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  ييوجشناد هيرشن مصاحبه با 

ايشان استاد دانشكده مهندسي صنايع . در خدمت اقاي دكتر كورش عشقي استاد دانشگاه صنعتي شريف هستيم 
دانشگاه صنعتي شريف هستند و قرار است از تجربيات خود در محيط دانشگاهي ايران برايمان خاطرات و نظراتي را 

ار داديد سپاسگزاريم و بي مقدمه مي خواهيم اولين را در اختيار ما قدر وهله اول از اينكه وقت خود ر. بيان  نمايند
  تفاوت نظام دانشگاهي در ايران با ساير نقاط پيشرفته در چيست؟سوال را خدمتتان بپرسيم كه 

از اينكه اينجانب را براي مصاحبه انتخاب كرديد بايد گفت كه هدف از ايجاد دانشگاه گسترش و آموزش با تشكر 
جهت  ناوري به نسل جوان هر كشور و كمك به حل مسائل موجود در جامعه  و توسعه مرزهاي دانش علم و ف

اين هدف اصلي بصورت حاشيه ايي و فرعي متاسفانه در حال حاضر در كشور ما . پيشرفت جامعه انساني است
 و صاخدر مجالت   ؛ چاپ  مقاالت فله ايي و  بي محتوي  يرك دانشگاهامده و هدف دانشگاه به فروش مدآدر
؛ كمك به شناسايي و اعزام  دانشجويان و استعداد هاي برتر به خارج از كشور ؛ استفاده از اعتبار  تيفيك يب اضعب

  .  مده استآدر ... زد و بند و باند بازيهاي سياسي و  دانشگاه در جهت

  چرا دانشگاه ههاي ما بنظر شما در اين مسير افتاده اند؟

رد خود بخود افرادي وهشي به يك بنگاه اقتصادي تغيير كژ به دانشگاه از يك محل آموزشي و پزماني كه نگاه   زا
واقعا يك كار تحقيقاتي در سطح دانشگاههاي . كنند لمعدر اين جهت  كه دنتفرگ در نظام مديريت دانشگاه قرار

يات علمي و چهار ميليون دانشجو فعال ژي حاصل از پنجاه هزار ه مجموع زمان و وقت و انر  كشور نياز است كه از
يا هيچيك از  مشكالت عمده ايي كه در جامعه با آچه دستاوردي در پيشرفت و توسعه كشور حاصل شده است؟ 

ضعيف شدن ؛ دكنكي فارغ التحصيالن  اآن روبرو هستيم با اين رويه حل شده است؟ حاصل اين ديدگاه رشد ب
عتبارمدرك  دانشگاههاي معتبر داخلي ؛  ورود افراد سود جو به بدنه هيات ؛ ضربه زدن به ااموزش   تكيفيشديد 

 . علمي  و انجام تعداد بسياري پروژ هاي بي سرانجام بوده است

  ايا از كار دانشگاهي خود در ايران راضي هستيد؟   

بعنوان معلم را دارم كه  من از اينكه مختصر دانشي. بايد بگويم كار دانشگاهي در ايران تركيبي از عشق و نفرت است
دهم بسيار خوشحال بوده و به اين كار عشق مي ورزم ولي از طرف ديگر اتفاقات  در اختيار دانشجويان خود قرار مي
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بينم كه  ميو در بين سه ركن اصلي دانشگاه يعني اساتيد ؛ دانشجويان و مديران و روابطي را در محيط دانشگاهها 
   . شود نفرت از حرفه ايي كه انتخاب كرده ام مي زار ميدهد و باعثآبشدت مرا 

  .ممكن است يك مقدار اين مساله را در بخش نفرت آن بيشتر باز كنيد 

از طرف ديگر با و وجود ندارد  اخالق علمي  در دانشگاههاي ايران اينكه اصوال مقو له ايي بعنوان  متاسفانه بدليل
براي اعضاي هيات علمي رقم زده است كه آنان را به چند  ار يطيشرا ؛ جامعه ما رد رتشيب پول رواج مسابقه كسب 

مي ناميم همكاراني هستند كه به  "اساتيد خياباني"كه بنده انان  را گروه اول :  تقسيم نمودكلي  مي توان گروه  
هاي كالن  شب و روز در خيابانها و از طريق زد و بند هايي كه دارند مشغول عقد قرارداد " ارتباط با صنعت "بهانه

