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 پيدايش دانشگاه مدرن 

رهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران ف  

1391 

 

اي به پرباري قرن نوزدهم در كشورهاي آلماني زبان نيست. من از كشورهاي  در تاريخ آموزش و پداگوژي، شايد هيچ دوره  

كنم زيرا وحدت سياسي آلمان در ربع آخر قرن نوزدهم تحقق يافت. در نيمه اول زبان يا آلماني فرهنگ صحبت ميآلماني  

ها حكومت پروس در شمال اين حوزة  هاي كوچك و بزرگ كه سركردة آناي بود از پادشاهيقرن نوزدهم، آلمان مجموعه

تحصيل اجباري را پذيرفت و دخالت دولت را در امر  جغرافيايي قرار داشت. پروس نخستين حكومتي بود كه ضرورت  

به دستور فردريك ويلهلم اول تحصيل اجباري كودكان، در صورت وجود مدرسه، صادر شد و  1717آموزش باب كرد. در 

به دستور فردريك كبير مدارس ابتدايي در گوشه و كنار پروس تاسيس شد و اصل تحصيل اجباري از مواد مقررات   1736در  

در  دول باالخره  و  مي1794تي شد  گفته  آموزش شد.  امر  قانوناً سكاندار  دولت  پروس، ،  توجه حكومت  اين  در  كه  شود 

مورد مسؤليتاشارت در  لوتر  نظرهاي  و  بيها  اجتماع  و  فرد  آموزشي  كه  هاي  را  دانشگاه هال  تاسيس  نبوده است.  تاثير 

بايد با اهميت تلقي كرد.    1694مركز آموزش عالي فرقه لوتري در  نخستين دانشگاه مدرن نام گرفته است، به عنوان نخستين  

 هال نخستين دانشگاهي بود كه در آن كرسيي به نظرية آموزش اختصاص يافت.  

و پستالوتسي    Froebel، فرويبل  Herbartهاي هربارت  پرباري پداگوژي آلماني در قرن نوزدهم، پيش از همه با نام  

Pesstalozzi  ها نويسنده، فيلسوف و عالم الهي  ي زبان( مرتبط است. اما عالوه بر اينان و پيروانشان، ده)از سوئيس آلمان

ديگر هم بودند كه افكارشان در زمينة آموزش و به ويژه آموزش عالي و دانشگاه، مؤسسات آموزشي را در آلمان و اروپا و  

توان از شيلر، گوته، شلينگ، يان، ريشتر، پرداخت، ميبه او خواهيم    سپس در آمريكاي شمالي شكل داد. سواي كانت كه بعداً 

آرنت و نيچه نام برد. اما كار سه تن، در ارتباط با دانشگاه، هم به لحاظ نظري و هم در حوزة عمل، اهميت خاص دارد:  

 يوهان گوتليب فيشته، فردريش اشاليرماخر و ويلهلم فون هومبولت.

با نام هومبولت قرين شده است، بدون شك ضربة انقالب كبير فرانسه و   مخصوصاً  در تحولي كه با نام اين سه تن و 

نام گرفت،    «دانشگاه هومبولتي» يا    «دانشگاه آلماني»اصالحات ناپلئوني در آموزش، تاثير قاطع داشته است. ولي آنچه بعدها  

گاه با  ود و از بطن آنچه گهب  Nation-stateملت  -اش در فرايند تكوين دولت ملي يا دولتراهي بود متفاوت، كه ريشه

فرهنگي   دولت  مي  Kulturnationعنوان  پديدآمد.  مراد  آلماني شالودهشد،  ايدآليسم  در  هومبولتي  دانشگاه  نظري  هاي 

  قرار داشت و با توجه به تحوالت سياسي متعاقب انقالب فرانسه در اروپا و  Neoclassicismگرايي )كانت( و نوكالسيك
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ايدئولوژيك   برابر راديكال كارانة خاص پروس )محافظه  -يبراللچهارچوب  انقالبي فرانسه(، عمدتاً به وسيله فيشته،    -در 

