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دانشگاه و منطق بازار



دانشگاه را رها کنید!
محمدحسین انصاری1

چکیده
کاال	شدن	آموزش	عالی	می پردازد.	 این	نوشتار	)essay(	به	بررسی	تجربه ای	در	خصوص	

کنونی،	نگارنده	دانشجوی	رشته	فناوری	اطالعات	 پیش	از	تحصیل	در	رشته	و	دانشگاه	

کارآفرینی	و	راه اندازی	 کوسیستم	 در	دانشگاه	آزاد	اسالمی	بوده	و	بعد	از	آن	با	حضور	در	ا

استارتاپ	در	حوزه	آی تی،	اشتغال	خود	را	در	این	حوزه	یافته	است.

پیگیری	 دیگر	 سوی	 از	 و	 سو	 یک	 از	 خود	 استارتاپ	 شکست	 دلیل	 به	 بعدها	 اما	

کردن	زیست	 دغدغه های	شخصی	وارد	حوزه	علوم	اجتماعی	می شود	و	شانس	تجربه	

به	صورت	 را	در	دانشگاه	عالمه	طباطبائی	 اجتماعی	 برنامه ریزی	 دانشجویی	در	رشته	

کار	در	 شبانه	می یابد.	وجود	تجربه های	مختلف	دانشجویی	و	حضور	همزمان	در	بازار	

کنار	حوزه	مطالعاتی	سیاست گذاری	آموزش	عالی،	منجر	به	نوشتاری	در	این	خصوص	

که	فراتر	از	ُبعد	تجربه نگاری،	به	نهاد	دانشگاه	می پردازد	و	سعی	در	بررسی	عواقب	 گردید	

و	جوانب	این	مهم	دارد.

 

مقدمه: یک تجربه شخصی
انسانی	 کنکور	 به	دغدغه هایم	 بنا	 که	 بود	 کامپیوتر	هنوز	شروع	نشده	 علوم	 سال	دوم	

ansari_m@atu.ac.ir	طباطبائی	عالمه	دانشگاه	تعاون	و	اجتماعی	ریزی	برنامه	کارشناسی 1.	دانشجوی	
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که	می خواستم	اما	 دادم	و	رشته	برنامه ریزی	اجتماعی	پذیرفته	شدم،	همان	چیزی	بود	

که	نتوانسته	بودم	در	ظرفیت	روزانه	رشته	مذکور	 یک	مشکل	بزرگ	وجود	داشت؛	این	

باید	به	صورت	شبانه	به	 انجام	دهم	 را	 تغییر	رشته	 این	 گر	می خواستم	 ا و	 بیاورم	 رتبه	

و	استقالل	 تغییر	رشته 	 به	 به	مخالفت	خانواده	نسبت	 با	توجه	 تحصیل	می پرداختم.	

و	 خوابگاه	 دانشگاه،	 شهریه	 پرداخت	 استطاعت	 در	 زیادی	 تردید	 ایشان،	 از	 مالی ام	

اما	 از	این	تصمیم	پیش	برد،	 تا	نزدیکی	انصراف	 که	مرا	 هزینه	زندگی	در	تهران	داشتم	

به	هرحال،	با	فروختن	مقداری	وسایل	توانستم	هزینه های	اولیه	را	پوشش	دهم	و	در	

کنم. دانشگاه	ثبت نام	

سال	دوم	رشته	برنامه ریزی	اجتماعی	اما،	پرداخت	هزینه های	دانشگاه	برایم	تجربه	

که	از	طرف	دانشکده	تماس	 دیگری	داشت.	دو	هفته	به	شروع	ترم	مهرماه	مانده	بود	

کتاب خانه	دانشکده	دعوت	به	همکاری	شده	بودم.	با	توافقی	 گرفتند؛	برای	همکاری	در	

کتابخانه	بمانم	 کردم	بنا	شد	چند	ساعتی	بعد	از	کالس هایم	در	 کتابخانه	 که	با	مسئولین	

و	چراغ	میز	امانت	را	تا	ساعت	هفت	عصر	روشن	نگه	دارم	و	عالوه	بر	آن	منابع	التین	را	بر	

بودند	 گرفته	 نظر	 این	موضوع	در	 برای	 که	 کنم.	حقوقی	 کنگره	مرتب	 حسب	فهرست	

تحت	عنوان	»کار	دانشجویی	تخصصی«	ماهی	550	هزار	تومان	بود،	زیاد	نبود	اما	نسبت	

کاری	معقول	به	نظر	می رسید. به	حجم	

کرد	 که	یکی	از	اساتیدم	مرا	به	اتاقش	دعوت	 گذشت،	اواخر	مهرماه	بود	 یک	ماهی	

از	من	 و	 است	 به	وی	محول	شده	 دانشگاه	 توسط	 که	 داد	 برایم	شرح	 را	 »پروژه« ای	 و	

کنم	و	امور	ساده ای	مروبط	به	هماهنگی	 گر	تمایل	دارم	در	این	پروژه	مشارکت	 خواست	ا

گزارش های	 میان	پژوهش گران،	پاسخ دهی	به	ایمیل ها	و	مکاتبات	و	سر 	و	 شکل	دادن	به	

که	برای	این	موضوع	ماهانه	500	هزارتومان	نیز	در	نظر	 کرد	 پروژه	را	بر	عهده	بگیرم.	اضافه	

که	از	من	می گرفت،	پرداخت	معقولی	بود.	 گرفته	است،	نسبت	به	نوع	وظیفه ام	و	زمانی	

نتیجه؟	من	ماهی	نزدیک	یک	میلیون	تومان	از	دانشگاه	عایدی	داشتم،	برای	یک	

بودم!	حتی	 دانشگاه	شده	 بورسیه	 من	 دانشگاه،	 در	 کتابداری	 و	 پژوهشی	 نیمچه	 کار	

عالوه	بر	آن که	دانشگاه	هزینه های	خوابگاه	و	شهریه	دانشجویی ام	را	بدین	شکل	به	من	

باز	می  گرداند	چیزی	نیز	در	انتهای	ترم	دستم	را	می گرفت.	من	به	علت	اشتغال	در	بازارکار	
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کتابخانه	نیازی	نداشتم،	استعفا	دادم	تا	فرصت	برای	دانشجویان	دیگر	مهیا	 کار	 به	درآمد	

کار	هستم.	 کنار	یازده	دانشجوی	دیگر	مشغول	به	 شود؛	اما	هم چنان	در	پروژه	استادم	در	

اعتراض: چرا هزینه تحصیل دیگران را من باید بدهم؟ 
می کند،	 کسر	 مالیات	 من	 حقوق	 از	 ماهانه	 150هزارتومان	 حدود	 در	 چیزی	 کارفرما،		

که	 کاال	و	خدماتی	 برای	 که	 افزوده ای	است	 ارزش	 بر	 بر	آن	9درصد	مالیات	 این	عالوه	

که	این	مالیات ها،	خرج	 استفاده	می کنم	می پردازم.	وقتی	به	این	موضوع	فکر	می کنم	

دانشجویان	در	دانشگاه ها	می شود،	قلبم	به	درد	می آید.	چرا	من	باید	هزینه	تحصیل	

کثر	 ا که	 نکته	 این	 گرفتن	 نظر	 در	 با	 کنم؟	 پرداخت	 را	 دانشگاه	شریف	 دانشجوی	 یک	

غ	التحصیالن	این	دانشگاه،	خدمت	و	ارزش آفرینی	خود	را	در	جایی	به	غیر	از	این	مرز	 فار

و	بوم	به	انجام	می رسانند.	اما	ماجرا	به	پرداخت	شهریه	دانشجویان	دانشگاه	صنعتی	

شریف	ختم	نمی شود.

هیچ	 بدون	 رغبتی،	 هیچ	 بدون	 که	 دانشجویی	 یک	 تحصیل	 هزینه	 باید	 من	 چرا	

با	 بدهم؟	 را	 است	 کرده	 اشغال	 دانشگاه	 در	 آینده ای	یک	صندلی	 بدون	هیچ	 تالشی،		

که	حتی	هیچ	عالقه ای	به	رشته	تحصیلی	خود	ندارد	و	جبر	پروسه	نابسامان	 این	تفسیر	

کرده	است.	در	رشته	برنامه ریزی	اجتماعی	و	 سازمان	سنجش	او	را	در	این	رشته	محصور	

تعاون	دانشگاه	عالمه	طباطبائی،	خیلی	سخت	است	که	یک	نفر	را	بیابید	که	رشته	مذکور	

که	چرا	دانشجویان	علی رغم	 در	اولویت	انتخاب	رشته	او	باشد،	هزاران	دلیل	وجود	دارد	

و	 به	تحصیل	در	رشته هایی	عالقه	 باز	هم	مبادرت	می کنند	 استعدادها	و	عالیق شان،	

کاالی	 گمان	من	یک	دلیل	مهم	آن،	ارزان	بودن	بی منطق	 استعدادی	در	آن	ندارد،	اما	به	

گر	 که	ا کند؟	 » آموزش	عالی«	است.	چرا	خود	او	نباید	شهریه	تحصیلی	خود	را	پرداخت	

بنا	بود	بکند	یا	وارد	این	رشته	و	دانشگاه	نمی شد	یا	تالش	و	ممارست	بیشتری	برای	امر	

که	دغدغه	و	 تحصیلی	و	پژوهشی	خود	می کرد	و	این چنین	جای	یک	انسان	با	استعداد	

پتانسیل	در	آن	رشته	دارد	را،	نمی گرفت.

