هوالحکیم
رهبر معظم انقالب اسالمی ،حضرت آیتاهلل خامنهای مدظله العالی
رئیس جمهور محترم و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی ،جناب آقای دکتر حسن روحانی
وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری ،جناب آقای دکتر منصور غالمی

با اهداء سالم و ادب؛
در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقالب ،با عنوان «نهضت تولید علم و جنبش نرمافزاری» در اوایل دهه هشتاد خورشیدی ،سیاستهاای
علمی کشور با تغییر و تحوالت فراوانی همراه شد .با ابالغ «سند نقشه جامع علمی کشاور» در ساا  ،9831ایا سیاساتگاااری شاکل
منسجم تری به خود گرفت .دستاورد ای سیاستگااری کالن ،رشد چشمگیر و غرورآفری تولیدات علمی و فناوری و باه تباع آن ارتقاای
رتبه علمی کشور در سطح منطقه و جهان بوده است .با وجود دستاوردهای فراوان و غیرقابل انکار ،به نظر میرسد که دانشگاههاا و مراکاز
آموزش عالی در راستای تحقق اهداف «نقشه جامع علمی کشور» ،ناخواسته با آسیبها و چالشهای نوپدیدی مواجه شدهاند؛ باهگوناهای
که ضرورت بازنگری سیاستهای علمی در دهه اخیر به شدت احساس میشود .با عنایت به چاالشهاای ماورد نظار و برخای پیامادهای
پیش بینی نشده ،ما اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،خواستار تأمل و تجدیدنظر در برخی سیاستهای علمی مصاوب
«شورای عالی انقالب فرهنگی» و «وزارت علوم تحقیقات و فناوری» هستیم .ازایا رو ،دغدغاهناما پایشرو را بارای هرگوناه رهنماون و
دستورات مقتضی تقدیم میکنیم .پیشاپیش از توجه رهبر معظم انقالب ،رئیس محترم شورای عالی انقالب فرهنگی ،و وزیر محترم علوم،
تحقیقات و فناوری به ای امر خطیر و تمدنساز ،آگاه و سپاسگزاریم.
 .1ارزشزدایی از علم؛ از مهمتری پیامدهای سیاست های علمی حاکم بر دانشگاههای کشور ،مادیگرا شدن علم است؛ باهگوناهای کاه
بیم آن میرود «علم» از جایگاه قدسی خود فرود آید و زیر گرد و غبار منافع دنیوی و معیشتی مدفون شود و به تدریج ،رسالت اصلی آن،
فقط گرهگشایی از امور مادّیِ شخصی باشد .اهداف متعالی و قدسی ،مانند بهجت درونای ،رشاد شخصایتی ،خشاوف ،افازایش مسا ولیت
اجتماعی و مانند آن دیگر در تیررس علم نخواهد بود .با تداوم وضع موجود ،به نظر میرسد که شعار «تعلایم و تعلام عباادت اسات» باه
«تعلیم و تعلم تجارت است» استحاله خواهد شد .بهطور کلی آیی نامههای جاری ،ارزش ذاتی علم را نادیده گرفته و استادان را باه ساوی
ارزشگااری ابزاری علم سوق میدهد .ای در حالی است که «نقشه جامع علمی کشور» مکرر بر الگویهای ایرانای-اساالمی تأکیاد دارد.
برای نمونه در فصل او ِ نقشه ،بر هدفمندی آخرتگرایانه علم و فناوری و در فصل چهاارم و در ذیال راهبردهاای کاالن  5 ،4 ،2و ...بار
مؤلفههای فرهنگی ،دینی و اجتماعی ،از جمله نهادینه کردن نگرش اسالمی به علم ،تأکید شده است.
 .2کمّی گرایی لجام گسیخته؛ به نظر میرسد که ریزگردهای کمّیتگرایی ،سپهر دانشگاه را تیره و تار کرده است .جامعه علمای شااهد
انبوهی از اوراق و اسناد علمی است که از پشتوانه معرفتیِ غنی برخوردار نیستند .سیاستهای اتخاذ شده ،شرایطی را رقام زده اسات کاه
دانشگاه ها به سمت تولیدات علمیِ کوتاهمدت ،زودبازده ،و کمعمق سوق داده شدهاند .پیشبینی میشاود کاه از ایا پاس ،کمتار شااهد
پژوهشها و تألیفات عمیق ،غنی و پردامنه باشیم؛ بهطوری که نتوان لفظ «اثر» را بر آنها اطالق کرد؛ چراکه نمیتوانناد در جامعاه ،اثار
مثبتی را برجای بگاارند.

