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Abstract 

Universities are amongst the most important institutions that play crucial roles with respect to bringing 
about and shaping the modern world. The institution of the university also partakes in providing 
effective responses to the endless challenges which are emerged in the modern world. The frequency 
of the appearance of these challenges, in comparison to what was happening in the pre-modern world, 
is much higher. The present paper, first, provides a brief account of some of the chief functions and 
main models of universities as well as some of the crucial local and global challenges and the role of 
universities in dealing with them. Then, it discusses the issue of the ‘public space’, its principal 
characteristics, and the mutual relationship between it and the institution of the university. The main 
argument of the paper is that the institutions of the university and the public space, as two socially 
constructed entities which are both the products of collective intentionalities, are constantly evolving 
and in doing so exert influence upon each other, as well as other entities in the realm of social realities 
including the institution of the state, and the sphere of politics, culture, and economy. In return, the 
institution of university and the public space are influenced by those other entities in the social realm. 
The net result of these many-folded influences is the actualisation of vast potentials which are inherent 
in these entities and institutions. The actualisation of these potentials is directly linked, on the one 
hand, to the needs of their users and, on the other, on the inbuilt functions of these institutions. The 
paper intends to provide an answer to the problem of identifying theoretical models or the sets of 
instructions by which one can manage the interaction between these institutions and socially 
constructed entities, ensuring, as much as possible, maximal actualisation of their positive capacities 
and suppression of their negative capacities. 
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  چکیده
گذار در ظهور و نيز شكل دادن به جهان مدرن بـه شـمار    ثيرأهاي ت ترين نهاد ) در زمره مهمواژهها (در معناي عام اين  دانشگاه

رن وقفه در جهـان مـد   كند كه بي ناپذيري ايفا مي هاي پايان آيند. نهاد دانشگاه همچنين نقشي اساسي در پاسخگويي به چالش مي
تر اسـت.   شد به مراتب فزون ها و تنوع آنها، در قياس با آنچه در جهان پيشامدرن پديدار مي نمايند. شتاب ظهور اين چالش رخ مي

هاي آن و اشاره به برخي  هاي دانشگاه و كاركرد ترين مدل در مقاله حاضر پس از ارائه توضيح كوتاهي در خصوص شماري از مهم
هـاي   و مميزه »فضاي اجتماعي«اي بومي و جهاني و يادآوري نقش دانشگاه در مواجهه با آنها، به مقوله ه ترين چالش اهميت از پر

كيد مقاله آن است كه هم نهاد دانشـگاه  أخواهد شد. نكته اصلي مورد ت  اصلي آن و ارتباط متقابل ميان آن و نهاد دانشگاه پرداخته
وقفه دستخوش تطورنـد، بـر يكـديگر و بـر ديگـر       كه بي »هاي التفاتي جمعي حيث«و هم فضاي اجتماعي، به منزله دو برساخته 

ترين آنها، نهاد دولت و عرصه سياست، سـپهر فرهنـگ و    زمره مهم هاي اجتماعي، از جمله و در  هاي موجود در جهان واقعيت نهاد
هاي فراخي است كه در  يت رسيدن ظرفيتالمار، به فعش پر اثراتيند اين آپذيرند. بر ثير ميأا تنهگذارند و از آ ثير ميأقلمرو اقتصاد، ت
هـا و نهادهـا و از    ها از سويي با نيازهاي كاربران ايـن برسـاخته   ها مندرج است. پديدار شدن اين ظرفيت ها و آن نهاد اين برساخته

پاسخي ارائه دهد آن اسـت كـه   كوشد براي آن  اي كه مقاله مي هئلهاي بالفعل و بالقوه آنها، مرتبط است. مس سوي ديگر با كاركرد
بـه طـور كلـي    هـا را چنـان سـامان داد كـه      ها و نهاد توان تعامل ميان اين برساخته هاي نظري، مي ها و آموزه بر اساس كدام الگو

  .ا، در حد امكان، جلوگيري به عمل آيدههاي منفي آن و از تحقق ظرفيتبروز كند ها آنهاي مثبت  ظرفيت
  .هاي جهاني و بومي، نوآوري، قلمرو اقتصاد، سپهر فرهنگ و سياست ي، چالشفناورفضاي اجتماعي، دانشگاه،  ها: کلیدواژه
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   مقدمه
اگر ادعا شود دانشگاه و دانشگاهيان در برساختن جهان 

انـد، سـخني بـه گـزاف      مدرن نقشي اساسي بر عهده داشته
گفته نشده است. نظري، اگرچه به اجمـال، بـه هـر يـك از     

ر چگونگي برآمدن جهان مدرن از دل جهان تحقيقاتي كه د
سـازد كـه    كهن صورت گرفته است بـه خـوبي روشـن مـي    

هـاي   دانشگاه و دانشگاهيان در صف مقدم عرصـه انديشـه  
]. 1انـد [  اند كه به جهان جديـد شـكل داده   تازه و نويي بوده

دانشگاه اما، همچون هر برساخته ديگر بشري كه نياز به آن 
ير و به نحو مستمر دسـتخوش تحـول   تداوم داشت، به ناگز

شده اسـت. ايـن تحـوالت همگـي بـه ايـن نيـت در نهـاد         
 -]4، 3، 2ها جاي دارد [ كه در مقوله كلي فناوري -دانشگاه

اعمال شده است و بازده آن را براي مقاصدي افزايش دهـد  
اي پيوسته اسـت. ايـن    اند به گونه كه كاربران در نظر داشته

هـايي كـه واقعيـت (خـواه وقتـي       گمان با چـالش  مقاصد بي
ــاروي    ــي) پيش ــت طبيع ــواه واقعي ــاعي و خ ــاخته اجتم برس

كند.  دهد ارتباط مستقيم پيدا مي كنشگران اجتماعي قرار مي
مقاله كنوني، چنانكه از عنوان آن مشهود اسـت بـه منظـور    

هـاي   بررسي نحوه پاسخگويي دانشگاه بـه يكـي از چـالش   
اعي، يعنـي ضـرورت   هـاي اجتمـ   برخاسته از درون واقعيـت 

تعامل با فضاي اجتماعي تحرير شده است. مقاله مشتمل بر 
چهار فصل است. بخش نخسـتين، تمهيـد مقـدمات اسـت     

اي از  هاي فصـول بعـدي و بـه بيـان تاريخچـه      براي بحث
هايي اختصاص دارد كـه   تحوالت نهاد دانشگاه و انواع مدل

انشـگاه  از رهگذر اين تحوالت براي ازدياد بـازده فنـاوري د  
ترين  درباره برخي از مهم«ارائه شد. در بخش دوم با عنوان 

ها در مواجهه  المللي و نقش دانشگاه هاي بومي و بين چالش
هـاي نهـاد دانشـگاه بـراي      ها و توانمندي ، از قابليت»با آنها

هـا رخ   رويارويي با معضالت و مشكالتي كـه بـراي انسـان   
سـوم مقالـه بـه    نمايد سخن به ميان آمده است. بخـش   مي

موضوع اصلي يعني چالش مربـوط بـه تعامـل دانشـگاه بـا      
پردازد و برخي از جهات متنوع و پرشمار  فضاي اجتماعي مي
هـا را   هايي از نحوه پاسخگويي دانشـگاه  اين چالش و نمونه
بخـش آخـر، بـه ارزيـابي نهـايي و       .كنـد  به آن بـازگو مـي  

 .هاي پژوهش اختصاص دارد گيري از يافته نتيجه

 باره تاريخچه تحوالت نهاد دانشگاهمختصري در
  هاي متنوع آن و مدل

هـاي برسـاخته آدميـان،     فنـاوري ميـان   در هـا،  دانشگاه
هـايي   فنـاوري آنها نه ماننـد   ].4، 3، 2[ جايگاهي ويژه دارند

هـا،   پيمـا، اسـطرالب   هاي بادبـاني اقيـانوس   همچون كشتي
ـ نه ر آو نظاي هاي دريايي، هاي محاسبه، فانوس كش خط ه ا، ب

ــده  ــارج ش ــي از دور خ ــد و  كل ــطان ــام فق ــاطره ن اي و  و خ
ها از آنهـا بـر جـاي مانـده      هايي براي نمايش در موزه نمونه

ها و مناسـك   هايي نظير برخي آئين فناورياست، و نه مانند 
ا حـدود  يا راه نيافته و نه تغييري در آ ،زمان طياند كه  ديني

 طـي هـا   . دانشـگاه ]5[تغييراتشان بسيار اندك بـوده اسـت   
گـذرد، در پاسـخ    دوران طوالني كه از برساخته شدنشان مي

هايي كـه هويـت    در عين حفظ جنبهبه تحوالت در محيط، 
دسـتخوش تغييـر   سازد،  ها متمايز مي را از ديگر برساختهآن 
و پـذيراي   انـد  اي را آشكار سـاخته  هاي تازه اند، ظرفيت شده

ا براي پاسخگويي بـه  هز آنكه ا اند هاي جديدي شده كاركرد
  شده است.  نيازهاي نوپديد در جامعه بهره گرفته

ي دانشگاه طي فناوربراي شناخت بهتر تحوالتي كه در 
ايـن   تغييـرات قرون رخ داده است، بررسي دقيق تاريخچـه  

ي در شرق و غرب عالم ضروري است. مقاله حاضر اما فناور
اي مسـتقل و  هـ  پردازد كه مستلزم پژوهش نمي به اين مهم

تـرين   بـه اختصـار بـه برخـي از مهـم      فقطو  ترده استسگ
كـه بـه بحـث     كند ي اشاره ميفناوراين  تغييراتهاي  جنبه

  .]6[اصلي مقاله ارتباط دارد 
آموزشـي در جهـان باسـتان نظيـر      هـاي  همؤسساگر از 

ه مشهور جنـدي شـاپور   مؤسسحتي و  1ها ها، لوكيوم آكادمي
مدرن و مابعـد باسـتان،   ان پيشـا نظر كنيم، آنگاه در جهفصر

مـدعي   پژوهشـگران گونـه كـه برخـي از      شايد بتـوان، آن 
سـيس شـد)   مـيالدي تأ  970االزهر (كه به سال اند، از  شده

شان، يعنـي نظاميـه بغـداد، در     (كه نخستينها  نظاميه] و 7[
بـه عنـوان نخسـتين    ميالدي آغاز به كار كرد)  1065سال 

، هـا  هم االزهر و هم نظاميه اما ].8[ ها ياد كرد مدل دانشگاه
يكسـره در خـدمت    هاي علميه كنوني، تقريباً همچون حوزه

هاي رسمي از دين قرار داشتند كه در جامعه از اقتـدار   قرائت

                                                                                      
1. Lyceum 
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و سلطه برخوردار بود. به عنوان مثال نظاميه بغداد، كه از آن 
در عصــر ا هــن بــا عنــوان نخســتين دانشــگاه و بزرگتــرين آ

الملك  تحت نظارت خواجه نظام ]،6[ كنند ميمدرن ياد پيشا
-1058حامد محمـد غزالـي (   ) و مديريت ابو1064-1092(

هـاي مـذهب شـافعي قـرار      ) در خدمت ترويج آمـوزه 1111
بنابر قول ، كه ها در مغرب زمين دانشگاهاما نخستين داشت. 
ها برسـاخته شـده    بر اساس مدل نظاميه پژوهشگرانبرخي 
هـاي ديگـري    در مسـير  ]،10قول در ، من171، ص 9[ بودند

تفاوتي اساسـي برقـرار    لحاظرشد كردند و ميان آنها از اين 
بـه  هاي بولونيـا در ايتاليـا (كـه     عنوان مثال دانشگاه  بود. به
از آن با عنوان نخسـتين دانشـگاه   ساخته شد و  1088سال 

كـه در   شود) و دانشـگاه پـاريس در فرانسـه    اروپايي ياد مي
هـاي درسـي    برنامه سيس شد،أازده ميالدي تاواسط قرن دو
گشت كه ميان  ميند. اين تفاوت، به تفاوتي بازمتفاوتي داشت

ها در جنـوب   ها در شمال اروپا و دانشگاه هاي دانشگاه برنامه
  برقرار بود.  هاي مشتركشان جنبه با وجوداروپا، 

هاي اروپا در قرون ميانه كتب درسي به  در همه دانشگاه
ها بـه همـين زبـان     ها و نيز بحث ن بود و تدريسزبان التي
هـاي ارسـطو بـراي     از كتـاب  انادتاسـ ]. 11[ شـد  انجام مي

 كردند تدريس منطق، فلسفه طبيعي و متافيزيك استفاده مي
بقراط، جـالينوس و ابـن سـينا را در پزشـكي شـرح       يو آرا
هـاي بـارزي نيـز     ، تفاوتها دركنار اين اشتراك اما .دادند مي

هـاي   خصـوص دانشـگاه  ه هاي جنوب اروپا، ب نشگاهميان دا
ـ   سو، و دانشگاه ايتاليا، از يك خصـوص  ه هاي شمال اروپـا، ب

هاي آلمان و انگلستان، از سـوي ديگـر، بـه چشـم      دانشگاه
ها حقـوق و   ترين رشته هاي ايتاليا مهم خورد. در دانشگاه مي

هاي آلمان و فرانسـه   پزشكي بودند. در حالي كه در دانشگاه
شمار   هاي آزاد به ها الهيات و هنر ترين رشته انگليس مهم و

حقوق و پزشكي از اهميت به مراتـب  هاي  رشتهآمدند و  مي
  ].11[ خوردار بودندركمتري ب

هـاي مختلـف در    ي كه براي تدريس رشتهانداتشمار اس
هـا   ن تفاوت در گرايشخوبي ايه ها بودند ب استخدام دانشگاه

در بولونيـا   1470نوان مثـال در دهـه   كرد. به ع را آشكار مي
 21استاد در رشته پزشكي و  14استاد در رشته حقوق و  40

دادنـد. امـا هـيچ     گانـه درس مـي   هاي هفـت  استاد در رشته
در همـان  ]. 11[ استادي براي تدريس الهيات وجود نداشت

حـداكثر سـه تـا     ينوعبه شمال اروپا  هاي زمان در دانشگاه

س حقوق و پزشكي در ميان مجموعه چهار استاد براي تدري
هـاي   حضور داشتند كه رشـته  انداتنفري يا بيشتر از اس 20

هـم    در انگلستان شرايط از ايـن . كردند ديگر را تدريس مي
 فقطدر قرن شانزدهم  به عنوان مثالبدتر بود. در آكسفورد 

دو استاد براي تدريس پزشكي و يك اسـتاد بـراي تـدريس    
    .]11[ حقوق وجود داشت

اي  ير قابل مالحظهأثرشد معرفت ت نظرها، از  اين تفاوت
هـاي ايتاليـا    به همراه داشت. بـه عنـوان مثـال در دانشـگاه    

ــاتومي و تشــريح از ســال  بــه دانشــجويان  1300دروس آن
شد. در حالي كه نخستين مورد از تشريح جسد در  عرضه مي

و در دانشـگاه هايـدلبرگ در    1470دانشگاه پاريس در دهه 
ت، در كيفيـت و  . اين تفـاو ]11[ به انجام رسيد 1574سال 

يافته در زمينـه حقـوق و پزشـكي در    كميت مطالـب انتشـار  
مينـه در آلمـان و انگلـيس    ايتاليا، در قياس با آنچه در اين ز

  شد، نيز مشهود بود. توليد مي
هاي شمال و جنوب اروپـا در نـوع    تفاوت ديگر دانشگاه

كردنـد. در   نشجويان ارائه مـي مدارك تحصيلي بود كه به دا
هـاي ايتاليـا، بـه     خصوص دانشـگاه ه هاي جنوب، ب دانشگاه

شـد.   عرضه مي او دكتر كارشناسي ارشددارك دانشجويان م
از  كارشناسـي هاي ايـن كشـور اعطـاي مـدرك      در دانشگاه
هاي  متوقف شده بود. در حالي در دانشگاه 1400حدود سال 

رشته در كارشناسي ت درجه شمال اروپا، دانشجويان با درياف
كردنـد و بـه بـازار كـار      ، دانشگاه را تـرك مـي  ي آزادهنرها
  ].11[ پيوستند مي

بعد، در مغرب زمين به تدريج، بـا كاسـته     هاز رنسانس ب
ــواي     ــا، در محت ــوري كليس ــش مح ــدار و نق ــدن از اقت ش

ايـن  هـا، هرچنـد نـه در سـاختار      هاي درسي دانشگاه برنامه
ني هاي تجربي و عقال ي پديد آمد و رويكردها، تغييرات برنامه
ــدك ــزم  ان ــايگزين ج ــدك ج ــي ان ــايي و  انديش ــاي كليس ه

و قرون مدرن  ارويكردهاي مدرِسي شدند كه در قرون وسط
 ها برقرار بودند. متقدم همچنان در دانشگاه

ـ    در بعـد در    هباره تحوالتي كه از اواخـر قـرن هفـدهم ب
هايي كـه   پرتو پژوهشساختار نظام دانشگاهي پديد آمد، در 

هـاي   به انجام رسيده اسـت، در روايـت  گذشته هاي  در سال
تـوجهي پيـدا    تغييرات قابـل رايج در خصوص اين تحوالت 

هـاي تـازه بـراي بحـث از      شده است. توجه بـه ايـن يافتـه   
هـاي   ا در عرصـه نهـ  هـا و رسـالت آ   موقعيت كنوني دانشگاه
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از اهميـت  هـاي عمـومي    مختلف از جمله در ارتباط با فضـا 
  بسيار برخوردار است.

