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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،33-44 ،)4(11 ،پیاپی  ،44زمستان 1331
محمدی ،زهرا ( .)۷۹۳۱مطالعه فرهنگ نسلی دانشگاهیان ایران با تکیه بر ویژگیهای بوممی .فصلنامه تحقیقلم فرهاگل
ایران.۹۹-44 ،)4(۷1 ،
شاپا8114-۷44۱ :

 نمیسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قمانین کریتیم کامانز

آزاد است) .

(

مطالعه فرهنگ نسلی دانشگاهیان ایران
با تکیه بر ویژگیهای بومی
زهرا محمدی

دریافت7932/80/72 :

1

پذیرش7932/3/78 :

چکیده

دانشگاه بهمثابه فضای فرهنگیواجتماعیای است که روابط نسلی ،بهصمرت دروننسلی و میواننسولی در آن
جریان مییابد و بر مدیریت ،برنامهریوزی ،یاددهی ویوادگیری ،و تحقیو و دودمات تصییوی در آن توثییر
میگذارد؛ بنابراین ،مطالعۀ نسلی در فضای دانشگاهی ضرورت پیدا میکند .این پژوهش با هدف نسلبنودی
دانشگاهیان ایران و مقایسه با نسلبندی ممجمد در جهان انجام شده است تا ویژگیهای اجتماعی هور نسول را
در زیستبمم دمدش بررسی کند .پژوهش به روش مطالعه اسنادی و استدالل تحلیلی انجام شوده اسوت .در
مباحث نظری ،پنج نسل ایرانی متناظر با پنج نسل جهان معاصر قابلپیجمیی هستند؛ نسول نصسوت ،نسول
کهنهسربازان /نسل مشروطه ایران؛ نسل دوم ،نسل بممر /نسل ناسیمنالیسم ایرانی؛ نسل سومم ،نسول  /Xنسول
نمسازی در ایران؛ نسل چهارم ،نسل  yیا هزاره /نسل انقالب اسالمی؛ و نسل پونجم ،نسول  Zیوا نوت /نسول
پساانقالب .نسل نصست ،با هنجارهای مرتمنی و سنت اقامت در دانشگاه نصبهگرا آشنا اسوت؛ نسول دوم ،بوا
رشد هنجارهای سیاسوی در کنوار هنجارهوای غالو علموی روبوهرو اسوت؛ نسول سومم ،رشود سیاسوت و
ایدئملمژی در کنار علمآممزی و سپس ،غلبه آن را تجربه کرده است؛ در نسل چهارم ،رشد کموی آغواز شوده و
چردش از آممزش به پژوهش و علوم سوبد دو اسوت؛ در نسول پونجم ،دانوش ،کواالیی و تجواری شوده و
چردشی از پژوهش به کارآفرینی همراه با کاهش سنت اقامت رخ داده است .نتیجه اینکه ،تفاوتهای جودی
در ویژگیهای نسلهای پنجگانه در قرن ادیر ،ممج شده است که این نسولهوای متفواوت نتماننود بوا هوم
زندگی دالق و مؤیر دانشگاهی را تجربه کنند.
کلیدواژهها :نسلبندی دانشگاهیان ،مناسبات میاننسولی ،ویژگیهوای نسولی ،فضوای دانشوگاهی ،زنودگی
دانشگاهی

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .1استادیار جامعهشناسی دانشگاه پیام نمر ،تهران ،ایران (نمیسنده مسئمل).



مقدمه

مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر ،زندگی نسلی در مناسبات طملی و عرضی نسلهوای دانشوگاهی
است .منظمر از عرضی ،رابطۀ نسلهای دانشجمیی با نسلهای هیئت علمی ،و موراد از رابطوۀ
طملی ،رابطه بین نسلهای مصتلف هیئت علمی با هم است.
نسل ،بهمعنای گروهبندی زمانی اجتماعی ،اعم از قشرها و طبقات اجتماعی است و تنها
با مالکهای بیملمژیکی ،سنی ،و تقمیمی قابلتفکید نیست ،زیرا آنچه نسلها را از هم جودا

میکند ،تنها سن و زیستن در ید دورۀ داص دهساله و بیسوتسواله نیسوت ،1بلکوه تیییورات
اجتماعی ،وقایع و رویدادها ،و تجربههای مشترک نیز در صومرتبنودی نسولی درنظور گرفتوه
میشمند .نسل ،بیش از اینکه ید امر عینی باشد ،ذهنی و برسادتۀ اجتماعی است .تحومالت
سیاسی ،اجتماعی ،اقتیادی ،فرهنگی ،و فناورانه ،نسلهای مصتلف را شکل میدهود و بورای
هر نسل ،شاکله ذهنی ،فضای اجتماعی ،سبد زندگی ،و قماعود کوموبویش رایجوی را فوراهم
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میکند؛ بنابراین ،الزم است نسل را نهتنها برمبنای متییرهای جمعیتشنادتی ،بلکوه براسواس
2

رو یدادها و تجربههای دورهای متمایز و وقایع قابلتمجه تعریف کنیم .بهتعبیر مانهوایم  ،نسول
در مفهمم اجتماعی ،جایگاه مشترک تحمالت را بازنمایی میکند و در هور نسولی نگورشهوای
غال متفاوت و فضاهای اجتماعی ،ارزشی ،همیتی ،گفتمانی ،و پارادایمی غال و سبدهای
زندگی متفاوتی رواج دارد (شفرز۹۳-41 ،۷۹4۹ ،3؛ بروکس.)8112 ،4

تعامالت ،فرهنگ ،و مناسبات میواننسولی و دروننسولی ،نوه در دو  ،بلکوه در فضوا رخ

میدهند .لمفمر ،5فضا را بهلحاظ پدیدارشنادتی بررسی کورد و بوا نگواهی انسوانشناسوانه از آن
سصن گفت .دیمید هواروی دو سومیه از فضوا را از یکودیگر متموایز کورد :فضواهای سویطره ،6و
فضاهای اقتضایی( 7هاروی8114 ،8111 ،8؛ لمفمر .)۷۹4۳ ،۷۳۳۷ ،سمیۀ نصست فضا ،وجه

سادتاری و رسمی آن است ،اما سومیۀ دوم ،سرشوتی ضومنی در موتن زنودگی دارد .مقتضویات،
نیازها ،و پمیاییهای دانشگاهیان از طری اعمال و ارتباطات آنها جریان پیدا میکند.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .1کریستمفر بالر"

" هر ده سال را ید نسل بهشمار میآورد.

جامعه ایران در طمل تاریخ با تحمالتی روبوهرو بومده و در دهوههوای ادیور ،تحومالت سوریع و
حمادث عظیمی مانند انقالب ،جنگ ،تحریم ،و تمسعه فناوری ارتباطات را تجربه کورده اسوت کوه
بهلحاظ تفکید نسل ،ممرد منحیربهفردی در دنیا است .این تفکید نسل را مویتومان هوم در کول
جامعه بین نسل پیر و جمان ،مانند والدین و فرزنودان ،و هوم در اقشوار مصتلوف ،ازجملوه اسوتاد و
دانشجم ،و حتی بین نسلهای مصتلف استادان انجام داد .این پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی
و استدالل تحلیلی در پی شنادت نسلهای دانشگاهی در ایران و مقایسه آن با سایر کشمرها در قرن
ادیر است و به شناسایی دالیل و زمینههای تحمالت نسلی و ویژگیهای هر نسل میپردازد.
 .1چارچوب نظری

