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 تحليلي نقادانه از روند تاريخي آموزش عالي در ايران

 *اصغر باقري

  **اف موسي كريم

  چكيده
انه از روند تاريخي آموزش عالي در ايران، تنظيم نقادتحليلي ارائه اين مقاله با هدف 

به اين سؤال پاسخ داده شود كه تحـوالت فرهنگـي،    كه است دهشو در آن تالش 
انـد؟   داشـته ر توسعة مراكـز آمـوزش عـالي ايـران     دو سياسي چه نقشي  ،اجتماعي

 رفتـه در ايـن مطالعـه اسـنادي     كـار  بـه تحقيق از نوع تحقيقات توصـيفي و روش  
ـ . ها از روش تحليل محتوا استفاده شده اسـت  دادهدر تحليل . است) مروري(  ةمقال

 ةدورحاضر با توجه به ماهيت موضـوع، سـير تـاريخي آمـوزش عـالي را در سـه       
و عصر حاضر بررسي و با رويكردي نقادانه شرايط و عوامـل   ،باستاني، عصر ميانه

. ده اسـت كـر ليـل و تبيـين   و فرهنگي هر دوره را تح ،اجتماعي، اقتصادي، سياسي
اين مطالعه نشان داد كه ثبات و پايداري حكومت مركزي نقش مؤثري در هاي  يافته
بـا   زمـان  هـم  به طوري كـه،  ؛گيري و توسعة مراكز آموزش عالي داشته است شكل
شدن اين وضعيت بر فضاي سياسي و اجتماعي، ضمن توسعة مراكز يادشده،  حاكم
 ةشـبك سازي دسترسي به ايـن مراكـز    آسان برايدازي و ان راهمجهز هاي  خانه كتاب
ايـن وضـعيت تمايـل دانشـمندان ديگـر كشـورها       . دندشـ ها توسعه و اصالح  راه
 زمان هم. ها را به حضور در مراكز آموزش عالي ايران افزايش داد يوناني خصوص به

شاپور در دورة ساسانيان، رشد مراكز آموزش عالي به اوج  دينجبا تشكيل دانشگاه 
، مراكـز آمـوزش عـالي    دشـ در عصر ميانه كه بـا ظهـور اسـالم آغـاز     . خود رسيد

عصر جديد با . دشدولتي شكل گرفت و ورود زنان به مراكز آموزش عالي آزاد   غير
و اي  فـه دارالفنون بـا رويكـرد حر  . دشدر دورة قاجار آغاز » دارالفنون« گيري شكل
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يي به نيازهاي تخصصي، خصوصاً در گو پاسخكاربردي به دانش جديد و به منظور 
ين وقـايع علمـي   تـر  مهـم از  .عرصة نوسازي ارتش و مقتضيات زمان شكل گرفت

  .است 1313دورة جديد تأسيس دانشگاه تهران در 
 ،شـاپور  جنـدي  ،آموزش عالي ،جديد عصر ،عصر باستان ،نقد تاريخي :ها كليدواژه
  .دارالفنون

  
  مقدمه. 1

در  :دشـو  مراكز آموزش عالي ايران در سه قسمت ارائه مي ةمباحث مرتبط با رشد و توسع
دومين . شود نخستين قسمت به بررسي وضعيت آموزش عالي در عصر باستان پرداخته مي

عـالي در عصـر ميانـه اختصـاص     آموزش قسمت به بررسي روند توسعه و تشكيل مراكز 
  .در سومين قسمت به بررسي آموزش عالي در عصر جديد پرداخته شده است. يافته است

  
  تعريف و تبيين موضوع. 2

فكـوهي،  ( انـد  كردهتعبير » و دانش ،فرهنگ، قدرت«تالقي سه قلمرو  ةنقطآموزش عالي را 
ستد مستمر   و  دادكند و با آن  وزش عالي در ظرف جامعه و فرهنگ عمل ميآم ).150: 1382

اعتناست،  دارد، گرچه جريان رسمي آموزش معموالً به كاركردهاي ضمني و پنهاني خود بي
ـ تعلـيم و تربيـت   . اما اين امر نافي اهميت ابعاد فرهنگي و اجتمـاعي آمـوزش نيسـت     ةارائ

گيـري و صـدور    و كـاركرد آن آزمـون   هاي خنثـي بـه دانشـجويان نبـوده     سري مهارت  يك
كاركرد دانش در جامعه  ةنحوهاي جديد و  بلكه دانشجويان را با گفتمان يست،نامه ن گواهي

هاي علمي و فرهنگي،  دن به نگرشبخشي عمقهمچنين آموزش عالي موجب . كند درگير مي
پردازي  و نظريه ،تنوع غناي فرهنگي ي، مدارا و كاركرد جمع، ارتقاوگو گفتتعميق فرهنگ 

 منزلـة  دانشـگاه بـه   ).2: 1383 صالحي،ذاكر ( شود ميهاي جهاني  براي حل مسائل و بحران
و از طريـق رصـدكردن تغييـرات اجتمـاعي و      كنـد  مينهاد پيشتاز در تحوالت جامعه عمل 

، جامعه را براي تسلط بر رويدادهاي آينده توانمند فنّاوريعلم و  ةعرصفرهنگي، به ويژه در 
  ).10: همان( كند ميو مهيا 

ر حجم و فعاليـت هـر منطقـه    دشگرفي  تأثيرهاي آموزش عالي و نهاد دانشگاه  فعاليت
 يفعـاليتي بـراي ارتقـا    در حكـم و دهـد  هـا را تغييـر    تواند كيفيت فعاليـت  مي و حتي  رددا

. هاي انساني اثر بگـذارد  تخصص افراد، هم بر كيفيت جمعيت و هم بر كيفيت زندگي گروه
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و از  شـود  مـي هاي علمـي و تخصصـي    موجب پايداري فعاليتاستقرار دانشگاه در جامعه 
تري  ها در مدت طوالني از اين قابليت برخوردار است كه نسبت به ساير فعاليت ،سوي ديگر

ين دليـل ايـن پايـداري و داوم    تـر  مهـم  ؛خـود ادامـه دهـد    يدر جامعه بـه فعاليـت و بقـا   
هـاي ملـي و فراملـي     و فعاليـت  ،هاي نيروي انساني متخصص، تقاضاي اجتماعي نيازمندي

  ).67: 1388غنيمه، ( است
يافتگي نهاد علم و آموزش عالي آن  ي از وضعيت توسعهبرايندهر جامعه  ةتوسعرشد و 

و در قالب  كند ميترين نقش را ايفا  علم اساسي ،يافتگي توسعه فراينددر  چراكه، استكشور 
دانشـگاه نهـادي اجتمـاعي    ). 4: 1388، فراستخواه( يابد ميمديريت تبلور  ةعرصتجربه، در 

هاي كـالن   نظام ةجانب همهحمايت  وخود و جدا از محيط  خألتواند در  است كه هرگز نمي
هـاي كـالن اقتصـادي، اجتمـاعي،      يـك نظـام در نظـام    منزلة دانشگاه به چراكهتوسعه يابد، 

 تـأثير  هـا  آنپـذيرد و هـم بـر     مـي  تأثير ها آنهم از  ؛و سياسي جامعه محاط است ،فرهنگي
توانـايي   ،فرهنگـي جامعـه باشـد اوالً   ـ  دانشگاهي كه منطبق بر ساخت اجتماعي. گذارد مي

جامعه را خواهـد داشـت   ... و  ،يي به نيازهاي اجتماعي، فرهنگي، علمي، اقتصاديگو پاسخ
 هامـروز . هـد بـود  توسـعه سـهيم خوا   فراينـد و نهايتـاً در   كننـد  مـي مردم به آن اعتماد  ،ثانياً

كننـده در رشـد و    تسـهيل هاي دانشگاه و آمـوزش عـالي را    القول، رسالت انديشمندان متفق
و پرورش نيـروي انسـاني متخصـص     ،تكامل انسان، توسعه و غناي دانش و فرهنگ كشور

  ).145: 1383عزيزي، (دانند  ميمورد نياز جامعه 
تـاريخ طـوالني خـود مسـير      طيدر  اي كهن دارد و ايران، نظام آموزش عالي پيشينه رد

 ،تحوالت اجتماعي، فرهنگي، اقتصـادي  منشأاست و در هر دوره  پيمودهپرفراز و نشيبي را 
و سياسي متعددي بوده است كه هريك از اين تحوالت ساختارهاي مختلف نظام اجتماعي 

هـايي   نشيبفراز و  شود ميدر اين مطالعه بررسي  چه آن. خود قرار داده است تأثيررا تحت 
بـا ايـن توصـيف در    . نظام آموزشي كشور با آن مواجه بوده اسـت  ،تاريخ ياست كه در ط

تا به اين سؤال پاسخ داده شـود كـه آيـا عوامـل اجتمـاعي،      گرديده، پژوهش حاضر تالش 
اند؟ مراكز آموزش عـالي   بودهگذار تأثيرپيدايش مراكز آموزش عالي  ردو اقتصادي  ،سياسي
  ها و كاركردهايي بوده است؟ ه ويژگيداراي چ

  
  اهميت و ضرورت تحقيق. 3

متـوازن و پايـدار   توسـعة  يك جامعـه  جانبة  همهو  ،متوازن، پايدارتوسعة شرط الزم براي 
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بـه طـور خـاص     فنّـاوري و  ،هاي آموزش عالي، تحقيقـات  نظام دانايي به طور عام و نظام
كه اگر بتوانيم تاريخ و سـاختار و كـاركرد   باورند انديشمندان علوم اجتماعي بر اين . است

هـاي   ها و نظام انساني و اجتماعي و تعامل آن را با ديگر پديده) سيستم(يك پديده يا نظام 
ايـم   توانيم ادعا كنـيم كـه آن پديـده يـا نظـام اجتمـاعي را شـناخته        اجتماعي بشناسيم، مي

  ).1: 1389انتظاري، (
نظيـر در تغييـرات فرهنگـي،     است كه نقشي بيآموزش عالي يكي از نهادهاي اجتماعي 

تـوان بـه    از جمله كاركردهاي نظام آمـوزش عـالي مـي   . و سياسي دارد ،اجتماعي، اقتصادي
بسـتگي اجتمـاعي،    پذيري، افزايش احسـاس تعلـق اجتمـاعي، هـم     مواردي همچون جامعه

در  كارامــددانــش، تربيــت نيروهــاي متخصــص و توســعة پيشــرفت و توســعه، اشــاعه و 
دانـايي و توانـايي، اعـتالي فرهنگـي جامعـه،      توسـعة  هاي متنوع علمي و پژوهشـي،   وزهح

... و تجديد حيات فرهنگي  ها، انتقال و بازانديشي سنت و غنابخشي فرهنگ عمومي، حفظ
  .جامعه اشاره كرد

و  ،، فرهنـگ فنّـاوري بسـتگي كـاملي بـين علـم،      گفتـه شـد، هـم    چه آناساس  بر
و در اين ميان، دانشگاه قدرتمندترين عامـل   برقرار استيافتگي نظام اجتماعي  توسعه

هـا را   و انديشـه  كند فكر توليد ميدانشگاه . رود شمار مي بهبستگي  براي تحقق اين هم
كند و با تأمين نيروي انسـاني كـافي و متخصـص توسـعه و تكامـل       نقد و اصالح مي

هـا و   گاه و آموزش عالي در ايجاد و گسـترش قابليـت  دانش. كند جامعه را طراحي مي
» مـدني جامعة «و  ،»حكومت«، »مردم«هاي سه عنصر محوري و كليدي، يعني  ظرفيت

دهد  ميهاي نيروهاي اجتماعي را ارتقا  آموزش عالي ظرفيت. دكن نقشي اساسي ايفا مي
. اسـت اي  و كاركردهـاي آن در هـر جامعـه    هاتـرين پيامـد   يكي اساسي مسئلهكه اين 

دانشگاه در ايران منجر به حركت و اقدام گروهي و تفكر جمعي مبتني بـر مشـاركت   
در جهت توانايي، اعتماد بـه   را هاي مختلف هاي الزم براي گروه و زمينهشد عقالنيت 

ها و مراكز آموزش عالي بـا   التحصيالن دانشگاه فارغ. جمعي فراهم آورد و خرد ،نفس
 هاي اجتماعي فـرا  اي علمي و تخصصي را براي فعاليته كسب علم و دانش، مهارت

گيرنـد   كار مي و ابتكارات به ،ها، اختراعات اجتماع در توليد ايدهعرصة و در  گيرند مي
  ).126: 1387 صحنه، و شكوهيخواجه (

كنـد، بلكـه    مورد نياز جامعه را تأمين مـي  ةشد تربيتتنها نيروي  نهگسترش دانشگاه 
هـاي   فنّـاوري ها و  هاي فكري و فرهنگي جامعه را براي برخورداري از روش زيرساخت
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گـذاري در منـابع انسـاني     سـرمايه شيوة و بر همين اساس مؤثرترين كند  مينوين فراهم 
 هـا  تو مهـار  هـا  نگـرش  يافزايـي و ارتقـا   آموزش عالي موجب دانش. رود شمار مي به
و  كند ميبراي توسعة ملي فراهم را و اقتصادي  ،هاي فرهنگي، اجتماعي زمينه شود و مي

آموزش عالي موجب توسعه و نشـر   ،نهايتاً ؛استهاي نو  منبعي براي توليد دانش و ايده
كه به صورت شود  ميهاي اسالمي و گسترش و تعميق دانش در جامعه  معارف و ارزش
  .شود يافتگي نظام اجتماعي منجر مي توسعه مستقيم به مستقيم و غير

سير تحـول  و  گيري هاي شكل كه زمينه اينبا اين توصيف، تحقيق حاضر با توجه به 
گيري آن از عهد باستان تـا زمـان تأسـيس     و تكامل آموزش عالي در ايران از زمان شكل

دولتـي   دانشگاه تهران و سپس تكامل و انشعابات واحدهاي آموزش عالي دولتي و غيـر 
ن در خصـوص عوامـل   اد و بينشي عميق بـه مخاطبـ  كن و ارزيابي مي ،بررسي، تحليل را

اهميـت ديگـر   . اي برخوردار است دهد از اهميت ويژه ر پيدايش دانشگاه ميدگذار تأثير
به قسمي كـه در خـالل ايـن مطالعـه تغييـرات و       ؛استتحقيق رويكرد اكتشافي محقق 

گيري نهاد دانشگاه تبيين و از سـوي   زش عالي و شكلر سيستم آمودگذار تأثيرتحوالت 
  .يافتگي مشخص خواهد شد كاركردها و ماهيت دانشگاه در عرصة توسعه ،ديگر
  

