
 

اخالق مسئوليت پذيري اجتماعي دانشگاه نسبت به جامعه: فلسفه دانشگاه 

 گفتگويي يدانشگاه يشهروند ده يمدرن و ا

 1*سيد محمود نجاتي حسيني)خراساني(

 چکیده
است .اين   "معنوي ، معرفتي ، مهارتي"مسئوليت هاي دانشگاه مدرن تركيبي پايا و پويا از امر

ها با مسئوليت پذيري اجتماعي دانشگاه نسبت به جامعه به هم بسته اند.دانشگاه مدرن زماني 
مي تواند از عهده مسئوليت پذيري اجتماعي نسبت به جامعه جهاني و ملي كه درآن مستقر  

د، كه پيش تر دو شرط جامعه شناختي مهم وموثر دراين زمينه را برآورده باشد:اخالق است برآي
مسئوليت پذيري اجتماعي دانشگاهي نهادينه شده باشد ؛ شهروندي دانشگاهي نيزشكل گرفته  
باشد.اين مقاله با ابتنا براين دو پيش شرط ، تحليلي تئوريك از ايده هايي است مرتبط با دو 

يط شناختي ساختاري كه دردانشگاه به شكل گيري نهادينه اي اخالق مضمون مهم:شرا
مسئوليت پذيري اجتماعي دانشگاهي كمك مي كند؛ايده هايي كه كمك مي كنند صورت 
بندي ازماهيت شهروندي دانشگاهي  گفتگويي را نشان داده شود .اين ايده ها كه من آن ها  

نموده ام ازآن نامورترين و مطرح ترين فيلسوفان    را براي مساله اين مقاله بازخواني و باز سازي
  ،   دريدا  گادامر،ژاك گئورگ –اجتماعي فرهنگي معاصر اروپايي اند:مارتين هايدگر ، هانس 

 استواراست نيز موثر و مهم و بنياني پرسش  اين بر تئوريك مقاله اين اما.  هابرماس  يورگن
نسبت به جامعه با دانشگاه مدرن   دانشگاه اجتماعي پذيري مسئوليت اخالق وچگونه چرا: كه
گفتگويي به هم گره خورده اند ؟.ازحيث روش شناختي نيز اين  يدانشگاه يشهروند دهيو ا

مقاله با مددگرفتن ازتئوري هاي مندرج در مطالعات دانشگاهي وخصوصا پارادايم فلسفه 

تئوريك و تا  يپاسخ هاي "شهود خالق پژوهش گر"دانشگاه و هم چنين مشي علمي متعارف
 ن فراهم ساخته است.اندازه اي تقريب به تجربه زيسته جهاني دانشگاهيا

  ده يا، فلسفه دانشگاه مدرن ،اخالق مسئوليت پذيري اجتماعي دانشگاهها: کلید واژه

 مطالعات دانشگاهي مدرن ،گفتگويي يدانشگاه يشهروند

 

 

 .رسانه ومطالعات ارتباطات علوم مركزي،دانشكده تهران –استاديار جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي  -1
nejati.hosseini@gmail.com 
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 مقدمه

است .اين   "معنوي ، معرفتي ، مهارتي"مسئوليت هاي دانشگاه مدرن تركيبي پايا و پويا از امر
ها با مسئوليت پذيري اجتماعي دانشگاه نسبت به جامعه به هم بسته اند.دانشگاه مدرن زماني 
مي تواند از عهده مسئوليت پذيري اجتماعي نسبت به جامعه جهاني و ملي كه درآن مستقر  

د، كه پيش تر دو شرط جامعه شناختي مهم وموثر دراين زمينه را برآورده باشد:اخالق است برآي
مسئوليت پذيري اجتماعي دانشگاهي نهادينه شده باشد ؛ شهروندي دانشگاهي نيزشكل گرفته  

 باشد.
اين مقاله با ابتنا براين دو پيش شرط ، تحليلي تئوريك از ايده هايي است مرتبط با دو مضمون 

ايط شناختي ساختاري كه دردانشگاه به شكل گيري نهادينه اي اخالق مسئوليت مهم:شر
پذيري اجتماعي دانشگاهي كمك مي كند؛ايده هايي كه كمك مي كنند صورت بندي ازماهيت  
شهروندي دانشگاهي گفتگويي را نشان داده شود .اين ايده ها كه من آن ها را براي مساله 

ي و باز سازي نموده ام ازآن نامورترين و مطرح ترين فيلسوفان  مورد بحث در اين مقاله بازخوان
گئورگ گادامر،ژاك دريدا،  –اجتماعي فرهنگي معاصر اروپايي اند: مارتين هايدگر،هانس 

 يورگن هابرماس .  

لذا اين مقاله تئوريك براين پرسش بنياني استواراست كه:چرا وچگونه اخالق مسئوليت پذيري 
گفتگويي به ايده شهروندي دانشگاهي ت به جامعه با دانشگاه مدرن و اجتماعي دانشگاه نسب
 هم گره خورده اند ؟.

ازحيث روش شناختي نيزاين مقاله با مددگرفتن ازتئوري هاي مندرج در مطالعات دانشگاهي 

 "شهود خالق پژوهش گر"وخصوصا پارادايم فلسفه دانشگاه و هم چنين مشي علمي متعارف
تا اندازه اي تقريب به تجربه زيسته جهاني دانشگاهيان فراهم ساخته  پاسخ هايي تئوريك و

 .است
همان گونه كه پيشتر گفته آمد براي پرداختن به نسبت دانشگاه مدرن و شهروندي در 

پديده اي هستيم كه هم مناسب روح دانشگاه  -اجتماعات آكادميك نيازمند كشف مفهوم 
ي خواهي مدرن مي باشد. كاويدن فلسفه اجتماعي مدرن است و هم متناسب با روحيه شهروند

دانشگاه  و فلسفه اجتماعي شهروندي دانشگاهي مي تواند ذيل  اين مفهوم واقع شود . زين 
سبب در اين مقاله  ضمن وارسي ايده دانشگاه مدرن و از خالل مرور تاريخي مفهومي اين  

سپس تر اخالق شهروندي  پديده آكادميك، به نسبت آن با اخالق شهروندي آكادميك  و
 گفتگويي خواهيم پرداخت.
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 ایده های دانشگاه مدرن  و شهروندی -1

،برآن انادكاه هر چناد  1( 1396باه نموناه ناك: ويتراك مورخاان مطاالعاات دانشاااگااهي مادرن )
اما به ميالدي درغرب اسات؛ 13تا  11دانشاگاه مدرن محصاول توساعه فرهنگي ساده هاي 

معناي پيشرفته و امروزين آن دانشگاه مدرن را بايد فرآورده توسعه هاي اقتصادي اجتماعي و 
ه  ميالدي در اروپا دانسات.بخشاي از ثمرات اين فرايند توساع 20و  19ساياساي حقوقي دو ساده 

هماه جانباه مرتبط با دانشاااگاه پيشااارفته مدرن ،تا جايي كه با موضاااوه اين مطالعه مرتبط 
وفق   -اسات،گساترش هويت شاهروندي دراجتماعات آكادميك اسات؛كه الزامات تاريخي آن

نااشاااي از الزاماات مادرنيتاه و باه گفتاه  –آراي مطرح ذيال نررياه هااي دانشاااگااه 

 است . "طيخرد ارتبا"و  "دموكراسي خواهي"هابرماس 
هماان گوناه كاه ياك پژوهش گر ايراني مطاالعاات دانشاااگااهي نيز باه درساااتي  دراين زميناه ،

خود  1967هابرماس هم در ساخن راني ساال  2( 1396يادآوري نموده اسات )نك:فراساتخواه 

در  1986و هم درساخن راني ساال "دانشاگاه و دموكراساي "در دانشاگاه آزاد برلين با عنوان 

ضامن حف  و تاكيد بر دانش افزايي  -هم چنان   "ايده دانشاگاه"برگ با عنوان  دانشاگاه هايدل
كه شاهروندي گرايي بر نقش اجتماعي دانشاگاه نيز ، –به عنوان رساالت اصالي دانشاگاه مدرن 

 را نيزمي توان از داللت هاي بارز و برجسته آن دانست ، اصرار مي روزد . 
دانشاگاه مدرن امروزين درصاورت پيشارفته خود از بيش تر به اين دليل كه درنزد هابرماس ،

امري كه هابرماس اسات؛ "خردورزي ارتباطي"پشاتوانه هاي اصالي دموكراساي البته از طريق

بيش ازهرچيز "فرايندهاي يادگيري –ايده دانشاگاه "خود با عنوان 1987درمقاله معروف ساال

 .  3( 1395نك : هابرماس ند)مي دا "فرايندهاي آموزش و يادگيري "آن را مستلزم كاربست 
البته نه به تصاري  و منساجم در يك فراز از آن مقاله ، بل به صاورت پراكنده در  -هابرماس 

جاي هاي گوناگون مقاله موصاوف ، قطعاتي را فراهم مي كند كه مي تواند پشاتوانه تئوريك 
شاهروندي در اجتماعات آكادميك تلقي گردد.خصاوصاا مضااميني كه هم دسات مايه اي براي 

در ايده دانشگاه مدرن اند و هم  "رتباطي ،امر گفتگويي ، آزادي آكادميك  امر خرد ا "پيشبرد  

 

تهران پژوهشكده مطالعات فرهنگي واجتماعي)وزارت علوم آريامتين، ( سيرتكوين دانشگاه مدرن،   1396بيرون ويتراك )   -1
 . 10-9تحقيقات و فناوري(صص، 

مطالعات علم مباحثي نو وانتقادي درباب دانشگاه پژوهي، (گاه و بي گاهي دانشگاه در ايران: 1396مقصود فراستخواه ) -2

 .      45ص تهران، آگاه ، ي ، و آموزش عال

در : ميثم سفيدخوش  و همكاران  روح ا..رمضاني ،  فرايندهاي يادگيري ،  –( ايده دانشگاه  1395يورگن هابرماس ) -3
   .155-131حكمت،صص تهران، ( ايده دانشگاه ،  1395)ويراستار()
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اين كه برخي چالش هاي تحقق منويات آن را نشاان مي دهند .از جمله اين فرازها مي توان 
  1به تزهاي مهم زير اشاره نمود.