کشور	نیز،	باز	برایم	عیان	نیست	 حتی	در	رشته های	پر	متقاضی	در	دانشگاه های	برتر	

که	با	عالقه	و	استعداد	در	رشته ای	تحصیل	می کند	 کسی	 که	چرا	باید	هزینه ی	تحصیل	
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کسب	درآمد	می کند	را	من	باید	بپردازم؟	 کار	می شود	و	 و	با	آن	دانش	و	مهارت	وارد	بازار	

که	 مگر	بخشی	از	درآمد	آن	به	حساب	من	وارد	می شود؟	توجیه	رایج	آن،	خدمتی	است	

آن	فرد	سرمایه گذاری	شده	در	جامعه	به	انجام	می رساند،	خب	مگر	آن	را	رایگان	انجام	

کردن	یک	نفر	باید	به	او	پول	پرداخت	 کسب	 می دهد؟	چرا	برای	درس	خواندن	و	مهارت	

کالس های	خصوصی	می روند،	مهارت	یاد	می گیرند	و	وارد	 که	 کنیم،	اما	این	همه	آدم	

کالس	زبان	 کار	می شوند،	چرا	آنان	محّق	دریافت	چنین	پولی	نیستند؟	چرا	برای	 بازار	

کسی	یارانه ای	نمی دهد؟	 من	

از	 فقط	 نه	 را	 دانشجویان	 این	 تحصیل	 پول	 که	 آنجا	 می شود؟	 بغرنج	 کجا	 قضیه	

کاری های	بلند	مدت	 که	با	زحمت	زیاد	و	ساعت	 کارگر	 که	از	جیب	میلیون ها	 جیب	من	

کاالیی	را	ُنه	درصد	 که	مجبور	است	هر	 کارگری	 کسب	درآمد	می کنند	برداشته	می شود،	

گران تر	بخرد	تا	خانواده های	دیگر	با	سطح	درآمد	باالتر	بتوانند	فرزندشان	را	ارزان	قیمت	

که	حتی	در	همین	دانشگاه های	 این	موضوع	 گرفتن	 نظر	 با	در	 بفرستند.	 به	دانشگاه	

تصاحب	 برای	 آنچنانی	 شانس	 کارگر	 این	 فرزندان	 نیز،	 دولتی	 رایگان	 و	 قیمت	 ارزان	

کنکور	در	نتیجه	دانشگاه ها	 صندلی	ندارند؛	این	رنج آور	و	نا عادالنه	است.	رتبه های	برتر	

که	استطاعت	پرداخت	شهریه ی	مدارس	 کسانی	است	 و	رشته های	سرآمد،	منحصر	به	

که	در	 کارگری	 گران	قیمت	را	دارند؛	نه	فرزند	 کتاب های	 کنکور	و	 غیر	انتفاعی،	کالس های	

تهیه	ی	لوازم التحریر	خود	مانده	است. 1	سوبسید	آموزشی	را	به	نام	و	توجیه	مستضعفین	

کام	دانشگاه	دولتی	و	سرآمد	را	مرفهین	می برند. می دهند	اما	

غیر	 و	 آزاد	 دانشگاه	های	 در	 ارزان	است،	حتی	 ایران	 در	 عالی	 آموزش	 کاالی	 آنقدر	

کشیده	است:	2569	مرکز	آموزش	عالی	و	 که	آمار	دانشجویان	ما	سر	به	فلک	 انتفاعی،	

دانشگاهی.	 غ	التحصیل	 فار میلیون	 	10 به	 نزدیک	 و	 دانشجو	 میلیون	 به	چهار	 نزدیک	

زیر	 جهان	 پیشرفته	 کشورهای	 اغلب	 در	 تعداد	دانشگاه	ها	 که	 است	 حالی	 در	 این	

و	هلند	٤٢٣  ایتالیا	٢٣٦	 کانادا	٣٢٩،	 انگلیس	٢٩١،	 که	 به	طوری	 ٥٠٠	دانشگاه	است	

اروپایی	نظیر	نروژ،	سوئد،	دانمارک،	فنالند	و...	زیر	 کشورهای	 دانشگاه	دارند	و	برخی	

1.	رتبه	های	برتر	از	مدارس	لوکس	می	آیند.	|	فرارو	|	24	مرداد	96
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که	19	درصد	جمعیت	 کرده	اند.	این	ارقام	در	واقع	به	ما	می گویند	 ١٠٠	دانشگاه	تأسیس	

کادمیک	و	پژوهشی	دارند!1	با	هیچ	منطق	توسعه ای	یا	رفاهی،	این	 کار	آ ایران،	داعیه	

ارقام	جور	در	نمی آیند.

بی اثرسازی آموزش عالی
کاال	را	پائین	 کارآمدی	این	 عدم	پرداخت	هزینه ی	آموزش	عالی	در	ایران،	آنقدر	ارزش	و	

کار	دارند!2	در	واقع	 کمتری	در	بازار	 غ	التحصیالن	دانشگاه ها،	شانس	 که	فار آورده	است	

کار	شده	است،	 شما	وقتی	وارد	دانشگاه	شوید،	به	نسبت	یک	کسی	که	مستقیم	وارد	بازار	

کمتری	برای	تصاحب	موقعیت	شغلی	دارید.	تحصیالت	عالیه	در	ایران،	حکایت	 شانس	

گاز	و	بنزین	یارانه ای	در	اختیار	 کشورمان	دارد.	آنقدر	برق،	 جا ن سوز	مصرف	انرژی	را	در	

که	هیچ	تالشی	برای	صرفه جویی	یا	استفاده	به اندازه	از	آن	نمی کنیم،	 گذاشتیم	 مردم	

با	 را	 کاالی	بسیار	عالی	 ُنرم	جهانی	است.3	یک	 برابر	 ایرانی	4	 انرژی	یک	 سرانه	مصرف	

این	 که	 توزیع	می کنیم	 نازل	در	جامعه	 بسیار	 قیمتی	 با	 گزاف	 بسیار	 تمام	شده	 هزینه	

برهم	 کشور	 در	 را	 تحصیالت	 و	 پژوهشی	 کار	 کار،	تخصص،	مسیر	شغلی،	 بازار	 طبیعت	

که	باید	 کسی	 که	استعداد	و	ذوق	نانوایی	دارد،	وارد	دانشگاه	می شود،	 کسی	 زده	است.	

کنکور	 که	آرایشگر	باید	شود	در	صف	 کسی	 بّنای	ساختمان	شود	وارد	دانشگاه	می شود،	

که	باید	تعمیرات	موبایلی	راه	بیاندازد	وارد	دانشگاه	می شود،	 کسی	 عمرش	را	می سوزاند،	

گران بهاست،	 کاالی	بسیار	 چرا؟	چون	پولی	بابت	آن	نمی دهد.	وقتی	آموزش	عالی	را	یک	

که	بدان	نیاز	 کسی	 که	از	آن	منتفع	شوند،	چه	 کردیم	همگان	این	انتظار	را	دارند	 عمومی	

کسی	بدان	نیاز	ندارد.	 دارد	چه	

	دود	این	موضوع	بر	چشم	چه	کسی	می رود؟	اول	در	چشم	دانشجویی	که	استعداد،	

کار	پژوهشی	و	برخورداری	از	آموزش	عالی	را	دارد،	اما	به	علت	شلوغی	 مهارت	و	توانایی	

بیش	از	حد	صف	ورود	به	دانشگاه ها،	انگیزه	و	انرژی اش	را	از	دست	می دهد	و	حتی	بعد	

1.	دانشگاه	های	ایران	به	روایت	آمار	و	ارقام	|	ایسنا	|	9	خرداد	97
غ	التحصیالن	نسبت	به	عموم	جامعه	|	ایسنا	|	2	فروردین	97 2.	شانس	پایین	اشتغال	فار

3.	ایران	4	برابر	دنیا	انرژی		مصرف	می	کند	|	فارس	نیوز	|	11	تیر	97
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که	رغبتی	 که	وارد	دانشگاه	شد،	با	ازدحامی	از	دانشجویان	فشل	و	بی انگیزه ای	 از	آن	

که	فدای	 کیفیت	آموزشی	برخوردار	می گردد	 به	تحصیل	ندارند	هم کالس	می شود	و	از	

کمیت	شده	است.	

که	بدون	انگیزه،	دانش	و	مهارت،	بدون	یادگرفتن	 کسانی	 بعد	چه	می	شود؟	سیل	

بازار	 وارد	 با	مدرک	خود	 بوروکراتیک،	 امر	 لطف	 به	 و	صرفًا	 دانشگاه	 در	 پیچ	 بستن	یک	

افزایند.	زیرا	نه	 غ	التحصیل	می	 کار	می گردند،	آن گاه	چه؟	شماری	بر	شمار	بی کاران	فار

رشته های	آموزشی	ما،	نه	محتوای	رشته ها	و	نه	حتی	سرانه های	پذیرش	دانشجوی	ما	

که	در	دانشگاه	ها	تربیت	می کنیم	 کسانی	 کشور	مبتنی	بر	واقعیت های	بازار	است	و	نه	 در	

کارآفرینی	و	راه اندازی	کسب	 استحقاق	رفع	نیاز	بازار	را	دارند	و	نه	خوِد	دانشجویان	روحیۀ	

کار	را	در	خود	پرورانده اند.	اما	چرا	دانشگاه	اینقدر	بی	خاصیت	شده	است؟ و	

ارائه	آموزش	 و	 برنامه ریزی،	سیاست گذاری	 از	پس	 تواند	 کالم،	دولت	نمی	 در	یک	

چه	 روی	 باید	 که	 نمی داند	 نمی شناسند،	 را	 بازار	 نیاز	 دولت	 بیاید.	 بر	 ایران	 در	 عالی	

که	در	واقعیت	 کند،	به روز	رسانی	دولت	با	آنچه	 موضوعی	متمرکز	شود	و	سرمایه گذاری	

تخصص ها	و	بازار	رخ	می دهد	امر	محالی	است،	بوروکراتیک	اداری	-	دولتی	انرژی ها	را	در	

دانشگاه	می سوزاند	و	جدای	از	همه ی	این ها،	دولت	)State(	در	ایران	بیش	از	آن که	در	

گسترش	ارزش ها	و	سالیق	خود	در	نسل	جوان	است،	 پی	تولید	متخصص	باشد،	در	پی	

را	ندارد.	قصه ی	بی مهری	دولت	به	رشته های	علوم	 و	اساسا	دغدغه	»نهاد	دانشگاه«	

انسانی	و	علوم	اجتماعی	در	تمام	این	سال ها	نیز،	موید	این	مسئله	است.	

وظیفه ای	 است،	 شده	 خارج	 صنایع	 از	 بسیاری	 آموزش	 عرصه	 از	 دانشگاه	 امروز،	

که	دانشگاه	مبنی	بر	تربیت	نیروی	انسانی	دارد،	در	بسیاری	از	حرفه ها	و	تخصص ها	در	

کالس ها	و	منابع	آموزشی	متعددی	در	 دانشگاه	اتفاق	نمی افتد	و	دانشجو	باید	جویای	

کار	برسد،	 کیفیت	الزم	برای	ورود	به	بازار	 بخش	خصوصی	باشد	تا	بتواند	به	مهارت	و	

رایانه	 علوم	 افزار،	 سخت	 نرم	افزار،	 مهندسی	 مثل	 تکنولوژی ای	 به	 نزدیک	 رشته های	

بیشتر	از	این	موضوع	رنج	می برند.	
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در آرزوی نهادی به نام دانشگاه 

کند،	چه	توسعه	اقتصادی،	چه	توسعه	فرهنگی،	 دانشگاه	باید	در	مدار	توسعه	حرکت	

سیاسی	یا	اجتماعی،	یگانه	وظیفه	دانشگاه	در	این	میان،	تربیت	نیروی	انسانی	است.	

