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                       روایی و ناروایی

                 زمان آن رسیده که آموزش پزشكي 
                       به دامن  وزارت علوم برگردد

دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

ماهنامه ی تشخیص آزمایشگاهی شاید تنها نشریه ای 
است که بارها بر ناروایی "آمیختن  آموزش پزشکی 

با درمان وبهداشت" پافشاری کرده است. گویا 
خوشبختانه این روزها فرار از بهمریختگی در پیکره 

وزارت بهداشت در زمینه ی مالی، انگیزه ای برای 
جدایی این دو را فراهم کرده است.  آمیزش آموزش 

پزشکی با درمان در کشور ما، بجز فرومایگی در 
کیفیت آموزش و درمان و پایین آمدن "کالس" در 

دو زمینه در پهنه ی جهانی، دستاورد دیگری ندارد. در 
این باره سخنان رییس فرهنگستان علوم پزشکی کشور 

به خوبی روشنگر است. 
او می گويد: وزارت بهداشت يك وزارتخانه اجرايي است 

با مشكالت درماني، بهداشتي و دارويي خود؛ بنابراين به 
دليل اينگونه مسووليت ها، دانشگاه هاي علوم پزشكي به 

مسائل اجرايي غيرمرتبط با مسووليت خود كشانده شده اند 
و در نهايت مسائل بهداشت و محيط و ساير كارهايي 

كه جزو حطيه وظايف وزارت بهداري بود، امروزه انجام 
نمي شود و همچنين تعيين كيفيت مواد غذايي و مواد 

بهداشتي به عهده دانشگاه ها واگذار شده است كه اين 
مسائل مطلقا با وظايف دانشگاهي مطابقت ندارد. 

رييس فرهنگستان علوم پزشكي كشور با نادرست 
خواندن درگير كردن دانشگاه ها در مسائل اجرايي، به 

روشنی گفت: اين امر منجر به هدر رفتن نيروي دانشگاهي، 
افت كيفيت آموزشي دانشگاه ها و بيمارستان هاي آموزشي 

و ايجاد مشكالت بودجه اي در آنها شده است. 
دكتر فاضل ادامه داد: تسريع در يكپارچگي آموزش عالي و 
بازگرداندن مسووليت هاي آموزشي به دامان متولي اصلي آن، 

به اصالح سيستم آموزش علمي كشور كمك زيادي مي كند
وي با اشاره به وجود رشته هاي علوم پايه مشترك بين 

 دانشگاه هاي وزارتخانه هاي علوم و بهداشت، گفت: 
در اين وضعيت نوعي دوگانگي و موازي كاري در زمينه 

تدوين استانداردهاي آموزشي و ساير مسائل آموزشي 

ايجاد مي شود كه اينگونه مشكالت و معضالت نيز با 
يكپارچگي آموزش عالي رفع مي شود. وي درباره اصالح 

سيستم پذيرش دانشجو، گفت: پيشنهاد پذيرش دانشجوي 
پزشكي از دوره ليسانس كه از طريق فرهنگستان ارايه 
شده بود طرح بسيار مفيدي است، چرا كه مسووليت 
تحصيل در رشته هايي چون پزشكي بايد در زماني به 

داوطلب واگذار شود كه وي با تحصيالت دانشگاهي و 
كل سيستم آموزش عالي آشنا باشد تا قضاوت بالغ تر و 

رشد كرده تري داشته باشد. 
رييس فرهنگستان علوم پزشكي كشور در خصوص 

چگونگي آموزش رشته هاي علوم پايه، خاطرنشان كرد: 
 در وضعيت فعلي و به دليل عدم وجود يكپارچگي در 

سيستم آموزش عالي كشور طبيعي است كه داوطلبان در 
اين رشته ها بايد به تناسب نيازهاي موجود و مرتبط با 

فعاليت آينده آنان تربيت شوند.
وزير پيشتر علوم، آقای دكتر معين در پاسخ به اين 

پرسش: در خصوص جدايي رشته هاي گروه علوم 
 پزشكي از وزارت بهداشت چه موضعي داريد؟ می گويد:

من جدا شدن آموزش علوم پزشكي از وزارت علوم را 
مثبت ارزيابي نمي كنم. به نظر من اگر اين ايده در يكي 

دو استان پياده مي شد و پس از ارزيابي، چنانچه نتايج به 
دست آمده مثبت و قابل دفاع بود به سطح ملي آمده و 
در سطح كشور گسترش پيدا مي كرد، بهتر و قابل دفاع 

بود. چون همه شاخه هاي علوم، از يك ريشه و يك ساقه 
برخوردارند. يعني تنه اصلي و ريشه مشترك است و 

شاخه ها هستند كه مرتب جدا مي شوند. اين است كه اگر 
شما بياييد علوم پزشكي را كه يكي از گروه هاي علمي 

