بالهاییکه نولیبرالیسم برسرما آورد!

تولی د انسان کارآفرین در دانشگاه ،پس از جنگ تحمیلی

د و بررسی
د اقتصا د سیاسی یکی از رویکردهای نظریای است که میتوان توسط آن به نق 
د منصوری ▌ نق 
▐امی 
د مبانی نئولیبرالیسم در ساختار کالن جامعه به تاثیرات سوء و منفی آن
نظام دانشگاهی دست ز د و مبتنی بر نق 
دو
در سایر حوزهها ،از جمله دانشگاه پرداخت .به همین جهت در این نوشتار در کنار سایر رویکردهایی که به نق 
بررسی کارکردهای دانشگاه پرداختهاند ،برای تکمیل پازل این شماره ،نویسنده با توجه به بررسی سیاستهایی
د وضعیت آموزش عالی ایران
د از جنگ تحمیلی حاکم بوده است به بررسی و نق 
که بر نظام آموزش عالی کشور بع 
یدهد.
د انسان کارآفرین میپرداز د و شکافها و آسیبهای آن را مور د بررسی قرار م 
در دوران پساجنگ و تولی 

در این مقاله ســعی شده اســت تحلیلی نقادانه از
وضعیت آموزش عالی ایــران در دوران پس از جنگ
تحمیلی ارائه شود .محوریت این تحلیل ،ردگیری ورود
ای دهی نولیبرالیسم و مبنای انسانشناختی آن ،یعنی
«انسان کارآفرین» به نظام آموزش عالی است .قضیه
از آنجا آغاز میشو د که هر ایدئولوژیای برای توجیه
خو د از مبنایی انسانشناختی آغاز میکند .این آغاز،
در نگاه نخست ،بههیچ وجه منفی نیست؛ زیرا مقولهای
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است که از طریق آن واقعیت توضیح داده میشود .اما
وجه منفی جایی مهم میشود ،که این مبنا واقعیت
را فرومیکاهد .تعریف و کنش انسان کارآفرین ،تمام
کنشها را به «کنش ابزاری /عقالنی معطوف به هدف»
فرومیکاهد .در این مقاله پس از آنکه ورو د این ایده
بررسی شد ،پیامدهای اجتماعی آن نیز بحث میشود.
بهطور خالصه ،میتوان گفت کــه ترویج ارزشهای
انسان کارآفرین ،مقارن با تبدیل جامعه به بازار یا تولید

«جامع ه بازار» است .در این شرایط امر اجتماعی نادیده
گرفته شــده و به تبع آن انسان ،کار و طبیعت نیز در
معرض تهدی د قرار میگیرند.
 .1در وضعیت اکنون هر لحظه بای د از خو د پرسید
که در راستای کدام خواست نولیبرالیستی گام برداشته
و بــه کدام هدف آن خدمت میکنیم .بههیچوجه با
مسئلهی ســا دهای روبهرو نیستیم که با چن د اصالح
ساده یا بازگشت به قانون اساسی و امثال آن ،بتوانیم
ن را حل و فصل کنیم .وقتی از نولیبرالیسم صحبت
آ
میشود ،بای د متوجه باشیم که هستی پیچی دهای در
مقابل ما ایســتاده است که به راحتی نمیتوان با آن
طرف شد ،زیرا مسئله فقط اصول شناخته ش دهی آن
نیست .اگر صرفاً به شناخت این اصول بسنده کنیم ،به
کنه معضالتی که ایجا د میکن د پی نخواهیم برد؛ زیرا

شدســتی کرده و میگویند:
همواره طرفداران آن پی 
«این اصول اجرا نشده و به همین دلیل است که هنوز
با بحران روبهرو هســتیم» .این اصول عبارتن د از :آزاد
کردن تجارت و امور مالی ،تنظیم قیمت توسط بازار
(دستیابی به قیمتهای درست) ،پایان دادن به تورم
و گسترش خصوصیســازی .اما به نظر میرس د که
نبای د از اصول نولیبرالیسم ـ که همان اصول متعارف
آن هستن د ـ به نبردش رفت ،بلکه بای د به قلب آن زد.
