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 دانشگاه چیستی

 فیروز آرش، گروه فیزیک، دانشگاه تفرش

 

 های بنیادی دانشگاه خواهم پرداخت. سپس رویکرددر این نوشته، نخست به خاستگاه و سرشت  چکیده:           

 دانشگاهو خواستشان از دانشگاه را بررسی خواهم کرد و به مفهوم پاسخگو بودن گزاران سیاست                     

 دستیابی به آن از راه آموزش و پژوهشچگونگی نقش دانشگاه در جامعه و  ،پردازم. در بخش پایانیمی                    

 دانشگاهی را بررسی خواهم کرد.                   

 

 طرح مسئله گفتار:پیش .1

ی اجتماعی برای که دانشجوها را از هر طبقه دانشگاه جایی است» جان هنری نیومن در تعریف دانشگاه نوشت: 1852در سال 

هزاران  د. جایی است کهنشوپخش می آنجا ها دراندیشه ،هارویی آدمرو در  با . مکانی است کهپذیردمیهر نوع دانشی 

د و تاییهای نو شود، یافتهبرده میسهم دارند. جایی است که خردورزی پیشدر ساختنش دیگر اندیشوارگی در رویارویی با یک

ی ترین دستاورد جامعهشوند. این آموزش متقابل است، بزرگها آشکار میها در برخورد اندیشهو خطاها و ناراستی ،تکمیل

های مورد ی بین موضوع...،  ادعاها و رابطهکنیمگوش  و به حرف او گفتگوما باید با انسان زنده »نویسد او می «انسانی.

د و آیاندیشیدن پدید می پاکیزه برای به یاری یکدیگر تنظیم کنیم. این گونه است که فضای های متفاوت رابررسی انسان

 «.  1بالند.کشند و میمی آن نفسدانشجوها در

ی سه اصل تعریف کرد که به ویلهلم فون هومبولت در یادداشتی دانشگاه را بر پایه 1810در سال  ،از آن ترچهل سال پیش

. این اصول عبارت بودند از: وحدت پژوهش بنیاد امروزی شدهای پژوهشو الگوی دانشگاه برلین انجامیدساخته شدن دانشگاه 

او بر این  .استآموزش  ازپژوهش  جدا بودن نکوهش ،سه اصل و خودگردانی آکادمیک. نخستین این ،و آموزش، آزادی تدریس

لزوم آزاد بودن استادهای  ،گری است. دومیی از پرسشدور افتادن آموزش دانشگاه ،باور بود که پژوهش جدا از آموزش

ها و کنترل هومبولت به معنی حمایت از کار آکادمیک در برابر تحریففون شان است. اصل سوم در تدریس تخصص دانشگاه

 حکومتی است.

اگر چه گاهی این دو دیدگاه در رویارویی هم توصیف های کارکرد دانشگاه اند. هومبولت زیرساختفون های نیومن و دیدگاه

آید. گفتار نیومن: آمیزی این دو برمیاز پاسداری و درهم ،اند. دانشگاه پیروزمندمکمل هم آنهاشده اند، اما به نظر نگارنده 

فون  ی استواری برایپایه« دشونآشکار میها ذهنها و ها در برخورد اندیشهو خطاها و ناراستی ،های نو تایید و تکمیلیافته»

بر  پافشاری« با انسان زنده و شنیدن دیدگاه اوگفتگو » پژوهش است.یاری  هآفرینش دانش نو ب ستجوی او برایهومبولت در ج

-توانند پیچیدگیمی گرها کسانی هستند کهپژوهش یی است که دانش دست اول دارند.گرهااهمیت آموزش دانشگاهی با پژوهش

 ها نهفته است با دانشجوها در میان بگذارند.دانش واقعی در آن هایی را که

 .انددست آوردهاند و دستاوردهای گران بههومبولت پیروی کردهفون دنیا از بنیادها و اصول نیومن و های پیروزمند دانشگاه

و اندیشه  . شور و آزادی عملاست ها بسیار تعاملیاین دانشگاه اجتماعی آنها الگوهای جهانی آموزش دانشگاهی اند. چیدمان

                                                 
1 Newman, J. H. The idea of the University, Notre Dame University Press,  1852. 
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یکی از پر  هادانشگاهاین پویایی، ویژگی روشن دانشگاه است. بسیار زایا فراهم کرده است.  هایمحیط ،هااین دانشگاه در

این  های ازدنیای مدرن اند. دانشگاه گانبه وجود آورند ،در واقع .دنیای مدرن انددر های نو زایش اندیشهترین مرکزهای ارزش

هایی که از اصول بنیادی جان دانشگاهجوامع خودشان اند.  یدگرگون کننده های اجتماعیها و فرایندهای اندیشهچشمه ،دست

نه تنها درگیر فرایند دینامیکی تولید نهادهایی هستند که های آشکار نمونه ها ونمادد، هنری نیومن و فون هومبولت پیروی کردن

 آن حساس اند. هاینسبت به نیازهای زمان دنیا و مسئلهو توصیف دانش اند، بلکه 

هایی از دانش در گستره دانشگاهیانی همدیگر اند. ای از بنیادها استوار است که الزمهی پیچیدهکارکرد دانشگاه بر مجموعه

ش دان اندیشند؛های خود میبه کاربردهای یافته ،پردازند و در همان حالپژوهش می بینی بههای غیرقابل پیشنایقینینظری با 

آن  وآیند دار برای استدالل و عمل برمیبرند؛ به جستن و یافتن اصول معنیآزمایند، آن را فراتر میبه جا مانده از گذشته را می

پوشاند. از کرد دانشگاه هر دو کران کوتاه مدت و بلند مدت را میعملدهند. از این رو، به نسل بعدی دانشجوها آموزش میرا 

گیری از دانش و فهمی فرستند تا با بهرهپرورانند و به جامعه میهای عمومی و اختصاصی میشجوهایی را با مهارتنیک سو دا

ها در مرزهای انتزاع و ی دیگر، دانشگاهجامعه بپردازند. از سوو نیازهای های روز که دانشگاه تولید کرده است، به حل مسئله

 هنوز هاشاید اهمیت آنی آنها و ارتباطشان با دیگر پدیده آیند کهدر تالش بازگشایی رازهایی برمی های کاوشیگسترهدر 

 دانشگاه ساده است: دانشگاه مکانی یتر بگویم: توصیف هدف اصلساده .توانند برای آینده سودمند باشند، اما میندنیستآشکار 

کردهای ثانوی سهم داشتن در نوآوری، کارمهارت و دست آوردن بهو گستراندن آن است. هر چیز دیگر، مانند « فهمیدن»برای 

 دانشگاه اند. 

های ندیببه گروه های سرشتی دانشگاه است. دانشگاه نهادی مستقل و بدور از وابستگیی بیرونی یکی از ویژگینداشتن انگیزه

پژوهش و آزمودن گیری پیدر ها ی زودرس، دانشگاهبدون نگرانی از سودمندی آنی یا نتیجه. افزون بر این، اجتماعی است

این بدان معنی است که شان ممکن است به کجا بینجامد. گیریآنها نگران نیستند که پیها استقالل و آزادی دارند، اندیشه

 هایبه تحلیل و بررسی موضوعهای ایدئولوژیکی، مذهبی، اقتصادی و رها از محدودیت ،گذاریتوانند بدون ارزشها میدانشگاه

پوشاند. را نیز می ههای مربوطها و شرکت در بحثانگیز بپردازند. این آزادی و باز بودن، وظیفه و حق انتشار یافتهبحث

های متفاوت، بلکه در رویش گستردگی پژوهش و آموزش در رشتهبه تنها سودمندی مهم باز بودن فضای کاوشی دانشگاه، نه 

کارهای میان  سبزانشها به این گونه فضاهای برخورد اندیشه .انجامدمیی خاص های گوناگون در درون یک رشتهدیدگاه

 باز بودن بپروراند. این ی استدالل وهای منطقی را برپایهکند تا گفتمانانجامد و به دانشگاه یاری میای میای و چند رشتهرشته

های جایگزین را گذاری به نگاهها و احترامانجامد و باروری اندیشهدانشکده می به همکاری بین دو یا چند سازمان یا رویکرد

را بدون نگرانی  هاگذارد و رقابت آزاد اندیشههای بدون پشتوانه را کنار میخیزد، دیدگاهفرهنگی که از آن برمی .کندفراهم می

