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  منزلت دانش آموختگان علوم انسانی در ایران و غرب

  
  مجید اسدپور، علیرضا حدادياز: و گفتگ

  
  1395، شهریورماه 12مجله فرهنگ و علوم انسانی عصر اندیشه، سال سوم، شماره  :منبع

  
هاي مختلف به علوم انسانی را با صاحب، موج مهاجرت از رشته»عصر اندیشه« در پرونده این شماره مجله

ایم و براي مستند شدن موضوعات، بخشی را به بازخوانی تجربیات شخصیِ مهاجران نظران به بحث گذاشته
اید. با ایم. هم جنابعالی و هم دکتر سروشِ پدر، تغییر رشته مشابهی از داروسازي به فلسفه داشتهاختصاص داده

تاثیر رویکرد پدر اند. آیا خود را از این جهت تحتاین تفاوت که ایشان تحصیل علوم حوزوي را نیز تجربه کرده
باره چه بود؟ اصوالً با توجه به تجربه پدر، چرا از همان ابتدا به علوم انسانی فکر دانید؟ نظر ایشان در اینمی

  نکردید و به رشته داروسازي رفتید؟
دا در دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتراي داروسازي گرفتم، پس از آن براي ادامه تحصیل در رشته فلسفه عازم من ابت

دکتراي فلسفه دریافت کردم. پدر با عنایت به تحصیالتی که در رشته تاریخ  Warwickانگلستان شدم و از دانشگاه 
سفه علوم تجربی آشنایی دست اول پیدا کن، بعد به سروقت فلعلم و فلسفه علم داشتند، به من توصیه کردند که حتماً با 

برو. خاطرم هست، در انتهاي دوران داروسازي، وسوسه شدم که در دوره تخصصی داروسازي شرکت کنم، ایشان به 
من گفتند برو و در رشته بیوشیمی ادامه تحصیل بده. البته امور به نحو دیگري رقم خورد و من پس از اتمام دوران 

هاي فلسفی متعدد، براي ادامه تحصیل عازم انگلستان شدم. در مجموع، از این حیث که ربازي و شرکت در کالسس
تاثیر و تشویق پدر بودم. از این بابت هم خرسندم، چراکه آشنایی ابتدا علوم تجربی خواندم و پس از آن فلسفه، تحت

آموزد، تربیت و ذهنیت علمی، در به جهان را به فرد می )scientific(دسته اول با مباحث علوم تجربی، نگاه علمی 
هاي کند و من شخصاً این را آزموده و از آن بهرهفراخ شدن جهان انسان و همچنین مرتب شدن ذهن کمک بسیار می

اینکه در  بر همین دلیل هم در ابتداي امر سراغ علوم انسانی نرفتم و از این بابت ناخرسند نیستم. مضافاًام. بهبسیار برده
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شناسی و فلسفه غافل دوران شش ساله داروسازي نیز، مطالعات زیادي در حوزه علوم انسانی داشتم و از ادبیات و دین
  کردم.نبودم و بخشی از اوقات خود را به نحو منظم صرف این امور می

  
آموز، زلی در ذهن دانشنظران معتقدند علوم انسانی در کشور ما ناکارآمد است و جایگاه نابعضی از صاحب

  دانید؟ دانشجو، خانواده و مدیران کشور دارد. آیا با این داوري موافق هستید و علت این ناکارآمدي را در چه می
شناختی، اقتصادي و... شناختی، روانهاي جامعهناکارآمدي علوم انسانی در کشور ما، مساله ذوابعادي است و سویه

اي مختلف در این باب اظهار نظر کنند. به رسمیت شناخته نشدن علوم انسانی و مبهم هدارد. باید متخصصان حوزه
شناسی، تاثیر نبوده است. دانشجوي رشته جامعهسال اخیر بی 10-15در » علوم انسانی اسالمی«اي به نام بودن مقوله

هاي او به چه کاري میکند و اندوختهالتحصیلی چه داند قرار است پس از فارغعلوم سیاسی، مدیریت و... دقیقاً نمی
» قانون«در روزنامه » هاي ما، تدبیرهاي دیگرانعلوم انسانی؛ تجربه«عنوان اي که چند وقت پیش تحتآیند. در مصاحبه

