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بررسی و نقد کتاب سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران

چکیده
ــر  ــی امکان پذی ــای علم ــعة نهاده ــان توس ــش در جری ــه و دان ــی اندیش ــد و بالندگ رش
ــم و آگاهــی در  ــگاه عل ــک کشــور، نشــان دهندة جای می گــردد و وضعیــت دانشــگاه های ی
آن جامعــه اســت. در ایــن زمینــه، کتــاب سرگذشــت و ســوانح دانشــگاه در ایــران از مقصــود 
ــه در آن نویســنده کوشیده اســت ضمــن واکاوی  ــل توجهــی اســت ک ــر قاب فراســتخواه، اث
تاریــخ آمــوزش عالــی در ایــران، تحــوالت اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی مؤثــر بــر آن را 
نیــز مــورد بررســی قــرار دهــد. وی بــا اشــاره بــه جریان هــای سیاســی و تاریخــی، عوامــل 
و موانــع ایجــاد دانشــگاه و دالیــل تأخیــر شــکل گیری آن را در ایــران شــرح داده اســت؛ امــا 
ــم، عــدم پوشــش برخــی حوزه هــای مرتبــط همچــون نقــش  روشــن نبودن برخــی مفاهی
فرهنگــی و تمدنــی دانشــگاه در جهــان امــروز مســائلی اســت کــه جــای خالــی آن در ایــن 
ــر یادشــده  ــة اث ــا ضمــن مطالع ــن پژوهــش کوشیده اســت ت ــاب احســاس می شــود. ای کت

آن را توصیــف، تبییــن و ارزیابــی نمایــد.

کلیدواژه ها: 
دانشگاه ایرانی، تحوالت سیاسی اجتماعی، فرهنگ و تمدن، نقد و ارزیابی.

مقدمه
ــه و  ــگ در جامع ــم و فرهن ــترش عل ــی گس ــریان های اصل ــوان ش ــگاه ها به عن دانش
ــرام  ــواره از ارزش و احت ــازی هم ــی و انسان س ــش فرهنگ آفرین ــودن نق ــز دارا ب نی
ــگاه ها و  ــع دانش ــر وض ــارت دیگ ــد. به عب ــف برخوردارن ــع مختل ــادی در جوام زی
مراکــز آموزشــی حاکــی از پایــگاه اندیشــه و دانــش در یــک کشــور و نیــز بیانگــر 
نقــش آن هــا در تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی اســت. بــرای نمونــه وجــود نهادهــا، 
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ــز  ــه مرک ــران ک ــدن ای ــخ تم ــون در تاری ــای گوناگ ــدارس و خانقاه ه ــا، م دارالعلم ه
دانــش و بینــش بوده انــد، پویایــی علــم، ادب و فرهنــگ را در ایــن ســرزمین نشــان 
ــادی و  ــم بنی ــی، از مفاهی ــرد و دانای ــی، خ ــگ ایران ــه در فرهن ــرا ک ــد؛ چ می ده
ــوی  ــادی و معن ــی م ــون زندگ ــای گوناگ ــت و جنبه ه ــتی اس ــان هس ــالودة جه ش

ــر1، 1377(. ــایی، 1383؛ زن ــرد )کس ــان را دربرمی گی ایرانی
اگرچــه تاریخچــة آمــوزش عالــی در ایــران بــه گنــدی شــاپور در عصــر ساســانی 
بازمی گــردد، امــا در دوره هــای بعــد تــا تبدیل شــدن بــه یــک نهــاد علمــی پایــدار 
ــا  ــا فــراز و فرودهــای بســیاری همــراه بوده اســت. ایــن نوشــتار در صــدد اســت ب ب
بررســی کتــاب سرگذشــت و ســوانح دانشــگاه در ایــران بــه ایــن پرســش ها پاســخ 
دهــد کــه چــه نــوآوری در ایــن اثــر یافــت می شــود؟ ســاختار شــکلی و محتوایــی 
ــه  ــر چگون ــی دانشــگاه در ایــن اث ــه اســت؟ و نقــش فرهنگــی و تمدن کتــاب چگون

ــت؟ ــن شده اس تبیی

معرفی اثر و نویسنده
ــزی  ــرای برنامه ری ــی و دارای دکت ــت علم ــو هیئ ــتخواه )1335( عض ــود فراس مقص
ــر،  ــخ تفک ــی چــون تاری ــس درس های ــه تدری ــی اســت. وی ب ــوزش عال ــعة آم توس
فرهنــگ، علــم و آمــوزش در حوزه هــای علــوم تربیتــی و علــوم اجتماعــی اشــتغال 
داشــته و تحقیقــات متعــددی در ایــن زمینه هــا انجــام داده اســت کــه حاصــل آن 
ــی  ــای جهان ــی: منظره ه ــوزش عال ــگاه و آم ــد دانش ــی مانن ــاالت و کتاب های در مق
و مســئله های ایرانــی، تاریــخ هشــتاد ســالة دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران و نیــز 