  هدف و سؤال اساسي. 4
. كنـد  مشي كلي آن پژوهش را تعيين مي  در هر مطالعه و پژوهشي اهداف تحقيقاتي خط

مشي كلي كـار    اي آن خطنمحقق بر مبدر واقع هنگامي كه اهداف مطالعاتي تعيين شد، 
حاضر، تحليل نقادانـه  مقالة همين اساس و با توجه به ماهيت  بر. دكن خود را تعقيب مي

با در نظرگرفتن اين  است اين مقاله هدف اصلي از روند تاريخي آموزش عالي در ايران
  .»اند؟ بودهگذار تأثيرمراكز آموزش عالي ايران توسعة ر رشد و دچه عواملي «سؤال كه 

 

  روش تحقيق. 5
در . رفته در اين مطالعه اسنادي است كار بهتحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي و روش 

كه وقايع گذشته دقيق و درست شناسايي شوند تا وضع موجـود بهتـر    كوشيم مياين روش 
اند نقد  در اين روش اطالعات و اسنادي را كه از گذشته باقي مانده ،به بيان ديگر. دشودرك 

  .كنيم ميبررسي و 
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  سير تاريخي آموزش عالي در ايران. 6
شود  مراكز آموزش عالي در ايران به سه دوره تقسيم مي ةتوسعاز نظر تاريخي، روند رشد و 

  .پردازيم مي ها آنكه به بررسي و تحليل 
  
  آموزش عالي در عصر باستان 1.6

خـود را بـدان   ) مردمان شمال هنـد (آريا نامي است كه نياكان مشترك اقوام ايراني و هندي 
دانستند و كسي را  ميو بسيار نجيب  ،آزاده ،كردند و آن را به معني شريف، اصيل معرفي مي

  .)142: 1380نوف، دياكو( نديدنام ميكه وابسته و از تبار قوم آريا باشد آريايي يا آريان 
تاريخ جهـاني   ةصحنكوروش بزرگ، ايران در  به دستبا طلوع دولت مقتدر هخامنشي 

و مركز تمدن و فرهنگ ممتاز آسـيايي و   منشأاين دولت . اي يافت كننده تعييننقش فعال و 
در اين دوره تدين به اديان مختلف در نظام  .)73: 1349، فيوضات(بود جهاني دنياي باستان 

. يك ديـن خـاص وجـود نداشـت     براي پذيرشاجتماعي ايران آزاد بود و فشاري بر مردم 
مانده از آن دوران نيز گوياي اين واقعيت است كـه در دوران هخامنشـي هـر     هاي باقي كتيبه

در ايـن  . د نداشـت توانست در دين خود باقي بماند و اصراري به تغيير دين وجـو  كسي مي
اي  اندوزي داراي جايگاه ويـژه  ثبات حكومت مركزي، توجه به علم و دانش علتدوران به 

علـم  «، »حسـاب «، »كتابـت «، »علوم دينـي «ان بود، به قسمي كه مرد دولتدر نزد حاكمان و 
هاي آموزشي و  ين سرفصلتر مهمكاري از  و دروس علمي مانند كشاورزي و درخت ،»االشيا

  ).94: 1375الماسي، ( ندآمد حساب مي بهن دوران مطرح آ
فراگيري علم و دانش ساير ملـل   براي را گروهي از نخبگان ، وياول در زمان داريوش

قانون اجتماعي و مـدني بـه مصـر اعـزام      ةنام نظاماين افراد براي تدوين . كردبه مصر اعزام 
ايـن تحقيـق بـيش از ده سـال     . ندكنآوري  تا قوانين آن كشور را در عهد باستان جمعند شد

 ةبودجـ و در  داد مـي داريوش به مطالعات تحقيقاتي و پژوهشي اهميت زيادي . طول كشيد
 .)314: 1361شاهسـون،  (داد  ميتوجهي را به اين امر اختصاص  درخوركشور مبلغ  ةساليان

توان به تأسـيس   گستري و آموزش عمومي مي علم براياز ديگر اقدامات دولت هخامنشي 
بيـاني،  ( هاي معتبر و همچنين مراكز اطالعـاتي و نگهـداري اسـناد اشـاره كـرد      هخان كتاب
آموزي فرزندان خود اهميت زيادي  هخامنشيان به تربيت كودكان و اطفال و ادب .)2: 1384
كردنـد   رعايـت مـي  ) دختر و پسر(دادند و قضاوت و عدالت را در ميان تمامي فرزندان  مي

 ).6: 1342گزنفون، (
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تـوان از تأسـيس    توسعه و ترويج علـم و دانـش مـي    براياز ديگر اقدامات هخامنشيان 
يـاد  » بلـخ «و  ،»ري«، »ارخـوب «، »ميلت«، »بورسيپه«هاي عالي و مهم در شهرهاي  دانشكده

و عالقمندان زيادي از داخل كشـور و سـاير    دندشكرد كه براي آموزش علم طب تأسيس 
  ).383: 1350حكمت، (داشتند بالد در اين مراكز آموزشي حضور 

شده در عصر هخامنشي، حفر  نهادينهيافته و  هاي آموزش سازمان يكي از شواهد و نشانه
دو  كـه  اسـت نيل و درياي سرخ در دوران حكومت داريوش بزرگ  بين رود» كانال سوئز«

ي و شناس زمين ةرشتكردگان  تحصيلكه » ارتاكائوش«و » بوباروش«هاي  مهندس ايراني به نام
گـر وجـود مراكـز     اين موضوع بيان ؛عظيم را به نتيجه رساندند ةپروژدريانوردي بودند، اين 
  .استهاي فني و مهندسي  ن رشتهاتعليم و تربيت مهندس

كلـي احـوال ايـران را     بـه اسكندر مقدوني به ايران و انقراض دولـت هخامنشـي    ةحمل
. شـد وجب انقالب ادبي مهمي انقالب سياسي و هرج و مرج اوضاع كشور م. كرددگرگون 

ن نشـي بر اثر استيالي اسكندر و جانشينان او، تمدن و زبان يوناني در ايران رواج يافت و جا
  ).636: 1351فرومدي، (شد فرهنگ كهن ايران 

پـرور بودنـد و    دوسـت و دانـش   پادشاهان هخامنشي افـرادي علـم  همة در حالي كه 
كردند دانشمندان و علمـا را در جمـع حاكميـت و مناصـب دولتـي و       همواره تالش مي

نداشـتند، بلكـه    مسـئله اي به اين  تنها عقيده نهپادشاهان سلوكي  ليوحكومتي جاي دهند، 
 شدند مي ها آنرنجش خاطر  و حتي موجب نگريستند مي ها آنهمواره به ديدة سوءظن به 

  ).137: 1379صلبي، (
شـمار   بـه و ركود علم و دانـش   ،دوران حكومت سلوكيان بر ايران دوران تباهي، سياهي

تمـامي  . كـرد فرهنگ و هنر و ادب ايران وارد  ةپيكرناپذيري را بر  رفت و لطمات جبران مي
فرهنگ و آموزش كسب كرده بودند، بـه   ةزمينهايي كه ايرانيان طي ساليان سال در  پيشرفت

بـاره بـا    ايـران بـه يـك    ةجامععالقگي پادشاهان سلوكي نابود شد و  توجهي و بي بي ةواسط
هـاي بسـياري را    مانـدگي  كه عقـب  شدرو  هدانش و آموزش روب ةزمينچالشي محسوس در 

  ).282: 1339رجبي، ( كردنصيب كشور 
ي خاندان پارتي بار ديگر فرهنگ ايرانـي احيـا   ردا زمامبا روي كارآمدن اشكانيان و آغاز 

. )102: 1380پيرنيـا،  ( شدو با گذشت زمان، روز به روز بر غناي فرهنگي ايران افزوده د ش
مسلم است  چه آن ت، امادر دست نيس يالبته از تعليم و تربيت دوران اشكاني اطالعات دقيق

. هايي نيز با آن داشت زباني شبيه به زبان پهلوي بود كه البته تفاوت ها آنكه زبان رسمي  اين
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داشـتن بـه    گـرايش بـودن و   ايرانيبه سبب  ها آن. كردند مينگارش اشكانيان بر پوست آهو 
، احيـا كننـد  نهادهاي آموزش و پرورش را به سبك پيشين  كه كوشيدند ميهاي كهن،  سنت

ها رونق بسيار يافتند و آموزش و تعليم  اني، آتشكدهدوم حكومت اشك ةنيماي كه در  گونه به
هـاي اشـراف و خانـدان برگزيـده      مغان استحكام نسبي يافت و حتي بـراي گـروه   به دست
  ).27: 1376دراني، ( شدهايي داير  آموزشگاه

اشكانيان براي معماري ارزش زيادي قائل بودند، بر همـين اسـاس مراكـز و مؤسسـات     
. نـد بينـي كرد  معماري و مهندسـي عمـران پـيش    ةرشتي دانشجويان اي را برا آموزشي ويژه

صـورت علمـي و     اشكانيان به سبب عالقه به علم و دانش، شرايط تحصيل و كسب علم به
هـاي علـم و    فـراهم و بـه عبـارتي زيرسـاخت    » كاربرديـ  مراكز علمي«عملي را در قالب 

  .دندكرهاي بعد طراحي و تدوين  فرهنگ و ادب را براي دوره
و  ،مدرسه .2خانواده،  .1: تربيتي عبارت بودند ازـ  هاي آموزشي در عهد ساساني دستگاه

زادگان در مكاني نزديك قصر  اشراف ةمدرس. زادگان و نُجبا و اشراف بزرگ ةويژمدارس  .3
هم نزديكي به دربار را دربر داشت و هم از لحاظ امنيتي  مسئلهشد كه اين  شاهي ساخته مي

جوانان بعد از گذراندن مراحل مختلف تعليمي و تربيتي در سـن بيسـت   . ميت بودحائز اه
  ).298: 1378كريستين، (گرفتند  ميسالگي مورد امتحان و آزمون دانشمندان و هيربدان قرار 

ايـن  . هاي يوناني و هندي را به پارسي برگردانند اردشير بابكان دستور داده بود تا كتاب
شـاپور   بزرگ علمي نظير دانشگاه جنـدي  ةمؤسساندازي بعدي يك  اهاقدامات در انگيزه و ر

كـه فلسـفه، رياضـيات،     ايـن شاپور عالوه بر  جنديدر دانشگاه . توجهي داشت درخور تأثير
شد دروسي نظير نجوم به همراه مركز عملـي آمـوزش نجـوم     و الهيات تدريس مي ،ادبيات

پادشاهان ايراني بـه   ةعالقبا توجه به  .)46: 1376دراني، (داشت يعني رصدخانه نيز وجود 
در ايـن زمـان   . شـود  طب و پزشكي، پيشرفت محسوسي در پزشكي اين عصر مالحظه مي

را به هندوستان فرستاد كه هدف اصـلي آن انتقـال كتـب    » برزويه طبيب«خسرو انوشيروان 
ساسـاني   در عصـر . به ايران بـود ... و  ،طب، اخالق، نجوم، رياضيات ةزمينمعتبر علمي در 

كه علت آن كتب و منابع علمـي بـود كـه از     بودنهضت ترجمه از اهميت زيادي برخوردار 
  ).47: 1383عزيزي، ( شد ساير ممالك به ايران آورده مي

  :دش شاپور اهداف ذيل دنبال مي جنديا تأسيس ب
پزشـكي   ةدانشـكد سالمت و تندرستي اتباع كـه از طريـق تأسـيس     يعالقه به ارتقا .1

  ؛شد ميمحقق 
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 ةدانشـكد اعتقاد به تندرسـتي و پـاكي تـن جوانـان و نوجوانـان از طريـق تأسـيس         .2
  ؛بدني  تربيت
حفـظ كيـان و آرامـش شـهروندان از      بـراي نظامي  فنّاوريالزام و ضرورت آموزش  .3

  ؛نظامي و علوم دفاعي ةدانشكدطريق تأسيس 
دانشـكدة  الملل از طريـق تأسـيس    بينو روابط  ،علم سياست، كشورداري يارتقا .4

  ؛علوم سياسي
اقتصـاد و علـوم    ةدانشـكد ارتقا و بهبود وضعيت اقتصادي كشور از طريـق تأسـيس    .5

  .)72: 1375الماسي، (بازرگاني 

  باستان دوران در يعال آموزش نقد 1.1.6
 كـه بـود  ده شـ باعـث   بـراي عمـوم   استفاده از نظام تعليم و تربيت نداشتن امكانتبعيض و 

نجبـا، خلفـا،    ةطبقـ بـرداري و برخـورداري از آمـوزش كالسـيك در ايـن دوره ويـژة        بهره
ايـن وضـعيت   . اي از آن نداشـته باشـند   و درباريان باشد و مردم عادي بهـره  ،زادگان اشراف
بـرداري و اسـتفاده از    بهـره براي بخش عظيمي از افـراد جامعـه امكـان     كهبوده ده شباعث 

  .تحصيل وجود نداشته باشد
، بـه طـوري كـه    ؛برخـوردار بودنـد  اي  كننـده  تعييندر اين دوره مغان و موبدان از نقش 

مشـخص   راو محتواي آموزشـي   ،ها تدريس اساتيد در كالس ةنحوهاي آموزشي،  سرفصل
حاميان و محافظـان منـافع پادشـاهان محسـوب      از كه اين گروه همواره جا آناز . دكردن مي
حث درسي، اساتيد و مدرسان و معلمان را از ميان كسـاني  مبا كهكردند  شدند، تالش مي مي

ده شاين وضعيت باعث . وجود نياورند انتخاب كنند كه مشكل و دردسري براي حاكميت به
خصوص در نظام تعليم  هو بفراهم نباشد امكان نقد عملكرد هيئت حاكمه در جامعه  كهبود 

گـاهي از نقـاط قـوت و ضـعف و بـه      بايست مهد نقد رفتارها باشد امكان آ ميو تربيت كه 
اين وضعيت . موجود در جامعه براي فراگيران وجود نداشته باشدهاي  چالش ،عبارت ديگر

ي در سـطح جامعـة آن روز نباشـيم    گيـر  چشـم شاهد تحول و پيشرفت  كه بود دهشباعث 
  .)410: 1383 محمودآبادي،(

هاي حكومـت انجـام    خدمتي كه در راستاي تثبيت پايه ةواسطمغان در نزد پادشاهان به 
شـدند و   همواره در نزد پادشاه تكريم مي ها آن. اي برخوردار بودند دادند، از جايگاه ويژه مي

و كسـي در   اشـد نافـذ ب  ها آني و نظر أبود كه رده شايشان موجب  بهارادت آشكار پادشاه 