هاي مختلف این مساله را از منظر خویش بررسی و واکاوي کنم. تا حدود و ثغور علوم از من منتشر شد، کوشیدم سویه
است و اهمیت و رهگشایی و » علوم انسانی اسالمی«معناي متعارف و ربط و نسبت آن با آنچه موسوم به  انسانی در

کاربرد علوم انسانی، روشن و مشخص نگردد و به رسمیت شناخته نشود؛ علومی که چه بپسندیم، چه نپسندیم، چه 
ها را در سر پروراند. توان انتظار کار آمدي آنها مغرب زمین است، نمیاذعان کنیم، چه اذعان نکنیم، خاستگاه اولیه آن

ها، حدود و ثغور و دایره فعالیت و تاثیرگذاري اي کاستیرغم پارهدر این سوي دنیا، مشخصاً اروپا و آمریکاي شمالی، به
ن رو، وضعیت مشتغالن به ایروشن است. از این )social sciences(و علوم اجتماعی  )humanities(علوم انسانی 

که بیرون از آن مشغول کار و بار هستند، مشخص است. امیدوارم که در آکادمیی مشغولند و کسانیعلوم، اعم از کسانی
  گشاتر باشیم.اي بهتر و راهشناسی وضعیت علوم انسانی در مملکت خویش، شاهد آیندهبا آسیب

  
تلقی عمومی چیست؟ اگر موافق هستید دراینتفاوت علوم انسانی در ایران و در مغرب زمین از نظر این اقبال و 

  سنجی داشته باشیم؟باره یک نسبت
سنجی آن با آنچه که در مغرب زمین و مشخصاً در کشورهاي آمریکاي شمالی، درباره علوم انسانی در ایران و نسبت

بسیاري دارد. من به اختصار  شود، جاي سخناي که از این علوم میکانادا، آمریکا و اروپا در جریان است و اقبال و تلقی
گویم. سخن می -چه در مقام دانشجویی و تعلم و چه در مقام معلمی و تعلیم  -ها خودم در این سال مبتنی بر تجربه

ام، چه روزگاري که در ایران بودم، یعنی پس از اتمام البته همیشه نگاهی هم به تحوالت آموزش عالی در ایران داشته
شمسی و پنج سالی  1385میالدي، یعنی اوایل سال  2006فلسفه اخالق و بازگشتم به ایران در سال  تحصیالتم در رشته

کردم و چه در این پنج سالی که خارج از ایران هستم و که آنجا در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران کار می
ها مدنظر بوده است. من دائماً تجربه خارج بیشتر این ایام در دانشگاه تورنتو مشغول تدریس و تحقیق بودم. همه این
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ها از پیش کردم و خیلی از اینام، مقایسه میام و درس دادهام و درس خواندهکه در ایران زیسته ايکشور را با تجربه
شان در ایران هم آشنایی دست ام که با علوم تجربی و نحوه آموزشچشم من گذشته است. این بخت یاري را هم داشته

ولی دارم، یعنی قریب به شش سال در دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی تهران تا مقطع دکترا درس خواندم. ا
  ها با دانشجویان مختلف علوم انسانی هم آشنا شدم. در این سال

ج کشور اي از وضعیت علوم انسانی در خاراالطراف و پختهچند مقوله را باید از یکدیگر تفکیک کنیم تا درك جامع
تواند در دوره لیسانس، واحدهایی از دانشکدهو مشخصاً در آمریکاي شمالی و اروپا پیدا کنیم. یکم) در اینجا شخص می

 توانید عالوه بر اخذ رشته اصلیخوانید، میشناسی میهاي علوم انسانی اخذ کند. مثالً اگر شما رشته مهندسی یا زیست

)major(شناسی هم واحدي، در جامعه )minor(  بردارید، اما این مدل در میان ما نبوده است. در شش سالی که من
هاي علوم پایه، ها نداشتیم. البته واحدهایی مثل اقتصاد دارو و مدیریت بود. در رشتهخواندم، از این درسداروسازي می

