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  چكيده

ر بررسي مسئلة بيگانگي با قوانين در فرهنگ ايران است. براي اين هدف اصلي مقالة حاض
ترين نهادهاي تربيتي شهروند مثابه يكي از مهممنظور، وضعيت قانون در دانشگاه، به

دو سلسله پژوهش توسط نگارنده پيرامون اين هدف،  شود. براي نيل بهمدار، مطالعه ميقانون
هاي دانشجويي در سه حوزة سياسي، در پژوهش اول، تخلفشده است. فرهنگ دانشگاه انجام 

شده است. در پژوهش دوم، رويارويي اعضاي علمي دانشگاه با  اخالقي و آموزشي بررسي
  ها شيوة كيفي و دادهها مطالعه شد. هر دو پژوهش بهقوانين نظارتي بر كيفيت علمي آن

مثابه يكي از تحقيق، دانشگاه به هايدست آمد. براساس يافتهروش مصاحبة عميق بهبه
 مدار سبب ايجاد ازو شهروندان قانون هاي متخصصترين نهادهاي تربيت سوژهمهم

قوانين دانشگاه شده است. بنابراين، اگر خودبيگانگي در دانشجويان و اعضاي علمي  نسبت به
ي است، در قانون حافظ فردگراي  -گراييبر اساس فرهنگ مصرف - در فرهنگ مدرن غرب

  .فردگرايي معكوس منجر شده است.ايران گريز از قانون براي مديريت موقعيت خود، به
  

استاد، جامعه پسا انقالبي، دانشگاه، دانشجو، فردگرايي، فردگرايي  مفاهيم اصلي:
  معكوس، قانون.
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  مقدمه و بيان مسأله
شاه، همواره وضعيتي مسئله آميز نمسئلة قانون در جامعة ايران از دورة قاجار، پادشاهي ناصرالدي

هاي ثروتمند برخاسته داشته است. در دورة ناصرالدين بسياري از روشنفكران كه از دربار و خانواده
كردند مسئلة چه از فرهنگ غرب دريافت ميغرب داشتند و در اين مسير آنبودند سفرهايي به

كه ها بدون اين). بنابراين، آن250: 1393مداري در فرهنگ مدرن غرب بود (رينگر، آزادي و قانون
هاي فرهنگي غرب بشوند محو دستاوردهاي آن شدند و تصور داشتند كه با آوردن وارد زيرساخت

   د.توان از دست استبداد رهايي يافت و آزادي را در جامعة ايران تجربه كراسم قانون ميچارچوبي به
  ها چه آن) و آن194: 1397(راسخ،  دست خرافاترو، براي رهانيدن جامعة ايران از  اين از

كار بستند تا مشروطه و حاكم كردن دانستند جديت و اهتمام بسياري را بهماندگي ميعقب مثابهبه
سبب نبود دولت مركزي قوي در دورة قاجار اين تالش سرانجام برسانند. اما بهقانون را در ايران به

 آرزوي برخاستن پدري تاجدارهاي زيادي شد و اين مسئله بهستسرانجام نرسيد و دچار گسبه
) دامن زد كه 121: 1396) يا ديكتاتوري مصلح (استوار، 137: 1392ها، (اسنادي از انجمن

  .اش روي كار آمدن رضاشاه و سلسلة پهلوي بودنتيجه
مجلس شوراي اي بود كه در آن قانون و اما حكومت پهلوي اول و دوم نظام سياسي خودكامه

اي نمايشي ظاهر نشد و اين پادشاه بود كه فراي قانون نظرات خود را دستور ملي چيزي جز صحنه
مبارزه در پهلوي دوم بهها آن). ديده نشدن مردم و فرهنگ اعتقادي 152: 1399كرد (آبراهامين، مي

). مستضعف 87: 1398، شد (صادقيمثابه انقالب مستضعفان ياد ميمنتهي و از آن به 57و انقالب 
انقالب اسالمي تبديل شد كه به 57در اينجا همة جمعيت ديده نشدة ايران بود و پروژة انقالب 

در دستاوردهاي انقالب بود. پس، آرزوي تحقق عدالت در ها آنتوانمند سازي مردم و سهيم كردن 
  .دهاي انقالب اسالمي بوترين پروژهذيل قانون در جامعة ايران از مهم

شيعي است،  - كه حكومت اسالميقانون در جامعة ايران اسالمي بر اساس نوع نظام سياسي آن
قوانين مدني شده سخني ديگر، دستورات و موازين اسالم در جامعة ايران تبديل بهشده است. بهتدوين

پس رعايت است. رعايت قوانين در جامعة پساانقالبي ايران ابتدا حفظ موقعيت سوژة مسلمان است و س
آيد. از سوي وجود ميشود كه در صورت رعايت نكردن آن پيگيري قضايي بهقوانين جامعه محسوب مي

ايران با هدف برقراري عدالت ايجاد شد كه پس از تحكيم يافتن حكومت اسالمي  57ديگر، انقالب 
ن قوانين واسطة استخراج و پياده شدمفهوم عدل اسالمي چرخش پيدا كرد. عدل اسالمي بهبه

گرفته است. اجراي عدل اسالمي هم دربارة متخلفان اجتماعي مبتني بر تعاليم و قوانين اسالمي شكل
از قانون و هم دربارة گناهكاران در عدم پيروي از تعاليم ديني عملي شده است. بنابراين، مفهوم 

اجراي قانون و قوانين قدسي عدالتي در جامعة پساانقالبي ايران موقعيتي پيچيده از شرايط و ماهيت بي
جاي جامعه از جمعيت پساانقالبي است. تنيدگي اين دو نوع قانون امكان اجرايي كردن مفهوم امت به
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گريزي را، در جامعة پساانقالبي ايران، بايد در پرتو تنيدگي اين دو نوع از ايران را فراهم آورد. قانون
. پس، مطالعة وضعيت قانون در ايران نيازمند بررسي قانون در نظر گرفت و كاركرد آن را بررسي كرد

دانند؟ و نسبتشان رعايت قانون مياين است كه شهروندان ايراني چگونه و تا چه ميزان خود را وفادار به
  اند، چيست؟گرفتهبا قوانيني كه مبتني بر تشكيل امت اسالمي شكل

ترين و يكي از مهم رفتيم تا بتوانيم، در سراغ دانشگاه و وضعيت قانون در آنبر اين اساس، ما به
آيد، وضعيت قانون و وجود ميمؤثرترين نهادهايي كه در آن پديدة فرهيختگي، دانش، و نوآوري به

هاي ترين شاخصاسالمي را بررسي كنيم. از اصلي -مدارِ ايرانينسبت رعايت آن با  سوژة قانون
هاي نظام نهادهايي است كه بين مردم و سياستهرعايت قانون و كيفيت وضعيت قانون سر زدن ب

ترتيب، نهاد دانشگاه  كنند. بدينسياسي قرار دارند و نسبت مردم با اين نهادها را مشخص مي
 شوند. ما بااهميت زيادي دارد تا ببينيم كه جمعيت حاضر در دانشگاه چگونه با قوانين رويارو مي

دست خواهيم آورد تا دربارة روح زمانة جامعة پساانقالبي را به اي انتزاعيمطالعة نهاد دانشگاه ايده
  .دست آوريمايران و نسبتش با قانون تصويري روشن به

هدف اصلي مقالة حاضر بررسي وضعيت رويارويي كنشگران علمي دانشگاه (دانشجويان و اعضاي 
ش هستيم كه كنشگران علمي اين پرس دنبال پاسخ بهعلمي) با قوانين دانشگاه است. بنابراين، به

كنند؟ دانشجويان و اعضاي علمي  چگونه با چه نسبتي را پيدا ميها آندانشگاه با قوانين و اجراي 
گريزي كنشگران علمي دانشگاه در چه نسبتي با شوند؟ و مسئلة قانونقوانين دانشگاه مواجه مي

  ؟كندگريزي در جامعة پساانقالبي ايران پيدا ميمسئلة قانون
 

  پيشينه تحقيق
گريزي گريزي ادبيات پژوهشي مختلفي كار شده است. مسئلة قانوندربارة مسئلة قانون و قانون
موقعيت گريز از قانون تقليل مسئله شود بهكه خود قانون تبديل بهدر بيشتر اين آثار بيش از آن

اداري را بر اساس  ) موقعيت گريز از قوانين1390يابد. براي مثال، مختاري و قهرماني (مي
پردازند، پاداش، تنبيه مناسب، احساس تعلق اجتماعي، و پرورش احساس تعلق مي هايي كه بهنظريه

