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 مقدمه

برنامه درسی در سراسر ایران و جهان. سپاسگزارم که فرصت دادید تا خدمت شما    مطالعاتِ  یرشتهرود و احترام به همکارانم در  د

اتِ مطالع  ژه یوبه گوناگون    ی هارشته آموزش در    حققانِباشم و بیاموزم. موضوع صحبتم این ست که مسئولیت »ما« چیست؟ مرادم از »ما«، مُ

دارد. در کتاب    یاگسترده اخالقی، سیاسی، معرفت شناختی و جامعه شناختی    یهاجنبه طرحِ پرسش مسئولیت مُحققان  برنامه درسی است.  

علمی علوم انسانی با تأکید بر انجمن مطالعات برنامه درسی دادم. پاسخم   ی هاانجمنارزیابی پرسش مسئولیت »مسئله مدرسه« فصلی را به 

همان دیدگاه را بسط    خواهمیمبرنامه درسی را توسعه دهند. در جُستاری کنونی    2«یارشته به مسئولیت این انجمن این بود که »فرهنگ  

خالصه این ست که »ما« مُحققان   طوربه مطالعات آموزش است. پاسخم    ی هارشته دهم اما در اینجا تأکید بر نقش و مسئولیت مُحققان  

خاص از معرفت شناسی، زندگی و شخصیت    یاوه ی شکه    طلبدیمآموزش در جایگاه مسئله شناس فرهنگی و آموزشی هستیم و این امر  

در جای دیگری این پرسش را در سطح نهاد دانشگاه گوناگونی دارد.    یهاجنبه را انتخاب کنیم. البته، پرسش مسئولیتِ علم و آموزش  

. در آنجا چهار گفتمان مسئولیت علم و دانشگاه در ایران شامل گفتمان سیاسی، گفتمان دانشگاهی، گفتمان اقتصادی و  3ام کرده مطرح  

از درون رویکردهای    توانینماین بود که مسئولیت اجتماعی دانشگاه را   ام یاصل. ایده  امداده گفتمان فرهنگی را متمایز ساخته و توضیح  

مسئولیتِ اجتماعی و    ی بندصورتمبنای    تواند ی مکرد، بلکه این فرهنگ دانشگاهی است که    ی بندصورتاداری و سیاسی و اقتصادی  

علم ارائه کنم که پاسخگوی    یشناسمعرفتروایتی از منش و    کوشمیممعرفتی دانشگاهیان باشد. در اینجا همچنان به این عقیده پایبندم و  

را انتخاب   مانیاجتماعاستداللم این ست که ما مُحققان آموزش ناگزیریم مسئولیتِ   مسئولیت اجتماعی و معرفتی محققان آموزش باشد.

چنین کنش قهرمانی به تعبیر مایک فدرستون بخشی از فرهنگِ دانشگاهی در  کنیم. این انتخاب کنشی قهرمانانه است و نه کنشی عادی.  

( هنگام توضیح زندگی روزمره، زندگی 1380وزمره« )فدرستون معنای آرمانی آن ست. فدرستون در مقاله »زندگی قهرمانی و زندگی ر

زیرا زیست دانشگاهی در معنای مولد و اصیلش مستلزم فاصله گرفتن از زندگی روزمره و متعارف    شناسدی مدانشگاهی را نقطه مقابل آن  

ن خطر را در پی دارد که فرد اُمُلّ به نظر  : »سخن گفتن از زندگی قهرمانی ایسدینویم. البته فدرستون در همان ابتدای سخنش  داندیم

اند،    یضد فرهنگقدرتمند    یهاسنت که    هاستمدترسد. زندگی فکری و آکادمیک   که ضد قهرمانی    ییهاسنت را زنده نگهداشته 

وزمره همراه ر   معموالً زندگی  . فدرستون معتقد است زندگی روزمره از زندگی قهرمانی جداست زیرا4(159:  1389« )فدرستون  اندبوده 

  دارند یمما را زنده نگه    یروزانه   یهای زندگیکنواخت عادی و بدیهی انگاشته شده و مبتنی بر عقل سلیم که تاروپود    یهابرنامه است با 

متضاد با آن ست. در اینجا ما به کردارهای فوق عادی و به شرافت و    یهایژگیو  یدهنده نشان ، پس زندگی قهرمانی  کنندیمو حفظ  

. اگر دقیقاً بدیهی انگاشته شدنی زندگی روزمره به معنای ضرورت تابعیت  میشیاندیمجاعت و تحمل و بردباری و به قابلیت کسب تمایز  ش

زندگی    تئوریزه شده است، پس  ندرتبه   هاآن   یمندنظام یکنواختی باشد که ناهمگنی و فقدان    یهابرنامهفرد از دانش عملی و    یهاتیفعال

 
2 Disciplinary culture 

مسئله مسئولیت اجتماعی دانشگاه در ایران. در کتاب جُستارهایی در مسئولیت اجتماعی دانشگاه ایرانی و بحران های  ( نگاهی به 1398فاضلی، نعمت الل ) . 3
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که ایمان یا اراده    کندیماشاره    مندقاعده ؛ زندگی قهرمانی به زندگی  کندی ملب را مخدوش  این واقعیت صُبخش    نیتری اصلقهرمانی،  

آن    در برابرکه باید آن را آرام و مطیع ساخت و    شودیمچیزی نگریسته    مثابهبه؛ زندگی که در آن به امر روزمره  اندداده آن را شکل  

 (.160چیزی که در راه رسیدن به هدفی واالتر باید آن را مقهور ساخت )همان  مقاومت کرد یا انکارش کرد،

قهرمانانه زیستن در جهان    . داندیمفدرستون ماکس شلر و ماکس وبر و نیچه را مصادیق زندگی قهرمانی و قهرمانان عصر مدرن  

ناپول  ژه یوبه امروز   بارنت و  نوزدهم دشوار است.  از قرن  »   ییهاپژوهش ی در  برای دانشگاهیان بیش  متغییر در    یهات ی هوکه در کتاب 

»ماهیتِ هویت دانشگاهی، هم مورد چالش  سندینویم  کتابشان در »مقدمه«    هاآن .  اندداده این را نشان    اندگردآورده (  1396آموزش عالی« )

»اصالً پژوهشگر دانشگاهی ممکن  سندینویم  هاآنحتی    (.14و هم یک فرایند پویا اما پیچیده شده است« )همان    قرارگرفتهو مخالفت  

)  یاگونه است   باشد«  انقراض  حال  زیرا367در  پروری،    (؛  )همان  و    یگرمحاسبه»انبوه  سازی«  هویت    یریگشکلمانع    (12بازاری 

ل از میان نرفته  کام  طوربه سوژگی« در دانشگاه    یهاتیموقع»   دهندیم تجربی در همین کتاب نشان    یهاپژوهش ،  حالن یدرع.  اندی دانشگاه

که »ما«   کنندیمحکایت از این    هات یواقعاین    (.72وجود دارد« )همان    هادانشگاه کنونی    ینهیزممثبت فراوانی در    یهافرصت و    هاجنبه و » 

  ها پژوهشایران که  در فضا و فرهنگِ دانشگاهی امروز    ژه یوبه بیش از گذشته محتاج اندیشیدن و سخن گفتن درباره مسئولیت مان هستیم.  

مسائل و مشکالت    ینده یفزابا رشد  ..؛ و»علم در ایران  5(1398)حسینی هاشم زاده    دهندیمخبر از »فساد دانشگاهی« سیستماتیک و گسترده  

اخالق   با  میرزایی  یاحرفه مرتبط  و  )قاراخانی  در  روبروست  6( 13:  1396«  ایرانی«  دانشگاه  در  فرهنگی  »دگرگونی  روند  و    ی هانسل ؛ 

به انحطاط است )محمدی    یریپذت یمسئولگوناگون استادان از نظر اخالقی و   که مسئله    کندیماین خبرهای تلخ ایجاب  .  7(1396رو 

گفتگوهای جدی و جمعی آوریم و بازاندیشی انتقادی در این زمینه را بیش از    یصحنه اخالق و مسئولیت دانشگاه و دانشگاهیان را به  

 ؟که »مسئله مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان چیست  کنمیمبحثم را با این آغاز  رون یازا.  گذشته پی بگیریم

 مسئله مسئولیت 

، آن  هالت یفضو  هاارزشاست، یادآوری   «یادآوری» کار علوم انسانی کنیم.  «یادآوری» تا »مسئولیتِ اجتماعی« مان را  میاشده مع ج

