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 ، تهرانکشور يعلم استیس قاتیمرکز تحق ،یعلم و فناور ندهیمطالعات آ يگروه پژوهش

 

 مقدمه

های اقتصادی از یک اقتصاددان انتظار دارند با چوب جادو برند. در بحرانشان پناه ميشرایط بحراني به دانشمندانها در ملت

های آرامش و در صلح به افتخارات شوند و در زمانفرمان تجویز پزشک ميبهاوضاع را سروسامان بدهد. در شیوع پاندمي گوش

اکم بر نهاد علم دانشمندپرور است؟ آیا دغدغه پژوهشگر بر کشف ناشناخته ارج نهاده بالند. اما آیا نظام حشان ميدانشمندان

نظیر تدریس در کالس درس  روزمرهمعادل ساعات حضور و انجام اموری  ،مثابه یک کارمندرود بهشود؟ یا از او انتظار ميمي

باالدست سر تعظیم فرود آورد؟ اگر چنین باشد، نهاد علم همانند یک  تحقوق ماهیانه دریافت کند؟ یا در مقابل تصمیما

طي دوران خدمت از  کهکند ورودی دریافت مي علميعنوان عضو هیئترا به آموختگان دانشگاهدانشکارخانه، از یک سمت 

 ا صنعت دانشگاه از حرکت بازنایستد.دهند ترا  به جامعه تحویل ميآموختگاني دانشیابند و ای به مرتبه باالتر ارتقاء ميمرتبه

مترادف  ،علمي و حتي ارتقاء به مرتبه استاد تماماشاره به این نکته در ایجاد ادبیات مشترک راهگشا است که عضویت هیئت

و  های ارتقاء است. دانشمند در خدمت جامعه استنامهدانشمند بودن در تعریف متعالي آن نیست. دانشمند بودن فراتر از آیین

ها. دانشمند اعتبار خود را از اجتماع نامهداند نه همگام ساختن خود با آییننیاز بشر به دانستن و زندگي بهتر را آرمان خود مي

شبه ره صدساله برود. این طبیعت با ساختار تواند یکچنین است که یک پژوهشگر جوان ميها. ایننامهگیرد نه آیینعلمي مي

. ارزش نهادن به پژوهش و داردهای اداری مرسوم است، تعارض ي بر ارزیابي نتایج ملموس و شهودی نظامکارمندمحور که مبتن

تر است. مثل آموزش و به خدمت گرفتن نیروهای امدادی برای ای روشنگذاری یک ملت برای آیندهمترادف سرمایه ،پژوهشگر

طور اند. همانکند، چون در ماه گذشته هیچ مأموریتي انجام ندادهميها را مرخص ننشانشرایط بحراني. هیچ مدیر با درایتي آتش

شود، ارزیابي کیفیت پژوهش و نشان در چارچوبي متفاوت از یک کارمند سنتي ارزیابي ميکه آمادگي و توانمندی یک آتش

های سلسله مراتبي در نهاد علم سازی الگوطلبد. اگر نظام اداری کشور به دنبال پیادهپژوهشگر نیز اصول و قواعد خود را مي
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جامعه. اگر در یک دانشگاه، ستاد از حضور غیرمنظم عضو  بااز قطع یا اختالل در ارتباط عالِم  است ایاست، این رویه، نشانه

او علمي است، یعني یا فعالیت هایي برای الزام به حضور فیزیکي عضو هیئتنامهعلمي به ستوه آمده و درصدد ایجاد آیینهیئت

پندارد یا گفتمان و فهم مشترک از اثربخشي پژوهش ایجاد نشده است. زیرا اگر به زبان هم نیاید، پرسشي از ذهن هر اثر ميرا بي

 های علمي کجا مؤثر واقع شد؟هم اینکه، نتیجه پژوهشگذرد و آنای ميعضو جامعه و صاحب مسئله

گنجد، اما های ارزیابي مرسوم نميطور که اشاره شد در چارچوباگرچه طرح چنین پرسشي خود محل مناقشه است و همان

انداز مشترک تواند به فهم و چشمگیری گفتگو ميجلوست که با شکلباید اشاره کرد که ترویج مطالبه گری یک گام روبه

