـام نخواهـد دیـد؛
 .3بـا توجـه بـه هـدف ناشـر و مؤلـف ،قـرار بوده اسـت این
کتـاب ،نقشـه راه و شـاید برنامـه عملـی بـرای مدیـران ارشـد
فرهنگـی کشـور در تنظیـم روابـط فرهنـگ و فنـاوری بـه دسـت
دهـد .اگرچـه نویسـنده نتایـج دهگانـهای از مجمـوع مقـاالت
گرفتـه اسـت ،امـا بهتر بود دسـت بـه مدلسـازی مـیزد و نتایج
را بـه شـکل بنیادینـی رسـم میکـرد تـا همچـون نقشـه راه در
اختیـار سـازمانهای دولتـی و مدیـران کالن فرهنگی قـرار گیرد؛
 .4وجـود برخـی اغلاط امالیـی و عـدم رعایـت ظرایـف
ویراسـتاری در یـک کتاب جدی و آ کادمیک خوشـایند نیسـت و
ناخواسـته بـر اعتبـار کتاب اثـر نامطلـوب میگذارد .از سـویی،
برخـی بیدقتیهـا در صفحهبنـدی ،تیترگـذاری و فاصلهگـذاری
میـان پاراگرافهـا دیـده میشـود کـه شایسـته چنیـن کتابـی
نیسـت .بلکـه بهتـر اسـت کتابهـای مراکـز معتبـری مثـل
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پژوهشـگاه فرهنـگ و ارتباطـات از طراحـی یکپارچـه (یونیفرم)
برخـوردار باشـند و در ایـن طراحـی ،سـادگی ،علمـی بـودن و
یکپارچگـی در نظـر گرفتـه شـود؛
 .5در انتشـار کتابهایـی ماننـد فرهنـگ و فنـاوری ،ناشـر
بایـد اطلسـی از موضوعـات فراهـم آورد ،کـه با کنار هـم چیدن
آنهـا ،تمـام جنبههـای موضـوع در چینـش بـا هـم قـرار گیرنـد
و جامعیـت و مانعیـت کتـاب را تأمیـن کننـد .بـا انجـام ایـن
کار وقتـی تصمیـم بـه تتبـع و انتشـار مجموعـه مقاالتـی ماننـد
ایـن کتـاب میگیریـم ،از دوبـارهکاری و پراکندگـی جلوگیـری
میشـود و بهتدریـج پـازل مفاهیـم مرتبط بـا آن موضـوع تکمیل
میگـردد .چـاپ ایـن نقشـه یـا اطلـس موضوعـی در هـر یک از
آثـار منتشـره هـم بـه مخاطـب کمـک میکنـد تـا بدانـد کجای
موضـوع قـرار دارد و چگونـه باید یـک مطلب را دنبـال کند و هم
باعـث میشـود ناشـر بتواند بهمـرور حق یـک مطلـب را ادا کند
و بـا نقشـه راه و بـدون تشـویش بـه پژوهـش و تدویـن و انتشـار
آثـار دسـت بزند.

عصر مجازی :تأملی بر کارکردها و رویکردهای جامعۀ مجازی
زهرا علی نوری ▪

دکترای زبان و ادبیات فارسی ▪
▪ alinoorizahra@yahoo.com

مقدمه
کتـاب عصر مجـازی (تأملی بـر کارکردها و رویکردهـای جامعۀ
مجازی) ،1نوشـتۀ سیدرضا هاشـمی زاده (جامعهشناس ارتباطات
و مـدرس دانشـگاه آزاد اسلامی بندرعباس و دانشـگاه هرمزگان)
و بنیامیـن انصـاری نسـب (مـدرس دانشـگاه آزاد اسلامی
واحـد بندرعبـاس در رشـتههای ارتباطـات و علـوم اجتماعـی و
جامعهشناسـی فرهنگـی) ،بـه بررسـی کارکردهـا و رویکردهـای
جدیـد عصر ارتباطـات میپردازد .این کتاب شـامل شـش بخش
«جامعـه مجـازی و مبانی نظـری»« ،جامعه مجـازی و هویت»،

«جامعـه مجـازی و هنـر» « ،جامعـه مجـازی و گردشـگری»،
«جامعـه مجـازی و کاربـران» و « جامعـه مجـازی و خانـواده»
اسـت .هـر یـک از ایـن بخشها شـامل چنـد فصل هسـتند که
در مجمـوع چهـارده فصـل را تشـکیل میدهند .کتـاب با هدف
بررسـی ویژگیهـا و کارکردهـای فضـای مجازی ،ابعـاد مختلف
فـردی و اجتماعـی انسـان امـروز را در ارتبـاط با دنیـای مجازی
میـکاود و تغییـرات حاصـل از ایـن ارتبـاط را آشـکار میسـازد.
محـور اصلی کتاب بررسـی تغییر و تحوالت فـردی و اجتماعی
انسـان امـروز بـر اثـر پیشـرفتهای روزافـزون دنیـای مجـازی و

یزاده ،سید رضا؛ انصارینسب ،بنیامین ( .)1396عصر مجازی :تأملی بر کارکردها و رویکردهای جامعۀ مجازی .تهران :تیسا 276 ،ص.
 .1هاشم 

فناوریهـای مربـوط به آن اسـت؛ تغییر و تحوالتی که بـه مفاهیم و
مصادیق گذشـته معنایی دیگر بخشـیده اسـت .در ادامه ،به ایده و
محـور اصلـی کتـاب در قالـب هریـک از فصـول میپردازیم:
فصول موضوعی کتاب
چنانکـه گفتـه شـد ،کتـاب 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
ف فضـای مجـازی و ویژگیهـا و کاربردهـای آن پرداختـه
تعریـ 
میشـود .طبـق تعریـف ارائه شـده در ایـن فصل ،فضـای مجازی
نامـی اسـت کـه تعـداد زیـادی از کاربردهـای امـروز ّفناوریهای
جدیـد ارتباطـی را در برمیگیرد .فضای مجازی یـا اینترنت عالوه
بـر ایجـاد ارتبـاط شـبکهای در جهان ،امـکان سـرویسدهیهای
مختلـف چون ارسـال و دریافت نامۀ الکترونیکـی ،مبادلۀ تصاویر
و فایلهـای مختلـف ،ایجـاد اتاقهـای گفتوگـوی چندنفـره،
امـکان انتشـار روزنامههـای الکترونیکـی ،تارنماهـای خبـری،
کتابهـای الکترونیکـی و مبـادالت الکترونیک را فراهـم میآورد
و میتوانـد دههـا امـکان متنـوع دیگـر در حوزههـای اقتصـادی،
سیاسـی ،و فرهنگـی ایجـاد کنـد و بـر ایـن اسـاس توانسـته بـه
شـبکهای مهـم و مؤثـر در ارتباطـات جهانـی تبدیـل شـود .در
ادامـۀ این فصـل ،شـبکههای اجتماعـی و ویژگیهای آن بررسـی
و تحلیـل میشـود .شـبکههای اجتماعـی متشـکل از افـراد یـا
سـازمانهایی هسـتند که با یـک یا چند نـوع عالقۀ خـاص ،بر پایۀ
وابسـتگیهایی مثل دوسـتی ،خویشـاوندی ،منافع مشترک ،تبادل
مالـی ،عالقـۀ خاص به یـک موضـوع ،باورهای مشـترک ،دانش و
هنـر بـه هـم گـره خوردهاند.
یکـی از ویژگیهـای مهمـی کـه بـرای شـبکههای اجتماعـی
مجـازی ذکـر میشـود ،قـدرت بسـیجکنندگی آن اسـت؛ بـه این
معنـا کـه ایـن شـبکهها میتواننـد افـراد را در یـک زمـان یـا مکان
در محیـط واقعـی گرد هـم آورند و یا ایـن امکان را برایشـان فراهم
کننـد کـه در محیط مجازی کمپین بسـازند .شـبکههای اجتماعی
قابلیـت خبررسـانی و اطالعرسـانی گسـتردهای دارنـد ،ماننـد
رسـانههای شـهروندی و شـهروندخبرنگاران و در مواقـع متعـدد
توانسـتهاند گـوی سـبقت را از رسـانههای صنعتـی برباینـد.
فصـل دوم بـا عنـوان نظریـۀ کارکردگرایـی سـاختی ،بـه تبیین
نظریـۀ کارکردگرایـی و اصـول و انـواع آن اختصـاص دارد .ایـن
نظریه از نظریات مهم جامعهشناسـی اسـت و یکی از اصول مهم
آن توجـه بـه نظـم و ثبات در جامعه اسـت که بیشـتر نظریهپردازان
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آن را در نظر داشـتهاند .گیدنز در تعریف کارکردگرایی مینویسـد:
«دیدگاهـی نظـری بـر پایۀ این اندیشـه کـه رویدادهـای اجتماعی
را میتـوان بـه بهتریـن وجـه برحسـب کارکردهایـی کـه انجـام
میدهنـد ،یعنـی کمکـی کـه بـه دوام و بقـای جامعـه میکننـد
تبییـن کرد .».کارکردگرایی شـامل مفاهیم اساسـی چـون :کارکرد،
تعـادل ،نظـم ،سـاخت ،ضـرورت کارکـردی ،تکامـل اجتماعی،
سـطوح سـاختی ،محیـط ،ارزشهـا ،نظـارت ،کنترل ،انسـجام،
انطباقپذیـری ،روابـط سـایبرنتیکی نظامهـا ،خاصگرایـی و...
است.
در ادامـۀ فصـل و در چهارچوب مباحث مربـوط به فناوریهای
نوین به نظریۀ رسـانههای نوین ،نظریۀ وابسـتگی ،نظریۀ نوسـازی
و نظریـۀ جامعۀ شـبکهای پرداخته میشـود .در بخش رسـانههای
نویـن ،بـه انواع رسـانههای نویـن و ویژگیهای آنها توجه میشـود.
رسـانههای ارتبـاط میـان فـردی ،رسـانههای بازیهـای تعاملـی،
رسـانههای جسـتجوگر اطالعات و رسـانههای مشـارکتی از انواع
ایـن رسـانهها بـه شـمار میآینـد؛ هرچنـد کـه تنـوع طبقهبنـدی و
گروهبنـدی در «رسـانههای نویـن» و طبیعـت مـدام در تغییـر
آنهـا ،محدودیـت واضحـی را بـر شـکلگیری یک نظریـه دربارۀ
«پیامدهـای» آنهـا اعمـال میکند.
نظریـۀ وابسـتگی مخاطبـان ،روابـط بیـن رسـانهها ،جامعـه
و مخاطبـان را مـورد توجـه قـرار میدهـد و بـا اشـاره بـه نیازهـای
مخاطـب از جملـه داشـتن اطالعـات از رویدادهـای پیرامـون از
ِ
یـک سـو و نیز ندانسـتن و گریز از واقعیتها از سـوی دیگـر ،او را
عنصـری منفعـل و وابسـته به رسـانهها فـرض میکند .ایـن نظریه
حاکـی از آن اسـت کـه افـراد وابسـتگیهای متفاوتی به رسـانهها
دارند و این وابسـتگیها از شـخصی به شـخص دیگر ،از گروهی
بـه گـروه دیگـر و از فرهنگـی بـه فرهنـگ دیگـر متفـاوت اسـت.
میتـوان گفـت در شـرایط تغییـر و تضـاد اجتماعـی ،وابسـتگی
مـردم بـه منابـع اطالعـات رسـانهای افزایـش مییابد .هـر چقدر
وابسـتگی بـه رسـانهها در ارتبـاط بـا یـک پیام ویژه بیشـتر باشـد،
ایـن احتمـال کـه پیـام بتوانـد شـناختها ،احساسـات و رفتـار
مخاطبـان را تغییـر دهد ،بیشـتر اسـت.
در ادامـۀ فصـل بـه نظریـۀ نوسـازی پرداختـه میشـود.
نوسـازی معـادل فرایندی بـرای دگرگونـی جامعه بهکار مـیرود و
ً
جامعهشناسـان در تعریـف آن معمـوال بـه ابعـادی چـون تفکیک
و تمایـز اجتماعـی نقشهـا و دگرگونـی در کنشها و غالبشـدن
کنشهـای عقالنـی 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