قلب نولیبرالیسم ،تالش برای ایجا د جامعه بازار است.
در هیچ نقطهای از جهان دست نامرئی یعنی تنظیم
بازار از طریق نظام قیمتها ،عملی نشده است .هیج
جا به آن معنا که نولیبرالهــا ادعا دارن د خصوصی
ســازی صورت نپذیرفتــه و تجلی کامــل آن هم
امکانپذیر نیست ،بههمین دلیل از دخالت دولت نیز

Andy Warhol
Hamburger
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مراکز و پارکهای
رش د و فناوری دو
وظیفهی مهم را
بر عهده دارن د که
برای ما از اهمیت
درخوری برخوردارند.
آنها هم مسئولیت
تربیت نیروی انسانی
کارآفرین را بر عهده
دارن د و هم شک لدهی،
رش د و تجاریسازی
ای دهها در قالب
بنگاههای زودبازده
و کسب وکارهای
کوچک و بزرگ .به
طور خالصه ،کارکرد
اصلی پارکها و مراکز
رشد ،تولی د بنگاهها و
افرا د کارآفرین از دل
نظام دانشگاهی و تعمیم
آنها به جامعه است،
تا بتوانن د اندیشهی
بنگا هداری اقتصادی را
در جامعه ترویج دهند
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کاسته نشده است .اما به تجربه میتوان گفت اقدامات
نولیبرالیســتی ،به بیرحمانهترین شــکل ،ساخت
جامعه را اقتصادی کرده و در تولی د و گسترش مبنای
اصلی بازار جدید ،که همان رقابتی کردن جامعه در
تمامی سطوح است ،به موفقیت چشمگیری دست
پیدا کرده اســت .اگر از این منظر به مسئله ننگریم
چوخم جزئیات متضاد ،مانده و راهی به
مطمئناً در پی 
پیش نخواهیم برد.
این مقاله در تالش است تا فرآین د بازاریشدن نظام
آموزش عالی را بررســی کند .به عبارت دیگر نظام
آموزش عالی امری فردی اســت ،که بای د با بررسی
ِ
واقعیت کلی
آن از واقعیتی کلی پرده برداشت .این
بازاری شدن /کردن جامعه است .با اینکه دولتهای
ایــران پس از جنگ ،با شــعارها و عناوین
مختلف
ِ
متفاوت و حتی متضادی رویکار آم دهاند ،اما نقشی
مشابه بازی کر دهاند؛ این نقش مداخله در جامعه ،با
هدف گسترش نظم بازار در آن بوده است .این نقشی
است که نولیبرالیسم برای دولت تعریف کرده است.
پروژهی این دولتها نهادسازی و قانونی کردن همین
خواست بوده است.
اقتصادمحوریِ دانش و پیون د آن با قدرت ،در مفهوم
سرمایهی انسانی معنادار میشود .کار و نیرو ،یا همان
سرمایهی انسانی ،همیشــه پای اصلی تحلیلهای
اقتصادی در مور د نیروهای تولی د بو دهاند .اما اهمیت
سرمایهی انسانی برای نولیبرالیسم این است که در
نظام آموزشی خو د پرون دهی جدیدی برای «نیروی
انسانی کارا ،نوآور و خالق» باز میکن د و تربیت نیروی
انسانی در مقام نیروی کارآفرین را م د نظر دارد.
وقتی آموزش محوریت اقتصادی پیدا کند ،با یک
تیر به دو نشــان زده شده اســت :از یک سو انسانی
تربیت شــده تا اصول بازار را رعایت کند؛ انســانی
که «از آموزش بهعنوان ســرمایهگذاری خصوصی»
ی خو د را ارتقا
اســتفاده میکند ،تا «درآم د آینــ ده 
دهد»؛ این انسان به انسان کارآفرین معروف است.
