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 چکیده
بر آموزش عالی ایران است که در چند  رگذاریتأثهای هدف اصلی این مقاله بررسی تعارضات میان روایت

ران های ایهای فرهنگی در دانشگاهقرار داده است. سیاست ریتأثهای فرهنگی را تحت دهه اخیر، سیاست

ن دینی، ایدئولوژیک و بازاری بوده است. تالش برای تلفیق ای-سه نوع روایت استعالیی ریتأثکم تحت دست

ر آشکا« دانشگاه اسالمی»و سند « تحول راهبردی علم و فناوری»سند ی در دو خوببهگانه، های سهروایت

-ها با یکدیگر تعارض ساختاری دارند. در این پژوهش برای نشان دادن این تعارضاین روایت حالنیباااست. 

منابع ق شامل همه ها استفاده شد. منابع تحقیبر دیدگاه تلینگز درباره تلفیق نظریه دیتأکها از روش ترکیبی با 

-تدهد که مبانی روایهای پژوهش نشان میو دومی بوده که در دسترس پژوهشگر بوده است. یافته اولدست

تالش  جهیتدرنو  شدهگرفتهها نادیده های مذکور با یکدیگر متفاوت است. در اسناد آموزش عالی، این تفاوت

نگی ی فرههاتیمأمورگمی در انجام آمیزی منجر شده است. سردرها به وضعیت تعارضبرای تلفیق روایت

این  ریتأثه پیامدهای ناخواست ازجملهها و وابستگی آن به نیروهای بیرونی، بین رفتن استقالل دانشگاه و نیز از

 ها بوده است.های فرهنگی دانشگاههای ناسازگار بر سیاستروایت
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 مقدمه

های گوناگون از سوی ها، رویکردها و روایتمیان نظریه -آگاهانه و یا ناآگاهانه  – 2و یا التقاط 1تلفیق

 عنوانبههای علوم رفتاری، اجتماعی و شناختی، همواره کاری معمول بوده و گران حوزهپردازان و کنشنظریه

تلفیق  کهنیا ر بابد، حالنیبااهای تبیینی و یا افزودن توانایی عملی، بکار رفته است. راهی برای تقویت توانایی

ز اتخاذ اند. به نظر تلینگتا چه اندازه ضروری و مهم است و یا حدودوثغور آن تا کجاست سخنان بسیار گفته

درهم ز شود، اما التقاط، نشان ا رهنمون ترکاملای تواند به نظریهها و تلفیق میان آنان میعناصر سازگار نظریه

. فاتیک و زاگوراگ (Tellings, 2001)ها دارد که با یکدیگر ناسازگار هستند عناصری از نظریه ختنیآم

، همواره این پرسش مطرح است که آیا 3معتقدند در حوزه مطالعات فلسفی نیز به دلیل نیاز به کنش فلسفی

. پرسشی که مطرح (Fatic & Zagorac, 2016)انجامد یا تلفیق های مختلف به التقاط میشناسیترکیب روش

ونه آن ممکن بودن؛ چگ درصورتن از یک روش تلفیقی سخن گفت یا خیر. تواکنند این است که آیا میمی

ای هدرمانی، به ترکیب غیرنظری روشرا از التقاط متمایز خواهیم ساخت؟ به نظر نورکراس التقاط در روان

ومی تلفیق بر ترکیب مفه آنکهحالشود، بالینی اشاره دارد، و کارآمدی آن نیز به کمک تجربه آزمون می

درمانی گلچین . الزارو بر آن است که در روان(Norcross ,1990)کند های نظری گوناگون داللت مینظام

Lazaru ,)درمان یک اختالل خاص وجود نداشته باشد  آزموده شدههای وقتی مجاز است که شیوه 4کردن

، بیشترین حالنیباادرمانی در میان متخصصان بالینی امری معمول است. . به نظر پرز، تلفیق فنون روان(1995

ر شود. های خاص نظآنکه به جمعیتدرمانی بر موضوعات نظری عمومی تمرکز دارد، بیها در تلفیق روانبحث

های شناختی و رفتاری ممکن است پاسخگوی نیازهای جمعیتی خاص باشد تلفیق میان نظریه هاآنبه نظر 

(Perez,1999) .یازهای نکند و دلیل آن را جونز نیز بر کاربرد التقاط و تلفیق در میان مشاوران اشاره مینلسون

ر ترکیب کردن تلفیق ب آنکهحالشمارد. به نظر او التقاط عاریه گرفتن آزاد از منابع گوناگون است، عملی برمی

 . (Nelson-jones, 2016) و در هم آمیختن اجزا در یک کل داللت دارد

 هاآنی ها و عناصر ساختاردرباره تلفیق یا التقاط ناظر به نظریه شدهمطرحهای گرچه بیشتر بحث

ای هبه آن دسته از رویکردها و روایت مثالعنوانبهشاید بتوان دامنه شمول آن را وسعت بخشید و  است؛ اما،

را  ای معینهای کالن و راهبردهای اجرایی در حوزهریزیها و برنامهگذاریکالنی گسترش داد که سیاست

 ها ممکن استگذاریسیاستتوان گفت چنین کاری مجاز باشد، می کهیدرصورتدهند. قرار می ریتأثتحت 

                                                 
1. Integration. 

2. Eclecti Ccism  

3. Philosophical Practice 

4. Eclectic 
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یمرا ایفاء  های پشتیبان که نقش تبیینیکه در سطح مبانی نظریه رندیرپذیتأثهایی از رویکردها و یا روایت

وضعیت  ای از اینرسد نمونهحتی در سطح راهبردهای عملی، سازگار و یا ناسازگار باشند. به نظر می ای کنند

 است.  مشاهدهقابلالی ایران چهار دهه اخیر های فرهنگی آموزش عگذاریدر سیاست

های ایران در طی این مدت از های فرهنگی دانشگاهادعای اصلی این مقاله این است که سیاست

اد ملی توان در اسنهای اثرگذار را میهای ناسازگار گوناگونی اثر پذیرفته است. تاثیر این روایتروایت

های گذاریتوان دریافت که سیاستجه به اسناد آموزش عالی میمصوب آموزش عالی مالحظه کرد. با تو

بوده است. « بازاری»و « ایدئولوژیک»، «دینی -1استعالیی»ها حاصل التقاط سه روایت کالن فرهنگی دانشگاه

های پشتیبان و راهبردهای عملی با یکدیگر مبانی، نظریه ازلحاظهای مذکور این در حالی است که روایت

نی، سیاسی و دی گانهسهگویی به مطالبات اند تا برای پاسخند. سندنویسان آموزش عالی کوشیدهناسازگار

ا را تا هها را در کنار یکدیگر بنشانند و بر اساس آن مسیر حرکت دانشگاهاقتصادی ایران امروز، این روایت

، کمتر هاآنها و پیامدهای های میان این روایتبه ناسازگاری کهیدرحالمشخص سازند.  1404سال 

-تی دانشگاه در حوزه فرهنگ اشاره کرد. سیاسانفعالتوان به نقش . از بارزترین این پیامدها، میانددهیشیاند

ها و یا با اصل قرار دادن گذاران آموزش عالی، چنین کاری را با گلچین کردن عناصری از این روایت

ارد اند. این مقاله قصد ندها با روایت منتخب، انجام دادهروایتعناصری از یک روایت، و تطبیق دادن دیگر 

های فرهنگی دانشگاه را نقد کند، بلکه هدف آن تنها بررسی انتقادی بر سیاست رگذاریتأثهای که روایت

 در این موردمطالعههای کالن است. محتوای ها و نشان دادن چرایی ناسازگاری میان این روایتناسازگاری

 1392 مصوب3«دانشگاه اسالمی»و  1388 مصوب2«تحول راهبردی علم و فناوری» محتوای دو سندپژوهش 

 است.

