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گناه و بی گناهی دانشگاه در ایران

 محمد جمالو
دانشجوی دکتری تاریخ انقالب اسالمی پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی

بررسی و نقد کتاب گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران

چکیده
ــان و  ــی آس ــیس آن، حکایت ــل تأس ــداف و عل ــران و اه ــگاه در ای ــی دانش ــت برپای حکای
ــران  همــواره  ــی دانشــگاه در ای درعین حــال دشــوار اســت. در دورة رضاشــاه مســئلة برپای
ــا اندکــی تأمــل در بنیان گــذاری دانشــگاه  یکــی از خواســته های روشــنفکران بوده اســت. ب
ــوان گفــت کــه شــکل گیری نهــادی علمــی، به منظــور گردآمــدن اســتادان  در ایــران می ت
ــدارس و  ــود م ــران دارد، وج ــخ ای ــه درازی تاری ــابقه ای ب ــران، س ــجو در ای ــت دانش و تربی
مراکــزی چــون جندی شــاپور و مــدارس علــوم دینــی و در دورة معاصــر مدرســة دارالفنــون 
ــران اســت.  ــز علمــی در ای ــات وجــود دانشــگاه و مرک ــرای اثب ــه ای ب ــک پیش زمین ــر ی ه
مقصــود فراســتخواه در پژوهش هــای خــود و تازه تریــن اثــر منتشرشــدة وی بــه نــام گاه و 
بی گاهــی دانشــگاه در ایــران، کــه اغلــب حــول محــور آموزش وپــرورش در ایــران تمرکــز 
ــوزش  ــئلة آم ــه مس ــی ب ــی تاریخ ــگاه جامعه شناس ــی ن ــة نوع ــا ارائ ــا ب ــت ت ــن اس دارد ای
عالــی در ایــران بپــردازد. در ایــن پژوهــش بــا دیــدگاه جامعه شناســی تاریخــی، برآنیــم تــا 
بــا معرفــی و نقــد ایــن اثــر بتوانیــم مســیر دسترســی خواننــدگان بــه اطالعــات و داده هــای 

ــازیم. ــوق را آســان تر س ــر ف اث

کلیدواژه ها: 
دانشگاه، وزارت علوم، آموزش وپرورش، جامعه شناسی تاریخی.

مقدمه
بــا درنظــر داشــتن پیشــینة باســتانی ایــران، می تــوان گفــت وجــود نهــاد علمــی و 
آموزشــی در ایــران بــه ســده های قبــل از اســالم می رســد. برخــی از پژوهشــگران 
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ــرت و ســومر  ــای ک ــه در تمدن ه ــف باســتانی ازجمل ــای مختل ــد در دوره ه معتقدن
نیــز نشــانه هایی از وجــود آمــوزش در ایــران باســتانی دیــده می شــود. )فراســتخواه، 
توســط  اختــراع خــط  به نظــر می رســد  بااین حــال  1388، ص ص. 23-19(. 
ــا پایه هــای اولیــه دانــش در منطقــه میــان دورود شــکل  ســومریان موجــب شــد ت
گیــرد و دانــش باســتانی از ایــن طریــق بن مایه هــای اصیــل خــود را به وجــود آورد. 
ــی  ــوالت اجتماع ــه تح ــوان ب ــان دورود می ت ــی می ــای دانش ــن تجربه ه از کهن تری
ــه  ــع ابتدایــی، به وجودآمــدن تقســیم کار و رســیدن ب چــون تشــکیل و رشــد صنای

تحــول اجتماعــی اشــاره کــرد. 
در ایــران باســتانی تــا ابتــدای تأســیس ساســانیان، هرچنــد نهادهــای اجتماعــی 
ــری  ــرای یادگی ــای آموزشــی مشــخصی ب ــا نهاده ــود ام ــه ب منظمــی شــکل  گرفت
ــل  ــک دالی ــر ی ــی ه ــوم اجتماع ــخ و عل ــگران تاری ــت. پژوهش ــود نداش ــوم وج عل
ــب  ــد. برخــی وضــع غال ــراد کرده ان ــوق ای ــرای به وجودآمــدن شــرایط ف مختلفــی ب
ــود دلیــل اصلــی ایــن  ــی ب ــر مبنــای شــبان کارگی و ایلیات ــران را کــه ب اقتصــاد ای
ــران  ــاص ای ــی خ ــط جغرافیای ــر محی ــی ب ــرف، 1385( و برخ ــته )اش ــر دانس ام
ــات  ــاهان و تهاجم ــتی پادش ــف و سس ــم ضع ــده ای ه ــان، ص. 1395( و ع )کاتوزی
ــکیل  ــدم تش ــل ع ــتخواه، 1388، ص. 24( را دلی ــران )فراس ــالت ای ــه ف ــرر ب مک

ــد.  ــر می گیرن ــانی درنظ ــا دورة ساس ــتان ت ــران باس ــی در ای ــای آموزش نهاده
بــا تأســیس حکومــت ساســانی در ایــران برخــی از موانــع فــوق رفــع شــد، ایران 
ــی در حــوزة  دورة ساســانی ازنظــر ارتباطــات خارجــی و همچنیــن تحــوالت داخل
ــران و بهبــود نســبی اوضــاع  ــدم برداشــت. افزایــش جمعیــت شــهری ای اصــالح ق
اجتماعــی مــردم از یک ســو و حاکمیــت برخــی شــاهان مقتــدر ساســانی از ســوی 
دیگــر باعــث شــد تــا از یک طــرف تشــکیالت دولتــی بســط و گســترش یابــد و از 

■ فراســتخواه، مقصــود )1397(، گاه و بی گاهی 
دانشگاه در ایران، تهران: آگاه

شابک: 978-964-416-379-1
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طــرف دیگــر افــراد بــرای تصــدی مناصــب دولتــی آموزش هــای الزم را فراگیرنــد. 
ــه  ــری آن، ازجمل ــرای یادگی ــا ب ــش تقاض ــن و افرای ــای نوی ــترش آموزش ه گس
پیش زمینه هــای تأســیس نخســتین دانشــگاه در ایــران یعنــی گندی شــاپور اســت 
ــا  ــه آن ج ــاف ب ــت و پژوهشــگران از اطــراف  و اکن ــی یاف ــه شــهرت و آوازة جهان ک
ــه شــدند و مبــادالت علمــی و فرهنگــی صــورت  گرفــت )زرین کــوب، 1375(. روان