معنـا کـه کشـورهای جهـان سـوم ،همیـن کـه در تماس بـا غرب
قـرار گیرنـد ،دیگـر نمیتواننـد از حرکـت بـه سـمت نوسـازی
اجتنـاب کنند.
نظریـۀ جامعـۀ شـبکهای نیـز ،به ایـن موضـوع میپـردازد که
از میـان ایـن مدرنیتـۀ تشـدیدیافته و رونـد جهانیشـدن کـه چنـد
دهه اسـت در حـال رخنمایاندن اسـت ،جامعۀ شـبکهای در حال
ظهـور اسـت .در جامعـۀ شـبکهای پیـش رو ،افـراد و جوامـع در
درون قالبهـای تـازه ،هویتهـای تـازهای میگیرنـد و در ایـن
میـان ،تعریفهـای تازهای از انسـان عرضه میشـود و درعینحال
خـود این شـبکه تحـت تأثیر قـوای ّ
محرکـۀ داخلی ،دسـتخوش
تغییـرات دائمـی و در نتیجـه ،ایجـاد الگوهـای جدیـد زیسـت و
حیـات در نقـاط مختلـف میشـود .در ایـن جامعۀ نو کـه در حال
رخنمـودن اسـت ،شـاهد دگرگونی سـاختاری در تولیـد ،قدرت و
نیـز روابـط اجتماعـی هسـتیم .ایـن دگرگونیها بـه تغییـر بنیادین
مشـابهی در شـکلهای اجتماعی مـکان و زمـان ،و ظهور فرهنگ
جدیـد منجر میشـود.
فصل سـوم با عنـوان فرهنگ در جامعۀ شـبکهای ،به تحوالت
فرهنگـی در جامعـۀ نوظهور میپردازد و در راسـتای این بررسـی،
نظریـۀ عقالنیـت ماکـس وبـر و نظریـۀ هویـت گیدنـز مطـرح
میگـردد .ایـن بررسـی نشـان میدهـد کـه در جامعـۀ نوظهـور،
قلمـرو فرهنگـی دسـتخوش تحـوالت شـگرفی میشـود و در
ایـن قلمـرو ،الگوهـای مشـابه شبکهایشـدن ،انعطافپذیـری و
ارتباطـات نمادیـن زودگذر ،بر محور یک نظام منسـجم رسـانهای
الکترونیکـی و بهطـور مشـخص اینترنـت ،بـه وجـود میآیـد.
ً
در جوامـع سـنتی فـرد معمـوال بـه شـکلی منفعالنـه هویـت
مییابـد ،ایـن انفعـال تـا انـدازۀ زیـادی از محـدود و اندکبـودن
منابع هویتسـاز ناشـی میشـود .امـا فراینـد تجـدد (مدرنیته) با
فضامندکـردن زندگـی اجتماعـی زمینـۀ رهایـی فـرد از دایـرۀ تنگ
نهادهـا و عوامـل سـنتی هویتسـازی را فراهـم مـیآورد.
فصل چهـارم کتاب با عنوان پارادایم دو جهانیشـدنها ،نگاهی
را مطـرح میکنـد کـه در درجـۀ اول بـه تبییـن و تمایـز دو جهـان
مـوازی و درعینحـال مرتبـط میپـردازد و آنگاه جهانیشـدنهای
متکثـری را در درون ایـن دو جهـان مـورد توجـه قـرار میدهـد.
همانگونـه کـه نویسـندگان کتـاب اشـاره میکنند ،مهمتریـن تغییر
جهـان معاصر ،رقابتیشـدن جهان واقعی و جهان مجازی اسـت.
جهـان اول بـا ویژگیهایـی چون جغرافیاداشـتن ،از نظام سیاسـی
مبتنـی بـر دولتملـت برخورداربـودن ،طبیعیصنعتیبـودن،
محسـوسبودن و معطـوف بـه احسـاس قدیمیتربـودن از جهـان
دوم متمایـز میشـود؛ جهـان دوم نیـز بـا ویژگیهایـی مثـل

