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  هاي بيرونيدانشگاه و دخالتسرشت 
  فيروز آرش، گروه فيزيك، دانشگاه تفرش

  
گفتاري رو پيشپيش ينوشته .دانشگاه است و نيز دستاورد ترين كارمهم »انهانديشيدن خردورز«آموزش به باور من  : چكيده

وزند كه اينك بادهايي مي. پردازدميو ساختار نظري دانشگاه » انهانديشيدن خردورز«آموزش به است كه بلندي يبر نوشته
. نگرندمي دستاوردهاي گذراي اقتصادي دستيابي به گزاران علمي كشور به نهاد دانشگاه مانند موتورد سياستندهنشان مي

گاه خردورزان در پيشگفتار را از اين رو بر آن شدم تا با اندك تغييري، آن پيش. اين نگاه، به گمان من، ويران كننده است
  .ي دانشگاهي به داوري بگذارمجامعه

  
  گفتارپيش
ها هاي دانشگاهچون دولت بخش بزرگي از هزينه. ستهاسخن از دگرگوني ساختار دانشگاه. در راه اند كنندههاي نگرانزمزمه

خود با دانشگاه ي مههاي برنابراي هموار كردن راه رسيدن به هدفتواند ميبيند كه كند، خودش را در جايگاهي ميرا فراهم مي
يابي به اه دولت، در بهترين حالت، شكوفايي اقتصادي، افزودن بر دارايي عمومي و ملي و دستخاستگ. رفتار كندمانند ابزار 

شود، به اين معني است كه دستگاه دولت ها ميهنگامي كه سخن از دگرگوني ساختار دانشگاه. هاي سياسي خود استخواست
جاي از گذشته به ساختاري است كه .اي نيستگوي نيازهاي برنامهپاسخ هادانشگاه ده است كه ساختار كنونيبه اين نتيجه رسي

  .و زمان آن رسيده است كه با چيز ديگري جايگزين شودمانده است 
ها و كارآفرين شود، بسياري از انديشمندان، دانشگاهيان،هاي ايران مربوط ميتا جايي كه به كاركرد و دستاوردهاي دانشگاه

خواهم يك گام فراتر من مي. زندچنگي به دل نمي هاي ماداد دانشگاههم براين باورند كه برون هاگذارگران و سرمايهصنعت
چه با آرزوي دانشگاه  اگر هايي هستند كهآنچه ما به نام دانشگاه داريم، موسسه. نداريم» دانشگاه«بروم و بگويم ما در ايران 

  .آينداين ادعاي درشتي است و بر بسياري ناخوش.  خود دور افتاده اندو خاستگاه  از ريشهگذاري شدند، اما بودن پايه
ها دانشگاه .ساله دارد و در آينده هم دوام خواهد آورد 900اما نهاد دانشگاه عمر دراز . هشتاد سال استعمر دانشگاه در ايران 

هاي بيروني هاي اجتماعي تغيير كرده اند، اما هيچ كدام از اين عاملد و رفته اند، نظامانها آمدهها را ديده اند، دولتپادشاه
بر نقشي كه در جامعه ها بر استقالل خود، آزادي خود و دانشگاه. وجود آورندبهتغيير بنيادي نتوانسته اند در سرشت اين نهاد 

بايد از درون  ،آسيب برساندها اين ارزشبه هر تغييري كه با . اند كليدي دانشگاههاي ها از ارزشاين. دنبال، ميداشته اند
هاي اين يكي از علت. پا نگرفت گاه به معني خاص واژههيچكه در ايران نهاد دانشگاه  است واقعيت اين. كرد مقابلهدانشگاه 
  . كليف از باال و بيرون از دانشگاهو تعيين تناديده گرفتن استقالل دانشگاه : هايي بود كه نام بردمناديده گرفتن ارزش ،نافرجامي

. اندهاي آن در اين ساختار تعريف شده، منش، كاركرد، پيوستگي پوياي بخشدانشگاهي اخالق. دانشگاه يك ساختار نظري دارد
آمده و دست به منشي و همگاني دانستن دانشِخردورزي، بزرگكاري و دليري، درست ي نو، پژوهش، آموزشِآفرينش انديشه