ــرن 12و  ــانس اول )ق ــروع دورة رنس ــرب و ش ــال ها در غ ــن س ــا ای ــان ب همزم
13( باعــث شــد تــا بــا افزایــش تجــارت و بازرگانــی ســاختار اجتماعــی ایــن جوامــع 
ــیس  ــانس تأس ــوالت دورة اول رنس ــن تح ــن و ماندگارتری ــود. مهم تری ــون ش دگرگ
ــنفکری  ــدن روش ــد و به وجودآم ــای جدی ــة آموزش ه ــی و ارائ ــگاه های اروپای دانش
ــتخواه،  ــد )فراس ــی ش ــم غرب ــای ژرف در عال ــب دگرگونی ه ــه موج ــود ک ــرب ب غ
ــرن 9 و  ــی از ق ــة غرب ــول در اندیش ــات تح ــق مقدم ــن طری 1388، ص. 38(. بدی
ــاز شــد و ســپس در  ــا رشــد ارتباطــات خارجــی و پیشــرفت شهرنشــینی آغ 10 ب
ــد  ــدن نهضــت آموزشــی در شــهرهای جدی ــود آم ــه وج ــا ب ســده های 12 و 13 ب
ــی در غــرب  ــی تأســیس شــد و آمــوزش عال اروپایــی، نخســتین دانشــگاه های غرب
روزبــه روز حالــت نهــادی پیــدا کــرد. دانشــگاه هایی چــون بولونیــا، پاریــس، تولــوز، 
آکســفورد، کمبریــج، ســاالمانکا، لیســبون، اوپســاال، کپنهــاگ، گالســکو و ابردیــن 

نمونه هایــی از ایــن دانشــگاه ها بودند)همــان، 1388، ص. 42(.
در ایــران نیــز همزمــان بــا تحــوالت رنســانس اروپــا، حکومــت صفویــه 
تشــکیل حیــات یافــت و نخســتین ارتباطــات بــا غــرب برحســب ضــرورت 
حکومتــی و به منظــور رویارویــی بــا حکومــت عثمانــی در ایــن دوره انجــام 
ــوی  ــران دوره صف ــاه نســبی در ای ــدن اســتقالل سیاســی و رف ــا به وجودآم ــد. ب ش
ــوارد  ــط در م ــا فق ــد ام ــل ش ــی حاص ــوم مذهب ــمگیری در عل ــرفت های چش پیش
ــی  ــد و رونق ــدرن رش ــای م ــه آموزش ه ــا ب ــی گرایش ه ــدود در برخ ــیار مع بس

آمــد )همــان، 1388، ص. 66(. به دســت 
ــل  ــوزش تکمی ــة آم ــرزا در زمین ــاس می ــداف عب ــر اه ــر در دورة امیرکبی بعدت
شــده و در همیــن راســتا دارالفنــون تأســیس شــد کــه درواقــع پاســخگوی دولتــی 
بــه تقاضاهــای اجتماعــی تــازه محســوب می شــد. هرچنــد بــا برکنــاری امیرکبیــر 
ــرزا  ــد و می ــم ش ــه فراه ــه های اصالح گرایان ــود اندیش ــای رک ــل وی زمینه ه و قت
آقاخــان نــوری در اندیشــة تعطیلــی دارالفنــون برآمــد )همــان، 1388، ص. 100(.
ــا تشــکیل نخســتین مــدارس جدیــد کــه بــه شــیوة خصوصــی اداره می شــد  ب
نخســتین گام هــا در تغییــر ایــن اندیشــه برداشــته شــد کــه نهــاد آموزشــی بایــد 
جنبــة دولتــی و در راســتای اهــداف حکومتــی حرکــت کنــد. ایــن مــدارس ابتــدا 
به دســت مســیحیان و جمعیت هــای اروپایــی و آمریکایــی تأســیس شــد و افــرادی 
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چــون میــرزا حســن رشــدیه بــه تأســیس مــدارس مشــابه ترغیــب شــدند. برخــی 
از محافــل علمــی و ادبــی دورة مشــروطه نیــز عمدتــاً در راســتای ترویــج و تدریــس 
ــن  ــه انجم ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه ازجمل ــدند ک ــیس ش ــدرن تأس ــای م آموزش ه
ــوب  ــران محس ــی ای ــتم آموزش ــول در سیس ــة تح ــه مقدم ــرد ک ــاره ک ــارف اش مع
می شــد )عاقلــی، 1386، ص ص. 148-150(. )بنگریــد بــه روزنامــة دنیــای 

اقتصــاد، شــمارة 3888(.
بــا روی کار آمــدن رضاشــاه و گســترش دیوان ســاالری دولتــی کــه همزمــان بــا 
مــدرن ســازی ایــران صــورت گرفــت، زمینه هــای رشــد و تحــول اجتماعــی ایــران 
ــازی  ــای غربی س ــر مبن ــاه ب ــران دورة رضاش ــی ای ــوالت اجتماع ــد. تح ــم ش فراه
ــزوم فراگیــری  ــت. ل ــن شــرعی و فقهــی پیــش رف ــاً برخــالف موازی ــران و عمدت ای
ــد  ــث ش ــود باع ــب اداری ب ــری منص ــة تصدی گ ــه پیش زمین ــاوری ک ــش و فن دان
تــا نهادهــای اجتماعــی و فرهنگــی مختلفــی سرپرســتی آمــوزش بــه کارمنــدان را 
ــگ  ــم و فرهن ــای ناسیونالیس ــر آموزه ه ــد ب ــر تأکی ــرف دیگ ــوند. از ط ــده دار ش عه
ایرانــی زمینــه تأســیس نهادهــای فرهنگــی مختلــف و تــالش بــرای احیــای فرهنگ 

ــال داشــت. ــران را به دنب ــتانی ای باس
ــگ  ــروز جن ــل ب ــی به دلی ــالب فرهنگ ــالمی و انق ــالب اس ــروزی انق ــس از پی پ
ــعة  ــای کالن توس ــد برنامه ه ــذرا در رون ــه ای گ ــران وقف ــه ای ــراق علی ــی ع تحمیل
ــاز برنامه هــای توســعه در ســال 1368 ضــرورت  ــا آغ ــا ب ــد.  ام ــران به وجــود آم ای
ــا نیازهــای  کیفیــت آمــوزش عالــی دولتــی و غیردولتــی، تناســب برنامه هــای آن ب
ــود  ــا، بهب ــت ورودی ه ــوژی، کیفی ــم و تکنول ــوالت عل ــات تح ــه و مقتضی جامع
ــد و  ــورد تأکی ــان م ــی آن ــای آموزش ــی و فعالیت ه ــی هیئت علم ــاخص های کیف ش