از ســوی دیگر نها د قدرت این امکان را پیدا میکند
که نظارت خو د را دقیقتر انجام دهد ،زیرا تکلیف این
انسان معلوم است؛ اهداف او کام ً
ال اقتصادی است و
برای رســیدن به آنها بای د ابزاری انتخاب کند .دولت
فراین د انطباق ابزار و هدف را تسهیل میکن د و از این
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رو همهی کنشها پیشبینی میشــون د و نظارت به
راحتترین شکل انجام میشود.
«مراکز رشــ د و فناوری» سازمانهایی هستن د که
برای آموزش نیروی انســانی یا ســرمایهی انسانی
متأثر از ای دههای نولیبرالیســتی مستقیماً زیر نظر
«وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری» ایجا د شــدهاند
تا «به شــرکتها کمک کنن د که هرچه بیشتر نوآور
باشن د و رقابتی عمل کنند .و در نتیجه موجب بهبود
وضعیت اقتصادی در منطقهی خو د باشند .تذکر این
نکته بســیار مهم است که پارکهای علم و فناوری،
از طریق حمایت ازکسب وکار شرکتها در مجاورت
دانشــگاهها ،در حقیقت به افزایش قــدرت رقابت
دانشــگاهها و نقش آنها در جوابگویی به نیازهای
جامعه کمک شایان توجهی مینمایند».
گســترش مراکــز رشــ د و فنــاوری و همچنین
پارکهای علم و فناوری از  40سال پیش آغاز شده
است ،اما همانطورکه محم د خاتمی نیز ،در آخرین
گزارش دولت اصالحات به مجلس شورای اسالمی،
دربارهی چگونگی اجرای برنامهی سوم توسعه (12
آبــان )1383میگوید« :گســترش حوزهی فناوری
نوین در کشور ،از طریق ایجا د مراکز رش د و فناوری
و پارکهای علم و فنــاوری ،به نحوی [بوده] که تا
پایان سال  1382مجوز  9پارک علم و فناوری و 32
مرکز رشــ د علم و فناوری صادر شده است ».امروز
تعدا د این مراکز بسیار بیشتر است ،تا جاییکه در هر
استان به ازای هر دانشگاه مادر ،یک مرکز رش د وجود
دارد .مراکز و پارکهای رش د و فناوری دو وظیفهی
مهم را بر عهده دارن د که برای ما از اهمیت درخوری
برخوردارند .آنها هم مسئولیت تربیت نیروی انسانی
لدهی ،رش د و
کارآفرین را بر عهده دارن د و هم شــک 
تجاریســازی ای دهها در قالب بنگاههای زودبازده و
کســب وکارهای کوچک و بــزرگ .به طور خالصه،
کارکر د اصلی پارکها و مراکز رشــد ،تولی د بنگاهها
و افــرا د کارآفرین از دل نظام دانشــگاهی و تعمیم
آنها به جامعه اســت ،تا بتوانن د اندیشهی بنگاهداری
اقتصادی را در جامعه ترویج دهند .همچنین در اصل
 11برنامهی چهارم توسعه آمده است که «بهمنظور
ایجا د و توسعهی شــرکتهای دانشبنیان و تقویت
همکاریهای سیاسی بینالمللی ،اجازه داده میشود

واحدهای پژوهش و فناوری و مهندســی مستقر در
پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای
محوله ،از مزایای قانون مناطق آزا د در خصوص کار،
معافیت مالیاتی و عوارض ســرمایهگذاری خارجی و
مبادالت مالی بینالمللی برخوردار گردند ».آنها عم ً
ال
یدهند
قلمرو نولیبرالیســم را در جامعه گسترش م 
و یکی از مهمترین ابزار تولی د فضای نولیبرالیســتی
در جامعه هستند .در یک کالم هدف آنها شرکتی
کردن جامعه است.
تا اینجا دربارهی بهرهی نخست نولیبرالیسم از دانش
بحث شده است ،حال به بهرهی دوم آن میپردازیم،
که تبدیل دانش به کاالیی برای مبادله اســت .نکته
ی مهم این است که کاالیی شدن /تجاریسازی
دانش نوآوری نولیبرالیسم است.