اي از قـرن بيسـتم و حتـي در     در بخش قابل مالحظـه 
بـاره  ويكـم روايـت مسـلط در    هاي اوليـه قـرن بيسـت    سال

ها ناظر به نقشي بود كه طـرح پيشـنهادي    تحوالت دانشگاه
هـاي   ويلهلم هومبولت در ايجاد تغييـرات انقالبـي در مـدل   

وران و پـس از آن ايفـا   ها در اروپا در آن د مسلط بر دانشگاه
 بارهدر«با عنوان  1810-1809در سال  طرح هومبولتكرد. 

نحوه سازماندهي شدن دروني و بيروني نهاد آمـوزش عـالي   
بـر اسـاس    .تحريـر شـده بـود    »اي ناتمام رساله -در برلين
سـال اسـت بـه     بـيش از صـد  كه ناظر به اين طرح روايت 

ـ  اي از مند در بخش قابـل مالحظـه   صورت نظام و  هـا  همقال
ح باره دانشگاه تكرار شده است، طـر ها در ها و پژوهش كتاب

اي براي دانشگاه شد كـه   هومبولت منجر به ظهور مدل تازه
يــاد  »1بــاره دانشــگاههومبــولتي درايــده «از آن بــا عنــوان 

  .]12[ شود مي
اصــلي ايــده هومبــولتي دانشــگاه، در ظــرف و   ياجــزا
ــه ــف، از ســوي نويســندگا  زمين ــه هــاي مختل ــاوت ب ن متف
است. به عنوان مثال، ايـن    هاي گوناگون، بيان شده صورت

  :]12[ ت است ازراز نويسندگان عبا ياجزا از نظر گروه
 ؛وحدت پژوهش و آموزش .1

 جديد؛ اومانيسم –گرايانه معرفت كل  ماهيت .2

 شكل پژوهش وسيله به آموزش يعني –اولويت پژوهش .3
 د؛شو مي كنترل و داده

شود و  ه آموزش عالي مشخص ميملي به وسيلفرهنگ  .4
پرورش شخصـيت فـردي و   « –زير سلطه آن قرار دارد

 ]؛13» [كسب بلوغ عقلي و پختگي فرهنگي

ــرورش   .5 ــم، و پ ــالي، عل ــادگيري در ســطوح ع ــرويج ي ت
  .شخصيت فردي و كسب بلوغ عقلي و پختگي فرهنگي

هاي مشترك ميـان   ترين جنبه نويسنده ديگري اما، مهم
ز مدل هومبولتي از دانشگاه را اينگونـه  ها ا بندي همه صورت
  :]14[ كند معرفي مي

  ـ به آزادي تدريس و تحقيق (دانشجويان دازه در همان ان
نـد  ا آزادنـد كـه مايـل    هـايي  انتخاب مدرسان و موضـوع 

مـورد   هاي در انتخاب موضوعنيز  انداتاس؛ مطالعه كنند
                                                                                      
1. the ‘Humboldtian Idea of the University’ 

. ايـن اصـل بـه    )عالقه خود و نحوه تدريس آنها آزادنـد 
هر نوع برنامه درسـي از پـيش تعيـين     پذيرفتننمعناي 
 ؛شده بود

 جمعي است  يوحدت تدريس و تحقيق (يادگيري تكاپوي
براي دانشجويان در دانشـگاه حضـور    انداتكه در آن اس

و دانشجويان براي رشد  انداتندارند بلكه هر دو گروه اس
 ؛)آيند هاي علمي در دانشگاه گرد هم مي علم و فعاليت

 هاي علمي (هـيچ تفـاوت اصـولي     تعاليوحدت علم و ف
ميان علوم طبيعي و علـوم انسـاني برقـرار نيسـت زيـرا      

  ؛در مورد هر دو كاربرد دارد 2مفهوم دانش

 اي  هاي تخصصي حرفه اولويت دانش محض بر آموزش
 پايان است، نه امري پايان وجوي بي جست(كسب دانش 

 رسيكتاب د اننددر جاي معيني، مرا يافته كه بتوان آن 
وجوي دانش، نوعي رويكرد بـه يـادگيري،    يافت. جست
گيري خاص ذهن، نوعي ظرفيت و مهـارت   نوعي جهت

  تخصصي). يبراي انديشيدن است و نه دانش
هـا در   بر مبناي روايت رسـمي از تطـور مـدل دانشـگاه    

هـا تـا پـيش از مطـرح شـدن ايـده        آلمان، شرايط دانشـگاه 
ان در پژوهشـگر از  يهومبولت شرايط نامساعدي بود. گروه

: كه با عنـوان سـنت هومبـولتي    هايي همقدمه مجموعه مقال
انـد، روايـت    منتشر ساخته 2014به سال  ها ها و ميراثأمنش

  كنند: ونه معرفي ميگرسمي را اين
عمـومي در ايـن    يامروزه در ميان مورخان تـوافق «

زمينه وجـود دارد كـه دانشـگاه در آلمـان پـيش از      
. در ايـن زمينـه   ن شـده بـود  پنها ينهاد ، هومبولت

قـرن نـوزدهم،    بسيار گفته شده است كـه در آغـاز  
رواج  ااي كه در قـرون وسـط   تدريس به همان شيوه
داد،  رسـيد: مـدرس درس مـي    داشت به انجـام مـي  

داشتند. اينـان   ميدانشجويان در سكوت يادداشت بر
زبــان بســته آموزشــي  كننــدگان الل و بــي دريافــت

ناپـذير از   اي تغييـر  ند، مجموعـه وار بود عارفمال ةدائر
هاي ارسطويي كه ديدگاه مقبـول و رايـج بـه     آموزه

ان آمد، ديدگاهي كه از كرسي خطابه به آن شمار مي
هـا بـه    شد. روابط خـانوادگي و سرسـپردگي   مي القا

                                                                                      
2. Wissenschaft  
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له بود كه چـه  ئكننده اين مس اشخاص با نفوذ تعيين
  ».]15[ كسي به مقام استادي برسد

ها در قرن هجدهم به  گي در دانشگاهتصوير معمول زند
در بخـش نخسـت    1آلماني تامس نيپـردي  پژوهشگروسيله 

ــان    ــاريخ آلم ــوان ت ــا عن ــابش ب ــان 1866 -1800كت : جه
 1983شهروندان و دولت قدرتمند كه نخستين بار در سـال  

  منتشر شد نيز اينگونه توصيف شده است:
بـه طـور كلـي    ها در اواخر قرن هجـدهم   دانشگاه«

شده و دستخوش انحطـاط بودنـد، در چنبـر    فسيل 
صنفي محبوس مانده بودنـد، امورشـان بـا     يذهنيت

گروهي و سرسپردگي به بزرگان  هايامتيازتكيه به 
مسلكان بـه   كاسبي سوداگرانه از رهگذر نصب همو 

رسـيد. مطالعـه و    مناصب دانشگاهي به انجـام مـي  
ــدريس  ــيوه مدرِســي و مال ت ــه ش وار، و در  قطــينب
از هـر   بـود [يعنـي]  وار  المعارف ةحالت دائر بهترين

موضوعي اندكي اطالعات كلـي. دانشـجويان، كـه    
شان براي تحصيل در دانشـگاه شايسـتگي    بسياري

شـيوه زيسـتي سرشـار از خشـونت و      نداشتند، غالباً
اخالقـي را تجربـه    با بي همراهسري جوانانه و  سبك
كردند كه نتيجه بيروني آن در شـكل شـورش و    مي
هـاي محـل    ز در وحشـت فروبـردن مـردم شـهر    ني

  ».شد شان متجلي مي اقامت
 گذشـته خصوص طـي دو دهـه   ه هايي كه ب اما پژوهش

دقيـق  صورت گرفته حكايت از آن دارد كه روايـت رسـمي   
خصوص آنچه كـه در مـورد نقـش هومبولـت در     ه و ب نبود

ويكرد آنهـا بيـان شـده،    ها و هدف و ر تغيير ساختار دانشگاه
ن جديد پژوهشگراآميز بوده است كه بسياري از  اقچنان اغر

كننـد. ايـن    يـاد مـي   »اسـطوره هومبولـت  «از آن با عنوان 
ند كـه  ا هاي منفردي كننده ديدگاه هاي جديد، تقويت پژوهش
هاي پيشين در مخالفت با روايت رسمي ابـراز شـده    در دهه

 بودند اما چندان توجهي را جلب نكرده بودند. 

شــدن و ســپس رواج يــافتن اســطوره  امــا پــيش از مطــرح
ــال  ــت از س ــ 1901هومبول ــد، يكــي از متخصصــان  ه ب بع

ـ سرشناس آموزش عالي در آلمان، فريـدريش پاول  كـه   ،نس

                                                                                      
1. Thomas Nipperdey 

كانتي و استاد فلسفه در دانشگاه بـرلين بـود بـه    فيلسوفي نو
آمـوزش و  «: كتابي را منتشر ساخت بـا عنـوان   1906سال 

ه انگليسي اين اثـر  . ترجم»پرورش در آلمان: گذشته و حال
ن اين بود كه ولسدو سال بعد انتشار يافت. استدالل اصلي پا

ــ  دانشــگاه ــرن هجــدهم، مت ثر از أهــاي آلمــان در اواخــر ق
هاي عصر روشنگري، دستخوش تحولي اساسي شـده   آرمان

و گـوتينگن    هـاي هالـه   هايي را كه در دانشگاه بودند و مدل
ه بودنـد. در ايـن   بسط يافتـه بـود، مـورد اسـتفاده قـرار داد     

شـد و   ها تدريس ديگر به زبان التـين انجـام نمـي    دانشگاه
قرائت متون كهن در سر كالس، به زبـان   جايمدرسان به 
كردند.  روز سخنراني مي هاي ه مسائل و موضوعآلماني دربار

موازات تدريس به پژوهش نيز   هرفت ب از مدرسان انتظار مي
اي آزادي حرمــت  ههــا بــه نحــو فزاينــد بپردازنــد. حكومــت

تـرين   به عنوان اصـلي  ردند، و فلسفهك آكادميك را حفظ مي
ترين ابزار براي دستيابي به معرفت،  دانشگاهي، و مهم نظام

  ].15[ جايگزين الهيات شده بود
هـاي   تغيير جايگاه فلسفه، تا حـد زيـادي مرهـون كوشـش    

مانوئل كانت بود. كانت كـه در دوران حكومـت فردريـك    يا
كبير موفق شده بود با استفاده از آزادي نسبي كه  (فردريش)

بـود، تحـولي    كردهكادميك برقرار آهاي  فردريك در محيط
آورد، شناسانه پديـد   هاي فلسفي و معرفت اساسي در رويكرد

زاده فردريك، فردريك ويلهلم پس از به قدرت رسيدن برادر
، دريافت كه فضاي آكادميك به 1786 سال (ويليام) دوم در

شــديد حــاكم جديــد بــا سانســور  ســطه تعصــب مــذهبيوا
 هـاي  يكي از نخستين اقـدام آوري مواجه شده است.  خفقان

ـ  ب بـه  شـدت متعصـ  ه ويلهلم دوم انتصاب يك شخصيت ب
ل نظارت بر عملكرد كليساها ئووزارت عدليه و به عنوان مس

نام داشت،  2رنلها و مدارس بود. اين شخص كه و و دانشگاه
شده بود تا نهضـت روشـنگري را   داستان با حاكم جديد هم

وليت جديد خـود بالفاصـله   ئولنر در مس .]16[ كندكن  ريشه
  صادر كرد: زيردستورالعملي با مضمون 

شود كه هر شـهروند پروسـي    بدينوسيله اعالم مي«
كـه مايـل   آزاد است هر عقيده مذهبي را اختيار كند 

كه او وظـايف خـود را بـه عنـوان     شرط آنه ، باست
ند خوب بدون سروصدا و به نحو آرام به انجام شهرو

                                                                                      
2. Woellner 
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مراقب باشـد از   برساند و نيز به اين شرط كه كامالً
ترويج عقايد خود در ميان ديگـران و ترديـد ايجـاد    

شان خـودداري   كردن در ايمان آنان و گمراه ساختن
  ».]16[ورزد 

لنر و همكارانش مانع از انتشار بخش دوم كتاب كانت و
در حدود عقل شدند كه بخـش نخسـت    قطفبا عنوان دين 
ــال  ــه      1794آن در س ــنش ب ــود. در واك ــده ب ــر ش منتش

افزونـي كـه سانسـور رسـمي بـر نظـام       هاي روز محدوديت
اي را تكميل كرد كه  كرد، كانت رساله دانشگاهي اعمال مي

متشكل از سه بخش و قرار بود هر بخش آن به نحو مجـزا  
انت، بـه  ليف كأين تآخربه چاپ برسد. عنوان اين رساله كه 

شناسي اسـت و بـه    باره انساناستثناي مجموعه دروسش در
]. 17[ بـود  هـا  منتشر شد، منازعه ميان دانشكده 1798سال 

كانت متذكر شد كه در نظام دانشگاهي آلمان سه دانشـكده  
 حقـوق  ،هاي الهيات اصلي و صاحب موقعيت، يعني دانشكده

يعنـي دانشـكده   ادون، در رتبـه مـ   اي و دانشـكده  و پزشكي
ه و آنگاه اين پرسش را مطرح ساخت ك فلسفه، فعاليت دارند

و مفسران كتـاب مقـدس و كسـاني كـه در      پرستندگانآيا 
ه به مندرجات كتـاب  دانشكده الهيات استادند مجازند با تكي

ــاوش  ــدس، از ك ــاي مق ــه    ه ــي ب ــوفان، متك ــي فيلس عقل
ـ  ]17[هاي عقلي، جلوگيري به عمل آورنـد؟   استدالل ت كان

  در ادامه متذكر شد كه:
بدل شده است  »غيرقانوني«اين منازعه به نزاعي «

زيرا در آن يكي از دو طـرف بـراي سـاكت كـردن     
ديگري و واداشتن او به قبول موضع مخالف، به زور 