دارد. این فرهنگی است که گیرد، پاس میو یا به کجا پایان می کنند،مطرح می آنها را و چه کسانیآیند می از این که از کجا

گذارد و در همان حال، بر این باور است که گفتمان باز های متفاوت را ارج میها و رویارویی ناگزیر بین ارزشها، نایقینیگنگی

 رفت است.خردگرا تنها راه پیشو 

ها در ر فرهنگ و کشور است. گوناگونی فرهنگآزادی اندیشه و باز بودن فضای دانشگاهی، پذیرای دانشجوها و کارکنان از ه

های نو تر و خردورزی، اندیشیدن و رویانش رویکردها و ایدههای نوآوری افزونسپهر دانشگاهی هر چه بیشتر باشد، شراره

  شود.می ترفزون

 بر پویایی آزادی آزمودن چیزهای تازه، امکان گری و فضای باز دانشگاهی با فراهم کردن بستری امن برای نوآوری، پرسش
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کند و در نتیجه، ی خود امکان نقد مستقل جامعه را شدنی میافزاید. این به نوبهمی ی که دانشگاه در آن قرار داردرهنگوف جامعه

 کند.فناوری و اندیشه فراهم میمحیطی برای بلوغ 

ها با رویدادهای روز درگیر اند، به پایش و ها چنین نقش مرکزی در جامعه دارند، این است که دانشگاهاین که دانشگاه یک دلیل

ن کند. ایای است که پیوسته تغییر میکنش دارند؛ کُنایی آنها در گسترههای جامعه برهمی بخشپردازند، با همهبررسی آنها می

 ،اندیشند و در همان حالتر، جهانی میای بزرگنگرند، در نگارهها به آینده میدرگیری یگانه است، به این معنی که دانشگاه

 کنند. فراموش نمی های موضعی رااکنون و دشواری

 ی بنیادی دانشگاه، یعنیوظیفهرسی به آنچه را که در باال آوردم، بخشی از سازوکار درونی کارکرد دانشگاه است که دست

داری کرد و توان از هدف اصلی دانشگاه پاسچالش جدی در این است که چگونه می. کندو گستراندن آن را شدنی می« فهمیدن»

 های ثانوی هم رسید.به هدف

ها در تدوین و شناخت هی دانشگاکرد دانشگاه، ناتوانی مدیران گماشتهگزاران و درک سطحی آنان از عملبینی سیاستکوتاه

-، امروز به جایی رسیدههای اخیردر سال چین شده بر اساس معیارهای غیردانشگاهیئت علمی دستیه و خاستگاه دانشگاه

ی کارکردهای ثانوی هم به همراه آن اموشی است. اگر هدف اصلی دانشگاه بمیرد، همهت که هدف اصلی دانشگاه در حال فراس

گزارها و دانشگاه است. در این سیاست بین دولت، ی دشوارنیازمند گفتماندیده روی ندهد، این که این پخواهند مرد. تضمین 

از بین بردن بنیاد  حاصلشتازد و ای را که بگشایم که به تندی میی فاجعههای تاریک یا ناشناختهنوشته من بر آنم تا زاویه

 دانشگاه است.
 

 نهاد دانشگاهگزارها به سیاسترویکرد .      2

ی ملی را ها نقش کلیدی سرمایهی آشکار دوران ما است. در این دنیا، دانشگاهدنیای ما تغییر کرده است. جهانی شدن، مشخصه

دست بپرورانند تا در افراد چیره توانندمیکه  دانندمی یپردازانو نواندیشه ،های دانش نورا چشمه ها، دانشگاههادارند. دولت

جا شده ها جابهسهم داشته باشند. بنابراین، جای شگفتی نیست که دانشگاه از حاشیه به مرکز توجه دولت فناورینوآوری 

ن شاهایی دارند و فرایندهایی را برای رسیدن به خواستهکنند و در برابر، خواستهگذاری میدر دانشگاه سرمایه ها،باشد. دولت

وفقیت نیاز ماین باور رسیدند که پیش دولتی به هایی گذشته، دستگاهدر دو دهه کنند.به دانشگاه پیشنهاد و یا حتی تحمیل می

اند و بخش بزرگ هر دو، در دانشگاه جایگزیده است. اجرای  راندرونههای پُبنیاد، آموزش و پژوهشدرازمدت در اقتصاد دانش

های آنی دنیای دگرنده، شدند. رویارویی با چالشگزاری برای دوام و کارکرد دانشگاه های سیاستراناین دیدگاه، پیش

های روز، بسیار سودمند ها را همانند منابع سودآوری بدانند که در حل دشواریوادار کرده است تا دانشگاهگزارها را سیاست

 امل است. در کشورهای تجارتی پنداشتند. این محصول، دانشجو را نیز شاند. در نتیجه، دانشگاه را منبع پر سود تولید محصول

ه خواهند تا بگزارها از دانشگاه میهای خود بپردازند. به بیان دیگر، سیاستسازی یافتهها زیر فشار اند تا به تجاریما دانشگاه

این گذاریم. اما بر دانیم و به آن ارج میما نیز این خواست را الزم میهای آنی جامعه بپردازند. های روز و نیازمندیدشواری

ین نچی سپهر دانشگاه فهمیده شود. من بر آنم که کنیم که چنین سیاستی باید در چارچوب کارکرد گستردههم پافشاری می

های مدرن ها در جامعههای جدی استوار است. فهمیدن نقش واقعی دانشگاهفهمیزارها به دانشگاه بر کجگنگاه عمومی سیاست

پیش آنچه را که امروز  ها به خوبی فهمیده شوند.رسیدن به آنها، باید پیش از اعمال سیاستهای ها و ابزارو ارتباط بین هدف

کنند. را سودمند میدانشگاه گزارها به دانشگاه، با همان فرایندهایی است که رویکرد سیاست ، بیم رویاروییی ماسترو

 ا و هی فرای دشواریهای دانشگاه برای دیدن آیندهاناییاند توگزارهای دولت در برابر دانشگاه برگزیدهرویکردی را که سیاست
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 کند. های الزم فردا ناتوان میسازیسازی برای خردورزی و ایدهانگارد و دانشگاه را در آمادههای امروز را نادیده میمسئله

 های تولید دانش نو است.چشمهترین بنیاد، دانش مهمترین سرمایه است و پژوهش دانشگاهی یکی از برجستهدر اقتصاد دانش

رسد که منظور ی آموزش دیده هم آگاه باشند. به نظر میفهمند. شاید آنان بر اهمیت جامعهگزارهای دولت این را میسیاست

واکنش نشان دهند. این  امروزهای ها و دشواریتوانند در برابر مجالی آموزش دیده، افراد ماهری هستند که میآنها از جامعه

 عمر و ابزاری به دانشگاه و دستاوردهای آن است. نگاهی کوتاه

تواند به نوآوری بینجامد و نوآوری می است. پژوهش ، اساس اقتصاد دانش بنیاداین است که پژوهشاز دانشگاه  هادرک دولت

با  گزارهادولت و سیاست ملی و آسایش اجتماعی را به همراه خواهد داشت. شکوه ،کاریفرارویش اقتصادی، کاستن از بی

ها دانشگاهد که ناورانبکارکرد دانشگاه را به جامعه ب ازنگاه حداقلی این  ندتوانسته ا های تبلیغی خود،گیری از امکانبهره

 به همین کار بپردازند. ، به طور مستقیم و برجسته بایدهای زودرس اند و آفرینندگان دانش و نوآوری

 

 پاسخگو بودن دانشگاه .2

ر دگذارند. به پاسخگو بودن دانشگاه در برابر جامعه انگشت می گزارهابرد این نگاه و قبوالندن آن به جامعه، سیاستپیش در

، اما به جامعه بسیار مهم استآنها پاسخگو بودن  کنند وهای دولتی استفاده میها از منابع عمومی و بودجههر حال، دانشگاه

پرسش مهم این  شود.به خوبی فهمیده نمیهای دولتی در بسیاری از دایرهآورند، جامعه پدید میها برای ارزشی را که دانشگاه

گیرد، وجود ه که انجام میتا هنگامی که تصویر روشنی از آن چها برای چه چیزی باید پاسخگو باشند؟ است که دانشگاه