 به صورت دانشگاه برلين تحقق يافت.  1809اشاليرماخر و هومبولت تئوريزه شد و مآاًل در سال 

  1806اشت. وقتي كه در سال  فيشته در سراسر آلمان به عنوان فيلسوفي ايدآليست و ناسيوناليستي پر تب و تاب شهرت د 

خطاب به  »اي با عنوان  پروس از سپاه ناپلئون شكست خورد فاجعة ينا و نيمة غربي آن به اشغال ناپلئون در آمد، فيشته بيانيه

در برلين انتشار داد كه داراي نقطه نظرهايي عملي در مورد رهايي و شأن و افتخار ملي بود. از جمله متضمن    «ملت آلمان

نظرهاي پستالوتسي: همة كودكان بايد آموزش ببينند و دهي مجدد مدارس آلمان بر اساسپيشنهادهايي بود دربارة سازمان

بايد با هم آموزش ببينند و كارهاي عملي كشاورزي و صنعتي نيز    آموزش بايد بوسيلة دولت اداره شود. پسران و دختران

بخشي از آموزش باشد. به نظر فيشته آموزش تنها انتقال معيارهاي شناخت و دانش نيست بلكه برانگيختن به كنجكاوي  

جديد برلين طرح    اي براي دانشگاهبرنامه  1807شود. فيشته در  فكري و عشق و همدردي نسبت به ابناء بشر را هم شامل مي

 كرد. ولي دو سال بعد طرح هومبولت بر آن ترجيح داده شد. 

در دانشگاه برلين تدريس كرد. اشاليرماخر با اراية تعبيري    1834تا    1810اشاليرماخر عالم الهي و پروتستان بود و از     

تر را وارد چهار حوزة نسل جواناجتماعي از آموزش، مفهوم نو و مدرني را مطرح كرد. آموزش از نظر او تالشي بود كه  

دهي خود را در اين  كند: حوزة كليسا، حوزة دولت، حوزة حيات اجتماعي و حوزة علم. اما آموزش تنها سازمانزندگي مي

 گمارد.ها نيز همت ميدهد بلكه به توسعة آنچهار حوزه سامان نمي

بيشتر    يد از هر كس ديگري در تاسيس دانشگاه برلين،ويلهلم فون هومبولت فيلولوژيست و سياستمدار بود. نقش او شا   

پروس مقام مهمي داشت، با حمايت فردريك ويلهلم سوم پادشاه پروس اصولي را    باشد. هومبولت كه در دستگاه آموزش

ي با  گزارش 1809هاي دنيا ساخت. در در تاسيس اين دانشگاه اختيار كرد كه آن را به مدت بيش از يك قرن پيشتاز دانشگاه

هاي مفهومي دانشگاه مدرني را مشخص نوشت و شالوده  «دربارة روح و چهارچوب سازماني نهادهاي فكري در برلين»عنوان  

 كشد.  كرد كه از آن پس نام او را يدك مي

مي  شمار  به  موجي  جزء  و  بود  اومانيست  فلسفي،  و  آموزشي  لحاظ  به  نواومانيستهومبولت  كه  گرفتند.  آيد  لقب  ها 

زبان،  اشالير  يونان و روم( در  بر مطالعه دستاوردهاي كالسيك )عمدتاً  اينان  داشتند.  تعلق  اين موج  به  نيز  فيشته  ماخر و 

فشردند. هدف آموزش در نظر آنها خدمت به جامعه يا دولت نبود، بلكه پرورش و بالندگي  ادبيات، فلسفه و تاريخ پاي مي

شان همان  هاي ديگري كه به دنبال آن تاسيس يا اصالح شدند تا چه حد اساس اهفرد بود. در اينكه آيا دانشگاه برلين و دانشگ

