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Abstract 

The aim of this study was to identify the ideas 

and perceptions of an academic society 

(professors and students) of Iran from the 

concept of academic freedom. This is a 

qualitative study with phenomenographical 

strategy. Participants in the study were 41 

people (22 faculty members and 19 graduate 

students) from three universities of Tehran, 

Allameh Tabatabai and Kurdistan. Purposeful 

sampling was performed with maximum 

variety. A semi-structured interview protocol 

was used to collect information, and the 

interviews continued until theoretical 

saturation was reached. Information was 

analyzed using theoretical coding that 5 

descriptive notions: fundamental initiative, 

lack of hegemony of opinion and 

indoctrination, governance of academic voice, 

inter-arranged university and empowering 

professional space as the understanding of the 

Iranian academic community of academic 

freedom to was obtained. The identified 

descriptive notions have the most conceptual / 
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historical and metaphorical conformity with 

the grid model of academic freedom. 

Understanding of academic freedom among 

professors is more concerned with the grid 

model and among students is more concerned 

with liberal and civic models. Professors' 

understanding is more limited to the 

professional, and grid conceptualization of 

academic freedom. Students have more 

critical and liberal views on academic 

freedom due to their lack of organizational 

affiliation with the bureaucratic institution 

and lack of venture capital. 
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 دهيچك

 يدارشناس  یپد ن و   از يف  یک کردیرو از استفاده با و  بوده کیآکادم یآزاد از رانیا( انیدانشجو و ان)استاد يعلم جامعه یریتفس درکدنبال شناخت  به مقاله نیا

( يل  یتکم التیتحص   یدانشجو 19و  يعلم أتیعضو ه 22)ي جامعه دانشگاه نفعان یاز ذ نفر 41کنندگان در پژوهش شامل  مشارکت .است شده انجام یریتفس

 مص اببه پروتک ل    از ه ا   دادهی آور جم    یتنو  انج ام ش د. ب را    نهیشیباز نو  هدفمند و با  یریگ و کردستان بودند. نمونه ياز سه دانشگاه تهران، عالمه طباطبائ

از روی ه تحلیل ي دیکلم ن و همک اران ب رای تحلی ل       . افتی( ادامه یا  )از نو  اشبا  مقوله ینظر اشبا  به دنیرس زمان تا ها  مصاببه و شد استفاده ساختارمند مهین

ش دند   لی  تحل ینظ ر  یبا استفاده از کدگذار ها  دادهاستفاده شد.  نکلنیچهارگانه گوبا و ل یها از مالک ها  افتهی ياعتباربخش یبراها استفاده شد.   اطالعات مصاببه

 یيو ش کوفا  یتوانمن د  یب را  یو آزاد دانش گاه  اس تقالل  ک،ی  آکادم انی  ب یآزاد  ده،ی  عق يهژم ون  فقدان  ،در آموزش و پژوهش ی:  آزادمضمون فراگیر  5که 

را ب ا   یو اس تعار  يخی/ت ار يانطباق مفهوم نیشتریب شده، فراگیر استخراجمضامین دست آمد.  به کیآکادم یاز آزاد رانیا يدانشگاه جامعه درکبه عنوان  آکادمیک

و  ب رال یل یناظر بر الگوها شتریب انیدانشجو نیو در ب يصنف یناظر بر الگو شتریاستادان ب نیدر ب کیآکادم یاز آزاد درک. داشتند کیآکادم یاز آزاد يصنف یالگو

ع دم   لی  ب ا اس تادان ب ه دل    س ه یدر مقا انیمحدود بوده است. دانشجو کیآکادم یآزاداز  یابرفه و يشغل ،يصنف یسازمفهوم بر شتریاستادان، ب درکبود.  يمدن

 .داشتند کیآکادم ینسبت به آزاد یتر  برالیو ل یانتقاد یها  دگاهیخطر، د در معرضِ یها هیو فقدان سرما کیبه نهاد بروکرات يسازمان يوابستگ

 ی.ریتفس يدارشناسیپد شه،یاند یآزاد استقالل، دانشگاهي،استقالل  ک،یآکادم یآزاد: ها    کليدواژه

 شود:    برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي
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Representing the Experiences of Science Stakeholders in Iran. Journal of Science & Technology Policy, 14(2), 35-

50. {In Persian}.  
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 1مقدمه -1

 نیتر  یادیبن و نیتر  ياز اساس يکیعنوان  به 2يعلم یآزاد

 يلیتحص مراکز و ها  دانشگاه طهیب در ها  هیپا و میمفاه

شناخته  يعنوان بق خود به فیتعر نیتر  نیادیبن در ،يلیتکم

 و ها  کنش انیدانشجو و دیاسات آن یکه بر مبنا شود  يم
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2 Academic Freedom 

کامالً مستقل و فارغ از  يخود را به صورت يعلم یها  تیفعال

به انجام  يدانشگاه برون ای يدانشگاه هرگونه فشار درون

 ای ندیفارغ از خوشا يعلم قاتیتحق جینتا انیبه واق  ب :رسانند

 يدولت ایو  يدانشگاه رانیگ میتصم یبودن آن برا ندیناخوشا

 ارزش کی عنوان به کیآکادم یآزاد تیاهم .[1]ي و بکومت

3آلتباخ که است یبد در دانشگاه یبرا یادیبن
 از يجزئ را آن 

. است کرده مطرح يجهان سطح در دانشگاه یها مشخصه

                                                 
3 Altbach 
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 ر،یپذ انعطاف تیریمد ک،یکادمآ یپژوهش متعادل، آزاد

 او که هستند یيها مؤلفه ،يکاف يمال مناب و  يامکانات کاف

 .[2] است برشمرده يجهان کالس دانشگاه یبرا

 دهیپد نیا قیدق فیتعر نهیدر زم یاریابهامات بس وجود نیباا

از  يعلم یعمده آن برآمدن مفهوم آزاد لیوجود دارد که دل

 يبقوق نیقوان یایآموزش و دن یایدن يعنیمختلف  یایدو دن

 و بقوق به تنها  نه يعلم یمفهوم آزاد یياز سو .[3] است

 بر متمرکز بلکه دارد اشاره دیاسات انیب و عمل یآزاد نیقوان

. باشد  يم زین انیدانشجو انیب و عمل یآزاد نیقوان و بقوق

 به( يعلم ی)آزاد مفهوم نیا ،يبقوق نیقوان منظر از ،عالوه به

 وجود به مربوط نیقوان و بقوق به اشاره یبرا یادیز زانیم

 کار هب زین ها  دانشگاه و يعلم مؤسسات انیب و عمل در یآزاد

استقالل  ایو  1يسازمان يعلم ی)آزاد شود  مي گرفته

 يعلم یآزاد انیم تنگاتنگ يارتباط نهیزم نیا در(. 2يسازمان

 گرید و ها  دولت از ها  آن استقالل سطح و ها  دانشگاه در

 یمفهوم آزاد يوجود داشته و بررس يتیباکم یها  بخش

 رممکنیغ يمفهوم استقالل دانشگاه يرا فارغ از بررس يعلم

 یبا آزاد يکیبار اریمرز بس يدانشگاه استقالل. سازد  يم

 از يدانشگاه استقالل 4تیتا و 3ياشب منظر ازدارد.  کیآکادم

. شود  يم لیتشک ینهاد استقالل و کیآکادم یآزاد مؤلفه دو

و  میامر تعل یریگیمحقق در پ یِفرد یيبه توانا کیاکادم یآزاد

 داللت اشاره شغل دادن ازدست ای و هیتنببدون ترس از  قیتحق

 یها  گروه يخودگردان تیوضع به ینهاد استقاللِ و دارد

 يبه طور کل توان  يم. شود يم مربوط دانشگاه داخل در محقق

مناسبات  تیوضعاستنباط کرد که مفهوم استقالل به  نگونهیا

 و جامعه کالن)ساختار  يرونیب طیمحنهاد دانشگاه با 

 یيتوانا بر کیآکادم یآن( و مفهوم آزاد یها  ستمیرسیز

 ،يپژوهش ،يابعاد مختلف آموزش در يدانشگاه نفعان یذ

 تمرکز به توجه با .[4] دارد داللتو...  کیو ابراز آکادم شهیاند

( و انیدانشجو و)استادان يدانشگاه نفعان یذ بر مطالعه نیا

 مقاله نیا در ،يمفهوم اختالطاز هرگونه  یریشگیپ یبرا

 است.   برجسته شده کیآکادم یآزادمفهوم 

 که اند بوده ریناگز همواره گذشته یها  دهه طول در ها  دانشگاه

 يجوامع اراتیاخت و خود استقالل بق نیب را يفیظر موازنه

                                                 
1 Institutional academic freedom 
2 Institutional autonomy 
3 Ashby 

4  Tight 

 هم شهیهم اگرچه ها آن. کنند بفظ کنند،  يم تیفعال آن در که

رنگ  هرگز ها آن يخواه استقالل آرمان اما اند، نبوده موفق

از زمان مدارس فلسفه یونان باستان،   .[5] نباخته است

دانشگاه و نهادهای مشابه، پشتیبان و بامي توسعه علم و 

پردازی و انتشار دانش   ها ابتدا بر نظریه آن اند.  فناوری بوده

اند و به تدریج از قرن نوزدهم میالدی   موجود متمرکز بوده

 [.6] را نیز بر عهده گرفتند اکتشافات علمي و توسعه فناوری

( کی)آکادم يعلم یکه آزاد یا  عمده مشکل فراستخواه دید از

 که بود یدار  شهیر ياسیس یياقتدارگراداشت،  رانیاز ابتدا در ا

 یاقتصاد یساختارها و يفرهنگ و يخیتار سرگذشت از خود

 گاه یياقتدارگرا نیا. گرفت يم نشأت نیسرزم نیا ياجتماع و

 ظاهر يبکومت تصلب و يخودکامگ صور نیدتریشد به

 کشور در کیآکادم یآزاد شدن نهینهاد یرو را راه و شد  يم

 دست به استقالل هیسا در ها  یآزاد که چرا[. 7] بست  يم

 بهها  دانشگاه در يعلم یآزاد و استقالل از بحث و دیآ  يم

 دانشگاه در نهادها گرید و دولت نقش رفتن نیب از یمعنا

 یواگذار در دانشگاه و انیدانشگاه به یاعتماد بلکه ست،ین

 يبالندگ و رشد یبرا يفرصت جادیا یبرا یآزاد و اراتیاخت

 و استقالل شیافزا که است داده نشان قاتیتحق. است دانشگاه

فراهم  یو نوآور تیرشد خالق یبرا را نهیزم ک،یآکادم یآزاد

 کنند؛  يم انیب 5نلی. همان طور که استرمن و استدینما يم

 کاغذ یرو بر آنچه و يرسم استقالل نیب یتکرار يشکاف

 ضرورت توجه قابل شیافزا. دارد وجود شود، يم مطرح

 محدودها را  بارها استقالل آن ها،  دانشگاه طرف از یيپاسخگو

 نیا از ها  دانشگاه به فشار اعمال یبرا ها  دولت شتریب و نموده

هر  يخیتار طیشرا زین آلتباخ [.8] ندینما  يم استفاده ابزار

. است دانسته مؤثر آن در کیآکادم یآزاد تیوضعکشور را در 

 شمارو  رانیا ،يکره شمال تنام،یمانند کوبا، و یيکشورها او

 یرا مثال آورده است که آزاد گرید یکشورها از يتوجه قابل

[ او معتقد است 9. ]ندارد يمطلوب تیها وضع در آن کیآکادم

دارد،  یکه سابقه استعمار یيقایو آفر یيایسآ یکشورهادر 

 شده ظتدوانده و از آن محاف شهیبه ندرت ر کیآکادم یآزاد

 یخاطر نشان ساخته است که چگونه اعضا . آلتباخاست

کنند.  يم یخودسانسور نیچ یها  در دانشگاه يعلم اتیه

 از زندان مجازات يدادن شغل و بت دست تذکر و اخطار، از

                                                 
5 Estermann & Steinel 
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 ای يسخنران ای سیتدردر  ها دهیا ارائه بالقوه یامدهایپ

