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سرسخن

عرصــه   ی نشــریه   ی »آزادی اندیشــه«، علــوم انســانی و اجتماعــی اســت. 
ســه جــزء درهم   تنیــده   ی »علــوم انســانی و اجتماعــی« و »اندیشــه« و 
ــد. ــان می   کن ــای نشــریه را بی ــودی و هدف   ه ــه   ی ضــرورِت وج »آزادی« هم

ابــزار کاِر علــوم انســانی و اجتماعــی »کلمــه« اســت و بــا »کلمــه« اســت 
کــه درایــن علــوم نظریه   پــردازی می   شــود. و بــه ایــن معنــا، علــوم انســانی و 

اجتماعــی علــِم »گفتمــان« اســت.
»کلمــه« و »گفتمــان« در قالــِب »اندیشــه« اســت کــه شــکل می   گیرنــد و 
بــه همان   نســبت کــه اندیشــه گســترش و بــه افق   هــای وســیع   تری دســت مــی   

یابــد، کلمــه و گفتمــان هــم بــا رنگ   هــای متنوع   تــر و پربارتــری جلــوه می کننــد. 
امــا، اندیشــه نمی   توانــد گســترش یابــد مگــر در میــداِن بی   کــراِن آزادی.

از همیــن   رو، ســنِگ بنای نشــریه بــر پاســداری از آزادی بی   حصرواســتثناِی 
اندیشــه و بیــان اســت. در آزادی بی   حصرواســتثنا )کــه متفــاوت اســت از آزادی 
بی   قیدو   شــرط؛ کــه می   دانیــم آزادی هــم قیــد دارد و هــم شــرط( »بی   حصــر« 
به   معنــای حــق آدمیــان اســت در ورود بــه همــه   ی عرصه   هــای هســتی و فکــر 
ــد  ــانی را نبای ــچ انس ــه هی ــتثنا« به   این   معناســت ک ــدوکاو در آن و »بی   اس و کن

در بیــاِن نظــر و اندیشــه   ی خــود بــاز داشــت.
از همیــن   رو، می   خواهیــم دریچــه   ای باشــیم گشــوده بــر افــِق گســترده   ی 
اندیشــه تــا همــه   ی آنــان کــه دغدغــه   ی علــوم انســانی و اجتماعــی دارنــد و 
رشــد و شــکوفایی آن را بــرای امــروز و فــردای ایــران ضــروری می   شــمرند و 
معتقــد بــه آزادی اندیشــه و بیــان هســتند، ایــن نشــریه را از آِن خــود بداننــد.
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و  مردم شناســی  و  جامعه شناســی  از  اجتماعــی  و  انســانی  علــوم 
روان شناســی و علــوم سیاســی و علــوم اقتصــادی و تاریــخ و اقتصــاد و دیــن و 
ــه  ــرد  ک ــا و زبان شناســی و جمعیت شناســی و... را دربرمی گی ــا جغرافی ــوق ت حق
هریــک از ایــن رشــته ها دارای رشــته های متعــددی هســتند کــه بــه  نوبــه ی خــود 
ــم،  ــوم ه ــته های عل ــر رش ــد. دیگ ــش می دهن ــیعی را پوش ــای وس حوزه ه
نظیــر پزشــکی و فنــون، نه تنهــا بی نیــاز ازعلــوم انســانی و اجتماعــی نیســتند 
کــه ســهل اســت، بــدون دخالــت و یــارِی ایــن علــوم قــادر بــه ایفــای نقــش 
خــود در تمامیــت آن نیســتند. و به یمــِن ایــن علــوم اســت کــه رشــد اقتصــادی 
و سیاســی و فرهنگــی و اجتماعــی و اخالقــِی جامعــه و انســاِن امــروز امــکان 

پذیــر اســت. ایــن گســتره ی وســیع دانــش و هســتِی بشــری کــه میــداِن کاِر 
علــوم انســانی و اجتماعــی در دنیــاِی امــروِز ماســت بــه  خودی خــود از اهمیــت 

ــد.  ــت می کن ــوم حکای ــن عل ای
ــه  ــترده ی آن خالص ــه ی گس ــا در عرص ــوم تنه ــن عل ــت ای ــا، اهمی ام
ــح  ــان ها و توضی ــردن انس ــوم در آگاه ک ــن عل ــت ای ــالت نخس ــود. رس نمی ش
ــه  ــم ک ــل دورکی ــخن اِمی ــن س ــت. و ای ــی اس ــرات اجتماع ــا و تغیی پدیده ه
"جامعه شناســی بــه یــک ســاعت زحمــت نمی ارزیــد اگــر تنهــا ارزِش نظریــه 

پــردازی می داشــت" بــه  تمامــي رســالت ایــن علــوم را معنــا می کنــد. 
ــه  ــا ب ــد ت ــه انســان ها می آموزن ــی ب ــانی و اجتماع ــوم انس ــر آن، عل ــزون ب اف
ــد  ــا کمــک می کنن ــه آن ه ــق ب ــن طری ــد و از ای ــا بدهن ــت خــود معن موجودی
ــه  ــوی از جامع ــام عض ــان در مق ــرد و نقش ش ــام ف ــان را در مق ــا نیازهای ش ت
ــد  ــم می آورن ــکان را فراه ــن ام ــان ها ای ــرای انس ــوم ب ــن عل ــد. ای را بازشناس
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ــی،  ــی فرهنگ ــه زندگ ــوط ب ــائل مرب ــِک مس ــای دموکراتی ــه رهیافت ه ــا ب ت
ــی خــود  ــی، زیســت محیطی، بین الملل اقتصــادی، سیاســی، تاریخــی، جغرافیای
آگاهــی یابنــد. همچنیــن علــوم انســانی و اجتماعــی وظیفــه ی سرنوشت ســاِز 
ــای  ــر و داوه ــع بش ــوِص وض ــی در خص ــدان جهان ــک وج ــود آوردن ی به وج

ــد. ــده دارن ــروز را به عه ــِر ام ــي بش جهان
ــی،  ــانی و اجتماع ــوم انس ــد عل ــی تولی ــز اصل ــا مرک ــروز م ــای ام در دنی
ــه  ــگاهی ک ــت، دانش ــی اس ــت و آگاه ــِب معرف ــگاه قل ــت. دانش ــگاه اس دانش
افــزون بــر تولیــد دانــش و فراهــم ســاختن درِک مفهوم هــای علمــی و تربیــت 
ــوق و  ــه حق ــده دارد ک ــان هایی را به عه ــت انس ــه ی تربی ــص، وظیف متخص
ــه ی  ــرای شــرکت مســئوالنه و حق مداران ــا ب ــد ت ــود را درک کنن مســئولیت های خ
ــه ای آزادی  ــا روحی ــجویان ب ــن دانش ــا ای ــوند، ت ــاده ش ــی آم ــي اجتماع زندگ

خواهانــه بــه درکــی نقادانــه  از نقــش نهادهــای اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی، 
ــهروندان  ــه ش ــجویان ب ــن دانش ــا ای ــت یابند، ت ــود دس ــه ی خ ــی جامع حقوق
ــل  ــک تبدی ــای دموکراتی ــرِی ایده آل ه ــه پی گی ــد ب ــئول و متعه ــال و مس فع
شــوند و در حــد توانایــی خــود در ســاختن جامعــه ی خــود ســهیم شــوند، تــا 
ایــن دانشــجویان بــا رویکــردی اندیشــمندانه بــه حقــوق دیگــران و فرهنگ هــای 

دیگــر احتــرام بگذارنــد.     
امــا، در کشــور مــا بــه علــت دخالــِت آشــکار و ســازمان یافته  و آمرانــه ی 
ــوم انســانی و اجتماعــی و همــه ی هســتِی  ــِر عل ــِک حکومــت در ام ایدئولوژی
ــه  ــد و ن ــرار دارن ــامانی ق ــت به س ــوم در وضعی ــن عل ــه ای ــا، ن ــگاهِی م دانش
ــِف جوهــرِی خــود اســت. پــس  ــه انجــام همــه ی وظای ــادر ب ــا ق دانشــگاِه م
از انقــالب نخســتین نهــاِد تولیــِد معرفــت کــه بــا یــورش همگانــی حکومتــی 
ــترش  ــد و گس ــوِن تولی ــوان کان ــژه به عن ــود، به وی ــگاه ب ــد دانش ــه رو ش رو ب
علــوم انســانی و اجتماعــی. "انقــالب فرهنگــی" کــه همــراه بــود بــا تعطیلــی 
بیــش از دوســاِل دانشــگاه و اخــراج هــزاران عضــو هئیــت علمــی و دانشــجو، 
ــانی و  ــوم انس ــادی، عل ــی، اقتص ــک، امنیت ــاخته ای ایدئولوژی ــِم برس ــا پرچ ب
ــد از  ــون، هرچن ــا کن ــان ت ــت. و از آن زم اجتماعــی و دانشــگاه را نشــانه گرف
ارائــه ی بدیــل "علــوم انســانی اســالمی" ناتــوان بوده انــد امــا، بــر پیکــر ایــن 
علــوم و دانشــگاه ضربــات فراوانــی وارد کرده انــد. و از آن زمــان تاکنــون بــه 

ــر سیاســت های  ــِق آرزوهــای ناممکــن خــود، هــم ب ــی در تحق نســبت ناکام
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ــِل  ــاِی الینح ــه هرتنگن ــخ ب ــم در پاس ــد و ه ــود افزوده ان ــتیزانه ی خ علم س
ــان گاه  ــی را در قرب ــانی و اجتماع ــوم انس ــی و سیاســی، دانشــگاه و عل فرهنگ
ــود و  ــژاد ب ــدی ن ــت احم ــار دول ــن آن در دوره ی فاجعه ب ــه آخری نشــانده اند ک
"محاکمــه" ی علــوم انســانی در دادگاه و "بازبینــِی" همــه ی رشــته ها و مــواد 

ــاره ای از آن هــا.  درســی و حــذف پ
در برابــر چنیــن وضعیتــی، از روز نخســت دانشــگاهیان و نیروهــای فکــری 
ــد  ــان دادن ــش نش ــون واکن ــکل های گوناگ ــه ش ــن بین ب ــی روش و فرهنگ
ــای  ــته اند ضرره ــود توانس ــوان خ ــد ت ــتند و در ح ــا آن برخاس ــه ب و به مقابل
ایــن سیاســت ضدعلمــی را کاهــش بدهنــد. امــا روشــن اســت کــه مقاومــت 
ــده کافــی نیســت. ازهمیــن رو ضــرورت  ــر ایــن پدی فــردی و پراکنــده در براب
ــی از  ــی از مدت هــا پیــش احســاس می شــد و تشــکیل انجمن ــی جمع مقاومت
دانشــگاهیان و پژوهشــگران و روشــنفکران پاســخی اســت بــه ایــن ضــرورت. 

ایــن انگیــزه نخســت تشــکیل انجمــن آزادی اندیشــه بــوده اســت.
دومیــن علــت تشــکیل "انجمــن" بــر ایــن پایــه اســتوار شــده اســت کــه 
ــت  ــی اس ــری و فرهنگ ــل فک ــادل و تعام ــد تب ــه نیازمن ــر و اندیش ــد فک تولی
ــه  ــم یگان ــه می دانی ــنود، ک ــا گفت و ش ــر ب ــود مگ ــر نمی ش ــر میس ــن ام و ای

ــدان کمکــی  ــداع و تفکــر چن ــد اندیشــه و اب ــه تولی ــه ب ــگاری فکــری ن ان
می کنــد و نــه بــه اصــالح و تکمیــل و ترمیــم افــکار و آموزه هــا و رهنمودهــا 
ــت  ــی اس ــتری عمل ــد بس ــل نیازمن ــنود و تعام ــاند. و گفت وش ــاری می رس ی
ــِن  ــن از بهتری ــک و روش ــی دموکراتی ــا چارچوب ــازمان یافته ب ــکلی س ــه ش ک

آن هاســت.
ــزاران روشــنفکر و دانشــگاهی و پژوهشــگر در  ــود ه ــت، وج ســومین عل
ــه در  ــت ک ــارج کشوراس ــل و خ ــی در داخ ــانی و اجتماع ــوم انس ــوزه ی عل ح
تاریــخ مــا نمونــه ی آن را ســراغ نداریــم. کوشــش بــرای نزدیــک کــردن ایــن 
ــا  ــم دانشــگاهی و صاحب نظــر یکــی از دغدغه هــای نخســتین م ــداد عظی تع
بــوده اســت. و بــرای چنیــن امــری ظــرِف ســازماني ضــرورت داشــت کــه قادر 
باشــد تــا حــد امــکان ایــن جماعــت پراکنــده از نظــر فکــری و جغرافیایــی را 
دســت کم در فضــاِی مجــازی به یکدیگــر نزدیــک کنــد. وجــود تعــداد بســیار 
ــی  ــوم انســانی و اجتماع ــنفکران عرصــه ی عل ــی از دانشــگاهیان و روش بزرگ
ــن  ــجویان ای ــا و دانش ــرای م ــه ای ب ــکاِن یگان ــی ام ــه ی گیت ــار گوش در چه
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ــِت  ــورت درک اهمی ــه در ص ــت ک ــود آورده اس ــا به وج ــور م ــته ها و کش رش
ــای  ــر معضــِل دیرپ ــه ب ــِت بی ســابقه ی تاریخــی و در صــورت غلب ــن واقعی ای
تاریخی مــان، ناســازگاری ایرانیــان در کار مشــترک اجتماعــی، می توانــد 
سرمنشــا خدمــات بزرگــی بــه کشــور و جامعــه ی علمــی کشــورمان 
ــی  ــرای هم گرای ــد قدمــی ب باشــد. تشــکیل "انجمــن آزادی اندیشــه" می توان

ایــن بخــش از دانشــگاهیان و روشــنفکران باشــد. 
چهارمیــن علــت، ایجــاد بســتری مناســب بــرای ارتبــاط فکــری و تعامــل 
ــی و  ــنفکران غیردین ــنفکری، روش ــذار روش ــزرگ و اثرگ ــان ب ــان دو جری می
روشــنفکران یــا نواندیشــان دینــی، در جامعــه ی ایرانــی اســت. ناگفته پیداســت 
کــه نواندیشــان دینــی و روشــنفکران عرفــی در مبانــی فلســفی و جهان بینــی 
و الزامــات منطقــی آن مبانــی، بــا هــم متفــاوت و چــه بســا متعارض انــد، امــا 
ــان در مناســبت های  در بیــش از دو دهــه  شــاهد هم فکــری و هم گرایــی میــان آن
مختلــف بوده ایــم، مهم تــر آنکــه در آینــده نزدیــک و دور در ضــرورِت اصولــی 
چــون دموکراســی و حقــوق بشــر و آزادی و عدالــت و برابری طلبــی و ســتیز بــا 
هــر نــوع تبعیــض اشــتراک نظــر و هــدف دارنــد و بــه همیــن دلیــل نزدیکــی 
ــد  ــزوم و در ح ــورت ل ــی، و در ص ــای فرهنگ ــری و همکاری ه ــل فک و تعام
ــر  ــران گریزناپذی ــردم ای ــی م ــن آزادی و رهای ــرای تأمی ــی ب ــرورت، سیاس ض
می نمایــد. "انجمــن آزادی اندیشــه" می توانــد نمونــه ی خوبــی ارائــه دهــد از 

ــف. ــای مختل ــتن دیدگاه ه ــن داش ــو در عی ــتگی و گفت و گ همبس
آخریــن علــت در تشــکیل "انجمــن" را می تــوان در ضــرورت گفت وگوهــای 
ســامان یافته میــان روشــنفکران و دانشــگاهیان ایرانــی بــا دیگــر روشــنفکران 
ــه ی  ــران و منطق ــون ای ــورهای پیرام ــوص کش ــان به خص ــگاهیان جه و دانش
ــت  ــل و کار اکثری ــت تحصی ــه عل ــت. ب ــزی دانس ــیای مرک ــه و آس خاورمیان
قریب به اتفــاق دانشــگاهیان و روشــنفکران ایرانــی در جهــان غــرب، بــه 
معنــای عــام آن، میــان آنــان و روشــنفکران غربــی گفت وگــو و مــراوده ی فکــری 
ــان  ــامان یافته می ــه ی س ــک رابط ــوان از ی ــوز نمی ت ــا هن ــت، ام ــود اس موج
ــوص  ــت. در خص ــخن گف ــان س ــا آن ــران ب ــگاهیان ای ــنفکران و دانش روش
ــم  ــاط ه ــِل ارتب ــک حداق ــا از ی ــان، حت ــاِن پیرامونی م ــا جه ــا ب ــه ی م رابط
نمی تــوان ســخن گفــت. و امیدواریــم کــه باهمــت اعضــا و همفکــران 
"انجمن"بتوانیــم در رفــع ایــن کمبــوِد آزاردهنــده نیــز موفــق شــویم. برمبنــای 
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آنچــه گفتــه شــد، ایــن بندهــای "راهبــرد و اساســنامه" انجمــِن آزادِی اندیشــه 
ــد: ــا می یاب معن

    "انجمن" جمعی است متشکل از دانشگاهیان و پژوهشگران و  
       روشنفکران.

    "انجمن" خود را به آزادِی اندیشه و بیان و به سنجش و انتقاِد 
       روشنگرانه ی تفکر و ترویج و دفاع از حیثیِت علوم انسانی و 

       اجتماعی و پیشرفِت اعتبار آن ها در ایران متعهد می داند.
    "انجمن"، نهادی است مستقل، غیر حزبی، غیرایدئولوژیک که 

       براِی اهداِف زیر کوشاست:
        یاری رســانیدن به علوم انســانی و اجتماعی و بنیادهای   

         آن  هــا و تقویــِت این علوم در ایران، 
         رشــِد روشــنگری و گســترِش آزادِی اندیشــه و نقد و بیان و  

        نشــر و گفت وگوِی آزاد،
سامان یافته میـــاِن          برقــــراری و یاری رساندن به گفت وگـــوِی 

       روشنفکراِن ایران،
میـــاِن          برقـــــراری و یاری رساندن به گفت وگــــوِی سامان یافته 
       روشنفکران ایران و دیگر روشنفکراِن جهان به خصوص روشنفکراِن 

       کشورهاِی هم جواِر ایران و منطقه ی خاورمیانه و آسیاِی مرکزی.

    هیئت مدیره ی موقت انجمن آزادی اندیشه
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هدی فریور، شیوا رمضانی / چالش های تولید دانش درباره ي زنان
»زنــان نقــش حساســی در بنــای جامعــه ی اســالمی دارنــد و اســالم مقــام 
ــود را در  ــانی خ ــام انس ــد مق ــه او بتوان ــد ک ــا می ده ــدی ارتق ــا ح زن را ت
ــن  ــا چنی ــب ب ــد و متناس ــرون بیای ــیء بودن بی ــد ش ــد و از ح ــاز یاب ــه ب جامع
رشــدی می توانــد درســاختمان حکومــت اســالمی مســئولیت هایی را بــه 

ــرد«1 ــده بگی عه
بیشــتر از 30 ســال از ایــن اظهارنظــر آیــت اهلل خمینــی در مــورد نقش زنان 
در جامعــه ی اســالمی می گــذرد. نقــش زنــان اّمــا در طــی ســال های پــس از 
انقــالب اســالمی فرازوفرودهــای بســیاری را پشــت ســر نهــاده کــه نــه تنهــا 
ــای  ــه از حرکت ه ــد بلک ــالب بود ه ان ــداد انق ــود رخ ــتقیم خ ــر مس تحت تاثی
ــدازه  ــه ان ــا چ ــان ت ــه زن ــد. اینک ــر پذیرفته ان ــم تاثی ــام ه ــدرت در درون نظ ق
ــده اند  ــانی ش ــوم انس ــوزه ی عل ــری در ح ــگاه باالت ــب جای ــه کس ــق ب موف
همیشــه تحــت تاثیــر انگیزه هــای شــخصی و یــا موقعیــت خانوادگــی نبــوده 
اســت، بلکــه هنجارهــای اجتماعــی و مناســبات قــدرت نقــش پررنگ تــری را 
ــوان از تغییــرات  ــد. در ایــن رابطــه مشــخصًا می ت در ایــن زمینــه ایفــا کرده ان
نظــام آموزشــی در راســتای حــذف پذیــرش دختــران از 77 رشــته تحصیلــی 
ــت  ــی، مدیری ــوم سیاس ــرد. عل ــام ب ــال 91 ن ــور در س ــگاه کش در 36 دانش
جهانگــردی، باستان شناســی، حقــوق، زبان و ادبیــات فارســی، علــوم اجتماعــی 
گرایــش پژوهشــگری، علــوم اقتصــادی گرایــش اقتصــاد بازرگانــی، تاریــخ و 
ــه رشــته های علوم انســانی هســتند کــه ظرفیــت پذیــرش  ــره از جمل غیره و غی

1. صحیفه امام، جلد 4، ص 634
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ــه  ــته هایی ک ــت. )رش ــده اس ــذف ش ــگاه ها ح ــی از دانش ــران آن در برخ دخت
چــه در گفتــار عامــه چــه طبــق آمارهــای مربــوط بــه شــرکت کنندگان کنکــور 
ــده  ــق ش ــت موف ــز دول ــش از آن نی ــد.( پی ــان بوده ان ــه زن ــورد توج ــتر م بیش
بــود تدابیــر و سیاســت هایی آموزشــی  اتخــاذ کنــد تــا درصــد حضــور دختــران 
ــن ترتیــب، در ســال  ــه ای ــد. ب ــه پســران در دانشــگاه ها کاهــش یاب نســبت ب
1389، علی رغــم اینکــه 60 درصــد شــرکت کنندگان را دختــران تشــکیل 
ــه دانشــگاه ها شــدند. ــه ورود ب ــد، تنهــا 49.5 درصــد آن هــا موفــق ب می دادن

ــار  ــته های دانشــگاهی دچ ــی از رش ــوان یک ــه عن ــز ب ــان نی ــات زن مطالع
ــری از  ــل جلوگی ــی از قبی ــا اهداف ــم ب ــت؛ آن ه ــده اس ــی ش ــرات اساس تغیی
ترویــج اندیشــه های فمینیســتی، بومی ســازی محتواهــای درســی ایــن رشــته 
ــرای  ــی، تربیــت نیــروی متخصــص ب ــه فرهنــگ اســالمی و ایران ــگاه ب ــا ن ب
ــن اهــداف  ــواده«. ای سیاســت گذاری و اجــرای سیاســت ها در حــوزه »زن وخان
را می تــوان از مفــاد گفتگــوی محمــد اســحاقی معــاون برنامه ریــزی شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی و دبیــر کارگــروه مطالعــات زنــان شــورای تحــول و 
ــده  ــور فهمی ــخنان وی این ط ــرد. از س ــت ک ــانی2  برداش ــوم انس ــای عل ارتق
ــوزه  ــری در ح ــورای تصمیم گی ــز، ش ــر چی ــش از ه ــه، بی ــه آنچ ــود ک می ش
علوم انســانی را دچــار آشــفتگی کــرده، بــه قــول آن هــا »ترویــج اندیشــه های 

فمینیســتی« اســت. 
ــه از  ــوده اســت، چ ــی ب ــان خواســتی جمع ــات زن ــته ي مطالع ــراً رش ظاه
ــزارش  ــه گ ــت گذاران. ب ــر سیاس ــه از منظ ــان، و چ ــوزه زن ــاالن ح ــوی فع س
مریــم بصیــری در نشــریه پیــام زن3، »موسســه مطالعــات و تحقیقــات زنــان« 
از پیشــنهاد دهنــدگان رشــته ي مطالعــات زنــان بــوده اســت. بــه ادعــای یکــی 
ــرکت در  ــی، ش ــاد و غیردولت ــه ی مردم نه ــن موسس ــابق ای ــئولین س از مس
ــان  ــات زن ــان در پکــن در ســال 1995 رشــته ي مطالع ــی زن ــس جهان کنفران
ــن از ســوی موسســه  ــک ضــرورت مطــرح ســاخت و بنابرای ــوان ی ــه عن را ب

2. گفتگو با »مهرخانه«، پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان
http://mehrkhane.com/fa/news

3. گزارش از راه اندازی رشته ي مطالعات زنان و مطالعات خانواده در دانشگاه های کشور؛ پیام 
زن، سال 80، دفتر چهارم ویژه نامه، شماره 2

http://www.ensani.ir/fa/content/111778/default.aspx
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ــرا  ــوم انســانی پیشــنهاد شــد. گرچــه زه ــزی عل ــی برنامه ری ــه شــورای عال ب
شــجاعی، رییــس ســابق »مرکــز امــور مشــارکت زنــان« در دولــت اصالحــات، 
پیدایــش رشــته ي مطالعــات زنــان در دانشــگاه تهــران را تصمیمــی از ســوی 
ــد.4  ــوان مــی کن ــا عن ــداری از دانشــگاه کلمبی ــر دی ــن مرکــز و تحــت تاثی ای
ــه  ــد ک ــر می کن ــان5 ذک ــات زن ــز مطالع ــرد مرک ــز در میزگ ــزازی نی شــهال اع
شــکل گیری رشــته ی مطالعــات زنــان بــه پیشــنهاد دکتــر ژالــه شــادی طلب، 
رئیــس ســابق مرکــز تحقیقــات و مطالعــات زنــان دانشــکده ی علــوم اجتماعــی 
ــد،  ــه باش ــر ک ــده ه ــه اســت.6 پیشــنهاد دهن ــران صــورت گرفت دانشــگاه ته
خواســتی فراگیــر و ضرورتــی عــام بــرای پیدایــش ایــن رشــته وجــود داشــته 
ــاه 1378 در  ــته در 19 دی م ــن رش ــب ای ــه تصوی ــت ب ــه در نهای ــت ک اس
شــورای عالــی برنامه ریــزی وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی، و بــه اجرایــی 

شــدن اش در ســال 1380-1381 منجــر شــد.
ــوز  ــه هن ــد، گرچ ــری ش ــال 1387 بازنگ ــان در س ــات زن ــته ي مطالع رش
تغییــرات ابــالغ شــده می توانســت از ســوی دانشــگاه ها بــه صــورت 
ــای  ــا تشــکیل »شــورای تحــول و ارتق ــن ب ــود. بنابرای ــه ش گزینشــی پذیرفت
علــوم انســانی« در ســال 1388، کارگروهــی بــا عنــوان »کارگــروه مطالعــات 
ــگاهی و  ــال دانش ــای فع ــا اعض ــه ب ــد ک ــیس ش ــز تأس ــواده« نی ــان و خان زن
ــه آن  ــه نتیج ــدند ک ــته ش ــن رش ــری در ای ــه کار بازنگ ــغول ب ــوزوی مش ح
ــه  ــگاهها از دفترچ ــی دانش ــان در برخ ــات زن ــته ي مطالع ــت رش ــذف موق ح

ــود.  ــال های 1391 و 1392 ب ــی س ــته ط ــاب رش انتخ
رابطــه ی میــان تحصیــل در رشــته ي مطالعــات زنان با کنشــگری سیاســی 
و اجتماعــی در ایــن حــوزه، دغدغــه ای اســت کــه ذهــن بســیاری را، نــه تنهــا 
ــت گذاران را  ــران، و سیاس ــن مدی ــه همچنی ــگران، بلک ــا کنش ــجویان، ی دانش
بــه خــود مشــغول کــرده اســت. برخــی در گــروه اول از فاصلــه ی میــان ایــن 
علــم و واقعیــت رخ داده در جامعــه ناراحــت و نگراننــد، و برخــی در گــروه دوم 
ــان  ــت زن ــع الهــام و تقوی ــان را بیــش از حــد سیاســت زده و منب ــات زن مطالع
ــه  ــش رو ب ــزارش پی ــد. گ ــور دیده ان ــی کش ــای سیاس ــگاه ها و فضاه در دانش

4. http://www.kaleme.com/1392/02/30/klm-144384/?theme=fast

5. »بررسی مسایل و مشکالت رشته تحصیلی مطالعات زنان«
6.  http://www.shareh.com/persian/magazine/payam_z/84/158/09.htm
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بررســی تناقض هایــی می پــردازد کــه حــول رشــته ي مطالعــات زنــان شــکل 
ــز  ــئله چالش برانگی ــری از مس ــد تصوی ــی می توانن ــه نوع ــت و ب ــه اس گرفت

ــوم اجتماعــی و انســانی به دســت دهــد. ــان در عرصــه ی عل زن

چرا مطالعات زنان به آکادمی ها راه یافت؟
ــا  ــی از روایت ه ــق برخ ــد، طب ــه ش ــز گفت ــه نی ــه در مقدم ــور ک همان ط
دربــاره ی دالیــل تشــکیل رشــته ی مطالعــات زنــان، کنفرانــس پکــن7 نقــش 
ــس پکــن  ــن رشــته دانشــگاهی داشــته اســت. کنفران ــادی در تأســیس ای زی
بعــد از ســال 1995 هــر پنــج ســال یک بــار تکــرار شــد تــا کشــورهای عضــو 
وضعیــت خــود را در زمینــه ی زنــان گــزارش و ارزیابــی کننــد. بررســی رونــد 
مشــارکت ایــران در کنفرانس هــای دوره ای زنــان، و ارزیابی هــای ارائــه شــده 
ــت و  ــگاه دول ــیر تحــول ن ــری از س ــد تصوی ــاید بتوان از ســوی مســئولین، ش

ــازد. ــکارتر س ــان را آش ــئله زن ــه مس سیاســت گذاران نســبت ب
ــران طــی گزارشــی بیســت ودو  ــال 1379 )2000(، ای در پکــن+ 5، در س
ــی  ــد. یک ــرح می ده ــان را ش ــرورش زن ــت آموزش وپ ــت در جه ــدام دول اق
ــان متخصــص در  ــن گــزارش، آمــوزش زن از اهــداف مهــم ذکــر شــده در ای
ســطوح بــاالی تصمیم گیــری آموزشــی اســت. همین طــور، وعــده داده شــده 
ــری  ــش اجتماع پذی ــه منظــور افزای ــرورش ب ــای آموزش وپ ــه روش ه اســت ک
ــذف  ــی ح ــای درس ــیتی از کتاب ه ــه های جنس ــد و کلیش ــر یاب ــران تغیی دخت
ــت:  ــای آن اس ــی از زیرعنوان ه ــا یک ــزارش اّم ــن گ ــز ای ــه طن ــود. نکت ش
ــن اشــتباه  ــان(. ای ــرورش زن ــوزش و پ ــوان آم ــه جــای عن ــان )ب دادوســتد زن
امالیــی )trading بــه جــای training(، نشــان از اهمیــت کــم چنیــن گزارش هایــی 
بــرای مســئولین دولتــی ایــران دارد، در عیــن حــال کــه عــدم ضمانــت اجرایــی 

ــازد.  ــکار می س ــًا آش ــزارش را تلویح ــن گ ــمار در ای ــای بی ش وعده ه
ده ســال پــس از کنفرانــس پکــن، در متــن گزارشــی کــه بــرای کنفرانــس 
ــاده  ــی آم ــد خاتم ــت محم ــوی دول ــال 1384 )2005( از س ــن +10 در س پک
ــت  ــاون زن ریاس ــن مع ــال )1374( 1995، اولی ــن در س ــان پک ــی زن ــس جهان 7. در کنفران
جمهــوری، شــهال حبیبــی ســخنرانی خــود را دربــاره برنامــه ایــران در حــوزه زنــان ایــراد کــرد. 
ــان به منظــور  ــه زن طــی ایــن ســخنرانی، وی از اهمیــت بومی ســازی سیاســت های مربــوط ب
ــا ایــن  جلوگیــری از اســتعمار فرهنگــی تعــداد اندکــی از کشــورهای غربــی ســخن گفــت. ب
حــال او بــر اهمیــت گفتگــو در ایــن زمینــه و تــالش ایــران بــرای بهبــود وضعیــت زنــان نیــز 

تأکیــد کــرد.
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شــد، از رشــته ی مطالعــات زنــان بــه عنــوان یــک دســتاورد در حــوزه ی زنــان 
ــه  ــی در زمین ــم، اقدامات ــزارش حجی ــن گ ــت. در ای ــده اس ــاد ش ــران، ی در ای
آموزشــی و اقتصــادی ذکــر شــده اســت کــه هیــچ ســندی بــرای اثبــات آن هــا 
یافــت نمی شــود. وبســایت ها، مراکــز آمــاری و آموزشــی نــام بــرده می شــوند 
ــا ایــن حــال اگــر  کــه هیــچ نشــانی از آن هــا )دیگــر؟( در دســت نیســت.8 ب
بــه ســاختار کلــی ایــن گــزارش نگاهــی بیندازیــم، خواهیــم دیــد کــه نه تنهــا 
بــر آمــوزش زنــان تاکیــد شــده، بلکــه حــوزه آمــوزش، بــه عنــوان مهم تریــن 

هــدف مرکــز مشــارکت زنــان ریاســت جمهــوری نیــز ذکــر شــده اســت. 
در ســایت رســمی ســازمان ملــل، گزارشــی از ایــران بــرای پکــن +15 در 

ســال 1389، و در دوره ریاســت جمهــوری احمــدی نــژاد، یافــت نشــد.
کنفرانــس جهانــی زنــان در پکــن و کنفرانس هــای دوره ای پــس 
ــن  ــه بی ــا جامع ــو ب ــرای گفت وگ ــران ب ــالش ای ــی ت ــور کل ــه ط از آن، و ب
المللــی، عاملــی مهــم در اتخــاذ برخــی سیاســت های پیشــروتر از گذشــته در 
زمینــه ی زنــان بــوده اســت؛ عاملــی کــه حســین کچویــان، اســتاد نزدیــک بــه 
محافظــه کاران در دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران، در میزگــردی 
دربــاره ی مطالعــات زنــان، آن را فشــار بین المللــی بــر ایــران می نامــد. برخــی 
ــن  ــتانداردهای بی ــه اس ــیدن ب ــرای رس ــران ب ــه ای ــد ک ــز معتقدن ــاتید نی از اس

ــاز داشــته اســت. ــه چنیــن اقداماتــی نی المللــی ب
حتــی اگــر فشــار بیــن المللــی در پدیــد آمــدن رشــته ی مطالعــات زنــان 
مهــم بــوده باشــد، ضرورت هــای وجــود ایــن رشــته بــا زبانــی علمــی بارهــا از 
ســوی مســئولین وقــت نیــز بیــان شــده بــود. همچنــان کــه ضــرورت تربیــت 
ــز  ــزی نی ــی برنامه ری ــورای عال ــه ش ــان در مصوب ــوزه ی زن ــناس در ح کارش
منعکــس شــده اســت. در ایــن مصوبــه دلیــل تأســیس ایــن رشــته »تربیــت 
کارشــناس در امــور زنــان جهــت مشــاوره در کلیــه ی ســطوح اجرایــی کشــور؛ 
ــه  ــان در کلی ــه زن ــوط ب ــای مرب ــرای طرح ه ــت اج ــناس جه ــت کارش تربی
ــور  ــزی در ام ــت گذاری و برنامه ری ــت سیاس ــناس جه ــت کارش ــطوح؛ تربی س
ــورت  ــه ص ــه زن ب ــبت ب ــالمی نس ــش اس ــی بین ــع کل ــرح مواض ــان و ط زن

8. البتــه توجــه کنیــم کــه بســیاری از ســایت هــای مربــوط بــه زنــان، در ســال هــای اخیــر 
فیلتــر شــدند، برخــی از آن هــا غیرفعــال شــدند، و برخــی بــا دســتور قضایــی بســته شــدند.
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علمــی در ســطح دانشــگاهی«9 بیــان شــده اســت. در واقــع، بــا وجــود تاکیــد 
بــر بومی ســازی و اســالمگرایی بــه منظــور کنتــرل محتوایــی رشــته ي 
ــا  ــه تنه ــته ن ــن رش ــیس ای ــم در تأس ــداف مه ــی از اه ــان، یک ــات زن مطالع
آمــوزش زنــان، بلکــه تولیــد دانــش در زمینــه زنــان بــوده اســت، تــا بازویــی 
ــتای  ــده در راس ــن ای ــد. ای ــه باش ــن زمین ــتگزاری در ای ــرای سیاس ــی ب کمک
ــتار  ــه خواس ــت، ک ــران اس ــتاد ای ــه ی هش ــان در ده ــای اصالح طلب گفتاره
ــوزش در حــوزه سیاســت گذاری  ــت از خــالل آم نهادینه کــردن نوعــی عقالنی

بوده انــد.

و اّما موقعیت حال حاضر رشته ي مطالعات زنان 
بــه ادعــای مدیــران فعلــی رشــته ی مطالعــات زنــان، یکــی از پیش شــرط 

هــای اساســی بــرای تأســیس ایــن رشــته، تدویــن دروس بــر مبنــای تعالیــم 
ــان  ــر گــروه مطالعــات زن ــی، مدی ــه غــروی نائین ــوده اســت.10 نهل اســالمی ب
ــن رشــته، اســتادیار  ــه کار ای دانشــگاه تربیــت مــدرس )کــه در ســال آغــاز ب
ــن  ــه ت ــا س ــه ب ــداری ک ــد: »]...[ در دی ــود( می گوی ــی ب ــوم قرآن ــته ی عل رش
از رؤســای دانشــگاه های کانــادا در همیــن دانشــگاه تربیــت مــدرس داشــتیم، 
مــن از آن هــا خواســتم توضیحــی دربــاره ی رشــته ي مطالعــات زنــان بدهنــد، 
ــا تعجــب گفــت: شــما در کشــور اســالمی  ــود ب یکــی از آن هــا کــه آقایــی ب
ــا مطالعــات زنــان کشــور مــا چــه کار داریــد؟ رشــته ي مطالعــات زنــان مــا  ب

چیــزی جــز فمینیســم نیســت]...[«. 11
ــت  ــان حاکمی ــان در زم ــات زن ــته ي مطالع ــاد رش ــا ایج ــه ب در حالیک
اصالح طلبــان، بیــم آن می رفــت کــه بســتری بــرای رواج آموزه هــای 
ــداف  ــه اه ــکا ب ــا ات ــم ب ــت نه ــوم دول ــود، وزارت عل ــم ش ــتی فراه فمینیس
ــناخت  ــت ش ــه اهمی ــر ب ــین نظ ــی از مؤسس ــوی برخ ــده از س ــخص ش مش
ــات  ــان، طــرح بازنگــری رشــته ی مطالع ــاره ی زن دیدگاه هــای اســالمی درب
ــات  ــته ي مطالع ــت رش ــذف موق ــرار داد. ح ــود ق ــتور کار خ ــان را در دس زن
ــرای  ــه قصــد ایجــاد فرصــت ب ــور ب ــه فرهمندپ ــه فهیم ــه گفت ــز ب ــان نی زن

9. خبرگزاری فارس 1393، سیر تأسیس رشته ي مطالعات زنان در ایران
10. مقدم، سمیه، مجله حورا، شماره 31

11. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930425000102#st-

hash.7nECrcch.dpuf
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تغییــرات اساســی در ایــن راســتا بــوده اســت. بنابرایــن پــس از ایــن تغییــرات، 
ــات  ــی »مطالع ــوم، یعن ــوب وزارت عل ــش مص ــه دو گرای ــان ب ــات زن مطالع
خانــواده« و »حقــوق زن در اســالم« تفکیــک شــد و همچنیــن گروه مســتقل 
ــوم  ــکده ي عل ــی دانش ــای آموزش ــر گروه ه ــار دیگ ــان در کن ــات زن مطالع

ــت.12 ــکل گرف ــی ش اجتماع
بــرای راه انــدازی مجــدد ایــن رشــته، تدابیــری بــا هــدف همســوکردن رشــته ی 
ــای  ــاس جهت گیری ه ــر اس ــه و ب ــت های جامع ــا خواس ــان ب ــات زن مطالع
ــد  ــرفصل های جدی ــب س ــن ترتی ــد، بدی سیاســی بعضــًا راســت اندیشــیده ش
ایــن رشــته در برگیرنــده توجــه بیشــتر بــه نظریــات فقهــای شــیعه در حــوزه 
زن و خانــواده، و در نظــر گرفتــن حقــوق و تکالیــف متقابــل زن در خانــواده و 

جامعــه هســتند.

نسبت بین رشته ي مطالعات زنان و جنبش های فمینیستی
ــد  ــان می ده ــان نش ــات زن ــته ی مطالع ــیس رش ــای تأس ــی انگیزه ه بررس
ــای  ــت نهاده ــرای تقوی ــته ب ــن رش ــادی، ای ــدگاه نه ــک دی ــت کم از ی ــه دس ک
سیاســت گذاری در کشــور بــه آکادمی هــا راه یافــت. بــا ایــن حــال، همان طــور کــه 
دیدیــم در دهــه اخیــر، ایــن مطالعــات بــه خاطــر پیوندهایــش با نظریات فمینیســتی 
نقــد شــده اســت. ایــن بخــش بــه بررســی رابطــه ی میــان جنبش هــای اجتماعــی 

ــام دارد. ــان ن ــان و رشــته ای دانشــگاهی می پــردازد کــه مطالعــات زن زن
ــایر  ــه درون س ــترش آن ب ــان و گس ــش زن ــز جنب ــدم تمرک ــت ع ــه عل ب
جنبش هــای اجتماعــی از جملــه جنبــش دانشــجویی، ســوءتعبیرهای زیــادی تــا 
بــه حــال در رابطــه بــا »جنبــش زنــان« صــورت گرفتــه اســت. در فضایــی کــه 
ــود  ــان وج ــش« زن ــای »رهایی بخ ــی فعالیت ه ــرای نمایندگ ــی ب ــچ جای هی
نداشــته اســت، رشــته ي مطالعــات زنــان بــه مثابــه نه تنهــا یــک دســتاورد، و 
نــه تنهــا یــک بــازوی جنبــش زنــان، بلکــه در مقــام نماینــده ای بــرای ایــن 
جنبــش فــرض شــده اســت. ایــن اشــتباه مصطلــح تــا آن جــا پیــش رفتــه کــه 
در ویکــی پدیــای فارســی، جنبــش زنــان بعــد از انقــالب 1357 تنهــا بــا ذکــر 
یــک توضیــح کوتــاه دربــاره »رشــته ي مطالعــات زنــان« معرفــی شده اســت!

12. شفیعی، سعید، حذف و بازنگری رشته ي مطالعات زنان در دانشگاه های ایران، شرق پارسی.
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نقطه تقاطع مطالعات زنان و جنبشهای زنان
ــه مجموعــه ای از فعالیت هــای  ــان در ایــران بعــد از انقــالب ب جنبــش زن
ناهمگــون و خرده سیاســت هایی اشــاره دارد کــه بــا مشــارکت در عرصه هــای 
ــای  ــاد حلقه ه ــی، و ایج ــای اجتماع ــایر جنبش ه ــه س ــال ب ــی، اتص عموم
کوچــک و غیررســمی )مطالعاتــی و عملــی( از ســوی زنــان شــکل گرفته انــد. 
تعــداد کثیــری از ایــن دســت فعالیت هــا در دانشــگاه ها رخ داده انــد. طــی 
ــی  ــجویی و سیاس ــش دانش ــن جنب ــدرت گرفت ــا ق ــتاد، ب ــاد و هش ــه هفت ده
شــدن فضــای دانشــگاه، تعــداد زیــاِد دانشــجویان دختــر حاضــر در دانشــگاه ها 
موفــق شــدند از ایــن فضــا بــه نفــع فعالیت هــای سیاســی و مطالعاتــی مســتقل 
بهــره ببرنــد. گروه هــای مطالعاتــی زنــان در بســیاری از دانشــگاه های کشــور 
در مقــام محافــل مــوازی بــا دانشــگاه تشــکیل شــدند. ایــن گروه هــای عمومــًا 
غیررســمی موقعیت هایــی را فراهــم کردنــد بــرای خوانــدن متــون و مقــاالت 
در بســیاری از زمینه هــا از جملــه جنســیت. بنابرایــن تولیــد دانــش در بســیاری 
از حوزه هــای علــوم انســانی و اجتماعــی بــه علــت سانســورهای دانشــگاهی، 
بیشــتر در همیــن شــبه آکادمی ها، حلقه هــای مطالعاتــی، و شــبکه های 

ــت. ــی رخ داده اس اجتماعی ـ سیاس
بایــد بپذیریــم کــه نمی توانیــم در مــورد تأثیــر چنیــن شــبکه ای از 
خرده فعالیت هــا و سیاســت ورزی ها بــر مطرح شــدن رشــته ی مطالعــات 
زنــان در دانشــگاه ها اظهارنظــری قطعــی کنیــم، امــا می تــوان مشــاهده کــرد 
ــای  ــدن فضاه ــان و سیاسی ش ــی زن ــای اجتماع ــن فعالیت ه ــه اوج گرفت ک
ــا پیشــبرد برخــی از سیاســت های مشــارکتی  ــات ب ــی در دوران اصالح عموم

در زمینــه زنــان هم زمــان بوده انــد.
ــات  ــته ی مطالع ــدا رش ــان ابت ــه از هم ــد ک ــت باش ــن عل ــه همی ــاید ب ش
زنــان نیــز زیــر ذره بیــن قــرار گرفــت کــه مبــادا محلــی شــود بــرای ترویــج 
ــاره ي  ــی درب ــای متفاوت ــال دیدگاه ه ــن ح ــا ای ــتی. ب ــه های فمینیس اندیش
ــات  ــون مطالع ــی چ ــمی آموزش ــای رس ــان و نهاده ــش زن ــان جنب ــه می رابط
ــتقل از  ــال مس ــان را کام ــات زن ــده ای مطالع ــت. ع ــته اس ــود داش ــان وج زن
ــران  ــذاران و مدی ــان گ ــادی در می ــدگاِه نه ــن دی ــد. ای ــان دیده ان ــش زن جنب
رشــته، مســتقل از نــگاه و خاســتگاه سیاســی، نقطــه ای مشــترک بــوده اســت. 
بــه عنــوان مثــال فهیمــی قوبیتــی در خصــوص ارتبــاط ایــن رشــته بــا جنبــش 
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ــوده،  ــرح ب ــان مط ــش زن ــدا جنب ــر ابت ــورهای دیگ ــد: »در کش ــان می گوی زن
ســپس آگاهــی دادن بــه زنــان و گشــایش رشــتۀ مطالعــات زنــان رخ داده اســت، 
ولــی در ایــران ایــن ســیر برعکــس اســت. ابتــدا رشــته ي دانشــگاهی تأســیس 
ــه  ــتی ب ــای فمینیس ــورد نگاه ه ــای الزم در م ــس از آن آگاهی ه ــا پ ــده، ت ش
ــو  ــدگاه نرماتی ــا از دی ــان، ام ــری یکس ــیوه ی نظ ــا ش ــود«.13 ب ــان داده ش زن
متفاوتــی، کچویــان مطالعــات زنــان را نامــی معصومانــه بــرای انتقــال نظریــات 
فمینیســتی می دانــد. ایــن در حالــی اســت کــه حتــی بــا یــک بررســی اولیــه، 
ــا هــدف »ارائــه  می تــوان دیــد کــه پدیــد آمــدن رشــته ي مطالعــات زنــان، ب
آگاهــی هــای الزم در مــورد نگاه هــای فمینیســتی« تأســیس نشــده، و حتــی 
ــه  ــه، نقــش بســیار کوچکــی را در آگاهی بخشــی ب ــرد را یافت ــن کارک ــر ای اگ

زنــان ایفــا کــرده اســت.
ــیاری از  ــان، در بس ــات زن ــم و مطالع ــان فمینیس ــه ی می ــئله ي رابط مس
ــا ایــن حــال پاســخ درســتی  نشســت های اســاتید دانشــگاه مطــرح شــده و ب
ــال در 25 آذر 1384، در  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــده اس ــت نش ــرای آن یاف ــز ب نی
ــان، و سوســن باســتانی در  ــاذری، حســین کچوی ــان یوســف اب ــردی می میزگ
دانشــکده ي علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران، ابــاذری بــا تأکیــد بــر اســتقالل 
ــه  ــی ب ــان ربط ــات زن ــه مطالع ــت ک ــد اس ــر معتق ــه از یکدیگ ــن دو حیط ای
فمینیســم نــدارد و تأکیــد مــی کنــد کــه »از منظــر تاریخــی مطالعــات زنــان 
بعــد از خیزش هــای فمینیســتی ایجــاد شــد و اتفاقــا منابــع محافظــه کار بــرای 
جلوگیــری از ایــن خیــزش مطالعــات زنــان را ایجــاد کردنــد.«14 بــا ایــن حــال 
باســتانی، بــر خــالف ابــاذری، جدایــی مطالعــات زنــان از مطالعــات فمینیســتی 
را رد مــی کنــد، و تأکیــد دارد کــه مطالعــات در حیطــه زنــان خــود تحــت تأثیــر 
ــا مطــرح شــدن  ــه ایــن ترتیــب ب ــد؛ ب جریان هــای اجتماعــی شــکل می گیرن
ــی  ــار جامعه شناس ــود را در کن ــان خ ــات زن ــه، مطالع ــان در جامع ــئله زن مس
جریــان غالــب ای مطــرح می کنــد، کــه روح نهــاد مردســاالر آکادمــی بــر آن 

حاکــم اســت.
ــان را  ــوزه زن ــال در ح ــتادان فع ــرات اس ــوان نظ ــی می ت ــور کل ــه ط ب
ــه  ــه مثاب ــاره جنســیت و زن، ب ــد دانــش درب ــه خالصــه کــرد کــه تولی اینگون

13. مجله پیام زن، سال 74، شماره 2
14. http://yossif-abazari.persianblog.ir/post/10/
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ــی  ــای سیاس ــد بالقوگی ه ــران، می توان ــت در ای ــدگان سیاس ــی از حذف ش یک
داشــته باشــد. هــر چنــد مطالعــات زنــان در ســاختار آکادمیــک ادغــام شــده و 
ــه اســت، از نظــر  ــان شــأنی مســتقل یافت ــی زن مســتقل از حرکت هــای جمع
بســیاری از فعــاالن حــوزه زنــان، ایــن رشــته هنــوز بــه عنــوان یــک امــکان 
ــرد و در  ــرار بگی ــرداری ق ــورد بهره ب ــا م ــن جنبش ه ــوی ای ــد از س می توان

ــد. ــی یاب ــی تالق ــای اجتماع ــا جریان ه ــی ب نقاط

یک بررسی موردی
بیــش از 540 پایان نامــه از ســوی دانشــجویان کارشناســی ارشــد در رشــته 

ــت رســیده  ــه ثب ــا شــهریور 1391 ب ــن 1380 ت ــان از فروردی ــات زن ي مطالع
ــان نامه هــا مســتقیما  اســت. از ایــن میــان تنهــا تعــداد انگشت شــماری از پای
ــد، درحالی کــه بیشــتر  ــان پرداخته ان ــه بررســی تاریخی- سیاســی مســایل زن ب
ــی  ــناختی و اجتماع ــای روان ش ــان در حوزه ه ــی زن ــایل تجرب ــر مس ــا ب آن ه
متمرکــز هســتند. به خصــوص در دانشــگاه تهــران، در دوره ي یادشــده، تقریبــًا 
هیــچ پایان نامــه ای در زمینــه ی مســئله جنبــش زنــان و ابعــاد سیاســی آن بــه 
ثبــت نرســیده اســت، و بســیاری از دانشــجویان ایــن دانشــگاه بــه بررســی و 

ــد. ــواده پرداخته ان ــایل زن در خان ــی مس آسیب شناس
بــه طــور کلــی بســیاری از دانشــجویان رشــته ي مطالعــات زنــان در همــه 
ــبت  ــان در نس ــائل زن ــه ي مس ــه مطالع ــه ب ــته اند ک ــل داش ــگاه ها تمای دانش
ــقط  ــاروری و س ــیتی، ب ــش جنس ــت و نق ــویی، هوی ــور زناش ــواده، ام ــا خان ب
جنیــن، و فــرار از خانــه بپردازنــد، تــا آنجــا کــه بیــش  از نیمــی از دانشــجویان 
ــانده اند.  ــت رس ــه ثب ــا ب ــن حوزه ه ــا ای ــاط ب ــود را در ارتب ــای خ پایان نامه ه
ــالح  ــته ی اص ــی در رش ــن مطالعات ــا چنی ــه آی ــید ک ــوان پرس ــن می ت بنابرای

ــاز هــم جایــی را  ــواده ب ــان و خان ــان تحــت گرایــش زن شــده ی مطالعــات زن
بــه خــود اختصــاص خواهــد داد یــا خیــر؛ و آیــا تغییــرات اعمــال شــده در 
رشــته ي مطالعــات زنــان جلــوی چنیــن تحقیقاتــی را خواهــد گرفــت، یــا بــه 

آنهــا رونــق خواهــد بخشــید.
ـ اجتماعی  در حالــی کــه کمتــر پایان نامــه ای مســتقیمًا بــه مســایل سیاســی 
ــوان پایان نامه هایــی  ــدرت نیــز می ت ــه ن ــان اشــاره کــرده اســت، ب جنبــش زن
را یافــت کــه مســتقیمًا راهــکاری عملــی در خدمــت ارزش هــای مــورد نظــر 



21

 گزارشی از رشته ي مطالعات زنان

شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی ارائــه دهنــد. در واقــع اکثریــت قابــل توجــه 
ایــن تحقیقــات رویکــردی بی طرفانــه و توصیفــی نســبت بــه برخــی از 
ــه  ــت ک ــن قابلی ــتن ای ــا داش ــان ب ــته اند، و هم زم ــی داش ــای اجتماع پدیده ه
ــا  ــد ب ــد، می توانن ــرار بگیرن ــان ق ــوزه ی زن ــت گذاری در ح ــت سیاس در خدم
ــز  ــان نی ــه زن ــی در زمین ــای اجتماع ــه حرکت ه ــی های الزم، ب آگاهی بخش

پیونــد بخورنــد.
در رشــته ی مطالعــات زنــان چهــار واحــد از ســی و دو واحــد درســی بــه 
ــته های  ــب رش ــبت اغل ــه نس ــه ب ــت، ک ــده اس ــاص داده ش ــه اختص پایان نام
ــد را  ــی ارش ــای دوره کارشناس ــری از واحده ــد کمت ــر، درص ــگاهی دیگ دانش
ــته ی  ــن رش ــر ای ــابق ب ــه س ــی ک ــته ی جامعه شناس ــود. در رش ــامل می ش ش
ــه  ــد را ب ــه 6 واح ــد، پایان نام ــوب می ش ــان محس ــات زن ــرای مطالع ــادر ب م
ــش  ــد بی ــان از تاکی ــد نش ــوع می توان ــن موض ــد. ای ــاص می ده ــود اختص خ
ــان  ــات زن ــق و پرسشــگری، در مطالع ــای تحقی ــه ج ــوزش، ب ــر آم ــد ب از ح

داشــته باشــد. 
ــم  ــان، آن ه ــی زن ــات تاریخی ـ سیاس ــه مطالع ــه ب ــدم توج ــت ع در نهای
ــی و  ــیار ته ــان بس ــاره ي زن ــی درب ــش تاریخی ـ سیاس ــه دان ــرایطی ک در ش
کم مایــه اســت، می توانــد بــر عــدم قــدرت ایــن رشــته بــرای تغذیــه جنبــش 
ــئله  ــن مس ــاید مهم تری ــرایطی ش ــن ش ــن در چنی ــد. بنابرای ــت کن ــان دالل زن
بــرای فعــاالن حــوزه زنــان، مطــرح ســاختن مطالعــات تاریخــی سیاســی زنــان 

باشــد؛ چــه در دانشــگاه و چــه خــارج از آن.
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سیاسِت ترجمه در علوم انسانی

 »اولیــن مترجــم در ایــران دولــت بوده اســت«؛ ایــن ادعایــی اســت کــه 
ــد.1  ــرح می کن ــه مط ــاره ی ترجم ــه درب ــردی در مهرنام ــی در میزگ ــران فان کام
ــاص را  ــور خ ــه به ط ــدی ترجم ــان ج ــتین جری ــه نخس ــرض ک ــن ف ــا ای ب
ــای  ــاز از دوران خلف ــا آغ ــارم، ب ــا چه ــای دوم ت ــه ی قرن ه ــت ترجم نهض
عباســی بدانیــم، جریــان ترجمــه در ایــران همــواره دوســویه داشــته: ترجمــه ی 
حکومتــی یــا نهادسازی شــده، و ترجمــه ی خودآییــن؛2 درســت همان طــور کــه 

1. فانی، کامران و دیگران؛ »نقط عطف فرانکلین بود نه مشروطه: بازخوانی مسیر تاریخی 
ترجمه ایرانی«؛ میزگردی در مهرنامه، شماره 7، آذر 1389.

ــت  ــی و تحــت حمای ــه عرب ــی ب ــرن دوم، از فارس ــا در ق ــتین ترجمه ه ــه«، نخس 2. در »نهضــت ترجم
دربــار خلفــای اســالمی صــورت گرفــت. از ســوی دیگــر، محتــوای ایــن ترجمه هــا نیــز مســتقیمًا مربــوط 
ــد. اعــراب کــه  ــداری می پرداختن ــه رســوم حکومت ــب ب ــود و متن هــای ترجمه شــده اغل ــه حکومــت ب ب
ــر فــرم زندگــی کوچ گــرْی غیرمتمرکــز بــود، نــه تنهــا  پیــش از آن شــیوه ی سازماندهی شــان مبتنــی ب
ــیس  ــش و تأس ــلطه ی خوی ــروی تحــت س ــر قلم ــزی ب ــدار مرک ــک اقت ــای تشــکیل ی ــد تکنیک ه بای
ــون  ــد. نوشــتار و قان ــار می آمدن ــز کن ــرم »نوشــتار« نی ــا ف ــد ب ــی بای ــل حت ــد، ب ــون« را می آموختن »قان
همــواره مــالزم یکدیگــر بوده انــد؛ قانــون هرگــز چیــزی بــه جــز »قانــون مکتــوب« نیســت. بــه همیــن 
ــه  ــد ک ــی را ارج می نهادن ــالمی، آن دانش ــترده ی اس ــت گس ــکیل خالف ــش از تش ــراب پی ــر، اع خاط
ــا  ــردی دان ــفاهی م ــد ش ــه تأیی ــوط ب ــته ها را من ــت نوش ــی اصال ــود و حت ــل ش ــفاهی منتق به شــکل ش
می پذیرفتنــد. شــک بــه نوشــتار آن چنــان نیرومنــد بــود کــه نــه توانایــی نوشــتن افتخــار خاصــی بــود 
ــز در  ــن  عبدالعزی ــی »عمرب ــدند و حت ــیده می ش ــن کار کش ــوی ای ــه س ــع ب ــادی به واق ــراد زی ــه اف و ن
ــش   ــر ســجاده خوی ــد داشــت  کــه  چهــل  روز آن  را ب ــدان  تردی ــُرن  چن ــاش  اَْه انتشــار ترجمــه ای  از ُکّن
نهــاد و دعــا و تأمــل  کــرد«. بــه همیــن دلیــل نیــز »احادیــث نبــوی« در ابتــدا مکتــوب نبــود و کمــاکان 
ــا  ــت. ب ــر اس ــیار معتب ــند، بس ــو« کرده باش ــادی آن را »بازگ ــان زی ــه راوی ــی ک ــر، حدیث ــث متوات حدی
ایــن حــال، نهضــت ترجمــه هرگــز بــه متــون حکومــت داری محــدود نمانــد. نــه تنهــا فلســفه و منطــق 
ــه  ــت ب ــا دس ــوان الصف ــون اخ ــی همچ ــی مخف ــی انجمن های ــراد و حت ــه گاه اف ــد ک ــه می ش ترجم
ــداری از فاتحــان  ــال رســوم حکومت ــه در انتق ــه ن ــت نهضــت ترجم ــن رو، اهمی ــد. از ای ترجمــه می زدن
مســتبد پیشــین تاریــخ بــه فاتحــان مســتبد جدیــد آن، بلکــه در به کارافتــادن بســیاری از بالقوگی هــای 
ــر  ــی ب ــل یونان ــت، عق ــه منطــق ســینایی اســتحاله یاف قلمــروی اســالمی اســت. منطــق ارســطویی ب
مفهوم پــردازی عقــل اســالمی اثــر داشــت، و اندیشــیدن بــه عــدد در بیــن فیثاغورثی هــا بــا عــدد عرفــان 
ــه  ــود. چنان کــه والتــر بنیامیــن می گویــد، مســأله ی اصلــی در ترجمــه ن اســالمی نزدیکــی پیــدا کرده ب
ــه دور از »شــباهت« اســت. ایــن  نوعــی رابطــه ی »اصــل و کپــی« کــه در واقــع، نوعــی »قرابــت« ب
ــه  ــه« ب ــرِب اندیش ــه از »غ ــردورزِی یک طرف ــان خ ــی جری ــانگر نوع ــه نش ــا ن ــا و برخورده نزدیکی ه



23

سیاسِت ترجمه در علوم انسانی

نخســتین مترجمــان ایرانــی متن هایــی دربــاره ی فــن حکومــت داری را بــرای 
دربــار خلفــای عباســی ترجمــه کردنــد و از ســوی دیگــر، در طــی آن دو قــرن 
ــای  ــی کتاب ه ــا و گاه حت ــه متن ه ــه ترجم ــتقل ب ــای مس ــوفان و حکم فیلس
ممنوعــه )همچــون امــور خفیــه( پرداختنــد و بــه اشــکال غیرمســتقیم ترجمــه 
ــد.  ــی پرداختن ــای یونان ــرای مفهوم ه همچــون معادل ســازی و شرح نویســی ب
البتــه در مــورد کاربــرد لفــظ دولــت در مــورد عصــر پیش از آغــاز مدرنیزاســیون 
در ایــن کشــور بایــد بســیار محتــاط بــود؛ بــه بیــان درســت تر، ایــران اگرچــه 
ــیوه ی  ــه ش ــا ن ــت، ام ــه بوده اس ــدرت تمرکزیافت ــزی و ق ــدار مرک ــد اقت واج
ـ ملــِت  تمرکزیابــی ایــن قــدرْت مــدرن بــوده و نــه فــرِم آن ربطــی بــه دولت 

ــت.  ــدرن داشته اس م
آنچــه در ایــن متــن نیــز همچــون جریانــی تاریخــی توصیــف شــده، ابــداً 
نــه بــه معنــای فرض گرفتــن پیوســتگی تاریخــی بیــن دوره هــای پیشــین بــا 
ــاله های  ــودن مس ــای یکی ب ــه معن ــه ب ــت، و ن ــران اس ــی ای ــت کنون موقعی
تاریخــی ترجمــه؛ بلکــه تنهــا اشــاره ای اســت بــه تبارشناســی »کارکردهــا« یــا 
نوعــی »پراگماتیــک« )pragmatics( ترجمــه کــه همــواره رابطــه ای مســاله زا 

ــت . ــدرت داشته اس ــده ی ق ــکل های تثبیت ش ــا ش ب

ترجمه در تاریخ معاصر

پیش از انقالب

ــت. در  ــت یاف ــروطه اهمی ــا مش ــه« ب ــران »ترجم ــر ای در دوران معاص
ــانه های  ــوان نش ــار می ت ــه در دوران قاج ــاره ی ترجم ــده درب ــای نوشته ش مقاله ه
ــه  ــود، بلک ــدار موج ــت اقت ــرای تثبی ــه ب ــه ن ــد ک ــه ای را دی ــدرت ترجم ق
خودآییــن نســبت بــه آن و در جهــت تغییــرش انجــام می شــدند.3 و در عیــن 
حــال می تــوان مترجمانــی را دیــد کــه همگــی از وابســتگان خانــدان ســلطنتی 

ــی سیاســی نداشــت. ــا داللت ــرای آنه ــه ب ــد و ترجم ــار بودن قاج

»شــرِق رازوارگــی«، کــه تأثیــر و تأثــری دوجانبــه بــود و ترجمــه ی فیلســوفان قلمروهــای اســالمی بــه 
التیــن را نیــز بایــد در ادامــه ی ایــن ارتبــاط ترجمــه ای فهمیــد.

ــه ی  ــد؛ موسس ــید احم ــمی، س ــه: هاش ــد ب ــوع کنی ــه، رج ــت ترجم ــتر از نهض ــالع بیش ــرای اط ب
.5024 – دانشــنامه ی جهــان اســالم، جلــد 9، صــص 5023  الفقــه االســالمی،  دایره المعــارف 

ــان  ــا در رواج گفتم ــش ترجمه ه ــرا؛ »نق ــدی، زه ــزاده بیرجن ــه علی ــال، ن.ک. ب ــرای مث 3. ب
ــای  ــون و برنامه ه ــادی مت ــه ی انتق ــار«؛ در پژوهش نام ــادی وبحــران آگاهــی درعصرقاج انتق

علــوم انســانی، ســال یازدهــم، شــماره ی اول، بهــار و تابســتان 1390، صــص 26-15.
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امــا دوران پهلــوی کــه خــود را بــر شــکاف مــدرن پدیدآمــده بیــن مــردم 
ــرد  ــزی راه ب ــداری مرک ــه اقت ــرد، ب ــا ک ــر آن بن ــل زدن ب ــرای پ ــت و ب و دول
ــه  ــی. ب ــده ای مردم ــه پدی ــد و ن ــود می دی ــه ی خ ــدن را وظیف ــه مدرن ش ک
ــه را  ــاله های ترجم ــران مس ــدرن در ای ــِت م ــکل گیری دول ــر، ش ــارت دیگ عب
ــدار  ــی پدی ــان ســاخت. از همیــن رو، ترجمه های ــا صورت بنــدی جدیــدی عی ب
ــه مــردم  ــرای آمــوزِش مدرن شــدن ب ــود منبعــی باشــند ب ــرار ب شــدند کــه ق
ــرو«یی  ــر پیش ــئولیت آن را »قش ــرض مس ــه ف ــا ب ــه بن ــی ک ــاآگاه؛ آموزش ن
ــاد  ــد. ایــن هــدف در بنی ــام روشــنفکران و پژوهشــگران تقبــل می کردن ــه ن ب

تاســیس »بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب« قــرار گرفــت.
ــز  ــاب را نی ــر کت ــه و نش ــگاه ترجم ــن دوره بن ــه در ای ــنفکرانی ک روش
ــی  ــش باالی ــد، از دان ــران می دیدن ــاختن ای ــرای مدرن س ــی ب ــت خوب فرص
برخــوردار بودنــد، امــا نگاهــی تعلیمــی بــه ترجمــه داشــتند. روشــنفکرانی کــه 
خــود را پیشــروان جامعــه و در ســطحی باالتــر از عامــه ی مــردم می دانســتند 
)سلســله مراتب دانــش(، می خواســتند تــا ملتــی عقب مانــده را از خــالل 
ــی  ــرفت« فرهنگ ــوی »پیش ــه س ــرب ب ــتار غ ــخ نوش ــاهکار«های تاری »ش

ــازند.4 ــون س رهنم
از ســوی دیگــر، تأســیس شــعبه ی انتشــارات آمریکایــی فرانکلیــن 
ــث  ــی باع ــای جیب ــر کتاب ه ــرای تکثی ــت ب ــاپ افس ــران و ورود چ در ته
ــه ای  ــار ترجم ــب، آث ــد. بدین ترتی ــا راه بیاب ــه همه ج ــه ب ــه ترجم ــد ک ش
بــازاری مســتقل و پرطرفــدار پیــدا کــرد و پیدایــش ایــن بــازار باعــث ظهــور 
4. بــرای اطــالع بیشــتر از شــیوه ی تأســیس و هیئــت مدیــره ی »بنــگاه نشــر و ترجمــه« کــه 
ــه مدخــل انگلیســی  ــرار داشــت، ن.ک. ب ــز ق ــوی نی ــاد تازه تأســیس پهل ــت بنی تحــت حمای

آن در ایرانیــکا آنالیــن. 
http://www.iranicaonline.org/articles/bongah-e-tarjoma

در ایــن مدخــل بنــگاه نشــر و ترجمــه نخســتین ناشــر کارهــای ترجمــه ای معرفــی شــده کــه 
ــن  ــدن ای ــی از باب ش ــا حاک ــر از روایت ه ــی دیگ ــردازد. برخ ــه ای می پ ــتاری حرف ــه ویراس ب
پدیــده بــه دســت انتشــارات فرانکلیــن دارنــد؛ بــرای مثــال نــگاه کنیــد بــه فانــی، کامــران و 
دیگــران؛ »فرانکلیــن نقطــه عطــف بــود نــه مشــروطه«. جالــب آن اســت کــه بنــگاه نشــر و 
ــود.  ــوم سیاســی« نب ــا انقــالب ســال 1357 دارای زیرمجموعــه ی کتاب هــای »عل ترجمــه ت
ــود  ــی خ ــام اصل ــت ن ــگاه تح ــاکان بن ــه کم ــالب ک ــس از انق ــن پ ــال آغازی ــا در دو س تنه
مشــغول فعالیــت بــود، ایــن زیرمجموعــه همــراه بــا زیرمجموعــه ی »مطالعــات اســالمی« بــه 

ــد. ــام بازمان ــن ن ــز در نهایــت از فعالیــت تحــت ای آن افزوده شــد و ســپس نی
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ــر  ــه، دیگ ــوان حرف ــی به عن ــاب مترجم ــرای انتخ ــه ب ــد ک ــی ش مترجمان
ــتقل از  ــتند مس ــتند و می توانس ــی نداش ــات دولت ــت موسس ــه حمای ــازی ب نی
ــازار به وجودآمــده  ــا ایــن حــال، ب سیاســت ها و مناســبات آن هــا کار کننــد. ب
شــکل  عامه پســند  رمان هــای  و  »جلدکاغــذی«  کتاب هــای  حــول 
ــان  ــت. در هم ــه نداش ــی ترجم ــت سیاس ــر اهمی ــی ب ــر خاص ــت و تأثی گرف
ــی  ــه ی غیرحکومت ــه ترجم ــدند ک ــدا ش ــم پی ــری ه ــان دیگ دوران، مترجم
ــر،  ــای تکثی ــف ورود تکنولوژی ه ــه  لط ــد و ب ــا کردن ــی را احی و ضدحکومت
کتاب های شــان را بــدون نــام و به صــورت ســفید، به عنــوان بخشــی از 

ــد.  ــاپ می کردن ــود چ ــی خ ــارزه ی سیاس مب
ــا و  ــتاری ترجمه ه ــژه ویراس ــاب، به وی ــاپ کت ــی چ ــل فن ــن مراح فرانکلی
ــه  ــا ب ــفید ام ــای س ــرد. کتاب ه ــاب ک ــتین بار ب ــرای نخس ــی را ب صفحه آرای
چنیــن امکاناتــی دسترســی نداشــتند و بــه همیــن خاطــر اســت کــه کتاب هــای 
ــتاری  ــود )ویراس ــز نب ــدان تروتمی ــات چن ــاظ ادبی ــه لح ــپ ب ــان چ مترجم
ــا  ــورت آنه ــی به هرص ــت؛5 ول ــازار را نداش ــای ب ــی کتاب ه ــد( و زیبای نمی ش
میــان فعــاالن جــوان دست به دســت می شــدند و تأثیــر خودشــان را بــه 
نحــوی دیگــر گذاشــتند. شــاید بتــوان گفــت کــه فرآیندهــای انقالبــی منجــر 
ــرای  ــی ب ــیطره ی دولت ــه از س ــا ترجم ــد ت ــث ش ــن 57 باع ــالب بهم ــه انق ب

»ســازمان دهی« و »نهادینه ســازی« آن خــالص گــردد.

پس از انقالب

ــت.  ــرای ترجمــه شــکل نگرف ــری ب ــز مؤث ــاد متمرک ــس از انقــالب نه پ
ــا گســترش بنگاه هــای انتشــاراتی، قــرار  رونــد ترجمــه نشــان می دهــد کــه ب
ــا  ــود؛ ام ــری ش ــا پیگی ــن بنگاه ه ــوی ای ــه از س ــامان دهی ترجم ــا س ــود ت ب
ــره ی  ــری روزم ــالب و درگی ــس از انق ــار پ ــای انتش ــل محدودیت ه ــه دلی ب
ناشــراِن کتاب هــای علــوم انســانی چنیــن پدیــده ای فراگیــر نشــد. بــه همیــن 
ــران  ــر در ای ــای نش ــا، بنگاه ه ــدودی نمونه ه ــز مع ــه ج ــز ب ــروز نی ــل، ام دلی
بــر خــالف همتایــان غربــی خــود ســفارش  ترجمــه بــه مترجمــان متن هــای 

5. بــرای مثــال، خشــایار دیهیمــی در میزگــرد »فرانکلیــن نقطــه عطــف بــود نــه مشــروطه« در 
ــه  ــال ب ــد، اص ــر مي کردن ــا منتش ــه چپ ه ــي ک ــاي زیرزمین ــد: »در کتاب ه ــه می گوی مهرنام
ــارت دیگــر  ــه عب ــي توجهــي نمي شــد و ب ــه و معادل یاب ــان فارســي شســته و رفت ــه ي زب ارائ

بــراي آن مترجمــان پالودگــي زبــان مهــم نبــود.«
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ــاب را  ــا کت ــه مترجم ه ــد، بلک ــانی نمی دهن ــوم انس ــوزه ی عل ــی ح غیردرس
ــد. ــه می دهن ــارات ارائ ــه انتش ــد و آن را ب ــاب می کنن ــود انتخ خ

عــدم ســلطه ی نهــاد انتشــارات بــر ترجمــه ی متــون انســانی منجــر بــه 
ــی  ــه ی سیاس ــا اندیش ــه ب ــی ک ــد؛ مترجمان ــا«6 ش ـ فعال ه ــور »مترجم  ظه
ــار  ــراغ آث ــه س ــه، ب ــه ی اندیش ــران در عرص ــوان مداخله گ ــخصی و به عن مش
سیاســی به بــاوِر خــود ضــروری رفتنــد. ایــن مترجمــان بــه دلیــل آزادی بــرای 
ــال  ــت، و اتص ــراِر وضعی ــا اضط ــوردن ب ــی گره خ ــه توانای ــاری ک ــاب آث انتخ
کوتــاه بــا مســائل اجتماعــی سیاســی روز را داشــتند، بــه روشــنفکران سیاســی 

پــس از انقــالب بــدل شــدند. 
ــان  ــی از مترجم ــد. بخش ــی نبوده ان ــًا سیاس ــا لزوم ــن اضطراره ــه ای البت
نیــز به طــور خــاص در تــالش بــرای پرکــردن جــای خالــی برخــی از 
ترجمــه ی  ســراغ  بــه  هستی شــناختی  و  معرفت شــناختی  بحث هــای 
ــی  ــد. مشــخصه ی اصل ــوم انســانی می رفتن متن هــای کالســیک حــوزه ی عل
ـ فعال هــا«  ایــن تالش هــا، فردی بودن شــان اســت؛ در حالی کــه »مترجم 
ــه انتخــاب متن هــا  ــًا به طــور گروهــی و در بســتر جمع هــای خویــش ب عموم

دســت می زدنــد.
ــادی  ــر انتق ــت و تفک ــادی اس ــواره انتق ــر هم ــه تفک ــم ک ــر بپذیری اگ
نیــز بــه معنــای »شــناختن واقعیــت در حیــن تغییــر آن«، آنــگاه می تــوان 
ــار  ــه گفت ــاص ب ــور خ ــر« به ط ـ تفک ــده ی »ترجمه  ــرا ای ــه چ ــد ک فهمی
غالــب مترجم فعال هــای ایرانــی در دهــه ی 80 بــدل شــد.7 انســداد 
بــا  به خصــوص   ،76 خــرداد  زاده ی  اجتماعــی  حرکت هــای  جریــان 
ــان  ــا ضــرورت چن ــه تنه ــت »نومحافظــه کار« نهــم، ن ــدن دول روی کارآم
می کــرد، بلکــه بــه آزمون گری هــا و تجربه هــای  ایجــاب  را  ایــده ای 

6. علیرضــا اکبــری در مجلــه ی »مهرنامــه« بحــث کمابیــش مشــابهی را بــا عنــوان 
ــده ی  ــا؛ »پدی ــری، علیرض ــه: اکب ــت. ن.ک. ب ــیده اس ــش کش ــد« پی ـ منتق ــده ی »مترجم  پدی

ـ منتقــد در ایــران«؛ در مهرنامــه، شــماره 7، آذر 1389. مترجم 
7. نبایــد از یــاد بــرد کــه بــازار ترجمــه ی انتشــاراتی هــم گــرم اســت. متن هــای 
ــت مدرن،  ــان پس ــای عرف ــی و کار، کتاب ه ــت در زندگ ــه موفقی ــع ب ــناختی راج شبه روانش
ــادی ــــ همچــون نســخه های اصــل  ــیار زی ــت بس ــی موفقی ــای عامه پســند خارج و رمان ه
خویــش ــــ در جــذب مشــتری کســب کردنــد. گاه نیــز مترجمــان ایــن کتاب هــا، نویســندگان 
ــل  ــز از قب ــان نی ــد و خودش ــی کرده ان ــنفکر معرف ــته و روش ــای برجس ــند  را چهره ه عامه پس

ــد. ــل آمده ان ــن نائ ــرمایه ی نمادی ــت س ــه انباش ــا ب ــن ترجمه ه ای
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ــود  ــرِم خ ــه ف ــا ب ــن تجربه ه ــد. ای ــدل ش ــه ب ــای ترجم ــی در فرم ه مختلف
ــاب   ــب »کت ــادی در قال ــای انتق ــرد و مجموعه ه ــرایت ک ــز س ــا نی کتاب ه
ــو و  ــو، رخــداد ن ــا »جــزوه« از ســوی نشــرهایی همچــون گام ن کوچــک« ی
دیگــران منتشــر شــدند. وب ســایت های اینرتنتــی گروه هــای مســتقل 
کوچــک نیــز رواج یافتنــد کــه در برابــر گرایــش غالــب آثــار انتقــادی منتشــر 
ــر  ــای دیگ ــه ی متن ه ــه ترجم ــی( ب ــنت هگل ــای س ــی چپ ه ــده )یعن ش
ســنت های انتقــادی معاصــر دســت می زدنــد و خرده جریان هــای بدیلــی 
ــا  ــادی، لیبرال ه ــنت انتق ــار س ــد. در کن ــکل می دادن ــه ش ــن عرص را در ای
و نیــز عالقه منــدان بــه ســنت روشــنگری کالســیک نیــز ترجمه هــای 
ــن فلســفی  ــی کتاب هــای بنیادی ــد. حت ــه دادن ــازار ارائ ــه ب ــل توجهــی را ب قاب
ــتقل و  ــان مس ــوی مترجم ــز از س ــی نی ــنت های تحلیل ــناختی از س و جامعه ش

ــد.8 ــی بازگردانده ش ــه فارس ــی ب ــی سیاس حت
ــس از روی  ــا مســأله های ترجمــه در حیطــه ي اندیشــه، به خصــوص پ ام
ــدای دهــه ی هشــتاد  ــد. از ابت ــت اصالحــات بســیار داغ بوده ان ــدِن دول کار آم
ــه ی  ــه واســطه ی ترجم ــران ب ــا فضــای اندیشــه ی ای ــه تنه ــن ســو، ن ــه ای ب
متن هــای فیلســوفان زنــده ی برجســته ی حــال حاضــر دنیــا بــه طــور نســبی 
معاصــر شــد، بلکــه همچنیــن تعــداد زیــادی از مترجمــان »جــوان« بــه ایــن 
حیطــه وارد شــدند؛ حیطــه ای کــه تــا پیــش از ورود آن هــا قلمــروی چهره هــای 
ــل،  ــن دلی ــود. به همی ــه ب ــتادان ترجم ــز اس ــنفکری و نی ــده ی روش تثبیت ش
بحث هــا بــر ســر »بــد« و »خوب« بــودِن آثــار ایــن مترجمــان نوظهــور بــاال 
گرفــت. درحالی کــه عــده ای بــه شــکایت از کیفیــت بــد متن هــای تولیدشــده 
ــر وجــود آن هــا ترجیــح  ــد و عــدم وجــود چنیــن ترجمه هایــی را ب می پرداختن
ــدار  ــه اقت ــوان علی ــاالن ج ـ فع ــارزه ی مترجم  ــه مب ــز ب ــی نی ــد، بخش می دادن
ــتادان  ــله مراتبی اس ــدار سلس ــه اقت ــم علی ــی ه ــه، یعن ــلطه در دو جبه و س

ــد.  ــه مناســبات نظــم موجــود اشــاره می کردن ــه کار ترجمــه، و هــم علی کهن
دنــد،  و ب ه  ز و ـ حـ ـن  ـ ی ا تثبیت شــده ی  چهره هــای  کــه  اول  بخــش 
جوان ترهــا را افــرادی شــیفته ی »آدم شــدن« ]همــان کســب ســرمایه ی 

8. اگرچــه بــر اســاس آمــار رســمی خبرگــزاری کتــاب ایــران )ایبنــا( شــمارگان کتــاب بــه طــور 
کلــی، اعــم از تالیــف و ترجمــه، از دولــت پنجــم )هاشــمی رفســنجانی( تــا آخریــن دور محمــود 
ــه  ــوده اســت و بیشــترین متوســط شــمارگان کتــاب ب ــه کاهــش ب ــژاد همــواره رو ب احمدی ن

دوران هاشــمی رفســنجانی و کمتریــن بــه دوران احمدی نــژاد تعلــق دارد.
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ــود  ــه خ ــش دوم ک ــد. بخ ــی« ندارن ــواد کاف ــه »س ــتند ک ــن[ می دانس نمادی
ــن  ــوض جدی تری ــد، در ع ــوان بودن ــالح ج ــاالن به اصط ـ فع ــان مترجم  هم
ــود اختصــاص  ــه خ ــد ب ــاالِن جدی ــان دانشــجویان و فع ــز می ــان را نی مخاطب
ــن مســاله ی دهــه ی  ــگار ای ــد. ان ــد و کار خودشــان را پیــش می بردن داده بودن
هشــتادی، صورت بنــدی دوبــاره ی همــان تقابــل کتاب هــای ســفید بدکیفیــت 

بــا کتاب هــای خوش چــاپ فرانکلیــن بــود. 
ــش از  ــا نکوه ــود ب ــای خ ــی از مصاحبه ه ــادی« در یک ــیاوش جم »س
نقدهــای بــه بــاوِر او »ایدئولوژیــک« واردشــده بــه ترجمــه ی او از »هســتی 
ــد  ــک و نق ــد فنومنولوژی ــم: نق ــد داری ــا دو نق ــود: »م ــه ب ــان« گفت و زم
ــد و در خــودش  ــن را می بلع ــد ایدئولوژیــک، حاشــیه، مت ایدئولوژیــک. در نق
ــن  ــًا همی ــا، دقیق ـ فعال ه ــی مترجم  ــرگاِه برخ ــا از نظ ــد.«9 ام ــام می کن ادغ
ــتگی کاذب آن  ــد و پیوس ــه درون کشانده می ش ــد ب ــه بای ــود ک ــیه« ب »حاش
ــی زد.  ــم م ــر ه ــش ب ــای رنگارنگ ــار ایدئولوژی ه ــلط را در کن ــن« مس »مت
بــرای فهمیــدن ایــن نکتــه، بایــد در نظــر داشــت کــه تنهــا مترجمــان 
قدیمــی و روشــنفکران تثبیت شــده  بــه نقــد مترجمــان »جــوان« نپرداختنــد. 
ــای  ــا و تالش ه ــه ی ــــ نقده ــر، در جبه ــا بهت ــار ــــ ی ــا در کن ــد آن ه نق
ــورای  ــال 1386 ش ــت. س ــرار گرف ــم ق ــم و ده ــای نه ــی دولت ه حکومت
ــه  ــازمان دهی ترجم ــز س ــیس مرک ــه ی تأس ــی مصوب ــالب فرهنگ ــی انق عال
و نشــر را تصویــب کــرد کــه بــرای نظــارت بــر ترجمــه در حیطــه ی علــوم 
ــد.  ــود آم ــه وج ــم ب ــت« مترج ــا و »تربی ــع چالش ه ــت رف ــانی و جه انس
نمونــه ای دیگــر نیــز گــزارش مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام در ســال 1390 بــود کــه بــه »چالش هــای« ترجمــه در ایران 
پرداخته بــود؛ چالش هایــی همچــون بــدل شــدن »همــه مبتدیــان بــه امــور« 
ــه  ــی ترجم ــی مدع ــد، ول ــن کار را نمی دانن ــای ای ــه الفب ــی ک ــه »مترجمین ب
ــان  ــنفکران و مترجم ــی روش ــته های برخ ــزارش از نوش ــن گ ــتند.« ای هس
ــن  ــای ای ــل دغدغه ه ــا ذی ــی آن ه ــه همگ ــده بود ک ــکیل ش ــنا تش نام آش

ــاماندهی  ــز س ــود دارد«؛ در وب گاه مرک ــه وج ــد ترجم ــران نق ــیاوش؛ »در ای ــادی، س 9. جم
ــفند 1390.  ــانی؛ اس ــوم انس ــالمی و عل ــارف اس ــر مع ــه و نش ترجم

http://www.samantarjomeh.ir/index.aspx?siteid=283&pageid=29741&news-

view=578694
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ــان آن  ــرای »ســاماندهی ترجمــه« گــردآوری شــده بودند و در می ســازمان ب
هــا یکــی از ویراســتاران و مترجمــان باســابقه ی موسســه ی فرانکلیــن هــم 

می خــورد.10 به چشــم 
ــم،  ــب« یازده ــت »اعتدال طل ــتقرار دول ــا اس ــون، ب ــال اکن ــن ح ــا ای ب
ــان  ــه مترجم ــدل ب ــود ب ــاالن« خ ـ فع ــش »مترجم  ــان جنب ــی از هم بخش
ــه  ــت ک ــاه اس ــن م ــون چندی ــده اند. اکن ــه ش ــه ی اندیش ــده ی حیط تثبیت ش
روزنامــه ی شــرق، سلســله مقاله هایی را تحــت عنــوان »کتاب هایــی کــه 
نبایــد خوانــد«، به قلــم یکــی از مترجمــان دهــه ی هشــتادی منتشــر می کنــد 
کــه تمامــًا بــه گرفتــن غلط هــای ترجمــه از انگلیســی بــه فارســی اشــاره دارد 
و گهــگاه نیــز بــه دیگــر مترجمــان همــان اتهام هــای ســابق را وارد می دانــد.

نظــرگاه ســومی هــم در میــان نویســندگان و منتقــدان ایرانــی و غالبــاً جــوان 
ــران را  ــه ی ای ــای اندیش ــه فض ــود دارد ک ــز وج ــه نی ــت ترجم ــاره ی سیاس درب
»ترجمــه زده« می پندارنــد. ایــن جریــان از تألیــف در برابــر ترجمــه دفــاع می کننــد 
ــاور  ــر ب ــا ترجمه- تفک ــف ی ــون ترجمه- تألی ــده ای  همچ ــای مطرح ش ــه تز ه و ب
ندارنــد. بــه نظــر آن هــا، مفاهیــم بی ربــط بــه شــرایط مــادی و واقعــی ایــران از 
ســوی برخــی روشــنفکران ایرانــی مــورد سوءاســتفاده قــرار گرفتــه  و بــدون هیــچ 
مناســبتی، در مــورد وضعیــت ایــران بــه کار گرفتــه شــده اند. آنهــا بــه اســتفاده ی 
ــه  ــز ب ــد و نی ــاره می کنن ــرب اش ــفی غ ــم فلس ــت از مفاهی ــه و گاه نادرس بی روی
ــی  ــد؛ نقل قول های ــی می پردازن ــران غرب ــردن از متفک ــل  قول ک ــاد از رواج نق انتق
کــه بعضــاً بــه غلــط نســبت داده می شــوند و اغلــب بــه عنــوان ســنِد تاییــدی بــر 

ــد.11 ــرد می یابن ــده  کارک ــخصی و مفهوم پردازی نش ــرات ش نظ
10. نــگاه کنیــد بــه پژوهشــنامه ی گــروه پژوهش هــای رســانه وابســته بــه مرکــز تحقیقــات 
اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، شــماره ی 88، چالش هــا و مســائل ترجمــه 

در ایــران در آدرس اینترنتــی زیــر:
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=05&depid=60&semid=524

ــر مایاکوفســکی و ...(،  ــا کاشــیگر )مترجــم والدیمی ــرادی همچــون مدی ــه اف ــن ویژه نام در ای
مهشــید نونهالــی )مترجــم ناتالــی ســاروت، موریــس بالنشــو و ...(، عبدالحســین آذرنــگ )از 
مترجمــان تاریــخ تمــدن لــوکاس و تاریــخ فلســفه کاپلســتون و ...( مشــارکت کرده انــد. حضــور 
ــی«  ــالح »غیرسیاس ــم اندازی به اصط ــی چش ــری، یعن ــم انداز دیگ ــود چش ــراد از وج ــن اف ای
دربــاره ی ترجمــه حکایــت دارد کــه تاکیــد آن بــر »تخصص گرایــی« اســت و بهبــوِد 

ــمارد. ــاز می ش ــز مج ــی را نی ــای حکومت ــی از خــالل نهاده ــه حت تخصصــی ترجم

ــانی  ــوم انس ــوزه ی عل ــای ح ــورد کل کتاب ه ــودن در م ــاری، ترجمه زده ب ــاظ آم ــه لح 11. ب
ــراژ کل  ــا(، تی ــران« )ایبن ــاب ای ــزاری کت ــار »خبرگ ــق آم ــد. طب ــدق نمی کن ــی ص و اجتماع
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 بــا ایــن حــال، مترجمــان در برابــر ایــن انتقــاد غالبــًا گفته انــد کــه تألیــف 
بایــد بــر بنیــان ســنتی فکری-کــه در حــال حاضــر به واســطه ی ترجمــه قابــل 
ــوم  ــان س ــن جری ــی ای ــار تالیف ــیاری از آث ــد و بس ــوار باش ــیس است-س تأس
را بی واســطه و بــدون مفهوم پــردازی توصیــف می کننــد. آن هــا اتهــام 
ــاور  ــه ب ــرا ب ــد، زی ــز وارد نمی دانن ــم را نی ــا یوروسنتریس ــوری« ی »غرب مح
ــد،  ــم« می نویس ــالت مترج ــن در »رس ــر بنیامی ــه والت ــور ک ــا، همان ط آن ه
مســأله ی اصلــی در ترجمــه نــه بــر ســر اصــل و کپــی، بلکــه بــر ســر نوعــی 
قرابــت اســت کــه ابــداً در پارادایــم »شــباهت« قــرار نمی گیــرد، بلکــه اتفاقــًا 

ــاوت.12 ــای تف ــر مبن ــی اســت شــکل گرفته ب قرابت
در هــر صــورت، از منظــر سیاســِت ترجمــه، بخشــی از نقــد جریــان ســوم 
بــر ترجمــه در ایــران صحیــح به نظــر می رســد. در ســال های دور اول 
ــنفکران  ــدار روش ــم هش ــه علی رغ ــود احمدی نژاد-ک ــت جمهوری محم ریاس
ــه  ــد-ترجمه ب ــاب ش ــم« انتخ ــای فاشیس ــدای پ ــه »ص ــع  ب ــون دار راج تریب
ــرای  ــده ب ــای ترجمه ش ــه در آن از متن ه ــد ک ــدل ش ــنده ب ــه ای خودبس حیط
ارجــاع بــه واقعیــت خــارج و تأثیرگــذاری بــر آن اســتفاده نمی شــد. در عــوض 
ــه  ــنفکری ب ــای روش ــد و نزاع ه ــاع می دادن ــر ارج ــه یکدیگ ــا ب ــن متن ه ای
ــت تر  ــی درس ــه کس ــده بود: چ ــدل ش ــانه ب ــاًل معرفت شناس ــی کام نزاع های
ــه  ــگاه ب ــندگی گه ــن خودبس ــت؟ ای ــر اس ــی رادیکال ت ــه کس ــد؟ چ می گوی
فرقه گرایــی  میــان برخــی گروه هــا تنــه مــی زد و ترجمــه را بــه ابــزاری بــرای 

کتاب هــای منتشرشــده در یک هفتــه ی منتهــی بــه نمایشــگاه کتــاب در ســال 1393، 
ــا  ــوم انســانی و اجتماعــی در آن )ب ــد کــه ســهم عل مجموعــًا 482 هــزار و 750 عــدد بوده ان
ــه 313 هــزار عــدد می رســد؛ یعنــی چیــزی حــدود 65  ــه دیــن( ب ــوط ب احتســاب کتــب مرب
ــه از آن  ــت ک ــدد اس ــز 325 ع ــا نی ــداد کل کتاب ه ــده. تع ــای منتشرش ــد کل کتاب ه درص
میــان 210 کتــاب بــه ایــن حوزه هــا اختصــاص دارنــد. امــا از ایــن 210 کتــاب، تنهــا 52 عــدد 
آنهــا ترجمــه هســتند )حــدود 25 درصــد(. آمــار رســمی کتــاب در ســال 1391 طبــق گــزارش 
ــام  ــا در تم ــداد تألیف ه ــه تع ــد ک ــران« نشــان می ده ــاب ای ــه ی کت وب گاه موسســه ی »خان
ــر 12721.  ــد در براب ــوده اســت؛ یعنــی51259 جل ــب بیشــتر از ترجمه هــا ب ــه مرات حوزه هــا ب
امــا به طــور خــاص از 14 کتــاب منتشرشــده حــوزه ی خــاص فلســفه در هفتــه ی دوم 
اردیبهشــت ماه ســال 1393، 10 جلــد از آنهــا ترجمــه بوده انــد. اگــر ایــن عــدد را در برابــر 13 
ترجمــه از 55 کتــاب علــوم اجتماعــی و  15 ترجمــه از 73 کتــاب حــوزه ادبیــات قــرار دهیــم، 

ــه ترجمــه مشــخص می شــود. ــد حــوزه ی فلســفه ب وابســتگی اکی

ــه؛ ترجمــه ي مــراد  ــر؛ »رســالت مترجــم« در عروســک و کوتول ــه بنیامیــن، والت 12. ن.ک. ب
ــو، 1389. ــد مهــرگان؛ تهــران: انتشــارات گام ن ــور و امی فرهادپ
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کســب اعتبــار نمادیــن بــدل کرده بــود. ایــن پدیــده تــا آنجــا پیــش رفــت کــه 
ــی گاه  ــی و ادب ــرقت های علم ــار س ــه« در کن ــرقت ترجم ــی از »س نمونه های

وبــی گاه فضــای روشــنفکری ایــران را تــکان مــی داد.
امــا ایــن دور باطــل ترجمه هایــی کــه تنهــا بــه خودشــان ارجــاع 
می دادنــد، بــا وقــوع اعتراض هــای خیابانــی 88 دچــار چالــش بیشــتری شــد. 
88 بــه ســنگ محــک متن هــای حــوزه ی اندیشــه  بــدل شــده بــود و ســوال از 
ـ اجتماعی  ــی  ــه سیاس ــناختی، بلک ــر معرفت ش ــه دیگ ــده ن ــای ترجمه ش متن ه
بــود: آیــا ایــن مفاهیــم ترجمه شــده بــه کار تحلیــل و تغییــر بســتر محلــی مــا 
ــت«؟ ــه کار انداخ ــران »ب ــای ای ــا را در فض ــوان ترجمه ه ــا می ت ــد؟ آی می آین

دربــاره ی  شــرق  روزنامــه ی  سلســله مقاله های  انتشــار  بســا  چــه 
دوبــاره ی  فروکش کــردن  از  نشــان  خوانــد،  نبایــد  کــه  ترجمه هایــی 
ــوم  ــالمی کردن عل ــا اس ــد، ام ــه داشته باش ــش ترجم ــی کن ــای سیاس داللت ه
انســانی و انتقادهــای همیشــگی از ترجمــه ی »کتــب ضالــه« کمــاکان ادامــه 
ــای  ــر تصمیم  ه ــه منتظ ــل همیش ــد مث ــااًل بای ــرایطی احتم ــن ش دارد. در چنی
سیاســی مترجمــان بــود: آیــا بایــد اوضــاع ترجمــه را »ســازمان« داد، یــا بایــد 
از نیروهــای خودانگیختــه ایــن حیطــه کــه علیــه ســلطه ی نهــادی و دولتــی 
ــازار  ــه ی ب ــم روان ــدی ه ــای ب ــاید ترجمه ه ــه ش ــل می کنند-درحالی ک عم

ــرد؟  ــت ک ــد، حمای کنن

سیاسِت ترجمه در علوم انسانی
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ــانی( ــوم انس ــات و عل ــته ي ادبیّ رش

ســال ها پــس از پیــروزی انقــالب 57، هنــوز مســأله ی علــوم انســانی 
از دغدغه هــای اصلــی رهبــران جمهــوری اســالمی اســت. آیــت اهلل 
خامنــه ای در طــی ســخنرانی خــود بــرای اعضــای شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی، مــوّرخ 84/10/13، از ضــرورت انجــام یــک کار اساســی در 
ــه  ــه ای ک ــت اهلل خامن ــی آی ــد.1 نگران ــوم انســانی ســخن میگوی ــه عل زمین
پــس از انتخابــات بحــث بــر انگیــز 88 جنبــه عملی تــری بــه خــود 
ــّول و  ــورای تح ــام »ش ــا ن ــتادی ب ــکیل س ــه تش ــر ب ــًا منج ــت نهایت گرف
ــش  ــنامه ی آن اهداف ــای اساس ــر مبن ــه ب ــد ک ــانی« ش ــوم انس ــای عل ارتق
ــت ها  ــا سیاس ــانی ب ــوم انس ــش عل ــوزش و پژوه ــاق آم ــر انطب ــی ب مبتن
و راهبردهــای کشــور اســت.2 شــاید این گونــه تعییــن تکلیــف بــرای 
ــدّون  ــورت م ــه ص ــار ب ــن ب ــرای اّولی ــانی ب ــوم انس ــی عل ــوای درس محت
ــه  ــادی ب ــاد نه ــا ایج ــد، اّم ــه باش ــام گرفت ــالب انج ــس از انق ــخ پ در تاری
ــگاه  ــیس دانش ــال 1361 و تأس ــه س ــگاه ب ــوزه و دانش ــدت ح ــور وح منظ
ــی دو  ــه تعطیل ــد ک ــر  می رس ــه نظ ــه ب ــردد.3 این گون ــادق برمی گ ــام ص ام
ــان  ــه اندیشه هایش ــاتیدی ک ــجویان و اس ــراج دانش ــگاه ها و اخ ــاله دانش س
ــرده  ــرآورده نک ــون را ب ــده آل روحانی ــام ای ــود تم ــام نب ــر راه نظ ــق ب منطب
ــری،  ــت اهلل منتظ ــد  آی ــون مانن ــی از روحانی ــل جمع ــن دلی ــه همی ــود. ب ب
ــگاهی  ــیس دانش ــه تأس ــت ب ــکینی دس ــت اهلل مش ــه ای، آی ــت اهلل خامن آی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3324 :1. منبع
http://oe.farhangoelm.ir/Hom :2. منبع

ــه  ــم هــم ب ــد ق ــوم و مفی ــه نیســت و دانشــگاه های باقرالعل ــا تنهــا نمون ــن دانشــگاه ام 3. ای
ــق دارنــد. ایــن دســته از مراکــز آمــوزش عالــی تعلّ
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ــد  ــلی جدی ــق نس ــن طری ــا از ای ــد ت ــالمی زدن ــای اس ــا آموزه ه ــق ب مطاب
ــه منظــور تصــّدی  ــوم انســانی( ب ــالن متعهــد )در حــوزه عل از فارغ التحصی

ــد. ــت کنن ــم تربی ــمت های مه س
غالمعلــی حــداد عــادل کــه خــود نه تنهــا از منتقدیــن بــه فضــای حاکــم 
ــّول و  ــورای تح ــت ش ــه ریاس ــوده، بلک ــانی ب ــوم انس ــکده های عل ــر دانش ب
ارتقــای علــوم انســانی را نیــز عهــده دار اســت، بــر ایــن نظــر بــود کــه تربیــت 
ــی  ــوزش عال ــل از آم ــای قب ــه در دوره ه ــت ریش ــد می بایس ــای متعه نیروه
داشــته باشــد و از همیــن رو در ســال 1371 دبیرســتانی غیــر انتفاعــی خــاص 

رشــته علــوم انســانی بــا نــام فرهنــگ در تهــران تأســیس کــرد. 

دبیرستان فرهنگ حداد عادل

ــای  ــا ویژگی ه ــوزان ب ــت دانش آم ــه منظــور تربی ــه ب ــاد مدرس ــّنت بنی س
اســالمِی مــد نظــر بنیان گــذاران ایــن مــدارس، مختــص بــه بعــد از انقــالب 
ــرداد  ــای 28 م ــس از کودت ــال پ ــه س ــی س ــال 1335 یعن ــت. در س 57 نیس
جمعــی از نیروهــای مذهبــی بــا پشــتوانه مالــی بازاریــان متمــّول، مدرســه ای 
ــوی  ــد. هــدف بنیان گــذاران4ِ مدرســه عل ــوی" تأســیس کردن ــوان "عل ــا عن ب
تربیــت نخبــگان متدّیــن بــود تــا بتواننــد نســلی از تحصیل کــردگان بــا پیــش 
ــت  ــًا تح ــه ِصرف ــا جامع ــد ت ــه کنن ــیعی را وارد جامع ــای مذهبی_ش زمینه ه
تأثیــر تحصیل کــردگان ســکوالر نباشــد. ایــن جایــگاه را بــرای  دانش آمــوزان 
دختــر دبیرســتان "رفــاه"5 و بعدتــر از آن از ســال 1356 دبیرســتان "احســان"6  

4. شیخ علی اصغر کرباسچیان )عالمه(، شیخ هادی تهرانی، رضا روزبه.
5. ایــن مدرســه بــه گفتــه هاشــمی رفســنجانی تحــت تأثیــر یکــی از ســخنرانی های وی در 
مــورد رفــع کمبودهــای دختــران تهــران توســط جمعــی از بازاریــان تأســیس شــده و شــخصی 
بــه نــام اخــوان فرشــچی زمینــی 3000 متــری بــرای احــداث ایــن موسســه خریــداری کــرد. 
ــد از  ــه بع ــن مدرســه اقامــت داشــت ک ــران اّول در ای ــه ای ــس از ورود ب ــی پ ــت اهلل خمین آی

مّدتــی بــه مدرســه علــوی نقــل مــکان کــرد.
ــر  ــر حــداد عــادل ب ــوی نظی 6. ایــن مدرســه توســط چنــدی از فارغ التحصیــالن مدرســه عل
اســاس همــان ســّنت مدرســه علــوی بنیان گــذاری شــد اّمــا دیــری نپاییــد و بعــد از انقــالب 
تعطیــل شــد. ایــن مدرســه تحــت نظــارت همســر حــداد عــادل طیبــه ماهــروزاده و مدیریــت 
خانــم زارع قــرار داشــت. منبــع: مرکــز تدویــن و نشــر آثــار عالمــه کرباســچیان مصاحبــه  بــا 

طیبــه ماهــروزاده:
http://www.allameh.ir/html/index.php?name=Sections&req=viewarticle&ar-

tid=904&page=1
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پــر می کــرد.7 رویکــرد مدرســه علــوی عمدتــًا رویکــردی مذهبــی بــه 
ــوی  ــان پهل ــه در زم ــن مدرس ــن رو ای ــود؛ از همی ــی ب ــات سیاس دور از تعلّق
ــه  ــن مدرس ــد. ای ــل نش ــال تعطی ــاه و کم ــر رف ــری نظی ــدارس دیگ ــد م مانن
پــس از بیــش از یک دهــه فّعالیــت توانســت در زمینــه ی موّفقیــت تحصیلــی 
دانش آموختگانــش بــا مدارســی ماننــد هــدف، البــرز و خوارزمــی رقابــت کنــد 
ــا کســب رتبه هــای برتــر فنی_مهندســی  و در اواســط دهــه ی 50 توانســت ب
ــور، وارد  ــوزان در کنک ــد دانش آم ــی صد در ص ــکی و قبول ــس از آن پزش و پ
راهــی شــود کــه قبــل از آن در انحصــار مــدارس نمونــه ی فوق الذکــر )البــرز، 
هــدف، خوارزمــی( بــود. نکتــه  مّهــم اّمــا در ایــن میــان ایــن اســت کــه ایــن 
ــتر روی  ــا بیش ــد و ی ــانی( نبودن ــوم انس ــی )عل ــته ادب ــا دارای رش ــدارس ی م
تربیــت نخبــگان درحــوزه علــوم طبیعــی و ریاضــی ســرمایه گذاری می کردنــد.

بعــد از انقــالب و در ســال 1368 جمعــی از شــاگردان »رضــا روزبــه« که 
خــود از مؤسســان دبیرســتان علــوی بــود، مدرســه ای بــه نــام »روزبــه« و بــا 
ــی  ــه مبتن ــوی ک ــتان عل ــذاران دبیرس ــر بنیان گ ــورد نظ ــات م ــان منوی هم
ــود،  ــی_جناحی ب ــتگی سیاس ــدون وابس ــن ب ــان متدی ــت متخصص ــر تربی ب

ــد. تأســیس کردن
ــوی  ــه عل ــالن مدرس ــود از فارغ التحصی ــه خ ــادل ک ــداد ع ــی ح غالمعل
ــت  ــور تربی ــه منظ ــگ« را ب ــی »فرهن ــرانه غیر انتفاع ــتان پس ــود، دبیرس ب
دانــش آموزانــی "متعهــد" و "متدّیــن" و مســتعد خــاص رشــته علــوم 
ــود  ــه راه خ ــود ک ــانی ب ــه کس ــادل از جمل ــداد ع ــرد. ح ــیس ک ــانی تأس انس
ــد  ــد بتوان ــی دارد بای ــه فرهنگ ــه داعی ــوری ک ــه "کش ــاس ک ــن اس ــر ای را ب
بــه ســواالت فرهنگــی مطــرح در ســطح کشــور و جهــان جــواب دهــد"8  از  
ریاضی_فیزیــک بــه ســمت علــوم انســانی و به طــور اخــص فلســفه و علــوم 
تربیتــی چرخانــده بــود. در ایــن دوران رشــته ادبیــات و علــوم انســانی بیشــتر 

7. از فارغ التحصیالن این مدرسه عبدالکریم سروش و غالمعلی حداد عادل هستند. 
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/11/061128_a_alavi_school.shtml

8. مرکز تدوین و نشر آثار عالمه کرباسچیان مصاحبه با طیبه ماهروزاده:
http://www. allameh.ir/html/index.php?name=Sections&req= viewarticle&ar-

tid=904&pag e=1
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ــر  ــوزان ضعیف ت ــرف دانش آم ــه از ط ــد ک ــگاه می ش ــته ای ن ــوان رش ــه عن ب
ــری  ــره پایین ت ــن نم ــته از میانگی ــن رش ــوزان ای ــود و دانش آم انتخــاب می ش
برخــوردار بودنــد. همیــن امــر هــم باعــث شــده بــود کــه فضــای کالس هــای 
ــه از  ــب، چ ــی نا مناس ــوان فضای ــه عن ــا ب ــرف خانواده ه ــانی از ط ــوم انس عل
لحــاظ تحصیلــی و چــه از لحــاظ اخالقــی، دیــده شــود. دبیرســتان فرهنــگ در 
ایــن برحــه به منظــور جــذب دانــش آمــوزان مســتعد در علــوم انســانی بنیــان 
نهــاده شــد تــا ایــن دانش آمــوزان نیــز از جایگاهــی خــاص برخــوردار باشــند.9

ــگ پســران،  ــتان فرهن ــر دبیرس ــادل مدی ــداد ع ــن ح ــه فریدالّدی ــه گفت ب
اساســنامه ي مدرســه فرهنــگ بــر اســاس اســاس نامه ي مدرســه رفــاه تنظیــم 
ــد مدرســه  ــز مانن شــده اســت. وی اظهــار مــی دارد کــه مدرســه فرهنــگ نی
ــاء  ــأت امن ــب هی ــان اســت. ترکی ــت و فرهنگی ــازار، روحانی ــب از ب ــاه مرّک رف
اولیــه دبیرســتان اّمــا ایــن ادعــا را بــه طــور کامــل ثابــت نمی کنــد. اعضــای 
ایــن هیــأت امنــاء متشــّکل از علــی الریجانــی، غالمرضــا شــافعی، محســن 
رفیــق دوســت، ابوالفضــل توّکلــی بینــا و خانــم موحــدی هیچ یــک بــه عنــوان 
ــت  ــه گف ــوان این گون ــاید بت ــل ش ــن دلی ــناخته نمی شــوند، به همی ــی ش روحان
کــه تأســیس دبیرســتان فرهنــگ بیشــتر از طــرف بــازار و فرهنگیــان مرتبــط 
ــه در  ــت، البت ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــورد حمای ــه م ــنتی و مؤتلف ــت س ــا راس ب

صورتــی کــه علــی الریجانــی را تلویحــًا نماینــده روحانیــون ندانیــم.
مدرســه فرهنــگ بــر اســاس گفتــه ی مدیــر آن از طــرف بازاریــان 
ــی  ــهریه پرداخت ــق ش ــًا از طری ــه آن عموم ــود و بودج ــی نمی ش ــت مال حمای
ــن  ــادل ای ــداد ع ــن ح ــه فریدالدی ــه گفت ــود. ب ــن می ش ــوزان تأمی دانش آم
ــا از  ــت ت ــه اس ــذار مدرس ــته ی بنیان گ ــادی خواس ــر نه ــتگی از ه ــدم وابس ع
ــع از  ــه نهادهــای دیگــر و ایجــاد توق ــه وابســتگی ب ــق از هــر گون ــن طری ای
طــرف ایــن نهادهــا جلوگیــری شــود.10 نحــوه پذیــزش دانش آمــوزان در ایــن 
دبیرســتان هــم نــه فقــط بــر اســاس وضعیــت تحصیلــی دانش آمــوزان بلکــه 
ــام  ــان ثبت ن ــی متقاضی ــی و عقیدت ــش خانوادگ ــاس گزین ــر اس ــن ب همچنی
ــر همیــن اســاس اســت کــه چنــدی از فعــاالن سیاســی  ــرد. ب انجــام می پذی

9. http://www.allameh.ir/html/index.php?name=Sections&req=viewarticle&ar-

tid=904&page=1

10. کتاب ضمیمه همشهری ماه شماره ي 56، مصاحبه با فریدالّدین حداد عادل.
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ــال  ــات 88 فع ــد از انتخاب ــی و بع ــه در ط ــالب ک ــس از انق ــّوم پ ــل س نس
ــه ي  ــش اولّی ــن گزین ــده اند از مردودی ــوم ش ــتگیر و محک ــا دس ــد و ی بوده ان
ایــن دبیرســتان هســتند.11 بــر اســاس گفته هــای فریــد حــداد عــادل، مدیــر 
ــدار  ــوزان دین ــذب دانش آم ــر ج ــه ب ــت مدرس ــتان، سیاس ــن دبیرس ــی ای فعل
ــا  ــی ب ــع از ورود دانش آموزان ــش مان ــن سیاســت و گزین ــا ای اســتوار اســت ام
افــکار غیــر مذهبــی نشــده اســت و وی اذعــان مــی دارد کــه در ایــن مدرســه 
ــه  ــا این همــه ب ــد.12 ب ــار هــم حضــور دارن ــن« در کن ــن دار و بی دی ــراد دی »اف
ــتان  ــالمی_ایدئولوژیک دبیرس ــای اس ــکل گیری فض ــه ش ــد ک ــر می رس نظ
فرهنــگ بــه مــرور زمــان انجــام گرفتــه اســت. درحالی کــه فارغ التحصیــالن 
ــبتًا آزاد در  ــی و نس ــی علم ــت فضای ــتان از حاکمّی ــه دبیرس ــای اولی دوره ه
دبیرســتان و حتــی طــرح مباحثــی جــّدی در مــورد مارکسیســم و لیبرالیســم 
ــی  ــه رنگ ــان مدرس ــورد مربی ــدی برخ ــای بع ــد، در دوره ه ــت می کنن صحب
ــختی  ــه س ــه ب ــای ک ــاس مصاحبه ه ــر اس ــرد.13 ب ــود می گی ــه خ ــی ب امنّیت
ــداد  ــد ح ــط فری ــتان توس ــت دبیرس ــدی مدیری ــا تص ــتند، ب ــد هس ــل تأیی قاب
ــام صــادق اســت، برخــورد  ــالن دانشــگاه ام ــه خــود از فارغ التحصی ــادل ک ع
ــی  ــرد و حت ــود می گی ــه خ ــز ب ــی را نی ــونت فیزیک ــکلی از خش ــی ش امنّیت
ــد از مدرســه  ــه فضــای موجــود معتــرض بودن ــوزان کــه ب بعضــی از دانش آم
اخــراج می شــوند. هم زمــان گزینــش دانش آمــوزان جدیــد نیــز شــکلی 
ــاء آنهــا  ــه فقــط دانــش آمــوزان، بلکــه اولی ــه خــود می گیــرد و ن ــر ب امنّیتی ت
ــز در ســال های  ــتان نی ــی دبیرس ــد. کادر علم ــرار می گیرن ــور ســوال ق ــز م نی
اخیــر دســتخوش تغییراتــی می شــود و معلمــان جــوان "متعهــد" و "متدیــن" 
جــای معلمیــن ســابق را کــه عمومــًا از لحــاظ علمــی در ســطح باالیــی قــرار 

داشــتند، می گیرنــد.14

11. محمدرضا جالیی پور و امید منتظری از جمله این فعالین بودند. 
12. کتاب ضمیمه همشهری ماه شماره ي 56، مصاحبه با فریدالّدین حداد عادل.

https://khodnevis.org/article/43188#.VKLj4sDc :13. منبع
ــد از  ــن بع ــاج زاده از محکومی ــر ت ــمی پور همس ــادات محتش ــی فخرالس ــی در دوره های 14. حت

ــه تاریــخ تدریــس کــرده اســت. ــات 88 در مدرســه فرهنــگ دختران انتخاب
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دبیرســتان فرهنگ نمونه دولتی

دبیرســتان فرهنــگ حــداد عــادل امــا انحصــار مــدارس نمونــه خــاص 
ــال 1374  ــرد. از س ــت گی ــه دس ــت ب ــانی را نتوانس ــوم انس ــته ي عل رش
ــگ  ــام فرهن ــا ن ــی ب ــه دولت ــی نمون ــرورش مدارس ــوزش و پ وزارت آم
ــه  ــران بلک ــط در ته ــه فق ــار ن ــن ب ــانی و ای ــوم انس ــته عل ــاص رش خ
همچنیــن در شــهرهای دیگــری ماننــد اصفهــان و مشــهد تأســیس کــرد. 
ــال  ــا س ــای اّول ت ــه در دوره ه ــتان ها ک ــن دبیرس ــیس ای ــدف از تأس ه
غیر انتفاعــی15  فرهنــگ  بیرســتان های  د ن  مدیــرا نظــر  تحــت   1377
و" فرهنگســتان علــوم و ادب فارســی" قــرار داشــت، ایجــاد فضــای 
ــته ی  ــه رش ــد ب ــوزان عالقه من ــرای دانش آم ــب  ب ــی مناس ــی دولت آموزش

ــود. ــانی ب ــوم انس ــات و عل ادبّی
آن گونــه کــه طیبــه ماهــروزاده، همســر غالمعلــی حــداد عــادل 
ــع  ــد، قط ــاره می کن ــه آن اش ــگ، ب ــه فرهن ــتان دختران ــر دبیرس و مدی
ــتان های  ــر دبیرس ــادل ب ــداد ع ــگ ح ــتان فرهن ــارت دبیرس ــی نظ تدریج
نمونــه دولتــی فرهنــِگ آمــوزش و پــرورش بــا دولــت اصالحــات در ســال 
ــتا ن های  ــه دبیرس ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــود.16 نکت ــاز می ش 1377 آغ
ــی  ــایل عقیدت ــه مس ــود ب ــان ورودی خ ــی در امتح ــه دولت ــگ نمون فرهن
منظــور  بــه  علمــی  آزمونــی  فقــط  و  نمی کردنــد  اعتنایــی  ان  چنــد
ــی متقاضیــان برگــزار می کردنــد.  ــطح معلومــات صرفــًا ادب تعییــن س
ــخ  ــر تاری ــلّط ب ــعری و تس ــات ش ــر محفوظ ــًا ب ــه عمدت ــون ک ــن آزم ای
ــط  ــوارد توس ــر م ــفاهی، و در اکث ــورت ش ــه ص ــود، ب ــتوار ب ــات اس ادبی
ــتند،  ــگ داش ــتان فرهن ــه دبیرس ــهرهایی ک ــات ش ــی ادبی ــران قدیم دبی
ــی  ــای امنیت ــوخ فض ــع از رس ــا مان ــأله اّم ــن مس ــت. ای ــام می گرف انج
حاکــم بــر مــدارس و آمــوزش و پــرورش )قبــل از دولــت اصالحــات( در 
ــرانه  ــگ پس ــتان فرهن ــال در دبیرس ــرای مث ــد. ب ــتان ها نش ــن دبیرس ای
ــه  ــرورش ب ــوزش و پ ــش آم ــمت گزین ــؤولین قس ــی از مس ــان یک اصفه
ــاپ  ــه چ ــروع ب ــا ش ــر ب ــرف دیگ ــود. از ط ــوب می ش ــر منس ــوان مدی عن
http://www.allameh.ir/html/index.php?name=Sections&req=viewarti- :15. منبــع

cle&artid=904&page=1

http://www.allameh.ir/html/index.php?name=Sections&req=viewarti- منبــع:   .16
cle&artid=904&page=1
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ــه  و ســپس طــوس و نشــاط، و بازشــدن نســبی فضــای  روزنامــه ی جامع
ــر  ــی باالت ــارکت سیاس ــرای مش ــوزان ب ــع دانش آم ــدارس توق ــی م سیاس
رفــت.17 آزادی هــای فــردی نیــز در دبیرســتان فرهنــگ بــه شــکل دیگری 
ــود، تــا جایــی کــه دو دبیرســتان فرهنــگ دخترانــه و پســرانه اصفهــان  ب
ــود   ــد. باوج ــذار می کردن ــه به صــورت مشــترک برگ شــب شــعرهای ماهان

ــی  ــای سیاس ــا بن مایه ه ــعاری ب ــًا اش ــعرها بعض ــب ش ــن ش ــه در ای اینک
ــا مخالفــت آمــوزش و پــرورش مواجــه  خوانــده می شــد بــه هیــچ وجــه ب
ــی  ــابقه امنیتی_اطالعات ــه س ــی ک ــد مدیران ــن رون ــه ی ای ــد. در ادام نش
داشــتند، جــای خــود را بــه مدیــران و دبیــران نزدیــک بــه اصالح طلبــان 

دادنــد. 
ــگ  ــتان فرهن ــا دبیرس ــی ب ــه دولت ــتان های نمون ــن دبیرس ــل ای تقاب
حــداد عــادل جنبــه دیگــری هــم داشــت. بســیاری از مردودیــن گزینــش 
عقیدتی_سیاســی دبیرســتان حــداد عــادل در دبیرســتان های نمونــه 
ــام شــدند. همیــن امــر باعــث شــد کــه دبیرســتان  دولتــی فرهنــگ ثبت ن
فرهنــگ نمونــه دولتــی بــه نوعــی ســنگر اصالح طلبــان و بــه طــور کلــی 
مخالفــان جریــان محافظــه کاری را کــه دبیرســتان فرهنــگ حــداد عــادل 
ــه  ــتان نمون ــالن دبیرس ــد. فارغ التحصی ــظ کن ــد، حف ــت می کردن را حمای
ــات 88  ــد از انتخاب ــز در فضــای مبارزاتی_سیاســی بع ــی فرهنــگ نی دولت
از  دبیرســتان  ایــن  فارغ التحصیــالن  از  بســیاری  نبوده انــد.  بی نقــش 
ــه  ــد. از آن  جمل ــات 88 بوده ان ــدگان انتخاب ــت و محکوم ش ــه بازداش جمل
ــام  ــماعیلی را ن ــید اس ــیرزاد و رش ــدی ش ــری، مه ــد منتظ ــوان امی می ت
ــتان  ــالن دبیرس ــدادی از فارغ التحصی ــه در موردتع ــر البت ــن ام ــرد. ای ب
ــور از  ــد حســین نعیمی پ ــم صــادق اســت. محم ــادل ه ــداد ع ــگ ح فرهن

ــود.  ــالن ب ــن فارغ التحصی ــه ای جمل
ــدارس  ــن م ــّوم در ای ــار س ــرای ب ــرات ب ــژاد، تغیی در دوران احمدی ن
ــه  ــر ب ــار دیگ ــل ب ــی قب ــران امنیت ــت. مدی ــکل گرف ــی ش ــه دولت نمون
بعضــی از ایــن دبیرســتان ها بازگشــتند. معلمــان جــوان اصول گــرا و 
ــت  ــتر تح ــوزان بیش ــش آم ــدند و دان ــارده ش ــه کار گم ــه کار ب محافظ
ــن  ــال های 88 در ای ــس از س ــه پ ــی ک ــد. دانش آموزان ــرار گرفتن ــار ق فش

17.  در همین دوران بود که شوراهای دانش آموزی شکل گرفت.
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مدرســه بوده انــد از جــّوی نــاآرام و امنیتــی صحبــت می کننــد، کــه 
ــر  ــدارس خب ــن م ــرده گون در ای ــوت افس ــی رخ ــود نوع ــر وج ــتر ب بیش

می دهــد. 

