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▪ )اثر دکتر مقصود فراستخواه(
معرفی و تحلیل: سیدعلی پزشکی اردکانی1

کتـاب »تاریـخ هشتادسـاله دانشـکده فنـی دانشـگاه تهـران« اثر آقای دکتر مقصود فراسـتخواه اسـتاد مؤسسـه 
کانـون  نـی و  کـه در سـال 1393، در 423 صفحـه توسـط نشـر  آمـوزش عالـی اسـت  برنامه ریـزی  پژوهـش و 

غ التحصیـل دانشـکده فنـی دانشـگاه تهـران نوشـته و منتشـر شـده اسـت.  مهندسـین فار
کتـاب ضمـن برشـمردن پیشـینه تمدنـی آموزش مهندسـی در ایـران، با نگاهی تاریخی، داسـتان  در ایـن 
دانشـکده فنـی دانشـگاه تهـران از منظـر اسـناد و روایت هـا بازگـو می شـود. در ایـن داسـتان، آمـار و اطالعـات 
گـذر تاریـخ  اعضـای هیئـت علمـی و مدرسـان دانشـکده و همچنیـن دانشـجویان و جنـب و جـوش آنـان در 
هشـتاد سـاله دانشـکده ارائـه و سـیر شـکل گیری و ادامـه فعالیـت، تأثیـرات و خدمـات اجتماعـی، تنش هـای 
گـوژی و تکنولوژیـک دانشـکده در پیـش از انقـالب اسـالمی و نیـز در دوران پـس از  کادمیـک و پدا سیاسـی و آ
کـرده اسـت، بررسـی و تجزیـه و تحلیـل می شـود. در  کـه نویسـنده بـه 8 دوره تقسـیم و طبقه بنـدی  انقـالب، 
گی هـای برجسـته دانشـکده فنـی در دوران درخشـش و نیـز  تحلیـل تحـوالت ادوار مختلـف دانشـکده، ویژ
از دیـد  از نظـر اسـتادان و دانش آموختـگان دانشـکده و هـم  افـول درخشـش دانشـکده -هـم  نقـاط  برخـی 

نویسـنده- تشـریح می شـود.
گـوژی  گـوژی و توسـعه پدا کیفیـت و پدا کتـاب و در نـگاه تاریخـی خـود، بـه مسـئله  فراسـتخواه در ایـن 

1- دانشجوی دکتری رشته آموزش عالی دانشگاه شهیدبهشتی
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کیفیت را با تحلیل اسـناد و تبیین  توجه دارد و مسـئله و دغدغه اش »اوج دانشـکده« اسـت. لذا مؤلفه های 
ح می کنـد.  دیدگاه هـای بسـیاری از راویـان، برجسـته و مطـر

در نـگاه نویسـنده، اوج درخشـش دانشـکده بـه دهـه 1340 تـا نیمـه اول دهـه 1350 برمی گـردد )صفحـه 
گی های زمان  کتـاب روایـات مختلفی از دیدگاه دانش آموختگان دانشـکده دربـاره ویژ 296(. در فصـل ششـم 
کـه برخـی از مهم تریـن  کـه رفته رفتـه و بـا ظهـور و بـروز عواملـی  درخشـش دانشـکده بیـان می شـود. دورانـی 
کمرنـگ می شـود. از مؤلفه هـای مـورد توجـه نویسـنده در ایـن اثر می توان مـوارد ذیل  آن هـا در ادامـه می آیـد، 

را برشـمرد:
کنتـرل  بـرای  حکمرانـان  کـه  تمایلـی  علی رغـم  اوج،  دوران  در  فنـی  دانشـکده  کادمیـک«  آ »اسـتقالل 
مسـئله  نویسـنده  زعـم  بـه  البتـه   .)213 )صفحـه  اسـت  بـوده  دانشـکده  قـوت  نقـاط  از  داشـتند،  دانشـگاه 
کنترل دانشـکده در همه ادوار دانشـکده و دانشـگاه  کادمیک و تالش های بیرون از دانشـگاه برای  اسـتقالل آ

