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چکیده
امــروزه کارکردهــای ویــژه نظــام هــای آمــوزش عالــی در جهــان از طریــق واکاوی اقتصــاد سیاســی موثــر بــر آن هــا 

شناســایی می گــردد. اغلــب ایــن اقتصــاد سیاســی در آمــوزش عالــی بــه عنــوان بخشــی کلیســایی و بخشــی کازینویــی 

در نظــر گرفتــه می شــود. ایــن دو بخــش بــه ترتیــب می تواننــد تحــت عنــوان چهــره واتیکانــی آمــوزش عالــی و قلــب 

وگاســی آمــوزش عالــی بازتعریــف شــوند. در ایــن راســتا ، دیپلــامت هــای علمــی موفــق اســتقال مؤسســه خــود را بــا 

حراســت از پایــگاه مــادی و گســرش آن رقــم زده و می تواننــد روشــنفکرانه تریــن ماجراجویــی هــا در مرزهای موسســه 

خویــش را متبلــور ســازند. ایــن موضــوع از یــک ســو، بــه یــک اســراتژی کاِن اقتصــادی آینــده نگــر نیــاز دارد و از ســوی 

ــازار از متایــزات  ــا آمــوزش عالــی را نســبت بــه فشــارهای ب دیگــر، از دیپلــامت هــای علمــی موثــر تقاضــا می کنــد ت

معرفــت شناســانه فعلــی، مصــون ســازد. در ایــن مقالــه بــا مــرور تحلیلــی و تطبیقــی ماخذهــای معتــرب در فضــای 

برســاختگر نئولیربالســیم و تاثیــرات امتســفر اقتصــاد سیاســی همــراه با کاپتالیســم رانتی، رســالت  دیپلــامت های علمی 

در آمــوزش عالــی مــورد نقــد و بحــث واقــع شــده اســت.
کلید واژه ها:  دیپلامت علمی، آموزش عالی، اقتصاد سیاسی، نئولیربالیسم، کاپیتالیسم رانتی
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مقدمه 

ــرای  ــا ب ــزوده« آن ه ــد »ارزش اف ــی می پرس ــوزش عال ــات آم ــت از موسس ــه دول ــی ک ــؤال اساس س

ــا توجــه بــه محدودیت هــای بودجــه ای  جامعــه ای اســت کــه بودجــه آن هــا را تأمیــن می کنــد. ب

اخیــر، ایــن ســؤال کامــاً مشــخص مطرح شــده اســت: آیــا جامعــه از ســطوح کمــری در هزینه های 

عمومــی رنــج می بــرد - و چــه چیــزی باعــث می شــود هزینه هــای عمومــی بیشــر ارزش داشــته 

باشــد؟ مطمئنــاً ایــن پرســش ها کامــاً معقــول و منطقــی اســت کــه بایــد بپرســید، بــا توجــه بــه این 

کــه حتــی امــروزه بیشــر افــرادی کــه مالیــات آن هــا رصف تأمیــن بودجــه موسســات آمــوزش عالــی 

ــوان  ــه عن ــت، ب ــی نگذاشــته اند. چــرا دول می شــود و هرگــز قــدم در یــک موسســه آموزشــی عال

ــای یکپارچگــی  ــه زیربن ــه حفــظ نقــش اســتادپژوه1  باشــد ک ــد ب ــد عاقه من ــی جامعــه، بای متول

دانشــگاه اســت؟ صحبــت در مــورد لــزوم پــرورش »جــو نــوآوری 2» را در نظــر بگیریــد. وفــاداری 

بــه ایــن مفهــوم بیــش از اســتفاده زیــاد از کلمــه »نــوآوری« و تقویــت تــک تــک ایده هــای هیجــان 

انگیــز بــه وضعیــت تغییــر الگــو نیــاز دارد کــه نســبتاً شــامل مواجهــه عمــوم - چــه در داخــل و چــه 

در خــارج از کاس - بــا افــرادی اســت کــه تجســم پویایــی زندگــی فکــری هســتند، و هنــوز هــم 

می تواننــد آن را متمرکــز کننــد تــا مطابــق بــا شــعار روشــنگری، »دانــش قــدرت اســت 3» باشــد. 

ایــن افــراد بــه معنــای اصلــی »همبولــت« »دانشــگاهیان« - بــا اشــاره بــه راه رشــد و توســعه الهــام 

می گیرنــد. آن هــا به طــور روزمــره دیگــران را از مناطــق راحتــی خــود دور می کننــد، هامن طــور کــه 

خــود را از منطقــه امــن خــود دور می-ســازند. در ایــن مفهــوم عمیــق اســت کــه دانشــگاه ها »جــو 

نــوآوری« فراهــم می مناینــد کــه شایســته حامیــت مــداوم دولــت اســت. امــا چــه کســی توانایــی 

هدایــت چنیــن افــرادی را بــه عنــوان واصــل و واســطه ای اثرگــذار بــه عهــده دارد؟ دیپلامت هــای 

علمــی موثــر، پاســخ ایــن پرســش انــد کــه در بخش هــای مختلــف ایــن مقالــه بــا توجــه بــه بســر 

فعلــی موسســات آمــوزش عالــی مــورد واکاوی واقــع شــده اند. 

1. teacher-researcher
Climate of innovation .2 جو محکمی است که سازوکارهای خاقانه را برای دستیابی به اهداف خود پرورش و گسرش 

می دهد  
3. Knowledge is power

نئولیربالیسم فضای برساختگر دیپلامت علمی 
احتــامال قوی تریــن جریــان اقتصــاد سیاســی بــه موضــوع نقــد و بــه چالــش کشــیدن دســت 

انــدرکاران و محققــان آمــوزش عالــی نســبت بــه برنامه هــای کســب و کار بــرای دانشــگاه 

مــدرن توســط کریــگ کالهــون 1  قبــل از تصــدی ریاســت دانشــکده اقتصــاد لنــدن باشــد. 

وی اذعــان می کــرد تنهــا بــا پایبنــدی هنجارهــای کاســیک دانشــگاهی می تــوان بــه طــور 

مؤثــر بــه اهــداف اجتامعــی و اقتصــادی کــه بــه طــور فزاینــده ای از آمــوزش عالــی مطالبــه 

می شــود، خدمــت کــرد. پیشــنهاد وی خطــاب بــه دیپلــامت هــای دانشــگاهی الهــام بخــش، 

شــاید از ایــن پیــش فــرض متناقــض رشوع می شــود کــه ایــن روزهــا از مــدل اقتصــاد سیاســی 

بــرای عقانــی کــردن آمــوزش عالــی اســتفاده می شــود و متایــل بــرآن اســت کــه مبتنــی بــر 

»بهــره وری« نباشــد، بــه بیانــی دیگــر انتقــال کارآمــد کار و رسمایــه بــه کاالهــا و خدمــات 

)Calhoun,2006(. در ایــن راســتا مطمئنــاً، لفاظــی کــه پیرامــون »دانشــگاه کارآفریــن« انجــام 
ــش« نیســت  ــد دان ــارت »تولی ــگاه از عب ــر اســتفاده گســرده و گاه و بی ــا ذک می شــود تنه

ــزوده و  ــد اف ــد( از تولی ــی )بی تردی ــطحی  تلفیق ــابه س ــت )تش ــدل اس ــن م ــون ای و مدی

)باتردیــد( از بهــره وری افــزوده( )Clarck,1998:Gibbons et al:1994(. بــا وجــود ایــن کــه ایــن 

مســئله در بیــان ممکــن اســت منفــی تلقــی شــود، امــا در عمــل واضــح و قابــل مشــاهده 

اســت: در آمــوزش عالــی شــاخص های عملکــرد کلیــدی مبتنــی بــر بهــره وری نیســت، بلکــه 

بــه معنــای واقعــی تولیــد آموزشــی )ثبــت نــام ها، فــارغ التحصیــان، و شــاغان(، پژوهشــی 

)بودجــه، تعــداد آثــار منتــر شــده ، ثبــت اخراعــات، و اســتنادها(، درآمدهــا )دریافــت یــا 

ایجــاد شــده( و غیــره اســت. غلبــه تجمــع بــر نســبت های مریــک )رتبــه ســنجی( متنــوع 

در »جدول هــای لیــگ2 » مختلــف موسســات آمــوزش عالــی، ایــن نکتــه را اثبــات می کنــد. 

براســاس ایــن اســتانداردها ، ایــاالت متحــده تنهــا ابرقــدرت دانشــگاهی در جهــان اســت و 

ــل  ــد مح ــه می توان ــوالی ک ــد )Fuller,2016(. س ــاروارد می باش ــکار آن ه ــل ان ــه غیرقاب رسمای

تامــل باشــد ایــن اســت کــه آیــا ایــاالت متحــده پرمولدتریــن کشــور آکادمیــک اســت؟ ایــن 

امــر یــک مســئله حســاس در انگلســتان اســت ، جایــی کــه آمــوزش عالــی بارهــا و بارهــا بــه 

خاطــر انجــام کارهــای بیشــر بــا منابــع کمــری مــورد تشــویق قــرار گرفته اســت: الگویــی از 

بهــره وری نئولیــربال )May,1997(. بــرای ربــع قــرن گذشــته ، بریتانیــا بــه طــور بحــث برانگیزی 

پرمولدتریــن کشــور دانشــگاهی روی کــره زمیــن بــوده اســت. به عنــوان مثــال ، موقوفــه و 

درآمــد ســاالنه هــاروارد هفــت برابــر درآمــد آکســفورد و کمربیــج اســت. امــا آیــا هــاروارد 

هفــت برابــر بهــر از آکســربیج اســت؟ شــاید دو یــا ســه بــار ، مطمئنــا هفــت برابــر نیســت! 

1. Craig Calhoun
2. اصطاحی برگرفته از فوتبال انگلیس که در ایاالت متحده »رتبه بندی« بکار برده می شود
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ــن  ــاالت متحــده بزرگری ــا ای ــه آی ــل مطــرح شــدن باشــد ک ــز قاب ــن پرســش نی و شــاید ای

تولید کننــده دانشــگاهی جهــان بــه موجــب بیشــرین مــرف کننــده بــودن اســت؟

ــیاری از  ــم بس ــی رغ ــود، عل ــته نش ــی كاس ــای آمریكای ــا از هنجاره ــد ت ــر می رس ــه نظ ب

چالش هــای ملــی و محلــی، از نظــر منطقــی محكــم خواهــد بــود. در مقابــل، موفقیــت 

ســبک مــرف آشــکار ایــاالت متحــده در موسســات آمــوزش عالــی، حقیقــت مهــم و البتــه 

پیچیــده ای را آشــکار می کنــد: ایــن کــه دانشــگاه ها مؤسســاتی هســتند کــه بــا مصونیــت 

از مجــازات تولیــد می کننــد. روش هــای کاســیک تفکــر در مــورد ایــن پدیــده معموالً شــامل 

تصــور پیــروی از حقیقــت در هــر کجــا کــه میــل پیــدا کنــد، می باشــد. ایــن تصــور از دوران 

گذشــته هــامن چیــزی اســت کــه ِدرِک د ِســوال پرایــس3  آن را »علــم كوچــك« نامیــد، جایــی 

كــه منابــع اصلــی آن زمــان، انــرژی و پــول شــخصی بــود و نــه مقــدار زیــادی تجهیــزات و 

امکانــات، نیــروی انســانی و پــول شــخصی دیگــران )Price,1963(. ایــن تصــور به طــور مداوم 

بــا اقتصــاد سیاســی ضمنــی در حكــم ارســطو بــرای تبدیــل شــدن بــه »فلســفه« )مناینــده ای 

بــرای هــر بررســی روشــنفکری منظــم( تنهــا پــس از انجــام کارهــای معمــول انجــام می شــد. 

ــه  ــفه را ب ــطو فلس ــد ، ارس ــذت می بردن ــت ها از آن ل ــه مارکسیس ــی ک ــادآوری نکات ــا ی ب

معنــای واقعــی ماننــد نوعــی ژیمناســتیک ذهنــی مــی دانســت کــه از آن انتظــاری بیــش 

از ورزش هــای رقابتــی  منــی رفــت، کــه بــه آزادی رنــج هــای ســکوالر بریــت بازگــردد. در 

عــوض، فعالیتــی کامــا آزادنــه اســت کــه شــخص زمانــی را بــرای اندیشــیدن بــه ایــن امــر 

تخصیــص می دهــد کــه جهــان چگونــه و چــرا ایــن گونــه اســت.

ایــن نگــرش در غــرب در دوران مــدرن نیــز هــم چنــان ادامــه داشــته اســت، حتــی هنگامــی 

کــه بــا ایدئولوژی هــای اســامی، مســیحی و در نهایــت روشــنگری دانــش بــه عنــوان میــراث 

جمعــی و حــق جهانــی در جهــت پیرفــت بریــت در تضــاد قــرار گرفــت. در حقیقــت، 

شــاید بــرای ایجــاد بهشــتی روی زمیــن. در انحطــاط و ســقوط امپراتــوری روم، ادوارد گیبون4   

ممکــن اســت خلیفــه عمــر را به عنــوان انســانی بی فرهنــگ )بــه خاطــر ریخــن متــام خــرد 

باســتان در شــعله هــای آتــش هنگامــی کــه او در ســال 640 میــادی کتابخانــه اســکندریه را 

بــه آتــش کشــید( تلقــی کنــد )Gibbon,2000(. بــا ایــن حــال احســاس تحقیر مشــابهی توســط 

معــارصان خــود - از جملــه منادهــای روشــنگری ماننــد هیــوم و اســمیت5 ، والــر و دیــدروت 

6 - نســبت بــه دانــش »بــی فایــده« کــه پــس از آن در دانشــگاه هــای اروپایــی گــردآوری 

شــده ابــراز شــده بــود، وجــود داشــت. وجــود کتاب هــای منتــر شــده به نــام »کنجــکاوی« 

3. Derek de Solla Price
4. Edward Gibbon
5. Hume and Smith
6. Voltaire and Diderot

کــه بــه زبان هــای معــدودی نوشــته شــده اســت قابــل درک اســت، حتــی دسرســی کمــر 

بــه آن می-توانســت معــادل ذهنــی حــرص و آز، یــک گنــاه کبیــره بــرای رسمایــه ایامن باشــد 

و سســتی بــه همــراه آورد.  ایــن حــس خــوب اقتصــادی از تحقیــر عامدانــه ای کــه امــروزه 

ــا ایــن حــال، مفهــوم  اغلــب در بیــن مدیــران نئولیــربال یافــت می شــود، خــرب می دهــد. ب

»دانــش عمومــی کشــف نشــده«، رویکــرد برســاختگرایانه تری بــرای مســئله ای کــه خلیفــه 

بــا مشــتعل کــردن از غرورهــا حــل کــرده اســت، ارائــه می دهــد.