  ساختمان، آزمايشگاه، كالس درس،  .شريك شدن آن با ديگران و بسياري چيزهاي ديگر، برآمده از اين ساختار نظري اند
و ارتباط عناصر آن را  اني كه اين ساختار نظري را نشناسيمتا زم. ها و نمودهاي ظاهري اين ساختار اندتزيين... خانه و كتاب

، بدون آگاهي از اين كه ي پيش چشم، آسيبي استيك نمونه .آن به ويراني خواهد انجاميد كاري درنفهميم، هرگونه دست
  . ي گذشته به بار آمده استدر همين دهه هاي بيرونيكاري و دخالتدر اثر دستساختار نظري، 
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 براي امروزاهم داد، آن گونه كه توضيح خو ،اين نقش دانشگاه. دانشگاه آفرينش، پااليش و گستراندن دانش است اصليكار 
. هايي الزم استشرط، پيشپيروزمندانه بازي كندبراي اين كه دانشگاه بتواند اين نقش را . تر از گذشته استحتي مهم جامعه

ها تشويق دانشگاهبا جامعه . دشوار است ي دانش نوبيني ارزش بالقوهپيش ، زيراخواهدپيش از همه، دانشگاه خومختاري مي
 تري بادر بستر مطمئني سودمندي نيانجامند، نداشته باشند، يا به نتيجههم كه شايد سود مادي آني  ،هاي نوپژوهشدر انجام 

 در ميان است يا هاي متناقضوقتي كه گواه. جامعه مهم استنظر ديگري هم براي استقالل دانشگاه از  .كندميقمار ي خود آينده
هاي نهادهاي ها و كنشفرضدانشگاه بايد بتواند پيش د،نشوناديده گرفته مي جامعهاصول اخالقي و ديگر بنيادهاي سالمت 

ها، دانستن اين نكته است كه اصول شايد مهمتر از اين . پرقدرت بيرون از دانشگاه، مانند دولت يا صنعت را به چالش بكشد
  متمايز شخصي  و باورهاي باورهاي برآمده از تجربه، به ويژه از دانش يا هاي ديگردانشگاهي را از دانش »دانش« معيني

  . كندمي
را تا جايي كه به اين نوشته مربوط است اندكي  جاست كه معني آنبنابراين، به ،گفتار تكرار شده استاين در » دانش«ي واژه

جايگاهي در » دانش«معني از اين . هاستها و يافتهها، برداشتاي از آموختهمجموعه» دانش«در نگاه عمومي. روشن كنم
گذار  هاييايده از انتزاع بهاين را دارد كه ، توانايي كندپيروي مي هاي منطق و استداللقاعدهدانشگاهي از  دانشِ .دانشگاه ندارد

هاي قانون يافتن به دنبالدانشگاهي  به بيان ديگر، دانشِ .شوندهاي تجربي يا متغيرهاي بيروني پشتيباني ميكه با گواه كند
سطح باالتري از ها انتظار داريم كه دانشگاهاز اين رو، . است كه بر استدالل و گواه استوار اند ييافته ترتر و تعميمانتزاعي

  .بينديشيم آن گونه توانيم در زندگي روزانهمينتك تك ما  كه را تجربه كنند و به كار ببرندانديشيدن 
، بازتوليد پذيري و )به صورت نوشته يا هر نوع ثبت ديگر( پذيرينگارشدانشگاهي شفاف بودن،  هاي بنيادي دانشِمولفه
پذيري به اين معني نگارش .توان ردگيري و تاييد كردعني است كه منشاء دانش را ميشفاف بودن به اين م. پذيري اندانتقال

پذيري يعني اين كه ويژگي باز توليد. نمايش داد) با واژه، نماد، فيلم و غيره(سازگار توان همواره در شكلي است كه دانش را مي
اي دانشگاهي بايد به گونه سرانجام اين كه دانشِ. هاي تكرار ساختآن را بازآفريني كرد و يا براي انتقال آن  نسخهتوان مي