مهم است از آن تنه اصلي جدا كنيد، كار غيرعلمي است 
و هرچه هم كه جلوتر مي رويم، ارتباط بين شاخه  هاي 

مختلف علوم، بيشتر از گذشته مي شود.
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چگونه "دانشگاه" فروشگاه زنجیره ای شد؟
گفتاری از معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشكده مطالعات فرهنگی

                 زمان آن رسیده که آموزش پزشكي 
                       به دامن  وزارت علوم برگردد

دكترجبار رحمانی » سرپرست معاونت پژوهشی و 
آموزشی پژوهشكده  مطالعات فرهنگی »در يك گفتگو 

با "فرارو” مساله دگرگونی های  دانشگاه و تحوالت 
ذهنيت مردم نسبت به دانشگاه  را به ميان كشيد. 

او گفت: امروزه با تغييرات زيادی در فضای آموزش 
عالی مواجه هستيم كه محققان مختلف به اشكال مختلف 

آن را بيان كرده اند، برخی از شكست دانشگاه، برخی 
از مرگ دانشگاه و برخی از فروپاشی و متالشی شدن 

دانشگاه حرف زده اند.
برخی هم از علم به مثابه يك سوتفاهم در 

ايران صحبت كرده اند، همه اين ها حتی اگر در كليت 
معنادار نباشند، در عمل بيانگر يك وضعيت بغرنج 

و نامناسب هستند. به گفته اين استاد انسان شناسی،  
نمی توان اين وضعيت را كه هنوز بر سر آن توافقی 
دقيق و جدی شكل نگرفته به درستی توصيف كرد. 
به گفتی  وی مساله اصلی آنست كه وجه مشترك 

ديدگاه های معقول در باب دانشگاه وضعيت نامناسب 
و بحران كيفيت در آنست كه محققان حرفه ای بر آن 

تاكيد دارند. در فضای عمومی با تصوير ديگری از علم 
و دانشگاه در گفتمان های رسمی مواجهيم كه بيشتر به 

يك رويا پردازی شباهت دارد.
او گفت: گفتمانی كه مهم ترين مستنداتش تعداد 

كمی مقاالت خارجی ايرانيان است كه اين حباب 
توهمی هم باالخره در يك افتضاح بين المللی 

فروباشيد. مساله اصلی آنست كه فهم وضعيت امروز، 
بدون مالحظه تاريخ دانشگاه ايرانی، به ويژه دانشگاه در 

چهار دهه اخير مقدور نيست. دكتر رحمانی همچنين 
اظهار كرد: دانشگاه سياست زده و تحت سيطره ايدئولوژی 

طی اين دوره زمانه به هر سمتی هم هدايت شده باشد، 
می  توان گفت جهت اصلی آن آكادمی و علم واقعی نبوده 
است.  فروپاشی امروز نتيجه سياست های غلط در حوزه 

آموزش عالی و تبديل كردن دانشگاه به محلی برای رانت 
و در دهه اخير نيز تبديل كردن دانشگاه به يك چاه نفت 

سودآور بوده است.

صنعت »مدرک سازی« و »نخبه سازی”
وی با اشاره به اين كه »نمی توان فاجعه آموزش 

عالی و بحران امروز آن را بدون اين عوامل داخلی و 
بيرونی در حوزه آموزش عالی فهميد» گفت: تبديل 

كردن دانشگاه ايرانی به صنعت مدرك سازی و صنعت 
نخبه سازی مهمترين فرآيندهای فروپاشی دانشگاه بوده 
و هست، تبديل دانشگاه به صنعت منحط مدرك سازی 
و نخبه پروری بيش از همه در ساختار دانشگاه آزاد و 

پيام نور و علمی كاربردی ظهور يافت.
وی در توضيح صنعت  مدرك سازی گفت: صنعت 

مدرك سازی دال بر آنست كه شما بدون اندك زحمتی 
به مدارج و مدارك دانشگاهی دست پيدا می  كنيد و تنها 
زحمت برای اين كار، پرداخت پول و هزينه آن در قالب 

شهريه و پول توليدات علمی كاذب و تقلبی است.
دكتررحمانی همچنين درباره صنعت  نخبه سازی هم 

توضيح داد: تبديل شدن دانشگاه به صنعت نخبه سازی را 
می توان در توليد انبوه و مكانيكی منزلت و موقعيت استادی 

ديد، همه به راحتی استاد می شوند و اين يعنی انحطاط 
يكی از ارزش ها و نقش های كليدی فرهنگ ايرانی.

