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زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﻣﻦ در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﭘﺪرم از دوازده ﺳﺎﻟ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان
زﻧﺪﮔ ﮐﺮدم .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و ﭼﻮن دﯾﭙﻠﻢ اﺑﺘﺪاﯾ اﯾﺮان را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺑﺮای
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت آزاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪاً وارد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪم .دوران ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
را در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن »ﻓﯿﺮوز ﺑﻬﺮام« ﮔﺬراﻧﺪم و ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﺎده ﻣﯿﺮدم ،اﻣﺎ ﭘﺪرم ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﺒﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧ در اﯾﺮان
ﻧﺒﻮدهام و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻢ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ را ﺑﻪ درﺳﺘ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﮐﻨﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﺤﺼﯿﻼت دوره ﻋﺎﻟ را در داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ .ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد؛
.ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾ ﻣﻦ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ اروﭘﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺪرم ﺣﻖ دادم

وارد داﻧﺸﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ﺷﺪم .دوره ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻮد .ﻣﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺪه ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ و
ﻋﺼﺮﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨ اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد .در
آﻧﺠﺎ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺧﻮاﻧﺪم ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺎزﮔ داﺷﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻫﺎ و ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭼﻨﺪ
اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻤﺎن و ﭘﺮﺷﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در دﻧﯿﺎی آن روز ﻣﮔﺬﺷﺖ ،آﺷﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ
داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ درﺑﺎره ﻣﻠﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ﺑﻮد .ﻃﺮﻓﺪاران
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠ ،ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﺘﻬﺎ و … در ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل داﺋﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ زد و ﺧﻮرد ﻫﻢ
ﻣﮐﺸﯿــﺪ .دورانِ دوﻟـﺖِ دﮐﺘــﺮ ﻣﺼــﺪق ﺑــﻮد .در ﺣــﺪود ﺑﯿﺴــﺖ روزﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺮ روز ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﯿﺸــﺪ و ﯾــ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آنﻫﺎ و اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه در ﻣﺤﺘﻮای آنﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
رﻓﺘﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در رﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮای دوﻟﺘ اﻗﺘﺼﺎد اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺪﻫﻢ .رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻦ درﺑﺎره »ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺘ اﯾﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی« ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ
.ﻓﺮﺻﺘ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤ درﺑﺎره وﺿﻊ ﺟﻤﻌﯿﺘ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد

ﭼﻮن در ﺣﻮزه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﮐﺮدم ،دوره ﮐﺎرآﻣﻮزیام را در »ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ« زﯾﺮ ﻧﻈﺮ »آﻟﻔﺮد ﺳﻮوی« ﮔﺬراﻧﺪم .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای درس ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮوم .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را اﺳﺘﺎداﻧ Ecole des Hautes Etudes ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺎﻟ
ﮐﻪ ﻃﺮز ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﺎه را ﻧﻤﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و درﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ اﻓﺎر ﺗﺎزﻫﺎی داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪوﺟﻮد آورده
ﺑﻮدﻧﺪ :ﮔﻮروﯾﭻ ،ﺑﺎﻻﻧﺪﯾﻪ ،ﮐﻠﻮد ﻟﻮی اﺷﺘﺮاوس .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺷﺪﻧﺪ
و در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﮐ ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮔﺮد ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺎﻟ
از آنﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯿﺸﺪ‐ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﮐﻠﻮد ﻟﻮی اﺷﺘﺮاوس و
.ﺑﺎﻻﻧﺪﯾﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺮﺗﺒﺎً دﻧﺒﺎل ﮐﺮدم و از ﺑﺤﺚﻫﺎی اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮﺧﺘﻢ

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻦ از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮیام دﻓﺎع ﮐﺮدم و در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ در ﮐﺎﻓﻪای ﺑﺎ اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ
روزی ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ آﻣﺪه ﺑﻮد ،آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و او ﻣﺮا از ﺗﺎﺳﯿﺲ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ در داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان آﮔﺎه
.ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺑﻪﮐﻠ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺧﺒﺮ ﺑﻮدم