بحث	من	عمدتا	درباره	اقتصاد	است،	وقتی	درباره	توسعه	اقتصادی	صحبت	می شود	و	

اسم	دانشگاه	به	میان	می	آید	در	واقع	داریم	از	نیروی	انسانی	مولد	در	اقتصاد	صحبت	

که	رشد،	پیشرفت	و	در	نهایت	توسعه	اقتصاد	را	بر	عهده	دارند.	 کنش گرانی	 می کنیم،	از	

کثرا	توسعه	)Development(	به	پیشرفت	)Progress(	و	یا	رشد	 کشور	ما،	ا که	در	 از	آن جا	

کمرنگ	بوده	است.	 )Growth(	تقلیل	می یابد،	نقش	دانشگاه	همواره	در	مدار	توسعه	

توسعه	یک	امر	درون زا	و	وابسته	به	نهاد	دانشگاه	است.	نهاد	دانشگاه	با	پژوهش	و	کشف	

انسانی	 نیروی	 تربیت	 با	 دیگر	 از	طرف	 و	 اقتصاد	می گشاید	 برای	 را	 راه	 مرزهای	جدید،	

کارآمد،	این	توسعه	را	پیش	خواهد	برد.	ما	به	بعد	اقتصادی	نهاد	دانشگاه	نیاز	داریم	و	

این	موضوع	از	سه	نظر	حائز	اهمیت	است:

که	امکان	بازار	و	زندگی	را	توسعه	دهند.		  انجام	پژوهش ها	و	تحقیقاتی	

کشاورزی(		  و	 خدمات	 صنعت،	 )دانش،	 بازار	 در	 که	 متخصصانی	 تربیت	

کنند.	 ارزش آفرینی	

کارآفرینی	مبتنی	بر	پژوهش	و	شرکت های	دانش	بنیان	توسط		  ترویج	و	ترقی	

academicianها.

اقتصاد،	 اجتماعی،	 ریزی	 )برنامه	 اجتماعی	 علوم	 تکمله	 به	 ما	 دیگر،	 سوی	 از	 و	

کارکرد	مطلوب	این	عناصر	 ارتباطات،	سیاست	گذاری	عمومی	و...(	برای	برنامه	ریزی	و	

شبکه	 به	 نیاز	 ما	 ندارند،	 توانایی	 چنین	 دانشگاه	 چند	 یا	 دانشگاه	 یک	 داریم.	 نیاز	

که	در	 که	متصل	به	واقعیت	موجود	در	جامعه	باشد،	جایی	 علمی	-	دانشگاهی	داریم	

دست	 بهینه،	 سیستم	 در	 دانشجویان	 علمی،	 مدیرهای	 اساتید،	 پژوهش گران،	 آن	

اتصال	 به	 ملزم	 ندارد،	 کارکرد	 ایزوله	 صورت	 به	 شبکه،	 این	 بزنند.	 علمی	 تولیدات	 به	

کز	 مرا علمی،	 گروه های	 آزمایشگاه ها،	 کنفرانس ها،	 است.	 دانشگاه	 جهانی	 شبکه	 به	

که	معنا	می یابند.	نهاد	 تخصصِی	دانش	همه و همه	در	زیر	نهادی	به	نام	دانشگاه	است	

به ما هو	نهاد.	وقتی	صحبت	از	خصوصی	سازی	دانشگاه	ها	می شود،	به	سرعت	آن	را	به	
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از	 وقتی	 اما	 تقلیل	می دهند.	 نویسی	 پایان	نامه	 و	 مقاله	 فروش	 دانشگاه،	 از	 درآمد زایی	

به	دانشگاه	مد	نظر	است.	خروج	 خصوصی سازی	صحبت	می	شود،	اعطای	استقالل	

که	 کسانی	 به	 دانشگاه	 و	سپردن	 دانشگاه	 در	بخش بخش	 دولت	 و	دخالت	 از	سیطره	

کارکرد	آن.	 دغدغه،	تجربه	و	انگیزه	آن	را	دارند	و	اعتبار	بخشی	به	دانشگاه	در	نتیجه	

به	 شکل دهی	 بل که	 نیست.	 دانشگاه	 سازی	 بنگاه	 من،	 صحبت های	 نتیجه	

که	در	آن،	تحقیقات	و	پژوهش	ها،	برای	جامعه	نافعه	شوند.	بتوان	 کوسیستمی	است	 ا

گرفت	و	از	طریق	شکل دهی	 کار	 دانشجویان،	اساتید	و	ماحصل	فعالیت های	آن ها	را	به	

که	دانشگاه،	 کرد.	آن گاه	است	 به	شرکت	های	دانش	بنیان،	آن	ها	وارد	چرخه	اقتصادی	

که	به	جامعه	 استاد	و	دانشجو	در	پی	الطائالت	نمی	رود،	برای	زنده	ماندن	مجبور	است	

کند،	مشکل	جامعه	را	بفهمد،	مشکل	اقتصاد	را	بفهمد،	مشکل	دولت	را	بفهمد	و	از	 نگاه	

کند	و	از	این	 طریق	ارائه	راه	حل	برای	حل	این	مشکل،	ارزش	آفرینی	بکند،	رضایت	ایجاد	

رضایت	سود	آفرینی	بکند.1	یگانه	ماموریت	دانشگاه ها	در	وضعیت	فعلی	کشور	ما،	مبتنی	

بر	ارائه	راهکار	باید	باشد،	راه کاری	علمی،	مبتنی	بر	پژوهش	و	تحقیقات.	

باید	 که	دانشگاه	 اولین	قدم	آن	است	 اما	این	چشم	انداز	چطور	محقق	می شود؟	

مالیات	دهندگان	 و	 از	جیب	دولت	 را	 امیدش	 باشد،	چشم	 دستش	در	جیب	خودش	

که	هزینه هایش	را	 کند	 که	دانشگاه	توانست	آنقدر	موثر	ایفای	نقش	 کند.	مادامی	 قطع	

که	می تواند	در	تصمیم گیری های	خود،	نهادی	و	خصوصی	عمل	 در	بیاورد،	آن گاه	است	

که	تصدی گری	دانشگاه	را	نیز	 گر	از	سمت	دولت	بیاید،	دولت	متوّقع	می شود	 کند.	پول	ا

از	دانشگاه	سلب	 که	دولت	دست	به	تصدی گری	زد،	توسعه	 بر	عهده	بگیرد،	هر	وقت	

می شود.	

اما	در	ادامه	این	پروسه،	وقتی	نهاد	دانشگاه	در	چرخه	مولد	اقتصادی	حضور	داشته	

باشد،	افراد	سهیم	و	مولد	هم	سود	می برند،	این ها	رول مدل	)Role Model(	می شوند	در	

که	با	سرمایه گذاری	در	مسیر	آموزش	عالی	می توانند	 جامعه،	و	افراد	در	جامعه	می فهمند	

با	انجام	فعالیت	 کنش گر	علمی،	 از	این	رو،	 صاحب	درآمد	و	موقعیت	اجتماعی	شوند.	

کسب	درآمد	و	موقعیت	اجتماعی	 علمی	و	پژوهشی	برای	ارتقا	خود	در	نهاد	دانشگاه	و	

1. Creating Wealth from Knowledge.
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واقع	 را	در	پی	خواهد	داشت.	در	 از	آن	جامعه	 بعد	 و	 نهاد	دانشگاه	 نفع	عمومی	 بهتر،	

منفعت	شخصی	در	جهت	منفعت	عمومی	همگرا	می شود.1

در	مدل	نهادی	و	خصوصی	دانشگاه،	اساتید،		هیئت	علمی	موظف	به	تبدیل	دانش	

نیازمند	 ناخواه	 باشد،	خواه	 ارزش	 ایجاد	 به	 ملزم	 که	 استادی	 ارزش	هستند.	 به	 خود	

دانشجویان	خبره	است،	دانشجویان	خبره	آموزش های	خوب	می خواهند،		برنامه های	

درسی	به	مرور	سنگین تر	و	مبتنی	بر	نیاز	بازار	تنظیم	می گردند،	با	ادامه	این	روند،	اساتید	

که	به	درد	جامعه	و	اقتصاد	 کارآمد	تصفیه	خواهند	شد	زیرا	نتوانستند	ارزشی	 فشل	و	نا

کشف	 که	برای	 کنند	و	در	آن	سو،	به	علت	فشار	و	سختی	فرایند	آموزشی	-	 بخورد	را	ایجاد	

و	پرورش	دانشجویان	با	انگیزه	و	توانمند	ضروری	است	-	دانشجویان	بی انگیزه	و	نا توان	

را	تصفیه	خواهد	شد.	برای	درک	مفهوم	تصفیه	دانشجو	این	آمار	را	در	نظر	بگیرید:	در	

که	تنها	66	درصد	دانش	آموزان	وارد	پروسه	 گرفتن	این	موضوع	 ایاالت	متحده،	با	در	نظر	

غ	التحصیلی	 کالج	و	دانشگاه	می شوند2،	با	این حال،	71	درصد	دانشجویان	موفق	به	فار

و	تمکن	مالی	نمی تواند	 ثروت	 که	سخت	شود،	دیگر	 فرایندهای	تحصیلی	 می شوند.3	

کار	این	مهم	را	ایجاد	می کند.	رقابتی	 عامل	توفیق	باشد،	بل که	انگیزه،	استحقاق	و	پشت	

عادالنه	تر	با	نتایجی	درخشان تر.	

کنیم؟ برای شروع چه 
کنکور	و	انتخاب	رشته	فعلی	 گر	همین	روند	نابسامان،	ناهمگون	و	تبعیض	ساز	 حتی	ا

را	داشته	باشیم	باز	هم	ایده	دانشگاه	مستقل	نباید	امر	محیرالعقولی	باشد.	شاید	برای	

نیل	به	این	موضوع،	ابتدا	باید	چنین	موضوعی	را	به	صورت	پایلوت	در	بعضی	از	رشته ها	

داشته	 دانشگاه ها	 استقالل	 برای	 تکنیکال	 مشکل	 ما	 که	 آن	 از	 بیش تر	 اما	 کرد	 آزمون	

1.	این	بخش	از	متن،	از	مناظره	جلسه	سوم	درس-گفتگوی	»دانشگاه	و	بازار«	با	حضور	دکتر	فکوهی	و	دکتر	
گرفته	شده	است. نایبی	در	مدرسه	آزاد	فکری	دانشگاه	صنعتی	شریف	برگزار	شد،	الهام	

2. Last October, just 65.9 percent of people who had graduated from high school the previ-
ous spring had enrolled in college. Fewer U.S. Graduates Opt for College After High School, By 
Floyd Norris, The New York Times
3. The average retention rate for freshmen at American universities is 71.2%. A number of 
factors can entice students to drop out of college. In fact, students with a 2.2-3.0 GPA are the 
most likely to drop out of college. College Factual
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که	وابستگی	مالی	به	منابع	 باشیم،	مشکل	معرفتی	داریم.	هنوز	به	درک	آن	نرسیده ایم	

دولتی،	از	دانشگاه	نهاد	زدایی	می کند.