کارل مانهایم ،نسل را ید ممجمدیت اجتماعی و نه ضرورت بیملمژیکی میداند؛ نسل ،افرادی
را دربر میگیرد که در فراگرد تاریصی و اجتماعی ممقعیت مشوترکی دارنود و بوه شویمه تفکور و
تجربه داص و نمع کنش تاریصی و یژهای گرایش دارند .براساس دیودگاه مانهوایم ،هور نسولی
نسبت به نسل پیشین ،تجربههای متفاوتی دارد (مانند کسانیکه در ید دوره میجنگنود) و بوا
وجمد اینکه از طبقات مصتلفی هستند ،ولی رو یکرد و ممضعگیری مشترکی دارند که از تجربوه
مشترک نسل سرچشمه میگیرد .وی بین همزیستها (کسانیکه در ید زمان زندگی میکنند)
و همزمانها (افرادی که همسن هستند) ،تمایز قائل میشمد .همزمانها سه و یژگوی دارنود)۷ :
دارای محل مشترکی در جریان اجتماعیوتاریصی هستند؛ مانند ید گروه سنی که دوره جنوگ
را سپری میکننود؛  )8براسواس تجربوه مشوترک ،سرنمشوت و وابسوتگی مشوترکی دارنود؛ )۹
براساس تجربه مشترک ،دارای هم یت یگانهای هستند.
مانهایم ( )۷۳48در «مسئله جامعهشنادتی نسلها» ،پیدایش نسل اجتمواعی را بوا تیییور
اجتماعی و سرعت آن مرتبط میداند؛ تنها هنگامیکه حمادث زیوادی بهسورعت رخ میدهنود
ووبهگمنهای که ید گروه براساس آگاهی تاریصیواجتمواعی متموایز شمندووو میتومان از نسول
حقیقی سصن گفت .در این صمرتبندی ،عمامل منش جمعی ،حمادث چردۀ زندگی ،و وقایع
اجتماعیوتاریصی به یکدیگر میپیمندند .در این رو یکرد ،شوکلگیری نسول اجتمواعی ،تنهوا

نتیجه همسانی افراد در تاریخ تملد نیست ،بلکه بنا به تعبیر سیرایت میلز ،1ایدۀ مانهایمی نسل
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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تاریصی ،باید برحس تقاطع بیمگرافی و تاریخ ،یا تعامل حمادث چرده زندگی فردی با شرایط
و حمادث زندگی اجتماعی و تاریصی ،درک شمد .تفاوت نسل جامعوهشونادتی بوا نسولهوای
بیملمژید جمعیتشنادتی ووکه اولی فاقد بعود اجتمواعی و تواریصی ،و دوموی وووبوا وجومد
تجربههای مشابه جمعی (مانند تاریخ تملد ،زمان دانشآممدتگی ،زمان شروع به کار یا ازدواج
و بچهدار شدن ،و)...وو فاقد آگاهی یا ایدئملمژی متمایز ویژه نسل است (تمکل و قاضوینوژاد،
 ،۷18 ،۷۹44بهنقل از :اسکات .)۹4۳-۹2۱ ،۷۳۳4 ،براساس این مفروضات ،نسل کوه در
جریان کنش و تجربه تاریصی مشترک شکل میگیرد و از رهگذر آگاهی و حافظه جمعی تداوم
مییابد ،منبع داصی برای همیت ارزشی افراد است .نسل ،دربردارنودۀ جمعوی اسوت کوه بوا
آگاهی داصی از بردی مقملهها پیمند دمرده و در ذهنیت افراد ،مفهممی آرمانی از مقملههوای
ً
یادشده وجمد دارد و برایناساس از آمادگی ذهنی و رفتاری ویژه و غالبا متفاوتی بوا نسولهوای
پیشین بردمردار است؛ بنابراین ،افراد ید نسل ،در قال ایدئملمژی داصی قرار مویگیرنود و
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دنیا را به شیمهای متفاوت با همتایانشان در نسلهای پیشین تفسیر مویکننود؛ تاآنجاکوه هموین
تجربهها و آگاهیهای منحیربهفرد و مشترک مربمط به ید نسل است که راه تیییر اجتمواعی
را میگشاید (تمکل و قاضینژاد ،۷18 ،۷۹44 ،بهنقل از :مارشال.)۷۳۳ ،۷۳۳4 ،
نسلها در قال های مصتلفی تقسیمبندی شدهاند که یکی از آنها ،صمرتبندی پنجگانوهای
است که ابتدا در آمریکا و سپس در جمامع دیگر جهان دیده شوده اسوت )۷ :نسول دواممش؛ )8

نسل بممر (دوره انفجوار جمعیتوی)؛  )۹نسول «»X؛  )4نسول «»Y؛ و  )4نسول «( »Zتوالگن،1

81۷2؛ چستر8118 ،2؛ هانتلی8112 ،3؛ فری811۱ ،4؛ جمویس ،ایال .)8112 ،5در ادامه
ضمن تمجه به این متمن ،با تث کید بر رویدادهای مهم تاریخ معاصر ،پنج نسل همسم با تحومالت
و نسلهای جهانی (جدول شماره  )۷برای جامعه ایران تمصیف شدهاند (فراستصماه.)۷۹4۱ ،
 )۷نسل داممش (کهنهسربازان) /نسل مشروطه :مسنترین نسل جهان ،نسول دواممش یوا
کهنهسربازان متملد  ۷۳84-۷۳44هستند .این افراد در دوران بحران اقتیادی آمریکا به عرصه
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ً
آمدند .آنان معممال به نظم و سلسلهمرات اهمیت میدهند و مسئملیتپذیری ،صرفهجمیی ،و
ً
نظام ارزشی برایشان مهم است .غالبا نتیجهگرا هستند ،دانماده ،نظم و وقتشناسی ،وفاداری و
یبات در مرکز تمجه آنهاست و به تیییر ،زیاد دمشبین نیستند .همزمان با این نسل در ایوران،
نسل پس از مشروطه ،یعنی متملدان پیش از  ۷۹81هستند کوه در دوره پهلومی اول بوه عرصوه
آمدهاند .ناامنی و جنگ جهانی اول را تجربه کرده و به امنیت اهمیت میدهند .تلصی کمبمدها
را با شگفتانگیزی جنبش نمسازی (مطبمعات ،مدرسههای عالی ،و دانشگاه) تجربه کردهانود
و رویهمرفته ،به نظم و حفظ مرات اهمیت میدهند.

 )8نسل بممر /1نسل ناسیمنالیسم ایرانی :این افراد بهعنمان نسل دوم در سطح جهان بوه نسول

زادوولد مشهمرند .آنها متملدان  ۷۳42-۷۳24هستند و پس از جنگ جهانی دوم ،دوره رونو و
رفاه با نرخ باروری و انفجار جمعیتی باال به عرصه آمدهاند .مصاطرهجم هستند ،دمدانگارۀ آنهوا
مثبت است ،به جزئیات اهمیت میدهند ،میل به برابری ،بدگمانی به دولت ،رقابتگرایی و تعهد
به سازمان در آنها بیشتر دیده شده است .همزمان با آنهوا در ایوران ،متملودان  ۷۹81-۷۹41در
دوره ناسیمنالیسم ایرانی به عرصه آمدهاند .در کمدکی ،آزادیهای پس از شهریمر  ۷۹81را چشیده
یا شنیدهاند ،رقابتها و همیتهای ایدئملمژید برای آنها اهمیت دارد ،و نهضت ملی و کمدتای
 84مرداد را دیدهاند .در این دوره دوگانۀ شهر و روستا چندان بههم نصومرده اسوت .کوانمن تمجوه
ً
نسل ،غالبا رقابتگرایی با نمعی «دمدانگارۀ» مثبت است .دانشگاهیان قدیمی اغل از این گروه
هستند ،ولی دانشجمیان بسیار اندکی در دورههای ارشد و دکترا از این نسل باقی ماندهاند.
 )۹نسل  /Xنسل نمسازی و رشد نابرابر :این گروه ،نسل سمم جهوانی و متملودان ۷۳24-۷۳41
هستند که دورۀ ادامه رون و رفاه و تحمالت جهانی فراگیوری ماننود انقوالب پرتیوال ۷۳۱4/و
انقالب ایران ،۷۳۱۳/فروپاشی شمروی ،فروریصتن دیمار برلین ،و قط بندیهای فراوان پوس
از جنگ سرد بمد .در این نسل ،میل به تیییر ،تحرک ،آرماندماهی ،اتمپیا و ایدئملمژی ،همش
هیجانی ،روابط غیررسمی ،دروج راحت از سوازمان و روابوط رسومی ممجومد در آن مشوهمد
است .در ایران ،نسل سمم دربردارندۀ متملدان  ۷۹4۷-۷۹4۳است .آنها اصوالحات ارضوی،
مهاجرت از روستاها به شهرها ،و حاشیهنشینی را پابهپای رشد اقتیاد نفتی نوابرابر و نواممزون
دیدهاند .رشد و بلمغشان با آممزشهای عرفی جدید و درآمدهای نفتی دولت همراه بمد .درگیر
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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دمدکامگی ،فساد ،نارضایتیهای سیاسی نصبگان ،سرکمب و ساواک بمدند و ذهون و دلشوان،
معطمف به ایدئملمژیهای چپ و دینی و روشنفکری شده است و درنهایت نیز به رشد اسوالم
سیاسی و درنتیجه ،انقالب اسالمی و انقالب فرهنگی انجامیده است .کانمن تمجه ایون نسول،
بیشتر به تیییر و آرمان معطمف شده است .بصش عمدۀ اعضای هیئت علمی دانشگاههوای موا
در این نسل بهدنیا آمده ،رشد کرده ،و درس دماندهاند ،ولی تنها تعداد اندکی از دانشجم یان ،از
این نسل هستند و بهمرور کمتر نیز میشمند.