ــت )ســیاری، 1371(. ــرار گرف توجــه ق
امــروزه برخــی از محققــان دربــاره وضعیــت کنونــی دانشــگاه در ایــران بــر ایــن 
ــل  ــرن گذشــته به دلی ــران در دو ق ــه ای ــی ازجمل ــر غرب ــه کشــورهای غی ــد ک باورن
ــا جهــان خــارج،  عقب ماندگــی مفــرط علمــی در ارتباطــات علمــی و دانشــگاهی ب
ــل  ــیار کم حاص ــاًل بس ــارکتی و عم ــویه، غیرمش ــل، یک س ــی منفع ــاً ارتباط عمدت
ــی نظــام  ــن امــر یکــی از نقــاط ضعــف کنون داشــته اند)فاضلی، 1387، ص 35(. ای

ــود.   ــه بیشــتری ش ــه آن توج ــه می بایســت ب ــران می باشــد ک آموزشــی ای

معرفی اثر و نویسنده
ــة  ــی در زمین ــدة مباحث ــه دربردارن ــران ک ــگاه در ای ــی دانش ــاب گاه  و بی گاه کت
ــوزش  ــم و آم ــات عل ــا مطالع ــط ب ــی مرتب ــی و پژوهش ــائل آموزش ــگاه و مس دانش
ــگارش درآمده اســت. نویســنده یکــی  ــم مقصــود فراســتخواه به ن ــی اســت به قل عال
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گناه و بی گناهی دانشگاه در ایران

از افــرادی اســت کــه به طورجــدی در برنامــة پژوهشــی خــود بــه دنبــال تحقیقــات 
ــارة وضعیــت دانــش و آمــوزش در ایــران بــوده و همــواره مطالعــات  اجتماعــی درب
خــود را در ایــن زمینــه ادامــه داده اســت. از وی چندیــن کتــاب در ایــن زمینــه بــا 
عناوینــی چــون: سرگذشــت و ســوانح دانشــگاه در ایــران، دانشــگاه و آمــوزش عالــی، 

ــت.  ــاپ رسیده اس ــت و... به چ ــئله کیفی ــی و مس ــگاه ایران دانش

بررسی و نقد شکلی اثر
ــر  ــل منتش ــه و 14 فص ــک مقدم ــران در ی ــگاه در ای ــی دانش ــاب گاه وبی گاه کت
ــال  ــة در ح ــه در جامع ــان دارد ک ــنده اذع ــاب نویس ــگفتار کت ــت. در پیش شده اس
گــذار ایــران جایــگاه دانــش و نقــش اجتماعــی دانشــگاهیان باعــث شده اســت کــه 
ــر آینــده  دانشــگاه و علــم در جامعــة دانش بنیــان جریــان اصلــی و تعیین کننــده ب
ــد اســت  ــاب معتق ــة کت ــتخواه، 1396، ص. 12(.1 نویســنده در مقدم ــد )فراس باش
ــم اســتنباط  در تعریــف لغــوی از دانشــگاه معنــی کلیــت و جامعیــت ســپهر و عال
و  اســتادان  اجتمــاع  به معنــای  دانشــگاه  تعریــف اصطالحــی،  و در  می شــود 
دانشــمندان تعبیــر می شــود. وی معتقــد اســت در اجتمــاع اســتادان و دانشــمندان 
ــن نهادینگــی به وجــود نیامــد و در  ــران ای نوعــی نهادینگــی وجــود دارد کــه در ای
ــر گاه و  ــد. تعبی ــر ش ــی ظاه ــورت گاه وبی گاه ــگاه به ص ــران دانش ــخ ای ــول تاری ط
بی گاهــی نویســنده برگرفتــه از بحــث ماکــس وبــر در کتــاب علــم به مثابــه حرفــه 
اســت. ماکــس وبــر در ایــن کتــاب بــه دانشــگاه های آلمــان هشــدار می دهــد کــه 
ــا تصادفی شــدن کار دانشــگاه، خطــر بزرگــی در کمیــن آن هاســت. نویســنده در  ب
ــار  ــخ و تب ــه شــرحی از تاری ــگارش کتــاب را »ارائ مقدمــة کتــاب هــدف خــود از ن
ــرای خــود عالمــی  ــه دانشــگاه ب ــح این ک سرشــت دانشــگاه و تحــوالت آن و توضی

ــد. ــه و فلســفه دارد«، می دان ــق  نهادین ــی اســت و منط اســت و کلیت
در فصــل اول نویســنده شــرح مختصــری از جامعه شناســی تاریخــی دانشــگاه 
ــی  ــگاه به معن ــی دانش ــی تاریخ ــنده جامعه شناس ــزد نویس ــد. در ن ــه می ده را ارائ
تأســیس دانشــگاه به عنــوان نهــادی مســتقل از دولــت می باشــد کــه دارای 
کارکردهــای مشــخصی اســت. وی در تأســیس دانشــگاه عوامــل مختلفــی را دخیــل 
ــتمرار و  ــا اس ــه ب ــت ک ــادی اس ــی نه ــگاه معن ــه دانش ــنده ب ــگاه نویس ــد. ن می دان
پیوســتگی همــکاره بــوده و فاقــد هرگونــه گسســت فرهنگــی می باشــد؛ بدین معنــی 
ــود.  ــود نمی ش ــه و رک ــار وقف ــوان دچ ــکل گرفته به هیچ عن ــی ش ــان علم ــه جری ک
ایــن نــوع تحلیــل از منظــر وی شــامل دانشــگاه های اروپایــی اســت و پیدایــش آن 
ــی اســت کــه شــهرهای متحــول اروپایــی نمی تواننــد دیگــر  ــه زمان ــوط ب نیــز مرب

1. ارجاعات مکرر به کتاب گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران به دلیل معرفی این اثر می باشد.
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پرونده ویژه

بــا ترتیبــات دانشــی و آموزشــی موجــود، حوائــج خــود را تأمیــن کننــد و نیــاز بــه 
ــود.  ــاس می ش ــا احس ــم ورزی در آن ه ــی و عل ــازه ای از دانای ــیس ت ــب و تأس ترتی
ایــن نقطــه حســاس همزمــان بــا شــکل گیری نخســتین اندیشــه ها بــرای تأســیس 