فرهنگ دبیرستان  تأثیر گذاری 

ســپس  و  عــادل  حــداد  فرهنــگ  دبیرســتان های  روی هم رفتــه 
ــام صــادق  ــد دانشــگاه ام ــه مانن ــگ، ک ــی فرهن ــتان های نمونه دولت دبیرس
ــمت های  ــدی س ــرای تص ــد و آگاه ب ــگان متعه ــت نخب ــور تربی ــه منظ ب
ــه  ــی ب ــد، در دسترس ــده بودن ــیس ش ــالمی تأس ــوری اس ــی در جمه دولت
ــه  ــوی ک ــتان عل ــوزان دبیرس ــر دانش آم ــد. اگ ــق نبوده ان ــود موف ــدف خ ه
ــتی  ــای اکتیویس ــه دور از جنبه ه ــن و ب ــی متدی ــود تکنوکرات های ــرار ب ق
ــان  ــت جوان ــرای فعالی ــی ب ــه پایگاه ــه را ب ــن مدرس ــند، ای و سیاســی باش
ــگ  ــوزان فرهن ــد، دانش آم ــل کردن ــق تبدی ــن خل ــازمان مجاهدی عضــو س
ــود  ــی خ ــای سیاس ــرای فعالیت ه ــی ب ــگ محل ــه های فرهن ــم از مدرس ه
ــداد  ــتان های ح ــاختند. دبیرس ــه س ــا چپ گرایان ــه و ی ــم از اصالح طلبان اع
ــش  ــداف بنیان گذاران ــه اه ــیدن ب ــوان در رس ــخت بت ــم س ــادل را ه ع
ــت  ــن عــدم موفقی ــل ای ــن دالی ــق دانســت.18 شــاید یکــی از مهم تری موف
ــه  ــه ب ــود ک ــگ ب ــی فرهن ــه  مردم ــتان های نمون ــرآوردن دبیرس ــر ب س
ــرد.  ــه می ک ــادل را پنب ــداد ع ــگ ح ــتان فرهن ــته های دبیرس ــی رش نوع
ــه  ــادی ک ــا نه ــوان تنه ــگ به عن ــتان فرهن ــام دبیرس ــی ن خواهی نخواه
ــین  ــرف تئوریس ــت، از ط ــک کرده اس ــانی کم ــوم انس ــردن عل ــه بومی ک ب
ــت  ــوان گف ــاید بت ــود. ش ــرح می ش ــان، مط ــعید حجاری ــان، س اصالح طلب
ــان  ــی بی ــای امنیت ــار نیروه ــت فش ــخن را تح ــن س ــان ای ــه حجاری ک
ــر  ــد از نظ ــز نبای ــخن را نی ــن س ــودن ای ــز ب ــا کنایه آمی ــت، ام ــرده اس ک
ــارغ  ــان از ف ــوان حجاری ــاگردان ج ــیاری از ش ــه بس ــرا ک ــت، چ دور داش

ــد.19 ــگ بودن ــتان فرهن ــن دبیرس ــالن همی التحصی

ــن  ــالن ای ــیاری از فارغ التحصی ــت. بس ــوس نیس ــه معک ــای نتیج ــه معن ــن ب ــه ای 18. البت
مدرســه از فعالیــن محافظــه کار نســل جدیــد محســوب میشــوند، کــه عــده ای از آنهــا قــرار 
ــوری 1392 را  ــت جمه ــات ریاس ــرای انتخاب ــادل ب ــداد ع ــی ح ــی غالمعل ــم تبلیغات ــود فیل ب

http://hamshahrionline.ir/details/215752  :بســازند. منبــع
http://www.parsine.com/fa/pages/?cid=10899 :19. منبع
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آخر سخن 

ــه  ــان داده ک ــگ نش ــتان های فرهن ــته دبیرس ــال های گذش ــه س تجرب
ــد دوره ي اول  ــتثناء چن ــه اس ــادل ب ــداد ع ــگ ح ــتان فرهن ــه دبیرس گرچ
ــه  ــتان های نمون ــا دبیرس ــرد، اّم ــت می ک ــبیل حرک ــک س ــر ی ــه ب همیش
ــد  ــر و تحــول دولت هــا بوده ان ــر تغیی ــی فرهنــگ همــواره تحــت تأثی دولت
ــن  ــام ای ــا تم ــد. ب ــی می کنن ــت را بازنمای ــت وق ــی دول ــویه ی سیاس و س
احــوال دبیرســتان های فرهنــگ توانســتند رشــته علــوم انســانی را از 

ــی ببخشــند.  ــاری اجتماع ــه آن اعتب ــد و ب ــه در آورن ــزوا ب ان
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ــرار مغزهــا؛ از انقــالب فرهنگــی  شــیرین خوشــرو/ ف
تــا نگرانــی مســئوالن

ــگان  ــدرت گزارشــی از مهاجــرت نخب ــه ن ــران ب  مســئوالن رســمی ای
ــه  ــاله  ب ــر س ــا« ه ــرار مغزه ــده ی »ف ــا پدی ــد، ام ــر می کنن ــی منتش ایران

ــود. ــرح می ش ــادی مط ــی اجتماعی_اقتص ــوان معضل عن
روزنامــه شــرق در یکــی از معــدود گزارش هــا آمــاری را اعــالم 
کــرد کــه بنابــر آن از مجمــوع 225 دانش آمــوز ایرانــی کــه طــی 
ســال های 1372 )1992 میــالدی( تــا 1386 )2007 میــالدی( در 53 
المپیــاد جهانــی شــرکت کردنــد، بیــش از 140 نفــر معــادل 2.26  درصــد 
آن هــا هم اکنــون در یکــی دانشــگاه های مطــرح دنیــا در آمریــکا و 

کانــادا تحصیــل می کننــد. 
ــزارش داد  ــال 2009 گ ــر در س ــول« پیش ت ــی پ ــدوق بین الملل »صن
کــه ایــران در میــان 91 کشــور »در حــال توســعه و همچنیــن کمتــر توســعه 
یافتــه«، دارای باالتریــن آمــار فــرار مغزهــا بــا بیــش از 180 هــزار تــن در 
ــازار کار محــدود و ســرکوب های  ــن گــزارش، ب ــر ای هــر ســال اســت. بناب

ــوده اســت. ــرار مغزهــا ب ــه عوامــل ف ـ اجتماعی از جمل سیاســی 
ــود  ــور بهب ــی، به منظ ــای مل ــاد بنیاده ــا ایج ــران ب ــر ای ــال حاض در ح
ــه و افزایــش تعــداد برنامه هــای  ــوم پای ــرای دانش آمــوزان در عل شــرایط ب
تحصیــالت تکمیلــی، تــالش بســیاری  بــرای حفــظ افــراد ماهــر و 
متخصــص در کشــور دارد. ایــن در حالــی اســت کــه خــروج مــردم ایــران 
در اوایــل انقــالب کشــور مــورد بی توجهــی مقامــات دولتــی قــرار گرفــت.

ــاب  ــران خط ی ــت ا ــر وق ــی، رهب ــت اهلل خمین ــش آی ــال پی 34 س
ــن از  ــروج متخصصی ــران خ ــود نگ ــت ب ــور گف ــن کش ی ــردم ا ــه م ب

کشــور نباشــند. 



42

از انقالب فرهنگی تا نگرانی مسئوالن

ــد  ــن هــی می گوین ــود:  »منافقی ــه ب ــی گفت ــت اهلل خمین ــان آی در آن زم
ایــن  می کننــد.  فــرار  کــه  به جهنــم  می کننــد.  فــرار  دارنــد  مغزهــا 
دانشــگاه رفته هــا، این هــا کــه همــه اش دم از علــم و تمــدن غــرب 

می زننــد، بگذاریــد برونــد.«
ایــن در حالــی اســت کــه از چنــد ســال پیــش مقامــات ایــران پدیــده ی 
ــناخته و  ــمیت ش ــدی به رس ــده ی ج ــک پدی ــوان ی ــه عن ــا را ب ــرار مغزه ف

تالش هایــی در راســتای معکوس ســازی آن آغــاز کرده انــد.
اما چرا اکنون توجه مقامات دولتی به این مسئله معطوف شده است؟

بلیط یک طرفه از دانشگاه شریف به آمریکا
ســخنان رهبــر وقــت ایــران مبنــی بــر عدم نگرانــی از فــرار متخصصیــن، هــم 

ــادی از  ــداد زی ــی  کــه تع ــا انقــالب فرهنگــی در ســال 1359.  زمان زمــان شــد ب
ــد.  ــرک کردن ــن کشــور را ت ــی ای ــگان و تحصیل کرد ه هــای ایران نخب

در دهــه ی 60 شمســی خــروج ایــن قشــر از کشــور مــورد بی توجهــی مقامــات 
دولتــی قــرار گرفت.

ظــر می رســد در دوران ریاســت جمهوری محمــود  رونــدی کــه بــه ن
احمدی نــژاد مجــدداً تکــرار شــد. در آن زمــان بســیاری از کارشناســان سیاســت های 
ــرال و  ــوذ لیب ــل نف ــگاه ها از عوام ــون »زدودن دانش ــژاد، همچ ــد احمدی ن جدی
ــأت  ــاتید و اعضــای هی ــدادی از اس ــاری تع ــرب« و بازنشســتگی اجب ســکوالر غ
علمــی دانشــگاه ها را از عوامــل مســتقیم افزایــش پدیــده فــرار مغزهــا دانســتند.

بنابــر آمــار رســمی دولــت ایــران در هفته نامــه ي ســازمان مدیریــت 
ــته در  ــال گذش ــه س ــه در س ــوزی ک ــش آم ــن از 125 دان ــزی، 90 ت و برنامه ری
المپیادهــای جهانــی رتبــه کســب کرده انــد، هــم اکنــون در دانشــگاه های آمریــکا 

ــت. ــد اس ــا 3 درص ــت آنه ــه بازگش ــد ب ــد و امی ــل می کنن تحصی
ــد از  ــا 1386، 94 درص ــال های 1372 ت ــی س ــه ط ــن اینک ــر گرفت ــا در نظ ب
ــریف  ــگاه ش ــالن دانش ــی، فارغ التحصی ــای علم ــی المپیاد ه ــدگان ایران مدال آورن
ــی  ــگان ایران ــرت نخب ــی مهاج ــدأ اصل ــوان مب ــگاه را می ت ــن دانش ــد، ای بوده ان

دانســت.
عــالوه بــر ایــن، صنــدوق بیــن المللــی پــول تخمیــن زده حــدود 250هــزار 
مهنــدس و پزشــک بــه عــالوه 170 هــزار ایرانــی دارای تحصیــالت عالــی، در حال 

ــکا ســاکن اند. حاضــر در آمری
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چرا توجه مسئوالن جلب شد؟
ــران اعــالم کــرد کــه   نگــران  ــی، رئیس جمهــوری ای ــون حســن روحان  اکن

ــد. ــد را آهســته تر کن ــن رون ــا ای ــد ت ــالش می کن ــا« اســت و ت ــرار مغزه »ف
ــران در  ــه ای ــور خارج ــر ام ــاون وزی ــاه 1392، حســن قشــقاوی، مع  در آبان م
امــور کنســولی، گفتــه بــود کــه کمیتــه ای بــرای تشــویق مهاجــران برای بازگشــت 

بــه کشــور تشــکیل شــده اســت.
رضــا فرجــی دانــا، وزیــر پیشــین علــوم و فنــاوری ایــن کشــور نیــز گفــت کــه 
فــرار مغزهــا یکــی از مخرب تریــن روندهــای کشــورهای درحــال توســعه اســت. او 
ادعــا کــرد کــه هــر ســال حــدود 150 هــزار نفــر از افــراد بســیار بــا اســتعداد از ایران 
مهاجــرت می کننــد. بــه گفتــه او ایــن میــزان ســاالنه 150میلیــارد دالر بــه اقتصــاد 

کشــور ضــرر می رســاند. 
هرچنــد بانــک جهانــی خســارت ناشــی از مهاجــرت نخبــگان را ســاالنه 50 

میلیــارد دالر بــرآورد کــرد.
ســعید پیونــدی جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه لــورن در فرانســه، در گفــت 

وگویــی کــه بــا شــبکه خبــری الجزیــره داشــت، چهــار عامــل اصلــی مهاجــرت 
متخصصــان ماهــر از ایــران را کمبــود امکانــات پژوهشــی، دســتمزد کــم، 

ــمارد. ــی می ش ــدار سیاس ــت ناپای ــی و وضعی ــای اجتماع محدودیت ه
بــه عقیــده ایــن جامعه شــناس تــا زمانــی کــه ایــن عوامــل در ایــران وجــود 

داشــته باشــد، بحــث ریشــه کنی فــرار مغزهــا در عمــل ممکــن نیســت.
آن ها که رفتند، آن ها که ماندند

هژیــر رحمــان داد، یکــی از ایــن دانش آموختــگان ممتــازی بــود کــه بعــد از 
بــردن یــک جایــزه ي بین المللــی در شــیمی در ســال 1381 ایــران را تــرک کــرد. او 
در حــال حاضــر در یــک مؤسســه تکنولــوژی در ماساچوســت بــه تحقیقــات خــود 

ــد.  ــه می ده ادام
رحمــان داد دربــاره ي رونــد مهاجــرات دانش آموختــگان و متخصصــان ایرانــی 
ــگاه های  ــل در دانش ــرای تحصی ــران را ب ــجویان، ای ــیاری از دانش ــد: »بس می گوی
معتبــر جهــان تــرک می کننــد. آن هــا معتقدنــد بــا مهاجــرت بــه خــارج از کشــور، 
ــه ای  ــات و فرصت هــا در دو ســطح آموزشــی و حرف ــه امکان ــری ب دسترســی بهت

خواهنــد داشــت. «
فــواد ســجودی فریمانــی، دانشــجوی دکتــرا در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
تهــران، مهاجــر دیگــری اســت کــه دو اختــراع  در زمینــه جراحــی ُرباتیــک  بــه 
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ثبــت رســانده اســت.  او نیــز در ســال 1389 بــه اتهــام توهیــن بــه اســالم،  اقــدام 
ــه  ــه آیــت اهلل خمینــی و خامنــه ای دســتگیر و ب ــه امنیــت ملــی و توهیــن ب علی
هشــت ســال زنــدان محکــوم شــد. ایــن دانشــجوی ممتــاز نیــز ســه ســال پیــش 
ــاوری  ــرا در دانشــگاه فن ــال حاضــر دانشــجوی دکت ــد و در ح ــارج ش ــران خ از ای

آیندهــوون در هلنــد اســت.
ســروش ثابــت دانــش آموخته ممتــاز علــوم کامپیوتر دانشــگاه صنعتی شــریف 
و  برنــده ی مــدال برنــز المپیــاد کامپیوتــر ســال 1381، نفــر دوم المپیــاد خوارزمی در 
رشــته ی ریاضــی ســال 1381 و رتبــه ی اول کنکــور کارشناســی ارشــد ســال 1388 
بــود. او در شــهریور ســال 1391 جهــت گذرانــدن 2 ســال حبــس تعزیــری مربــوط 

بــه تجمعــات دانشــجویی در ســال 1386 بــه بنــد 350 زنــدان اویــن منتقل شــد.1
فــرار مغزهــا کــه بــه عنــوان پــرواز ســرمایه های انســانی نیــز شــناخته شــده 
اســت، در بســیاری از نقــاط جهــان یــک موضــوع جــدی تلقــی می شــود. بدیــن 
ترتیــب نیروهــای متخصــص به جــای کار در کشــور خــود بــه دنبــال فرصت هــای 
شــغلی در خــارج هســتند. بــا ایــن حــال ایــن پدیــده در ایــران صرفــا مســئله ای 
اقتصــادی نیســت )هــم از دســت دادن نیــروی کار و هــم هــدر رفتــن هزینــه ی 

آمــوزش ایــن متخصصــان(.
در ایــن کشــور عــالوه بــر نــرخ بــاالی بیــکاری، ســرکوب سیاســی و اجتماعی 
همچــون تبعیض هــای جنســیتی و دینــی و قومــی نیــز بــر مهاجــرت نیروهــای 

متخصــص و نخبــه  تأثیــر می گــذارد.
ــد، مقایســه  ــه مهاجــرت دارن ــم ب ــه تصمی ــان ک  اگرچــه شــاید در ذهــن آن

ــد:    ــت کن ــم کفای ــا ه ــی زندگی ه ــت برخ سرنوش
همیــن چنــد وقــت پیش بــود کــه مریــم میرزاخانی، اســتاد 37 ســاله دانشــگاه 
ــده دو دوره  ــاروارد و برن ــی شــریف و ه ــل دانشــگاه صنعت اســتنفورد، فارغ التحصی
المپیــاد ریاضــی، در مــرداد مــاه 1393 برنــده »جایــزه فیلــدز« معتبرتریــن نشــان 

رشــته ریاضــی شــد.
و دقیقــاً در آینــه ای دیگــر امیــد کوکبــی، دانشــجوی نخبــه دکتــرای فیزیــک، 
ــزه آزادی و  ــن »جای ــدان اوی ــریف از درون زن ــگاه ش ــر دانش ــل دیگ فارغ التحصی

ــرد. ــی« را کســب ک مســئولیت پذیری علم

1. سروش ثابت در تیرماه سال 1393 پس از پایان دوره محکومیتش از زندان آزاد شد.
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ــًا  ــانی دقیق ــوم انس ــازی عل ــازی و اسالمی س ــراد از بومی س ــه م ــن ک ای
چیســت و اینکــه ایــن دو چــه نســبتی باهــم دارنــد چنــدان مشــخص نیســت؛ 
امــا به طــور ویــژه پــس از ســخنرانی آیــت اهلل خامنــه ای در ســال 88 و انتقــاد 
ایشــان از علــوم انســانی و ســخنان ســعید حجاریــان در دادگاه هــای فرمایشــی 
بعــد از انتخابــات 88 در مــورد علــوم انســانی، تکاپــوی جدیــدی در نیروهــای 
ــوم  ــای عل ــول و ارتق ــورای تح ــب ش ــه در قال ــد ک ــاز ش ــان آغ ــوادار ایش ه

انســانی وابســته بــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی نمایــان شــده اســت.
بعــد از دوران هشــت ســاله ی آقــای خاتمــی کــه فضــای دانشــگاه ها بــه 
نســبت ســال های پــس از انقــالب فرهنگــی بازتــر شــده بــود و علــوم انســانی 
ــه  ــژاد ن ــار ســال اول احمدی ن ــود، در چه ــه ب ــی گرفت ــز در دانشــگاه ها جان نی

ــرای  ــا ب ــت ی ــور موق ــل به ط ــجویان از تحصی ــادی از دانش ــداد زی ــا تع تنه
همیشــه منــع می شــدند، بلکــه شــاهد اخــراج و بازنشســتگی اجبــاری 
ــم. از  ــانی بودی ــوم انس ــته های عل ــتادان رش ــًا اس ــگاه خصوص ــاتید دانش اس
ــون  ــته و اکن ــه داش ــش ادام ــت کم و بی ــن وضعی ــون، ای ــه کن ــا ب ــال 88 ت س
ــام  ــا ن ــی ب ــازی ایده های ــطح پیاده س ــه س ــانی، ب ــوم انس ــته های عل در رش

ــت. ــیده اس ــانی رس ــوم انس ــازی عل ــازی و اسالمی س بومی س
ــی در  ــع »نواقص ــرای رف ــانی ب ــوم انس ــای عل ــول و ارتق ــورای تح در ش
ــت  ــازگار نیس ــا س ــی م ــی ارزش ــا مبان ــه ب ــون و دروس ک ــزی و مت برنامه ری
ــه  ــته ای را ک ــزده رش ــت... چهارده_پان ــم نیس ــور ه ــاز کش ــا نی ــق ب و منطب
حساســیت در مــورد آن هــا وجــود داشــته و قــرار بــوده کــه روزآمــد، کارآمــد، 
ــن  ــپرده اند« و »ای ــص س ــای متخص ــه گروه ه ــوند را ب ــی ش ــالمی و بوم اس
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)حقــوق،  مســئله دار  رشــته های  و  فصل هــا  ســر  اصــالح  بــا  گروه هــا 
مطالعــات زنــان، حقــوق بشــر، مدیریــت، مدیریــت فرهنگــی، مدیریــت هنــری، 
جامعه شناســی، علــوم اجتماعــی، فلســفه، علــوم سیاســی، روان شناســی، علــوم 
ــد  ــک ســال در دانشــگاه ها اجــرا خواهن ــدت ی ــه م ــی را ب ــی( برنامه های تربیت
کــرد و ســپس بــا تحلیــل نتایــج، تصمیم هــای آتــی را خواهنــد گرفــت. هــم چنیــن 
ــد  ــا بای ــگاهی و پایان نامه ه ــالت دانش ــون مج ــی ای چ ــدات علم ــه تولی ب

1
ــوند«. ــق ش ــد منطب ــا بای ــن برنامه ه ــتای ای ــود و در راس ــت داده ش »جه

پایــگاه اطالع رســانی ایــن نهــاد مدعــی اســت کــه امســال ســر فصل هــای 
ــد در  ــن رون ــد ای ــوم سیاســی تدریــس شــده اســت و ســال بع ــد در عل جدی
رشــته ی روانشناســی آغــاز خواهــد شــد. کار بــر روی رشــته های دیگــر هــم در 
زیر_گروههــای تخصصــی جریــان دارد. رشــته ی مطالعــات زنــان بــه مطالعات 
ــر باورهــای اســالمی اســتوار شــود.  ــا ب ــواده تبدیــل شده اســت ت ــان و خان زن
رشــته ی مدیریــت خانــواده هــم بــه منظــور اداره مطلــوب خانــواده و رشــته ی 
ــوم اجتماعــی( از رشــته های  الگــوی اســالمی_ایرانی پیشــرفت )در گــروه عل
تــازه متولدشــده اند. ظرفیــت پذیــرش برخــی از رشــته های مســئله دار نیــز بــه 
شــدت کاهــش یافتــه اســت. مســئوالن ایــن نهــاد از طــرح حــذف رشــته ی 

فلســفه در مقطــع لیســانس خبــر داده انــد.
ــوم  ــازی عل ــازی و اسالمی س ــی در بومی س ــه روش کنون ــدان ب باورمن
ــی  ــم فرهنگ ــری از تهاج ــه و »جلوگی ــی« جامع ــت فرهنگ ــانی، »مدیری انس
ــرا  ــد، چ ــن می دانن ــگاه ممک ــش و دانش ــالح دان ــا اص ــا ب ــمن« را تنه دش
کــه »جهان بینــی و ارزش هــای اســالمی و فرهنــگ ایرانــی در مــوارد 
ــتگاه  ــه خاس ــی ک ــگ غرب ــی و فرهن ــام ارزش ــی، نظ ــان بین ــا جه ــی ب مهم
علــوم انســانی جدیــد اســت، تفــاوت دارد. طبیعتــا علــوم انســانی بــه شــکلی 
ــا و  ــگ، باوره ــا فرهن ــد، صد در صــد متناســب ب ــد کرده ان ــرب رش ــه در غ ک
ارزش هــای مــا نیســت. حــال بــرای اینکــه مــا از ایــن علــوم اســتفاده کنیــم 
ــد  ــز معتق ــی نی ــتیم.«2 گروه ــازی هس ــازی و اسالمی س ــه بومی س ــار ب ناچ
ــانی  ــوم انس ــدا از عل ــالمی ج ــانی اس ــوم انس ــه عل ــر دادن ب ــزوم پیک ــه ل ب

1. نقل قول ها از گفتگوی اختصاصی دکتر صادق آیینه وند عضو شورای تحول و ارتقای علوم 
انسانی با پایگاه رسمی این شورا

2. وطن امروز، شماره ي 341، اول بهمن 1388، مصاحبه با دکتر فنایی اشکوری، صفحه 10
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غربــی هســتند. آیــت اهلل مصبــاح یــزدی وحــی و دیــن را منابــع اصلــی علــوم 
ــه از  ــائلی ک ــالمی مس ــی اس ــه در روش شناس ــد ک ــالمی می دان ــانی اس انس
طریــق وحــی اثبــات شــده اند را می تــوان بــا تجربــه اثبــات کــرد تــا بــرای 

دیگــران هــم معلــوم شــود.
ــًا  ــراوان، نهایت ــای ف ــش و قوس ه ــس از ک ــه پ ــر وزارت علوم_ک اگ
دوبــاره دارای وزیــر شــد_به عنــوان متولــی اصلــی آمــوزش عالــی در کشــور 
حساســیت بــه خــرج ندهــد و در اجــرای ایــن برنامــه وقفــه ای بــرای بررســی 
ــه  ــت روزی ک ــت و دور نیس ــر اس ــدازد دی ــتن اش نین ــار گذاش ــتر و کن بیش

ــد.  ــی نمان ــگاه ها باق ــانی در دانش ــوم انس ــزی از عل چی
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مقدمه

ــِی  ــوم اجتماع ــیرتحول عل ــش و س ــم پیدای ــد داری ــتار قص ــن نوش   درای
ــوم  ــم عل ــم. ببینی ــرار بدهی ــق ق ــل و تعم ــورد تأم ــردآن را م ــران و کارک درای
اجتماعــی، کــه درغــرب از نیمــه ی دوم قرن گذشــته شــکوفا شــده وکاربردهای 
فــراوان پیداکــرده اســت در ایــران درچــه زمانــی و چگونــه مطــرح شــد. درایــن 
ــمندان،  ــفه، دانش ــان، فالس ــه ای ازکارشناس ــش نمون ــم نق ــه، می خواهی مقال
ــی از  ــن بعض ــی و همچنی ــن الملل ــازمان های بی ــی س ــربی و برخ ــاتید غـ اس
ــر  ــگاه های معتب ــی دانش ــوم اجتماع ــته های عل ــی رش ــردگان ایران تحصیل ک
دنیــا در معرفــی و گســترش آمــوزش و تحقیقــات علمــِی مســائل اجتماعــی در 

1.  کاظــم ایــزدی تحصیــالت عالــی خــود در رشــته جامعه شناســی را در دانشــگاه 
ــته  ــی رش ــأت علم ــت هی ــه عضوی ــانید و ب ــان رس ــه پای ــری ب ــوز فرانســه درســطح دکت تول
جامعه شناســی دانشــگاه تهــران درآمــد. حــدود دو ســال مســئولیت ارزشــیابی طــرح  
ــذارده شــد  ــه آزمایــش گ ــران ب ــه ای ــی کــه از ســوی یونســکو در دو منطق ســوادآموزی تابع
ــه عهــده داشــته و چندیــن پژوهــش در ایــن زمینــه انجــام داده اســت. بیــش از 5ســال  را ب
ــه کارهــای  ــه عنــوان مســئول بخــش تحقیقــات جامعه شناســی شــهری ب ضمــن تدریــس ب
تحقیقاتــی نیــز اشــتغال داشــته اســت. دوبــار مســئولیت معاونــت دانشــکده علــوم اجتماعــی 
را بــه عهــده گرفــت. یــک ســال در مرکــز آمــوزش تطبیقــی دانشــگاه شــیکاگو بــه عنــوان 
ــتی  ــالب سرپرس ــس از انق ــت. پ ــته اس ــتغال داش ــق اش ــس و تحقی ــه تدری ــو ب ــتاد مدع اس
مؤسســه را پذیرفــت و شــرایط را بــرای تحقیــق مناســب ندیــد و کنــار کشــید. در ســال1362 
ــال مســئولیت  ــج س ــدت پن ــه م ــال 1367ب ــد. از س ــراج ش ــس و از دانشــگاه اخ ممنوع التدری
فنــی طــرح جامــع توســعه ي اقتصــادی و اجتماعــی روســتاهای اســتان همــدان رابــه عهــده 
گرفــت  وســپس بررســی شــبکه شــهرهای مهــم کشــوردر طــرح کالبــدی ملــی را سرپرســتی 
وهدایــت کــرد. مدیریــت پــروژه  ملــی گازرســانی بــه روســتاهای کل کشــور از جملــه کارهــای 

ــت. ــای 60-1370اس ــی او در دهه ه تحقیقات
ترجمــه کتاب هــای روش تحقیــق در علــوم اجتماعــی، تفکــر آمــاری و دمکراســی پســاتوتالیتر 

و انتشــار چندیــن مقالــه در حوزهــای تخصصــی خــود را نیــز در کارنامــه خــود دارد.
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ــی ازمطالعــات و تحقیقــات  ــران را نشــان دهیــم. بامطــرح کــردن نمونه هائ ای
ــات  ــات وتحقیق ــع، مطالع ــی جام ــای تحقیقات ــب طرح ه ــده درقال ــام ش انج
مطالعــات  )منوگرافــی(،  تک نــگاری  ســرزمین،  آمایــش  و  منطقــه ای 
جامعه شــناختی، جمعیت شــناختی، مردم شــناختی، روان شــناختی اجتماعــی، 
تحقیقــات روســتائی وعشــایری، تحقیقــات پایــه ای و ماننــد آن، قصــد داریــم 
تأثیــر ایــن نــوع مطالعــات و تحقیقــات در شــناخت مســائل و معضــالت جامعــه 
ــای  ــی و برنامه ریزی ه ــه ای و مل ــای منطق ــا در تصمیم گیری ه ــش آن ه و نق
ُخــرد وکالن مملکتــی درگســتره ی زمــان را نشــان دهیــم. ارائــه ی تصویــری از 
نــگاه و برداشــت حاکمیت هــای خودکامــه  ی ایــران )پیــش و پــس ازانقــالب( 
دربــاره ی علــوم اجتماعــی و گســترش و کاربــرد آن در ســطح کشــور از دیگــر 

اهــداف ایــن نوشــتار اســت.
ــوم  ــی رشــته های عل ــده ی آمــوزش عال ــا بررســی پرون ــم ب  در نظــر داری
اجتماعــی بــه معنــای اخــص کلمــه نقــش آن در تربیــت پژوهشــگر، محقــِق 
زمینه هــای اجتماعــی و اقتصــادی ونیــز پــرورش نیــروی انســانی مــورد نیــاز 
جامعــه درســطح تکنیســین، کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری را نمایان 
کنیــم. قصــد داریــم بــا گســترش آمــوزش ایــن علــوم در دانشــگاه ها و مراکــز 
آمــوزش عالــی کشــور پیــش از انقــالب آشــنا شــویم و ببینیــم رژیــم جمهوری 
ــل   ــه دالئ ــوم را ب ــن عل ــاخه های ای ــتادان ش ــیاری از اس ــه بس اســالمی ای ک
یــا بهانه هــای گوناگــون )داشــتن تفکــرات غربــی، نداشــتن بینــش اســالمی، 
متعهــد نبــودن بــه نظــام، هــم کاری بــا رژیــم شــاه وغیــره( از دانشــگاه اخــراج 
ــوم  ــوزش عل ــار آم ــادی درمض ــان زی ــرده و گفتم ــس ک ــا ممنوع التدری و ی
اجتماعــی درمراکــز آمــوزش عالــی کشــور و ضــرورت حــذف آن از دانشــگاه ها 
رامطــرح کــرده و شــعارهای فراوانــی در ایــن بــاب داده اســت، چــه ضــرورت 
ــون دربیــش از 18 دانشــگاه و  ــی موجــب شــده کــه هــم اکن ــا ضرورت های ی
یــا مراکــز آمــوزش عالــی کشــور، عــالوه بــر دانشــگاه های تهــران و دانشــگاه 

ــوم تدریــس می شــوند. ــن عل آزاد اســالمی، ای
بــرای ایــن منظــور، ابتــدا بــه علــوم اجتماعــی و ســیر تحــول آن در دنیــا  
نگاهــی بســیار گــذرا می اندازیــم و آنــگاه پیدایــش و تحــول علــوم اجتماعــی 

ــم. ــد شــکافی می کنی ــران  را کالب در ای
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ــی و     ــوم اجتماع ــکل گیری عل ــخ ش ــه تاری ــذرا ب ــیار گ ــی بس نگاه

ســیرتحول آن در دنیــا

ــته ها  ــیح و درنوش ــالد مس ــش از می ــی در پی ــوم اجتماع ــه های عل ریش
ــرن  ــون )ق ــژه افالطــون و ارســطو و ســپس رواقی ــه وی و آرای فالســفه ی، ب
2م(، عبدالولیــد محمــد ابــن احمد ابن رشــد فیـــلسوف مسلمـــان اسپانیــــائی- 
ــرن  ــدون )ق ــد بن خل ــن بن محم ــد عبدالرحم ــوسی)قرن 12م( و ابوزی انـدولـ
15م-شــناخته و معــروف شــده در قــرن 18 و 19( و...مشــاهده می شــود. 
ــفه و  ــار و آرای فالس ــا آث ــا ب ــی اروپ ــات علم ــد حی ــی وتجدی دردوره ی نوزائ
ــد او  ــن وتأکی ــیس بیک ــون فرانس ــرن 17و18، چ ــی ق ــینیان جامعه شناس پیش
برعلــم تجربــی و رنــه دکارت و روش عقلــی و شــک او، جــان الک و مکتــب 
ــی او،  ــفه سیاس ــی و فلس ــرارداد اجتماع ــو و ق ــی او، ژان ژاک روس تجربه گرائ
ــن  ــکیو و روح القوانی ــارون دو ُمنتس ــی او، ب ــفه عقل ــت و فلس ــل کان ــا نوئ ام
او، ســن ســیمون و نظریــه او پیرامــون جهانــی شــدن، اگوســت کنــت 
ــر  ــد و در اواخ ــه دوانی ــی او و... ریش ــه اثبات ــم و اندیش ــب پوزیتیویس و مکت
ــش  ــر فریدری ــانی نظی ــفه و جامعه شناس ــار و آرای فالس ــا آث ــم ب ــرن نوزده ق
ــده آلیســم او، کارل مارکــس و مکتــب او، آلکســی  ــی و ای هــگل و تاریخ گرائ
ــا  ــژه ب ــتم، به وی ــرن بیس ــل ق ــپس دراوائ ــی او و س ــل و دمکراس دوتوکوی
دیدگاه هــای جامعه شناســانی نظیــر امیــل دورکیــم و خودکشــی و تقســیم کار 
او، تالکــوت پارســنز و بحــث ُکنــش اجتماعــی او و... بــارور شــده اســت. علــوم 
ــته و  ــرن گذش ــه ی دوم ق ــل دوم و در نیم ــگ بین المل ــس از جن ــی پ اجتماع
ــرده و  ــد ک ــی ُرش ــی امریکای ــِی تجربی-تحلیل ــری از جامعه شناس ــا تأثیرپذی ب
ــق  ــوزش و تحقی ــه آم ــگاه ها ب ــده ودانش ــدد دوان ــاخه های متع ــج ش ــه تدری ب
ــناخت  ــرای ش ــا ب ــد ودولت ه ــاص نموده ان ــه خ ــی توج ــای اجتماع در زمینه ه
پدیده هــای اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی و پیــدا کــردن راه حــل 
یــا راه حل هــای مناســب بــرای آن پدیده هــا و ســپس مراکــز تجــاری- 
ــه  ــی ب ــود  و بازاریاب ــرای شــناخت و حــل مســائل و معضــالت خ ــی ب صنعت
تحقیقــات اجتماعــی روی آورده انــد. هــم اکنــون در جوامــع پیشــرفته و ُمــدرن، 
ایــن درخــت تنومنــد بــا شــاخه های متعــدد خــود بــرای شــناخت پدیده هــای 
ــای  ــاز برنامه ریزی ه ــوارد پیش نی ــیاری م ــی رود و در بس ــه کار م ــی ب اجتماع

ــود. ــی می ش ــه تلق ــیون جامع ــعه و ُمدرنیزاس ــد و توس ُرش
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پیدایش و تحول علوم اجتماعی در ایران

ــل  ــم و اوائ ــرن نوزده ــر ق ــی دراواخ ــوم اجتماع ــای عل ــران، ایده ه   درای
ــواه و  ــگران ترقی خ ــرد. ُکنش ــد ک ــه زد و رش ــج جوان ــه تدری ــتم ب ــرن بیس ق
ــای  ــی از جنگ ه ــت ناش ــرو فالک ــر فق ــه دراث ــان ک ــد و آن ــان مجاه ایرانی
انگلیــس  و  اســتعماری روس  قدرت هــای  دخالت هــای  و  و روس  ایــران 
ــه  ــی روســیه-قفقاز، ب ــه ایالت هــای جنوب ــا کار ب ــرای تجــارت و ی ــران ب درای
ویــژه بنــدر پویــای باکــو مهاجــرت می کــرده یــا بــه آن منطقــه رفــت وآمــد 
ــی  ــی و انقالب ــیال دمکراس ــای سوس ــت، جنبش ه ــا دولت-مل ــته اند،2 ب داش
روســیه و تشــکل های ســندیکایی، حزبــی و سوسیالیســم آشــنا شــدند؛ 
ــریع آن  ــی تحــوالت س ــای غرب ــرده درکشــورهای اروپ ــل ک ــان تحصی ایرانی
ــد؛  ــرح می کردن ــران مط ــس و درای ــرک را لم ــا وپرتح ــذاِب پوی ــای ج دنی
مدرســه دارالفنــون )1851/1230م( تأســیس شــد و نظــام آموزشــی و پرورشــی 
از مکتبــی ودینــی بــه مدرســه ای ُمــدرن تغییــر کــرد و مدرســۀ علــوم سیاســی 
ــش  ــد؛ جنب ــاد ش ــوق )1298 / 1919م ( ایج ــه حق )1277/ 1898م( و مدرس
ــون  ــکیل و قان ــی تش ــورای مل ــس ش ــید و مجل ــه رس ــه نتیج ــروطیت ب مش
اساســی نوشــته و تصویــب شــد؛ رضاشــاه بــه ســلطنت رســید و الگــوی دنیــای 
ــده  ــرای ُرشــد و توســعه ی ایــراِن ســنتی، فقیــر، ایســتا و عقب مان غــرب  را ب
ایــده آل دانســت و بــرای ایــن منظــور تحصیــل ایرانیــان در ایــن کشــورها را 
ضــروری. لــذا ازمجلــس شــورای ملــی خواســت تــا قانــون اعــزام محصــل بــه 
خــارج را تصویــب نمایــد. قانــون اعــزام محصــل بــه خــارج درشــهریور 1308  
ــر  ــج ســال هــر ســال صــد نف ــه مــدت پن ــت موظــف شــد ب ــب و دول تصوی

ــد.3 ــی اعــزام نمای ــای غرب ــًا اروپ ــه کشــورهای خــارج، عمدت دانشــجو ب

2. خســرو شــاکری در کتــاب »جنبــش مشــروطیت و انکشــاف سوســیال دمکراســی« – نشــر 
ــال 1274در  ــتان س ــه درتابس ــی ک ــی و همدان ــران آذربایجان ــداد کارگ ــران 1384 تع اخت
ــر  ــر ذک ــد را 20000 نف ــارص کار می کرده ان ــاندرویل وق ــن تفلیس-آلکس ــداث راه آه اح
کــرد. یــا  بهــزاد کشــاورزی درمقالــه ی »ترقــی خواهــی در تاریــخ معاصــر ایــران« )عصــر 
ــام  ــی بن ــه ای زیرزمین ــال 1905 فرق ــو درس ــم باک ــان مقی ــد: ایرانی ــو2010( می نویس ن
»اجتماعیــون عامیــون « را شــکل دادنــد و بــا حــزب همــت وکمیته هــای حــزب سوســیال 
دمکــرات کارگــری روســیه در باکــو و تفلیــس روابــط نزدیکــی داشــتند. او از عبــداهلل یــف 
ــی کــه  ــان آذربایجان ــد کــه در ســال 1906 تعــداد ایرانی ــگار روســی نقــل مــی کن تاریخ ن
هســته اولیــه ی اعتصاب هــای کارگــری کارخانــه ی مــس الــه وردی ارمنســتان را تشــکیل 

ــد. ــر بودن ــد 2500 نف می دادن
ــا تغییراتــی در دوره ی حکومــت محمدرضــا شــاه هــم اجــرا  3. قانــون اعــزام دانشــجو ب
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بخشــی ازایــن دانشــجویان اعزامــی بــه اروپــای غربــی فرانســه و آلمــان 
رفتنــد و ضمــن تحصیــل در رشــته های مختلــف دانشــگاهی بــا جنبش هــای 

اجتماعی-سیاســی و نظریه هــای مطــرح در آن جوامــع هــم آشــنا شــدند.
ــه  ــی ب ــه های اجتماعی-سیاس ــاری از اندیش ــا کوله ب ــان ب ــی از این بخش
ــا،  ــیرحکمت در اروپ ــاب س ــی کت ــن دوره ی زمان ــتند. درهمی ــور بازگش کش
نوشــته ی محمــد علــی فروغــی )در 1310 و جلــد دوم وســوم آن بــه ترتیــب 
ــنتی،  ــه ی س ــق در جامع ــاب دقی ــن کت ــت. ای ــار یاف در 1318 و 1320( انتش
ــا اقبــال زیــادی مواجــه شــد. مســلمًا مطالعــه ی ایــن  ایســتا و فقیــر ایــران ب
کتــاب نیــز، همچــون مشــاهده و مطالعــه ی تحــوالت روســیه و دنیــای غــرب 
ــم،  ــر لیبرالیس ــرح )نظی ــری مط ــای فک ــه ها ومکتب ه ــا اندیش ــنایی ب و آش
مارکسیستی-لنینیســتی، اندیشــه ی نئو مارکسیســِم مکتــب فرانکفــورت و 
ــا بســــط ســطح شــناخت ُکنشــگران  ــب شــیکاگو( در آشــنا کــردن و ی مکت
سیاســی و دســت اندرکاران امــور مملکتــی دربــاره ی ایــــده های اجتــــماعی و 

ــادی داشــته اســت.  ــر زی ــه تأثی ــرد آن در جامع کارب
ــن  ــده ای از ای ــت ع ــا مراجع ــی ب ــر لیبرال ــران تفک ــه، در ای ــرای نمون ب
دانشــجویان اعزامــی بــه کشــورهای اروپائــی غربــی، بــه ویــژه فرانســه و علــی 

الخصــوص آنــان کــه در رشــته های علــوم انســانی و اجتماعــی تحصیل کــرده 
ــرد.  ــدا ک ــادی پی ــداران زی ــد و طرف ــذارده ش ــص گ ــث و فح ــه بح ــد ب بودن
بخشــی از ایــن دســته از تحصیل کــردگان بــه سیاســت روی آورده و خدمــت 
ــا  ــه نمی توانســتند ی ــواردی هــم ک ــد. در م حکومــت رضاشــاه را پیشــه کردن
ــود  ــه کار خ ــه ب ــد ک ــل بودن ــوند و مای ــاز ش ــاز او همس ــا س ــتند ب نمی خواس
ــه  ــا ب ــدند و ی ــین می ش ــه و خانه نش ــرار گرفت ــب ق ــورد غض ــد، م ــه دهن ادام
ــوم  ــکنجه محک ــدان و ش ــه زن ــا ب ــد و ی ــرت می کردن ــور مهاج ــارج از کش خ

ــد. ــس روی آوردن ــگاه و تدری ــه دانش ــز ب ــی نی ــدند. بخش می ش
در دهــه ی اول حکومــت پهلــوی دوم، اکثــر ایــن نــوع تحصیــل کــردگان 
ــن  ــی نقش آفری ــگران اصل ــورت ُکنش ــه ص ــج ب ــه تدری ــم ب طرفدارلیبرالیس
شــده و قانون مــداری، مدنیــت وآزادی هــای مشــروع شــهروندی  را در جامعــه 

ــر  ــاگرد اول ه ــی ش ــال تحصیل ــر س ــان ه ــون در پای ــن قان ــه ی ای ــت. برپای ــده اس ش
ــرای  ــت ب ــور می توانس ــی کش ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــی دانش ــته ی تحصیل رش
ادامــه ی تحصیــل بــا بــورس دولتــی بــه یکــی ازکشــور هــای پیشــرفته عزیمــت نمایــد 

ــد. ــل بده ــه ی تحصی و ادام
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ــه ی  ــری جبه ــکل گی ــی، ش ــت مردم ــی حکوم ــتقرار نوع ــد. اس ــد داده ان ُرش
ــه  ــه رهبــری دکترمحمــد مصــدق، ملــی شــدن صنعــت نفــت از جمل ملــی ب
محصــول ایــن دوره انــد. شــاه جــوان، کــه اندیشــه ی آزاد و دمکراســی خواهی 
را برنمی تابیــد و مانــع خودکامگــی می دانســت، از دهــه ی دوم ســلطنت خــود 
تغییــر رویــه داد و بــا کودتــای 28 مــرداد 1332 ایــن گــروه را شــدیداً ســرکوب 
کــرد، رهبــران آن را دســتگیر و بــه زنــدان افکنــد و یــا از صحنــه ی سیاســی 
ایــران کنارشــان گذاشــت و گــروه دیگــری از دانشــجویان اعزامــی بــه خــارج 
ــد  ــان مانن ــژه آلم ــا، به وی ــرده در اروپ ــان تحصیل ک ــری ازایرانی ــش دیگ و بخ
تـــقی ارانــی، بـــزرگ عـــلوی، ســلیمان میــرزا اســکندری، ایــرج اســکندری، 
رضــا رادمنــش، احســان طبـــری )بعدهــا در مســکو و برلیــن تحصیــل کــرده 
ــداً  ــه بع ــران، ک ــیه و دیگ ــرده ی روس ــد کامبخــش تحصیل ک ــود(، عبدالصم ب
ــه و  ــر پذیرفت ــب کارل مارکــس تأثی ــدند از مکت ــروف ش ــروه 53 نفرمع ــه گ ب
بــه چــپ گرویدنــد وجانبــداری از تفکــر سوسیالیستی-کمونیســتی را در صــدر 

ــد. ــرار دادن ــود ق ــای سیاســی خ برنامه ه
 ایــن گــروه نیــز فــراز و نشــیب های زیــادی را طــی کــرد. بــرای نمونــه، 
درســال 1312 انتشــارمجله ی دنیــا را آغــاز کــرد و تــا اردیبهشــت ســال 1316 
درآن بــه نشــر اندیشــه ی مارکسیستی-کمونیســتی پرداختــه اســت.  ســرانجام  
در همیــن دوره ی رضاشــاه بســیاری از اعضــای ایــن گــروه معــروف بــه 53 نفر 
بــه اتهــام فعالیت هــای اشــتراکی دســتگیر و زندانــی شــدند و گروهــی نیــز بــه 
خــارج از کشــور گریختنــد. از گروهــی کــه بــه زنــدان افتادنــد، عــده ای راه خود 
را عــوض کردنــد و آزاد شــدند. بقیــه نیــز، بــه جــز تقــی ارانــی کــه در زنــدان 
درگذشــت، پــس از تبعیــد رضاشــاه )شــهریور 1320( و بــه حکومــت رســیدن 

محمدرضــا پهلــوی از زنــدان آزاد شــدند. 
ــی در  ــرای مدت ــد و ب ــاد نهادن ــوده را بنی ــزب ت ــال 1320 ح ــان س درهم
ــت  ــد حکوم ــان ش ــه بی ــور ک ــده اند. همان ط ــن ش ــوری نقش آفری ــور کش ام
ــذا  محمدرضــا شــاه هــم نتوانســت ایــن گــروه دگراندیــش را تحمــل کنــد. ل
پــس از تثبیــت موقعیتــش، بــا انجــام کودتــای 28 مــرداد ســال 1332 صدهــا 
نفــر از فعالیــن ایــن گــروه، به ویــژه کادرافســری حــزب را نیــز، هماننــد ملیــون 
ــه اعــدام محکــوم کــرد  ــد. برخــی را ب ــدان افکن ــه زن و ســایر دگراندیشــان ب
ــی اعــالم شــد و  ــوده هــم غیرقانون ــد. حــزب ت ــا خــود جــالی وطــن کردن ی
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بــه فعالیت هــای مخفــی روی آورد. تفکــر مارکسیستی-لنینیســتی زنــده مانــد 
ــا و  ــم محدودیت ه ــه رغ ــران، ب ــنفکری و دگراندیشــی ای ــه ی روش و در جامع
ــج  ــرد و به تدری ــدا ک ــتابانی پی ــد ش ــت و ُرش ــازه ای گرف ــان ت ــا ج ممنوعیت ه
بــه صــورت ُمــد روز محافــل روشــنفکری و دگراندیشــی ایــران درآمــد. درســت 
ــا اجــازه ی تدریــس  ــن گــروه ســمت دانشــگاهی  و ی ــت ای اســت کــه اکثری
ــائل  ــل مس ــر و تحلی ــادل نظ ــث، تب ــا بح ــی ب ــتند ول ــگاه ها را نداش در دانش
ــاز  ــی بسترس ــوم اجتماع ــترش عل ــاعه و گس ــران در اش ــی ای اجتماعی-سیاس

بوده انــد و نقش آفریــن.
 بــاری همان طــور کــه اشــاره شــد، شــماری از ایــن فارغ التحصیــالن بــه 
آمــوزش عالــی روی آورده و در مدرســه ی حقــوق وعلــوم سیاســی و ســپس بــا 
تأســیس دانشــگاه تهــران درســال 1313 بــه پیشــنهاد علــی اصغــر حکمــت، 
کفیــل وزارت معــارف و درایــت عیســی صدیــق اعلــم، رئیــس دارالتعلیــم عالــی 
وقــت بــه تدریــس در ایــن تنهــا دانشــگاه ایــران اشــتغال ورزیدنــد. تعــدادی 
از ایــن دســته کــه در رشــته های فلســفه و علــوم اجتماعــی بــه معنــای اعــم 
ــدوی  ــی مه ــی، یحی ــر سیاس ــد علی اکب ــد، مانن ــرده بودن ــه تحصیل ک کلم
ــتغال  ــران اش ــگاه ته ــات دانش ــکده ی ادبی ــی در دانش ــین صدیق و غالمحس
ــه  ــوم اجتماعــی ب ــه تدریــج رشــته های آموزشــی دانشــگاهی عل ــد و ب ورزیدن
معنــای خــاص کلمــه را ایجــاد و ایــن علــوم را بــه جامعــه معرفــی کــرده انــد.

ــای  ــه معن ــی ب ــوم اجتماع ــش عل ــه پیدای ــن مقال ــه هــدف ای ــا ک از آن ج
ــته های  ــوزش رش ــا آم ــث را ب ــد، بح ــران می باش ــول آن در ای ــاص و تح خ
ــت آن در  ــش پراهمی ــگاه ونق ــطح دانش ــی در س ــات اجتماع ــوم و تحقیق عل

ــم .4 ــی می گیری ــران پ ــه ی ای ــه جامع ــوم ب ــن عل ــی ای معرف
همان طــور کــه گفتــه شــد، علی اکبــر سیاســی، یحیــی مهــدوی و 
غالمحســین صدیقــی اســتادی دانشــگاه را پذیرفتنــد. علی اکبــر سیاســی پــس 
ــران  ــه ای ــته روان شناســی از فرانســه )1309( ب ــل در رش ــت از تحصی از فراغ
ــات  ــس دردانشــکده ی ادبی ــه تدری ــران ب ــا تأســیس دانشــگاه ته بازگشــت. ب
ــه صــورت دانشــکده ی مســتقل در  ــوم از ســال 1334 ب ــوم )رشــته ی عل وعل
ــکده  ــت دانش ــال ها ریاس ــید و س ــتادی رس ــه ی اس ــه درج ــد( روی آورد، ب آم
4. بحــث در پیدایــش و تحــول ســایر شــاخه های علــوم انســانی و اجتماعــی نظیــر ادبیــات، 
اقتصــاد، علــوم سیاســی، حقــوق، علــوم اداری، مدیریــت ، علــوم تربیتــی و غیــره از محــدوده ی 

ایــن بحــث بیــرون اســت و بایــد در نوشــتار دیگــری بــه آن پرداختــه شــود.
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ادبیــات و مدتــی ریاســت دانشــگاه تهــران را بــه عهــده داشــته اســت وغیــره.  
ــزء  ــی ج ــن عال ــانس از دارالمعلمی ــذ لیس ــس از اخ ــدوی پ ــی مه یحی
دانشــجویان اعزامــی دوره ی رضاشــاهی بــه فرانســه رفــت )1310(.  در ســال 
1317 تحصیــالت عالــی خــود را در رشــته ی فلســفه در دانشــگاه پاریــِس بــه 
پایــان بــرد و بــه ایــران بازگشــت و بــه اســتخدام دانشــکده ادبیــات دانشــگاه 
تهــران درآمــد )1320( و گــروه آموزشــی فلســفه را بنیــاد نهــاد. درســال 1323 
ــف-  ــاع" را تألی ــم االجتم ــوان "عل ــر عن ــی زی ــوم اجتماع ــاب عل ــن کت اولی

ترجمــه کــرد و غیــره.
غالمحســین صدیقــی جــزو دومیــن گــروه دانشــجویان اعزامــی بــه خــارج 
ــود  ــرای خ ــز دکت ــدن ت ــس از گذرانی ــی پ ــت )1308(. صدیق ــه رف ــه فرانس ب
ــران بازگشــت.  ــه ای ــا گرایــش جامعه شناســی )1317( ب در رشــته ی فلســفه ب
درهمــان ســال در دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران اســتخدام شــد و تدریــس  
ــی  ــس آلمان ــل هان ــاز تأســیس دانشــگاه تهــران وی جامعه شناســی، کــه درآغ
ــه  ــد را ب ــس می کردن ــدوی تدری ــی مه ــا یحی ــژن و ی ــداهلل بی ــد از او اس و بع
عهــده گرفــت )ایضــًا 1(. در دولــت دکتــر محمــد مصــدق بــه وزارت رســید و 
بــا او بــه زنــدان رفــت و پــس از پایــان محکومیــت بــه دانشــگاه بــاز گشــت.  
غالمحســین صدیقــی درســال 1336 بــا کمــک یحیــی مهــدوی و علی اکبر 
سیاســی رئیــس وقــت دانشــکده ی ادبیــات )هرســه نفــر بــا گرایــش لیبرالــی( و 
بــا تصویــب شــورای دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران )بعــداً ادبیــات وعلــوم 
ــوم اجتماعــی درســطح لیســانس را ایجــاد کــرد  انســانی( گــروه آموزشــی عل
ــی  ــات جامعه شناســی و جامعه شناســی عموم ــر مقدم ــس دروســی نظی و تدری
و ســپس جمعیت شناســی، مردم شناســی، روان شناســی اجتماعــی، روش هــای 
ــن  ــه درســی ای ــوم اجتماعــی را در برنام ــق در عل ــای تحقی ــاری و روش ه آم

رشــته قــرار داد. 
 بنابرایــن، آمــوزش عالــی علــوم اجتماعــی در ایــران عمــاًل در ســال 1336 
ــا گرفتــن تعــدادی دانشــجو درســطح لیســانس آغــاز  و در دانشــگاه تهــران ب
شــد. نظــر بــه اینکــه اکثریــت اســتادان و مدرســان رشــته ی علــوم اجتماعــی 
ــر  ــب تفک ــد، مکت ــکیل می دادن ــی تش ــالن فرانسوی-سوئیس را فارغ التحصی
فرانســوی و عقایــد و نظــرات فالســفه و دانشــمندانی نظیــر ُمنتســکیو، امیــل 
دورکیــم، ژان ژاک روســو، ولتــر، اوگوســت کنــت و ژرژ گورویــچ و دیالکتیــک 
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او در محتــوای درســی دانشــجویان ایــن رشــته جایــگاه مهمــی داشــت، گرچــه 
نظریــات جــان الک، تومــاس هابــِز انگلیســی، یــا ماکــس وبــر، امائــول کانــت، 
ــوروکین،  ــم س ــپس پیتری ــی  و س ــس آلمان ــگل و کارل مارک ــش ه فریدری
تالکــوت پارســنز و جامعــه شناســی تجربــی - تحلیلــی امریکائــی هــم 

ــد. ــژه ای پیداکرده ان ــگاه وی ــج جای به تدری
 اســناد و مــدارک نشــان می دهــد کــه یــک ســال پــس از ایجــاد رشــته ی 
علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران، مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی 
ــوم  ــکده عل ــه دانش ــال 1351 ب ــد. در س ــیس ش ــته تأس ــن رش ــر ای ــر نظ زی
ــا افزایــش چشــمگیر  ــل شــد)2(. ب ــاون دانشــگاه تهــران تبدی اجتماعــی و تع
بهــای نفــت در نیمــه ی دوم دهــه 1340 و به ویــژه دهــه ی اول 1350 آمــوزش 
ــی  ــگاه مل ــه و دانش ــترش یافت ــرعت گس ــه س ــی ب ــوم اجتماع ــته های عل رش
ــیراز،  ــان، ش ــهد، اصفه ــر مش ــتان ها یی نظی ــگاه های شهرس ــران و دانش ته
ــژه جامعــه  ــوم اجتماعــی، به وی ــه دائر کــردن رشــته عل ــز ب ــز وهمــدان نی تبری

شناســی مبــادرت ورزیدنــد.
ــه ی شــورای دانشــگاه  ــه ی مصوب ــر پای ــه ی اول دهــه ی 1350 )ب در نیم
پزشــکی-  ماننــد رشــته های  از رشــته ها،  برخــی  دانشــجویان  تهــران( 
ــی،  ــوم سیاس ــوق وعل ــته های حق ــا، رش ــای زیب ــارِی هنره ــتاری، معم پرس
ــدند  ــف ش ــانی موظ ــوم انس ــات و عل ــکده ی ادبی ــته های دانش ــاد و رش اقتص
حداقــل دو واحــد در نظــام واحــدی درس جامعه شناســی را جــزو دروس 

ــد. ــت بگذرانن ــا موفقی ــد وب ــاب کنن ــود انتخ ــاری خ اجب
ــگاه  ــی دانش ــات اجتماع ــات و تحقیق ــه مطالع ــه مؤسس ــه اینک ــر ب نظ
تهــران در پیدایــش و گســترش علــوم اجتماعــی بــه معنــای اخــص کلمــه و 
در شناســاندن ایــن علــوم و کاربردهــای آن درایــران نقــش تعییــن کننــده ای 
داشــته اســت، اکنــون بحــث را بــا پیدایــش و تحــول ایــن نخســتین مؤسســه 
ــم در  ــم. امیدواری ــال مــی کنی ــران دنب ــات اجتماعــی در ای ــات و تحقیق مطالع
ــطح  ــوم  درس ــن عل ــول ای ــد  تح ــد ش ــرح خواهن ــه مط ــی ک ــالی مباحث الب

ــر شــکافته ودرک وفهــم شــود. کشــور بهت
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مؤسسه  مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

تاریخچه

 در ســال 1335 منوچهــر اقبــال، رئیــس وقــت دانشــگاه تهــران کــه بــرای 
ــه  ــود، ب ــرده ب ــفر ک ــی س ــای غرب ــه اروپ ــی ب ــالن ایران ــذب فارغ التحصی ج
پیشــنهاد مصطفــی مصبــاح زاده اســتاِد دانشــکده ی حقــوق وعلــوم سیاســی و 
ــا احســان نراقــی شــاگرد  ــه ب بنیان گــذاِر مؤسســه کیهــان، در پاریــس از جمل
ژرژ پیــاژه )G .Piajet(، لیسانســیه ی جامعه شناســی دانشــکده اقتصــاد وعلــوم 
 .souvy( ــووی ــرد س ــه های آلف ــر از اندیش ــو و متأث ــگاه ژن ــی دانش اجتماع
ــه  ــاگرد ژرژ باالندی ــس وش ــی پاری ــات دمگراف ــه تحقیق ــذار مؤسس A( بنیان گ
)G .Balandier( و کارورز مؤسســه فوق الذکــر مالقــات کــرد. نراقــی در 
ــران  ــگاه ته ــات دردانش ــات و تحقیق ــه مطالع ــیس مؤسس ــات تأس ــن مالق ای
ــد  ــرار ش ــه و ق ــنهاد پذیرفت ــن پیش ــرد. ای ــنهاد ک ــال پیش ــه منوچهراقب را ب
طــرح اولیــه ی آن را بنویســد. نراقــی در ســفری کــه بــه ایــران داشــت، طــرح 
اولیــه ی تأســیس مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی را بــا غالمحســین 
ــِی  ــوم اجتماع ــی عل ــروه آموزش ــس گ ــی و رئی ــتاد جامعه شناس ــی، اس صدیق
دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران و ســپس یحیــی مهــدوی، مؤلف-مترجــم 
ــان  ــر سیاســی، رئیــس آن دانشــکده در می ــم االجتمــاع  و علی اکب ــاب عل کت

ــا اســتقبال آنــان مواجــه شــد. گــذارد و ب
 درنتیجــه، اساســنامه و آئین نامــه ی مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات 
ــپس در  ــات و س ــکده ادبی ــورای دانش ــدا در ش ــد و ابت ــته ش ــی نوش اجتماع
شــورای دانشــگاه تهــران بــه تصویــب رســید و مراحــل قانونــی آن طــی شــد. 
ــته ِی  ــاد رش ــس از ایج ــال پ ــک س ــی ی ــاه 1337، یعن ــه در آبان م و مؤسس
لیســانس علــوم اجتماعــی در دانشــکدۀ ادبیــات دانشــگاه تهــران بــا موافقــت 
ــان  ــی و احس ــین صدیق ــش غالمحس ــت و کوش ــی و درای ــر سیاس علی اکب
ــادی از  ــوم اقتص ــی درعل ــرای دولت ــام )دکت ــید بهن ــکاری جمش ــی و هم نراق
دانشــگاه پاریــس(، شــاپور راســخ )دکتــر در جامعــه شناســی از دانشــگاه ژنــو(، 
ــو( و  ــگاه ژن ــی از دانش ــوم تربیت ــفه و عل ــر در فلس ــد کاردان )دکت علی محم
عباســقلی خواجــه نــوری ) دکتــر درآمــار ازدانشــگاه پاریــس( و بــا هــدف تــوأم 
نمــودن جهــات نظــری و عملــی علــوم اجتماعــی و انجــام تحقیقــات علمــی 
و کاربــردی، مشــاوره دادن بــه کارگــزاران امورمملکتــی و همچنیــن پــرورش 
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ــورت  ــد( به ص ــی ارش ــانس )کارشناس ــوق لیس ــطح ف ــانی درس ــروی انس نی
زیرمجموعــه ی دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران تأســیس گردیــد و در محــل 
ــود. غالمحســین  ــاز نم ــود را آغ ــت خ ــت و فعالی ــتقرار یاف ــتان اس کاخ نگارس
ــر  ــوان مدی ــه  عن ــی ب ــان نراق ــه و احس ــس مؤسس ــمت رئی ــه س ــی ب صدیق

مؤسســه انتخــاب شــدند. 

 فعالیت های آموزشی

دوره ی فوق لیسانس- کارشناسی ارشد  

 درواقــع، مؤسســه بــا پذیــرش دانشــجو در دوره ی فــوق لیســانس 
ــی 1337-38  ــال تحصیل ــال تأسیس-س ــان س ــد( در هم ــی ارش )کارشناس
ــی  ــی و ســال تحصیل کارآموزشــی خــود را آغــاز کــرد. در ایــن ســال تحصیل
ــود  ــد ب ــه معتق ــس مؤسســه، ک ــی رئی ــا نظــر دکترغالمحســین صدیق ــد ب بع
ــته  ــنائی داش ــی آش ــوم اجتماع ــا عل ــد ب ــی بای ــردگان ایران ــه ی تحصیل ک کلی
باشــند و تنهــا از ایــن راه اســت کــه می تــوان ایرانیــان را در دفــاع از حقــوق 
فــردی و جمعــی مــدد رســاند )3( از تمــام لیسانســیه های داوطلــب تحصیــل در 
ایــن دوره، اعــم از مهنــدس، نظامــی، کارمنــد، روحانــی و ماننــد آن ثبــت نــام 
به عمــل آمــد. بــه دلیــل تازگــی مباحــث و عالقــه ی الیــه ی تحصیل کــرده ی 
جامعــه بــه مســائل سیاســی واجتماعــی روز بــا اســتقبال زیــادی مواجــه شــد و 
در نتیجــه در دو ســال تحصیلــی 38-1337 و 39-1338 متجــاوز از 700 تــن 

ــد.  ــتغال ورزیده ان ــل اش ــه تحصی ــن دوره ب درای
ــه ی گزینــش دانشــجو از ســال ســوم فعالیــت مؤسســه  ــن روی ــاری، ای ب
ــه  ــان ورودی و مصاحب ــق امتح ــی از طری ــال تحصیل ــر س ــرد و ه ــر ک تغیی
ــن از فارغ التحصیــالن دوره لیســانس رشــته های  ــا 20 ت حضــوری بیــن 10 ت
ــوم  ــاد وعل ــات و اقتص ــکده ادبی ــته های دانش ــایر رش ــی و س ــوم اجتماع عل

سیاســی-نه هــر لیسانسیه ای-دانشــجو پذیرفتــه می شــد.
ــان فارســی یکــی از  ــه زب ــع درســی ب ــود شــدید مناب درآن شــرایط، کمب
ــود، آن هــم دانشــجویانی کــه  مشــکالت اساســی دانشــجویان ایــن رشــته ب
اکثــرا بــه زبــان خارجــی تســلط الزم و کافــی را نداشــته و قــادر نبودنــد از منابع 
اصلــی اســتفاده نماینــد. اغلــب مدرســین مجبــور بودنــد متــن مــورد بحــث در 
کالس را ترجمــه و تدریــس نماینــد و دانشــجویان نیــز از صحبت هــای اســتاد 
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ــه  ــادل ب ــد مع ــا چن ــی واژه ه ــرای برخ ــرایطی ب ــن ش ــد. درچنی ــزوه بردارن ج
کاربــرده مــی شــد کــه در مــواردی  از دقــت الزم برخــوردار نبــود، نارســا بــود 

ــرد.  ــب را دشــوار می ک ــق مطل و فهــم و درک دقی
ــد  ــک واژه چن ــرای ی ــی ب ــن گاه ــرورت مت ــه ض ــه ب ــت ک ــت اس درس
ــادل  ــر مع ــی اگ ــرده می شــود. ول ــه کار ب ــود واژه ب ــا خ ــده و ی ــادل برگزی مع
انتخابــی رســا وگویــا و دقیــق نباشــد و انتخــاب ســلیقه ای صــورت بگیــرد، آن 
هــم در شــرایطی کــه مترجــم تســلط کافــی بــه زبــان فارســی و یــا خارجــی 
نــدارد، فهــم و ادراک مطلــب دشــوار می شــود. بــرای نمونــه، واژه ی "اتیتــود" 
را بافــر پرهــام "وجــه تلقــی"، یحیــی مهدوی"حالــت" یــا "وضــع"، محمــد 
ــع  ــدکاردان "وض ــی محم ــش"، عل ــت "گرای ــود عنای ــه"، محم ــی "روی قاض
نفســانی" یــا "حالــت" ترجمــه کــرد.5 نویســنده ایــن مقالــه در روش شناســی 
هیچکــدام ازایــن معادل هــا را رســا، گویــا و دقیــق ندانســته و درکتــاب روش 
تحقیــق در علــوم اجتماعــی از واژه ی "ایســتار" اســتفاده کــرد کــه به تدریــج 

پذیرفتــه شــد و جــا افتــاد. 
ــث و  ــو بح ــت: از یک س ــاص قرارگرف ــت خ ــر در اولوی ــن دو ام بنابرای
ــا  ــوم نوپ ــن عل ــای مطــرح در ای ــرای واژه ه ــا ب ــا معادل ه ــادل ی ــش مع گزین
ــال 1348  ــی. درنتیجــه در س ــب درس ــف کت ــه و تألی ــر ترجم ــب دیگ و ازجان
ــن  ــتادان ای ــب از اس ــی" مرک ــوم اجتماع ــای عل ــش واژه ه ــن گزین "انجم
رشــته و برخــی صاحــب نظــران زیــر نظــر دکتــر صدیقــی تشــکیل شــد و در 
ــا مباحــث مطــرح در ــد ب ــای علمــی در پیون ــرای واژه ه ــود ب نشســت های خ

علــوم اجتماعــی و یــا درترجمــه ی کتــب معــادل یــا معادل هــای فارســی 
مناســب برگزیــد)4(. بســیاری از واژه هــای مصــوب انجمــن پذیرفتــه و 

به کاربــرده شــدند و به تدریــج هــم جــا افتادنــد.
اولویــت دیگــر، یعنــی کمبــود شــدید منابــع درســی نیــز بــا ترجمــه وتألیف 
ــام،  راســخ، محمــود صناعــی و کاردان و  ــب توســط اســتادانی چــون بهن کت

مترجمیــن عالقمنــد بــه مســائل اجتماعــی بــه تدریــج کاهــش یافتــه اســت.
ــد ســایر رشــته های دانشــگاهی، دانشــجویان  ــاری، در مؤسســه هم مانن ب
ــارِی  ــد درس اجب ــد. 17 واح ــدی درس بخوانن ــام واح ــا نظ ــد ب ــف بودن موظ
ــی  ــی اجتماع ــاد، روان شناس ــم اقتص ــاری، عل ــای آم ــی، روش ه جامعه شناس

5. داریوش آشوری. واژگان فلسفه وعلوم اجتماعی. چاپ اول. انتشارات آگاه سال 1355
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ــان  ــاری را از می ــد اختی ــی و 5 واح ــوم اجتماع ــق درعل ــای تحقی و روش ه
دروســی کــه درهــر نیمــه ســال رشــته  علــوم اجتماعــی عرضــه مــی کــرد و 
ــه درجــه ی فــوق لیســانس           ــد و ب ــا موفقیــت بگذرانن ــز خــود را ب همچنیــن ت
ــق  ــه طب ــد. البت ــل گردن ــی نائ ــه شناس ــته جامع ــد( در رش ــی ارش )کارشناس
ــته از  ــل آن دس ــانس از تحصی ــوق لیس ــجویان ف ــه، دانش ــه ی مؤسس آئین نام
ــی  ــور آموزش ــر ام ــا نظ ــد ب ــده بودن ــانس گذرانی ــه در دوره ی لیس ــی ک دروس

ــاف مــی شــدند )ایضــًا3(. مع
 اعضــای هیــأت علمــی گــروه آموزشــی علــوم اجتماعــی دانشــکده ادبیات 
در ســال های آغازیــن شــکل گیــری مؤسســه عبــارت بودنــد از: غالمحســین 
ــوان  ــه عن ــی محمــد کاردان ب ــام، عل ــی، جمشــید بهن ــی، احســان نراق صدیق
ــوری،  ــه ن ــقلی خواج ــخ، عباس ــاپور راس ــت و ش ــت و ثاب ــام وق ــای تم اعض
یحیــی مهــدوی، خــداداد فرمانفرمایــان، ابوالقاســم قندهاریــان، علــی مدنــی، 
ــدی، حســین کاظــم  محمــد حســن گنجــی، ســعید نفیســی، هوشــنگ نهاون
زاده، ایــرج افشــار، ابوالقاســم قندهاریــان، پیــر بســینه مردم شــناس فرانســوی 
ــکی  ــفورد وآنتونفس ــگاه اکس ــاد دانش ــل اقتص ــن فارغ التحصی ــورت مارتی و ک

ــته.  ــا وابس ــر ی ــوان حق التدریس بگی ــه عن ــی ب ــوف امریکای فیلس
ــد  ــان بای ــه ی ایرانی ــه هم ــی ک ــدگاه دکترصدیق ــن دی ــا همی ــًا ب  ضمن
ــود دوره  ــت خ ــال دوم فعالی ــه درس ــوند، مؤسس ــنا ش ــی آش ــوم اجتماع ــا عل ب
ــه  ــرد ک ــر ک ــم دائ ــوق دیپل ــم درســطح ف ــی ای ه ــوزش تکمیل ــاله ی آم دوس

ــد. ــر می رس ــه نظ ــه آن الزم ب ــاره ای ب اش

دوره فوق دیپلم یا آموزش تکمیلی

 ایــن دوره دوســاله بــا هــدف آشــنا ســاختن جوانــان بــا علــوم اجتماعــی 
ــر  ــد و ه ــر ش ــی 39-1338 دائ ــال تحصیل ــه، در س ــائه ی آن در جامع و اش
ســاله از طریــق مســابقه ی ورودی از میــان داوطلبــان دارای دیپلــم متوســط 
ــد الاقــل  حــدود 19 تــن دانشــجو پذیرفــت. ایــن دانشــجویان موظــف بودن
16 واحــد از دروس اجبــاری رشــته ی علــوم اجتماعــی ماننــد جامعه شناســی 
عمومــی، روانشناســی اجتماعــی، مقدمــات علــم اقتصــاد، ســازمان های 
اجتماعــی ایــران، روش هــای آمــاری و تحقیــق درعلــوم اجتماعــی و 6 واحــد 
دروس اختیــاری از مجموعــه دروســی کــه ایــن گـــروه آموزشــی درهــر نیــم 
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ســال عرضــه می کــرد، نظیــر مـــردم شناســی، اصـــول  آمــوزش و پــرورش 
ــن موظــف  ــن دانشــجویان همچنی ــد. ای ــران را بگذرانن ومســائل اجتماعــی ای
ــی از  ــر یک ــی ای را زیرنظ ــی میدان ــا بررس ــه ی ــر پایان نام ــال آخ ــد در س بودن
ــه  ــد  و ب ــان برن ــه پای ــی او ب ــا راهنمائ ــد و ب ــاب نماین ــود انتخ ــتادان خ اس
ــد. ــه حســاب می آم ــه دو واحــد درســی ب ــن پایان نام ــب او برســانند. ای تصوی

 درپایــان دوره دو ســاله بــه دانشــجویانی کــه ایــن 24 واحــد درســی را بــا 
موفقیــت می گذراندنــد دانشــنامه ی دوره ی تکمیلی-معــادل فــوق دیپلــم-داده 
ــور،  ــدن کنک ــدون گذرانی ــتند ب ــق داش ــنامه ح ــن دانش ــدگان ای ــد. دارن می ش
ورودی درســال دوم رشــته ی علــوم اجتماعــی دانشــکده ی ادبیــات ثبــت نــام 
ــرم(  ــی )چهارت ــال تحصیل ــانس را در دو س ــاله ی لیس ــه س ــد و دوره س نماین

بگذراننــد و بــه درجــه لیســانس علــوم اجتماعــی نائــل آینــد )ایضــًا3(.
 ایــن دوره عمــاًل دو ســال تحصیلــی دانشــجو پذیرفــت وســپس 

ــد. ــل ش منح
 مؤسســه گه گاهــی بنــا بــه خواســت ســازمانی یــا درارتبــاط بــا 
ــی  ــا تحقیقات ــدت آموزشــی ی ــاه م ــای کوت ــی دوره ه ــن الملل ســازمان های بی
ــا  ــی ی ــوادآموزی تابع ــای س ــان کالس ه ــوزش معلم ــرد. آم ــی ک نیزبرگزارم
ــن  ــازمان بی ــکاری س ــا هم ــی ب ــاه اجتماع ــی رف ــمینار بین الملل ــزاری س برگ
المللــی رفــاه اجتماعــی مســتقر در بانکــوک ِ تایلنــد و یــا دوره ی کوتــاه مــدت 
ــر از  ــا 15 نف ــه 10 ت ــوزش ب ــعه و دادن آم ــی و توس ــاه اجتماع ــی رف دوترم
ــن دوره  ــد. ای ــن نمونه ان ــن دوره از ای ــی درای ــوم اجتماع ــیه های عل لیسانس
رفــاه و توســعه پــس ازانقــالب دوبــاره دائــر و بــه صــورت کارشناســی ارشــد 

ــد )5و8(. ــال گردی ــعه فع توس
 در این جــا الزم بــه ذکــر اســت کــه پیــش از تشــکیل دانشــکده  علــوم 
اجتماعــی و تعــاون در ســال 1351، کــه بعــداً بــه آن مــی پردازیــم، همــواره 
ــه عهــده ی غالمحســین صدیقــی، رئیــس  مدیریــت امورآموزشــی مؤسســه ب
مؤسســه و امــور تحقیقاتــی و رایزنی هــا از بــدو تأســیس تــا ســال 1348 بــه 
عهــده ی احســان نراقــی، مدیــر مؤسســه بــود و ســپس فیــروز توفیــق ســکان 
را بــه دســت گرفــت و تــا تشــکیل دانشــکده آن را مدیریــت نمــود. بــا تشــکیل 
ــس  ــمت رئی ــه س ــکده ب ــس دانش ــوی رئی ــارنادری از س ــادر افش ــکده ن دانش

مؤسســه منصــوب شــد.    
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ــر نراقــی و رابطــه ی  ــا تــالش وقفــه ناپذی مؤسســه در مــدت کوتاهــی ب
ــس   ــی پاری ــژه مؤسســه  دموگراف ــه وی ــا مراکزدانشــگاهی، ب ــک ســو ب اواز ی
ــر  ــب دیگ ــکو و از جان ــد یونس ــی مانن ــز بین الملل ــوربن و مراک ــگاه س و دانش
ــا مراکــز قــدرت داخلــی و بــه پشــتوانه و کوشــش و نفــوذ اســتادانی چــون  ب
غالمحســین صدیقــی، جمشــید بهنــام،  شــاپور راســخ، فیــروز توفیــق، علــی 
محمــد کاردان و جلــب همــکاری شــماری از کارشناســان و محققــان اروپائــی 
 )Pierre Bessaignet( ــنیه ــر بس ــی)Paul Vieille( و پی ی ــل ویی ــد پ مانن
ــتالن  ــود شاس ــدی، ژان کل ــن )C. Optland( هلن ــپس اُپ ل ــوی، س فرانس
)J. C. Chasteland( و اُدیــل پویــش )Audil Puech( فرانســوی و ژاکلیــن 

ــات  ــات وتحقیق ــام مطالع ــی و انج ــی )J. R. Tuba( امریکائ ــف طوب رودول
ــادان  ــت در آب ــی  نف ــرکت مل ــران ش ــاره کارگ ــی درب ــناختی- اجتماع روانش
ــه  ــداً ب ــی )بع ــازمان های دولت ــر از س ــی دیگ ــرای برخ ــابه ب ــات مش و تحقیق
ــم  ــگان وتصمی ــه نخب ــج توج ــه تدری ــته ب ــد( توانس ــد ش ــاره خواه ــا اش آن ه
ــوم و تحقیقــات اجتماعــی  ســازان دولتــی را به ســوی نقــش معنــادار عل
درشــناخت پدیده هــای اجتماعــی، ارزشــیابی عملکردهــا، تصمیم گیــری و 

ــد.  ــب نمای ــعه جل ــد وتوس ــای ُرش برنامه ریزی ه
ــکاری  ــا هم ــران ب ــی درای ــات اجتماع ــن نخســتین مؤسســه ي تحقیق ای
ــی،  ــوی، انگلیس ــژه فرانس ــی، به وی ــی وخارج ــگران ایران ــران و پژوهش متفک
ــق  ــات بســیار محــدود موف ــتن امکان ــی و باداش ــی، امریکای ــدی، ایتالیای هلن
ــر داده هــای عینــی متکــی برروش هــای  ــه ب ــا تکی ــاه، ب ــی کوت شــد در زمان
ــگاه های  ــه دانش ــجو ب ــزام دانش ــی واع ــای اجتماع ــناخت پدیده ه ــی ش علم
ــر  ــی معتب ــی و تحقیقات ــه ی مطالعات ــک مؤسس ــورت ی ــه ص ــا، ب ــر دنی معتب
جهانــی شــناخته شــود، آن هــم در کشــوری چــون ایــران و نظــام روابطــی 

ــر آن. حاکــم ب
ــخصیت،  ــی ازش ــز ترکیب ــد ج ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرفتی ک ــار و پیش  اعتب
ــور  ــوان موت ــه عن ــی ب ــت نراق ــی و مدیری ــار غالمحســین صدیق شــأن و اعتب
تــازه نفــس وهمــکاری صمیمانــه ی اســتادان ومحققــان عالقمنــد بــه 
ــز  ــیار ناچی ــه ای بس ــا حق الزحم ــه ب ــران، ک ــِی ای ــائل اجتماع ــناخت مس ش
کارهــای تحقیقاتــی را بــا دیــد علمــی وعشــق و عالقــه و بــدون وارد کــردن 

گرایش هــای سیاسی شــان انجــام می دادنــد، ممکــن نبــود.
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فعالیت های تحقیقاتی و رایزنی های مؤسسه

ــی  ــای اجتماع ــناخت پدیده ه ــی و ش ــران بررس ــه در ای ــه این ک ــر ب   نظ
ــه  ــن مؤسس ــی همی ــات عمل ــات و تحقیق ــق مطالع ــی از طری ــا روش علم ب
ــن  ــی ای ــای تحقیقات ــرد بخش ه ــی ازعملک ــد، به جاســت نمونه هائ ــاز گردی آغ

اولیــن مؤسســه را کمــی بشــکافیم.
 در ابتــدا، بایــد گفــت کــه ایجــاد بخــش تحقیقاتی در مؤسســه غالبــًا فرد- 
موضــوع محــور بــوده و بــه منظــور تمرکــز دادن، ســاماندهی امــور مطالعــه و 
ــه،  ــرای نمون ــا مصــوب مؤسســه شــکل مــی گرفــت. ب تحقیــق ارجاعــی و ی
بخــش تحقیقــات جامعــه شناســی شــهری بــا ورود شــاپور راســخ و مأموریــت 
گرفتــن پــل وییــی کارشــناس فرانســوی بــه مؤسســه و ارجــاع طــرح بررســی 
ــت  ــات فراغ ــذران اوق ــوۀ گ ــی و نح ــائل اجتماعی-روان ــادان ومس ــهر آب ش
ــا  ــد پایه گــذاری شــد. ب ــان شــرکت نفــت بودن ــًا کارکن ســاکنان آن، کــه غالب
شــروع تحقیقــات اجتماعــی شــهر تهــران و برگــزاری ســمینارُعمران سیســتان 
ــی  ــوالت اجتماع ــی تح ــپس بررس ــت 1338 و س ــتان در اردیبهش و بلوچس
ــن از پژوهشــگران،  ــش از 60 ت ــا شــرکت بی ــکاری یونســکو و ب ــران باهم ای
کارشناســان و دســت اندرکاران ایرانــی و خارجــی در آبــان همــان ســال 
)ایضــًا3و5( پایــه اش کمــی محکــم شــد. و بــا برگــزاری ســمینار شــهر تهــران 
در اردیبهشــت ســال 1341، کــه در نــوع خــود کم نظیــر بــود، علــوم اجتماعــی 
و کاربرد هــای آن در ســطح وســیعی از جامعــه ی تحصیل کــرده مطــرح و 
ــد.  ــه ش ــی مواج ــران دولت ــت اندرکاران و مدی ــال دس ــا اقب ــد و ب ــناخته ش ش
به تدریــج بــه صــورت پیش نیــاز برنامه هــای اجرائــی و وســیله علمــِی 
شــناخت مســائل، مشــکالت ومعضــالت اجتماعــی به طــور اعــم  مطــرح شــد 

ــد)6(. ــه آن محــول گردی ــادی ب ــی زی و کارهــای تحقیقات
  مؤسســه در همــان پنــج ســال اول فعالیــت خــود به تدریــج بــر حســب 
ــد:  ــرد. از آن جمله ان ــر ک ــِی دائ ــروه تحقیقات ــا گ ــش ی ــت بخ ــرورت هف ض
روســتائی،  جامعه شناســی  جمعیت شناســی،  شــهری،  جامعه شناســی 
ــی  ــی سیاس ــی وجامعه شناس ــی، مردم شناس ــی اجتماع ــایری، روان شناس عش
ــای  ــن بخش ه ــه ای. ای ــزی منطق ــاه برنامه ری ــی کوت ــی و در مقطع ــا تطبیق ی
مطالعاتــی و تحقیقاتــی تــا دهــه ی 1350 بیــش از 350 مطالعــه و تحقیــق در 
ــور  ــی، ام ــی اجتماع ــی،  روانشناس ــي،  جمعیت شناس ــای جامعه شناس زمینه ه
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ــن  ــک از ای ــر ی ــزارش ه ــد. گ ــایری انجــام داده ان ــی و عش ــتائی و تعاون روس
مطالعــات و تحقیقــات در یــک یــا چنــد ُمجلــد بــه طــور محــدود منتشــر شــد 
ــه، شــرکت  ــه و بودج ــازمان برنام ــد س ــه، مانن ــای مربوط ــار کارفرم و در اختی
ملــی نفــت ایــران، شــهرداری تهــران، وزارت نیــرو، وزارت بهــداری و وزارت 
صنایــع و...قــرار گرفــت )بیــش از 50 گــزارش بــه زبــان فرانســه یــا انگلیســی 

ــد(. منتشرش
   همان طــور کــه بیــان شــد، معمــواًل ایــن مطالعــات و تحقیقــات بــرای 
ــی  ــج آن انتشــار عموم ــذا نتای ــی شــد و ل ــی خاصــی انجــام م ســازمان دولت
ــی  ــد و بخش ــه می ش ــا 20( تهی ــخه )15 ت ــد نس ــط درچن ــرد. فق ــدا نمی ک پی
ــم  ــخه ای ه ــد نس ــب کار( و چن ــع صاح ــق )درواق ــای تحقی ــه کارفرم از آن ب
بــه کتابخانــه ی مؤسســه و بخش هــای تحقیقاتــی و برخــی از مقامــات 
ــه ی  ــه کتابخان ــه ب ــا مراجع ــتند ب ــدان می توانس ــد. دیگرعالقمن ــی ش داده م
مؤسســه و یــا بخــش تحقیقاتــی مربوطــه از محتــوای تحقیقــات منتشــر شــده 
ــق از آزادی  ــه و تحقی ــام مطالع ــگر درانج ــن روی، پژوهش ــوند. ازای ــع ش مطل
ــه مــواردی هــم پیــش آمــد کــه ســاواک  ــود. البت ــادی برخــوردار ب عمــل زی
ــه،  ــرای نمون ــرد. ب ــوع ک ــی را ممن ــا تحقیق ــه و ی ــای مطالع ــار یافته ه انتش
ــن  ــالت زمی ــازار و معام ــا، ب ــی قیمت ه ــه "بررس ــوط ب ــات مرب ــج تحقیق نتای
ــل  ــن عم ــد. ای ــوع ش ــینی" ممن ــاره واجاره نش ــن " اج ــهری" و همچنی ش
ــدند  ــل می ش ــتر مای ــرد وبیش ــک می ک ــردم راتحری ــکاوی م ــاواک کنج س
ــا  ــد. ب ــدا می کردن ــواًل پی ــم معم ــش را ه ــد. راه ــر در بیاورن ــج آن س از نتای
مناســب شــدن شــرایط، نتایــج ایــن دســته از تحقیقــات هــم به  نحــوی انتشــار 
یافتنــد. بــرای نمونــه، معامــالت زمیــن شــهری، کــه بــا همــکاری مؤسســه  ی 
ــار  ــس انتش ــال 1970/1349 درپاری ــد، در س ــام ش ــوس انج ــاراتی آنتروپ انتش
یافــت )ایضــًا1(. یــا بررســی مربــوط بــه اجــاره و اجاره نشــینی درســال 1357 

ــد.                          در تهــران منتشــر گردی
از مجموعــه ی بیــش از 350 مطالعــه و تحقیــق حــدود یک صــد مطالعــه 
ــزارش  ــت )24 گ ــهری اس ــی ش ــروه جامعه شناس ــه گ ــوط ب ــق مرب و تحقی
ــش،  ــن بخ ــد(. درای ــر ش ــی منتش ــا انگلیس ــه ی ــان فرانس ــه زب ــا ب ــن ه از ای
ــراردادن  ــم ق ــا درکناره ــع ب ــات جام ــات و تحقیق ــار مطالع ــرای نخســتین ب ب
ــه،  ــرای نمون ــد. ب ــده انجــام ش ــک پدی ــر در ایجــاد ی ــم درگی ــای مه متغیره
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ــرد.  ــام ب ــران ن ــهر ته ــع ش ــرح جام ــیراز و ط ــع ش ــرح جام ــوان از ط می ت
ــه فــرش در مناطــق و نواحــی مختلــف کشــور،  ــوط ب مطالعــه و بررســی مرب
ــه و بررســی اجتماعــی و اقتصــادی حاشیه نشــینان شــهری، ارزشــیابی  مطالع
ــا  ــده(، کــه ب ــع شــغل آمــوزش گیرن طــرح آزمایشــی ســوادآموزی تابعــی )تاب
همــکاری یونســکو در دو منطقــه ی اصفهــان و دزفــول درمرحلــه ی آزمایشــی 
قــرار داشــت نمونه هائــی ازکارهــای ایــن بخش انــد. همچنیــن درســال 1350 
ــن از  ــا همــکاری دوت ــه ب ــن مقال ــران نویســنده ای ــار در ای ــرای نخســتین ب ب
کارشناســان یونســکو )م. بازانــی والمتــو بانــگ( و دریــک مطالعــه ی تطبیقــی 
ــطح  ــن روش س ــا ای ــم و ب ــک زدی ــه مح ــی Longitudina را ب روش طول
ــا بی ســوادی وســوادآموزی تابعــی  نگهــداری ســواد فارغ التحصیــالن پیــکار ب
پــس ازســه و پنــج ســال فراغــت از تحصیــل را ســنجیدیم)7( یــا در همیــن 
ــادی  ــناس اقتص ــمیت John Smith-)کارش ــان اس ــارکت ج ــا مش ــال ب س
ســازمان ملــل( هـــزینه ها و فایــده ی ســوادآموزی تابعــی را مطالعــه و گــزارش 
آن را بــه انگلیســی منتشــر نمودیــم)8(. بررســی روابــط فئودالیتــه در گیــالن، 
ــاب  ــورت کت ــال 1349)1970( به ص ــه درس ــران ک ــه درای ــت و فئودالیت دول
ــی  ــادی و اجتماع ــائل اقتص ــی مس ــد)ایضًا1و6(، بررس ــر ش ــس منتش در پاری
شهرســازی در تهــران، نوســازی مناطــق زلزلــه زده ی بوئیــن زهــرا و خراســان 
جنوبــی، تهیــه ی اطلــس تهــران، بررســی طبقــات اجتماعی-حرفــه ای 
جمعیــت شــهرهای ایــران، نظــر ســنجی دربــاره ی جایــگاه زنــان و دختــران در 
جامعــه ی ایــران ) بــه ســفارش یونیســف(، بررســی علــل و عوامــل نارضایتــی 
ــن بخــش  ــرد ای ــری از عملک ــای دیگ ــهری، نمونه ه ــه ی متوســط ش در طبق

ــند.  ــال 1357 می باش ــا س ــی ت تحقیقات
کلیــۀ ایــن مطالعــات و تحقیقــات بــه سرپرســتی اســتادان یــا کارشناســانی 
چــون پــل وییــی )فرانســوی(، فیــروز توفیــق، باقــر پرهــام، ابوالحســن بنــی صدر، 
حســن حبیبــی، منوچهرهزارخانــی، غالمعبــاس توســلی، کاظــم ایــزدی، مصطفی 
نیرومنــد، مجیــد احســن، زهــرا شــجیعی و عبــاس خاقانــی انجــام شــده انــد)9(.  

ــال  ــه در س ــت ک ــایری اس ــتائی وعش ــات روس ــر، تحقیق ــه ی دیگ نمون
ــدی  ــلن هلن ــر بســینه فرانســوی و ســپس اُپـ ــور شــدن پی ی ــا مأم 1338 ب
ــان و  ــران سیستـ ــمینار ُعم ــزاری س ــه وبرگ ــه مؤسس ــونسکو ب ــوی یـ ازس
بلوچســتان در اردیبهشــت ســال 1338 و درخواســت وزارت کشــاورزی بــرای 
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ــی  ــروع بررس ــا ش ــتائی و ب ــایری- روس ــات عش ــری تحقیق ــک س ــام ی انج
اجتماعــی و فرهنگــی عشــایر شاهســــون پایــه گــذاری شــد. ایــن بخــش نیــز 
تــا کنــون بیــش از یکصــد و شــصت مطالعــه و تحقیــق )هشــت تــا بــه زبــان 
ــات و بررســی های  ــه مطالع ــا انگلیســی( انجــام داده اســت. از جمل فرانســه ی
ــتائی  ــه ی روس ــار منطق ــای چه ــی تعاونی ه ــه بررس ــوان ب ــش می ت ــن بخ ای
ــد  ــل متح ــازمان مل ــی س ــات اجتماع ــه تحقیق ــکاری مؤسس ــا هم ــران ب ای
)ایضــًا9(، بررســی دهکده هــای گیــالن ازطریــق عکس بــرداری هوائــی، 
ــی  ــران، بررس ــتائی ای ــه ی روس ــانزده منطق ــی واقتصــادی ش ــی اجتماع بررس
شــرکت های ســهامی زراعــی در شــش منطقــه،  بررســی بُنه بنــدی،  ارزیابــی 
ــش و  ــاورزی پی ــارات کش ــی اعتب ــی تطبیق ــی، بررس ــات ارض ــج  اصالح نتای
پــس ازاصالحــات ارضــی و مطالعــه و بررســی مشــکالت واحدهــای زراعــی 
ــارس و  ــع داری دراســتان های ف ــی مرت ــا بررســی اقتصــادی  و اجتماعی-فن ی

ــرد.  ــام ب ــد ن ــه وبویراحمــد درده جل کهکیلوی
کاظــم ودیعــی، مصطفــی مهاجرانــی، نادر افشــار نادری، خســرو خســروی، 
پــی یــر بســنیه، منصــور وثوقــی، مصطفــی ازکیــا، حســین رئوفــی، اســماعیل 
ــوی، منصــور ســتوده و  ــد عل ــر شــاهی، ســید احم عجمــی، غالمحســین امی

منوچهــر محســنی از جملــه اعضــای اصلــی ایــن بخــش بودنــد.
یــا در بخــش تحقیقــات عشــایری، کــه در ســال 1344 بــه خواســت نــادر 
افشــار نــادری بــه صــورت یــک بخــش مســتقل درآمــد بیــش از 60 مطالعــه و 
پژوهــش در زمینــه ی شــناخت ایــالت وعشــایر ایران، مســائل ومشکالت شــان 
انجــام شــد )8گــزارش بــه زبــان فرانســه یــا انگلیســی(. بــرای نمونــه، بررســی 
ــل شاهســون،  ــی و فرهنگــی ای اســکان عشــایر، بررســی اقتصــادی، اجتماع
ــا  ــد ب ــان درپیون ــت مغ ــرو دردش ــایر کوج ــکان عش ــه اس ــوط ب ــائل مرب مس
طــرح کشــت و صنعــت ُمــدرن در آن منطقــه، منوگرافــی ایــالت ُکهکیلویــه و 
بویراحمــد )درهشــت جلــد(، تهیــه ی اطلــس ایــالت کهکیلویــه و بویراحمــد، 
بررســی اقتصــادی واجتماعــی و اصــول ســازمان ایــل بختیــاری، نظــری بــه 
ــزار  ــاری، اب ــان، تجمــع ســکونتی عشــایر بختی زندگــی ده نشــینان دشــت مغ
ســنتی عشــایر منطقــه ی مرکــزی ایــران و همچنیــن تهیــه فیلم هــای مســتند 
ــار  ــادر افش ــی ن ــه کارگردان ــت ب ــای دهدش ــوط و خرابه ه ــک، بل گالب، مش

نــادری از جملــه کارهــای ایــن بخــش بودنــد )10(.
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ــا  ــاورزصدر، محمدرض ــنگ کش ــینه، هوش ــر بس ــارنادری، پی ی ــادر افش  ن
حســینی کازرونــی، جــواد صفی نــژاد، الویــا اســترپو )Elevia Restrepo(، ویــدا 
حاجبــی، عبــاس بخشــنده نصــرت، علــی رضــوی، مســعود شــفیق، مصطفــی 
ــرام،  ــاد وره ــد و فره ــز ورجاون ــا، پروی ــن پارس ــی، حس ــرج قدیم ــی، ای رحیم

اودیــل پویــش از جملــه همــکاران ایــن بخــش بودنــد.
 نمونــه ی دیگــر، بخــش مطالعــات جمعیــت شناســی اســت. ایــن بخــش 
نیــز بــا شــروع فعالیــت مؤسســه و اســتخدام جمشــید بهنــام و مأمــور شــدن 
ژان کلــود شاســتلن فرانســوی از طــرف ســازمان ملــل فعالیــت خــود را آغــاز 
نمــود. از بــدو تأســیس تاکنــون بیــش از 60 مطالعــه و بررســی انجــام داده و 
منتشــر کــرده است)ســیزده گــزارش بــه زبــان فرانســه یــا انگلیســی (. بررســی 
سرشــماری تهــران در زمــان وزارت اعتضادالســلطنه، بررســی ســاختمان ســنی 
ــر از  ــال کمت ــماری اطف ــی کم ش ــران، بررس ــتان ای ــار شهرس ــت و چه دربیس
یــک ســال در اولیــن سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن درایــران )1335(، 
مطالعــه جمعیــت ایــران و تحــوالت آن، بــاروری زنــان روستانشــین در ایــران، 
ــران، و  ــران، مطالعــه شهرنشــینی وشــهرگرائی درای مهاجرت هــای خارجــی ای
بررســی رفتارهــا، نگــرش وعقایــد ســوادآموزان، آموزشــیاران و دســت اندکاران 
مراکــز ســوادآموزی نســبت بــه مســائل جمعیتــی در چهارجلــد از نمونه هائــی 
ــی  ــتلن، عل ــود شاس ــام، ژان کل ــید بهن ــد. جمش ــش بودن ــن بخ ــای ای ازکاره
ــی،  ــد میرزائ ــی، محم ــب اهلل زنجان ــی، حبی ــدی امان ــالن، مه ــی ارس ــی ک نق
ــور،  ــی پ ــهال کاظم ــتوده،  ش ــود س ــزی، محم ــداله مع ــان، اس ــب اهلل پیم حبی
اســماعیل  مجدآبــادی فراهانــی از جملــه اعضــای اصلــی ایــن بخــش بودنــد. 
یکــی دیگــر ازبخش هــای تحقیقاتــی مؤسســه، بخــش روانشناســی 
ــور  ــان کنک ــاره ی داوطلب ــنجی درب ــروع نظرس ــا ش ــه ب ــت ک ــی اس اجتماع
سراســری پذیــرش دانشــجو بــرای دانشــگاه ها )1342( توســط محمــود 
صناعــی عمــاًل شــکل گرفــت و تاکنــون نزدیــک بــه ســی مطالعــه و تحقیــق 
ــی  ــران، چگونگ ــون در ته ــی تلویزی ــد: بررس ــت. از آن جمله ان ــام داده اس انج
گــذران اوقــات فراغــت نوجوانــان وجوانــان شــهر مشــهد، مجمــوع مطالعــات 
ــان در جامعــه ی  ــه معاودیــن عراقــی وهمچنیــن راه هــای جــذب آن ــوط ب مرب
ــی  ــازمان های رفاه ــرد س ــی عملک ــی و ارزیاب ــد، بررس ــت جل ــران در هش ای
ــی  ــه تطبیق ــام مطالع ــف و انج ــتان های مختل ــان درشهرس ــودکان و جوان ک
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ــران. ــه شــهر ته ــان مطلق ــه و بررســی وضــع زن ــاب، مطالع ــن ب درای
مرتضــی کتبــی، باقرســاروخانی، ویــدا ناصحــی، علــی پورطائــی، مرتضــی 
ــه  ــدی از جمل ــلطان محم ــازاده و س ــد آق ــوردی، احم ــین الج ــر، حس ثاقب ف

اعضــای ایــن بخــش بودنــد.
ــتخدام  ــا اس ــه ب ــت ک ــی اس ــی تطبیق ــش جامعه شناس ــۀ دیگربخ نمون
ــی  ــت علم ــوان هیئ ــه عن ــی ب ــناس امریکائ ــی جامعه ش ــف طوب ــن رودل ژاکلی
رشــته ی علــوم اجتماعــی دائــر گردیــد )ســال 1349(. ایــن بخــش تــا انقــالب 
ــًا 18  ــودن جمع ــی ب ــِت زن و امریکائ ــه عل ــگاه ب ــی از دانش ــراج طوب و اخ
ــه انگلیســی (. از آن  ــزارش ب ــود )هشــت گ ــه انجــام داده و منتشــر نم مطالع
ــا  ــرده ی ــل ک ــدان تحصی ــات فراغــت کارمن ــذران اوق ــد: نحــوه ی گ ــه ان جمل
لیســانس و باالتــر و همســران آنــان در چهــار مرکــز صنعتــی، بررســی مســائل 
و مشــکالت زنــان بیــوه ی شــهر تهــران و بررســی عوامــل ســازش زنــان بیــوه 
بــا پدیــده ی بیوه گــی، مطالعــه ی نقــش زن در نظــام اقتصــادی ایــران، مســائل 

ــران. ــه ای در ای ــعه منطق ــی توس ــی، بررس ــواده ی ایران ــا درخان بچه ه
ژاکلیــن رودولــف طوبــی، ســیمین افقهــی، قمــر پیلــه ور و مصطفــی ابیانــه 

از اعضــای ثابــت ایــن گــروه بودنــد.
ــگاه  ــه و آن ــه مؤسس ــاره بودج ــه درب ــه طورخالص ــت ب ــا بجاس  دراین ج

ــم. ــاره ای بکنی ــارات آن اش ــه و انتش کتابخان

بودجه و امکانات و تسهیالت 

ــر  ــه ه ــه ای ک ــت: بودج ــکل می گرف ــش ش ــه از دو بخ ــه ی مؤسس بودج
ســاله در قالــب بودجــه عمومــی دانشــگاه تهــران منظــور می شــد وبودجــه ی 

ــی. ــای تحقیقات طرح ه
ــاظ  ــران لح ــگاه ته ــه دانش ــون بودج ــاله در قان ــر س ــه ه ــه ای ک بودج
و  رســمی  کادر  مزایــای  و  حقــوق  و  مدرســان  حق التدریــس  می شــد، 
ــیار  ــغ بس ــی داد و مبل ــش م ــه را پوش ــاری مؤسس ــی و ج ــای عموم هزینه ه

ناچیــزی نیــز بــه تحقیقــات اختصــاص داده می شــد.
 بودجــه ی تحقیقاتی-درواقــع، هزینه هــای مؤسســه عمدتــًا از محــل 

بودجــه ی طرح هــای تحقیقاتــی ارجاعــی تأمیــن می شــد. 6

6. درآن ســال ها بخــش خصوصــی بــه اهمیــت مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی درمســاله یابی 
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نظــر بــه اینکــه برخــی از مقامــات تصمیــم گیرنــده بــه ضــرورت انجــام  
تحقیقــات اجتماعــی پــی نبــرده بودنــد و بــه آن بــاور نداشــتند، نظــام روابطــی 
درارجــاع طرح هــای  از دهــه ی دوم 1340  ویــژه  بــه  برایــران،  حاکــم 
ــی  ــه نراق ــواردی ک ــرد. درم ــر رنگــی پیداک ــش پ ــه مؤسســه نق ــی ب تحقیقات
ــات  ــوص مقام ــدگان، علی الخص ــا طرح دهن ــی ب ــط خوب ــه رواب ــر مؤسس مدی
ســازمان برنامــه و بودجــه، کــه تصویــب طرح هــای تحقیقاتــی ســازمان های 
ــا  ــرد و ی ــن می ک ــه ی آن را تأمی ــت وبودج ــته اس ــده داش ــه عه ــی را ب دولت
ارتبــاط خوبــی بــا ســایرتصمیم گیران داشــته بخــش تحقیقاتــی مؤسســه پــول 
ــاًل رابطــه امیرعبــاس  ــی کــه مث ــود. همچنیــن زمان بیشــتر داشــت و فعال ترب
ــی  ــای تحقیقات ــاع طرح ه ــوده ارج ــره ب ــی تی ــا نراق ــر ب ــت وزی ــدا نخس هوی
ــا مشــکل جــدی مواجــه می شــد وبخــش تحقیقــات مؤسســه  ــه مؤسســه ب ب
ــرای  ــه ب ــد ک ــد می ش ــوی ُکن ــه نح ــش ب ــا فعالیت ــد ی ــاز می مان ــت ب از فعالی
پرداخــت حق الزحمــه محققــان  خــود لنــگ مــی زد. و بــاز بــا اســتعفای نراقــی 
ومنصــوب شــدن مثــاًل فیــروز توفیــق بــه ســمت مدیــر مؤسســه  بــه دلیــل 
ــژه ســازمان برنامــه و  ــه وی ــی، ب ــران دولت ــا برخــی مدی ــی کــه ب ــط خوب رواب
ــی  ــه مؤسســه مخالفت ــه طــرح ب ــر هــم در ارائ بودجــه داشــته و نخســت وزی

ــت. ــق می گرف ــه رون ــی مؤسس ــت تحقیقات ــاره فعالی ــته، دوب نداش
رویــه ی دیگــر کــه در این نظــام روابطــی در تصویــب و یا تآمیــن بودجه ی  
ــران و  ــت وهمــکاری مدی ــب حمای ــت، جل ــه کار می رف ــی مؤسســه ب تحقیقات
یــا برخــی ازکارشناســان ارشــد صالــح و کارآمــد بعضــی از ســازمان های طــرح 
دهنــده بــرای تدریــس یــا تحقیــق درمؤسســه بــود. رویــه ای کــه در گرفتــن 

ــاد.  ــر می افت ــًا مؤث ــز غالب ــا نی طرح ه
ــد اضافــه کنیــم کــه صالحیــت  ــرای روشن شــدن مطلــب بای دراین جــا ب
ــی  ــین حق التدریس ــر مدرس ــد دیگ ــز، همانن ــین نی ــوع مدرس ــن ن ــس ای تدری
ــازه ی  ــدن اج ــب ش ــورت تصوی ــرح و درص ــه مط ــی مربوط ــروه آموزش درگ
ــه ضــرس قاطــع  گفــت کــه سیســتم  ــوان ب تدریــس صــادر می شــد.  نمی ت
ــت  ــه جرئ ــی ب ــت. ول ــته اس ــی نداش ــا نقش ــوع گزینش ه ــن  ن ــی درای روابط
مــی تــوان گفــت کــه نقــش آن تــا ســال 1357 بســیار کمرنــگ بــوده اســت. 
ــم  ــا از معل ــه تنه ــانس ن ــوق لیس ــژه ف ــه وی ــجویان، ب ــه دانش ــًا ک مخصوص

و بازاریابــی واقــف نبودنــد و یــا حاضــر نبودنــد در آن ســرمایه گذاری نماینــد.
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ضعیــف اســتقبال نمی کردنــد بلکــه معمــواًل نظرشــان را هــم منعکــس  و بــه 
نوعــی کالس او را تحریــم می کردنــد.  روش دادن نمــره قبولــی بــه شــاگردان 

ضعیــف هــم بیــش از یــک یــا دوتــرم کارائــی نداشــت. 
 آن دســته ای هــم کــه بــه خدمــت طــرح تحقیقاتــی درمی آمدنــد موظــف 
ــه را  ــف محول ــان تکلی ــه زم ــد ب ــرِح مقی ــررات ط ــوب مق ــدند درچارچ می ش
انجــام دهنــد. البتــه گه گاهــی مدیــر مؤسســه بــه ایــن نــوع محققــان تحقیــق 

غیرمیدانــی مســتقلی ارجــاع می کــرد کــه خیلــی مقیــد بــه زمــان نبــود.
 درایــن جــا بایــد بــه یــک نکتــه ی دیگــری هــم اشــاره نمــود. مؤسســه 
ــوم اجتماعــی-  ــا ایجــاد دانشــکده عل ــدو تأســیس ت ــژه از ب درمواقعــی- به وی
مفــر و راه فــراری بــود بــرای برخــی از تحصیل کــردگان مغضــوب حکومــت، 
ــی  ــت م ــگاه ها مخالف ــان در دانش ــا تدریس ش ــاواک ب ــه س ــی ک متخصصان
کــرد نظیــر باقــر پرهــام ولــی بــا اشتغال شــان درکارهــای تحقیقاتــی مؤسســه 
مخالفتــی نداشــته و یــا برخــی از شــخصیت های اهــل سیاســِت عالقمنــد بــه 
ــز  ــا دریافــت حق الزحمــه ای ناچی ــن دســته ب مســائل اجتماعــی- سیاســی. ای
ــًا  ــده و غالب ــا تمام وقــت درمؤسســه اشــتغال مــی ورزی ــه طــور نیمه وقــت ی ب
ــد. ازآن  ــده می گرفته ان ــدارک را به عه ــناد و م ــر روی اس ــی ب ــه و بررس مطالع
ــی، ابوالحســن  ــنو، حســن حبیب ــق ش ــد ح ــی، مجی ــد: منوچهرهزارخان جمله ان

بنــی صــدر، ویــدا حاجبــی، غالمحســین ســاعدی، مصطــی شــعائیان و...

کتابخانه

یکــی دیگــر از کارهــای مهــم و بــا ارزش مؤسســه از بــدو تأســیس ایجــاد 
و توســعه ی کتابخانــه بــود. پایــۀ  آن در ســال 1337 بــا انتقــال هوشــنگ دادار 
از دانشــکده ی ادبیــات بــه مؤسســه ریختــه شــد. درواقــع، کتابخانــه مؤسســه 
ــریات را  ــاب و نش ــری کت ــن س ــرد. اولی ــه کار ک ــروع ب ــاب ش ــر کت ــا صف ب
ــا اهــداء،  ــه مؤسســه اهــداء نمــود )11( وســپس به تدریــج و ب دکترصدیقــی ب
ــم  ــد. ه ــزوده ش ــای آن اف ــمار کتاب ه ــه ش ــب ب ــف کت ــه وتألی ــد، ترجم خری
اکنــون بــر طبــق آمــار دانشــگاه تهــران درســال جــاری کتابخانــه ی مؤسســه 
و بعــداً دانشــکده علــوم اجتماعــی نزدیــک بــه 160 هــزار جلــد کتــاب فارســی 
ــوان  ــش از 150 عن ــن(، بی ــن )121840 فارســی و 34712 التی ــاب التی و کت
ــانس،  ــه لیس ــان نام ــد پای ــه 3000 جل ــک ب ــن و نزدی ــی و التی ــه فارس مجل
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ــار  ــدان در اختی ــرای اســتفاده عالقمن ــد(  ب فــوق لیســانس و دکتــری )12 جل
دارد و بــه سیســتم کامپیوتــری مجهــز اســت و برطبــق آخریــن آمــار )ایضــًا11( 
ــورت  ــه ص ــکده ب ــس دانش ــب نفی ــد از کت ــش از 25000 جل ــون بی هم اکن

ــود. ــداری می ش ــال( نگه ــی )دیجیت الکترونیک

انتشارات

کتب

ــای  ــو پ ــته ی ن ــکالت رش ــی از مش ــد، یک ــاره ش ــه اش ــور ک   همان ط
علــوم اجتماعــی در ســال های اولیــه کمبــود منابــع علمــی بــه زبــان فارســی 
ــم در  ــدان اهــل قل ــا کوشــش اســتادان و دیگــر عالقمن ــود ب ــن کمب ــود. ای ب
ترجمــه و تألیــف کتــب درســی بــه فارســی و انتشــارآن از دو طریــق )انتشــارات 
دانشــگاه تهــران و بخــش خصوصــی( بــه تدریــج کاســتی گرفتــه اســت. بــرای 
نمونــه، تنهــا از طریــق انتشــارات دانشــگاه تهــران تــا قبــل از انقــالب نزدیــک 
بــه 100 جلــد کتــاب درســی یــا کمــک درســِی علــوم اجتماعــی )تألیــف یــا 
ــاه، رونــد ترجمــه  ــا وقفــه ای کوت ترجمــه( ومنتشــر شــد. پــس از انقــالب و ب
یــا تألیــف ُکتــب درســی در زمینــه ی علــوم اجتماعــی بــا فــراز و نشــیب ادامــه 

یافتــه اســت.

انتشارات دوره ای

ــردبیری  ــه س ــال 1347 ب ــه از س ــی« ک ــوم اجتماع ــه عل ــه ی »نام مجل
داریــوش آشــوری فعالیــت خــود را آغــاز نمــود، کمــاکان بــه صــورت فصلنامــه 
و زیــر نظــر یکــی از اســاتید  فعــال دانشــکده منتشــر مــی شــود.پس از انقالب، 
عــالوه بر»نامــه علــوم اجتماعــی« نشــریاتی بــه صــورت ماهنامــه، دوماهنامــه، 
فصلنامــه وگاهنامــه نظیــر خانــه تــو، تعاونگــران جــوان، ســه نقطــه، قلــم ســبز 

ــد )ایضــًا21(. ــدوز انتشــار یافته ان و ال

دانشکده علوم اجتماعی

درایــن بخــش و در ادامــه ی بحــث و بــرای شــناخت بهتــر تحــول علــوم 
اجتماعــی در ایــران، ایجــاد وگســترش نخســتین دانشــکده ی علــوم اجتماعــی 

ــم.  ــران را اندکــی بیشــتر بازشــکافی می کنی در ای
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اقبــال روز افــزون بــه علــوم اجتماعی  و فزونی شــمار اســتادان و مدرســین 
دروس جامعه شناســی، جمعیت شناســی، انسان شناســی، روش شناســی و تعــاون 
و امــور روســتاها و نیــز کاهــش کمبــود کتــب درســی تشــکیل دانشــکده ای 
ــد. شــورای دانشــگاه تهــران  مســتقل در دانشــگاه تهــران را ضــروری گردانی
ایجــاد دانشــکده علــوم اجتماعــی و تعــاون را بــا ادغــام رشــته علــوم اجتماعــی 
دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی، مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی و 
مؤسســه آمــوزش و تحقیقــات تعــاون، کــه درســال 1346 بــا درایــت وکوشــش 
کاظــم ودیعــی  و بــه منظــور تربیــت مدیــران شــرکت های تعاونــی و انجــام 
ــود،  ــده ب ــیس گردی ــتائی تأس ــور روس ــی و ام ــای تعاون ــات در زمینه ه تحقیق
ــط  ــه ی الزم توس ــنامه و آئین نام ــال 1350(. اساس ــل س ــرد )اوای ــب ک تصوی
ــوم اجتماعــی  ــام، صدیقــی و ســایر اعضــای گــروه آموزشــی عل جمشــید بهن
ــود را  ــی خ ــل قانون ــد و مراح ــته ش ــانی نوش ــوم انس ــات و عل ــکده ادبی دانش
ــه  ــتقرار مؤسس ــل اس ــابق - مح ــتان س ــاختمان نگارس ــود و در س ــی نم ط
ــروه آموزشــی جامعه شناســی،  ــار گ ــا چه ــات اجتماعــی- ب ــات و تحقیق مطالع
ــور  ــای ام ــت و واحده ــک معاون ــاون، ی ــی و تع ــی، انسان شناس جمعیت شناس
آموزشــی، دانشــجوئی، اداری و مالــی بــا 17 عضــو علمــی تمــام وقــت -اکثــراً 
تحصیل کــرده ی اروپــای غـــربی- تأســیس شــد و از ســال تحصیلــی 
1351-1352 دانشــجو پذیرفــت. مؤسســات مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی 
ــات  ــام تحقیق ــکده، انج ــازوی دانش ــورت دو ب ــه ص ــی ب ــات تعاون و تحقیق
ــز  ــال 1380 مرک ــپس، درس ــد. س ــده گرفتن ــه عه ــردی را ب ــادی و کارب بنی
مطالعــات و تحقیقــات زنــان نیــز تأســیس شــد و بــه عنــوان بــازوی 
ــاره ي مســائل  ــه و بررســی درب ــد و مطالع ــی دیگــر دانشــکده در آم تحقیقات

ــه عهــده گرفــت. ــان را ب زن
ریاســت دانشــکده را جمشــید بهنــام پذیرفــت و بــه پیشــنهاد گروه هــای 
ــران  ــگاه ته ــت دانش ــام وریاس ــید بهن ــب جمش ــکده و تصوی ــی دانش آموزش
غالمحســین صدیقــی بــه مدیریــت گــروه آموزشــی جامعــه شناســی، مهــدی 
ــی  ــت گــروه آموزشــی جمعیت شناســی، محمــود روح االمین ــه مدیری ــی ب امان
بــه مدیریــت گــروه آموزشــی انسان شناســی و ســهراب بیدارمغــز بــه مدیریــت 
ــت  ــه معاون ــاو  ب ــعد نظامی ن ــدند. اس ــده ش ــاون برگزی ــی تع ــروه آموزش گ
دانشــکده، کاظــم ایــزدی بــه سرپرســتی امــور آموزشــی، نــادر افشــارنادری بــه 
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ســمت ریاســت مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی وغالمرضــا ســلیم 
بــه ریاســت مؤسســه تحقیقــات تعاونــی منصــوب شــدند)12(.

پــس از انقــالب، دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور بــا اســتفاده 
ــد او  ــی و تأکی ــت اهلل خمین ــال 1359 آی ــوروزی س ــام ن ــازده ی پی ــد ی از بن
ــور"،  ــر کش ــگاه های سراس ــی در دانش ــالب اساس ــاد "انق ــرورت ایج ــر ض ب
"تصفیــه اســاتید مرتبــط بــا شــرق وغــرب" و "تبدیــل دانشــگاه بــه محیطــی 
ــال  ــه س ــدوداً س ــدت ح ــه م ــالمی" )13( ب ــوم اس ــس عل ــرای تدری ــالم ب س

ــل شــدند.  تعطی
ــا 1362(،  ــی )1359 ت ــوزش عال ــگاه ها و مراکزآم ــرت دانش در دوره ی فت
ــه  ــزدی و ب ــی مصباح ی ــت اهلل محمدتق ــر آی ــر نظ ــه ای زی ــمیناری نه ماه س
ــتادان  ــن اس ــع بی ــگاه، در واق ــوزه و دانش ــن ح ــتگی بی ــاد همبس ــد ایج قص
ــوزش  ــز آم ــایر مراک ــگاه ها و س ــی دانش ــانی و اجتماع ــوم انس ــته های عل رش
عالــی و مدرســین حوزه هــای مذهبــی و همچنیــن شــناخت محتــوای درســی 
ــره  ــا و باالخ ــردن آن ه ــی ک ــالمی ومصلحت ــالح اس ــه اصط ــوم و ب ــن عل ای
ــی  ــت علم ــای هیئ ــه  اعض ــای آن ب ــالمی و ضرورت ه ــالب  اس ــم انق تفهی
ایــن واحدهــا )بــه جزاســتادانی کــه تــا آن تاریــخ اخــراج یــا اجبــاراً بازنشســته 
ــگاه  ــی دانش ــوم اجتماع ــکده عل ــد. از دانش ــکیل ش ــم تش ــد( در ق ــده بودن ش
ــیرازی،  ــر ش ــرراد، اصغ ــی منوچه ــر، یعن ــدود 6 نف ــط ح ــز فق ــه ج ــران، ب ته
حســین ادیبــی، عبدالحســین نیک گهــر ونگارنــده وشــاید یکــی دونفــر دیگــر 
ــن  ــکده درای ــن  دانش ــت ای ــام وق ــت و تم ــی ثاب ــای هیئت علم ــایر اعض س
ســمینار شــرکت کــرده انــد. همیــن شــرکت نکــردن در ایــن ســمینار بهانــه ای 
ــت  ــده.  درنهای ــرای اخــراج برخــی دیگــر ازاســتادان باقیمان مضاعفــی شــد ب
بخــش عمــده ای از اســتادان )حــدود 40 درصــد( ایــن دانشــکده )بــرای نمونــه 
بیــش از نیمــی ازاعضــای هیئــت علمــی گــروه آموزشــی جامعه شناســی(، بــه 
ــد  ــا متعه ــش اســالمی و ی ــتن بین ــا نداش ــفکرغربی، ی ــتن تـ ــای داش بهانه ه
ــا  ــث ی ــمینارمورد بح ــردن در س ــرکت نک ــی و ش ــام حکومت ــه نظ ــودن ب نب
ــر  ــالب و نظای ــش از انق ــاس در دوران پی ــِی حس ــت های مدیریت ــتن پس داش
ــز  ــس در مراک ــا از تدری ــراج و ی ــگاه اخ ــازی و از دانش ــالح پاکس آن، به اصط

ــا بازنشســته شــدند. ــی محــروم  ی آمــوزش عال
درســال  آموزش عالــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها  گشــائی  ازباز پــس   
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ــکده  ــی، دانش ــوزش عال ــد آم ــررات جدی ــب مق ــی 63-1362 و تصوی تحصیل
ــا 3  ــه اصطــالح اســالمی شــده ب ــا محتــوای بازســازی وب ــوم اجتماعــی ب عل
ــته  ــک رش ــی وی ــطح کارشناس ــاون درس ــری وتع ــگری، دبی ــش: پژوهش گرای
جامعه شناســی درســطح  کارشناســی ارشــد وبــا اعضــای هیئــت علمــی ای کــه 
از ایــن فیلتــر عبــورداده شــده بودنــد و اســتخدام تعــدادی از فارغ التحصیــالن 

ــود. ــه کار نم ــاز ب ــدرس7 آغ ــت م دوره تربی
هم اکنــون برطبــق آخریــن گــزارش دانشــکده ی علــوم اجتماعــی 
ــی، 6  ــش کارشناس ــا 8 گرای ــکده ب ــن دانش ــًا12(، ای ــران )ایض ــگاه ته دانش
ــر  ــرح زی ــه ش ــری ب ــطح دکت ــش درس ــد و4  گرای ــی ارش ــش کارشناس گرای

می پذیــرد: دانشــجو 
ــگری  ــای پژوهش ــا گرایش ه ــی ب ــع کارشناس ــی: درمقط 1-جامعه شناس
ــا  علــوم اجتماعــی و دبیــری علــوم اجتماعــی، در مقطــع کارشناســی ارشــد ب
ــا گرایــش  ــری ب گرایش هــای جامعه شناســی و پژوهشــگری و در مقطــع دکت

ــرد. ــجو می پذی ــری دانش ــی و نظ ــی فرهنگ جامعه شناس
ــن رشــته  ــی ای ــن گــروه در هــر چهــار شــاخه اصل 2- انسان شناســی: ای
)انسان شناســی فرهنگــی و اجتماعــی، انسان شناســی زیســتی، انسان شناســی 
ــد  ــی ارش ــع کارشناس ــناختی( درمقاط ــی زبان ش ــناختی وانسان شناس باستان ش

ــرد. ــجو می پذی دانش
3. جمعیت شناســی: در مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد و دکتــری 

بــا گرایــش جمعیت شناســی دانشــجو مــی پذیــرد.
4. تعــاون: درمقطــع کارشناســی بــا گرایــش تعــاون و درمقطــع کارشناســی 
ارشــد بــا گرایش هــای تعــاون و رفــاه اجتماعــی، برنامه ریــزی و رفــاه 

ــرد. ــجو می پذی ــی دانش اجتماع
ــا  ــد ب ــی ارش ــی و کارشناس ــع کارشناس ــی: در مقاط ــات اجتماع 5. ارتباط

ــرد. ــی پذی ــی دانشــجو م ــات اجتماع ــش ارتباط گرای

7. مدرســه ی تربیــت مــدرس پــس از انقــالب )1360( و بــا هــدف تأمیــن کادر علمــی متعهــد 
ــام  ــر ن ــدرس تغیی ــت م ــگاه تربی ــه دانش ــال1365 ب ــد و در س ــیس ش ــور تأس ــل کش در داخ
ــی از  ــرد. یک ــجو می پذی ــرا دانش ــپس دکت ــد و س ــی ارش ــرای دوره ی کارشناس ــدا ب داد. ابت
ــت  ــی اس ــوم اجتماع ــته های عل ــرای رش ــد ب ــدرس متعه ــت م ــز تربی ــن مرک ــته های ای رش
و نخســتین فارغ التحصیــالن کارشناســی ارشــد ایــن مرکــز، بــدون رعایــت مقــررات ســخت 
گزینــِش اســتاِد پیــش از انقــالب )بعــداً بیــان خواهــد شــد( و صرفــًا بــا داشــتن تعهــد انقالبی- 
اســالمی، بــه جــای تخصــص و صالحیــت علمــی بــه هیــأت آموزشــی دانشــکده پیوســتند.
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ــعه  ــش توس ــا گرای ــد ب ــی ارش ــع کارشناس ــتایی: درمقط ــعه روس 6. توس
روســتایی دانشــجو می پذیــرد .

 پــس از انقــالب، گســتره ی آمــوزش عالــی رشــته های علــوم اجتماعــی 
تــداوم شــتابانی داشــته اســت. اکنــون عــالوه بــر ایــن دانشــکده و رشــته های 
ــوم اجتماعــی دانشــگاه آزاد، درکل کشــور حــدود 18 دانشــگاه و دو گــروه  عل
آموزشــی بــه آمــوزش و تحقیــق درعلــوم اجتماعــی و انســانی درســطح عالــی 

مــی پردازنــد)12(.