ــران منتشــر شده اســت. سرگذشــت و ســوانح دانشــگاه در ای

1. Robert Charles Zaehner

■ فراســتخواه، مقصود )1397(. سرگذشــت و 
سوانح دانشگاه در ایران، تهران: مؤسسه فرهنگی 

رسا
شابک: 978-964-317-750-8
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در زمینــة تاریــخ آمــوزش عالــی در ایــران، آثــار دیگــری نیــز تألیــف شــده کــه 
از آن جملــه می تــوان بــه تاریــخ آمــوزش و پــرورش ایــران ـ از ایــران باســتان تــا 
ــون،  ــل همای ــر تکمی ــران، ناص ــرورش در ای ــوزش و پ ــوی، آم ــان اهلل صف 1380، ام
تاریــخ مؤسســات تمدنــی جدیــد در ایــران، حســین محبوبــی اردکانــی، ســیری بــر 
تحــوالت آمــوزش و پــرورش در ایــران، حبیــب مکتبــی و فریبــا حنیفــی، جامعــه، 
جــوان، دانشــگاه، احســان نراقــی و دانشــگاه و آمــوزش عالــی: منظره هــای جهانــی 

ــی، از مقصــود فراســتخواه اشــاره کــرد. و مســئله های ایران
گســترة ایــن کتــاب از نظــر تاریخــی و عوامــل و موانــع مؤثــر بــر رونــق یــا رکود 
ــتة  ــن نوش ــوان در ای ــه نمی ت ــت ک ــان اس ــگاهی چن ــای دانش ــش و فعالیت ه دان

کوتــاه تمــام آن را معرفــی کــرد. کتــاب در هشــت فصــل تدویــن یافته اســت.
در فصــل اول »تحــول نهادهــای علــم و دانــش در دوره تمــدن باســتان« 
ــومر،  ــة س ــی در جامع ــای علم ــی نهاده ــینة تاریخ ــان پیش ــن بی ــنده ضم نویس
ــش  ــه دان ــل ب ــل و زمینه هــای تمای ــران باســتان، دالی ــه و ای ــه، ملتی کــرت، فنیقی
ــرده و  ــی ک ــع بررس ــن جوام ــی را در ای ــای علم ــکل گیری نهاده ــن آوری و ش و ف
نیــز موانــع رشــد و رونــق علــم و نهادهــای علمــی را در ایــران، تــا پیــش از گنــدی 

ــت. ــح داده اس ــاپور توضی ش
در فصــل دوم »ســده های میانــی، دورة تمهیــد دانشــگاه در جهــان« نویســنده، 
ــوالت  ــالم و تح ــران و اس ــی ای ــوزة تمدن ــی در ح ــای علم ــون تکاپوه ــی چ مباحث
ــه  ــتان ب ــر باس ــی عص ــتاوردهای تمدن ــال دس ــرب و انتق ــی در غ ــری و علم فک
دورة جدیــد را مطــرح کــرده و در ادامــه بــه بررســی عوامــل سیاســی، اجتماعــی، 
اقتصــادی و فرهنگــی مؤثــر بــر جنبــش نویــن دانشــگاهی در غــرب اواخــر قــرون 

وســطی پرداخته اســت.
در فصــل ســوم »از رنســانس تــا روشــنگری: دورة تکویــن دانشــگاه در جهــان و پس 
ــة گزارشــی از وضعیــت  ــران« نویســنده، ضمــن ارائ ــی جامعــه ای افتادگــی و ناهمزمان
جامعــه ایــران در عصــر صفــوی، فاصلــة میــان عصــر صفوی تــا آغــاز دورة قاجار، ســعی 

کــرده علــل و زمینه هــای عقب ماندگــی علــم و دانشــگاه را در ایــران تبییــن نمایــد.
ــان«  ــگاه در جه ــعة دانش ــنگری: دورة توس ــس از روش ــارم »پ ــل چه در فص
فراســتخواه بــا نگاهــی بــه رونــد مدرنیتــة غربــی و الگوهــای دانشــگاهی، بــه تحلیــل 
و بررســی تحــوالت گوناگــون دورة قاجــار، اصالح طلبــی دولتــی در ایــران و تأثیــر 
ــاس  ــون عب ــانی چ ــای کس ــه و فعالیت ه ــی پرداخت ــن آموزش ــش نوی ــر جنب آن ب