نهــاد مســتقل علمــی اســت. )همــان، 1396، ص ص. 23-22(. 
ــنده در  ــت. نویس ــاص یافته اس ــگاه اختص ــای دانش ــه نظریه ه ــر ب ــل دوم اث فص
ــت«،  ــت«، »هومبول ــط »کان ــه توس ــدرن ک ــگاه م ــای دانش ــل از نظریه ه ــن فص ای
»نیومــن« ،»وبر«،»یاســپرس«، »کالرک کــر« و »بورتــون کالرک« ســخن گفتــه و 

ــت.1 ــگاه پرداخته اس ــادی دانش ــای انتق ــی نظریه ه ــپس به بررس س
ــة  ــدد ارائ ــی درص ــی تاریخ ــگاه جامعه شناس ــا ن ــنده ب ــوم نویس ــل س در فص
تفاوت هــای جهــان اســالم و جامعــة ایــران در بــاب تاریخیــت دانشــگاه برآمده اســت. 
بــا توجــه بــه این کــه نویســنده در دیگــر اثــر خــود )سرگذشــت و ســوانح دانشــگاه 
ــی از جامعه شناســی تاریخــی دانشــگاه پرداخته اســت،  ــه شــرح مفصل ــران( ب در ای
ــة کلیــات طــرح می باشــد. وی معتقــد اســت  در ایــن فصــل نویســنده درصــد ارائ
مدرســه در ایــران نهــاد چنــدان مســتقلی نبــود )همــان، 1386، ص. 51( و ســایة 
نظــام قــدرت و ثــروت و شــریعت به نــدرت مدرســه را به حــال خــود گذاشــت. وی 
ــی آن،  ــن تمدن ــه می دهــد کــه در جهــان اســالم حتــی در عصــر زری چنیــن ادام
دانشــگاه به معنــای اروپایــی کلمــه به وجــود نیامــد و اســتعدادهای انســانی در ایــن 
ــان، 1396، ص.  ــگان آشــکار ســاخت )هم ــی خــود را در ســطح  نخب حــوزة تمدن
52(. نویســنده ضمــن بررســی الگوهــای تاریخــی مــدارس ایــران و اســالم معتقــد 
ــد و دارای اســتقالل علمــی و  ــر بودن ــای دیگ ــات نهاده ــدارس جــز ملحق اســت م

فکــری و حتــی مدیریتــی نبودنــد )همــان، 1396، ص. 60(.
ــگاهی  ــی و دانش ــوزش عال ــای آم ــنده از مدل ه ــر، نویس ــارم اث ــل چه در فص
ــی  ــه چهــار مــدل اصل جهــان اســالم در دوران معاصــر ســخن گفتــه و آن هــا را ب
ــه  ــی ک ــی و انحطاط ــت های تاریخ ــنده گسس ــاد نویس ــت. به اعتق ــیم کرده اس تقس
ــان و  ــه ایرانی ــد ک ــث ش ــود باع ــالم ب ــران و اس ــش روی ای ــگاه پی ــاد دانش در ایج
ــد  ــی را تشــکیل دهن ــوزش عال ــدل آم ــوع م ــار ن ــاً چه کشــورهای مســلمان عمدت
)همــان، 1396، ص. 67(؛ 1. مــدل ترکیــه، کــه در آن مــدل اشــاعة علــم از طــرق 
هم جــواری و مــراودات عثمانــی بــا دولت هــای اروپایــی و اصالحــات برخــی 
ــتعمار  ــة اس ــه در آن تجرب ــزی، ک ــدل مال ــت.2. م ــورت گرف ــی ص ــان عثمان حاکم
انگلیــس و تأســیس مــدارس انگلیســی در برخــی شــهرهای مالــزی باعــث شــد تــا 
ــکیل  ــق را تش ــن مناط ــگاه در ای ــه های دانش ــی ریش ــتعمرگی برخ ــت مس در نهای
ــن گســترش  ــارت متحــد ضم ــدل ام ــن م ــده، در ای ــارات متح ــدل ام ــد. 3. م ده

1. با توجه به این که در ادامة نوشتار دربارة نظریه های دانشگاه بحث و بررسی می شود معرفی این 
فصل را در بخش جامعه شناسی تاریخی دانشگاه در نوشتار حاضر پیگیری کنید.
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ــث  ــده و باع ــارت کشــیده ش ــت و تج ــی از صنع ــانه ها به ســوی فضــای پررونق رس
ــن کشــور شده اســت.  ــز آموزشــی در ای ــی مؤسســات و مراک ــد ترمینال ــاد رش  ایج

4. مدل ایرانی، مناقشات حل نشدة نوسازی و اسالمی سازی. 
در فصــل پنجــم نویســنده بــا رویکــردی کالن محــور از دو مــدل علــم 
ــدل  ــم و 2. م ــب عل ــخیر و تصاح ــا تس ــال ی ــی انتق ــدل خط ــرد؛ 1. م ــام می ب ن
ساخته شــدن اجتماعــی و فرهنگــی علــم. ســپس نویســنده بــه مدل هــای مختلــف 
ــگاه  ــر ن ــم ب ــدل حاک ــت م ــت. وی از هف ــران پرداخته اس ــخ ای ــول تاری ــم در ط عل
ــش در دورة  ــرام دان ــی و اک ــدل میزبان ــم ســخن گفته اســت؛ 1. م ــه عل ــان ب ایرانی
ــی،  ــش در دورة میان ــالق دان ــش خ ــاس و افزای ــه و اقتب ــدل ترجم ــتان، 2. م باس
ــادی  ــا بی اعتم ــه ی ــی متصوفان ــدل بی اعتنای ــش، 4. م ــتأجری دان ــدل مس 3. م
ــم، 5. مــدل صنعــت تحت الشــعاع صناعــت، 6. مــدل تســخیر و  ــه عل متشــرعانه ب

ــم. ــی عل ــی و فرهنگ ــدن اجتماع ــدل ساخته ش ــاوری، 7. م ــم و فن ــب عل تصاح
ــا درنظرگرفتــن جامعه شناســی تاریخــی دانشــگاه  در فصــل ششــم نویســنده ب
معتقــد اســت از ابتــدای پیدایــی دانشــگاه در غــرب تاکنــون چهار نســل دانشــگاهی 
ــم گذاشــته اند. وی ضمــن  ــه عرصــة پژوهــش و عل ــا ب ــف پ ــکار و آرای مختل ــا اف ب
ــی رود  ــار م ــگاه ها انتظ ــه از دانش ــاد دارد ک ــگاهی اعتق ــل دانش ــار نس ــی چه بررس
واجــد ســاحات چندگانــه و موجــودی چندســاحتی باشــند و بــا تنوعــات نســلی و در 
ترکیب هــا و تبــادالت نســلی خــود، ســازگاری نــه انطباقــی بلکــه فعــال و انتقــادی 

