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The University Studies Quarterly in the 
current scenario has found an opportunity 
to become a scientific journal and a jewel 

with the efforts of the Institute of Cultural and 
Social Studies of the Ministry of Science, Research 
and Technology, so that it will be the topic of 
discussions of some politicians and intellectuals 
from ineffective, unproductive and asynchronous 
institutions. Perhaps these critics are right in their 
interpretation of the Iranian university as a failed 
project and a collapsed institution if we consider 
that the main function of the university has been 
the production of specialized knowledge and, 
accordingly, the training of specialists. If we look 
realistically, the Iranian university has not been 
able to do what was widely expected i.e. it failed 
to fulfil obligations to the community around. In 
this sense, the university has acted contrary to the 
organic material it embraces and has turned into 
an ineffective institution.

For us, an image such criticism is a conflicting 
one that has always existed between the Iranian 
university and the community around it. This 
image to a larger extent is real. Historically, 
the Iranian university has been considered an 
“awkward patch” for both governments and 
families. But the questions are: Why have the 
government and society often favored such an 
awkward patch? Why have governments always 
provided financial support to this institution 
and did not want to take seriously the plans that 
existed to close it down or leave it more or less in 
the arms of the market? Why do so many Iranian 
families go to great lengths to send their children 
to the university? What are the motivation and 
guarantee for long-term plans whose goal is 
to achieve a position in an Iranian university 

and our children are bound to their exact 
implementation? We know that this crumbling 
institution, as critics too believe, still hosts a large 
number of its enthusiasts and attracts a large part 
of educated youth to the pre-university education 
system. Why do we go to university when we 
actually know that a large part of those who 
enter the university cannot use their degrees to 
manage their livelihood? For years, job market 
planners have talked about the market’s need 
for skilled technicians, and critics have stressed 
the ineffectiveness of universities in training 
specialists, then why the competition for the 
entry into technical and vocational centers whose 
training is directly related to the job market, 
doesn’t get hot and families show little interest to 
get their children into these centers?

It seems that the Iranian university has 
another function besides a knowledge-producing 
and promoting one, a function that can be used 
as an excuse to defend the university in the face of 
criticisms. I call this the socio-cultural function. In 
the contemporary Iranian history, the university 
has been one of the few arenas that were able to 
build a special form of collective activism and 
social demands and successfully internalize it in 
its activists. The Iranian university is an arena 
where freedom is realized from subjugation in the 
pre-university education system, it inculcates this 
ability among its members, especially students, in 
the form of a bond that can prove it defensible 
and admirable. For our youth, university is the 
“only” possibility to experience independence 
and freedom through the supervision of a 
traditional education system. In other words, if 
we consider “society” as a place where one can 
act independently and freely, the university is 
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the “only” possible society that provides a deep 
experience of individual autonomy in the Iranian 
society. Of course, this is a big claim but can 
be used to open a way to defend the university. 
The university is the “only” place that makes 
individual freedom and autonomy possible, 
and this has been its fundamental function in 
the course of Iranian history. This is probably 
the reason why the university in Iran has been 
the vanguard of all freedom-loving movements 
in the contemporary history. From this point 
of view, the collapse of university and society 
provides the possibility of experiencing freedom. 
Therefore, we must defend this only possibility of 
experiencing freedom and try to implement this 
logic in all social fields.

The University Studies Quarterly has come 
into existence with the aim of being a means to 
convey research achievements where the primary 
aim is to defend the Iranian university as a socio-
cultural institution. So far, important works in the 
field of university studies and higher education 
have been published in Iran. A principal share of 
articles is usually devoted to researches that study 
the university as a specialized institution in the 
field of knowledge production and promotion. 
While the “University Studies Quarterly” will 
try to dedicate a majority of its articles on areas 
that study the university as a field of cultural and 
social activism, I hope that respected scholars and 
researchers would help us accomplish this goal.

