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 مثابه یک درخت علم به 

رفته نهالی شود و رشد       ای بروید، رفته    مرور از دل این دانه جوانه       ود و به  ای را تصور کنید که در آن بذری کاشته شود؛ مثاًل بذر درخت بلوط. طی سالیان به آن کود داده شود، آبیاری شود، نور به آن تابیده ش                               باغچه
 ی شیفتهدهد. حاال تصور کنید کسی  شرایط هم هست که میوه می شده است، در همین وهوای آن بزرگ کند و رشد کند تا به یک درخت تنومند تبدیل گردد. خب حاال این درخت در این باغچه ریشه دوانیده و با آب

 ای؟ یک سؤال: آیا این درخت در ناحیۀ جدید اصالً میوه خواهد داد؟ در چه صورتی؟ چه جور میوه. کند میناحیه ای که در آن زندگی این درخت تنومند شده باشد، آن را از جا بکند و ببرد به 

 چند نکته اینجا وجود دارد:

 ایم! ایم، خودمان درخت نکاشته ما درخت از جای دیگر آورده

 ت این میوه چیست؟ایم؛ فرض کنیم که میوه هم بدهد، عاقب های خودش آورده ایم در خاک ما ریشه ندارد! حتی آن را بدون ریشه ایم و آورده درختی که از جا کنده

خواهد که آن را برای       رین درخِت روی زمین است، پس دلمان می        پنداریم که بهت    شاید در ناحیۀ ما درختی از نوعی دیگر بتواند به بهترین شکل رشد کند ولی چون ما شیفته درخت تنومند ِجای دیگر هستیم، می                          
 خودمان هم داشته باشیم.

 ممکن است شما در پاسخ بگویید:

حال روییده بود، حاال که نیست        اگر قرار بود که درختی در ناحیۀ خودمان بروید تابه          آن را در ناحیۀ خود نکاریم؟       بذرآوردیم دیگر! اصالً چرا       اش را هم همراه درخت می       ایم؟ ریشه   خب چرا درخت را بدون ریشه آورده      

 ان بکاریم.قدر منتظر ماند، پس مجبوریم درخت ناحیۀ دیگر را که چنین بزرگ و تنومند شده و به ثمردادن آن مطمئن شده ایم، در زمین خودم توان این نمی

 صفحۀ یک



 ؟؟»درخت «مثابه یک به »علم «عنوان این مطلب و کمی به آن فکر کنید؛ حاال برگردید به 

دهند، خب در آن      آنکه فکر کنند، کاری انجام می       بگویید برخی بی    خواهم توجه شمارا به چالشی عمیق جلب کنم. احیانًا شما خودتان شبیه یک درخت نیستید؟ فعل شما ریشه در فکر شما ندارد؟ البته ممکن است                           می

گونه است:    ت است! عجب! مراحل رشد یک درخت هم همین         جه  جهتی هم خودش یک     توان فکر نکردن را یک ریشه تلقی کرد. آیا شما جهت ندارید؟ البته که در پاسخ به برخی باید بگوییم که بی                         صورت هم می  

 نیز نقش اساسی دارد.(» اراده«ها: معرفت، هدف، نظام، فعل. )ناگفته نماند که در ساختار وجودی انسان  ریشه، تنه، شاخه، میوه؛ و برای ما انسان

 ؟ایم که بپرسیم: مطمئنید؟؟ گویند یک تعریف و فقط همین یک تعریف، یک روش و فقط همین یک روش! ما آمده حاال برویم سراغ اصل مطلب؛ بعضی می

توانند حول نگاه خاصی مسیریابی        های انسانی می    های متفاوتی وجود دارند؛ اساساً اجتماع        گوییم درخت   گویند پس چه؟ ما می       بعد می 

 خاصی کنند و در همین راستا به تعاریف خاص از مفاهیم برسند.