لی های اص. یکی از دشواریهای پاسخگویی اندگیری و پایهاندازهرا شناسایی کرد که قابل هایی فعالیتتوان نداشته باشد، نمی

ا هآنی پژوهش است. متاسفانه، دانشگاهندازه به سودبخشی گذاری بیش از اها در برابر جامعه، ارزشدر پاسخگو بودن دانشگاه

رای نشان دادن پاسخگویی خود، به اشتباه ها در تالش بهم در این دام افتاده اند و آن را بیش از اندازه بزرگ کرده اند. دانشگاه

، های پژوهشیهای عمومی و تولید ارزش( مقالهیابی نتایج پژوهش به گسترهداد اصلی آنها )راهفرضی را پذیرفته اند که برودن

های نیاز فراموش نکنیم که بخش بزرگی از پژوهش دانشگاهی ارتباط ناچیزی با هایشان است.سازی یافتهثبت اختراع و تجاری

ای های دور اهمیت خواهد داشت، آیندهسازی و تولید دانشی پنداشت که در آیندهروزانه دارد؛ پژوهش دانشگاهی را باید آماده

-صلیااند که ها فراموش کردهدانشگاه توانیم بگوییم چه دانشی باید برای آن آفرید.شناسیم و در نتیجه، نمینمیآن را که هنوز 

 به جامعه است. آنان بردارهای اصلی انتقال دانش اند. ی آنهاالتحصیلکنند، از راه فارغال دانشی که تولید میترین روش انتق

ی جامعه های افراد عادتکیه کردن و پذیرفتن خواست تر به این بیندیشیم که با دانشجوهایمان چه باید بکنیم.بنابراین، باید جدی

خواهند، خواهند به جامعه نادرست است. اگر از افراد عادی بپرسید که از دانشگاه چه میهم در قالب پاسخگو بودن دانشگاه 

فراد اپیدا کنند و آسایش زندگی داشته باشند. در واقع،  یخوب یپیشه گفت که به فرزندانشان آموزشی داده شود که بتوانند

کاری فرزندانشان است. این همان باوری است که ر از بیو فرا پیشهی یافتن که دانشگاه دروازه عادی جامعه بر این باور اند

ی ما، نادرستی این باور آشکارتر از آن اند. در جامعهگزارها آن را به نادرستی به جامعه تلقین کردهبخش بزرگی از سیاست

 ها در جستجوی کار مناسبکار و آنهایی که سالهای دانشگاهی بیالتحصیلاست که نیاز به بازگشایی بیشتر باشد. انبوه فارغ

ان انجامیده های اجتماعی فراوعدالتیآمدهای این باور عمومی به بیکشند. پیاند، نادرستی این باور را به رخ میناکام مانده

توان یک نکته را در این نوشته بیان کرد که باور نادرست افراد عادی است که مجال بازگشایی آنها در این نوشته نیست. می

 ها در تبلیغ ی دانشگاهگزارها و مدیران گماشتهزبانی بین سیاست، برآمده از همآن یپژوهشداد برونجامعه از دانشگاه و 
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 گذاری به سودمندی دانشگاه در آفرینش دانش است.ای برای ارزشوجود سنجه

ک ی بر این باور اند که بین تولید پژوهشی دانشگاه و تولید ناخالص ملیگزارها، بسیاری از مدیرها و سیاست رسد کهبه نظر می

های مهندسی و وجود دارد. اگر این باور را بپذیریم، باید در گام بعدی فرض کنیم که تنها با پروراندن رشته ی خطیرابطه

آقای روحانی با زبانی روشن در  دولتاین دیدگاه را وزیر علوم و فناوری  .بدیایپزشکی است که تولید ناخالص ملی افزایش م

های وزیر علوم، معاون پژوهشی و گذارد. از گفتهکند و هیچ جای تردید هم باقی نمیبیان می« دانشگاه نسل سوم»بندی بسته

-میآید که چنین برمی 1393گران برتر سال پژوهشریزی امور فناوری وزارت علوم در روز تجلیل از مدیر کل دفتر برنامه

ی رشته»های مازاد را ببندند. تعریفی که از های هر استان را در یک دانشگاه ادغام کنند و رشتهها و موسسهخواهند دانشگاه

« نسل سوم»ی از واژهد. آنان نکندهند آنهایی هستند که در امور صنعتی و کارآفرینی نیازی را برآورده نمیارائه می« مازاد

 67507ی ی شماره، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه1396در تیرماه . 2برند، نام می«گرامهارت»از دانشگاه  دانشگاه،

نیا(، تعاون، کار و رفاه ی وزیران امور اقتصادی و دارایی)علی طیبرا که پرداخته« ی اشتغال فراگیربرنامه» 30/4/96به تاریخ 

، رییس اهلل سیف()ولی ، رییس بانک مرکزی)جمشید انصاری( جتماعی)علی ربیعی(، رییس سازمان اداری و استخدامی کشورا

و معاون  ()احمد دوست حسینی ی ملی، رییس هیئت عامل صندوق توسعه)محمدباقر نوبخت( ری کشوسازمان برنامه و بودجه

به تصویب رسیده  31/6/1396است و در هیئت وزیران به تاریخ  )رضا ویسه( هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور

 این ابالغیه آمده است 9ها اعالم کرد. در ماده ، به دانشگاهبود

سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و به منظور متناسب      

نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و  1396نزدهم تیرماه رفاه اجتماعی تا پا

 خانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبردی توسعه اشتغال پایدار ارائه نماید:رعملکرد آن را به دبی

 های آموزش عالیهای کارآموزی و کارورزی در دورهتوسعه دوره  -

های سطوح مهارتی و ای و ارائه گواهینامهالحیت حرفهآموزش تکمیلی در چارچوب نظام صهای دوره تعریف -

 تخصصی.

 های کار و کارگاهیهای عملی و کاربردی در محیطفراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش -

 نالتحصیالپذیری فارغمیزان اشتغال ها و موسسات آموزش عالی برمبنایبندی دانشگاهرتبه -

 های کارورزیالتحصیالن دانشگاهی در دورهپذیری فارغها بر مبنای میزان اشتغالدهی به یارانه دانشگاهجهت -

 پذیریهای دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغالهای آموزشی کاربردی برگزار شده در محیطارت بر دورهنظ -

های ناروا بر دوش دانشگاه ها و تدبیر اندیشیبرآمده از ناتوانیآمدهای توجیهی که در پس این دستور نهفته است، واگذاری پی

انگاری کاری را حل کند. گفتم این باور سادهتواند دشواری آنی بیانگار استوار است که دانشگاه میاست و بر باوری ساده

تر دانشگاه آشنا و برجسته شناسد و بر اثرهای ژرفرا نمی و آموزش آن های فرایند نوآوری فناوریاست، زیرا پیچیدگی

دارد و سرانجام به رویانش فرهنگی و اجتماعی بازمیهای ماندگار و بنیادی بر اقتصاد، نیست. این نگاه، دانشگاه را از اثرگذاری

 به دانشجو بیاموزند و  موجود را خواهد نوعی مهارتها میاین دستور از دانشگاه انجامد.می ترتر و ناتوانای شکنندهجامعه

                                                 
ریزی امور فناوری در سالن اجالس سران، سایت خبری وزارت دکتر فرهادی، وزیر علوم، سخنرانی دکتر کریمیان، مدیر کل دفتر برنامه سخنرانی 2 

سخترانی دکتر فرهادی، وزیر علوم در دانشگاه گیالن، سایت خبری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جنین،  . هم1393آذر  26علوم، تحقیقات و فناوری، 

 .1393بهمن  7، بازهم نگاه کنید به سایت خبری وزارت علوم، 1393دی ماه  30
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 ای خواهد یافت. نویسندگان این دستور وضعیت التحصیل شدن، با مهارت خود پیشهامیدوار است که دانشجو پس از فارغ

      .دآمدن این شرایط ناتوان انکار اند و از تحلیل پیشهای مهندسی بیهای با مهارتالتحصیلبینند که انبوه فارغرو را نمیپیش

  ی مهندسی جامعه نیستند.رفت اقتصادی دارند، اما ابزارهای سادهها اگرچه نقش بنیادی در پایداری جامعه و پیشدانشگاه     

ی خود برآیند. مشکل این نیست، بلکه دشواری توانند از انجام پیشهاند که میها همواره دانشجوهای توانمند پروراندهدانشگاه

ی دیروز است و به یقین فردا ی هیئت وزیران، دانش و مهارت کهنهی یاد شدهنامهورد نظر بخشهای مدر این است که مهارت

 و پاسخگو بودنوظیفه پذیرند که دانند و یا نمیآنان یا نمیاندیشند. آنها هنوز به سوددهی زودرس می وجود نخواهند داشت.