توان در دسته مطالعات فلسفی قرارداد. برای انجام مطالعه از دو روش تحلیلی و را می پژوهشاین 

ها ک از روایتهای هر یشده است. از رویکرد تحلیلی برای نشان دادن نسبت مفاهیم و گزارهترکیبی استفاده 

د آموزش عالی از روش ترکیبی با تأکید بر های فرهنگی اسناو برای بررسی ناسازگاری موجود در روایت

ز در مقاله شده است. تلینگهای علمی استفاده دیدگاه تلینگز در خصوص چگونگی ترکیب سازوار نظریه

ت. به نظر او تفصیل سخن گفته اسدرباره چگونگی و اشکال درست یا نادرست تلفیق به« التقاط و تلفیق»

                                                 
 کاررفته است.به. در این مقاله استعالیی به معنای متعالی و غیرمادی  1

2. Document of Strategic Transformation of Science and Technology,( 2009)  

3. Document of Islamic University, (2014) 
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حال دهد، و درعینرخ می 3و عمل 2، نظریه1الً در سه سطح، مبانیتلفیق که شکل درست ترکیب است، معمو

شوند. بنابراین به هنگام آشکار می 7و عمودی 6، افقی5، تألیفی4های مذکور به چهار صورت، فروکاهشیتلفیق

سازواری ر پیوندد. معیاها، دوازده نوع ترکیب سازگار یا ناسازگار به وقوع میترکیب یا التقاط میان نظریه

قیق و درنهایت در های دبینیتلفیق در سطح مبانی، سازگاری؛ در سطح نظریه، داشتن اعتبار کافی برای پیش

 اند، ناسازگاریهای فرهنگی، معطوف به عملکه سیاستهای اجرایی،کارایی است. ازآنجاییسطح روش

اهد های اجرایی منجر خوراهبردها و روشهای پشتیبان و درنهایت به ها به ناسازگاری نظریهدر مبانی روایت

 . (Tellings, 2001)شد 

 

 اثرگذارهای روایت
 دینی  -روایت استعالیی 

 های اخیر است. یک روایت، آنگاه استعالییروایت استعالیی، نخستین روایت فرهنگی غالب در دهه

ان ترین شکل این نوع از روایت را در عصر یونهای ثابت و مطلق تشکیل دهند. رایجاست که بنیاد آن را ایده

 افت. توان یی دینی در مشرق زمین میهاو آموزهافالطون  ژهیوبههای متفکران یونانی، باستان در اندیشه

ستوار های فرهنگی را بر بنیاد روایت استعالیی اشاید افالطون نخستین فیلسوفی است که سیاست

کرده است. دانشگاه افالطونی درنهایت به تربیت فیلسوفانی شایسته برای هدایت معنوی جامعه خواهد 

های افالطونی به تفسیر جهان هستی پرداخته و سلسله مراتبی عمودی ن به کمک ایدهپرداخت. نوافالطونیا

در روایت مسیحی  .(Jaspers, 2009)برقرار کردند « واحد، عقل، روح، طبیعت و ماده»هایی مانند میان ایده

های نوافالطونی شکلی الهیاتی به خود گرفته و بر تربیت مسیحی تأثیر ماندگاری گذاشت. تربیت نیز ایده

در سده بیستم، فیلسوفان کاتولیکی  .(Mesnard, 1993)ای از این اثرگذاری دانست توان نمونهیسوعی را می

تا مبانی  اندکوشیده« وپرورشآموزش درباره یکیکاتول یسایکل دگاهید»کالسکی در کتاب چون مک

-روایت افالطونی از فرهنگ، روایتی استعالیی است زیرا ایده .(Gutek, 2004)تربیت معنوی را ترسیم کنند 

است. ایده،  افتهیسامان« ایده»فلسفه افالطون بلکه کل فرهنگ یونانی حول  تنهانهمطلق، بنیاد آن هستند.  8های

                                                 
1. Foundational Level 

2. Object-Theoretical Level 

3. Practical-Theoretical Level 

4. Reduction 

5. Synthesis  

6. Horizontal 

7. Vertical 

8 .Idea  یاidios .به معنای دیدن و ازنظر فلسفی به معنی هیات یا شکل و آن چیزی که موجود است 
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ار ها الگوهای عام و دارای اعتبیونانی را نیز به خود جلب کرده است. این ایدهنظر مربیان، شاعران و هنرمندان 

. در فلسفه افالطونی، ایده، چیزی قائم به (Jaeger, 1992)گیرند کلی هستند که باید مورد تقلید همگان قرار 

پایدیای یونانی پیوند نزدیکی با  رونیازا. (Borman, 2007)ی متکثر است زهایچهمهخود، آشکار و بنیاد 

قرار  آن فلسفه رأسکند. زمامدار آرمانی افالطون، پاسدار فرهنگ حقیقی است که در فرهنگ برقرار می

 .(Moreau, 1993) گیرندها مقدمه آن معرفت حقیقی قرار میدارد. زیرا در نزد او سایر معرفت

-ای دینهها از طریق متفکران نوافالطونی به حوزهترین ایدهعالی مثابهبهروایت افالطونی از فرهنگ 

آید. به می حسابهببنیاد و خالق عالم، بنیاد هرگونه فرهنگ دینی نیز  عنوانبهشناسی نیز گسترش یافت. خدا 

ه های افالطونی از طریق نوافالطونیان مسیحی، به جایگاایده گونه که بورمان معتقد است،تعبیر دیگر همان

ریه آفرینش ی،ایده را با نظوسطقروناست. بعدها فیلسوفان و متکلمان مسیحی در  افتهیارتقاءهای خدا اندیشه

کنند، های بنیادی ایفاء میهای دینی نیز به علت نقشی که ایده. در آموزه(Borman, 2007)گره زدند 

است،  و روایات آمده اتیدرآکه  گونهآننمونه، در تعالیم اسالمی  عنوانبهفرهنگ، شکلی استعالیی دارد. 