های حال حاضر ررسي سیاستبیانجامد. اگرچه اثربخشي نظام علمي ابعاد گوناگوني دارد، در این نوشتار از دو منظر به نقد و ب

در کشور خواهم پرداخت. نخست فرآیند گذار از دانشگاه سنتي به سمت دانشگاه درآمدآفرین که در راستای برداشتي 

هم تنها در بعد اقتصادی آن است. و سپس به نگاه کمیت گرا در نظام ارزیابي اعضاء گرایانه از استقالل دانشگاه آنتقلیل

 کنم.مي ایعلمي اشارههیئت

دوراز تعارض منافع به بحث بگذاریم، های اصلي نهاد علم را عمیقاً و بهبر این باورم که اگر به گفتگو بنشینیم و چالش

 نگر ختم خواهند شد.ها و راهبردهای منسجم و آیندههای صحیح به سیاستهای اساسي سر بر خواهند آورد. پرسشپرسش

   

 "دانشمند"سازي الگوي تجاري

نفعان، حتي اگر بنا باشد یخ را به اسکیموها هدف یک تاجر مشخص است، فروش باهدف کسب سود بیشتر و رضایت ذی

ای و نقد های ایران شد طبیعي بود که مورد استقبال عدهسازی دانش و فناوری وارد دانشگاهبفروشد. روزی که ادبیات تجاری

به این نگاه دامن زده شد. سپس گذر از هر نسل به نسل بعدی  ،هاتلف دانشگاههای مخای دیگر باشد. با ورود ادبیات نسلعده

هم اینکه رجحاني بر گذاران عرصه نظام دانشگاهي بدل شد. ولي از یک نکته غافل شدیم و آنذهني سیاست ابرانگارهبه 

های لغات به همراه دارند. سیرهای فرهنگها معنایي بیشتر از کنار هم قرار گرفتن چند حرف و تفهای دانشگاهي نبود. واژهنسل

آیا  :زماني که از واژه نسل برای دانشگاه استفاده کردیم، ناخودآگاه مفهوم تکامل و برتری را نیز دیکته نمودیم. یک پرسش خوب

روز منابع های معتبر دنیا دست از توسعه نظری و پیشبرد علوم انساني و هنر کشیدند، چون در نظام تجارت محور امدانشگاه

 کردند؟ مالي به دانشگاه سرازیر نمي

ساالر و مهندساني است که در علوم مدیریت سرک گذار فنسازی ناشي از حضور فعال سیاستاحتماالً ترویج شعار تجاری

ته ای از علوم را نادیده گرفطور که اشاره شد، بخش عمدهاند. اساس سخن غلط نیست اما حتماً ناقص است و همانکشیده

 پژوهانهشود اما دانشجو و استاد رشته مهندسي که امکان دریافت است. چرا؟ زیرا نقش ادبیات در درآمد دانشگاه منعکس نمي

های مالي حمایت از گردند. حتي نظامدهند، مفیدتر ارزیابي ميتر به کاربرد انجام ميهای نزدیکصنعتي را دارند و پژوهش

های علوم پایه و صورت غیرمستقیم تمایل تحصیل در رشتهربردی سوگیری داشته که بههای کاها به سمت پژوهشپژوهش

 کند.انساني را سرکوب مي

گوییم دانشگاه باید استقالل داشته باشد، یعني محصول تولید کند و در بازار حتي شده با پهن کردن بساط کنار خیابان اینکه مي

که عمدتاً در نقاط پرتردد شهرها هم هستند بفروشیم. پول را های دولتي گاهدانشزمین حل بهتری دارم: بفروشد؟ خب راه



ها نیست اما دقیقاً منظورمان چیست؟ مشکل از آنجایي شروع شد که دانیم که منظور اینبیشتری عایدمان نخواهد شد؟ همه مي

پژوهشي خوبي به هم زدند مهاجرت کردند و تبدیل شدند به  کارنامهبستر شغلي برای خروجي دانشگاه نداشتیم. برخي که 

کرده جویای شغل تبدیل شدند به یک بحران مدیریتي. در این میان دیوار رفته کشور و بخشي از جوانان تحصیلفرصت ازدست