هاي كشف كاركرد نااند امكطور كمي انجام شدههايي كه بهكنند. چنين بررسيبررسي مي
هاي افراد جامعه ونهدهند. در اين دست از ادبيات پژوهشي ما متوجه گگريزي را از دست ميقانون
كه زنان يا مردان يا مشاغل دولتي يا خصوصي هركدام چقدر از گريز دارند؛ اينشويم كه از قانونمي

) و ضعف 1393؛ مسعودنيا، 1393؛ احمدنيا و همكاران، 1394كنند (عزيزي و پرتوي، گريز ميقانون
هاي ترين هدف) از مهم1397 زنند (نوابخش و كريمي،گريزي دامن ميقانونچه عواملي به

ها هاي مصرف، مانند مصرف رسانههايي هستند. در اين ميان بررسي شيوهگيري چنين پژوهششكل
اند. در تمامي ادبيات گريزي نيز ماية توجه بودهبا قانونها آن)، و رابطة 1393(ميرفردي و فرجي، 
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آورده شد خودِ قانون و كاركرد آن در جامعة ها در اينجا هايي از آنپژوهشي در حوزة قانون كه نمونه
هايي چون بررسي عوامل اند، بلكه هدفاي براي پژوهشي نشدهمسئلهپساانقالبي ايران تبديل به

)، در خدمت توليد راهكارهاي 1396گريزي، مانند سرماية اجتماعي (خداياري و همكاران، قانون
   ).1391اند (محسني، گرايي برجسته شدهنقانو

پساانقالبي ايران بپردازند در نسبت ماهيت قانون در جامعة هاي پژوهشي كه بهسان، نمونهبدين
مسئلة ماهيت قانون در توان بهبرند. البته در ادبيات پژوهشي خارجي بيشتر ميسر ميبسيار كمي به

ضيائي  و   ؛2003؛ داهلين، 2017) و وضعيت پساانقالبي آن (كُندو، 2013تاريخ ايران (عنايت، 
گيري قانون در جامعة پساانقالبي ايران حاصل چرخش از ) اشاره كرد. ماهيت شكل2018باناكار، 

ازآن است. ايرانِ قبل و پس از انقالب داراي دو ماهيت سياسي، پسبه 1357قانون قبل از انقالب 
نابراين، مطالعة يابد. بفرهنگي و اجتماعي متفاوت است كه نتيجة آن در تدوين قانون تجلي مي

گيري سياست و فرهنگ ماهيت قانون در جامعة پساانقالبي ايران الزمة مطالعة ماهيت شكل
مثابه يك آنومي گريزي بهاشاره شد قانونها آن هايي كه بهپساانقالبي است. عالوه بر اين، در پژوهش

هاي قوانين و هم چالشگريزي در قالب امكاني براي فشده است، در حاليكه كاركرد قانونديده
   .عدالتي ازنظر افتاده استبي

دربارة وضعيت قانون در دانشگاه و نسبت آن با كنشگران علمي حاضر در دانشگاه پژوه مشخصي 
دو گروه دانشجويان واعضاي علمي جمعيت آماري مقالة حاضر كه بهاجرا نشده است. با توجه به

كند. تي پژوهشي هستيم كه با اين دو گروه نسبت پيدا ميدنبال ادبياشود ما بهدانشگاه تقسيم مي
بر روي ها آنكار شده كه همگي  با قوانين چند مقاله و پژوهشها آندربارة دانشجويان و نسبت 

  .اندهاي دانشجويي تمركز داشتهتخلف
هاي شده است. تخلفنامة انضباطي دانشجويي تعيينهاي دانشجويي بر اساس آيينتخلف

شوند و قوانين . سياسي تقسيم مي4. اخالقي؛ و 3. آموزشي؛ 2چهار بخش: ا. اداري؛ جويي بهدانش
هايي كه انجام شد بيشتر اند. بر اساس، تحليلشدهاين چهار دسته تدويندانشگاه در ارجاع به

ا ههاي آموزشي، اخالقي و سياسي است. اما بيشتر پژوهشهاي دانشجويي از قوانين در قسمتتخلف
  پردازند.هاي اخالقي و آموزشي ميتخلفبه

نامة انضباطي، استعمال و خريدوفروش مواد مخدر و مشروبات الكي در براي نمونه، در آيين
؛ سماوي و 1391شده است (مقدم و ديگران، هايي انجامدانشگاه تخلف است و در اين زمينه پژوهش

؛ حيدري، 1391؛ حكيما و موسوي، 1386زاده و فيضي، (الف و ب) ؛ سراج1388چاري، حسين
پور، نيا و عباس؛ آقايوسفي، صفاري1391طينت، ؛ خوش1393بخش، ؛ جليليان و يزدان1390
). 1394نيا، رستمي و خاكزاد، ؛ عليوردي1389كاظمي، ؛ شعاع1387؛ سهرابي و ديگران، 1394

تقسيم كرد:  اول )تحقيقاتي كه بعد دودسته توان بهاست را مي تحقيقاتي كه در اين زمينه كارشده
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؛ 1388سنجند (سماوي و چاري، شناسي دارند و متغيرهاي شخصيتي را در دانشجويان ميروان
نيا ؛ آقايوسفي، صفاري1389كاظمي، ؛ شعاع1393بخش، ؛ جليليان و يزدان1391حكيما و موسوي، 

گيري تخلف ساختارهاي اجتماعي شكلوجه ما را بههيچهاي يادشده به). پژوهش1394پور، و عباس
هاي شخصيتي دانشجويان متخلف كنند، بلكه مؤلفهرو نمياعتياد و مصرف مشروبات الكي روبه

اتخاذ روش شناختي دارند اما با توجه بهها بعد جامعهاي ديگر، پژوهش) در دسته2شود؛ و پررنگ مي
تجربه زيسته دانشجوياني كه اين نوع تخلف را ها همچنان با عدم نزديك شدن بهآماري، اين پژوهش

؛ سهرابي 1391؛ مقدم و ديگران، 1394نيا، رستمي و خاكزاد، رو هستند (عليوردياند روبهانجام داده
  ).1386زاده و فيضي، الف و ب ؛ سراج1390؛ حيدري، 1387و ديگران، 

لف آموزشي داراي بيشترين دهند تخهايي كه در دانشگاه رخ ميهمچنين، در كنار ديگر تخلف
) در مقاله 1390ميزان است و در اين زمينه فقر شديد پژوهشي وجود دارد. خامسان و اميري (

اند تا عوامل دروني و بيروني سعي كرده» بررسي تقلب تحصيلي در ميان دانشجويان دختر و پسر«
مسئلة رسيدن بهها آنري مقالة گيترين نتيجهشود را واكاوي كنند. مهمپديده تقلب منجر ميكه به
مثابه باوري عمومي در ميان دانشجويان است. از نگاهي ديگر، عباس كاظمي و آزاده تقلب بهباور به

تري از تخلف را شكل بسيار پيچيده» پرولتارياي دانشگاهي جديد«) در مقاله 2017دهقان دهنوي (
نويسي است. نامه، كتاب و مقالهپايان گيري صنعتكنند و آن شكلدر نظام دانشگاهي مشخص مي

كنند پديده تقلب را از ديوارهاي دانشگاه خارج كنند و در پيوند با مؤسساتي قرار سعي ميها آن
اند كه بدون آن شايد نظام دانشگاه با صنعتي عريض و طويل تبديل كردهدهند كه پديده تقلب را به

گيرد و ابه كنشي روزمره در منش دانشجويي قرار ميمثرو شود. درنتيجه، تقلب به اختالل روبه
  كند.گريزي در بين دانشجويان ارتباط پيدا ميطور مستقيم با پديدة قانونبه

روش كمي و با ها بهدرنتيجه، براي پيدا كردن نسبت بين قوانين دانشگاه و دانشجويان پژوهش
هاي آموزشي (تقلب) بوده است. هاي اخالقي (اعتياد و مصرف الكل) و تخلفتمركز بر تخلف

تجربة زيستة دانشجويان دست پيدا كنند و از طرفي، به اندها با اتخاذ رويكرد كمي نتوانستهپژوهش
نسبت دانشجويان با قانون موردتوجه نبوده است. همچنين، درزمينة نسبت اعضاي علمي و قوانين 

  .نشده استز انجامدانشگاه، تا زمان نگارش مقاله، هيچ پژوهش مستقلي ني
دست آوردن الگويي از ها دربارة اعضاي علمي  دانشگاه كارشده بيشتر در پي بهچه در پژوهشآن

ها معيارهايي براي استاد نمونه در نظر دانشجويان بوده است. درنتيجه، از مجموع اين پژوهش
هاي الصه كرد: مهارتتوان در موارد زير ختشخيص استاد خوب بيرون آمده است كه طيف آن را مي