ن خدا، هایی چوشویم. ایدهبرقرار است آشنا می هاآنای طولی میان سه ایده بنیادی که رابطه کم ما بادست

 است.  افتهیسامان هاآنها هستند که فرهنگ اسالمی حول ترین ایدهترین و بنیادیانسان و جهان، کلی

انی لسوففی زعمبهاین در حالی است که . خداوند در قرآن با صفات گوناگونی وصف شده است

 ی ویژهاگونهبه. در این فرهنگ تصویر انسان نیز (Sheikh, 1986)چون غزالی ذات خداوند ناشناختنی است 

انسان جانشین خداوند بر روی زمین است. او فراتر  رونیازاای الهی است. است. روح انسان نفخه شدهمیترس

جهان بدون غایت و هدف »اسالمی  های بسیاری است. در تعالیماز سایر جانداران قرار دارد و دارای امکان

ی و جهتی امند است، و در چنین جهانی، بشر استثنا نیست. هر آفرینشی وجههدار و غایتنیست، سراسر هدف

تفکر اسالمی جهان  در(. Sharif,1982, P.199) « دارد و خداوند خود، مقصود و منتهای آفرینش است

ی جلوه دسهروردارد. این حقیقت در نزد فیلسوفانی چون  ای است که به حقیقی فراسوی خود داللتنشانه

، در اندیشه رازی (Afifi, 1983)« مظهر و تجلی اسماء و صفات الهی»ی عربابند ، نز(Razavi, 1997)نور 

 است. شدهخوانده (Madkor, 1983)و نزد فارابی، عقل  (Badavi, 1983)ذرات غیرقابل تجزیه 

-. شکلقرارداد ریتأثهای عقل، فلسفه و عرفان اسالمی را تحت اندیشه مثابهبهها تفسیر نوافالطونی از ایده

در نزد فارابی  (Madkor, 1983)پدید آمده  ریو کثنسبت میان واحد  مسئلهکه برای حل  گانهدهگیری نظریه عقول 

و حتی متکلمانی چون  (Alahvani, 1983)رشد و دیگر فیلسوفانی چون ابن (Fazlurahman, 1983) نایسابنو 

ی عربابنی و سهروردی دارد. در نظریه وحدت وجودی عارفانی چون ریتأثنشان از چنین  (Sheikh, 1986)غزالی 
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-جلوه. انسان نیز چون (Nasr, 2010a)جهی متافیزیکی دارد جهان از حقیقتی واحد نشات گرفته است. این نظریه و

جان بود و آدم جان عالَم پیکری بی منزلهبهوجود آدم عالَم، بی» . (Nasr, 2010b)کل پیوند داردای از عقل، با عقل

 .(Ibnarabi, 2006, P.151)« شد و به آفرینش آدم بود که وجود عالَم، تمامیت یافت

در قرون جدید نیز نگرش استعالیی به انسان، زیربنای فهم فرهنگ قرار گرفت. چنانکه روسو تفسیری 

بوغ، نترین مضامین رمانتیسم در هنر را خالقیت، رمانتیک از انسان فرهنگی عرضه کرد. میلنر و بروویت عمده

خوانش دیگری از روایت انسان فرهنگی  .(Milner & Browitt, 2006)دانند فرد بودن میبینی و منحصربهژرف

ود شمثابه موجودی خردمند و عقالنی ترسیم میویژه در آلمان رواج یافت که در آن انسان بهدر قرن نوزده، به

یانگر کلیت است. فرهنگ، صورت ترین دستاورد آن فرهنگ است. در نزد هگل فرهنگ همواره بکه عالی

 .(Ardabili, 2019)است اش مدیون توانایی انسان برای فرمانروایی بر خویشتن اندیشه است و هستی

-گرایی با وضوح بیشتری نمایان مینگریم فرهنگدرباره دانشگاه می1های هومبولتوقتی به اندیشه

ست. های نوعی انسان در آن تبلوریافته اترین کوشششود. کمال معنوی آدمی،کسب فرهنگی است که عالی

 گذرد. به سخن دیگر، تعالی معنوی وکه کانت به آن نظر داشت از معبر فرهنگ میرشد اخالقی نیز چنان

ی به اتغییر تدریجی موجود زنده»اخالقی در گرو کسب فرهنگ است. فرهنگ برای هومبولت عبارت بود از: 

حواس و تاریخش، به یک موجود روحانی که با روح، یعنی آفریدگار جهان شریک باشد؛  نام آدمی، چنانکه هست با

به نظر  .(Filitz, 1993, p. 224)« شودو این تحول، با انعکاس نسخه کامل روح آفریدگار در فرد حاصل می

هومبولت دانشگاه باید جایگاه فرهنگ انسانی باشد؛ فرهنگی که با حقیقت پیوند دارد. به نظر او دانشگاه 

 خدمت کشف کند و آن را دراست که تحصیالت را از تمایالت عملی محض، آزاد می مطلوب، دانشگاهی

 دهد. دانش حقیقی قرار می
 

 روایت ایدئولوژیک 

است. فرهنگ را معموالً  تصویر فرهنگ در روایت ایدئولوژیک، بازتابی از ماهیت ایدئولوژی

ه و ای گسترده برخوردار بودتجربیاتی که از دامنهاند، ای از تجربیات ارزشمند نوع انسانی خواندهمجموعه

ه و برگیرد. هنر، دین، فلسف تواند از سطح زادبوم، منطقه و مرزهای ملی فراتر رفته و جامعه جهانی را درمی

حال، از منظر ایدئولوژیک، فرهنگ را علم ازجمله عناصر فرهنگی هستند که ارزش جهانی دارند. بااین

خود فاقد ارزش بوده و باید به کارکردهای آن خودیده خواند؛ از این منظر، فرهنگ بهتوان چنین گسترنمی

ریزی امهمسیر برندر تواند حائز اهمیت باشد که نگریست. از نگاه یک ایدئولوگ، آن بخش از فرهنگ می

                                                 
1. Humboldt 
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ی شناخت ادرباره پایان تالش فیلسوفان بر «تفسیمان»برای دگرگونی جوامع کارآمد باشد. سخن مارکس در 

. (Marx,2016) گیردمیحقیقت و ضرورت کوشش برای دگرگون کردن جامعه از همین نگرش نشات 

بنابراین ایدئولوژی نوعی تفکر معطوف به عمل است که دغدغه آن نه کشف حقیقت، بلکه دگرگونی در 

عه و انسان و جامشود که بر اساس برداشت معینی از تاریخ، وضع موجود است. ایدئولوگ به کسی گفته می

کوشد کردن جامعه می به اتکا گزینشی از منابع فرهنگی، اعم از دین، فلسفه، علم و تاریخ برای دگرگون
(Gutek, 2004). 

