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تومان

شده است .شمارگا اين كتاب  4400نسخه و قيمت

 33000ريال اسات

اين كتاب ت انست در سال گذشته جايزه برترين كتاب ساال دانشای يي را در

ح زه عل م انساني كسب كند .مؤلف در پيشگفتار خ د مين يسد:

م زشعالي نقطه تالقي سه قلمرو فرهنگ ،قدرت و دانش است .بيتردياد

نظام م زشي در ظرف جامعه و فرهنگ عمل ميكند و با

زم گيري و صدور گ اهينامه نيسات بلهاه فراگيار را باه ويا ه در نظاام

م زش عالي با گفتما ها و روشهاي جديد و نح ة كااربرد داناش در ساط

جامعه درگير ميكند.

داد و ستد مستمر

از ديگاار نقشهااا و كاركردهاااي م زشعااالي ميتا ا عمااش بخشاايد بااه

دارد .گرچه جريا رسمي م زش معم الً ،به كاركردهاي ضمني و پنها خا د

نگرشهاي علمي و فرهنگي ،تعميش فرهنگ گفتگ  ،مدارا و كار جمعي ،ارتقاي

بياعتناست ،اما اين امر نافي اهميت ابعاد فرهنگاي و اجتمااعي م زشنيسات.

تن ع و غناي فرهنگي و نظريهپردازي براي حل مسايل و بحرا هاي جهااني را

تعليم و تربيت ارائة يك سري مهارتهاي خنثي به فراگيرندگا نب ده و كاركرد

ماادهكرد جامعاه باراي

نام برد .همچناين م زشعاالي ،رساالتهايي چا

برخ رد ريشهاي با مسايل و مشهالت و كاوياد جنباههاي نظاري ،فرهنگاي،

از طريش رصد كرد تغييرات اجتماعي و فرهنگي باه ويا ه در عرصاة علام و

اجتماعي ،سياسي و اقتصادي نها و مشاركت در حل و فصل سيبها و تدوين

فنآوري ،جامعه را براي تسلط بر رويدادهاي مبهم ينده ت انمند و مهيا ميكناد.

سياست و راهبرد براي مقابله با نها را برعهده دارد.

(ص  40كتاب)

دانشگاه به عن ا يك نهاد پيچيدة فرهنگي و يك كان

هنیارفرست به انتظاام

ن يسنده در جاي ديگر ورده است « جامعهشناساي م زشعاالي كاه از درو

بخشي اخالقي و اجتماعي جامعاه كماك ميكناد و در جهات بهبا د كيفيات

جامعهشناسي م زش و پرورش سر بر ورده و به ن عي ح زة مطالعاتي مستقلي

زندگي و حفظ پ يايي و نشاط در جامعه براي خ د مسئ ليتهايي قايل اسات.

