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چکیده
عصر حاضر مملو از نیروهایی است که بر اشکال گوناگون زندگی انسان اثرگذار است و موجب آشوب، ابهام، گسستگی، 
تغییرپذیری، بی ثباتی و عدم قطعیت فزاینده در درک پدیده ها و ارائۀ راه حل  برای مسائل اصلی زندگی شده است. دانش 
علمی و فناورانه به پیشرفته ترین سطح خود رسیده است؛ به طوری که سرعت فزایندۀ پیشرفت در فناوری های نوین، انسان 
را از فشار کارهای فرسایشی رهانیده، زندگی اش را آسان تر و غنی تر کرده است، اما به جای آسایش، ناآرامی، بی قراری و 
فشارهای روحی و روانی مهلکی را برای انسان به ارمغان آورده، او را بردۀ فناوری کرده است. عالوه براین، مسائل مربوط به 
توسعه، فساد اقتصادی، تخریب محیط زیست، استفاده از سالح های کشتار جمعی، درگیری های سیاسی در سطوح ملی 
و بین المللی، بی عدالتی، افراط گرایی، دموکراسی سازی، حکمرانی، و سایر مسائل فردی، سازمانی، اجتماعی و جهانی 
میان  فناورانه، مفهومی است که  و  از دانش علمی  فراتر  دنیاست. »حکمت«،  از دانش موجود در  بیش  نیازمند چیزی 
عقالنیت ابزاری و عقالنیت ارزشی توازن برقرار می کند، ارزش ها و اخالقیات را مد نظر قرار می دهد، مشکالت زندگی 
را برطرف می کند، نفع عامه را تأمین می کند، و زندگی بهتری را برای انسان فراهم می آورد. هدف این پژوهش ارائۀ مفهوم 
»دانشگاه حکیمانه« و تبیین نقش و مأموریت خطیر نسل جدیدی از دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و سایر نهادها و 

مؤسسات علمی، آموزشی، و پژوهشی در حل مسائل زندگی فردی و اجتماعی انسان است.
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مقدمه

عصر حاضر مملِو از عدم قطعیت ها و بی ثباتی ها، پیچیدگی ها 
و نیروهایی است که باعث پویایی  و تغییرات سازمانی و اجتماعی 
در سراسر دنیا می شود )صمدی میارکالئی و صمدی میارکالئی، 
1394الف(. تغییرات فزاینده در محیط زیست و سرعت پیشرفت 
زندگی،  گوناگون  اشکال  بر  آن  آثار  و  نوین  فناوری های  در 

و  قطعیت  عدم  و  تغییرپذیری  گسستگی،  ابهام،  آشوب زدگی، 
دقیق  و  درست  پیش بینی  در  ناتوانی  و  پدیده ها  درک  در  بی ثباتی 
حاضرند  عصر  اصلی  ویژگی های  ازجمله  آینده،  رویدادهای 
فنی  دانش  و  نظری  و  علمی  دانش  کوآنتوم(.  و  پیچیدگی  )عصر 
رسیده اند،  خود  وضعیت  پیشرفته ترین  به  مدرن  فناوری های  و 
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اما دانش امروز، قادر نیست مسائل ارزشی و اخالقی سازمان ها 
به  تأمین کند.  را  را برطرف و مصلحت و منفعت عامه  و جوامع 
عبارت دیگر، دانش موجود، که مبتنی بر عقالنیت نظری و ابزاری 
و  ارزشی  عقالنیت  است  نتوانسته   ،)Stenmark, 1995( است 
به رهبری حکیمانه شود  به کار گیرد، منجر  را  ارزشی  بایسته های 
و درنهایت، نفع عامه1 را تأمین کند )صمدی میارکالئی و صمدی 

میارکالئی، 1397(.
 Maxwell,( دارد  قرار  بغرنجی  مشکالت  معرض  در  بشر 
با وجود ثروت و منابع در دنیا و به رغم نگرانی ها درباۀ   .)2007
سال   50 تا   40 در  دست کم  سوم،  جهان  کشورهای  توسعۀ 
اخیر، هنوز حدود یک پنجم مردم دنیا در فقر مطلق، سوءتغذیه، 
سالم،  شرب  آب  مانند  اساسی  امکانات  به  دسترسی  بدون  و 
بهداشت، و آموزش به سر می برند. میلیون ها انسان در سراسر دنیا 
قدرت،  در  ماندن  و  تخت  و  تاج  برای حفظ  یا  می شوند  قتل عام 
یا  چپ  سیاسی  گروه های  استبداد  و  نظامی  دیکتاتوری های  بردۀ 
تخریب  مانند  زیست  محیط  به  مربوط  مسائل  می شوند.  راست 
انقراض  کشاورزی،  و  صنعتی  توسعۀ  و  آلودگی  رشد  جنگل ها، 
گستردۀ گونه های گیاهی و جانوری، و گرم شدن قریب الوقوع زمین 
 Maxwell, 1992;( بشریت را در معرض خطر قرار داده است
2014(. مسائلی از قبیل دموکراسی سازی، گسترش حلبی آبادها، 
مذهبی  افراط گرایی  کشتارجمعی،  سالح های  بیابان ها،  گسترش 
گسترده  فساد  اقتصادی،  بحران های  منابع،  اتالف  خشونت آمیز، 
فجایع و  و فضای مجازی،  دولتی  تروریست  دنیا،  در کشورهای 
بالیای طبیعی حاصل از تغییرات جوی انسان ساخته، ناآرامی های 
منطقۀ جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا )یمن، عراق، و سوریه( و 
جنگ های پیش دستانۀ امریکا در عراق ازجمله مسائلی است که 
بشریت را تهدید می کند )صمدی میارکالئی و صمدی میارکالئی، 
1396(. همچنین نادیده گرفتن مسائل اخالقی در کارهای علمی، 
استثمار طبیعت و جوامع انسانی و غفلت از دغدغه های بنیادین 
)صمدی  مدیریت  و  سیاست  در  اخالقیات  به  بی توجهی  بشر، 
مسائلی  ازجمله  1394الف(  میارکالئی،  صمدی  و  میارکالئی 
در  آموزشی  و  پژوهشی  مؤسسات  و  دانشگاه ها  نقش  که  است 
را  آن ها  برای حل  مناسب  راهکارهای  ارائۀ  و  مسائل  این  بررسی 

برجسته می کند.
دولتی،  و  خصوصی  بخش  در  مکرر  رسوایی های  همچنین 
اثربخشی و بقای سازمان، ضرورت توازن میان عقالنیت ابزاری 
اجتماعی،  و  سازمانی  ارزش  های  بر  کید  تأ ارزشی،  عقالنیت  و 
همدلی،  ضرورت  و  ازخودبیگانگی2  اجتماعی،  مسئولیت 
یگانگی، و تقویت انگیزۀ روانی و معنوی در انسان ها، مدیریت و 

1. Common Good- Public Interest

2. Alienation

انتقال دانش و حکمت به دیگران، رهبری اندیشه و تفکر، کاربرد 
عقل سلیم، دانش آفرینی، ثروت آفرینی دانش بنیان، ارزش آفرینی، 
حکمت آفرینی و درنهایت، درنظرگرفتن نفع عامه در قضاوت ها، 
آموزشی،  بایسته های  ازجمله  اقدامات،  و  تصمیم  گیری ها 
پژوهشی نوآورانه و کارآفرینانۀ دانشگاه حکیمانه3 در عرصه های 
و  بین المللی،  اجتماعی،  سازمانی،  فردی،  زندگی  گوناگون 
و  میارکالئی  )صمدی   می روند  به شمار  حاضر  عصر  حکمرانِی 

صمدی میارکالئی، 1397(.
دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی در دستیابی مردم دنیا 
به سعادتمندی  یکی از نقش آفرینان اصلی به شمار می روند )صمدی 
میارکالئی،  صمدی  و  میارکالئی  صمدی  1390؛  میارکالئی، 
 Samadi-Miarkolaei and Samadi-Miarkolaei, 1392؛ 
می فرمایند:  دانشگاه  نقش  این  دربارۀ  )ره(  خمینی  امام   .)2014
از  »دانشگاه مرکز سعادت و در مقابل، شقاوت یک ملت است. 
دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین بشود. دانشگاه خوب یک 
ملت را سعادتمند می کند و دانشگاه غیراسالمی، دانشگاه بد، یک 
ملت را به عقب می زند. ... دانشگاه باید مرکز درست کردن انسان 

باشد« )خمینی، 1389، ج8، ص61(.
 Etzkowitz and( می کنند  تحصیل  دانشگاه  در  دانشجویان 
دانش بنیان  نهاد اصلی جوامع  دانشگاه  ازاین رو  Viale, 2010(؛ 
و حکیمانه است. امروز داشتن تحصیالت عالی یکی از امتیازات 
افراد در پست های مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، و سایر حوزه های 
از  بسیاری  و  می رود  به شمار  جوامع  در  قانون گذاری  و  اجرایی 
سیاست گذاران، اقتصاددانان، نمایندگان منتخب مردم در سطوح 
اجرایی، مدیران عامل  و ملی، مدیران  مختلف محلی، منطقه ای 
شرکت ها و مؤسسات بازرگانی و حتی طالب و عالمان دینی در 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  در  تحصیل  درحال  دنیا  سراسر 
و  دانشگاه ها  انکارناپذیر  و  بی بدیل  نقش  پدیده  این  عالی اند. 
به  می دهد.  نشان   را  بشریت  زندگی  در  عالی  آموزش  مؤسسات 
عبارت دیگر، دانشگاه در تمامی شئون زندگی انسان نقشی مؤثر 
زندگی  حیاتی  فرایندهای  در  دانشگاه  دانش آموختگان  زیرا  دارد؛ 
انسان و جامعه مانند قانون گذاری، تصمیم سازی، تصمیم گیری و 

اجرا مسئولیت های مهمی را برعهده دارند.
و  فلسفی،  فکری،  انقالبی  وقوع  با  می تواند  حکیمانه  دانشگاه 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  مأموریت  و  نقش  در  فرهنگی 
پژوهش،  آموزش،  و روِش  و تحول در هدف  اثرگذاری  با  عالی، 
پرورش  و  توسعه،  کسب،  با  و  کارآفرینی،  و  نوآوری،  خالقیت، 
و  جامعه  به  دستیابی  در  خود،  گوناگون  ذی نفعان  در  حکمت 
دنیایی حکیمانه نقشی حیاتی داشته باشد. دانشگاه حکیمانه گام 
بلندی است از دانش نظری و علمی مدرن )چرایی؟( و دانش فنی 

3. Wise University
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ـ فناورانه )چگونگی؟( به سمت چیزی که درست است و باید در 
دنیای واقع انجام شود تا نفع عامه را تأمین کند. دانشگاه حکیمانه 
و  اجتماعی،  سازمانی،  فردی،  مسائل  و  نیازها  به  واکنش  برای 
بین المللی بشریت در دنیای امروز ضروری است و در تشخیص 
سازمانی،  فردی،  مسائل  و  نیازها  جریان ها،  رویدادها،  فهم  و 
اجتماعی، و بین المللی بشریت و ارائۀ راه حل های ممکن برای این 

مسائل تواناست.
دانشگاه باید مسائل اساسی زندگی فردی، سازمانی، اجتماعی 
توزیع  و  فقر  مطالعۀ  به  کند؛  بررسی  را  امروز  بشر  بین المللی  و 
عادالنۀ ثروت و منابع در جامعه و دنیا بپردازد؛ با ارائۀ سازوکارهای 
نظری و عملی در حوزه های حکمرانی دموکراتیک، استبداد و ظلم 
را ریشه کن کند و مردم را از بردگی جناح های سیاسی چپ و راست 
برهاند؛ پیشرفت های علمی در حوزه های صنعتی و کشاورزی باید 
به گونه ای باشند که توسعۀ پایدار و متوازن بوم شناسانه را تضمین 
می کنند،  تأمین  را  عامه  نفع  که  عملی،  راهکارهای  ارائۀ  با  کند؛ 
بخشد؛  خاتمه  را  جنگ ها  دهد؛  پایان  زیست  محیط  آلودگی  به 
از انقراض گونه های گیاهی و جانوری جلوگیری کند؛ به تأسیس 
مؤسسات و نهادهای اجتماعی در سطوح محلی، ملی، منطقه ای 
کند؛  کمک  ـ  می کنند  همکاری  یک دیگر  با  که  ـ  بین المللی  و 
اخالقیات و ارزش ها را گسترش دهد و حمایت کند؛ برای جامعه 
ارزش آفرینی کند و درنهایت زندگی بهتری را برای مردم فراهم کند 

و به ساختن جامعه و دنیایی حکیمانه یاری رساند.

1. از دانش تا حکمت

ترکیبی  و  جاری  اجتماعِی  و  اقتصادی  و  مالی  بحران های 
و  سیاسی  قانونی،  فرهنگی،  اجتماعی،  فردی،  ناکامی های  از 
از  که  ـ  کسب وکار  غیرمسئوالنۀ  اقدام های  همچنین  و  نهادی 

توسعه ای  و  زیستی  محیط  مسائل  به  کوتاه مدت  گرایش های  راه 
می کند  آشکار  را  عملی  حکمت  به  نیاز  می شودـ   تقویت 

.)Kupers and Pauleen, 2013(
حاکم  شرایط  و  بستر  سیاسی،  و  اجتماعی  شرایط  عالوه بر 
مطالبه کنندۀ  خصوصی  و  دولتی  سازمان های  شرایط  و  دنیا  بر 
ارزش آفرینی  دانش آفرینی،  به منظور  حکیمانه  دانشگاه  نقش 
دانشگاه  وجود  ضرورت های  از  یکی  است.  حکمت آفرینی  و 
حکیمانه، تفوق دانش به سایر سرمایه های سازمانی است. امروز 
اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا دانش بنیان است و از راه دانش 
ثروت آفرینی می کنند. دانش پایان راه نیست، بلکه مقدمه ای است 
برای کسب و به کار بردن حکمت؛ بنابراین دانشگاه های آینده باید 
ـ  آن در شرایط علمی  کاربرد  و  در جست وجوی کسب حکمت 
حکیمانه ای«  »دانشگاه های  درحکم  ازاین رو  باشند؛  دانشگاهی 
مطرح  می شوند که در پِی کسب و »کاربرد حکمت« در برنامه های 
آموزشی، پژوهشی، نوآورانه، و کارآفرینانه به منظور ارزش آفرینی 

برای جامعه اند.
نخستین بار ارسطو مفهوم فرونیِسس1 )حکمت عملی( را بیان 
و به یکی از انواع دانش و فضیلت های فکری اشاره کرد. حکمت 
عملی کاربرد دانش را در چالش های زندگی امکان پذیر می کند 
)Grossmann, 2017( و توازن مطلوبی میان عقالنیت ابزاری 
و عقالنیت ارزشی برقرار می کند، به نفع عامه خدمت می کند، 
می کند.  تضمین  را  جامعه  و  مردم  سعادت  و  اخالقی  کمال  و 
شده  قائل  تمایز  )شکل1(  فکری  فضیلت  نوع  سه  میان  ارسطو 

:)Aristotle, 2009( است

بنیادی،  و  تحلیلی  و  علمی  دانش  به منزلۀ  )شناخت(  اپیستم2   .1

1. Phronesis

2. Episteme

شکل1: طبقه بندی دانش و فضیلت های فکری ارسطو

اپیسِتم
دانش نظری )چرایی؟(

فرونیِسس )حکمت عملی(
دانستن اینکه چه چیزی باید انجام شود

ِتخِنه
دانش فنی - فناوری )چگونگی؟(
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ضروری  دانش  این  می کند.  پیگیری  را  تحلیلی  و  نظری  مسائل 
به  متناظر  و  است  چرایی1  دانش  اپیستم  است.  تغییرناپذیر  و 
علم و اصول معتبر در علم مدرن است و اعتباری عمومی دارد. 
عقالنیت  مبتنی بر  و  است  شرایط  از  مستقل  و  آشکار  دانش  این 
تحلیلی عمومی است و با تولید دانشی مرتبط است که در زمان 
قالب  در  اپیستم  اصلی  مفهوم  امروز  است.  تغییرناپذیر  مکان  و 

