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تعامل دولت و نخبگان؛ چرا و چگونه؟
دکتر غالمرضا جمشیدی ها

استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران

ارتبــاط «دولــت» بــا «نخبــگان» یــا بــه تعبیــری تعامــل «اهالی
سیاســت» با «اهالی آکادمــی» همواره از موضوعــات قابل تأمل
بوده اســت؛ اینکه اساســاً یک دولت چه نیازی بــه نخبگان دارد؟
ضرورت این تعامل از چه رو اســت؟ برقراری این تعامل نیازمند چه ســاز و
کارهایی اســت؟ و موانع برقراری این ارتباط چیست؟ از جمله پرسشهایی
است که در بحث نسبت میان دولت و نخبگان مطرح میشود.
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جوامع امروزی ،همچون جوامع ساده گذشته نیستند و اداره امور
تخصصهای زیادی را میطلبــد .رئیسجمهور و اعضای هیأت
دولــت با همه جامعاالطراف بودنشــان نمیتواننــد در همه امور
تخصــص داشــته باشــند .از ایــن رو ،دولتها تنها بــا ارائه یــک برنامه کلی،
مســیر حرکــت یــک جامعــه را ترســیم میکننــد .طبیعتــاً ،ریــز امــور و روند
تخصصــی آن بایــد به متخصصان امر ســپرده شــود .بهطــور منطقی ،برای
ادامــه حیات نظام سیاســی و ثبات آن باید از نخبگان هر حوزه ای اســتفاده
شــود؛ چون نخبگان به شــرایط زمــان و زمینه اجتماعی آشــنایی دارند و در
اداره یک دولت نقش بسیار مهمی میتوانند داشته باشند.
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نباید صرفا از یک گروه
فکری خاص دعوت
بههمکاری شود.
تجمیع عقاید و افکار
در یک جامعه باعث
میشود تا برنامهها به
نوعی همسانسازی
شوند و با روی کار آمدن
گروه سیاسی بعدی،
برنامههای قبلی رها
نشده و برنامهها در
جامعه از یک ثبات و
تدوام برخوردار باشند.

در هر جامعه گرایشهای
سیاسی متفاوتی وجود
دارد و ایــن امــر ،خاص
جامعــه مــا نیســت و مختصاتــی
جهانــی دارد .بنابرایــن ،دولتها
ت گیری سیاســی
متناســب با جه 
خاصــی کــه دارنــد ،گروهــی از
نخبگان همفکــر را فرا میخوانند
یا اینکه نخبگان همفکر ،خودشان
به دولت نزدیک میشوند.
امــا نخبــگان دانشــگاهی هــم
یکدســت نیســتند؛ برخی تمایلی
بــه مشــارکت سیاســی و ورود بــه
جریــان سیاســتگذاریها ندارنــد
و ترجیــح میدهنــد کــه تنهــا بــه
فعالیتهــای دانشــگاهی بســنده
کنند امــا برخــی دیگــر از نخبگان
دانشــگاهی در کنــار فعالیتهای
آکادمیــک ،بــرای خــود نوعــی «مســئولیت اجتماعــی» قائــل هســتند و
میکوشند تا متناسب با مواضع فکری و سیاسی خود ،در خصوص عملکرد
سیاســتگذاران موضعگیــری کنند ،به این معنا که گاه بهعنوان اپوزیســیون و
گاه بهعنوان تئورســین یک جریان سیاســی وارد میدان سیاســت در جامعه
خود میشوند.
از طــرف دیگــر ،سیاســتگذاران در انجــام طرحهــای اجرایــی خــود ،باید
نظــرات موافق و مخالف را در نظر بگیرند .این نکتهای اســت که متأســفانه
اغلــب در دولتهای گذشــته مــا کمتر محل توجه قرار گرفته اســت و باعث
میشــود تا چرخــش نخبگانی بــه آن معنا در یک دولت مشــخص صورت
نگیــرد .البته در بلند مدت و در کل یک نظام سیاســی باالخره این چرخش
نخبگانی اتفاق خواهد افتاد.
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اما تعامل «اهالی علم» با «ســاحت سیاســت» سه الزام اساسی
دارد؛ نخست اینکه ،هر دولتی که سر کار میآمد از آنجا که اغلب
تعامــل با نیروهای همفکر را در دســتور کار قــرار میدهد ،بهطور
منطقــی ،باید حداقــل از میان نخبگان همفکر ،بهترینهــا را برگزیند .دوم،
نخبگانی که برای همکاری برگزیده میشوند باید عالوه بر دانش آکادمیک
و تخصص ،دانش اجتماعی و شــناخت کامل از جامعه و مســائل آن داشته
باشــند .چراکه نخبگان دانشــمند بسیاری داریم اما دانش آنان عمالً کمکی
بــه حــل مســائل جامعه نمیکند .اساســاً ســاحت علــم و دانشــگاه مادامی
میتواند اثرگذاری مطلوب داشــته باشــد که بتواند گرهی از مســائل جامعه
بگشاید و به تعبیری علم در خدمت جامعه باشد.
ســوم اینکــه ،سیاســتگذار بهلحــاظ روانشــناختی بایــد قــدرت تجمیــع
همــه عقایــد و افکار را داشــته باشــد .سیاســتگذاری را نباید امری شــخصی
یــا گروهــی تلقــی کــرد؛ بدیــن معنــا که بــرای تفکــر پیرامــون مســائل مهم
جامعــه نبایــد صرفــاً از یک گــروه فکــری خاص دعــوت به همکاری شــود.
تجمیــع عقاید و افــکار در یک جامعه باعث میشــود تــا برنامهها به نوعی
ن ســازی شــوند و با روی کار آمدن گروه سیاســی بعدی ،برنامههای
همســا 
قبلــی رهــا نشــده و برنامههــا در جامعــه از یــک ثبــات و تــدوام برخــوردار
باشند.
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پروژههای بر زمین مانده «سیاستگذاری علمی» در دانشگاهها

