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از آن دسییت کس چیز[ ]همس - ای کس همس چیزقلس ]مفهومِ[ های دانشیییِ عالی بس سییان3مفهوم نهاد

ست  دآیدر آن گرد هم می - دهدمیانجی برای فرهنگ اخالقیِ ملت رخ میبی ستوار ا بر این پایس ا

و  ،بس عمل آورندترین معنای واژه ترین و گسیییتردهژرف را بساند تا دانش یافتسن کس این نهادها تعیّ

                                                      

 . این ترجمس برگردانی است از متن زیر: 1
Wilhelm von Humboldt, Über die innere und äussere Organisation der höheren 

wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, 1809-1810. 
 ها از آنِ مترجم هستند. ی پانوشتهمس

 

دانشگاه نوشتس است.  بس عنوان راهنمای عملِ برلین ی تأسیس دانشگاه(، این متن را دقیقاً در بحبوبحس1835-1765هومبلت ).  2

، آیدی هومبلت هم برمیگوید و از الی سطور همین نوشتسمی پدیدارشناسی روحگونس کس هگل حدود دو سال پیش از این در همان

ای کس این متن در آن پدید آمده، آشفتگی و تشویشِ شرایط زایش است. این وضعیت هم در شرایط سیاسی اجتماعی خصلت دوره

ود و رای بس شمار نمیلحاظ درونی هنوز کشور یگانس. در سیاست، ملتی کس بسدانشیشود و هم در شرایط فلسفی و آلمان دیده می

کند. در اسیییت ننم نوینی را برای خود رویاپردازی می -فرانسیییس-آزادی از بند دولت خارجی بس لحاظ بیرونی درگیر تالش برای 

شنحوزه شس، جدال رو ضت رومانتیک علم و فرهنگ را بس مرحلسی اندی شی و نه ضع نوینی با نناماندی های نوین نزدیک ی زایش و

س گرفتند. البتعیت پرورش این زایش جدید در ننر میورزانی چون فیشییتس و شییلینگ و هومبلت دانشییگاه را موقکند. اندیشییسمی

های رومانتیک آنها برای دانشییگاه از مرز یک دانشییگاه آلمانی بسیییار فراتر رفت ولی در خواندن این متن همواره باید گمان ایدهبی

هومبلت میان دانشییگاه و های تاریخی این نوشییتس را در ننر گرفت. این محدودیت تاریخی بیش از همس در نسییبتی کس محدودیت

های تاریخی نشان داد کس برخی پیشنهادهای هومبولت از نوعی نابسندگی و دهد. برخی تجربسکند خود را نشان میدولت برقرار می

ست کس الگوی  ست. این در حالی ا ست، برخوردار ا شگاه، کس از آرمان های خود هومبلت ا ستقالل و آزادی دان خطر احتمالی برای ا

 گرفت.ت بس نسبت شرایط آن زمان آزادی و استقالل دانشگاه را در ننر میهومبل

سر بازتاب اختالفی اسیت کس اندیشیس Universitätکند و نس اسیتفاده می Anstaltی . اینکس هومبلت از واژه 3 ورزان آن دوره بر 

شتِ سیس موقعیتی برای پیگیری دانش کس در سر ست تأ شتند. خوا  بند تنگناهای عمدتاً الهیاتی و دولتیِ موقعیت نوین دانش دا

 پرهیز کنند. هومبولت، کس در گرایش بس نوگرایی با فیشتس و« دانشگاه»ی پیشین نباشد، بسیاری را بر آن داشتس بود کس از نام کهنس

 بس رهاسازی کامل آن دیگران همراهی داشت، آرام آرام بس این نتیجس رسید کس باید همان نهاد گذشتس از درون اصالح شود و نیازی

 نیست. یا تغییر نامش



 ای کس، مایسکار گیرندی خویش بس مورد اسییتفاده و مَنِشیییِ فکریی پرورش مایسعنوان بسدانش را 

 .4ی درخور آماده شده استاگونسخود بسبس ولی با تکیس نس عامدانس ]هرچند[

سوبژکتیوپیوند  دانش از حیث درونی بس این ترتیب، ذاتِ ست  دانش ابژکتیو با پرورش  از حیث  وا

ست، و یا ابا سرپرستی خود اولیس  تحصیالت دانشگاهیبا  مدرسس یاتمام یافتس پیوند تعلیمبیرونی 

شتن در ]فرایند[ گذار از یکی بس دیگری است. تنها همین نکت افزون بر آن  یس]عبارت از[ تاثیر گذا

صلی دانش را نگس می شد، بس خودی ا شتس با ستقرار دا صورت ناب ا دارد. زیرا همین کس ]دانش[ بس 

 خود و بس طورکامل، حتی اگر انحرافاتی موردی رخ دهد، بس درستی درک شده است.

یابند کس هر یک تا آنجا کس دسییت  بس هدف خود توانندمیادها تنها در صییورتی از آنجا کس این نه 

در محافل آنها همانا ی ناب دانش را در برابر خود قرار دهند، پس اصییول چیره شییدنی اسییت ایده

 در ]قلمرو[ انسانیت تنها بس صورت کارِ معنوی اراست. ولی همچنین از آنجا کس ک و آزادی 5تنهایی

شکوف شترک  صرفآً اینگونس کس یکی ]از این قلمرو[ آنچس را دیگری ندارد بس  همآن – دشوا میم نس 

کامیاب یکی بس دیگری الهام بخشیید و نیروی کلی و  ، بلکس اینگونس کس فعالیت6ِوضییع کند ویجای 

صیلی کس در تک ست[  سان[ پرتویی جداتابیده]بسای تک یا تنها بس گونس افرادا شکار آبر همگان ]ا

 کننده،تجدیدِحیاتهمواره خود ،امانباید کار مشییترکی بی هااین نهاد پس سییازمان درونیِ - شییود