بــا ایــن وجــود، کارآمدتریــن وســیله دولــت بــرای بهبــود رسمایــه انســانی شــهروندانش بــه 

منظــور افزایــش ثــروت ملــی، رسمایه گــذاری بــر آموزش هــای ابتدایــی و متوســطه ، حتــی 

بــا هزینــه آمــوزش عالــی و پژوهــش هــای اصلــی اســت )Wolf,2002( و اگــر دولــت نبایــد در 

آمــوزش و پژوهــش در آمــوزش عالــی رسمایه گــذاری کنــد، منافــع ملــی بهریــن خدمــت را 

بــا یــک اســراتژی رسمایه گــذاری فراهــم می کننــد کــه دسرســی آزاد بیــن دانشــگاهیان و 

افــراد توانــا بــرای تبدیــل ایده هــای خــود بــه مهارت هــای قابــل انتقــال و محصــوالت قابــل 

فــروش را ترغیــب می کننــد. از ایــن گذشــته، هیــچ موسســه تحقیقاتــی منایشــی منی توانــد 

کمبودهــای گســرده در ســوادآموزی و حســابداری پایــه را جــربان کنــد و هیــچ کــدام از ثبت 

نــام هــای ثبــت شــده منی تواننــد جایگزیــن مشــارکت مســتقیم در تحقیقــات و توســعه 

صنعتــی شــوند و غالبــاً فرامــوش می شــود کــه هومبولــت خــود چنین اســراتژی متضــادی را 

بــرای بخش-هــای مختلــف آمــوزش و نحــوه آگاهی از توســعه ملی داشــته اســت. از این رو 

نتیجــه گرفتــه می شــود كــه یــك دولــت آگاه از بودجــه بســیار عاقه منــد اســت تــا اقتصــاد 

دانــش نیــان جهــان، یــك اســراتژی دو جانبــه را بــرای آمــوزش عالــی اتخــاذ كنــد.

اول، دولــت بودجــه آمــوزش و پــرورش را از آمــوزش عالــی بــه مقاطــع ابتدایــی و متوســطه 

ــد،  ــی الزم را در ارسع وقــت کســب کنن ــد مهارت هــای رقابت ــراد بتوانن ــا اف ــد، ت ــع کن توزی

ــازار کار جهانــی شــده اطمینــان  از ایــن طریــق ورود رسیــع و رسنوشت ســاز را بــه یــک ب

می دهنــد. ایــن اســراتژی بــه مقابلــه بــا »خــزش گواهــی نامه هــا7 «، نیــاز هــر نســل جدیــد 

دانــش آمــوزی بــرای گذرانــدن وقــت بیشــر در آمــوزش رســمی بــرای دســتیابی بــه مــدارک 

ــه  ــدا ب ــه کمــر کســی در ابت ــد ک ــد. اگرچــه نتیجــه می گیرن ــل مقایســه کمــک می کن قاب

آمــوزش دانشــگاه نیــاز دارد )یــا اگــر چنیــن باشــد، بــرای یــک دوره کوتــاه(، نوســانات ناشــی 

ــه  ــی ک ــه خســارت مال ــه هــر گون ــد ک ــن می کن ــی تضمی ــش جهان ــوآوری اقتصــاد دان از ن

موسســات آمــوزش عالــی در کوتــاه مــدت متحمــل شــده اند بعــداً بــا بازپــس گیــری بهبــود 

ــه موجــب آن مهارت هــای دیرهنــگام  ــام »یادگیــری مــادام العمــر«( کــه ب ــا ن ــد )ب می یابن

توســط کســانی کــه بــه انــدازه کافــی خــوش شــانس نیســتند کــه در ابتــدا در معــرض آنهــا 

7. Credential creep
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قــرار گیرنــد، کســب می شــود. از ایــن نظــر، انگیزه هــای محیطــی بــرای ایجــاد نــوآوری مانند 

وسوســه هــای ارتــکاب جــرم یــا حساســیت بــه ابتــاء بــه بیــامری اســت: یعنــی توجیهــات 

اقناعــی بــرای بودجــه عمومــی آنچــه را که اروینــگ گافمن8 »کل موسســات« نامیده اســت. 

بنابرایــن موسســات آمــوزش عالــی می تواننــد خــود را درکنــار زنــدان هــا و بیامرســتان هــا به 

.)Goffman,1961( عنــوان »ارائــه دهنــدگان تعــادل اجتامعــی« در بــازار قــرار دهنــد

هــدف بعــدی، اســراتژی دولــت در حفــظ تخلخــل مرزهــای تقســیم آکادمیــک از صنعت و 

بخــش خصوصــی اســت. ایــن احتــامالً منجربه گســرده شــدن تغییــرات حقوق دانشــگاهی 

ــات  ــد. موسس ــدا کن ــی ج ــوزش عال ــات آم ــای موسس ــا را از رتبه ه ــاید آن ه ــود، ش می ش

می تواننــد بــه ســبک بریتانیــا بــا توجیــه کــردن هزینــه عمومــی بیشــر، برخــی مــوارد را 

تعدیــل مناینــد ماننــد گرنت هــای انباشــته شــده اعضــای هیــات علمــی، حــق ثبــت اخــراع، 

مشــاوره ها و مــوارد دیگــر. در دراز مــدت، موسســات آمــوزش عالــی حتــی ممكــن اســت 

از وضعیــت حقوقــی غیرانتفاعــی خــود رصفنظــر كننــد، فــرض كننــد كــه آن هــا می تواننــد 

متولیــان خــود و شــاید فــارغ التحصیــان را ترغیــب كننــد كــه خــود را به عنــوان ســهامداران 

یــک رشكــت بداننــد  و دانشــگاهیان خــود را به عنــوان كارکنــان تصــور كننــد.

حتــی در ایــن دوران نئــو لیــربال، بــرای اقتصــاد دانــش جهانــی، موسســات آمــوزش عالــی 

می تواننــد بیــش از تأمیــن کننده هــای رسمایــه، هــم انســانی )در آمــوزش( و هــم 

غیرانســانی )در تحقیقــات( باشــند. امــا ایــن بــدان معنــی نیســت کــه آن هــا بایــد دور یــا 

خــارج از ماحظــات اقتصــادی بایســتند. در عــوض، موسســات آمــوزش عالــی بایــد بیــش 

از پیگیــری رهــربی کننــد، کــه در واقــع ایــن امــر هــدف یــک دیپلــامت علمــی اســت. بــا 

ترکیــب هومبولــت و جــوزف شــومپیر ، نظریــه پــرداز بــزرگ کارآفرینــی، در جاهــای دیگــر 

کارکــرد رشکتــی بــی نظیــر دانشــگاه به عنــوان »نابــودی خــاق رسمایــه اجتامعــی« تعریــف 

می شــود )Fuller, 2003(. منظــور از ایــن عبــارت، بــه روز كــردن وحــدت پویایــی اســت كــه 

هومبولــت در بیــن آمــوزش و پژوهــش داشــته اســت، كــه اکنــون به عنــوان مراحــل متنــاوب 

ــه  ــود کــه دانشــگاه را ب ــن ب ــت ای ــوآوری هومبول ــان توصیــف می شــود. ن ــی پای چرخــه ب

موتــور پیرفــت اجتامعــی  به طــور خــاص بــه پیرفــت »ملــت« تبدیل کنــد، روحیــه ای که 

خــط مشــی دولتــی ســعی می کنــد هــر چنــد ناقــص از آن تجســم یابــد. شــومپیر 9یــک قرن 

بعــد ایــن چنیــن نوشــت کــه تشــخیص داده اســت کــه دانشــگاه ها از دیربــاز معتربتریــن و 

.)Schumpeter,1942( بعضــا مؤثرتریــن منبــع تفکــر ضــد اســتقرار بــوده انــد

در ابتــدا پژوهــش هــا بــا ایجــاد اتحادهــای جدیــد بیــن ایده هــا، مــردم، فرایندهــا و غیــره، 

رسمایه هــای اجتامعــی ایجــاد می کننــد. بــا ایــن حــال، دانشــگاهی کــه رصفــاً، یــا حتــی در 
8. Erving Goffman
9. Joseph Schumpeter

ــی ســازی می شــود.  ــه پوهــش اختصــاص داده شــده اســت، به ســادگی قطب درجــه اول، ب

بنابرایــن ، »دانســن ها« و »ندانســن ها«، نوعــی  فئودالیســم معرفــت شناســانه را نشــان 

می دهــد. امــا خوشــبختانه، در اینجــا کارکــرد تدریــس وارد می شــود تــا بــا پراکنــدن 

میوه هــای پژوهــش تــا حــد امــکان، ایــن اختــاف آشــکار را مرتفــع ســازد. نکتــه قابــل توجه، 

دانشــجویان غالبــاً از شــبکه هــای اصلــی مســئول تحقیقاتــی کــه در آن راهنامیی می شــوند، 

فاصلــه دارنــد، امــا قدردانــی از آن هــا بــرای ادامــه حامیــت هــای اجتامعــی آن و از همــه 

مهمــر، بــرای انجــام تحقیقــات در جهت هــای غیــر منتظــره بســیار حیاتــی اســت. ایــن بــه 

نوبــه خــود باعــث ایجــاد اتحادهــای جدیــد و توزیــع مجــدد مزیــت رقابتــی در جامعــه 

خواهــد شــد.

ــه اجتامعــی در کمیته هــای  ــوان ناوشــکن خــاق رسمای در حقیقــت، روح دانشــگاه به عن

برنامــه درســی مســتقر اســت و ایــن تصمیــم را می گیــرد کــه تصمیم بگیــرد کــدام جنبه های 

تحقیــق جدیــد را به عنــوان مثــال در یــک رشــته اصلــی یــا یــک هــر عمومــی لیــربال در نظر 

گیــرد. از ایــن نظــر، »جنگ هــای کانــن 10« کــه حداقــل ســی ســال در دانشــکده های علــوم 

انســانی پردیس هــای آمریکایــی بــه طــول انجامیــده، رصفــاً یــک ســطح از خودآگاهــی و 

توجــه رســانه ای را بــه فراینــدی معطــوف مــی دارد کــه بــرای تاریــخ مــدرن دانشــگاه، بومــی 

بــوده اســت. اکنــون تنهــا تفــاوت ایــن اســت کــه احتــامالً میــزان و نــرخ جایگزینــی محتوای 

دوره نســبت بــه گذشــته بیشــر اســت. در صــورت درســتی، ممکــن اســت ایــن بازتابــی از 

ــر  ــب آن راحت ت ــه ترکی ــد ک ــر باش ــال های اخی ــجویی در س ــوع دانش ــم و متن ــه عظی بدن

می توانــد ایــن ایــده را کــه آینــده جامعــه بایــد بــه طــور معنــاداری از گذشــته متفــاوت 

باشــد، مجادلــه آمیــز کنــد.

ــن  ــود دارد. ای ــگاه وج ــو در دانش ــه جل ــگی و رو ب ــم انداز همیش ــن چش ــرای ای ــی ب مدل

قدیمی تریــن نهــاد قانونــی اســت کــه بخــش خصوصــی در آن ادغام شــده اســت، کلیســایی 

ــه  ــد. جنب ــل یافته ان ــم تکام ــرن دوازده ــه در ق ــگاه های اولی ــه از آن دانش ــی، ک خودحام

ــو« نــه  ــه جل اقتصــادی آیین گرایــی 11 ایــن اســت كــه منابــع مالــی كلیســا معمــواًل »رو ب

»بــه عقــب« جریــان مــی یابنــد. بــه جــای نیــاز بــه تبدیــل کننــدگان بالقــوه بــرای پرداخــت 

اولیــه بــرای پیوســن بــه یــک کلیســا قبــل از دریافــت مزایایــی )بــا این حــال تعریف شــده(، 

کســانی کــه زندگــی آن هــا قبــاً توســط عضویــت خــود در یــک جامعــه مومن متحول شــده 

اســت، مقــداری از درآمــد اضافــی خــود را اهــداء می کرده انــد تــا دیگــران اجــازه اشــراک  

داشــته باشــند. بنابرایــن بــه جــای ایــن کــه خودشــان ایــامن دانشــگاهی را موعظــه کننــد، 

معاملــه ای صــورت می گرفــت تــا بــرای اهــدا کننــدگان انجــام شــود. ایــن نگــرش نســبت بــه 
10. canon war
11. proselytism
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دانشــگاه ها بــه دلیــل مبــدا اولیــه مخالفــان مذهبــی انگلیــس، در ایــاالت متحــده بــه طــور 

منحــر بفــردی ریشــه دارد. در نتیجــه، توســط هــر اســتاندارد جهانــی، حتی دانشــگاه های 

رســمی بــا بودجــه دولتــی کــه از کمک هــای فــارغ التحصیــان بــه خوبــی برخوردارانــد، در 

مواجهــه بــا فشــارهای اقتصــادی و سیاســی خارجــی، میــزان زیــادی از اســتقال نهــادی خود 

را حفــظ کننــد.

دو ویژگــی ایــن اســتقال قابــل ذکــر اســت: عــدم انتخــاب دانشــگاه بــرای انتخــاب تعــداد 

قابــل توجهــی از دانشــجویانی کــه منی تواننــد هزینه هــای کامــل شــهریه را پرداخــت کننــد، 

و اجــازه دادن بــه تعــداد قابــل توجهــی از اعضــای هیئــت علمــی بــرای مانــدن در دانشــگاه 

حتــی بــا تولیــدات نســبتا پاییــن پژوهشــی. در حالــت ایــده آل، چنیــن دانشــجویانی فــارغ 

التحصیانــی ســخاومتند بــه نظــر مــی رســند، و چنیــن اعضایــی، مدرســانی الهــام بخــش. بــا 

ایــن وجــود، فــارغ التحصیــان ســخاومتندانه متایــل دارنــد از مدرســان الهــام بخــش - و نــه 

فقــط کســب مهارت هــای مرتبــط بــا شــغل - به عنــوان انگیــزه موقوفــات خــود نیز اســتفاده 

کننــد. عــاوه بــر ایــن، ایــن فــارغ التحصیــان به طــور معمــول دانشــجویانی امیــدوار کننده 

ــه بیشــر، دانشــگاه های  ــود. ایــن نشــان می دهــد کــه حداقــل برخــی، اگــر ن ــد ب نخواهن

آمریکایــی یــک اســراتژی مالــی طوالنــی مــدت موفــق را بــر اســاس »روح« و نــه »مــاده« 

ــدگان  ــط اهداکنن ــه توس ــی ک ــن، ارزش های ــد. بنابرای ــرده ان ــی ک ــود طراح ــات خ مؤسس

ــه  ــود. ب ــرا می ش ــادی همگ ــکده ع ــای دانش ــا ارزش ه ــود، ب ــت می ش ــجویی حامی دانش

عبارتــی رصیــح: رضایــت مشــری و کارکنــان در نقطــه تعــادل اســت.

ایــن اســتدالل نکتــه ای کلــی از ارتبــاط بــا دیــدگاه اســراتژیک ســزار دانشــگاهی را نشــان 

می دهــد. گرچــه دانشــگاهیان تنهــا یكــی از چندیــن نهــادی كــه بــه نفــع دیپلــامت علمــی 

اســت را شــکل می دهنــد، امــا آن هــا بهریــن عامــل بــرای كمــك یــا آســیب رســاندن بــه نــام 

ــی کــه تحقیقــات نقــش مهمــی  تجــاری ســازمانی دانشــگاه محســوب می شــوند. در حال

ــی خــارج از  ــرون  و حت ــات بیشــری در مــورد بی ــان چــه تحقیق ــد دارد، چن ــن فراین در ای

بررســی رونــد بررســی همتــای آکادمی هــا انجــام می شــود، تفــاوت دانشــگاه بــرای متایــز از 

دیگــر عوامــل تولیــد دانــش بســیار مهــم اســت. بــا مراجعــه بــه فعالیــت اصلــی تدریــس و 

ســخرانی، متوجــه می شــویم کــه موسســات نخبــگان  از قبــل بــا ارائــه دوره هــای آنایــن که 

مجــوز پخــش بــرای دانشــگاه های غیــر نخبــه را دارنــد، رشوع بــه انتقــال خــود کرده انــد. 