بــا تحــوالت محیــط ملــی و جهانــی نشــان بدهنــد )همــان، 1396، ص. 144(.
فصــل هفتــم بــا یــک پرســش آغــاز می شــود و آن این کــه آیــا این همــه کــه از 
ــک به کمــال رســیده ایم؟  ــم، در نســل ی دانشــگاه نســل دو و ســه ســخن می گویی
نویســنده ضمــن انتقــاد از وضعیــت کنونــی دانشــگاه های ایــران معتقــد اســت کــه 
ــگاه  ــش در دانش ــری رهایی بخ ــری از یادگی ــة مؤث ــجویان تجرب ــیاری از دانش بس
ندارنــد و شــیوع مدرک گرایــی براثــر سیاســت های نادرســت، حافظه مــداری 
ــگاهی،  ــای دانش ــول در مدیریت ه ــگاه داری نامعق ــة بن ــی، وسوس ــام آموزش در نظ
کاالیی شــدن بی رویــة آمــوزش عالــی، تلقــی نادرســت مــا از مجازی شــدن، 
ــدی  ــص ج ــم نقای ــی به رغ ــه کم ــد بی ضابط ــوده وار، رش ــوه و ت ــر انب ــیطرة ام س
ــة  ــف نهادین ــس، تضعی ــت در پردی ــاخص اقام ــش ش ــی، کاه ــای کیف در معیاره
هیئت هــای علمــی در کشــور و آثــار تمرکزگرایــی و مشــکالت مربــوط بــه 
می دانــد  امــر  ایــن  دالیــل  از  را  دانشــگاهی  اســتقالل  و  دانشــگاهی   آزادی 

)همان، 1396، ص. 154( 
در فصــل هشــتم نویســنده به اختصــار دربــارة مســئولیت های اجتماعــی 
دانشــگاه ســخن گفتــه و سرمشــق های غالــب دانشــگاه در ایــران را برشمرده اســت. 
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مهم تریــن سرمشــق های دانشــگاه های ایــران در طــول هشــت دهــه فعالیــت 
عبارتنــد از: الگــوی فرانســه کــه از ابتــدای تأســیس دانشــگاه تــا دهــة 30 شمســی 
ــام  ــوی ادغ ــای 40 و 50، الگ ــونی در دهه ه ــوی آنگلوساکس ــت، الگ ــداد داش امت
دانشــگاه در سیاســت کــه در آســتانة انقــالب اســالمی ایــران حاکــم بــود، الگــوی 
ــی و الگــوی پولی شــدن آشــکار  ــی و تقاضــای اجتماع ــالب فرهنگــی، توده گرای انق

ــان، 1396، ص. 186(. ــان )هم و نه
ــا  ــت. وی ب ــگاه پرداخته اس ــی ادارة دانش ــه چگونگ ــم ب ــل نه ــنده در فص نویس
اقتبــاس از نظریــة »کالرک« از ســه نــوع اداره نــام می بــرد: 1. دولتــی، 2. بــازاری و 
3. خودگردانــی، دانشــگاه یــا همــان ادارة هیئت امنایــی )همــان، 1396، ص. 193(. 
ــش دارای  ــه ذات خوی ــگاه ب ــی دانش ــدل ادارة هیئت امنای ــت در م ــد اس وی معتق
ــدن  ــث تبدیل ش ــی باع ــدل دولت ــان، 1396، ص. 196( و م ــت )هم ــتقالل اس اس
ــان، 1396، ص. 193(  ــود )هم ــت می ش ــک دول ــتگاه ایدئولوژی ــه دس ــگاه ب دانش
ــدا  ــل پی ــود تقلی ــب س ــرای کس ــی ب ــه مکان ــگاه ب ــز دانش ــازاری نی ــت ب و در حال
می کنــد )همــان، 1396، ص. 194(. به نظــر می رســد الگــوی هیئت امنایــی در 

ــد. ــگاه باش ــوی ادارة دانش ــب ترین الگ ــنده مناس ــزد نویس ن
ــی در دانشــگاه ها  ــع مال ــع مناب ــی دانشــگاه و چگونگــی توزی ــن مال نحــوة تأمی
ــه آن  ــم را ب ــل ده ــنده فص ــه نویس ــد ک ــاب می باش ــث کت ــر از مباح ــی دیگ یک
درزمینــة  ایــران  تجربــة  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی  داده اســت.  اختصــاص 
اســت  معتقــد  می باشــد  تناقض آلــود  و  ناموفــق  دانشــگاه ها  خصوصی ســازی 
ــران چــه در بخــش خصوصــی و چــه در بخش هــای  ــی در ای کیفیــت آمــوزش عال
ــر در  ــرف دیگ ــان، 1396، ص. 209( و از ط ــت )هم ــازل شده اس ــیار ن ــی بس دولت
ــز  ــگاه ها نی ــی دانش ــطح عال ــری در س ــای یادگی ــی و فرصت ه ــن مال ــوة تأمی نح

ناعدالتــی و مغلطه هــای فراوانــی وجــود دارد.
ــا  ــری از الگوه ــا بهره گی ــا ب ــت ت ــالش اس ــنده در ت ــم نویس ــل یازده در فص
و مفاهیــم زیست شناســی گیاهــی و فیزیکــی ازجملــه مفاهیــم »درختینگــی/
جنگلینگــی« و مفهــوم »جــرم و وزن«، به برخــی ناهنجاری هــای پیــش روی وضعیت 
دانشــگاه و علــم در ایــران بپــردازد. نویســنده ضمــن اشــاره بــه گســترش نامتــوازن 
مؤسســات آمــوزش عالــی در ایــران معتقــد اســت مــدل سیاســت گذاری در 
آمــوزش عالــی ایــران نیــز برآمــده از ایدئولــوژی رســمی حکومــت بــوده و از دانــش 
اجتماعــی و پژوهش هــای مســتقل میدانــی و مدل هــای تبییــن و توضیــح علــی و 
علمــی سرچشــمه نمی گیــرد. مداخــالت سیاســت گذاران در آزادی عمــل عامــالن 
اجتماعــی نتایجــی چــون ضعــف اســتقالل و قــدرت ابتــکار در دانشــگاه های ایــران، 
ــا  مدرک گرایــی، عرضــه گرایــی، بی تناســبی برنامه هــا و آموزش هــای دانشــگاهی ب
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نیازهــای واقعــی جامعــه و بــازار کار و جهــان زندگــی، و... را به دنبــال داشته اســت. 
ــان، 1396، ص ص. 235-230( )هم