.3اولویت زدایی از وجوه آموزشی دانشگاه؛ بر اساس سیاستهای هماهنگ وزارت علوم و ساازمان برناماه و بودجاه در ساا ،9815
فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی ،تقریباً دو برابر بیشتر از بخش آموزش ،در جاب بودجه و اعتبارات مالی مؤثر خواهد بود .نحاوه
تخصیص بودجه ،آشکارا دانشگاههای کشور را به موسسات پژوهشی صرف تبدیل خواهد کرد .نانوشته پیداسات کاه نحیا کاردن وجاوه
آموزشی و تربیتی ،چه پیامدهای خسارتباری را برای جامعه به همراه خواهد داشت .هماکنون نیز تجرب زیست بسیاری از استادان حاکی
از آن است که تالش برای ارتقای کیفیت تدریس ،جستجو برای راه های اثربخش کردن آموزش ،چگونگی انتقا یادگیری به دنیای واقعی،
به کارگیری روشهای نوی آموزش و مانند آن ،از دغدغههای اصلی آنان به شمار نمیرود.
 .4زوال آیین شاگردپروری؛ سیاست های حاکم بر دانشگاه ،به سویی میرود که شأن «معلمی» را از ش ون اعضای هیات علمی خواهاد
زدود؛ بهگونهای که کیفیت رابطه استاد و شاگرد از سطح «انسانی» عدو کرده و در حد روابط «اداری  -ابزاری» ادامه یابد .گویی در نظر
نظام آموزش عالی ،شاگرد بیشتر از آنکه «هدف» باشد «وسیله» است .اگر در اعصار گاشته و در سنتهای اسالمی ،استادان ،شااگردان را
بر دوش خود گرفته تا آنها را به هدفهای عالیتری رهنمون شوند ،امروز ای سنت حسنه ،روند معکوسی به خود گرفته اسات .بایم آن
میرود که به تدریج استعاره «کارخانه انسانسازی» برای توصی دانشگاهها جای خود را به استعارۀ «کارخانه مقالهسازی» واگاار کند.
 .5خانه سازی در زمین دیگران؛ آیی نامهها و دستورالعملهای مختل  ،بیشتر با هدف ارتقای جایگاه بی المللی کشاور در افاق 9444
نگاشته شدهاند؛ امری که تحقق آن مطلوب و مایه افتخار هر ایرانی است .با ای همه ،به نظر میرسد کاه بارای رسایدن باه ایا هادف،
مسیرهای کوتاه اما نامطم نی انتخاب شده است .برای نمونه چاپ مقاالت به زبان انگلیسی در نشریات بی المللی ،بر انتشار آنها به زباان
فارسی ارجحیت تام دارد .ای امر بهطور قطع مستلزم پایرش معیارهای تولید و سنجش علم اسات کاه گااه از ساوی برخای بنگااههاای
تجاریِ بی المللی عرضه شده است؛ معیارهایی که مورد پایرش بسیاری از دانشگاههای معتبر و صاحبنام دنیا نبوده و نیست .پایرش ای
معیارها به معنای ای است که به ناشران ،علمسنجان و ویراستاران خارج از مرزهای فرهنگی و ارزشی اجازه داده شود که بهطور مساتقیم
و غیرمستقیم به فعالیتهای علمیِ داخل کشور جهت دهند .به عبارت دیگر ،گویی جامعه علمی برای رسیدن به چشامانادازهای ،9444
ناگزیر است در زمی دیگران و بر اساس قواعد آنها بازی کند .پایرش ای امر ،میتواند پیامدهایی چون مهجاور مانادن زباان فارسای و
پیمودن مسیر کشورهایی چون هند و پاکستان ،تفکیک هرچه بیشتر بی «علم» و «ارزش» ،و گرفتار شدن در هوچیگاریهاای کمّای و
آماریِ برخی بنگاههایِ خصوصی را به دنبا داشته باشد .اگرچه سند «نقشه جاامع علمای کشاور» در ساطو عاالی از «حسا فااعلی»
برخوردار است ،اما آنچه از طریق آیی نامهها و دستورالعملها در جریان است ،به همان اندازه از «حس فعلی» برخاوردار نیسات .باا ایا
وص  ،برخی اهداف نقشه جامع از جمله راهبرد کالن هفتم از فصل چهارم که بر «حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات کشور»
تأکید دارد ،کمتر مجا تحقق خواهند داشت .ازای رو با عنایت به برخی تصمیمات بومیگریز وزارت علوم ،نباید خیلی انتظار داشات کاه
افزایش تولیدات علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی ،به کاهش مسائل و مشکالت داخلی منجر شود.
 .6یکسانسازی حوزه های علمی مختلف؛ آیی نامههای ارتقا و استخدام اعضای هیات علمی ،از جهات گوناگون برابریهاایی را بارای
رشته های مختل دانشگاهی در نظر گرفته است که ای نیز می تواند پیامدهای ناصوابی را به دنباا داشاته باشاد .صارف نظار از پاارهای
مالحظات ،آیی نامه ارتقا ،بهطور کلی همه حوزههای دانشگاهی  ،از مهندسی گرفته تا هنر را یکسان دیده است؛ و ای در حالی اسات کاه
برخی رشتههای دانشگاهی به لحاظ ماهیت از صبغه جهانی بیشتری برخوردارند و برخی محلی و در انقیاد جغرافیاای فکاری ،فرهنگای و
دینیِ خاصی هستند .آیی نامه ارتقا با نادیده گرفت تفاوتهای ماهوی حوزههای علمای مختلا  ،هماه آنهاا را باه سامت سانجههاای