مکانـی ،فرازمانبـودن ،صنعتیبـودن محـض ،محدودنبـودن
بـه قوانیـن مدنـی متکـی بـر دولتملتهـا ،برخورداربـودن از
معرفتشناسـی تغییرشـکلیافته و پسـامدرن ،دردسـترسبودن
همزمـان ،روی فضـا بـودن و برخـورداری از فضاهـای فرهنگـی،
اعتقادی ،اقتصادی و سیاسـی جدید .این دو جهان در بسـیاری از
مـوارد تبدیـل به دوقلوهای بههمچسـبیده خواهند شـد کـه تعامل
فـردی و اجتماعی در قلمروهای بسـیار ،بسـتگی بـه «تعاملهای
دوجهانـی» دارد و مـا بـا «دوجهانیشـدنهای بههمچسـبیده»
روبـهرو 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 کـه مفهـوم زمـان و مـکان را عـوض کرده اسـت و
یـک «ارتبـاط همزمـان» را فراهـم آورده اسـت .ایـن رونـد ،ثبات
و تمایزهـای هویتـی را درون تکثرهـا و تغییرهـا گـم خواهـد کرد.
مفهـوم دوری و نزدیکـی 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 الیههـای گسـتردهتری متأثر خواهد
کـرد .بـه عبارتـی میتـوان گفـت جغرافیـای فرهنگـی و هویتـی
آینـده بر محـور جغرافیای سیاسـی و زمینـی جهان واقعی ترسـیم
نخواهد شـد.
ایـن فضـای جدیـد روندهایـی را بـه وجـود آورده اسـت کـه
ماشـین جزئـی از زندگی روزمرۀ انسـان شـده اسـت ،بـه نوعی که
فـرد در بسـیاری از تعاملات خود در زندگی روزمره ،بین انسـان و
ماشـین تفاوتی قائل نمیشـود .تکثر گسـتردۀ دوجهانیشـدنها و
فرایندهـای بومی جهانی در درجۀ اول «کلیـت» فرهنگی را تبدیل
ً
بـه یـک تجزیـۀ فرهنگـی کـرده اسـت .مـا در جهـان آینـده لزوما
بـا «یـک هویـت فـردی و اجتماعـی» روبـهرو نیسـتم ،بلکـه فرد
واحـد ،مـکان اسـتقرار دو یـا چند هویت شـده اسـت.
بخـش دوم ،بـا عنـوان جامعۀ مجـازی و هویـت ،فصل پنجم
و ششـم کتـاب را دربرمیگیرد:
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
مهمتریـن ّفنـاوری فردی اسـت که ضمـن ایجاد «خلوت مسـتقل
فـردی» رابطـۀ اجتماعـی فـرد را در یـک بسـتر شـبکهای معنـادار
کـرده اسـت و میتـوان از آن تعبیـر بـه ّ
«فنـاوری همهرسـانهای
فـردی» کـرد .تلفن همـراه موجب شـده کـه ارتباطـات میانفردی
مکانگریـز شـود ،ارتباطـی کـه تـا قبـل از تلفن همـراه وابسـته به
مـکان مشـخصی بـود بـا ایـن ّفنـاوری از مـرز مـکان و جغرافیـا
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خـارج شـده اسـت و ارتباطـات مکانبهمـکان بـه ارتباطـات
فردبهفـرد تغییـر ماهیت دادهانـد .در اصل نظـام ارتباطی فردمحور
جایگزیـن نظـام ارتباطـی مکانمحـور شـده اسـتّ .فناوریهـای
اطالعـات و ارتباطـی بهطـور کلـی و تلفـن همراه بهطـور خاص،
بـه ّفنـاوری جوانـان تبدیـل شـده اسـت .جوانـان مصرفکنندگان
عمـدۀ ّفنـاوری تلفـن همـراه هسـتند و اغلـب بهعنوان پیشـگامان
اقتبـاس و تکامـل آن محسـوب میشـوند.
مفهـوم «ایدئولـوژی مصـرف» از منظـر بودریـار بـه ایـن
معناسـت که هویـت جوانان تحت تأثیـر کاربرد رسـانهها ،بهویژه
رسـانههای ارتباطـی هماننـد تلفن همـراه قـرار دارد .ایـن مفهوم،
هویـت جوانـان را بهمثابـه امـری ایدئولوژیـک کـه لحظهبهلحظه
تغییـر مییابـد ،نشـان میدهـد .تلفـن همـراه ،باعـث تسـهیل
بازتولیـد هویـت دلخـواه در بیـن گروههـای اجتماعـی و بهویـژه
گروه همسـاالن شـده اسـت .همچنین ارتباطـات موبایلی به یک
وسـیلۀ مهـم برای تعریف حوزۀ شـخصی افراد تبدیل شـده اسـت
و امـکان خوداظهـاری هویتـی دلخـواه را فراهم مـیآورد.
فصـل ششـم بازتولید هویت زنـان در شـبکههای اجتماعی را
مورد بررسـی قرار میدهد .اساسـیترین و کلیدیترین مفهوم مطرح
شـده در ایـن کتـاب ،مفهوم هویـت و ارتباط آن با فضـای مجازی
اسـت .نویسـندگان کتاب معتقدنـد که هویتهای جدیـدی که با
ً
تعامـل اینترنتـی شـکل میگیرند اصطالحـا هویتهـای مجازی
نامیـده میشـوند؛ بنابرایـن یکـی از مهمتریـن مباحـث ،بررسـی
نقـش و تأثیـر شـبکۀ اجتماعی بـر بازتولید هویت زنان اسـت.
تغییـرات نظـام ارتباطـی و ظهـور رسـانههای نویـن ،مرکـز
تعاملات تـازه و زمینـۀ دگرگونی ارزشهـا و بازتعریـف هویت را
بهویـژه در جامعـۀ بسـتۀ سـنتی بـرای زنـان ایجـاد کـرده و از تأثیر
کانالهـای سـنتی هویتیابی کاسـته اسـت .میتوان ادعـا کرد که
میـان اسـتفاده از امکانات جامعۀ اطالعاتـی و هویت زنان ،ارتباط
وجـود دارد؛ بدیـن معنـی کـه بـا ظهـور و گسـترش ّفناوریهـای
اطالعاتـی و ارتباطاتـی ،بهویـژه شـبکههای اجتماعـی ،هویـت و
ً
معنا و مبنای آن دچار تغییر شـده اسـت و از پدیدهای نسـبتا پایدار
و منسـجم به پدیدهای متغیر و سـیال و چندپاره تبدیل شـده است.
اینترنـت و فضـای وب یکـی از مؤلفههـای اصلـی شـکلگیری و
بازنمایـی هویـت زنـان در جوامـع نویـن اسـت و اینکـه شـاید به
نوعـی ایـن رسـانۀ ارتباطـی جدید ،فرصـت حضوری دیگـر برای
زنـان فراهـم آورده کـه از طریـق آن بتواننـد اسـتعدادها ،مهارتها
و دیدگاههـای خـود را بـه جامعـۀ انسـانی عرضـه کننـد و تصـور
جدیـدی از هویـت جنسـیتی خـود نشـان دهنـد کـه ایـن امـر از
منظر جامعهشـناختی بسـیار اهمیـت دارد.
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رشـد ّفناوریهـای نویـن ارتباطی از یک سـو موجب تسـهیل
ارتباطـات ،ازمیانبرداشـتن موانـع جغرافیایـی و دسترسـی بـه
اطالعـات شـده و از دیگـر سـو آسـیبهایی را در روابـط انسـانی
موجب شـده اسـت .به نظر میرسـد گسـترش ارتباطـات مجازی
در مجمـوع ،باعـث کاهـش ارتباطـات انسـانی و انزواگرایـی در
جوامـع نویـن گـردد کـه زنـان نیـز بهعنـوان یـک گـروه از کاربران
ایـن ّفناوریهـا از آن مسـتثنا نیسـتند.
بخـش سـوم ،جامعـۀ مجـازی و هنـر نـام دارد کـه دو فصـل
هفتـم و هشـتم را شـامل میشـود:
فصـل هفتـم به بررسـی شـکلگیری هنـر در فضـای مجازی
میپـردازد .در ایـن بررسـی بـه ویژگیهـای هنـر مجـازی پرداختـه
میشـود .مهمتریـن ویژگیهایـی که هنر مجـازی از آنهـا برخوردار
اسـت ،عبارتنـد از :زبانی جهانـی و قابل فهم برای همۀ انسـانها،
بازخـورد و پسـآیند سـریعتر و آنیتـر ،تکثـر و تنـوع ،تعامـل و
برهمکنشـی ،چندرسـانگی .سـیالیت و خالقیـت نیز ،بـا تاروپود
چندرسـانگی هنـر مجـازی درهـم تنیـده و خلـق هرگونـه ایدهای
را بـر پایـۀ ذات هنـری (لـذت و زیبایـی) قابـل دسـترس کـرده
اسـت .گسـتردگی دسترسـی و کاربـری از فضـای مجـازی ،آثـار
و آفریدههـای هنـر مجـازی را از چهارچوبههـای زمـان و مـکان
رهانیـده و اینگونـه قیـد و بندهـا را از پای آنها گسسـته اسـت؛ از
ایـن رو ،هنـر مجـازی بـا زبانـی بینالمللـی و همهگیـر آوازه یافته
کـه میتوانـد مخاطبانـی را از هرجـای دنیـا جـذب کنـد.
سـهولت تولیـد ،ارائـه ،توزیـع و مصـرف دسـتاوردهای هنـر
مجـازی هـر روز روندی صعودی میگیـرد و مجموعـهای از ابزار
فناورانـه شـامل دسـتگاهها و سیسـتمها ،برنامههـا و نرمافزارهـا از
امکانـات موجـود در آن را شـامل میشـود که مسـیر آفرینشهای
هنـری را هموارتـر کـرده و همچنین دسترسـی به آن را نیز میسـرتر
میسـازد.
هنـر مجـازی علیرغـم همـۀ ویژگیهـا و مختصـات
همگنشـده با سـاحت دوران کنونی و عصر پسـا وبی ،در معرض
آفتهـا و آسـیبهای تأملبرانگیـزی هـم هسـت ماننـد ترویـج
سـطحینگری و عوامگرایـی ،هنجارگریـزی و ساختارشـکنی
مخـرب ،تجاریشـدن و انبوهزدگـی.
فصـل هشـتم بـا عنـوان عقالنیـت مـدرن و فضای مجـازی،
بـه سـینما بهعنـوان رسـانۀ ارتبـاط جمعـی و همچنیـن نهـادی
اجتماعـی میپردازد و بـا نگاهی به فیلـم « او» (محصول ،2013
بـه نویسـندگی و کارگردانی اسـپایک جونز) نقش فضـای مجازی
را در زندگـی مـدرن بررسـی و چالـش بیـن عقالنیـت و فضـای
مجـازی را در زندگـی امـروزی تببیـن میکنـد.