یکـی از مسـائل اساسـی بـوده اسـت. 
نظـر  مـورد  کـه  اسـت  گی هایـی  ویژ دیگـر  از  گروه هـا  مدیـران  و  دانشـکده ها  رؤسـای  »انتخابی بـودن« 
نویسـنده قـرار می گیـرد. فراسـتخواه در صفحـه 221 می نویسـد: »در دانشـکده فنـی، شـورای دانشـکده قدرت 
کار مدیریـت می پرداخـت. شـورا متشـکل از رئیس،  مهمـی بـود و رئیـس دانشـکده بـا هماهنگـی ایـن شـورا بـه 
گروه هـا بـود.  گروه هـای آموزشـی و نماینـدگان آن  معـاون آموزشـی، معـاون اداری و مالـی، مدیـران انتخابـی 
کارآمدتـر از ایـن بـرای اداره یـک نهـاد علمـی«. در ایـن بـاره نقـل قولـی از »عدالـت«  چـه اختیـاری مشـروع تر و 
کـه  کـه اظهـار مـی دارد: »مدیـران دانشـکده اسـتقالل داشـتند. در سـال های بـاال متوجـه شـدیم  آمـده اسـت 
دانشـکده انتخابـات داشـت. اسـتادان رئیـس تعییـن می کردنـد و این نیز نـه با باندبازی بلکه براسـاس لیاقت 

علـم و تجربـه و مدیریـت بـود. ایـن یـک سـنت نیرومنـد بـود...«.
ح می شـود پدیدآمـدن »نوعـی بوروکراسـی« اداری در دانشـگاه  کـه مطـر امـا یکـی از دغدغه هـای مهمـی 
فضـای  بـر  دانشـگاه«  مرکـزی  »سـازمان  چارچـوب  در  کـه  اسـت  فنـی  دانشـکده  جملـه  از  دانشـکده ها  در  و 
دانشـکده سـایه می انـدازد )صفحـه 215(. ایـن دیوانسـاالری تـا بـه امـروز نیـز بـه انحـاء مختلـف ادامـه پیـدا 
ح داده شـده اسـت. به طور  کتـاب، نمونه هـا و مثال هایـی از این بوروکراسـی شـر کـرده اسـت. در بخـش پنجـم 
کـه سـایه سیاسـت و مناسـبات بوروکراسـی نفتـی در قبـل از انقـالب اسـالمی و  کلـی می تـوان اظهـار داشـت 
نسـبت ها و روابـط جناحـی و ایدئولوژیـک دولت هـا در بعـد از انقـالب، مدیریـت دانشـکده را بـه حـال خود رها 

نکـرده اسـت.
ایجـاد »سـاختارهای علمـی« در  ح می شـود  قـوت مطـر نقـاط  بـه عنـوان  کـه  از مؤلفه هایـی  یکـی دیگـر 
دانشـکده و تشـکیل جلسـات سیاسـتگذاری و برنامه ریـزی و مدیریـت در درون دانشـکده بـه طـور دقیـق و 
گرفتـن دانشـکده در مسـیر اوج و شـکوفایی بـوده  کـه حاصـل آن اتخـاذ تصمیمـات علمـی و قـرار  منظـم اسـت 

ح می دهـد. گی هـای آن را شـر کتـاب چگونگـی شـکل گیری ایـن سـاختارها و ویژ اسـت. فصـل پنجـم 
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کـه  گـون نیـز یکـی دیگـر از مؤلفه هـای مثال زدنـی اسـت  گونا »سـبک رهبـری« رؤسـای دانشـکده در ادوار 
به عقیده نویسـنده نقش مهمی در دوران حیات دانشـکده فنی دانشـگاه تهران داشـته اسـت. در صفحات 

241 تـا 249 نمونه هـای مشـخصی از سـبک رهبـری رؤسـای دانشـکده آمـده اسـت.
کـه بـه عنـوان یکـی از  »نظـم سـازمانی هنجارگـرا و در عیـن حـال سـرحال« از دیگـر مشـخصه هایی اسـت 
کـه ایـن نظـم در دوران جوانـی  ح می شـود  مهمتریـن وجـوه یـک فرهنـگ سـازمانی ریشـه دار و تاریـخ دار مطـر
و بلـوغ دانشـکده چشـم گیر بـوده اسـت )صفحـه 249(. از نظـر راویـان، ایـن دانشـکده سرشـار از اسـطوره های 
که از نظام دانشـگاهی اروپایی بخصوص فرانسـه الگوبرداری شـده اسـت. »انضباط  نظم بوده اسـت. نظمی 

