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Abstract 
 

Educational neo-liberalism gradually alternated the university patterns in recent 
seven decades, especially, final two decades of 21th century, and emerged as a 
powerful hegemony in education and research; A hegemony that serves the 
liberal capital market and supports the economic development programs with 
liberal education and research. Nowadays, by a tiny, but powerful, pandemic of 
coronavirus, it seems this academic system has lost its credibility. This paper 
intends to explore the history of dominant academic systems in two recent 
century - as of German Humboldtian University, British education-based 
university, and French technical and national-oriented university. While trying to 
explain the neo-liberalism education thought, it also analyzes the question that 
“Does the recent pattern can endure before radical critics of oppositions?” If 
not, what would be the alternative to this dominant global system? The author 
believes that the explained independency in Kant's pattern of the university, 
capacities that critical realism provides for educational neo-liberalism, and 
accuracy of this system in applying the critics of oppositions for the 
reconstruction of itself could help to its survival and reconstruction of self in a 
flexible manner. However, we have to wait for the next world climate changes in 
response to the Covid-19 pandemic. 
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Introduction 
Besides the science orientations, dose Covid-19 pandemic can free the 
scientific activities from the current inflexible construction that, 
historically, has been set in the economic and political power constructions 
of neo-liberalism in the second part of 20th century and two recent 
decades? Does this freedom direct us to a more complicated situation as 
of controlling management? Does it directs us to a free situation in which 
science and thinkers demand the knowledge for the sake of truth itself, 
and the truth for the excellence of human in material and moral aspect? 
German truth-seeker university  
The idea of science unity, the distinguished attribute of philosophical 
idealism in 19th and first decades of 20th century, played a pivotal role in 
the whole construction of the German model of universities. Either in the 
first generations of new German universities – following Berlin university 
- or in modern generations in 20th century – following the KWG then 
renamed to Max Planck Society, the nature of German university idea 
created by accompanying 4 pillars of “national identity”, “unity of 
science”, “science advancement” and “academic freedom”. 
British education-based university  
Freedom of this kind of education that emphasizes on education rather 
than science development, means that human in a lived educational 
experience, either general or elementary or professional academic 
education and even civil educations can manifest his excellence self. This 
model not only imposes any kind of ideologic thought to students but also 
does not educated them according to the specific professions; Instead, 
tries to educate free, expert, and excellence humans. 
French university; from Napoleonic to national model 
In this bureaucratic system, various categories and concours administrated 
a complicated discipline. This situation included even those fields that do 
not require concours. Regulation and equalization of educational 
curriculum and granting the monopoly of the educational degree to the 
government is the main characteristics of this model. Moreover, this 
system emphasizes on faculties’ division of labor and specializing the 
education. 
American Research-based and market-based universities; New 
scientific hegemony  
This king of universities have a correlation to the development programs. 
After World War II, countries considered the economic development 
proposal and free economic and commercial market in their agenda, and 
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the United Nations-supported this program. In proportion to this 
international policy, in the first phase, states began with the reconstruction 
of the educational system, science and technology, and designed programs 
to reach economic developments. 
COVID-19 and changes in the world system of science and higher 
education 
Dose Covid-19 carrying many critics and provides a historical opportunity 
for neo-liberalism opponents, is the final hit to end the system that its 
inefficiencies have been mentioned in various ways? Perhaps it may be the 
only reason for the system abolition, or in an optimistic view, results in 
changes in neo-liberalism administration of policies and approaches.  
Conclusion 
Perhaps in the world of post-COVID-19, Neo-liberalism abuses science and 
technology in its current approach, but in the other forms and in order to 
reconstruct itself in crisis management, the behaving environment and 
controlling the penetration of economy and the free market. Perhaps this system, 
apply science and technology to serve the cyber world development in general 
and Specialty education and opens a way of communication for the world. In 
other words, COVID-19 is merely adequate and necessary reason for all critics 

and making neo-liberalism to reconstruct basically, not to abolish.   
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 چکیده
 

نولیبرالیسم آموزشی در هفت دهة اخیر توانسته به تدریج دیگر الگوهای دانشگاهی را از 
مثابة قدرتمندترین هژمونی پایانی قرن بیستم و سه دهة اخیر به ةدهدو و در دور خارج کرده 

ای که در خدمت بازار آزاد سرمایه است و با گر شود؛ هژمونیآموزشی و پژوهشی جلوه
کند. اما اینک، میهای توسعه اقتصادی را پشتیبانی آموزش و پژوهش آزاد )لیبرال( برنامه
. این دار شده استبار این نظام آکادمیک خدشه، اعتبا شیوع ویروسی کوچک اما قدرتمند

های دانشگاهی مسلط در دو سدة اخیر از نوشتار درصدد است ضمن برشمردن سابقة نظام
گرایانة محور انگلیسی، دانشگاه فنی و ملیجمله دانشگاه هومبولتی آلمانی، دانشگاه آموزش
آیا رسش را تحلیل کند که ، این پآموزشی فرانسوی و تشریح چارچوب فکری نولیبرالیسم

تواند در مقابل نقدهای تند و گستردة مخالفان دوام آورد و اگر نتواند، الگوی اخیر می
جایگزین این نظام مسلط جهانی، چه خواهد بود؟ تحلیل نویسنده آن است که استقالل 

پای هایی که رئالیسم انتقادی پیشتبیین شده در الگوی کانتی از دانشگاه و ظرفیت
گذارد و همچنان دقت این نظام در استفاده از نقدهای منتقدان نولیبرالیسم آموزشی می

نحوی تواند به بقاء این نظام کمک کند و این نظام بهبرای اصالح و بازسازی خود، می
حال باید منتظر تحوالت بعدی جهان در نتیجه منعطف، سبک خود را تغییر دهد. با این

 ا ماند.تبعات شیوع ویروس کرون
 

 نولیبرالیسم، دانشگاه هومبولتی، دانشگاه فرانسوی، دانشگاه انگلیسی، کرونا ها:واژهکلید

 ویروس.
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 قدمهم

 
ژوهشی و کم پشیوع ویروس کرونا در سراسر نیم کرة شمالی و تعطیلی مراکز آموزشی و بعضاً 

سابقه بی سابقة رفت و آمدهای دانشگاهی، شاید در نوع خود در تاریخ دوران جدید و معاصرشدن بی
های دانشگاهی را به های اول و دوم جهانی در قرن بیستم تا حدود بسیاری فعالیتباشد. جنگ
های اروپا مجبور به انشگاهدهای ایرانی در عنوان مثال، بسیاری از بورسیهچنانکه به -محاق برد

تر تحصیالت خود را بازگشت به خانه شدند و یا دانشگاه خود را عوض کرده و در محیطی امن
میلیون کشته و  60های سهمناک نیز که تفاقااما حتی آن  -صورت فشرده به پایان رساندندبه

شرق دور  نفسی در آمریکا وها گذاشت، فضای تها و دولتصدها میلیون مجروح بر دست ملت
های خود به سوی آینده توانست هنوز هم قطار زندگی را بر ریلداشت و برخالف بحران فعلی، می

ها و ها، بلکه ذهنیگر است؛ حکایتی که نه تنها بدنحکایتی د 19 -هدایت کند. حکایت کووید
فیزیکی و های های ارتباطی را هم تهدید کرد و با به تعلیق درآوردن طوالنی مدت فعالیتنظام

 بر اندام هر حضوری و وادار کردن جهانیان به اتخاذ رویکردهای بدیل، همچون پتکی سهمگین،
. ه استهایی بزرگ در نظام موجود ایجاد کردو ترک هآنچه تمدن جدید تا کنون ساخته بود وارد شد

به آنچه  خدمت از اما آیا کرونا ویروس آنقدر قدرت دارد که محتوا و سمت و سوی نظام علم را
طور مشخص اهداف اخالقی و نولیبرالیسم خواهان آن است به سوی اهدافی غیراقتصادی و به

فعالیت  قالببر سمت و سوی علم، تواند عالوهگیری )پاندمی( میتغییر دهد؟ آیا این همه انسانی
ی خای تاریر بگونهعلمی را نیز از چنبرة متصلب کنونی که در نیمه دوم قرن بیستم و دو دهه اخی

اد کند؟ و آیا این در اختیار ساختارهای قدرت اقتصادی و سیاسی نولیبرالیسم قرار گرفته است آز
کند یا ایت میگر هدهای کنترلتر مثالً دنیای مدیریتبخشی ما را به وضعیتی فروبستهرهایی

دهد که در آن علم و عالمان، دانش را برای خود حقیقت و حقیقت سوی وضعیتی آزاد سوق میبه
کنند؛ آنگونه که کانت در را برای تعالی و کمال آدمی در شئون مادی و شئون اخالقی مطالبه می

؟ برای پاسخ کنندنا میها رهایی را تمو یا آنگونه که چپ تمنای آن را داشت هانزاع دانشکدهرساله 
های علمی دانشگاهی و الگوهای ها نخست اجازه دهید مروری کوتاه بر تحوالت نظامبه این پرسش

های اخیر ما باشیم تا بدانیم وضعیت پیشاکرونایی دهه فعالیت دانشگاهی در دو قرن اخیر داشته
 عیتی خواهیم داشت.پساکرونایی چه وضچگونه بود و در آینده

 پژوه آلمانیاه حقیقتدانشگ
منتشر کرد و  هانزاع دانشکدهای به نام اگرچه کانت اولین فیلسوفی است که دربارة دانشگاه رساله

پیشنهاد تغییر جایگاه دانشکده فلسفه از مقامی مادون به جایگاهی برتر را طرح کرد تا هم دانشگاه 
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دست آورد و هم این دانشکده با یانت بهبتواند به کمک آن، استقالل خود را از دو نهاد سیاست و د
درانداختن نزاعی مشروع میان خود و سه دانشکده دیگر )الهیات، حقوق و پزشکی(، همچون روحی 