مک اینتایر معتقدند: »در وضع فرهنگی کنونی جهان، هر کوششی برای  السدر  بزرگ زمانه ما مانند    هم در جهانی که برخی آموزگارانِ

و باور    مینیبی نمان را  (. یقیناً من و شما چنین بدبینانه جه11:  1396فضیلت محور محکوم به شکست است« )کاروئانا    فکر زندگیِ  احیایِ

کوچک    هرچندگامی    میتوانیم های اندیشمندانه، انتقادی، سنجیده، مسئوالنه و اخالقی    «یادآوری» و    «گفتگوی جمعی» داریم از طریق  

اخالقِ  یتوسعهبرای   و  بود،    فضیلت  این  جز  برداریم.  مس  میرفتیپذینمو    م یتوانستینم مسئولیت  درباره  و  آییم  گردهم  ئولیت  اینجا 

محتاج علم و خردمندی   ایران برای نجات خود و زندگی سخت جهان و  میدانیمچرا که  میاگردآمده ما در اینجا   بیندیشیم. مانیاجتماع

مردم    ی هاتوده رمان  بارِ رنج و حِ» ،  (2007در کتاب ماندگارش »از دانش تا خِرد« )  ، ست و راه دیگری نداریم. به تعبیر نیکالس ماکسول

(. اولویت دادن به مسائل  199:  1396زندگی اولویت دهد« )کاروئانا    ل باید به مسائلِیک ُک  یمنزلهبه ز چنان سنگین است که بشریت  امرو

 
 ( فساد دانشگاهی؛ گونه شناسی، روشِ سنجش، علل، پی آمدها و راهبردهای مبارزه با آن. تهران: آگاه 1398حسینی هاشم زاده، داود ).  5
 اخالق علم در علوم اجتماعی ایران. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ( 1396قاراحانی، معصومه و سیدآیت الل میرزایی ).  6
 ( روایت دگرگونی فرهنگی در دانشگاه ایرانی )مطالعه کنش های راهبردی در بین استادان علوم اجتماعی(. تهران: نشر بشارت 1396. محمدی، زهرا ) 7
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کلی و ساختاری در اهداف،    تحولی» آن این ست که به تعبیر ماکسول    نیترمهمگوناگون دارد، اما تردیدی ندارم که    یهاراه زندگی  

لم . ماکسول این تحول را »تغییر از ع8(16: 1400ذهنی و دانشگاهی در زمینه تحقیقاتی به وجود آوریم« )ماکسول    یهاشاخص   و  هاروش

و جدی گرفتن مسائل زندگی ست. این    ها ارزش. هسته کانونی »پرورش خِرد«، از دید ماکسول، توجه به  نامدیماندوزی به پرورش خِرد«  

 .«مسئولیت اجتماعی علم و عالِمان» تو پذیرش مگر در پر شودینمنیز ممکن و میسر 

ایران عالوه    ما مردم،  که بدون لفاظی های مرسوم  م یدانیم  .دی اده یبرگز  برای کنفرانس امسال   مهمی  موضوعِ این ست که یقین دارم  

  ی های نابرابر  و  اقتصادی و فقر جهانی  یهابحران پاندمی،    یهایماریب، بنیادگرایی،  یامنطقه   یهاجنگتغییر اقلیم،  جهانیِ    یهابحران بر  

  »برنامه درسی و مسئولیتِ امسال،  کنفرانس    گفتند موضوعِ . وقتی  مسئولیت زایی هستیمخطیر و    تاریخیِ  در موقعیتِ از هر نظر  ،  یالمللن یب

که    کندیمو اخالق حُکم    عقلچیست؟    (آموزش  انحققمُ)  «ما»   مسئولیتِکه    ذهنم آمد  ،سخنرانی  این  برای  دعوت شدمو    ست  اجتماعی«

و    تا کنشگری   میاشده ما جمع  عمومی.    یحوزه   بلند در   با صدایِ   ژه یوبه ست؛  پرسیدنِ از خود، دشوار.  بیندیشیم  «مسئولیتِ مان» به  »ما«  

« 10»زحمت کشیدن نه با  کنندیم ، انسان ورزی 9با انجام »کنش« هاانسان( 1389کنیم. به تعبیر هانا آرنت در شاهکارش»وضع بشر« ) کنش

یری عمومی و عامه المنفعه  که خِ  «حوزه عمومی» و مسئوالنه در    دارجهت هدفمند، انتخاب شده،    ،فعالیتی ست تعاملی  ،»کنش«  ؛ و «11و »کار

 پرسش از مسئولیت، کنشگری ست، فارغ از این که پاسخ ما به آن چه باشد.  .کندی مرا جستجو 

بر    که  12و به تعبیر جان نیکسون کنشی فضیلتمندانه و اخالقی  اند کنش دانشگاهی، اگر اصیل باشند، ماهیتاً    یهات یفعالو    یورزعلم

امروزه این آشکار شده است که علم   و دغدغه مندی استوارند. ینیخود آئ، یمنشبزرگ صداقت، احترام، شجاعت، شفقت،   یهالتیفض

  « دانشگاهی  ی هاتیفعال»   تنها نه   کندی ملوییس کاروئانا استدالل    و هستی اخالقی دارد.  ها انیبن صرفاً فعالیتی فنی و خنثی نیست. فعالیت علمی  

  دقت و توجه کردن(  ،یریگاندازه پرسیدن، گفتگو و مصاحبه،   ، حجت آوری،یروشمندمشاهده گری، )فعالیت علمی هر شکل از   بلکه

ممکن است و در عمل هم اتفاق افتاد    البته، این کامالً  .13(1396دارد )کاروئانا    اعم از دانشگاهی یا غیردانشگاهی، تاروپود فضیلتمندانه ای 

، برای  هاانسان غیراخالقی و پلید، برای سرکوب    یهاهدف علمی برای    ی هات یفعالکه نتایج و دستاوردهای علم و    افتد یمو مکرر اتفاق  

که ما امروز در اینجا    کندیمهمین امر ایجاب  .  شودیمده شده و  استثماری و استعماری، برای تجاوزگری و زورگویی استفا   یهاهدف 

صحبت کردن از مسئولیت ساده است، اما انجام عمل و فعالیت مسئوالنه سخت    آییم و درباره مسئولیت اجتماعی مان بپرسیم.  گرد هم

فیزیکدانانی    1946. در ژانویه  را بشنویم  ارید داستان شنیدنی. بگذشود یمدشوار و پیچیده است. دشواری در این ست با سیاست درگیر  

ه  در زمین تا در کنفرانس بزرگی ن آمریکا جمع شدندب اتمی داشتند در دانشگاه پرینستاتم و ساخته شدن بمساختار که نقشی در کشف 

از نقش ناخواسته شان در بمباران اتمی هیروشیما عذاب وجدان عمیق داشتند. آلبرت    هاآن بحث کنند.    کاربردهای علم در صلح جهانی

 
 ( خِرد در دانشگاه. ترجمه مهال سادات عرب و زهره اسماعیلی. تهران: آناپنا 1400). ماکسول، نیکالس و رونالد بارنت  8

9 . action 

10 . labor 

11 . work 

 ( به سوی دانشگاه فضیلتمند؛ مبانی اخالقی کار دانشگاهی. ترجمه ی امیرحسین خداپرست. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. 1398. نیکسون، جان ) 12
 . ( علم و فضیلت؛ جستاری درباره ی ذهنیت علمی بر منش اخالقی. ترجمه ی محمدابراهیم محجوب. تهرانک نشر نی1396ا، لوییس ). کاروئان 13
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. »طی همایش، یکی از حضار از انیشتین راجع به ناتوانی انسان  ن بود هم شرکت داشتکه دفتر کارش در مجاورت دانشگاه پرینست  نی شتیان

 م یانتوانسته ساختار اتم را کشف کند، باز هم    تواندیمنسان چنین وسعت یافته است که  در مدیریت فناوری جدید پرسید: »چرا وقتی ذهن ا

سیاسی تهیه کنیم که اتم در نابود کردن ما به کار نرود؟ انیشتین پاسخ داد: »ساده است دوست من، چون سیاست از فیزیک   یهاحلراه 

 .14(318: 1399است« )کوچارسکی  ترسخت

از علم است؛ چون    ترده یچ یپعلم انسانی، هم    ژه یوبه است. مسئولیت اجتماعی علم،    ترده یچیپهم    یاهسته   باری، سیاست از فیزیک

عظیم انسانی    یهات یظرفشهامت و خِردمندی و    هاآن که توجه عملی به    است  ریدرگاخالقی، اجتماعی و سیاسی    یهاپرسشناگزیر با  