های زندگی اجتماعی را به چند اصل معین محدود گرا بوده و درنتیجه پیچیدگیها تقلیلایدئولوژی

ن تص انساگرایی مخرغم تنوع و تعدد آن، بر نوعی از ارادهگرایی علیکنند. نکته دیگر آنکه ایدئولوژیمی

ود هاست و درنتیجه تفسیر و فهم و خواست خمثابه سوژه، کانون دگرگونیمدرن نیز استوار است. انسان به

ای از ونهبیند. نمیابد. ایدئولوژی، فرهنگ را امری روبنایی میرا در تحوالت تاریخی و اجتماعی کارساز می

 . (Pine, 2006)توان در ایدئولوژی نازیسم مشاهده کرد این رویکرد به فرهنگ را می

و  اههایی چون تقدم عمل بر نظر، ارزش ابزاری ایدهمبانی یا سخت هسته روایت ایدئولوژیک را ایده

در این  شیوبمکها دهند. تمامی ایدئولوژیتمایل به تغییر وضعیت موجود به نفع وضعیت آرمانی، تشکیل می

 ،حالنیبااها نقش و ارزش ابزاری دارند. ها و نظریهها ایدهموارد با یکدیگر اشتراک دارند. در ایدئولوژی

ی را عرضه کنند. اانهیگراآرمانهای انتزاعی و که درباره جهان، جامعه و انسان بحث اندلیماها ایدئولوژی

ردازی پ، چگونگی توزیع قدرت و شکل آرمانی جامعه نظریهها درباره سیر تاریخ، مناسبات اجتماعیایدئولوژی

تحول تاریخی  نیروی عنوانبهگانه گذر تاریخی، دیالکتیک نمونه، مارکسیسم، از مراحل پنج عنوانبهکنند. می

ه است. شکل آرمانی جامعه انسانی سخن گفت عنوانبهکمونیسم  تیدرنهاو اجتماعی، غلبه نهایی طبقه پرولتر و 

 . (Lorenz, 2017 ) دانندها خود را دشمنان متافیزیک میرغم چنین نگرشی، ایدئولوژیعلی

های فرهنگی دانشگاه با تولید نمادها و محتواهایی در خدمت در روایت ایدئولوژیک، سیاست

ذیرتر پها در قیاس با یکدیگر ممکن است انعطافمشروعیت بخشی ایدئولوژی رسمی هستند. ایدئولوژی

ها در ولوژیحال همه ایدئگذارهای فرهنگی تأثیر متفاوتی بگذارند. بااینبر همین اساس بر سیاست بوده و

این نکته اشتراک دارند که نهادهای آموزشی برای ترویج و گسترش روایت رسمی بکار گرفته شوند. 

اری مردم ی و بیدعنوان نمونه، وظیفه فرهنگی نهادهای آموزشی در مارکسیسم چیزی جز تالش برای آگاهبه

. در (Rakitov, 1989)از وضعیت تاریخی و طبقاتی خود و برداشتن نقاب فریب از چهره بورژوازی نیست 

وضعیت  دهندهرو انعکاسجامعه و ازاین مارکسیسم کالسیک، فرهنگ، روبنای وضعیت مناسبات تولیدی

 (Cole, 2008)طبقاتی است. با تغییر نگرش طبقاتی که بخش مهمی از آن بر عهده مؤسسات آموزشی است 
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یدی ها تولید فرهنگی جدک، کارکرد مدارس و دانشگاهشود. در روایت ایدئولوژیفرهنگ نیز دگرگون می

. (Marx & Engels, 2016)گیرد پایه تفسیری نو از مناسبات اجتماعی و اقتصادی شکل می است که بر

ده دارند عه ها و مراکز آموزش عالی علوم انسانی، وظیفه تولید دانش اجتماعی را برعنوان نمونه، دانشگاهبه

دهد که  شود. این علم باید نشانتاریخ معرفی میمثابه علم حقیقی جامعه و که در آن ماتریالیسم تاریخی به

-که آگاهی هاستکند، بلکه برعکس، هستی اجتماعی آنشان را تعیین میها نیست که هستیآگاهی انسان»

. مواجهه آمرانه ایدئولوژی با فرهنگ، روندی رایج است. با (Berlin, 2010, p. 171)« کندشان را تعیین می

ا رتوان این روال دستوری نسبت به فرهنگ میسابق های تربیتی اتحاد جماهیر شوری نگاهی به سیاست

  .(Mattews, 2012)مشاهده کرد 
 

 روایت بازاری  

ه در نولیبرالی کهای فرهنگ بازاری اصطالحی است برای توصیف کاالیی شدن فرهنگ در نظام

ابت نوعی از رقشود. بنابراین فرهنگ بازاری در خدمت مشروعیت دادن بهسازی دانش ترویج میآن تجاری

چنین فرهنگی، همانند شرکتی است که در آن  1آزاد در تولید و فروش کاالی دانش است. ازنظر ژیرو

 .(Zibaklam & Mohammadi, 2014)های اقتصاد آزاد و رقابت مبتنی بر خودخواهی حاکم است ارزش

شناسی خاص خود استوار است. آزادی، روایت بازاری نیز همچون هر روایت دیگری، بر انسان

. رقابت، (Hayek, 1958)شناسی روایت بازاری هستند جویی و سودطلبی، عناصر انسان، رقابتعقالنیت

ند، ککلیدواژه مقدسی است که نولیبرالیسم از آن برای تبیین شیوه کنترل و نظارت بر رفتار آدمی استفاده می

ترین راه برای رسیدن به عدالت است. البته این تلقی استنباط کرد، نزدیک 2توان از آراء هایکو چنانکه می

های ، انتخاب3بکر نظربه تنها به هایک منحصر نیست، بلکه پیروان این روایت کم یا بیش بر آن تأکیددارند. 

 مبتکر، را موجودی انسان 4بوکانن .فایده است -های گوناگون زندگی بر اساس منطق هزینهانسان در حوزه

های گوناگون اجتماعی و سیاسی بر این داند که در وضعیتمی یابزار خرد واجد و خواهزیاده حسابگر،

انسان موجودی عقالنی است، که هایک  ازنظر. (Mohammadi & Zibakalam, 2019)کند اساس عمل می

معتقد  ،5راگسازندهتواند بدون دخالت دولت برای تحقق اهداف خود اقدام کند. تقابلی که او میان تفکر می

شود اعی، قائل میو تدریجی بر بستر اجتم ختهیخودانگریزی سراسری؛ و تفکر تکاملی، معتقد به رشد به برنامه

                                                 
1  . Giroux 

2. Hayek 

3. Buchanan  

4. Beker 

5. Constructive 



 1399و زمستان  زیی، پا2، شماره 10سال                                    دانشگاه فردوسی مشهدنامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش   36

 .( Hayek, 1990)خیزد از همین دیدگاه برمی

 توان دریافت که به چارچوب نظری واهمیتی را که هایک برای رقابت قائل است، هنگامی بهتر می

د نگویدر مورد فریدمن و هایک می 2و لسلی 1گونه که اسالترنولیبرالیسم توجه کنیم. همانشناسی انسان

انسان نولیبرالی، موجودی مجهز به عقالنیت ابزاری است که به کار خرید و فروش کاال و خدمات مشغول 