اصطالحات »شناختی«2 و »شناخت شناسی«3 بیان می شود؛

عقالنیت  با  که  عمل گراست  و  کاربردی  فنِی  دانِش  تخنه،4   .2
ابزاری یا ابزار ـ هدف مرتبط است. تخنه دانش چگونگی5 است 
و با مهارت، فن، فناوری و دانش هنری متناظر است. تخنه دانش 
و  متغیر  عینی،  است  فعالیتی  و  چیزهاست  ساخت  چگونگی 
وابسته به شرایط. دانشی است ضمنی و تلویحی که هدفش کاربرد 
دانش و مهارت های فنی مطابق با عقالنیت ابزاری عمل گراست. 
تخنه دانشی تولیدمحور است و مفهوم اصلی  اش با اصطالحات 
»هنر«  به  میتواند  و  می شود  شناخته  »فناوری«  »فنی«،  »فن«، 

ترجمه شود؛

فنی  دانش  به  تخنه  و  چرایی  نظری  دانش  به  اپیستم  درحالی که   .3
دانش  و  کاربردی  اخالق  بر  فرونیسس  دارند،  اشاره  چگونگی 
تأکید  سیاسی  و  اجتماعی  مبهم  شرایط  در  اقدام  چگونگی  عملِی 
و  انسانی  تأمین هدف های زندگی  فرونیسس دانش چگونگی  دارد. 
دربرگیرندۀ قضاوت ها و تصمیم های نقش آفرینان اجتماعی و سیاسی 
است. فرونیسس عبارت است از اینکه برای خدمت به نفع جامعه چه 
کاری باید انجام شود.6 فرونیسس دانشی است عمل گرا، اقدام محور، 
تغییرپذیر، و وابسته به شرایط که مبتنی بر عقالنیت ارزشی کاربردی 
برای  که  چیزهایی  تشخیص  برای  است  ظرفیتی  فرونیسس  است. 
که  است  مرتبط  موضوعاتی  با  دانش  این  بدند.  یا  خوب  انسان 
متغیرند، و اقدام انسان نیز پیچیده و متغیر است؛ بنابراین فرونیسس 
با پراکسیس7 )اقدام( مرتبط است. تاکئوچی معتقد است که حکمت 
عملی )فرونیسس( »اینجا و اکنون« از راه تجربۀ عملی کسب می شود 
 Takeuchi,( ندارد  نیاز  دقیق  قوانین  یا  علمی  اعتبار  و  تأیید  به  و 
2013(. فرایند کاربرد حکمت عملی مستلزم چند مرحله است که 
ادراک  اندیشۀ عقالنی،  و  تفکر  میل،  کنترل عمل می شود:  منجربه 
انتخاب و تصمیم گیری عقالنی، و عمل. به  و تشخیص، قضاوت، 
و عامل  اولیه  پیش زمینه، اصل  مراحل،  این  از  ارسطو، هریک  باور 

1. Know-Why

2. Epistemic

3. Epistemology

4. Techne

5. Know-How

6. Know-What-Should-Be-Done

7. Praxis

 نخستین اصل اقدام و 
ً
برانگیزاننده ای برای مرحلۀ بعدی است؛ مثال

عمل، انتخاب عقالنی است و نخستین اصل انتخاب عقالنی، تفکر 
.)Aristotle, 2009( و اندیشۀ عقالنی است

حکمت  ابی طالب،  )علی بن  است«  مؤمن  گم شدۀ  »حکمت، 
 Grossmann,( 8»یکی از »گران بهاترین کیفیت های انسانی ،)80
 Baltes and Kunzmann,( و »اوج کمال انسان«9 است )2017
است  حکمت  و  دانش  جست وجوی  در  مشتاقانه  دنیا  و   )2003
)Zeleny, 2006(. حکمت با ارزش ها در ارتباط است، ارزش آفرین 
و دربرگیرندۀ اعمال قضاوت است )Ackoff, 1989(. حکمت به 
و علم است؛ حکمت  راه عقل  از  به حق و حقیقت  معنی رسیدن 
از  است  عبارت  و  می گیرد  نشئت  تقوا  از  که  است  ممتاز  فضیلتی 
توانایی و قابلیت فرد در تفکر و اقدام با استفاده از دانش، تجربه، درک 
و فهم، عقل سلیم، و بینش )صمدی میارکالئی و صمدی میارکالئی، 
1394الف(. حکمت ظرفیت شناسایی و تحقق آن چیزی است که 
دانش  علمی،  دانش  و   است  ارزشمند  دیگران  و  فرد  زندگی  برای 
فنی و درک و فهم را دربر می گیرد )Maxwell, 2007(. حکمت 
انجام درست کارها )کارآیی( و انجام کارهای درست )اثربخشی( 
انجاِم  یعنی  می کند؛  ترکیب  یکدیگر  با  را   )Drucker, 2002(

.)Stack, 2016( درسِت کارهاِی درست
 Ackoff,( در سلسله مراتب داده ـ اطالعات ـ دانش ـ حکمت
دانش،  کسِب  اطالعات،  دسته بندی  داده ها،  پاالیش   ،)1989
حکمت  انباشت  و  شکل گیری  به  منجر  درنهایت  فهم  و  درک  و 
می شود و حکمت از این نظر اهمیت دارد. اینکه گفته می شود: »در 
جامعه ای اطالعاتی زندگی می کنیم« یا »عصر، عصر ارتباطات و 
است«  و سرمایه  قدرت  »اطالعات  اینکه  یا  و  است«  اطالعات 
از  بلکه  نمی شود؛  انجام  به خودی خود  کارها  و  نیست  کار  پایان 
این اطالعات باید دانشی استحصال شود که منجربه افزایش درک 
شود؛  جوامع  و  افراد،  رویدادها،  مسائل،  ماهیت  دربارۀ  فهم  و 
درنتیجه این درک و فهم باید حکمت انباشته شده ای را خلق کند 
صحیح  تصمیماِت  باشد،  درست  قضاوت ها  آن،  براساس  که 
گرفته شود، و به منظور دستیابی به خیر و سعادت جامعه بهترین 
اقدامات انجام شوند. گفتنی است که »حکمت چکیده و عصارۀ 
پاالیش داده ها، اطالعات، دانش، و درک و فهم است« )صمدی 

میارکالئی و صمدی میارکالئی، 1397(.
حکیمانۀ  رهبری  ابزاری،  عقالنیت  بر  ارزشی  عقالنیت  تفوق 
جوامع،  1394الف(  میارکالئی،  صمدی  و  میارکالئی  )صمدی 
مبتنی بر  درست  تصمیم گیری های  و  کسب وکارها  سازمان ها، 
با هدف نفع عامه الزمۀ زندگی بهتر برای همۀ  حکمت عملی و 

انسان هاست.
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است  علمی  و عمومی  نامتغیر،  ثابت،  مطلق،  قواعد  و  روش ها، 
که در بیشتر مواقع در میان اعضای جامعۀ علمی به منزلۀ »اصول 
تخلف ناپذیر«4 استفاده می شوند و رفتار علمی و پژوهشی آن ها 
علمی  روش  و  علم5  چوبین  پای  ازاین رو،  می کند.  هدایت  را 
که  این علت  به  نیست؛  دانش حقیقی  و  به شناخت حقایق  قادر 
بخش گسترده ای از جامعۀ علمی می کوشند فقط با تکیه بر روش 
دست  دانش  به  و  کنند  درک  را  جهان  پدیده های  علمی  محدود 
یابند. حکمت بسیار گسترده تر از علم و فلسفه است که محدود به 
شناخت عقلی حقایق اند. حکمت مشتمل بر علم و فلسفه است؛ 

حکمت عام است و علم و فلسفه خاص.
حکمت عملی با استفاده از دانش مناسب در زمان و موقعیت 
را  عامه  نفع  تأمین  ارزش ها،  و  اخالقیات  براساس  مشخص، 
درست  »انجام  معنی  به  عملی  درواقع حکمت  می کند.  تضمین 
کار درست« است و آنچه باید در شرایط خاص انجام شود تعیین 
 به علت اینکه تصور کاملی از خودروی خوب وجود 

ً
می کند؛ مثال

پرسش  این  به  نمی تواند  اپیستم(  یا  )علمی  نظری  دانش  ندارد، 
این  به  پاسخ  چیست؟«  خوب  خودروی  »یک  که  دهد  پاسخ 
پرسش بستگی به شخصی دارد که قصد استفاده از خودرو را دارد 
و اینکه چرا می خواهد از خودرو استفاده کند؛ این شرایط در طول 
به  علمی(،  )روش  فناوری  و  فن  تخنه،  کرد.  خواهد  تغییر  زمان 
معنی دانش چگونگی ساخت خودرویی خوب است و نمی تواند 
اما  دهد.  نظر  افراد  برای  خودروها  نبودن  یا  خوب بودن  درمورد 
خوب  خودروی  اینکه  دانش  هم  عملی(  )حکمت  فرونیسس 
چیست را دربر می گیرد و هم دربرگیرندۀ دانش چگونگی ساخت 
آن است. بنابراین فرونیسس )حکمت عملی( افراد را قادر می کند 
 چیزی را که در زمان ها و موقعیت های خاصی خوب است تعیین 
نفع  به  برای خدمت  زمان ها  آن  در  را  اقداماتشان  بهترین  و  کنند 

.)Nonaka and Takeuchi, 2011( عامه به کار گیرند
مسائل مهمی که زندگی انسان را در سراسر دنیا دچار چالش 
داده است حاصل رشد  قرار  در معرض خطر  و  گسترده ای کرده 
و  ]تخنه[  فناورانه  و  فنی  دانش  و  ]اپیستم[  علمی  دانش  سریع 
اینکه  بدون  است،  میالدی  هفدهم  قرن  در  مدرن  علم  تولد 
حکمت جهانی نیز به طور همزمان و متوازن افزایش یافته باشد. 
گسترده  طور  به  را  عمل  قدرت  فناورانه  و  علمی  پیشرفت های 
دستاوردهای  پیشرفت ها  این  حکمت،  بدون  می دهند.  افزایش 
به بار  نیز  زیان باری  پیامدهای  اما  داشت،  خواهند  سودمندی 
مشکالت،  و  مسائل  این   .)Maxwell, 2007( آورد  خواهند 
ناشی از علمی است که فارغ از حکمت است )صمدی میارکالئی 
علم   .)Maxwell, 2007 1394الف؛  میارکالئی،  صمدی  و 

4. Irrefutable Principles

5. پای استداللیان چوبین بود                  پای چوبین سخت بی تمکین بود 
)مولوی، دفتر اول، بخش 105(

یکی از مسائل اصلی مربوط به دانش، روش کسب دانش است. 
مشخص  چارچوب های  و  قواعد  با  علمی  روش های  از  استفاده 
هدایت  خاص  مسیری  در  را  علمی  پژوهش های  که  محدود،  و 
علمی  یافته های  پنهان  زوایای  سایر  شناسایی  بی شک  می کنند، 
دانش  طرفی،  از  می کنند.  نقصان  دچار  را  دانش  تولید  به منظور 
به تنهایی قادر به ارزش آفرینی نیست. دانش نظری )اپیستم( دانشی 
علمی است که اعتبار عمومی دارد و مستقل از شرایط است، به 
چرایی می پردازد، و قادر نیست آن چیزی که خوب است را تعیین 
کند و نیز تعیین دقیق تصمیم و اقدام درست با هدف تأمین نفع 
عامه نیست. دانش فقط زمانی می تواند ارزش آفرینی کند که از راه 

حکمت هدایت شود.
تفکر  روش های  از  یکی  فقط  علم  دیگر،  طرف   از 
است؛  دانش  تولید  ابزارهای  از  یکی  و   )Feyerabend, 1993(
نیز تولید  بنابراین دانش از روش های دیگری غیر از روش علمی 
می شود و تکیۀ صرف بر روش علمی برای تولید دانش، عقالنی 
به نظر نمی رسد. به باور فایرابند، برای تولید دانش چیزی به منزلۀ 
باید  را  علمی  رویکردهای  همۀ  و  ندارد  وجود  علمی«  »روش 
علمی  دانش  و  علمی  روش  عالوه براین،   .)ibid( کرد  تصدیق 
براساس  را،  )محدود(  اطالعات  و  ارقام،  آمار،  می توانند  فقط 
در  علمی،  مطلق گرای  و  سخت،  ثابت،  قواعد  و  چارچوب ها 
قرار  اقدام  و  تصمیم گیری  قدرت  صاحبان  و  پژوهشگران  اختیار 
نمی تواند  صرف  علمی  تحلیل  و  محاسباتی  قدرت  این  و  دهند 
تأمین  را  عامه  نفع  و  بکند  درستی  پیش بینی های  آینده  دربارۀ 
اجتماعی،  و  انسانی  به ویژه در علوم  کند. جزم اندیشی در علم،1 
و  نامتغیر  ثابت،  مطلق،  قواعد  و  روش،  چارچوب،  از  تبعیت  با 
باید  علمی  کارهای  انجام  در  دانشمندان  که  علمی،  عمومی 
 Feyerabend,( 2رعایت کنند، باعث دیکتاتوری و استبداد علمی

2011( و مانع دستیابی به دانش حقیقی و حقیقت می شود.
و  دیکتاتوری  و  علم  در  جزم اندیشی  مانع  حکمت  فلسفۀ 
ادراک  باور روکیچ، جزم اندیشی نظام  به  استبداد علمی می شود. 
واقعیت  دربارۀ  ناباوری ها  و  باورها  از  بسته ای   

ً
نسبتا شناختی  ـ 

مطلق  اعتبار  دربارۀ  باورها  از  مرکزی  که حول مجموعه ای  است 
الگوهای  برای  را  چارچوبی  درنتیجه  می شود.  سازمان دهی 
فراهم  دیگران  دربرابر  شایسته  تحمل پذیری  و  تحمل ناپذیری 
می کند )Rokeach, 1954(. افرادی که ذهنی باز دارند و ایده ها 
ذهنی  که  افرادی  اما  نیستند،  جزمی3  می پذیرند  را  جدید  آرای  و 
علم  در  جزم اندیشی   .)Brown, 2012( جزمی اند  دارند  بسته 
چارچوب ها،  از  کورکورانه  تبعیت  و  عمل کردن  تعّبدی  معنای  به 

1. Dogmatism In Science
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محض قادر به پاسخگویی به این مسائل و تعیین و ترسیم مسیر 
و  میارکالئی  )صمدی  نیست  بشریت  زندگی  حقیقی  و  درست 

صمدی میارکالئی، 1394الف(.
اقتصادی،  مناسبات  بر  حاکم  سرمایه داری  نظام  بی شک 
نیست.  حکیمانه  عمل  در  اروپا،  و  امریکا  سیاسی  و  اجتماعی 
در  که  محض،  سرمایه داری  مدیریت های  ناکامی های 
جنبش هایی مانند ِلمان شوک1 و اشغال وال ِاستریت2 نمود یافته 
است، حاصل الگوی »مدیریت به عنوان علم« است. از این رو، 
الگویی  انتقال  هنر«  عنوان  به  »مدیریت  الگوی  جهت  در  باید 
و  شجاعت  احساسات،  و  عشق  باور،  مبتنی بر  که  بیفتد  اتفاق 
حکمت باشد. در جنبش وال استریت، معترضان شعار می دادند 
منافع  تأمین  و  سوءاستفاده ها  علت  به  درصدیم«.3   99 »ما  که 
جامعۀ  درصد  یک  فقط  که  سرمایه،  و  قدرت  صاحِب  اقلیت 
پایمال  عامه(  )نفع  درصد   99 نفع  می دهند،  تشکیل  را  امریکا 
می شود. این نظام قدرت و سرمایه در عمل حکیمانه و مبتنی بر 

حکمت عملی نیست.
فروپاشی مالی و بحران اقتصادی )سال های 2008 و 2009(، 
میوچال  واشنگتن  مانند  بزرگی  مؤسسات  ناکامی  و  ورشکستگی 
Nonaka and Takeu-(  4 هولدین بروِدرز  لیمان  و  گبانک 
chi, 2011(، و نیز ابزار سهل الوصول و کوتاه مدت امور مالی و 
شد،  اقتصاد  جهانی  بحران  به  منجر  که  مالی،  نظارت  رویه های 