  .پذيري استويژگي ابطالاين . با بقيه درميان گذاشت نقد وباشد كه بتوان آن را براي چالش 
. ابعاد گوناگون دارد» آزادي دانشگاهي«. هاي مركزي كه به دوام دانشگاه ياري كرده است، آزادي دانشگاهي استيكي از ارزش

شمارند كه هايي را برميكشند و گواهآنهايي كه شرايط موجود را به پرسش مي، پرسندميهاي نابهنجار دانشگاهياني كه پرسش
. ماننداز اخراج وتنبيه شدن در امان مي» آزادي دانشگاهي«ي در سايهي پرقدرت در تناقض اند، هاو شركت يهاي دولتبا گزاره

چنين به اين معني است كه، فرد هم» آزادي دانشگاهي«. ساالر استي مردمآزادي دانشگاهي شرط بنيادي در يك جامعه
بنابراين، آموزش . هايش آزاد استيافته ل دانش وروش انتقاو  ،اش براي بررسيي مورد عالقهدانشگاهي در گزينش مسئله
  . درهم تنيده و با آن فراروييده است» آزادي دانشگاهي«دانشگاهي با اين برداشت از 

تغيير كند تا خواست فشارهاي متغير بيروني ها اگر الزم است ساختار و كاركرد دانشگاه: دانم به يك نكته پافشاري كنمالزم مي
. گرهاي آن صورت گيردها، به ويژه به خواست استادها و پژوهشين تغيير بايد از درون سازمان دانشگاه، ادنشوبرآورده 

اگر دولت يا جامعه . اين تغييرها را به وجود آورند شانخود تاند و بپذيرند ها بايد نياز به تغيير را ببينههيئت علمي دانشگا
هاي محوري اي باشد كه ارزشدانشگاه تحميل كند، به ويژه اين تحميل به گونهبخواهد از بيرون تغييرهاي دلخواهش را به 

ها را بخش پر بخشد و آناي ميها هويت يگانهرا ناديده بگيرد، همان چيزي كه به دانشگاه» آزادي دانشگاهي«دانشگاه، مانند 
سودمندتر كند، از سودمندي آنها خواهد ها را دانشگاهي اين كه به جاپاشيد، و در نتيجه، كند، از هم خواهد ارزش جامعه مي
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نياز به دگرگوني را بفهمند شود كه آنهايي كه بايد در فرايند تغيير قرار بگيرند، هنگامي تغيير بنيادي، ژرف و هموار مي. كاست
  .  ي تغيير باشندو آماده

باشد تا سرشت و  بايد اين است كه تغيير چگونه هاست، پرسشرو كردن ساختار دانشگاه و ي بيروني براي زيراينك كه اراده
     .خاستگاه اين نهاد مهم اجتماعي آسيب نبيند

در روز تجليل از پژوهشگران وزارت علوم  ريزي امور فناوريل دفتر برنامهكهاي وزير علوم، معاون پژوهشي و مدير از گفته
هاي ادغام كنند و رشته استان را در يك دانشگاه هرهاي وسسهها و مدانشگاهخواهند ميآيد كه چنين برمي 1393سال  برتر

  دهند آنهايي هستند كه در امور صنعتي و كارآفريني نيازي را برآورده ارائه مي» ي مازادرشته«تعريفي كه از . مازاد را ببندند
  . 1برندنام مي، »گرامهارت«از دانشگاه  ،دانشگاه» سومنسل «ي آنان از واژه. كندنمي

ي دولت به هر به بار نشستن برنامه ،كاريدانشگاه براي حل مشكل بي. دانشگاه در خدمت صنعت: پيام اين گفته روشن است
  .مانند آن است كه كار آهنگر را به نانوا بسپاريم. اين يعني گذاشتن وظيفه بر دوش نهادي كه اصال اين كاره نيست. قيمتي