ای روشن و روشنگر هدایت کند زنده و پویا در دانشگاه عمل کرده و این نهاد را به سمت آینده
(see Kant, 1979: ch.1اما در عمل، چنین دانشگاهی ،)  تنها در قالب دانشگاه برلین امکان

 تحقق یافت؛ درست یازده سال پس از نگارش رسالة کانت.
انت از دانشگاه و نقش آلیستی و رمانتیکی کماجرا از این قرار بود که هنوز اندکی از تصور ایده

مدنی آغاز دوره ت وفلسفه در وحدت علوم و پیش بردن فرایند رشد عقل در جامعه رو به جلو آلمان 
 :see Gonzalez, 2011ه در کالم دیگر اندیشمندان آن روزگار نیز بیان شده بود )ک -جدید

449 & Schelling, 1981: 807)- های قابل توجهی گذشته بود که حکومت پروس قسمتن
دانشگاه  40ها از دست داد و از مجموع های خود را در نتیجه حمله فرانسویها و دانشگاهاز سرزمین

مه ها به برلین و فراخوان بایها تعطیل شد. مهاجرت استادان و دیگر دانشگاه، نیمی از آنفعال
ه، بر تأمل درباب آموزش و در نتیجه گردآمدن پیشنهادات اندیشمندانی چون ولف، فیشتمبنی

هوفستتر، گیری اقتدار از دست رفته حکومت پروس )شالیرماخر، شلینگ و غیره جهت بازپس
یشنهادات، آخر سر به پ( و نهایتاً دعوت از هومبولت جهت عملی کردن آن 308-306 :1395

حدتی که از ومنجر شد؛ دانشگاهی که در آن، طبق الگوی  1810تأسیس دانشگاه برلین در سال 
بدین ترتیب  کانت تا هومبولت دست به دست شده بود، آموزش و پژوهش تحولی اساسی یافتند و

ها و یا دولت های نسل قدیم که صرفاً بخش آموزشی کلیساهانشگاهدانشگاه جدید برلین از دا
 شدند، متمایز شد.محسوب محسوب می

، بر توأمانگی این هومبولت با الصاق انستیتو )محل تحقیق( برلین به دانشگاه تازه تأسیس شده
ات عبارت دیگر، رفت و آمد میان بخش آموزشی و پژوهشی به نیتِ انجام تحقیقدو وجه و به

های درس، تأکید ورزید. در این ایده، ها در کالسپیشرفته برای پیشبرد علم و آموزش آن یافته
، خادمان حقیقت خوانده شدند؛ حقیقتی که در و دانشجویان -شی و پژوهشیاعم از آموز -استادان

 رسید. چرا که طبق اندیشه راهبردی دانشگاهنهایت سود آن به حاکمیت، جامعه و سرزمین می
ر نهایت وجوه دآلیسم فلسفی آن روزگار، این وحدت علوم و همچنین ایده« وحدت»برلین، یعنی 

رو داد. از همیندست میمتعددی از وحدت سرزمینی، هویتی، معرفتی، اخالقی و سیاسی آلمان را به
ی رکردهای سیاسکرد، طبق فرض، تمامی کاعلم تغذیه می« وحدت»این ایده که از اندیشه محوری 

به  322 :1979 ،ساخت )ببینید هومبولتو فرهنگی و تربیتی و اخالقی مورد انتظار را برآورده می
 (.322-34 :1395و همچنین هوفستتر،  286 :1389نقل از کویک، 
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وضوع ماز میان همه متفکران آن دوران، فیشته بیش از دیگران موضوع آموزش را به 
تواند به پروس ضعیف شده، قدرت الزم را آموزش می ر ویپرستی گره زده بود چرا که به باومیهن

 ؛های از دست رفته اعطا کندگیری سرزمینبرای مقابله با فرانسه و بازپس
مان به نحوی عالج و راه حل اصلی محافظت از ملت آلمان، توسعه نظام جدید آموزش ملی آل

 (.Fichte, 1979: 19است که هرگز در هیچ کشوری نبوده است)
ای دانست؛ دغدغهای سیاسی و هم اخالقی برای ملت آلمان میته این دغدغه را هم دغدغهفیش

شود. این باززایی برای فیشته بیش از همه معطوف ها منجر میکه به تعالی و رشد فرهنگی آلمان
فتن ای عمومی و روح زمانه، نوید تولدی دوباره و رمثابه مطالبهبه درکی از آینده بود؛ درکی که به

، چنین بیان نهایی به ملت آلماخطابوید را در کتاب نداد. فیشته این به سمت تمدنی برتر را می
 داشته است؛

توانیم در آن ه میزمان حال دیگر از آن ما نیست ... امید به آینده بهتر، تنها فضایی است ک
 (.Ibid, 193نفس بکشیم )

 ست؛ابیان داشته  عصر فیشته نیزهمین داعیه را شلینگ فیلسوف هم
ای مانند عصر ما، در شرف تولد جهان جدیدی است. کسانی که به نحوی فعال دوره تاریخی

 (.Schelling, 1981: 807در ظهور آن مشارکت نکنند، یقیناً فراموش خواهند شد )
نت صورتبندی در این میان فلسفه نقشی مهم در آموزش نوین دارد. این نقش را اول بار کا

نبض جامعه را  ای کانت دانشکده فلسفه باید در تربیت کارمندان حکومت و کشیشانی کهکرد. بر
ای که پیشگان دانش نامیده است، دخالت کند تا جامعهها که کانت تجارتدر دست دارند، همان

های متصلب و بستة این دسته متضرر نشود خواهان توجه روشنگرانه به آینده است، نه تنها از آموزه
ها مسیر حرکت به سمت ایدة پیشرفت و وحدت هموارتر در نتیجة همراهی روشنگرانه آن بلکه

 ای همچون انقالب فرانسه باشد. تواند جایگزین اقدامات انقالبیشود؛ موضعی که می
کومت باید حبرای فیشته کارکرد فلسفه، ترسیم مختصات روح ملی و راهی است که جامعه و 

ای که از آینده بشریت دارد و نسبت پیشرفت علوم با آینده ا حسب تلقیطی کند. فلسفه این کار ر
دهد. درواقع درک ارزش سرزمین پدری و احساس اخالقی و عقالنی انسان و جوامع انجام می

ونگ( که همانا مرحله نسبت به آن نیز، تنها در صورت نیل به باالترین مرحله تربیت و فرهنگ )بیلد
 آید. به این معنا فلسفه باید در آغاز و فرجام آموزش، حضوری تامصل میآزادی و واالیی است حا

رعهده بو تمام داشته باشد و رهبری فکری جامعه به سوی دوره نوین تمدن و فرهنگ را 
(. ریاست فیلسوفان بر دانشگاه برلین گویای 1397و ماحوزی،  Fichte, 1979: 113-14گیرد)

 های قرن نوزدهم برای فلسفه قائل بودند.ایفای تاریخی نقشی بود که آلمان
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های آلیسم فلسفی تمام قرن نوزدهم و دههاما ایدة وحدت علوم که بارزترین خصیصة ایده
های مدل آلمانی ای محوری در ساختار درونی و بیرونی دانشگاهنخست قرن بیستم است، بگونه

م و هنرها را تنها زمانی واجد خاص بودن علو« ایدة مطلق علم»کرد. شلینگ در ایفای نقش می
ه (. این مطلقیت ک30 :1395دانست که متضمن امر کلی یا امر مطلق باشند )شلینگ، ارزش می

ابل تک ساحتی مقتضی توجه همزمان به تمامی استعدادها و قوای انسان است و لذا در نقطه مق
وشنگری آلمان تنها از طریق های دوره رآلیستباور ایدهگیرد، بهلحاظ کردن قوای ذهن قرار می

کند قابلیت بهتری در رهاسازی ذهن فلسفه که انسان کلی را فهم می»آید زیرا فلسفه حاصل می
تواند آن را به قلمرو امر کلی و امر مطلق ارتقاء بعدی دارد و میهای فرهنگ تکاز محدودیت

ها یکی است و در آن، تمام طور مطلق تنبه»(. در این چارچوب، دانش آغازین 31)همان، « دهد
های مختلف پدیدار ای است که دانش آغازین را که در گامشود. این ایدهدانش، یگانه و واحد می

ناپذیر درخت های مختلف تقسیم شده است، به سطح عالی و سنجشآل، به رشتهشدن جهان ایده
ری کاشف از واقعیت پدیدا(. در این اندیشه، تمامی علومی که 32)همان، « دهددانش گسترش می

ی به دانش مطلق یا هستند، منشأیی واحد و نخستین دارند و در پایان نیز همگی در فرایندی تکامل
 رسند:همان وجود الهی می

ن ارگانیسم امر ... از آنجایی که تمام دانش یکی است و هر نوعی از آن صرفاً عضوی در درو
هایی از یک فلسفة واحدند که برای لف دانش بخشکلی است، بنابراین تمام علم و انواع مخت

واسطه از جانب امر مطلق برخیزد، کنند. هر چیزی که بیمشارکت در طرح اولیة دانش تالش می
اش خود مطلق است، هیچ هدفی نیز جز خودش نخواهد داشت که خودش هدف همچنانکه ریشه

ن وجود یا و از سوی دیگر هما است. دانش در وحدتش مطلقی است که از یک سو پدیدار جهان
آل عرصة یدهطبیعت است. عرصة امر واقع، عرصة قوانین متناهی است در حالی که عرصة امر ا