بينا اذهاني در دانشاگاه براي دانشاگاهيان    LEBENSFORMضارورت تامين زيساتار  (أ

 "اي تقويات و توساااعاه خرد ارتبااطي و امر گفتگويي .باه گفتاه هاابرمااس :در راساااتا 
انگيزه ها و كنش هاي عضاو كاركردهاي دانشاگاه  براي جامعه بايد ازدرون با هدف ها ،

هاي آن در پيوند باشااد .در اين معنا دانشااگاه بايد زيسااتاري را كه عضااوهايش ميان 
ساام بخشااد و انگيزاننده وار پشااتيباني اذهاني وار در آن سااهيم اند ، نهادي وار  تج

 ( . 133) همان ، "كند،زيستاري كه خصلتي سرمشق گونه دارد 
نسااابت ساااخت روشااان گري،رهايي بخشاااي و آزادي گرايي با ساااياسااات ورزي   (ب

واپساين گزاف گري، ايده "دردانشاگاه.دراين باره هابرماس با لحني انتقادي مي نويساد:
ر خود مختاري علوم را با اين چشام داشات سانگين وحدت علم  و روشان گري بود زيرا با

كرد كه دانشااگاه مي تواند درون ديوارهايش جامعه اي با شااهروندان آزاد و برابر را در 
مقياسااي كوچك ممكن سااازد.بااين حال از همان آغاز روشاان نبود چگونه اين و يفه 

دانشاگاه روشان گري و رهايي بخشاي مي تواند هماهنش شاود با غير ساياساي بودن كه 

 (. 143پيشين،)"درب هاي محافرت نهاد سياست از آزادي اش توقع مي رفت
ضارورت پيوند ارگانيك ،پويا و پاياي دانشگاه با جامعه ، فرهنش و حوزه عمومي . دراين  (ت

در اين پهنه از بازانديشاي انتقادي بتوان پيوندهاي  "باره هابرماس اين گونه مي نويساد :
را نمااياان كرد؛ناه تنهاا   LEBNSWELTت جهاان رونادهااي پژوهش باا زيساااا 

پيوندهايشان با كاربست ها و پياده سازي هاي دانش علمي بلكه پيش از همه پيوندهاي 
شان با فرهنش چونان يك كل، با فرايندها ي اجتماعي سازي ، با تداوم سنت و مسايل 

 (. 148همان،) "كلي سپهر همگاني

 

هابرماس  وهم  "سياسي حقوقي  اجتماعي و اخالقيفلسفه هاي " خاستگاه اصلي اين ايده هابرماسي  كه در متن -1

هابرماسي  بايد  جست و كاويد؛ نيز در مقاله زير به دست داده  "جامعه شناسي فلسفي  و فلسفه جامعه شناختي  "چنين 
 شده است : 

سياسي ( درآمدي برنرريه شهروندي گفتگويي درفلسفه 1385) سيد محمود عباس و نجاتي حسيني،  منوچهري، * 
 . 28 -1،صص  1385زمستان  ، 29شماره دانشكده علوم اجتماعي ( –نامه علوم اجتماعي )دانشگاه تهران  هابرماس، 

 نيز نگاه شود به رساله دكتراي زير : 
رساله دكتراي انديشه سياسي حق و و يفه شهروندي در فلسفه سياسي هابرماس،   (1384)  محمود  سيد  نجاتي حسيني، **  

 استادراهنما: عباس منوچهري؛] گروه علوم سياسي دانشكده علوم انساني،  دانشگاه تربيت مدرس،  سياسي[، غرب]فلسفه 
استادان داور: استاد پرويز ضياء شهابي، تقي ازاد ارمكي، سيدعليرضا بهشتي استادان مشاور: حاتم قادري و  حسين بشيريه ؛

 حيدري( چاپ نشده.جهانگير معيني علمداري، اميد علي  حسيني، 
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ر روشان فكري دانشاگاهي و روشان گري درحوزه اهميت نقش يادگيري دانشاگاهي نو ب (ث

امروزه فراينادهاي يادگيري در  "عمومي .در اين  زميناه نيز هابرماس برآن اسااات كه : 
دانشااگاه ديگر به سااادگي با كاركردهاي بازتوليدي زيساات جهان پيوندي دروني ندارد 

دن دانشاجويان با ...اين فرايندها از آمادگي حرفه اي دانشاگاهي فراتر رفته  وبا آشانا كر
سااابك تفكر علمي يعني برگرفت رويكردي بر انگاشاااتي درمقابل فكت ها و هنجارها  
نقشاي در فرايندهاي كلي اجتماعي ساازي ايفا مي كنند... به بياني روشان تر خود شايوه 
ساااازمان دهي فرايندهاي يادگيري درميانه گفتمان دانشاااگاهي  اسااات كه هنوز هم  

زمان انجام داده  و از اين دانش پهنه هاي بسيار تفكيك شده كاركردهاي متنوه  را هم 

 ( .152پيشين، ) "و تخصصي شده را با زيست جهان پيوند مي زند

اهميت گفتگويي شاادن فرايندهاي يادگيري دانشااگاهي.وساارانجام هابرماس در باره  (ج

ون حتي بير"تساري لوازم امر گفتگويي به فرايندهاي يادگيري دانشاگاهي مي گويدكه :
از دانشاگاه فرايندهاي يادگيري بازنشاانه هاي خاصاي از پيوندهايشاان با دانشاگاه را نگاه 
مي دارناد .آن هاا هماه از قادرت انگيزانناده و توليادگراناه مناا ره هااي گفتمااني جاان مي 
گيرند كه زايش اساتدالل هاي شاگفت انگيز را تضامين مي كند .درها گشاوده مي مانند 

 "اي نو پديدار شااود و ايده اي تازه به ناگاه از راه برسااد.  و هردم ممكن اساات چهره
 (.               155همان، )

* 

هسات كه نسابت آن "ايده دانشاگاه "با اين وصاف آراي مرتبط مهم و موثر ديگري نيز درباره
با مضاامون مايه هاي هابرماسااي وصااف شااده در باال و نهايتا در نساابت با شااهروندي در 

باه معنااي عاام و نسااابات ياافتن شاااهرونادي باا امرگفتگويي دراجتمااعاات  اجتمااعاات آكاادمياك
  آكادميك ارزنده براي بحث است.در ادامه به اين آرا نيز نمونه وار خواهم پرداخت.

 

 " یخودابراز -یخودگردان" دهیو ا دگریها نیمارت -2
ميالدي ( ايده هاي پرباري در باره فلسفه  1977متوفي  هايدگر بزرگ فيلسوف وجودي غربي)

ساخنراني افتتاحيه  – 1933)  "خود ابرازي دانشاگاه "دانشاگاه دارد كه آن رادر مقاله معروف 
.وي 1(  1395نك : هايدگر آغاز رياسات بردانشاگاه فرايبورگ  آلمان( مي توان به وضاوح ديد)

ن راني بر چند اصال مدرن دانشاگاهي براي داشاتن يك آكادمي حقيقي تاكيد دارد دراين ساخ

 
(ايده 1395)ويراستار(در:ميثم سفيدخوش و همكاران )ميثم سفيدخوش،   (خودابرازي دانشگاه آلماني، 1395مارتين هايدگر )  1

 .100-85حكمت،صص تهران، دانشگاه ، 
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كه به نرر ما با امر  شااهروندي در اجتماعات آكادميك بسااي مرتبط اساات.هر چند هايدگر 
ازمنرر  –و يحتمال رازورزاناه  –از نرر سااايااساااي  -پوشاااياده گويااناه و بعضاااا رمزورزاناه 

در دوران ساياه نازيسام به ايما و اشااره و كنايت صاحبت با مخاطبان آلماني خود   -متافيزيكي
 نموده اساات ؛ با اين وجود نفس به ميان آوردن چند اصاال دانشااگاهي مدرن مشااتمل بر:

 خووووود ارزيووووا ووووي ،SELBSTVERWALTUNG خووووودنووووردانووووي"

SELBSTBESINNUNG  خود ا رازيSELBSTBEHAUPTUNG   غنيمتي اسات ،

شاهروندي درنزد هايدگر.بهترين و مطمئن  -نسابت دانشاگاه  نرري براي پيش برد بحث از 
ترين راه براي فهم آن چاه هاايادگر مي گوياد د خود عباارات هاايادگري اسااات د لاذا در بااره اين 

 چند اصل خود مي گويد :

.... خودگرداني يقينا به اين معنا است كه اين كه خودمان و يفه خودمان را برنهيم ،خودمان "
آن و يفه را تعيين كنيم تا بدان گونه آن چه بايد باشايم شاويم ...اما آيا مي راه و روش تحقق 

دانيم كه ما اين پيكره آموزگاران و دانشاجويان مدرساه عالي مردمان آلمان خود كه هساتيم ؟ 
آياا ماا مي توانيم بادون بي درير ترين و پاايناده ترين خود ارزياابي هاا حتي همين را بادانيم؟...ناه  

يط كنوين دانشاگاه  و نه آشانايي با تاريخ پيشاين آن شاناساايي بسانده اي از ذات آگاهي از شارا
مگر آن كه ما نخسات مرزهاي اين ذات را به روشاني و بي  –دانشاگاه راضامانت نمي كند 

دريغااناه بشااانااسااايم و ضااامن تعيين مرزهاايش آن را اراده كنيم و ضااامن آن خود را ابراز 

 ( . 87-86همان،)"نماييم

... "جه دادن و پيوند زدن اين اصااول دانشااگاهي به هم ديگر هايدگر  مي افزايدكه:براي نتي
خودگرداني بايد بر خودارزيابي بنا نهاده شاود .ولي خود ارزيابي مساتلزم اين اسات كه دانشاگاه 

پيشاين ) "آلماني نيرويي براي خودابرازي  داشاته باشاد.آيا مي خواهيم چنين كنيم ؟چگونه؟ 
،87    .) 
ا فارغ از توضايحات ساوگيرانه و متاسافانه ايدوولوژيكي كه هايدگر در اين مقاله و در ادامه ام

كاه البتاه باه نرر ماا  –تعريف  اين اصاااول براي تشاااري   نحوه تحقق اين هاا بياان مي كناد 

آن هم از نوه  مدرن ايدوولوژي   "فلسفه  ايدوولوژيكي دانشگاه"درجاي خود براي فهم نسبت  
آن چه براي مطالعه ما دراين قسامت   –تي  و فاشايساتي  بساي راه گشااسات آلماني نازيسا 

ازبحث ضاروري اسات؛ تفساير وتعبيري از اصال هاي دانشاگاهي هايدگري براي كاربسات در 
امر شاهروندي در اجتماعات آكادميك و به تبع  امرگفتگويي درشاهروندي آكادميك اراوه شاود 

 يش تر از اين كه هست روشن گردد . تا منرور از شهروندي گفتگويي دانشگاهي ب
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و   "اصاااول دانشاااگااهي هاايادگري"باه نرر ماا و از اين حياث چنين نسااابات هاايي را مياان  
 شهروندي آكادميك مي توان مفروض گرفت :

نساابت ميان خودگرداني و اسااتقالل فكري اسااتادان و دانشااجويان درمديريت علمي  اول،
نسابت بين خودابرازي و فراهم  دوم ،ي؛آموزشاي فرهنگي كالس درس و فضااهاي دانشاگاه

نمودن فرصات اراوه ديدگاه هاي فردي  به دانشاجويان و اساتادان هم در زمينه هاي علمي و 
ساوم ، نسابت ساياساي و اجتماعي فرهنگي بر زمينه كالس درس و فضااهاي دانشاگاهي ؛هم 

شااجويان به منرور خودارزيابي و تدارك يك  فضاااي گفتگويي انتقادي  براي اسااتادان و دان
وارساي مناقشاات و چالش هاي زيسات علمي دانشاگاهي با هدف بهينه نمودن و بهزيساتي 

 دانشگاهي. 

 

  "بورگر  –ایده بیلدونگ  "گئورگ گادامر و  -هانس  -3
، اين شاايد يحتمل آن چيزي اسات   "شاهروندي  فرهيخته مبب"يا  "فرهيختگي شاهروندي"

ايده " كه به نرر ما از لب مقاله درخشاان كهن فيلساوف معرم هرمنوتيكي معاصار با عنوان

مي توان به سااختي بيرون كشاايد .اين ايده 1(  1992گادامر،  ) "فرداديروز ،امروز،   دانشااگاه:
را دارد كه روي آن مانوري نرري هم داد براي اين كه بتوان شااهروندي  ارزش اين سااختي 

يك گام گادامر ،گفتگويي خلف صاال  ، هابرماس ، را ازطريق ايده هاي نوي سالف صاالحش ،
جلوتر برد.البته اين كار را بايد با زحماتي طاقت فرساااا از البالي آرا و مباحث پراكنده گادامر 

 د .در مقاله مذكور به پيش بر

) شاايد در   bildung"بيلدونش "دراولين گام الزم اسات به تعبيري كه  گادامر از واژه آلماني
واژه اي كاه ترم تخصاااصاااي مورد عالقاه و  دارد بپردازيم ، تربيات فرهيختگي( فاارساااي:

ميالدي و در دولت پروس   18نررالكسااندر هومبولت ايده پرداز اصايل دانشاگاه آلماني درساده 
 .دراين باره گادامر در دو امر به راي هومبولت اشاره دارد و  مي گويد:بوده است 

... خود همبولت زماني كه دانشااگاه را برمبناي ايده بيلدونش تاساايس كرد توجه چنداني به "
دساتاوردهاي آموزشاي اساتادان يا بازده پژوهشاي كار علمي نداشات. معنايي كه او از اين واژه 

عليم نديدگي بود بلكه اين واژه در مقابل تبديل دانشاگاه به مدرساه مراد مي كرد در تضااد با ت

 
يدخوش و همكاران فردا، يحيي شعباني، در: ميثم سف ديروز ، امروز،  ( ايده دانشگاه: 1395گئورگ گادامر ) -هانس  1
 .130-111حكمت،صص تهران، (ايده دانشگاه ، 1395)ويراستار()
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 همان ،) "حرفه اي قابل توضااي  بود .بنابراين واژه در تضاااد با واژه متخصااص نيز بود....  
113 . ) 

اما گادامر در ادامه تعابير خاصاي از بيلدونش را به زبان مي آورد كه بيشاتر مايه اي براي ايده 
منرور زندگي در ايده ها از خالل آزادي عمل پژوهشاااي در  -ويي اساااتشاااهروندي گفتگ
 دانشگاه  است :

واژه بيلدونش بر فاصااله گرفتن از هرچيز سااودمند و كارا داللت داشاات ....در معناي واالي  "

قرار مي دهد و بايد جوانان را در دانشاگاه گرد هم آورد  و بدين   "زندگي را در ايده ها "خود 
ترتيب قرار اسات كه از طريق دانش افقي براي كل واقعيت به دسات دهد و بدين وسايله هم 
چنين بااياد امكااناات فرارفتن از اين واقعيات را بگشااااياد... براي اين منرور باه دو چيز مختلف 

 (. 114 ) پيشين ، "نيازداريم : تنهايي و آزادي ....

آزادي نيزكه  "در دانشاگاه درتعبيرگادامر به اين صاورت خواهدبود: "آزادي"اما خصاوصاا اين  

زيستن "جدال براي سرنوشت تاريخي جهاني بشريت را رقم مي زند بايد به ويژه از طريق اين

در دانشاااگااه ممكن شاااود.آزادي درصاااورت بنادي و آرايش مطاالعاات و تنهاايي   "دراياده هاا

 ) همان جا( .  "كارپژوهشي دو ارزش بزرگ و بنيادي اين ايده دانشگاه بودند ...
كه به نوعي و تا اندازه اي نساابتا يادآور تز جالب توجه شاااگرد بزرگ  -زيسااتن درايده ها  

زنادگي در دنيااي "باا عنوان گاادامر،پال ريكور فيلساااوف برجساااتاه هنرمنوتيكي فرانساااوي ،

گفتگوهايي كه ايي براي گفتگوي هرمنوتيكي در آكادميا باشاد ؛مي تواند مايه ه –اسات "متن
هم از جنس گفتگو برساار ايده هاي علمي اند و هم از جنس گفتگوي عقالني از نوه مباحثه 
اي انتقادي  هنجاري بر سار ايده هاي اجتماعي فرهنگي و ساياساي حقوقي هساتند كه مرتبط 

رتبط با ساارنوشاات جمعي دانشااگاهيان در با جامعه مدني و حوزه عمومي هابرماسااي يعني م
 اجتماه آكادميكي است .