In the first issue of “The University Studies 
Quarterly”, which is now in front of you, Reza 
Safari Shali has presented an analysis based on 
the data of a national survey about the cultural 
consumption of students in public universities. 
Karam Habibpour Getabi and Fateme Vasfi 
Il-Zouleh have published an article on one of 
the most controversial student actions in the 
university environment (smoking). Asghar Izadi 
Jiran has spoken about the suffering of students, 
especially those facing with discrimination on 
the university campus and Jalil Karimi, relying 
on the special situation of one of the oldest 
universities in the country (Razi University of 
Kermanshah), has presented a structural analysis 
of higher education. Also, in the article “Freedom 
of Academic Expression in Iran”, Sadra Khosravi 
has investigated the relationship between 
students and professors during virtual classes 
during the Coronavirus pandemic and has shown 
how the presence in the virtual space made it 
possible for students to freely express challenges 
and criticism. In the article “Instagram and a 

possibility to produce an informed community 
inside/outside the university”, Hamed Taheri-Kia 
has shown how the production and circulation 
of information about events, concerns and 
programs by political organizations and student 
unions lead to collective awareness among 
students. And finally, Mahdi Hosseinzadeh 
Fermi, in his article, has shown that how student 
associations can empower them culturally.

In “The University Studies Quarterly”, in 
addition to scientific articles, since we believe that 
one of our main tasks is to provide specialized 
assistance to the progress of Iran’s higher 
education and bring the university closer to its 
desired position with evaluation, diagnosis and 
criticism, we also consider the study of successful 
global experiences as part of the requirements 
and hence publish articles, in which, prominent 
books in the field of university studies, science 
and technology could be taken into account 
critically and systematically. In the current issue, 
two critical articles, one about the book The 
Architecture of Science by Dr. Reza Mansouri 
and another about the book A Framework for 
Scientific Policymaking: Interaction of Natural 
and Human Sciences by Dr. Mohammad Reza 
Ghaemi Nik have been published. The first critical 
article was submitted by Dr. Reza Gholami and 
the second by Dr. Farhad Bayani to the office of 
the quarterly for publication. I express my sincere 
gratitude to these scholars for their diligence in 
criticizing the opinions of their colleagues. I am 
also thankful to all the researchers whose books 
are either critically reviewed in this quarterly or 
those who intend to introduce their published 
works in the field of university studies, science 
and technology. We invite them to send their 
articles for publication to the “University Studies 
Quarterly” so that it will be available to the 
interested lot in the shortest possible time.
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»فصلنامـه مطالعـات دانشـگاه« در زمانه ای این بخـت را می یابد 
تـا در مقـام نشـریه ای علمـی، و بـا همـت مؤسسـه ی مطالعـات 
فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوْم تحقیقـات و فنـاوری، به زیور 
طبـع آراسـته شـود کـه برخـی سیاسـت مداران و روشـنفکران از 
دانشـگاه ایرانـی بـه مثابـه نهـادی بی کارکـرد، بی ثمـر و ناهمزمان 
سـخن می گوینـد. شـاید این منتقـدان در تفسیرشـان از دانشـگاه 
فروپاشـیده  نهـادی  و  مثابـه طرحـی شکسـت خورده  بـه  ایرانـی 
ذی حـق باشـند اگر دانشـگاه را نهـادی در نظر بگیریم کـه کارکرد 
اصلـی اش تولیـد علـم تخصصـی و به تبـع آن تربیـت متخصص 
اسـت. اگـر واقع بینانـه بنگریـم دانشـگاه ایرانـی نتوانسـته چنیـن 
کارکـردی را، آنگونـه کـه از آن انتظـار می رفتـه، جامـه ی عمـل 
بپوشـاند؛ پـس بـه تعهداتـی کـه بـه اجتمـاع پیرامونـش داشـته به 
درسـتی عمـل نکـرده اسـت. در ایـن معنـا دانشـگاه بـر خـالف 
مصالـح ارگانیسـمی کـه آن را در برگرفتـه عمل نمـوده و به نهادی 

بی کارکـرد تبدیـل شـده اسـت. 
تصویـری کـه چنیـن نقدهایـی بـرای مـا می سـازند تصویـر 
اجتمـاع  و  ایرانـی  دانشـگاه  میـان  همیشـه  کـه  اسـت  نزاعـی 
پیرامونـش وجـود داشـته اسـت. ایـن تصویر، تـا حدود بسـیاری 
واقع بینانـه اسـت. دانشـگاه ایرانـی در تاریخ پویـش اش هم برای 
دولت هـا و هـم بـرای خانواده هـا »وصلـه ای ناجـور« بـه شـمار 
می آمـده اسـت. ولـی پرسـش اینجاسـت کـه دولـت و اجتمـاع، 
چـرا بـه چنیـن وصلـه ی ناجـوری همـواره اقبـال نشـان داده انـد؟ 
چـرا دولت هـا همیشـه از ایـن نهـاد حمایـت مالـی کرده انـد و 
آن  یـا رهاسـازِی  تعطیلـی  بـرای  را کـه  نخواسـته اند طرح هایـی 
در آغـوش بـازار کـم و بیـش وجود داشـته  اسـت جـدی بگیرند؟ 
چـرا همیشـه خیـل وسـیعی از خانواده هـای ایرانی بـرای راهیابی 
فرزندشـان بـه دانشـگاه بـه آب و آتـش زده انـد؟ برنامه ریزی هـای 

