دردفاعازتخیل
نگاهیحکیمانه بهکارکردهایاصلیدانشگاه

د نجمالدین▌ دانشگاهها ،مدارسی برای آموزش و همچنین پژوهش
▐آلفر د نورث وایتهد▌ مترجم :فؤا 
هستند؛ اما ضرورت اصلی وجو د دانشگاه ،صرف ًا در انتقال اطالعات و معرفت به دانشجویان و یا ارائهی امکانات و
فرصتهای فراهم پژوهشی برای اعضای هیأت علمی نیست .هردوی این فعالیتها با هزینهی بسیار پایینتری
د کتابها هزینهی اندکی میبر د و نظامهای آموزش
بیرون از مرزهای گرانقیمت این نها د قابل انجام هستند .تولی 
مهارتی نیز بدون دردسر آنچنانی قابل ارائه واجرا هستند .بهاینترتیب اگر مبنا انتقال علم و معرفت باشد ،از
نمیداشت .فیالواقع
زمان ابداع چاپ در قرن پانزده میالدی به اینسو ،تأسیس هیچ دانشگاهی توجیه منطقی 
د پذیرفت که در سالیان اخیر
ضرورت اصلی بنیا د یافتن دانشگاهها به دورانی پس از آن بازمیگر د د و همچنین بای 
این ضرورت دوچندان هم شده است.

دانشگاهها تجسم ذهنی نسلهای پیر و جوان را در فراین د آموزش به یکدیگر پیون د میزنن د و از این طریق،
اتصال میان معرفت و جوهر زندگی را فراهم میآورند .همین برقراری اتصال نسلی بهترین توجیه برای بنیاد
کردن این نها د اســت .اینکه گفته میشو د رسالت دانشــگاه انتقال اطالعات است ،درست است؛ اما انتقال
اطالعات در دانشگاه از طریق پرورش تجسم و تخیل صورت میگیرد؛ یا حداقل بای د چنین باش د و به نظر من
کار اصلی دانشگاه در جامعه این است .بهتبع ،دانشگاهی که چنین نکند ،اصوالً ضرورتی برای وجو د ندارد .این
میدهد .فکتهای علمی یا امور واقع،
فضای پرتکاپوی برخاسته از تخیل دانشگاهی است که اطالعات را انتقال 
صرفاً گزارههایی دربارهی واقعیتهای جهان نیستند ،بلکه تنها با همراهی تمامی احتمالهای ممکن دیگری
ی پدیدهها صورتبندی شوند ،معنا پیدا میکنند .این احتمالهای همراه را نبای د بار
هم که میتوانستن د درباره 
خاطر بدانیم ،چراکه اینها همه در مجموع ،شاعرانِ رؤیاها و معمارانِ غایتهای اندیشهی ما هستند.
جوانان تجسم و تخیل بسیار پویایی دارن د که اگر با اصول تقویت شود ،در تمام دوران زندگی باقی خواه د ماند.
ن را که تجربهی بسیار
اما سوز داستان جهان این است :آن راکه شور خیال دار د بهرهای از تجربه نیست و آ 
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دارد ،قوهی خیال اندکی باقیمانده است .سبکسران با اتکا به تخیل خو د عمل میکنن د و علمای خشکمغز،
تنها با اتکا بر اطالعات علمی .این رسالت دانشگاه است که تخیل و تجربه را با هم پیون د بزند.
اصل اساسی تخیل در عه د جوانی و برنایی آن است که هیچ مسؤولیتی برای عملی کردن آن در دم خیال
احساس نشود .در واقع وقتی چهارچوبهای ذهنی همواره در حصار اصول سازمانیافته بر مبنای امور ملموس
و عینی گرفتار باشــند ،دیگر جایی برای تفکر آزادانه و بیقیدی که از تمثیل و تمثل مفاهیم و اصول کلی و
انتزاعی برمیآید ،باقی نخواه د گذارد .تا انسان آزا د نباشد ،دیگر تفکر ،غلط یا درست ،رها از بیم رودررویی با
تکثرهای جهان واقع اص ً
ال شکل نخواه د گرفت.
این مســئلهای است که تمام حوزههای متعالی فعالیت بشر را تهدی د میکن د و اتفاقاً در دوران حاضر شکل
تهدیدآمیزتری هم به خو د گرفته اســت .در بیشتر بنیادهای بشــری ،جوانان که عموماً تازهکار و در مراحل
ابتدایی رشــ د شغلی هم هستند ،به کارهایی گمارده میشــون د که بیشتر فرمانبرداری و انجام دستورات و
کارهای تکراری را میطلبد .هیچ مدیری نیست که مسؤولیتی سنگین را در دفتر کار خو د به جوانی تازهکار
پیشنها د دهد .جوانان به کارهای تکراری مشغولن د و تنها زمانی ممکن است مدیر سازمان را به چشم ببینند
ندهی شغلی موجب تثبیت نظم
ن چنین سازما 
که در حال ورو د یا خروج از ساختمان محل کار خو د است .ای 
سازمانی خواه د شد .در این نظام دانش و مهارت بهخوبی به نسلهای بعدی انتقال یافته و همزمان نیروی کار
جوان هم پرورش مییاب د و هم قابلاتکا خواه د شد .از سوی دیگر جمعیت جوان بیتجربه را اصوالً در هیچ
جایی بهتر از این هم نمیتوان به کار گمارد .بهاینترتیب نظام شغلی بیچالش و دردسر پیش خواه د رفت .اما
در این میان تنها یکچیز قربانی خواه د ش د و آن قدرت تخیل و تجسم است.
نتیجه آن است که برخی تواناییها که در مراحل باالتر تکوین شغلی شخص مور د نیاز خواه د بود ،در همان
مراحل آغازین سرکوب و سترون میشود .این مثال شغلی البته تنها مثالی از یک واقعیت نهادی و اساسی است؛
اینکه ارتقای سطح فنی افرا د در گروی سرکوب آن انگیزشهایی است که بناست بعدها راهبر همین مهارتهای