اصول مفهومي مورد نظر هومبولت بوده است، جاي حرف و حديث زياد است. با اين حال بايد پرسيد كه اين اصول و  

تقليد شود، و چگونه اصول    ها به چه دليل شهرت يافتند و چه امري سبب شد كه در گوشه و كنار دنيا از مدل هومبولتايده
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سال شكل دهندة نهادي به نام دانشگاه بوده است كه خود در اين فاصله دستخوش    150هاي هومبولتي به مدتي بيش از  و ايده

 اي شده است؟ تغييرات عمده و ريشه

ترين تعبيرهاي مورد  تردهكنيم كه مطابق با گسپيش از آن كه به بررسي نظري دانشگاه هومبولتي بپردازيم، اصولي را ذكر مي

مي تشكيل  را  هومبولتي  دانشگاه  هستة  امروز،  مدعيقبول  كه  كسان  بسياري  هستند  هم  هنوز  پيش  دهند.  اصول  اين  اند 

 اند: هاي ضروري يك دانشگاه مدرنشرط

استقالل يا اتونومي، وحدت تدريس و پژوهش، وحدت تمامي دانش، آموزش از مسير دانش آكادميك، زندگي  

. و اين كه دولت  (Kulturslaat)پارچه از آموزش، پژوهش و دولت قانه در خلوت دانشگاه، و برداشت يكمحق 

ها براي رفاه جامعه  دهد كه اين آزاديكند زيرا تشخيص ميآورد و از آن حمايت ميهاي دانشگاه را تاب ميآزادي

 و شهروندان آن سودمند است.  

كجا به طور كامل بوجود نيامد. در خود پروس، تحوالت در  گاه هومبولتي، در هيچدولت مورد نظر هومبولت، مانند دانش

هاي هومبولت هميشه فضاي حركت جهت عكس، يعني به سمت دولتي اقتدارگرا و سركوبگر پيش رفت. اما براي انديشه

آن از جمله  است.  داشته  دانشگاهو فرصتي وجود  و  برلين  در  آكادميك  آزادي  ديگركه وجه  بركناري    هاي  از  آلمان پس 

ها ها و ويرانيهاي هومبولتي روزگار سختيتوسط حكومت ارتجاعي پروس، كم و بيش دوام آورد. ايده 1819هومبولت در  

سر گذاشتند و زنده نگه داشته شدند. حتي امروز هم اين افكار هنوز بر مجادالت اهل آكادمي در مورد ماهيت و  را پشت

 فكنند.اسرشت دانشگاه سايه مي

از يك نظر، اين ماندگاري جاي تعجب نيست؛ زيرا دانشگاه آلماني، به صورتي كه در نيمة دوم قرن نوزدهم و ربع اول     

اندازه موفق، مولد، مبدع ودر سراسر دنيا مشهور بود. اصول استقالل، وحدت آموزش و پژوهش،  قرن بيستم، توسعه يافت، بي

سزا داشته است. اما شايد تاثير صنعتي شدن، و امپرياليسم يد در اين توفيق سهمي بهتردآموزش از مسير دانش آكادميك بي

هاي آن از اهميت بيشتري برخوردار بوده است. الزم به تذكر است كه مولد  در حال رشد آلمان در نقش فزاينده دانشگاه

ها  نوع پژوهشي كه مورد نظر نواومانيستخواهيم ديد، با  وه اصلي پژوهش صنعتي است، چنانكه  بودن و كاربردپذيري كه وج

 بود، قرابت چنداني ندارد. 