ــت. ــر گذرانده اس ــه ازنظ ــن زمین ــیرالدوله را در ای ــر و مش ــرزا، امیرکبی می
فصــل پنجــم »عصــر مشــروطه گذرگاهــی صعــب العبــور« بــه عصــر مشــروطه 
اختصــاص یافتــه و دشــواری ها و محدودیت هــای تأســیس مراکــز علمــی و 
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آموزشــی مــدرن در ایــران، قانــون معــارف و ظرفیت هــای آن مــورد بررســی قــرار 
گرفته اســت.

ــه دورة  فصــل ششــم »دوره پهلــوی اول تأســیس دانشــگاه در درون دولــت« ب
ــم و  ــة عل ــت در زمین ــاد دول ــای نه ــاص دارد و در آن کارکرده ــوی اول اختص پهل
آمــوزش مــدرن و دانشــگاه و نیــز تحــوالت نظــام آمــوزش عالــی بعــد از تأســیس 

ــت. ــی شده اس ــل و بررس ــران تحلی ــگاه ته دانش
در فصــل هفتــم »دورة پهلــوی دوم« کــه به همــراه فصــل هشــتم بخــش عمــدة 
کتــاب را تشــکیل می دهــد، تحــوالت نهادهــای اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی در 

عصــر پهلــوی بررســی شده اســت.
ــان  ــگاهی در جه ــای دانش ــالمی: الگوه ــالب اس ــتم »دورة انق ــل هش در فص
ــد  ــی بع ــای علم ــول نهاده ــون تح ــی چ ــالمی« مباحث ــالب اس ــل دورة انق در اوای
از انقــالب اســالمی، انقــالب فرهنگــی و تعطیلــی دانشــگاه و پیامدهــای آن، 
سیاســت گذاری های مراکــز آمــوزش عالــی در دورة انقــالب اســالمی و ... مطــرح و 

ــت. ــه شده اس ــة 70 پرداخت ــط ده ــا اواس ــی ت ــوزش عال ــوالت آم ــه تح ب

بررسی و نقد شکلی اثر
ــکل  ــاب ش ــن کت ــی، مت ــی و صفحه آرای ــم نگارش ــی، عالئ ــر چاپ ــاظ ظواه ــه لح ب
نســبتاً مطلوبــی دارد. نویســنده از روش APA بــرای ارجــاع درون متنــی اســتفاده 
ــاًل در  ــت. مث ــت نشده اس ــن رعای ــت در مت ــور یکدس ــن روش به ط ــا ای ــرده ؛ ام ک
ــی از  ــن، یک ــر ای ــزون ب ــت. اف ــه کار رفته اس ــی ب ــیوة ارجاع ده ــة 608، دو ش صفح
ــراوان و  ــات ف ــی، مترادف ــالت طوالن ــتفاده از جم ــنده، اس ــم نویس ــای قل ویژگی ه
واژگان نامأنــوس اســت کــه موجــب درازنویســی و اطنــاب در متــن شده اســت. در 

ــود. ــاره می ش ــه اش ــد نمون ــه چن ــا ب این ج
بــر اثــر مداخــالت، نفــوذ و تأثیــر موبــدان در دســتگاه تصمیم گیــری سیاســی، - 

روش خونیــن حــذف دگراندیشــان مرســوم شــد. )ص. 26(
او از آغــاز ســلطنت خــود از یــک ســو کوشــید در عرصــة سیاســت خارجــی بــر - 

فضــای بدگمانــی و تشــنج و منازعــه  ای کــه میــان دو حکومــت ایــران و روم و بــا 
ــد.  ــق بیای ــود فائ ــده ب ــن درآم ــت مزم ــه حال ــی ب ــای طاقت فرســای طوالن جنگ ه

)ص. 27(.
در چنیــن بحبوحــه ای بــود کــه زمینــه بــرای ایــن فکــر فراهــم شــد کــه نظــم و - 

انتظــام و امنیــت مرکــزی بــرای کشــور از همــه چیــز دیگــر فوری تــر و حیاتی تــر 
اســت. )ص. 164(

