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 گاه کجاست؟دانش

 فیروز آرش، گروه فیزیک، دانشگاه تفرش

 

شوند. آموزش که زمانی جایگاه تر میجستجوگر تهی و خوبجوهای ها از اندرونه و دانشگاهگذرد، دانشهر سال که می

 در چند سال که هایی. جوانکاسته شده استای بی روح و از سر ناگزیری فرو ، اینک به وظیفهداشتارزشمندی در جامعه 

ای از جایگاهی که هیچ ایده، بایستند« استادی»جایگاه تا در  اندشده ها فرستادهگاهشان به دانشتوانمندیبدون ارزیابی  گذشته

 آنکه بدانیم دانشگاه چیست.نامیم، بیشان میگاهکه دانشاند به آنها پیشنهاد شده است ندارند. آنان تربیت شدگان مرکزهایی 

شود که بود و نبودشان هایی تعریف میتر در تولید مقالهبرد و کارش بیشگیری رنج میگاهی هم از افت چشمدانشپژوهش 

 دان تاثیری بر افزایش دانش و ایجاد دگرگونی در جامعه ندارند.چن

 آویز گواه و دست ی کداماست. به پشتوانه یناخوشایند و ادعای درشتهای ما دستاوردی ندارند، گاهدانش این که گفتن

 توان چنین گفت؟ می

هایی که ؟ ویژگیو سبب وجودیش کدام است چه گونه جایی است گاه چیست،ی دیگری آغاز کرد. دانشپرسش را باید از جا

دستاوردهای آن را ارزیابی ؟ با کدام سنجه باید کدام استکند چیستند و کار کرد آن ی این نام میها را شایستهبرخی مکان

 ؟توانمندی و پیروزمندی آن را به داوری نشست ،رد و سرانجامک

دو اما ها بسنده نیست. ی این زمینهی من در همهدشوار است. دانشی با ابعاد چندگانه الزم دارد و اندوخته ،پرداختن به این همه

ی مختلف در کشورهای متفاوت هاگاهام و در دانشهای بزرگ بودهگاههشدر پژوگاه گذشته است، سوم عمر من در دانش

توانم تصویری از دانشگاه کنم میمان میگهایی دارم که به پشتیبانی آنها ام. از این رهگذر آموختهدرس خوانده و تدریس کرده

 نشان دهم. 

 دانشگاه کجاست؟ 

از  دیدگاهوان آنها را در دو تمیمتفاوت است.  ،شودپاسخ این پرسش، بنا به شناخت افراد، و نقشی که به آن نسبت داده می 

 بندی کرد. گاه دستهدانش

 .اند و دانشجو هایی با عنوان استادها، ابزار و انسانای از ساختمانگاه مجموعهدانش در این نگاه، گاهی:دیدگاه آموزش  -1

 را های الزمتوانمندیتا  استآمدگان به نو و آموختن آن آوری گردآوری شده از دیگراندانش و فن بازخوانی این مجموعه کار

آموزهای در این نگاه، دانشگاه ابزاری است که دانش .ی بازار کار و جامعه شوندو روانه دست آورندبهبرای انجام کار معینی 

انشگاه را تر شناسایی کند. بنابراین، دکند تا بازار کار بتواند آنها را آسانها جدا میتوانباهوش و پرکار دبیرستانی را از کم

گاهی را ی آموزشگان باید این دورهههمجوانان. وزد، گذرگاهی است به دوران بلوغ آمهای کاری میمهارتبیند که جایی می

 . شاید هم اندکی روابط اجتماعی برای بازار کار آمادگی پیدا کنندی انجام برخی کارهای معین برآیند و بگذرانند تا از عهده

 ی کار کردن در محیط کاری است.هآموزند که الزممی

آموزند. های عملی میدر آنجا دانش فنی و مهارت هاندارد، مکانی است که جوانگاه اه تفاوتی با آموزشدر این دیدگاه، دانشگ

عملکرد  ی خاصی به آن نیاز دارید. برای نمونه، باید آمار بدانید تا بتوانیددانش فنی نوعی آموزه است که برای فهمیدن حرفه

های را باید بیاموزید تا بنیاد ترمودینامیک، شناسی بدانید تا بفهمید کار یک پرستار چیستبازار سرمایه را بفهمید، یا باید زیست

دانش فنی به کتاب آشپزی ماننده است، فرمولی است که های گرمایی، مانند بخاری، یخچال و شوفاژ را بفهمید. کارکردن ماشین
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درس یا در توان در کالس هاست که میدها و رویکرای از قاعدهد به تقریب باید چه کاری انجام دهید. مجموعهگویبه شما می

شود. ها گردآوری شده است و فراگیری هم از کتاب آغاز میاین نوع دانش در کتاب  یک سخنرانی آموخت و به خاطر سپرد.