 .[10] بکومت است کردیمخالف با رو یها پژوهش

 نظام در يپژوهش و يآموزش یها  تیفعال تیماه به توجه با 

 یها  تیمحدود بدون یبستر که دارد ضرورت ،يعال آموزش

 و يرونیب مراج  مداخله عدم ،یياقتدارگرا ،ياسیس

. آورد فراهم نینو یها  دهیا خلق یبرا يدرون یها یورز  غرض

 ها  دانشگاه یریپذ تیمسئولساز  نهیزم کیآکادم یآزاد به توجه

مطالعه  نیا ياصل هدفخواهد بود.  اراتیاخت یدر قبال اعطا

 از( انیدانشجو و)استادان  يدانشگاه نفعان یذ درکشناخت 

 یبرا ياستیس یها  هیتوص ارائه آن تب  به و کیآکادم یآزاد

 است.  دانشگاه نهادمفهوم در  نیدامنه ا تیتقو

 

 پژوهش یو تجرب ينظر یمبان -2

 کيآکادم يآزاد مفهوم 2-1

و  رسد يم نظر به ساده يمفهوم کیآکادم یآزاد آلتباخ ریتعب به

 از. است دشوارآن  فیاما تعر است، نیچن هماش  جوهرهدر 

استادان در  یآزاد يمفهوم به معن نیا ،يقرون وسط زمان

 وشان  در برفه يبدون کنترل و مداخله خارج سیتدر

 اواست.  کار رفته به یریادگی یبرا انیدانشجو یآزاد نیهمچن

 کی در انتشار و قیتحق در تیاولو یمعنا به را مفهوم نیا

 در يتیمحدود چیه بدون آموزش و پژوهش از خاص بوزه

 انیب یبرا انیبق دانشگاه ای و يکارشناس یها  بوزه از يکی

نوشتن در مورد هر  ای يدر هر نشست عموم دگاهشانید

 کشور در کیآکادم یآزاد نینو مفهوم .داند  يم يموضوع

 توسعه زمان گذشت با و گرفت شکل نوزدهم قرن در آلمان

 یاعضا یعبارت است از آزاد کیآکادم یآزاد. [11] افتی

 یآزاد 1براون. کیبه منظور انجام اقدامات آکادم يعلم اتیه

دانشگاه و  يعلم اتیه یبق اعضا»را با عبارت  کیآکادم

 یها  نهیمناسب در زم قیمشاهده و تحق یپژوهشگران برا

 و تیمحدود از ترس بدون شانیها  دگاهید انیب و دانش

تنها  کیآکادم یرابطه، آزاد نی. در اکند  يم فیتعر «سرزنش

 ست،ین يدانشگاه یها  تیانجام فعال یبرا يعلم اتیه یآزاد

 [. 12] هست زین شانیها  دگاهید انیب شامل بلکه

 که يعلم اتیه یاعضا یبرا تنها کیآکادم یآزاد اما،

به کار  دهند؛ انجام پژوهش و کنند سیتدر خواهند يم

                                                 
1 Brown 

 کیآکادم یآزاد. شود  يم زین انیدانشجو شامل بلکه رود؛ ينم

 ادامه و موضوعات مطالعه یبرا انیدانشجو یآزاد یمعنا به

 در آنها یکار و یفکر عالئق با متناسب که مطالعه یها  دوره

 وارد آن به اند،  گرفته میتصم خودشان که است یيها  دانشگاه

 با مطابق انجمن لیتشک یبرا ها آن یآزاد و شوند

 .شود يم زین ست،ا ها آن ياسیس و یفکر یها  یمند  عالقه

 توسط کیآکادم یآزاد یبرا يمختلف و متنوع ابعاد

 يدانشگاه دیاسات انجمن هیانیبصاببنظران ارائه شده است. 

 یآزاد پژوهش، و قیتحق یآزاد جنبه سه شامل را آن 2 کایآمر

دانسته است.  يگفتار و عمل فرادانشگاه یو آزاد س؛یتدر

 بعد سه یدارا را کیآکادم یآزاد 3و همکاران نکیلیور

 ان،یب یگسترده در آزاد ی( داشتن بقوق فرد1: اند  دانسته

 داشتن (2. اتو اطالع قیدر مطالعه، آموزش، تحق یآزاد

 یبرا يمات بکومت( داشتن تعهد به مقا3و  يسازمان استقالل

سه بعد  نیا نکهیآن. با ا جیو ترو کیآکادم یاز آزاد تیبما

 که معتقدند اما دانند  يرا منحصر به فرد م کیآکادم یاز آزاد

و  يشوباک ال[. 13] کنند  يم تیتقو را گریکدی بعد، سه نیا

 ده،یعق انیآموزش، پژوهش، ب در یآن را شامل آزاد 4ناصرواب

 خدماتو  قات؛یتحق جیاجتما  از نتا انتفا  ،یساز میتصم

 را کیآکادم یآزاد موشمن نیهمچن[. 14] دانند يم ياجتماع

 یآزاد ق،یو تحق یریادگی س،یتدر طهیدر ب یابعاد آزاد شامل

 یمرکز و ینهاد و يبمع ،یفرد ،يدانشگاه یها  نقش ،یفکر

 [. 15] است دانسته يکپارچگی یبرا

 یرا که توسط محققان آزاد یپنج مکتب فکر 5شیف ياستنل

 در یفکر مکاتب نیا. است کرده حیتشر ،شده شناخته يعلم

. رندیگ  يم قرار يعلم یآزاد قبال در نیمتبا کردیرو دو انیم

 یو محدود به اجرا يمخصوص برفه دانشگاه یآزاد يکیدر

و  يمستول ،يارزش کل کی یآزاد یگریو در د ياصل فیوظا

از  يکیمدام در بال گسترش است، و دانشگاه تنها 

 جدول [.16] شود يدر آن اعمال م یاست که آزاد یيها طیمح

مکاتب  نیاز ا کیرا نشان داده است. هر  یمکاتب فکر نیا 1

 فیتعر يمتفاوت طرز به را يعلم یآزاد یها و هدف تیماه

 . کنند  يم

                                                 
2 American Association of University Professors 
3   Vrielink et al 

4  Al Shobaki & Abu Naser 

5 Fish 
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 [16]ی علم يدر باب آزاد يپنج مكتب فكر (1جدول 

عنوانانقالببهمثابهنقدبهیعلمبودنییاستثناکرمشتریخیبراشغلکیعنوانبه
 یآزاد دیتأک دانشگاه
 گسترده هدف محدود

 یاسیس استادان نقش یا حرفه
 چپ دانشگاه استیس راست

 

دانش  شرفتیتنها از پ يعلم یآزاد ،شغل کیصرفاً مکتب  در

و  دهید  آن آموزش یکه استادان دانشگاه برا دینما يم يبانیپشت

 کی يدارند و ط یا  برفه تیصالب آن در رند،یگ  يبقوق م

مکتب   کردیرو طبقاند.  گرفته آن را برعهده تیقرارداد مسئول

 یها عادت پرورشدانشگاه  استادان ژهیو فهیوظ ،مشترک ریخ

 ياست که شهروندان یو جستار انتقاد یروشنفکر

را به بار آورده و در ادامه تفکر عامه مؤثر و  ریپذ تیمسئول

 . کند يم جادیروشنگر را در جامعه ا

 که که ازآنجا کند ياستدالل م نیچن يبودن علم یياستثنا مکتب

عموم مردم را  نیگسترش دانش در ب رمعمولیغ فهیها وظ آن

هستند  یياستثنا يو اخالق يازنظر عقالن زیها ن دارند، خود آن

 محدود شوند.  یعاد   مربوط به مردم نیقوان با دیو نبا

است که در آن  عنوان نقد به يعلم یآزادچهارم،  مکتب

 است.  زیچ استادان دانشگاه ابراز مخالفت و نقد همه تیمسئول

 ،يافراط يعلم یبه عنوان انقالب، آزاد يعلم یمکتب آزاد در

عنوان  و نامحدود است و استادان دانشگاه به یفرد

 کی یشامل مبارزه برا سی. تدرکنند يساختارشکن عمل م

 یبا شناخت آموزش در معنا کالیو راد ریفراگ يدموکراس

 یبرا طیفراهم کردن شرا نیفهم و همچن يگسترده آن به معن

کردن  کن شهیر یبرا یبر عهده گرفتن وظائف شهروند

 [17] آن است جادکنندهیا طیبردن شرا نیفالکت انسان و از ب

 چهارگانه يها  ساخت: کيآکادم يآزاد یمفهوم شبكه 2-2

 دانشگاه ک،یآکادم یآزاد مفهوم با ارتباط در و يخیتار نظر از

 صرفاً شود،  يمکه از آن مطرح  یيها  برداشت رغم به( ي)آکادم

هم وجود داشته  ها  تمدن ریسا در و ستین غرب محصول

 سیتأس ،يساسان دوران تا انیهخامنش دوره شواهداست. 