. فرهنگ (Beach, 2008) ای برآوردکه درنهایت به خیر اجتماع بینجامداست تا همه نیازهای خود را به گونه

ن کار همه ابزارهای فرهنگی مانند انگیزد، و برای ایرا در میان شهروندان برمی بازاری میل به مصرف

خاصی هستند که در این  های عمومی در خدمت ترویج شیوه زندگیها و رسانهتلویزیون، اینترنت، مجله

. در فرهنگ بازاری دو ویژگی خردورزی و (Zibaklam & Mohamadi, 2014)شود فرهنگ تجویز می

تواند از میان کاالهای مختلف زیرا به ظاهر، او میکننده از اهمیت زیادی برخوردار است. آزادی مصرف

انسان آزاد کسی است که برای رسیدن به هدفی که ». به نظر هایک (Brown, 2017) انتخاب و مصرف کند

. ازنظر او ضرورت آزادی را باید در (Bashirieh, 2007, p.89) «ه است دست به عمل بزندخودش برگزید

دو شرط الزم برای  اری خردورزی و آزادیناپذیری شناخت قطعی آینده دانست. در فرهنگ بازامکان

 شوند. انتخاب کاال و مصرف آن محسوب می

 در فرهنگ بازاری، امر متعال، چندان جایگاهی در جهان هستی ندارد. روایت رورتی از فرهنگ         

 نویسد:باره میدرایناو آید. لیبرالیسم، درباره فرهنگ نولیبرالیسم نیز به نظر صادق می

. جا نماندهاین فرهنگی است که در آن هیچ ردی از الوهیت، چه در صورت جهان و یا نفس الوهی به» 

وجود داشته باشند که  3گذارد که نیروهایی غیرانسانیچنین فرهنگی جایی برای این عقیده باقی نمی

پردگی به های سرسیدهتقدس، بلکه ا فقط ایدهباشند. چنین فرهنگی نه  ها مسئولها در برابر آنانسان

 ,Rorty)« کند.گیرد، یا اساساً بازتاویل میترین نیازهای روح را نادیده میحقیقت و برآوردن عمیق

1993, p. 45) . 

ها در چند دهه گذشته بر کشور ایران نیز تأثیر و طرفدارانی داشته است. سازی دانشگاهتجاری ایده

ی فراهم ااین امر ناشی از حرکت ما در پی کاروانی است که طی چند دهه گذشته، معادله تازه»به نظر باقری 

. طرح و (Bagheri, 2017, p. 25)« شودآورده است که بر اساس آن، دانش با اطالعات یکی انگاشته می

 قصدبها هدفاتر ارتباط با صنعت در درون دانشگاه سیتأسهای علم و فناوری و کرمراکزی چون پا سیتأس

                                                 
1. Leslie 

2. Slaughter 

3. Nonhuman 
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هادها و ها از طریق ارتباط با نبر درآمدزایی دانشگاه دیتأکهای صنعتی و پیوند زدن میان دانشگاه و بنگاه

 ها. سازی دانشگاههایی است از اثرات تجاریاقتصادی و خدماتی، همگی نشانه هایسازمان

سازی جا روند واحدی به سمت بازاریظاهراً در همه»کند نقل می 1گونه که براون از ویلیامزهمان

 یافته و برای جذب. به نظر او مؤسسات آموزش عالی خصوصی گسترش(Brown, 2017, p.27)« وجود دارد.

ل دانشجویان های تحصیتدریج بر سهم والدین در تأمین هزینهکنند. بههای دولتی رقابت میه با دانشگاهبودج

های تحصیلی نیز بر اساس درآمدزایی داوری ها، بلکه کار استادان و رشتهتنها دانشگاهشود. نهافزوده می

ه، کاال، جای سرمای مثابهبهداری، دانش کند در جامعه پساسرمایهاسکات اشاره میگونه که شود. همانمی

 .(Scott, 2006) ای آن فروکاسته شده استدانش نیز به قدرت مبادله ارزشزمین و کار را گرفته است. 

المللی در جریان تولید انحصاری و نظارت های متمرکز ملی و بیننقش نظارتی شرکت واسطهبه

 نامدیمداری شرکتی تی پدید آمده که شیلر آن را سرمایهداری پیشرفته، وضعیاطالعات در جوامع سرمایه

(Webster, 2003) و آرمان هایبلندپروازها و ترین نتیجه این وضعیت را از بین بردن ارزشوی مهمو هارک-

ای افول های تحصیالت دانشگاهی، زمینهبر ارزش شغلی و حرفه دیتأکداند. به نظر او خواهی دانشجویان می

 ی،بازار اهدانشگ»: براون بر آن است که .(Harkavy, 2006) شودهای دانشگاهی میهای علمی و پژوهشارزش

 جز یزیچ بازار یادیبن منطق. یگرید یکاال هر دیتول درکه  بردیبهره م یاز همان منطق قاًیدانش دق دیدر تول

 ت،یفیک ،متیق) خدمات ای کاال آن بودن مناسب از خود درک اساس بر کنندگانمصرف. ستین تقاضا و عرضه

 .(Brown, 2017, p. 27) «زنندیم انتخاب به دست یشنهادیپ یهانهیگز انیم در(، بودن دسترس در

متناظر با منطق اقتصادی بازار، فرهنگ بازاری نیز در خدمت جا انداختن این عقیده است که توسعه، 

م میسّر نیست، چیزی که هایک آن را نظ پیشرفت، رفاه و حتی نظم، جز از طریق بسط و گسترش رقابت

های متناسب با خود را . روایت فرهنگ بازاری، مفاهیم و واژه(Hayek, 1958)نامیده است  2مبتنی بر رقابت

 هبنیان، مشتری محوری، عرضه و تقاضای دانش، دانشگاخلق کرده است؛ واژگانی چون اقتصاد دانش

 محور. نفعان آموزش عالی، دانشگاه داناییکارآفرین، ذی

 

  های فرهنگی در اسناد آموزش عالی ایران. سیاست2

عنوان نمونه در دو از فرهنگ هستیم. بهمذکور در اسناد آموزش عالی شاهد حضور هر سه روایت 

تالش شده است  1392مصوب « سند دانشگاه اسالمی»و  1388مصوب « تحول راهبردی علم و فناوری»سند 

                                                 
1. Williams 

2. Competitive Order 
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( تعیین 2(حفظ و انتقال تعالیم اسالمی؛ )1اساسی نظام سیاسی پاسخ داده شود: )زمان به سه دغدغه تا هم

یز آم( مشروعیت بخشیدن به بازار برای حضور رقابت3می از دین؛ )مشی سیاسی مبتنی بر نوعی تفسیر رسخط

 المللی. های بیندر عرصه

 دینی -روایت استعالیی 

حضور دو روایت استعالیی و بازاری وضوح بیشتری دارد.  ،«علم و فناوریتحول راهبردی »در سند 

 عنوانهبگذارد. سند دانشگاه اسالمی وجه استعالیی و ایدئولوژیک آشکارتری را به نمایش می کهیدرحال