خیر انداختن بحران شغل و یا ها، برای به تأتر بود؟ دانشگاه. البته کوتاه آمدن از رسالت اصلي و افزایش ورودی دانشگاهکه کوتاه

 توانست نتایج بهتری ببار آورد. های دولتي برتر نميهای شهریه پرداز دانشگاهاندازی دورهجلوگیری از خروج ارز با راه

کنیم ها تقویت مينامهو زنجیره ارزش علم تا ثروت و ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت را با دستورها و آیین سازگانبوماینکه 

مدت است که بالی جان مدیریت دولتي کشور شده یا یا نتیجه نگاه کوتاه ،های واسط را بازشناسیمارتباط و حلقه پویایيآنکه بي

های های رنگارنگ مبتني بر بودجه عمومي برای واگذاری طرحگذاران. صندوقسازان و سیاستنتیجه تعارض منافع تصمیم

چشم دید و نقد کرد، اما اینکه توان همه را به یکهاست. حتماً نميیکي از همین نمونه شگاهفناورانه و القای درآمدزایي به دان

فعلي از تعادل  سازگانبومها رغبت نداشته در تأمین مالي مشارکتي چشمگیر داشته باشد یعني بخش خصوصي طي این سال

 د پاشید.محض حذف حمایت بیروني فرو خواههشده و بخارج

علمي علمي که در ارتباط با صنعت موفق بوده )عضو هیئتاینکه در جامعه علمي حاضر کشور، نگاه به عضو هیئتنکته جالب  

عنوان یک کارآفرین و آنکه اگر همین فرد در بیرون از دانشگاه بهحال ؛یقه آبي( و از این مسیر کسب درآمد کرده، مثبت نیست

شد که روایت موفقیت وکار در کشور بدل ميهای موفق کسببه یکي از نمونهکرد احتماالً صنعتي فعالیت مي-فعال اقتصادی

روز شدند ه ها بنامه، آیینارتقای مرتبه دانشگاهيبه  افراد این دستهآورد. برای برآوردن نیاز وی سر از کتب دانشگاهي نیز درمي

کنند. یک تناقض ی دانشگاه امتیاز علمي دریافت ميکه بودجه نهاد علم محدود باشد خواهند شد و به ازای درآمد براو مادامي

  !برای درآمدزایي در دانشگاه عالقمندان کسب و کارجالب از بکارگیری 

علمي دانشگاه است. در نظام فعلي، اگر عضو هیئت شدهمحوری توجیه با واژه جامعه رسد هدف درآمدزایي دانشگاهبه نظر مي

داشت مالي اهتمام ورزد از گردونه کسب امتیاز ارتقاء ، دولت و صنعت بدون چشمبر انجام رسالت خود در قبال جامعه

اقتصادی -بازخواهد ماند. برقراری تعادل و ایجاد ارتباط و گفتمان با صنعت و جامعه و اثرگذاری نهاد علم بر توسعه اجتماعي

 گیری.فتن نقش تمام بازیگران و بدون سوهم با در نظر گرهدف غایي است، آن

ادامه تحصیل در  ،قدر جذاب که افراد مستعد از غم نانخوش باشد و این حوزه اینقدر دلمان اینمثال، اگر استاد ادبیاتعنوانبه

بستگي بیشتری به وطن نخواهد داشت؟ دلدر التحصیل ما ر فارغباین رشته را کنار نگذارند، تأثیری بر اجتماع علمي و 

 شود؟ های مهندسي و پزشکي چقدر پرشور و با استقبال داوطلبانه دانشجویان برگزار ميواحدهای ادبیات در دانشگاه

در مثالي دیگر، علم اقتصاد را در نظر بگیرید. دانش اقتصاد تا حد در ذهن و رفتار ما نفوذ کرده است؟ انتظار بجایي است که 

وار برای خرید مثالً خودرو دفاع نکند و علمي( از هجوم دیوانهالتحصیل دانشگاه )و حتي عضو هیئتتوقع داشته باشیم فارغ

آلود ماهي صید کند، غافل از اینکه اصول و گر نشر آگاهي باشد. بدتر اینکه خودش هم در صف باشد تا از این آب گلیاری

 کند. نتیجه، اقتصاد غیرمولد است. ین دالالن و سوداگران بازی ميپایه اقتصاد را برهم ریخته و در زم