ایــن پیرفــت تحــت عنــوان عمومــی »مــوک 12« انجــام می شــود: یعنــی »دوره گســرده 

بــاز آنایــن«. اگرچــه بســیاری از مــوک هــا بــه ســادگی شــامل انتخــاب و انتخــاب صحیــح 

ــراف  ــا انح ــتند، ام ــه هس ــارج از قفس ــدف و خ ــده از ه ــاخته ش ــی س ــای آموزش کلیپ ه

12. MOOC

چشــمگیر از دوره مایــکل ســاندل  دوره کارشناســی دانشــگاه  هــاروارد در مــورد ماهیــت 

عدالــت رشوع بــه مترکــز ذهــن بــر روی چالــش بالقــوه ای می کنــد )sandel,2010(. مــوک بــه 

شــیو ه-هــای ســنتی مطالــب در آمــوزش عالــی ارائــه می دهــد )Kolowich,2013(. چــه چیــز 

دیگــری ممکــن اســت در مــورد مــوک بگویــد؟ ایــن ســؤال پرســش دیگــری را ایجــاد می کنــد 

کــه چــرا دانشــگاه های غیرنخبــه بــرای حفــظ فعالیــت خــود نیــاز بــه زمینه هــای دقیق تــری 

ــته های خــود را مشــاهده  ــر در رش ــه ســخرانی های دانشــگاهیان برت ــی ک ــد، هنگام دارن

ــه  ــی، ک ــف و ارزیابی هــای دیجیتال ــال آن وظای ــه دنب ــاپ شــخصی  و ب ــد در لپ ت می کنی

توســط متــاس هــای دوره ای بــا »پرســنل پشــتیبانی یادگیــری« کــه بــه طــور ویــژه آمــوزش 

دیــده بــرای دریافــت دانشــجویان از برجســتگی هــای رسعــت شــناختی اســت، کــه تقویــت 

می شــود. بــه افزایــش تلفــات کار دانشــگاهی اضافــه کنیــد و ممکــن اســت دیپلــامت علمی 

وسوســه شــود تــا بخــش فیزیکــی دانشــگاه را کاهــش دهــد، مثــاً بــا فروش مســتقیم ســالن 

هــا، دفاتــر و فضــای کاس درس یــا - کمــر مبهــم - همــه چیز را بــه هدفی »دوگانــه« تبدیل 

کنــد. کــه می تــوان آن هــا را بیــن فعالیت هــای دانشــگاهی و غیــر دانشــگاهی »مشــرک« 

قــرار داد. امــا روشــن نیســت کــه دانشــگاه می توانــد رصفــاً به عنــوان یــک مفهــوم بــدون 

احســاس قــدرت از مــکان زنــده مبانــد، منــادی از عــوام یــا »پردیــس« کــه بــرای دانشــجویان 

جــذاب اســت. امــا ایــن ممکــن اســت دیپلــامت علمــی را در ســخت تریــن نــربد همگانــی 

درگیــر کنــد - یعنــی ایــن کــه خــود دانشــگاهیان را ترغیــب کنــد کــه آن هــا باید یــک حضور 

زنــده در دانشــگاه داشــته باشــند، خصوصــاً در کاس، کــه هــم چنــان بهریــن مــکان بــرای 

فــروش دانشــگاه به عنــوان نهــادی اســت کــه شایســته پایــداری باشــد.

بــرای فکــر کــردن در مــورد ایــن مشــکل، تغییــر از تئاتــر بــه خانــه را محلــی بــرای تجربــه 

هرهــای منایشــی از اواســط قــرن بیســتم میــادی در نظــر بگرفتــه می شــود. در ابتــدا، در 

عــر تلویزیــون، ایــن تغییــر فقــط درام زنــده را تحــت تأثیــر قــرار داد. امــا با ظهور دیســک 

هــای ویدئویــی دیجیتــال و پخــش جریــان، ایــن فیلــم روی فیلــم هــا نیــز تأثیــر گذاشــت. 

بنابرایــن،  »تئاتــر« به عنــوان یــک مــکان عمومــی بــرای تجربــه جمعــی در معــرض خطــر 

ــز -  ــوان متای ــادآوری آنچــه همیشــه به عن ــرد. در اینجــا، ی ــرار می گی ــی ق ــد شــدن کل ناپدی

ــا دوران مــدرن  ــری از دوران باســتان ت ــش هــای تئات ــز - در مــورد منای ــک آمی ــی تحری حت

ــه نظــر می رســد  ــام شــود ، ب ــی انج ــه خوب ــر ب ــی تئات ــم اســت. وقت ــده می شــود، مه دی

بازیگــران بــه معنــای آنچــه مــی گوینــد و انجــام می دهنــد روی صحنــه هســتند، کــه پــس 

از آن پاســخی از ســوی مخاطــب بــه وجــود می آیــد گویــی کــه آن هــا شــوخ طبــع هســتند 

- اگــر رشکــت کننــده در ایــن رویــداد نباشــند - یــک رویــداد واقعــی. در حالــی کــه افاطــون 

معتقــد بــود کــه چنیــن اجراهایــی بــه واســطه برانگیخن افــکار و احساســاتی که بــه راحتی 



نقش دیپلامت های 

علمی در آموزش عالی 

از منظر اقتصاد سیاسی 

155 154

فصلنامه علمی 

مطالعات فرهنگ 

دیپلامسی، سال اول، 

شامره ۱، بهار۱۴۰۱

منی تواننــد رسکــوب شــوند بــه محــض ایــن کــه افــراد از تئاتــر خــارج شــوند، همیشــه بــه 

ــار داشــت  ــد، ارســطو اظه ــه وضــع موجــود را خدشــه دار می کنن ــوه خرابکاران طــور بالق

کــه تئاتــر یــک محیــط امــن بــرای رهــا کــردن احساســات اســت کــه هرگونــه خنثــی شــود 

پتانســیل خرابکارانــه منایــش - بــه رشط آن کــه منایشــنامه-نویس نقشــه ای را دنبــال کند که 

از یــک »نظــم طبیعــی« پیــروی کنــد، یعنــی مــواردی کــه در نهایــت متــام اهــداف سســت 

ــد. ــن می رون از بی

دو حــس وجــود دارد کــه دانــش آکادمیــک بــه معنــای فــوق خــود را ماننــد منایــش تئاتــر 

ارائــه می دهــد. نکتــه اول ایــن اســت کــه دانــش آکادمیــک بــه طــور معمــول از محــل هایی 

رشوع می شــود کــه می توانــد موقعیــت پیــش فــرض »عقــل ســلیم« مخاطــب را بــه چالــش 

بکشــد. دوم ایــن کــه دانــش آکادمیــک، مکان هــای ضــد انعطــاف پذیــر خــود را بــا جزئیــات 

قابــل توجهــی ایفــاء می کنــد، بطــور ایــده آل، بــه گونــه ای کــه رسانجــام مخاطبیــن می آینــد 

تــا خودشــان را بســازند. بــه ایــن ترتیــب، بــه نظــر می رســد ذهــن آمــوزش دیــده آکادمیــک 

بــه زندگــی واقعیتــی جایگزیــن می پــردازد، کــه اگــر بــه واقعیــت »روزمــره و عــادی« منتقــل 

شــود، می توانــد ماننــد مــواد منفجــره باشــد. ایــن دقیقــاً هــامن مــواردی بــود که افاطــون را 

در مــورد اجراهــای منایشــی، بــه ویــژه منایــش هــای خــوب، زنده می ســاخت کــه فیلم-نامه 

را نگــران می کــرد. مطمئنــاً، نســخه هــای ویدئویــی از ســخرانی هایی کــه می تواننــد پخــش 

شــوند، بازپخــش شــوند، مکــث شــوند، حتــی ویرایــش شــوند و غیــره - همــه بــه راحتــی 

کاربــر - قســمت اعظــم ایــن اثــر را تعدیــل می کننــد. بــا ایــن وجــود، موسســات آمــوزش 

عالــی بــا در نظــر گرفــن اجراهــای زنــده به عنــوان معیارهــای طایــی آمــوزش، می تواننــد 

ــه نظــر می رســد  ــد، بنابرایــن بیشــر ب ارزش تدریــس در مقابــل پژوهــش را معکــوس کنن

بازیگــری در مقابــل فیلمنامه نویســی اســت.

جالــب ایــن جاســت کــه ماکــس وبــر، در دفــاع کاســیک خــود از فضــای آزاد دانشــگاهی، 

کــه شــامل آزادی دانشــجویان بــرای یادگیــری بــود، بــر لــزوم خــودداری اســاتید از ســوگیری 

بــرای بــاز نگــه داشــن گزینــه هــا نیــز تأکیــد می کنــد تــا دانشــجویان بتواننــد امــور را بــرای 

ــاف  ــی برخ ــه های ــن توصی ــد چنی ــر می رس ــه نظ ــد )Weber,1958(. ب ــم بزنن ــان رق خودش

حامیــت ارســطویی مبتنــی بــر ایــن کــه مــدرس بایــد متــام اهــداف سســت را بــه نوعــی 

ــازه را  ــن اج ــجویان ای ــه دانش ــر ب ــوض، وب ــت. درع ــع اس ــاف واق ــد، خ ــل کن ــادل ح متع

می دهــد كــه از کاس خــارج شــوند و تصــور كننــد كــه هنــوز هــم چیزهــای زیــادی وجــود 

دارد - اگــر نــه همــه چیــز - در پیگیــری رشــته های مختلــف اســتداللی ضــد تقابلــی اســت 

كــه فقــط در معــرض آن قــرار گرفته انــد. ایــن دقیقــاً هــامن روح هومبولتــی اســت - الهــام 

بخــش فــوری و خطرنــاک - ایــن کاس را قــادر ســاخته اســت تــا در طــی دو قــرن گذشــته 

به عنــوان یــک مســیحی بــرای نســل بعــدی نــوآور، خدمــت کنــد.

اقتصاد سیاسی و دیپلامت علمی
ســهولت نســبی کــه آمریکایی هــا توانســتند بــا آن الگــوی مالــی کلیســا را در دانشــگاه بــکار 

گیرنــد، در واقــع برآمــده از چهــره واتیــکان آمــوزش عالــی اســت. اتهامات هومبولت و ســایر 

مقامــات دولتــی ســعی در بازآفرینــی ایــن احساســات در بخــش دولتــی داشــت، جایــی کــه 

ــرض می شــود  ــی، ف ــوان خدمات ــد آمــوزش، به عن ــرض شــود مانن ــه ف ــر اســت ک طبیعــی ت

کــه ارزش آن بســتگی دارد، بــه چگونگــی برخــورد بــا مراجعیــن. در اکــرث اصطاحــات بیــان 

شــده، مســئله عملــی چگونگــی توجیــه رونــد مالــی بــرای موسســات آمــوزش عالــی اســت 

کــه باعــث منی شــود مــردم بــرای تأمیــن بودجــه  انتظــاری داشــته باشــند و بیشــر مزایــای 

ــب وگاس« در دانشــگاه  ــر راه حــل را »قل ــد فول ــات می باشــد. برخــی مانن ــه خدم آن ارائ

می دانــد کــه برنامــه مالــی آن براســاس برنامــه کازینویــی مــدل شــده اســت - یعنــی بــه 

.)Fuller,2016( تشــویق و ترغیــب ریســک پذیــری اختصــاص یافتــه اســت

مــدارک و شــواهد بــرای قلــب وگاس در دانشــگاه به عنــوان یارانــه متقابــل بودجــه ظاهــر 

می شــود. عمــل افتخارآمیــز گرفــن از ثرومتنــدان و دادن بــه گــروه هــای فقیــر دانشــگاهی 

ــت افراطــی، ســود حاصــل از دانشــکده پزشــکی ممکــن اســت کاســه ای  اســت. در حال

فلســفه را بــا ســه دانشــجو پشــت رس گــذارد. ایــن کــه دانشــگاه ها بــا موفقیــت هزینه هــای 

بــاالی رسمایــه را بــه رسمایه گــذاران خارجــی تحمیــل می کننــد، تــا حــدودی منعکــس کننــده 

ــی واگــذار می شــود.  ــن یارانه هــای متقابل ــه چنی ــی ب ــه طــور کل ــی اســت کــه ب مروعیت

موسســه آمــوزش عالــی بــه ســادگی یــک بــازار نیســت کــه رشــته هــای مختلــف خــود را 

ــه حفــظ همــه اشــکال اســتعام  ــی اســت کــه رصیحــاً ب ــک رشکت ــد، بلکــه ی ــا می کن برپ

ــردازد.  سیســتامتیک اختصــاص می پ

ایــن نشــان از یکپارچگــی فکــری در اســراتژی بــرای مقابلــه بــا خطــر تبدیــل می شــود. دلیل 

منطقــی اقتصــادی ایــن اســت کــه، فاقــد هرگونــه رابطــه بلنــد مــدت بیــن تحقیــق در زمینه 

تأمیــن اعتبــار و تولیــد دانــش قابــل توجــه، بــرای کســانی کــه بــه انــدازه کافی خوش شــانس 

هســتند کــه بــه ثــروت رســیده انــد تــا ایــن کــه تحــت تأثیــر آن افــراد بــه انــدازه کافــی فقیر 

شــوند. از همــه این هــا، احتــامالً در آینــده اگــر حداقــل برعکــس نشــود، ثرومتنــد خواهــد 

بــود. مثــاً، هنگامــی کــه ســایر دانشــکده های پزشــکی دانــش جدیــدی را کــه مبتکرانــه 

بدســت مــی آورنــد، در واقــع از یــک مزیــت اولیــه برخــوردار می گردنــد.

امــا قلــب وگاس دانشــگاهی، شــاید ناخواســته، در جامعــه بــه طــور کلــی مشــرک اســت. 