.)Rooney, 2013( بی شک در عمل حکیمانه نبود
شده  منتشر  ریویو5  بیزنس  هاروارد  در  که  مقاله ای  در  گلمن 
است از رهبرانی که درپی کسب نتایج اند انتقاد می کند و معتقد 
است که این رهبران بر جّو عاطفی و احساسی اثر منفی می گذارند 
بهرۀ  که  می کند  کید  تأ گلمن  همچنین   .)Goleman, 2000(
هوشی6 و مهارت های فنی مهم اند، اما هوش هیجانی،7 که شامل 
گاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی  خودشناسی، خودمدیریتی، آ
تبدیل  بزرگ  رهبری  به  را  او  و  است  رهبری  اساسی  است، شرط 

.)Goleman, 2004( می کند
بقای  به منظور  مدرن،  علم  مبتنی بر  رهبری  و  مدیریت  امروز 
الزم  کفایت  از  بشر،  ابنای  و  زیست،  محیط  سازمان،  جامعه، 
یگانه  است  ابزاری  عقالنیت  مبتنی بر  که  علمی  نیست.  بهره مند 
اکسیر حیات بخش موجود در دنیا نیست. اگرچه شناخت و دانش 
عمومی  بنای  سنِگ  به منزلۀ  می توان  را  )اپیستم(  نظری  و  علمی 

1. Lehman Shock

2. Occupy Wall Street

3. We Are 99%

4. Washington Mutual Bank And Lehman Brothers Holding

5. Harvard Business Review

6. Intelligence Quotient (Iq)

7. Emotional Intelligence

ـ که در خلق  اقدامات دانست  و  از تصمیم ها  و مشترک بسیاری 
دارد  بسزایی  سهم  )تخنه(  نوین  فناوری های  و  فنون،  مهارت ها، 
و  فنون  به کارگیری  و  نظری  دانش  و  شناخت  این  حاصل  اما  ـ 
تا  باشد  عملی  حکمت  مبتنی بر  باید  نوین  علمی  پیشرفت های 
انگیزه های  تأمین کند، عواطف و احساسات،  را  نفع عامه  بتواند 
اجتماعی  و  انسانی  ارزش های  و  اخالقیات  روحانی،  و  معنوی 
به گونه ای  را  انسان  زندگی  اصلی  مسائل  و  دهد  قرار  مدنظر  را 

خردمندانه و حکیمانه حل کند.
هوش،  مانند  ادراکی  توانایی های  برینزا،  و  گراس من  باور  به 
به پیشرفت هایی دست  در قلمروهای بهداشت و فناوری در دنیا 
قبیل  از  گسترده،  اجتماعی  مسائل  با  مواجهه  برای  اما  یافتند، 
تعریف  و  نابرابری،  پایداری،  مسائل  میان گروهی،  تعارضات 
نیست.  کافی  هوش  بر  تمرکز  مردم  زندگی  اساسی  چالش های 
بنابراین به منظور تأمین رفاه اجتماعی و حل مسائل و چالش هایی 
که زندگی مردم را در معرض خطر قرار داده اند، نقش حکمت در 
تفکر، اندیشه، و قضاوت پیرامون مسائل اجتماعی و دستیابی به 
 Grossmann and Brienza,( نفع عامه ضروری به نظر می رسد

.)2018

2. از فلسفۀ دانش و فلسفۀ علم تا فلسفۀ حکمت

در  فکری  اصلی  گرایش  به منزلۀ  امروز  که  دانش،8  فلسفۀ 
اثر  علم  جنبه های  از  بسیاری  بر  و  دارد  قرار  مدنظر  دانشگاه ها 
از  که  دارد  اشاره  پژوهش  از  ادراک  نوعی  به  می گذارد،  عمیقی 
از دوران  و  و هفدهم  قرون شانزدهم  انقالب علمی  از  ـ  گذشته 
فلسفۀ  هدف  است.  مانده  به جای  ـ  هجدهم  قرن  روشن فکری9 
دانش بهبود دانش و دانش فنی و فناورانه از راه پژوهش عقالنی 
است.  بهتر  دنیایی  ساخت  به منظور  بشریت  به  کمک  برای 
هدف های  میان  آشکاری  تمایز  باید  دانش،  فلسفۀ  براساس 
دانش وجود  فکری کسِب  و هدف  پژوهش  اجتماعی  یا  انسانی 
فلسفۀ  اصلی  روش شناسانۀ  دستور  اساس،  این  بر  باشد.  داشته 
از  باید  پژوهش  فکری  قلمرو  که  دارد  کید  تأ نکته  این  بر  دانش 
عواطف  اقتصاد،  ارزش ها،  دین،  )سیاست،  اجتماعی  دنیای 
از مسائل  باید  امیال( و همچنین مسائل فکری  و  و احساسات، 
انسانی جدا باشند. در مرکز فلسفۀ دانش، فلسفۀ بسیار ویژۀ علم 
آنچه  می شود.  نامیده  استاندارد10   تجربه گرایی  که  دارد  وجود 
نیز  علم  فلسفۀ  می کند،  ارزیابی  پژوهش  درمورد  علم11  فلسفۀ 
نتایج  علم،  فلسفۀ  در  عالوه بر این،  می دهد؛  انجام  علم  درمورد 

8. The Philosophy Of Knowledge

9. Enlightenment

10. Standard Empiricism

11. The Philosophy Of Science
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 باید براساس موفقیت و ناکامی 
ً
علمی )قوانین و نظریه ها( صرفا

 Maxwell,( شوند  اعالم  مردود  یا  پذیرفته  بی طرفانه  و  تجربی 
.)1992

پژوهش های علمی، که تحِت تسلط »فلسفۀ دانش« قرار دارند، 
نیستند.  انسان  رفاه  ارتقای  به  قادر  و  منطقی اند  استدالل  فاقد 
اگرچه علوم طبیعی و فناورانه پیشرفت های شگرفی در بهبود دانش 
تخصصی، خبره، و فناورانه داشته است و اگرچه جامعۀ علمی در 
دانش  فلسفۀ  و  استاندارد  تجربه گرایی  پیاده سازی  جست وجوی 
با وجود این، پیشرفت در علم به علت باور عمومی  بوده است؛ 
است،  نیامده  به دست  علم  فلسفۀ  و  استاندارد  تجربه گرایی  به 
علم  هنگامی که  است.  آمده  به دست  آن  از  بیزاری  علت  به  بلکه 
دستیابی  برای  بشر  به  یاری رسان  جایگاه  از  را  مدرن  فناوری  و 
که  درمی یابیم  می کنیم،  قضاوت  بهتر  دنیایی  و  زندگی  ارزش  به 
موفقیت آن بسیار کم بوده است. دانش علمی و دانش فنی فناوری 
به  گونه ای توسعه یافته اند که از نگرانی های اصلی دربارۀ چگونگی 
حل عقالنی، عادالنه، و انسانی تعارضات و مسائل زندگی جدا 
شده اند. آنچه امروز وجود دارد فلسفۀ دانش در پژوهش و آموزش 
است که مختص کسب دانش است و قادر نیست در مباحث مد 
ارتش  بزرگ،  کسب وکارهای  عمومی،  دیدگاه های  دولت،  با  نظر 
فلسفۀ  اصول  از  باید  منظور،  این  برای  کند.  مشارکت  رسانه ها  و 
انقالبی فکری1 ضروری است  برپایی  بنابراین  دانش عدول کرد؛ 

.)Maxwell, 1992; 2004(
به باور دورکین، اکنون انقالب علمی وارد مرحلۀ جدیدی شده 
هابز2  فلسفۀ  و  سخت  علوم  از  فراتر  جدید  انقالب  این  است. 
به اصل واحد فعالیت ها در زندگی  انقالب علمی جدید  است. 
انقالب  بسیاِر  موفقیت های  به رغم  است.  شده  تبدیل  روزانه 
علمی در بهداشت، آبادانی و درک بهتر دنیای طبیعی، بشر برای 
جدید  علمی  انقالب های  نیازمند  انسانی،  مسائل  به  پرداختن 
باید  یافته های روش علمی  برابر  انقالب علمی جدید در  است. 
رویکردی نقادانه در پیش گیرد، ابعاد عاطفی، احساسی، معنوی 
و فکری زندگی را یکپارچه کند و راهی برای برگشت به انسانیت 

.)Dworkin, 2019( بیابد
فلسفۀ دانش ناظر به نقش نظریۀ دانش و شناخت شناسی است 
که مرتبط با اپیستم است. فلسفۀ علم نیز با تخنه، فن، و فناوری در 
ارتباط است و ناظر به روش های علمی است؛ درحالی که فلسفۀ 
حکمت3 ناظر به فرونیسس و کسب و پرورش حکمت عملی با 
دانش  کسب  بر  دانش  فلسفۀ  است.  عامه  نفع  به  خدمت  هدف 
عمومی و جهان شمول تکیه می کند )بر چرایی تمرکز دارد(، فلسفۀ 

1. Intellectual Revolution

2. Hobbesian Philosophy

3. The Philosophy Of Wisdom

کید می کند  علم بر روش های علمی دقیق و نظام مند تولید دانش تأ
از چارچوب  )بر چگونگی تمرکز دارد( و سایر روش های خارج 
ثابت علمی مشاهده پذیر و تجربی را معتبر نمی داند؛ درحالی که 
فلسفۀ حکمت بر کثرت روش های تولید دانش و کسب حکمت 
کید می کند )با توجه به این نکته که دانش پراکنده است و باید  تأ
با روش های گوناگون و پویا کشف و تولید شود( و بر قضاوت ها، 
عملی  حکمت  مبتنی بر  که  است  متمرکز  رفتارهایی  و  تصمیم ها 
جامعه  برای  می گیرد،  به کار  را  اخالقیات  و  ارزش ها  است، 
ارزش آفرینی و به نفع عامه )جامعه( خدمت می کند )بر اینکه چه 

چیزی باید انجام شود تمرکز دارد(.
فلسفۀ علم و فلسفۀ دانش با پژوهش در علوم اجتماعی رفتاری 
این گونه  طبیعی  علوم  در  پژوهش  در  درحالی که  دارد؛  ناعادالنه 
به هیچ وجه  اجتماعی  پژوهش  دانش،  فلسفۀ  براساس  نیست. 
پژوهش  از  هدف  بلکه  نیست،  اجتماعی  فلسفۀ  یا  روش شناسی 
اجتماعی بهبود دانش دنیای اجتماعی است. این اشتباه فاحش به 
بر  ایدۀ اصلی دوران روشن فکری  دوران روشن فکری برمی گردد. 
این اساس استوار است که برای پیشرفت در زندگی با هدف دنیایی 
در  اما  آموخت.  علم  در  پیشرفت  از  باید  مدرن،  و  نورانی  بسیار 
مقابل این دیدگاه، برخی از فالسفۀ دوران روشن فکری مانند ولتر 
و دیدرو4 معتقدند که برای دستیابی به دنیایی بهتر و مدرن، علوم 
اینکه  ضمن  یابد.  توسعه  طبیعی  علوم  با  همگام  باید  اجتماعی 
خوب  دنیایی  اولیۀ  قواعد  از  علم  فلسفۀ  و  دانش  فلسفۀ  پژوهش 
قواعد  این  اجرای  برای  حکمت  فلسفۀ  پژوهش  می کنند،  عدول 

طراحی شده است.
هورگان بر این باور است که »پایان علم5 نزدیک است« و ما با 
»محدودیت های دانش مواجه ایم«. وی به »افول عصر علمی«6 
به محدودیت های درونی خود  بیان می کند که علم  باور دارد و 
به  قادر  که  می کند  مطرح  را  پرسش هایی  و  می شود  نزدیک 
پاسخ گویی به آن ها نیست. هورگان این مسئله را با مفهوم »علم 
بیان می کند که براساس  آن، نقطه نظرات و دیدگاه های  وارونه«  
اما  می شوند،  بیان  بیشتری  نظریات  و  می شود  مطرح  جالبی 
علم قادر نیست از راه همگراکردن این آرا به حقیقت دست یابد 

.)Horgan, 2015(
به برقراری  از فناوری های نوین فقط  باور فریدمن استفاده  به 
می کند  کمک  بیشتر  و  سریع تر  همکاری  و  رقابت،  ارتباط، 
استفاده  دهد.  پرورش  را  زندگی  استانداردهای  نیست  قادر  و 
تضمین  را  انسانیت  یا  کشورها  افراد،  منافع  فناوری ها  این  از 
را  انسان ها  نوین،  فناوری های  از  استفاده  همچنین  نمی کند. 

4. Voltaire And Diderot

5. The End Of Science

6. Twilight Of The Scientific Age
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نمی کند  یا نجیب  مدرن، هوشمند، اخالقی، خردمند، منصف 
تفکر  از  شدید  انتقاد  با  اینشتین  آلبرت   .)Friedman, 2005(
که  است  باور  این  بر  از حکمت،  فارغ  و  علم محض  عقالنی، 
و  سیاسی،  اجتماعی،  مسائل  برای  است  نتوانسته  موجود  علم 
که  است  معتقد  وی  کند.  ارائه  راه حلی  دنیا  و  جوامع  اقتصادی 
نیست  قادر  عقالنی  تفکر  که  آموختیم  دردناک  تجربۀ  راه  از  ما 
پژوهش های  اغلب  کند.  حل  را  ما  اجتماعی  زندگی  مسائل 
پیامدهای مصیبت باری  که  عالی،  کارهای علمی  و  هوشمندانه 
از  را  انسان  ابتکاراتشان  با  یک سو  از  داشته اند،  بشریت  برای 
آسان تر  را  زندگی اش  و  بخشیدند  رهایی  فرسایشی  فیزیکی  کار 
در  را  مهلکی  بی قراری  دیگر،  سوی  از  اما  کردند،  غنی تر  و 
و  کردند  فناورانه  محیط  بردۀ  را  او  و  دادند  گسترش  زندگی اش 
فاجعه بارتر از همه، ابزارهایی را برای کشتار جمعی تولید کردند. 
تأسف بارتر از همه اینکه تعداد پژوهشگرانی که در حوزۀ علم و 
فناوری  بی نهایت موفق اند بسیار است، بااین حال بشر در یافتن 
اقتصادی  تنش های  و  تعارضات سیاسی  برای  کافی  راه حل های 

.)Einstein, 1954( پیرامون خود ناکارآمد است
یکی از وظایف فکری اصلی پژوهش فلسفۀ حکمت کمک به 
بشریت است برای الهام بخشی به اقداماتی که آن ها را قادر می کند 
روانی،  سالمت  بهداشت،  )سعادت،  است  ارزشمند  را  آنچه 
دوستی، عشق، آزادی، عدالت، رفاه و شکوفایی، دموکراسی، تالش 
خالقانه، کار مولد( تحقق بخشند. همۀ این ها هم ارزشمندند و 
آن  فهم  و  دانش  البته  می کنند.  خلق  بهتری  دنیای  هم  و  سازگار 
به خودی خود می تواند در زندگی ارزش باشد. گفتنی است آن ها 
ابعاد حیاتی هر ارزش دیگری نیز هستند. درحالی که کسب دانش 
برای  است،  دانش  فلسفۀ  برای  عقالنی  یادگیری  نوع  اصلی ترین 
فلسفۀ حکمت، اصلی ترین نوع یادگیری عقالنی، یادگیری چگونه 
و خلق  تجربه کردن، مشارکت کردن،  دیدن،  زندگی کردن، چگونه 

.)Maxwell, 1992( چیزی است که ارزشمند است 
و  کلی  هدف های  که  است  دانشگاهی  حکیمانه  دانشگاه 
را  حکمت  فلسفۀ  و  می دهد  تغییر  را  علمی  پژوهش  روش های 
 )Maxwell, 2004( جایگزین فلسفۀ علم و فلسفۀ دانش می کند
تا به بشریت کمک کند مسائل زندگی را به روش های همکارانه تر 