Jacques Louis David
The Death of Socrates
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جوانان تجسم و تخیل
بسیار پویایی دارن د که
اگر با اصول تقویت
شود ،در تمام دوران
زندگی باقی خواهد
ماند .اما سوز داستان
جهان این است :آن
را که شور خیال دارد
بهرهای از تجربه نیست
و آن را که تجربه
ی بسیار دارد ،قوهی
خیال اندکی باقیمانده
است .سبکسران با اتکا
به تخیل خو د عمل می
کنن د و علمای خشک
مغز ،تنها با اتکا بر
اطالعات علمی .این
رسالت دانشگاه است
که تخیل و تجربه را با
هم پیون د بزند.
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فنی باشد .این مسأله را بای د بهعنوان واقعیت پذیرفت و آن را یکی از اصلیترین چالشها در نظام آموزش دانست.
عملکر د دانشگاه در تربیت نیروی متخصص برای رشتهای مانن د بازرگانی یا هر رشتهی دیگر ،بای د بهگونهای
باشــ د که قدرت تجســم و تخیل را برای فراگیری اصول بنیادین هر کسبو کار و تخصص پرورش دهد .به
اینترتیب دانشجویان پیش از ورو د به حوزهی شغلی ،مهارتهای فنی و جزئیات تخصصی الزم را فراگرفتهان د و
توانایی پیون د زدن اطالعات و یافتههای جزئی را با اصول بنیادین حوزهی تخصصی خو د به دست آوردهاند .در
این شرایط ،کار تکراری روزمره به حقیقت خو د نزدیک میشو د و پیون د آن با اصول بنیادین حوزهی تخصصی
میدهد،
بر نیروی کار آشکار میشود .پس نیروی کارِ تخصصیافته هم در هر کار جزئی یا تکراری که انجام 
معنا و مفهومی مییاب د و همچنین امی د و دورنمایی از طی کردن مراحل رش د و نیز تصوری کلی از فرایندی را
که در آن شریک است به دست میآورد.
به این دلیل است که باور دارم کارکر د اصلی دانشگاه انتقال اطالعات از طریق پرورش تخیل و تجسم دانشجو
است .اگر این کارکر د نباشد ،دیگر هیچ دلیلی نیست که چرا مث ً
ال کسی که بنا دار د به بازرگانی مشغول شود،
بهجای رفتن به دانشگاه ،خودش جزءجز ِء آنچه را برای آموختن نیاز دارد ،برنگزین د و رأساً به آموختن آن نپردازد.
دانشگاه هیچ فای دهی حضوری نخواه د داشت ،جز آنکه همین قوهی تخیل و تجسم را در انسانها پرورش دهد.
قوهی تجسم هم چیز غریبی است؛ نه میتوان آن را به عرض و طول و وزن حساب کر د و نه آن را به کسی
فروخت و یا از کســی ابتیاع کرد؛ حتا نه هر دانشگاهی؛ بلکه تنها دانشگاهی قادر به پرورش این قوا است که
اعضای آن خو د دانشها و تخصصها را در قالب تجسم درآورده و در ارتباط با دانشجویان آن را به ایشان منتقل
ساخته باشند .این تنها کالم من نیست ،که در تمام طول تاریخ آن را ب ه عین دیدهام؛ دو هزار سال پیشاز این
ت بهدست ،از نسلی به نسل دیگر منتقل
حکما آموزش را در هیأت مشعلی فروزان مجسم میساختن د که دس 
میشــود .آنچه قوای تجسم مینامم ،همین شعلهی فروزان است .تمامی دشواری تأسیس و ادارهی نهادهای
آموزشــی ،افروختن و انتقال این شعلهی فروزان تخیل و تجسم است .این است اساس مشکالت دانشگاه؛ در
زمانهای که تعدا د دانشــگاهها با سرعتی فزاینده در حال افزایش است و طبعاً شمار دانشجویان نیز گسترش
چشمگیری یافته و البته که چنین دستآوردهایی مایهی مباهات نیز هست ،بیم آن میرو د که فقدان توجه به
این وجه تجسمبخشی دانشگاه موجب افول وضع اجتماع نیز بشود.
ترکیب کردن قوای تخیل و فرآین د آموزش ،نیازمن د فراغت ذهن است ،آزادی از قیود ،رهایی از نگرانیهایی
انگیزش اذهانی با تفکرات متفاوت و مسلط