 )4نسل  yیا هزاره /1نسل انقالب اسالمی؛ نسول چهوارم در جهوان ،متملودان حودود -8111

 ۷۳4۷هستند که دورۀ ظهمر رایانههای پیسی ،اینترنت ،تلم یزیمنهای ماهمارهای ،دهکده جهوانی و
فناوری اطالعات و ارتباطات ،وبگردی ،و رون وبالگها و ویکویهوا اسوت .دایورةالمعوارفهوا
همگانی شدهاند ،کمدکان و نمجمانان اهمیت یافتهاند ،و پدر و مادرها فن و مهارتهای رایانهای را از
آنها یاد میگیرند .از ویژگیهای کموبیش مشهمد این دوره ،کمحمصلگی ،اهمیت سوبد زنودگی،
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سرگرمی ،اوقات فراغت ،گروههای دوستی ،تجربه شصیی ،نیازهوای فراموادی ،مهوارتگرایوی ،و
بیتکلفی و بیتعارفی است .همزمان بوا ایون نسول در ایوران ،متملودان  ۷۹21-۷۹۱۳و نسول دوره
انقالب اسالمی هستند .این افراد از آغاز دوره رشد دمیش ،طعم پیروزی انقالبی ،تلصی ادتالفات
سیاسی بر سر جایگزینی قدرت ،و برهم دمردن اوضاع و دشمنت را با هم چشیدهاند ،جنوگ را بوا
حماسهها و هزینههایش دیدهاند ،ورق برگشتن از اقتیاد کمپنی و دفاع مقدس به آتشبس و اقتیواد
پساکمپنی و عملگرایی را با هم دوره کردهاند ،و درنهایت با اینترنوت و ارتباطوات ،اوقوات فراغوت،
رون جدید مدنی و اصالحات همراه شدهاند .نسل سرشواری و سوردمردگی ،نسول رییاهوا و گوم
شدن رییاها ،و نسل آغازها و پایانها هستند .کانمن تمجه این نسل ،فراغت و تجربه ،سبد زنودگی،
و فناوری اطالعات و ارتباطات و رسانه است .تعداد اندکی از اعضای هیئوت علموی جومان از ایون
نسل هستند ،درحالیکه بیشتر دانشجمیان به این نسل تعل دارند.
 )4نسل  Zیا نت /نسل پساانقالب :جدیدترین نسل کمدک ،نمجومان ،و جومان جهوان کوه
ناشنادتهتر ،بیشتر متملدین قرن بیستویکم ،و نسصه جدیدتر نسول  yهسوتند .پوا بوه دنیوایی
گذاشتهاند که دستبهگریبان ابعاد جهانی دشمنت ،یازده سپتامبر ،پدیدههایی از نمع داعش ،و
مسائل محیط زیست و تمسعه پایدار ،وب دو و سه ،فناوریهای همراه ،بازیهوای رایانوهای ،و

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

انماع شبکههای اجتماعی مجازی است .همدورۀ نسلی آن در ایران ،بیشتر متملودان  ۷۹41بوه
بعد هستند که «پساانقالب» نامیده میشمد .ید گردش پارادایمی کامل درحال وقمع است .در
این نسل ،انماع پدیدهها بهچشم مویدومرد و امومر نمپدیودی کوه پویدرپوی از راه مویرسوند.
پمپملیسم و تمدهگرایی در برابر نصبهگرایی ،چپ نم در مقابول اقتیواد نئمکالسوید ،یارانوههوا،
تحریمها ،تمرم ،بمرس مسکن ،صفآراییهای جدید در میودان نیروهوا ،ریزگردهوا و اهمیوت
یافتن آب و داک و هما و گیاه ،رشد سریع فضاهای مجازی و شبکههای اجتماعی ،ناسازههایی
همسازشده از «بممیوجهانی»« ،سنت ،مدرن ،و پستمدرن» ،جنبش سبد زندگی و سیاست
زندگی (بگذار زندگی کنم) ،و درنهایت ،دولت اعتدال و پساتحریمگرایی.
کانمن تمجه این نسل ،بیشتر حضمر همراه با نااطمینانی در شبکههوای اجتمواعی مجوازی
است .بچههای دیجیتالی ،نسلی پلمرال و بهعبارتی بسیار بیقاعده هستند و پایبندی زیادی بوه
گروههای مرجع قدیم و جدید ندارند ،حتی در هنر نیز از ستارههای رسومی عبومر مویکننود و
دمد در زیرزمینها و دیابانها ستاره ایجاد میکنند ،و جمانتر از آن هستند که استاد یوا حتوی
دانشجم باشند .تعداد اندکی از آنها برای تحییل بوه دانشوگاه وارد شودهانود .بوا گمشویهوا،
هدفمنها ،و اسباببازیهای مجهز پیشپاافتاده برای دمدشان و ناشونادته بورای موا ،مشویمل
هستند .آممزشهای رسمی مدرسه و دانشگاه برای آنها چیزی شبیه ممزههای قدیمی است که
شاید به دیدنش بیرزد؛ هرچند گاهی برایشان ماللآور است.
جدول شماره ( .)1ویژگیهای پنج نسل ایرانی همزمان با نسلهای جهانی
نسل ایرانی

ویژگیهای نسلی

نسل جهانی

ویژگیهای نسلی
بحووران اقتیووادی ،اهمیووت نظووم و
سلسوولهمراتوو  ،مسووئملیتپووذیری،
صرفهجمیی ،نتیجوهگرایوی ،دوانماده،
وقووتشناسووی ،وفوواداری ،بوودبینی بووه
تیییر

۷

1
نسوول مشووروطه ناامنی ،اهمیت امنیت ،کمبمدها ،جنبش نمسازی نسل داممش
(کهنهسربازان)
پیش از ( ۷۹81مطبمعات و مدرسههای عالی و دانشگاه)؛
۷۳84-۷۳44
کانمن تمجه نسل :نظم ،حفظ سلسلهمرات

8

رونوو و رفوواه ،انفجووار جمعیتووی،
نسوووووووووووووول آزادیهای پوس از شوهریمر  ،۷۹81رقابوتهوا و نسل بممر
مصاطرهجومیی ،دمدانگوارۀ مثبوت،
ناسیمنالیسووووووم همیتهای ایدئملمژید ،ناسیمنالیسم ،دوگوانگی ۷۳42-۷۳24
اهمیت دادن بوه جزئیوات ،میول بوه
پس از جنگ جهانی
شهر و روستا
ایرانی
برابوووری ،بووودگمانی بوووه دولوووت،
دوم
 ۷۹81-۷۹41کانمن تمجه نسل :رقابت با دمدانگارهای مثبت
رقابتگرایی ،تعهد به سازمان