ــه  ــا توج ــتقیمی را ب ــای مس ــگاه ها مهارت ه ــی رود دانش ــار م ــروزه انتظ ــه ام ــا ک از آن ج
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بــه تعــداد فزاینــده افــرادی کــه  هســتند، ماننــد قــرن بیســتم در مشــاغل »یقــه ســفید« 

فراهــم کننــد، غالبــاً فرامــوش می شــود کــه دولــت بــه طــور ســنتی دانشــگاه ها را محلــی 

عمومــی در نظــر گرفتــه اســت. کازینوهایــی کــه شــهروندان مجبــور می شــوند بخشــی از 

ثــروت خــود را از طریــق پرداخــت مالیــات قــامر کننــد. تــا نیمــه ربــع قــرن پیــش، اکرثیــت 

قریــب بــه اتفــاق افــرادی کــه مالیــات آن هــا از طریــق رسمایه هــای جهانــی تأمیــن می شــد، 

مجبــور بودنــد بــرای توجیــه رسمایه گــذاری، داســتانی نســبتاً پیچیــده ببافنــد. شــاید یکــی 

ــرای پیرفــت  ــوان وســیله ای ب ــی به عن ــا دوســتان خــود از پیرفــت تحصیل از بســتگان ی

شــخصی و تحــرک طبقاتــی رو بــه بــاال اســتفاده می کــرد. امــا بــه احتــامل زیــاد، یــک فــرد 

معمولــی کامــاً دانــش را بــه روشــی کــه همــه از آن ســود می برنــد، بدســت مــی آورد، مثــاً 

بــا درمــان یــک بیــامری ســاده یــا گســرش درک مــا از واقعیــت. هنگامــی که چنیــن لحظات 

منحــر بــه فــرد بــرای انیشــتین رخ می دهــد، بــه نظــر می رســد مــردم حــارض بــه بهانــه 

متــام مخــارج مالیاتــی قبلــی خــود هســتند کــه یارانــه تحصیــل افــرادی را کــه بــه هــر دلیلی 

ــد. ــه می کنن ــد، بهان فرصــت خــود را خــراب کرده ان

ایــن نگــرش تحــت رشایــط خــاص اقتصــادی کامــاً منطقــی اســت. بارزتریــن مســئله ایــن 

ــه از جوشــش شــدید فکــری  ــا حــد امــکان آزادان ــد ت ــه  گــذاران می توانن اســت کــه رسمای

ــربت انیشــتین الزم  ــه نســبیت، آل ــه نظری ــرای رســیدن ب ــی کــه ب ــد شــوند. در حال بهره من

ــه  ــن نظری ــه ای ــط مناســب ب ــراد می توانســتند در رشای ــک از تعــدادی از اف اســت، هــر ی

برســند و دلیــل ماقبلــی وجــود نداشــت کــه بــاور داشــته باشــیم آلــربت آن شــخص خواهــد 

بــود. مطمئنــاً ممکــن اســت ایــن اتفــاق تــا حــدودی زودتــر یــا دیرتــر از آن اتفــاق افتــاده 

باشــد. امــا اگــر واقعــاً اعتقــاد داشــته باشــیم کــه انیشــتین در دانش مؤثر بوده اســت )شــاید 

بــه ایــن دلیــل کــه او بــه چیــزی عمیــق در مــورد ماهیــت واقعیــت برخــورد کــرده اســت(، 

نــه ایــن کــه او ســوار مــوج آخریــن تیزهوشــی روشــنفکری شــده اســت، پــس ایــن گونــه 

کســانی هســتند کــه یارانــه می گیرنــد. آمــوزش او بایــد پاســخگو باشــد. انیشــتین قانــون 

مالکیــت معنــوی را بــه طــور کلــی می پذیــرد پــس مســتحق پــاداش اضافــی نیســت - امــا 

بــه دالیــل اشــتباه. انیشــتین بــرای نظریــه نســبیت حــق ثبــت اخــراع را نــدارد، امــا قانــون 

گــذاران مــی گوینــد كــه ایــن امــر بــه ایــن دلیــل اســت كــه كار ذهنی-ســخرانی او شــامل 

كشــف قوانینــی از طبیعــت اســت كــه بــرای وجــود خــود نیــازی به تاش انســانی نداشــته و 

بیــش از آن هیــچ انســانی منی توانــد از ایــن طریــق اعــامل ارادت خــود را انجــام دهــد. ایــن 

توجیــه حقوقــی بــه نســخه ای از نظریــه ارزش، برمی گــردد کــه بــه موجــب آن، اکتشــافات 

انســانی اساســاً عملــی بــرای کپــی کــردن اخراعــات خداونــد اســت. بــا ایــن حــال، قلــب 

وگاس دانشــگاه حاکــی از نقــدی اســت کــه بیشــرین آزمایــش نظریــه ارزش را در دفــاع از 

کارل مارکــس، آخریــن قهرمــان بــزرگ اقتصــادی خــود، بــه یــاد مــی آورد.

ایــن نویســنده یوگــن فــون باهوم-بــاوک )1854-1914(، وزیــر اواخــر قــرن نوزدهــم اتریــش 

و معلــم اقتصــاد جــوزف شــوامپر در دانشــگاه ویــن بــود. وی تریــح کــرد: کارگــران لیاقت 

ســهم در ســود حاصــل از کار خــود را ندارنــد، زیــرا  در کارهایــی کــه قبــاً ارزش بــازار آن هــا 

مشــخص نشــده بــود، دســتمزد دریافــت می کردنــد. بخشــی از خطــری کــه یــک کارآفریــن 

عصبــی ایجــاد می کنــد، اشــتغال نیــروی کار بــرای تولیــد چیزهایــی اســت کــه شــاید هیــچ 

ــدون در  ــه ب ــه درســتی خواســتار دســتمزد عادالن ــد. کارگــران ب ــداری نکن کــس آن را خری

نظــر گرفــن مشــقت مــرف کننــده هســتند. از ایــن نظــر، باهــوم بــاوک نظریــه ارزش کار 

را بــه معنــای واقعــی کلمــه از مارکــس وام گرفــت، کــه ماننــد پیشــینیان مســیحی خــود 

)امــا برخــاف باهوم-باوکــر(، اعتقــاد نداشــت کــه بــازارکار ضامــن طبیعــی دســتمزدهای 

منصفانــه اســت. در همیــن راســتا، در صــورت اتفــاق افتــادن فــروش محصــوالت، کارگــران 

حــق پرداخــت اضافــی ندارنــد. ایــن امــر می توانــد ریســک محاســبه شــده کارآفریــن را بــه 

رضر تبدیــل کنــد و بدیــن ترتیــب باعــث ایجــاد انگیــزه ای بــرای صنعــت شــود.

درس موسســات آمــوزش عالــی مشــخص اســت. هیئت امنــا یــا مدیران ارشــد این موسســات 

بایــد ماننــد کارآفرینــان رشکتــی رفتــار کننــد کــه نگــرش لیــربال نســبت بــه رسمایــه گــذاری 

دارنــد، در صورتــی کــه آن هــا نگرشــی محافظه-کارانــه نســبت بــه بــازده دارنــد. ایــن امــر 

مســتلزم حامیــت از دانشــجویان و کارکنــان اســت حتــی اگــر بــازده آن هــا به عنــوان رسمایه 

گــذاری ضعیــف باشــد بــدون ایــن کــه در زمــان درســت پــاداش فــوق العــاده ای بــه آن هــا 

بدهنــد. بنابرایــن حــق الزحمــه در رشــته هــا نبایــد بیــش از حــد تحــت تأثیــر درآمــد پیــش 

بینــی شــده باشــد و همچنیــن به-طــور مشــابه حقــوق و دســتمزد نبایــد باعــث افزایــش 

تقاضــا بــرای انــواع مختلــف دانــش شــود. بــه طــور خاصــه، منابــع مالــی دانشــگاه نبایــد 

محــدود بــه شــاخص هــای نوســان بــازار باشــد. از ایــن گذشــته، مزیــت بــازار کــه اکنــون از 

نوعــی دانــش برخــوردار اســت، بایــد بــا گذشــت زمــان از بیــن بــرود، زیــرا بیشــر به دســت 

می آیــد و در نهایــت در زیرســاخت های جامعــه مــدرن تــر جــذب می شــود. در حقیقــت، 

موسســه ایــن فرســایش را به عنــوان بخشــی از نابــودی رسمایه هــای اجتامعــی کــه چهــره 

واتیــکان را تشــکیل می دهنــد، ترغیــب می کنــد.

ــع باهــوش را  ــر مناب ــادام العم ــت م ــی قصــد دارد فعالی ــوزش عال ــه آم ــک موسس ــر ی اگ

ــات علمــی از هزینه هــای  ــه روتیــن قراردادهــای  رســمی اعضــای هی ــا ارائ ــد ب حفــظ کن

بلندمــدت ناشــی تاخیــر ایــن امــر جلوگیــری خواهــد کــرد. بــه دلیــل وسوســه مبتکــران 

آکادمیــک بــرای تبدیــل شــدن بــه  آنچــه کــه اقتصاددانــان به عنــوان رانــت جویــان متســخر 

می کننــد- افــرادی کــه توســعه یــا کاربســت تفکــرات بدیــع خــود را بــا اعــامل هزینه هــای 
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ــاً،  ــد )McKenzie & Tullock,2012(. مطمئن ــگ می کنن ــم رن ــازه واردان ک ــرای ت ــاال ب ــیار ب بس

نهادینــه ســازی عــادی رشــته های دانشــگاهی، رانــت جویــی را تشــویق می کنــد و از ایــن 

طریــق »وابســتگی بــه مســیر« را بــرای رشــد دانــش تقویــت می کنــد. آنچــه تومــاس کوهن 

)1970( بــه طــرز ناخوشــایندی »پارادایــم« خوانــده اســت، چیــزی بیــش از تبدیــل چارچوب 

مفهومــی مبتکــران بــه یــک برنامــه مجــاز بــرای تحقیقات بیشــر در یــک حــوزه  مطالعاتی 

ــد - از یــک چارچــوب مفهومــی  ــان  بتوان ــامالً هــم چن نیســت کــه می توانســت - و احت

کامــا متفــاوت مــورد خطــاب واقــع گــردد. ایــن پارادایــم هــا چنــان در کارهای روشــنفکرانه 

مشــخص شــده انــد، کــه نشــان دهنــده تأثیــر هالــه ای13 اســت کــه بــه ســادگی با نســل اول 

تعــدادی نتایــج پژوهشــی موثــر همــراه می گــردد.

ــت ِفتیشــی در  ــه دالالن روشــنفکر، اولوی ــا نگاهــی بســیط ب ــار دیگــر ب ــن حــال، ب ــا ای ب

تحقیقــات، بــه ایــن خرافــات منجــر می شــود کــه اولیــن مســیر در یــک حــوزه جدیــد، تنهــا 

یــا بهریــن مســیر اســت. البتــه، اگــر افــراد زیــادی به انــدازه کافــی به ایــن خرافــات اهمیت 

دهنــد، می توانــد بــه یــک پیشــگویی خودمحقــق تبــدل شــود، کــه در ایــن مرحلــه به عنوان 

یــک »ســنت پژوهشــی« تحــت ســلطه آییــن هــای زیارتــی و حامیتــی قــرار می گیــرد، کــه 

پرهیــز یــا حتــی فــرار از آن بســیار دشــوار اســت. بنابرایــن یــک فلوشــیپ پســادکری در 

آزمایشــگاه خــوب یــا نامــه ای از یــک اســتاد معتــرب می توانــد لحظــه ای خــاص بــرای جوانه 

زدن یــک کارراهــه شــغلی آکادمیــک باشــد.

در »بازارهــای معمولــی« ایــن مشــکل بوجــود منی آیــد، زیــرا موفقیــت قابــل توجــه یــک 

محصــول جدیــد باعــث می شــود تــا کارآفرینــان بــه معنایــی کارآمدتــر دســتیابی بــه اهداف 

مشــابه یــا مرتبــط را دنبــال کننــد. تازگــی بــه مثابــه انگیــزه ای بــرای نابــودی خــاق اســت. 

مطمئنــا، تاریــخ حقوقــی رسمایــه داری بــه طــور فزاینــده ترمزهایــی بــرای ایــن گرایــش از 

طریــق افزایــش حقــوق مالکیــت معنــوی به وجــود آورده اســت. اما ایــن اســتفاده قاطعانه 

ــال دیپلامســی  دیپلامت هــای  ــه دنب ــاً ب ــردن تجــارت آزاد رصف ــرای محــدود ک ــون ب از قان

ــی اصطاحــات و  ــه طــور ناگهان ــه طــور کامــل ایجــاد نشــود، ب علمــی اســت کــه اگــر ب

ــداد  ــش و تع ــات پژوه ــرای ادبی ــی ب ــه راحت ــه ب ــود ک ــد می ش ــی تولی ــای تکنیک تعرفه ه

اســتناِد مقــاالت ژورنالــی تعلــق می گیرنــد.

ــق  ــای تحقی ــا« در زمینه ه ــیپلین ه ــی »دیس ــرد اصل ــه کارب ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ب

آکادمیــک یــک پیرفــت در قــرن نوزدهــم بــود کــه مربــوط بــه نهادینــه شــدن دوره دکری 

.)Clarck,2006( اســت. به عنــوان مدرکــی کــه حرفــه ای بــودن در دانشــگاه را تأییــد می کنــد

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــی مذهب ــاً در بســر زندگ ــان، »دیســیپلین« عمدت ــل از آن زم قب

13. Halo effect

می گرفــت )کــه از آن »علــم  و حرفــه ی«ماکــس وبــر بــه تعییــن ادامــه داد )Weber,1958( و 

در اواخــر قــرون وســطی، کارکردهــای مدیریتــِی دکرها )پژشــکی، حقــوق، االهیــات( که در 

هــر دو فضــای مقــدس و ســکوالر فعــال بــود، را تحــت پوشــش قــرار مــی داد.

اگرچــه دانشــگاهیان متایــل دارنــد موسســات آمــوزش عالــی را بــه صــورت ســازمان یافتــه 

در اطــراف دیســپلین هــا ببیننــد، امــا نیازهــا و نیازهــای تخصصــی حرفــه ای رشــته هــای 

مختلــف، موسســه را در جهــات رقابتــی ســوق می دهــد و دیپلــامت علمــی بایــد بتوانــد 

در مقابــل آن هــا دوام بیــاورد. بــه طــور خــاص، علــوم طبیعــی بــا توجــه بــه نیــاز بــاال بــه 

رسمایــه گــذاری انســانی، کامــاً بــا ویژگــی فنــی بــای کار و همچنیــن بــا فرهنــگ رقابتــی 

شــدید، انســجام داخلــی موسســه آمــوزش عالــی و روحیــه تیمــی گــره خــورده اســت. بــرای 

ایجــاد عدالــت در بیــن رشــته هایــی کــه الزامــات منابــع و دســتاوردهای احتاملــی آن هــا تــا 

حــد زیــادی متفــاوت اســت، ممکــن اســت دیپلــامت علمی نیــاز بــه بازگشــایی موضوعاتی 

داشــته باشــد کــه امانوئــل کانــت در ابتــدا در مقالــه مجادلــه آمیــزش در 1798 خــود بــا 

ــی داشــت  ــرای دانشــگاه هومبولت ــزرگ ب ــام ب ــک اله ــوان »مســابقه دانشــکده ها« ، ی عن

.)Fuller,2013(
بنابرایــن دیپلــامت علمــی بایــد قــادر بــه پاســخ به پرســش هــای دانشــگاهیان برای پیشــربد 

ــه داری  ــت رسمای ــوان معصومی ــون به عن ــادآوری نقــش تاریخــی قان ــا ی پژوهــش باشــد. ب

انحصــاری در دوران پیــرو در ایــاالت متحــده، ممکــن اســت بگوییــم کــه موسســه آموزش 

عالــی در اینجــا به عنــوان یــک »اعتامدســاز-معرفتی« عمــل می کنــد. دو روش کلــی بــرای 

تفکــر در مــورد ایــن کارکــرد وجــود دارد، کــه هر دو بــرای بی اثرکردن ســازمان های ســنجش 

رشــته محــور طراحــی شــده اســت )یعنــی آژانس هــای اعتبارســنجی حرفــه ای عمومــی و 

خصوصــی( کــه بطــور مســتقل از موسســات آمــوزش عالــی وجــود دارنــد، هرچنــد اعضــای 

آن هــا به عنــوان افــرادی واجــد رشایــط و متخصــص شــناخته می شــوند. الزم اســت از یــک 

ســو بــرای دانشــگاهیان انگیــزه الزم فراهــم شــود تــا بــا انتقــال تحقیقــات خــود در آمــوزش، 

خــود را از لحــاظ امتیــاز معرفتــی خودســازی كننــد و از طــرف دیگــر، حــوزه پژوهــش خــود 

را بــه نفــع دیگــری خالــی كننــد. البتــه هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه ایــن تغییــرات بــه 

بینــش جدیــدی منجــر شــود. امــا ایــن بخشــی از هیجــان در ایــن طبقه خــاق اســت: برنده 

یــا بازنــده مهــم نیســت، مهــم شــادمانی از فرصتــی بــرای لــذت بــردن از یــک بــازی بالقــوه 

.)Florida,2002( معنــادار اجتامعــی اســت، در واقــع چهــره خندانــی از کازینــوی کپیتالیســم
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نشــده اســت، کاپیتالیســیم و دانشــگاه هــر یــک می تواننــد به عنــوان یــک متریــن تشــخیص 

الگــوی مســیر طوالنــی وابســته،  نتایــج دوره ای کــه دارای قدرت هــای مولــد )پارادایم هــا و 

پتنت هــا( هســتند درک شــوند. ایــن چرخــش ذهــن بــرای رسمایــه دار متــداول اســت کــه  

بــه ســوی مرزهــای ســوداگری )آینده هــا( بــرای ایجــاد منافــع و فــرد دانشــگاهی حداقــل به 

معنــای مــدرن دانشــمند کســی کــه بــه دنبــال رتبــه باالتــر وحــدت و کنرل )بــا نــام »دانش 

ــده  ــی14 « خوان ــی »دارای ــرای یک ــه ب ــزی ک ــد. چی ــدا می کن ــوق پی ــت، س ــدرت«( اس و ق

می شــود و بــرای دیگــری »نظریــه«.

