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 شومن دانشگاهیِ در برابرِدم مدار رم دانشگاهیِ

دکتری جامعه شناسی و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی-محمد باقر تاج الدین

اشاره

دوست فرهیخته و همکار ارجمندم جناب دکتر حسن محدثی اخیرا بحثی را در خصوص شومن شدن 

فاضتیی در انن فتتاو وارد شدند و انااحایی را  دان دانشتاا  مرر  کردند و با جناب دکتر نممت ا   ااستت 

از من نیز دعوت شتد در انن فتتاو وارد شوم و افر نطره نررایی دارم ارائه کن  که بر حس    ارائه نمودند.

و منترر نطد و بررستتی همکاران و  نر می کن وظیته عیمی و دانشتتااهی  ن  ه را که به نهن  می رستتد یطر

 Michaelاز ستو  دنار  عنوان دانشااهی  مردم مدار را از مانک  بوراو    ستروران دانشتااهی می مان .  

Burawoy در  مرنکانی -کانادانی( جاممه شتنا  شتریر را مدار مردم وام فرفت  که عنوان جاممه شتناسی 

الزم به نکر است که انشان از هناامی که رنیس انجمن جاممه شناسی  مرنکا بود  مرر  کردند.4002سال 

عنوان ز نا.رنیس انجمن بین المییی جاممه شناسی بود  است4000سال  دو انن بین باند و یوان می رر من

که مردم مدار و دانشااهی دانشتااهی  کرد مراقبت و داد شومن یتکیک قائ  شد و اولی را بر دومی یرجیح

نیا  زنر می  ورم.هرفز در دام دومی نیافتی . لذا دربار  انن دو موضتو  یوضیحایی را در به شر در رر  ه

  ند و  ه قبول افتد.

مردم مدار .دانشگاهی1ِ

مردم و مشکالت و دغدغه ها   نرا محور و مرکز   ندمردم مدار بر می  همان فونه که از عنوان دانشتااهی  

انن نو  از فمالیت دانشتتتااهیان هستتتتند و هر نو  خردورز   نررنه  رداز  و جرت فیر  ها  عیمی و 

ادمیک که در نرانت به ستیاستتاذار  و برنامه رنز  منجر می شود  برا  مردم و بود و باآ  نان است.    ک

فورا اضافه کن  که انن کوشش ها لزوما به ممنا  مردم زدفی نیست و نباند باشد که خرر عوام زدفی را به 

و دل خوآ بودن  ند  نندخواهد داشتت  به انن ممنا که فمالیت ها  عیمی و دانشااهی برا  خوشا دنبال 

روز  کستتانی نا فرو  ها  خا تتی نیستتت  بیکه در جرت فستتترآ عطالنیت و خردورز  در بین مردم و  

مشارکت دادن  نان برا  رفع مشکالیشان است. واقمیت انن است که بسیار  از مردم جاممه انران به دالن  

کافی برا  داشتتتن نک زندفی مناستت   فونافون که شتتاند اکنون مح  بحآ  ن نباشتتد  فاهی ها  الزم و

انسانی و اخالقی را ندارند و متوسط جاممه بر اسا  هیجانات  احساسات  روزمرفی و روزمر  فی روزفار 

 خود را ستتت ر  می کنند و کمتر بر مبنا  خردورز  و عطالنیت برنامه ها  زندفی خود را ینری  می کنند.
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انند م« یاپ»ی همین یحصی  کردفان ما در رشته ها  به ا رال  را  دور  نرون  مردم عاد  که به کنار حت

 زشتتکی هنوز درد درستتتی از رشتتته ها  فونافون عیوم انستتانی ندارند و مثال انن رشتتته ها را متر  به   

ید شما ببینبودن و بدون یئور  بودن  می کنند که  ندان درد  از دردها  جاممه را دوا نمی کنند.  «حتری»

که  ه ناا  مستموم و مشتمئز کنند  ا  در جاممه ما نستبت به رشتته ها  عیوم انستانی حتی بین یحصی       

کردفان وجود دارد که موج  شتد  است انن رشته ها اکنون حال و روز خوبی از هر جرت نداشته باشند.  

اتتور در بین مردم ا تتال  کند کار مردم مدار بتواند همین دندفا  ها را با ح من ممتطدم افر که دانشتتااهی 

ستتترفی انجام داد  و زمینه را برا  بستتط و فستتترآ فر  درستتت و منرطی از رشتتته ها  عیمی مریا کرد  

بدنری استتت که هر فونه کوشتتش در انن زمینه بدون حاتتور در بین مردم البته با شتترانط مناستت  استتت. 