پیامدهای ضعف فرهنگ در آکادمی
عمده مشکالت ما منشأ فرهنگی دارد
دکتر مهدی گلشنی

استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی

در برهههایی از تاریخ معاصر ما «فرهنگ» کمتر دیده شــد و نفوذ غرب باعث حاکمیت نوعی فرهنگ آشــوبناک در ســطح ملی شــد که کمتر نشــانی
از فرهنگ غنی اســامی دارد .حتی در انتخابات اخیر ریاســتجمهوری شــاهد بودیم که تمرکز بر مســائل سیاســی و اقتصادی بود و کمتر از مشکالت
فرهنگــی جامعه امروز ما صحبت شــد در حالی که عمده مشــکالت ما منشــأ فرهنگی دارد .بــرای «فرهنگ» تعاریف مختلفی وجــود دارد اما اجماالً
میتوان گفت «فرهنگ» نظامی متشکل از باورها ،هنرها ،عادتها ،اخالق ،مواریث ملی و خصلتهای بومی است که شکلدهنده ذهنیت افراد و
رفتار جامعه اســت .بنابراین فرهنگ ،باورها و مفروضات انسان نسبت به نظام هستی و جایگاه انسان در آن را در بر دارد و رفتار افراد انسانی نسبت
به دیگر انسانها را شکل میدهد.
ناســالم برای کســب فواید مادی میکشــاند؛
مســابقاتی کــه بــرای آنهــا انتهایــی متصــور
نیست.
یک دانشــجو باید در حین تحصیل عالوه
بر رشــته تخصصی خــود چیزهایی را بیاموزد
کــه او را در تعامــل بــا جامعه انســانی کمک
کنــد و بــه تصمیمگیریهــای خردمندانــه
و اقدامــات مفیــد بــرای خــود و جامعــهاش
بکشــاند و به فرهنگ و جامعهاش عالقهمند
کند و او را به خدمت به کشــورش مقید سازد.
یک دلیــل تضعیف هویتی جوانان و سســت
شــدن علقــه ملــی آنــان «ضعــف فرهنگی»
اســت که با آن پرورش یافتهاند .برای تقویت
هویت ملی و عالقهمند کردن بیشــتر جوانان
به خدمت به جامعه ،الزم اســت که فرهنگ
دبیرســتانی و دانشگاهی تقویت شود و این با
افزودن دروس مناسب از رشتههای گوناگون
علــوم انســانی و تقویــت ُبعــد اخالقــی آنهــا
میسر است.
فقــدان انضبــاط ،اعتمــاد بــه نفــس،
قانونپذیــری و نقدپذیری کــه در محیطهای
علمــی و آکادمیــک مــا بســیار بــه چشــم
میخورد ،همگی حاکی از «ضعف فرهنگی»
اســت و فقــط از طریــق برنامههــای فرهنگی
مناســب در جوامــع علمــی مــا عالجپذیــر
اســت .اکنون وقت آن رسیده است که به بعد
فرهنگی دانشگاهها توجه اساسی شود و غنی
کــردن فرهنــگ دانشــجویان در اولویــت قرار
گیرد .به قول مقام معظم رهبری« :اینجانب
به مسائل فرهنگی اهمیت زیادی میدهم و
اعتقاد راسخ دارم که قوام یک کشور و ملیت
یــک ملت بــه فرهنگ آن اســت و بیش از هر
چیز فرهنگ یک ملت وجه تمایز او را با سایر
ملتها نشان میدهد».
ëëچالشهای فرهنگی ما در عصر حاضر
مشــکل اساسی ما این اســت که «فرهنگ
متعالــی اســام» در جامعه ما حاکم نیســت
نــه در جامعــه و نــه در مدارس ودانشــگاهها.
غالب اینهــا از میراث فرهنگیمــان غافلند و
متأســفانه از فرهنگ غرب هــم نکات مثبت
آن را جــذب نکردهانــد ـ نــه نظــم و انضبــاط
حاکــم در جامعــه غرب در جامعــه ما حاکم
اســت و نه برنامهریزی درازمدت و دورنگری
کــه در محیــط آنهــا حاکــم اســت .بعضــی از
غربیانــی کــه در ســال هــای اخیــر بــه ایــران
آمدهانــد در توصیف مشاهداتشــان ،فرهنگ
رایــج در محیط ما را امریکایی تلقی کردهاند!
بهعنــوان مثــال یک عــکاس فرانســوی که به
تازگــی از ایران بازدید کرده بود نوشــت که در
بعضی تابلوها نســبت به مقامــات امریکایی
بــا تنفر نگاه میشــود بهعنوان مثــال اوباما را
به شــمر یا یزید تشــبیه میکنند ،اما در عمل
به فســتفودها  ،نظیر مرغ ســوخاری کنتاکی
و پیتــزا هت یا تیشــرت میکیمــوس عنایت
دارنــد و در تابلوهــا تبلیــغ انــواع آیفونهــا
و موبایلهــای خارجــی فــراوان بــه چشــم
میخورد!
ضعــف فرهنــگ در جامعــه مــا منجــر
بــه ناهنجاریهایــی شــده اســت از جملــه
اینکه:

نیم نگاه

در خصــوص تعامل دولت و نخبگان نقدی که اغلب مطرح می
شــود ،خطــر سیاســتزدگی نهــاد دانشــگاه و اهالــی آن اســت.
اســتقالل نهــاد علــم ،دانشــگاه و اهالــی آن یکــی از دغدغههای
همیشــگی نظــام آمــوزش عالــی
بوده اســت .اما بواقع باید پرســید
که اساســاً چقدر استقالل دانشگاه
در عمــل امکانپذیــر اســت؟
واقعیــت ایــن اســت کــه منهــای
دانشــگاههای برتر جهــان ،اغلب
دانشــگاهها بــرای تأمیــن بودجــه
سیاستگذاری را نباید
خــود بــه نهــاد سیاســت وابســته
امری شخصی یا گروهی
هستند و به همین دلیل «دانشگاه
تلقی کرد؛ بدین معنا
مســتقل» در عمــل بهطــور کامل
محقق نمیشــود .اثرگذاری نظام
که برای تفکر پیرامون
سیاســی بــر حوزههــای مختلــف
مسائل مهم جامعه
اجتماعی غیرقابل انکار است.
ً

ëëرابطه معنادار علم و فرهنگ
متأســفانه با رشــد علم جدید ،دانشگاهها
صرفــاً به «تعلیــم علــوم» پرداختنــد و از دو
رکن مهم فرهنــگ که «حکمت» و «اخالق»
باشــد غفلت ورزیدند و این به دانشــگاههای
مــا نیــز منتقــل شــد و بــر ایــن بــاورم کــه این
امــر ،یکــی از نقایــص عمــده فرهنــگ حاکم
در جوامــع علمــی مــا اســت .اکنون دانشــجو
فارغالتحصیل میشــود در حالی که در رشته
تخصصی خودش معلوماتی آموخته اســت
اما ذهن او فارغ از مسائلی است که در تعامل
او با جامعه اش و تصمیم گیریهایش نقش
کلیدی دارند.
فرهنــگ دو بعــد مهــم «حکمــت» و
«اخــاق» دارد .در تمامی ادیان از جویندگان
دانش خواســته انــد که علمــش را با حکمت
تکمیل کند .این «حکمت» اســت که به علم
معنــا میدهــد و آن را در راههــای مفید برای
خــود و جامعه به کار مــی گیرد .طبق تعریف
راهنمــای آکســفورد بــرای فلســفه(Oxford
:)Companion to Philosophy
«حکمــت نوعــی از شــناخت اســت کــه
نگــرش متفکرانــه را بــا دغدغه هــای عملی
تلفیــق میکنــد .هــدف ایــن نگــرش مهــم
سرشــت اساســی واقعیت و اهمیت آن برای
یک زندگی خوب است .هدف دغدغه عملی
این است که یک دغدغه معقول برای حیات
خوب ایجاد شود و به هنگام تصمیمگیریها،
وضعیت ها را ارزیابی کند و طبق اقتضای آن
عمل کند».
بــه طــور خالصــه «حکمــت» آن ظرفیت
انســانی اســت کــه او را قــادر میســازد
مناســبترین رفتار را پیش گیــرد و کاری کند
که بیشــترین منافع اخالقــی و اجتماعی را به
بار آورد.
دانشــگاه امــروزی قانــع بــه پــرورش
متخصــص اســت ،امــا بهعلــت تخصصــی