 و حفظ کند. دید آورده قصد و غرض را پو بی تکلفبیولی 

                                                      

را  Bildungام و در ادامس آورده Culturرا برای « فرهنگ»ی . توضیییچ چند واژه در این بند ضییروری اسییت. نخسییت آنکس واژه 4

بر خلقیات جاری در  sittlichام. برگردانده« مَنِشیییی»را  sittlichو  « اخالقی»را  moralichام. دوم آنکس برگردانده« پرورش»

تواند وجس فردی رساند و میبس خوبی این معنا را می« منش»ی فارسی ی محقق مردمان داللت دارد و بس گمان من واژهکنش و اراده

سوم آنکس واژه شد.  شتس با شتر بس  Geistهگلیِ -در این متن بر مفهوم هردری Geistو  geistigی و اجتماعی دا داللت ندارد و بی

اسییت. معنوی در اینجا در برابر مادی اسییت نس در برابر عقلی، آنگونس کس  یا وابسییتس بس روح ی خرد و خردی یا فکری و معنویمعنا

 رود. گاهی در فرهنگ ما بس کار می

شدن و انزوای فرد از همگان داللت دارد. مراد هومبلت آورده Einsamkeit. تنهایی را برای 5 ست ام. خودِ واژه بر جدا  ضعیتی ا و

شد. بس همین دلیل می شتس با شار دولت و جامعس دا صت تأمل فارغ از هیاهو و فارغ از ف شگر فر شمند یا پژوه توان از کس در آن دان

شود. همچنین این واژه می« خلوت»ی واژه شرط آنکس معنای عرفانی آن در ننر گرفتس ن ستفاده کرد بس  سبتی با رویکردهم ا  تواند ن

 ی هومبلت هم داشتس باشد.  گرایانسبسافالطونیِ نخ

 .  یا همچنین: جبران کند 6



ز ای هنودانش همواره چونان مسئلسبا عالی این است کس  افزون بر این، یک ویژگیِ نهادهای دانشیِ

مانند، در حالی و بنابراین همواره در ]موقعیت[ پژوهش باقی می ندکنرفتار میناشیده سیراسیر حل

هایی را[ ]چنین شناختو  سر و کار دارد 7یافتسو فیصلسآماده  حاضرهای کس مدرسس تنها با شناخت

متفاوت از وضییع ]این  مدرسییس[]در  آموزنسییبت میان آموزگار و دانش د. بس این ترتیبانآموزیم

عا های  هاد بت[ در ن هادر  لی اسییییت.نسییی هاد گار[ برای دومی] یعنی  این ن اولی]یعنی آموز

 جو[]/آموز]بلکس[ هر دو برای دانش هستند؛ شغل آموزگار پیرو حضور دانش 9نیست 8[جو/آموزدانش

ست و بدون آن حتی بس گونس سندکننده محقق نمیا خود بس  جویان[ان]/آموزشود؛ اگر دانشای خر

ستجوی نآموزگار نپیوند شده ولی  ،تا آیدبر می آنهاد، آموزگار در ج از راه پیوند دادن نیروی تربیت 

ولی هنوز  ،ترضییعیف 10یِمسییاعیِ پراکنده[ با خودجانبس و کمتر پویا]ی همچنین بس سییادگی یک

 تر شود.بس اهدافش نزدیک آموز/جویان[،]ِدانش یکمتر سوگیرانس

دولت چیزی نیست  ی صورهمسمستقل از  ،شودی خوانده میعال ترتیب نهادهای دانشیِآنچس بدین

آدمیانی کس آنها را فرصییت و فراغت بیرونی یا کشییش درونی بس سییوی دانش و  معنویجز زندگی 

سی برای خود میپژوهش می صورت ک شاند. بس همین  شد و گرد میک سانی اندی آورد، دیگری بس ک

کند. را گرد خویش جمع می ای از جوانانلقسحپیوندد و فرد سییومی هم هم سیینّ و سییال خود می

کیده چپیشامدی را بس صورتی استوارتر  کمابیشدرخود نامتعین و  این تأثیرِدولت هم، اگر بخواهد 

شدناظر ا، باید بس این تصویر ]کس در باال ذکر شد[ وفادار بماند. دولت باید بس این ترتیب سازد  ین با

 کس:

 اش حفظ کند.مندترین زندگانیترین و نیروزندهسردر همواره را [ 12 مذکور-ِ] 11. فعالیت1

                                                      

 شدهشده یا قطعی فرض. یا همچنین: پذیرفتس 7

 ی در مدرسس و دانشگاه، هردو، بس کار برده است.  آموز برای آموزندهرا بس معنای عام دانش Schülerی . هومبلت واژه 8

 ایت هر دو دانش است. . یعنی هیچ یک غایت دیگری نیست بلکس غ 9

 سوهمس  . یا همچنین: معطوف بس 10

11 . Thätigkeit 

 دیگر سخن پژوهشی دانش یا بس. یعنی تالش فعاالنس در زمینس 12



تنها از مدرسییس ) نسرا  نهاد عالی [ جداییِباید فعالیت نازل شییود، ]یعنیاین . اجازه ندهد تا 2

ستوار حفظ گونسعملی( بسگوناگون [ ]در مواردِویژه بس]در موارد[ ننریِ کلی، بلکس  ای ناب و ا

 کند.