هایی بدرخشند که پروراند تا بتوانند در پیشهدانشجوهایی را میدر آموزشی است که و پافشاری  اندیشهتولید  در دانشگاه

 با ا بتوانند تو عادت به ارزیابی منطقی نهادینه شده باشد  ،هنوز وجود ندارند. دانشجویانی که در آنها خالقیت، اندیشیدن

 های تازه کنار بیایند. و فناوری و صنعت هاپیشه

های آن پافشاری اگزیرم به یکی دیگر از کاستینبرخی را برشمردم. اما  اند. رست فراوانی نادآور این اندیشهآمدهای زیانپی

ی هاشاخه ی این. هر دوراندرا به حاشیه می و علوم پایه علوم انسانی ،گراییبندی پژوهش و مهارت اولویتتصمیم به  کنم: 

ی دانشجو و امروز هر دو شاخه با کاهش نگران کننده اندهای انسانی نقش برجسته داشتهرفتدر تاریخ پیش ،اصلی آکادمی

سویه و چنین نگاه یک چندان جایگاهی ندارند. 21ها در قرن گزاران، این شاخهرسد که برای سیاستروبرو هستند. به نظر می

شمارد و یا از آن بیزار است. همین رویکرد هم در چند سال اخیر پروری را تولید دانشگاهی نمییا خردورزی و اندیشه ،سطحی

بیش از  1395های ریاضی در سال های شرکت در آزمون سراسری رشتهخود را نشان داده است: تعداد داوطلب ناکارآمدی

آزمون سراسری در  هایکنندهتعداد شرکت 1396در سال  تعیین رشته کرده اند.نفر  180000که از آن میان  نفر بود 240000

ی معاون سازمان سنجش و آموزش کشور، از این تعداد کاهش بنا به گفتهنفر کاهش یافت.  140000به حدود ی ریاضی شاخه

   تند.های مهندسی رفبخش بزرگی به سراغ رشته و از این تعدادی تحصیلی انتخاب کردند یافته تنها هشتاد و چند هزار نفر رشته

یرد. گهای طبیعت، فناوری نو شکل نمیشناسی و غیره، و فهمیدن سازوکارشناسی، زمینفیزیک، شیمی، زیست ،بدون علوم پایه

 شوند.یابند، بلکه شناسایی هم نمیهای اجتماعی نه تنها بهبودی نمیبدون علوم انسانی پویا، بیماری

 

 خواهند؟از دانشگاه چه می .3

 سودمندی ،ودمندی دانش امری نسبی است: بخشی از آناما س «.دانش سودمند استتولید »ی دانشگاه شود که وظیفهگفته می

ر سازی در برابزییم و بخشی آمادهکاربردی است، بخش دیگرش، بهبودی بخشیدن به شرایط انسانی دنیایی است که در آن می

هایی که بر شک، دانشگاهبی .یا نه ودسودمند خواهد ب برای آن پرورانیمی که میدانش آیا دانیمچیزهایی است که هنوز نمی

اند. اما شرایط موفقیت دانشگاه خیلی خاص است. اند، در این راه بسیار موفق بودهاصول بنیادی نهاد دانشگاهی پایبند مانده

صرفه به بازار  تولیدش، محصول بای با تولید یا محصول مشخص نیست که با استاندارد کردن فرایند ادانشگاه کارخانه

بل د. تقاسازنو می هایآموزش، انسان با. آفریندمیهای نو پژوهش، امکان بااست:  دانشگاه طیفی گستردههای ددابفرستد. برون

 با ،انجامد که پذیرش آنها نه تنها پاسخگوی نیازهای آنی است، بلکههایی میبه فرارویش توانایی ،کنش تنگاتنگ این دوو برهم

ی ناشناخته تاب تواند در این آیندهاست و می ی هنوز ناشناختهی آیندهشکل دهنده ،خردورز مردمانی نیز ندن اندیشه وپرورا

       های آن پاسخگو باشد.آورد و در برابر چالش

 دولتی هایرالعملوآمدها باید پیش از اجرای دستی آنها با رویکردها و پیهای مدرن و رابطهها در جامعهنقش واقعی دانشگاه
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-فهمیده شود. خطر در این است که رویکرد امروزی دولت به دانشگاه، درست همان فرایندها و کارکردهایی را به چالش می 

دانشگاه به یاری را که های به دانشگاه، توانایی دولتگیرد که همواره جامعه به آن بالیده است. نگاه کشد و آنها را نادیده می

کند و از دانشگاه های روز حکومتی را ببیند و جامعه را برای آینده آماده کند، محدود و نابود میفراتر از نگرانیتواند می ،آنها

 گذارد.، چیز دیگری باقی نمیبه جز نام

از ی سوگیری پژوهش و دانشگاه در راستایی رانده شده است که چگونه به نیازهای اقتصادی امروزی پاسخ دهد. بحث درباره

 شودنگاه آنها به دانشگاه در سه وظیفه خالصه میآید که مدیران دولتی برمیها و خانهها، دستورها و نگاه وزارتگزاره

 شد اقتصادی است.شرایط ری دانشگاه فراهم کردن وظیفه . 1

ی سازی نوآوری علمی و های کاربردی در دانشگاه و رشد اقتصادی وجود دارد که با  تجاری مستقیمی بین پژوهش. رابطه2

  فناوری شدنی است.

های علمی و فناوری دانشگاهی و پژوهش کاری، کاستن از بی. همبستگی مستقیمی بین رشد اقتصادی، آسایش اجتماعی3

 وجود دارد.

بین جهانی گزارها در برداشت خود از ارتباط های نااستوار بنا شده است. سیاستها برآمده از سیاستی است که بر پایهاین

بین کارکرد دانشگاه و ساختاری که ی پیچیدهی رابطهپناه بردند. آنان نتوانستند  سازیشدن اقتصاد و دانشگاه، به الگوی ساده

   ی منطقی برقرار کنند.، رابطهانجامدبه نوآوری فناوری می

 ه بهکند کمحدود می یهایدرگیرشدن در فعالیت را به ی اصلی دانشگاه، وظیفهدولت در برابر پشتیبانی مالی جامعهدر نتیجه، 

 هایی که در خدمت منافع آنی ملی باشند، قابل پشتیبانی اند.بنابراین، تنها آن گروه از پژوهش. اندی اقتصادی مربوط سودمند

دانم کدام من به راستی نمی .شدسال گذشته  20در هایی به نام دانشگاه رویش قارچی بنگاه ،آمدهای مستقیم این نگاهیکی از پی

 بود، این سیاست منطق در پس این تصمیم خوابیده بود. اگر ابزارهای اجرای آن بر اساس اصول بنیادی دانشگاه فراهم می

های بعدی، از آن برای به کم در گامدست ،رسد کهی آموزش دیده سودمند باشد. اما به نظر میتوانست در پرورش جامعهمی

کاری کاهش نه بی آشکار است. ، از جمله بر دولت،آن بر همگان آمد بودنمروز ناکارا کاری استفاده شد.اختن موج بیتاخیر اند

بنیاد شکل گرفت. از این رو است که اینک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برآن است که بخش بزرگی ی دانشیافت و نه جامعه

 هایش، به خوبی آشکار است.های وزیر علوم، آقای دکتر فرهادی و معاوناین در گفتهقارچی را برچیند. « هایدانشگاه»از این 

های دنیای ماست، دولت را بر آن داشت که نگاه خود ی تغییرهای تند درهدفهای اجتماعی که نتیجهی دشواریافزایش فزاینده

هیان ای آن داشته باشند، دانشگش و فرایند پیچیدهگزارها بدون این که درک روشنی از پژوهسیاست را به پژوهش متمرکز کند.