حرف اين است كه . شودنها نبايد ارزيابي شود و اگر الزم است در آن تغييراتي داده شگاهسخن بر سر اين نيست كه كاركرد دان
در اين . است )ي آنبه مفهوم گستردهنه به مفهوم سياسي، بلكه ( كاري در ساختار دانشگاه نيازمند يك روند دمكراتيكدست
با ايجاد تا شود تالش مي. شوندگيري و سنجيده مياندازهها كاركردد، نشوبه روشني بيان مي و تعيينهاي مشترك هدف ،روند

بايد . گيري بشوديممتا براساس آن تص ها بايد وجود داشته باشدي دادهسامانه .دنبربها را باال انگيزه و راهنمايي بازدهي
  . چيزي را اندازه بگيريمبدانيم كه چه

ناميم آنچه امروز ناكارآمدي دانشگاه مي. ندشوند، بسيار زيان بار اميهاي واقعي گرفته هايي كه بدون تكيه بر دادهتصميم
هايي كه به هاي دانشگاهسريي 1380هاي يل ساله چندان دور، اوانزماني : ها فراوان اندنمونه. هاستبرآمده از اين گونه كنش

هاي هاي علوم پايه را در دانشگاهها و گروهداشتند برهم آمدند و تصميم گرفتند كه دانشكده» صنعتي«ي دنبال نامشان واژه
با . هاي رياضي و فيزيك دانشجو نپذيرفتنداين كار نخست در دانشگاه علم و صنعت عملي شد و در رشته. صنعتي برچينند

از فهم  از گذشت بيش از ده سال هنوز هم منپس . ها شكل گرفت و برنامه ناكام ماندآشكار شدن اين سياست ناپسند، مقاومت
را پايه نگذاشته است و همگي  دانش مهندسي خودهيچ مهندسي بنيادهاي . با چه شعوري چنين كاري شدني استآن ناتوانم كه 

هايي را خواستند ريشهميهاي فناوري هاي دانشگاهرييس همين اما  .هايي استوار اند كه از علوم پايه بر آمده اندبر قانون
    .  برنگزيده بودند، آنها گماردگان از باال بودند آنان را دانشگاهيان! استوارندبخشكانند كه خود بر آنها 

توزيع جمعيتي دانشجوها و به همراه آن تغييرهاي وحشتناك در تر، دگرگوني در ي ديگر، و در سطحي بسيار گستردهنمونه
با دانشگاه آمد اين رفتار پي. وز هم ادامه داردي هشتاد آغاز شد و هني دوم دههتركيب هيئت علمي دانشگاه هاست كه در نيمه

اين . دادند» استاد«ها فرستادند و به آنها نام افرادي را كه شايستگي نداشتند به دانشگاه. روستامروز پيشچيزي است كه ها 
زدي و دار ديگران، دستبرد به ك: سرشت دانشگاه بيگانه بودبا افراد براي پوشاندن ناشايستي خود دست به كارهايي زدند كه 

انيشيدن «و با  خواهندرا مي» مدركش«خريد و فروش مقاله، توليدهاي بي اهميت، پروراندن دانشجوياني كه از دانشگاه تنها 
   .بيگانه اند» انهخردورز
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جنين،  سختراني دكتر فرهادي، وزير علوم در دانشگاه گيالن، سايت خبري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، هم. 1393آذر  26علوم، تحقيقات و فناوري، 
  .1393بهمن  7، بازهم نگاه كنيد به سايت خبري وزارت علوم، 1393دي ماه  30
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چيست و چه » گراييمهارت«دهند كه اما مديران وزارت علوم توضيح نمي. ي استي»گراتمهار«سخن مديران وزارت علوم 
با فلز  آهنگر در كار. معيني است يپيشهفهمم چيرگي در مي» مهارت«ي آنچه كه من از اين واژه. از آن در نظر دارندرا عريفي ت