سیاســت در  ایــران بیشــتر پیچیــده و بغرنــج، ناپایــدار و بی قاعــده، غیــر قابــل - 
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پیــش بینــی، بیــش از انــدازه درهــم و برهــم، پرکشــاکش و تنش آلــود، ســنگین و 
ــل  ــم و عوام ــای متراک ــا رویداده ــتوار ب ــفته و نااس ــور، آش ــز و صعب العب تزاحم آمی
درگیــر متعــدد و در نتیجــه بــه غایــت پرهزینــه بــود و ایــن وضعیــت بــر همه چیــز  
ــد و  ــای آموزشــی آکادمیــک جدی ــن نهاده ــت  تکوی ــر  ســختی  و صعوب ــه ب از  جمل

ــر می گذاشــت... )ص. 221( ــه اث پیشــرفت  علمــی  و فنــی جامع
به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در جهــت ازدواج و زاد و ولــد و تکثیــر نســل - 

پیــش رفــت. )ص. 522(
تمرکــز قــدرت و کنتــرل هــرج و مرج هــا..... از جملــه موجبــات و زمینه هایــی بــود - 

کــه بــه تکویــن و تشــکیل دانشــگاه در ایــران بسترســازی می کــرد. )ص. 181(.
افزون بر این که در این جمله تناسب میان فعل و فاعل دیده نمی شود.

به کارگیری واژگان نامأنوس
کار این حکومت ها اغلب به مطلقگی کشیده می شد )ص 51(.

فروغی که تحمل آمریت های رضاشاه او را خسته کرده بود... )ص. 192(
در ایــن جامعــه، مــردم کشــور در طــول تاریــخ غالبــاً یــا در حالتــی از ذره وارگی 
ــر  ــی بس ــی خاص ــود بودگ ــی و در خ ــی و اجتماع ــال سیاس ــی و انفع و بی تفاوت
ــد.  ــدا می کردن ــی پی ــوده وارگ ــه ت ــی خصیص ــس در دوره های ــا برعک ــد؛ ی می بردن

)ص. 507(

بررسی و نقد محتوایی اثر
ایــن کتــاب مفصــل و 780 صفحــه ای، کمبــود یــک نــگاه تاریخــی و جامعه شــناختی 
ــی  ــه مطالعــات آمــوزش عال ــرای عالقه منــدان ب ــه پدیــدة دانشــگاه در ایــران را ب ب
برطــرف می ســازد. فــرض پایــة نویســنده در آن اســت کــه تحــول نهادهــای علمــی 
و آموزشــی در جوامــع، همــگام بــا دیگــر تحــوالت اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی 
ــد  ــف رش ــل مختل ــنده، مراح ــاس، نویس ــن اس ــر ای ــد. ب ــاق می افت ــی، اتف و سیاس
ــران واکاوی و برخــی از ابعــاد موضــوع را از  ــگاه آن را در ای نهادهــای علمــی و جای

ــخ اجتماعــی روشــن می ســازد. نظــر تاری

عنوان کتاب
ــي از  ــن، حاک ــده در مت ــب ارائه ش ــا مطال ــاط آن ب ــزان ارتب ــر و می ــک اث ــوان ی عن
ــد اســت. در حقیقــت،  ــر و کارآم ــري معتب ــگارش اث ــت نویســنده در ن توجــه و دق
میــان عنــوان کتــاب و ســرفصل های آن بایــد ربــط منطقــی وجــود داشــته باشــد و 
در عیــن حــال، رســا، روشــن و شــیوا به نظــر آیــد. در ایــن کتــاب، دو واژة »ســوانح« 
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ــوا و  ــن محت ــت و بی ــوم ساخته اس ــم و نامفه ــی مبه ــوان را اندک ــگاه« عن و »دانش
عنــوان نمی تــوان ارتبــاط و هماهنگــی الزم را یافــت. ســوانح جمــع ســانحه اســت 
ــر  ــر اکث ــا. مگ ــف شــده: »احــواالت و رویداده ــن تعری ــة دهخــدا چنی و در لغت نام
اســتعمال ایــن لفــظ در رویدادهــای متوحــش و ناپســندیده باشــد. اتفاقــات. حوادث. 
ــی روی دهــد. رویدادهــای متوحــش و  ــه کــه ناگهان ــی و هــر حادث ــات ناگهان اتفاق
ــای آن نوشــته اســت:  ــد در معن ــا فرهنــگ عمی ناپســندیده«. )دهخــدا، 1373(. ی
»اتفاقــات، بالیــا، حــوادث، پیش آمدهــا، مصائــب، وقایــع«. )عمیــد، 1378(. بنابرایــن 
ــرای  باهم آیــی و چینــش واژگان در انتخــاب عنــوان و اســتفاده از کلمــة ســانحه ب
ــگاه  ــدرن دانش ــام م ــن، نظ ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــت نشده اس ــی رعای ــگاه، به خوب دانش
در ایــران دارای تاریخچــه ای حــدود 90 ســال اســت و نمی توانــد دربردارنــدة همــة 
ــاب به گونه ایســت کــه  ــوان کت ــارت دیگــر عن ــخ باشــد. به عب نهادهــای علمــی تاری
گویــا نویســنده تاریــخ نهــاد دانشــگاه را از زمــان تأســیس دانشــگاه تهــران واکاوی 
ــوزش در ادوار  ــة آم ــی مقول ــا و بررس ــن فصل ه ــه عناوی ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک می کن

مختلــف تاریخــی، ایــن عنــوان چنــدان جامعیــت نــدارد.