ها و دومی چیزی است در عرصة آزادی. قوانین نامتناهی است؛ اولی چیزی است در میان ضرورت
وند است جهان پدیداری واسطة فعالیتش که همان خواست خداانسان آن موجود عقالنی و برتر به

گیرد و فهم های طبیعی در بر میبخشد. طبیعت، کلیت وجود الهی را صرفاً در فرمرا قوام می
آورد آل به بیان میعقالنی، تصویری از همان طبیعت الهی آنگونه که در خودش است را درامر ایده

 (.35 )همان،
تواند راهنمای حرکت نظام دانش ل میآیک وضعیت ایدهمثابةاین امری است که تصور آن به
ها تنها از طریق ورود به مجرای دانش مطلق است که معنادار باشد. دراین چارچوب، تمامی دانش

تواند بازتابی از آن دانش نخستین دانش تنها در تمامیتش می»... توانند مطلق شوند؛ شوند و میمی
وان یک عضو ارگانیک از این کلیت لحاظ شده عنباشد اما هر دانش منفرد و هر علم خاص هم به
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ها، اگر در نسبت واسطه، و نیز فارغ از تعداد واسطهاست و بنابراین هر دانشی، چه با واسطه و چه بی
(. طرح کلی این خط سیر بر عهده 34همان، «)معنا استبا طرح اولیة دانش نباشد، غیرواقعی یا بی

 فلسفه و دانشکده فلسفه است.
دغدغه »ها، نظام آموزشی جدید که نماد آن دانشگاه برلین است، با ورت برای آلماندر هر ص

ر تمامی د(. این تأکید 22 :1396گره خورده است )ببینید ویتراک، « فرهنگ اخالقی کشور
ون هایی که به فراخوان بایمه پس از سقوط شهرهای تحت حکومت پروس از سربازان ناپلئپاسخ

ها در قبال قی آلمان. در اینجا آموزش ملّی راهی است به سوی مسئولیت اخالشدداده شد، دیده می
لمان با تأسیس آسرزمین، اخالق، عقالنیت و انسانیت. همزمانی تأسیس اولین دانشگاه مدرن در 

شاهد دیگری بر سیاسی بودن سرشت این آموزش است )ببینید  آلمان نیز، ملت مدرن در -دولت
اند. این نظام آموزشی به ر اینجا سیاست و اخالق به هم گره خورده(. د272 :1389کویک، 

، بزرگترین ضامن «بیلدونگ»اندیشید که با دارا شدن فحوای های شایسته و متخصصی میانسان
(. در این Fallon, 1980: 19و  331 :1395قدرت آتی حکومت آلمان باشند )ببینید هوفستتر، 

های دولت برای کرد بودجهنگ و نزاع و ترس دائمی و هزینهتواند بجای جچارچوب، آموزش می
های تحقق شهروندی جهانی و صلح پایدار برای ای و جهانی، زمینههای منطقهتداوم تخاصم

تواند طرح خرد برای رشد و اعتالی طراحی آینده بهتر را فراهم سازد. بدین ترتیب آموزش می
ها توانایی در دست گرفتن امور را بر را عملی سازد و به آنها جامعه، اعم از دولت و کلیسا و توده

تواند های عقل بشری و تفاهم و قراردادهای اجتماعی اعطا کند. همچنین خرد میحسب تشخیص
ای خارج بخش، تشکیل جامعه داده و از حالت تودهای وحدتبه افراد کمک کند تا بر اساس ایده

 هند.رن را تشکیل دملت مد -شوند و دولت
عصر رمانتیسم  این الگو از دانشگاه که بر تحقیقِ هدفمند ذیل ایدة وحدت تأکید داشت، در

حتی در  شهرتی جهانی کسب کرد و توانست در تمام آلمان و« عصر گوته»آلمانی ملقب به 
های شت و دولتکشورهای همسایه طرفدرانی پیدا کند. این خوشنامی تا یک سده و نیم ادامه دا

محور و سیاسی و اخالقی ر آلمان هر کدام به نحوی تالش داشتند سرشت حقیقتمختلف د
های متعالی عصر ای از این استمرار با هدف احیای ارزشهای خود را تقویت کنند. نمونهدانشگاه

توان در کالم قیصر پادشاه پروس در مراسم شروع به کار گرایی آرمانی را میگوته و تقویت ملی
مشاهده  نیز 20و اوایل  19( در اواخر قرن KWG« )قیصر ویلهلم گسلشافت» مؤسسة پژوهشی

 کرد؛
طرح عظیم هومبولت برای علوم، در کنار آکادمی علوم ]برلین[ و دانشگاه ]برلین[، به نهاد 
پژوهشی مستقل به مثابه بخشی جداناپذیر از ارگانیسم کلی علوم نیاز دارد. ]متأسفانه[ همگام با 
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ها در پروس این مؤسسه تأسیس نشد و این کمبود به ویژه در تجهیزات علوم هتوسعة دانشگا
علوم بیش از هر زمان دیگری مشهود و ملموس بود. ما به  آسایغولمان، با گسترش طبیعی

های ها رفته و بتوانند ورای محذوریتها و کالجهایی نیاز داریم که فراتر از چارچوب دانشگاهمؤسسه
های جدی بپردازند. )به نقل از و رابطه تنگاتنگ با آکادمی و دانشگاه، به پژوهش مقررات آموزشی

 (.93 :1396ویتراک، 
ا هدف رفع خأل محور نوین، بهای پژوهشآید، دانشگاهچنان که از کالم پادشاه پروس برمی

ها کالجها و گاهموجود و درواقع گسترش و شتاب تحقیقاتِ جدی و بنیادین، تأسیس شدند تا دانش
ر ها، درسانند؛ الگویی که با معرفی دانشکده تحصیالت تکمیلی برای دانشگاهرا در این راه یاری 

تکانی آکسبریج )آکسفورد و انهپاریس و خ OECDهاپکینز آمریکا و مؤسسه دانشگاه جان
، «های ملی علومآکادمی»کمبریج( و دیگر کشورها مورد تقلید واقع شد و به دنبال آن 

اندازی شدند. این الگوی و نهادهای مشابه بسیاری در سراسر دنیا تأسیس و راه« هارهنگستانف»
های بسیاری از قرن بیستم توجه سیاستگذاران آموزشی را دانشگاهی در تمام قرن نوزدهم و دهه

اندیشمندان،  در اقصانقاط دنیا به خود معطوف داشت؛ چنانکه هنوز هم بسیاری از متفکران و
ی و دلیل وجودی را علت غای« هاکال آزاد و نامقید پژوهش و ارتباطات و تعامل میان کالجاش»

، 3 :1962کنند )ببینید باترفیلد، دانند و دانشگاه آلمانی را پیشتاز این کارکرد معرفی میدانشگاه می
های پژوهش موزش برآ(. به این معنا، دانشگاه آلمانی از آن جهت که در کنار 77به نقل از همان، 

عقیده یاسپرس و گادامر ای که بهدرستی شایسته عنوان آکادمی است؛ مؤلفهآزاد نیز تأکید دارد، به
تسخیر  وهای جهانی اول و دوم های آلمان بعد از فجایع جنگتنها عامل نجات دانشگاه

، و گادامر، 1395ا نیز بود)ببینید یاسپرس، های شدن دانشگاههاتوسط حزب سیاسی و تودهدانشگاه
1389.) 

های جدید آلمانی به تبعیت از دانشگاه برلین انشگاهتوان گفت، هم در نسل اول دبطور کلی می
من ماکس که بعدها به انج KWGو هم در نسل متأخرتر در ابتدای قرن بیستم به تبعیت از 

ه کمک ب «وحدت علوم»و « هویت ملی»( تغییر نام یافت، توأمانگی چهار رکن MPGپالنک )
سرشت ایدة دانشگاه  ، برسازندة«آزادی آکادمیک»و « پیشبرد علوم»علوم انسانی و به ویژه فلسفه، 

ها مثابه کارکرد اصلی دانشگاه مورد تأکید آلمانآلمانی بوده است. این خصیصه تا نیمه قرن بیستم به
 قرار داشت. 

 دانشگاه آموزش محور انگلیسی
ها بر ارزشمندی تغییر در آموزش عالی و اهمیت تحقیق برای پیشرفت نظام درست زمانی که آلمان

ها از حمایت حکومت برای توسعه نظام کردند و همچون فرانسویعلمی و آموزشی خود تأکید می
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ستمرار ها با تأکید بر اجستند، انگلیسیآموزشی و ارائه الگویی کامل و جامع از نظام آموزشی سود می
ها و حوائج سنت تاریخی خود و پرهیز از تغییرهای رادیکال در این عرصه و حتی دوری از خواسته

در اختیار داشتند و با  1هاها و فرانسویای متمایز از آلمانعلنی و زودگذر حکومت، نظام آموزشی
کومت، سنت شعار آموزش آزاد )لیبرال(، و ارزش نسبی علم برای علم و نه علم برای مطلق ح

هم از نوع آزاد آن تأکید دادند؛ سنتی که بر اولویت آموزش، آنآموزشی کالسیک خود را ادامه می
 داشت. 