را در سالهاي اخير شهل داده است عهدهدار تبيين و ت ضي نقاش ،كااركرد و

اين نهاد بزرگ اجتماعي همچنين به عن ا هستة پيشتاز تح الت عمل نما ده،

تأثيرات اجتماعي نظام م زشعالي است .مسألة نخست اين است كاه چگ ناه

دانش در م زشعالي ت ليد و بستهبندي و سازماندهي و ارائاه ميشا د و ايان

بسط و تهامل مييابند و چه كاركردهايي دارندش

دانشها چگ نه ميت انند زنادگي ماردم را بهبا د بخشاندش نقاش دانشاگاه در

خرده فرهنگ دانشگاهي چه وي گيهايي دارد و هنیارهاي

تغييرات اجتماعي چيست و اين نهاد در ت سعة ج اما چاه وظيفاهاي را ايفاا

علمي و استقالل دانشگاهها و بسياري مسايل ديگر ميت اند در قلمرو اين ح زة

ميكندش تأثير م زشعالي بار نظاام قشاربندي اجتمااعي ،كااهش ياا افازايش

مطالعاتي قرار گيرد( ».هما  ،ص )40

نابرابري ،تحرك اجتماعي ،نظام تقسيم كار و اشتغال و… چيساتش دانشاگاه و

به اعتقاد نگارنده ،مطالعات جامعهشناسي م زشعاالي باا مشاهالت فراواناي

جامعه چه تعاملي با يهديگر دارندش اجتماعات علمي و

م اجه است ،زيرا از يك س پ وهشگر بايد از فضاي م زشعالي فاصله بگيرد

دانشگاهي ،گروهها و شبهههاي علمي -دانشگاهي چگ نه شهل ميگيرند و

تا بت اند مطالعة واق بينانه و بيطرفانهاي را ساما دهد و از س ي ديگر چناين

كدامانادش زادي

پ وهشگري به اقتضاي حرفة خا د نميت اناد درگيار نظرياات و رويهردهاا و

ادعاهاي معرفتي و مق لههاي اجتمااعي اسات ،ضامن نهاه باه تعبيار مايهال

پارادايمهاي متداول در جامعة دانشگاهي نباشد .در اكثر م ارد پ وهشاگر خا د

م لهي ،همين ادعاهاي معرفتي ميت اند تحت تأثير مسايل اجتماعي و يا حتاي

عض ي از جامعة م زشعالي است.

مناف مستقر اجتماع تخصصي نا باشد.

اساات كااه صاا رتبندي اجتماااعي و

پس كنش دانشاگاه هميشاه ريشاه در هنیارهااي خاالي علماي نادارد زيارا

مشااهل عميااشتر در اياان زمينااه

ص رتبنديهاي معرفتي و شناختي به گ نهاي درهم ميختهاند كه تفهيك نها

شهلگيري دانش و به تبا

م زشعاالي از ياك فر يناد اجتمااعي تبعيات

از يهديگر مشهل است .به وي ه نیاا كاه تحليال اجتمااعي باه دانشامندا و

ميكند.

استادا مرب ط ميش د ،رفتاار و كانش ناا ت أماا تحات تاأثير ميازهاي از

دانشگاه مستاقال از زميناة اجتمااعي خ د نيست .از اين رو هنیارها و

كنشهاي،دانشگاهيا نيزتحت تأثيرهمين زمينههاشهلميگيردوبارور ميش د.

عناوين برخي از فصلهاي اين كتاب عبارتناد از :پرساش از ماهيات دانشاگاه

پيچيدگي ديگر در اين نهته نهفته است كه دانشگاه به دو گروه از مناب فرهنگي

ايراني -ت سعه علم در ايرا  ،مسايل و پيش نيازها -ترويج علم -تعامل دانشگاه

فرهنگي تخصصي و فني

و جامعه -علم تهن ل ژي و جامعه -گذار از دانشگاه سانتي -دانشاگاه ،ديان و

دانشگاهيا  ،كه بين نها يك داد و ستد نامشه د در جريا است .در حقيقت

فرهنگ -دانشگاه اسالمي :نگاهي تاريخي اجتماعي -مهاجرت نخبگا  -ت سعه

دانشگاه صحنة داد و ستد بين واقعيت و انتزاع (عين و ذهن) است .لذا تحليل

مشاركت زنا در م زشعالي -دانشگاه ،گرايشهاي ق مي و همبساتگي ملاي-

فر يندهاي ت ليد و ت زي دانش در اين نهاد من ط به تسلط اطالعاتي بر اين دو

بررسااي جايگاااه و كاااركرد انیمنهاااي علمااي -بررسااي پدياادة نابردباااري در

متصل است :مناب

فرهنگي بيروني و مناب

جريا و شي ة تعامل نهاست( .هما  ،ص )44

محيطهاي دانشی يي و

…

بخش پاياني اين كتاب به گزارش كميسي

تخصصي اتحادياة اروپاا پيراما

خ اننده القا كند .در اين ميا نگاه اقتصادي به اين نهاد اجتماعي كه دانشگاه را

«علم ،جامعه و شهروندا » اختصاص دارد كه گزارشي نسبتاً مفصل و خ اندني

بخشي از چرخة ت ليد اقتصادي تلقي ميكند و سرمايه انساني را صرفاً يك

است.