ویم. شما با این وجه استعالیی آشنا می« تحول راهبردی علم و فناوری»نمونه در بخش مبانی ارزشی سند 

حسوس و مداری حیات، تقسیم جهان به دو ساحت جهان محیدمحوری، هدفمندی نظام خلقت، غایتتو

ت عنوان خلیفه الهی، مسئولیت الهی، کرامها، انسان بهجهان غیب، معرفت وحیانی در کنار سایر انواع معرفت

انسانی، فطرت الهی، باور به آخرت، اهمیت ایمان، نظام پاداش و مجازات الهی، معاد، تقوا، فضایل اخالقی، 

 هستنداستعالیی مفاهیم سازگار با روایت  محوری، علم دینی در برابر علم دنیوی و... ازجملهعدالت

(Document of Strategic Transformation of Science and Technology, 2009). این روایت  کمدست

ساحتی بودن جهان هستی و انسان، و اذعان به وجود حقایق دو محوری، بر سه ایده مبنایی استوار است: خدا

 ثابت و مطلق.

اختی گوناگونی شنهای هستی شناختی و معرفتبرای تحکیم مبانی متافیزیکی روایت مذکور، نظریه

علم و تحول راهبردی »سند  11و  10در صفحات  توانیمها را هایی از این نظریهاست. نمونه شدهعرضه

شناختی ، نظم تکاملی و حکیمانه کل هستی، هدفمندی ، در نظریه هستیمثالعنوانبهمشاهده کرد.  «فناوری

 ازلحاظ. است شدهیمعرفحوری نظام خلقت، مقام الهی انسان و رسالت اخالقی، دالیلی برای اثبات توحیدم

 یعرفان و یهودش معرفت ،یحس بر یعقل معرفت یبرتر بر ،ثابت و یابد قیحقا به لین یبرا یشناختعرفتم

انعکاس مبانی  .(Ibid, p.11) است شده استدالل معارف ریسا بر یانیوح معرفت تیدرنها و یعقل معرفت بر

نمونه،  عنوانبهاست.  مشاهدهقابلو راهبردهای عملیاتی سند نیز  هاتیمأموردر بیانیه  حالنیدرعمتافیزیکی 

ر اساس شناسی توسعه علمی براهبردهای عملیاتی، راهبرد ملی دوم سند،که بر تبیین مبانی نظری و معرفت

ند دارد، با مبانی متافیزیکی س دیتأکهای معرفتی توحیدی در همه حوزه میپاراداهای اسالمی، توسعه ارزش

 (Ibid, p.64).گار است ساز

 روایت ایدئولوژیک

نهادینه کردن نگرش اسالمی در علم و تسریع فرایندهای اسالمی »قصد که به« سند دانشگاه اسالمی»

به تصویب رسیده است، در مقایسه با سند تحول راهبردی علم و فناوری، « شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی
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ترین مفاهیم و عبارات سند دهد. بعضی از مهمبیشتری را انعکاس میهای سیاسی مشغولیها و دلدغدغه

اند از: امامت، والیت، وفاداری و تعهد، دانشگاه اسالمی که با روایت ایدئولوژیک سازگار است عبارت

های انقالب، جهاد، هویت و خودباوری، تقدم منافع عمومی بر منافع فردی، بصیرت سیاسی، پایداری،آرمان

، سازی علوم انسانی، افزایش بصیرت انقالبی، استکبارستیزی، ایثار، شهادتافع و مصالح نظام، اسالمیتقدم من

مفاهیم مذکور  .(Document of Islamic University, 2014) یسازتمدنفرهنگ جهادی، روحیه بسیجی، 

شیعی و بر پایه خوانش و تفسیری خاص از متون دینی درباره حرکت  –در چارچوب ایدئولوژی اسالمی

 ,Ibid)ند ادشدهیتولکنند، تاریخ و مناسبات اجتماعی انسان که در آن امامت و والیت نقش محوری ایفاء می

p.3)  در درون این چارچوب است که عدالت، آزادی، خردورزی، فرهنگ، اخالق و معنویت و مفاهیم .

 یابند.همبسته دیگر، معانی خود را بازمی

وان تهای سند را میایدئولوژیک بر خلق معانی، مفاهیم و گزاره شدهنییتعهای چارچوب ریتأث

نمونه، در ذیل راهبرد پنجم بخش نظام  عنوانبهی در راهبردها و اقدامات عملی شناسایی کرد. خوببه

 دیتأک «ارتقاء روحیه خودباوری و نفی انفعال و خودباختگی در مقابل فرهنگ غرب»تربیتی، بر  –فرهنگی

 ازجمله «ی انقالب اسالمیدستاوردهاپردازی درباره تبیین رصد تحوالت تمدن غرب و نقد آن، نظریه»شده و 

تعمیق بینش، بصیرت و افزایش نشاط »است. راهبرد ششم بر  ذکرشدهن اقدامات عملی جهت تحقق آ

بسط و تعمیق  افزایی دانشگاهیان ودانش»کرده و مطابق با آن بر دیتأک« فرهنگی انقالبی دانشگاهیان –سیاسی

شده  دیتأک« یاسالم –های اجتماعی و سیاسی مبتنی بر بینش انقالبیافزاری در جهت تدوین نظریهنهضت نرم

اندیشی و تعامل نخبگان فرهنگی جهان و تشکیل یک جبهه متحد (. طراحی سازوکارهای همIbid, p.9)است 

ملت فلسطین،  ژهیوبهالمللی و دفاع از مستضعفین از آزاداندیشان برای مبارزه با استکبار و صهیونیسم بین

اقدامات راهبرد دوازدهم است. در راهبرد سیزدهم؛گسترش فرهنگ جهاد، ایثار، شهادت و ترویج  ازجمله

 رارگرفتهق دیتأکها، مورد رسانی به مستضعفین در دانشگاهی برای خدمتسازنهیو زمهای دفاع مقدس ارزش

دفاع  فرهنگی و برای تحقق آن، به ترویج روحیه بسیجی و فرهنگ جهادی، تدوین دستاوردهای علمی و

 (.Ibid, p.13)راهبرد اشاره است  عنوانبهدرسی مقدس و انقالب اسالمی در متن برنامه

سخن بر سر آن نیست که دانشگاه نباید وظایف سیاسی را برعهده گیرد. زیرا برآمدن  نجایاگرچه در 

نادیده  جهیدرنته و چنین انتظاری در جوامع مدرن غیرممکن است. اما، تقلیل کارکرد دانشگاه به یک وج

و ارائه تعریفی محدود و ایدئولوژیک از وظایف گوناگون دانشگاه،  آنانگاشتن اهمیت و گستردگی کار 

ی روشنبهورد. آروح پدید میفضایی سرد و بی جهیدرنتپویایی، سرشاری و سرزندگی دانشگاه را گرفته و 
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 خواهد انجامید. آنزدایی از تبه سیاس تیدرنهاآشکار است که ایدئولوژیک کردن دانشگاه 