کادر علمی

در پایــان بایــد اضافــه کــرد کــه درســال های اولیــه ی تشــکیل دانشــکده 
علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران بارعلمــی دانشــکده بــه دوش ســه دســته از 
مدرســین بــه شــرح زیرقرارداشــت. باراصلــی بــه دوش اعضــای هیــأت علمــی 
تمام وقــت بــوده اســت. عــالوه براســتادانی کــه در بــاال ذکــر شــد،غالمعباس 
ــدا  ــی, وی ــرراد، خسروخســروی، باقرســاروخانی، مرتضــی کتب توســلی، منوچه
فرهنــگ  مشــهور،  شیرازی،حســین  اصغــر  اردالن،  فرنگیــس  ناصحــی، 
هالکوئــی، ســیاوش امینــی، اســتپانیانس، جلیــل دهقانــی، فریــدون اســکوئی، 
ــزاد  ــار، به ــو قاج ــی، دول ــب اهلل زنجان ــیرانی، حبی ــز ش ــاری، پروی ــد انص حمی
کشــاورزی، مهــدی ثریــا، ظفردخــت اردالن, اصغرعســکری، محمدعلــی 
یوســفی زاده، حشــمت اهلل  طبیبــی، لینــا ملکمیــان، منوچهــر صبــوری کاشــانی 
و محســن ثالثــی، حســین جاللــی ،جــواد صفی نــژاد و نخشــب )جمعــًا بیــش 
ــد.  ــکده بودن ــت دانش ــی تمام وق ــت علم ــای هیئ ــه اعض ــن ( از جمل از 57 ت
ــته و  ــری داش ــطح دکت ــی در س ــالت عال ــه تحصی ــر بقی ــر آخ ــز 6 نف ــه ج ب
مــدرک خــود را از دانشــگاه های اروپائــی )حــدود 70 درصــد( یــا امریکائــی و 
دیگــر کشــورها )از جملــه هندوســتان(اخذ کــرده بودنــد. الزم بــه  ذکــر اســت، 
آنانــی کــه پــس از تشــکیل دانشــکده بــه اســتخدام دانشــگاه تهــران درآمدنــد 
ــررات  ــط  و مق ــه ی ضواب ــت علمی شــان )برپای ــب صالحی ــس از تصوی ــز پ نی
ــر ســازمان اطالعــات و امنیــت کشــور-  دانشــکده و دانشــگاه تهــران( ازفیلت

ســاواک- هــم عبــور کــرده بودنــد. 
بــا بیــان دیگــر، پیــش از انقــالب دربررســی صالحیــت علمــی متقاضــی 
اســتخدام هیئــت علمــی نقــش سیســتم روابطــی بســیار کمرنــگ و صالحیــت 
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علمــی فــرد متقاضــی مــالک عمــل بــوده اســت. بدیــن معنــی کــه پرونــده ی  
ــور از فیلتــر ســخت گزینــش هیئــت علمــی در ســطح  متقاضــی پــس  از عب
ــر از  ــه نف ــل س ــت حداق ــر مثب ــار نظ ــری و اظه ــز دکت ــکده)مطالعه ی ت دانش
اســتادان گــروه آموزشــی مربوطــه،  ســپس تصویــب صالحیــت علمــی او در 
شــورای گــروه مربوطــه و درمــواردی حداقــل یــک تــرم تدریــس آزمایشــی و 
ــه دانشــگاه  ــت علمــی او در شــورای  دانشــکده( ب ــب صالحی باالخــره تصوی
ــرد و در  ــی ک ــار م ــاواک استفس ــگاه از س ــد. دانش ــی ش ــتاده م ــران فرس ته

صــورت عــدم مخالفــت ســاواک حکــم الزم صــادر مــی شــد.
 اگــر ســاواک  بــا اســتخدام یــک نفرمخالفــت مــی کــرد حکمــی صــادر 
نمی شــد. نمونــه ی بــارز آن شــاپور راســخ وباقــر پرهــام هســتند کــه ســاواک 
بــا استخدام شــان بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی تمام وقــت موافقــت نکــرد. 
ــی  ــه شناس ــم جامع ــار عل ــتین ب ــی  نخس ــه روایت ــخ،که ب ــه شاپورراس درنتیج
ــی  ــق م ــس وتحقی ــدو تأســیس  مؤسســه درآن تدری ــران آورد و از ب ــه ای را ب
کــرد، مــورد عالقــه ی دانشــجویان بــود وهرگــز تدریــس را رهــا نکــرد- حتــا 
در زمانــی کــه معــاون ســازمان برنامــه و بودجــه و یــا رئیــس مرکــز آمارایــران 
بــوده- بــه دلیــل بهائــی بــودن و باقــر پرهــام بــدون قیــد دلیــل نتوانســتند بــه 

هیئــت علمــی تمــام وقــت دانشــکده بپیوندنــد. 
جزیــک مــورد اســتثناء کــه شــخصی ازاعضــای هیئــت علمــی تمام وقــت 
یکــی ازدانشــگاه های شهرســتان ها،به علــت گرفتاری هــای خانوادگــی و 
بــدون گذرانــدن مراحــل اســتخدامی  مــورد بحــث بــه دانشــکده منتقــل شــد. 
ــر  ــر نظی ــکده های دیگ ــتادان دانش ــی از اس ــین را برخ ــته دوم مدرس  دس
ــو،  ــدوی، امیرحســین جهانبگل ــی مه ــوی و یحی ــی مین ــعید نفیســی، مجتب س

ــد. ــکل می دادن ــم زاده و.. ش ــین کاظ ــی، حس ــن گنج حس
نظیــر  اشــخاصی  بودنــد.  حق التدریســی  مدرســین  ســوم  دســته   
شاپورراســخ، احمــد اشــرف، عباســقلی خواجــه نــوری، خــداداد فرمانفرمایــان، 
ابوالقاســم قندهاریــان، علــی مدنــی، ســیروس آریــن پــور وامیــر حســین آریــان 
پــور، فــرخ امیــن زاده در ایــن دســته قــرار مــی گرفتنــد. ایــن افــراد بــا تصویــب 
گــروه آموزشــی مربوطــه  و شــورای دانشــکده تدریــس یــک یــا چنــد درس، 

ــد.  ــی پذیرفتن ــًا در دوره ی کارشناســی ارشــد را م غالب
ــالب  ــش از انق ــا پی ــون ت ــری. چ ــه دکت ــد ون ــی ارش ــم کارشناس  گفتی
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ــا ایــن اســتدالل کــه هنــوز اســتاد کافــی بــرای  دانشــکده  علــوم اجتماعــی ب
تدریــس در دوره دکتــری نــدارد، دوره ی آمــوزش در ســطح دکتــری دائــر نکــرد.

ــت  ــز تربی ــالن مرک ــا اســتخدام برخــی از فارغ التحصی ــالب ب ــس از انق پ
مــدّرس و نیــز اســتخدام برخــی از فارغ التحصیــالن خــارج از کشــور، کــه بعــد 
از انقــالب مراجعــت کــرده و از فیلتــر گزینــش  حکومتــی عبــور کــرده بودنــد 
و نیــز برخــی از مقامــات و کارشناســان  متعهــد بــه انقــالب و باالخــره بــا مــدد 
گرفتــن از اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده های دیگــر ســعی شــده کــم بــود 
ــق  ــون برطب ــم اکن ــود. ه ــران ش ــت جب ــر کمی ــل از نظ ــی، الاق کادر آموزش
آخریــن آمــار در دســترس)ایضًا 12( 55 تــن کادرعلمــی تمام وقــت دانشــکده 
ــات، صاحب نظــران  ــه کمــک اســتادان دانشــکده های دیگــر، برخــی ازمقام ب
ــی،  ــطوح کارشناس ــوزش درس ــر آم ــر ام ــس بگی ــت اندرکاران حق التدری و دس

ــد. ــری  را به عهــده دارن کارشناســی ارشــد و دکت
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ــکده  ــران و دانش ــگاه ته ــام1/ دانش ــید بهن جمش
ــی2 ــوم اجتماع عل

زندگی نامه ی مختصر

مــن در شــهر اســتانبول بــه دنیــا آمــدم و بــه دلیــل مأموریت هــای پــدرم 
ــل از شــروع دوره ی  ــران زندگــی کــردم. قب از دوازده ســالگی در خــارج از ای
ــتم،  ــران را نداش ــی ای ــم ابتدای ــون دیپل ــتم و چ ــران بازگش ــه ای ــطه ب متوس
ــات آزاد شــرکت کــردم و  ــی در امتحان ــرای گرفتــن تصدیــق ششــم ابتدای ب
بعــداً وارد دبیرســتان شــدم. دوران متوســطه را در دبیرســتان »فیــروز بهــرام« 
ــا نخســتین دوســتان خــود در آنجــا آشــنا شــدم. مــن خــود را  ــدم و ب گذران
ــفر  ــن س ــق ای ــدرم مواف ــا پ ــردم، ام ــاده می ک ــه آم ــه فرانس ــن ب ــرای رفت ب
نبــود و معتقــد بــود کــه چــون دوره ی نوجوانــی در ایــران نبــوده ام و جامعــه ی 
ــم،  ــت نمی کن ــتی صحب ــه درس ــی را ب ــان فارس ــم و زب ــران را نمی شناس ای
ــی را در دانشــگاه تهــران  ــر اســت کــه تحصیــالت دوره ی عال ــن بهت بنابرای
شــروع کنــم. قبــول ایــن تصمیــم بــرای مــن بســیار دشــوار بــود؛ خصوصــًا 
ــد، امــا  ــا رفته بودن ــه اروپ کــه چنــد دوســت نزدیــک مــن در همــان ســال ب

بعدهــا بــه پــدرم حــق دادم. 

1. ایــن نوشــته در شــکِل نخســتین خــود مصاحبــه ی مفصــل نشــریه ی »آزادی اندیشــه« بــا 
دکتــر جمشــید بهنــام بــود. امــا پــس از ارســال متــن مصاحبــه بــرای ایشــان، آقــای بهنــام 
ترجییــح داد کــه آن گفت وگــوی طوالنــی بــه شــکل فعلــی تغییــر یابــد. مــا بــه احتــراِم ایشــان 
بی هیــچ کم وکاســتی آن را منتشــر می کنیــم امــا، بــا حــذف پرســش های نخســتین و جایگزیــن 

ــا زیرعنوان هــا. کــردن آن هــا ب
ــی از  ــرای دولت ــران، دکت ــوق دانشــگاه ته ــانس دانشــکده حق ــالت دانشــگاهی: لیس 2. تحصی

ــس( ــی )دانشــگاه پاری ــوم اجتماع ــی در عل ــات عال ــس، مدرســه مصالع دانشــگاه پاری
ســابقه ی کاری: اســتاد دانشــگاه تهــران )بــه مــدت 27 ســال(، رئیــس دانشــکده علــوم اجتماعی، 
ــار دوم(،  ــرای ب ــی، اســتاد دانشــگاه پاریــس )ب معــاون دانشــگاه تهــران، رئیــس دانشــگاه فاراب

قائــم مقــام دبیــرکل شــورای جهانــی علــوم اجتماعــی )یونســکو(، عضــو دبیرخانــه یونســکو
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وارد دانشــکده ی حقــوق دانشــگاه تهــران شــدم. دوره ی لیســانس ســه 
ــه  ــب ها ب ــا و ش ــم و عصره ــکده می رفت ــه دانش ــا ب ــن روزه ــود. م ــال ب س
انســتیتوی فرانســه کــه از طــرف انجمــن فرهنگــی ایــران و فرانســه تأســیس 
شــده بــود. در آنجــا زبــان و ادبیــات فرانســه می خوانــدم، امــا آنچــه کــه بــرای 
مــن تازگــی داشــت ســخنرانی ها و بحث هــای چنــد اســتاد مهمــان و پرشــور 
فرانســوی بــود کــه مــرا بــا آنچــه در دنیــای آن روز می گذشــت، آشــنا کردنــد. 
ــای  ــد و گفت وگوه ــورد عقای ــون برخ ــران کان ــگاه ته ــال ها دانش در آن س
ــی،  ــه ی مل ــداران جبه ــود. طرف ــت ب ــردن نف ــاره ی ملی ک ــر درب پایان ناپذی
طرفــداران حــزب تــوده، پان ایرانیســت ها و ... در بحــث و جــدل دائــم بودنــد 
ــود.  ــدق ب ــر مص ــِت دکت ــید. دوراِن دول ــم می کش ــورد ه ــه زد و خ ــه گاه ب ک
ــای  ــی از برنامه ه ــد و یک ــر می ش ــر روز منتش ــه ه ــت روزنام ــدود بیس در ح
ــود. بعــد از  ــدن آن هــا و اظهــار عقیــده در محتــوای آن هــا ب ــه مــا خوان روزان
اخــذ لیســانس بــه فرانســه رفتــم و تصمیــم گرفتــم در رشــته ی دکتــرای دولتی 
اقتصــاد ادامــه ی تحصیــل بدهــم. رســاله ی مــن دربــاره ی »مســائل جمعیتــی 
ایــران و توســعه ی اقتصــادی« بــود. نتایــج سرشــماری ســال 1335 به تازگــی 
منتشــر شــده بود و ایــن فرصتــی بــود کــه بــرای اولیــن بــار، تجزیــه و تحلیــل 

علمــی دربــاره ی وضــع جمعیتــی ایــران صــورت بگیــرد.
ی  دوره  می کــردم،  تحصیــل  شناســی  جمعیت  حــوزه ی  در  چــون 
کارآمــوزی ام را در »مؤسســه ی جمعیت شناســی فرانســه« زیــر نظــر »آلفــرد 
ســووی« گذرانــدم. او بــه مــن توصیــه کــرد کــه بــرای درس جامعه شناســی 
بــه مدرســه ی مطالعــات عالــی Ecole des Hautes Etudes وابســته بــه 
ــس در  ــرز تدری ــه ط ــتادانی ک ــه را اس ــن مدرس ــروم. ای ــس ب ــگاه پاری دانش
ی  ا تــازه  افــکار  جامعه شناســی  دربــاره ی  و  نمی پســندیدند  را  دانشــگاه 
ــوی اشــتراوس.  ــود ل ــه، کل ــچ، باالندی ــد: گوروی داشــتند، به وجــود آورده بودن
دانشــجویان ایــن مدرســه از طریــق مصاحبــه انتخــاب می شــدند و در پایــان 
ــاگرد  ــوان ش ــا عن ــط ب ــد و فق ــت نمی کردن ــم دریاف ــی ه ــالت مدرک تحصی
ســابق مدرســه ی مطالعــات عالــی از آن هــا یــاد می شــد-که همیــن عنــوان 
ــتراوس  ــوی اش ــود ل ــمینارهای کل ــن س ــود. م ــر ب ــیار معتب ــه بس در فرانس
ــای  ــردم و از بحث ه ــال ک ــًا دنب ــال مرتب ــه س ــدت س ــه م ــه را ب و باالندی

ــم. ــیار آموخت ــتادان و دانشــجویان بس اس
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ــع در  ــن موق ــاع کــردم و در همی ــری ام دف باالخــره مــن از رســاله ی دکت
کافــه ای بــا احســان نراقــی کــه بــرای چنــد روزی بــه پاریــس آمده بــود، آشــنا 
شــدم و او مــرا از تاســیس رشــته ی علــوم اجتماعــی در دانشــگاه تهــران آگاه 

ــودم. ــر ب ــان بی خب ــن جری ــی از ای ــن به کل ــرد. م ک
ــجویان  ــه از دانش ــازمان برنام ــس س ــاج رئی ــای ابته ــال ها آق ــن س در ای
ــکا و  ــد، در آمری ــانده بودن ــان رس ــه پای ــود را ب ــالت خ ــه تحصی ــازی ک ممت
اروپــا، دیــدار می کــرد. از مــن هــم خواســت کــه بــه ایــران بــروم و در دفتــر 
اقتصــادی ســازمان برنامــه مشــغول بــه کار شــوم. مــن پیشــنهاد را پذیرفتــم، 
امــا چــون همــواره دوســت داشــتم کــه در دانشــگاه تدریــس کنــم، ایــن شــغل 

را موقــت فــرض کــردم. 
پانزده مــاه در ســازمان برنامــه مشــغول کار بــودم تــا اینکــه روزی ســعید 
ــر  ــزد دکت ــرا ن ــت ــــ م ــف داش ــن لط ــه م ــته ب ــی-که از دوران گذش نفیس
سیاســی رئیــس دانشــکده  ادبیــات بــرد. دکتــر صدیقــی را هــم بــرای اولیــن بار 
در آنجــا مالقــات کــردم. نراقــی هــم بــود. صدیقــی مــرا بــه گرمــی پذیرفــت و 
گفــت: »شــما از هفتــه ی دیگــر تدریــس خــود را شــروع کنیــد، بعــداً ترتیــب 

ــم«. ــتخدام را می دهی اس

استخدام در دانشگاه تهران

شــرط اســتخدام در دانشــگاه تهــران داشــتن دکتــری و گذرانــدن امتحــان 
ــخ )در  ــاپور راس ــفه(، ش ــر )در فلس ــین نص ــه حس ــد ک ــرار ش ــی ق ــود. وقت ب
ــا  ــم، م ــس کنی ــه تدری ــروع ب ــی( ش ــن )در جمعیت شناس ــی( و م جامعه شناس
ــا  ــای م ــه دیپلم ه ــم ک ــی بودی ــتیم و مدع ــی داش ــان اعتراض ــن امتح ــه ای ب
ــز نظــر  ــرانجام نی ــه امتحــان نیســت؛ و س ــازی ب ــر هســتند و نی بســیار معتب
ــن  ــاره ی آخری ــه ای درب ــک مقال ــر ی ــه ه ــم ک ــول کردی ــر سیاســی را قب دکت

ــد. ــل ش ــاله ح ــب مس ــیم و به این ترتی ــوم بنویس ــن عل ــوالت ای تح

تاریخ و چگونگی مطرح شدن اندیشه اجتماعی در ایران

ــران  ــم در ای ــرن نوزده ــه ی دوم ق ــد از نیم ــی جدی ــه ی اجتماع اندیش
گســترش یافــت. و آگاهــی دربــاره ی نهادهــا و روابــط اجتماعــی و ســاختارهای 
اجتماعــی در گذشــته از راه متــون مذهبــی و ادبــی و بــه صــورت »اخالقیــات« 
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ــه ی  ــه ای اندیش ــا گون ــس ب ــید. از آن پ ــردم می رس ــه م ــات« ب و »اجتماعی
جدیــد کــه از غــرب آمــده بــود، همــراه شــد. ایــن اندیشــه از طریــق روســیه 
ــه در  ــی ک ــنفکران ایران ــی از روش ــت گروه ــه هم ــتان ب ــی و هندوس و عثمان
ــتانبول،  ــه، اس ــس، بادکوب ــتند )تفلی ــرزی می زیس ــر برون م ــای تفک کانون ه
قاهــره، بیــروت، کلکتــه(، وارد ایــران گردیــد. و زمینــه ی نهضــت مشــروطیت 
ــوی  ــه س ــش ب ــران کم و بی ــه ی ای ــخ جامع ــن تاری ــس از ای ــد و پ ــم ش فراه

تجــدد گرایــش یافــت. 
ــا  ــود، ام ــان نب ــخنی در می ــی س ــات اجتماع ــوزش و تحقیق ــوز از آم هن
ــد  ــس و کارمن ــان از روزنامه نوی ــران« آن زم ــی از »منورالفک ــدک گروه اندک ان
دولــت و شــاعر و بازرگانــان روشــن بین بــه مباحــث اجتماعــی عالقه منــد شــدند 
ــت  ــان جمعی ــی می ــت مل ــری و حاکمی ــون و براب ــی و آزادی و قان ــر ترق و فک
شهرنشــین گســترش یافــت. پیشــگامان عبــارت بودنــد از آخونــدزاده، طالبــوف، 
میــرزا آقاخــان کرمانــی، مستشــارالدوله، و خصوصــاً ملکوم خــان. نوعــی »نقــد 

ــد. ــول گردی ــی معم ــی و رساله نویس ــورت مقاله نویس ــه ص ــی« ب اجتماع
بعــد از جنــگ بین الملــل اول گروهــی از روشــنفکران ایرانــی مقیــم برلــن 

و لــوزان و پاریــس نیــز راه پیشــگامان را ادامــه دادنــد. 
بعــد از جنــگ دوم، اندیشــه ی اجتماعــی بــا دو گرایــش متفــاوت در ایــران 
مطــرح شــد. از یــک ســوی، بــا توجــه بــه بعضــی آثــار فلســفی بــا گرایــش 
ــتی، در  ــار مارکسیس ــر، از راه آث ــوی دیگ ــره( و از س ــی و غی ــرال )فروغ لیب
ــی  دهه هــای نخســتین قــرن بیســتم از ســوی اولیــن سوسیالیســت های ایران
)رســول زاده و ...( و ســپس از طــرف نویســندگان مجلــه ی دنیــا )ارانــی و ...( و 
ســرانجام انتشــارات حــزب تــوده )ایدئولــوژی مارکسیســم لنینیســم و خصوصــًا 

روایــت اســتالینی آن(. 

تاریخ شروع علوم اجتماعی در دانشگاه تهران و چگونگی تشکیل گروه آموزشی 

آغــاز تدریــس علــوم اجتماعــی بــه معنــای اخــص آن ســال 1337 بــود؛ 
یعنــی جامعه شناســی، جمعیت شناســی، انسان شناســی. امــا علــوم انســانی بــه 
معنــای وســیع آن خیلــی زودتــر شــروع شــده بود. علــم اقتصــاد و علــم حقــوق 
ــد.  ــس می ش ــوق تدری ــه ی حق ــی )1279( و مدرس ــوم سیاس ــه ی عل در مدرس
ــخ، و  ــی، تاری ــی، زبان شناس ــران روانشناس ــگاه ته ــیس دانش ــس از تاس و پ
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جغرافیــا جــزء مــواد دروس دانشــکده ی ادبیــات بــود. دکتــر صدیقــی نخســتین 
درس جامعه شناســی را در رشــته ی فلســفه ی دانشــکده ی ادبیــات آغــاز کــرد 
ــه  ــاع ب ــوان علم االجتم ــا عن ــاله« را ب ــین ش ــاب »فلس ــدوی کت ــر مه و دکت

فارســی برگردانــد. 
زمانــی دراز اندیشــه ی جداکــردن علــوم اجتماعــی از علــوم انســانی مطــرح 
بــود. امــا انجــام ایــن مهــم چندســالی بــه تاخیــر افتــاد. ســرانجام بــه کوشــش 
دکتــر سیاســی، دکتــر یحیــی مهــدوی و دکتــر صدیقــی شــورای دانشــکده ی 
ــات  ــه تحقیق ــی و مؤسس ــوم اجتماع ــوزش عل ــروه آم ــیس گ ــا تأس ــات ب ادبی
اجتماعــی وابســته  بــه دانشــکده ی ادبیــات موافقــت کــرد. صدیقــی مدیریــت 
ــه مدیریــت  گــروه و ریاســت مؤسســه را برعهــده گرفــت و احســان نراقــی ب
ــن از راه  ــخ و م ــاپور راس ــر ش ــال دکت ــن س ــد. در همی ــوب ش ــه منص مؤسس
ــد کاردان  ــوری و علی محم ــقلی خواجه ن ــس(، و عباس ــو و پاری ــیدیم )از ژن رس
نیــز از دانشــکده های دیگــر آمدنــد و بدین ســان گــروه آموزشــی علــوم 
ــوق  ــوزش در ســطح لیســانس و ف ــروه آم ــن گ ــزی شــد. ای اجتماعــی پایه ری

لیســانس و نیــز تحقیقــات اجتماعــی را زیــر نظــر داشــت. 
ــتادیار،  ــود )اس ــر ب ــت نف ــش از بیس ــروع کار بی ــتادان در ش ــداد اس تع
ــب فکــری  ــر مکات ــوزش تحــت تأثی دانشــیار، اســتاد(. در ســال های اول آم
ــالت  ــأت علمــی تحصی ــاد درصــد اعضــای هی ــود، چــرا کــه هفت فرانســه ب
ــد.  ــا ســوییس( انجــام داده بودن ــک فرانســه زبان )فرانســه ی ــود را در ممال خ
ــون آرون در  ــچ و ریم ــت و گوروی ــت  کن ــم و آگوس ــد دورکی ــن، عقای بنابرای
روش و محتــوای درســی آن هــا جــای مهمــی داشــت. امــا بعــداً بــا پیوســتن 
اندک انــدک  آموزشــی  هیئــت  بــه  آلمــان  و  آمریــکا  تحصیل کــردگان 
ــوروکین،  ــد س ــرد. و عقای ــاز ک ــود را ب ــای خ ــز ج ــکا نی ــی آمری جامعه شناس
باالخــره عقایــد  و  یافــت.  راه  بــه درس هــا  وبــر  پارســنز، و ماکــس 
ــم  ــه کن ــد اضاف ــا بای ــد. ام ــورت مطــرح گردی ــب فرانکف صاحب نظــران مکت
ــتادان  ــردی اس ــات ف ــا مطالع ــه و ی ــی مؤسس ــات جمع ــج تحقیق ــه نتای ک
باعــث شــد کــه جامعــه ی ایــران و تحــول آن همــواره مــورد نظــر باشــد و 

ــود.  ــت ش ــوز رعای ــدوارم هن ــه امی ــود ک ــم ب ــیار مه ــری بس ــن ام ای
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دوره ی فوق لیسانس و دانشجویان آن

ــان دوران  ــس از پای ــه پ ــد ک ــی بودن دانشــجویان دوره ی لیســانس جوانان
متوســطه و از طریــق کنکــور بــه دانشــگاه وارد شــده بودنــد، درحالــی 

ــود،  ــر ب ــد نف ــش از ص ــان بی ــه تعدادش ــانس ک ــجویان فوق لیس ــه دانش ک
ــال های  ــان س ــًا می ــه خصوص ــتقبالی ک ــتند. اس ــف داش ــانس های مختل لیس
ــن ســال ها  ــود. در ای 1337 و 1344 از دوره ی فوق لیســانس شــد، بی ســابقه ب
ــان تحصیل کــرده  ــت، طــالب، و نظامی ــدان دول گروهــی از مهندســان، کارمن
ــته از  ــن رش ــتقبال دانشــجویان در ای ــت اس ــد. عل ــداد دانشــجویان بودن در ع
ــن  ــردن کار در ای ــدا ک ــد پی ــی و امی ــوم اجتماع ــث عل ــی مباح ــو تازگ یک س
ــائل  ــدان مس ــی از عالقه من ــود گروه ــر، وج ــوی دیگ ــود؛ و از س ــه ب زمین
ــت  ــوده فعالی ــزب ت ــا ح ــی ی ــه ی مل ــاًل در جبه ــه قب ــی ک سیاســی و اجتماع
ــم آن فعالیت هــا،  ــل و تحری ــا رویدادهــای ســال 1332 و تعطی ــد و ب می کردن
در جســتجوی امکانــات تــازه ای بــرای ادامــه ی فعالیــت فکــری خــود بودنــد. 
در میــان ایــن دانشــجویان عقایــد سیاســی گوناگــون وجــود داشــت و برخــی 
ــی مملکتــی  ــه مناصــب عال از آن هــا، در دوره هــای قبــل و بعــد از انقــالب ب

رســیدند. 

چگونگــی تحــول گــروه آموزشــی علــوم اجتماعــی بــه دانشــکده 
علــوم اجتماعــی

مــا همیشــه آرزو داشــتیم کــه دانشــکده ی مســتقلی داشــته باشــیم، امــا 
ــم  ــانی ه ــاید کس ــی داد. ش ــر نم ــب اث ــی ترتی ــن تقاضاهای ــه چنی ــگاه ب دانش
ــال 1971  ــن در س ــتند. م ــی نداش ــی دل خوش ــوم اجتماع ــه از عل ــد ک بودن
ــی در دانشــگاه  ــوت شــدم و دو ســال تحصیل ــس دع از طــرف دانشــگاه پاری
»رنــه دکارت« بــه تدریــس پرداختــم. در همــان ســال فکــر تأســیس دانشــکده 
ــرد.  ــب ک ــن دانشــکده را تصوی ــورای دانشــگاه تأســیس ای ــد و ش مطــرح ش
ــس  ــدی ــــ رئی ــر نهاون ــودم و از طــرف دکت ــس ب ــن در پاری ــع م در آن موق
دانشــگاه -و دکتــر صدیقــی، ســمت ریاســت ایــن دانشــکده بــه مــن پیشــنهاد 
شــد. پــس از ســه مــاه بــه تهــران بازگشــتم و دانشــکده  رســمًا شــروع بــه کار 
ــار ریاســت موسســه ی  ــر مــن منــت گذاشــت و در کن کــرد. صدیقــی هــم ب
ــز وابســته  تحقیقــات، مدیریــت گــروه جامعه شناســی را پذیرفــت. مؤسســه نی
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بــه دانشــکده شــد. دانشــکده چهــار گــروه آموزشــی  داشــت: جامعه شناســی، 
ــاون.  ــی و تع ــی اجتماع ــی، روان شناس ــی، انسان شناس جمعیت شناس

ــهری،  ــات ش ــه )مطالع ــی مؤسس ــای تحقیقات ــا گروه ه ــا ب ــن گروه ه ای
مطالعــات روســتاها، جمعیت شناســی، مردم شناســی و ...( در رابطــه ی نزدیــک 
ــطح  ــوزش را در س ــه ی آم ــکده وظیف ــه ی دانش ــای چهارگان ــد. گروه ه بودن
ــا کمــک برخــی از اســتادان،  لیســانس و فوق لیســانس داشــتند و تحقیقــات ب

ــت. ــام می گرف ــجویان انج ــو، و دانش ــتادان مدع ــت، اس ــان نیمه وق محقق

مؤسسه تحقیقات اجتماعی و زمینه های آن

ایــن مؤسســه بــرای نخســتین بــار در ایــران از ســال 1337 بــه مطالعــه ی 
ــرد  ــا کارب ــت و ب ــی پرداخ ــائل اجتماع ــی و مس ــه ی ایران ــاختارهای جامع س
روش هــای جامعه شــناختی، جمعیت شناســی و انسان شناســی بــه تشــریح 
چگونگــی زندگــی مردمــان در خانــواده و روســتا و ایــل و شــهر همــت کــرد. 
ــه ی گروهــی داشــت، در  ــود: جنب ــت ب ــار خصوصی ــات دارای چه ــن تحقیق ای
محــل انجــام می گرفــت، غالبــًا دربــاره ی جمعیــت نمونــه  قابــل توجــه بــود، و 

ــود. ــا ب ــدا کــردن راه حل ه باالخــره هــدف آن شــناخت مســأله و پی
بــه طــور متوســط در حــدود هفتــاد نفــر محقــق در بخش هــای مختلــف 
مؤسســه کار می کردنــد. گروهــی کارمنــد رســمی بودنــد و گروهــی دیگــر بــر 
ــه طــور موقــت اســتخدام می شــدند. برخــی از اســتادان،  اســاس طرح هــا و ب
ــا ایــن گروه هــا  ــز ب کارشناســان ســازمان ملــل و اســتادان خارجــِی مدعــو نی
ــه ی خاصــی در  ــور و عالق ــا ش ــان ب ــن محقق ــه ی ای ــتند. هم ــکاری داش هم
ــد،  ــع بودن ــدک قان ــوق ان ــه حق ــد و ب ــق می کردن ــل تحقی ــهر و ده و ای ش
ــی  ــود طرح های ــار ب ــن ناچ ــی نداشــت و بنابرای چــون مؤسســه بودجــه ی کاف
را مطالعــه کنــد کــه بودجــه اش از خــارج دانشــگاه تامیــن می شــد. در 
ــی  ــا بعض ــه و ی ــازمان برنام ــفارش س ــه س ــا ب ــن طرح ه ــوارد ای ــب م غال
وزارت خانه هــا )کار، بهــداری، کشــاورزی و ...( انجــام می گرفــت. قبــول 
ســفارش اشــکاالتی داشــت از جملــه آنکــه محققــان را از »تحقیقــات بنیــادی« 
ــه گرفتــن  ــاز می داشــت و نیــز موجــب می شــد کــه مخالفــان مؤسســه را ب ب
ــه گمــان مــن محققــان آزادی خــود را حفــظ  پــول از دولــت متهــم کننــد. ب
می کردنــد و گــزارش مطالعــات و راه هــای چــاره را بــه صراحــت می نوشــتند. 
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گــزارش ایــن تحقیقــات موجــود اســت و گــواه درســتی ایــن مدعاســت. امــا 
ــن  ــد و ای ــه نمی کردن ــواره توج ــا هم ــن گزارش ه ــه ای ــفارش دهندگان ب س
ــتگاه  ــای دس ــیوها و بایگانی ه ــات در آرش ــیاری از تحقیق ــا بس ــد ت ــث ش باع
دولــت فرامــوش شــود. بخشــی از نتایــج ایــن تحقیقــات و کوشــش ها از طــرف 
مؤسســه منتشــر شــدند و امیــدوارم کــه ایــن مطالعــات بــه صــورت پلی کپــی 

در آرشــیو موسســه حفــظ شــده باشــند.

دیگر زمینه های فعالیت های مؤسسه و دانشکده

مــا بــا بســیاری از مؤسســات معتبــر تحقیقاتــی دنیــا در رابطــه بودیــم. در 
جلســات و کنفرانس هــای آن هــا شــرکت می کردیــم و هــر ســاله چنــد اســتاد 
ــف  ــای مختل ــا گرایش   ه ــران ب ــز صاحب نظ ــران نی ــتیم. در ته ــو داش مدع

سیاســی بــه مؤسســه رفــت و آمــد داشــتند.

آل احمد در مؤسسه 

و  تهیــه ی تک نگاری هــای روســتایی  احمــد هــم گهگاهــی در  آل 
منطقــه ای بــه مــا کمــک می کــرد. غالمحســین ســاعدی هــم کتــاب »اهــل 
هــوا«  را بــا مقدمــه ای کــه مــن بــر آن نوشــتم، در انتشــارات مؤسســه منتشــر 
ــا از  ــرد. م ــرکت می ک ــا ش ــد و در بحث ه ــم می آم ــد ه ــد فردی ــرد. احم ک
برخــی وزرا و روســای ســازمان برنامــه و کارشناســان در رشــته های مختلــف 
ــد و  ــورد عقای ــع. برخ ــان صنای ــن از صاحب ــم. همچنی ــوت می کردی ــم دع ه
مباحثــه بــرای مــا یکــی از روش هــای مهــم در آمــوزش علــوم اجتماعــی بــود. 

نظام آموزشی دانشگاه و رابطه ی دانشکده ها

ــورای  ــد ش ــد و بع ــروع می ش ــروه ش ــوراهای گ ــی از ش ــازمان آموزش س
ــای  ــراً اعض ــوراها منحص ــن ش ــای ای ــگاه. اعض ــورای دانش ــکده ها و ش دانش
ــد و هیــچ مقــام دیگــری در آن حــق دخالــت نداشــت. هیــات آموزشــی بودن

چگونگی انتخاب اعضای شوراها 

شــورای گــروه نمایندگانــی بــه شــورای دانشــکده می فرســتاد تــا شــورای 
ــه شــورای دانشــگاه بفرســتد. از دوره ی  ریاســت  دانشــکده نیــز نمایندگانــی ب
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ــگاه از  ــورای دانش ــکده ها در ش ــدگان دانش ــد، نماین ــه بع ــدی ب ــر نهاون دکت
ــی  ــت آموزش ــه ی اعضــای هیئ ــرکت هم ــا ش ــتقیم ب ــری مس ــق رای گی طری

ــدند. ــاب می ش انتخ

سازمان آموزشی دانشگاه

ــک  ــوییس و بلژی ــه، س ــرده ی فرانس ــتادان تحصیل ک ــت اس ــون اکثری چ
بودنــد، طبیعــی بــود کــه  طــرز آمــوزش فرانســه را بهتــر می شــناختند. وزارت 
معــارف کــه بعــداً بــه آمــوزش و پــرورش تبدیــل شــد، بــر اجــرای ایــن برنامه ها 
نظــارت داشــت. امــا بعــد از تصویب قانــون اســتقالل دانشــگاه تهــران )1321( و 
ســپس قانــون اســتقالل اداری مالــی دانشــگاه آزادِی عمــل پیــدا کــرد. از 1340 
بــه بعــد تغییــرات جدیــدی در دانشــگاه تهــران رخ داد. و علی رغــم ایســتادگی 
ــاز  ــود را ب ــای خ ــم ج ــی کم ک ــتم آمریکای ــی، سیس ــت آموزش ــی از هیئ بخش
ــی های  ــدند. کرس ــیم ش ــی« تقس ــای آموزش ــه »گروه ه ــکده ها ب ــرد. دانش ک
اســتادی حــذف شــدند، ترتیــب قدیــم ســال های تحصیلــی جــای خــود را بــه 
سیســتم واحــدی داد. گــروه تــازه ای بــه نــام اســتادیاران وارد هیئــت آموزشــی 
ــوق  ــای ف ــت و دوره ه ــش یاف ــال افزای ــه چهارس ــانس ب ــدند. دوره ی لیس ش
لیســانس دو ســاله شــدند. بــا تأســیس وزارت آمــوزش عالــی دوره ی دوم تاریــخ 
ــد  ــا دوران رش ــت ب ــادف اس ــن مص ــود، و ای ــاز می ش ــران آغ ــگاه های ای دانش
ســریع اقتصــادی ایــران و احتیــاج بیشــتر بــه کادرهــای صنعتــی و اداری و مالی. 
توقــع دولــت آن بــود کــه دانشــگاه ها در »خدمــت توســعه« باشــند و از ســوی 
دیگــر، درخواســت ورود بــه آمــوزش عالــی نیــز افزایــش یافــت و دانشــگاه های 

ــد.  ــه وجــود آمدن ــا ســرمایه گذاری خصوصــی ب ــی ب ــد و مــدارس عال جدی
نــوآوری دیگــر در نظــام آموزشــی تشــکیل »هیئت هــای امنــا« در دانشــگاه 

هــا بــود. مــدل هیئــت امنــا تقلیــدی از سیســتم آمریکایــی بــود بــا ایــن تفــاوت 
کــه در آن کشــور چــون اغلــب دانشــگاه ها بــا ســرمایه ی خصوصــی و کمــک 
ــا از میــان ایــن افــراد  ــا بنیادهــا اداره می شــوند، هیئــت امن افــراد ثروتمنــد و ی
ــه ی  ــران چــون هزین ــا در ای ــدگان آن هــا اداره می شــوند. ام ــا نماین خیرخــواه ی
دانشــگاه ها از بودجــه ی دولــت تامیــن می شــد، لــذا هیئــت امنــا از نماینــدگان 
دولــت و چنــد نفــر از صاحب نظــران فرهنگــی تشــکیل می گردیــد. بــا 
ایجــاد هیئــت امنــا دخالــت مســتقیم دولــت و وزارت علــوم در کار دانشــگاه ها 
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کمتــر شــد. شــوراهای دانشــگاهی بــه نظــارت بــر امــور آموزشــی پرداختنــد و 
ــت  ــده در صالحی ــرای آین ــز ی ب ــه ری ــی و برنام ــی و مال تصمیم گیری هــای کل

هیئــت امنــا قــرار گرفــت.

چگونگی انتخاب استادان 

ــد  ــتخدام در دوره ی جدی ــه اس ــم ک ــاره کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب ــدا بای ابت
ــال  ــس از پنج س ــه پ ــد ک ــرح می ش ــتادیاران مط ــورد اس ــط در م ــگاه فق دانش
بــه دانشــیاری می رســیدند و ســپس بــه پنج ســال دیگــر در ســمت دانشــیاری 
تدریــس می کردنــد تــا اینکــه بــه اســتادی برگزیــده شــوند )بــر اســاس تعــداد 
ــته ی  ــه در رش ــف و ترجم ــا تالی ــان ی ــی جه ــر علم ــاالت در مجــالت معتب مق
تدریــس خــود(. ایــن موضــوع بســیار جــدی تلقــی می شــد. شــوراهای گــروه، 
ــد.  ــه می کردن ــت مطالع ــا دق ــی را ب ــای علم ــی و گزارش ه ــدارک تحصیل م
داشــتن تالیفــات در مباحــث اجتماعــی کافــی نبــود و داشــتن درجــه ی دکتــری 
ــود،  ــر در رشــته ای کــه داوطلــب خواســتار اســتادیاری آن ب از دانشــگاهی معتب
شــرط اساســی بــه شــمار می آمــد. امــکان انتخــاب مســتقیم بــرای دانشــیاری 
و یــا اســتادی وجــود نداشــت. داوطلبانــی کــه ســعی می کردنــد بــا اســتفاده از 
نفــوذ سیاســی و یــا شــهرت اجتماعــی خــود بــه ایــن مقــام برســند، بــا مقاومــت 
ــه  ــتادیاران ب ــتخدام اس ــا اس ــدند. ام ــرو می ش ــه گانه روب ــوراهای س ــخت ش س
ایــن ترتیــب بــود کــه تقاضــای داوطلــب از طریــق ریاســت دانشــکده بــه گــروه 
ــب  ــه تصوی ــی ب ــت علم ــول صالحی ــد. و در صــورت قب ــاع می ش ــوط ارج مرب
شــورای دانشــکده و شــورای دانشــگاه می رســید. و آنــگاه بــرای اســتخدام بــه 
ــتخدام  ــررات اس ــق مق ــی طب ــد و کارگزین ــال می ش ــگاه ارس ــی دانش کارگزین
ــب  ــی داوطل ــابقه ی سیاس ــورد س ــدرت در م ــه ن ــرد. ب ــل می ک ــی عم دولت
ــده ای از  ــار ع ــاد دارم، دوب ــه ی ــه ب ــی ک ــا آنجای ــد. ت ــرح می ش ــی مط اعتراض
ــت  ــم دول ــن تصمی ــت بازنشســته شــدند و ای اســتادان مســتقیماً از طــرف دول

موجــب اعتراضــات بســیار از طــرف دانشــگاهیان شــد. 

رابطه ی استادان قدیم و جدید در دانشگاه تهران 

ــود در  ــرا ب ــتن دکت ــاز داش ــان آغ ــی از هم ــت آموزش ــه هیئ ــرط ورود ب ش
حالــی کــه بــرای بعضــی رشــته ها چــون ادبیــات فارســی یــا معقــول و منقــول 
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تحصیــالت دکتــری وجــود نداشــت و بنابرایــن بــه درخواســت دولــت مجلــس 
شــورای ملــی اســتثنائاً و فقــط بــرای یــک بــار مــدرک چنــد تــن از مدرســین 

ــری شــناخت.  ــادل دکت ــن رشــته ها را مع ــدر در ای سرشــناس و عالیق
امــا بایــد بگویــم کــه بدیهــی اســت کــه در دانشــگاه دو گــروه محافظــه کار 
و نوگــرا در برابــر هــم قــرار گرفتنــد. امــا خوشــبختانه روشــن بینی آن هــا ســبب 
همــکاری میــان ایــن دو گــروه شــد. و در نتیجــه نماینــدگان همــه ی جریانــات 

فکــری در ایــن هــم کاری شــرکت کردنــد.

خصوصیات دانشجویان دوره ی لیسانس 

دانشــگاه تهــران در ایجــاد وحــدت ملــی و پیونــددادن خرده فرهنگ هــای 
ــران  ــگاه ته ــجویان دانش ــت. دانش ــزا داش ــه س ــهمی ب ــر س ــران به یکدیگ ای
ــود  ــگان ب ــالت رای ــد. تحصی ــی نبودن ــه ی خاص ــت و طبق ــه والی ــن ب متعلقی
امــا در امتحــان ورودی ســخت گیری بســیار می شــد. طبقــات مرفــه کوشــش 
ــتند )خصوصــا  ــارج بفرس ــه دانشــگاه های خ ــود را ب ــدان خ ــه فرزن ــتند ک داش
پســرها را( امــا در آن موقــع هنــوز خانواده هــا ترجیــح می دادنــد کــه 
ــکالت  ــن مش ــن و در ضم ــد. از محاس ــل کنن ــران تحصی ــان در ای دختران ش
دانشــگاه ها همزیســتی دانشــجویان متعلــق بــه قشــرهای متفــاوت اجتماعــی 
ــه  ــران ب ــد ای ــه ی جدی ــت گاه های طبق ــی از خاس ــران یک ــگاه ته ــود. دانش ب
ــه  ــتگی ب ــم وابس ــجویان علی رغ ــتادان و دانش ــر اس ــت و اکث ــمار می رف ش
عقایــد سیاســی گوناگــون نشــان دادنــد کــه بــه ارزش هــای دانشــگاهی، یعنــی 

ــتند.  ــد هس ــی پایبن آزادی و تجددخواه

وضع علوم اجتماعی در خارج از دانشگاه تهران 

در  اجتماعــی  علــوم  آمــوزش  دوم  جنــگ  از  بعــد  ســال های  از 
ــگاه  ــز، دانش ــگاه تبری ــه دانش ــد. از جمل ــاز ش ــران آغ ــر ای ــگاه های دیگ دانش
ملــی، دانشــگاه مشــهد، دانشــگاه اصفهــان، و دانشــگاه شــیراز )بــا همــکاری 
ــز در  ــی نی ــطح عال ــی در س ــات اجتماع ــوزش خدم ــیلوانیا(. آم ــگاه پنس دانش
ــس جامعه شناســی  ــران شــروع شــد و تدری ــات اجتماعــی ته مدرســه ی خدم
بــه دانشــکده ی هنرهــای زیبــا )رشــته ی شهرســازی( و دانشــکده ی پزشــکی 
و پرســتاری نیــز راه یافــت. از ســوی دیگــر، در پــی فعالیت هــای دانشــگاهیان 
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ــد  ــر کن ــوم اجتماعــی را در دبیرســتان ها دای ــم گرفــت درس عل ــت تصمی دول
و در غالــب مــوارد، فارغ التحصیــالن دانشــکده ی علــوم اجتماعــی بودنــد کــه 
ــن  ــیس ای ــد. تاس ــس می کردن ــه را تدری ــاده از برنام ــن م ــر ای ــا ســمت دبی ب
برنامــه  را می تــوان یکــی از اقدامــات مهــم گــروه علــوم اجتماعــی دانســت.

ــه علــوم اجتماعــی  بایــد اضافــه کنــم کــه در خــارج از دانشــگاه هــم ب
توجــه می شــد و نوشــته ها یــا ترجمه هــای مربــوط بــه ایــن علــوم 
خواننــدگان بســیار داشــتند. بــه طــور مثــال علــوم اجتماعــی و ســیر تکویــن 
ــر جامعه شناســی ایــران از جمشــید بهنــام و  آن از احســان نراقــی، مقدمــه ب
شــاپور راســخ، تاریــخ اجتماعــی ایــران از مرتضــی راونــدی، تاریــخ اجتماعــی 
ایــران از ســعید نفیســی، چنــد جلــد کتــاب فریــدون آدمیــت و همــا ناطــق 
ــع رشــد ســرمایه داری در  ــاره اندیشــه ی اجتماعــی در دوران قاجــار، موان درب
ایــران از احمــد اشــرف، و کتــاب زمینــه ی جامعــه ی شناســی تالیــف نیمکــف 
ــت.  ــت می گش ــه دس ــت ب ــور دس ــین آریان پ ــه ی امیرحس ــرن و ترجم و آگب
ــی  ــت و گروه ــران رواج داش ــه ی ای ــاره ی جامع ــث درب ــن دوره، بح در ای
ــی«  ــث اجتماع ــا را »مباح ــام آن ه ــه ن ــد ک ــی پرداختن ــتن مقاالت ــه نوش ب
ــه  ــاالت ک ــوع مق ــن ن ــتند. ای ــران« می گذاش ــی ای ــی »جامعه شناس ــا حت ی
در روزنامه هــا و مجله هــا منتشــر می شــد، موجــب پدیدآمــدن نوعــی 
ــی،  ــی، مســائل اجتماع ــم شــد. مباحــث اجتماع ــام در مفاهی آشــفتگی و ابه
ــد  ــی را گرفتن ــی واقع ــوم اجتماع ــای عل ــی ج ــی اجتماع ــای سیاس و بحث ه
ــه خواننــدگان داده نشــد کــه ایــن علــوم کــدام هســتند  و توضیحــی هــم ب
ــث  ــن مباح ــان ای ــرد. بی گم ــام می گی ــه انج ــی چگون ــات اجتماع و تحقیق
ــود  ــه ی خ ــاره ی جامع ــهروندان را درب ــر ش ــه نظ ــی ک ــی و اجتماع سیاس
ــرفت  ــردم و پیش ــکار م ــی اف ــی در دگرگون ــش مهم ــد، نق ــس می کن منعک

ــوان شــود. ــه از ســوی صاحــب نظــران عن ــه شــرطی ک ــع دارد، ب جوام
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شاپور راسخ1 / علوم اجتماعی در دانشگاه تهران

ــی و کاری  ــي تحصیل ــری از زندگ ــوص مختص ــا در خص ــش اول م پرس

ــت.  ــی اس حضرت عال

شــاپور راســخ: در پرســش اول از زندگانــی و تحصیــالت و مشــاغل علمــی و 
اداری مــن ســئوال کــرده بودیــد بــه اســتحضار تان می رســانم کــه در فروردیــن 
ــد شــدم. تحصیــالت دبیرســتانی مــن در مدرســه  ســال 1303 در تهــران متول
شــرف تهــران صــورت گرفــت و بعــد بــه دانشــکده ادبیــات رفتــم )مقــارن ســال 
ــات  ــرای ادبی ــهادت نامه های دوره ي دکت ــم ش ــال ه ــج س ــس از پن 1943( و پ
فارســی را گذرانــدم و بــه مــوازات ســال های آخــر، در رشــته اقتصــاد دانشــکده 
ــت  ــر می خواس ــوم فروزانف ــدم. مرح ــاگرد اول ش ــگاه ش ــان دانش ــوق هم حق
مــرا پــس از نــگارش رســاله دکتــری، بــه دانشــیاری خــود بپذیــرد ولــی شــوق 
ــال 1951( و  ــرد )س ــویس ک ــو س ــه ژن ــرا روان ــی م ــوم اجتماع ــل در عل تحصی
ــرای  ــی و دکت ــانس علوم اجتماع ــال های 1951-1958 فوق لیس ــه س در فاصل
ــردم  ــو طــی ک ــی ژن ــوم اقتصــادی و اجتماع جامعه شناســی را در دانشــکده عل
ــس حاضــر  ــچ در دانشــگاه پاری ــای درس پرفســور گوروی ــاً در کالس ه و ضمن
ــم  ــناس ه ــتید Roger Bastide مردم ش ــای روژه باس ــدم و از کالس ه می ش
ــاخته و  ــاره ی »اندیشــه های پیش س ــن درب ــرای م ــاله دکت ــردم. رس ــره می ب به

ــود. ــانی« ب ــای انس ــان گروه ه ــه در می ــات بی پای تعصب
ــتان های  ــال در دبیرس ــه س ــدود س ــوئیس، ح ــه س ــت ب ــل از عزیم قب
ــال 1958(،  ــران )س ــه ای ــت ب ــد از بازگش ــردم و بع ــس می ک ــران تدری ته
امتحــان دانشــیاری را بــا اســتادی چــون دکتــر غالمحســین صدیقــی گذرانــدم 

1. این گفت وگو به صورت کتبی انجام شده است.
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و پذیرفتــه شــدم و تدریــس خــود را هم زمــان بــا دکتــر جمشــید بهنــام آغــاز 
کــردم کــه حــدود دوازده ســال ادامــه یافــت. 

ــودن حقــوق نیمه وقــت دانشــیاری، مــرا متوجــه  ــز ب خوشــوقتم کــه ناچی
ــال  ــاله به دنب ــه هفت س ــی برنام ــرای ارزیاب ــا ب ــرد. در آنج ــه ک ــازمان برنام س
به عنــوان  اقتصــادی می گشــتند و مــرا  اجتماعــی و  کارشــناس علــوم 
کارشــناس پذیرفتنــد و دیــری نگذشــت کــه بــه ســمت مدیــر اموراجتماعــی و 
بعــد معاونــت طــرح و برنامــه در ســازمان برنامــه منصــوب شــدم و حــدود ده 
ــج  ــی پن ــم نقشــه های عمران ــرای تنظی ــت خصوصــًا ب ســالی در ســمت معاون

ســاله ی ســوم و چهــارم، خدمــت کــردم و مــدت ســه ســال هــم سرپرســتی 
ــن در  ــری م ــات نظ ــم معلوم ــور می کن ــتم و تص ــران را داش ــار ای ــز آم مرک
ــزی  ــزی و طرح ری ــی در عرصــه ی برنامه ری ــا تجــارب عمل ــوم اجتماعــی ب عل
ــار  ــز آم ــت شــد و در دوران سرپرســتی مرک ــران مملکــت تقوی توســعه و عم
ــه به وجــود آوردم کــه انتشــار  ــی در آن دســتگاِه به خواب رفت ــران هــم تحول ای

ــران یکــی از ثمــرات آن اســت. ســالنامه ی آمــاری ای
از ایــران در ســال 1978 خــارج شــدم و از ســال 1980 تــا حــدود 2005 بــا 
ــن  ــو( و مؤسســه بی ــت )ژن ــم و تربی ــی تعلی ــر بین الملل یونســکو خصوصــًا دفت

ــت )پاریــس( همــکاری نزدیــک داشــتم و  ــم و تربی ــزی تعلی ــی برنامه ری الملل
چنــد کتــاب در زمینــه ی اصالحــات در نظــام آموزشــی و برنامه ریــزی تعلیــم و 
تربیــت بــرای ایــن ســازمان نوشــتم کــه بــه چــاپ رســید و بعضــًا از انتشــارات 

معتبــر آن دســتگاه محســوب شــد.
چنــد خدمــت کــه توانســتم در مؤسســه مطالعات و تحقیقــات اجتماعــی و بعد 

در دانشــکده علــوم اجتماعــی انجــام دهــم بــه اجمــال عبــارت از این ها ســت:
ــان دکتــر  1. تدریــس رشــته های مختلــف جامعه شناســی )قبــاًل جناب
ــه جامعه شناســی  یحیــی مهــدوی و دکتــر غالمحســین صدیقــی فقــط ب
ــه جامعه شناســی فرانســه  ــل از آن توجــه ب ــد(. قب ــه بودن عمومــی پرداخت
ــا  ــا جامعه شناســی انگلوساکســون ب ــنایی ب ــران. آش ــم و دیگ ــود، دورکی ب

درس هــای بنــده آغــاز شــد. 
2. سرپرســتی گروه هــای تحقیقــی چــون مطالعــه و پژوهــش در 
ــکاری  ــا هم ــران ب ــورا و وزرای ای ــس ش ــی وکالی مجل ــأ اجتماع منش
محققــان ارجمنــدی چــون خانــم زهــرا شــجیعی )صاحــب چنــد کتــاب در 
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ایــن زمینــه( و جنــاب احمــد اشــرف )کــه بعــداً بــرای تکمیــل تحصیــالت 
ــه  ــه و پژوهــش در ســازمان مذهــب شــیعه ب ــد(؛ مطالع ــکا رفتن ــه آمری ب
کمــک آقــای وکیلــی قمــی؛ بررســی هایی در پاتولــوژی اجتماعــی 
ــی؛ بررســی در جامعه شناســی  ــا هــم کاری آقــای جیالن ــه ب ــران از جمل ای
روســتائی بــا همــکاری آقــای خســروی کــه بعــداً وارد کادر آموزشــی هــم 

شــدند و یکــی دو عرصــه ی دیگــر.
ــی و  ــات جامعه شناس ــادل اصطالح ــات مع ــن لغ ــم کاری دریافت 3. ه
ــر صدیقــی. ــه سرپرســتی دکت ــه ای ب ــوم اجتماعــی در کمیت اصطالحــات عل

4. انتشــار یــک کتــاب کامــاًل مقدماتــی »مقدمــه بــر جامعه شناســی 
ایــران« بــا همــکاری دکتــر جمشــید بهنــام.

5. آشــنا کــردن دانشــجویان بعضــی رشــته های  دیگــر چــون 
ــی. ــوط در جامعه شناس ــث مرب ــا مباح ــی ب ــات عموم ــا و ارتباط ــای زیب هنره

ــی و  ــوم اجتماع ــینه ی عل ــوان از پیش ــی ت ــا م ــه: آی آزادی اندیش

انســانی در ایــران )پیــش از دانشــگاه تهــران و دانشــکده علــوم 

اجتماعــی( ســخن گفــت؟

ــفه،  ــامل فلس ــه ش ــانی ک ــوم انس ــابقه ی عل ــوع س ــخ: موض ــاپور راس ش
منطــق، تاریــخ و حتــا علــوم ادبــی می شــود خــارج از حیطــه ی اطــالع بنــده 
ــن دارد. در  ــگاهی م ــت دانش ــنوات خدم ــری از س ــابقه ی قدیمی ت ــت و س اس
مــورد علــوم اجتماعــی تــا حــدی کــه بــه خاطــر دارم آقــای دکتــر غالمحســین 
ــرده  ــاز ک ــران را آغ ــی در ای ــای اجتماع ــا نهاده ــی ی ــخ اجتماع ــی تاری صدیق
بودنــد. ترجمــه ی دکتــر یحیــی مهــدوی از علــم االجتمــاع از معلــم فرانســوی، 
فلیســین شــاله، تــا انــدازه ای راهگشــای ایــن علــوم بــود. ولــی خــود مــن در 
ــر شــهید  ــودم کــه اســتاد دکت دانشــکده حقوق-رشــته اقتصــاد- شــاهد آن ب
نورائــی درس تاریــخ اقتصــادی و تاریــخ اقتصادشناســان بــزرگ را بــا تحلیــل 
جامعه شناســانه مــی داد. بعیــد نیســت کــه مباحثــی چــون کتــاب مقدمــه ابــن 

ــن  ــده ای ــور بن ــد. تص ــده باش ــفه آم ــخ فلس ــتادان تاری ــدون در دروس اس خل
ــاره ی  ــی در ب ــه فیش هــای فراوان ــی ک ــر غالمحســین صدیق ــه دکت اســت ک
نهادهــای )تأسیســات( اجتماعــی ایــران داشــت پایه گــذار بحــث و تحقیــق از 

ــود. ــران ب ــی ای جامعه شناس
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ــرح  ــور مط ــران چط ــگاه ته ــی در دانش ــوم اجتماع ــه: عل آزادی اندیش

ــت؟  ــان پاگرف ــالت زم ــکالت و معض ــم مش ــه به رغ ــد و چگون ش

شــاپور راســخ: بــه ســؤال فــوق تــا حــدی پاســخ داده ام. رســاله دکتــرای 
ــوده  ــناختی گش ــات تاریخی - جامعه ش ــرای مطالع ــه را ب ــی زمین ــر صدیق دکت
بــود. تحــوالت اجتماعــی و گســترش مدرنیتــه در ایــران و بازگشــت تحصیــل 

کــردگان ایرانــی در رشــته های مربــوط از خــارج، موجباتــی ایجــاد کــرد کــه 
بــه گمــان مــن علــوم اجتماعــی بــدون زحمــت وارد دانشــگاه شــد. امــا البتــه 
ــور و مســائل اجتماعــی  ــق در ام ــه روی تحقی از روز نخســت همــه ی درهــا ب
بــاز نبــود و جبــر زمــان کم کــم راه را همــوار کــرد. یــادم هســت کــه وقتــی 
اول گام هــای تحقیقــی را بــه ســوی مطالعــه ی عشایربرداشــتم معلومــم شــد 
ــرح  ــی-نظامی مط ــدگاه سیاس ــط از دی ــت فق ــایر در مملک ــوع عش ــه موض ک
ــور  ــاالی کش ــطوح ب ــادی آن در س ــد فرهنگی-اجتماعی-اقتص ــت و از بع اس
ــر  ــا دکت ــانس م ــاگردان فوق لیس ــی از ش ــداً یک ــتند. بع ــل هس ــی غاف ــه  کل ب
نــادر افشــارنادری بــه فرانســه رفــت و تحصیــالت مردم شناســی کــرد و بعــد 
ــکار  ــه ی هم ــت. مطالع ــق گرف ــایری رون ــات عش ــم مطالع ــت کم ک از مراجع
ــق  ــان توفی ــران هــم در آن زم ــاره ی ســازمان مذهــب تشــیع در ای مــن در ب

انتشــار نداشــت. 

آزادی اندیشــه: موانــع رشــد علــوم اجتماعــی در ایــران در آن 

ــد؟ ــه بودن ــان چ زم

شــاپور راســخ: پاســخ ایــن ســئوال را مرحــوم احســان نراقــی و آقــای دکتر 
جمشــید بهنــام کــه در ســمت ریاســت بودنــد بهتــر می توانســتند و می تواننــد 
بدهنــد. بی شــبهه بعضــی مالحظــات سیاســی در مقابــل مطالعــات اجتماعــی 
بــود ولــی ایــن امــر مانــع نشــد کــه خانــم شــجیعی جلــد اول و محتمــااًل جلــد 
دوم تحقیــق خــود را در بــاره ی منشــأ اجتماعــی وکالی مجلــس شــورای ملــی 
از آغــاز تــا آن روز را بــه چــاپ برســانند کــه نقــش نظــام فئودالــی را در دنیــای 
ــا کار مطالعــات  ــت می کــرد. ســال هایی کــه م ــران به روشــنی ثاب سیاســت ای
ــی از  ــران در خیل ــال های ورود ای ــم س ــروع کردی ــران ش ــی را در ای اجتماع
ــل  ــت. مث ــابقه نداش ــران س ــه در ای ــود ک ــوزش ب ــش و آم ــای پژوه عرصه ه
مطالعــات در امــور و روابــط بین المللــی کــه بــا کوشــش کســانی چــون دکتــر 
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ــاز  ــران آغ ــگاه ته ــی در دانش ــا جلیل ــر محمدرض ــی و دکت ــر گنج منوچه
شــد. پیــش از آن بیش تــر جهالــت حاکــم بــود ولــی نســل جدیــد متدرجــًا 

ــار زد. ــری را کن ــل و بی خب ــای جه پرده ه

ــا  ــاد ی ــهمی در ایج ــگاه س ــم دانش ــتادان قدی ــا اس ــه: آی آزادی اندیش

ــتند؟ ــع داش ــع موان رف

ــورای  ــکده و ش ــورای دانش ــی درش ــر صدیق ــلمًا دکت ــخ: مس ــاپور راس ش
ــدارم. ــری ن ــات خب ــی از جزئی ــود، ول ــی ب ــوم اجتماع ــع عل ــگاه مداف دانش

آزادی اندیشه: دانشکده علوم اجتماعی چگونه تشکیل شد؟

شــاپور راســخ: مســلمًا آقــای دکتــر بهنــام کــه اول رئیــس ایــن دانشــکده 
بودنــد بهتــر از بنــده در مــورد آگاهــی دارنــد.

ــرا و  ــی چ ــات اجتماع ــات و تحقیق ــه ی مطالع ــه:  مؤسس آزادی اندیش

ــد؟ ــکیل ش ــه تش چگون

ــا  ــم از اروپ ــارن ه ــام مق ــر بهن ــده و دکت ــه بن ــی ک ــخ: وقت ــاپور راس ش
ــتیاران و  ــت و جوی دس ــی در جس ــر صدیق ــال 1958 دکت ــی س ــتیم یعن برگش
ــه راه  ــی را ب ــات اجتماع ــات و تحقیق ــه مؤسســه ی مطالع ــود ک ــیارانی ب دانش
ــط اجتماعــی  ــر احســان نراقــی کــه شــبکه ی رواب ــه نقــش دکت ــدازد و البت ان
وســیعی داشــت در ایــن گشــایش نادیــده نبایــد گرفــت؛ چــون دکتــر صدیقــی 
ــه  ــود ک ــل نب ــر مصــدق مای ــت دکت ــی و حکوم ــه ســوابق در جبهه مل نظــر ب
خــود بــا دســتگاه های دولتــی طــرف شــود. پــس از پذیرفتــه شــدن در امتحــان 
ــرای دوره  دانشــیاری، بهنــام و بنــده هــر دو فــوراً تدریــس را آغــاز کردیــم ب

ــاگردان  ــد. بعضــی ش ــه ی مؤسســه بودن ــاگردان اولی ــه ش ــانس ک ی فوق لیس
بااســتعداد چــون )دکتــر( مهــدی امانــی و )دکتــر( احمــد اشــرف کــه بعدهــا بــه 
خــارج رفتنــد و دکتــرای خــود را گرفتنــد و بعضــأ بــه کار تدریــس در مؤسســه 
ــه جمــع  ــروز توفیــق ب ــر فی ــی چــون دکت ــه زودی فارغ التحصیالن ــد، ب پرداختن
مــا پیوســتند. در ابتــدا اشــخاص بــه شــوق گرفتــن درجــه فوق لیســانس مــی 

ــه  ــداً ب ــی بع ــود ول ــکده ها نب ــه ی دانش ــی در هم ــن امکان ــون چنی ــد چ آمدن
تدریــج کــه جاذبــه ی مطالعــات اجتماعــی کــه بیش از بیــش شــناخته می شــد 
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ــا دوره لیســانس  ــه خــود جــذب کــرد و ســبب شــد کــه حت دانشــجویان را ب
در چارچــوب دانشــکده علــوم اجتماعــی تأســیس شــود. فرامــوش نکنیــم کــه 
در ایــن دوره خیلــی از افــراد نســل جــوان تحــت تأثیــر مکتــب مارکسیســتی 
بودنــد لــذا بــا علــوم اجتماعــی نوعــی آشــنایی داشــتند و دل شــان می خواســت 

بیشــتر ار ایــن از آن رشــته »ســر در بیاورنــد«.
گمــان مــی کنــم کــه دســتگاه های دولتــی هــم مســتقاًل یــا تحــت تأثیــر 
ســخنان مســؤالن مؤسســه، بــه تحقیقــات اجتماعــی عالقه منــد شــدند. خــود 
مــن در ســازمان برنامــه کــه مســؤلیت طرح هــای اجتماعی-آموزشــی و ماننــد 
ــراز داشــتم  آن را داشــتم پشــتیبانی قــوی نســبت بــه تحقیــق و تحقیقــات اب
ــات  ــت تحقیق ــزوم تقوی ــورد ل ــت در م ــه دول ــده ب ــای بن و یکــی از گزارش ه
ــوم و  ــه تأســیس وزارت عل ــه منجــر ب ــود ک ــران ب ــردی در ای اساســی و کارب
آمــوزش عالــی و تحقیقــات شــد )در حالــی کــه خــود مــن مــدل تشــکیالتی 
ــگارش ایــن گــزارش  ــودم(. در ن ــر CNRS فرانســه را پیش نهــاد کــرده ب نظی
آقــای دکتــر انصــاری کــه از WHO. )ســازمان بهداشــت جهانــي کــه مرکــزش 
ــدون اینکــه  ــا بنــده همــکاری داشــت. ب ــود ب ــو اســت( دعــوت شــده ب در ژن
ــرای تمــام  ــارات ب ــده در تأمیــن اعتب ــم نقــش بن ــه تفصیــل بگرای بخواهــم ب

وقــت کــردن کادر دانشــگاه ناچیــز نبــود. 
ــی  ــش عموم ــتگاه های بخ ــم دس ــات، کم ک ــن تحقیق ــق گرفت ــا رون ب
ــتند و  ــی بس ــای موضع ــرای پژوهش ه ــرای اج ــه ب ــا مؤسس ــی ب قرارداد های
ــران دعــوت شــد  ــه ای ــی Vieille  فرانســوی ب ــر وی ــا کســانی چــون پی ی حت

ــدازد. ــات شــهری را در مؤسســه راه ان ــروه مطالع ــه گ ک

ــه  ــت و ب ــدند؟ حکوم ــاب می ش ــه انتخ ــتادان چگون ــه: اس آزادی اندیش

طــور مشــخص »ســاواک« تــا چــه حــد در ایــن امــر دخالــت مــی کــرد؟

شــاپور راســخ: مــن از مداخلــه ی ســاواک در قضیــه ی انتخــاب اســتادان 
و دانشــیاران اطــالع دقیقــی نــدارم، ولــی می دانــم کــه دکتــر نراقــی مجبــور 
بــود بــا بعضــی مقامــات حتــا ســاواک بــرای حفــظ پــاره ای از محققــان کــه 
پرونــده ای در ایــن ســازمان داشــتند یعنــی دارای ســوابق فعالیت هــای سیاســی 
بودنــد تمــاس گیــرد و در حــل مشــکالت آن هــا بکوشــد و احیانــًا بعضــی افــراد 
را بــه خــارج کشــور بفرســتد، چــون آقــای بنی صــدر کــه در معــرض زحمــات 
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ســاواک نباشــند. پرونــده ی اســتخدامی مــن در ســازمان برنامــه بــود لــذا بــه 
جزئیــات قضیــه ی مداخلــه ســاواک در دانشــگاه )کــه محتمــاًل در کار اســتخدام 
ــدارم  ــی ن ــد( آگاه ــر باش ــم می توانســت مؤث ــه ه ــازمان برنام ــان س کارشناس
ــان مرحــوم  ــا در زم ــی م ــر فن ــر رئیــس دفت ــای معین ف فقــط شــنیدم کــه آق
ــاواک  ــرا س ــرد زی ــود را بگی ــت خ ــمی پس ــوان رس ــت عن ــا نمی توانس اصفی
مخالفــت کــرده بــود امــا، شــخصًا مواجــه بــا مشــکلی در ایــن زمینــه نشــدم.

آزادی اندیشه: نقش وزارت علوم و هیئت امنا در این زمینه چگونه بود؟

ــاز  در  ــود. ب ــده ب ــکیل نش ــان تش ــوم در آن زم ــخ: وزارت عل ــاپور راس ش
ــام ســؤال کــرد کــه محتمــاًل هم زمــان  ــر بهن ــد از آقــای دکت ایــن مــورد بای
بــا تأســیس ایــن وزارت خانــه بــه ریاســت دانشــکده علوم اجتماعــی منصــوب 

)یــا منتخــب( شــدند.

آزادی اندیشــه:  موضــوع واحدهــای درســی و ... چگونــه انتخــاب مــی 

ــا رئیــس دانشــکده و  ــن کار وجــود داشــت؟ آی ــرای ای ــی ب ــا ُمدل شــد؟ آی

ــد؟ اســتاداِن مســؤل از آزادِی عمــل برخــوردار بودن

شــاپور راســخ: بنــده بــه یــاد نــدارم کــه دســتگاهی از خــارج مؤسســه در 
انتخــاب واحدهــای درســی مداخلــه کــرده باشــد. تــا جایــی کــه می دانــم مــا 
در انتخــاب مــواد برنامــه محدودیتــی نداشــتیم و بیشــتر ســعی می کردیــم از 
ــا  ــا آن ه ــان ب ــه خودم ــور ک ــارج کش ــابه در خ ــکده های مش ــای دانش الگوه

تجربــه داشــتیم الهــام بگیریــم.
ــیس درس  ــه تأس ــاز ب ــود نی ــه ای الزم ب ــق در زمین ــعه ی تحقی ــر توس اگ
ــای  ــاًل آن را در فعالیت ه ــه عم ــد، بلک ــده نمی ش ــه دی ــی در برنام به خصوص
تحقیقاتــی مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی می گنجاندیــم. در مــورد 

ــاًل اشــاره کــرده ام. ــی قب ــا دســتگاه های دولت رابطــه مؤسســه ب
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ــوم  ــروزی عل ــره روزی و به ــر/ تی ــا نیکف محمدرض
ــران ــانی در ای انس

در ایــران علــوم انســانی آمــاج حمله هــای مــداوم حکومــت دینــی اســت، 
ــق  ــاره آن را ح ــری درب ــانی و تصمیم گی ــتی انس ــن هس ــه تبیی ــی ک حکومت
ــه موضوع شــان انســان  ــی ک ــد. دانش های ــوژی خــود می دان انحصــاری ایدئول
و جامعــه و فرهنــگ اســت، ممکــن اســت پایــگاه ضعیــف آکادمیکــی را کــه 
هــم اکنــون دارنــد، از دســت بدهنــد. درگیــری اندیشــه ورزانه بــا زمینــه  ایــن 
ــد نقطــه  ــرای تحلیــل انتقــادی رهایی بخــش آن می توان وضعیــت و تــالش ب
ــه  ــن مقال ــد. ای ــوم باش ــن عل ــه ای ــگران عرص ــک برانگیز پژوهش ــوت رش ق

ــد. ــران را تشــریح می کن ــانی در ای ــوم انس ــبختی عل ــی و خوش بدبخت
*

ــزی دارد.  ــت غم انگی ــت وضعی ــگاه نخس ــران در ن ــانی1 در ای ــوم انس عل
زیــر فشــار حکومتــی دینــی قــرار دارد کــه می خواهــد چیــزی بــه اســم علــوم 
ــد  ــت آن، از دی ــگام  موقعی ــد. هم هن ــن آن کن ــالمی را جایگزی ــانی اس انس
ــه  ــت، ب ــک برانگیز اس ــد، رش ــش "قاعده"من ــادی و کمابی ــای ع موقعیت ه
ــد  ــرار گرفته ان ــر آن ق ــی در براب ــش ها و موضوع های ــه پرس ــار ک ــن اعتب ای
ــور  ــه در خ ــد ک ــی ای می طلب ــد علم ــد و جه ــا ج ــا آنه ــدن ب ــر ش ــه درگی ک

ــای بحــران و تضــاد. ــژه اســت: دوران ه ــی وی دوران های
ــه فلســفه از شــکاف و دوگانگــی  ــاز ب ــد نی هــگل حــق دارد کــه می گوی

1. مــن در اینجــا مفهــوم علــوم انســانی را چنــان جامــع در نظــر می گیــرم کــه شــامل علــوم 
اجتماعــی هــم شــود. بحــث دربــاره اینکــه فــرق علــوم اجتماعــی بــا علــوم انســانی در معنــای 
ــم، در  ــتفاده کنی ــوژی ای اس ــه ترمینول ــت از چ ــر اس ــران بهت ــت و در ای ــص آن در چیس اخ

ــته نمی گنجــد. ــن نوش ــه ای حوصل
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برمی خیــزد.2 همــه دانش هــای انســانی چنیــن سرچشــمه ای دارنــد. در ایــران 
هــم علــوم انســانی تکانــه آغازیــن خــود را از شــکاف و بحــران گرفــت، همــان 
شــکاف و بحرانــی کــه انقــالب مشــروطیت را پدیــد آورد. ابتــدا ادراک مبهمــی 
شــکل گرفــت دربــاره ســاماِن نابســاماِن بی قانونــی و عقب ماندگــی و ســپس 
پرســیده شــد کــه قانــون چیســت، پیشــرفت چیســت، دولــت چگونــه قانونــی 
ــا. آنچــه را  ــای اینه ــی دارد و هماننده ــه قانون های ــه چ می شــود، رشــد جامع
کــه در توشــه ادبــی گذشــته بتــوان "اجتماعیــات"3 خوانــد، حتــا آن تــوش و 
تــوان را نداشــت کــه مجموعــه ای از مفهوم هــا در اختیــار بینــش نــو بگــذارد 
تــا بــا برخــی تغییرهــا و انتقال هــای معنایــی مجهزتــر بــه توضیــح جهــان نــو 
ــی  ــدا می بایســت زبان ــاز شــد. ابت ــی الکــن آغ ــا بیان ــو ب ــردازد. فلســفیدن ن پ
ــود  ــه آن ترجمــه شــود. ناممکــن ب ــان ب ــار اروپایی ــا آث ــرد، ت ــازه شــکل بگی ت
ترجمــه بی میانجــی بــه زبــان ادبــی ســنتی کــه زبــان شــعر و حکایت گویــی 
ــات و  ــان اجتماعی ــی آن در بی ــت توانای ــر نهای ــود و مظه ــئله گویی ب و مس
تاریخیــات "ناســخ  التواریــخ" بــود. پســاتر الزم آمــد کــه ســنت هــم بــه ایــن 

ــا دریابیــم چــه می گفتــه اســت. ــان ترجمــه شــود ت زب
ــا  ــه ب ــا ن ــت، ام ــازه شــکل گرف ــی ت ــد زبان ــم در عصــر جدی ــا ه در اروپ
ــه لحــاظ مضمونــی  ــان پیشــینیان. نوزایــش، هــم ب گسســت بیگانه ســاز از زب
و هــم بــه لحــاظ زبانــی امکان هــای عظیمــی در اختیــار اندیشــه نــو 
ــده و در  ــطه ای منحل کنن ــان واس ــی4 در آلم ــم فرهنگ ــت. پروتستانتیس گذاش
ــات  ــان االهی ــی: aufhebend( شــد می ــه اصطــالح هگل ــده )ب خــود حل کنن
ــت  ــه پش ــت ک ــکل گرف ــی ش ــورژوازی فرهنگ ــد. ب ــفه جدی ــیحی و فلس مس
ــازه  ــوان س ــه عن ــت" را ب ــت و "مل ــرار داش ــگ ق ــرافیت بافرهن ــرش اش س

فرهنگــی نمایندگــی می کــرد و همهنــگام آن را می ســاخت.5
هــم  برمی نمایــد،  کوِزلِــک  راینهــارت  کــه  گونــه  آن  مفهوم هــا، 
2.  G. W. F. Hegel: „Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der 

Philosophie“, in: Werke Bd. 2, Frankfurt/M 1970, S. 20.

ــران  ــی در ای ــدر جامعه شناس ــه پ ــی ک ــین صدیق ــط غالمحس ــه توس ــالح رواج یافت 3. اصط
خوانــده می شــود.

ــری  ــا نیکفر-اصالح گ ــه: محمدرض ــد ب ــوع کنی ــی« رج ــم فرهنگ ــاره »پروتستانتیس 4. درب
ــران 1385. ــماره 6، ته ــه«، ش ــه »مدرس ــی، فصلنام دین

5. در باره فرهنگ در معنای سازندگی بنگرید به:
 Manfred Fuhrmann: Bildung. Europas kulturelle Identität, Stuttgart 2002
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ــازند  ــم می س ــد و ه ــم برمی نماین ــی ه ــل، یعن ــم عام ــتند ه ــاخص هس ش
ــذاری  ــه ای را نام گ ــم حادث ــالب" ه ــوم "انق ــال مفه ــد.6 مث و برمی انگیزانن
بــه  معنــا  ایــن  در  و  برمی انگیزانــد  هــم  و  برمی نمایانــد،  و  می کنــد 
ــا  ــنتی م ــای س ــد. مفهوم ه ــکل می ده ــی" ش ــدۀ "انقالب ــِت برانگیزانن صف
ــود،  ــم ب ــان ک ــدرت برنمایی ش ــد. ق ــا کنن ــش را ایف ــر دو نق ــتند ه نمی توانس
اگــر چــه ســازنده بنــای فرهنگــی کهــن بودنــد و تــا حــدی برانگیزاننــده، بــه 
ــد و  ــه می یافتن ــی دگردیســی ملت گرایان ــای دین ــه مفهوم ه ــی ک ــژه آنجای وی
ســنت مبــارزه بــا کفــار بــه فراخــوان جدیــد بــرای اســتقالل طلبی و مبــارزه بــا 
ــی  ــد ایران ــدای عصــر جدی ــی از ابت ــه می شــد. در بینــش دین ــی وراریخت اجنب
ــن وسوســه در دهه هــای  ــی وجــود داشــت. ای ــوان برنمای ــت ت وسوســۀ تقوی
1340 و 1350 بــا الگوبــرداری از علــوم انســانی در غــرب در تبییــن ایدئولوژیِک 
ــه  ــالمی"اعتماد ب ــالب اس ــا "انق ــد و ب ــت ش ــا تقوی ــم آنه ــرای مفاهی عملگ
ــه  ــن وسوس ــالمی" ای ــانی اس ــوم انس ــده "عل ــه ای ــک ریش ــت. ی ــس یاف نف

تقویت شــده اســت. 
دربــاره شــکل گیری علــوم انســانی در اروپــای مــدرن نظرهــای مختلفــی 
ــت  ــا وضعی ــکان مقایســه ای روشــنگر ب ــا ام ــا آنه ــنایی ب ــه آش ــود دارد ک وج
ــو  ــه و ن ــان کهن ــه گسســت می ــج، جنب ــم رای ــک نظــر مه ــد. ی ــا را می ده م
ــر "مســئله اجتماعــی" شــاخص  ــر اث ــه ب ــا گسســت در جامع ــد و  ی را می بین
ــا را  ــی نوپ ــوم اجتماع ــد و عل ــفه جدی ــد و فلس ــده می کن ــرمایه داری را عم س
پاســخی بــه آنهــا می دانــد. نظرهــای دیگــر از جهــت دیــدن عنصــر اســتمرار، 
ــه  ــری ک ــت نظ ــۀ آنهاس ــتند. از جمل ــم هس ــی مه ــه اجتماع ــینه و پای پیش
علــوم انســانی را علومــی یونانــی می دانــد و معتقــد اســت تأمــل ورزِی علــوم 
ــود  ــر وج ــتداللی آن ب ــق و اس ــی دقی ــۀ مفهوم ــی اندیش ــد، یعن ــانی جدی انس
انســان و جامعــه و جهــان او، ریشــه در تأمــل ورزی یونانــی دارد. یــک شــکل 
تعمیــم یافتــه ایــن نظــر می گویــد کــه علــوم انســانی حاصــل تأمــل بازتابــی 
ــی اســت  ــه بازتاب ــر انســان ک )reflection( انســان اســت )اندیشــه انســان ب
ــرد دانشــی  ــی صــورت گی ــن تأمل ــا چنی ــر ج چــون خوداندیشــی اســت( و ه
ــه از  ــی ک ــا در جای ــدم آن انســان اســت، حت ــه موضــوع مق ــد ک ــد می آی پدی

6. در این باره رجوع کنید به: محمدرضا نیکفر: تاریخ مفهوم ها، 1388 )سایت نیلگون(
http://nilgoon.org/archive/mohammadrezanikfar/articles/Nikfar_

Begriffsgeschichte.html
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ــن  ــب ای ــد در قال ــده گسســت هــم می توان خــدا و جهــان ســخن مــی رود. ای
ــن اســتدالل کــه گسســت و دوگانگــی و تضــاد،  ــا ای ــد، آن هــم ب نظــر درآی
ــم  ــن کار فراه ــرای ای ــی ب ــد امکان های ــا بای ــا طبع ــد. ام ــده تأمل ان برانگیزانن
باشــد کــه از جملــه آنهاینــد زبــان و نهادهایــی بــرای تأمــل ورزی و اســتمرار 
َدهــی. در تمایــزی تــا حــدی تقابلــی بــا نظــری کــه علــوم انســانی را علــوم 
ــخ  ــر تاری ــا اندیشــه ب ــوم ب ــن عل ــه ای ــد ک ــد و تصــور می کن تاریخــی می دان
هســتی اجتماعــی انســانی بــه ویــژه بــا اندیشــه بــر گــذار پرمســئله بــه عصــر 
ــد  ــه معتق ــرار دارد ک ــری ق ــد، نظ ــکل گرفته ان ــی ش ــه صنعت ــد و جامع جدی
ــه  ــم از جنب ــد، آن ه ــات برمی گردن ــه ادبی ــت ب ــانی در نهای ــوم انس ــت عل اس
ــا،  ــی در اروپ ــنت ادب ــان و س ــه زب ــد ب ــرد جدی ــان. رویک ــت زب ــظ و تقوی حف
ــان گرایِی  ــت، انس ــم( اس ــان گرایی" )اومانیس ــش و "انس ــا نوزای ــته ب همبس
برانگیزاننــده نوزایــش و نیروگیرنــده بــا آن. بــر پایــۀ ایــن نظــر علــوم انســانی 
ــت  ــت مل ــه تربی ــع ک ــرد و جم ــت ف ــد، تربی ــد آمدن ــت پدی ــرای تربی ــدا ب ابت
ــت.  ــی  اس ــس مل ــت ح ــت و تقوی ــازی اس ــازی و ملت س ــت، فرهنگ س اس
ایــن نظــر بــر نقــش اشــراف و بــورژوازی فرهنگــی در پاگیــری علــوم انســان 

ــژه ای دارد. ــد وی تأکی
ــد  ــا تول ــزد م ــدازد. در ن ــران می ان ــاد ای ــه ی ــا را ب ــر م ــدگاه اخی ــن دی ای
ــه  ــه حقــوق، چــرا ن ــود. چــرا ن ــوم انســانی در دانشــکده ادبیــات ب رســمی عل
فلســفه؟ فلســفه، بــه عنــوان اندیشــه بــر موقعیت هــای انســانی وجــود نداشــت 
ــزه  ــه انگی ــد ک ــکیل می ش ــا تش ــه ای از کتاب ه ــفی از مجموع ــنت فلس و س
بــرای رجــوع بــه آنهــا و شــرط فهــم آنهــا نــه حیرت زدگــی فلســفی و داشــتن 
پرســش، بلکــه عالقــه بــه ادبیــات و عربیــات ادیــب وار و بــه همین ســان کالم 
ــت  ــوم تربی ــای عل ــوم سیاســی در معن ــود از عل ــوق خ ــوق: حق ــا حق ــود. ام ب
ــوق نشــانی از حــق  ــن حق ــد.7 در ای ــور خارجــه برآم ــرای وزارت ام ــد ب کارمن
ــی  ــه صورت ــه ب ــود البت ــروطیت ب ــان مش ــه آرم ــی ک ــم در آن معنای نمی بینی
خــام. ایــن آرمــان می بایســت بــا گفتمــان حــق پختــه می شــد، امــا در ایــران 
گفتمانــی پــا نگرفــت کــه در حــدی ضعیــف هــم مقایســه پذیر بــا بحــث حــق 

ــه:  ــد ب ــوع کنی ــوق رج ــکده حق ــکیل دانش ــوق و تش ــوم حق ــکل گیری مفه ــاره ش 7. درب
محمدعلــی فروغــی: مخاطــرات تدویــن قوانیــن مدنــی ایــران، 1315، چــاپ شــده در مجلــه 

ــن. ــک نشــر آنالی ــا. لین یغم
http://ir.voanews.com/content/froughi144960/133705093-11-11-2011-.html
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ــود  ــرار ب ــا باشــد. "ادبیــات"ی کــه ق ــوزده در اروپ ــا ن در قرن هــای شــانزده ت
مهــد علــوم انســانی در ایــران باشــد، نشــان کمــی از انســان گرایی داشــت و 
باســتان گرایی ناسیونالیســتی اش بــه  نوزایــش اروپاییــان شــبیه نبــود. از طــرف 
ــر  ــر و بی فرهنگ ت ــورژوازی فرهنگــی ضعیف ت ــرور و ب ــرافیت ادب پ ــر اش دیگ
از آنــی بودنــد کــه پایــه اجتماعــی اســتواری بــرای علــوم انســانی بــه عنــوان 

علــوم تربیتــی و مکتــب فرهیخته ســازی ایجــاد کننــد.
ــادگار  ــر ی ــت. اگ ــه کار داش ــویه ای محافظ ــدا س ــات از ابت ــکده ادبی دانش
ــا نوشــته های چنــد اســتاد انگشت شــمار  ــد، همان ــه جــا مان ــدگاری از آن ب مان
ادبیــات فارســی و مجموعــه ای از آثــار ادبــی کهــن اســت کــه توســط ایشــان 
بــرای انتشــار آمــاده شــده اســت. دانشــکده ادبیــات نتوانســت اندیشــه انتقــادی 
و اجتماعــی دوران مشــروطیت را جــذب کنــد و آن را ارتقــای آکادمیــک 
ــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران کمتــر  ــا آن، دانشــکده عل دهــد. در مقایســه ب
ــه  ــف، ب ــه ضعی ــر چ ــد، اگ ــی دی ــد توجه ــود، و در آن می ش ــه کار ب محافظ

ــران. مســئله اجتماعــی در ای
مســئله اجتماعــی در ایــران، یعنی شــکاف طبقاتی و مشــکالت ســاختاری، 
نخســت توســط جنــاح چــپ مشــروطه خواهان دیــده شــد. انقــالب اکتبــر در 
روســیه در ایــران هــم بازتــاب یافــت و بــه نیروگیــری اندیشــه چــپ انجامیــد. 
اکثــر کتاب هــای اصلــی در زمینــه علــوم انســانی توســط نویســندگان چپ گــرا 
تألیــف یــا ترجمــه شــده اند. زبــان جدیــد فارســی را بــرای بیــان مســائل نویــن 
اجتماعــی و سیاســی ایــن نویســندگان شــکل داده انــد. چــپ، رکن اصلــی رواج 
ایده هــای علــوم انســانی و اجتماعــی در ایــران اســت. بــا نظــر بــه ایــن موضوع 
ــت و در  ــپ انداخ ــر دوش چ ــانی را ب ــوم انس ــف عل ــئولیت ضع ــوان مس می ت
ایــن رابطــه از جملــه ایدئولوژیــک بــودن تألیفــات چــپ را مبنــای ایــن تقصیــر 
ــپاس  ــن س ــه ضم ــت ک ــر آن اس ــر و منصفانه ت ــا صحیح ت ــرد. ام ــور ک تص
ــم  ــف چــپ را ه ــت و ضع ــت مشــکل را در نظــر گرف تاریخــی از چــپ، کلی
ــف آن دانشــکده ای  ــد ضع ــان و توضیح پذیرمی کن ــه عی ــد ک ــه ای دی ــر زمین ب
ــن  ــریح ای ــد. تش ــران باش ــانی در ای ــوم انس ــد عل ــود مه ــرار ب ــه ق ــز ک را نی
زمینــه بــا در نظــر گرفتــن عواملــی چــون اســتبداد، عقب ماندگــی اجتماعــی و 
فرهنگــی، سســتی بــورژوازی فرهنگــی بــر زمینــه ی سســتی مدنیــت مــدرن و 
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ــه ممکــن می شــود. در ادامــه ی سســتی اشــرافیت فرهیخت
ــه  ــم ب ــر بگیری ــگ را در نظ ــش فرهن ــان نق ــن می ــه در ای ــه ک ــر گون ه
ــاز و در  ــگ س ــی فرهن ــوان عامل ــه عن ــن ب ــیم: دی ــم می رس ــن ه ــل دی عام
ــا  ــۀ" ی ــوان "مل ــه عن ــود ب ــوع خ ــت متن ــد در کلی ــر جدی ــش از عص دوره پی
ــوان  ــه عن ــن ب ــل دی ــِت عام ــد عاملی ــر جدی ــش از عص ــگ. پی ــان فرهن هم
یــک جنبــش مشــخص و یــک نهــاد مشــخص، در دوره هایــی خــاص )دوره 
ــز  ــاص )در مراک ــی خ ــی( و در حوزه های ــای دین ــای نبرده ــد و دوره ه برآم
تمدنــی و در نواحــی همســایگی ادیــان( اســت. تأثیــر عامــل خــاص دیــن در 
درون یــک فرهنــگ دینــی اســت، یعنــی در درون دینــی کــه نــام مشــخصی 
نــدارد. بــر ایــن قــرار یــک "ایرانــی" وقتــی کــه در دوران یــورش لشــکریان 
پیــرو آییــن جدیــد اســالم مســلمان می شــود، بــر خــالف تصــور امروزیــن مــا 
ــوض  ــن او ع ــم آیی ــد. اس ــی او رخ نمی ده ــی در جهان بین ــت رادیکال گسس
ــازی دیگــری داشــته  ــن کــه ب ــه ای ــن می دهــد ب ــج ت ــه تدری می شــود و او ب
باشــد در  اجــرای یــک نمایــش جمعــی کــه دیــن نــام دارد. در عصــر جدیــد 
ــوان  ــه عن ــد، ب ــد می آی ــاص پدی ــادی خ ــوان نه ــه عن ــن ب ــه دی ــت ک اس
ــان مرکــزی در آن کــه مــدام می کوشــد  چیــزی متمایــز از فرهنــگ، یــا چون
ســلطه خــود را بــر کلیــت آن حفــظ کنــد. بــه ســخن دیگــر بــا شــکل گیری 
فرهنــگ غیــر دینــی اســت کــه فرهنــگ دینــی و چســبیده بــه آن نهــاد دیــن 
ــگان  ــا بیگان ــورد ب ــو در برخ ــه در دوران ن ــگام ک ــان هن ــد. هم ــوه می یاب جل
درمی یابیــم کــه مــا هــم بایــد خــود را متعلــق بــه کشــور و "ملتــی" معرفــی 
ــان اســت کــه  ــی" هســتیم، درســت در همــان زم ــم "ایران ــم، و می گویی کنی
درمی یابیــم "مســلمان"ایم. ایــن نــه اقــراری تکــراری و عــادی، بلکــه کشــف 
ــن کشــف اســت کــه اســالم  ــس از ای ــد. پ اســت، کشــفی تاریخــی و پرپیام
ــه آن را  ــد ک ــخ ده ــی پاس ــاره جهان ــش ها درب ــه پرس ــود ب ــف می ش موظ
ــی  ــو معرف ــود را از ن ــن پاســخ ها خ ــا ای ــد و ب ــا پاســخ می ده نمی شناســد. ام
ــه  ــد، ب ــران از آن می کنن ــه دیگ ــی ای ک ــی و در معرف ــن معرف ــد. در ای می کن
صــورت یــک بســته معیــن از متن هــا و مســلک ها درمی آیــد، نقشــی بــه آن 
ــا  ــا و گزاره ه ــازه ای از مفهوم ه ــه ت ــرد آن هال ــود، گ ــذار می ش ــخ واگ در تاری

ــود.  ــه می ش ــابه مقایس ــته های مش ــا بس ــرد و ب ــکل می گی ش
ــوم انســانی  ــر سرنوشــت عل ــد ب ــار بســتۀ دینــی در آغــاز عصــر جدی رفت



104

تیره روزی و بهروزی علوم انسانی در ایران

تأثیــر مهمــی دارد، دســت کــم بــر پشــتوانۀ ادبــی، شــیوه راه یابــی آن به ســنت، 
ــه رســمیت می شناســد  ــد را ب ــا عصــر جدی ــن در اروپ ــد تاریخــی آن. دی و دی
ــازه ای مواجــه اســت کــه آنهــا را نمی شناســد.  ــا مســائل ت و درمی یابــد کــه ب
ــر  ــه ب ــد ک ــی رخ می ده ــم فرهنگ ــق پروتستانتیس ــی از طری ــول اساس تح
کاتولیسیســم هــم تأثیــر می گــذارد و باعــث تحــول کل مســیحیت می شــود. 
از طریــق ایــن تحــول، ســنت فرهنگــی، گذشــتۀ خــود را بــاز می کنــد و تبدیــل 
بــه میــراث همگانــی می شــود. علــوم انســانی بــر ایــن میــراث همگانــی تکیــه 
ــد، گذشــته  ــرار می ده ــه "انســان" را موضــوع بررســی ق ــگاه ک ــد و آن می کن
و تاریــخ آن را در دســترس خــود می بینــد. در راه یابــی بــه گذشــته، دیــن ســد 
ــه پیــروزی  راه نمی شــود و ادعــای مالکیــت نمی کنــد. "ســتیز دانشــکده ها" ب
ــد،  ــت می گوی ــه کان ــه ک ــه، آن گون ــرد، از جمل ــات راه می ب ــر االهی فلســفه ب
بــه خاطــر توانایــی فلســفه در نقــد متــن و بررســی ســنجیدۀ تاریخــی. فلســفه 
ــر حقــوق هــم غلبــه می کنــد، آن هــم بــه خاطــر ایده هــای  در ایــن ســتیز ب
ــای  ــت فلســفه، راهنم ــه کان ــه گفت ــه ب ــن ک ــرانجام ای آزادی و اخــالق، و س
ــت و روش   ــش از حقیق ــر ادراک ــه خاط ــود ب ــم می ش "دانشــکده پزشــکی" ه
ــه  ــت ک ــنگری اس ــرد روش ــن خ ــکده ها" ای ــتیز دانش ــی.8 در "س حقیقت یاب
ــد  ــا ح ــم ت ــم نظــری اســت و ه ــا ه ــروزی در اروپ ــن پی ــروز می شــود. ای پی
ــن  ــا ای ــود، ام ــر نمی ش ــرا گی ــنگری ف ــرد روش ــی. خ ــده ای عمل تعیین کنن
ــد. "ســتیز  ــودن دانشــگاه را تعییــن می کن خــرد اســت کــه هنجــار دانشــی ب
ــاوی  ــرار ح ــن ق ــر ای ــفه9 و ب ــکده فلس ــوری دانش ــت، تئ ــکده ها"ی کان دانش
اندیشــۀ بنیانــی علــوم انســانی اســت. هــدف صریــح آن دفــاع از منزلــت خــرد 

روشــنگری اســت. 
ــنگر،  ــرد روش ــت. خ ــاری اس ــواره ج ــکده ها" هم ــتیز دانش ــرب، "س در غ
ــر  ــت در براب ــر شــأن قیمومی ــرای تغیی ــر کلیســا و ب ــی می بایســت در براب زمان
شــأن والیــت بایســتد، و اینــک بایســتی در برابــر تکنیــک و ســرمایه ایســتادگی 

8. بنگرید به  Der Streit der Fakultäten اثر ایمانوئل کانت )1789(. شرحی بر این »ستیز« در:
 Reinhard Brandt: Universität zwischen Selbst- und Fremdbestimmung: Kants
  «Streit der Fakultäten», mit einem Anhang zu Heideggers «Rektoratsrede»,
   .Berlin 2003

9. Jürgen Mittelstraß, «Der Streit der Fakultäten und die Philosophie», in: Volker 
Gerhardt )Hg.(, Kant im Streit der Fakultäten, Berlin 2005, S. 40
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کنــد. چنیــن نیســت کــه ســتیزی درگرفتــه و زمانــی پایــان یافتــه باشــد.
در ایــران مــا چیــزی نداریــم کــه بتوانیــم آن را همتــراز بــا "ســتیز 
دانشــکده ها" بــه روایــت کانــت بدانیــم. امــا از ابتــدای عصــر جدیــد ایرانــی کــه 
ــوان خــط ســرخ ســتیزی  در آســتانه انقــالب مشــروطیت آغــاز می شــود، می ت
ــدا ســتیز، مخالفــت  ــد: ســتیز مــدارس. ابت ــا امــروز ادامــه می یاب ــد کــه ت را دی
ــود.10  ــاز می ش ــون آغ ــان تأســیس دارالفن ــه از زم ــد اســت ک ــدارس جدی ــا م ب
انگیــزه آغازیــن ســتیز بــا مــدارس جدیــد از نــوع "بوکــو حرامــی "11 اســت. ایــن 
ــد  ــل می یاب ــا دگردیســی و تعدی ــدار اســت ام ــروز پای ــا ام ــه ت ــا اینک ــزه  ب انگی
ــه  ــروع ب ــم ش ــا ه ــرف علم ــدان اش ــم فرزن ــه می بینی ــذرد ک ــدی نمی گ و چن
ــل  ــداری را سیاســت اصی ــد. بیشــترین پای ــد می کنن ــدارس جدی ــل در م تحصی

ــد.12 ــان می ده ــران نش ــل دخت ــورد تحصی ــی" در م ــو حرام "بوک
ــک  ــِن تفکی ــون دی ــد، چ ــه بیاب ــی ملی  گرایان ــد دگردیس ــالم می توان اس
ــه "مــا" و "دیگــران" اســت و از ســوی دیگــر در آن اراده بــه قــدرت  جهــان ب
قــوی اســت. اســالم از ابتــدا دینــی بــوده اســت توصیه گــر بــه مجهــز شــدن. 
مجهــز شــدن در عصــر جدیــد، معنایــی تکنیکــی دارد. از ابتــدا هم داشــته اســت 
ٍۀ. پــس از جنــگ  وا لَُهــْم َمــا اْســَتَطْعُتْم ِمــْن ُقــوَّ بــه شــکل تجهیــز جنگــی: َوأَِعــدُّ
ــه  ــود ک ــی حاصــل می ش ــن آگاه ــتابان، ای ــا ش ــه گام ام ــران و روس، گام ب ای

ــت  ــار و روای ــد قاج ــران عه ــد در ای ــدارس جدی ــیس م ــه ای از تأس ــاب تاریخچ ــن کت 10. ای
ــد: ــت می ده ــه دس ــا را ب ــا آنه ــان ب ــای حوزوی ــی از مخالفت  ه کمرنگ

Monica M. Ringer, Education, Religion, and the Discourse of Cultural Reform in 

Qajar Iran, California 2001
کتاب به فارسی ترجمه شده است:

ــه  ــار، ترجم ــی در دوران قاج ــالح فرهنگ ــان اص ــن، و گفتم ــوزش دی ــر، آم ــکا ام. رینگ مونی
ــوس 1381. ــر ققن ــران: نش ــواه، ته ــدی حقیقت خ مه

11.  معنــای مشــخص بوکــو َحــرام )Boko Haram( بــه زبــان هوســایی، کــه زبانــی رایــح در 
بخش هایــی از شــرق و مرکــز آفریقــا اســت، ایــن اســت کــه تحصیــل در مــدارس مــدرن بــه 
شــیوه غربیــان حــرام اســت. »بوکــو َحــرام« عنــوان گروهــی تروریســتی در نیجریــه اســت کــه 
ــه اســارت گرفتــن دانش آمــوزان شــهرت یافــت.  ــه و ب ــه مــدارس دختران ــه ب ــژه حمل ــه وی ب

عنــوان رســمی ایــن گــروه از ســال 2010 » جماعــۀ أهــل الســنۀ للدعــوۀ والجهــاد« اســت.
ــه راه  ــد ک ــان می ده ــی، نش ــد ایران ــر جدی ــخ زن در عص ــه تاری ــر زمین ــاب ب ــن کت 12. ای

ــد. ــوده ش ــواری هایی گش ــه دش ــا چ ــان ب ــل زن تحصی
Parvin Paidar, Women and the political process in twentieth-century Iran, Cam-

bridge 1995
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"قــوه" دیگــر بــه ســادگی گذشــته حاصــل شــدنی نیســت. "قــوه" اگــر تــوپ 
ــد  ــزات دارد و توپچــی بای ــم فل ــه عل ــاز ب ــری دارد، نی ــه ریخته گ ــاز ب ــد نی باش
حســاب و کتــاب ســرش شــود. سیاســِت تجهیــز، اقتبــاس تکنیــک از کفــار را روا 
ــر ایــن قــرار "بوکــو حرامیســم" آغازیــن  مــی دارد. حــرام، حــالل می شــود و ب

ــد. ــل می یاب تعدی
قــرار  علمــا  تشــویق  مــورد  ابتــدا  از  بومی پــروری  و  بومی ســازی 
می گیــرد13  و بــه ایــن اعتبــار نیــز آنــان "ملــی" محســوب می شــوند. آنچــه 
ــی  ــوم طبیع ــتند، عل ــز روا می دانس ــد تجهی ــه قص ــاس ب ــرای اقتب ــان ب آن
ــی و  ــد سیاس ــه های جدی ــا اندیش ــورد ب ــود. در برخ ــی ب ــی تکنیک در معنای
ــه  ــدد مقابل ــا در ص ــد: ی ــان می دادن ــش نش ــکل واکن ــه دو ش ــی ب اجتماع
ــان  ــا نفی ش ــم آنه ــرای فه ــی ب ــچ تالش ــی هی ــد و ب ــا برمی آمدن ــا آنه ب
می کردنــد؛ یــا آنکــه مدعــی می شــدند آنچــه را کــه در آن اندیشــه ها 
ــا  ــر، ام ــا بهت ــده، و حت ــان ش ــز بی ــالم نی ــت، در اس ــق اس ــوب و به ح خ
ــه  ــت ب ــا بازگش ــتی ب ــون بایس ــد و اکن ــا را نپرورانده ان ــلمانان آن ایده ه مس
ــن  ــر چنی ــه اگ ــد، ک ــا برآین ــریح آنه ــن و تش ــف و تبیی ــی کش ــش درپ خوی
ــاره در جهــان فرادســت می شــوند.  ــد و دوب ــه درمی آین ــد از فرودســتی ب کنن
ایــن نگــرش دوم، بــه تدریــج دســت بــاال را می گیــرد و "بوکــو حرامیســم" 

ــد. ــل می کن ــی" را تعدی ــوم "غرب ــا عل ــورد ب در برخ
بــه نظــر می رســد کــه معاصــر شــدن بــا جهــان معاصــر در اســالم بــه 
صــورت منفــی و واکنشــی باشــد. هــم آن گونــه کــه کاتولیسیســم در مقابلــه 
بــا پروتستانتیســم گام بــه گام اصــالح شــد، چشــم زعمــای اســالم هــم در 
ــر  ــود. اگ ــوده می ش ــر گش ــان معاص ــه روی جه ــت ب ــه و رقاب ــان مقابل جری
ــری  ــل ذک ــد قاب ــه ح ــن گشــودگی ب ــاید ای ــود، ش ــی نب ــی سیاس قدرت طلب
ــع  ــی مان ــدرت سیاس ــه ق ــا اراده ب ــرد، ام ــری راه می ب ــری فک از اصالح گ
ــی  ــه تجهیزات ــدان از وج ــر چن ــان معاص ــاس از جه ــه اقتب ــده ک از آن ش
ــه  ــد، ب ــا رو آورده ان ــه دنی ــا، ب ــود. علم ــل ش ــر حاص ــر رود و از آن فک فرات
دنیــای معاصــر. آنــان نیــز "سکوالریزاســیون" خــود را دارنــد کــه در 
ــت  ــی ای اس ــن گیتیانگ ــت. ای ــان اس ــی سنتی ش ــی دنیای ــه قدرت طلب ادام

13. در ایــن رابطــه جالــب اســت انتقــاد روح اهلل خمینــی جــوان به پزشــکی جدیــد و در مقابــل دفاع او 
از پزشــکی قدیــم »یونانــی«، در: کشــف االســرار )چــاپ اول 1323(، تهــران، بی نــا، ص. 279 تا 282.
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ــد.  ــان  دارن ــدار از جه ــی فنی-قدرت م ــا ادراک ــد".14 علم ــول هــگل "ب ــه ق ب
مفاهیــم االهیاتی شــان اســتراتژیک اســت؛ خدایشــان ســلطان اعظــم اســت 
ــی  ــب حزب ــران متعص ــا رهب ــی ی ــرداران جنگ ــت س ــان در هیئ و مقدسان ش
ظاهــر می شــوند. الهیــات حــوزوی، آمــوزۀ بندگــی یــک ســلطان و همراهــی 

ــر جهــان اســت. ــه ب ــرای غلب ــا لشــکریان او ب ب
در پیــش از انقــالب روآوری بخشــی از حوزویــان بــه فلســفه و توجه  شــان 
بــه علــوم انســانی جدیــد، توجهــی کــه بســیار ضعیــف و محــدود بــه برخــی 
ــا انگیــزه مقابلــه و رقابــت  ــود، ب کتاب هــای سیاســی و تاریخــی عامه پســند ب
بــا مارکسیســم صــورت گرفــت. فلســفه دانان اقلیــت انگشت شــماری در 
ــوی  ــه ارج معن ــفه، ن ــتند. فلس ــرار داش ــزوا ق ــه ان ــه در گوش ــد ک ــوزه بودن ح
ــاب آموزشــِی کســب و کار  ــی آورد. کت ــال م ــه دنب ــان و آب ب ــه ن داشــت و ن
ــان مالصــدرا  ــه "اشــارات و تنبیهــات". از زم ــدی، "مکاســب" اســت، ن آخون
ــر  ــن اث ــم، مهمتری ــرن و نی ــه ق ــه س ــک ب ــی در دوره ای نزدی ــروز، یعن ــا ام ت
"فلســفی"ای کــه مالیــان تولیــد کرده انــد "اصــول فلســفه و روش رئالیســم" 
ــی و  ــدرت دولت ــب ق ــس از کس ــم، پ ــوز ه ــت. هن ــری اس طباطبایی-مطه
نتوانســته اند  حــوزوی،  مؤسســه های  بــه  کالن  بودجه هــای  اختصــاص 
کتابــی عرضــه کننــد کــه خودشــان آن را در جایــی فراتــر از "روش رئالیســم" 
بنشــانند. جالــب اســت کــه ایــن کتــاب در حــوزه، اثــری زاینــده و پیوندپذیــر 
نشــده اســت و بــر خــالف آنچــه در تاریــخ فکــر رســم اســت، اثــری توســط 
ــذرد.  ــان از آن درگ ــه آن متصــل باشــد و همزم ــه ب ــق نشــده ک ــان خل حوزی
عنــوان کتــاب جالــب اســت: "روش رئالیســم". "رئالیســم" بــه عنــوان 
"روش"آن هــم در حــوزه؟ و چــرا "رئالیســم"؟ چــرا یــک عنــوان فرنگــی؟ بــه 
احتمــال بســیار نــه طباطبایــی و نــه مطهــری، هیــچ کدامشــان نمی توانســتند 
ــی  ــًا آگاه ــند. مطمئن ــوی بنویس ــا فرانس ــی ی ــه انگلیس ــم" را ب واژه "رئالیس
ــر  ــت س ــی پش ــه تاریخ ــوم چ ــن مفه ــه ای ــتند ک ــاره داش ــزی در این ب ناچی
ــه  ــد؟ چــرا واژه "روش" را ب ــا چــرا مکتــب خــود را "رئالیســم" نامیدن دارد. ام
ــیطانی  ــن واژه ش ــت ای ــتند درس ــه نمی دانس ــد ک ــن برمی آی ــتند؟ چنی کار بس
بــود کــه فلســفه مدرســی مســیحی را برافکنــد و شــاخص اندیشــه نــو شــد. 

14. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II, Werke Bd. 19, Frank-

furt/M 1971, S. 536.
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ــا "روش" زاده شــد  ــا ب ــد اتفاق ــادی" جدی ــه "فلســفه م ــا نمی دانســتند ک گوی
و بــا روش بــود کــه فلســفه االهــی را ســرنگون کــرد. آنــان نمی گوینــد کــه 
بنابــر قاعــده "اکل میتــه" و از ســر اضطــرار از واژه هــای "روش" و "رئالیســم" 
ــیک  ــون ش ــد، چ ــتفاده می کنن ــا اس ــن واژه ه ــان از ای ــد. آن ــتفاده می کنن اس
ــک  ــش ی ــرای نمای ــند ب ــبی باش ــب های مناس ــد برچس ــتند و می توانن هس
متــاع در بــازار جدیــد کاالهــای فکــری. ایــن نکتــه را در خاطــر ثبــت کنیــم 
ــوم  ــه فلســفه و دیگــر عل ــان در پهن ــدی حوزوی ــرای درک ســیر بع چــون ب
انســانی مهــم اســت: آنــان نــه وارد پهنــه نبــرد اندیشــه ها، بلکــه وارد یــک 
ــازار می شــوند و بــه فکــر رونــق کســب خــود هســتند. آنچــه آنــان را بــه  ب
تحــرک وامــی دارد، نــه پرســش، بلکــه پاســخ های حاضــر و آمــاده و تــالش 
بــرای تحکیــم موقعیــت خــود بــا توســل بــه آنــان اســت. در کتاب هایشــان 
ــد،  ــده باش ــرح ش ــه ط ــه و صادقان ــه صمیمان ــم ک ــی نمی بینی ــچ پرسش هی

ــاینده. ــده، و گش ــده، خردکنن ــور، درافکنن پرش
در مقدمــه جلــد اول "اصــول فلســفه و روش رئالیســم" تصریــح می شــود 
کــه کتــاب بــه قصــد مقابلــه بــا مارکسیســم فراهــم گشــته، و ایــن اعترافــی 
جالــب و پرمعناســت. از معنــای آن ایــن برداشــت رواســت: ایــن مارکسیســم 
بــود کــه فلســفه را در حــوزه از خــواب گــران خــود بیــدار کــرد. امــا فلســفه 
ــل نکــرد،  ــه مســئله تبدی ــدار شــد، خــواب خــود را ب ــه در حــوزه بی ــگاه ک آن
ــه دارد  ــک وظیف ــه این ــت ک ــای آن پنداش ــه ج ــید، و ب ــاره آن نیندیش درب
ــول  ــاب "اص ــه  کت ــگاه ک ــا، آن ــن ادع ــد. ای ــدار کن ــواب بی ــران را از خ دیگ
ــه  ــل ده ــد )در اوائ ــری منتشــر ش فلســفه و روش رئالیســم" طباطبائی-مطه
0331، پــس از ســرکوب شــدید مارکسیســت ها در ایــران بــه دنبــال کودتــای 
82 مــرداد(، توجــه خاصــی را برنینگیخــت. در نوشــته های حوزویــان اشــارات 
اندکــی بــه آن می بینیــم، مارکسیســت ها هــم بــه آن توجهــی نشــان ندادنــد 
بــا اینکــه کتــاب در اصــل در نقــد ماتریالیســم دیالکیتــک نوشــته شــده بــود. 
ــس از  ــت. پ ــالمی" در نمی گرف ــالب اس ــر "انق ــد اگ ــوش می ش ــاب فرام کت
ــه  ــک مهــم علی ــک ســالح ایدئولوژی ــوان ی ــه عن ــاب ب ــن کت ــه ای انقــالب ب
ــوای  ــار محت ــه اعتب ــه ب ــاب مکتب ســاز شــد، ن مارکسیســت ها نگریســتند. کت
آن و داعیــه "رئالیســم" در بحــث معرفــت، بلکــه بــه ایــن عنــوان کــه اســالم 
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فلســفه برتــری را عرضــه می کنــد و مارکسیســم را کــه مدعــی اســت فلســفه 
ــد. ــم می کوب ــت، در ه دوران اس

انقــالب اســالمی بــه حــوزه حــس اعتمــاد برخــورداری از برتــری و تــوان 
درهم کوبــی داد. کســب قــدرت سیاســی حجــت تــازه ای شــد بــر ایــن تصــور 
کــه: االســالم یعلــو وال یعلــي علیــه )اســالم بــر هرچیــزی برتــری دارد و هیــچ 
ــک   ــری" اســالم ی ــه، تصــور "برت ــدارد.( در فق ــری ن ــر اســالم برت ــزی ب چی
"قاعــده" اســت، قاعــده ای کــه اجــرا می شــود. ایــن قاعــده پــس از انقــالب 
ــروز محصــول  ــران ام ــد. ای ــرا می یاب ــرای اج ــری ب اســالمی فرصــت کم نظی
ایــن اجراگــری اســت. در دانشــگاه محصــول اجــرای قاعــده، "انقــالب 
ــجویان  ــراج دانش ــا اخ ــود را ب ــری خ ــی برت ــات سیاس ــود. االهی ــی" ب فرهنگ
ــارف  ــردن درس "مع ــاری ک ــی، اجب ــض جنس ــش، تبعی ــتادان دگراندی و اس
ــا انقــالب  ــش گذاشــت. ام ــه نمای ــواد درســی ب ــر برخــی م اســالمی" و تغیی
فرهنگــی بــه جایــی نرســید کــه مقامــات بتواننــد بگوینــد بــه نتیجــه رســیده 
ــاد  ــردن جه ــالمی" ک ــت. "اس ــده اس ــالمی ش ــگاه اس ــک دانش ــت و این اس
کفایــی نیســت یعنــی هیــچ گاه بــه کفایــت نمی رســد. اســالمی کــردن، جهــاد 
ــالمی  ــرد و "اس ــالمی ک ــد اس ــم بای ــالمی را ه ــت. اس ــی بی انتهاس ابتدای
کــردن اســالم"15، آنــگاه کــه آغــاز شــود، دیگــر پایانــی نــدارد؛ چــرخ فلکــی 

ــد.  ــرت می کن ــرون پ ــه بی ــا هــر دور کســانی را ب ــه ب اســت ک
ــود  ــه خ ــبز حمل ــش س ــد جنب ــس از برآم ــی پ ــالمی فرهنگ ــالب اس انق
ــزرگ  ــی  ب ــای نمایش ــرد. در محاکمه ه ــدید ک ــانی تش ــوم انس ــر روی عل را ب
تابســتان 1388 ماکــس وبــر و یورگــن هابرمــاس از متهمــان اصلــی بودنــد.16 
ــری  ــه تأثی ــبز ب ــش س ــا جنب ــجویان ب ــی دانش ــی همراه ــانه های دولت در رس
برگردانــده می شــد کــه از "علــوم انســانی غربــی" و اســتادان ســکوالر 
ــه دوم خــود شــد  ــس از 1388 انقــالب فرهنگــی وارد مرحل ــد. پ ــه بودن گرفت
و دســت اندرکاران ضمــن تــالش همیشــگی بــرای تفکیــک و تبعیــض 
جنســیتی، اســالمی کــردن علــوم انســانی را بــا حــدت و شــدتی پیــش بردنــد 

15. اصطالح عزیز االظمه در این کتاب:
Aziz Al-Azmeh: Islams and Modernities, London, 1996

16. بنگریــد بــه محمدرضــا نیکفــر: »هابرمــاس و شــطرنج بازی بــا گوریــل«، ســایت فارســی 
بــی بــی ســی،  22 مــرداد 1388.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/090812/08/2009_mrn_jurgen_habermas.shtml
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ــاره از فتــح دانشــگاه ســخن گفتنــد.  کــه آشــکارا بیشــتر از گذشــته بــود. دوب
بــرای اســالمی کــردن علــوم انســانی کنگــره پشــت کنگــره تشــکیل دادنــد. 
ــرورت  ــانی و ض ــوم انس ــاره عل ــه درب ــه ادای خطاب ــون ب ــان در تلویزی حوزوی
ــی،  ــن روحان ــدن حس ــس از روی کار آم ــد. پ ــا پرداختن ــردن آنه ــالمی ک اس
ــرای فتــح دانشــگاه کاســته نشــد. اسالمی ســازی  چیــزی از شــدت تــالش ب
دانشــگاه ها و بــه ویــژه علــوم انســانی اکنــون جزئــی از برنامــه ای اســت کــه 
ــوان  ــن عن ــب، ای ــد.17 جال ــی" می گوی ــی فرهنگ ــه آن "مهندس ــه ب ــی فقی ول
ــن  ــد. ای ــوم انســانی" را "مهندســی" کنن ــد "عل "مهندســی" اســت. می خواهن
نیــز مظهــر گره خوردگــی ایمــان و تکنیــک اســت، ترکیبــی کــه پویــش آن را 

ــد.18 ــن می کن ــک تعیی تکنی
در توجیــه ضــرورت اسالمی ســازی علــوم انســانی دالیلــی می آورنــد کــه 
ــد: در  ــن قرارن ــته ها از ای ــرار در نوش ــزان تک ــار می ــه اعتب ــان ب عمده ترین ش
ــه نظــر می رســد منظــور از اسالمی ســازی بومی ســازی  ــل ب ــک دســته دلی ی
باشــد. دیــدگاه حاکــم بــر ایــن گرایــش، نســبیت باوری فرهنگــی اســت کــه بــا 
ــان  ــالم خواهان آیین ش ــی دارد. اس ــی اساس ــن اختالف ــالم خواهِی مطلق بی اس
ــر می داننــد و یقیــن  ــد، آن را برت ــار آیین هــای دیگــر نمی دانن را آیینــی در کن
ــه آیین شــان  ــان ب ــان تعلــق دارد. آن ــه آییــن آن ــد کــه حقیقــت مطلــق ب دارن
بــه چشــم پدیــده  ای بومــی نمی گیرنــد و برآن انــد کــه آن را جهانگیــر 
ــی  ــا بومی گرای ــد.19 ام ــاد می کنن ــی انتق ــه بومی گرای ــن رو ب ــد. از همی کنن

ــخ  ــی« در تاری ــالب فرهنگ ــورای انق ــه »ش ــاب او ب ــه خط ــال ب ــوان مث ــه عن ــد ب 17. بنگری
1JAs1VX/t http://bit.ly                                                        .)مهــر 1393 )منبــع آنالیــن

 کتــاب زیــر قول هــای فراوانــی را از ولــی فقیــه در مــورد »مهندســی فرهنگــی« نقــل کــرده 
: ست ا

ناصر بروجردی، مهندسی فرهنگی در کالم امام خامنه ای، تهران 1392.  
18. جالــب اینجاســت کــه برخــی از مغــز متفکرهــای انقــالب فرهنگــی اســالمی و 
ــری  ــه هایدگ ــت ک ــهور اس ــد و مش ــد می آین ــب فردی ــازی از مکت ــدگان اسالمی س پیش برن
ــن از معجــزات  ــه اســت! ای ــرار گرفت ــت »مهندســی فرهنگــی« ق ــر در خدم هســتند. هایدگ

اســت. اسالمی ســازی 
19. به عنوان نمونه نگاه کنید به این مقاله:

محمــد دهــداری، »علــوم انســانی بومــی یــا علــوم انســانی اســالمی! آســیب شناســی نحــوه 
ــوم  ــهای عل ــز پژوهش ــه مرک ــدرا )فصلنام ــانی«، در: ص ــوم انس ــول در عل ــث تح ــرح مبح ط

ــن لینــک. ــن در ای ــه صــورت آنالی انســانی اســالمی(، شــماره 3، 1391، در دســترس ب
http://sccsr.ac.ir/journal/%D%8A%8D%8A%7DB8%C%DA%AF%D%8A%7D9

%86%DB8%C/340
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چــون بــا ملی گرایــی قرابــت دارد و توجیه هــای ملی گرایانــه عامه پســند 
هســتند، کنــار زده نمی شــود و حضــوری ثابــت در بحث هــا بــر ســر دانشــگاه 
ــوم انســانی،  دارد. دلیــل دیگــر انسان شناســانه اســت: می گوینــد: موضــوع عل
انســان اســت، چــون اســالم درک متفاوتــی بــا غربیــان از انســان دارد، پــس 
بایســتی دارای علــوم انســانی خــودش باشــد و علــوم انســانی حقیقــی همانــی 
ــد آن  ــال بای ــوردار اســت و ح ــوه از آن برخ ــه طــور بالق ــه اســالم ب اســت ک
ــد  ــد؛ مدعی ان ــی دیگــر را معرفت شناســانه می نامن ــد. دلیل ــل درآی ــه فع ــوه ب ق
چارچــوب معرفتــی اســالم موجــه می کنــد کــه علــم خــودش را داشــته باشــد. 
ــانه اســت:  ــر اســت ارزش شناس ــل اخی ــا دو دلی ــه همبســته ب ــل دیگــر ک دلی
ــالمی  ــای اس ــا ارزش ه ــد ب ــلمانان بای ــم مس ــه عل ــد ک ــه آن می گوین برپای
ــت و  ــتی اس ــار و بایس ــر هنج ــد ب ــی تأکی ــتدالل های اصل ــد.20 در اس بخوان
ــر  ــی او در براب ــزوم بندگ ــان و ل ــار انس ــاره رفت ــالم در ب ــه اس ــاری ک از هنج
خــدا وضــع می کنــد، عزیمــت می شــود بــرای آنچــه وظیفــه علــم محســوب 
ــتی- ــه هس ــا مغالط ــا ب ــت. در اینج ــه هس ــل آنچ ــی و تحلی ــود: بررس می ش

بایســتی در شــکل بایستی-هســتی مواجــه هســتیم. در مغالطه هستی-بایســتی 
ــدار  ــه دام آن هش ــادن ب ــرده و از در افت ــر ک ــوم آن را تقری ــد هی ــه دیوی ک
ــیم.  ــد می رس ــد باش ــه بای ــه چ ــه اینک ــت، ب ــه هس ــه چ ــت، از اینک داده اس
ــه اینکــه آنچــه  ــد باشــد، می رســیم ب در مغالطــه معکــوس از اینکــه چــه بای
هســت، چــه هســت. می توانیــم چنیــن کنیــم بــه شــرط اینکــه یــک گــزاره 
میانجــی یقینــی داشــته باشــیم، و آن گــزاره در بحــث علــوم انســانی اســالمی 
ــان  ــو فرم ــت را در پرت ــد: واقعی ــم باش ــن حک ــی از ای ــد روایت ــا می توان تنه
اســالم ببینیــد و اگــر واقعیــت بــا هنجــار اســالمی نخوانــد، بــر آن مهــر باطــل 

بزنیــد و چنیــن تغییــرش دهیــد کــه اســالمی شــود. 
قیــاس  در  اســالم خواهان  بایستی-هســتی  مغالطــه  بــه  می توانیــم 
مغالطــه   )naturalistic  fallacy( طبیعت باورانــه  مغالطــه  عنــوان  بــا 

ــانی  ــوم انس ــث عل ــالم خواهان در بح ــتدالل های اس ــرده اس ــاوی فش ــب ح ــن مطل 20. ای
اســالمی اســت:

مصبــاح یــزدی: جســتاری در ماهیــت اســالمی ســازی علــوم. دســترس بــه صــورت آنالیــن 
از طریــق ایــن لینــک.