های اقتصادی و اجتماعی روز داد آن، به دنبال یافتن پاسخ بر دشواریو برون« پژوهش»واداشتند. آنها در « تولید مقاله»را به 

های های مالی، هزینهای یافت و افزون بر هزینهرشد فزاینده ،اندرونههای سطحی و بی«پژوهش»حجم   خود بودند. در نتیجه،

ها سرازیر شد، به برخی دانشگاه« های ملیپروژه»های سنگین پژوهشی به نام معنوی و اخالقی را بر جامعه تحمیل کرد.  هزینه

 بی آنکه بازدهی مشخصی داشته باشند. 

رفت علمی ی پیشاد زادهی بین رشد اقتصادی و دانشگاه را به نمایش گذاشت. جهانی شدن اقتصدولت درکی سطحی از رابطه

زده کرد. این که فهمند، حیرتگیری آن بخش بزرگی از مردم را که فناوری را نمیو فناوری ارتباطات است که سرعت و جهان

 ی جدیدی از امپریالیسم قرن نوزده، چندان اهمیتی ندارد. چیزی را که سیاستآمد این فناوری است یا نسخهجهانی شدن پی

 آنها ارتباط سطحی بین فناوریدر نتیجه، های نو و تهدیدی است که بر نظم اقتصادی دارد. های فناوری، تواناییاند ارها دیدهگز
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 پیوندی شود، مکان آشکاری که در آنجا پول ملی برای دانش هزینه می و دانشگاه، و دانش برقرار کردند و سپس بین دانش

 های اقتصادی شکل گرفت.امور دانشگاه با هدف حل دشواریهای دخالت در سیاست چنین شد کهیافتند. 

ها و دانشگاهیان، به دانشگاهها را در راستای این هدف سطحی با خود همراه کنند، ارها، برای این که بتوانند دانشگاهگزسیاست 

 ،ی واقعیت پنداشتندرا همههای دولت ها سیاستی علمی و تضمین امنیت شغلی، رشوه دادند. دانشگاهدر قالب ارتقاء مرتبه

آنان به جای پذیرش رشوه و دیدن  شان، و هدفشان نشان دهند.بدون این که بینش روشنی از خودشان، جایگاه و خاستگاه

ای ههای پیش رو، پاسخ، به پرسشکنندهدفی مشترک و پذیرفتنی را پیشنهاد تا کوشیدند می بایستمی منافع شخصی خود،

پرسید چه گونه آموزشی باید به دانشجوهایش بایست از خود میکردند. به طور مشخص، دانشگاه میه میمنطقی خود را ارای

ی خصوصی صنایع بود، تواند در نوآوری که در گذشته گسترهها را برجسته کند و چگونه دانشگاه میبدهد، کدام پژوهش

 کرد دانشگاه در جامعه را دریابند.نتوانستند واقعیت بنیادی عملی دانشگاهی ارها و نه جامعهگزنه سیاست سهم داشته باشد.

 کوتاه بینی و زودگذر امروز در مقایسه با فرداها،  های فکریدغدغهچشم در کاربردهای آنی دارد. اما « دانش سودمند»ی گزاره

بینی آنها ناموفق بوده اند. همانگونه که پیشهای تاریخی برای ناشناخته اند و تالش اند. دانش، اندیشه و فناوری مورد نیاز آینده

ر بینی تغییی غیرقابل پیشگیر بوده است و زندگی ما را به گونههای اجتماعی نفستغییرهای علمی، فناوری و نوآوری آهنگ

گیر منبع حیاتی برای آینده و غافل ،ی آزاداندیشی و نوآوری خودها در گرایهگونه خواهد بود. دانشگاه، در آینده هم ایناندداده

بینی پذیر بودن آینده یا ایستا بودن جامعه پیش فرض   برشوند، هایی که بر دانشگاه تحمیل مینشدن در برابر آن اند. سیاست

هایش صیلالتحهای سال آینده نیست، حتی برای این نیست که نگران باشد، فارغاستوار اند. دانشگاه برای برشمردن تعداد مقاله

کند، آموزشی که آینده را به کجا رسیده اند. دانشگاه برای آموزش تمام عمر است، آموختنی که میراث هزارساله را منتقل می

های امروز پاسخ دهد، دانشگاهی است که به تاریخ خود و خواست کند تا تنها به نیازهاسازد. دانشگاهی که خود را آماده میمی

 مردم در انتظارهایشان از رویکه  دهدشود، به روشنی نشان مینوشته می با وجدان روشن هنگامی که کند. تاریخگوش نمی

ند. به دور ماند هاهایی که تنها چند سال فاصله داشتند، از چشم انسانرفتی فناوری، پیشنند. حتی در گسترهکدادها اشتباه می

-بینی کنندگان نوآوریگرفت، به طور ناگهانی سر برآوردند و پیشانجام می های دیگرهایی که برای هدفبیشتر آنها از پژوهش

روزولت، رییس  1937های فناوری در آینده، کامال ناتوانی خود را در دیدن آنها به نمایش گذاشتند. برای نمونه، در سال 

پدید آیند، به او  بعدهای تکنولوژیکی که ممکن است در سی سال ی نوآوریجمهوری وقت آمریکا، گروهی را برگزید تا در باره

ای، لیزر، کامپیوتر، ماشین های غیر واقعی را شناسایی کردند، بلکه انرژی هستهگروه، نه تنها فناوریمشاوره بدهند. این 

ی چیزهای دیگر را ندیدند و های جدید، داروهای پزشکی، رمزگشایی ژنتیکی و بسیارزیراکس، موتور جت، رادار، آنتی بیوتیک

ربط و غیر زیان، اما بیکردند، بینامی از آنها نبردند. سی سال پیش، دانشمندانی را که تغییرهای آب و هوایی را بررسی می

ی بشری تهدید شان را برای بقای جامعهبارامروز اثرهای زیانهای آنها فرایندهایی را آشکار کرد که یافتهضروری پنداشتند. 

 با شرایطی که توانمی این که چگونهدر  «ربطبی»های و پژوهش« زیانبی» های این اندیشمندانشماریم. جانشینکننده می

 نقش مهمی را  امروز آمد،کنار  توانمی به وجود آورده است، جای دنیاهای محیط زیستی و گرمایش زمین در همهدگرگونی

 کنند.بازی می

ی دانشگاه، ، جای شگفتی است که بخش بزرگی از اندیشه دربارهی نزدیکهای همین گذشتهآموزهدر پیش چشم بودن با وجود 

این با اثرهای پایدار که دولت باید در درازمدت از دانشگاه انتظار داشته باشد و به آنها امید  پردازد.های آنی میتنها به دشواری

 گیری وجود دارد.ی زمانی چشمی درخت تا برداشت محصول فاصلهنهال یا دانهببندد، در رویارویی است. از کاشت 
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پذیرم من می .نفهمیدند، بنیاد کارکرد دانشگاه استی دانشگاه زنان دربارهدولت ارها و دولت مردان و گزچیزی را که سیاست

و یاری کردن به نهادهای دیگری در « دانش سودمند»که سهم بنیادی دانشگاه در سالمت جامعه در آفرینش و گستراندن 

از گفتار باال باید روشن باشد به برداشتی تنگ انجامیده است. « سودمندی»تعریف  ،هاتر وقتاست. اما بیش آنکاربردی کردن 

رفت اقتصادی است. دانش سودمند هایی الزم برای پیشهای فناوری و مهارتیست که پایهتنها آن دانشی ن« دانش سودمند»که 

حتی دهند و این روزها گزارها ارزش واقعی به آن نمیسیاستهای ژرفی است که های برآمده از آن، حاصل تواناییو مهارت

کنند. این توانایی در ژرفای نقش بنیادی دانشگاه معنی می« سودمندی»دار آن باشند، در بستر سطحی ها که باید پاسدانشگاه

 های آینده جای دارد.برای آفرینش دانش و انتقال آن به نسل

 

 ر جامعهاثر دانشگاه د.     5

 با توجه به نقش تاریخی دانشگاه در آموزش و پژوهش اینک زمان آن است که ببینیم تاثیر و سهم دانشگاه در جامعه چیست و 

شود. ناگفته پیدا های روز و نقشش در نوآوری چگونه برآورده میچنین، واکنش دانشگاه به اولویترسد. هممیچگونه به آنها 

تواند انجام دهد، اما در حال حاضر بخش اصلی تمرکز دهد یا میی آن چیزهایی نیست که دانشگاه انجام میاست که اینها همه