هایی زیربنایی را درباره رابطه بستر تمدنی و            اید؟ در این صورت بحث       ممکن است بپرسند که آیا این حرف را از خودتان درآورده              

گرفته و خیلی هم خوب و         گیری علم آغاز خواهیم کرد. ممکن است بگویند: خب حاال که چه؟ فعاًل که همین یک تعریف شکل                        شکل

دارش   های درختتان کوووو؟ اگر بگویند که خب ریشه          گوییم ریشه   کنیم و می    هایمان را گشاد می     کارساز است، همین ما را بس. چشم       

های علم مدرن و مدرنیته را که اکنون به مظاهر آن  آوریم که خب اصالً ممکن است؟؟ مثالً ممکن است ریشه کنیم این بحث را پیش می می

هایی بنیادی دربارۀ ماهیت      کنیم؟ اگر در غرب شاهد تطور ایده         های خود چه می     دچاریم، یکجا حاضر کرد؟ اصاًل ما داریم در دانشگاه          

چنین از ضرورت تحول در علوم انسانی         ایم؟ هم   ای فلسفی پشت نظامی که دانشگاهمان دارد، داشته         دانشگاه هستیم، آیا خودمان نیز ایده     

گوییم. این، افِق نگاه نشریه است. ممکن          شناسی خاص برسیم می     خواهیم با نگاه خودمان در مورد انسان به روش            و اینکه اصالً چرا می     

ها اگر سنخیتی با تصور قبلی شما از مفاهیم نداشته باشد،                    است عاقل اندر سفیه نگاهمان کنید اما عیبی ندارد، اصواًل این حرف                  

خواهیم در این نشریه به شما بگوییم که شاید این موضوع                خصوص اگر تنها از دور به آن نگاه کنید. می              شوند، به   برانگیز می   سوءظن

 برایتان جالب شود، اگر کمی بیایید جلوتر!

شناسی اسالمی در طول سال         ها را ندارد. کانون روان       این را هم در پرانتز بگویم که یک نشریه کوچک قابلیت رساندن همه حرف                   

ها لطف خودش را دارد. همچنین ما یک کتابخانه           بیند که شرکت در آن      های خوبی برای در جریان انداختن این مباحث تدارک می            برنامه

  های مرتبط با این موضوع است. منتظرتان هستیم :( انگیز در اتاق کانون داریم که پر از کتاب هیجان

  

  

 صفحۀ دو 



 شود! وقتی فلسفه مادر می
 حسینی نویسنده: محدثه شاه

گونه نبوده که بشر شب بخوابد و صبح بیدار شود، متوجه تعریف خاصی از علم و روش                    بین علما بحث درگرفته و مناقشه شده است. این          »شناخت چیست؟  «و  »چگونه چیزی را بشناسیم؟   «تا دلتان بخواهد در طول تاریخ سر اینکه         

گیرند، مبادا تعریفی که به شما یاد داده بودند را فراموش کرده              یک امتحان ازتان می     گذارند تا آن را بپذیرید و خیلی سریع         رفته از علم جلوی شما می شوید تعریفی شسته محض اینکه وارد دانشگاه می شناخت شود. درست است که به

اند؟ خاستگاه این نوع تعریف خاص از علم،          داده  ها چیزی یاد می     گونه به آن    ینهایشان ا   اند در دانشگاه    هایی که به این تعریف از علم رسیده         اما چه کسی گفته است که این وضع مطلوب است؟ اصاًل چه کسی گفته که خود آن                   باشید!