هاي فردي و ظاهري استاد (درخشان و ديگران، پژوهي، روش تدريس و ويژگيارتباطي، دانش
: 1391؛ براهويي، 126: 1394؛ كمالي و پورچناري، 115: 1392؛ درخشان و ديگران، 104: 1392
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يد فقط استخراج آدست ميها بهچه از اين پژوهش). پس آن52: 1389زاده و ديگران، ؛ هرندي145
معيارهاي تشخيص استاد خوب ازنظر دانشجويان است، اما اين كه استاد خوب با قوانين دانشگاه 

هايي كه دربارة شده نبوده است. درنتيجه، پژوهشهاي انجامشود در دغدغة پژوهشچگونه رويارو مي
گاه و نسبت مندي قوانين دانشطور مشخص، مسئلهدانشجويان و اعضاي علمي كارشده، به

  اند.دانشجويان و اعضاي علمي با قوانين را بررسي نكرده
  

  :مباني و چارچوب نظري
  گيري سوژة عقالنيقانون و شكل

اجتماعي است  كند و آن كاركرد تربيت انساناي بازي مير دورة مدرن فرهنگ نقش ويژهد
كند. انسان تماعي را توليد ميشود كه انسان اجنظامي مي). فرهنگ تبديل به34: 1961(ويليامز، 

كند هايش را تكرار ميآموزد و آموختهچه از فرهنگ مياجتماعي بيش از هر چيز بر اساس آن
كند. براي سوژة مدرن  مسئلة رعايت قانون ) دست پيدا مي519: 1988هويت اجتماعي (باتلر، به

   .وجود آيدمدار بهواجب است تا پديدة شهروند قانون
)هاي رفتاري است و انضباط (ديسيپليناي دارد كه مجهز بهن حاكي از ساخت سوژهنظم مدر

: 1988كند (فوكو، كاركرد نظام نظارتي جامعة مدرن آن است تا سوژة مدرن خود، خودش را تربيت 
هايي ) سوژه141: 1977همين سبب، نهادهاي مدرن در غرب با تمركز بر نظام تربيتي (فوكو،). به18

ها آنداد و براي گانة ديوانه، متخلف، و بيمار قرار ميقدرت تطابق با قانون نداشتند در سهرا كه 
گانة تيمارستان، زندان و ) ايجاد كرد تا در سه169: 1988مثابه كمپ (آگامبن، هايي را بهنامك

در پي سخن ديگر، نظم مدرن ) تحت كنترل قرار بگيرند. به2006؛ 2003؛ 1995بيمارستان (فوكو، 
پذيري هاي ناتوان در تطابقسويي ببرد كه سوژهاجراي قانون مجبور بود تا نظام اصالح و تربيت را به

نظمي مبتال بي با قانون هر چه بيشتر از مناسبات روزمره دور بمانند، زيرا ممكن بود جامعه را به
سوژة شهروند را مبني بر معيار وجود آمد كه گرايي در فرهنگ مدرن بهرو، شكلي از جمعكنند. ازاين

ژاك روسو و ايدة  شناخت و اين چيزي بود كه از زمان ژانرسميت ميقانون و رعايت قانون به
شناسي گيري علم جامعهدوران شكلهمين نسبت وقتي بهوجود آمده بود. بهقرارداد اجتماعي به

مي جامعة فرانسه پس از انقالب نظتوانيم مشاهده كنيم كه بيگرديم ميتوسط آگوست كنت برمي
وجود آورده بود. درنتيجه، از مرج و برقراري قانون را بهوهرجاين نياز مبرم براي سروسامان دادن به

  .دولتمردان براي كنترل نظم جامعه ظاهر شددهنده بهمثابه علم ياريشناسي بهدل آن رشتة جامعه
نسبت شهروند فرهنگ مدرن غربي با قانون از نوع اما در عين حال، بايد توجه داشته باشيم كه 

آميزي، عقالنيت جامعة مدرن برخاسته از طور تناقضسازي و نفي تنوع اجتماعي نيست. بهيكدست
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گيرد. بنابراين، انسان محوري است كه انسان را مركز تغييرات جهان در نظر ميگرايي و انسانفرد
ندگي خود را تعيين كند و اين خصوصيت با رشد تواند سبك زداراي عقالنيتي است كه مي

  ).7-96: 2001داري و سبك زندگي مصرفي در غرب پيوند دارد (ترنر  و روژك، سرمايه
ظهور طبقة اشراف در دوران مدرن سبك زندگي مصرفي را دامن زد كه از نوشيدن قهوه تا 

). اين طبقة 1: 2003برگ  و ايگر، گيرد (ها و اپراها را در بر ميگردي در شهر و حضور در كافهشب
پديدة مد شهري منجر هزينه كردن  براي داشتن زندگي مجلل داشت كه بهمرفه ميل شديدي به

دست آوردن اي كه در طبقة متوسط ميل بهگونهشد بهميها آنشد. مد سبب توليد نشانه و گردش 
ناپذير در جرياني تفكيك. مد تبديل به)9: 2002فزوني گذاشت (استايل، ها رو بهو مصرف اين نشانه

نيازهاي جديدي سوق داد كه در مصرف را از نيازهاي اوليه جدا و بهسبك زندگي غربي شد و ميل به
وجود آيد هر اين ميان شعار فرديت و حق انتخاب سبك زندگي فردي كه قرار بود از خالل مصرف به

  .كردچه بيشتر گسترش پيدا مي
جا اهميت دارد، فرايندي است كه در غرب از پيدايش قانون، نظم، چه در اينپس آن

گرايي تا فردگرايي عقالني گسترش پيدا كرد. فردگرايي حاصل گريز از قانون و داري، مصرفسرمايه
دار كردن روح جمعي نيست، بلكه در اصل شهروند فرهنگ مدرن غربي بودن الزمة فردگرايي خدشه

شود. فردگرايي حاصل نظم قانوني و عقالنيت اب سبك زندگي همراه ميو عقالنيت است كه با انتخ
مدرن حاصل تبعيت از قانون است و نتيجه اين پيوند رشد امكان انتخاب سبك زندگي است. 
بنابراين، روح جمعي در فرهنگ مدرن غرب بر اساس تكثر و گوناگوني فرهنگي ايجادشده و اين 

  .تلطف حضور قانون در غرب استكثر به
گرديم مفهوم قانون و فرديت شكل بسيار متفاوتي پيدا جامعة پساانقالبي ايران بازمياما وقتي به

). 183: 1396شيعي بود (استوار، -خويشتن اسالمياي مبني بر بازگشت بهپروژه 57كند. انقالب مي
ل احمد، داريوش فزوني گذاشت و افرادي مانند جالل آ، رو به50خويشتن شيعي از دهة بازگشت به

) كه در 1399هاي بارز تبليغ خويشتن شيعي ايرانيان بودند (بشيريه، شايگان و علي شريعتي نمونه
مثابه جايگزيني براي شده بود. تشكيل جامعة شيعي، بهها اين مشخصه بسيار سركوبزمان پهلوي

نقالب شده و نمادهاي آن در روشنفكران قبل از ا گرايانة پهلوي، آمال و آرمانفرهنگ مدرن باستان
  .انقالب اسالمي تبديل شد، به57ظهور رسيده بود. پس انقالب شخصيت امام خميني به

هاي سبك گيري پروژة پاك كردن نشانهوجود آمد شكلچه با ظهور انقالب اسالمي بهاما آن
 كيا، الفود آيد (طاهريوجاسالمي به-زندگي غربي از جامعة ايران بود تا امكان ظهور فرهنگ ايراني

رفت كه بر اساس مباني دين سوي تأسيس نظامي سياسي ميجامعة پساانقالبي ايران به) 1400
فقيه و اسالمي سياسي در فرهنگ ايران تحقق پيدا كرد اسالم بود و بدين ترتيب انديشة واليت
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د بر اساس مباني دين چه تحت قوانين جامعة ايران تدوين ش). در اين راستا، آن1998(ارجمند، 
اي را در نظر داشت كه شهروندان قبل از هر چيز ) و توليد جامعه2018اسالم بود (ضيايي و بانكار، 

قوانين رو، سوژة جامعة پساانقالبي در ابتدا مؤمن است، يعني وفادار و متعهد به اين مؤمن هستند. از
شود. شهروند جامعة پساانقالبي ايران مي شهروند جامعة اسالمي تبديلدين اسالم است، و سپس به

قوانين جامعة اسالمي، برخاسته قوانين الهي و بعد بهشهروند است. او بايد ابتدا به-درواقع سوژة مؤمن
هاي ابتدايي هايي از اجراي قوانين اسالمي از همان سالاز دستورات اسالم، التزام نشان دهد. نمونه