دانشگاه  امروز  متفاوت  كامالً  موقعيت  به  توجه  با  ديگر،  جنبة  مياز  نظر  به  تنزهها،  تعبيرهاي  كه  ايدهرسد  هاي  طلبانة 

ها،  به جاي فرهنگ در دانشگاه  اند. گرايش به حاكميت مديريتهاي اجتماعي خود را از دست دادههومبولت و ديگران، شالوده

هاي متعدد و پراكنده در عالم به هاي صنعتي و اقتصادي، تاسيس پرديسهادارة مؤسسات آموزشي به صورت كورپوريشن

هاي آمريكايي و اروپايي، و باالخره  هاي علمي در داانشگاهوقت هياتهاي پارهصورت نوعي فرانشيز، رشد فزايندة بخش
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هاي  ها، حكايت از آن دارند كه حركت دانشگاهها بر اساس قالبهاي موسسات اقتصادي و مالي و جز اينارزيابي دانشگاه

 امروز به سمت و سويي ديگر است.

 

 دانشگاه عقل و دانشگاه فرهنگ
 

كانت، هاي او دربارة دانشگاه است. تا زمان  ( متضمن جوهر انديشه1794)  ،«هاتعارض دانشكده» نوشتة معروف كانت     

 Higherهاي قرون ميانه بود. دانشگاه از سه دانشكدة فرادست هاي اروپايي، اساساٌ همان ساختار دانشگاهساختار دانشگاه

Faculties  الهيات، حقوق و طب، و يك دانشكده فرودستLower Faculty ها يا  شد. درسفلسفه يا هنرها تشكيل مي

بود )ليبرال در اينجا از آزاده در مقابل بنده مشتق شده است( كه از يك هسته   هفت هنر ليبرال هاي اين دانشكده  ديسيپلين

يا    triviumتايي  سه )حساب، هندسه، نجوم و موسيقي( تشكيل    quadrivium)نحو، خطابه، منطق( و يك چهارتايي 

 شد.مي

رغم وجود شد( بود كه )االهيات طبيعي بر مبناي عدالت الهي علي  تئوديسيبخش در دانشگاه قرون ميانه،  اصل وحدت   

جايگاه فائقي در بيرون حوزة معرفت داشت و به معني نظارت و سانسور روحانيت بر امور گذرا بود، اموري كه دستخوش  

 كون و فساداند. 

است.  عقلاه است و آن است كه ذاتي دانشگ بخشي عامياصل وحدتبه نظر كانت، آنچه شاخص دانشگاه مدرن است      

دانشگاه   به  كه  است  چيزي  آن  يا  Universityعقل  عاميت   ،Universality  مي را  يا  آن  نسبيت  و  بين    vatioدهد. 

 شود.ها نيز از آن نتيجه ميديسيپلين

كه غايت  داند  را چيزي مي (referent)   انديشة مرجع دانشگاه مدرن  دهد ودينگز اين انديشة كانت را تعميم ميبيل ري    

اند. كانت دانشگاه را  هاي مدرن تاكنون سه فكر بودههاي دانشگاه متوجه آن است. به نظر او، مرجع دانشگاهو معناي فعاليت

، مفهوم مرجع  مفهوم فرهنگها هستند كه  هدايت شود. به دنبال او نواومانيست  مفهوم عقلكند كه بايد با  چنان تصور مي

هاي يك و نيم قرن پيش بوده است و باالخره مفهومي كه در دوران اخير، در نيمه دوم قرن  ثهاست، و محور و كانون بح آن

است. مفاهيم عقل و فرهنگ، چنانكه   «ممتاز بودن»يا  Excellenceبوروكراتيك  -بيستم شايع شده است و آن مفهوم تكنو

مرجعي   Excellenceملت است، اما    - لتخواهيم ديد، خود مفهوم مرجعي در حوزه اجتماعي دارند كه دولت ملي يا دو

 ندارد.  