نهادة در نظام اقتصادي ميداند ،نگاهي قديمي ذكر شده است .همچنين نگاه

 -3نقد و ارزيابي كتاب:

سياسي به دانشگاه كه نقش

ايدة اصلي كتاب:

لشگر كارمندا براي تزريش به بدنة دي ا ساالري دولتي ميداند ،نگاهي ناكامل

را مشروعيت بخشي به دولت مدر و تربيت

ايده اصلي كتاب ،برجستهسازي نقشها و كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي

و حاشيهاي تلقي شده است .در مقابل ،ن يسنده در فر يند برجستهسازي نقش

دانشگاه است .ن يسنده تالش دارد نگاه فرهنگي و اجتماعي به دانشگاه را به

«ت ليد نرم افزارهاي تغيير اجتماعي»

اجتماعي دانشگاه ،بر كاركردهايي چ

«ت ليد معنا» «تربيت مدني» « ديدهباني تح الت اجتماعي و «دروني كرد

هنیارهاي مدر » تأكيد كرده است .در كنار

در حقيقت نگاه مؤلف به دانشگاه از زاوية مدل ت سعه درو زاست .زيارا تنهاا

براي كش رهاي جها س م

در اين مدل است كه دانشگاه ميت اند به عن ا هستة پيشتاز تح الت اجتماعي

كاركردهاي جانبي ديگر براي دانشگاه از جمله :ب ميسازي علم و فنآوري ،

ويك نيروي پيشرا كليدي بهتح ل ساختارهاي فرهنگي واجتماعي كمك كند.

هدايت جريا ت سعه ،م اجهه با نيروهاي ضد ت سعه و شهستن مقاومت در

مباحث اصلي مرتبط با اين ايده در كتاب عبارتند از :مقالة « م زشعالي نگاهي

برابر تغيير تأكيد گرديده است.

ديگر» (ص  41تا  ،)43مقالة «ت سعة علم در ايرا  ،مسايل و پيشنيازها» (ص

88تا  )15و مقالة «تعامل دانشگاه و جامعه» (ص  58تا )401

به نظر مي رسد مؤلف در تبيين ايدة اصلي كتاب و ت جه داد مخاطب به ابعاد



توسعة علمي

و كاركردهاي اجتماعي دانشگاه م فش ب ده است.

ن يساانده ،ت سااعة علمااي را «ارتباااط مسااتمر ،هدفاادار و متا از بااين علاام و

مسايل دانشگاه ايراني و مضامين مطرح شده در كتاب:

تهن ل ژي ،م زش و فرهنگ در يك جامعه» ميداند و براي تدوين چاارچ ب

بخش عمدة مباحث و مقاالت اين كتاب «مسأله شناسي آموزشعالي ايران »

نظري خ د از مباحث ارائه شده ت سط رابرت مرت  ،كُل  ،ماكس شلر ،بااربرو

است .طيف مسايل طرح شده در اين مسأله شناسي نسبت به مطالعات شناخته

كارل مانهايم بهرهبرداري نم ده است .از نظر مؤلف پيش نيازها و مسايل عمدة

شده در اين زمينه متنوعتر و نگاه نويسنده نگاهي نسبتاً جامع است .اهم مووارد

ت سعه علمي در ايرا عبارتند از  :اجماع نظر در تعريف مفاهيم ت سعه علمي-

مورد بحث در اين زمينه عبارتند از:
مطالعه جام وض م ج د علم و فناآوري – تادوين نظرياه و الگا ي ت ساعه

علمي – ايیاد تقاضا براي علم -تدوين برنامة تغيير -شهلگيري ارادة سياسي و

ميت اند تقاضا و كشش براي علم و فنآوري ايیاد كند .جهت ديگر اين حركت

عزم ملي -مسأله تناسب و ارتباط طرح ت سعه علمي با نيازهاي كشا ر -رشاد

مت جه نهادهاي علمي است.

منزلت اجتماعي دانشمندا  -مسأله ساختارهاي ناتمام و تهميل روانة ت ساعه-

برونگرا شد نهادهاي علمي -ايفاي نقش و كاركرد دولت و

…

از نظر مؤلف  ،حركت ت سعه علمي در ايرا حركتي در دو جهت است كه

مهمترين و پر هزينه ترين

تح ل در سط جامعه  ،مراكز اجرايي و صنعتي،

نظام مديريت و ح زههاي سياسي و فرهنگي است .يعني ح زههايي كه



ترويج علم

ن يسنده براي دانشگاهها نيز در قلمرو ترويج علم مسئ ليتهايي قائل

است .از اين رو پس از ذكر برخي م ان ترويج علم در ايرا از قبيل :فرهنگ

تقديرگرايي  ،تعميم زهد شخصي به عرصههاي اجتماعي ،فرام ش كرد مناب

فرهنگ ملي و ديني و

…

به هزينههاي فراواني كه بيت جهي به اين مسأله بر



نظام اجتماعي ايرا تحميل ميكند اشاره دارد .ن يسنده سپس رئ س برخي

اجتماعي از طريش م زش -هماهنگتر شد خرده فرهنگها -تحهيم روابط

راهبردهاي عملي براي ترويج علم در ايرا را بر ميشمرد.