)، تفكيك 1400اردي مانند ممنوع شدن موسيقي (طاهري كيا، بپس از انقالب را بايد در مو
  .) جستجو كرد2014) و قانون حجاب اجباري (گولد، 1400كيا، الف(طاهري جنسيتي ساحل دريا

) بوده 2007نظام سياسي جمهوري اسالمي، از ابتدا، درصدد تشكيل امت اسالمي (اصغرزاده، 
هاي آرماني سبك زندگي ديني رعايت شود تا هدف است. در امت اسالمي بايد يكپارچگي و وحدت

تحقق پيدا كند. امت اسالمي بر اساس فطرت مشترك انساني است كه در آن تكثر فرهنگي معني 
) و ازقضا تكثر فرهنگي با فردگرايي فاسد و 29: 1396فرهنگي،  كند (دولت و سياستپيدا نمي

هاي هاي زندگي، مدسبب رواج سبكبه چه بخواهدخورد. هر آنسبك زندگي غربي پيوند مي
هاي مصرف در وحدت امت شيعي ايران گسست ايجاد كند در قالب تهاجم فرهنگي سوژگي، و سبك

   .شود) ديده مي2016(گلكار، 
گونه ايدة سياسي مبني بر رواج فردگرايي و پرورش بر اين اساس، در جامعة ايران ما با هيچ

انون نيز در راستاي دفاع از عقالنيت جمعي، احساسات ديني عقالنيت فردي مواجه نيستيم. ق
بياني كند. بهجمعي، و وجدان مقدس جمعي است كه در كل فردگرايي را امري مذموم تفهيم مي

 ) و پذيرش تكثرهاي157: 1389(بشيريه، » فرهنگ مشاركت«در برابر » فرهنگ تابعيت«ديگر، 
س، تنها راه فردگرايي در فرهنگ جامعة پساانقالبي ايران زندگي و فرهنگي قرار گرفته است. پ سبك

سوي تجربة ايده آل جمعيِ مقدس بهبيگانه شدن از قانون، گريز از آن و دور شدن از وضعيت ايده
اي بغرنج شده پديدههمين منظور، قانون و اجراي آن در جامعة ايران تبديل بههاي فردي است. بهآل

هاي علم و فرهيختگي، قعيت قانون را بايد در وضعيتي از حضور مشخصهاست  كه در راستاي آن مو
  مانند وضعيت دانشگاه، موردتوجه قرارداد.

 
   تحقيق شناسيروش

آمده از دو پژوهش مستقل است كه توسط نگارنده دستهاي بهپژوهش حاضر تركيبي از داده
هاي دانشجويي در دانشگاه و ف، با موضوع بررسي تخل1395شده است. پژوهش اول در سال انجام

فرهنگي اعضاي علمي  دانشگاه انجام شد. هر دو ، بر روي زيست1396پژوهش دوم نيز در سال 
   .آمده استدستشيوة مصاحبة عميق بهها بهروش كيفي صورت گرفت و دادهپژوهش به
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و فرهنگ؛ هنر؛ و هاي عالمه طباطبايي؛ علم دانشگاهدانشجو متعلق به 80براي پژوهش اول، از 
شكل نظري و گلوله برفي بود و دانشجويان مورد مصاحبه گيري بهاميركبير مصاحبه انجام شد. نمونه

در ها آنيا تخلفي را انجام داده يا با قوانين دانشگاه درگير شده بودند. از دانشجويان دربارة تجربة 
شكل هايي بهكرد، پرسشي را ايجاد ميعدالترويارويي با قوانين دانشگاه وقتي احساس تحقير و بي

عمل آمد كه تهران مصاحبه به استاد دانشگاه 70شد. همچنين، در پژوهش دوم نيز با باز پرسيده 
شكل نظري بود. پرسش از گيري بهشد و نمونهجز دانشكدة پزشكي را شامل ميها بهتمامي دانشكده

هاي سنجش ين اداري دانشگاه بود كه بر شيوهبا قوانها آناعضاي علمي پيرامون درگير شدن 
مصاحبة اول موقعيتي بغرنج از قوانين  10كرد، زيرا در نظارت ميها آنهاي علمي كيفيت فعاليت

نظارتي دانشگاه بر كيفيت فعاليت علمي اعضاي علمي  براي تبديل وضعيت و ارتقاء پديدار شد كه 
عالوه بر اين با سه نفر حقوقدان كه با وضعيت قوانين داشت. ميتخطي از آن وااعضاي علمي را به

  .دانشگاه آشنايي دارند، براي تعميق مسئلة قانون در دانشگاه، مصاحبه انجام شد
افزار كيفي انوايوو كدگذاري شدند و كدها نه بر روي متن پياده شده ها در نرمتمامي مصاحبه

هاي صدا در راين، امكان در نظر گرفتن حالتشوندگان انجام شد و بناببلكه بر روي صوت مصاحبه
شوندگان با وضعيت بغرنج شد تا احساسات آميختة مصاحبههنگام تعريف تجربه در نظر گرفته مي

ها آنحساب آيد. سپس كدهاي باز دوباره مطالعه شدند و از ميان رويارويي با قوانين دانشگاه به
كردند. بر اين را در ميان ميدان كدهاي باز ايجاد مي هاييهاي مفهومي برآمدند كه ميانگينموقعيت

هاي هاي تحليلي شدند كه بر اساس آن پاراگرافموقعيتهاي مفهومي تبديل بهاساس، موقعيت
  اند.گرفتهگزارش تحليلي شكل

 
  تحليلي- هاي مفهومي. موقعيت1جدول 

  قانونتفسيربهحق  تاريكخانة قانون
  رفتههاي ازدستناكيفيت و آرميقوانين ب  بيگانگي با قانون

  نويسيماشين مقاله  كارگر فرهنگي و علمي
  

  :هاي تحقيقيافته
  تاريكخانة قانون و گريز از آن

شود و هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين و تصويب ميقوانين در دانشگاه بر اساس مصوبه
گذاري در نظام مقننه درزمينة قانون قانون اساسي مبني بر وظيفة قوةبهقبل از هر چيز با توجه 

 مجلس مثابه ديگريِبهجمهوري اسالمي انگار شوراي عالي انقالب فرهنگي كه نهادي انتصابي است 
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گذاري كند و اين هايي مانند آموزش عالي ايران قانونحوزه در تواندشوراي اسالمي مي
  جامعة پساانقالبي ايران است:  ترين حالت تعيين و اجراي قوانين (دانشگاهي) درخودمتناقض

طور ابتدايي بهكنند كه متأسفانه خيلي مراجع داريم كه مقرراتي رو وضع مي
هاي شوراي عالي انقالب اند مانند مصوبهاند يا منشأ سلب حقمنشأ حق

كه در قانون اساسي هيچ صالحيتي براش مقرر اين وجود فرهنگي كه با
نظر من قوه چهارم به گسترده شده و هاش خيلي نشده اما ... صالحيت

دولتي و حتي خصوصي  - هاي فرهنگي حكومتيكشورِ و ... خيلي از بخش
كنه و غيره. مشكلي مش گذاري ميكنه خطرو پوشش ميده و مهندسي مي

اند و كه ما اينجا داريم خيلي از اين مقررات با قوانين باالدستي متعارض
اند در حاليكه از تو اين شورا تصويب شدهنامه انضباطي دانشجويي هم آيين

هاي داد بخشقانون مصوبه مجلس بايد توي ماده واحده اين اجازه رو مي
ها رو بنويسيد؛ و البته در دوره بعد اومدن و امكان نامهاجرايي كه شما آيين

شكايت از مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در ديوان عدالت اداري رو 
  )1شناس حقوق سلب كردن. (كار

  كند داراي مسئله است. بنابراين، قوانين دانشگاه از سوي نهادي كه قوانين آن را تعيين مي
سبب فرايند تصويب قوانين در دانشگاه وضعيتي از تورم قوانين وجود دارد كه در ذات خود شكلي به

  از ابهام را دامن زده است: 
نهادها ايرادشون  تند. ... اينگذاري هسدرواقع نهادهاي مختلف در حال قانون

جاهاي ديگه و خارج از محدوده بهاينه كه انسجامي ندارند با هم بدون توجه 
به ها تصويب يك سري مقررات و ابالغ اونبهكنند خودشون شروع مي

كه هيچ نهاد ديگه براي نظارت وجود ندارد تا ها و در نهايت ايندانشگاه
هاي اير نباشه تا دانشجو انتظار مصوبهمصوبه با قوانين باالدستي مغ

  .)2خودش رو داشته باشه (كارشناس حقوق به متحدالشكل نسبت 
پوشاني دارند و اند. بسياري از قوانين همهم افتادهمانند اين است كه بر رويبهقوانين در دانشگاه 