اين همكاران كمترين حضور را در سطح دانشگاه داشته و وظايف اموزشي . باشند با سازمانها و نهادهاي خاصي مي
نتيجه كار آنان نيز   براي مملكت در نهايت . دهند خود را اكثرا از طريق دانشجويان دكتري و ارشد خود انجام مي

البته . نتيجه ملموس و واقعي است هرگونه رديده و معموال فاقد منجر به چند جلد گزارش كتبي سرهم بندي شده گ
جنبه تشويقي نداشته باشد در  ربرخورد دانشگاه با چنين افرادي اگ .جيب اين عزيزان هر روز پر پول تر مي گردد

بيرون از  و داراي پشتوانه قوي نظر تعداد درصد كمي هستند ولي زاگرچه ا اين افرادنهايت خنثي است زيرا معموال 
  "تيد بيابانيااس"گروه دوم كه اينجانب انان را   .نان واهمه دارندآاز برخورد با اهبوده و مديران  دانشگاه شگاه ندا

در داخل و  ...آزاد ؛ غير انتفاعي و پرديس و اعم از و موسسه م روز وشب مشغول تدريس در هر دانشگاهي مي نام
بوده و از محلي به محل ديگر و از شهري به شهر ديگر در حال سفر  تردددراين عزيزان دايم . هستند خارج شهر ها 

اين عزيزان در واقع نقش . استناشي از حقوق هيات علمي بهانه اين عزيزان نيز معموال كمبود هاي مالي . مي باشند
گروه .  د نكند كاري نداردنيز دانشگاه تا زماني را كه بحراني ايجا همكاران با اين. نوارهاي پا دار را بازي مي كنند

اين همكاران عزيز با كمك و همراهي سيل دانشجويان مشتاق چاپ . مينامم "تكثيرياساتيد "سوم همكاران را 
براي اينان فرقي ندارد كه چه چيزي را براي چه منظوري . تمام هم و غم خود را بر چاپ مقاله گذاشته اند؛ مقاالت 

 ستگي اصل كلي بر توليدات مقاالت نيز اصل پاي. هرچه بيشتر بهتر ناشمقاالت كنند بلكه تعداد و در كجا چاپ مي
ار ديد اين . رود بلكه از شكلي به شكل ديگر تبديل مي شود از بين نمي نه شود و نه خلق ميمقاله  ينعي مقاله است

يك پاراگراف يا اگر از . همكاران دانشجو به مثابه كارگري است كه بايد در سريعترين زمان مقاله بعدي را بچاپد
ن را تهيه كرده است آ رابطه موجود در يكي از اين مقاالت منتشره از ايشان سوال كنيد اكثرا شما را به دانشجويي كه
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  و تاقيقحت هك يناراكمه زا  هتسد  نآ باسح هتبلا. دهند چون اغلب حتي اطالعي از متن مقاله نيز ندارند ارجاع مي
 فيط نيا زا دننك يم پاچ ربتعم تالجم رد ار دوخ ياهراك تقد و ساوسو اب و هداد ماجنا  يملع نيداينب ياهراك
 ار وجشناد ؛ قيقحت ماجنا هناهب هب دننك يم سيردت وجشناد يارب هك يسرد ره زا  ؛هورگ اينافراد   لاحرهب .تسادج
هستند و اغلب  هادانشگاهمديريت بشدت مورد حمايت   الومعم فيط نيا .دنك ريثكت هلاقم  اههد  هك دنزاسم راداو

وزارت  هب يرتشيبمقاله   گيرند زيرا براي مديران دانشگاه نيز هرچقدر  قرار مي مههاي متعدد مورد تقدير و تشويق 
اينها همكاراني . ناميد   " گوشه نشيناساتيد  "ميتوان   اساتيد را نيز   اخرين گروه.  بهتر است ؛شود  شرازگعلوم 

      روند و معموال هم درس خود را  مده و در ساعت معيني نيز ميهستند كه هر روز در ساعت معيني به دانشگاه ا
اينها اكثرا افرادي هستند كه پايه و . كنند منتشر مي  ربتعم ياهاج رد را  محدودي تيدهند و هم تحقيق و مقاال مي

يك اينها  . شكل داده اند و معلم هاي برجسته ايي در زمينه علم و اخالق هستنددانشگاه در گذشته  را ياساس درست
اينها نظاره گر . ن سپري كرده اند آو زندگي و جواني خود را در  باشند كبوترهاي حرم جذب دانشگاه ميجور مثل 