نار  ماندن در  ار وب عیمی و  کادمیک خودآ دور از نهن استتتت که امکان  ذنر باشتتتد. به عبارت د

محض نمی یواند  ندان کمک کار خوبی برا  هدف مورد نرر باشد. همین جا باند اضافه کن  که یخصص 

فرانی ه  نخواهد یوانست فرهی از کار فروبسته جاممه ما باشاند. نمی فون  که نیاز  به یخصص فرانی 

د که  ن امر دنار  است و در جا  خودآ بسیار با اهمیت فام زنیست و نا نباند در مسیر یخصص فرانی 

در برج عاجی بنشاند و مردم را امکان ورود به انن  او را دانشااهی  و بنیاد  استت  اما افر یخصص فرانی  

در جا  خودآ  من با  یخصص فرانی  نمی یوان از دانشااهی  مردم مدار سخنی به میان  ورد. برج نباشتد 

سرح  و رم و حتی  ن را یبییغ می کن   اما با مردم نمی یوان به زبان یخصصی  حبت کردکامال  موافطت دا

 فاهی  نان را افزانش داد.  ه اشتکالی دارد که مثال جاممه شتناسی را به زبان ساد  برا  مردم یشرنح نمود   

ی است که دانش بدون انن که به ورطه عوام زدفی ونا یطیی  فرانی ها  رانج د ار شتد  انن هنر دانشااه 

ینی بدب از نک سوها  یخصصی را با زبانی ساد  و در قال  فتتمان ها  مردم مدار به جاممه عرضه کند یا 

ا با خوآ بینی هر  ه بیشتر ب از سو  دنار مردم کاهش نابند و و دانشااهیان نسبت به انن عیوم   مردمها

و  فاهی در جاممه فراه  فر   بستط و فسترآ   دانشتااهیان در  یوند و مشتارکت قرار فیرند و زمینه برا  

شود. خرر یخصص فرانی  بیش از حد انن است که  شت درها  بسته عیمی و  کادمیک بماند و بی خبر از 

مشکالت و دردها  فرهنای و اجتماعی جاممه روزفار س ر  کند وکمکی به برون رفتِ جاممه از فرفتار  

ون ها  عمومی را یستخیر نکنند و در جمع ها حاور نیابند بدون  افر دانشتااهیان یرنب  ها  خودآ نکند.

   ردیار می فررنبون ها به دست  ه کسانی قیانن که از حوز  یخصصی خودشان فرود بیانند   ن وقت انن 

مشتتی فر تت طی  و شبه دانشمند و شبه روشنتکر  که اکنون ه  یا حدود   نین شد  است   و   غیر از 

د مردم می دهند و مردم ه  شاند باور کنند که عی  همین است که رعی  مرالبی را به خوانن جماعت به نام 

می فونند نه  ن  یز  که در دانشاا  ها و مراکز عیمی یولید و   شتبه دانشتمندان و شتبه روشنتکران(   اننان
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نون ه  و انن جا همان داستتتان ممروف مار و شتتک  مار به نهن متبادر می شتتود که یاک عرضتته می شتتود  

سخن فتتن با مردم و در کنارشان  کوشتش کرد  اند شک  مار را نشان دهند یا خود واقمی و حطیطی مار را. 

بودن برا  اریطا  سترح دانش   فاهی و فر   نان غیر از شتومن شتدن است. البته  حبت کردن با مردم و    

ه   نین شود به ابتذال  افزانش سترح  فاهی  نان بدون داشتتن یخصتص کافی امرنست غیر ممکن و افر   

کشاندن عی  و دانش خواهد بود. دانشااهی  مردم مدار باند بر اسا  یخصصی که در حوز  مورد نرر عیمی 

دارد و مبتنی بر  ژو.هش ها  و مرالمات کافی و درستت اقدام به بیان ساد  مرال  مورد یخصص خودآ  

فاهی و فر  مردم بشود برا  برون رفت از مشکالت برا  مردم بکند به فونه ا  که منجر به اریطا  دانش   

و به قول استتتاد عزنز و راجمند جناب مصتترتی میکیان موج  یطرنر حطیطت و یطیی  مرارتِ مردم شتتود.  

 همین و بس.