در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ آﻗﺎی اﺑﺘﻬﺎج رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎزی ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در آﻣﺮﯾﺎ و اروﭘﺎ ،دﯾﺪار ﻣﮐﺮد .از ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮوم و در دﻓﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮم .ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﻤﻮاره دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ در
.داﻧﺸﺎه ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ ﺷﻐﻞ را ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺮض ﮐﺮدم

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﺎه در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدم ﺗﺎ اﯾﻨﻪ روزی ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴ ‐ﮐﻪ از دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻟﻄﻒ داﺷﺖ ــ ﻣﺮا ﻧﺰد دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺪه ادﺑﯿﺎت ﺑﺮد .دﮐﺘﺮ ﺻﺪﯾﻘ را ﻫﻢ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در
آﻧﺠﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم .ﻧﺮاﻗ ﻫﻢ ﺑﻮد .ﺻﺪﯾﻘ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﺮﻣ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ از ﻫﻔﺘﻪ دﯾﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮد
».را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻌﺪاً ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﺨﺪام را ﻣدﻫﯿﻢ

اﺳﺘﺨﺪام در داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان
ﺷﺮط اﺳﺘﺨﺪام در داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان داﺷﺘﻦ دﮐﺘﺮی و ﮔﺬراﻧﺪن اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻮد .وﻗﺘ ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ
)در ﻓﻠﺴﻔﻪ( ،ﺷﺎﭘﻮر راﺳﺦ )در ﺟﺎﻣﻌﻬﺸﻨﺎﺳ (و ﻣﻦ )در ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳ (ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺘﺤﺎن اﻋﺘﺮاﺿ داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﺪﻋ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻢﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦ ﻋﻠﻮم
.ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻞ ﺷﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ و ﭼﻮﻧ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ در اﯾﺮان
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .و آﮔﺎﻫ درﺑﺎره ﻧﻬﺎدﻫﺎ و رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤـﺎﻋ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋ در ﮔﺬﺷﺘـﻪ از راه ﻣﺘـﻮن ﻣﺬﻫـﺒ و ادﺑـ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت »اﺧﻼﻗﯿـﺎت« و
»اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت« ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣرﺳﯿﺪ .از آن ﭘﺲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﻏﺮب آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ از ﻃﺮﯾﻖ روﺳﯿﻪ و ﻋﺜﻤﺎﻧ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﺮوﻫ از روﺷﻨﻔﺮان اﯾﺮاﻧ ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی
ﺗﻔﺮ ﺑﺮونﻣﺮزی ﻣزﯾﺴﺘﻨﺪ )ﺗﻔﻠﯿﺲ ،ﺑﺎدﮐﻮﺑﻪ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﻗﺎﻫﺮه ،ﺑﯿﺮوت ،ﮐﻠﺘﻪ( ،وارد اﯾﺮان ﺷﺪ .و زﻣﯿﻨﻪ
.ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺠﺪد ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ

ﻫﻨﻮز از آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺨﻨ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ اﻧﺪک اﻧﺪک ﮔﺮوﻫ از »ﻣﻨﻮراﻟﻔﺮان« آن
زﻣﺎن از روزﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ و ﺷﺎﻋﺮ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن روﺷﻨﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ
و ﻓﺮ ﺗﺮﻗ و آزادی و ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮاﺑﺮی و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﯿﺸﺎﻣﺎن
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از آﺧﻮﻧﺪزاده ،ﻃﺎﻟﺒﻮف ،ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧ ،ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ ،و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻠﻮمﺧﺎن.
.ﻧﻮﻋ» ﻧﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋ «ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴ و رﺳﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدﯾﺪ

ﺑﻌﺪ از ﺟﻨ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اول ﮔﺮوﻫ از روﺷﻨﻔﺮان اﯾﺮاﻧ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺮﻟﻦ و ﻟﻮزان و ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﯿﺰ راه ﭘﯿﺸﺎﻣﺎن را
.اداﻣﻪ دادﻧﺪ