است و دانشكدة خود   معرفت  يا   فلسفهنهد. و عقل هم ديسيپلين خاص خود را دارد كه  كانت دانشگاه را بر پاية عقل مي    

هايي هستند كه مصداقي  ، سه دانشكدة فرادست آن«ها تعارض دانشكده»است. به نظر كانت در  دانشكدة فرودست  را دارد كه  
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ها دارد. الهيات به كتاب  چون و چرا بر آنگيرند كه خارجي است و اختياري بيدارند و اقتدار و اعتبار خود را از مبنايي مي

هاي حرفة پزشكي. اما دانشكدة فرودست  مقدس و كليسا مبتني است حقوق بر مجموعة قوانين مدني و طب بر دستورالعمل

قتدار دانشكدة فرودست برخود مبتني است زيرا فلسفه به چيزي بيرون از خود بستگي  مصداقي به اين معنا ندارد. اعتبار و ا 

آيد. به عنوان مثال در مطالعة تاريخي دين، حقوق و طب در دانشكدة فلسفه  ندارد و مشروعيت آن از عقل و كاربست آن مي

ها ناظر است. دانشكدة  ت عامل بيروني بر آنهاي فرادسچيز جز تحقيق آزادانة عقل راهنما نيست. حال آن كه در دانشكدههيچ

اختيار خود را حفظ مي بپذيرد،  اقتداري خارجي، مثالٌ دولت، را  اگرهم  به اعتبار  فلسفه،  اين كار را  اين معني كه  به  كند 

 كند.  قضاوت مختار عقل مي

اند، به اين معني كه  جانبدار جادو و خرافهها  با توجه به تابعيت سه دانشكدة فرادست از اقتدار خارجي، اين دانشكده    

كوشند كه با پذيراندن قدرت مستقر بر مردم اعمال نظر كنند نه با دهند و ميقبول و پذيرش چشم بستة سنت را اشاعه مي

ويي هاي جادها جوابآموزند بلكه به آنترغيب آنان به كاربرد عقل و قبول قضاوت عقل. به كاربستن عقل را به مردم نمي

شناسند. فلسفه احكام قوة  بري نميكند و راه ميانداني عملي اين جادوگران ميدهند. اما فلسفه، عقل را جانشين آدابمي

هاي  كند و به اين ترتيب در كار دانشكدههايي بنيادي، صرفاً بر مبناي عقل مطرح ميدهد و پرسشتقنيني را مورد سؤال قرار مي

كند. حيات دانشگاه كانتي تعارضي است دائمي ميان سنت مستقر و تجسس  ها، دخالت ميي آن فرادست، به قصد نقد مبان

كند، و به اين هايش را نقد ميانجامد. هر رشته به كمك دانشكدة فلسفه شالودهعقلي. اين تعارض مآاًل به عقالنيتي عام مي

اي فرادست  طريق دانشكدة فرودست به دانشكده  يابد. به اينطريق از عمل تجربي صرف به دانش نظري از خود دست مي

مي علوم ميتبديل  ملكه  فلسفه  و رشتهشود.  ميگردد  دانشگاه جان  اي  به  كار  اين  با  و  ناب است  كه كارش اصول  شود 

 سازد.  بخشد و آن را از مدرسة آموزش فني و آكادمي تخصصي متمايز ميمي

ان از وظايف دانشگاه است. وظيفة دولت نسبت به دانشگاه اين است كه به نظر كانت، تربيت كاردانان دولت يا دولتمرد    

ها به خدمت دولت بكار گيرند. بنابراين از  پيوسته نظارت كند تا اين دولتمردان دانش عقالني خود را در نظارت بر دانشگاه

ز طرف ديگر فلسفه بايد از  يك طرف دولت بايد از دانشگاه حمايت كند تا قاعدة عقل در حيات اجتماعي تضمين شود و ا

هاي فرادست محدود دانشگاه در برابر سوءاستفادة دولت از قدرت كه ممكن است قاعدة عمل را به منافع جا افتادة دانشكده

 كند، حراست كند.  