شد   کجا کانتی پیدا می   کرد    چنان کوبنده نقد نمی     شناسیم. اگر هیوم، استقراءگرایان را آن       تفکر غرب است و همۀ ما غرب را به دیالکتیک، پویش و روحیۀ نقادانه می               

 (»ام بیدار کرد. اندیشی هیوم مرا از خواب جزم«ریزی کند؟ )اشاره به زمانی که کانت گفت:  که بنیاد فلسفیِ تعریف امروزیِ علم را پایه

هم کاملی از   کنید؟ آیا ف    کارند توجه می    تان می   های درختی که در باغچه       شمول شناخت فقط فالن روش است به ریشه          شنوید روش جهان    چند نفر از شما وقتی می      

ا معقول کرده است،    ای را که آن ر     شناسیم؟ فلسفه گیری آن را می ایم داریم؟ آیا خاستگاه تمدنی و بستر شکل جوئی اتخاذ کرده چیستی علم و روشی که برای حقیقت

 شناسیم؟ درستی می به

و اندیشمندان بسیاری   ای چند قرنه دارد. تاریخ تفکر غربی راهی دراز برای رسیدن به این تعریف از علم پیموده است                     بله باید در مسئله عمیق شد. تکوین علم عقبه        

ای که با تمام ابعاد       های ذاتی تفکر و تمدن غربی است؛ مؤلفه         همچون سقراط، افالطون، ارسطو، بیکن، دکارت، هیوم، کانت و هگل را به خود دیده است. علم از مؤلفه                  

اید از روش خودِ    سازی برای علم کاری فلسفی است؛ علم، خودش، خودش را تعریف نکرد، فلسفه آن را به دنیا آورد. حال ب                      دیگر آن پیوند ناگسستنی دارد. زیربنا     

 تجربه است. )قدر مطلق پشت قدر مطلق!( فقطشود که ابزار آن  عقل است و از دل همین فلسفه روشی برای علم اعتبار می فقطفلسفه سؤال کرد. ابزار فکر فلسفی 

عقل و    تر نگاه کنیم خاستگاه فلسفه، نگرشی است که مفهومی خاص از روش رسیدن به حقیقت،                    توان برداشت کرد که خاستگاه علم و اگر ژرف            طورکلی می   به

چگونه حقیقت را   «پرسشِ  درنهایت انسان را دربر دارد. خوِد فلسفه یا متافیزیک که مادر علم به معنای نوین آن است، عینک خاصی برای بشر در پاسخ به                                   

و اینکه آیا اصالً      »آیا فلسفه مادر خوبی برای تولید روشی مطلوب برای شناخت انساِن به این پیچیدگی است؟                   «آید که     حال این سؤال پیش نمی    است.    »جستن؟

 تواند رسالت فلسفه یا علمی که فلسفه تعریف کند، باشد؟ می »دستیابی به حقیقت«

 توان در مسائل عمیق شد قبل از پذیرفتن. خواهم به شما بگویم که تا چه اندازه می باره بحث کنیم، تنها می خواهیم دراین اکنون نمی 

نیم( با اقتضائات   ش ک وقتی از بن، مسئله را بررسی کنیم آنگاه ممکن است این فکر در ذهن ما جرقه بخورد که اگر درخت خودمان )علمی که ما خواسته باشیم تعریف      

شناخت جهان و انسان(      تری برای   تر( و از جهت قد و قواره، تنومندتر )محدودۀ وسیع           تر )بنیاد محکم    ناحیۀ خودمان )نوع نگاه دیگری به انسان و عقل(، از ریشه قوی           

 جای کندن درخت جای دیگر و انطباق دادن حیات تمدنی خود با آن، همت خود را صرف پروراندن این نهال کنیم. شود چه؟ آنگاه ممکن است به

  

 
 صفحۀ سه



 ایم ما، در مقاله عکس رخ یار دیده
 نویسنده: فاطمه دانشجو

شناسی و    زده دانشکده روان    روزهای اّول که وارد دانشگاه و خصوصًا فضای علم           
شوی، از طرفی هنوز در برزخ بین دبیرستان و دانشگاه روزگار                 علوم تربیتی می  

گذرانی؛ و از طرفی، همین برزخ، تشنگی شدیدی نسبت به علم برایت ایجاد                    می
کند. فرقی ندارد آب حیات را از کدام استاد بگیری. ساقی و باده     می

 فراوان است در این محشرِ کبری.