بلندمدتـی کـه هدفشـان دسـتیابی به موقعیتـی در دانشـگاه ایرانی 
اسـت و فرزنـدان مـا محکوم بـه اجـرای دقیق آنهـا هسـتند با چه 
انگیـزه ای شـکل می گیرنـد و ضمانـت اجـرا می یابنـد؟ می دانیـم 
هنـوز هـم ایـن نهاِد بـه زعـم منتقـدان فروپاشـیده از خیل وسـیع 
نوجوانـان  از  بزرگـی  بخـش  و  می کنـد  میزبانـی  مشـتاقانش 
خـود  بـه  را  پیشادانشـگاهی  آمـوزش  نظـام  در  دانش آموختـه 
جلـب می کنـد. مـا بـرای چـه بـه دانشـگاه می رویـم در حالی که 
از  نمی تواننـد  دانشـگاه راه یافتگان  بـه  از  بزرگـی  می دانیـم سـهم 
مـدرک دانشگاهی شـان بـرای سـر و سـامان دادن به معیشت شـان 
بهـره  گیرنـد؟ سال هاسـت کـه برنامه ریـزان بـازار اشـتغال از نیـاز 
بـازار بـه تکنسـین  های کاردان، و منتقدان از بی کارکردی دانشـگاه 
در تربیـت متخصصـان سـخن گفته انـد پـس چـرا رقابـت بر سـر 
صندلی هـای مراکز آمـوزش فنی و حرفه ای که کارشـان مسـتقیما 
داغ نمی شـود و  اشـتغال اسـت  بـازار  بـرای  تربیـت متخصـص 
خانواده هـا بـرای ورود فرزندانشـان بـه ایـن مراکـز سـر و دسـت 

؟  نمی شـکنند
به نظر می رسـد دانشـگاه ایرانـی، در کنار کارکـردش به عنوان 
نهـاد تولیدکننـده و ترویج دهنـده ی دانـش کارکرد دیگری هـم دارد. 
کارکـردی کـه می تـوان آن را مستمسـکی بـرای دفـاع از دانشـگاه 
ایرانـی در برابـر همـه ی نقدهـا قـرار داد. مـن ایـن کارکـرد اخیـر را 
کارکـرد فرهنگـی ـ اجتماعـِی نهـاد دانشـگاه می نامـم. در تاریـخ 
معاصـر ایـران دانشـگاه از معـدود عرصه هایـی بـوده کـه توانسـته 
شـکل خاصـی از کنش گـری جمعـی و مطالبه گـری اجتماعـی را 
برسـازد و آن را در کنش گرانـش بـه نحـوی موفقیت آمیـز درونـی 
کنـد. دانشـگاه ایرانـی در مقـام عرصـه ای کـه در آن آزادی از انقیاد 
موجـود در نظـام تربیتـِی پیشادانشـگاهی تحقـق می یابـد و ایـن 
تـوان را در اعضایـش بـه خصـوص دانشـجویان پدیـد مـی آورد تـا 