و عقالنی تر از زمان حال برطرف کند.
دربارۀ هدف دانشگاه ها دیدگاه های گوناگونی بیان شده است؛ 
و  است  آموزش  خاطر  به  آموزش  دانشگاه ها  هدف  یک سو  از 
خود  ذات  در  باید  دانشگاه ها  در  انجام شده  پژوهش های  اینکه 
سوی  از  دهند.  ارتقا  دانش  خاطر  به  را  دانش  یا  باشند  بنیادی 
دیگر، به دانشگاه ها با رویکردی سودمندانه و منفعت طلبانه توجه 
 Siegel and( می کند که به پیشرفت مادی جامعه کمک می کند

.)Wright, 2015
فلسفۀ دانش مبتنی بر دیدگاه نخست دربارۀ هدف دانشگاه است 

که آموزش را به خاطر آموزش و پژوهش برای کسب دانش را به 
نظری  دانشی  مبتنی بر  دانش  فلسفۀ  می دهد.  انجام  دانش  خاطر 
مستقل  ندارد،  عملی  کاربرد  و  دارد  کید  تأ دانستن  بر  که  است 
نیست  قادر  و  نمی گیرد  نظر  در  را  اقتضائات  است،  شرایط  از 
فلسفۀ  انجام شود.  باید  و  تشخیص دهد چه چیزی خوب است 
علم نیز مبتنی بر دیدگاه دوم دربارۀ هدف دانشگاه است که با اتخاذ 
و  مادی  وضعیت  بهبود  برای  منفعت گرا  و  سومندگرا  رویکردی 
اقتصادی افراد، سازمان ها و جامعه می کوشد. فلسفۀ علم به همراه 
تولید  بر یک روش علمی  کید  تأ در  استبداد علمی  و  دیکتاتوری 
دانش، فقط قادر به بیان چگونگی ساختن یک چیز است، عاری 
نیست  قادر  و  است،  خاص  شرایط  از  مستقل  است،  ارزش  از 
فلسفۀ  انجام شود.  باید  و  تشخیص دهد چه چیزی خوب است 
یک  برای  الزم  ابزار  و  دانش  می توانند  فقط  دانش  فلسفۀ  و  علم 
اقدام را در اختیار افراد، سازمان ها، و جوامع قرار دهند تا به منافع 
مادی شان )از راه فعالیت های سوداگرانه در تولید کسب وکارهای 
مشتق از دانشگاه و فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه( دست یابند 
یا اقتصاد جامعه را بهبود بخشند )صمدی میارکالئی و همکاران، 
1394ب(. اما در مقابل، فلسفۀ حکمت مبتنی بر دانش عملی و 
کاربردی است که اقتضائات را در نظر می گیرد، وابسته به شرایط 
و  مالی  منافع  به  )آیا دستیابی  را تشخیص می دهد  است، خوبی 
اقتصادی به سود همه است؟ آیا کسی زیان می بیند؟ و ...(، تعیین 
می کند چه چیزی باید انجام شود، براساس ارزش ها و اخالقیات 
تصمیم گیری می کند و بهترین اقدامات را در زمان و مکان خاص 

و به منظور خدمت به نفع عامه به کار می گیرد.
مباحثی  جست وجوی  در  علمی  پژوهش های  حکمِت  فلسفۀ 
عقالنی تر  حل  بهبود  و  حکمت  ارتقای  از  عبارت اند  که  است 
و  ابتکاری  بررسی های  راه  از  اجتماعی  مسائل  و  تعارضات 
یادگیری  استدالل ها،  مباحث،  احتماالت،  و  امکانات  اساسی 
ارتقای  در  فعال  و مشارکت  ناکامی های گذشته،  و  موفقیت ها  از 

مباحث مشارکتی عقالنی با جامعه و سایر ذی نفعان.
به رغم مکتب ابطال گرایی و عقالنیت گرایی کارل پوپر1 دربارۀ 
علم )Gallahan, 2018( و رویکرد تجویزی وی در دیکته کردن 
و   ،)Pigliucci, 2018( دانشمندان  به  علم ورزی  چگونگی 
علم ورزی  مطالعۀ روش های  در  توماس کوهن  توصیفی  رویکرد 
ضد روش2 خود  دانشمندان )Kuhn, 1996(، فایرابند در کتاب 
آورده است که در فلسفۀ علم »هر چیزی ممکن است«3 و این را 
»هرج ومرج روش شناسانه«4 نامیده است. به باور فایرابند، عبارت 
»هر چیزی ممکن است« به منزلۀ »اصل« مطرح نیست، اما یگانه 

1. Karl Popper

2. Against Method

3. Anything Goes

4. Methodological Anarchy
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 Feyerabend,( نمی کند  جلوگیری  پیشرفت  از  که  است  اصلی 
1993(. این نظریۀ فایرابند موجب شد مجلۀ ِنیچر1 او را »دشمن 

.)Gallahan, 2018( علم«2 نام نهد
به طور مستمر  برمی انگیزاند که  را  دانشگاهیان  فلسفۀ حکمت 
سیاسی کاری، جزم اندیشی،  قدرت،  با  زندگی حرفه ای خود،  در 
خرافه، ویژه خواری، بی عدالتی، و سایر مسائل اجتماعی بجنگند. 
اما هنجارهای فلسفۀ علم و فلسفۀ دانش، که عاری از ارزش اند، 

دانشگاهیان را از ورود به چنین فعالیت هایی منع می کنند.
رشد  به  استدالل  تخصیص  پژوهش،  اصلی  وظایف  از  یکی 
و  می رسد  نظر  به  مطلوب  که  حکمتی  است،  حکمت  توسعۀ  و 
تالشی است فعاالنه و ظرفیتی برای کشف و دستیابی به آن چیزی 
و  مطلوب  ـ  دیگران  برای  هم  و  فرد  برای  هم  ـ  زندگی  برای  که 
که  آن چیزی  تحقق  برای  است  ظرفیتی  حکمت  است.  ارزشمند 
ارزشمند است و قادر است مسائل زندگی را حل کند؛ حکمت 
و  درک  و  فناوری،  دانش،  توسعۀ  و  استفاده  برای  است  ظرفیتی 
کید می کند  فهم برای تحقق ارزش. فلسفۀ حکمت بر این نکته تأ
زندگی،  حکیمانه تر  روش های  توسعۀ  به  عقالنی  پژوهش  که 
مؤسسات و نهادها، سنت ها، روابط اجتماعی حکیمانه تر و خلق 
این  بر  فرض  دانش  فلسفۀ  در  می کند.  کمک  حکیمانه تر  دنیایی 
است که جست وجوی دانش مهم تر از جست وجوی راهکارهای 
حل مسائل زندگی است. فلسفۀ حکمت این فرض را رد می کند؛ 
درواقع،  است.  دانش  از  مهم تر  زندگی  حکمت،  فلسفۀ  در  زیرا 
دانش  بهره مند است.  نهایی  ارزش  از  و  بهتر است  زندگی  هدف 
به خودی خود هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای زندگی بهتر 

و ارزش ابزاری دارد.
است،  ارتباط  در  دیگر  چیزی  با  هرچیزی  امروز،  دنیای  در 
یکپارچه و جزئی  تأثیرگذار در سایر چیزهاست،  متأثر و هم  هم 
از یک کل است. در دنیای امروز گوناگونی و تنوع موج می زند، 
وابسته  و هرچیزی  است  تغییر  درحال  فزاینده ای  به طور  همه چیز 
به شرایط خاصی است. فلسفۀ علمی که عاری از ارزش است و 
علم محضی که در چارچوب روش علمی محدود و ثابتی درحال 
حرکت است، قادر به پاسخ گویی به مسائل اصلی بشریت نیست. 
ارزش ها،  امیال،  احساسات،  حذف  حکمت  فلسفۀ  ازاین رو، 
اقتصادی،  سیاسی،  اخالقی،  ایده های  و  دیدگاه ها،  قضاوت ها، 
مذهبی، و فرهنگی را ضروری نمی داند. برعکس، فلسفۀ حکمت، 
به منظور حل مسائل اصلی بشریت، تحقق ارزش های انسانی، و 
دستیابی به جامعه و دنیایی حکیمانه، چارچوبی را فراهم می آورد 
اجتماعی،  فردی،  گوناگون  نقطه نظرات  و  دیدگاه ها  آن  در  که 

سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی را بررسی می کند.

1. Nature

2. The Enemy Of Science

اجتماعی  و  فردی  زندگی  برای  که  را  حکمت  چیزی  فلسفۀ 
به منظور  را  اقدامات  بهترین  و  می کند  شناسایی  است  ارزشمند 
به جامعه و دنیایی  با هدف دستیابی  آن ارزش،  چگونگی تحقق 

بهتر و حکیمانه تر، انجام می دهد.
در  دانش  فلسفۀ  باید جایگزین  نیز  آموزش  در  فلسفۀ حکمت 
فلسفۀ حکمت در  دارد.  فعلی وجود  به صورت  آموزش شود که 
 مختص دانشگاهیان نیست، بلکه نیازی است برای 

ً
آموزش صرفا

کسب وکارهای  صاحبان  بازرگانان،  و  تاجران  سیاست گذاران، 
بازرگانی، مستخدمان دولت، بوروکرات ها، و سایر افراد جامعه تا 
درک و فهم بهتری از مسائل خود داشته باشند و آنچه باید در قبال 

این مسائل انجام شود تشخیص دهند.

در  انقالب  سومین  مسیر  در  حکیمانه:  دانشگاه   .3
مأموریت دانشگاه

آموزش  نخستین مأموریت و نقش سنتی دانشگاه ها در سال های 
علمی،  انقالب  نخستین  تأثیر  تحت  که  است  بوده  دور  بسیار 
جدیدی  نسل  شدند.  نیز  پژوهش  یعنی  دوم،  مأموریت  پذیرای 
با هدف  آموزش،  که عالوه بر هدف  تأسیس شدند  دانشگاه ها  از 
انقالب علمی دوم در دانشگاه ها،  با  نیز فعالیت کردند.  پژوهش 
سوم،  مأموریت  که  یافتند  ظهور  دانشگاه ها  از  جدیدی  نسل 
 Etzkowitz,( دادند  قرار  در دستور کارشان  را  کارآفرینی،  یعنی 
2013  ;2002(. دانشگاه های نسل سوم، دانشگاه های کارآفرین 
ثروت آفرینی  تحقیقات  تجاری سازی  راه  از  و  ارزش آفرین اند  و 
دارند  فزاینده ای  فناوری مشارکت  توسعۀ  و  نوآوری  در  و  می کنند 
)صمدی میارکالئی و همکاران، 1394الف؛ صمدی میارکالئی و 
مأموریت  و  نقش  در  دوم  انقالب  از  پس  1394ب(.  همکاران، 
حکیمانه  دانشگاه  مسیر  در  باید  کارآفرین(  )دانشگاه  دانشگاه 
 Etzkowitz, 2002; Gibb and Hannon, 2006;( حرکت کرد
.)Samadi-Miarkolaei and Samadi-Miarkolaei, 2018
به باور پن، دانشگاه ها دانش بی فایده ای ارائه می کنند، دانشی که 
فاقد سودمندی اجتماعی ـ سیاسی است. از طرفی، بحران معنوی 
دانشگاه با بحران علوم انسانی همزمان شده است؛ به طوری که از 
دانشگاه،  برجستۀ  وظیفۀ  درحکم  جامعه،  به  گاهی بخشی  خودآ
انقالب علمی دوم،  از طرفی   .)Pan, 1998( غفلت شده است
پیوند دانشگاه ـ جامعه را به ارتباط میان دانشگاهیان و دنیای تولید 
اصلی  مفهوم  اما   .)Rodrigues, 2011( است  کرده  محدود 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  میان  پیوند  با  حکیمانه  دانشگاه 
اقتصادی، فرهنگی،  با سایر کنش گران اجتماعی، سیاسی،  عالی 
و فناورانه و به ویژه، با ارتباط نزدیک با جامعه )مردم و محیط( و 
شناسایی و حل مسائل زندگی انسان گره خورده است؛ به طوری که 
از  و  است  کنش گران  این  اقدامات  از  متأثر  طرف  یک  از  جامعه 
آنان  اقدامات  و  تصمیم ها  بر  اثرگذار  و  مطالبه کننده  دیگر  طرف 
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آن ها  خدمات  و  محصوالت  اقدامات،  تصمیمات،  یعنی  است؛ 
جامعه  واقعی  نیازهای  و  خواست ها،  مطالبات،  از  برآمده  باید 
باشد )صمدی  میارکالئی، 1390؛ صمدی  میارکالئی و صمدی 

میارکالئی، 1392(. 
عالی،  آموزش  در  معتقدند  باتلر  مانند  پژوهشگران  از  برخی 
 Butler,( است  روی دادن  درحال  قریب الوقوعی  انقالب 
2012(. اتزکووایتز و ویالی انتقال از دانش تک بنیانی به »دانش 
کرده اند  مطرح  سوم  علمی  انقالب  به منزلۀ  را  چندبنیانی«1 
یا  چندبنیانی  ماهیت  علمی،  انقالب  این  مبنای  معتقدند  و 
قابل  عملی،  نظری،  درعین حال،  که  است  دانش  چندظرفیتی 
نشر، و قابل ثبت است و موانع میان دانش و صنعت را از میان 
توسعۀ  ثقل  مرکز  کارآفرین  دانشگاه  آن ها  باور  به  برمی دارد. 
و  پیشرفته  صنایع  در  دانش  انتشار  و  دانش،  خلق  اقتصادی، 
 Etzkowitz and Viale, 2010;( جوامع درحال توسعه است
دانشگاه  بر  علمی  انقالب  مفهوم  این   .)Etzkowitz, 2013
کارآفرین و فقط بر ظرفیت ها و کاربردهای چندگانۀ دانش تمرکز 
در  تاحدودی  و  در هدف  بنیادی  تحول  ایجاد  به  قادر  و  می کند 

روش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیست.
بنسون و هارکاوی نیز به ظهور انقالبی جدید ]سوم[ در آموزش 
عالی باور دارند که براساس آن، علم بزرگ متحول شده، دانشگاه 
دموکراتیک  مدنی  دانشگاه  به  کارآفرین  دانشگاه  و  سرد  جنگ 
جهانی تبدیل و به توسعۀ جامعۀ دموکراتیک مطلوب در جغرافیای 
محلی خود منجر خواهد شد. برای این منظور، مؤلفان معتقدند 
این انقالب علمی نیازمند عواملی است که به اندازۀ کافی مصمم 
با قدرت کافی اجرا  اقدام اساسی را  و حکیم باشند و برنامه های 

.)Benson and Harkavy, 2000( کنند
در نهاد کنونی دانشگاه، کاستی هایی وجود دارد که ضرورت 
انقالب سوم )حرکت در مسیر برپایی دانشگاه حکیمانه( را تبیین 

می کنند:

1. در نهاد کنونی دانشگاه، جدایی علم از ایمان، معرفت، دین و 
ارزش های اخالقی و انسانی، عصر مدنیت ابزارهای بدون هدفی 
را خلق کرده است که در آن عقالنیت ابزاری حاکم بر عقالنیت 

ارزشی است و باعث ضعف اخالقی و دینی شده است؛

2. هنجارهای فلسفۀ علم و فلسفۀ دانش، ورود به مسائل مربوط 
ویژه خواری،  خرافه،  جزم اندیشی،  سیاسی کاری،  قدرت،  به 
احساسات،  ورود  نیز  و  اجتماعی،  مسائل  سایر  و  بی عدالتی، 
اخالقی،  ایده های  و  دیدگاه ها،  قضاوت ها،  ارزش ها،  امیال، 
سیاسی، اقتصادی، مذهبی، و فرهنگی در مسائل مربوط به علم 

و دانش را ممنوع می  کنند؛

1. Polyvalent Knowledge

حکمت  از  فارغ  علِم  بر  مبتنی  که  فعلی  دانشگاه های  در   .3
زندگی  مسائل  بر  صرف  پژوهشی  و  آموزشی  مسائل  تقدم  و 
است، دانشگاهیان مخاطب اصلی علم و دانش اند؛ این مسئله، 
فساد،  با  مبارزه  و  عدالت  اخالق،  و  معنویت  به  کم توجهی 
به  را  اجتماعی  و  انسانی  علوم  بحران  و  زندگی  درست  و سبک 