 بزرگ، یها  خانه  کتاب سیتأس و هیبو آل ر،شاپو یجند

 از نشان همهقرن نوزدهم  لیتا اوا ها  مارستانیب و ها  رالعلماد

 و نوزدهم قرن اواسط از. اند  بوده رانیا در يآکادم ظهور

 از اقتباس ،ياجتماع-ياسیس  یوس یها  يدگرگون با همزمان

به اروپا  دانشجو اعزام و غرب از دیجد پرورش و آموزش

 يو استقالل دانشگاه يعلم یدوران آزاد نیشد. در ا يعمل

قرار  يمطلق علوم مذهب تیتحت باکم هیکه در دوران صفو

 [.18] گرفت جان جیتدر به بود، فتهگر

را همواره واجد قبض و  رانیدر ا کیآکادم یآزاد فراستخواه

 زیو چهار دوره متما داند  يم يخیتار یها-يتوالبسط در 

 شرح به رانیا در  کیآکادم یسرگذشت آزاد یرا برا يخیتار

 :است برشمرده ریز

دولت شبه مدرن  ي( با خودکامگکیآکادم ی)آزاد چالش .1

 اول یپهلو

 جامعه يدرون یناسازگار چالش و يموسم یها  یآزاد .2

 ياسیس

 در کیدئولوژیا-ياسیس یيگرا افراط: دوگانه چالش .3

 رونیب در سکوالر شبه دولت یياقتدارگرا و درون

 ...و ها  دانشگاه کردن ياسالم و يفرهنگ انقالب چالش .4

 داشت، رانیا در ابتدا از يعلم یآزاد که یا عمده مشکل

 سرگذشت از خود که بود یدار شهیر ياسیس یياراقتدارگ

 نیا ياجتماع و یاقتصاد یساختارها و فرهنگ و يخیتار

 به يگاه که ياسیس یياقتدارگرا نیا. گرفت يم نشأت نیسرزم

 شد، يم ظاهر يبکومت تصلب و يخودکامگ صور نیدتریشد

. بست يم کشور در يعلم یآزاد شدن نهینهاد یرو به را راه

 و آمد وجود به دولت درون در آغاز از ران،یا دردانشگاه 

 مدرن شبه دولت یياقتدارگرا هیسا که شد سبب عامل نیهم

 زین دانشگاه بر شیب و کم رضاشاه، يخودکامگ و اول یپهلو

 یسو از. سازد محدود آن در را يعلم یآزاد و کند ينیسنگ

 یها تیفعال شد يم سبب يدولت متمرکز یساالر وانید گر،ید

 و يچاالک و يسرزندگ از ،يعلم یآزاد زین و يدانشگاه

 باز باشد، داشته خود سرشت به بنا ستیبا يم که یيها یيایپو

 یاقتضا به ،1320 وریشهر از بعد سال چند يط. ماند يم

 داخل در آن آثار و دوم جنگ از پس يالملل نیب تحوالت
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 يخال یفضا در و گسست هم از ياسیس یياقتدارگرا کشور،

 به رانیا جامعه یبرا يموسم یها یآزاد ها يگسستگ نیا

 يخودکامگ هرچند زین ها سال نیا در اوالً اما آمد؛ وجود

 استقالل توانست ينم و بود گسسته هم از باال از ياسیس

 دوران در کند، سرکوب را يعلم یها یآزاد و يدانشگاه

 جامعه، یها بخش از یاریبس مثل زین دانشگاه دوم، یپهلو

 یساختارها. شد وابسته نفت، به يمتک يدولت بودجه به داًیشد

 و ها دانشگاه بر ،يدولت متمرکز یساالر وانید و ياسیس کالن

. انداختند يم هیسا انحا از ینحو به زین يعلم یها تیفعال

 يدولت یيگرا توسعه شبه و ياسیس سمیسکوالر شبه هرچند

 از يعلم یها تیفعال و ها دانشگاه که شد يم سبب

 سازمان و ينید یدئولوژیا کی سلطه از يناش یها تیمحدود

 ياسیس کیدمکرات ساختار کی از بمانند، برکنار خاص يمذهب

 مطلوب، یها یآزاد جهینت در و يکاف يدانشگاه استقالل و

 یکارکردها رغم به یپهلو بکومت. بودند محروم

 لیتما تنها نه خود یگرا توسعه شبه و سازی مدرن شبه

 به بنا بلکه داشت، يخودکامگ و یياقتدارگرا به یساختار

 يبت ،ینحو به را يخودکامگ نیا خود، کیردمکراتیغ ساخت

 شدت به و کرد يم اِعمال زین آنان یها تیفعال و انیدانشگاه بر

 و انیدانشگاه که ياسیس انتقاد و مخالفت گونه هر مقابل در

 تصلب، خود از داشتند، آن در یمؤثر نقش زین انیدانشجو

. داد يم نشان سرکوبگرانه يبت و زیقهرآم و يمنف واکنش

 قبل قسمت در که یا بحبوبه در 1357 بهمن ياسالم انقالب

 ها یآزاد فوران با آغاز در د،یرس یروزیپ به شد، اشاره بدان

 رشد توانست يم انیم نیا در زین يعلم یآزاد که بود همراه

 يمنته کیدئولوژیا-ياسیس منازعات اما شود، نهینهاد و کند

 یبرا یمتمرکز یالگو که شد سبب يفرهنگ انقالب به

 .یابد استقرار يعال يآموزش تیریمد و یزیر برنامه

 و يدرس و يآموزش یزیر برنامه در انهیتمرکزگرا مداخله

 ندها،یفرا ریسا و استاد و دانشجو نشیگز ،يدانشگاه تیریمد

 یبرا یجد يسوانح ،يدانشگاه یها تیفعال و کارکردها

 دهه اواخر از هرچند. آوردند وجود به يعلم یها یآزاد

 دیتجد از یروند و یيتمرکزگرا کردیرو امروز، به تا شصت

 که نیا یبرا هم هنوز است، کرده يم يط را لیتعد و نظر

 در یشتریب یها گام دیبا شود ینهاد يعلم یها یآزاد

 يبقوق طیمح ی توسعه و یساختار و ینهاد اصالبات

 .[19] بشود برداشته

 یيمعنا شبکه کی  تا است نیا بر تالش بخش نیاادامه  در

 نهیزم کار، نیا یبرا. شود ارائه کیآکادم یآزاد درک یبرا

 یيها  استعاره و آنها مشخصات ،یآزاد انوا  فلسفه و يخیتار

 کار به جامعه و دولت دانشگاه، نیب رابطه حیتوض یبرا که

 . شود  يم يبررس رود،  يم

 سیماتر کی از ک،یآکادم یآزاد مفهوم یواکاو منظور به

 یعمود محور. است شده استفاده ساده يسلول چهار

 از مفهوم، یها  استفاده از( رهیزنج) ستاریپا کی دهنده نشان

 کیآکادم یآزاد ،یآخر مورد در. باشد  يم نهادها تا افراد

 يعلم ینهادها ان،یدانشگاه مانند مردم یها  گروه به مربوط

 نشان يافق محور. است یآزاد یفرد ابعاد از فراتر و شود  يم

 بوده کیآکادم یآزاد از يمنف و مثبت یها  درک رهیزنج دهنده

 نیبرل ایزایآ توسط شده ارائه يمنف و مثبت یآزاد میمفاه از که

 . است شده گرفته الهام

 یآزاد مفهوم مختلف نو  چهار با سیماتر کی کار نیا جهینت

 مختلف یها  نهیزم و ها  خیتار هیپا بر که است شده کیآکادم

 به گوناگون طیشرا در تفکر يسازمانده یبرا تواند  يم و بوده

 .شود کارگرفته

 یفرد و يسنت مفهوم اول خانه در: براليل و یسنت يالگو

 بار نینخست یآزاد مفهوم نیا. دارد قرار کیآکادم یآزاد برالیل

 عدم داشت، اعتقاد که شده انیب لیم استوارت جان توسط

 ،یآزاد مفهوم از نو  نیا در .است یآزاد با یمساو مداخله

 مانند دارد، وجود دولت با دانشگاه رابطه از که يادراک

 ينوع به دانشگاه کرد،یرو نیا در و است مرز کی دوطرف

 دولت انیم یمرزبند نیا جادیا از هدف و است دولت از جدا

 دانشگاه در بکومت مداخله هرگونه از یریجلوگ دانشگاه و

 .است دانشگاه در افراد بقوق از بفاظت و

 کیآکادم یآزاد يمدن نو  عنوان به آن از آنچه: یمدن يالگو 

 یها  شهیر در آن برالیل نو  با ياساس تفاوت م،یبر  يم نام

 مشخص یها  یآزاد نو  دو در. دارد مفهوم نیا یریگ شکل

 آنچه در يخارج مداخله از یآزاد که ن،یبرل ایزایآ توسط شده

 دنبال یبرا یآزاد و( يمنف یآزاد) کند يم دنبال شخص کی

 نیا شود،  يم شامل را( مثبت یآزاد) یآزاد خودِ کردن
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 خواهد مثبت صورت به استقالل و کیآکادم یآزاد به کردیرو

 .[20] بود

 یآزاد( ي)صنف یا  برفه مفهوم :ی/صنفيا  حرفه مفهوم

 در شده بحث برالیل یفرد نو  با یادیز اشتراکات کیآکادم

 و يدانشگاه جامعه بر کردیرو نیا در دیتاک. دارد اول رب 

 و افراد تک تک بر نه و است ینهاد استقالل و متخصصان

 دخالت بدون سیتدر و قیتحق ان،یب یآزاد در آنان بقوق

 را یآزاد نو  نیا یها  شهیر .يخارج یها قدرت و عناصر

 عنوان به مستقل یها  دانشگاه ظهور و يوسط قرون به توان  يم

 برفه یباز نیقوان آن در که داد نسبت خاص برفه ازِیامت کی

. شود  يم مراقبت پژوهش انجام توان و يدانشگاه جامعه و

 به يدانشگاه استقالل یها  شهیر که است معتقد وین مثال یبرا

 .گردد  يبازم ها  دانشگاه نیاول جادیا زمان و 13 و 12 قرون

 رب  نیا در شده ارائه کیآکادم یآزاد مدل: یگشتیجا مدل

 در دانش دهیا اساساً. دارد تفاوت گرید یها  مدل با سیماتر

 دانشگاه کردیرو نیا در. دارد فرق ينیادیبن طرز به مورد نیا

 اساس نیا بر که بود خواهد دانش دکنندگانیتول از يکی تنها

) دهد  يم دست از داشت، گرید یها  مدل در که را خود گاهیجا

 شده بفاظت محل کی عنوان به خود گاهیجا خاص طور به

 تفاوت نیدوم(.  قتیبق مورد در پژوهش و جستار  یبرا

 نیا در و مثبت یآزاد بر دیتاک ن،یشیپ یها  مدل با ياساس

 ،يبخش مهارت رشد، ،یتوانمندساز» چون يکلمات میپارادا

 .است «ساختن قادر و لیتسه

 