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ویژگیهای نسلی

۹

اصالحات ارضی ،مهاجرت از روسوتا بوه شوهر،
حاشویهنشوینی ،رشود اقتیواد نفتوی ،درآموودهای
نسوول نمسووازی و
نفتووی ،دمدکووامگی ،فسوواد ،نارضووایتی سیاسووی
رشد نابرابر
نصبگان ،سرکمب و ساواک ،رشد ایدئملمژیهوای
۷۹4۷-۷۹4۳
چووپ و دینووی ،روشوونفکری ،انقووالب اسووالمی و
فرهنگی
کانمن تمجه نسل :تیییر و آرمان

4

ادتالف بر سر جایگزینی قدرت ،جنگ تحمیلی،
اقتیاد کمپنی ،آتوشبوس و اقتیواد پسواکمپنی،
نسووول انقوووالب
اهمیت اینترنت و ارتباطات ،اوقات فراغت ،رون
اسالمی
جدید مدنی ،اصالحات دولتی
۷۹21-۷۹۱۳
کانمن تمجه نسل :فراغت و تجربه ،سبد زندگی و
فناوری اطالعات و ارتباطات

4

پمپملیسم و تمدهگرایی در برابر نصبهگرایوی ،چوپ
نم در مقابل اقتیاد نئمکالسید ،یارانهها ،تحریم،
تمرم ،ریزگردها ،اهمیت آب ،داک ،هوما و گیواه،
رشد فضاهای مجوازی و شوبکههوای اجتمواعی،
نسل پسواانقالب
ناسووازههووای همسازشووده از «بووممی جهووانی»،
۷۹41به بعد
«سنت ،مدرن ،و پستمودرن» ،سیاسوت بگوذار
زندگی کنم ،دولت اعتدال و پساتحریمگرایی
کانمن تمجه نسل :هومآغمشوی بوا نااطمینوانی در
شبکههای اجتماعی مجازی

نسل جهانی

ویژگیهای نسلی

تحووومالت جهوووانی فراگیووور ماننووود
انقووالب پرتیووال ۷۳۱4/و انقووالب
ایووران ،۷۳۱۳/فروپاشووی شوومروی،
دیمار برلین ،و....
نسل X
میوووول بووووه :تیییوووور ،تحوووورک،
۷۳24-۷۳41
آرماندماهی ،اتمپیوا و ایودئملمژی،
همش هیجانی ،روابوط غیررسومی،
دروج راحت از سازمان
ظهمر رایانههای پویسوی ،اینترنوت،
تلم یزیووومن مووواهمارهای ،دهکوووده
جهوووانی ،فنووواوری اطالعوووات و
ارتباطووات ،وبگووردی ،ویکوویهووا،
نسل ( yهزاره)
اهمیت یوافتن کمدکوان و نمجمانوان،
۷۳4۷-8111
کوومحمصووولگی ،اهمیوووت سوووبد
زندگی ،سورگرمی ،اوقوات فراغوت،
نیازهووای فرامووادی ،مهووارتگرایووی،
بیتکلفی و بیتعارفی
جهانی شدن ابعاد دشومنت ،یوازده
سپتامبر ،ظهومر پدیودههوایی ماننود
داعووش ،محوویط زیسووت و تمسووعه
پایدار ،وب دو و سوه ،فنواوریهوای
نسل  Zیا نت 811۷
همراه ،امپیتوری پلیور ،بوازیهوای
به بعد
چندبعدی رایانوهای ،میکوروبالگ و
موومبالگهووا ،فوویسبوومک ،توومییتر،
یمتیووومب ،تلگووورام ،اینسوووتاگرام ،و
شبکههای اجتماعی مجازی

 .2یافتههای پژوهش

هر نسلی در چردۀ زندگی انسانی دمد سه دوره را میگذراند )۷ :کمدکی و نمجومانی؛  )8دوره
دانشجمیی؛  )۹زندگی هیئت علمی .بهاینترتی  ،نسلهای هیئت علمی و دانشجم یی در سیر
تحمل الگمهای دانشگاهی ایران ،همسوم بوا تحومالت دانشوگاهی جهوان (نمومدار شوماره )۷
بازنمایی میشمد.
 .۷نسل مشروطه و «دانشوگاه نسول یود» پواریس :نسول نصسوت در دوره رشود ذهنوی و
شصییتی دمد ،طعم نظم و حفظ سلسلهمرات را چشیده است .دوره دانشوجمییاش ،اوایول
جذابیتهای نمسازی بمد که بهدلیل ماهیت دولتی آن ،گاهی آزاردهنده بمد ،الگمهای اروپایی
و فرانسمی دانشوگاه ،توازه شوکل گرفتوه بمدنود ،تجربوۀ آغوازین تحیویل در دانشوگاه بومد و
دیسیپلینگرایی ،دانشگاه مدرسهوار ،کمبمد امکانوات و درنتیجوه ،اعتیوابها از سوال ۷۹۷4