مان را توسعه توانیم با نسخه دیگر ملل، ایرانیافته؟ اساساً ميحاال برویم به درون دانشگاه. چند نظریه اقتصادی توسط ما توسعه

آورده اساتید  ،کنیم بسنجیمبینیم و لمس ميکه مي بدهیم؟ اگر با متر امروز که غالباً مبتني بر مقاله و درآمد است یعني هرآن چه

خود را فدا کند که  شدحال فکر کردیم چرا یک نسل حاضر سفید ناچیز است. چه چیزی ژاپن را غول اقتصادی کرد؟ تابهیقه



اتب بیشتر دارد. ما مرشده کارکردی بهتری داشته باشند؟ فقط باالی کوه یخ را نبینیم. آنچه زیرآب پنهانآیندگان زندگي مطلوب

کند. نتیجه این باز داخل تلویزیون را تقلید ميشبیه کودکي شدیم که برای چرخاندن حلقه دور بدنش تنها حرکات آکروبات

توان بندباز شد. بخشي از محتوای پنهان تقلید بر کسي پوشیده نیست. فاجعه آنجاست که فکر کنیم با یک چوب بلند مي

اقتصادی به که موج فشار های  است ویژه در زمان کنونيساني است که نیازمند توجه خاص بهعلوم نظری و ان ،زیرآب

ای برای توسعه. بدون نقشه گنج به امید شانس، تصادفي زمین را حفر ایم بي نظریهاست. ما دنبال توسعه ها نیز رسیدهدانشگاه

هویدا شده باشد اما پاسخ دادن به آن  توسعه شي از پرسششاید بخ. گیریمکنیم و ظاهر یک قهرمان پرکار را به خود ميمي

های میلي است. ارزیابي نظام انداز سازی و همت برای مبارزه در راستای اهداف ملي در مقابل هدفنیازمند گفتگو، چشم

نعت و دانشگاه تواند گویای کیفیت تعامل نهاد علم با اجتماع باشد. چسباندن دیوار صدانشگاهي بر اساس مترهای کمي نمي

تواند درمان کسری بودجه مدت ميدر کوتاه ،علميمترادف با ارتباط این دو بخش نیست. ساختن تاجر از یک عضو هیئت

 دانشگاه باشد اما درازای خرج کردن اعتبار آینده دانشگاه.

 

 کيفيت زیرسایه کميت

اما واقعاً چنین است؟ مدافعان این طرز «. اری عبث استک ISIنوشتن مقاالت »شنویم، را مي تندروانههاست که این جمله سال

آید و اثری در ارتقاء شود که به کار صنعت ما نميهایي ميکنند که بودجه عمومي ما صرف پژوهشدرستي ادعا ميتفکر به

ه مواردی خاص( صورت کلي و نه صرفاً مطالعکیفیت زندگي مردم ندارد. در نگاه اول و با یادآوری وضعیت صنعتي کشور )به

 گیری وسواس به خرج داد.به نظر این خطابه بیراه نیست. ولي مشابه کارآفریني دانشگاه باید در نتیجه

ورن زیردریایي طراحي نکرد اما بذر سؤال مهمي برد. اگرچه ژولای جلوتر ميکند و به مرحلهنوشتن، تاریخ جمعي ما را نقل مي

ه کودکي زندگي خود را با آن سر کند تا نهایتاً این آرزوی به ارث رسیده از گذشتگانش های بعد خود کاشت کرا در ذهن نسل

 را جامه عمل بپوشاند.

، رویکرد کشورهای پیشرو در دو دهه اخیر شان بیاید یا نهای تعامل و ماندگاری. مدیران ما خوشاساساً نوشتن ابزاری است بر

علمي در قالب مقاله داشته، ابزاری که مرور تاریخ فیزیک نظری قرن بیستم هم نشان های نگاهي متفاوت و متمرکز بر انتشاریافته

بوده که بعضاً درگذر زمان از یک  متفاوتينقد کشیدن، در معرض نقد قرار گرفتن و ابراز نظرهای داده تریبون خوبي برای به