شود؟ آيا نهادينه چگونه بايد عقل و دولت و دانش و قدرت را وحدت بخشيد؟ خودمختاري عقل چگونه نهادينه مي    

شود كه نسبت به خود دگرمختار شود؟ چگونه عقل نهادينه شده ممكن است  ودمختاري عقل در دانشگاه سبب نميشدن خ

يابد زيرا پيوسته  كه عقالني بماند و مرجع احترام و شأني خرافي نشود؟ پاسخ كانت اين است كه فلسفه به اين مهم دست مي

 بخشد. جوهر انسانيت را تحقق مي دهد و از اين راهخود را در معرض نقدي فعال قرار مي



6 

مي     مجبور  سومي  فرض  به  را  او  دولت  و  عقل  آشتي  مسير  در  كانت  راتحليل  آن  كه  جانبدار    كند    جمهور   فرد 

Republican Subject  دهندة دانشگاه كانتي عقل خود مختار  نامد كه تجسم تعارض دولت و عقل است. اگر اصل نظممي

شود: او در امور معرفت، عقالني و در  نه شدن عقل با وجود انسان جانبدار جمهور حل مياست، معضل و پروبلماتيك نهادي

آورد، آن امور قدرت جانبدار جمهور است. در اينجاست كه كانت با اشتياق تمام به شور ناشي از انقالب فرانسه روي مي

 سد: نويهم در متني كه قرار است پادشاه پروس را به عمل ترغيب كند. آنگاه مي

كه حكمراني»     آن  با  كه  است  پادشاهان  وظيفة  عليموقتاً  جانبدار جمهور شان  شيوه  به  است،  مايشاء  و  مطلقه  القاعده 

گرايانه سازگار باشد، هرچند كه رضايت  حكومت كنند، يعني رفتارشان با مردم مطابق با اصولي باشد كه با روح قوانين آزادي

 چنين پادشاه و چنين حكومتي البته افسانه است. «رسيده نشده است.ها پ رأي از آنخاطر مردم، عمالً به

شود. از اين رو دانشگاه كانتي، دانشگاهي  وار نهادينه ميبه اين ترتيب دانشگاهي كه عقل اساس آن است، به طرزي افسانه    

چنان باشد كه گويي يك نهاد    آيد كه نهاد، افسانه بماند ولي عملكردش در افسانه است. عقل تنها وقتي به صورت نهاد درمي

 است. 

شد كه اين افسانه تحقق يابد و دانشگاه بتواند تعارض ميان عقل و نهاد را حل كند. در اساس، حل اين  حال بايد كاري مي   

 كند.  شود كه دولت چگونه مشروعيت پيدا ميمشكل با فهم اين نكته حاصل مي

عام را مطرح كردند و فرانسه بعد از انقالب، دولت را با توسل به ايدة ها ايدة بشريت  در انقالب كبير فرانسه، فرانسوي   

بيسمارك و وحدت آلمان، مساله  ها پيش از ها مفهوم قوميت را پيش كشيدند و مدتمهور مردم  مشروعيت بخشيد. آلمانج

يك   صورت  به  را  آلماني  دولت  قومي مشروعيت  قومي  وحدت  وحدت  قراردادند،  نظر  فرهنگي  مورد  اساساً  كه  اي 

(Kulturnationبود و قرار بود كه دولت  )-    ملت آلمان را تحقق بخشد. بدين قرار وقتي كه دانشگاه ناچار از قبول خدمت

ز طريق دولت شد، مفهوم عقل عام به منزله اصل حيات بخش دانشگاه جاي خود را به فرهنگ ملي داد، و دولت عمالً ا

 كند. هاي اجتماعي آن را هدايت ميدهد و تجليتوسل به فرهنگ ساختار نهادي را جهت مي

دهند  ها دولت را براساس عقل عام جمهور مشروعيت مياين جابجايي، در سيستم فرانسوي كمتر محسوس است، زير آن   

 ، در خدمت فرهنگ ملي هم قرار دارد. دهدها در عين آن كه جنگ بين خرافه و روشنگري را ادامه ميو دانشگاه آن