 پيشينه تجربی -3

 آزادی میزان بررسي نهیزم در یا  مطالعه ،همکاران و يدهقان

 جمعیت متغیرهای به توجه با شیراز دانشگاه استادان علمي

 در علمي مرتبه ج،یرا به انجام رساندند.  بر اساس نتا شناختي

 دانشکده نو  ؛ فکر و سازماني پژوهشي، آموزشي، بعد چهار

 از استادان آگاهي میزان و سازماني و پژوهشي بعد دو در

 و فکری سازماني، پژوهشي، آموزشي، ابعاد تمام در قوانین،

ر تأثی استادان علمي آزادی میزان بر فرهنگي -ياخالق

 معناداری تأثیر استادان جنسیت و کار سابقه اما دارد، معناداری

 [.21] نداشت

 و استقالل ضرورت عنوان با را یا  مطالعه همکاران و انیمیکر

 به يکم روش با يعلم أتیه یاعضا دگاهید از يعلم یآزاد

 دانشگاه يعلم اتیه یاعضا . نمونه مطالعه ازرساندند انجام

 یبرا ساخته محقق پرسشنامه از استفاده با رازیش يپزشک علوم

خارج از  یها  استیس ریتأث و دانشگاه استقالل ،يعلم یآزاد

 بین درمشارکت داشتند.  قیدر تحق کرتیل فیدانشگاه در ط

 بودجه به وابستگي و دانشگاه مالي استقالل عدم ها  گویه

المللي، تاثیر   ر روابط سیاسي بر روابط علمي بین، تاثیدولتي

تغییر  ،های سیاسي مدیران دانشگاهي بر فضای علمي  نگرش

ها بعد از تغییرات مدیریتي از جمله مواردی   مداوم برنامه

اختصاص بودند که بیشترین میانگین مشکالت را به خود 

 .[22] دادند

 یبرا ياز نو  اکتشاف ختهیآم یا  مطالعه یعبد و يمیسل

 یاز مفهوم ازاد يعلم أتیه یشناخت فهم و درک اعضا

 21مون( و مصاببه با مض لیتحل) يفیک کردیبا رو ک،یآکادم

انجام رساندند.  بهدانشگاه کردستان  يعلم أتیه نفر از اعضا

در  یشامل شش طبقه آزاد يفیپژوهش در بخش ک جینتا

 یو عمل آموزش، آزاد سیدر تدر یآزاد ق،یو تحق پژوهش

 ینهادها يبفظ استقالل عمل سازمان ،یاز خودسانسور

بقوق مشرو   تیو القاء و رعا نیاز تلق یآزاد ،يدانشگاه

 ،يعلم ئتیه یاز نظر اعضا ،يبخش کم دربود.  انیدانشجو

 نیشتریب يدانشگاه ینهادها يبُعد بفظ استقالل عمل سازمان

را در  تیاهم نیکمتر انیبقوق مشرو  دانشجو تیو بعد رعا

آزمون  جیداشته است. نتا کیآکادم یشکل دادن به مفهوم آزاد

از  یاز آن بوده است که آزاد يباک زین انسیوار لیتحل

و القاء، بفظ استقالل عمل  نیاز تلق یآزاد ،یخودسانسور

و  يدر بوزه علوم انسان ياهدانشگ ینهادها يسازمان

 یدارا يمهندس-يو فن هیعلوم پا یها  نسبت به بوزه ياجتماع

 .[23] است یشتریب تیاهم

 در يعلم اتیه یاعضا 1و ناصر يمطالعه رامونسک در

 یآزاد که اند کرده گزارش فارس جیخل در يدانشگاه

 بس ها آن و است، بوده دانشگاه آن دیتائ مورد کیآکادم

 گرانید با خود دیعقا مورد در بحث و انتشار مورد در يمثبت

 مواد و دوره يآموزش مواد نشیگز در خود کار در اند، داشته

 تحت ها آن کیآکادم یآزاد اما اند، داشته استقالل يخواندن

 [.24] است داشته قرار يمحل سنت و فرهنگ ریتاث

                                                 
1    Rommanowski & Nasser 
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 یاعضا دگاهید ،يشیمایپ مطالعه کی در 1چسنس و جوکل

 در. کردند يبررس  کیاکادم یآزاد مورد در را يعلم أتیه

 موسسات در يعلم اتیه %86 از شیب شد معلوم شیمایپ نیا

 دانشگاه ای کالج در کیآکادم یآزاد از من» جمله با يحیمس

 موافق %54 عالوه، به. هستند موافق «هستم برخودار خود

 یبرا یشتریب یآزاد يحیمس موسسات در استادان» که بودند

 به نسبت سئواالت دنیپرس و موضوعات مورد در بحث

 مربوط یها  تیمحدود مورد در.  «دارند سکوالر مراکز استادان

 دیترد من» جمله با %8/65 س،یتدر در کیآکادم یآزاد به

 رایز بپردازم کالس در خاص و تیاهم با موضوعات به دارم

 موافق «دهم  يم درس يحیمس دانشگاه ای کالج/موسسه کی در

 يبال در بودند، موافق ها آن چهارم کی بایتقر هرچند نبودند،

 [25. ]نداشتند ینظر مورد نیا در هیبق که

نگرش استادان و  لیبه تحل يفیمطالعه ک کیدر  2دوگان

 یها  نشیب. است پرداخته کیآکادم یآزادبه  انیدانشجو

طبقه  6در  کیآکادم یکنندگان در باب آزاد مشارکت

در  یآزادآمد که عبارتند از:   دست به یریتفس-يفیتوص

 ،ینهاد یآزاد ان،یب یدر پژوهش، آزاد یزادآآموزش، 

 ينگران. کیآکادم یاز آزاد بفاظتو  کیآکادم یالزامات آزاد

 یخودسانسور و ياسیس عمدتاً یها  نگرش و ها  دهیا ارائه از

 .[26] شد مشاهده استادان و انیدانشجو نیب در

 بر کیآکادم یآزاد ریتأث به یا  مقاله در 3ابوناصر و يشوباک ال

در  ينیفلسط یها  دانشگاه ياجتماع یریپذ تیمسئول سیافزا

همچون  یرا با ابعاد کیآکادم یآزاد شانیغزه پرداخته اند. ا

 میتصم در یآزاد ،يعلم پژوهش در یآزاد س،یدر تدر یآزاد

 مطالعه نیدرا. اند کرده سنجش دهیعق ابراز در یآزاد ،یساز

 یارتقا و کیآکادم یآزاد نیب یآمار میمستق رابطه نیب

  .[27] است شده مشاهده ياجتماع تیمسئول

 و توجه خود، يپژوهش اهداف از فارغ يداخل مطالعات اندک

 يعلم یآزاد قیدق فیتعر و مفهوم نهیزم در يچندان دقت

 و سطح يبررس دنبال به معمول فیتعار بر يمبتن و نداشته

ابعاد و عوامل مؤثر  يبرخ ایو  ها  دانشگاه در آن وجود زانیم

در جهت  تالشبر آن بودند. جنبه نوآورانه در مطالعه باضر 

مفهوم با توجه به ابهامات فراوان  نیاز ا یيزدا ابهام

                                                 
1 Joeckel & Chesnes 
2 Dugan 
3 Al Shobaki & Abu Nasser 

 بدون رایزاست.  دهیپد نیا فیتعر نهیشده در زم مشاهده

 دیشا مفهوم کی فیتعر از روشن یریتصو و درک وجود

آن  گرید یها  جنبه يبررس به است ستهیشا که گونه  آن نتوان

 پرداخت. 

 

 روش تحقيق -4

 انیو دانشجو يعلم ئتیه یاعضا یها پنداشتهبرای نشان دادن 

رجو  به  ازناگزیر  ،يعلم یمختلف از آزاد ریدر قاموس تعاب

آنان هستیم. رویکرد  يروزمره دانشگاه تجربهسطوح عمیق 

، تفسیری انیو دانشجو استادانو تجربه زیسته  ریتفاسکیفي به 

شایاني به  یها کمک ،نتایج بودن و از پیش مشخص نبودن

از  يفیک قیتحق کردیاساس رو نیا بر. کند  يمطرح این تحقیق 

 است.  یریتفس يدارشناسینو  پد

است که به مطالعه  يسنت پژوهش تجرب کی یدارنگاریپد

راهبرد  نی. در اپردازد يماطرافشان  یایفهم و درک افراد از دن

 یاز درون و توسط افراد يمشکل پژوهش ای مسئله ،يپژوهش

 اند؛ کردهرا مشاهده  گرانیتجربه د ای/اند کردهکه آن را تجربه 

 تعداد دارنگارانهیپد مطالعه برونداد. ردیگ  يقرار م موردمطالعه

 يمفهوم معرف کی هر که است يفیتوص طبقات از یمحدود

 است افراد از يخاص گروه نزد نیمع دهیپد کی از متفاوت

[28].  

 يعلم ئتیه یکنندگان بالقوه از اعضا مشارکت ،قیتحقنمونه  

ا توجه به اقتضائات بودند. ب کشور یها دانشگاه انیو دانشجو

محدود به سه دانشگاه تهران، عالمه  یریگ موجود، نمونه

بداکثر تنو   تیگرفتن اهم . با درنظرشدو کردستان  يطباطبائ

 انجام یبرا موجود یها  تیو محدود قیتحق هدر نمون

انتخاب چارچوب نمونه در نظر  یبرا یيها  مالک مصاببه،

 یها  بوزه شمول یبرا یيها  مالکدر نظر گرفتن  باگرفته شد. 

 مناطق(، هیپاو علوم  يمهندسو يفن، يانسان)علوم  يعلم

 ها  دانشگاه اشتهار تینها در و يذهبم-يقوم تنو  ،یيایجغراف

 از قبل ناستادا ي)بازنشستگ استادان یبرا تیمحدود جادیا در

در  تیمحدود جادیا -با استادان ياسیس یبرخوردها -موعد

 و  یترف ندیفرا در مشکالت نیهمچن و پژوهش ای سیتدر

 شدن دار هستار ژهیو به) انیدانشجو و( استادان ارتقاء

( لیتحص از قیتعل -لیتحص از تیمحروم و انیدانشجو

سه  نیبه ا تیو در نها هیدانشگاه در ابتدا ته 11 از يفهرست
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شد. الزم به ذکر است مالک اشتهار دانشگاه  حدوددانشگاه م

به عنوان  ان،یاستادان و دانشجو یبرا تیمحدود جادیبه ا

 به يابیدست یبرا وورود به مطالعه مطرح شده  اریمع نیآخر

ک از مال نیمورد نظر در ا یها  دانشگاه از کدام هر تیوضع

 يرسم یها یخبرگزارشده در نظرات استادان، اخبار منتشر

 ي... در طمجلس با وزارت علوم و ندگانیکشور، مبابثات نما

 از يبزرگ بخش عتاًیاستفاده شده است. طب ریدهه اخ دو

 و ينیع بروز امکان انیاستادان و دانشجو یبرا ها  تیمحدود

در  يآمار مشخص و جامع چیو لذا ه ندارند يعموم یافشا

 نیبه ذکر است ا الزمخصوص در کشور وجود ندارد.  نیا

 و اتیتجربدانشگاه نبوده و  يکنون تیوضع نشانگرمالک 

 مدنظرتاکنون(  در آن  1380) ریاخ سال 20بداقل  سوانح

 یمبنا بر) هدفمند یریگ نمونه از استفاده با. است بوده

و  يعلم أتیعضو ه 22با  مصاببه( بعد از انتخاب یارهایمع

( باصل شد. یا  مقوله اشبا  نو  از) ینظردانشجو، اشبا   19

 لیتحل ندیفرا مصاببه هر ازکه بالفاصله بعد  يمعن نیبه ا

 ساختار هفت، شماره مصاببه از بعد. است شده انجام ها  داده

ادامه با انجام  در جیگرفته و به تدر شکل 1يکدده

 در یا است. اشبا  مقوله شده لیتکم یبعد یها مصاببه

که منجر به  یدیجد مفهوم گریباصل شد که د يتیوضع

 نی. اامدیبه دست ن ،شود یدیجد یمقوله محور ظهور

 یبرا و 18استادان در مصاببه شماره  یبرا تیوضع

 بال نیا با. شد باصل 15 شماره مصاببه در انیدانشجو

 انجام یا  مقوله اشبا  از نانیاطم یبرا مصاببه یشتریب تعداد

 آن، از يناش یها  تیمحدود و کرونا و یش به توجه با.شد

/ ی)بضور مصاببه استفاده شد یبرا يمتنوع یها  وهیش

 10 تعداد مجمو  در(. پی)واتساپ و اسکا ی/ مجازيتلفن

 . شد انجام مصاببه غیربضوری 31و  یبضور مصاببه

 اتیمرور ادب یبر مبنا افتهیساختار مهین مصاببه پروتکل

و مورد استفاده قرار گرفت.  نیتدو يتجرب يمبانپژوهش و 

به درکي کلي از آن، نوشتن  خواندن متن برای دستیابي

های تفسیری و کدگذاری مضامین پایه،  تحلیل  خالصه

های توصیفي برای مشخص کردن   گروهي تمام خالصه

به متن اصلي و مشخص کردن مضامین پایه، رجو  

ها   ها، مقایسه و مقابله متن مصاببه  ها و عدم توافق  ناسازگاری

                                                 
1 Code Structure 

ها، مشخص ساختن   برای شناسایي و توصیف فعالیت

مضامین مختلف را به هم پیوند  الگوریتم الگوهایي که

دهند، و کسب نظرات تیم پژوهش و افراد آشنا به محتوا و  مي

 نوشتن گزارش نهایي. 