کنیم	سوبسید	دولت	از	یک	دانشگاه	دولتی	 که	شده،	تصور	 بیایید	برای	فرض	هم	

برای	 متقاضی	 دانشجویان	 شریف.	 صنعتی	 دانشگاه	 مثال	 برای	 است،	 شده	 حذف	

که	شامل	هزینه های	آموزشی،	 تحصیل	در	این	رشته	می بایست	هزینه	تحصیل	خود	را	

کنند،	ببینیم	چه	اتفاقی	می افتد.	بودجه	دانشگاه	 لجستیک	و	خدمات	است	پرداخت	

این	دانشگاه	در	همۀ	 تعداد	دانشجویان	 بود،	 تومان	 شریف	در	سال	97،	170	میلیارد	

مقاطع	بالغ	بر	12هزار	دانشجو	می	شود.1	سرانه	هر	دانشجو	از	بودجه	ساالنه	دانشگاه	

گر	بنا	شود	هر	دانشجو	در	طول	تحصیل	خود	این	هزینه	 تقریبا	14	میلیون	تومان	است	و	ا

را	برگرداند	دانشگاه	می تواند	بدون	نیاز	به	ارتزاق	از	بودجه	عمومی،	فعالیت های	خود	

باید	 است.	 مدخالن	 بررسی	ذی	 نیازمند	 هر	سیاستی،	 گیری	 رو	 پیش	 گیرد،	 پیش	 را	

که	آیا	دانشجویان	دانشگاه	صنعتی	شریف	استطاعت	پرداخت	چنین	هزینه	ای	را	 دید	

کارهای	دقیق	تری	لحاظ	شود،	برای	مثال	دانشجوی	 که	باید	ساز	و	 دارند	یا	خیر.	البته	

کند	و	یا	پرداختی	 کند،	باید	حقوقی	نیز	دریافت	 که	هزینه	پرداخت	 دکتری	به	جای	آن	

کارشناسی	باید	تفاوت	داشته	باشد.	مالحظات	بسیاری	وجود	 یک	دانشجوی	ارشد	و	

دارد،	برای	مثال	دانشگاه	شریف	به	واسطه	پروژه	های	اساتید	خود	و	یا	سایر	فعالیت	های	

مبتنی	بر	شرکت	های	دانش	بنیان،	جریان	های	درآمدی	قابل	توجهی	دارد.	اما	با	این	

حال،	برای	ساده	سازی	مسئله،	همان	سالی	14	میلیون	تومان	را	لحاظ	می کنیم.	

که	فرزند	محّصل	 کار	پژوهشی	بر	روی	درآمد	ساالنه	خانوارهایی	 کنون	 نمی دانم	تا	

که	قبول	شدن	در	این	 گرفته	است	یا	خیر،	با	توجه	به	آن	 در	این	دانشگاه	دارند	صورت	

کنکور	است،	احتمال	 دانشگاه،	مستلزم	هزینه کرد	مشخصی	در	سال های	دبیرستان	و	

که	عموم	دانشجویان	حاضر	در	این	دانشگاه	از	طبقه	اقتصادی	متوسط	به	باال	 می	رود	

باشند،	با	این	حال	ما	نرم	اقتصادی	خانوار	شهری2	را	برای	این	موضوع	در	نظر	می گیریم:	

گذشته	37	میلیون	تومان	و	متوسط	 متوسط	درآمد	ساالنه	یک	خانوار	شهری	در	سال	

کانون	صنفی	استادان	دانشگاه	شریف	درباره	بودجه	سال	97	|	ایسنا	|	6	بهمن	96 1.	بیانیه	
2.	با	توجه	به	سیاست	های	بومی	گزینی
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هزینه	ساالنه	نیز	معادل	33	میلیون	تومان	اعالم	شد	تا	میانگین	درآمد	ساالنه	خانوار	

4میلیون	بیش	از	هزینه	باشد.1	در	همین	راستا،	خانوار	های	استفاده	کننده	از	اتومبیل	

شخصی	از	47.6	به	50.6	افزایش	یافته اند.	در	بدبینانه ترین	حالت	ممکن،	خانواده	نیمی	

خانواده ای	 دارای	خودروی	شخصی	هستند.	 دانشگاه	شریف	 در	 از	جمعیت	محصل	

که	استطاعت	خرید	خودروی	شخصی	را	دارد،	بال	شک،	توانایی	سرمایه گذاری	بر	روی	

کار	را	انجام	خواهد	داد.	الباقی	50	درصد؟	 نیروی	انسانی	خود	را	دارد	و	با	اشتیاق	نیز	این	

که	در	واقع	به	جهت	انگیزه،	عالقه	و	استعداد	می	بایست	 کسانی	 که	من	معتدقم	 هرچند	

تر	 کمتر	 اصل	 در	 بپردازند	 را	 رقم	 این	 توانند	 نمی	 اما	 باشند	 داشته	 دانشگاه	حضور	 در	

سوبسید	 سیاست	 همین	 حتی	 دارد،	 محذوفینی	 سیاستی	 هر	 هرحال	 به	 اما	 است،	

از	دانشجویان	 را	 را	ساخته	است.	دانشگاه	»باید«	هزینه	آموزش	 سراسری	محذوفینی	

بگیرد،	به	هرحال	آموزش	تخصصی	در	دانشگاه	دیدن	یک	هزینه ای	)Trade Off(	دارد،	

مراسم	 برگزاری	یک	 برای	 ایرانی	 را.	خانواده های	 را	داشت	هم	خرما	 نمی شود	هم	خر	

فرزندان	خود	 بر	 برای	سرمایه گذاری	 آیا	 اما	 کالنی	می کنند	 یا	ختم،	خرج	های	 عروسی	

کنند؟	 حاضر	نیستند	یا	نمی توانند	هزینه	

که	توانایی	پرداخت	این	هزینه	را	به	صورت	یک	جا	ندارند،	آیا	از	 الباقی	دانشجویان	

که	وضع	مالی	 دانشگاه	حذف	می شوند؟	می شود	این	امر	را	به	حداقل	رساند.	می	پذیرم	

خانواده	نباید	آن چان	در	فرصت	رشد	فرزندان	دخیل	باشد،	می توان	راهکارهای	زیادی	

که	متبادر	می شود	پرداخت	قسطی،	 گرفت.	نخستین	راه	حلی	 برای	این	موضوع	در	نظر	

با	 است	 توانسته	 دانشجو	 که	 است	 غ	التحصیلی	 فار از	 بعد	 بازپرداخت	 و	 وام	 پرداخت	

کار	شود.	 یادگیری	تخصصی،	وارد	بازار	

راه	حل	دوم	پرداخت	بورسیه	های	تحصیلی	است،	در	همه ی	دانشگاه	های		 

آن	 طی	 که	 می کنند	 ایجاد	 بورسیه هایی	 نام،	 صاحب	 و	 خیر	 افراد	 دنیا،	

کردن	شرایطی	از	آن	بورسیه ها	 کم	استطاعت	می توانند	با	لحاظ	 دانشجویان	

و	 سازمان ها	 بورسیه	های	 بورسیه	ها،	 این	 دوم	 نوع	 شوند.	 بهره مند	

1.	متوسط	درآمد	و	هزینه	یک	خانوار	شهری	چقدر	است؟	|	دنیای	اقتصاد	|	15	شهریور	97
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این	موضوع	 از	 مریز	 و	 دار	 کج	 نمونه	 فرهنگیان	یک	 شرکت	هاست،	دانشگاه	

در	ایران	است.	بسیاری	از	شرکت ها	و	منابع	انسانی	سازمان ها،	برای	زنجیره	

و	 دانشگاه ها	 در	 بورسیه هایی	 ایجاد	 به	 مبادرت	 خود	 انسانی	 نیروی	 تامین	

دانشکده های	مرتبط	حوزه	تخصصی	خود	می کنند،	فعالیت های	وزارت	نفت	

موضوع	 این	 برای	 دانشگاه	شریف	می تواند	شروع	خوبی	 نفت	 دانشکده	 در	

باشد.	

کار	دانشجویی	است.	بسیاری	از	دانشگاه ها	در	دنیا،	با	پرسنل		  راه	حل	سوم،	

مثل	 ساده	 وظایف	 سپردن	 اداره	می شود،	 دانشجوها	 کمک	 با	 و	 کم	 بسیار	

کتابداری،	امور	آموزشی،	بوفه،	دبیرخانه	و	نظیر	این ها	به	دانشجویان	عالوه	بر	

کمک	مالی	به	ایشان،	هزینه	های	دانشگاه	را	بسیار	تقلیل	می دهد.	

پروژه	های		  دنیا،	 دانشگاه	های	 تمام	 در	 است،	 پژوهشی	 کار	 چهارم	 حل	 راه	

دارند	 وجود	 مختلفی	 کارگروه های	 و	 پژوهشکده ها	 آزمایشگاه ها،	 پژوهشی،	

به	فعالیت	هستند،	دانشجویانی	 که	اساتید	و	پژوهشگران	در	آن	ها	مشغول	

این	 درون	 در	 پژوهشی	 کار	 توانند	 می	 تحصیلی	هستند	 بورسیه	 نیازمند	 که	

ایرانی	 دانشجویان	 عظیم	 رسانند.	خیل	 انجام	 به	 را	 آزمایشگاه	ها	 و	 پروژه	ها	

کشورهای	دیگر	پذیرفته	می	شوند،	از	این	طریق	از	پس	 که	در	دانشگاه	های	

استاد	 دستیار	 میان،	 این	 در	 می آیند.	 بر	 دانشگاه	ها	 سرسام	آور	 هزینه	های	

کمک	کننده	باشد.	 شدن	نیز	می	تواند	

موخره
که	حدی	از	قشر	بندی	با	واقعی	شدن	هزینه های	آموزش	 با	تمام	این	ها،	ممکن	است	

عالی	رخ	دهد،	منکر	آن	نیستم.	اما	ما	فعال	نیازمند	برون	داد	مناسب	دانشگاه ها	هستیم،	

که	برای	این	مشکل	و	نابرابری	فکری	 کسانی	از	این	دانشگاه	ها	خارج	شوند	 ان شاءاهلل	

که	آموزش	عالی	یک	 که	این	تلقی	را	 کنند.	تمام	نیت	من	از	این	نوشتار،	این	است	 اساسی	

کنیم	و	به	سمت	نهاد	سازی	در	آموزش	 کاالی	عمومی	است	در	اذهان	عمومی	حذف	

عالی	پیش	برویم.	دانشگاه های	تهران	به	تنهایی	از	بعضی	از	استان ها	بودجه	بیشتری	
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می کنیم	 صحبت	 مالیات	دهندگان	 مالیاِت	 درمورد	 وقتی	 می کنند،	 دریافت	 دولت	 از	

باید	خیلی	محتاط	باشیم،	دولت	می تواند	و	حتی	می بایست	از	محل	این	مالیات	ها	در	

که	شهریه	دیگران	را	 کند	اما	این	 طرح های	بلند	مدت	علمی	و	پژوهشی	سرمایه گذاری	

بدهد؟	آن چنان	مطمئن	نیستم.