 ای چنین کارکردی دارد؟ قالهحاکم و مورد اجماع تبدیل شدند. اما هر م ابرانگارهبه  ایحاشیهرویکرد 

ها و معیارهای کمّي دفن شده است. جایي که هدف رسد این روزها نوشتن مقاالت علمي زیر آوار برآوردن متریکبه نظر مي

( 2اخالقي یا غیراخالقي مثل نان قرض دادن به هم سازوکاردریافت ارجاعات بیشتر و چاپ مقاالت بیشتر )با هر کیفیت و هر 

م یفکری علم  برای علم )دانایي( و علم در خدمت توسعه را گرفته است. شاید همین است که مر ابرانگارهجای هر دو 

خود را در امروز ریاضیات و فردای توسعه فناوری گذاشت و یکي از معتبرترین جوایز را در رقابت با بزرگان  تاثیرمیرزاخاني 

 از مقاالت از خود بجای گذارد. آنکه انبوهيریاضي آن سال برنده شد بي

                                                 
گذاری غلط ارائه های خوبی از انحراف در عملکرد درنتیجه هدفرا مطالعه کنید. ایده Metric Fixationکنم مطالب جری. ز مولر با عنوان پیشنهاد می 2

 دهد.می



خواهیم. به گواه آمار مقاالت ایم که چه ميها ابالغ کردهنامهگذار و در قالب اسناد باالدستي و آیینیادمان باشد، در مقام سیاست

د کارکردنعلمي درست اعضاء هیئت ،شده، استنادات دریافت شده و پژوهشگران حاضر در لیست سرآمدان علمي جهانچاپ

ها و مقاالت را روی صنعت  صرف انجام کارِ درست نشده است. به زیان دیگر،  وقتي اثر پژوهش ،اگرچه گویي تمام این توان

 شویم.و جامعه برآورد کنیم مأیوسیم و با سراب پژوهش مواجه مي

ایم: و را در مسیر درست بکار نگرفتهتوانیم به این نتیجه برسیم که اگرچه توان پژوهشي خوبي داریم اما این نیربا چند سؤال مي

های علمي المللي و پس از گذراندن داوریکنیم؟ چه سهمي از این مقاالت در مجالت بینچند مقاله علمي در سال چاپ مي

المللي ما در مجالت چارک اول به چاپ رسیدند؟ سهم ما از گیرانه منتشر شدند؟ چه سهمي از مقاالت بیندقیق و سخت

اتاق کارمان کنیم  مجازی توانیم یک پژوهشگر تراز اول را مهمانمي به راحتيهم در روزگاری که المللي آنای بینههمکاری

همه مقاله، چند کاندیدای دریافت جایزه نوبل داشتیم؟ این در حالي است که معضالت ما )مثالً در بحث چقدر بوده؟ بااین

یشگاه به وسعت ایران در اختیار پژوهشگران است. سهم ما از مقاالت اقتصادی( به حدی خاص و عمیق شده که یک آزما

های تخصصي آن مثل نیچر انرژی و ...(، ساینس و لنست چقدر است )با آمار کل مقاالت مجالتي چون نیچر )و زیرمجموعه

ت تراز اول وطناني که در مجالترکت شده معنادار است؟ و سؤال آخر، هم-مقایسه کنید(؟ سهم ما از مقاالت ری

برند، امروز کجا هستند؟ و اگر مرحوم میرزاخاني، این المللي به خانه ميرسانند و جوایز بینهایشان را به چاپ ميپژوهش

های ای برای پژوهشعلمي یک دانشگاه داخلي بود، نظام ارتقاء با سوگیری بر کمیت، انگیزهافتخار علمي کشور، عضو هیئت

فایده بودن و انحراف از داد برچسب بيگذاشت، یا اساساً اگر اصرار بر ادامه این راه مياقي ميساختارشکنانه برای او ب

 کنیم.ای که من و ما، امروز در آن زندگي ميخورد، تجربهها ميمأموریت

ه مشخص، ای است بر گسترش کژ اخالقي در پژوهش. جالب اینجاست که برای یک مقالاز سوی دیگر، تولید آمار خود بهانه

های مشابه را بپذیریم شود. اگر این گزاره و گزارهیابد احتمال دریافت ارجاعات بیشتر ميهرچه تعداد نویسندگان افزایش مي