انگلیسی، که افکار و آراء وی گویای به باور کاردینال نیومن، استاد دانشگاه و کشیش متنفذ 
ها باید مفهومی اهبود، دانشگسنت آموزش لیبرال انگلیسی در دو دانشگاه سنتی آکسفورد و کمبریج 

ی از واالیی و از بزرگی و عظمت را در جان دانشجویان بنشانند؛ دانشجویانی که بر اساس درک
رنامه، استقالل ببزرگی، مقرر است ممالک تحت قلمرو بریتانیای کبیر را مدیریت کنند. در این 

های دانشگاه ة ثروت ناشی از زمینسفورد و کمبریج از دولت، به پشتوانهای قدیمی آککامل دانشگاه
راهی که دانشگاه  کنندةها با کلیسای مستقر هم الزمه کار بود و هم تضمینو ارتباط مستقیم آن

رد، درواقع بنحو باید طی کند. این الگو که به ظاهر نسبت مستقیمی با امر سیاسی و حکومت ندا
رافت ادعایی را شش در حفظ این بزرگی و غیرمستقیم شکوه امپراتوری بریتانیا و سهم نظام آموز

های واالی ملی و شکوه بریتانیایی را در خود بازتولید هدف گرفته و بنابراین ایدة ارزش
 (. 19 :1396کند)ویتراک، می

آل باید انسان شریفِ دارای دانش عمومی برای نیومن و بطورکلی سنت انگلیسی، آموزش ایده
زة دانشش از چارچوب اخالقی برخوردار است. بنابراین برای نیومن تربیت کند؛ انسانی که به اندا

ترین کارکرد دانشگاه، پرورش شخصیت دانشگاهی )جنتلمن( است و نه توسعه فنون و پیشرفت مهم
عقیده (. در اینجا، توسعه تحقیقات فرع بر کارکرد پرورشی دانشگاه است. به49 :1395علوم )نیومن، 

کنند های زیسته دانشگاهی و غیره همگی کمک میارها، مراودات، تجربهها، سمیننیومن، همایش
های غیردانشگاهی است، ساخته شود. ، که هویتی متمایز از شخصیت«شخصیت دانشگاهی»تا 

هایی فاخر و بزرگ برای برای این منظور، نیومن به مکان دانشگاه که دربردارندة فضای سبز، مکان
تر که عنوان مکانی بزرگها، و حتی کلیت شهر بهظمت، زیبایی سالنهای باعها، کالسگردهمایی

شهرها خود نوعی رو است که کالندانشگاه در آن قرار گرفته است، توجه کرده است. این از آن
طور که شهر اصلی کرسی دربار، کرسی طبقات باالی جامعه و کرسی همان»دانشگاه هستند؛ زیرا 

ها نیز هست. ]بنابراین[ امروزه، برای مدتی طوالنی از سال، انشسیاست و قانون است، کرسی د
(. نیومن با توسعه مفهوم فضاهای 52)همان، « لندن و پاریس در واقع و در عمل دانشگاه هستند
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تجربه زیسته به تمامی فضاهای تمرین عملی درون و برون دانشگاهی، این قبیل فضاها را 
 (.51)همان، های دانشگاهی خطاب کرده است مکان
سازی کند و درکی از بزرگی و واالمنشی و عظمت و واالیی اطرهمکان باید خ ،عقیده نیومنبه

ها دارد از مطالعه کتاب را در جان استاد و دانشجو بنشاند. از این میان، تجربه زیسته ارزشی باالتر
دهد و نه رخ میچرا که ساخته شدن شخصیت، امری عملی و تجربی است که در جمعِ دانشگاهی 

ورزی است ها. وی بر این باور است که کار دانشگاهی دقیقاً شبیه کار سیاستالبالی خطوط کتاب
 (. 50ند )همان، چرا که هر دو بر تمرین و ممارست و یافتن فنون الزم در عرصه عمل مبتنی هست
ا به دانشجویان ربرای نیومن، دانشگاه با طبیعت ما همبستگی دارد. چرا که دانشگاه مواردی 

بشری  آموزد که مقتضی ذات انسان است؛ اقتضائاتی که بشر در طول تاریخ و در هیئت جوامعمی
عقیده نیومن یکی از اقتضائات ذاتی (. به46مورد توجه قرار داده و به نمایش گذاشته است )همان، 

شکوه مادی  وبایی انسان، دینداری و خداپرستی است. بخش دیگری از آموزش باید معطوف به زی
ها متناسب با غریزه بشر است و آموزش باشد چرا که ذات بشر مقتضی زیبایی و شکوه است. این

ساس، انتخاب مکانی (. بر این ا63و پرورش صحیح، باید همراستا با این غریزه تنظیم شود )همان، 
قاء دهد و هم ارت مناسب برای تأسیس دانشگاه که هم حس تعالی دینی را در کنشگران دانشگاهی

های برپایی دانشگاه است؛ شرطی که آنتونی وود در انتخاب مکان زیبا و دلفریب باشد، یکی از شرط
 دانشگاه آکسفورد بدان توجه داشته است:

ع آب، اعم از یک محل خوب و دلپذیر که هوایی پاک و دمایی معتدل داشته باشد؛ شامل مناب
اند، برای کشاندن هایی که به دست آمدههای دلپذیر؛ فرآوردهها و دشتها، جنگلها و چاهچشمه

خاطر ها در عهد باستان بهروز که آتنی اند. هماندانشجویان به ماندن و تاب آوردن در آنجا کافی
ها که ها نیز چنین بودند و زمانی توسط بازماندگانی از یونانیشان خوشحال بودند، انگلیسیآسایش
انتخاب کردند تا مدرسه یا  سته بودند یا اعقابشان مکانی مشابه را در انگلیسشان برخااز میان

 Bellositeیا  Bellositumاش خاطر موقعیت مطبوعمدارسی را در آنجا برقرار کنند، که بعدها به
شود که با همة آن اسباب آسایشی که قبالً ذکر شد نامیده می OXFORDنامیده شد و اکنون 

 (.66ه نقل از همان، شود )بممتاز می
های امروزین ای که دانشگاهای است با شکوه و باعظمت؛ خاطرهدر کالم نیومن، آتن خاطره

ها و شهر باید آتن را دار شکوهی تکرارپذیر باشند. دانشگاهباید خود را منتسب به آن کنند تا میراث
های دن شکوه و عظمت دانشگاهنمایندگی کند؛ چنانکه مسافران متعدد از اقصا نقاط جهان برای دی

های آن باشند؛ چیزی که در جاهای گر شکوه دانشگاهکنند تا نظارهامروزین به انگلستان سفر می
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گونه که تمام شهر آتن و فضای فرهنگی آن پشتوانة آید. برای این کار، هماندیگر جهان گیر نمی
 (.55نه دانشگاه باشد )همان، مدارس آتن بود، فضای فرهنگی شهرهای جدید نیز باید پشتوا

توان گفت در این الگو، آموزش لیبرال بجای بطورخالصه دربارة این الگوی آموزشی می
های علمی متناسب با خدمت به حکومت، گرایی آموزشی و تعیین سیاستسیاستگذاری دولتی و ملی

دادهای ار کردن استعگونه که در الگوی آلمانی دیدیم، مورد تأکید است. هدف این آموزش آشکآن
تی که بشر را در غریزی و ذاتی آدمی در جریان زیست آزادانه علمی و اجتماعی و مدنی است؛ زیس

های و دانشگاه طول تاریخ به همفکری و گفتگو و مشارکت و تبادل و تضارب آراء سوق داده است
ح و شخصیت الی روامروزین هم باید همان زیست را با فراغت کامل و نگاهی به واالیی و تع
ذاشته است تا توسعه نمایندگی کنند. آزاد بودن این نوع از آموزش که تأکید را بیشتر بر پرورش گ

ست که آدمی در جریان تجارب زیسته بدین معنا ا -آیددست میاز این مجرا به هرچند آن هم -علم
تی شگاهی و حهای تخصصی دانهای ابتدایی و عمومی و یا آموزشآموزشی اعم از آموزش

رو این الگو، تفکر تواند خود متعالی خویش را آشکار سازد. از اینهای مدنی و شهری، میآموزش
ها را متناسب با کند و یا حتی آنآموزان و دانشجویان تحمیل نمیایدئولوژیک خاصی را بر دانش

ی و واالمنش حب رأهایی آزاد، صادهد بلکه در عوض تالش دارد انسانمشاغلی معین آموزش نمی
 تربیت کند.

های انشگاهدالگوی دانشگاه لیبرال انگلیسی تا یک قرن پس از نیومن نیز بر بسیاری از 
ویس، شد )ببینید ل مسلک آمریکایی از قبیل هاروارد دنبالهای انگلیسیانگلستان و حتی دانشگاه

متأثر از الگوی  ورد و کمبریج(. با اینحال قبل از پایان نیمه اول قرن بیستم، آکسف364 :1395
ایت از تحقیقات آلمانی، و با هدف کم کردن شکاف علمی میان خود و دیگر کشورهای پیشرفته، حم

ژوهش را با نام الگوی بنیادی و پیشرفته را در دستور کار قرار دادند و الگویی مرکب از آموزش و پ
ای مدنی با اهداف انگلیسی خصیصه هایآکسبریجی عرضه داشتند. در این الگوی جدید، دانشگاه

شوند های محلی اداره میعملی دارند که همچون نسل پیشین عمدتاً با منابع مالی اعانات و کمک
ها با اتخاذ سیاست حمایت از کنند. این دانشگاهتوانند استقالل خود را از حکومت حفظ و لذا می

رتباط وثیق با کلیسا از سوی ین از یکسو و اگرایی پیشتحقیقات پیشرفته عملی در کنار حفظ نخبه
 -های فنی تمرکز داشتدهکه بر دانشک -های رقیب در آلمان، فرانسه و حتی ایتالیادیگر، از دانشگاه

متمایز  -های فنی تأکید داشتنحوی متمرکز و حاکمیتی بر دانشکدهکه به -های اسپانیاو دانشگاه
 (. see britanicaشد )می
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 فرانسوی؛ از الگوی ناپلئونی تا الگوی ملّیدانشگاه 
های بعد، در مقارن طرح الگوی هومبولتی آموزش نوین در آلمان و پیشرفت سریع آن در دهه