 تحليلي نقادانه از روند تاريخي آموزش عالي در ايران   32

  1392بهار ، اول، شمارة چهارم، سال پژوهي فرهنگي جامعه

كـه داوطلـب تـدريس در مراكـز علمـي و      كسي  هر. توان مقاومت نداشته باشد ها آنبرابر 
مغان و موبدان گزينش و سپس به مراكـز علمـي اعـزام و     از سويبايست  آموزشي بود، مي

طور خالصه نظـام تعلـيم و تربيـت در ايـن دوره از     ه ب. دش مجوز تدريس ايشان صادر مي
  :ذيل برخوردار بودهاي  ويژگي
  ؛بودن آموزش انحصاري. 1
 ؛ي و اطاعت از شاهانبردار فرمانبر  تأكيد. 2
 ؛ها و مدارس ورود اساتيد مستقل به دانشگاه ناممكني. 3
 ؛نقد عملكرد هيئت حاكمه در سطوح دانشگاهي ناممكني. 4
 .نقش ضعيف سيستم آموزش در بهبود وضعيت جامعه. 5

  
  )تمدن اسالم(ميانه  ةدورآموزش عالي در  2.6
ي ساساني موقعيت علمي امپراتورهجري قمري و سقوط  31اعراب به ايران در سال  ةحمل

اعـراب كـه بـر ايـران      ةسلسلاولين  منزلة امويان به. كردو فرهنگي ايران را با ضعف مواجه 
عربسـتان   ةجزيـر  شبهآموزشي را در ايران و حتي  ةشد تدوينهاي  حاكم شدند، بساط برنامه
از ) ص(  پيـامبر اكـرم   ةسـير ود كه از زمان ظهور اسالم، مطابق بـا  برچيدند و اين در حالي ب

امويـان   .)206: 1346 ،الـبالذري (شد  ميمراكز علمي و آموزشي استفاده  در جايگاهمساجد 
خـود اعتقـادي بـه ديـن      ،در حالي كـه . كردند شاپور را مركز تضاد با دين معرفي مي جندي

ي به اين عظمت نتواند در ساير مراكز و مناطق باعث شد تا دانشگاه مسئلهنداشتند و همين 
: 1383، و ديگـران  قورچيان( شدنهضت ترجمه  ةدورنفوذ كند، اما اين مركز علمي آغازگر 

تفكـر   ،نخسـت : ر دولت اموي دو عامل بوددشاپور  گذاري ضعيف جنديتأثير علت ).412
نفوذ علـوم يونـاني و رومـي در     ،برتري عنصر عرب بر ساير نژادها و دوم ةعقيدتبعيضي و 

  ).412: 1362طبري، (امويان دمشق، مقر حكومت 
خوريم كه  برمي» المدارس بيت«آموزشي نظير ـ  اميه، به مراكز علمي در زمان حاكميت بني

در اين مراكـز متـون عربـي و    . دگرد ميبه دوران پيامبر گرامي اسالم بر ها آنپيشينه و قدمت 
در . شـد  مـي ترجمـه  و  فلسـفه و كـالم، تفسـير    ،در خصـوص حكمـت   ،متون سـاير ملـل  

ـ  كتـاب المدارس  بيت هـاي مطالعـه، غـذاخوري، اتـاق اسـاتيد، اتـاق اسـتراحت         ه، سـالن خان
نامـة   زنـدگي ها كتب مذهبي، فلسفي، ادبي، شعر،  هخان كتابدر . وجود داشت... و  ،دانشجويان
  ).31: 1330 محمد، بن   علي(شد  داري ميهايي پيرامون سير و سلوك نگه و كتاب ،سلحشوران
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) ع(  علـي جامع كوفه يكي از مراكز مهم آموزشي در اين دوره بود كـه حضـرت    مسجد
عطفي كه در تاريخ آموزشي و يگانه نقطة . كرد ميرا تفسير  البالغه نهجو  قرآندر اين مكان 

بود كـه تعـدادي   ، همانا نهضت ترجمه بود و اين امر سبب شده شتعلمي امويان وجود دا
متـون  ترجمـة  شـاپور بـه    و در جنـدي سفر كننـد  به ايران ... و  ،ن هندي، يونانيااز مترجم
اميـه پايـان يافـت و     بنـي سـالة   96سـلطة  هجـري قمـري    129سرانجام در سـال  . بپردازند

عبـاس، علـم و معرفـت رواج     خالفت بنيدورة صدسال اول . عباس حاكم بر ايران شد بني
از انقراض حكومت اموي و تشكيل خالفت عباسي و توجه  متأثرخود  ئلهمسيافت كه اين 

شـيعي  ائمة عباس مصادف با حيات دو تن از  دوران حكومت بني. آنان به مذهب شيعه بود
علم و دانش بسـيار   سببكه اولي به  است) ع(  صادقو امام جعفر ) ع(  يعني امام محمدباقر

شـيعة    فقـه «مكتـب   گـذار  بنيـان  را )ع(  صـادق عفـر  امام ج .مشهور شده بود» باقرالعلوم«به 
خاندان پيامبر گرامي اسالم به معارف و دانش و حكمـت موجـب   عالقة . نامند مي» جعفري
منـد   هـا و مسـاجد بهـره    خانـه  افراد بسياري از دانش و معرفت اين امامان در مكتبشد كه 
  ).8: 1388غنيمه، (شوند 
پيامـد تأسـيس كارگـاه    . )180: 1373ضـميري،  (وزير ايراني هارون بود » ل برمكيضف«

 هـا  آنپژوهان بـه   كتب و آثار علمي و سهولت دسترسي دانشتهية كاغذسازي در اين دوره 
همچنـين  . سـزايي داشـت  بدر آن عصر نقش » آموزش عالي«در گسترش  مسئلهبود كه اين 

 ،شـاپور  برجسـتة جنـدي  بختيشـوع، پزشـك و اسـتاد     بـن    جبرائيـل  از هارون با مـددگرفتن 
و از سـاير پزشـكان و   كـرد  اي را در بغداد احداث  بيمارستان و مركز آموزشي پزشكي ويژه

بهـره  شاپور نيز در تأسيس بيمارسـتان رشـيدي    جنديآموختگان  دانشبازماندگان قديمي و 
  ).261: 1358كسايي، ( برد

بـه مكتـب فكـري معتزلـه     ) ق  218 -  198( مـأمون دورة بغـداد كـه در   » الحكمةبيت «
داد، بـه يـك    اي به مكتب تشيع از خود نشان مي گرايانه مصلحتگرايش داشت و رويكرد 

آثار فلسفي و كالمي، خاصه ترجمة تبديل شد كه نهضت » دانشگاه اسالمي و فرهنگستان«
در دوران حكومت عباسي براي علم نجـوم اهميـت   . گرفت يونان و علوم، در آن پافلسفة 
بطلميوس را كه در علم نجوم بود،  المجسطياز قسطنطنيه كتاب  ها آن. اي قائل بودند ويژه

 بهـره بردنـد  ... و  ،هـا، هواشناسـي   امـور راه در و از آن كردنـد  و ترجمه  ندبه كشور آورد
  ).262: 1361مفتح، (

هـا و   هاي بزرگ، تأسيس دارالعلـم  هخان كتاب ةتوسعبه نهضت  توان مي در دورة آل بويه
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تحوالت اساسي كه مورد توجه امراي آل بويه بـود، اشـاره    ةمنزل بههاي آموزشي،  بيمارستان
را از آنِ شـيعيان  » دارالكتـاب «و » دارالعلـم «مورخان اسالمي فضل تقـدم در تأسـيس   . كرد
ق در   382در سـال  » بـن اردشـير    شـاپور دارالعلم «توان به  هاي بارز آن مي از نمونه. دانند مي

دارالعلـم شـريف   «فاطمي مصـر در قـاهره،    ةخليفمتعلق به الحاكم » رالعلم شيعيدا«بغداد، 
كاتـب  » سـواز   ابندارالكتب «در بغداد،  »دارالعلم سيدمرتضي«در بغداد،  »رضي يا سيدرضي

و  ،در شـيراز  »دارالكتـب عضـدالدوله ديلمـي   «عضدالدوله در دو شـهر رامهرمـز و بصـره،    
 ،گفتـه شـد   چـه  آنتوجه بـه   با .)263: 1358كسايي، (برد در بصره نام  »دارالكتب عضدي«

ديـن   ةگسـتر نفـوذ و   ةاولي قرونهاي آموزش عالي در ايران را در  ين ويژگيتر مهمتوان  مي
  :اسالم بر ايران به شرح ذيل برشمرد

  ؛قرآنبر توسعه و گسترش علوم ديني و فقهي و تفسير  تأكيد .1
  ؛هاي علمي بر امر ترجمه و پژوهش تأكيد .2
  ؛مندي اكثريتي جامعه از نظام آموزشي آوردن شرايط بهره فراهم .3
  ؛تحصيلي ةهزينهاي مالي و كمك  حمايت از اساتيد و دانشجويان در قالب حمايت .4
  ؛هاي تحصيلي بودن رشته تكاملي .5
) و يونـاني  ،ارسـي عربـي، ف (آموزشي به چند زبان  ـ تدريس دروس در مراكز علمي .6

  .)16: 1388غنيمه، (
در  آمدهوجود به ثبات سياسية واسطه ب وبعد از آل بويه، سلجوقيان به حكومت رسيدند 

الملـك   منظادانشمندان و اساتيدي نظير . شدكشور توفيقات زيادي در مباحث علمي پديدار 
 25كه وجـود   ندكرددر اين دوره ظهور ... و امام محمد غزالي  و طوسي، عمر خيام، عطار،

 ةمدرسـ و باالتر از آن وجود  ،هاي علمي خانه ها، كتاب مركز آموزشي فقهي، اسالمي، خانقاه
  .يافتگي دانش در اين دوره بود آموزش عالي نظاميه مؤيد رشد و توسعه

 ةعالق ةواسطنگاري و ثبت وقايع نظامي، به  خانان مغول، فن تاريخلدر دوران حكومت اي
 هللا فضـل بـن    هللانديشـمنداني نظيـر عبـدا    .)193: 1354صـديق،  (يافت اج حكام مغول، رو

و خالق  ندنگاري ظهور كرد تاريخ ةزمينمستوفي در  هللاعبدا و ،هللا شيرازي، رشيدالدين فضل
از جمله افـرادي   ،وزير معروف هالكوخان ،خواجه نصيرالدين طوسي. نظير شدند بي يآثار

. است كه در تجديد حيات علمي و ادبي و حفظ ميراث فرهنگي ايران تـالش فـراوان كـرد   
و آموزگاراني را كه از ترس مغول به نقاط مختلف كشـور گريختـه    ،وي دانشمندان، اساتيد
» زيج مراغه«و » ايلخاني  زيج«كه به » مراغه«با تأسيس مركز آموزشي  ،بودند فراخواند سپس
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رياضيات، فلسفه، نجوم، كتابت، منطق، علوم  ةزمينهاي متعدد علمي در  روف بود، كرسيمع
  ).31: 1358كسايي، ( را داير كرد... و  ،تجربي

صفويه استقالل سياسي و  ةدوردر . پس از ايلخانان مغول، صفويان به حكومت رسيدند
و بسياري از علوم ديگر انجام  ،تماميت ارضي ايران برقرار شد، اما حركتي در پزشكي، نجوم

كه درك بهتري از وضعيت نهاد علم و آموزش در ايرانِ عهد صفويه داشته  اينبراي . نگرفت
  :پردازيم ر جلوگيري از پيدايش و ظهور نهاد دانشگاه ميدگذار تأثيرباشيم به برخي عوامل 

 ؛اير مللپرهيز از دريافت مفاهيم و منابع آموزشي و علمي از انديشمندان س .1
لهـه بـر علـوم و فنـوني نظيـر رياضـيات،       أدانستن علوم شرعيه و حكمت مت مقدم .2
  ؛طب و نجوم،
فارسـي و   زبـان غيـر  » كفربودن«جلوگيري از فراگيري زبان خارجه به دليل اعتقاد به  .3
  ؛عربي غير

كه دانشمندان در مباحث  اينعلم به دليل عرصة نظران  تكفير دانشمندان و صاحب .4
درسي خود در مراكز آموزشي از نظريات انديشـمندان و عالمـان ملـل مختلـف سـخن      

  ؛گفتند مي
توجهي بـه سـاير    افزايش مراكز خانقاهي با رويكرد تصوفي، حكمت و كرامت و بي .5
 .هاي علمي زمينه

  )تمدن اسالم(ميانه  ةدورآموزش عالي در  نقد 1.2.6
در اين دوره براي عالمـان و دانشـمندان ارزش   . وداميه براي ايرانيان دورة سياهي ب بنيدورة 

آمـوزي و   دانـش علـم و دانـش و    كهبود ده شچنداني قائل نبودند و همين وضعيت باعث 
اميـه بـه    بنـي تعصـبات شـديد   . برخوردار نباشـد اي  توجه به تحول فرهنگي از جايگاه ويژه

نظري عالمان عرب به  كوته ،به طوري كه ؛دشاعراب موجب ركود علم و آموزش در ايران 
 رغم به. دششاپور به ساير ممالك  جنديعالمان و دانشمندان ايراني مانع از نفوذ و گسترش 

دار فرهنگـي   ، سوابق ريشهبه طوري كه ؛ها دانشمندان ايراني ساكت ننشستند محدوديتاين 
ـ وجود آورد،  و علمي ايرانيان تحولي در وضعيت ادبيات و فرهنگ اعراب به  علـت بـه   يول

تـا  د شباعث  ها آنتعصبات كور . اميه توفيق چنداني حاصل نشد نظري سردمداران بني تنگ
شاپور را مركز تضاد  امويان جندي. كتب ديني و ادبي ايرانيان سوزانده يا به آب افكنده شود

باعـث   مسـئله خود اعتقادي به دين نداشتند و همـين   ،در حالي كه. كردند با دين معرفي مي
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اما اين مركز علمي  ،تا دانشگاهي به اين عظمت نتواند در ساير مراكز و مناطق نفوذ كندشد 
 ةعمــددو دليــل  ).412: 1383، و ديگــران قورچيــان( شــدنهضــت ترجمــه  ةدورآغــازگر 

برتري عنصـر   ةعقيدتفكر تبعيضي و  ،ر دولت اموي اولدشاپور  تأثيرگذاري ضعيف جندي
ذ علوم يوناني و رومي در دمشق مقر حكومت امويان بـوده  نفو ،دوم و نژادهاعرب بر ساير 

  ).412: 1362طبري، (است 
در خصوص آموزش عالي اتفاق نيفتاد و اي  مالحظهدرخور عباس تغيير  بنيدر دورة 