پزشك جراح در به . است» ماهر«ي خود توانا و در نتيجه پيشهتعميركار تلويزيون در . ارت داردو ساختن ابزارهاي فلزي مه
مگر مهندسي  فراتر از اين،. دانشگاهي نيست اما هيچ يك از اينها دانشِ. دست استمعيني چيره هايها و فرايندكار بردن روش

التحصيل فارغ هاي زياديدوازده سال مهندس -ها در اين دهي خاصي است؟ دانشگاهدر رشتهمهارت جز داشتن به چيزي 
هايي شمار پزشك. كنيما از بيرون مرزهاي كشور وارد مياما هنوز فناوري ر .نياز دارد ي مابيش از آنچه كه جامعه . رده اندك

توليد نكردند ها دانشگاهچيزي را كه  .ها پديد نيامده استكاهشي در شمار بيمارها و بيماري اماكه تربيت شده اند فراوان است، 
مهندسي يا فيزيك اگر آموزش  دانشجوي .ندارندورز را توان پروراندن انديشه هاي ما ديگردانشگاهزيرا . است يورزانديشه
فرارويش فناوري هم  شد، بلكه درداشت و خود يك كارآفرين ميورزي ديده بود، نه تنها نيازي به جستجوي كار نميانديشه

كمر  بيماريكني ريشه هايبه جاي درمان بيمار، بر يافتن راهآموخت، ورزي ميت سهم داشته باشد، پزشك اگر انديشهتوانسمي
   .را به آنها باز گرداند بايد در بنيادهايي باشد كه ارزش فراموش شدهها دگرگوني جدي در دانشگاه. بستمي

  بياييد از . هاي واقعي سامان دادتوان آن را با آزمون و خطا و بدور از پايش دادهاست؛ نمي» انديشيدن«دانشگاه مكاني براي 
  را » انهانديشيدن خردورز«هاي بنيادي دانشگاه را ارج بگذاريم و راه توليد انديشه و آموزش ارزش .شته بياموزيمكرد گذعمل

   . ناهموارتر از آنچه كه هست نكنيم
گيريم چه بكنيم، به چه چيزي باور داشته باشيم و چه چيزي را بخواهيم يا انديشيدن يك فرايندذهني است كه با آن تصميم مي

به چه چيزي باور كنيم بخشي از فرايند يادگيري . انجامدگيري مين به اين كه چه كنيم به تصميمانديشيد. به جستجويش برآييم
بخش ديگرش انديشيدن علمي .) هاستها و تجربهيادگيري كاري به انديشيدن ندار، بلكه حاصل برخي آزمون ي ازبخش(است 
هاي مولفه هااين. هاآنها با گواه ها، همبستگيآمدهاي نظريهيي پگيري دربارهها، نتيجهالگو و نظريه سازي، آزمودن فرض: است

سازند، آموزش اين فرايند و نهادينه كردن آن در ذهن را مي» انهانديشيدن خردورز«ها ي اينمجموعه. انديشيدن علمي اند
به او » انديشيدن خردورزانه«شدن دانشجو به توانا  .ي سالم داردترين نقشي است كه دانشگاه در پروراندن جامعهدانشجو مهم

هاي تخصصي آموختهز ا. هايش را در شرايط متفاوت بسنجد و راه درست را برگزينددهد تا مستقل بينديشد، آموختهمجال مي
   . كند تازه استفادهي نو و دستاوردهاي خود بهره بگيرد و در توليد انديشه

به اين ديدگاه، . اند» هاي زايدرشته«، دنكنكه در امور صنعتي و كارآفريني نيازي را برآورده نميهايي رشته گويدوزير علوم مي
توان به آساني مي. گذاردو حتي رياضي و فيزيك ارزش نمي شناسي، دينشناسي، موسيقيشناسي، انسانادبيات، هنر، جامعه
و » هنرستان«كاهد كه زماني ين نگاه به دانشگاه، آن را به سطحي فرو ميا .گنجاند» ي زايدهارشته«ي آنها را در گستره