ارمغان آورده است؛

4. پیوند دانشگاه و جامعه به ارتباط میان دانشگاهیان و صنعت و 
دنیای تولید محدود شده است و از مسائل اصلی زندگی فردی و 

اجتماعی و مسائل محیط  زیستی غفلت شده است؛

5. استیالی کامل فلسفۀ علم و فلسفۀ دانش بر هدف و مأموریت 
دانشگاه ها، باعث پیشرفت های سریع در دانش علمی و دانش فنی 
و فناورانه شده است و حاصل آن تولد علم مدرن بوده است؛ اما 
عامه(  نفع  و  )اخالقیات  حکمت  در  متوازنی  و  همزمان  افزایش 
دیده نشده است، و علم و فناوری در رشد استانداردهای زندگی، 
مسائل  باعث  و  است  بوده  ناتوان  افراد جامعه  منافع  و  انسانیت، 
ومشکالت اجتماعی بسیاری نیز برای زندگی انسان ها در سراسر 

دنیا شده است؛

در  متوازن  رشد  بدون  مدرن،  فناوری های  و  علم  سریع  رشد   .6
حکمت، باعث حصول علوم چالش برانگیز و آسیب زا برای جامعه 
و دنیا شده است، بردگی انسان دربرابر محیط فناورانه را به همراه 
داشته است، فشار روانی، بی قراری ها و ناآرامی های مهلکی را در 
تولید سالح های کشتارجمعی  به  وارد کرده، منجر  انسان  زندگی 

شده است؛

و  فرایندها،  رشته ها،  کیفیت  و  کمیت  میان  تناسب  نبود   .7
برخی  نادیده گرفتن  نفع جامعه،  و  نیاز  با  دانشگاهی  فعالیت های 
از نیازهای فردی و اجتماعی انسان ها در اولویت های آموزشی و 
آموزشی،  منابع  در  بومی سازی  فقدان  و  وارداتی بودن  پژوهشی، 
و دیکتاتوری و استبداد علمی، علم زدگی و جزم اندیشی در علم 
باعث عقب افتادگی حکمت، استانداردها و ارزش های انسانی و 

اجتماعی از پیشرفت های علمی شده است؛

به  خاطر  نهاد کنونی دانشگاه، یعنی آموزش  8. دیدگاه های رایج 
آموزش، پژوهش برای تولید دانش و کسِب دانش به خاطر دانش، 
اقتصادی،  منافع  برای  کارآفرینی  و  نوآوری  علم،  خاطر  به  علم 
کسب پول و منابع مالی، مسائل دانش و فناوری )ابزار( را مقدم بر 

مسائل اصلی زندگی )هدف( می داند؛

فلسفۀ  بر  سوداگری  فلسفۀ  استیالی  موارد،  از  بسیاری  در   .9
حکمت، یعنی فقدان توازن و تفوق مسائل اقتصادی و کارآفرینانه 
بر مسائل اجتماعی، باعث تعارض میان نقش آموزشی و پژوهشی 
اعضای هیئت علمی در کسب، پرورش، و انتقال حکمت به نفع 
ارائۀ  منجربه  که  است  شده  سود  کسب  به  آن ها  تمایل  و  جامعه 
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توسعه شده  و  بازار،  برای مسائل،  اقتصادی  و  راهکارهای علمی 
آثار جانبی  و  معنویت،  اخالقیات،  ارزش ها،  اینکه  بدون  است؛ 

این راهکارها در نظر گرفته شود؛

10. ساختارهای دیوان ساالرانۀ دانشگاه، مانند سایر سازمان های 
قابلیت  و  است  بوده  الزم  پویایی  و  انعطاف  فاقد  دیوان ساالر، 
میان رشته ای،  پژوهشی  و  آموزشی  زمینه های  در  پیشرفت 

چندرشته ای، و فرارشته ای را دچار اختالل می کند.
دانشگاه حکیمانه اوج کمال و تعالی1 هر نظام علمی، آموزشی، 
حکیمانه،  جامعه ای  هدف  با  کارآفرینی  و  نوآوری،  پژوهشی، 
به  دستیابی  به منظور  است.  حکیمانه  دنیایی  خلق  درنتیجه  و 
جامعه ای حکیمانه، دانشگاه مهم تر از هر زمان دیگر نقشی حیاتی 
برعهده دارد. دانشگاه حکیمانه پایان دانشگاه و نظام آموزش عالی 
است؛2 به  عبارت  دیگر، دانشگاه حکیمانه متعالی ترین نوع و نسل 
را  زندگی  مشکالت  و  مسائل  است  قادر  که  دانشگاه هاست  از 
برطرف و مسیر تأمین نیازهای انسانی را هموار کند؛ به طوری که 
نشود؛  تأسیس  دانشگاه  از  متعالی تری  نسل  آن،  از  پس  شاید 
دانشگاه  ها  پیشرفت  پایان  می تواند  حکیمانه  دانشگاه  ازاین رو، 
حکیمانه،  دانشگاه  که  علت  این  به  باشد؛  عالی  آموزش  نظام  و 
مانند »سازمان یادگیرنده«Senge, 1990( 3(، از هوش سازمانی4  
باالیی بهره مند است و دربارۀ مسائل پیرامونی حساس است و با 
یادگیری است.  و  پیوسته درحال تحول  به حکمت،  دانش  تبدیل 

1. The Peak And Pinnacle Of University Excellence

2. Wise University Is The End Of University And Higher Education 
System.

3. Learning Organization

4. Organizational Intelligence

انسان  زندگی  گوناگون  با مسائل  رویارویی  در  دانشگاه حکیمانه 
خود  برای  تعالی  و  پیشرفت  برای  بن بستی  و  است  نمانده  عاجز 

متصور نیست.
بر  )شکل2(  دانشگاه ها  مأموریت  در  علمی  انقالب  سومین 
سه گانۀ  مأموریت های  پذیرش  از  پس  که  است  استوار  پایه  این 
علمی  انقالب های  قالب  )در  کارآفرینانه  و  پژوهشی،  آموزشی، 
نیز  باید مأموریت چهارمی را  اول و دوم(، دانشگاه  ـ دانشگاهی 
بپذیرد. انقالب سوم، انقالبی فکری، فلسفی، و فرهنگی در نقش 
و مأموریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است. مأموریت 
چهارم و اصلی دانشگاه عبارت است از به کارگیری مأموریت های 
سه گانۀ گذشتۀ دانشگاه )براساس فلسفۀ حکمت( به منظور درک و 
فهم مسائل اصلی زندگی، شناسایی ارزش های زندگی )آن چیزی 
دین  اخالقیات،  عدالت،  مانند  است،  ارزشمند  زندگی  برای  که 
تحقق  و...(،  سعادت،  صلح،  عشق،  دموکراسی،  معنویت،  و 
دانش  تبدیل  جامعه،  و  مردم  برای  ارزش آفرینی  ارزش ها،  این 
جامعه  و  ذی نفعان  در  حکمت  پرورش  و  توسعه  و  حکمت،  به 
آسایش  و  رفاه،  عدالت،  سعادت،  کمال،  به  دستیابی  درجهت 
به یک جامعه و  در زندگی فردی و اجتماعی است، که دستیابی 
دنیای حکیمانه را ممکن می سازد. بنابراین، عالوه بر ارائۀ آموزش، 
کسب، خلق، و انتشار و انتقال دانش به جامعه و فضای کسب وکار 
از راه پژوهش های کاربردی الزم برای جامعه و صنعت، و اقدامات 
کارآفرینانه به منظور کسب سود و بهبود وضعیت اقتصادی افراد، 
سازمان ها، و جامعه، دانشگاه ها باید فلسفۀ حکمت را در این سه 
نقش و مأموریت به کار گیرند تا حکمت را در ذی نفعان و جامعه 

توسعه و پرورش دهند و نفع عامه را تأمین کنند.
ارائه  حکمت بنیان«  »دانشگاه  از  تعریفی  همکاران  و  فاتح راد 

شکل2: انقالب های علمی ـ دانشگاهی
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می دهند که مأموریت اصلی آن تربیت انسان های حکیم با هدف 
خلق، نشر، و تعالی فرهنگ علم و فناوری و توسعۀ حکمت است. 
از نظر مؤلفان، فرهنگ علم و فناوری از ارکان اصلی این تعریف از 

دانشگاه است )فاتح  راد و همکاران، 1392(.
)راهبرد  کشور  علمی  جامع  نقشۀ  سند  کالن  راهبرد  براساس 
باید  نوآوری  و  فناوری  آموزش، پژوهش،  شمارۀ 7(، جهت دهی 
با هدف حل مسائل و مشکالت و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات 
باید  جامعه  نیازهای  رفع  میزان  به طوری که  بیفتد؛  اتفاق  کشور 
درحکم یکی از شاخص های مؤثر در رتبه بندی مراکز تحقیقاتی و 
دانشگاهی و نظام انگیزشی پژوهشگران و فناوران مدنظر قرار گیرد 

)سند نقشۀ جامع علمی کشور، 1389، ص44-41(.
شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دنیا دانشگاه ها 
را با پدیدۀ جدیدی مواجه کرده است که آن ها را وادار می کند تا از 
نزدیک با نیازهای ارزشی، عاطفی و احساسی، معنوی، و اخالقی 
راهکارهایی  و  باشند  داشته  ارتباط  جوامع  و  سازمان ها،  افراد، 
کنند.  پیدا  دنیا  سراسر  در  انسان  زندگی  اصلی  مسائل  برای  را 
مأموریت  و  هدف  بر  دانش  فلسفۀ  و  علم  فلسفۀ  کامل  استیالی 
دانشگاه ها از قرون شانزدهم و هفدهم و دوران روشن فکری قرن 
فناورانه، مسائل اجتماعی  هجدهم، عالوه بر پیشرفت های فنی و 
بسیاری را نیز برای زندگی انسان در سراسر دنیا خلق کرده است. 
بر  کید  تأ و  دانشگاه ها  در  دانشگاهی«1  ـ  عملی  »انقالب  مفهوم 
در  حکمت  فلسفۀ  براساس  دانشگاه ها  جدید  مأموریت  و  نقش 
جست وجوی برطرف کردن مسائل اصلی و حیاتی زندگی بشریت 
مسائل  باید  دانشگاه ها  جدید،  مأموریت  این  براساس  است. 
اصلی زندگی را درک کنند، ارزش ها را شناسایی کنند، و به منظور 
تحقق ارزش های زندگی و دستیابی به جامعه و دنیایی حکیمانه، 

ارزش آفرینی کنند و اقدامات ارزشی و اخالقی را به کار گیرند.
یورگن  و  فوکو،  میشل  وبر،  ماکس  مانند  اجتماعی  متفکران 
هابرماس2 خاطرنشان می کنند که عقالنیت ابزاری3 بیش از دو قرن 
است که جای عقالنیت ارزشی4 را گرفته است. ریچارد لیوینگ ـ 
استون5 نیز بیان می کند که: »اگر بخواهید عصری که در آن زندگی 
می کنید را توصیف کنید، باید گفت: عصر حاضر، عصر مدنیت 
محدوده های  به  مربوط  مسائل  است.«6  هدف  بدون  ابزارهای 
و سیاسی  اجتماعی  توسعۀ  که  نشان می دهد  اجتماعی  و  زیستی 
 Flyvbjerg,( نیست  پایدار  به تنهایی  ابزاری  عقالنیت  مبتنی بر 

.)2001

1. Academic Revolution

2. Max Weber, Michel Foucault, And Jurgen Habermas

3. Instrumental (Means-End) Rationality (Zweckrationalita)

4. Value (Deontological) Rationality (Wertrationalitat)

5. Richard Living-Stone

6. The Civilization Of Means Without Ends

دنیای امروز در مسیری با تمرکز و تفوق بیش از اندازۀ عقالنیت 
با  اما  است.  حرکت  درحال  ارزشی  عقالنیت  برابر  در  ابزاری 
اطالعاتی  علوم  حوزه های  در  علمی  متعدد  پیشرفت های  وجود 
نوین، فناوری ارتباطات و اطالعات، علوم شناختی، علوم رایانه، 
فناوری های تولیدی، صنعتی، خودکارسازی فرایندهای کاری، و 
...، که در ظاهر شرایط زندگی را برای مردم آسان کرده اند، اکنون 
مردم بر این باورند که به جایگزین هایی برای عقالنیت گرایی ابزاری 
انگیزه های  احساسات،  و  عواطف  که  علت  این  به  نیازمندند؛ 
معنوی و روحانی، اخالقیات و ارزش های انسانی و اجتماعی و 
دنیوی  مناسبات  بر  ابزاری حاکم  تأثیر عقالنیت  تحِت  عامه  نفع 

رنگ باخته است.
اپیستم و تخنه در شرایط  از دو قرن است  اینکه بیش  با وجود 
پیشی  فرونیسس  از  کسب وکار،  و  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی، 
باقی  باستانی  مفهوم  و  اصطالح  یک  فقط  فرونیسس  اما  گرفتند، 
به منزلۀ  را  تا جایگاهش  آمد  به جلو  از پشت صحنه  بلکه  نماند، 
و  کسب وکار  اجتماعی،  سازمانی،  شرایط  در  موضوع  مهم ترین 
ارزشی  عقالنیت  و  ابزاری  عقالنیت  میان  تا  کند  بازیابی  دولتی 
توازن برقرار کند، به نفع عامه خدمت کند، و کمال و تعالی اخالقی 
بشریت   7 سعادت  به  دستیابی  و  زندگی  برای  روشی  به منزلۀ  را 
سازمان ها،  خانواده ها،  انسان ها،  عملی  حکمت  کند.  پیگیری 
را  حکیمانه تری  و  بهتر  دنیای  درنهایت  و  جوامع،  کسب وکارها، 

خلق می کند.
علوم  قوانین  و  قواعد  علمی،  و  نظری  دانش  بر  صرف  تکیۀ 
طبیعی، و عقالنیت ابزاری به تنهایی قادر نیست خوبی و سعادت 
مردم و جامعۀ امروز را تضمین کند؛ بلکه باید درحکم زیرمجموعۀ 
مدیران،  مسئوالن،  امروز  شود.  گرفته  به کار  ارزشی  عقالنیت 
باید  آموزشی  و  پژوهشی  مؤسسات  و  دانشگاه ها  اداره کنندگاِن  و 
مادی  و  ابزاری  عقالنیت  مقدم  بر  را  معنوی  و  ارزشی  عقالنیت 
بدانند، فلسفۀ حکمت را جایگزین فلسفۀ علم و فلسفۀ دانش کنند 

و سؤال هایی را از خود بپرسند:

وضعیت  از  درستی  فهم  و  درک  »آیا  فهم:  و  درک  و  گاهی  آ  .1
گذشته، فعلی، و آیندۀ خود، سازمان ها، جامعه و مردم، مسائل، و 

رویدادها دارند؟«؛

2. قضاوت: »تا چه اندازه دربارۀ هدف ها، ارزش ها، و منفعت و 
گاهی دارند و به آن متعهدند؟«؛ خوبی مردم و جامعه آ

3. تصمیم گیری: »آیا توسعه ای که در پی آن اند مطلوب )متوازن و 
پایدار( است؟ یعنی همۀ ذی نفعان خاص و عام زمان حال و آینده 

را مد نظر قرار می دهد؟«؛

تصمیم ها  اجتماعی  و  محیطی  احتمالی  جانبی  آثار  »آیا   .4

7. Eudaimonia
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را  کارآفرینانه(  و  نوآورانه،  پژوهشی،  )آموزشی،  اقداماتشان  و 
پیش بینی می کنند و مدنظر قرار می دهند؟«؛

قیمتی  چه  به  و  راهی  چه  از  را  چه چیزی  »چه کسی  اقدام:   .5
از  طریقی  چه  از  را  چه چیزی  »چه کسی  و  می آورد؟«  به دست 

دست می دهد؟«؛

داده ها  میان  نسبت  اگر  و  است  نامطلوب  موجود  توسعۀ  اگر   .6
به دست  )آنچه  جامعه  و  مردم  زیان های  و  سودها  ستاده ها،  و 
می آورند و آنچه از دست می دهند( نامناسب است، »چه اقداماتی 