در برنامهی سوم توسعه ،بر لزوم حمایت از بخش
خصوصی و غیردولتی ،در حــوزهی پژوهش تاکید
شده اســت ،اما این تأکی د چه ضرورتی دارد؟ پاسخ
به ایــن ضرورت اص ً
ال پیچیده نیســت؛ ورو د بخش
غیردولتی به عرصهی پژوهش همچون اهرم فشاری
بر دانشــگاههای دولتی عمل میکند ،تا به عرصهی
رقابت در جذب پروژههای تحقیقاتی وار د شوند .در
حالیکه زمانی جایگاه شایســتهی علم ،این عمل را
یدانست .مسئلهی اصلی در نظام آموزش
ناپسن د م 
عالــی ایران نیز همین اســت .ورو د بــه رقابتهای
پژوهشی و تولی د سود ،از دالیل اصلی تأسیس مراکز
تحقیقاتی در دانشگاههای دولتی است .چالش اساسی
این دانشــگاهها جذب پروژههای تحقیقاتی اســت؛
در حالیکــه رقبای اصلی آنهــا در بخش خصوصی
توانســتهاند ،مافیای قدرتمندی در این زمینه شکل
دهند .صندوقهای حمایتی و بیمههای پژوهشــی
مصر است،
که برنامهی سوم توسعه بر تأسیس آنها ّ
حرکتــی در جهــت کاهش ریســکپذیری رقابت
پژوهشی است .این صندوقها تضمین میکنند که
ورو د به تجارت پژوهش از ریســکپذیری ضعیف و
سودآوری سرشار برخوردار است.
البتــه رقابتیکردن بخش پژوهــش برای تبدیل
دانشگاه به بنگاه اقتصادی فقط جنبهی ملی ندارد،
بلکه ر دهبندی جهانی دانشــگاهها نوعی ســازوکار
یدهــ د تا به ایــن فرآیند
رضایتمندی شــکل م 

مشــروعیت بخشد .از مبانی این ر دهبندی ،توانایی و
موفقیت دانشگاهها در کسب درآم د مالی است .این
سازوکار از دههی  1980تدوین شده است و نسبت
آن با اجرای سیاستهای رقابتزای اقتصادی کام ً
ال
روشن است.
تا اینجا بای د متوجه شدهباشیم که اخذ شهریه از
دانشــجو در دانشگاه ،فقط بخش کوچکی از کوه یخ
برنامههای نولیبرالیستی در آموزش عالی کشور است.
هدف از گرفتن شــهریه تبدیل دانشجو به مشتری
دسته اول است ،این دقیقاً عنوان طرحی است که
"میلتون فریدمن" م د نظر داشــت تا بتوان د دانشگاه
را بــه یک بنگاه اقتصادی غیردولتی تبدیل کند .در
برنامهی دوم توسعه ،برای اولین بار ،به وزارت آموزش
عالی مجوز داده ش د تا جهت تأمین هزینههای خود
در رشــتههای مور د نیاز دانشــجوی شبانه بپذیرد.
همچنین در همین برنامه دانشگاه پیامنور بهعنوان
یک دانشــگاه دولتی شهریهبگیر در نظر گرفته شد
و بخــش غیردولتی به ســرمایهگذاری در آموزش
عالی از طریق تســهیالت بلندمدت تشــویق شد.
یکی از دستاوردهای «دولت اصالحات» در آموزش
عالی ،گســترش دورههای شبانه در مقاطع کاردانی
و کارشناسی بود ،به طوری که تعدا د رشته محلهای
دایر در این دو مقطع از  374تا ،در ســال  ،1376به
 769تا ،در سال  ،1382افزایش یافت.
رهیافت اخذ شــهریه و پرداخت وام دانشــجویی،
در تمام انواع آن ،مشــخصاً به اصل خصوصیسازی
نولیبرالیسم مرتبط است .میلتون فریدمن که مشوق
اصلی سیاستهای تعدیل ساختاری شناخته میشود،
بر آن بو د که «دخالت دولت در امر آموزش عالی نیز
فضایی را در محیطهای آموزشی بهوجو د آورده است،
که هم بهنظر معلمان متعه د و هم بهنظر دانشجویان
جدی دشمن کارآفرینی و تعلیم و تعلم است ».طبق
نظرات او دانشــجو بای د به مشتری تبدیل شود ،زیرا
آموزش یک کاالست .دانشجویان بهصورت داوطلبانه
وار د بازار آموزش شده و «بهترین کاالی آموزشی را
میگیرند .آنها [دانشجویان] برآنن د که هرچه بازار در
یک مؤسسهی آموزشی گستر دهتر باشد ،عملکر د آن
رضایتبخشتر است».