که آفت جان هر سازمان است ،نیازمن د گسترهای از تجربیات است؛
به حوزههایی متنوع .جسارت فراوان بای د و اعتما د بهنفس برخاسته از حس افتخار به دستآوردهای مجموعه
در پیشــبر د علوم .از ســویی قوهی تخیل و تجسم دستآوردی نیست که مانن د محصول تولی د شده ،آن را در
گنجینه بگذاریم یا پس از دستیابی ،هر روز نسخهایی از آن بسازیم و به دست مراجعین بدهیم؛ بلکه بیشتر
یک منش یا راه زندگی است.
به دنبال انگیزش قوای تخیل در استادانتان هستید؟ آنها را به پژوهش وادارید .آنها را به همدلی و همنشینی
بــا جوانان در اوج دوران غلبهی خیالپردازی بر پختگیشــان بگمارید .بگذاری د که پژوهشــگران به تبیین
اندیشههایشان برای اذهان پویا و جهان مجسم بپردازن د و همچنین دانشجویان جوان خو د را واداری د تا قوای
جهاندیدگانی که اذهانشان سر د و گرم روزگار را چشیده تقویت کنند.

تخیل بیمهار خو د را با همنشــینی
آموزش ،در ذات همان نظم بخشیدن به سیرورت زندگی است؛ پژوهش نیز طی کردن این سیرورت در جهان
ذهنی است .به این تعبیر دانشگاهها بای د محملی برای اشتراک این سیرورتها در میان نسلهای امروز و گذشته
باشد .آموزش موفق آن است که همواره دانشهای نو را به دانشجویان منتقل کند؛ یا اطالعات آن نو باش د و یا
پیون د و خط و ربطی نو با جهان امروز برقرار کرده باشد .علم هم بسیار زو د کهنه میشود .شای د اطالعات شما
مربوط به اعصار گذشته باشد ،اما بای د چنان در دست جوانان قرار گیر د که گویی همین دمی پیش به کف آمده
و این تازگی اهمیت فراوان دارد.
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همهی هنر دانشگاهیان این است که آنچه را بیم آن میرو د تا در اعصار تاریخ ناپدی د شود ،با ذوق و حکمت
خو د جان و تازگی بخشند .جامعهی پیشرو ،سه رکن اساسی دارد :پژوهشگران ،مکتشفین و مخترعین .شرط
پیشرفت جامعه هم آن است که دانشآموختگانش صبغهای هم از پژوهش ،هم از اکتشاف و هم از اختراع برده
باشند .در اینجا اگر از اکتشاف نام میبرم ،منظورم پیش بردن دانش به سوی حقیقت و تصویر کلی از هستی
است و تعبیرم از اختراع ،پیش بردن دانش کلی از جهان در جهتی خاص به هدف رفع نیاز جامعه است .البته
ناگفته آشکار است که مرز مشخصی میان این سه دسته قابل ترسیم نیست و میتوانیم مردمانی را که به حوزه
های عملی و اجرایی مشغول هستند ،تنها از آن جهت که به نوعی در رفع نیازهای جامعه میکوشند ،در دسته
ی مخترعین جای دهیم .گرچه که هر فر د نیز حوزه عمل و محدودیتها ،و بالطبع نیازها و عالیق شخصی خود
را دارد .آنچه برای جامعه حیاتی است ،آن است که پیون د بسیار عمیق و نزدیکی میان این عناصر رش د خود
برقرار ساز د تا مطالعه و پژوهش اثر خو د را بر بازار کسب و کار بگذار د و کسب و کار هم بر پژوهش تأثیرگذار
بماند .دانشگاهها مهمترین عوامل امتزاج این دو حوزهی فعالیت اجتماعی و حفظ کارآمدی عوامل رش د و توسعه
جوامع توسعهیافتهی امروزی ،همگی
هستند .نه آنکه دانشگاهها تنها عامل پیشبر د این مهم باشند ،اما آشکارا
ِ
نظام آموزش عالی شکوفایی دارند.
همچنین ،رسم سنجش عملکر د دانشگاهها بر حسب مقاالت چاپ شده و نام اعضای آنها روی جل د کتاب