درخود توجه بود. آنان تحليلي از معرفت و عملكرد اجتماعي   هايي آلماني براستي آليستجايي، دستاورد ايدهدر اين جابه    

آن، به روشني و وضوح ارائه كردند و در رفع تعارض فلسفة كانت، نه تنها به ضرورت دانشگاه مدرن و شكل ساختاري آن 

 ها پيش از تحقق سياسي آن، نتيجه گرفتند. فتند بلكه وجود ملت آلماني را، مدتدست يا
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نخستين نقد نظرهاي كانت، از شيلر بود. او قبول دارد كه عقل در بركشيدن و ارتقاء آدمي توانا است. عقل به فرد اختيار      

ت، انديشه كند. آدمي به واقع به مدد عقل، رهايي  ها رها شد. اسآن  هايي كه ازتواند بر دنياي تعينيدهد كه به نحوي كه م مي

درآوردي استداللي است. كانت  هاي منيابد اما خردة او بركانت اين است كه روايت غيرتجربي او از عقل، آكنده از روشمي

نيافته بشر، كه مي تنها در صورتي ممكن است كه موقعيت پيشين و رهايي    گويد كه حصول موقعيت اخالقي عقل ناب 

يد  اند، نابود شود. براي رسيدن به عقل بايد طبيعت را نابود كرد. براي رسيدن به پختگي با»عواطف طبيعي« شاخص آن

اما مسالة نهادينه شدن عقل، براي شيلر بصورت گذار از »دولت طبيعت« به »دولت عقل«، كودكي را مطلقاً فراموش كرد.  

ين گذار از طريق فرهنگ به مثابة يك فرايند تربيت زيباشناسانه صورت  شود. به نظر او ابدون نابودي طبيعت مطرح مي

دهد كه از طبيعت به عقل برسيم بي آن كه طبيعت را از ميان برداريم. اين همان فرايند  گيرد. يعني فرهنگ به ما اجازه ميمي

Bildung  هاي  طبيعت، از يكسو و ساختارنظمي  در نظر شيلر است كه در رشد فضائل اخالقي، زيبايي ميانجي آشوب و بي

يابد بلكه با بازتاويل طبيعت به مثابة منضبط عقل از سوي ديگر است. بشر با نفي طبيعت به مراتب اخالقي عقل دست نمي

 رسد.يك فرايند تاريخي به آن مي

اد ميانجي بايد بتواند  عقل بايد جانشين باور شود، دولت بايد جانشين كليسا شود، اما نهادي ميانجي الزم است. اين نه    

 متضمن فرايند فرهنگ باشد، كه سرشت طبيعي بشر را آمادة قبول دولت عقل كند.

كوشد كه كار طبيعت را به تراز عقل برساند. در اينجاست كه دانشگاه را به  اشاليرماخر با كندوكاو سنت )هرمنوتيك( مي    

تواند سنت را از ميان بردارد و عقل را جايگزين نهادها نميگويد صرف اصالح  دهد. او ميعنوان نهاد ميانجي تشخيص مي

بردن به  توان به دور افكند، بلكه بايد آن را به قصد پيهاي طبيعي، مثالً دانشگاه قرون ميانه، كند. سنت را نميبنديشكل

يد. اين نظر كامالً با نظر  اي به آن بخشاش كاويد. آنچه در سنت، عقالني است جداكرد و حيات ارگانيك تازهمعناي واقعي

هايي كه بر اساس يك ايدة انتزاعي از بشريت  هاي موجود اجتماعي را بايد با قالبتلويحي كانت متفاوت است، كه همه قالب

هاي ناشي از انقالب فرانسه، اند جايگزين كرد. در حوزة عملي معني حرف اشاليرماخر اين است كه ويرانياستنتاج شده

ردم به خود مختاري و خود آگاهي، ضرورت ندارد. مدل آلماني، محافظه كارانه، به قدرت دولتي دلگرمي  براي رسيدن م