ید حتی هم با گاهواره دولت  کس  بدین امر آ ند  ما ندنمیعمالً وی ب کاری توا باال  را چنین  ]کس در 

کس ]در کار این مادامی ،، و حتی فراترانجام دهد یا حتی تأثیری در آن داشیییتس باشییید  [13گفتیم

شی[ دخالت کند همواره راه نهادهایِ ست، و اینکس خودِ کار بدون ]دخالت[ وی دان سیاربند ا  ربهت ب

 کند:تنها اینگونس رفتار می در اصلپیش خواهد رفت و اینکس وی 

باید ابتدا وسیییایل و صیییور بیرونی برای هر فعالیت در هر  14پوزیتیوی در جامعسچون اینکس، 

شدسطچ  شتس با صور[ را برای آمادهوجود دا سایل و  سازی دانش ، دولت وظیفس دارد این ]و

 فراهم آورد؛

سط ب یشیوها نس تنهتقریباً اینکس،   شده تو صور و  دولتس کار گرفتس  برای فراهم آوردنِ این 

سایل می ساند، بلکس خودِ و سیب ر ضعیت این تواند بس ذاتِ خود امر آ ن چنیطورکلی بس کسو

ای گونس، همواره ضییرورتاً بسوجود دارند چیزی سییراسییر بیگانس رایای بصییور و وسییایل بیرونی

بس ]سیییطچ[  معنویکند و امور رسیییان عمل میآسییییب مادی و دون  امر محققِو واال را 

 اندازد.فرومی

                                                      

 . یعنی پژوهش 13

14  .positiven Gesellschaftیافتس و قوانین کند کس نهادهای شییکلای را توصیییف می. صییفت پوزیتیو در این ترکیب جامعس

و در تقابل با امرطبیعی قرار دارد.  دال مرکزی این تعبیر است« وضع کردن»ی این واژه، پیدا کرده است. با توجس بس ریشسمشخص 

ا کند تای اسییت کس بس وضییعیت طبیعی بسیینده نکرده و اقدام بس وضییع قوانین و نهادها میی پوزیتیو جامعسبس این ترتیب جامعس

دین ترتیب مننور فیشییتس ابداً با تعبیرهای پوزیتیوسییتی کس چند دهس بعد مطرح شییدند یکی مناسییبات اجتماعی را تعیین کند. ب

 نیست.



ر ننر دبس این دلیل تنها باید ذات درونیِ ]این امر[ را  طورویژهبسو اینکس، دولت بس این ترتیب 

شد کس آن شتس با شد،چس را خودش، هرچند دا صر با سد کرده و یا  بدون اینکس خود مق مانع فا

 است، اصالح کند. شده

ی روی باید فایدههر، باز بسباشیییدهم چیزی جز ننر دیگری پیرامون همین روند ن 15اگر اینحتی 

آن، خود را در فرآورده نشییان دهد، زیرا پای دولت، اگر موضییو  را از همین مننر بررسیید، همواره 

اهِ بس ی[ کارهای عملی در دولت هم اصیییالً هیچ نگآید و در ]حوزهتر بس میان میای فروتنانسگونسبس

ستلحاظ ننری نادرستی،  ماند، زیرا هیچ کاری در دولت ، بی از مجازات باقی نمیچنانکس مشهور ا

 .16صرفاً مکانیکی نیست

شود، کس در مورد سازمان درونیِ نهادهای دانشیِ عالی پیش از این گفتس شد، و بس سادگی دیده می

ست کس دان دریافتِی بر پایسهمس چیز  ستوار[ ا صل]ا شود کس هنوز این ا ستس  ش چونان چیزی نگری

ست و هرگز بس طورکامل یافتس شده ا ست و باید آن را بس خودیبس طورکامل یافتس ن ود خشدنی نی

 جستجو کرد. پیوستس

یا بپندارد کس نیازی بس این نیسییت  ،راسییتین دانش باز ایسییتد بس محض اینکس آدمی از جسییتجوی

ش شده با ستس  از راه گردآوری  توان]بپندارد کس دانش[ را میبلکس  ،دکس]دانش[ از ژرفای روح برخا

ستردهطوربس صورت همس چیز بس گونسوجور کردجمع ایگ شت، در این  شگی از ای برگ ناپذیر و همی

رود، همو کس اگر]این وضییعیت[ بس صییورت دانش از دسییت میچیز برای[ ]همسدسییت رفتس اسییت؛ 

شییود کس خودش زبان را بس سییان آسییتینی تهی ترک می گریزانطوالنی تداوم یابد تا بس این اندازه 

را بازسازی  شخصیت یانش. زیرا تنها د18روداز دست می دولت ]هم[چیز[ برای  ]همس، و 17گویدمی

                                                      

 کنیم. ننارت؟ آگاهی؟ در ننر داشتن؟ اصالح؟. ما ابهام را در ترجمس حفظ میدر متن مشخص نیست: « این». مرجع  15

کند مرز دولت و دانشییگاه را مورد ین همس تالش میدر این جملس آشییکار اسییت. وی با ا« دولت». تعبیر رومانتیک هومبلت از  16

 تأکید قرار دهد.

 شود. یعنی صورتی بدون محتوا می 17

 شود. یعنی فایدتی نصیب دولت هم نمی 18



ت با شخصیبیشتر دولت سر و کار تواند در درون نِهشتس شود، و جوشد و میکند کس از درون میمی

کس سر و کار انسانیت بیشتر با آنها ] یعنی با شناخت و سخن[  ،با شناخت و سخنتا  است و کنش

 .است

 کس از روحشای را گانسنیاز دارد تا کشش سس صرفاً اکنون آدمی برای پرهیز همیشگی از این بدراهس

 بس دست آورده و حفظ کند: زنده و پویاای گونسخیزد بسبرمی

صیل برگیرد) کس بر پا نخست صلی ا صل، تبیین طبیعت براییسهمس چیز را از ا مونس ن ی آن ا

بس ]تب یک  کان جام ییاز ]تببین[ م یک و سیییران گان نامیک، ار ناخت[ین[ دی در   19روان]شییی

 یابد(.ترین معنای آن ارتقا میگسترده

 افزون بر آن، همس چیز را امری ایدئال کند. 