به  ، جزئی و ناچیز و حتی فاقد هرگونه اثربخشی  میدهی مما انجام    تکتک تی که  . ممکن است فعالیت دانشگاهی و تحقیقاکندی مطلب  

اینجا سروکار ما   این ست که  اما واقعیت  برسد،  »اثر  بنظر  قانون  » یاپروانه ا  یا  تأثیرهای بزرگ دارند« است.    ی هاکنش«  این  کوچک، 

پذیرش مسئولیت اجتماعی مستلزم فراتر رفتن از قواعد جاری  زیرا    ؛ شودیماری هم حداقل از نظر سیاسی اغلب خطرناک قلمداد  ذاثرگ

حقیقت، عدالت، آزادی، برابری، انسان و رنج    کهنیامحقق، معنایی ندارد مگر    یریپذت یمسئولعلمی است.    یشناسمعرفتو    یشناسروش

بزرگ« برای دانشگاهیان در همه جوامع    ی هاارزشمحقق گردد. مبنا قرار دادن این »   یهات یفعالهایش، محک و معیار و راهنمای عملی  

حققان،  مُ  لیتِ اصل مطلب این ست که پرسش از مسئو   و اقتدارگرا درافتادن با نظم سیاسی مستقر است.   کیدموکرات  ر یغجوامع    ژه یوبه 

درسی« را چنان    یهابرنامهحاکمه    یطبقه حققان را » است نه محققانه. به تعبیر دقیق ژان پُل سارتر مُ  «روشنفکرانه  پرسش سیاسی و »کنش

آماده    فشان یوظارا برای انجام    هاآن ا بیاموزد که  ر»اطالعات و فنونی    ها آن به  که »ایدئولوژی« خودش را بازتولید کند و    کندیمتنظیم  

هستند که همچون »بُزگَر« نظم مستقر را آشفته    یانیکفر گو، دگراندیشان و  روشنفکران  هاحکومت. از نظر این  15(55: 1391کند« )سارتر  

به هر دلیلی به دانشگاه راه یابند   کهیدرصورتو  شودیم« برای کار دانشگاهی »رَد« شانیعموم»صالحیت در مراحل گزینش و  سازندیم

 .از گلیم قدرت بیرون نزند  شانیپااد تا مب رندیگیمتحت نظارت مدام قرار 

دانشگاهیان  نی باوجودا  جوامع    ژه یوبه ،  فساد،    تفاوتیب  توانندینم  توسعهدرحالدر  نابرابری،  فقر،  چون  بزرگی  فجایع  کنار  از 

هب مختار را پیشه  راه و رسم و مذ   هاآن ، سرکوب و فالکت جامعه بگذرند. حداقل برخی از  یطیمحستیز  یهابحران ریاکاری، تبعیض،  

این گروه هم ناگزیرند جامعه و نظام سیاسی و    . برای این گروه پرسش مسئولیت، پرسش جدی ست.دانندی مو خود را مسئول    کنندینم

،  ناممیمرا روشنفکران دانشگاهی    هاآن که   شوند. برای اینان  هاآنپاسخگویی    خواهانِحکمرانی و هم نظام دانش را به چالش بکشند و  

 . شودیمپرسش مسئولیت از درون نهاد دانشگاه و علم آغاز 

از ماکسول نقل کردم چنین    طورهمانگوناگون دارد و    ی هاجنبه اجتماعی علم و دانشگاه،    مسئولیتِ  نیازمند    یریپذت یمسئولکه 

  شود یمت؛ اما این تحول زمانی ممکن  دانشگاهی و تحقیقاتی اس  یهات یفعال  و اهدافِ  یشناختمعرفت  ابعادِ  یهمه تحولی ساختاری در  

  خواهم یمکنشگر میدان علم و جامعه باشد. در اینجا    اشبشردوستانه که »مُحقّق مسئول« با تکیه بر نیروی آرمان خواهانه و فضیلتمند و  

 
 ستند. ترجمه ی علی معظمی. تهران: نشر چشمه ( قواعد واگیری؛ چرا چیزها منتشر می شوند و چرا از انتشار باز می ای1399. کوچارسکی، آدام ) 14
 ( در دفاع از روشنفکران. ترجمه رضا سیدحسینی. تهران: نیلوفر1391ن پُل ). سارتر، ژا 15
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ش چنین مُحققی کیست؟  دارد؟ در قلمرو آموز ییهای ژگیوچه  «مُحقق مسئول » درباره چنین شخصیت و انسان دانشگاهی بیندیشیم.  باهم

 مُحقق مسئول شد؟  توانیم؟ چگونه کندیماز علم چیست؟ چرا احساس مسئولیت  اشی تلق؟ کندیم ییهات یفعالچه 

وظ دانشگاهیان  داریم.تدریس  ایفما  هم  شهروندی  وظایف  همچنین  و  مشاوره  و  علمی  خدمات  ارائه  تحقیق،  درهم    هانیا  ، 

مسئولیتِ    شهروندی ما؛ و   درس با مسئولیتِمُ  نظر گرفت. مسئولیتِ ما در مقامِ   را مستقل هم در  هرکدام  توانیماما    دارند؛  ییهای دگیتن

چگونه مسئوالنه  در میان ست، پرسش این ست که    علمی  مسئولیتِ   . وقتی پایِ اندمتفاوت  مانیعلمیتی ما با مسئولیتِ  خدماتی و مدیر

؟  شود یمع  و پاسخگوی نیازهای اجتما  خوردیمپاسخگوست؟ و چگونه اندیشه ورزی ما با جامعه گره    ی اشه یانداندیشه ورزی کنیم؟ چه  

 مان ی ورزحققان آموزش( چگونه با اندیشه  طرح است. ما )مُهم م  ،ها رشته ، مِثل سایر  حققان آنآموزش و مُ  مطالعاتِ   برای   هاپرسش این  

  ی هات یمسئول  ایفایِ حتی نه  ارائه خدمات یا  نه  کمک کنیم؟ طبیعتاً اینجا تأکید بر اندیشه ورزی ست نه تدریس و    میتوان یمآموزش    به بهبودِ 

 .16شهروندی 

 مسئولیت ممکن است؟ 

و سخت نظام و ساختار    صُلب  عینیِ  یهاتیواقعکه    کندیمدرگیر نقد قدیمی ساختارگرایان  ما را    درنگیبوجه به مسئولیت مُحقق  ت

نیازی نیست درگیر    ندارند.در چگونگی وضعیت جامعه و افراد محلی از اِعراب  هات یعاملو  اندکننده ن ییتعسیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

میان    ه یدوسو  یارابطه که    میدانیماکنون    که مُعمای الینحلی است،  مرغتخم بختانه برخالف قصه مرغ و  خوش  .این مناقشه نظری شویم

  م نیست. لوپز و اسکات نقش افراد و عامالن را با مفهومیدان    تازکهی و  نهایی    کننده ن ییتع  «ساختار نهادی» ساختار و عاملیت وجود دارد و  

 : سندینویم روشن کرده و »ساخت تجسدی« 

و همچنین در    هاآن در فضای اجتماعی، در جسم    هاانسان عد دیگری نیز دارد که، با توجه به جایگاه  عمق وجودی ساخت اجتماعی بُ

است. از این دیدگاه، بدن و وجود جسمانی انسان به کانون آفرینش، بازآفرینی    شده حک، درج و  هاآناندیشه، احساس و رفتار    یهاوه یش

که    ییهاسمی ارگان؛  اندافته یانسانی »تجسّد«    یهاسم یارگاندر    هارابطه مجازی نهادها و  . نظم  شودیمساخت اجتماعی تبدیل    یدگرگونو  

 .17( 145: 1385تا به وجودشان پی ببریم )لوپز واسکات  دهدی مبه ما امکان  شانیهاکنش

 کافی ست  قدرن یهم،  دریابیم»ساخت تجسّدی« را  مفهوم  و پنهان  تمام معانی آشکار  و    بیندازیم  زحمتبه خودمان را  نیاز نیست   

مطالعه  از    بعد  لوپز و اسکات  یبند جمعگون ساز باشیم. این ست  عامل تغییردهنده و دگر  میتوانیم  ،حتی افراد معمولی  بدانیم ما، یعنی افراد

اثرگذار    توانندیمدیگر افراد،  دانشگاهیان، مثل    . بر این مبنا،و رابطه آن با ساختار  بر سر جایگاه عاملیت  هاه ینظرو  همه مناقشات  دقیقِ  