راند   استاد است که سِر هر کالس، اسِب سخن را به میداِن علم می              
تونید مقاله بخونید که مقاله، موجب اتّصال شما به دریای             می  تا«که:

هایی که    خروشان علِم جهان است و نه سر فروبردن در کتاب               
دانشجوی ظریف است   ؛ و   »گذرد.  سال از عمرشان می     011حداقل  
 »زیاد مقاله بخونیم که در دریای علم غرق بشیم؟! «پرسد: که می

بریم.   مان را هم از دانشگاه به ارث می              ما، انگار، رسمِ مطالعه     

خوانیم به    خوانیم تا چیزی را پیدا کنیم، آنچه را هم که می                 نمی
 دنبالش غرق شدن است.

چند صد ساِل پیش، حافظ شیرازی، بر لب جوی، احتمااًل همین                  
انگار   »ایم.  ما در پیاله عکسِ رخ یار دیده       «وصف را دید که سرود:    

الزم به ذکر است      بیند. ولی   رخ یار می    دانشجو هم در مقاله عکسِ       
اند که مخاطب نفهمد این رخ را،          که رِخ یار را جوری عکس گرفته       

کجای دلش بگذارد که بشود عالِم، نه عاشق. زمانی هم که قرار                 
است مقاله بنویسیم، از فرِط عالقه به رِخ یار، از روی همان رخ،                   

زنیم. مثل دانشگاِه خودمان که از روی            می(  copy)چندین کپی    
دانشگاِه غرب، وارد کردیم و صدالبته ساختمانش منظور است؛ نه             
ایده و اصل. قصد جسارت به ساحت علوِم غیرانسانی را هم نداریم.             

 رویم. تر است، باال می دیوارِ علومِ انسانیِ خودمان کوتاه

  

همه نگفتیم که مخاطِب عزیز نسبت به مطالعه مقاله ملحد و کافر شود. گفتیم که دعوت کنیم به مطالعه                           بگذریم، این 
 مقاله. امّا نه از آن جنسِ خوب که رخ و عکس و این چیزها دارد.

 جای غرق شدن. دهد به ها را با آن اصل بسنجند. کمی هم شناگری یاد می از جنسِ اصل، که آن عکس

، در پنج بخش پرشده است: چهار بخش بیان تاریخ  پیالۀ مورد معرّفیلُبِّ کالم اینکه، 

 دانشگاه و یک بخش تحلیل با چاشنیِ نقد.

پردازد. دانشگاهی که برای       نویسنده، در بخِش ابتدایی به معرّفی دانشگاه پاریس می           
 وسطی بود. ی مسیحی و کلیسای قرون ها هدفش، خدمت کردن به اهدافِ جامعه قرن

پردازد که بنا بود در خدمت اهداف کلیسا باشد، اّما طی یک              بخش دوّم، به دانشگاهی می    
 چرخشِ تاریخی، به خدمتِ منافعِ ملی درآمد؛ دانشگاهِ آلمانیِ هاله.

خواهد نه    رو، که می    بینیم؛ دانشگاهی میانه    با پیشروی تاریخ غرب، دانشگاِه برلین را می        

ها و تنهایی     در خدمت دین باشد و نه دولت. به دنبال حقیقت است و زندگی کردن با ایده 
 کند. و آزادی. نویسنده، بخشِ سوم را با معرفی این دانشگاه طی می

رسد و وظیفۀ اصلی      شدن و اقتصادگراییِ خود می       ازاین گذار، غرب به عصر جهانی        پس
است؛ با کسبِ بیشترین سود       »مشتریان«ها و معارفِ مفید به        دانشگاه آموزش مهارت  

مشتریان همان دانشجویان هستند و سهام داران، صاحبان دانشگاه.          » داران  سهام «برای
 کند. دوربینِ نویسنده این برش از تاریخِ غرب را در بخش چهارم رصد می

، عناصِر دانشگاهی، کجا هستیم؟ چه کسی         ما« و اکنون، پرسِش اصلی متن اینجاست:       
 »هستیم؟ آیا برابر چیزی مسئول هستیم؟ در برابر چه کسانی و برای چه امری؟

هرچند قرار است که در بخِش نهایی به تأمّل در این معنا بپردازیم، اما چند صفحه پایانِی                 
مقاله، دعوِت اصلی به پیکاِر مبارزه است. جایی که اشاراتی به جایگاه نهاد دانشگاه در                   

 کند. ایران کرده و ضرورتِ تالشی نظری برای تغییرِ این جایگاه را مطالبه می

 شرابِ طهور، گوارای وجودتان!                                 