 زند.ی یگانس بس هم پیوند اسرانجام، همین اصل و این امر ایدئال را در ایده

ستی بسهمین]امر[ البتس    ست، ولی بس ذهن هیچ کس خطور هم نمی 20انتقالامکان را کند، نیافتس ا

ها در درون خود دارای این آلمان ملی 21ایِاندیشسها ترویج شود. ویژگی کس این امر باید میان آلمان

ا از یزور  بس [از سرکوب آن، ]سرکوبی کس ین است کسگرایش است، و تنها چیزی کس ضروری است ا

 .جلوگیری شود ،22شودجدلی کس یافت هم میراه 

شیِکس هرگونس یکاز آنجا شد،  سویگی باید از نهادهای دان سپس طبیعتاً عالی دور با سیاری ک  انب

ا آن اند و برخی از آنها بکس با این کشش بیگانس توانند در این نهادها فعال باشند، ]حتی[ کسانیمی

ست؛ و دارندتقابل ]هم[  سانی ه صوالً تنها در اندک ک شش با نیروی ناب و کاملش ا  همین؛ این ک

                                                      

ستفاده کرده و نس  psychischen. هومبلت از تعبیر  19 . با این همس ننر بس بافت جملس کس بس تبیین مربوط psychologichenا

 در فارسی افزود. « روانی»ی شناخت را هم البتس در قالب بس تعبیر نامناسب توان با احتیاط واژهاشاره دارد میبس روان 

 (befördernترویج/ ارتقا ). یا همچنین:   20

21 . intellectuelle 

 . یعنی جدلی کس کمابیش وجود دارد و چیز غریبی نیست. 22



ست تا پس از آن برای مدت ستی بُروز یابد بس ا سترهکس گاهی و جایی بس را سیعی ها و در گ ی و

صوالً ولی آنچس  کارگر افتد؛ شد واره باید هما شش را  دادن ارزشچیره با ست کس این ک سانی ا بس ک

 کنند.نابود  خواهند آن رامیکس ]است[ کسانی  ازو بیم  کنند،اس می]درون خود[ احس

سفس و هنر همان شی را بس نمایش فل ش ستند کس بیش از همس و بس ممتازترین وجس چنین ک هایی ه

سفس و هنر ند. ولی اگر روحِارگذمی ستسی بس گونس فل شعبس اششای سوی  سایی وبس  شنا  های دیگرِ 

شیوه ،اردانوا  پژوهش گام برند شیوهیا تنها بس  ضی ی منطقی یا  صوری ریا ]چنین کند[ ، ]در ی 

نهند، بلکس نس تنها خود آنها ]یعنی فلسیییفس و هنر[ بس سیییادگی رو بس انحطاط میاین صیییورت [ 

 خیزد.چندانی هم از آنها بر نمی امیدهمچنین 

باید بس خودی خود  نشدا کس شییوداین اصییل چیره  عالی سییرانجام در نهادهای دانشیییِاگر ولی 

ید نگران  دیگردر این صیییورت  ،جسیییتجو شیییود با خاص دیگری ن یب هم بودچیز  بدین ترت  .

ضمانت می ستجو یگانگی]دانش[ و هم تمامیت ]آن[  شود، یعنی یکی بس خودی خود دیگری را ج

ست میخودی خود بس کند و هر دو خود رامی شیِدر تعامل در سب در نهند، و راز هر روش دان  منا

 نهفتس است. همین

 بس اینگونس هر آنچس برای ]سازمان[ درونی ]نهادهای دانش عالی[ بایستس است برآورده شده است. 

ست، بودگیِ رابطس]ولی اکنون آنچس بس بیرون شیِ عالی[ با دولت و فعالیتش مربوط ا ی نهادهای دان

ادها[ نوعی نیروی روحانی را از )یعنی توانش و تنو ( ]این نه پرمایگیاین است کس دولت باید برای 

سانی کس  ضمانت کند و نیز برای آزادی ]نار هم نهاده کباید راه گزینش ک  آن نهادها باید[ِِ -شوند 

تاثیرگذاریشییان را ]ضییمانت کند[. ولی آزادی نس تنها از سییوی همو ]یعنی دولت[ بلکس همچنین از 

رار دارد، نهادهایی کس تا آغاز بس کار عالی[ در معرض خطر ق دانشییییِ سیییوی خود این نهادها ]یِ



را در نطفس رشیید یک ]روح[ متفاوت  کمال میلو با  23گیرندبس خود می مشییخصکنند روحی می

 .خیزد را بگیردی این وضعیت برمی. همچنین دولت باید جلوی مضراتی کس از میانسکنندخفس می

هنگام ا تنه .شوندکار و فعالیت گمارده بس باید ی عمده گزینش کسانی است کس در این نهادها نکتس

برای  اصییالحای گونس در مورد این افرادهای آن اسییت کس تک بخشتقسیییم این نهاد جامع بس تک

 . یابدامکانِ تحقق میها گیری از کوتاهیپیش

سیم[ پیرو این ساده، ولی ژرف]تق سازمانی دخیلِ کم،  ن تر از قوانی، مهمترین امر ]طراحی[ قوانین 

 های تکینس بار دیگر از آنها یاد کرد. توان ننر بس بخشسازمانی معمول است کس تنها می

س نباید ک باید توجس کرد، کس در مورد آنها تنها بس طورکلی مدننر قرار گیرند تسهیالتسرانجام باید 

شتِ مجموعس صلی را انبا شت  ،های مرده تلقی کردکار ا ا حتی ت کس آنهاو حتی فراتر، باید توجس دا

ترین لزوماً ثروتمندسییهمی دارند و این اسییت دلیل اینکس چرا  24خرد فروپاشیییِای در رکود و اندازه

ترین و پرمغزترین ژرف ازها در آنجا دانش اند کسهایی نبودههمانهمواره ها ها و دانشیییگاهآکادمی

و ی عال نهادهای دانشیِ یحیطس ها در. ولی آنچس با نگاهی بس فعالیت دولتاندبرخوردار بودهها تلقی