بخش بندي کتاب و ارتباط ساختاری میان بخش ها
ــر  ــت و از نظ ــوردار اس ــبی برخ ــادل نس ــک تع ــاختاری از ی ــاظ س ــر به لح ــن اث ای
تقســیم بندی دوره هــا، توالــی تاریخــی و میــزان توضیحــات ارائه شــده در هــر فصــل 
ــت.  ــرار شده اس ــاختاری برق ــم س ــک نظ ــاب ی ــف کت ــمت هاي مختل ــان قس در می
ــب و  ــتگی مطال ــف، به هم پیوس ــاي مختل ــان فصل ه ــی می ــاط معنای ــاد ارتب ایج
ــدال  ــن انســجام و اعت ــه مت ــی، ب ــای علم ــم و نهاده تقســیم بندی ادوار تحــول عل
بخشیده اســت. مثــاًل دســته بندی تحــول نهادهــای علــم و دانــش در جوامــع بشــری 
در پنــج دورة تمــدن باســتانی، ســده های میانــی، پــس از رنســانس تــا روشــنگری، 
ــول  ــیم ادوار تح ــز تقس ــانوگرایی و نی ــای پس ــنگری، و دورة چالش ه ــس از روش پ
ــازی  ــد و آماده س ــر، تمهی ــق و تأخی ــت دوره تعوی ــران در هف ــی ای ــای علم نهاده
ــر،  ــن اولیــه، تأســیس دانشــگاه تهــران، رشــد و تکثی ــرای آمــوزش مــدرن، تکوی ب
توســعة ناتمــام و از تعطیــل تــا تعدیــل و چالش هــای توســعه مجــدد )فراســتخواه: 

ــد. ــمار می آی ــنده به ش ــوت کار نویس ــاط ق 1387( از نق
ــا  ــن، نویســنده فهرســت مندرجــات و ســرفصل ها را متناســب ب ــر ای ــزون ب اف
متــن انتخــاب کــرده و کمتــر از موضــوع خــارج شــده و نیــز بــه بحث هــای مطــرح 
ــرا گاهــی دیــده می شــود نویســندگان  ــرگ اضافــی نداده اســت. زی شــده شــاخ و ب
ــتفاده  ــی اس ــوع اصل ــا موض ــط ب ــود نامرتب ــات خ ــی و اطالع ــه آگاه ــر گون از ه
می کننــد. بــا ایــن حــال، حجــم وســیع مطالــب و طوالنــی بــودن برخــی فصل هــا 
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ممکــن اســت بــرای خواننــده خســته کننده باشــد. شــاید بهتــر بــود کتــاب در دو 
ــران  ــرورش در ای ــوزش و پ ــترش آم ــد گس ــد و رون ــم می ش ــد تنظی ــد جل ــا چن ی