بودن آن و محروميت مـردم عـادي    درباريايراد عمده بر وضعيت آموزش در اين دوره، 
  .از آن بود

الملـك   نظـام . يمشـاهد  را الملـك  نظـام در عصر ميانه تأسيس نظاميه به دستور خواجـه  
امور حساس دولتي و علمـي و مـذهبي بـه دسـت مدرسـان و       ةسررشتتوانست با سپردن 

التحصيالن مدارس نظاميه، اساس نوعي وحدت مـذهبي را در ايـن قسـمت از دنيـاي      فارغ
  .ريزي كند اسالم پي

توانـد   مـي تحصيل در مدارس نظاميه را نداشتند كه خـود   ةاجازع در اين دوره اهل تشي
آموزشي در اين هاي  از ديگر محدوديت. از تبعيض در نظام آموزشي آن دوره باشداي  نشانه
 ،عـالوه بـر ايـن   . اسـت هاي علمي نظير رياضيات و فلسفه  توجهي به برخي رشته بيدوره 
فلسفه، نداشتن ارتباط فرهنگـي بـا سـاير ملـل،     همچون مبارزه با  توان به موارد ديگري مي

اشاره ...  و ،گيري سياسي از آن، تشديد مجادالت مذهبي و ايجاد تفرقه انحصار دانش و بهره
ناپـذير بـر سـاختار     هاي منفي مدارس نظاميه و بروز لطمـات جبـران   كه از جمله جنبهد كر

  .شود ميو اجتماعي كشور محسوب  ،علمي، آموزشي، فرهنگي
شديدي كه بـه تعليمـات دينـي داشـتند، بخـش      عالقة با توجه به  ،دورة صفويان در

ها و محتواي آموزشي مراكز علمي و آموزشي حول محور تعليمـات   وسيعي از سرفصل
 براينـد رسـيدن صـفويه حاصـل و     قـدرت است بـه   گفتني. قرار گرفت» صرف مذهبي«

 فراينـد در ايران و محصـول   مند تحوالت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي منظم و قاعده
وضـعيت  . نظـم بـود   هاي نـامعين و بـي  فراينـد نتيجة معين طبقاتي در جامعه نبود، بلكه 

جـويي   نگري بود و روح تعصـب و سـتيزه   فرهنگي ايران در عهد صفويه به صورت تك
ي دار دينداد و اين در حالي بود كه روح ايمان و گوهر  اعتقادي را در خود پرورش مي

در ايـن دوره بـا    ).62: 1388فراسـتخواه،  ( بـود رنـگ   صر بسيار ضعيف و كـم در اين ع
 ها آنتوجه درخور اي نظير ميرداماد و مالصدرا و اقدامات  و فالسفه ،وجود علما، حكما



 37   اف موسي كريمو  اصغر باقري

  1392بهار ، اول، شمارة چهارم، سال پژوهي فرهنگي جامعه

را تكفيـر   هـا  آنمخالفت و حتـي   ها آنعرفان معنوي و كالم ديني، حاكميت با زمينة در 
وجـود   مساعدي براي آرا و علوم و فنون جديد بـه زمينة توان گفت  بنابراين مي. كرد مي
. ساخت سياسي كشور نيـز برآمـده از ائـتالف ايلـي بـود      ).63: 1372حائري، ( آمد نمي

حكومت كامالً ماهيت خودكامه و استبدادي داشت و با توجه به ساختار ايلي، به دنيـاي  
اروپـا در ايـن عرصـه     هـاي  كشور و علوم و فنون و پيشـرفت تازة ادارة جديد و مفهوم 

ريزي و طراحي براي اخذ و اقتبـاس ايـن علـوم و     اعتنا بود و در نتيجه به فكر برنامه بي
كـار   بـه افتاد و اقتـدار خـويش را در ايـن زمينـه      در كشو نمي ها آندادن  پرورشفنون و 

فرهنگـي   و اجتمـاعي، اقتصـادي،   هـاي  ان صفوي به پيشـرفت ران حكم ).همان( برد نمي
كه مركز ثقل آن نهاد مستقلي بـه نـام    ،ها آنو مبادي افكار و رموز علوم و فنون  ها غربي

در . اعتنا بودند و نگاهي كامالً سطحي به تحوالت غرب داشـتند  بود، كامالً بي» دانشگاه«
ـ توسـعة  مراكز دانشگاهي و علمي، پادشاهان صفويه بـه  توسعة اين دوره به جاي  ي كم

هـيچ بحـث علمـي،     هـا  خانقاهدر . پرداختند ها و مراكز درس و بحث صوفيانه مي هخانقا
انديشمنداني نظيـر شـيخ بهـايي،    . گرفت و توليد انديشه صورت نمي ،نوآوري، خالقيت

پـروري   و جهالـت  ،فريبي و ميرفندرسكي به دليل تعصبات شديد مذهبي، مردم ،ميرداماد
بازار پرتو نور و چـراغ    آشفتهبتوانند در آن  كهخوردند  ها مي حكام صفوي بايد خون دل

  .حقيقي را در جامعه روشن نگاه دارند
  
  آموزش عالي در عصر جديد 3.6

بـه سـه    آموزش عالي در عصر جديد تحولي بنيادي پيدا كرد كه با توجه به ماهيت تحقيـق 
 قاجـار تحركـاتي   ةدوردر . اسـت ده شـ و جمهوري اسـالمي تقسـيم    ،قاجار، پهلوي: ةدور

و حركت بـه سـمت توسـعه صـورت      ،هدفمند در راستاي ثبات نهاد علم، تأسيس دانشگاه
  :شرح ذيل استه ب ها آنين تر مهمپذيرفت كه 

  )ميالدي نوزدهماول قرن  ةدهسه (اول اصالحات دولتي  ةدور 1.3.6
در اين دوره تقاضا بـراي اعـزام مستشـاران و مدرسـاني از انگلسـتان و فرانسـه بـراي        

كتـب  ترجمـة  خانـه،   ارتش و اعزام دانشجو به روسيه و انگليس، تأسيس چاپنوسازي 
توان از آن به اقدامي نهادينه براي ثبات علـم و   كه مي صورت گرفت... و  ،علمي و فني

اعزام دانشجويان به خارج از كشور اين بود كه حكومـت بـا   نتيجة . آموزش عالي ياد كرد
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آموزشـي   ـ ته به كشور، درصدد تأسيس مراكز علميالتحصيالن بازگش فارغتأكيد بر دانش 
 كـرد توان به حركت آرام اصالحات در نظام آموزشي ايـران يـاد    مي مسئلهافتاد كه از اين 

  ).97: 1388فراستخواه، (
  دوم اصالحات دولتي ةدور 2.3.6

اصالحات دولتـي عهـد   حلقة در واقع دومين . مشهور است» اميركبير«دورة اين عصر به 
كرد اي دنبال  اميركبير و با الگوي نسبتاً اقتدارگرايانه را) ميالدينوزدهم قرن نيمة ( قاجار

و فرهنگـي را   ،و از اين طريق اصالحات اقتصادي، صنعتي، كشاورزي، حقوقي، قضايي
هدف گرفت و اقـداماتي ماننـد تأسـيس چاپارخانـه و گسـترش تجـارت و بازرگـاني،        

» دارالفنـون «به همـين ترتيـب    ).99: همان( صورت پذيرفت... و  ،ترجمه، انتشار كتاب
اي محسوب  يي دولتي به تقاضاهاي اجتماعي تازهگو پاسختأسيس شد كه در واقع نوعي 

و قبل از  بود گذشته رشد كردهدهة شد كه براي آموزش علوم و فنون نوين، از چند  مي
شـد و در ديگـر    غربي آشكار مـي هاي  هاي مذهبي مرتبط با جمعيت همه در ميان اقليت

» دارالفنـون «تأسـيس   ).733: 1367 السـلطنه، اعتمـاد  ( گذاشـت  مـي  تـأثير اقشار ايرانـي  
تـر   از اصالحات گسـترده  جزئي منزلة نياز به اصالح آموزش بهفزايندة درك  دهندة نشان

آمـوزش  عرصة در به سبك اروپايي ي و كيفي جهشي كم ،در ايران بود و از سوي ديگر
 در بهتـري  درك كـه  ايـن بـراي  . )734: 1377 پويـا، قاسـمي  ( رفت ميشمار  در ايران به
و وضعيت جنبش دانشجويي ايران در عصر قاجار داشـته باشـيم، بـه     جايگاه خصوص

  :پردازيم ر آموزش عالي ايران ميداجتماعي و فرهنگي مؤثر ـ  برخي تحوالت اقتصادي
 ؛هاي نوين و كاالهاي علمي و فني شو آموز ،آشنايي با علوم، فنون .1
  ؛ظهور نخبگان جديد و نوگرا .2
 ؛طلبي جديد دولتي اصالح. 3
  .)119: 1388فراستخواه، ( تأسيس مدارس جديد .4

  )1320 -  1304(پهلوي اول  ةدورآموزش عالي در  3.3.6
حكومت پهلوي به جاي حكومت قاجار در نظام سياسي ايران به سـلطنت   ش 1304در 

گيـري از الگوهـاي كشـورهاي غربـي بـه ايجـاد اصـالحات در         رضاشاه با بهـره . رسيد
ي و كيفي هاي مختلف كشور پرداخت و مدارس و مراكز آموزشي را به لحاظ كم عرصه

سـراي   كشور، تأسيس دانـش  وي با وضع قانون اعزام دانشجو به خارج از. ارتقا بخشيد



 39   اف موسي كريمو  اصغر باقري

  1392بهار ، اول، شمارة چهارم، سال پژوهي فرهنگي جامعه

دن آموزش كر ن خارجي در مراكز آموزشي، رايگانا، استخدام مدرس)دارالمعلمين(عالي 
تالشـي   ش 1313و در اوج آن با تأسيس دانشـگاه تهـران در    ،تحصيلياولية در سطوح 

هـا   اين فعاليتنتيجة كه  انجام دادآموزش عالي در ايران توسعة استقرار و  برايهدفمند 
  .هاي آتي نقش اساسي داشت يافتگي كشور در سال توسعهدر 

  )1357 -  1320(آموزش عالي در عصر پهلوي دوم  4.3.6
هـا و   دانشـگاه  ةتوسـع ريزي پيرامون رشـد و   پهلوي دوم، سياست كشور در برنامه ةدوردر 

كرد  دولت تالش مي. توجهي برخوردار شد درخورمراكز آموزش عالي از شدت و سرعت 
تا طول عمر شهروندان افـزايش يابـد و در    هدسطح عمومي سالمت را در جامعه افزايش د

  .دكناستفاده ... توليد و  ةچرخدر  ها آننتيجه از 
از . يي توسـعه يافـت  امريكاهاي  ، همكاري دانشگاه تهران با دانشگاه1330 ةدهاز اواخر 

ري دانشـگاه تهـران بـا    اعلوم اد ةمؤسسم،   1954 /ش  1334 -  1333 ليجمله در سال تحصي
پـس از   ).390: 1370 اردكـاني، محبـوبي  (د شـ كمك دانشگاه كاليفرنياي جنـوبي تأسـيس   

هـاي دانشـگاه تهـران، تعـدادي مراكـز       تأسيس دانشگاه تهران، عالوه بر گسترش دانشـكده 
 خصـوص  بـه هـا   هاي دولتـي در شهرسـتان   ها و سازمان خانه آموزش عالي وابسته به وزارت

آموزش عالي خيـز بلنـدي در   ش   1350 -  1341 هاي طي سال. دندشها تأسيس  مراكز استان
تأسيس شد كه وظيفه داشت، » شوراي مركزي آموزشي كشور«طي اين دوره . ايران برداشت

ر آمـوزش عـالي تـدوين و    ها را د سطوح و رشته ةهمريزي آموزشي در  مشي و برنامه  خط
 ).70: 1384داوري، (د كنن يتبي

ايـن  . هاي مذكور، تأسيس دانشـگاه آزاد بـود   عطف آموزش عالي در طي سالنقطة 
دانشجو بپذيرد، اما به دليل محدوديت اعتبـاري   1355دانشگاه در ابتدا قرار بود در سال 

اي، عمـالً در   مراكز آموزشي منطقهشبكة گشايش آن يك سال به تعويق افتاد و با ايجاد 
يت مهم دانشگاه آزاد مأموردو . دانشجو در آن پذيرفته شدند 600، 1356دوم سال نيمة 
  .اندازي و ترويج آموزش از راه دور بود هاي پايه و راه در رشته» تربيت معلم«ايران 

تـوجهي   هاي درخـور  تأسيس از يك سو با نقاط قوت و قابليت ةدوردانشگاه در  ةپروژ
ايـن   ةعمـد . اي در آن وجـود داشـت   هاي ساختاري عمده آغاز شد و از سوي ديگر ضعف

  :از اند عبارتنقاط قوت 
خود نه صرفاً محلي بـراي آمـوزش، بلكـه محلـي نيـز بـراي        ةاوليدانشگاه در طرح  .1
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 هيئـت قانون دانشگاه تهران، عضـو   ةاليحاساس  بر. پژوهش و توليد علم تعريف شده بود
همچنين مقرر شده بود كه . توانست ارتقا پيدا كند كار پژوهشي مي دادن بر مبناي انجام علمي

  .دانشگاه براي جامعه خدمات پژوهشي و تخصصي انجام دهد
تنوع منابع مالي از آغاز تعريف پروژه تصـريح شـده    ةپشتوانخودگرداني دانشگاه به  .2

. كه در كنار حمايت مالي دولت دانشگاه بايد براي خود منابع متنوع مالي ايجاد كند اينبود و 
خدمات علمي و فني به اشخاص حقيقـي و حقـوقي و    ةارائمانند شهريه يا درآمد از طريق 

  .غيرههاي مردمي و هداياي وقفي و  نيز جلب كمك
اي و  صـنفي و حرفـه   قانوني، دانشگاه و شـوراي آن داراي نشـان و اعتبـار    ةاليحدر  .3

 ،ها نامه هاي آموزشي و درسي، پذيرش دانشجو، تدوين آئين برنامه. نداختيارات آكادميك بود
و حتي پيشنهاد رئيس دانشگاه از طريق شوراي دانشگاه  داد ميخود دانشگاه صورت  را... و 

  .پذيرفت انجام مي
تـوجهي در سياسـت    ردرخـو دانشگاه و آموزش عالي از اولويت اعتباري و حمايتي  .4
  .ندگرفت ها و توجهات پا اين حمايت او ب نددولتي برخوردار بود ةبودج
تشكيل، وضع مطلوبي داشت و به صـورت   ةدورشاخص تعداد دانشجو به استاد در  .5
  .رفت دانشجو براي يك استاد پيش مي ششيا  پنج