در ایـن فصـل ،رابطـه و تعامـل میان افـراد و جامعۀ مـدرن ،با
اسـتفاده از نظریـۀ عقالنیـت و کنشهـای اجتماعـی ماکـس وبـر
و بـا اسـتفاده از رویکـرد بازتـاب در جامعهشناسـی هنر ،بررسـی
میشـود .یکـی از مهمتریـن ایدههـای وبر دربارۀ کنـش اجتماعی
ایـن اسـت کـه رفتـار بشـر در مسـیر تاریـخ بهطـور فزاینـدهای به
عقالنیـت صـوری گراییـده اسـت .ایـن نـوع عقالنیت بـه معنای
انطبـاق دقیق ،طراحیشـده و سـنجیدۀ اهـداف و ابـزار بر یکدیگر
اسـت .در کنـش مبتنـیبـر عقالنیـت صـوری ،افـراد ابـزاری را
ً
شناسـایی و از آنهـا اسـتفاده میکننـد که بـاور دارند آنـان را یقینا
به هـدف دلخـواه میرسـاند.
در واقـع آنچه در ابتدا وسـیلهای برای رسـیدن به هدف اسـت
خـود بـه یـک هـدف غایـی تبدیـل میشـود .ایـن معکوسشـدن
مشـخصۀ تمامـی جوامـع مـدرن اسـت .مؤسسـهها و نهادهـا
آنچنـان عقالنـی شـدهاند کـه سـاختارهایی کـه در ابتدا به دسـت
انسـان سـاخته شـده بـود ،اکنـون ماننـد قفـس آهنیـن او را احاطه
کردهانـد؛ بنابرایـن آدمی در جهـان مدرنی که محصـول عقالنیت
ً
اوسـت بایـد بـا سـاختههایی کنـار بیایـد کـه عملا از کنتـرل وی
خـارج هسـتند؛ درنهایت ،انسـان محصور در مدرنیتهای میشـود
کـه بـرای رفاه خـود تولیـد کرده اسـت.
بخـش چهـارم ،جامعـۀ مجـازی و گردشـگری ،فصـل نهم و
دهـم کتـاب را در بـر دارد:
فصـل نهـم بـه بررسـی جایـگاه رسـانههای نویـن در معرفی
هنرهـا و آیینهـای دریایـی هرمـزگان و جـذب گردشـگر،
میپـردازد .از آنجایـی کـه صنعـت گردشـگری نمـودی از هویت
فرهنگـی و منبع مهم کسـب درآمد برای کشـورها اسـت ،توسـعۀ
آن در دنیـای مجـازی امـروز اهمیـت ویژهـای مییابـد .دنیـای
ارتباطـی پـس از همهگیرشـدن «وب» بهعنـوان بسـتر ایجادگـر
ً
عرصههـای نـورس ارتباطات کاملا دگرگون شـده و جماعتهای
آنالینی پدیدار شـده اسـت کـه بیش از همـه کارکردهای اجتماعی
و همگـرا دارنـد .ایـن عرصـۀ جدیـد ،سـاحت نوگشـودهای بـرای
بسـط ارزشها و اشـاعۀ فرهنگ و آداب محلی نیز تلقی میشـود.
کاربرشـهروندان بـدون واسـطه و دخالـت دسـتگاههای رسـمی،
امـکان آن را یافتهانـد کـه بـا ثبـت و ضبـط هـر رویـدادی در هـر
گوشـه از جهان و با نشـر آسـان و مسـتقیم محتوای تولیدشدهشان
در اندکزمانـی ،مخاطبـان و مصرفکننـدگان خـود را بیابنـد و از
رهگـذر همیـن ارتباط دوسـویه بـه بازتابدهـی عناصـر فرهنگی و
اجتماعـی و ...مـورد توجـه و عالقـۀ خویـش بپردازند.
یکـی از انگیزههایـی کـه گردشـگران را بـه جنـوب کشـور
میکشـاند ،وجـود جاذبههای هنـری و آیینی در هرمـزگان ،بهویژه

شـهرهای قدیمـی اسـت .حـوزۀ گردشـگری آیینـی نیـز متأثـر از
شـرایط رسـانهای نوین بوده اسـت .بسـیاری از عالقهمندان میراث
فرهنگـی و ّ
مروجـان گردشـگری اجتماعـی با ایجـاد صفحاتی در
شـبکههای اجتماعـی ،مخاطبان را بـا حوزۀ فرهنگـی منطقۀ خود
آشـنا کردهانـد .میتـوان گفت رسـانههای نویـن ،راه دسترسـی به
اطالعـات نـو و تـازه را بسـیار کمهزینـه و سـادهتر سـاختهاند.
فصل دهم به بررسـی نقش اسـتفاده از هنر مجازی در تبلیغات
و جـذب گردشـگران میپـردازد .منظـور از تبلیغـات اینترنتـی،
نمایـشدادن نامهـا و عالیـم تجـاری ،شـعارها و تصاویـر تبلیغاتی
در سـایتهای پـر بیننـدۀ اینترنـت اسـت ،بـه نحـوی که بـه تحقق
اهـداف عمومـی تبلیغـات کمک کنـد و کاربـران (مخاطبـان) را به
سـایت مـورد نظـر آگهیدهنـده هدایـت کنـد .اسـتفاده از اینترنت
در تبلیغـات ویژگیهایـی دارد کـه مهمتریـن آنهـا عبارتنـد از:
اطالعرسـانی دقیـق و کامل به مخاطبـان ،هزینۀ کم ،گسـتردهبودن
محـدودۀ جغرافیایـی ،نظـارت دقیـق و ارزیابـی ،قابلیـت تعامـل
بـا مخاطبـان ،ایجـاد پیونـد مسـتقیم بـه سـایت اصلـی و افزایـش
تعاملات تجـاری ،توانایـی هدفگیری ایسـتا و پویایی مشـتریان،
ارسـال ،نگهـداری و بهروزرسـانی آسـان و کاهـش فراینـد تهیـه و
اجـرای تبلیغـات ،و نیـز طراحـی پیام بـه شـکل دلخـواه و جذاب.
فعـاالن گردشـگری کشـور مـا نیـز بـا درک و شـناخت کامل
و جامـع از سـرمایههای فرهنگـی و هنـری کشـور ،رخدادهـا و
رویدادهـای مـورد عالقۀ گردشـگران هنـری و فرهنگـی و بازنمود
شـمایی از آن در سـپهر مجـازی تلاش کننـد تـا مخاطبـان
جهانـی خـود را در جایجـای جهـان جسـتوجو کننـد .تمرکـز
تبلیغـات بـر آثـار هنـری ،خالقـان آنهـا ،مکانهـای تولیـد و یـا
شناسـاندن رویدادهـای هنـری و وقایـع مرتبـط بـه آن ،میتوانـد
بـر برجستهسـازی هویـت هنـری و فرهنگی مـردم ایـران در منظر
گردشـگران مؤثـر افتـد و از همه مهمتر بـه رونـق و رواج بازارهای
تازهیابـی در ایـن حـوزه بینجامـد.
بخـش پنجم ،جامعـۀ مجـازی و کاربران ،دو فصـل یازدهم و
دوازدهم را شـامل میشـود:
فصـل یازدهـم بـه بررسـی نقـش فضـای مجـازی بـر رونـد
جامعهپذیـری کاربـران فضـای مجـازی در شـهر بندرعبـاس بـا
رویکـردی منطبـق بـا رهیافتهـای جامعهشـناختی و مطالعـات
نویـن در حـوزۀ رسـانههای جمعـی میپـردازد .جامعهپذیـری در
یـک تعریف ،فرایند مسـتمر یادگیری اسـت که به موجـب آن افراد
ضمن آشناشـدن با نظـام از طریق کسـب اطالعـات و تجربیات،
بـه وظایـف ،حقـوق و نقشهـای خویـش ،بهویـژه وظایـف در
جامعـه ،پـی میبرند .در ایـن فرایند ارزشها ،هنجارهـا ،اعتقادها
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و آداب و رسـوم از نسـلی بـه نسـل دیگـر انتقـال مییابـد و امکان
دارد در جریـان ایـن انتقـال تغییـرات یـا تعدیلهایـی نیـز صورت
پذیـرد .رونـد جامعهپذیری و تعمیـق آموزههای اجتماعـی در بین
افـراد در یـک جامعه بـا ورود رسـانههای جدید ،به ویـژه اینترنت،
دسـتخوش تغییـرات زیـادی شـده اسـت .گسـترش رسـانههای
جهانی موجب شـده است شـکلگیری نظام شـخصیتی و هویت
افـراد تحـت تأثیر درونشـدهای متعـدد و گاه متعارض قـرار گیرد.
در ادامـۀ ایـن فصل بـه عوامـل و کارگـزاران جامعهپذیـری در
جامعـه پرداختـه میشـود کـه مهمتریـن آنهـا خانـواده ،مدرسـه
و رسـانه (فضـای مجازی) اسـت .بررسـی ارتبـاط میان اسـتفادۀ
مـردم از ابزارهـای فضـای مجـازی و رونـد جامعهپذیـری آنهـا
هـدف اصلـی ایـن فصـل از کتـاب اسـت .یافتههـای آمـاری
بهدسـتآمده در ایـن پژوهـش نشـان میدهـد اسـتفاده از فضـای
مجـازی در جامعۀ ما باعث تضعیف هویـت اجتماعی و فرهنگی
کاربـر میشـود .آزمـون آمـاری استفادهشـده بـا توجه بـه اطمینان
بـاال نشـان میدهـد کـه اسـتفاده از فضـای مجـازی و ابزارهـای
آنهـا در بیـن کاربـران بندرعباسـی ،باعـث کاهـش نمـرۀ هویت
فرهنگـی و اجتماعـی آنها شـده اسـت .یافتهها نشـان میدهد که
نگـرش بـه هویت اجتماعـی و فرهنگی افـراد که شـامل نگرش به
حجـاب ،روابـط بیـن زن و مـرد ،افتخار بـه پیشـینۀ ایرانی ،کمک
بـه محرومان و مسـتمندان بهعنـوان یـک ارزش اجتماعی ،رعایت
موازیـن اخالقـی و شـرعی در ارتباطـات اجتماعی بهعنـوان یکی
از مهمتریـن هنجارهـای جامعـه ،در نتیجـۀ اسـتفاده از ابزارهـای
فضـای مجـازی کمرنگتـر و منفیتـر شـده اسـت.
بهطورکلـی بایـد گفـت کـه رسـانههای جدیـد رونـد
جامعهپذیـری افـراد را در جامعـه کنـد میکننـد و خـود بـا توجـه
بـه راهبردهایـی کـه دارنـد در کاربرانشـان ارزشهـا و هنجارهـای
گروهـی و اجتماعـی جدیـدی بهوجـود میآورنـد .پـس میتـوان
بـا تکیـه بـر آنچـه در ایـن پژوهـش بهدسـتآمده ،ابزارهـا و
مجـاری فضـای مجـازی را مانعـی مهـم در دورۀ کنونـی بـر سـر
راه جامعهپذیـری واقعـی کاربـران ،طبـق اصـول و ارزشهـای
اجتماعـی پذیرفتهشـده در آن جامعـه ،قلمـداد کـرد.
در فصـل دوازدهـم به بررسـی جایگاه و نقـش فضای مجازی
در تولیـد کارآفرینـی و توانمندسـازی توانیابـان پرداختـه شـده
اسـت .چنانکـه پیـش از ایـن نیـز اشـاره شـد ،فضـای مجـازی
دامنـۀ پر وسـعتی از سـایتها ،وبالگهـا ،شـبکههای اجتماعی،
صفحـات اینترنتـی و ...اسـت که به همـگان و از جملـه توانیابان
یـاری میرسـاند تـا در ایـن عرصـه حضـور پررنـگ و اثرگـذاری
داشـته باشـند .توانیابـان بـا ردههـای معلولیتهـای مختلـف در
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فضـای مجازی این قـدرت و امکان را خواهند یافـت تا مهارتها
و ارزشهـای فـردی خـود را برکنـار از نقـص جسـمی خویـش به
نمایـش بگذارنـد .فضـای مجـازی ایـن امـکان را برای آنـان پدید
آورده کـه بیهزینـه و دغدغـه بـا راهانـدازی صفحـات اجتماعی،
وبالگهـا و ...از پـس نمایاندن خـود به دیگران بـه راحتی برآیند.
همچنیـن آنـان میتوانـد بـا ایجـاد یـک وبلاگ ،خدمـات قابـل
فـروش خـود را در تمامـی عرصههـای فنـی ،هنـری ،اجتماعـی،
تولیـدی و ...معرفـی کننـد و بهطـور بیواسـطه بـا مشـتریان و
خریـداران اینگونـه خدمات وارد مذاکـرۀ رو در رو شـوند بیآنکه
متحمـل هزینههـای زمانـی و رفتوآمـدی دسـتوپاگیر شـوند.
در ایـن زمینـه ،نرمافزارهای گوناگونـی نیز ماننـد نرمافزارهای
صفحهخـوان (بهویـژه در اینترنـت) و نرمافزارهـای خوانـدن متون
بینایـی تهیه شـده اسـت که بهرهگیـری از نوشـتههای مجـازی را
بـرای نابینایـان امکانپذیـر میکند.
در ادامـۀ فصـل ،نویسـندگان کتاب ضمن اشـاره بـه وضعیت
کنونـی اسـتفادۀ توانیابـان از امکانـات حـوزۀ فضـای مجـازی،
پیشـنهادهایی را نیـز ارائه میدهند؛ از جمله :ارتقای سـواد مجازی
و دیجیتالـی توانخواهـان ،ایجـاد صفحـات ویـژه و مشـخص در
شـبکههای اجتماعی ،اسـتفاده از ظرفیت رسـانههای مـدرن برای
معرفـی تواناییهـا ،شناسـایی و معرفـی نرمافزارهـا و ابزارکهـای
مفیـد در ایـن زمینه.
بخـش ششـم بـا عنـوان جامعـۀ مجـازی و خانـواده نیـز
فصلهـای سـیزدهم و چهاردهـم را در بـردارد:
فصـل سـیزدهم بـه بررسـی سـاختار اعتیاد بـه پیا م رسـانهای
همـراه و تأثیـر آن بر روابـط درون خانـواده میپردازد .نویسـندگان
کتـاب معتقدنـد ضرورت بازشـکافی ابعـاد گوناگـون و پیامدهای
اعتیـاد ارتباطی ،موضوعی اسـت که در فضاهـای نوپدید ارتباطی
قابـل توجـه خواهـد بـود و ایـن بخـش از کتـاب نیـز همیـن مهم
را از منظـر نـگاه بـه عـوارض و آفتهـای اعتیـاد بـه پیامرسـانها
در روابـط درون خانـواده بررسـی کرده اسـت .در ابتـدای فصل به
مهمتریـن ویژگیهـای پیامرسـانها در فرهنـگ ارتبـاط شـفاهی
اشـاره میشـود کـه 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 میشـود کـه بـه طـور عمـده
طنزآمیـز ،موجـز ،محـاورهای و کنایهآمیز هسـتند .از ویژگیهایی
ارتباطی پیامرسـانها نیز ،سـرعت بـاال ،ناهمزمانـی ارتباط گوینده
و مخاطـب ،ارتبـاط کوتـاه ،قابلیـت فرسـتادن همزمان بـرای همۀ
افـراد ،ارزانبـودن ،نوشـتار تصویـری و قابلیـت ذخیرهسـازی آنها