ــت. ــرار می گرف ــی ق ــورد بررس ــی م ــای تاریخ ــزا در دوره ه ــورت مج به ص

روش پردازش متن
پدیــدة دانشــگاه را می تــوان از زوایــای گوناگــون بررســی نمــود. بــر مبنــای 
رویکــرد نهادگــرا، دانشــگاه یــک نهــاد اجتماعــی اســت کــه در ارتبــاط مســتمر بــا 
ســایر نهادهــای اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی شــکل می گیــرد و رشــد 
ــدا از  ــوان ج ــی را نمی ت ــوزش عال ــگاه و آم ــاس دانش ــن اس ــر ای ــد. ب ــدا می کن پی
زمینــة اجتماعــی آن مــورد ارزیابــی قــرار داد. مقصــود فراســتخواه بــا ایــن رویکــرد 
ــی به بررســی تحــوالت  ــی ـ تحلیل ــا روشــی توصیف ــناختی و ب تاریخــی و جامعه ش
آمــوزش عالــی و عوامــل مؤثــر بــر آن می پــردازد. نویســنده نگاهــی آموزش محــور 
ــات اندیشــة خــود  ــای علمــی در اثب ــری از روش ه ــا بهره گی دارد و توانسته اســت ب
ــد  ــر رون ــی ب ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــی، اجتماع ــوالت سیاس ــر تح ــر تأثی ــی ب مبن
ــل  ــق عم ــادی موف ــدود زی ــا ح ــی ت ــای علم ــود نهاده ــد و رک ــکل گیری، رش ش
کنــد. نگاهــی بــه فهرســت منابــع فارســی و انگلیســی پایــان کتــاب، نشــان دهندة 
ــت.  ــاب اس ــن کت ــوع در تدوی ــر موض ــلط وی ب ــنده و تس ــة نویس ــالش همه جانب ت
ــان کتــاب  ــه در پای ــة نمــودار و جدول هــای متعــدد در متــن و نمای همچنیــن ارائ
ــی در درک  ــش مهم ــه نق ــی رود ک ــمار م ــر به ش ــن اث ــاز ای ــای ممت از ویژگی ه
خواننــده دارد و اهــم مطالــب را به صــورت خالصــه در اختیــار وی می گــذارد. 
ــه ترتیــب 4، 13 و 30 جــدول  ــم ب ــارم و هفت ــال در فصل هــای اول، چه ــرای مث ب

آمده اســت.

جامع نگری و پوشش ابعاد مختلف موضوع
ــدرت،  ــرو ق ــه قلم ــی س ــة تالق ــی نقط ــوزش عال ــم آم ــه می دانی ــه ک همان گون
فرهنــگ و دانــش اســت و در ظــرف جامعــه و فرهنــگ عمــل می کنــد. )ذاکرصالحی، 
ــر  ــده و تأثی ــه ش ــر گرفت ــتخواه درنظ ــر فراس ــه گانه در اث ــة س ــن رابط 1384(. ای
ــا  ــت. ام ــن شده اس ــون تبیی ــدا تاکن ــوزش از ابت ــد آم ــر فراین ــرو ب ــه قلم ــن س ای
ــد در  ــر می رس ــه به نظ ــت ک ــئله ای اس ــگاه مس ــی دانش ــی ـ تمدن ــش فرهنگ نق
ــه  ــا ب ــه الی فصل ه ــنده در الب ــه نویس ــدارد. اگرچ ــی ن ــدان جایگاه ــر چن ــن اث ای
ایــن موضــوع اشــاره کــرده امــا بحــث نقــش دانشــگاه در ترویــج و توســعة فرهنگــی 
ــگ  ــی، کمرن ــطح جهان ــی در س ــگ ایران ــترش فرهن ــی و گس ــر آن در معرف و تأثی
ــه همزیســتی  ــا چــه میــزان توانسته اســت ب مانده اســت. این کــه دانشــگاه ایرانــی ت
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ــر  ــد، کمت ــا کمــک کن ــان تمدن ه ــوی می ــون و گفتگ ــای گوناگ ــراد و فرهنگ ه اف
ــرات  ــرار گرفته اســت. همچنیــن نقــش دانشــگاه در تغیی ــورد توجــه نویســنده ق م
اجتماعــی، وظیفــه اش در توســعة سیاســی و اجتماعــی جامعــه، انجمن هــا و 
نشــریات دانشــجویی مباحثــی اســت کــه در ایــن اثــر، نویســنده کمتــر بــه آن هــا 
ــر  پرداخته اســت. درحالی کــه نقــش فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه، در ســدة اخی
ــوردار اســت.  ــژه ای برخ ــت وی ــی آن، از اهمی ــنگری اجتماع ــد و روش ــالت نق و رس
ــا تفکــر خــالق  چــرا کــه اعضــای مؤثــر آن اعــم از هیئــت علمــی و دانشــجویان ب
ــا  ــد ب ــگاه می توان ــد و دانش ــی می پردازن ــی و اجتماع ــائل سیاس ــی مس ــه ارزیاب ب
اســتفاده از دیپلماســی علمــی در تعمیــق دوســتی میــان ملت هــا، صلــح جهانــی و 
کمــک بــه توســعة پایــدار نقــش ایفــا کنــد. گذشــته از ایــن، دانشــگاه در پاســخ بــه 
ــر و  ــز متفک ــوان مغ ــه دارد به عن ــی وظیف ــای هویت ــی و بحران ه مشــکالت اجتماع
بــازوی محــرک و توسعه ســاز جامعــه، همــة ابعــاد حیــات فــرد و جامعــه را مدنظــر 
ــه جنبه هــای روحــی  ــر جنبه هــای مــادی تمــدن بشــری، ب ــرار دهــد و عــالوه ب ق

و معنــوی زندگــی افــراد نیــز توجــه نمایــد )خرمشــاد، 1387(.