 .دانشگاهیِ شومن2

اسی و اقتصاد  و منتمت ها  یاز نرر من دانشتااهی  شتومن کستی استت که بر استا  نیات و اهداف س     

ا  نام  ور  و شرر  شدن در هر محت  و مجیسی  و بدون هر فونه یخصص و مرالمه عالمانه شخصی و بر

شومن رجز دانشااهی   و خود را به ا ترال  جامع ممطول و منطول می  ندارد.  از هر در  ستخن می فوند 

د و به می خواند  شتمار می دهد  حطیطت را امر  ساد  می  ندارد و از هر جرت د ار یطیی  فرانی می شو 

دانشتااهی  شومن برا  هر مشک  و  رسشی را   ورطه هولناد یوه  یوطئه و یوه  استتننا  د ار می افتد.  

استتت. او نافته ها و داشتتته ها  فکر  خودآ را  « همه  یز فر »و « همه  یز دان»ح  و  استتد دارد و 

ی و دو  یشه عوام النا  را بر   با ستخنان هیجان مریق می داند و هرفز به نطد و نطاد  ین نمی دهد حطیطتِ

.  به غییان در می  وردمی  شتتوباند و بیش از  ن که عطول و شتتمور را بر انایزاند احستتاستتات و عواط  را 

دانشتااهی  شومن کمترنن برر  را از دانش و  ژوهش دارد و حتی زمانی را برا  مرالمه روشمند اختصاص  

فرفته و با کیی فونی ها و یطیی  فرانی ها خود را به جا  دانشمند نمی دهد  بیکه از هر جانی مرالبی را بر 

انی خود را حاضر می بیند و با یوهمی ک. او همه جا حاور دارد و در هر زمان و مو متخصتص جا می زند 

و به خیال خودآ از میدان به در کردن رقی  به دنبال منکوب کردن دناران  که د ارآ شتد  استت بیشتر  

اساسا دانشااهی ا ی  و مانه دار نیست و از  دقه سر  بسط و فسترآ دانشاا   شومن استت. دانشتااهی   

ها  رناارنگ در جاممه در نکی از انن دانشتاا  ها جانی باز کرد  استتت و به عنوان استاد دانشاا  مطام و  

به یا  می نابدمنزلتی نافته و اکنون برا  انن که بیشتر خودآ را نشان دهد در رسانه ها  هزار رنگ حاور 

حالی کند که بیه ما ه  هستتی . دانشااهی  شومن به رجزخوان سیاسی و اندئولوی  بدل شد  و در  دناران 
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هر محتیی داد ستخن ستر می دهد و در بار  هر موضتوعی خود را  احبنرر و کارشنا  جیو  می دهد و    

و فسترآ فر  و خردورز  در جاممه  بیشتر از  ن که به دنبال بسطو اشجاعت نه فتتن و نمی دان  ندارد.  

کردن و جرنحه دار کردن احستتاستتات و عواط  عد  ا  استتت یا از انن طرنق    باشتتد به دنبال  یحرنک

خونشتتن را به نمانش باذارد و به اهداف خا تی که دارد دستت نابد. من دانشتااهی  شتومن را کستی نا       

فرهنای  سیاسی و اقتصاد  بدون داشتن  شتوانه دربار  بسیار  از موضوعات اجتماعی  کسانی می دان  که 

مرالمایی و  ژوهشی الزم داد سخن می دهد  در برنامه ها  مختی  ییونزنونی و رسانه ا  حاضر می شود  

مناظر  می کند  خود را  احبنرر و کارشنا  در هر حوز  ا  می داند  کمتر به یأم  و  ژوهش و یتکر می 

به هر حال الزم است فتته شود که از دانشااهی  مردم  کند و حرف می زند.  ردازد و  بیشتتر ستخنرانی می  

ورطه و عر ه  خررناد  مدار یا دانشتااهی  شتومن را  زناد  نیستت و باند بسیار احتیار ورزند یا به انن   

نیافتی  و با داشتتن  شتتتوانه ها فکر   عیمی   ژوهشتی و مرالمایی فام در عر تته عمومی کردن دانش مان   

ری  بدون انن که نیاز باشتتد در انن زمینه به شتتومن یبدن  شتتون  و خود را به نمانش باذارن  و خدا    بن

ما باند  نتاکرد  بتا  نتد ک  و ستتتوت و هورا کشتتتیدن دل خوآ کنی  و خود را همه فن حرن  بدانی .   

یطا  ستترح دانشتتااهی  مردم مدار بودن را یمرنن کنی  و فستتترآ دهی  یا از انن طرنق فطط در جرت ار 

 فاهی و فر  و خردورز  جاممه بکوشتتی  و ستتر  و نطش خود را به خوبی انتا کنی . ستتخن در انن زمینه 

 بسیار است و در  نند  باز ه  در انن بار  مرالبی خواه  نااشت. 
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