.   كنند به همان ديدن اكتفا مي از حلقه تصميم گيري بدور هستند و ناچار  ولي  هدوبوقايع و اتفاقات درون دانشگاه 
رو به زوال است و مثل سربازان برگشته از جنگ مي مانند كه در زمان الزم   زين البته جمعيت اين قبيل همكاران

هر چه زودتر  و دسرپي من ار ناشلاح يسكفداكاري خود را كرده اند ولي االن ديگر براي كسي نفعي ندارند و 
از زمانهاي صحنه را ترك كنند باعث شادكامي ديگر همكاران و مسئولين دانشگاه مي شوند چون بعضا خاطراتي 
  . گذشته و دوران رونق  دانشگاه دارند كه تعريف كردن انها گوش و چشم همكاران جوان را باز مي كند

  در مورد دانشجويان نيز همين طبقه بنديها حاكم است؟ .ظاهرا دل پردردي داريد

واده خود ياد مي گيرد و دانشجو تعليم و تربيت خود را از اجتماع و خان. البته وضعيت دانشجويان كمي متفاوت است
تحت ي روقتي در محيط اجتماع دروغ؛ تقلب و كالهبردا. دهد كمتر است گناهش به مراتب از كسي كه تعليم مي

موزش داده مي شود و در محيط دانشگاه نيز ياد ميگيرد كه اگر بتواند چند مقاله را سرهم بندي آعنوان زرنگ بودن 
كند  وام هشتاد ميليوني را از عابر بانك نخبگان دريافت مي درست مي شود و  سربازيش كند به او نخبه گفته شده و

خر نيز به آزمان بگذارد و در اگر بخواهد زحمت بكشد و يك مقاله واقعي و پربار را تهيه كند بايد چند سال    يلو
معموال اگر عاقل  دب مي افتجرم داشتن تنها يك مقاله  از تمام اين مزايا محروم مي شود و از زندگي چند سال عق

  . باشد همان راه اول را انتخاب مي كند
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درصد  .دنريگ يمن هرهب دوخ ناوت مامت زا يلو دنتسه دنمناوت و شوهاب رايسب  يلك هاگن كي رد يلعف نايوجشناد
موزشي خود در دانشگاه آتمام برنامه دروس   ؛ما در همان مراحل اول دوره كارشناسي هدبزعمده ايي از دانشجويان 

باشد بهتر است و  سانتر و با نمره باالترآها هر چقدر درسي نآ برا ي. ز خارج مي گذارندا بر مبناي گرفتن پذيرش ار
خر بگيرند آ نند به بنحوي دروس را بگذرانند كه اگر درس سختي را نيز مجبور به گرفتن هستند در سالك سعي مي

گروه .  خارج بي تاثير باشد ياههبراي پذيرش دانشگا اتكه تاثيري بروي معدل ترم هاي ششم يا هفتم ايشان نگذارد 
دهند در ايران مقطع ارشد را بخوانند نيز خود  دگي يا فكري خود ترجيح ميديگر نيز كه كه حاال بنا به شرايط خانوا

در خارج را با يك تاخير دو ساله دارند و گروهي  لبه دو گروه تقسيم ميشوند گروهي كه همان اهداف ادامه تحصي
وه قبلي تقسيم در نهايت دانشجويان دكتري نيز باز به همان دو گر.  خواهند در ايران ادامه دهند كه بازهم  مي

شش نفر در ايران  -نهايتا پنج ؛نفري ورودي دوره كارشناسي  80-70ميشوندو داستان ادامه دارد تا سرانجام از جمع 
سه سال  اقدام براي  –از اين عده قليل نيز تعدادي پس از دو .   تا اخذ مدرك دكتري باقي مانده  و پيش مي روند
يا در كالسهاي كنكور مشغول رواج ه شده دسرخورو   نااميد  ؛جذب هيات علمي شدن و دوندگي  بي پايان

  . فرهنگ تست زني شده و يا راه خارج را در پيش ميگيرند

  وضعيت مديريت دانشگاهها چگونه است؟

 اق  ميفهنگامي ات مديران دانشگاه   بلغا بهترين حالت براي. مديران دانشگاهها در واقع بيشتر كارپرداز هستند  
د و  در زمان خود اعتراضات دانشجويان نتهيه كنبه موقع ماه  حقوق هيات علمي و كارمندان  را  ند هرنبتواافتد كه  