هایی است که مطابق با ها درساینهاي اول، واحدهاي عمومی مثل ادبیات، دینی، تاریخ اسالم بوده است، اما در سال
هم با پس زمینههایی غیر از این دست هم چندان جذابیتی ندارد. آنیک اسلوب معینی است که براي دانشجویان رشته

هاي منم همین چیزهاست، ولی چون اجباري است و شخص گزینه ها ندارم و رشتهاي کامالً دینی. البته مشکلی با این
 خواند، اما وقتی خودتان واحد را انتخاب کنید خیلی تفاوت دارد. ما در رشتهزوماً با عالقه نمیمتعددي ندارد، ل

طور خواندیم. پزشکی و دندانپزشکی و مهندسی هم همینمی 2و  1و معارف اسالمی  2و  1داروسازي اخالق اسالمی 
چه نسبتی با او دارد و کامالً درك باریکی از  شود اینخواند درست متوجه نمیها را میبودند. دانشجویی که این درس

  کند. خود من همان ایام این تصویر را داشتم. حوزه علوم انسانی پیدا می
فهمیدیم که علوم ساله بودیم، بیشتر می 18شد که امثال من که دانشجوي باید مجالی در حوزه آموزش عالی فراهم می

شناسی، مدیریت و علوم سیاسی هاي دیگري مانند جامعهفلسفه نیست. رشتهانسانی یعنی چه؟ بدانیم که فقط الهیات و 
شد که دانشجو بتواند از آن دپارتماننحوي صحیح، تدریس میها بههستند. باید این )Humanities(هم در این زمره 

کی جویان مهندسی و پزشها هم واحد بگیرد. نه اینکه استادان معارف اسالمی بیایند در آن دانشکده تدریس کنند. دانش
شناسی داشته باشند و هر فرد بتواند واحدي در دانشکده روان )minor(و فرعی  )major(بتوانند یک رشته اصلی 

تري از خودش، بینانهیا... بگیرد تا شخص مسیر تحصیل خودش را بهتر و با چشمان باز انتخاب کند و درك واقع
برد تا دست آورد، زیرا با توجه به فیلترینگ شدید کنکور، معموالً زمان میبه هاي خوداستعدادها، عالیق و توانمندي

  طور صحیح بشناسد.آموز خودش را بهدانش
هاي اي، بحث خوب و مبارکی است که اخیراً ایران هم به آن توجه کرده است. یعنی رشتههاي میان رشتهدوم) بحث

هاي مشترکی داشته باشند. من خودم فلسفه و... بتوانند با هم پروژه مختلف علوم انسانی مثل علوم اجتماعی، تاریخ،
خواهم متخصص یک عرصه که اصل کار من بایولوژي بود. من میشناسی، فلسفه و... در حالیواحدهایی داشتم از روان

که ما در این اي داشته باشند. این خیلی خوب است هایی شرکت کنم که صبغه بین رشتهتوانم در پروژهبشوم و می
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توانیم استفاده کنیم. خوشبختانه اکنون اوضاع بهتر شده ها از متخصصان علوم تجربی و هم علوم انسانی تجربی میپروژه
توانند از دستاوردهاي یکدیگر استفاده کنند. نکته سوم آنکه در خارج کشور انتظار از علوم انسانی، انتظار و افراد می

اي، خواندند، بعد از دریافت لیسانس تا یک دورهمتعددي داشتم که لیسانس تاریخ می معقولی است. من دانشجویان
خوانند چون این رشته را دوست داشتند و با همان تفکیک اصلی و ها این رشته را میآماده انجام هر شغلی بودند. این

هم خیلی شود که البته آنترا فراهم میها بعد از اخذ مدرك دکاند، اما مجال کار تخصصی براي اینفرعی انتخاب کرده
کند یا دوست دارد چند صباحی معلم باشد. نمیاي کار میرود در یک نشریهرقابتی است. مثالً بعد از لیسانس تازه می

 دهد تا تجربهاي لزوماً آن کار تخصصی را انجام نمیخواهد بالفاصله وارد بازار شود، وارد بازار هم شود تا یک برهه
  اري پیدا کند و بعد دوباره به محیط علمی بازگردد.ک