که	بخشی	از	ساختار	 گفته	شد،	می پذیرم	آن	است	 که	 که	در	انتها	به	آنچه	 نقدی	

ایده	آل	ترسیم	شده	در	این	نوشتار،که	عمدتا	سازوکار	دانشگاه های	مطرح	دنیا	و	البته	

آموزش	عالی	ما	همخوانی	ندارد؛	 با	وضعیت	نظام	 انگلیسی	هست،	 	- امریکایی	 اغلب	

بیشتر	 بلکه	 باشد،	 دستیابی	 قابل	 غیر	 که	 آن	 نه	 شده،	 مطرح	 چشم	انداز	 به	 رسیدن	

کارامدی	 نا تمام	مشکل	 دادن	 ربط	 دیگر،	 از	سوی	 و	 دارد.	 نیاز	 زیرساخت	سیاسی	 به	

گرایانه	است.	 دانشگاه	به	ارزان	بودن	آن	مقداری	تقلیل	

در	دانشگاه	های	برتر	دنیا،	جدا	از	هیئت	امنای	به	شدت	قوی	و	صاحب	منصب	در	

کشورها	بارها	و	بارها،	قوی تر	و	بزرگ تر	از	 پژوهش	و	بازار،	بازار	صنعت	و	صادرات	در	آن	

گر	دانشگاه	را	 که	حتی	ا ایران	است،	به	عبارتی،	بازار	و	صنعت	در	ایران	آنقدر	فشل	است	

کنیم	و	سیرکولیشن	مالی	آن	را	در	جریان	بازار	و	صنعت	تامین	 در	محیط	ایزوله،	بهینه	

که	در	محیط	واقعی	و	غیر	ایزوله	شکست	نخورد.	 نماییم،	این	امر	غیر	ممکن	نیست	

کند؟	در	حالت	اول	سازش	 زیرساخت	سیاسی	اما	چطور	می	تواند	این	چالش	را	حل	

که	با	توجه	 با	جامعه	جهانی	و	دسترسی	به	بازارها	و	رقابت	در	بازارهای	وسیع تر	است	

کشور	بعید	به	نظر	می رسد.	اما	حالت	دوم	قائل	شدن	به	جبر های	 به	اوضاع	سیاسی	

فرهنگ		سازی	 با	 که	 است	 منطقه ای	 ایزوله	 محیط	های	 سلسله	 ایجاد	 و	 منطقه ای	

و	پروموت	سیستم	علم،	آموزش	و	نوآوری،	جریان	ایجاد	دانشگاه	آزاد	و	باز	شدن	پای	

در	 شود،	 می	 پیش	بینی	 که	 شود	 تسریع	 دانشگاه	 نهاد	 به	 سیاسی-اقتصادی	 طوایف	

البته	خود	موضوع	نوشتار	 که	 کند،	 کوسیستم	حاصله،	دانشگاه	بتواند	جریان	سازی	 ا

دیگری	است.	



آزادسازی آموزش: چیستی، چرایی و چگونگی
فرزین رحیمی زنوز1

کیفی	سطح	آموزش	و	 اصلی	ترین	دغدغۀ	سیاست	گذاران	و	فعاالن	عرصۀ	آموزش،	ارتقای	

بهره	وری	بیشتر	نظام	آموزشی	است.	در	این	راستا،	چه	در	مباحثات	نظری	و	چه	از	طریق	

گرفته	است.	 آزمون	و	خطا،	مدل	های	مختلفی	برای	نیل	به	این	مقصود	مورد	بررسی	قرار	

سیستم	آموزش	دولتی،	علی	رغم	پوشش	نسبتًا	مناسب	همۀ	طبقات	و	اقشار	جامعه،	

خصوصی	سازی	 مقابل،	 در	 می	برد.	 رنج	 عمومی	 منابع	 گستردۀ	 اتالف	 و	 تکصدایی	 از	

کرده	و	هژمونی	 گرچه	بهینه	ترین	وضعیت	اقتصادی	را	در	عرصۀ	آموزش	ایجاد	 آموزش،	ا

با	این	همه،	منتقدان	این	مدل	به	اعمال	تبعیض	 را	در	هم	می	شکند،	 گفتمان	قالب	

توصیفی- روش	 به	 مقاله،	 این	 معترضند.	 فرودست	جامعه	 اقشار	 علیه	 سیستماتیک	

ماهیت	 آزادسازی،	 مفهوم	 از	 زیرمجموعه	ای	 به	 خصوصی	سازی	 تقلیل	 با	 تحلیلی،	

که	مشتمل	بر	سه	مولفۀ	آزادی	در	مالکیت،	آزادی	در	مفاد	درسی	و	 آزادسازی	آموزش	

آزادی	در	دسترسی	به	آموزش	است،	تشریح	خواهد	شد.	به	عالوه،	آزادسازی	آموزش	در	

گرفته	و	مزایا	و	معایب	آن	شناسایی	خواهد	شد.	 قیاس	با	آموزش	دولتی	مورد	ارزیابی	قرار	

در	نهایت،	قابلیت	اجرای	سیاست	اخیر	در	ایران،	همچنین	مقدمات	الزم	برای	پیگیری	

گرفت.	 کنکاش	قرار	خواهد	 مستمر	آن	مورد	

 farzinrahimizonouz@yahoo.com	مدرس	تربیت	سیاسی	علوم	دکترای	دانشجوی	1.



آسیب شناسی خصوصی سازی آموزش در ایران
فرزین رحیمی زنوز1

خصوصی	سازی	در	عرصۀ	آموزش،	همگام	با	سیاست	های	آزادسازی،	از	اواخر	دهۀ	هفتاد	

کشورها،	 گذاشته	شد.	در	برخی	 کشورهای	جهان	به	موقع	اجرا	 میالدی	در	بسیاری	از	

کیفی	آموزش	در	دو	مقطع	مقدماتی	و	عالی	شد	و	در	 کمی	و	 این	سیاست	موجب	ارتقای	

کیفیت	تحصیلی	مواجه	شد.	در	 کشورها،	با	تبعاتی	نظیر	افزایش	تبعیض	و	ُافت	 برخی	

ایران	نیز،	پس	از	پایان	جنگ	هشت	ساله،	شیوه	ای	منحصربه	فرد	از	خصوصی	سازی	در	

کاستی	ها	و	معایب	متعددی	 که	علی	رغم	برخی	مزایای	آن،	با	 حوزۀ	آموزشی	اعمال	شد	

که	تأثیر	مستقیمی	بر	حیات	سیاسی،	اجتماعی	و	اقتصادی	جامعه	داشته	 همراه	بوده	

بر	 تورقی	 تا	به	روش	توصیفی-تحلیلی،	ضمن	 این	مقاله	می	کوشد	 این	مبنا،	 بر	 است.	

را	 ایران	 در	 پروسه	 این	 کامل	 موفقیت	 موانع	 آموزش،	 خصوصی	سازی	 دستاوردهای	

کرده	و	راهکارهایی	را	در	جهت	رفع	این	موانع	پیشنهاد	نماید. شناسایی	

farzinrahimizonouz@yahoo.com	مدرس	تربیت	سیاسی	علوم	دکترای	دانشجوی	1.



بازخوانی کارآموزی؛ استثمار دانشگاهی در اقتصاد جهانی جدید
فرشته رضایی1

با	یک	نظام	 که	 ایجاد	مهارت	بوده	است	 از	منابع	اصلی	 تاریخ	یکی	 کاراموزی	در	طول	

انتقال	 وظیفۀ	 ایران	 در	 می	کرد.	 تضمین	 آینده	 در	 را	 افراد	 امنیت	شغلی	 انعطاف	پذیر،	

حرف	های	 اصناف	 طریق	 از	 کار	 بازار	 به	 ورود	 برای	 بی	تجربه	 افراد	 به	 شغلی	 مهارت	

کند.	امروزه	یکی	از	معضالت	 کارآموزان	را	برای	مقام	استادکاری	آماده	 تنظیم	می	گردید	تا	

از	 بخش	چشم	گیری	 آن	 گسترش	 به	 رو	 دامنه	 و	 شده	 عنوان	 بی	کاری	 اقتصاد،	 جدی	

کرده	 مواجه	 اساسی	 چالشی	 با	 را	 جوامع	 و	 برگرفته	 در	 را	 دانشگاه	ها	 دانش	آموختگان	

است.	در	اقتصاد	جهانی	نوین،	دانش	و	مهارت	به	طور	روزافزونی	ایفای	نقش	می	کند	

که	دانش	به	عنوان	مجموعه	ای	از	مهارت	ها	و	توانایی	ها	تعریف	شده	و	ارتقا	و	 به	طوری	

کار	از	طریق	آموزش	مهارت	جایگاه	خاصی	یافته	است. کیفیت	نیروی	 بهبود	

کارگران	 کاهش	نسبی	اهمیت	 به	بیان	لوکاچ	با	تکامل	سرمایه	داری	سازمان	یافته	و	

غیرماهر	و	افزایش	اهمیت	متخصصان	ماهر،	تحلیل	جامعه	معاصر	باید	به	این	قشر	از	

نقش	 معاصر	 جامعه	 در	 و	 هستند	 آنها	 پروراننده	 که	 بپردازد	 دانشگاه	هایی	 و	 فنورزان	

شغلی	 مهارت	 استانداردهای	 بودن	 »پایین	 تشخیص	 با	 داشت.	 خواهند	 اساسی	

اصلی	 از	دالیل	 یکی	 به	عنوان	 امروز«	 کار	 با	فضای	 آن	 تناسب	 و	عدم	 غ	التحصیالن	 فار

انتقال	 قابل	 مهارت	های	 قراردادن	 به	 نیاز	 راستای	 در	 کارورزی	 طرح	 بی	کاری،	 مساله	

 Fereshterezai202@yahoo.com	خوارزمی	دانشگاه	پژوهشگری	اجتماعی-	علوم	ارشد	کارشناسی 	.1
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به	 کشورها	 گردید	و	همه	ی	 برنامه	درسی	دانشجویان	مطرح	 و	قابل	اشتغال	در	قالب	

اقتصادی	پی	 فعالیت	 به	عرصه	 کالس	درس	 از	 انتقال	 برای	 افراد	 اماده	سازی	 اهمیت	

گذشته	بحث	های	قابل	توجهی	پیرامون	لزوم	تغییرات	در	آموزش	 برده	اند.	در	طول	دهه	

کاراموزی	 گرفته	است	و	سیاست	 کارآمدتر	شکل	 غ	التحصیالن	 عالی	با	هدف	تعلیم	فار

ایجاد	 مهارت	آموزی	جوانان،	 به	مساله	 قراردادی	 پاسخی	 مثابه	 به	 اقتصاد	جهانی	 در	

کرده	است.	 کاهش	نابرابری	و...	ظهور	 کاهش	تورم،	 فرصت	های	اشتغال	پایدار،	

کارفرمایان	بوده	است.	اما	با	وجود	 کارآفرینی،	افزایش	سود	 در	ایران	ایدۀ	دولت	برای	

کاهش	سهم	 منزله	 به	 تولیدکنندگان	 دامنۀ	سود	 گسترش	 تولید،	 راه	 در	 متنوع	 موانع	