هایی ذیل هویت الگوی ناپلئونی هستیم؛ الگویی که در مقابل نظام فرانسه شاهد فعالیت دانشگاه
های فنی به نیت تأمین نیروی کار الجای و تخصصی یا همان کقدیم آموزشی، بر مدارس حرفه

زگاری با نظم متخصص موردنیاز دولت تأکید داشت. در این الگو به دقت تمام، آموزش برای سا
های متعدد متناسب با نوسانات شد، و فضای آزاد روشنفکری در دههاجتماعی جدید کنترل می

گرفتند ز این فضاها را جدی میهای وقت نیشد. حکومتاجتماعی و سیاسی گرفتار قبض و بسط می
ها، جامعه مدنی فرانسه متناسب با ها شود. با اینحال علیرغم همه کنترلتا مبادا خطری متوجه آن

برد و با محوریت آزادی، برابری و برادری کار خود را پیش می 1789های متعالی انقالب ارزش
ها، شتند. علیرغم این تالشتمامی بلیغ دارو اهمتفکران و روشنفکران به تولید ادبیات جدید و پیش

دار منش استبدادی، نظام ای متأثر از انقالب کبیر اما همچنان میراثدستگاه حکومت، با روحیه
اندیش، نظام مقتدر حکومتی مدرکی را کرد. در این استبدادِ روشنآموزشی را به شدت کنترل می

توانستند منصب و مقامی دولتی کسب کنند. اما یکرد که از قبل آن مالتحصیالن اعطا میبه فارغ
بایست ابتدا از سلسله مراتبی که نظام بروکراتیک دانشگاهی برای دست یافتن به این پست فرد می

 کرد.تعریف کرده بود، گذر می
های متعدد و کنکورها، انتظامی متصلب را به اجرا درآورده بندیدر این نظام بروکراتیک، طبقه

مند کرد. قانونشدند نیز صدق میهایی که مشمول کنکور نمیوضعیت حتی در مورد رشتهبود. این 
ها و سرانجام انحصار اعطای درجات تحصیلی به دولت های آموزشی، یکسان کردن آنکردن برنامه

بر موارد فوق، این نظام به تقسیم کار جدی شد. عالوهاز زمره خصایص اصلی این الگو محسوب می
 (.Ibidها قائل بود )ها و تخصصی بودن آموزشهدانشکد

سات بزرگ، و در کنار اولویت آموزش در نظام آموزشی فرانسه آن روزگار، در برخی از مؤس
ها و اجتماعات دانشمندان، های سوربن یا کولژ دو فرانس و یا در آکادمیهمچنین در برخی از کالس

اشت و برخالف الگوی هومبولتی، یه عمومیت ندشد؛ هرچند این روتحقیقاتی جدی نیز انجام می
ام مقتدر و تحقیق هدف مقدم نبود. شاید بتوان گفت در کنار خصایص فوق، بزرگترین ضعف نظ

ریس از سوی متمرکز فرانسوی، فقدان عمومیت پژوهش از یکسو و تمرکز همین وجه اندک در پا
پژوهشی و آموزشی را نیز افزود؛  دک نظاممند میان اندیگر بود. به این وجه باید عدم ارتباط نظام

کرد و کلیت فرانسه می فقدان ارتباطی که تنها پاریس و از این میان تنها دانشگاه پاریس را برجسته
 (.Ibidداشت )را از ابتکار و نوآوری محروم می
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د شبود بلکه میناما این نابرابری تنها به شکاف و فاصله میان پاریس و دیگر شهرها محدود 
توضیح که چون بخشی  نوع دیگری از نابرابری را در سلسله مراتب استادان نیز مشاهده کرد. با این

ای، های فنی و حرفهشد، لذا استادان دانشکدهاز درآمد استادان از راه حق برگزاری امتحان کسب می
ری یسی، از امتیاز بیشتها دانشجو داشتند، و بطور کلی استادان پارکه طبیعتاً بیشتر از دیگر دانشکده

های حقوق و آوردند. برجستگی مالی استادان رشتهدست میشدند و ثروت بیشتری بهبرخوردار می
ساخت. طبیعتاً در مورد می ها نمایانپزشکی این شکاف را بیشتر از دیگر استادان و دانشکده

ها مجبور گونه رشتهاین های ادبی و علوم محض وضع چندان خوب نبود تا آنجا که استادانرشته
ای همچون معلمی یا همکاری با ادارات روی بودند برای کسب درآمد اضافی، به کارهای چندگانه

 بیاورند.
توانستند  1871ها در سال شد تا آنکه آلماناوضاع در فرانسه به همین منوال طی می

ة دالیل و به تأمل دربارها را ها را در جنگی غیرمنتظره شکست دهند و این بار آنفرانسوی
ها ها، فرانسویهای این شکست وادار سازند. این تأمل و مطالعة دقیق بر دالیل پیروزی آلمانزمینه

شان و تقلید از الگوی آلمانی سوق داد.؛ الگویی که بر ضرورت را به اصالحات جدی در نظام آموزش
 پژوهش تأکید داشت.

دادند و هم میان مراکز هم مراکز پژوهشی را توسعه می بایستها در این اصالحات میفرانسوی
ساختند و هم از تفرد و کردند، رابطه برقرار میها عمل میپژوهشی و آموزشی، آنگونه که آلمان

هایی جدی بویژه از کشیدند؛ اصالحاتی بسیار سخت که با مقاومتها دست میجدابودگی دانشکده
ها حتی به تقلید از الگوی آلمانی تالش کردند سطح رانسویهای فنی روبرو شد. فجانب دانشکده

انند؛ اقدامی که تمرکزگرایی را کم کرده و آموزش عالی را به فضاهای بیرون از پاریس نیز بکش
ای بروز نکرد. مؤید دیگر این عدم البته توفیق چندانی نداشت و غیر از پاریس، دانشگاه برجسته

یستم است بدین فاصله دهه هشتاد قرن نوزدهم و دهه دوم قرن بتوفیق آمار محصالن پاریسی در 
کردند و ها در پاریس تحصیل میدرصد از دانشجویان از تمام دانشکده 55، 1876نحو که در سال 

 (.Ibidدرصد رسید ) 43، این آمار تنها به 1914در سال 
مدرسه پراتیک بخش جدید را در  4، 1868ها در جریان این اصالحات، در سال فرانسوی

تأسیس کردند تا هم مراکز پژوهشی وابسته به آموزش را  2مطالعات عالی توسط ویکتور دوروی
های درس عمومی و گسترده اندازی کرده باشند و هم مکانی برای انتقال علوم به کالسراه

کار نیل به هدف دوم  ها از مجرای برگزاری سمینارهای تخصصی فراهم آورند. مسلماًدانشکده
بایست از یک سو برای ها و مراکز تحقیقاتی وابسته میراحتی نبود. برای نیل به این هدف، دانشگاه

شدند و منابع های محلی شهرهای بزرگ برخوردار میپیش بردن تحقیقات جدید و عمیق از حمایت
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ستادی، های ابایست با افزایش پستآوردند و از سوی دیگر میدست میای را بهمالی گسترده
 1875های های استادی در فاصلة سالکردند. برای این کار تعداد پستاستادان جدیدی را جذب می

 سه برابر شد.  1919تا 
های فنی و های فرانسه بین دانشکدهدر سطح دیگری از اصالحات، چنانکه گفته شد، دانشگاه

رین وی آلمانی نزدیک شدند. دشوارتهای آکادمیک تعادلی ایجاد کردند و به الگای و دانشکدهحرفه
ها را درون دانشگاه تجمیع ، دانشکده1896بخش اصالحات، اصالحات اداری بود که با قانون 

های جدید دارای یک شورای انتخابی بودند که در مورد مسائل کرد. در وضعیت جدید، دانشگاهمی
آوری های دانشگاهی و جمعیها و صندلمهم از جمله بودجه دانشگاه و افزایش و کاهش کرسی

 (.Ibidکرد )گیری میمنابع مالی از طریق اعانات تصمیم
عالی فرانسه  علیرغم اجرای اصالحات فوق و تقلید از الگوی هومبولتی آلمان، نظام آموزش

کاملی نبود و  گاه نتوانست تقلید کاملی از الگوی آلمانی باشد چرا که اوالً این روگرفت، تقلیدهیچ
مایالت نی نظام آموزش عالی فرانسه و حتی کلیت نظام آموزشی این کشور همچنان تدرثا

رو بود که سلطه پاریس تا پایان جنگ دانست. از همینتمرکزگرایانه و حکومتی خود را ارزش می
ای در این کشور شکل نگرفت. همچنین های علمی منطقهگاه پایان نیافت و قطبدوم جهانی، هیچ

ها، مراکز هایی برای کنترل این کالجگاه کم نشد و علیرغم دستورالعملی هیچارزشمداری فن
های ای همچنان در اولویت قرار داشتند. در جریان این اصالحات، دانشکدهآموزشی فنی و حرفه

ها کار بردند و تالش داشتند مستقل از این برنامهگرایانة دانشگاه رنج میهای نخبهفنی از برنامه
صورت نانوشته و به صورتی غیر رسمی از جانب خود حکومت پیش ببرند؛ مقاومتی که به خود را

ها و مدارس فنی تأمین شد چرا که در نهایت حکومت کادر اصلی خود را از این کالجهم حمایت می
نیز ایجاد شدند، نیم  1875های کاتولیکی که پس از کرد. این مقبولیت تا حدی بود که دانشکدهمی
ها را در دانشکده ای زیرکانه برخی از این رشتهای داشتند و بگونههای فنی و حرفههی به رشتهنگا

 ها برخوردار شوند.کردند تا از مزایای حضور آنشان را فراهم میخود آورده و زمینه فعالیت
ن ترین وجه نظام آموزشی جدید فرانسه در فاصله دهه هشتاد قرن نوزدهم تا پایااما برجسته