با همين برداشت » كاربردي -دانشگاه علمي«اندازي تصميم بر راه .ناميديم كه اينك برچيده شده اندمي» تكنولوژي هايانستيتو«
   .كاري كاست و نه به فناوري ياري كردم بيآموزي بود، اما كارساز نشد، نه از حجهدفش كارآفريني و مهارتو  همراه بود

كارگزاران بلند . ها قابل فهم نيسترفت از دشواريهاي پيشنهادي براي بروناما شيوه. هاي دولت فهميدني استانبوه گرفتاري
  روند و از دانشگاه از اين هم فراتر مي. هاي آنهاستي دانشگاه يافتن راه حل براي دشواريي دولت بر اين باورند كه وظيفهپايه
توان مينامه پندارند كه دانشگاه بازوي اجرايي است و با بخشآنها مي. ها را در عمل برطرف كنندخواهند كه اين دشواريمي

دانند كه دانشگاه گزارها شايد نميسياست. زنان رسيدمردان و دولتي دلخواه دولتدستور كار دانشگاه را تغيير داد و به نتيجه
زماني براي جلوگيري از هجوم . ي توليدي نيست تا خط توليد آن را بتوان برحسب نيازهاي گذراي جامعه تغيير دادرخانهكا
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با اين كار . ها راندندي كار را به اين موسسهگشودند و نيروي آماده» دانشگاه«هايي را به نام ها به بازار كار، موسسهجوان
  .تري آفريدنداي را حل كردند، اما دشواري و بحران بزرگدشواري لحظه. را به عقب انداختندكاري چهار يا پنج سال بحران بي

؟ پاسخ من به اين پرسش منفي است و پرسش اين است كه آيا آموزش دانشگاهي بايد در ارتباط مستقيم با بازار كار باشد
: پيش از آن به جاست كه يك نكته را يادآوري كنم. بپردازم يشدوتاكوشم تنها به در اينجا مي. هاي زيادي دارمبراي آن دليل

اين . دناشب استخدام قابلي رقابتي در جامعهكه  تربيت كند دانشجوياني راخواهند ميكارفرماها، پدرها و مادرها از دانشگاه 
گاه بر نيازهاي بستري كه هيچ هادانشگاه( گيري نهاد دانشگاه، بخشي از تالش آن بوده استهميشه، از آغاز شكل ، البتهخواست

دانشگاه اگر درست . نيست كارخانهبراي به معني تربيت نيروي كار اين اما ) اندچشم نبستهاند، در آن به زندگيشان ادامه داده
. هاي آن همواره نيروي قابل استخدام خواهند بودآموختهساختاري خود پايبند باشد، دانشهاي و ارزشكار كند و بر اصول 

  . كندو دستورهاي بيروني دانشگاه را فلج مي فشارهاآيد كه ي انجام آن برنميهنگامي از عهده
ي بيش از اندازه سو كردنهمنخست اين كه  ؟ باشد »گرامهارت«چرخد و گران بمدار صنعت و صنعت اما چرا نبايد دانشگاه بر

در  ،به ويژه .سرعت تغيير كند تواند بهمي نيازهاي بازار كار. در پي دارد نيازهاي بازار كار خطر جدي با دانشگاه هايبرنامه
 بيست سال پيش. شه و تجارتي در آينده الزم خواهد بود، نشدني استبيني اين كه چه نوع كار، پيبنيان، پيشي دانشيك جامعه

گاه چند دانشجوي جوان كه از خواباز نظر مالي،  ،هاي جهانترين شركتيكي از بزرگبيني كند كه پيش توانستچه كسي مي
آوري و تجارت گونه زاييده شد و به دنبال آن فنبوك اينخترهاي پرشور بودند، سر برآورد؟ شركت فيسدر پي جلب توجه د
  . ميليارد دالر است 210بوك قط ارزش سهام فيسي نگارش اين نوشته، فدر لحظه. هاي اجتماعي شكل گرفتبزرگي با نام پايگاه