 اند. های پیرامون آندانشگاه و بحث

 

 آموزش    1-5

ی خاص نیست، بلکه آماده کردن دانشجو برای زیستن در دنیای هدف و نقش دانشگاه آماده کردن دانشجوها برای پیشه

ا، ههای مناسب به وضعیتهای دانشگاهی ناگزیر اند با واکنشالتحصیلدر این دنیا، فارغبینی است. پیچیده و غیرقابل پیش

ها باید دانشجوهایی را بپرورانند که در بینی کرد، از آنها سود ببرند. بنابراین، دانشگاهتوان پیشنمیهایی که ها و مجالچالش

های منطقی برای آنها بیابند، اعتماد به نفس داشته ها را ارزیابی و پاسخها با خردورزی تاب بیاورند، دشواریبرابر ناهمواری

های معین اندیشیدن و داشتن گذاری به روشیادگیری پیوسته، ارج، ی آن. الزمههای خود را بپذیرندولیت تصمیمئباشند و مس

شود تا اگیر مهم است، زیرا سبب میفر و پژوهش آموزش دیدگاهی باز و انسانی است. برای رسیدن به این هدف، فرهنگ 

را جایگزین « بحث و استدالل»ها، یافته بازگوییها و بپردازند، به جای بیان ادعا« آموختن»ها به جای تدریس کردن به دانشگاه

های فراوانی برای یافتن آگاهی روز ، منابع فناوریبه یاری اهمیت این رویکرد، امروز آشکارتر از همیشه است، زیرا،  کنند.

ی دیگری را بر تهی ناخواسی هر چیز، وظیفهاند. آسانی یافتن منابع، به تقریب در باره همگان رسسادگی در دستبه ،موجود

ان است، اینک باید رس همگگذارد. دانشگاهیان به جای تدریس )بازگویی( آنچه وجود دارد و در دستدوش دانشگاه می

دست آورند و آن را با اندیشیدن مستقل ها را بهاین آگاهی و درستی کیفیت دانشجوها را یاری و راهنمایی کنند تا توان ارزیابی

توانند در میدانشگاه خوب جایی است که محیط شورانگیر دارد، استادهای عالقمندی دارد که  دیل کنند.به دانش و بینش تب

چیدمانی انباشته از آفرینش دانش نو و کاربردهای آن، شور و انگیزش در دانشجو به وجود آورد. سودمندی این گونه 

شوند. هدف آموزش دانشگاهی و خیلی زود کهنه می رس اندیادگیری فراتر از تدریس مطالبی است که به سادگی در دست

های ارزش یابی به این دستاورد نیازمند به کارگیری معیارهای دقیقی دانشجو است. دستجانبهپرورش ترازمند و همه

 ت.کاری و دلیری، پافشاری بر گواه به جای قدرت و ادعا اسدرستهای عمومی مانند کنجکاوی، ، پذیرفتن ویژگیدانشگاهی

 نگران چگونگی یادگیری آنها هم باشد. بخش بزرگی از  گیری دانشجوهایش باشد، بلکه بایدنگران یاد باید دانشگاه نه تنها
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ی های آنتر به پیشههای مهندسی که بیشگذرد. حتی در آموزشهای از پیش انباشته شده میآموزش دانشگاهی به انتقال آگاهی

های ها نتوانند در وضعیتالتحصیلفارغاین وضعیت سبب شده است که است که باید باشد.  تر از آنپردازند، آموزش کممی

در  اهدلیل آن، ناتوان ماندن دانشگاه .های برون رفت را بیابنددرست بیندیشند و راه ،های جدیمسئلهدر رویارویی با نایقین یا 

نقش دانشگاه همواره آموختن های ژرف زیرساختی و بستر جریانی آنهاست. ها، با موضوعرو کردن دانشجو با نایقینیدررو

ها این کار را با دانشگاه ها، دانشگاه دانشجوهایش را وادار کرده است که بیندیشند.ها از پس نسلنسل اندیشیدن بوده است.

 آموزنددانشجوهای جوان می ،ت که با آن. این فرایندی اسبرندپیش میها تربیت استعداد دانشجوها در فهمیدن و جستن مفهوم

ه شود بهایی را که به خوردشان داده میانبوه آگاهیشود، به چالش بکشند. ها و تفسیرهایی را که به آنها عرضه میتا توصیف

ودمند شود که چگونه عناصر ساست. به آنها آموخته می سازیو انتزاعی گریای تحلیلی کاهش دهند. این آموزش پرسشگزاره

 هایها را برای خودشان شناسایی کنند و با بحثآموزند تا مسئلهآنها به طور فزاینده میدر حل یک مسئله تشخیص دهند. را 

ا ها سرخورده نشوند، بلکه بگیرند که از پیچیدگیشوند، حل کنند. آنها یاد میهای واقعی پشتیبانی میجدی و تحلیلی که با داده

ها و آموزند که معنی واقعی گزارهها را بازگشایی کنند. آنها میدست آورده اند، این پیچیدگیهایی که بهدلیری و توانایی

 ،به خوردشان داده شده استدانش به نام ها را بیابند: واقعیت را از به ظاهر واقعی تشخیص دهند، درستی آنچه را که موضوع

هستند، زیرا آنها  اجتماعیهای چنین کیفیتای بسیار شخصی است، اما همهها کیفیتبرای خودشان بیازمایند. این دوباره

ی کافی به اندازهتواند میای برای شهروندان خود نیاز دارد. دانشگاه جایی است که های فردی است که هر جامعهبرتری

  د.روان جامعه باشنکند تا راهنما و پیشها تولید ها و تواناییشهروندهای با این کیفیت

 نگر بودن، کسانی که  خواهان آن اند، مانند کارآفرینی، مدیر بودن، آینده ،کم در ظاهرها، دستکه دولت هابسیاری از ویژگی

های اصلی آموزش دانشگاه طور موثر به کار بگیرند، جنبههای خاص تکنیکی را بهبتوانند مهارت د،بتوانند کار گروهی انجام دهن

ند که باید هایی هستها نکات و کیفیتبنابراین، این تری اند که در بند باال برشمردیم.های بنیادیبرآمده از کیفیتنیستند، بلکه 

گزارها از شان بکوشند. آنچه را که امروز سیاستداشتنگزاران در زنده کردن و زنده نگهها و سیاستهای دانشگاهمدیریت

هایی که به رشد اقتصادی و حل تواناییکوشند، یعنی ته در برآورده کردن آنها میهای گماشخواهند و مدیریتدانشگاه می

شوند. ی فهمی ژرف برآورده میتنها در سایه و داد دانشگاه اندنوی از برون، بخش کوچک و ثاکنندیاری میدشواریهای روز 

ای نایی خود را از دریچهشده اند. دانشگاه باید کُدادهای ثانوی دانشگاه به نادرستی در جایگاه دانش سودمند جای داده برون

 فراخ و با هوشمندی بازخوانی کند.

شوند موتور اقتصاد دانش های پزشکی و مهندسی که فرض میتوان و اعتبار خود را در آموزش دادن رشتهآیا دانشگاه باید 

 اییههای خود را در گسترهها، یا برنامهنباید طیف رشتهچنین، دانشگاه هم شناسیم.بنیاد اند، هزینه کند؟ ما مبنایی بر آن نمی

های اشتغال تنظیم بر اساس نوسان تعداد دانشجوها یا تشنگی و خواست عموم و یا امکان های نو بیانجامد،تواند به یافتهکه می

یدن گذشته، فرهنگی اند. فهمرفت اجتماعی و اقتصادی و ابزارهای پیش ،کند. درک ما از خود و طبیعت و به کارگیری آنها

-تگیری از وقتلویزیون و بهره هنر، ،به ادبیات مندینیاز های اجتماعی، و خویشتن مادی،، فهمیدن رابطهفهمیدن کیهان پیرامون

هم  یی سالم و آگاه الزم اند. افزون بر این، فرایندهای نوآوری بهم پیوسته اند که برای جامعههای زنجیرهحلقههمه  های آزاد،

 شود و نه از یک بخش آن. ها الهام گرفته میی فهمیدنانجامد، در عمل از کلیت این گسترهکه به رویش اقتصادی می