شود كه مطرح مي شود ابهامي وسيع پيرامون قوانين رخ دهد. در اين باره، پرسشياين سبب مي
تفسيرهاي شخصي از قوانين بهچطور قوانيني كه بايد حافظ نظم باشد داراي ابهام است؟ وجود ابهام 

گونه دامن زده است و مسئول اجراي قانون بدون داشتن هيچ» قانون تفسيربه حق«اي از گونهبه
  تخصص حقوقي خود تبديل مفسر قانون هم شده است: 

ودش حق تفسير ميده يك بحثه. تو نهاد مجري هستي. خبه همين كه اون 
مثالً شما ميري دانشگاه ميگه ما مصوبه داخلي داريم چرا؟ مبهم بود 
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توني خودت تفسير كني بايد استفسار تفسيرش كرديم. خوب آخه تو نمي
كني از شوراي مركزي ناظر وزارت خونه. ميگه نه تا حاال جواب بدهند كلي 

  .)3س حقوق كشه (كارشناطول مي
چه را صالح كنندگان دانشگاه است تا آندرنتيجه، قانون در دانشگاه بيشتر در خدمت اداره

شوند كه مسئوالن آور ميهمين دليل، بسياري از دانشجويان يادبهدانند تفسير و بعد اجرا كنند. مي
  آورند: عمل ميبهقوانين ممانعت بهدانشگاه از دسترسي دانشجويان 
ما به محرمانه يعني محرمانه دانستن مقررات براي دانشجوهاست. ...  مقررات

گن مصوبِ شوراي ميگن آقا مثالً  فالن كار رو نبايد بكنيد ميگيم چرا؟ مي
گه محرمانه است (دانشجوي فعال سياسي و گيم كو؟ ميامنيت مليِ. مي

   .صنفي، دانشگاه تهران)
ها قرار را رعايت كرد؟ وقتي قوانين در تاريكخانهها آن شوند چگونه بايدوقتي قوانين محرمانه مي

گريزي در فرهنگ گريز را نداشت؟ پس قانونگيري سوژة قانونتوان انتظار شكلگيرند چگونه ميمي
  تواند جزئي ذاتي از خود روند تصويب و اجراي قانون باشد: جامعة پساانقالبي ايران (در دانشگاه) مي

نظر من اولين چيزي كه هست عدم اطالع از بهزيشون دانشجويان قانون گري
قوانينِ و عدم اطالع از تاواني كه ممكنِ پس بدهند. (دبير كميته انضباطي 

  دانشگاه اميركبير)
رستي اجرا نشود د بهاطالع از قوانين وقتي نتواند در دسترس باشد و توسط اجراكنندگان 

كند. يكي از تبعات چنين وضعيتي از بين رفتن اد ميمدار ايجاحساس بيگانگي را براي سوژة قانون
همين سبب، وقتي دانشجويان بهمنابع مختلف اجتماعي است. بهعدالت اجتماعي و امكان دسترسي 

دانند شغل اولويت ميبهيابي از آيندة كاري خود نامطمئن هستند و مسئلة پارتي را براي دست
شوند. دانشگاه و قوانين آن كشيده ميبهچه بيشتر نسبت بيگانگي هر به) 92: 1397(نصراصفهاني، 

دهد. قوانين دانشگاه هاي آموزشي و تقلب نشان مياين بيگانگي هر چه بيشتر خودش را در تخلف
روز بهسازد و اين قوانين از نيازهاي آموزشي اي جدا افتاده از بازار كار ميوقتي از دانشگاه جزيره

  ، آنگاه شاهد آنيم كه تقلب جزئي از زندگي روزمرة دانشجويي شده است: دانشجويان دورافتاده است
خواي فرار كني. چيز طبيعيه تقلب. تقلب فرار از زندانه، گير افتادي مييك

  طباطبايي) (دانشجوي دانشگاه عالمه
زند. تقلب كردن در اصل تخلفي است كه قانون درس خواندن و امتحان پس دادن را دور مي

فرهنگي دانشگاه وظيفة درس خواندن و آزمون دادن متعهد نيست، زيرا ساختار زيستبهدانشجو 
مانند روح گريز از قانوني است كه نه درست بهچنين انتظاري را از او ندارد. روح جمعي در دانشگاه 
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   اي از فردگرايي در دانشگاهبخش است. پس، گونهآن انگيزهبه دهد و نه التزام خود را نشان مي
  عدالتي اجتماعي است:آيد كه نشان از بيگانه شدن با قوانين و شيوع احساس بيوجود ميبه

و يكي ديگه تقلب كرده  17درسي بوده كه من خيلي خونده و تاپ كالس شدم 
  و اين خوب اذيت كننده است. (دانشجوي دانشگاه علم و فرهنگ) 16شده 
به منابع وقتي قوانين نتوانند بهيابي و دستعدالتي اجتماعي در رشد براي جبران احساس بي
  شوند.گريز از قانون معيوب ميبهدرستي تنظيم شوند، منجر 

كنندگان جمعيت دانشگاه آيد، در دست ادارهنظر ميبهاما وقتي قانون مبهم، تفسيرپذير و معيوب 
اجرا بهواه از قانون هاي نظارتي را با استفاده از فرصت تفسير دلخمثابه فرصتي است تا شيوهبه

شكلي بارز در نظارت بر پوشش دانشجويان توسط حراست بهتوان دربياورند. اين مسئله را مي
  ها در نظر گرفت: دانشگاه

كنند اين مشكل داره. ... يك خودشون تو مغز خودشون مثالً احساس مي
اون عمل به قانوني هست در مورد پوشش  اونجا هم نوشتن ولي اصالً 

بيني يك دانشجويي مانتوش كوتاهه حاال چي؟ از دستش  شه. يهو مينمي
  .طباطبايي)  در رفته و اومده تو (دانشجوي دانشگاه عالمه

هاي ورودِي دانشگاه محل نزاع و برخورد دانشجويان با مأموران حراست است و مأموران بر درب
كنند و اين يان را كنترل مياساس ساليق شخصي خود و معياري كه در نظر دارند پوشش دانشجو

  اي كه مبناي مشخص قانوني ندارد، منجر شده است: برخوردهاي سليقهبه
را انجام نداديم. براي ها آنكدام از جا و بي مربوط كه هيچنوشتن تخلفات بي

- بهرنگ مشكي و يك شلوار راسته گشاد بهمثال مانتوي بلند زير زانو پوشيدم 
شود دليل تضاد رنگي كه باعث ميبهن رو خواسته رنگ آبي و ايشون عذر م

  .(دانشجوي دانشگاه علم و فرهنگ) چشم بخوردبهمانتوي شما كوتاه 
پديدة بيگانگي با بههاي قانوني آن را پيدا كند تواند ريشهچنين برخوردهايي كه دانشجو نمي

  زده است: داند چيست و فقط بايد موجوديت آن را حدس بزند، دامنقانوني كه نمي
دوني كه چي قراره بپوشي!؟ مثالً  يك هيچ استانداردي ندارند يعني نمي 

بار توي اون كانكسي كه من دارم رد ميشم  100ديالوگي كه شايد بيش از 
شنيدم اينِ كه دخترِ مستأصل ايستاده من چي بپوشم؟ تو بيا خونم بگو من 

  چي بپوشم؟. (دانشجوي دانشگاه عالمه طباطبايي). 
اي و آستانة بيگانه شدن از قول، خأل آشكار نبودن قانون مشخص، برخوردهاي سليقهر اين نقلد

  شود.قانون و گريز از آن ديده مي
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برند. ابهام سر ميبه بر اين اساس، دانشجويان با وضعيتي مبهم از قانون و سردرگمي رعايت آن 
هاي ي مجري آن ممكن كرده است. تخلفقانون از آن يك تاريكخانه ساخته كه تفسير قانون را برا

اخالقي، سياسي و آموزشي نتيجة بيگانگي دانشجويان با قوانين است و اين رويارويي تعقيب و گريز 
را در دانشگاه ايجاد كرده است. دانشجويان با قوانيني در نهاد دانشگاه، در فرهنگ پساانقالبي ايران، 

ير از فرهنگ روزمرة دانشگاه شده است و اين ويژگي ناپذشوند كه تخلف قسمتي جداييمواجه مي
گريزي در جامعة و قانون بارز پيوند زنندة موقعيت مسئله آميز قوانين در دانشگاه با موقعيت قانون

  ) ايران است.29: 1388انضباط (كاظمي و رضايي، بي
  

  رفتههاي ازدستناكيفيت و آرمقوانين بي
علمي دانشگاه با آن سروكار دارند. وضعيت زيم كه اعضاي هيئتپرداقوانيني ميبهدر اين بخش 