قراردادي -معرفي ارزشهاي مشترك -نقد سياستهاي عم مي و ….

در ادامه ،سه ديدگاه بدبينانه ،خ شبينانه و مياني پيرام

تعامل دانشگاه و جامعه

تعامل دانشگاه و

در اين مقاله ن يسنده هشت كاركرد اجتماعي را براي دانشگاه قايل شده

جامعه در ايرا مطرح شده است .ظاهر امر اين است كه ديدگاه مياني كه

است از جمله :كاهش شهاف طبقاتي از طريش همگاني كرد علم -كاهش

معرّف يك نگراني حرفهاي و صنفي پيرام

ايفاي كاركرد بهينة دانشگاه است،

سيبهاي اجتماعي از طريش ارتقاي گاهيهاي عم مي -برقراري نظم اجتماعي

دغدغة ن يسنده است .وي ضمن بررسي ادبيات م ض ع در ايرا  ،چالشهاي

اعمال ن عي نظارت

ناشي از تعامل دانشگاه و جامعه را برشمرده و تالش نم ده است برخي س ء

دروني متهي به تعادل در نظام قشر بندي اجتماعي

–

تفاهمها را در زمينة ضعف ارتباط و تعامل دانشگاههاي ايراني با جامعه برطرف

فرهنگي محيط دانشگاه و نقد روشهاي فرهنگي م ج د ب ي ه در عرصة

نم ده و انتظارات مخاطبا را تعديل كند .در پايا اين مقاله نيز راههارهايي

م زشهاي فرهنگي و ديني در محيطهاي علمي است.

براي افزايش تعامل پيشنهاد شده است( .ص  403تا )401



دانشگاه ،فرهنگ و دين

اين مبحث شامل دو مقاله است .مقالهاي به همين نام و مقالهاي ديگر كه

در زمينة دانشگاه اسالمي است .در مقالة نخست تالش مؤلف ،بيا وي گيهاي

ن يسنده اين روشها را به سه دسته تقسيم نم ده است :روشهاي ناظر به

سازوكار نظام ارزشي ،روشهاي معط ف به نح ة پيامرساني و روشهاي معط ف

به ت جه به محيط دانشگاه.

جريا انقالب فرهنگي در ايرا و مبحث اسالمي شد دانشگاهها در مقط

مؤلف ضمن ارائه يك سيب شناسي وسي در اين زمينه  ،راهبردهايي براي

سالهاي  4851به بعد .بخش ديگر اين مبحث به سنخ شناسي ديدگاهها و

حل و فصل مشهالت م ج د در اين زمينه ارائه كرده است( .ص  468تا

)466

در مقالة دوم مسأله دانشگاه اسالمي ابتدا از يك منظر تاريخي مطرح شده

است و در اين زمينه نهات جالب ت جهي از حيث تبارشناسي مسأله بيا شده

جريانات فهري پيرام



دانشگاه اسالمي اختصاص يافته است.

مهاجرت نخبگان

ن يسنده در اين مبحث ضمن كالبد شهافي مسأله از زبا

مار و ارقام  ،ده

است از قبيل جنبش چيني كرد عل م در چين ،استعمار زدايي از م زش،

رويهرد نظري براي تبيين علل و ع امل مهاجرت نخبگا ارائه كرده است .در

جنبش بازن يسي تاريخ هند و تالشهاي مشابه در پاكستا و مالزي و سپس

نظرية محروميت نسبي ،نظرية مركز -پيرام ،

بين اين رويهردها م اردي چ

نظام م زش اقتباسي و نظرية بحرا منزلتي تاكن

در ادبيات م ج د در كش ر

كمتر م رد ت جه ب ده است .در نهايت ن يسنده ،نظرية جاذبه -دافعه را داراي

فراگيري الزم براي ت ضي

پديده مهاجرت نخبگا دانسته و به برخي



توسعة مشاركت زنان در آموزش عالي

اين مبحث حاوي میم عهاي كامل از ديدگاههاي نظري و بررسيهاي

ماري است .در بخش نظري سه ديدگاه اقتصادي ،سياسي و فرهنگي-

تحقيقات انیام شده در ايرا اشاره ميكند و نهات اصلي نها را ت ضي

اجتماعي طرح شده و سپس م زهها و تالشهاي بينالمللاي در زميناه م ضا ع

ميدهد .وي گي اين مبحث ،ارائه يك جم بندي از پ وهشهايي است كه در

معرفي شده است.