در فصــل دوازدهــم نویســنده ضمــن بررســی برخــی جایگاه هــای کسب شــده 
توســط دانشــگاه های ایــران در دهه هــای اخیــر، بــه ضعف هــا و کاســتی ها 
ماننــد  نهــادی  اصالحــات  را  ضعف هــا  ایــن  بهبــود  راه حــل  و  اشــاره کرده 
تمرکززدایــی، اصــالح نهــاد دولــت و ســاختارهای سیاســت گذاری علمــی و تحویــل 
علــم بــه صاحبــان علــم و اســتقالل دانشــگاهی می دانــد )همــان، 1396، ص. 261(. 
فصــل ســیزدهم کتــاب بــه مســائل اخالقــی در تجربیــات علــم ورزی اختصــاص 
ــود در  ــای موج ــی بداخالقی ه ــی برخ ــن بررس ــنده ضم ــل نویس ــن فص دارد. در ای
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــش، ب ــم ورزی و پژوه ــوع عل ــران و موض ــگاه های ای دانش
ــار  ــر و رفت ــار دهــة اخی ــن مشــکالت در سیاســت های چه ــش ای زمینه هــای پیدای
ــان  ــنده اذع ــت. نویس ــگاهی نهفته اس ــت دانش ــگ و هوی ــا فرهن ــت ها ب ــن سیاس ای
ــی  ــگاه داری در برخ ــد بن ــج قواع ــگاه ها و تروی ــر دانش ــت ب ــلط دول ــه تس دارد ک
مؤسســات آموزشــی باعــث شده اســت تــا مدرک گرایــی در ایــران رواج پیــدا کنــد 

ــان، 1396، ص. 266(. )هم
ــا  ــا ب در فصــل چهاردهــم به عنــوان آخریــن فصــل کتــاب نویســنده می کوشــد ت
نگاهــی جامعه شناســانه و از دریچــة بررســی و تبییــن تاریخــی ابتــدا بــه سنخ شناســی 
پنــج نســل ایرانــی از ابتــدای دورة مشــروطه در ایــران تــا بــه امــروز بــر مبنــای تطبیــق 
ــی،  ــرات اجتماع ــر تغیی ــه  ب ــا تکی ــکا و ب ــة امری ــرای جامع ــده ب ــی ارائه ش نسل شناس
وقایــع و رویدادهــا و خاطــرات و تجربه هــای مشــترک، پرداختــه و ســپس بــا بررســی 
ــه تشــریح عملکــرد هــر نســل در  ــی ب ریخت شناســی نســلی دانشــجو و اســتاد ایران
حــوزة دانشــگاه و علم آمــوزی بپــردازد )همــان، 1396، ص. 310(. پنــج نســل ایرانــی 
در ســدة اخیــر از دیــدگاه نویســنده عبارتنــد از: نســل مشــروطه، نســل ناسیونالیســم 
ــا  ــل پس ــالمی و نس ــالب اس ــل انق ــر، نس ــد نابراب ــازی و رش ــل دورة نوس ــی، نس ایران
ــن  ــا درنظرگرفت ــی ب ــای تاریخ ــال تبیین ه ــنده به دنب ــل نویس ــن فص ــالب. در ای انق
ــل  ــدای فص ــل در ابت ــت و به همین دلی ــی اس ــای جامعه شناس ــا و چارچوب ه الگوه
اذعــان دارد کــه ایــن مفاهیــم را از مطالعــات جامعه شــناختی »هانــری لوفــور« اقتبــاس 
کرده اســت، هرچنــد فرضیه هــای مربــوط بــه پنــج نســل دانشــگاهی در ایــران مربــوط 

بــه خــود نویســنده اســت.

بررسی و نقد محتوایی اثر
ــی  ــی یعن ــی تاریخ ــر جامعه شناس ــم ب ــی حاک ــرد اصل ــن رویک ــر گرفت ــا درنظ ب
ــاب در  ــت نویســندة کت ــوان گف ــرد مارکسیســتی، می ت ــرد رئالیســتی و رویک رویک
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ــه جامعه شناســی تاریخــی دانشــگاه در ایــران از هــر دو  تبییــن مباحــث مربــوط ب
ــنده  ــش رو نویس ــاب پی ــت.در کت ــتفاده کرده اس ــی اس ــورت تلفیق ــرد و به ص رویک
ــت  ــان کرده اس ــران اذع ــگاه در ای ــی دانش ــه جامعه شناس ــوط ب ــث مرب در مباح
ــر  ــر نهادهــای اجتماعــی و ســیطرة سیاســت ب کــه حاکمیــت همه جانبــة دولــت ب
نهادهــای اجتماعــی مانــع از پیوســتگی نهــاد آموزشــی مســتقل از دولــت در ایــران 

بوده اســت.
یکــی از مهم تریــن انتقــادات وارده بــر اثــر پیــش رو درنظــر نگرفتــن و 
ــالمی  ــران اس ــخ ای ــی تاری ــاص تمدن ــع خ ــی مقاط ــوه  دادن برخ ــت جل کم اهمی
ــان  ــة هم ــی و از دریچ ــگاه جامعه شناس ــا ن ــنده ب ــگاه نویس ــه ن ــت. ازآنجایی ک اس
موردتوجــه وی  بیشــتر  ایــران  در  دانشــگاه  علــم می باشــد »بی گاهی هــای« 
ــه  ــت ک ــث شده اس ــق آن باع ــی نکردن دقی ــم و بررس ــودن« عل ــت. »گاه ب بوده اس
ــن  ــر نگرفت ــد. درنظ ــوه ده ــت جل ــی را کم اهمی ــع تمدن ــی مقاط ــنده برخ نویس
گفتمــان تمدنــی در بررســی وجــود دانشــگاه در ایــران از دیگــر نقــاط ضعــف اثــر 
ــران مــدل مســتأجری  می باشــد. نویســنده در بیــان یکــی از مدل هــای علــم در ای
ــه  ــت ک ــد اس ــت و معتق ــال زده اس ــران را مث ــش در ای ــی دان ــا بی خانمان ــش ی دان
دانشــمندان ایرانــی بــدون دانشــگاه بودنــد و تکیــه گاه تداومــی نداشــته و نهادهــای 
مســتقلی نیــز تشــکیل نداده انــد )فراســتخواه، 1396، ص. 104(. هرچنــد نویســنده 
ــمندان و  ــدن دانش ــون زندانی ش ــی چ ــة مثال های ــا ارائ ــا ب ــت ت ــالش کرده اس ت
تحــت تعقیــب قرارگرفتــن آنــان توســط حاکمیــت و ارائــة مثــال تاریخــی مــدارس 
نظامیــه، ایــن ادعــا را پاســخ دهــد امــا بایــد درنظــر داشــت کــه وجــود دانشــگاه های 
تمدن ســاز در قــرون اولیــة اســالمی ازجملــه کانون هــای علمــی و فرهنگــی مســاجد 
ــالمی  ــران اس ــی ای ــرون طالی ــترگ ق ــهور و س ــای مش ــا کتابخانه ه ــق آن ب و تلفی
ــران و اســالم می باشــد.  ــداوم دانشــگاه در ای ــل وجــود و ت ــن دالی یکــی از مهم تری
به گونــه ای کــه ایــن تــداوم حتــی در دوران حملــه و غــارت مغــوالن نیــز بــا تدبیــر 