به اصطالح را ن آبه نوعي  نها برسد  ابه اگر درخواستي نيز از طرف دانشجويان يا هيات علمي  و  دنشاهد نباش نيز  را
بايد سخنران خوبي بوده و هر زمان جلسه ايي برگزار  البته. نشودمشكلي ايجاد   ناشمديريتپايان زمان  تا د كه نبپيچان

بنده در موردي . دند از پيشرفت و توسعه دانشگاه تحت مديريت خود در حد بيست دقيقه ايي تعريف كننشد بتوان
 دوجوب هدكشناد  بوخ و شالترپيكي از همكاران  يارب  ييا هدع هك  يمساله كوچك  شاهد بودم كه براي حل 

ه تنها موفق به حل مساله نشد بلكه با بي تدبيري به مديريت وقت دانشگاه مراجعه كردم و مدير  محترم ن دندوب هدروآ
منجر به ترك  زينهمكارتشكيل شود كه در نهايت  نآ خود موجب گشت كه يك پرونده عريض و طويل عليه

 هكنست كه زماني آلبته يك خاصيتي كه من در مديران مختلف ديدم ا. دانشگاه و رفتن او به خارج از كشور گرديد
 لا مشكهشما ده لكنيد پس از شنيدن مشك مواجه شديد به ايشان مراجعه مي نآشما براي رفع مشكلي كه با 



5 
 

         شما نه تنها مشكلتان حلبراي شما تعريف نموده بنحوي كه   بعنوان خاطرهرا كه با آن روبرو هستند ديگري 
  . نيز شويد  نادجو باذع و نمي شود بلكه شايد  از بيان مساله خودنزد ايشان  دچار شرمساري

  نشگاهها در اينده چگونه خواهد بود؟با اين اوصاف وضعيت دا

بسياري از اساتيد . ما بهترين دانشجويان را بعنوان ورودي داريم. دانشگاه يك مجموعه بهم پيوسته و پويا استببينيد 
نهايي ما نيز انسانهاي پاك و عالقه مند به اموزش و تحقيق هستند ولي براي انان بستري فراهم شده است كه خروجي 

كنيم با حقوق ماهي سه  اگر فردي را نيز بعنوان هيات علمي استخدام مي. كيفيت خوبي برخوردار نباشند دانشگاه از
تازه بايد درس  .ميليون تومان او را در جامعه رها مي سازيم بنحوي كه حتي نمي تواند اجاره خانه خود را تامين كند

او يا .  كسب نكند با تهديد اخراج نيز روبرو است در فرصت محدود  امتيازات كافيو اگر  انجام دهد  و تحقيق هم
هر وزيري . ن ببخشدآيد و يا عطاي دانشگاه را به لقاي آمجبور است در زمره يكي از گروههايي كه اشاره كردم در 

  و عيفرت ياه ايين نامه  ؛انما تايه ؛هم كه در راس وزارت قرار مي گيرد بنا به سليقه خود تركيب مديريت دانشگاه 
 را ....و   ترازو توسعه بلند مدت ياهشرايط جذب هيات علمي وبرنامه ؛جوي دكتري ضوابط پذيرش دانش ؛ارتقا 

  .  بي ثباتي  امكان و احتمال بهبود بسيار كم است اگرچه كه نبايد نااميد شد  در چنين محيط. تغيير مي دهد

  شود؟ باالخره در نبرد عشق و نفرت كدام پيروز مي پس هنوز ذره ايي اميد داريد؟  

كنم بايد همچنان جهت بهبود وضع  فكر مي. مال نااميد شده بودم من نيز ترجيح ميدادم كه از اين محيط بروماگر كا
  به قول معروف . تالش كرد

  سودگي ما عدم ماستآموجيم كه           رام نگيريم آ نيم كهآما زنده به 

علم بهتر است يا  لاوس هب خساپشايد مثل ن آدر نبرد مورد اشاره نيز فعال كه كسي پيروز نشده است ولي سرانجام 
ن آاز بيان  دوشن فيعضت نام هيحور هكنيا ياربولي  تسا رتهبكدام همه  مي دانيم كه   هچرگ و دشابثروت 

  . كنيم خودداري
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