استاد پژوهشكده مطالعات فرهنگی با اشاره به اين كه 
صنعت دانشگاه ايرانی را می توان نوعی فروشگاه زنجيره ای 
مدرك دانست، ادامه داد: در قالب دانشگاهی آزاد، پيام نور 

و علمی كاربردی بخشی از ارزش های كليدی فرهنگ 
را به اضمحالل برد. در اين وضعيت می توان از نوعی 

استثمار فرهنگ و شايد غارت فرهنگ توسط مديران اين 
فروشگاه های زنجيره ای توليد و فروش مدرك صحبت كرد.
به گفته رحمانی، از سوی ديگر منطق رانتی بورسيه 
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در دانشگاه های كشور نيز تعداد انبوهی ِشبِه استاد را 
يك َشبه توليد كرده و در دانشگاه های دولتی نشانده كه 
در نتيجه آخرين خاكريز های دانشگاه هم توسط اسب 

تروای بورسيه فتح شد و دانشگاه به وضعيت فروپاشيده 
امروز دچار شد. دكترجبار رحمانی در ادامه تاكيد كرد: 
متوليان نهاد دانشگاه، كسانی شدند كه سرمايه فرهنگی 

و نمادين و سرمايه علمی الزم را نداشتند و فقط و فقط 
سرمايه رانتی الزم و كافی را داشتند.

وی درباره فرايند اين پديده  اظهار كرد: ردپای اين 
فرآيند را می توان در چهار دهه اخير دنبال كرد: فرايند 

تقليل دانشگاه به آموزش صوری مهارت ها و دانش 
سطحی، نوعی فرهنگ زدايی از دانشگاه كه در غالب 

مدعای تبديل دانشگاه به دستگاه توليد متخصص متعهد 
انجام شد. اين استاد معتقد است كه درنتيجه دانشگاه هر 

روز بيشتر از ديروز به جسمی بی جان و بدنی بی روح 
تبديل شد. روح اخالقی دانشگاه در فرماليسم سطحی 

فرهنگی حاكم بر متوليان آن خشكيد و نهال علم هم در 
شوره زار رانتی شدن دانشگاه و تبديلش به فروشگاه 

زنجيره ای مدرك، خشكيد. تك گل های زيبای اخالق و 
علم هم ناشی از تالش های فردی و خودساخته بودند، 

نه محصول عادی نهاد علم در ايران.

ویرانه دانشگاه چطور ساخته شد؟
به گفته دكتر رحمانی: اين شوره زار دانشگاه محصول 

يك شب نيست كه كار يك دولت به تنهايی باشد. دست 
در دست هم داده تا اين ويرانه ساخته شده است. وی البته 
به افرادی اشاره كرد كه در بدنه نهاد علم و در مقام استاد 
و مدير نهاد علم، تمام تالششان نجات اين نهاد از دست 

آفت هايی است كه به جانش افتاده اند. اين كارشناس 
ادامه داد: به عبارت ديگر مساله تباهی صفر يا صد 

نيست، بلكه تباهی نسبی است كه امروزه به يك بيماری 
فراگير بر پيكره آموزش عالی ايران تبديل شده است. اين 

وضعيت محصول تعاملی هم افزايانه از نيروهای داخلی و 
مداخله های بيرونی در نهاد علم است.

دكترجبار رحمانی هم چنين گفت: با اين وجود، 
وجدان حقيقت طلب استادان و دانشجويان است كه 

روزنه های اميد را همچنان باز نگه داشته است.

استادان الیق اندک هستند
به گفته استاديار پژوهشكده مطالعات فرهنگی، 

استادان اليق اندك هستند و به سختی در اين ميانه و با از 
خودگذشتگی كار می كنند، تالش های آن ها تنها شريان 

سالم نهاد علم در ايران است. وی اما در ادامه تاكيد كرد 
كه مساله آن است اين استادان هر روز بيشتر از ديروز 

نا اميد می شوند چون بر سپاهيان فروشگاهی زنجيره ای 
دانشگاه و استادان رانتی هر روز بيشتر می شوند و البته 

دسترسی شان هم به رانت های قدرت و ثروت بيشتر 
می شود، در نتيجه فضايی مسموم وجود دارد. 

دكترجبار رحمانی همچنين با اشاره به دخالت های 
نيروهای بيرون دانشگاه در نهاد علم اظهار كرد: به نظر 
می رسد علی رغم اين دخالت ها متوليان اين نهاد هم در 

فروپاشی حرمتش سهيم هستند.
به گفته اين عضو شورای مركزی موسسه انسان شناسی 
و فرهنگ، آن ها كه لياقت علمی نداشته اند و وارد دانشگاه 
شده اند، قبل از هركاری حريت اخالقی و علمی شان را 

 قربانی به دست آوردن جايگاهی كرده اند كه اليقش نبوده اند.