شکل گرفت .دانشگاه بیشتر دردسترس پسران طبقات باال بمد که شیل دانشگاهی پیدا کورده و
تجربۀ تحییل در دارج و کسمت هیئت علمی را تجربه میکنند .هنجارهای مرتومنی ،سونت
اقامت در پردیس ،سنتهای دیسیپلینی آممزش نمین دانشگاهی ،و شیمه تدریس نصبوهگرایانوه
در این نسل مشاهده میشمد (فراستصماه۷۹۳۹،الف).
 .8نسل ناسیمنالیسم ایرانی و «دانشگاه نسل ید» کلمبیا ،برکلی ،و استنفمرد :نسل دوم بوا
رقابتگرایی و دمدانگارۀ مثبت رشد کورد و دانشوجمییاش بوا جنوبش چوپ و ملوی ،جنوبش
دانشجمیی (صنفی و سیاسی) ،و مرکزیت طبقه متمسط همراه شد .شرایط هیئوت علموی ایون
نسل ،نصستین تجربههای استقالل دانشگاهی بمد .همزموان ،شواهد رشود هنجارهوای رقیو
سیاسی در کنار هنجارهای غالو علموی بوهیادگارمانوده از نسول پیشوین هسوتیم .دانشوگاه،
همچنان دانشگاه نسل ید ،اما درحالگذار از الگومی پاریسوی بوه الگومی کلمبیوا ،برکلوی ،و
استنفمرد است و شکاف استادان قدیم با شیمههای کالسید تدریس و نسل جدید دانشوجمیی
با عادتوارههای جدید ،سر باز میکند.
 .۹نسل نمسازی و رشد نابرابر و ناممزون :مراحل رشد کمدکی و نمجمانی نسل سومم ،از او
نسلی برای تیییر و آرمان پدید آورد .هنگامیکه دانشجم شد ،نظام آممزشی از الگمی فرانسمی
به الگمی انگلمساکسمنی واحدی و درسهای ادتیاری تحمل یافوت .آمومزش عوالی رایگوان،
گسترش جنبش دانشجمیی و سازمانهای چریکی ،در دوران این نسل قابولتمجوه بومد .رونو
فعالیت صنفی ،رشد طبقه متمسوط دانشوجمیی ،افوزایش حضومر ددتوران در دانشوگاه ،ورود
ماشینحسابهای مینفریم ،و همسایگی سیاستورزی و علمآممزی از پدیدههای دانشگاهی
دیگر در دوران دانشجمیی این نسل است .تجربه زندگی دانشگاهی بهعنمان استاد با به عرصوه
رسیدن و بازگشت نسل جدید هیئت علموی ،حامول تجربوه دانشوگاهی آمریکوایی اسوت .بوا
مروری بر شماهد و شادصهای طالیی دانشجم به استاد ،استادان برجسته و کیفیت محتومایی
تدریس ،و مانند آن ،به این نتیجه میرسیم که نسل سمم ،شاهد کمال نسول نصسوت دانشوگاه
آممزشی در ایران است ،استقالل دانشگاهی «بوهشورط سیاسوت» ،کوموبویش برقورار اسوت،
استادان دارجی و زنان هیئت علمی و تدریس متفاوت آنها در کالس بورای پسوران و ددتوران
دانشجم را میبینیم .رشد سیاست و ایدئملمژی در کنار علومآمومزی و سوپس غلبوۀ آن ،آنگواه
انقالب ،تیفیهها ،مهاجرتها ،و سرانجام ،تعطیلی دانشگاه ،سرنمشت پایانی این نسل است.
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 .4نسل انقالب اسالمی :از ویژگیهای دوره نصست زندگی این نسل ،بییباتی ،دیمه زدن
در ساحل فراغت و تجربه و فناوری اطالعات و ارتباطات اسوت؛ نسولی دسوتهوکمفتوه .دورۀ
دانشجم یی این نسل ،حاکی از پریدن بر باالی دیمار کنکمر ،همز یستی با سهمیهها ،تعامول بوا
برنامههای درسی عرضهگورا و پرواحود ،جوذابیت تودریس ،ادوتالط دانشوجمیان از طبقوات
درحالافمل متمسط تا طبقات نمکیسۀ باال و انبمهی از پایینیها و غیرشهریها است .این نسول
از دوتایی سیاستزدگیوسیاستزدایی سمده و فرسومده شوده و آمومزش عوالی رایگوان ،رشود
دسترسی کمی ،تدریس به شیمه سصنرانیهای سالنی ،گزینش دانشجم ،پدیدههای پیوام نومر و
آزاد و ،...انجمنهای اسالمی و بسیج دانشجمیی را دیده است .در زندگی شیلی هیئت علمی
این نسل نیز انماع شرایط رنگارنگ و حتی متضاد وجمد دارد :دانشگاه تمدهگرا ،آغاز رشد کمی
تحییالت تکمیلی ،افت کیفیت و ایربصشی تدریس ،گزینش استاد ،مهاجرت میزهوا ،نظوام
متمرکز آممزش عالی ،و کمبمد استاد.
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از عجای این نسل ،دانشگاه آممزشی بیکیفیت و مایل به دانشگاه پژوهشی است! همهجا
صحبت از «دانشگاه و صنعت» و «علم سبد دو» است ،اما سادتارمند و کارآمد نشودهانود.
دانشگاه پژوهشی ،بهمعنای درست کلمه ایجاد نشده است و درعینحوال ،دانشوگاه کالسوید
آممزشی و اهمیت تدریس و یاددهی و یادگیری در کوالس ،نفومذ و توثییر عمیو و ادالقوی و
معرفتشنادتی استاد بر دانشجم ،دغدغههای جدی درسآممزی ،و «اجتماعیشودن علموی»
نیز ووکه میراث اصیل دانشگاه آممزشی دنیا اسوت و موا در نسول دوم و سومم ،ذرهبوهذره تجربوه
میکردیم ووبر باد رفته است.
 .4نسل پساانقالب و چردش از دانشوگاه پژوهشوی بوه دانشوگاه کوارآفرینی :ایون نسول،
بچههای دیجیتالی در آغمش شبکههای اجتماعی مجازی هستند .دانشگاه ،درگیر دوتاییهوای
عجیبی است :روند پملی شدن در عین تقبویح دنیوا و تقودیس علوم ،رشود کموی تحیویالت
تکمیلی در اوج مدرکگرایی ،رشد فنواوری اطالعوات بوا محودودیتهوای زیرسوادتی نورم و
سصت ،دوتایی «زنانه شدن دانشگاه» با سیاستهای جنسیتی ،تکثر در گروهها و کوانمنهوای
دانشجمیی بدون سادتارهای حمایتی الزم؛ شاید این جموع اضوداد در جاهوای دیگور ،کمتور
وجمد داشته باشد .سصن از کاالیی شودن و تجواری شودن دانوش اسوت ،گفتموان رسومی از
چردش از دانشگاه پژوهشی هممبملتی به دانشگاه نسل سمم کمبریجوی و کوارآفرینی اسوتقبال

میکند ،دانشگاه رسانهای میشمد ،فناوری و تملید یروت اهمیوت پیودا مویکنود ،محودودیت
منابع عمممی سب بنگاهداری دانشگاهی شده است ،میانرشتهگرایی ،علم پسانرمال ،استادان
مجری پروژههای بیرونی ،برهم دمردن سنت اقامت ،بازنشسته کردن استادان ،آییننامۀ ارتقوا و
مقالهگرایی صمری از طری پایوانناموههوا ،ضودهنجارهای علموی و کژکوارکردیهوای آن ،از
پدیدههای معممل و گزندۀ این نسل است.

دوره رشد کمدکی و نمجمانی

دوره دانشجمیی

دوران زندگی هیئت علمی

اوایل نمسازی دولتی ،الگمهای اروپایی و فرانسمی دانشگاه،
تجربه آغازین تحییل در دانشگاه ،دیسیپلینگرایی ،دانشگاه
مدرسهوار ،کمبمد امکانات ،اعتیابات از  ،۷۹۷4دانشگاه
ً
غالبا دردسترس پسران طبقات باال

تجربه تحییل در دارج و کسمت هیئت علمی ،هنجارهای
مرتمنی ،سنت اقامت ،سنتهای دیسیپلینی آممزش نمین
دانشگاهی ،نصبهگرایی ،دانشگاه نسل ید پاریس

جنبش چپ ،ملی ،جنبش دانشجمیی (صنفی و سیاسی)،
ورود طبقه متمسط به جمعیت دانشجمیی

نصستین تجربههای استقالل دانشگاهی ،رشد هنجارهای
سیاسی در کنار هنجارهای علمی ،دانشگاه درحال تحمل از
الگمی پار یسی به الگمی کلمبیا ،برکلی و استنفمرد ،آغاز
شکاف استادان و دانشجمیان

نسل نوسازی

تحمل نظام آممزشی به الگمی انگلمساکسمنی واحدی،
درسهای ادتیاری ،آممزش عالی درحال رایگان ،گسترش
جنبش دانشجمیی و سازمانهای چریکی ،رون فعالیت
صنفی ،رشد طبقه متمسط دانشجمیی ،افزایش ددتران در
دانشگاه ،ورود ماشینحساب مینفریم ،همسایگی
سیاستورزی و علمآممزی ،انقالب اسالمی و فرهنگی

نسل جدید هیئت علمی حامل تجربه دانشگاهی آمریکایی،
کمال نسل نصست دانشگاه آممزشی ،استقالل دانشگاهی
بهشرط سیاست ،استادان دارجی ،زنان عضم هیئت علمی،
رشد سیاست و ایدئملمژی در کنار علمآممزی و غلبه آن،
انقالب و تیفیهها و مهاجرتها ،تعطیلی دانشگاه

نسل انقالب اسالمی

دیمار کنکمر ،سهمیهها ،برنامههای درسی عرضهگرا و
پرواحد ،ورود دانشجمیان از طبقات پایین و غیرشهری،
دوتایی سیاست زدگیوسیاستزدایی ،آممزش عالی رایگان،
رشد دسترسی کمی ،گزینش دانشجم ،پدیدههای پیام نمر و
آزاد و ،...انجمنهای اسالمی و بسیج دانشجمیی

دانشگاه تمدهگرا ،افت کیفیت ،آغاز رشد کمی تحییالت
تکمیلی ،گزینش استاد ،مهاجرت میزها ،نظام متمرکز،
کمبمد استاد ،دانشگاه آممزشی نسل اول فاقد کیفیت به نسل
دوم دانشگاه پژوهشی ،دانشگاه و صنعت و علم سبد دو
بدون سادتار کارامد.