ــود. ــظ می ش ــالمی حف ــی ـ اس ــمندان ایران ــی دانش و دوراندیش
ــزد  ــم در ن ــت عل ــران و اهمی ــگاه در ای ــوع دانش ــه موض ــه ای ب ــگاه اندیش ــا ن ب
ایرانیــان درمی یابیــم کــه ســهم ایرانیــان در گســترش غلــوم و نیــز عرصــة تولیــد 
معرفــت همچــون آفتــاب در تاریــخ اســالم می درخشــد و شــمار حکیمــان، 
متکلمــان، ادیبــان و دانشــمندان علــوم مختلفــی نظیــر نجــوم، ریاضــی و طــب و... 
چنــدان زیــاد اســت کــه حتــی ارائــة فهرســتی از آن هــا مقالــه ای جــدا را می طلبــد 

ــی، 1387، ص. 196(. ــی ابرقوی )آدم
از دیگــر مدل هــای علــم در ایــران کــه باعــث شده اســت تــا به تعبیــر 
ــدل  ــد م ــود آی ــان به وج ــزد ایرانی ــم در ن ــی عل ــی بی گاه ــاب نوع ــندة کت نویس
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گناه و بی گناهی دانشگاه در ایران

»صنعــت تحت الشــعاع صناعــت« می باشــد. در ایــن مــدل تدبیــر فنــی و تحقیــق 
ــه  ــل به طــور یک جانب ــر و تخی ــن و تخی ــی فرامــوش می شــود و تمکی علمــی به کل
و بی رویــه ای اســتیال پیــدا می کنــد. به نظــر می رســد ایــن نــوع مــدل در 
ــال  ــن مث ــه وی از آوردن کمتری ــت؛ چراک ــه بوده اس ــر موردتوج ــوزی کمت علم آم
ــی  ــگاه تخیل ــا ن ــم ب ــعاری آن ه ــه اش ــا ب ــت و تنه ــودداری کرده اس ــاره خ دراین ب
ــی  ــای تاریخ ــد مثال ه ــا نیازمن ــن مدع ــة ای ــت. ارائ ــنده کرده اس ــعار بس ــه اش ب
ــت.  ــر کرده اس ــنده از آوردن آن صرف نظ ــه نویس ــت ک ــا رد آن اس ــد ی ــرای تأیی ب
مــدل تســخیر و تصاحــب علــم از دیگــر مدل هــای علم آمــوزی ایرانیــان از دیــدگاه 
»مقصــود فراســتخواه« می باشــد؛ به گونه ای کــه ایرانیــان و در نــگاه جزئی تــر 
حاکمــان ایــران تنهــا درصــدد تســخیر و تصاحــب علــم بودنــد و از به دســت آوردن 
آن در قالــب کســب تجربــه و آزمون وخطــا اجتنــاب می کردنــد. همیــن امــر بعدهــا 
باعــث شــد تــا بــا نــگاه تقلیــدی برخــی روشــنفکران حکومتــی دورة رضاشــاه عناصر 
تمدنــی غــرب را بــه تقلیــد و تأســی از غــرب در ایــران پیاده ســازی کننــد. از طرفــی 
تســخیر و تصاحــب دانــش از ســوی مــردم و در ســطح اجتماعــی، زیســته و تجربــه 
ــترش  ــال گس ــدل در ح ــن م ــز ای ــک نی ــنده هم این ــدگاه نویس ــود. از دی نمی ش
می باشــد و نشــانة آن افتخــار بــه میــزان رشــد بــاالی مقــاالت، قــدرت هســته ای، 
ــت.  ــو و.. اس ــو، کانگ ــو، اینف ــو، بی ــن نان ــای نوی ــادی و فناوری ه ــلول های بنی س

ــان، ص. 112(.  )هم
فراســتخواه در بــازة زمانــی پــس از تشــکیل نخســتین مــدارس غیردینــی بــه روش 
مــدرن یعنــی از دورة مشــروطه و تأســیس دانشــگاه در ایــران در دورة پهلــوی تــا دورة 
پســا انقــالب اســالمی ایــران نیــز مدل هــای مختلفــی از وضعیــت دانشــگاه در ایــران 
ــم گفتمان هــای حاکــم در  ــا ســاختن مفاهی ــا ب ــرده ت ــالش ک ــه داده اســت. وی ت ارائ
ــه الگــوی مســلط علــم در طــی پنــج نســل دانشــگاهی بپــردازد.  دوره هــای زمانــی ب
ــه  ــا نســل مشــروطه و دورة رضاشــاه می باشــد ک ــارن ب ــران مق ــم در ای نســل اول عل
خصیصــة اصلــی و کانــون توجــه نســلی آن نظــم و حفــظ مراتــب اســت. نســل دوم 
ــی بیــن  ــی تعبیــر شده اســت کــه در محــدودة زمان ــام نســل ناسیونالیســم ایران ــه ن ب
ســال های 1320-1340 نمــود بــارزی داشــتند؛ مشــخصة اصلــی این نســل دانشــگاهی 
رقابــت بــا خودانــگارة مثبــت می باشــد. نســل ســوم دانشــگاهی نســل دورة نوســازی و 
رشــد نابرابــر نامیــده شده اســت و کانــون توجــه ایــن نســل عمدتــاً به ســوی تغییــر و 
آرمــان بــود. نســل چهــارم دانشــگاهی ایــران نســل پــس از انقــالب اســالمی تــا ســال 
ــود  ــدی به وج ــی جدی ــبک زندگ ــلی، س ــن دورة نس ــود، در ای ــامل می ش 1379 را ش
آمــد و از طــرف دیگــر نســل دانشــگاهی فراغــت و تجربــة جدیــدی را به دســت آوردنــد. 
در نســل پنجــم دانشــگاهی ایــران کــه از ســال 1380 تاکنــون ادامــه دارد شــبکه های 
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پرونده ویژه