و اعتبار    ردیگیمریشه    جانیهماز    « ًنظرا»   زین   اجتماعی و فردی ما دانشگاهیانمسئولیتِ  باشند، بیافرینند و بازآفرینی کنند. تکیه بر نقشِ 

 
 در زمینه مسئولیت های آموزشی مدرسان دانشگاه در مقاله زیر به تفصیل این موضوع را تحلیل کرده ام.   16

در مسئولیت اجتماعی دانشگاه ایرانی و بحران های زیست   ( نگاهی به مسئله مسئولیت اجتماعی دانشگاه در ایران. در کتاب جُستارهایی1398فاضلی، نعمت الل )

 95- 31(. به کوشش جبار رحمانی. تهران: موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی. صص 1398محیطی )تجربه سیالب های 
 ( ساخت اجتماعی. ترجمه ی حسین قاضیان. تهران: نی 1385. لوپز، خوزه و جان اسکات )  17
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  ها دانشگاه قوانین و بروکراسی    و  بردینم، راه به جایی  و عاملیت  مسئولیت  بره ی تک  ه نگویند ساختارگرایان  برخی  . امیدوارم همچنان ابدییم

 . گذارندینمباقی  ما  آن، چنان قدرتمندند که جایی و مجالی برای مسئولیت و عاملیت  یهاگفتمان و همچنین ساختار سیاسی و 

اجتماعی دانشگاه در دو سه اخیر    گفتمانِ مسئولیتِ   ،هادانشگاه و آگاهی از همین قدرت عاملیت و اثرگذاری دانشگاهیان و  بر  با تکیه  

دانشگاهیان برای بهبود زندگی    توجه به ظرفیتِ  ،از سویی  ،شده است. دالّ مرکزی این گفتمان  جهانی  و کانون توجه   تهافیتوسعه تکوین و  

و    اند کرده تاهی  کو  شانیاجتماعاخالقی و    این ست که علم و دانشگاه مدرن در ایفای وظایفِ  دیگر،  و حل مسائل آن ست؛ و از سوی 

کوتاهی تلخِ   این  این    یاجانبه همه   پیامدهای  هم  درد  دارد. چاره  و  داشته  بشری  و جامعه  علم  ابرای جهان  و  دانشگاه  نهاد  که  و  ست 

 کنیم. گوناگونشان  ی هات یمسئولرا متوجه  ان یدانشگاه

  یهادانشگاه ،  کمیو  »در آغاز قرن بیست    سدینوی م  (1398)  ؟«»مراد و مقصود از دانشگاه چیست  اشی خواندندر کتابِ  استفان کولینی  

ز اهمیت نبوده و هرگز تا  چنین پُرشمار و حائ گاه چ یه ها دانشگاه خ بشر، تاری . در طولِ اندگرفتارشده ما سراسر جهان در وضعیتی متناقض نَ 

لیت  دانشگاه در ُک  اگر این گزاره را بپذیریم که نهادِ  .(19«. )کولینی:  اندنبرده و هویت، رنج    نفساعتمادبه   کننده ناتوان این حد از فقدان  

که به    ییهارشته    آموزش، مضاعف است؛مطالعاتِ  ازجملهبدیهی است که این بحران در علوم انسانی،  آن درگیر بحران هویت است،  

 ماکس وبر در سخنرانی مشهورش   ترهاشیپ(.  118عدم رضایت فکری است« )همان    ،هاآن بودن در    محقق  فرضش یپتعبیر کولینی همیشه » 

امری روشن و بدیهی    ،علوم طبیعی  حققان، برخالفمُ  رسالتِ  ،علوم انسانی )به تعبیر او علوم تاریخی(»حرفه و شغل دانشمند« گفت در  

 (.105: 1390)وبر، حرفه و رسالتش چیست« در مقابلم شخصی عالِ »موضعِ مشخص کنند:  اندموظف  هاآن ، رون یازا؛ نیست

سعدی »در خانه اگر کس است، یک حرف  . به قول  کنمینم  دنِ دانشگاهیان بیش از این بحث و استدالل برای توجیه نظری مسئول بو

بر ایران و جامعه خودمان  به سراغ  »ما«)مُحققانِ آموزش(ویبس است«.  مانند دانشگاهیان جوامع دیگر،م.  پ  ،  و  ناگزیریم  باشیم  اسخگو 

آموزش کشور مقصریم و   هم در نابسامانیِ وجودی و قلمرو کارِ ما بهبود آموزش است، »ما«  یفلسفهاگر بپذیریم  را بپذیریم.  تمانیمسئول

نیست  ست که به کار آید؟ اگر قرار  اگر چنین نبود، چرا حالِ آموزش نامساعد است؟ علم برای چیست؟ جز این    .میاده یورزقصوری  

  های دشوارو    هات یمحدودو در این راه فراتر از    بکوشند  هاده یاو برای تحقق این    کنند  ارائه   آموزشبرای بهبودِ  ییهاده ی ادانشگاهیان  

اگرچه    را یادآور شویم و خود را به تأمل مسئوالنه فراخوانیم.  تمانیمسئولچیست؟ این ست که نیازمندیم    شانی وجود  یفلسفه   بروند،

؛ و عمالً )در  دانندیم« پُر کردن ساعات مُوظفی و تدریس کردن  صرفاً» خود را    یفه یوظ  )اکثریتی بسیار بسیار بزرگ( استادانی    میدانیم

« تدریس  تی فیباک »مسئوالنه« و »   کهن یابگذریم از  .  دهندیمانجام    را   وظایف اداری معینی  ،دریافت حقوقی معین  یدرازا  بهترین حالت(

یادآور شویم که در »موقعیتِ    هاآن تا صدایِ مسئولیت را بلند کنیم و به خود و    است  گریداین نیز دلیل و ضرورتی    ازقضایا نه.    کنندیم

دانشمندی    فراتر از کارمندی یا حتی دانشگاه    دانشگاهی پرداخت. استادِ   یهاحرفه صرفاً با نگاهی اداری و حداقلی به    توانی نمبحرانی«  

  و مادی    ابزارهایِمنابع و  به    اشیدسترسو البته    اشیختگیفرهو همچنین منزلت و شأن  به دلیل سروکارش با دانایی  نشگاه  ست. استادِ دا

بزرگ    یهاآرمانه برای  وظیفه سنگین مبارز  هاآن  دارد.  «ولیتی قهرمانیمسئ»   ،گذاردیمارش  یتکه نهاد دانشگاه و جامعه در اخ  یایمعنو

برای    هاآرمان تحقق این  حقوق بشری.    یهاارزشچون برقراری عدالت، آزادی، برابری، مساوات و تحقق    ییهاآرمان   ؛دارندعهده بر    را

 انسانی و حقوق بشری سازیم.   آزادی خواهانه،  عادالنه، دموکراتیک،  یهاارزش»ما« به این معناست که بکوشیم نظام آموزشی را همسوی  
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 یک سرمشق 

. فراستخواه در دو پژوهش مهم »استادانِ  زنندیمما زده و همچنان  یجامعه سیارند دانشگاهیانی که مسئولیت پذیرند و مُهرشان را بر ب

( )1400استادان چه کردند؟«  »کنشگران مرزی«  و  این    یهات یروا(  1401(  از  قهرمان» پُرشماری  ارائه  «  دانشگاهیانِ  ایران  و مسئول در 

 بگویم و تحلیل کنم.   مثالی متناسب این جمعبگذارید  میگویمسخن  هستم و در اهواز شناسانسان چون  اما؛ اندکرده 

اتریشی هندی تبار    19 آموزشیانسان شناسِ  ،زینگریبازار آمده است که گزارش خانم ریتا و  18»برایم شمعی بیفروز«   کتاب  یتازگبه  

زینگر در ابتدای  یزنان روستایی را آموزش دهد. و  ،یونسکو  یسوادآموزبه روستاهای دزفول آمد تا در برنامه    1346است که در سال  

»اِ  زفول کجاست. همه ول بیایم از این و آن پرسیدم که دقرار شد دزف  کهی وقت  سدینویمزارش  گ قلیم آن  گفتند جای خطرناکی است 

اندکی   مرض به حد وفور آنجا هست. افراد  و  »کثافت، خاک  و  (22:  1401ویزینگر  )«  رودیمدرجا باال    54حرارت تا    و  است  خشکمه ین

، دستم را به روی  یلیالتحصفارغمراسم    « در :  سدینویماکنون او باید تصمیم سختی بگیرد.  « )همان(.  کنندیمآنجا را برای زندگی انتخاب  

  اعطاشده این سوگند به من    بر اساسدکتری    یدرجهگند خوردم تا برای پیشرفت بشریت داوطلبانه به علم خدمت کنم و  کوپال نهاده و سو

»دزفول    20تلگرام   جهتن یبدبود.   دادم:  پاسخ  پذیرفته    عنوانبه را  مأموریت  )همان  شودیممحل  عینی  21«  مصداق  این ست  باری،   .)

