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شب و روز در خيابانها و از طريق زد و » ارتباط با صنعت«همكاراني كه به بهانه : خياباني اساتيد
بندهايي كه دارند مشغول عقد قراردادهاي كالن با سازمانها و نهادهاي خاصي مي باشند. اين 

گاه داشته و وظايف اموزشي خود را اكثرا از طريق همكاران كمترين حضور را در سطح دانش
دانشجويان دكتري و ارشد خود انجام مي دهند. نتيجه كار آنان نيز براي مملكت در نهايت منجر به 
چند جلد گزارش كتبي سرهم بندي شده گرديده و معموال فاقد هرگونه نتيجه ملموس و واقعي 

تر مي گردد. برخورد دانشگاه با چنين افرادي اگر جنبه است. البته جيب اين عزيزان هر روز پر پول 
تشويقي نداشته باشد در نهايت خنثي است زيرا معموال اين افراد اگرچه از نظر تعداد درصد كمي 
هستند ولي داراي پشتوانه قوي و بيرون از دانشگاه بوده و مديران دانشگاهها از برخورد با آنان واهمه 

 .دارند
 

روز و شب مشغول تدريس در هر دانشگاهي و موسسه اي هستند: اعم از آزاد؛ : بياباني اساتيد
غيرانتفاعي و پرديس و ... در داخل و خارج شهر. اين عزيزان دايم در تردد بوده و از محلي به محل 
ديگر و از شهري به شهر ديگر در حال سفر مي باشند. بهانه اين عزيزان نيز معموال كمبود هاي مالي 

ز حقوق هيات علمي است. اين عزيزان در واقع نقش نوارهاي كاست پادار را بازي مي كنند. ناشي ا
 .با اين همكاران نيز دانشگاه تا زماني كه بحراني ايجاد نكنند، كاري ندارد

 
اين همكاران عزيز با كمك و همراهي سيل دانشجويان مشتاق چاپ مقاله؛ تمام : تكثيري اساتيد

اپ مقاله گذاشته اند. براي اينان فرقي ندارد كه چه چيزي را براي چه منظوري هم و غم خود را بر چ
و در كجا چاپ مي كنند بلكه تعداد مقاالتشان هرچه بيشتر بهتر. اصل كلي بر توليدات مقاالت نيز 
اصل پايستگي مقاله است؛ يعني مقاله نه خلق مي شود و نه از بين مي رود بلكه از شكلي به شكل 

يل مي شود. از ديد اين دسته از اساتيد، دانشجو به مثابه كارگري است كه بايد در سريعترين ديگر تبد
زمان مقاله بعدي را بچاپد. اگر از يك پاراگراف يا رابطه موجود در يكي از اين مقاالت منتشره از 



 چون اغلبايشان سوال كنيد، اكثرا شما را به دانشجويي كه آن را تهيه كرده است ارجاع مي دهند؛ 
حتي اطالعي از متن مقاله نيز ندارند. البته حساب آن دسته از همكاراني كه تحقيقات و كارهاي 
بنيادين علمي انجام داده و با وسواس و دقت كارهاي خود را در مجالت معتبر چاپ مي كنند از اين 

ي سازند كه ده ها طيف جداست. اين گروه؛ در هر درس، به بهانه انجام تحقيق؛ دانشجو را وادار م
مقاله تكثير كنند. اين طيف معموال بشدت مورد حمايت مديريت دانشگاهها هستند و اغلب مورد 
تقدير و تشويق هاي متعدد قرار مي گيرند زيرا براي مديران دانشگاه، هرچقدر مقاله بيشتري به 
 .وزارت علوم گزارش شود؛ بهتر است

 
تند كه هر روز در ساعت معيني به دانشگاه امده و در اينها همكاراني هس: نشين گوشه اساتيد

ساعت معيني نيز مي روند. معموال هم درس مي دهند و هم تحقيق و مقاالتي محدودي را در جاهاي 
معتبر منتشر مي كنند. اينها اكثرا افرادي هستند كه در گذشته، پايه و اساس درستي را براي دانشگاه 

ته ايي در زمينه علم و اخالق هستند. اينها به نوعي مثل كبوترهاي شكل داده اند و معلم هاي برجس
حرم جذب دانشگاه هستند و زندگي و جواني خود را در آن سپري كرده اند. اينها نظاره گر وقايع و 
اتفاقات درون دانشگاه بوده ولي از حلقه تصميم گيري بدورند. جمعيت اين قبيل همكاران رو به 

زان برگشته از جنگ مي مانند كه در زمان الزم فداكاري كرده اند و االن ديگر زوال است و مثل سربا
براي كسي نفعي ندارند و كسي حالشان را نمي پرسد. اينان هر چه زودتر صحنه را ترك كنند باعث 
شادكامي ديگر همكاران و مسئولين دانشگاه مي شوند؛ چون بعضا خاطراتي از زمان هاي گذشته و 

 .انشگاه دارند كه تعريف كردن انها گوش و چشم همكاران جوان را باز مي كنددوران رونق د
  

له ايي قبي ،امور محولهكنار در كنند در دانشگاه  اين همكاران محترم تالش مي: اساتيد قبيله ايي
 رعايت پاره ايي، شنايان خود تشكيل دهند. براي پيوستن به اين قبيله آاز مريدان و دوستان و 