که دست کمی از  و از راه دور وجود دارند «برخط»های ، اینک آموزشافزون بر اینی بزرگی است؟ خانهگاه کتابآیا دانش

رس همگان در فضای مجازی در دست نامهای بهی دانشگاههای درس سنتی ندارند. گفتارهای کالسی استادان برجستهکالس

گاه رسالت خود را ور، دانشزش مجازی یا از راه دوبا رشد آمها افزوده خواهد شد. است و در آینده بر گستردگی و کیقیت آن

رفت آموزش مجازی، چه دلیلی دارد با پیش. دهداز دست می کند،را منتقل می دانش گردآوری شده ی کهگاهبه عنوان آموزش

های عمومی را برای دارایی دولتیهای دالر شهریه بگیرد و دانشگاه 50000که دانشگاهی مانند هاروارد یا ام. آی. تی ساالنه 

به این  توانمی ایرادی که این نوع دانشگاه به سر آمده است.به بیان دیگر، عمر  هزینه کند؟ هاگاهداشتن این آموزشنگهسرپا 

پختی نخواهد شد که یک سرآشپز دستتوان از روی دستور آشپزی، غذای معینی را تهیه کرد، اما گرفت این است که میگفتار 

اه به گدستی کاهش دهیم، باید انتظار داشته باشیم که دانشگاه را به آموزش چیرهنشاگر کار داکند. دست فراهم میچیره

گاه بیا، کار ما از بیاموز و هرگاه آماده بودی به دانش« برخط»فالن درس را در تابستان یا در زمان معینی »دانشجو بگوید 

دانش عملی خواهد شد. « عملی»بلکه آموزش دانش  ،د بودبنابراین، کار دانشگاه آموزش دانش فنی نخواه«  شود.اینجا آغاز می

و تدبیری  داناییی مانسته« عملی»دانش ی چگونگی انجام آن است. در این نگاه، نیست، بلکه درباره انجام کار معینی در باره

به خاطر سپرد، بلکه توان آن را تدریس کرد و توان در کتاب آشپزی یافت. دانشی است که نمیدارد و نمی سرآشپز است که

  پذیر نیست و تنها در عمل وجود دارد.آن را آموخت و جذبش کرد، به تعدادی قاعده کاهشباید 

اما از  های از این دست را به دانشجو انتقال بدهند.آگاهی توانندها چگونه میگاهدهد دانشای بسازم که نشان میتوانم نظریهمی

های اقتصادی جهان و دهد و بازتاب نارساییعالی را به ابزاری برای کارپردازی کاهش میاین دیدگاه آموزش  گذرم.آن می

 کند.نامیم کاهش پیدا میای میدانشگاه به چیزی که هنرستان حرفه ،با این نگاه ی دوران ماست.زمانی است که مشخصه

های مختلف دانشگاهی و . موضوعنده استای در آیبرای حرفهدانشجو تربیت  ،روشن است که بخشی از آموزش دانشگاهی

. دانش و مدرک دانشگاهی آورندفراهم میهای بهتر لی با حقوقهای شغانجامند، مجالدانشگاهی میهایی که به مدرک آزمون

اگر کند. داند و بر این باور پافشاری میدر موفقیت شغلی آینده سودمند هستند. جامعه این را موفقیت میای معین در رشته

گاهی ممکن است چاره ساز باشد. اگر موفقیت با مقدار ، مدرک دانشارز استدار بودن و توان خرید باال همموفق بودن با پول

ی موفقیت باشد، اما تواند سنجهگاهی میگیری شود، مدرک دانشآید اندازهدست میکه در یک رشته به از این گونه دانشی

هاست، فراتر از مدرکی ها و قانونها و قاعدههای کتاباطر سپردن نوشته. فراتر از به خاست اینآموزش دانشگاهی فراتر از 

گاهی دانش آموزش  پس، اگر هدف  ل خود داریم. فرای شغی ما هویتی کنیم. همهگیریم و به دیوار آویزان میاست که قاب می

 هاست، آن چیست؟ چیزی فراتر از این

  گاهی:دیدگاه دانش

گاه چشم خود را بر آن نبسته گاهی هیچهایی هستند که آموزش دانشهدف لی مهم اند؛های شغفنی و عملی و مهارت دانش

ها گردآوری شده است دانش در کتابگونه که گفتم، همان ی دانشگاهی بسیار فراتر از آن است.آورد مهم تجربهاست. اما دست

توان با خواندن کتاب ها را میها و تجربهواقعیت ی بزرگ نیست.خانهگاه کتاباما دانش شود. فراگیری از کتاب آغاز می و

های پذیرفته شده را به توان اندیشید، چگونه باید منطقی بود، چرا و چگونه ایدهتواند بگوید چگونه میدریافت، اما کتاب نمی

پرورش انسان اندیشمند، با فرهنگ و ریزی کرد. پی ی زیستن راروش تازه ی نو آفرید وچالش فراخواند و بنابراین، اندیشه
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بتوان آن  ای است که شایدمجموعه -از هر نوع -بلوغ اجتماعی و حتی شور زندگی داشتن، آموزش کنشگری اجتماعیبا خالق، 

 ،این نوع دانش رب گاه، افزودننقش دانش گاهی اند.ی دانشچیزهایی است که تجربهها این، نامید« دانش زندگی و شهروندی» را

پرورش شهروندان اندیشمند و مهربان که سرشار از نسبتی با شغل و حرفه داشته باشد: بدون این که  ،خاطر خود آن استبه 

  زیستی و شکوفایی افراد و جامعه اند.بهانگیزه و مهارت برای 

 گذاردمی ارج یادگیری و تدریس پژوهی،نشدا پژوهش، نوع هر به که است جایی است، جانبههمه آموزش برای مکانی گاهدانش

، زبان رفتار، فرهنگ، با ،های بسیار متفاوتبا پرسش متنوع دانشجویان که است جاییگاه دانش. کندمی هموار را مسیرش و

  .زدآمومی دیگری از کس هرو دهدمی پیوند هم به فراگیری محیط در را آنان؛ پذیردمی را گوناگون هایزمینهپس و آیین