بخش دیگری از بحث ،پرداخت وام یا دادن حواله

اخذ شهریه از دانشجو
در دانشگاه ،فقط
بخش کوچکی از
کوه یخ برنامههای
نولیبرالیستیدر
آموزش عالی کشور
است .هدف از گرفتن
شهریه تبدیل دانشجو
به مشتری دسته اول
است ،این دقیقاً عنوان
طرحی است که
"میلتون فریدمن" مد
نظر داشت تا بتواند
دانشگاه را به یک بنگاه
اقتصادیغیردولتی
تبدیل کند
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در ایران پس از جنگ
نیز به موازات آنکه
انسان کارآفرین بیشتر
بالید ،نقش ِ
انسان دینی
در سایه قرار گرفت و
به حاشیه رفت .نمونهی
بارز این امر را مشخصاً
میشو د در تصویب
الیحهی «تغییر ساختار
وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری» مشاهده
کر ددر این الیحه
وزارت «فرهنگ
و آموزش عالی» به
«علوم ،تحقیقات و
فناوری» تغییر نام داد.
با این الیحه فرآیند
محدو د شدن انسان
دینی بهصورت کامالً
قانونی آغاز شد .وقتی
نام تغییر میکند،
وظایف و کارکردها
نیز تغییر میکنند
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به دانشجو است ،تا خو د شهریه و دیگر هزینههایش
را بپردازد .ســپس دانشجو پس از فراغت از تحصیل
وجوهــی را که دریافــت کرده اســت ،بازپرداخت
میکند .از این طریق دانشــجو امکان پیدا میکند
تا در مقام مشتری کاالیی مطلوب و باکیفیت طلب
کند .فریدمن این سیاســت را در راســتای از بین
بردن فرهنگ آموزش رایگان مطرح کرد ،اما نتیجه
چه شــد؟ ایاالت متحده در حال حاضر کارخانهی
تولی د دانشجوی بدهکار اســت ،که روز به روز بر
حجم بدهیها و تعدادشان افزوده میشود .وضعیت
ایران نیز اینچنین اســت :از سال  1368تاکنون 8
میلیار د تومان وام دانشجویی ،فقط در دانشگاه تهران،
بازپرداخت نشده است.
با تمام این اوصاف چگونه بای د باور کر د که این روند
آموزش عالی میتوان د معضالتی چون مدرکگرایی
را حل کند .وقتی دانشگاه تبدیل به بنگاه اقتصادی
میشــود ،آیا میتوان د کاالیی جز مدرک ارائه دهد؟
هنوز هیچکس ب هدرســتی تبیین نکرده اســت که
بهراستی چرا کیفیت علمی و آموزشی دانشگاه ،پس
از جنگ ،این چنین به زوال رفته است .اگر نخواهیم
به دام اتوپیااندیشی کســانی چون صادق زیباکالم
بیافتیم ،بای د پاسخ مسئله را در اجرای سیاستهای
نولیبرالیســتی ســالهای پس از جنــگ بجوییم.
زیباکالم در مصاحبهای مسئلهی مدرکگرایی را در
غیرمنطقی بودن نظام اجتماعی برای کسب مدرک
دانسته و درجایی دیگر راهحل را اشباعشدن جامعه
یداند .این پاســخها بنیادهای
در گرفتــن مدرک م 
اصلی مشکل را به مســائل سطحی و تقلیلگرایانه
فرومیکاهن د .بیتردید ،مدرکگرایی نخســتینبار
در نولیبرالیســم بهوجو د نیامده ،اما بیشــک نگاه
ابزارگرایانــهاش به نظام آموزشــی ،مدرکگرایی را
شدت بخشیده اســت .مطمئناً در فضای نولیبرالی
نمیتوان راهحلی برای این مسئله یافت.