بـه یکدیگر، بـه شـکلی رهایی بخش، پیونـد بخورند، نهـادی قابل 
دفـاع و تحسـین برانگیز اسـت. بـرای فرزنـدان نوجوان ما دانشـگاه 
»تنهـا« امـکان تجربـه ی اسـتقالل و آزادی از نظـارت نظام سـنتی 
تعلیـم و تربیـت اسـت. اگـر »جامعـه1« را مکانـی تلقـی کنیـم 
کـه می تـوان در آن بـه صـورت مسـتقل و آزاد دسـت بـه کنـش زد 
تجربـه ی  فراهم آورنـده ی  و  ممکـن  جامعـه ی  »تنهـا«  دانشـگاه، 
عمیقـی از خودمختـاری فـردی در اجتمـاع ایرانی اسـت. البته این 
ادعایـی بـزرگ اسـت. ولـی ادعایی اسـت که می تـوان بـه میانجی 
آن راهـی بـرای دفاع از دانشـگاه در اجتماع ایرانی گشـود. دانشـگاه 
»تنهـا« مـکان ممکن کننـده ی آزادی و خودمختاری فردی اسـت و 
کارویـژه ی بنیادینـش در تاریخی کـه در ایران از سـر گذرانده همین 
بـوده اسـت. احتمـاال بـه همیـن دلیل اسـت کـه دانشـگاه در ایران 
معاصـر  تاریـخ  در  آزادی خواهانـه  جنبش هـای  تمـام  پیشـاهنگ 
بـوده اسـت. از این منظر، فروپاشـی دانشـگاه، فروپاشـی جامعه و 
فروپاشـی امکان تجربـه ی آزادی در ایران معاصـر خواهد بود. پس 
بایـد از ایـن تنهـا امـکان تجربـه ی آزادی دفـاع کـرد و تـالش نمود 
منطقـی که در دانشـگاه چنین تجربـه ای را ممکـن می کند به منطق 

تمـام عرصه هـای اجتماعـی تبدیـل نمود. 
بـه  پـا  هـدف  ایـن  بـا  دانشـگاه«  مطالعـات  »فصلنامـه ی 
عرصـه ی وجود نهاده اسـت که مکانـی برای انتقال دسـتاوردهای 
پژوهش هایـی باشـد کـه در آنهـا هـدف، دفـاع از دانشـگاه ایرانی 
در مقـام نهـادی فرهنگـی- اجتماعـی اسـت. تاکنـون نشـریات 
وزینـی در حـوزه ی مطالعـات دانشـگاه و آمـوزش عالـی در ایران 
بـه چـاپ رسـیده اند. سـهم عمـده ی مقـاالت چاپ شـده در این 
داده  اختصـاص  پژوهش هایـی  بـه  معمـول  طـور  بـه  نشـریات 
می شـود کـه دانشـگاه را در مقـام نهـادی تخصصـی در حـوزه ی 
تولیـد و ترویـج دانـش مـورد مطالعـه قـرار می دهنـد در حالیکـه 
دانشـگاه« تـالش خواهـد کـرد بخـش  »فصلنامـه ی مطالعـات 
یافته هـا و تحلیل هـای  بـه چـاپ  از مقـاالت خـود را  عمـده ای 
پژوهش هایـی اختصـاص دهـد کـه دانشـگاه را در مقـام عرصه ی 
کنش گـری فرهنگـی و اجتماعـی مـورد مطالعـه قـرار می دهنـد. 
امیـد کـه مسـاعدت اهل نظر و پژوهشـگران ارجمند مـا را در نیل 

بـه ایـن مقصـود کامیـاب کند.
    در شـماره ی نخسـت »فصلنامـه ی مطالعـات دانشـگاه« 
کـه همینـک پیـش روی شماسـت رضـا صفـری شـالی تحلیلی با 
اتـکاء بـه داده هـای یـک پیمایش ملـی دربـاره ی مصـرف فرهنگی 
کـرم  اسـت.  داده  ارائـه  دولتـی  دانشـگاه های  در  دانشـجویان 