 بگوید تواندمی بلکه تواند ببیند،می را موجود هایواقعیت تنها نه که انجامدمی توانمندینوعی  به باشگاه این اعضای گونیگونه

 روی اکتشاف آنجا در: کندمی برآورده را زیادی هایهدف جانبه،همه یادگیری مکان این. باشد بایستمی چگونه وضعیت که

. شودمی درگیر روز هایمسئله با کند،می تشویق و آسان را یادگیری دهد،می آموزش ،شونداسایی میشن کاربردها دهد،می

 موتور گاهدانش که اینهاست یهمه از ایآمیزه با. شودمی پاسداری آن از و تولید انسانی فرهنگ آنجا در که است مکانی

 در که است مکانی گاهدانش. شودمی ساالرمردم و برابر باز، آزاد، یجامعه ینگهدارنده اصلی نهاد و اقتصادی رشد و نوآوری

 از دوره ب دانشگاه،. شودمی گذاری ارج آنها خود خاطر به دانش، و نو هاییافته و شودمی داشته گرامی یادگیری آنجا

 کند،می پیدا معنی که آنچه نهایت در زیرا است؛ وفرهنگ هاایده مردم، یباره دربرای آموختن  مکانی آن، مادی هایسودمندی

 به را خودمان و بپردازیم انسانی فرهنگ زیبای یبافه به بگذاریم، اثر دنیا نظم در بفهمیم، تا کشیممی که است تالشی و زحمت

 کنیممی شفرامو که ایشعله :است گاهدانش روح این و سازدمی انسان ما از که است جایی گاهدانش. فرارویانیم باالتر انسانی

 .  ماست پویایی و انرژی یهمه یسرچشمه اما ببریم، نام آن از

گاه و های دانشفراتر از یک یا دو نسل است. مدیریتآمدهای آن پیماندگاری کند، ها را دگرگون میگاهی زندگیآموزش دانش

ها شان به کار، گزینهدر برابر آیندگان که زندگیما را به اینجا رسانده اند و  ،با تالش خوداستادهای آن در برابر گذشتگان که 

و  ای از عالقمندی، انسانیت، دقت، احترامگاه باید با آمیزهی دانشرویکرد ما  در ادارههای ما وابسته است، مسئول اند. و داوری

انتظار عمل، گاه از دانشردم ، اجتماعی و فرهنگی است. متصادیقادار های شتابدگرگونیدوران دوران ما  فوریت همراه باشد. 

هستیم که این وضعیت را تشخیص بدهیم، تالش خود  رشرایط را دارند. ما ناگزی پاسخ، راه حل، حمایت و رهنمود و بازخوانی

 ها فراتر از نگرانینهادهاحساس مسئولیت در برابر این پیشی خود را برآورده سازیم. های جامعهرا دو چندان کنیم تا نیازمندی

دارد تا به پرسشی بنیادی و فوری پاسخ بدهد: هدف را به چالش وامیگاهی ی دانشوضعیت فردی است و وجدان کاری جامعه

 دانشگاه چیست و چگونه باید دنبال بشود؟

ر و ، کا«نوآوری»گاهی بیش از هر زمان دیگر، درگیر پیش از پرداختن به پرسش باال، الزم است که بگویم، امروز آموزش دانش

مراه این پاسخ اما باید با اندیشه ه گاه وظیفه دارد با انرژی و با فوریت به این نیازمندی پاسخ بدهد.رشد اقتصادی است. دانش

ی نوآور ساخت؟ چه دانشی، چگونه افرادی و کدام شرایط اجتماعی برای نوآور و کارآفرین بودن توان جامعهباشد. چگونه می

 آن انشی را فراهم آورد، افرادی را برایاری را باید انجام دهد یا از انجام آن دست بردارد تا چنین دگاه چه کدانشالزم است؟ 

دارد الزم میها نه بدیهی اند و نه آسان و نه تازه اند. بلکه، ؟ پاسخ این پرسشآماده کندالزم را اجتماعی  بپروراند و یا شرایط 

 وزش عالی برگردیم.ی آمهای بنیادی و اصول اولیهکه به ارزش

 حلی راهیی برای دانش نو، ارایهدر یافتن کاربردها انگارانه است. آن رامعموال برداشتی ساده« نوآوری»ی برداشت ما از واژه
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های جدید های تازه، شناسایی فرصتهای شناخته شده در مسئلههای مهندسی، به کار گیری روشهای فنی و حل مسئله

کنیم. نوآوری اما به همان اندازه که فرایندی تکنیکی است، یک فرایند اجتماعی نیز است. بخش بزرگ عمر میکارآفرینی تعریف 

کند. خیلی چیزها را آن پافشاری میی ادامهشود و هنجارهای اجتماعی بر ای سپری میهای آموزهواکنش ها وعادتتکرار ما با 

ایم و همه همین کار آموخته و یا این چیزی است که  ندگرفته این روش انجام دهیم، چون همیشه به ابه روش معینی انجام می

نو هم پاسخ  های شناخته شده است و در بسیاری موارد روشی آزموده برای مسئلهکنند. این رویکرد تکراری دلیل دارد: را می

 کند.می قابل مدیریتبینی و اجتماعی را قابل پیش هایکنشانجامد و برهمی مورد انتظار میدهد. در نتیجه، عمل ما به نتیجهمی

های جدی و مقاومت گرا است، نوآوری با مانعوقتی که بخش بزرگی از زندگی ما، نظم اجتماعی ما اساسا محافظه کار، عادت