  بازاری روایت 

از  ای دیگرمجموعههای استعالیی، در کنار مفاهیم و گزاره« حول راهبردی علم و فناوریت»در سند 

 سازی فرهنگ، سازگاری بیشتری دارند؛ مفاهیم وشوند که با روایت بازاریها یافت میمفاهیم و گزاره

 مبتنی ماتخد و کاالها ، اقتصاد متکی به فروشبنیان، مشارکت در بازار جهانی: جامعه دانشهایی مانندگزاره

سازی علم و فناوری و تقویت تجاری ،ینیکارآفر ت،یفیک بهبود ،یتقاضامحور ،فناوری و دانش بر

محصوالت  سازیتجاری و کردن کاربردی ،پایهدانش اقتصاد ،پایهبرای تبدیل اقتصاد منابع تقاضامحوری

مفاهیم . (Document of Strategic Transformation of Science and Technology, 2009)آموزش عالی 

ثرپذیری را ی که نتایج این ااگونهبههای نولیبرالی بازار قرار دارند، نظریه ریتأثهای باال سخت تحت و گزاره

 توان به راهبردهای ملی پنجم و ششمنمونه می عنوانبهتوان مشاهده کرد. در راهبردهای عملیاتی سند نیز می

انداردهای و توسعه متناسب با است هیپادانشکه بر تبدیل اقتصاد منابع پایه به اقتصاد  61و  60در صفحات 

به راهبردهای عملیاتی هفتم از راهبرد ملی سوم اشاره کرد که بر بازتعریف  نیهمچندارد و  دیتأکجهانی 

از آموزش به پژوهش و کارآفرینی و برقراری جریان مستمر علمی و فنی و بین نهادهای »شگاه دان تیمأمور

. ( (Ibid, p.65«سازی علم و فناوری و تقویت تقاضامحوریتجاری منظوربههای اقتصادی تحقیقاتی و بنگاه

 کند.می دیتأک

 

  گانه از فرهنگهای سهروایتنقد ناسازواری 

موجود در اسناد  گانههای سهشواهدی برای ناسازواری ترکیب روایتکوشیم در این بخش می

گونه که گفته شد، از دیدگاه تلینگز درباره تلفیق آموزش عالی را نشان دهیم. برای انجام این کار، همان

عالی  آیا اسناد آموزش»کنیم که شده است. بررسی انتقادی را با طرح این پرسش آغاز میها استفادهنظریه

توان در پاسخ می «ای سازگار با یکدیگر ترکیب کنند؟گونهگانه موردبحث را بههای سهتوانسته است روایت

ان هایی میهای گوناگون در صورتی ممکن است که بتوان شباهتترکیب سازوار میان روایتگفت 

 رد؟ ی وجود داشباهتاما آیا چنین تناسب یا آورد. پیدا کرد یا پدید  هاآن یساختارها

ر دینی و بازاری به شرح زی–های دو روایت استعالییپردازیتقابل میان مبانی فلسفی و نظریه

گرایی، فطرت، اصالت و تقدم روح، معرفت وحیانی، آخرت برهیتکاست. توحیدمحوری،  مشاهدهقابل

ا نفی روایت بدهند. این دینی را تشکیل می–هسته روایت استعالیی سختسعادت اخروی، کرامت انسان 

از مبانی فلسفی روایت  (Ibid, p.11)گرایی محوری در برابر خدامحوری، و دنیاگرایی در برابر آخرتانسان
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دینی –دهد که مبانی روایت استعالییگیرد. ترکیب ناسازوار این دو روایت آنگاه رخ میبازاری فاصله می

 .ها و راهبردهای عملی نظریه بازاری مخلوط شودبا نظریه

ای از لفیق میان یک نظریه یا دسته، ت(2001)گفته شد، به نظر تلینگز  نیا ازشیپکه  گونههمان

از مبانی  کهیدرصورتهای عملی با نظریه و راهبردهای عملی منشعب از نظریه دیگر، راهبردها و روش

کوشند تا وفاداری خود می کهیدرحالانجامد. سندنویسان باشند، به ترکیبی ناسازوار می برخوردارمتفاوتی 

-آنکه به تمایز میان ساختار دو روایت توجه کنند، میدینی نشان دهند، بی –را به مبانی روایت استعالیی

 فعالیت ارزشمندی عالم، و علم تکریم» کوشند تا این دو را با یکدیگر ترکیب کنند. بر این اساس است که 

دینی سازگار  –که با روایت استعالیی« فکری یهانشیفرآبه  اخالقی و حقوقی احترام ضرورت و علمی

ای از این نوع را گیرد. نمونهقرار می« نافع و علم) آفرین )ثروت توانمندساز علم»است، مبنایی برای تلفیق با 

ی نظام علم و فناوری در سند تحول هاتیمأمورسند دانشگاه اسالمی با بیانیه  4و  3توان با مقایسه اصول می

های علمی، توصیف تعلیم و تعلم به راهبردی، مشاهده کرد. در اصول مذکور بر قدسی بودن علم و محیط

؛ (Document of Islamic University, 2014, P.3شده است ) دیتأکعبادت و نیز تقدم تزکیه بر تعلیم 

 نش و فناوریمبتنی بر دا دستیابی به جامعه دانش بینان و اقتصاد متکی به فروش کاالها و خدمات حالنیباا

(Document of Strategic Evolution, 2009, p.33) و  هاتیمأمور ازجملهسازی علم و فناوری و تجاری

 –نیز ساختار روایت استعالیی نجایا(. در (Ibid, p.69است  شدهیمعرفراهبردهای عملیاتی نظام آموزش عالی 

 ت. اس قرارگرفتهدینی مبنای تطبیق روایت بازاری 

یکی از مبانی که به کمک آن این تطبیق موجه دانسته شده، تعبیر علم نافع در متون اسالمی است. 

های دینی به نور تشبیه شده است و نقش آن نیز رهاندن آدمی از تاریکی جهل و هدایت انسان علم در آموزه

کی توان به فطری بودن، یمی هاآن ازجملههایی دارد که تعالیم اسالمی ویژگی در علمی توحید است. سوبه

ناپذیری حقیقت علم از ایمان، همراهی حقیقت علم با خشیت از خدا، اخالقی بودن حقیقت علم، تفکیک

بودن علم، عدم انفکاک میان حقیقت علم و عمل شایسته اشاره کرد. بنابراین در تفسیر نافع بودن علم، 

 ، سودمند بودن علم تنها یکی ازائمهنادیده گرفت. در روایات توان های علم در متون اسالمی را نمیویژگی

مصادیق علم نافع است. مصادیق دیگر علم نافع آن است که موجب اصالح عمل شود؛ به شناخت پروردگار، 

 .(Motie & Yavari, 2012)شناسی کمک کند هدف آفرینش و هدف خلقت انسان یاری رساند؛ و به دین

ازی علم و س-ساز تفسیر کرده و تجاریآفرین و توانمندسان، علم نافع را به علم ثروتسندنوی حالنیباا