  

 

 صفحۀ چهار

____________________________________ 
به قلمِ حسین ِ مصباحیان، » دانشگاه: از تاریخ تا فلسفه، در ضرورت تحلیل تاریخی نهاد و باز اندیشی فلسفی ایده دانشگاه در متن جهانی آن«مقاله  *
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 بازارِ دانشگاه

 بین نویسنده: مریم جهان

 شد. از دیدگاه سنتی )مشخصاً تا زمان ارسطو( دانش جایگاه مشخصی برای تحصیل حقیقت، مهارت و عدالت در نظر گرفته می

 دانش خوب در دنیای امروز میزان کاربرد آن برای تولید ثروت است.توان گفت دانش مجموعه اطالعاتی است که بتوان با آن درآمدزایی کرد و معیار  از دیدگاه مدرنیته دانش کامالً تجاری شده و در تعریف آن می

 هایی دارد: دانش مدرن از دیدگاه دانشمندان ویژگی

(، آماده کردن افراد برای بحث منطقی و         ورزانه  تأمل)دموکراسی    آماده کردن افراد برای جامعه دموکراتیک     ،  تولید ثروت از دانش     ،جای کیفیت گرایی    ، کمیت گرایی به   ای برای ایجاد قدرت     گرایی، وسیله   جای حقیقت   گرایی به   فایده

 مهارتِ مذاکره در جامعه امروز برای گرفتن حقوق خویش.

 بودن جدا کرده و همگی ماحصل دنیای مدرن و تجاری شدن دانش و دانشگاه است. »دانش «ها مجموعاً دانش را از این ویژگی

های عدالت باشد، نه صدق. برخی دیگر         باید پاسخگوی پرسش    برخی دیگر معتقدند دانش     آوریم،  گرایی در علم روی     جای وحدت   گرایی به   ها باید به کثرت     دانشمندان معتقدند برای جلوگیری از ادامۀ روند تجاری شدن دانش در دانشگاه            

د باشند، دانشگاه مطلوب شکل خواهد گرفت. در این دیدگاه انتقال دانش با               گویند هرگاه استاد و دانشجو به تعهدات آموزشی و یادگیرانه خود در روابطی اخالقی پایبن                   دانند و می    دانشگاه را جایگاه فراگیری اخالق می      

کنند: باید دانش و دانشگاه را از شکل          ها اشاره می    ترکیب علوم در دانشگاه     ای به   دانند. عده   ای دستیابی به حقیقت علم را درگرو تهذیب اخالقی می           که حتی عده    طوری  معیارهایی چون صدق و حقیقت ارزش چندانی ندارد به        

کند. در این میان      پایانی را فراهم می     های بی   ها وجود دارد و زمینه بازنمایی       نپایانی میان آ    هایی در نظر گرفت که امکان ترکیبات فراوان و بی            ها و نقطه    های دانش را همچون خط      ای و متعین دانشی دور کرد و پاره          کلیشه

شده است که همین امر زمینه ایجاد اولین چالش با ایده تجاری شدن               ر نظر گرفته  ای غالب با ویژگی صدق و حقیقت د         گونه  های این ترکیب هستند؛ اما ازنظر اندیشمندان ما دانش به     ای تنها یکی از گونه رشته های بین فعالیت