همچنین نگاه کنید به این مقاله: 
سید طه قریشی نسب: روند اسالمی سازی علوم انسانی از منظر عالمه مصباح یزدی. لینک

1MfT4oK/http://bit.ly
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ــه  ــت ب ــه در نهای ــالم خواهانه، ک ــه اس ــم.21 مغالط ــام دهی ــالم خواهانه ن اس
ــزی  ــر هرچی ــالم ب ــه: اس ــي علی ــو وال یعل ــالم یعل ــری" )االس ــده "برت قاع
ــن  ــردد، تببی ــدارد( برمی گ ــری ن ــالم برت ــر اس ــزی ب ــچ چی ــری دارد و هی برت
یــک اراده بــه قــدرت اســت. از طریــق آن مفهــوم تببینــی اســالم بــه عنــوان 
ــی  ــه مفهوم ــل ب ــه، تبدی ــی در عربســتان شــکل گرفت ــه زمان ــی ک اســم آیین
ــا  ــت: م ــن اس ــه ای ــی مغالط ــون عمل ــود. مضم ــده می ش ــازنده و برانگیزانن س
حــق داریــم، پــس اعمــال زور می کنیــم. و چنیــن اســت کــه می کوشــند بــه 
ــی فقیــه  ــه اصطــالح ول ــوم انســانی اســالمی را ســرهم بندی کننــد، ب زور عل
ــوده اســت.22  ــچ ب ــون هی ــا کن ــن مهندســی ت ــد. نتیجــه ای "مهندســی" کنن

در آغــاز حکومــت جمهــوری اســالمی، جنبــه اعتقــادی و تعصبــی 
ــورت  ــه ص ــان ب ــن جری ــا ای ــک ام ــود. این ــته می نم ــازی برجس اسالمی س
"بیزینــس" درآمــده اســت.23 توضیح دهنــده آن بیــش از آن کــه مســائل 

جانمایــه  ایــن سفســطه  کــه  انســانی،  علــوم  اسالمی ســازی  طرفــداران  بحــث   .21
ــاوت  ــداری« تف ــا »جانب ــه »ارزش« ی ــهور ب ــث مش ــا بح ــازد، ب ــان را می س استدالل هایش
 Vgl. Jürgen( دارد. فیلســوفی چــون یورگــن هابرمــاس شــناخت را بــدون عالقــه نمی بینــد
Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main 1968(؛ خــود او هــم در 
ــا او در  ــازد: آزادی. ام ــش نمی س ــه پنهان ــد ک ــت می کن ــناخت، از دلبســتگی ای عزیم ــد ش نق
ــد از  ــاب می کن ــم( اجتن ــاوری )ساینتیس ــیم( و علم ب ــاوری )پوزیتویس ــر یافت ب ــدش ب کل نق
ایــن کــه از منظــر بایســتی، هســتی را تحلیــل کنــد و محکــوم بــه تغییــر طبــق هنجارهــای 

ــد. ــوب خــود دان مطل
ــر ســر  ــوم سیاســی در دانشــگاه تهــران در یــک مناظــره ب ــاکالم، اســتاد عل 22. صــادق زیب
ــوم  ــه عل ــه در زمین ــی ک ــه تالش های ــود هم ــا وج ــد: »ب ــالمی می گوی ــانی اس ــوم انس عل
انســانی اســالمی صــورت گرفتــه امــروز حتــی یــک خــط بــا عنــوان علــوم انســانی اســالمی 
http:// نداریــم و ایــن خــودش باالتریــن دلیــل امتنــاع وجــود علــوم انســانی اســت.« )منبــع

ــور ازغــدی، عضــو شــورای انقــالب فرهنگــی و از  snn.ir/print/274355( و حســن رحیــم پ
مدافعــان اصلــی علــوم انســانی اســالمی دســتاوردهای فکــری حوزویــان را چنیــن توصیــف 
ــازیم و  ــی میس ــای مذهب ــاختمان ه ــم، س ــاختن ای ــاختمان س ــال س ــب در ح ــد: »مرت می کن
کاش نمیســاختیم ایــن همــه ســاختمان را، یــک آقــای مطهــری، یــک مرحــوم جعفــری، یــک 
آقــای طباطبایــی، هفــت هشــت نفــر اینجــوری، ده برابــر کل ایــن تشــکیالت هــا کار کــرده 
ــد، مــا همیــن چیــزی هــم کــه داریــم از فرهنــگ دینــی از همیــن هــا داریــم، مــن کــه  ان
هرچــه یــاد گرفتــم از همیــن آقایانــی بــوده کــه قبــل انقــالب نشســته انــد و بــا دســت خالــی 
کار کــرده انــد. از ایــن بعدانقالبــی هــا بــا اینهمــه گســترش رســانه هــا مــن تقریبــًا چیــزی 

)http://bit.ly/1KNV47j ــع ــه ام.« )منب ــاد نگرفت ی
http://alef.ir/vdcfxjd00w6djva.igiw.( »الــف«  در  شــده  منتشــر  مقالــه ای  23.در 

می خوانیــم:  چنیــن  مجلــس،  نماینــده  توکلــی،  احمــد  ســایت   ،)html?244602
»روحانیونــی هســتند کــه بــا اســتفاده از قانــون تبدیــل تحصیــل حــوزوی بــه دانشــگاهی بــه 
ــوم  ــه جــز عل ــاره از دروه دکتــری وارد دانشــگاهها شــده و در دانشــگاهها هــم چیــزی ب یکب
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اعتقــادی و معرفتــی باشــد، اقتصــاد سیاســی اســت. دیــن در جامعــه کنونــی 
ــرخ  ــت آن را ن ــه کیفی ــی دارد ک ــو، ارزش نمادین ــر بوردی ــول پی ــه ق ــران، ب ای
بــاالی تبدیل پذیــری آن بــه ارزش هــای دیگــر، کــه از جنــس پــول و قــدرت 
ــه شــکل  ــم ب ــتید، دســت ک ــه داش ــی را ک ــد. ارز دین ــن می کن هســتند، تعیی
ــد آن را  ــد، می توانی ــده باش ــش ش ــر آن نق ــاص ب ــی خ ــه صورت ــکه ای ک س
ــال. در  ــال و من ــام، و م ــت و مق ــه پس ــد: ب ــل کنی ــر تبدی ــای دیگ ــه ارزه ب
ــه در  ــت ک ــی اس ــب کاالی ــالمی" برچس ــانی اس ــوم انس ــی "عل ــام والی نظ
ــران  ــر ای ــا از معجــزات نظــام حاکــم ب ــروش دارد. ام ــدرت ف ــازار رســمی ق ب
ایــن اســت کــه ایــن کاال عمــال وجــود نــدارد. یــک ســفته اســت کــه یــک 
دســتگاه عریــض و طویــل درســت شــده اســت بــرای ارزش بخشــیدن بــه آن. 
ــا مفهــوم آن مجهــز  پــس عمــال یــک دســتگاه اســت، یــک جهــاز اســت، ب
می شــوند و نظــام خــود را بــا آن تجهیــز می کنــد، همــان گونــه کــه مثــال بــا 
ــوم انســانی  ــد، "عل ــن دارن ــزک و اوی ــد. کهری ــز می کن ــگ تجهی ــوپ و تفن ت

ــد. اســالمی" هــم دارن
خالصــه کنیــم: "علــوم انســانی اســالمی" ســازه ای ایدئولوژیک-امنیتــی-

ــر  ــد ب ــوم انســانی را می خواه ــک اســت، چــون عل اقتصــادی اســت. ایدئولوژی
مبنــای یــک ایدئولــوژی تأســیس کنــد، امنیتــی اســت چــون در خدمــت تصــرف 

دینــی نمــی خوانند.ایشــان در ایــن زمینــه ]اسالمی ســازی[ پیــش قــدم هســتند. بیشــتر ایــن 
ــد کــه در حــوزه  ــده ان ــاره همــان چیــزی را خوان ــه همــه ( در دوره دکتــری دوب ــزان ) ن عزی
خوانــده بودنــد و چیــزی از نظــر علــم جدیــد بــر خــود اضافــه نکــرده انــد و بنابرایــن با داشــتن 
عنــوان دکتــری بــه هیــچ وجــه بــا اصــول علمــی تجربــی و ریاضــی گونــه علــم جدیــد بــه 
عنــوان Science آگاه نیستند.ایشــان مصــداق کامــل عبــارت »خــود گوینــد و خــود خندنــد« 
انتقاداتــی را در تلویزیــون و برنامــه هــای یــک طرفــه بــا رانــت صــدا و ســیما بــه علــم جدیــد 
ــر پایــه پیــش  وارد کــرده کــه نشــان مــی دهــد از علــم جدیــد اطالعــی ندارنــد و ســپس ب
فــرض هــای غلــط خــود از علــم جدیــد، آن را مــورد نــوازش گرزهــای آهنیــن خــود کــرده و 
ســپس نتیجــه گیــری مــی کنند...اســالمی کــردن علــم از انجــا کــه بخــش نامــه ای شــده 
ــه پاییــن بــه خــود گرفتــه  ــاال ب و در پــی ایجــاد ســاختار بــرای خــود مــی باشــد ، حالتــی ب
اســت . ایــن شــرایط موجــب شــده کــه ایــن کار بــرای عــده ای نــان داشــته باشــد اگــر بــرای 
دیگــران آبــی نداشــته باشــد. ســازمانهایی در حــال ایجــاد هســتند بــدون اینکــه بداننــد چــه 
مــی خواهننــد بکننــد. دخالتهایــی در برخــی دانشــکده هــا و رشــته هــای دانشــگاهی شــده و 
ــرای خــود موقعیت هــای  ــام ب ــا ایــن ن می شــود کــه طــی آن عــده ای بــدون صالحیــت و ب
ــه شــدت موجــب مخــدوش شــدن احســاس  ــا ب ــن رفتاره ــد. ای ــدارک دیده ان بی ربطــی را ت
نیــاز خودجــوش علمــی در ایــن مــورد شــده و مــی رود ایــن رونــد و اصــل درســت را دچــار 
فرســودگی ، رخــوت و فرمالیســم کنــد. چیــزی ماننــد بقیــه خواســته هــای نظــام کــه بعــد از 

مدتــی بــه شــعار تبدیــل مــی شــود..«
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و کنتــرل دانشــگاه و مغزشــویی بــرای حفــظ امنیــت دســتگاه اســت، و اقتصادی 
اســت چــون مشــغله ای اســت کــه پســت و مقــام و مــال و منــال دارد.

ــی  ــاده جالب ــوق الع ــوع ف ــده ای موض ــن پدی ــکل گیری چنی ــازوکار ش س
ــارق  ــای خ ــن پدیده ه ــی چنی ــا بررس ــوم ب ــت. عل ــانی اس ــوم انس ــرای عل ب
العــاده ای شــکوفا می شــوند. ایــن پدیــده در متــن همتافتــه ای شــکل گرفتــه 
ــن  ــع ای ــز تاب ــوم انســانی نی ــران اســت. سرنوشــت عل ــروز ای ــت ام کــه واقعی
همتافتــه اســت، امــا از علــوم انســانی بــه عنــوان علــوم هرمنوتیکــی انتظــار 
مــی رود کــه موقعیــت خــود را بــه مســئله تبدیــل کننــد. در ایــن تبدیــل بــه 

ــوند. ــانی زاده می ش ــوم انس ــه عل ــت ک ــردن اس ک
ــت  ــن سرنوش ــی در تعیی ــای اصل ــان عامل ه ــی در می ــت کنون در وضعی
ــی و  ــی و فرهنگ ــی و اجتماع ــای سیاس ــیاری موضوع ه ــانی و بس ــوم انس عل
اقتصــادی دیگرهمتافتــه ای کــه بــا عنوان هایــی چــون دیــن و دولــت، والیــت 
ــده ای  ــش تعیین کنن ــود، نق ــاره می ش ــه آن اش ــیون ب ــا سکوالریزاس ــه و ی فقی
دارد. همــه عرصه هــای اصلــی فکــری و اجتماعــی در ایــران متأثــر از 
ــئله  ــر مس ــد ب ــت. بگذاری ــی" اس ــام والی ــی "نظ ــالمی" و برپای ــالب اس "انق
کانونــی موجــود مســئله والیــت نــام بگذاریــم؛ بــه آن از زاویــه ای دیگــر هــم 
می توانیــم بنگریــم و بــه اعتبــار بحثــی جــاری، آن را مســئله "سکوالریســم" 
هــم بنامیــم. نظــام والیــی چیســت و چــه مختصاتــی دارد؟ آیــا الزم نیســت 
مفهــوم "والیــت" را بــه ســازۀ والیــت فقیــه محــدود نکنیــم و بــا آن نظمــی 
ــروه  ــل کار و گ ــه و مح ــه و محل ــواده و مدرس ــه در خان ــم ک ــح دهی را توضی
ــدنش  ــان ش ــل نمای ــه دلی ــم، ب ــن کنی ــر چنی ــور دارد؟ اگ ــم حض ــی ه سیاس
ــت  ــم. والی ــی آن را دریابی ــم بحران زدگ ــر می توانی ــت، بهت ــری درش در پیک
می توانــد مســئله مرکــزی همــه شــاخه های علــوم انســانی در ایــران 
باشــد. امــا  "والیــت" چــه بنیادهــای فرهنگــی و اجتماعــی ای دارد، اقتصــاد 
سیاســی آن چیســت، نظــام سیاســی والیــی چــه مختصاتــی دارد و ...  بحــث 
ــن پرســش ها  ــه همی ــی اســت؟ در نمون ــه چــه ضرورت "سکوالریسم"پاســخ ب
ــه  ــار ب ــه ناچ ــی ب ــت فعل ــل وضعی ــه تحلی ــم ک ــد، می بینی ــی ندارن ــه تازگ ک
ــم  ــلطنت ه ــد. س ــانه می یاب ــویه ای تبارشناس ــد و س ــم رو می کن ــته ه گذش
نوعــی اعمــال والیــت می شود.اســتبداد موجــود ریشــه های کهنــی دارد. 
برخــی مســائل هــم کــه بــا حکومــت کنونــی عمــده شــده اند، از جملــه مســئله 
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زنــان و مســئله خشــونت، بــا طــرح خــود افقــی را گشــوده اند کــه گســتره تاریخ 
ــی  خطــه مــا را در برمی گیــرد. یــک مشــخصه نظــم سیاســی والیــت، بحران
ــت  ــه بررســی وضعی ــوده اســت. هــر گون ــار ب ــه آن دچ ــدا ب ــه از ابت اســت ک
فعلــی بــا نظــر بــه نظــم والیــی، خــود بــه خــود ایــن پرســش را مطــرح کنــد 
کــه عاقبــت چــه خواهــد شــد. از طــرف دیگــر می بینیــم کــه تحلیــل مســائل 
عمــده مربــوط بــه وضعیــت کنونــی بــه صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه 
ــدارد  ــی ن ــچ تعجب ــون هی ــد. اکن ــره خورده ان ــی گ ــای جهان مســائل و بحث ه
ــه  ــم ب ــت مدرن" ه ــای "پس ــای تئوری ه ــوزوی پ ــر ح ــل فک ــه در تحلی ک
ــود،  ــام موج ــم موضــوع نظ ــه می بینی ــود. خالصــه اینک ــیده می ش ــان کش می
یــا از زاویــه ای دیگــر سکوالریزاســیون، هــم ناظــر اســت بــه اکنــون مــا، هــم 
بــه گذشــته مــا و هــم بــه آینــده مــا، از طــرف دیگــر موضوعــی اســت کــه 
ــه مجموعــه ای از مســائل و بحث هــای جــاری  ــه شــکل تشخْص بخشــی ب ب
در جهــان گــره خــورده اســت. البتــه در مــورد هــر موضــوع دیگــر در جهــان 
ــد و  ــده را هــم دی ــی در آن گذشــته و آین ــزی گفــت یعن ــن چی ــوان چنی می ت
بــه آن بــه چشــم آیینــه ای نــگاه کــرد کــه در آن جهــان منعکــس می شــود. 
امــا ویژگــی وضعیتــی چــون وضعیــت مــا در فشــردگی و شــدت مســائل آن 
اســت. انــگار مــا در یــک حــوزه مغناطیســی قــرار داریــم کــه جایــگاه مــا در 
آن موقعیتــی ممتــاز از نظــر چگالــی بردارهــای جاذبــه دارد. موقعیــت زمانــی 
مــا در تاریــخ ایــران کانونــی اســت. هیــچ زمانــی را نمی شناســیم کــه در آن 
گذشــته و حــال و آینــده ایــن گونــه در هــم پیچینــد. از طــرف دیگــر مــا بــه 
نوعــی در کانــون جهــان قــرار داریــم، یعنــی در موقعیتــی هســتیم کــه تفســیر 
ــه  ــای روز را ب ــا و بحث ه ــا، دیدگاه ه ــای مفهوم ه ــم پ ــتانی ه ــائل باس مس
ــم و  ــاز نبوده ای ــان ب ــه روی جه ــه ب ــن گون ــا هیچــگاه ای ــد. م ــان می آورن می
ــا و گزاره هــای  ــن مفهوم ه ــا همچــون مت ــرای م ــه ب ــان هیچــگاه اینگون جه

ــت. ــرده اس ــل نمی ک ــا عم م
ــرای  ــم، ب ــان رو کنی ــن جه ــه مت ــا ب ــه م ــت ک ــه نیس ــن گون ــط ای و فق
اینکــه بتوانیــم خــود را تفســیر کنیــم. اکنــون جهــان نیــز بایــد بــه مــا رو کنــد 
تــا معنــای خــود را دریابــد. ایــن ادعــای ســترگ، و در ظاهــر خودپســندانه را 
ــۀ  ــه، نظری ــم: ابرنظری ــح می دهی ــی توضی ــوری جامعه شناس ــه تئ ــر ب ــا نظ ب
راهنمــا و الگوســاز )پارادیمــی( در جامعه شناســی، نظریــه مدرنیزاســیون اســت، 
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نظریــه ای کــه گــذار از جامعــه ســنتی بــه جامعــه جدیــد را توضیــح می دهــد 
نظریــه،  ایــن  طبــق  برمی نمایانــد.  را  مــدرن  جامعــه  مشــخصه های  و 
ــرفت  ــم، پیش ــر می بینی ــس وب ــزد ماک ــیکی از آن را در ن ــن کالس ــه تبیی ک
ــی رود.  ــش م ــطوره ای پی ــی اس ــرفت جهان بین ــای پس ــدرن همپ ــت م عقالنی
عقــل جــای جــادو را می گیــرد. ایــن تــز مدرنیزاســیون اســت. تــز کالســیک 
سکوالریزاســیون بیــان خاصــی از ایــن تــز اســت: دیــن زوال می یابــد؛ رابطــه 
ــه  ــی ک ــلد و کس ــد می گس ــان"اش می پندارن ــه "آن-جه ــان و آنچ این-جه
تببیــن علمــی جهــان را تــا حــدی وجــودی نپذیــرد، داســتان ســلیقه ای خــود 
ــه  ــن ب ــر ت ــوند دیگ ــه می ش ــه بافت ــتان هایی ک ــد و داس ــرای آن می باف را ب
ــز  ــن ت ــی ای ــان سیاس ــد. بی ــه نمی دهن ــایی / مفتیان ــایدهای کلیس ــد و ش بای
چنیــن اســت: ســلطنت زمینــی دیگــر نمی توانــد مشــروعیت خــود را از یــک 
ــک  ــاری ی ــد" اخب ــن "نمی توان ــرد. )از ای ــمانی بگی ــتۀ آس ــلطنت پنداش س
ــن  ــز ای ــن دو ت ــان ای ــد می ــود(. ح ــتخراج می ش ــم اس ــده ه "نباید"نهی کنن
ــه،  ــا ن ــود دارد ی ــه ای وج ــه مابعدالطبعه/ماوراءالطبیع ــت ک ــم نیس ــت: )مه اس
ــدارد کــه  مهــم ایــن اســت کــه( هیــچ چیــزی در طبیعــت )جهــان( وجــود ن
روا باشــد بــه آن یــک امتیــاز ماوراءالطبیعــی دهیــم. در طبیعــت در نهایــت بــه 
ــد،  ــا برمی گردن ــا و کارکرده ــه جایگاه ه ــا ب ــیم؛ اختالف ه ــانی می رس یکس
نــه بــه ذات هــا؛ همــه در ایــن جهــان همذاتیــم. بــا ایــن تــز در ســطح سیاســی 
بــه عمــق لیبرالیســم می رســیم و نیــز بــه عمق مارکسیســم. تــز مدرنیزاســیون، 
ــت:  ــده اس ــده وامان ــح دو پدی ــی از توضی ــمگیر و مثال زدن ــه ای چش ــه گون ب
ــود  ــال می ش ــطوره ای فع ــر اس ــم تفک ــت. در فاشیس ــم اس ــده اول فاشیس پدی
ــطوره ای  ــم اس ــه در فاشیس ــه را ک ــزد. آنچ ــدرن درمی آمی ــت م ــا عقالنی و ب
ــه  ــی ب ــه متک ــت ک ــتی اس ــل فاشیس ــر و عم ــری در فک ــم، عناص می نامی
اشــرافیت پنداشــته ماوراءالطبیعــی برخــی پدیده هــای طبیعــی اســت. در 
ــت" آن  ــت. "ماورائی ــرف اس ــن ش ــوردار از ای ــا برخ ــژاد آری ــم ن ــه نازیس نمون
بــه طــور قطبــی در برابــر "مادونیــت" نــژاد ســامی قــرار دارد. ایــن دو نــژاد، 
ــا  ــد و ب ــای آن همذات ان ــه پدیده ه ــد ک ــرار دارن ــت ق ــارج از طبیع ــر دو خ ه
ــد حضــور  ــز مدرنیزاســیون می توان ــد. ت ــالف ارزشــی جوهــری ندارن هــم اخت
ــه عنــوان بقایــای  ــه صــورت توصیــف آنهــا ب اســطوره را در جهــان مــدرن ب
ــطوره  ــه اس ــد ک ــح ده ــد توضی ــا نمی توان ــد، ام ــح ده ــن توضی ــان که جه
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ــد و همــه مختصــات  ــور نقــش محــوری یاب ــد در گــردش ام ــه می توان چگون
ــزی،  ــابگری، برنامه ری ــون حس ــی چ ــرد، مختصات ــدرن را برگی ــت م عقالنی
ــی  ــل، عقالن ــد عق ــی. ض ــر اتفاق ــده عناص ــذف کنن ــرل ح ــازمانگری و کنت س
عمــل می کنــد. در چارچــوب تئــوری مدرنیزاســیون می توانیــم چنیــن گــزاره ای 
ــرار دارد.  ــوب ق ــوی آن چارچ ــه در اصــل در فراس ــی ک ــم، گزارش ــش گذاری پی
زیگمونــد باومــن، در نقــدش بــر جامعه شناســی مبتنــی بــر تــز مدرنیزاســیون24، 
قضیــه را بــر عکــس دیــده اســت: در نمونــه فاشیســم عقــل را دیدیــم کــه ضــد 
عقلــی عمــل کــرد. او قضیــه را برعکــس دیــده اســت بــرای اینکــه نشــان دهــد 
ــد  ــد. او می خواه ــرار ندارن ــت ق ــق مدرنی ــارج از منط ــت خ ــم و هولوکاس نازیس
نشــان دهــد کــه  اینهــا پیامــد مدرنیتــه هســتند و اصــول عقالنیــت مــدرن را 
ــوان  ــه عن ــوری مدرنیزاســیون، ب ــر تئ ــد او ب ــات نق ــه جزئی ــد. ب نقــض نمی کنن
ــق  ــه او ح ــم ک ــط می گویی ــم. فق ــی کاری نداری ــادی جامعه شناس ــؤری بنی تئ
داشــته اســت کــه بــا اشــاره بــه نازیســم و هولوکاوســت گفتــه: اینجــا مســئله ای 
ــود  ــا خ ــد، ام ــل نمی کن ــی آن را ح ــه جامعه شناس ــئله ای ک ــود دارد، مس وج
جامعه شناســی را در عــوض بــه مســئله تبدیــل می ســازد. پدیــده اول فاشیســم 
ــه اعــالم حضــور  ــد اســت، اسالمیســمی ک ــده دوم اسالمیســم جدی ــود، پدی ب
برجســتۀ آغازینــش انقــالب اســالمی ایــران و تشــکیل جمهــوری اســالمی و 
ــد  ــون زیگمون ــم همچ ــز می توانی ــا نی ــت. م ــش" اس ــرش "داع ــن مظه آخری
باومــن بــه انقــالب 1357 اشــاره کنیــم و بگوییــم: اینجــا یــک مســئله اســت، 
ــود  ــانند و خ ــرگیجه می کش ــه س ــیک را ب ــای کالس ــه راه حل ه ــئله ای ک مس
ــه مســئله تبدیــل می کننــد. در اینجــا آنچــه "ســنت"اش می نامنــد و  آنهــا را ب
در تئــوری مدرنیزاســیون مختصاتــی دارد در برابــر عقالنیــت مــدرن- نداشــتن 
ــودن -  ــاق ب ــتخوش اتف ــازمان و دس ــه و س ــتن برنام ــاب، نداش ــاب و کت حس
عقالنیــت مــدرن را بــه خدمــت می گیــرد. تکنیــک بــا ایمــان پیونــد می خــورد، 
مهندســان در خدمــت مالیــان درمی آینــد و مالیــان همــه چیــز را می خواهنــد 
مهندســی کننــد، از جملــه فرهنــگ را، از جملــه علــوم انســانی را. مــا می توانیــم 
بــه جهــان بگوییــم اینجــا مســئله ای وجــود دارد؛ وصله پینه هایــی کــه در تئــوری 
مدرنیزاســیون شــده، آن را توضیــح نــداده اســت. نشــان دادن اینکــه در ایــران 
مســئله ای وجــود دارد، اینکــه انقــالب اســالمی هماننــد فاشیســم مســئله ای تراز 

24. Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, Cambridge 1989
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اول و مسئله ســاز اســت، کمتریــن ســهمی اســت کــه مــا می توانیــم بــه علــوم 
انســانی جهانــی ادا کنیــم.

ــرای دانــش مســئله باشــد کــه هســت، می توانیــم بگوییــم  اگــر اصــل ب
علــوم انســانی در ایــران در موقعیــت ممتــازی قــرار دارنــد. ســرکوب و سانســور 
ــب  ــاز را موج ــت ممت ــن موقعی ــه ای ــد ک ــق دارن ــی تعل ــه وضعیت ــد ب و تبعی
ــروزی  ــن به ــی عی ــگری علم ــاظ پرسش ــه لح ــا ب ــره روزی م ــده اند. تی ش
ــا  ــم و ب ــره بری ــت به ــن موقعی ــم از ای ــه بتوانی ــا ممکــن اســت ک ماســت. آی
تحلیــل زنــدان پاســخی شــکننده بــه مســئله زنــدان دهیــم؟ تضمینــی وجــود 
نــدارد. اگــر نتوانیــم، الزم نیســت از نظــر پیشــرفت علــم نگــران باشــیم: نســل 
آینــده ناتوانــی مــا را بــه یــک پرســش اساســی تبدیــل خواهــد کــرد و خواهــد 
ــی  ــا تکاپوی ــم، ام ــی پرســش ها بودی ــت چگال ــا در موقعی ــرا م ــه چ پرســید ک

شایســته نداشــتیم. 

تیره روزی و بهروزی علوم انسانی در ایران
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ــوم  ــکل گیرِی عل ــِی ش ــروخاور1 / چگونگ ــاد خس فره
ــا  ــا و مانع ه ــران، تفاوت ه ــرب و در ای ــی در غ اجتماع

و دســتاوردها

کاظــم کردوانــی: اگــر موافــق باشــید بحث مــان را بــا چگونگــی شــکل 

گیــری علــوم اجتماعــی در غــرب شــروع کنیــم.

ــی   ــًا جامعه شناس ــرب مخصوص ــی در غ ــروخاور:علوم اجتماع ــاد خس فره
ــی   ــد. یعن ــود  آم ــی به وج ــه ی صنعت ــی  از جامع ــران ناش ــا بح ــاط ب در ارتب
جامعــه ی صنعتــی باعــث شــد کــه در ده و شــهر و در داخــل شــهر هــم روابــط 
ــرود و آن نظــام  ــؤال ب ــر س ــا زی ــه ی این ه ــنتی  هم ــی، شــغل های س اجتماع
ــت و  ــر ســؤال رف ــرد زی ــت می ک ــی کار را مدیری ــک طریق ــه ی ــه ب ســنتی  ک
کارگرهــای جدیــد مجبــور بودنــد از صبــح ســحر تــا شــب کار کننــد، هفتــه ا ی 
هفــت روز. بــه هــر حــال این هــا باعــث بحــران عظیمــی  شــد بــه خصــوص 
در کشــورهای انگلســتان و بعــداً در فرانســه و دیگــر کشــورها. جامعه شناســی 
تفکــری بــود راجــع بــه ایــن قضیــه. جامعــه صنعتــی باعــث شــد کــه بیاینــد 
ــی  باعــث می شــود کــه  ــی  چــه چیزهای ــد. یعن ــه فکــر بکنن و روی ذات جامع
ــا  ــن بحــران ت ــا ای ــرد ت ــی  می شــود ک ــه متحــول بشــود و چــه کارهای جامع

1. فرهــاد خســروخاور، اســتاد جامعه شناســی و رئیــس مطالعــات در »مدرســه مطالعــات عالــی 
علــوم اجتماعــی«، پاریــس اســت. افــزون بــر مقــاالت علمــِی فــراوان بــه زبان هــای فرانســه و 
انگلیســی، بیــش از ده کتــاب بــه زبان هــای فرانســه و انگلیســی از فرهــاد خســروخاور منتشــر 

ــرد: ــا را نام ب ــن کتاب ه ــوان ای ــه می ت ــه از جمل شــده اســت ک
L’Utopie sacrifiée: sociologie de la révolution iranienne//L’Islamisme et la mort: 

le martyre révolutionnaire en Iran//Anthropologi e de l a révo lution iranienne: 

le rêve impossible//L’Islam des jeunes// Iran: comment sortir d’une révolution 

religieuse// L’Instance du sacré: essai de fondation des sciences sociales// Les 

Nouveaux Martyrs d’Allah// L’Islam dans les prisons// Quand Al Qaïda parle: 

témoignages derrière les barreaux// La Radicalisation
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حــدودی مهــار بشــود. و بعــد آیــا می شــود راجــع بــه ایــن جامعــه تصویــری 
داد کــه خــود ایــن جامعــه مدیریــت خــود را بــه عهــده بگیــرد؟ ایــن خیلــی  
ــود  ــده ب ــن عقی ــر ای ــدن ب ــی ش ــش از دوران صنعت ــام پی ــت: نظ ــم اس مه
ــاال اداره مــی  ــا قدوســیتی از ب ــی  ب ــا خداســت، یعن ــه ب ــت جامع کــه مدیری

ــدا در  ــته ی خ ــن خواس ــد از ای ــروی می کنن ــط پی ــم فق ــران ه ــود و رهب ش
رابطــه بــا مــردم. جامعــه صنعتــی بــرای اولیــن بــار مســئله ای کــه مطــرح 
ــت  ــد خــودش خــود را مدیری ــه شــاید بتوان ــن جامع ــود کــه ای ــن ب کــرد ای
کنــد. ایــن بحــران آن قــدر عظیــم بــود کــه دیگــر نمی شــد نســبت داد بــه 
ــد  ــک بع ــن ی ــد( بنابرای ــن را درســت می کن ــد و ای ــدا می آی ــه خ کســی ) ک
ــث  ــت باع ــی در حقیق ــه صنعت ــود. جامع ــه ب ــیون در آن نهفت سکوالریزاس
ــاًل  ــود. قب ــرح بش ــی مط ــورت اجتماع ــه ص ــی ب ــائل اجتماع ــه مس ــد ک ش
ــه آن  ــی  ب ــود. یعن ــرح ب ــی مط ــورت فرااجتماع ــه ص ــی ب ــائل اجتماع مس
ــت  ــت، خواس ــت خداس ــن خواس ــد ای ــد، می گفتن ــی می دادن ــه ی قدس جنب
ــال  ــر ح ــه ه ــتند. ب ــارج هس ــه از خ ــت ک ــی اس ــای مختلف ــال گروه ه مث

ــه. ــن زمین ــاری نداشــت در ای ــه خودمخت جامع
ــد  ــک بُع ــه ی ــود. البت ــرح می ش ــاله مط ــن مس ــار ای ــن ب ــرای اولی ب
ــن گری  ــت. دوره روش ــیون اس ــم سکوالریزاس ــم دارد و آن ه ــری ه دیگ
ــد  ــن دی ــال ای ــر ح ــه ه ــاز بشــود. ب ــائل ب ــن مس ــه ای ــد ک ــث ش ــم باع ه
خودمختــاری جامعــه کــه در داخــل و در بطــن جامعه شناســی مطــرح 
ــک  ــم ی ــن گری را دارد و ه ــیون روش ــد سکوالریزاس ــک بُع ــم ی ــت ه اس
بُعــد جامعــه ی صنعتــی را، یعنــی  صنعتــی شــدن باعــث تحــوالت عظیمــی  
ــع  ــر راج ــه تفک ــود ک ــث می ش ــم باع ــوالت عظی ــن تح ــه ای ــود ک می ش
ــدران  ــد. پ ــدا کن ــادی پی ــرات بنی ــه تغیی ــه و ذات جامع ــائل جامع ــه مس ب
ــوی،  ــری فرانس ــر، و دیگ ــس ِوبِ ــت، ماک ــی  اس ــی  آلمان ــی یک جامعه شناس
ــراع  ــم. قبــل از آن هــا کســی  کــه کلمــه جامعه شناســی را اخت اِمیــل دورِکی
ــدی را  ــت دی ــم در حقیق ــت ه ــت کن ــود. اوگوس ــت ب ــت ُکن ــرد، اوگوس ک
ــوم  ــه اســت و مفه ــاًل ســکوالر شــده ی جامع ــِد کام ــه دی ــه می دهــد ک ارئ
ــی  ــد جوامع ــاًل می گوی ــتتر دارد. مث ــودش مس ــه را در خ ــاری جامع خودمخت
هســتند کــه بــر مبنــای خداســاالری مطــرح هســتند )تئوکراســی(، جوامعــی 
ــد،  ــور بکنن ــان را متبل ــی  خودش ــه صورت ــد ب ــعی  می کنن ــه س ــتند ک هس
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ــی  ــه صنعت ــت جامع ــداً در حقیق ــد. بع ــت بکنن ــان را مدیری ــی  خودش یعن
باعــث می شــود کــه ایــن خودمختــاری بــه صــورت نهادینــه درآیــد. یعنــی  
خــود مــا می توانیــم جامعــه را مدیریــت کنیــم بــدون اینکــه هیــچ ارتباطــی 

ــد.  ــته باش ــه داش ــا ماورألطبیع ب

کردوانــی: همان طــور کــه اشــاره کردیــد، ُکنــت جامعــه ی پیشــاصنعتی 

را بــا دو صفــت االهــی و نظامــی مشــخص مــی کنــد و معتقــد اســت کــه 

از ایــن پــس، دردوران جامعــه ی علمــی و صنعتــی، دانشــمندان بــه جــای 

ــت  ــام می بایس ــل نظ ــای اه ــه ج ــداران ب ــان و صنعت ــان و متأله کشیش

بنیشــنند. البتــه آن گذشــته را نفــی نمی کنــد، امــا می گویــد این هــا 

ــد باشــد. ــن بای ــود، االن ای ــه دوره ی دیگــری ب ــق ب متعل

ــی  ــل اساس ــد دلی ــد باش ــن بای ــه االن ای ــن ک ــًا. همی ــروخاور: دقیق خس
ــن  ــود. بنابرای ــی رخ داده ب ــع غرب ــه در جوام ــود ک ــی ب ــن تحوالت آن همی
ــان  ــن تحــوالت هم ــه ای ــن تحــوالت اســت، ک ــده ی ای جامعه شناســی زائی

طــور کــه گفتــم در دو بُعــد اســت یکــی تحــوالت بــوده اســت در زمینــه ی 
ــت نقــش  ــه  در حقیق ــا روشــن گری، ک ــان   enlightenment ی تفکــر هم
اساســی را در آن بــازی میکنــد، و یکــی هــم صنعــت اســت کــه ایــن صنعتــی 
ــورهای  ــه سایرکش ــاعه آن ب ــداً اش ــدا و بع ــتان در ابت ــه انگلس ــدن جامع ش
ــرود و  ــر ســؤال ب اروپایــی باعــث شــد کــه تمــام شــالوده های اجتماعــی زی
ایــن باعــث شــد کــه جامعــه شناســی بــه وجــود بیایــد، کــه تفکــری اســت 
کــه در ابتــدای امــر فلســفی بــود، ولــی بعــداً خودمختــار میشــود. چــون ایــن 
خودمختــارِی جامعــه در قالــب نظــام و شــناخت جامعه شناســی هــم مطــرح 

می شــود. 

ــوند  ــه می ش ــرب مواج ــما، درغ ــای ش ــد صحبت ه ــی: در تایی کردوان

ــم  ــس ه ــرای مارک ــت)حتی ب ــی اس ــه صنعت ــدی ک ــه  جدی ــک جامع ــا ی ب

ــرب  ــه در غ ــم ک ــری ه ــر دیگ ــک عنص ــت(، ی ــرح اس ــئله مط ــن مس همی

ــدن  ــی فراهم آم ــت، یعن ــی  اس ــوم تجرب ــد عل ــود رش ــد خ ــت می کن دخال

ســه عنصــر اساســی تحــول: رشــد علــوم تجربــی  و رشــد صنعــت و رشــد 

ــن گری. ــر روش ــر و عص فک
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خســروخاور: کامــال. جامعــه صنعتــی کــه بــه وجــود می آیــد یــک مقــدار 
ــی  در  ــوم تجرب ــی  پیشــرفت عل ــی  اســت یعن ــوم تجرب ــان عل ــای هم ــر مبن ب
اواخــر قــرن شــانزدهم و هفدهــم باعــث می شــود کــه ایــن امــکان صنعتــی 
شــدن هــم بــه وجــود آیــد. ایجــاد یــک نظــام ماشــینی مســتلزم ایــن اســت 
کــه تکنولــوژی آن باشــد و در عیــن حــال بتوانــی  روی آن فکــر کنــی ، مثــال 
ــین  ــته اســت. ماش ــش اساســی  داش ــی  نق ــال خیل ــر ح ــه ه ــار ب ــین بخ ماش
بخــار بــه دلیــل همیــن پیشــرفت علــم اســت. بنابرایــن یــک نوعــی درهــم 

ــه  ــک و جامع ــام تکنولوژی ــی  و نظ ــوم تجرب ــن عل ــت بی ــوده اس ــی ب تنیدگ
صنعتــی. از طــرف دیگــر مــن فکــر می کنــم یــک پدیــده ای هــم کــه خیلــی  
مهــم اســت در غــرب، بــه وجــود آمــدن پدیــده ی روشــنفکری اســت. پدیــده ی 
روشــنفکری خــودش یکــی  از علــل اساســی  آن، همیــن پیشــرفت اجتماعــی 
ــه در  ــی  ک ــال وقت ــه مث ــدن جامع ــکوالر ش ــه س ــت. ک ــدن اس ــکوالر ش و س
فرانســه ُولتــر در اواخــر قــرن هجدهــم اســت، جامعــه فرانســه هنــوز خیلــی  
صنعتــی نشــده، ولــی  شــروع کــرده اســت بــه صنعتــی شــدن، شــروع کــرده 
ــک  ــتان ی ــد و از انگلس ــرفت می کن ــوژی دارد پیش ــول. تکنول ــه تح ــت ب اس
مقــداری ایــده می گیرنــد. و بنابرایــن پدیــده تفکــر هــم یــک پدیــده ی بســیار 
ــی در  ــن اســت کــه متفکریــن و روشــنفکران غرب مهمــی  اســت. منظــورم ای
ــا نظــام اجتماعــی غــرب چون کــه  حقیقــت یــک نــوع خودجوشــی داشــتند ب
افــکار آن هــا بــا فرهنــگ و روابــط اجتماعــی جوامــع غربــی درهم تنیــده بــود. 
به طــور مثــال مارکــس و ســایر متفکریــن اجتماعــی مســایل طبقاتــی و طبقــه 
کارگــر را مطــرح می کردنــد کــه در کشــور هایــی مثــل انگلســتان و فرانســه و 
آلمــان بــا واقعیــت اجتماعــی تــا حــدود زیــادی همخوانــی داشــت درحالی کــه 
همیــن عقیــده کــه توســط متفکریــن مارکسیســت ایرانــی بــه جامعــه ایــران 
ــت  ــتفاده اس ــل اس ــتعاره ای قاب ــورت اس ــود ب ص ــالق می ش ــان اط در آن زم
ــی نداشــت و مســایل  ــه کارگــر چندان ــان طبق ــران آن زم ــه ای چون کــه جامع

ــد. ــب نمی گنجیدن ــن قال ــی در ای اجتماع
از طــرف دیگــر نوعــی تخصــص در جوامــع غربــی به وجــود آمــد. روســو 
ــره،  ــر و غی ــرد، ولت ــی  می ک ــب در فرانســه زندگ ــی  ُخ ــود ول ــه سوئیســی ب ک
ــن و  ــن متفکری ــام ای ــم تم ــرن نوزده ــم در ق ــد ه ــران  و بع ــدرو و دیگ دی
ــن  ــدا نیوت ــاًل در ابت ــرادی مث نویســنده های فرانســوی و در انگلســتان هــم اف
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ــن گری  ــن روش ــد متفکری ــروه جدی ــم گ ــداً ه ــوم و... و بع ــان الک و هی و ج
ــد.  ــازی  کردن ــی  ب ــش اساس ــی  نق ــی خیل ــتر در انسان شناس ــا بیش ــه آن ه ک
انگلســتان تخصصــش بیشــتر در انسان شناســی بــوده اســت تــا جامعــه 

ــرب،  ــی  در غ ــدران جامعه شناس ــه پ ــت ک ــب اس ــده عجی ــن پدی ــی. ای شناس
ــی .  انگلیســی نیســتند. یکــی  فرانســوی اســت و یکــی  آلمان

کردوانــی: در ایــران نــه خبــری از رشــد علــوم تجربــی  هســت بــه آن 

مفهومــی کــه در غــرب بــوده، نــه خبــری از رشــد صنعــت هســت. 

ــتیم.  ــق نداش ــن طری ــه ای ــئله را ب ــن مس ــا ای ــران م ــروخاور: در ای خس
ــم  ــرب. می آیی ــم از غ ــی می کنی ــطح دانشــگاهی کپ ــت در س ــی در حقیق یعن
و جامعــه شناســی را بــه عنــوان یــک رشــته وارد دانشــگاه می کنیــم. قبــل از 
ــت  ــا در حقیق ــه این ه ــت ها ک ــًا کمونیس ــد، مخصوص ــا بودن ــای م آن چپ ه
ــد  ــم می آین ــد، آن را ه ــورها رخ می ده ــایر کش ــیه و س ــا روس ــه ب در رابط
ــه  ــا هم ــه م ــده ای ک ــال پدی ــر ح ــه ه ــد. ب ــاده می کنن ــران پی ــب ای و در قال
ــده  ــن اســت کــه در شــرق جامعه شناســی یــک پدی ــم ای ــه آن اذعــان داری ب
خودجوشــی نبــود. پدیــده ای بــود کــه در ارتبــاط بــا غــرب بــه وجــود می آیــد. 
کــه ایــن ارتبــاط در تضــاد اســت یــک مقــدار، مقــداری بــه دلیــل اســتیالی 
ــل  ــه دلی ــداری ب ــت کولونیالیســم اســت و مق ــه عل ــداری ب غــرب اســت، مق
ــد  ــا بع ــه ب ــه ن ــا در رابط ــی را م ــه شناس ــت. جامع ــاعه ی آرای غربی هاس اش
ــن  ــرد ای ــا عملک ــه ب ــه در رابط ــم بلک ــرن هجده ــر ق ــک اش در اواخ آکادمی
کنشــکران درک کردیــم. ایــن کنشــگران آمدنــد و گروه هایــی درســت کردنــد 
ــت  ــت فعالی ــا در حقیق ــه این ه ــد ک ــث می ش ــن باع ــدند و ای ــی ش و سیاس

هــای اجتماعــی، سیاســی داشــته باشــند. بنــا برایــن ریشــه ی پدیــدار شــدن 
ــد  ــا بای ــن را م ــت. ای ــاوت اس ــرب متف ــا غ ــا ب ــه ی م ــی در جامع جامعه شناس
ــد  ــت می کردن ــران صحب ــه ای ــه از جامع ــی ک ــی آن های ــم.  یعن درک بکنی
ــت های  ــیه و مارکسیس ــی های روس ــیه و اینتلیجنس ــر روس ــت تاثی ــتر تح بیش
روســی بودنــد، فکــر می کردنــد کــه بایــد بــا جامعــه طبقاتــی جنگیــد. این هــا 
عملکــرِد کنشــگری را قبــل از تئــوری جامعــه شناســی وارد مملکــت کردنــد. 
مــا قبــل از اینکــه بحــث آکادمیــک بکنیــم، از تئوری هــای مختلــف اســتفاده 
ــگان فکــری کــه مارکیسســم در بیــن  مــی کردیــم- الاقــل گروهــی از نحب
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آن هــا نقــش اساســی داشــت- تــا بتواننــد عملکــرد سیاســی اجتماعــی داشــته 
ــی کــه  ــه تئوری های ــود ک ــن ب ــا ای ــا م ــرق اساســی اش ب باشــند. در غــرب ف
ــا اینکــه در  ــا ایــن مســائل را توجیــه کــرد ی ســاخته و پرداختــه شــد، بعــداً ی
ــل  ــتیم. عم ــوری ای نداش ــن تئ ــک همچی ــا ی ــت. م ــرار گرف ــا ق ــل آن ه مقاب
کردیــم بــدون اینکــه در آینــده تئــوری ای بیایــد و ایــن را توجیــه یــا رد بکنــد. 
مــا در زمینــه ی عملکــرِد اجتماعــی کنشــگری داشــتیم، ولــی کنشــگرهای مــا 
ــا  ــد کــه از غــرب مــی آمــد، بــدون اینکــه زیربنــای آن ب ــع افــکاری بودن تاب
وضعیــت مــا تطبیــق داشــته باشــد. ایــن مســئله ای تنهــا در ایــران نیســت، در 
بســیاری از کشــورهای جهــان ســوم هــم مطــرح اســت، در کشــورهای عــرب 
ــا چیــن هــم همیــن  ــن  ی ــا در کشــورهایی مثــل ژاپ هــم مطــرح اســت. حت
ــک  ــه  ی ــرد ب ــعی ک ــه ای س ــر جامع ــوری، ه ــر کش ــاال ه ــود. ح ــت ب وضعی

طریقــی خــود را تطبیــق بدهــد. ولــی بــه هــر حــال مــا جوامعــی هســتیم کــه 
جامعــه شناســی را از دیگــران قــرض کردیــم، از آن هــا بــه عاریــت گرفتیــم. 
ــت  ــا وضعی ــا ب ــم، ی ــن بکنی ــری آن را تبیی ــاختار فک ــان س ــه خودم ــه اینک ن
اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و حتــی اتنیــک خودمــان تطبیــق اش بدهیــم. 
ایــن، مســئله ی خیلــی حــادی اســت. این هــا کامــال خــارج از دانشــگاه بودنــد. 
در حقیقــت قــدرت پیشــبرد افــکار مارکسیســتی کــه بُعــد جامعه شناســی هــم 
ــگاه.  ــل دانش ــا در داخ ــگاه رخ داد ت ــارج از دانش ــتر در خ ــی بیش ــت خیل داش
دانشــگاه اواًل بــه دلیــل آن ضوابطــی کــه وجــود داشــت و بــه هــر حــال تحــت 
ــد، کســانی  ــه اســتخدام می کردن ــد هــم کســانی را ک ــود و بع ــرل هــم ب کنت
بودنــد کــه در ایــن زمینــه کنشــگِر اجتماعــی بــه معنــای سیاســی و انقالبــی 
نبودنــد. بنابرایــن تمــام ایــن مســائل در حقیقــت بیــرون از حیطــه ی دانشــگاه 

ــه دانشــگاه رخنــه نکــرد. ــه طــور سیســتماتیک ب رخ داد. و هیــچ گاه هــم ب

ــی: ایــن مســاله کــه شــما اشــاره می کنــی  در مــورد آمــدن از  کردوان

غــرب و حتــی در حــوزه ی مارکسیســم نــه تنهــا طبقــه بــه مفهوم انگلیســی 

آن در ایــران نبــوده اســت.  حتــی مثــال کپــی بــرداری کــه عــده زیــادی از 

ــه اصطــالح بحث هــای جامعــه شناســی   ــد از ایــن ب ــات چــپ کردن جریان

و سیاســی یــا فلســفی  حتــا مثــال در ایــران بــر اســاس همــان آموزه هــای 

ــه را  ــج مرحل ــان پن ــورهای جه ــه ی کش ــه هم ــی ک ــم روس مارکسیس
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گذرانــده انــد، در نتیجــه بــرای ایــران هــم دوران بــرده داری و فئودالیســم 

درســت کردنــد، چیــزی کــه مــا اصــال در تاریــخ ایــران نداریــم. 

خســروخاور: دقیقــًا. بنابریــن مســئله مــا در ایــران ایــن اســت کــه چــون 
ــی را  ــای غرب ــکار و ایده ه ــت اف ــوده، در حقیق ــوش نب ــی خودج جامعه شناس
ــم  ــم و مارکسیس ــه کمونیس ــا در زمین ــده را حت ــکار و ای ــن اف ــه و ای می گرفت
هــم را تعمیــم مــی داد بــه ایــران. مثــال مــا طبقــه کارگــر مثــل طبقــه کارگــر 
ــمت  ــک قس ــه ی ــود ک ــا ب ــت م ــط نف ــتیم. فق ــه نداش ــه ک ــس و فرانس انگلی
کوچکــی بــود از جامعــه مــا، بنابریــن کمونیســم هــم که بــر مبنــای ایــده ی طبقه 
کارگــر و رهبــری آن بــر جامعــه اســت در دراز مــدت، ایــن هــم پدیده ای اســت 
کــه در جامعــه ی مــا بــه آن شــکل وجــود نداشــت. بنابریــن  ایــن دوگانگــی 
از ابتــدی امــر علــوم انســانی  و اجتماعــی فکــر می کنــم در جوامــع شــرقی  و 
جوامــع اســالمی و حتــي کشــورهایی مثــل ژاپــن و چیــن و غیــره هــم وجــود 
ــن دوگانگــی  ــا ای ــه ب ــه جامع ــن اســت کــه چگون داشــته اســت، و مســئله ای
ــی  ــئله دوگانگ ــن مس ــا ای ــا ب ــه م ــی ک ــاال برخوردهای ــد. ح ــورد می کن برخ
داشــتیم، خــودش در خــور تفکــر اســت. آن ســه پایــه ی اساســی رشــد غــرب 

را مــا نداشــتیم. 

کردوانی: خود پدیده ی روشنفکری در ایران هم بسیار قابل بررسی است.

ــیار  ــده ی بس ــرب پدی ــه در غ ــم ک ــر ه ــده ی تفک ــود پدی ــروخاور: خ خس
ــتیم. ــران نداش ــورت در ای ــه آن ص ــا ب ــت، م ــی اس مهم

در حقیقــت پدیــده ی روشــنفکری در ایــران خیلــی  قبــل از صنعتــی شــدن 
ایــران بــه وجــود می آیــد. یعنــی  از اواســط قــرن نوزدهــم شــروع می شــود و 
در انقــالب مشــروطیت مــا می بینیــم گروهــی هســتند کــه در حقیقــت نقــش 
روشــنفکر را بــازی  می کننــد و نقــش اساســی  دارنــد در تحــوالت و تفکــرات 
جامعه شــناختی  در جامعــه ی ایــران. این هــا ســعی  می کننــد بــا در نظــر 
گرفتــن زندگــی  روزمــره، و نــه در رابطــه بــا پدیده هــای فکــری یــا مفاهیــم 
جامعــه شــناختی ، جامعــه ایــران را درک بکننــد. مثــال اولیــن روشــنفکران مــا  
ــه غــرب و  ــد ب ــد کــه می رفتن ــا دیپلمات هــای مــا بودن ــد ی ســیاحان مــا بودن
می دیدنــد کــه آنجــا چقــدر پیشــرفت کــرده اســت و مــا چقــدر عقــب مانده ایــم. 
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ایــن هــم خودجــوش اســت. یعنــی  مســتقیمًا  از افــکار غربــی نشــأت نگرفتــه 
ــن گــروه، کــه  بلکــه از مشــاهده زندگــی  روزمــره در غــرب اســت توســط ای
البتــه بنیــاد فکــری نــدارد. یعنــی   در قالــب مفاهیــم جامعه شــناختی  ایــن کار 
ــت  ــرب اس ــا از غ ــگاهی  م ــی  دانش ــن جامعه شناس ــود.. بنابری ــروع نمی ش ش
ــم  ــی داری ــت آن  تجربه های ــا، پش ــگاهی ام ــی  دانش ــورت جامعه شناس ــه ص ب
کــه ایــن تجربه هــا در حقیقــت بــر مبنــای مشــاهدات اســت. ایــن پدیــده در 

کشــورهای عربــی  هــم هســت. 
ــن  ــم، ای ــی بکنی ــه شناس ــانی و جامع ــوم انس ــث عل ــم بح ــا می خواهی م
بُعــد روشــنفکران در ایــن بحــث خیلــی اهمیــت دارد. انقــالب مشــروطیت در 
ــع آن  ــن جوام ــاده تری ــب افت ــی از عق ــه یک ــد ک ــی افت ــاق م ــه ای اتف جامع
منطقــه اســت. در زمانــی کــه انقــالب مشــروطیت رخ می دهــد مــا فقــط راه 

آهــن تهران-شــهر ری را داشــتیم، همــان موقــع  امپراطــوری عثمانــی چنــد 
هــزار کیلومتــر  ومصــر هــزاران  کیلومتــر راه آهــن داشــت. می خواهــم بگویــم 
ایــن جوامــع خیلــی از مــا پیشــرفته تر بودنــد. علــت اصلــی آن هــم ایــن اســت 
کــه در ایــران تضــاد بیــن دو امپریالیســم روســیه و انگلیــس، باعــث می شــود 
ــدا  ــران دسترســی پی ــمال ای ــه ش ــه انگلیســی ها ب ــد ک ــا نخواهن ــه روس ه ک
کننــد و انگلیســی ها نخواهنــد کــه روس هــا بــه جنــوب ایــران دسترســی پیــدا 
کننــد، بــه همیــن دلیــل پروژه هــای صنعتــِی مهــم مثــل راه آهــن نمی توانــد 

پیشــرفت کنــد. 

ــالب  ــه ای انق ــن جامع ــه در چنی ــوع ک ــن موض ــود ای ــی: خ  کردوان

ــت. ــی اس ــوع مهم ــد، موض ــی افت ــاق م ــروطه اتف مش

ــه  ــا روشــنفکرانی داشــتیم ک ــه م ــل ک ــن دلی ــه ای خســروخاور: یکــی ب
خیلــی از جامعــه  جلوتــر بودنــد. ایــن گــروِه نوپــا گروهــی بــود کــه در حقیقــت 
ــه وجــود آمــد. دیپلمات هــا  ــه صــورت مســتقل از نظــاِم صنعتــی جامعــه ب ب
ــه تجارتشــان توســط  ــد داشــتند، تجــار هســتند ک ــت و آم ــه رف ــد ک بوده ان
کشــورهای انگلیــس و و روســیه فرانســه مهــار می شــود. مثــال همیــن کــه 
ایــن کشــورها بــدون پرداخــت مالیــات می تواننــد بــا ایــران دادوســتد کننــد، 
ــد  ــام بدهن ــن کار را انج ــتند همی ــی  نمی توانس ــار ایران ــه تج ــی  ک در حال
ــن  ــت ای ــن عل ــه همی ــند. ب ــار باش ــت فش ــا تح ــه این ه ــود ک ــث می ش باع
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ــی  ــدا م ــی پی ــت نارضایت ــار حال ــبه و تج ــان، کس ــا، بازرگان ــای نوپ گروه ه
کننــد. در عیــن حــال بــه عنــوان یــک تحلیــل تاریخــی،  در دوران پیشــرف 
ــی  کــه مــا می بینیــم در دوران  ــوده اســت، در حال ــوری ب ــران امپرات خــود ای
قاجــار ایــران مجبــور اســت کــه در مقابــل غــرب حالــت خضــوع و خشــوع 
ــاس  ــن احس ــه ای ــم ک ــم بگوی ــی  می خواه ــاظ تاریخ ــه لح ــد. ب ــته باش داش
ایرانیــت یــک پدیــده ی فرهنگــی  اســت کــه ریشــه ی تاریخــی ِ عمیقــی دارد 
ــا فکــر  ــر داشــته اســت کــه ایــن گروه هــای روشــنفکِر نوپ و ایــن هــم تاثی
بکننــد کــه چــرا مــا این طــور شــدیم. مثــال اگــر لیبــی  را در نظــر بگیریــم، 
ــت داشــتیم، افغانســتان  ــا دول ــه م ــی  ک ــت نداشــته اســت در حال ــی  دول لیب
ــن کشــورها  ــا در ای ــوع تفکره ــن ن ــن ای ــت نداشــته اســت. بنابرای هــم دول
ــا  ــا، م ــد ام ــدار نبودن ــع دولت م ــن جوام ــت. ای ــته اس ــری نداش ــی  تاثی خیل
ــدند  ــف می ش ــا ضعی ــای م ــه دولت ه ــت ک ــت اس ــم. درس ــدار بودی دولت م
ــت  ــک دول ــاس ی ــاه عب ــاًل ش ــا خــوب مث ــار اضمحــالل می شــدند ام و دچ
ــد.  ــامان می ده ــر و س ــران س ــه ای ــد و ب ــکیل می ده ــدر تش ــزی مقت مرک
ــل مــردم می دهنــد کــه  پادشــاهان ساســانی حداقــل ایــن تصــور را در تخّی
ــاظ  ــت از لح ــی  اس ــد اساس ــک بُع ــم ی ــن ه ــد.  ای ــدار بودن ــا دولت م این ه
فرهنگــی . احســاس ورشکســتگی و نبــودن دولــت و ایــن احســاس کــه مــا 
ــی  ــازی  م ــی  ب ــش اساس ــی  نق ــده ی تاریخ ــک پدی ــوان ی ــه عن ــا ب ایرانی ه

ــا باعــث  ــچ شــدیم این ه ــه هی ــل ب ــه تبدی ــخ و یک مرتب ــم در تاری ــرده ای ک
ــن روشــنفکران از  ــه خودآگاهــی روشــنفکران و ای ــد ب شــد کــه کمــک بکن
ــاره ی شــکل  ــه بحــث درب ــد ک ــدی بودن ــده ی جدی ــی  پدی ــک لحــاظ خیل ی

ــی  ــچ تجانس ــا هی ــنفکری م ــن روش ــت. ای ــب اس ــی  جال ــا خیل ــری آن ه گی
ــا  ــه آن معن ــی ب ــام صنعت ــال نظ ــا اص ــدارد. م ــا ن ــی م ــه ی صنعت ــا جامع ب
ــا  ــتان ی ــز افغانس ــه ج ــی و مصــر، ب ــت عثمان ــا دول ــتیم. در مقایســه ب نداش
ــر  ــه فک ــنفکری ک ــروه روش ــن گ ــی  ای ــم.  ول ــاده بودی ــا عقب افت ــراق، م ع
ــه اینجــا رســیدیم، در  ــا ب ــه چــرا م ــد ک ــد درک کن ــد و ســعی  می کن می کن
ایــراِن مــا ظهــور می کنــد. ایــن پدیــده ی جالــب شــاید بشــود گفــت کــه در 
ــد.  ــز می کن ــوار متمای ــورهای هم ج ــا را از کش ــم م ــرن نوزده ــه دوم ق نیم
امپراتــوری عثمانــی هــم روشــنفکر داشــت امــا نــه بــه شــکل ایــران. مصــر 
هــم روشــنفکر داشــت امــا نــه در ایــن تعــداد. در ایــران امــا یک بــاره یــک 
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ــروطیت  ــالب مش ــی انق ــور در ط ــد. و همین ط ــاری رخ می ده ــت انفج حال
ــن  ــود و ای ــرح می ش ــالم مط ــنفکر و اس ــبت روش ــه نس ــوط ب ــائل مرب مس
ــورهای  ــران را از کش ــد ای ــز می کن ــه متمای ــت ک ــده ای اس ــک پدی ــم ی ه

ــه.  دیگرمنطق

ــد  ــران در ح ــع ای ــنفکران آن موق ــه روش ــد ک ــت می گوی ــی: آدمی کردوان

ــه در  ــی  ک ــد و حرف های ــی  بودن ــان های آگاه ــیار انس ــا بس ــد ام ــا نبودن اروپ

آســیا می زدنــد حرف هــای بســیار مهمــی  بــود، و بُعــد دیگــری کــه در دوران 

ــا دوران مشــروطیت و پــس از آن(،  رضــا شــاه از بیــن رفــت )در مقایســه ب

ــن  ــود، ای ــد ب ــی و هن ــا مصــر و عثمان ــران ب ــان روشــنفکران ای رابطــه ی می

موضــوع هــم شــاید موثــر بــود. یعنــی  روشــنفکران آن دوران بــا کشــورهای 

مهــم  دور و بــر ایــران رابطــه داشــتند. چیــزی کــه مــا بعــداً نداشــتیم.

خســروخاور: کامــال. روشــنفکران مــا در دوران انقالب مشــروطیت در حقیقت 
از دو یــا شــاید ســه منبــع ارتــزاق میکردنــد. یکــی  فرانســه بــود، روشــنفکران مــا 
ــد.  ــد و می آمدن ــه را می دیدن ــد فرانس ــد، می رفتن ــوی را می خواندن ــکار فرانس اف
یکــی  هــم روســیه بــود، روشــنفکران رادیــکال مــا بســیاری از آن هــا از طریــق 
ــر  ــد و فک ــزاق می کردن ــر ارت ــای دیگ ــا  و گروه ه ــو، همت ی ه ــیه، باک روس
ــا  ــاده اســت. و ت ــران آم ــه ای ــکال از روســیه ب ــکار رادی ــم بســیاری از اف می کن
حــدودی هــم از انگلســتان و دیــد لیبــرال انگلیــس. بــه هــر حــال مــا ایــن ســه 
بُعــد را داشــتیم بیــن روشــنفکرها. امــا مســئله ی اساســی  کــه روشــنفکران مــا 
ــی دارد و  ــره همــه منشــأ غرب ــه و غی ــل آزادی و عدالتخان ــد مث مطــرح می کنن
هیــچ کــس در آن شــک نــدارد. امــا بــرای اولیــن بــار بــه صــورت منســجم و 
ــت دارد، رابطــه  ــن اهمی ــه از نظــر م ــن گســتردگی آن هســت ک گســترده، ای

ــار  ــن ب ــرای اولی ــی  ب ــد. یعن ــرح می کنن ــت را مط ــه و سیاس ــن و جامع ی دی
ــا  هســت کــه مــا می بینیــم در یــک انقــالب، مشــروطیت، مســئله ی رابطــه ب
اســالم مطــرح می شود)شــهروندی و اســالم(. و ایــن تاریــخ مفصلــی دارد کــه 
ــوآوری  ــن ن ــد. ای ــه بع ــران، 1979، و ب ــالب ای ــه انق ــود ب ــر می ش ــی منج حت
روشــنفکران مــا، کــه خیلــی  از جامعــه جلوتــر بودنــد، هیــچ رابطــه ای نداشــت 
بــا صنعتــی شــدن جامعــه، چــون کــه جامعــه مــا اصــال جامعــه صنعتــی نبــود و 
بســیار عقــب افتــاده بــود. ایــن در حقیقــت یــک پــرش اســت بــه ســوی مدرنّیت 



129

چگونگِی شکل گیرِی علوم اجتماعی در غرب و در ایران، تفاوت ها و مانع ها و دستاوردها

ــن  ــم ای ــا و نارســایی های آن. فکــر می کن ــام بحران ه ــا تم ــی  و فکــری ب ذهن
هــم خیلــی  مهــم اســت در رابطــه بــا علــوم انســانی  و اجتماعــی. علــوم انســانی 
وقتــی  بــه صــورت آکادمیــک مطــرح می شــود خیلــی  دیرتــر مطــرح می شــود. 
ــازه در ســال 1313 دانشــگاه تهــران را می ســازد کــه رشــته های  رضــا شــاه ت
مختلفــی  داشــت. قبــل از آن نظــام آموزشــی  مــا بســیار ضعیــف بــود. دارلفنــون 

را داشــتیم کــه علــوم انســانی  در آن مطــرح نبــود.

کردوانی: البته مدرسه ی سیاسی را داشتیم.

ــن  ــک چندی ــه صــورت آکادمی ــه شناســی  ب ــی جامع ــه، ول خســروخاور: بل
ســال پــس از بــاز شــدن دانشــگاه مطــرح می شــود کــه دکتــر صدیقــی و ایــن 

هــا وارد می شــوند و ایــن رشــته را وارد می کننــد.  ولــی  مــا تجربــه روشــنفکری 
داشــتیم کــه بــه صــورت غیــر مســتقیم در ارتبــاط بــا مســائل اجتماعــی، نقــش 
ــه،  ــش جامع ــد. نق ــؤال ببرن ــر س ــد زی ــعی  می کنن ــه س ــن زمین ــه را در ای جامع
نقــش سیاســت یــا نقــش مذهــب را روشــنفکران مــا خیلــی  قبــل از اینکــه مــا 
بــه صــورت آکادمیــک علــوم انســانی  و اجتماعــی داشــته باشــیم مطــرح مــی 

کننــد. البتــه ایــن مطــرح کــردن هــم بــه صــورت منســجم نیســت، گروه هــای 
ــر  ــا تاثیــری کــه دیگــران ب مختلفــی  هســتند و این هــا مســائل را در ارتبــاط ب
ــی  ــک بریدگ ــه ی ــم ک ــر می کن ــن فک ــد. م ــرح می کنن ــته اند مط ــا گذاش آن ه
ــد  ــوی رخ می ده ــله ی  پهل ــد از سلس ــنفکری بع ــه ی روش ــا در زمین ــی  م اصل
ــه  ــد ک ــر را دســتگیر می کنن ــال 35 نف ــم مث ــار می بینی ــن ب ــرای اولی ــا ب ــه م ک
ــادی اســت. مــن  مارکسیســتی فکــر می کننــد. و خــوب ایــن خیلــی  تعــداد زی
ــد امــا بخشــی از  ــی  بودن نمی گویــم کــه همــه ی ایــن افــراد روشــنفکران خوب
ــن  ــد. ای ــر بودن ــب نظ ــان صاح ــان خودش ــه در زم ــد ک ــی بودن ــا متفکران آن ه
متفکرینــی کــه در زمــان رضــا شــاه دســتگیر می شــوند بعضــی  از آن هــا ســطح 

اکادمیــک داشــتند.  

ــد.  ــگ بودن ــی و عــده دیگــری تحصیل کــرده ی فرن ــی: تقــی اران کردوان

ــا در نظرگرفتــن وضعیــت آن روز ایــران، بحــث هــای نشــریه ی دنیــا کــه  ب

تقــی ارانــی منتشــر می کــرد، موضــوع بســیار بــا اهمیتــی اســت. حتــي در آن 

ــود. ــرح می ش ــا مط ــریه ی دنی ــناختی در نش ــای روان ش ــان بحث  ه زم
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خســروخاور: دقیقــا. این هــا افــرادی بودنــد کــه می تــوان گفــت سرشــان 
بــه تنشــان می ارزیــد. درســت اســت کــه افکارشــان مارکسیســتی بــود کــه از 
غــرب گرفتــه بودنــد ولــی  بــه هــر حــل قــدرت تفکــر داشــتند و می توانســتند 
ایــن مســائل را مطــرح کننــد. ایــن یــک بــرش اســت در سیاســت. یعنــی  رضــا 
ــد، کــه  ــدر مرکــزی ایجــاد می کن ــد، یــک نظــام مقت ــت جدی شــاه یــک دول
ایــن دولــت مرکــزی مقتــدر روشــنفکران را ســرکوب می کنــد، روشــنفکرانی 
ــا آن دولــت. مــا یــک دوران دیگــری را هــم داریــم  کــه در تضــاد هســتند ب
کــه فکــر می کنــم خیلــی  مهــم اســت و ایــن هــم درهم تنیدگــی روشــنفکری 
ــای  ــن حرکت ه ــد در ایــران. ای ــای اجتماعــی را نشــان می ده و حرکت ه
ــت  ــروطیت اس ــالب مش ــتند. انق ــم هس ــیار مه ــن بس ــر م ــه نظ ــی ب اجتماع
ــی  از  ــه، یک ــا در منطق ــا حت ــن حرکت ه ــن ای ــت در بی ــم اس ــیار مه ــه بس ک
ــاق  ــاده اتف ــه ی عقب افت ــک در جامع ــه ی ــت ک ــی  اس ــن انقالب های بزرگتری
می افتــد، کــه نشــان می دهــد تفکــر در آن خیلــی  زیــاد اســت، کتــاب نوشــته 
ــئله ی  ــود، مس ــاد می ش ــث زی ــود، بح ــته می ش ــاد نوش ــاله زی ــود، رس می ش
ــه عنــوان پدیــده ای کــه جامعــه  ــار ب ــرای اولیــن ب اســالم مطــرح می شــود ب
ــود آن  ــد و نمی ش ــته باش ــدی داش ــاری جدی ــوی رفت ــک الگ ــا آن ی ــد ب بای
ــه  ــا هم ــد. این ه ــرح باش ــا مط ــه م ــورت در جامع ــه آن ص ــنتی  ب ــالم س اس
ــام  ــک نظ ــب ی ــروطیت در قال ــالب مش ــه انق ــتند ک ــدی هس ــائل جدی مس
روشــنفکری مطــرح می کنــد. یــک حرکــت دیگــر هــم ملــی  شــدن صنعــت 
نفــت اســت. مــن فکــر می کنــم اگــر مــا فقــط بــه ایــن نظــام دانشــگاهی و 
ــی   ــدر حاشــیه ای اســت. ول ــم کــه چق ــم می بینی تفکــر دانشــگاهی فکــر کنی
اگــر در رابطــه بــا حرکت هــای اجتماعــی فکــر بکنیــم، انقــالب مشــروطیت، 
حرکــت ملــی  شــدن نفــت، و بعــد حرکــت انقــالب 1979 کــه بعــدا اســالمی 
ــا این هــا نــگاه کنیــم می بینیــم  شــد و بعــداً حرکــت ســبز، مــا اگــر در رابطــه ب
ــا بیشــتر  ــی م ــر اجتماع ــده تفک ــنفکری و پدی ــده روش ــت پدی ــا در حقیق ــه م ک
پویایــی اش در همیــن زمینه هــا اســت نــه در زمینــه ی دانشــگاهی مــا نمی گویــم 
کــه در زمینــه دانشــگاهی مــا پویایــی نداشــتیم، در بیســت ســال اخیر داشــتیم، 
مثــال ســروش یــک مــدت درس مــی داد، بعــداً بشــیریه نقــش مهمــی  داشــته 
ــه  ــر، جامع ــت دیگ ــی اس ــد غرب ــه وارد می کن ــم ک ــدی ه ــود عقای ــت، خ اس
مدنــی مثــال یــک مفهــوم کامــال غربــی اســت کــه آن را بومــی می کنــد. ولــی  
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خــوب پویایــی اصلــی   تفکــر اجتماعــی در ایــران در ارتبــاط هســت بــا  یکــی  
روشــنفکری و تفکــرات اطــراف آن و دو بــا حرکت هــای اجتماعــی. مــن فکــر 
ــا  ــا به ــه آنه ــتر ب ــی  بیش ــد خیل ــی را بای ــای اجتماع ــن حرکت ه ــم ای می کن
ــا  ــه  ی ــا نظــام جامع ــک تضــاد ب ــوان ی ــه عن ــط ب ــه فق ــا را ن ــم. و اینه بدهی
سیاســت نــگاه کنیــم بلکــه بــه عنــوان یــک نــوع تفکــر جدیــد اجتماعــی هــم 
بــه آن هــا نــگاه کنیــم. از طریــق ایــن حرکت هــای اجتماعــی جامعــه توســط 

ــد.   ــا مســائل اجتماعــی فکــر می کن روشــنفکرهای خــودش در رابطــه ب

کردوانی: من کامال با این حرفت موافقم که زمان شاه به دلیل بسته بودن زیاد 

نظام، و در این دوره هم به علت حاکمیت دانشگاه ایدئولوژیک و دیگر دالیل، عماًل 

فکر اصلی در دانشگاه تولید نشد، بلکه بیرون دانشگاه تولید می شود.

ــه یــک طریقــی هــم وارد دانشــگاه می شــود،  ــه فکــر ب خســروخاور: البت
امــا از طریــق دانشــجوها. دانشــجویانی کــه دســت بــه عمــل می زننــد، و بــه 

ــد.  ــام می دهن ــن کار را انج ــی ای ــر اجتماع ــوان کنش گ عن

کردوانی: کامال درست است.

ــی  ــتند. پویای ــم هس ــی مه ــن خیل ــر م ــه نظ ــاد ب ــن ابع ــروخاور: ای خس
ــت. ــجوهایش اس ــق دانش ــتر از طری ــا بیش ــگاه م دانش

ــه در  ــته و چ ــه در گذش ــگاه ها چ ــه دانش ــران ک ــه، در ای ــی: بل کردوان

ــت. ــی رخ داده اس ــن اتفاق ــد، چنی ــه کار بوده ان ــروز محافظ ام

ــل  ــه کار اســت؛ و دلی ــه دانشــگاه محافظ ــک اینک ــاًل. ی خســروخاور: کام
دیگــر نیــز اینکــه نظــام دانشــگاهیان را طــوری انتخــاب می کنــد کــه بتوانــد 
ــان  ــد، در می ــی می کنن ــن اعتراض ــی کوچک تری ــدد و وقت ــان را ببن دهان ش
مــدت اعتراض هــا را خنثــی کنــد. ولــی مشــکل بتــوان چندصدهــزار دانشــجو 
ــجو  ــان دانش ــن جوان ــی، ای ــرکوب بکن ــم س ــدر ه ــرد. هرچق ــرکوب ک را س
ــر  ــون نف ــار میلی ــا چه ــه ت ــد. االن س ــان می دهن ــان را نش ــم خودش ــاز ه ب
ــن  ــت. همچنی ــی نیس ــا کار راحت ــار این ه ــرکوب و مه ــم، س ــجو داری دانش
نوعــی خودآگاهــی اجتماعــی و نوعــی رســالت اجتماعــی در دانشــجویان مــا 
ــی  ــن یعن ــت. ای ــی اس ــده ی مهم ــن پدی ــر م ــه نظ ــم ب ــن ه ــود دارد. ای وج
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ــد، او  ــگاه نمی کن ــه صــرف یــک دانشــجو ن ــه خــود تنهــا ب ــا ب دانشــجوی م
ــد نوعــی رســالت اجتماعــی دارد کــه نهادهــا و گروه هــای  احســاس مــی کن
دیگــر نمی تواننــد آن را بــه مرحلــه ی عمــل دربیاورنــد. و رســالتش در 
رابطــه بــا خواســت بــه وجــود آمــدن یــک نظــام جدیــد اســت. در زمــان شــاه 
ــا  ــگاه ه ــی در دانش ــالمی افراط ــای اس ــی و گروه ه ــپ افراط ــای چ گروه ه
ــم  ــن ه ــده و ای ــی ش ــران بوم ــم در ای ــی ه ــده ی دموکراس ــد. االن پدی بودن
پدیــده ی جدیــدی اســت. بومی شــدِن نظــام پلورالیســتی، نظــام بــاز، یــا نظــام 
ــه  ــته ای ک ــا نیمه بس ــته ی ــام بس ــک نظ ــب ی ــران در قال ــک در ای دموکراتی
حالــت مذهبــی دارد و در قالــب خداســاالری اســت، ایــن هــم پدیــده ای اســت 
کــه بــه نظــر مــن اهمیــت زیــادی دارد و ارتبــاط دارد بــا سکوالرشــدن ایــران. 
البتــه نقــش صنعتی شــدن در آن خیلــی ضعیــف اســت. بــه عبارتــی، صنایــع 
ــوم  ــگار همیشــه محک ــا ان ــه م ــن نیســت ک ــش ای ــا معنای ــد، ام ــف دارن ضع
بــه ایــن شــرایط بوده ایــم. برعکــس، می توانســتیم پیشــرفت بیشــتری داشــته 
باشــیم. مثــاًل کــره ی جنوبــی صنعتی شــدن را بــا مــا آغــاز کــرد، ولــی کــره ی 

جنوبــی پیشــرفت بســیار زیــادی کــرد، امــا ببیــن مــا کجــا ایســتاده ایــم. 

ــران  ــه ای ــا ب ــی آن ه ــن صنعت ــده ای از متخصصی ــه؛ ع ــی: بل کردوان

ــی  ــاهد م ــا مش ــد ی ــی دیدن ــیونال دوره م ــرار در ایران ناس ــد و از ق می آمدن

کردنــد. در هــر حــال، پدیــده ی دیگــری هــم هســت: شکســت روشــنفکران 

بعــد از انقــالب بــه دلیــِل محصــول انقــالب. خوداندیشــی و بازاندیشــی ای 

ــران  ــخ ای ــد، در تاری ــام دادن ــالب انج ــد از انق ــران بع ــنفکران ای ــه روش ک

بی نظیــر اســت. و نتیجــه ی کارهایشــان نیــز در تاریــخ مــا بی نظیــر 

ــه در  ــه کاری ک ــردد ک ــی گ ــاز م ــن ب ــه ای ــم ب ــش اش ه ــک بخ ــت. ی اس

ــف و چــه  ــه شــکل تألی ــوم اجتماعــی  چــه ب ــوم انســانی و عل حــوزه ی عل

بــه شــکل ترجمــه در ایــن ســی ســال اخیــر انجــام شده اســت، در جــای 

ــم.  ــران نمی بینی ــخ ای ــری از تاری دیگ

خســروخاور: کامــاًل. ایــن حاصــل خودآگاهــی روشــنفکران بعــد از انقــالب 
اســت. ایــن خودآگاهــی ابعــاد مختلفــی دارد. مــا قبــل از آن روشــنفکرانی مثــل 
شــریعتی داریــم که دینــی هســتند؛گروهی هم روشــنفکران مارکسیســت داریم 
ــم. حرکت هــای اجتماعــی  و گروهــی هــم روشــنفکران غیرمارکسیســت داری
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ــود  ــث می ش ــت باع ــدن نف ــت ملی ش ــت حرک ــوند. شکس ــم می ش ــا مه اینج
روشــنفکران مــا از دموکراســی بــه عنــوان پدیــده ای واقعــی صــرف نظــر کنند. 
ــه  ــی ک ــم دولت ــت و دروغ. می بینی ــی اس ــی، غرب ــد دموکراس ــر می کنن فک
منتخــب مــردم بــود، بــا کمــک ســیا و ســرویس اطالعــات انگلیــس منحــل 
یــا  منهــدم می شــود. فکــر می کنــم روشــنفکران مــا از ایــن قضیــه ضربــه ی 
شــدیدی خوردنــد. و بعــد هــم خفقــان سیاســی شــدید. شــاه نمــی فهمیــد دارد 
بدتریــن کار را بــا جامعــه ی ایــران می کنــد، چــون وقتــی طبقــه ی متوســط 
ــر باعــث  ــن ام ــد، ای ــش می یاب ــان هــم افزای ــن خفق روبه گســترش اســت، ای
ــک  ــا ضددموکراتی ــنفکران م ــود روش ــث می ش ــن باع ــود. ای ــار می ش انفج
ــک  ــی در ی ــلمانان افراط ــه مس ــی و چ ــای افراط ــه چپ ه ــد. چ ــر کنن فک
ــی  ــا م ــای م ــتند. چپ ه ــی هس ــد دموکراس ــردو ض ــترکند: ه ــوع مش موض

گفتنــد دموکراســی، بورژوایــی اســت و چیــزی نیســت مگــر تحمیــل قــدرت 
بــر کارگــران و زیردســتان. اســالمی ها هــم فکــر می کردنــد کــه دموکراســی 
باعــث می شــود مســئله ی اصلــی اســالم لــوث شــود. بنابرایــن می بینیــم کــه 
ــت.  ــه نیس ــک در جامع ــای دموکراتی ــا حرکت ه ــه ب ــده در رابط افکارمطرح ش
مثــاًل جــالل آل احمــد کــه راجــع بــه غرب زدگــی کتــاب می نویســد. وقتــی 
ــم  ــم، می بینی ــی او را می خوانی ــه غرب زدگ ــوط ب ــای مرب ــل ه ــه تحلی تجزی
ــه  ــر عظیمــی روی جامع ــن تاثی ــاد اســت؛ولی همی ــدر سســت و بی بنی چــه ق
ــه اســالم می دهــد و  ــت ِمســیانیک ب ــه حال ــاًل شــریعتی ک ــا مث ــذارد. ی می گ
بــاز ایــن پدیــده کــه سســت و بی فکــر اســت، تاثیــر عظیمــی بــر جامعــه مــا 
می گــذارد. بنابرایــن روشــنفکران ایــن دوره افــکاری را کــه مطــرح می کننــد، 

ــدارد. ــی ن ــا هم خوان ــا نیازهــای اجتماعــی م ب
ــک  ــمت ی ــه س ــه ب ــه جامع ــود ک ــن ب ــا ای ــه م ــی جامع ــای واقع نیازه
سیســتم بازتــر اجتماعــی بــرود. و اینکــه بشــود در ایــن سیســتم پــول نفــت 
ــد؛  ــی کن ــدر کمــک م ــدرت مقت ــه ق ــدن ب ــود آم ــه وج ــه ب ــرد ک ــار ک را مه
قدرتــی کــه از جامعــه و دموکراســی قطــع رابطــه خواهــد کــرد. و نیــز اینکــه 
ــم.  ــی بکنی ــرفت اجتماع ــویم و پیش ــی بش ــم صنعت ــور می توانی ــه ط ــا چ م
ــه  ــت، اینک ــی اس ــود غرب زدگ ــرح می ش ــه مط ــئله ای ک ــوض مس ــا در ع ام
هویتمــان را داریــم از دســت می دهیــم. یــا مثــاًل مســئله ی چــپ افراطــی کــه 
ــن، دوران  ــد. ای ــگاه می کن ــا ن ــه ی م ــه جامع ــی ب ــری تصنع ــد انقالب گ از دی
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ــی  ــده ی جالب ــا پدی ــود. انقالب ه ــل می ش ــراژدی تبدی ــه ت ــت و ب ــزاع اس انت
ــی. در  ــتم سیاس ــدن سیس ــی بسته ش ــونت؛ یعن ــی خش ــالب یعن ــتند: انق نیس
ــی  ــه ی خوب ــا نمون ــران و کوب ــیه و فرانســه و ای ــای کالســیک روس انقالب ه
نداریــم. انقــالب هــا اصــواًل پدیــده ی خشــنی هســتند کــه نتیجــه اش هــم 
بســته شــدن سیســتم سیاســی اســت. الاقــل بــرای چنــد دهــه. روشــنفکران 
ــه  ــد. جامع ــر نمی کردن ــه فک ــی جامع ــائل واقع ــا مس ــه ب ــال در رابط ــا اص م
ــد. روشــنفکران  ــط روشــنفکران نبودن ــود و فق ــر رویگــردان ب ــن ام هــم از ای
منعکس کننــده ی مســائل اجتماعــی هســتند. دانشــگاه ها هــم هیــچ نقشــی در 
رابطــه بــا مســائل اصلــی اجتمــاع یــا به وجــود آوردن نوعــی اذهــان عمومــی 
ــرح  ــد. ط ــا نمی کردن ــود، ایف ــرح ش ــاع در آن مط ــی اجتم ــائل اصل ــه مس ک

ــد. ــاق مــی افت ــد از رخ دادن انقــالب 57 اتف ــن مســائل ده ســال بع شــدن ای

کردوانــی: حتــا جلوتــر از ده ســال. آرام آرام از ســالهای 64 و 65 

بازاندیشــی شــروع می شــود.

ــی  ــاب اجتماع ــی بازت ــود ول ــروع می ش ــی ش ــه، بازاندیش ــروخاور: بل خس
ــد از  ــی و بخصــوص بع ــای خمین ــوت آق ــد از ف ــی بع ــاب اجتماع ــدارد. بازت ن
ــما  ــه ش ــور ک ــا همان ط ــد. ام ــیع رخ می ده ــطح وس ــی در س ــاب خاتم انتخ
می گویــی، روشــنفکران قبــاًل تفکــری متفــاوت راشــروع کــرده انــد. انقــالب 
ــدن تروماتیســم شــدید می شــود.  ــود آم ــه وج ــث ب ــه باع ــده ای اســت ک پدی
روشــنفکران درک نمی کننــد کــه چــه اتفاقــی افتــاد یــا چــرا ایــن طــور شــد. 
ــن  ــد. ای ــرح کنن ــدی مط ــر جدی ــد فک ــا بتوانن ــد ت ــول می کش ــه ط ــک ده ی
فکــر جدیــد ابعــاد مهمــی دارد. یــک این کــه تفســیر جدیــدی از رابطــه ی دیــن 
و جامعــه و دولــت می بینیــم: همــان نواندیشــان دینــی. همــه ی مــا بــه ابعــاد 
مثبــت ایــن طــرز نواندیشــی دینــی بــاور داریــم و ایــن ابعــاد غیرقابــل انــکار 
هســتند. زیرســؤال بــردن نظــام بســته ی سیاســی بــا اســتفاده از دیــن یکــی 
از آن ها ســت. امــا جنبــه ی منفــی هــم داشــته اســت. چــون طــوری وانمــود 
ــی  ــد. در حال ــی دارن ــد مذهب ــگار تمــام مســائل اجتماعــی بُع ــه ان می شــود ک

کــه مــا در اواخــر نظــام شاهنشــاهی طبقــه ی متوســطی داشــتیم کــه از لحــاظ 
سیاســی در انقــالب 57 شکســت خــورد، امــا در بیســت، ســی ســال بعــد بــه 
ــه ی  ــکوالر طبق ــده و س ــی ش ــکار عرف ــود. اف ــروز می ش ــی پی ــاظ فرهنگ لح
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متوســط مــا از روابــط اجتماعــی االن در ایــن طبقــه جــوان دانشــگاهی و حتــی 
ــاظ  ــط از لح ــه متوس ــن طبق ــت. بنابرای ــال اجراس ــازادگان در ح ــان آق در می
فرهنگــی پیــروز شــده اســت. نــه تنهــا خــورد نشــده بلکــه افــکار فرهنگــی اش 

بــر جامعــه ی ایــران ســلطه پیــدا کــرده اســت.

ــی بحــث کــرده ام کــه روشــنفکران ســکوالر  ــز جای ــی: مــن نی کردوان

ــی  ــر فرهنگ ــا از نظ ــد ام ــورده ان ــت خ ــی شکس ــاظ سیاس ــه لح ــران ب ای

ــی  ــنفکران دین ــه روش ــن زمین ــس، در ای ــد. برعک ــورده ان ــت نخ شکس

ــد. ــورده ان ــت خ شکس

خســروخاور: از یــک لحــاظ هــم می شــود گفــت کــه روشــنفکران دینــی 
جامعــه را آمــاده کردنــد تــا بــه ســمت پذیــرش افــکار عرفی شــده پیــش بــرود 
و مــن شــخصًا نظــرم ایــن اســت کــه از ایــن منظــر شکســت نخورده انــد. امــا 
ــکار  ــن تحــوالت باعــث شــده اف ــی شــده اند کــه ای خودشــان باعــث تحوالت
ــاره ی شکســت خــوردن  ــن خاطــر درب ــه همی ــا منســوخ بشــود. ب خــود آن ه

ــوز بحــث کــرد. شــان می شــود هن

کردوانــی: منظــورم ایــن اســت کــه روشــنفکران ســکوالر غیردینــی از 

روز نخســت طرفــدار حکومــت غیردینــی بودنــد. امــا روشــنفکران مذهبــی 

ــورده  ــت خ ــان شکس ــود، در ایدئال ش ــی ب ــت دین ــان حکوم ــه ایدئال ش ک

ــود. ــه ب ــه ی فاضل ــی برای شــان مدین ــی کــه حکومــت دین ــد. در انقالب ان

خســروخاور: بلــه، در مــورد آن ایدئــال خودشــان هــم اذعــان دارنــد کــه 
ــی  ــه ی مدن ــدی از جامع ــوع جدی ــی ن ــنفکران دین ــد. روش ــت خورده ان شکس
ــا  ــم. ام ــی درآن نمی بین ــد دین ــن بُع ــه م ــه البت ــد ک ــرح می کنن ــی مط دین
ــد و بعــداً ســعی می کننــد  ــرای آن در نظــر می گیرن خودشــان بُعــدی دینــی ب
ــاره اش  ــد. مثــال اســالم و دموکراســی کــه خیلــی درب ــاره ی آن فکــر کنن درب
فکــر می کننــد. بــه نظــر مــن کارشــان بنیادیــن و مهــم اســت. اینجــا نوعــی 
ــاوت  ــم و تف ــی بینی ــت م ــداران رفرمیس ــا دین ــکوالرها ب ــن س ــی بی همگرای
اصلــی بیــن آن دو بــا بنیادگراهــای دینــی اســت. ایــن انقــالب در ســی ســال 
اخیرباعــث ایــن قضیــه شــده اســت. روشــنفکران دینــی رفرمیســت اخیــر درک 
ــد. روشــنفکران  ــا روشــنفکران الئیــک ندارن ــد کــه اختــالف فاحشــی ب کردن
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ــد مــی  ــد کــه اواًل، خطــر بزرگــی کــه آن هــا را تهدی الئیــک هــم درک کردن
ــد  ــاً، در نظــر گرفته ان ــوده اســت؛ و دوم ــی افراطــی ب ــرده اســت، چــپ گرای ک
کــه جامعــه ی ایــران غامــض اســت و بُعــد مذهبــی هــم دارد. ایــن باعــث شــده 
اســت کــه ایــن دو طیــف بــه هــم نزدیــک بشــوند. ایــن پدیــده ای اســت کــه 
ــرفت  ــگاه پیش ــا در دانش ــی م ــوم اجتماع ــی و عل ــد جامعه شناس ــان می ده نش
نمی کنــد. بلکــه پیشــرفت آن در خــارج دانشــگاه بیــن روشــنفکران اســت. کــه 
ــه آن  ــن اســت ک ــی ای ــه ی منف ــی دارد. جنب ــم منف ــت و ه ــه ی مثب ــم جنب ه
انســجام فکــری کــه در قالــب دانشــگاه مــی تــوان بــه افــکار داد دیگــر وجــود 
نــدارد. دلیــل اش هــم ایــن اســت کــه دانشــگاه را بســته اند. یــک دانشــگاهی، 
یــک اســتاد دانشــگاه نمی توانــد آن طــور کــه بایــد و شــاید فکــر کنــد و افــکارش 
را بیــان کنــد بــدون اینکــه خطــر از دســت دادن کرســی اش را داشــه باشــد. در 

مــورد بشــیریه ایــن اتفــاق افتــاد. مجبــور شــد از دانشــگاه بیــرون بیایــد.
ــز  ــوع تمرک ــن ن ــا ای ــه ب ــی ک ــنفکران دین ــه روش ــم ب ــر می گردی ــاال ب ح
ــد  ــاد را بای ــه ی ابع ــه در آن هم ــد ک ــه می دهن ــری از جامع ــن تصوی روی دی
از دریچــه ی دیــن تحلیــل کــرد. در حالــی کــه هیــچ جامعــه ای آنقــدر مذهبــی 
نیســت کــه همــه ی ابعــادش را بتــوان از خــالل مذهــب دیــد. حتــی در جوامــع 
بــه اصطــالح بــدوی هــم یــک بخشــی از روابــط روزمــره هســتند کــه حتمــا 
ــود  ــی نب ــا هــم تمــام ابعــادش دین ــدارد. جامعــه ی م ــن ن ــا دی درهم تنیدگــی ب
امــا، افــکاری کــه آن هــا بــاب کــرده انــد باعــث شــده اســت دین گرایــی کامــل 
ــم. مثــال  ــکار نمی کن ــه هیــچ وجــه ان ــاد مثبــت را ب ــد. مــن ابع ــه وجــود آی ب
ًپدیــده ی دموکراســی دینــی مطــرح شــده اســت. البتــه مســئله ی دیگــر ایــن 
اســت کــه آیــا دموکراســی دینــی ممکــن هســت یــا نــه. بــه نظــر مــن ممکــن 
نیســت: دموکراســی یــا دموکراســی هســت یــا نیســت. دموکراســی دینــی وجــود 
نــدارد. یــا مســئله ی شــهروندی را اگــر مطــرح می کنیــم، یــا بایــد شــهروند بــه 
خاطــر شــهروند بــودن حــق انتخــاب کــردن و شــدن داشــته باشــد، یا اینکــه اگر 
ایــن طــور نباشــد که دیگــر شــهروندی ای در کار نیســت. پــس شــهروندی دینی 
نداریــم. نظــام دموکراتیــک دینــی نوعــی تضــاد در کلمــات می توانــد باشــد. امــا 
همیــن ابهامــی کــه روشــنفکران دینــی ایجــاد کــرده انــد، باعــث شــده اصــاًل 
ــران نمی شــد  ــرد، چــون در ای ــورد مســاله ی دموکراســی بحــث ک ــوان در م بت

ایــن کار را راحــت انجــام داد.
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کردوانــی: مــن بــه عنــوان تجربــه ی شــخصی می گویــم. روشــنفکران 

ــی  ــنفکران دین ــت روش ــتند اهمی ــه داش ــی ک ــه ی اختالفات ــا هم ــکوالر ب س

ــاد روِی  ــی زی ــنفکران دین ــرا. روش ــدای ماج ــد در ابت ــس کردن ــتر ح رابیش

ــع گشــایش  ــد. در واق ــی نشــان نمی دادن ــه روشــنفکران غیردین خوشــی ب

ــی  ــکوالر غیردین ــنفکران س ــوی روش ــتر از س ــمت را بیش ــن س ــه ای ب

ــد  ــر می ش ــان« منتش ــام »آب ــه ن ــریه ای ب ــران نش ــد. در ای ــته ش برداش

ــد و نشــریه ی بســیار  ــی بودن ــان آن عــده ای از روشــنفکران مذهب ــه بانی ک

ــه ای در دو  ــم مصاحب ــس شش ــات مجل ــوش انتخاب ــود. در حول و ح ــی ب خوب

شــماره بــا مــن انجــام دادنــد کــه عنــوان یــک شــماره اش هم گرایــی میــان 

ــه ایــن موضــوع پرداختــم. امــا  ــه ب ــود. و مــن در آن مصاحب روشــنفکران ب

مشــکل دیگــری هــم درســت شــد کــه حــال چقــدر حساب شــده اســت یــا 

ــت  ــن اس ــت ای ــا واقعی ــم، ام ــت کن ــوء ظن صحب ــا س ــم ب ــر، نمی خواه خی

کــه کســانی کــه جــز طیــف روشــنفکران دینــی نیســتند، زیــر تیــغ ضربــه 

رونــد.  می 

ــته  ــن دو دس ــن ای ــت بی ــته اس ــود داش ــی وج ــروخاور: عدم مدارای خس
ــتند.  ــش داش ــًا نق ــم در آن قطع ــی ه ــنفکران دین ــود روش ــه خ ــنفکر ک روش
ــود،  ــک نب ــان دموکراتی ــه ی ابعادش ــه هم ــی ک ــنفکران دین ــوع روش ــن ن ای
ــم  ــدند ک ــق ش ــی موف ــود. ول ــک ب ــان غیردموکراتی ــًا ریشه ش ــون اساس چ
ــد  ــا فراش ــد ی ــک فرآین ــن ی ــد. و ای ــر کنن ــه آزادت ــن زمین ــود را در ای ــم خ ک
ــادی  ــات زی ــان ابهام ــا افکارش ــت ت ــده اس ــث ش ــن باع ــود. و ای ــی ب اجتماع
داشــته باشــند. بُعــدی هــم وجــود دارد کــه روشــنفکران دینــی مطــرح نمــی 

کننــد و آن مســئله ی زنــان اســت یــا روابــط جنســیتی. نصــف جامعــه ی مــا 
زنــان هســتند، امــا چــرا در افــکار روشــنفکران دینــی مثــل ســروش، کدیــور، 
ــد و ارجــاع کمــی  ــان وجــود ندارن ــره زن ــان، شبســتری و غی اشــکوری، ملکی
بــه آن هــا داده مــی شــود؟ بُعــد دینــی باعــث می شــود تــا بســیاری از مســائل 
ــور هســتند خودشــان  ــان مجب ــران کتمــان شــود. و زن روزمــره ی جامعــه ی ای
ــه جنبــش  ــه طــور مســتقل جنبشــی داشــته باشــند و روشــنفکران دینــی ب ب
اجتماعــی زنــان هیــچ کمکــی نکــرده انــد. اگــر تنهــا از ابعــاد دینــی بــه جامعــه 
بپــردازی، نصــف جمعیــت را از قلــم خواهــی انداخــت. یــا مســاله ی اعتیــاد یــا 
بیــکاری. در طــرح ایــن مســائل اجتماعــی عظیــم، روشــنفکران دینی هیچ نقشــی 
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نداشــته اند. از طــرف دیگــر، ایــن روشــنفکران مرکــز ثقل شــان دیــن بــوده امــا 
نظــام خداســاالر را زیــر ســؤال برده انــد و ســعی کرده انــد پدیــده ی اجتماعــی 
جدیــدی را مطــرح کننــد، کــه پدیــده ای بســیار مثبــت اســت. امــا هم زمــان 
بــا آن، نقطه نظــر آن هــا باعــث شــده اســت تــا بســیاری از مســائل اجتماعــی 
ــوث شــوند.  ــه طریقــی ل ــد، ب ــد ســکوالر دارن ــوث بشــود و مســائلی کــه بُع ل
انــگار غــذا را بــه جــای آنکــه مســتقیم داخــل دهان مــان بگذاریــم، از پشــت 
ــد.  ــن کار دشــواری می آفرین ــم. ای ــم داخــل دهــان بگذاری ــان بخواهی گرد ن م
خودآگاهــی روشــنفکران دینــی نســبت بــه اینکــه فکــر ســکوالر تضــاد اصلــی 
و بنیادینــی بــا فکــر دینــی نــدارد ــــ الاقــل در مــورد روشــنفکران ایرانــی ــــ 
ــا  ــد. شــکی نیســت کــه بســیاری از ســکوالرهای م ــر به وجــود آم ــی دی خیل
نیــز جدایــی شــدیدی از مذهــب داشــتند. یعنــی خصیصــه ی عصبــی الئیســیته 
ــتدار  ــش دوس ــوز آرام ــد. هن ــروز می دادن ــب را ب ــا مذه ــگ ب ــوان جن ــه عن ب
هــم چنیــن حالتــی دارد، بــه نظــر او انــگار دیــن پدیــده ای اســت کــه جلــوی 
ــن  ــی بی ــی و هم گرای ــث نزدیک ــکار باع ــن اف ــرد. ای ــردن را می گی ــر ک فک

ــد.  ــد ش ــی نخواه ــف اجتماع ــای مختل ــنفکران و گروه ه روش
امــا پدیــده ی مهــم در ایــران ایــن اســت کــه مــا یــک نظــام روشــنفکری 
بســیار بســیار قــوی داریــم. روشــنفکرانی داریــم کــه فکــر می کننــد و 
افــکاری کــه روی کاغــذ می آورنــد، افــکاری اســت کــه در ســطح بین المللــی 
قابــل دفــاع اســت. ایــن احســاس خودکم بینــی کــه روشــنفکران مــا نســبت 
ــی  ــنفکران ایران ــه نیســت. دوم اینکــه روش ــل توجی ــد، قاب ــه خودشــان دارن ب
موفــق شــده اند تــا بســیاری از مســائل اجتماعــی را کــه تــا ســی ســال پیــش 
حالــت بیرونــی داشــت، بومــی کننــد: بومــی کــردن مفاهیــم اجتماعــی غربــی 
ــی  ــا و مفهوم ــران معن ــم در بســتر ای ــن مفاهی ــه ای ــه طــوری ک ــران، ب در ای
داشــته باشــد. بــه نظــرم در ایــن کار موفــق بوده انــد. و مثــاًل بشــیریه توانســته 
ــیار  ــه بس ــد ک ــرح کن ــی را مط ــه ی مدن ــدن جامع ــاله ی بومی ش ــت مس اس
ــت  ــی  ای اس ــای اجتماع ــدن گروه ه ــر، پدیدارش ــوع دیگ ــت. موض ــم اس مه
ــرح  ــی مط ــکار عموم ــرای اف ــان را ب ــته های خودش ــد خواس ــه می خواهن ک
بکننــد: مثــل زنــان. زنــان در ایــران حرکتــی گســترده از زمــان آقــای احمــدی 
ــه خــود  ــون امضــاء را ب ــک میلی ــن ی ــام کمپی ــه ن ــد ک ــه راه می اندازن ــژاد ب ن
ــن دوره  ــا در ای ــت، ام ــود داش ــم وج ــش از آن ه ــان پی ــش زن ــد. جنب می ده



139

چگونگِی شکل گیرِی علوم اجتماعی در غرب و در ایران، تفاوت ها و مانع ها و دستاوردها

ــد؛  ــود  مطــرح ش ــاص خ ــنفکران خ ــا روش ــده ای گســترده ب ــوان پدی ــه عن ب
ــز  ــات نی ــان در ادبی ــد. زن ــه ان ــز گرفت ــی نی ــز بین الملل روشــنفکرانی کــه جوای
ــت و  ــده اس ــاد ش ــان زن زی ــداد رمان نویس ــد تع ــی بینی ــد و م ــده ان وارد ش

ــد.  ــار دارن ــازار را در اختی بخــش عظیمــی از ب

کردوانــی: طبــق آمــاری کــه مــن دارم، در پانــزده ســال اخیــر پرفــروش 

تریــن رمان هــای ایــران بــه زنــان تعلــق دارد. 

ــن  ــا دارد در ای ــان م ــی زن ــی اجتماع ــی خودآگاه ــن یعن ــروخاور: ای خس
ــاًل خــارج از حیطــه ی روشــنفکران دینــی  ــور می شــود. و ایــن مث ــه متبل زمین
اســت چــون بــه ایــن ابعــاد هیــچ توجهــی نداشــتند و ایــن ضعف شــان بــود. 
بــه نظــرم بایــد ایــن ضعــف هــا را هــم مطــرح کــرد، اگرچــه نقطــه قوت شــان 
غیرقابــل انــکار اســت. برداشــت مذهبــی ایــن روشــنفکران باعــث شــده اســت 
ــا بســیاری از ایــن مســائل بســیار مهــم مطــرح نشــوند یــا قابلیــت مطــرح  ت

شــدن در زمینــه ی فکــری آنهــا را نداشــته باشــند. 
یــک پدیــده ی اصلــی دیگــر در ایــران حرکــت ســبز اســت. بــه نظــر مــن 
حرکــت ســبز بــه لحــاظ سیاســی در آن مقطــع سیاســی شکســت خــورد. البتــه 
بایــد روی »شکســت خــورد« دقیــق شــد. »شکســت خــورد« بــه ایــن عنــوان 
کــه رییــس جمهــور جدیــدی نیامــد. امــا از لحــاظ فرهنگــی پیــروز شــد. بــرای 
اولیــن بــار یــک حرکــت اجتماعــی نشــان داد کــه دیــدگاه روشــنفکران مذهبی 
ــی شــده  ــی )aufhebung( هگل ــع و تعال ــان رف ــار هم ــا دچ ــاده ی ــد افت از م
اســت. یعنــی ایــن روشــنفکران دینــی خودشــان زمینه ســاز جامعــه ی جدیــدی 
شــده اند کــه در آن دیگــر بــه افــکار آن هــا احتیاجــی نیســت. بــرای اولیــن بــار 
ــا  ــم، ی ــران می بینی ــرد و فکــر سیاســی را در ای ــدارا و رابطــه ی زن و م ــا م م
اینکــه مــا به نوعــی اذهــان عمومــی احتیــاج داریــم کــه بعــد مذهبــی در آن 
تســلط نداشــته باشــد. عــدم خشــونت را می بینیــم. کرامــت شــهروندی را مــی 

ــد جامعه شــناختی  ــکار جدی ــم. این هــا نشــان می دهــد کــه بســیاری از اف بینی
بــه طــور ملمــوس در حرکــت اجتماعــی مــا بومــی شــده اند. جامعــه ی ایــران 
جامعــه ای اســت کــه اگرچــه در آن حکومــت خداســاالر فرمانروایــی می کنــد، 
امــا اذهــان عمومــی یــا حیطــه ی مدنــی دســت حکومــت نیســت. بلکــه دســت 
روشــنفکران یــا گروه هایــی هســت کــه احســاس مــی کننــد جامعــه ی مدنــی 
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نســبت بــه سیاســت، مذهــب و چنیــن ابعــادی خودآییــن اســت. ایــن دســتاورد 
بزرگــی در علــوم انســانی اســت کــه افــکار مربــوط بــه علــوم انســانی جدیــد را 

بــه صــورت کاربــردی در ســطح جامعــه دیدیــم کــه مطــرح شــده اند.

کردوانــی: اگــر موافــق باشــی حــاال بیشــتر بپردازیــم بــه دیگــر موانــع 

ــاص.  ــور خ ــه ط ــی ب ــام و جامعه شناس ــور ع ــی به ط ــوم اجتماع ــد عل رش

ــد از  ــه بع ــالب و چ ــل از انق ــه قب ــگاه چ ــاختار دانش ــن س ــاًل در همی مث

انقــالب؟

خســروخاور: در ایــن زمینــه فکــر کنــم اتفــاق نظــر داشــته باشــیم. یکــی 
از مســائل بــزرگ جامعه شناســی آزادِی کالم اســت. شــما بــدون آزادی 
ــذاری  ــداً تاثیرگ ــا و بع ــرار دادن این ه ــا و رودررو ق ــث تئوری ه کالم و بح
بــر روی اجتمــاع کــه نمی توانیــد جامعه شناســی داشــته باشــید. آزادی بیــان 
ــت.  ــر نیس ــتند میس ــواه هس ــه تمامیت خ ــی ک ــل حکومت های ــم در داخ ه
ــد  ــه ای بســته از دی ــد در جامع ــه شــما می توانی ــه ک ــوم دقیق ــر خــالف عل ب
ــتم های  ــب سیس ــما در قال ــید، ش ــی باش ــی خوب ــدان خیل ــی ریاضی سیاس
ــوال  ــید. اص ــته باش ــی داش ــی خوب ــد جامعه شناس ــته نمی توانی ــی بس سیاس
علــوم انســانی یکــی از پیــش فرض هــای بزرگــش آزادی بیــان اســت. ایــن 
ــی از روشــنفکر و متفکــر جامعــه  ــان باعــث می شــود کــه گروه های آزادی بی
ــاره  ــث در ب ــا بح ــد ب ــا بتوانن ــه این ه ــد ک ــود بیاین ــفی بوج ــی و فلس شناس
ــی  ــا م ــد. م ــه شناســی کمــک بکنن ــی جامع ــه شــکوفایی مبان ی مســائل ب
ــاخه  ــک  ش ــم دارد. ی ــاخه ی مه ــوال دو ش ــی معم ــه جامعه شناس ــم ک دانی

ــوم  ــرف عل ــه ط ــاخه اش ب ــک ش ــی رود و ی ــات م ــرف ادبی ــه ط ــه ب ای ک
دقیقــه مــی رود و در حقیقــت بیــن ایــن دو اســت کــه جامعه شناســی نوســان 
دارد. بــرای اینکــه بُعــد ادبیــات، بُعــد بحــث، بُعــد زیــر ســؤال بــردن نظــام 
ــم آزادی  ــر می کن ــن فک ــد. م ــان باش ــد آزادی بی ــد، بای سیاســی میســر باش
ــب ایــن می شــود در مــورد تاســیس  ــان از مســائل اساســی اســت. در قال بی
دانشــگاه های مــا هــم بحــث کــرد کــه مــدل فرانســوی بــود. مــدل آلمانــی 
پیشــرفته نبــود. مــدل آمریکایــی نبــود. و ایــن هــم شــاید بــی تاثیــر نبــوده  

اســت. 
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کردوانی:چه مقایســه ای می کنی بین فرانسه و آلمان؟

خســروخاور:  آلمــان در اواخــر قــرن نوزدهــم بــه بعــد پویاتریــن سیســتم 
ــی  ــدل آلمان ــد و از م ــا آمدن ــا آمریکایی ه ــت. بعده ــا را داش ــگاهی دنی دانش
ــد. در  ــی بودن ــره آلمان ــفه و غی ــن فلس ــن متفکری ــد. بزرگ تری ــروی کردن پی
ــه در  ــیمی... فرانس ــک، ش ــات، فیزی ــور، ریاضی ــم همین ط ــی ه ــه علم زمین
ــود کــه یــک شــکوفایی  ــد از انقــالب فرانســه ب ــرن نوزدهــم و بع ــل ق اوای

ای داشــت. ولــی بعــد از آن سیســتم دانشــگاهی اش بــه نســبت آلمــان دچــار 
رکــود شــد و فکــر می کنــم کــه مــدل آلمانــی در بســیاری از زمینه هــا خیلــی 
مــدل پویاتــری بــود.  و ایــن باعــث شــد کــه آن هــا پیشــرفت صنعتــی خیلــی 
ــگاه  ــر و دانش ــت و فک ــل صنع ــه متقاب ــند. رابط ــته باش ــم داش ــی ه عظیم
ــم  ــاد دانشــگاهی ه ــر بســزایی داشــت. و نه ــم تاثی ــاد دانشــگاهی ه در نه
روی ایــن مســائل تایــر می گــذارد. ولــی اصــِل قضیــه آزادِی بیــان اســت و 
پویایــی نهادهــای دانشــگاهی و آکادمیــک کــه ایــن پویایــی هــم در ایــران 
ــگ دوم  ــد. جن ــکال ش ــار اش ــی دچ ــی خیل ــای سیاس ــل انقطاع ه ــه دلی ب
جهانــی کــه بــه مــا تحمیــل شــد. بعــداً مســائل اجتماعــی کــه مــا داشــتیم. 
قبــل از آن هــم اســتعمار شــمال و جنــوب، این هــا همــه باعــث بسته شــدن 
جامعــه مــا شــد. مــن فکــر می کنــم این هــا هــم بــی تاثیــر نبــوده اســت در 
ــا بعضــی از کشــورها  جامعه شناســی پویایــي نداشــتیم.  اینکــه مــا نســبت ب
ــگاه کنیــم خیلــی کار شــاقی اســت، یــک نفــر تمــام  اگــر مــا مقایســه ای ن
ــی  ــک گروه ــث آکادمی ــک بح ــد ی ــدارد. بای ــا را ن ــات و داده ه ــن اطالع ای
ــه ی  ــانی در ترکی ــوم انس ــرفت عل ــال پیش ــم، مث ــدل کنی ــا م ــه م ــد ک باش
ــم  ــا و مقایســه کنی ــورک، در مصــر، در کشــورهای مشــابه ی م ــس از آتات پ
ــه در  ــت ک ــن اس ــم ای ــم بگویی ــه می توانی ــزی ک ــا چی ــا تنه ــران. م ــا ای ب
ــتر از  ــی بیش ــران خیل ــه در ای ــی ترجم ــر پویای ــال اخی ــزده س ــن ده پان ای
کشــورهای عربــی بــوده اســت. ایــن اطالعــات بــه صــورت آمــاری هســت 
ــان  ــه زب ــا ب ــت ت ــده اس ــی ش ــان فارس ــه زب ــتر ب ــی بیش ــه خیل ــه ترجم ک

ــی و... ــم جامعه شناس ــی، از مفاهی ــورهای اروپای ــی، از کش عرب

کردوانــی: در تأییــد حــرف شــما نمونــه ای می گویــم. یکــی از دوســتان مــا 

کــه شــما هــم او را می شناســی و در دانشــگاه تهــران اســتاد اقتصــاد بــود بــه 
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مــن می گفــت کــه وقتــی  شــاه در یــک ســخنرانی گفــت کــه تــورم ربطــی 

ــورم در  ــورد ت ــتم در م ــر نمی توانس ــن دیگ ــدارد م ــا ن ــی م ــائل داخل ــه مس ب

اقتصــاد ایــران درس بدهــم. چــه زمــان شــاه و چــه امــروز ایــن بحــث آزادی 

بــه نظــر مــن خیلــی مهــم اســت کــه نبــود آزادِی اندیشــه اجــازه ی رشــد فکر 

نمــی دهــد. وقتــی کــه دانشــگاه در کنتــرل کامــل سیاســی حکومــت اســت، 

یعنــی بــه شــما اجــازه ی صحبــت کــردن نمی دهنــد.

ــا در  ــن بحث ه ــر ای ــه اکث ــت ک ــر هس ــن خاط ــه همی ــروخاور: ب خس
ــذارد.  ــا نمی گ ــن کنترل ه ــون ای ــد، چ ــی افت ــاق م ــگاه اتف ــارج از دانش خ
مــن فکــر مــی کنــم کــه آزادی خیلــی مهــم هســت. مثالــی بزنــم: در آلمــان 
ــی آزادی بیــان  ــا شــاید وجــود نداشــت ول ــه آن معن وایمــاری دموکراســی ب
ــم  ــرن نوزده ــی ق ــورهای اروپای ــان در کش ــت. آزادی بی ــود داش ــی وج خیل
ــی حــاال در کشــورهای  حتــی در سیســتم های نیمه بســته وجــود داشــت. ول
ــی  ــه سیســتم را خیل ــق می شــوند ک ــه موف ــم ک ــرا می بینی جهان ســومی اکث
بیشــتر ببندنــد. در کشــورهای اروپایــی جامعــه مدنــی در طــی قــرون توســعه 
ــا  ــته ی ــی بس ــتم سیاس ــی سیس ــا وقت ــی حت ــه مدن ــن جامع ــرد و ای ــدا ک پی

ــرد. ــت می ک ــود مقاوم ــته ب نیمه بس

ــت  ــی اس ــا، آزادی حقوق ــن آزادی ه ــی از مهم تری ــاً. یک ــی: دقیق کردوان

ــت می شــد. ــه نوعــی رعای ــه باالخــره در غــرب ب ک

ــد، می توانســت  ــاًل اگــر نیچــه را در دانشــگاه راه نمی دادن خســروخاور: مث
در خــارج دانشــگاه راحــت بنویســد و چــاپ کنــد. شــما اگــر راجــع بــه دیــن 
ــاره ی مســیحیت زد را  ــاًل نیچــه در ب ــی کــه مث ــن حرف های ــن اســالم ای مبی
اگــر االن بخواهیــد بزنیــد -حتــی زمــان شــاه- بــه هــر حــال خیلــی مســاله 

پیــدا مــی کردیــد. 
و بایــد اضافــه کنــم کــه نمی شــود گفــت کــه رابطــه ی خطــي وجــود دارد 
بیــن نبــود آزادی بیــان و نبــودن تحــوالت فکــری در جامعــه شناســی. رابطــه ی 
ــی  ــدارد. خیل ــود ن ــی وج ــه شناس ــی جامع ــک از ارکان اصل ــی در هیچ ی خط
مشــکل اســت کــه بتوانیــد یــک رابطــه خطــی پیــدا کنیــد. ولــی در ایــن کــه 
عــدم آزادی کالم روی تفکــر جامعــه شــناختی تاثیــر مــی گــذارد بــه نظــر مــن 
ایــن را خیلــی مشــکل مــی شــود نفــی اش کــرد. ولــی در عیــن حــال در تمــام 
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جوامعــی هــم کــه بســته هســتند خالقیــت اجتماعــی در زمینه هــای مختلــف 
میســر اســت. چنانچــه مثــال در زمــان روســیه شــوروی هــم بــه هــر حــال در 
ــا تمــام  زمینه هــای رقــص کالســیک، موســیقی کالســیک، رمــان نویســی ب
مســائل، خالقیــت وجــود داشــت. مســئله ی اساســی ایــن نیســت کــه بگوییــم 
خالقیــت وجــود نــدارد. مســئله ی اصلــی ایــن اســت کــه بگوییــم وقتــی آزادی 
ــم  ــا، فیل ــران م ــاًل در ای ــی آورد. االن مث ــن م ــت را پایی ــت خالقی ــان نیس بی

ســازی بــا تمــام مشــکالت اش خالقیــت داشــته اســت در ایــن شــکی نیســت. 
ولــی مســئله ایــن اســت کــه اگــر ایــن محیــط بســته وجــود نمی داشــت ایــن 
ــه ی  ــاًل در زمین ــا مث ــد. ی ــم می ش ــادش بیشــتر ه ــت در بســیاری از ابع خالقی
موســیقی کالســیک االن در ایــران خیلــی خــوب کار مــی شــود. ولــی همیــن 
ــد روی  ــه بخوانن ــتند ک ــازه نداش ــا اج ــال زن ه ــی س ــن بیســت، س ــه در ای ک
ــن می خواهــم  ــر نیســت. م ــی تاثی ــی ب ــاد موســیقی ســنتی ایران بعضــی از ابع
بگویــم وجــود یــا عــدم وجــود آزادی را نمــی شــود گفــت کــه هیــچ تاثیــری 
مخصوصــاً روی فکــر جامعه شــناختی نــدارد. ولــی اینکــه تنهــا عامــل تأثیرگــذار 
هســت، این گونــه نیســت. خیلــی ابعــاد دیگــر هــم وجــود دارد کــه مــا می بینیــم 
کــه گاهــی آزادی هــم هســت امــا خالقیــت نیســت. در بعضــی مــوارد مــا مــی 

بینیــم کــه خالقیــت وجــود دارد اگــر هــم آزادی نباشــد. دیــد مــن ایــن اســت 
ــد  ــود دارد را می ش ــه وج ــی ک ــن خالقیت ــت ای ــود می داش ــر آزادی وج ــه اگ ک
ــن دو موضــوع  را  ــال ای ــر ح ــه ه ــن اســت. ب ــرد. مســئله ای ــر ک ــد براب چن

ــرد. ــدا ک ــم ج ــاًل از ه ــود کام نمی ش

ــگاه  ــر درون دانش ــه فک ــد ک ــور نمی کنی ــاال، تص ــن ح ــی: همی کردوان

ــت؟ ــگاه اس ــرون دانش ــر بی ــت، فک نیس

ــالب  ــد از انق ــار بع ــن ب ــرای اولی ــه ب ــم ک ــر می کن ــن فک خســروخاور: م
ــر وارد دانشــگاه شــده  ــر بخشــی از فک ــال اخی اســالمی در بیســت، ســی س
اســت. همیــن مثــال بشــیریه بــه نظــر مــن مثــال خیلــی خوب اســت. بشــیریه 
ــاخته ی  ــی س ــه مدن ــد، جامع ــرح می کن ــی را مط ــه مدن ــاله جامع ــی مس وقت
ذهــن او نیســت. پدیــده ای اســت کــه در غــرب بیشــتر از صــد ســال ســابقه 
دارد. هــگل از جامعــه مدنــی صحبــت مــی کنــد. بــه هــر حــال مونتســکیو و 
ــوآوری در  ــن ن ــد، بنابرای ــی را مطــرح می کنن ــه مدن ــی جامع ــه طریق ــره ب غی
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ایــن نیســت.  نــوآوری در ایــن اســت کــه در یــک حکومــت خداســاالر چطــور 
می شــود از جامعــه مدنــی، از ایــن مفهــوم بــرای ســاختن یــک طــرز فکــری 
کــه بــه یــک طریقــی بــه هــر حــال در اصطــکاک بــا خداســاالری و نهادهــای 
ــادی در  ــدود زی ــا ح ــوآوری ت ــن ن ــت و ای ــدد گرف ــرد، م ــرار می گی ــم ق حاک
ــن اســت  ــانه ی ای ــا نش ــوع نوآوری ه ــن ن ــد. همی ــل دانشــگاه رخ می ده داخ
کــه فکــر دارد می شــود در ایــران،  بــه طــور حتــم در بســیاری از کشــورهای 

عربــی هــم ایــن مســأله بــه طریــق دیگــری مطــرح اســت.

کردوانــی: یکــی از موضوع هایــی کــه می شــود در ارتبــاط بــا آســیب 

شناســی روشــنفکران ایــران مطــرح کــرد کــه بــه نوبــه ی خــود بــر رشــد 

علــوم اجتماعــی در ایــران تأثیــر داشــته اســت، موضــوع کپــی کــردن یــا 

ــه  ــن و اندیش ــت از متفکری ــنفکران ماس ــرای روش ــتگی بی چون و چ وابس

پــردازان جهانــی. روشــن اســت کــه حاصــل فکــر اندیشــمندان جهانــی، 

ــم  ــا ه ــت و م ــریت اس ــزرگ بش ــراث ب ــت، می ــه راس ــپ و چ ــه چ چ

ــه  ــدون توجــه ب ــد ب ــوع تقلی ــان هســتیم. منظــور مــن یــک ن پــرورده ی آن

وضعیــت خــاص ایــران اســت. نمونــه اش در حــوزه ی مارکسیســت هاســت 

کــه بســیاری از آنــان بــه دنبــال مارکسیســم روســی بــرای تاریــخ ایــران 

پنــج مرحلــه درســت کردنــد کــه قرابتــی بــا تاریــخ جامعــه ی مــا نداشــت. 

ــرات  ــوی نظ ــردن موبه م ــال ها در پیاده ک ــن س ــه در ای ــی ک ــا بحث های ی

ــر و... در میــان روشــنفکران ایــران در جریــان اســت  ــاًل هابرمــاس و وب مث

ــود.  ــرح می ش ــی مط ــنفکران دین ــوی روش ــر از س ــن اواخ ــوص در ای بخص

البتــه بحــث فلســفی موضــوع دیگــری اســت.