 .2بازگردیم به سئوال اصلی که در ابتدا مطرح شد
و هدف ما در بررسی نظام آموزش عالی بهطورخاص
بازنمایی فرآین د شــکلگیری آن بــود :بازاری کردن
فضای اجتماعی و تأثیر آن بر کنش انسانی؛ به بیانی
روشنتر در فضای اجتماعی که ارزشهای اقتصا د بازار
بر آن حاکم است ،کنش متقابل انسانها چگونه خواهد
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بود؟ مخصوصاً در جامعهای که پس از انقالب اسالمی
وع دهی رش د و بالندگی انسان دینی را داده بود.
با تمام تفاوتهایی که بین نولیبرالیسم و لیبرالیسم
وجو د دارد ،میتوان گفت که شــکلگیری و رشــد
انسان اقتصادی موجب به حاشــیه رفتن انسان
دینی میشــود" .ماکس وبر" بهصورت درخشانی در
اخالق پروتستانی و روح سرمای هداری این فرآین د را
یده د از دل خوانش
یدهد .هرچن د نشان م 
توضیح م 
ینی
جدیدی که پروتستانتیسم از نقش اجتماعی ـ د ِ
انسان دینی ارائه کرد ،انسان اقتصادی متول د شد ،اما
ِ
بازهم در اصل موضوع خللی ایجا د نمیشود .در ایران
پس از جنگ نیز به موازات آنکه انسان کارآفرین
انسان دینی در سایه قرار گرفت
بیشــتر بالید ،نقش
ِ
و به حاشــیه رفت .نمونهی بارز این امر را مشخصاً
میشــو د در تصویب الیحهی «تغییر ساختار وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری» مشاهده کرد.
در ما دهی  33برنامهی ســوم توسعه ،دستور طرح
این الیحه به مجلس صادر شد .در این الیحه وزارت
«فرهنــگ و آموزش عالی» بــه «علوم ،تحقیقات و
فنــاوری» تغییر نام داد .با این الیحه فرآین د محدود
شدن انســان دینی بهصورت کام ً
ال قانونی آغاز شد.
وقتی نام تغییر میکند ،وظایف و کارکردها نیز تغییر
میکنند .این تغییر نام اساســیترین گام بهســوی
سیاســتهایی بو د که در بخشهای قبــل به آنها
پرداختیم :ســه واژهی علوم ،تحقیقات و فناوری به
خوبی بار ایدئولوژیکی را که بر آنها سوار است ،بیان
میکنند ،ضمن آنکه همگرایی علم و تکنولوژی خود
به عنوان ایدئولوژی عمل میکنــ د و موا د و اهداف
آن حول پژوهشمحوری ،تکنولوژیگرایی و تربیت
نیروی انسانی میگر دد.
پس خطر در جامعهی بازار ،در نها د انسان کارآفرین
و تعاملی که بین انسانها صورت میگیرد ،نهفته است.
ضمن اینکه سیاستهای نولیبرالیستی تحت تأثیر
ای دههای مکتب اتریش و نئوکالسیکهای شیکاگو
ن قدر اتوپیایی است که
دربارهی جامعهی بازار هما 
سوسیالیسم .پس نبای د منتظر بو د تا تمام آنها موبهمو
در جامعه پیاده شوند .جامعهی امروز ایران جامعهای
نولیبرالیستی است ،هرچقدر هم ع دهای مدعی باشند
که اصول نولیبرالیسم در آن کام ً
ال اجرا نشدهاست.