 نکه با تمام وجود خود را به او بخشیده چهره نگشاید.نگرند: عروس دانش جز به آ توجه است که برخی دانشمندان بدون اشاره به روش دستیابی به علم از بعدی دیگر می آورد. جالب دانش را فراهم می

 مسیر تولید علم به همراه ندارد. هایی در عرصه دانش و دانشگاه صورت گیرد چراکه بر همگان روشن است که تجاری شدن دانش، چیزی جز توقف در که باید بازنگری درنهایت مهم این

 اثر جناب دکتر خسرو باقری »یک رؤیا و دو بستر«منبع: کتاب 

 صفحۀ پنج  



 »گاه، محلّ آموزش انسان دانش«

 پرده اوّل

 رود. پرده کنار می

 دوربین روی صحنه قرار دارد.

گر روی صحنه، رو به حضارِ دانشجوو   نگار و تحلیل روزنامه
 اند. نشسته

نگار: خب، در ادامۀ  بحثمون ممکنه شما در موقوام      روزنامه
 یک استاد دانشگاه تعریفی از دانشگاه ارائه بدین؟

 گر: البته تحلیل

 نگار )مکث(: خب بفرمایید! روزنامه

گر: هوم... آگه بنا باشه زمانی، تعریفی از دانشوگواه        تحلیل
 ارائووه بوودیووم، سووه تووا شوواخصووه اصوولووی وجووود داره:               

 عنوان عنصر اساسی؛ به گاه دانشاول: وجود علم در بستر 

های دانشگاهی مختلوف   تناسب رشته دوم: آموزش علوم به 
 بووه نوویووروی انسووانووی بوور اسوواس نوویوواز جووامووعووه؛                  

بندی برای سونوجوشِ     سوم: قرار دادن درجات کمّی و رتبه 
 سطحِ سواد و دانش افراد.

توا     01خبرنگار: خب... صحبتتون خیلی کلی بود. تقریبوًا         
زمان برای من ایجاد شد که اگوه اجوازه بودیون          سؤال هم

 بپرسم.

 گر: اجازه می دم که بپرسین. تحلیل

زنویوم؟      خبرنگار: ممنون. خب، ما از کدوم علم حرف موی    
 وجودِ علم به چه معناست؟

علمی که ما در دانشگاه داریم از کجا اومده؟ قراره عولومِ     
 موجود رو صرفاً یاد بگیریم؟

 یا اینکه بسترِ دانشگاه، ظرف تولیدِ علمه؟ 

 صفحۀ شش گاه واقعاً هدفش کسبِ علمه؟ دانش 

اگه اینطوره تا اآلن باید همۀ  جمعیت دانشجو عالِم و 
 بودن. دانشمند می

همه   آیا برای آینه که وارد بازار کار بشن؟ پس چرا این                
 کار تو سطحِ جامعه داریم؟ دانشجوی بی

 خب به نظرم همین سؤاالت تا اینجا کافیه.

 پس بفرمایید، منتظر جواب هستیم. -

کند(   تونم بدم، )به حضار اشاره می       گر: فعالً جوابی نمی     تحلیل
به نظرم این دانشجوها، باید به سؤاالت شما جواب بدن نه              

 من!

زند(: بله بله! دانشجوها به جستجو برای          خبرنگار )لبخند می  
ترین سؤاالت عادت دارند و اساتید        پیدا کردنِ جواب سخت   

هم طبعًا به جواب دادن سؤاالت! )رو به حضاِر دانشجو( تا               
کنین، ما هم هوایی عوض  شما یه فکری برای این سؤاالت می

 گردیم به ادامه مصاحبه با شما و استاد. کنیم و برمی می

 روند. صحنه خاموش شده و هردو بیرون می

 پرده دوم

قیمت ایتالیایی پشت به حضار در         دار، با لباس گران     سرمایه
 عقب صحنه ایستاده.

افالطون با لباس قدیمی یونانی رو به حضار ایستاده. نور                
 صحنه روی افالطون متمرکز است.