درستی دلیل توفیق ها بهگرایی شورمندانه بود. فرانسویدهه چهارم قرن بیستم، تأکید بر ملی
گرایی فرانسوی گرایی تشخیص داده بودند. اما ملیها بر ملیرا اِشعار آلمان 1871ها در جنگ آلمان

گرایی ذیل ، ملیها، چنانکه گفته شدگرایی آلمانی بود. برای آلمانتنها در فرم و صورت شبیه ملی
ایدة وحدت علم و وحدت انسان و جهان و خدا و سرزمین و هرگونه امر دوگانه و چندگانه طرح 

بایست الگویی از وحدت همه این امور را ارائه دهد؛ توانست و میها، فلسفه میشد. برای آلمانمی
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های جرای کشف حقیقتتنها از م های بیشتر قابل حصول است و اساساًالگویی که با کشف حقیقت
 شود.بیشتر و توسعه علم و دانش و تکنولوژی نمایان می

های ها حضور ندارند. برای فرانسوییک از این مؤلفهدر الگوی فرانسوی وحدت ملی، هیچ
ارند و نظام داواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، میهن و خاک و پرچم تقدسی شورمندانه 

مثابه یک ارزش در جان و دل متعلمین بنشاند. البته در اجرای این به آموزشی باید این تقدس را
ها و نرانبرنامه، نظام آموزش رسمی و حکومتی از کمک مطبوعات و تلوزیون و رادیو و سخ

های ای معطوف به تقدس ارزشمتفکران نیز برخوردار است تا همگی در معیت هم، فضای فکری
ایجاد کنند  هنگ و زبان و نمادهای تمدنی فرانسه و غیرهملی و حفظ کیان کشور و برتری فر

(Ibidبنابراین نظام آموزشی، به شیوه .)پرستی شورمندانه و وفاداری به ای افراطی بر میهن
 های حکومت تأکید داشت. برنامه

استانی را الزمه این نظام آموزشی که بر پایه روشنفکری دینی شکل گرفته و توجه به فرهنگ ب
دانست، با اجرای از اروپای قرون وسطی می بازسازی فرهنگی و غلبه بر انجمادهای مذهبیِ بازمانده

ر آموزش، مدعی بمدرنیزاسیون عمودی )از باال به پایین( و دخالت و کنترل بسیار شدید حکومت 
 ,Weilود )باعطای شکوه و عظمت به ملت و کشور فرانسه و پیشتازی آن نسبت به سایر رقبا 

 که از مدرسه -رو، این نظام آموزشی، اجرای برنامه ملی آموزش واحد و یکسان را(. از همین2008
هایی قدرتمند و حساس پرستانة نظری تأکید داشت و ساختن شخصیتبر مطالعات میهن 3تا دانشگاه

کرد یا قدرت تمام اجرا مب -داشتنسبت به سرزمین، جامعه و کشور فرانسه را هدف خود اعالم می
(see Webster, 1976در این سبک از آموزش، ساختن دولت .)- آمرانه و القای  ملت مقتدر و

عنوان مجرایی برای نیل به فرانسة مفهومی از سرزمین قدرتمند نسبت به سایر همسایگان به
 (.see Wilder, 2005أکید سیاستمداران و سیاستگذاران آموزشی بود )بدیل، مورد تبی

 هژمونی جدید علمی دار آمریکایی؛محور و بنگاهی پژوهشهادانشگاه
مالی اجازه داد فضای ناسیونالیستی حاکم بر جهان در میانه دو جنگ اول و دوم، به آمریکای ش

موقع، خاذ سیاستی بهکه در آن با ات فضاییخود را جزیرة امن دانشمندان و پژوهشگران معرفی کند؛ 
کرد که  تقاضامحور هاییند، متوجه پژوهشآموزش توجه داشته باشها را بیش از آنکه به دانشگاه

طرف را برهای تقاضا و طرفها درپی داشت و هم نیاز دولت هم درآمد سرشاری را برای دانشگاه
 کرد. می

های سیاسی و نژادی، فرصتی تاریخی برای الگوی اعتبار شدن ایدئولوژیپایان جنگ دوم و بی
کر بیان دار آمریکایی بود. در اینجا چنانکه کالرکمحور و بنگاهاه پروژهجدیدی از فعالیت دانشگ

که ذیل  -محور آلمانیمحور و وحدتداشته است، دانشگاه آمریکایی برخالف دانشگاه پژوهش
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ای متمرکز های فرانسوی که با رویهکرد و همچنین دانشگاهفعالیت می ،ای محوری و واحدایده
های خود و کسب درآمد ها و برنامهاز آزادی الزم برای تعیین سیاست -ندشدتوسط دولت اداره می
ای گونهایده کانونی و محوری، بهدور از هرگونه طریقی متکثر و بهو لذا به شداختصاصی برخوردار 

 .کردکامالً آزاد )لیبرال( با بازار و جامعه ارتباط برقرار 

د و هم بدنامی مون دوران جنگ سربلند درآمده بوا توجه به این فرصت تاریخی که هم در آزب
 دانشگاه آمریکاییجهانی ایدة جدید مجال الزم را داده بود،  افروز به طرحهای جنگایدئولوژی

وان مسئولیت اجتماعی از آن تحت عنبرقرار کند؛ نسبتی که جامعه ای با هنسبت گسترد توانست
نسوی هم شاهد نوعی انشگاه آلمانی و انگلیسی و فرادانشگاه نیز یاد شده است. هرچند در الگوی د

بقه متوسط که مسئولیت اجتماعی هستیم اما در الگوی اخیر، این مسئولیت متناسب با خواست ط
 و مشارکت مدنی و اقتصادی است درنظر گرفته شده است. به این معنا، طبقه خواهان دموکراسی

های اجتماعی، از نظام دانش برای تی و مشارکتمتوسطِ خواهان قدرت اقتصادی و صنعتی و بهداش
های گیرد. این کار در وهله نخست از طریق سفارش پروژهها و اهداف خود کمک میتحقق برنامه

های جدید و شتهتحقیقاتی به دانشگاه و حمایت غیرمستقیم این طبقه از دانشگاه برای تعریف ر
ها ر مدیریت دانشگاهدز طریق مشارکت مستقیم بعد ا تحقیقات پیشرفته انجام گرفت و در وهلة

دارِ طبقه متوسط است و با لیبرالیسم و حاصل آمد. به این معنا، دانشگاه جدید، دانشگاه بنگاه
آمده و دیگر سخن، دانشگاه آمریکایی از بطن طبقة متوسط بردموکراسی ارتباطی بنیادین دارد. به

ا در دستور کار تثبیت اقتصادی و فرهنگی این طبقه رو  خود نیز حمایت کنندة طبقة متوسط است
دار تولید و مصرف فرهنگی و اقتصادی طبقه متوسط است؛ از این رو این دانشگاه، عهده. خود دارد

 کند.مور خود را تمشیت میاای که مستقل از دولت طبقه
دارد. چنانکه گفته های توسعه بر خصیصة فوق، این دانشگاه نسبتی وثیق با برنامهاما عالوه

افروز، پیشنهاد توسعه های جنگشد، پس از جنگ جهانی دوم، در راستای کنار زدن ایدئولوژی
اقتصادی کشورها و حمایت از بازار آزاد اقتصادی و تجاری در دستور کار کشورها قرار گرفت و 

المللی مقرر ه بینسازمان ملل متحد نیز از این برنامه حمایت کرد. متناسب با این سیاست گسترد
های ها صرفاً در قدم نخست، اصالح نظام آموزشی و علم و فناوری را در اولویت برنامهشد دولت

ی سیاسی و دینی و هاهای درسی پنهانی که در خدمت ایدئولوژیجای برنامهخود قرار داده و به
بدین ترتیب کشورها یکی هایی در خدمت توسعه اقتصادی تنظیم کنند. کنند، برنامهعمل می نژادی

های سیاسی آموزشی خود و بطور خاص، آموزش عالی را از ایدئولوژی پس از دیگری کلیت نظام
بر این، جامعة مخاطب عالوه 4و دینی و قومی آزاد کرده و بر برنامة توسعة اقتصادی متمرکز ساختند.

بازار جهانی الملل و جامعة بینبلکه  سیاسی ملی،جامعه زبانی و دینی و  های جدید، نه صرفاًدانشگاه
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دهد که از تکثر و تنوعی تاریخی در شیوه ها این مجال و آزادی را میای که به دانشگاهاست؛ مقوله
 ها برخوردار باشند.گیری از علوم و فناوریفعالیت و نحوة بهره

ها را گرد هم گاهای که این دانشبرای نیل به این هدف، هیچ گزاره و آموزة محوری و کانونی
ها را نه ریاست دانشگاه، بلکه اعضای هیئت علمی آورد وجود ندارد چراکه نقش تعیین کندة برنامه

رئیس دانشگاه، صرفاً تسهیالتی و  کار مدیریت وبا این حساب، ها برعهده دارند. و دپارتمان
 کاربردهای دانشگاه الرک کِر در کتابکآن گونه که  -یونیورسیتیگری است. این مالتیواسطه

کانون است به این معنا که گرد ایدئولوژی و نقطه کانونی محوری و دانشگاهی بی -گویدمی
گذارد شان آزاد میهای علمیها و اعضای هیئت علمی را در فعالیتگردد و دپارتمانای نمیمرکزی

های بیرونی توسعه ضاها را متناسب با تقاهای خود را بیابند و فناوریتا بازار مصرف دانش
 (. 268و  37 :1389دهند)کالرک کر، 