تواند گفتس شییود ناظر بس نسییبت این نهادها چونان نهادهایی عالی با مدرسییس، و مینیز در کلیتش 

 عملی است. دانشی با زندگیِ چونان نهادهایِ

خاص تلقی کند، و نباید  چونان مدارسِ یا و 25هایش را چونان دبیرسیییتانگاهدولت نباید دانشییی

. دولت در کل نباید از خدمت گیردعلمی یا فنی بس  منصیییوبای هیأت چونان گونساش را آکادمی

ت انتنار]بجز[ ها چیزی مطالبس کند کس مسییتقیماً و سییرراسییت چیزی را نصیییبش کنند )دانشییگاه

( شودبس آنها اشاره میدر ادامس  ورود تا در مورد دانشگاه عملی سازد، خاصی کس از دولت انتنار می

ند آنها شان دست یابنهایی ها بس غایتِاین باور درونی را در خود بپروراند کس وقتی دانشگاهبلکس باید 

                                                      

 گیرندکردهای مشخص را میوفادار ماندن بس روی . یعنی صلب و سختیِ 23

24 . Geist 

25 . Gymnasia 



هم از مننری کس، بیش از ، آن26بخشییندهای دولت را حتی از مننری بسیییار باالتر تحقق میهدف

واند ترا می دیگریهای دهد و نیروها و اهرمتواند محقق کند، بسییییار بس ما دید میآنچس دولت می

 فراهم آورد.

سش را چنان تننیم کند کس آنها در ی دیگر، این عمدتاً وظیفسولی از جنبس ست کس مدار ی دولت ا

ی نخسییت مرهون درک درسییتی از نهادهای دانشییی عالی بس خوبی کارکنند. این امر در درجس ید

ست کس این ست و نیز مرهون این اعتقاد ثمربخش ا سبت این مدارس با این نهادها مدارس مقرر  ن

ارز مه ضمناًمکمل صرفِ نس ها ها باشند و اینکس دانشگاهتدارکِ آموزش در دانشگاهاند تا پیشنشده

ست کس]، بلکس باالتردرسِ کالس نس ستند، و هبرای مدارس  ز گذار ا [مرهون این اعتقاد ثمربخش ا

شگاه سس بس دان سس در  مقطعی در زندگی مدر ست،کس مدر میابی در این مقطع کا صورتجوانانس ا

تواند بس لحاظ جسیییمانی، اخالقی و کس وی می سیییازدآماده میای ناب آموز را چنان بس گونسدانش

شود، و بی از هیچ اجباری، از بطالت  سپرده  ستقالل  زندگی عملی]روزمره[  یاعقالنی بس آزادی و ا

ند، یعنی ]بس چیزی[ کس  دوری کرده، بلکس در خود تمنایی برای سیییپردن خویش بس دانش بپرورا

 .27انددادهاز دور نشانش میگویی تنها تاکنون 

 در پیِراهی کس ]مدرسییس[ برای رسیییدن بس آنجا باید طی کند سییاده و مطمئن اسییت. تنها باید 

آموز نیرویش را تنها در مورد ها نزد شیاگردانش باشید؛ دانشی توانمندیهمسهماهنگ  28پروراندنِ

ی کند، و همساعمال می توانسیییتنیهای ی جنبساز همس موضیییوعات شیییمار توانسیییتنیِکمترین 

شناختن و حک می 29ذهنها را چنان در شناخت شرایط  های فکریفعالیتکند کس فهم،  نس از راه 

باییِ ند. برای این مننور و برای اش جذابیت میدرونی بیرونی بلکس از راه دقت، هماهنگی و زی یاب

                                                      

داند. این نقش رومانتیکی اسیییت کس آید کس چگونس هومبلت اعتالی جامعس و دولت را در گرو دانشیییگاه می. از همین جا بر می 26

 ی اخیر بس نگاهی رایج مبدل شده است. گیرد و در این دو سدههومبلت برای دانشگاه در ننر می

ساده در ننر می. بس  27 سیار برتر از یک مقدمس و تدارک  ت المگیرد. ولی آنچنان کس از جاین ترتیب هومبلت نقش مدارس را هم ب

 ها از مدرسس ضرورت کافی دارد. آید جدایی دانشگاهپیش بر می

28 . Ausbildung 

29 . Gemüth 



از  همآندانش ناب باید پیش از همس از ریاضیییات و ای رسیییدن بس در راسییت 30فکرورزش مقدماتی 

 .32بهره گرفتس شود 31های اندیشیدنهای ]مربوط بس[ توانایینخستین ورزش

ستعداد خود فراچنگ میخودیای اکنون دانش را بسچنین ذهن آماده  آورد زیرا کوشش یکسان و ا

سان با آماده شم برهمیک ضای جنبزدنی سازی متفاوت، بس چ وجوش یا پیش از پرورش کامل در ف

نابود می ، خود راعملی بس موجب آن دفن و  ند، و همچنین  یده برای این امور بی خود راسیییاز فا

 سازند.می سرگرمهای تکس تکس عالی خود را با شناخت دانشِبرای  جد و جهدیسازند، یا بدون می

   

 عالی و انوا  گوناگون آن تقسیم نهادهای دانشیِ دالیلی درباره

هادهای دانشییییِ هایی ازنمونس را و هنرها های علومها و آکادمیهگابس طورمعمول دانشییی عالی  ن

ستس شامدی پدید آمده بس این موسساتِاینکس اند. دان ستنتاج کنیم  چنانرا  صورت پی از  وییکس گا

ی هایاستنتاج چیز کج و معوجی در اردیدر موسویی  از تنهاکار دشواری نیست، اند مدهایده پدید آ

سوی دیگرو ماند اند باقی میکس از زمان کانت محبوب بوده  جستنتاخودِ این امر خطیر ]یعنی ا از 