خواهند وارد ام که معموالً بعد لیسانس یا فوق لیسانس، حتماً میهاي مهندسی من دوستان متعددي را دیدهدر رشته
بازار ام که چهار، پنج سالی وارد شوند. برخی هم دیدهروند براي همیشه جذب کار میشان میعدهبازار کار شوند و یک

گردند. در حوزه علوم انسانی در غرب، با مدرك لیسانس کنند و دوباره به آکادمی باز میشوند و تجربه کسب میکار می
ها تصحیح شده و شخص از سر عالقه توان یافت. از اول انتظار از این رشتهو فوق لیسانس به راحتی کار آکادمیک نمی

ها و... کاري پیدا ها، شرکتخانههاي برخی وزارتتواند در یکی از دپارتمانسمت علوم انسانی رفته است. تنها میبه
دهند و بعد از تجربه کاري، دوباره اش باشد. برخی هم چند صباحی کارهاي غیرمربوط انجام میکند که مربوط به رشته

  ما روشن باشد.ها باید در میان گردند. تصحیح و تقریر انتظار خواندن این رشتهبه آکادمی باز می
  

  رسید؟اي میکنید، به چه نتیجهوقتی این روندها را با وضعیت علوم انسانی و آموزش آن در ایران مقایسه می   
المثل ها از اینکه کسی فیگونه است که عموماً خانوادهدلیل علل و عوامل فرهنگی وضعیت به ایندر کشور ما، به

سمت حقوق سوق داده مینند. اگر هم قرار است کسی علوم انسانی بخواند بهکفلسفه بخواند، استقبال چندانی نمی
کردند هاي اخیر با من مشورت میشود، چون کار و بار مشخصی دارد و بحث معیشت مهم است. افراد مختلفی در سال

گویم به آن دوستان هم میاي که مند بودند از رشته مهندسی یا پزشکی و دامپزشکی به رشته فلسفه بیایند. نکتهو عالقه
و دو سال پیش هم در قالب مصاحبه در روزنامه شرق چاپ شد، این است که تا انتظارمان را از این کار تصحیح نکنیم، 

ها ها را با خود واکنده و واقعاً در این حوزهتوفیق قرینمان نخواهد شد. معیشت خیلی مهم است، ولی اگر کسی سنگ
تواند قد وارد این عرصه شود. اگر نه میها و نامالیمات را به جان بخرد و تماماي سختیند پارهتوامند باشد، میعالقه

ها کار کرده است و تخصصی دارد تامین کند و در کنارش هم به این امور هایی که در آنمعیشتش را از طریق رشته
وقت ب کرده باشد، اما اگر طالب کار جدي تمامهاي خود را سیرامنديبپردازد و حتی فوق لیسانس هم بگیرد که عالقه

حال باید با چشم باز و دید درست وارد شود، وگرنه سرخوردگی بهکند. در عینها باشد، قصه فرق میدر این حوزه
  اند و انتظاراتشان برآورده نشده است.آید که کم هم نیستند مواردي که از مهندسی و پزشکی به فلسفه آمدهوجود می
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خواهد. مثالً دنبال اثرگذاري و تحوالت اجتماعی داند چه میاینجاست که شخص درست نمیبعضی مواقع، مسالهدر 
هاي موثر آفرینی کند و این تصور را دارد که چون پاره اي از شخصیتخواهد در عرصه اجتماع نقشاست و دلش می

و روشنفکران موفق و تاثیرگذاري هم شدند، این توقع  اندهاي اخیر، فلسفه خوانده بودهمعاصر در فرهنگ ما، در دهه
اش شود که عالقه اصلیچنین است، پس من هم باید فلسفه بخوانم، اما بعد از مدتی متوجه میرا دارد که مسیر این

درست  خوانداي که میهاي اجتماعی بوده است. اگر انتظار فرد از رشتهفلسفه نبوده، یا اینکه تنها در فکر آن موقعیت
شود نوعی سرخوردگی پدید بیاید، اما در غرب چون چنین باورهایی لزوماً بر دوش علوم انسانی نباشد، باعث می

گذاشته نشده و روشنفکري به معناي روشنفکري دوران گذار که در کشور ما هست، دیگر محلی از اعراب ندارد، اوضاع 
رود که بخواهد یک شناسی نمیسمت فلسفه و جامعهها بهدغدغهکند. بنابراین، در غرب شخص با این نوع فرق می