خســروخاور: مــن فکــر می کنــم مــا در ایــران گروه هــای مختلفــی 
ــد. مثــال االن  ــد و مرادن ــع مری ــم، مثــال یــک گروهــای هســتند کــه تاب داری
آرامــش دوســتدار یــا طباطبایــی. آن هــا گروه هایــی هســتند کــه حالــت ِســکت 
ــراد  ــه ُم ــت ک ــی اس ــته اند. کاف ــه بس ــتند ک ــی هس ــی گروه های ــد. یعن دارن
چیــزی بگویــد و ایــن تقریبــا حقیقــت مطلــق اســت. ایــن یــک جنبــه ی منفــی 
روشــنفکران در ایــران اســت. ولــی در کنــار این هــا، مــا می بینیــم کــه تفکــر 
ــاز  ــل و فکــر منطقــی دارد جــای خــودش را ب ــای عق ــر مبن ــردی، تفکــر ب ف
می کنــد. در غــرب هــم گروه هایــی داشــتیم کــه مثــال طرفــدار بوردیــو بودنــد، 
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امــا نــه بــه ایــن شــدت. تــا حــدودی هــر چــی بوردیــو می گفــت وحــی منــزل 
بــود، البتــه نــه در حــد ایــران یــا آن چیــزی کــه مــا در خاورمیانــه می بینیــم. 
ــت؟  ــنفکر کیس ــاد را دارد. روش ــن ابع ــی از ای ــنفکری بعض ــده ی روش پدی
پیغمبــر در جامعــه ســکوالر. جامعــه مــا ســکوالر کامــل نیســت. پیامبــری هــم 
ــایر  ــه نســبت س ــه ب ــم ک ــن احســاس می کن ــا م ــد. ام ــش می لنگ در آن پای
ــت.  ــرفته تر اس ــران پیش ــنفکری در ای ــام روش ــوار، نظ ــورهای همج کش
ــه از لحــاظ سکوالرشــدن  ــد، ترکی ــاًل اگــر شــما ترکیــه را در نظــر بگیری مث
و از لحــاظ سیســتِم سیاســِی بازداشــتن از مــا خیلــی جلوتــر اســت. در ایــن 
شــکی نیســت، حتــی االن، بــا اردوغــان. یعنــی سیســتم سیاســي دارنــد کــه 
ــد،  ــود دارن ــی وج ــزاب سیاس ــت، اح ــادی آزاد اس ــد زی ــا ح ــث ت در آن بح
ــه  ــر ب ــا اگ ــه ای هســت. ام ــاد پاگرفت ــا حــدود زی ــده ای ت ــی پدی ــه مدن جامع
لحــاظ تفکــر نــگاه کنیــد، شــاید مــا بــه لحــاظ روشــنفکری جلوتــر باشــیم. 
ــا  ــوند، م ــکوالر می ش ــی س ــاد سیاس ــوم و آداب و ابع ــد در رس ــا دارن آن ه
ــه  ــاظ جامع ــا از لح ــن آن ه ــویم. بنابرای ــکوالر می ش ــری س ــق فک از طری
ــا  ــاید از آن ه ــنفکری ش ــاظ روش ــا از لح ــتند، و م ــر هس ــا جلوت ــی از م مدن
ــاد  ــه ابع ــا هم ــران، ب ــنفکری در ای ــده ی روش ــون پدی ــیم. چ ــر باش جلوت
ــت  ــن درس ــد. ای ــل بوده ان ــا الاق ــتند، ی ــانتیمان هس ــار روس ــی اش، دچ منف
اســت، امــا وقتــی بــا کشــورهای هم جــوار مقایســه مــی کنیــم، شــاید نظــام 
روشــنفکری در ایــران اســتوارتر باشــد و شــاید خالقیــت و نــوآوری اش بیشــتر 
ــم ســکوالر  ــد و مفاهی ــی کن ــران دارد ســکوالریزه م ــنفکری ای ــد. روش باش
ــی  ــال زدم. خیل ــی را مث ــه مدن ــاال جامع ــن ح ــد. م ــم گرفته ان ــادی را ه زی
از مفاهیمــی کــه می گیرنــد و اســتفاده می کننــد در ارتبــاط هســت بــا 
ــد.  ــتفاده می کنن ــوب اس ــه خ ــرب. البت ــی غ ــی و جامعه شناس ــم غرب مفاهی
ــوم را  ــن مفه ــا ای ــی م ــنفکران دین ــان را روش ــوم گفتم ــن مفه ــاًل همی مث
گرفتنــد کــه ابعــاد ســکوالر آن غیرقابــل انــکار اســت. از آن اســتفاده کــرده انــد 
تــا کمــک کننــد بــرای ایجــاد تفکرهایــی کــه بــر مبنــای آن کمــک کننــد 
ــاز شــدن فکــری جامعــه. خــوب ایــن یــک خالقیــت اســت کــه نمــی  بــه ب

شــود انــکار کــرد. اگــر مــا فکــر کنیــم در مــورد روشــنفکران الییــک خــود، 
آنهــا هــم کارهایــی کردنــد. بســیاری از مفاهیمــی کــه روشــنفکرهای مذهبــی 
ــد، از روشــنفکرهای الییــک قــرض گرفتنــد. مــا می توانیــم در  اســتفاده کردن
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ــه  ــت و ب ــم. کار درس ــث کنی ــنفکران مان بح ــی روش ــای منف ــورد جنبه ه م
جایــی اســت، امــا می خواهــم بگویــم کــه بایــد نیمــه پــر لیــوان را هــم دیــد. 
روشــنفکران مــا نســبت بــه جوامــع همجــوار از خالقیــت باالیــی برخوردارنــد و 
فکــر می کنــم ایــن خالقیــت در گذشــته خــارج از حیطــه دانشــگاه رخ مــی داد و 
االن بــا وجــود سانســور و مســایلی کــه داریــم و تمــام ابعــاد منفــی ذکــر شــده، 
دانشــگاه وارد میــدان شــده اســت. یعنــی بــه صــورت اعــم رابطــه ی دانشــگاه و 

ــی. ــر جامعه شناس ــی و تفک ــر اجتماع تفک

کردوانــی: شــاید بخشــی از آن بــه ایــن موضــوع بــاز می گــردد کــه نــوع 

روشــنفکر تأثیرگــذار چــه در اروپــا و چــه در ایــران، روشــنفکر متخصص اســت. 

یعنــی ایــن نــوع جدیــِد روشــنفکری اســت کــه حرفــش شــنیده می شــود.

خســروخاور: مــن اســم ایــن را گذاشــته ام روشــنفکر میانجــی یــا واســط. 
مــا روشــنفکرانی داشــتیم کــه مثــل روشــنفکرانی اروپایــی بلندپــرواز بودنــد.

کردوانی: سارتری بودند.

ــرواز، کــه  ــد، مــن اسم شــان را گذاشــتم بلندپ خســروخاور: ســارتری بودن
جنبــه مثبــت آن هــم روشــن اســت. فکــر می کردنــد کــه افکارشــان مطــرح 
اســت و بــه هیچ وجــه افــکار ناچیــزی هــم نیســت. حــاال مســأله اساســی ایــن 
اســت کــه مــا اکنــون گروه هایــی از روشــنفکران را داریــم کــه من اســم شــان را 
گذاشــتم روشــنفکران واســط یــا میانجــی. این هــا واســط هســتند میــان جامعــه 
مدنــی و نظــام فرهنگــی. و این هــا کمــک می کننــد بــه درک مســایل، 
ــه  ــه صــورت دیگــری. مثــال مــا روشــنفکرانی داریــم کــه راجــع ب ــار ب ایــن ب
بدرفتــاری بــا کــودکان، راجــع بــه تعــدد زوجــات، راجــع بــه ارتــداد یــا راجــع 
ــه ســایر مســائل دینــی و اجتماعــی فکــر می کننــد. یعنــی این هــا موضــوع  ب
محــور )topic oriented( هســتند و فکــر نمی کننــد کــه بایــد دیــدی وســیع 
ــرد.  ــت ک ــه صحب ــاره ی جامع ــا بشــود درب ــه داشــت ت ــده از جامع و دربرگیرن
ــی  ــاد منف ــت. ابع ــرفت اس ــک پیش ــودش ی ــن خ ــه ای ــم ک ــر می کن ــن فک م
ــد،  ــه را نمی بینن ــی قضی ــاد سیاس ــات ابع ــر اوق ــا اکث ــال این ه ــم دارد مث ه
ــی  ــه وقت ــت ک ــن اس ــت ای ــاد مثب ــا ابع ــد، ام ــا می دهن ــر به ــه آن کمت ــا ب ی
ــص  ــن و تخص ــق و روش ــیار دقی ــود، بس ــر می ش ــأله فک ــک مس ــاره ي ی درب
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مابانــه می شــود. مــن فکــر می کنــم مــا دوران برزخــی را داریــم طــی می کنیــم. 
ایــن مفاهیــم بُعــدی اونیورســال دارنــد، فقــط در غــرب نیســت. مثــال در مــورد 
ــد.  ــی دارن ــم جامعه مدن ــا ه ــع م ــه جوام ــت ک ــوان گف ــی ت ــی م جامعه مدن
دموکراســی کــه شــما از آن حــرف مــی زنیــد، دموکراســِی غــرب نیســت، در 
ــا  ایــران و در کشــورهای شــرقی هــم مطــرح اســت. بنابرایــن وقتــی شــما ب
ایــن مفاهیــم فکــر می کنیــد تــا حــدود زیــادی باعــث مــی شــود کــه مــاورای 

ــد. ــر کنی ــه فک ــای جامع ویژگی ه
 

ــن  ــد ای ــی کــه می خواهی ــا، زمان ــا شــما موافــق هســتم ام ــی: ب کردوان

ــن  ــد ای ــر نمی توانی ــد، دیگ ــاده کنی ــه پی ــل و در جامع ــا را در عم مفهوم ه

طــور فکــر کنیــد.

ــف  ــی ظری ــا خیل ــنفکران م ــی را روش ــه مدن ــا، جامع ــه. ام خســروخاور: ن
پیــاده کردنــد. االن در جامعــه دانشــگاهی مــا کــه بــه هــر حــال چنــد میلیــون 
ــجویان  ــیاری از دانش ــد، بس ــرف می زنی ــی ح ــه مدن ــی از جامع ــد، وقت نفرن
ــل  ــد. مفاهیمــی مث ــوم آشــنایی دارن ــن مفه ــا ای ــاال ب ــه ب ســطح لیســانس ب
ــون.  ــت از قان ــروری، اطاع ــل قانون پ ــم، مث ــل اونیورسالیس ــاالری، مث مردمس
ــق شــده  ــا موف ــه روشــنفکران و دانشــجویان م ــا مفاهیمــی هســتند ک این ه

انــد کــه بــا وضعیــت اجتماعــی ایــران مرتبط  شــان کننــد، یعنــی بومی ســازی 
ــازی  ــی نیســت. بومی س ــده ی تصنع ــک پدی ــردن، ی ــد. بومی ســازی ک کرده ان
ــود  ــا وج ــازی، ب ــن بومی س ــخت. ای ــم و س ــت مه ــده ای اس ــردن، پدی ک
ــردم و  ــر آزادی کالم را از م ــه ی اخی ــد ده ــن چن ــی ای ــه ط ــی ک نظام های
روشــنفکران گرفتنــد، اتفــاق افتــاده اســت و مــن فکــر می کنــم کــه آینــده ی 
ــاظ  ــری و از لح ــاظ فک ــد از لح ــان تری باش ــده ی درخش ــد آین ــا می توان م
ــتند در  ــان هس ــال غلی ــه در ح ــکاری ک ــه اف ــی، در نتیج ــتم اجتماع سیس

ــت. ــا ومجله هاس ــه ه ــه اش روزنام ــه نتیج ــا ک ــوان م ــنفکران ج روش

ــه در  ــت ک ــی اس ــن مفهوم های ــه بی ــا رابط ــأله ي م ــی: مس  کردوان
ــود  ــی وج ــی غرب ــوم اجتماع ــایر عل ــی و س ــی و مردم شناس جامعه شناس

ــل  ــا پ ــن این ه ــود بی ــی ش ــور م ــه چه ط ــا؛ اینک ــی م ــی تاریخ دارد و ویژگ

ــم. ــر بگیری ــم را در نظ ــوم سلطانیس ــه ی مفه ــن نمون زد. همی
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خســروخاور: بلــه، مثــال سلطانیســم کــه شــما مثــال زدی، شــکی نیســت 
ــی در  ــم، جای ــا سلطانیس ــت، ام ــت نیس ــه از آن درس ــی روی ــتفاده ب ــه اس ک
تاریــخ ایــران هــم مــی توانــد میســر باشــد و دیــد مــا را نســبت بــه جامعــه 
ایــران غنــی کنــد. پیــاده کــردن این هــا در غالــب تاریــخ و ســنت ایــران کار 
ســختی اســت. ایــن کار از ســوی روشــنفکران ایرانــی در ایــران و در دیاســپورا 
انجــام می شــود و بنابرایــن مــا بایــد دیــدی مثبــت داشــته باشــیم راجــع بــه 
ــام  ــا تم ــد. ب ــدی بودن ــک بُع ــا ی ــنفکران م ــته روش ــنفکران مان. در گذش روش
ــل هســتم، فکــر  ــرای جــالل آل احمــد و شــریعتی قای ــن ب احترامــی کــه م
می کنــم آن هــا نــوآوری فکــری کردنــد، امــا ایــن نــوآوری فکــری خطرنــاک 
ــت و در  ــی نداش ــش مثبت ــه نق ــردن جامع ــاز ک ــه در ب ــه هیچ وج ــود، و ب ب
بســیاری مــوارد باعــث شــد کــه یــک نــوع حایــل ایجــاد بشــود و منفــی بــود. 
امــا االن برخــی روشــنفکران مــا بــا دیــد بــازی کــه دارنــد، بــه بومــی ســازی 
مفاهیــم کمــک می کننــد. و اینکــه شــما بتوانیــد مفاهیــم را طــوری اســتفاده 
ــته  ــان برخواس ــخ خودت ــان و در تاری ــان خودت ــب زب ــی در قال ــه گوی ــد ک کنی
اســت، پدیــده ی مثبتــی اســت. و ایــن گــروه روشــنفکران مــا فکــر می کنــم 

آینــده ســاز هســتند.

ــی در  ــوم اجتماع ــد عل ــی رش ــع تاریخ ــه ی موان ــی: در زمین کردوان

ــد آن  ــک بُع ــوزه ی ــن ح ــت. در ای ــان اس ــوع زب ــم موض ــی ه ــران، یک ای

ــان  ــدن زب ــور مان ــم مهج ــی، آن ه ــت تاریخ ــی اس ــاز موضوع ــم ب ه

فارســی در برابــر زبــان عربــی اســت کــه بــه مــا ضربــه ی بزرگــی زده 

ــروز  ــه ام ــانی. البت ــوم انس ــای عل ــوم در حوزه ه ــاختن مفه ــت در س اس

ــت. ــرده اس ــرق ک ــع ف وض

خســروخاور: در اینجــا دو مســأله هســت، زبــان عربــی و زبــان انگلیســی. 
ســلطه ی زبــان انگلیســی در فرانســه و آلمــان هــم مســئله انگیز اســت. اینکــه 
چــه طــور مفاهیــم را ]بــه زبــان مــادری خــود[ بســازیم بــه مســأله مبدل شــده 
اســت. زبــان عربــی هــم بــرای مــا مســأله انگیز اســت. البتــه مــن تخصــص 
ــوم  ــرم مفه ــه نظ ــا ب ــدارم. ام ــه را ن ــن زمین ــت در ای ــرای صحب ــی ب کاف

ــر  ــتیم، اگ ــادر هس ــا ق ــه م ــد ک ــان می ده ــته ایم نش ــه داش ــازی هایی ک س
ــه طریقــی حــل  ــًا اراده ی اجتماعــی در کار باشــد، ایــن مســئله را هــم ب واقع
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بکنیــم. وقتــی خداســاالری اســت، ریشــه ی آن در زبــان عربــی اســت چــون 
ــان  ــا زب ــه م ــن نیســت ک ــا مســأله ای ــی اســت، ام ــان عرب ــه زب کالم خــدا ب
عربــی را بــه عنــوان زبانــی مهــم یــاد نگیریــم. پیشــرفت مــا در زمــان پهلــوی 
باعــث شــد کــه جوامــع اطــراف خودمــان را بــه خوبــی نشناســیم، آن هــا را در 
نظــر نگیریــم، و یــک دو قطبــی بــه وجــود آمــد. امــا ایــن هــم خــوب نیســت. 

ــم. ــز درک کنی ــان را نی ــع اطراف م ــم جوام ــد بتوانی بای

ــار در دوران  ــرای اولین ب ــا ب ــم. م ــما موافق ــرف ش ــا ح ــی: ب کردوان

ــم. در  ــی دهی ــت م ــان از دس ــا اطراف م ــان را ب ــام ارتباطات م ــاه تم رضاش

ــا مصــر، هنــد، و ترکیــه رابطــه داشــتیم. البتــه  صورتــی کــه پیــش از آن ب

ــل از  ــه قب ــوط ب ــی مرب ــم. بحث ــی کنی ــی تاریخ ــتم بحث ــم. می خواس بگذری

ــد و  ــینا کردن ــل ابوس ــانی مث ــه کس ــن کاری ک ــر م ــه نظ ــا. ب ــن ماجراه ای

ــه  ــر ادام ــور دیگ ــداً آن ط ــد، بع ــی برگرداندن ــه فارس ــفی را ب ــم فلس مفاهی

ــی. ــان عرب ــوق زب ــل تف ــه دلی ــت؛ آن هــم ب نیاف

ــتند از  ــود و توانس ــن ب ــان التی ــوق زب ــم تف ــرب ه ــروخاور: در غ خس
ســلطه ی آن دربیاینــد. امــا در ســی، چهــل ســال اخیــر نیــز روشــنفکران مــا 
موفــق شــده اند تــا عربــی را نیــز زیــر ســؤال ببرنــد. متن هــای قــرن نوزدهــم 
ــد ســرمایه  ــه هــم بای ــن زمین ــل درک هســتند. شــاید در ای ــا غیرقاب ــرای م ب

ــن  ــرد و خودآگاهــی اجتماعــی در ای گــذاری و تمرکــز بیشــتری صــورت بگی
ــه  ــا ب ــم. ام ــان فارســی کمــک کنی ــه گســترش زب ــا ب ــه بیشــتر شــود ت زمین
ایــن معنــا نیســت کــه زبــان عربــی را دور بریزیــم، چــون زبــان بســیار مهمــی 
اســت. همان طــور کــه ترکــی و اردو هــم مهــم هســتند. مــا بایــد بــه دنیــای 
ــی  ــا زندگ ــی آنج ــاظ جغرافیای ــم و از لح ــگاه بکنی ــم ن ــان ه ــراف خودم اط
ــر شــویم. ــد متعادل ت ــی مفــرط هــم درســت نیســت و بای ــم. غــرب گرای کنی

کردوانی: با سپاس فراوان از شما.
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نیــره توحیــدی/ رشــته ی »مطالعــات زنــان« در ایــران 
نمــودی دیگــر از پارادوکــس جمهــوری اســالمی1

پیــش از آنکــه وارد توضیــح و تحلیــل وضعیــت پرتناقــض رشــته ی 
مطالعــات زنــان در ایــران امــروز بشــویم، الزم اســت ابتــدا توضیحــات 
ــگاهی در  ــاد دانش ــته ی نوبنی ــن رش ــی ای ــتی و چرای ــاره چیس ــی درب کوتاه
ســطح بین المللــی ارائــه شــود تــا بهتــر بتوانیــم تفاوت هــا و تشــابهات میــان 
ــا نمونه هــای  ــس می شــود را ب ــن رشــته تدری ــام ای ــران تحــت ن آنچــه در ای

ــویم. ــه ش ــان متوج ــر جه ــگاه های معتب ــارف در دانش ــوت و متع پیشکس

بخش اول

چیستی، تاریخچه، و مشخصات رشته ی دانشگاهی  »مطالعات  

جنسیت و زنان«

ــی و  ــاخه های پژوهش ــی از ش ــه یک ــه مثاب ــان2 ب ــات زن ــته ی مطالع رش
ــه از  ــی اســت ک ــوم اجتماع ــوم انســانی و عل ــته ای3 در عل ــی میان رش تحصیل
ــکا  ــگاه های آمری ــی دانش ــای درس ــالدی وارد برنامه ه ــه 1970 می ــل ده اوای
ــز کشــیده شــد.  ــه ســایر کشــورهای جهــان نی ــج ب ــد و به تدری ــا گردی و اروپ
بــه دنبــال رشــد، تعمیــق و تکثــر و تنــوع و یــا بســط محتــوای ایــن رشــته، 

1. در اینجــا بــر خــود الزم میدانــم از چنــد تــن همــکاران و دوســتانی کــه مــرا در تهیــه منابــع 
مختلــف در ایــران یــاری رســاندند قدردانــی و سپاســگزاری کنــم به ویــژه از خانم هــا پرســتو 
الهیــاری ، نوشــین احمــدی خراســانی، و نســرین افضلــی و دو تــن دیگــری کــه ترجیــح دادنــد 
نامشــان ذکــر نشــود. به عــالوه از ســردبیر گرامــی ایــن نشــریه دکتــر کاظــم کردوانــی و دو 
ــای  ــخوانی و نظردهی ه ــه را پیش ــن مقال ــناس ای ــور ناش ــه به ط ــر ک ــکاران دیگ ــن از هم ت

اصالحــی مفیــدی کردنــد، بســیار ممنونــم.  
2. Women’s Studies

3. Interdisciplinary
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رشته ی »مطالعات زنان« در ایران نمودی دیگر از پارادوکس جمهوری اسالمی 

ــت و بیشــتر  ــر یاف ــب دانشــگاه ها تغیی ــر در اغل ــال اخی ــز در ده س ــام آن نی ن
ــان«  ــیت و زن ــات جنس ــا »مطالع ــیت« و ی ــات جنس ــوان »مطالع ــت عن تح
ــیت و  ــان، جنس ــات زن ــز »مطالع ــیت« و گاه نی ــان و جنس ــات زن ــا »مطالع ی

سکســوالیته« نامیــده می شــود.4 
در مقایســه بــا ســایر رشــته های علــوم انســانی-اجتماعی، »مطالعــات زنان 
دگرگون کننده تریــن  و  انتقادی تریــن،  چالشــی ترین،  شــاید  جنســیت«،  و 
ــش  ــد و چال ــه نق ــا ب ــود، نه تنه ــیس خ ــاز تأس ــه از آغ ــد. چراک ــته باش رش
فرهنــگ مردســاالر، و همــه ســاختارهای اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی کــه 
ــه  ــز می شــوند، پرداخت ــت ســنن و رفتارهــای تبعیض آمی ــداوم و تقوی باعــث ت
ــرار داده اســت.  ــد و بازنگــری ق ــز مــورد نق اســت بلکــه خــود دانشــگاه را نی
ــای  ــر نگرش ه ــح و تغیی ــته تصحی ــن رش ــی ای ــداف اصل ــع یکــی از اه در واق
یک ســویه مرد-محــور در علــوم، غیبــت زنــان در عرصه هــای مختلــف 
ــات  ــان در موضوع ــائل زن ــا و مس ــدان دیدگاه ه ــز فق ــش، و نی ــد دان تولی
ــول آن  ــای معم ــی و پژوهش ه ــانی و اجتماع ــوم انس ــه ی عل ــورد مطالع م

ــوده اســت.  زمــان ب
هــدف ایــن رشــته صرفــًا افــزودن زن/ زنــان بــه مثابــه موضــوع5 مطالعات 
علــوم انســانی-اجتماعی نبــوده اســت، بلکــه خواهــان آن اســت کــه زنــان بــه 
مثابــه فاعــل6 )ســوژه( و عامــل7 تولیــد دانــش نقــش بــازی کننــد و از جایــگاه 
اجتماعــی و منظــر تجربــی8 آن هــا، یــا بــه اصطــالح از لنــز )عدســی دوربیــن( 
زنــان نیــز مســائل اجتماعــی و انســانی مشــاهده و تحلیــل گــردد. لــذا تــالش 
ــوژی و  ــان در متدول ــات زن ــور و تجربی ــزودن حض ــا اف ــه تنه ــته ن ــن رش ای
نظریه هــای علــوم انســانی-اجتماعی و ســایر علــوم دانشــگاهی اســت، بلکــه 
ــت.  ــاع اس ــان و اجتم ــه انس ــرش ب ــوه نگ ــی در نح ــی کل ــان دگرگون خواه
ــار و  ــه« را هنج ــاخته ی »مردان ــات برس ــرد« و خصوصی ــه »م ــی ک آن نگرش
»نــرم« و معیــار خصوصیــات انســان قــرار می دهــد و زن را »دیگــری« مــرد 
4.  Gender Studies; Gender and Women’s Studies; Women and Gender Stud-

ies; Gender and Sexuality Studies

5.  Object

6.  Subject

7.  Agent

5. Stand-point
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ــه  ــار9 و توج ــا مرد-هنج ــور ی ــای مرد-مح ــور از فرض ه ــد. عب تصــور می کن
ــی و  ــیتی، و طبیع ــبات جنســی و جنس ــدرت در مناس ــر ق ــبات نابراب ــه مناس ب
ثابــت و ذاتــی نپنداشــتن نقش هــای جنســیتی و هویت هــای جنســی، و 
ــه  ــاًل ب ــه عم ــت ک ــری اس ــی ظاه ــور از آن کور-جنس ــدف عب ــت ه در نهای
جنســیت گرایــی بــه نفــع هژمونــی »مــرد« و »مردانگــی« منجــر شــده اســت.

عــالوه بــر توضیــح، تفســیر، تحلیــل و نقــد نگرش هــا و نظریه هــا 
ــیت گرا و  ــی غیرجنس ــی دانش ــه و بازآفرین ــطح جامع ــز در س ــوم و نی در عل
حســاس بــه مســائل و واقعیــات جنســیتی، ایــن رشــته می خواهــد از مرزهــای 
کالس درس و دانشــگاه فراتــر رفتــه، دانــش و آگاهی هــا و یافته هــای جدیــد 
ــوع  پژوهشــی را در خدمــت تغییــرات و تحــوالت اجتماعــی قــرار دهــد، آن ن
ــان و  ــرای زن ــر ب ــوق براب ــا و حق ــاد فرصت ه ــه ایج ــر ب ــه منج ــی ک تحوالت
مــردان، عدالــت جنســیتی به طــور خــاص و عدالــت اجتماعــی و رفــع هرگونــه 

ــردد. ــام گ ــور ع ــاروا به ط ــض ن تبعی
رشــته ی مطالعــات زنــان از لحــاظ نظــری و تاریخــی ریشــه در تحــوالت 
انقالبــی اواخــر قــرن 18 و قــرن 19 دارد؛ انقــالب صنعتــی در اروپــای غربــی 
ــع،  ــد و توزی ــیوه تولی ــول در ش ــینی، تح ــترش شهرنش ــش گس ــه دنبال ــه ب ک
ــراه  ــه هم ــواده را ب ــای خان ــاختار و کارکرده ــول در س ــال آن تح ــه دنب و ب
ــرد.  ــم ک ــیتی را فراه ــای جنس ــول در نقش ه ــه تح ــج زمین ــت؛ به تدری داش
ــی-اجتماعی  ــای سیاس ــی انقالب ه ــه، یعن ــر مدرنیت ــاد دیگ ــار آن،  ابع در کن
ــهروندی  ــان ش ــا، گفتم ــمالی و اروپ ــکای ش ــی ها در آمری ــور دموکراس و ظه
ــت و  ــاد دول ــن از نه ــاد دی ــی نه ــر، جدای ــوق بش ــهروندان، حق ــوق ش و حق
ــتم  ــریع سیس ــترش س ــور و گس ــن، و ظه ــت و قوانی ــدن دول ــکوالریزه ش س
نویــن و ســکوالر آموزش وپــرورش )مــدارس عمومــی(، و باالخــره رواج 
ــای  ــه ج ــد ب ــوم جدی ــر عل ــه ب ــی و تکی ــان گرایی، فردگرای ــی، انس خردگرای
ســلطه همه جانبــه کلیســا و نگــرش دینــی، همــه و همــه زمینــه ی بازتعریــف 
انســان ازجملــه انســان مؤنــث را فراهــم آورد. انســانی کــه دیگــر نــه رعیــت 

ــف، بلکــه شــهروندی حــق دار اســت. مکل
نابرابــری  اقتصــادی  ابعــاد  عمدتــًا  نقــد  بــه  اگــر سوسیالیســت ها 
)یعنــی ســرمایه داری( در نظــام مــدرن پرداخته انــد، فمینیســت ها عمدتــًا 

9. Male-normative
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ــا و  ــیده اند. نقده ــش کش ــه چال ــر را ب ــبات نابراب ــن مناس ــیتی ای ــاد جنس ابع
ــم  ــا-مدرن و ه ــمندان پیش ــوفان و اندیش ــم فیلس ــتی ه ــای فمینیس چالش ه
ــو و  ــا روس ــطو ت ــد، از ارس ــه بع ــنگری ب ــر روش ــدرن از عص ــمندان م اندیش
ــل  ــا حام ــب آن ه ــه اغل ــت چراک ــده اس ــامل ش ــد، را ش ــا فروی ــس ت از مارک
ــه  ــود ک ــتی ب ــان فمینیس ــو گفتم ــد. در پرت ــور بوده ان ــای مرد-مح دیدگاه ه
ــدون  ــته هایش را م ــان خواس ــی زن ــکل حق خواه ــای متش ــج جنبش ه به تدری
ــان  ــردی زن ــده و ف ــای پراکن ــا و عصیان ه ــرد و نافرمانی ه ــدی ک و قالب بن
نویســنده و متفکــر، بــه حــرکات گروهــی و هدفمنــد اعتراضــات مدنــی زنــان 
ــه و  ــودن، ضعیف ــودن، جنــس دوم ب ــر ســلطه ب ــی از زی ــرای رهای ــی ب معمول
ــور  ــار کش ــغ و خودمخت ــل و بال ــهروند کام ــه ش ــدن و ب ــوب ش ــر محس صغی

ــت.  ــا یاف ــل گشــتن، ارتق تبدی
رشــته ی مطالعــات زنــان در واقــع از دل مباحثــات فمینیســتی و مبــارزات 
ــفی و  ــی، فلس ــه های تاریخ ــذا هم ریش ــت. ل ــته اس ــان برخاس ــی زن اجتماع
نظــری تحــول طلــب دارد و هــم پشــتوانه عملــی و مبارزاتــی در ســطح جامعــه 
مدنــی. بــرای مثــال، بیــش از دو قــرن پیــش، متفکریــن و مبــارزان فمینیســتی 
چــون اولمــپ دوگــوژ فرانســوی، انقالبیــون را در انقــالب کبیــر فرانســه بــه 
نقــد کشــید و ســخن از حقــوق شــهروندی زنــان نمــود.10 یــا مــری ولســتون 
ــو را  ــی ژان ژاک روس ــن خردگرای ــوری در بط ــی، مذکر-مح ــت انگلیس کرف
ــن  ــی از اولی ــان را در یک ــه زن ــته های حق طلبان ــید و خواس ــش کش ــه چال ب
ــی،  ــتنتون آمریکائ ــدی اس ــا کی ــاخت.11 و ی ــدون س ــای فمینیســتی م کتاب ه
ــت در  ــی یهودی ــای دین ــیحیت و باوره ــای مس ــم کلیس ــج و حاک ــرض رای ف
مــورد »اصالــت مــرد« بــر مبنــای داســتان خلقــت کــه گویــا »زن بــرای مــرد 
ــت« را  ــته اس ــق گش ــرد خل ــپ م ــده چ ــا »زن از دن ــت« و ی ــده اس آفریده ش
ــرن  ــک ق ــرار داد.12 و ی ــش ق ــورد چال ــان«، م ــل زن ــود، »انجی ــاب خ در کت
ــودن زن را  ــس دوم ب ــه جن ــووار، ک ــیمون دوب ــس دوم« س ــاب »جن ــد، کت بع
ــان در چندیــن  ــه چندیــن زب ــود، ب مــورد نقــدی قــوی و کوبنــده قــرار داده ب
کشــور منتشــر شــد و ذات گرایــی جنســیت و طبیعی انگاشــتن مردســاالری را 

10. Olympe de Gouges, Declaration of the Rights of Woman and Female Citizens, 1791.

11. Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman, 1792.

12. Elizabeth Cady Stanton, The Woman’s Bible, 1895.
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بــه زیــر ســؤال بــرد و نشــان داد کــه »زن، زن بــه دنیــا نمی آیــد، بلکــه زن 
ــود  ــرد می ش ــه م ــود، بلک ــده نمی ش ــرد زایی ــز، م ــرد نی ــود« چنانچــه م می ش
ــی،  ــاخت گرایی در جامعه شناس ــه برس ــکل گیری نظری ــه ش ــب ب و به این ترتی
ــای  ــا و هویت ه ــه نقش ه ــه ک ــن نکت ــه درک ای ــد؛ از جمل ــانده ش ــاری رس ی
جنســیتی، برســاخت هایی اجتماعــی،  تاریخــی و فرهنگــی هســتند و نــه صرفــًا 
بیولوژیــک و یــا الهــی. ازســوی دیگــر، در کنــار نهضــت فکــری فمینیســتی،  
ــون  ــهروندی همچ ــوق ش ــب حق ــرای کس ــز ب ــان نی ــی زن ــکل های مدن تش
حــق رأی، حــق تحصیــل، حــق اشــتغال، حــق مالکیــت، حــق انتخــاب، حــق 
کنتــرل بــدن خــود، حــق عشــق ورزیــدن، حــق امنیــت و رهایــی از خشــونت، 
و خالصــه حــق مشــارکت در همــه عرصه هــا را بــا مبــارزات خیابانــی و غیــر 

خیابانــی خــود، بــه پیــش بردنــد. 
ــه چالش هــای فلســفی، جامعه شــناختی، و االهیات شــناختی  ــه این گون البت
ــه در  ــا گســترش مدرنیت ــکا نمی شــد. ب ــا و آمری ــه اروپ فمینیســتی، محــدود ب
کشــورهای دیگــر نظیــر چیــن، هنــد، روســیه، ژاپــن، ترکیــه، مصــر، تونــس، و 
ایــران خودمــان، اولیــن نوشــته ها و نقدهــای فمینیســتی از اوایــل قــرن بیســتم 
ــا در  ــد. ام ــر گردی ــج منتش ــواه، به تدری ــاوی خ ــردان تس ــان و م ــط زن توس
کشــورهایی کــه تحــوالت مثبــت مدرنیتــه را همــراه بــا اثــرات منفی ســلطه ی 
ــث فمینیســتی و  ــر مباح ــد، ناگزی ــه می کردن ــتعماری و امپریالیســتی تجرب اس
ــای  ــا گفتمان ه ــت ب ــته گش ــا آغش ــام و ی ــان، ادغ ــه زن ــارزات حق طلبان مب

ــی«.     ــش مل ــای »رهائی بخ ــتی و جنبش ه ــد امپریالیس ــه ض ملی گرایان
ــع انعــکاس آکادمیــک  ــان، در واق به طــور خالصــه ، رشــته ی مطالعــات زن
یــک نهضــت فکــری ، فرهنگــی، اجتماعــی، و سیاســی اســت کــه در بســتر 
ــت؛  ــکل گرف ــان ش ــته در جه ــال گذش ــوی 200 س ــادی و معن ــوالت م تح
تحوالتــی کــه در آمریــکا و بخش هایــی از اروپــا در دهه هــای 1960 و 
ــر تحــوالت اقتصــادی،  ــود. عــالوه ب ــه اوج خــود رســیده ب 1970 میــالدی ب
ــای  ــاختار و کارکرده ــرات در س ــینی و تغیی ــترش شهرنش ــک، گس تکنولوژی
خانــواده و تغییــرات در ســاختار سیاســی و حتــی ســاختار ســرمایه داری حاکــم، 
تغییــرات مهــم علمــی، و فرهنگــی- اجتماعــی نیز تأثیــرات مهمــی در وضعیت 
زنــان گذاشــته بــود. ازجملــه »انقــالب جنســی« کــه تــا حــد زیــادی مدیــون 
ــد  ــای جدی ــد؛ یافته ه ــد فروی ــون زیگمون ــی چ ــکن علمای ــات سنت ش نظری
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پژوهش هــای آلبــرت کنیــزی در رشــته ی جدیــدی کــه او پایه گــذاری کــرد13 
ــتنی،  ــای پیشــگیری از آبس ــازه پزشــکی، به خصــوص قرص ه ــای ت و یافته ه
همــه و همــه جامعــه آمریــکا و اروپــا را پیــش و بیــش از ســایر کشــورها تحــت 
ــود. ایــن تحــوالت فرهنگــی و اجتماعــی بــه زودی همــراه  تأثیــر قــرار داده ب
ــای  ــتان، اقلیت ه ــی رنگین پوس ــای مدن ــی؛ جنبش ه ــا تحــوالت سیاس ــد ب ش
قومــی، جوانــان و دانشــجویان، جنبــش ضــد جنــگ )مشــخصًا جنــگ ویتنــام( 
ــه مــوج دوم فمینیســم  ــد خــود کــه ب ــان در خیــزش جدی ــه جنبــش زن و البت
ــب و  ــده اســت. فضــای ملته ــروف ش ــان« مع ــش رهایی بخــش زن ــا »جنب ی
حق طلبانــه جامعــه آمریــکا و بخش هایــی از اروپــا، اثــرات خــود را در تمامــی 
ــی در  ــای اخالق ــه هنجاره ــی، سیاســی، فرهنگــی ازجمل ــای اجتماع عرصه ه
ــر  ــردم ب ــی م ــی و عموم ــی خصوص ــیتی، در زندگ ــی و جنس ــبات جنس مناس

جــای گذاشــت.
دانشــگاه ها، طبعــًا، از اولیــن عرصه هایــی بودنــد کــه هــم از ایــن 
جنبش هــا و تحــوالت متأثــر شــدند و هــم بــر آن هــا تأثیــر گذاشــتند. 
تأســیس رشــته های  اوایــل دهــه ی 1970، مــا شــاهد  از  به طوری کــه 
جدیــدی چــون »مطالعــات زنــان«، »مطالعــات آمریــکا شناســی«، »مطالعــات 
ــان  ــات آمریکایی ــی«، »مطالع ــان آفریقای ــات آمریکایی ــی«، »مطالع قوم شناس
آســیایی«، »مطالعــات چیکانــو/ چیکانــا« )امریکایی هــای مکزیکــی(، و 
ــح«  ــات صل ــون »مطالع ــدی، چ ــوالت بع ــا تح ــط ب ــته های مرتب ــا رش بعده
)یــا صلــح شناســی(، »مطالعــات گرایش هــای جنســی«، »مطالعــات کوئیــر« 
ـ اجتماعی و به صــورت  ــوم انســانی  و امثــال آن هســتیم کــه همگــی ذیــل عل

میان رشــته ای ترکیــب، تدویــن و ارائــه  شــده اند. 
ــا قبــل از آنکــه به صــورت  ــان« در آمریــکا و اروپ رشــته ی »مطالعــات زن
ــا و  ــورت دوره ه ــود، به ص ــیس ش ــمی تأس ــد و رس ــی نظام من ــه آموزش برنام
کالس هــای آزاد متفرقــه توســط برخــی اســتادان کــه در جنبــش زنــان فعــال 
بودنــد، به طــور داوطلبانــه تدریــس می شــد. بــرای مثــال در انگلســتان، 
ــه و آزاد در  ــای متفرق ــن کالس ه ــت، اولی ــکاو فمینیس ــل، روان ــت میچ جولی
ایــن رشــته را در اواخــر دهــه 1960 و اوایــل 1970 راه انــدازی کــرد. درواقــع 
اولیــن برنامــه ی مــدون و رســمی »مطالعــات زنــان« در ســال 1970 میــالدی 

13.  Sexology
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در دانشــگاه ایالتــی ســان دیگــو در  کالیفرنیــای جنوبــی تأســیس شــد و اکنــون 
ــی  ــه آموزش ــه 900 برنام ــک ب ــال، نزدی ــت 44 س ــس از گذش ــکا پ در آمری
»مطالعــات زنــان« بــا بیــش از ده هــزار کالس درســی بــه وجــود آمــده اســت 
کــه بیــش از هــر برنامــه میان رشــته ای، دانشــجو جلــب کــرده و بــه یکــی از 

ــت.  ــده اس ــل ش ــانی تبدی ـ انس ــوم اجتماعی  ــدیابنده عل ــته های رش رش
ــان و جنســیت« در  ــات زن ــته ی »مطالع ــا، رش ــکا و اروپ ــر آمری ــالوه ب ع
ســایر کشــورها نیــز بــه درجــات مختلــف رشــد پیداکــرده اســت. در امریــکای 
التیــن، کشــور آرژانتیــن آغازگــر ایــن رشــته بــود، و امــروز حداقــل در یکــی 
از دانشــگاه های هرکــدام از کشــورهای آمریــکای التیــن، رشــته ی مطالعــات 
ــز،  ــا نی ــورهای دنی ــایر کش ــت.  در س ــته اس ــیس گش ــیت تأس ــان و جنس زن
ــادا، مصــر، تونــس، ژاپــن، هندوســتان، چیــن،  روســیه )البتــه  ازجملــه در کان
ــور  ــی درخ ــای درس ــه برنامه ه ــدا، و ترکی ــوروی(، اوگان ــی ش ــس از فروپاش پ

ــود.  ــه می ش ــته ارائ ــن رش ــی در ای توجه
ــی،  ــاله محل ــای دوس ــی کالج ه ــگاه ها و حت ــب دانش ــکا، در اغل در آمری
ــی  ــته ی فرع ــا رش ــی و ی ــته ی اصل ــورت رش ــان به ص ــات زن دروس مطالع
بــرای دوره هــای لیســانس ارائــه می شــود )بیــش از 650 مــورد(. در تعــدادی 
دانشــگاه ها دوره ی کارشناســی ارشــد )بیــش از 40 دانشــگاه( هــم وجــود دارد.  
ــته  ــن رش ــرای ای ــکا، دوره دکت ــزرگ آمری ــال حاضــر در 15 دانشــگاه ب در ح
ــب در دوره  ــن رشــته اغل ــا، ای ــز تأسیس شــده اســت. در ســایر کشــورها ام نی
ــه  ــا به صــورت گواهینامــه 2-3 ســاله ارائ کارشناســی ارشد)فوق لیســانس( و ی

می شــود. 
در حــال حاضــر تقریبــًا در تمــام کالج هــا و دانشــگاه های آمریــکا، تمامــی 
دانشــجویان  در هــر رشــته ای کــه تحصیــل می کننــد موظــف هســتند چنــد 
ــن  ــا آموخت ــن کالس ه ــدف ای ــد. ه ــز بردارن ــی14 را نی ــوزش عموم کالس آم
ــی،  ــی، حقوق ــانی، مدن ــی، انس ــات ضــروری اجتماع ــل اصــول و اطالع حداق
ــناس،  ــم از جامعه ش ــرده اع ــهروند تحصیل ک ــر ش ــه ه ــت ک ــی اس و اخالق
پزشــک، مهنــدس، وکیــل، روزنامه نــگار، الهیــات شــناس، شــیمی دان، 
ــتاوردهای  ــرفت ها و دس ــی از پیش ــد. یک ــد بدانن ــال آن بای ــدان، و امث فیزیک
»رشــته ي مطالعــات زنــان و جنســیت« ایــن اســت کــه در بســیاری از 

14. General Education
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ــن  ــی از ای ــته را جزئ ــن رش ــف از ای ــه کالس مختل ــل س ــگاه ها حداق دانش
ــد کــه برداشــتن آن  ــا کالس هــای »آمــوزش عمومــی« قــرار داده ان واحدهــا ی
بــرای دانشــجویان الزامــی اســت. بدیــن ترتیــب حداقلــی از اصــول و ارزش های 
کلــی رشــته ی »مطالعــات جنســیت و زنــان« مــورد آشــنایی تمامی دانشــجویان 
ــیت و  ــات جنس ــان »مطالع ــگاه  و دپارتم ــال در دانش ــرای مث ــرد. ب ــرار می گی ق
ــوده ام،  ــت آن ب ــتادان تمام وق ــرده و از اس ــت ک ــن مدیری ــود م ــه خ ــان« ک زن
کالس هــای زیــر جــزو واحدهــای آمــوزش عمومــی نیــز محســوب می شــوند 

ــد: ــد درســی را تشــکیل می دهن ــه واح ــدام س ــه هرک ک
»مقدمــه ای بــر مطالعــات جنســیت و زنــان«، »زنــان و خانــواده«، »نقــش 
ــیت،  ــی«، »جنس ــعه جهان ــیت و توس ــی«، »جنس ــوالت اجتماع ــان در تح زن
نــژاد، و سکســوالیته«، »زنــان، جنســیت و خشــونت«، و »زنــان و رســانه ها«.

ــیت و  ــات جنس ــی »مطالع ــته ی تحصیل ــه رش ــر، ارائ ــال های اخی در  س
ــج  ــز رای ــازی نی ــای مج ــر، در فض ــته های دیگ ــیاری از رش ــل بس ــان« مث زن
ــایر  ــود در س ــکاران خ ــا هم ــکا ب ــتادان در آمری ــی از اس ــت. بعض ــده اس ش
ــد  ــه می دهن ــه ارائ ــن زمین ــی را در ای ــتراکی دروس ــورت اش ــورها و به ص کش
ــا  ــائل، نیازه ــا مس ــف ب ــورهای مختل ــگران در کش ــجویان و پژوهش ــا دانش ت
و دیدگاه هــای مختلــف یکدیگــر آشــنا شــوند و افــق درک دانشــجویان 
گســترش پیــدا کنــد و تــوان پیونــد دادن مســائل بومــی و محلــی بــا مســائل 
ــا  ــداری« ی ــز پن ــا از »خودـ مرک ــد ت ــت آورن ــه دس ــی را ب ــی و بین الملل جهان
برتــر انــگاری ملــی یــا قومــی و نــژادی جلوگیــری شــود. درس هــای اینترنتــی 
ــورت  ــی به ص ــود. هرکس ــدود نمی ش ــت مح ــجویان تمام وق ــه دانش ــط ب فق
پاره وقــت در عیــن داشــتن شــغل و در ســنین مختلــف در داخــل و خــارج از 

ــد . ــام کنن ــوع دروس ثبت ن ــن ن ــد در ای ــکا می توانن آمری
به عبارت دیگــر، تشــدید فراینــد جهانی شــدن و تکنولــوژی ارتباطــی 
جدیــد، تولیــد علــم و آمــوزش علــوم، ازجملــه رشــته ی »مطالعــات زنــان«، را 
بیش ازپیــش فرامــرزی و جهانــی- محلــی یــا جهانــی- بومــی، کــرده اســت. 
به عــالوه، بــرای تأســیس و رشــد رشــته ی جدیــد مطالعــات زنــان در بســیاری 
ــای  ــهیالتی نهاده ــادی و تس ــای م ــد، کمک ه ــال رش ــورهای در ح از کش
ــا هــم  ــکا و اروپ ــر در آمری ــزرگ و غنی ت ــی و دانشــگاه های ب علمــی بین الملل
ــا و  ــورد«، بورس ه ــاد ف ــوده اســت. بنیادهــای خصوصــی چــون »بنی ــر ب مؤث



158

رشته ی »مطالعات زنان« در ایران نمودی دیگر از پارادوکس جمهوری اسالمی 

کمک هــای مالــی متعــددی را جهــت تأســیس و گســترش رشــته ی »مطالعــات 
ــورهای  ــکا و در کش ــود آمری ــگاه ها در خ ــار دانش ــیت« در اختی ــان و جنس زن
ــز از  ــعه آن نی ــه توس ــوص برنام ــل، به خص ــازمان مل ــته اند. س ــر گذاش دیگ
یاری دهنــدگان ایــن رشــته در کشــورهای مختلــف بــوده اســت. بــرای نمونــه، 
طبــق اطالعــات ســامانه اینترنتــی، ایــن آژانــس ســازمان ملــل، بــه حداقــل 
ــی  ــک مال ــن کم ــکای التی ــان در آمری ــیت و زن ــات جنس ــه مطالع 64 برنام
ــه  ــیه ب ــته و از حاش ــن رش ــج ای ــان تروی ــد اصلی ش ــه تأکی ــت ک ــانده اس رس
ــی  ــه ی ی تخصص ــوص درزمین ــیتی، به خص ــات جنس ــاندن مطالع ــن کش مت

ــوده اســت. »جنســیت و توســعه« ب

  ساختارها و تشکیالت تولید دانش در رشته ی مطالعات زنان و جنسیت: 

ــه ســه  ــان و جنســیت در آمریــکا، دانشــجویان ب از رشــته ی مطالعــات زن
صــورت یــا در ســه ســطح مختلــف می تواننــد اســتفاده کننــد. برداشــتن چنــد 
کالس اختیــاری به عنــوان واحدهــای آموزشــی عمومــی کــه قبــاًل ذکــر شــد.  
یــا به مثابــه ی رشــته ی فرعــی؛ بــرای مثــال یــک دانشــجوی رشــته ی تاریــخ 
می توانــد عــالوه بــر واحدهــای الزم رشــته ی خــود، 18 واحــد نیــز از دروس 
»مطالعــات زنــان و جنســیت« را بــردارد تــا هــم رشــته ی اصلــی تاریــخ را در 
ــان  ــات زن ــی در مطالع ــته ی فرع ــم یک رش ــد و ه ــام کن دوره کارشناســی تم
ــیار  ــه بس ــت ک ــجویانی اس ــاب دانش ــن انتخ ــن معمول تری ــد و ای ــته باش داش
ــا  ــغلی ی ــات ش ــل مالحظ ــه دلی ــا ب ــتند ام ــته هس ــن رش ــه ای ــد ب عالقه من
ــده تر  ــای شناخته ش ــود را در موضوع ه ــی خ ــته ی اصل ــواده، رش ــت خان مخالف
ــه  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــد. نبای ــاب می کنن ــری دارد، انتخ ــازار کار بهت ــه ب ک
حتــی در آمریــکا و اروپــا نیــز ایــن رشــته ی بالنســبه جدیــد و از دید بســیاری از 
ــده،  ــًا  نگران کنن ــت، کــم پرســتیژ، و احیان خانواده هــای محافظــه کار، کم اهمی

ــود. ــاب می ش حس
ــه  ــیت به مثاب ــان و جنس ــات زن ــته ی مطالع ــاب رش ــوم، انتخ ــت س حال
ــن  ــه ای ــت. البت ــانس( اس ــی )لیس ــان دوره کارشناس ــی از هم ــته ی اصل رش
ــی  ــد کاف ــته رش ــن رش ــه ای ــم اســت ک ــا در دانشــگاه هایی فراه ــکان تنه ام
کــرده و دارای دپارتمــان مســتقل خــود باشــد. چراکــه در بســیاری از 
ــک  ــت و ی ــته ای اس ــه میان رش ــک برنام ــًا ی ــته صرف ــن رش ــگاه ها، ای دانش
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ــکده  ــا دانش ــانی ی ــوم انس ــکده عل ــای دانش ــی از دپارتمان ه ــتاد از یک اس
ــن کار  ــال ای ــود و در قب ــی آن می ش ــئول هماهنگ ــی،  مس ــوم اجتماع عل
ــرای انجــام  ــا وقــت آزاد ب ــار واحدهــای تدریســی او کاســته می شــود ت از ب
ــر16 ایــن برنامــه را داشــته باشــد. امــا در  ــا مدی نقــش هماهنگ کننــده15 و ی
ــی  ــت، دپارتمان ــرفته تر اس ــر و پیش ــته قوی ت ــن رش ــه ای ــگاه هایی ک دانش
ــود آن  ــته را خ ــن رش ــتادان ای ــان17 دارد و اس ــس دپارتم ــا رئی ــتقل ب مس
ــانس  ــط لیس ــا فق ــن دپارتمان ه ــی از ای ــد. بعض ــتخدام می کن ــان اس دپارتم
ــی  ــانس )کارشناس ــم فوق لیس ــانس و ه ــم لیس ــا ه ــی( و بعضی ه )کارشناس

ــد. ــه می دهن ــز ارائ ــرا نی ــم دکت ــدودی ه ــداد مح ــد( و تع ارش
ــگاه ها  ــی دانش ــی، در بعض ــی و پژوهش ــای آموزش ــر دپارتمان ه ــالوه ب ع
ــات  ــات و خدم ــه امکان ــت ک ــده اس ــز تأسیس ش ــی نی ــًا پژوهش ــز صرف مراک
پژوهشــی در اختیــار اســتادان عالقه منــد و پایان نامه هــای دانشــجویان 
دوره کارشناســی ارشــد یــا دکتــرای رشــته ی مطالعــات زنــان و جنســیت قــرار 
می دهنــد. بــرای مثــال، در دانشــگاه کالیفرنیــا در لوس آنجلــس، عــالوه 
ــانس، و  ــانس، فوق لیس ــه لیس ــیت، ک ــان و جنس ــات زن ــان مطالع ــر دپارتم ب
دکتــرا ارائــه می دهــد، یــک مرکــز قــوی پژوهشــی نیــز وجــود دارد بــه نــام 
ــا دپارتمــان روی برنامه هــای  ــان« کــه در هماهنگــی ب ــات زن »مرکــز مطالع
تحقیقــی متمرکــز اســت.  عــالوه بــر ایــن دو نهــاد )یکــی آموزشــی و دیگــری 
ــام  ــه ن ــود دارد ب ــگاه ها وج ــی دانش ــز در بعض ــومی نی ــاد س ــی(، نه پژوهش
ــان« شــناخته  ــان  کــه به طــور خالصــه »مرکــز زن ــرای زن ــات ب مرکــز خدم
ــی  ــرای تمام ــاوره ای ب ــات مش ــع خدم ــز در واق ــوع مراک ــن ن ــود. ای می ش
دانشــجویان زن در دانشــگاه، بــدون توجــه بــه رشــته ی تحصیلــی آن هــا، ارائــه 
ــی  ــای زندگ ــی و محله ه ــان آکادم ــل زدن می ــی پ ــدف آن نوع ــد. ه می دهن
دانشــجویان اســت. هــدف، ایجــاد یــک محــل امــن، آرام و خصوصــی اســت 
ــن مشــاوره در موردنیازهــای خــاص خــود و  ــرای گرفت ــان دانشــجو ب کــه زن
یــا پیــدا کــردن مراجــع کمکــی در صــورت  گرفتــار شــدن بــه یــک رابطــه 
ناســالم، خشــونت، یــا تجــاوز بــه آن مراجعــه کننــد. تعــداد ایــن نــوع مراکــز 
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16. Director

17. Chair )Chairperson(
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کــه بیشــتر فضــای کنشــگری و حمایتــی18 داشــته اند در اوایــل تأســیس ایــن 
رشــته بیشــتر بــود و امــروزه ایــن نــوع نیازهــا اغلــب در خــارج از دانشــگاه ها 

ــود. ــن می ش ــان تأمی ــی زن ــازمان های غیردولت ــرف س از ط

شبکه های ارتباطی و انتشارات: 

رشــته ی مطالعــات زنــان و جنســیت  مثــل هــر رشــته ی دیگــر 
دانشــگاهی، ســاختارها، نهادهــا و تولیــدات حرفــه ای خــود را دارد. در آمریــکا 
ــی  ــی پیش خوان ــگاهی و پژوهش ــال دانش ــش از 30 ژورن ــته بی ــن رش در ای
ــری آن  ــی و سراس ــاد مل ــود. نه ــر می ش ــده19، منتش ــی( ش ــش ارزیاب ــا پی )ی
ــه از ســال  ــان«20 ک ــات زن ــی مطالع ــام »انجمــن مل ــه ن تشــکیالتی اســت ب
ــگاه های  ــا در دانش ــا و دپارتمان ه ــب برنامه ه ــد و اغل ــذاری ش 1977 پایه گ
مختلــف را بــه هــم متصــل نمــود. ایــن انجمــن کــه بیــش از 2000 عضــو دارد 
ــن  ــور ای ــبرد ام ــت و پیش ــت تقوی ــرو در جه ــده و پیش ــه هماهنگ کنن به مثاب
ــان دانشــگاه  ــاط می ــز ایجــاد ارتب رشــته درزمینــه ی ی تدریــس، تحقیــق و نی
بزرگتــر  جامعــه  و  محله هــا  در  مردم نهــاد  ســازمان های  و  کنشــگران  و 
ــش از 1200  ــن بی ــن انجم ــاالنه ی ای ــای س ــد. در کنفرانس ه ــت می کن فعالی
ــرای دانشــجویان دوره ی کارشناســی  ــن انجمــن ب ــد. ای ــر شــرکت می کنن نف
ــق  ــد و از طری ــه می ده ــز ارائ ــی نی ــای تحصیل ــد، بورس ه ــی ارش و کارشناس
نشــریات چاپــی و اینترنتــی خــود، منابــع اطالعاتــی و حمایتــی را در خدمــت 

ــد.  ــرار می ده ــته ق ــن رش ــه ای ای ــای حرف پژوهش ه
ــائل  ــش در مس ــر بیش ازپی ــال های اخی ــری در س ــن سراس ــن انجم ای
حــاد سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه نیــز دخالــت فمینیســتی کــرده 
ــال های  ــه در س ــوارد، خاص ــب م ــد. در اغل ــری می کن ــر و موضع گی ــراز نظ اب
اخیــر، تــالش شــده کــه ایــن رشــته و تشــکیالت مربــوط بــه آن در امحــای 
ــد و در  ــرو باش ــال و پیش ــی، فع ــض جنس ــون تبعی ــز همچ ــتی نی نژادپرس
برنامه هــای درســی دانشــگاهی و کنفرانس هــا دیدگاهــی همه جانبــه از 
ــد واقعیــت جامعــه متکثــر، چنــد  ــر بتوان ــا بهت ــه دهــد ت ــواع تبعیض هــا ارائ ان
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19. Peer-reviewed

20. National Association of Women’s Studies
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ــد.  ــکا را منعکــس کن ــی آمری ــد جنســیتی، و طبقات ــی، چن ــد قوم ــژادی، چن ن
بــرای مثــال ایــن ســازمان یــک برنامــه فعــال درزمینــه ی ی »رهبــری زنــان 
ــد  ــان رنگین پوســت عالقه من ــرای زن ــق آن ب ــه از طری رنگین پوســت« دارد ک
بــه مطالعــات زنــان یــا اشــتغال در مراکــز زنــان، و یــا رهبــری در خــود ایــن 

ــد. ــم می کن ــات فراه ــت و امکان ــازمان، حمای س
ــه از موضــع چــپ  ــا ک ــه آن ه ــان، چ ــرای فمینیســم - هراس ــاید ب ش
ــه از موضــع چــپ اســالم گرا، فمینیســم  ــا ک ــه آن ه ــنتی ســکوالر و چ س
ــی« دانســته،  ــا »تهاجــم فرهنگــی غرب را یــک »انحــراف بورژوایــی« و ی
محکــوم و مــردود می داننــد، بــد نباشــد بداننــد کــه حداقــل در آمریــکای 
ــته ی  ــت »رش ــته فمینیس ــتادان برجس ــا و اس ــیاری از نهاده ــروز، بس ام
ــای  ــروان فعالیت ه ــی از پیش ــش مهم ــیت«، بخ ــان و جنس ــات زن مطالع
ــکا  ــی آمری ــی طلب ــتی و هژمون ــت های امپریالیس ــد سیاس ــگ، ض ــد جن ض
ــًا  ــه ضمن ــا ک ــوع چپ ه ــن ن ــرای ای ــن ب ــد. همچنی ــکیل می دهن را تش
ــردم  ــه م ــرائیل علی ــای اس ــان زورگویی ه ــای اصلی ش ــی از دغدغه ه یک
فلســطین اســت، شــاید آموزنــده باشــد کــه بداننــد کــه در آمریــکای امــروز 
ــیت،  ــان و جنس ــات زن ــته ی مطالع ــتادان رش ــت ها و اس ــیاری فمینیس بس
ــر  ــاالنه اخی ــس س ــان« در کنفران ــات زن ــی مطالع ــن مل ــه »انجم ازجمل
)2014(،  از پیوســتن بــه جنبــش تحریــم علیــه اســرائیل در جهــت پایــان 
ــکیل دو  ــت از تش ــطینی و حمای ــرزمین های فلس ــغال س ــه اش ــیدن ب بخش

ــد. ــت کرده ان ــه حمای ــطین، فعاالن ــرائیل و فلس ــتقل اس ــت مس دول
حساســیت های  بــا  همــراه  انتقــادی  گرایش هــای  نــوع  ایــن 
بین المللــی در میــان فمینیســت ها، خــود نتیجــه تحــوالت و تنوعاتــی 
اســت کــه در دانشــگاه های مختلــف آمریــکا و در اثــر رشــد حضــور 
ــن از  ــش مهاجری ــت و افزای ــان رنگین پوس ــر زن ــدای قوی ت ــال و ص فع
ــی  ــات فرا-مل ــا و ارتباط ــه و آفریق ــه خاورمیان ــر، ازجمل ــورهای دیگ کش
بیشــتر در اثــر جهانی شــدن، صــورت گرفتــه اســت. لــذا آن هــا کــه 
ــد و از  ــه دارن ــی یگان ــا معنائ ــی و ب ــتی منف ــط برداش ــم به غل از فمینیس
ــس و  ــدی متجان ــه واح ــی و به مثاب ــر منف ــتی سراس ــم برداش ــرب« ه »غ
ــر  ــات متکث ــخ تحــوالت و واقعی ــع از تاری ــد، درواق همگــون تصــور می کنن

ــد. ــل  مانده ان ــع غاف ــن جوام ــای ای و پوی
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ــات  ــته ی مطالع ــری رش ــکیالت سراس ــن تش ــر ای ــالوه ب ــاری، ع  ب
زنــان و جنســیت، در بعضــی رشــته های دیگــر علــوم انســانی/ اجتماعــی نیــز 
ــده  ــیت ایجادش ــان و جنس ــات زن ــه ی  مطالع ــی در زمین ــای تخصص انجمن ه
ــان در  ــن زن ــت؛ انجم ــی فمینیس ــن انسان شناس ــال انجم ــرای مث ــت. ب اس
ــی  ــن بین الملل ــه؛ انجم ــان در جامع ــرای زن ــان ب ــن جامعه شناس ــوم؛ انجم عل
زنــان  انجمــن  فلســفه؛  زنــان در  انجمــن  فمینیســتی؛  اقتصــاد  بــرای 
ــان و  ــان در  زب ــات زن ــش مطالع ــدس؛ بخ ــان مهن ــن زن ــناس؛ انجم تاریخ ش
ــن  ــناس؛ انجم ــان زمین ش ــن زن ــدرن؛ انجم ــای م ــن زبان ه ــات در انجم ادبی
ــده  ــدن فزاین ــال جهانی ش ــه دنب ــال آن. ب ــری؛ و امث ــوم کامپیوت ــان در عل زن
ــبکه ها و  ــداد ش ــر تع ــات، ب ــد ارتباط ــوژی جدی ــهیل کننده تکنول ــش تس و نق
ــت.  ــده اس ــز افزوده ش ــرزی نی ــی و فرام ــک فرامل ــازمان دهی های آکادمی س
ــی  ــه، یعن ــن زمین ــک در ای ــی آکادمی ــم و قدیم ــه مه ــد از مجل ــه بای ازجمل
»مجلــه مطالعــات بین المللــی زنــان« نــام بــرد. و یــا بــه »انجمــن مطالعــات 
ــن از اســتادان و پژوهشــگرانی  ــه« اشــاره کــرد کــه صدهــا ت ــان خاورمیان زن
ــا هــم  ــد را ب ــه تخصــص دارن ــان و جنســیت در خاورمیان ــاره ي زن را کــه درب
در ارتبــاط قــرار داده اســت و نشــریات خــاص خــود را نیــز منتشــر می کنــد. 
ــه ها و  ــم، اندیش ــول فمینیس ــیر تح ــه س ــن ب ــت پرداخت ــا فرص در اینج
ــی رشــته ی  ــی یافته هــای تحقیق ــرات بین الملل تئوری هــای فمینیســتی و تأثی
ــن  ــدن ای ــر ش ــری از طوالنی ت ــرای جلوگی ــذا، ب ــت. ل ــان نیس ــات زن مطالع
ــت  ــی از وضعی ــی اجمال ــی بررس ــته یعن ــن نوش ــش دوم ای ــه بخ ــه، ب مقال

ــردازم.                                                 ــران می پ ــان در ای ــات زن ــته ی مطالع رش

بخش دوم

تاریخچه رشته ی »مطالعات زنان« در ایران

در مقایســه بــا  ســایر کشــورها، به خصــوص آمریــکا و اروپــا، زمینه هــای 
اجتماعــی و فرایندهــای تاریخــی کــه منجــر بــه تأســیس رشــته ی مطالعــات 
ــه  ــه این ک ــود را دارد. طرف ــای خ ــا و ویژگی ه ــد، تفاوت ه ــران ش ــان در ای زن
در ایــران، ایــن رشــته در بســتر یــک نظــام سیاســی ایدئولوژیــک نامتعــارف و 
ســرکوبگر و مخالــف برابــری حقــوق زنــان، راه انــدازی شــده اســت. امــا دالیل 
ایــن راه انــدازی کامــاًل هــم بی شــباهت بــه مــوارد کشــورهای دیگر نیســت. در 
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ایــران  نیــز قبــل از تأســیس رشــته ی مطالعــات زنــان در دانشــگاه های کشــور، 
ــان فمینیســتی  ــی گفتم ــان و جنســیت و حت ــه مســائل زن ــوط ب مباحــث مرب
ــود،  ــده ب ــران تبدیل ش ــی ای ــگ سیاس ــت در فرهن ــه و واقعی ــک دغدغ ــه ی ب
اگرچــه مبحــث و واقعیتــی در حاشــیه. در ایــران نیــز پیشــینه تاریخــی مباحــث 
ــای  ــاز فراینده ــه آغ ــان ب ــوق زن ــت و حق ــه موقعی ــوط ب ــای مرب و جدال ه
ــش  ــینی، و جنب ــترش شهرنش ــادی، گس ــوالت اقتص ــه، تح ــدد و مدرنیت تج
سیاســی دوران نهضــت مشــروطیت می رســید. و بعــد نیــز بــا افت وخیزهایــی 
ــی کــردن نفــت،  ــران، از جنبــش مل ــخ معاصــر ای ــف تاری در دوره هــای مختل
ــت از  ــون حمای ــل حــق رأی و قان ــوی، مث ــی دوران پهل ــات حقوق ــا اصالح ت

خانــواده، ادامــه یافتــه بــود.
ــخت  ــرکوب های س ــس از س ــالمی، پ ــوری اس ــت جمه  در دوران حکوم
ــان و رکــود و رعــب  ــه زن ــه اعتراضــات حق طلبان ــه علی ســال های اول ازجمل
ــتولی  ــه مس ــر جامع ــراق ب ــا ع ــاله ب ــگ هشت س ــک جن ــه کم ــه ب ــم ک حاک
ــود، به تدریــج پــس از پایــان جنــگ، یعنــی در طــی دهه هــای 1370  شــده ب
ــی،  ــف اجتماع ــای مختل ــان در عرصه ه ــاهد حضــور تدریجــی زن و 1380، ش
ــریاتی  ــتی در نش ــه و فمینیس ــای حق طلبان ــور صداه ــری و ظه ــی، و هن ادب
ــان«، فصلنامــه »جنــس دوم«  ــان«، ســالنامه »تقویــم زن چــون ماهنامــه »زن
ــدا«،  ــر«، »ن ــام هاج ــون »پی ــی چ ــز مجالت ــان«(  و نی ــل زن ــا »فص )بعده
»حقــوق زنــان«، و »فرزانــه« در داخــل کشــور و نشــریه تأثیرگــذار و دیرپایــی 
چــون »نیمــه دیگــر« در خــارج از کشــور و بعدهــا »آوای زن« و برنامه هــای 
ــان کنشــگر  ــم. ایــن صداهــا و نشــریات از طــرف زن ــی در خــارج بودی رادیوئ
بــا گرایش هــای مختلــف مذهبــی و غیرمذهبــی، لیبــرال و چــپ، در داخــل و 
خــارج،  بــه ترویــج گفتمــان فمینیســتی منجــر می شــد. به عــالوه، ترجمه هــا 
ــه  ــب جداگان ــا کت ــر ی ــریات دیگ ــات نش ــز در صفح ــددی نی ــات متع و تألیف
ــی  ــای مبارزات ــا تجربه ه ــران و ی ــان ای ــای زن ــخ و هویت ه ــاره  ی تاری درب
ــان در خانه هــا،  ــی زن ــان در ســایر کشــورها، و گروه هــای کوچــک مطالعات زن
همــه و همــه عمــاًل عبــث بــودن تــالش حکومــت را در تحمیــل تک صدائــی 

و الگــو یــا هویــت واحــد  »اســالمی« بــر همــه زنــان، نشــان مــی داد. 
 از عوامــل مهــم دیگــر در تســریع آگاهــی و تشــویق گفتمــان فمینیســتی 
در ایــن دوره، دیاســپورای فعــال ایرانــی در خــارج از کشــور، فشــارهای 
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ــوق  ــر و حق ــوق بش ــان حق ــی گفتم ــی، رواج جهان ــکار عموم ــی اف بین الملل
ــی ســازمان  ــرات مثبــت کنفرانس هــای منطقــه ای و جهان ــژه اث ــان، و به وی زن
ملــل در مــورد زنــان، و کنوانســیون ها و مصوبه هــای آن بــوده اســت، 
ــیدا(، 1979؛  ــان« )س ــه زن ــض علی ــه تبعی ــع هرگون ــه »کنوانســیون رف ازجمل
ــرای  ــرم ب ــی، 1985؛ و »پلتف ــس نایروب ــو« کنفران ــتراتژی های روبه جل »اس
ــه در  ــان ک ــای زن ــی از گروه ه ــی از یک ــن، 1995. یک ــس پک ــل« کنفران عم
نشــریه خــود، »فرزانــه«، مشــخصًا از ضــرورت »دانــش زن شناســی« )مطالعات 
دانشــگاهی ســخن می گفــت،  آموزشــی  برنامه هــای  در ســطح  زنــان( 
»موسســه مطالعــات و تحقیقــات زنــان« بــود. بــه نظــر می رســد ایــن گــروه 
ــا و  ــوده و از کنفرانس ه ــل ب ــازمان مل ــای س ــا نهاده ــتری ب ــاس بیش در تم
ادبیــات ســازمان ملــل، بخصــوص کنفرانــس پکــن، بســیار تأثیــر گرفتــه بــود. 
ایــن گــروه ازجملــه پیش قدمــان طــرح پیشــنهاد تأســیس رشــته ی مطالعــات 

ــود.21  ــران نیــز ب ــان در ای زن
بنابرایــن اثــرات متقابــل دو دســته عوامــل درونــی و عوامــل بیــن المللــی-

ــی از یک ســو و عقــب رفتگــی و زن ســتیزی در قوانیــن و سیاســت های  جهان
ــک  ــکل گیری ی ــرای ش ــی الزم را ب ــه اجتماع ــو، زمین ــر س ــی از دیگ حکومت
جنبــش مدنــی زنــان و ازجملــه ضــرورت تأســیس رشــته ی »مطالعــات زنــان« 
ــن  ــق فعالی ــتی از طری ــیتی و فمینیس ــث جنس ــود و مباح ــرده ب ــم ک را فراه
ــورت  ــتادان، به ص ــی اس ــه برخ ــان، ازجمل ــش زن ــجویی و جنب ــش دانش جنب
ــه در  ــود. درنتیج ــته ب ــز گش ــگاه نی ــای دانش ــمی وارد فض ــده و غیررس پراکن
ــر، ضــرورت ایجــاد رشــته ی  ــه تأخی ــب ســه ده ــا قری ــز، اگرچــه ب ــران نی ای
مطالعــات زنــان در اواخــر دهــه 1370 از طــرف عــده ای از فعالیــن دانشــگاهی 
ــا  ــده آن ه ــداوم و ارزن ــالش م ــال ت ــه دنب ــد و ب ــگاهی درک ش و غیردانش
باالخــره از ســال  1383 ابتــدا در دانشــگاه های تهــران، عالمــه طباطبایــی و 
تربیــت مــدرس و بعــد دانشــگاه های تربیت معلــم، الزهــرا، اصفهــان، شــیراز و 

دانشــگاه آزاد اســالمی رودهــن، پذیــرش دانشــجو آغــاز گشــت.
21. بــرای توضیــح و تحلیــل بیشــتر دربــاره بســتر تاریخــی و فرایندهایــی کــه بــه شــکل گیری 
»مطالعــات زنــان« و بطــور کلــی رشــد گفتمــان فمینیســتی در ایــران منجــر شــده اســت، بــه 
ــان در ایــران:  مقاله هــای زیــر مراجعــه کنیــد: زیبــا جاللــی »تأســیس رشــته ی مطالعــات زن
ــص  ــماره ي 38، آذر 1382، ص ــو، ش ــه گفتگ ــار«، در مجل ــال احتض ــی در ح ــادره جنبش مص
7-24؛ و نیــره توحیــدی، »پیونــد جهانــی جنبــش زنــان ایــران« در مجلــه ي گفتگــو، شــماره ي 

38، آذر 1382، صــص 49-25
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برداشــت مــن بــر اســاس اطالعــات موجــود ایــن اســت کــه ورود رســمی 
مطالعــات زنــان بــه فضــای دانشــگاهی ایــران از ســه مســیر متفــاوت صــورت 
گرفــت درحالی کــه بیشــتر گزارش هــا صحبــت از یــک مســیر و یــا دو 
ــن ســه مســیر  ــه نظــر می رســد، حرکــت در ای ــد.22 ب ــف می کنن مســیر مختل
ــکوالر و  ــناس س ــک جامعه ش ــیر اول را ی ــد؛ مس ــروع ش ــان ش ــًا همزم تقریب
اســتاد دانشــگاه،  مســیر دوم را چنــد فعــال نواندیــش دینــی و غیردانشــگاهی، 
ــه  ــد.  چنانچ ــاز کردن ــب آغ ــت- زن اصالح طل ــک دول ــوم را ی ــیر س و مس
ــه  ــر ژال ــزارش می دهــد، دکت ــروز« گ ــان ام ــه »زن ــی در مجل ــن طباطبای نازنی
شــادی طلــب کــه در آمریــکا جامعه شناســی خوانــده بــود و ســال ها از فضــای 
پرتحــرک دهه هــای  1960 و 1970 کــه آرمــان برابــری بــرای زنــان و 
رنگین پوســتان در آن مــوج مــی زد تأثیــر گرفتــه بــود، در بازگشــت بــه 
ایــران ســودای تحــول در جایــگاه زنــان در جامعــه ایرانــی را در ســر داشــت: 
ــران  ــگاه ته ــان را در دانش ــات زن ــز مطالع ــیس مرک ــده تأس ــی ای »او به تنهای
ــد دارد  ــودش تأکی ــد خ ــرد.« هرچن ــی ک ــرد و عملیات ــش ب ــرد و پی ــرح ک مط
ــا،  کــه همراهــی مســئولین وقــت دانشــگاه و وزارت علــوم؛ دکتــر فرجــی دان
رئیــس وقــت دانشــگاه و دکتــر معیــن و توفیقــی در وزارت علــوم از یک ســو 
ــارکت  ــور مش ــز ام ــت مرک ــئوالن وق ــوی مس ــادی و معن ــای م و حمایت ه
ــادی در  ــر زی ــر تأثی ــرا شــجاعی، از ســوی دیگ ــر زه ــه ریاســت دکت ــان ب زن
ــر  ــان« داشــت و ب ــات زن ــات و تحقیق ــگاه »مرکــز مطالع ــا و تثبیــت جای ارتق
ــه  ــه ب ــی ک ــد. مقاومت های ــره ش ــی چی ــان پیرامون ــدا و پنه ــای پی مقاومت ه
دوران پیــش از راه انــدازی ایــن مرکــز محــدود نبــود و در تمــام ســال های بعــد 
ــه پرونده هــای مختلفــی  ــای نخســتین رئیــس مرکــز را ب نیــز ادامــه یافتــه پ

ــع، ص 114(. ــی، همــان منب ــاز کــرد. )طباطبای ب
ــه  ــل ده ــراق در اوای ــران و ع ــگ ای ــه جن ــه در بحبوح ــب ک ــادی طل ش
ــود و ابتــدا در ســازمان برنامه وبودجــه  ــه ایــران بازگشــته ب 1360 از آمریــکا ب
و بعــد در دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران کار می کــرد در 
ــان در  ــش زن ــک بخ ــاد ی ــنهاد ایج ــاوی پیش ــه ح ــن برنام ــال 1368 اولی س
ــه  ــی را ب ــوم اجتماع ــی دانشــکده عل ــات اجتماع ــات و تحقیق مؤسســه مطالع
22. بــرای مثــال نازنیــن طباطبایــی در گفتگــوی جالــب خــود بــا دکتــر ژالــه شــادی طلــب، 
ــی  ــه خوب ــران دو مســیر را ب ــان« دانشــگاه ته ــات زن ــات و تحقیق ــت »مرکزمطالع ــر وق مدی
ــرداد 1393، ص 118-113 ــماره 1، خ ــال اول ش ــروز، س ــان ام ــه زن ــد، مجل ــیم می کن ترس
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ــه  ــخی ک ــد پاس ــال بع ــک س ــه ی ــد ک ــکده می نویس ــت آن دانش ــس وق رئی
ــه  ــدارد چراک ــزی ضــرورت ن ــن مرک ــه تأســیس چنی ــن اســت ک می رســد ای
ــا  ــد در همــان مؤسســه انجــام شــود. ام ــان می توان ــات زن ــات و مطالع تحقیق
ــی در 1378،  ــس از ده ســال یعن ــره پ ــب، باالخ ــای شــادی طل ــا پیگیری ه ب
ــات  ــوان بخــش خــاص مطالع ــد کــه می ت شــورای دانشــکده تصویــب می کن

ــان، ص 16(.   ــرد )هم ــاد ک ــان ایج ــات زن و تحقیق
ایــن موافقــت همزمــان می شــود بــا روی کار آمــدن دولــت اصالحــات بــه 
ــز  ــه »مرک ــوان« ب ــور بان ــر ام ــای »دفت ــه او ارتق ــی و در کابین ــت خاتم ریاس
ــی در  ــرات مثبت ــجاعی و تغیی ــرا ش ــت زه ــه ریاس ــان« ب ــارکت زن ــور مش ام
ــان. شــادی طلــب می گویــد: ــه امــور زن رویکردهــای دولــت جدیــد نســبت ب

ــه  ــوف ب ــردم معط ــری می ک ــرح و پیگی ــن مط ــه م ــت هایی ک »درخواس
ــت،  ــای دول ــر رویکرده ــا تغیی ــرداد 1376، ب ــس از خ ــود، پ ــگاه ب درون دانش
ــه  ــد، بی آنک ــت ش ــم تقوی ــگاه ه ــرون دانش ــز از بی ــن مرک ــاد ای ــکان ایج ام
مــن اطالعــی داشــته باشــم، خانــم شــجاعی در جلســاتی کــه بــا وزیــر علــوم 
و رئیــس دانشــگاه تهــران داشــتند ضــرورت ایجــاد مرکــزی بــرای مطالعــات و 
تحقیقــات در حــوزه زنــان را مطــرح کردنــد و پــس از موافقــت وزیــر علــوم در 
جلســه ای کــه رییــس وقــت دانشــگاه تهــران هــم حضــور داشــت توافــق شــد 
کــه در دانشــگاه تهــران یــک مرکــز مطالعــات و تحقیقــات زنــان ایجــاد شــود 
ــه دانشــگاه  ــوری و ن ــاد ریاســت جمه ــز را نه ــن مرک ــای ای ــام هزینه ه و تم

تهــران پرداخــت کنــد. « )همــان منبــع(
ــه ســوابق تالش هــای او در ایــن  ــا توجــه ب ــه گفتــه شــادی طلــب، ب ب
زمینــه، پــس از اطــالع از ایــن مصوبــه، او خــود را داوطلــب راه انــدازی ایــن 
ــی  ــوم اجتماع ــت دانشــکده عل ــس وق ــتقبال رئی ــا اس ــه ب ــد ک ــز می کن مرک
ــان  ــات زن ــات و مطالع ــز تحقیق ــن مرک ــال 1379 اولی ــت او، در س و حمای
ــم  ــه پنج ــی در طبق ــروه آموزش ــای گ ــی از اتاق ه ــران در یک ــگاه ته دانش
ــه  ــت ک ــز اس ــن مرک ــود و همی ــیس می ش ــی تأس ــوم اجتماع ــکده عل دانش
ــگاه  ــن دانش ــان در ای ــات زن ــته ی مطالع ــق در رش ــس و تحقی ــا تدری بعده
ــه ای  ــران فصل نام ــگاه ته ــز در دانش ــن مرک ــن ای ــرد. در ضم ــی می گی را پ
ــتانداردهای  ــه در آن اس ــرد ک ــر می ک ــان منتش ــش زن ــوان پژوه ــا عن را ب
ــت  ــان هیئ ــت می شــد و در می ــادی رعای ــا حــد زی ــی دانشــگاهی ت بین الملل
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تحریریــه و مشــاوران، تعــدادی از اســاتید متخصــص ایرانــی مقیــم خــارج از 
ــز حضــور داشــتند.  کشــور نی

از ســوی دیگــر زهــرا شــجاعی رئیــس »مرکــز امــور مشــارکت زنــان« در 
دولــت اصالحــات، ایــن مرکــز دولتــی تحــت ریاســت خــود را بانــی تأســیس 
ــن  ــم در ای ــد و تصمی ــران می دان ــگاه ته ــان در دانش ــات زن ــته ی مطالع رش
ــان را تحــت تأثیــر دیــداری از دانشــگاه  زمینــه از ســوی مرکــز مشــارکت زن
ــام  ــه »پی ــری از مجل ــم بصی ــه مری ــاره ب ــد. او دراین ب ــوان می کن ــا عن کلمبی

ــد: ــن می گوی زن« چنی
»مرکــز مطالعــات و تحقیقــات زنــان )ممتــاز( کــه بــا پشــتیبانی مرکــز امور 
مشــارکت زنــان ریاســت جمهــوری در دانشــگاه تهــران تأسیس شــده اســت، از 
ــای  ــه فعالیت ه ــته ای ب ــی میان رش ــز علم ــک مرک ــوان ی ــال 1380 به عن س
ــان و  ــات زن ــترش مطالع ــردازم. گس ــان می پ ــائل زن ــاره مس ــی درب پژوهش
ــق در  ــت محق ــان و تربی ــائل زن ــورد مس ــر در م ــای فراگی ــام پژوهش ه انج

رشــته ی مطالعــات زنــان از اهــداف ایــن مرکــز اســت.«
ــش  ــه پژوه ــاپ فصلنام ــی دارد: چ ــار م ــجاعی اظه ــر ش ــه دکت چنانچ
زنــان بــه ســردبیری رئیــس ایــن مرکــز، خانــم ژالــه شــادی طلــب، پژوهــش 
ــی  ــارکت اجتماع ــرد: مش ــش می ب ــه را به پی ــت زمین ــته ای در هش میان رش
ــه  ــان؛ مطالع ــان و ادی ــعه؛ زن ــای توس ــازار کار و برنامه ه ــان در ب ــان؛ زن زن
ــه  ــوط ب ــی مرب ــن اجتماع ــتم تأمی ــی و سیس ــت های اجتماع ــی سیاس تطبیق
ــان  ــیتی؛ و زن ــای جنس ــا و ارزش ه ــان؛ هنجاره ــی و زن ــای مال ــان؛ بازاره زن
ــی و  ــز پژوهش ــان مراک ــاط می ــرای ارتب ــی ب ــز مکان ــن مرک ــانه ها. ای و رس
ــی پژوهشــی اســت  ــه قطب ــا دیگــر کشــورها و به مثاب دانشــگاه های کشــور ب

ــران.23 ــیتی در ای ــات جنس ــعه مطالع ــدف توس ــا ه ب
و باالخــره مســیر ســوم آغازگــر ایــن رشــته، نهــادی غیردولتــی و 
ــه  ــان« ک ــات زن ــات و تحقیق ــه مطالع ــام »مؤسس ــه ن ــود ب ــگاهی ب غیردانش
جداگانــه امــا همــگام بــا »مرکــز مطالعــات و تحقیقــات زنــان«، در راه ایجــاد 
ــازی کــرده اســت.  ــران نقــش ب ــان در دانشــگاه های ای رشــته ی مطالعــات زن
»ایــن مؤسســه در ســال 1365 بــا هــدف بسترســازی بــرای بهبــود وضعیــت 

ــواده در  ــات خان ــان و مطالع ــات زن ــدازی رشــته مطالع ــم، گزارشــی از راه ان ــری، مری 23. بصی
ــام زن، ســال 1384. دانشــگاههای کشــور، پی
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زنــان، توســط چنــد تــن از زن پژوهــان کشــور تأسیس شــده اســت و در حــال 
حاضــر )یعنــی 1384( مجــوز یــک مرکــز پژوهشــی مطالعــات زنــان )از جملــه 
نویســنده ایــن ســطور( را از ســوی شــورای عالــی گســترش دانشــگاه ها دارد، 
نیــز دارای مقــام مشــورتی خــاص از ســوی »اکوســوگ« اســت کــه می توانــد 
بــه ســازمان ملــل مشــاوره بدهــد.24« اعضــای اولیــه ایــن مؤسســه را افــرادی 
ــکیل  ــینی تش ــده ماش ــوم فری ــکار، مرح ــه ابت ــی، معصوم ــره گرج ــون منی چ
ــد نواندیشــی  ــی مانن ــه مباحث ــه ب ــد ک ــی آن بودن ــه بیشــتر در پ ــد ک می دادن

ــد.25 دینــی و حقــوق زن در اســالم بپردازن
خانــم دکتــر منیــر آمــدی قمــی مدیرعامــل ایــن مؤسســه در مــورد اقــدام 
ایــن مؤسســه بــرای طــرح تأســیس رشــته ی مطالعــات زنــان بــه مجلــه پیــام 

زن می گویــد:
 »پــس از شــرکت فعــال در کنفرانــس جهانــی در پکــن در ســال 
1995/1374، ضــرورت تأســیس ایــن رشــته بــرای اعضــای مؤسســه 
ــا  ــی ب ــراس پکــن، مکاتبات ــس از بازگشــت از کنف ــن رو پ ــر شــد. ازای پررنگ ت
دانشــگاه های جهــان کــه ایــن رشــته را تأســیس کــرده بودنــد، انجــام دادیــم و 
طــی تــالش یــک و نیــم ســاله بــا کمــک پانــزده تــن از اســتادان دانشــگاه ها 
ــنهادی  ــرح پیش ــد، ط ــکاری می کردن ــا هم ــا م ــه ب ــورت داوطلبان ــه به ص ک
ــن  ــر تأســیس ای ــی ب ــی گســترش دانشــگاه ها مبن ــه شــورای عال مؤسســه ب

ــه شــد.« رشــته ارائ
ــا همــکاری دانشــگاه تربیــت مــدرس  طــرح پیشــنهادی ایــن مؤسســه ب
ــران وزارت  ــاع در حضــور مدی ــک روزه موردبحــث و دف ــک ســمینار ی طــی ی
ــه  ــی از س ــر چالش ــای پ ــن تالش ه ــال چنی ــه دنب ــرد. ب ــرار می گی ــوم ق عل
ــرای  ــان، ب ــل همزم ــا حداق ــگام ی ــا هم ــاوت ام ــب متف ــه جان ــا س ــیر ی مس
اولیــن بــار در جلســه  386 شــورای عالــی برنامه ریــزی وزارت علــوم در 
تاریــخ  19 دی  1378، رشــته ی مطالعــات زنــان در مقطــع کارشناســی ارشــد 
و در ســه گرایــش حقــوق زن در اســالم، زن در خانــواده، و زن در تاریــخ، بــه 
ــه در  ــد. البت ــه اجــرا درآم ــی 81-1380  ب ــب رســید و از ســال  تحصیل تصوی
دانشــگاه های الزهــرا، عالمــه طباطبایــی و تربیــت مــدرس دانشــجو پذیرفتــه 

24. همان منبع پیام زن، ص 4
25. زنان امروز، 1393، طباطبایی
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می شــود و بعدهــا در دانشــگاه های تهــران، آزاد اســالمی واحــد علــوم 
ــان  ــات زن ــته ی مطالع ــز در رش ــیراز نی ــان و ش ــن، اصفه ــات روده و تحقیق

ــود. ــه می ش ــجو پذیرفت دانش
رشته ی مطالعات خانواده:

چنانکــه توضیــح دادم حرکــت به ســوی تدویــن طــرح تأســیس مطالعــات 
ــت.  ــاز گش ــاوت آغ ــیر متف ــه مس ــگاه ها از س ــمی در دانش ــور رس ــان به ط زن
همزمــان بــا  رشــد مباحــث مربــوط بــه زنــان  و البــد در عکس العمــل نســبت 
ــه از  ــود ک ــان ب ــات زن ــاد مطالع ــت ایج ــروتر جه ــای پیش ــن تالش ه ــه ای ب
ــت  ــی در جه ــز تالش های ــنت گرا نی ــای س ــا و نیروه ــی نهاده ــرف بعض ط
ــه  ــن زمین ــل اســالمی و محافظــه کار صــورت گرفــت. در ای ایجــاد یــک بدی

ــد:  ــزارش می ده ــن گ ــام زن چنی ــه پی مجل
ــد  ــواده را تهدی ــام خان ــه نظ ــکالتی ک ــیب ها و مش ــه آس ــه ب ــا توج »ب
می کنــد، رشــته ی »مطالعــات خانــواده« بــر اســاس طــرح شــورای اجتماعــی 
ــال  ــی، در س ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــه ش ــته ب ــان، وابس ــی زن فرهنگ
1375 مــورد تأییــد شــورای عالــی برنامه ریــزی وزارت علــوم و فنــاوری قــرار 
گرفــت و از همــان ســال بــه جــذب دانشــجو پرداخــت. ایــن رشــته در مقطــع 
کارشناســی در ســه دانشــگاه الزهــرا، دانشــگاه آزاد واحــد رودهــن، و دانشــگاه 

ــود. «26 ــه می ش ــجویان عرض ــه دانش ــرقی ب ــان ش ــم آذربایج تربیت معل
بر طبق همان گزارش:

ــول  ــی اســت، در ط ــوم اجتماع ــته ی عل ــروه رش ــه زیرگ ــته ک ــن رش »ای
هشــت تــرم بــرای 18 واحــد دروس عمومــی، 44 واحــد دروس اصلــی و پایــه، 
ــده  ــاری برنامه ریزی ش ــد دروس اختی ــی، و 01 واح ــد دروس تخصص 63 واح
ــروه،  ــی گ ــددکاری، پویای ــی، م ــی اجتماع ــی،  روانشناس ــت: آسیب شناس اس
ــواده،  ــاد خان ــی، اقتص ــواده، خانواده درمان ــی خان ــی، جامعه شناس ــت روان بهداش
ــق نظــری و  ــال، روش تحقی ــار و احتم ــی، آم ــوق عموم ــی و حق ــوق مدن حق
ــع  ــم راج ــرآن کری ــات ق ــه آی ــوط ب ــیری مرب ــی و تفس ــی، دروس فقه عمل
ــن  ــه دروس ای ــردان ازجمل ــان و م ــل زن ــوق متقاب ــان و حق ــواده و زن ــه خان ب
ــن  ــوان بنیادی تری ــالمی، عن ــدگاه اس ــواده از دی ــه خان ــت. مطالع ــته اس رش
ــی و  ــنت های اجتماع ــا و س ــال ارزش ه ــی انتق ــع اصل ــاع و منب ــد اجتم واح

26. بصیری، مریم، مجله پیام زن،  ص 11، 1384
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ــی، اجتماعــی  ــی، تربیت ــی، روان ــاد مذهب ــه در ابع ــات همه جانب ــی، مطالع مذهب
و حقوقــی بــا  تفکــر اســالمی بــه شــکل منظــم، و بررســی ســاخت و کارکــرد 
ــه  ــتند ک ــواردی هس ــه م ــالمی ازجمل ــگ اس ــیع فرهن ــاد وس ــواده در ابع خان
ــه شــود.  ــا پرداخت ــه آن ه ــته ی دانشــگاهی ب ــن رش ســعی شــده اســت در ای
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد به عنــوان کارشــناس حقوقــی و 
اجتماعــی در مراکــز مشــاوره در آموزش وپــرورش و کانون هــای مشــاوره 
خانــواده و یــا ســازمان بهزیســتی مشــغول بــه کار شــوند و در برطــرف کــردن 
ــی و  ــی، اجتماعــی، روان ــی، فقهــی، حقوق ــا از نظــر تربیت معضــالت خانواده ه

ــد.27« ــالش کنن فرهنگــی ت
قابل توجــه اســت کــه در دانشــگاه الزهــرا، مدیــر گــروه رشــته ی 
ــان  ــات زن ــروه رشــته ی مطالع ــر گ ــواده )در 1384( همــان مدی ــات خان مطالع
در گرایــش زن در خانــواده بــود یعنــی دکتــر سوســن باســتانی، جامعه شــناس، 
کــه درعین حــال رئیــس دانشــکده علــوم اجتماعــی ایــن دانشــگاه هــم بــود، 
ــان و  ــدازی آن ــا هــم و انگیزه هــای راه ان ــن دو رشــته ب ــاط ای ــورد ارتب او در م

ــد: ــن می گوی ــام زن« چنی ــه »پی ــگر مجل ــه گزارش ــجویان ب ــداد دانش تع
»هــر دو رشــته وابســته بــه علــوم اجتماعــی هســتند. در رشــته ی مطالعات 
خانــواده، دانشــجو در ســه زمینــه فقــه و حقــوق، روانشناســی و جامعه شناســی 
مطالعــات گســترده ای دارد کــه می توانــد درنهایــت توســط دانشــجو بــا  
ــد  ــای جدی ــر شــود. در بازنگری ه ــان تکمیل ت ــات زن انتخــاب رشــته ی مطالع
ــان  ــات زن ــن دو رشــته بیشــتر شــود. در رشــته ی مطالع ــاط ای قراراســت ارتب
رشــته ی  در  پذیرش شــده اند،   نفــر   32 ســال 1384(،  )یعنــی  تابه حــال 
مطالعــات خانــواده هــم ســه دوره فارغ التحصیــل داشــته ایم و در حــال حاضــر 
ــوان  ــه دارد و به عن ــی ک ــر اهمیت ــه خاط ــواده ب ــم... خان ــجو داری 160 دانش
ــالب  ــس از انق ــن رو پ ــد، ازای ــا می کن ــش ایف ــی نق ــاد اجتماع ــن نه اصلی تری
مســئوالن بــه فکــر افتادنــد رشــته های خاصــی را راه انــدازی کننــد و نیروهــای 
ــا  ــته ب ــن رش ــد، دانشــجویان ای ــت نماین ــواده را تربی ــائل خان متخصــص مس
زمینه هــای اســالمی و حقــوق خانــواده آشــنا می شــوند و از جنبه هــای 
ــد.«  ــدا می کنن ــاد اجتماعــی شــناخت نســبی پی ــن نه ــه ای ــف نســبت ب مختل

)همــان منبــع(

27. همان منبع
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اهداف و مشخصات رشته ی مطالعات زنان در ایران:

ــیاری کشــورها  ــد، در بس ــاره ش ــته اش ــن نوش چنانچــه در بخــش اول ای
ــود و  ــوب می ش ــته ای محس ــیت میان-رش ــان و جنس ــات زن ــته ی مطالع رش
ــکده  ــا در دانش ــی ی ــوم اجتماع ــکده عل ــوب اداری دانش ــا در چارچ ــواًل ی معم
ــی  ــای علم ــوزش دیدگاه ه ــدف از آن آم ــرد. و ه ــای می گی ــوم انســانی ج عل
و انتقــادی اســت در جهــت اصــالح، تصحیــح افــکار و باورهــای تبعیض گــرا، 
ــه آفرینــش ارزش هــا و فرهنگــی تســاوی  به ویــژه جنســیت گــرا، و کمــک ب
جــو و خشــونت پرهیــز کــه بتوانــد بــه زیــر ســلطه بــودن، جنــس دوم تلقــی 
شــدن، ضعــف موقعیــت، نابرابــری حقــوق و امکانــات زنــان، پایــان بخشــد و 
ــرای توانمنــدی و اعتــالی  شــرایط اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی الزم را ب

ــان فراهــم آورد. ــان و تقویــت مشــارکت اجتماعــی آن زن
ــات جنســیت  ــته ی »مطالع ــوع رش ــای فمینیســتی و دروس متن  تئوری ه
و زنــان« در طــی رشــد و تعمیــق خــود عــالوه بــر تبعیــض )یاســتم( جنســی 
و جنســیتی، ســعی داشــته اســت علیــه انــواع تبعیض هــای دیگــر نیــز 
ــا توجــه بــه تالقــی  آمــوزش دهــد و هویــت انســان  را در کلیــت آن  یعنــی ب
و همپوشــی )اینترسکشــن( ابعــاد مختلــف اعــم از جنســی، جنســیتی، نــژادی، 
قومــی، ملــی، طبقاتــی، و امثــال آن مدنظــر قــرار دهــد. دانش آموختــگان ایــن 
ــد(  ــا را تشــکیل ده ــی آن ه ــا فرع ــی ی ــته اصل ــه رش ــته )به تناســب اینک رش
می تواننــد مهارت هــای وســیع نظــری و تحلیلــی و یــا عملکــردی و کارورزی 
ــه مشــاور  ــد ازجمل ــه کار بگیرن ــون ب خــود را در مشــاغل و حرفه هــای گوناگ
در امــور زنــان و جنســیت در ادارات و نهادهــای دولتــی و غیردولتــی، دادگاه هــا  
و مراجــع حقوقــی، مجلــس، وزارت خانه هــا، بیمارســتان ها، روزنامه هــا و 

رســانه ها، مدرســه ها و دانشــگاه ها، احــزاب و ســازمان های سیاســی. 
در ایــران، هــدف از راه انــدازی رشــته ی مطالعــات زنــان، بــا تفاوت هایــی 

ــت: ــده اس ــان ش ــه بی ــده، این گون ــای ارائه ش ــان طرح ه در می
ــروی  ــت نی ــدگاه اســالم، تربی ــی شــأن زن در جهــان هســتی از دی معرف
ــر سیاســت گذاری در حــوزه  آموزشــی و پژوهشــی متخصــص و ســهیم در ام
ــران صاحب نظــر در عرصه هــای  ــان، تربیــت کارشناســان، مشــاوران و مدی زن
مختلــف اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی، جهــت کســب توانمنــدی 
در ارائــه دیدگاه هــای مربــوط بــه تعــادل جنســیت، در تمامــی ســطوح اجرایــی 
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ــورت  ــان به ص ــه زن ــوط ب ــای مرب ــرای طرح ه ــور، اج ــت گذاری کش و سیاس
علمــی و در ســطح دانشــگاهی.28

در حــال حاضــر در 10 دانشــگاه و دانشــکده کشــور رشــته ی »مطالعــات 
ــا  ــواده« صده ــالم« و »زن در خان ــوق زن در اس ــش »حق ــان« در دو گرای زن
ــدازی  ــوز راه ان ــخ« هن ــش »زن در تاری ــفانه گرای ــرد. متأس ــجو می پذی دانش
نشــده اســت. دلیــل آن بنــا بــه گفتــه ای ناشــی از عــدم اســتقبال دانشــجویان 
و بــه گفتــه ای ضعــف منابــع و اســتادان بــوده اســت. البتــه خوشــبختانه ایــن 
کمبــود باوجــود پژوهش گرانــی پــرکار و حــاذق چــون منصــوره اتحادیــه کــه 
»انجمــن زنــان پژوهشــگر تاریــخ« را بنیــان نهــاده اســت، تــا حــدی جبــران 
گشــته اســت. ایــن انجمــن از آغــاز کار خــود در 1378 تاکنــون بــا همــکاری 
اســتادان تاریــخ ســمینارهایی را در رابطــه بــا زنــان و تاریــخ برگــزار کرده انــد، 
ازجملــه ســمینارهای بین المللــی و نیــز انتشــارات با ارزشــی را در ایــن زمینــه 

در اختیــار دوســتداران مطالعــات زنــان و جنســیت قــرار داده انــد.  
ــران  ــگاه های ای ــه دانش ــان« در هم ــات زن ــته ی »مطالع ــخصات رش مش
یکســان نیســت و بــرای ارزیابــی دقیق تــر، مطالعــه مــوردی الزم اســت. در بعضی 
دانشــگاه ها نیــز ایــن  رشــته مســیر متفاوتــی را طــی کــرده اســت. بــرای مثــال در 
دانشــگاه تهــران وقتــی مرکــز »مطالعــات و تحقیقــات زنــان« تأســیس و مســتقر 
گردیــد بــرای برنامــه آموزشــی نیــز اقــدام نمــود. در مصوبــه آموزشــی دانشــگاه 
تهــران اســمی از گرایــش  خاصــی در میــان نبــود. بــه گفتــه مؤســس ایــن مرکز و 
ایــن رشــته در دانشــگاه تهــران، یعنــی ژالــه شــادی طلــب کــه بــا اســاتیدی چون 
دکتــر علیرضــا محســنی تبریــزی، دکتــر زهــرا رهنــورد، دکتــر شــهال اعــزازی، 
دکتــر صــادق آیینــه ونــد، حجت االســالم آکوچکیــان، دکتــر حمیــد عبداللهیــان، و 
دکتــر حمیدرضــا جالیــی پــور، کار ایــن مرکــز و ایــن رشــته را آغــاز کــرده بودنــد، 
در برنامــه درســی روی طــرح و نقــد نظریه هــای فمینیســتی، روش تحقیــق کیفی، 
و گذرانــدن یــک دوره کارورزی تأکیــد شــده بــود. »مثــاًل اگــر کســی بــه مبحــث 
حقــوق زن در اســالم عالقــه داشــت  می توانســت یــک دوره بــا قــوه قضاییــه کار 
کنــد، اگــر کســی بــه موضــوع زن در تاریــخ عالقــه داشــت، می توانســت یــک 

دوره همــکاری بــا انجمــن زنــان پژوهشــگر تاریــخ داشــته باشــد«.29

28. ش-ن، 1391، ص 1
29. شادی طلب در مصاحبه با طباطبایی، زنان امروز، خرداد 1393
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بــرای نمونــه، در دانشــگاه تربیــت مدرس، طول دوره آموزشــی کارشناســی 
ارشــد در ایــن رشــته دو ســال و نیــم  بــا 28 واحــد دروس اختصاصــی در 3 تــا 
4 نیمســال و پایان نامــه 4 واحــد در طــول ســال بعــد ارائــه می گــردد، دروس 
ایــن دوره جنبــه نظــری و پژوهشــی دارد گرچــه در بعضــی دروس بــه جنبــه 
ــال  ــر نیمس ــول ه ــود. ط ــه می ش ــز توج ــی نی ــا تجرب ــردی ی ــی و کارب عمل
تحصیلــی 16 هفتــه آموزشــی اســت.  30 واحــد الزم بــرای دوره کارشناســی 
ارشــد شــامل 24 واحدهــای اختصاصــی، 8 واحدهــای اختیــاری، 12 واحدهــای 
ــه  ــد جنب ــه بای ــه ک ــد پایان نام ــاز، و 4 واح ــای پیش نی ــی، و 15 واحده جبران
عملــی یــا میدانــی داشــته باشــد. در اینجــا اشــاره ای نیــز بــه ســرفصل دروس 
ــر  ــا تصوی ــان می شــود  ت ــات زن ــرای دو گرایــش  آموزشــی رشــته ی مطالع ب

ــه دســت آیــد.  روشــن تری از محتــوای آموزشــی آن هــا ب

واحدهای درسی گرایش حقوق زنان در اسالم در دانشگاه تربیت مدرس:

دروس پایــه 16 واحــد: زن در قــرآن، زن در ادیــان و مکاتب فلســفی، روش 
ــای  ــی، جامعه شناســی جنســیت، جنبش ه ــق کیف ــق کمــی، روش تحقی تحقی
اجتماعــی زنــان و نقــد فمینیســم، ســالمت و بهداشــت زن، و روانشناســی زن. 

دروس اختصاصــی 8 واحــد: تحــول حقــوق زن در اســالم، حقــوق سیاســی 
اجتماعــی زن در اســالم، حقــوق جزایــی و قضایــی زن در اســالم، حقــوق زن 

در خانــواده.
ــون تخصصــی  ــی، مت ــون تخصصــی عرب ــد: مت ــاز 10 واح دروس پیش نی

انگلیســی و کلیــات حقــوق، قواعــد فقهــی خانــواده
ــی  ــان عرب ــی، زب ــی عموم ــان انگلیس ــار، زب ــد: آم ــی واح دروس جبران
ــن  ــی، آیی ــی مدن ــن دادرس ــی، آیی ــوم اجتماع ــق در عل ــی، روش تحقی عموم

ــری. ــی کیف دادرس
دروس اختیاری 8 واحد: زن در تاریخ اسالم، زن در هنر، زن در ادبیات.

 
ــواده«  مهم تریــن واحدهــا و ســرفصل های درســی گرایــش »زن در خان

ــف: ــگاه های مختل در دانش

ــات  ــی مطالع ــواده؛ جامعه شناســی جنســیت؛ مبان ــاره خان ــی درب نظریه های
ــوق زن؛ زن در  ــدن؛ حق ــعه؛ زن و جهانی ش ــت و توس ــان؛  جنســیت، جمعی زن
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ادبیــات؛ زن در اســالم؛ نقــش زنــان در توســعه؛ بهداشــت زن؛ آمــار اســتنباطی؛ 
روش تحقیــق پیشــرفته؛

در  زن  حقــوق  زن؛  اجتماعــی  روانشناســی  فمینیســتی؛  نظریه هــای 
ــان؛ زن  ــب فلســفی؛ جنبش هــای اجتماعــی زن ــان و مکات ــواده؛ زن در ادی خان
ــرفته  ــای پیش ــی؛ نظریه ه ــاوره گروه ــای مش ــا و روش ه ــخ؛ نظریه ه در تاری

ــی.  ــاوره و روان درمان مش
ــوز  ــرفصل ها هن ــن س ــه ای ــر هم ــد، اگ ــت برمی آی ــن لیس ــه از ای چنانک
هــم تدریــس شــوند و محتــوای واقعــی کالس بــا عنــوان ســرفصل همخوانــی 
ــوب و  ــبه خ ــی بالنس ــت آموزش ــوع از ظرفی ــه درمجم ــد، برنام ــته باش داش
ــد،  ــم دی ــد خواهی ــات بع ــه در صفح ــا چنانک ــت. ام ــوردار اس ــی برخ متنوع
ــرق  ــم ف ــف باه ــگاه های مختل ــی در دانش ــه درس ــی برنام ــت عمل اواًل واقعی
ــر  ــبرد ام ــع پیش ــواًل مان ــددی معم ــع متع ــی موان ــًا، به طورکل ــد و ثانی می کن

ــت.   ــوده اس ــزی ب ــوع برنامه ری ــن ن ــا ای ــق ب ــل منطب ــس و تحصی تدری

ــات  ــته ی »مطالع ــرد رش ــز، و کارک ــیس، افت وخی ــی تأس سیاست شناس

زنــان« در ایــران:

ــی  ــی، و چرای ــا، چگونگ ــیر تالش ه ــه مس ــوط ب ــات مرب ــرور جزیی   م
ــه از  ــت دارد ک ــران از آن رو اهمی ــان« در ای ــات زن ــته ی »مطالع ــیس رش تأس
خــالل اطــالع از ایــن فرایندهــا می توانیــم بــه درک بهتــری از سیاست شناســی 
ــه عبارتــی پارادوکــس کارکــرد چنیــن  ــا ب جنســیتی چالش هــا و تناقضــات، ی
ــه تأســیس  رشــته ای در یــک حکومــت اقتدارگــرا و تئوکراتیــک برســیم. البت
ایــن رشــته در تمامــی کشــورها بــا درجــات متفاوتــی از مقاومــت و مخالفــت 
ــالش خســتگی ناپذیر و آگاهی بخــش و  ــر ت ــا در اث ــوده اســت و تنه ــرو ب روب
روشــنگرانه پیشــگامان و پایــه ریــزان ایــن رشــته بــوده اســت کــه به تدریــج 
بدفهمی هــا، ترس هــا و هراس هــا از فمینیســم به طورکلــی و از مطالعــات 
زنــان به طــور خــاص رفــع شــده و ایــن رشــته توانســته ضــرورت، مفیــد بــودن 
و مشــروعیت یــا در واقــع حقانیــت علمــی خــود را در کنــار ســایر رشــته های 

علــوم انســانی و اجتماعــی، جــا بینــدازد. 
البتــه هنــوز هــم حتــی در کشــور پیشــرفته ای چــون آمریــکا، برخی دســت 
راســتی ها و محافظــه کاران مذهبــی و غیرمذهبــی بــا علــوم آزاد )یــا لیبــرال( 
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ــات  ــوص مطالع ــانی، به خص ــی و انس ــوم اجتماع ــته های عل ــیاری رش و بس
زنــان و جنســیت، دشــمنی می ورزنــد. آن هــا هنــوز دانشــمندانی چــون چارلــز 
دارویــن، زیگمونــد فرویــد، و ســیمون دبــووار را خطرنــاک دانســته و هنــوز نیــز 
ســعی دارنــد در مقابــل تدریــس »تئــوری تحــول انــواع « دارویــن در مــدارس، 
»تئــوری آفرینــش« مبتنــی بــر ایده هــای کلیســا را در دروس مــدارس 
ــا  ــت از برنامه هــای آموزشــی ی ــی دول ــد و بودجــه و حمایت هــای مال بگنجانن

پژوهشــی مربــوط بــه مطالعــات زنــان و جنســیت را هــم قطــع کننــد.
ــک،  ــورهای دموکراتی ــیاری کش ــکا و بس ــبختانه در آمری ــوز خوش ــا هن ام
دولتــی  دانشــگاه های  به خصــوص  دانشــگاه ها  در  علــم  تولیــد  و  علــم 
)عمومــی( ا ز اســتقالل برخــوردار اســت؛ نــه کلیســا و نــه مقامــات دولتــی حق 
دخالــت در محتــوای دروس را ندارنــد و ایــن  بخــش مهمــی از مزایــای ناشــی 
ــت اســت کــه اســتقالل عمــل نهادهــای  ــن از نهــاد دول ــی نهــاد دی از جدای
ــی را  ــگاه های عموم ــی و دانش ــه های عموم ــون مدرس ــی( چ ــی )دولت عموم
ــت در  ــه دول ــی ک ــتبدادی و نظام های ــع اس ــا در جوام ــد. ام ــن می کن تضمی
ــواه  ــوژی تمامیت خ ــک ایدئول ــا ی ــاص و ی ــب خ ــن و مذه ــک دی ــت ی خدم
و تبعیض گــرا قــرار دارد، راه آزادی اندیشــه  و اســتقالل و رشــد علــوم 
ــه  ــد نمون ــا در چن ــردد. م ــدود می گ ــی مس ــانی و اجتماع ــوم انس ــژه عل به وی
ــوم  ــد عل ــر رش ــک را ب ــی و ایدئولوژی ــرل دولت ــرب کنت ــر مخ ــی، تأثی تاریخ
انســانی و اجتماعــی دیده ایــم. ازجملــه در آلمــان درزمــان ســلطه فاشیســم، در 
شــوروی زیــر ســلطه ی حــزب کمونیســت، و امــروز در ایــران، زیــر ســلطه ی 
اســالم گرائی و والیــت مطلقــه فقیــه. اگرچــه ایــن ســه سیســتم تفاوت هــای 
بســیار مهــم باهــم داشــته اند، امــا از جهــت ســرکوب آزادی اندیشــه و بیــان 
انتقــادی و جلوگیــری  از اســتقالل دانشــگاه ها و لــذا عقــب افتــادن در حــوزه 
ــد. ــادآوری می کنن ــوزی را ی ــباهت های عبرت آم ــانی-اجتماعی، ش ــوم انس عل

ــر  ــم ؛ در عص ــت و یک ــرن بیس ــامدرن ق ــدرن و پس ــای م ــه در دنی البت
اطالعــات و جهانی شــدن، و در کشــوری بــزرگ بــا تمدنــی دیریــن و 
فرهنگــی چندگونــه و متکثــر چــون ایــران، نمی تــوان در پیــاده کــردن 
ــریعتی  ــن و ش ــر قوانی ــی ب ــم مبتن ــواه، آن ه ــدا و تمامیت خ ــی تک ص حکومت
کــه منعکس کننــده مقتضیــات تاریخــی مــادی و فرهنگــی، ازجملــه هنجارهــا، 
ــت،  ــته اس ــرن گذش ــه ای در 14 ق ــامدرن قبیل ــای پیش ــنت ها، و ارزش ه س
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کامــاًل موفــق شــد. بیهــوده نیســت کــه نظــام اســالم گرای حاکــم بــر ایــران 
ــام  ــر از تناقــض و تضــاد و پارادوکــس اســت؛ از ن ــارف، پ ســرتاپایش غیرمتع
ــس و  ــا مجل ــه ت ــالمی( گرفت ــت اس ــای خالف ــالمی )به ج ــوری اس آن، جمه
انتخابــات و رادیــو و تلویزیــون کــه همــه نهادهایــی مــدرن هســتند تــا علــوم 
ــان  ــژه  رشــته ی مطالعــات زن ــوم انســانی و اجتماعــی، به وی نویــن خاصــه عل
کــه اساســًا دلیــل وجــودی اش اعتقــاد بــه برابــری حقــوق زن و مــرد و رفــع 
هرگونــه تبعیــض بــر مبنــای جنــس، جنســیت، نــژاد، قومیــت، طبقــه، مذهــب، 

ــت.  ــی اس ــای جنس و گرایش ه
ــای  ــو گرایش ه ــران، از یک س ــی در ای ــض کنون ــام پرتضــاد و تناق در نظ
ترقی خواهانــه و تســاوی جــو در میــان مــردم و نهادهــای مدنــی و دانشــگاهی 
ــا اســتانداردهای امــروز جهانــی همــراه کننــد و  تــالش داشــته اند کشــور را ب
ــد. از ســوی  ــد محــروم بمانن ــد دانشــجویان از رشــته های علمــی جدی نگذارن
ــا سنت پرســت در حکومــت  ــا، گرایش هــای بنیادگــرا، واپس گــرا و ی دیگــر ام
و یــا در برخــی نهادهــای غیــر حکومتــی، تــالش داشــته اند بــه نــام »اســالمی 
کــردن و انقــالب فرهنگــی« و در فــاز کنونــی آن بــه نــام »تحــول و ارتقــای 
ــگ  ــده، فرهن ــوم ش ــای عل ــول و ارتق ــع تح ــع مان ــانی«، درواق ــوم انس عل
ــه ای  ــای قبیل ــریعت و ارزش ه ــا ش ــگاهی را ب ــه دانش ــی جامع ــی و حت عموم
دوران پدرســاالری هماهنــگ ســازند. اگرچــه بســیاری از خــود دولــت-

مــردان نیــز متوجــه شــده اند کــه ایــن تالش هــا عبــث غیرواقع بینانــه 
ــل  ــض و طوی ــا دســتگاه های عری ــالب فرهنگــی« ب ــروژه »انق ــا پ اســت، ام
ــا  ــون ب ــالمی تاکن ــت اس ــتقرار حکوم ــت آن از اوان اس ــای هنگف و بودجه ه
شــدت و ضعف هایــی، تــالش داشــته اســت تحــت لــوای »اســالمی کــردن«، 
عمــاًل علــوم انســانی - اجتماعــی را مثلــه و مســخ نمایــد و آن هــا را از خصائــل 
ــر  ــا اگ ــازد و ی ــی س ــود ته ــن خ ــادی، و تحول آفری ــگرانه، انتق ــی چالش علم
ــود  ــذف خ ــا ح ــان و ی ــجوی نافرم ــتاد و دانش ــذف اس ــت ح ــا سیاس ــد ب نش
رشــته ها و برنامه هــای چالشــگر، کنتــرل و تولیــت دانشــگاه را نیــز بــه دســت 

دیــن دولتــی و روحانیــت دولتــی بســپارد. 
ــا  ــوده اســت ب ــراه ب ــواًل هم ــه معم ــدات ک ــن تمهی ــه ای ــا به رغــم هم ام
ــه از  ــس از 63 ســال ک ــوز پ ــرد خشــونت و ســرکوب در دانشــگاه ها، هن کارب
ــذرد،  ــگام می گ ــی و نابهن ــد تاریخ ــی، ض ــد علم ــای ض ــوع تالش ه ــن ن ای
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ــالمی« را در  ــق  »اس ــس و موف ــخص، متجان ــل مش ــچ بدی ــته اند هی نتوانس
ــم  ــای عل ــه دنی ــاخته ب ــدون س ــن، م ــی نوی ــانی و اجتماع ــوم انس ــل عل مقاب
ــگاه ها  ــردن دانش ــالمی ک ــت اس ــا در جه ــالوه، تالش ه ــد. به ع ــه دهن ارائ
و علــوم در یک رونــد خطــی و همگونــی پیــش نرفتــه اســت. تغییــرات 
ــوم  ــدرت و رقابت هــای جناحــی، در وضعیــت عل ــازی ق ــت، ب سیاســی در دول
ــه ی رشــته ی  ــه درزمین ــان، ازجمل ــی، و در وضعیــت زن و دانشــگاه ها به طورکل
» مطالعــات زنــان«، تأثیــرات متفاوتــی داشــته اســت. بــرای مثــال، تأســیس 
رشــته ی »مطالعــات زنــان« در دولــت اصالحــات ممکــن گردیــد )1378-80( 
ــود کــه  ــژاد ب ــان، مشــخصًا ریاســت احمدی ن ــت اصولگرای و برعکــس در دول
ــذف و  ــر ح ــار و درخط ــان تحت فش ــات زن ــاد مطالع ــته ی نوبنی ــا رش نه تنه
یــا مســخ شــدن قــرار گرفــت، بلکــه تغییراتــی در نظــام آموزشــی رخ داد تــا 
ــه  ــران )ک ــگاه های  ای ــر در دانش ــجویان دخت ــده ورود دانش ــد یابن ــد رش رون
در واقــع مشــابه یــک رونــد جهانــی بــوده اســت(، متوقــف گــردد. یعنــی زمینــه 
ــی در 36  ــته ی تحصیل ــر از 77 رش ــجویان دخت ــرش دانش ــری از پذی جلوگی

ــردد )1391( . ــران فراهــم گ دانشــگاه ای
ــا تســلط مجــدد تندروهــای اصولگــرا در دولــت نهــم و دهــم،   همــراه ب
ــت.  ــاره یاف ــدت دوب ــدت و ش ــگاه ها ح ــردن« دانش ــالمی ک ــت » اس سیاس
و  تحول طلــب   حرکت هــای  در  دانشــجویان  گســترده  و  فعــال  حضــور 
ــجویان  ــان و دانش ــرو زن ــال و گاه پیش ــور فع ــوص حض ــگرانه،  به خص چالش
دختــر در جنبــش ســبز، تأثیــرات اســتادان آزاداندیــش و علــم پــرور کــه هنــوز 
ــگر  ــم چالش ــد و دینامیس ــده بودن ــان مان ــتگیری ها در ام ــا و دس از تصفیه ه
دانشــجویان به رغــم حمــالت وحشــیانه بــه خوابگاه هــای دانشــجویی، 
حاکمــان مطلق گــرا را بیش ازپیــش نگــران اثــرات فکــری، فرهنگــی و 
ــات  ــگر مطالع ــته ی چالش ــه رش ــی، ازجمل ــانی - اجتماع ــوم انس ــی عل سیاس

ــرد. ــان ک زن
ــی  ــام آموزش ــکارتر نظ ــای آش ــان از پارادوکس ه ــات زن ــته ی مطالع رش
ــران اســت. چراکــه ایــن رشــته بیــش از رشــته های  حکومــت اســالمی در ای
ــونت و  ــح خش ــی، تقبی ــکاکیت علم ــادی، ش ــر انتق ــده تفک ــر تغذیه کنن دیگ
زورگویــی، طالــب رفــع تبعیــض، و مشــوق دموکراســی برابری خواهانــه بــوده 
ــد و  ــی می کن ــس دوم تلق ــرعًا جن ــًا و ش ــان را قانون ــه زن ــی ک اســت. حکومت
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کنتــرل بــدن، پوشــش، رفتــار و هویــت زنــان را از ارکان نمادیــن ایدئولوژیــک 
ــده  ــد رشــته ای را کــه زایی ــه می توان ــرار داده اســت، چگون و سیاســی خــود ق
خودبــاوری، خودمختــاری، خردمنــدی، اســتقالل و تســاوی جویــی زنــان بــوده 
اســت، تحمــل کنــد. حکومتــی کــه همــواره هــراس از فمینیســم را تبلیــغ و 
ــدی تاریخــی،  ــد ایــن رشــته را کــه پیون ــًا نمی توان ــج کــرده اســت، طبع تروی
ــداف  ــرد و اه ــا، عملک ــا، ارزش ه ــان، تئوری ه ــا گفتم ــفی ب ــی و فلس منطق

فمینیســتی داشــته اســت، مــورد هجمــه مثلــه کننــده قــرار ندهــد. 