گون	نیروی	کار	می	باشد.	درحالی	که	طرح	کارورزی	با	جستجوی	ریشۀ	بی	کاری	 اقشار	گونا

ارزان	سازی	 سیاست	های	 راستای	 در	 سو	 یک	 از	 غ	التحصیالن،	 فار مهارت	 سطح	 در	

کرده	است	 کار	بوده	و	از	سوی	دیگر	از	سازوکارهای	نظام	دانشگاهی	چشم	پوشی	 نیروی	

غ	التحصیالن	 درحالی	که	بازنگری	در	سیاست	های	آموزش	عالی	می	تواند	آماده	سازی	فار

کند.	 کار	را	به	وسیله	دانشگاه	سازماندهی	 برای	ورود	به	بازار	

کار	امروزی	را	در	 که	نیروی	 کار	بدون	دستمزد	است	 کارآموزی	به	منزلۀ	 بدین	ترتیب	

که	مطالعه	 گستردۀ	نظام	سرمایه	داری	تضعیف	مینماید.	به	نظر	می	رسد	 برابر	تهاجمات	

چالش	های	 می	تواند	 کار	 محیط	 و	 دانشگاهی	 آموزش	 میانجی	 عنوان	 به	 طرح	 این	

کار	را	پوشش	داده	تا	روشن	 کار	جدید	و	نیازهای	بازار	 دانشگاه،	مسائل	مربوط	به	نیروی	

که	برای	ایجاد	 نماید	چه	سیاستی	را	می	توان	جایگزین	این	سیاست	استثماری	نمود	

از	میان	سیاست	گذاری	های	وزارت	 و	 کار	مثمرثمر	نیست	 نیروی	 مهارت	و	رفع	مشکل	

کند. کدام	یک	باید	بهبود	پیدا	 کار	و	رفاه	اجتماعی	 علوم	و	یا	وزارت	



دانشگاه به مثابه ماشیِن بدهی
علی هداوند1

اول:
روز	 به	 روز	 تعدیالِت	ساختاری	 اقتصادِی	 پروژۀ	سیاسی	 با	 هم	گام	 ایران	 دانشگاه	های	

گر	تحصیِل	رایگان،	بر	اساِس	قانوِن	 بیشتر	در	منطق	بازار	و	بنگاه	داری	حل	می	شود.	ا

به	عنوان	حق	 رفاهی	زمانی	 و	 کناِر	سایِر	حوزه	های	معیشتی	 اساسِی	هنوز	موجود،	در	

که	تماِم	حقوقِ		مذکور	با	شّدتی	 کسی	پوشیده	نیست	 کنون	بر	 مسلم	مان	تلقی	می	شد	ا

کاالیی	ضروری	 گردشی	مجدد	به	عنواِن	 هر	چه	تمام	تر	در	حاِل	مصادره	شدن	است	تا	در	

و	البته	سود	آور	به	مان	بازبفروشند.	در	دورۀ	حاضر	بازار	آزاد	را	نه	تنها	در	تجارت	خانه	ها	

کنیم.	 مشاهده	 می	توانیم	 جمعی	مان	 حیاِت	 عرصه	های	 تماِم	 در	 بلکه	 شرکت	ها	 و	

کاال	سازِی	همه	چیز	و	از	همه	مهمتر	خود-کاالسازی	مان	به	شکلی	منتشر	و	سیال	می	رود	

کند	و	جامعه	و	سوژه	های	آن	را	در	همه	ی	ابعاد	و	جنبه	هایش	 تا	همۀ	عرصه	ها	را	تسخیر	

کاال	 کنون	 که	شناخِت	سازوکاِر	هر	یک	از	این	حقوِق	ا تابِع	منطِق	بازار	درآورد.	معتقدم	

شده	و	عملکرد	ش	در	سازماندهِی	هستِی	اجتماعی	و	در	سطحی	ریشه	ای	تر	در	تأسیِس	

کلِی	سرمایه	و	 سوبژکتیویته	های	متناسب	با	این	وضعیت،	بدون	در	نظر	داشتِن	منطِق	

گرایش	آن	به	ارزش	افزایی	در	روند	تاریخِی	خود	میسر	نمی	شود	و	طبق	همین	فهم	برای	

که	زمیِن	زیر	پای	مان	را	به	مثابه	جام	جهان	بین	 کافی	است	 کلِی	مذکور	 شناخِت	منطِق	

V.divine.v@gmail.com	فرهنگ	و	علم	دانشگاه	در	فرهنگی	مطالعات	ارشد	کارشناسی 1.	دانشجوی	
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کالن	تر	را	در	آن	ببینیم. کنیم	تا	نظمی	 مشاهده	

از	همین	رو	می	خواهم	اندکی	به	زمیِن	مشترِک	زیر	پای	مان،	یعنی	دانشگاه	بپردازم	

کنون	 ا که	 بازاندیشِی	تجربۀ	تحصیِل	خود	و	دوستانم	در	دانشگاهی	پولی،	 از	خالِل	 و	

)فراستخواه:	 از	دانشجویان	بدل	شده	 پنج	درصد	 و	 باالی	هشتاد	 به	تجربه	ی	مسلِط	

گیِر	موجود	در	جامعۀ	بنگاهِی	امروز	 1396(،	به	ساخِت	سوبژکتیویته	و	نظِم	اجتماعِی	فرا

بیاندیشم.

دوم:
گرفتن	در	موضع	"بدهکاری"	بود	 کثر	دوستانم	به	دانشگاه	مساوی	با	قرار	 ورود	من	و	ا

که	چند	وقت	یک	بار	می	بایست	ِدین	مان	را	به	 و	دانشگاه	همان	"طلبکار"	اعظمی	بود	

محضر	مقدس	اش	ادا	می	کردیم.	این	نهاد	برای	مان	یکی	از	بی	شمار	نهاد	های	مقتدری	

کنیم.	با	رشد	 که	باید	همه	ی	ابعاد	زندگی	مان	را	مطابق	با	احکاِم	قطعی	اش	تنظیم	 شد	

باقی	 برای	مان	 که	 راهی	 تنها	 دانشگاه	 هزینه	های	 پیش	بینِی	 غیر	قابِل	 و	 آور	 سرگیجه	

با	 را	 کار	مان	 نیروی	 و	 برویم	 کار	 مردم	مداِر	 نظارِت	 از	 رها	 بازاِر	 به	 که	 بود	 این	 می	ماند	

از	 و	 بیاییم	 بیرون	 خودمان	 از	 بیشتر	 هرچه	 تا	 بفروشیم	 بیشتری	 مدت	زماِن	 و	 شدت	

خود	فاصله	بگیریم.	

ماشین	های	 سایِر	 توسِط	 پیشاپیش	 بدهکارانه	 رابطه	ی	 این	 که	 آنجا	 از	 اّما	

که	ِدین	مان	را	سر	موعد	 بدهکار	ساِز	خارج	از	دانشگاه	هم	برقرار	شده	بود	و	می	بایست	

کاال	های	اقساطی	 که	حقوق	مان	را	به	شکل	 به	صاحب	خانه	و	بانک	و	همه	ی	آن	هایی	

که	 کنیم،	امکان	اش	نبود،	نمی	شد،	یعنی	نمی	توانستیم	 به	مان	می	فروختند	پرداخت	

کاالی	دانش	را	به	صورت	یک	جا	از	دانشگاه	بخریم.

خب،	دانشگاه	هم	در	مسیری	مشابه	با	دیگر	نهاد	های	بازاری	و	بهره	بِر	روز	به	روز	

را	 کاال	ها	 تواِن	خریِد	همه	ی	 که	 ید	شده	گان	 از	خلِع	 انبوهی	 با	 که	 آنجا	 از	 بسط	یابنده	

کردِن	 فعال	 هرچه	 و	 شهریه	 پیِش	 از	 بیش	 قسط	بندِی	 به	 رو	 ندارند	 یک	جا	 به	صورت	

صندوِق	رفاِه	دانشجویی	آورد.

تقریبًا	هیچ	کدام	از	تالش	های	مان	برای	نشان	دادِن	اعتراض	و	نامه	نگاری	و	رایزنی	
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کم	روشن	شدِن	هزینهکرد	های	تحصیلی	به	 کنترل	و	دسِت	 با	مقاماِت	فرادست	جهِت	

که	دانشگاه	خود	مقروِض	 که	دریافت	می	کردیم	این	بود	 سر	انجامی	نرسید	و	تنها	پاسخی	

نظر	شان	 از	 که	 است	 مخارج	 باقِی	 و	 دانشکده	ها	 گسترِش	 و	 ساز	 و	 ساخت	 وام	های	

گردۀ	 کردن	این	هزینه	بر	 منطقی	ترین	راه	برای	رفع	بدهی	و	مشکالِت	مالِی	دانشگاه	بار	

نحیِف	دانشجویان	و	خانواده	های	شان	بود.	

و	 دانش	 تولیِد	 به	 بی	ربط	 و	 بی	مصرف	 البته	 و	 روز	شاهِد	ظهوِر	سازه	ای	جدید	 هر	

آن	 تنها	 فاؤستی	 توسعه	ی	 و	 این	پیشرفت	 از	 تنها	 و	 بودیم	 فرهنگ	در	دانشگاه	 و	 علم	

وجِه	مخرب	و	مفیستویی	اش	نصیب	مان	می	شد	تا	تماِم	دوراِن	تحصیل	مان	را	زیر	حجِم	

کر	کنندۀ	سر	و	صدای	ساخت	و	ساِز	اطراِف	دانشکده	و	البالی	مزاحمت	های	بی	وقفۀ	

ناشی	از	ساخت	و	ساز	بگذارنیم.