در هــر دو مــورد، فراینــد مشــابه آغــاز می شــود. شــام برخــی تعامــل هــای تعریــف شــده 

موفــق را )گاه بــه عنــوان مشــارکت کننــده( در رشایــط مختلــف مشــاهده مــی کنیــد، امــا 

بــدون ایــن کــه دقیقــاً بدانیــد چــه چیــزی باعــث تعامــل می شــود. بــا ایــن وجــود ایــن امــر 

نــه دلبخواهــی و نــه محــدود بــه یــک عــادت ســاده اســت. پــس بــا ارائــه نســخه انتزاعــی 

تــری از تعامــل کــه می توانــد بــه طــور منظــم از طریــق دســتورالعمل یــا کدنویســی اعــامل 

شــود چیــزی کســب مــی مناییــد. دانشــی کــه از تعامــل هــا تولیــد خواهیــد کــرد، چیــزی 

اســت کــه مارکسیســت هــا آن را »ارزش مــازاد« و فاســفه ذهــن »فــوق العاده« مــی نامند، 

بــه ایــن معنــا کــه دانــش جدیــد فراتــر از جنــاح هــای اصلــی در تعاماتی مــی-رود کــه این 

.)Sohn-Rethel,1978( بــدون آن هــا ممکــن نبــوده اســت

قانــون مالکیــت معنــوی بــرای ایــن روش تفکــر دربــاره امــور طراحــی شــده اســت. حــق 

ــه  ــا انســانی خــاص اســت کــه ب ــا پتنــت انتزاعــی از تعامــات فیزیکــی ی ثبــت اخــراع ی

موجــب آن اجــزا  یــا عامل هــای اصلــی بــرای ایجــاد اثــرات مشــابه بــه روش هــای مختلــف، 

ماننــد آنچــه در پتنــت تجویــز می شــود، تبدیــل می گردنــد. در حالــت ایــده آل، حداقــل از 

دیــدگاه مخرعیــن، حــق ثبــت اخــراع آنچــه را كــه ریاضیدانــان از آن به عنــوان »تابــع« یــاد 

.)Fuller,2012:2013( ــد ــد را مشــخص مــی كن می کنن

بــه زعــم فیلســوف پراگامتیــک آمریكایــی چارلــز ســندرز پیــرس 15، ایــن محصــول اســتنتاج 

گامنــه زنانــه 16 مکانیكــی اســت: الگویــی بــرای ســاخت کنش ایجــاد شــده اســت. از دیدگاه 

ــان چــه دیگــران  ــا حــق امتیازهــا  17اســت، چن ــت هــا ی ــده ران ــن جــذب کنن ــی، ای قانون

منفعــت کاربــرد پتنــت را بــرای اهــداف خــود مــی بیننــد. در حقیقــت، یــک حــق ثبــت 

ــه در آن  ــد ک ــاد می کن ــردی« ایج ــد،«دامنه کارب ــده باش ــی ش ــوب طراح ــه خ ــی ک اخراع

ــا کنــرل مــرزی  ــا بیشــر را بــه ســادگی ب ــا اخراعــات بعــدی ی ــد ب دارنــده پتنــت می توان

14.	finance
15. Charles Sanders Peirce
16. abductive inference
17. rents and royalities

مجــددا بــه صــورت رانتــی انجــام دهــد.

در مــورد نوآوری هــای جــدی تــر غیرفــن آورانــه آکادمیــک، اتفــاق مشــابهی رخ می دهــد. 

ایــن فراینــد، اگرچــه بــه طــور رســمی کمــر تقویــت می شــود، امــا توســط سیســتم مرجــع 

دهــی دانشــگاهی تســهیل می گــردد، و  باعــث می شــود روابــط وابســته بیــن نویســندگان 

.)Fuller,1997:2000( پیرامــون یــک مــن بســیار اســتناد داده شــده، مســتحکم شــود

ــات  ــر جزئی ــور مؤث ــه ط ــه ب ــت ک ــدی اس ــات بع ــرای تحقیق ــی ب ــی، پارادایم ــن متن  چنی

ــه  ــده شــده کــه »ممکــن اســت ب فعالیت هــای موقعیتــی خــاص را در یــک نســخه چکی

راحتــی، توســط دیگــران بــرای اســتفاده و توســعه« ایجــاد شــده باشــد، متعــادل کنــد. ایــن 

ــا اعتباردهــی،  ــت ی ــه شــکل دیگــری از ران ــاداش اســت ک ــص مشــمول پرداخــت پ تخصی

محســوب می شــود کــه بــر اســاس آن فرهنگ اســتناددهی دانشــگاهی شــکل می گیــرد. این 

اعتبــاری اســت کــه امــروزه کارراهــه هــای شــغلی در آن ســاخته یــا ورشکســته می شــوند. 

بنابرایــن، تشــویق مدیریتــی بــرای دانشــگاهیان بــرای انتشــار مطالــب پراســتناد در ژورنــال 

هــای بــا تأثیــر بــاال، در پایــان باعــث می شــود کــه دانشــگاهیان را بــه توســعه دهنــدگاِن 

مالکیــت معنــوی در پایــان رانــت بــاالی دســیپلین هــای شــان تبدیــل شــوند.

بنابرایــن، توســعه مالــی در دانشــگاه چیــز بســیار باشــکوهی اســت. در جامعــه شناســی، 

دو نگــرش نســبتاً متضــاد و همزمــان وجــود دارد. از یــک ســو، دانشــگاهیان دانــش خــود 

را در همــكاری بــا موضوعــات تولیــد مــی كننــد، کــه بــا فراهــم منــودن عقــد قــرارداد بــا 

رشایــط مربــوط بــه مشــاركت صــورت می گیــرد. بنابرایــن ممکــن اســت بــه آن هــا بــرای 

کارشــان  پرداخــت داشــته باشــند و اطمینــان حاصــل شــود کــه در معــرض آســیب و تخریب 

قــرار نخواهنــد گرفــت، امــا آن هــا حــق اعــامل کنــرل بــر اســتفاده از دانــش حاصــل را از 

ــا دیــدگاه رسمایــه داری در تولیــد دانــش اســت.  دســت می دهنــد. ایــن بســیار مطابــق ب

ــاره چگونگــی من-بنــدی  ــه جامعــه شــناس ممکــن اســت از افــراد بخواهــد کــه درب البت

مطالــب شــان اظهــار نظــر کننــد. امــا در پایــان، جامعه شــناس بــر چگونگی چنیــن عقایدی 

حکفرماســت. در مقابــل، یــک قــوم نــگار کمــر فرقــه ای، ماننــد مایــکل بــوراوی18 ، رابطــه 

مالکیــت را حداقــل به عنــوان یــک معیــار عــادی و معیــوب معکــوس می کنــد. وی معتقــد 

ــدا در  ــبتاً بی ص ــراد نس ــدای اف ــت ص ــرای تقوی ــی ب ــه اصل ــان وظیف ــه شناس ــت جامع اس

جامعــه را دارنــد. بــه نظــر می رســد ایــن امــر داللــت بــر ایــن داشــته باشــد کــه جامعــه 

شــناس متعلــق بــه گروه هــای فرعــی بــه شــیوه وکالتــی اســت کــه به عنــوان وکیــل مددجــو 

خدمــت می کنــد. هــر دو بــرای معرفــی محدودهایــی دارنــد، زیــرا هــدف نهایــی در هــر دو 

مــورد رســیدن بــه نتیجــه مثبــت بــرای مشــری یــا موضــوع اســت.

18. Michael Burawoy
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در هــر دو مــورد کاپیتالیســت و دانشــگاه، دانــش بدســت آمــده در اصطــاح التیــن کــه 

کلمــه ای از اشــغال یــک فضــای خــاص )مفهومــی( کــه نیــاز بــه مذاکــره توســط هــر کســی 

کــه مایــل بــه حرکــت در یــک فضــای عمومــی تــر باشــد دارد، وام گرفتــه شــده اســت.  از 

ــن  ــا بنزی ــی ب ــرآورده هــای نفت ــد. ف ــرژی اســتفاده کنی ــع ان ــوان منب مرکزیــت نفــت به عن

تفــاوت دارنــد زیــرا ارزش ســابق - کــه در بــازار کاالهــا تعییــن شــده اســت - بــا توجــه بــه 

اهمیــت ســهم بنزیــن در فرآیندهــای حیاتــی انســانی و تعییــن هزینــه جایگزینــی آن در 

مــوارد مختلــف، تعییــن می شــود. بــازار کاالهــای مرتبــط بــا نفــت به عنــوان یــک مــاده کل 

پیــش بینــی شــده رسوکار دارد، نــه آن گونــه کــه در حــال حــارض توســط طرفــداران خــاص و 

مــرف کننــدگان بنزیــن مثــاً پمــپ بنزیــن تجربــه می شــود. بــا ایــن وجــود، بــا توجــه بــه 

ماهیــت درهــم آمیختگــی بازارهــا، قیمــت بــازار کاالهــای بنزینــی متفقــاً بــر قیمــت پمــپ 

ــذارد. ــر می گ تأثی

بــا ایــن حــال، آنچــه رسمایــه داری را پویــا می کنــد - حداقــل در نظریــه - ایــن اســت کــه 

ایــن وضعیــت به عنــوان فرصتــی بــرای اخــراع راه هایــی ماننــد بازکــردن ذخایــر بیشــر نفت 

یــا حتــی توســعه منابــع جایگزیــن انــرژی تلقــی می شــود. ایــن حــرکات، منابــع نــوآوری 

کارآفرینــی، کمــر بــه وضــوح در موسســات آمــوزش عالــی دیــده می شــود. ذهنیــت کلــی و 

ســاختار انگیزشــی آن مناســب نیســت. دانشــگاهیان معمــوالً بیشــر در مــورد »ایســتادن بر 

ــه اوج.  ــرای رســیدن ب ــر ب ــا راه هــای کارآمدت ــد ت روی شــانه های غول هــا« را درنظــر داردن

حتــی چنیــن رویکردهــای علمــی  ماننــد »نقــد« درنهایــت محدودکــردن اعتبــار یــا کاربــرد 

یــک ادعــای دانــش بــه منظــور ایجــاد محلــی بــرای شــخصی یــا دیدگاه هــای دیگــری اســت 

کــه فضایــی را اشــغال می کنــد کــه ادعــای دانــش اصلــی را نــدارد.

جایگزینــی دانــش بــه معنــای متناســب آن، هنگامــی کــه در موسســات آموزش عالــی اتفاق 

می افتــد، بــه طــور معمــول از طریــق جذابیــت صــورت می گیــرد، زیــرا آثــار بــه ســادگی 

ــب  ــادل »تخری ــن مع ــد. یاف ــرار بگیرن ــتناد ق ــا اس ــورد بحــث ی ــه م ــف می شــوند ک متوق

خــاق« در بازارهــای دانشــگاهی بســیار نــادر اســت. ایــن می توانــد برابــر بــا یــک »انقــاب 

علمــی« آشــکار اعــام شــده باشــد، کــه عمــداً بــرای ســازماندهی مجــدد کل تحقیــق اســت 

ــی »انقــاب  ــدد. خــود انقاب ــخ می پیون ــار تاری ــرد و غب ــه گ ــی ب ــا ارســال ســبک قبل - و ب

ــوز هــم ممکــن اســت روشــن ترین  ــرن 18 هن ــه 19 در اواخــر ق ــی الوازی شــیمیایی« آنتون

مــورد باشــد، زیــرا بیشــر انقاب هــای بــزرگ علمــی فقــط بــه صــورت گذشــته نگر توســط 

.)Kuhn,1985( ــگاران اعــام می شــد ــه ن مورخــان و روزنام

ــب خــاق هســتند.  ــاخن تخری ــر س ــرای درگی ــع الزم ب ــد مناب ــاً فاق ــا دانشــگاهیان ذات ام

19. Antoine Lavoisier

در حقیقــت، اگــر تدریــس زیربنــای ساختارشــکنی پژوهــش انجــام شــود، تخریــب خــاق 

ــدان  ــن ب ــل، ای ــازد. در عم ــی س ــق م ــب در کاس را محق ــور مرت ــه ط ــش ب ــای دان ادعاه

معناســت کــه دانشــجویان بــا قــرار دادن مطالــب درســی »به اصطاحــات خودشــان«، یعنی 

بــه زبانــی کــه بــا آن هــا راحت تــر هســتند، اصــل آن چیــزی را کــه در یــک دوره یــا درس باید 

یــاد بگیرنــد فرامی گیرنــد. مــدل آموخــن آن هــا می توانــد شــیوه ای نســبتاً غیررســمی و در 

دســرس مربــی هنــگام بحــث در مــورد مــواد درســی اختصــاص یافتــه باشــد. 

متاســفانه، اســاتید غالبــاً از دانشــجویان یــاد می گیرنــد كــه بــه ســادگی بتواننــد من هــای 

متنــاوب را رمزگشــایی كننــد تــا بتواننــد آن كدهــا را در مــن هــای خــود تولیــد كننــد، ایــن 

امــر شــامل ادای احــرام مناســب بــه نگهبانــان قبلــی كدهــای درون مــن اســت. ارائه هــای 

ــزوده اســت. چــه در کاس درس و چــه در  ــب اف ــن مطل ــه ای ــش از حــد ب ــی بی پاورپوینت

کنفرانــس، اغلــب دانشــگاهیان ماننــد بازیگــران بــدی ظاهــر می شــوند کــه نوشــته هایی را 

کــه توســط شــخص دیگــری نوشــته شــده اســت، بازخوانــی می کننــد. مخاطــب - دانشــجوی 

یــا همــکار - آرزو می کنــد بازیگــری بــا ذکاوت تــر باشــد کــه بتوانــد داســتان فیلــم نامــه را 

خــودش بازگــو کنــد. ایــن می توانــد شــبیه بــه »روش بازیگــری« باشــد، کــه بــه درون مرزهای 

ــد )Benedetti,2004(. در بطــن مــن دانشــگاهی،  ــه می زن شــناختی و عاطفــی بازیگــر رضب

ایــن رسزمیــن  پرســش و پاســخ می توانــد بــه طــور مؤثــر اســتخراج شــود. متأســفانه، ایــن 

دوره هــای آموزشــی معمــوالً توســط دانشــگاهیانی صــورت می گیــرد کــه ادعاهــای دانــش 

خــود را محصــور کــرده انــد، بــه طــوری کــه کمــی بیشــر از تکرارهــای هــری بــرای پاســخ 

دادن می گــذرد. در چنیــن رشایطــی، منی تــوان مقامــات دانشــگاهی را بــه ایــن فکــر انداخت 

کــه پاورپوینــت و ســایر محصــوالت کار دانشــگاهی کاندیداهــای مناســب بــرای حامیــت 

قانونــی از خــود دانشــگاهیان زحمتکــش هســتند.