توليد علمي اعضاي علمي بيش از هر چيز در معرض قانون ارتقاي اعضاي علمي  دانشگاه است؛ 
- بهقانوني كه براي دستاوردهاي علمي اعضاي علمي امتياز عددي تعيين كرده است و براي رسيدن 

و كتاب را تدوين كرد. بنابراين، مسير علم در دانشگاه ايران،  حدنصاب امتياز بايد بيشترين مقاله
هاي امتياز است. چنين فرايندي سبب شده است تا قلهبهدرواقع، مسير ناهموار دويدن براي رسيدن 

تهي از كيفيت و نوآوري الزم ها آننويسي تبديل شوند و متون علمي ماشين مقالهبهاعضاي علمي 
  علمي شود. 
هاي علمي منجر شده است كه در ها و دزديتقلببهابي عددي اعضاي علمي دانشگاه نظام ارزي

اند (وريج سواران يا كارگران توليد علمي براي اعضاي علمي شدهپيادهبهكنار آن دانشجويان تبديل 
نامه بردارند كه ). اعضاي علمي  تمايل دارند تا با دانشجوياني پايان2017، 2و دهنوي 1كاظمي

شود. بدين ترتيب، نظام نايي استخراج مقاله را دارند و اين مقاالت با نام اعضاي علمي  چاپ ميتوا
هاي علمي دانشگاه ايران پويايي و خالقيت خود را براي كسب امتيازهاي ارتقاء از كف داده و دغدغه

س عقالنيت علمي بر اسااست. نظام قانوني ارزيابي اعضاي هيئت توليد اصيل علمي از بين رفته
ها است و در پي آن محاسبة سود و زيان كسب امتياز عددي را بر كيفيت و محاسبة عددي امتياز

  هاي علمي ايجاد كرده است. چگونگي پروژه
شده در عمل ترين بحث براي ارتقاي علمي تبديلمهمبهمثابه مقاله كه بهتوليد متن علمي 

  ضرورت قانون اداري است و نه شوق توليد: 

 
1 Varij Kazemi 
2 Dehnavi 
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مقاله يازدهم ديگه شوق نيست و ديگه ميشه وظيفه و ميشي استادي كه 
دانشجو بهوظيفه داره مقاله بده و انگيزة پژوهش مياد پايين و اين سر كالس 

  شه. (استاد حقوق، دانشگاه تهران)انگيزه ميانتقال داده ميشه كه اونم بي
كارگر فرهنگي براي استخراج مقاله از  معنايي يكبهقوانين ارتقا و بهاستاد كه خودش را درگير 

تر دانشجو را دانشجو را ندارند و از آن مهمبهبينند ديگر انگيزه و شوقي براي انتقال آن معدن علم مي
  كند: اي ديگر از كارگر علمي تبديل ميطبقهبه

كنند. من بارها عنوان ابزار استفاده ميبهاز اعضاي علمي  از دانشجو  خيلي
انشجو ابزاري هست براي مقاله نوشتن. اگر يك دانشجو قابليت نوشتن ديدم د

مقاله داره، سريع استاد تور ماهيگيري ميندازه و اونرو ميكشه. (استاد 
  مكانيك، دانشگاه تهران).

اي است كه معيار بررسي چگونگي وضعيت علمي گونهبهبنابراين، نظام قوانين اداري دانشگاه 
فراموش بهگذاشته است و درواقع اصل كيفيت را  كميت يا تعداد مقاله اعضاي علمي  را بر سر

امتياز مطلوب بايد هرچه بيشتر متن علمي توليد كنند؛ بهسپرده است. اعضاي علمي  براي رسيدن 
چه توليد كشي از دانشجو و بيگانگي با آنهاي علمي، بهرهپس براي اعضاي علمي  ميزان تخلف

كنند شود. قوانين وقتي با زيست جهان علمي اعضاي علمي  گسست پيدا مياند، بيشتر ميكرده
بناي بيگانگي با  حوزة علم از همان ابتدا سنگبهشوند كه براي ورود سبب توليد معيارهايي مي

  آورد:بار ميبه قوانين را 
ا مقاله رو اصًال ت خوايم استخدام كنيم كمتر از بيستاآلن دكترايي كه مي

تونه دونيم درست نيست، چون يك دانشجو نميكنيم. ما مييبررسي نم
كه زيرآبي رفته باشه و گروهي مقاله سالي هفت، هشت مقاله بده. مگه اين

جوري هم كاربردي ندارند. يا مقاله كه هاي اينداده باشند. بعد مقاله
 استاد هيئتبهعلمي درش نيست ميان  كه عضو هيئتنويسند براي اينمي
ي ميگن كه اسمت رو بزنيم در مقاله كه افيليِشن دانشگاه تهران داشته علم

ها ميره سمت چاپ مقاله. هدف باشه. ... اساتيد بايد مقاله بدن و تمام تالش
ميشه چاپ مقاله بوده و بعد از چاپ ديگه هيچ كاري باهاش ندارند و كپي 

پ مقاله از رو بفرستند معاونت پژوهشي و پولش رو بگيرن. در حاليكه چا
  بعد هست كه مهمه. (استاد شيمي، دانشگاه تهران) بهاونجا 

نويسي دامن زده و افراد مختلفي را ايجاد صنعت مقالهبهها بدين ترتيب، معيار قانوني تعداد مقاله
مراتب آن ابتدا اعضاي علمي  و بعدازآن دانشجويان هستند. در خود درگير كرده است كه در سلسله

نوشتن مقاله نياز بهبراي ارتقاي تحصيلي و اعضاي علمي  نيز براي ارتقاي علمي خود  دانشجويان
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نويسد و گيرد. دانشجو مقاله ميرو شرايط براي قوام يافتن توافقي نانوشته شكل ميدارند، ازاين
كنند. نظام گيرد و هر دو از آن استفاده مياستاد نيز در نقش مشاركت اسمش در مقاله قرار مي

هاي علمي منجر شده است كه در كنار آن ها و دزديتقلببهارزيابي عددي اعضاي علمي  دانشگاه 
اند (كاظمي و سواران يا كارگران توليد علمي براي اعضاي علمي شدهپيادهبه دانشجويان تبديل 

  ).155: 2017، 1دهقان
دچار ازخودبيگانگي كرده  كنندقوانين دانشگاه اعضاي علمي  را از محصوالت علمي كه توليد مي

  است: 
كنند نويسند دارند خودشون استاد رو ترغيب مينامه مياونايي كه ميان آيين

  شناسي، دانشگاه تهران). كه تقلب بكنه. (استاد باستان
هاي جديد و خالقيت را در ميان بدين ترتيب، دانشگاهي كه بايد اخالق آرماني براي توليد ايده

تر شدن سبك زندگي تقلبي در دانشگاه دامن زده هر چه عميقبه گاه رواج دهد اعضاي علمي  دانش
اند هر چه هاي خود وارد دانشگاه شدهنااست. اين مسئله اعضاي علمي را كه براي دنبال كردن آرم

  گذارد: اش تنها ميرفتههاي ازدستانكند و استاد، دانشگاه را با آرمبيشتر سرخورده مي
اين جو داشتم از زمان دانشجويي مثل جو علمي و ديسيپلينُ  انتظاري كه از

اينا. ولي نيست ديگه. ... ديد اآلن رو اگر داشتم نميومدم. (استاد 
  شناسي دانشگاه تهران). باستان

شوند و شود، سرخورده مياداره ميها آنقوانيني كه دانشگاه با  واسطة شكلبهاعضاي علمي  
مناسبات اداري تقليل پيداكرده است و در اين وضعيت اعضاي علمي  بهفضاي پوياي علمي بيشتر 

  گيرند: بيشتر خود را كارمندان دانشگاه در نظر مي
كنه. (استاد سمت يك محيط اداري گرايش پيدا ميبهدانشگاه داره بيشتر 

  تاريخ، دانشگاه تهران) 
ين وقتي است كه ميزان تسهيالت اند و اكارمندان روزمرة دانشگاه شدهبهاعضاي علمي  تبديل 

  دانند: كه بايد در شأن فرهنگي و علمي خود نميچنĤنقانون را آن
هيچ امكان تفريحي از سيستم باالدستي براي استاد در نظر گرفته نميشه. 