تالش ها در جهت خنثی، مسخ، یا مثله کردن رشته ی »مطالعات زنان«: 

فــاز اخیــر تهاجــم علیــه آزادی اندیشــه و علــوم انســانی - اجتماعــی در 
ایــران از طریــق گســترش  بیشــتر  تشــکیالت عریــض و طویــل »انقــالب 
فرهنگــی« تنظیــم و هدایــت می شــود. در ســال 1387، یعنــی هفــت 
ســال پــس از آغــاز کار رشــته ی تحصیلــی مطالعــات زنــان در ایــران، ایــن 
رشــته موردبازنگــری قرارگرفتــه بــود ولــی تغییــرات ابالغــی از طــرف همــه 
ــا  ــا یــک ســال بعــد، یعنــی در 1388، تشــکلی ب دانشــگاه ها اجــرا نشــد. ام
نــام بی مســمای »شــورای تخصصــی تحــول و ارتقــای علــوم انســانی« ذیــل 
شــورای انقــالب فرهنگــی ایجــاد شــد کــه گویــا قــرار اســت کــه ایســتگاه 
آخــر تصویــب تغییــرات در علــوم انســانی باشــد و مصوبــات آن بــر اســاس 
ــرا«  ــت الزم االج ــرع وق ــی، در » اس ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــون ش قان
گــردد.30 یــک کارگــروه »تخصصــی« ویــژه ای را نیــز تحــت عنــوان 
»مطالعــات زنــان و خانــواده« تشــکیل داده انــد و از طریــق ایــن تشــکیالت 
چندالیــه اســت کــه تــالش شــده اســت تهاجمــی نظام منــد )سیســتماتیک( 
ــان  ــات زن ــته ی مطالع ــی و رش ــی به طورکل ــانی - اجتماع ــوم انس ــه عل علی

ــود. ــری ش ــاص پیگی ــور خ به ط
ایــن شــورا متشــکل از 02 عضــو حقیقــی و حقوقــی اســت کــه اکثــر آنــان 
ــن  ــد. ریاســت ای ــه تشــکیل می دهن ــای علمی ــاالن حوزه ه ــون و فع را روحانی
شــورا را دکتــر غالمعلــی حــداد، عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــه 
ــام  ــر نظ ــه رهب ــک ب ــاد و نزدی ــورد اعتم ــان م ــه از اصولگرای ــده دارد ک عه

ــل  ــوق زن در اســالم تعدی ــه »حق ــان« ب ــات زن ــته مطالع ــد حســین »رش ــی، محم 30. نجات
ــرداد 2012/1391 ــماره 1536، خ ــرق، ش ــد«، ش ش
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ــت نفره  ــورای بیس ــن ش ــای ای ــب اعض ــت. ترکی ــه اس ــه فقی ــت مطلق والی
به وضــوح ماهیــت آن را آشــکار کــرده و نشــان می دهــد کــه به جــای 
اســتادان و متخصصیــن دانشــگاهی رشــته ی مطالعــات زنــان و یــا کنشــگران 
ــای آن را  ــن از اعض ــان،  12 ت ــی زن ــش حق خواه ــا و جنب ــرب در نهاده مج
ــی مردســاالری  ــواًل ســنت گرا و حام ــه معم ــم ک ــاالن حــوزوی ق ــا و فع فقه
ــای اداری  ــز کادره ــر را نی ــو دیگ ــت عض ــد. هش ــکیل می دهن ــد، تش بوده ان
ــام و  ــری نظ ــی رهب ــام نمایندگ ــا مق ــه ی ــد ک ــکیل می دهن ــی تش و مدیریت
ــت از  ــک( در حمای ــی )ایدئولوژی ــلکی - مکتب ــکار مس ــای آش ــا گرایش ه ی
ــالب  ــی انق ــورای عال ــرف ش ــز از ط ــی نی ــد و همگ ــود را دارن ــت موج وضعی
ــن  ــوزوی ای ــه اعضــای ح ــرای نمون ــده اند. ب ــا انتخاب ش ــد و ی ــی تأیی فرهنگ
ــزی،  ــر مع ــلمین می ــون : حجت االسالم والمس ــرادی چ ــد از اف ــورا عبارت ان ش
رئیــس پژوهشــکده نظام هــای اســالمی؛ حجت االســالم ســید عبــاس نبــوی، 
ــس مؤسســه تمــدن و توســعه اســالمی؛ حجت االســالم احمــد احمــدی،  رئی
رئیــس ســازمان مطالعــه و تدویــن کتاب هــای درســی؛ حجت االســالم 
ــد  ــم؛ حجت االســالم محم ــه ق ــاون آموزشــی حــوزه علمی ــی عباســی، مع عل
ــد  ــالم حمی ــگاه ها؛ و حجت االس ــری در دانش ــاد رهب ــس نه ــان، رئی محمدی

ــم.31 ــی در ق ــام خمین پارســانیا، عضــو مؤسســه ام
واضــح اســت کــه در اینجــا نقــد مــا متوجــه اصــل »بازنگــری«، ارزیابــی، 
و »تحــول و ارتقــاء« رشــته ی مطالعــات زنــان و یــا هــر رشــته ی دانشــگاهی 
ــر  ــواًل ه ــا، معم ــر دنی ــگاه های معتب ــی دانش ــه در تمام ــت چراک ــر نیس دیگ
ــاتید  ــکاری اس ــا هم ــت ب ــف اس ــی موظ ــر دپارتمان ــس ه ــال، رئی ــج س از پن
گــروه خــود، ترتیــب بازنگــری رشــته ی مــورد آمــوزش خــود را بدهــد. فراینــد 
ایــن بازنگــری ابتــدا توســط خــود دپارتمــان )گــروه( تحــت عنــوان »خــود-

ــا  ــی ی ــن خود-ارزیاب ــوب  ای ــزارش مکت ــرد. گ ــورت می گی ــی«32 ص ارزیاب
بازنگــری انتقــادی، در اختیــار رئیــس دانشــکده و معــاون آموزشــی و پژوهشــی 
ــتادان  ــه نفره از اس ــی س ــکده هیئت ــس دانش ــرد. ریی ــرار می گی ــگاه  ق دانش
ــی از  ــد و ارزیاب ــرای بازدی ــر ب ــگاه های دیگ ــته را از دانش ــص آن رش متخص
ــر  ــگاه های دیگ ــوت از دانش ــل دع ــد. دلی ــوت می کن ــور دع ــان مزب دپارتم

31. همان منبع
32. Self-Assessment or self-study
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ــی  ــب داری غیرعلم ــازی و جان ــغلی، پارتی ب ــع ش ــی مناف ــگیری از تالق پیش
ــی«   ــود - ارزیاب ــزارش »خ ــه گ ــس از مطالع ــده پ ــت دعوت ش ــت. هیئ اس
ــدت دو  ــه م ــا ب ــد ت ــدن می کنن ــرای بازرســی از آن دانشــگاه دی ــان، ب دپارتم
ــد  ــی کنن ــد و ارزیاب ــد کالس درس آن رشــته بازدی روز به طــور فشــرده از چن
و بــا چنــد تــن از نماینــدگان دانشــجویان و نیــز چنــد تــن از اســاتید به طــور 
آزاد و دربســت گفتگــو و مصاحبــه می کننــد و حتــی کارکنــان اداری دپارتمــان 
)ســکرترها و دســتیاران( نیــز مــورد مصاحبــه واقــع می شــوند و بــه دنبــال آن 
ــت متخصــص بازنگــری طــی یــک گــزارش  ــن هیئ ــد ای ــه بع یکــی دو هفت
ــود را  ــی خ ــنهادهای اصالح ــادی و پیش ــای انتق ــات و ارزیابی ه ــی نظری کتب
ــا  ــق و ی ــان و تطاب ــازده پژوهشــی دپارتم ــت آموزشــی و ب ــه وضعی نســبت ب
ــته  ــی در آن رش ــده بین الملل ــتانداردهای پذیرفته ش ــا اس ــق آن ب ــدم تطاب ع
خــاص را بــه اطــالع رئیــس دپارتمــان )یــا مدیــر گــروه(، رئیــس دانشــکده، 
ــان  ــس دپارتم ــاتید و ریی ــه اس ــًا هم ــانند. و طبع ــگاه می رس ــت دانش و معاون
حــق  دارنــد نظــر یــا اعتراضــی اگــر داشــته باشــند را در پاســخ ارائــه دهنــد و 
ــای  ــا و بازنگری ه ــاس ارزیابی ه ــر اس ــه ب ــند ک ــد باش ــد متعه ــال بای درهرح
خــود دپارتمــان و هیئــت بازدیدکننــده در جهــت » تحــول و ارتقــای« رشــته و 

ــد. کارکــرد دپارتمــان خــود گام بردارن
در ایــران امــا، »باوجــود اعــالم اســتقالل وزارت علــوم در بازنگــری در علوم 
ــرای  ــی ب ــز تحقیقات ــگاه ها و مراک ــای دانش ــی اقدام ه ــب تمام ــانی، تصوی انس
بازنگــری در علــوم انســانی بایــد بــه تصویــب اعضــای شــورای تحــول و ارتقای 
علــوم انســانی شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی برســد«.33 یعنــی برخالف ســایر 
کشــورهای پیشــرفته در علــوم، در ایــران نــه دانشــگاه ها اســتقالل دارنــد و نــه 
حتــی وزارت علــوم. بلکــه علــوم ،بخصــوص علــوم انســانی - اجتماعــی، ازجمله 
رشــته ی » مطالعــات زنــان« مواجــه بــا دســت اندازی ها و دخالت هــای 
ــی  ــای حکومت ــردان و فقه ــی دولت م ــی، و جناح ــلکی، مذهب ــلیقه ای، مس س
ــه برخــی گفته هــای حــداد عــادل، رییــس »  ــه ب ــرای نمون اســت. در اینجــا ب
شــورای تخصصــی تحــول و ارتقــای علــوم انســانی« اشــاره می شــود تا بخشــی 
از انگیزه هــا و اهــداف ایــن »بازنگری هــا« و دخالت هــای غیرتخصصــی و 

غیرعلمــی بیشــتر روشــن شــود. 

33. همان منبع



181

رشته ی »مطالعات زنان« در ایران نمودی دیگر از پارادوکس جمهوری اسالمی 

ــداد  ــرداد 1391(، ح ــرق ) خ ــه ش ــریه، ازجمل ــد نش ــزارش چن ــه گ ــا ب بن
ــوع  ــه »موض ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــورا ب ــن ش ــه های ای ــی از جلس ــادل در یک ع
ــا  ــت ب ــج اس ــان رای ــون در جه ــه هم اکن ــردی ک ــا رویک ــان ب ــات زن مطالع
اســالم تعــارض و تبایــن جــدی دارد،« عنــوان کــرد: »دشــمن نیــز بــا وقــوف 
بــه ایــن موضــوع، هجمــه از ایــن موضــع بــه اســالم را در دســتور کار خــود 
ــد  ــدون نق ــه، ب ــن مباحــث مقلدان ــرار داده اســت و متأســفانه در گذشــته، ای ق
ــل شــورای  ــن دلی ــه همی ــس شــدند و ب ــا تدری و بررســی در دانشــگاه های م
ــورد تجدیدنظــر اساســی  ــن م ــا در ای انقــالب فرهنگــی وارد موضــوع شــد ت

ــرد.« 34 صــورت گی
ــارات  ــی از اظه ــادل در یک ــداد ع ــا«، ح ــزاری »دان ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــته ی  ــرات در 15 رش ــه تغیی ــت ک ــرده اس ــالم ک ــاه 1393( اع ــر )دی م اخیرت
ــانی« در  ــوم انس ــای عل ــول و ارتق ــورای تح ــوی »ش ــانی از س ــوم انس عل
ــوم انســانی از ایــن رشــته ها آغــاز شــود.35  ــا تحــول عل اولویــت قرارگرفتــه ت
ــی،  ــوم تربیت ــی، عل ــی، روان شناس ــوم اجتماع ــد از: عل ــته ها عبارت ان ــن رش ای
مدیریــت، علــوم تاریخــی، فلســفه دیــن، معمــاری و شهرســازی، هنــر، فلســفه، 
فرهنــگ و ارتباطــات و رســانه، زبان هــای خارجــی، حقــوق، مطالعــات زنــان، 
و علــوم سیاســی.  بــه گفتــه او »تحــول« )البــد یعنــی »اســالمی« شــدن( در 
ــده  ــری، برنامه ریزی ش ــد، و دکت ــی ارش ــی، کارشناس ــع کارشناس ــام مقاط تم
اســت. به غیــراز ایــن 15 رشــته، یــک کارگروهــی نیــز مســئله پیونــد 
ــگاه ها  ــی در دانش ــانی/ اجتماع ــوم انس ــته های عل ــا رش ــرورش را ب آموزش وپ
ــا دوره  ــد. یعنــی تمامــی مراحــل آموزشــی کشــور از دبســتان ت ــال می کن دنب
ــرار  ــیون ق ــرل و »تحــول« اسالمیزاس ــد تحــت کنت ــرای دانشــگاهی  بای دکت
بگیــرد. بــرای ایــن مقصــود بــرای هرکــدام از ایــن 15 رشــته یــک کارگــروه 
ــث  ــان را از حی ــه خودش ــای »تحول یافت ــه برنامه ه ــده ک ــکیل ش ــژه تش وی
ــس از  ــد؛ پ ــه می کنن ــول عرض ــورای تح ــه ش ــه و ب ــی تهی ــی و درس آموزش
ــه وزارت علــوم ابــالغ می شــود.«36  ــه تصویــب می رســد و ب نقــد و نظــارت ب
ــه  ــش از 20 برنام ــاه 1393( بی ــون )دی م ــادل، تاکن ــداد ع ــه ح ــه گفت ب

34. همان منبع
35. خبرگزاری دانا، دی 1393، کد خبر 878
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درســی در شــورای تحــول علــوم انســانی بــه تصویــب رســیده و برنامه هــای 
ــردن  ــت اســالمیزه ک ــر در جه ــاده بررســی اســت. گام دیگ ــز آم ــری نی دیگ
ــر  ــی ب ــای درس ــف کتاب ه ــان، تألی ــات زن ــه مطالع ــانی  ازجمل ــوم انس عل
اســاس ســرفصل های تعیین شــده از طــرف »شــورای تحــول« اســت؛ »کتــب 
جدیــدی بــا محتــوای مناســب بــا همــکاری حــوزه و دانشــگاه. «  بــه گفتــه 
ــوم انســانی حــول چهــار محــور اســالمی ســازی،  حــداد عــادل، »تحــول عل
بومی ســازی، کارآمــدی، و روزآمــدی در شــورای تحــول علــوم انســانی دنبــال 

می شــود.«37
ــان«، حــداد  ــاره ایــده تأســیس دوره دکتــرای رشــته ی »مطالعــات زن درب

عــادل قبــاًل مطــرح کــرده بــود کــه:
ــن  ــرای ای ــاًل دکت ــه اص ــم ک ــخ دهی ــؤال پاس ــن س ــه ای ــد ب ــدا بای  »ابت
ــع  ــن مقط ــگان ای ــود و از دانش آموخت ــیس می ش ــی تأس ــه هدف ــا چ ــته ب رش
ــد،  ــرب، نق ــج در غ ــث رای ــس مباح ــار تدری ــد در کن ــم؟ ... بای ــه می خواهی چ
ــد.   ــا رواج یاب ــگاه های م ــی در دانش ــه دور از خود باختگ ــادی و ب ــی اجته بررس
همچنیــن بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه ایــن کار چالــش ایجــاد خواهــد کــرد، 
یعنــی غــرب به شــدت در ایــن موضــوع حســاس اســت و هــر حرکتــی در ایــن 

زمینــه را بــا دقــت رصــد خواهــد کــرد.«38
چنانچــه در نوشــته ی دیگــری روی همیــن موضــوع تحلیــل کــرده ام، از 
ــران  ــه اواًل، در ای ــد ک ــن برمی آی ــال او چنی ــادل و امث ــداد ع ــای ح گفته ه
)برخــالف کشــورهای غربــی( بایــد دانش آموختــگان رشــته ی مطالعــات زنــان 
ــت های  ــا و سیاس ــم و نگرش ه ــام حاک ــداف نظ ــوژی و اه ــت ایدئول در خدم
ــوند.  ــواه ش ــر، و تحول خ ــد، اصالح گ ــه منتق ــه آنک ــند، ن ــته باش ــرار داش آن ق
ــا  ــه غــرب، گوی ــازی ب ــر بی نی ــی ب ــًا، علیرغــم ادعاهــا و ژســت های مبتن ثانی
یکــی از دغدغه هــای دائمــی امثــال آقــای حــداد عــادل همانــا دنیــای غــرب 
ــرب«  ــی »غ ــمن« یعن ــان، »دش ــور« آن ــمن مح ــت » دش ــت. در ذهنی اس
ــی را  ــگاهی و علم ــای دانش ــه فعالیت ه ــا، ازجمل ــت م ــر حرک ــه و ه هرلحظ
ــه »نامــوس و  ــوط ب ــد«، به خصــوص هــر آنچــه مرب ــا دقــت رصــد می کن »ب
انــدرون ماســت«، یعنــی زنــان. درک از سیاســت شناســی و روانشناســی ایــن 
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38. نجاتی، محمد حسین، شرق ، سوم خرداد ،1391.
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فرهنــگ سیاســی در ایــران خــود در پرتــو یــک تحلیــل جنســیتی و فمینیســتی 
قابــل حصــول اســت.39

ــه  ــن دادن ب ــان، ت ــن آقای ــر ای ــم ب ــت حاک ــد در ذهنی ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــه توجی ــان« این گون ــات زن ــته ی »مطالع ــیس رش تأس
ــنا و  ــی« آش ــوم »غرب ــا عل ــد ب ــر بای ــه ناگزی ــرب« ب ــا » غ ــه ب ــرای مقابل ب
ــن  ــجویان از ای ــری دانش ــع تأثیر پذی ــد مان ــی بای ــد ول ــز ش ــا مجه ــه آن ه ب
علــوم گردیــد. بــرای مثــال آن هــا می خواهنــد یــا کالس درس »تئوری هــای 
فمینیســتی« را حــذف یــا بــه »نقــد تئــوری فمینیســتی« تبدیــل کننــد، یعنــی 
ــوم انســانی/ ــای عل ــواره تئوری ه ــی، واال هم ــی فمینیســم به طورکل ــد نف الب

ــتند.  ــدن هس ــد ش ــال نق ــتی در ح ــای فمینیس ــه تئوری ه ــی، ازجمل اجتماع
آن هــا درواقــع بــرای جلوگیــری از تأکیــد روی فاعلیــت و عاملیــت خــود زنــان، 
ــا  ــواده« و ی ــان و خان ــات زن ــام »مطالع ــه ن ــان« را ب ــات زن ــام »مطالع ــد ن بای
ــد و  ــل کنن ــالم« تبدی ــوق زن در اس ــا »حق ــواده« و ی ــات خان ــی »مطالع حت
ــاب،  ــق آزادی انتخ ــی، ح ــاوی جوی ــوای دروس را از تس ــکان محت حتی االم
ــی و  ــای جنس ــیتی و گرایش ه ــای جنس ــر در نقش ه ــر و تغیی ــرش تکث پذی
خالصــه هــر آنچــه »فمینیســتی« اســت تهــی نماینــد. و بــه جــای تعامــل و 
تغذیــه دو جانبــه معمــول میــان جنبــش حق خواهــی زنــان در عرصــه جامعــه 
رشــته ی  دانشــگاهی  پژوهش هــای  و  آموزش هــا  و  یک ســو،  از  مدنــی 
مطالعــات زنــان و جنســیت از ســوی دیگــر، آن هــا هــدف را تربیــت عــده ای 
زنــان متخصــص حــوزه زنــان می داننــد تــا توســط آنــان بــا زنــان حق جــو و 

ــد. ــه کنن فمینیســت مقابل
به طــور خالصــه در مــورد نتایــج و عــوارض مشــهود دخالت هــا و 
ــته ی  ــورد رش ــوم انســانی« در م ــای عل ــورای تحــول و ارتق دســت کاری »ش
مطالعــات زنــان می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:  توقــف موقــت پذیــرش 
دانشــجو و لــذا حــذف رشــته ی مطالعــات زنــان در دفترچــه انتخــاب رشــته در 
ــگاه  ــه در دانش ــی 92-1391 ازجمل ــال تحصیل ــگاه ها در س ــدادی از دانش تع
عالمــه طباطبایــی کــه از قطب هــای ایــن رشــته محســوب می شــد، و 
ــته ی  ــل رش ــگاه ها؛ تبدی ــری از دانش ــداد دیگ ــهمیه های تع ــش س ــز کاه نی

39. بــرای تحلیــل بیشــتر دربــاره مقایســه مطالعــات زنــان در ایــران بــا ســایر کشــورها، بــه مقاله 
انگلیســی مــن در ایــن زمینــه در مجلــه مطالعــات زنــان خاورمیانــه، زیرانتشــار، مراجعــه کنید.
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ــالم« در  ــوق زن در اس ــته ی »حق ــه رش ــرا ب ــان« در دوره دکت ــات زن »مطالع
ســال 1392؛ و تغییــر نــام رشــته ی »مطالعــات زنــان« بــه » زنــان و خانــواده« 

ــال 1393 . در س

مبادا که چشمه آگاهی و خردگرایی بجوشد!

ــی،  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــی« ش ــی و ارتقای ــرات »تحول ــا تغیی آی
ــانی -  ــوم انس ــن عل ــی مخالفی ــان و به طورکل ــای فمینیسم-هراس نگرانی ه

ــرده اســت؟ ــع ک ــن را رف ــی نوی اجتماع
در گــزارش مفصلــی کــه »مهرخانــه« )پایــگاه تحلیلــی خبــری خانــواده و 
ــوط  ــاره »حساســیت ها و چالش هــای« مرب ــاه 1393( درب ــان در ســوم تیرم زن
ــه مطــرح  ــن زمین ــکات جالبــی در ای ــه داده اســت، ن ــان ارائ ــه مطالعــات زن ب

ــه: ــه اینک ــود، ازجمل می ش
ــج  ــه تروی ــن رشــته ب ــه ای ــد ک ــدان فمینیســم معتقدن  »گروهــی از منتق
اندیشــه های فمینیســتی در کشــور کمــک می کنــد و آســیب های جــدی 
بــه همــراه دارد. گروه هــای دیگــری مدعــی هســتند کــه ایــن طراحــی  رشــته 
به خصــوص بعــد از اصــالح در شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی، بــر 
اســاس محتــوای بومــی و اســالمی انجام شــده اســت و دیگــر جــای نگرانــی 
بــرای رواج اندیشــه های غربــی نیســت. گروه هایــی نیــز ترویــج اندیشــه های 
ــای  ــرای ارتق ــان، ب ــات زن ــه فمینیســم را در حــوزه مطالع ــا ازجمل مطــرح دنی

ــد.« ــان در کشــور ضــروری می دانن ــت زن وضعی
ــیس  ــرای تأس ــه ب ــی ک ــداف متفاوت ــد: »اه ــتی می گوی ــنده به درس نویس
ایــن رشــته از ســوی کارشناســان و متولیــان مختلــف مطــرح شــد و آنچــه در 
ــوزه، و از  ــن ح ــتت آرا در ای ــان دهنده تش ــو نش ــاد، از یک س ــاق افت ــل اتف عم
ســوی دیگــر عاملــی بــرای ایجــاد نگرانــی دربــاره نحــوه عملکــرد ایــن رشــته 

و تقاضــا بــرای تغییــر و تحــول در ایــن رشــته ی نــو پــا شــد.«40
برداشــت و تحلیــل منــدرج در ایــن گــزارش، غیرمســتقیم تأییــدی اســت 
بــر شــرحی کــه مــن در صفحــات قبــل در مــورد ســه مســیر متفــاوت، بســتر 
اجتماعــی تأســیس رشــته ی مطالعــات زنــان در ایــران، و تناقضــات مــداوم آن، 
نوشــتم. طراحــان اولیــه رشــته ی مطالعــات زنــان بــه گفتــه خودشــان پــس از 

40. »مهرخانه« )پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان(، سوم تیر ماه 1393.
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ــی  ــای علم ــک و فعالیت ه ــتاوردهای آکادمی ــس پکــن و مالحظــه دس کنفران
ــه  ــوده اســت، ب ــر از اندیشــه های فمینیســتی ب ــًا متأث ــان جهــان کــه عمدت زن
ضــرورت ایجــاد چنیــن رشــته ای در کشــور رســیدند. از ســوی دیگــر به تدریــج 
مباحــث فمینیســتی همزمــان بــا اندیشــه های لیبــرال و ســکوالر در دهــه 70 
در ایــران مطــرح می شــد و حامیــان ایــن مباحــث نیــز بــرای جهت دهــی بــه 
ــف  ــای مخال ــن گروه ه ــد. همچنی ــالش می کردن ــان ت ــات زن ــته ی مطالع رش
اندیشــه های فمینیســتی »نیــاز بــه پاســخ گویی بــه این گونــه شــبهات 
ــاس  ــور احس ــان را در کش ــائل زن ــه مس ــی ب ــی و دین ــگاه بوم ــن ن و تبیی
می کردنــد و رشــته ی مطالعــات زنــان را محملــی بــرای نیــل بــه ایــن هــدف 

ــع( ــان منب ــتند. « )هم می دانس
ــت  ــد اس ــت(، معتق ــده اس ــر نش ــش ذک ــه نام ــه ) ک ــنده مهرخان نویس
ــا دو  ــی ب ــی به طــور ضمن ــن فضای ــان در چنی ــات زن تأســیس رشــته ی مطالع
ــرای ایجــاد  ــری شــد: »رواج اندیشــه های فمینیســتی ب ــف پیگی هــدف مختل
ــی  ــک  طــرف، و » معرف ــران« از ی ــی در ای جنبشــی مشــابه کشــورهای غرب
شــأن و نقــش زن در جهــان هســتی از دیــدگاه اســالم« از طــرف دیگر،کــه 
ــان  ــزی مطــرح شــده اســت )هم ــی برنامه ری ــه شــورای عال ــی در مصوب دوم
ــته ی  ــه رش ــت دبیرخان ــئول وق ــی، مس ــه قوبیت ــال، فهمی ــرای مث ــع(. ب منب

ــرد: ــوان ک ــن عن ــته را چنی ــن رش ــدازی ای ــزوم راه ان ــان، ل ــات زن مطالع
»ازآنجاکــه در کشــورهای مختلــف ایــن رشــته تأســیس می شــود، مــا نیــز 
بــرای رســیدن بــه اســتانداردهای جهانــی بــه ایــن رشــته نیــاز داریــم، گذشــته 
از جنبــه ســاختاری، وقتــی افزایــش مشــارکت زنــان را شــاهدیم و بحــث زن و 
جنســیت فراگیــر شــده، الزمــه فعالیــت در ایــن حــوزه داشــتن پشــتوانه ای بــه 
ــد  ــه دســت می آی ــر ب ــام شــناخت اســت کــه در حیطــه آکادمیــک صحیح ت ن
ــی  ــوده، ســپس آگاه ــان مطــرح ب ــش زن ــدا جنب ــر ابت .... در کشــورهای دیگ
ــی در  ــان رخ داده اســت، ول ــات زن ــان و گشــایش رشــته ی مطالع ــه زن دادن ب
ایــران ایــن ســیر برعکــس بــوده اســت. ابتــدا رشــته ی دانشــگاهی تأســیس 
ــه  ــای فمینیســتی ب ــورد نگاه ه ــای الزم در م ــس از آن، آگاهی ه ــا پ ــده، ت ش

زنــان داده شــود.« )همــان منبــع(
از طــرف دیگــر معصومــه ابتــکار، معــاون وقــت رئیس جمهــوری در 
مصاحبــه ای بــا مجلــه پیــام زن دربــاره هــدف تأســیس ایــن رشــته گفتــه بــود:
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ــوان  ــام )ره( به عن ــگاه ام ــا ن ــه ب ــود ک ــن ب ــا ای ــای م ــی از انگیزه ه »یک
ــاد  ــیر و اجته ــان را تفس ــائل زن ــه مس ــردی ک ــی و ف ــر دین ــک اصالح گ ی
ــاد  ــان، ابع ــه خودم ــا و جامع ــرای دنی ــن ب ــت نوی ــک حرک ــا ی ــرد ب می ک
مســائل زنــان را معرفــی کنیــم و بگوییــم کــه حرف هــای تــازه بــرای گفتــن 
داریــم. در واقــع نــه کلیشــه های ســنتی متحجرانــه نســبت بــه زنــان را قبــول  
داشــتیم، نــه نــگاه غربــی بــه آنــان را.« و نهلــه غــروی؛ یکــی از اســاتید وقــت 

ــود: ایــن رشــته در دانشــگاه تربیــت مــدرس، معتقــد ب
»هــدف شــناخت جایــگاه زن از دیــدگاه اســالم در جامعــه اســت. هــدف 
ــال  ــه دنب ــود و ب ــم و آموزه هــای اســالم ب ــای تعالی ــر مبن ــا ایجــاد رشــته ب م

واحدهــای درســی ایــن رشــته در غــرب نرفتیــم. « )همــان منبــع(

 گزارشگر مهرخانه ادامه می دهد:
ــه  ــز بســته ب ــر تشــتت مطــرح شــده در اهــداف، در عمــل نی »عــالوه ب
ــر  ــتادان در ه ــگاه و اس ــو دانش ــان و ج ــات زن ــروه مطالع ــس گ ــرد رئی رویک
دانشــگاه، ایــن رشــته جهت گیــری ویــژه ای پیــدا کــرد. از ســوی دیگــر آغــاز 
ــان  ــور همزم ــان در کش ــت اصالح طلب ــا دوران حاکمی ــته ب ــن رش ــه کار ای ب
شــد و در بعضــی دانشــگاه ها ایــن رشــته به طــور کامــل در خدمــت آمــوزش 
ــی جــدی را از  ــت، انتقادات ــن وضعی ــت. ای ــرار گرف اندیشــه های فمینیســتی ق
ســوی منتقــدان فمینیســم برانگیخــت و طــرح بازنگــری رشــته ی مطالعــات 
زنــان در وزارت علــوم دولــت نهــم در دســتور کار قــرار گرفــت تــا ســرفصل 
ــد،  ــم می انجامی ــج فمینیس ــه تروی ــه ب ــته از آنچ ــن رش ــوای ای دروس و محت

خالــی شــود.« )همــان منبــع(
ــژاد و  ــود احمدی ن ــت محم ــه ریاس ــم ب ــت نه ــدن دول ــا روی کار آم ب
تغییــرات ناشــی از آن در دانشــگاه ها، علــوم انســانی - اجتماعــی به طورکلــی 
ــالمی«  ــه و »اس ــورد تصفی ــاص م ــور خ ــان به ط ــات زن ــته ی مطالع و رش
شــدن بیشــتر قــرار گرفــت. در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی کــه از قطب هــای 
ــه  ــه ب ــد ک ــر دادن ــگاه را تغیی ــس دانش ــود، رئی ــته ب ــن رش ــوی ای ــبه ق بالنس

ــر ایجــاد شــد: ــان هــم تغیی ــه مســائل زن ــگاه ب ــش در رویکــرد و ن دنبال
 ابتــدا »دانشــگاه عالمــه طباطبایــی طــرح بازنگــری و اصــالح رشــته ی 
ــا برگــزاری  ــوم ب ــان را تصویــب کــرد و کار در ســطح وزارت عل مطالعــات زن
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جلســات منظــم و متعــدد از کارشناســان آگاه بــه حــوزه زنــان و منتقــد 
اندیشــه های فمینیســتی پیگیــری شــد و نتیجــه اصالحــات در انتهــای ســال 
87 بــه دانشــگاه ها ابــالغ شــد و از ســال 89 بــه مرحلــه اجــرا درآمــد؛ امــا بــا 
ــان را از برنامــه  وجــود ایــن بازبینــی، دانشــگاه عالمــه رشــته ی مطالعــات زن

خــود حــذف کــرد.« )همــان منبــع(
ــدا  ــان، ابت ــر رئیــس گــروه مطالعــات زن ــا تغیی ــز ب در دانشــگاه تهــران نی
واحدهــای درســی نظریــات فمینیســتی بــه »نقــد نظریــات فمینیســتی« تغییــر 
یافــت و تــالش شــد تــا محتــوای اســالمی ایــن رشــته افزایــش یابــد. بنــا بــه 
ــه، پــس از ایــن تغییــرات و تصویــب و اجــرای بازنگــری در  گــزارش مهرخان
دولــت نهــم، رئیــس وقــت »شــورای فرهنگــی زنــان« )کــه در واقــع در خــط 

فکــری شــورای انقــالب فرهنگــی اســت(، اعــالم کــرد کــه:
 »دیگــر نگرانــی از رواج دیدگاه هــای فمینیســتی از طریــق رشــته ی 
ــرا وزارت علــوم در طــول دولــت  ــدارد؛ زی ــان در کشــور وجــود ن مطالعــات زن
نهــم رشــته ی مطالعــات زنــان را مــورد بازنگــری قــرار داده و اصالحــات الزم 
صــورت گرفتــه اســت و از طــرف دیگــر اکثــر دانشــجویانی کــه در ایــن رشــته 
ــه  ــدگاه اســالم در رابط ــر دی ــناخت دقیق ت ــال ش ــه دنب ــد، ب ــل می کنن تحصی
بــا زن در نظــام جمهــوری اســالمی هســتند ..... و همیــن عالقــه دانشــجویان 
بــه شــناخت دیــدگاه اســالم در رابطــه بــا زنــان باعــث شــده اســت کــه زمینــه 
راه انــدازی رشــته ی مطالعــات زنــان در چندیــن مرکــز حــوزوی در قــم فراهــم 
شــود. بــر همیــن اســاس در ســال 89 تأســیس رشــته ی مطالعــات زنــان ویــژه 

خواهــران در ســطح حــوزه بــه تصویــب رســید و اجــرا شــد.)همان منبــع(
امــا بــا وجــود ایــن تغییــرات و ظاهــراً رفــع نگرانی هــا، »شــورای تحــول 
ــه  ــادل ک ــداد ع ــی ح ــر غالمعل ــت دکت ــه ریاس ــانی« ب ــوم انس ــای عل و ارتق
ذیــل شــورای انقــالب فرهنگــی در ســال 1388 شــکل گرفتــه بــود، تصمیــم 
گرفــت مطالعــات زنــان را در کنــار ســایر رشــته های علــوم انســانی - اجتماعی 
مجــدداً مــورد بازبینــی و بررســی قــرار دهــد. چنانکــه قبــاًل ذکــر شــد، گویــا 
تغییــرات اجراشــده از طریــق وزارت علــوم در دوره احمدی نــژاد در ســال 1387 
بــرای شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی رضایت بخــش و کافــی نبــوده اســت 
ــا  ــر نظــر شــورای تحــول ادامــه داشــته اســت ت و بازنگری هــا و تغییــرات زی
ــان دانشــگاه  ــات زن ــروه مطالع ــر گ ــی، مدی ــی کرم ــر محمدتق ــه دکت ــه گفت ب
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عالمــه طباطبایــی کــه عضــو هــر دو تیــم بازنگــری در وزارت علــوم ونیــز در 
ــواده«  ــان و خان ــوده اســت، دو رشــته ی کارشناســی »زن »شــورای تحــول« ب
ــالم«  ــوق زن در اس ــرای »حق ــز دوره دکت ــالم« و نی ــوق زن در اس و »حق
ــد.  ــرار گیرن ــدد ق ــی مج ــورد بررس ــی م ــواده«، همگ ــرای زن و خان و »دکت
دکتــرای »حقــوق زن در اســالم« در دانشــگاه تربیــت مــدرس از ســال گذشــته 
دانشــجو پذیرفــت. در دانشــگاه ادیــان و مذاهــب قــم نیــز، دکتــرای رشــته ی 
»مطالعــات نظــری جنســیت« و »حقــوق زن در اســالم« آغــاز بــه کار کــرد. 
ــران  ــگاه ته ــال 1392 در دانش ــد در س ــزارش می ده ــه گ ــر خان ــه مه چنانک
ــاختار و  ــا س ــد ت ــه نش ــان پذیرفت ــات زن ــته ی مطالع ــرای رش ــجویی ب دانش
محتــوای آن بــر اســاس مصوبــات »شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی« 
ــد، کار  ــه می ش ــته ارائ ــن رش ــه ای ــری ک ــگاه های دیگ ــد. در دانش ــر یاب تغیی

همچنــان ادامــه داشــته اســت.

تداوم هراسی بیهوده : فوبیای فمینیسم

ــی«  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــت کاری های »ش ــا و دس ــداوم دخالت ه ت
اساســاً ناشــی از رشــد خودآگاهــی، خودبــاوری، و حق خواهــی در میــان زنــان )اعم از 
دینــدار و بــی دیــن( ، و درنتیجــه طلــب رفع تبعیض های جنســی و جنســیتی اســت. 
مردســاالران امــا، بــرای جلوگیــری از رشــد ایــن آگاهی هــا و مطالبــات، بــه ترویــج 

فمینیســم هراســی متوســل می شــوند. چنانکــه نویســنده مهــر خانــه می گویــد:
ــات شــورای تحــول نشــان می دهــد،  ــری اعضــا و مصوب »چنانکــه موضع گی
هــدف آن بــوده کــه رشــته مطالعــات زنــان بــه ترویــج اندیشــه ها و فعالیت هــای 
فمینیســتی و ســبک های زندگــی متناســب بــا آن منجــر نشــود و باورهای اســالمی 
ــا  ــالش شــده اســت ت ــل ت ــن دلی ــه همی ــزل نگــردد. ب ــل شــبهه ها متزل در مقاب
رشــته ی مطالعــات زنــان از ذیــل دانشــکده های علــوم اجتماعــی بــا رویکردهــای 
غالــب غربــی بیــرون بیایــد و بیشــتر رنــگ و بــوی فقهــی و حقوقــی بگیــرد؛ که به 
نظــر می رســد بضاعــت دانشــگاه های مــا بــرای تأمیــن اســتاد و محتــوای اســالمی 
در ایــن حــوزه بیشــتر اســت و خطــر نفــوذ  اندیشــه های غربــی اش کمتــر. « )همان 

) منبع
 نویســنده مهــر خانــه امــا، نگرانی هــا و ســؤال های جالبــی را در ایــن زمینــه 

ــد: ــرح می کن مط
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ــول در  ــورای تح ــای ش ــالح و بازنگری ه ــل اص ــد حاص ــد دی ــا بای »ام
ــا حــذف برخــی واحدهــای  ــه کجــا می انجامــد. آی ــوم انســانی در عمــل ب عل
ــه های  ــد اندیش ــای نق ــزودن واحده ــی و اف ــگاه های غرب ــده از دانش اخذش
ــانی  ــع انس ــا مناب ــد؟ آی ــن کن ــان را تأمی ــدف طراح ــد ه ــتی، می توان فمینیس
و متــون آکادمیــک الزم بــرای تأمیــن اهــداف طراحــان وجــود دارد یــا بــرای 
ــوق زن  ــته ی حق ــا رش ــت؟ آی ــده اس ــزی الزم ش ــم آوردن آن برنامه ری فراه
ــوق و  ــه و حق ــر فق ــل ب ــور کام ــه به ط ــرا ک ــژه در دوره دکت ــالم به وی در اس
فلســفه آن در متــون دینــی می پــردازد، از عهــده تبییــن تفاوت هــای حقوقــی 
ــا  ــن تفاوت ه ــه ای ــع ب ــاًل راج ــالن کام ــد و فارغ التحصی ــرد برمی آی زن و م
ــان  ــرای آن ــواه ب ــری خ ــه های براب ــده اند و اندیش ــاع ش ــا اقن ــت آن ه و حکم
جذابیــت و رنگــی نــدارد؟ آیــا اجــازه تأســیس ایــن رشــته ها در مراکــز حــوزوی 
یــا بــرای طــالب حــوزه در دانشــگاه ها، بــه تقویــت مواضــع دیــن و تضعیــف 

ــع( ــان منب ــد؟«  )هم ــور می انجام ــتی در کش ــه های فمینیس اندیش
ــان  ــات زن ــته ی مطالع ــد رش ــالش دارن ــده ای ت ــد ع ــر می رس ــه نظ ب
ــر  ــد دانشــجویان تحــت تأثی ــازه دهن ــدون اینکــه اج ــد ب ــه یاب ــران ادام در ای
ــدون فمینیســم  ــان ب ــات زن ــا مطالع ــد. ام ــرار گیرن دیدگاه هــای فمینیســتی ق
مختلــف  نظریه هــای   تأثیــر  و  تدریــس  بــدون  جامعه شناســی  مثــل 
ــل  ــه دلی ــده ای ب ــا ع ــران گوی ــن. در ای ــذا ناممک ــت و ل ــناختی اس جامعه ش
ــته ی  ــا رش ــم ب ــه فمینیس ــتی، رابط ــه های فمینیس ــج اندیش ــراس از تروی ه
ــزارش خــود  ــه در گ ــر خان ــد. مه ــداد نمی کنن ــی قلم ــان را طبیع ــات زن مطالع

می نویســد: دراین بــاره 
در محتــوا و طراحــی رشــته های مطالعــات  بازنگری هــا  از  »پیــش 
ــان اســتاد رشــته ی جامعه شناســی  ــر حســن کچوئی ــد دکت ــان، برخــی مانن زن
ــام معصومانــه ای اســت بــرای انتقــال اندیشــه های  معتقــد بــود ایــن رشــته ن
ــه ای را  ــن مالزم ــی، چنی ــتاد جامعه شناس ــاذری، اس ــر اب ــا دکت ــتی؛ ام فمینیس
ــتی  ــد فمینیس ــان می توان ــات زن ــر او مطالع ــت. از نظ ــر نمی دانس گریزناپذی

ــع( ــان منب ــد.« )هم نباش
ــز پــس از  ــان نی ــره نوبخــت، عضــو شــورای فرهنگــی اجتماعــی زن  منی

ــه ــد ک ــالم می کن ــوم اع ــته در وزارت عل ــری رش بازنگ
 »ســرفصل ها در دولــت نهــم اصــالح شــده و بــر اســاس مبانــی اســالمی 
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بازنویســی شــده اســت و دیگــر فمینیســتی نیســت. درحالی کــه شــهال 
اعــزازی، اســتاد جامعه شناســی جنســیت، از ضعــف آثــار مکتــوب اســالمی در 
حــوزه مطالعــات زنــان در نــگاه انتقــادی بــه نابرابری هــای موجــود در جامعــه 
و عــدم ارائــه راه حــل بــرای آن، یــا بــه نوعــی، از فمینیســتی نبــودن محتــوا 

ــع( ــان منب ــد.« )هم ــاد می کن انتق
دکتــر محمدتقــی کرمــی، مدیــر گــروه مطالعــات زنــان دانشــگاه عالمــه 
طباطبایــی کــه عضــو هــر دو تیــم بازنگــری در وزارت علــوم )دوره احمدی نژاد(

ــاره ســعی  ــوده اســت دراین ب ــوم انســانی« ب و »شــورای تحــول و ارتقــای عل
می کنــد بــه یــک ســازش میــان دو دیــدگاه فوق الذکــر برســد و مســئله رابطــه 
ــد  ــل نمای ــرا ح ــورت عمل گ ــان را به ص ــات زن ــته ی مطالع ــم و رش فمینیس
ــه  ــد. او ب ــز( بکاه ــود نی ــاید خ ــان )و ش ــی بازرس ــراس و نگران ــد از ه ــا الب ت

ــد: ــه می گوی ــر خان گزارشــگر مه
»رشــته ی مطالعــات زنــان در غــرب، فمینیســم را پیش فــرض گرفتــه و در 
ــک آن  ــورت ایدئولوژی ــه به ص ــد بلک ــکیک نمی کن ــای آن تش ــت آموزه ه صح
ــر ایجــاد تغییــرات مطلــوب  ــر شــناخت، بلکــه ب ــه ب را می پذیــرد و تمرکــز را ن
فمینیســتی در جامعــه می گــذارد. در کشــور مــا البتــه بــه ایــن صــورت نیســت، 
امــا اندیشــه های فمینیســتی در قالــب دروســی ماننــد نظریــات فمینیســتی و نقد 
ــن  ــود. در ای ــرح می ش ــجویان مط ــرای دانش ــیت ب ــی جنس ــا جامعه شناس آن ی
شــرایط اگــر اســتاد در ارائــه ایــن مباحــث و نقــد آن هــا قــوی باشــد، درمجمــوع 
ــئله اینجاســت  ــد. مس ــی و اســالمی بیانجام ــان دین ــه گفتم ــه غلب ــد ب می توان
کــه اواًل طــرح بخشــی از مباحــث فمینیســتی در کشــور موردنیــاز اســت و هــر 
کــس از ظلــم بــه زنــان ســخن بگویــد لزومــاً حــرف بی ربــط نــزده اســت؛ ثانیــًا 
اندیشــه های فمینیســتی اگــر در رشــته ی مطالعــات زنــان هــم مطــرح نشــود، 
ــر  ــته های دیگ ــال رواج دارد و در رش ــه به هرح ــنفکری جامع ــای روش در فض
ماننــد جامعه شناســی، علــوم ارتباطــات یــا مــددکاری اجتماعــی نیــز بعضــاً ارائــه 
می شــود و پایان نامه هایــی بــا رویکــرد کامــاًل فمینیســتی در ایــن حوزه هــا کار 
شــده اســت؛ درحالی کــه حساســیت فقــط بــر رشــته ی مطالعــات زنــان متمرکــز 
شــده اســت. بنابرایــن بایــد جایــی باشــد تــا ایــن دیدگاه هــا را به درســتی طــرح 
و ســپس نقــد و بررســی کنــد تــا دانشــجویان بــا زوایــای مختلــف ایــن مباحــث 

ــع( ــد.« )همــان منب آشــنا شــوند و ضعف هــا و قوت هــای آن را ببینن
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ــاال  ــا ب ــم« را ب ــر فمینیس ــعی دارد »خط ــی س ــر کرم ــا دکت ــع گوی در واق
بــردن »کیفیــت کار اســتادان« مخالــف فمینیســم کــه بتواننــد به طــور 
ــا  ــز ب ــد. و نی ــد، حــل کن ــر آین ــس رد دیدگاه هــای فمینیســتی ب ــری از پ مؤث
پاییــن آوردن تعــداد دانشــجویان ایــن رشــته و نیــز تعــداد دانشــگاه هایی کــه 

ــد: ــه می دهن ــته را ارائ ــن رش ای
ــن  ــر عناوی ــیت ب ــای حساس ــه ج ــان ب ــات زن ــته ی مطالع ــد در رش »بای
ــر کیفیــت کار اســتادان متمرکــز باشــیم و تعــداد کمــی دانشــجو  درس هــا، ب
بپذیریــم و فقــط دانشــگاه هایی کــه تــوان الزم را دارنــد؛ ایــن رشــته را ارائــه 
کننــد. مکانیســم محــدود کــردن دانشــگاه ها بــرای تأســیس رشــته ی مطالعات 
زنــان هنــوز طراحــی نشــده اســت، امــا جــزو دســتور کار طــرح تحــول اســت 
کــه بعضــی دانشــگاه ها بســته بــه توانشــان در ایــن رشــته توســعه پیــدا کننــد 

ــع( ــز لحــاظ شــود. « )همــان منب ــی در توســعه کمــی نی و محدودیت های

خطر فمینیسم در حوزه های علمیه؟

چنانکــه قبــاًل اشــاره شــد، از ســال 1389، رشــته ی » مطالعات اســالمی 
ــه شــده اســت  ــه ارائ ــرای خواهــران ســطح ســه حوزه هــای علمی ــان« ب زن
ــون  ــی چ ــالمی، واحدهای ــی و اس ــی فقه ــر دروس تخصص ــالوه ب ــه ع ک
»جریــان شناســی فمینیســم«، »مبانــی و آثــار فمینیســم«، »جامعه شناســی 
ــز  ــت« نی ــم و تربی ــیت و تعلی ــیتی«، و »جنس ــالق جنس ــیت«، »اخ جنس
ــگاه  ــار دانش ــن ب ــرای اولی ــم ب ــال 1392 ه ــود. در س ــوزش داده می ش آم
ادیــان و مذاهــب قــم از طــالب ســطح ســه حــوزه علمیــه بــرای دکتــرای 
»مطالعــات نظــری جنســیت« و »حقــوق زن در اســالم« دانشــجو پذیرفتــه 

ــد: ــه می ده ــود ادام ــی خ ــزارش تحلیل ــه در گ ــه مهرخان ــت. چنانک اس
ــه  ــی، آن اســت ک ــن واحدهای ــه چنی ــوزه از ارائ ــداف ح »بخشــی از اه
ــا امــواج فکــری فمینیســتی  فارغ التحصیــالن بتواننــد مواجهــه عالمانــه ای ب
ــاره  ــالمی را درب ــام اس ــد نظ ــه رش ــاز رو ب ــند و نی ــته باش ــی داش و التقاط
مســائل نوپدیــد زنــان و خانــواده و در حــوزه مدیریت هــای فرهنگــی 
ــد و  ــخ دهن ــیتی پاس ــث جنس ــه مباح ــلط ب ــا تس ــی ب ــای کارشناس و کاره
ــان  ــد. « )هم ــن کنن ــالمی تبیی ــه اس ــواده را در اندیش ــگاه زن و خان جای

ــع( منب
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ــه را  ــن زمین ــت در ای ــکان موفقی ــا، ام ــه ام ــن مهرخان ــنده تیزبی نویس
می نویســد: و  می بینــد  بعیــد 

»تصــور اولیــه آن اســت کــه ارائــه ایــن مباحــث در فضــای اندیشــه های 
اســالمی و بــرای طــالب حوزه هــای علمیــه، می توانــد ضمــن تقویــت رویکــرد 
ــار منفــی آمــوزش اندیشــه های فمینیســتی  ــر آث ــان، ب ــات زن ــی در مطالع دین
ــخ گویی  ــرای پاس ــه ب ــد ک ــرورش ده ــی پ ــد و فارغ التحصیالن ــه کن ــز غلب نی
ــد؛  ــا رویکــرد دینــی توانمندن ــان ب ــه شــبهات فمینیســتی و حــل مســائل زن ب

امــا در عمــل چنیــن آرمانــی محقــق می شــود؟« )همــان منبــع(
ــوای  ــرات در محت ــتادان، تغیی ــه اس ــم تصفی ــد، علیرغ ــر می رس ــه نظ ب
دروس، و تالش هــای »شــورای تحــول« بــه ریاســت حــداد عــادل، 
ــم  ــر فمینیس ــران خط ــوز نگ ــه هن ــه مهرخان ــر نکت ــزارش پ ــنده گ نویس
به خصــوص در حوزه هــای علمیــه اســت. در این جــا منظــور گزارشــگر 
ــد  ــتی" الب ــبهات فمینیس ــا "ش ــی" و ی ــای التقاط ــه از "رویکرده مهرخان
ــرای احســاس خطــر  ــه دو شــاهد ب "خطــر فمینیســم اســالمی" اســت. او ب
ــته  ــن رش ــرای ای ــک دانشــجوی دکت ــه ی ــی گفت ــد: اول ــتناد می کن ــود اس خ
ــروان  ــی از پیش ــط یک ــه توس ــت خوش بینان ــی اس ــی تحلیل ــت و دوم اس
ــران، یعنــی نوشــین احمــدی خراســانی.  در مــورد  جنبــش فمینیســتی در ای

شــاهد اول، مهرخانــه می نویســد: 
ــگاه  ــیت در دانش ــری جنس ــات نظ ــرای مطالع ــجویان دکت ــی از دانش »یک
ــر  ــتی ب ــه های فمینیس ــق اندیش ــدی و عمی ــر ج ــم از تأثی ــب ق ــان و مذاه ادی
ــجویانی  ــد: دانش ــد و می گوی ــر می ده ــته خب ــن رش ــوزه در ای ــای ح ورودی ه
ــوم  ــا مباحــث عل ــد و ب ــد، زمینه هــای فکــری الزم را ندارن کــه از حــوزه آمده ان
ــف آن  ــات ظری ــف و تعارض ــاط ضع ــد نق ــتند و نمی توانن ــنا نیس ــی آش اجتماع
ــه ســادگی  ــد. از همیــن رو ب ــز بدهن ــی تمیی ــه خوب ــا اندیشــه های دینــی ب را ب
ــد و آن را تأییــد می کننــد.   تحــت تأثیــر اندیشــه های فمینیســتی قــرار می گیرن
ــده ایــن مباحــث قــوی باشــند و خودشــان  به خصــوص اگــر اســتادان ارائه دهن
گرایش هــای روشــنفکری و فمینیســتی داشــته باشــند. در ایــن شــرایط، دروس 
دیگــری کــه بــا رویکــرد اســالمی درزمینــه ی مســائل زنــان ارائــه می شــود نیــز 
نمی توانــد بــه آنــان کمــک کنــد تــا نســبت بیــن ایــن دو اندیشــه و تعارض هــا 

ــع(  ــد. « )همــان منب ــل کنن ــد و تحلی و تباین هــای آن را دریابن
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ــه شــاهد دوم احســاس خطــر  ــه ب ــال آن، نویســنده مهــر خان ــه دنب و ب
خــود اشــاره کــرده، نقل قــول طوالنــی و جالبــی را از یکــی از مقــاالت نوشــین 

احمــدی خراســانی در ایــن زمینــه طــرح می کنــد: 
»شــاید نوشــین احمــدی خراســانی، از فعــاالن فمینیســت جنبــش زنــان در 
ــرای رشــته ی مطالعــات  ــا پیش بینــی چنیــن سرنوشــتی ب ــا آگاهــی ی ایــران، ب
زنــان در حوزه هــای علمیــه اســت کــه نســبت بــه تأســیس آن ابــراز خوشــبینی 
ــای  ــد: »در حوزه ه ــماره 23 می نویس ــه ش ــد. او در مهرنام ــدواری می کن و امی
علمیــه رشــته ی مطالعــات زنــان بــرای دختــران جــوان حــوزوی بــر پــا شــده و 
قــرار اســت دختــران مشــغول بــه تحصیــل در حوزه هــای علمیه »جامعه شناســی 
ــراری ایــن رشــته ها در  ــه فــرض کــه برق ــد و چــه خــوب. ب جنســیت« بخوانن
ــل از  ــان فارغ التحصی ــه زن ــد ک ــه باش ــورت گرفت ــزه ص ــن انگی ــا ای ــوزه، ب ح
حوزه هــای علمیــه، در آینــده علیــه جنبــش زنــان کشورشــان تجهیــز شــوند، امــا 
ــان  ــد ایم ــا، بای ــا و فرضیه ه ــن پیش بینی ه ــه ای ــم هم ــرا به رغ ــاک! زی ــه ب چ
ــا،  ــز همچــون م ــه نی ــای علمی ــران حوزه ه ــه دل وجــان دخت داشــته باشــیم ک
ــان و کــودکان هم وطنشــان  ــه زن از مشــاهده تبعیــض و ظلــم و ســتمی کــه ب
مــی رود، آزرده خواهنــد شــد و بــرای جلوگیــری از ادامــه ایــن وضــع، واکنــش 
ــا روش  ــراض، ب ــش و اعت ــن واکن نشــان خواهــد داد؛ گرچــه ممکــن اســت ای
خــاص خودشــان باشــد. بــاور داشــته باشــیم کــه حتــی اگــر ایــن دختــران، در 
حــال حاضــر »فمینیســم« را دشــمن خــود می داننــد و روش هــای مــا را در طــرح 
ــر  ــا دیگــر در براب ــد، ام ــی می دانن ــی« و واردات ــاً  »غرب ــان، احیان مشــکالت زن
ــی رود  ــان م ــان جامعه ش ــه زن ــه ب ــی ک ــد ظلم های ــان نمی توانن ــدا و وجدانش خ
ــه  ــی ک ــه خشــونت ها و کتک های ــد و نســبت ب ــی بدانن ــی و غرب ــز واردات را نی
ــاوت باشــند... ــد، بی تف ــا تحمــل می کنن ــان هم وطنشــان در پســتوی خانه ه زن

ــه هــم  ــران تحصیل کــرده حوزه هــای علمی ــود روزی کــه دخت ــر نخواهــد ب دی
بــه ایــن نتیجــه برســند کــه »مســائل و مشــکالت زنــان«، مســئله  شــخصی و 
فــردی چنــد فعــال جنبــش زنــان نیســت، بلکــه مســئله میلیون هــا زنــی اســت 
ــه،  ــونت های بی رحمان ــا و خش ــتم ها و تبعیض ه ــت س ــان تح ــه زندگی ش ک
نابــود می شــود.. و متوجــه خواهنــد شــد کــه ســکوت در برابــر تبعیــض و ســتم؛ 
هــر چقــدر هــم کــه بخواهنــد بــرای جلوگیــری از سوء اســتفاده »دشــمن«، آن 

را بپوشــانند و توجیــه کننــد، دوامــی نخواهــد داشــت.«
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و در پایان، مهرخانه هشدار می دهد که: 
»بــا توجــه بــه چنیــن پیامدهایــی آیــا شــورای تحــول در علــوم انســانی، 
تمهیــدات الزم را بــرای پیشــگیری از آســیب ها اندیشــیده اســت؟ آیــا اساســًا 
شــورای تحــول در علــوم انســانی مســئولیتی در قبــال رشــته ی مطالعــات زنــان 
ــه  ــی آن به طــور خــاص، حوزه هــای علمی ــا متول ــه دارد ی در حوزه هــای علمی

هســتند؟« )همــان منبــع(
ــه و ســایر گزارش هــا  ــب مهــر خان ــن گــزارش جال آنچــه از مجموعــه ای
ــوص  ــی، به خص ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــارات ش ــو و اظه ــاره تکاپ درب
ــد،  ــانی« برمی آی ــوم انس ــای عل ــول و ارتق ــورای تح ــی آن »ش ــازوی اصل ب
ــان« باشــد، حاکــی  ــات زن ــت رشــته ی »مطالع ــای وضعی بیــش از آنکــه گوی
ــی  ــش آگاه ــاالری از جه ــان مردس ــه متولی ــت ک ــی اس ــراس و نگران از ه
ــد.  ــدا کرده ان ــران پی ــان ای ــان زن ــاوری، و حق خواهــی در می جنســیتی،  خودب
و اال »لولویــی« کــه آن هــا از فمینیســم ســاخته اند هیــچ پایــه واقعــی نــدارد. 
ــراً چیــزی  ــًا و اکث ــا وجــود گرایش هــای متفــاوت( عموم چراکــه فمینیســم )ب
ــا  ــوق و فرصت ه ــاوی جویی حق ــدی، و تس ــی، توانمن ــز خودآگاه ــت ج نیس
ــل  ــه دلی ــت ب ــض و خشــونت و محرومی ــوع تبعی ــر ن ــع ه ــان و رف ــرای زن ب
جنســیت یــک فــرد. فمینیســم نــه ضــد مــرد اســت نــه ضــد خانــواده و نــه 
ضــد دیــن و ایمــان مــردم، بلکــه ضــد ســلطه مــردان بــر زنــان، ضــد زورگویی 
ــاالرانه و  ــه پدرس ــواده اســت ک ــاختاری از خان ــوع س و خشــونت و ضــد آن ن
ــدن زن و  ــال و ب ــان و م ــر ج ــرد ب ــدر - م ــلطه پ ــت و س ــر مالکی ــی ب مبتن
ــض جنســی و  ــع تبعی ــرای رف ــا ب ــب فمینیســت ها نه تنه ــودکان باشــد. اغل ک
ــان  ــز می ــی ایجــاد مناســبات خشــونت پرهی جنســیتی می کوشــند بلکــه در پ
ــای  ــر مبن ــض ب ــوع تبعی ــر ن ــاری از ه ــه ع ــباتی ک ــتند، مناس ــان ها هس انس
ماتریــس قــدرت باشــد، یعنــی تبعیــض بــر مبنــای جنســیت، نــژاد، قومیــت، 
طبقــه، مذهــب، عقیــده و امثــال آن. »رشــته ی مطالعــات زنانــی« کــه تهــی 
ــه در  ــت ک ــته ای نیس ــر آن رش ــد دیگ ــتی باش ــای فمینیس ــن ارزش ه از ای

ــان شــناخته شــده اســت. اســتانداردهای دانشــگاهی جه

ارزیابی، بازنگری و آسیب شناسی رشته ی مطالعات زنان: 

ــت،  ــطه از کیفی ــی و باواس ــی تخمین ــک ارزیاب ــه ی ــمت ب ــن قس در ای
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ــان در  ــات زن ــته ی مطالع ــای رش ــف و قوت ه ــیب ها و ضع ــکالت، آس مش
ــتی  ــاس برداش ــر اس ــدود ب ــر و مح ــی مختص ــن ارزیاب ــردازم. ای ــران می پ ای
ــدون  ــودم و ب ــرف خ ــتقیم از ط ــی مس ــکان بررس ــتن ام ــدون داش ــت ب اس
ــت  ــی اس ــای اطالعات ــر مبن ــه ب ــای درس، بلک ــد از کالس ه ــکان بازدی ام
ــس  ــیوه تدری ــه از ش ــز آنچ ــا و نی ــی کالس ه ــع برخ ــا و مناب ــه از برنامه ه ک
ــازده دوره  ــا ب ــا ی ــت خروجی ه ــجویان، و کیفی ــط دانش ــی توس ــاتید، ارزیاب اس
تحصیالتــی، از زبــان برخــی اســاتید، دانشــجویان و روزنامه نــگاران شــنیده و 
خوانــده ام. ازجملــه منابــع اصلــی مــورد اســتفاده مــن، گــزارش داخلــی مفصلــی 
اســت کــه اخیــراً از وضعیــت مطالعــات زنــان در ایــران توســط یــک تیــم از 
ــع  ــت. منب ــده اس ــن ش ــه و تدوی ــته تهی ــن رش ــان ای ــجویان و کارشناس دانش
دیگــری کــه بســیار برایــم قابل اســتفاده بــوده اســت، مباحــث و نظــرات ارائــه 
شــده در ســه نشســتی اســت کــه حــول محــور »فرازوفــرود رشــته ی تحصیلــی 
ــزار  ــان 1393 برگ ــر و 19 آب ــای 14 و 28 مه ــان« در تاریخ ه ــات زن مطالع
ــن جامعه شناســی  ــان »انجم ــروه زن ــه همــت کارگ ــن نشســت ها ب ــدند. ای ش
ــگاه  ــی دانش ــوم اجتماع ــکده عل ــن در دانش ــن انجم ــل  ای ــران« و در مح ای
ــهال  ــر ش ــته، دکت ــن رش ــرب ای ــاتید مج ــی از اس ــت یک ــا مدیری ــران و ب ته
ــا شــرکت عــده ای از دانشــجویان، فارغ التحصیــالن، کنشــگران،  اعــزازی، و ب

ــد. ــن رشــته تشــکیل گردی و کارشناســان ای
شــهال اعــزازی در ســخنرانی مقدماتــی خــود در اولیــن نشســت فوق الذکــر 

در مــورد هــدف رشــته ی مطالعــات زنــان در ایــران، یــادآوری کــرد که:
 »از همــان ابتــدا دو دیــدگاه متفــاوت وجــود داشــت، یــک دیــد بر بررســی 
حقــوق انســانی زن در دیــن اســالم و نمایــش واقعیــت اســالم در برابــر آنچــه 
ــه  ــتر متوج ــر بیش ــدگاه دیگ ــت و دی ــد داش ــود تأکی ــس می ش ــرب تدری در غ
مســئله شناســی زنــان در جامعــه ایــران، پژوهــش در حــوزه زنــان و خانــواده، 
ــورد زن و  ــی در م ــات تطبیق ــام مطالع ــیتی، انج ــات جنس ــه مالحظ ــه ب توج

خانــواده و... بــود.«41
ــود اســتادان متخصــص و  ــی کمب ــاز تأســیس رشــته، مشــکل اصل در آغ
مجــرب بــود کــه البتــه بعدهــا اســتادان عالقه منــد ســعی در بهبــود اطالعــات 
ــا  ــج ب ــز به تدری ــی نی ــع درس ــود مناب ــد. کمب ــوزه را نمودن ــن ح ــود در ای خ

41. 14 مهر 1393، ارائه در گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران
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ــادی  ــد زی ــا ح ــده ت ــا ترجمه ش ــف ی ــای تألی ــاالت و کتاب ه ــش مق افزای
ــه  ــالع و بی عالق ــجویان بی اط ــیاری از دانش ــم ورود بس ــد. به رغ ــران ش جب
بــه ایــن رشــته کــه بــه صــرف گرفتــن مــدرک و آســانی بیش ازحــد آزمــون 
ورودی صــورت می گرفــت، تعــدادی دانشــجویان جــدی و عالقه منــد و 
ــب و  ــای مناس ــدادی پایان نامه ه ــد و تع ــته راه یافتن ــن رش ــه ای ــز ب ــال نی فع
خــوب کــه بــا دیدگاه هــای انتقــادی بــه آنچــه تاکنــون خــوب تصــور می شــد 

ــد.42 ــد، پرداختن ــته می ش ــگاه داش ــان ن ــا پنه ی
ــوب و  ــبتًا خ ــی نس ــک دوره تحصیل ــس از ی ــد، پ ــر می رس ــه نظ ــا ب ام
ــگاه  ــی، دانش ــه طباطبای ــون عالم ــگاه هایی چ ــوص در دانش ــق، به خص موف
تهــران، و دانشــگاه آزاد رودهــن، دخالت هــای مراجــع دولتــی و حکومتــی بــا 
انگیــزه فمینیســم هراســی، تــالش در جهــت تغییــر ماهیــت دادن رشــته را بــه 
ــوا  ــال داشــت، مثــل ســختگیری در مــورد عناویــن پایان نامه هــا و از محت دنب
خالــی کــردن آن هــا؛ ســعی در تبدیــل رشــته از ماهیــت انتقــادی، سنجشــگر 
و دگرگــون ســاز بــه ماهیتــی توجیهــی و تأییــدی از وضعیــت موجــود زنــان؛ و 

کنــار گذاشــتن اســاتید مجــرب و متخصــص.
ــری،  ــون مص ــر، کتای ــات فوق الذک ــال در جلس ــان فع ــی از کارشناس یک
ــه  ــد ک ــته« می دان ــن رش ــدن ای ــی ش ــی را »سیاس ــیب های اصل ــی از آس یک
ــای  ــرفصل ها، و برنامه ه ــا، س ــز کادره ــته نی ــن رش ــت، در ای ــر دول ــا تغیی »ب
ــا  ــوز ب ــم هن ــه گذراندی ــه دوره ای ک ــا در طــول س ــد. م ــر می کن درســی تغیی
ــگاه های  ــان دانش ــس در می ــود تجان ــداوم، نب ــود ت ــات، نب ــود ثب ــکل نب مش
ــان  ــم. « )هم ــرو بوده ای ــد، روب ــه می دهن ــته را ارائ ــن رش ــه ای ــی ک مختلف

جلســه(
ــه نظــر می رســد مشــکل اصلــی در ســال های اخیــر، تــالش در مســخ  ب
ــد.  ــته باش ــن رش ــاز ای ــون س ــوای دگرگ ــاختن از محت ــی س ــا ته ــردن و ی ک
ــوق زن در  ــص در »حق ــود، تخص ــر می ش ــزازی متذک ــهال اع ــه ش چنان ک
ــت روی  ــه الزم اس ــت، چراک ــوب اس ــری خ ــه دوره دکت ــه مثاب ــالم« ب اس
ــدگاه فقهــی  ــا دی ــا ب ــز کار تخصصــی شــود، ام مباحــث دینــی و اســالمی نی
کــه ارائــه می شــود، ایــن دیگــر »مطالعــات زنــان« نیســت. کتایــون مصــری 
ــودن عریضــه، دو واحــد  ــی نب ــرای حفــظ ظاهــر و خال ــد کــه ب اشــاره می کن

42.  شهال اعزازی، ص. 6، همان منبع
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زن و روان شناســی، زن و بهداشــت هــم اضافــه می کننــد امــا محتــوا چنــدان 
متفــاوت بــا درس کلــی روانشناســی و یــا بهداشــت نیســت، صرفــًا یکــی دو 
فصــل بــه آن واحدهــا اضافــه شــده کــه در مــورد زنــان اســت. امــا کل کالس 

فاقــد تحلیــل جنســیتی اســت. )همــان جلســه(
یکــی دیگــر از شــرکت کنندگان )در جلســه ســوم( ایــن نشســت ها، 
دکتــر سوســن باســتانی، عضویــت علمــی دانشــگاه و مدیــر گــروه »مطالعــات 
زنــان و خانــواده« در دانشــگاه الزهــرا کــه درعین حــال همــکار شــهین دخــت 
ــواده در دولــت حســن روحانــی اســت،  ــان و خان مــوالوردی، معــاون امــور زن
روی دســتاوردها و نقــاط قــوت ایــن رشــته نیــز انگشــت گذاشــت. او یــادآوری 

کــرد کــه:
ــر  ــم از نظ ــت کرده ای ــه تربی ــی را ک ــه خوب ــا دانش آموخت ــد صده  »نبای
دور بداریــم. در بعضــی حوزه هــا خــوب کار شــده اســت و در بعضــی حوزه هــا 
اصــاًل کار نشــده اســت. اگرچــه گرایــش زن در تاریــخ و زن در سیاســت کنــار 
ــا وجــود  ــم و ب ــا زن در توســعه را درس می دهی ــا م گذاشــته شــده اســت، ام
ــد  ــتادان منتق ــر، اس ــال های اخی ــه در س ــزودن بعضــی دروس محافظه کاران اف

ــد. « ــش می برن ــوب به پی ــت خ ــری را باکیفی ــر دروس دیگ و متبح
ــه  ــد دارد ک ــوت، تأکی ــاط ق ــن نق ــکار ای ــدون ان ــا، ب ــزازی ام ــهال اع  ش
ایــن رشــته دچــار عقــب رفتــن و تهــی شــدن از معنــا و اهــداف خــود گشــته 
ــه  ــه »هم ــات« ک ــوم تحقیق ــل »عل ــگاه هایی مث ــوص در دانش ــت، به خص اس

ــه زن.«  ــرد و چ ــه م ــد، چ ــجویان از آن می نالن دانش
ــر  ــی دیگ ــان، یک ــات زن ــته ی مطالع ــت رش ــار مثب ــات و آث ــاره خدم درب
ــات  ــروه مطالع ــر گ ــی، مدی ــی کرم ــر محمدتق ــته، دکت ــن رش ــتادان ای از اس
زنــان دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، در گــزارش مهــر خانــه بیــان داشــته بــود 
ــده بشــود  ــان در کشــور دی کــه: »ایــن رشــته باعــث شــده اســت مســئله زن
ــی، طراحــی و  ــای کیف ــا رویکرده ــژه ب ــان، به وی ــای مخصــوص زن و پروژه ه
اجــرا شــود. حساســیت نســبت بــه جنســیت، نکتــه مثبــت و مهــم از نیازهــای 
ــط آن  ــکل گیری و بس ــه ش ــان ب ــات زن ــته ی مطالع ــه رش ــت ک ــور اس کش

کمــک کــرده اســت.« 43
 از دیــد ایــن اســتاد، آثــار منفــی رشــته ی مطالعــات زنــان مربــوط می شــود 

43. مهرخانه: مطالعات زنان در ایران؛ حساسیتها و چالش ها، تیر 1393
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ــالن  ــوی فارغ التحصی ــان از س ــئله زن ــد مس ــردن بیش ازح ــته ک ــه »برجس ب
ــق زدن  ــه ن ــه ب ــی ک ــر الزم ــا و غی ــادات نابج ــرح انتق ــته و ط ــن رش ای
شــباهت پیــدا می کنــد و تبعــات منفــی بــرای جامعــه دارد« و بــه تنش هــای 
ــر  ــم ب ــان حاک ــواده در گفتم ــه خان ــی ب ــد. او کم توجه ــن میزن ــی دام خانوادگ
ــن  ــی ای ــای منف ــا و جنبه ه ــه ضعف ه ــز ازجمل ــان را نی ــات زن ــته مطالع رش
رشــته می دانــد. باالخــره »فقــدان هویــت تحصیلــی و شــغلی مطلــوب بــرای 
ــر و ســرکش تر  ــد آن هــا را منتقدت ــن رشــته« کــه می توان ــالن ای فارغ التحصی

ــع( ــکاران کــه معتــرض می شــوند. )همــان منب ــل ســایر بی ــد مث بکن
در یــک نشســت تخصصــی دیگــر کــه چنــد ســال قبــل )1385(، یعنــی 
ــته می گذشــت، تشــکیل  ــن رش ــیس ای ــال از تأس ــج س ــط پن ــه فق ــی ک زمان
ــس  ــه رئی ــایی، ک ــی فس ــهیال صادق ــر س ــاتید، دکت ــر از اس ــی دیگ ــد، یک ش
وقــت گــروه مطالعــات زنــان دانشــگاه تهــران بــود نیــز انتقادهــای زیــادی بــه 

ــد: ــرح می کن ــته مط ــن رش ــت ای وضعی
ــای  ــدی از جنبش ه ــرب برآین ــان در غ ــات زن ــته ی مطالع ــث رش »بح
فمینیســتی و جنبش هــای اجتماعــی بــوده و تکلیفــش مشــخص اســت، امــا در 
کشــور ایــران اصــاًل معلــوم نیســت کــه ایــن مطالعــات زنــان از کجــا می آیــد. 
آیــا برآینــدی از یــک جنبــش اجتماعــی اســت؟ آیــا اصــاًل جنبشــی بــه نــام 
ــان داریــم؟... آیــا ایــن رشــته برآمــده از یــک نــوع نخبه گرایــی و  جنبــش زن
جریــان روشــنفکری اســت؟ اگــر چنیــن باشــد کــه بــه نظــر این طــور می آیــد 
ــم از ضــرورت  ــری ه ــر و علمی ت ــن بهت ــل تبیی ــد حداق ــنفکرها بای ــه روش ک

رشــته و هــم از تقویــت رشــته داشــته باشــند«.44
وی در ادامه، مشکالت رشته را چنین برمی شمرد: 

ــاد  ــی ایج ــف علم ــم و تضاع ــه تراک ــت ک ــن اس ــکال ای ــن اش »اولی
ــان اندیشــیده شــده  ــات زن ــرای رشــته ی مطالع ــه ب ــی ک ــد. درس های نمی کن
ــجو  ــًا دانش ــد و نهایت ــتگی ندارن ــچ پیوس ــده و هی ــیخته ش ــت، ازهم گس اس
ــا  ــه کج ــد از آن درس ب ــن درس و دو واح ــد از ای ــا دو واح ــه ب ــد ک نمی دان
ــی  ــه نظــر مــن حت ــع و مأخــذ و ب ــب دیگــر بحــث مناب خواهــد رســید. مطل
ــی،  ــانس جامعه شناس ــجویان لیس ــرای دانش ــا ب ــت... م ــتادان اس ــث اس بح
ــدون  ــه و ب ــی یک دفع ــم، ول ــته و نداری ــیت نداش ــی جنس ــد جامعه شناس واح

44. مهرخانه، همان منبع
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هیــچ زمینــه قبلــی، گرایــش و رشــته در ســطح فوق لیســانس تأســیس 
کرده ایــم... اولیــن ابــزار ایــن اســت کــه رشــته بایــد 20 ژورنــال علمــی تولیــد 
ــم  ــال داری ــا دو ژورن ــور تنه ــفانه در کل کش ــه متأس ــد؛ درحالی ک ــرده باش ک
کــه دیــدگاه علمــی- پژوهشــی دارنــد. شــما حداقــل بایــد 20 پروفســور-تمام 
ــه  ــد، ک ــت کنن ــوی تقوی ــته را به صــورت معن ــد رش ــه بتوانن ــته باشــید ک داش
مــا اصــاًل نداریــم. آمدیــم یــک رشــته ی حاشــیه ای ایجــاد کردیــم و دلمــان 
هــم بــه ایــن خــوش اســت کــه قــرار اســت ایــن رشــته، مســائل و مشــکالت 
زنــان جامعــه را حــل کنــد. اگــر اضافــه نکنــد بعیــد میدانــم کــه بتوانــد چیــزی 

ــع( ــد.« )همــان منب را حــل کن
ــگران  ــگاران و کنش ــف و روزنامه ن ــالت مختل ــگران مج ــد گزارش از دی
ــاد طــرح شــده اســت و  ــن رشــته زی ــه و شــکایت از ای ــز گل ــان نی حــوزه زن
آنــان معمــواًل رشــته را بــا صفاتــی توصیــف کرده انــد کــه نشــانگر وضعیــت 
ــال در گزارشــی در طــول  ــرای مث ــن رشــته اســت. ب پرتضــاد و نابســامان ای
ــان  ــه زن ــن اردالن در مجل ــته، پروی ــن رش ــه کار ای ــاز ب ــال های آغ ــن س اولی

نوشــت:
ــته  ــن رش ــه دانشــجویان ای ــر ب ــان، اگ ــات زن ــت رشــته ی مطالع  »حکای
ــودش  ــه خ ــه ن ــت ک ــت اس ــه اردک زش ــت آن جوج ــد، حکای ــورد نکن برخ
می دانســت بــه کجــا تعلــق دارد، نــه بــه پرندگانــی کــه او به اشــتباه از میــان 
آن هــا برخاســته بــود. رشــته ی مطالعــات زنــان مهمــان ناخوانــده گــروه علــوم 
ــده دانشــگاه  اجتماعــی شــد و دانشــجویان ایــن رشــته را نیــز مهمــان ناخوان

کــرد.«45
ــروز، ســعی  ــان ام ــه زن ــذا، در مجل ــر، نســیم جــان ف ــد اخیرت ــک نق در ی
ــته های  ــن رش ــه »از جنجالی تری ــان ک ــات زن ــه مطالع ــد ک ــان ده ــرده نش ک
ــن  ــا، و گزاره هــای موجــود در ای ــا، آموزه ه ــوم انســانی اســت«، در گفتاره عل
زمینــه، شــرایطی  ویــژه و سرنوشــتی پیچیــده و چندبعــدی بــرای ایــن رشــته 
رقــم زده اســت؛ شــرایطی کــه می تــوان از آن بــا تعبیــر »دیگــری« بــودن در 

عرصــه دانشــگاه و »حاشــیه ای شــدن مضاعــف« نــام بــرد. 
ــم46ردن  ــن برش ــانی، ضم ــدی خراس ــین احم ــری، نوش ــته دیگ در نوش

45. زنان، شماره 83، دی 1380،ص. اردالن، پروین،  ص 32
46. جان فذا، نسیم. زنان امروز، شماره 1، خرداد 1393.
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ــات  ــته ی مطالع ــذاران رش ــان  پایه گ ــیار می ــن بس ــتراکات نمادی ــا و اش پیونده
ــان در عرصــه  ــوق زن ــع حق ــران و کنشــگران مداف ــان در دانشــگاه های ای زن

ــه: ــورد ک ــان، افســوس می خ ــی زن ــی- اجتماع ــش مدن جنب
 »امــروز امــا ادامــه ایــن پروســه بــه دلیــل جایگزینــی سیاســت گذاری های 
دســتوری بــه جــای سیاســت گذاری های »تعاملــی« دچــار وقفــه شــده 
ــی  ــدام به نوع ــان هرک ــات زن ــته ی مطالع ــرح رش ــران ط ــروز مبتک ــت. ام اس
در انــزوا قــرار گرفته انــد، همــان سرنوشــتی کــه خــود ایــن رشــته در 
ــز  ــته نی ــن رش ــگان ای ــت. دانش آموخت ــرده اس ــدا ک ــران پی ــگاه های ای دانش
ــاید  ــه بایدوش ــان آن چنان ک ــه اهدافش ــته اند ب ــد نتوانس ــن رون ــف ای ــا توق ب
)به عنــوان مشــاوران امــور اجرایــی در دســتگاه های دولتــی( یــا پژوهشــگران 

ــد«. 47 ــت یابن ــان... دس ــائل زن ــوزه مس ــرداز در ح و نظریه پ
ــول و  ــران »مجه ــته در ای ــن رش ــه می شــود ای ــزارش دیگــری گفت در گ
غریــب مانــده اســت«48 و بعضــی دانشــجویان نیــز ایــن رشــته را »یتیــم« و 
ــن گزارش هــای  ــده49 و باالخــره در یکــی از اخیرتری »شــتر گاو پلنــگ« خوان
روزنامه نــگاری، رشــته ی مطالعــات زنــان در ایــران پــس از دوازده ســال کــه 

ــود.50 ــف می ش ــته« توصی ــته ای سرگش ــذرد، »رش ــرش می گ از عم

انتقادها و نگرانی های دانشجویان رشته ی مطالعات زنان در ایران:

در دومیــن نشســتی کــه چنــد مــاه پیــش )22 مهــر 1393( در دانشــکده 
ــن  ــان »انجم ــروه زن ــکار کارگ ــه ابت ــران ب ــگاه ته ــی دانش ــوم اجتماع عل
ــی  ــته ی تحصیل ــرود رش ــه »فرازوف ــا ب ــد ت ــزار ش ــران« برگ جامعه شناســی ای
مطالعــات زنــان« در ایــران رســیدگی شــود، تکیــه اصلــی روی هم اندیشــی بــا 
دانشــجویان و فارغ التحصیــالن ایــن رشــته قــرار گرفــت. در ایــن جلســه گویــا 
31 نفــر از دانشــجویان کارشناســی ارشــد و دکتــرای رشــته ی مطالعــات زنــان 
از دانشــگاه های عالمــه طباطبایــی، دانشــگاه آزاد رودهــن، دانشــگاه تهــران، 
الزهــرا، و تربیــت مــدرس شــرکت داشــتند و دغدغه هــا و انتقادهایشــان را در 
ــا  ــان ت ــش زن ــاالن جنب ــان: از فع ــات زن ــته مطالع ــین. »رش ــانی، نوش ــدی خراس 47.  احم

ــاه 1391 ــر م ــماره 23، تی ــه، ش ــر نام ــه«، مه ــوزه علمی ــران ح دخت
48.  مهر خانه، دی ماه 1393

49.  نشست کار گروه زنان انجمن جامعه شناسی ایران، 28 مهر 1393
50.  مسعود پیوسته، مردم ساالری، 21 آبان 1393



201

رشته ی »مطالعات زنان« در ایران نمودی دیگر از پارادوکس جمهوری اسالمی 

ــر  ــوارد زی ــد. م ــل، اشــتغال، و اجتمــاع مطــرح کــرده بودن ــه تحصی ســه زمین
عمدتــًا بــر اســاس گزارشــی کــه زهــره معینــی، یکــی از فعــاالن حقــوق زنــان، 
ــان 1393(،  ــن نشســت ها )19 آب ــارات دانشــجویان در جلســه ســوم ای از اظه

ــردد: ــر می گ ــه داد، ذک ارائ

تحصیل: 
نبــود یــا کمبــود هیئت علمــی مجــرب و مطلــع؛ حــذف اســتادان مناســب 
ــل  ــدگاه و تحلی ــد دی ــتادان فاق ــا اس ــا ب ــردن آن ه ــین ک ــته و جانش و برجس
جنســیتی و دانــش الزم در ایــن رشــته؛ نبــود یا کمبــود منابع درســی و تحقیقی 
مناســب و محدودیــت یــا عــدم دسترســی بــه منابــع خارجی و یــا عــدم توانایی 
اســتفاده از آن هــا توســط دانشــجویان؛  نبــود تنــوع در گرایش هــا و واحدهــای 
درســی؛ همپوشــانی زیــاد میــان دروس، یکدســت بــودن ســرفصل ها و عــدم 
ــه و برداشــت های ســلیقه ای  ــه نیازهــا و تفاوت هــا؛ انتخــاب عجوالن توجــه ب
ــته:  ــن رش ــه ای ــزه ب ــدون انگی ــجویان ب ــرفصل ها؛  ورود دانش ــاب س در انتخ
رشــته ی  وارد  نمی شــوند  قبــول  دیگــر  رشــته های  در  کــه  »بعضی هــا 
ــاده و  ــهل و س ــی س ــون آن را خیل ــون آزم ــوند چ ــان« می ش ــات زن »مطالع
ســطحی گرفته انــد« ؛ عــدم پیش بینــی برنامــه کارآمــوزی و کارورزی در 
ــون درســی؛ و  ــه و اســاس علمــی در بســیاری از مت ــود پای ــته؛ نب ــن رش تبیی
وجــود قرائتــی خــاص از فقــه و بیشــتر درس هــا فقهــی اســت )بخصــوص در 
ــرکت کننده  ــجویان ش ــی از دانش ــان، یک ــدرس(. و در پای ــت م ــگاه تربی دانش
ــارم  ــم. در دروه چه ــی می کنی ــاس یتیم ــک احس ــاظ آکادمی ــه لح ــت: »ب گف
کتاب هــای خوبــی در کتابخانــه وجــود داشــت، امــا بعــد از پایــان دوره متوجــه 

ــد!« ــع کرده ان ــا را جم ــه کتاب ه ــدیم ک ش

اشتغال: 

دانش آموختــگان علــوم اجتماعــی، به خصــوص »مطالعــات زنــان«، 
دومیــن رتبــه بیــکاری را در میــان ســایر دانش آموختــگان دانشــگاه های 
ایــران دارنــد؛ حــوزه کاری »مطالعــات زنــان« تعریــف نشــده اســت و خیلــی 
از فارغ التحصیــالن به صــورت حق التدریســی در ســایر رشــته ها مشــغول 

ــتند؛ ــس هس تدری



202

رشته ی »مطالعات زنان« در ایران نمودی دیگر از پارادوکس جمهوری اسالمی 

امنیــت شــغلی وجــود نــدارد، به مجــرد صحبت پیرامــون حقــوق زنــان و آگاهی 
جنســیتی، مــورد مؤاخــذه واقــع شــده، عذرمــان خواســته می شــود؛ و هنــوز اطالعات 

الزم بــرای اســتفاده از ایــن تخصــص در نهادهــای مختلف وجــود ندارد. 
الزم اســت مــن خــود اضافــه کنــم کــه آینــده شــغلی دانشــجویان دغدغــه 
همــه آن هاســت، چــه آن هــا کــه باعالقــه و زمینــه قبلــی مناســب وارد ایــن رشــته 
ــون  ــودن آزم ــدرک و  ســهل ب ــن م ــه صــرف گرفت ــه ب ــا ک ــه آن ه شــده اند و چ
ورودی. ایــن نکتــه در تمامــی گزارش هــا منعکــس اســت. ازجملــه در یکــی از اولین 
نوشــته ها در مــورد ایــن رشــته در مجلــه زنــان، یکــی از دانشــجویان ایــن رشــته، 
محمــد یزدانــی، بــه پرویــن اردالن می گویــد: »لیســانس مدیریــت جهانگــردی دارد 
و بااینکــه رشــته ی مطالعــات زنــان بــرای کارشناســی اولویــت هفتــم او بــود، امــا 
پیش تــر هــم بــه مســائل زنــان عالقه منــد بــوده اســت. « و مقالــه ای در تاریــخ دوم 
دی مــاه 1378 در همشــهری نوشــته  پیشــنهاد داده بــود کــه دوچرخه ســواری زنــان 

آزاد شــود. او تأســیس ایــن رشــته را اقــدام مثبتــی دانســته می گویــد:
 »بایــد در تقویتــش بکوشــیم و به تدریــج بــه معایــب آن بپردازیــم. باید ظرفیت 
جامعــه را هــم در نظــر گرفــت. مــا کشــوری جهان ســومی هســتیم اگــر بخواهیــم 
بــا ســرعت غربی هــا پیــش برویــم، یقینــاً نــه بــه ایــن رشــته و نــه بــه زنــان کمک 

ــم کرد.« نخواهی
 در مــورد مســئله اشــتغال بــرای دانش آموختــگان ایــن رشــته، ایــن دانشــجوی 
ــدرت  ــتوانه ق ــد از پش ــه بای ــی در جامع ــر حرکت ــد: »ه ــی می گوی دوره کارشناس
ــد ســازمان ها  ــد اســت بای ــد. « او معتق ــاکام خواهــد مان ــه ن برخــوردار باشــد وگرن
ــگان  ــد کــه دانش آموخت ــف گردن ــن رشــته، مکل ــه ای ــط ب و وزارتخانه هــای ذی رب
ــه  ــی ک ــاد او، خدمت ــه اعتق ــد. ب ــتخدام کنن ــان را اس ــات زن ــان مطالع و متخصص
مطبوعــات می تواننــد در ایــن زمینــه بکننــد ایــن اســت کــه از ســازمان های دولتــی 
ــد  ــد، بخواهن ــان دارن ــه زن ــوط ب ــای مرب ــه بخش ه ــی ک ــا و نهادهای و وزارتخانه ه
ــه فارغ التحصیــالن ایــن رشــته  ــه ایــن بخش هــا را ب ــوط ب کــه فعالیت هــای مرب
ــن  ــام ای ــد تم ــت بای ــزی و مدیری ــازمان برنامه ری ــر این،»س ــالوه ب ــپارند. ع بس
ســازمان ها را مکلــف کنــد کــه دانش آموختــگان ایــن رشــته را اســتخدام کننــد.« 51

51.  اردالن، پروین. »رشته مطالعات زنان« مهمان ناخوانده رشته علوم اجتماعی، زنان، شماره 
83، دی 1380
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اجتماع: 

ــی  ــکال را »سیاس ــن اش ــته، اولی ــن رش ــی ای ــائل اجتماع ــث مس در بح
ــز  ــن رشــته نی ــر رئیس جمهــوری، ای ــا تغیی ــج ب ــردن« آن دانســتند، به تدری ک
ــان  ــد می ــود پیون ــت؛ نب ــده اس ــته ش ــرات ناخواس ــران و تغیی ــتخوش بح دس
ــل  ــی؛ جه ــژادی، و طبقات ــی، ن ــات قوم ــائل و مطالع ــان و مس ــات زن مطالع
اجتماعــی و بی اطالعــی عمومــی نســبت بــه ایــن رشــته، در خیلــی از ادارات 
هیــچ شــناختی از ایــن رشــته وجــود نــدارد؛ و جهــل و تــرس از ایــن رشــته و 

ــتند.  ــته هس ــن رش ــل ای ــه فارغ التحصی ــی ک ــش آن های از دان
در جمع بنــدی ایــن بخــش می توانــم بگویــم کــه هــم در عرصــه دولتــی 
یــا سیاســی و هــم در عرصــه جامعــه مدنــی هنــوز آشــنایی بــا رشــته مطالعــات 
ــا عــدم آشــنایی و  ــاط ب ــان بســیار ضعیــف و مخــدوش اســت. و ایــن ارتب زن
ــه  ــه مفهــوم فمینیســم نیــز دارد. فوبیــای فمینیســم ب درک درســت نســبت ب
تبــع هــراس از رشــته »مطالعــات زنــان و جنســیت« را کــه پیونــدی ناگزیــر بــا 

فمینیســم دارد، نیــز بــه دنبــال آورده اســت. 

تنزل اخالق علمی و تعهد پژوهشگری

ــته های  ــایر رش ــل س ــز مث ــان« نی ــات زن ــته ی »مطالع ــفانه در رش متأس
دانشــگاهی در ایــران، یکــی از مشــکالت عبــارت اســت از ســقوط اخالقــی، 
ــوص  ــا، بخص ــگری. باره ــی پژوهش ــای علم ــد و معیاره ــود تعه ــب، کمب تقل
ــل نظــری  ــه دالی ــتادان مجــرب و متبحــر ب ــژاد، اس ــت احمدی ن در دوره دول
و سیاســی برکنــار شــده اند و بــه کســانی کــه نــه زمینــه آکادمیــک و دانــش 
الزم و نــه زمینــه علمــی و کنشــگری در حــوزه زنــان را داشــته اند، مســئولیت 
اداری و یــا حتــی تدریــس ایــن رشــته داده می شــود. چنانکــه یکــی از اســتادان 
ــه  ــان داشــت، »بعضــی دانشــگاه ها ب ــر بی ــان« در نشســت اخی »مطالعــات زن
ــمی ها،  ــه نورچش ــزه ب ــای جای ــه ج ــده اند. ب ــل ش ــازی تبدی ــت پول س صنع

ــد.« ــم می کنن ــگاه ها را تقدی ــه دانش ورود ب
یکــی دیگــر از دردهــای فراگیــر در دانشــگاه ها و حــوزه تحقیقــات 
)ازجملــه مطالعــات زنــان( در ایــران، مســئله کپی بــرداری بــا ارجــاع از 
ــدون ارجــاع از ســوی دیگــر )یعنــی دزدی علمــی(  ــرداری ب یک ســو، و کپی ب

اســت. در یکــی از گزارش هــا دراین بــاره آمــده اســت:  
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ــه منجــر  ــک پایان نام ــف ی ــای مختل ــا و بخش ه ــردن نظریه ه ــی ک »کپ
ــه  ــود؛ دوری ک ــوب می ش ــل و معی ــک دور باط ــا در ی ــادن پژوهش ه ــه افت ب
پایانــی نــدارد، بالاســتفاده و بی حاصــل بــوده و فاقــد ارزش علمــی اســت.«52 
کپی بــرداری بــدون ارجــاع بــه منبــع اصلــی یــا دزدیــدن نظــر و تحلیــل 
پژوهشــگری دیگــر بــدون ذکــر نــام و منبــع آن، از بی اخالقی هــای رایــج در 
ــورهای  ــا گاه در کش ــوع بی اخالقی ه ــن ن ــه ای ــت و اگرچ ــان اس ــان ایرانی می
ــه دلیــل معیارهــای مشــخص و  ــد، امــا ب ــز اتفــاق می افت پیشــرفته علمــی نی
ــد متخلــف را مــورد پیگیــری  مبانــی قانونــی، صاحــب نوشــته اصلــی می توان
ــود را  ــتادی خ ــی اس ــا کرس ــه ی ــانی ک ــا کس ــد و چه بس ــرار ده ــی ق قانون
ــغل  ــن ش ــکان گرفت ــا ام ــت داده اند و ی ــا ازدس ــوع تقلب ه ــن ن ــل ای ــه دلی ب
ــه در  ــا ک ــی آن ه ــا، حت ــان ام ــان ایرانی ــت داده اند. در می ــگاهی را ازدس دانش
ــای  ــا ادع ــی و ی ــای قالب ــداد دکتراه ــد، تع ــی می کنن ــران زندگ ــارج از ای خ
ــار  ــد ب ــرف چن ــه ص ــودن ب ــگاه« ب ــتاد دانش ــای »اس ــا ادع ــودن، ی ــر ب دکت
ــرم آور در  ــائل ش ــی از مس ــر، یک ــتادان دیگ ــای اس ــت کالس ه ــس موق تدری

ــوده اســت . ــا ب فرهنــگ م
ــت  ــن اس ــت ای ــز هس ــیت گرایانه نی ــه جنس ــر ک ــی دیگ ــه غیراخالق نکت
ــه  ــی زن، ک ــرد و گاه حت ــگاران م ــگران و روزنامه ن ــدادی از پژوهش ــه تع ک
روی مســائل زنــان کار می کننــد، معمــواًل کمتــر بــه محققیــن و اســتادان زن 
ــه  ــا یافت ــک نظــر ی ــان پیشــرو ی ــر آن زن ــی اگ ــد، حت ــی ارجــاع می دهن ایران
ــتناد  ــتر اس ــای پژوهشــگر بیش ــه مرده ــا ب ــند. آن ه ــی مشــخصی باش تحقیق
ــی  ــر ایران ــان غی ــا زن ــق و ی ــردان محق ــام م ــود ن ــع خ ــد و در مناب می جوین
ــی و  ــع کار پژوهش ــد و در واق ــری می دهن ــی برت ــن زن و ایران ــه محققی را ب
نظریــات تحلیلــی زنــان ایرانــی در ایــن حــوزه را  نادیــده گرفتــه و بی اهمیــت 

ــد. ــداد می کنن قلم

 خالصه و جمع بندی: 
در اینجــا به طــور فهرســت وار نــکات اصلــی درزمینــه ی آســیب ها و 
ــران  ــان در ای ــات زن ــته ی مطالع ــی رش ــت کنون ــا و مشــکالت وضعی ضعف ه

خالصــه می شــود: 

52. فرزادفر، نورا، مهرخانه، آذر 1393
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ــا،  ــا نیازه ــان ب ــات زن ــته ی مطالع ــان رش ــی می ــد کاف ــدم پیون     ع
واقعیــات جامعــه، و خواســته های جنبــش زنــان؛

ــلیقه ای  ــت س ــی و دخال ــای آموزش ــت کاری برنامه ه ــرل و دس     کنت
ــادی،  ــوای انتق ــودن محت ــی نم ــت ته ــم در جه ــدار حاک ــلکی اقت و مس

ــته؛ ــن رش ــاز ای ــون س ــگر، و دگرگ سنجش
    نبــود منابــع درســی منســجم و دقیــق، همپوشــانی بیش ازحــد میــان 
ــرفصل های دروس،  ــودن س ــخص نب ــا مش ــودن ی ــی ب ــا و نمایش واحده
ــده  ــه ش ــوای ارائ ــا محت ــرفصل ها ب ــتن س ــق نداش ــر »تطاب به عبارت دیگ
در دانشــگاه های گوناگــون یــا حتــی در یــک دانشــگاه بــرای ورودی هــای 

مختلــف« )نســیم جــان فــذا، زنــان امــروز، شــماره 1 خــرداد 1393(؛ 
    نحــوه انتخــاب دانشــجو، نحــوه انتخــاب اســتاد )بــه ســخنان 

دانشــجویان مراجعــه کنیــد(؛
ــدن  ــته ها، ندی ــایر رش ــار س ــته در کن ــن رش ــن ای ــرار گرفت ــوه ق     نح
ــم  ــجو را ک ــزه دانش ــته ای انگی ــورت میان رش ــان« به ص ــات زن »مطالع

کــرده اســت؛
    نبــود یــا کمبــود دوره هــای کارورزی و اینترنشــیپ در مراکــز و 

ــط؛ ــف ذی رب ــای مختل نهاده
    اشــکاالت متدولوژیــک و کاربــرد روش هــای نامتناســب بــا موضــوع 
تحقیــق، به خصــوص ضعــف در کاربــرد متدولــوژی فمینیســتی پژوهــش، 

ازجملــه روش هــای کیفــی، میدانــی و مشــارکتی؛
    پژوهــش درزمینــه ی بدیهیــات و موضوعــات تکــراری و مجــاز 
ــوآوری در  ــگرانه و ن ــای چالش ــود پژوهش ه ــدار و کمب ــوب اقت ــا مطل ی

ــی؛ ــات پژوهش موضوع
ــی،  ــی، طبقات ــث قومیت ــا مباح ــیتی ب ــث جنس ــوردن مباح ــد نخ     پیون
پژوهش هــا،  و  تدریــس  متــد  در  جنســی  مختلــف  گرایش هــای 
ــی  ــی مبان ــه تالق ــه ب ــی همه جانب ــرد نگرش ــف کارب ــر ضع به عبارت دیگ

ــنالیتی(؛ ــی )اینترسکش ــبات اجتماع ــض در مناس ــتم و تبعی س
   کمبــود مجــالت تحقیقــی مســتقل دانشــگاهی و مشــکل دسترســی 

بــه منابــع پژوهشــی؛
    مــوارد متعــددی از عــدم رعایــت اصــول اخــالق آکادمیــک و 
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صادقانــه؛ و  مســئوالنه  پژوهشــگری 
ــان  ــی زن ــازمان های غیردولت ــان س ــاط الزم می ــل و ارتب ــدم تعام     ع
ــگاهی،  ــای دانش ــا و فعالیت ه ــا برنامه ه ــاد( ب ــردم- نه ــازمان های م )س
ــن  ــان ای ــیت« در می ــان و جنس ــات زن ــات و درک از »مطالع گاه اطالع
ــی  ــر از بعض ــتر و بهت ــان بیش ــوزه زن ــال در ح ــی فع ــازمان های مدن س

ــت؛ ــگاهی اس ــای دانش برنامه ه
ــس  ــی تدری ــرای ارزیاب ــدی ب ــم نظام من ــد مکانیس ــر می رس ــه نظ     ب
ــن  ــان تدوی ــات زن ــته ی مطالع ــی رش ــه تحصیل ــا کل برنام ــتادان و ی اس
 نشــده و رایــج نگشــته اســت. منظــور خودســنجی یــا ارزیابــی از خــود در 
هــر گــروه و دپارتمــان اســت کــه نــه تنهــا پــس از پایــان هــر دوره کالس 
ــز توســط  ــد گاهــی نی از کارکــرد اســتاد توســط دانشــجویان و هــراز چن
ــه  ــا خود-ســنجی ک ــی ی ــرد، بلکــه خود-ارزیاب ــکاران صــورت می گی هم
ــار از کلیــت  ــج ســال یک ب ــکا هــر پن ــال در دانشــگاه های آمری ــرای مث ب
کارکــرد و کیفیــت تدریــس، پژوهــش و بازدهــی هــر دپارتمانــی صــورت 
می گیــرد. هنــوز پــس از 12-10 ســال تدریــس رشــته ی مطالعــات 
ــی  ــزارش و ارزیاب ــچ گ ــران، هی ــگاه در ای ــه ده دانش ــک ب ــان در نزدی زن
ــته  ــن رش ــان ای ــتادان و دانشــجویان و کارشناس ــود اس ــی توســط خ علم
ــود شــبکه های ارتباطــی، انجمن هــا و  ــه اســت؛ ونب ــی نیافت انتشــار بیرون
ســاختارهای متشــکل در میــان دانشــجویان، فارغ التحصیــالن و اســتادان 
ــود  ــا وج ــران. ب ــف ای ــگاه های مختل ــان در دانش ــات زن ــته ی مطالع رش
اینکــه »انجمــن ایرانــی مطالعــات زنــان« بــا همکاری عــده ای از اســتادان 
مطالعــات زنــان از ســال 1379 شــکل گرفتــه اســت ) بــا کســب مجــوز 
ــابقه و  ــتادان باس ــن آوری(، و اس ــات و ف ــوم، تحقیق ــمی از وزارت عل رس
مجربــی چــون دکتــر شــکوه نوابــی نــژاد )رئیــس انجمــن( و دکتــر لعیــا 
ــای  ــه تالش ه ــره ب ــای هیئت مدی ــایر اعض ــس( و س ــب رئی جنیدی)نائ
ــن انجمــن نتوانســته  ــه نظــر می رســد ای ــا ب ــد،  ام ــه داده ان ــدی ادام مفی
اســت نقــش یــک ســاختار حرف هــای سراســری یــا ملــی را بــازی کنــد 
ــرار  ــاط ق ــم در ارتب ــالن را باه ــجویان و فارغ التحصی ــتادان و دانش و اس
ــراز  ــان 1393 اب ــزازی در نشســت 19 آب ــر شــهال اع ــه دکت ــد. چنانک ده
ــر  ــزار نف ــروز ه ــا ام ــاید ت ــم. ش ــری نداری ــچ خب ــا از هــم هی داشــت »م
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ــان داشــته باشــیم، امــا حتــی یــک  فارغ التحصیــل رشــته ی مطالعــات زن
ــوک  ــه فیس ب ــک صفح ــی ی ــا حت ــم، ی ــا نداری ــت از آن ه ــل لیس ایمی
ــه  ــتیم ک ــار هس ــدر در فش ــا آنق ــدارد... م ــود ن ــری وج ــرای ارتباط گی ب

ــیم.« ــار می کش ــذا کن ــویم، ل ــر ش ــم درگی نمی خواهی

پیشنهادها و توصیه های اصالحی: 

ــدارد  طبعــًا در یــک سیســتم دانشــگاهی کــه اســتقالل علمــی و اداری ن
و تحــت کنتــرل و دســت کاری یــک اقتــدار تمامــت خــواه ایدئولوژیــک قــرار 
گرفتــه اســت، ایجــاد اصالحــات چالشــی بــس دشــوار خواهــد بــود. به خصوص 
درزمینــه ی علــوم انســانی و اجتماعــی، به ویــژه رشــته ی مطالعــات زنــان، کــه 
نســبت بــه آن هراســی مــداوم توســط مقامــات حکومتــی، از رهبــر )ولی فقیــه( 

گرفتــه تــا مقامــات روحانــی و غیرروحانــی دیگــر ابــراز می شــود. 
تقویــت تشــکیک و سنجشــگری، گســترش روحیــه پرسشــگر و اجتنــاب 
ــاوی  ــای تس ــج ارزش ه ــاد؛ تروی ــت نق ــه ذهنی ــاداش ب ــی، و پ از مطلق گرای
جــو، عدالت خــواه و حق طلــب در میــان دانشــجویان، همگــی از نتایــج 
طبیعــی علــوم انســانی و اجتماعــی مــدرن اســت کــه طبعــًا بــرای حکومتــی 
مذهبــی و مطلق گــرا کــه مدعــی داشــتن تمامــی حقیقــت و تنهــا راه درســت 
ــن  ــح ای ــودار واض ــد. نم ــز نباش ــد هراس انگی ــت، نمی توان ــریت اس ــرای بش ب
ــران را در  ــگاه های ای ــوم و دانش ــه در عل ــی یک جانب ــت زدگ ــراس و سیاس ه
ــورای  ــس ش ــدرت در مجل ــازی ق ــای سیاســی و ب ــر در جدال ه ــای اخی ماه ه
ــاره وزیــری دیگــر  ــوم و انتصــاب چندب ــر ســر اســتیضاح وزیــر عل اســالمی ب
ــوان این همــه کشــمکش،  ــم. در کــدام کشــور دموکراتیکــی می ت شــاهد بودی
ــوم باشــد،  ــر عل ــه کســی وزی ــر اینکــه چ ــر س ــی ب ــراس، و سیاســت زدگ ه

مشــاهده نمــود!؟
ــا توجــه بــه وجــود شــکاف ها و اختالف هــای درونــی در میــان  معهــذا، ب
افــراد و جنــاح بندهــای حاکــم، و بــا توجــه بــه دینامیســم یــا پویایــی جامعــه، 
ــه  ــی« ک ــگاهی، و »فرازوفرودهای ــه دانش ــان و جامع ــان جوان ــه در می خاص
ــوان پیشــنهادها و توصیه هــای  ــان داشــته اســت، می ت ــات زن رشــته ی مطالع
چنــدی جهــت اصــالح و بهبــود وضعیــت ایــن رشــته ارائــه کــرد حتــی اگــر 
ــد.  ــر برس ــه نظ ــن ب ــا ناممک ــد و ی ــا بعی ــیاری از آن ه ــردن بس ــی ک اجرای
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پیشــنهادهای زیــر، اغلــب، بــر اســاس گفته هــا و نوشــته های پراکنــده 
ــم شــده اســت: ــه و تنظی ــن رشــته تهی دانشــجویان و اســتادان ای

ــات  ــته ی مطالع ــای رش ــی برنامه ه ــی تخصص ــنجی و ارزیاب ــود س 1. خ
ــه تفــاوت وضعیــت ایــن رشــته در دانشــگاه های مختلــف  ــا توجــه ب ــان: ب زن
ایــران، الزم بــه نظــر می رســد ابتــدا مدیــر گــروه رشــته ی مطالعــات زنــان در 
هــر دانشــگاه در جهت تشــکیل کمیتــه ای از اســتادان و نمایندگان دانشــجویان 
ــن  ــوب ای ــزارش مکت ــدم شــود. گ ــی پیش ق ــک خــود- ارزیاب ــه ی جهــت تهی
خــود ســنجی در اختیــار یــک هیئــت ســه نفره از اســتادان مجــرب ایــن رشــته 
ــتقیم از  ــد مس ــس از بازدی ــت پ ــرد. آن هیئ ــرار می گی ــگاه ها ق ــایر دانش از س
کارکــرد برنامــه مزبــور و بازرســی و بررســی های الزم، ارزیابــی مکتــوب خــود 
ــنجی ها  ــن خودس ــه چنی ــس از تهی ــد. پ ــرار می ده ــروه ق ــار آن گ را در اختی
ــص  ــم متخص ــک تی ــگاه ها، ی ــک از دانش ــر ی ــط ه ــنجی ها توس و همکارس
بررســی ایــن رشــته، منتخــب شــبکه اســتادان و دانشــجویان مطالعــات زنــان، 
ــی  ــی مبن ــزارش کل ــک گ ــده، ی ــای تهیه ش ــام گزارش ه ــا ادغ ــد ب می توان
بــر ارزیابــی سراســری از وضعیــت رشــته را تهیــه و تقدیــم مســئوالن وزارت 

علــوم نمایــد.
قــدم بعــدی می توانــد همــان پیشــنهادی باشــد کــه در طــی جلســه ســوم 
نشســت های کارگــروه زنــان انجمــن جامعه شناســی ایــران )در 19 آبــان 1393( 
در دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران مطــرح شــد و بــا اســتقبال دکتــر 
ــت  ــده معاون ــان دانشــگاه الزهــرا(، نماین سوســن باســتانی )اســتاد مطالعــات زن
امــور زنــان و خانــواده در دولــت حســن روحانــی نیــز قــرار گرفت؛ یعنی تشــکیل 
یــک  سلســله جلســات هم اندیشــی، گفتگــو و تبادل نظــر بــا حضــور نماینــدگان 
ــجویان  ــدگان دانش ــف، نماین ــگاه های مختل ــان از دانش ــات زن ــته ی مطالع رش
ــان و  ــی زن ــاد و غیردولت ــازمان های مردم نه ــدان از س ــته، عالقه من ــن رش ای
کنشــگران مدافــع حقــوق زنــان؛ و نیــز نماینــدگان معاونــت امــور زنــان و خانواده 
بــا مســئولین مربوطــه در وزارت علــوم. در طــی ایــن جلســات شــاید بتــوان بــه 
یــک اجمــاع نســبی بــر ســر مســائلی چــون »اهــداف و ضرورت هــای رشــته ی 
ــش دانشــجو، مشــخصات  ــیوه گزین ــرفصل ها، ش ــان، دروس و س ــات زن مطالع
ــجویان و  ــی دانش ــای علم ــای ارتق ــتادان، و راهکاره ــای الزم اس و ویژگی ه

ــن رشــته دســت یافت. اســتادان ای
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ــانی«  ــوم انس ــای عل ــول و ارتق ــورای تح ــای »ش ــه ج ــک کالم ب در ی
ــی انقــالب فرهنگــی کــه نهــادی اســت حکومتــی،  ــه شــورای عال وابســته ب
سیاســی و کامــاًل جهــت دار، هــر نــوع ســنجش، بازنگــری و ارتقــا در 
ــع و متخصــص  ــد توســط خــود دانشــگاهیان ذینف رشــته های دانشــگاهی بای

ــرد. ــورت گی ــته ص آن رش
2. بســط نــام و محتــوای رشــته ی »مطالعــات زنــان« بــه »مطالعــات زنان 
و جنســیت«. بــه جــای تغییــر نــام رشــته ی »مطالعــات زنــان« بــه »مطالعــات 
ــان در  ــات زن ــا »مطالع ــان« ی ــات اســالمی زن ــا »مطالع ــواده« ی ــان و خان زن
ــته را محــدود و مخــدوش  ــن رش ــداف ای ــوا و اه ــه همگــی محت اســالم« ک
ــت  ــا واقعی ــب ب ــته را متناس ــن رش ــام ای ــه ن ــت ک ــی آن اس ــد، منطق می کنن
محتــوا و اهــداف آن و نیــز منطبــق بــا اســتانداردهای کنونــی در دانشــگاه های 
معتبــر دنیــا، بــه »مطالعــات زنــان و جنســیت« و یــا » مطالعــات جنســیت و 
زنــان« بســط دهیــم. اگرچــه »خانــواده« یــک نهــاد اجتماعــی بنیادین و بســیار 
ــبات  ــکل گیری مناس ــای ش ــن عرصه ه ــی از مهم تری ــت و یک ــت اس بااهمی
ــده اســت،  ــودکان و نســل آین ــت ک ــت جســم و روان و هوی جنســیتی و تربی
امــا بــا تقلیــل رشــته بــه »مطالعــات زنــان و خانــواده« نقــش و مســائل زنــان 
ــه  ــای جامع ــی از نهاده ــه یک ــدود ب ــیتی را مح ــبات جنس ــا و مناس و نقش ه
کرده ایــم. درحالی کــه بایــد زنــان را نیــز چــون مــردان و مناســبات جنســیتی 
را به طورکلــی، در تمامــی نهادهــای جامعــه و عرصه هــای زندگــی خصوصــی 
و عمومــی مدنظــر قــرار داد، اعــم از خانــواده، مدرســه و نهادهــای آموزشــی، 
ــم و  ــر، عل ــگ و هن ــن، مذهــب، سیاســت، فرهن کار و اشــتغال و اقتصــاد، دی
صنعــت و تکنولــوژی. نــام »مطالعــات زنــان در اســالم«، »مطالعــات اســالمی 
ــاره یــک گرایــش یــا  تخصــص الزم و جالــب در  زنــان« می توانــد تنهــا درب
ــیت«  ــان و جنس ــات رن ــر »مطالع ــیع تر و همه جانبه ت ــیار وس ــته بس درون رش
معنــا بدهــد و اال نمی تــوان کل یــک رشــته ی علمــی را در چهارچــوب یــک 
دیــن یــا مذهــب و یــا هــر ایدئولوژی و مســلک دیگــری محصــور نمــود. نقطه 
ــا »مطالعــات  ــان و جنســیت« و ی ــه »مطالعــات زن ــام ب ــر ن قــوت دیگــر تغیی
ــردان و  ــان، م ــته، زن ــمول تر گش ــه همه ش ــت ک ــن اس ــان« ای ــیت و زن جنس
هــر نــوع هویــت جنســی را در بــر می گیــرد و رشــته را محــدود بــه مطالعــه 
ــد  ــان تأکی ــه همچن ــر چ ــد اگ ــان نمی کن ــدگاه زن ــات از دی ــا مطالع ــان ی زن
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ــالیان درازی  ــران س ــرای جب ــه ب ــرا ک ــد، چ ــی می مان ــان باق ــته روی زن رش
ــن  ــی، چنی ــانی و اجتماع ــوم انس ــان در عل ــدن زن ــول مان ــول و مجه از مغف

تاکیــدی ضــرورت تاریخــی و علمــی دارد. 
بعضــی اســتادان ایــن رشــته در ایــران، بــرای مثــال، دکتــر ناهیــد مطیــع 
از دانشــگاه آزاد رودهــن در ایــن ارتبــاط می گویــد: »امســال 81 نفــر مــرد در 
گرایــش زن و خانــواده پذیــرش داشــتیم. ایــن رشــته مخصــوص زنــان نیســت 
و خیلــی خــوب اســت کــه مــردان هــم بیاینــد و در ایــن رشــته تحصیــل کننــد. 
ــه  ــای مردان ــه معن ــودن ب ــه ب ــان رشــته ی جنســیتی اســت، زنان ــات زن مطالع
نبــودن نیســت. اگــر قــرار باشــد تغییــر و تحولــی در زنــان ایجــاد شــود، ابتــدا 
بایــد تغییــر در مــردان باشــد وگرنــه در بهبــود وضعیــت زنــان هیــچ دگرگونــی 

ــود.«53 ــاد نمی ش ایج
بنابرایــن بــرای بســط و گســترش محتــوای ایــن رشــته بایــد واحدهایــی 
هــم بــه دروس اصلــی و هــم بــه دروس انتخابــی و تخصصــی افــزوده گــردد 
ــه چشــم  ــاًل ب ــن رشــته کام ــود ای ــا در لیســت دروس موج ــدان آن ه ــه فق ک
ــت، و  ــیت، قومی ــهروندی؛ جنس ــیت و ش ــر : جنس ــی نظی ــورد. واحدهای می خ
ــیت  ــل؛ جنس ــط بین المل ــیت و رواب ــه؛ جنس ــتی مدرنیت ــد فمینیس ــت؛ نق ملی
ــونت؛  ــیت و خش ــم؛ جنس ــیت و فمینیس ــالق؛ جنس ــیت و اخ ــفه؛ جنس و فلس
ــاری؛  ــیت و معم ــازی؛ جنس ــیت و شهرس ــرورش؛ جنس ــیت و آموزش وپ جنس
ــتعمارگرایی؛  ــتعمار و پسااس ــیت، اس ــیت و ورزش؛ جنس ــینما؛ جنس ــان و س زن
ــا تاریــخ تحــول  جنســیت و تبلیغــات تجــاری؛ جامعه شناســی سکســوالیته ؛ ی
ــان  ــی؛ زن ــای اجتماع ــان در جنبش ه ــی؛ زن ــای جنس ــالت و هویت ه تمای

ــعه. ــران؛ و جنســیت و توس ــتغال در ای ــان و اش ــتاها؛ زن ــالت و روس ای
ــد  ــا بای ــردی. نه تنه ــای کارورزی و کارب ــت دوره ه ــدن و تقوی 3. گنجان
ــد از ایــن  ــردی ایــن رشــته تقویــت شــود بلکــه بای جنبه هــای علمــی و کارب
ــی در راه  ــگری مدن ــی و کنش ــل، آکادم ــوری و عم ــان تئ ــد می ــق پیون طری
ــی و  ــض زدای ــت تبعی ــی در جه ــان، و فرهنگ آفرین ــت زن ــول در موقعی تح
ــات  ــته ی مطالع ــای »رش ــی از ویژگی ه ــردد. یک ــت گ ــی تقوی ــاوی جوی تس
ــک و در  ــاج آکادمی ــرج ع ــدن در ب ــدود نمان ــا مح ــیت« همان ــان و جنس زن
عرصــه مجــرد نظــری اســت. در دپارتمانــی کــه خــود مــن ســال ها تدریــس 

53. بصیری، مریم، پیام زن، 1384
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ــری  ــم »یادگی ــای مه ــی از کالس ه ــرده ام، یک ــز ک ــت نی ــرده و مدیری ک
ــری  ــدف آن یادگی ــه ه ــت ک ــی« اس ــی و محل ــازمان های مدن ــت در س خدم
خدمــات اجتماعــی اســت کــه دانشــجو طــی آن؛ بــا یک نهــاد مدنــی ارتبــاط 
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــم ب ــاد ه ــه در آن نه ــدت 15 هفت ــه م ــرده و ب ــرار ک برق
ــب  ــده کس ــوزش دی ــد آم ــن فرآین ــم در ای ــاند و ه ــاری می رس ــی ی اجتماع
ــز غیردولتــی  ــن نهــاد دولتــی و نی ــد. چندی ــی و اجتماعــی می کن ــه عمل تجرب
ــگاه  ــان؛ پناه ــه زن ــونت علی ــا خش ــارزه ب ــر مب ــف نظی ــای مختل در زمینه  ه
ــا؛  ــی؛ دادگاه ه ــاوره حقوق ــی؛ مش ــونت های خانگ ــیب دیده از خش ــان آس زن
ــان  ــرای زن ــتی ب ــات بهداش ــا؛ خدم ــغلی؛ یتیم خانه ه ــای ش ــوزش مهارت ه آم
ــای مشــارکت سیاســی؛ خطــوط  ــرای ارتق ــان ب ــازمان های زن آســیب دیده؛ س
ــا  ــال آن، معمــواًل ب ــوری؛ و امث ــرای نیازهــای ف ــی( ب ــات تلفن ــدادی )خدم ام
ــیپ و  ــرای اینترنش ــتند و ب ــاط هس ــان در ارتب ــات زن ــای مطالع دپارتمان ه
ــوع ارتبــاط هــا گاه از طریــق  ــد. ایــن ن دوره هــای تجربــی دانشــجو می پذیرن
»مرکــز خدماتــی زنــان« کــه در بســیاری از دانشــگاه ها وجــود دارد، تســهیل 

و تقویــت می شــود.
4. پشــتیبانی مــادی و معنــوی از مترجمیــن و مؤلفیــن کتاب هــا و 
ــی  ــاز رشــته. خوشــبختانه برخــی کنشــگران و اســتادان ایران ــاالت موردنی مق
ــا از  ــد ت ــالش کرده ان ــتر ت ــع بیش ــه مناب ــاز ب ــا نی ــاط ب ــارج در ارتب ــم خ مقی
طریــق اینترنــت و ســامانه های مجــازی چنیــن خدماتــی را به رایــگان و 
آزاد در اختیــار پژوهشــگران و دانشــجویان داخــل ایــران قــرار دهنــد ازجملــه 
ــدی را از  ــگار« کــه مباحــث خــوب و مفی ــا« و نشــریه »زن ن ــران آکادمی »ای
منابــع پیشــرفته انتخــاب و خالصــه ای از آن هــا را بــه زبــان فارســی ترجمــه 
و منتشــر کــرده اســت. می تــوان ایــن نــوع خدمــات را بــا همــکاری اســتادان 
ــا تعــداد و کیفیــت مجــالت علمــی  ــران گســترش داد ت داخــل و خــارج از ای
ــف  ــق مختل ــای مناط ــائل و نیازه ــا مس ــط ب ــی و مرتب ــای میدان و پژوهش ه

ــد.  ــش یابن ــان و جنســیت افزای ــه ی زن کشــور درزمین
5. تولیــد دانــش و آمــوزش مرتبــط بــا نیازهــای بومــی- جهانــی. چنان کــه 
ــانی«  ــوم انس ــای عل ــول و ارتق ــورای تح ــد، »ش ــح داده ش ــل توضی به تفصی
ــرای  ــان« را ب ــات زن ــته »مطالع ــیل های رش ــا پتانس ــت ت ــرده اس ــالش ک ت
ترویــج فمینیســم خنثــی کنــد و ایــن رشــته را در بســتر اندیشــه های اســالمی 
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ــد  ــه، بای ــلکی و غیرواقع بینان ــالش مس ــن ت ــای ای ــه ج ــا، ب ــاند«.54 ام بنش
ــی و تاریخــی  ــدی طبیع ــه پیون ــته ک ــن رش ــی ای ــوای واقع ــا محت متناســب ب
و  حق خواهــی  جنبش هــای  و  فمینیســتی  دیدگاه هــای  و  تئوری هــا  بــا 
ــوای دروس و  ــتر محت ــه بیش ــر چ ــود ه ــعی نم ــان دارد؛ س ــش زن رهایی بخ
پژوهش هــا و پایان نامه هــا مرتبــط بــا مســائل و مشــکالت و نیازهــای خــاص 
جامعــه ایــران گــردد. یعنــی تولیــد دانــش بــر اســاس واقعیت هــای مشــخص 
ــک و  ــرد تئوری ــطح مج ــرد و در س ــورت گی ــران ص ــه ای ــر منطق ــی ه و بوم
کپی بــرداری مکانیکــی از دانشــمندان و نظریه پــردازان فمینیســت اروپــا- محــور 
در کشــورهای دیگــر محــدود نباشــد. بایــد ضمــن فراگرفتــن تمامــی نظریه ها و 
تئوری هــای مطــرح در مباحــث فمینیســتی، بتوانیــم به طــور خــالق و نقادانــه 
از کاربــرد متناســب جنبه هــای جهان شــمول فمینیســتی بهــره بجوییــم.  
همان گونــه کــه از نظریــات و دســتاوردهای علــم پزشــکی، مهندســی، شــیمی، 
ــره  ــفه و... به ــت، فلس ــخ، سیاس ــی، تاری ــاری، جامعه شناس ــازی، معم شهرس
ــا،  ــا »شــرقی« آن ه ــی« ی ــه خاطــر خاســتگاه »غرب ــدون اینکــه ب ــم ب برده ای
ــرداران  ــیم. فرمان ب ــته باش ــار گذاش ــری را کن ــم بش ــی عل ــتاوردهای جهان دس
»شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی« در دانشــگاه ها می تواننــد و 
حــق دارنــد بــه ســلیقه و مــرام خــود یــک گــروه »مطالعــات اســالمی زنــان« 
ــج  ــرای تروی ــص ب ــدرس و متخص ــت م ــش تربی ــه هدف ــد ک ــکیل دهن تش
اســالم گرائی باشــد، امــا حــق نیســت کــه کلیــت رشــته دانشــگاهی "جنســیت 
و مطالعــات زنــان" در "مطالعــات اســالمی زنــان" محصــور و محــدود گــردد. 
ــم  ــتی )اع ــف فمینیس ــای مختل ــش ه ــه گرای ــت ک ــول آنس ــی و معم طبیع
ــف  ــای مختل ــگاه ه ــیال، ...( در دانش ــرال، سوس ــالمی، لیب ــالمی وغیراس ازاس
ــای  ــگاه ه ــی ، دانش ــورآزاد و دموکراتیک ــچ کش ــا هی ــد. ام ــی گردن ــز متجل نی
ــه یــک گرایــش نظــری و مکتبــی خــاص  خــودرا درهیــچ رشــته تحصیلــی ب
ــات جنســیت و  ــه مطالع ــی، ازجمل ــوم انســانی و اجتماع ــد.. عل محــدود نمیکن
ــی  ــتند و مبان ــی هس ــای جهانی-محل ــا و دانش ه ــی از گفتمان ه ــان، جزئ زن
ــرواز آزاد  ــم، پ ــد. عل ــی دارن ــوگ بین الملل ــل دیال ــمول و قاب مشــترک جهان ش
اندیشــه علمــی و خالقیــت را نمی تــوان در چارچــوب یــک مذهــب، مســلک، 

ــا محصــور نمــود.    ــوژی محبــوس ی ــا ایدئول ی

54. مهرخانه، تیر 1393
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 6. ایجــاد فضــای دیالوژیــک و گســترش تعامــل و تبــادل اســتاد و 
ــه  ــران و دانشــگاه های دیگــر کشــورهایی ک ــان دانشــگاه های ای دانشــجو می
ــی  ــای مل ــزاری کنفرانس ه ــد. برگ ــتری دارن ــات بیش ــته تجربی ــن رش در ای
ــتادان  ــور اس ــا حض ــرده ب ــی فش ــای آموزش ــی کارگاه ه ــی، برپای و بین الملل
ــوا  ــران جهــت ارتقــای نظــری و علمــی محت مجــرب از داخــل و خــارج از ای
و تنــوع دروس؛ فراهــم کــردن تدریــس تیمــی فرامــرزی از طریــق اینترنــت 
ــد؛  ــوز اســتادان مجــرب الزم را ندارن ــه هن ــدی ک ــورد کالس هــای جدی در م
ــه  ــالق ازجمل ــته و خ ــجویان شایس ــه دانش ــی ب ــای تحصیل ــه بورس ه و ارائ
راهکارهایــی اســت کــه می توانــد بــه بســط و تنــوع و رشــد و ارتقــای واقعــی 

ــاری رســاند. ــران ی ــا در ای ــن رشــته ی نوپ ای
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ر. رمضانی1 / فساد دانشگاهی در ایران2

1. پیش گفتار

در ایــران دانشــگاه نهــاد مســتقلی نیســت پیــش از هرچیــز بدیــن خاطــر 
ــه  ــران ازجمل ــش در ای ــاد دان ــدارد! نه ــتقاللی ن ــش اس ــوِد دان ــًا خ ــه اساس ک
ــه  ــت، ب ــت. نخس ــته اس ــخگو و وابس ــت پاس ــاد سیاس ــن و نه ــاد دی ــه نه ب

خاطــر تضادهایــی کــه همــواره میــان دانشــگاه و حــوزه بــوده اســت، 
ــد  ــمار می آین ــه ش ــه ب ــای علمی ــرای حوزه ه ــدی ب ــی ج ــگاه ها رقیبان دانش
ــه از  ــام سیاســی هســت ک ــای نظ ــی از بخش ه ــن رو، گرایشــی در برخ و، زی
ــی  ــد گفتمان های ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــاخته ش ــر س ــوزه ای دیگ ــگاه ح دانش
ــوزه و  ــدت ح ــالمی«، و »وح ــم اس ــگاه«، »عل ــالمی کردِن دانش ــون »اس چ
دانشــگاه« همــه بــه هــدف برداشــتِن تضادهــای میــان حــوزه و دانشــگاه از راه 
تبدیــل دانشــگاه بــه نهــادی شــبه حوزوی باشــد.3 زان بیــش، در درون ســاختار 
ــازد  ــود س ــگاه را از آِن خ ــد دانش ــا می کوش ــک از طیف ه ــز هری ــی نی سیاس
ــر  ــر س ــی ب ــای سیاس ــان گروه ه ــن می ــتیزی بنیادی ــد س ــر می رس ــه نظ و ب

1. جامعه شناس
2. ویراستی از این نوشتار پیشتر در رادیو زمانه منتشر شده است.