مصلح اجتماعی باشد یا کار اجتماعی پررنگی بکند. چون ممکن است بعد از مدتی بفهمد اگر بنا بوده کارهایی انجام 
اینکه  توانسته عضو یک حزب شود و یا در حینهایش آثار و نتایج سیاسی و اجتماعی داشته باشد، میبدهد که کنش

نگاري کند و الزم نبوده سختی بکشد و خواند، به نحوي وارد نهادهاي مدنی شود و روزنامهآن رشته فنی خود را می
هاي موثر و کند، آن شخصیتاي مثل ما که دوران گذار را سپري میچندسال فلسفه یا... بخواند. پس سرّش در جامعه

  باشند.اي الگو توانند براي عدهاند که میبرجسته
توانند با این سوي دنیا رویم با توجه به انقالب تکنولوژي و ارتباط بیشتري که افراد میتر میمن امیدوارم هرچه پیش
ن وارد ای -به تعبیر مولوي-تري هم پیدا کنند، با دید روشن و سوداي سرباال االطراف و پختهداشته باشند و درك جامع

و شخص  -بینانه باشدواقع-کار خود را انجام بدهند. اگر انتظار تصحیح و محدود بشود  ها بشوند و با انتظار درسترشته
خورد و انتظارش را هم تصحیح کند و بالفاصله بعد از لیسانس یا هم خود را بشناسد و بفهمد که به درد این کار می

  فوق لیسانس در پی یافتن کار آکادمیک نباشد؛ به نظر من موثرتر است.
  

  کنید؟این وصف، جایگاه و منزلت دانش آموختگان علوم انسانی در ایران و غرب را چگونه مقایسه می با    
شناسی در سطوح مدیریتی و تصمیم گیري شناسی و  رواندر اینجا متخصصان علوم انسانی اقتصاد، مدیریت، جامعه

ها اظهار نظر تخصصی میکند و از آنورت میاي که دولت دارد، با اهلش مششوند. هر مشکل و مسالهکار گرفته میبه
دانید مع االسف در که میخواهد. البته در دولت کنونی کشورمان این اتفاق دوباره در حال رخ دادن است، اما چنان

کار گرفته شده اي از مسائل که بهشنیدم که بسیار گله داشتند و در پارهچنین نبود. من از اهلش میدولت پیشین این
علمی  ها اساس و پایههایی که از نظر آنگیرياند و هیچ نقشی ندارند. تصمیمالمجالسکردند که زینتدند، فکر میبو

شد و چند تن از استادان هاي اقتصادي کالن گرفته میگیرينداشتند در سطوح کالن مدیریتی مثالً در اداره آمار یا تصمیم
کار داشتند که این دانش، زحمت، تجربه و دلسوزي ما براي مملکت هیچ بههاي بسیار هاي شهر تهران، گلهدانشگاه

کار گرفته شدن و استفاده از هرحال این بهخواهم در این باب داوري کنم، اما مرادم این است که بهنیامده است. نمی
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نهند و به انسانی وقعی نمیاي باشم که ببینم به علوم هاي علوم انسانی مهم است. اگر من در جامعهدستاوردهاي حوزه
  کند.ارزد، قصه تفاوت میاین علم چیزي نمی

 .PPE(اي با عنوان خواندم، رشتههاي آکسفورد و وارویک در انگلستان درس میکه من در دانشگاهزمانی

Philosophy politics economics( رشتهالتحصیالن این (فلسفه، سیاست، اقتصاد) تاسیس شد که قرار بود فارغ
گیري کالن بشوند و براي این کار خارجه و نهادهاي تصمیمهایی مانند وزارتنوعی جذب دولت، نهادها و سازمان، به

شد که داخل آن هم فلسفه، هم علم سیاست و هم اقتصاد بود و فارغدر سطح لیسانس و فوق لیسانس مدرکی داده می
جدي در حوزه فلسفه، اقتصاد و سیاست داشته باشند. البته الزامی  ها هم مقدار اطالعات خوب والتحصیالن این رشته