ارزیابی نهایی اثر
ــگاه ها در  ــی رود و دانش ــمار م ــی به ش ــر تمدن ــن عناص ــش از مهم تری ــد دان بی تردی
ایجــاد و پیشــرفت تمدن هــا نقــش مؤثــری داشــته و دارنــد. بــر ایــن اســاس، جایگاه 
و موقعیــت دانــش در جامعــة بشــری و تکریــم آن به عنــوان یکــی از ارکان ســازندة 
فرهنــگ و تمــدن همــواره مــورد توجــه قــرار داشته اســت. چنانکــه فراســتخواه نیــز 
معتقــد اســت کــه دانشــگاهیان در ســطح ملــی، نقــش مؤثــری در توســعة فرهنگــی، 
ــر  ــالوه ب ــز ع ــی نی ــطح بین الملل ــد و در س ــی دارن ــادی و سیاس ــی، اقتص اجتماع
ــه صلــح جهانــی و بهبــود و ارتقــای شــرایط زیســت  گســترش مرزهــای دانــش، ب
بشــری  و ظهــور امکانــات نهفتــة انســانی کمــک می کننــد )فراســتخواه، 1387(. از 
ایــن رو وی تــالش کــرده تــا تاریــخ تطــور ایــن نهــاد را در ایــران از آغــاز تــا امــروز 
تحلیــل و بررســی کنــد و بــه ایــن پرســش پاســخ گویــد کــه رخدادهــای گوناگــون 
ــز  ــد شــکل گیری مراک ــر رون ــه ب ــی، اقتصــادی و فرهنگــی چگون سیاســی، اجتماع
ــا رکــود  علمــی تأثیــر گذاشــته و در برهه هــای مختلــف تاریخــی موجــب رشــد ی

آن شــده اند؟
پیــش از فراســتخواه پژوهشــگران دیگــری نیــز در ایــن حــوزه قلــم زده انــد، امــا 
ــت  ــود به دس ــش خ ــتخواه در پژوه ــه فراس ــی ک ــا و نتایج ــا، تحلیل ه رهیافت ه
ــاب را از  ــن کت ــه ای ــورد. آنچ ــم نمی خ ــر به چش ــار دیگ ــاً در آث ــت تقریب آورده اس
ــوزش در  ــاد آم ــد نه ــی رش ــة تطبیق ــد مقایس ــز می کن ــابه متمای ــار مش ــایر آث س
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ــا و ارتبــاط میــان ســه حــوزة سیاســت، دیــن و دانشــگاه اســت. وی  ــران و اروپ ای
ــا  ــوزش را ب ــران، آم ــخ ای ــه در تاری ــی ک ــه عوامل ــی و واقع گرایان ــا رویکــردی عین ب
اختــالل مواجــه ســاخته یــا آن را توســعه بخشــیده، بررســی کرده اســت. همچنیــن 
وی پیدایــش و توســعة دانشــگاه را در بســتر تاریــخ و جامعــه تبییــن نمــوده و نــگاه 
ــر  ــک اث ــاب را ی ــن کت ــوان ای ــق داده اســت. چنانکــه می ت ــان تطبی ــا زم خــود را ب
تاریخــی قلمــداد کــرد. بــا ایــن تفــاوت کــه به جــای حکومت هــا، دانشــگاه، محــور 
اصلــی ماجراســت. اگرچــه کتــاب وارد بعضــی حوزه هــای مرتبــط نشــده و به لحــاظ 
شــکلی و محتوایــی انتقاداتــی بــر آن وارد اســت، امــا در مجمــوع، ایــن اثــر، از یــک 
تعــادل ســاختارمند برخــوردار اســت. نویســنده بــا ارائــة شــواهد دقیــق گفتــار خــود 
را ســندیت بخشــیده و نگــرش عمیــق وی بــه موضــوع در جــای جــای کتــاب قابــل 