3. می تــوان همچــون عبدالکریــم ســروش تضــاد میــان دانشــگاه و حــوزه را دراصــل برخاســته 
ــه  ــه ب ــد، از آنجاک ــت باش ــی درس ــن تبیین ــر چنی ــت. اگ ــن دانس ــم و دی ــان عل ــاد می از تض
ــدِن یکــی  ــم و دیــن برطرف شــدنی باشــد جــز از راه کنارران ــان عل نظــر نمی رســد تضــاد می
ــا دیــن پیونــد دارد،  به ســود دیگــری، پــس نظــام سیاســی در ایــران، کــه درسرشــت خــود ب
ــا از میــان  قــادر بــه از میــان برداشــتِن تضــاد میــان دانشــگاه و حــوزه نخواهــد بــود مگــر ب

برداشــتِن خــوِد علــم. نظــر عبدالکریــم ســروش را در اینجــا ببینیــد: 
http://www.mghaed.com/lawh/interviews/int.sorush.htm
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دانشــگاه در جریــان باشــد.4 معمــواًل، بــا روی کار آمــدِن هــر جنــاح سیاســی، 
ــرد،  ــورت می گی ــگاه ص ــاد دانش ــا نه ــه ب ــی در رابط ــازی های کالن تصمیم س
کردوکارهــای  چیــزی جــز  درحقیقــت  گاهــی  کــه  تصمیم ســازی هایی 

فســادآمیز نیســت.
در نگاهــی کلــی، فســاد در ایــران شــدید و فراگیــر اســت. ایــن واقعیــت 
ــه از درون  ــا از آنچ ــه حت ــد بلک ــد می کن ــی تأیی ــای بین الملل ــا آماره را نه تنه
نظــام سیاســی بــه بیــرون درز می کنــد نیــز به خوبــی نمایــان اســت. گاه بــه گاه، 
طــِی ســتیزهایی میــان گروه هــای سیاســی، پــرده از فســادهایی بســیار درشــت 
ــت  ــی س ــز کاف ــی نی ــای بین الملل ــه معیاره ــر ب ــرای نظ ــی رود. ب ــار م کن
ــم. در  ــاد را ببینی ــه ی فس ــی در زمین ــفافیت بین الملل ــازمان ش ــدِی س رتبه بن
ــاد را، در  ــه ی فس ــران در زمین ــه ی ای ــازمان رتب ــن س ــدی، ای ــن رتبه بن آخری
ــان  ــه، 136 اعــالم کــرده اســت و در مقیاســی می ــان 175 کشــور و منطق می
ــره ی 27 داده  ــران نم ــه ای ــاک( ب ــر )بســیار فســادآمیز( و صــد )بســیار پ صف
ــاد  ــادآمیز، فس ــای فس ــوِر کردوکاره ــار شــکل های جوراج ــا،  در کن اســت.5 ام
دانشــگاهی در ایــران از ناپیداترین هــا و هم هنــگام پرپیامدترین هــا ســت؛ 
ــده  ــی انجامی ــه وضعیت ــگاه ب ــی در دانش ــدرت  سیاس ــرز ق ــت بی حدوم دخال
ــتمیک(  ــازمان یافته )سیس ــگاهِی س ــاد دانش ــوان آن را فس ــه می ت ــت ک اس
ــاد  ــون فس ــویه های گوناگ ــد س ــش رو می کوش ــتار پی ــمار آورد. نوش ــه ش ب

ــد.  ــران را بازنمای دانشــگاهی در ای

2. فساد دانشگاهی

در ایــن نوشــتار، مجموعــه  ی پرشــماری از کردوکارهــای ناعادالنــه، 
تبعیض آمیــز، یــا غیرقانونــی کــه بــه دانشــگاه و دانشــگاهیان مربــوط 
ــا »فســاد در  می شــود را »فســاد دانشــگاهی« می نامیــم. فســاد دانشــگاهی ی
آمــوزش عالــی« یکــی از گونه هــای شــناخته ی فســاد اســت کــه در جاهایــی 
حتــا مراکــزی بــرای مقابلــه بــا آن تأســیس کرده انــد.6 در یــک تقســیم بندِی 

4. بــرای یــک بررســِی مفصل تــر دربــاره ی نــزاع در درون نظــام سیاســی بــر ســر دانشــگاه، 
www.merip.org/mero/mero022014  :بنگریــد بــه

5. http://www.transparency.org/country#IRN )2015 برگرفته به تاریخ بیستم ژانویه
6. برای یک نمونه می توان به بخش دیده بان فساد در آموزش عالی در کالج بوستون اشاره 

کرد. بنگرید به:
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ــه ی فســاد دولتــی7 و فســاد غیردولتــی8  ــه دو گون ــوان فســاد را ب ــی، می ت کل
ــی و  ــاد دولت ــه فس ــاد، ک ــرای فس ــی ب ــاده و کل ــی س ــرد. تعریف ــیم  ک تقس

ــت:  ــر اس ــکل زی ــه ش ــرد، ب ــردو را دربرمی گی ــی ه غیردولت
ــی  ــا گروه ــی ی ــه  کس ــه ب ــا جایگاه-ک ــدرت ی ــتفاده  از ق ــاد: سو ءاس فس

ــی. ــا گروه ــخصی ی ــت ش ــت-برای منفع ــده  اس ــذار ش واگ
طبــق تعریــف بــاال، در جریــان فســاِد دانشــگاهی نیــز اســتادان، 
دانشــجویان، کارمنــدان و دســت اندرکاراِن دانشــگاه، یــا هــر کــس یــا گروهــی 
کــه تصمیم سازی هایشــان بــا دانشــگاه مرتبــط اســت، از جایگاه شــان 
ــا گروهــِی خــود اســتفاده می کننــد.  به نادرســت درجهــت منفعــت شــخصی ی
ــکل های  ــا ش ــد ب ــگاهی می توان ــاد دانش ــه فس ــت ک ــن اس ــان، روش بدین س
دیگــِر فســاد، همچــون فســاد سیاســی، فســاد اقتصــادی، فســاد اداری و جزاین 

ــا شــکل های  هــا، درآمیــزد یــا مرتبــط شــود. هم آمیــزِی فســاد دانشــگاهی ب
ــوار  ــگاهی را دش ــادهای دانش ــاِت فس ــا، و اثب ــری، افش ــاد ردگی ــر فس دیگ

می کنــد.
فســاد دانشــگاهی ازجملــه ایــن موردهــا را شــامل می شــود: دزدِی 
ادبــی، جعــل مــدرک تحصیلــی، خریــد و فــروش مــدرک تحصیلــی، تقلــب، 
ــت،  ــل هوی ــه، جع ــم کاری در حرف ــکاری، ک ــوه دادن، خراب ــب دادن، رش فری
ــای  ــن کردوکاره ــِل ای ــاالری. درمقاب ــی، و خویشاوند س ــازی، گروه گرای پارتی ب
فســادآمیز، ازجملــه می تــوان راهکارهــای زیــر را بــرای پیشــگیری و اصــالح 
ــی، به کــرِد ســامانه های داوری و  ــت ســازوکارهای نظارت پیشــنهاد کــرد: تقوی
ــی،  ــای تحصیل ــگاهی و بورس ه ــتخدام های دانش ــفافیت در اس ــی، ش ارزیاب
منطقی کــردِن کمک هزینه هــا و پژوهانه هــا، و رتبه بنــدِی دقیــق مراکــز 
ــِی  ــکل های اصل ــی ش ــتار برخ ــن نوش ــی. در ای ــای علم ــی و مجله ه آموزش
ــد  ــی، تولی ــتخدام هیئت علم ــای اس ــران در بخش ه ــگاهی در ای ــاد دانش فس

ــود. ــی می ش ــش بررس ــت از پژوه ــی، و حمای علم

 https://www.bc.edu/research/cihe/hecm.html 
همچنین، سازمان شفافیت بین المللی بخشی را در رابطه با فساد در آموزش عالی در خود دارد:

 http://www.transparency.org/gcr_education/content/higher

7.  Public corruption

8.  Private corruption
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3. هیئت علمی

پــس از گذشــت ســالیان، هنــوز هــم یــادآورِی ماجــرای تصفیه ی اســتادان 
دانشــگاه در جریــان انقــالب فرهنگــی در ســال های آغازیــن انقــالب اســالمی 
ــم  ــا دریابی ــی ســت ت ــذرا کاف ــط نگاهــی گ ــا فق ــه ی افســوس اســت. ام مای
ــالب فرهنگــی  ــه انق ــورد کرســی های دانشــگاهی ب اعمال نظــِر سیاســی درم
محــدود نشــد بلکــه زان پــس و تاکنــون بــه شــیوه های گوناگــون، شــیوه هایی 
ظریف تــر و نهان تــر، ادامــه یافتــه اســت؛ در همــه ی ســالیاِن پــس از انقــالب، 
دخالــت قــدرت سیاســی درمــورد کرســی های دانشــگاه بــه روش هــای مختلف 
ــارِی  ــوده اســت:  روش هــای مســتقیم همچــون بازنشســته  کردِن اجب برقــرار ب
ــای  ــال گزینش ه ــون اِعم ــه همچ ــای پیش گیران ــتادان؛ روش ه ــی اس برخ
غیرعلمــی؛ روش هــای پیش دســتانه همچــون جلوگیــری از راه یابــِی مخالفــان 
ــیه های  ــون بورس ــی همچ ــای امتیازات ــر و اعط ــِی باالت ــع تحصیل ــه مقاط ب
تحصیلــی  بــه خودی هــا؛ و روش هــای ریشــه ای تر همچــون حــذف یــا تغییــر 

برخــی واحدهــای درســی. 
جــذب  رونــد  احمدی نــژاد  محمــود  ریاســت جمهورِی  دوره ی  در 
هیئت علمــی و بورســیه های تحصیــالت تکمیلــی بــه شــکل متمرکــز درآمــد. 
ــِر دانشــگاه ها انجــام  ــری از اعمال نظ ــرای جلوگی ــر ب ــه درظاه ــن کار گرچ ای
شــد، درعمــل دســت دولــت را در اعمال نظــِر سیاســی و ایدئولوژیــک در جریان 
ــای  ــی از پی آینده ــخص، یک ــرد. به طورمش ــر ک ــی بازت ــتخدام هیئت علم اس
ــیه  های  ــه ی بورس ــان قضی ــژاد هم ــت احمدی ن ــداِم دول ــن اق ــگاِم ای زودهن
غیرقانونــِی دکتــری بــود. نشــانه ها ایــن حــدس را تقویــت می کنــد کــه شــاید 
ــان  ــرای چن ــازی ب ــت زمینه س ــازی درجه ــه ی متمرکز س ــل قضی ــًا اص اساس
فســادهای بزرگــی بــوده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه بورســیه های دکتــری 
ــت. در  ــگاهی اس ــی های دانش ــِن کرس ــرای گرفت ــن راه ب ــران عمده تری در ای
ــال  ــا در قب ــری تنه ــیه های دکت ــعه یافته، بورس ــورهای توس ــیاری از کش بس
ــا  ــته اعط ــه دانشــجویان شایس ــری ب کار پژوهشــِی مشــخص در دوره ی دکت
می شــود و ُجزایــن درمــورد اشــتغال پــس از دوره ی دکتــری تعهــدی برقــرار 
ــرای  ــری ب ــس از دوران دکت ــه پ ــپارد ک ــد  می س ــه دانشــجو تعه نمی شــود؛ ن
ــه ارگان بورســیه دهنده تعهــد دارد کــه  ــد و ن ســازمان مشــخصی خدمــت کن
ــه  ــری ب ــیه ی دکت ــا بورس ــران ام ــرد. در ای ــه کار گی ــیه  را ب دانشــجوی بورس
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معنــای تعهــد دانشــجو بــه خدمــت بــرای ســازمان بورســیه دهنده اســت. خــوِد 
ایــن ســازوکار را بایــد یکی از سرچشــمه های فســاد دانشــگاهی دانســت چراکه 
ــرار  ــیه ق ــجویان بورس ــد؛ دانش ــرده می انجام ــر تحصیل ک ــوادِی قش ــه بی س ب
نیســت در دوران تحصیــل کاری بیــش از دانشــجویان غیربورســیه انجــام دهند 
ــد،  ــده می بینن ــود را تضمین ش ــتغال خ ــاپیش اش ــون پیش ــس، چ ــه، برعک بلک
کوشــش بایســته را بــه کار نخواهنــد بســت. امــا، افــزون بــر ایــن، وجــود تعهــد 
ــن  ــِر در ای ــه اعمال نظ ــد ک ــان می ده ــری نش ــیه های دکت ــغلی در بورس ش

ــا هیئت علمــی دارد. ــه  چــه نقــش فســادآمیزی در رابطــه ب زمین
در دوران ریاســت جمهورِی حســن روحانــی بــود کــه فســاد بــزرگ دوران 
احمدی نــژاد درمــورد بورســیه های دانشــگاهی برمــال شــد. برمالشــدِن 
ــان  ــه در جری ــانه های آزاد بلک ــط رس ــه توس ــواًل ن ــران معم ــادها در ای فس
نزاع هــای سیاســی انجــام می گیــرد. زیــن رو، اگــر به جــای روحانــی کســی از 
گــروه احمدی نــژاد زمــام امــور را در دســت می گرفــت، چنــان فســاد بزرگــی 
شــاید هیچــگاه بــر مــا معلــوم نمی شــد. بــاری، در جریــان افشــای ایــن فســاد 
بــزرگ در جذب هــای دانشــگاهی، هرچــه بیشــتر پــرده از روی کردوکارهــای 
فســادآمیز در آمــوزش عالــی در ایــران کنــار رفــت؛ در ایــن میــان، گفتــه شــد 
کــه حتــا نــام برخــی نماینــدگان مجلــس و فرزنــدان برخــی مســئوالن نظــام 
در فهرســت بورســیه های غیرقانونــی بــوده اســت.9 نیــز، در جریــان دعواهــای 
گروه هــای سیاســی، ایــن نظــر طــرح شــد کــه فســاد در بورســیه های 
ــی در  ــن وضعیت ــه چنی ــوده بلک ــدود نب ــژاد مح ــت احمدی ن ــه دول ــری ب دکت
دولت هــای پیــش از آن نیــز حاکــم بــوده  اســت.10 دولــت روحانــی رســیدگی 
ــن کار  ــرار داد کــه ای ــِی دکتــری را در دســتورکار ق ــه بورســیه  های غیرقانون ب
ــارِی  ــل برانگیخــت و اســتیضاح و برکن ــاح مقاب مخالفت هایــی را از طــرف جن
رضــا فرجــی دانــا، وزیــر علــوم وقــت، را درپــی داشــت. درنهایــت امــا تصمیــم  
ــع از  ــه مان ــود ک ــراه ب ــی هم ــای سیاس ــا مالحظه کاری ه ــکارا ب ــت آش دول

برقــرارِی کامــل عدالــت شــد.11
9. http://www.khabaronline.ir/detail/364920/society/education

http://www.parsine.com/fa/print/202588

10. http://www.mehrnews.com/print/2368095/

11.  اطالعیه ی نهایِی وزارت علوم در زمینه ی بورسیه های غیرقانونی در تارنمای وزارت علوم ببینید.
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در انتخابــات ســال 1392 امیدهــای بســیاری دانشــگاهیان را بــه پشــتیبانی 
از حســن روحانــی برانگیخــت. ســایت »روحانی ســنج«، کــه عملکــرد 
ــته   ــار گذاش ــاتید کن ــدِن اس ــد، »بازگردان ــران را رصــد می کن ــور ای رئیس جمه
ــجویان« را دو  ــردن دانش ــتاره  دار ک ــا س ــت ب ــگاه« و »مخالف ــه دانش ــده ب ش
وعــده ی محقق شــده ی رئیس جمهــور بــه شــماره آورده اســت.12 امــا، از 
این هــا گذشــته، اقدامــات دولــت در زمینــه ی دانشــگاه در حــد انتظــار نبــوده 
ــد. در  ــن می کن ــا را بدبی ــه م ــت ک ــانه هایی هس ــس، نش ــه، برعک ــت. بلک اس
ــم و آن اظهارنظــر رئیــس مرکــز  ــورد اشــاره می کنی ــه یــک م اینجــا تنهــا ب
ــا  ــر محمدرض ــالم دکت ــوم، حجه االس ــِی وزارت عل ــای هیئت علم ــذب اعض ج

ــت:  ــی اس ــذب  هیئت علم ــاره ی ج ــب، درب ــوان طل رض
ــت  علمــی  ــه عرصــه مدرســي دانشــگاه و عضوهیئ ــا ورود ب در تمــام دنی
شــدن حســاب و کتــاب دقیقــی دارد و حتــی از راهنمایــی و رانندگــی ودســتگاه 
قضــا اســتعالم مــی گیرنــد و اگــر از حــدی تخلفــات بیشــتر بــود فــرد مــورد 
نظــر را شایســته اســتادی و الگــو شــدن در جامعــه نمــی داننــد زیــرا اگــر یــک 
ــی  ــد منف ــن دی ــد وای ــدا می کن ــی پی ــت منف ــه ذهنی ــد جامع ــت نکن ــر رعای نف

ــد.  ــز ســرایت  می کن ــه دیگــر اعضــا نی ب
ــی  ــن الملل ــش بی ــد باشــد، دریــک همای ــا انتظــار دارد اســتاد پایبن ... دنی
ــد و  ــظ باش ــرآن را حف ــد ق ــار دارن ــلمان انتظ ــتاد مس ــه از اس ــودم ک ــاهد ب ش
ــه تفســیر  ــرآن اســت و اســتاد دانشــگاهی ک ــظ ق ــه حاف ــده ام پزشــکی ک دی
قــرآن نوشــته اســت. تظاهــر بــه ضروریــات دیــن الزم اســت همان طــور کــه 
پیامبــر)ص(و خدیجــه)س(و علــی )ع( نمــاز را آشــکارا در مســجدالحرام اقامــه 
ــان ســنگ  ــه آن ــد و ب ــد، آن هــا می توانســتند در دخمــه ای نمازبخوانن می کردن
ــم ونمــاز رادرپســتو  ــا نمی کنی ــا ری ــد م ــراض نشــود آن هــا نگفتن ــی واعت پران
نخواندنــد و الزم اســت اســاتید مابداننــد بنــای اولیــه نمــاز براقامــه آشکاراســت 

ــد.13 ــازی کنن ــای دیگرالگوس ــاز وآئین ه ــد باحضــور خوددرنم وبای
ــده  ــه گوین ــر، آن ســان ک ــا اگ ــاال آشــکار اســت: حت مغالطــه ی ســخن ب
ــرای اســتخدام هیئت علمــی از راهنمایی-رانندگــی  ــا ب ــد، در تمــام دنی می گوی
و دســتگاه قضــا اســتعالم شــود، نمی تــوان نتیجــه گرفــت کــه اســتاد دانشــگاه 

12. https://rouhanimeter.com/fa/  )2015 برگرفته به تاریخ بیستم ژانویه(
13. http://isna.ir/fa/print/93062313901/
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بایــد بــه ضروریــات دیــن تظاهــر داشــته باشــد. چراکــه اولــی بــه تبعیــت از 
قانــون مربــوط می شــود کــه امــری مرتبــط بــا ســپهر همگانی ســت و دومــی 
ــوط اســت. گرچــه در  ــه حریــم خصوصــی مرب ــه اعتقــادات شــخصی کــه ب ب
ــم  ــرد حاک ــای ف ــر کنش ه ــد ب ــی بای ــا و قاعده های ــی قانون ه ــپهر همگان س
ــق  ــی ح ــه کس ــت ک ــرد اس ــِی ف ــه ای از زندگ ــی جنب ــم خصوص ــد، حری باش
دخالــت در آن را  نــدارد. اعتقــادات مذهبــی مربــوط بــه امــور شــخصی 
ــا )!(  ــام دنی ــا تم ــاس ب ــه ی قی ــر پای ــد ب ــر او می خواه ــت. اگ و خصوصی س
اســتدالل کنــد، بایــد نشــان دهــد کــه در کشــورهای دیگــر نیــز تظاهــر بــه 
ــا در  ــال، آی ــرای مث ــی شــرط اســتخدام هیئت علمــی اســت. ب ــات دین ضروری
کشــورهایی کــه اکثریــت مــردم مســیحی اند بــرای اســتخدام در هیئت علمــی 

ــه ضروریــات مســیحیت تظاهــر داشــته باشــد؟! شــخص بایــد ب
نتیجــه ی نظــر کلــی و رادیــکاِل حجه االســالم رضوان طلــب ایــن اســت 
کــه یــک متخصــص، هرانــدازه کــه در کار خــود توانمنــد باشــد، و گذشــته از 
اینکــه در چــه زمینــه ای کار می کنــد، نمی توانــد به عنــوان هیئت علمــی 
ــات اســالمی تظاهــر داشــته باشــد.  ــه ضروری اســتخدام شــود مگــر اینکــه ب
ــزام  ــا صــرِف الت ــدی، و حت ــه اینجــا ســخن از صــرِف باورمن ــد ک ــه کنی توج
عملــی، نیســت، بلکــه ســخن بــر ســر تظاهــر عملــی بــه ضروریــات اســالم 
اســت. پــی آورِد چنیــن نگرشــی چیســت جــز فســاد دانشــگاهی در شــکل هایی 
چــون معیارهــای غیرعلمــی، اِعمــال ســلیقه های شــخصی، فســاد اســتخدامی، 
ــه ی  ــد ریاکاری-هم ــوادی، و رش ــا، بی س ــرار مغزه ــه ف ــری، و درنتیج نابراب
ــد  ــه چشــم می خــورد. بای ــش ب ــران کمابی ــی کــه در دانشــگاه های ای چیزهای
از ایــن مســئول پرســید: آیــا کســی کــه در کار خــود تخصــص کافــی دارد، و 
زان بیــش هیــچ ســابقه ی کیفــری هــم نــدارد، امــا بــه هــر دلیــل نمی خواهــد 
ــدارد،  ــه مذهــب ن ــادی ب ــًا اعتق ــا اساس ــد، ی ــر کن ــن تظاه ــات دی ــه ضروری ب

نبایــد بــه کار گرفتــه شــود؟ 

4. پژوهش و تولید دانش

ــی داغ  ــه بحث ــه ب ــد ســالی ســت ک ــش چن ــد دان بحــث پژوهــش و تولی
ــی  ــو آمارهای ــو و آن س ــن س ــت. از ای ــده اس ــل ش ــران تبدی ــه ی ای در جامع
می شــنویم از جایــگاه کشــور در تولیــد علــم، آمارهایــی کــه مــا را شــگفت زده 

فساد دانشگاهی در ایران



222

می کنــد. مثــاًل گفتــه  می شــود کــه ایــران اکنــون از نظــر تولیــد علــم رتبــه ی 
پانزدهــم جهــان را دارد14 و اگــر رونــد کنونــی در تولیــد علــم ادامــه یابــد در 
ســال 2018، یعنــی تنهــا در عــرض چهــار ســال، رتبــه ی چهــارم در جهــان 
ــران  ــور ای ــون کش ــه هم اکن ــت ک ــیدنی س ــد آورد.15 پرس ــت خواه ــه دس را ب
ــر  ــا را دارد و اگ ــدم دنی ــه ی چن ــون رتب ــای گوناگ ــعه در زمینه ه ــر توس از نظ
ــدم را  ــه ی چن ــال رتب ــار س ــرض چه ــد در ع ــه یاب ــعه ادام ــد توس ــن رون همی
خواهــد داشــت. پاســخ بــه چنیــن پرسشــی نشــان خواهــد داد کــه آیــا رتبــه ی 
ــه خــوب باشــد، اصــاًل نقشــی  ــدر هــم ک ــم، هرق ــد عل ــه ی تولی ــا در زمین م
ــته از  ــال،  گذش ــن ح ــا ای ــته اســت. ب ــه داش ــاد جامع ــر ابع ــعه در دیگ در توس
نقشــی کــه جایــگاه علمــِی مــا در جهــان بــر جایــگاه مــا در زمینه هــای دیگــر 
ــِی  ــگاه علم ــاره ی جای ــی درب ــان آمارهای ــادارِی چن ــار و معن ــًا اعتب دارد، اساس
ایــران را بایــد جــداً بــه پرســش گرفــت. البتــه، گفتنی ســت کــه در اینجــا اثــر 
روان شــناختی و جامعه شــناختِی امیدبخشــی و نمایــش چشــم اندازی مثبــت را 
نادیــده نمی گیریــم؛ روشــن اســت کــه پیشــرفت های هرچنــد انــدک در هــر 
زمینــه ای را بایــد بــه دیــده گرفــت و آن هــا را بــرای ایجــاد حــس خودبــاوری 
بازگــو کــرد. امــا ایــن نکتــه ی روان شــناختی نبایــد باعــث شــود چشــم خــود 
ــای  ــه رؤی ــود را ب ــن خ ــم و ذه ــند ببندی ــای ناپس ــیاری واقعیت ه ــر بس را ب
ــا و  ــت کمبوده ــوض، الزم اس ــازیم. درع ــرگرم س ــرفت س ــی از پیش دروغین

ــم.  ــا را برطــرف کنی ــرار اســت آن ه ــر ق کاســتی های خــود را بشناســیم اگ
واقعیــت ایــن اســت کــه چنــان آمارهــای شــگفت انگیزی دربــاره ی تولیــد 
علــم در ایــران از رویکــرد کمــی بــه پژوهــش برخاســته اســت، رویکــردی کــه 
ــی  ــوزش عال ــر آم ــژاد ب ــود احمدی ن ــژه در دوران ریاســت جمهورِی محم به وی
حاکــم بــوده اســت. آنچــه در رابطــه بــا جایــگاه ایــران در تولیــد علــم حتــا از 
ــی ســت  ــر اســاس رتبه بندی های ــِی کشــور می شــنویم ب ــان مســئوالن عال زب
ــرد.  ــام می گی ــی انج ــای بین الملل ــا در مجله ه ــا پ مقاله ه ــورد چ ــه درم ک
ــا  ــت و حت ــاوت اس ــیار متف ــا بس ــِی مجله ه ــطح کیف ــه س ــت ک ــن اس روش
ــاپ  ــش چ ــدون ویرای ــا ب ــا را حت ــول مقاله ه ــت پ ــا دریاف ــا ب ــی از آن ه برخ
ــم  ــد عل ــران در تولی ــدِی ای ــت در رتبه بن ــرای دق ــت ب ــته اس ــد. بایس می کنن

14. http://isna.ir/fa/print/93052512752/

15. http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1851&p=2
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ــتادان و  ــای اس ــدی از مقاله ه ــه درص ــه چ ــود ک ــخص ش ــق مش به طوردقی
ــه چــاپ رســیده و چــه درصــدی  دانشــجویان ایرانــی در مجله هــای معتبــر ب

ــاپ شــده اســت. ــی ارزش چ ــی و ب ــای پول در مجله ه
ــد  ــد تولی ــد دی ــن بای ــی، همچنی ــدات پژوهش ــت تولی ــته از کیفی گذش
ــود. درصــد چشــمگیری  ــازوکارهایی انجــام می ش ــه س ــا چ ــران ب ــم در ای عل
ــته  ــی نوش ــالت تکمیل ــجویان تحصی ــط دانش ــی توس ــای پژوهش از مقاله ه
می شــود. ایــن کار اجبــاری ســت کــه از ســوی دانشــگاه، و در قبــال هیــچ، بــر 
ــه تفاوتــی  دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی اعمــال می شــود و در ایــن زمین
میــان دانشــجویان بورســیه و دانشــجویان غیربورســیه وجــود نــدارد. همچنیــن، 
ــوان  ــز به عن ــتادان را نی ــام اس ــد ن ــجویان ناگزیراَن ــه ی دانش ــش هم کمابی
ــه  ــت نقشــی در مقال ــا درحقیق ــر آن ه ــا اگ ــد حت ــد کنن ــه قی نویســنده ی مقال
نداشــته باشــند. بایســته اســت روشــن شــود کــه کســانی کــه در رســانه های 
ــاِم »دانشــمند جهانــی« و »دانشــمند جهــان اســالم«  ــه ن دولتــی در ایــران ب
معرفــی می شــوند چــه تعــداد از مقاله هــای پرشمارشــان را به واقــع خودشــان 

نوشــته  اند.
ــی و عــدم  ــران، به همــراه مدرک گرای ــه در ای ــد مقال ــه تولی ــگاه کمــی ب ن
ــز دامــن زده اســت کــه  ــوع دیگــری از فســاد نی ــه ن ــی، ب ســامانه های نظارت
اســت.16   پایان نامه نویســی  و  مقاله نویســی  صنعــت  همــان  شــکل گیرِی 
ــف  ــات مختل ــیل تبلیغ ــم و س ــالب بزنی ــان انق ــه خیاب ــری ب ــت س ــی س کاف
بــرای نوشــتن پایان نامــه و مقــاالت ISI را بنگریــم. گویــا مراکــزی کــه حتــا 
به طوررســمی ثبت شــده اند کار نوشــتِن پایان نامه هــا و مقــاال ت پژوهشــی 
را انجــام می دهنــد. از خــود خواهیــم پرســید مگــر پایان نامــه نتیجــه ی 
پژوهــش چندســاله ی یــک پژوهش گــر نیســت کــه بتــوان نوشــتِن آن را بــه 
دیگــری ســپرد. حتــا اگــر بدبینانــه بگوییــم کــه جامعــه ی مــا چنــان بــه دزدی 
ــوده شــده اســت کــه پهنــه ی پژوهــش و دانــش را هــم نمی تــوان  و دروغ آل
ــتن  ــوان نوش ــه می ت ــید چگون ــم پرس ــرد، خواهی ــتثنا ک ــت مس ــن جه از ای
ــت  ــا پرداخ ــوند را ب ــاپ می ش ــی چ ــای خارج ــه در مجله ه ــاالت ISI ک مق
ــه  ــل متعــدد، ازجمل ــن اســت کــه دالی ــه دیگــری ســپرد. واقعیــت ای ــول ب پ
ــه  ــی، ب ــای غیرعلم ــگاه از راه معیاره ــوذ در دانش ــال  نف ــه اعم ــر از هم مهم ت

1DWUS/http://dw.de/p :16. در این باره بحثی مفصل تر را در اینجا ببینید
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ــت؛  ــرده اس ــوار ک ــادها هم ــه فس ــر این گون ــه راه را ب ــده ک ــی انجامی وضعیت
معمــواًل در رشــته های مختلــف دانشــگاهی در ایــران گروهــی از متخصصــان 
ــی داشــته و ســره را از ناســره جــدا  ــد نقشــی نظارت ــد کــه بتوانن وجــود ندارن
ــه بســیاری از  ــر، درحالی ک ــِی کارا و فراگی ــامانه های نظارت ــوِد س ــا نب ــد. ب کنن
ــای آن  ــر ج ــران ب ــده و دیگ ــده ش ــا کوچان ــرد ی ــای دانشــگاهی ط بهترین ه

هــا تکیــه می زننــد، هــر از چنــدی از ایــن ســو و آن ســو خبرهایــی از فســاد 
ــد. 17 ــوش می رس ــه گ ــران ب دانشــگاهیان ای

5. حمایت از پژوهش

ــوان یافــت کــه از ســر  گرچــه هنــوز کســانی را، ازجملــه در ایــران، می ت
ــد و  ــت می زنن ــی دس ــی و پژوهش ــه کار علم ــخصی ب ــه ی ش ــق و عالق عش
ازقضــا آثــار ارزشــمندی می آفریننــد، در دنیــای امــروز معمــواًل کار پژوهشــِی 
ــت از  ــز حمای ــران نی ــت. در ای ــدنی نیس ــی ش ــتیبانِی مال ــدون پش ــدی ب ج
پژوهــش در شــکل بورس هــای خــارج و داخــل، پژوهانــه بــرای دانشــجویان 
ــرد.  ــای پژوهشــی صــورت می گی ــی، و طرح ه ــای مطالعات ــری، فرصت ه دکت
ــرش  ــار پذی ــی، آم ــوزش عال ــه آم ــت  ب ــِی دول ــرد کّم ــه ی رویک درنتیج
ــته  ــال گذش ــد س ــری در چن ــد و دکت ــی ارش ــع کارشناس ــجو در مقاط دانش
ــد  ــت را بای ــن عل ــان، اصلی تری ــن می ــت. در ای ــه اس ــش یافت ــدت افزای به ش
ناتوانــِی دولــت در حــل معضــل بیــکاری دانســت. دولــت درعــوض می کوشــد 
جوانــان را بــه تحصیــل در ســطوح باالتــر ســرگرم ســازد و بحــران بــی کاری 
ــان  ــدازد. بی گم ــق ان ــه تعوی ــالی ب ــد س ــری، چن ــورت ظاه ــه به ص را، گرچ
حمایــت شایســته از ایــن تعــداد دانشــجو بــرای دولــت شــدنی نیســت و فقــط 
ــن رو،  ــه کســب بورســیه می شــوند. زی شــمار اندکــی از دانشــجویان موفــق ب
دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی، به جــای تمرکــز بــر کار پژوهشــی، معمــواًل 
بــه کارهــای دیگــر مشــغول می شــوند. امــا حتــا همــان بورســیه های انــدک 
ــه دانشــجویان شایســته اعطــا  ــه و غیرفســادآمیز ب ــا ســازوکاری عادالن نیــز ب
ــال  ــژاد برم ــیه های دوران احمدی ن ــورد بورس ــه درم ــان ک ــود. همان س نمی ش
ــده و  ــه بســیار تکان دهن ــران، ک ــر از فســاد دانشــگاهیان ای ــه ی متأخ ــک نمون ــرای ی 17.  ب

پیچیــده اســت، بنگریــد بــه:
a-case-of-extensive-plagiarism-guest-post/05/11/2014/http://dailynous.com
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ــی و  ــای سیاس ــخصی، و معیاره ــلیقه های ش ــال س ــی، اِعم ــد، گروه گرای ش
ایدئولوژیــک بــر بورســیه  کــردِن دانشــجویان حاکــم اســت. افــزون بــر ایــن 
ــال کار  ــیه ها در قب ــت بورس ــر اس ــد بهت ــر می رس ــه نظ ــه ای، ب ــای پای ایراده
ــای  ــاره ی پژوهانه ه ــد. درب ــان نباش ــغلی در می ــد ش ــوده و تعه ــِی ب پژوهش
فرصــت  مطالعاتــی نیــز ســازوکار مناســبی حکم فرمــا نیســت؛ گاهــی کســانی 
ــان  ــا زب ــنایِی الزم ب ــا آش ــه حت ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس ــت مطالعات از فرص

ــد. کشــور مقصــد را ندارن
فســاد آمیز،  ســازوکارهای  خاطــر  به  گفــت،  می تــوان  طورکلــی  به 
حمایــت از پژوهــش در ایــران هدف منــد نبــوده و بــر پایــه ی گزینــش 
ــه  ــت ک ــود. زین جاس ــام نمی ش ــر انج ــگراِن برت ــه ی پژوهش ــی و عادالن علم
ــرت  ــود را در مهاج ــالح خ ــف ص ــگاهِی مختل ــته های دانش ــا در رش برترین ه
ــد  ــامانی، بای ــن نابه س ــر ای ــزون ب ــانی، اف ــوم انس ــا عل ــه ب ــد. در رابط می یابن
ــه پژوهــش   ــرد ک ــز اشــاره ک ــک نی ــه جهت دهی هــای سیاســی و ایدئولوژی ب
ــی  ــت در حال ــرده اس ــوار ک ــن، دش ــم ناممک ــر نگویی ــتقل را، اگ ــِی مس علم
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــف م ــکل های مختل ــه ش ــی ب ــای فرمایش ــه پژوهش ه ک

می گیرنــد.

6. سخن پایانی

فســاد دانشــگاهی در ایــران را بایــد بخشــی از یــک وضعیــت دانســت 
ــاد  ــت فس ــاد. در وضعی ــام نه ــاد« ن ــت فس ــوان آن را »وضعی ــه می ت ک
ــدات به درســتی  ــا و تولی ــِی کاره ــه ارزش واقع ــان اســت ک ســازوکارها چن
تعییــن نمی شــود و زیــن رو میــزان توانمنــدی افــراد هــم به درســتی 
ایــن وضعیــت کســی بــر جایــگاه  مشــخص نمی شــود. درنتیجــه ی 
ــده و  ــر ش ــاد فراگی ــی فس ــن وضعیت ــد. در چنی ــه  نمی زن ــته اش تکی شایس
نه تنهــا در هــر گوشــه و کنــار جامعــه بلکــه نیــز در ذهنیــت افــراد جامعــه 
ــق  ــق و برح ــه مح ــر بلک ــود را ناگزی ــراد خ ــه اف ــد چنانک ــه می کن رخن
ــت  ــِر وضعی ــِی دیگ ــد. ویژگ ــادآمیز را برگزینن ــای فس ــه راه ه ــد ک می دانن
فســاد ایــن اســت کــه، بــا ایجــاد یــک »چرخــه ی فســاد«، خــود را پیوســته 
ــن  ــه ای ــه ب ــِی بازتولیدگران ــن ویژگ ــاده، ای ــان س ــه زب ــد. ب ــد می کن بازتولی
ــت  ــه زده اس ــی تکی ــر جایگاه ــزاف ب ــه به گ ــی ک ــه کس ــت ک ــر اس خاط
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ــاِد  ــه فس ــه ب ــود بلک ــد گش ــتگان نخواه ــر شایس ــچ گاه راه را ب ــًا هی طبیعت
ــد زد.  ــن خواه ــتر دام بیش

وضعیــت فســاد ممکــن اســت دیــر یــا زود منتقــد را به ســمت نومیــدی 
ــا  ــمارد. ام ــر بش ــرد را بی ثم ــرای به ک ــی ب ــر کوشش ــه ه ــاند چنان ک بکش
ــد از  ــت، بای ــرد هس ــرای به ک ــدی ب ــوی امی ــوز کورس ــه هن ــی ک ــا جای ت
فســاد گفــت و بازگفــت و آن را چــون گفتمانــی اصالحــی پرورانــد. به ویــژه 
ــده  ــِی کاهن ــک واگرای ــه از ی ــش های اصالح گران ــه کوش ــه ای ک در زمان
رنــج می برنــد، فسادســتیزی را می تــوان چونــان رهیافتــی هم گرایانــه 
ــرای  ــی ب ــت باالی ــه بخ ــی ک ــت، رهیافت ــاالری نگریس ــاء مردم س ــه ارتق ب
ــون  ــر همچ ــای دیگ ــی رهیافت  ه ــالِف برخ ــه، برخ ــی دارد چراک ثمربخش
رهیافــت حقــوق بشــری، بــا مانع هــای مذهبــی و فرهنگــی روبــه رو 
ــه برخــی فســادهای درشــِت دوره هــای  ــون، ک ــژه اکن ــود. به وی نخواهــد ب
ــه  ــی ب ــه کنشــگران مدن ــان مناســبی ســت ک پیشــین رو شــده اســت، زم

ــه فســاد باشــند. ــت علی فکــر فعالی
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ــای  ــون معن ــش پیرام ــت پرس ــدی1 / هف ــعید پیون س
ــران ــانی در ای ــوم انس ــردن عل ــالمی ک اس

ــران،  ــانی در ای ــوم انس ــگاه و عل ــالمی کردن دانش ــر اس ــر س ــث ب بح
ــی  ــالب فرهنگ ــالمی دارد. انق ــوری اس ــر جمه ــه درازای عم ــینه ای ب پیش
ــرای  ــد، ب ــگاه ها ش ــت دانش ــدن موق ــه بسته ش ــر ب ــه منج ــال 1359 ک س
نخســتین بــار در ایــران بحثــی را کــه کســانی جســته و گریختــه در گذشــته 
ــرد.  ــرح ک ــی ط ــد سیاس ــد، در بع ــیده بودن ــان کش ــه می ــری ب ــطح نظ در س
انقــالب فرهنگــی و نهادهــای جدیــد وابســته بــه آن وظیفــه ی اصلــی خــود را 
اســالمی کردن دانشــگاه و علــوم انســانی اعــالم کردنــد، بــدون آن کــه کســی 
ــول  ــه ق ــا ب ــت و ی ــه معناس ــه چ ــالمی کردن ب ــد اس ــخص بدان ــور مش به ط
عبدالکریــم ســروش »آخــرش هــم ندانســتند کــه منزلگــه مقصــود کجاســت« 

 .)1378(
ــل  ــر طب ــوز هــم ب 34 ســال پــس از انقــالب فرهنگــی کســانی کــه هن
ــد کــه کار جــدی در  ــن باورن ــر ای ــد، ب ــوم انســانی می کوبن اســالمی کردن عل
ایــن حــوزه انجــام نشده اســت. مجتبــی مجاهدیــن از »ملــودرام علوم انســانی« 
)1390( ســخن می گویــد و به زعــم ]به بــاور[ آیــت اهلل مصبــاح یــزدی »هنــوز 
هــم بــراي عــده اي از مســئولین دلســوز دانشــگاه ها منظــور از اســالمی کردن 
علــوم مشــخص نیســت« )1390(. مهــدی گلشــنی، اســتاد فیزیــک دانشــگاه 
شــریف، در جامــه ی یکــی از پیگیرتریــن مدافعــان اســالمی کردن دانشــگاه و 
ــا حــدی چهــره ی  ــاور اســت کــه »دانشــگاه ها ت علــوم انســانی نیــز برایــن ب
اســالمی بــه خــود گرفته انــد، ولــی متأســفانه بینــش اســالمی در آنهــا شــیوع 
نیافتــه اســت« )1385، ص 187(. او ایــن ناکامــی را بــه گــردن بینــش 
ــِی  ــای اساس ــام اقدام ه ــدم انج ــگاه ها، ع ــی دانش ــت علم ــتی هیئ سکوالریس
ــی در  ــر محتوای ــه ی جنبه هــای صــوری ب ــز غلب فرهنگــی در دانشــگاه ها و نی

1. استاد جامعه شناسی در دانشگاه لورن Lorraine )نانسی، فرانسه(
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ــاز  ــی آغ ــاه 1393 در حکــم کتب ــه ای در مهر م ــت اهلل خامن ــدازد. آی ــا می ان آنه
دوره ی جدیــد شــورای انقــالب فرهنگــی از جملــه بــه همیــن واقعیــت اشــاره 
دارد: »مهندســی فرهنگــی و موضــوع تحــول و نوســازی در نظــام آموزشــی و 
علمــی کشــور اعــم از آمــوزش عالــی و آمــوزش و پــرورش و نیــز تحــول در 
علــوم انســانی کــه در دوره هــای گذشــته نیــز مــورد تأکیــد بــوده اســت، هنــوز 

بــه ســرانجام مطلــوب نرســیده اســت« )ایســنا، 27 مهــر 1393(.
در  حالــی  در  انســانی  علــوم  و  دانشــگاه ها  اســالمی کردن  بحــث 
دوره هــای زمانــی گوناگــون بازتولیــد می شــود کــه از زمــان انقــالب 
فرهنگــی چندیــن تشــکیالت و نهــاد بــرای عملی کــردن ایــن پــروژه 
ــی  ــغولند. یک ــه کار مش ــم ب ــوز ه ــا هن ــماری از آنه ــد و ش ــود آمده ان به وج
ــوزه و  ــکاری ح ــر هم ــود آوردن دفت ــه به وج ــن زمین ــه در ای ــات اولی از اقدام
ــزدی  ــاح ی ــه ریاســت آیــت اهلل مصب ــم ب دانشــگاه در ســال 1361 در شــهر ق
ــگاهی« در  ــانی دانش ــوم انس ــب عل ــن کت ــه و تدوی ــازمان مطالع ــود. »س ب
ســال 1363، »دانشــگاه باقرالعلــوم« در ســال 1364، و »موسســه ی آموزشــی 
ــال  ــزدی در س ــاح ی ــت اهلل مصب ــت آی ــه ریاس ــی« ب ــام خمین ــی ام و پژوهش
1374 بــا وظیفــه ای کمابیــش مشــابه به وجــود آمدنــد. در ســال 1376، 
ــور  ــه ط ــور« ب ــي کش ــز آموزش ــگاه ها و مراک ــدن دانش ــوراي اسالمي ش »ش
ــي از  ــورت یک ــد و به ص ــیس ش ــه ای تأس ــت اهلل خامن ــر آی ــا نظ ــمي ب رس
شــوراهای اقمــاری شــوراي عالــي انقــالب فرهنگــي بــه فعالیــت خــود ادامــه 
ــانی  ــوم انس ــالمی کردن عل ــرای اس ــار ب ــد فش ــوج جدی ــی م ــد. در پ می ده
ــز   ــوم نی ــدی در وزارت عل ــیون های جدی ــال 8831، کمیس ــگاه در س و دانش
ــود را  ــه خ ــی ک ــور چهره های ــب چاپ شــده، ظه ــداد مطال ــد. تع ــود آمدن به وج
ــت ها  ــزاری نشس ــد،2 برگ ــانی می دانن ــوم انس ــالمی کردن عل ــرداز اس نظریه پ
ــانی و  ــوم انس ــالمی کردن عل ــون اس ــی پیرام ــی و بین الملل ــای مل و کنگره ه
ــوم انســانی )ماننــد  ــه اســالمی کردن عل ــوط ب چــاپ نشــریات تخصصــی مرب
ــگاه«(  ــوزه و دانش ــالمی، ح ــانی اس ــوم انس ــای عل ــه ی »پژوهش ه فصل نام
2. از میــان کســانی کــه فعاالنــه در زمینــه اســالمی کــردن علــوم انســانی تــالش می کننــد 
می تــوان از عبــداهلل جــوادی آملــی، محمــد تقــی مصبــاح یــزدی، مهــدی گلشــنی )دانشــگاه 
شــریف(، ســید مهــدی میرباقــری )رئیــس فرهنگســتان علــوم اســالمی قــم(، خســرو باقــری، 
مهــدي نصیــری، ســعید زیبــا کالم، حمیــد پارســانیا )موسســه امــام خمینــی و عضــو شــورای 
ــادق  و  ــام ص ــگاه ام ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــوزنچی )عض ــین س ــی(، حس ــالب فرهنگ انق
باقرالعلــوم(، عبدالحســین خســرو پنــاه )رئیــس موسســه حکمــت و فلســفه(، محســن مهاجــر 
نیــا، مظفــر نامــدار، نعنــت اهلل کــرم اللهــی )دانشــگاه باقــر العلــوم(، فنایــی اشــکوری )موسســه 

آمــوزش و پژوهشــی امــام خمینی(علــي عابــدی شــاهرودی، مصطفــي تقــوی نــام بــرد.
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از دهه ی 1380 به این سو نشان از وجود حرکت در این عرصه دارد. 
ــی و  ــی، سیاس ــات مال ــا امکان ــل ب ــض و طوی ــای عری ــن طرح ه ــرا ای چ
ــت  ــانی دس ــوم انس ــالمی کردن عل ــدف اس ــه ه ــته اند ب ــراوان نتوانس اداری ف
یابنــد؟ آیــا می تــوان دعــوا بــر ســر علــوم انســانی را بخشــی از همــان تنــش 
قدیمــی میــان دانشــگاه مــدرن و علــوم ســکوالر بــا یــک موسســه ی آموزشــی 
مذهبــی )پیــرو یــک مذهــب خــاص( دانســت؟ معنــای اســالمی کردن علــوم 
انســانی چیســت؟  آیــا پــس از ســی و چند ســال بحــث و جــدل توافقــی هــم 

ــر ســر معنــای اســالمی کردن علــم انســانی وجــود دارد؟  ب
هــدف ایــن نوشــته پاســخ بــه هفــت پرســش پیرامــون پــروژه ی 
اســالمی کردن علــوم انســانی و معنــای آن اســت. بحــث مربــوط بــه 
اســالمی کردن علــوم انســانی می توانــد از زاویه هــای گوناگــون صــورت 
گیــرد. در متــن حاضــر ایــن موضــوع بیشــتر از دیــدگاه جامعه شناســی و تاریــخ 

ــت.3 ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــی م ــوزش عال ــفه ی آم و فلس

ــه  ــی چگون ــای آموزش ــد در نظام ه ــوم جدی ــن و عل ــان دی ــه ی می رابط
ــود؟     ــرح می ش مط

ــان  ــه ی می ــوع رابط ــگاه موض ــا دانش ــانی و ی ــوم انس ــالمی کردن عل اس
ــه  ــی را ب ــه در آمــوزش عال دیــن و علــوم جدیــد در نظــام آموزشــی و از جمل
ــاخه های  ــا ش ــی ب ــای دین ــه ی باوره ــی رابط ــر تاریخ ــد. از نظ ــان می کش می
گوناگــون علــوم، به ویــژه در پــی انقــالب صنعتــی و تحــوالت علمــی وفنــی و 
شــکل گرفتن جوامــع مــدرن بــه یــک موضــوع مهــم نظــری و نیــز سیاســی 
ــی و حوزه هــای  ــل شــد. در طــول قرن هــا آموزه هــای مذهب و آموزشــی تبدی
ــر  ــار یکدیگ ــب در کن ــات و ط ــد ریاضی ــکوالر مانن ــی و س ــناخت غیر دین ش
همزیســتی می کردنــد و دگم هــای مذهبــی بــر فعالیت هــای گوناگــون 
ــی،  ــن دوران طوالن ــتند. در ای ــلطه داش ــگاه س ــا دانش ــه ت ــی از مدرس آموزش
ــوزه ی  ــژه در ح ــی به وی ــون ثابت ــا از مت ــگاه های اروپ ــی دانش ــه ی درس برنام
ــورد  ــود کــه م ــات  تشــکیل شــده ب ــوق، پزشــکی، ادبی ــات، حق فلســفه، الهی
قبــول کلیســا و دین بــاوران قــرار داشــتند و کســی هــم پیرامــون آنهــا چــون 
و چــرا نمی کــرد. بــا تلفیــق پژوهــش و آمــوزش دانشــگاه ها، پیشــرفت ســریع 
3. تــالش نویســنده دســتیابی بــه منابــع معتبــر در نشــریات دانشــگاهی و یــا کتــاب هــا بــوده 
ــه برخــی متــون و  ــه خاطــر عــدم دسترســی ب ــه ناچــار و ب اســت. در مــوارد چنــدی عــدم ب
اســناد بــه منابعــی مراجعــه شــده کــه در ســطح رســانه هــا طــرح شــده انــد و دارای همــان 

اســتحکام منابــع دانشــگاهی نیســتند.
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ــن پرســش مهــم  ــد، و روندهــای عرفی شــدن جامعــه ای ــوم در دوران جدی عل
ــان  ــتی می ــه همزیس ــد ک ــان آم ــگاه به می ــی و دانش ــای آموزش ــرای نظام ه ب
ــا،  ــوم دارای قانونمندی ه ــد. عل ــد باش ــه بای ــی چگون ــوزه ی معرفت ــن دو ح ای
ــار  ــه و اســاس اعتب ــه پای روش شناســی و شناخت شناســی خاصــی هســتند ک
علمــی آنهــا هــم بــه شــمار می رونــد. معرفــت، باورهــا و اســطوره های دینــی 
مشــروعیت خــود را از جــای دیگــری می گیرنــد و پیشــینه، روندهــای ســاخت 

و پرداخــت و جایــگاه آنهــا بــا علــوم دانشــگاهی یکــی نیســت. 
ــم  ــان عل ــه ی می ــد رابط ــان می ده ــته نش ــرن گذش ــک ق ــه ی ی تجرب
ــای  ــاوت در نظام ه ــپهر متف ــوان دو س ــه عن ــی ب ــای دین ــت و باوره و معرف

پروژه ی آموزشی گرایش های اصلی نوع رابطه ی میان علوم و 
شناخت و باورهای مذهبی

همزیســتی دیــن بــا علــم 
ــا  ــه ب ــی ک ــذف علم و ح
شــناخت و بــاور دینــی 
باشــد،  داشــته  تضــاد 
دین محــور،  آمــوزش 
ــگاه های  ــدارس و دانش م

مذهبــی

گرایش دین محور
ســازگاری  گرایــش 
علــم  و  دیــن  میــان 

) یســم د ر کنکو (

اصالــت و الویــت شــناخت 
و  دینــی  باورهــای  و 
ــوم از مذهــب تابعیــت عل

حضــور آمــوزش دینــی در 
ــت  ــا رعای ــوم ب ــار عل کن
اســتقالل هــر یــک از 

حوزه هــا

گرایــش عــدم تداخــل دو 
حــوزه

همزیســتِی  گرایــش 
تکمیلــی 

و  علــوم  -همزیســتی 
دینــی،  بــاور  و  شــناخت 
علــوم و دیــن به مثابــه ی 
ــا  ــی و ی ــوزه ی تکمیل دو ح

مســتقل 

ــوان  ــن به عن ــا دی برخــورد ب
اجتماعــی،  پدیــده ی 

فلســفی و  تاریخــی 
ــنجش گری  ــد و س آزادی نق
ــور  ــن، حض ــوزه ی دی در ح
و  دینــی  پژوهش هــای 
دانشــگاه   در  دین شناســی 

علم گرایــی و عقالنیــت 
ــدرن م

الئیســیته )جدایــی کامــل 
علــوم از دیــن( همــراه 

ــن  ــزوای دی ــد و ان نق

و  علــوم  3-اصالــت 
ــدرن، تضــاد  ــت م عقالنی
علــوم بــا باورهــای دینــی

جدول شماره 1: رابطه میان علوم و معرفت و باورهای دینی
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ــای  ــا و تنش ه ــوع برخورده ــگاه موض ــا دانش ــتان ت ــی از دبس ــمی آموزش رس
ــد  ــوم جدی ــرش عل ــا پذی ــای آموزشــی ب ــی نظام ه ــوده اســت. برخ ــی ب مهم
بــا روایت هــای دینــی از زندگــی انســان و جهــان فاصلــه گرفتنــد و شــماری 
ــد. در  ــود آورن ــوزه بوج ــن دو ح ــان ای ــتی می ــی آش ــد نوع ــالش کردن ــم ت ه
ــای  ــه آموزه ه ــوع رابط ــرای ن ــی ب ــی های مختلف ــری گونه شناس ــوزه ی نظ ح
ــن گونه شناســی ها )200,  ــی ای ــی تحلیل ــوم وجــود دارد. بازخوان ــا عل ــی ب دین
Lambert ,1999 ;wolfs et al( نشــان می دهــد کــه ســه گرایــش عمومــی 

ــک از  ــر ی ــه گاه ه ــود دارد ک ــی وج ــای آموزش ــمت گیری ها و تجربه ه در س
ــدول 1(. ــرد )ج ــی را در برمی گی ــاخه های گوناگون ــا ش آن ه

الگــوی نخســت کــه بــه ســازگاری )کنکوردیســم( میــان علــوم و باورهــا و 
ــا آموزه هــای  ــرد کــه ب ــاور دارد در عمــل علومــی را می پذی ــی ب شــناخت دین
دینــی ســر آشــتی داشــته باشــند و در برابــر آنهــا قــرار نگیرنــد. در ایــن الگــو 
پیوســتگی و همســازی میــان علــوم و آموزه هــای دینــی کارپایــه ی برنامــه ی 
ــت. در  ــن اس ــا دی ــاد آن ب ــدم تض ــوم ع ــار عل ــرط اعتب ــت و ش ــی اس آموزش
ــد  ــرار می گیرن ــی ق ــوزش دین ــی آم ــای افراط ــم گرایش ه ــروه ه ــن گ ای
ــوم را  ــه ی مشــروعیت عل ــی درج ــا و اصــول دین ــت از  آموزه ه ــا حرک ــه ب ک
ــی  ــا علوم ــن ب ــرای همزیســتی دی ــالش ب ــه ت می ســنجند و هــم کســانی ک
ــه رســمیت  ــی را ب ــای دین ــت و باوره ــروی معرف ــه می بایســت قلم ــد ک دارن
بشناســند و بــرای آن اعتبــاری هم ســنگ علــم قائــل باشــند. دیــن در 
رهیافــت کنکوردیســتی حضــوری پررنــگ در آمــوزش دارد و علــوم کمتــر وارد 

ــوند.   ــن می ش ــد دی ــوع نق موض
ــرای به وجــود آوردن قلمروهــای مســتقل  الگــوی دوم بیشــتر در تــالش ب
ــن  ــاور دارد. ای ــا ب ــان آنه ــی می ــه هم زیســتی حداقل ــن اســت و ب ــوم و دی عل
نــگاه می پذیــرد کــه علــوم و دیــن در وجــه روش شناســانه و شناخت شناســانه 
ــار  ــش در کن ــن گرای ــی در ای ــوزش دین ــتند. آم ــانی نیس ــار یکس دارای اعتب
علــوم وجــود دارد و آگاهانــه تــالش می شــود اســتقالل نســبی آن به رســمیت 

ــد.    ــا رخ نده ــان آنه ــز می ــی تنش برانگی ــود و تداخل شناخته ش
الگــوی ســوم بیشــتر بــه ناهمســازی میــان دیــن و علــوم جدیــد بــاور دارد 
ــه  ــدان معناســت ک ــن ب ــد. ای ــک می کن ــر تفکی ــوزه را از یکدیگ ــن دو ح و ای
آمــوزش دینــی بــه ســبک و ســیاق ســنتی از برنامــه ی درســی کنــار گذاشــته 
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شده اســت. در آن بخــش از نظام هایــی کــه نوعــی از آمــوزش دربــاره ی 
ــن  ــه دی ــن خاصــی نیســت و ب ــه دی ــن ب ــود دارد، موضــوْع پرداخت ــن وج دی
ــه ی  ــفی و مقول ــوع فلس ــی، موض ــده ی اجتماع ــک پدی ــه ی ی ــتر به مثاب بیش
ــا فلســفه،  تاریخــی نــگاه می شــود. دانش آمــوز و یــا دانشــجو در ایــن الگــو ب
تاریــخ و یــا جامعه شناســی دیــن و جایــگاه و نقــش آن در جامعــه بــا نگاهــی 

ســنجش گرانه آشــنا می شــود.
تشــخیص ایــن الگوهــا در نظام هــای آموزشــی )دوره ی ابتدایــی و 
ــن در  ــوع دی ــه موض ــت ک ــی اس ــوزش عال ــان تر از آم ــیار آس ــطه( بس متوس
ــون  ــای گوناگ ــود بخش ه ــود. وج ــرح می ش ــتری ط ــی بیش ــا پیچیدگ آن ب
ــگاه هایی  ــود گاه دانش ــبب می ش ــی س ــوزش عال ــر در آم ــتقل از یکدیگ مس
ــودی،  ــتان، یه ــک، پروتس ــی )کاتولی ــش مذهب ــا گرای ــمار ب ــد کم ش ــر چن ه
ــان  ــد. همزم ــت بپردازن ــه فعالی ــر ب ــگاه های دیگ ــار دانش ــالمی( در کن اس
ــت  ــبب شده اس ــگاهی س ــنجش گری در کار دانش ــد و س ــش، نق ــش پژوه نق
ــات  ــش الهی ــور بخ ــود حض ــا وج ــا گاه ب ــگاه ها حت ــیاری از دانش ــه در بس ک
کار پژوهشــی مســتقل دربــاره ی تاریــخ ادیــان، معرفــت دینــی، کارکــرد دیــن 
ــری  ــه ام ــانی ب ــوم انس ــه ی عل ــابه در حیط ــات مش ــا موضوع ــه و ی در جامع
ــگاه ها  ــی دانش ــانی در برخ ــوم انس ــود عل ــن وج ــا ای ــود. ب ــل ش ــج تبدی رای
ــن  ــد دی ــی نق ــرا بخــش اصل ــورد مناقشــه اســت، زی موضوعــی حســاس و م
ــق دارد.  ــگاهی تعل ــوزه ی دانش ــن ح ــه ای ــنجش گرانه ب ــای س ــا برخورده و ی
ــوری  ــن حض ــین، دی ــق مسلمان نش ــژه در مناط ــورها به وی ــماری از کش در ش
فعــال در فضــای دانشــگاهی دارد ولــی علــوم و از جملــه علــوم انســانی هــم از 
اســتقالل نســبی برخوردارنــد. همزمــان نقــد دیــن در تجربــه ی ایــن کشــورها 
کار آســانی نیســت و متــون مقــدس و یــا اســطوره ها وشــخصیت های دینــی، 

ــوند.  ــل می ش ــگاهی تبدی ــش دانش ــه ی پژوه ــوزه ی ممنوع ــه ح گاه ب
در حــوزه ی علــوم انســانی، موضــوع علــم و عقالنیــت جدیــد و رابطــه ی 
آنهــا بــا مذهــب در بخــش بزرگــی از آثــار فیلســوفان پــس از قــرن هفدهــم 
ــوی  ــن از س ــنجش گری دی ــت. س ــه اس ــترده ای یافت ــاب گس ــالدی بازت می
ــا  ــت کم در اروپ ــد دس ــه نق ــت ک ــترش یاف ــی گس ــی در حال ــوم اجتماع عل
ــه   ــن شــکل گرفت ــود، از درون دی ــاز ش ــن آغ ــارج از دی ــه از خ ــش از آن ک پی
بــود. شــاخه های علــوم انســانی بــه ایــن یــا آن شــکل درگیــر موضــوع دیــن 
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ــوم  ــری عل ــد. فاصله گی ــی بودن ــده ی اجتماع ــی و پدی ــر تاریخ ــه ی ام به مثاب
ــه  ــه ب ــاز می گشــت ک ــت ب ــن واقعی ــه ای ــه ب ــن از جمل ــاد دی ــا نه ــانی ب انس
دیــن دیگــر بــه عنــوان امــر قدســی و خــارج از فهــم و دســترس بشــری نــگاه 
نمی شــد. آنچــه در تالش هــای نظــری دوران جدیــد مهــم اســت، درک دیــن 
بــه عنــوان امــر تاریخــی، پدیــده ی اجتماعــی و موضــوع علــم و تبدیــل آن بــه 
یــک ابــژه و مقولــه ی پژوهشــی اســت. ایــن بــه معنــای نگاه کــردن بــه دیــن 
بــه مثابــه ی امــر پیشــامدرن، کهنــه و یــا غیرعلمــی نیســت. بحــث بــر ســر 
تحلیــل ابعــاد تاریخــی، روندهــای اســتداللی و یــا روش شناســانه ی معرفــت و 
رهیافــت دینــی و مقایســه بــا علــوم جدیــد بــود. جایــگاه و کارکــرد اجتماعــی 
دیــن، نقــش تاریخــی دیــن، فلســفه ی دیــن، زبــان دیــن، رابطــه ی دیــن بــا 
ــز رابطــه ی  ــی، و نی ــات دین ــون و روای ــا مت ــه ب ــورد تاریخ نگاران اخــالق، برخ
ــه زمینه هــای  ــی از جمل ــن در فعالیت هــای ذهن ــای دی ــن و معن ــا دی ــردم ب م

جدیــد بحــث و کنــد و کاو پژوهشــی بودنــد. 
بــه این گونــه علــوم انســانی دانشــگاهی در یک و نیــم قــرن اخیــر 
ــه در  ــده  ک ــزوده ش ــداری اف ــن و دین ــاره ی دی ــی درب ــا و موضوعات بحث ه
ــک  ــاِت آکادمی ــی از ادبی ــش بزرگ ــت. بخ ــابقه بوده اس ــان بی س ــخ ادی تاری
دربــاره ی دیــن را نــه مدرســان مــدارس دینــی و رهبــران فکــری مذاهــب کــه 
ــتقل در  ــی مس ــای پژوهش ــترش کاره ــد. گس ــود آورده ان ــگاهیان به وج دانش
حــوزه ی دیــن و نیــز پیشــرفت علــوم در شــاخه های مختلــف در کنــار ســایر 
ــج  ــان به تدری ــا بخــش بزرگــی از ادی تحــوالت اجتماعــی ســبب شده اســت ت
ــازی در  ــده ی ب ــینند و قاع ــب بنش ــود عق ــی خ ــرد اصل ــدوده ی کارک ــه مح ب
جامعــه ی مــدرن را بپذیرنــد. ایــن شــرایط جدیــد را به ویــژه بایــد بــا تحــوالت 
اساســی جامعــه ی معاصــر، نقــش و جایــگاه انســان و نهاد هــای مدنــی 
ــار  ــه ناچ ــود ک ــا ب ــرب موضــع کلیس ــن تحــول در غ ــه ی ای ــد. نمون ــم دی ه
ــه نظــام  ــم خــود کشــد و ب ــا در گلی ــد پ ــوم جدی ــر پیشــرفت عل شــد در براب
ــا  ــد ت ــری ده ــامان معقول ت ــود س ــات خ ــی و الهی ــان شناس ــی و انس گفتمان
ــد. در کشــورهای  ــرای خــود دســت و پا کن ــی ب در متــن جامعــه ی مــدرن جای
ــای  ــم یکــی از چالش ه ــوز ه ــن هن ــوم و دی ــان عل ــش می مسلمان نشــین تن
ــای  ــی و گرایش ه ــالم سیاس ــکل گیری اس ــت و ش ــع اس ــن جوام ــی ای اساس
اســالم گرا و یــا دولت هایــی کــه خــود را بــا هویــت اســالمی تعریــف 
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می کننــد، رابطــه ی میــان ایــن دو حــوزه را دشــوارتر از همیشــه ساخته اســت. 
تجربــه ی ایــران یکــی از مصداق هــای مهــم تنــش بحــران زا میــان علــوم و 

ــی اســت.   باورهــا و معرفــت دین
ــط  ــی فق ــون معرفت ــای گوناگ ــگاه حوزه ه ــش و جای ــر نق ــر س ــش ب تن
وجــه آکادمیــک نــاب نــدارد و مربــوط بــه آمــوزش و دانشــگاهیان نمی شــود. 
ــوز  ــو )1980(، ُدل ــل فوک ــه میش ــه ک ــون، همان گون ــکال گوناگ ــه اش ــم ب عل
ــه ی قــدرت در جامعــه  ــا مقول ــد، ب ــا برنشــتاین )1971( هــم نشــان داده ان و ی
پیونــد خــورده اســت و بخشــی از دعــوای رابطــه ی قــدرت در جامعــه اســت. 
بــرای دولت هــای مــدرن و نهادهــای ســنتی ماننــد دیــن، علــم در رابطــه بــا 
ــه نظــم اجتماعــی  ــه و مشروعیت بخشــیدن ب ــدرت در جامع ــوذ و ق ــزان نف می
ــی  ــی دانش ــر تاریخ ــود. از نظ ــرح می ش ــم مط ــب ه ــاد مذه ــگاه نه و جای
ــت  ــی در خدم ــت دین ــا معرف ــد و ی ــرده باش ــور ک ــب عب ــِی مذه ــه از صاف ک
مشروعیت بخشــیدن بــه مذهــب و نهادهــای مذهبــی و تحکیــم قــدرت واقعــی 
و نمادیــن آنهــا قــرار داشــتند. بــرای نهــاد مذهــب از دســت دادن آمــوزش و یــا 
ایفــای نقــش حاشــیه ای در مــدارس و دانشــگاه بــه معنــای کاهــش نفــوذ در 
ســطح جامعــه هــم بــود. موضــوع دیــن را نمی تــوان از سیاســت و قــدرت جــدا 
کــرد. بدین گونــه اســت کــه در رقابــت میــان ســنت و نهادهــای وابســته بــه 
آن بــا نهادهــای ســکوالر، آمــوزش بــه عرصــه مهــم نبــرد اجتماعــی تبدیــل 
می شــود. در تجربــه ی ایــران، نظــم جدیــد برآمــده از انقــالب ســال 1357  از 
همــان ابتــدا تــالش کــرد آمــوزش و دانشــگاه را در خدمــت مشــروعیت دینــی 

     .)Paivandi, 2012( و سیاســی خــود قــرار دهــد

بحث سازگاری دین و علم در ایران به چه گونه مطرح است ؟ 

رابطــه ی میــان علــم و دیــن یکــی از مباحــث مطــرح محافــل مذهبــی در 
ــا  ــن بحث ه ــی ای ــتوانه ی تاریخ ــت. پش ــته بوده اس ــای گذش ــران از دهه ه ای
هــم  جایــگاه علــم و یادگیــری آن در متــون و تجربــه ی اولیــه ی اســالمی و 
نیــز دوران شــکوفایی علــوم در تمــدن اســالمی طــی قــرون 9 تــا 13 میــالدی 
اســت. آغــاز رنســانس در اروپــا همــراه اســت بــا  شــتاب گرفتن ســیر نزولــی 
ــن  ــوزش نوی ــد آم ــا رش ــالمی. ب ــورهای اس ــی کش ــی و علم ــوذ فرهنگ نف
ــوزش  ــکل گیری آم ــالدی و ش ــم می ــرن نوزده ــه ی دوم ق ــران از نیم در ای
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ــتیم  ــوزه هس ــن ح ــن در ای ــاد دی ــینی نه ــی عقب  نش ــاهد نوع ــا ش ــی، م عال
و حتــا کســانی ماننــد »ســید جمــال الدیــن اســدآبادی« آشــکارا بــر اهمیــت 
ــی  ــای آموزش ــی نهاده ــی فرهنگ ــز عقب ماندگ ــد و نی ــوم جدی ــری عل یادگی
ــی از  ــر« یک ــین نص ــرد )Pakdaman ,1969(. »حس ــد می ک ــنتی تاکی س
معروف تریــن کســانی اســت کــه از دیــدگاه ســنت بــه بحــث پیرامــون علــم 
ــرای  ــت. ب ــن پرداخته اس ــا دی ــوم ب ــه ی عل ــی و رابط ــت قدس ــدس، معرف مق
ــول  ــن محص ــدا از دی ــی ج ــوم عقل ــنگری و عل ــده از روش ــل برآم ــر عق نص
انســان عاطفــی اســت کــه علیــه آســمان شــورش کــرده و اومانیســم جایگزینِی 
ــدن  ــی، عقالنی ش ــای تقدس زدای ــگاه او رونده ــای خداســت. از ن انســان به ج
ــتی  ــی و فرادس ــت قدس ــی و معرف ــل کل ــدن از عق ــانی، جدا ش ــه ی انس جامع
علــم در دنیــای حاضــر بــه معنــای تنــزل انســان بــه فاعــل شناســایی اســت 
ــه  کــه فقــط توانایــی شــناخت امــور جزئــی را دارد و معرفــت او هــم فقــط ب
ــزاری( محــدود شده اســت )نصــر،  ــل اب ــل منفصــل و عق ــور ســطحی )عق ام
1383، 1384(. نصــر علــم همــراه بــا امــر قدســی )عقــل کل( را شــکل عالــی 
ــور  ــه ص ــوتی( ب ــمانی )ناس ــور جس ــذار از ص ــه ی گ ــانی و نتیج ــت انس معرف
ــن بخــش و  ــه مهم تری ــد »ک ــوری می دان ــه ن ــیدن ب ــی( و رس مجــرد )الهوت

ــد اســت« )نصــر، 1383(.4 ــزار شــناخت خداون نیــز ریشــه ی تعقــل و اب
رشــد برخوردهــای انتقــادی بــه ســمت گیری های نظــام آموزشــی و 
ــه ی 60  ــودن در ده ــا غیر دینی ب ــی و ی ــام غرب ــه اته ــران ب ــگاهی ای دانش
ــد  ــالمی جدی ــدارس اس ــبکه ی م ــاد ش ــا ایج ــت ب ــراه اس ــالدی هم و 70 می
ــوم  ــد عل ــالش می کن ــی کــه ت ــز شــکل گیری گفتمان ــوی، کمــال...( و نی )عل
ــا یکدیگــر نشــان دهــد )Mottaghi, 2004(. از  جدیــد و اســالم را ســازگار ب
میــان کســانی کــه بیــرون از حلقــه ی روحانیــون در تــالش بــرای نشــان دادن 
علمی بــودن دیــن و یــا همنوایــی دیــن بــا علــم بودنــد، می تــوان از 
ــال 7531،  ــالب س ــرد. انق ــاد ک ــحابی« ی ــداهلل س ــازرگان« و »ی ــدی ب »مه
ــال 9531 موضــوع  ــی س ــالب فرهنگ ــز انق ــوری اســالمی و نی ــی جمه برپای
ــرح  ــران ط ــه ی ای ــطح جامع ــر در س ــار دیگ ــم را ب ــا عل ــالم ب ــه ی اس رابط
کــرد. ایــن بــار موضــوع نــه فقــط در مقــام بحــث و جدل هــای روشــنفکری 

ــان  ــن در می ــم و دی ــه بحــث رابطــه عل ــن نوشــته ورود موضوعــی و انتقــادی ب 4. هــدف ای
فالســفه مســلمان نیســت.
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ــر  ــه نظ ــد. ب ــرح ش ــی مط ــای آموزشی-سیاســی دولت ــه در ســطح پروژه ه ک
می رســد کــه اســالم گرایان بــا درس گرفتــن از تجربــه ی مســیحیت در غــرب، 
سرنوشــت نبــرد میــان علــم و کلیســا، و عقب نشــینی دیــن در برابــر روندهــای 
ــم و  ــا عل ــه  ب ــدی از رابط ــف جدی ــالش تعری ــه در ت ــدن جامع سکوالریزه ش

ــد. آمــوزش بودن
ــن  ــازگاری دی ــور س ــی کش ــت اندرکاران سیاس ــی دس ــش اصل ــرای بخ ب
بــا علــم و دخالــت دیــن در امــر آمــوزش و پژوهــش نوعــی امــر بدیهــی بــه 
شــمار می رفــت )Paivandi, 2006(. »آیــت اهلل جــوادی آملــی« بــر ایــن بــاور 
اســت کــه دیــن در کنــار تشــویق بــه فراگیــری علــم »خطــوط کلــی و قواعــد 
عــام علــوم را نیــز فراهــم می کنــد و مبانــی جامــع بســیاری از علــوم تجربــی، 
صنعتــی، نظامــی و ماننــد آن را تعلیــم می دهــد«. او از جملــه روحانیونــی اســت 
ــد، چــرا کــه از نظــر او »آنچــه علــم  ــم نمی دان ــم جــدا از دیــن را عل کــه عل
ــت و آن  ــرعی اس ــت ش ــالمي و حج ــًا اس ــت، قطع ــش اس ــح و ثمربخ صحی
دســته از محتــوای علــوم کــه وهــم اســت و خیــال، در واقــع جهــل مرکــب 
اســت و علــم نیســت تــا ســخن از اســالمی بودن و غیــر اســالمی بودن 
علــوم، شــامل حــال آن شــود«. )1372، ص 144( مصبــاح یــزدی هــم 
ــا قــرآن موافــق اســت، یعنــي عقــل و  ــْح ب معتقــد اســت کــه »مبانــي صحی
ــار  ــد«. )1390( از نظــر وی اعتب ــل دارن ــق کام ــم تواف ــا ه ــا ب ــل در این ج نق
ــه ی  ــم، جامع ــک عل ــد ی ــد و رش ــرزمین و محــل تول ــه س ــا ب ــی ی ــم دین عل
اســالمی یــا اندیشــمندان مســلمان تولیدکننــده ی آن علــوم بــاز می گــردد، یــا 
ــان  ــی و اطمین ــع دین ــی« و اســتفاده از مناب ــه کاربســت »روش شناســی دین ب
ــه   ــی ک ــان »علم ــودن آن. همزم ــخن وحی ب ــت س ــه جه ــن آوری آن ب و یقی
ــر اســاس  ــر اســاس حــرف و منبــع اولیــای دیــن نباشــد، بلکــه ب مســتقیمًا ب
حــس یــا عقــل اثبــات شده باشــد امــا نتیجــه ی آن بــا دیــن هماهنــگ باشــد« 

ــود. ــی ش ــی تلق ــم دین ــد عل ــم می توان )1390( ه
ــی« را  ــاص دین ــارف خ ــه مع ــالمی ب ــم اس ــردن »عل ــنی محدود ک گلش
ــت  ــالمی مطابق ــنت اس ــرآن و س ــا »ق ــه ب ــد ک ــه می دان ــیار تنگ نظران بس
ــت  ــه »جامعی ــد ک ــتناد می نمای ــری اس ــت اهلل مطه ــه آی ــنده ب ــدارد«. نویس ن
ــرای  ــی را ب ــد و نافع ــم مفی ــر عل ــه ه ــد ک ــاء می کن ــالم اقتض ــت اس وخاتمی
ــم«. )1385،  ــی بخوانی ــم دین ــت، عل ــروری اس ــالمی الزم و ض ــه ی اس جامع
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ــای  ــه ی پیش فرض ه ــم ازجنب ــی را ه ــم دین ــنی عل ــر گلش ص 176( از نظ
ــم  ــد و ه ــی باش ــی دین ــر از جهان بین ــد متأث ــه می توان ــم ک ــی عل متافیزیک
علــم  کاربــردی  جهت گیری هــای  در  دینــی  بینــش  تاثیــر  جنبــه ی  از 
ــر  ــورد نظ ــالمی« م ــگاه اس ــا، ص 158( در »دانش ــد. )همانج ــه می کن توجی
ــد  ــی واج ــان قوت ــا چن ــژوه ب ــه دانش پ ــد ک ــن باش ــد ای ــدف بای ــنی »ه گلش
ــَرد« و  بینــش اســالمی شــود کــه بتوانــد آن را در همــه ی حوزه هــا بــه کار بَ
»معلوماتــش را در یــک چهارچــوِب متافیزیکــِی الهــی قــرار دهــد«. گلشــنی 
ــود  ــش خ ــه بین ــرای توجی ــی ب ــم دین ــان عل ــی از مدعی ــش بزرگ ــد بخ مانن
ــاب کلمــه وجــود  ــای ن ــه معن ــم ب ــن گــزاره متوســل می شــود کــه عل ــه ای ب
ــر  ــق ب ــی منطب ــی اســت. جهان بین ــر از جهان بین ــم متأث ــدارد چــرا کــه »عل ن
ــی،  ــی غیردین ــد و جهان بین ــه می کن ــی ارائ ــی دین ــی، علم ــای دین آموزه ه

علمــی غیردینــی«. )1385، ص 188-189(
ــب  ــانی را برحس ــوم انس ــالمی کردن عل ــز اس ــوزنچی« نی ــین س »حس
ــه ی  ــد و از ده ــح می ده ــی« توضی ــم دین ــام »عل ــا ن ــدی ب ــرد جدی رویک
ــم  ــه ی عل ــاوت از رابط ــری متف ــا تعبی ــت ت ــو کوشیده اس ــن س ــه ای 1370 ب
ــد گذشــته  ــی از نظــر ســوزنچی دیگــر مانن ــم دین ــن به دســت دهــد. عل و دی
فقــط حوزه هــای ســنتی ماننــد فقــه و کالم را در بــر نمی گیــرد و قــرار 
ــی و  ــی و جامعه شناس ــون روانشناس ــدی همچ ــوم جدی ــن عل ــت »جایگزی اس
ــه  ــنده ک ــود« )1387(. نویس ــیمی ش ــک و ش ــاید فیزی ــره و ش ــاد و غی اقتص
ــد  ــه اســتاد خــود اســتناد می کن ــی اســت ب از شــاگردان آیــت اهلل جــوادی آمل
کــه »گرچــه فهــم آنهــا بشــری و فاقــد قداســت الهــی اســت، امــا مفهــوم و 
فتــوا و محتــوای سخنشــان مقــدس و مبــارک اســت«. از نظــر نویســنده »نــه 
ــود،  ــوم می ش ــن عل ــل ای ــری و تکام ــع نقد پذی ــوم مان ــن عل ــودن ای مقدس ب
و نــه ایــن علــوم، خــاص جامعــه ی دینــی اســت«. ایــن نــگاه بــه اســالم بــه 
عنــوان کلیــت واحــد بــر بســتر تصــوری شــکل می گیــرد کــه گویــی اســالم 
بایــد »عهــده دار امــور انســان در عرصه هــای مختلــف فــردی و اجتماعــی اش 
باشــد و چتــر خــود را بــر قامــت تمامــی علــوم بیفکنــد«. )ســوزنچی، 1387( 
»خســرو باقــری« هــم بــا احتیــاط و شــرط و شــروط بیشــتر نســبت بــه 
ــی  ــاب وی مبان ــان می کشــد. در کت ــه می ــي را ب ــم دین ــران موضــوع عل دیگ
علــم شــناختی، دیــن شــناختی و نیــز علــم دینــی به گونــه ای گســترده مــورد 
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بحــث قــرار گرفته اســت. نویســنده توجــه خاصــی بــه فلســفه ی علــم در دوران 
ــد اصــل  ــود را در چن ــری خ ــای فک ــامدرن دارد و مبن پساپوزیتیویســتی و پس
ــم  ــه ی در ه ــن را دو مقول ــم و دی ــه عل ــری از جمل ــد. باق ــان می کن ــم بی مه
تنیــده می دانــد و از همیــن نــگاه مشــاهده، داده هــای میدانــی و نظریه ســازی 
را از دنیــای ارزشــی و ذهنیــت محقــق جــدا نمی کنــد. وی همزمــان می پذیــرد 
کــه نظریه هــا و الگوهــای عملــی در جریــان تاثیــر متقابــل و رقابــت پیشــرفت 
ــي  ــال تجرب ــی از ابط ــاي متافیزیک ــه دیدگاه ه ــت ک ــر آن اس ــد و ب می کنن
بــه دور هســتند )باقــری، 1382(. باقــری بــا حرکــت از »درهم تنیدگــی علــم و 
متافیزیــک« بــه نقــش پژوهش گــر و دنیــای ارزشــی و فرهنگــی او بــرای نقــد 
علــوم دانشــگاهی و توجیــه دخالــت دیــن در حــوزه ی علــم و اعتبــار بخشــیدن 

ــه نظریــه ی علــم دینــی بهــره می جویــد. ب
بحــث ســازگار بــودن دیــن بــا علــم و یــا علمی بــودن آموزه هــا و 
ــد  ــن در عصــر جدی ــار دی ــی از یک ســو در صــدد نشــان دادن اعتب قواعــد دین
ــری ضــد  ــی را ام ــه تحــوالت علمــی و صنعت ــا کســانی اســت ک ــه ب و مقابل
ســنت، ضــد دیــن و دینــداری تعبیــر می کننــد. ایــن رهیافــت همچنیــن هــدف 
مشروعیت بخشــیدن بــه دخالــت دیــن در همــه ی حوزه هــای زندگــی بشــری 
ــی از  ــوالت دین ــزدی »مق ــاح ی ــه ی مصب ــه گفت ــت. ب ــانه رفته اس ــم نش را ه
ــا  ــل مقــوالت فلســفی، منطقــی و ریاضــی اســت. اگــر یــک فیلســوف ی قبی
ریاضیــدان یــک قضیــه ی علمــی را بــرای مــردم بیــان کنــد و بگویــد مجمــوع 
ــا اگــر  ــا ایــن اســتبداد اســت؟ ی ــای مثلــث مســاوی دو قائمــه اســت، آی زوای
در یــک قضیــه ی منطقــی، بگوینــد نقیــض موجبــه ی جزئیــه ســالبه ی کلیــه 

اســت، ایــن اســتبداد اســت؟«5
ــم  ــاع از عل ــرای دف گلشــنی همچــون حســین نصــر و شــماری دیگــر ب
ــد دیــن و علــم در تــالش نوعــی وحــدت گفتمانــی در رابطــه  قدســی و پیون
بــا دیگــر ادیــان یکتاپرســت به ویــژه اندیشــمندان مســیحی هســتندو ترجمــه 
ــای مســیحت  ــه ی مشــابهی در دنی ــه از فرضی ــاری ک ــاپ بســیاری از آث و چ
ــی  ــا  نوع ــر آنه ــت. از نظ ــم اس ــل فه ــه قاب ــن جنب ــد از ای ــاع می کنن دف
ــان  ــر قدســی در باطــن ادی ــود ام ــان به واســطه ی وج وحــدت اســتعالیی ادی
ــاب  ــنی در کت ــود دارد. گلش ــر، 1383(  وج ــی« )نص ــدای اله ــژواک ن ــا »پ ی

5. گفت و گوی محمدتقی مصباح با محمد لنسل رئیس جامعه شیعیان اتریش، 16 بهمن 1386 حوزه نیوز
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ــورهای  ــلمان کش ــمندان مس ــی از اندیش ــت بلندباالی ــراغ فهرس ــه س ــود ب خ
ــد(  ــودودی« )هن ــی م ــا »ابواالعل ــد«ه ت ــد عب ــیخ محم مسلمان نشــین از »ش
رفتــه اســت تــا نشــان دهــد دینــی کــردن علــم و یــا علــم دینــی در دهه هــای 

ــت. )1385(      ــرح شده اس ــته مط گذش

انتقادهای اصلی اسالم گرایان ایران به علوم انسانی دانشگاهی کدامند؟  

ــوم  ــه عل ــاد ب ــا انتق ــراه اســت ب ــروژه ی اســالمی کردن دانشــگاه ها هم پ
ــی  ــر بوم ــی و غی ــر غیر دین ــدان جوه ــه منتق ــه ک انســانی دانشــگاهی و آن چ
ــد  ــانی مانن ــال 1357 کس ــش از س ــد. پی ــگاهی می نامن ــوزه ی دانش ــن ح ای
جــالل آل احمــد فکــر می کردنــد کــه مــدارس و دانشــگاه های مــا »آدم هــای 
غــرب زده ی پادرهوایــی کــه بــه هــر مبنــای ایمانــی بی ایماننــد« )1375، ص 
125( را تحویــل مملکــت می دهنــد. امــا مــوج بلنــد انتقــاد بــه علــوم انســانی 
دانشــگاهی در شــکل ســازمان یافته و رســمی آن در ایــران بــه دوران پــس از 
ــاله ی  ــا سه س ــدن دو ت ــردد. بسته ش ــال 1359 بازمی گ ــی س ــالب فرهنگ انق
دانشــگاه ها در پــی انقــالب فرهنگــی ســال 1359 هــر چنــد هــدف 
ــت اســالمی  ــا اهــداف دول دگرگون کــردن دانشــگاه  ها و همســاز کــردن آن ب
نوبنیــاد را دنبــال می  کــرد امــا بــر پایــه ی چنــد بــاور و فرضیــه ی اولیــه شــکل 
گرفته بــود کــه بــه تصــور از قابلیت هــای اســالم در پاســخ دادن بــه نیازهــای 
دانشــگاهی اســتوار بــود. بازخوانــی نوشــته ها و گفته هــای  بســیاری از 
دســت اندرکاران دولتــی ایــن زمــان و نیــز شــخصیت های فرهنگــی اســالم گرا 
ــاده  ــری س ــالمی کردن ام ــروژه ی اس ــگان پ ــرای هم ــه ب ــد ک ــان می ده نش
ــون  ــی از روحانی ــش بزرگ ــان بخ ــید. در می ــر می رس ــه نظ ــت یافتنی ب و دس
ــای  ــاره ی قابلیت ه ــطوره گونه درب ــور اس ــی تص ــالم گرا نوع ــگران اس و کنش
ــم،  ــه، اقتصــاد، عل ــرای جامع ــه ب ــن ک ــن« دی ــوان »کامل تری ــه عن اســالم ب
ــم  ــه چش ــر دارد، ب ــای معتب ــه راه حل ه ــوه ی قضائی ــگاه، ق ــوزش، دانش آم
ــوم انســانی  ــاره ی اســالمی کردن عل می خــورد. ســخنان آیــت اهلل خمینــی درب
ــن  ــد بعضــی از ای ــان نکنن ــد :»گم ــت می کن ــاد حکای ــن اعتق به روشــنی از ای
ــه  ــع ب ــا راج ــت ی ــزی نیس ــه چی ــه جامع ــع ب ــالم راج ــه در اس ــخاص ک اش
ــر از همه جــا  ــی کــم اســت. اســالم عمیق ت ــور تربیت ــد کــه- ام ــرض کنی -ف
ــی  ــور تربیت ــه ام ــع ب ــانی و راج ــور انس ــه ام ــع ب ــا راج ــه ی مکتب ه و از هم
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)نظــر( دارد کــه در راس مســائل اســالم اســت، چنانچــه امــور اقتصــادی دارد. 
ــا  ــرای م ــرب ب ــد از غ ــار می کردن ــه انب ــور ک ــروز همان ط ــم ام ــا نمی توانی م
ســوغات می آوردنــد و در دانشــگاههای مــا، بچه هــای مــا را فاســد می کردنــد، 
امــروز هــم بنشــینیم کــه مغزهایــی کــه تربیــت غربــی دارنــد بــرای مــا تربیت 
ــد،  ــا را. )...( کســانی کــه اطــالع از احــکام اســالمی ندارن ــد بچه هــای م کنن
از اقتصــاد اســالم ندارنــد، از فرهنــگ اســالم ندارنــد، از علــوم عقلــی اســالم 
ــالع  ــه اط ــو ک ــوب، ت ــت. خ ــالم نیس ــه دراس ــد ک ــا می گوین ــد، این ه ندارن
ــی؟! متخصــص الزم  ــی می زن ــک همچــو حرف ــبت ی ــه مناس ــه چ ــداری؛ ب ن
اســت و در ایــن امــر بایــد از حوزه هــای علمیــه متخصــص بیاورنــد« )1360، 
ص 415(. جانشــین وی هــم بارهــا بــر غربی بــودن علــوم انســانی دانشــگاهی 
ــاد از  ــا انتق ــت. او ب ــاره کرده اس ــالمی اش ــع اس ــتن از مناب ــکان بهره جس و ام
علــوم انســانی دانشــگاهی کــه »بــه صــورت ترجمــه ای« و بــدون »هیچ گونــه 
فکــر تحقیقــِی اســالمی« تدریــس می شــود بــر ایــن بــاور اســت کــه »ریشــه 
و پایــه و اســاس علــوم انســانی را در قــرآن بایــد پیــدا کــرد« )علــی خامنــه ای، 

ایســنا،  28 مهــر 1388(.
نــگاه انتقــادی آیــت اهلل خامنــه ای بــه علــوم انســانی دانشــگاهی و به ویــژه 
ــا  ــالمی و ی ــع اس ــتفاده از مناب ــدم اس ــطه ی ع ــا به واس ــتن آنه بی اعتبار دانس
ناســازگاری آنهــا بــا جوامــع اســالمی توســط همــه ی کســانی کــه از پــروژه ی 
اســالمی کردن علــوم انســانی دفــاع می کننــد بــه اشــکال گوناگــون بازتولیــد 
ــه  ــت ک ــزدی اس ــاح ی ــی مصب ــد تق ــان محم ــن کس ــه ای ــود. از جمل می ش
ــوم انســانی دانشــگاهی را ســاخته و پرداختــه ی  به روشــنی اصــل و نســب عل
ــود  ــناخته می ش ــانی ش ــوم انس ــام عل ــه ن ــه ب ــی ک ــرب می داند:»گزاره های غ
و در اطرافــش کتــاب نوشــته شــده، خاســتگاهش مغرب زمیــن اســت و 
ــن  ــل مغرب زمی ــًا اه ــروف آن، عمدت ــای مع ــان نظریه ه ــردمداران و صاحب س
هســتند. از ایــن رو خــواه ناخــواه تحــت تأثیــر فرهنــگ و ادبیــات غــرب اســت 
ــی اســت،  ــگ غرب ــق فرهن ــه مواف ــی ک ــان اصطالحات ــا هم و اصطالحــش ب
ــا فرهنــگ  ــر بینش هــا و جهــان بینی هــای ســازگار ب شــکل گرفتــه و هــم ب
غــرب پایه ریــزی شده اســت. بنابرایــن پیش فرض هــای علــوم انســانی از 
ــی اســالمی  ــا مبان ــی ب ــن مبان ــک گرفته شــده و ای ــی فلســفی و ایدئوژی مبان
ســازگار نیســت.« او نــوک تیــز انتقــاد خــود علیــه علــوم انســانی دانشــگاهی را 
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ــزدی، 1385(. ــاح ی ــد )مصب ــت پوزیتیویســتی می کن ــه رهیاف متوج
گلشــنی هــم بــر آن اســت کــه »آنچــه مــا در مــورد علــوم انســانی منتقــل 
کردیــم، عمدتــًا محصــوالت غربــی اســت« )1387(. او ماننــد بســیاری دیگــر 
ــد و می نویســد »در  ــج در غــرب اشــاره می کن ــه رهیافــت پوزیتیویســتی رای ب
ــًا یافته هــای  ــه محیــط زندگــی مــا راه یافــت، صرف واقــع علــم غربــی کــه ب
علمــی محــض را نیــاورد، بلکه بینــش پوزیتیویســتی را بــه همراه آورد، بینشــی 
ــمرد.«  ــل می ش ــن را مهم ــود و دی ــل نب ــی قائ ــک ارزش ــرای متافیزی ــه ب ک
)1385، ص 33(. نویســنده ادعــا می کنــد کــه »مکاتــب حاکــم در روانشناســی 
و جامعه شناســی معاصــر فعــاًل فاقــد ابــزار الزم بــرای تشــخیص و تعامــل بــا 
ابعــاد معنــوی انســان و جامعــه اســت. از نظــر نویســنده مشــکل اساســی ایــن 
ــرای شــناخت  ــزاری کــه ب ــا همــان اب مکاتــب ایــن اســت کــه می خواهنــد ب
مــاده بــه کار می برنــد بــه ســراغ انســان و جامعــه برونــد«. )گلشــنی، 1385( 
ــامل  ــه ش ــد ک ــاره می کن ــوم اش ــه از عل ــه دو جنب ــری ب ــای دیگ وی در ج
ــق  ــن حقای ــه ای ــدگاه انســانی ک ــز »دی ــق« و نی ــا حقای ــت ی ــات طبیع »واقعی
را طبقه بنــدی می کنــد و آنهــا را در قالــب نظریه هــا می ریــزد و بعضــی 
مفاهیــم را تدویــن می کنــد« می شــود. از نظــر او حقایــق جهان شــمول 
هســتند امــا »مثــاًل ذهنیــت مارکسیســتی، آنهــا را برطبــق دیــدگاه مارکــس 
ــی در  ــر طفل ــس ه ــه »پ ــرد ک ــه می گی ــنده نتیج ــد«. نویس ــم می کن تنظی
جوامــع کمونیســتی علــم را بــه نحــوی کــه بــر طبــق ایدئولــوژی مارکسیســتی 
ــی  ــاِء غرب ــورد علم ــت در م ــن وضعی ــبیه ای ــوزد. ش شــکل گرفته اســت می آم
صــادق اســت. آنهــا تصویــر خــاّص خودشــان از جهــان، خــدا و انســان دارنــد. 
ــدا  ــدون خ ــان را ب ــتم جه ــان کار سیس ــق دیدگاهش ــد مطاب ــا می خواهن آنه
ــدا  ــود خ ــه وج ــده ی شــخصی ب ــوان عقی ــن اســت به عن ــا ممک ــد... آنه ببینن
اعتقــاد داشــته باشــند امــا در حــوزه ی علــم، تاریــخ و فلســفه فــرض می کننــد 

ــدارد« )1385، ص 159- 158(. کــه خــدا وجــود ن
از دیگــر کســانی کــه علــوم انســانی دانشــگاهی را یکســره غربــی 
ــانیا«  ــد پارس ــوان از »حمی ــالمی، می ت ــع اس ــا جوام ــازگار ب ــد و ناس می خوان
ــه  ــران ســخن ب ــي« در ای ــم غرب ــه ی عل ــاد کــرد کــه از حضــور »غیر نقادان ی
ــي  ــوب مبان ــب رس ــنده »موج ــر نویس ــه از نظ ــی ک ــی آورد؛ گرایش ــان م می
فرهنگــي و معرفتــي غــرب در ذهــن متعلمیــن مي شد.«)پارســانیا، 166،1387(. 
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»غالمرضــا اعوانــی« کــه ســال ها ریاســت »موسســه ی پژوهشــی حکمــت و 
ــه  ــه »ب ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــم ب ــت ه ــده داش ــر عه ــران« را ب ــفه ای فلس
دلیــل ســلطه ی تفکــر غــرب بــر ایــران در رشــته ی علــوم انســانی، هــر چــه 
اندیشــمندان ایرانــی هــم می نویســند، در راســتای همــان اندیشــه های غربــی 
ــن  ــدی« ضم ــور ازغ ــن رحیم پ ــاه 1392(. »حس ــر، 25 دی م ــت« )مه اس
اشــاره بــه آنچــه کــه خــود »عصــر ترجمــه و تقلیــد« می نامــد ادعــا می کنــد 
ــار  ــردن  را کن ــرق، فکرک ــک  ش ــا و محافل آکادمی ــال  م ــیاری  از رج ــه »بس ک
ــه  ــه ب ــا توج ــاض« ب ــم فی ــاه 1388(. »ابراهی ــر م ــردا، 29 مه ــد« )ف گذارده ان
درکــی کــه از نظــر او از انســان در غــرب وجــود دارد، ادعــا می کنــد کــه علــوم 
انســانِی اســالمی »انســان را بــه جــای خــودش به عنــوان یــک انســان و نــه 

ــاض، 1389(. ــد« )فی ــوان برگرداندن یــک حی
ــانی  ــوم انس ــالمی کردن عل ــروژه ی اس ــه پ ــه دل ب ــانی ک ــتر کس  بیش
ــی  ــری، فرهنگــی و تمدن ــگ فک ــای اســالم را در جن ــان دنی بســته اند هم زم
ــی و  ــای معرفت ــگ« شــامل »الگوه ــن »جن ــد و ای ــرب می بینن ــا غ ــر ب فراگی
ــات معرفتــی«  ــات زندگــی و نظــم زندگــی و جزئی روش هــای علمــی و جزئی
هــم می شــود. زمینــه ی ذهنــی ایــن جنــگ تمدنــی اعتقــاد بــه وجــود غــرب 
و اســالم به مثابــه ی کلیت هــای واحــد اســت. »نعمــت اهلل کرم اللهــی« 
)دانشــگاه باقــر العلــوم( علــوم انســانی دانشــگاهی »بــی شناســنامه« را یکــی 
ــای  ــه »از مرزه ــد ک ــد می دان ــو در عصــر جدی ــتعماِر فران ــازوکارهای اس از س

ــت« )1992(.   ــالم راه یافته اس ــان اس ــه جه ــرده و ب ــور ک ــرب عب غ

 اسالمی کردن علوم انسانی به چه معناست ؟

ــی و  ــالب فرهنگ ــی از انق ــه ی ناش ــان اولی ــردن هیج ــس از فروکش ک پ
ــه  ــید ک ــی رس ــعارها و وعده های ــه ش ــل ب ــت عم ــگاه ها نوب ــدن دانش بسته ش
ــده بود. در آن  ــانی داده ش ــوم انس ــگاه ها و عل ــالمی کردن دانش ــون اس پیرام
ــی و  ــت اهلل خمین ــه ی آی ــه توصی ــی ب ــالب فرهنگ ــت اندرکاران انق ــان دس زم
دیگــران دست شــان را بــه امیــد یافتــن متخصصــان ناشــناخته علــوم انســانی 
ــم  ــون ه ــماری از روحانی ــای ش ــد و پ ــه دراز کردن ــای علمی ــوی حوزه ه به س
ــرعت  ــا س ــانی ب ــه، کس ــور اولی ــالف تص ــا برخ ــد. ام ــاز ش ــگاه ب ــه دانش ب

ــم نیســت.  ــانی ه ــدان آس ــه اســالمی کردن دانشــگاه کار چن ــد ک دریافتن
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بازخوانــی نوشــته های دســت  اندرکاران اولیــه ی انقــالب فرهنگــی و 
ــه در  ــش نهفت ــزان دان ــی از می ــوم انســانی به خوب ــروژه ی اســالمی کردن عل پ
حوزه هــای علمیــه ی آن زمــان نیــز پــرده بر مــی دارد. »غالمعبــاس توســلی«، 
اســتاد جامعه شناســی دانشــگاه، دربــاره ی اولیــن گام هــا اجرایی کــردن پــروژه ی 
ــد: »پیــش آیــت اهلل مشــکینی رفتیــم و  ــوم انســانی می گوی اســالمی کردن عل
صادقانــه گفــت مــا نمی دانیــم جامعه شناســی چیســت. فقــط دکتــر شــریعتی را 
ــی  ــای خوب ــان حرف ه ــم. ایش ــان را خوانده ای ــای ایش ــیم و کتاب ه می شناس
زده ولــی حدیــث کــم اســتفاده کرده اســت. ]در قــم[ بــا آقــای مصبــاح یــزدی 
ــا ایشــان صحبتــی کردیــم کــه چــه کنیــم. ایشــان هــم  آشــنا شــدیم. مــا ب
ــد  ــج درص ــا پن ــول دارم و تنه ــما را قب ــای ش ــد حرف ه ــن 95 درص ــت م گف
ــم در  ــی ه ــات مفصل ــون جلس ــتادان و روحانی ــد اس ــرار ش ــای کار دارد. ق ج
ــج رشــته ی جامعه شناســی، اقتصــاد،  تهــران و هــم در قــم داشــته باشــند. پن
روان شناســی، حقــوق، و تعلیــم و تربیــت را انتخــاب کردیــم کــه آقایــان معتقــد 
ــدارد امــا ایــن پنــج رشــته بایــد اصــالح  ــد رشــته های دیگــر مشــکلی ن بودن
ــه از  ــر هفت ــم و ه ــاب کردی ــتادان را انتخ ــراز اس ــدود 30-40 نف ــود... ح ش
ــرکت  ــات ش ــم و در جلس ــم بودی ــنبه در ق ــروب یکش ــا غ ــنبه ی ــح ش صب
می کردیــم. فرآینــد خســته کننده ای بــود. امــا در نهایــت متوجــه شــدم 
ــی  ــد جامعه شناس ــتند بفهمن ــان می خواس ــزدی و دوستانش ــاح ی ــای مصب آق
ــوروز  ــوم انســانی چیســت« )کارگــزاران، ویژه نامــه ی ن و ســایر رشــته های عل
1387(. »عبدالکریــم ســروش« نیــز در مصاحبــه بــا نشــریه ی »لــوح« )ش 6، 
ــه ی  ــوزه ی علمی ــا ح ــه ب ــت از رابط ــن روای ــش همی ــاه 1378( کم و بی مهرم
ــه  ــادی ک ــته ی انتق ــن نوش ــد. وی در چندی ــرار می کن ــون را تک ــم و روحانی ق
ــانی  ــوم انس ــالمی کردن عل ــکارا اس ــدند، آش ــر ش ــال های 1360 منتش در س
ــه شــمار مــی آورد و  ــک ب ــروژه ی سیاســی و ایدئولوژی و دانشــگاه را بیشــتر پ
ــرای »رجعتــي خــام و ناممکــن  ــا بنیادگــرا ب تــالش گروه هــای ســنت گرا و ی

ــه گذشــته«  )ســروش، 1365(. ب
ــا  ــد ب بخشــی از کســانی کــه دســت اندرکار اســالمی کردن دانشــگاه بودن
مشــاهده ی بن بســت های شناخت شناســانه و مشــکالت عملــی به تدریــج 
انتظــار و توقــع خــود را از ایــن فراینــد کاهــش دادنــد و یــا به کلــی بــه انتقــاد 
ــون زدایی  ــوان از دوران افس ــراد می ت ــن اف ــاره ی ای ــد. درب از آن روی آوردن
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ــداران  ــروژه طرف ــن پ ــا ای ــان آورد. ام ــه می اسالمی ســازی دانشــگاه ســخن ب
ــن  ــا چنی ــه ب ــد ک ــور دارن ــزی حض ــتر در مراک ــه بیش ــم دارد ک ــری ه پیگی
ــوم،  ــر العل ــام صــادق، دانشــگاه باق ــد )دانشــگاه ام ــی شــکل گرفته ان مأموریت
موسســه ی آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی...(. متــون منتشر شــده پیرامــون 
ــرای  ــای اســالمی کردن ب ــه معن ــد ک ــوم انســانی اســالمی نشــان می دهن عل
ــده اند،  ــوزه وارد ش ــن ح ــی در ای ــث مصداق ــه بح ــه ب ــانی ک ــیاری از کس بس
هــم ابعــاد معرفت شناســی را شــامل می شــود و هــم بــه روش شناســی 
مربــوط اســت. یکــی از محور هــای بحــث علــوم انســانی اســالمی در مقایســه 
ــورد  ــون م ــع گوناگ ــار مناب ــه اعتب ــوم انســانی موجــود در دانشــگاه ها ب ــا عل ب
اســتفاده ی ایــن علــوم و نــوع برخــورد بــا متــون دینــی و یــا به گفتــه ی آنهــا 

ــردد. ــاز می گ ــی« ب »وح
بــرای مهــدی گلشــنی  »ایــن جهــان تنهــا شــامل محسوســات نیســت« و 
»جهــان غیــب« وجــود دارد کــه از نظــر او »از اصــول مســلم اســالم« اســت 
ــت و روش  ــنده »معرف ــت. نویس ــت گماش ــات« آن هم ــه کار »اثب ــد ب و بای
ــاور  ــن ب ــر ای ــد و ب ــد می دان ــرم و کارآم ــدا« را محت ــوی خ ــده از س نازل ش
اســت کــه دیــن در مرحلــه ی تولیــد و آزمــون نظریــه نیــز تأثیرگــذار اســت: 
ــی  ــر مبان ــذاری ب ــق تأثیرگ ــم از طری ــه، ه ــد نظری ــه ی تولی ــن در مرحل »دی
علــوم و هــم از راه ارائــه ی اصــول موضوعــه ی برگرفتــه از متــون دینــی، بــر 
ــون  ــه ی آزم ــد. در مرحل ــر می نه ــالمی تأثی ــانی اس ــوم انس ــکل گیری عل ش
هــم، صــرف تجربه پذیــری و کارآمــدی مــالک صحــت یــک نظریــه نیســت، 
بلکــه کارآمــدی در جهــت مــالک صحــت یــک نظریــه اســت. ازایــن رو، علــوم 
ــی را  ــاحت ربوب ــه س ــرب ب ــد و تق ــتر رش ــت بس ــالمی می بایس ــانی اس انس
فراهــم ســازند« )گلشــنی، 1385(. »مظفــر نامــدار«، رئیــس ســابق »شــورای 
ــوم انســانی دانشــگاهی  ــه عل ــوم انســانی« هــم ب بررســی متــون و کتــب عل
ــی،  ــون روای ــمانی، مت ــای آس ــرای کتاب ه ــأنی ب ــه ش ــرد ک ــرده می گی خ
پیامبــران و امامــان قائــل نیســت. همان طــوری کــه »بــرای بعضــی از 
موجــودات دیگــر عالــم خلقــت کــه مــا درک تفضیلــی از آن هــا نداریــم شــأنی 
ــری و...«  ــن و پ ــل ج ــرد، مث ــخره می گی ــه مس ــا را ب ــت و آن ه ــل نیس قائ
)نامــدار، 1392، ص 18(. »حســین دیبــا« علــوم انســانی موجــود را از لحــاظ 
معرفت شــناختی پوزیتیویســتی می دانــد و ازهمیــن رو معتقــد اســت کــه »ایــن 
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ــه مســائل  ــگ ادراکات حســی ب ــه ی تن ــق خــود از زاوی ــوم در روش تحقی عل
ــا، 1391(.   ــد« )دیب ــگاه می کنن ــم ن عل

»عبدالحســین خســروپناه«، رئیــس موسســه ی پژوهشــي حکمــت و 
ــه  ــم ب ــگاهی را ه ــانی دانش ــوم انس ــالم و عل ــه ی اس ــاوت اندیش ــفه، تف فلس
ــد ســوزنچی  ــم مانن ــد. او ه ــوط می کن ــا« مرب ــه »روش ه ــم ب ــی« و ه »مبان
ــای  ــوان روش ه ــه عن ــی« را ب ــی و روش تجرب ــی، روش عقل »روش وحیان
ــه بحــث علــوم  »تولیــد علــوم انســانی در اســالم« معرفــی می کنــد و ورود ب
ــد  انســانی اســالمی را از طریــق »روش حکمــی ـ اجتهــادی« ممکــن می دان
ــی  ــت در اســالم را مناســب تر م ــن رهیاف ــاه، 1392(. نویســنده ای )خســرو پن
ــوم  ــه عل ــبت ب ــیع تری نس ــتره ی وس ــر او »دارای گس ــه از نظ ــرا ک ــد، چ دان
انســانی ســکوالر اســت کــه تنهــا تجربــه را معتبــر مــی شــمارد«. او دربــاره ی 
نقــش وحــی مــی نویســد:  »مبنــای تفکــر رئالیســمی مــدرن، ســوبژکتیویزم 
ــل  ــان را فاع ــا انس ــان و تنه ــا بودن انس ــل شناس ــت فاع ــی اصال ــت، یعن اس
شناسا دانســتن. ولــی مــا عــالوه بــر انســان بــرای وحــی هــم ارزش معرفتــی 
قائلیــم و یــک ترکیــب متشــابه، یــک تألیــف و ترکیــب عقــل و وحــی اســت 
ــاه،  ــرای مــا معرفت زایــی کنــد و معرفــت بدهــد« )خســرو پن ــد ب کــه می توان

.)1392
مصبــاح یــزدی هــم بــا انتقــاد از کنــار گذاشــتن وحــی در دانشــگاه تولیــد 
علــوم انســانی اســالمی را بــر دو منبــع »آمــوزه هــای وحــی و دیــن« و دیگــر 
ــد  ــی می دان ــود متک ــانی« موج ــوم انس ــر در عل ــد بش ــت آوردهای جدی »دس
ــالم  ــع س ــه جم ــا ب ــان آنه ــی می ــادل فرهنگ ــک »تب ــت در ی ــه می بایس ک
دســت یافــت« )1390(. از نظــر او بومی ســازی و اســالمی کردن علــوم، 
»صــرف تعویــض اصطالحــات« نیســت، بلکــه »تغییــر جهان بینی هــا و 
اســتفاده از منبــع وحــی در تولیــد علــم« اســت. او بــر ایــن بــاور اســت کــه در 
اســالم »چیزهایــی بــه برکــت وحــی« وجــود دارد کــه در خــارج از »فرمــول 
ــت« )1385(.  ــی اس ــای علم ــا و روش ه ــون و خط ــدان و آزم ــات می مطالع
ــن را  ــه ای ــد ک ــی اســالم می دان ــراث داران علم ــه ی می ــزدی وظیف ــاح ی مصب
کشــف و اســتخراج کننــد و در دســترس دنیــا قــرار دهنــد. البتــه ایــن تــالش 
ــرای  ــائل ب ــته از مس ــن دس ــه »ای ــرا ک ــت چ ــران اس ــردن دیگ ــرای قانع ک ب
ــرده  ــوع ک ــان طل ــید برایم ــن خورش ــتیم و ای ــی هس ــه وح ــد ب ــه معتق ــا ک م
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ــم  ــزدی »عل ــاح ی ــدارد«. از نظــر مصب ــی ن ــای علم ــه روش ه ــاز ب اســت، نی
ــد و  ــه پشــتوانه ی آن اســت کــه ارزش می یاب ــال فلســفه و ب ــه دنب ــی ب تجرب
البتــه پشــتوانه ی هــر دوی این هــا وحــی اســت کــه ارزش آن از هــر چیــزی 
بیشــتر اســت و درســتی آن ضمانــت دارد. وحــی واقعــًا علــم اســت؛ امــا نــه بــه 

ــتی آن« )1390(.  ــای پوزیتویس معن
تفــاوت مهــم دیگــر بینــش دینــی بــا رهیافــت علــوم انســانی دانشــگاهی 
ــن  ــگاه دی ــوع ن ــه ن ــه ب ــوم انســانی اســالمی توج ــه عل ــدان ب ــگاه معتق در ن
بــه انســان، فطــرت او، علــت خلقــت و ســمت و ســوی ایــن جهــان و وجــود 
جهــان آخــرت اســت. بــرای حائــری شــیرازی »انتقــاد اساســی علــوم انســانی 
اختــالف تعریــف انســان از دیــدگاه قــرآن بــا تعریــف انســان از دیــدگاه غــرب 
ــی،  ــدی، ذات گرای ــه غایت من ــه ب اســت« )1390(. ســوزنچی از ضــرورت توج
ــان  ــدن انس ــرت، منحصر ندی ــل فط ــدن، اص ــس و ب ــان از نف ــب انس ترکی
ــوی  ــمت و س ــه س ــد ک ــاد می کن ــفه ی ــادی فلس ــوان مب ــه عن ــتی ب در هس
ــر  ــین نص ــرای حس ــد )1387(. ب ــن می کنن ــالمی را تعیی ــانی اس ــوم انس عل
هــم اشــکال در عــدم درک انســان ســنتی متفــاوت از انســان مــدرن اســت: 
»انســان متجــّدد غربــی، بــر خــالف مســلمان ســنتی، یــا همچنیــن برخــالف 
ــي  ــزی وام دار نیســت. حت ــا چی ــه کســی ی ــزي ب ــچ چی مســیحی ســنتی، هی
ــد. در  ــئولیت نمي کن ــاس مس ــان، احس ــری ورای انس ــود دیگ ــل موج در مقاب
مقابــل، انســان مســلمان ســنتی یــا انســان مســلمان، همــواره بــا آگاهــی بــه 
ــم  ــاني ه ــم غیر انس ــده ی عال ــه در بر گیرن ــران ک ــوق دیگ ــدا و حق ــوق خ حق

ــر، 1382، ص 227 (. ــت« )نص ــته اس ــود، زیس مي ش
 انتقــاد مدعیــان علــوم انســانی اســالمی بــه نــوع نــگاه علــوم انســانی بــه 
فــرد اجتماعــی کم و بیــش همــان اختــالف اساســی اســت کــه میــان مدرنیتــه 
و دیــن بــر ســر درک از انســان وجــود دارد کــه بســیار پیشــتر از ســوی حســین 
ــدرن  ــه ی م ــان در جامع ــاری انس ــت و خودمخت ــده بود. فردی ــان ش ــر بی نص
مخدوش کننــده رابطــه ی انســان بــا »حکمــت درونــی« اســت »کــه از روز ازل 
ــده از آســمان و  در وی نهــاده شده اســت« )نصــر، 1384(. همیــن انســان بری
زمیــن اســت کــه از نظــر آنهــا منشــاء از خودبیگانگــی )به گفتــه ی نصــر(، امــر 
ــه. نوســتالژی  ــوی جامع ــه ی ســقوط معن ــی و فســاد می شــود و مای ضد اخالق
مذهبــی در جســتجوی بازگردانــدن انســان بــه آغــوش مذهــب و ســنت اســت؛ 
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انســانی کــه تعبــد مذهبــی دارد و بــرای دســتیابی بــه حیــات طیبــه ی زندگــی 
ــوم  ــر عل ــگاه حاکــم ب ــد: »ن ــف می کن ــرس از آخــرت تعری ــا ت ــا را ب ــن دنی ای
ــدای  ــان را ج ــه انس ــت ک ــوی اس ــه نح ــار ب ــان، یک ب ــاب انس ــانی در ب انس
ــر  ــاد در نظ ــود خود بنی ــک موج ــوان ی ــش و به عن ــروردگار خوی ــق و پ از خال
ــار انســان  ــد، یک ب ــه ی عمــل می ده ــن انســانی برنام ــرای چنی ــرد و ب می گی
ــا  ــی او را محــدود در دنی ــه ی زندگ ــی نگــرد و برنام ــه اهلل م ــوان خلیف را به عن
ــوزنچی، 1388(. بــه نظــر نویســنده »طبیعــی اســت کــه  نمی بینــد« )س
ــزی  ــت و برنامه ری ــد داش ــان خواهن ــی از انس ــف متفاوت ــگاه، کش ــن دو ن ای
متفاوتــی را بــرای ابعــاد مختلــف حیــات دنیــوی وی طراحــی خواهنــد کــرد.« 
ــوی  ــدرت دنی ــروت و ق ــاه و ث ــان، رف ــی انس ــت زندگ ــر وی »گاه غای از نظ
قلمــداد می شــود و گاه حیــات طیبــه ای کــه ســعادت دنیــا را جــدای از ســعادت 
اخــروی نمی بینــد و عدالــت را برتــر از رفــاه می انــگارد و آن را ذیــل عبودیــت 
ــه  ــد ک ــت می نویس ــف غای ــرو پناه در تعری ــد« )1387(. خس ــف می کن تعری
»علــوم انســانی اســالمی عــالوه بــر مصالــح مــادی دنیــوی مصالــح معنــوی 
ــد« )خســرو  ــال می کن ــز دنب ــوی اخــروی انســان را نی ــح معن ــوی و مصال دنی

پنــاه، 1392(.
نــگاه بــه جامعــه و »غایــت« آن هــم بیشــتر از زاویــه ی دینــی و بــاور بــه 
سرنوشــت جهــان »فانــی« و وجــود دنیــای پــس از مــرگ و بهشــت و جهنمــی 
ــنی  ــر گلش ــود. از نظ ــده داده می ش ــی وع ــان های زمین ــه انس ــه ب ــت ک اس
ــن  ــد ای ــا نمی گوی ــه م ــزی ب ــان چی ــدف جه ــاره ی ه ــم درب ــه »عل این ک
ــدف اســت« )1385(. او می نویســد  ــان بی ه ــه جه ــدارد ک ــر ن نتیجــه را در ب
ــار گذاشــته  ــه کن ــت را، ب ــه غای ــه ب ــی توج ــگاری، یعن ــد غایت ان ــم جدی »عل
ــد کــه جهــان مــا فاقــد هــدف اســت«.  اســت. بعضــی از دانشــمندان معتقدن
)همانجــا( نویســنده بــر آن اســت کــه »از نظــر اســالم نمی تــوان علــم را بــه 
ــه کار  ــی ب ــی دین ــو جهان بین ــد آن را در پرت ــرد بلکــه بای ــا ک ــال خــود ره ح
ــز  ــی ج ــه »هدف ــرد ک ــرده می گی ــم دانشــگاهی خ ــر عل ــت«. گلشــنی ب گرف
ــدون در  ــوان ب ــن نمی ت ــد: »بنابرای ــدارد. او می نویس ــرفت« ن ــعه و پیش توس
نظر گرفتــن هــدف، علمــی را تولیــد کــرد کــه در راســتای هــدف خــود نباشــد. 
امــا اینکــه ایــن هــدف چــه باشــد! مقصــدی الهــی یــا مقصــدی نفســانی!«. 
ــود  ــام ش ــکوالر انج ــی س ــو جهان بین ــر »در پرت ــم اگ ــنده عل ــر نویس ــه نظ ب
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ــنی،1385، 173(. ــود« )گلش ــد ب ــودن آن نخواه ــر مخرب نب ــی ب تضمین
ــرای هر چــه  ــم و ب ــات ِعل ــز از آف ــرای پرهی ــزی »ب ــن عزی ــگاه یامی در ن
غنی تر کــردن آن، بایــد کــه بینــش الهــی بــر عالـِـم حاکــم باشــد -بینشــی کــه 
ــه  ــم وجــود را منحصــر ب ــد، عالَ ــان می دان ــده ی جه ــق و نگه دارن ــدا را خال خ
عالــم مــادی نمی کنــد، بــرای جهــان هــدف قائــل اســت و اعتقــاد بــه یــک 
نظــام اخالقــی دارد«. نویســنده مبنــای جهان شناســی اســالمی را »فطــرت« 
ــان  ــدس، جه ــریعت مق ــن ش ــای ای ــای آموزه ه ــر مبن ــه »ب ــرا ک ــد چ می دان
ــای  ــه معن ــرآن ب ــان ق ــرت« در زب ــر«. »فط ــد فاط ــت و خداون ــور اس مفط
»خلقــت هدایت یافتــه« اســت کــه البتــه فلســفه ی ارســطویی توانایــی فهــم 
آن را نــدارد؛ چــرا کــه علــت و معلــول نمی توانــد هدایت یافتگــی و صیــرورت 