افالطون: پس ای دانشجویان! عدالت، آزادی، شجاعت               
دیدن هستند و باید برای اکتساب        مفاهیمی انسانی و غیرقابل   

 این مفاهیم واال در راه علم قدم گذاشت و سخت تالش کرد.

گردد(:    خندد رو به افالطون برمی           دار )بلند می       سرمایه
های قدیمی چیه     افالطونِ عزیز! افالطونِ عزیِز من! این حرف      

 زنی؟! می

خوره! خودِ تو هم  آکادمی تو دیگه به درد ما و جامعۀ  ما نمی
دیدن، فقط یه ارزشی! ما به            مثل همون مفاهیمِ غیرقابل     
 ارزش و فلسفه نیازی نداریم.

رود(: ما    طرف حضار می    کوبد و به    هایش را به هم می      )دست
فقط به ثروت و تولید نیازمندیم و به نیروی انسانی ماهری             

 های مختلف توان کارکردن داشته باشه. که در زمینه

افالطون )با نارضایتی(: اما این نیروی انسانی، فقط به کار               
 آنکه انسان متعالی شود. آید، بی جامعه می

زند(: این راوی صحنه کجا         دار )عصبانی فریاد می      سرمایه
گردان! برو صحنه بعد!)رو به حضار               رفته؟ های پرده    

زند(: قرار نبود تو این صحنه بیشتر          گردد و لبخند می     برمی
از این جلوی جمعیت نازنین دانشجو، با افالطون عزیز بحث           

 کنیم.

 روند. صحنه خاموش شده و بیرون می

  

 پرده سوم

 دوربین روی صحنه قرار دارد و روی بوش زوم شده.                   
خبرنگار روبروی بوش و هر دو متمایل نسبت به حضار روی    

 اند. صندلی نشسته

رسه غرب، دوره      خبرنگار: جناِب جرج بوش، به نظر می          
یابی به قدرت رو در انقالِب          جدیدی از تکنولوژی و دست     

چهارم صنعتی آغاز کرده. لطفاً بگین که هدف اصلی پیشبرد 
 این انقالب برای صنعت غرب چیه و قراره به کجا برسه؟             

بوش: سؤال سختی پرسیدین! به نظرم من بخشی از سؤال             
رو بتونم جواب بدم و بخشی از اون رو خودتون در عمل                 

عنوان کشورهای برتر و پیشرفته، با               بینید. ما، به       می
های   سابقه به تمام عرصه     تکنولوژی قادر شدیم با سرعتی بی     

زندگی بشر مسلط بشیم. شما احتمااًل موضوع هوش                  
 مصنوعی رو شنیده باشین.

  

 خبرنگار: البته.

بوش: خب، این یه مثال از مواردیه که طی انقالب چهارم              
ایجاد شد. تکنولوژی باعث افزایش سرعت فرایندهای            

ها خیلی خوب از این سرعت استقبال         زندگی شده و انسان   
عنوان صاحبان    کنند و مجموعًا طی این فرایند ما به             می

 شویم. تکنولوژی برنوع بشر مسلط می

 اصطالح   خبرنگار: خب طی این فرایند، جوامع به                 

 گیرن؟ کجای پازل قرار می »افتاده عقب«

هایی که   بوش: ما این تکنولوژی رو با قرار دادنِ محدودیت
شه در اختیارشون      درنهایت به تأمین تسلط ما منجر می         

دیم. با این تکنولوژی، این کشورها، بیشتر از               قرار می 
اینکه تواِن تولید علِم متناسب با نیاز خودشون رو پیدا                
کنن، متناسب با این تکنولوژی و نیازهای موجود در اون             

کنن؛ بنابراین، هرچیزی که در جامعه هست به             رشد می 
 کنه. سمت اهداف ما با سرعت زیاد حرکت می

های مختلف    خبرنگار: پس شما به این واسطه، به جنبه            
شید و الگوها رو تغییر       تولید علمی در جوامع هم مسلط می      

 دید.                                                               می
ای صحبت    خندد( بهتره در مورد این، زمان دیگه بوش: )می

 کنیم.
خبرنگار: و یه سؤال، تعریفتون از انسان با این دیدگاه               

 چیه؟ 
 فقط یه ابزاره؟

ها پیش گفته بود:        بوش: بنیامین فرانکلیِن عزیز، سال       
 انسان، حیوانِ ابزارسازه. ما هم تقریباً، به همین قائلیم.