 ايده دانشاگاه:  "به اين معنا اسات كه نقطه نررات پاياني گادامر در مقاله  مورد بررساي ما ، 

 -، را بايد با اين نگاه دنبال نمود كه هر گونه تحقق زيسااتن در ايده ها "فردا  ديروز ،امروز، 

 "بورگر  –بيلدونش "ه پروراندن كاراكتردانشاگاهي از جنس وآلياژ دانشاگاه منوط اسات ب -در
يا شاهروندي فرهيختگي   فرهيختگي شاهروندي ،كه صاورت اوليه آن البته پيش تر از اين 

 تركيبي كه ما ساخته ايم ، مطم  نرر هومبولت و گادامر است:

موزاندن و آموختن ...اجازه دهيد نتيجه گيري كنم. ما نبايد متوهم باشاايم.ساايسااتم هاي آ "
بروكراتيك بر اوضااه تسالط دارند.اما با اين حال و يفه هر كساي اسات كه فضااي آزاد خويش 
را پيدا كند.اسااساا اين و يفه زندگي انسااني ما اسات كه فضااي آزاد را بيابيم و ياد بگيريم كه 
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شاايد  .پرساش اصايل ..در آن پيش برويم .در پژوهش اين كار به معناي يافتن پرساش اسات ،
بهترين بخش تحمل وضاعيت مساتقل دانشاگاه در زندگي اجتماعي ساياساي اين باشاد كه ما به 
همراه جوانان و جوانان به همراه ما ياد مي گيريم كه امكانات را كشف كنيم و بنابراين به راه 
هاي جديدي براي شاكل دادن به زندگي مان پي ببريم.... اين زنجيره نسال ها اسات كه از 

د مانند دانشااگاه مي گذرد كه در آن اسااتادان و دانشااجويان هم ديگر را مالقات مي يك نها
كنندو از دساات مي دهند.دانشااجويان تبديل به اسااتاد مي شااوند و از فعاليت اسااتادان آموزه 
جديدي شااروه به باليدن مي كند و دانشااگاهي زنده و پويا شااكل مي گيرد كه يقينا چيزي 

چيزي قابل يادگيري اسات ، بلكه جايي اسات كه در آن چيزي  بيش از امري شاناخته شاده و 

 ( .130) پيشين ، "براي ما رخ مي دهد ...
اين دركالم پاياني ترگادامر، به عنوان سااانتز بحث از ايده دانشاااگاه، تز ديگري نيز درهمين 

كه وي آن را   "چيزي نو دردانشااگاه رخ مي دهد"راسااتا مطرح مي شااود ؛ مبني بر اين كه 

مي تواند مبين روح  نو دردانشااگاه  برجسااته مي سااازد ؛ "ساااختن اتحادهاي"عنوان تحت
 شهروندي دانشگاهي به عنوان ممثلي معرف ازاين اتحادهاي نو در دانشگاه باشد:

.... من فكرمي كنم اين جهاان كوچاك آكاادمياك هنوز براي ماا يكي ازانادك پيش قراوالن   "
ساااان هايي كه بايد بياموزندكه اتحادهاي جديدي با جهان بزرگ انساااانيت باقي مي ماند؛ان

 ) همان جا(.                "يكديگر بسازند ...
گئورگ گاادامر فيلساااوف كهن هرمنوتيكي معااصااار مي توان درس هااي  –بااري، از هاانس  

خصاوصاا از ايده هاي فراواني براي پيش برد ايده شاهروندي دانشاگاهي گفتگويي آموخت ؛
 ضامن تفساير مقاله او بدسات داديم.منرورما آن دساته از  ايده هاي فلسافي فلسافي كه در باال 

كه قابليت تسااري به  -مي ناميم  "فلساافه دانشااگاه"كه ما آن را  -درباره دانشااگاه اساات 
 ACADEMICدانشاااگاااهاياساااتاراتاژي هاااي اجاتاماااعاي ازناوه شاااهاروناادسااااازي 

CITIZENSHIP- FORMING   .را دارند 
صدرمي نشينند: زيستن در جهان ايده هاي دانشگاهي ، كه قطعا به صورت شفاف اين ايده در

و منطقا بايد ازطريق پرساااش و پاساااخ و پژوهش و در قالب يك گفتگوي علمي عقالني و 

و خود آن نيز به تصاور شاود ؛ "دانشاجو    -دانشاجو   دانشاجو  -اساتاد "انتقادي هنجاري بين 
كادميكي خواهد بود از جمله شاكل گرفتن تبع از حيث عينيت يافتن منوط و مقيد به شارايط آ

 "يا  "بورگر   –بيلدونش  "، تربيت نمودن و تربيت شاادن اسااتاد و دانشااجو به صااورت يك

. به نرر ماتركيب اين دو ايده گادامري "شاهروندي فرهيخته مبب   فرهيختگي شاهروند مبنا
 مي تواند ما را گامي جلوتر به سمت شهروندي دانشگاهي گفتگويي ببرد. 
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 "وارهایت  –ایده آفکالرونگ  "ژاک دریدا و -4
كه آن را با دو كليد واژه آلماني مورد ) "مسائوليت روشانگري دانشاگاه نسابت به حقيقت "ايده  

برجسااته  aufklarung- wahrheitعالقه امانوول كانت بزرگ فيلسااوف غربي يعني  
نموده ايم( تا اندازه اي آن چيزي اساات كه به نرر ما مي توان از متن دو عنوان سااخن راني 

و  "شاهروندي دانشاگاهي"رانساوي معاصار بيرون كشايد و براي توساعه دريدا فيلساوف مطرح ف

شااهروندي دانشااگاهي گفتگويي  آن را به پيش  -تلفيق اين دو  -و  "شااهروندي گفتگويي"
 برد.

اصل دليل:دانشگاه در چشم   "با عنوان  ( 1983دريدا در سخن راني دانشگاه كورنل نيويورك )

اهرم يا نزاه  "( با عنوان: 1980مبيا در اياالت متحده )و دانشاگاه كل1الف(1395) "شااگردانش

به تفصايل با اساتناد به مطالعات آلماني فلسافه دانشاگاه براي ايده  2ب ( 1395)"دانشاكده ها 

 ، داده و يافته فراهم مي سازد. "مسئوليت روشنگري دانشگاه نسبت به حقيقت"اي كه گفتيم،
ر چند فراز ازساااخن راني دريدا كه مويد ايده مزبور بي هيچ توضااايحي اجازه دهيد در بدو ام

را  "دانشاگاه  –شاهروندي "هسات را آورده و ساپس تفسايرمان از كاربسات اين ايده در بافتار 
 نيز اضافه نماييم . 

دردانشااگاه به عنوان  "روشاان گري –آفكالرونش "دريدا در قطعه اول به برجسااته سااازي

 ه دارد:اين گونه اشار "دليل بودن  دانشگاه "

خوانده مي شاود برخوردار اسات ؟من ترجي   "دليل بودن"....آيا امروزه دانشاگاه از آن چه  "
مطرح كنم كه مختص زبان  فرانساه   RAISON  D’ETREداد ه ام كه ساوالم را با عبارت 

اسات.اين عبارت در دو يا ساه كلمه همه آن چيزي را كه   "دليل بودن"اسات و لفرا به معناي 
و البته ماهيت دانشااگاه در در باره آن صااحبت خواهم كرد مشااخص مي كند: دليل و بودن ،

معنا، و ماموريت هدف، جهت، ضارورت،توجيه ،ارتباطش با دليل و بودن و  اما هم چنين علت،
يعني داشاتن توجيهي براي   RAISON D’ETREدانشاگاه و در يك كالم غايت آن.داشاتن   

نوين  "روشان گري "وجود داشاتن و معنا و هدف قصاد شاده و غايت....من قاطعانه طرف دار
aufklarung (... 158الف،1395همان،در دانشگاه هستم         .) 

 

الف( اصل دليل : دانشگاه در چشم شاگردانش،جواد مومني ، در: ميثم سفيدخوش و همكاران  1395ژاك دريدا  ) -1

 . 198-157حكمت،صص تهران، (ايده دانشگاه ، 1395)ويراستار()

اهرم يا نزاه دانشكده ها،سيد امير كوشه اي و محمدرضا صدفي ، در: ميثم سفيدخوش و همكاران   ب(  1395ژاك دريدا)  -2
 . 239-199حكمت،صص تهران، (ايده دانشگاه ، 1395)ويراستار()
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ضامن به  ميان آوردن ساه مفروض،   – "مسائوليت دانشاگاه  "دريدا به هم چنين در باب ايده 
 مي آورد كه : -يحتمل بر فرض سوم دل مي بندد و علي الراهر 

كساي ديگر به را بر زبان مي آورد،   "مسائوليت ".....وقتي كساي امروزه در دانشاگاه  كلمه"
شاكل يقيني نمي داند با چه مفهومي هم چنان مي تواند به آن سار و صاورت دهد.پس دسات 

به عنوان زمينه اي دقيقا  "مساائوليت".مي توان با  1كم ميان سااه فرضاايه مردد مي مانيم :
.  3.فرضاايه دوم فرضاايه وجود ساانتي براي تاييد مجدد اساات ....2آكادميك برخورد كرد ....