 2نکلنیل و گوبا یها  مالک از ها  افتهی به ياعتباربخش یابر

( استفاده یریپذ دییو تأ نانیاطم ،یریاعتبار، انتقال پذ تی)قابل

  کیو تکن نیمحقق ينیاعتبار از بازب تیقابل یشد. برا

 مختلف یها  دگاهیاستفاده شد تا در بد ممکن د يدگیتن هم به

 از. شود باصل یتر  قیعم و تر  جام  یها  داده و شده يبررس

افراد صابب نظر در موضو   -راهنما استادانهمکار )  ينیبازب

 دربوزه(  نیپژوهش در ا ای فیسابقه تأل با کیآکادم یآزاد

 و تیفیک از نانیاطم یبرا اول مربله. شد استفاده مربله دو

 ساختار اعتبار یبرا دوم مربله و مصاببه پروتکل اعتبار

 مکس افزار نرم)در  يکدده ساختار که يمعن نیا به. يکدده

 قرار شانیا اریاخت در ها  مصاببه يبرخ یها نمونه و( ودایک

 در و يبررس شده ارائه شنهاداتیو پ يو نظرات اصالب گرفت

و    استادان با مصاببه. شد گرفته کار به ها  داده لیتحل

در  ينهاد دانشگاه ياصل نفعان یبه عنوان ذ انیدانشجو

بوده است. ضمن  مؤثر( ها  داده منب  یساز )مثلث يدگیتن مه به

 ها،  مصاببه ندیاز چند نفر پژوهشگر در فرا استفاده که نیا

 .است شده انجام راستا نیا در زین یينها ریتفس و ها داده لیتحل

 را ها  داده یریپذ انتقال امکان هدفمند یریگ نمونه از استفاده

ساختارمند و   مهین یها  مصاببه از استفاده. است داده شیافزا

در  ،یساز مداوم و مفهوم سهیمقا یبرا اطالعاتغور در 

 تیقابل یبرا تیانجام شد. در نها یریپذ دییمالک تأ یراستا

 نیکدگذار استفاده شد. ا ياز درصد توافق داخل نانیاطم

 از مصاببه دو و استادان از مصاببه دودر مورد  موضو 

 انجام شد.   انیدانشجو

دیکلمن و همکاران   يلیتحل هیرو از ها  داده لیتحل یبرا

  212 اولیه، زیرمضمون  325 اساس نیا بر. است شده استفاده

 نهایت  در و دهنده  مضمون سازمان 19 تعداد، مضمون پایه

 کیآکادم یآزاد تفاسیر  عنوان به مضمون فراگیر 5 تعداد

لیلي دیکلمن تح  وهیش از یيها  نمونه 2 جدولشدند.  یيشناسا

 .است داده نشان قیتحق نیا در را و همکاران

                                                 
2 Goba & Linkoln 
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 کنندگان  مشارکت يگفتارها متن يکدگذار کاربرگ از يا  نمونه( 2جدول 

 مضامین فراگیر دهنده  مضامین سازمان مضامین پايه گفتارها متن

 سرفصل نییتع در یآزاد ،آموزش در یآزاد يعني»

 يشكل چه به کالس نكهيا در یآزاد ،يآموزش یها

 .شهیم برگزار

 یمحتوا نییتع س،يدر تدر یآزاد

 يآموزش

 )اجرا(آموزش در یآزاد

)سطح آموزش در یآزاد

 (ياستیس

 و آموزش در یآزاد

 ،پژوهش در شهياند یآزاد ،پژوهش در یآزاد پژوهش

 در موضوع انتخاب یآزاد ،پژوهش در اجرا یآزاد

 یزیچ هر یآزاد و پژوهش در نقد یآزاد ،پژوهش

 .پژوهش در

دانشجو و استاد درانتخاب  یآزاد

 ،يموضوع یها  مسأله، بسط حوزه

 ورود توان ق،یتحق یاجرا در یآزاد

ديجد یها  حوزه به  

 یها  تيفقدان موانع و محدود

پژوهش انجام در ينیو ع يذهن  

 

 ،بشه مطرح کالس در که که يمعن به انیب یآزاد

 .کالس در هم باز انتقاد و نقد یآزاد ،شهياند یآزاد

 یآزاد ،يمباحثه و نقد علم یآزاد

 شهياند
نقد و مباحثه یساختار یفضا  کیآکادم انیب یآزاد 

 

 ها  یافته -5
 یها مصاببه یکاربرگ کدگذار بیبه ترت 4و  3 جداول

را ارائه کرده است. بر طبق  انیاستادان و دانشجوشده با  انجام

 یآزاد بر شتریب انیدانشجو درکجداول روشن است که  نیا

(، رساله و نامه انیپا ژهیو به) پژوهش(، یریادگی) آموزش در

 درکاما  است استوار دهیعق يهژمون فقدان و انیب یآزاد

 یشتریب ابعاد یدارا و تر گسترده کیآکادم یآزاد از استادان

 یيشکوفا و یتوانمند یبرا یآزاددانشگاه و  یاستقالل نهاد)

 ( است. يعلم

 یها انگاره واق  در پژوهش، نیا در شده خلق ينشیگز یکدها

 حیادامه تشر درهستند که  کیآکادم یمفهوم آزاد يفیتوص

 اند.  شده

  نیادر آموزش و پژوهش:    يآزاد -مضمون فراگير اول 

است که  دهنده  مضمون سازمان چهار  یدارا مضمون فراگیر

( و دو استیس-)اجرا در آموزش یبه آزاد مضموندو 

  نیا يرونیدر پژوهش اختصاص دارد. افق ب یبه آزاد مضمون

در آموزش و  یآن، آزاد يدانشگاه و افق درون ،مضمون فراگیر

 اشاره مدرن دانشگاه لیاص یها  ژهیبه کاروو پژوهش است 

دانشگاه به  هیاول یها نسل یادیبن یها  ژهیکارو از يکی. دارد

اصالت آموزش و پژوهش  ،یریادگی لتیمدرن آن، فض یمعنا

از  یو جسارت پرسشگر دنیمهارت شن دیکه با یياست. جا

و آموخته  تیدر کالس درس تقو يناشناخته علم یمرزها

شود. جوهر استقالل در پژوهش بدان معني است که یک 

یک  یخود مجبور به تحقیق رومحقق بر خالف خواسته 

موضو  خاص یا مجبور به انجام دادن تحقیق با روشي ویژه 

  شیپ از جیو یا با تجزیه و تحلیلي مخصوصي نگردد تا به نتا

 قاتیتحق جینتا بتواند آزادانه نیهمچن و برسد یا شده نییتع

 یا به اندازه» .کند منتشر ترس و فشار هرگونه از یعار را خود
 بساس ها آدم نکهیا یالزم برا یها که در واق  چارچوب

 پژوهش و قیتحق نهیزم در و کنن کار بتونن که کنن تیامن
 هم علم دیتول اون به قطعاً باشن داشته رو یآزاد از يسطح

زمان شکل گرفته  ندیکه در فرآ یيمن به الگوها»( 4).«رسنیم
. به يهامبولتو  يجیآکسبر ،يناپلئون یندارم مثل الگو یکار

 و پژوهش آموزش، با من نظر از دانشگاه ندارم یکار ها نیا
 پژوهش، و آموزش قواعد اسم به يبزرگ بخش کی

 دانشگاه نهاد تیکل و دانشگاه یآدمها ،یياجرا یها سمیمکان
 و آموزش پس که گمیم لیدل نیا به را نیا. شهیم شناخته

 دانشگاه، ستمیس کل رندیبگ قرار طرف کی اگر پژوهش

 قرار طرف کی دیکن يم فکر شما که یزیچ هر و قواعدش
 ها، نامه نییآ دانشگاه، تیموجود تمام انگار رندیگ يم

 چه دانشجو، رشیپذ ندیفرا دانشجو، استادها، ها، نامه وهیش
 و رهیگ يم قرار طرف کی نهایا همه و بشه سیتدر یيها درس

. ردیگ يم قرار گرشید ضل  کی پژوهش و آموزش بحث
 نیا تونه ينم ياسم چیه من میبذار اسم میبخواه يوقت پس

 (6) «.میبگ کیآکادم یآزاد همون بهش مگر کنه نییتب را
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استادان يها  مصاحبه ينظر يکدگذار ییکاربرگ نها( 3جدول   

دهنده  مضامين سازمان مضامين پایه مضامين فراگير    

 ،يمعلم یها  ها و سبک  وهیش در یآزاد ،يابیارزش ندیفرا ،يآموزش یمحتوا نییدر تع یآزاد س،یدر تدر یآزاد

 امن سیتدر یندهایفرا ،يآموزش نیگزیجا یها  وهیش نییتع در یآزاد س،یتدر در نینو یها  یفناور از یبرخوردار

 امدیپ از فارغ و

در آموزش  یآزاد  

 ) سطح اجرا(

 

 در یآزاد

 و آموزش

 پژوهش

 يمبتن يدرس برنامه فیبازتعر ،يدرس برنامه در يشیرشته، بازاند يآموزش یها  رسالت و اهداف نییمشارکت در تع

 يآموزش یندهایها و فرا  استیس مورد در دانشگاه مستقل یریگ میتصم جامعه، یازهاین بر

در آموزش یآزاد  

(ياستی) سطح س  

 ،يپژوهش يتوجه به اثربخش ،يموضوع یها  بوزه بسط ،ياجتماع یمند  درانتخاب مسأله پژوهش، دغدغه یآزاد

  ي/ رد موضوعات پژوهشبیاز اعمال نفوذ در تصو یآزاد

فقدان موان  و 

و  يذهن یها  تیمحدود

پژوهش انجام در ينیع  

 نیب ياز اعتبارات پژوهش یارتباط و بهره مند لیخارج از کشور، تسه يارتباط امن با محققان و مراکز علم نیتضم