شود. حاال كـه چنـين اسـت، او،     و تزوير متوسل مي
يعني كانت، بايد به هـر دو گـروه اعـالم كنـد كـه      

هـم حـق و هـم وظيفـه دارد كـه      دانشكده فلسـفه  
منازعه را ادامه دهد و به هيچ نوع توافقي جز آنچـه  

  ».]17[كه فتواي عقل است تن ندهد 
كانـت و ديگـر انديشـوران مـدافع      هـاي  در پرتو اقـدام 

هاي آلمان پديد آمد  نهضت روشنگري، شرايطي در دانشگاه
  كند: ن آن را اينگونه توصيف ميسكه پاول

جديـد [يعنـي روحيـه ناشـي از      هنفوذ روح و روحي«
هاي آلمـان   هاي عصر روشنگري] در دانشگاه لئاايد

هـا كمـك كـرده     بيش از هر چيز ديگر به اين نهاد

است كـه موقعيـت ممتـازي را در حيـات فكـري و      
زمـان  كـه از آن   . [موقعيتي]اجتماعي ما احراز كنند

انـد. درسـت در همـان     تاكنون از آن برخوردار بـوده 
ـ   ت فرانسـه در جريـان انقـالب، همـه     زمان كـه مل

، و در ندهـاي قـديم خـود را منحـل سـاخت      دانشگاه
هــاي انگلــيس بــه منزلــه  زمــاني كــه بــه دانشــگاه

شـد كـه    هايي قديمي و منسوخ شده نظـر مـي   نهاد
دهنـد   چيزي بيش از شيوه تلقين و تكرار ارائه نمـي 

ي درسي به نوجوانان عرضـه  ها نظير آنچه در كتاب
هـا   مان مردم با چشم اميد به دانشگاه، در آلشود مي

هـا الگوهـاي    نظر كردند، با اين انتظار كه دانشـگاه 
بينـي و نحـوه كـاركرد     مربوط به معرفـت و جهـان  

  .»]18[ زندگي اجتماعي را برايشان مشخص سازند
باره اسطوره هومبولت، هرچند ت تازه دربر اساس تحقيقا

هـا در   اره دانشگاهوالن ادئام او در ميان ديوانساالران و مسن
در قـرن   هااما نقشي كه بعـد زمان حياتش شناخته شده بود 

 ها خلـق شـد، بـه    بيستم براي او در ايجاد تحول در دانشگاه
هاي بعـدي تـا قبـل از     هيچ روي براي معاصران و نيز نسل

ــت در ســال   1901 ــود. هومبول از ســوي  1809شــناخته نب
ت از فردريك ويلهلم سـوم دعـوت شـد كـه در اثـر شكسـ      

ناپلئون بـه كونيگسـبرگ گريختـه بـود تـا رياسـت وزارت       
هـاي   ديدگاهآموزش و پرورش و فرهنگ را بر عهده بگيرد. 

بـاره نقـش دانشـگاه بـه منزلـه موتـور نظـري        درهومبولت 
چنـد  بـه علـت حضـور     ،قدرتمند براي رشد و توسعه جامعه

ـ  1790در دهـه   1در دانشگاه يِنـا اش  ساله خـوبي شـكل   ه ب
يِنـا  ي قـرن هجـدهم دانشـگاه    هاي پايان . در دههگرفته بود

موريـت دانشـگاه   أعيت و مهاي جدي درباره موق محل بحث
اي نظير شيلر و فيخته و شـلينگ در   هاي برجسته بود. چهره

اين زمينه مباحث مهمي را مطرح ساخته بودند كه همه آنها 
  . ]15[ هاي هومبولت نقش داشت در شكل دادن به انديشه

به برلين وارد  1809هومبولت در اواخر فوريه زماني كه 
شد آنچه كه او را از ديگر عالقمندان بـه ايجـاد تحـول در    

اي  از خانواده اوساخت آن بود كه  نظام دانشگاهي متمايز مي
سرشناس و صاحب نفوذ بود و توانست با استفاده از همـين  

زد كه توليـد دانـش بـراي    موقعيت خانوادگي شاه را قانع سا
                                                                                      
1. Jena 
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خورده حائز اهميت مرتبه اول است و در مـاه   س شكستپرو
ماه پس از ورود به بـرلين   فقط ششيعني  1809اوت سال 

 را از شاه دريافت كـرد. يـك   يسيس دانشگاه جديدأاجازه ت
تـازه  سال طول كشيد تا كار درس و پـژوهش در دانشـگاه   

دانشگاه برلين نام گرفت و قوانين  ابتداسيس آغاز شود كه أت
به اداره دانشگاه نيز شش سال بعد تكميل شـد. امـا    مربوط

و علت اين امر خبرگي معروف شد سرعت ه دانشگاه جديد ب
نام و توانا براي حضور  صاحب انداتهومبولت در دعوت از اس

ها پـيش از   مدتاما هاي مختلف بود. هومبولت  در دانشكده
آغـاز كنـد    بـه طـور رسـمي    كار خود رادانشگاه برلين كه آن
را ترك و شغلي در دستگاه ديپلماسي اختيار كـرد و  نشگاه دا

و  شداز خدمات دولتي بازنشسته  1810سپس در پايان سال 
هـاي   را صرف پژوهش درباره زبان و ويژگـي  يشانرژي خو
  ].15[ آن كرد

طرح ناتمامي كه هومبولت براي ايجاد دانشـگاه تحريـر   
ت در سـال  كرده بود و هيچگاه در دوران حياتش انتشار نياف

سال بعد از درگذشت هومبولت بـه   60يعني بيش از  1899
در  1به وسيله مورخ آلماني به نام برونـو گبـارت   1835سال 

 1901آرشيو هومبولت در برلين كشف شد و دوسال بعـد در  
بعد اين رساله ناتمـام در كـانون     هانتشار يافت. از آن زمان ب
جديد واقع  هاي دانشگاه در عصر توجهات در خصوص مدل

سالگي دانشگاه برلين كـه نـام آن    100شد. برگزاري جشن 
تغيير يافته بود،  2به دانشگاه فردريش ويلهلم 1828سال  در

 زمينه را براي توجه بيشتر به ديدگاهي مسـاعدتر كـرد كـه   
. آنچه كه موجب تقويت بيش از اين هومبولت مطرح ساخت

هـاي   دهـه  روند شد شرايط حاكم بـر امپراتـوري آلمـان در   
ها بـود. در   نخست قرن بيستم و سپس روي كار آمدن نازي

اين دو دوره دانشگاه به منزله نهاد ملـي حـائز اهميـت و در    
هاي ملت، با توجه به مقتضيات جديد زمانه،  خدمت خواست

  ].15[ تلقي شد
ي دانشگاه كـه بـه نـام مـدل هومبـولتي      فناورمدلي از 

اي از قـرن بيسـتم    هشهرت پيدا كرد، در بخش قابل مالحظ
ها بود. نويسـندگان   مدل مقبول براي دانشگاه در همه كشور

هاي متعدد به رشـته   و كتاب ها از آن مقاله بسياري در دفاع

                                                                                      
1. Bruno Gebbardt 
2. Friedrich Wilhelms Universität 

تحرير درآوردند. يكي از مشهورترين اين نويسندگان كـارل  
شناس سرشـناس   ) فيلسوف و روان1969-1883ياسپرس (

 »ايده دانشگاه«ا عنوان سوئيسي بود كه در تاليفي ب -آلماني
و ترجمه انگليسـي  1946كه نسخه كامل آلماني آن به سال 

منتشــر شــد، از منظــر يــك فيلســوف   1959 ســال آن در
ــدئا ا ــاع از اي ــه دف ــام گزيستانسياليســت ب ل دانشــگاه در مق

تجلـي جمعـي اراده   «اي برآمـد كـه بـه اعتقـاد او      برساخته
   ].19» [بنيادين آدمي براي دانستن است

دهه قبل از انتشار كتاب ياسپرس، كتابي با همـان   چند
انگليسـي بـه    يهاي كشيشـ  عنوان بر اساس مجموعه گفتار

انتشار يافتـه بـود    1852نام كاردينال جان هنري نيومن در 
]. در آن كتــاب، كاردينــال نيــومن، كــه در بنيادگــذاري 21[

لي ايـدئا  دانشگاه كاتوليك ايرلند نقش اساسي ايفا كرده بود،
كه هدف اصلي آن، نـه پـژوهش،    دانشگاه را معرفي كرد از

كه در مدل هومبولتي مـورد توجـه بـود، بلكـه تربيـت      چنان
بـه آداب ديـن و توانـا بـر      خوي و باادب پاكيزهدانشجوياني 

  ].5هايي متفاوت با عرف زمانه بود [ انديشيدن در چارچوب
بـيش  و بـا وجـود سـلطه كـم    هومبـولتي دانشـگاه   مدل 

ـ   چالش فراگيرش، با رو  ههاي متنوعي از سوي مخالفـان روب
بود. به عنوان مثال، شورش دانشجويان در پاريس در دهـه  

پايي و نيـز  هاي اروبه ديگر كشوردامنه آن  فوريكه  1960
ــن و كشــور  ــا و ژاپ هاي كمونيســتي كشــيده شــد و  آمريك

هـا را بـه    همـه كشـور   الن امور آموزش عـالي تقريبـاً  ئومس
ي فنـاور ها و نحوه كاركرد ايـن   انشگاهبازنگري در ساختار د

وادار ساخت، محصول نارضايتي از مدل هومبولتي حاكم بـر  
كه در اين زمينه بـه سـال    يها بود. در بررسي جامع دانشگاه

به وسيله دانشگاه اسـتنفورد بـه انجـام رسـيد چنـين       1971
نتيجه گرفته شد كـه مـدل هومبـولتي كـه در آن دانشـگاه      

شود و دانشگاهيان  از بقيه جامعه تلقي مي اي جدا بافته تافته
بيـرون از دانشـگاه بـه     در برج عـاجي مصـون از تحـوالت   

توانـد   پردازند قابل تداوم نيست و دانشـگاه نمـي   ت ميفعالي
هاي سياسي در بيرون و حتي داخل دانشگاه  خود را از فرايند

  ].5بركنار نگاه دارد [
ــه  ــه  ژان ، 1970در ده ــار جامع ــوا ليوت ــناس  فرانس ش

كه به دعوت  -مدعي شدشي مدرن فرانسوي در پژوه پست
 باره نهاد دانشگاه و فرايند توليد معرفت/دانشگاه منچستر در
مدرن، و بـا   در عصر به قول او پست -دانش به انجام رساند
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ها و اطالعات ديجيتـالي شـده    هاي جديد، داده رشد فناوري
بـود، جـاي    آوري خواهنـد  كه در حجم بسيار انبوه قابل گرد

معرفت، در معناي سـنتي ايـن واژه را، خواهنـد گرفـت. بـه      
هاي انبوه و ديجيتالي،  ادعاي ليوتار، فراگير شدن سلطه داده

ملزومات خاص خود را حتي در نحوه انديشـيدن و منطقـي   
شود، بر افراد تحميل  كه براي فهم واقعيت به كار گرفته مي

مدرن،  در عصر پست بيني كرد كه ].  ليوتار پيش22كند [ مي
هاي كبيـر مشـروعيت خـود را از دسـت      در حالي كه روايت

موفقيـت در عمـل    يدهند، مشروعيت معرفتـي در گـرو   مي
هـاي   و در ايـن عرصـه، داده   ) خواهد بـود  فناورانه(موفقيت 

 كنند، به منزله كاال، كالن، كه در مقام معرفت نقش ايفا مي
دار  جديـد عهــده  داري جايگـاهي بنيــادين در نظـام ســرمايه  

 ].22خواهند شد [

شش نويسنده كتابي را منتشر كردنـد بـا    1994در سال 
نحوه جديد توليد معرفـت: بررسـي پويـايي درونـي     «عنوان 

] و در آن 23[ »(ديناميك) علم و پژوهش در جوامع معاصـر 
نحـوه نخسـت   «با نامگذاري مدل هومبولتي تحـت عنـوان   

بـراي توليـد دانـش     اي مـدل تـازه  » توليد معرفت يا دانـش 
نحوه دوم توليد معرفـت  «پيشنهاد كردند كه از آن با عنوان 

ياد كردند و مدعي شدند براي تحقق بخشيدن به  »يا دانش
ي دانشـگاه و  فنـاور اين نحوه توليد دانش بايـد در سـاختار   

كيـد  أمدل هومبولتي تغييرات اساسي پديد آيد. نويسندگان ت
بتني بر استيالي معرفـت  داشتند مدل قديمي دانشگاه كه م

ــل اســ   ــري، آزادي عم ــته  اندتانظ ــتقالل رش ــاي  و اس ه
دانشگاهي از يكديگر بود، پاسخگوي نيازهاي زمانـه جديـد   
نيست، و بايد مدل ديگري را در جـاي آن بـه كـار گرفـت.     
مدلي كه به عوض انزوا در برج عـاج بـا جامعـه در ارتبـاط     

هـاي   ر تكـاپو است، در آن كاربرد و مالحظات عملي در براب
ــوردار  ــت برخ ــه رويكــرد  ا نظــري، از اولوي ســت، متكــي ب

است، و معـروض    ، مقاله سوم از فصل سوم]24اي [ هرشت فرا
  ].25[ هاي چندگانه است حسابرسي

، سـه تـن از   2003نه سال بعد از انتشار كتاب، به سال 
بررســي انتقــادي از در ، 1994ليف ســال در تــأنويســندگان 

به اعتقاد شماري از فالسفه علم، كه ند اذعان كرداي  نظريه
شناسان علم، مـدل پيشـنهادي آنـان     مورخان علوم و جامعه

 اي تازه بوده است بيش از حد ساده شده و يا حتي فاقد نكته
انـد كـه    گران در حوزه سياست علمي نيز متذكر شدهو تحليل

كننده براي تقويت دعاوي مربـوط بـه   خرسندشواهد تجربي 
ــد ــ رون ايــن ي شــده در كتــاب موجــود نيســت. هــاي معرف

ـ نويسندگان هم درسـتي  ه چنين اذعان كردند كه منتقدان، ب
گرايانه آن و  به دليل پيامدهاي نسبيمدل پيشنهادي آنان را 

مدرنيستي مـورد انتقـاد    هاي پست فروغلتيدن در تله انديشه
هـاي   اند. در عين حال به گفته نويسندگان، ديـدگاه  قرار داده

، مورد توجـه  1994در تأليف سال جانب آنان  از مطرح شده
گذاراني قرار گرفـت كـه در تـالش     سياستسياستمداران و 

بودند ميان علم و نوآوري ارتباطي برقـرار كننـد. همچنـين    
كوشـيدند   هايي نظير مديريت كـه مـي   پژوهشگران در رشته
هاي تثبيت شده ديگر رها سازند و نيز  خود را از سلطه رشته

يس از مدل پيشنهادي تازه تأسهاي  ر دانشگاهپژوهشگران د
ـ   ه ايـن شـد  آنان استقبال كردند و اين اقبال عمومي منجر ب

) 2( و) 1( هـاي شـماره   خصوص دو اصـطالح نحـوه  ه كه ب
  ].25توليد معرفت رواج عام پيدا كند [

بعد به تدريج اهميت ه ب 1980هايي كه از دهه  از ديگر مدل
لگوي بازار آزاد بود كه در آن يافت، مدل دانشگاه بر اساس ا

ها با تكيه به امكانات بخش خصوصي و اخذ  بودجه دانشگاه
ـ  شهريه نگارنـده  شـود.   مين مـي أهاي كالن از دانشجويان ت