نسل مشروطه

نسل ناسیونالیسم
ایرانی

نسل پساانقالب

کاالییشدن و تجاریشدن دانش ،گفتمان چردش از
دانشگاه پژوهشی هممبملتی به دانشگاه کمبریجی و
کارآفرینی ،رسانهای شدن اهمیت فناوری و تملید یروت،
محدودیت منابع عمممی و بنگاهداری دانشگاهی،
میانرشتهگرایی ،علم پسانرمال ،استادان مجری پروژههای
بیرونی ،کاهش سنت اقامت ،بازنشسته کردن استادان،
آییننامه ارتقا و مقالهگرایی از پایاننامهها ،ضدهنجارهای
علمی و کژکارکردیها

نمودار شماره ( .)1دوره هایی که هر نسل در چرخه زندگی خود میگذراند
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البته دیمار مانعی میان این نسلها وجمد ندارد .طیفی است با منطقه داکستری که در آن،
نسلها دیده میشمند.
تثییرها ،هم در دط افقی و هم در دط ممرب و عممدی ایجاد میشمند (نممدار شماره .)۷
در دط افقی ،داطرات کمدکی با تجربوۀ دانشوجم یی و آندو بور فرهنوگ هیئوت علموی
هرید از نسلها تثییر میگذارد.
در دط ممرب و عممدی نیز هر نسلی دسوتکوم در یکویدو نسول بعودی بازتواب دارد.
ممرب ،کسانی با داطرات کمدکی و نمجمانی یا دانشجم یی یود نسول ،وارد هیئوت علموی در
نسلهای بعدی میشمند و بلمکبندی نسلی دانشگاه را بورهم مویزننود ،و عمومدی ،اعضوای
هیئت علمی نیز بهسب مسیر شیلی از این نسل به آن نسل مشیمل تودریس ،تحقیو  ،و کوار
هسووتند و چندنقشووی موویشوومند بووا عووادتوارههووا ،رفتارهووا ،و موونشهووای چندگزینووهای،
غیرقابلپیشبینی ،و اقتضایی.
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در این مقاله ،دانشگاه بهمثابه فضای اجتماعیای درنظر گرفته میشمد که در آن مناسبات
و برهمکنشهای درون و میاننسلی جریان دارد .مودیریت ،برناموهریوزی ،آمومزش ،تودریس،
تحییل ،تحقی  ،و ددمات تصییی ،دمب یوا بود ،دراینمیوان اتفواق مویافتنود .دانشوگاه
سرشتی فضاگمن دارد و در نمع دمد ید فضای ارتباطی است .مکانها ،اشیاء ،و رابطهها ،برای
َ
افراد ،معنای داصی دارند .بیجهت نبمد که به آن یمنیمرسیتی ،1یعنی عالم گفتنود؛ بوهمعنوای
سپهری که مجممعهای از نمادها ،نشانهها ،و نمع داصی از هنجارهوا ،ارتباطوات ،فرهنوگ ،و

زندگی دانشگاهی به آن کلیت میبصشد .همانگمنه کوه بمردیوم 2میگمیود ،فضوا دربردارنودۀ
میدانها ،قماعد ،روالها ،و منشهایی است (بمردیم .)۷۳۳4 ،تجربوههوا ،منوابع ،و مبوادالت
معنادار در آن تملید و تمزیع میشمد و بر سر آن هم همکواری و هوم رقابوت مویشومد .فضوا،
مصزنوی از معووانی «ذدیورهشوده» و حوواوی ممقعیتهووایی بورای دلو امکووانهوا ،توونشهووا،
دالقیتها ،فرصتهای رقابتی و حمزههای مصتلف معناسازی است .فضای دانشوگاه تنهوا از
ذرات شنادتی بهوجمد نمیآید .دلیل بمدن دانشجم در دانشوگاه ،تنهوا درس دمانودن نیسوت.
دانشجم در دانشگاه نهتنها با حافظهاش ،بلکه با تفکرش ،بدنش ،روحش ،با امیال و عالیقوش،
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

با عماطف و احساسات و آرمانهایش ،و با نیازهای اجتماعیاش ،به عضومیت در گوروههوای
ورزشی ،علمی ،هنری ،فرهنگی ،و اجتماعی درمیآید.
در حال حاضر ،اعضای هیئت علمی دانشگاهها بیشتر از نسل سمم ،حدود یدچهوارم از
نسل دوم ،و درصد کمی از نسل چهارم هستند (جدول شماره  .)8طبیعوی اسوت کوه از نسول
پنجم /پساانقالب (متملدان  ۷۹41و بعد) بهلحاظ سنی ،فردی در میان اعضای هیئوت علموی
نباشد ،اما هنمز از نسل نصست ،گروه کمچکی از استادان مسنتر در دانشگاه حضمر دارند.
جدول شماره ( .)2توزیع اعضای هیئت علمی در نسلهای مختلف
نسلها براساس تولد

درصد

نسل اول (تا )۷۹۷۳

1/4۱

نسل دوم ( ۷۹81تا )۷۹41

84/41

نسل سمم ( ۷۹4۷تا )۷۹4۳

2۷/1۱

نسل چهارم ( ۷۹21تا )۷۹۱۳

۷۹/22

منبع :پمرتال مرکز ارزیابی وزارت علمم۷۹۳4 ،

همانگمنه که دادههای نممدار شماره ( )۷نشان میدهد ،در قشوربندی جمعیوتشونادتی
اعضای هیئت علمی ،بیشتر نسلهای اول و دوم ،و بیش از همه ،سمم حضمر دارند.

نمودار شماره ( .)1توزیع نسلها در هرم هیئت علمی دانشگاهها
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رویهمرفته (جدول شماره  )۹جمعیت دانشجمیی ،بیشتر از نسل چهارم و سمم هسوتند.
نسل دوم ،تنها حدود  ۷4درصد دانشجمیان را تشکیل میدهد ،ولی با کمال شگفتی ،نزدید به
 ۷1درصد از نسل پنجم (پساانقالب) در دانشگاه تحییل میکنند .بههرحال ،بیش از نیمی از
دانشجمیان کارشناسی ( 44درصد) و بسیاری از دانشجمیان دکترا ( 28درصد) از نسل چهارم
(انقالب اسالمی) هستند .این درحالی است که اسوتادان آنهوا وووبوهشور باالووو بیشوتر بوه
نسلهای دوم و سمم تعل دارند .این فاصله در دورههای تحییالت تکمیلی منتفی مویشومد،
زیرا  21تا  ۱1درصد آنها از نسل سمم ،و  81تا  ۹1درصد (در دوره ارشود و دکتورا) از نسول
ً
دوم هستند؛ بنابراین ،فاصله نسلی استاد و دانشجم عمدتا در دورههای کارشناسی و دانشجمیان
دوره دکترا نمایان میشمد.
جدول شماره ( .)9توزیع دانشجویان در نسلهای پنجگانه
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نسل

سن

کاردانی

درصد

کارشناسی

درصد

ارشد

درصد

دکتری

درصد

جمع کل

درصد

اول

 44سال و باالتر

8۹22

1/88

484۳

1/۷۳

214۳

1/44

48۷

1/44

۷4814

1/۹1

دوم

 ۹2تا  44سال
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منبع :سازمان سنجش۷۹۳4 ،

تاحدی قابلدرک است که فاصله سنی پذیرفتهشدگان کنکمر با اعضای هیئت علمی ،بیش از این
فاصله در دانشجمیان و اعضای هیئت علمی باشد .در بررسی پذیرفتوهشودگان آزمومن سراسوری
سال ( ۷۹۳4نممدار شماره  )8مشاهده میشمد که  ۳۱درصد از نسل چهارم هستند .سوهم نسول
سمم در میان آنها ،تنها  ۹درصد است .حتی پذیرفتوهشودگان جدیود کارشناسوی ارشود ،بسویار
جمانتر از دانشجمیان همتای درحالتحییل سالهای پیش و  4۹درصد آنهوا ،نسولچهوارمی
بمدهاند و تنها  ۷2درصد از نسل سمم هسوتند (نمومدار شوماره )4؛ بنوابراین ،بوا ورود نسولهوای
جمانتر و جدید دانشجمیی به دانشگاهها ،فاصله نسلی ممردبحث میان دانشجم و استاد به مثدوذ
وضع کنمنی هرم هیئت علمی دانشگاه و مؤسسههای آممزش عالی ،درحال افزایش است.