داخل كش ر پيرام

م ض ع انیام شده است .اين مقاله حاوي نهات راهبردي

و كاربردي فراواني براي مديرا و دستاندركارا است.

در بخش تحليل ماري تهية اصلي ن يسنده بر تحليل روناد

)(Trend Analysis

به منظ ر نشا داد سير افزايش مشااركت زناا در م زشعاالي در ساالهاي

اخير ب ده است .مقاله نشا ميدهد در حاليهه تعداد دانشی يا دختر رونادي

اين بخش از كتاب از مباحث جالب ت جه و جديد اين میم عه است .اتها

جهشي داشته است اين تح ل در بخش هيأت علمي و ماديريتهاي دانشاگاهي

ن يسنده به تیارب عيني و عملي در كنار بيا جنبههاي تئ ريك قضيه در خ ر

رخ نداده است و بدين ترتيب اين شاهاف و فاصاله باه صا رت برجساته در

ت جه است.

مارها خ دنمايي ميكند.




بررسي جايگاه و كاركردهاي انجمنهاي علمي

رشد گرايشهاي قومي در دانشگاه
ن يسنده در اين مقاله تاريخچة انیمنهاي علمي از بيت الحهمه در قر س م تا

ششم هیري تا تأسيس انیمن سلطنتي انگليس و فرهنگستا عل م پاريس و



سير ت سعه نها در غرب و ايرا را مطرح نم ده و سپس كاركرد اين انیمنها را

اجتماعي و سياسي تشديد خش نت ،تنش و نابردباري در محيطهاي دانشی يي

به دو دسته كاركردهاي شهار و پنها تقسيم كرده است .از نظر ن يسنده

به ص رت مؤلفههاي جزييتر كالبد شهافي شده است .در ادامه فر يندهاي

انیمنهاي علمي حلقه وصل و شاهراه ارتباطي بين دانشگاهها ،دولت ،ن يسنده

تأثيرگذار بر رفتار دانشی يا بيا شده و در نهايت «الگ ي ت سعه مشاركت»

در اين مقاله تاريخچة انیمنهاي علمي از بيت الحهمه در

بعن ا يك مدل جام رفتاري كه ميت اند سه فر يند اعتماد سازي ،گاهي

بخشي و ت انمندسازي دانشی يا را تسري نمايد پيشنهاد شده است  .در پايا

بررسي پديدة نابردباري در محيطهاي دانشجويي

در اين بخش ابتدا به مطالعه ميداني ن يسنده پيرام

واكنشهاي گروهي

و تنش زاي رفتاري دانشی يا اشاراتي شده است .سپس ع امل فرهنگي،

اين مقاله روشهاي مناسب براي افزايش سط تحمل پذيري دانشی يا ارائه

گرديده است.

 -8جمعبندي

خ د ثار اين تح الت را برشمرده است ازجمله :جامعيت زداياي از دانشاگاه ،

در میم ع بايدگفت ن يسنده در ارائه يك مسأله شناسي وسي از مسايل

م زشعالي ايرا

م فش ب ده است .البته ضعف كتاب در انحصار اين

مسألهشناسي در ابعاد فرهنگي و اجتماعي است .ازاين رو مق لة « م زش» و

تأثيرات اجتماعي

در حاشيه قرار گرفته است.