ی را به گونه کارها کسی یا گروهی از افراد بخواهند الزم است تا ینیازهایچه پیش شود. تصور کنید کهاجتماعی روبرو می

مندی از های نوآوران را باید برشمرد: داشتن دانشی ژرف از مسئله، بهرهپیش از همه ویژگی. دیگری انجام دهند، نوآوری کنند

و به کاربردن آنها، اما فراتر از همه، نوآوران از توان تحلیل کردن برخوردارند،  های الزم برای پروراندن راه حل جدیدمهارت

آنها را  توانندمی بینند وهای جدید را میامکان گذارند؛د و به دگراندیشی ارج میی نقدگرا داشته باشناندیشهتوانند می

ونه بیندیشند و دیگرگونه عمل کنند. این اما هنوز نیمی از توانند دیگرگتوانند بیندیشند و عمل کنند، بلکه میبشناسانند. نه تنها می

دهد و شرایط فرهنگی و اجتماعی باید از نوآوران پشتیبانی کنند. اجتماعی روی می -فرهنگی داستان است. نوآوری در بستر

 کنند، آزادی ت، بلندگویی برای اظهار نظر داشته باشند و بتوانند مخالفرسی داشته باشندنوآوران باید به دانش و مهارت دست

رسی آزاد به آنی است که دستکند، ای که از نوآوری پشتیبانی میمتفاوت داشته باشند. جامعه و استقالل داشته باشند تا رفتار

کشد، پرسیدن ای است که بازنگر است و همواره خود را به نقد میدر تولید جهانی آن دارد، جامعهتوان سهیم شدن دارد، دانش 

، کنده، پویایی پیوسته دارد، تغییر میپذیرد و در نتیجنهد، مخالف را میها را ارج میکند، تفاوتو مخالفت کردن را تشویق می

در چنین  کند.ای پایدار حرکت میو در مسیر آینده دهدمیدان مینیروهای آزاد اندیش به . شودد و بهتر میکنخود را پاالیش می

 گاهی چیست؟ کارکرد آن چگونه است و چه هدفی را باید دنبال کند؟ ی نوآور نقش آموزش دانشجامعه

گویی از چهار بخش تشکیل پاسخ بدهد. فرایند پاسخید به هر سه بعد نوآوری: بعد فنی، بعد شخصی و بعد اجتماعی گاه بادانش

 شده است:

ی دوباره از دانش کهنه، بازگشت به آن و ارزیابید؛ پاسداری کنو از دانش کهنه پاسداری میکند می گاه دانش نو تولید دانش. 1

 ی آفرینش دانش نو است.، چون بستری براالزم است آن

، استدالل کردن، کردن ، بلکه توان اندیشیدن، تحلیلموزدآگاه مکان یادگیری است. نه تنها به دانشجو دانش و مهارت میدانش. 2

 آموزد.پروراندن اندیشه، اعتماد به نفس، شهامت عمل کردن و چالش پذیر بودن را هم به آنها می

گیری دانش و همگانی کردن آن، در  جوامع واقعی است. با به کارو  مسایل مردم واقعی ا، باگاه مکان تعامل با دنی. دانش3

 رسد.به درک و فهم نو می ،فرایند تعامل

ی ساالری بینجامد نقش محوری دارد. نمونهگاه در فراهم سازی شرایط اجتماعی و فرهنگی که به نوآوری و مردم. دانش4

قدرت را به چالش بخواند. بحث و ن دارندگاپذیرفته شده را به پرسش بکشد و  تواند رسم و می ی باز است. وظیفه داردجامعه

شان، این هنجارها و رفتارها را در جامعه الگوی تعامل است و با تمرین کند و پذیرای دگرگونگی است؛را تشویق مین گفتما

 ی به هم تنیده اند. دانش، یادگیری و نوآوری فقط در جامعه ساالری و نوآوری در بنیاددهد. دانش، یادگیری، مردمگسترش می

 باز و آزاد اند.ی ی جامعهالزمهی خود، تواند شکوفا شود و به نوبهآزاد می
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فهمند، بینند و بدنیا را آنگونه که هست ببتوانند ای که مردمش هر چهار کارکرد باال آبشخور یک هدف است: ساختن جامعه

به سوی بهتر ، آن را تغییر باشد بایستو می توانستچگونه میداشته باشند که دریابند این دنیا وانایی آن را افزون بر این، ت

 شدن سوق دهند.

ی نسبیت خاص در بیرون از شود. برای نمونه، نظریهگاه هم تولید میچهار ویژگی باال تازه نیستد. دانش نو در بیرون دانش

های پژوهشی زیادی موسسهری داشته است. وانیم که چه اثر ژرفی بر آگاهی، نوع نگرش و فنادگاه پرورانده شد و میدانش

گاه تدریس کرد، توان در جایی به جز دانشگاه نیست. مییابند، اما هیچ کدام دانشوجود دارند و همواره به دانش نو دست می

گاه توانند در بیرون از دانشنهادی ساخت. اینها نیز می ،ابریساالری و برمردم یدرگیر مسایل جامعه بود و در جهت برقرار

این چهار کارکرد را باید پیش برد تا دانش ما، شکل بگیرند. دشواری در این نیست، بلکه پرسش مهم این است که چگونه 

 دست آورند.دانشجویان ما و نهادهای ما توانایی تغییر دنیا را به

باال  به باور من، پاسخ پرسشهای جان هنری نیومن روبرو شدم. شتم، بارها با نوشتهگگامی که به جست و جوی پاسخ میهن