 ها به طور بسیاری از دانشگاه نامد.می داربیند و دانشگاه را دکاندانشجو را مشتری میشود که ای نواخته میاین روزها نغمه

 ی آن کار گیرکند که بین دریافت کنندگان مهارت فنی خاص و بهپذیرفته اند. این بازتعریف، فرض میروشن و یا ضمنی آن را 
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 بیند، دار میگونه بین مشتری و دکانای قراردادرابطهاین برداشت،  .وجود دارد مستقیمی رابطهدر نقشی معین در اقتصاد روز، 

پایان و اغلب دگرگون ی بیشود تا رانندگی آموخته شود. این نگاه، رابطهه میمانند قراردادی که با بنگاه آموزش رانندگی بست

دهد و او را برای رویارویی با ای که به دانشجو رضایت فردی میکند، رابطهی بین دانشگاه و دانشجو را ویران میکننده

 نوآوری، آفرینش آگاهی، دردر دانشگاه نقش دن ویران کریک بعدی به دانشگاه،  کند. نگاه تجاری ها آماده میتغییرها و چالش

 گیرد.هدف میرا شناسی آموزش خردورزی، هنر و زیبایی در

 

 پژوهش  2-5

گونه که در آغاز این نوشته گفتم، پژوهش بخش جدا نشدنی کارکرد دانشگاه است و در همراهی با آموزش است که معنی همان

گاه است. پیروزمندی پژوهش در علوم، معنی است و جایش در پژوهشدانشگاهی بییابد. پژوهش جدا از آموزش دانشگاهی می

 آفرینندگی و نبوغ را گرامیعلوم انسانی یا علوم اجتماعی به فرهنگ و نگرش فردی بستگی دارد که کنجکاوی، کاویدن راستی، 

 یافتنیها در فضایی دستدی اند. این ارزشهایی هستند که برای فرایندآموزش دانشگاهی کلیچنین ارزششمارد. این ها هممی

 ،اندها را درونی کردههایی که این ارزشالتحصیلفارغ با ،ها به جامعهاند که آکنده از پژوهش و آزاداندیشی است. انتقال آن

 دهی فرهنگی زاینده است.سهم بنیادی دانشگاه در شکل

به ویژه، برای ها نشان داده اند که کند، بلکه دانشگاهفراهم می آن آموزشی پژوهش دانشگاهی نه تنها چارچوبی برای نقش 

 دانشجویان جوانیو  ه دانشگاه جای سلسله مراتبی نیستیک دلیل شاید این باشد ک ترین جا هستند.های بنیادی ارزانپژوهش

-گاه. دانشگاه با پژوهشاندی نو هاهدرستی ایدپذیرای آزمودن بدون داوری قبلی، آموزند که ها میدر همین دانشگاهدارد که 

گرایش  پردازند، فرق دارد.های کالسی و اداری، به ماموریت خاصی میهای تخصصی که در آرامش و سکوت، بدون مسئولیت

پردازد، با نقش آموزشی آن در برانگیزش خردورزی و ها میهای بنیادی که به بررسی بنیادهای پدیدهدانشگاه به پژوهش

ای از دانش در اختیار دارند و از این نظر، ی گستردههای جامع، بازهها، به ویژه دانشگاهدانشگاه نواندیشی، هماهنگ است.

و  ایهای میان رشتههای خود را درآمیزند و به موضوعدستیچیره به تندینهادهای یگانه اند. در نتیجه، این امکان را دارند که 

را « فهمیدن»های نو و دور از انتظار و نیز راه نیازهای کوتاه مدت دولت و جامعه پاسخ دهد،به و  زندبپردا کاربردهای مهم آن

     بیابد.

 

 نوآوری  3-5

پندارند دانشگاه موتور گزارها از کارکرد دانشگاه، آنها را به سویی رانده است که میتر گفتم که درک نادرست سیاستپیش

پرسش جدی این ها را بر آن وابدارند. کوشند دانشگاهاست. در نتیجه، با تالشی باور نکردنی مینوآوری و فرارویش اقتصادی 

 است که تا چه اندازه این نگاره درست است؟ 

 درکبر پژوهش بنیادی را سراغ گرفت. « پژوهش کاربردی»ی برتری گزارها رد پای داستان کهنهتوان در نگاه سیاستهنوز می

در توصیف و  گزارهاشود که سیاستروشنی دیده میسازی آن است. بهنوآوری فناوری و تجاری« اربردیپژوهش ک»آنان از 

جای شگفتی است که در بخش  دچار سردرگمی اند. «سازیتولید و تجاری»و  «ناوریف» ،«دانش»های برقراری ارتباط بین واژه

ها وجود دارد. بنابراین، بگذارید توصیف کوتاهی از این واژهتر و رمانتیک هم این سردرگمی های جوانبزرگی از دانشگاهی

 بیاورم تا بتوانم به روشنی از آنها استفاده کنم. 
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ها سنجید. هدف دانش علم فراهم هر یک از این فعالیت دادبرون باتوان را می« تولید و ساخت»و « فناوری»، «دانش»تفاوت میان 

داد های ابزاری است. برونها و نمونهها ،روشتولید فرایند« فناوری»داد است. برون های طبیعیی پدیدهکردن دانش درباره

ها سه گروهی اند که ها و کارآفرینسازی، تولید در مقیاس بزرگ و بر اساس نیاز بازار است. دانشمندها، تکنولوژیستتجاری

های ین سه گروه از فعاالن، افراد کامال متفاوت اند: انگیزهگیر، ای چشمدر هر یک از این سه شاخه فعال اند. به جز چند نمونه

های متفاوت زمینه و آموزشتر از پیشهای متفاوت دارند و از همه مهمها و روشدستیچیره ها وآنان متفاوت است، توانایی

  برخوردار اند.

ها و بسیاری ها، بیمارستانها، بانکفروشگاه کنم، چیزی که امروز درگر باشند. من با لیزر آغاز میچند نمونه شاید روشن

های پژوهش 1954-60های بیان کرد. در سال 1916ی نخستین آن را اینشتین در سال شود. ایدهجاهای دیگر استفاده می

را در سال  های خودچارلز تاونز و آرتور شاولو یافته .گوردون گولد از دانشگاه کلمبیا سرانجام به نتیجه رسید چارلز تاونز و

انتشار دادند. دانشگاه کلمبیا، یا تاونز و شاولو اگرچه فیزیک لیزر را یافتند، اما نخستین دستگاه لیزر را  تئودور میمن از  1958

های بل در نیوجرسی و شرکت چند هفته پس از آن آزمایشگاه ساخت. 1960ماه مه  16آزمایشگاه شرکت بزرگ هیوز در 

TRG (Technical Research Group).های شرکت دست به کار شدند و ابزاری را که میمن ساخته بود، باز تولید کردند

 پردازند، نهادهایی جدا از دانشگاه کلمبیا هستند.تجاری بزرگ امروز که به تولید ابزار لیزری می

میم در ناه امروز کامپیوتر میریزی کفرارویش کامپیوترها هم اینگونه بوده است. نخستین ابزار محاسباتی مدرن و قابل برنامه

های بزرگی در پرورانش پیشهها و فیزیکدانریاضی ( ساخته شدند.EDSAC( و کمبریج )ENIACهای پنسیلوانیا )دانشگاه

 کامپیوتر نیستند.ی های تولید کنندهآن نقش داشتند، اما نه دانشگاه پنسیلوانیا و نه کمبریج شرکت

ی ها سربرآوردند بدون این که در اندیشههای بنیادی دانشگاهتوان نام برد که از پژوهشهای فراوان دیگری را هم مینمونه

   های علمی خود باشند. این کاری است که به گروه دیگری واگذار شده است.سازی یافتهبازاریابی یا تجاری

بنیادی در فرایند نوآوری دارد، اما به همان اندازه مهم است که بفهمیم این سهم چیست و  شکی ندارم که دانشگاه نقشمن 

ی اصلی های مستقیم نوآوری اند و وظیفهها چشمهشود. هشدار جدی این است که فرض نکنیم که دانشگاهچگونه برآورده می

 آنها پرداختن به آن است.