 : سدینویم گونه ن یاو  ماندیمبه سوگندش »برای پیشرفت بشریت« وفادار ق آموزش. ویزینگر حقّمُ یریپذت یمسئول

اما تمایل به رفتن به  ؛  ن بودم که دزفول بهشت برین نخواهد بود. با توجه به زندگی راحت من در وین، این تصمیم آسانی نبودمطمئ      

  کردن در بستر فرهنگی نیمه عشایری و حمایت از حقِ جاهای زمین، کار    نیترگرمزندگی کردن در یکی از    یتجربه ،  هاناشناخته درون  

)همان  شدیماز تمام مشکالتی بود که در افق نمایان  تری قو، شده حیتصرتحصیل، همچنان که در منشور حقوق بشر سازمان ملل   همگانیِ

23.) 

به او گفته بودند    ازآنچه همین قدر بگویم که بسیار بیش  ویزینگر را خودتان در کتابش بخوانید.    یهایفداکارو    هایسخت  یقصه

 اش یسعو نهایت    از مأموریتش به دزفول پشیمان نشد  یالحظه در او بود که    یدوستانسان سختی کشید، اما چنان شور انجام مسئولیت و  

بپذیریم، مثل هر    آموزشِ  یتِ ؛ اگر بخواهیم مسئولجاستن یهمنکته کلیدی در  .  برای آموزش زنان این نقطه از جهان را نمود سواد را 

 را انتخاب کنیم. زیربارِ مسئولیت رفتن، پذیرفتن داوطلبانه رنج است.   «رنج» مسئولیت دیگری، ناگزیریم 

به این    یریپذت ی مسئولو    یشناسفه یوظ  یقصه از آن اتخاذ    ترمهم جانکاهی کشید، بلکه    یهای سختکه    شودینمویزینگر محدود 

. ویزینگر بیش از هر چیز خود را نسبت به  سازدیم  تأملقابل است که سرگذشت او را ماندگار و    اشفه یوظانجام ه در قبالِ  موضعی عالمان

  داند یمو  شناسد یمهمچنین او فقر را فرهنگ سرکوبگر مردساالرانه خشمگین است.  از  و  داندیمسرنوشت زنان ستمدیده و فقیر مسئول 

. او برای سوادآموزی  کندیم  یبند صورت را    اشمسئله   ،آموزش  قِحقّو توسعه به دزفول آمده است. در مقام مُ  برای بهبود وضعیت اقتصادی

 
( برایم شمعی بیافروز؛ دو سال تالش یونسکو برای تعلیم زنان شمال خوزستان در دهه چهل شمسی. ترجمه ی رضا مسعودی نژاد. تهران:  1401)ویزینگر، ریتا  18

 اندیشه احسان.
19 Educational anthropologist 

 دعوت یونسکو به عنوان کارشناس آموزش و مأموریت در دزفول.  20
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الفبا از طریق ُکتب درسی استاندارد تعلیم داده  را  سواد    .کندیمتالش   باید تعلیم داده شود؟ روش سنتی دنبال شود که در آن  چگونه 

شده است. در حالی که این روش کلمات و سواد را منتقل ساخته، اما نیازهای توسعه اقتصادی را   استفاده  هاقرن؟ این روش برای شودیم

 (. 27محقق نساخته است )همان 

 . کنمیمویزینگر را روایت   یتجربه یهای ژگیوبرای پرهیز از اطناب و طوالنی شدن بحث فهرستی از 

به کمک   ردیگیمزنان دزفولی تصمیم    یهایسختو با آگاهی از    داند یممسئول    هاانسان رنج    ویزینگر خود را نسبت به درد و •

 . انگاردیمبیاید و راحتی خود را نادیده    هاآن

 آن را در خدمت توانمند شدن زنان قرار دهد.  کوشدیمویزینگر به قدرت سوادآموزی ایمان دارد و  •

ری دارد و ایرانی و عشایری بودن زنان او را از ایفای مسئولیتش  حقوق بش یهاارزشویزینگر حس بشردوستانه و تعهد قلبی به  •

 .دهدیم هایسختبه او انرژی عاطفی برای تحمل بلکه   داردی نمباز   تنهانه 

و آگاهانه درباره فرودستی زنان و ستم    کشدی مجنسیت و مردساالرانه رنج    یهاض یتبعویزینگر بینش عدالت خواهانه دارد و از   •

 کند یم ییزداییآشناو از چگونگی و سازوکار ستم بر زنان  دیگویممردساالری سخن 

و خود    ردیگیمتحصلی فاصله    یشناسمعرفتآشکار و ضمنی    یتفاوتی بو    یطرفی بویزینگر آگاهی انتقادی از دانش دارد و از   •

 .شناسدیم انسان دوستانه آموزشی انتقادی و دارای موضع  شناسانسان را 

 . نه این که بیرون گود ایستاده و ژست روشنفکرانه بگیرد دهدیمنگر دانش را در خدمت کنشگری قرار ویزی •

قرار   • خود  سوادآموزی  راهنمای  را  کارکردی«  »سواد  دیدگاه  واقعی دهدیمویزینگر  نیازهای  با  متناسب  که  دیدگاهی   ،

 سوادآموزان و زنان منطقه است 

انتقادی    شیهات یفعال ویزینگر مدام در ایفای نقش و   • بازاندیشی  با موقعیت و    کندیمتأمل و  راهبردهای    هاچالشو متناسب 

 .سازدیممناسب ابداع و 

با زنان و سوادآموزان برقرار   • برابر  از این راه همدلی و همراهی سوادآموزان را جلب    کند یمویزینگر روابطی منصفانه و  و 

 . دینمایم

 کندیممادی، معنوی و اجتماعی از زنان و سوادآموزان پرهیز  سوءاستفاده و  یکشبهره ویزینگر از هرگونه   •

تا ذخیره و انباشت معرفتی شود و مربیان و سوادآموزان دیگر بتوانند از این    کندی مو ثبت    سد ینوی مرا    شیهاتجربه ویزینگر   •

 زیسته استفاده نمایند  یهاتجربه 

 . دهدیمبشردوستانه قرار   یهاهدفدر خدمت مُحقق مسئله شناس است که خود را  یهایژگیو  هانیا

 ما  ی هات یمسئولآموزش و   یها مسئله

  آموزش  یهامسئله روایتی از ایران امروز و    کوشمیماز مُحقق مسئول ارائه کردم. اکنون    یانمونه نظری و    اندازچشما اینجا روایتی از  ت

بر  و تالش کنشگرانه برای تغییر    هاآن را متعهدانه مسئولیت توضیح    هاآن یفه داریم  قاً وظو اخال  میتوانیم که »ما«    ییهامسئله آن ارائه کنم،  

 گیریم. عهده 
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حققان آموزش مُ  و گسترش بود،  یریگشکل   فِرُدید در ایران در شُو مدرسه ج  آموزشی مدرن   یش که نظامِپسال  صد، صد و پنجاه   

امعه  جچرا مدرسه جدید برای    که چه نیازی به سواد داریم؟  دند یشی اندی م  «ایران  جنبش آموزشی مدرن » شگران  کنو    نداشتیم. روشنگران 

بودند.    مردان  «سوادآموزی همگانی» از سوادآموزی دختران و نسوان و حتی    ع در موقعیتی بودند که ناگزیر از دفا  هاآن   ؟ما ضروری است 

با    هاآن توضیح دهند.    نیزمرانیاآن مدرسه را با تاریخ و فرهنگ  تا نسبت میان سواد جدید و نهاد   دندیکوشیم  روشنگران سده سیزدهم

از راه مدرسه   توان یمچگونه  دندیپرسیم هاآن . بنیادین جامعه ایران  تحوالت  در زمینه  ییهاپرسش داشتند؛ سروکار یای جد یهاپرسش

؟  طرف کردرا بر  یهای تکنولوژجدید و  سازگاری با دنیای    ،طبیعی  یهافاجعه و  جهل    بهداشت، سالمتی، فقر،  یهامسئله و سوادآموزی  

 مسلط آن دوران بودند.  ینیبجهان دین و  ،هااسطوره مدرسه با  دید و درگیر تضادهای سوادآموزی ج راناین روشنگ