است. گری نامحدود در پرسشگاهی و آزادی های بنیادی آموزش دانشدر بازگشت به ارزش  

گاهی نوشت:یک و نیم قرن پیش جان هنری نیومن در توصیف آموزش دانش  

پرورش خرد.  1  

 ذهن اختن، توانمند ساشرد است. ...... گشودن ذهن، تصحیح آن، پاالیش اندرونهپرورش خ  ،خود آموزش دانشگاهی به خودی»

های فرضپیشبرای چیرگی بر توانمند ساختن ذهن  .ت کنترل در آوردن و استفاده از دانش استبرای دانستن، تحلیل کردن، تح

   «استبیان شیوا  و یافتن بینیانگی و حقیقت، فرز، دقت در نقدگراییهاپذیری، روشاست. آموختن انعطاف خود

و نه  گاه نهاد یادگیری استشود. دانشو نه جایی که در آنجا تدریس می است یادگیریگاه مکانی برای دانشنهاد یادگیری: . 2

ارزد: به یادآوریش می ،ی با اعضای متفاوتاین جامعههای . ویژگییک نهاد آموزشی  

ت، ی ثانوی نیسدیدهتنوع پ« آیند.ها برهم مینشجویانی است که از هر بخش زندگی و با انواع دانشدانشگاه محل همایش دا»

یعی با طب های گوناگون، در رویاروییهای متفاوت و فر هنگبا پس زمینه بلکه برای فرایند یادگیری اساسی است. شاگردان 

. )یکی آموزندبه مقدار زیادی از هم می ،لف، بدون دخالت استادهای سنتی مختزمینهها و پیشفرضهای فرهنگی، پیشبرداشت

م ی آموزشی مهبهره کردن دانشجویان از این چشمه ، بیهای ایرانگاههای بومی گزینی و پافشاری بر آن در دانشاز آسیب

( به آن اندیشیده شود.در این مورد خاص سخن زیاد است و جا دارد است.  

دنویسجان هنری نیومن می  

رانی سخن وای از گفتارها مجموعه ، برای هر یک،گیرند. گفتگوی بین آنهاحتی در نبود استاد، دانشجوها حتما از یکدیگر یاد می»

.«آموزنداصول متمایز برای داوری و کنش می، ی اندیشیدن(های نو)خمیرمایه. آنها هر روز از یکدیگر ایدهاستها   

ازهای نیهای مستقیم پیشمانسته ،های مختلفکنش بین فرهنگبرهماز آموختن  هایامکان یادگیری واجتماعی نیازهای پیش

ی هجامعچنین همی یادگیر برانگیزش نوآوری است. جامعه عاملفرهنگی  هایتفاوتنهفته در  و قدرت  نوآوریاجتماعی برای 

هاست.کوچک نوآوری  

فردی کنجکاوی. 3  

 گاهی پایانی در دانش پژوهش .ی روشن آن استگاهی نمونهپژوهش دانش جکاوی فردی است.انی برای ارضاء کنگاه مکدانش

 است و پژوهشگر : پاسخ به کنجکاوی فردی  و یا دنبال کند هدفی از پیش تعیین شده را پیش  رو داشته باشدخود است بی آنکه 
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که برای او )و  که پژوهشگر از پی بردن به رازی پاداش پژوهش، خود پژوهش است، لذتی است بخشی از فرایند یادگیری است.

ی انجام پژوهش ندارد. آمدها و کاربردهای احتمالی آن نقش چندانی در انگیزهپی برد.شاید فقط برای او( مهم بوده است، می

ت که خردورزی پردازد. این نیرویی اسپژوهشگر به خاطر خود دانش به پژوهش میگفتم  بخشی از فرایند دراز یادگیری است. 

ها و معیارهای خود کاوش کنیم، که در دنیای مدرن دهد تا با روشخیزد، به ما اجازه میو جست و جوی حقیقت از آن برمی

گاه باید کند. روح این آزادی آکادمیک به هر چیز دیگری که دانشو مسئولیت بزرگی را بر ما تحمیل می امتیاز بزرگی است

شود. گیرد، بر سودمندی هر دو افزوده میدر محیط آموزشی )یادگیری( انجام می پژوهش وقتید. بخشانجام بدهد، جان می

پایبندی به اصول آکادمیک، گسترش فهمیدن را به همراه دارد و از محدود کردن  بر همین نکته بنا شده است. هم گاه بنیاد دانش

-های خود میه سازمان مذهبی که همه چیز را در چارچوب هدفی کارگری است و نگاه نه اتحایه)دانش کندآن جلوگیری می

 مندی ای از توان. آمیزهشودانجامد که سرانجام بر ایستایی و خودخواهی چیره میبینند(. این به یک دینامیک ظریف درونی می

 .آوردنمی دوام  زیادرابرش در بگاهی ای پویاست که ایستایی و درجا زدن دانشهبه انداز نیاز، خالقیت و کنجکاوی خردورز

 شود.شود، بلکه چیزی است که با ذهن انتقادی زاییده میدانش چیزی نیست که یک بار برای همیشه فرا گرفته می ،در این نگاه

 ی جهان وگاهی در بارهاش کنیم. آموزش عمومی دانشبگیریم، بر آن بیفزاییم و پالودهآن را همواره پیهنگامی معتبر است که 

دانشی از این دست گاه و در بیرون از آن پی بگیرد. دهد تا  آن را در دانشهرچیزی است که در آن است؛ و به دانشجو یاد می