را	در	سطوحی	 تا	سرمایه	 بودیم	 دانشگاه	شده	 کاِر	 و	 کسب	 و	 مقروِض	قرض	ها	 ما	

از	دوستان	مان	 انبوهی	 با	 ترِم	تحصیلی	 از	شروِع	 بار	قبل	 گردش	بیندازیم.	هر	 باالتر	به	

معنایِی	 داللِت	 با	 نامی	 پس	 ازین	 است	 بهتر	 )که	 دانشجویی	 رفاِه	 صندوِق	 اتاِق	 در	

یا	 بر	آن	نهند(	و	 کِت	دانشجویی	یا	چیزی	چونان	 بیشتری	نظیِر	صندوِق	تاب	آورِی	فال

نزِد	مدیِر	اموِر	مالی	به	خط	می	شدیم	تا	اعتباری	به	مان	دهند	و	معتبر	شویم.	اّما	تنها	

که	نه	به	صورِت	جمعی	بلکه	انفرادی	به	نزد	شان	برویم	تا	لطف	و	 زمانی	معتبر	می	شدیم	

انعطاف	شان	را	با	تجسس	در	زندگی	و	مشکالت	مان،	در	مطابقت	با	سطِح	زندگی	و	درآمد	

کنند.	عالوه	بر	آن،	و	مهمتر	از	همه،	باید	قول	 و	تواِن	بازپرداخت	مان،	شامل	حال	مان	

که	ِدین	مان	را	به	موقع	پرداخت	 می	دادیم،	باید	متعهد	می	شدیم	و	پیمان	می	بستیم	

کرد	تا	از	اعتبار	نیفتیم. خواهیم	

به	 دیون	مان	 بازپرداخِت	 به	 تعهد	 خالِل	 از	 باشیم	 ما	 که	 بدهکاری	 سوژه	های	

مثال	 )برای	 نداشت	 رستاخیزی	 و	 رهایی	 به	 رو	 که	 وارد		شدیم	 دینی	 تمامًا	 رابطه	ای	

به	 بلکه	 بند	های	بدهی	 و	 از	قید	 به	منزله	ی	رهایی	 نه	 از	دانشگاه	 غ	التحصیلی	مان	 فار

کیش	و	آیینی	بی	پایان	 منزله	ی	لغزیدن	به	دروِن	آپاراتوِس	بدهِی	دیگری	بود(	بلکه	به	

گناه	را	به	امری	شایع	و	همه	جا	حاضر	 که	از	خالِل	بدهکاری	مان،	حِس	 داخل	می	شدیم	

بدل	می	کرد.	(Benjamin, 1996)	این	کیِش	بی	پایان	و	عمل	کردِن	بی	وقفه	به	قواعد	اش،	
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رفته	رفته	اخالِق	ما	را	بر	اساِس	همین	حس	گناه	شکل	می	داد.	

گناِه	الهیاتی	را	در	مفهوِم	بدهِی	مادی	 نیچه	در	جستاِر	دوِم	تبارشناسِی	اخالق	ریشۀ	

که	واژه	ی	 schuld)گناه(	به	شکلی	جدا	نشدنی	مستتر	 برجسته	می	کند	و	نشان	می	دهد	

کنشی	 که	در	پیوند	با	مسئلۀ	تعهد	و	قول	به	منزلۀ	 در	واژه	یschulden	)بدهی(	است	

گفتاری	اخالق	و	وجداِن	بدهکارانۀ	ما	را	می	سازد.	)نیچه،	1397(

دوش	 بر	 استثنایِی	 امتیاِز	 از	 غرور	 پر	 گاهِی	 »آ می	نویسد:	 کنایه	آمیز	 لحنی	 با	 نیچه	

کمیاب،	از	این	چیرگی	بر	 گاهی	از	این	آزادی	 داشتِن	مسئولیت	]تعهد،	قول،	پیمان[،	آ

کرده	و	به	غریزه	بدل	 خویش	و	بر	سرنوشت،	در	او	به	ژرف	ترین	ژرفنا	های	وجودش	رخنه	

کند،	آن	 گر	در	خود	نیازی	به	یافتِن	نامی	برای	آن	حس	 شده	است؛	به	غریزه	ی	سرور.	و	ا

را	چه	خواهد	نامید؟	این	غریزه	ی	سرور	را؟	بی	گمان	او،	این	مرد	فرمان	فرما،	آن	را	وجدان	

خویش	خواهد	نامید.«	)نیچه،	1397،	ص.	74(

گرفتِن	رویۀ	اعطای	اعتبار	به	مصرف	کنندگان	)!(،	هماننِد	تماِم	 دانشگاه	با	در	پیش	

کسِب	 آپاراتوس	های	بازارِی	مشابِه	خارج	از	دانشگاه،	توانست	به	هدِف	اصلِی	خود	یعنی	

قالِب	مقاومِت	 احتمالی	در	 کناِر	دفِع	هرگونه	خطر	 به	اصطالح	خود	گردانی	در	 و	 درآمد	

لحظه	ای	 تحصیل	 فراینِد	 شدِن	 اعتباری	 لحظه		ی	 یابد.	 دست	 دانشجویان،	 جمعِی	

که	می	تواند	 که	تنها	از	این	مسیر	است	 قطعی	و	غیر	قابل	بازگشت	برای	دانشگاه	است	چرا	

ابعاِد	 سایر	 کردِن	 قربانی	 قیمِت	 به	 هم	 آن	 دانشجویان،	 انبوِه	 برای	 را	 تحصیل	 شرایط	

کاِر	خود	 و	 کسب	 و	 آورد	 فراهم	 بدهی،	 منطِق	 تحِت	 فراغتی	شان	 و	 رفاهی	 و	 معیشتی	

و	سایر	 تقسیِط	شهریه	 و	 واِم	دانشجویی	 پرداخِت	 نیز	 از	طرفی	دیگر	 گسترش	دهد.	 را	

که	همگی	سوژه	ی	دانشجو	را	در	جایگاه	قربانی/برسازندۀ	وضعیت	 کنترلی	 تکنیک	های	

که	در	 و	در	موضع	بدهکاری	و	مدیونی	نگاه	می	دارند،	شرایطی	را	برایش	فراهم	می	آورد	

آن	دیگر	خود	را	نه	به	عنواِن	قربانِی	پروژه	ای	سیاسی/اقتصادی	بلکه	خود	را	به	عنواِن	

کند،	 که	می	بایست	از	بدهی	اش	مراقبت	 پاسداِر	بدهی	اش	باز		شناسی	می	کند.	پاسداری	

کردار	هایش	را	با	زمان	مندِی	بدهی	اش	تنظیم	کند،	بدهی	را	به	عنوان	 کار	و	 زمانِ		زندگی	و	

کند. گناه	و	مسئولیت	خود	بپذیرد	و	از	آن،	اخالِق	بدهکارانه	ای	را	برای	خود	دست	و	پا	

گناه	و	مسئولیت	توسط	 کردِن	اخالِق	بدهکارانۀ	مبتنی	بر	 دست	یازیدن	به	و	درونی	
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که	در	 کنترلی	ست	چرا	 سوژه	ها	همان	نقطۀ	ظفرمندانۀ	سرمایه	دارِی	معاصر	و	جامعه	ی	

که	با	شکنجه،	تعذیب،	زندان،	حصر	و	غیره	نظم	جامعه	 آن	بر	خالِف	جوامِع	انضباطی	

کنترل	و	انقیاِد	سوژه	ها	منبعی	بیرونی	ندارد	بلکه	از	 کنونی	 را	برقرار	می	ساختند،	در	نظِم	

(lazzarato, 2015)	.زند	می	افسار	ها	بدان	و	جوشد	می	ها	آن	خوِد	درون

سوم:
که	 گامبن	در	جستاِر	درخشاِن	خود	تحِت	عنواِن	"سرمایه	داری	به	مثابه	دین"1	 جورجو	آ

تحشیه	ای	است	بر	جستاری	به	همین	نام	از	والتر	بنیامین	به	سرشِت	عمیقًا	االهیاتِی	

بر	 مبتنی	 مناسباِت	سرمایه	دارانۀ	 باِر	دیگر	حقیقِت	 تا	 کید	می	گذارد	 تأ انگشِت	 "اعتبار"	

اعتباِر	عصِر	ما	را	برجسته	سازد.	او	با	مهارِت	خالقه	و	استادانه	اش	در	ریشه	شناسِی	لغات	

که	مسیح	و	حواریون	اش	برای	مفهوِم	عهد	و	 	pistis»«	یونانِی	ی	واژه	که نشان	می	دهد	

که	بر	اساِس	 پیمان	»faith«	به	کار	می	بردند	به	معنای	اعتبار	است،	دقیقًا	همان	اعتباری	

(agamben, 2016)	.گردد	می	مشحون	و	مند	بهره	ما	از	خدا	و	خدا	از	ما	آن

اسِم	 	creditum 	" و	 دارد	 التین	 ریشه	ای	 انگلیسی	 زبان	 به	 	»credit« اعتبار	 واژه	ی	

که	به	آن	اعتقاد	داریم،	 کسی	است	 مفعولی	از	فعِل	التیِن	 credereبه	معنای	چیزی	یا	

که	به	آن	ایمان	می	آوریم	و	در	همان	لحظه	از	رهگذِر	تحِت	مراقبت	قرار	 کسی	 چیزی	یا	

کردن	شان	یا	با	سپردِن	خودمان	به	مراقبِت	دیگران	یا	با	مقروض	 دادِن	دیگران	یا	وام	دار	

(agamben, 2016: p 17)".کنیم	می	تأسیس	گروکشی شدن	به	آن	ها	رابطه	ای	مبتنی	بر	

کهن	الگو	و	ابتدایی	ترین	صورِت	احساِس	 رابطۀ	طلبکار-بدهکار	و	فروشنده-خریدار،	

کیشی	 گناه	و	تعهد	را	ایجاد	می	کند	)نیچه،	1397(	و	تنها	با	تکراِر	منظِم	قواعِد	آن	به	منزلۀ	

که	 زنده	می	ماند	 دائمی	 استقراضی	 با	 تنها	 کیش	 "این	 برقرار	می	ماند،	 که	 دینی	است	

که	لحظه	ای	فروبنشیند.	این	تنها	تجارت	نیست	 هیچ	گاه	نه	توانسته	و	نه	خواسته	است	

که	با	اعتبار	زنده	می	ماند	بلکه	در	این	معنا	»وفارادِی	شخصی«	نیز	بر	پایۀ	اعتبار/بدهی	

افزایشی	خواستاِر	 به	 رو	 که	به	شکل	هماره	 افراد	و	خانواده	هایی	 زنده	و	دایر	می	ماند.	

1. Capitalism as religion
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که	معطوف	 اعتبار/بدهی	اند	به	شکِل	دین	مدارانه	ای	در	تداوم	و	ساختِن	فعِل	ایمانی	ای	

 (agamben, 2016: p 20)".اند	دخیل	است	آینده	به

گناه		در	مقابِل	خدایاِن	اعتبار	و	سرمایه،	انسان	 بنابراین	اخالِق	بدهکارانه	و	حِس	

کنون	تنها	خوِد	بی	پناه	اش	 که	ا را	در	رابطه	ای	بیمار	گونه	با	خود	قرار	می	دهد	به	نحوی	

کامیابی	ها،	موفقیت	ها	و	شکست	ها	می	داند.	ما	با	 کامی	ها	و	 گناه	کار	و	تنها	مسئوِل	نا را	

که	دیگر	جایی	در	مبادلۀ	قوام	دهندۀ	نظِم	اجتماعی	 انساِن	اقتصادی	ای	سروکار	داریم	

ندارد	و	دیگر	نه	مبادلۀ	محصوِل	فعالیت	اش	بلکه	باید	خوِد	فعالیت،	بدن،	نیروی	حیاتی،	

کند. توان	و	تماِم	حقوق	اش	را	مبادله	

گوشت	و	خوِن	 کاغذ،	این	هستِی	شخصِی	من،	 "در	نظام	اعتباری	به	جای	پول	یا	

پوِل	 بدن	منِد	 و	 یافته	 تعین	 شکِل	 که	 است	 من	 اجتماعِی	 هنِر	 و	 فن	 و	 اعتبار	 و	 من	