با حف  ارزش و معنايش بايد دوباره در چهارچوب مساااله كامال جديدي   "مساائوليت"مفهوم  
ساازي ها ،و بايگاني بساط داده شاود.در پيوندهاي ميان دانشاگاه و جامعه و در توليد سااختار ،

انتقال دانش ها و تكنولوژي .... و در مخاطرات سياسي دانش و در ايده دانش وحقيقت ، هور 
امري كامال ديگري جاي دارد.پاساخ گويي،در باره چه چيزي پاساخ گفتن و به چه كساي پاساخ 

  1395همان ،پرساشاي اسات كه احتماال بيش از هر زمان ديگري زنده و مقبول اسات...)گفتن ،
 (.  209-208،ب 

چندان دل قرص نيساات و لذا  "مساائوليت دانشااگاهي"اما دريدا در تعبير و فهم و شااناخت 
 هشدار مي دهد كه : 

مساائوليت " ... آيا اين سااه فرضاايه تمامي احتماالت گونه هاي مختلف پرسااش در باب"

اطميناان را در بر مي گيرد؟.مطمئن نيساااتم.هيچ چيزي در اين زميناه باه نررم "دانشاااگااهي
بخش نمي رسد .همه چيز در موقعيتي كه امروزه درمعرض بيش ترين خطر ها است به نررم 

 پيشين ( .مبهم  و معماگونه و هم زنان تهديد آميز و تهديد شونده  مي رسد ...)
دريادا نكتاه هاايي مي گوياد كاه احتمااال باه نوعي مي باه هر جهات در قطعاه اي ديگر ، بااري ،

باشااد و چنين ، به تلوي  و نه به تصااري  ،سااخن به   "دانشااگاه –يده حقيقت ا "تواند مويد  
 ميان مي آورد:  

... تا حدي اغوا مي شااوم اين گونه فكر كنم كه از آدمي نمي توان بدون ديگري محافرت "
نمود  ،بادون محاافرات از ديگري  و بادون محاافرات در مقاابال ديگري ...اين محااف  دوگااناه، 

مامور به سارنوشات عجيب دانشاگاه اسات ....مامور به قانونش،به دليلش تش ،به عنوان مسائولي
آن چيزي اساات كه محافرت مي كند يعني هم نگه  ”حقيقت”براي بودن و به حقيقتش ....

فكر مي كنم  "حقيقت"   wahrheitداري مي كند و هم نگه داشته مي شود ...من اين جا به
كه نامش روي بسياري از دانشگاه هاي آمريكايي    veritasو از      wahrheitازwahren   به  ،

محاافراانش را باه كاارمي گماارد و از آن هاا مي خواهاد كاه وفااداراناه و  "حقيقات" مي آياد.
 (.196الف،1395همان،صادقانه مراقب او باشند... )
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 سنتز 
با توجه به اين  قراون تئوريك و به نقال از مواردي كه در چناد قطعاه باال از دريدا آورديم  اين 
امكان براي ما فراهم اساات تا نقاط اتصااال ايده هاي دريدايي درباره فلساافه دانشااگاه را به 

دانشاگاه اسات از حيث داللت هاي تئوريكي  آن  به  –مضامون مورد نررمان كه شاهروندي 
 ندي  دانشگاهي گفتگويي پيوند زنيم . ايده شهرو

براي اين منرور من فكر مي كنم كه بهترين رويه اين اسات كه  از دل  ايده  تركيبي و البته 

مطرح شاد ، ايده اي را  پرورش دهيم كه در آن  "فلسافه دانشاگاه دريدا "اساتنباطي كه  از 
 وهاي آكادميكي شاود از نوه: مسائوليت روشانگري دانشاگاه نسابت به حقيقت  بتواند مايه گفتگ

علمي تخصاصاي و حوزه عمومي ،يعني گفتگو بر سار مساايل ساياساي حقوقي  و اجتماعي  

 –اسااتاد  "و  هم بين  "دانشااجو -دانشااجو"فرهنگي مردم و اجتماه دانشااگاهي ؛ هم بين  

و هم در فضااهاي موازي  "كالس درس "در محيط هاي دانشاگاهي ، خصاوصاا در  "دانشاجو  
 كاانون هااي فرهنگي دانشاااجويي ،انجمن هااي علمي دانشاااجويي ، آن  ماانناد :آكاادميكي 

 .نشريه هاي دانشجويي

 نتیجه 

مساائوليت روشاانگري  اين ايده هاي مطرح در فلساافه دانشااگاه ، هم از نوه دريدايي آن )
خود ابرازي گرداني،خود بنياني ، خود  دانشاگاه نسابت به حقيقت( و هم  از نوه هايدگري آن)

تربيت شااهروندي فرهيخته  و  دانشااگاه( و به هم چنين  ايده گادامري  فلساافه دانشااگاه )
فرهيختگي شهروندي مبب(  به نحوه اي مي توانند، در جهت تكميل و تتميم مدل هابرماسي 

 -دانشگاه  –شهروندي  "از شهروندي گفتگويي ، طرح واره اي براي فهم بهتر و بيشتر نسبت  

 فراهم نمايند . "اخالق علم
با اتكا به اين ايده هاي فلسافي اجتماعي مي توان فهم كرد كه چرا و چگونه بر بافتار مدرنيته 
غربي و در دانشاااگاه مدرن روييده برآن بافتار،آكادمياي غربي مدرن توانساااته اسااات نوعي 

نادي  دمكراتياك دانشاااگااهي براي تكوين ،توساااعاه و تعميق شاااهرو -اجتمااه ليبرال 
دانشاگاهيان)اساتادان و دانشاجويان(فراهم نمايد. به همين منوال كه اين مسااله هم مي تواند 

شااارقي و اساااالمي  وارساااي شاااود كه چرا و چگونه در بافتارهاي غير از آكادمياي غربي ،
    1شهروندي دانشگاهي به طرز شايسته و بايسته آن محقق نشده است . ،

 
 دراين باره نگاه شود به دو كتاب  پژوهشي مرتبط  زير:   1
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ا و زان مهم تر استنباطات جامعه شناختي منضم و ملحق به آن از اين حيث اين ايده ه باري،
ها كه ما  در اين جا آورده ايم ؛در موقعيتي تئوريك هسااتندكه مي توانند مساايري هموارتر 
پيش پاي ما بازنماايناد ؛ هم براي: بازخواني ايده شاااهروندي گفتگويي  و هم براي باز كاوي  

 .1استراتژي شهروندي  گفتگويي دانشگاهي
اماا تحقق اين شاااهرونادي بر زميناه دانشاااگااهي خود پيش و بيش از هرچيز منوط باه وجود 

اسات كه مصاداق بارز و برجساته و نيز "دمكراتيك -ليبرال "شارايط سااختاري نهادي ازجنس
ممتاز و متمايز آن در دانشاگاه ،آزادي آكادميك اسات.گزارش اين موضاوه نيز خود مقاله اي 

 .2مستقل مي طلبد

 

 

ايران، تهران ، پژوهشاكده  مطالعات فرهنگي و اجتماعي  ( شاهروندي دانشاگاهي در 1396* سايد محمود نجاتي حسايني)
 )وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري(.
( تبارشاناساي كالس درس  در ايران، تهران ، پژوهشاكده  مطالعات فرهنگي و 1396** سايد محمود نجاتي حسايني)

 اجتماعي )وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري(.

 "ايده شهروندي  دانشگاهي "كه  مي توانند مرتبط با     "فلسفه دانشگاه"ر براي بسط بيشتر ديدگاه هاي  مطرح  د - 1
 نگاه شود به : -عالوه برمتن فارسي شده  مورد استناد   -نيز قرار گيرند  

Ian Thompson (2003) Heidegger and   the Politics of the University, Journal of the History of 
Philosophy, vol. 41, no. 4 (2003) 515–542. 
Jacques derrida et al ( 1983 )  the principles of reason :the university in the eyes of pupils, diacritics  ,
vol13, no 3,  2-20. 

Colm Kelly (2012) Derrida in the University, or the Liberal Arts in Deconstruction, CJHE / RCES 

(Canadian Journal of Higher Education Revue canadienne d’enseignement supérieur )Volume 42, No. 
2, 49-66. 

Jürgen Habermas   and   John R. Blazek (1987) the Idea of the University: Learning Processes, New 

German Critique, No. 41, Special Issue on the Critiques of the Enlightenment (Spring - Summer, 
1987), pp. 3-22. http://www.jstor.org/stable/488273. 

Jacques derrida (2004) eyes of the university, translated by jean plug and others, Stanford university 

press. 