 .33فایده استبیهم امور از ایده[ 

راسییتی تالش برای ایجاد یا آید[ اهمیت فراوان دارد: آیا بساین پرسییش ]کس در پی میجای آن، بس

هر یک  بسرا  تأثیرگذاریی ؟ و کدام حوزهارزدبس زحمتش میحفظ نوعی آکادمی در کنار دانشییگاه 

                                                      

30 . Kopf 

31 . Denkvermögen 

شنی از پاره. رویکرد افالطونی هومبلت بس تعلیم و  32 ست. بازتاب رو شکار ا سالستربیت در همین بند آ ون ی جمهور افالطهایی از ر

 شود. در این بیان دیده می

شینس. آکادمی 33 شگاهها در اروپا پی سیس دان شگاهای طوالنی دارند و از هنگام تأ با  تر وای پژوهشیگونسها و بسها غالباً جدای از دان

ا ها بیشییتر پیشییامدی بوده تاند. سییخن هومبلت در این بند این اسییت کس پیدایش این آکادمیکردهلیت میقید و بندهای کمتر فعا

ست ولی اینکس ذیل ایده شواری نی ضرورت آنها از نوعی ایده کار د ستنتاج  شند. دوم اینکس تالش برای ا صی پدید آمده با شخ ی م

هم اصل روش استنتاج چیزی مانند آکادمی از ایده سود چندانی هم ندارد. ی استنتاج کانتیِ آنها بی اشکال نیست و سرانجام شیوه

 ی این دو را کم کند. کند تا بس رغم نگس داشتن مرز دانشگاه و آکادمی فاصلسآید، وی تالش میی متن بر میآنگونس کس از ادامس



س هم بو آن بس یک گونستنها را ، تا هریک اختصاص دادباید  طور مشترکبسبس طورجداگانس یا هر دو 

 ؟بس کار گماشت اشی توانستنیهمان تنها گونس

شگاه تنها برای آموزشِ ویدبگاگر کسی  ست ولی آکادمی برای گسترشِ کس دان شده ا  دانش تعیین 

همان اندازه توسییط  گمان بسبیها دانش، بس روشیینی در حق دانشییگاه جفا روا کرده اسییت. دانش

ستادان شگاه گسترش یافتسد ا ستادانها، و در آلمان نقش اند کس توسط اعضای آکادمیان ش ا گاه دان

ود خ ی دانشیِدر حوزهمعلمی از راه  اتفاقاً[ یعنی استادان دانشگاهحتی بیشتر است، و این مردان ]

شرفتبس چنین  ست یافتسپی شنوندگانی کس در میان آنها . زیرا درساندی د شفاهی برای  گفتارِ آزادِ 

ست کس یزانندهبرانگگمان بیخوداندیشنده وجود دارد  از اذهانِ شمار چشمگیریهمواره  ی کسی ا

منزوی زندگی نویسییینده یا پیوند  ی[ فراغتِدارد و نیز ]برانگیزانندهتحصییییل عادت بس اینگونس 

. دانش در دانشگاه، ]یعنی[ آنجا کس دانش بس 34است کآکادمی صنفیِی و همی یک همکارگسستس

تیز و جوان قرار گرفتس راسییتی نیرومند، تند و ای از اذهانِ بسی گسییتردهصییورت پیوسییتس در حلقس

 ودشراستی اصالً چونان دانش عرضس نمیتری دارد. دانش بستر و زندهحرکت شتابندهآشکارا است، 

و اگر بنا نبود کس آدمی در  رد،اقدام ک آنبس درکی دوباره از  بس خود بارها خودبشیییود مگر اینکس 

بود. افزون بر این، نمی شیییدنی درکور هایی روبرو شیییود، این امر مذکاینجا، حتی اغلب، با نویافتس

یا تحصییییل  برای فراغتِ زاحمیدشیییواری نیسیییت کس م اهی چنان اشیییتغالِدانشیییگ آموزشِ

سهیل ستس  ایکنندهت ستا دان ستند  رشود. همچنین در هدر این را شگاه بزرگ همواره مردانی ه دان

خوانند و برای خود میدهند تک و تنها دهند یا اصیییالً درس نمیکم درس می ضیییمن اینکسکس 

شگاهمی شند، بی ها تنها بس خوبی ترتیبپژوهند. از همین رو اگر دان سط توان بس بگمان مییافتس با

 ها را ترک گفت.ها اعتماد کرد و برای همین هدف آکادمیها در همین دانشگاهدانش

ضرورتاً بس سان و مننم در  ایگونس این جمعِ اجتماعی کس بس هر روی  سترس خودِ آموزگارانِ یک د

. زیرا از بهایی استچنین موسسات گران برای بنیادگذاریِ بسندهدانشگاه نیست، بس دشواری دلیلی 
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سو، چنین جمعی همچنین در خودِ ست، ها هم بس اندازهآکادمی یک  سست ا سنده  سوی ی ب و از 

فاده قرار گرفتس است کس آزمایشی مورد است-های مشاهدتیتنها توسط دانش دیگر، این جمع عمدتاً

 ها بدونمجامع خصوصی در این رشتس سرانجام است. سودمنددر آنها  تکینسارتباط سریعِ امورواقعِ 

 گیرد.دولت شکل میی مداخلسای و همواره بدون هیچ دشواری

 []از آلمان در خارجویژه بسها یابیم کس[ آکادمیتر بررسییی کنیم ]درمیاگر ما این مسییئلس را دقیق 

، و ]ارزش آن[ کشییف نشییده اسییتهای آلمانی هنوز نعمت دانشییگاهجایی کس اند، عمدتاً رونق یافتس

 یی رونق یافتندجاهادر عمدتاً ها آکادمی فقط بس ندرت بس رسمیت شمرده شده است، ولی در آلمان