باید انجام دهند؟«؛

7. انتقال، توسعه و پرورش حکمت عملی: »آیا قادر به انتقال درک 
و فهم خود از نفع عامه و خیر و سعادت افراد و جامعه به دیگران 

هستند؟«
حکمت مفهومی است که قادر است میان عقالنیت ابزاری و 
مطلوبی  توازن  عامه،  منفعت  تحقق  هدف  با  ارزشی،  عقالنیت 
بدهد.  مذکور  پرسش های  به  مناسبی  پاسخ های  و  کند  برقرار 
دانش  و  کند  تبعیت  ارزشی  عقالنیت  از  باید  ابزاری  عقالنیِت 
در خدمت  باید  نوین  فناوری های  و  علم محض،  مدرن،  علمی 
به کار  به نفع عامه )یا جامعه(  به منظور خدمت گزاری  حکمت و 

گرفته شوند.
آینده،  دهه های  پرمسئله بودن  بر  کید  تأ با  رهبری  معظم  مقام 
به  نو  نگاه  و  نوآوری  دانشگاه مرکز علم است، مرکز  معتقدند که 
فرهنگی،  تولید  و  نوشتن  فرهنگی،  کارهای  با  دانشگاه،  مسائل. 
کشور  و  جامعه  محیط  بر  مبارزاتی،  کارهای  یا  سیاسی  کارهای 
اثرگذار است. دانشگاه مرکز »شاگردپروری و عالم پروری« است 
پژوهشگران  و  نخبگان  استادان،  از  جمعی  دیدار  در  )بیانات 
کشور  پیشرفت  موتور  »دانشگاه   .)1396/03/31 دانشگاه ها، 
است؛ در این هیچ تردیدی نیست. اگر یک ملتی عزت می خواهد، 
ثروت  اگر  می خواهد،  اقتدار  اگر  می خواهد،  استقالل  اگر 
دیدار  در  )بیانات  کند«  تقویت  را  دانشگاه خود  باید  می خواهد، 
آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها   .)1394/04/13 دانشگاه ها،  اساتید 
در  باید  دانشگاهیان  کشور«ند.  عاقلۀ  قوۀ  »تربیت  مرکز  عالی 
مسائل و چالش های کشور درگیر شوند و این مسائل را عالمانه حل 
کنند. اساتید دانشگاه باید از نزدیک با صنعت آشنا شوند و مسائل 
صنعت را حل کنند. دانشگاه باید در زمینۀ آسیب های اجتماعی 
درگیر شود و با ارائۀ پیشنهادها و راه حل ها، حل مسئلۀ آسیب های 
دائمی  تحول  و  اصالح  »صیرورت،  کند.  تسریع  را  اجتماعی 
علم  مصرف کنندگی  رویکرد  است.  ضروری  امری  دانشگاه ها« 
باید به رویکرد تولیدکنندگی علم تغییر یابد. در حوزه های اقتصاد، 
مدیریت، فلسفه، و سایر علوم انسانی باید در پی تبیین و تدوین 
هدفمند  باید  دانشگاهی  تحقیقات  بود؛  اسالمی  انسانی  علوم 
و  نیازها  »تأمین  باید  آن  اساسی  هدف های  به  گونه ای که  شوند؛ 

حل مسائل کشور« و »رسیدن به اوج و مرجعیت علمی و حضور 
استادان  از  )دیدار جمعی  باشد  در جمع سرآمدان جهانی علم« 

دانشگاه ها و اعضای جامعۀ دانشگاهی کشور، 1397/03/20(.

4. دانشگاه حکیمانه و رهبری فکری و فرهنگی

من  بیاموزم،  به کسی  نمی توانم چیزی  »من  می گوید:  سقراط 
 Ipek and Ziatdinov,( 1 »تنها می توانم آن ها را به فکر وادار کنم
2017(. دانشگاه حکیمانه هدایت ذهنی و فکری جامعه را برعهده 
می گیرد و در مفهوم رهبری فکری، اساتید، کارکنان، دانشجویان، 
جامعه و شهروندان را به تفکر دعوت می کند. دانشگاه حکیمانه 
در  را  جدید  اندیشه های  و  افکار  نوآورانه،  ایده های  به کارگیری  با 
معرض دید افراد قرار می دهد و آن ها را برمی انگیزاند و به منظور 
دستیابی به هدف ها به حرکت درمی آورد. در مفهوم رهبری فکری، 
دانشگاه حکیمانه باید حکمت را به دیگران منتقل کند و در آنان 

پرورش دهد.
و  درونی  ذی نفعان  میان  در  حکمت  پروش  و  انتقال  به منظور 
بیرونی و دستیابی به هدف ها، دانشگاه حکیمانه از راه گفتمان و 
فرهنگ سازی مبادرت به انتقال حکمت می کند. دانشگاه حکیمانه 
منظومه ای مفهومی با ظرفیت های جدید خلق می کند و به معمار 
و  فرهنگ ساز  دانشگاهی  حکیمانه  دانشگاه  می پردازد.  فرهنگی 
واقعیت های  براساس  حکیمانه،  دانشگاه  در  است.  انسان ساز 
مطلوب  آیندۀ  و  آرمان  می شود،  انجام  پیش بینی هایی  موجود، 
با استفاده  ترسیم می شود، و از راه برقراری ارتباطات اثربخش و 
از فن بیان و سنخنوری، هدف ها با صراحت بیان می شود، راه های 
می شود،  اعتمادسازی  می شود،  داده  نشان  هدف ها  به  دستیابی 
وحدت آفرینی می شود، الهام بخشی می شود، به منظور دستیابی به 
هدف ها عزم عمومی شکل می گیرد، محیطی سرشار از هدف های 
درست و معنی دار و ارزش های فرهنگی و اخالقی خلق می شود، 
تمرکز  مسئولیت پذیری  و  تکلیفمداری  بر  پشتکار  و  جدیت  با  و 

می شود تا تصمیم ها به درستی پیاده سازی شوند.
انحراف های فکری و عقیدتی یکی از مهم ترین مسائلی است 
که شهروندان در جوامع انسانی و کارکنان در عرصه های سازمانی 
با آن مواجه اند. انحراف های فکری و عقیدتی شدیدتر و مخرب تر 
از سایر انواع انحراف ها و نابه هنجاری های اجتماعی و سازمانی 
است؛ اگر برگشت از هر نوع انحراف به مسیر درست ممکن باشد، 
برگشت از انحراف های فکری و عقیدتی، به علت عمیق بودن آن، 
است؛  همراه  بسیاری  دشواری  با  دست کم  نباشد،  ناممکن  اگر 
بنابراین یکی از جنبه های رهبری دانشگاه حکیمانه، رهبری فکری 
و عقیدتی جامعه و شهروندان است. دانشگاه حکیمانه قادر است 

1. “I Cannot Teach Anybody Anything, I Can Only Make 
Them Think.”
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زمینه ها و شرایط موجد انحراف های فکری را شناسایی کند، این 
انحراف ها را برای جامعه و شهروندان مفهوم سازی کند و با ارائۀ 
راهکارهای مناسب مقابله با آن، جامعه و شهروندان را در مسیر 

اصالح انحراف ها هدایت و رهبری کند.
اعتقادی  پایه های  و  ارزش ها  حکیمانه  دانشگاه  نقش،  این  در 
بنیان  را  شهروندان  و  جامعه  دانشجویان،  کارکنان،  اساتید، 
متعالی ترین  به سوی  و فکرهای مردم  و هدایت ذهن ها  می گذارد 
اقتدار  با  و  می گیرد  برعهده  را  اخالقی  و  انسانی  ارزشی  اصول 
فکری و منطقی خود، جریان فکری درستی را پایه ریزی و هدایت 
می کند. نتیجۀ کار دانشگاه حکیمانه، تربیت شهروندانی است که 
رفتاری  سیاسی،  و  اقتصادی  بی ثباتی های  و  نابسامان  شرایط  در 
حکیمانه، منطبق با ارزش ها و اخالقیات و به نفع جامعه از خود 
نشان می دهند. دانشگاه حکیمانه دانشگاهی انقالبی و تحول آفرین 
 ساختارهای فیزیکی را 

ً
واقعی است؛ اما نه به این معنی که صرفا

دگرگون کند، بلکه هدفش تحول عمیق فکری، فرهنگی، و فلسفی 
متحول کنندۀ  حکیمانه  دانشگاه  است.  انسانی  جوامع  و  افراد  در 
و  فردی  انگیزه های  و  ارزش ها،  تفکرات،  و  اندیشه ها  باورها، 

جمعی است.

5. چارچوِب توسعۀ دانشگاه حکیمانه
نقش دانش و اهمیت فرایند تولید دانش در جامعۀ دانشی امروز 
دولتی  سازمان های  و  دولت ها،  شرکت ها،  دارد.  فزاینده  اهمیتی 
تا جایگاه  به کار می گیرند  و غیردولتی فعالیت های دانش آفرین را 
رقابتی خود را در عصر دانش تضمین کنند. این وضعیت نیازمند 
تبدیل  حکمت  به  را  دانش  که  است  پویایی  سازمانی  فرایندهای 
کنند و حکمت را به سایر اعضای جامعه انتقال دهند. عالوه براین، 
مسائل ارزشی و اخالقی، مسئولیت پذیری به نفع جامعه و محیط 
زیست و ایجاد همدلی، یگانگی، و تقویت انگیزۀ روانی و معنوی 
نقش  نیز  اجتماعی  و  سازمانی  مجموعه های  اعضای  میان  در 

حکیمانۀ دانشگاه ها را فرامی خواند.
مسائل  و  نگرانی ها  بر  حکیمانه  دانشگاه  فعالیت های  تمامی 
اجتماعی و فرهنگی و خلق ارزش عمومی متمرکز است. ارزش 
جامعه  که  می شود  خلق  زمانی  اجتماعی  ارزش  و  عمومی 
مؤسسات  دانشگاه ها،  دستاوردهای  و  خروجی ها  فرایندها، 
بداند  ارزشمند  را  عالی  آموزش  مراکز  و  پژوهشی،  آموزشی، 
فرایندها،  شهروندان  کند.  اضافه  جامعه  گسترۀ  به  را  ارزشی  یا 
چراکه  می نهند؛  ارج  را  ارزش آفرین  دستاوردهای  و  خروجی ها 
مستقیم یا غیرمستقیم و انفرادی از آن ها بهره مند می شوند؛ هرچند 
شوند.  بهره مند  آن  از  می توانند  نیز  جمعی  سازوکارهای  راه  از 
محیط  دربارۀ  نگرانی  قبیل  از  جامعه  کِل  آرمان های  شهروندان 
البته  می نهند.  ارج  نیز  را  ملی  یا عزت  برابری  و  انصاف  زیست، 
تعیین و خلق آن چیزی که برای گسترۀ جامعه ارزشمند است، برای 

دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی، و مراکز آموزش عالی 
بسیار چالش برانگیز است.

تولید  دانشگاه ها  منحصربه فرد  و  اصلی  هدف  شین،  باور  به 
تمایالت  ازاین رو،  است.  جامعه  منفعت  برای  دانش  انتشار  و 
و  کسب وکارها  تولید  در  دانشگاه ها  مشارکت  و  سوداگرانه 
تولید  در  دانشورانه  هدف های  از  دانشگاه،  از  مشتق  شرکت های 
را  در جامعه  دانشگاه ها  اصلی  نقش  و  است  دور  دانش  انتشار  و 
با  که  باشند  مراقب  باید  دانشگاه ها  بنابراین  می کند؛  تضعیف 
از دانشگاه،  تولید کسب وکارها و شرکت های مشتق  مشارکت در 
ندهند  دست  از  را  خود  دانشگاهی  ـ  علمی  ماهیت  و  سرشت 
به کار  را  فناوری  توسعۀ  که  برنامه هایی   .)Shane, 2004(
می گیرند، تعهد اصلی دانشگاه ها به پیگیری دانش و یادگیری، و 
نیز کسب و پرورش حکمت در افراد و جامعه به منظور شناسایی 
به  دستیابی  و  ارزش ها،  تحقق  ارزش آفرینی،  جامعه،  منفعت 
جامعه و دنیای حکیمانه را مغشوش می کنند. گرایش دانشگاه ها 
به فعالیت های کارآفرینانه با هدف دستیابی به سود و منافع مالی 
و  آموزشی  نقش  میان  دانشگاه،  از  مشتق  شرکت های  قالب  در 
به  حکمت  پرورش  و  کسب  در  علمی  هیئت  اعضای  پژوهشی 
نفع جامعه و تمایل آن ها به کسب سود تعارض به وجود می آورد 
در  توسعۀ حکمت  و  پرورش  به  دانشگاه  تمایل  باعث می شود  و 
این  یابد؛ در  تأمین نفع عامه کاهش  به منظور  ذی نفعان و جامعه 
می شود.  مستولی  حکمت  فلسفۀ  بر  سوداگری  فلسفۀ  شرایط، 
موارد زیر برخی از مسائل مهمی است که در کانون توجه دانشگاه 

حکیمانه قرار دارد:

و  دین، حکمت،  ایمان، معرفت،  با  را  دانشگاه حکیمانه علم   .1
اقدام های  و  علم  می کند،  ترکیب  انسانی  و  اخالقی  ارزش های 
عامه  نفع  و  معنویت،  اخالقیات،  دین،  مبتنی بر  را  دانشگاه 
اجتناب  سیاست زدگی  و  علم زدگی  از  می کند،  جهت دهی 
را  حکیمانه(  سیاست  و  سیاسی  )حکمت  سیاسی  فهم  می کند، 
انسانی و  و توسعۀ علوم  به منظور رشد  و  تقویت می کند  افراد  در 
اجتماعی، همگام با توسعۀ علوم طبیعی می کوشد از این راه، علم 

نافع حاصل شود؛

2. دانشگاه حکیمانه با تکیه بر فلسفۀ حکمت، پذیرای دیدگاه ها 
اقتصادی،  سیاسی،  اجتماعی،  فردی،  گوناگون  نقطه نظرهای  و 
به  دستیابی  درسِت  روش های  در  کثرت گرایی  بوده،  فرهنگی  و 
و  انفعال، یک جانبه گرایی، مطلق گرایی،  از  ارج می نهد.  را  دانش 
تکیه بر چارچوبی مشخص و تغییرناپذیر اجتناب کرده، از تبعیت 
یافته  های  دربارۀ  نقادانه  رویکردی  و  می کند  اجتناب  کورکورانه 

روش علمی اتخاذ می کند؛

وظیفۀ  جامعه،  به  هویت بخشی  نقش  در  حکیمانه،  دانشگاه   .3
و  گاهی  آ سطح  دارد،  برعهده  را  جامعه  به  گاهی بخشی  خودآ
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و  فکری  استقالل  به  می بخشد،  ارتقا  را  جامعه  عمومی  معرفت 
و  می کند  تربیت  حکیم  افرادی  می کند،  کمک  جامعه  فرهنگی 
به معماری فرهنگی  اقتصادی جامعه،  و  در کنار معماری علمی 
جامعه ای   داشتن  به  منتج  به طوری که  می پردازد؛  زندگی  سبک  و 
بهتر و حکیمانه می شود )جامعه پردازی( که در آن نفع عامه تأمین 

می شود و افراد جامعه و دنیا به سعادت دست مییابند؛

جریاِن  تفکر،  و  اندیشه  رهبرِی  مفهوِم  در  حکیمانه،  دانشگاه   .3
فکرِی درستی را پایه ریزی می کند، محیطی سرشار از هدف های 
درست و معنی دار و ارزش های فرهنگی و اخالقی خلق می کند، 
ارزش ها و پایه های اعتقادی اساتید، کارکنان، دانشجویان، جامعه 
می کند  تفکر  به  دعوت  را  آن ها  می نهد،  بنیان  را  شهروندان  و 
پرسش گری،  روحیۀ   می گیرد،  برعهده  را  فکری شان  هدایت  و 
ترغیب  را  نظریه پردازی  و  خالق،  تفکر  اندیشه ورزی،  انتقادی، 
دور  به  را  فکری  نظریه پردازی  و  آزاداندیشی  کرسی های  می کند، 
تقویت  و  استبداد و دیکتاتوری علمی تشکیل می دهد  از هرگونه 
می کند، حکمت را از راه گفتمان و فرهنگ سازی انتقال و پرورش 
اجتماعی  حکمت  و  جمعی  ِخَرد  توسعۀ  مسیر  در  می دهد، 
و  بهتر  دنیایی  خلق  به منظور  و  می کند،  تالش  )حکمت آفرینی( 
حکیمانه ، تحوالت عمیق فکری، فرهنگی و فلسفی را در افراد و 