  آمادگی داشته باشیم.های آن باشیم و در برابر شگفتیهای زندگی اثرگذار کند تا در برابر خواستهما را آماده می

. این داوری دنهای اقتصادی ارزش عملی اندکی دارگاهی در زمان بحرانیاب دانشکمهای که این گونه یافته شودگفته می

او نخست گفتار  گاهی بر آیم:ناشایست و به دور از انصاف است. بگذارید از زبان نیومن به دفاع از ارزش بنیادی آموزش دانش

 کندمعترضین را بازگو می

. گیری استمعین بیانجامد که قابل اندازه ینتیجهدود و معین بپردازد و به های محشود که آموزش باید به موضوعگفته می»

، بازدهی بزرگی را هم باید انتظار انجام گیردگذاری بزرگی کنند که هر چیزی و هر کسی بهایی دارد و اگر سرمایهادعا می

 چنینبا  شود.میکالم آخرشان « زدهیبا»و دانند می« سودمند»را آموزش  گذاری دراست که سرمایه داشت. در این صورت

آموزش »به نام کاالیی اگر  گاه چیست؟ی دانش، طبیعی است که پرسش بعدی آنان این خواهد بود که نمود هزینهییامبن

به اقتصاد  مان را بارورتر کنیم،کشاورزیهای هایمان را بهتر کنیم، زمینچگونه کارگاهکه آموزد قین نمیبه ی« دانشگاهی

هایی در شیمی، نجوم، ، آن یکی را جراح  و یا به کشفتواند کسی را وکیل کند، دیگری را مهندسسامان دهیم، یا اگر نمیسرو

 «انجامد، پس ارزش بازاری این کاال چیست؟شناسی و علوم دیگر نمیزمین

با همین نوع ا جوانان بسیاری . شگفت زده نشوید: نگارنده در رویارویی بزیدانگار که جان هنری نیومن در زمان ما می

ام را تامین کنم، چه نیازی به توانم با کارکردن در جایی زندگیاگر می»ها روبرو شده است. دانشجویی به من گفت، پرخاش

ر خدمت پول گاه هنوز باید به دنبال کار بگردم. همه چیز دگاه رفتن دارم، این هدر دادن وقت من است، پس از پایان دانشدانش

بیند. گاهی نمیی روشنی در آموزش دانشبازتاب سرآسیمگی جوانی است که آیندهاین فقط که نید گمان نک« درآوردن است.

 گاه پول دراگر در کار آزاد باشم، بیشتر از دانش»گوید: . یکی از اینها به من میاندیشدگاه هم این گونه میهمکار من در دانش

افتخار و نام استاد کنم تا این که وضعیت ناخوشایند کنونی ام را تحمل کنم. رسی پیدا میتتر دسآورم، به زندگی راحتمی

اگر نتوانید درس فیزیک » گوید همکار دیگری در کالس درسش می« هایی هستند که دیگر خریدار ندارند.حرفداشتن گاه دانش

 « اید.تان را به پول تبدیل کنید، عمرتان را بر باد داده
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 از نوع باال اینگونه است:های گاهی در برابر اعتراضاز ارزش بنیادی آموزش دانشجان هنری نیومن پر قدرت دفاع 

وکیل، تواند مقایسه کند و تمایز بگذارد..... یک شبه داند، می، استدالل و تحلیل کردن را میرا آموخته است یدنشاندیو کسی که »

شناس نخواهد شد، اما در جایگاهی دان یا زمیندار موفق، افسر یا مهندس، شیمیمینمرد، پزشک، بازرگان یا زیا دولتدادرس 

های برشمرده، یا هر هر علمی و هر یک از پیشهی از عهدهبه سادگی و شکوهمندی تواند از خردورزی قرار خواهد گرفت که می

ورزی بسیار ، فرهنگ خردراع دارد. در این نگاهنسبت به آن در خود سکه دوست دارد یا استعداد خاصی  برآید ی دیگریپیشه

 «. سودمند است

 دهد که برای تمام عمر به گری میپرسش های ذهنی عادتهای خردورزی و ، مهارتآموزش دانشگاهی به دانشجو توانمندی

  و این به راستی قلب نوآوری و کارآفرینی است. ؛همراه اوست

ی و از تجربهتر گاهی است. روشنها در کشورهایی با فرهنگ دانشآفرینرکااهنمای ر ،ی نیومنهنوز هم همین دفاع جانانه

های کارآفرین برای جذب نیروی کار سالی دو بار به : در آمریکا )و نیز در جاهای دیگر( شرکتشخصی خود نمونه بیاورم

ی تحصیلی کنند. رشتهبه تعدادی کار پیشنهاد می کنند.مصاحبه میآن سال ی بالقوههای التحصیلفارغ باروند و ها میگاهدانش

ها با کار پیشنهادی به آنان ربطی ندارد. شرکت آی. بی. ام یا اینتل ممکن است به دانشجوی سال آخر دانشجوها خیلی وقت

های بنیادی شبا ارزبه شونده خواهند مطمئن شوند که مصاحریاضی کار پیشنهاد کند. آنها مییا تاریخ و شناسی،ی زمینرشته

ستدالل و تحلیل برخوردار شده اند خردورزی را در خود نهادینه کنند، از توان اآموزش مورد نظر نیومن سازگار اند؛ توانسته