حبیب پـور گتابـی و فاطمـه وسـفی ایل ذولـه نیـز دربـاره ی یکی از 
دانشـگاه  فضـای  در  دانشـجویی  کنش هـای  مناقشـه برانگیزترین 
اصغـر  رسـانده اند.  چـاپ  بـه  مقالـه ای  دخانیـات(  )مصـرف 
ایـزدی جیـران از رنـج دانشـجویان بـه خصـوص در مواجهـه بـا 
جلوه هـای بازتولیـد تبعیض در محیط دانشـگاه سـخن گفته اسـت 
و جلیـل کریمـی بـا اتکاء به وضعیـت خاص یکی از دانشـگاه های 
باسـابقه ی کشـور )دانشـگاه رازی کرمانشاه( تحلیلی سـاختاری از 
آمـوزش عالـی به مثابه نظـام اجتماعـی ارائه کرده اسـت. همچنین 
صـدرا خسـروی در مقالـه ی »آزادی بیـان دانشـگاهی در ایـران« 
بـه بررسـی مناسـبات دانشـجویان و اسـاتید در آمـوزش برخط در 
دوره ی همه گیـری کرونا پرداخته و نشـان داده اسـت چگونه حضور 
در فضـای مجـازی امـکان بیـان آزادانـه ی چالش هـا و انتقـادات را 
از دانشـجویان سـلب کـرده اسـت. حامـد طاهری کیـا در مقالـه ی 
گاه درون/ بیـرون  »اینسـتاگرام و امکانـی بـرای تولیـد جماعـت آ
دانشـگاه« نشـان داده اسـت چگونـه تولیـد و چرخـش اطالعـات 
تشـکل های  توسـط  برنامه هـا  و  دغدغه هـا  رخدادهـا،  دربـاره ی 
سیاسـی و صنفـی دانشـجویی بـه تولیـد آگاهـی جمعـی در میـان 
دانشـجویان می انجامد. و دسـت آخـر مهدی حسـین زاده ی فرمی 
در مقالـه اش نشـان داده اسـت که چگونـه اجتماعات دانشـجویی 

می تواننـد دانشـجویان را بـه حیـث فرهنگـی توانمنـد کننـد. 
مـا در »فصلنامـه ی مطالعـات دانشـگاه« عالوه بـر مقاالت 
علمـی، از آنجـا کـه معتقدیـم یکـی از کارهای اصلی مـان کمک 
تخصصـی به پیشـرفت نظـام آموزش عالـی ایـران و نزدیک کردن 
دانشـگاه بـه جایـگاه مطلـوب خـود در کشـور اسـت و ارزیابـی، 
آسیب شناسـی، نقـد و همچنیـن بررسـی تجـارب موفـق جهانـی 
را جـزء ملزومـات ایـن کمـک تلقـی مـی کنیـم، نوشـتارهایی را 
بـه چـاپ می رسـانیم کـه در آنهـا کتاب هـای مطـرح در حـوزه ی 
مطالعـات دانشـگاه، علـم و فنـاوری، بـه شـیوه ای نظام منـد، نقد 
شـده باشـد. در ایـن شـماره دو نوشـتار انتقـادی یکـی دربـاره ی 
کتـاب معمـاری علم اثـر دکتر رضا منصـوری و دیگـری درباره ی 
تعامـل علـوم  بـرای سیاسـت گذاری علـم؛  کتـاب چهارچوبـی 
طبیعـی و علـوم انسـانی اثـر دکتـر محمدرضـا قائمـی نیـک بـه 
چـاپ رسـیده اند. نوشـتار انتقـادی اول را دکتـر رضـا غالمـی و 
نوشـتار انتقـادی دوم را دکتـر فرهـاد بیانـی بـرای چـاپ بـه دفتـر 
بـه دلیـل  ایـن بزرگـواران  از  فصلنامـه سـپرده اند. ضمـن تشـکر 
تمامـی  از  داشـته اند  همکاران شـان  آراء  نقـد  در  کـه  اهتمامـی 
فصلنامـه  ایـن  در  کتاب های شـان  کـه  آنهـا  چـه  پژوهشـگران 
نقـد می شـود و چـه آنهـا کـه تصمیـم دارنـد کتاب هـای مؤثـر 
چاپ شـده در حـوزه ی مطالعـات دانشـگاه، علم و فنـاوری را نقد 
و معرفـی کننـد دعـوت می کنیم نوشتارهای  شـان را بـرای چاپ به 
»فصلنامـه ی مطالعـات دانشـگاه« ارسـال کننـد تـا در کوتاه ترین 

زمـان ممکـن در اختیـار عالقه منـدان قـرار گیـرد.

 community در اینجـا منظـور مـن جامعـه در برابـر اجتمـاع یـا .Society  .1
اسـت. مبتنـی بر دوگانه ی مشـهور جامعه/اجتمـاع، که در جامعه شناسـی به کرات 
اسـتفاده شـده اسـت، جامعـه جایی اسـت کـه در آن پیوندها و تعامـالت انتخابی 
و ارگانیـک رخ می دهـد در حالیکـه در اجتمـاع پیوندهـا و تعامـالت پیشـینی و 

اسـت. مکانیک 