پــس جــای تعجــب نیســت کــه، بیشــر - اگــر نــه بیشــر - ارزیابــی عملکــرد دانشــجویان 

در ســطح رســیدگی صحیــح از منابــع صــورت می گیــرد. از ایــن گذشــته، ایــن گونــه اســت 

کــه دانشــگاهیان نســبت بــه خــود ارزش قائــل هســتند، روشــی کــه مدیــران بــی همتــا از 

آن اســتفاده می کننــد. حتــی داوری هــای مثبــت حرفــه ای - مثــاً »عــاوه بــر مفیــد بــودن 

ادبیــات«، بــر شــخصیت اصلــی تولیدکننــده نیــز تأکیــد دارنــد، کــه در آن کارهــای شــخصی 

خــود یــک تغییــر افزایشــی کامــاً مشــخص در هــامن جهــت اصلــی اســت. بنابرایــن، رسقت 

ــه درســتی تخمیــن ســهم   ــه تحصیــل اســت -اگــر ب ــوان یــک جــرم بــزرگ علی ادبــی به عن

شــخص از کارهــای شایســته را مهمــر از خــود کار دانســته شــود.

بــا ایــن حال، دانشــمندان متفکــر دیگری نیــز دانشــجویان و دانشــمندان را ارزیابی منی کنند 

کــه بــازی بــا ایــن قوانیــن منجــر بــه ادعاهــای دانــش محــور می شــود، بنابرایــن بــه منابــع 
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ــا  معتــرب صحیــح  کــه اجــزای آن هــا می توانــد توســط یــک کامپیوتــر برنامه ریــزی شــده ب

مجموعه هــای مرتبــط تولیــد شــود، بــه شــدت وابســته اســت. بــه  داده هــای ورودی مراجعه 

کنیــد. متأســفانه بســیاری از آن چــه بــرای کار دانشــگاهی در عــر انتشــارات مــا صــورت 

می گیــرد دقیقــاً ایــن ویژگــی را دارنــد. چنیــن آثــاری بــه نوعــی بــه »رسقــت ادبــی« نزدیکــر 

اســت کــه ارزش نگرانــی در مــورد آن را دارد: آن را دزدی ادبــی پــاس 20 بنامنــد، چیــزی کــه 

.)Kuhn,1985( کوهــن بنــا بــه تعبیــری آن را »علــم هنجــاری21 » خوانــده اســت

ــادل نظــر  ــه تب ــه منابــع دانشــگاهی، دانشــجویان قــادر ب در یادگیــری صحیــحِ مراجعــه ب

می شــوند بــه گونــه ای کــه مخاطبــان علمــی آن هــا بــه راحتــی می تواننــد درک کننــد و در 

مــورد کارهــای دانشــگاهی به عنــوان مالکیــت معنــوی فکــر کننــد کــه می تواننــد بــا اســتناد 

مناســب بــه اهــداف خــود راه یابنــد. بــا ایــن وجــود، ارتبــاط تســلط بــر ایــن مهــارت هــا و 

تســلط بــر یــک حــوزه علمــی بــه هیچ وجــه آشــکار نیســت. من تنهــا خواننــده مقالــه های 

مجلــه جامعــه شناســی نیســتم ولــی غالبــاً تعجــب مــی کنــم کــه نویســنده بــا توجــه بــه 

قرارگیــری آثــار در مــن مؤلــف، لیســت چشــمگیر آثــار ذکــر شــده را درک کــرده اســت یــا 

خیــر.  آلــن ســوكال 22 موفــق شــد بــا مقالــه خــوب خــود در یــک مجلــه برجســته مطالعــات 

فرهنگــی در ایــاالت متحــده »جنگ هــای علمــی23 » را دقیقــاً بــر روی ایــن فرضیــه روشــن 

.)Ross,1996( ــد كن

در بدســت آوردن رسقــت ادبــی، فرهنــگ دانشــگاهی میــزان پیرفــت آن بــه کپیتالیســم 

رانتــی را نشــان می دهــد. اگرچــه نســخه ای علیــه رسقــت ادبــی گرایــش به عنــوان دفــاع 

از اصالــت اقتــدار ارائــه می شــود، امــا در حقیقــت به-معنــای حامیــت از مالکیــت معنــوی 

اســت. نتیجــه، رسدرگمــی ارزش قابــل توجهــی اســت، کــه بــه طــور حتــم، دانه تخریــب خود 

را کاشــته اســت. منطــق دیالکتیکــی بدیــن رشح اســت. اصالــت به عنــوان »پیونــد ســخت« 

بــرای تســلط بــر »تحصیــل« انتخــاب شــده اســت، کــه منی توانــد از طریــق مشــاغل کپــی 

و چســبانده شــود و  شــبیه ســازی شــوند. امــا مطمئنــاً، ســارقان ادبــی بــازی خــود را َعلَــم 

می کننــد، و در ایــن فراینــد - هنــوز بــا ابــزاری اقتصادی تــر  مهارت هایــی وجــود دارد کــه 

دانشــمندان »واقعــی« از آن هــا برخــوردار هســتند. بنابرایــن، در مــورد ایــن ســارقان ادبــی 

پیرفتــه، منابــع آن هــا بســیار متنــوع اســت، بــا قضــاوت خاصــی روبــرو شــده و به گونــه ای 

عمــل می کننــد کــه مقاالتــی راجــع بــه تفاوت هــای بیشــری در بیــن متــون اصلــی منتــر 

کننــد. ایــن امــر باعــث ایجــاد برنامــه هــای رایانــه ای ماننــد »Turnitin« شــده اســت، کــه 

همــه منابــع داده مبتنــی بــر اینرنــت را بــرای همپوشــانی متنــی بررســی می کنــد و بــه نوبه 
20. Plagiarism Plus
21. normal science
22. Alan Sokal
23. Science wars

خــود باعــث ایجــاد برنامه هــای دانشــجو محــور شــده اســت تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه 

مقــاالت آن هــا در »منطقــه امــن« قــرار دارنــد  و بنابرایــن، بــازی »مــوش و گربــه« همچنان 

بــه مراتــب پیچیــد تــر و پیرفــت بیشــری می کنــد. در ایــن فرایند، دانشــجویان ناخواســته 

مهارت هــای علمــی خــود  را تصحیــح می کننــد.

حــوزه هــر نگــرش ســاملری بــه رسقــت ادبــی یــا تقلــب دارد )Fuller,2007(. اگــر یک پزشــک 

یــا فــرد بــا تجربــه نتوانــد تقلــب را تشــخیص دهــد، هرمنــد بــا آن کنــار می آیــد - اگرچــه 

همیشــه می تــوان منتقدیــن و محققانــی را مجبــور بــه بازگشــت بــه »صحنه جنایــت« کرد. 

در حقیقــت، هــر چــه بیشــر دیــد عمومــی و تذکــرات از آثــار هــری تــر شــوند، چیــزی 

کــه هــر هرمنــد واقعــی بخواهــد، ایــن درمــان آســیب پذیرتــر خوانــد )بنابرایــن بــه راحتــی 

می تــوان فهمیــد کــه چــرا مــورخ بــزرگ هــری ارنســت گمربیــچ 24 طرفــدار کارل پوپــر بود(. 

در واقــع، بازدیدهــا از منابــع یــک هرمنــد بعضــی اوقــات بــرای تغییــر اعتبــار هــری انجام 

شــده اســت. امــا گاهــی اوقــات حتــی بــه نظــر منی رســد کــه ایــن دانــش اضافــی اهمیــت 

چندانــی پیــدا کنــد. شــهرت ایــن هرمنــد دســت نخــورده باقــی می مانــد - تنهــا بــه دلیــل 

هوشــمندی کــه هرمنــد در مــورد پــر کــردن شــکاف هــا. در واقــع، ممکــن اســت »هــرِ« 

ــام »اضطــراب نفــوذ26 »، گــزارش روان  ــه ن ــه ای ب ــد بلــوم25  در مقال هرمنــد باشــد. هارول

.)Bloom,1973( کاوانــه  جالبــی از خاقیــت هــری مطــرح کــرد

ایــن خیلــی مطلــوب اســت کــه موسســات آمــوزش عالــی ایــن نگــرش نســبتاً آرام نســبت 

بــه رسقــت ادبــی و کاهــربداری علمــی را اتخــاذ نکننــد. ایــن امــر بــه طــور مؤثــر باعــث 

می شــود کــه دانشــجو  خروجــی بهــری داشــته باشــد. در عــوض، شــیوه هــای فعلــی توجــه 

بــه میــزان  احســاس نیــاز اعضــای هیــات علمــی بــه مراقبــت از جایــگاه خود اســت. بــا این 

حــال، منبــع ایــن نیــاز چیســت؟ شــاید دانشــگاهیان احســاس می کننــد کــه دانــش آن هــا 

بــه ســختی بدســت آمــده اســت، بــه طــور طبیعــی، کســی کــه رسقــت انجــام می دهــد، بــا 

یــک بی عدالتــی خــود را مواجــه ســاخته اســت. هرمنــدان عمومــاً ایــن مــورد را ندارنــد. 

درســت یــا غلــط، آن هــا معتقدنــد كــه مملــو از ایــده هســتند و چالــش واقعــی ایــن اســت 

كــه آن هــا را در بعضــی از كارهــای منســجم مهــار كننــد. هرمنــدان غالبــاً خــود را منشــأ 

پربارتریــن ایده هــا می داننــد، امــا نیــازی بــه اختصــاص اعتبــار ندارنــد. ایــن بــه دو دالیلــی 

کامــا معقــول اســت:

تحــت تغییــر جزئــی رشایــط، ممکــن اســت آن هــا هــامن ایده هــا را از دیگــران، یــا ذهــن 

خودشــان، دریافــت کننــد. و آثــار هــری کــه آن هــا از ایــن منابــع خلــق می کننــد، خــود 

24. Ernst Gombrich
25. Harold Bloom
26.	the	anxiety	of	influence
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بیانگــر اهمیــت کاری اســت کــه صــورت می گیــرد. 

در ایــن اثنــا، بــا بازگشــت بــه ســیاره دانشــگاه، در دنیایــی کــه در آنجــا ایده هــا نایابنــد و 

ارزش آن هــا از ایــن نظــر کــه چــه کســی آن هــا را بوجــود آورده اســت قضــاوت می شــود 

تــا اینکــه چــه چیــزی بوجــود آمــده اســت. بنابرایــن، منی توانیــم قــدردان بدتریــن جاعــان 

آثــار اصیلــی باشــیم کــه بــر مهارت هــای نادرســت تســلط مــی یابنــد. تفــاوت اصلــی ایــن 

اســت کــه جعــل کننــده بــا »بایگانــی هــا« )بــا نــام مســتعار »اینرنــت« بــرای نســل امــروز( 

به عنــوان یــک حافظــه دخیــره شــده برخــورد می کنــد نــه به عنــوان چیــزی کــه از لحــاظ 

ــی کــه  ــز از موجودیــت او اســت. در رشــته هــای رســمی تر، جای هســتی شناســانه متامی

دامنــه نــوآوری معرفتــی  اندکــی بیشــر از پیچیدگــی فنــی می رســد، آگاهــی روشــن از نفوذ 

ذهنــی تاییــد نشــده و بیهودگــی ناشــی از تــاش بــرای کشــیدن همــه بــه پــای میــز عدالــت 

بــرای آن  وجــود دارد. فلســفه تحلیلــی مــوارد آمــاده عرضــه را مهیــا می کنــد، کــه شــاید 

 Humphreys &,1998( بدنامریــن آن هــا خاســتگاه های نظریــه  علّــی مرجــع27  را در برگیــرد

.)Fetzer
در واقــع هــدف متــام ایــن مــوارد ایــن نیســت کــه بحــران هویــت نفس »مســائل مــرزی« را 

بــه عنــوان برخــی از فضیلت هــای معرفتــی واالتــر بازســاماندهی کنــد. در عــوض، حــق قید 

و رشط کســی را کــه به عنــوان »دانشــجو« اجــازه ورود بــه حــوزه رســمی معرفتــی جامعــه 

را داشــته باشــد و آزادانــه در محــدوده آن، به عنــوان »عــوام« فهمیــده می شــود، مگــر ایــن 

کــه بــه طــور خــاص توســط یــک قــدرت مرتبــط متوقــف شــود. بنابرایــن، ایــن بــار بایــد بــر 

دوش دانشــگاهی هــا گذاشــته شــود تــا در مقابــل کســانی کــه آن هــا را به عنــوان برابرهــای 

بالقــوه پذیرفتــه انــد، ظلــم معرفتــی را نشــان دهنــد. عاوه بــر این، ایــن ها بیشــر از لحاظ 

زیباشــناختی منظــور شــوند تــا اخاقــی. در ایــن حالت، مســئله رسقت ادبی شــناخته شــده 

بیــش از ایــن اســت کــه رسقــت ادبــی می شــود: ایــن بــه انــدازه کافــی مطلــوب نبــود کــه 

به عنــوان اصیــل درنظــر گرفتــه شــود. 

رسالت غایی دیپلامت علمی
از لحــاظ تاریخــی مطمــن تریــن اســراتژی موسســات آمــوزش عالــی بــرای اینکــه اســتقال 

شــان  در بــازار دانــش نســبتاً کنــرل نشــده ای حفــظ شــود تغییــر تولیــد دانــش به عنــوان 

مرتبــه اول بــه کاالی مرتبــه دوم می باشــد )Fuller,2000(. ایــن زمینــه ای اســت کــه فیلســوف 

تحلیلــی کویــن28  بــه نــام »صعــود معنایــی29 » یــاد می کنــد، کــه بیشــر بــه صورت محــاوره 
27. causal theory of reference
28. Quine
29. semantic ascent

.)Quine,1960( ای بــا عنــوان »حرکــت بــه فــرا 30» شــناخته می شــود

ــده  ــه ای ــزاع دانشــکده هــا  31ب ــاب ن ــت در کت ــت کان ــه محوری ــوان ب ــن می ت ــن بی  در ای

هومبولــت در مــورد دانشــگاه مــدرن اشــاره کــرد. بــرای کانت، فلســفه   زمینه ای کــه تاکنون 

فاقــد هویــت تحصیلــی واضــح اســت - بــا قــول اســتاندارد بــرای ارزیابــی ادعاهــای دانــش و 

در نتیجــه جنجالــی در میــان دانشــکده هــای رقیــب، مهلت بخشــش چنین کاالهای دســت 

دوم را فراهــم مــی آورد. در قــرن بیســتم، جســتجوی ایــن اســتاندارد بــه معنــای متــداول 

»معرفــت شناســی« پذیرفتــه شــد.