جوامع انسانی پرورش می دهد )تمدن سازی(؛

به  رفتاری،  و  اخالقی  رهبری  مفهوم  در  حکیمانه،  دانشگاه   .4
تعیین، تعریف و تحقق چیزی که برای عموم ارزشمند است همت 
پذیرش  به منظور  و  ارزش ها(  تحقق  و  )ارزش آفرینی  می گمارد 
مسئولیت در پست ها و جایگاه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی، حکمت را به افراد انتقال و در آنان 

پرورش می  دهد؛

5. در دانشگاه حکیمانه، بر نگرانی ها و مسائل اجتماعی و فرهنگی 
)از قبیل عدالت محوری و توزیع عادالنۀ ثروت و منابع در جامعه 
اجتماعی،  آسیب شناسی های  صلح،  آزادی،  دموکراسی،  دنیا،  و 
ریشه کن کردن فقر، ظلم، فساد، جنگ، تعارضات سیاسی، تبعیض 
و ویژه خواری، استبداد، استکبار، استعمار، و ...( و خلق ارزش 
عمومی تمرکز می شود. در قضاوت ها، تصمیم گیری ها، اقدامات، 
و فعالیت های دانشگاهی، نفع عامه را در نظر می گیرد و پذیرا و 
عامل به مسئولیت اجتماعی است. عقالنیت ارزشی و معنوی را 
میان  یا دست کم  می دهد  قرار  مادی  و  ابزاری  بر عقالنیت  مقدم 
آن ها تعادل و توازن برقرار می کند؛ به طوری که دانش علمی مدرن، 
علم محض، و فناوری های نوین را در خدمت حکمت و با هدف 

خدمت گزاری به نفع عامه به کار می گیرد؛

کاربردی  نظریه های  و  الگوها  ارائه دهندۀ  حکیمانه  دانشگاه   .6
اجتماعی،  سازمانی،  فردی،  زندگی  گوناگون  عرصه های  در 

سیاست،  اقتصاد،  مانند  حاضر،  عصر  حکمرانِی  و  بین المللی، 
ارائه دهندۀ  نیز  و  حکیمانه،  رهبری  مدیریت،  حکمرانی، 
الگوهای پیشرفت متوازن مادی و معنوی، توسعۀ پایدار و متوازن 
بوم شناسانه، بیابان زدایی، حفظ محیط زیست و گونه های گیاهی 

و جانوری است؛

از علم و  ارزشمندتر  7. در دانشگاه حکیمانه، مفهوم اصلی زندگی 
 کسب علم و دانش؛ 

ً
دانش است و هدف زندگی بهتر است، نه صرفا

روانی  و  روحی  مسائل  برطرف کردن  در  فردی،  زمینۀ  در  ازاین رو 
ارائه  اثربخشی  راهکارهای  حاضر  قرن  در  انسان  خودبیگانگی  از  و 
زندگی  برای  دانش آموختگان  شغلی  و  زندگی  مهارت های  و  می کند 
آیندۀ خود و جامعه را ارتقا می بخشد؛ بنابراین عالوه بر دانشگاهیان و 
سیاست مداران، عموم مردم نیز مخاطب فرایندهای آموزش و پرورش، 

پژوهش، نوآوری و کارآفرینانۀ دانشگاه حکیمانه  به شمار می روند؛

پیرامونی،  مسائل  قبال  در  حساس  زنده،  حکیمانه  دانشگاه   .8
تحول گرا و انقالبی، یادگیرنده، خودکنترل، و اصالح کنندۀ دائمی 
خود بوده، پیوسته درحال پیشرفت و تعالی است. نقش آموزشی 
حکمت  پرورش  و  کسب  در  علمی  هیئت  اعضای  پژوهشی  و 
به کسب سود را همگرا و هماهنگ  آن ها  تمایل  و  نفع جامعه  به 
مدیریتی  و  اداری  تشکیالت  و  روش ها،  ساختارها،  می کند، 
تعامل  و  ارتباط  در  را  پویا  و  اقتضایی  باز،  حکیمانه،  هوشمند، 
و  فرهنگی،  سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  نقش آفرینان  سایر  با 
می دهد.  تشکیل  بین المللی  و  منطقه ای،  ملی،  محلی،  فناورانۀ 
و  نهادها  سایر  و  دولت، صنعت،  جامعه،  با  عمومی  مباحث  در 
فعال  مشارکتی  اجتماعی  زندگی  اثرگذار  جنبه های  و  مؤسسات 
دارد و شبکه های همکاری اندیشه ورزی را میان ذی نفعان درونی و 

بیرونی تشکیل می دهد؛

روش،  نوع،  هدف،  )براساس  آموزش  بر  حکیمانه  دانشگاه   .9
آموزش دهنده،  آموزش،  ارائۀ  امکانات  و  ابزار  محتوا،  محیط، 
مسئله،  اهمیت  و  نوع  )مبتنی بر  پژوهِش  و   )... آموزش گیرنده، 
بر  و  مسئله محور  و  نیازمحور  پژوهش(  ابزار  و  روش،  هدف، 
علمی  گفت وگوهای  توسعۀ  مریدی،  و  مراد  آموزشی  روش های 
توسعۀ  و  ترویج  افراد،  شخصیت  تخریب  از  دور  به  انتقادی  و 
احتجاجی(  و  )محاوره ای  دیالکتیک  یادگیری  و  علمی  گفتمان 
در  را  فرهنگی  و  فلسفی  فکری،  عمدۀ  انقالب  و  می کند  کید  تأ
هدف ها و روش های آموزشی، پژوهشی، تولید دانش، نوآوری، و 
کارآفرینی، از فلسفۀ دانش و فلسفۀ علم به سمت فلسفۀ حکمت 

سوق می دهد.
شکل3 چارچوِب توسعۀ دانشگاه حکیمانه را نشان می دهد که 
حکیمانه  دانشگاه  تحقق  چگونگی  و  چیستی  ضرورت،  گویای 
ضرورت  هدف،  بیانگر  شکل3  چِپ  سمِت  مستطیِل  است؛ 
وسِط  قسمِت  است.  حکیمانه  دانشگاه  نظر  مد  دستاوردهای  و 
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شکل3 نشان دهندۀ چیستی دانشگاه حکیمانه است و مستطیل ها 
و مربع های سمِت راست و باالی شکل3 نشان دهندۀ ساختارها و 
فرایندهایی است که چگونگی شکل گیری دانشگاه حکیمانه را به 

نمایش می گذارند؛

10. دانشگاه حکیمانه باید براساس سرفصل های اساسی مد نظر 
پیشبرد  و  پیشرفت  به منظور  )مدظله العالی(  رهبری  معظم  مقام 
»علم  است:  قرار  این  به  که  بردارد  گام  اسالمی  نظام  هدف های 
و پژوهش، معنویت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، 
استقالل و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن 
]براساس اصِل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین المللی[، 
ایران،  ملت  به  انقالب« خطاب  دوم  »گام  )بیانیۀ  زندگی«  سبک 

1397/11/22(؛

11. دانشگاه حکیمانه نیازمند تأسیس بنگاهی )ساختار، تشکیالت 
دانشگاه  است.  حکمت  مبتنی بر  آموزشی  ـ  علمی  روش های(  و 
حکیمانه شامل ساختارها، روش ها، و تشکیالت اداری و مدیریتِی 
اقتصادی،  با سایر نقش آفرینان اجتماعی،  پویایی است که  و  باز 
سیاسی، فرهنگی، و فناورانۀ محلی، ملی، منطقه ای، و بین المللی 
حکیمانه  دانشگاه  کلیت  براین اساس،  است.  تعامل  و  ارتباط  در 
در  را  فعاالنه  رویکردی  و  می پذیرد  را  دانش  حوزۀ  در  تفاوت 
رویارویی با پیشرفت های علم و دانش دیگران در پیش می گیرد؛ 
به طوری که منفعالنه عمل نمی کند، از پیشرفت های دیگران تبعیت 

کورکورانه نمی کند و مرعوب و مجذوب آن نمی   شود؛

به  حکیمانه  دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  فضای  و  ساختار   .12
و  تک زمینه ای  پژوهش های  و  آموزش ها   )1 که:  است  گونه ای 
خاص  رشته ای  در  فزاینده  پیشرفت های  به منظور  را  تک رشته ای1 
ارج می نهد که باعث افزایش درک روش شناسی، ظرفیت تحلیل، 
و کاربرد دانش تخصصی می شود؛ 2( آموزش ها و پژوهش های 
مد  گوناگون  رشته های  نزدیک ساختن  به منظور  را  چندرشته ای2 
نظر قرار می دهد؛ به  گونه ای که هریک از رشته ها در درون مرزهای 
شود؛  حفظ  رشته ها  میان  مرز  و  بمانند  باقی  خود  به  مخصوص 
میاِن  تعامل  با  را  میان رشته ای3  پژوهش های  و  آموزش ها   )3
رشته ها و به منظور تحلیل، ترکیب، و هماهنگ سازی روابط میان 
تقویت می کند؛  و هماهنگ  ی منسجم 

ّ
کل در  رشته های گوناگون 

ارتباط  برقراری  با  را  فرارشته ای4  پژوهش های  و  آموزش ها   )4
و  طبیعی  علوم  ادغام  و  علمی  گوناگون  رشته های  مرزهای  میان 
جدیدی  مجموعۀ  تشکیل  هدف  با  انسانی،  شرایط  در  اجتماعی 
از اصول و قواعد و خلق رویکردی کل گرا برای شناسایی و حل 

1. Disciplinarity

2. Multidisciplinarity

3. Interdisciplinarity

4. Transdisciplinarity

مسائل انسانی توسعه می بخشند و مسائل پیچیدۀ دنیای واقعی را 
شناسایی و حل می کنند، رویکردهای گوناگون به مسائل را فراهم 
می آورند، پرسش های پژوهشی جامعی را طرح می کنند، تعاریف 
خدمات  و  می آورند،  فراهم  را  اجماع  مبتنی بر  راهنمایی های  و 

جامعی را به جامعۀ انسانی ارائه می کنند؛

حیاتی  و  مهم  دستاوردهای  و  محصوالت  یکی  نافع  علم   .13
که  است  علمی  نافع  علم  است.  جامعه  برای  حکیمانه  دانشگاه 
و  مسائل  باشد،  سودمند  بشریت  اجتماعی  و  فردی  زندگی  برای 
مشکالت زندگی را برطرف کند، برای جامعه و دنیا ارزشآفرینی 
برای  را  آسایش  و  رفاه  و  کند،  محقق  را  زندگی  ارزش های  کند، 

بشریت فراهم آورد؛

مسائل  حکمت محور،5  پژوهش  راه  از  حکیمانه  دانشگاه   .14
پیش گفتۀ زندگی را آسیب شناسی و ریشه یابی می کند؛

چیزی  )چه  جامعه  نفع  است  قادر  حکیمانه  دانشگاه   .15
برای بشریت خوب است؟( را تشخیص دهد و  و  برای جامعه 

قضاوت کند؛

16. دانشگاه حکیمانه دانشگاهی عاقبت اندیش است. به عبارت 
فنی،  دانش  تولید  پژوهش،  آموزش،  دانشگاه حکیمانه  در  دیگر، 
اقدامات علمی  و  و سایر تصمیم ها  کارآفرینی  نوآوری،  فناوری، 
ـ دانشگاهی باید ناظر به آینده پژوهشی و متمرکز بر آثار جانبی و 
عاقبت آن باشد. امام صادق)ع( در حدیثی می فرمایند: »آن کسی 
محکم کار  و  خردمند  نکند،  مالحظه  را  خودش  کار  عاقبت  که 
به  ناظر  باید  دانشگاه  اقدام های  و  تصمیم ها  بنابراین  نیست.«6 
به  به گونه ای که حاصل کار علمی و پژوهشی  نه  باشد؛  نفع عامه 
چالش هایی برای زندگی انسان و فجایع عظیم انسانی منجر شود؛

تشخیص  مبتنی بر  دانشگاه حکیمانه  مأموریت های محوری   .17
و  ارزش ها  مبتنی بر  تصمیم گیری  درست،  قضاوت  صحیح، 
اقتضائات مکانی و زمانی مربوط به  اقدام براساس  اخالقیات، و 
مسائل زندگی و تحقق ارزش های انسانی و اجتماعی است که از 
راه کسب، پرورش، و توسعۀ حکمت در ذی نفعان درونی )اساتید، 
دانشجویان، کارکنان، و ...( و بیرونی )دولت، صنعت، جامعه، و 

شهروندان( امکان پذیر است؛

علم  فلسفۀ  جایگزین  را  حکمت  فلسفۀ  حکیمانه  دانشگاه   .18
عمومی،  فردی،  مسائل  به  توجه  درواقع  می کند.  دانش  فلسفۀ  و 
اجتماعی، جهانی و مسائل مرتبط با زندگی و تحقق ارزش های آن 
جایگزین توجه به تولید صرف دانش با تکیۀ صرف بر روش ها و 

قواعد مشخص و تخلف ناپذیر علمی می شود؛

5. Wisdom-Inquiry

6. بیانات در ابتدای درس خارج فقه دربارۀ نشاط در کارها )1397/12/05(.
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است.  حکمت  مبتنی بر  حکیمانه،  دانشگاه  در  پژوهش   .19
پژوهش حکمت محور آن دسته از مسائل فردی و اجتماعی را در 
اولویت قرار می دهد که در زندگی انسان ها تأثیرگذارند و می کوشند 
ارزش های زندگی را محقق کنند. پژوهش حکمت محور مسائل 

دانش و فناوری را در اولویت بعدی قرار می دهد؛

شوراهای  و  آموزشی  گروه های  حکیمانه،  دانشگاه  در   .20
خارج  را  بدیع  و  نو  ایده های  که  پژوهشی  طرح های  از  پژوهشی 
به  می کنند.  استقبال  نیز  می کنند  مطرح  آن ها  دانش  محدودۀ  از 
روش ها،  هدف،  براساس  را  پژوهشی  طرح های  دیگر،  عبارت 
نمی کنند؛  َرد  و  ارزیابی  مطلق گرا  علمی  قواعد  و  چارچوب ها 
به مسائل زندگی( و  با هدف )پرداختن  بلکه طرح های پژوهشی 
حکیمانه  دانشگاه  ازاین رو،  می پذیرند.  نیز  را  متفاوت  روش های 
با  را  پیشرفت در دانش  و  فراهم می آورد  را  پیشرفت فکری1  بستر 

هدف پیشرفت فکری و کسب و پرورش حکمت تغییر می دهد؛

کارهای  سیاسی،  و  مذهبی  ایده های  حکیمانه،  دانشگاه  در   .21
هنری و بیان امیال، احساسات و ارزش ها خارج از پژوهش ها نگه 

داشته نمی شوند، بلکه در پژوهش ها به کار برده می شوند؛

کید ویژه   22. در دانشگاه حکیمانه، بر پژوهش های اجتماعی تأ
علم   ... و  جامعه شناسی،  سیاست،  مدیریت،  اقتصاد،  می شود. 
راه حل های  طرح  زندگی،  مسائل  بیان  وظیفه شان  بلکه  نیستند؛ 
ممکن برای حل مسائل زندگی و ارزیابی نقادانۀ این راه  حل هاست؛

23. دانشگاه حکیمانه حکمت را در کارکنان، اساتید، دانشجویان 
نیومن،2   هنری  جان  باور  به  می دهد؛  توسعه  و  پرورش  جامعه  و 
آموزش به معنای پذیرش منفعالنۀ دانش3 نیست، بلکه روشی برای 
آموزش  حکیمانه،  دانشگاه  در   .)Magill, 2014( است  زندگی 
حکمت  به  دستیابی  برای  وسیله ای  و  ابزار  بلکه  نیست،  هدف 
آموزش  هدف  است.  زندگی  مسائل  حل  و  شناسایی  به منظور 
حکیمانه، کسب دانش به دست دانشجو نیست، بلکه شناسایی و 