تشــخیص اســت.
گذشــته از ایــن، چارچــوب مفهومــی ایــن اثــر به خوبــی بیــان شــده و خواننــده 
می توانــد پیــام اصلــی متــن را دریابــد. چنانکــه انحطــاط علمــی و فرهنگــی در ایران 
ــی  ــن عقب ماندگ ــل ای ــگاه و دالی ــیس دانش ــا تأس ــا ت ــاله از اروپ ــة 700 س و فاصل
ــی،  ــی و مذهب ــر فرهنگ ــنده تحج ــدة نویس ــت. به عقی ــن شده اس ــاب تبیی در کت
ــران  اقتصــاد ایالتــی، بی ثباتــی و خودکامگــی موجــب شــد ســنت های تعلیمــی ای
پویایــی خــود را از دســت بدهــد و از کاروان علــم عقــب بمانــد. در حقیقــت، ویژگــی 
مراکــز علمــی ـ آموزشــی در ایــران تــا پیــش از تحــوالت دورة قاجــار، ایســتایی و 
ــر نهــاد آمــوزش  ــود. اگرچــه پیــش از آن، آســیب های ســنگینی ب عــدم تحــرک ب
ــا مغرب زمیــن  ــن نظــام، توانســت در برخــورد ب ــا ای ــود، ام ــرورش وارد آمــده ب و پ
آورد.  به دســت  نیــز  تجربیاتــی  ســطحی،  دگرگونی هــای  برخــی  ایجــاد   و 

)تکمیل همایون، 1385(.
افــزون بــر ایــن، بــا مطالعــة ســیر تحــول علــم و مراکــز علمــی در ایــن کتــاب، 
تفــاوت نــوع آمــوزش در ادوار مختلــف تاریخــی مشــخص می شــود. دیگــر دانشــجو 
نمی توانــد همچــون گذشــته تنهــا بــه حافظــه و تجربیــات متکــی باشــد؛ بلکــه فــرد 
ــدرت اســتدالل  ــه بیندیشــد، ق ــق، آزادان ــت مطل ــه به جــای اطاع ــرد ک ــاد می گی ی
ــخن  ــرار س ــل و تک ــرش کام ــای پذی ــن به ج ــد، همچنی ــدا کن ــری پی و تصمیم گی
اســتاد، در یــک کوشــش جمعــی، نظــر و درک شــخصی خــود را در امــور جهــان و 
جامعــه بــه کار گیــرد و در راه ارتقــا و توســعة علــوم ســهیم شــود. از طــرف دیگــر 
ــه تولیــد علــم بســنده کنــد،  دانشــگاه به عنــوان یــک منبــع قــدرت نبایــد تنهــا ب
بلکــه می بایســت همچــون یــک حــزب سیاســی در تحــوالت سیاســی و اجتماعــی 
تأثیرگــذار باشــد. همچنان کــه دانشــجویان به عنــوان بخــش گســترده ای از شــبکة 
ــی ـ  ــای سیاس ــال در رخداده ــای فع ــواره از نیروه ــه هم ــر جامع ــم ب ــری حاک فک
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اجتماعــی کشــور به حســاب آمــده و در نقــادی قــدرت و عملکــرد نخبــگان حاکــم 
مشــارکت داشــته اند. چنان کــه نقــش دانشــجویان در وقایــع مهمــی چــون نهضــت 
ملی شــدن صنعــت نفــت، مخالفــت بــا ورود نیکســون، معــاون رئیــس جمهــور وقــت 
آمریــکا بــه ایــران در ســال 1332 و متعاقــب آن شــهادت ســه تــن از دانشــجویان 
ــت.  ــر اس ــرداد 1342 و... انکارناپذی ــام 15 خ ــران ، قی ــگاه  ته ــی دانش ــکدة فن دانش

)قاســمی، 1382؛ دهنــوی، 1360(.
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تهــران: رشــد.

عمید، حسن )1378(. فرهنگ عمید، تهران: امیرکبیر.
فراســتخواه، مقصــود )1389(. دانشــگاه و آمــوزش عالــی، منظرهــای جهانــی و مســئله های 

ایرانــی، تهــران: نــی.
ــران، تهــران: مؤسســة  فراســتخواه، مقصــود )1387(. سرگذشــت و ســوانح دانشــگاه در ای

فرهنگــی رســا.
قاســمی، علــی اصغــر )1382(. نقــش جنبــش دانشــجویی در شــکل گیری انقــالب اســالمی، 

مطالعــات معرفتــی در دانشــگاه اســالمی، ش 18 و 19، تابســتان و پاییــز 1382.
کســایی، نــوراهلل )1383(. فرهنــگ نهادهــای آموزشــی ایــران از روزگار باســتان تــا تأســیس 

دولــت صفــوی، تهــران: دانشــگاه تهــران.
محبوبــی اردکانــی، حســین )1378(. تاریــخ مؤسســات تمدنــی جدیــد در ایــران، تهــران: 

دانشــگاه تهــران، ج. اول.
نراقی، احسان )1356(. جامعه، جوانان، دانشگاه، تهران: کتاب های جیبی فرانکلین.
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