محققان خارج از  ریمشترک با سا يعلم یها افتهیانتشار  ،يدانش، کسب درآمد پژوهش یساز یتجار ،يالملل

 پژوهش بوزه در( دانشگاه يو اطالعات یفکر ،یساختار ،ي)ماليبقوق تیکشور، بما

آزادانه  قیتوان تحق  

 در یآزاد کشور، مسائل بل یبرا شهیاند کاربست و مداخله در یآزاد د،یجد یها  شهیاند تبادل و پرورش د،یتول

 اتینظر نقد در یآزاد ،يبوم دانش دیتول و یپرداز هینظر

آزادانه در  یورز  شهیاند

يعلم جهان ستیز  

 يهژمون فقدان

دهیعق  

 مورد در آزادانه نظر تبادل د،یتهد یجا به فرصت نگرش تیتقو ان،یزده به دانشگاه  استیاز نگاه س یآزاد

 يتیامن و ياسیس یامدهایپ از شیبدون تشو يجمع یها  دهیپد

 به يتیفقدان نگاه امن

يعلم کنشگران  

 در یآزاد ،ياسیس و ياجتماع ،یاقتصاد ،يفرهنگ یها  استیدر نقد س یدر نقد ساختار کالن کشور، آزاد یآزاد

 ها و عملکرد دانشگاه  استیس نقد

 و شهیاند یاز القا یآزاد

دهیعق استبداد  

مختلف مسائل جامعه، توان پرسش از  ی، توان ورورد به بوزه هاياسیس یها نشیاز سلطه ب قتیبق یآزا

 مصلوب و ناشناخته یها بوزه به ورود توان جامعه، ياسیس و یاقتصاد/ يفرهنگ/ يمشکالت و مسائل اجتماع
قتیبق یجستجوگر  

 انیب یآزاد

کیآکادم  

 انیب در يطلب تیعاف و يشیاند مصلحت فقدان نقادانه، شهیاند دانشگاه، در متنو  یها شهیاند سهیامکان ارائه و مقا

 يدتیعق و یفکر متنو  مبابث طرح و يشیآزاداند رساختیز مشکالت، و مسائل آزادانه

نقد و  یساختار یفضا

 مبابثه

 انها، اصالح در مشارکت و وبیمع یآشکار و پنهان قدرت، امکان نقد ساختارها یتوان بحث در باب نهادها

کیاکادم یابرازگر يدانشگاه جامعه در مختلف یها دگاهیو جهان شمول(، توان طرح د ي)علم دهیعق ابراز وتوان یانتقاد مداخله  

 نییتع در انیدانشگاه و دانشگاه اریاخت ها، دانشگاه به یا توسعه اراتیاخت یاعطا و دیشد یيتمرکزگرا لیتعد

 تیریمد و یرهبر یها ستمیس در یياجرا و يعلم انتصابات در دانشگاه عمل قدرت ک،یبروکرات مناسبات

 مستقل و یا برفه تیریمد ،يدانشگاه اتیب در دولت مداخله ابعاد و جوانب لیتعد ،يآموزش

در  استقالل دانشگاه

 و یریگ میتصم ت،یریمد

 اجرا

 ینهاد استقالل

 دانشگاه

نگاه  یمحور به جا يستگی(، نگاه شاانی)استادان و دانشجويو محدود به کنشگران علم انهینشگراینگاه گز لیتعد

در  ياسیس یو نگاه ها کردهایبذف رو ،ياسیس یرهبر نیگزیجا کیآکادم یرهبر ،ياسیو س يتیعقد یباورمند

 و ... ينشیگز ،يتیریمد ینامه ها و دستور العمل ها نیآئ ونیدر تد انیاستادان ، مشارکت دانشگاه نشیگز

دانشگاه از قواعد  یآزاد

 يرونیساخته و ب شیپ

  نشیگز

 تیمامور و کیاستراتژ یزیر برنامه در استقالل و اریاخت ،يمدن و يعلم يدانشگاه یها تشکل جادیدر ا یآزاد

 در خالقانه و نوآورانه یگذار استیس توان مختلف، ابعاد در يرعلمیغ و يعلم توسعه اریاخت دانشگاه، بلندمدت

 يعلم جهان ستییز

 نیاستقالل دانشگاه در تدو

 تیمامور و يعلم استیس

 کالن

 يالملل نیب اعتبارات جذب امکان ،يمال نیتام مناب  در تنو  ثروت، دیتول یبرا اهانیدانشگاه و دانشگ یتوانمد

 یتجار گسترش ،يالملل نیب و یا منطقه مراکز از يعلم التیتشه و يمال مناب  اخذ ان،یودانشجو انیدانشگاه یبرا

 و استادان به کمک و یفناور یها پارک و رشد مراکز گسترش ،يجهان و روز به یها بوزه در دانش یساز

 درآمدزا یها طرح و ها دهیا یارجا یبرا انیدانشجو

 کاهش و يمال نیتنو  تأم

دولت به يوابستگ  

مسئوالنه ،  يآگاهانه، مستقل، هوشمندانه، از نظر اجتماع ،مستدل یتوان اتخاذ انتخاب ها یمستعد برا یفضا

 داشتن قضاوت مناسب   ،یپرتالطم امروز یای( در دني)دانشگاهیپروژه برفه ا کیساختن  یيتوانا

 و استدالل توان تیتقو

يعمل فهم  

 

 یبرا یآزاد

 و یتوانمند
يعلم یيشکوفا  

يدانشگاه یآور تاب يآموزش یها فرصت با نواورانه و خالقانه فعاالنه، مواجهه ،یيخوداتکا تیقابل خطر، با مواجهه لیپتانس  

و  يتیبما یفضا ک،یآکادم یریپذ تیرو و تیرسم يزشیانگ یفضا ،يپژوهش جینتا و طرح ده،یتوان انتشار ا

  انیاستادان و دانشجو يخالقانه و علم یاز بروندادها يقیتشو
تیابساس عامل یيشکوفا  

 يارتباط یفضا ،ینهاد یيافزا هم(، انیدانشجو و)استادان يرابطه و تعامل سودمند باافراد شبکه دانشگاه

 تشکل با انیدانشگاه يتعامل ارتباطدانشجو(، -دانشجواستاد، -دانشجودانشجو، -استاداستاد، -)استادتگرانهیبما

 (يآموختگ دانش از بعد انیدانشجو یبرا) بلندمدت در انیدانشگاه داریپا ارتباط ،يدانشگاه درون یها

يدانشگاه يهمبستگ  

داریپا و مستمر یریادگی مستمر یيافزا دانش یفضا استمرار، یدارا و انقطا  بدون یریادگی یفضا  
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انیدانشجو يها  مصاحبه يکدگذارکاربرگ ( 4جدول   

پایهمضامين    

دهنده  مضامين سازمان  

 

 مضامين فراگير

 یدر کالس، آزاد متنو  مبابث طرح در یآزاد د،یتوان ورود به مبابث به روز و جد

 عمل یآزاد کالس، در انیدانشجو انیب یدر کالس، آزاد يمبابثه و نقد علم

 يآموزش یوابدها انتخاب در انیدانشجو

در آموزش  یآزاد  

 

پژوهش و آموزش در یآزاد  
 يدسترس تیمحدود ،ياجتماع یمند  دانشجو و استاد درانتخاب مسأله، دغدغه یآزاد

از اعمال  یخاص، آزاد یها  بوزه در يپژوهش اسناد و مناب  به استادان و انیدانشجو

رابطه امن با  یو استادان، برقرار انیدانشجو ي/ رد موضوعات پژوهشبینفوذ در تصو

 یراهنما استاد انتخاب در انیدانشجو یپژوهش، آزاد دانیمشارکت کنندگان در م

 پژوهش

پژوهش در یآزاد  

 و ياسیس یامدهایپ از شیبدون تشو يجمع یها  دهیتبادل نظر آزادانه در مورد پد

 يتیامن

 به يتیفقدان نگاه امن

يعلم کنشگران  
دهیعق يهژمون فقدان  ،یاقتصاد ،يفرهنگ یها  استیدر نقد س یدر نقد ساختار کالن کشور، آزاد یآزاد 

 ها و عملکرد دانشگاه  استیس نقد در استادان و انیدانشجو یآزاد ،ياسیس و ياجتماع
 و شهیاند یاز القا یآزاد

دهیعق استبداد  

قتیبق یجستجوگر جامعه ياسیس و یاقتصاد/ يفرهنگ/ يتوان پرسش از مشکالت و مسائل اجتماع  

کیآکادم انیب یآزاد  

نقد و  یساختار یفضا نقادانه شهیاند دانشگاه، در متنو  یها شهیاند سهیمقاامکان ارائه و 

 مبابثه

 یها دگاهیو جهان شمول(، توان طرح د ي)علم دهیوتوان ابراز عق یمداخله انتقاد

کیاکادم یابرازگر يدانشگاه جامعه در مختلف  

 

استادان در انتقال دانش در  یدر آموزش، آزاد یمنظور از آزاد

 بدوندانشجو( -)استاديدانشگاه کنشگران و نفعان یذ نیب

 و گرید ینهادها یازسو تیمحدود ای مداخله فشار، گونه چیه

  .است دانشگاه خود ای

 مختلف یها بوزه به ورود امکان يعنیدانشگاه هم  یزادآ»

 که یيها نهیزم به ورود امکان و ها اون دادن انجام ،يقاتیتحق
 امکان اون ریغ به و شده مشخص ها اون قیتحق ضرورت

 یازاد  نیا از يبیترک من نظر به. قاتیتحق جینتا انتشار
 یازاد انیم نیا در دینیبب. کنند يم فراهم رو دانشگاه

 در کردن صحبت م،یمفاه نیا به کردن ورود یبرا انیدانشجو
 و گذاشتننشون بحث به سرکالس، مختلف موضوعات مورد

 موضوعات نیباشن که راج  به ا داشته ورود اجازه نطوریهم
 نشون رو دانشگاه یازاد ينوع به. سرکالس کنن صحبت

 (2.«)دهیم
در  انیاستادان و دانشجو یبه آزاد زیدر بوزه پژوهش ن یآزاد

 ایو  یاشاره دارد که به صورت فرد يتخصص یها نهیزم

 طیمح یاز سو يتیمحدود ایرود فشار  يانتظار م يجمع

آنان  يقاتیتحق یها تیدانشگاه بر فعال يرونیب طیو مح يدرون

 رو يخاص موضو  کی که بود یيدانشجو کی» نشود. لیتحم

 مجبور من و نامه انیموضو  پا یاست انتخاب کنه براخو يم
 موضو  نیا بیتصو از که بگم بهش حیصر يلیخ که شدم

 کنم ينم تصور من نکهیا بخاطر باشن مطمن گروه در خاص
در گروه  هیموضو  مهم اریبس نکهیا رغم يموضو  عل نیا که