هاي آن در مقاله ديگري توضـيح  درباره اين مدل و دستاورد
ن در حـوزه  پژوهشـگرا از  نفـر تـازگي دو  ه ]. ب5داده است [

هـا را در   دي پيشـنهادي، دانشـگاه  بن تقسيمآموزش عالي در 
  اند: بندي كرده به شرح زير تقسيم سه طبقه مختلف

ــرا هــاي مســاوات دانشــگاه .1 ــر مبنــاي بينشــي  :1گ ب
كننـد. در   هاي خود را ساماندهي مي فعاليت 2غيرخواهانه
شـود تـوازني ميـان امكـان      ها كوشش مـي  اين دانشگاه

دسترسي به آموزش عالي و شايستگي بـراي دسترسـي   
هـاي   رقرار شود. بودجه اين نوع دانشگاه از محل درآمدب

درصـد توليـد    5تـا   4شود كه معموالً  عمومي تأمين مي
دهد. مدافعان ايـن   ناخالص ملي را به خود اختصاص مي

مدل معتقدند آموزش عالي، خير عمومي نظير بهداشـت  
اساس اين  هايي كه بر و سالمت همگاني است. دانشگاه

انـد، بـه طـور كلـي در اروپـا و       دهمدل سـامان داده شـ  
كشورهاي آمريكـاي التـين و نيـز كـره جنـوبي يافـت       

                                                                                      
1. Equalisers 
2. Egalitarian 



هيافتر هاي بومي و جهاني، و تعامل با فضاي اجتماعي انشگاهي، چالشنظام د
 
 

9 

شوند. امـا همگـي آنهـا بـه دليـل كاسـته شـدن از         مي
هـاي مـالي دسـت بـه      هاي عمومي بـا دشـواري   بودجه
هايي براي حفـظ رويـه    اند و در تالش يافتن راه گريبان
 ].26خودند [

 ا به طور عمده دره اين دانشگاه :1هاي انقالبي دانشگاه .2
رشد كه عالقمنـد بـه ارتقـاي موقعيـت      هاي روبهكشور

بنـدي   هـاي رده  نظام آمـوزش عـالي خـويش در نظـام    
، فعاليـت دارنـد. بيـنش    اند (نظير چين و هند) المللي بين

ها آن است كه دانشگاه موتـور   كننده اين دانشگاه هدايت
رشد اقتصـادي اسـت (و نـه عامـل ايجـاد يكپـارچگي       

) و به اين اعتبار دانشگاه بايـد در نظـام توليـد    اجتماعي
ها يكي از اهـداف اصـلي    كشور ادغام شود. اين دانشگاه

ي كـار بـراي بـازار توليـد تعريـف      خود را تربيـت نيـرو  
  ].26كنند [ مي

هايي تعلق دارند كه  به كشور :2گرا هاي جهان دانشگاه .3
دار است.  در آن سنت اقتصاديِ متكي به بازار آزاد ريشه

انتقال دانش به بازار، در  ها در توليد علم، در اين دانشگاه
داران، در استخدام  هاي سرمايه زايي و جلب كمك درآمد

و جذب بهترين دانشجويان، بـا توفيـق    اندتابهترين اس
ند. اما در ايـن كشـورها ميـان دولـت و دانشـگاه      ا همراه
برقرار است و عالوه بر آن دانشـجويان در   جدايينوعي 
شوند  سيستم فشار مالي بسيار زيادي را متحمل مي اين

كه در شمار زيادي از موارد شانس دسـتيابي بـه   بدون آن
اشتغال برايشان موجود باشد. همين مسئله اين پرسـش  
را پديد آورده است كـه آيـا تحصـيل در برخـي از ايـن      

به دهند  هايي كه ارائه مي ها و در برخي از رشته دانشگاه
ارزش است؟ به عنـوان مثـال، رشـته     واجدطور اساسي 

در زمـره  ، 3اي بازرگـاني  حرفـه  كارشناسي ارشد مديريت
هاي آن بـراي كمـك    باره قابليتهايي است كه در رشته

دستيابي به مشـاغل   برايالتحصيالن اين رشته  به فارغ
پردرآمد تبليغات زيادي صورت گرفته است. در بسـياري  

بـه دانشـجويان    هاي دنيا مدرك ايـن رشـته   از دانشگاه
شود. اما مطالعات گسـترده در دو دهـه اخيـر     عرضه مي

ايـن  التحصـيالن   وشن ساخته است كه بسياري از فارغر
                                                                                      
1. Revolutionaries 
2. Globisers 
3. Master of Business Administration (MBA) 

، 27[ هاي مناسب نيستند رشته قادر به دستيابي به شغل
نـد كــه از  ا ان دانشــجوياني]. اسـتثنا در ايــن ميـ  29، 28

كننـد،   هاي مشهوري كه اين رشته را عرضه مـي  مدرسه
شـوند.   التحصيل مـي  ازرگاني هاروارد فارغر مدرسه بنظي

يــن دانشــجويان ايــن نيســت كــه امــا علــت موفقيــت ا
شـود   اي در مدرسه بازرگاني هـاروارد عرضـه مـي    برنامه

تفاوت بنيادي با برنامه درسـي ايـن رشـته در بسـياري     
ها دارد. علت موفقيت ايـن دانشـجويان    ديگر از دانشگاه

هاي بسيار مرفه و با ارتبـاط   دهآن است كه آنان از خانوا
نـد و در محـيط   ا المللـي  گسترده در سطوح ملـي و بـين  

اي  مدرسه شبكه روابـط اجتمـاعي و اقتصـادي و حرفـه    
كننـد و بـا اسـتفاده از     تقويـت مـي  پيش خود را بيش از 
يز ارتباطات تازه، پس هاي خانوادگي و ن امكانات و پيوند

شـغول كـار   تحصيل در منصـب مناسـبي م  از فراغت از 
شوند. بـراي ايـن افـراد، مـدرك مدرسـه بازرگـاني        مي

هـاي بسـيار    هاي مشابه آن كه شهريه هاروارد و مدرسه
كننـد (بـه عنـوان     گزافي از دانشجويان خود دريافت مي

مثال ميزان شهريه دريـافتي مدرسـه هـاروارد در سـال     
حضور در كالس فقط سال تحصيلي و  براي يك 2019

هزينه مدرسه بـا مخـارج ضـروري     هزار دالر است. 72
هـزار دالر   106سال بالغ بـه  يي طي ها ديگر نظير سفر

نوعي تشخص و امتياز صـوري (و   به طور عمدهاست)، 
ــبكه   ــويت در ش ــد و  عض ــيار قدرتمن ــي و بس اختصاص
آورد نـه   المللي) را به ارمغان مـي  تأثيرگذار در سطح بين

  .اي به آنان بياموزد آنكه تخصص بسيار پيشرفته

هـاي بـومي و    ترين چـالش  باره برخي از مهمدر
  هانها در مواجهه با آ المللي و نقش دانشگاه بين

هاي پاياني  هاي حائز اهميتي كه در سال فهرست چالش
هاي واحـد يكـم جوامـع محلـي،     و دومين دهه از قرن بيست

هـا   ملـت  -سياسي خاص كـه بـا عنـوان دولـت    -جغرافيايي
هـاي   بـوم  المللـي، زيسـت   بينشوند، نظام روابط  شناخته مي

جانــدار و طبيعــي در سرتاســر زمــين و ســاكنان آن اعــم از 
شـمار اسـت كـه ذكـر     كند، چنـان پر  جاندار را تهديد ميغير

عناوين آنها همراه با شرح مختصري درباره هر يك دفتـري  
در مجـال   آورد مصداق مثنوي هفتاد من كاغـذ.  را پديد مي

ترين اين  شماري از مهم توان به مي فقطاندك مقاله حاضر 
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ها را در مواجهه بـا آنهـا    ها اشاره كرد و نقش دانشگاه چالش
  به اختصار توضيح داد.

هـاي كلـي نظيـر     هـاي مـورد اشـاره بـه مقولـه      چالش
هـاي   هـاي اقتصـادي، دشـواري    تنگناهاي اجتماعي، بحران

هاي فرهنگي، مشكالت آموزشي و تربيتـي،   سياسي، آسيب
و نظـاير آن ارتبـاط دارد و البتـه در    محيطي،  خطرات زيست

هـاي گونـاگون    ها ميان ايـن مقولـه   مورد تمامي اين چالش
  هاي قابل مالحظه وجود دارد. برهم افتادگي

هـا در حيطـه اجتمـاع،     به عنوان مثـال يكـي از چـالش   
و ميـان   هـاي زيسـت   هـا، ميـان شـيوه    شكاف ميـان نسـل  

تـوان   مـي  راحتي امـا   هاي فردي و اجتماعي است. به آرمان
ميــان ايــن امــور كــه بــه مقولــه اجتمــاع تعلــق دارنــد بــا  

ــت،    محــدوديت ــه اقتصــاد، سياس ــا و مشــكالت در زمين ه
ارتباط برقرار كـرد و از تـأثير ايـن      زيست محيط فرهنگ، و

ها در حيطـه   هاي مربوط به چالش عوامل بر تشديد دشواري
  اجتماع سخن به ميان آورد. 

يـان بحـران سـالمت، يـا     تـوان م  اي مشابه مي به شيوه
سـالي يـا گرمـايش    بحران ازدياد جمعيت، يـا بحـران خشك  

محيط تعلق دارد با عوامل مـؤثر در   زمين كه به حوزه زيست
هـا از اقتصـاد و سياسـت گرفتـه تـا فرهنـگ و        ديگر مقوله

  اجتماع ارتباط پيدا كرد.
در حــوزه مســائل فرهنگــي، بحــران هويــت و بحــران 

خصوص در نسل جوان، در زمـره  ه بها و بحران معنا،  ارزش
آيد. اما  ها به شمار مي در همه كشور هاي جدي تقريباً چالش
هاي ديگري كه بـه   ها و معنا، از تأثيرات مقوله ارزش ،هويت

  ها اشاره شد بركنار نيستند.آن
ازدياد فاصله طبقاتي ميان اغنيـا   در قلمروي اقتصادي، .1

ــه ــرا، چرخ ــار رشــد و كســاد  هــاي مصــيبت و فق ي و ب
ورشكستگي، بيكاري و فقدان اطمينان نسبت به آينـده،  

هـاي مـورد    ها و نقايص در ديگر عرصـه  مجزا از كاستي
  ؛اشاره نيست

بحـران دموكراسـي و مشـاركت     در قلمروي سياست، .2
فريبي و  هاي سياسي، رشد عوام عمومي، ناكارامدي نظام

پوپوليسم، فقدان حسابدهي و فسـاد گسـترده در ميـان    
ران و اصحاب قدرت، با عوامل متعدد مربـوط  سياستمدا
هاي ديگر كه در باال مورد اشاره قـرار گرفتنـد،    به مقوله

  ؛نيز ارتباط نزديك دارد

هـاي ناشـي از    دشـواري  در قلمروي آموزش و تربيت، .3
هـاي   فنـاوري تحوالتي كـه بـه واسـطه فراگيـر شـدن      

ــار   ــالي، ناك ــات ديجيت ــد و امكان ــاطي جدي ــدن  اارتب ش
وپرورش، زير سوال رفتن ارزش  تي آموزشهاي سن نظام

هاي تحقيق و پژوهش، ظهـور   كسب علم، ازدياد هزينه
شمرده شـده،  كرده است، با ديگر مشكالتي كه پيشتر بر

  پذيرد.  ها به نحو مؤثري تأثير ميمرتبط است و از آن
هايي كـه جوامـع محلـي و ملـي و      به اين ترتيب چالش

ـ  نه اي و جهاني با آ منطقه دو سـويه   ،نـد ا گريبـان ه ا دسـت ب
زا دارنــد: آنهــا از ســويي محصــول عوامــل  زا و بــرون درون

هــا و  هــاي ناشــي از فرهنــگ انــد و بــه محــدوديت درونــي
هـاي سياسـي و مـديريتي در     هاي بومي و يـا نـاتواني   سنت

ثر از أانـد، و از سـوي ديگـر متـ     مرتبطسطوح محلي و ملي 
ـ   لمللـي و نظـم   ا ينعوامل بيروني و تحوالتي كه در نظـام ب

  شود. جهاني پديدار مي
ها، حال بايد به ايـن   برابر اين فهرست كلي از چالشدر 

توانند به افـراد و   ها چگونه مي پرسش پاسخ داد كه دانشگاه
هـا   رفـت از بحـران   ها و بـرون  جوامع براي مواجهه با چالش

تك آحـاد   تنوع مسائلي كه جامعه بشري و تك كمك كنند.
بوم فراگيـري   زيست يه، و نيز همه اجزااين جامع يو اعضا

 بـه ايـن معنـا كـه    ، اند مواجهكه سياره زمين نام دارد، با آن 
بـيش از همـان درجـه تنـوع و تكثـر      و بايد كم ها نيز  حل راه

به عبارت ديگـر چنـين    د.نمسائل و مشكالت برخوردار باش
آسا موجود باشد كه بتوان با به كار  معجزهحلي  نيست كه راه

رو پاسـخ داد و  هـاي پيشـا   باره به همه چالش آن يكبستن 
  كليه مشكالت را از سر راه برداشت.

 دگرگـون شـدن  نكته ديگر آنكـه، بـه واسـطه تغييـر و     
مستمر در همه اجزاي هسـتي، از جملـه آن بخـش كـه در     

فـوري و  هـاي نـو    سياره زمين جاي دارد، مسـائل و چـالش  
به اين اعتبار تكـاپو  كنند.  وقفه ظهور پيدا مي و بيگام  به گام

  وقفه ادامه يابد. بايد بي براي پاسخگويي به آنها نيز 
از نقـش   ،پرسـش ايـن  در تالش براي پاسـخگويي بـه   

المللـي بـه    هاي بومي و بـين  ها در مواجهه با چالش دانشگاه
هاي بشـري، بـه    حل اين مسئله نيز بايد توجه داشت كه راه
عاري از  و نيستنقص  اين دليل روشن كه آدمي كامل و بي

 فقـط حلي، در بهترين حالـت،   تواند باشد. هر راه نميكاستي 
تمـام عيـار و   اي  اي و جزئـي، و نـه بـه گونـه     حـو پـاره  به ن
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اي كـه بـا آن مواجهـه اسـت      تواند بـا مسـئله   جانبه مي همه
خصوص با نظر به اصـل  ه پنجه نرم كند. اين نكته بو دست

ـ  گـاهي بروز نتايج ناخواسـته و  «اساسي  امطلوب ناشـي از  ن
تعامل با هر بخش از واقعيت (خواه واقعيت طبيعـي و خـواه   

  شود. بهتر روشن مي »واقعيت برساخته اجتماعي)
از اين نكات كلي و عام كه بگذريم، در باب نقش ويـژه  

توان متذكر شـد كـه آن    ها مي ها در تعامل با چالش دانشگاه
وب و موفـق  هاي خ هايي كه در زمره نمونه دسته از دانشگاه

محور و بـا   اي مسئله ند، به شيوها فناوري و ماشين خاصاين 
هـايي   روش گيري از فرا تكيه به اصل تقسيم كار، و نيز بهره

اي و نظـاير   اي و رويكرد چند رشـته  رشته  نظير رويكرد بين
آن به سراغ مسائل خاص، خـواه در حـوزه نظـر و خـواه در     

هاي مناسـبي   حل راهكنند  روند و كوشش مي حوزه عمل، مي
  براي آن ارائه دهند.