هاي اقتصادي، نظریهها کار کنند، بلکه در سطحی که برایشان الزم است با تئورينبود که صرفاً در یکی از این حوزه
اد داشت و افرهاي متخصصان علم سیاست و فلسفه آشنا باشند و بعد وارد بازار کار شوند. رونق خوبی هم پردازي

ها  NGOکار که  بهکار آمد؛ همچنانها در سطح کالن مملکتی بهجدي وارد این برنامه شدند و بعداً محصوالت این
هاي مختلف هاي رشتهها و فرآوردهاي و نوعی ارتباط برقرار کردن میان یافتهچنین کارهاي میان رشتهآید. اینهم می

تري شود. امیدوارم شبیه به این امور هم در کشور ما هاي بهتر و پختهموجب استفاده تواند کمک کند وعلوم انسانی می
  تر بشود.محقق و این نوع مواجهه با علوم انسانی جدي

دانم. قاعدتاً یک شود؛ البته شأن اجتماعی را نمیدر غرب، براي متخصصین علوم انسانی شغل بیشتري یافت می
جاي دنیا کار آکادمیک داشتن کار پر حال همهکند رضایت باطن هم دارد. در عینمهندس که در یک شرکت کار می

خواهید استاد دانشکده فنی باشید یا دانشکده ادبیات تطبیقی یا پزشکی، اما بیرون از آنپرستیژي است. حاال شما می
اي فنی فوق لیسانس یا هام کسی که از رشتههم شخص در رشته مهندسی منزلت اجتماعی خوبی دارد. کمتر دیده

لیسانس گرفته، اما در پی عوض کردن مسیر خود باشد. اگر هم کسی این کار را بکند از سر آگاهی است و دنبال 
دلیل عالقه است. معموالً هم این تغییر در مقطع بعد از اش نیست، بلکه بهموقعیت و آثار و نتایج اجتماعی سیاسی

از فوق لیسانس تازه بخواهند تغییر رشته بدهند. در ایران که بودم دانشجویانی پیش دهد، نه اینکه بعد لیسانس رخ می
شان تصمیم گرفته بودند تغییر رشته بدهند. دلیل عالقهمن آمدند که فوق لیسانس پزشکی و دامپزشکی داشتند، اما به

که هست نشان بدهم. حال ا چنانها نقش دماسنج را ایفا کنم، یعنی امور رمن بیش از هر چیز سعی کردم براي این
کند. سعی کردم به دوستان نشان ممکن است من یا شما از نتیجه دماسنج خوشمان نیاید، اما دماسنج کار خودش را می

  بینانه تصمیم بگیرد. بدهم که این انتخاب چه آثار و نتایجی دارد که شخص دانسته و با توجه به نتایج واقع
  

یکاي شمالی و اروپا، جایگاه علوم انسانی نسبت به پزشکی و علوم مهندسی چگونه در فرهنگ عمومی آمر    
  است؟
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کنند و ام، مجال باز است و شبیه داخل ایران نیست. افراد از پی عالیقشان حرکت میتا آنجایی که من شنیده و دیده
هاي را دارد. در اینجا دپارتمان هاي مهندسی و علوم پزشکی خواهان خودشآید. رشتهقصه شغل و... بعداً پدید می

ام. دانشجویان از سر ام و با همکاران صحبت کردههاي مختلفی رفتهعلوم انسانی هم اصالً خلوت نیست. من دپارتمان
هایی که بین علوم انسانی و فنی در ایران وجود دارد، اینجا دانم منعی نیست و نوع مقایسهکه میآیند. تا جاییعالقه می

دانستند که با دورنماي داروسازي آمدم و برایشان خواندم، دوستانم میکه در انگلستان درس میر نیست. زمانیبرقرا
وقت از من نپرسیدند چرا چنین تصمیمی گرفتی؟ جسارت خالف جهت آب شنا کردن را درك میجالب بود، اما هیچ

  وري جا نیفتاده است. دلیل شرایط فرهنگی چنین امکردند، اما در داخل ایران شاید به
  

هاي مدیریت علم در اروپا و آمریکاي اگر در سطح کالن و نه سطح خرد بخواهیم بررسی کنیم، آیا نظام    
اي در رابطه با علوم انسانی دارند یا خیر و آیا تنها همان عالیق شخصی مطرح ویژه شمالی، براي نخبگانشان برنامه