های کارآفرین، به پذیرفته شدگان مصاحبه بین شش ماه  تا یک دست آورده اند. معموال این شرکتاند، اعتماد به نفس الزم را به

 کنند.دهند و آنان را برای کار مورد نظرشان آماده میاگانه میسال آموزش جد

 

 ماموریت دانشگاه چیست؟

هایی بگذارید نمونهکنند. گی کمابیش یک هدف و ماموریت را دنبال میکه همه دهدهای دنیا نشان میگاهگاه دانشنگاهی به وب

 را برشمارم: 

های آنها گاه جان هاپکینز آموزش دانشجویان و پرورش تواناییاموریت دانشم»خوانیم: گاه دانشگاه جان هاپکینز میدر وب

 « است. ها به دنیاپروراندن و پرو بال دادن به پژوهش نو و مستقل و واگذاری دستاوردهای یافته برای یادگیری تمام عمر،

در بهره کاری با دیگران ی از دانش، و هماین موسسه به تولید، پخش و پاسدار» خوانیم: ی ماموریت ام. آی. تی میدر گزاره

برای کار شور  ، انگیزشهای جهانی پایبند است. ..... هدف ما پروراندن تواناییگویی به چالشگیری از این دانش برای پاسخ

 «است.ی ام ای تی جامعهافراد در تک تک  زیستی نوع بشرو موثر برای به ، خالقانهخردمند

تبادل فرهنگی و  ،فهد. این ی دنیاستی دانشجویی چند ملیتی از هر گوشهگاه گردآوری بدنهدف دانشه» آکسفورد: گاه دانش

 «دهد.....گاه را ارتقاء میدانش

کوشد دانش تولید هاروارد می»تر بیان شده اند. باهم بخوانیم: حتی روشن هاروارد این نکات گاهدانش ی ماموریتگزارهدر 

مند شوند. به این دانش باز کند. به دانشجوها بیاموزد از مجال آموزشی خود به بهترین صورت بهره کند، ذهن دانشجوها را

های انتقادی و یشهزاد آنها احترام بگذارند. از اندها و بیان آکند تا به ایدهگاه دانشجوها را تشویق میدانشبرای این منظور، 

آمدهای عمل خود را پذیرا شوند. های پیمسئولیتنده، به شایستگی برسند؛ سازی همکاری ت ببرند و با روحیههای نو لذکشف

 ها و دانشجوها در یادگیری را شناسایی و آنها را از میان بردارد تا هر فرد بتواند توانایی روی پیشع موانکوشد هاروارد می
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د را بپروراند. آموزش در هاروارد باید دانشجو های انسانی و خردگرایی خوی پتانسیلهمههای خود را بشناسد و بتواند عالقه

-بر پایه بنیادی است که ،. پشتیبانی هاروارد از دانشجورهبری کندتجربه کند، بیافریند، به چالش بخواند و را آزاد بپروراند تا 

گاهی که اخالق دانشپژوهی و های آن خودباوری و عادت یادگیری تمام عمر بنا شده است: هاروارد انتظار دارد که تخم دانش

   .«باشدفهم و خدمت به جامعه افزودن برد دانش، کارد، راهنمای تمام عمر آنان برای پیشدر دانشجو می

تولید و پخش دانش و هنر با پژوهش و خالقیت هنری، تدریس و یادگیری و انتقال دستاوردهای » کارنگی م لون: گاه دانش

های بودن و مهارت تاز، پیشچالش شدن با یارووآموزش رر و با دوام جامعه. .... داخردورزی و هنری برای تعالی معنی

 «.پایبندی به کیفیت، رفتارهای اخالقی و احترام به دیگران هایارزش فراگیری .گروهی

-ی ماموریت دانشدم پشتیبانی کنم. گزارهام تا از دیدگاه خوهای درجه یک را برگزیدهگاهبرای این که گمان نکنید من فقط دانش

 کنم:ویل کنتاکی را هم بازگو میگاه لویی

، خرد ورزی، علم ،به هنر ،نبال کردن پنج رویکرد به هم مربوط زیربا دگاه پژوهشی خواهد بود که گاه لویی ویل .....دانشدانش»

دانش های ، خالقیت و فعالیت( پژوهش2( آموزش، )1متفاوت پایبند خواهد بود: ) اهالیرشد اقتصادی شهروندان و فرهنگ و 

 «ها و خدمات.( بازدهی نهادی برنامه5( همکاری )4رس پذیری  )پذیری، برابری، دست( تنوع3بنیان )

و  روندانهشخردورزی، فرهنگ و رشد اقتصادی »ی مرکزی آن بینیم که هستهی ماموریت بنشینیم، میاگر به تحلیل این گزاره

ی آنها بر انسانیت، فرهنگ و توان به روشنی سراغ گرفت. همههای دیگر هم میها را در گزارهاژههمین واست. « اهالی گوناگون

فشارند. در هیچ جا سخن از تربیت کارگران و شهروندان ماهر در میان نیست، بلکه تاکید بر خردورزی و آزاداندیشی پای می

های فرد گاه فقط آماده ساختن افراد برای برآورده کردن خواستدانشی ول در برابر فرهنگ انسانی است. اگر وظیفهئافراد مس

گاه آماده کردن عموم برای ی دانشکرد؟ و اگر وظیفهی عمومی را توجیه گاه از بودجهی دانشتوان ادارهچگونه میباشد، 

گاه باید از هر دوی ی دانشوظیفه کرد؟ پس، داریتوان از آموزش هنر و علم جانبچگونه میی شهروندی باشد، انجام وظیفه