حل مسائل زندگی از راه کسب و پرورش حکمت است؛

عالی،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از  برخی  برخالف   .24
با هدف  فقط  و  کارآفرینانه اند  و  نوآورانه  فعالیت  فاقد هرگونه  که 
و  غیرکاربردی  رشته های  وضع  راه  از  مالی  تأمین  و  سودآوری 
نامرتبط با مسائل زندگی فردی و اجتماعی به پذیرش دانشجویان 
بسیار در مقاطع تحصیالت تکمیلی اقدام می کنند و به بنگاه های 
صادرکنندۀ مدرک تحصیلی تبدیل می شوند، در دانشگاه حکیمانه، 
آن ها در حل  براساس میزان کاربرد و نقش  رشته های دانشگاهی 
و  می شوند  وضع  اجتماعی  و  سازمانی،  فردی،  زندگی  مسائل 

1. Intellectual Progress

2. John Henry Newman

3. Passive Reception Of Knowledge

دانشجو جذب می کنند؛

و  گاهی  آ )به منظور  تاریخ  آموزش  حکیمانه،  دانشگاه  در   .25
برای  گذشته  موفقیت های  و  ناکامی ها  مسائل،  از  عبرت گرفتن 
کمک به حل مسائل فعلی(، آموزش ادبیات )با هدف ارتباطات و 
درک میان انسان ها و فهم مسائل زندگی آن ها(، روان شناسی )برای 
درک انسان ها در دنیای واقعی و ارتقای همدلی و اقدام همکارانه(، 
و فلسفه )به منظور چگونگی و یادگیری چگونگی تحقق ارزش های 
شناسایی  زندگی،  در  حکمت  توسعۀ  و  کسب  هدف  با  زندگی( 
مسائل زندگی و ارائۀ راه حل های ممکن و ارزیابی آن ها، و تحقق 

ارزش های زندگی به کار می روند؛

26. در دانشگاه حکیمانه، حکمت از راه آموزش های مراد و مرید، 
توسعۀ گفت وگوهای علمی و انتقادی به دور از تخریب شخصیت 
دیالکتیکی4   یادگیری  و  علمی  گفتمان  توسعۀ  و  ترویج  افراد 

)محاوره ای و احتجاجی( کسب و پرورش می یابد؛

در  سیاسی  قدرت  به کارگیری  توانایی  از  حکیمانه  دانشگاه   .27
محیط  صنعت،  دولت،  میان  ارتباط  برقراری  و  گردهم آوردن 

)جامعه و مردم(، رسانه  ها، و ... بهره مند است؛

28. دانشگاه حکیمانه خواهان مشارکت فعال در مباحث عمومی 
با جامعه، دولت، صنعت، و سایر نهادها و مؤسسات و جنبه های 

اثرگذار زندگی اجتماعی است؛

کرسی های  تقویت  و  تشکیل  مبتنی بر  حکیمانه  دانشگاه   .29
و  استبداد  هرگونه  از  دور  به  فکری  نظریه پردازی  و  آزاداندیشی 

دیکتاتوری علمی است؛

پژوهشی،  آموزشی،  فرایندهای  راه  از  حکیمانه  دانشگاه   .30
شهروندان  برای  حکیمانه  و  کارآفرینانه  نوآورانه،  خالقانه، 
و  سازمانی،  فردی،  زندگی  ارزش های  و  می کند  ارزش آفرینی 

اجتماعی شهروندان را محقق می سازد؛

جامعه ای  تشکیل  در  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها   .31
حکیمانه نقش بسیار حیاتی را ایفا می کنند. دانشگاه ها و مؤسسات 
جدا  انسانی  جامعۀ  از  )حکمت محور(  حکیمانه  عالی  آموزش 
با آن   با جامعه در ارتباط اند، از آن میآموزند، 

ً
نیستند؛ بلکه دائما

در گفت وگویند و آن را نقد و بررسی می کنند و عقالنیت همکارانه 
براساس  می دهند.  ارتقا  را  اجتماعی6  و حکمت  ِخَرد جمعی5  و 
خرد جمعی و حکمت اجتماعی، قضاوت های فردی به منظور حل 
مسائل اجتماعی به تصمیم ها و اقدامات جمعی تبدیل می شوند. 
متوازن  و  پایدار  توسعۀ  از  که  است  جامعه ای  حکیمانه  جامعۀ 

4. Dialectical Learning

5. The Wisdom Of The Crowds

6. Social Wisdom
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شکل3: چارچوبی برای توسعۀ دانشگاه حکیمانه

و  زیست،  محیط  اجتماعی،  و  فردی  منافع  میان  است؛  بهره مند 
ابعاد  و  اقتصادی  و  ابعاد علمی  میان  و همچنین  اقتصادی  منافع 
میان  )Goede, 2011(؛  است  برقرار  توازن  معنوی  و  خالقانه 
»من« و »ما« توازن برقرار است؛ منافع اجتماعی مقدم بر منافع 
و  احترام  درک،  مبتنی بر  گروه ها  و  افراد  میان  روابط  است؛  فردی 
مبتنی بر  حکیمانه،  جامعۀ  در  دموکراسی،  است؛  متقابل  اعتماد 
پیشرفت  و  اداره  روش  بهترین  و  است  مردم  گاهانۀ«1  آ »اجماع 
جامعه است؛ قضاوت ها، تصمیم ها، و رفتارهای مردم و مسئوالن 
جامعه ای  حکیمانه  جامعۀ  درنهایت  است.  حکیمانه  و  گاهانه  آ
است که اجزای گوناگون آن رفتار درست )یعنی رفتاری که باید به 

آن مبادرت شود( را تعیین و آن را به  درستی اجرا می کند؛
تعیین  راه  از  دنیای حکیمانه،  در خلق  دانشگاه حکیمانه   .32
و تدوین روابط و مناسبات بین المللی میان ملت ها، دولت ها، و 
سازمان های فراملی و چندملیتی، نقش بسیار حیاتی و بی بدیلی 
ایفا می کند و با پژوهش حکم محور قادر است مسائل جهانی را 

شناسایی کرده، راه حل های ممکن برای این مسائل را ارائه کند.

نتیجه گیری

1. Conscious Consensus

پیچیدگی ها، بی ثباتی ها و سایر مسائلی که سازمان ها و جوامع 
جبران ناپذیری  خسارت های  و  می کنند  نرم  دست وپنجه  آن ها  با 
و  می آورند،  وارد  دنیا  سراسر  در  انسان ها  و  زیست  محیط  به  را 
برای برطرف کردن مسائل اصلی فردی، اجتماعی،  نیاز  همچنین 
نفع  به  دستیابی  هدف  با  انسان  زندگی  اصلی  مسائل  و  جهانی، 
که  می طلبد  را  جدیدی  الگوی  بشریت،  سعادت  و  خیر  و  عامه 
تفکر دربارۀ نقش و مأموریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
درمورد مسائل اصلی زندگی، ارزش آفرینی و خدمت به نفع عامه 
عالوه براین،  می کند.  ساختار  تجدید  عملی  حکمت  مدار  بر  را 
میان  روابط  مردم،  میان  روابط  حکمت،  مبتنی بر  جدید  الگوی 
سازمان ها، روابط میان مردم و سازمان ها، روابط میان دولت ها، 
روابط میان مردم و سازمان ها و دولت ها با یکدیگر، روابط میان 
بر  تکیه  با  را   ... و  با محیط زیست،  دولت ها، سازمان ها و مردم 
نظریۀ پیچیدگی )که هر چیزی با هر چیز دیگری در ارتباط است( 
و براساس حکمت عملی و نفع عامه فرمول بندی می کند. الگوی 
تمامی  از  مردم،  عموم  برای  را  فرصتی  عملی  حکمت  مبتنی بر 
برای خود و  را  بهتری  تا زندگی  جنبه های زندگی، فراهم می آورد 
دیگران بسازند. حکمت سهم هریک از این مجموعه ها در ارتباط 
و  مردم جهان  بر عموم  آن ها  اثرگذاری  و  عامه  و سعادت  با خیر 
و  ارزشی  عقالنیت  براساس  را  عالم هستی(  )کل  زیست  محیط 
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کید بر نقش فرودستانۀ عقالنیت ابزاری تعیین  بایسته شناسی و با تأ
و تعریف می کند.

تولید  پژوهشی،  آموزشی،  دانشگاه ها در هدف ها و روش های 
به  علم  فلسفۀ  و  دانش  فلسفۀ  از  کارآفرینی،  و  نوآوری،  دانش، 
سمت فلسفۀ حکمت، به انقالب عمدۀ فکری، فلسفی، و فرهنگی 
دانشگاه ها،  در  اساسی  تغییراتی  باید  منظور  این  به  نیازمندند؛ 
اتفاق  آموزش عالی  آموزشی و پژوهشی، و مؤسسات  مؤسسات 
علوم  از  فراتر  عالی،  آموزشی  مؤسسات  و  دانشگاه ها  بیفتد. 
در  را  انسانی  و  اجتماعی  پژوهش های  و  بررسی ها  باید  طبیعی، 
اصلی ترین هدف  و  نخستین  و  دهند  قرار  بنگاه علمی خود  نهاِد 

آن ها موارد زیر باشد: 
شناسایی مسائل اجتماعی، جهانی، و مسائل زندگی انسان ها، 
بررسی راهکارها و اقدام های ممکن برای حل این مسائل، تعیین 
روش های  شناسایی  است،  ارزشمند  زندگی  برای  که  مسائلی 
تحقق ارزش های زندگی، ارزش آفرینی، عمل براساس اخالقیات، 
توسعه و پرورش حکمت در ذی نفعان و جامعه، و خدمت به نفع 
عامه به منظور تشکیل زندگی، جامعه، و دنیای حکیمانه؛ ازاین رو 
قرار  دانشگاه ها  بعدی  اولویت  در  باید  دانش  مسائل  پیگیری 
پژوهش،  آموزش،  برای  دانشگاه ها  که  روشی  عالوه براین،  گیرد. 
تولید دانش، و کارآفرینی در مواجهه با مسائل اجتماعی و مسائل 
زندگی انسان ها در پیش می گیرند باید مبتنی بر حکمت باشد. به 
باشند.  حکمت  خدمت  در  باید  علمی  روش های  دیگر،  عبارت 

این دانشگاه، دانشگاه حکیمانه است.
باشند؛  حکیمانه ای  دانشگاه های  باید  آینده  دانشگاه های 
حکمت را در تمامی امور آموزشی، علمی، پژوهشی، خالقیت و 
نوآوری، و کارآفرینی به کار گیرند، از راه کسب، انتقال، انتشار، و 
کاربسِت حکمت عملی ارزش آفرینی  کنند، علم نافع تولید کنند، 
کنند.  ارائه  جامعه  به  را  ارزشمندی  دانشی  خدمات  و  کاالها  و 
اداره کنندگان، اساتید و اعضای هیئت علمی، کارکنان،  مدیران و 
افراد  آینده،  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  دانشجویان  و 
و  سود  کسب  و  شخصی  نفع  برای  نه  که  حکیمی اند  و  ِخَردورز 
و  کسب  برای  بلکه  تحصیلی،  مدرک  دریافت  یا  اقتصادی  منافع 
پرورش حکمت، ارزش آفرینی، حل مسائل اصلی زندگی، تحقق 
ارزش های زندگی، تشکیل زندگی، جامعه و دنیای بهتر، و خدمت 
پژوهشی،  آموزشی،  گوناگون علمی،  در عرصه های  عامه  نفع  به 
حکیمانه  دانشگاه  می کنند.  فعالیت  کارآفرینانه  و  نوآورانه، 
شهروندان، پژوهشگران، اندیشمندان، و رهبرانی را برای مدیریت 

جامعه و دنیای درحال تغییر تربیت می کند.
دیدگاه های گذشته به دانشگاه، یعنی آموزش به خاطر آموزش، 
پژوهش برای تولید دانش و دانش به خاطر دانش، علم به خاطر 
علم، نوآوری و کارآفرینی برای منافع اقتصادی و کسب پول و منابع 
تولید  پژوهش،  آموزش،  یابند.  تغییر  و  بازبینی شوند  باید  مالی، 

دانش، علم، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه باید بتواند مسائل اصلی 
شناسایی  را  انسان  زندگی  جهانی  و  اجتماعی،  سازمانی،  فردی، 
کند و به منظور خدمت به نفع عامه به کار گرفته شود. آموزش باید 
باید  پژوهش  باشد؛  مناظره  و  مباحثه  راه  از  جامعه  آموزش  برای 
اقدامات ممکن  و  ارائۀ راهکارها  و  برای شناسایی مسائل زندگی 
به منظور حل این مسائل باشد؛ علم باید دانشی تولید کند که منجر 
به کسب حکمت شود؛ نوآوری و کارآفرینی باید بتواند منافع عامه 
را تأمین کند، نه اینکه باعث مسائل فناورانۀ جدید برای زندگی و 

محیط زیست شود.
و  سازمان ها  اقدام های  و  اعمال  با   

ً
معموال عملی  حکمت 

دانشگاه ها گره خورده است. بنابراین، هرگونه تالشی برای کاهش 
و  علمی  )دانش  اپیستم  به  دانشگاهی  و  سازمانی  پژوهش های 
نظری( و تخنه )دانش فنی( گمراه کننده است و مسیر پژوهش های 
دانشگاهی را منحرف می کند. به کارگیری فلسفۀ حکمت در اعمال 
و رویه های سازمان ها و اقدام های دانشگاه ها یگانه شرط الزم برای 
و  موفقیت  برای  پیش شرط  مهم ترین  بلکه  نیست،  آن ها  موفقیت 

پیشرفت آن هاست.
دانشگاه ها  در  فرهنگی  و  فلسفی،  فکری،  انقالب  این  وقوع 
شبکه های  تشکیل  و  حمایت  نیازمند  عالی  آموزش  مؤسسات  و 
همکاری میان دانشمندان، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان، مدیران 
آموزشی  گروه های  پژوهشی،  شوراهای  دانشگاه ها،  اداره کنندگان  و 
دانشکده ها، رسانه ها، مردم )جامعه(، سیاست گذاران و قانون گذاران، 
فعالیت  از  متأثر  یا  و  اثرگذار  که  است  ذی نفعانی  سایر  و  دولت، 
دانشگاه ها هستند )صمدی  میارکالئی و صمدی میارکالئی، 1392؛ 

.)Samadi-Miarkolaei and Samadi-Miarkolaei, 2014
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Abstract
The present era is full of forces that influence on the different forms of living and cause increasingly 
chaos, ambigiuity, discontinuity, changeableness, and uncertainty in the understanding of 
phenomena and representing solutions for living’s main problems. The scientific and technological 
knowledge have been reached to the highest level ever before; so that increasingly speed progress 
in the new technologies liberated the human from exhausting physical labor, and maked his life 
easier and richer; but instead of rest and comfortableness living, it introduce a grave restlessness 
and psychological pressure into his life and make him a slave to this technology. Further, relevant 
problems to the development, economic corruption, environment destruction, using mass 
destruction weapons, political conflicts in national and international levels, injustice, extremism, 
democratization, governance, and other individual, organizational, social, and global problems 
needs something more than existing knowledge in the world. Wisdom, beyond scientific and 
technological knowledge, is a concept that is able to create balance between instrumental rationality 
and value rationality, to pay attention to the values and ethics, to resolve living problems, to 
serve the common good, and to provide a better living for human. Therefore, the purpose of the 
present study is to represent the concept of “Wise University” and to explain the crucial role and 
mission of the new generation of universities, higher education institutions, and other scientific, 
educational, and research institutions in the resolving of individual and social problems of human 
living.
Keywords: Wise University, Wisdom, Scientific Knowledge, Technology, the New Mission of 
Universities

1. Ph.D. Department of Public Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran (Corresponding 
Author); hamzeh.samadi@srbiau.ac.ir

2. Master of Public Administration, Young Researchers and Elite Club, Qaemshahr, Iran