های طبع یافته در جامعه ،منش نادرســتی اســت .انسان موجودی است که غالباً تمایل به ملموس کردن
حاصل فعالیت عملی و ذهنی خو د دارد .اما برای بســیاری از انسانهای آگاه و پویا و ثمربخش ،فروکاستن
اندیشهها و در قالب نوشتار آوردن آن ناممکن است .بسیارن د استادان و دانشگاهیان مثمر ثمری که چندان
اهل منتشر ســاختن اندیشههای خو د نیستند؛ حاصل اندیشهی ایشــان بیشتر در قالب پیون د نزدیک و
شــفاهی و حتی گفتوگو با دانشجویان نشر مییابد .اتفاقاً تأثیرگذاری این استادان بسیار هم جدی است
و هنگامی که چن د نســلی از شاگردان ایشان از دانشگاهها میگذرند ،تازه نتایج تأثیر نیکو و بیارج و قرب
ایشان بر زندگی بشر آشکار میشود؛ کما اینکه اکنون بخت یار ماست که یکی از ماندگارترین این بزرگان،
یعنی سقراط را میشناسیم .از این روست که باور دارم ارزیابی کردن اعضای هیأت علمی دانشگاه بر مبنای
تعدا د مقاالت و کتابهایی که نامشــان بر آن درج شده ،کاری نادرست است .گرچه در این دوران گرایش
به این نحو ارزشگذاری رواج دار د و برای مقابله با نهادهایی که بر این نگرش ناصواب پافشــاری میکنند،
همدلی و همصدایی جدی الزم است.
گرچه که پس از صرف چنین کوششی ،نبای د از ارزیابی حاصل کار بخش آموزش عالی هم غافل ماند؛ حاصل
عملکر د دانشگاه را بای د در یک نگاه کلی سنجی د و به جای برشمردن تعدا د مقاالت انتشار یافته ،بهتر است به
وزن اندیشه و فکر انتشار یافته از نهادهای آموزشی توجه کرد.
جستار حاضر بر این اندیشه تأکی د دار د که دانشگاه را شباهتی به بنگاههای تجاری نیست .تنها راه حفاظت از
کیفیت دانشگاه ،رجوع به آرای عمومی دانشگاهیان در سطوح عالی است .دانشگاهیان بای د حلقهای همدل و به
همپیوسته باشن د که یکدیگر را به کار بیشتر بیانگیزن د و آزادانه حیطههای فعالیت خو د را تعیین کنند .مطمئناً
میتوان مقررات مشخصی برای تعیین شکل و حدو د صرف زمان و توجه دانشگاهیان ،استادان و دانشجویان
ایشان در دانشگاه تعیین کرد .اما اس و اساس کیفیت حضور و عمل ایشان را نمیتوان از طریق وضع مقررات
جاری تضمین کرد.
نظام آموزش دانشگاهی کشورهای توسعه یافته تنها در صورتی موفق خواه د بو د که مراجع قدرت بپذیرند
که دانشگاهها بنیادهای تجاری و اقتصادی نیستن د و در ادارهی آنها راهی خاص و متناسب با نیازها و ویژگی
های نظام آموزش عالی برگزینند .نکتهی اساسی در وجه آموزشی دانشگاه آن است که جوانان دانشجو را تحت
نظارت و آموزش جمعی از دانشگاهیان با ذهن متخیل و پویا قرار ده د و تجربه نشان داده که با فراهم آمدن
شرایط ،قطعاً چنین جمع ارزشمندی نیز پدی د خواه د آمد■

به دنبال انگیزش قوای
تخیل در استادانتان
هستید؟ آنها را به
پژوهش وادارید .آنها
را به همدلی و همنشینی
با جوانان در اوج
دوران غلبهی خیال
پردازی بر پختگی
شان بگمارید .بگذارید
که پژوهشگران به
تبییناندیشههایشان
برای اذهان پویا و
جهان مجسم بپردازند
و همچنین دانشجویان
جوان خو د را وادارید
تا قوای تخیل بیمهار
خو د را با همنشینی
جهاندیدگانی که

اذهانشان سر د و گرم
روزگار را چشیده
تقویت کنند.
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