شــدن فــوقالعــاده ،ارتباط رشــتهها بــه کلی
مغفــول مانــده اســت .ایــن منجر بــه فقدان
یــک دیــد کلنگــر در دانشــمندان و جوامــع
علمــی مــا شــده اســت .لــذا علــم به کلــی از
کلیت محیط غافل مانده و مســئولیت انسان
نســبت به ســایر خلقت مغفول مانده است.
دانشــگاهها و مؤسســات آموزشــی و پژوهشی
باید رابطهای جدید بین علوم طبیعی و فنی
و علومانســانی از یک طرف و بین رشــتههای
مختلــف دانــش و حیــات انســانی و نیازهای
اجتماعی برقرار کنند تا منجر به رفاه انســانی
و پیشــرفت اجتماعی شود .این نکتهای است
کــه بســیاری از دانشــگاهای غربــی بــه آن پی
بردهانــد و بههمین جهت بخشهای خاص
علومانســانی و علوماجتماعــی تأســیس
کردهانــد و دانشــجویان کل رشــتهها را ملــزم
بــه گرفتــن بعضــی از دروس علومانســانی و
اجتماعی کردهاند.
نکتــه دیگری که در فرهنگ جوامع علمی
ما مغفول مانده ،مســأله اخالق و ارزشهای
اخالقــی اســت .چنــد چیــز باعــث غفلــت از
تربیــت و آمــوزش ارزش هــای اخالقــی در
محیطهای علمی ما شــده است .یکی از آنها
غــرق شــدن در تخصصها اســت کــه باعث
شــده هرچیزی جــز خود تخصــص فراموش
شــود؛ در حالی که تخصصها در خأل انسانی
بــه کار نمیآینــد ،بلکــه بایــد در محیطهــای
انســانی بــه کار گرفتــه شــوند .بنابرایــن
فرآوردههــای علــم نمیتواند نســبت به آثار
انسانی آنها بیتفاوت باشد.
یک اشکال دیگر تعلیمات فعلی ،غفلت
از مراتــب باالتر واقعیت اســت .علــم امروز،
جهــان فیزیکی را بــه تنهایی در نظر می گیرد
و در آن ،جایــی برای خدا و معنویات نیســت
و ُبعــد روحــی انســان به کلــی نادیــده گرفته
میشــود .این باعث شــده اســت که انسانها
فقــط بــه مادیــات توجــه کننــد و هدفــی جــز
ارضــای نیازهــای مــادی نداشــته باشــند ،اما
این نگرش انســان را به سطح حیوانات تنزل
میدهــد و جوامــع انســانی را بــه مســابقات

shafaqna

تالکــوت پارســونز ،جامعهشــناس امریکایــی ،در حــوزه علوماجتماعــی
مفهومی تحت عنوان «نظام اجتماعی» و چهار خرده نظا م اجتماعی ذیل
آن را مطــرح میکند؛ یکی از این خرده نظامها «نظام آموزشــی» اســت که
بــه نوعی ،ثبات یک نظــام اجتماعی را تأمین و تضمیــن میکند .بنابراین،
بهطــور منطقی ،وقتی دولتی ســر کار میآید برای اداره جامعه و ثبات امور،
هم به نظام تعلیم و تربیت و هم به نخبگان برآمده از این نظام نیاز دارد.