قبــل از ایــن کــه بــه یــک اســراتژی نهــادی عمومی تــر بــرای اطمینــان از ایــن کــه دانشــگاه 

ــود، ارزش دارد  ــه ش ــه دوم، توج ــوان کاالی درج ــرار دارد، به عن ــش ق ــازار دان ــرض ب در مع

کــه بــرای دســتیابی بــه هــامن تأثیــرات، ســه اســراتژی متامیــز مبتنــی بــر رشــته را برجســته 

: کنیم

1. پــروژه هــای دانشــگاهی یــک نظریــه ســوداگرانه یــا شــاید حتی قلمــرو اشــیاء انتزاعی را 

طرح ریــزی می کنــد، کــه بــه طــور موثــری حــق جســت و جــو را اعطــا می کنــد، بــه گونــه ای 

کــه هــر کســی کــه بعــداً بــه صــورت تجربــی، جنبه هــای طــرح را تأییــد و یــا فــوری کنــد، 

بــه طــور موثــری مجبــور می شــود بــه نوعــی ادای احــرام بــه چشــم انداز منایــد. ریاضیــات 

بــا توجــه بــه ســابقه کار پیــش بینــی پیکربندی هــای عمیــق واقعیت، اعــم از منطــق منادین 

تــا هندســه غیــر اقلیدســی، پایــه و اســاس علمــی خــود را بــر ایــن اســاس حفــظ می کنــد.

2.انســان دانشــگاهی  بــه طــور معمــول یــک اومانیســت - یــک فــرد یــا فرهنــگ پیــرو 

را مشــخص می کنــد کــه بــه نفــع او بــه صــورت گذشــته نگــر و منفــی خــواه درخواســت 

می شــود. به عنــوان مثــال، ممکــن اســت ادعــا شــود کــه یــک ادعــای دانــش غربــی از لحــاظ 

شــخصیتی، در واقــع توســط غیرغربی هــا ســاخته شــده اســت، یــا از طــرف دیگــر، ادعــای 

دانــش ظاهــرا جهانــی فقــط بــه دلیــل حفــظ مقامــات غربــی از آن وضعیــت برخــوردار 

اســت )داللــت بــر ایــن کــه دیگــر بالقــوه مروعیــت نــدارد. -ادعاهــای غربــی رسکــوب 

می شــوند(.

3. انســان دانشــگاهی  بــه طــور معمــول در زمینــه خــط مشــی هــای عمومــی - نگــران ایــن 

اســت کــه بــه دلیــل عدم اهمیــت سیاســت کوتاه مــدت، ممکن اســت کل حــوزه تحقیقاتی 

بــدون تأمیــن اعتبــار باقــی مبانــد. پــس از آن، ایــن درمان نســخه ای از واگار پاســکال32 اســت 

کــه ســعی می کنــد مــردم را بــا اعتقــاد بــه خــدا توهیــن کنــد و بــا در نظــر گرفــن پیامدهای 

بی ایامنــی در دنیایــی کــه معلــوم اســت، خــدا وجــود داشــته اســت. بــه عبــارت دیگــر، حتی 

30. going meta
31. Contest of the Faculties
32. Wager Pascal
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اگــر کســی فایــده فــوری تحقیقــات شــام را نبینــد، در صــورت غفلــت، پرونــده آســیب های 

احتاملــی را مطــرح کنیــد. بنابرایــن کاالهــای دانــش مرتبــه دوم به عنــوان نوعــی بیمــه مرتبه 

باالتــر تولیــد می شــوند. تحقیقــات در زمینه هــای متنــوع به عنــوان بــوم شناســی جهانــی 

)بــرای جلوگیــری از تغییــرات گســرده آب و هــوا( و هــوش مصنوعــی )بــرای جلوگیــری از 

دســتگاه هــای »فــوق برنامــه«( تحــت ایــن موضــوع قــرار می گیرنــد.

امــا می تــوان فــرض کــرد کــه ایــده دانــش را به عنــوان یــک »کاالی مرتبــه دوم« به عنــوان 

یــک مفهــوم اقتصادی تــر بــه معنــای واقعــی کلمــه باشــد. در ایــن حالــت، »اســتقال« بــه 

معنــای توانایــی تبدیــل بــازار بــه نفــع شــخصی اســت، به-طــوری که تولیــد کننــدگان دانش 

رقیــب مجبــور بــه رقابــت در منطقــه مــورد نظــر خــود می شــوند. ایــن روش دیگــری اســت 

کــه می تــوان بــه تعریــف اصلــی شــومپیر از کارآفرینــی به عنــوان »نابــودی خــاق« بازارهــا 

نــگاه کــرد. هــری فــورد شــومپیوتر منونــه مثــال زدنــی اســت زیــرا او بــازار حمــل و نقــل را 

مجــدداً تنظیــم كــرد تــا محصــول خــود، اتومبیــل، اســتانداردی را تعییــن كنــد كــه رقبــا در 

آن زمــان بایــد بــرآورده کننــد یــا از آن پیشــی بگیــرد )Schumpeter,1942(. نــه تنهــا امــروز، 

بلکــه در طــول تاریــخ خــود، موسســات آمــوزش عالــی بــه طــور دوره ای مجبــور شــده اند تــا 

بازارهــای دانــش را »خاقانــه« تخریــب کننــد تــا بــر چالش هــای موقعیــت نخســت خــود 

به عنــوان تولیدکننــده دانــش معتــرب غلبــه کننــد.

در ابتــدا، ارتبــاط کارآفرینــی شــومپیری بــا دیپلــامت علمــی امــروزی ممکــن اســت چنــدان 

واضــح بــه نظــر نرســد. از ایــن گذشــته، فــورد در واقــع نــوآوری درجــه یــک را ایجــاد کــرد 

کــه براســاس آن او یــک بــازار جدیــد ایجــاد کــرد کــه نــوآوری درجــه دوم شــد. امــا با بررســی 

دقیق تــر، موسســات آمــوزش عالــی ثابــت می کننــد کــه تفــاوت چندانــی بــا هــم ندارنــد. 

موضــوع اعتبارســنجی مــدارس ابتدایــی و متوســطه را هــم از نظــر دوره هایــی کــه آمــوزش 

داده می شــود و هــم افــرادی کــه مجــوز آمــوزش آن هــا را دارنــد، بگیریــد. اگرچــه موسســات 

آمــوزش عالــی بــر روی شــیوه های روزمــره کنــرل زیــادی ندارنــد، امــا بــا ایــن وجــود آن هــا 

نقــش مهمــی در تعریــف مبانــی و حتــی منطق آمــوزش موضوعــات مختلف تدریس شــده 

دارنــد کــه تــا حــدود زیــادی آینــه آن هــا در موسســات آمــوزش عالــی تدریــس می شــود. 

به عنــوان مثــال، در انگلســتان، جغرافیــا از معــدود موضوعاتی اســت کــه جــای آن در برنامه 

.)Goodson,1988( درســی مــدارس بــه دلیــل ابتــکارات مبتنــی بــر دانشــگاه نبــوده اســت

 بنابرایــن، جایــزه ای بســیار ناچیــز کــه نســبت فــارغ التحصیــان دبیرســتان های وابســته 

بــه موسســه آمــوزش عالــی بــه طــور معمــول به عنــوان اســتاندارد طایــی عملکــرد مــدارس 

تلقــی می شــود، دقیقــاً بــه ایــن دلیــل اســت کــه فــرض می شــود موسســه  تعییــن کننــده 

اصلــی آنچــه مــدارس می آموزنــد، اســت.

امــروز ایــن نکتــه آخــر کامــاً منطقــی بــه نظــر می رســد، بــه خصــوص بــا توجــه بــه افزایش 

روزافــزون هــر گــروه از دانشــجویان در دانشــگاه. بــا ایــن حــال، یــک نســل پیــش، زمانــی 

کــه حضــور در دانشــگاه - خــارج از ایــاالت متحــده - نیمــی از همگــروه فعلــی خــود بــود، 

مســیر شــغلی فــارغ التحصیــان دبیرســتان ها و دارنــدگان مــدرک دانشــگاهی بســیار متامیز 

بــود. بــا ایــن حــال، حتــی در آن زمــان موسســات آمــوزش عالــی اســتاندارد عملکــرد مدرســه 

را تعییــن می کردنــد. در ایــن زمینــه، کاالهــای مرتبــه اول مربوطــه کــه توســط موسســات 

آمــوزش عالــی تولیــد شــده انــد، کتاب هــای درســی مبتنــی بــر دســیپلین هــا بوده انــد کــه 

نســخه هــای ســاده شــده از آن هــم چنــان بــا ورود بــه کاس هــای دبیرســتان، بــا تأثیــر کلــی 

ــرار  ــاط برق ــامن در زمینه هــای موضوعــی خــود، ارتب ــاط معل اســتاندارد ســازی نحــوه ارتب

ــد. می کنن

مطمئنــاً، اگــر انتظــار حضــور در دانشــگاه توســط دبیرســتان ها وجــود داشــته باشــد، ممکن 

اســت دیپلامت هــای علمــی مجبــور شــوند، هنــگام تعریــف محتــوای دانــش حوزه هــای 

آمــوزش داده شــده، نگــرش کمــری نســبت بــه مــدارس متوســطه و حتــی ابتدایــی را پرورش 

دهنــد. بــه ویــژه ، معلــامن مــدارس نســبت بــه منابــع غیــر دانشــگاهی - بــه ویــژه قومــی 

ــی خــود  ــوزان از محیط هــای محل ــش آم ــه دان ــی ک ــدار معرفت ــر اقت ــی ب ــی مبتن و مذهب

ــه طــور  ــوزش ســکوالر ب ــت از آم ــته، اجــرای دول ــد، حســاس تر هســتند. در گذش می آورن

خــاص بــرای مقابلــه بــا چنیــن موانــع احتاملــی همبســتگی ملــی طراحــی شــده بــود. در 

حقیقــت، هویــت رشــته ای جامعــه شناســی در اوایــل قــرن بیســتم، بــه ویــژه در فرانســه 

ــا ایــن پــروژه هامهنــگ ســازی معیارهــای معرفتــی در کل سیســتم  و ایــاالت متحــده، ب

آمــوزش، گــره خــورده بــود، چیــزی کــه مرقــی هــای آمریــکا ماننــد جــان دیــوی بــه طــور 

خــاص آن را به عنــوان ملــت معرفــی کردنــد. دیــگ ذوب فلــزات 33.

بــا ایــن حــال، از آنجــا کــه موسســات آمــوزش عالــی حامیــت هــای سیاســی و اقتصــادی بــی 

قیــد و رشط در دولــت را از دســت می دهنــد، الزم اســت تــا روابــط خــود را بــا دانش هــای 

محلــی کــه بــه طــور طبیعــی در ســطح مــدارس صدا ایجــاد می کننــد، مجــدداً مذاکــره کنند. 

در حالــی کــه جــدال بیــن موسســات آمــوزش عالــی و مــدارس بــر رس آن  کــه چــه دانشــی 

ــه ســال های پیــش رو دارد، حداقــل طرف هــای  ــرای تدریــس ارزشــمند اســت بســتگی ب ب

ــی یــک اســتاندارد  ــه دوم، یعن ــوان کاالی مرتب رقیــب فهــم  مشــرک خــود از دانــش به عن

جهانــی بالقــوه از تقکــر و رفتــار را بــه اشــراک گذارنــد.

تهدیدهــای جدی تــر بــرای اســتقال دانشــگاه توســط مدیــران دانــش ایجــاد می گــردد کــه 

وجــود دانــش را به عنــوان کاالی مرتبــه دوم مــورد تردیــد قــرار می دهنــد، کــه برایــن مبنــا 

دانشــگاه ها ممکــن اســت ادعــا داشــته باشــند. در ایــن جــا بایــد ایــن را بخاطر بســپاریم که 
33. melting pot
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عبــارات رایــج در دوران مــا، ماننــد »جامعــه  دانــش« و »اقتصــاد دانــش«، عمدتــاً بــه افتتاح 

.)Fuller,2002( بــازار کاالهــای دانــش بــه تأمیــن کننــدگان جدیــد اشــاره دارد

در نتیجــه در ایــن لحظــه مهــم در تغییــر بــه ســمت اقتصاد سیاســی نئولیــربال، دانشــگاه ها 

ــواع  ــا ان ــد ب ــد، بلکــه بای ــه گســرش دهن ــع خــود را ظریفان ــا مناب ــه تنه ــور شــدند ن مجب

تنش هــای داخلــی کــه یــک دیپلــامت دانشــگاهی بــه طــور عــادی از آن برخــوردار اســت، 

ــد، ماننــد  ــه پژوهــش مــی پردازن ــاً ب مواجــه شــوند. از ایــن گذشــته، مؤسســاتی کــه رصف

آزمایشــگاه های رشکتــی در پــارک هــای علمــی گذشــته و امــروزی، بــا داشــن موانــع کمــری 

نســبت بــه دانشــگاه ها، نیــاز بــه حفــظ تعادلــی ظریــف بین چندیــن نهــاد دارنــد: همتایان 

ــن  پژوهشــی در دانشــگاه های دیگــر، همــکاران دانشــگاه از ســایر رشــته هــا، و همچنی

تابلوهــای بررســی اختصاصــی دانشــگاه بــه موضوعــات اخــاق و مالــی. بــه همیــن ترتیب، 

یــک مرکــز آموزشــی بــا دسرســی قابــل اعتــامد بــه کارفرمایــان مربوطــه می توانــد کارآمدتــر 

- حداقــل از دیــدگاه دانشــجو بطــور مــرف کننــده- نســبت بــه برنامه هــای کارشناســی 

تابــع آمــوزش شــغلی بــه  معرفــی منظــم از بدنــه دانــش کــه توســط یک رشــته دانشــگاهی 

ــه می شــود، باشــد. ارائ

در ایــن رشایــط، بــه راحتــی می تــوان بــه جمــع بنــدی مدیریــت دانــش مبنــی بــر اینکــه 

دانشــگاه بــه ســازمانی منســوخ تبدیــل شــده اســت، پــی بــرد کــه ســعی می کنــد خیلــی 

از چیزهــا را در یکبــاره انجــام دهــد و در صورتــی کــه همــه آن هــا بــه صــورت  کــم بهینــه 

.)Fuller,2002( انجــام می دهــد

 در ایــن بســر، مانــدگاری موسســات آمــوزش عالــی در برابــر چشــم انداز آینــده آن قــرار 

می گیــرد: موسســه بــه ســادگی بــا روش هــای قدیمی خود ســنگربندی شــده اســت، کــه این 

امــر موسســه را بــرای ســازگاری بــا تغییــر محیــط امــروز بــازار  ناتــوان می ســازد. بــه نظــر 

می رســد راه حــل آشــکار، تفکیــک کارکردهــای موسســات آمــوزش عالــی بــه ســازمان هایی 

ــا ایــن  اســت کــه در درجــه اول یــا در بازارهــای تحقیــق یــا تدریــس متمرکــز شــده اند. ب

حــال، اگــر تاریــخ راهنــامی ماســت، ایــن می توانــد نتیجه گیــری اشــتباهی باشــد.

اســراتژی موفقیت آمیــزی بــرای ابتــکار مجــدد دانشــگاه در اواســط قــرن نوزدهــم پدیــدار 

شــد زمانــی کــه آکســفورد و کمربیــج، کــه بیــش از 600 ســال قدمت داشــتند، هنــوز مجبور 

بودنــد آزمایشــگاه های علمــی را در اماکــن خــود جــای دهنــد، اگرچــه عمــده نوآوری هــای 

ــه در دانشــکده ها انجــام می شــد و در  ــود ک ــره خــورده ب ــی گ ــا پژوهــش های ــی ب صنعت

ــه اســت. در حالــی  ــرای حداقــل یکصــد ســال در کارخانه هــا صــورت گرفت هــر صــورت ب

کــه آکســربوج نهایتــا اجــازه ســاخت آزمایشــگاه هــا را در اماکــن خــود دالیــل داد، پاســخ 

مدیرشــان بــه ایــن چالــش  الهــام گرفتــه از متکلمینــی بود کــه کلمه »دانشــمند« را بــه زبان 

ــام ویــول 34 کــه امــروزه به عنــوان بنیانگــذار مطالعــات  ــد، ویلی انگلیســی ترجیــح می دادن

تاریخــی و فلســفی علــم اســت.