خوان رستم براي استاد هيچ سفري نداشتند و سفرهاي مطالعاتي كه بايد هفت
  تهران)طي كني. (استاد گرافيك، دانشگاه 

اعضاي علمي با تطبيق دادن صوري خود با قوانين دانشگاه در عمل با آن احساس بيگانگي 
واسطة قوانيني كه در آن وجود دارد از بين رفته و بهكنند. كيفيت خالقانه و علمي دانشگاه ايراني مي

 
1 Dehqhan 
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در دانشگاه  اين با از دست رفتگي آرزوهاي آرماني اعضاي علمي  براي داشتن موقعيت پوياي علمي
  همراه است:

يك اداره. چون بايست بيان و به افراد اينجا ميان مانند افرادي كه ميان 
حقوق بگيرند و وقتي اون كاري كه الزم است براي حقوق گرفتن ميان 

عنوان يك گروه نيست در ذهن افراد. ما بهميرن و ديگه تموم شد. اصالً گروه 
احساس كارمندي داريم و اينجا محل يك گروه نداريم. ما به احساس تعلق 

درآمد است. دغدغة مشترك ما ديگه صحبت علمي نيست و ما بايد بدويم 
دنبال كارهاي اداري كه فالن مقاله رو بنويسيم كه تبديل وضعيتمون انجام 
بشه و روحية علمي كم رنگه. كسي مياد اينجا براي لذت بردن و شرح 

  ارسي، دانشگاه تهران)مباحث تازه نمياد. (استاد ادبيات ف
اي هويدا از چگونگي وضعيت قانون در دانشگاه ايراني است. قول باال، نشاني بارز و نمونهنقل

شود تا اعضاي علمي براي حفظ موقعيت خود از كارهاي گروهي و پيوندهاي عاطفي قانون سبب مي
ده شوند. فردگرايي نشان از سمت فردگرايي كشيبههاي گروهي است دور و با يكديگر كه الزمة پروژه

بار آورده است و سبب عدم بروز به تقال براي محافظت از وضعيتي است كه قوانين دانشگاه آن را 
  هاي خالقانه و علمي اعضاي علمي  شده است.ها و تواناييويژگي

  
  فردگرايي معكوس، امت و قوانين مقدس

هاي قانون در اركردهايي بود كه ناتوانيچه در دو قسمت قبل بيان شد امكاني از براي كشف كآن
زده است. قوانين دانشگاه در نيازهاي كنشگراني علمي دانشگاه را رقمبهبرقراري عدالت و پاسخگويي 

ها ايجاد عدالت براي زيست علمي و فرهنگيِ كنشگران علمي  دانشگاه ناتوان مانده است. حجم تنش
ها آنداري علمي ) تا برده1398يان (طاهري كيا، هاي فرهنگي و سياسي دانشجوبر سر فعاليت

فرهنگي اعضاي علمي  دانشگاه (طاهري كيا، ) و افت كيفيت زيست2017(وريج كاظمي و دهنوي، 
سوي از دست رفتن عدالت در نوع به) در كنار نزول كيفيت آثار علمي دانشگاهي نشاني 1400ت

  زيستن دانشگاهي است.  
وضعيت كالن مصائب قانون در جامعة پساانقالبي بهون در دانشگاه را چه موقعيت مصائب قانآن

وضعيت عدالت در ايران بعد از «عدالتي است. در گزارشي تحليلي زند كليدواژة بيايران پيوند مي
هر كسي پول و پارتي نداشته «درصد از پاسخگويان با گزارة  68,8) 1398مهر، ي(عزيز» انقالب

اند. در ادامة اين گزارش چنين آمده طور كامل موافق بودهبهموافق يا » شودباشد حقش پايمال مي
پايمال شود ها آنكند كه در صورتى كه حقى از هايى ايجاد مياين امر براى مردم نگراني«است: 
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 هاى ميانبرهاى قانونى آن را پس بگيرند، بنابراين، زمينه براى استفاده از راهتوانند از راهكمتر مي
  كند. گريزي را فراهم ميهاي قانونهاي ميانبر اسم رمزي است كه موقعيت). راه21» (شودفراهم مي

عدم رعايت عدالت و سپس شكل بهگريزي برآمده از سرخوردگي نسبت هاي قانونموقعيت
گرفتن ضرورت طرح استراتژي و خالقيت براي گريز از قانون باهدف دفاع از خويشتن است. در اين 

زند. در سال رود كه فردگرايي را دامن ميچنان باال ميحفظ خويشتن آنبهاستا توجه و دغدغه ر
پژوهشي دربارة رفتار اجتماعي ايرانيان انجام شد (چند رفتار منتخب اجتماعي ايرانيان،  1399
رت اند كه در صواين گزاره پاسخ دادهبه درصد مردم  18,8درصد، و  10,4درصد،  12,6) كه 1401

ترتيب كم، بسيار كم و اصالً است. بهنياز خانواده، احتمال كمك از طرف اقوام و خويشاوندان 
توان نتيجه گرفت كه بيش از نيمي از مردم براي گرفتن كمك از اطرافيان اميد كمي بنابراين، مي

  عدالتي و فردگرايي در جامعة ايران است.  هاي ديگر از رشد بينادارند و اين نش
مسئله به طور ويژه تبديل بهچه مسئلة عدم توانايي قانون در برقراري عدالت را در ايران آن اما

مثابه امت واحد اسالمي است. ماهيت جماعت بهگيري ايران در دوران پساانقالب كند شكلمي
انساني ايران در مفهوم امت داراي ماهيت متفاوت از مفهوم جامعه است. جامعه همپاي رشتة 

هاي قدرت مدرن بر اساس مديريت جمعيت و تشكيل شناسي مفهومي مدرن است كه سامانههجامع
رو، برخالف جامعة مدرن، در ). ازاين2017اند (وريج كاظمي و دهنوي، وجود آمدهبهنظام نظارتي 

دارند كه بر اساس علم فقه از متون اسالمي  شدهو از پيش تعيين» پيشامردمي«امت قوانين حالت 
گرفته شوند. قوانين مقدس هستند و زندگي اجتماعي تحت لواي وضعيت مقدس شكلتخراج مياس

مقدسات و سپس تخلف از قانون است. بهاست، پس تخطي از قوانين مقدس در ابتدا توهين 
ازآن شهروند سان، انسان اجتماعي در جامعة پساانقالبي در ابتدا بايد مؤمن و متعهد و پسبدين

  استفاده كرد. » پيرو«جاي شهروند بايد از سوژة بههرچند در وضعيت امت  شود.محسوب 
سوژة خوب در امت اسالمي سوژة پيرو قوانين مقدس است و از نظر اخالقي داراي بار مسئوليت 

كند. براي سوژة پيرو، پرهيزكاري است. سوژة پرهيزكار ابتدا از گناه و دوم از تخلف قانوني پرهيز مي
دهند و آن سوژة دسات و قوانين اجتماعي هر دو يك موقعيت سوژگي را ترتيب مياطاعت از مق

» قانون مبتني بر اخالق شخصيبهتعهد هنجاري «است. تعهد سوژة مؤمن پيرو » مؤمن پيرو«
- تنيده از گناهگريزي موقعيت درهم) است. بنابراين، در ايران پساانقالبي، قانون55: 1384(رضايي، 

  تخطي از اخالق ديني زده است.بهزمان دست وژه براي تخلف از قانون، گويي، همتخلف است كه س
انجامد تا ايجاد شدت ضرورت رعايت اخالق پرهيزكارانِ ميبهقانوني -هاي دينيتنيدگي موقعيت

-به سطح هنجارهاي اخالقيبهكنند ايرانيان نسبت ) اشاره مي1394آنجايي كه شياني و صديقي (
براي شهروند خوب بودن نگرش مثبت پاييني دارند. بدين ترتيب، در ايران پساانقالبي  مثابه ضرورتي
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هاي متكثر زندگي و عدم عدالت در تخلف از قانون شكلي از سطح درگيري سوژه با موقعيت سبك
چه ما از فردگرايي هاي فردي در برابر ضرورت مؤمن پيرو بودن در امت است. پس آنداشتن انتخاب

أكيد داريم شكلي از فردگرايي معكوس است و آن واگرايي از جمعيت پيروان در دفاع از بر آن ت
  هاي فردي است. نيازها و انتخاب

رخ داد،  سو اينبه  1960هاي اجتماعي و فرهنگي كه از سال در جامعة مدرن و پس از جنبش
سب حق مشروع براي مثابه كبهاي در جامعه هاي حاشيهها و گروهفرهنگمسئلة تركيب خرده

هاي اجتماعي، داشتن سبك زندگي و نفع بردن از حق حيات اجتماعي سبب تغييرات در نظام
هاي ها و سبكفرهنگسخن ديگر، در جامعة پسامدرن خردهبهفرهنگي، سياسي، و اقتصادي شد. 

معة ) و ماهيت جا2002، 1كليت اجتماعي هستند (هبديجبهزندگي در حال تالش براي پيوستن 
بياني ديگر، فرديت در عين پيوستن بهپسامدرن بر اساس تالش براي دربرگيرندگي حداكثري است. 