 نگاه شود به مطالعات منتشرشده پيشين نگارنده دراين باره : -2

(دانش اخالق،اخالق دانش،دانشاگاه اخالقي:برخي مالحرات بومي ،چكيده مقاالت  1396سايد محمود نجاتي حسايني)* 

 . 46-44، تهران، دانشگاه تهران، معاونت فرهنگي ، صص  "دانشگاه اخالق مدار "]اولين[ همايش ملي
توان آزادي گفتگويي    –( تبارشاااناساااي آينده يك تحول فرهنگي : رفيت 1398** سااايد محمود نجاتي حسااايني)

  1404آكاادمياك در اجتمااه علمي ايراني اساااالمي ،مجموعاه مقااالت هماايش بين المللي آيناده جهاان اساااالم در افق 
)جلد اول ( ، تهران، دانشاگاه تهران و موساساه آينده پژوهي جهان اساالم ، صاص   1398ارديبهشات  9و  8 -شامساي

389-414 . 
شااگردي  -كالس درس در تمدن اساالمي : روايتي از سانت حسانه اساتاد( 1396*** سايد محمود نجاتي حسايني)

،   6بخش جامعه شاناساي دين [ شاماره  -،مطالعات اجتماعي دين ]موساساه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشاگاه تهران
  . 22-9، صص 1396سال ششم ، زمستان 
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 اهمیت شهروندی دانشگاهی برای جامعه ما  ( 1نوشت پی )
شاهروندي دانشاگاهي نا ر به جرياني اسات اجتماعي فرهنگي با نتايی ساياساي كه در آن  و  
از خالل آن  انساان دانشاگاهي اعم از دانش جو، دانش آموخته ، مدرس با هويتي دانشاگاهي 

اسات مي تواند به صاورتي موضاع آماده حل مسااله  وكارشاناس ماهر متخصاص خود آگاه  كه   
مند ، نقش  شهروندي  خود را از حيث مسئوليت هاي اخالقي شهروندي و نيز ايفاي تعهدات  

ملي  و اجتماعات محلي،  و ايضاا مدني ساياساي فرهنگي  شاهروندي  در اجتماه دانشاگاهي 
ت قاانوني عرفي جهااني  ابراز  نمااياد ودرعين حاال  از مزاياا  وامتياازامنطقاه اي ، جاامعاه 

اجتماعات  و ايضاا شاهروندي اعم از حقوقي مدني واقتصاادي رفاهي نيز در اجتماه دانشاگاهي 
 جهاني  برخوردار گردد.منطقه اي ، ملي  و جامعه محلي، 

مي تواند  ناشااي  چه شااكل گيري وچه شااكل دادن  به شااهروندي دانشااگاهي به اين معنا،
آن  دانشگاه و دانشگاهيان  به هنگام  مواجهه با چالش ها  ازضارورتي تلقي شود كه بر مبناي

وبحران هاي اجتماعي فرهنگي ساياساي  به  حل آن متعهد مي شاوند . منرور ازين تعهد حل 
چالش هايي اسااات كه خاساااتگاه آن يا مساااايل  فرهنگي  شاااهروندي اسااات، مانند:كم 

ماعي شاهروندي اسات ؛يامساايل اجت"آموزش شاهروندي"و كم اثري"آگاهي شاهروندي"رمقي

؛ يا اين  "همبساتگي اجتماعي"و تزلزل ،"اعتماداجتماعي"،"سارمايه اجتماعي"نرير:تضاعيف

  –معادله حق"كه منشاا آن ها مساايل حقوقي ساياساي شاهروندي اسات همانند:عدم توازن در

،دسات اندازي رساانه هاي  "قضاايي -قانوني –عدالت حقوقي"،كم رنگي"و يفه شاهروندي

؛ و يا اين كه  به  مساااايل  "جامعه مدني وحوزه عمومي"ب ساااياساااي بهنامساااتقل واحزا

؛  "مصارف كننده  مشاتري "اقتصاادساياساي شاهروندي بر مي گردد،از قبيل : تبديل شاهروند به

 .     "رفاه شهروندي وعدالت اجتماعي "به محاق رفتن
ات فرهنگي  به باري با اين اوصااف يكي از مطالبات  ساياساي و، توقعات  اجتماعي  و انترار

دانشااگاه دارد اين اساات كه از اين نهاد به عنوان يكي از  -حقي كه  جامعه  از آموزش عالي
چند نهاد صااحب صاالحيت از نرر  پداگوژيكي در حوزه اموزش علوم و تكنولوژي  به خاطر 

كارشناسي، فرهنگي و نيز نقش تاريخي اجتماعي كه در  تقويت داشتن  پتانسيل هاي علمي ،

كارزار  چالش   "توسااعه  فرهيختگي  جامعه دارد  خواسااته مي شااود  به نيابت از جامعه به و

 براي حل مسايل ورود پيدا كند .  "هاي بحراني شهروندي
مي دانيم كه اين توقعات اجتماعي  ساياساي  فرهنگي  از  دانشاگاه و دانشاگاهيان  الجرم مي 

آدام  "دسات  نامروي "خود جوش از جنس  يعني فرايند تحول -بايد يا در يك پروساه طويل  

يعني برنامه ريزي   -يا  در يك  پروژه كالن  –فون هايكي  "مساير خودجوش "اساميتي  يا 
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كه  مناساب  شاان  و اقتضااوات  خود   يعني  شاهروندي   -توساعه اي از پيش متعين شاده 
ي اسات كه درآن دانشاگاهي اسات بروز و  هور داشاته باشاد. بنابراين عرصاه مزبورتنها فضااي

اجتماعي خود  –دانش جو، دانش آموخته، مدرس مي توانند نقش تاريخيدانشااگاهيان يعني 
را به عنوان عضاوحوزه عمومي و عضاو فعال جامعه مدني و مشااركت گر جدي جامعه فراتر از 
نقش اجتماعي مشاخص و رسامي دانشاگاهي شاان كه در محدوده  كالس درس و البراتوار 

 ا عينيت بخشند  .ايفا مي شود ر
 

 شکل بندی  شهروندی گفتگویی  ( 2پی نوشت )

شااايد اغراق نيساات اگر گفته شااود كه  صااري  ترين داللت هاي  تفكر هابرماسااي در باره  

 1380هابرماس ) "منرومه پسااملي : گفتارهاي ساياساي "شاهروندي گفتگويي  در كتاب     
ك كارتي  شارح  برجسته  هابرماس  و نيز ( فراهم شده است و از اين رو  نكات مهمي كه م

فراهم اورده اسات مي تواند به  فهم  "منرومه پسااملي : گفتارهاي ساياساي"مترجم انگليساي 
و شاناخت  روشان تر نحوه شاكل بندي  شاهروندي گفتگويي  هابرماساي  وفق مقصاود  ما 

 دراين مقاله كمك كند. 
 :  اين نكات به صورت زير خالصه و  مرتب شده اند 

.از ديدگاه "اخالق گفت و گويي   "سااياسااي اجتماعي حقوقي اخالقي و "شاامول گرايي "
( صارفا  خواسته هاي قدرت يا خواسته هاي محلي Universalismهابرماس اين شامولگرايي)

نيسات ؛ بل ريشاه در اسااساي ترين اساتعدادهاي ما انساان ها به عنوان   گرايي و خاص گرايانه  

دارد كه بر اسااس آن مايليم  "اهل گفت و گو ، بحث و اساتدالل عقالني "موجودات انسااني
 زندگي اجتماعي سياسي و اخالقي حقوقي مان را به جلو هدايت كنيم. 

.در نزد هابرماس "ق و سياست حقوق ، اخال"به عنوان مبنايي براي  "اخالق گفت و گويي "
توانايي ذاتي و اساتعداد ريشاه دار اخالق گفت و گويي ، تصاميم گيري و ساياسات گزاري بر 

مانند   حاكميت   "ابداعاتي بزرگ "مبناي بحث ، اساتالل و برهان آوري عقالني ، پايه هاي 
عام گرايانه به ملي ، حقوق بشار ، رويه هاي دموكراتيك  اسات كه ما انساان ها را به صاورتي 

   يكديگر پيوند مي دهد .

.عقالنيات ارتبااطي   "اخالق گفات و گويي"باه عنوان شاااالوده اي براي  "عقالنيات ارتبااطي"
هابرماساي كه منجر به شاناساايي، حرمت گذاري و به رساميت شاناختن متقابل ما انساان ها در 

، از نهاادهااي اخالقي  ياك فرايناد عقالني مي گردد و نهاادهاايي كاه بر اين مبناا مي روياد 

  "دولت مبتني بر قانون اسااساي"حقوقي گرفته تا نهادهاي ساياساي اجتماعي فرهنگي و نهايتا   
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(Constitutional  Stateما را در برابر هم ديگر )"مي ساازد؛ ضامن آن  "مسائول و پاساخ گو
راجع  كه اين ها هيچ كدام از عوارض يا متفرعات شارايط تاريخي نيساتندو به يك زمينه عام

 اند.