به عنوان يك نمونه در اين زمينه به فهرستي از مسائلي 
كنم كه يك دانشگاه خوب (هر چنـد نـه در زمـره     اشاره مي

ها) در زمره مسائلي كه به حل آنها همت  ترين دانشگاه عالي
 2018در مـاه اكتبـر سـال     واي درج كرده  گذارده، در جزوه

شر ساخته است. دانشگاه مـورد اشـاره دانشـگاه    ميالدي منت
 2019بنـدي سـال    ردهاَدليد (آداليد) در استرالياست كـه در  

المللــي كــه بــه وســيله نشــريه  هــا در ســطح بــين دانشــگاه
 1001ام را در ميـان   135دانشگاهي تايمز انجام شده، رتبه 

اند. دليل گزينش اين دانشـگاه از ميـان    دانشگاه احراز كرده
اي عملي  ارائه نمونهها در دنيا براي  ر بسيار زياد دانشگاهشما

در اين مقاله نزديك بودن نسبي شـرايط ايـن دانشـگاه بـه     
بندي كنـوني   ست. در رتبها هاي خوب كشور خود ما دانشگاه
ما در رديف ايـن  هاي  يك از دانشگاه هاي دنيا، هيچ دانشگاه

دانشـگاه بـا    گيرند، اما تفـاوت ميـان ايـن    دانشگاه قرار نمي
هـاي مـا    هاي خوب ما، چنان نيسـت كـه دانشـگاه    دانشگاه

شبيه سازند. اين امر در مـورد   ه آنخود را ب تالشنتوانند با 
در آمريكـا و   به طور عمدههاي بسيار خوب دنيا كه  دانشگاه

مـدت)   مدت و ميان دست كم در كوتاهانگلستان متمركزند، (
  پذير است. كمتر امكان

 ددانشگاه اَدبنيـاد گـذارده    1874(آداليد) كه در سال  لي
دانشجو، سومين دانشـگاه اسـتراليا از    21300شده است، با 

آيد و در منطقه جنوب استراليا حـائز   قدمت به شمار مي نظر
هاي ايـن كشـور اسـت. جـزوه      رتبه نخست در بين دانشگاه

هـاي   هاي جهاني در سال پاسخگويي به چالش«مورد اشاره 
ــاهي كــه در  31[ »2019/2018 ــه كوت ــام دارد. در مقدم ] ن

معرفي رويكرد دانشگاه به پژوهش در ايـن جـزوه آمـده، از    
  جمله ذكر شده است:

هاي ما تعهـد عميـق بـه پـژوهش      در قلب فعاليت«
هاي تكـاپو و فعاليـت،    جاي دارد. ما در همه عرصه

تالش داريم تا مرزهاي دانش را بسط دهـيم و بـه   
بيم كه بـراي مـردم و سـياره    هايي دست يا دستاورد

انـداز   سودمند است. پژوهش ما متكي به يك چشـم 
هاي به كار گرفته شـده در آن   گسترده است، روش
اند، و از همه بـاالتر، در عمـل    با بصيرت گزين شده

  ].31[ گذار است ثيرأبسيار ت
هاي جهاني  اولين حوزه پژوهش كه متناسب با چالش -الف

هـوش مصـنوعي و   قلمـرو   در جزوه برجسته شـده اسـت  
كه در محيط انجـام  است هايي  از فعاليت ها فراگيري ربات

محسوب دهند و بهبود بخشيدن مستمر به بازده كارشان  مي
هاي جـاري دانشـگاه آداليـد     . در اين حوزه پژوهششود مي

  از: عبارت است
 ها؛  سرعت بخشيدن به تشخيص بيماري .1

ي بـا شـرايط   هـاي غـذاي   ازدياد شتاب منطبق شدن دانه .2
شونده در محيط زيسـت بـراي توليـد بـاالترين      متحول

 حجم محصول؛ 

هـاي   ترين شيوه تقليد از طبيعت براي دستيابي به كامل .3
 حل مسئله. 

هــر يــك از ايــن مــوارد و مــوارد ديگــري كــه  بــارهدر
آيند در جزوه مورد اشاره توضـيحات   وار در ادامه مي فهرست
  ارائه شده است. تري گسترده

 حــوزهپــژوهش در دانشــگاه آداليــد  يقلمــروومــين د -ب
است و سه پژوهش اصلي در ايـن حـوزه    بهداشت جهاني

است، عبارت است از: حملـه   كه در دانشگاه در دست انجام
هـاي موجـود    بيوتيـك  به ابرويروسي كه در برابر همه آنتـي 

منـي  مقاوم شده اسـت، از همـه جوانـب؛ ازديـاد ضـريب اي     
شـكار سـاختن نقـش    هـا؛ و آ  بيمـاري عمومي در برابر انواع 

ر رشد كودكان تأثير عصبي كه ب هاي زيست ها در بيماري ژن
  گذارند. منفي مي

فوتونيك بعدي پژوهش در اين دانشگاه حوزه  يقلمرو -ج
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ــنجش ــدازه  و س ــري و ان ــرفته  گ ــري پيش ــت و  گي اس
اي كه در اين حوزه در دانشگاه در دست  هاي عمده پژوهش

  : از انجام است عبارت است
به كارگيري دقيق ساعت متكـي بـه نوسـان يـاقوت در      .1

، ميزان خطاي اين ساعت يك ثانيه در 1دماي فوق سرد
  ميليون سال است؛  40هر 

هاي مغز بـه   توليد سوزن مخصوص براي انجام جراحي .2
  خطر؛  اي ايمن و بي شيوه

هاي نـوري مخصـوص بـراي تشـخيص      استفاده از فيبر .3
  ض وقوع خوردگي؛ خوردگي مواد تقريباً به مح

گري با ليزر بـراي سـنجش كيفيـت     استفاده از سنجش .4
  مواد غذايي بدون آسيب زدن به آنها؛ 

هاي نـوري فـوق حسـاس بـراي رديـابي       توليد سنجنده .5
  امواج جاذبه.

هاي جـاري دانشـگاه از    ترين پروژه مهم انرژيدر حوزه  -د
  اين قرار است: 

نايعي كه بـا  هاي قابل بازيافت در ص به كارگيري انرژي .1
  توليد دماهاي بسيار باال ارتباط دارند؛ 

حمايت از حشرات گرده پراكن محلي كه به بقا و رشـد   .2
  كنند؛ محصوالت كشاورزي بومي كمك مي

هاي كشاورزي به محصوالت با ارزش بسيار  تبديل زباله .3
  باال.  

در اين زمينه دانشگاه آداليد بـا همكـاري بـا كنسرسـيومي     
هاي  ند تا مولكولا پژوهشي در تالش سسهؤم 18متشكل از 

ريختنـي در كشـاورزي توليـد    ها و مـواد دور  از زباله 2حياتي
هايي كـه بـه    ن از سيبپژوهشگراكنند. به عنوان مثال اين 

ظاهر نامناسب مورد پسند مشـتري نيسـتند و بـه دور     علت
 3ها هاي حاوي آنتوسيانين شوند، به همراه گيالس ريخته مي

هـاي حـاوي    نـد، و قـارچ  ا اكسـيدان  آنتـي كه داراي خـواص  
هـاي   بي دارند و نيز ارگانيزموميكرچيتوزان كه خاصيت ضد

بنفش بـا طـول    يماورا يها دريايي كه خاصيت جذب پرتو
هاي بلند و كوتاه را دارند، يك كرِم محافظ پوست بدن  موج

هاي آسـيب ديـده و حسـاس     اند كه براي پوست توليد كرده
  سازد. دي فراهم ميسپر محافظتي قدرتمن

                                                                                      
1. Cryogenic Sapphire Oscillator 
2. Biomolecules 
3. Anthocyanins 

 هـاي اجتمـاعي   علـوم اجتمـاعي و فعاليـت   حوزه در  -ه
  هاي جاري دانشگاه عبارت است از:  پژوهش

هزار ساله سـاكنان اوليـه    50تحقيق در خصوص تاريخ  .1
  استراليا و ارتباط آن با شرايط معاصر اين كشور؛ 

بررسي تأثيرات عميق روحـي و روانـي و جسـماني بـر      .2
راليا كه به اجبـار از محـل زيسـت    هاي بوميان است نسل

  اصلي خود بيرون رانده شده بودند؛ 
مقابله با تهديدهاي بهداشتي كه دامنگير جمعيت بـومي   .3

  شود؛  مي
توليد صنايع غذايي محلـي متكـي بـه غـذاهاي سـنتي       .4

  بوميان استراليا.
حفاظــت از محــيط هــاي دانشــگاه در حــوزه  پــژوهش -و

  چنين است:   زيست
ــا كشــف ظــاتقويــت ميــزان حف .1 ت از محــيط زيســت ب

ــه ــه     گون ــژوهش ب ــن پ ــتانداران؛ اي ــازه از پس ــاي ت ه
كنـد   محيط كمك مي پژوهشگران و فعاالن حوزه زيست

نهـا و   با رديابي پستانداران و ثبت اطالعات مربوط بـه آ 
ــز   مشــخص ســاختن شناســايي منشــأ ظهورشــان و ني

هاي بومي را در معرض خطـر   هاي مهاجم كه گونه گونه
بـوم و از   دهند، از بروز آسيب به زيسـت  ر ميانقراض قرا

 هاي در معرض خطر جلوگيري كنند. بين رفتن گونه

هاي خود را  آخرين قلمرويي كه دانشگاه آداليد پژوهش -ز
اسـت كـه    امنيت اطالعاتدر آن معرفي كرده است، حوزه 
پژوهانه بـه نيـت    هاي آينده در آن رويكردي متكي به روش

ــيش ــاره خطرهــنگــري در پ ــه هشــدار ب اي احتمــالي و ارائ
هنگام به كاربران به كار گرفته شده است. از آنجا كـه   پيش

 اع تهديدهاامنيت اطالعات در فضاي مجازي انو يدر قلمرو
هـا و   كنـد، بـه منظـور حفـظ داده     به نحو مستمر ظهور مـي 

هاي ارتباطي، استراتژي دوگانه بررسـي دائـم نقـاط     سيستم
براي حفاظـت از اطالعـات در    هاي تازه ضعف و ارائه شيوه

هاي در دست اجـراي   پيش گرفته شده است. از جمله پروژه
  به شرح زير است: دانشگاه در حوزه امنيت اطالعات

همكاري در تدوين نخسـتين چـارچوب حقـوقي بـراي      .2
كتابچه «حفظ امنيت فضاست. اين چارچوب حقوقي كه 

ل مربــوط بــه لــالم ووميــرا دربــاره قــوانين حقــوق بــين
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نام دارد مقررات و قوانين  »1هاي نظامي در فضا كردعمل
اخالقــي و حقــوقي اســتفاده نظــامي از فضــا را فــراهم 

به پايان  2020آورد. نتيجه اين پژوهش كه در سال  مي
المللي از جمله سـازمان   هاي بينرسد براي همه نهاد مي

ملل، پيمان آتالنتيـك شـمالي (نـاتو)، صـليب سـرخ و      
ـ  هالل احمر بـين  ي و ديگـر كنشـگران در عرصـه    الملل
 آيد.  جهاني به كار مي

ين در همكاري با شركت اينتل در ندانشگاه آداليد همچ .3
، سه نقطـه ضـعف امنيتـي بسـيار مهـم در      2018سال 

شــركت شناســايي و پــيش از    پردازشــگرهاي ايــن 
. كردا را برطرف نه برداري سارقان فضاي اينترنتي آ بهره

ــي  ــي م ــره امنيت ــه حف ــن س ــ اي ــه توانس ــت هم ت امني
هاي الكترونيكي را كه پردازشـگرهاي اينتـل در    دستگاه

در معرض خطر قرار دهد و  آن به كار رفته بودند، كامالً
پذير سازد. يكي ديگـر   آسيب  ا راهاطالعات موجود در آن

هاي دانشگاه در حوزه امنيت اطالعـات تكميـل    از پروژه
حملـه  رابـر  هاي ارتباطي كوانتومي است كه در ب سيستم

  ند.ا سارقان الكترونيك ايمن
هاي پژوهشي دانشـگاه آداليـد    آنچه در فهرست فعاليت

هـايي اسـت كـه     از فعاليـت  2مندرج است، يك نمونه نوعي
هــاي خــوب در كشــورهاي پيشــرفته يــا در حــال  دانشــگاه

رسـانند. آنگونـه كـه از فهرسـت بـاال       پيشرفت به انجام مي
، همگي بـا نيازهـاي   هاي اين دانشگاه مشهود است، فعاليت

واقعي جامعه استراليا و نيز جامعه جهاني مرتبط اسـت و بـه   
هاي  اين ترتيب اين دانشگاه، نظير بسياري ديگر از دانشگاه

 -خوب در سطح جهاني همزمان به عنوان كنشگري محلي
هاي پژوهشي  ميان فعاليت  مقايسهكند.  عمل مي 3المللي بين

ه تهران با دانشگاه آداليـد  دانشگاه صنعتي شريف يا دانشگا
ــي ــزان   م ــد مي ــان   توان ــك مي ــتگي ارگاني ــاط و پيوس ارتب

و فراتـر از آن  هاي جامعـه ايرانـي    هاي ايران با نياز دانشگاه
اصـلي  ؛ اما بحث هاي جهاني را مشخص سازد هاي بازار نياز

    است. ياجتماعفضاهاي  ها و دانشگاه ،مقاله حاضر

                                                                                      
1. Woomera Manual on the International Law on Military 

Space Operations 
2. Typical 
3. Glocal = Global and Local 

  هاي اجتماعيها و فضا دانشگاه
تــا  دســت كــمتــوان  هــوم فضــاي اجتمــاعي را مــيمف
پژوهشـگر  گرفت. به نوشـته دو   هاي يونان باستان پي آگورا

  ايراني:
دولـت   يعمـوم  يفضـاها  نيتر از مهم يكيگورا آ«

 دانيـ م« ريـ نظ يكه به اشكال متنوعبود شهر آتن 
 يهــا تيــمركــز فعال بــازار و و »يبــزرگ و عمــوم

. در سـت ا شـده  فيتوص» يشهروندان آتن ياجتماع
بـود كـه محـل     يدانيـ باز و م يآگورا فضا قت،يحق

آمد و در همـان حـال    يتجمع شهروندان به شمار م
قلـب  . ... ايـن محـل   شد يمحسوب م زيبازار شهر ن
 يها تيو فعال ياجتماع يو مركز زندگ ...تپنده شهر 

ــهر ــي ش ــاب م ــه حس ــد. ...  ي ... ب ــاآم ــا  ني فض
در آتـن   »يسـاالر  مـردم « يهـا  نـه يكننده زم فراهم
كننـده   نيتـأم  زيـ اطـراف آن ن  يو بناهـا  ك،يكالس

در  يمجموعه اقدام نيو احداث ا بود» منافع عامه«
آمـده   يبـه حسـاب مـ   » آرمان شهر موعود«به  لين

هـا در   يدرخشش تفكـر آتنـ   گر،ياست. به عبارت د
فلسـفه و علـم، هنـر،     يها نهيدر زم كيعهد كالس

 يها يآزادحكومت،  ت،يو ترب ميفنون و تجارت، تعل
ملمـوس در   يبـه نحـو   يو ارتباطات اجتماع يمدن

  . »]32[ شده است يآگورا متجل
در جهان مدرن، مفهوم فضاي اجتماعي، در قالب آنچـه  

ناميد،  »4عمومي حيطه يا سپهر«كه يورگن هابرماس آن را 
گيـري تحـوالت در    سـاز شـكل   پيدا كرد كـه زمينـه   هتوسع
فرهنگـي، هنـري و   ي، هاي مختلف سياسي، اقتصـاد  عرصه

مايه اصلي فضاي اجتماعي امكان نقادي در  آموزشي شد. بن
ــه كــه فيلســوفان   حيطــه عمــومي اســت. و نقــادي، آنگون