اي برخوردار بودند، زيـرا پـايي در دانـش     بخشي از استادان دانشگاه از مزيت دوگانه .6
  .قديم و پايي ديگر در علم جديد داشتند

  .كرد دانشگاه را با مراكز علمي و دانشگاهي خارج مرتبط مي ،جذب استادان خارجي .7
اسـاس   بلكه برتعريف نشده نبود،  يبسته و محدود يِدانشگاه برج و باروي آكادميك . 8
حسب پيشنهاد شوراي دانشـگاه و تصـويب و    توانست بر قانوني، رئيس دانشگاه مي ةاليح

زيرمعارف، علما و دانشمندان داخل و خارج را به عضويت افتخاري دانشگاه بپذيرد و نيـز  
به كساني كه به مقام شامخ علمي رسيده و يا خدمات بزرگـي را بـه عـالم انسـانيت كـرده      

  .دكتراي افتخاري بدهد ةدرجتوانست  شگاه مي، دانودندب
هـاي دانشـگاه    تربيت معلم و تأمين كادر آموزشي براي كشور جزو يكي از اولويـت  .9

شد كه در طرح اوليه و نيز قوانين بعدي مربوط به امتيازات و تسـهيالت ويـژه    محسوب مي
  .ن به شغل دبيري منظور و مقرر شده بودابراي متعهد

يي بـه  گو پاسخو  مسئلهرويكرد كاربرد دانش در زندگي و آموزش معطوف به حل  .10
هاي جامعه، از آغاز در دانشگاه تهران جايگـاه و اهميـت داشـت و ايـن      تقاضاها و اولويت
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» و مهندس ،تربيت معلم، پزشك«موضوع در عنوان نخستين طرح دانشگاه تهران به صورت 
  ).256 -  254: 1388فراستخواه، ( خود را نشان داد

هاي خارجي  در اين دوره، كشور و به تبعيت آن آموزش عالي وابستگي شديد به قدرت
فساد مالي بيداد . كردند ميها طراحي و تبيين  ييامريكا رامشي عمومي كشور   داشت و خط

كرد و خفقان و ترس بر همه جاي كشور حاكم بـود، چنـدان كـه سـازمان اطالعـات و       مي
امور مداخله داشت و بر كار چاپ كتب، مطبوعات، ادارات،  ةهمدر ) واكسا(امنيت كشور 

تعارضـات و اسـتبداد حـاكم بـر نظـام پهلـوي       . )363: همان(شد  وارد مي... و  ،ها دانشگاه
دانشـجويان و دانشـگاهيان   . هـا در پـي داشـت    در دانشـگاه جمله از اعتراضات متعددي را 

. وجود آوردند و چالشي بزرگ براي حاكميت به نددادهاي مبارز را تشكيل  ها و گروه كميته
از مـؤثرترين عوامـل و   » علي شـريعتي  دكتر«و ركن اصلي آن » ارشاد يةحسين«در اين زمان 

 ةنتيجـ در . آمدنـد  شـمار مـي   هاي تـرويج مخالفـت سياسـي بـا رژيـم پهلـوي بـه        شاخص
ـ هاي مبارزين و انقالبيون محيط دانشگاهي و خارج از آن  گري روشن تـدريج كشـور بـه     هب

  .شدن نظام پهلوي بود برچيدهو  1357آن انقالب سال  ةنتيجاي رسيد كه  خودآگاهي ويژه
  انقالب اسالمي ةدورآموزش عالي در  5.3.6

پيروزي انقـالب  . وقوع پيوست هتحولي عظيم در ساختار سياسي ايران بش   1357در بهمن 
عالوه بـر تغييـر نظـام حـاكميتي،      1357بهمن  22مت پهلوي در واسالمي و سرنگوني حك

. وجـود آورد  ههاي فرهنگي و اجتماعي ايران ب تغييرات اساسي در نظام آموزش عالي و بنيان
بـر  . كـرد  مـي تغيير حاكميت سياسي لزوم تغيير و اصالح ساختارهاي فرهنگـي را ايجـاب   

و سـتاد  هـا تعطيـل    وقوع پيوست و دانشـگاه  بهانقالب فرهنگي  1359همين اساس در بهار 
محتواي ة ها ايجاد اصالحات در زمين هدف از تعطيلي دانشگاه. انقالب فرهنگي تشكيل شد

سـازي نيـروي آموزشـي     هـاي آموزشـي، پـاك    كتـب درسـي و سرفصـل    و آموزشي منابع
در راستاي هدايت و پيشبرد اهداف انقـالب و دسـتاوردهاي پيـام انقـالب     ...  و ،ها دانشگاه

دانشگاه تبديل به محيطي سالم براي تدوين علوم عـالي اسـالمي    بود تا از اين طريق فضاي
هـا را تصـويب و در    دانشـگاه ة خرداد، شوراي انقالب تعطيلي كلي 15ترتيب در  بدين. شود

هاي ستاد انقالب فرهنگي  قانوني راجع به تحقق اهداف و برنامهاليحة  1359تير  25تاريخ 
ها و مراكز آموزش عالي موظـف   ن دانشگاهبه تصويب شوراي انقالب رسيد و به موجب آ

شدند امكانات آموزشي و تجهيزاتي و وسايل كارگاهي را براي بازسازي و نوسازي كشـور  
  .در اختيار ستاد بگذارند



 تحليلي نقادانه از روند تاريخي آموزش عالي در ايران   42

  1392بهار ، اول، شمارة چهارم، سال پژوهي فرهنگي جامعه

  :اول ةمرحلها در  پيامدهاي بازگشايي دانشگاه
  ؛دولتي آموزش عالي تقليل مراكز آموزش عالي و انحالل بخش غير .1
  ؛در شاخص تعداد دانشجو حذف و كاستي .2
  ؛افت شديد شاخص پذيرش دانشجو .3
  ؛تعويق در روند تعديل مركزگرايي. 4
  ؛سازي دانشگاه از عناصر وابسته پاك .5
  ؛ريزي آموزشي متمركز بر مبناي امكانات و نيازهاي كشور ايجاد مرجع برنامه .6
 اسـالمي سياسـي دانشـگاهيان بـه سـمت اهـداف جمهـوري       ــ   هدايت فرهنگي. 7

  .)84: 1389 ،انتظاري(
اثـر تحـوالت    نخست انقـالب و بـر  دهة توان گفت در  با توجه به مطالب ذكرشده مي

اجتمـاعي،  توسـعة  ريـزي علمـي و تخصصـي بـراي      نهادها، روند عادي و متعارف برنامه
سـاله، از جملـه در   بيست و چه به صورت پنج ساله و فرهنگي، چه به صورت  ،اقتصادي

آن عوامـل متعـددي ماننـد وجـود شـرايط       منشـأ بخش آموزش عالي، به تعويق افتاد كـه  
 بـود هـاي حـاكم بـر آن     و ديـدگاه  ،ضيات ناشـي از وضـعيت اوايـل انقـالب    تجنگي، مق

  ).544: 1388فراستخواه، (
ين اصولي كه بعد از انقالب اسالمي براي آموزش عالي كشور اعالم شـد  تر مهميكي از 

ها در آموزش عالي ايران قبل از انقالب،  و نابرابري فرصت يتوازن بي. بود» عدالت آموزشي«
كـه   ،پنجم توسعه ةبرنامو طي  50 ةدههرچند از اوايل . قابل كتمان و انكار بود واقعيتي غير

تعـديل و تعـادل    بـراي هـا و اقـداماتي    شگاه ناتمام ماند، برنامهدان ةتوسعدر آن دوره طرح 
كه از تجمع جمعيت دانشجويي در تهـران و چنـد شـهر بـزرگ      اينگرفت، كما  صورت مي

 ةشـبك ، شـد شد، آموزش عالي رايگان  تدريج كاسته مي بهكشور به نفع شهرهاي ديگر ايران 
و آموزش عـالي بـه    ،محروم برقرار كردآموزش از راه دور چند مركز آموزشي در شهرهاي 

  ).590: 1372سرمد، (نقاط محروم رسيد 
توان به سـه دوره   در يك نگاه كلي تحوالت آموزش عالي پس از انقالب اسالمي را مي

  :دكرتقسيم 
  ؛)دوره اول(بازسازي و تطبيق با اهداف انقالب و تقليل كار آموزش عالي  ةدور .1
  ؛)دوم ةدور(وزش عالي حركت و آغاز رشد آم ةدور .2
  .)سوم ةدور(افزايش مراكز آموزش عالي  ةدور .3
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ايشان . شود آغاز مي 1359در سال ) ره(  اين دوره با پيام نوروزي امام خميني :اول ةدور
 ةتصـفي  ،»هـاي سراسـري كشـور    انقالب اسالمي در دانشگاه«در آن پيام به ضرورت ايجاد 

وزيـر  . دنـد كرو تبديل دانشگاه به محيطي سـالم تصـريح    ،استادان وابسته به شرق و غرب
 تأكيدها به صورت كامل  آموزش عالي بر دگرگوني آموزش عالي و دانشگاه وقت فرهنگ و

به هر صـورت بـا   . ها با اين ايده مخالف بودند داشت و در برابر تعدادي از رؤساي دانشگاه
هـا و   و شـرايط موجـود در دانشـگاه    انقـالب  ةرتبـ  عـالي الن ئوتوجه به پيام امام و نظر مس

هـا تعطيـل شـد و سـتاد انقـالب       درخواست شديد دانشجويان مسلمان و انقالبي، دانشگاه
با اهداف انقالب اسـالمي و   ها آنها و تطبيق  فرهنگي براي بررسي مشكالت و تغيير برنامه

  .وجود آمد بازسازي آموزش عالي به
دادن برنامـه و   سـازش د آموزش عالي و در اين دوره براي احياي مجد: دومدورة 

با اهداف انقالب، كاهش وضع آموزش عالي در ابعـاد گونـاگون   ... كار و مديريت و 
  :يمشاهد را زير

  ؛كاهش مراكز آموزشي .1
  ؛كاهش پذيرش دانشجو. 2
  ؛كاهش اعزام دانشجو به خارج از كشور .3
  ؛كاهش استاد. 4
  ؛تعطيلي آموزش از راه دور .5
  .)46: 1383اكرمي، (كاهش بودجه  .6

 ةدوردر . ها معروف است اين دوره به افزايش مراكز آموزش عالي و دانشگاه: سوم ةدور
حضوري در قلمرو وسيع و متنـوعي از   سوم تحول آموزش عالي، آموزش از راه دور يا نيمه

 مسـئله در كنـار ايـن   . هاي محروم و شهرهاي كوچك گسترش يافت كشور از جمله استان
قابـل   ةعـد ها و مؤسسات آموزش عـالي كشـور شـكل گرفـت و      دانشگاه ةشبانهاي  دوره

  .هاي شبانه پذيرفته شدند اي دانشجو در رشته مالحظه

  جديد عصر در يعال آموزش نقد 6.3.6
هـاي آموزشـي بـه     سرفصل ةارائدارالفنون مشكل اساتيد مدعو در  ةاوليهاي  يكي از چالش

استادان دارالفنـون بعضـاً در امـور داخلـي كشـور دخالـت       . ارسي بوددانشجويان به زبان ف
هايي كه  تالش رغم به. كردرا محدود  انآنكردند كه اميركبير به مقابله با آنان برخاست و  مي
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كرد، ضعف بنيه و فقـدان   اميركبير در راه تثبيت نهاد علم و آموزش عالي در كشور دنبال مي
 كـه  دشـ  سـبب مـي   غيرههاي خارج از حكومت و  ي بخشكارامدپويايي در جامعه و نيز نا

آمــوزش عــالي بــه ســاير امــور در تصــدي حكومــت قــرار گيــرد و بــه عبــارتي يكــي از 
  .گري حكومت در آن بود دارالفنون نيز همين تصدي ةعمدهاي  پذيري آسيب

شاه وقتي با مخالفت صاحبان مـدارس قـديم و روحـانيون مخـالف تجـدد         ناصرالدين
برايش مشكلي ايجاد نكنند، كوشيد اميركبيـر را از ايـن كـار     ها آنكه  اينه شد، براي مواج

گرفـت   منصرف كند، ولي با ايستادگي و جديت اميركبيـر ايـن مركـز آموزشـي عـالي پـا      
  .)738: 1371 آبادي، دولت(

بـه   ، اماكرد وجو جسترات اجتماعي آن يثتأبايست در  اهميت وجودي دارالفنون را مي
 ،دانشگاه شـخص اميركبيـر   و هاي موجود بر سر راه تثبيت علم، آموزش عالي، دليل دخالت

روز بـه   كشورهاي اروپـايي روزبـه   ،در حالي كه .راه به جايي نبرد ،باني و مؤسس دارالفنون
كردند، اين مهم در ايران رو  علمي پيشرفت مي فنّاوريعلم و  ةعرصي و كيفي در لحاظ كم

هاي جديـد   نخستين نهادها و انجمن» دولتي غير«بخش  ،در همين دوران. رفت به قهقرا مي
اجتماعي كشور، ـ  اين مراكز با توجه به ساختار سياسي ، امادكردر ايران تأسيس  راآموزشي 

تنهـا از جانـب    دولتي نـه  مراكز آموزشي جديد در بخش غير. دچار ضعف مزمن عمده بود
معموالً از سوي حكومتيان مخالف با تجدد مورد  ها آنيان شدند، بلكه بان دولت حمايت نمي

در جامعه نيز وجود تحجر و ناآگاهي سـبب   ،گرفتند و عالوه بر اين سوءظن و آزار قرار مي
اعتمادي و حتي بدگماني وجـود داشـته    گونه مراكز آموزش عالي نوعي بي شد كه به اين مي

  ).130: 1370 رشديه،( باشد
بـود، وزارت علـوم آن   شـده  است موانع موجود در سـاختار حكومـت سـبب     گفتني

كارايي را نداشته باشد كه كـاري اساسـي بـراي پيشـرفت مؤسسـات آموزشـي جديـد و        
شرايط و امكاني نيز فـراهم   ،از سوي ديگر ؛شدن علوم و فنون در كشور انجام دهد نهادينه
 شـوند ين علمـي فعـال   هـاي خـارج از حكومـت در نهادسـازي نـو      شـد كـه بخـش    نمي

  .)134: 1388 ،فراستخواه(
از يك سـو ايـن   . ناميد ميمركزي آميخته با ترس و رضايت را شاه دارالفنون    ناصرالدين

ات منفـي افكـار سياسـي    تـأثير ديگـر بـه    سويدانست و از  مي» ترقي«مركز علمي را نهاد 
خـواهي در ايـران    جمهـوري ر ايرانيان و همچنين ايجاد رويكرد دن و اساتيد اروپايي امدرس