کـه مـورد توجـه نویسـنده اسـت )صفحـه 410(. و دیسـیپلین دانشـگاهی« از دیگـر شـاخصه هایی اسـت 
گسـترش هنجارهـای دانشـگاهی و روابـط دو سـویه  کـه دانشـکده بـا حفـظ و  گفـت  بنابرایـن می تـوان 
یـک »فرهنـگ سـازمانی خـاص« خـود پدیـد  گردی و سـبک رهبـری مناسـب و نظـم سـازمانی،  استاد-شـا
که این منطقه، منطقـه ای آزاد برای  کـه نویسـنده از آن بـه عنـوان »منطقـه امـن دانشـکده« نام می بـرد  آورده 
کـه  گفـت  گاهـی و آزادی و رؤیـای آبـادی اسـت )صفحـه 253(. بـا توجـه بـه ایـن نـکات می تـوان  خـردورزی و آ

دانشـکده فنـی از هویـت حرفـه ای و نمادیـن برخـوردار بـوده اسـت )صفحـه 293(.
و  آمـوزش  اسـت. هـدف دانشـکده  آن  اوج  امتیـازات دوران  از دیگـر  کل نگـر« در دانشـکده  »نـگاه  وجـود 
کـه بـه عنـوان مثـال  کمـال حرفـه ای بـا یـک نـگاه جامـع علمـی بـوده اسـت  تربیـت مهنـدس بـه معنـای تمـام و 
کند )صفحـه 409(. هـم مهنـدس عمـران خـوب، هـم مهنـدس عمومـی خوب و هم طـراح و مدیر خـوب تربیت 

کـه راویـان بـه  »نفـوذ معنـوی اسـتادان و منزلـت و امنیـت اجتماعـی« آنـان از دیگـر مؤلفه هایـی اسـت 
نـام می برنـد )صفحـه 410(. از آن  عنـوان نقـاط قـوت دانشـکده 

دیگـر  از  دانشـجویی  امـور  از  بسـیاری  اداره  و  آنهـا  بـودن  خودتنظیـم  دانشـجویان«،  صنفـی  »هویـت 
و حتـی  مـوارد دانشـجویان، مشـکالت مسـکن، مشـکالت تحصیـل  بسـیاری  به طوری کـه در  گی هاسـت  ویژ

.)417 )صفحـه  می کردنـد  فصـل  و  حـل  را  دوستانشـان  و  دانشـجویان  دیگـر  خصوصـی  مشـکالت 
کتـاب  ابعـاد مختلـف »تأثیـر اجتماعـی« دانشـکده نیـز بـه عنـوان یکـی دیگـر از مؤلفه هـا در فصـل ششـم 
بـا اسـتادان و دانش آموختـگان  کـه  قـرار می گیـرد. در مصاحبه هایـی  کامـل مـورد تجزیـه و تحلیـل  بـه طـور 
کـه دانشـکده عـالوه بـر نقـش آموزشـی و پژوهشـی  گرفتـه، جملگـی انتظـار داشـته و دارنـد  دانشـکده صـورت 
کنـد. البتـه پـرورش سـرمایه های  کارکـرد اجتماعـی مؤثـری هـم ایفـا  )تولیـد و انتقـال دانـش( بتوانـد نقـش و 
فکـری ایـران در بسـیاری از زمینه هـا یکـی از ایـن تأثیرات اجتماعی دانشـکده بوده اسـت. این هـا نه تنها خود 
کرده انـد. لـذا اعتبـار اجتماعـی دانشـکده  سـرمایه بوده انـد بلکـه نیـروی انسـانی متخصـص و الیـق نیـز تربیـت 

در دوران زریـن حیاتـش همـواره از نقـاط قـوت و جالـب توجـه بـوده اسـت.
که راویان  »یادگیری و تغییر و تحول خواهی و پویایی« نظام آموزشی از دیگر مؤلفه های برجسته ای است 
کـه دانشـکده در دوران اوج خـود، دانشـجویان سـطح بـاال و همـه  کیـد می کننـد  بـه آن اشـاره می کننـد. آنـان تأ
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در یـک سـطح داشـته اسـت. سـهمیه ها وجـود نداشـته اسـت. دانشـجویان عالقمنـد و خوسـاخته بوده انـد. 
کل دانشـکده یکپارچـه بـوده اسـت. بیگانگـی میـان اعضـای هیئـت علمـی وجـود نداشـته اسـت. تمرکزگرایـی 
نبـوده اسـت. تعامـالت بیرونـی دانشـکده در سـطح جامعـه، در صنعـت، در دیگـر دانشـکده ها و دانشـگاه ها، در 
کـه اینهـا همـه از ویژگی هـای یـک سیسـتم و فرهنگ  سـطح ملـی و بین المللـی مطلـوب و مثمـر ثمـر بـوده اسـت 