 .ها فراتر باشداین

شاید ی خود زندگی و فرارویاندن شخصیت انسانی است. گاهی، آموزش دربارهدر واقع یکی از دستاوردهای آموزش دانش

ی و باشد. اما سازوکار آموزش دبستان تکمیل شده گاهپیش از ورود به دانش بایستگمان کنید که هر دوی این فرایندها می

ها تنها پس از پایان جوان. در نتیجه، گیردانجام نمی بدون دخالت پرورش شخصیتنیست و  دبیرستانی ما فضای بیان آزاد

ال در شیمی مث کردآموزی تصور میآموزی که در دوران دانشکنند. برای نمونه، دانشدبیرستان شروع به شناختن خود می

گاه جایی است . دانشکرده است و بدجوری گمراه بوده استمی تباهشای دریابد که تیزهوش است، شاید در دوران بیست سالگ

-هایش جدیشود و به مسولیتاز خانه و خانواده دور می برای نخستین بار ،شودبیست سالگی وارد آن می که جوان در حدود

این آغاز تحول شخصیت اجتماعی  یابد.می بالغو خود را  شودشنا میآدم بالغ آبا مفهوم  اندیشد؛ برای نخستین بارتر می

 اوست.

ها، در برابر مردم، ایده ذهنی باز داشتن ،گرا بودن نیست، بلکهآموزد که فراگیری فقط منتقد بودن و تحلیلمی چنینهمگاه دانش

شویم، یزی که روبرو میشویم. داشتن ذهنی باز به این معنی نیست که با هر چکه با آنها روبرو می است هاییها و نظریهقصه

از دلیل کافی  ادعایی اگر بسنجیم. شود،دارد که درستی آن چه را که گفته میبودن الزم میآموخته دانشآن را بپذیریم، بلکه 

گاهی در یک آموزش دانش شود، از پذیرش آن خودداری کنیم.های مناسب و منطق پشتیبانی نمیبرخوردار نیست، با گواه

 اندیشیدن است.معنی، آموزش 
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ست ی آزاد برای مدیریت خود ناگزیر اهم همین است: جامعه گاهگاهی است. دلیل وجود دانشی آموزش دانشآزاداندیشی پایه

های به چالش یافتن ها و پاسخهای نو، گشودن دشواریگیری و تولید ایدهکه شهروندان خود را تربیت کند تا بتوانند در شکل

  ته باشند.اجتماعی، سهم داش

گاهی فرض ی جهانی هستیم. آموزش دانششناسیم و نه فردی که عضوی از جامعهما معموال خود را به صورت یک فرد می

کنیم چون زمینی را که بر روی آن زندگی می ی جهانی بدانیم،را بخشی از جامعه مانکند که برای مدیریت خویش، باید خودمی

گیری در رویدادهای جاهای ی زمین چه اثر چشمفهمیدن این که رویدادی در یک نقطه ک هستیم.ها و جوامع دیگر شریبا فرهنگ

آوری چگونه فیزیکی، زیستی، فرهنگی، اقتصادی و فن ییراتغتبینیم که ی خود میندگی روزانهدیگر دارد، البته مهم است. در ز

ها گروهی زندگی کنند، زبان وفرهنگ خود را داشته باشند. انطبیعی است که انسشود. های دیگر میآغازگر دگرگونی در زمینه

ها ها، زبانچنین، اندیشیدن به این که انسان بودن به چه معنی است و چگونه باید زیست، طبیعی است. الزم نیست که فرهنگهم

 نند بقیه هستیم و در چه نمودهاییهایی مایکسان باشند. اما باید بتوانیم بفهمیم که در چه جنبه این جوامع  های زیستیو روش

ی عضوی از جامعه بودن، داشتن فرهنگ و که در باره خواهدمیگاهی از دانشجو . آموزش دانشمتفاوتیم با دیگر ساکنان زمین

که ریم گیریم. امیداوهای متفاوت این چیزها را یاد می، آموختن زبانآنهاهای فرهنگدر . با کاوش در جوامع دیگر، بیندیشدزبان 

 هایمان را بپذیریم و از وجودشان خوشنود باشیم.  ها و تقاوتدر این فرایند، دیگران را بفهمیم، همانندی

ی بارههای هنری، یادگیری در آفرینشکند تا با خواندن تاریخ، دیدن اندیشیدن، ما را آماده می روش گاه با آموزش دادندانش

بر  و نها فکر کنیمی آدر بارهها وامیدهای دیگران از زندگی اند، ها، احساسدانسته که بازتاب های گوناگون انسانیتجربه

. گاه بر این پایه استبنای دانشدار و شرافتمند بیندیشیم. معنی احساس آزادی و مسئولیت پذیری خود بیفزاییم و به زندگی

منطقی، تیزبین و منتقد و  رساند، فردیبه پایان می اش راگاهیدانش موزشی آکه وقتی دانشجو دوره آورد آن این استدست

-دست آوریم این است که نه تنها از آموختهگاهی بهایم آموزش دانشدلیر و مهربان شده است. آزمون این که آیا توانسته نیز

ش و عالقه است که کش ینهای نو، گفتگو و جستارهای تازه در ما روییده باشد. اهایمان خوشنودیم، بلکه، کششی برای ایده

  دارد. شود که ماندگاری درازاوردهایی میی دستو کارپایه آوردگاهی دوام میی آموزش دانشپس از به پایان رسیدن دوره

 

 

 

 
 