 (9) «.ستا يتیدر واق  محدود نیبشه و ا بیتصو

به مثابه فقدان  کيآکادم يآزاد -مضمون فراگير دوم 

 دهيعق یهژمون

است که اساساً  دهنده  مضمون سازمانسه  یدارا مضمون  نیا

دانشگاه و  مضمون  نیا يرونیمرتبط هستند. افق ب شهیبه اند

  نیاشاره دارد. ا انیو ب شهیدر اند یآن به آزاد يافق درون

هسته سخت  ياستوار است. هژمون يبر مفهوم هژمون مضمون

  است. هژموني، زمینه يگرامش ویآنتون یدر آرا یو دال مرکز

ت مسلّط بر طبقا  طبقه  ایدئولوژیک و فرهنگي بفظ سلطه

ها به پذیرش  ها و ترغیب آن پایین از طریق کسب رضایت آن

های اخالقي، سیاسي، فرهنگي مسلط به منظور دستیابي  ارزش

هژموني صرفاً سلطه نیست،  .به اجما  و وفاق عمومي است

ای است که طي آن اجماعي بر سر معنا  بلکه فرایند مذاکره

قاومت را آید. وجود همین عناصر رقیب بذرهای م دست مي هب
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در خود دارند چون عناصری که فضای باکم را به چالش 

دهند.  کشند ابزاری برای مقاومت در اختیار افراد قرار مي مي

کند و  در نتیجه هژموني هرگز ثابت نیست و بلکه تغییر مي

 ای از اجما  وجود دارد ناتمام است، و همواره فقط درجه

مسلّط سیاسي توانسته   در پرتو این مذاکره است که طبقه [29]

های اخالقي، سیاسي  است طبقات جامعه را به پذیرفتن ارزش

و فرهنگي خود ترغیب کند. این ترغیب از طریق اقنا  

قدرت واقعي نظام »گیرد. او معتقد است که  صورت مي

ی باکم یا قدرت با عنف و جبر،  بکومتي در خشونت طبقه

که بر آنان بکومت کساني  نهفته نیست، بلکه در این است که

اند که متعلق به طبقه  مفهومي از جهان را پذیرفتهشود  مي

ی باکم به صورت عقل سلیم  ی طبقه باکم است و فلسفه

ی طبقات تاب  را از این طریق جلب  شود و همه آفتابي مي

 کند.  مي

از  یيها قدرت به گونه-ختن به دوگانه دانشدر پردا زیفوکو ن

شدن  لیدر بال تبد 18و  17در قرون که  کند يعلم اشاره م

اعمال قدرت و روابط اعمال سلطه بر  ندیاز فرا يبه جزئ

 ندیفوکو، پرداختن به فرا يهستند. دغدغه اصل يسوژه انسان

نشان دهد که  خواهد يم شکل اعمال قدرت است. او رییتغ

 ينیو سرکوب و اداره سرزم تیقدرت دولت از شکل باکم

 کیزیکروفی)م قدرت یيجا همه ستیز ایقدرت -ستیبه ز

 .[30دهد ] يشکل م رییتغ يقدرت( در زندگ

 باعث که دیکن يم دایپ یکار محافظه کیخود  شما خودبه»

 سطح در تینها در و يکاف اندازه به دینباش ایپو انقدر شهیم

 خاطره ب لهب. دهیم دست از رو خودش یيایپو دانشگاه کالن
 نظر ابراز بخاطر که داشتم يدانشگاه هم من خود نظر ابراز

 هم يکیاکادم ریغ نظر ابراز نظرشون ابراز و شدن مجازات
 بود زمان اون که مجموعه اون ای استاد اون واق  در يول نبوده

 (10.«)رو بود شده که رو یاظهارنظر دیبرنتاب واق  در رو اون

 انيب يبه مثابه  آزاد کيآکادم يآزاد -مضمون فراگير سوم 

است  دهنده  سازمان مضمونسه  یدارا مضمون نیا: کيآکادم

و ابراز بدون واهمه آن  يعلم یجستجو قت،یکه اساساً به بق

آن  يدانشگاه و افق درون مضمون نیا يرونیاشاره دارد. افق ب

  نیاست.  افراد در ا یاز سکوت و خودسانسور یآزاد

 از( رنظامی)ز سازمان کی، دانشگاه را به مثابه مضمون

 . نندیب يجامعه م یها  فرانظام

استوار  نیمدنظر برل يمنف یبر آزاد يبه روشن مضمون  نیا

در نگاه برلین آزادی منفي اساس و پایه دموکراسي است. 

آن نو   ،یبه مثابه فقدان سکوت و خودسانسور یاست. آزاد

و مسائل  يعلم نهیدر هر زم انیاست که دانشگاه یاز آزاد

و اغراض  امدهایو ترس از پ تیمبتالبه جامعه بدون محدود

 يرونیو ب ينفوذ داخل یقدرتمند و ذ یو پنهان گروه ها دایپ

نقادانه، خالقانه و نوآورانه خود را  یها دهیدانشگاه، بتوانند ا

ام در واگر بخ يول»به اشتراک بگذارند.  گرانیمطرح و با د
 کی من نظر به کنم صحبت اتییجر با یزادآ نیمورد نو  ا

 و دانستن یازاد يکی. شهیم وجه دو یدارا که هست یزادآ
 چه تا دانستن نیا نکهیا باال. یيدانا نیا ابراز یازاد یگرید

. ستین ستایا امر کی بتما هست نقد قابل بتما هست یبد
 چه دانشجو چه استاد چه افرد نکهیا يول خودش یسرجا نیا

 دیبا شهیم دانشگاه زیمح وارد عنوان هر تحت که یپژوهشگر
 بعد و بدونه و کنه جستوجو خادیم که رو انچه تا باشه ازاد

 ندیفرا نیا و کنه ابراز رو اون ک باشه ازاد دیرس بهش نکهیا
 متربط تیمحدود من نظر به دانستن ابراز ندیفرا و دانستن

 (4.«)باشه دینبا
محقق ساخته و  اتیفرض یریگیپ ،يعلم تیدر شکاک یآزاد

بدون ترس و سکوت  یيدر فضا دیجد یها شهیبرآمده از اند

انگار  نیوجوه ا نیطلبانه از مهمتر تیو عاف شانهیمصلحت اند

 جست نکهیا یبرا دانشگاه میریبه نظر من م»است.   يفیتوص
 و دانش جستوجوگر میشیم يعنی میاموزیب را دانش یجوگر و

 و جست در شنیم وارد يانیدانشجو شنیم وارد یافراد باال

 یها زهیانگ با شنیم خارج يخاص سطح در و دانش یجو
 شنیم خارج يمختلف و متفاوت یها زهیانگ با وارد یمتعدد

 در کنهیم خانه ادیم که يعلم اتیه عضو کی یبرا يول
 تو کردم عرض که یا برفه صورت به بداقل دانشگاه

 يتیهو و یا برفه مسئله از شتریب ادیم نظرم به يقبل پرسش
 نیا باشه اگر استقرار یمعنا به ينیگز خانه نی.اهست هم

 دانشگاه چون. دانشگاهه اون و هیعلم اتیه عضو اون انیپا
 استمرار اتشیب اصال و شهیم فیتعر دانش یجستوجوگر در

 برکت ضرورت راه نیا در یازاد نو  دو نیبنابرا. کنهیم دایپ
 دانشگاه تیهو نیبنابرا نباشه یازاد اگر و هیجستچوگر نیا

 هی اون ستین دانشگاه هگید اون و کنه دایپ استمرار تونهینم
 (14.«)گسید زیچ
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همان  شنیکه استاد و دانشجو دچارش م یيزهایاز چ يکی»
 ایهم در ابرازش.  یهم در جستجوگر هیمسأله خودسانسور

. بعله من هم در کننیسکوت م ایو  کننیم یخودسانسور
باال سراغ  نکهیرو کردم جدا از ا نکاریا یموارد متعدد

 گهیمجبور شدم که طور د ایکه مجبور شدم که نرم  يموضوع
 (12«)موضو  رد مطرح کنم.  یا

 نی)در اصل استادان( در اانیدانشگاه انیدر م يتعادل اخالق

 یمرزها که یطور شود، به يم دهیچیسخت و پ اریبس طیشرا

هستند؛  ریرپذیو تفس داریناپا اریتفکر بس اینوشتار و پژوهش 

 یدر کنار قدرت پنهان و اما جار انیقدرت عر بیترک نیبنابرا

 طیروزانه در مح یا دهیرا به پد یدوران مدرن، خودسانسور

ما معموال دچار سکوت و »کند.  يم لیتبد يدانشگاه
به شکل ناخوداگاه از  میترسیچون م میهست یخودسانسور

که  يبگم به عنوان کس تونمیکه بداقل من خودم م ياتفاقات
شکننده است که  تمیشده انقدر وضع يعلم اتیتازه عضو ه

شسته و رفته عمل  يلیدر چارچوب و خ يلیخ دمیم حیترج
 يکسان زنمیم ای سمینوینکرده برفام کارام که م یکنم. که خدا

 ایگذاشت  شهیم نویاسم ا دونمیدچار سو تفاهم نکنه. نم
. ما بداقل در اریبس اطیابت بگم تونمینه. م ای یخودسانسور

بگم قدم از  تونمیم میکنیکه م یيو صحبتها قاتمونیانجام تحق
 (13. )میکنیم اطیبه شدت ابت میداریکه برم یيقدمها

 استقالل به مثابه  کيآکادم يآزاد -مضمون فراگير چهارم

مضمون  چهار  یدارا مضمون فراگیر نیا: دانشگاه

و  یاست که عمدتاً بر مفهوم خودمختار دهنده  سازمان

دانشگاه به مثابه نهاد علم اشاره دارد. افق  ياستقالل نسب

آن بر  يو افق درون يتیساختار کالن باکم انگاره نیا يرونیب

سازمان علم استوار است. میان نهاد دانشگاه و  یاستقالل نهاد

مکان ای وجود دارد، این فاصله به دانشگاه این ا جامعه فاصله

ها، قواعد و مناف  نظام اجتماعي مستقر را  دهد تا ارزش را مي

مورد انتقاد قرار دهد. چنین چیزی مستلزم سطحي از استقالل 

و خودگرداني است. پس دانشگاه باید اجتماعي باشد که 

کند. این خودآیینيِ دروني نشانگر  آموزش را خودش اداره مي

 است. « آزادی آکادمیک»

جهاني و فرازماني است که آموزش و   آزادی آکادمیک آن ایده

هر چند در بیرون یا درون دانشگاه افرادی -کشف بقیقت را

داند و  اولویت دانشگاه مي -به دنبال محدود کردن آن باشند

منظور انجام  گیری آزادانه به بق دانشگاهیان در تصمیم

ت دولت و مناسبا».شناسد های علمي را به رسمیت مي پژوهش

. هیعمود و نییپا و باال از مناسبات. هیدانشگاه پدر و فرزند
 که يسواالت پاسخ از نهیا کنمیم فکر دانشگاه از منم انتظار

 هیمطلوب دانشگاه يدانشگاه اون هستو گفتم بهت نیازا شیپ
 انجام ای و برفش زدن که يتوابع از و باشه داشته استقالل که

 و يسخنران یها نشست ای کالسهاش یبرگزار ای قاتشیتحق

 (2)«نترسه يلیخ تواب  اون از داره نهایا
هسن که به نظر من ضامن تحرک  یيدانشگاه جزو اون نهادها»