نمودار شماره ( .)2توزیع پذیرفتهشدگان نهایی آزمون سراسری سال  1934در نسلهای مختلف
منبع :سازمان سنجش۷۹۳4 ،
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نمودار شماره ( .)9توز یع پذیرفتهشدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال  1934در نسلهای مختلف
منبع :سازمان سنجش۷۹۳4 ،

بحث و نتیجهگیری

 .۷جامعه ایران ،بهتعبیر گراهام فملر« ،)۷۹۳8( 1قبله عالم »2است و جیرافیای سیاسوی دطیوری

دارد و بهقمل هانری ماسه ،3چهارراه حمادث و ازاینرو ،جامعهای پرحادیه است .ایون امور سوب

بروز پیچیدگیها و ویژگیهای داص نسلی ید قرن گذشته شده است؛ نسلهای بیقوراری کوه
اگر هم سازگاری میکنند ،اندرونشان بیتاب است .صفتهای نسلی بسیار متفاوت بوه فاصوله و
شکاف یا حتی تعارض نسلی میانجامد .با مروری بور جودول شوماره ( )۷و نمومدار شوماره ()۷
درمییابیم که چه تفاوتهای جدیای میان ویژگیهای نسلی پنجگانه وجمد دارد .این نسولهای
متفاوت چگمنه باید با هم زندگی کنند؟ تنها تمسعۀ شایستگیهای کوانمنی دانشوجمیان ،ارتقوای
ظرفیتهای ارتباطی ،و بسط کنش ارتباطی در میان هیئت علمی است که میتماند این مشکل را
به فرصتی برای تنمع دالقیتهای نسولی و تمسوعه ترکیو هوای سوازنده و بودیع در گفوتوگم و
تعامالت میاننسلی تبدیل کند ،و میزان برهمکنشها ،همزیستیها ،و همافزاییها را بیشوتر کنود.
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بیتمجهی به آممزشهای فراتصییی و درسهای ادتیاری عمممی در دانشوگاههوا سوب شوده
است که دانشگاهها نتمانند در شکمفایی قابلیتهای ارتباطی دانشجمیان ،فهم میانفرهنگی آنها،
و حس اصیل دمشآمدگمیی آنان به دیگوری موؤیر باشوند .ترکیو درسهوای عموممی و نحومۀ
برنامهریزی و اجرای آنها ،بیش از اینکه به تمسعۀ فرهنگ و فضا کمد کند ،آن را دچار وازدگی و
انقباض میکند .برنامههای رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی نیوز کمتور بوهصومرت درونزا و
مؤیر و در راستای نیازهای واقعیشان است؛ درنتیجه ،بیم آن میرود که نسلهوای متفواوت ،ایون
آشنایان غریبه! ،نتمانند با هم زندگی دالق و مؤیر دانشوگاهی را تجربوه کننود .در متومن و منوابع
مصتلف نیز از فرایند یادگیری نسلها برای آممدتن شیمۀ زیستن سازنده و تعالیبصش با همودیگر
بحث شده است (وایت.)۹4 ،8112 ،4

 .8اینکه بیشتر دانشجمیان از نسل چهارم ،سپس سمم ،و بیشتر اعضای هیئوت علموی از
نسل سمم و سپس دوم هستند ،بهمعنای فاصلۀ نسلی استاد و دانشجم در دورههای کارشناسی و
دانشجم یان دوره دکترا است .این فاصله میتماند فرایندهای تدریس ،یاددهیویادگیری ،فرهنگ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

و زندگی دانشگاهی در مناسبات «دانشجم با اسوتاد» یوا «دانشوجم بوا مودیران دانشوگاهی» را
بحثانگیز و مشکلسواز کنود ،از ایربصشوی و کیفیوت آمومزشهوا و اجتمواعیشودن علموی
دانشجمیان بکاهد ،و آن را مصدوش کند .البته تفاوت سنی میان دانشجمیان بوا اسوتاد طبیعوی
ً
است و لزوما مشکلساز نیست .مشکل ،هنگامی بروز میکند که تفاوت سنی ،ممج فاصوله
نسلی شمد و ارتباطات میاننسلی برهم بصمرد .آنچه این ارتباطات بیننسولی را میوان اسوتاد و
دانشجم تسهیل میکند ،حجیت ادالقی ،معرفتشنادتی ،و دانشگاهی استاد در ذهن و جوان
دانشجمیان است ،اما زمانیکه به هر دلیلی ،نفمذ و اعتبار ادالقی ،نمادین ،معرفتی ،و علموی
استاد بر دانشجم از بین برود یا مصدوش شمد ،آغاز مسئلهساز شدن روابط بیننسلی میان استاد
و دانشجم است؛ عارضهای که امروزه با آن دستبهگریبان هستیم؛ بنوابراین ،نفومذ بویتکلوف
شصییت ،منش ،ادالق ،دانش ،تسلط ،و اعتبار علمی و تصییی و میانرشوتهای اسوتادان،
راهکوار مووؤیر رویووارویی بووا ایوون فاصوولههوای نسوولی اسووت .متثسووفانه گرفتووار شوودن بردووی
مدیریتهای دانشگاهی به بنگاهداری و بردی اعضوای هیئوت علموی بوه افوزایش مقالوههای
صمری برای ارتقا ،یا سایر مسیرهای شیلی مناسدگرایانه و وظیفهگرایانه ،سب شده است که
حیات فرهنگی ،زندگی دانشگاهی ،و فضای اجتماعی دانشگاه به ورطه فراممشی سوپرده شومد
که یکی از نتایج آن ،شکافهای نسلی است.
ً
 .۹احتماال سمانح ایام نسل چهارم ،در او اسوتعداد نومعی کومحمصولگی ،عمولگرایوی
پنهان ،و رفتارهای اقتضایی را بهوجمد آورده باشد .اگر این فرض نسلی تا حدی معنوادار باشود
(باید احتیاط کرد) ،با تمجه به اینکه بیش از نیمی از دانشجمیان و حدود  ۷4درصد از اعضای
ً
هیئت علمی از این نسل هستند و روزبهروز نیز بیشتر میشمند ،احتماال یکی از دالیول عمودۀ
زوال کیفیت در دانشگاه ایرانی ،ائتالف نانمشته میان طیفی از دانشجمیان و استادان برای پایبند
نبمدن به اصمل و هنجارهای دانشگاهی باشد؛ «بگذار مدرکم را بگیرم ،بگذار مسویر جوذب و
ارتقای من پیش برود» .حاصل این شرایط ،تبوانی ناگفتوهای بورای جودی نگورفتن بسویاری از
ضمابط میشمد که روزبهروز درحال گسترش اسوت .چوه بایود کورد؟ اسوتادانی کوه مراتو و
ً
درجههای دانشگاهی باالیی دارند ،نمعا از نسل سمم و دوم (و حتی اول) هستند .باسابقهترهای
این سه نسل در هیئتهای ممیزه ،هیئتهای امنا ،هیئتهوای تحریریوه مجلوههای علموی ،و
مانند اینها عضم هستند (البته اگر فرض بر شایستهگرایی در این انتیابها باشد کوه تاحودی
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دمشبینانه بهنظر میرسد) .این امر میتماند نقطه اتکایی برای رویارویی بوا افوت کیفیوت در
دانشگاه باشد .نسل اول ،دوم ،و سمم ،وفاداری بیشتری بوه هنجارهوای دانشوگاهی و علموی و
ضمابط معرفتشنادتی و روششنادتی دارند .امید و انتظار نظم ،اقامت در پردیس ،سنتهای
نظمگرایانه ،استقالل دانشوگاهی ،تجربوههوای کیفیوت دانشوگاهی در جهوان ،شوادصهوای
کیفیت ،و تمجه به محتمای آممزشها و پژوهشهای دانشگاهی ،در این سه نسل بیشتر اسوت؛
بنابراین ،میتمانند در پذیرش دانشجم ،استاد ،مقاله ،و پایاننامه و ارتقا ،هنجارهای دانشگاهی
را جایگزین انماع مالحظات و کدهای غیرعلمی و غیردانشگاهی شایع ممجمد کننود ،اموا ایون
یوود راهحوول اساسووی نیسووت .درمووان اصوولی افووت کیفیووت و اعتبووار دانشووگاه ایرانووی،
بمروکراسیزدایی ،تمرکززدایی ،و آزادسازی فضاهای اقتضایی دانشوگاهی در موتن دانشوجم و
استاد است .رفع سیطره و سنگینی فضواهای رسومی دفتور و دیومانی ،فرصوتی بورای جمشوش
فضاهای غیررسمی و فضای سه فراهم میکند؛ فضایی که کمتر ویژگی صریح و کالمی دارد ،و
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ضمنی و از جنس ارتباط و همکنشی طبیعی است .سرشت ایون فضوا ،ادراکوی ،هنجواری ،و
عاطفی است؛ نظمهایش بیشتر بهگمنهای درونزا شکل میگیورد و از موتن زنودگی دانشوگاه و
نسلهای دانشگاهی میروید؛ بیشتر ،از پایین بوه بواال و نامتقوارن اسوت؛ شوبکهای اسوت توا
سلسلهمراتبی؛ کمتر برونتنظیم ،و بیشوتر دومدتنظیم اسوت؛ آهسوتهآهسوته و بویصودا چکوه
میکند .این فضا است که اعتبار و کیفیت گمشدۀ دانشگاه ایرانی را به او برمیگرداند.
 .4گاهی دو فرض رقی  ،در اذهان عمممی شکل میگیرد و بهنظور مویرسود کوه هوردو
فرضهای نیازممدهای هستند .فرض نمستالژیکی میگمید ،ما در چند دهوه ادیور ،از تثسویس
دانشگاه تهران بهاینسم ،مرت عق رفتهایم و تنزل یافتهایوم .در مقابول ،فورض ایودئملمژ یکی
میگمید ،ما پیشرفت کردهایم .نگاه عمی تری به ویژگیهای پنج نسل نشان میدهد که هور دو
فرض ،بهگمنهای یکسان ،تحکمآمیزند .ما باال و پایین شدهایم ،افتانودیزان آمدیم .هیچید از
نسلها ناب نبمده و نیستند .هریود ،اوهوام و دطاهوا و قابلیوتهوا ،مزیوتهوا ،ضوعفهوا و
قمتهایی داشتهاند .از ید جهت ،مناسکی یا ایدئملمژید ،و از جهت دیگر ،عرفی و امروزی
شدهایم .دانشگاه و آممزش و پژوهش و دانش ایرانی از جهتی افت کرده و از جهتی جلوم رفتوه
است و نممنۀ آن روند رشد شبکههای اجتماعی مجوازی اسوت کوه هوم رهواییبصوش و هوم
وهمناک است (فراستصماه۷۹۳۹ ،ب .)۷84 ،بلی ،ذهن اجتماعی امروزی دانشجمی ایرانوی،