  ).208: 1381 رينگلر،(بدگمان بود 
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آموزش عالي برداشـته   ةتوسع براياز اين قبيل اقدامات كه بگذريم، گام اساسي ديگري 
هاي سياسي در كشور فرصتي براي انديشيدن بـه ساختارسـازي    اختالفات ميان جناح. نشد

هـا،   هـا و شـورش   ، نـاآرامي ضـعف حكومـت مركـزي   . كرد علم و نهاد دانشگاه فراهم نمي
 در كشور مزيـد بـر  ...  و ،هرج و مرج ،مشكالت اقتصادي و اجتماعي، ناامني، فقر، بيماري

ها نهايتاً مـانع از رشـد و    اين ةهموجود آورد كه  اي را در كشور به علت شد و اوضاع آشفته
شـد   گسترش نهادهاي آموزشي و آكادميك جديـد و پيشـرفت علمـي و فنـي جامعـه مـي      

  ).160: 1388 فراستخواه،(
ها و  دانشگاه ةتوسعريزي پيرامون رشد و  پهلوي دوم، سياست كشور در برنامه ةدوردر 

  . هاي پزشكي بود ها و دانشكده قبل، متمركز روي دانشگاه ةدورمراكز آموزش عالي به مانند 
، 30 ةدهخورشيدي تا چند سال اول  20ةدهدوم  ةنيمبر اثر تشنجات سياسي كشور در 

ـ     ةسال هفت ةبرناماجراي  هـاي   جـايي  هاول عمراني با مشكالت فراوانـي مواجـه شـد و جاب
حدوده ده سال پس از تصويب قـانون  . متعددي در مديريت آموزش عالي صورت پذيرفت

هاي مذكور، قانون راجع بـه تكميـل    دانشگاه ةتوسع برايها،  هاي شهرستان تأسيس دانشگاه
 وزارت( خورشـيدي بـه تصـويب رسـيد     1338هـا در   هرستانهاي ش ن دانشگاهامدرس ةعد

  ).32: 1360 عالي، آموزش و فرهنگ
مدرنيزاسيون دولتي بود كه به كوشش نخبگـان  پروژة از  جزئيتأسيس دانشگاه تهران 

دولـت تمركزخـواه و    از سـوي رسـيده   هـم  بـه تجددخواه و با استفاده از ثبات و امنيـت  
اقتدارگرا و در عين حال مايل به تجدد صورت گرفت، اما كاري نبود كه به طور ناگهاني 

هـاي قبلـي فـراهم     صورت پذيرد، بلكه در واقع معلول علل و عواملي بـود كـه در دوره  
هاي يك دوره به صورت خروجـي، در حكـم ورودي   فراينددر اين مدت حاصل . آمدند
ساختاري جامعـه انباشـته   ذخيرة تحوالت در  برايندترتيب  بدينكرد و  بعد عمل ميدورة 
گيـري دانشـگاه    كيفي، موجب شكل اتي به تغييراين روند با گذر از تغييرات كم. شد مي

العبور سياسي مـانع   هاي صعب هاي ناشي از ناپايداري اگر در ايران گسست. در ايران شد
از جوامع ديگر از خاصيت انباشـت تغييـر و    توانست مثل برخي شد و اين جامعه مي نمي

توسعه بيش از اين برخوردار شود، مطمئناً وضـعيت بسـيار متفـاوت و بهتـري را شـاهد      
  ).253: 1388 فراستخواه،(بوديم 
اي نيز از ابتدا در كار دانشگاه وجـود داشـت كـه ضـمن      هاي ساختاري عمده ضعف .1
، بـه  ها آناثركردن بخشي از  هاي يادشده و حتي خنثي و بي دادن كاركرد مثبت قابليت كاهش
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كه درك بهتري بـه ايـن قضـيه     اينجا براي  در اين. زد روند رشد و پويايي دانشگاه لطمه مي
  :پردازيم دانشگاه در ايران مي ةپروژداشته باشيم، به ذكر برخي از نقاط ضعف 

بـا نيازهـاي    ها آنبسيار بعيد فاصلة شي سنتي در ايران و هاي مزمن نهادهاي آموز ضعف
شان از نقد و تحول، سبب شد كه نهادهاي جديد آموزشي و از جمله مدارس  جديد و امتناع

هـاي مـزمن    از سـوي ديگـر ضـعف   . برنيامدند و تحول نيافتنـد  ها آني و دانشگاه از متن لعا
 منزلـة  كه دانشگاه بهشد كشور موجب  دولتي در هاي اجتماعي و اقتصادي و بخش غير گروه

حكومت و نخبگان حـاكم و در درون   از سويمدرنيزاسيون دولتي، از باال و پروژة بخشي از 
از همـه   تر مهم. شد رو دانشگاه يكي از ادارات وزارتي شمرده مي هميناز . دولت تأسيس شد

صـلت خودكـامگي   شـد، خ  اي كه دانشگاه تشكيل مـي  كه حكومت نيز خصوصاً در دوره اين
از نخبگان تجددخواه پيرامون او، براي مدرنيزاسيون  برخيرضاشاه و . آشكاري پيدا كرده بود

ايـن  . شـدند  جويي با نهادهاي سنتي متوسل مي هاي آمرانه و اجباري و ستيزه جامعه به روش
ر ا سـنتي ايـران   جامعة پذيري دانشگاه در  پذيري و فرهنگ خود روند جامعهنوبة ها به  روش

هاي حكومتي  برنامههمة زيرا بسياري از قشرهاي سنتي جامعه به  ،دچار اختالل و كندي كرد
عرصـة  رضاشـاه در  مسـتبدانة  هـاي   روش. نگريسـتند  بدگماني ميديدة از جمله دانشگاه به 

ي اهاي سنتي جامعه، بلكه حتي در اواخـر كـار بـر    تنها براي گروه نهسياسي نيز سبب شد كه 
فكران و نخبگان جديد هم، دولت مدرنيزاسيون در ايران تبـديل   توجهي از روشنبخش قابل 

آمـوزش عـالي و   برنامـة  هاي دولتي، از جملـه   برنامههمة شد و اين بيگانگي بر » ديگري«به 
اين عوامل دست به دست هـم داد و ميـان دانشـگاه و جامعـه     همة دانشگاه سايه انداخت و 

  .بومي بودجامعة موانع رشد و تحول و پويايي آن در متن  فاصله ايجاد كرد و اين يكي از
 جمعيت كشـور بـر  . رسيد تأسيس هنوز به پاي جمعيت كشور نمي ةدوردانشگاه در  .2

نفـر  هـزار   100ميليون نفر بود كه بر مبناي آن براي هر  6/14بالغ بر  1319اساس آمار سال 
همچنين اگر ميزان ميـانگين  . داشتنفر دانشجو در ايران به تحصيل اشتغال  7/12جمعيت، 

كه به طور  اينتأسيس مبنا قرار دهيم و  ةدورهاي  درصد رشد جمعيت را در طول سال 5/1
شد، در  تر نيز مي نفر به جمعيت كشور افزوده و سال به سال جوان 17600متوسط هر سال 

  .شد نفر دانشجو به تعداد دانشجويان كشور اضافه مي 297ازاي آن هر سال فقط 
ريزي آموزشي دانشگاه هرگز نتوانست اهداف كاربردي و رويكرد معطوف بـه   برنامه .3
آن روز تناسب و تطـابق داشـته باشـد     ةجامعهاي  با اولويت كهو نياز را تحقق بدهد  مسئله

  ).259 -  258: همان(
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در داخـل خـود    سـو، از يـك  . اي داشـت  پهلوي ساختار دوگانـه دورة نهاد دولت در 
گرا را جذب كرده و پذيرا شده بـود و   كردگان تجددخواه و توسعه فكران و تحصيل روشن

ديگـر در درون   از سـوي رفت، امـا   سرعت پيش مي بهايران جامعة در جهت مدرنيزاسيون 
و  ،هـا، فسـاد مـالي    گـري و سـلب حقـوق و آزادي    آن روندي از خودكامگي و سـركوب 

فقـر عمـومي،   . گرفـت  جي شـكل مـي  هـاي خـار   گيري به قـدرت  وابستگي مراكز تصميم
كراسـي، شـيوع   ونـاموفق دم تجربـة  هاي اقتصادي،  شدن، بحران صنعتيكندشدن روندهاي 

بـه دليـل تعارضـات    . از عوامل مهم بر سـر راه رشـد آمـوزش عـالي بـود     ... و  ،ها بيماري
باري كه در كشور وجود داشت، آموزش عـالي دچـار ضـعف و فراموشـي شـد و از       زيان

  .دمانخود دور  كيفيت اصلي
پهلوي  در آموزش عالي ايران در عصركه ها  ها و نارسايي بخش اعظمي از اين نابساماني

نمايندگي  ةدربرگيرندفقدان يك دولت ملي متكي بر عقالنيت جمعي و  ةنتيجوجود داشت 
 ،بـه همـين سـبب   . ايران بـود  ةگستردها و اقوام ساكن در زيستگاه متنوع و  گروه ةهممنافع 
هاي آموزشي در كشور به صورت متمركز و  ريزي برنامه و اول و دوم ةسال هفتريزي  برنامه
نيازهـا و تقاضـاها در    ةهمـ بسا بدون توجه به  كردگان و چه معدودي تحصيل از سويبسته 

و اصـوالً از آمـايش    ؛هاي بومي صـورت گرفـت   مناطق مختلف كشور با غفلت از اولويت
منابع انساني برخوردار نبود  ةتوسعر گسترش آموزش عالي و سرزميني و راهبرد شخصي د

شد و از  ي ميتر معطوف به رشد كم شهر بزرگ نيز، بيش ها در تهران و چند و افزون بر اين
  ).418: همان( ماند ميهاي كيفي غافل  جنبه

مشاركت مؤثر بخش زمينة گرفته توفيقي در  صورتهاي  تالش رغم بهدر عصر پهلوي 
مؤسسات آموزش عالي صورت نگرفت كه ادارة گذاري در تأسيس و  دولتي و سرمايه غير

آن بر زندگي و مناسـبات  سيطرة شدن دولت و  بزرگساالري و  آن در ساختار دولتريشة 
توجهي و  سرانجام بي .اجتماعي و اقتصادي كشور و از جمله نهادي علمي و آكادميك بود

 منزلـة  ، دانشگاه بـه شدمركز تحول و توسعه موجب  نزلةم توجهي به استقالل دانشگاه به كم
  .ماند و توفيقي پيدا نكندبخود باقي  ةشد تعريفارچوب هانديشه در چ نماد علم و

هـاي   پهلوي، كشور و به تبعيت از آن، آموزش عالي وابستگي شديد به قدرتدورة در 
فسـاد  . كردند مين ها طراحي و تبيي ييامريكارا مشي عمومي كشور   خارجي داشت و خط

جاي كشور حاكم بـود، چنـدان كـه سـازمان     همة كرد و خفقان و ترس بر  داد مي مالي بي
امور مداخلـه داشـت و بـر كـار چـاپ كتـب،       همة در ) ساواك(اطالعات و امنيت كشور 
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و نـابرابري   يتـوازن  بـي  ).453: همـان ( شـد  وارد مـي ... و  ،هـا  مطبوعات، ادارات، دانشگاه
  .قابل كتمان و انكار بود پهلوي، واقعيتي غيردورة ها در آموزش عالي ايران در  فرصت

هـاي سياسـي شـديد در قالـب      فعاليت ةعرصهاي ايران  انقالب دانشگاه ةاوليدر دوران 
هاي انقالبي صـورت   هاي درسي محاكمه در كالس. ندهاي دانشجويي بود شوراها و انجمن

هـاي   زيرزمين بعضي كـالس . كردند زندان استفاده مي منزلة بهها  ضي كالساز بع. گرفت مي
هاي سياسي عمدتاً مخالف با دولـت نوپـاي    هاي دانشگاه تهران انبار مهمات گروه دانشكده

دانشگاه نفربر زرهي و تانـك نگهـداري    ةمحوطحتي در . جمهوري اسالمي ايران شده بود
هاي سياسي از اين دست را در محيط  نشگاه فعاليتشوراي مديريت دا ،به نحوي كه. شد مي

  ).512: همان( كرددانشگاه ممنوع 
آموزش  ةمؤسس 98: دولتي آموزش عالي تقليل مراكز آموزش عالي و انحالل بخش غير

مؤسسه يا مجتمع آموزشي ادغـام شـده    35قبل از انقالب فرهنگي، در  ةدورعالي متعلق به 
 ،اي حرفه و فني ،عمدتاً مركز تربيت معلم(آموزش عالي  ةمؤسس 21بود و فعاليت آموزشي 

علـوم  (ها، چند مجتمع آموزش عالي  ادغام ةنتيجدر . بود شدهمتوقف ) و انستيتو تكنولوژي
مجتمـع علـوم در   . پديـد آمـد  ) انساني، علوم اداري و بازرگاني، فني مهندسي، علوم و هنـر 

و مجتمـع دانشـگاهي ادبيـات و علـوم     دانشگاه شهيد بهشتي و تربيت معلم ادغـام شـد و د  
انساني و علوم اداري و بازرگاني، دانشگاه عالمـه طباطبـايي و مجتمـع مهندسـي دانشـگاه      

  .خواجه نصير را پديد آورد
پـذيرش جديـد    1361 -  1362در سال تحصـيلي  : افت شديد شاخص پذيرش دانشجو

كه نسبت به پذيرش ها و مؤسسات آموزش عالي كشور صورت گرفت  اندكي براي دانشگاه
اي را در كـاهش دانشـجويان نشـان     دانشجو در قبل از تعطيلي دانشگاه، رقم قابل مالحظـه 

  ). 538: همان(دهد  مي
پس . وقوع تعطيلي دانشگاه موجب تعويق در روند جانمايي دانشجويان مركز كشور شد

صورت نگرفت ترين توجهي به پژوهش و تحقيقات  از انقالب فرهنگي، به مانند گذشته كم
سفانه به أآيد، مت ريزي آموزشي برمي كه از عنوان برنامه ريزي نيز چنان و حتي در واحد برنامه
ريزي در  واحد برنامه ،به عبارت ديگر ؛ها توجه خاصي معطوف نشد امر پژوهش در دانشگاه

بـه   اي نداشـت،  ها، عملكرد قابل ارائه دار پژوهشي براي دانشگاه هاي اولويت حمايت ةعرص
هاي سال در حد محـدود و   اي كه سهم مسائل مربوط به پژوهش از ابتداي كار تا سال گونه