ها در فراهم سازی شرایطی که دانشگاه .دارد کناریدانشگاه نقش در این فرایند،  و درگیری بازار و تجارت است نوآوری فرایند

های وابسته به دانشگاه، فروش حق مالکیت معنوی برای شکوفایی نوآوری الزم است، سهم دارد. تجاری سازی و ایجاد شرکت

ش ها نقتولید ناخالص ملی ندارد. این فعالیت گیری درنه در ایران، بلکه در کشوری مانند آمریکا هم نقش چشم های خود،یافته

های خوب، التحصیلتولید فارغ ها بادانشگاهبه ویژه،  پشتیبان نوآوری مهم اند. سازی بسترهایدیگری دارند: آنها در فراهم

گیری چنین کلگذار گیرایی دارد. شبنیاد و سرمایههای دانشآورند که برای شرکتجریان پرخروشی از خردورزی به وجود می

 . استخود  فهومترین مبه آموزش در ژرف هادانشگاه پایبندی نیازمندجریانی 

ن، برای های دانشگاهی است و بنابرایسازی یافتهی ناتوانی در تجارینادرست است که بپنداریم کوتاهی در نوآوری نتیجه

 یدانشگاه در نوآوری، پرورش سرمایهی نوآوری را هم به دوش بکشد. نقش وظیفهباید دانشگاه چیره شدن به این ناتوانی، 

ای در ی دانش بنیاد اند و نقش برجستهها موتورهای ایجاد جامعهانسانی، نیروی خردورز و منابع اجتماعی و فرهنگی است. این

 توانند داشته باشند.میهای کارآفرینی فعالیت
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 .   علوم انسانی6

خواهم نقش علوم انسانی و اجتماعی را جداگانه ی طیف دانشگاه است. در این بخش میعمومی و برای همه  5گفتار بخش 

کند و ی دانشگاه، بیشتر از همه علوم، فناوری و پزشکی را برجسته میهای عمومی دولت در بارهبررسی کنم، زیرا سیاست

سنجد: هایی سروکار دارد که انسان بودن را میانی با مفهومگیرد. علوم انسارزش علوم انسانی و اجتماعی را نادیده می

زییم، معنی دهیم. چگونه این دنیا را کنند تا به زندگی خود و دنیایی که در آن میهایی که یاری میها، واژهها، اندیشهداستان

. علوم انسانی، با هنری ما هستند هایها و تجربهایم و چگونه ، ما را ساخته است. عناصر علوم انسانی صدای احساسساخته

گزاری انجامند. در سیاستکوشد فرایندهایی را بکاود که به رفتارهای فردی و گروهی میهای علمی، میگیری از مشاهدهبهره

هایی سروکار دارد که برای پایداری، رفتار نیکو، آفرینندگی، ها مهم اند. پژوهش در علوم انسانی با موضوعاین اجتماعی

 انگیزش جامعه الزم اند. 

به روشنی پیداست که فهمیدن انسان و پرداختن به علوم « دانشگاه نسل سوم»بندی آن به نام در گفتارهای وزیر علوم و بسته

هایی انباشته ها و آموزههای علوم انسانی و اجتماعی، اندیشهدر رشته جایگاهی ندارد.« علوم و مهندسی»انسانی در مقایسه با 

های زیبایی، احساس و رفتارهایی را بفهمند که کوشند، پیچیدگیکنند. آنها میکه همبستگی و جدایی انسانها را توصیف می است

دهد که ای، این ماموریت بزرگی است. تاریخ معاصر نشان میبرند. با هر سنجهانسانها برای توصیف و بیان خود به کار می

 تا چه اندازه برای پایداری و سالمت جامعه ارزشمند است. گستراندن و همکانی کردن این فهمیدن

های دنیای فیزیکی بسیار عقب مانده است و در نتیجه، رفتهای اخالقی، اجتماعی و سیاسی از پیشرفتبیایید بپذیریم که پیش

 های پر شتاب، نگرش نو، نقد دقیق و نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی است. نیازمند پژوهش

 

 ن پایانیسخ

تواند برآورده کند، بلکه انجامد که نه تنها دانشگاه نمیهایی میی نقش دانشگاه در جامعه، به خواستهی ولنگار دربارهاندیشه

ر من، نادرست است که انتظار داشته برد. به نظهای آن را به هرز میدارد و تواناییدانشگاه را از اثرگذاری مهم خود نیز بازمی

گزارها را داشته باشد و به شکوفایی اقتصادی در ابعادی که از دانشگاه توان برآورده کردن آرزوهای سطحی سیاستباشیم 

پردازند، ها را میی دانشگاهپندارند که چون هزینهگزارهای آن میدولت و سیاستآید، بیانجامد. گزارها برمیهای سیاستگفته

ا بفشارند و در امور دانشگاه دخالت کنند، اثرهای اقتصادی هم شارش خواهند کرد. پس اهرمی در دست دارند که هرگاه آن ر

بنیاد به آن نیاز دارد. محدود کردن دانشگاه به مکانی تواند یک بخش از فرایندی باشد که اقتصاد دانشدر واقعیت، دانشگاه می

کارکرد دانشگاه ناگزیر است روزگار بگذراند، به گزارهای نا آشنا به های زودگذر سیاستمکانیکی که در چارچوب خواسته

 معنی نابود کردن دانشگاه است

های آن )بیولوژیکی، ذهنی، ی جنبهدانشگاه با دانش فراگیر و سراسری بودن آن سروکار دارد. با انسان و انسانیت در همه

زیید، با دنیای فیزیکی که انسان در آن میکنش میان آنها و های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و برهماحساسی(، با سازمان

ی کاوند تا چیزهاها را میفهمد. آنها پیچیدگیکوشند چیزهایی را بفهمند که انسان معمولی نمیها میسرو کار دارد. دانشگاه

افراد  ها وبفهمند که گروه چنین، آن چیزهایی راها بفهمند. همهای مشترک بین انسانکوشند جنبهها مینهفته را بیابند. دانشگاه

  ی سالم اهمیت دارد.ها بنیادهایی هستند که نهاد دانشگاه بر آنها استوار است و برای جامعهکنند. اینرا از هم متمایز می

دا جتوان یک بخش را از بقیه کند. نمیی مهم را در بردارد: نخست این که کلیت نهاد دانشگاه را برجسته میاین گفتار دو نکته

توان، آن ی انسانی را نمیخواهیم و تنها برای آن هزینه خواهیم کرد. جامعهکرد و گفت که این چیزی است که ما از دانشگاه می
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ای کنشی پیچیدهی برهم، به اجزا تجزیه کرد. جامعه مجموعهکنندمیهای خود آرزو برد سیاستها برای پیشگونه که دولت

آیند. ت خود فهمید. در واقع، دانشگاه تنها جایی در جامعه است که کلیت انسان و دنیای او برهم میاست که باید آن را در کلی

-های مورد نیاز جامعه را پدید میهای منطقی و مفهومهای جوشانی اند که تبیینها، چشمهگوناگونی اندیشوارگی در دانشگاه

 آورند.

از آنجا خرید و ارزش آن را با مجموع روز را   مد کاالهای مصرفی همگانیتوان های بزرگی نیستند که میها فروشگاهدانشگاه

های ی نسلشوندهها و نیازهای دگرگونبا ارزش دهدها نقشی ژرف و بنیادی دارند که اجازه میدانشگاه فروشش سنجید.

اه تعریف کردن دانشگ .شوندهای ثانوی تبدیل میها به فراوردهدادهای دلخواه دولتآینده کنار بیایند. به این دلیل است که برون

گذاری بر اساس آنها بدفهمی سرشت دانشگاه و سودی است که به دادهای ثانوی، و سرمایهها، برونهای دلخواه دولتبا سنجه

 تری بررسی شوند.کرد دانشگاه مهم اند و شایسته است که در چارچوب کلیرساند. موضوع هدف و عملجامعه می

 . آنها بنیادسرشت ذاتی و انسانی اند ،کرد خود و دنیای پیرامونعملبرای خود و ی دوم این است که فهمیدن، یافتن معنا تهنک

های ارتباطی های ابزارسازی انسان اولیه یا مهارتتعریف انسان بودن اند. دانش ویژگی انسانی است و کامال جدا از مهارت

ی علم و فناوری مهم هایش که با انسان سروکار دارد به همان اندازهاز دانشگاه و پژوهششمپانزه است. بنابراین، آن بخش 

  علم و فناوری نابخشودنی است.رفت ی پیشنادیده گرفتن آن به بهانه است.

   