مجــازی اجتماعــی الگــوی مســلط گفتمانی آن را تشــکیل داده انــد )همــان، 1396، ص. 
310(. ایــن نــوع تقســیم بندی الگــو گرفته شــده از ایــن تعریــف از نســل می باشــد کــه 
»نســل در مفهــوم اجتماعــی آن جایــگاه مشــترکی از منظــر تاریــخ تحــوالت بازنمایــی 
می کنــد و در هــر نســلی نگرش هــای غالــب متفــاوت و فضاهــای اجتماعــی، ارزشــی، 
ــبک های  ــز و س ــب متمای ــی غال ــی و پارادایم ــی، گفتمان ــک، هویت ــی، ایدئولوژی آرمان

زندگــی تــا حــد زیــاد متفاوتــی رواج دارد.« )شــفرز، 1383، ص ص. 40-39(. 
ــف  ــش رو ضع ــر پی ــه اث ــد وارده ب ــن نق ــرد مهم تری ــان ک ــد اذع ــت بای درنهای
ــای  ــب و مدل ه ــات تاریخــی در قال ــة اطالع ــای تاریخــی از یک ســو و ارائ تحلیل ه
گوناگــون نظــری از ســوی دیگــر می باشــد. ایــن نــوع نــگاه ســبب شده اســت کــه 
ــی  ــوم اجتماع ــای عل ــی نظریه پردازی ه ــای تاریخــی قربان ــوارد داده ه در بیشــتر م
ــر تاریخــی  ــر از منظــر اث ــن اث ــه ای ــگاه ب ــوع ن ــد ن ــد نبای و سیاســی شــود. هرچن
باشــد؛ چراکــه وجــه غالــب آن جامعه شناســی دانشــگاه در ایــران می باشــد. فــارغ 
ــای  ــة جــداول و نموداره ــوان در ارائ ــاب را می ت ــوت کت ــاط ق ــا، نق از برخــی نقده
ــد  ــا رســا دانســت. بای ــاه ام ــای کوت ــا در فصل ه ــل داده ه ــی و تجزیه وتحلی اطالعات
درنظــر داشــت کــه نویســندة کتــاب از پیشــینة پژوهشــی مرتبــط بــا موضــوع اثــر 
ــگارش  ــب ن ــن قال ــاالت وی در همی ــار و مق ــن آث ــد و عمده تری ــوردار می باش برخ

یافته اســت. 

ارزیابی نهایی اثر
فراســتخواه در کتــاب گاه و بــی گاهــی دانشــگاه در ایــران می کوشــد تــا از منظــر 
ــران داشــته باشــد. فراســتخواه  ــه مســئله دانشــگاه در ای ــی ب جامعه شناســی نگاه
تــالش کرده اســت تــا ابتــدا نظریه هــای اندیشــمندان غربــی دربــاره کلیــت 
ــه جامعه شناســی تاریخــی دانشــگاه  ــا نگاهــی ب ــه کنــد و ســپس ب دانشــگاه را ارائ
از چگونگــی اهمیــت یافتــن و تأســی آن در غــرب ســخن گویــد. نویســنده معتقــد 
ــتمرار و  ــه آن اس ــاخت و ب ــم س ــگاه را فراه ــیس دانش ــرایط تأس ــه ش ــت آنچ اس
دوام بخشــید و توســعه داد یــک روانــة اجتماعــی، حاصــل از یــک رخــداد بــود. در 
ــد  ــح دهن ــد را توضی ــور نوپدی ــد ام ــر نمی توانن ــود دیگ ــای موج ــداد گفتمان ه رخ
ــه  ــک واقع ــدگاه وی ی ــگاه در دی ــی آورد. دانش ــر برم ــازه ای س ــای ت و گفتمان ه
ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــة اجتماع ــرد. روان ــدا ک ــوع پی ــه وق ــود ک ــی ب ــداد تاریخ و رخ
تأســیس دانشــگاه در اروپــا شــد شــامل ســه رخــداد در تحــوالت فکــری و فرهنگــی 
ــی،  ــی و تحــول گفتمان ــی اجتماع ــد از: پویای ــن ســه رخــداد عبارتن ــود. ای ــا ب اروپ
ــا  ــی. نویســنده ب ــازات اجتماع ــت و تحــول در جه ــوع دول ــه ن ــوط ب تحــوالت مرب
بهره گیــری از نظریــة پویایــی اجتماعــی معتقــد اســت بــرای تأســیس دانشــگاه در 
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گناه و بی گناهی دانشگاه در ایران

غــرب قــوه ای قابــل، نیروهایــی فعــال و محــرک آن در جوامــع وجــود داشــت کــه 
شــرایط امــکان و ضرورت هــای ایجــاد دانشــگاه را پدیــد آورد. پــس از پرداختــن بــه 
ایــن مســائل وی از گاه و بی گاهــی بــودن نهــاد مســتقل آموزشــی در ایــران ســخن 
ــر اثــر پیــش رو درنظــر نگرفتــن و  گفته اســت. یکــی از مهم تریــن انتقــادات وارد ب
کم اهمیــت جلــوه دادن برخــی مقاطــع خــاص تمدنــی تاریــخ ایــران اســالمی اســت. 
ــم  ــان عل ــة هم ــی و از دریچ ــگاه جامعه شناس ــا ن ــنده ب ــگاه نویس ــه ن ازآنجایی ک
ــت و  ــه وی بوده اس ــتر موردتوج ــران بیش ــگاه در ای ــای دانش ــد بی گاهی ه می باش
پرداختــن بــه کلیــت دانشــگاه در ایــران در وجــه اجتماعــی آن مهم تریــن مســئلة 
اصلــی فراســتخواه در ایــن اثــر می باشــد. وی می کوشــد تــا در حیــن پرداختــن بــه 
ــی  ــت کنون ــم اندازی از وضعی ــران چش ــگاه در ای ــی دانش ــه و جامعه شناس تاریخچ

دانشــگاه در ایــران را ارائــه دهــد. 
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