بی المللی سوق داده است .ای جهتگیری ،بهطور ویژه برخی از رشتههای علوم انسانی و اجتماعی را در برابر پارادایمهای علمی معاصار،
در موضع انفعا قرار داده و از مسیر تمدنسازی ایرانی-اسالمیِ مد نظرِ «سند نقشه جامع علمی کشور» منحرف خواهد کرد.
 .7افول مرجعیت و اقتدار حقوقی استادان دانشگاه؛ مطالبات آموزش عالی ،تا حد زیادی دایره مطالعات اساتادان را باه حاوزههاای
تخصصی آنها متمرکز و محدود کرده است .از آنجا که تنها آن دسته از فعالیتهای پژوهشی ،امتیازآور است که در بازۀ زماانی محادود و
در حیطه تخصصی خاص به انجام رسیده باشد ،پدیده «خواندن» برای «نوشت » در بی استادان در حا فراگیری است .اساتادان بیشاتر
به مطالعه در زمینههایی میپردازند که به «نوشت » ختم شود .ازای رو «خواندن» برای پیگیری اهداف ذوقی ،حرفهای ،دینی ،فرهنگی و
تربیتی اگر به فراموشی سپرده نشود ،به شدت کاهش خواهد یافت .ای امر در نهایت میتواند به تکبعادی شادن اساتادان منجار شاود؛
بهگونهای که نتوانند الگوی مطلوبی برای دانشجویان و جامعه باشند .شاید یکی از دالیلی که استادان دانشگاه ،از اقتدار حقوقی و محتوایی
گاشته برخوردار نیستند و نمیتوانند نقش مرجعیت را برای جامعه ایفا کنند از ای منظر قابل توجیه باشد .به عبارت دیگر ،اساتادان در
بهتری حالت در قامت یک فرد متخصص ایفای نقش میکنند تا یک فرد متفکر.
پیشنهادات:
در انتها چند پیشنهاد کلی که مخاطب آن شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری هساتند ،باه شار زیار تقادیم
میشود:


دو نهاد فوق در صورت تردید در مدعای ای درخواست ،با امکاناتی که در اختیار دارند ،میتوانند در یک فضای آزاد ،باه انجاام

یک پژوهش ملی و یا راهاندازی یک پایگاه معتبر نظرسنجی از اعضای هیات علمی مبادرت کنند.


دریافت بازخورد ،بازنگری و اصال ِ مداوم ،یکی از مؤلفههای اصلی هر نظامِ پویاست .بنابرای انتظار میرود که دو نهاد مااکور از

بازخوردی که در اختیار آنها قرار گرفته است استقبا کنناد و در فرایناد باازنگری ،باهطاور متاوازن از طیا کااملی از اساتادان و
صاحبنظران در رشتههای فنی و مهندسی ،علوم پایه ،علوم انسانی و هنر استفاده کنند.


به نظر میرسد که پیوند زدن حیات و ممات اعضای هیات علمی جوان به پژوهش و تولید علم ،راه مناسابی بارای تولیاد علام

واقعی و تمدنساز نباشد .به نظر میرسد که در سایه امنیت شغلی و آزادی علمی ،بیشتر بتوان شاهد پاژوهشهاا و تولیادات علمای
اصیل و اثربخش بود.


عدالت ایجاب می کند که در فرایند ارتقای علمی اعضای هیات علمی ،مالحظات منطقه ای (برخاوردار یاا کام برخاوردار باودن

دانشگاهها) ،جنسیتی (زن یا مرد بودن عضو هیات علمی) ،رشتهای (فنی ،هنری ،انسانی  ...بودن رشتهها) و مانند آن در نظار گرفتاه
شود.


اگر رویکردهای دانشگاه های معتبر جهان در قبا بنگاهها و پایگاههای استنادی و علمسنجی مورد بررسی قرار گیارد ،مشاخص

خواهد شد که ای بنگاهها و پایگاهها ،قبلهگاه علمی بسیاری از آنها نبوده و نیسات .پیشانهاد مایشاود کاه سیاساتهاای علمای و
پژوهشیِ کشور در وهله نخست ناظر به گشایش گرههای داخلی باشد ،تا جلب ستایش پایگاههای آماری خارجی.


سیاستهای دهه اخیرِ وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،دانشگاهها را در سراشیبیِ تبدیل به موسساات پژوهشای افکناده اسات.

پیشنهاد مؤکد ای است که برای ارتقای فرایند یاددهی-یادگیری و احیای آیی شاگردپروری ،اقدام عاجال صاورت گیارد .باا تاداوم
سیاستهای پژوهش-محور ،نمیتوان انتظار داشت «آموزش» و «تربیتِ» انسان و نیروی انسانیِ رشادیافته ،متخصاص و کاارآفری از
اولویتهای دانشگاهها و اعضای هیات علمی باشد.

با احترام
جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
پاییز 9811