هاي  ، اظهار ارادات يازاتتامپاره ايي قوانين نانوشته اجباري است نظير سهيم شده رئيس قبيله در 
بايد در بحث هاي  نست كهآرود مي اعضا از كه  يانتظاردر مقابل و ... البته به روساي قوم مكرر 

ه باشند و همينكه وي و درستي و نادرستي مباحث نداشتعلمي و آموزشي و اجرايي  كاري به محت
ه البتاقدام نمايند. چه يكپار يكي از اعضا بود جهت حمايتفع امنطلب يا موضوع در ارتباط با م

ز ادفاع تصويب و مراحل  از امتيازاتي نظير سهل شدن اعم از دانشجو و هيات علمي  ي قبيلهاعضا



 قبيله هاي  محل تشكيل    . دخوردار خواهند بواستخدام و ...  بر اده تر شدن مراحل سو پايان نامه 
 يرمراكز تصميم گي تصدي بعضا و است  دانشگاه و قبيله هاي بزرگتر در هاكده دانش ردكوچكتر 
در بعضي . شود توسط اعضا توصيه مي... مميزي  جذب و معاونت ها و  مديريت ها؛نظير كليدي 

مسئولين دانشگاه در صورت  عالقه به ادامه كار بايد تعامالت خوبي را با بعضي از دانشگاهها نيز  
  قبايل داشته باشند.اين روساي 

از پيوستن در صف هيات علمي ساختن نردباني  دهدف اصلي اين همكاران ارجمن: اساتيد نردباني
اهداف بلند مدت سياسي و اقتصادي است. وجود و حضور اين قبيل ترقي و رسيدن به از آن براي 

ر نام ايشان در سرد عكس ايشان در برد يا سايت دانشكده و با مشاهدهافراد در محيط دانشگاه تنها 
ار اند ايشان را در محيط دانشگاه بيابد بسيوقابل رديابي است و احتمال اينكه فردي بتها يكي از اطاق

همكاران ارجمند با سمت هاي گوناگون از عضويت در  هيات مديره اندك و در حد صفراست. اين 
بانكها و موسسات اقتصادي و شركتهاي بزرگ تجاري  گرفته تا وزارت و وكالت از صبح تا شب 

بوده و اگر در طول سال نيز سري به دانشگاه بزنند بيشتر جهت  متعدد  در جلساتمشغول شركت 
ر داحوالپرسي و ديد و بازديد است. اين افراد البته از سمت و عنوان  دانشگاهي خود تا ميتوانند 

 استفاده مي قراردادن مخاطبتاثيرتحت جهت جلسات و حضورهاي متعدد خود در رسانه ها 
 ونيتاز نوعي مص نزديكي به حلقه هاي قدرت سياسي و اقتصادي در جامعه  بدليل اين عزيزان .كنند

    .كسي جرات برخورد با آنها را نداردمعموال در دانشگاه برخوردار بوده و  در رفتار و عملكردخود

 "هر كه در است ما داالن هستيم "براساس رهنمود كلي همكاران اصلي اينفلسفه  :اساتيد داالني
هسته بروند و بيايند كه گربه( = در اينجا منظور مديران ...) شاخشان آباشد. به قولي سعي ميكنند  مي
رفتارهاي تبعيض ها و ين افراد شاهد و ناظر اجحاف ها ، . ادادن است)ن(= در اينجا منظور گير  ندنز

 ح ميشود ترجيبدليل  ترس از مشكالتي كه ممكن است برايشان فراهم  ليغير علمي ، ... هستند و
كنند و دانشجوياني كه در  دهند سكوت پيشه كنند و همينكه براي دروسي كه سالها تدريس مي

البته  .كنند مشكلي پيش نيايد كاري به كار وضعيت حاكم ندارند مقاطع مختلف با ايشان كار مي
آورند   بعمل ميدر محيط كاري را جهت تاييد  وضع موجود ظاهري در برخي موارد حمايت هاي 



معموال مديران و مسئوالن عاشق اين گروه هستندو سعي ميكنند تا خيالشان از ادامه كار راحت باشد. 
  در مواقع الزم هواي ايشان را داشته باشند.

يا با  جوانپرشماري از اساتيد و همكاران  نسبتاتعداداين گروه از اساتيد شامل : اساتيد سايه ايي
 جهت عضويتسابقه كاري متوسط است كه همواره در سايه و بعضا تحت فشار گروههاي فوق الذكر 

 را دارند ولي بازهم سعي مي مادي يا معنوي قرار داشته و عليرغم اينكه  كمترين حمايت  در انها 
س ق و تدريكنند استقالل فكري و شخصيتي خود را از  گروههاي فوق حفظ كنند و به روي تحقي

خود تمركز كنند. اينان به نوعي نسل جديدي ار اساتيد گوشه نشين هستند با اين تفاوت كه بدليل 
ه در معرض تهديد و خطر تنبيطي نكرده اند كامل بصورت را خود مراحل ارتقا يا ترفيع  اينكه اكثرا 

ايشان را نمي قل اعمال و كردارمستهستند زيراكه  گروههاي فوقاعضاي در اين مراحل از سوي 
اي هگروه هر يك از در  توان منكر وجود تعدادانگشت شماري از افراد صادق  اگرچه نمي .پسندند

 انها اميدبست تآتنها گروهي هستند كه ميتوان به  گروه اينفعلي شفته بازار آ درقبلي شد اما 
  موزش عالي را ايجاد كنند.   آموجبات تغيير و تحول بنيادين در نظام 

 

 

 