 رسد: کات! کااات!( صحنه می )صدای کارگردان از پشت

 افتد. پرده صحنه می

 افالطون، اثر میکل آنژ» مدرسه«یا » آکادمی«

 چارلی چاپلین »عصر جدید«تصویری از فیلم 



 پرده چهارم

 روی صحنه قرار دارد.» دانشگاه«یک در فلزی با سردرِ

کند. از روی صحنه       شود. به حضار نگاهی می       مردی جوان، با کیفی بر دوش از در وارد صحنه می             
 رود: پایین آمده و به سمت یکی از حضار می

کار   جمهور بشی باید چه     کنی آگه قرار بود رئیس      دونی برای چی اومدی دانشگاه؟ فکر می        شما می   -
کردی؟ آها... روانشناسی میخونی؟ خب به نظرت بهترین روانشناس کیه؟ کی بهتر از همه درِد                   می

ای   آدم رو می فهمه؟ اینا رو یاد میدن بهمون؟ )رو به حضار( کسی خیال نداره تو این مملکت کاره                      
ایستد(:   گردد. رو به حضار می      اندازد و با حالتی گرفته به روی صحنه برمی           بشه؟)سرش را پایین می   

اصاًل نباید هم کسی فکر این چیزا رو بکنه. ما که قرار نیست کاری کنیم. اومدیم فقط درس بخونیم                     
 رود(. کند( استاد گفتن امروز هم تشریف نمیارن. کالس نداریم )از صحنه بیرون می )مکث می

 شود. افتد و سالن روشن می پرده صحنه می
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 صفحۀ هفت



 صفحۀ هشت

زمانی تأسیس دانشگاه با گسترش       اند، هم   آنچه اغلب نخبگان کشور ما از زمان ورود دانشگاه به ایران تاکنون به آن توجه نکرده                 

سینا، ایجاد یک مدرسۀ بزرگ و         فلسفه در بطن جامعه است. فیلسوفان بزرگ جهان، از افالطون و ارسطو گرفته تا فارابی و ابن                     

های امروزی(    ها یعنی دانشگاه پاریس تا دانشگاه       ها )از اولین آن     همواره دانشگاه   دانستند.  برپایی آموزش عالی را رسالت خود می       

ملت شکل  -ازآن ایدۀ خدمت به اهداف عالی دولت         اند. اولین ایده، خدمت به الهیات بود. پس          های فلسفی بوده    ای از ایده    گنجینه

های آمریکا و دیگر نقاط جهان،         گرفت. سومین ایده جستجوی حقیقت بود و آخرین ایده که در چند دهه اخیر در اکثر دانشگاه                    

 ظهور کرده و در حال گسترش است، ایدۀ دانشگاه درآمدزا و کارآفرین است.

توجهی به روح یا      های غربی بود. بی     اما ورود دانشگاه به کشور ما بدون هیچ ایدۀ بنیادی و صرفًا تقلیدی سطحی از سیستم دانشگاه                  

توان   های سراسر کشور شد. نشان این التقاط این است که می             ها در دانشگاه    به عبارتی فلسفه دانشگاه در ایران، موجب التقاط ایده         

 های کشورمان مشاهده کرد. هایی از هر چهار ایدۀ یادشده را در دانشگاه رگه

درصدد است تا به کمک نظرات فیلسوفان مطرح جهان، بحث فلسفۀ دانشگاه را در سطحی عمیق بررسی » ایده دانشگاه«کتاب 

 کند.

 معرفیِ کتاب
 نویسنده: نجمه عافی

 