بوده است،  دانشگاهي آموزشهميشه بخشي از بنيان، ي دانشهاي الزم براي جامعه، پافشاري در آموزش مهارتافزون بر اين
نچه كه در واقع، در اين نوع بازار كار، آ. به انجامش باليده استدانشگاه كه همواره  انهبه ويژه آموزش انديشيدن خردورز

ي خاصي از صنعت يا بازار است و نه برآورده كردن نيازهاي شاخه شود، پرداختن به نيازهاي آموزشي دانشجوبرجسته مي
هاي خود در پذيري و توان به كار گيري آموختهبراي دوام آوردن در بازار كار امروز، آنچه كه دانشجو الزم دارد، انعطاف. كار

براي شركتي كه تا كار بكند  شي دانشگاهي بايد بتواند به همان اندازه براي خوددرس خوانده امروز. تر استشرايط عمومي
التحصيل ي ليسانس فيزيك فارغدر واقع، دانشجويي كه براي نمونه، با درجه. شودعمر كاركردش به طور روزافزون كوتاه مي

بد شايد . تواند يك كارآفرين موفق باشدخود مي او. نداردنيازي به دنبال كارگشتن شود، اگر خوب آموزش ديده باشد، مي
هاي به زودي تراشه. رودسيم شدن ميفناوري اطالعات به سوي بي يدنيا. بكنم ي نزديكيندهبيني براي آپيش نباشد كه من يك

صحبت كنند،  و با يكديگر تا به هم وصل شوندنخواهند داشت نياز ديگر به سيم  كامپيوترها. ند آمدنسل پنجم به بازار خواه
wiحتي به. و پروژكتور وصل شوند گر، چاپهايشان را پر بكنند و يا به تلويزيونباتري fi  اين يعني . نيازي نخواهد بودهم

توان مي. هم از اين نوآوري پيروي خواهند كردديگر الكترونيكي  هايابزار. ها كامال دگرگون خواهد شدمحل كار و ارتباط آدم
سخن من بر سر آن . ي و رفتاري كردشناختهاي جامعهبينيو پيش هاي زيادي زدشناختي آن گمانآمدهاي جامعهي پيدرباره
ني از اين براي پشتيباآنها . ها را به همراه خواهد آورد كه امروز وجود ندارنداي از شركتاين دگرگوني نوع تازه. نيست

و  انتشار ياين روند تازه بر پايه خيلي دشوار نيست كه به يقين بگوييم كاركرد. دگرگوني و روند تازه به وجود خواهند آمد
از امواج دانشجوي فيزيك، يا مهندسي الكترونيك هاي دانش و آموختهاگر . امواج الكترومغناطيسي استوار خواهد بود كنترل

اگر آموزش دانشگاهي بر اما . باشد، روشن است كه از اين بازار جديد رانده خواهد شدو سطحي رونه اندالكترومغناطيسي بي
توانستيم بگوييم كه ما پذيراي روند نو خواهيم بود و در آن سهم خواهيم ، ميبودمي» انهزانديشيدن خردور« ي آموزشپايه
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ست كه بكوشيم و اطمينان بيابيم كه دانشگاه نيست تا هدفي برآورده شود، بلكه چالش اين ا تغيير ساختارِ ،كارراه، پس. داشت
   .هاي ساختاري خود را دنبال كندهدف هاي آموزشس بهتر،، روشهاي دانشگاهي با بازدهي بيشتربرنامه

سهمي كه با  تنهاها را ، دانشگاه ديدهدنكنترسيم مي ها،، نسل سوم دانشگاهعلوم از ساختار دانشگاه مديران وزارتديدگاهي كه 
گيرد، از جامعه ناديده مي در برابرآنان را هاي انساني مسئوليت .كندگذاري ميتوانند در اقتصاد داشته باشند، ارزشآنان مي

هاي خود و بازار كار محدود هاي دانشجو را به خواستو گزينه داردتواند باشد، بازميفرارويش فردي به آنچه كه او بالقوه مي
جايگزين  هاي ديگر افتصادي، و واژهبا بازدهي، سوددهيرا  ، و خود شناسيآزاد انديشيهاي برابري، آزادي، مفهوم .دكنمي
درس بخوان تا آدم «: ي كوتاهي است كه پدران و مادران نسل من و پيش از من بارها گفته انددر فرهنگ ايراني ما گفته. كندمي