  ).2: 1376مهدياني، (ناچيزي قرار داشت 
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شـد و بـراي    تلقي مي» عدالت توزيعي«عدالت در بعد از انقالب اسالمي غالباً به معناي 
هاي فرايندمنابع و حكومت تعهدات ايدئولوژيك خاصي نسبت به طبقات محروم جامعه و 

شـد   ديني مورد نظر تعريف ميـ  هاي ايدئولوژيك آن در جهت ايجاد نظمي مبتني بر ارزش
هاي  رفاه و مزيت ،ها و نظامات كه با مداخالتي حداكثري در برنامه شد ميو در نتيجه مقرر 

الزم بر همـين مبنـا بـود كـه     . ن توزيع كندااجتماعي و اقتصادي مورد ادعا را ميان مستضعف
تـرين حضـور و    نمود، آموزش عالي نيز به صورت توزيعي در ميان قشرهايي كـه بـيش   مي

تحكــم انقــالب و اســالم داشــتند، تقســيم شــود  بــرايفعاليــت را در نهادهــاي انقالبــي و 
  ).591: 1388فراستخواه، (

ي در تعـداد دانشـجويان   گيـر  چشـم به تبعيت از افزايش مراكز آموزش عـالي افـزايش   
هـا افـزايش يافـت، امـا      همچنين تعداد كاركنان مراكز آموزشي و دانشـگاه . پيوستوقوع  به

  .كرد همچنان نسبت جنسي به سمت مردان سنگيني مي
 

  يريگ جهينت .7
 سيتأسـ  كشـور،  در آرامـش  استقرار و مقتدري ها حكومت ليتشك از پس باستان دوران در

 كـه ي هنگام است كه  نيا توجه درخور ةنكت. ميشاهد را يآموزش وي علم مراكز و دانشگاه
 مـا  منظور اختصاصاً م،يكن يم صحبتي عال آموزشي متولي رسم سازمان منزلة به دانشگاه از

ي ا خانـه  كتاب وي آموزش مقررات ازي برخوردار ماننديي ها يژگيوي دارا كه استي مراكز
ي نهادهـا ي بـرا  الگوبـودن  دانشـمندان،  جذب يافته، سازماني تيريمد نظام يك وجود ،يغن

 اسـت  »شـاپور  يجند« رانيا دانشگاه نينخست اساس نيهم بر. باشد...  و ،خود از بعدي علم
 زمـان  در...  و ،متعـدد ي هـا  دانشكده وجود ،يعلم ئتيه دارابودن كتاب، جلد هزاران با كه

 ةسلسـل  مؤسـس  ر،ياردشـ  فرزنـد ( اول شـاپور  زمـان  در) م  650 -  226( انيساسان حكومت
ـ  مـردم » ياجتمـاع ي ريخوپذ« در دانشگاه نقش به باستان انيرانيا. شد سيسأت) يساسان ي پ
 پادشـاه  و بـود  تيـ حاكم بـه  وابسـته  دانشگاه وي عال آموزش باستان، دوران در. بودند برده
 نظام ،نيا بر عالوه. بودند حاكمان منافع حافظ زين ها آن و بود دانشگاهي استادها ةكنند نييتع

 و ازين اساس بري دانشگاهي ها رشته و بود خاصي ا طبقه ارياخت در وي انحصاري دانشگاه
  .آمد يم وجود بهي آموزش مراكز و ها دانشگاه در ضرورت
» ياسـالم  تمـدن يـي  طال عصـر « بـه  و شود يم آغازي الديم 615 از كه انهيم دوران در
 امـام ي سرپرست به ،هيباقر دانشگاه رينظي آموزشـ  يعلم مراكز و ها دانشگاه است، معروف
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. شـد  سيتأسـ  رانيـ ا خيتار در بار نياولي برا بودي دولت ريغي دانشگاه كه ،)ع(  محمدباقر
 از دانشـگاه  تيـ ماه هـا،  قـرن  از پـس  شد باعث دانشجو جذب و دانشگاه نيا ادارة وةيش

 نينخسـت ي بـرا  زناني حت و كند رييتغي همگان و عام صورت به بودن يطبقات وي انحصار
ي آموزشـ  مركـز  دوره نيهمـ  در. شـوند  مند بهرهي دانشگاه آموزش خدمات از بتوانند بار
 جامعـه،  حـاكم  طبقـه  ژةيـ و ه،يـ باقر دانشگاه برخالف كه داشت وجود زين »الحكمه تيب«

  .بود ها آن وابستگان و ،انيدربار
 نـه  علم كسبي برا ليتحص به توان يم انهيم ةدور دري عال آموزش مثبتي ها يژگيو از
 وي دنيـ فهم اسـتاد،  انتخـاب  در دانشـجو ي آزاد ،يآموزشـ  ةبرنامـ ي ريپـذ  انعطـاف  مدرك،
ي توانمند و ها تيقابل ،يعلم آثار داشتن تياهم بودن، يا حافظه  نه سيتدر روش بودن يادراك

ي هـا  يژگـ يو از را هـا  دانشگاهي مال وابستگي مسائل نيا كنار در. كرد اشاره...  و ،رندهيادگي
 ازي آموزشـ  نظـام  انـه، يم ةدور در نيـ ا بـر  عالوه. برد نام توان يم انهيم عصر دانشگاهي منف
  .كرد دايپ ايپو و منعطفي ساخت و شد آزادي فاتيتشر بند  و  ديق

 هيـ قاجار حكومت دوران. ديرس »هيقاجار« به رانيا حكومت م  1795/ ش  1174 سال در
 دوران در. اسـت  معـروف ي عـال  آمـوزش  و نـوين  دانشگاه پيدايش ةدور به رانيا خيتار در

 از پـس ي و. آمد وجود به رانيا دانشگاه ةخچيتار در بزرگي تحول شاه   نيناصرالدي پادشاه
. كـرد  منصـوب  خـود  دولـت ي صـدراعظم  بـه  را ريركبيام خان يتق رزايم قدرت، به دنيرس
 فكـر  بـه  داشـت  كشـور  شـرفت يپ در دانشگاه و علم سازمان از كهي درست درك با ريركبيام

 شـرفت يپ راه يگانه كه كرد ثابت رانيا شاه بهي و. افتاد رانيا در كيتكن يپل دانشگاه سيتأس
 ةكـرد  ليتحصـ  افراد ازي برخوردار...  و ،ينظام ،يصنعت فنون و علوم ع،يصنا رشد و كشور

 رشـد  بـود  افتهيدر رانيا دولت كه بود گرفته سرچشمه جا آن از مسئله نيا. استي دانشگاه
 تيحاكم. دارد دانشگاه در شهيري همگيي اروپاي كشورهاي كاربرد و ،يعلم ،يصنعت ،يفن

 كشـور  شـرفت يپ راه يگانـه  كـه  بودند افتهيدري خوب به رانيا در تحول و شرفتيپ دار طرف
 بـه  تفكـر  نيـ ا. داشـت  وجـود يي اروپاي كشورها در چه آن شكل بهاست  دانشگاه سيتأس

 ديـ جدي ساختارها و نينو فنون و علوم به توجهي ها نهيزم م،يمستق ريغ و ميمستق صورت
 انـه ياقتدارگرايي الگو ميتنظ با ريركبيام. داد يم شيافزا رانيا در را دانشگاه قالب دري آموزش
 وي فرهنگ ،ييقضا ،يحقوق ،يكشاورز ،يصنعت ،ياقتصاد اصالحات قيطر از داشت تالش
 ،بيـ ترت نيـ ا به ).99: 1323 ،آدميت(ببرد  شيپ توسعه و رشد سمت به را رانيا كتاب نشر

. شد سيتأسي الديم 1849 با مطابقي ديخورش 1228 سال در دارالفنون كيتكن يپل دانشگاه



 51   اف موسي كريمو  اصغر باقري

  1392بهار ، اول، شمارة چهارم، سال پژوهي فرهنگي جامعه

ي عـال  آموزش به جامعه ازين و انيرانياي باال شعور و درك ةدهند نشان دارالفنون،ي انداز راه
 درخـور  نكـات  از ).81: 1381 ،رلـ رينگ(بـود   رانيا در گسترده اصالحات از جزئي منزلة به

 ها درس دانشگاه نيا در كه است نيا لفنونادار دانشگاهي آموزش تيفيك خصوص در توجه
ي عال آموزش مركز نياول دارالفنون دانشگاه. دش يم ارائهي فرانسو زبان بهي آموزش ميمفاه و
. آورد وجـود  بـه  كشـور  در راي بزرگـ  تحـوالت  آن، سيتأسـ  كه بوديي اروپا ةويش به رانيا

ي بـرا ي آگـاه  و دانـش  جهـان ي سـو  به نوي ا چهيدر ،يكوتاه مدت در توانست دارالفنون
 و داشـت  رانيـ ا ةجامعـ ي برا كهي فراواني كاركردها وجود با دانشگاه نيا. دكن باز انيرانيا
 و ضـعف  علـت  بـه  امـا  د،شـو   كشوري علم ساختار دري اساس راتييتغ باعث توانست يم

  .نبرديي جا به راه عمالً كشوري اسيسـ  ياجتماعي ها انيبني ناتوان
 ،ياقتصـاد  اصـالحات  شـد  منجـر  رانيـ ا در دانشـگاه  رشـد  بـه  قاجار دوران در چه آن
 كـه ي شـكل  بـه  بود كشوري عموم بهداشت به توجه و ،ها انسان حقوق به توجه ،يكشاورز
 بود دوره نيهم در. داشت همراه بهي اقتصاد و ،ياجتماع ،يفرهنگ لحاظ به را كشور ةتوسع
 مراكـز  رشـد  آن ةجـ ينت كـه  كـرد  دايـ پ تياهم رانياي آموزش وي علمي نوساز به توجه كه

  .بودي عال آموزش
 وي عـال  آمـوزش  نظـام  دري ديجد عصر رانيا حكومت به رضاخان دنيرس قدرت به با

 1313 در تهران دانشگاه سيتأس آنيي شكوفا اوج نقطة كه وستيپ وقوع به رانياي ها دانشگاه
ي اقتصـاد   ــ   ياجتمـاع  نظـام  و ارتـش  در كهي اصالحات باي پهلو رضاشاه. استي ديخورش
ي دانشگاه امور و علم به توجه دوران نيا در. شد كشور تيامن موجب آورد، وجود به كشور

ي سـراها  دانـش  سيتأسـ  و شـد  ليتشـك  فرهنگ وزارت. يافت شيافزاي گير چشم شكل به
 تهـران  دانشـگاه  سيتأسـ . گرفـت  قـرار  دولـت  كار دستور در آموزگار تيتربي براي مقدمات
 بـه  كشـور  دري اريبسـ ي آموزشـ ي واحدها و شد رانياي عال آموزش نظامي نيبازآفر موجب

 در دانشـگاه  سيتأسـ  ، قـانون 1326 سال در. شدند سيتأس جيتدر به تهران دانشگاه ازي رويپ
 نيـ ا فرهنگ وزارت به ها شهرستان در دانشگاه سيتأس قانون. شد بيتصو كشور نقاط ريسا

 و ،رازيشـ  ،اصفهان مشهد، ز،يتبري شهرها در تهران، دانشگاه ليتكم ضمن تا داد يم را اجازه
  .كند دانشگاه سيتأس به اقدام داند يم صالح كهي شهرستان هر نيهمچن

 كسب و آموزشي براي محل تنهاي پهلو عصر در رانياي دانشگاه نظام وي عال آموزش
 شـاخص  دوره نيـ ا در. رفـت  يم شمار به علم ديتول و پژوهشي براي محل بلكه ،نبود علم
ي برا دانشجو شش يا پنج صورت به و داشت قراري مطلوب وضع در استاد به دانشجو تعداد
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 و سـازمان  در بزرگي تحول و شد ستقلمي ادار وي حقوق لحاظ به دانشگاه. بود استاد كي
 آمـوزش  سـازمان  مسـائل،  و عوامـل  نيا كنار در. آمد وجود هبي عال آموزش كالن تيريمد
 راي عال آموزشي ها تيقابل ها ضعف نيا كه داشت زينيي ها ضعف رانيا در دانشگاه وي عال

ي ازهـا ين باي آموزشي نهادها اديز ةفاصل به توان يم نمونهي برا ؛كرد يم ريگ نيزم و محدود
ي زيـ ر برنامـه ي نـاتوان  ،يتيحـاكم  ريـ غ بخـش  از سوي شدننقد از تيحاكم زيپره و ديجد

ـ  فاصـله  جـاد يا موجود، نشيب وي كاربرد اهداف نيب تناسبي برقرار دري عال آموزش  نيب
 ،يفـرد ي هـا  يآزاد و حقـوق  سلب و تيحاكمي خودكامگ جامعه،ي سنت بخش و دانشگاه
 دانشـگاه  شدن يغرب شبه و ،يخارجي ها قدرت بهي عال آموزشي زير برنامه مراكزي وابستگ
  .كرد يم فراهم را عالي آموزش مراكز تكامل و رشد در ريخأت موجبات كه كرد اشاره
 و انقـالب  از پـس  خـاص  طيشرا علت به انقالب،ي روزيپ از پسي ها سال نيآغاز در
 تـا  مسئله نيا و شدي اسيسي وتازها تاخت ةعرص به ليتبد دانشگاه ون،يانقالب شوق و شور
 و مـرج  و هـرج  ازي ريجلـوگ ي برا ،)ره(  ينيخم اهللا تيآ انقالب، رهبر كه رفت شيپ جا آن
 نيفـرورد  در ،يفرهنگـ  رسـاخت يز نيتـر  ياديبن منزلة به ،ها دانشگاه در هيرو وحدت جاديا

 ليتشـك  لـزوم  بر كشور،ي آموزش وي فرهنگ نظام در تحول ضرورت به اشاره ضمن 1359
. دكر ديكأت ها دانشگاه ةنديآي فرهنگي مش  خط و مختلفي ها رشتهي زير برنامهي براي ستاد
 همةي ليتعطي فرهنگ انقالبي شورا آن دنبال به و شد اعالمي فرهنگ انقالب سال همان در

 موقـت ي لـ يتعط وي فرهنگ انقالب وقوع. كرد بيتصو راي عال آموزش مراكز و ها دانشگاه
 نيـ ا ازي برخ كه گذاشتي عال آموزش نظام رد راي اريبسي فيك وي كم راتيثتأ ها دانشگاه