 نیا تونهیم بداقل ای جوام  در یفکر يعلم ياجتماع ياسیس
 فهم ، یازاد فاقد رو اون میبخا که اگر و باشه داشته رو نقش

 نینابرای پس. میکرد فهم برکت فاقد واق  در يعنی میکن
 و برکته و یيایپو بفظ هدفش من نظر از کیاکادم یازاد

 (8.«)شهیم شرو  یزاد با قایدق  ندشیفرا
دانشگاه به دلیل خصیصه التزام به بقیقت، نوآوری، نقادی و 

پرسشگری خود، منب  قدرت و یک نهاد مرج  بوده و به دلیل 

استقالل عمل در اش از   ویژگیهای برفهای و تخصصي

قلمروهای علمي برخوردار است. استقالل دانشگاه به مفهوم 

های گذشته دستخوش فراز و   بق خودگرداني در طول دهه

 .[32شده است ] یادیز بینش

 يآزادبه مثابه  کيآکادم يآزاد -پنجم مضمون فراگير 

 مضمون فراگیر  نیا: کيآکادم ییشكوفا و يتوانمند يبرا

است که عمدتاً بر  دهنده  مضمون سازمانپنج  یدارا

 یساختارها یدر لوا تیعامل یيو شکوفا یانگار سازه

، مضمون فراگیر نیا يرونیکننده اشاره دارد. افق ب محدود

 يکنشگران دانشگاه یيآن خودشکوفا يجامعه و افق درون

مثبت استوار است. آیزایا برلین آزادی  یعمدتاً بر آزادو  است

داند، یعني آزادی   ي بر خود مختاری عقالني ميمثبت را مبتن

بر  ای که بر اساس واقعیت های موجود فرد با اتکاء  اراده

 نیا بداقل» خورد..  قدرت عقالني وابسته به دیگران رقم مي

 بفظ را خودشون يگروه درون ياجتماع هیسرما که هست
 نیا من متاسفانه که باشند هم يبام خودشون بداقل و کنند

 ما يعلم ئتیه اعضاء از يبزرگ بخش نکهیا لیدل به دمیند را
 قواعد از خارج مختلف یها دولت مختلف ها دوره در

 چون و شدند جذب یساالر ستهیشا اصول و يرسم
 در را ها تیقابل ریسا و يپژوهش و يعلم یها تیقابل
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 گاهیجا نیا خوان يم شده يشکل هر به ندارند خودشون
 را شده دهیبخش تیمشروع و اعتبار بهشون که را يعلم ئتیه

 همکارشون از انینم اونوقت فتهیم اتفاق نیا يوقت کنند بفظ
 انینم وقت چیه کنند تیبما کیآکادم یآزاد نقض برابر در

 را يآموزش یسرفصلها انینم و را موجود تیوضع کنند نقد
 و هیبق به کنند کمک انینم وقت چیه بدهند قرار انتقاد مورد

 خودشون ياجتماع و ياخالق تیمسئول دنبال و انیدانشجو به

 (11)«. روند ينم
مطالعه با  نیشده در ا یيشناسا مضامین فراگیر  نیب 5جدول 

)در چارچوب  کیآکادم یچهارگانه آزاد ینظر یها ساخت

شود  يسازد. همانگونه که مشاهده م مي( ارتباط برقرار يمفهوم

و  يخی/تاريانطباق مفهوم نیشتریب گانه  مضامین فراگیر پنج

دارند. همان  کیآکادم یاز آزاد يصنف یرا با الگو یاستعار

 کیفقط  نیا»آن را با عنوان مکتب  شیف يکه استنل یزیچ

بادرنظرگرفتن فرهنگ متعارف  .کرده است يمعرف« شغل است

 يناامن ابساس/ ندهیفزا یکار )محافظه رانیدر ا يدانشگاه

 تعجب یجا چندان( يرونیب مخاطرات از ابتراز و یا برفه

 يدانشگاه جامعه ساخت در کیآکادم یآزاد که ندارد

از آن  یابرفه و يشغل ،يصنف یساز مفهوم بر شتریب استادان،

به  يسازمان يعدم وابستگ لیبه دل انیمحدود شود. دانشجو

و  ي/ اجتماعیاقتصاد یها هیو فقدان سرما کینهاد بروکرات

 یها  دگاهیبا استادان، د سهیخطر، در مقا معرضِ در ياسیس

 دارند.  کیآکادم یبه آزاد یتر  برالیو ل یانتقاد

 

 گيري نتيجه-6

 و اخالق یالگو سه ک،یآکادم یآزاد مضامین فراگیر یبر مبنا

 انیاستادان و دانشجو نیتوان در ب  يم را يدانشگاه فرهنگ

 مشاهده کرد: 

 و اخالق بسابگرانه شغل ظاهرِ بفظ یالگو .1

 (کی)پراگمات انهیگرا  دهیفا یيهمنوا یالگو .2

 يدانشگاه یشهروند یالگو .3

 که کرد استنباط نگونهیتوان ا  يم ذکرشده، مضامین  به اعتبار 

 مورد انیدانشجو و يعلم أتیه یاعضا از يتوجه قابل بخش

 که)آنگونه  ندهیفزا یکار  محافظه رسوخ و نفوذ تحت مطالعه،

 متعارف فرهنگ کنشگران و بامالن(، است معتقد آن به شیف

 و دانشگاه یاستاد به نگاه آن در که هستند کشور يدانشگاه

 بسابگرانه اخالق و است يتخصص و يصنف ينگاه دانشجو،

 رسالت و نشیب بر يدانشگاه یندهایفرا در( يعقالن)انتخاب 

 را یگرید گروه تفاوت، ياندک با. است افکنده هیسا کیآکادم

 گاهیبه جا انهیگرا  عمل یکردیتوان نام برد که رو  يم زین

از  يگروه که در برخ نیدانشگاه و دانشجو دارند. ا یاستاد

 أتیه یاعضا یبرا) یاستاد گاهیجا یموارد، ابراز و تصد

در کنکور و  یياعطا التیاز تسه یمند )بهره ( و دانشجويعلم

 و قدرت مناسبات ونیها و اعتبارات مشابه( را هم مد  هیبورس

 و دارند دانشگاه به يخدمات و یتجار کردیرو هستند، استیس

 مشهود آنان نیب در ثروت دیتول یبرا علم به انهیگرا  دهیفا نگاه

 برگِ و ساز و بازار دولت، با کینزد یهمکار. است

 وجه مشخصه آنان است.   يتیباکم کِیدئولوژیا

کم شمار  يتوان به استادان  يم را مضامین فراگیر از يبرخ

 کنند. يقلمداد م ياطالق کرد که خود را شهروندان دانشگاه

کنش  يو اتخاذ نوع يتالش بر بضور در عرصه عموم

 ساختار نقد ،یروشنگر نقش ،يمدن تیمسئول یفایا ،يارتباط

 بر آن یامدهایپ و ها  نهیبدون واهمه از هز موجود وض  و

 افراد نیبارز ا یها  يژگیاز و شان، يشخص و یا  برفه يزندگ

 جامعه نگاه در را کیآکادم یآزاد مطلوب امدیپ که است

 دیعلم با نان،یدانند. از منظر ا  يم علم و دانشگاه به محور

مسئله محور به جامعه  ينگاه دیو دانشگاه با يدغدغه اجتماع

 نظران معتقدند که آموزش عالي   برخي صاببداشته باشد. 

 هاي چهارگانه آزادي آکادميک  انطباق مضامين فراگير شناسایی شده با ماتریس ساخت( 5جدول 

 مضامین فراگیر آزادی آکادمیک
 چهارگانه یها  ساخت سيماتر

 یدوگانه آزاد
 يگشتيجا يصنف يمدن برالیل

 يمنف  + +  پژوهش و آموزش در یآزاد

 يمنف    + دهیعق يهژمون فقدان

 يمنف  +  + کیآکادم انیب یآزاد

 مثبت  +   دانشگاه استقالل

 مثبت + +   يعلم ييشكوفا و یتوانمند یبرا یآزاد
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عني هیأت علمي و اعضای هیأت علمي را به عنوان تقویت ی

کنندگان کنندگان فرهنگ، مهندسان توسعه اقتصادی، تولید 

 [.33] اند  علم و کاشفان فناوری توصیف کرده

 جامعه نگاه در را کیآکادم یآزاد مطلوب امدیپ که است

 دیعلم با نان،یدانند. از منظر ا  يم علم و دانشگاه به محور

مسئله محور به جامعه  ينگاه دیو دانشگاه با يدغدغه اجتماع

آموزش عالي نظران معتقدند که   برخي صاببداشته باشد. 

بعني هیأت علمي و اعضای هیأت علمي را به عنوان تقویت 

کنندگان فرهنگ، مهندسان توسعه اقتصادی، تولید کنندگان 

 [.33] اند  علم و کاشفان فناوری توصیف کرده

 بر دولت طرهیس توان يم را يتیوضع نیچن يکل لیدل

 بر. دانست ياسیس قیطر از کنترل و يعلم يشناس معرفت

 وها   دانشگاه بر دولت طرهیس مطالعه، نیا یها  افتهی اساس

 معرفت تیتمام شدن مخدوش باعث ها آن بر نفوذ اعمال

 باعث امر نیا .شود يم يعلم يکپارچکی رفتن نیب از و يعلم

 برکت یيگرا فهیوظ سمت به يدانشگاه نفعان یذ که شود يم

 يکی ریتعب به. برود نیب از يخودفهم و یخودکارآمد و کرده

 وهیش دن،یشیاند ندارد بق دولت» کنندگان مشارکت از

 «.دیغالب نما ها  دانشگاه بر را دنیشیاند تیماه و دنیشیندا

 از هم انیدانشگاه از تیبما یسازوکار مناسب برا نبود

نظرات  یعمده مورد اشاره بوده است. بر مبنا یها  چالش

 يبقوق یها يبا کاست کیآکادم یکنندگان، آزاد مشارکت

موضو   نیاز ا يقیدق میمواجه است و تاکنون ترس یادیز

موضو   نیا يقانون یها  تیبال ظرف نیاست. در ع انجام نشده

 ،ياستقالل مال ،ياستقالل دانشگاه فقدان اند. ناشناخته زین

 استیو نفوذ مناسبات س یمواز یو وجود نهادها یيگراتمرکز

در  کنندگان مشارکتاست که توسط  یگریو قدرت مسائل د

 اشاره شده است.  کیآکادم یآزاد دیو تحد دیتهد

 یيشناسا لیقب از يمبنا چند موضو  اساس نیهم بر

 ها،  دانشگاه در کیآکادم یآزاد از يتیبما-يقانون یها تیظرف

 شیو به تب  آن افزا یاستقالل نهاد یبرا بانیپشت اسناد نیتدو

به تنو   ژهیو توجهدانشگاه و  ياجتماع یریپذ تیمسئول

 ياستقالل مال شیافزا یدانشگاه ها برا يمال نیدر تأم يبخش

 از کیآکادم یآزاد تیتقو یها  دانشگاه از دولت، از ضرورت

 .است بوده کنندگان مشارکت نظر
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