گفتند كه درس بخوان تا دكتر يا آنان نمي. تري از آموزش را به همراه داردمفهوم انساني ي كوتاهي اين گزارهاندرونه. »شوي
    . است توليد ارزش افزوده بسيار فراتر ازكه مفهومي گسترده با ابعاد است » آدم شدن«ر مهندس شوي، تاكيد ب

  هر كس از اين آستانه بگذرد،  پندارد كهمي. انددي كاريابي ميدروازهرا دانشگاه  ودر كشور ما درك نادرستي جا افتاده است 
ي واقعيت وجودي دانشگاه در اين درك واقعيتي كوچك و گذرا وجود دارد، اما هرگز همه. نانش تا پايان عمر در روغن است

اصلي خود و اين دانشگاه به كار  داشته باشيم» دانشگاه«كه ما به راستي  آيدميدست بهاين واقعيت جزئي هنگامي . نيست
اما . زيستي افراد جامعه ياري كرده است و هميشه نيروي كار خردورز و كارآمد توليد كرده استدانشگاه همواره به به. بپردازد
گاه دانشگاه به كار اصلي خود پرداخته است و از فشارهاي بيروني به هر. نبي آموزش دانشگاهي بوده اندآمدهاي جااينها پي

كه به دانشجو مربوط است، آموزش كار اصلي دانشگاه تا جايي . آمد را هم به همراه داشته استاين پي دور بوده است
به اين معني است كه دانشجو بتواند دو طرف يك موضوع را ي كوچه و بازار خردورزي به زبان ساده. است» خردورزي«

  هاي پشتيبانگواهادعاها  برايسو نيستند، به دور از احساس استدالل كند، هايي را بپذيرد كه با باورهاي او همببيند، بتواند گواه
  . گيري كند، بتواند براي مسئله يا دشواري راه حل بيابدبرداشت و نتيجه ،هاي موجودها و گواهي دادهبخواهد، بر پايه

توان انتظار تغييرهاي تغيير كرده است و ميگرفتند، ها در ايران پا ميسال پيش كه دانشگاه شصتدنياي امروز در مقايسه با 
هم براي شهروند معمولي  انو در نتيجه، فهميدنشند تر شده اهاي آن پيچيدهكاركرد دنيا و كنش. داشت هم در آينده بيشتري
بنابراين،  .كنندتر به افراد متخصص و كارشناس تكيه ميتر و بيشي دمكراتيك بيشبه اين دليل، شهروندان جامعه. است دشوار
كه  خواهدرا مياي شهرونداني چنين جامعهي مردم ساالر است، چون نياز جامعهبيش از هميشه آموزش خردورزي امروز 

 ي سرشت خوداين ما را به انديشيدن درباره .گذارندو ديگران اثر مي خودي چيزهايي بينديشند كه بر زندگي بتوانند در باره
» كارشناسي«هايفكري و خوب انديشيدن پايهبه بيان ديگر، خوش. داردوامي» انهخردورز يدنانديش«اش با و رابطه» كارشناس«

نياز دارد، فهميدن معني » كارشناس«به طور روزافزون به راهنمايي  اي كه شهروندانشجامعهدر نتيجه، براي . سازدرا مي
 ول اندئدانشگاه و دانشگاهيان وظيفه دارند و در برابر جامعه مس. شودضروري ميهم ي آن با شهروندي و رابطه» انديشيدن«

انديشيدن «آموزش  ، فراهم كردن بستري است كه در آنمهم در اين راهگام . تا در برآورده كردن اين نياز اجتماعي بكوشند
كند و جامعه را در مسير اي دولت را برآورده ميهاي برنامهگام خواستاين . هموار باشد پژوه يا دانشجوشبه دان» خردورزانه

   .دهدقرار ميفناوري، كارآفريني و خردورزي 
   