افزايش ظرفيت همهاري و مشاركت ،ظه ر ارائه كنندگا جديد م زشعاالي،

تیاري كرد م زش و … (نك به  :ايهنبري ،دانشگاه در عصر اطالعات)

ن يساانده در میم عااة حاضاار حیاام فراوانااي از اياادهها پيرام ا

مسااايل

م زشعالي و دانشگاه را ارائه ميكند  .هرچند ايشاا در معرفاي ايان ايادهها

از ديگر ن اقي م ج د ،كم ت جهي ن يسانده باه مق لاة عصار اطالعاات و

سنگ تمام گذاشته است اما در كالبد شهافي تفصيلي نها با ح صلة كمتري باه

بر ساختار و كاركرد م زش عالي است .ايهنباري در مقالاه

گرد وري يك میم عه مقاالت متنا ع در

تأثيرات شگرف

م ض ع پرداخته است .شايد دليل

قالب يك كتاب باشد .اكن

به ص رت گذرا نهات ق ت و ضعف ايان اثار را

مرور ميكنيم:

شده است .نقيصة ديگر اين میم عه فقدا طرح راء و نظريات متفهرا اين

شاخة علمي در جها

و مرورو سير تهامل نظريههاي جامعهشناسي

م زشعالي است .هرچند مؤلف در برخي از مقاالت به تناسب م ض ع به

الف -نكات ضعف:

مباحث و رويهردهاي نظري اشاره نم ده است اما تئ ريهايي كه مشخصاً

اين اثر فاقد يك چارچ ب نظري جام در زمينة جامعهشناسي م زشعالي

مبحث كلي جامعهشناسي م زشعالي را در فص ل جداگانهاي م رد كنهاش و

است .علت اين نقيصه ميت اند اين م ض ع باشد كه اثر حاضر صرفاً يك

بررسي مستقل قرار دهد طرح نشده است .عالوه بر اينها برخي مقاالت اين

میم عه مقاالت ب ده كه به تدريج و به مناسبتهاي مختلف تهيه و تدوين

میم عه مرتبط با مباحث مديريت م زشعالي است (مانند مقالة يك بيانية

نظري براي مديريت ت سعه علم در ايرا ) و ارتباط وثيقي با جامعهشناسي

م زشعالي ندارد( .ص 15كتاب) اين نقيصه در ثار مشابهي چ

كتاب

اص الً طرح عن ا « جامعهشناسي م زشعالي» مبارك و ميم

است و به

بالندگي و غنا و ت سعة جامعهشناسي به معناي اعم هم كمك ميكند .نام

«م انا رشاد علمي ايرا و راه حلهاي » ن شته دكتر فرامارز رفي پ ر نيز

كتاب نيز جذّاب  ،ك تاه و مخاطبگراست .از طرفي اين اثر داراي مباحث

است ( .نگاه كنيد به  :رفي پ ر صي )34 – 445

جديد و كاربردي است  .اين تازگي و طراوت ب ي ه در مقاالتي چ  :دانشگاه

در نهايت اثر حاضر داراي اشهاالت ويرايشي است و متن

يهدست و

و گرايشهاي ق مي -بررسي پديده نابردباري در محيطهاي دانشی يي و

…

يهپارچه نيست.

مشه د است  .تن ع م ض عات و جامعيت نسبي اثر از ديگر نهات ق ت

ب -نكات قوت:

است .كتاب « دانشگاه ايراني» به ص رت نسبي در تلفيش ابعاد تئ ريك و

تیربيات كاربردي و عملي ن يسنده در بيشتر مقاالت م فش ب ده است .ب ي ه

بيطرفانه نيست اما ن يسنده داراي م ض مشخي و نگاهي دلس زانه و سيب

نهه ن يسندة اثر اذعا دارند سالهاي ط الني در ستاد م زشعالي كش ر و

شناسانه و تحليلي است( .ص  418به بعد)

دانشگاهها مسئ ليتهاي علمي و اجرايي داشته است.

در میم ع مطالعة اين اثر براي كساني كه مسئ ليتهايي در نظام م زشعالي

نگاه بيطرفانه و تاريخي به مق لة دانشگاه اسالمي نيز در اين كتاب جالب ت جه

كش ر دارند ،همچنين استادا و دانشی يا تحصيالت تهميلي در رشتههاي

در اين زمينه منتشر شدهاند به

جامعهشناسي ،مديريت و عل م سياسي و پ وهشگرا مرتبط با اين رشتهها

است  ،زيرا قريب به اتفاق مقاالتي كه تاكن

ورطة افراط و تفريط افتادهاند .نگاه انتقادي و تحليلي ن يسنده (كه بعضاً با

مغتنم و قابل استفاده است.

نقدهاي راديهال همراه است) در مقالة «دانشگاه ،دين و فرهنگ» هم هرچند
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