بـرای مـدت طوالنـی ذکر میشـود کـه ایـن ویژگیهـا از آنها یک
ابـزار ارتباطی متمایز سـاخته اسـت.
سیسـتم پیامرسـانها ،برعکـس تلفن ثابـت ،شـرایط تطبیقی
خوبی با زندگی ماشـینی امروز دارد .بـدون آنکه در زندگی روزمرۀ
افـراد دسـتوپاگیر باشـد در هرحـال و همه جـا بویژه بـا توجه به
ارائـه اینترنـت از طریـق اپراتورهـای ارتباطی قابل اسـتفاده اسـت
و ازایـنرو مداخلـهای در رونـد عـادی روزمرگـی کاربـران ایجـاد
نمیکنـد .در ادامه فصل به دالیل فراگیرشـدن پیامرسـانها اشـاره
میشـود کـه عبارتنـد از :دلیـل اقتصـادی ،وجـود محدودیتهای
مطبوعاتـی و رسـانهای ،امنیـت نسـبی فضـای پیامرسـانها ،نیـاز
روحـی جامعـه بـه تفریـح و تفنـن ،کارکـرد پیامرسـانی ،کارکـرد
تبلیغاتـی ،کارکـرد فرهنگی ،ایجاد شـبکههای اجتماعـی مجازی
و ارتباط انسـانی.
بـه اعتقـاد نویسـندگان کتـاب ،اعتیاد بـه پیامرسـانها ،نتیجۀ
مشـترک پسزمینـۀ اجتماعـی و تجربههای رسـانهای پیشـین افراد
اسـت کـه بـه شـکلهای متفاوتی ظاهر میشـود کـه عبارتنـد از:
وابسـتگی به رسـانهای خاص ،عالیق و سلایق ویـژه ،عادتهای
مشـخص اسـتفاده از محتـوای تفریحـی بـرای کمـک بـه آرامـش
و پرکـردن اوقـات فراغـت ،انتظـارات مربوط بـه موارد سـودمندی
رسـانهها و ...رسـانهها بـا توجه بـه ارائـۀ کارکردهای متنـوع تعداد
بیشـتری از نیازهـای فـردی و اجتماعـی افـراد را پاسـخ میدهنـد.
هرچـه در جامعـهای رسـانهها ایـن کارکردهـا را بیشـتر ارائـه کنند
وابسـتگی بـه رسـانهها در آن جامعـه بیشـتر میشـود .همچنیـن
بـا تشـکیل خانـواده ،اعتیـاد بـه پیامرسـانها میتوانـد عـوارض
زیانبـار و ناگـواری بـه دنبال داشـته باشـد .اعتیاد به پیامرسـانهای
همـراه (قابـل نصـب بـر گوشـیهای هوشـمند) ،بهعنـوان عادت
و رفتـاری مخـرب تأثیـر سـوء بر اخلاق زناشـویی زوجهـا دارد.
درگیـری و دلمشـغولی زوجهـای جـوان (هـر دو یا یکـی از آنها)
بـه اعتیـاد مجـازی و ارتباطگیـری گسـترده بـا دیگـران موجـب
سـوءتفاهمهای بسـیاری در بیـن آنهـا میشـود .بنابرایـن ،اعتیاد
ً
بـه پیامرسـانها درعینحـال کـه موضوعـی کاملا شـخصی
و فـردی اسـت ،بـا توجـه بـه تأثیرگذاریهـای آزاردهنـدۀ آن در
روابـط خانوادگـی و افزایـش دامنـه و ارتفاع آسـیبهای اجتماعی
(طلاق ،ارتبـاط نامشـروع و ،)....موضوعی جمعـی و اجتماعی
نیـز بـه حسـاب میآید.
در نهایـت ،در فصـل چهاردهـم بـا عنـوان بررسـی اثـرات
شـبکههای اجتماعـی مجـازی در تغییـرات ارزشـی نهـاد خانواده
در شـهر بندرعبـاس ،بـه این موضـوع پرداخته میشـود کـه نقش
و کارکرد روابط خویشـاوندی ،از حیث ارزشـی و نگرشـی نسـبت