ون بیش از یک سده از  ند که همگان این زبان را بخوانند و بفهمند. اکنند که به زبانی بیندیشند و بنویسذیرفته بودپهمچنین    هاآن

رسشگرانه  پوالنه و  دیگر آن روشنگران با آن روحیه مسئ. در این تاریخ طوالنی  گذردیمدید و مدرسه  سیس و توسعه نهاد سوادآموزی ج تأ

تربیتی  را متخصصانِ  هاآن جای    ؛ واندرفتهانیازم تعلوم  و  تعلیم  فلسفه  تکنولوژی آموزشی، مدیریت آموزشی،  برنامه درسی،  ،  ربیت، 

انسانی    یهارشته و دیگر    یشناسانسان ،  یشناسجامعه صصان با  یم که این متخرسش روبرویپاکنون ما با این  .  اندگرفته علوم اجتماعی و 

که جامعه در برابر   دانند یمو   نندیبی م ییهاپرسشگوی اسخپصصان خود را آیا این متخ  ؟ معه ما مواجهه دارندجدی جا یهاپرسش  کدام

  ستند یزیمکه    یازمانه خود را در برابر جامعه و زمینه و    ست سده چهاردهم شمسینخ  هادهه زدهم و  سینهاده است؟ روشنگران سده    هاآن

 های عصر خود بودند. له شناسئمس هاآن  . دانستندیمپاسخگو 

بنیارُروزگاران جامعه ما در شُ  نآ روشنگران    .یخواهیترقو    یخواهمشروطه ،  یخواهت یمل،  یتجددخواه   :دین بودف چند تحول 

 یی هاپرسش سیس کرده و گسترش دادند  أو مدارس جدید را ت  درسه دارالفنون، دانشسراهای عالیسده سیزدهم و دوره رنسانس ایران که م

بود در برابر خود قرار داده و کوشیدند تا میان این سه آرمان زمانه خود با نظام    یخواهیترقو    یخواهت ی ملددخواهی،  را که الزمه تج 

 یوند برقرار کنند. پآموزشی و مدرسه حدید  

ری  ان، تجشدن، زنانه شدن، مصرفی شد  یارسانه النشهری شدن،  شهری و ک   ی ندهایفران از سویی با  امروزه چه؟ امروز که جامعه ایرا

 ترق یدقکه امروز دیگر جدید نیست و واژه  دارند  تاریخی دیگر روبرو هستند، چه نسبتی با نظام آموزشی جدید    یهاشدن و    و کاالیی شدن 

و بازمانده از تحصیل و    سوادیب   هاون یلیم؟ از سوی دیگر ما با موقعیت دشواری روبرو هستیم که  توصیف آن نظام آموزشی کهنه است

یعنی ما اکنون دو ایران داریم  ؛  دو برابر جمعیت ایران در سده سیزدهم است  باًیتقراین جمعیت بزرگ    .روبروییم  کرده ل یتحصترک  

 .«سوادیبایران  » و  «ایران باسواد» 

اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی   یهاان یبنمحققان آموزش در مواجهه با این موقعیت که از سویی فرایندهای عمومی تحول  

این    ،دهندیمرا گسترش    سوادیب ن  ایرا  ، جانبههمه   یهاچالش و    هابحران و از سوی دیگر    دهند یمایران را شالوده شکنانه تغییر داده و  

مس  توانند یم  یامواجهه حققان چه  م موقعیت شکل دهند؟  این  مواجهه است.  ئ با  شجاعانه و    ، خالقانه  یامواجهه ولیت محققان آموزش 

حققان آموزش را نه مواجهه با این  ولیت مُئایران مس  وپرورشآموزشبشردوستانه و عالمانه. البته نظام بروکراسی و تکنوکراسی حاکم بر  
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یوان  ویی به نیازهای داسخگپرا    هاآن لیت  وئکه مس   شناسدیم  ییهان یتکنسرا کارشناسان و    هاآن تقلیل گرایانه    یاوه ی شبلکه به    ،موقعیت

 . کندیمولوژیک خود تعریف ئساالرانه و اید

  « فاصله انتقادی» اعانه و عالمانه با موقعیت که در آن هستیم ابتدا  جحققان آموزش این است که برای مواجهه خالقانه و شولیت مُئسم

روش ایران برقرار کنند و از تقلیل یافتن جایگاه و نقش خود به تکنیسین  پلوژیک حاکم بر آموزش و  وئ ددیوان ساالرانه و ای  د را با نظامِخو

 رهیز کنند. پسیاسی  یهاآرمانبلغ وج و مُرَمُ هایِ  «ولوگئاید» و مدیریت یا  یزیربرنامه آمار و اطالعات و 

ین باز نکنم.  قر آزادی بیش از او ف  یایدار سیاسی ایرن و سیطره فضای امنیتپاجازه دهید این بخش سخنم را با توجه به وضعیت نا 

ولوژیک ئامنیتی و اید  ،سیاسی  ی هات یمحدوداز هر زمانی    تریعلندر شرایطی که حکومت    .میگویمچه    که دقیقاً  دیدانی مشما خود بهتر  

نظام آموزشی را   نیازی نیست شرح و تفصیل دهمکندیمآفتاب اعالم    یروشنبه درباره  ایفای م  ماما گا؛  ،  برای  یعنی    ،لیتوئس نخست 

ر را  این کا  .ولوژیک تعریف شودئدبا نظام رسمی دیوان ساالرانه و ای «فاصله انتقادی» له شناسی این است که  ئرسشگری و مسپمواجهه و  

با توجه به  نظا  یهادهه که در    میدانیم. ما  دهدی متوضیح    شرشته تخصصی و قلمرو کاری  هر کس  » اخیر  استقالل  م آموزشی ما فاقد 

 . ا گذاشته شده استپزیر  « در حوزه آموزشنهادی یریپذکیتفک»  بر سازنده است و اصول   «نهادی

خود را  ، به این دلیل بود که  و سوادآموزی جدید باشند  ؤسس مدرسهتجدد توانستند مم  خواه مشروطه  و   خواه یترقاگر روشنگرانِ  

بروکرات و تکنوکرات در نظام سیاسی تلقی    صرفاً  جایگاه خود را  قش و ن   و  دانستندیمایران    یو فرهنگعی  گوی تحوالت اجتمااسخپ

محتاج تعریف   ،آموزش  حققِو برآمدند. ما نیز امروز در جایگاه مُ آگاه بودند  شانی انتقاد  نقش  هده ایفایِاز عُ  یخوببه   هاآن.  کردندینم

 انتقادی هستیم. هفاصل

  . است  «آموزش  جهانیِ  یهاگفتمان گفتگوی انتقادی با  » وز آموزش در ایران  والنه با موقعیت امرئ گام دوم برای مواجهه خالق و مس

در   یاددهی  یهادانشگاه امروزه  یادگیری  مشغول  مدرس  و  دانشجو  هزاران  تأ  ایران  و ترجمه  در  و ژپ  لیف  گوناگون    یهاحوزه هش 

یوندی  پربط و    تواندیم. این مجموعه عظیم زمانی  شوندیم  خلق  رشماری ساالنهپُ  یهانامهان یپاو    هارساله   و   هاکتاب  ،. مجالتاندآموزش

نقد گذاشته شوند.    حک ارزیابی وما به مَ  «تاریخ اکنون» جهانی آموزش در بستر    یهاگفتمانثر با جامعه ما برقرار کند که  اصیل و مؤ 

اما شرط کافی نیست.   ،ایران امروز است  آموزش در  یهامسئلهشرط الزم برای فهم    اگرچههانی آموزش  ج  یهاگفتمانترویج و انتشار  

یامدهای  پ  ترویج شوند،  ی و بدون محلی شدن و بدون مواجهه انتقادی و خالقانهادجهانی بدون ارزیابی انتق  یهاگفتمان   کهیدرصورت

 .بودن دارند سازنده  یجابه  یویرانگر

  کننده مصرف  ،د علم و دانش باشدمولّ  کهآن ت و هنوز بیش از  یرامونی اسپرگه کشورهای  با در نظر گرفتن این واقعیت که ایران در جَ

ترویج    ،جامعه خود برخوردار شویم  ی بندصورت و خودباوری کافی برای فهم و    نفساعتمادبه از    میانتوانسته هنوز    کهییازآنجاو    ؛است

 درراهمانعی    ،آموزش در ایران  ی هاگفتماندن  بارور کر  یجابه   تواندیمجهانی آموزش    یهاگفتمان و غیرخالقانه    یانتقاد   ریغو گسترش  

 اثربخشی و توسعه آموزشی ما قرار گیرند.