دهند، موتور محرك رشد معرفت  گراي نقاد توضيح مي عقل
(در معنـاي عـام ايـن     فناورانـه و همچنين تحوالت مثبـت  

هـا و   در اين معناي عام، همه تعبيه فناورياصطالح) است. 
هايي را كـه بـه نيـت     ها و تكاپو ها و روش ها و دستگاه نظام

يرنـد  پذ شوند و يا صورت مـي  تحقق دو هدف كلي ابداع مي
گيـرد. ايـن دو هـدف كلـي، يكـي پاسـخگويي بـه         ميدربر

                                                                                      
4. Public sphere 



1398 زمستان  |  76شماره   رهيافت
 

 
 
 
 

14 

معرفتي آدمي از هر قسم، از خوراك و پوشـاك  هاي غيرنياز
ع و سرپناه گرفته تا نظام اقتصادي و سيسـتم دفـاعي و نـو   

حكومت است، و ديگري ايفاي نقـش در مقـام ابـزار بـراي     
هايي است كه براي كسـب معرفـت صـورت     تسهيل فعاليت

و كتاب و قلم و دانشـگاه مصـاديق ايـن     گيرد. كامپيوتر مي
. در بحـث از  شـوند  محسـوب مـي  هـا   فنـاوري نوع اخيـر از  

ها البته ضرورت دارد ميان طرح و نقشـه و صـورتي    فناوري
هـاي   شـود، بـا نمونـه    ا در بيـرون مـي  هق آنكه موجب تحق

وت گـذارد. گـروه اول در تعبيـر    يافته بيروني آنها تفـا  تحقق
انـد، در حـالي كـه گـروه      3گرايان نقاد، ساكنان جهان  عقل

  حضور دارند. 1دوم در جهان 
هايي كه  فضاي اجتماعي، به معناي مجموعه همه سپهر

ـ   تعامل نقادانه و دسترس امكاندر آن  راي همگـان،  پـذير ب
اي  هاي جديد به گونه فناوريآيد، با رشد  ميان افراد پديد مي

تـاريخ مـدون بشـر بـراي آن      طـي گسترش يافته است كه 
توان يافت. در فضاي اجتماعي به ايـن   نمونه و نظيري نمي

هاي زيسـته انسـاني مجـال     معناي بسط يافته، انواع تجربه
شده است شبكه  كنند و اين امر موجب ظهور و بروز پيدا مي

وضع و حال و شـرايط  «اي كه از آن با عنوان  معنايي حيطه
اي پيچيـده و فربـه    سـابقه  شود، به نحو بـي  ياد مي »انساني
كيد بر اين نكته ضرورت دارد كه در بحث از فضاي أشود. ت

بـراي   بـه طـور كلـي   پـذيري   دسـترس «اجتماعي، مفهـوم  
كرد. بر اين حائز اهميت است و نبايد از آن غفلت  »همگان

گـاه   در كـنج يـك شـكنجه    به عنوان مثالاساس، آنچه كه 
از سـومي  دهد و هيچ فـرد   گر و زنداني رخ مي ميان شكنجه

كند، به فضـاي اجتمـاعي تعلـق نـدارد،      آن اطالع پيدا نمي
هاي زيسته انساني تحقق  تجربه هرچند كه در چنين فضايي

وضـع و  «طه كند كه به حي يابند و اموري جريان پيدا مي مي
  تعلق دارد. »حال و شرايط انساني

مايـه فضـاي اجتمـاعي، امكـان      پيشتر اشاره شد كه بن
توان اين پرسش را مطرح  تعامل نقادانه ميان افراد است. مي

ساخت كه چـرا تعامـل نقادانـه و امكـان آن بـراي فضـاي       
مـل و  درخـور تأ اجتماعي حائز اهميت اسـت. ايـن پرسـش    

ستقيم به پرسشـي كـه در بـاال    بررسي جدي است. پاسخ م
مطرح شد اين است كه هر فضاي اجتماعي كه در آن افراد 

توانند  ، مي»پذير براي همگان دسترس به طور كلي«به نحو 
هـا بپردازنـد، امـا از     بستان ها و بده با يكديگر به انواع مبادله

ها خبري نيست، قادر نخواهد بود  عنصر نقادي در اين تبادل
ي مثبتي را كه در فضاهاي اجتماعي به نحو ها همه ظرفيت

هـاي   بالقوه مندرج است بالفعـل سـازد. در ايـن قبيـل فضـا     
يابـد،   تحقق مـي دگرگوني اجتماعي هرچند تغيير و تحول و 

يند اين تغييرات و تحـوالت رشـد و غنـاي فكـري و     ااما بر
ها و نيـز پربـار شـدن و     نظري و اخالقي مشاركانِ در تبادل

هاي اجتمـاعي  كه فضا نخواهد بودهايي  بوم زايندگي زيست
  در آن قرار دارند.

پژوهشـگر ايرانـي   خوبي در پژوهشـي كـه   ه نكته باين 
حيطه عمومي و شكوفايي فضاي نكردن باره چرايي رشد در

هـاي   اجتماعي بـه نحـو بهينـه در ايـران در دوره حكومـت     
اسـت. ايـن     صفوي و قاجار به انجام رسانده، بازنموده شـده 

گيري  اي ميان شكل زاده، در مقايسه مهدي نجف گر،پژوهش
هاي عمومي در انگلستان و ايران از اواسط قرن هفدهم  فضا
تـرين مصـداق فضـاي     دهـد كـه مهـم    بعد توضـيح مـي    به

اجتماعي و حيطه عمـومي در انگلسـتان و ايـران از اواسـط     
  ]:33خانه بودند [ ه بعد قهوهقرن هفدهم ب

ازرگانان شـرق مديترانـه در   ها را ب خانه اولين قهوه«
اواسط قرن هفدهم بنـا كردنـد. تـا دهـه اول قـرن      

خانه در لندن وجـود   هزار قهوه 3هجدهم، در حدود 
داشت كه هـر يـك از قواعـد خـاص خـود پيـروي       

هـاي انگليسـي، ادبيـات     خانـه  كردنـد. در قهـوه   مي
كرد و سپس بـه دليـل    مشروعيت خود را توجيه مي
ويژه اشرافي كه در ايـن  حفظ كاركردهاي اجتماعي 

شـدند،   ها با بـورژوازي واال همنشـين مـي    خانه قهوه
هـاي انتقـادي در عرصـه هنـر و ادبيـات وارد       بحث

ر تنهـا  عرصه سياست و اقتصاد شد. از طـرف ديگـ  
هـا و شـركت در    خانـه  مردان اجازه حضور در قهـوه 

وگوها را داشتند. با اين حال بر اساس گـزارش   گفت
شراف و بورژوازي واال بلكـه اقشـار   ندوارد، نه فقط ا

اي از طبقــه متوســط ماننــد صــنعتگران و  گســترده
از  هـايي  ان حتي كاسبكاران فقير نيز ساعتكاسبكار

هـا اختصـاص    خانـه  ور در قهـوه وقت خود را به حض
هـا   خانه هاي ظهور قهوه دادند. در ايران نيز نشانه مي

 هـاي  روايـت يم. بر اسـاس  را در قرن هفدهم شاهد
 بـوده  صـفويه  دوره در هـا  خانه قهوه شكوفايي بيغر

 از اي گسـترده  طيـف  ايراني هاي خانه قهوه در. است
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دو  سياسـي جريـان داشـت و داراي    تا ادبي مباحث
كه فضاي آزاد براي طرح ويژگي اساسي بود. ابتدا آن

مباحث بدون سلطه سياسـي و يـا اجتمـاعي وجـود     
ــف اج  ــات مختلـ ــت و دوم، طبقـ ــاعي در داشـ تمـ

و در مباحـث مشـاركت    ندها حضور داشـت  خانه هقهو
آبادي، تصويري كه از در تذكره نصر... اند  جسته مي

هاي اصـفهان، پايتخـت ايـران آن زمـان      خانه قهوه
ارائه شده است بسيار شباهت به مراكز ادبي دارد كه 
به ويژه در انگليس وجود داشت. بنا به روايـت ايـن   

هايي كه بعـدها   نوشي و ديگر نوشيدني تذكره، قهوه
ها  خانه در زمره محرمات به حساب آمد در اين قهوه

شـعرا و   حضـور  از تـذكره  در همچنين. داشت رواج
ــا در قهــوه ــاد شــده اســت. بــه ويــژه از   ادب خانــه ي

خــواني و طــرح مباحــث  خــواني، ابومســلم شــاهنامه
هاي اوليه  كاركرد. ... اجتماعي سياسي ياد شده است

نويسان اروپايي  توسط سفرنامهها  خانه تماعي قهوهاج
رسد شاردن به طـور   نظر مي  يد شده است. بهأئنيز ت

بودگي حـوزه عمـومي    ثير فراخأمشخص به تحت ت
اوليه در ايران قرار گرفته است. او شـرح مفصـلي از   

 گيـرد كـه   نويسـد و نتيجـه مـي    هـا مـي   خانـه  قهوه
الجملــه دامنــه آزادي در ايــن مراكــز اجتمــاع  فــي«

ده است كه همانند آن در هيچ كجـاي  چندان گستر
خواهـد   دنيا وجود ندارد. هركس هر چـه دلـش مـي   

گويد و هر كس به هر سـخن كـه مايـل اسـت      مي
دهـد و آن كـس كـه بـه جـد سـخن        گوش فرا مي

گويد حق ندارد معترض كسي شود كه به طنز و  مي
  .»]33[ زند لطيفه و كنايه حرف مي

يح ايـن نكتـه كـه    زاده در ادامه مقاله خود در توض نجف
چرا در ايران حيطه عمومي سياسي به نحو بهينه رشد نكرد 

نويسـد،   ر انگلستان اين امر تحقق يافـت مـي  در حالي كه د
رويكرد دولـت صـفوي در تـرويج مـذهب از عوامـل مهـم       

از  .»تغيير محتـواي حـوزه عمـومي در ايـران بـوده اسـت      «
  گيري اين سياست:رهگذر پي
 ههـا كـه نطفـ    خانه ه قهوههاي عمومي از جمل نهاد«

شـدند از بـين رفتنـد يـا      حوزه عمومي محسوب مي
. در ايـن ميـان سـاخت    ... كاركرد آن تغييـر يافـت   

 اي جامعه نيز به اين عامل سود رساند. فقدان شبكه

ملـي امكـان مقاومـت در برابـر      1داري طبقه سرمايه
غيرممكن ساخته بود.  در واقع دولتي راقدرت فائقه 

هاي اوليه حوزه عمومي از جملـه   هستهكه ضمن اين
ها ابزار اشاعه از قبيل روزنامـه و كتـاب را    خانه قهوه

در اختيــار نداشــتند. در مجمــوع ســاخت اجتمــاعي 
هـاي اوليـه حـوزه     جامعه ايراني از گسترش هسـته 

عمومي جلوگيري كرد و بيرون رانده شدن ايـران از  
ه نظام جهاني بعد از دوره صفوي نيز به ايـن مسـئل  

در اواخر دوره صفويه و ابتـداي   بنابراينكمك كرد. 
توانست بقاياي حوزه  دوره قاجاريه، دولت به سادگي

هم بشـكند و يـا كـاركرد آن را تغييـر     عمومي را در
دهد. به ايـن ترتيـب بـر عكـس غـرب، نهادهـاي       
همگاني نتوانستند در برابر سانسور و قـدرت دولتـي   

يكــي از .. . مقاومــت كننــد و در نطفــه خشــكيدند.
توان بـه   داليل پويايي حوزه عمومي در غرب را مي

هاي نيرومند اجتماعي مـرتبط دانسـت كـه در     بنيان
غرب توان مواجهه با قـدرت حاكمـه را داشـت. در    

ثر از فشــارهاي اجتمــاعي، بســاط أمتــ 1659ســال 
سانسور در انگلستان برچيده شد و ملكـه بـا وجـود    

حاكم كردن دوباره  برايفشار بر نمايندگان پارلمان 
سانسور، در اين امر ناكام ماند. مطبوعات انگلسـتان  

هـايي چـون قـوانين ضـد افتـرا،       تبا وجود محدودي
بندهاي مربوط به مصونيت پارلمان و شاهنشاه قيدو

) در مقايسـه بـا   .م 1712( و قانون ماليات بر دانـش 
مطبوعـــات ســـاير كشـــورهاي اروپـــايي از آزادي 

ر بودند. در حالي كه ايـران،  فردي برخوردا بهمنحصر
حوزه عمومي سياسي در مقابل قـدرت حاكمـه نـه    

نتوانست استقالل خود را حفظ كند، بلكـه بـه    فقط
تدريج از جامعه ايران رخت بربست و جـاي خـود را   
به انواع ديگر حوزه عمـومي چـون حـوزه عمـومي     

  ].33[ مذهبي داد
رشد  اي در كننده تعيينكه گذشت نقش ها، چنان دانشگاه

كنند. برخي از وظايفي كـه   بهينه فضاهاي اجتماعي ايفا مي
تواند در ارتباط با فضـاهاي اجتمـاعي و حيطـه     دانشگاه مي

. ]34انـد [  زيـر فهرسـت شـده   عمومي به انجام برسـاند، در  
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درج اسـت  هر يك از مواردي كه در اين فهرست منـ درباره 
ائه داد كه ار هاي متعدد از آن چيزي ها و مثال توان نمونه مي

هاي گوناگون صورت گرفته  به نحو بالفعل به وسيله دانشگاه
دن بـيش از حـد مـتن از    است. اما براي پرهيز از طوالني ش

هاي مشخص، جـز در مـواردي بسـيار اسـتثنايي      ارائه نمونه
  خودداري شده است.

در حوزه نـوآوري و   ثرترين نهادهامؤها در زمره  دانشگاه .1
يـت افـراد كـارآفرين بـه شـمار      تربيت نيروي كار و ترب

هـا بـالقوه    هـا در ايـن عرصـه    فعاليت دانشـگاه  آيند. مي
تصـادي  ثري در بهبود شـرايط اق ؤتواند نقش بسيار م مي

هايي كه در آن دانشگاه هم در سطوح محلي (يعني شهر
وجود دارد) و هم سطوح ملي (يعني در تراز كل كشـور)  

 المللي داشته باشد؛ و هم در سطح بين

بـوم فرهنگـي و    تواننـد در تغييـر زيسـت    ها مي شگاهدان .2
فكري شهرها و مناطق سـهمي اساسـي داشـته باشـند.     