امتداِد ابتذال در دانشگاه
وی همچنين در ادامه بحث اخالق در دانشگاه گفت: 

فردی كه به منطقی غيراخالقی وارد دانشگاه شده 
نمی تواند مظهری برای حيات اخالقی علم و مدافع آن 

باشد، او در عمل امتداد ابتذالی است كه از دل همان وارد 
دانشگاه شده است.
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به گفته اين كارشناس هنجارهای نهاد علم و قواعد 
مديريت نهاد علم و دانشگاه در ايران به هر چيزی شبيه 

باشند اما  به اصول علمی و دانشگاهی مطلوب شبيه 
نيستند. استانداردهای دانشگاهی را اموری غيرعلمی و 

هنجارهايی غير اخالقی و با منطق رانتی تعيين می كنند. 
دانشكاه ايرانی شبيه بدنی است كه نه تنها سلول های 
ايمنی اش را از دست داده بلكه ويروس های متنوع و 

خطرناكی به اشكال مختلف واردش شده اند.
جبار رحمانی در ادامه اظهار كرد: اين پيكر محتضر نياز 

به درمانی جدی و اساسی دارد وگرنه بوی تعفنش هر روز 
از روزنه ای جديد سر بر می  آورد. از ماجرای بورسيه، از 
ماجرای فروش علم و توليد انبوه كاذب علم و از استادان 
ارتقا يافته با توليدات تقلبی . وی ادامه داد: دانشگاه ايرانی 

آنقدر فرتوت و محتضر شده حتی نمی تواند واكنشی 
درست به تقلب های درونی خودش نشان بدهد چه برسد 

به دستكاری های بيرونی. مساله تقلب های علمی وارتقاهای 
زودرس در سلسله مراتب دانشگاهی و همچنين صدور 

نامحدود مدارك دانشگاهی بيانگر وضعيت آنوميكی است 
كه خرده فرهنگ دانشگاه دچار آن شده است.

وی همچنين می گويد هنوز جامعه دانشگاهی تصميم 
جدی برای اتخاذ رويه ای بنيادين برای مواجهه با اين 

 فسادهای داخلی نگرفته است. 

آینده علمی در دانشگاه های ایران؟
دكتر رحمانی درباره آينده دانشگاه در كشور گفت: 

متخصصان اين حوزه چندان خوشبين نيستند. ايده های 
مختلفی مطرح شده است.  برخی می خواهند توليد علم 
را در بيرون نهاد دانشگاه جستجو كنند و برخی معتقد 
به مهاجرت كنشگران علمی از نهادهای دانشگاهی به 

نهادهای پژوهشی خصوصی صحبت كرده اند و برخی هم 
از فروپاشی و شكست روند جريان علم در ايران.

هر آنچه هست هنوز در ميان متخصصان اميدی به 

نيروهای متعهد و متخصص دانشگاهی و دانشجويی 
وجود دارد. شايد بتوان در البالی اين چرخه فروپاشی و 

انحطاط راهی به رهايی يافت.
او همچنين درباره مساله بين المللی شدن گفت: فارغ از 

همه ابعاد مثبت آن برای توليد علمی در ايران، راهی است 
برای درمان اين وضع نابسامان درونی در دانشگاه ايرانی.

به گفته  دكتررحمانی حضور در عرصه های بين المللی 
و حضور آن ها در ايران ديگر فرصتی برای رانت های 

علمی و ابتذال های علمی باقی نخواهد گذاشت يا حداقل 
اين فرصت ها را  اندك خواهند كرد.

 دكترجبار رحمانی همچنين با اشاره به گذشته علم در 
ايران گفت: روزی در ايران زمين، در حدود قرن پنجم 

هجری، اگر استادی نقلی به غلط می  كرد يا حتی حديثی 
را نادرست استناد می داد، تمام اعتبار عمر علمی خودش 

را از دست می  داد، ولی امروزه در همين دانشگاه مادر 
كشورمان، تقلب علمی فاحش می كنند و نه تنها اعتباری 

از دست نمی دهند، بلكه ارتقا هم می  گيرند.
به همين دليل به اعتقاد اين انسان شناس می  توان از 

نوعی بحران اخالق در آكادمی ايران صحبت كرد، ريشه 
 بحران علمی نيز دقيقا در همين بحران اخالقی است.
وی همچنين گفت: مساله بودن يا نبودن محقق توانا 

نيست، بلكه فضايی است كه در نهاد آموزش عالی ايران 
ايجاد رانت و فساد می   كند و كنشگران علمی به بيماری 

فساد دچار می  شوند.
جبار رحمانی در انتها نتيجه گرفت كه به همين دليل 
در آينده بيش از آنكه به دنبال احيای توليد علمی باشيم 

)البته نه به شيوه مبتذل مقاالت سفارشی و خريداری 
شده(، بايد به دنبال احيای اخالق علمی و اخالق دانش 

باشيم. اگر بحران اخالقی نهاد علم رفع شود، قطعا بحران 
دانشگاه راحت تر حل خواهند شد.