در آنها  سیییونگرترچندروح آزادتر و جای  هایی رونق یافتند کس، و در زماندبودنکس فاقد دانشیییگاه 

ها سییهم کمی طورخاص ممتاز نبوده اسییت و آکادمی]نهادی[ بس های اخیر، هیچ. در زمانبود خالی

 اند.اند یا اصالً هیچ سهمی نداشتسدر خیزش راستین هنر و علم آلمانی داشتس

نحوی ست تا بسداریم، ضروری ا پویا نگس بنابراین برای اینکس هر دو موسسس را در ]وضعیت[ فعالیتِ

ضو منفرد  با هم پیوند دهیمن دو را ای ر دکس هر چند فعالیتِ هر یک جداگانس باقی بماند، ولی هر ع

هر دو مجزای  35صرفاً بس یکی از این دو موسسس وابستس نباشد. در این رابطس دوام و استقرارِهر حال 

 د.مورد استفاده قرار گیربسیار دقیق ای جدید و تواند بس گونسمی

بودگیِ فعالیت هر دو موسییسییس نیسییت )زیرا در عمل بس یاریِ چندان متکی بس خاص سییودولی این 

شود بس توان آنچس را از این دو مراد میدانشگاه، بدون تأسیس یک آکادمیِ خاص خود، می استادان

ای عالی محقق کرد؛ چیزی کس هنوز بسیییار متفاوت از یک آکادمیِ واقعی گونسطورکامل در آنجا بس

ست و همین هم می  یسجامع نوعی –[ داد رخ] گوتینگن در کس گونسهمان –ی خود تواند بس نوبسا

 بودگیِ صورتِ آنها و نسبت آنها با دولت است.خاصِ فرهیختس بسازد(، بلکس متکی بس خاص

ماند، زیرا نیازهای دولت میای نزدیک با زندگیِ عملی و بس دیگر سییخن، دانشییگاه همواره در رابطس

 ؛ ولیشییودمی – جوانان هدایت[ یعنی] –درگیرِ اشییتغاالتِ عملی  بخاطر دولتهمواره  دانشییگاه

                                                      

35 . Bestehen 



رفاً ای صآکادمی تنها صرفاً با خودِ دانش سروکار دارد. آموزگاران دانشگاه در میانِ یکدیگر در رابطس

ستین صرفاًگیرند؛ آنها کلی با ابعاد ننم درونی و بیرونیِ رشتس قرار می شتغال را شان تنها از حیث ا

صورتی در  ستینِمتقابل با یکدیگر قرار می تبادلدر  شان این ]ارتباط گیرند کس گرایش را [ را خود

رود. وارونِ آن، آکادمی نوعی جامعس صییورت، هر کدام راه خودش را میصییورت بخشیید. در غیر این

داوریِ  37اسییت، و کار هریک ]از اعضییای آن[ موضییو  36ای راسییتین تعیّن یافتسگونساسییت، کس بس

 گیرد.همگان قرار می

نوان عترین و آخرین موقعیت آزادِ دانش و بسعنوان عالیی نوعی آکادمی بسبس این ترتیب، باید ایده

ستقالل را از دولت دارد بس شترین ا شود، و باید یکانجمنی کس بی سی[ ایطورجدی حفظ  ن بار ]برر

کس ت نشانگر این اسجانبس ]پرسش[ خطیر را تعهد کرد کس آیا چنین انجمنی با فعالیت اندک یا یک

ننرِ من، باید این . بسنسآید، یا مناسیییب بیرونی پدید نمی حق همواره بس سیییادگی تحت شیییرایط

رخ  ایواند لحنستاسییت، و همواره می 38]بررسییی[ را بس عهده گرفت، زیرا ایده در خود زیبا و نیک

 شود. نیز سرشار و محققای ارزشمند گونسچنین بسدهد کس در آن ]لحنس[ ایده هم

د کس آیی رقابت و تعارض و تعاملی از این دست پدید میاکنون در این مسیر میان دانشگاه و آکادم

د بس توانناگر بنا باشد نوعی فزونی و کاستی در فعالیتِ آنها رقم خورد، خودِ آنها در تعامل با هم می

 تعادلی ]در این باره[ نائل آیند.

 دهد. هر عضییواین تعارض ]مذکور[ نخسییت خود را در گزینش اعضییای این دو انجمن نشییان می

، 39توانمندسییازی اسییاتیدی آکادمی باید این حق را داشییتس باشیید کس، بدون ]سییپری کردنِ[ دوره

سیاری از افراد فرهیختس باید هایی ارائس دهد بیگفتاردرس شود. ب شگاه  ضو دان آنکس بس موجب آن ع
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39 . Habilitation 



اید بچنین آموزگار دانشگاه و عضو آکادمی باشند ولی هر یک از دو موسسس هم شایستسای گونسبس

 اعضای دیگری داشتس باشند کس تنها بس خودِ آنها تعلق دارند.

صاب  ستادان]حقِ[ انت شکده ا صوص دولت باقی بماند، و اینکس بس دان صاراً مخ شگاه باید انح ها دان

ده کند داکس مسییتقالً کار خود را می منصییفتأثیری در این مورد بیش از ]تأثیر[ یک هیئت ممیّزِ 

سبیچیدماشود، مطمئناً  سودمند و  ن منا شگاه امری  ست. زیرا تعارض و اختالف ]رأی[ در دان نی

ضاربی کس میان  ست، و ت ستادانضروری ا تواند آید، خود میشان[ پیش میدر طول کار ]علمی ا

ستس دانشگاه پیوند نزدیکی با  41افزون بر این، کیفیت و ساختمننرِ ننرِ آنها را تغییر دهد.  40ناخوا

 دولت دارد. میانجیِعالیق بی

ولی گزینش اعضیای آکادمی باید بس خودش واگذار شیود و تنها وابسیتس بس تأییدِ شیاه اسیت کس بس 