ها آزاد )لیبرال( است اما ظاهر الگوی آمریکاییِ نظام دانش از نظارت دولتبااینحال، اگرچه در 
های اقتصادی و تجاری و نظامی است و آزادگی مورد ادعا و در عمل، این نظام در خدمت قدرت

ی غیردولتی و طبقه متوسط و بازار آزاد جهانی صادی و تجارهای اقتها به نفع شرکتخواست آن
دن بو یا حتی الزامات اخالقی به  ین رویکرد بجای الزام بنیادین به حقیقتشود. چرا که اسلب می

گرایانه ، به اصل عملو روان انسان و محیط پیرامون وی شامل محیط زیست و محیط انسانی
های بیشتر و افزایش درآمد اختصاصی صل از دریافت پروژه)پراگماتیک( کسب رتبه و رنکینِگ حا

تعهد دارد. های اقتصادی و خدماتی بیرون دانشگاه از راه عقد قراردادهای تجاری با بنگاهدانشگاه 
کند. بدین معنا، حقیقت المللی نیز بر اساس همین منطق عمل میهای علمی بینتوسعة همکاری

می محصول تقاضای سعه نظام دانش است و توسعه علهای بیرونی توتابعی از انگیزه
 یابد.دهندگان است؛ سفارشی که گاه به پنهان داشتن حقیقت علمی نیز سوق میسفارش

و با نگاهی  ردیمتشریح کحسب واقع و از نگاه منتقدان حال که هژمونی اخیر نظام علمی را 
شود که یم، این پرسش طرح میشناختی سمت و سوی تولیدات علمی را نشان دادجامعه -فلسفی

که نقدهای منتقدان را تجمیع کرده و فرصتی تاریخی برای فریادهای بلند علیه آیا کرونا ویروس 
ها پیش ناکارآمدی آن به نولیبرالیسم فراهم آورده است، ضربة آخر بر پیکره نظامی است که دهه

د علت مُعدّة براندازی این نظام و یا در توانانحاء مختلف تقریر شده است یا آنکه خود به تنهایی می
ها و رویکردهای نولیبرالیسم باشد؟ حالتی خوشبینانه، الزام به تغییراتی در سبک اجرایی سیاست

پاسخ هر چه که باشد، اینقدر مسلم و روشن هست که شرایط اخیری که در نتیجه شیوع ویروس 
را در شرایطی قرار داده است که باید تغییراتی  گیر کرونا ایجاد شده است، نولیبرالیسم آموزشیجهان
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ها و اهداف بنیادین جدی را پذیرا باشد؛ خواه در کلیت خود و خواه در سبک و روش اجرای برنامه
 خود.

 

 کرونا ویروس و تغییر در نظام جهانی علم و آموزش عالی

 
های گستردة کرونا ویروس داری و نولیبرالیسم بر این باورند که ویرانگریمنتقدین نظام سرمایه

ای بیولوژیک و بیش از آنکه نتیجة رویدادی طبیعی و یا حتی رویدادی غیرطبیعی، مثالً حمله
ها انسان کشی ازداری و بهرههای نظام سرمایهمسئولیتیها و بیتفاوتیآزمایشگاهی باشد، نتیجة بی

و چرخش سرمایه مالی بیرون از ها که بر بازار آزادِ از دخالت دولت ها نولیبرالیسمعقیدة آناست. به
وع این ویروس تمرکز دارد، نتوانست سرعت عمل مناسبی برای جلوگیری از شیمرزهای قراردادی 

متی کارگران سال داشته باشد چرا که برای این نظام، سود اقتصادی بر هر امر دیگری از جمله
نهد. برای آن، آزادی ها مقدم است. این نظام حتی تخریب محیط زیست را وقعی نمیکارخانه
کمک توان آن را به انتخاباتی نمایشی تقلیل داد و یا بهای سطحی است که میها مقولهانسان
اورند که بر این ب ها واقعیت را قلب کرد و امری دروغین را واقعیت جلوه داد. این مخالفانرسانه

کشی از ناپذیر نولیبرالیسم اقتصادی در بهرههای پیرامونی نتیجه طمع و ولع سیریتمامی تخریب
سعه انسانی را نیز انسان و طبیعت و نظام آموزشی خدمتگذار آن است؛ نظامی که ابتکار ذهنی و تو

اوری به توسعة پایدار علم و فن مسئولیتی نظامها، بیعقیدة آنخواهد. بهاش میبرای رشد اقتصادی
های متعدد اجتماعی و تسریع در فرایند رشد و همه جانبه و تخریب گستردة محیط زیست و شکاف

ای که هرگونه های خشن و وحشیانهطبقة کوچک اما به شدت ثروتمند، رشد فردگرایی و رقابت
های نولیبرالیسم را ای که پلیدیاند، و نظام فرهنگی و تبلیغاتیرقابت طبیعی را بالموضوع ساخته

کند، همگی باعث شده کند و تصویر )ایماژی( دروغین از بهبود زیست بشر را حقنه میپنهان می
و شعارهای  تا جامعه در کلیتی دروغین به نظام علم و فناوری و آموزش عالی خوشبین باشد

؛ حال (1376ید بشیریه، )ببین ور کندپرطمطراق اما توخالیِ ناظر به مسئولیت اجتماعی این نظام را با
هایی که به همراه داشته، ها و فروپاشیریببا همة تخ 19-آنکه در عمل ویروسی چون کووید

 محصول آن بوده است.
این مخالفان بر این باورند که نولیبرالیسم آموزشی حداقل از دو دهه قبل سیر نزولی و رو به 

های آن را بیش از ها و ناتوانیشیوع ویروس کرونا، ضعفضعف خود را آغاز کرده و رخداد جهانی 
پیش برمال کرده است. فرض مخالفان چنین است که کرونا ویروس کار را تمام خواهد کرد. بدین 
معنا که این پاندمی ضربة آخر را به نولیبرالیسم وارد کرده و حیات آن را سلب کرده است؛ تعطیلی 
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دن قیمت نفت و نزول آن به زیر قیمت صفر، بسته شدن مرزها و ها، پایین آمبازارها و کارخانه
 تعطیلی شهرهای پرتردد اقتصادی همگی نمادهایی از این افول است.

کیل "ی ویروس کرونا ضربه»های ژیژک در سه یادداشت متوالی دربارة کرونا ویروس با نام
تصمیمی که »، «سم شودمونیتواند منجر به بازآفرینی کداری است و میبه سرمایه "بیلی

نظارت و تنبیه، بله » و «گستر یا قانون جنگلکروناویروس بر ما تحمیل کرده: کمونیسم جهان
های سیاسی و مدیریتی جلب کند؛ ، تالش دارد توجه جهانیان را به تحولی بزرگ در نظام«لطفاً

کید بر باشد. وی با تأتواند تغییر در نظام آموزشی را هم به زعم ما در پی داشته تحولی که می
ها در کنترل شرایط، آینده تحوالت جهانی را معطوف به نوعی از آفرینی دولتضرورت نقش

جای آنکه مدیریت امور را به بازار آزاد جهانی واگذار ها بهکمونیسم دانسته است که در آن، دولت
ه شورای سه نفرة بی را دهی به بیماران کرونایها مدیریت خدماتکنند و یا همچون بریتانیایی

و همچون شرایط  محدود کنند، خود مدیریت امور را برعهده گرفته« سه فرزانه»پزشکان یا همان 
 جنگی، فرماندهی گذر از پیچ بحران را در اختیار بگیرند؛ 

ها بستری شوند، به شمار روزافزونی از اگر هزاران نفر به علت مشکالت تنفسی در بیمارستان
ها دولت باید مداخله مستقیم تنفس مصنوعی نیاز خواهد بود و برای فراهم کردن آنهای دستگاه

کند، هنگامی که به هزاران هزار کند، به همان ترتیب که در اوضاع و شرایط جنگی مداخله می
ها ندارد. عین یک عملیات نظامی ای جز تکیه به تشریک مساعی سایر دولتسالح نیاز است و چاره

منظورم از  -ها کامالً هماهنگ شده اجرا شودات را به اشتراک گذاشت و نقشهباید اطالع
ن سیاسی که امروز بدان محتاجیم همین است یا به قول ویل هاتن، اقتصاددا« کمونیسمی»

بر بازار آزادِ فارغ از نظارت دولت که گرایش اینک، یک شکل از جهانی شدنِ مبتنیهم»بریتانیایی 
گیر دارد قطعاً در حال احتضار است، اما صورت دیگری های همهبحران و بیماریساختاری به تولید 

ادله قوی را  واز جهان گستری که وابستگی متقابل و اولویت کنش جمعیِ متکی بر شواهد محکم 
 (.14 :1399ژیژک، « )شناسد در حال ظهور استبه رسمیت می

کرونا و به تعطیلی کشاندن بازارها،  ها برای کنترل و مهار ویروسبرای ژیژک، ورود دولت
نمادی از پایان نولیبرالیسم و شروع دوره تاریخی جدید است. در این اثنا هرچند مرزها بسته شد، 
صادرات و واردات محدود گردید و هر کشوری مسئول مدیریت اوضاع خویش شد، اما مدیریت 

ای که با شعارهایی همچون اتیمشارکت جهانی نشان داد که ناسیونالیسم پوپولیستی و احساس
برد، نتوانست توفیقی داشته باشد. زیرا در کار خود را پیش می« اول آمریکا )یا هر جای دیگر(»

تواند دوام یابد. این مشارکت جهانی، به باور اینجا آمریکا هم تنها از طریق مشارکت جهانی می
(. 23قاء نسل بعد خواهد بود )ژیژک محور اساسی کمونیسم آینده است؛ مشارکتی که ضامن ب
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دهد که نباید این کمونیسم را با کمونیسم فعال و تاحدی خوشنام چین که توانست ژیژک هشدار می
تر از کشوری چون ایتالیا بر این بحران غلبه کند، یکی بگیریم. چرا که در نظام سیاسی و موفق