کنیم. شود و طبق معیارها در مسیر درست حرکت ميتر منجر ميهای غیراخالقي شویم که به تولید اعداد بزرگباید وارد جریان

 وکار چاپ مقاالت سفارشي و افول اعتبار نهاد علم نزد جامعه مدني است.توسعه کسب ،ياثر گسترش چنین نگاه

گفتند قلم اسلحه متفکر است. قلم برای کشتن طور که از قدیم ميبطور خالصه، نوشتن مقاله علمي ابزار پژوهشگر است، همان

هایمان را ارزان و ن رویای مشترک. حال اگر ما قلمو ویراني نیست، بلکه ابزاری است در دستان پژوهشگر برای نوشتن و ساخت

که آب در  ندکتاب نیست و رانیم مشکل از ما و نظام پاداش و تنبیه، و متمرکز شدن بر تولید آمار است. مقالهثمر بر صفحه ميبي

 ،کنند. نیاز امروزرا باد مي اند که حباب خود برتر پنداری ماپشتوانه و ارزیابي نشدهد، بلکه آمارهای بينریزآسیاب دشمن مي

ها و حمایت از پژوهشگران متعهد است. معیار تعهد بازنگری در معیارهای ارزیابي، تقویت اجتماع علمي در شناسایي تقلب

اش در باال رفتن از درخت بسنجید، هم یک نیروی ها. اگر ماهي را در توانایيها و پایهقضاوت جامعه علمي است، نه برچسب

 مد دارید و هم انگیزه ادامه را از او گرفتید. تنوع الزمه بقاست.ناکارآ

 

 

 

 



 کالم آخر

مان بستر رشد فراهم نکردیم که همه سرازیر شوند به کارآفرین آموختگاندانشبازگردیم به یک سؤال کلیدی: چرا برای 

علمي رانت )اولویت در اخذ پروژه یا اختصاص امتیاز علمي باشند؟ چرا برای عضو هیئتها و در طلب عضویت هیئتدانشگاه

ستوری ارتباط صورت دعلمي ما به ازای کاری که از یک کارشناس انتظار داشتیم انجام دهد( ایجاد کردیم که بهبه عضو هیئت

ها، مؤسسات و نهادهای صنعت و دانشگاه را تقویت کنیم؟ چرا به صنعت و دانشگاه مثل یک نهاد اجتماعي نگاه نکردیم؟ آژانس

شده های شناختهعلمي دانشگاهگیرند؟ یا اعضاء هیئتعلمي بکار ميگران خود را در قالب عضو هیئتتحلیل ،الملليبینمشاور 

گیری گذاری و تصمیمکارگیری علوم انساني در سیاستکنند؟ ضعف در بهبازاریاب و مدیر پروژه فعالیت ميدر جهان در مقام 

گرا باشد. حتماً باید هدفمند و در خدمت جامعه علمي حتماً باید مأموریتپاشنه آشیل ما شده است. دانشگاه و عضو هیئت

انشگاه فقط یک ساختمان است. روح دانشگاه استاد و دانشجوست. خواهیم. دپژوهش کند. به زبان دیگر دانشمند متعهد مي

ها ظهور کنند؟ گیرد. انتظار داریم در دانشگاهي که معیار درآمد شده، دکتر قریباعتبار دانشگاه از اعتبار اساتیدش نشئت مي

توان انتظار نظامي بیشتر ميپردازی رونق داشته باشد؟ به مرجعیت علمي برسیم، یا جهاد علمي محقق شود؟ در چنین نظریه

آنکه دستي بر آتش توسعه نامه یعني آمارها را تولید کنند، بيای ظهور پیدا کنند که محصول مطلوب آیینداشت مدیران پروژه

نظام کارمندی و پادگاني تغییر فرم دهد که در آن  علمي کشور داشته باشند. در چنین شرایطي غریب نیست که نظام علمي به

 مراتب بر دانش حکمراني کند.ادبیات حاکم بر آن شود و سلسله ،ب و گِلحق آ

کسي با جذب بودجه چند میلیاردی برای دانشگاه چرا در صف ارتقاء  نگران هستیم کهچه بالیي بر سر نهاد علمي آمده که 