روست کس آکادمی نوعی جامعس است کس اصلِ خورد. این ]گزینش درونی[ ازآنسادگی هم رقم نمی

 تریکم ارتباط انشیِ ناب آن با دولت بماهو دولتداراست، و غایت د ییشتریگانگی در آن اهمیت ب

سخنش را گفتیم از همین صالحی کس در باال  سیلسدارد. با این همس، ا ی گزینش ]افراد[ برای جا بو

شیِ عالی ایجاد می سهم یکسانی در آن شود. ازآناین نهادهای دان جایی کس دولت و آکادمی تقریباً 

کنند و نقش ایفا می آندر هر دو  کسآید ]در آن[ بس نمایش درمی یروح]موقعیتی[ دارند بس زودی 

س این بطرفانس بیای گونسی عمومی بسعقیده گیرند خودِآنجا کس قاعدتاً این دو در سرگردانی قرار می

کم نس بس این دسیییت –سیییادگی جایی کس غیبت هر دوی آنها بسافکند. ولی از آنموقعیت نوری می

سیار –طریق  ست، بعید ب ست ا کند، و کل خطری تهدید نمیهنگام همها را ی گزینشسهم کمد

 خواهد بود. دورسویگی این مؤسسس از یک

                                                      

 (unwillkührlichنحو غیردلبخواهی )بس.  40

41 . Beschaffenheit 



را بس دو گیر باشد، زیآیند باید چشمضا بس فعالیت درمیافزون بر این، تنو  نیروهایی کس در همین ف 

م کدستی منصوبان دولت و تأییدشدگانِ آکادمی، آموزگارانِ خصوصی را هم باید افزود، کس طبقس

 هستند. یزاننده و حامل تحسینِ شنوندگانصرفاً برانگ در آغاز

ای خارج از کارهای آکادمیک ، فعالیتِ بسیار ویژههاو پژوهش هاتواند از راه بررسیآکادمی البتس می

آید. از میان اینها، برخی باید معاف از آن باشند ولی درمی دستگاهمندهای داشتس باشد کس در قالب

شوند، و از میانِ این بسن بسبرخی دیگر باید در آ ششدهگرفتسکارکار گرفتس  گاه ها، بار دیگر باید دان

 جدیدی پدید آید. نحوی کس از طریق آن، تعاملِداشتس باشد؛ بس تأثیر

 غیرپویا هم بس نهادهای دانشیِ عالی تعلق دارد. اتننر از آکادمی و دانشگاه، موسسصرف

میانجیِ دولت بین آکادمی و دانشییگاه و تحت ننارتِ بی صییورت جداگانسباید بس اتاین موسییسیی 

ستقرار یاب شگاه و آکادمی یعنی –د. ولی این دو نا صال فرآیند درباید  تنها نس – دان   ازای هویژ حاتا

 .دارند هم کنترل هاآن بر بلکس ،برند فایده هاآن

ها و پیشیینهادهایشییان ادآوریتوانند این کنترل را بس این شیییوه اعمال کنند کس یمیتنها ولی آنها 

 .پیش آورندمیانجی بلکس توسط دولت برای اصالح را نس بی

تواند از چنین سییسییات از طریق دانشییگاه این اسییت کس اکنون میؤآکادمی از این م آوردِدسییت

سییسییاتی کس در غیر آن صییورت، مثل یک نمایش تئاتر کالبدشییکافانس و ؤموسییسییاتی فایده برد، م

از مننرننر  هاتوانسییتند داشییتس باشییند، زیرا همینهیچ پیوندی با آکادمی نمی 42جانورشییکافانس

 .شدندمیهای طبیعی دیده و مالحنس سایر دانشمننرِ محدودِ پزشکی و نس از 

                                                      

تئاتر مدور کردند. در مرکز این های شبیس آمفیهای اروپایی اقدام بس ساخت سالنبرخی دانشگاهی هفدهم بس بعد . از پایان سده 42

ستسالن شکی و زی شجویان و برخی ها میزی برای کالبدشکافی جانوران و حتی آدمیان برای اهداف پز شت و دان سانس وجود دا شنا

شراف کس مایل بس دیدن این پژوهش ستنهای جالب بودند میا شکافی بپردازند. با توجس بس اینکس وجس توان شای کالبد د از باال بس تما

 یی کنایسمایسها پررنگ بود و در آن دوره نشییانگر نوعی اسییتقالل پزشییکی از سییایر علوم طبیعی بود دسییتنمایشییی این پژوهش

ست کس اگر آکادمی سخن هومبلت این ا ست. در واقع  شگاههومبلت قرار گرفتس ا وند برقرار نکنند چیزی در حد همان ها پیها با دان

 جانبس خواهند شد. های پژوهشی یکبرنامس



شگاه و موسساتِ کمکی بدین سسآکادمی، دان های بخشمستقل و  اندازهیکی بسگانسترتیب اجزای 

 [ هستند.نهاد جامع ]دانشیِ عالی مکمل

سس شتر. آکادمی ی اینها تحت رهبری و ننارت دولت هستند ولی اولی کمهر  تر و دو تای بعدی بی

شگاه هر دو بس یک ای اعض کس جایی با هم مرتبط هستندبر پای خود هستند؛ تنها تا آن اندازهو دان

شگاه بس همس دهد، و آکادمی هم گفتار را میی درسی اعضای آکادمی حق ارائسمشترکی دارند، دان

 کند کس دانشگاه پیشنهاد کرده است.ها را سازماندهی میها و پژوهشای از بررسیسلسلس

 ها،کنند، هرچند ننارتِ آنگیرند و بر آنها ننارت میموسیییسیییات کمکی ]هم[ از هر دو بهره می

 گیرد.، تنها با میانجیِ دولت صورت میآنجایی کس بس اجرا مربوط است

 

 