به گذشـته تغییر کرده اسـت .امروزه با آسانشـدن برقـراری ارتباط
از طریـق تلفـن و نمابـر و اینترنـت و ...دیگـر زحمـت دیدارهـا و
مالقاتهایـی کـه در گذشـته منشـأ تبلـور احساسـات و عواطف
بیـن افـراد میشـد ،کـم شـده اسـت و ایـن محدودیتـی اسـت که
رسـانههای جمعـی در جامعـه ایجـاد کردهانـد .رسـانهها بـه
مـرور بـه درون خانـواده هـم راه مییابنـد و بـر سـاخت آن تأثیـر
میگذارنـد؛ بـه ایـن معنـا کـه اسـتفادۀ بیـش از انـدازه از فضـای
مجـازی و شـبکههای مجـازی مشـکالتی را بـرای خانوادههـا
بـه وجـود آورده اسـت؛ از جملـه ایـن مشـکالت تأثیـر بـر روابط
زناشـویی بهصـورت منفـی و افزایـش ناسـازگاریها و باالرفتـن
آمـار طلاق ،افزایـش بیاعتمـادی و دروغگویـی بیـن اعضـای
خانـواده ،کاهـش ارتباطهـای کالمـی و چهرهبهچهـره ،کاهـش
ارتبـاط بیـن والدیـن و فرزنـدان و کوتاهـی در انجام وظایـف افراد
در نهـاد خانواده اسـت.
از نظـر صاحبنظـران مکتـب کارکردگرایـی ،خانـواده نهادی
اسـت کـه بقای آن وابسـته بـه وظایـف و کارکردهایی اسـت که بر
عهـده دارد .کارکردگرایـی ضمـن پذیـرش پایـداری برای شـالودۀ
نهـاد خانـواده ،بـه نسـبت دیگـر رویکردهـای جامعهشـناختی
بیشـترین امـکان دگرگونی را برای این نهاد برحسـب نحـوۀ اجرای
وظیفـه یا کارکردهای واگذارشـده قائل اسـت .در ادامـۀ فصل و در
پایـان کتـاب ،نتایج تحقیـق در زمینۀ «آثـار شـبکههای اجتماعی
در تغییـرات ارزشـی نهـاد خانـواده در شـهر بندرعبـاس» کـه بـا
اسـتفاده از روش علمـی «گروههـای کانونی» انجام شـده اسـت،
در قالـب چندیـن پرسـش و پاسـخ ارائه میشـود.
بهعنـوان یـک نتیجهگیـری کلی ،نویسـندگان کتـاب معتقدند
شـبکههای اجتماعـی در جامعـۀ ایرانی شـاید نگرشها را نسـبت
بـه کلیت نظـام خانواده بـا دگرگونی روبـهرو کرده باشـد؛ اما هنوز
خانوادههـای ایرانـی همچنـان بر مبنـای اصول و قواعـد اخالقی و
اصیـل ایرانی زندگـی میکنند.
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مقدمه
کتـاب جامعـهی اطالعاتی نوشـتهی رابـرت حسـن (Robert
 )Hassanاسـتاد دانشـگاه ملبورن اسـت که با ترجمـه دکتر داود
آقـا رفیعـی و ویراسـتاری غالمرضـا آذری ،در  284صفحـه در
سـال  1399توسـط نشـر ثانیـه به چاپ رسـیده اسـت.
رابرت حسـن اسـتاد تمام دانشـگاه ملبورن و مدیرگروه رشـته
فرهنـگ و ارتباطـات در ایـن دانشـگاه اسـترالیا اسـت .بیشـتر
نوشـتههای ایـن محقـق دانشـگاهی جانمایـهای فلسـفی دارد
1

2

 .1رابرت حسن ،)1399(.جامعهی اطالعاتی ،داود رفیعی ،تهران :انتشارات ثانیه،
 284ص.

2. Hassan, Robert(2008)The Information Society: Cyber
Dreams and Digital Nightmares(Digital Media and Society
Series) by Polity Press.

و در بـاره موضوعاتـی ماننـد اتصـال دیجیتـال و تجربـه زمـان،3
جامعـهی اطالعاتی ،نظریه جدید رسـانهها ،4سیاسـت و فلسـفه
رسـانه 5نقـش قلم خغورده اسـت .او همچنین نویسـنده مقاالت
متعـددی در مجالت تخصصی اسـت و خود نیز از سـال2009
م .تاکنـون سـردبیر مجلـه  Time & Societyاسـت .تاکنـون
کتابهـای بسـیاری از رابـرت حسـن منتشـر شـده اسـت کـه
3. Hassan, Robert (2019),Uncontained: Digital Disconnection and the Experience of Time,published by Grattan Street
Pres
4. Hassan, Robert, Thomas Julian (2006), The New Media
Theory Reader, Open University Press.
5. Hassan, Robert and Sutherland Thomas ,(2016),Philosophy
of Media: A Short History of Ideas and Innovations from
Socrates to Social Media, by Routledge.

کتـاب حاضـر و کتاب فلسـفهی رسـانه جـز مهمترین آثـار او به
شـمار مـیرود .وی در ایـن کتـاب بـا رویکردی جامعهشـناختی
و نگرشـی بـه نسـبت فلسـفی در پـی بررسـی جوانـب مختلـف
زیسـتجهان بشـر درگیـر فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در
جامعـهای موسـوم بـه جامعـهاطالعاتـی بـر آمده اسـت.
داود آقارفیعـی مترجـم کتـاب جامعـه اطالعاتـی ،متولـد
 1357ه.ش در شـهر تهران و دانشآموخته رشـته علوم ارتباطات
اسـت .وی حـدود  22سـال سـابقه همـکاری بـا مطبوعـات
مختلـف و صـدا و سـیما را در کارنامـه خـود دارد .تاکنـون از
ایشـان آثـاری در زمینـه علـوم ارتباطـات ،روزنامهنـگاری،
ارتباطـات غیرکالمـی و ارتباطـات و توسـعه منتشـر شـده اسـت
کـه در ایـن میـان میتـوان از روزنامهنـگاری اینترنتـی در ایران 1و
بازاندیشـی تمـدن 2نـام برد .ترجمه کتـاب 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
کتابخانـه ملی اسـت.
فصل های کتاب
کتـاب جامعـ ه اطالعاتـی کـه بـا هـدف داوری در بـارهی دنیای
فنـاوری ،اطالعـات و دیجیتـال بـه نـگارش در آمـده اسـت،
سـرعت را بـه عنـوان عامـل اصلـی دنیـای اطالعاتـی مطـرح
میکنـد .مطالـب کتـاب در هفـت فصـل سـامان یافتـه اسـت.
فصـل اول کتـاب بـا عنـوان «جامعـهی اطالعاتـی امـروز» ،بـه
گسـترهی مرزهـای اطالعاتـی و رابطـهی جامعـهی اطالعاتـی با
فنـاوری اطالعـات میپـردازد؛ در فصـل دوم بـا عنوان»آینـدهی
جامعهی اطالعاتی» ،ابتدا گذشـتهی اقتصاد سیاسـی را بررسـی
میکنـد و سـپس بـا نگاهـی بـه جامعـهی اطالعاتـی تأثیـر آن
بـر تولیـد را واررسـی میکنـد؛ در فصـل سـوم «تواناییهـای
اطالعاتـی» ،با بررسـی نظریـات افرادی چون شـیلر و کاسـتلز،
نظریهی جامعهی شـبکهای را بررسـی و نقـش مطالعات انتقادی
در بسـط مفهـوم جامعـهی اطالعاتـی را مهـم ارزیابـی میکنـد.
نویسـنده در فصـل چهارم»یـک سـیارهی کوچـک» ،بـه کوچک
شـدن جهـان و نظریـهی فشـردگی فضـا و سـرعت گرفتـن زمان
از دیـد دیویـد هـاروی و ارتبـاط آن بـا جامعـهی اطالعاتی توجه
میکنـد .در فصـل پنجـم بحـث « کاالشـدگی و فرهنـگ در
 . 1رفیعی ،داود ،)1395 (.روزنامه نگاری اینترنتی در ایران (طرح یک آسیب برای
وب سایتهای خبری-تحلیلی ایران) ،انتشارات سیمای شرق.
 .2تهرانیان،مجید؛ آقارفیعی ،داود؛ ارشدزاده ،مرجان ،)1392 ( .بازاندیشی تمدن:
ارتباطات و ترور در دهکده جهانی ،انتشارات سیمای شرق.