دانشجويان، از قبيـل  و  اندتاهاي فوق برنامه اس فعاليت
هـــا و  ســـخنراني و كارگـــاه هـــاي برگـــزاري جلســـه

هاي خاص  هاي فني و هنري و انجام پژوهش نمايشگاه
ــه ــورد جنب ــاريخي و  در م اجتمــاعي و هــاي مختلــف ت

تواند در ارتقاي دانش  جغرافيايي و اقتصادي شهرها، مي
  ؛ثير قاطع داشته باشدو بينش عمومي تأ

ــراي جــذب بهتــرين   دانشــگاه .3 ــادي ب ــايي زي هــا از توان
اســتعدادها در ســطح جهــاني بــراي انجــام پــژوهش و 

هـاي مختلـف، و نيــز    تحقيـق و نيـز تـدريس در حـوزه    
هـاي   گذار و ايجاد شـبكه برقراري ارتباطات سازنده و اثر

المللـي   فعال از صاحبنظران و متخصصـان در تـراز بـين   
 ؛برخوردارند

هاي اجتماعي، از جمله همـه مـواردي    بسياري از چالش .4
كه به اجمال در ابتـداي ايـن مقالـه مـورد اشـاره قـرار       

ــا بهــره ــد، ب ــري از راه گرفتن ــه شــده  حــل گي هــاي ارائ
دسـت  ند يـا  ا قابل برطرف شدن دانشگاهي پژوهشگران

را بـراي   هايي ها، اقدام حل توان با تكيه بر آن راه مي كم
ها به انجام رسـاند. بـه عنـوان     مواجهه سازنده با چالش

تـوان بـه معضـل بـزرگ      يك نمونه در اين زمينـه مـي  
هاي در حـال پيشـرفت از    اجتماعي در بسياري از كشور

جمله هندوستان اشاره كـرد. معضـل مـورد نظـر فشـار      
در بـاور  زايي اسـت.  عروسان براي پسربه تازه  اجتماعي

دار  ه سـختي ريشـه  ها اين اعتقاد بعمومي در اين كشور
تواند نام خانواده را محفوظ  فقط فرزند پسر مياست كه 

ــد. در     ــود بخش ــان را بهب ــدگي آن ــرايط زن ــدارد و ش ب
هندوستان اين باور اجتماعي چنان فراگير اسـت كـه از   

جمعيتي به نفع مردان برهم سو توازن  رهگذر آن از يك
هـا ميليـون تـن از     خورده است و شمار زنان در حـد ده 

شمار مردان كمتر است. از سوي ديگر از قبلِ اين بـاور  
فقـط  اي شكل گرفته است كه در آن نه  تجارت گسترده

ــين غير ــهســقط جن ــا هزين ــانوني ب ــه  ق ــزاف ب هــاي گ
ه هايي كه از استطاعت مـالي برخوردارنـد عرضـ    خانواده

درآمـد و   هاي كـم  شود كه عالوه بر آن براي خانواده مي
دهند،  فقير، كه جمع كثيري را در هندوستان تشكيل مي

اي از كارگزاران  ه گستردهشماري شياد با استفاده از شبك
اي  تقلبي را به عنوان مـاده  يدر شهرها و روستاها، داروي

هـاي گـزاف بـه     شود بـا قيمـت   كه موجب پسرزايي مي
فروشند. ايـن دارو امـا، نـه     ها مي ان اين خانوادهنوعروس

آورد بلكه بـر اسـاس    نتيجه مورد نظر را به بار نمي فقط
هندي عضو بنيـاد سـالمت عمـومي     پژوهشگرپژوهش 

هندوستان، اين دارو در مرگ جنين در رحم مادر و مرده 
درصـد از   20دنيا آمدن جنين نقـش دارد و بـيش از     به

شـوند معلـول    در هند زائيده مـي اي كه  هاي مرده جنين
 ]؛36، 35سيله مادران باردارند [مصرف اين دارو به و

 -ها در تربيت شهروند مسـئول و نيـز شـهروند    دانشگاه .5
دانشمند نقشي اساسي دارند. تربيت شـهروندان در ايـن   
دو قلمرو، هم به رشد مدنيت و هـم رشـد علـم و حـل     

ــئ ــور و لهمس ــدد   مح ــائل م ــياري از مس ــاركتي بس  مش
 ؛رساند مي

هايي كه از رهگـذر ظهـور    ها، با توجه به چالش دانشگاه .6
هاي تازه علمـي   هاي جديد اطالعاتي و نيز يافته فناوري

هـاي مغـز،    شناسي و نحوه فعاليت عصب حوزه زيستدر 
هـاي   هاي آموزشي مطرح شده است، كوشش براي نظام
هــاي آموزشــي و  اي را بــراي انطبــاق فعاليــت گســترده

اند كه  آغاز كردهرا هاي جديدي  د با ظرفيتپژوهشي خو
هاي نو آزاد شده است. ايـن   ها و دانش فناوريبه وسيله 

واند بـه فضـاهاي عمـومي در    ت ها، به نوبه خود مي تكاپو
همه سطوح آن كمك كند. به عنوان يك نمونه در ايـن  

هايي اشاره كرد كه با نظر بـه   توان به پژوهش زمينه مي
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جــازي و فضــاهاي اجتمــاعي و رابطــه ميــان فضــاي م
ــدهاي ــدوين     پيام ــت ت ــا ني ــي از آن، ب ــي ناش فرهنگ

راهكارهاي مناسـب بـراي كمـك بـه سـطوح مختلـف       
آمـوزان   زندگي شهروندي، از جمله نحوه تربيـت دانـش  

هــاي ديجيتــالي، در دســت  فنــاوريمــدارس در عصــر 
  ؛اجراست و يا پيشاپيش به اجرا در آمده است

هـايي كـه مبادلـه آزادانـه و      انبه منزله مكـ ها،  دانشگاه .7
گرايانـه را تشـويق    هـاي متنـوع و كثـرت    نقادانه انديشه

مايـه اصـلي فضـاهاي     تواننـد در رشـد بـن    كنند، مي مي
اجتماعي و حيطه عمومي، مؤثر باشند و از اين طريق به 

  رشد و تقويت بهينه فضاهاي اجتماعي كمك كنند.
وبـيش از   متبر كـ مع هاي معتبر و حتي نيمه همه دانشگاه

اي تحقق مواردي كـه بـه شـماري از    را بر هايي ديرباز اقدام
انـد. بـه    گـذارده  اشاره شد، به مورد اجرا ا در فهرست باالنه آ

ــوان     ــا عن ــي ب ــتر در طرح ــگاه منچس ــال دانش ــوان مث عن
هـايي   اي فعـال در عرصـه   به گونه »بخشي به جامعه الهام«

آشــنا  آمــوزان و نظيــر تربيــت و آمــوزش معلمــان و دانــش
هـاي   هاي علمي، اجراي برنامه ترين يافته شان با تازه اختنس

زايـي،   هنري و تفريحي براي عامه، كوشـش بـراي اشـتغال   
ز كسـبه و تجـار و   هاي خيريه محلي و ني حمايت از سازمان

پــا، ارائــه خــدمات حقــوقي رايگــان بــه  اهــل حــرَف خــرده
يج شهروندان، انجام پژوهش با مشاركت شـهروندان، و تـرو  

علم در حيطه عمومي، نقش فعـال در شـهر منچسـتر ايفـا     
كند. شماري از امكاناتي كه در اختيار دانشـگاه اسـت از    مي

جمله كتابخانه بزرگ آن، موزه تـاريخ طبيعـي، رصـد خانـه     
جودرل بنك، و مركز آموزش موسيقي و هنرهاي دراماتيك، 
ــن    ــده اســت و اي ــرار داده ش ــز ق ــهروندان ني ــار ش در اختي

  توانند به رايگان از اين امكانات بهره بگيرند. دان ميشهرون

  گيري نتيجهبحث و 
هاي ايران، به عنوان جمعي از اعضاي خـانواده   دانشگاه

هـايي سـهيم    بـيش در همـه تجربـه   و ها، كم جهاني دانشگاه
هاي خوب يا متوسط دنيا در مواجهـه   اند كه در دانشگاه بوده

ت بسـيار كلـي   به صـور  انه هايي كه به شماري از آ با چالش
اند. پرسشـي كـه مطـرح     نصيب نمانده ا بيهو از آن اشاره شد

اند در قياس  هاي ايران موفق شده كه آيا دانشگاهشود اين مي
روي هـاي پيشـا   مد به چالشاهايي كار با همتايان خود پاسخ

  خود و جامعه ايراني ارائه دهند؟
يافتن پاسخي قاطع بـراي ايـن پرسـش چنـدان آسـان      

هـاي كلـي و    ت. هر كوشش براي فراگذري از حد بحثنيس
ساني را در مواضع مختلف هاي ك تواند حساسيت متعارف مي

  .برانگيزد
ح شـد  گويي به پرسشي كه پيشـتر مطـر   در مسير پاسخ

توان در گام نخست به اين نكته اشاره كرد كه با نظر به  مي
كـه  ها، با توجه بـه آن  بندي دانشگاه هاي مرسوم در رده معيار

هـاي مـا در    ها، بهتـرين دانشـگاه   بندي ترين اين رده در تازه
]، بنابراين در مواجهه 5اند [ بسيار پائيني جاي گرفتههاي  رده

ت ممتـازي قـرار ندارنـد. از    هاي جهـاني در موقعيـ   با چالش
هـاي   سوي ديگر با نظري شتابزده به جامعـه ايـران و نيـاز   

متنوع آن در سطوح مختلف و با نگاه بـه ميـزان واردات در   
نظير كفـش و ماشـين   هاي متفاوت از وسايل مصرفي  حوزه

تراش برقي گرفته تا تلويزيون و كـاميون   لباسشويي و ريش
به صورت مونتاژ در كشور  و حتي اتومبيل سواري (كه هنوز

توان  هاي مصرفي، مي شود) و بسياري ديگر از كاال توليد مي
هـاي مـا هنـوز در     اين گمانه را مطرح ساخت كـه دانشـگاه  

هاي خود را در  اي قرار ندارند كه بتوانند رسالت شرايط بهينه
اي و جهاني بـه   هاي محلي و ملي و منطقه مواجهه با چالش

  ].37[ نحو مناسب ادا كنند
هـا و   هاي مصرفي كه بگذريم و به قلمرو نظريـه  كاالاز 
پنجه نرم كردن با معضالت مختلفـي  و ها براي دستراهكار

نها دست بـه گريبـان    آنظر كنيم كه كشور در حال حاضر با 
هـا در عرصـه اجتمـاع و     است، در اينجا نيز انبـوه دشـواري  

ين گمانه پيش آن سياست و فرهنگ و محيط زيست و امثال
  كند. را بيشتر تقويت مي

هـا، علـل    ها در مواجهـه بـا چـالش    ضعف دانشگاهبراي 
توان مورد توجه قـرار داد. نگارنـده اطمينـان     متعددي را مي

هاي  نظران ايراني در اين زمينه كاوشبسياري از صاحبدارد 
 نگارنـده انـد.   هاي مختلف انجام داده راهگشايي را در عرصه

دو همكــار  يش بــه اتفــاقدر پژوهشــي كــه چنــد ســال پــ
ــوم انســاني و  دانشــگاهي در خصــوص آســيب شناســي عل

يران به انجام رساند، فهرسـت بلنـدي دربـاره    اجتماعي در ا
علل و داليل ضعف بنيه علـوم انسـاني و اجتمـاعي فـراهم     

تحليلــي «]. در فصــل ســوم آن كتــاب بــا عنــوان 37آورد [
ـ   تـرين عوامـل توسـعه    فلسفي از مهم-نظري وم نيـافتگي عل
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  آمده است: »انساني در ايران
رنجـوري علـوم   «در ظهور پديداري كه از آن با عنـوان  

كنيم، علل و عوامل مختلفي نقش  در ايران ياد مي »انساني
  اند از جمله: داشته

 ؛پيشينه تاريخي 

 ؛موقعيت جغرافيايي 

  ؛سياسيو امور مسائل 

 ؛عوامل اقتصادي 

  ؛ي، اداري و آموزشهاي اجتماعيو نهادساختار 

 ؛علل فرهنگي 

 ِبوم عقالنيت زيست 1سرمايه اندك علمي. 

  ]:37و در توضيح بند آخر اين عوامل ذكر شده اند [

 باره ماهيت آدميهاي غيردقيق در نظريه 

 ؛دقيق از چيستي علوم انساني و اجتماعيفهم غير .1

 فناوري؛دقيق از چيستي علم و فهم غير .2

  ؛و دين ي، فناورتلقي ناصحيح از رابطه ميان ايدئولوژي .3

 ؛رابطه ميان علم و فلسفه برداشت نادرست از .4

علـوم انسـاني و    شناسـانه  معرفت شناسانه/ روشمشكل  .5
شناسـانه،  پديدار هـاي  هـاي رهيافـت   كاسـتي  ( اجتماعي

ــ 2ســتيوتيهرمن از و مشــكالت ناشــي  تي؛و پوزيتيويس
 ؛سازانه) هاي موجهرويكرد

 ايهـ  يان حقيقت و قدرت در حوزه تعاملمعضل رابطه م .6
 ؛انساني

علـوم انسـاني و    يدر قلمـرو بـومي  هاي  رويكردضعف  .7
 ؛اجتماعي (چند نمونه)

  ؛انديشي توطئه .8
  ؛انديش ذهنيت بحران .9

  ؛توهم استغنا .10
هاي روش شناسانه فقه، عرفان و فلسـفه در   محدوديت .11

  .ايراني -فرهنگ اسالمي
هـا، كـه موضـوع     برخي از آن عوامل در مورد دانشـگاه 

باط با نقش آنها در تعامل با و در ارت بحث مقاله كنوني است

                                                                                      
  مايگي تُنُك. 1
  .شر استدرك معني پديدارهايي كه در زمره محصوالت فرهنگي ب  .2

قابـل اشـاره اسـت. بـه آن عوامـل       هاي اجتماعي، نيـز فضا
ــوان مــواردي نظيــر كمبــود بودجــه  مــي هــاي پژوهشــي  ت

علمـي  هـاي  اي كادر ها؛ تحميل شمار قابل مالحظه دانشگاه
هاي باالي آموزشي و پژوهشي بـه  غيربرخوردار از استاندارد

ار زيـادي دانشـجويان فاقـد    شـم  ها و نيـز تحميـل   دانشگاه
وپژوهش در ترازهـاي پيشـرفته    هاي الزم براي آموزش بنيه

ــت ــدود     در دوران دول ــتقالل مح ــم؛ اس ــم و ده ــاي نه ه
 هاي پيشـرفته دنيـا،   هاي ايران، در قياس با دانشگاه دانشگاه

فقـدان ارتبـاط     هاي آموزشـي و پژوهشـي؛   در انجام فعاليت
علمـي پيشـرفته در سـطح     و مراكـز ها  تمام عيار با دانشگاه

ــين ــي؛  ب ــرهالملل ــدان به ــا   فق ــه از همكــاري ب ــري بهين گي
كمرنـگ شـدن ارزش   پژوهشگران مقـيم خـارج از كشـور؛    

ــر  يــتكســب علــم و فعال هــاي علمــي و پژوهشــي در براب
متعارف؛ و غيرهاي  هايي نظير كسب پول و مقام از راه ارزش

  معرفتي را اضافه كرد.از عوامل غيرشماري ديگر 
كيد بر اين نكته نبايد چشم پوشيد كه ايران از از تأبته ال
اي كه خواه در مقام  اختيار داشتن استعدادهاي ارزندهدر نظر 

در استاد و خواه در مقام دانشجو قادرند با بهترين استعدادها 
 يا هاي بالقوه بسيار غنـي  سطح جهاني رقابت كنند، سرمايه

ـ  ن مـدعا جـذب شـدن    در اختيار دارد. يك بينه در تقويت اي
ها و  ايراني در شمار فراوان در دانشگاه اندتادانشجويان و اس

كـه  امـا بـراي آن  هاي پيشـرفته اسـت.   مراكز علمـي كشـور  
رود  ها انتظار ميهايي را كه از آن ها بتوانند همه نقش دانشگاه

نند، ضـرورت دارد كـه   خوبي و با بازده باال به انجام برساه ب
هاي اصلي آنهـا را  تواند كاركرد ه ميك كنار زده شودعواملي 

متوقف يا منحرف كند. تحقق اين مهـم بـا همكـاري     ،كُند
در حيطــه عمــومي، يعنــي دولــت،  همــه كنشــگران اصــلي

اعضـاي خـانواده   هاي صاحب سرمايه، جامعه مـدني، و  نهاد
  پذير است. دانشگاه، امكان

را بـا توجـه بـه     غلق دانشگاه اهميت كاركرد بهينه و بي
هـا در جهـان    توان دريافـت كـه دانشـگاه    كته بهتر مياين ن

ــه    ــادي وظيف ــد زي ــا ح ــدرن، ت ــتم«م ــيش   سيس ــاي پ ه
رود بـا   كننـد. از آنهـا انتظـار مـي     را ايفا مـي  3»دهندههشدار

                                                                                      
3. Early Warning Systems 
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هاي متنوعي كه در درون سـاختار خـود   گرگيري ازحس بهره
ـ اختيار دارند، جامعه را از خطرهاي پـيش   در موقـع و  ه رو، ب

حوادث مطلع سازند. از آنجا كه جوامع جديـد،  قبل از رخداد 
جوامــع «شــناس آلمــاني،  ، جامعــهبــه تعبيــر اولــريش بِــك

هاي  فقدان كاركرد بهينه اين سيستم  ،1»هماغوش با خطرند
ــد، جوامــع بشــري را  هشــداردهنده مــي ــا خطرهــاي توان ب

تـوان گفـت    رو سـازد. در مقـام تمثيـل مـي     هاي روب گسترده
انـد، نظيـر    يشان فاقد كـاركرد بهينـه  ها جوامعي كه دانشگاه

و يـا نقـص در برخـي ديگـر از      رنگيكه به كـور ند  ا كساني
ــت ــي   ظرفي ــاي احساســي و ادراك ــه ــاتواني در دمبتالين . ن

هايي  اطالعات و داده ها و يا ديگر تشخيص و تفكيك رنگ
و عوارض  شود، مشكالت و خطرها كه از محيط دريافت مي

  آورد. ي فرد به همراه ميگاهي مهلكي برانامطلوب و 
هـا در   شناسي از دشـواري  هر تحليلي كه با هدف آسيب

شود، بـدون عرضـه دسـت كـم      قلمرويي مشخص ارائه مي
هاي مشــخص بــراي رفــع معضــالت شــماري از پيشــنهاد
اي  خواهد بود. نكات مختصر و شتابزدهشناسايي شده ناتمام 

ش ايـن بخـ   آيد به نيت تدارك ايـن مهـم در   كه در پي مي
  پاياني تحرير شده است.