انتقادی  با در نظر گرفتن این مالحظات، با گفتمان جهانی آموزش هستیم. مرادم از فاصله  نیازمند تعریف فاصله انتقادی خود    ، ما 

از صح   یریگموضع بزدالنه  یا گریز  نیستخصمانه  معرفتی و علمی  از    درباره که    طورهمان   . نه گفتگوهای  انتقادی    یهاگفتمان فاصله 
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حققان آموزش در جایگاه مُ  انتقادی یعنیهر شکل ویرانگر دیگر نیست. فاصله  نیز مرادم اتخاذ موضع خصمانه یا    یاسیو سولوژیک  ئدای

و  انسان د از تفکر مستقل  استقال  متعهد انسانی    یهاآرمانو    هاارزشه  ب   حالن یدرعانشگاهی  تعهد آرمان خوا   یفکر  لِ باشند.  به    هانهو 

 حققان است.دمکراتیک و انسانی دو بال بارور کننده مُ یهاارزش

رابلماتولوژیست( تعریف کردم. پشناس )له  ئحققان در جایگاه مسحققان آموزش را از این منظر نگریستم که این مُمُ  لیتِوئمس  رسشِپ

به    21« کل نگرانه  یاندازچشم» داشتن    جامعه و فرهنگ در کلیت آن وفهمِله شناس  ئبارز مسدارد؟ ویژگیِ    ییهایژگیوله شناس چه ئمس

اینجا    کهاکنون .  امگرفته این نکته را برای همه علوم انسانی در نظر    ( 1399)  «له استئزندگی سراسر فهم مس» جامعه و فرهنگ. در کتاب  

یا آموزش    یامدرسهش اعم از آموزش  زکه فهم نهاد آمو  دهمیمو توضیح    کنمیمکید  زش است بر آن تأوحققان آمسخن ما درباره مُ

 ضیح است. وکل نگرانه و تاریخی قابل ت یاندازچشمعالی مستلزم در نظر گرفتن این نهاد در 

 یی هاهدف یا  رسش کلیدی ما این خواهد بود که نهاد مدرسه در کلیت آن در تاریخ اکنون ما چه هدف  پاز این زاویه اگر نگاه کنیم  

  ی ا عالقه   ،کنندیمجویی    یپآن را    یهاچالش که از منظر تکنیکی و فنی و دیوان ساالرانه مدرسه و    هاآن   دانم یمته  ؟ البکندی مرا دنبال  

و سیاسی است که ورود به آن    کولوژیئدشده ای   یگذارن یمیا اهدف های این نهاد ندارند. اینجا میدان    باهدف جدی به درگیر شدن  

راهی جز  کند،  یبندصورت اریخ اکنون ما را آموزش در ت  هلئالنه مسو ئبخواهد مسحقق آموزش اما در هر حال اگر مُ؛ ممنوع است مطلقاً

ولوگ ها مایل  ئدای  معموالًباشد؟    تواندیمله هدف در نظام آموزشی ما ندارد. هدف برای نظام آموزشی چه چیزی  ئمتمرکز شدن بر مس

  شان یهاپاسخ و    هاپرسش  کننده تی هدا  «بایدها»   هاآن . برای  «چگونه باید»   پرسندیم  «توانیمچگونه  »   یجابه   هاآن سوال کنند.    نیستند این را 

مُ برای  ولی  دانشگاهی  است.  شناس،    نگرواقع حقق  مسئله  و  مسئول  در    هاپرسشو  ها  زمینِ» همواره  بایدها   ندیروی م  «هست  ی  نه 

 فراگیر جامعه را دنبال کند.  یهات یواقعمستقل از  یهاهدف   تواندینمجامعه امروز ایران  نظام آموزشی. ایدئولوژیک

با آن روبرو بودیمپ  صدسالرسشی هستیم که  پشاید کمی تراژیک و غمبار باشد که بگوییم ما همچنان درگیر همان   یعنی    ،یش 

جامعه ایران از طریق  کراتیک و حقوق بشری را در  ودم  یهاارزش  توان یمبا استبداد مواجه شد؟ چگونه    از راه آموزش  توانی مچگونه  

  متجددی   رورش سوژه مدنی وپ   لیت آن همچنان دمکراسی وی در ُکنظام آموزش  نانهیبواقع هدف    ؟مدرسه و نظام آموزشی گسترش داد

 مد در بستر تحوالت امروز ایران باشد.اد و توانمند و کارآآز ،خواه ، برابری بخشتحقق خود اند که بتو است

امروز    است که   ییهاچالش کردن    ی بندصورت آموزش    حققانِ مُ  ولیتِ ئ مس  ،بنابراین؛  کنمیمتعریف    «دنیسوژه م» را ذیل مفهوم    ها نیا

 مدنی با آن روبروست. ه سوژ ، پرورشنظام آموزشی ما برای تحقق هدف کلی

اینجا   تعریف کند.ان  دگان و شرکای خودش را عموم یا همگون نحققی است که بتواند دایره مخاطبان و شا مُنجله شناس در ایئمس

 .شده نگاهی بیندازیملیف  اخیر ترجمه و تأ  یهاسال که در    ییهاکتابژوهی و  پالت علمی  جنکته ظریفی وجود دارد. کافی است به م

  «، همگان  زبانِ» محققان آموزش به    کهن یااستفاده کنیم. برای نشان دادن    پبرای نشان دادن ستارگان در آسمان از تلسکو  نیازی نیست

خودمان نگاه کنیم و به میزان    جاتنوشته راه دوری برویم. به    «سندندپعوام بفهمند و خواص هم ب»   زاده جمال انی که به قول محمدعلی  زب

  یهانقص ما صرفاً ناشی از    یهانوشتهدقت کنیم، عبوس بودن دانش و    زیبایی شناسانه و هنری آن نقادانه بنگریم.  یهات یجذابمخاطبان و  
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اخالقی و    یریگجهت،  یشناختمعرفتآن، یعنی زاویه دید، موضع    دهنده ل یتشکی شناسانه فنی نیست، بلکه محتوا و ماده  ادبی و زیبای

که صدایی را نمایندگی نکند و مسئله گریز باشد، عبوس، زننده و فاقد جذابیت است،    ییهانوشته سیاسی ما فاقد جذابیت کافی است.  

 ی آراسته باشد. و صنایع ادب هاه ی آراحتی اگر با 

که   ییهات یمحدود  .وزیتیویسم و رشته گرایی استپصار شکلی از  همچنان در انح  رانیدر اش  زوآم  بر گفتمانحاکم    یشناسمعرفت

و  شیوا    و   ند چنان بلیغ ن که این محققان بتوا  شودیممانع    ،حققان تحمیل کرده مُ  بر ذهن و زبانِ   هاآن   یا قلعه و    یاره یجزو ماهیت    هارشته 

 را درگیر خود کنند.  «عمومی یخواننده » بنویسند که و انتقادی و مسئله محور نافذ و خالقانه 

هم برای    هاآن  ؛هم داریم  « عامه اهل فکر » به قول ژیژک ما در جامعه    اگرچهدر اینجا عامه مردم نیست.    «خواننده عمومی» منظورم از  

، مدیران مدارس، فعاالن آموزشی  عامه یا همگان برای آموزش شامل معلمان  .دم این گروه نیستااما اینجا مر؛  دانش مشتریان خوبی هستند

ولی که رشته  ئبه سرشت و سرنوشت مدرسه و نظام آموزشی هستند و کنشگران خالق و مس  مندعالقه   هرحالبه است که    یکسانهمه و  

کسی است که بتواند برای این    «له شناس آموزشئمس» بهره ببرند.  آموزش    یهادانش اما ناگزیرند که از    ، آموزش نیست  هاآن تخصصی  

 .گروه بنویسد و سخن تازه بیافریند

مدرسه،    ،له شناس آموزشئست که بتواند گفتگو در جامعه را حول آموزش گسترش دهد. مسله شناس آموزش، این  ئمس  لیتِ وئمس

  ها ییتوانا؛ و  آوردیمو    کشاندیم«  حوزه عمومی» و    «صحنه اجتماع» آن را به    ی هاچالش آموزشی و    یهااست یسدانش آموزان، معلمان،  

این را فراموش   جامعه را دارد.  یها دغدغه یعنی توان به سخن درآوردن  ؛  ذهن و وجدان جمعی آموزش باشد  تواندیمدارد که    ییهات یقابل

ه متمرکز است و چون وجدانی بیدار و حساس، جامعه را هشیار  ، ذِهنی که بر آموزش و مدرساندجامعهکه مُحققان آموزش ذِهن  نکنیم  

 .داردی مو نگه  سازدیم

را به صحنه اجتماع آورده و گفتگوی جمعی را ایجاد   هاآن  م یتوانیمنظام آموزشی که ما مُحققان  ی هامسئله اجازه دهید فهرستی از 

  ی هاتالشو بسیاری مُحققان دیگر 22(1381اخیر برخی مُحققان آموزشی مانند احمد آقازاده ) یهادهه البته، در کنیم برای شما بیان کنم. 