ﺑﻌﺪ از ﺟﻨ دوم ،اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺎ دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻔﺎوت در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .از ﯾ ﺳﻮی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﻌﻀ آﺛﺎر ﻓﻠﺴﻔ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻟﯿﺒﺮال )ﻓﺮوﻏ و ﻏﯿﺮه( و از ﺳﻮی دﯾﺮ ،از راه آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘ ،در دﻫﻪﻫﺎی
ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﻗــﺮن ﺑﯿﺴــﺘﻢ از ﺳــﻮی اوﻟﯿــﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴــﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧــ) رﺳــﻮلزاده و …( و ﺳــﭙﺲ از ﻃــﺮف
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ )اراﻧ و …( و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ﺗﻮده )اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و
).ﺧﺼﻮﺻﺎً رواﯾﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨ آن

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ در داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان و ﭼﻮﻧ
ﺗﺸﯿﻞ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ
آﻏﺎز ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ آن ﺳﺎل  ۱۳۳۷ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ ،ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳ،
اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳ .اﻣﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ آن ﺧﯿﻠ زودﺗﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق
در ﻣﺪرﺳــﻪ ﻋﻠــﻮم ﺳﯿﺎﺳــ (۱۲۷۹) و ﻣﺪرﺳــﻪ ﺣﻘــﻮق ﺗــﺪرﯾﺲ ﻣﺷــﺪ .و ﭘــﺲ از ﺗﺎﺳــﯿﺲ داﻧﺸــﺎه ﺗﻬــﺮان
رواﻧﺸﻨﺎﺳ ،زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺟﺰء ﻣﻮاد دروس داﻧﺸﺪه ادﺑﯿﺎت ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ ﺻﺪﯾﻘ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
درس ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ را در رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ داﻧﺸﺪه ادﺑﯿﺎت آﻏﺎز ﮐﺮد و دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪوی ﮐﺘﺎب »ﻓﻠﺴﯿﻦ ﺷﺎﻟﻪ« را
.ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ

زﻣﺎﻧ دراز اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺪاﮐﺮدن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟ ﺑﻪ
ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳ ،دﮐﺘﺮ ﯾﺤﯿ ﻣﻬﺪوی و دﮐﺘﺮ ﺻﺪﯾﻘ ﺷﻮرای داﻧﺸﺪه
ادﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺪه ادﺑﯿﺎت
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .ﺻﺪﯾﻘ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه و رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﻣﻨﺼــﻮب ﺷــﺪ .در ﻫﻤﯿــﻦ ﺳــﺎل دﮐﺘــﺮ ﺷــﺎﭘﻮر راﺳــﺦ و ﻣــﻦ از راه رﺳــﯿﺪﯾﻢ )از ژﻧــﻮ و ﭘــﺎرﯾﺲ( ،و
ﻋﺒﺎﺳﻘﻠ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮری و ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎردان ﻧﯿﺰ از داﻧﺸﺪهﻫﺎی دﯾﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ
ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﭘـﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﮔـﺮوه آﻣـﻮزش در ﺳـﻄﺢ ﻟﯿﺴـﺎﻧﺲ و ﻓـﻮق ﻟﯿﺴـﺎﻧﺲ و ﻧﯿـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت
.اﺟﺘﻤﺎﻋ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ

ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎدان در ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد )اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،داﻧﺸﯿﺎر ،اﺳﺘﺎد( .در ﺳﺎلﻫﺎی اول آﻣﻮزش

ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎﺗﺐ ﻓﺮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در
ﻣﻤﺎﻟ ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن )ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﻮﯾﯿﺲ( اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ دورﮐﯿﻢ و آﮔﻮﺳﺖ ﮐﻨﺖ و
ﮔﻮروﯾﭻ و رﯾﻤﻮن آرون در روش و ﻣﺤﺘﻮای درﺳ آنﻫﺎ ﺟﺎی ﻣﻬﻤ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪاً ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮدﮔﺎن آﻣﺮﯾﺎ و آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ آﻣﻮزﺷ اﻧﺪک اﻧﺪک ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ آﻣﺮﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد .و
ﻋﻘﺎﯾــﺪ ﺳــﻮروﮐﯿﻦ ،ﭘﺎرﺳــﻨﺰ ،و ﻣــﺎﮐﺲ وﺑــﺮ ﺑــﻪ درسﻫــﺎ راه ﯾــﺎﻓﺖ .و ﺑــﺎﻻﺧﺮه ﻋﻘﺎﯾــﺪ ﺻــﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺘــﺐ
ﻓﺮاﻧﻔﻮرت ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻤﻌ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮدی
اﺳﺘﺎدان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان و ﺗﺤﻮل آن ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
.اﻣﯿﺪوارم ﻫﻨﻮز رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد

دوره ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺟﻮاﻧﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﺎه
وارد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺣﺎﻟ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،ﻟﯿﺴﺎﻧﺲﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻘﺒﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﯿﺎن ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۳۷و  ۱۳۴۴از دوره ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺷﺪ ،ﺑﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑــﻮد .در اﯾــﻦ ﺳﺎﻟﻬــﺎ ﮔﺮوﻫــ از ﻣﻬﻨــﺪﺳﺎن ،ﮐﺎرﻣﻨــﺪان دوﻟــﺖ ،ﻃﻼب ،و ﻧﻈﺎﻣﯿــﺎن ﺗﺤﺼــﯿﻞﮐﺮده در ﻋــﺪاد
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ از ﯾﺴﻮ ﺗﺎزﮔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻣﯿﺪ
ﭘﯿــﺪا ﮐــﺮدن ﮐــﺎر در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ ﺑــﻮد؛ و از ﺳــﻮی دﯾــﺮ ،وﺟــﻮد ﮔﺮوﻫــ از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان ﻣﺴﺎﺋــﻞ ﺳﯿﺎﺳــ و

اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠ ﯾﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۳۲و ﺗﻌﻄﯿﻞ و
ﺗﺤﺮﯾﻢ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺎﻧﺎت ﺗﺎزﻫﺎی ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﺮﺧ از آنﻫﺎ ،در دوره
.ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺎﻟ ﻣﻤﻠﺘ رﺳﯿﺪﻧﺪ

ﭼـﻮﻧ ﺗﺤـﻮل ﮔـﺮوه آﻣـﻮزﺷ ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﺑـﻪ داﻧﺸـﺪه
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ آرزو داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ داﻧﺸﺪﻫ ﻣﺴﺘﻘﻠ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ داﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﯾ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ
ﻧﻤداد .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ دل ﺧﻮﺷ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۷۱از ﻃﺮف
داﻧﺸﺎه ﭘﺎرﯾﺲ دﻋﻮت ﺷﺪم و دو ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ در داﻧﺸﺎه »رﻧﻪ دﮐﺎرت« ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻢ .در ﻫﻤﺎن
ﺳﺎل ﻓﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﺪه ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺷﻮرای داﻧﺸﺎه ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﺪه را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .در آن

ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮدم و از ﻃﺮف دﮐﺘﺮ ﻧﻬﺎوﻧﺪی ــ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ‐و دﮐﺘﺮ ﺻﺪﯾﻘ ،ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ
داﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و داﻧﺸﺪه رﺳﻤﺎً ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﺻﺪﯾﻘ
ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﮐﻨﺎر رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺪه ﺷﺪ .داﻧﺸﺪه ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ داﺷﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ ،ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳ،
.اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺗﻌﺎون

اﯾــﻦ ﮔﺮوهﻫــﺎ ﺑــﺎ ﮔﺮوهﻫــﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎﺗ ﻣﺆﺳﺴــﻪ )ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺷﻬــﺮی ،ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت روﺳــﺘﺎﻫﺎ ،ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳــ،
ﻣﺮدﻣﺸﻨﺎﺳـ و …( در راﺑﻄـﻪ ﻧﺰدﯾـ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﮔﺮوهﻫـﺎی ﭼﻬﺎرﮔـﺎﻧﻪ داﻧﺸـﺪه وﻇﯿﻔـﻪ آﻣـﻮزش را در ﺳـﻄﺢ
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮﻗﻠﯿﺴﺎﻧﺲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎ ﮐﻤ ﺑﺮﺧ از اﺳﺘﺎدان ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﯿﻤﻪوﻗﺖ ،اﺳﺘﺎدان ﻣﺪﻋﻮ،
.و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﮔﺮﻓﺖ

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی آن
اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان از ﺳﺎل  ۱۳۳۷ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧ و ﻣﺴﺎﺋﻞ

اﺟﺘﻤﺎﻋ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد روش ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﭼــﻮﻧ زﻧــﺪﮔ ﻣﺮدﻣــﺎن در ﺧــﺎﻧﻮاده و روﺳــﺘﺎ و اﯾــﻞ و ﺷﻬــﺮ ﻫﻤــﺖ ﮐــﺮد .اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت دارای ﭼﻬــﺎر
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﻮد :ﺟﻨﺒﻪ ﮔﺮوﻫ داﺷﺖ ،در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﮔﺮﻓﺖ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً درﺑﺎره ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
.ﺑﻮد ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺪف آن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راهﺣﻠﻬﺎ ﺑﻮد

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﻣﺤﻘﻖ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﺎر ﻣﯿ ردﻧﺪ .ﮔﺮوﻫ ﮐﺎرﻣﻨﺪ
رﺳﻤ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺮوﻫ دﯾﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧ از اﺳﺘﺎدان،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و اﺳﺘﺎدان ﺧﺎرﺟ ﻣﺪﻋﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻫﻤﺎری داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻ در ﺷﻬﺮ و ده و اﯾﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺪک ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﻃﺮحﻫﺎﯾ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪاش از ﺧﺎرج داﻧﺸﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣ ﺷﺪ .در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﺑﻌﻀ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ )ﮐﺎر ،ﺑﻬﺪاری،
ﮐﺸﺎورزی و …( اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﺒﻮل ﺳﻔﺎرش اﺷﺎﻻﺗ داﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن را از »ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺑﻨﯿﺎدی« ﺑﺎز ﻣﯿﺪاﺷﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮل از دوﻟﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن آزادی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و راه ﻫﺎی ﭼﺎره را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﮔﻮاه درﺳﺘ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮔﺰارشﻫـﺎ ﻫﻤـﻮاره ﺗـﻮﺟﻪ ﻧﻤﮐﺮدﻧـﺪ و اﯾـﻦ ﺑـﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت در آرﺷﯿﻮﻫـﺎ و ﺑﺎﯾﺎﻧﻫـﺎی
دﺳﺘﺎه دوﻟﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد .ﺑﺨﺸ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ از ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ و

.اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﮐﭙ در آرﺷﯿﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ

دﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ و داﻧﺸﺪه
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ دﻧﯿﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .در ﺟﻠﺴﺎت و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی آنﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ داﺷﺘﯿﻢ .در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳ
.ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ

آل اﺣﻤﺪ در ﻣﺆﺳﺴﻪ
آل اﺣﻤﺪ ﻫﻢ ﮔﻬﺎﻫ در ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻧﺎریﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﻣﮐﺮد .ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺳﺎﻋﺪی
ﻫﻢ ﮐﺘﺎب »اﻫﻞ ﻫﻮا« را ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻢ ،در اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﯾﺪ
ﻫﻢ ﻣآﻣﺪ و در ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮد .ﻣﺎ از ﺑﺮﺧ وزرا و روﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ دﻋﻮت ﻣﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ .ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾ
.از روشﻫﺎی ﻣﻬﻢ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻮد

ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷ داﻧﺸﺎه و راﺑﻄﻪ داﻧﺸﺪهﻫﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷ از ﺷﻮراﻫﺎی ﮔﺮوه ﺷﺮوع ﻣﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺷﻮرای داﻧﺸﺪهﻫﺎ و ﺷﻮرای داﻧﺸﺎه .اﻋﻀﺎی
.اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت آﻣﻮزﺷ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم دﯾﺮی در آن ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺖ

ﭼﻮﻧ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎ
ﺷﻮرای ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧ ﺑﻪ ﺷﻮرای داﻧﺸﺪه ﻣﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺷﻮرای داﻧﺸﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧ ﺑﻪ ﺷﻮرای

داﻧﺸﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .از دورﻫ رﯾﺎﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﻧﻬﺎوﻧﺪی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﺪهﻫﺎ در ﺷﻮرای داﻧﺸﺎه از
.ﻃﺮﯾﻖ رایﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ آﻣﻮزﺷ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺷﺪﻧﺪ

ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷ داﻧﺸﺎه
ﭼﻮن اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎدان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﻮﯾﯿﺲ و ﺑﻠﮋﯾ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻃﺒﯿﻌ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮز آﻣﻮزش ﻓﺮاﻧﺴﻪ
را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .وزارت ﻣﻌﺎرف ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻧﻈﺎرت داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ) (۱۳۲۱و ﺳﭙﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼل اداری
ﻣﺎﻟ داﻧﺸﺎه آزادیِ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .از  ۱۳۴۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪی در داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان رخ داد .و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
اﯾﺴــﺘﺎدﮔ ﺑﺨﺸــ از ﻫﯿﺌــﺖ آﻣــﻮزﺷ ،ﺳﯿﺴــﺘﻢ آﻣﺮﯾــﺎﯾ ﮐﻤــﻢ ﺟــﺎی ﺧــﻮد را ﺑــﺎز ﮐــﺮد .داﻧﺸــﺪهﻫﺎ ﺑــﻪ
»ﮔﺮوﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷ «ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺮﺳﻫﺎی اﺳﺘﺎدی ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺟﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺣﺪی داد .ﮔﺮوه ﺗﺎزﻫﺎی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﺎدﯾﺎران وارد ﻫﯿﺌﺖ آﻣﻮزﺷ ﺷﺪﻧﺪ .دوره ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ
ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و دورهﻫﺎی ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ دوﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ وزارت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ دورﻫ
دوم ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺸﺎهﻫﺎی اﯾﺮان آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد ،و اﯾﻦ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ دوران رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎدرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ و اداری و ﻣﺎﻟ .ﺗﻮﻗﻊ دوﻟﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﺎهﻫﺎ در »ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ«
ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﺮ ،درﺧﻮاﺳﺖ ورود ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺪارس
.ﻋﺎﻟ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ

ﻧﻮآوری دﯾﺮ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷ ﺗﺸﯿﻞ »ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی اﻣﻨﺎ« در داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﺑﻮد .ﻣﺪل ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪی از
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در آن ﮐﺸﻮر ﭼﻮن اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻ و ﮐﻤ
اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ اداره ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آنﻫﺎ اداره
ﻣﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در اﯾﺮان ﭼﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ داﻧﺸﺎهﻫﺎ از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﺪ ،ﻟﺬا ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
دوﻟﺖ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﺮﻫﻨ ﺗﺸﯿﻞ ﻣﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ و
وزارت ﻋﻠﻮم در ﮐﺎر داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ .ﺷﻮراﻫﺎی داﻧﺸﺎﻫ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و
.ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻠ و ﻣﺎﻟ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ

ﭼﻮﻧ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎدان
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام در دوره ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﺎه ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎدﯾﺎران ﻣﻄﺮح

ﻣﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ داﻧﺸﯿﺎری ﻣرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دﯾﺮ در ﺳﻤﺖ داﻧﺸﯿﺎری ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤ ﺟﻬﺎن ﯾﺎ
ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ در رﺷﺘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮد( .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺗﻠﻘ ﻣﺷﺪ .ﺷﻮراﻫﺎی ﮔﺮوه ،ﻣﺪارک
ﺗﺤﺼﯿﻠ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻋﻠﻤ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .داﺷﺘﻦ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﺎﻓ ﻧﺒﻮد
و داﺷﺘﻦ درﺟﻪ دﮐﺘﺮی از داﻧﺸﺎﻫ ﻣﻌﺘﺒﺮ در رﺷﺘﻪای ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﺎدﯾﺎری آن ﺑﻮد ،ﺷﺮط
اﺳﺎﺳ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﻣﺪ .اﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای داﻧﺸﯿﺎری و ﯾﺎ اﺳﺘﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .داوﻃﻠﺒﺎﻧ ﮐﻪ
ﺳﻌ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳﺨﺖ ﺷﻮراﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ روﺑﺮو ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺎدﯾﺎران ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی داوﻃﻠﺐ
از ﻃﺮﯾﻖ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط ارﺟﺎع ﻣﯿﺸﺪ .و در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﻮرای داﻧﺸﺪه و ﺷﻮرای داﻧﺸﺎه ﻣرﺳﯿﺪ .و آﻧﺎه ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨ داﻧﺸﺎه ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﺪ و
ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪام دوﻟﺘ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺮد .ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﻣﻮرد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳ داوﻃﻠﺐ اﻋﺘﺮاﺿ
ﻣﻄﺮح ﻣﺷﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ،دوﺑﺎر ﻋﺪهای از اﺳﺘﺎدان ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
.و اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺴﯿﺎر از ﻃﺮف داﻧﺸﺎﻫﯿﺎن ﺷﺪ

راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺎدان ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ در داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان
ﺷﺮط ورود ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ آﻣﻮزﺷ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز داﺷﺘﻦ دﮐﺘﺮا ﺑﻮد در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻀ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﭼﻮن
ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳ ﯾﺎ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎً و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾ ﺑﺎر ﻣﺪرک ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﻋﺎﻟﻗﺪر در اﯾﻦ رﺷﺘﻬﻬﺎ
.را ﻣﻌﺎدل دﮐﺘﺮی ﺷﻨﺎﺧﺖ

اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﺎه دو ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر و ﻧﻮﮔﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ روﺷﻨﺒﯿﻨ آنﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺷﺪ .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
.ﻓﺮی در اﯾﻦ ﻫﻤﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دورهی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان در اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﻣﻠ و ﭘﯿﻮﻧﺪدادن ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﻬﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺳﻬﻤ ﺑﻪ ﺳﺰا داﺷﺖ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻌﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ و ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﺻ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻼت راﯾﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ در اﻣﺘﺤﺎن

ورودی ﺳﺨﺘﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯿﺸﺪ .ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﻓﻪ ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﺧﺎرج
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ )ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎ را( اﻣﺎ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻨﻮز ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣدادﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن در اﯾﺮان
ﺗﺤﺼــﯿﻞ ﮐﻨﻨــﺪ .از ﻣﺤﺎﺳــﻦ و در ﺿﻤــﻦ ﻣﺸﻼت داﻧﺸﺎهﻫــﺎ ﻫﻤﺰﯾﺴــﺘ داﻧﺸﺠﻮﯾــﺎن ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ ﻗﺸﺮﻫــﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻮد .داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ﯾ از ﺧﺎﺳﺘﺎهﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرﻓﺖ و اﮐﺜﺮ
اﺳــﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾــﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏــﻢ واﺑﺴــﺘ ﺑــﻪ ﻋﻘﺎﯾــﺪ ﺳﯿﺎﺳــ ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن ﻧﺸــﺎن دادﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ارزشﻫــﺎی
.داﻧﺸﺎﻫ ،ﯾﻌﻨ آزادی و ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ

وﺿﻊ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﺧﺎرج از داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان
از ﺳﺎﻟﻬـﺎی ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨـ دوم آﻣـﻮزش ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋ در داﻧﺸﺎهﻫـﺎی دﯾـﺮ اﯾـﺮان آﻏـﺎز ﺷـﺪ .از ﺟﻤﻠـﻪ
داﻧﺸﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ،داﻧﺸﺎه ﻣﻠ ،داﻧﺸﺎه ﻣﺸﻬﺪ ،داﻧﺸﺎه اﺻﻔﻬﺎن ،و داﻧﺸﺎه ﺷﯿﺮاز )ﺑﺎ ﻫﻤﺎری داﻧﺸﺎه
ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ(  .آﻣﻮزش ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟ ﻧﯿﺰ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺗﻬﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪ و
ﺗﺪرﯾﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ ﺑﻪ داﻧﺸﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ )رﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی( و داﻧﺸﺪﻫ ﭘﺰﺷ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻧﯿﺰ راه
ﯾﺎﻓﺖ .از ﺳﻮی دﯾﺮ ،در ﭘ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﺎﻫﯿﺎن دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ درس ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ را در
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ داﯾﺮ ﮐﻨﺪ و در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ دﺑﯿﺮ
اﯾﻦ ﻣﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺗﻮان ﯾ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم
.اﺟﺘﻤﺎﻋ داﻧﺴﺖ

ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از داﻧﺸﺎه ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺳﯿﺮ ﺗﻮﯾﻦ آن از اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﻗ،
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ اﯾﺮان از ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﻬﻨﺎم و ﺷﺎﭘﻮر راﺳﺦ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﯾﺮان از ﻣﺮﺗﻀ راوﻧﺪی،
ﺗـﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤـﺎﻋ اﯾـﺮان از ﺳـﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴـ ،ﭼﻨـﺪ ﺟﻠـﺪ ﮐﺘـﺎب ﻓﺮﯾـﺪون آدﻣﯿـﺖ و ﻫﻤـﺎ ﻧـﺎﻃﻖ درﺑـﺎره اﻧـﺪﯾﺸﻪ
اﺟﺘﻤــﺎﻋ در دوران ﻗﺎﺟــﺎر ،ﻣﻮاﻧــﻊ رﺷــﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﯾــﺮان از اﺣﻤــﺪ اﺷــﺮف ،و ﮐﺘــﺎب زﻣﯿﻨــﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﯿﻤﻒ و آﮔﺒﺮن و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ آرﯾﺎﻧﭙﻮر دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﺸﺖ .در اﯾﻦ دوره،
ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان رواج داﺷﺖ و ﮔﺮوﻫ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم آنﻫﺎ را »ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﺟﺘﻤﺎﻋ «ﯾﺎ ﺣﺘ» ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ اﯾﺮان« ﻣﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯿﺸﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪن ﻧﻮﻋ آﺷﻔﺘ و اﺑﻬﺎم در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋ ،و
ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ واﻗﻌ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺤ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن داده ﻧﺸﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﮐﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﭼﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﯿﺮد .ﺑﮔﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳ و
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را درﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﻌﺲ ﻣﯿﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در دﮔﺮﮔﻮﻧ اﻓﺎر ﻣﺮدم و
.ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ دارد ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻋﻨﻮان ﺷﻮد

»آزادی اﻧﺪﻳﺸﻪ« ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺑﻬﻨﺎم ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﺸﺮﻳﻪاﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺷﻞ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

وﮔﻮی ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻓﻌﻠﭘﺲ از ارﺳﺎل ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮای اﻳﺸﺎن ،آﻗﺎي ﺑﻬﻨﺎم ﺗﺮﺟﻴﺢ داد ﮐﻪ آن ﮔﻔﺖ
ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ وﮐﻨﻴﻢ اﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺣﺬف ﭘﺮﺳﺶوﮐﺎﺳﺘ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻫﻴﭻ ﮐﻢﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام اﻳﺸﺎن ﺑ
.ﻫﺎﻫﺎ ﺑﺎ زﻳﺮﻋﻨﻮانﺟﺎﻳﺰﻳﻦ ﮐﺮدن آن