ها ارتباطات و جذب درآمد عیار ارزیابيآییم تا قواعد را به نفع منافع اقتصادی برهم بزنیم. مگر متر و ممانده؟ و درصدد بر مي

مان بوده است؟ قرار بوده و هست که دانشگاه انساني بپروراند که نیازهای جامعه را بازشناخته و پاسخي هایبرای دانشگاه

مین این ها بدهد. بخشي از این نیاز کارآفریني و جلوس افراد اصلح بر مناصب سیاسي و اجرایي است، اما نه با تأدرخور به آن

 آموختگاندانش بینبلکه از  ،سیاسي در نهاد علم(-سرمایه از جامعه اعضاء هیئت علمي )یا حتي جذب چنین نخبگان اقتصادی

( سکوت نهاد علمي در نقد سیاستگذاری، زیرا خود 1های فراواني بدنبال خواهد داشت، از جمله، )دانشگاه. این روند آفت

( خشکاندن ریشه بخش خصوصي از طریق رانت استفاده 2ی از تعارض منافع نخواهند بود، )نفع است و حتي نقدها هم عارذی

از سرمایه عمومي با هدف افزایش تعداد و حجم ریالي قراردادهای صنعت و دولت با دانشگاه و تبدیل شدن دانشگاه به رقیب 

گذار به یل تمایل طبیعي نهاد سیاست( شکاف قدرت در اجتماع علمي بدل3صنعتي کشور ، )-بخش خصوصي در توسعه فني

گران )مقصود از البي مفهوم فني آن است، نه لزوماً منعکس کننده مفهومي منفي( و ناشنیده ماندن سخنان افراد شنیدن کالم البي

ارتباط با  ای با تشویق به خروج از دانشگاه و رقابت بر سرو درون رشته های میان( تضعیف گفتمان4های قدرت، )دور از حلقه

کرده بدلیل ( احتماالً سرکوب نیمي از جامعه تحصیل5بیرون از نهاد علم که با آرمان مرجعیت علمي کشور در تعارض است، )

ماهیت مردانه صنعت و ارتباطات قدرت در پیشینه فرهنگي کشور، که سیگنالي است بر غفلت از الاقل نیمي از توان علمي 

ستادی آن با نهادهای اقتصادی و سیاسي و انتظار برای -تنیدگي عملیاتيهاد علم بواسطه درهم( تضعیف استقالل ن6کشور، و )

 اقتصادی. -های سیاسيهای تغییر بواسطه تغییر در نظامسونامي



حل چیست؟ توان به این لیست موارد دیگری را هم افزود که هریک بر سرعت تضعیف نهاد علم خواهند افزود. اما راهحتماً مي

انداز ملي از نهاد علم بعنوان تسهیلگر آینده مطلوب کشورمان )به توافق بر سر نقش دانشگاه و چشم ،حل زودبازدهاید یک راهش

گروهي( باشد. این مهم محقق نخواهد شد جز با شنیدن صداها بدون توجه به قدرت و -دور از تعارض منافع و نگاه فردی

جان. این امر  با تغییر نگرش از به مثابه یک پیکره اجتماعي نه یک ماشین یا ساختار بي جایگاه افراد؛ یعني مواجهه با دانشگاه

تواند عضویت هیئت علمي بعنوان سکوی پرتاب، ویتریني برای دیده شدن و یا استفاده از رانت عضویت در اجتماع علمي، مي

التحصیالن نظام علمي شود. به زبان دیگر، فارغهای خصوصي و دولتي منجر به تشویق حضور کارآفرینان و مدیران در بخش

ئت علمي بایستند. یها در صف عضویت هکشور در جای صحیح جانمایي خواهند شد، بجای اینکه پشت درهای دانشگاه

بر  صورت آزادانه و بدور از تشریفات فراهم شود تا عالوههب با دانشگاه درعوض امکان تعامل و رفت و آمد مدیران و کارآفرینان

ها نیز فراهم آید. چنین دانشگاهي در خدمت جامعه است، همانند پدر حلگیری ادبیات مشترک، امکان تبادل مسائل و راهشکل

 شان دارند. نو مادری که سهمي غیرقابل انکار از درخشش فرزندا

 