ها،  رفت از دشواري ها براي بروندر انديشيدن به راهكار
هـايي كـه برخـي از آنهـا در بـاال       توجه به نقايص و كاستي

تواند به منزله گام نخست در مسير حـل   فهرست شدند، مي
هاي در عين حال توجـه بـه دسـتاورد   مشكالت تلقي شود. 

سـوم ايـن مقالـه بـه     دوم و  ،اول هاي بخشديگران كه در 
ـ    ] مـي 31، 29، 25اشاره شد [ به آنها اجمال ه توانـد بـه منزل

ها مورد استفاده قرار گيرد. از  راهنمايي براي مقابله با كاستي
بـه منزلـه    هـاي پـيش گفتـه،    هر يك از كاستيميان رفتن 

هايي اسـت كـه بـر پيكـر نظـام      گشوده شدن بندي از بنـد 
ديگر براي كمـك بـه   گام مهم  دانشگاهي بسته شده است.

 ت بهينه هر ارگانيزم پيچيـده، پـايش دقيـق تحـوالت    فعالي
ثير عوامـل بيرونـي بـر آن    دروني آن و نيز ارزيابي مستمر تأ

اي با  قابل مالحظه است. در اروپا و آمريكا اين مهم تا اندازه
رسد. دو رسانه بسـيار   هاي مستقل به انجام مي كمك رسانه

و نشـريه   2تـايمز دانشـگاهي   شريهگذار در اين زمينه نتأثير
                                                                                      
1. Risk Society 
2. Times Higher Education 

ب ترتيبه است كه  3نگاري تحوالت نظام آموزش عالي وقايع
المللـي توزيـع    و در سطح بـين   در انگلستان و آمريكا منتشر

بـه مباحـث    به طـور عمـده  . اين دو نشريه هرچند شوند مي
وجـه  هاي انگلـيس و آمريكـا ت   ناظر به تحوالت در دانشگاه

ها و  هايي را نيز به ارائه تحليل صفحه دارند اما در هر شماره
هـا در ديگـر نقـاط جهـان اختصـاص       باره دانشـگاه اخبار در

اي  در انتشار چنـين نشـريه   تالشرسد  دهند. به نظر مي مي
هاي ايـران يكـي از شـروط     براي رصد تحوالت در دانشگاه

هـا   سازي فعاليت دانشـگاه  الزم، هرچند نه كافي براي بهينه
البته شرط موفقيت در اين اقدام آن است كه در ايران است. 

هيئت تحريريـه آن از آزادي عمـل و شـجاعت الزم بـراي     
ذكـر   بـراي ها و نيـز انصـاف علمـي     ها و كاستي بيان نقص
هـا بـه نحـو عينـي و خـالي از اغـراق        ها و دستاورد موفقيت

  برخوردار باشد.
خـود و   هـاي مرسـوم   هـا در فعاليـت   استقالل دانشـگاه 

بيرونـي، در عـين حفـظ     هـاي  دنشان از مداخلـه محفوظ مان
ارتباط با فضاي خارج از دانشگاه، يكي ديگر از شـروط الزم  

ها به نحو بهينـه و كمـك    اساسي براي ازدياد بازده دانشگاه
هاي متعددي است كـه در دسـتور    به آنها براي اداي رسالت

  كار خود دارند.
علـت ماهيـت خـاص    ها و مراكز پژوهشـي بـه    دانشگاه

اند. در حـال حاضـر    هايي پرهزينه مكانهاي خود،  موريتمأ
ه ها با مشكالت مالي جدي دست ب ها در همه كشور دانشگاه
هــاي گــزاف از  نــد. تمهيــداتي نظيــر اخــذ شــهريها گريبــان

رون دانشجويان و يا برقراري پيوند با صنعت و تجارت در بي
ــدام  ــره اق ــايي از دانشــگاه، در زم ــه شــماري از   ه اســت ك

المللــي بــراي كاســتن از    هــا در ســطح بــين   شــگاهدان
هـا   انـد. ايـن شـيوه    متوسل شده ه آنهاي مالي ب محدوديت

ند كـه در  ا هاي خاص خود همراه گمان هر يك يا كاستي بي
هـاي   پرداخت. اما يكي از رويه به آنهاتوان  اين مختصر نمي

ها، كه در كشور ما در خصـوص   مرسوم در بسياري از كشور
سازي الزم صـورت نگرفتـه اسـت،     زمان فرهنگآن تا اين 

ان هاست. در ايران، خير هاي دانشگاه ن به بودجهخيرا كمك
هاي مذهبي و يـا   هاي خود را به ساخت نهاد كمك به نوعي
دهند و كمتر شـنيده يـا ديـده     مدارس اختصاص ميحداكثر 

                                                                                      
3. Higher Education Chronicle 
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هـاي   ها براي توسـعه فعاليـت   شده است كه اين نوع كمك
رسـد تشـويق حيطـه     يابد. به نظر مـي دانشگاهي تخصيص 

عمومي، اعم از افرادي كه از امكانات مالي باال برخوردارند و 
نيز شهروندان عادي كه امكانات محدودي براي كمـك بـه   

ي فراگير بـراي  غير در اختيار دارند، براي مشاركت در جهاد
 هـايي  هاي دانشـگاهي، از آن نـوع اقـدام    رساني به نهادمدد

آميز آن، به يـك كرشـمه    ذر اجراي موفقيتاست كه از رهگ
ــي   ــل م ــود حاص ــد مقص ــدازه   چن ــا ان ــم ت ــود: ه اي از  ش

، هم ارتباط عاطفي و ها كاسته هاي مالي دانشگاه محدوديت
هــا تقويــت  نيــز معرفتــي ميــان حيطــه عمــومي و دانشــگاه

دست كـم بخشـي   كه تر آن د، و باالخره و از همه مهمشو مي

ـ   هاي دانشـگاه  موريتاز مأ محـور در   لهاي مسـئ  ه گونـه هـا ب
هـاي ملمـوس و مشـخص     راستاي پاسخگويي به رفع نيـاز 

  شود. گيري مي شهروندان جهت
هـاي ايـران بـه منزلـه      كـه دانشـگاه  و اما كالم آخـر آن 

توانند و بايـد از   هاي حائز اهميت، مي هايي با كاركرد فناوري
هاي همتاي خود در ديگر كشورها بياموزنـد   هاي نهاد تجربه
ــ ــه   و ب ــود را در ارائ ــازده خ ــارب، ب ــردن آن تج ــومي ك ا ب

رود، بيش از پيش افزايش  ها انتظار ميهايي كه آز آن كاركرد
 دهند.

  

 References  ________________________ ________________________________   منابع

[1] Rüegg, Walter (Ed.). A History of the University in the Europe, Four Volumes, Cambridge: Cambridge 
University Press. 2003, 2004, 2017. 

[2] Paya, Ali. Analytic Philosophy from the Perspective of Critical Rationalism, Tehran: Tarh-e Naqd 
Publications. 2016. 

[3] Paya, Ali. Greh Goshaee Be Shiveh-ye Philosophan va Mohandesan (Problem-solving in Accordance with 
the Approaches of Philosophers and Engineers: Essays Concerning Science, Technology and Science 
Policy), Tehran: Institute for Cultural and Social Research. 2017. 

[4] Paya, Ali. Rah va Rasm-e Manzel-ha (Tools of the Trade: Essays on, and from the viewpoint of, Human 
Sciences), Tehran: Institute for Cultural and Social Research. 2018. 

[5] Paya, Ali. The Status of University in the Iranian Society in the 21st Century: Critical Reflections on the 
New Functions of not a Very New technology, in The Philosophy of University, edited by Reza Mahoozi, 
Tehran: Institute of Cultural and Social Studies. 2019. 

[6] Rüegg, Walter (Ed.). A History of the University in the Europe, Vol. 4, Cambridge: Cambridge University 
Press. 2017. 

[7] Del Castillo, Daniel. A 1,000-Year-Old University Takes on a New and Troubling Role, Chronicle of 
Higher Education, 2001, 47 (35). 

[8] Kerski, Joseph. Interpreting Our World: 100 Discoveries That Revolutionized Geography, Santa Barbara, 
California: ABC-CLIO. 2016. 

[9] Vincenzo, A. A. A European civil project of a documentation center on Islam, Journal of Muslim Minority 
Affairs, 2000, 20 (1), 171–175. 

[10] Paya, Ali. How to Promote, Modern Critical Thinking in the Context of Islamic Studies in Virtual 
Environment? In E-Learning and Islamic Studies: An International Conference, edited by Morteza Rezaee-
Zadeh, London: ICAS Press. 2017. 

[11] Grendler, Paul. The Universities of the Renaissance and Reformation, Renaissance Quarterly, 2004, 57 (1), 
1-42. 

[12] Nybom, Thorsten. The Humboldt Legacy: Reflections on the Past, Present, and Future of the European 
University, Higher Education Policy, 2003, 16, 141–159. 

[13] Bruford, W. H. the German Tradition of Self-Cultivation: 'Bildung' from Humboldt to Thomas Mann, 
Cambridge: Cambridge University Press. 1975. 

[14] Ash, Mitchell. Bachelor of What, Master of Whom? The Humboldt Myth and Historical Transformations of 



هيافتر هاي بومي و جهاني، و تعامل با فضاي اجتماعي نظام دانشگاهي، چالش
 

21 

Higher Education in German-Speaking Europe and the US, European Journal of Education, 2006, 41 (2), 
245-267. 

[15] Josephson, Peter; Karlsohn, Thomas, Östling, Johan, the Humboldtian Tradition: Origins and Legacies, 
Leiden: Brill. 2014. 

[16] Gregor, Mary. Introduction to The Conflict of the Faculties, translation and introduction by, New York: 
Abaris Books. 1979. 

[17] Kant, Immanuel. The Conflict of the Faculties, translation and introduction by Mary Gregor, New York: 
Abaris Books. 1789/ 1979. 

[18] Paulsen, Friedrich. German education past and present. London: T. Fisher Unwin. 1908. 
[19] Jaspers, Karl. The Idea of the University, Beacon Hill, Boston: the Beacon Press. 1959. 

[20] Burch, Robert ( 1976). Jaspers Concept of the University-: available at:  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ157227.pdf (accessed 31/10/2018). 

[21] Newman, John Henry. The Idea of the University, Notre Dame: Notre Dame University Press. 1852. 

[22] Lyotard, Jean-François. The Postmodern Condition A Report on Knowledge, Manchester: Manchester 
University Press. 1979. 

[23] Gibbons, Michael, et.al. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in 
Contemporary Societies, London: Sage, 1994. 

[24] Paya, Ali. Transdisciplinary Approach: A Critical Appraisal from an ‘Islamic Perspective, American 
Journal of Islamic Social Sciences (AJISS), 2015, 32 (1) 2015, 23-48. 

[25] Nowotny, Helga; Peter Scott; Gibbons, Michael (2003). Introduction: Mode 2 Revisited: The New 
Production of Knowledge, Minerva, 41 (3):179-194. 

[26] Martín-Barbero, Samuel & Monk, Adrian (2018). The three models of higher education systems globally, 
Times Higher Education, 26 May 2018, available at: https://www.timeshighereducation.com/blog/three-
models-higher-education-systems-globally (accessed 25/9/2018). 

[27] Merrick, Rethink the MBA: Why Business School Is Riskier Than You Think, Createspace Independent 
Pub. 2014. 

[28] Zanetti, Mariana. The MBA Bubble: Why Getting an MBA Degree Is a Bad Idea, Createspace Independent 
Pub. 2013. 

[29] Boyd, Emma (2014). Is an MBA worth the cost? Financial Times, 26 January 2014,  
www.ft.com/content/2313a2f8-7c81-11e3-b514-00144feabdc0 (accessed 4/11/ 2018) 

[30] Byrne, John. What A Harvard MBA Now Costs, Poets and Quants  
https://poetsandquants.com/2017/08/11/what-a-harvard-mba-now-costs (accessed 4/11/2018). 

[31] University of Adelaide (2018). Rising to Global Challenges 2018/2019 Times Higher Education available 
at:  https://issuu.com/uniofadelaide/docs/times_higher_ education_issuu_11oct1 (accessed 4/11/2018). 

[32] Karimian, Hassan & Musavi-nia, Seyyed Mahdi. Agora and Socio-Cultural Relationships in Ancient 
Athens, Bagh-e Nazar, 2013, 10 (24), 13-26. 

[33] Najaf-zadeh, Mahdi. From the Simultaneous Emergence of the Public Space in Iran and the West to the 
Socio-Political Obstacles of its Development in Iran,” The Journal of Sociology, 2014, 15 (1), 115-192. 

[34] Addie, Jean-Paul (2017). Seven ways universities benefit society, https:// theconversation.com/seven-ways-
universities-benefit-society-81072 (accessed 4/11/ 2018). 

[35] Cousins, Sophie (2018). India’s war on the sex selection drugs linked to stillbirths, The Guardian, Mon 12 
Mar 2018, www.theguardian.com/global-development/ 2016/oct/27/india-war-sex-selection-drugs-linked-
to-stillbirths-haryana-pregnant-women. 

[36] Madan, Kamlesh and Breuning, Martijn H. (2018). Skewed sex ratio in India, an overview of the present 
state of affairs, EIDON, nº 50 diciembre 2018, 50: 3-19 DOI: 10.13184/eidon.50.2018.3-19,  
www.revistaeidon.es/index.php/revistaeidon/article/ download/71/46/ (accessed 4/11/2018). 



1398 زمستان  |  76شماره   رهيافت
 

 
 
 
 

22 

[37] Paya, Ali, Ebrahimabadi, Hossein & Arvin, Bahareh. A Critical Pathology of the Underdevelopment of 
Social and Human Sciences in Iran, Tehran: Institute for Cultural and Social Studies. 2015. 

  