جامعـهی اطالعاتـی» و ایـن کـه چگونـه جامعـهی اطالعاتی بر
فرهنـگ تأثیـر گذاشـته و آن را تبدیـل بـه کاال کـرده اسـت را بـه
میـان میکشـد .در فصل بعـدی با عنوان «سـریعتر و سـریعتر»
نویسـنده سـرعت و شـتاب زدگی را حاصل جامعـهی اطالعاتی
میدانـد و بـا نگاهـی فلسـفی بـه موشـکافی آن میپـردازد .در
فصـل هفتم و آخریـن کتاب «کـدام حکم میرانـد؟» ،در بارهی
چگونگـی تأثیـر جامعـهی اطالعاتی بر سیاسـت و شـکل گیری
قـدرت در شـرایط کنونـی سـخن میگویـد.
شرحی بر مطالب کتاب
بـر اسـاس داللتهـای کتـاب رابـرت حسـن ،دانـش رایانـه بیـن
سـالهای 1950تا 1960م .و در واقع در شـروع جنگ سـرد ،بر
اسـاس ضرورتهـای سیاسـی ،نظامـی و صنعتی خـاص خود،
به وجود آمد و در روندی پیشـرو توانسـت به شـکل بیسـابقهای
در دل فرهنـگ و جامعه نفوذ کنـد .در این باره و برای درک مفهوم
جامعـهی اطالعاتی ابتـدا باید با مفهوم"تأثیرات شـبکهای" آشـنا
شـد که در پیوند مسـتقیم با اقتصاد نئولیبرالیسـم اسـت .نویسنده
در ادامـه بـه چرایـی و چگونگـی وجـود "شـبکه" میپـردازد و
تاریخ شـکلگیری آن را شـرح و بسـط میدهد و یکـی از تأثیرات
شـبکهای شـدن را سـرعت در زندگـی ،ارتباطـات ،اقتصـاد و...
میدانـد کـه از تبعـات آن توهـم و تداخـل میان امر واقعـی و امر
توهمی اسـت.
نویسـنده در پاسـخ به این سـوال خود که "چرا سـرعت امری
مهـم اسـت؟" با بـه میان کشـیدن مسـئله اقتصاد سـرمایه داری،
ذات سـرمایهداری را بـا عنصـر سـرعت پیوند میدهـد .در واقع
سـرعت از لـوازم سـرمایهداری اسـت و جـزء ماهیـت جامعـهی
اطالعاتـی میباشـد و نیـاز بـه آن از زمـان انقلاب صنعتـی و
الزامـات سیاسـی /ایدئولوژیکـی آن سرچشـمه میگیـرد .در این
بسـتر ،جهانـی سـازی نئولیبرالیسـم نیازمنـد مقولـه سـرعت بود
تـا مرزهـا از میـان برونـد .در حقیقـت سـرعت عامـل رقابـت
کمپانیهـا بـا یکدیگر اسـت و امکان نـوآوری و تحـول را در آنها
بـاال میبـرد .وقتـی اطالعـات بـه سـرعت در جریان باشـد ،در
خـط تولیـد کارخانـه ،تولیـد هوشـمندانه ،دسترسـی بـه موقع به
اطالعـات و حـل مشـکالت با سـرعت بـاال امکانپذیـر خواهد
شـد .از آنجـا کـه پیشـبرد راهکارهای اقتصـای /سیاسـی نیازمند
تغییـر بـود ،نخبـگان نئولیبرالیسـم آن را ارائـه کردنـد و بـه ایـن
ترتیـب ،اسـتفاده از رایانـه کـه پیـش از ایـن در صنایـع نظامـی
مـورد اسـتفاده قـرار میگرفـت .در بخشهـای تجـاری نیـز بـه
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کار گرفتـه شـد .در اواسـط دهـهی 70م .نظـام بین شـبکهای که
کاربـردی دولتـی داشـت کمکـم 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 کند.
اقتصـادی مرتبـط بـا
نویسـنده کتـاب در ادامـه بـه نظریـات
ِ
جامعـهی اطالعاتـی ،کـه از سـوی دانشـگاهیان مطـرح شـده
اسـت میپـردازد .الگـور در سـال 1993م .معـاون رئیـس
جمهـور آمریـکا بـود و کسـی بود که توسـعهی زیر سـاخت ملی
اطالعـات را فراهـم کـرد و دسترسـی به فنـاوری اطالعـات را به
وسـیلهی جریانهـای اینترنـت پیش برد.کسـی که تأثیر بسـزایی
در ایـن حـوزه گذاشـت ،نیـکالس نگروپونتـه اسـت کـه مدعی
سـودمند بـودن جامعـهی اطالعاتـی بـود و بـر لـزوم گسـترش
فنـاوری تأکیـد داشـت .ژاک الوال کسـی اسـت کـه منقد جدی
جامعـهی اطالعاتـی بـه شـمار میآیـد و بـه مـدد اسـتدالهای
فلسـفی و الهیاتـی ،ایـن پدیـده را چیـزی رو بـه جلـو نمیداند و
بلکـه بـرای جامعـه هزینهـزا میدانـد .متفکری بعدی کـه در این
کتـاب مـورد ارزیابـی قرار میگیـرد ،مانوئل کاسـتلز اسـت .وی
جامعـهی اطالعاتـی را ناشـی از جامعـه سـرمایهداری میدانـد
کـه از سـویی عامل فروریختن مرزهای شـهرها و کشـورها شـده
اسـت .دیـدگاه آخـری کـه بررسـی شـده اسـت نظریـهی شـیلر
اسـت کـه او نیـز جامعـهی اطالعاتی را دشـمن دموکراسـی و در
تضـاد بـا منافـع عمومـی میداند.
از نظـر نویسـنده کتاب جامعـه اطالعاتی ،اگـر یک حقیقت
بیچـون و چـرا وجود داشـته باشـد کـه بخواهد موجـب نگرانی
شـود ،آن کوچـک شـدن جهـان اسـت .بیشـک کوچک شـدن
جهـان سـبب سـریعتر شـدن جوامـع میشـود .بـه نظـر دیویـد
هـاروی فشـرده سـازی فضـا و زمـان کـه اکنـون در حـال وقـوع
اسـت ،دو نتیجـهی اصلـی خواهـد داشـت :یکی بـر روی افکار
مـا و دیگـری بر روی واقعیت دنیای سـرمایهداری .این فشـردگی
حاصـل فناوریهـای اطالعاتـی سـر بـرآورده از نئولیبرالیسـم
اسـت کـه سـبب تغییـر همـه جانبـهی دیـدگاه ما نسـبت بـه دنیا
شـده است.
بـه اعتقـاد نویسـنده کتـاب جامعـه اطالعاتـی ،ظرفیتهای
فنـاوری شمشـیری دو لبه اسـت که از هـر دو بعد مثبـت و منفی
بـر فرهنـگ ،اقتصـاد و جامعه تأثیـر میگذارد کـه حاصل زندگی
در دنیـای تجـاری و کاالیـی شـده اسـت .سـرعت میتوانـد هم
خـوب و هم بد باشـد .سـرعت خـوب سـبب پیشـرفتهایی در
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حـوزهی سلامتی و اکتشـاف بیماریهـا و امـراض شـده اسـت
و یکـی از پروژههـای موفـق ایـن حـوزه ،پـروژهی ژنـوم انسـانی
اسـت که خـارج از بافـت جامعـهی اطالعاتی امکانپذیـر نبود.
سـرعت بـد ،یعنـی فشـار زیـاد کـه سـبب بیماریهایـی چـون
بیخوابـی ،میگـرن ،فشـار خـون ،آسـم و مشـکالت گوارشـی
میگـردد ،بـه دلیـل احسـاس ناشـی از نداشـتن فرصـت بـرای
انجـام کار خـوب ،سـبب آشـفتگی در مـا میگـردد و در نهایت
بـه روابـط مـا بـا خانـواده ،دوسـتان و آشـنایان آسـیب میزند.
از نظـر نویسـنده بیـش از یک نسـل اسـت کـه ذات قدرت،
کـه پیـش از ایـن در دسـت دولتهـا بـود ،در حـال تغییر اسـت
و بخـش خصوصـی عنصـر اصلـی رشـد قـدرت اسـت .وی
گـوگل را مثالـی از ایـن جابجایـی قـدرت میدانـد .از آنجـا کـه
روزانـه صدهـا میلیـون نفـر از گـوگل اسـتفاده میکننـد ،ایـن
پیشـرانه جسـتجو ،نـوع جسـتوجوی افـراد را در جامعـهی
اطالعاتـی میدانـد و بـه ایـن دلیـل قدرتـی دارد که دولـت از آن
بیبهـره اسـت .شـرکتهای خصوصـی از احزاب و کشـورهایی
کـه بـا آنهـا تجـارت دارنـد پشـتیبانی میکننـد .در نتیجـه
ساسـیتمداران و فرآیندهـای سیاسـی رو بـه رایانههـا میآورند.
هیلاری کلینتـون از یوتیوب(شـرکت خصوصـی فنـاوری) برای
گفتگـوی مسـتقیم در سـال  2007م .اسـتفاده کرد .بـا آغاز قرن
جدیـد بـه دلیـل پیچیدگیهـای فناوریهـا و گسـترش دامنـه
جامعـهی اطالعاتـی ،فعالیتهـای سیاسـی نیـز پیچیدهتر شـده
اسـت و در پیونـد مسـتقیم بـا جامعـهی اطالعاتـی قـرار گرفتـه
ا ست .
نقد و نگاهی به مسالهی کاالیی شدن فرهنگ
رابـرت حسـن در انتهـای کتـاب ،بـا تکـرار ادعـای اولیـه
کتـاب ،جامعـهی اطالعاتـی را حاصـل اقتصـاد نئولیبرالیسـم و
نتیجـهی آن را سـیطرهی کاالیی شـدن همه چیـز از جمله فرهنگ
میدانـد .نویسـنده فرهنـگ را در بسـتر اینترنـت و جامعـهی
اطالعاتـی کاالیـی میدانـد کـه در حـال خریـد و فروش اسـت
و از اینـرو ،آن را از تأثیـرات اقتصـاد نئولیبرالیسـم میپنـدارد؛
شـیوهی بـازار و کاالیـی شـدن بـه گونـهای سـت که هـر متغیری
حتـا فرهنـگ در آن سـکنی بگزینـد ،تبدیـل به کاال خواهد شـد.
سـرمایهای بـرای اهـل بـازار ،تا بـا آن پول بیشـتری کسـب کنند.
از آن جـا کـه مفهـوم فرهنـگ در بسـتر خـود شـامل ارزشهـای
اجتماعـی ،هنجارهـا ،دانـش ،باورهـا ،هنـر ،قوانیـن ،آداب و
رسـوم ،اخالقیـات ،مذهـب ،زبـان و زیبایـی شناسـی میشـود،