 مرجـع  جـاد يا گانـه، يب بـه  وابسـته  عناصـر  از هـا  دانشـگاه ي ساز پاك: از اند عبارت اتتأثير
ي هـا  حـوزه  دادن ونـد يپ كشـور، ي ازهـا ين و امكاناتي مبنا بر متمركزي آموزشي زير برنامه
 اهـداف  سـمت  بـه  انيدانشـگاه ي اسـ يســ   يفرهنگـ  تيهـدا  ،يعال آموزش نظام با هيعلم

 نهـاد  جـاد يا ،ياسـالم  انقالبي ها ارزشي مبنا بر ديجد ضوابط نيتدو ،ياسالمي جمهور
 و جامعـه ي ازهـا ين رفـع  در هـا  دانشـگاه ي علمـ  تـوان  از استفاده منظور بهي دانشگاه جهاد
  .و غيره مردم با انيدانشجو تر شيب هرچه ارتباطي برقرار

ي دانشـگاه  نظـام  دري سـاختار  لحـاظ  به راي اديز راتييتغ ن،يا بر عالوه رانيا انقالب
 دانشـگاه  ،ياسالم آزاد دانشگاه ،)نور اميپ دانشگاه( دور راه از آموزش. آورد وجود هب كشور
 دانشـگاه  ،ييدانشجوي ها پژوهشگاه رشد ،يالملل نيب يها دانشگاه ،يدانشگاه جهاد ،يمجاز

 آمـوزش  در زنـان  سـهم  شيافزا ها، دانشگاهي علم هيئت در افزايش سهم زنان ،يانتفاع ريغ
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ي فيك وي كم رشد ،ييدانشجو تيجمع شيافزا ها، شهرستان دري دانشگاه مراكز رشد ،يعال
 ازي همگـ ...  و ،انقالب اهداف باي عال آموزش نظام قيتطب وي بازساز ،يعال آموزش مراكز

  .بودي عال آموزش نظام رد رانيا انقالبي امدهايپ و دستاوردها
 بـه  مكلـف  را دولـت  توسعه به مربوطي ها برنامه دري عال آموزش ةتوسعي ها استيس
 را يدولتـ ي هـا  بانـك  كهي شكل به كرد،ي عال آموزش نظام دري دولت ريغ بخش از تيحما

 كـه  دكر يمي دولت ريغي آموزش مراكز جاديا ناداوطلب به بهره كمي ها وام پرداخت به موظف
 .داشـت ي دولتـ  ريغي ها دانشگاه رشد دري اساسي نقش بعد به 1380ي ها سال از مسئله نيا

 رانيـ اي اسـالم ي جمهـور ي فرهنگـ  و ،ياجتمـاع  ،ياقتصـاد  ةتوسـع  پنجم ةبرنام قانون در
 مراكـز  باي علم ارتباطات گسترش رايب است شده داده اجازه ها دانشگاه به )1390  -   1394(
 مشـترك، ي هـا  دانشگاهي انداز راه قيطر ازي الملل نيب معتبري قاتيتحق وي آموزشي نهادها و

 و اسـتاد  تبـادل  ،يپژوهشـ هـاي   طرح مشتركي اجرا مشترك،ي آموزشهاي  دورهي برگزار
 بـر  حاكمي عموم مقررات و نيقوان رعايت به الزام بدوني مال استقالل نيهمچن و ،دانشجو
ي دكتـر  و ارشدي كارشناسي ها دوره ليتكم و توسعهي برا. دكنن تيفعالي دولتي ها دستگاه

 ةنامـ  تفاهم دارند، دوستانه روابط رانيا با كهي خارجي عال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه با
 و يابـد  تحقـق ي عـال  آمـوزش  نظر مورد اهداف قيطر نيا از تا كنند امضا متقابلي همكار

 بـا  زمـان  هم عيوقا ليدال به خود ةياولي ها سال در اگرچه رانياي دانشگاه نظام كه نيا تاًينها
 گذشـت  بـا  ولـي  بود، مواجهي اديز يها چالش و مشكالت با...  و ،يليتحم جنگ انقالب،
 درآمد شيافزا صنعت، علم، رشد ازي ناشي ها شرفتيپ و مديريت علم از استفاده با و زمان

 آمـوزش  نظـام  و دانشـگاه  كشورها ريسا با ارتباط وي اجتماع روابط بهبود و ،يمل ناخالص
 انـداز  چشـم  ريمسـ  در كـه  چنـدان  يافـت،  دست خود آرامش و ثبات دوران به كشوري عال

 و ؛دشـ  دارربرخو ممتاز و نمونه گاهيجا و برتري ها رتبه از منطقهي كشورها انيم در توسعه
  .است شده منتشر 2025 سال انداز چشم سندي برا كشوري علم ةنقش

  
  پيشنهادات. 8

علم و تربيت نيروي انساني متخصص مطلوب و مـورد درخواسـت هـر حكـومتي      ةتوسع
ـ   ،اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي  ةتوسع، چه از اين طريق است وقـوع خواهـد    هو سياسـي ب

توان گفت تغييرات ساختاري در  هاي قبل مطرح شد مي در قسمت چه آن ةمطالعبا . پيوست
آموزشي   ـ  علمي ةمدرنيتنهاد حكومت، بيش از هر چيز در ميل به تغيير و حركت به سمت 
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گام ارزشـمندي در جهـت اعـتالي علـم و تأسـيس مراكـز        مسئلهكه اين  است داشته تأثير
منـد نهـاد علـم و     نظام ةتوسع براي ،بر همين اساس. رود شمار مي بهآموزش عالي در ايران 

  :شود ميآموزش عالي در ايران پيشنهادات ذيل ارائه 
ر طراحـي و  دو سياسـي كشـور    ،فضاي فرهنگي، اجتمـاعي، اقتصـادي   تأثيرنظر به . 1
هاي آموزش عالي ديگـر   پيش از الگوبرداري از نظام ،شود ميهر نوع برنامه پيشنهاد  ةتوسع

الذكر انجام و سـپس تمهيـدات الزم    فوقهاي  دن برنامهكر بومي برايكشورها، اقدامات الزم 
  .دشومهيا  ها آندن كر اجرايي براي
گـي جامعـه،   و فرهن ،سياسـي، اجتمـاعي   ةتوسعها در  نظر به موقعيت ممتاز دانشگاه. 2

ارچوب قـانون اساسـي و بـا    هها در چ استقالل دانشگاه براياقدامات الزم  شود ميپيشنهاد 
دن كـر  بـه جـاي سياسـي    شـود  ميپيشنهاد  به اين منظور. حفظ منافع ديني و ملي اجرا شود

هـاي   ها و به تبعيت از آن دانشجويان، بـه جـاي داشـتن گـرايش     ها، دانشگاه فضاي دانشگاه
 .نگرش سياسي باشند خاص، داراي

هـا در اقصـي نقـاط     ي دانشگاهكم ةتوسعاستقرار عدالت آموزشي،  ةالزمكه  جا آناز . 3
شوراي عالي گسترش و شوراي عالي انقالب فرهنگي  شود ميپيشنهاد  بنابراين، استكشور 

ها، تمهيدات الزم  دن ساختار دانشگاهكري خود بيفزايند، بلكه با قانونمندتنها بر نظارت كم نه
 .ها نيز به مورد اجرا بگذارند كيفي دانشگاه يارتقا برايرا 

مشـاركت   برايامكانات الزم  شود ميهاي موجود در جامعه، پيشنهاد  نظر به پتانسيل. 4
مراكز آموزش عالي، نظيـر پرداخـت تسـهيالت     ةتوسعتر بخش خصوصي در  چه بيش ره

 .دشوكننده در بخش غير دولتي ارائه  مشاركتن ات، به داوطلبمتناسب با مقتضيا
ـ  ةتوسع فرايندبديل اعتبارات بر  بينظر به نقش . 5 هـا، پيشـنهاد    ي و كيفـي دانشـگاه  كم
متناسب با بضاعت و امكانات كشور و نيازهاي پيش روي، اعتبارات كافي به نظـام   شود مي

 .آموزش عالي كشور اختصاص يابد
و فرهنگـي جمهـوري    ،اقتصـادي، اجتمـاعي   ةتوسـع  ةبرنامـ با توجه به قانون پنجم . 6

هـاي   هـاي مشـترك، دوره   اندازي دانشگاه راه براي شود ميپيشنهاد ) 1390 -  1394(اسالمي 
 .دشواقدام ... و  ،هاي مشترك پژوهشي اجراي طرح ،آموزشي مشترك

بخشـي   كيفيـت  فراينـد ر دشـي  هـاي آموز  مثبت امكانـات و تكنولـوژي   تأثيرنظر به . 7
هاي آموزشي مورد نياز  دن تكنولوژيكرروز به براياقدامات الزم  شود ميها، پيشنهاد  دانشگاه
 .ها صورت پذيرد دانشگاه
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  كيفـي  فراينـد ر دهاي داخل و خارج كشـور   مثبت تعامالت بين دانشگاه تأثيرنظر به .  8
ها و مراكز آمـوزش   شرايط بازديد از دانشگاه شود ميهاي علمي و پژوهشي پيشنهاد  فعاليت

 .دشوافزايي براي دانشجويان و اساتيد فراهم  عالي كشورهاي خارجي فراهم تا امكان تجربه
بـا   شـود  مـي پيشـنهاد   ،نظر به تمايل تعدادي از دانشـجويان و اسـاتيد بـه مهـاجرت    . 9
، بستر مناسـب  ... و ،فاهيهاي مطالعاتي، امكانات ر آوردن تسهيالت الزم نظير فرصت فراهم
 .دشودر كشور فراهم  ها آنماندگاري  براي

اقتصـادي   ةتوسـع ر داي  مثبت مؤسسات آموزش عـالي فنـي و حرفـه    تأثيرنظر به . 10
اين مراكز متناسـب بـا نيازهـاي كشـور      ةتوسع برايتمهيدات الزم  شود ميپيشنهاد  ،كشور

 .انجام گيرد
ضـمن   شـود  مـي پيشـنهاد   ،ر توليـد علـم  دبا توجه به نقش مهم و اثرگذار پژوهش . 11

 ةمقالحداقل يك  ةارائاختصاص منابع اعتباري مورد نياز اين بخش، اساتيد دانشگاه ملزم به 
  .ندشوهر سال تحصيلي  يپژوهشي در طـ  علمي
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  .سمت :، تهراناسالم از بعد و قبل ايران پرورش و آموزش تاريخ ).1376( دراني، كمال

  .علمي و فرهنگي: تهران ،كريم كشاورز ة، ترجمماد تاريخ ).1380(دياكونوف، ايگورميخائيلوويچ 
  .كوير: ، تهرانعالي آموزش شناسي جامعهبر  درآمدي ).1383( صالحي، غالمرضا ذاكر

  .تهران :، تهرانباستان ايران تاريخ ).1339( اله رجبي، رحمت
 خواه، قتيحق يمهد ةترجم، قاجار دوران دري فرهنگ اصالح گفتمان و نيد آموزش ).1381( كايمون نگلر،ير

  .ققنوس: تهران
و  پـژوهش  ةنامـ  ، فصـل »ريزي آموزشـي عـالي دولتـي در ايـران     سير تحول برنامه« ).1372( سرمد، غالمعلي

 .، بهار1، ش عالي آموزش در ريزي برنامه
  .فراسو: ، تهرانتاريخ مسير در ايران ).1361( شاهسون، پيمان
  .دانشگاه تهران :تهران، ايران فرهنگ تاريخ ).1354( صديق، عيسي
  .شركت سهامي تبع كتاب: ، تهرانمختصر تاريخ فرهنگ ايران). 1356(صديق، عيسي 
  .فرهنگ: ، تهرانتاريخ مسير در ايران ).1379( صلبي، پيمان

  .راهگشا: ، تهراناسالم و ايران پرورش و آموزش تاريخ ).1373( ضميري، محمدعلي
  .اساطير: ، تهران9و  ،7 ،5، ج هابوالقاسم پايند ة، ترجمطبري تاريخ ).1362( ريرجبن  طبري، محمد
  .آموزش عالي المعارف دايرةمقاالت  مجموعه، »اشتغال و آموزش عالي« ).1383( اله عزيزي، نعمت

  .المعارف: اله صفري فروشاني، بيروت متنع ة، ترجمالديارات ).1330( علي بن محمد، ابوالحسن
   .دانشگاه تهران :هراننوراله كسايي، ت ة، ترجماسالمي بزرگ هاي دانشگاه تاريخ ).1388( غنيمه، عبدالرحيم
  .رسا: ، تهرانايران در دانشگاه سوانح و سرگذشت ).1388( فراستخواه، مقصود
  .تهران :، تهرانايران تاريخ ).1351( فرومدي، منصور
  .نشر ني :، تهرانشناسي انسان بر درآمدي ضميمةو زبان،  فرهنگ ).1382( فكوهي، ناصر

  .دانش: ، تهرانباستان ايران تاريخ ).1349( ، موسيفيوضات
  .ارسباران: ، تهراننقش دانشگاه در توسعة ملي). 1382(فيوضات، يحيي 
  .مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانبانيان و پيشروان ،قاجاريه ةدورجديد در  مدارس ).1377( قاسمي پويا، اقبال

  .فنّاوريوزارت علوم، تحقيقات و  :تهران، آموزش عالي المعارف دايرة ).1383( رانديگقورچيان، نادرقلي و 
  .صداي معاصر: رشيد ياسمي، تهران ة، ترجمساساني زمان در ايران ).1378( كريستين، آرتور
  .دانشگاه تهران :تهران، آن اجتماعي و علمي تأثيراتنظاميه و  مدارس ).1358(كسايي، نوراله 

  .نشر كتاب: رضا مشايخي، تهران ة، ترجمنامه كوروش ).1342( گزنفون
  .رشد: ، تهرانتطبيقي پرورش و آموزش ).1375( الماسي، محمد

 .دانشگاه تهران :تهران، ايران در جديد تمدني مؤسسات تاريخ ).1370( محبوبي اردكاني، حسين
 ،وزارت علـوم  :، تهـران آموزش عـالي  المعارف دايرة، »شاپور دانشگاه جندي« ).1383( محمودآبادي، سيداصغر

  .فنّاوريتحقيقات و 
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هـاي علمـي و    سـازمان پـژوهش  : ، تهرانعلوم پيشرفت و اسالم دانشمندان نقش). 1361(مفتح، محمد 
 .صنعتي ايران
 :، تهـران 1375 سـال  تـا  تاسـيس  بدو از ريزي برنامهعملكرد شوراي عالي  ارزيابي ).1376( مهدياني، عليرضا

  .مركز تحقيقات علمي كشور
 آمـوزش  هـاي  نامـه  آئين و ها نامه تصويب مقررات، قوانين، مجموعة ).1360( وزارت فرهنگ و آموزش عالي

  .، تهرانعالي



 

 

  