هیــچ ملتــی بــدون فرهنــگ نیســت ،امــا
پشــتوانه فرهنگــی ملتهــا از لحــاظ میــزان
غنــی بــودن و ســطح ،بســیار متفاوت اســت.
در میهــن عزیز ما همــواره معارف دینی یک
مؤلفه عمده فرهنگ بوده اســت که انعکاس
آن را بخوبــی در ادبیاتمــان میبینیــم و در
گذشــته همه آموزشهای علمی ما همراه با
آمــوزش حکمــت و اخالق بــود .در وضعیت
فعلــی ارگانهایی که میتوانند به غنی کردن
فرهنگ دانشپژوهان کمک کنند دبیرســتان
و دانشــگاه هســتند کــه بایــد رشــد فرهنگــی
ش آموزان و دانشــجویان را بهعنوان یکی
دان 
از رسالت های عمدهشان به عهده بگیرند.

ëëرهبــر معظــم انقالب مــیفرمایند «اعتقــاد راســخ دارم که قوام یک کشــور و
ملیت یک ملت به فرهنگ آن اســت و بیش از هر چیز فرهنگ یک ملت وجه
تمایز او را با سایر ملتها نشان میدهد».

ëëعمده مشــکالت ما منشــأ فرهنگی دارد اما ما کمتر به آن توجه نشــان دادهایم
حتــی در انتخابــات اخیر ریاســتجمهوری شــاهد بودیم کــه تمرکز بر مســائل
سیاسی و اقتصادی بود و کمتر از مشکالت فرهنگی جامعه امروز ما صحبت شد.

ëëارگانهایــی کــه میتوانند به غنــی کردن فرهنــگ دانشپژوهــان کمک کنند
دبیرستان و دانشگاه هستند که باید رشد فرهنگی دانشآموزان و دانشجویان را
بهعنوان یکی از رسالتهای عمده شان به عهده بگیرند.
ëëمتأسفانه با رشد علم جدید ،دانشگاهها صرفاً به «تعلیم علوم» پرداختند و از
دو رکن مهم فرهنگ که «حکمت» و «اخالق» باشد غفلت ورزیدند.

ëëفقدان انضباط ،اعتماد به نفس ،قانونپذیــری ،و نقدپذیری که در محیطهای
علمی و آکادمیک ما بســیار به چشــم میخورد ،همگی حاکی از ضعف فرهنگی
است و فقط از طریق برنامههای فرهنگی مناسب در جوامع علمی ما عالجپذیر
است.
ëëمعتقدم آنچه که لطم ه اساســی به پیشــرفت واقعی علم در کشور زده است،
مســأله اســتثمارکننده چاپ مقاالت در مجالت آی.اس.آی اســت .این رویکرد
افراطی در توجه به مقالهنویســی و امتیازات گوناگونی که در ســطوح مختلف به
آن داده میشود ،میتواند به سقوط سطح علمی کشور بینجامد.

 .1عقده حقارت نسبت به غرب
بر این باورم که یک علت عمده حاکمیت
فرهنــگ غــرب در جامعــه مــا بیتوجهــی
بــه فرهنــگ دینــی ـ ملی ما اســت کــه باعث
تضعیــف هویــت ملی و بــروز عقــده حقارت
نســبت بــه غــرب در اکثــر محیطهــای مــا،
خصوصاً فضاهای علمی شــده اســت .فردی
که در خارج فارغالتحصیل شده است برتر از
فارغالتحصیــل داخلی تلقی میشــود ،حتی
اگر ممتاز باشــد .اکنون بعضی دانشکدههای
برخی از دانشگاهها ،در مقام جذب استادان،
ترجیــح میدهنــد افــرادی را بپذیرنــد کــه
حداقــل دوره پســادکتری را در خارج گذرانده
باشــند .همینطور احترامی که برای استادان
ایرانی قائلند ،در مقام مقایسه با احترامی که
بــرای خارجیان همشــأن آنــان قائلند ،ناچیز
اســت .از آثار عقــده حقارت نســبت به غرب
تعــداد قراردادهایــی اســت کــه در ســالهای
اخیــر بــا دانشــگاههای غربــی منعقــد شــده
اســت ،همچنین ولعــی که بــرای انعقاد این
گونــه قراردادها در برخی مســئوالن و بعضی
مدیــران دانشــگاهی وجــود دارد ،برخــی از
مســئوالن مــا واقعاً فکــر میکنند کــه غربیان
مایلند علم ما را توسعه دهند!
مــا بایــد بــا دانشــگاههای خــارج تعامــل
داشــته باشــیم ،ولــی بایــد بــه فکر مشــارکت
خودمــان در نــوآوری علمــی و همچنین رفع
نیازهای ضروری کشــور در داخل نیز باشــیم.
ما تــا نیازهای اساســیمان را خودمان تأمین
نکنیــم ،همــواره مجبــور بــه تحمــل برخــی
تحریمهای غــرب خواهیم بــود .همچنین تا
خودمــان را جــدی نگیریــم ،در تولید علم در
ســطح مرزهــای دانــش مشــارکت نخواهیم
داشت .اینکه بسیاری از نخبگان ما برای اخذ
درجه دکتری به خارج میروند ،ناشی از چند