اند. چنین تفسیری از علم نافع و نقش دانشگاه در تولید آن به دو فناوری را نیز از مصادیق آن معرفی کرده
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 ازجملها هدانشگاهافراطی بر درآمدزایی  دیتأکها و سازی دانشگاهپیامد نامطلوب انجامیده است. خصوصی

 توان در جامعه کنونی ایران مشاهده کرد. این پیامدها است. هر دو رویداد را می

یت دینی و روا –ها، ترکیب دو روایت استعالییمصداق دیگری از ترکیب ناسازوار بین روایت

 –استعالیی روایتهای هستهگفته شد، یکی از بارزترین سخت نیا ازشیپگونه که ایدئولوژیک است. همان

سلمان، توان تاریخ تالش جمعی متفکران مدهد. تاریخ اندیشه اسالمی را میگرایی تشکیل میدینی را حقیقت

ید آمده گوناگونی پد هایهسته مذکور، نظریهبرای کشف حقایق ازلی و پایدار دانست. متناسب با سخت

 1راگهسته خویش عملبا یکدیگر دارند در سختها یی که ایدئولوژیهاتفاوت رغمیعل، حالنیباااست. 

دیگر، وینفسه ندارند. ازسریزی، التفاتی به حقایق فیهای برنامهنظام عنوانبهها ایدئولوژی رونیازاهستند. 

-ن زمینهفراهم بود درصورتدینی که تکثر آراء را مجاز و  –روایت ایدئولوژیک برخالف روایت استعالیی

-ایده یریکارگبه نیبنابرا. دگرا دارسازد، خصلتی آمرانه و جزمنقادی آزادانه را ممکن میهای اجتماعی، 

های ایدئولوژیک چندان روشن و هایی چون خردورزی و آزاداندیشی و رواج تفکر انتقادی در متن روایت

دو  زمانهموردن ای از این تعارض قابل مشاهده است. برآپذیر نیست.  در سند دانشگاه اسالمی نمونهفهم

و  شیآزاداندخردورز، »های و تربیت انسان« های انقالب اسالمیتعهد به آرمان»دانشگاه، یعنی انتظار از 

زیرا خردورزی و  آیند.( به نظر متعارض میDocument of Islamic University, 2014, pp.4-5 )« خالق

 نفسه است ودینی که در آن کشف حقایق واجد ارزش فی –آزاداندیشی در چارچوب روایت استعالیی

فهم است اما در چارچوب روایت ایدئولوژیک تحقق چنین خرد نیز در شناخت حقایق توانا است، قابل

ود. شآید. مگر آنکه حدود خردورزی و آزاداندیشی توسط ایدئولوژی مشخص خواستی ناممکن به نظر می

نی مبنای دی –بیق هستم. خردورزی و آزاداندیشی در ساختار روایت استعالییدر اینجا نیز ما شاهد وقوع تط

 تفسیر خردورزی در روایت ایدئولوژیک قرارگرفته است. 

 

 نتیجه 

های فرهنگی سیاستدهد که نشان میاسناد و روندهای جاری آموزش عالی در چهار دهه گذشته 

ست. دینی، بازاری و ایدئولوژیک بوده ا –استعالییسه روایت غالب  ریتأثکم تحت دانشگاه در ایران دست

جایگاه  انعنوبهدینی، جهان هستی به دو ساحت مادی و معنوی تقسیم و ساحت معنوی  –در روایت استعالیی

های گوناگون کشف حقیقت از ، به رسمیت شناختن راهنیباوجوداترین حقایق تلقی شده است. عالی

غذیه شناختی خاصی تشناختی و انسانجامعه هاینظریههای این روایت است. در روایت بازاری که از ویژگی

                                                 
1. Pragmatic 
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 های فردیگرا تصور و عدالت نیز حاصل کوششکند، جامعه عرصه رقابت و انسان موجودی منفعتمی

کرد.  توصیف گراگرا، و جزم، تقلیلگراعملتوان با اوصاف فرض شده است. روایت ایدئولوژیک، را می

 دفمندهریزی در این روایت نه حقیقت صرف، بلکه کارکردهای آن برای طراحی و تدوین یک نظام برنامه

 اهمیت دارد.

هایی چون آزادی اندیشه، خردورزی، نگرش انتقادی، پذیرش رسد که ایدهبر این اساس به نظر می

چنانکه  ها در روایت استعالیی امکان بروز دارد،های فرهنگی، تنبخشی از اهداف سیاست مثابهبهتنوع و تکثر 

است. در روایت بازاری، خردورزی، آزادی و تفکر انتقادی در  مشاهدهقابلدر تاریخ تحول اندیشه اسالمی 

د های افرای ذائقهکاردستشود و صنعت فرهنگی نیز در کار های فرهنگ بازاری تعریف میچارچوب

-ویژگی و پیشینه واسطهبهها نیز ، ایدئولوژیمؤلفخواهد. به نظر راند که مییجامعه، آنان را به همان سویی م

هند. نهایی که دارند، نه دغدغه حقیقت را دارند و نه به آزادی استعالیی و خردورزی انسان چندان وقعی می

جهز شوند، اما مهای فلسفی کوشند تا به استداللهایی از فلسفه، گرچه میها با برگزیدن بخشایدئولوژی

پیرو فکر  کهنیاهای کنونی بیش از دانشگاهرسد که چنین به نظر میای ندارند. میانه گاه با ذات فلسفههیچ

 پذیرند.میریتأثهای رسمی فلسفی باشند، از ایدئولوژی

دو سند تحول راهبردی  ژهیوبه –ها در اسناد آموزش عالی ی ساختاری این روایتهاتفاوترغم علی

یب را با یکدیگر سازوارانه ترک هاآناند که سندنویسان کوشیده –علوم و فناوری و سند دانشگاه اسالمی

 ها، با توفیق چندانی همراه نبوده است. از پیامدهایبه علت ساختار متعارض روایت هاآنکنند، گرچه کوشش 

ها اههای فرهنگی و از میان رفتن استقالل دانشگها در فعالیتتوان به سردرگمی دانشگاهچنین التقاطی، می

یالدرحها انجامیده است. ی متعارض به انتظارات متعارضی از دانشگاههاتیروان ختیدرهم آماشاره کرد. 

ها ر روایتشود، اما ترکیب ناسازوار دیگها بر اساس گفتمان دینی ترویج میسیاست فرهنگی در دانشگاه که

شود چیزی جز ی فرهنگی شده است. آنچه اکنون مشاهده میهاتیمأمورمانع از تحقق اثربخش  با آن،

ا، هرسد راه رفع این تعارضنظر میدوگانگی در اسناد رسمی و آنچه در واقعیت جریان دارد، نیست. به 

های فرهنگی ریذاگنقد سیاست تیدرنهاو ها، پذیرش تکثر فرهنگی، ایجاد فضایی گفتمانی برای نقد روایت

 جاری است.
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