پـس در اسـتفاده از کلمـهی فرهنـگ و تعمیـم کاالیـی شـدگی
بـه همـهی ایـن حوزههـا بایـد دقـت وافـری داشـت .در تعریف
فرهنـگ آمـده اسـت که فرهنـگ چیـزی شـامل عناصـر و ارکان
مختلـف اسـت و پدیدهـای یکپارچـه و یکدسـت نیسـت.
بنـا بـر ایـن نظـر ،در عصـر دقـت در جزییـات و مشـاهده و
شـناخت دقیـق اطالعات ،اسـتفاده از کلـی گویی ،قابل اسـتناد
علمـی و تحقیقاتـی نیسـت .از ایـن رو ،نویسـنده بایـد بـا توجه
بـه جزییـات یـک مسـاله آن را توضیح دهـد؛ مثال اینکـه در هنر
اینگونـه بدانیـم کـه چگونـه هنر ،که شـامل آثـار هنـری ،هنرمند
و ...میشـود بـا چـه رونـدی تبدیل به کاال شـده اسـت؛ یـا آنکه
زبـان چگونـه از اصـل خویـش جـدا افتـاده اسـت و بـه بسـتری
بـرای سـرمایه داری و خریـد و فـروش تبدیـل شـده اسـت؛ یـا

مذهـب چگونـه حقیقـت خـود را کـه معنویـت و دینـداری
اسـت ،رهـا کرده و در دام اقتصاد سـرخورده اسـت؛ و از سـویی
اخالقیـات چگونـه در دام سـرمایهداری افتـاده اسـت و از مسـیر
اصلـی خـود بازمانده اسـت.
بنابرایـن ،توجـه بـه مسـال ه و تعریـف درسـت از فرهنـگ از
طرفـی ،و موشـکافی اجـزا و عناصـر متعـدد آن از سـویی دیگـر
امـری ضـروری سـت .در نـگاه نقادانـه و عقالنـی در تحلیـل از
مسـاله ،تعمیـم کلـی یـک مسـاله( در اینجـا مسـالهی کاالیـی
شـدن فرهنـگ) بـدون توجه بـه جزییـات و ارکان موضوع سـبب
مغالطـه در نتیجـه گیری میگردد .نویسـنده دقیقـا همین مغالطه
را در بحـث کاالیی شـدن فرهنگ اسـتفاده میکنـد و بدون توجه
بـه نتایـج آن پیش مـیرود.
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T

he 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.

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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approaches of virtual society written by Seyyed
Reza Hashemizadeh and Benjamin Ansarinasab,
examines the functions and new approaches of the
communication age.

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

C

yberspace 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
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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.

Culture and Technology: The
Struggles of Structures with
Innovation
Review by:

Habibollah Habibi Fahim

Ph.D. Candidate for Media Management
habibifa@gmail.com

C

ulture 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

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.
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The Philosophy of Cyberspace
Review by:

Mohsen Azmoodeh

Philosophy Graduate
mohsen.azmoodeh@gmail.com

T

he 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
26
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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.

The requirements of rethinking the social and
cultural system of the university within the
context of transformations by information and
communication technologies

Discussion With Shahindokht
Kharazmi :Writer, Researcher, and
Future Analyst

S

hahindokht 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
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.

Morteza Nazari
Ph.D. in Philosophy of Education
Mnazari243@gmail.com

I

s 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 policymaking 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

24

Daneshgah-e Emrooz Volume 5, Issues 1&2, Serial No. 7 & 8, 2021

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 postcoronavirus 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.

Virtual Education: From Opportunity to Threat

Jabbar Rahmani
Associate Professor of Anthropology, Institute for Social and Cultural Studies
j_rahmani59@yahoo.com

T

he 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

Muhammad Baqir Tajeddin
Ph.D. in Sociology and Assistant Professor of Islamic Azad University
mb_tajeddin@yahoo.com

A

fter 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
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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.

Disemdedding of Scientific Action in
Cyberspace: a Review on the Results of Scientific
Life in Cyberspace on the Quality of Education

Farhad Bayani
Assistant Professor of Sociology, Department of
Science and Technology, Institute for Social and
Cultural Studies

W

f.bayani@iscs.ac.ir

ith 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 postCovid 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.

The Emergence of "MOOCs" and the Disappearance
of the University; From Myth to Reality

W

Ali shaker
Ph.D. in Communication Sciences
Alishaker62@gmail.com

ith 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

Seyed Reza Naghbaei Langroudi
University Assistant Professor of IRIB University
naghbaei@iribu.ac.ir, www.noghabaei.ir

L

anguage 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
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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-toface 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.

Collapse of Traditional Classroom in Distant
Learning and Proposal of a New online Apparatus

Mohammad Hossein Badamchi
Assistant professor of Technology Studies in Institute of social and Cultural Studies
Badamchi.mh@gmail.com

B

y 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

Electronic
Education and the
Future of University

Fariborz Bayat

Mehri Tayebinia

Ph.D. in Sociology of Social Issues in Iran and Editor of
Social Science Education Development Quarterly

Ph.D. in cultural sociology, Institute for Management and Planning Studies (IMPS)

fzbayat@gmail.com

m.tayebinia@imps.ac.ir

he 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.

niversity 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.

T
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Non Presential Teaching in Times of Corona
The case of Iran

Said Binayemotlagh
Associate Professor, of Philosophy, University of Isfahan
said_binayemotlagh@itd.ui.ac.ir

C

orona 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

Maghsood Ferasatkhah
Professor of Higher Education Planning, Institute for Research and Planning in Higher Education
m_farasatkhah@irphe.ir

T

his 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
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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.

Ethical Religiosity in Cyberspace

T

Mahdokht Boroujerdi Alavi
Associate Professor, Faculty of Communication
Sciences, Allameh Tabatabaee University
Boroujerdi@atu.ac.ir

he 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.

Covid-19 Pandemic as a challenge and An
opportunity for Rethinking the Meaning of
“Culture” in Higher Education in Iran

Zahra Goya
Professor of Shahid Beheshti University
zahra_gooya@sbu.ac.ir

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.
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Rethinking the State of Philosophical
Education in the Virtual University from a
Platonic Perspective

Reza Koorang Beheshti
Assistant professor of Philosophy, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, University
of Isfahan
r.koorangbeheshti@ltr.ui.ac.ir, rz.kbeheshti@gmail.com

A

ccording 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
14
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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?

Virtual Channels
of Policy-making
of University Culture
in Cyberspace

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.

Sadeq Peivasteh
Ph.D. in Political Sociology and Visiting lecturer at
Allameh Tabatabai University
peivaste@yahoo.com

T

his 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

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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Cultural Capital in the Virtual Spaces of Universities

Arash Heidari
Faculty Member of Department of Cultural Studies, University of Science and Culture
arash.heydari83@gmail.com

T

he 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 administrativeorganizational 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

12

Daneshgah-e Emrooz Volume 5, Issues 1&2, Serial No. 7 & 8, 2021

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.

The Culture of the Developmental University
Facing the Technological World

Abazar Ashtari Mehrjerdi
Assistant Professor, Institute of Cultural and Social Studies
ashtari@ihsc.ac.ir

F

rom 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 educationbased 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.

Daneshgah-e Emrooz Volume 5, Issues 1&2, Serial No. 7 & 8, 2021

11

Virtual Lifeworld, Covid and the Construction of
International Identity in the Academic Relations

Gholamreza Karimi
Associate Professor, Department of International Relations And Dean, Faculty of Law and Political Science,
Kharazmi University
ghkarimi@khu.ac.ir

C

yberspace 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
10
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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.

The Need for a Change
in Academic Culture
in Line with Digital
Transformation

Ali Akbar Safavi
Professor, School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University and The President, the
Iranian e-Learning Association
safavi@shirazu.ac.ir

T

he 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.
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On the Possibility of a Cultural Understanding of
Universities in Future Iran

Reza Mahouzi
Associate Professor, Institute for Cultural and Social Studies
mahoozi.reza@gmail.com
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

8
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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.

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

T

his 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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Conditions for the Possibility of Ontological
Encounters with Digital Culture and Technology
Based on the Ideas of Martin Heidegger

Ahmadali Heydari
faculty member at Allameh Tabataba'i University
aah1342@yahoo.de

I

t 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

6
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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.

Foundations and necessities of cultural
policy-making in the academic and social
relations of the university in cyberspace

Mashallah Yousefi
Ph.D. in Political Thought
m.yousefi1412@gmail.com

T

he 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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Editor's Note

Masoud Fekri
Associate Professor, University of Tehran and Director of the Office for Policy and Cultural Planning

mfekri@ut.ac.ir

B

ased 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?
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