رش د مراکز رشــ د و پارکهای فناوری ،رشتهها و
گرایشهای دانشــگاهی مختلف مانن د کارآفرینی،
مدیریت اجرایی ،گرایشــات به اصطالح کاربردی و
حتی دانشــگاههای علمی ـ کاربردی اص ً
ال تصادفی
نیست .اگر تاریخ پیدایش آنها را بکاویم ،درمییابیم
که نسبتشــان با قهرمان نولیبرالیسم ،یعنی انسان
کارآفرین کام ً
ال روشــن است .مبنای انسانشناختی
نولیبرالیسم بر انسان کارآفرین قرار دارد ،پس تمام
جهــ د آن در تولی د فضا ،حول ترویــج ارزشهای او
میگر دد ،وگرنه شکســت خواه د خــورد .نهادها و
سازمانهای آموزشــیای که نام بردیم ،نهتنها این
یدهند ،بلکه اتمسفر آن را هم
انســان را پرورش م 
یدهند .این فضا برای انسان کارآفرین تولید
شکل م 
بنگاهها و کسب و کار در تمام جامعه است.
اما انســان کارآفرین کیست و چه تفاوتی با انسان
اقتصادی دارد؟ بگذاری د از "شــومپیتر" آغاز کنیم .او
چر خدن دههای ســازوکار توسعه را انســان کارآفرین
یداند؛ چون او ســودآور اســت و به اقتصا د خدمت
م
میکند .این خدمت در نفع کســب شــده توســط
مصرفکننــده ،نمو د مییابد .شــومپیتر چنان محو
قهرمانیهای اقتصادی انسان کارآفرین است ،که هومر
محو پهلوانان جنگ تروا .کارآفرین همه کار میکند:
بیشترین ارزش را تولی د میکند ،هزینه را میشکند،
انحصار را منشعب و مهمتر از همه رقابت ایجا د میکند.
زیســتن در جهان اقتصا دیِ رقابتمحور ،انســان
کارآفرین را از انسان اقتصادی متمایز میکند .انسان
اقتصادی مفهوم و تلقیای از انســان است که خاص
جهان اقتصادی مبتنی بر مبادله اســت .اما ویژگی
اقتصا د پسافوردیســم و نولیبرالیستی ،رقابتی بودن
د انبوه فوردیستی و اقتصاد
اســت؛ زیرا دیگر تولی 
مبتنــی برآن ،فروغ خو د را از دســت داده اســت و
دیدگاهی الزم است که از حداقلها سو د تولی د کند.
«وظیفهی اصلی کارآفرین ،خلق و کشف اطالعاتی
اســت ،که تا زمانیکه این فرآین د ِ خلق کامل نشده
است ،نه وجو د دارن د و نه شناخته ش دهاند».
البته ایــن تمایز تباینی نیســت ،بلکه جامعهی
مبتنی بر نظم خودجوش [نولیبرالیستها] نیازمند
انسانی اقتصادی است ،که خالق ،نوآور و استراتژیست
باشــد ،که همان انسان کارآفرین است .به یک معنا،

میتوان گفت که "هایک" در سهگانهی قانون ،قانو 
ن
گذاری و آزادی ،شــرایط وجو د انســان کارآفرین را
از لحاظ نظری توجیه کرده اســت .از نظر او انسان
کارآفرین فردی اســت که ،طبــق قواع د عام ،رفتار
درست [عادالنه] دار د و بر مبنای آن عمل میکند،
تواناییها ،مهارت و دانش خو د را در رقابت بر ســر
گزینش ابزار مناســب برای رسیدن به اهداف خود
بهکار میگیر د و مهمتــر از همه ،از دولت در از بین
بردن موانعاش اســتفاده میکند .موانع اصلی عمل
انســان کارآفرین حمایتها و تشکلهای اجتماعی
ض د گسترش ارزشهای رقابتی بازار در جامعه است.
برای انسان کارآفرین تمام کنشها به کنش ابزاری
فروکاسته میشــود .کارآفرین قرار نیست به ژرفای
امور و اعمالش بیاندیشد■

بخش دیگری از
بحث ،پرداخت وام یا
دادن حواله به دانشجو
است ،تا خو د شهریه و
دیگر هزینههایش را
بپردازد .سپس دانشجو
پس از فراغت از
تحصیل وجوهی را که
دریافت کرده است،
بازپرداخت میکند.
از این طریق دانشجو
امکان پیدا میکند
تا در مقام مشتری
کاالیی مطلوب و
باکیفیت طلب کند
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