ویــول چیــزی را پیشــنهاد کــرد کــه اکنــون مــا آن را مــد نظــر قــرار می دهیــم: یعنــی ایــن کــه 

ممکــن اســت اخراعــات در انــواع مکان هــای غیردانشــگاهی ظهــور پیــدا کننــد، امــا فقــط 

دانشــگاهیان می تواننــد تشــخیص دهنــد کــه آیــا ایــن اخراعــات چیــزی بیــش از حــوادث 

شانســی هســتند. ایــن امــر بــه ایــن دلیــل اســت کــه دانشــگاهیان - بــر خــاف مخرعیــن - 

بــه ایــن اطمینــان دارنــد کــه متــام آن چــه را کــه مــا مــی شناســیم به عنــوان یــک وحــدت 

سیســتامتیک شــکل می گیرنــد، چیــزی کــه بــه طــور مرتــب در برنامــه هــای درســی دیــده 

می شــود، زیــرا دانــش جدیــد در چارچوب-هــای مفهومــی موجــود ادغــام می شــوند تــا بــه 

نســل بعــدی برســند. در آن صــورت، بــرای هــر اخــراع، دانشــگاهی می خواهــد بدانــد کــه 

چــرا ایــن کار را می کنــد و بــه خصــوص وقتــی کار منی کنــد، کــه بــه نوبــه خــود زمینه هــای 

ــده آل در محیــط تنظیــم شــده آزمایشــگاهی  ــد - در حالــت ای پیرفــت را فراهــم می کن

دانشگاه.

در ایــن زمینــه، آکســربیج می توانــد اعتامدهــای درک شــده خــود را بــه فضائــل تبــدل کنــد: 

یعنــی مبنــای ایدئولوژیــک آن در کام آنگلیــکان35  و پایــه مــادی آن در مالکیــت مناســب. 

آن هــا در کنــار هــم زمینه هایــی را فراهــم کردنــد کــه بــه انــدازه کافــی از فضاهــای روحــی و 

جســمی نــوآوری صنعتــی حــذف شــوند تــا آکســربوج به عنــوان کارگــزاران صــادق ادعاهــای 

ــرار دادن  ــت ق ــن، در موقعی ــر ای ــاوه ب ــوند. ع ــر ش ــایت ها ظاه ــی از آن س ــش ناش دان

ــن  ــدارد ای ــول قصــد ن ــات، وی ــه اخراع ــان آزادان ــان در جری ــوان دروازه بان آکســربوج به عن

جریــان را خنثــی کنــد. در عــوض، هرچــه منابــع نــوآوری بیشــر مــورد تأثیــر قــرار گیــرد، 

رضورت ایجــاد اســتانداردهای مشــرک بــرای تفکیــک قابــل اعتامدتــر از اخراعــات غیرقابــل 

اطمینــان در ابعــاد گوناگــون اســت کــه نــه تنهــا مبانــی نظــری آن هــا را شــامل می شــود، 

بلکــه خطــرات بالقــوه مالــی و بهداشــتی کــه بــرای پذیرنــدگان ایــن نــوآوری هــا را بــه وجود 

مــی آورد.

ــردن  ــه ک ــی در نهادین ــوزش عال ــات آم ــت موسس ــوان از مرکزی ــی می ت ــه راحت ــروزه ب ام

اســتانداردهای قابــل اعتــامد بــودن تجربــی در تولیــد و گــردش محصــوالت دانــش آگاهــی 

چشــم پوشــی کــرد - آنچــه مدیــران آن را »کنــرل کیفیــت« مــی نامنــد و فیلســوفان علــم 

به عنــوان »زمینــه توجیــه« می شناســند. ایــن تحــول، کــه بیانگر حضــور پررنگ دانشــگاهیان 

در ســازمان های نظارتــی دولــت در قــرن بیســتم اســت، ابتــدا در محافــل قانونــی و تجــاری 

به عنــوان خــاف روح یــک جامعــه لیــربال مقاومــت کــرد، کــه در آن مــردم بایــد آزاد باشــند 
34. William Whewell
35. Angelican
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.)Turner,2003( کــه خطــرات خــود را بــر عهــده بگیرنــد

ایــن حساســیت شــدید بــازار پنداشــته  می شــد تــا زمانــی کــه اطاعــات مربــوط بــه پیرامون 

اتخــاذ یــک نــوآوری بــه طــور گســرده منتــر شــود، هــر کســی کــه قــادر بــه مشــارکت در 

زندگــی عمومی باشــد بــه لحــاظ ذهنــی مجهــز شــده تــا در صــورت اتخــاذ، گســرش و یــا 

رصفــاً اجتنــاب و نادیــده گرفــن نــوآوری، تصمیــم خــود را بگیــرد.

از ایــن دیــدگاه، ایــن ایــده کــه موسســات آمــوزش عالــی بایــد بــه طــور عــادی جریــان دانش 

جامعــه را واســطه کننــد، بــه نظــر می رســید تاشــی کامــاً مســتر بــرای ابــداع نســخه مدرن 

ــات شــاه را  ــه کلیســا اقدام ــن ک ــور ســکوالر اســت. به جــای ای ــر ام ــی ب از نظــارت روحان

تقدیــس کنــد، آزمایشــگاه دانشــگاه اکنــون ایــن نقــش را بــرای سیاســت و تجــارت انجــام 

می دهــد. در اینجــا ممکــن اســت اســتفاده مخــرب از اصطــاح »روحانــی« بــرای شــهادت 

ــار  ــتین ب ــه نخس ــری ک ــود، تصوی ــال ش ــی دنب ــور واردات قانون ــص« در ام ــاهد متخص »ش

در اوایــل قــرن بیســتم در آمریــکا توســط هوگــو مونتســتربگ 36 ، کــه ویلیــام جیمــز بــرای 

.)Winter,2012( اســتخدام آزمایشــگاه روانشناســی هــاروارد اســتخدام کــرده بــود، ایجــاد کــرد

بــا ایــن وجــود، لیربال هــای کاســیک کــه از هرگونــه موانــع تجــارت آزاد مشــکوک هســتند، 

خواســتار ایــن هســتند کــه محصــوالت جدیــد تســت هــای »روایــی« و » پایایــی« را کــه در 

محیط هــای دانشــگاهی ســاخته شــده اســت، قبــل از مواجهــه بــا بــازار، از آنچــه کــه قبــاً 

بــه عنــوان »رانــت جویــی« می نامیدنــد، عبــور دهنــد. یعنــی هزینــه  رصفــاً بــه مالکیــت و 

نــه بهــره وری تولیــد از رسمایــه وابســته اســت - در ایــن حالــت، رسمایه فرهنگی که ناشــی از 

رصفــاً نگهــداری معیارهــای معرفتــی اســت، بــر اســاس آن همــه بایــد بــه آن اعتــامد و اتــکاء 

کننــد. بنابرایــن، موسســات آمــوزش عالــی چگونــه می تواننــد بــا ارائــه نــوع کاالهــای دانــش 

مرتبــه دوم مرتبــط بــا اســتانداردهای کنــرل کیفیــت، مزیــت بــازار خــود را حفــظ کننــد؟

پاســخ ایــن اســت کــه موسســات آمــوزش عالــی بــه طــور سیســتامتیک متایــات گریــز از 

جامعــه را بــر مترکــز خــود منطبــق می کننــد. بــه عبــارت دیگــر، بــا افزایــش ظرفیــت جامعــه 

بــرای تغییــر دانــش خــود، در واقــع از دســت دادن حافظــه جمعــی جامعــه را نیــز افزایــش 

می یابــد. حــال اگــر مدیریــت دانــش مــا راه خــود را پیــدا کــرد و کارکردهــای دانشــگاه بــرای 

ســازمان های رصفــا آموزشــی و رصفــا پژوهشــی تفکیــک شــود، ویژگــی دانــش را در جامعــه 

امــروز قابــل تصــور اســت. اولــی منحــراً بــه بــازار کار گرایــش پیــدا می کنــد، یعنــی ارائــه 

کارآمــد مهارت هــای مرتبــط بــا شــغل و دومــی منحــراً بــه مشــری های مختلفــی متامیــل 

می شــود کــه دانــش جدیــد بــرای آن هــا می توانــد ارزش کاالهــای خــود را افزایــش دهــد. 

یــک نــوع فعالیــت دانــش را در افــراد و دیگــری در محصــوالت جاســازی می کنــد، امــا بــا 

36. Hugo Münsterberg

گذشــت زمــان ایــن امــر بســیار دشــوار خواهــد بــود کــه ببینیــم هــر دو فعالیــت به عنــوان 

ــازار گسســته  ــه دو ب ــش ب ــه، دان ــه خودی-خــود محــور هســتند. در آن مرحل »دانــش« ب

تقســیم می شــود، یکــی بــرای تکنیک هــا )یعنــی در فــرد تجســم یافتــه( و دیگــری بــرای 

فن آوری هــا )یعنــی تجســم خــارج از شــخص(. ایــده دانــش به عنــوان یــك حالتــی وحــدت 

بخــش و جهــان شــمول از تحقیــق در عبــارت طنیــن انــداز ماكــس وبــر، »علــم به عنــوان 

یــك حرفــه37 «، منعکــس می شــود. حــس خودآگاهــی جامعــه نیــز چنیــن خواهــد بــود. این 

رهایــی از وضعیــت »پســامدرن« اســت کــه در نهایــت توجیــه کننــده وجود دیپلــامت موثر 

علمــی را نشــان می دهــد.

نتیجه گیری
ــک  ــاس ی ــر اس ــگاهی ب ــی دانش ــامت علم ــه دیپل ــرده تری را ک ــی گس ــای سیاس  افق ه

ــه خوبــی متصــور شــد.  ــوان ب ــد، می ت ــرای ســفر پیــش رو ایفــاء می کن ســابقه تاریخــی ب

امــروز دانشــگاه مجبــور بــه بازگشــت بــه ریشــه های خــود در توســعه دولت هــای قــرون 

وســطایی به عنــوان »رشکت هــا« اســت. ماننــد دانشــمندان اصیــل، دانشــگاهیان امــروز باید 

در مقابــل نیروهــای گوناگــون خــارج از دانشــگاه کــه موثــر بر فعالیت هاســت، از اســتقال 

خــود دفــاع کننــد. در قــرون وســطي، ایالــت هــای شــهری ديوارهايــي ســاخته بودنــد كــه 

منجربــه معــروف شــدن آن هــا به عنــوان »اجتامعــات 38« )بــه التــن یعنــی درکنارهــم چــون 

دیــوار( شــد. در ابتــدا ایــن موضعــی از محافظــت از خــود بــود، موضوعــی کــه ساســوور39  

ــال،  ــن ح ــا ای ــر داد )Sassower,2000(. ب ــاه گاه 40» تغیی ــوان پن ــگاه به عن ــه« دانش آن را ب

ویژگــی خود محافظــی در اجتامعــات اصیــل رسانجــام منبــع قــدرت شــد. بابرایــن افــراد بــا 

دارایــی مــادی و ذهنــی شــناخته شــده   ریشــه شناســی اســتعداد هــر دو را دربرمی گیــرد 

- در دنیــای بــی قانونــی طعمــه آســانی خواهنــد بــود، امــا اگــر بتواننــد دارایــی خــود را در 

انــزوا نســبی توســعه دهنــد، در نهایــت آن هــا  قــادر خواهنــد بــود منفعــت بیشــری بــرای 

افــراد خــارج از دیوارهــا فراهــم کننــد. در ایــن بســر، »آزادی« به عنــوان رشط اجتنــاب از 

منفعــت دیــده منی شــود، بلکــه بــرای آمادگــی بــه منظــور فراهــم ســازی منفعــت بیشــر 

تلقــی می شــود. ایــن بــه تبییــن انــزوا و اغلــب پنهــان کاری که زندگــی دانشــگاهی و صنفی  

ــوی  ــت معن ــوق مالکی ــدرن در حق ــد - و در دوره م ــک می کن ــد، کم ــز می گردان را متامی

ســکوالریزه شــد.

37. Science as a vocation
38. communes
39. Sassower
40. academia as asylum
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توضیــح مکمــل ایــن گفتــه برمی گــردد بــه منطــق انکیباتــور41 ، نوعــی ادامــه بــارداری مانند 

اندیشــه افاطــون در ابتــدا کــه بــرای بوجــودآوردن شــاهان فیلســوف 42، چنــان چــه جــان 

ــاالت شــهری قــرون  ــد. از نظــر تاریخــی، ای ــد  43می دان الك آن را خصیصــه انســان خردمن

وســطایی توســط افــرادی ســازماندهی می شــد کــه فضــای اســتقال مــورد نیــاز را بــدون 

دخالــت در  »جنجــال رسمایــه گــذاری 44« قــرن یازدهــم و دوازهــم، در دورانــی کــه پــاپ و 

شــاهزادگان بــه طــور معمــول بــررس پیشــوایی رقابــت داشــتند، ایجــاد می کردنــد. تــا زمــان 

کنکــوردات ورمــز در ســال 1122، مرزهــای قضایــی چنــان مبهــم بــود کــه زندگــی فــرد بــا 

ــاً، موضوعاتــی از  ــا طرف هــای نادرســت می توانــد بــه خطــر بیافتــد. مطمئن همســویی ب

ایــن دســت ناپدیــد نشــده اند، امــا بــا ظهــور »رشکت هــا« بــه طــور مؤثــر عــادی شــده اند، 

مداخــل اجتامعــی کــه دارای حقــوق »افــراد غیرواقعــی« بــا حــق ذاتــی انکیباتــوری اســت، 

ــا محیطــی غیرمنعطــف بایــد بیــان شــود. میــراث ایــن نــوآوری  کــه حتــی در مواجهــه ب

ــگاه تجــاری  ــت و بن ــف، دولت-مل ــرد متخل ــا شــامل ف ــه تنه ــرون وســطایی ن ــی ق حقوق

ــوان  ــل به عن ــه مای ــردی ک ــر ف ــرای ه ــردد. ب ــز می گ ــگاه نی ــامل دانش ــه ش ــود، بلک می ش

»دیپلــامت علمی«اســت، پاســداری از ایــن درک مــرز هســتی شــناختی، در نهایــت تجــارت 

ــردد. ــی محســوب می گ اصل

41. incubation
42. philosopher-kings
43. Homo sapiens
44. Investiture Controversy
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The Role of Academic Diplomats in the Political-
economic Environment in Higher Education

 AbstractThe special functions of higher education systems in the
 world are identified through the analysis of the context of political
 economy. This political economy is often seen in higher education as
 part of the church and part of the casino. The two can be redefined as
 the Vatican and the Vegas Heart of Higher Education, respectively.
 In this regard, successful scientific diplomats have established their
 independence by protecting the bases and expanding it, and can
 crystallize the most intellectual adventures within the borders of their
 institution. This requires a forward-looking macroeconomic strategy,
 on the one hand, and the use of other scientific diplomats, on the other,
 to protect higher education from current market epistemological
 distinctions in the face of market pressures. In this article, with the
 analytical and comparative review of authoritative sources in the
 constructive space of neoliberalism and the atmospheric effects
 of political economy along with rentier capitalism, the mission of
.scientific diplomats in higher education has been reviewed

 Key Words: Academic Diplomat, Higher Education, Political
.economy, Neoliberalism, Rentier Capitalism