د و دستکاری اطالعات و بر کنترل اجتماعی شدی مدیریتی بسته چین هنوز شواهدی دال
های استان چجیانگ و غیره وجود دارد که ای همچون روشن کردن کارخانههای غیرواقعینمایش

تواند بدین معنا باشد این سخن ژیژک میهای گسترده جهانی دور است. از الگوی مطلوب مشارکت
قی و انسانی خدمات که سطح دخالت و فرماندهی دولت برای کنترل شرایط و توزیع مناسب و اخال

رو نظام دانشگاهی مطلوب در چارچوب اندیشه چپ، نباید دروغ را جایگزین حقیقت کند. از این
تواند دانشگاه فروبسته چینی و روسی باشد. این دانشگاه باید عدالت و حقیقت موردنظر ژیژک نمی

شت چامسکی هم مورد اشاره نحوی در یاددااما آیا گزینة ژیژک که بهرا توأمان با هم داشته باشد. 
(، تنها گزینة محتمل است؟ آیا نولیبرالیسم آموزشی به راحتی دست از 1399قرار گرفته )چامسکی، 

 کشد و آیا این نظام، راهی برای اصالحات درونی ندارد؟ موقعیت خود می
ر فضای تالش دارد به کمک رسالة کانت، در براب« هااهرم؛ یا نزاع دانشکده»دریدا در مقالة 

های امروز و نولیبرالیسمی که آزادی را از علم و عالمان گرفته است، شدت بنگاهی دانشگاهبه
دانشگاه در قدم  که در آن، مسئولیت عرضه داردتصویری از دانشگاه آزاد و نقاد و حقیقت دوست 

گرفتن پرسش  مسئولیت بهنخست متوجه خود حقیقت است. برای ایفای چنین نقشی، دانشگاه باید 
های اقتصادی و تجاری بیرونی در زمانه ما که بنگاهوضع موجود را برعهده گیرد. به باور وی 

اند و دفترهای تجاری خود را هایی به بدنة نظام دانش و نهاد دانشگاه چسبیدههمچون انگل
اند ما را توکانتی می مسئولشگاه مستقل و اند، الگوی دانصورت دائمی در دانشگاه برقرار ساختهبه

 (.210-218: 1395ها نجات دهد )دریدا از این انگل
ها خواهد تا استقالل دانشگاه را از انگلمسئله اینجاست که کانت در رساله مذکور از دولت می

به  -أمین و تضمین کند. اما در زمانه ما که دولتِ توسعهت -یدابه تعبیر در -های بیرونیو مزاحم
ها را ایفا اش نقش همان انگلبا سازوکارهای اقتصادی و اداری و مالی -سمباور مخالفان نولیبرالی

تواند می بدیلی از چه راه ، این استقاللو تولید و ایجاد ثروت از راه دانش را در دست دارد کندمی
ای مستحکم خود موضوع این است که دانشگاهِ حقیقت دوست کانتی که همچون قلعه تأمین شود؟

قیقت عمل کند، حمراکز قدرت بیرونی دور داشته است تا به مسئولیت خود در قبال را از دسترس 
ای جامعه تواند بار دیگر هم دیوارهای محافظت کنندة قلعة خود را برافرازد و هم نیازهچگونه می

 اسخ دهد؟ پ -عم از دولت و ملت داخلی و خارجیا -را
ها از مبولتی بتواند در زمانة ما که نگاههو -شاید ایدة وحدت دانش در الگوی دانشگاه کانتی

نگرد، بار های توسعة اقتصادیِ بازار آزاد خسته شده و منتقدانه به نولیبرالیسم آموزشی میبرنامه
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های مان بیاورد و ما را متوجه ساحتبافته از دانش را پیش چشمدیگر مجال یابد تا کلیتی درهم
احتی بودن انسان را مورد نقد قرار دهد و بر جای آن سو تک مغفول وجود آدمی و طبیعت سازد

. شاید هم رئالیسم انتقادی بتواند سادگی اندیشه و بینش ما را دربارة معرفت بینی را بنشاندجانبههمه
های متعدد معرفت )سوژه( و وجود تصحیح کند و با رسمیت بخشیدن به الیه)واقعیت( و وجود 

دوستی و عاطفه را عرضه دارد که در آن غیر از اقتصاد، اخالق و نوعای )ابژه(، تصویر جهان پیچیده
های فکر و بیان نیز اهمیتی داشته باشد. این های آزاد و آزادیو خیال و سعادت بشری و حقیقت

گرا شاید بتواند توجه دانشمندان را به شئون دیگری از حیات معطوف دارد که در آن رویکرد کثرت
ها ها بیندیشد. اما در کدام دانشگاه؟ مگر دانشگاهها و بتبه رهایی از شرارتآدمی بیش از گذشته 

 توانند حیاتی مستقل و بریده از جامعه داشته باشند؟ می
شناسی علم و فناوری گویای سرشت پاسخ هم نه است و هم آری. نه از آن جهت که جامعه
ده و خواهد بود. از فناورانه اجتماعی بواجتماعی این دو مقوله است و لذا هر محصولی از دانش و 

 مقتضی تمایز در مورادی از جمله آزادی محقق و معلم، سوی دیگر، آری، زیرا حیات دانشگاهی
ر آنچه که بخواهد هاست؛ تمایزی میان نهاد دانشگاه و جامعه. نهاد دانشگاه نهاد آزادی است از 

اعی مشروع میان به این معنا، همواره نز خودآیینی آن را سلب کند و لذا منطق خاص خود دارد.
اشتن های بیرونی دریدایی وجود دارد و حیات پویا و زندة دانشگاه به زنده نگه ددانشگاه و انگل

تواند هم استقالل خود را از نهادهای همین نزاع وابسته است. دانشگاه در این نزاع است که می
داده و به سنخی از مسئولیت  ا را مورد توجه قرارههای آنقدرت بیرونی تثبیت کند و هم خواسته

های جهان، تواند در حیات پساکرونایی دانشگاهها عمل کند. این الگو میخود در قبال آن
گرا، از مجرای شبکة گسترده کثرتمدیریتی یل و با اتخاذ سیاست های نولیبرالیسم را تعدخشونت

ی و در هیئت الگویی را فراتر از مالحظات اقتصاد« نجها»و جهانی دانشگاهیان و دانشمندان، ایدة 
هایی باشد تواند عامل پیوند ملتاز زیست پایدار برای نخستین بار محقق سازد؛ موضوعی که می

 برند.که از دردی مشترک در موضوعات متعدد زیستی و محیط زیستی و اخالقی رنج می
 

 نتیجه

 
برای هایی دیگر در همین رویکرد اما در قالب دنیای پساکرونا، علم و فناوری را نولیبرالیسم در شاید

ها، رفتار با محیط زیست و کنترل میزان و اصالح خطاهای پیشین خود در حوزه مدیریت بحران
هم سطح نفوذ اقتصاد و بازار آزاد مورد استفاده قرار دهد و دربارة نظم پیشین تجدیدنظر کند. شاید 

قرار آموزش عمومی و تخصصی در ضای سایبری را در خدمت گسترش فعلم و فناوری ام، این نظ
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که در آن ای به سوی دنیای جدیدی کند؛ دریچهروی جهانیان باز ای پیشدریچة ارتباطیدهد و 
برساخته شد، متفاوت از آنچه تا کنون عرضه می ایو با تولید و مصرف فرهنگیجدید های هویت

تر و سازگارتر با اهدافی بیشتر از های منعطفجا سطح تغییر، معطوف به اتخاذ سبکاینشوند. می
در مقابل حتی اگر نولیبرالیسم سود اقتصادی و بنابراین تداوم نولیبرالیسم است. به این معنا، 

فعالیت آتی آن  شود،د، که به احتمال بسیار زیاد حذف نمیحذف نشوپیشین و فعلی فشارهای 
به بعد، متأثر از فضای عمومی و  ها از ایندر ساختار پیشین ادامه یابد. چراکه دانشگاهتواند نمی

های دیگری از تولید و توزیع را در پیش شان در قبال جامعه، انسان و حقیقت، سبکمسئولیت
گوید متأثر از نظام مدیریت گونه که ژیژک میتواند آنالگوی جدید می سبک یا این خواهند گرفت.

گونه که آن -تواند به استقالل دانش و دانشگاه در سیاقی کانتیکمونیستی باشد و یا مینوین  چپ
های متعدد مدد رئالیسم انتقادی خود را به نگاهو یا حتی به نظر داشته باشد -دریدا خواهان آن است

این سخن بدان معنا است که کرونا ویروس الاقل براساس اتفاقات فعلی صرفاً علت  .تجهیز کند
الزم و کافی برای تجمیع نقدها و در نتیجه وادار کردن نولیبرالیسم به انجام اصالحات بنیادی بوده 

 تر ماند.و خواهد بود. بیش از آن، باید منتظر تحوالت بزرگ

 

 هانوشتیپ

 
 توضیح داده خواهد شد.. در ادامه این الگو 1

2. Victor Duruy 
های عملی و فنی کوتاه مدت اشتغال های فنی میراث ناپلئون را که همچنان به آموزش. در این موضوع باید کالج3

 ها فاصله بگیرند، مستثنا کرد.گرایانه دانشگاههای نخبهداشتند و تالش داشتند از برنامه
ه در جریان انقالب فرهنگی، پنجاه شمسی و پس از آن، کنار زدن این رویهای چهل و . حکایت ایران در دهه4

 طلبد.حکایتی مفصل است و مجالی ویژه می
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