  است؟
کنند که به علوم کسی ذوق و درخششی از خودش نشان بدهد، به او این توصیه را می هاي اینجا، اگردر دبیرستان

جمهوري برسد عوامل شود. اینکه فالنی به جایگاه ریاستانسانی برود. نه تنها منعی در کار نیست، بلکه توصیه هم می
التحصیل اند و فارغستون درس خواندههایی مثل ییل، هاروارد یا پرینزیادي دخیل است. خیلی از این افراد در دانشگاه

خوانند، در آینده بنا بوده که جذب این سنخ کارهاي مدیریتی کالن کشور ها درس میکه در این دانشگاهاند. کسانیشده
توانم بگویم که علوم انسانی خیلی جدي است و مسئوالن و دولتمردان به حرف الجمله این را میهم بشوند. اما فی

که در حوزه فرهنگی فعالیت دارند، شناسی و کسانیشناسی، روانعلوم انسانی اعم از حوزه اقتصاد، جامعهمتخصصان 
ور شده است، صداي متخصصان حوزه اي در جهان شعلههاي مذهبی و فرقهکنند. اکنون که بحث آتش نزاعگوش می

  دهد. ه فرد انگیزه زیادي میشود. این نکته بسیار مهمی است که باسالم شناسی و ادیان شنیده می
عنوان مثال فرهنگی که من در تفاوتی که بین فرهنگ ما و فرهنگ غربی است، تنها مختص به علوم انسانی نیست. به

است که در این زمینه بسیار ) donation(آمریکا و در دانشگاه تورنتوي کانادا شاهدش بودم، فرهنگ وقف و خیریه 
بگیرید » بی ام و«کنند.از شرکت هاي کالن میلیون دالري میها کمکها به دانشگاهاز کمپانیکنند. بسیاري قوي عمل می

هایی دانند. حجم کمکها خود را در مقابل نسل آتی مسئول میهاي طراز اول. آنمنتا برخی بیزینس» جنرال موتورز«تا 
ها پایین نیست، ولی درعین حال ست است که شهریهانگیز است. درگیرد حیرتکه دانشگاه تورنتو از بیرون دانشگاه می

اي از گیرد. پارههایی که دانشگاه دارد، اصالً با آن جور نیست. هاروارد سالیانه چندین میلیون دالر کمک میمیزان هزینه
دارند.  هاي هنگفتی به دانشگاهکمک همچنین ٬کنندهاي موفقی تاسیس میروند و کمپانیالتحصیالن قبلی که میفارغ

همین جهت است که همۀ بار روي گیرند. بهها میاستنفورد، ییل، تورنتو، یو بی سی در ونکوور و... هم از این وقف
  دوش دولت نیست. 
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  هاي غیردولتی داریم؟هایی به دانشگاهاي که دارید، آیا در ایران هم چنین کمکبراساس تجربه    

ها بشود حسابی کرد. در خارج کنم روي این رقمباید دولت بکشد. فکر نمی دانید که بار اصلی راشما به نیکی می
دولتی خصوصی یا نیمهها خصوصی، نیمهدهد. خیلی از دانشگاهها را تشکیل میها بودجه سالیانه دانشگاهرقمکشور این 

وقف  ـ فنی، پزشکی یا انسانیهاي اعم از رشتهـ  هستند و این وقف برایشان بسیار مهم است. وقتی براي تحقیقات
توانند در این مسیر پیش بروند. البته با همه مشکالت و گرم کننده است و افراد میگیرد، خیلی موثر و دلصورت می
هایی که وجود دارد. هدفم از بیان کردن بحث وقف، تاکیدم بر این نوع فرهنگ بود که در دل این فرهنگ محدودیت

که کنم در ایران چنین کاري بدل به فرهنگ شده باشد، در صورتیشود، اما فکر نمیم دیده میتاکید بر علوم انسانی ه
وزد، موقعیت ناموافق بسیاري که میاینجا کامالً یک فرهنگ است. امیدوارم علوم انسانی در کشور ما، به رغم بادهاي 

  کند.  و منزلت خودش را پیدا 