را تقلیــل داده اســت؛ زیــرا مقالهنویســی در
این راســتا بــرای مجــات خارجــی جاذبهای
نــدارد و لذا افراد مجبورند درباره موضوعاتی
مقاله بنویســند که شــانس چــاپ در مجالت
غربــی را داشــته باشــد .متأســفانه توجــه بــه
کارهای کیفیتدار و نوآورانه هم تقلیل یافته
اســت زیــرا چــاپ مقاله بــا ایــن خصوصیات
زمانبــر اســت ،بنابرایــن دانشــجویان ســراغ
حوزههایــی میرونــد کــه خیلی ســریع منجر
بــه مقالــه میشــوند .این باعث شــده اســت
کــه دانشــجویان درجه اول وقتشــان صرف
کارهای درجه دوم و سوم شود.
از طــرف دیگــر ،رواج چــاپ مقــاالت در
مجــات آی.اس.آی دکانی نیــز برای عدهای
یا شرکتهایی برای کسب درآمد شده است.
این رویکرد افراطی در توجه به مقالهنویســی
و امتیــازات گوناگونــی که در ســطوح مختلف
بــه آن داده میشــود ،میتوانــد بــه ســقوط
ســطح علمی کشــور بینجامد .لذا الزم اســت
هــم وزارت علوم و هم شــورای عالی انقالب
فرهنگــی عنایت فوری به این مســأله داشــته
باشند.
 .2بیاخالقی در محیطهای علمی
ضعف فرهنگ در جامعه ما باعث شــده
کــه ارزشهای اخالقــی نادیده گرفته شــوند.
مــا ضعف اخــاق را هم در جامعــه و هم در
محیطهــای علمیمــان میبینیــم؛ در رابطه
اســتادان باهم ،در رابطه استاد و دانشجو ،در
مناظرههــا و مقاالت و ...ایــن ضعف اخالقی
هــم به انســجام جامعه لطمــه میزند و هم
به پیشــرفت علمی .الزم اســت کــه حاکمان،
حوزویــان ،دانشــگاهیان و رســانهها در پــی
بازســازی و ارتقای وضعیــت اخالقی جامعه
باشــند و الزم اســت که شــورای عالی انقالب
فرهنگی به این مسأله عنایت بیشتری کند.
 .3انتقادناپذیری و فقدان روحیه تسامح
انتقادناپذیــری بشــدت در میــان برخــی
مســئوالن مــا رواج دارد و در کالسهــا و
مناظــرات هــم انتقادناپذیــری و عدم تحمل
دیگــران را شــاهد هســتیم .متأســفانه برخی
مســئوالن فرقــی بیــن انتقــاد مشــفقانه و
روشــنگرانه و انتقــاد طعنهآمیز نمیگذارند و
همه را خصمانه تلقــی میکنند .در کالسها
هم بســیار میبینیم که اســتادان به ســؤاالت
اساسی دانشجویان بدرستی پاسخ نمیدهند
چون پرســش از سمت دانشــجو را به حساب
انتقاد او میگذارند.