 هاي آن، دولت عقل را حاكم سازد. دهد كه دانشگاه وجود دارد تا بدون انقالب و بدون ويراني مي

ن دو وجه پيوسته به هم قائل است: از  نامد و براي آاشاليرماخر اين فرايند كندوكاو و بازنگري هرمنوتيك را فرهنگ مي    

اند. يعني  هايي است كه موضوع مطالعهكند. اين هويت، وحدت همه دانش« را مشخص ميهويت يك طرف، فرهنگ يك »

كالسيك( است. از طرف ديگر فرهنگ به يك    –علمي    –)شناخت فلسفي    Wissenschaftاين هويت، موضوع معرفت  

يا    كند كهفرايند رشد را مشخص مي و    Bildungتربيت منش  دو وجه فرهنگ، پژوهش،  اين  دانشگاه مدرن  است. در 

اند. دبيرستان و آكادمي هر كدام فقط يك  اند. ويژگي دانشگاه در اين است كه اين دو وجه از يكديگر تفكيك ناپذيرآموزش



8 

هاي علم« بايد»نهادهايِ فرهنگيِ ورشگاه»پر اند. بدين قرار دانشگاه محور نظام آموزشي است. به گفتة شلينگ:وجه را شامل

 عمومي« هم باشند. 

كند كه سنتز  گذارش بودند، مشروعيت خود را از فرهنگ كسب ميها پايهبدين طريق دانشگاه فرهنگ، كه نواومانيست    

د، يك چيز آموزش و پژوهش، فرايند و محصول، تاريخ و عقل و نهاد و فرد را در خود دارد. انديشه فرهنگ و بالندگي فر

كنند و جايگاه اين وحدت دانشگاه است. به نظر  واحد است. موضوع فرهنگ و فرايند آن به طور ارگانيك وحدت پيدا مي

هومبوليت، اصل فرهنگ كه در دانشگاه تجسم يافته است دو وجه دارد يكي وجه عيني است كه پيشرفت علوم و معارف 

ني است كه آموزش اخالقي و بالندگي عقالني فرد است. در دانشگاه  )دانش فرهنگي( شاخص آن است و ديگري وجه ذه

 اند و از هم قابل تفكيك نيستند. اين دو وجه فرهنگ در هم ادغام شده

كند تا منشاء و غايت  مثبت تأمل مي  يابد كه هم بردانشهايبه اين ترتيب دانشگاه، مطابق قاعدة فلسفه نظري سازمان مي    

ها را در يابد و هم در جستجوي فراروايتي است كه تمام دانش را مشروعيت دهد. دانشكدة فلسفه قالب خارجي ضرورت  آن

اي مستقيم و به دليل سودمندي نيست. دانشگاه توليد  برد، بهرهاي كه دولت از دانشگاه ميشود. بهرهها ميدروني دانشگاه

اين است   Bildungكند. هدف پداگوژي ه و شهروند براي دولت تربيت ميبهتر نيست، بلكه تبع servantكنندة مستخدم 

 آموزد نه به مثابة يك محصول.كه كسب دانش را به صورت يك فرايند مي

ماموريت اجتماعي دانشگاه را نبايد در قالب فكر يا عمل دريافت، دانشگاه صرفاً جايي براي تفكر و تأملي نيست كه قرار      

  انديشه به مثابة عملاي براي سياست دولت نيست. بلكه دانشگاه تجسم يعني دانشگاه صرفاً وسيله است جامة عمل بپوشد،

، يعني ايدة ملت  عمل به مثابه انديشهكوشد. دولت بايد در تالش تحقق  اي كه براي آرماني )دانش مطلق( مياست، انديشه

كوشندكه ايدة فرهنگ ملي  ديشه دولت است. و هر دو ميكند و دانشگاه پاسدار انباشد، دولت از عمل دانشگاه حمايت مي

 را تحقق بخشد. 

 

 