عقالنيات و اخالق   "باه عنوان قاالبي براي تحقق عيني الزاماات و نتاايی "دموكراساااي"

  "احسااس مسائوليت شاهروندي ".تضامين اساتمرار دموكراساي مساتلزم ايجاد و رشاد "ارتباطي

)حقوق شاااهرونادي(  "التزام مشااااركات همگااني شاااهرونادي  ")و اايف شاااهرونادي ( و

.هم دموكراساي و "وطن دوساتي و جهان وطني "شاهروندي و تبلوراتو  "دموكراساي"اسات.
هم شااهروندي در هر دو تبلور سااياسااي اجتماعي فرهنگي و حقوق اخالقي خود مي بايد به 

 Democratic)"وطن دوساااتي دموكراتياك مبتني بر قاانون اسااااساااي"شاااكال نوعي 

Constitutionalism Patriotism  وحدت جهان وطني  "( و هم نوعي"(mopolitismCos  )

چيزي جز نوعي  "وطن دوسااتي دموكراتيك مبتني بر قانون اساااسااي "تحقق يابد: منرور از
 هويت مشااترك مبتني بر اصااول انتزاعي زندگي دموكراتيك ملحو  در قانون اساااسااي  
نيسااات؛ و در برابر باز خواني غير انتقاادي مليات، فرهناش، قوميت، مذهب، نژاد، زبان و تاريخ  

نيز   اتخاذ الگويي از جامعه است كه بر اصول  "وحدت جهان وطني "د.منرور ازقرار مي گير
نهاادين انتزاعي ماانناد آزادي برابر تماامي شاااهرونادان جهااني تحات حقوق شاااهرونادي برابر 
 جهاني بنا شده و از اصول مورد اتكاي دولت هاي مبتني بر قانون اساسي بر خوردار است  .

را مي توان به نحو ديگري نيزقراوت كرد . به نرر ما  "سااينرريه شااهروندي هابرما"باري 

را به روشاني  "نرريه شاهروندي هابرماساي "اين اصاول مي توانند مبناي تئوريك و نرماتيو
 نشان دهند: 

شاامول گرايي سااياسااي ، اجتماعي، فرهنگي، اخالقي و حقوقي فراگير ) حقوق بشاار و   .1
 فرمانفرمايي عموم و شهروندي(

 و ريشه دار واحد عقل بشري ) عقالنيت و اخالق ارتباطي(استعداد ذاتي  .2
احسااس مسائوليت اخالقي و التزام مشااركت ساياساي برابر همگاني ) و يفه و حقوق  .3

 شهروندي ( 

 هدف ضروري واحد عقالنيت و اخالق ارتباطي ) تفاهم ، توافق و اجماه (  .4

ارتباطي ) تضااامين نهادي سااااختاري تحقق عقالنيت ، اخالق ، حقوق و ساااياسااات  .5
 دموكراسي رايزنانه تاملي مشاركتي انتقادي(
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( 1998) "منرومه پسااملي"در پرتو اين اصاول پنی گانه توضايحات تكميلي كه هابرماس در 

اصاول نرريه شاهروندي   "به صاورتي مفصال عرضاه كرده اسات ؛ را مي توان تشاري  و تبيين

 تلقي نمود.  "گفت و گويي هابرماسي

ند نمونه از اين توضايحات ، كه نقش كليدي تري دارند، بسانده خواهيم در ادامه صارفا  به چ
 كرد.

لوازم شااهروندي و مباني مشااروعيت : اصاال فرمانروايي عموم و اصاال حقوق بشاار .به نرر 
هابرماس در نرريه و فلساافه سااياسااي دو پاسااخ به پرسااش از مباني مشااروعيت و لوازم 

وم ) حاكميت مردم ( و اصال حقوق بشار ) و شاهروندي اراوه شاده اسات: اصال فرمانفرمايي عم

متضامن آييني دموكراتيك در قانون گذري اسات كه  "اصال فرمانروايي عموم"شاهروندي( . 
حاصال آن قانون گذاري را مشاروعيت مي بخشاد و در   حق مشااركت و حق گفتگو   تجلي  

ر ( شااهروندان صاااحب حق رأي دAutonomyمي يابد ؛ حقي كه متضاامن   خود آييني )

در مقابل اين نرر متكي بر مشاروعيت ذاتي  "حقوق بشار  "حوزه عمومي   اسات . اما اصال
حكومت قانون است. اين حقوق   حق حيات و آزادي حوزه خصوصي   يعني   مجال دنبال 
كردن نقشاه زندگي شاخصاي شاهروندان   را تضامين مي كند . اين دو اصال ) فرمانفرمايي 

رماتيو هسااتند كه برپايه آن ها مي توان مشااروعيت قانون عموم و حقوق بشاار ( دو منرر ن
وضعي و متغير را به مثابه   اسباب تضمين خود آييني هاي خصوصي و عمومي   فرد توجيه 

 (.168كرد ) هابرماس ، پيشين :
كااساااتي هااي شاااهرونادي جمهوري گرا و ليبرالي : پاارادوكس فرماانفرماايي عموم و حقوق 

ه ساياساي تاكنون نتوانساته اسات بين نرريه شاهروندي ليبرالي كه بشار.به نرر هابرماس فلساف
مبتني بر حقوق بشار اسات و نرريه شاهروندي جمهوري گرا كه مبتني بر فرمانفرمايي عموم 
اسات تعادل برقرار نمايد . رپابليكانيزم يا جمهوري گرايي كه ساابقه اش تا ارساطو و اومانيزم 

را بر آزادي هاي پيشاا  "د آييني عمومي شاهروندانخو"رنساانس بر مي گردد همواره بر اصال 

مقدم داشاته اسات. در حالي كه ليبراليزم كه ساابقه اش به الك   "اشاخاص خصاوصاي"ساياساي 

قرار   "تقدم حقوق بشار"بر مي گردد با طرح خطر اكثريت هاي اساتبدادي اصال مفروضاه را 

د فهمي اخالق و مشااروعيت حقوق بشاار را مرهون خو "ايده جمهوري خواهي "داده اساات.

حقوق بشار  "ايده ليبرالي "خود تصاميم ساازي جامعه ساياساي به شامار مي آورد ؛ حال آن كه
را واجد مشااروعيتي ذاتي و به مثابه مانعي به شاامار مي آورد كه حاكم را از دساات اندازي به 

 ( .   168حوزه نقض ناپذير آزادي هاي فردي باز مي دارد. ) همان : 
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برالي و جمهوري گرا : فرمانفرمايي عموم و حقوق بشار .هابرماس قاول به تلفيق شاهروندي لي
تلفيق هر دو ايده ليبرالي و جمهوري گرا از شاهروندي اسات كه تركيب همزمان فرمانفرمايي 

 عموم و حقوق بشر محسوب مي شود : 
  پيش فرض من اين اسات كه يك قانون فقط زماني مي تواند مدعي مشاروعيت باشاد كه 

مشاااركت در يك گفت و گوي  "كساااني كه از آن تیثير خواهندپذيرفت بتوانند ضاامن  تمام

در يك گفت و گوي مشاركتي  "با آن موافقت كرده باشند. ما به عنوان كساني كه    "عقالني 

شاركت مي كنيم و مي خواهيم با اقناه يكديگر در باره يك مسااله خاص از طريق  "عقالني

ه مشاترك برسايم ؛ اما به عنوان شاركت كنندگان در يك چانه به عقيد "بحث و اساتدالل  "
زني كوشااش ما اين اساات كه منافع مختلف را با يكديگر متوازن كنيم. حال اگر اين گفت و 

از آن  هور كند در اين صاورت  "اراده ساياساي معقول   "گو جايي اسات كه قرار اسات يك 

به دساات مي آيد قابل  "راتيك روش دموك "وقتي مشااروعيت نتايی اين گفت و گو كه به 

 "قانون گذاري  "توجه است كه بر پايه گفت و گوي سنجيده نهاده شده باشد. بر اين اساس 

 "نيسااات كه مي تواند  "نهادينه شااادن گفت و گوي عقالني مشااااركتي  "نيز چيزي جز 

 (169تلقي گردد  ) همان :  "تضمين مشروعيت 

شاهروندي   "بشار در قالب شاهروندي.در نزد هابرماس  پيوند دروني فرمانفرمايي عموم و حقوق

يعني فرمانفرمايي عموم  "مشاروعيت  "قالبي اسات كه از طريق آن دو اصال تضامين كننده "
 و حقوق بشر به يكديگر پيوند مي خورند :  

براي يك اراده ساازي ساياساي معقول را  "ارتباط و گفت و گو   "  حقوق بشار شارايط الزم 
. حقوق افراد كه فرمانفرمايي عموم و حاكميت مردم را ميسااار مي كند نمي  نهادينه مي كند 

تواند به مثابه محدوديت بيروني به شاامار آيد كه بر اجراي فرمامنفرمايي عموم تحميل شااده 

حق گفت و  "يعني  "حقوق ساياساي "اسات . البته اين حكم به طور بالواساطه تنها در مورد  

 "نيز كه تضاامين كننده  "حقوق بشاار   "نمايد . در مورد  موجه مي  "گو، ارتباط ، مشاااركت

 ( . 170است مهم مي نمايد   )همان :  "خود آييني خصوصي شهروندان 
شااهروندي به مثابه خود آييني عمومي )فرمانفرمايي عموم( و خود آييني خصااوصااي )حقوق 

را مفروض مي  در فلسافه ساياساي هابرماس و شابكه تئوريك آن اين دو متقابال  يكديگر بشار(.
 گيرند: 

خود به نحو مناساب  "خود آييني عمومي"تنها وقتي مي توانند از  "شاهروندان "  از ساويي  

از اسااتقالل برابر و الزم برخوردار  "خود آييني خصااوصااي  "بهره برداري كنند كه بر مبناي 

ي خصاوصاي تنها وقتي مي توانند برخورداري از خود آيين "شاهروندان  "باشاند . از ساوي ديگر
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بهره مناساب برده  "خود آييني ساياساي خود به عنوان شاهروند "اشاان را تحقق بخشاند كه از
باشاند. پس نتيجه اي كه مي خواهيم بگيريم اين اسات كه حقوق بنيادي ليبرالي و ساياساي از 

 (.  171يكديگر تفكيك ناپذيرند  )همان : 
هابرماساااي چهره دوگانه  شاااهروندي و ارزش اخالقي و هنجار حقوقي.در شااابكه تئوريك

 حقوق بشر با شهروندي به نحو خاصي در ارتباط هستند: "اخالقي حقوقي"
  حقوق بشار چهره اي يانوساي يا دوگانه دارد و همزمان به اخالق و حقوق هر دو مي نگرد. 