عامل عمده است:
● ضعف هویت ملی ـ دینی
● دریافت کمک مالی کافی از دانشــگاههای
خارج برای ادامه تحصیل
● وجود برخی دافعهها در کشــور و جاذبهها
در غرب
● وجود بعضی موانع دست و پاگیر اداری در
داخل کشور
● نبــود نقشــه راه و سیاســتگذاری درســت
پژوهشی و آموزشی در بعضی دانشگاهها
● ندیدن اثر پژوهشهای خود در جامعه
● اهمیــت نــدادن بــه شــخصیت علمــی
دانشگاهیان در جامعه

 .4بی توجهی به کیفیت
اکنــون بیتوجهــی بــه کیفیــت در همــه
ســطوح حاکــم اســت ـ هــم در آمــوزش و
پــرورش ،هــم در آمــوزش عالــی و هــم در
محصــوالت صنعتی -بــه این مطلــب توجه
نمیشــود که فارغالتحصیــل بیکیفیت هیچ
مشــکل کشــور را حــل نمیکنــد و محصــول
بیکیفیــت راه را بــرای ترجیــح محصــول
خارجی باز میکند.
امــروزه در ارائــه آمارهــا ،بیــش از آنکــه
بــه کیفیــت توجــه شــود ،بــه کمیــت توجــه
میشود .بهعنوان مثال به تعداد دانشجویان
دکتــری توجه میشــود ،بــدون آنکــه کیفیت
فارغالتحصیــل هــم در نظــر گرفتــه شــود.
همچنین به تعداد مقاالت توجه میشــود نه
بــه کیفیت آنها .واضح اســت تا وقتی که این
وضعیــت حاکم باشــد ،مــا پیشــرفت واقعی
نخواهیم داشــت و صرفاً به دادن شــعارهای
بیمحتوا توجه خواهیم کرد.

واجــب اســت که در مــورد برطــرف کردن
ایــن مشــکالت کار جــدی صــورت گیــرد و
مخصوصــاً اهتمــام جــدی به تقویــت هویت
ملــی در جوانان شــود ،تــا اگر بــه دالیلی آنان
بــرای تحصیالت تکمیلی بــه خارج میروند،
بعد از اتمام تحصیل به داخل برگردند.
معتقــدم آنچــه کــه لطمــه اساســی بــه
پیشــرفت واقعــی علــم در کشــور زده اســت،
مسأله استثمارکننده چاپ مقاالت در مجالت
آی.اس.آی اســت که با وجود همه هشــدارها
به آن توجه شایسته نشده است .شکی نیست
که اگر کســی کار علمی خوب کرد ،باید نتیجه
کارش را در معــرض نقــد اهــل نظــر بگذارد.
امــا امروزه چاپ مقاله به عوض آنکه وســیله
پیشــرفت علمــی کشــور در دو بعــد نظــری و
عملــی باشــد ،خود هــدف شــده اســت ،زیرا
امتیــازات گوناگون مالی و اداری را دربردارد و
وسیلهای برای برخی پیشرفت ها میشود اما
کثرت مقــاالت ،موجب پاییــن آمدن کیفیت
آنها یا جهتگیریهای غیر اولویتدار شــده
اســت و همچنین توجه به رفع نیازهای کشور

 .5عدم رعایت شایستهساالری
در ســال هــای اخیــر بــی توجهــی بــه
شایستهســاالری را در برخــی ســطوح شــاهد
بودیــم و متأســفانه در انتخــاب افــراد بیشــتر
روابــط حاکــم بــود تــا شایســتگیها .همیــن
وضعیت در مورد تشــکیل کمیتهها نیز حاکم
اســت .بههمین جهت محصول آنها پختگی
الزم را ندارد و در اجرا به مشــکل برمیخورد.
الزم اســت در همــ ه ســطوح شــوراها یــا
کمیتههــای تصمیمگیرنــده ،متشــکل از
خبرگان و نخبگان باشند تا حاصل کار ورزیده
و سنجیده باشــد .همینطور در انتصابهای
کلیدی نبایــد به حداقلها اکتفــا کرد ؛ چیزی
که متأسفانه خالف آن را فراوان دیدهایم.
در مجمــوع ،مــن وضعیــت علمــی و
فرهنگی کشور را در حد ظرفیت آن نمیدانم
و اگر وضع به این صورت ادامه یابد و ما بیدار
نشــویم ،لطمه جبرانناپذیــر خواهیم خورد.
عــاج آن ،توجــه خاص بــه شــیوع «فرهنگ
جامعنگــر اســامی» اســت ،نظیــر آنچــه در
دوران شکوفایی تمدن اسالمی حاکم بود.