بوده و هدف    یزیربرنامه ، اما رویکرد این مُحققان عموماً مدیریت و  اندکرده ایران    وپرورشآموزششمندی در شناخت مسائل  انتقادی ارز

که موجب طرد، نابرابری، تبعیض، فرودستی، تحقیر   ییهااستیسو تناقضات و  هاچالش ایدئولوژیک نبوده،  یهاچالش نقد بنیادی   هاآن

و تهدید آزادی، کرامت انسانی و حقوق بشر در نظام آموزشی    شده سرکوب، صداهای  هات ی اقلاعی، اقوام،  اجتم  یهاگروه و حتی حذف  

.  باشدی مشده است. نقدها و مسئله شناسی های بروکراتیک و درون سیستمی معطوف به بهبود سیستم آموزشی بدون توجه به مسائل بنیادی  

را   23درسی پوچ   یهابرنامه و    شده سرکوبصداهای  که    یامسئوالنه ی دانست تا نقدهای  در امتداد مهندسی آموزش  توانی ماین نقدها را  

را از »مسئله شناسی انتقادی« متمایز ساخت. مسئله    هاآن »مسئله شناسی ابزاری« نامید و   توانیمرا    هاپژوهشاز   گونهن یاهدف قرار دهد.  

؛ اگرچه  ردیگیمو بودجه و امکانات الزم هم در اختیار آن قرار    شودیمنجام  شناسی ابزاری معموالً با همایت و هدایت نظام آموزشی ا 

اما مسئله شناسی انتقادی را  ؛  ردیگینمقرار    یگذاراست یسمعموالً نتایج این تحقیقات هم چندان در عمل مبنای اصالحات آموزشی و  

 
 ( مسائل آموزش و پرورش ایران. تهران: سمت 1381) آقازاده، احمد  22
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که بخواهد از آن برای اصالحات آموزشی و    شودی نم  آن و نسبت به آن نیز موضع دارد و چندان درگیر    کندی نمنظام آموزشی حمایت  

اندیشه    هاپژوهش   گونهنیانماید.    یبرداربهره   یگذاراستیس است.    هایورزو  بیشتری  احساس مسئولیت و آزادگی  نیازمند شهامت، 

 را معرفی کنم. منتشرشده که تازگی  هاپژوهش بگذارید یک نمونه از این 

پس از انقالب«    وپرورشآموزش  یهاگفتمان ش پژوهش مسئله شناسانه انتقادی را با عنوان »تحلیل  ش  24(1401رمضان برخورداری )

. این شش  اندنموده   یبند صورتانتقادی را    یامسئله   هرکدام و    اند نوشته مُحققان متعدد    هاپژوهش گردآوری و چاپ کرده است. این  

 مُحققان ایرانی را نشان دهم. از کار مسئوالنه  یانمونه تا  سمینوی مرا  هاآن ت متعدد است و صرفاً فهرس یهامسئله مسئله دربردارنده 

 امروزی  یها انسان  ی هاتیواقعنه علم، فلسفه و  اندی دئولوژیاتربیتی حکومت متأثر از    یهاگفتمانمسئله ایدئولوژی:  •

به مطالبات اقتصادی معلمان و بستن    توجهکم .  برای معلمان ایجاد کند  یاکپارچه ی: حکومت نتوانسته هویت  معلمانت یتربمسئله   •

 فضا برای شنیدن صدای معلمان باعث ناپایداری سیاسی و تزلزل موقعیت سیاسی معلمان شده است.

گفتمان   • تربیت جنسی: حکومت  به    ی مهار جنسمسئله  و  کرده  دنبال  مدارس  در  و    یهاجنبه را  پرداخته  تربیت جنسی  سلبی 

 ی سعادتمندانه متربیان ندیده و به تهدیدهای غریزه جنسی متمرکز شده است.میل جنسی در زندگ یهافرصت

جسمی، روانی   یهای ماریبدرگیر  ی هابچه را برای کودکان سالم طراحی کرده و اساساً  یآموزش مسئله بیماری: حکومت نظام   •

 و روحی جایی در برنامه درسی ندارند.

گوناگون آشکار و پنهان غیریت سازی و تنش    یهاشکلو    کندیم سازی    مسئله صلح: گفتمان رسمی در برنامه درسی دیگری •

 .ندیآفریمقومیتی، دینی، زبانی و ایدئولوژیک  یهاتفاوت میان افراد با  

. هدفم در  دهندیمو قوانین نظام آموزشی نشان    هاکتاباین مسائل را محققان از راه تحلیل گفتمان سیاست، اسناد، برنامه درسی،  

این   ارزیابی و معرفی  بیان کردم.    هاپژوهش و    هامسئله اینجا نقد و  ارائه مثال از تحقیقات مسئوالنه  برای    گونه ن یانیست؛ صرفاً آن را 

. مسئولیت اجتماعی مُحققان  اندنشده هنوز صدای انتقادی مؤثر    هاآن است، اما    شده انجام اخیر    یهاسالپراکنده در    صورتبه تحقیقات  

انتقادی و مسئله شناسی امروز ضرورت  دانمی م  هاپژوهش   گونهن یاآموزشی را توسعه و تعمیق   بازاندیشی  نظام آموزشی    ریانکارناپذ. 

دوای دردهای مدرسه و نظام آموزشی باشند، تاکنون این نظام باید حال مساعدی    توانستند یممدیریتی  است. اگر تحقیقات ابزاری و  

 .داشتیم

 پایان 

گوناگون انجام    یهاتیفعالاگرچه حکایتِ مسئولیت اجتماعی مُحققان همچنان باقی است. محققان آموزشی    برمیمخنم را پایان  س

 مانیاجتماعتا مسئولیت    میاآمده   گرد همگوناگون است. ما اینجا    شان یفردق و سلیقه  یمتناسب عال  نیز  هاآن و ترجیات    هاارزش و    دهندیم

را گوشزد کنیم و زبان مشترکی در این زمینه به وجود آوریم. رویکردها به مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان متفاوت است و برخی از منظر  

در جایگاه محقق آموزش، مسئله شناسی مدرسه    امیاجتماع. برای من مسئولیت  کنندی منگاه    ی احرفهو برخی نیز    اقتصادی، برخی سیاسی

 
 ( تحلیل گفتمان های آموزش و پرورش ایران پس از انقالب. تهران: نقد فرهنگ 1401. برخورداری، رمضان ) 24
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که ارزشمندترین خدمت ما محققان به جامعه نقد شجاعانه و   است  ن یاهست. گمانم  ام یاجتماعو نظام آموزشی به معنای انجام مسئولیت 

  توان یم. البته،  سازدیما برای تغییرات بنیادی در نظام آموزشی را فراهم  نقدها زمینه ر  گونهن یاخالقانه و عالمانه نظام آموزشی است؛ زیرا  

از چنین محققان    یانمونه دیدیم ریتا ویزینگر    کهچنانهم محقق انتقادی و اثرگذار و خالق بود و هم کنشگر مدنی در میدان آموزش.  

انتقادی در   آگاه و    اششه یر  ی هاچالش، زیرا این نظام را از  شودیمآموزش موجب بهبود نظام آموزشی    یحوزه است. مسئله شناسی 

مسئولیت اجتماعی همه دانشگاهیان  .  آوردیم. عالوه بر این، مسئله شناسی آموزشی زمینه بالندگی واقعی دانشگاه را فراهم  سازدیمحساس  

ماکسول  به میدان عمل بیایند و به قول    است   ی ضروردانشگاهیان    رون یازابیش از هر چیزی خِردمندان یا خِردگرا کردن نهادِ دانشگاه است.  

»باید بدانیم    پرسندیم  هاآن بارنت »خِرد« پیشه کنند و بکوشند دنیای بهتری بسازند و مانع از پیشروی نابخردی در جهان انسانی شوند.  و  

 .25(10: 1393ارنت « )ماکسول و بشوندیم یدهسازمانچگونه برای کمک به بشر در رسیدن خردگرایی بیشتر  هادانشگاه 
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