ارزِش	 و	فصِل	مسئلۀ	 به	دنباِل	حل	 )وام(	دیگر	 اعتبار	 بر	می	سازد.	 را	 ]اعتبار[	 شبح	گون	

گوشت	و	دروِن	قلِب	انسان	 کاال	نیست	بلکه	ارزش	را	دروِن	پوست	و	 پول	با	اتکا	به	خود	و	

تعیین	می	کند."	(marx, 2000: p6)	انساِن	اقتصادِی	امروز	به	تعبیِر	دقیِق	فوکو	در	فیگوِر	

کارفرما،	سرمایه،	تولید	کننده	و	منبِع	عوایِد	 که	 کارآفرین"1	تجلی	می	یابد	 مفهومِی	"انسان	

خویش	شده	است.	)فوکو،	1389(

نیروی	پر	قدرِت	اخالِق	بدهکارانه	به	عوِض	این	که	علیه	روابِط	قدرِت	مسلِط	موجود	

گرفته	می	شوند،	فضا-زماِن	امکان	مندی	و	تجربه	گری	 کار	 بشورند،	علیه	خوِد	انسان	به	

که	ضامِن	 که	تنها	به	یک	شیوه	 را	از	او	می	ستاند	و	به	شکلی	درونی	وادارش	می	سازد	

کالن	تر،	 نسبت	های	بدهکارانه-طلبکارانه	باشد	زندگی	اش	را	سامان	دهد.	در	سطحی	

ورای	سطِح	وجودی	و	فردِی	بدهکاری،	سازماِن	جامعه	بر	مبنای	نسبت	های	اعتبار/

برای	 فرصتی	 آن	که	 بدوِن	 که	 می	شود	 بدهکاری	 جماعِت	 بر	 حکم	رانی	 موجِب	 بدهی	

مشابه	 مسیری	 در	 یکسان	 به	 را	 همه	 آورند	 فراهم	 وضعیت	شان	 ساختِن	 گفتمانی	

به	 را	 وضع	 این	 بتوان	 شاید	 اداره		کنند.	 را	 موجود	خود	 وضِع	 در	خدمِت	 تا	 می	افکند	

نه	 "حکومت	مندی	 که	 چرا	 کرد	 تعبیر	 فوکو	 "حکومت	مندِی"2	 از	 ایده	آل	 تیپی	 عنواِن	

َاعماِل	 تا	 بلکه	فضایی	می	سازد	 را	نهی	می	کند،	 َاعمال	 نه	 و	 به	سادگی	نظارت	می	کند	

1. Man of enterprise                                          2 governmentality
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 (christiaens, 2015: p40) نشان	دهد."	 نا	ممکن	 را	 عمال	

َ
ا دیگر	 و	 را	ممکن	 خاصی	

نه	 و	 ممنوعیتی	 نه	 فیزیکی،	 اجباری	 نه	 نمی	کند،	 تحمیل	 را	 چیزی	 "حکومت	مندی	

استانداردی	رفتاری.	بلکه	از	خالِل	مجموعه	ای	از	قواعِد	منعطف	و	وفق	پذیر،	فضایی	

که	در	آن	افراد	مجبور	به	عمل	کردن	در	یک	مسیِر	خاص	به	جای	مسیر	های	 خلق	می	کند	

(lazzarato, 2015: p 168)	".شوند	دیگر

خود	 با	 و	 کند	 روشن	 را	 خود	 از	 ارزش	افزایی	 موتوِر	 باید	 ما	 عصِر	 کار	آفریِن"	 "انساِن	

کار	آفریناِن	دیگر	نسبت	هایی	صرفًا	مبتنی	بر	 که	با	انبوِه	 کند	 کارفرمایی	برخورد	 چونان	

را	خود	 باِر	مسئولیِت	بدهِی	تحمیلی	 باید	 این	جایگاه	 برقرار	می	کند.	دانشجو	در	 سود	

غ	التحصیلی	اش	بتواند	ابتکار	عمل	را	به	دست	بگیرد	و	به	 به	دوش	بگیرد	تا	بعد	از	فار

تولیِد	علم	و	دانش	آن	هم	 به	 برای	پرداختن	 بپردازد.	دیگر	جایی	 با	مدرک	اش	 تجارت	

به	 و	 کنی	 پیش	بینی	 را	 سرمایه	 موِج	 مسیِر	 باید	 تنها	 ندارد،	 وجود	 انتقادی	اش	 نوع	 از	

گذرا	 کافی	است	نگاهی	 شیوه	ای	فرصت	طلبانه	بر	آن	سوار	شوی.	برای	اثباِت	این	مدعا	

کشور	مان	از	مقاطِع	تحصیلِی	پایین	تر	و	همچنین	تجمیِع	 به	هدایت	های	تحصیلِی	امروِز	

که	 و	غریبی	 آزمون	های	دانشگاه	ها	در	رشته	های	سودا	گرانه	ی	عجیب	 شرکت	کنندگاِن	

تنها	با	هدِف	همین	شکل	از	تجارت	تأسیس	شده	اند	بیندازیم	تا	حقیقِت	غالِب	نظاِم	

کاسب	کار	 انساِن	 تعبیری	درست	تر	 به	 یا	 کار	آفرین	 انساِن	 ببینیم.	 را	 دانشِ		منحط	مان	

تنها	باید	از	اعتباِر	خود	ارزش	بیافریند	و	به	فکر	رقابتی	سهمگین	با	دیگران	بر	سِر	منابِع	

کمیاِب	ثروت	باشد.	باید	با	نسبت	هایی	که	با	یکدیگر	بر	قرار	می	کنند	"جامعه	ی	شرکتی"1	را	

کِت	خود	و	همچنین	مسئولیِت	شکست	یا	شاید	 گناِه	فال که	دیگر	با	وجد	و	سرور	 بنا		نهند	

گردن	می	گیرد	و	بدین	شکل	خود	را	اداره2	می	کند. پیروزی	های	خود	را	به	

که	بار	ها	از	مدیِر	اموِر	مالِی	دانشگاه	یا	رییِس	 این	مسئله	همان	فصل	الخطابی	است	

وضعیِت	 حقیقِت	 ِک	 پژوا غم	گنانه	 شکلی	 به	 که	 می	شنویم	 دانشجویی	 رفاه	 صندوِق	

نئولیبراِل	ما	را	در	عبارِت	ساده	ی	خود	دارد:	"تقصیِر	ما	نیست،	خودتان	مسئولید"،	"باید	فکر	

بدهی	های	تان	را	می	کردید"،	"دانشگاه	نمی	تواند	گناه	بدهِی	شما	را	به	جان	بخرد"	و	غیره.

1. Enterprise society                                       2. govern
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چهارم:

نهاِد	دانشگاه	به	عنواِن	حوزه	ای	مستقل	 مسئله	به	هیچ	عنوان	نمی	تواند	محدود	به	

که	ما	را	در	این	شبکۀ	منقاد	ساز	به	تور	انداخته	است	بلکه	حتمًا	باید	 از	وضعیت	باشد	

که	 کنیم.	وضعیتی	 که	در	آن	به	سر	می	بریم	بازخوانی	 کلِی	وضعیتی	 این	نهاد	را	در	بستِر	

کلِی	 از	چرخدنده	های	ماشیِن	اعظِم	بدهی	است،	ذیِل	منطِق	 تنها	یکی	 دانشگاه	اش	

که	منتشر	در	همه	ی	ابعاِد	زیسِت	فردی	و	جمعی	مان	است.	 ارزش	افزایی	عمل	می	کند	

کیشی	 این	وضعیت	حریمی	ندارد،	آغاز	و	پایان	و	حتی	فرجامی	ندارد	بلکه	هر	چه	هست	

با	 که	 کیش	سوژه	های	معتقدی	را	شکل	می	دهد	 بر	تعویقی	دائمی	است،	این	 مبتنی	

وسواسی	بی	مثال	َاعمال	و	قواعد	اش	را	به	جا	می	آورند	و	اخالق	مدارانه	به	حفظ	و	برقرارِی	

نسبت	های	بدهی	همت	می	گمارند.

که	َاعماِل	سوژه	ها	 کنون	سرتاسِر	عرصه	ی	عمومی	بدل	به	بنگاهی	بی	حصار	شده	 ا

را	مبتنی	بر	همین	منطق	سامان	می	دهد.	بنا	به	تعبیر	فوکو	"مسئله	ی	اصلِی	سیاسِت	

و	 رقابت	 بازار،	 تبدیِل	 موضوع	 است.	 جامعه	 بدِن	 دروِن	 از	 »بنگاه«	 تکثیر	 نئولیبرال،	

)فوکو،	 نامید."	 جامعه1	 تکوین	گر	 قدرِت	 می	توان	 که	 است	 چیزی	 به	 بنگاه	 بنابر	این	

1389ص.	209(	

که	چطور	می	توان	این	قدرِت	تکوین	گر	را	به	نفِع	رها	سازِی	قدرت	 مسئله	اینجاست	

کار	انداخت	و	به	زیسِت	جمعِی	خالقانه	و	رها	از	قید	و	بند	های	 و	تواِن	خود	آئیِن	مردم	از	

قدرت	های	تحمیلی	اندیشید.	به	نظر	می	رسد	تنها	با	به	دست	آوردِن	فهمی	انتقادی	از	

که	امروزه	به	صورت	عمده	 کلِی	ساماِن	اجتماعی،	 تجربه	های	مان	و	باز	خوانِی	آن	در	بستِر	

در	همین	جامعه	ی	شرکتی	تجلی	می	یابد،	و	همراه	با	سازمان	یابی	های	جمعِی	هماره	

که	می	توانیم	 درگیر	در	راستای	رها	سازِی	نیرو	های	حیاتِی	انسان	و	توده	های	مردم	است	

به	مکانیسِم	عملکرِد	ماشیِن	بدهی	واقف	شویم	تا	در	ادامه	ی	مسیر	بتوانیم	خود	را	از	بنِد	

کار	انداختِن	 کتیک	های	مختلف	را	برای	از	 گناه	و	بد	وجدانِی	تحمیل	شده	برهانیم	و	تا

ماشیِن	بردگی	و	بدهی	به	کار	ببندیم.

که	نظِم	مسلِط	موجود	ماهیتی	به	هم	پیوسته،	تام	و	یکپارچه	دارد،	مقاومت	 از	آنجا	

1. Formative power of society
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و	تالش	برای	رها	سازِی	هر	میدانی	بی	درنگ	خود	را	در	ارتباطی	وثیق	با	سایر	میدان	های	

کلِی	این	ماشین	را	زیر	سوال	ببرد	و	نقطه	ی	قوِت	 که	می	تواند	منطِق	 مقاومتی	می	یابد	

کند.	زمیِن	زیِر	پایمان،	یعنی	همین	دانشگاه،	 این	ماشین	را	به	نقطۀ	ضعف	اش	بدل	

کلیت	اش	باشد.	 می	تواند	اولین	سنگِر	مقاومِت	جمعی	مان	علیه	ماشیِن	بدهی	در	
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