هاي باز قانون هاي زندگي جزئي از پنجرهتكثر سبكبهكند و دادن حق كليت جامعه بروز پيدا ميبه
  براي تطبيق يافتن با شرايط جديد است. 

هاي فردي هستند كه بايد با قوانين ندگي و انتخابهاي زطور معكوس، در امت اين سبكبهاما 
كليت جمعيت مؤمن پيرو بلكه با بهمقدس تطبيق پيدا كنند و در اينجا فردگرايي نه با پيوستن 

دهد. ) و اين فردگرايي معكوس را نشان مي2007، 2شود (گودازگارتخطي از آن است كه حفظ مي
نيازهاي زندگي بههاي سبك زندگي و دادن حق در فردگرايي معكوس امت براي درگرفتن تنوع

امت بلكه در گريز از آن حفظ بهتواند عدالت را رعايت كند و فردگرايي نه در پيوستن معاصر نمي
شود كه دين رسمي اي با سوژگي مؤمن پيرو درگير ميگونهبهسان، فردگرايي معكوس شود. بدينمي
). گريز و 1401(رضواني و غالمي، 3كندرپيچي تبديل ميگريز و سبهدين عرفي و پيروي را بهرا 

عبارتي، گريز از امت واحد و تخلف بهسرپيچي از موقعيت پيروي، شكلي از گريز از امت واحد است. 
واحد، امت گريز هم هست. اگر اجتماع گريز درآناند و سوژة قانوناز قوانين در يكديگر تنيده شده

جامعة «است تا » جامعة مؤمنان«وم امت واحد در نظر بگيريم، كه ايران پساانقالبي را در مفه
هاي فردي از دايرة هاي زندگي و انتخاب) بسياري از سبك69: 1401(قيصري و نصر،  »شهروندان

وجود بهشوند و آنگاه، ماهيت فردگرايي در گرو گريز از زندگي جمعي در امت مشروعيت خارج مي
تكثرهاي بهت جامعة پسامدرن امكاني براي دادن حق و مشروعيت آيد. درنتيجه، وقتي ماهيمي

 
1 Hebdige 
2 Godazgar 

اي ديني به عرفي تبديل شده است كنند كه چگونه مسئلة حجاب اجباري از پديدهدر اين مقاله نويسندگان اشاره مي  3
  كه در آن حتي موقعيت امر به معروف و نهي از منكر نيز توانش را براي دفاع از حجاب اجباري از دست داده است. 
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زندگي اجتماعي است، در امت ايران بهمثابه فردگرايي، براي پيوستن بههاي زندگي، سبك
بخش و مقدس است و اين مفهوم فردگرايي پساانقالبي فردگرايي درگرو گريز از قوانين وحدت

  كند. معكوس را تبيين مي
عدم رعايت عـدالت، كـه قـوانين بايـد مبتنـي بـر برپـايي عـدالت تبيـين شـوند،  بر اين اساس،

- هباي است كه گريز از قانون و فردگرايي معكوس را در درون دانشگاه و كليت جامعة ايراني واژهكليد
زنــد. اعضــاي علمــي  و دانشــجويان فقــط داراي زيســت علمــي نيســتند بلكــه يكــديگر پيونــد مي

و برقـراري هـا آنم در ميان است. ناتواني قوانين دانشـگاه در رعايـت حقـوق هها آنفرهنگي زيست
هاي مختلف گريـز از زمان، شدتطور همبههاي مختلف گريز از قوانين را دامن زده كه، عدالت شدت

  همراه داشته است.بهموقعيت سوژة مؤمن پيرو را 
  

  گيريبحث و نتيجه
سبب اجرا و اعمال انقالب فرهنگي در آن بهدانشگاه  57در دومين سال پس از پيروزي انقالب 

طور كه از عنوان آن پيداست براي ايجاد انقالب در فرهنگ دانشگاه بسته شد. انقالب فرهنگي همان
(طاهري كيا، در دست چاپ) بود. در جريان انقالب » متعهدمتخصصمؤمن«منظور توليد سوژة به

  علمي  متخصص از دانشگاه اخراج شدند و ويژگي تعهد فرهنگي بسياري از دانشجويان و اعضاي 
پيش نياز ضروري، باالتر از داشتن تخصص، تبديل شد. بههاي حكومت اسالمي و ارزشها انآرمبه

هاي اسالمي تدوين شد و هاي درسي منطبق بر اصل يادگيري ارزشهمچنين، بسياري از سرفصل
اي از قوانين حقوقي و قوانين آمد. بنابراين، مجموعه نوعي از دانشگاهِ شايستة امت اسالمي پديد

   .مقدس ديني بر وضعيت مديريت سامانة دانشگاه و جمعيت آن حاكم شد
متعهد است كه در عين  مؤمن وقتي كاركرد دانشگاه در امت اسالمي توليد سوژة متخصص

هاي حكومت ناآرم ها وارزشتخصص بايد در چارچوب دين داراي زندگي مؤمنانه و متعهد به
متعهد در  مؤمن اسالمي باشد، پس گريز از قوانين دانشگاه را بايد گريز از موقعيت سوژة متخصص

درصد دانشجويان اعالم كردند  1/34ها و رفتار دانشجويان نظر گرفت. در پيمايش سنجش نگرش
و فرا قانون عمل  تشخيص فرديبه) كه در صورت لزوم 212: 1395زاده، جواهري و فيضي، (سراج

  .خواهند كرد
هاي علمي توسط دانشجويان و اعضاي علمي، پايه و اساس رسالت دانشگاه پساانقالبي در تقلب

تنها بيگانگي با هاي علمي نهكند. تقلبامت اسالمي را زايل ميبهتوليد متخصص براي خدمت 
شوند، زيرا مي محسوب ميامت اسالبهقوانين دانشگاه بلكه بيگانگي با داشتن رسالت خدمت 

تربيت بههاي اخالقي برد. همچنين، تخلفهاي فراگيري تخصص را از بين ميناهاي علمي امكتقلب
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زده شوند زيرا تالش اصلي انقالب فرهنگي پرورش متخصصاني بود كه غربمتخصص مؤمن منجر مي
موقعيت سرباززدن از توليد  هاي اخالقينبوده و دل درگرو فرهنگ اسالمي داشته باشند. پس، تخلف

سوژة مؤمن متخصص و تخطي از قوانين مقدس ديني است كه عالوه بر توليد سوژة متخلف، با 
  .كندشدت بارزي، سوژة گناهكار را هم توليد مي

. 2گريزي در دانشگاه را در دو موقعيت: ا. اضمحالل سوژة متخصص؛ و برآيند كاركرد قانون 
شوند. سوژة متعهدِ دانشگاهي اضمحالل سوژة متعهد منجر ميبهدانست كه اضمحالل سوژة مؤمن بايد 

قانون دانشگاه در تربيت سوژة متخصص مؤمن است. كاركرد بهآل از كاركرد سر سپردن موقعيتي ايده
ز گيري متخصصِ مؤمن متعهدي است كه قوانين دانشگاه را در دفاع اگريزي سرباززدن از شكلقانون

گريزي در سامانة دانشگاه را با عدالتي موقعيتي است كه قانوند. بدين ترتيب، احساس بيدانعدالت نمي
هاي ناعدالتي كه امكدار شدن بيزند. با مسئلهگريزي در جامعة ايران پيوند ميپديدة قانون

ز كند دو موقعيت سوژة متخلف (تخلف از قانون) و سوژة گناهكار (تخطي اگريزي را ايجاد ميقانون
  .دهندهاي مختلف رخ ميقوانين مقدس ديني) با يكديگر و در شدت

(دانشگاهي) حاصل رويارويي انسانِ دانشگاهي » گناهكارمتخلفِ«گيري سوژة در نتيجه، شكل
موقعيت گريز از قانون، كاركرد توليد فرديت در بهعدالتي است كه ايراني پساانقالبي با وضعيت بي

دهد. ما موقعيت گريز از قانون براي توليد فرديت را فرديت معكوس را مي گريز از وضعيت بستة امت
قانونِ بسيطِ تكثر پذير براي توليد فرديت نام گذاري كرديم. فرديت معكوس بهدر برابر پيوستن 

آينده در جامعة پساانقالبي بهسبب احساس ناامني است كه نسبت بهمدت برآمده از عقالنيت كوتاه
وضعيت اكنون نامطئن بهعدالتي اجتماعي همواره آينده را نسبت آمده است. وضعيت بي ايران پديده

مدت فردي مدت را براي محافظت از منافع كوتاهعدالتي اجتماعي عقالنيت كوتاهكند. وضعيت بيمي
  آيد.وجود ميبهكند و در سرانجام فردگرايي معكوس در گريز از منافع روح جمعي برانگيخته مي
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