کمتر شجرهای و بیشتر ،شبکهای شده است ،پمیایی دارد و از چارچمبهای تعیینشده ،بیرون
میزند و رو به رهایی است ،اما درهمانحوال ،شوبحی از دنیوای مجوازی شوبیهسوازیشوده و
بازنماییشده 1در این فضا بهوجمد میآید و بر اذهان و عادتوارهها سوایه مویانودازد کوه ربوط
طبیعی میان کاربران و واژههایشان را با اشیا و پدیدههای واقعی جهان مصدوش و مبهم میکند.
مجازی شدن آممزش عالی ،درعمل ،سب کماهمیت شدن نفومذ گورم و موؤیر تودریسهوای
ایربصش استادان نسلهای پیشین در نسلهای جمان دانشآممدتگان شوده اسوت .در گذشوته
تحییلکردهها سالهای سال ،داطرات سازندهای از تدریس جوذاب اسوتادان دومد داشوتند،
ولی امروز این دزانۀ دیال تهی میشمد .بسیاری از مردم در دنیای مجازی چیزهایی میدمانند
و میدانند ،اما چنان زیاد و سریع که گمیی هیچ نمیدماننود و هویچ نمویداننود؛ هموهچیوز و
هیچچیز؛ دیلی بادبر و بیدبر؛ بسیار پراطالعات ولی تهی از آگاهی اصویل؛ دوسوتان زیواد
ولی ناشناس؛ دنیایی بزرگ ولی تمدالی .دانشجم میگمید صودها مقالوه دیوده و ذدیوره کورده
است ،ولی بهندرت آنها را چنان دمانده است که پیشتر گفته میشد من این کتواب و مقالوه را
دماندهام .پژوهشگرانی که فایلهایشان زیاد است ،ولی از حس حیرت و کنجکاوی و از حس
ورق زدن کتابها و تجربۀ کاوش و اکتشاف سرشار نیستند .کمدکان ،ساعتها با پیشرفتهتورین
نرمافزارها بازی میکنند ،ولی از ابتداییترین تمانمندیها برای زیستن در دنیای واقعی محوروم
میمانند .حمزه عمممی درعین ازدحام ،دالی است .این شبکهها درهمانحال که رهاییبصوش
هستند ،کژتابیها و غلطاندازیها ،وسمسهانگیزی و فریبندگیهای تازهای نیز بههموراه دارنود.
با آنها درجۀ آزادی و اف انتصابهایمان بیشتر میشمد ،اما گمگشتگی در کمین است .در این
ً
فضا وواحتماالوو ذهن و آگاهی ما بهشدت مرعمب سیطرۀ فناوری میرفگرایانه و بازیگمشانه
بشمد .بیتردید ،ظرفیتهای آزادی در فضای اجتماعی مجازی وجمد دارد ،اما این ظرفیتهوا
در دنیایی است که محدودیتهایش را چهبسا از چشم کاربرانش پنهوان مویکنود .ایون دنیوای
پرطمطراق بهتعبیر بمدریار )۷۳۳4( 2وانممد میکند کوه واقعویتور از دنیوای طبیعوی و واقعوی

ماست ،ولی درواقع نیست و بر ما سیطره پیدا میکند (فراستصماه.)۷۹۳۹ ،
 .4متمایز با فضاهای رسمی غال در دانشگاهها ،شاهد سربرآوردن فضاهای اقتضایی از
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طری زندگی غیررسمی گروهی از استادان و دانشجمیان هستیم که بهتعبیر هاروی،)8111( 1
فضاهای امید هستند .این فضاها با کالسداری متفاوت بردی استادان و با ارتباط دالق میوان
آنان و دانشجمیان ،پایاننامههای پریمر ،همایشها ،انجمنها ،و مجامع علمی پدید مویآینود.
فضاهای امید یادشده ،با ظهمر دردهفرهنگهای علمی در گروهها و پردیسهای دانشوگاهی و
با روابط چهرهبهچهره یا اینترنتی میان طیفی از دانشجمیان با هم و با بردی استادانشوان شوکل
میگیرد .این فضاهای اقتضایی نمظهمر و غیررسمی جمانه میزنند ،رشد میکننود ،و گسوترش
مییابند؛ از این کالس تا آن دپارتمان ،از این همایش تا آن انجمن ،از این دانشگاه کشمر تا آن
دانشگاه در دارج؛ بهویژه با بهرهگیری مفیود از شوبکههوای اجتمواعی ،ارتباطوات اینترنتوی ،و
فرایندهای رهاییبصش جهانیشدن .بهکمود ایون فضواهای اقتضوایی و ارتبواطی ،گروههوای
یادگیری و حلقههای علمی تازهای شکل میگیرند .تراز نمینی از تعامالت فکوری ،مونشهوای
دانشگاهی ،عادتوارههوا ،و هنجارهوا ،دالقیوتهوا و نومآوریهوا ،گمنوهای متفواوت بومدن،
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سووبدهووای داصووی از زیسووتن ،درس دادن ،درس دمانوودن ،تحقی و کووردن ،ارتبوواط یووافتن،
همکنشی ،نقد کردن ،بحث و گفتوگم کردن ،نمشتن ،پرسیدن و اندیشیدن ظهمر میکند.
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