به خود مي گيرد. حقوق  "هنجار حقوقي"حقوق بشاار نيز شااكل  "ارزش اخالقي"محتوا و 

اسات ارجاه دارد ؛  "واجد صاورت انسااني"به هر موجودي كه  "رزش اخالقيا"بشار به مثابه  

تا آن جا از فرد فرد اشاخاص حمايت مي كند كه اين اشاخاص   "هنجار حقوقي"اما به مثابه  

معيني تعلق دارند. اما از آن جا كه اين "شهروندان دولت ملت"به جامعه حقوقي خاصاي يعني 
شاااهرونادي بااياد از اعتبااري ناامحادود براي كلياه  ارزش هاا و هنجاارهااي اخالقي حقوقي

 "و  "جهان شاامولي ارزش اخالقي "اشااخاص برخوردار باشااند؛ چگونه بايد تناقض ميان  

 ( . 171را رفع نمود ؟   ) همان :  "شروط تحقق هنجار حقوقي
.راه شاهروندي به مثابه خود آييني ساياساي عرفي با اراده ساازي دموكراتيك خود قانون گزار  

حل و يا به عبارت دقيق تر تز راهبردي هنجاري فلساافه سااياسااي هابرماسااي ، تلقي كردن 
شاهروندي به عنوان يك خود آييني ساياساي از طريق عرفي كردن ساياسات و اراده ساازي  

 دموكراتيك مبتني بر خود قانون گزاري است:

 "وضاع قانون "به   تنها در عرصاه ساياساي وقتي مي توانند خود آيين شاوند كه "شاهروندان" 

 رفيات مقياد كردن اراده باا بينش هنجااري  "مباادرت كنناد. كاانات خود آييني  را باه عنوان 

خود قاانون  "درك مي كناد. اين اناديشاااه  "منتی از بهره گيري از عقال در حوزه عمومي 

اساات كه بر حسااب آن  "اراده سااازي دموكراتيك  "هم چنين الهام بخش شاايوه  "گزاري 
ساي بر وجهي از مشاروعيت تكيه دارد كه نسابت به جهان بيني خنثي يا بي طرف اقتدار سايا

امري سااختگي اسات.  "دين يا متافيزيك  "اسات. به اين ترتيب توجيه حقوق بشار بر مبناي 

اسات   "خود آييني ساياساي شاهروندان "وجه ديگر   "عرفي كردن ساياسات  "بر اين مبنا  
 ( . 183)همان : 

 منابع
الف( اصل دليل : دانشگاه در چشم شاگردانش،جواد مومني ، در: ميثم سفيدخوش   1395)دريدا ، ژاك  
 . 198-157حكمت،صص تهران،(ايده دانشگاه ،1395)ويراستار(و همكاران )
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ب( اهرم يا نزاه دانشاكده ها،سايد امير كوشاه اي و محمدرضاا صادفي ، در: ميثم 1395............... )
 . 239-199حكمت،صص تهران،ايده دانشگاه ، (1395) ويراستار()سفيدخوش و همكاران 

ايااده دانشاااگاااه  (1395) ويراساااتااار(گزينش و ويرايش ( )ميثم و همكاااران )سااافياادخوش ،
 .130-111حكمت،صص تهران،،

مباحثي نو وانتقادي درباب دانشااگاه گاه و بي گاهي دانشااگاه در ايران: (1396فراسااتخواه، مقصااود )
 تهران، آگاه .مطالعات علم و آموزش عالي ،وهي،پژ

فردا، يحيي شاعباني،در:ميثم سافيدخوش  ديروز ،امروز،   ايده دانشاگاه: (1395گئورگ ) -گادامر،هانس
 .130-111حكمت،صص تهران،(ايده دانشگاه ،1395)ويراستار(و همكاران )

آمدي برنرريه شااهروندي گفتگويي ( در1385) ساايد محمود عباس و نجاتي حساايني ، منوچهري،
 29شماره دانشاكده علوم اجتماعي ( –درفلسافه ساياساي هابرماس،نامه علوم اجتماعي )دانشاگاه تهران  

 . 28 -1،صص  1385زمستان ،
( شاهروندي دانشاگاهي در ايران، تهران ، پژوهشاكده  مطالعات 1396نجاتي حسايني ، سايد محمود ) 

 )وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري(.فرهنگي و اجتماعي 
( تبارشاااناساااي كالس درس درايران: تجربه هاي تاريخي وتجربه هاي 1396.............................. ) 

 زيسته ، تهران ، پژوهشكده  مطالعات فرهنگي و اجتماعي )وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري(.

اخالق،اخالق دانش،دانشاااگااه اخالقي:برخي مالحراات بومي دانش  (1396..................................)

، تهران، دانشاااگااه تهران، معااونات "دانشاااگااه اخالق مادار "،چكياده مقااالت ]اولين[ هماايش ملي
 .4-44فرهنگي ، صص  

توان آزادي گفتگويي   –( تبارشاناساي آينده يك تحول فرهنگي : رفيت 1398.................................)
يك در اجتماه علمي ايراني اسااالمي ،مجموعه مقاالت همايش بين المللي آينده جهان اسااالم آكادم

)جلد اول ( ، تهران، دانشاگاه تهران و موساساه آينده   1398ارديبهشات  9و   8 -شامساي 1404در افق  
 . 414-389پژوهي جهان اسالم ، صص 

 -تمدن اسااالمي : روايتي از ساانت حساانه اسااتاد ( كالس درس در1396.......................................)
بخش  -شاااگردي ،مطالعات اجتماعي دين ]موسااسااه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشااگاه تهران

 . 22-9، صص 1396، سال ششم ، زمستان  6جامعه شناسي دين [ شماره 
رسااله دكتراي ي هابرماس،حق و و يفه شاهروندي در فلسافه ساياسا  (1384.................................. )

گروه علوم دانشاكده علوم انسااني،انديشاه ساياساي غرب]فلسافه ساياساي [ ،دانشاگاه تربيت مدرس،
 )چاپ نشده(. سياسي

در: ميثم سافيدخوش   روح ا..رمضااني ، فرايندهاي يادگيري ، –( ايده دانشاگاه  1395هابرماس،يورگن )
 .155-131حكمت،صص تهران،نشگاه ،( ايده دا1395) ويراستار(و همكاران )

در:ميثم سافيدخوش و همكاران ميثم سافيدخوش، (خودابرازي دانشاگاه آلماني،1395هايدگر،مارتين )
 .100-85حكمت،صص تهران،ايده دانشگاه ، (1395) ويراستار()



 ، دانشگاه تهران 1398آذر    - مدار دانشگاه اخالق   ي مل   ش ي هما   ن ي دوم 
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Ethics of University Social Responsibility toward 

Society Philosophy of Modern University and the Idea 

of Discursive Academic Citizenship  
 

Seyyed-Mahmoud Nejati Hosseini 
 

Abstract 
The responsibilities of a modern university are a permanent and 

dynamic combination of "spiritual, epistemic, and proficient". They 

are intertwined with the social responsibility of the university 

towards society. Based on these two preconditions, the theoretical 

analysis of ideas is based on these two preconditions. Is related to 

two important themes: the cognitive structural conditions that are 

shaped by the university the institutional ethics of academic social 

responsibility helps; ideas that help illustrate the nature of the 

academic citizenship of the discourse. The ideas that I have read and 

reconstructed for the purpose of this essay the most contemporary 

European cultural social philosophers are Martin Heidegger, Hans-

Georg Gadamer, Jacques Derrida, and Jürgen Habermas. But this 

theoretical essay also rests on the fundamental and effective 

question: why and how do the ethics of social responsibility of the 

university in relation to society with the modern university and the 

idea of academic citizenship intertwine? The findings in academic 

studies, in particular the paradigm of university philosophy and the 

conventional scientific approach of "creative researcher intuition" 

have provided theoretical and somewhat approximate answers to the 

lived experience of academics worldwide. 
Keywords: Ethics of University, University Social Responsibility, 

Discursive Academic Citizenship, Philosophy of Modern University 
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