گتمیـری، نیکخـواه بهرامـی؛ صفحـات 298 تـا 302(. دانشـگاهی خـاص و پویاسـت )جبـه دار، 
که  گفت  کتـاب و نیـز توجهات نویسـنده می تـوان  ح شـده و اسـناد ارائه شـده در  بـا عنایـت بـه روایـات مطر
کارآمـوزی و فنـاوری هسـت، حرفه ای گری  در ادوار مختلـف دانشـکده فنـی: علم آمـوزی هسـت، درس ورزی و 
انتقـادی  فکـر  و  اجرایـی  اجتماعـی هسـت، مدیریـت  و  و جنبش هـای سیاسـی  و سیاسـت  مبـارزه  هسـت، 

هسـت، نظریـه و آزمایـش و تجربـه هـم هسـت.
که باعث شـده »فنی« از دوران درخشـش  ح اسـت  در این تاریخ عوامل اثرگذار بر افت دانشـکده نیز مطر
کارآمـد نظـام  کلـی راویـان: تمرکزگرایـی نا و اوج فاصلـه بگیـرد. بـه برخـی از آنهـا در فـوق اشـاره شـد. به طـور 
آمـوزش عالـی؛ فقـدان شایسته سـاالری؛ بـه هـم ریختگـی نهادهـا و سـاختارها و نظم هـا و روال هـا و قواعـد و 
دخالت هـای انـواع متولیـان بیرونـی، شـیوه های حذفـی، فضـای پوپولیسـتی، مداخـالت مرکـزی در پذیـرش 
دانشـجو، بوروکراسـی مـالل آور، دفـع و مهاجـرت اسـتادان، سـرخوردگی ناشـی از عملکردهـا، دولت سـاالری و 
کادمیـک به نفع مدیریت های سیاسـی، سـایه سیاسـت و ایدئولوژی بر علـم، مداخله نهادها  تضعیـف بدنـه آ
کـه علـت آن را می تـوان هـم در سیاسـت  و اسـتخدام های سفارشـی را از مهمتریـن عوامـل قلمـداد می کننـد 
کـرد. هرچنـد راویـان همـه را  و فرهنـگ و اقتصـاد و زمینه هـای جامعـه، و هـم در داخـل دانشـکده، جسـتجو 
گتمیـری، نیکخـواه بهرامـی، شـریعتی نیاسـر؛ صفحـات 298 تا  بـه عوامـل بیرونـی ارتبـاط می دهنـد )جبـه دار، 

.)302
کیـد می کنـد: »یادگیری علمی  کتـاب، با عنوان حاصل سـخن، تأ بـا ایـن همـه نویسـنده در بخـش پایانـی 
و حرفـه ای و مدیریتـی همـواره زیرپوسـت دانشـکده فنـی جـاری بـوده و هسـت و فنی هـا در جسـتجوی آننـد. 
کـه بـاز هـم می تـوان بـه آن  گذشـته بـاوری اسـت  کسـی نمی مانـد. موفقیت هـای  امـا شـتاب تحـوالت منتظـر 
گسسـت ها و عبرت هـا بـوده اسـت. بنابرایـن  رسـید. تاریـخ دانشـکده فنـی، تاریـخ پیروزی هـا و شکسـت ها و 

کـرد« )صفحـه 422(.  بایـد بـا درک درسـت بـه آینـده نظـر 
مفهـوم  فهـم  بـرای  مؤثـر  تالش هـای  از  یکـی  خـود  حاضـر  کتـاب  تألیـف  کـه  شـود  کیـد  تأ بایـد  پایـان  در 
گفتگـوی میـان نسـل های پیشـین و امـروزی می توانـد افقـی  کیفـی آن اسـت و  دانشـگاه و تـالش بـرای ارتقـاء 
کانون  کشـف آینده و خلق آینده بگشـاید. تشـکیل سـازمان داوطلبانه و غیر دولتی دانش آموختگان و  برای 

غ التحصیـالن دانشـکده فنـی نیـز از دیگـر اقدامـات مهـم بـرای نیـل بـه ایـن منظـور بـوده اسـت. فار