را تبییــن کنــد« )عزیــزی، 1393(.  
ــد همگــی  ــاع می کنن ــوم انســانی اســالمی دف کســانی کــه  از وجــود عل
ــوم  ــژه عل ــی و به وی ــور کل ــوم به ط ــه عل ــد ک ــه کرده ان ــه تکی ــن فرضی ــر ای ب
ــای  ــه و دنی ــی جامع ــک و فرهنگ ــای ایدئولوژی ــوان از فض ــانی را نمی ت انس
فرهنگــی و فکــری پژوهنــده جــدا کــرد. خســرو باقــری از جملــه ایــن کســان 
ــد  ــرب مانن ــم در غ ــوفان عل ــی از فیلس ــتن از برخ ــا بهره جس ــه ب ــت ک اس
ــا« را از  ــوم و ارزش ه ــه، عل ــاهده و تجرب ــک، مش ــم و متافیزی ــن، »عل کوه
ــم  ــه عل ــت ک ــد اس ــز معتق ــوزنچی نی ــد. س ــر نمی دان ــر تفکیک پذی یکدیگ
ــوا  ــا تق ــا ب ــکار و ی ــرد گناه ــود و »ف ــم در نظــر گرفته ش ــدای از عال ــد ج نبای
ــد و »هــر  ــرار ندارن از نظــر درک و تشــخیص واقعیــت در مقــام یکســانی« ق
مقــدار کــه خالص تــر شــویم تاثیــرات عوالــم برتــر را درســت تر درک و 
ــان  ــی در وجودم ــری ارزش ــر جهت گی ــر او »ه ــم«. از نظ ــس می کنی منعک

ــری، 1382(. ــد گذاشــت« )باق ــر خواه ــز تاثی ــم نی ــام عل باشــد، در مق

آیــا درک طرفــداران علــوم انســانی اســالمی از علــوم انســانی 

دانشــگاهی دقیــق اســت؟ 

انســانی  پیرامــون علــوم  انتقــادی  نوشــته های  مطالعــه ی تحلیلــی 
دانشــگاهی نشــان می دهــد در کنــار اختالفــات بنیــادی کــه موضــوع 
مناقشــه ی جــدی میــان علــوم انســانی دانشــگاهی و مدعیــان اســالمی کردن 
آن هســتند، چنــد ســوء تفاهــم و بدفهمــی مهــم همچــون گزاره هــای بدیهــی 
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ــه  ــگاه ب ــت ن ــوند. در حقیق ــرار می ش ــته ها تک ــیاری از نوش ــش در بس کم و بی
ــه اســت، و  ــی و جانبداران ــوارد تقلیل ــوم انســانی دانشــگاهی در بســیاری م عل
شــمار کمــی بــه معنــای واقعــی علــوم انســانی دانشــگاهی را بــا همــه ی تنــوع 

آن مــی شناســند.
پوزیتیویســتی بودن علــوم انســانی دانشــگاهی یکــی از ایــن بدفهمی هــای 
رایــج و برخوردهــای تقلیلــی و جانبدارانــه اســت. هــر کســی کــه اندکــی هــم 
بــا ســیر تاریخــی علــوم انســانی دانشــگاهی در غــرب و در هــر جــای دیگــر 
ــت پوزیتیویســتی و  ــا رهیاف ــط ب ــا فق ــن حوزه ه ــه ای ــد ک ــنا باشــد، می دان آش
ــی  ــای اجتماع ــائل و پدیده ه ــراغ مس ــه س ــی ب ــای تجرب ــرد روش ه ــا کارب ی
و  فکــری  ســنت های  و  گرایش هــا  دارای  انســانی  علــوم  نمی رونــد. 
ــی، روش،  ــتحکام علم ــوع اس ــت. موض ــی اس ــیار متنوع ــانه ی بس روش شناس
دلیــل، داده و مدارکــی کــه اعتبــار یــک پژوهــش و نظریــه را محــک می زننــد 

ــت.  ــود آورده اس ــی را به وج ــه ی طوالن ــای نقادان بحث ه
ــی  ــورهای غرب ــی در کش ــالب صنعت ــدرن و انق ــگاه م ــکل گیری دانش ش
ــوزش و  ــد آم ــرد. پیون ــون ک ــی دگرگ ــگاه ها را به کل ــوم در دانش ــت عل وضعی
ــگاه  ــدف دانش ــن ه ــه عالی تری ــی ب ــعه ی علم ــدن توس ــش و تبدیل ش پژوه
ــکل گیری  ــد. ش ــی انجامی ــد علم ــاخه های جدی ــابقه ی ش ــترش بی س ــه گس ب
ــاز  ــی ای ب ــن دوران تاریخ ــه چنی ــی ب ــانی و اجتماع ــوم انس ــترش عل و گس
ــوم انســانی و اجتماعــی در دانشــگاه های  ــام عل ــه ن می گــردد. آنچــه امــروز ب
دنیــا تدریــس می شــود در شــمار »علــوم نــو« قــرار دارنــد، چــرا کــه 
بخــش اصلــی شــاخه های علــوم انســانی حوزه هــای جدیــدی هســتند 
ــم،  ــرن نوزده ــش از ق ــد. پی ــترش یافته ان ــر گس ــم اخی ــه در یک قرن و نی ک
اندیشــمندانی ماننــد منتســکیو، روســو، هیــوم و یــا قبــل از آنهــا ابــن خلــدون 
ــان کشــیدند کــه بعدهــا بخشــی  ــه می ــی نظریه هــا و بحث هایــی را ب و بیرون
از دانــش علــوم انســانی جدیــد شــدند. بــرای ایــن علــوم نوپــا از همــان ابتــدا 
پرســش های شناخت شناســانه و روش شناســانه ی پرشــماری بــه میــان آمدنــد 
کــه برخــی از آنهــا هنــوز هــم موضــوع بحــث و جــدل علمــی و دانشــگاهی 
ــن  ــد نهادی شــدن ای ــم و در رون ــرن نوزده ــه در ق ــی ک اســت. پرســش اصل
ــوان  ــانی را می ت ــوم انس ــا عل ــه آی ــود ک ــن ب ــد، ای ــان آم ــه می ــاخه ها ب ش
ــانی از  ــوم انس ــودن عل ــا علمی ب ــت و ی ــی دانس ــه و تجرب ــوم پای ــراز عل هم ت
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کجــا ناشــی می شــود و بــه چــه معناســت؟ بــرای مثــال اگــر جامعه شناســی، 
ــوم را یــدک  ــوان عل روان شناســی اجتماعــی و شــاخه های گوناگــون آنهــا عن
ــی  ــه کســب می شــود و چــه تفاوت های ــار علمــی آنهــا چگون می کشــند، اعتب
ــا  ــر ب ــه ی پژوهش گ ــد ؟ رابط ــردی دارن ــا کارب ــی و ی ــه و تجرب ــوم پای ــا عل ب
ــه اســت و کــدام بی طرفــی علمــی تضمین کننــده ی  موضــوع پژوهــش چگون

ــتند؟ ــوری هس ــا آن تئ ــن ی ــودن ای علمی ب
قــرن نوزدهــم دوران شــتاب گرفتن پیشــرفت های علمــی و فنــی و 
ــه و  ــی و پای ــوم تجرب ــود. عل ــم ب ــی ه ــورهای غرب ــدن کش ــد صنعتی ش رون
ــد و کار  ــوردار بودن ــی برخ ــرب فراوان ــردی از ارج و ق ــد کارب ــوم جدی ــا عل ی
و پژوهش هــای آکادمیــک بــا هنجارهــای ایــن علــوم تــراز می شــدند. 
شــماری از اندیشــمندان متقــدم قــرن نوزدهــم علــوم انســانی را در کنــار ســایر 
ــانی  ــوم انس ــی عل ــرای برخ ــم ب ــر ه ــه  همین خاط ــد. ب ــرار می دادن ــوم ق عل
می بایســت بــرای شــکل دادن بــه روش شناســی و شناخت شناســی خــود 
ــان  ــای آن ــه و راه و کاره ــد و تجرب ــی برون ــه و طبیع ــوم پای ــراغ عل ــه س ب
ــت )1812-1873( در سلســله درس هــای  ــد. اگوســت کن ــت گیرن ــه عاری را ب
ــه  ــس از اشــاره ب ــوان »فلســفه ی پوزیتیویســتی« پ ــروف خــود تحــت عن مع
ــه  ــد ک ــیمی می گوی ــی و ش ــک، زیست شناس ــاخه های فیزی ــکل گیری ش ش
ــود  ــی به وج ــک اجتماع ــم فیزی ــا عل ــت ت ــرا رسیده اس ــان آن ف ــون زم اکن
ــی  ــی اصل ــرد. ویژگ ــیم می ک ــه دوره تقس ــه س ــری را ب ــه ی بش ــد. او جامع آی
ــت، دوره ی دوم  ــی اس ــه ی مذهب ــا و اندیش ــلطه ی باوره ــت، س دوره ی نخس
ــود، و دوره ی  ــوط می ش ــی مرب ــه ی انتزاع ــک و اندیش ــترش متافیزی ــه گس ب
ــی  ــت و روش علم ــه عینی ــرا ک ــت، چ ــتی اس ــت پوزیتیوس ــر کن ــوم از نظ س
ــد دوران  ــت فرزن ــود. کن ــل می ش ــانی تبدی ــوم انس ــی عل ــرد اصل ــه رویک ب
ــا  ــانی ب ــی و انس ــای اجتماع ــی پدیده ه ــکان بررس ــم ام ــوم و توه ــد عل رش
بهره جســتن از روش هــای علمــی و رعایــت معیارهــای دقیــق عینــی اســت. 
ایــن نــگاه بیشــتر بــه دنبــال اصــالح و بهبــود وضعیــت جامعــه بــا بهره گیــری 
ــای  ــود. در دهه ه ــی ب ــن اجتماع ــف قوانی ــق کش ــانی و از طری ــوم انس از عل
ــه ی  ــی در اندیش ــگاه رفیع ــتی جای ــم پوزیتیویس ــم، پارادای ــرن نوزده ــر ق آخ
ــی  ــای میدان ــرد. کاره ــدا ک ــا پی ــژه در جامعه شناســی نوپ ــوم انســانی به وی عل
آمــاری وپژوهش هــای کمــی گســترده نوعــی اعتبــار علمــی جدیــد بــه ایــن 
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ــت  ــم می بایس ــا ه ــردآوری فاکت ه ــی و گ ــای عین ــد و داده ه ــوزه می دادن ح
ــل  ــی تبدی ــک اصل ــار آکادمی ــه معی ــر ب ــی پژوهش گ ــای ارزش ــر از دنی فرات
شــوند. پوزیتیویســم بــر ایــن بــاور بــود کــه ســازمان اجتماعــی و پدیده هــای 
ــای  ــا راه حل ه ــح داد و ی ــق توضی ــن دقی ــا قوانی ــوان ب ــم می ت ــانی را ه انس
ــا  مهندسی شــده بــرای مشــکالت جامعــه پیــدا کــرد. ایــن دوران همچنیــن ب
ــوالت  ــن و تح ــف قوانی ــدد کش ــه در ص ــود ک ــراه ب ــه هایی هم ــق اندیش رون
ــم  ــا ماتریالیس ــی و ی ــم تاریخ ــوری ماتریالیس ــد. تئ ــخ بودن ــی و تاری اجتماع

ــن دوره تاریخــی اســت.  ــی مارکــس محصــول همی علم
ــادی را  ــای انتق ــوم انســانی واکنش ه ــش پوزیتیویســتی در عل رشــد گرای
ــان پدیده هــای اجتماعــی  ــه تفــاوت مهــم می ــی آورد کــه بیشــتر ب هــم در پ
و انســانی بــا قلمــروی علــوم طبیعــی و تجربــی بــاز می گشــت. ماکــس وبــر 
ــزی  ــی در پایه ری ــش مهم ــه نق ــت ک ــانی اس ــه کس )1864-1920( از جمل
ــرای او کار  ــرد. ب ــا ک ــادی ایف ــا درک انتق ــانی ب ــوم انس ــی عل شناخت شناس
ــادر  ــار ق ــه آم ــود ک ــروع می ش ــی ش ــی از جای ــاص جامعه شناس ــی و خ واقع
بــه توضیــح پدیده هــا نباشــند. وبــر بــر اهمیــت درک پدیده هــا )نــگاه کیفــی 
ــت و  ــط عل ــرای پیدا کــردن رواب ــر توضیــح جهــان )تــالش ب از درون( در براب
ــرد.  ــه می ک ــتند( تکی ــا هس ــر پدیده ه ــم ب ــه حاک ــی ک ــا قوانین ــی و ی معلول
ــر  ــان مــی آورد، وب ــه می ــور اجتماعــی ســخن ب ــم همــه جــا از ام اگــر دورکی
ــز کنش هــای اجتماعــی  ــرای شــخص و نی ــای آن ب ــه فعالیــت انســان، معن ب
ــب  ــن ترتی ــی به ای ــر از جامعه شناس ــت )Aron, 1967(. درک وب ــه داش توج
از نــگاه پوزیتیویســتی فاصلــه می گیــرد و معنــای ذهنــی امــور نــزد بازیگــران 
اجتماعــی بــه موضــوع جامعه شناســی تبدیــل می شــود. وبــر همچنیــن 
ــه  ــژه( توج ــق )اب ــوع تحقی ــا موض ــه ی او ب ــر و رابط ــگاه پژوهش گ ــه جای ب
خاصــی داشــت و بی طرفــی اکســیولوژیک را یکــی از معیارهــای مهــم اعتبــار 
ــتین  ــت )Colliot-Télène, 2006(. او از نخس ــش می دانس ــگاهی پژوه دانش
ــوم انســانی  ــار عل کســانی در جامعه شناســی مــدرن اســت کــه ســنجش اعتب
و تئوری هــای آن را بــه نــوع فاصله گیــری پدیده هــا از دنیــای ارزش هــا 
ــر  ــا کارل پوپ ــد )Weber, 1965(. بعده ــوط می کن ــی بودن من ــز قابل بررس نی
اصــل قابل رد بــودن را هــم بــه ایــن مجموعــه می افزایــد. او می گفــت: »مــن 
ــت،  ــم نیس ــه عل ــم را از آن چ ــا عل ــردم ت ــنهاد ک ــری را پیش ــار ابطال پذی معی
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جــدا ســازم. امــا، چیــزی کــه علــم نیســت، بــه ایــن معنــا نیســت کــه بی معنــا 
ــن، 1393(. اســت« )زری

یکــی  به عنــوان  جامعه شناســی  شــکل گیری  تاریخــی  رونــد  در 
فلســفه ی  فرانســه،  پوزیتیویســم  انســانی  علــوم  اصلــی  شــاخه های  از 
ــمالی  ــکای ش ــن پراگماتیســم انگلیســی و آمری ــان و همچنی ــتی آلم ایده آلیس
ــوزه ی  ــا ح ــتند ت ــر پیوس ــه یکدیگ ــج ب ــم به تدری ــدا از ه ــای ج ــد نهره مانن
ــی و  ــی در جامعه شناس ــت کیف ــد. رهیاف ــود آورن ــگاهی را به وج ــر دانش متکث
یــا روان شناســی اجتماعــی بــا ظهــور و رشــد پدیدارشناســی از جملــه در آثــار 
ــب  ــی »مکت ــه ی کار میدان ــت و تجرب ــدی یاف ــاد جدی ــل ابع ــرل  و زیم هوس
شــیکاگو« )ژرژ هربــرت میــد، بلومــر، الفــرد شــوتز، تومــاس( در عمــل ســبب 
شــکل گیری دو خانــواده ی بــزرگ )کمــی و کیفــی( در حــوزه ی پژوهش هــای 
اجتماعــی شــد. گرایــش اگزیستانسیالیســتی نــزد هایدگــر، مرلوپونتــی، ســارتر 
و کســان دیگــر، روان کاوی، زبان شناســی اجتماعــی، مکتــب جدیــد شــیکاگو 
ــد  ــش نق ــدا(، گرای ــو و دری ــاختارگرایی )فوک ــر(، پسا س ــوارد بیک ــن، ه )گوفم
ــکل، وودز( از  ــر )گارفین ــی معاص ــی کیف ــرگ(، جامعه شناس ــه )بلومنب مدرنیت
جملــه گرایش هــا و شــاخه هایی بودنــد کــه بــر جامعه شناســی و تنــوع 

ــر جــا گذاشــتند. ــی ب ــر فراوان ــوم انســانی تاثی نظــری عل
ــی  ــط یک ــا فق ــا و تحلیل ه ــودن داده ه ــا عینی ب ــی و ی ــاهده ی عین مش
ــی و  ــد جامعه شناس ــته ای مانن ــگاهی در رش ــش دانش ــاز و کار پژوه ــاد س از ابع
ــوع گــردآوری  ــودن شــیوه ی بررســی، ن ــا در روان شناســی اســت. روش مند ب ی
ــق در  ــر تحقی ــگاه ه ــش، جای ــک پژوه ــا در ی ــت داده ه ــاخت و پرداخ و س
ــادی  ــات و پژوهش  هــای پیشــین، کاربســت اندیشــه ی انتق ــا نظری مقایســه ب
ــی  ــزار پژوهش ــانه، اب ــواس روش شناس ــخت گیری و وس ــنجش گری، س و س
ــرای گــردآوری داده هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و ... هــم بخشــی  کــه ب
ــا  ــه ی ــا انتشــار نظری مهــم از شــیوه ی کار دانشــگاهی اســت. کار پژوهــش ب
نتیجــه ی تحقیــق خاتمــه نمی یابــد، مفاهیــم نظــری، گونه شناســی ها، 
یــا  و  نظریه پــرداز  اســتدالل  و  طــرح  شــیوه ی  یــا  و  صورت بندی هــا 
ــد.  ــرار می گیرن ــران ق ــورد داوری دیگ ــک م ــط آکادمی ــر در محی پژوهش گ
روش شناســی در شــاخه های گوناگــون علــوم انســانی معنــای یکســانی نــدارد 
ولــی اعتبــار و اســتحکام روشــی کــه بــرای به وجــود آوردن و شــکل دادن بــه 
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ــرای داوری  ــی ب ــک مهم ــار آکادمی ــت، معی ــتفاده شده اس ــش اس ــک پژوه ی
پیرامــون آن بــه شــمار مــی رود. بســیاری از تئوری هــا در روابــط درون 
ــر و  ــکال دقیق ت ــج اش ــر به تدری ــادل نظ ــان تب ــک و در جری ــای آکادمی دنی
ــر  ــوغ پژوهش گ ــت و نب ــد، خالقی ــدون تردی ــد. ب ــود می گیرن ــری به خ کامل ت
ــم تولید شــده در هــر حــوزه  ــا و عل ــه تئوری ه ــرداز در شــکل دادن ب و نظریه پ
ــه ی  ــک مرحل ــای آکادمی ــنجش گرانه دنی ــی داوری س ــش دارد ول ــیار نق بس
مهمــی در اعتبــار بخشــی بــه یــک نظریــه و یــا مفهــوم اســت. اگــر در برخــی 
شــاخه های علــوم انســانی ماننــد روان شناســی و یــا جامعه شناســی کمــی کار 
میدانــی و یــا داده هــای قابــل مشــاهده و کنتــرل اهمیــت پیــدا می کننــد، در 
تاریــخ، انسان شناســی، مردم شناســی و یــا جامعه شناســی کیفــی کار روی 

ــوند. ــرح می ش ــی مط ــوب متفاوت ــی در چارچ ــای کیف داده ه
ــر  ــودن، »غی ــج مشــکل »غربی«ب ــن بدفهمی هــای رای یکــی دیگــر از ای
ــرای  ــوم انســانی اســت و ب ــا بومی کــردن عل ــوم انســانی و ی ــودن عل بومی«ب
ــود.  ــه می ش ــوب توجی ــن چارچ ــته ها در ای ــن رش ــالمی کردن ای ــیاری اس بس
بــرای داوری منصفانــه در ایــن حــوزه بایــد دیــد علــوم انســانی از کجــا آمــده 
ــد  ــد دی ــن بای ــت. هم چنی ــدام اس ــه ی آن ک ــب و ریش ــل و نس ــت،  اص اس
زمانــی کــه علــوم انســانی بطــور عمــده در غــرب ســاخته و پرداختــه می شــد، 
وضعیــت کار آکادمیــک و مــدارس مذهبــی و حوزه هــا در ایــران چگونــه بــود، 
از چــه منابعــی اســتفاده می شــد، بحث هــا بــر ســر چــه مســائلی بــود و نــگاه 

آنهــا بــه دنیــا چگونــه بــود.
ــاخت  ــای س ــگاهی در رونده ــانی دانش ــوم انس ــد عل ــش روش من پژوه
و پرداخــت خــود یــک بعــد بومــی و محلــی دارد. در شــرایط متعــارف، 
پژوهش هــای دانشــگاهی بــا کار و یــا اندیشــیدن بــر شــرایط خــاص 
ــرد.  ــورت می گی ــودی ص ــه ی خ ــی جامع ــانه و اجتماع ــی، انسان شناس تاریخ
روش شناســی در کار پژوهشــی از جملــه بــه معنــای بازخوانــی ســنجش گرانه 
نظریه هــای موجــود در رابطــه بــا زمینــه ی فرهنگــی و اجتماعــی فضایی اســت 
کــه در آن قــرار اســت کار تحقیقــی صــورت پذیــرد. یکــی از مباحــث اصلــی 
ــه ای  ــا رابط ــمول بودن آنه ــانی و جهان ش ــوم انس ــای عل ــدی تئوری ه کارآم
ــا  ــتم( ی ــر اکو سیس ــتم )در براب ــا انتروپوسیس ــانی ی ــای انس ــه نظام ه ــت ک اس
مکان هــا و قلمروهــای فرهنگــی دارنــد. اگــر چنیــن رهیافتــی بخوبــی دنبــال 
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ــدون  ــت ب ــان کاربس ــود راه آس ــری خ ــی فک ــا تنبل ــگر ب ــود و پژوهش نمی ش
نقــد نظریــات ساخته و پرداخته شــده در کشــورهای دیگــر را انتخــاب می کنــد، 
ــگ  ــر و فرهن ــه پژوهش گ ــه ب ــانی دانشــگاهی ک ــوم انس ــه عل ــه ب ــکال ن اش
ــا  ــاز می گــردد. اگــر نظریه هــا و مفاهیمــی ب ــه ای هــم ب پژوهشــی هــر جامع
هــدف »ســلطه«ی علمــی و فرهنگــی طــرح شــده اند، کار دانشــگاه بازخوانــی 
نقادانــه ی آنهــا اســت. در حقیقــت بایــد دیــد چــه شــرایطی در ایــران ســبب 
از  اســتفاده ی ترجمــه ای و نســخه برداری می شــود. بســیاری  گســترش 
ــم و  ــن مفاهی ــکای التی ــا در آمری ــیایی و ی ــورهای آس ــران در کش پژوهش گ
نظریه هــای ساخته و پرداخته شــده در دانشــگاه های غربــی را بــه پرســش 
ــانی  ــوم انس ــش عل ــی از دان ــه بخش ــادی ب ــش انتق ــن خوان ــند و ای می کش

ــود. ــل می ش تبدی
ــم،  ــی بازگردی ــانی و اجتماع ــوم انس ــج عل ــیم بندی  های رای ــه تقس ــر ب اگ
ــی اســت  ـ تحلیل ــم تجربی  ــوزه ی دانشــگاهی ه ــن ح ــه ای ــت ک ــوان گف می ت
ــت و  ــط عل ــار، رواب ــات، آم ــی )ریاضی ــی و تجرب ــوم طبیع ــای عل و از روش ه
ــق را  ــش محق ــه نق ــی ک ـ تاریخ ــم نظری  ــد و ه ــتفاده می کنن ــی( اس معلول
ــی  ــی و تحلیل ــتر تجرب ــوزه ی کار بیش ــه ح ــی ک ــد. زمان ــته تر می کن برجس
ــی را  ــش اساس ــی نق ــی و علم ــی و روش تجرب ــای میدان ــت، پژوهش ه اس
بــازی می کننــد، بخــش بزرگــی از روش هــا و صورت بندی هــا عــام و 
جهان شــمول هســتند و تعلــق فرهنگــی تاثیــر کمتــری بــر سمت و ســوی آنهــا 
ــه و درون زاســت و بخشــی  ــد. بومی کــردن علــوم انســانی رونــدی آگاهان دارن
ــورهایی  ــش کش ــال پی ــر صد س ــی رود. اگ ــمار م ــه ش ــی ب ــت پژوهش از فعالی
کــه در »مرکــز« جهــان بودنــد، بخــش عمــده ی بــار توســعه ی علــوم انســانی 
ــان  ــیه « ی جه ــورهایی در »حاش ــتند و کش ــده داش ــش را برعه ــال زای در ح
کارشــان بیشــتر نظاره گــری و مصــرف ایــن علــوم بــود، اکنــون ایــن رابطــه ی 

ــی اســت.   ــر علمــی در حــال دگرگون نابراب
ــت  ــون ماهی ــی پیرام ــادی فراوان ــای انتق ــته بحث ه ــه ی گذش در دو ده
ــوم  ــی و عل ــم سیاس ــی و مفاهی ــای تاریخ ــی  تحلیل ه ــتعماری« برخ »نواس
انســانی غــرب در آمریــکای التیــن و یــا در آســیا در آثــار کســانی ماننــد پارتــا 
ــورو  ــا ارت ــی )2009( و ی ــش چاکرابارت ــی )Chatterjee, 2006(، دیپ چاترج
ــر  ــود ب ــد خ ــی در نق ــت. چاکرابارت ــده اس ــرح ش ــز مط ــکوبار )1999(  نی اس
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ــرمایه داری  ــعه ی س ــایه ی توس ــدن در س ــز جهانی ش ــه ت ــت ک ــاور اس ــن ب ای
پویایــی بومــی را در حــد یــک برداشــت متغیــر یــک موضــوع تقلیــل می دهــد. 
ــگاهی  ــل دانش ــترده در محاف ــور گس ــادی بط ــای انتق ــن بحث ه ــی از ای برخ
کشــورهای مختلــف از جملــه در غــرب مطــرح می شــوند و کســی هــم ســخن 
از هندویی کــردن و یــا مســیحی و یــا آمریــکای التینی کــردن علــوم انســانی 
ــگاه  ــی دانش ــته ی جامعه شناس ــیار رش ــر )2014( دانش ــوک چیب ــد.  وی نمی زن
ــروژه ی چــپ در  ــگ و پ ــه فرهن ــادی ب ــگاه انتق ــه ن ــه ای ب ــورک در مقال نیوی
ــان  ــه در می ــد چگون ــان می ده ــردازد و نش ــیا می پ ــن و آس ــکای التی آمری
ــه اساســی ترین مفاهیــم  برخــی از اندیشــمندان ایــن مناطــق نوعــی انتقــاد ب
ــی  ــت. تلق ــکل گرفته اس ــالب« ش ــا »انق ــه« وی ــد »طبق ــی مانن ــپ اروپای چ
ــداول در  ــم مت ــی مفاهی ــه برخ ــت ک ــن اس ــمندان ای ــن اندیش ــیاری از ای بس
ــا  ــرایط اروپ ــول ش ــی محص ــی سیاس ــی و جامعه شناس ــوم سیاس ــوزه ی عل ح
ــد،  ــد هن ــورهایی مانن ــرایط کش ــا ش ــًا ب ــت و ضرورت ــمالی اس ــکای ش و آمری

ــد.   ــی ندارن ــدوراس هم خوان ــا هن ــا و ی ــل، کلمبی برزی
عبدالکریــم ســروش دربــاره ی رابطــه پژوهش گــر بــا زمینــه ی پژوهشــی 
ــا و  ــا، جامعه ه ــا، فرهنگ ه ــه » تمدن ه ــد ک ــاره می کن ــتی اش ــود به درس خ
انســان ها روحــی دارنــد کــه جــز از طریــق انس بــا آن روح هــا و دوســتی عمیق 
بــا آنهــا نمی تــوان بــه اعماقشــان راه جســت و سرشــان را به چنــگ آورد«. وی 
بــا حرکــت از ایــن گــزاره نتیجــه می گیــرد  اگــر مــن می خواهــم رفتــار یــک 
ــم،  ــف کن ــرش به درســتی بفهمــم و توصی ــل رهب ــی مســلمان را در مقاب ایران
بایــد خــودم واقعــًا یکــی از اشــخاص همیــن جامعــه باشــم« )1380، ص 29(. 
ــارزات ضــد شــاه می نویســد: »کســی  ــه مب ــا اشــاره ب او در جــای دیگــری ب
کــه هرگــز نــه در انقالبــی شــرکت جســته، نــه یــک روز از غــذای خــود دســت 
کشــیده، و نــه یــک لحظــه بــه خاطــر خــدا لذتــی را تــرک گفتــه... وقتــی وارد 
ــردم، دالوری هــای  ــردم، راهپیمایی هــای م ــه می شــود، حــاالت م ــن جامع ای
جنــگاوران، عالقــه ی مــردم بــه رهبرشــان، گذشــت و ایثارشــان، بــه مســجد 
رفتنشــان و رفتارشــان بــا دولــت را می بینــد، همــه را از چشــم خــود می بینــد 
و هرگــز آنهــا را بــه معنــای واقعی شــان نمی توانــد برگیــرد«. درک شــرایطی 
ــی و  ــی کیف ــی از کار جامعه شناس ــد بخش ــخن می گوی ــروش از آن س ــه س ک
ــای  ــت. کاره ــی اس ــا انسان شناس ــی و ی ــی اجتماع ــه، روان شناس مردم نگاران
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ــای آن از  ــران و ویژگی ه ــالب ای ــون انق ــروخاور پیرام ــاد خس ــی فره پژوهش
جملــه نقــش مذهــب و رهبــری مذهبــی بــه زبــان فرانســه درســت بــه همــان 
ــر در  ــد. پژوهش گ ــاره می کن ــه آن اش ــروش ب ــه س ــت ک ــی پرداخته اس چالش
کار میدانــی خــود بــه ســراغ بازیگــران انقــالب، بســیجی ها، افــراد ناراضــی از 
انقــالب رفتــه اســت و تــالش کــرده بــا نگاهــی از درون، درک ایــن افــراد را از 
انقــالب، شــهادت، اســالم و وقایــع سیاســی مــورد تحلیــل قــرار دهــد )1993 
ــته های  ــر از نوش ــی دیگ ــا برخ ــش ب ــن پژوه ــاوت ای ,Khosrokhavar(. تف

ــا  ــران ایــن اســت کــه نویســنده ب ــاره ی انقــالب ای دانشــگاهی در غــرب درب
ــی  ــای اجتماع ــده ی جامعه شناســی جنبش ه ــک شناخته ش ــزار تئوری ــان اب هم
بــه انقــالب 1357 نپرداختــه و تــالش کــرده از طریــق انعــکاس درک 
ــد.  ــاوت بیفکن ــی متف ــه انقالب ــازه از درون ب ــی ت ــی نگاه ــران انقالب کنش گ
ــه در  ــران ن ــاره ی انقــالب ای ــاب خســروخاور درب طبیعــی اســت کــه ســه کت
مــدح انقــالب اســت و نــه نــگاه منفــی بــه ایــن پدیــده دارد. انقــالب ایــران در 
ایــن کار بــا رهیافــت جدیــدی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ایــن بــرای علــوم 

انســانی دانشــگاهی هــم تازگــی دارد. 
ــاب  ــی در کت ــر نیک پ ــاد خســروخاور و امی ــر فره ــک پژوهــش دیگ در ی
ــا عنــوان »بیست ســالگی در ســرزمین آیت اهلل هــا«  ــان فرانســه ب ــه زب خــود ب
کــه بــه کار میدانــی روی جوانــان شــهر قــم اختصــاص دارد، نشــان می دهنــد 
کــه دیــن داری جوانــان و رابطــه ی آنهــا بــا امــر قدســی و یــا زندگــی روزمــره 
ــی  ــن گونه گون ــی از ای ــش مهم ــت و بخ ــیار اس ــوع بس ــی دارای تن ــر دین غی
ــاط دارد  ــن داری ارتب ــن و دی ــردی از دی ــت های ف ــا و برداش ــه درک ه ــم ب ه
ــان نشــان  ــی هم زم ــوع هویت ــن تن )Khosrokhavar & Nikpay ,2008(. ای

می هــد کــه جوانــان »مقلــد« و دنبالــه روی ســاده ی ایــن یــا آن فــرد نیســتند 
و از طریــق یــک گفتمــان و یــک درک بــا دیــن ارتبــاط ندارنــد و تجربه هــای 
ــا  ــی در رابطــه ی آنه ــبکه های اجتماع ــی، ش ــط زندگ ــا محی ــا و ی ــردی آنه ف
ــوم انســانی  ــه از کار عل ــک نمون ــن پژوهــش ی ــذارد. ای ــر می گ ــن تاثی ــا دی ب
ــت.  ــکل گرفته اس ــران ش ــه ی ای ــا جامع ــب ب ــه متناس ــت ک ــگاهی اس دانش
ــه  ــته اند و ن ــه داش ــی و ذات گرایان ــی هویت ــن نگاه ــه دی ــه ب ــران ن پژوهش گ
ــا  ــرای آنه ــد. ب ــی کرده ان ــد ارزش تلق ــا ض ــداری را ارزش ی ــکلی از دین ش
مســئله ی اصلــی شــناخت رابطــه ی جوانــان بــا دیــن بــوده اســت. بــرای درک 
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ــل  ــته اند و حاص ــوان نشس ــا ج ــت ده ه ــای صحب ــا پ ــه آنه ــن رابط ــر ای بهت
گفتگوهــای خــود را در قالــب تئــوری کــه بــه اشــکال متنــوع سکوالریزاســیون 

ــد. ــه کرده ان ــردازد، ارائ ــن می پ ــه از پائی جامع
ــانی و  ــوم انس ــا عل ــت ب ــت و حکوم ــه ی دول ــر رابط ــم دیگ ــوء تفاه س
دانشــگاهی اســت. بــرای نــگاه بســیاری از منتقــدان علــوم انســانی دانشــگاهی 
ــد  ــه بای ــی ک ــز علوم ــزی نیســت ج ــانی اســالمی چی ــوم انس ــت عل در حقیق
به گونــه ای ابــزاری در خدمــت تحکیــم حکومــت اســالمی و یــا رواج فرهنــگ 
ــوع تلقــی خــود  ــگاه خــود را بیشــتر از ن اســالمی باشــند. آنهــا مشــروعیت ن
ــا  ــک حکومت ه ــم ایدئولوژی ــزار تحکی ــوان اب ــه عن ــگاه ب ــرد دانش از کارک
ــا  ــی هــم نیســت کــه شــماری مدعــی می شــوند گوی ــد. اتفاق کســب می کنن
علــوم انســانی غربــی بــرای تحمیــل ســلطه ی غــرب بــر جهــان ســوم و یــا 
منحرف کــردن فرهنــگ کشــورهای مســلمان به وجــود آمده انــد. بــرای 
عبدالکریــم ســروش تــالش بــرای »اســالمی« کردن دانشــگاه و علــوم 
انســانی نــزد دســت اندرکاران سیاســی و دانشــگاهی پیــش از آن کــه به خاطــر 
دل مشــغولی علمــی و دانشــگاهی باشــد، از تــرس علــوم انســانی دانشــگاهی 
ــوم حــاوی و  ــد کــه ایــن عل اســت. از نظــر او »کســانی ایــن دغدغــه را دارن
حامــل شــبهاتی ســت کــه ممکــن اســت جوانــان مســلمان و آموزنــدگان ایــن 
ــع، 1380، ص 192(.  ــرج صن ــد« )تف ــارج کن ــت خ ــاده ی هدای ــوم را از ج عل
ــون  ــه ای پیرام ــت اهلل خامن ــخنان آی ــوان در س ــل را می ت ــن تحلی ــداق ای مص
علــوم انســانی دانشــگاهی یافــت: »بســیاری از علــوم انســانی بــر فلســفه هایی 
ــی و  ــم اله ــه تعالی ــادی ب ــری و بی اعتق ــا مادی گ ــی آن ه ــه مبان ــت ک اس
اســالمی اســت و آمــوزش ایــن علــوم موجــب بی اعتقــادی بــه تعالیــم الهــی 
و اســالمی می شــود و آمــوزش ایــن علــوم انســانی در دانشــگاه ها منجــر بــه 
ترویــج شــکاکیت و تردیــد در مبانــی دینــی و اعتقــادی خواهــد شــد« )ایســنا، 
ــا اشــرار  ــا »انســان همان طــور کــه از برخــی اتفاقــات و ی 8 مهــر 1388( و ی
ــا،  ــي دارد« )ایرن ــم نگران ــگاه ها ه ــی ها در دانش ــي کرس ــی دارد از برخ نگران

ــان 1388(.  1 آب
ــی  ــوژی حکومت ــا ایدئول ــه ی آن ب ــانی و رابط ــوم انس ــش عل ــی از نق تلق
ــک  ــای آکادمی ــگاه و آزادی ه ــتقالل دانش ــت اس ــوع سرنوش ــا موض ــه تنه ن
ــوزش و  ــرایط آم ــاره ی ش ــی درب ــش مهم ــه پرس ــد ک ــان می کش ــه می را ب
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پژوهــش در دانشــگاه را هــم پیــش می کشــد. منتقدیــن اســالم گرای 
ــاالی  ــه اســالمی کردن از ب ــرای توجی ــران ب ــوم انســانی دانشــگاهی در ای عل
دانشــگاه مدعی انــد کــه در کشــورهای غربــی هــم اســتادان و دانشــگاه نوعــی 
ایدئولــوژی دارنــد کــه بــر نــوع آمــوزش و پژوهــش تاثیــر می گــذارد. خطــای 
بــزرگ ایــن دســته از قائــالن بــه علــوم انســانی دانشــگاهی ایــن اســت کــه 
ــا آن  ــن ی ــزد ای ــا گرایــش ایدئولوژیکــی ن ــوژی و ی ــا آن ایدئول ــن ی وجــود ای
ــاال  ــن از ب ــک دکتری ــل ی ــک و تحمی ــوزش ایدئولوژی ــای آم ــه معن ــتاد ب اس
ــه  ــی ک ــا دیگران ــن ب ــری کرب ــا هان ــید حســین نصــر و ی نیســت. حضــور س
ــا  ــن ی ــش ای ــای گرای ــه معن ــی ب ــگاه های غرب ــتند در دانش ــناس هس شیعه ش
آن دانشــگاه در آمریــکا و یــا فرانســه بــه دیــن شــیعه نیســت. تحمیــل یــک 
ــه دو عامــل مهــم بســتگی  ــا تلقیــن ایدئولوژیــک در آمــوزش ب ــن و ی دکتری

دارد:
و  اســتادان  کــه  اســت  آزادی هایــی  و  آمــوزش  شــرایط  نخســت، 
دانشــجویان از آن برخوردارنــد. اســتاِد جامعه شناســی کــه بــرای مثــال 
ــاع  ــود دف ــرال اســت و در کالس از نظــر خ ــا لیب مســیحی، مارکسیســت و ی
می کنــد )چیــزی کــه در علــوم انســانی قابــل فهــم اســت( دســت بــه تحمیــل 
ــار نظــر  ــا دانشــجویان از حــق اظه ــه تنه ــه ن ــد، چــرا ک ــک نمی زن ایدئولوژی
و نقــد برخوردارنــد کــه اســتادان دیگــر هــم می تواننــد نظــر متفاوتــی داشــته 
باشــند و دانشــگاه و یــا دپارتمــان مربوطــه در چهارچــوب یــا علیــه یــک دیــن، 
مکتــب و ایدئولــوژی خاصــی تعریــف نمی شــوند. مذهبــی یــا ســکوالر، چپــی 

ــردی دارد. ــد ف ــتر بع ــجویان بیش ــتادان و دانش ــودن اس ــا لیبرال ب ی
عامــل دوم بــه اهــداف آمــوزش بــاز می گــردد. دانشــگاه زمانــی مســلکی 
و مبتنــی بــر یــک دکتریــن عمــل می کنــد کــه بخواهــد دانشــجویان را نــه در 
ــا همــه ی پیچیدگی هــا و تنــوع رهیافت هــا  ــا فراگیــری یــک علــم ب رابطــه ب
ــی  ــک خاص ــا ایدئولوژی ــی ی ــت دین ــا هوی ــه ب ــر آن ک ــای متکث و گرایش ه
)کاتولیــک طرفــدار پــاپ، شــیعه ی طرفــدار والیــت فقیــه، کمونیســت، وهابــی، 
طرفــدار داعــش، لیبــرال طرفــدار نئوکنسرواتیســم( تربیــت کنــد. ایــن رویکــرد 
بســته، یکســونگرانه و ابــزاری ســبب می شــود آمــوزش از شــکل دانشــگاهی 
ــه  ــی اســت، ن ــه ی حزب ــه مدرس ــه دانشــگاه ن ــرا ک ــود، چ ــی ش ــارج م آن خ
مدرســه ی دینــی و نــه مرکــز تلقیــن مســلک خــاص. در علــوم انســانی هــدف 
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ــه ی  ــا هم ــا )ب ــم و نظریه ه ــا مفاهی ــجو ب ــنا کردن دانش ــگاه آش ــی دانش کل
تنــوع آن( و فراگیــری روش هــای مطالعاتــی و پژوهشــی، ســنجش گری، نقــد 
ــوع  ــک ن ــت ی ــدف تربی ــر دانشــگاهی ه و اندیشــیدن مســتقل اســت و کمت
ــن( را در  ــد دی ــا ض ــن دار ی ــده )دی ــت از پیش تعیین ش ــا هوی ــان ب ــاص انس خ

ــذارد.     ــود می گ ــر خ براب

آیا  درک یکسانی از اسالمی کردن علوم انسانی وجود دارد ؟ 

بازخوانــی تحلیلــی و انتقــادی آن چــه کــه در ایــران پیرامون اســالمی کردن 
ــروژه  ــن پ ــه درک از ای ــد ک ــته شده اســت، نشــان می ده ــانی نوش ــوم انس عل
در میــان دانشــگاهیان و روحانیــون غیــر دانشــگاهی بــه یــک گونــه نیســت و 
برداشــت های بســیار متنوعــی در میــان آنهــا مشــاهده می شــود. اگــر مطالــب 
نوشته شــده پیرامــون اســالمی کردن علــوم انســانی دانشــگاهی را معیــار 
ــروژه  ــن پ ــاوت از ای ــار درک متف ــه چه ــم، ب ــرار دهی ــود ق ــی خ داوری تحلیل
ــفه و  ــا، فلس ــه معن ــه ب ــی ک ــات گوناگون ــر موضوع ــر س ــه ب ــم ک بر می خوری

جایــگاه ایــن علــوم مربــوط بــا یکدیگــر اختــالف نظــر دارنــد. 
ــوم  ــری عل ــرد اســالمی کردن حداکث ــروان رویک ــه پی ــش نخســت ب گرای
انســانی و بــاور بــه امــکان وجــود قرائــت دینــی از شــاخه های گوناگــون علــوم 
ــران  ــگاه های ای ــرای دانش ــانی را ب ــوم انس ــا عل ــردد. آنه ــاز می گ ــانی ب انس
به رســمیت می شناســند کــه از صافــی دیــن عبــور کرده باشــد و یــا در 
برابــر آموزه هــای دینــی قــرار نگیــرد. تــالش اصلــی ایــن گرایــش، بازخوانــی 
رابطــه ی میــان علــوم جدیــد و معرفــت دینــی در چارچــوب تجربــه ی قــرون 
ــش  ــن گرای ــت. در درون ای ــی اس ــی و عقل ــوم نقل ــتی عل ــطایی هم زیس وس
ــاور  ــن ب ــه دی ــی ب ــرد دایره المعارف ــه رویک ــه ب ــد ک ــود دارن ــی وج دیدگاه های
ــد  ــد کــه همــه ی علــوم به نوعــی ریشــه در علــوم دینــی دارن ــد و معتقدن دارن
و متــون دینــی نســخه ی کامــل پاســخ بــه همــه ی نیازهــا و تبییــن همــه ی 
حقایــق هســتند. جــوادی آملــی بــه عنــوان یکــی از نماینــدگان شــاخص ایــن 
ــاي وســیع آن کــه  ــه معن ــي ب ــد اســت کــه »محصــوالت عقل گرایــش معتق
ــی  ــب دین ــود مطال ــفه مي ش ــي و فلس ــاني، ریاض ــي، انس ــوم طبیع ــامل عل ش
ــز از دیــن باشــند« )1372، ص 16(.  ــه و متمای ــه آن کــه بیگان را مي رســانند ن
علــم در ایــن تلقــی زمانــی عنــوان »دینــی« می گیــرد کــه بتــوان بــه صــورت 
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ــوم  ــنت( معل ــاب و س ــی کت ــی )یعن ــا وح ــبت آن را ب ــک نس ــی و متدی منطق
ــوم« نیســت، بلکــه  ــه ی عل ــی »نقلی شــدن هم ــه معن ــن ســخن ب ــرد و ای ک
بــه ایــن معناســت کــه منطــق علــوم و حجیــت آن هــا بایــد بــه تأییــد وحــی 
برســد )میرباقــری، 1391(. در کنــار ایــن گرایــش ســنتی کســانی ماننــد مصباح 
ــه نقــش ســنت کم و بیــش  ــاور عمیــق ب ــا وجــود ب ــد کــه ب ــرار دارن یــزدی ق
ــه در  ــل ارائ ــب قاب ــکل و قال ــالمی در ش ــانی اس ــوم انس ــه عل ــد ک ــی دانن م
ــانه و روش  ــناخت شناس ــای ش ــه ه ــد پای ــد و بای ــود ندارن ــروز وج ــای ام دنی
ــم  ــا نمی توانی ــی به وجــود آورد: »م ــای بیرون ــا دنی ــت ب ــرا در رقاب شناســانه آن
ــه تحــول اساســی در علــوم انســانی  بــدون داشــتن نیــروی انســانی کافــی ب
دســت یابیــم. حداقــل مــا بایــد چنــد اســتاد متخصــص در اقتصــاد اســالمی، 
ــان  ــا هم ــیم ت ــته باش ــالمی داش ــی اس ــالمی و روان شناس ــی اس جامعه شناس
ــی  ــی مبتن ــد و حرف های ــای دانشــگاه می رون ــران ســر کالس ه ــه دیگ طورک
ــرف  ــز ح ــا نی ــد، م ــادی می زنن ــای الح ــًا حرف ه ــی و بعض ــی غرب ــر مبان ب
ــا  ــعید زیب ــد س ــم مانن ــانی ه ــش کس ــن گرای ــم«. )1385( در ای ــود را بزنی خ
ــد  ــر می کنن ــوند و فک ــث می ش ــت مدرن وارد بح ــگاه پس ــتر از ن کالم بیش
ــر شــکل گیری ایــن  ــوم انســانی و تاثیــر زمینــه ی فرهنگــی ب نســبی بودن عل
علــوم راه را بــرای حضــور و اعتبــار دانشــگاهی رهیافــت اسالمی-شــیعی آنهــا 

ــازد )1997(.  ــوار می س هم
گرایــش دوم طرفــدار ســازگاری تطبیقــی و همزیســتی میــان بخش هــای 
ــت.  ــانی اس ــوم انس ــر عل ــاخه های دیگ ــا ش ــانی ب ــوم انس ــده ی عل اسالمی ش
ــرای هــواداران ایــن گــروه علــوم انســانی دارای هویــت مســتقل غیِردینــی  ب
هــم هســت، ولــی همزمــان علــوم از فضــای فرهنگــی جامعــه و نیــز دنیــای 
ــی  ــال فنای ــرای مث ــد. ب ــر می پذیرن ــم تاثی ــان عل ارزشــی پژوهشــگران و خالق
ــت یافتی  ــروژه ی دس ــوان پ ــه عن ــانی« ب ــوم انس ــازی عل ــکوری از »بازس اش
ــن را  ــری دی ــرو باق ــا خس ــد )1392( و ی ــخن می گوی ــی س ــرایط کنون در ش
ــه در مــورد همــه چیــز بلکــه بطــور عمــده  ــد یعنــي دیــن ن گزیده گــو می دان
آنچــه را مربــوط بــه هدایــت انســان بــوده، گفتــه اســت. نویســنده بــا وجــود 
ــي  ــل از مبان ــات حاص ــري از الهام ــی و بهره گی ــم دین ــکان عل ــرش ام پذی
دینــي، معیــار درســتي و غلطــي نظریــه را ســنجش تجربــي می دانــد. )باقــری، 

 .)1387
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ــن  ــش روش ــک کم و بی ــی و تفکی ــالمی کردِن حداقل ــوم اس ــت س رهیاف
ــت.  ــی اس ــت دین ــک و معرف ــای آکادمی ــا روش ه ــده ب ــش تولید ش ــان دان می
عبدالکریــم ســروش و محســن کدیــور از جملــه کســانی هســتند کــه ضمــن 
ــاور بــه اصالــت علــوم انســانی و اعتبــار روش شناســانه و معرفت شناســانه ی  ب
ــا  ــه ی آن ب ــی و نــوع رابط ــت دین ــی بــرای معرف ــالش تعریف ــا در ت آنه
ــده در  ــاالت منتشر ش ــتند. مق ــا هس ــگاهی آنه ــور دانش ــانی و حض ــوم انس عل
ــات  ــد نظری ــع" )ســروش، 1380( بطــور مســتقیم نق ــرج صن مجموعــه ی "تف
اســالمی کردن حداکثــری علــوم انســانی را هــدف رفته انــد. ســروش از 
ــه  ــودن ب ــردن غربی ب ــای اثبات ک ــه ج ــه ب ــت ک ــانی اس ــدود کس ــه مع جمل
ــرای  ــد ب ــی پرداخته اســت و پیشــنهاد می کن ــوم انســانی بوم مصداق هــای عل
ــارات و  ــم اعتب ــه عال ــد »ب فهمیــدن پدیده هــای انســانی فــردی و جمعــی بای
ــا پیتــر  ارزش هــای معنــوی« )ســروش، ص 47( آنهــا وارد شــویم. ســروش ب
ــگاه  ــاز« و جای ــودی اســت اعتبارس ــه »انســان موج ــچ هم صــدا اســت ک وین
ــی  ــه های او یک ــی اندیش ــی و فرهنگ ــای دین ــالق و باوره ــگر و اخ پژوهش
ــورد توجــه قــرار  از موضوع هــای مهمــی اســت کــه در نوشــته های او م
می گیــرد. از نظــر ســروش در کار پژوهشــی بایــد میــان مقــام کشــف و مقــام 

ــت.  ــاوت گذاش داوری تف
رهیافــت چهــارم بــه گرایشــی بــاز می گــردد کــه پــروژه ی اســالمی کردن 
ــد و در نوشــته های خــود  ــا زیانبخــش می دان ــوم انســانی را ناشــدنی و حت عل
ــوم  ــاخه های عل ــی، ش ــت دین ــا و معرف ــا، باوره ــان آموزه ه ــرده می ــالش ک ت
ــا،  ــی پای ــذارد. عل ــاوت بگ ــگاهی تف ــی دانش ــگاهی و دین پژوه ــانی دانش انس
مصطفــی ملکیــان، غالمعبــاس توســلی، صــادق زیبــا کالم، سوســن شــریعتی 
ــا وجــود فضــای  ــه ب ــن گرایــش هســتند ک ــه چهره هــای شــاخص ای از جمل
ــانی را  ــوم انس ــا اســالمی کردن عل ــود ب ــت خ ــران مخالف ــل ای ــم در داخ حاک
بطــور صریــح بیــان کرده انــد. کســان دیگــری هــم هســتند کــه بــدون انتقــاد 
ــم  ــردن« عل ــه بر»بومی ک ــا تکی ــانی ب ــوم انس ــالمی کردن عل ــتقیم از اس مس
ــد. ملکیــان معتقــد  ــر ایــن پــروژه ی حکومتــی قــرار می گیرن در عمــل در براب
اســت کــه جهان بینــی و باورهــای مذهبــی یــک پژوهشــگر می توانــد بــروی 
کار پژوهشــی او تاثیــر گــذارد، ولــی روش شناســی علــوم انســانی را نمی تــوان 
ــع  ــد منب ــن می توان ــه دی ــرد ک ــا می پذی ــان، 1388(. پای ــرد )ملکی ــی ک دین
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ــه  ــد ک ــد می کن ــان تاکی ــا همزم ــد، ام ــی باش ــای علم ــرای حدس ه ــام ب اله
ــد  فرضیه هــای ســاخته و پرداخته ی بشــری از هــر متافیزیکــی کــه باشــند، بای
ــه ی  ــک نظری ــوان ی ــه عن ــا ب ــد ت ــور کنن ــون عب ــی و آزم ــه ی ارزیاب از مرحل
علمــی شــناخته شــوند. بــه نظــر نویســنده اگــر فرضیــه ی متکــی برآموزه هــای 
ــد از آزمــون روش شناســی دانشــگاهی ســربلند بیــرون آیــد و بــه  دینــی بتوان
ــد  ــه نمی توان ــی نظری ــأ دین ــر منش ــود، دیگ ــل ش ــر تبدی ــزاره ی معتب ــک گ ی
ــه ی  ــی نظری ــی و مفهوم ــوای تجرب ــع در محت ــا قاط ــده ی ــهمی تعیین کنن س

علمــی داشــته باشــد )پایــا، 1386(.
ــالمی کردن  ــرد اس ــا رویک ــا ب ــن گرایش ه ــک از ای ــر ی ــورد ه ــوع برخ ن
ــتر  ــروه اول و دوم بیش ــه گ ــت. در حالی ک ــاوت اس ــیار متف ــانی بس ــوم انس عل
بــه مهندســی دانشــگاه بــرای خدمــت بــه حکومــت اســالمی و هدایــت علــوم 
ــای  ــه رونده ــتر ب ــارم بیش ــوم و چه ــش س ــد، گرای ــاال معتقدن ــانی از ب انس
ــالمی را  ــوم اس ــترش عل ــد و گس ــد و تولی ــاور دارن ــن ب ــگاهی از پائی دانش

ــد.   ــی نمی دانن ــم سیاس ــک نظ ــت ی ــتوری و در خدم دس
ــالمی کردن  ــروژه ی اس ــون پ ــون پیرام ــای گوناگ ــتی گرایش ه همزیس
ــان آنهــا نیســت. در  ــادی می ــاز و انتق ــوگ ب ــای وجــود دیال ــه معن دانشــگاه ب
ــالم گرای  ــنفکران اس ــامل روش ــتر ش ــه بیش ــش اول و دوم ک ــه گرای حالی ک
ــا اســتفاده از موقعیــت خــود  محافظــه کار )خســرو خــاور، 2002( می شــوند، ب
ــوم«،  ــر العل ــگاه باق ــادق«، »دانش ــام ص ــگاه ام ــد »دانش ــزی مانن در مراک
»موسســه ی آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی«، و یا »موسســه ی پژوهشــی 
ــا  ــد و ی ــالم کنن ــا اع ــود را همه ج ــرات خ ــد نظ ــفه« می توانن ــت و فلس حکم
منتشــر ســازند، گــروه ســوم و چهــارم جــای کمــی در بحث هــا و نشســت های 
رســمی دارنــد. همزمــان دانشــگاهیان کــه بــا گرایش هــای اســالم گرا همنــوا 
نیســتند، کمتــر وارد بحــث در ایــن حــوزه مــی شــوند و یــا بیشــتر نظــرات خود 
ــاد  ــب، یکــی از ابع ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــر مســتقیم مطــرح می کنن ــور غی را به ط
ــدم  ــانی ع ــوم انس ــروژه ی اســالمی کردن عل ــل پ ــل تام ــانه و قاب آسیب شناس
ــار و چند و چــون ایــن رویکــرد  ــا، اعتب بحــث جــدی دانشــگاهی پیرامــون معن
ــت  ــی اس ــی و سیاس ــروژه ی حکومت ــانی پ ــوم انس ــدن عل ــت. اسالمی ش اس
ــتر  ــت ها بیش ــود و نشس ــده و می ش ــل ش ــگاه تحمی ــه دانش ــرون ب ــه از بی ک
دولتــی و رســمی هســتند. شــماری از دانشــگاهیان رشــته های علــوم انســانی 
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بــه اشــکال گوناگــون، گاه بــه گونــه ای آشــکار و گاه سربســته و غیر مســتقیم 
ــی  ــد، ول ــرح کرده ان ــروژه مط ــن پ ــا ای ــود را ب ــت خ ــا مخالف ــادات و ی انتق
صدا هــای انتقــادی حاشــیه ای اســت و مــا شــاهد شــکل گیری یــک دیالــوگ 

جــدی در ایــن زمینــه نیســتیم. 
نکتــه ی مهــم دیگــر در موضــوع اســالمی کردن علــوم انســانی ایــن اســت 
کــه روایــت دولتــی ایــن پــروژه و دســت اندرکاران آن در حقیقــت بــه دنبــال 
ــتجوی  ــتر در جس ــه بیش ــت، بلک ــالمی نیس ــانی اس ــوم انس ــردن عل عملی ک
پی ریــزی علــوم انســانی ســازگار بــا شــیعه ی مبتنــی بــر والیــت فقیــه اســت. 
ــتی(  ــه ی همزیس ــری و نظری ــالمی کردن حداکث ــروه اول )اس ــگاه دو گ در ن
ــل  ــه ی اص ــر پای ــی ب ــیعه ی دوازده امام ــان ش ــالم هم ــور از اس درک از منظ
والیــت فقیــه اســت. در ایــن بینــش وحــی و »علــم مربــوط بــه عالــم غیــب« 
ــرای یــک ســنی، یــک مســلمان اســماعیلی،  ــدارد کــه ب همــان معنایــی را ن
ــه  ــی ک ــت های بین الملل ــا در نشس ــی. حت ــت فقیه ــر والی ــیعه ی غی ــا ش و ی
ــدم  ــل ع ــه دلی ــوند، ب ــزار می ش ــانی برگ ــوم انس ــالمی کردن عل ــون اس پیرام
ــرف و  ــی بی ط ــه ی علم ــده )کمیت ــناخته ش ــک ش ــای آکادمی ــت معیاره رعای
ــخصیت های  ــوت از ش ــاالت، دع ــرش مق ــوان و پذی ــوع فرا خ ــرا، ن کثرت گ

ــد.  ــود نمی آی ــدی به وج ــادی ج ــی و انتق ــوگ علم ــل دیال ــع( در عم مرج
فرضیــه ی اولیــه ی بســیاری از هــواداران اســالمی کردن دانشــگاه ها ایــن 
اســت کــه گویــا کلیتــی بــه نــام اســالم به مثابــه ی پدیــده ی ثابــت وجــود دارد 
کــه همــگان بــر ســر معنــای آن توافــق دارنــد و ایــن خوانــش بایــد پایــه ی 
اســالمی کردن علــوم انســانی قــرار گیــرد. چنیــن درکــی یــک پنــدار خیالــی 
ــه یــک شــیعه کــه اســالم ها و شــیعه های  ــه یــک اســالم و ن ــرا ن اســت، زی
پرشــماری وجــود دارنــد کــه گاه خوانش هــای بســیار متفاوتــی هــم از اســالم 
ــه  ــد. مجتهــد شبســتری »بحــران اســالم« را از جمل و شــیعه عرضــه می کنن
در تعــدد برداشــت های گاه افراطــی در اســالم قلمــداد می کنــد و بــر ایــن بــاور 
اســت کــه همــه ی ایــن روایت هــا شــکلی از اســالم در عصــر مــا را نمایندگــی 
می کننــد و کســی هــم نمی توانــد آنهــا را مســلمان ندانــد )ســخنرانی محمــد 
مجتهــد شبســتری در مراســم بزرگداشــت محمــود طالقــان، شــهریور 1393، 

تارنمــای نیلوفــر(. 
مشــکل اســالم ماننــد هــر دیــن و یــا ایدئولــوژی دیگــر وجــود 
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برداشــت های گاه بســیار متفــاوت از متــون و ســنت ها اســت. اســالم 
نماینــدگان و ســخن گویان پرشــماری در دنیــا دارد و همــه ی آنهــا هــم 
ــاوت  ــن تف ــه شــود چنی ــاید گفت ــد. ش ــاب می دانن ــی و ن ــود را واقع اســالم خ
ــود دارد.  ــم وج ــانی ه ــوم انس ــای عل ــا و نظریه ه ــاره ی تئوری ه ــی درب آرای
ــزار و  ایــن نکتــه ی نادرســتی نیســت امــا علــوم انســانی دانشــگاهی دارای اب
ــی  ــت های احتمال ــاوت برداش ــر و تف ــالف نظ ــه اخت ــت ک ــی اس ظرفیت های
بتواننــد در فضــای بــاز علمــی بــا یکدیگــر برخــورد کننــد و در کنــار یکدیگــر 
ــانی  ــه آس ــی را ب ــای دین ــا تفاوت ه ــند. ام ــته باش ــک داش ــتی آکادمی همزیس
ــات و  ــیاری از موضوع ــه بس ــرا ک ــرار داد، چ ــوان ق ــر نمی ت ــار یکدیگ در کن
ــن  ــا آن دی ــن ی ــروان ای ــتند و پی ــی هس ــی و هویت ــد قدس ــا دارای بع مرزه
ــاد کامــل  ــن خــود اعتق ــه روایت هــا و حقیقــت دی ــه ای دگماتیــک  ب ــه گون ب
دارنــد و پیرامــون آنهــا چون و چــرا نمــی کننــد. بــه همیــن خاطــر هــم مــدارس 
ــی و  ــش دین ــا گرای ــن ی ــک دی ــده ی ی ــتند و نماین ــی هس ــی تک هویت مذهب

ــون.  ــد گوناگ ــورد آراء و عقای ــل برخ ــدرت مح به ن

آیا علوم انسانی می تواند اسالمی شود؟  

پــروژه ی اســالمی کردن علــوم انســانی در ایــران اگــر بخواهــد دانشــگاهی 
باشــد، بایــد همــان معیارهــا و ویژگی هایــی را داشــته باشــد  کــه علــوم دیگــر 
ــم  ــک عل ــدن ی ــرای به وجود آم ــد. ب ــراز کرده ان ــدرن اح ــنت دانشــگاه م در س
ــه در  ــت ک ــاز و کارهایی الزم اس ــی، س ــش علم ــا گرای ــاخه ی ــک ش ــا ی و ی
ــم،  ــانه ی آن عل ــانه و روش شناس ــش های شناخت شناس ــه پرس ــه ی اول ب وهل
ــا  ــا، مکان ه ــا ســایر شــاخه ها و حوزه ه ــای آن، رابطــه ی آن ب حــدود و مرزه
ــک  ــی ی ــا اعتبار بخش ــار و ی ــد، انتش ــه در کار تولی ــخص ک ــای مش و ظرف ه
ــی  ــخ های عمل ــور از پاس ــود. منظ ــی داده ش ــخ های عمل ــتند، پاس ــم هس عل
ــار آن  ــودن و اعتب ــان دادن عملی ب ــوم و نش ــن عل ــی ای ــود آوردن واقع به وج
ــات  ــدارد، »اثب ــزدی می پن ــاح ی ــه مصب ــالف آنچ ــت. برخ ــم اس ــوان عل به عن
ــگاهی  ــروژه ی دانش ــک پ ــد ی ــالمی« )1390( نمی توان ــات اس ــری نظری برت

ــچ علمــی از پیــش نوشــته نشده اســت.  واقعــی باشــد. سرنوشــت هی
ــر،  ــت متکث ــی اس ــگاهی حرکت ــر دانش ــوم دیگ ــد عل ــانی مانن ــوم انس عل
ــا  ــن ب ــک دی ــوب ی ــف آن در چهارچ ــی و تعری ــی درون ــالق و دارای پویای خ
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ــز از پیش تعیین شــده ای  ــرد. چی ــرار می گی جوهــر کار دانشــگاهی در تناقــض ق
ــدارد. شــاخه های  در قلمــروی گســترده ی علــوم انســانی دانشــگاهی وجــود ن
گوناگــون علــوم در رابطــه بــا یــک پرســش اساســی و یــا پرســش های مهــم 
به تدریــج شــکل می گیرنــد. بــدون پرســش معتبــر، شــناخت علمــی جدیــدی 
هــم به وجــود نخواهــد آمــد. همزمــان نگاهــی بــه تاریــخ و خــط ســیر تحــول 
هــر شــاخه ی علمــی نشــان می دهــد کــه پویایــی آن  امــری درونــی و از پایین 
ــود  ــی را بوج ــتوری علم ــه ای دس ــاال و به گون ــد از ب ــی نمی توان ــت و کس اس
آورد. اگــر قــرار اســت جامعه شناســی اســالمی، علــوم سیاســی اســالمی و یــا 
روان شناســی اســالمی وجــود داشــته باشــد، ایــن امــر پیــش از آنکــه بــه اراده 
و خواســت ایــن یــا آن شــخصیت دینــی و یــا سیاســی ارتبــاط داشــته باشــد، 
ــانه،  ــای روش شناس ــه چالش ه ــن ب ــروژه، پرداخت ــن پ ــردن ای ــه عملی ک ب
ــی  ــت نظریه های ــاخت و پرداخ ــر، س ــدی و معتب ــای ج ــردن پژوهش ه پیش ب
بنیــادی، نوشــتن مقــاالت و مطالــب علمــی، طــرح آنهــا در مجامــع آکادمیــک 
ــران و  ــی و دانشــگاهی ای ــز علم ــدات در مراک ــن تولی ــار ای و بازشناســی اعتب
ــانی  ــوم انس ــود عل ــای وج ــوان ادع ــی می ت ــن صورت ــط در چنی ــت. فق دنیاس
اســالمی را جــدی تلقــی کــرد. بــه ســخن دیگــر، بایــد رونــد نوعــی انباشــِت  
ــی  ــوم فرض ــن عل ــتاوردهای ای ــود و دس ــی ش ــی ط ــر و کاف ــی معتب علم
اسالمی شــده جــای خــود را در دانــش آکادمیــک بــاز کننــد و همزمــان قابــل 

ــند. ــر باش ــگاهی معتب ــای دانش ــت ها و همایش ه ــه در نشس ارائ
بــا نگاهــی بــه آنچــه پیرامــون علــوم انســانی اســالمی در ایــران منتشــر 
ــات  ــه اثب ــی ب ــوان گفــت بخــش مهمــی از بحث هــای کنون شــده هــم می ت
ــا از  جایــگاه و اعتبــار علمــی حــوزه ای اســت کــه هنــوز به وجــود نیامــده و ی
انباشــت شــناختی کافــی برخــوردار نیســت. در ایــران ماننــد شــماری دیگــری 
ــالم در  ــرات اس ــون نظ ــی پیرام ــب فراوان ــین مطال ــورهای مسلمان نش از کش
حوزه هــای گوناگــون اجتماعــی منتشــر می شــوند کــه بخــش بزرگــی از آنهــا از 
اســتحکام کافــی بــرای مشــارکت در بحث هــای دانشــگاهی برخــوردار نیســتند. 
اگــر بــرای مثــال نگاهــی بــه کتاب هــای پرشــمار منتشر شــده پیرامــون نظــر 
ــان، فقــر  ــان، زن ــواده، جوان ــاره ی موضوعاتــی ماننــد آمــوزش، خان اســالم درب
در ایــران نگاهــی بیفکنیــم، می تــوان گفــت کــه بســیاری از آنهــا بــه تکــرار 
ــه  ــد، و ب ــنده می کنن ــن بس ــزرگان دی ــای ب ــخنان و نصیحت ه ــیر س و تفس
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ســراغ موعظــه و پنــد و انــدرز و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می رونــد. 
ــالمی  ــانی اس ــوم انس ــود عل ــانه ی وج ــی نش ــرای برخ ــه ب ــته ها ک ــن نوش ای
ــم و  ــا، مفاهی ــوم انســانی دانشــگاهی، نظریه ه ــا عل ــی ب ــاط چندان اســت، ارتب

ــد.   ــوزه ندارن ــن ح ــای ای پژوهش ه
و  نگرانی هــا  همچنیــن  انســانی  علــوم  اســالمی کردن  پــروژه ی 
ــت  ــا هوی ــی ب ــوزه ی علم ــک ح ــف ی ــاره ی تعری ــدی درب ــش هایی ج پرس
دینــی خــاص و نیــز پی آمدهــای دخالــت دیــن دولتــی بــر کارکــرد دانشــگاه 

مــی آورد. به وجــود 
ــک کردن و  ــنجش گری، ش ــد، س ــت نق ــه سرنوش ــم اول ب ــش مه پرس
کار پژوهشــی در دانشــگاه و رابطــه آن بــا تعبــد دینــی بازمی گــردد. دانشــگاه 
ــه ی  ــر پای ــش ب ــوزش و پژوه ــق آم ــا تلفی ــم ب ــرن نوزده ــاز ق ــدرن از آغ م
ــت  ــناختن اهمی ــک و به رسمیت ش ــای آکادمی ــه آزادی ه ــه ب ــرام همه جانب احت
نقــد و ســنجش گری بــرای اســتادان و دانشــجویان شــکل گرفــت. فلســفه ی 
ــرای  ــی ب ــوف آلمان ــت«، فیلس ــت »هومبول ــه هم ــه ب ــدرن ک ــگاه م دانش
ــرون  ــنتی ق ــگاه س ــز دانش ــد، آنتی ت ــذاری ش ــن پایه گ ــتین بار در برلی نخس
ــش(  ــدا از پژوه ــته )ج ــی بس ــس دانش ــه ی تدری ــر پای ــه ب ــود ک ــطایی ب وس
ــی  ــت دین ــا هوی ــن و ی ــک دی ــوب ی ــود را در چارچ ــود و خ ــکل گرفته ب ش
تعریــف می کــرد. در پــروژه ی دانشــگاه مــدرن، دولــت بــا وجــود تامیــن مالــی 
دانشــگاه حــق دخالــت و اعمــال نظــر سیاســی و ایدئولوژیــک در آن را نــدارد و 
بــه اســتقالل دانشــگاه احتــرام می گــذارد. بــه ایــن گونــه بــود کــه جامعــه ی 
بشــری بــرای اولین بــار در تاریــخ، مؤسســه ی آموزشــی و پژوهشــی را به وجــود 
ــرد آن  ــه شــد و بخشــی از کارک ــد و آزادی اندیشــه نهادین ــه در آن نق آورد ک
ــالب  ــی انق ــژه در پ ــو، به وی ــن س ــه ای ــت. از ســال 1357 ب ــه شــمار می رف ب
ــک و  ــای آکادمی ــردن آزادی ه ــاهد محدود ک ــا ش ــال 1359، م ــی س فرهنگ
اســتقالل دانشــگاه و نیــز دخالــت منظــم نیروهــای غیر دانشــگاهی و امنیتــی 
در امــور آکادمیــک هســتیم. همــه ی شــواهد نشــان می دهنــد اســالمی کردن 
ــتقالل  ــردن بیشــتر اس ــا مخدوش ک ــراه اســت ب ــوم انســانی دانشــگاه هم عل
ــجویان.  ــتادان و دانش ــرای اس ــتر ب ــم بیش ــاز ه ــای ب ــگاه و محدویت ه دانش
ــه اخــراج  ــه ی اســالمی کردن دانشــگاه عالمــه طباطبایــی کــه منجــر ب تجرب
اســتادان و دانشــجویان و یــا حتــا بسته شــدن برخــی گرایش هــا شــد، 
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ــه ای تامل انگیــز از اسالمی شــدن علــوم انســانی اســت. تجربــه ی دیگــر  نمون
ابــالغ منابــع درســی بــرای علــوم انســانی در ســال 1393 بــود کــه بــا واکنــش 

ــود.  اعتراضــی بســیاری از دانشــگاهیان هــم همــراه ب
کار  و  روش شناســانه  اســتحکام  و  دقــت  اعتبــار،  بــه  دوم  پرســش 
ــی و  ــدارس دین ــم م ــاوت مه ــر تاریخــی، تف ــردد. از نظ ــاز می گ ــک ب آکادمی
دانشــگاه مــدرن از جملــه بــه چند و چــون و فلســفه ی کار پژوهشــی و اعتبــار 
شناخت شناســانه ی نتایــج یــک پژوهــش بــاز می گــردد. روش متــداول 
ــت  ــک حقیق ــت از ی ــتنباطی و حرک ــی اس ــای مذهب ــدارس و حوزه ه در م
ــه  ــز تکی ــر و نی ــه ی« تردید ناپذی ــول موضوع ــی، »اص ــده ی قدس پذیرفته ش
بــر متــون تاریخــی اســت کــه بــه گفتمــان امــروزی دیــن اعتبــار می بخشــند. 
ــا کالم، منطــق، فلســفه اســالمی،  ــه ت ــی )از فق ــی اصل همــه ی مباحــث دین
ــروی  ــش در قلم ــول( کم و بی ــو، اص ــرف و نح ــان، ص ــی، عرف ــوم بالغ عل
ورودی  نــوع  حالی کــه  در  قــرار می گیرنــد.  پاردایــم شناخته شــده  ایــن 
ــات،  ــه موضوع ــی ب ــا روان شناس ــی و ی ــد جامعه شناس ــگاهی مانن ــوم دانش عل
بیشــتر بــر پایــه ی واقعیت هــا و تحــوالت اجتماعــی و فــردی، ســنجش گری، 
ــناخت  ــترش ش ــفه و گس ــا و مکاش ــم و نظریه ه ــادی مفاهی ــی انتق بازخوان
ــت  ــن دو رهیاف ــکان اســت. ای ــان و م ــن دو وجــه اساســی زم ــا درنظرگرفت ب
ــل و  ــف، تحلی ــی و کش ــردن، بررس ــرای چند و چون ک ــانی ب ــای یکس فراینده

ــد.  ــار ندارن ــب اعتب داوری  و کس
یکــی از گــره گاه هــای بحــث اســالمی کردن هــم جایــگاه متــون مقدس و 
امــکان برخــورد ســنجش گرانه بــا آنهاســت. بــرای مثــال وقتــی مصبــاح یــزدی 
ــای پوزیتویســتی آن«  ــه معن ــه ب ــا ن ــم اســت؛ ام ــًا عل ــد »وحــی واقع می گوی
بایــد راه هــای اعتبار بخشــی و ســنجش وحــی هــم معلــوم شــود و نشــان داده 
شــود بــه چــه اعتبــاری وحــی علــم اســت )فقــط بــه صــرف وحی بــودن؟( و 
ــت، صحــت  ــون اصال ــردن پیرام ــرای چند و چون ک ــر از چــه آزادی ب پژوهش گ
و اعتبــار آنهــا برخــوردار اســت؟  آیــا دانشــگاهی ایــن حــق را دارد کــه »علــم 
ــی شــک  ــاره ی آن به طــور منطق ــا درب ــد و ی ــرار ده ــد ق ــورد نق وحــی« را م
ــتحکام  ــت و اس ــورد صح ــد در م ــگار می توان ــا تاریخ ن ــال آی ــرای مث ــد؟ ب کن
اســناد و روایــات تاریخــی مربــوط بــه رویداد هــای تاریخــی ماننــد غدیــر خــم 

کار پژوهشــی کنــد و نتایــج آن را هــم آزادانــه منتشــر کنــد؟ 
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ــا حرکــت از چیــزی کــه خــود  هــواداران اســالمی کردن علــوم انســانی ب
و  تعریف شــده  از پیــش  اســالمی" می نامنــد،  درک  "انسان شناســی  آن را 
ذات گرایانــه از انســانی دارنــد کــه دارای فطــرت اســت )یعنــی انســان آن گونــه 
ــده  ــت، دی ــه هس ــه ک ــه آن گون ــت و ن ــق شده اس ــا خل ــد و ی ــد باش ــه بای ک
می شــود و آن گونــه کــه خویشــتن را می بینــد(. بــه نظــر مهــدی عبداللهــی کار 
اصلــی علــوم انســانی تبییــن چیســتی انســان و انســان ایــده آل اســت )1992، 
ص 45(. بــرای نویســنده »اصالــت انســان غربــی، در واقــع اصالــت حیوانیــت 
ــوم انســانی  ــگاه عل شــهوت و غضــب اســت«، چــرا کــه چنیــن انســانی، از ن
ــی از روح و  ــه مفهوم ــر گون ــردازد و ه ــوی می پ ــور دنی ــه ام ــط ب ــی فق غرب
ــد )همانجــا، ص 46(. نعمــت اهلل کرم الهــی  ــات پــس از مــرگ را رد می کن حی
در انتقــاد بــه انســان علــم اقتصــاد کــه بــا عقــل ابــزاری در پــی حداکثــر ســود 
ــد اســالم  ــورد تائی ــوب و م ــرآن، انســان مطل ــگاه ق اســت، می نویســد: »در ن
مومــن اســت و مومــن کســی اســت کــه تنهــا خداونــد را شایســته ی معاملــه 
ــش،  ــی خوی ــردی و اجتماع ــی ف ــات زندگ ــام آن ــان در تم ــن انس ــد. ای می دان
ــت« )1392،  ــد اس ــت خداون ــب رضای ــد و آن جل ــز را می جوی ــک چی ــا ی تنه
ــش  ــدی از پی ــک صورت بن ــت از ی ــا حرک ــی از انســان ب ــن درک ص 31(. چنی
ــذارد.  ــانی نمی گ ــوم انس ــای عل ــرای پژوهش ه ــی ب ــای چندان ــده ج تعیین ش
ایــن حرف هــا بی تردیــد بــرای موعظــه و نصیحــت مــردم و نوشــتن توضیــح 
ــراد  ــی نکتــه ی جامعه شناســانه ایــن اســت کــه اف المســائل خــوب اســت، ول
واکنــش و برداشــت یکســانی از اصــول دینــی ندارنــد. درســت به همین دلیــل 
هــم بــا وجــود چنیــن اصــل اســالمی و حضــور یــک حکومــت دینــی، ایــران 
ــرا 35  ــدارد. چ ــا ن ــی در دنی ــدان مطلوب ــگاه چن ــر فســاد اقتصــادی جای از نظ
ســال حکومــت اســالمی نتوانســته اســت بهشــت اســالمی وعده داده شــده و 
ــه ی دینــی  ــی را کــه می بایســت ســاکن ایــن مدینــه ی فاضل پارســایان اصیل

ــود آورد؟   ــند، به وج باش
ــوم  ــش در عل ــای پژوه ــون معن ــه پیرام ــی ک ــی مثال های ــل برخ تحلی
ــانی  ــوم انس ــالمی کردن عل ــواداران اس ــته های ه ــالمی در نوش ــانی اس انس
ــاره ی  ــوزنچی درب ــه س ــد. از جمل ــن بحــث کمــک می کن ــه روشن شــدن ای ب
رابطــه ی میــان یــک پدیــده ی فیزیکــی و امــر معنــوی بــا اشــاره بــه زلزلــه ی 
بــم و رابطــه ی آن بــا ارتــکاب گنــاه و »عــذاب الهــی« می نویســد: »مفهــوم 
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گنــاه متغیرهــای پژوهــش شــما را )روابــط نــا مشــروع، ظلــم، ســتم و تبعیــض 
ــاهدات  ــد و مش ــب می کن ــی طل ــی خاص ــرح پژوهش ــد و ط ــم می زن و...( رق
ــرح  ــه مط ــرای جامع ــه ی خاصــی ب ــًا توصی ــد و نهایت ــام می دهی خاصــی انج
ــی  ــه جامعه شناس ــت ک ــن اس ــش ای ــال پرس ــد« )1387، ص 20(. ح می کنی
و روان شــناس چگونــه خواهــد توانســت رابطــه ی میــان ارتــکاب گنــاه )عمــل 
انســانی( را بــا یــک پدیــده ی طبیعــی ماننــد زلزلــه پیــدا کننــد؟ آیــا ایــن بــدان 
ــاه  ــد، مــردم گن ــرار ندارن ــه ق معناســت کــه در کشــورهایی کــه در خــط زلزل
ــه کشــورهای اســالمی  ــا ایــن داوری فقــط ب کمتــری مرتکــب می شــوند؟ آی
ــری  ــدی دیگ ــلمان از قانون من ــورهای غیر مس ــه در کش ــت و زلزل ــوط اس مرب
ــه  ــز ک ــق زلزله خی ــاکن مناط ــلمانان س ــف غیر مس ــد؟ تکلی ــروی می کن پی
ــن  ــد، در ای ــاه دارن ــرام و گن ــل ح ــاره ی فع ــی درب ــای متفاوت ــنت و باوره س
میانــه چیســت؟ مفهــوم ظلــم، ســتم و تبعیــض چیســت و چگونــه و بــا کــدام 

ــتند؟  ــری هس ــاهده و اندازه گی ــل مش ــار قاب معی
ــا  ــاران ب ــارش ب ــان ب ــه ی می ــاره ی رابط ــوان زد درب ــر می ت ــی دیگ مثال
ــع« )1380، ص  ــرج صن ــاب »تف ــم در کت ــروش ه ــه س ــی ک ــای دین باوره
ــی  ــه ی تجرب ــد رابط ــی نمی توان ــم هواشناس ــد. عل ــاره می کن ــه آن اش 19( ب
ــزان  ــدا و می ــه خ ــا تعبدشــان ب ــردم و ی ــان م ــدار ایم ــان مق ثابت شــده ای می
بارندگــی ســاالنه پیــدا کنــد. در حالی کــه در برخــی از متــون دینــی »برکــت 
ــط داده شده اســت.  ــردم رب ــان م ــه ایم ــی« ب ــات طبیع ــا »نعم ــمانی« و ی آس
ــک  ــد : »ی ــرح می کن ــه ط ــود را این گون ــب پاســخ خ ــان مطل ســروش در هم
ــح  ــفی توضی ــیوه ی فلس ــه ش ــن دو را ب ــاط ای ــت ارتب ــن اس ــوف ممک فیلس
دهــد... بســیار بعیــد اســت کــه چنیــن ارتباطــی را بتــوان بــه قالــب یــک نظــم 
ــر آن  ــی نظی ــاره ی پدیده های ــوم انســانی از بحــث درب ــر در  آورد. عل تجربه پذی
ــد  ــانی می توان ــوم انس ــا، ص 20(. عل ــود« )همانج ــد ب ــاکت خواهن ــاًل س کام
از ورودی خــاص خــود وارد بحــث دانشــگاهی پیرامــون ایــن موضــوع شــود. 
ــد  ــردم و تعب ــوای م ــان و تق ــه ایم ــاران ب ــارش ب ــط دادن ب ــال رب ــرای مث ب
ــه  ــردم ب ــه م ــی ک ــانه )معنای ــد پدیدارشناس ــوان از بع ــد را می ت ــا از خداون آنه
ــه نشــان داده شــود  ــرار داد و از جمل ــورد بررســی ق ــد( م ــن رابطــه می دهن ای
ــح  ــرای خــود توضی ــه ب ــن رابطــه را چگون ــی ای ــردم تناقضــات احتمال ــه م ک
می دهنــد و آیــا اصــواًل چنیــن تناقضاتــی بــر میــزان ایمــان مــردم هــم تاثیــر 
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می گــذارد یــا خیــر، یــا آیــا مــردم بــرای جلوگیــری از خشکســالی بــر میــزان 
ــر؟  ــا خی ــد ی ــود می افزاین ــان خ ــوا و ایم تق

ــی  ــی و آرمان ــه انســان خیال ــی و ن ــا انســان واقع ــا ب در جامعه شناســی م
ــا توجــه  ــم. انســان ب ــی توصیف شــده ســروکار داری ــه در کتاب هــای مذهب ک
ــن  ــتن و م ــت، خویش ــدی دارد و فردی ــد بع ــتی چن ــود هس ــت خ ــه موقعی ب
ــای  ــا نقش ه ــه ب ــی و در رابط ــای اجتماع ــان کنش ه ــی او در جری اجتماع
ــد  ــرد می توان ــن ف ــال ای ــود. ح ــاخته و پرداخته می ش ــی س ــون اجتماع گوناگ
ــرِو  ــیعه ی پی ــت، ش ــادی، کمونیس ــش گناب ــودی، دروی ــن داِر یه ــران دی در ای
والیــت فقیــه، مســلمان نیم بنــد، ارمنــی بــا باورهــای ســطحی، بودایــی و یــا 
ــا باورهــای دینی-عرفانــی بســیار کم رنــگ. حــال اگــر از  شــهروندی باشــد ب
مرزهــای ایــران فراتــر رویــم، ایــن تنــوع هویتــی و اشــکال رابطــه بــا دیــن 
ــر در  ــارد نف ــش از 1،5 میلی ــد. بی ــد ش ــتر خواه ــر بیش ــا براب ــا و صده صده
آســیای شــرقی هیــچ اعتقــادی بــه خــدای ادیــان یکتاپرســت ندارنــد. رابطــه 
بــا امــر قدســی و دینــداری انســان بخشــی از هویــت و واقعیــت بیوگرافیــک 
انســان اســت و دیــن دار بــودن نوعــی بــودن و انتخــاب در ایــن دنیــا. شــدت 
ــن و  ــه دی ــس ب ــر ک ــه ه ــی ک ــی( و معنای ــا بی دین ــن داری )و ی ــف دی و ضع
ــکل  ــی ش ــردی و اجتماع ــه ی ف ــان تجرب ــد، در جری ــود می ده ــن داری خ دی
ــد  ــاور قدســی را امــری فطــری می دان ــن و ب ــه دی ــرد. جامعه شناســی ن می گی
ــا دیــن و دیــن داری را پدیــده ای ســاکن، ذاتــی و یــا مقــدس.  و نــه رابطــه ب
وقتــی هــم قــرار اســت پیرامــون موضوعــی کار شــود کــه بــه یکــی از اصــول 
ــودن ایــن  ــا صحیح ب ــوط اســت، قدســی، غلــط و ی ــا باورهــای دینــی مرب و ی
اصــل و قاعــده مســئله ی اصلــی جامعه شــناس نیســت، چــرا کــه نقــش او بــا 
آیــت اهلل، مرجــع تقلیــد، مبلــغ دینــی و یــا امــام جمعــه متفــاوت اســت. بــرای 
ــا عمــل دینــی،  ــاور ی او امــر جامعه شناســانه عبــارت اســت از معنــای یــک ب
رابطــه بــا نهــاد دیــن، نــوع تلقــی و تجربــه ی افــراد، تفاوت هــای احتمالــی و 

ــران.  ــا دیگ ــی ب ــه ی بین االذهان رابط
ــل  ــال و تحمی ــر انتق ــانی خط ــوم انس ــالمی کردن عل ــرای اس ــالش ب ت
ــد  ــوم انســانی کــه بای ــر دارد. عل ــوم انســانی را در ب ــه عل کارکردهــای دیــن ب
گفتمــان خــود را نــه بــر پایــه ی واقعیت هــا و تحــوالت انســان و جامعــه و کار 
میدانــی و نظــری آکادمیــک کــه الگوهــا و آموزه هــای دینــی منطبــق کنــد. 
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چنیــن علــوم انســانی دیگــر اســتقالل آکادمیــک خــود را از دســت می دهــد و 
بــه زیرمجموعــه ی کاربــردی بــرای توجیــه یــک دیــن و یــا کمــک بــه یــک 

ــل می شــود.    ــه تبدی ــی و مهندســی جامع حکومــت دین
پرســش بعــدی بــه جایــگاه دانشــجو و اســتاد بــاز می گــردد. همان گونــه 
ــگاه  ــای دانش ــن ویژگی ه ــی از اصلی تری ــد، یک ــه ش ــز گفت ــتر نی ــه پیش ک
مــدرن وجــود آزادی هــای آکادمیــک و نقــد و ســنجش گری به عنــوان 
شــرایط اصلــی فعالیــت علمــی و دانشــگاهی اســت. در نوشــته های هــواداران 
ــای سیاســی و ایدئولوژیکــی ســخن  ــوم انســانی از هدف ه اســالمی کردن عل
ــد.  ــال کنن ــالمی دنب ــانی اس ــوم انس ــت عل ــرار اس ــه ق ــد ک ــان می آی ــه می ب
ــان دیگــر، هــدف دانشــگاه اسالمی شــده پیــش از آنکــه فراهم کــردن  ــه زب ب
ــک و  ــای آکادمی ــا هدف ه ــش ب ــوم و پژوه ــری عل ــوب یادگی ــه ی مطل زمین
دغدغــه ی شــناخت ژرف تــر باشــد تربیــت جوانانــی بــا هویــت دینــی از پیــش 
ــه حکومــت دینــی اســت. ایــن درک از آمــوزش  ــرای خدمــت ب تعیین شــده ب
ــرد  ــاب ف ــا آزادی انتخ ــز ب ــگاهی و نی ــک و دانش ــای آکادمی ــا و دنی ــا فض ب
 )Reboul, 1977( ــوژی ــه تلقیــن ایدئول در تناقــض اشــکار اســت و بیشــتر ب
ــه  ــم گرفت ــجو تصمی ــای دانش ــی به ج ــام آموزش ــو نظ ــن الگ ــد. در ای می مان
اســت، چــه هویــت و چــه خوانشــی از دیــن دارای اعتبــار اســت و از دانشــجو 
ــه  ــی ک ــه دیگران ــد، چرا ک ــردن نه ــد گ ــل تعب ــه اص ــی رود ب ــار م ــم انتظ ه
ــد.  ــن کرده ان ــش تعیی ــد، راه را برای ــود او می دانن ــر از خ ــت او را بهت مصلح
ــه ای  ــه طلب ــجو ب ــش دانش ــتن نق ــالمی فروکاس ــانی اس ــوم انس ــر عل خط
اســت کــه بــا ایمــان کامــل بــه مدرســه دینــی مــی رود و پــای درس اســتاد 
ــش  ــود و کم و بی ــع می ش ــا آن مرج ــن ی ــد ای ــیند، مقل ــی می نش ــم دین و عال
ــن  ــش تعیی ــم از پی ــتاد ه ــش اس ــد. نق ــد می کن ــا را بازتولی ــان یادگرفته ه هم
شده اســت. او نبایــد در دانشــجو شــک و تردیــد ایجــاد کنــد و علمــی را عرضــه 
ــش از  ــک خوان ــت ی ــد و در خدم ــت کرده ان ــز را رعای ــه خطــوط قرم ــد ک کن
دیــن و یــک حکومــت دینــی قــرار دارد. سرنوشــت پژوهــش در علــوم انســانی 
ــتاد  ــت اس ــاوت از سرنوش ــگاه متف ــن درک از دانش ــم در ای ــده ه مهندسی ش
ــوم انســانی  ــه پیداســت کــه آن بخــش از عل ــود. ناگفت و دانشــجو نخواهــد ب
کاربــردی کــه در خدمــت مهندســی کردن جامعــه اســت مشــکل کمتــری بــا 

ــی و سیاســی خواهــد داشــت.          ــز مذهب خطــوط قرم
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ــا  ــی )ی ــت دین ــک هوی ــا ی ــگاه ب ــف دانش ــه تعری ــارم ب ــش چه پرس
ــالمی کردن  ــان اس ــیاری از مدعی ــردد. بس ــاز می گ ــن( ب ــک دی ــی از ی خوانش
ــه ی  ــا زمین ــر و ی ــی پژوهش گ ــت فرهنگ ــه هوی ــاره ب ــا اش ــانی ب ــوم انس عل
فرهنگــی موضــوع پژوهــش مدعــی به وجــود آوردن علمــی هســتند کــه دارای 
روش شناســی و شناخت شناســی متفاوتــی نســبت بــه علــوم انســانی متــداول 
دانشــگاهی اســت. اگــر قــرار باشــد علــوم انســانی دانشــگاهی به جــای تکیــه 
ــش  ــای کم و بی ــم و نظریه ه ــا، مفاهی ــا، روش ه ــه ای از هنجاره ــر مجموع ب
ــی و فرهنگــی باشــند،  ــک حــوزه ی علمــی دارای مرزهــای هویت مشــترک ی
ــه دانشــگاه اســالمی )شــیعه ی والیــت  در ایــن صــورت کســانی هــم کــه ب
ــار  ــه ناچ ــا ب ــند )و ی ــاز باش ــی هم س ــن هویت ــا چنی ــد ب ــد بای ــی( می آین فقیه
ــم و  ــی گیری ــن منطــق را پ ــم ای ــر بخواهی ــال اگ ــد(. ح ــار کنن ــه« اختی »تقی
آزادی وجــدان و هویــت دینــی افــراد را خدشــه دار نکنیــم، بایــد علــوم انســانی 
ســنی، ارمنــی، یهــودی، زرتشــتی، بهایــی، شــیعیان نابــاور بــه والیــت فقیــه، 
الئیــک و یــا دارویــش گنابــادی را هــم به وجــود آوریــم کــه هــر یــک پیــش از 
آنکــه دغدغــه ی یــک حــوزه ی شــناختی و دانشــگاهی جهان شــمول را داشــته 
باشــند، نماینــده ی یــک حــوزه ی فرهنگــی، هویــت دینــی و علومــی بــا اگــر و 
مگرهــا و مناطــق ممنوعــه باشــند. هــر دینــی و یــا هــر برداشــت دینــی متــون 
ــف  ــت و تعری ــش را داراس ــه ی خوی ــت یگان ــز، حقیق ــوط قرم ــدس و خط مق
علــوم انســانی در چهارچــوب هویــت دینــی بــه معنــای پایــان علــوم انســانی 

دانشــگاهی هــم خواهــد بــود.
اســالمی کردن علــوم انســانی و دانشــگاه بــه ایــن ترتیــب نوعــی 
ــا فلســفه ی وجــودی دانشــگاه مــدرن و  به قهقرا رفتــن دانشــگاه در مقایســه ب
هویــت فرامذهبــی و جهان شــمول آن در عصــری اســت کــه بین المللی شــدن 
ــی در  ــوزش عال ــعه ی آم ــش کالن در توس ــک گرای ــه ی ــگاه ب ــوم و دانش عل
ــه  ــدرن ب ــگاه م ــودن دانش ــت. فرامذهبی ب ــل شده اس ــی تبدی ــطح جهان س
ــای  ــه ی مرزه ــر پای ــدرن ب ــگاه م ــت. دانش ــودن آن نیس ــای ضد مذهبی ب معن
ــی و  ــی تعریــف می شــود و در هــر کشــوری هویت هــای مذهب ــای مل جغرافی
ــوزش  ــک آم ــد. تفکی ــی می کنن ــر زندگ ــار یکدیگ ــی در کن فرهنگــی گوناگون
مذهبــی و آمــوزش علمــی و دانشــگاهی نتیجــه عملــی بن بســت ها و 
ــن دو  ــالط ای ــه اخت ــود ک ــانه ای ب ــانه و معرفت شناس ــای روش شناس گره گاه ه
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ــه دانشــجو و  ــوده و نیســت ک ــا نب ــدان معن ــن ب ــی آورد. ای ــود م ــوزه به وج ح
اســتاد دســت از باورهــای مذهبــی خویــش بشــویند و یــا ضد مذهــب باشــند. 
ــای  ــی و انگاره ه ــای مذهب ــی از باوره ــا برخ ــی ب ــودن کار علم ــازگار ب ناس
ــری  ــی و نظ ــری فرهنگ ــه درگی ــز از ورود ب ــه پرهی ــل ب ــز تمای ــی و نی قدس
ــری  ــن نتیجه گی ــه ای ــم ب ــن دار را ه بی ســرانجام بســیاری از دانشــگاهیان دی
رســاند کــه تفکیــک ایــن دو حــوزه پیــش از هــر چیــز بــه ســود خــود دیــن 
ــرح  ــالمی مط ــانی اس ــوم انس ــان عل ــه مدعی ــی ک ــه ی بحث های ــت. هم اس
ــه  ــند، درســت همان گون ــوم انســانی باش ــد موضــوع کار عل ــد می توانن می کنن
کــه کســانی ماننــد حســین نصــر در دانشــگاه های آمریکایــی توانســتند و یــا 

ــد. ــرح کنن ــا مط ــایر نظریه ه ــار س ــود را در کن ــات خ ــد نظری می توانن
ــوم انســانی و برجســته کردن بعــد  ــزرگ دیگــر اســالمی کردن عل خطــر ب
ــراری  ــران از برق ــد ایــن باشــد کــه دانشــگاه های ای هویتــی دانشــگاه می توان
ارتبــاط بــا دیگــر فضاهــای آکادمیــک بازبماننــد. بــدون وجــود مجموعــه ای از 
ــی  ــان جهان ــک زب ــا ی ــترک و ی ــانه ی مش ــای شناخت شناس ــا و پایه ه معیاره
علمــی در هــر شــاخه ی دانشــگاهی رابطه گرفتــن و دادوســتد و تبــادل 
ــم  ــین ه ــورهای مسلمان نش ــوزه ی کش ــا در ح ــروز حت ــای ام ــا دنی ــی ب علم
ناممکــن می شــود. تجربه هــا و دانــش علــوم انســانی دیگــر کشــورها زمانــی 
می تواننــد بطــور خــالق در خدمــت پیشــرفت علــوم انســانی در ایــران باشــند 
ــمول  ــل درک جهان ش ــم قاب ــترک و مفاهی ــای مش ــان و کده ــن زب ــه ای ک

ــد.  ــود آورن ــی را به وج ــاط علم ــکان ارتب ام
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چکیده

 در ایــن نوشــتار دو مفهــوم »علــِم دینــی« و »دیــِن علمــی« مــورد بحــث 
و مداّقــه قــرار می گیرنــد. در آغــاز از دیــِن علمــی )موجــه ســازی گزاره هــای 
ــش در  ــان و حامالن ــی و انســانی( و حامی ــوم تجرب ــا داده هــای عل اســالمی ب
میــان متفکــران مســلمان معاصــر ســخن مــی رود و بعــد مفهــوم علــِم دینــی 
ــه  ــن ارائ ــم و دی ــا و مفهــوم عل ــی آن معن ــه بحــث گذاشــته می شــود. در پ ب
می شــود و آنــگاه از ربــط موضوعــی دیــن و علــم و اینکــه دیــِن علمــی ممکــن 
ــک و موضــوع  ــی تئوری ــه مبان ــس از آن ب ــی رود و پ ــه ســخن م ــا ن اســت ی
ــود.  ــه می ش ــم پرداخت ــد عل ــا و تولی ــد نظریه ه ــا در تولی ــه پیش فرض ه مداخل
ــه  ــم اســالمی و از جمل ــی )عل ــم دین ــان عل ــاوی مدعی ــی دع در بخــش اصل
ــالمی کردن  ــا اس ــدن و ی ــز اسالمی ش ــالمی و نی ــانی اس ــوم انس ــیس عل تأس
دانشــگاه ها( مــورد نقــد و بررســی قــرار می گیــرد. نظریــه ی مختــار نویســنده 
ایــن اســت کــه به دالیــل مختلــف تأســیس علمــی خــاص بــا عنــوان »علــم 
ــان  ــای مدعی ــون نظریه پردازی ه ــا کن ــل ت ــت و حداق ــع اس ــالمی« ممتن اس
در ایــران در ایــن بــاب قانــع کننــده نبــوده و نیســت و در عمــل نیــز محقــق 
نشــده و ازایــن رو اکنــون در دانشــگاه ها پدیــده ای ذیــل عنــوان »علــِم دینــی« 
ــود  نداریــم. قابــل گفتــن اســت کــه ایــن نوشــتار بســی مبســوط تر از ایــن ب
کــه بــه دلیــل محدودیــت در نشــریه تلخیــص شــده و متــن کامــل آن پــس 

از ایــن منتشــر خواهــد شــد.
ــی،  ــن علم ــن، دی ــم، دی ــد از: عل ــتار عبارت ان ــن نوش ــای ای کلیدواژه ه
ــوم  ــفه، عل ــریعت، فلس ــه و ش ــان، فق ــاوری، انس ــالم، خداب ــی، اس ــم دین عل

حسن یوسفی اشکوری/ دین علمی و علم دینی
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ــی و  ــل و عقل گرای ــی اســالمی، عق ــوم اجتماع ــانی و عل ــوم انس ــانی، عل انس
ــالمی. ــگاه اس دانش

درآمد

از اصطالحــات تــازه در حــوزه دین شناســی معاصــر جهــان اســالم »علــِم 
دینــی« اســت امــا اصطــالح »دیــِن علمــی« نیــز از قبــل مطــرح بــوده اســت. 
هرچنــد در ایــن نوشــتار محــور بحــث موضــوع نخســت اســت و نــه دومــی، در 
عیــن حــال بــا گزارشــی کــه خواهــد آمــد، تــالش خواهــم کــرد کــه پرتــوی 

بــر هــر دو مفهــوم افکنــده شــود.

تاریخچه

ــاز  ــت، در آغ ــدم اس ــًا مق ــی« تاریخ ــِن علم ــث »دی ــه مبح ــا ک از آنج
ــی آورم. ــاب م ــن ب ــاه در ای ــرحی کوت ش

ــی و  ــای تفســیر علمــی گزاره هــای دین ــوان رد پ ــن علمــی: شــاید بت دی
ــه ســده های نخســتین  ــرآن را ب ــی ق ــن مقــدس مســلمانان یعن ــژه مت ــه وی ب
ــن و  ــه دی ــگاه ب ــوع ن ــن ن ــا بی گمــان، ای ــز یافــت، ام ــه ی اســالمی نی و میان
به ویــژه بــه قــرآن، بــه روزگار مــا و بیشــتر بــه یــک قــرن اخیــر بازمی گــردد. 
ــد  ــول و برآم ــن، محص ــه دی ــیری ب ــگاه تفس ــوع ن ــن ن ــخص ای ــور مش به ط
مواجهــه و چالــش مســلمانان و متفکــران اســالمی معاصــر بــا جهــان غربــی و 

ــت. ــدرن اس ــور م ــای علم مح ــکار و آموزه ه اف
ــا  ــروی از آن ه ــه پی ــی و ب ــان دین ــوم عالم ــد عم ــان، هرچن ــن می در ای
مؤمنــان مقلــد، در ایــن مواجهــه راه نفــی و انــکار را در پیــش گرفتــه یــا بــه 
ــا عقالنیــت  ــه ســتیزه ب ــا آشــکارا ب ــن چالشــی را منکــر شــده و ی ــی چنی کل
جدیــد و علــوم و فنــون فرنگــی پرداختــه تــا بــه دیانــت و ســنن مذهبــی وفادار 
ــای روشــنفکران و  ــان نوپ ــا جری ــد. ام ــاع کنن ــت دف ــد و از ســاحت دیان بمانن
ــالش  ــی ت ــه ول ــدی گرفت ــا را ج ــش چالش ه ــلمان، کم وبی ــان مس نوگرای
ــم را  ــل و عل ــن و عق ــی دی ــول تعارضــات احتمال ــه نحــوی معق ــا ب ــد ت کردن
برطــرف نماینــد و در نهایــت بــا ارائــه دیــِن عقلــی و علمــی، هــم از ســاحت 
ــت  ــون و عقالنی ــوم و فن ــم عل ــد و ه ــاع کنن ــی دف ــای دین ــن و ارزش ه دی
ــد را از منظــر  ــوم جدی ــن عل ــام ای ــی تم ــند و حت ــد را به رســمیت بشناس جدی
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دینــی موجــه و پذیرفتنــی بنمایاننــد. در ایــن مقطــع اســت کــه مفهــوم »دیــِن 
علمــی« زاده می شــود. در گذشــته چنیــن اصطالحــی و کوششــی )حداقــل در 
ــر نقــل و  ســطح معاصــر( وجــود نداشــت. دیــن عقلــی یعنــی تقــدم عقــل ب

ــی. ــتدالل های عقل ــاد اس ــر بنی ــی ب ــنت نقل ــول س قب
ــری در  ــن فک ــه ی نوی ــن نحل ــاخص ای ــای ش ــه چهره ه ــم ب ــر بخواه اگ
ــم  ــود، می توان ــن تر ش ــئله روش ــا صورت مس ــم ت ــارتی بکن ــالم اش ــان اس جه
ــه ســید احمدخــان، رفاعــه الطهطــاوی، محمــد عبــده در عالــم ســنت و در  ب
ــازرگان،  ــدس مهــدی ب ــی، مهن ــت اهلل طالقان ــه آی ــران ب ــم شــیعی و در ای عال
ــم  ــه بیفزای ــم. البت ــاره کن ــژاد اش ــف ن ــد حنی ــحابی، محم ــداهلل س ــر ی دکت
ــرار داد و  ــه ق ــک طبق ــلمان را در ی ــنفکران معاصــر مس ــام روش ــوان تم می ت
گفــت کــه تمــام آن هــا در رویکــرد عقالنــی و علمــی بــه دیــن اشــتراک نظــر 
ــده ی  ــش عم ــی بخ ــته اند، ول ــد داش ــش روی آن تأکی ــه کم وبی ــته و هم داش
آنــان بــه طــور خــاص بیشــتر عقل گــرا بودنــد تــا علم گــرا و بخــش محدودتــر 
ــد. کســانی چــون ســید  ــم محــور بودن ــژه و گاه تخصصــی عل آن به طــور وی
ــری،  ــد جاب ــان، عاب ــل الرحم ــوری، فض ــال اله ــدآبادی، اقب ــن اس جمال الدی
حســن حنفــی، نصــر حامــد ابوزیــد، محمــد ارکــون، شــریعتی، پیمــان و اکنــون 
ــت اند و  ــروه نخس ــره ی گ ــر، در زم ــماران دیگ ــتری و پرش ــروش و شبس س
ــور  ــروه علم مح ــد. گ ــروه دوم ان ــمار گ ــد از ش ــه ش ــش گفت ــه پی ــرادی ک اف
ــته اند،  ــرآن نوش ــر ق ــه ب ــیری ک ــژه در تفاس ــه وی ــری و ب ــای فک در تکاپوه
ــالش  ــه و ت ــت رفت ــرآن و دیان ــراغ ق ــن س ــوم نوی ــای عل ــا معیاره ــًا ب عمدت
وافــر کرده انــد تــا بــه نحــو معقــول آیــات مربــوط و یــا روایــات مذهبــی را بــا 
داده هــای علــوم مختلــف )از فیزیــک و شــیمی و نجــوم گرفتــه تــا پزشــکی و 
ریاضیــات و آمــار و اعــداد و گیاه شناســی و آب شناســی و...( تفســیر و توجیــه 
کننــد. شــاید بتــوان گفــت هــر دو گــروه بــه ارائــه ی دیــِن علمــی بــاور داشــته 
و هــر یــک بــه فراخــور حــال و تخصــص خــود در ایــن راه کوشــیده اند، ولــی 
کســانی کــه در علــوم انســانی و علــوم اتماعــی دســتی داشــته و از آن منظــر 
ــوم  ــم در عل ــه و کســانی ه ــی پرداخت ــای دین ــون و گزاره ه ــه بازتفســیر مت ب
طبیعــی و دقیقــه کم وبیــش تبحــری داشــته و از ایــن منظــر بــه تفاســیر دینــی 
ــِن  ــرو دی ــذار در قلم ــم و اثرگ ــاب مه ــش کت ــازرگان ش ــد. ب ــام کرده ان اهتم
علمــی بــه یــادگار نهــاده اســت: مطهــرات در اســالم، راه طــی شــده، عشــق 
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ــیر  ــه س ــر از هم ــرآن و مهم ت ــاران در ق ــاد و ب ــا، ب ــتش، ذره ی بی انته و پرس
تحــول قــرآن. بــا ایــن همــه بایــد افــزود کــه هرچنــد بــازرگان پیــرو آن نحلــه 
فکــری بــود کــه بــاور داشــت علــم واقعــی و دیــن واقعــی در تعــارض قــرار 
نمی گیرنــد و خــود او در تمــام عمــر کوشــش کــرد تــا ایــن دعــوی را ثابــت 
ــا فــرض تصــور تعــارض غیــر قابــل حــل، او آشــکارا  کنــد، در عیــن حــال ب

ــرد. ــور می ک ــل عب ــم و عق ــت و از عل ــی را می گرف ــن و وح ــب دی جان
علــم دینــی: امــا علــِم دینــی یکســره از مقولــه ی دیگــر اســت و کامــاًل 
ــه در  ــت )ازجمل ــابقه نیس ــالم بی س ــان اس ــه در جه ــه البت ــن نظری ــد. ای جدی
مالــزی متفکرانــی ماننــد نقیــب در ایــن بــاب کتاب هــا نوشــته و تالش هــای 
ــه  ــن اندیش ــالب ای ــس از انق ــع پ ــران از مقط ــا در ای ــد( ام ــیاری کرده ان بس
ــان  ــرده و همچن ــادی ک ــش های زی ــن راه کوش ــانی در ای ــد و کس ــدی ش ج
ــران  ــش را در ای ــن گرای ــار ای ــوان تب ــه می ت ــه دارد. البت ــش ادام ــن کوش ای
ــل و  ــه ی چه ــه در ده ــی ک ــد؛ از زمان ــالب بازگردان ــش از انق ــه دوران پی ب
پنجــاه ایــن فکــر اوج گرفــت کــه بایــد اســالم را به مثابــه ی یــک مکتــب و 
ــت  ــوان رقاب ــه ت ــه ای ک ــرد؛ به گون ــی ک ــل معرف ــار و کام ــی تمام عی جهان بین
بــا افــکار و مکتب هــای دیگــر )بیشــتر مارکسیســم( را داشــته باشــد و بتوانــد 
ــی  ــد یعن ــی و سیاســی جدی ــردی و اجتماع ــام مســائل و معضــالت ف ــه تم ب
ــی آن  ــد. در پ ــی بده ــان پاســخی دین ــرت مؤمن ــا و آخ ــه پرســش های دنی ب
عناوینــی ترکیبــی برســاخته شــد کــه دارای پســوند »اســالمی« بودنــد چــون: 
ــه ی  ــوژی اســالمی )دیــن به مثاب مکتــب اســالم، جهان بینــی اســالمی، ایدئول
یــک ایدئولــوژی(، فلســفه ی تاریــخ قرآنــی و اســالمی، تاریــخ نگــری 
اســالمی، جامعه شناســی اســالمی، اقتصــاد اســالمی، روان شناســی اســالمی، 
ــات  ــن مصطلح ــترش ای ــد و گس ــه در تولی ــالمی و...گرچ ــی اس انسان شناس
بیشــترین نقــش را شــریعتی داشــت امــا مجاهدیــن )بــه طــور غیــر مســتقیم( 
و مرتضــی مطهــری )بــه طــور مســتقیم البتــه بیشــتر تحــت تأثیــر شــریعتی 
ــم و  ــان مفاهی ــدن چن ــازه و پروران ــرد ت ــن رویک ــق ای ــن( در تعمی و مجاهدی

ــد. ــی نقــش مهمــی ایفــا کردن مصطلحات
ــلمانان و در  ــر مس ــه و تفک ــه در اندیش ــت ک ــن اس ــزرگ ای ــای ب مدع
ــد  ــه مانن ــوم دقیق ــاخه هایش )از عل ــام ش ــوم در تم ــالمی، عل ــه ی اس جامع
ــالمی  ــد اس ــی( بای ــانی و اجتماع ــوم انس ــا عل ــه ت ــوم گرفت ــک و نج فیزی
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باشــند و گرنــه مســلمانان و جوامــع اســالمی غــرب زده باقــی خواهنــد مانــد و 
همچنــان بــه پیــروی خــود از علــوم و فرهنــگ بیگانــه و ضــد اســالمی ادامــه 
خواهنــد داد و در نهایــت بــه اســتقالل و خودکفایــی نخواهنــد رســید. در ایــن 
چهارچــوب بــود کــه »انقــالب فرهنگــی« در همــان نخســتین ســال انقــالب 
ــالمی  ــا اس ــدن و ی ــه اسالمی ش ــر مناقش ــث داغ و پ ــس ازآن بح رخ داد و پ

ــیس  ــه تأس ــی )ازجمل ــون درس ــن در مت ــول بنیادی ــگاه ها و تح ــردن دانش ک
»ســمت« بــرای تأمیــن ایــن منظــور( و تربیــت و پــرورش اســتادان متخصــص 
ــون  ــم چ ــی مه ــای آموزش ــد و نهاده ــرح ش ــی مط ــام سیاس ــوب نظ و مطل
»تربیــت مــدرس« و »جامعــه الصــاق« در تهــران و نهادهایــی در قــم )ماننــد 
ــیله ی  ــالب به وس ــش از انق ــه از دوران پی ــالمی« ک ــوم اس ــتان عل »فرهنگس
ســید منیرالدیــن حســینی تأسیس شــده بــود( و حتــی اعــزام طــالب قــم بــه 
ــد  ــادا-( پدی ــه مک گیل-کان ــزام ب ــه اع ــی )ازجمل ــگاه های غرب ــی دانش برخ
آمــد؛ داســتانی کــه به رغــم ناکامی هــای آشــکار، هنــوز نیــز باقــوت و قــدرت 
ــِم  ــاب ایضاحــات مفهــوم عل ــد، جهــدی در ب ــی می آی ادامــه دارد. آنچــه در پ
دینــی اســت. امــا نخســت ضــروری اســت کــه در دو مفهــوم کلیــدی »علــم« 

ــم. ــی تأمل کنی ــن« اندک و »دی

علم چیست؟

ــع و  ــای جام ــم و واژگان، دارای معن ــر مفاهی ــد دیگ ــم«، مانن واژه ی »عل
مانــع نیســت و ازایــن رو در فرهنگ هــای مختلــف و حتــی در مقاطــع مختلــف 
تاریخــی و فرهنگــی معانــی مختلــف و متنــوع پیــدا می کنــد. اجمــااًل علــم در 
یــک نــگاه عــام و گســترده بــه معنــای دانایــی اســت کــه ســطوح مختلفــی 
ــای اطــالع از  ــه معن ــم ب ــن ســطح عل ــرد. در پایین تری ــی را دربرمی گی از دانای
چیــزی اســت و در عالی تریــن ســطح بــه معنــای دانایــی، متــرادف بــا آگاهــی 
و شــناخت اســت. امــا درهرحــال مــراد اطالعــات و آگاهــی ای اســت معتبــر و 
قابــل توضیــح و در صــورت دعــوی وثاقــت و صحــت، قابل اثبــات و توجیــه. 
در ایــن صــورت هــر نــوع آگاهــی و دانایــی و دانشــی کــه از طــرق معقــول 
ــات  ــزوم قابل اثب ــه و در صــورت ل ــح و توجی ــل توضی ــول و منطقــی قاب و مقب
باشــد، در مفهــوم عــام و شــامل علــم قــرار می گیــرد. در ایــن تعریــف عــام، 
متعلــق و موضــوع علــم هــر چیــزی می توانــد باشــد، امــا در صــورت توضیــح 
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ــن  ــا در ای ــرد. ام ــرار بگی ــم ق ــف عل ــد مشــمول تعری ــری، می توان و توجیه پذی
ــا و  ــب مدع ــن رو به تناس ــت و ازای ــاوت اس ــی متف ــر علم ــوع ه ــان، موض می
موضــوع، منطــق توضیــح و توجیــه و احیانــًا اثبــات نیــز متفــاوت خواهــد بــود. 
مثــاًل موضــوع تحقیــق و تفحــص در علــوم مــادی )بــه اصطــالح علــوم دقیقــه 
و طبیعــی( بــا منطــق خــاص و متناســب بــا خــودش قابــل توضیــح و تبییــن 
ــانی و  ــوم انس ــًا عل ــه )اصطالح ــوم غیردقیق ــق در عل ــوع تحقی ــت و موض اس
ــزار  ــد. منطــق و اب ــود را می طلب ــاص خ ــا و منطــق خ ــز ابزاره ــی( نی اجتماع
توجیهــی هــر موضــوع خــاص در هریــک از علــوم طبیعــی و غیرطبیعــی نیــز 
ویــژه و منحصــر بــه خــود اوســت. مثــاًل علــم ریاضــی و منطــق قواعــد و ابــزار 
خــاص خــود را دارد و علــم نجــوم ابزارهــای خــود و علــم فیزیــک و شــیمی و 
گیاه شناســی و پزشــکی و.. نیــز چنیــن اســت. در علــوم انســانی، بــا توجــه بــه 
تنــوع گســتره ی موضوعــی آن، نیــز همیــن قاعــده حاکــم اســت. مثــاًل فلســفه 
مبانــی )ماننــد بدیهیــات اولیــه( ابــزار شــناختی و تحلیلــی و توجیهــی خــاص 
ــخ  ــم تاری ــم سیاســت و روان شناســی و عل خــود را دارد و جامعه شناســی و عل

ــور. ــز همین ط ــالق و...نی و اخ
بااینکــه از منظرهــای مختلــف می تــوان علــوم را بــه انــواع بســیار متکثــر 
ــک  ــوم را در ی ــه عل ــت ک ــری اس ــا دی ــرد، ام ــدی ک ــیم بندی و طبقه بن تقس
ــی و  ــوم طبیع ــد: عل ــدی کرده ان ــز طبقه بن ــروه متمای ــه دو گ ــطح کالن ب س
دقیقــه و علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی. بــا معیــار منطــق تحقیــق و روش 
تحلیــل و توجیــه، علــوم طبیعــی و مــادی، با ابــزار مــادی و تجربی )=مشــاهده 
و آزمایــش، اســتقراء، تحلیــل، توجیــه، نظریــه، انکشــاف قاعــده( ســامان پیــدا 
ــی،  ــق متناســب )برهان ــزار تحقی ــا اب ــوم انســانی و اجتماعــی ب ــد و عل می کنن
ــت  ــوان گف ــاید بت ــوند. ش ــل می ش ــه و مدل ــه ای( موج ــا کتابخان ــی و ی میدان
ــی  ــود، یک ــتفاده می ش ــزار اس ــار و اب ــی از دو معی ــانی و اجتماع ــوم انس در عل
عقــل محــض و برهــان قیاســی )در فلســفه( و دیگــر، علــوم اجتماعــی کــه بــا 
ــی )ماننــد جامعه شناســی و  ــزار تحقیــق در اشــکال مختلــف و متکثــر میدان اب
روان شناســی و...( و کتابخانــه ای )ماننــد تاریــخ و علــم سیاســت و...( ممکــن و 
موجــه می شــوند. بــا ایــن همــه گــزاف نیســت کــه گفتــه شــود، ایــن علــوم 
ــاوت  ــن تف ــا ای ــاهده اند، ب ــه و مش ــه تجرب ــتظهر ب ــی و مس ــا، متک و دانش ه
کــه علــوم طبیعــی و بــه اصطــالح تجربــی، مســتقیمًا بــه تجربــه ی حســی و 
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عینــی تکیه دارنــد و علــوم غیرطبیعــی بــه طــور غیــر مســتقیم مســتظهر بــه 
ــه و مشــاهده،  ــه تجرب ــکا ب ــدون ات ــچ علمــی ب ــد و در هــر حــال هی تجربه ان
درخــور نــام علــم نیســت؛ حتــی فلســفه کــه کامــاًل متکــی بــه برهــان اســت، 
بــاز مقدمــه ی نخســت آن )صغــری( کامــاًل تجربــی، مــادی و حســی اســت و 
باالتــر، عرفــان کــه مســتند بــه »شــهود« اســت، بــاز شــهود )حداقــل بــرای 
صاحــب دعــوی( پدیــده ای اســت کامــاًل تجربــی و البتــه باطنــی و صد البتــه 
یقینــی در حــد ایمــان. ازایــن رو فیلســوف عارف مســلکی چــون اقبــال 
الهــوری، عــارف را »مــرِد باطنــی« و شــهود را »تجربــه ی باطنــی« می نامــد. 
احتمــااًل بــه همیــن دلیــل بــوده اســت کــه تــا ســده ی نوزدهــم میــالدی، علــم 
و فلســفه در غــرب یکــی و حداقــل در یــک طبقــه قــرار داشــتند؛ در واقــع، علم 
شــامل فلســفه هــم می شــد و در ایــن صــورت دانــش فلســفه بخشــی از علــم 
ــش  ــالمی( بخ ــدن اس ــخ تم ــه در تاری ــس )ازجمل ــا در ادواری برعک ــود و ی ب
مهمــی از فلســفه طبیعیــات بــود. درهرحــال علــم در مقــام کشــف روابــط بیــن 
ــن رو  ــتند و ازای ــا هس ــای واقع نم ــی، گزاره ه ــای علم ــت و گزاره ه پدیده هاس
ــه گزاره هــای  ــد گزاره هــای معرفتــی منحصــر ب ــد )هرچن ارزش معرفتــی دارن

علمــی خــاص نیســتند(.
ــد.  ــان ده ــوم را نش ــز عل ــد تمای ــری بتوان ــار دیگ ــتفاده از معی ــاید اس ش
ــد و فلســفه از  ــم از چگونگــی اشــیاء و پدیده هــا ســخن می گوی می گوینــد عل
چرایــی اشــیاء. در مبحــث علــِم دینــی ایــن تمایــزات بیشــتر روشــن می شــود.

دین چیست؟

ــه صــورت  دیــن نیــز، ماننــد دیگــر مفاهیــم رایــج و مصطلــح، چنــدان ب
ــه ی  ــدأ و نقط ــه مب ــر ب ــت. اگ ــف نیس ــف و توصی ــل تعری ــع قاب ــع و مان جام
آغازیــن پیدایــی ادیــان نظــر کنیــم، بــه نظــر می رســد کــه تعریــف »دعــوت 
ــانه از  ــی و جامعه شناس ــی اســت بیرون ــه تعریف ــر قدســی« ک ــه ام ــی ب اخالق
پدیــده و مفهــوم دیــن، تعریــف معقولــی اســت و چنیــن می نمایــد کــه تعاریــف 
دیگــر تــا ایــن حــد عمومیــت و لــذا مقبولیــت نداشــته باشــند. امــا اگــر دیــن 
را بــه عنــوان یــک پدیــده ی تاریخــی، یعنــی آن گونــه کــه در عینیــت تاریــخ 
و تحــوالت تمدنــی و فرهنگــی، متعیــن و آشــکار شــده اســت، مــورد تحقیــق 
قــرار  دهیــم، می توانیــم بگوییــم کــه دیــن عبــارت اســت از: دعوتــی بــه امــر 
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قدســی )بــه تعبیــر ادیــان ســامی خــدا =یهــوه=اهلل( کــه از طریــق ایمــان بــه 
خــدا و غیــب )غیــب در برابــر عالــم شــهود( و تََقیُّــد بــه افعــال اخالقــی و نیــز 
رعایــت انواعــی از آداب و شــعائر و احــکام شــریعت ممکــن می شــود و هــدف 

غایــی آن نیــز رســتگاری آدمــی در دو جهــان اســت.
ــم و دیــن چــه نســبتی  ــه مبحــث اصلــی بازگردیــم و ببینیــم عل حــال ب
ــدنی  ــن ش ــی دی ــه علم ــور مشــخص توجی ــه ط ــد و ب ــرار کنن ــد برق می توانن
اســت؟ و یــا علــِم دینــی ممکــن اســت؟ از همــان مبحــث اول آغــاز می کنیــم.

آیا دین علمی شدنی است؟

هرچنــد موجه ســازی عقلــی و علمــی ســابقه ی دیرینــه دارد امــا در روزگار 
ــت  ــی از اهمی ــدات دین ــات معتق ــات و توجیه ــی و توضیح ــد علم گرای جدی
بیشــتری برخــوردار شــد. اگــر در گذشــته توجیهــات پاره هــای دســتگاه دینــی 
ــود و آن هــم عقــل کهــن ارســطویی کــه از طریــق منطــق  ــًا عقلــی ب عمدت
صــوری و فلســفه یونانــی وارد حــوزه ی فرهنگــی و تمدنــی مســلمانان شــده 
ــل  ــده و در مقاب ــت ش ــًا سس ــی تقریب ــوع عقل گرای ــار آن ن ــن ب ــا ای ــود، ام ب
ــی محــور  ــی و طبیع ــم تجرب ــای عل ــه معن ــی ب ــات علم ــی و توجیه علم گرای
دانش هــا و توجیهــات همــه چیــز شــده بــود. دیگــر نــه کالم کهــن اشــعری و 
حتــی معتزلــی چنــدان کارآمــد و مؤثــر بــود و نــه فلســفه ی یونانــی بــا براهیــن 
ــد. ــازه بده ــه پرســش های ت ــور ب ــنتی می توانســت پاســخی درخ قیاســی س

ــه  ــه ســه نکت ــوان ب ــِن علمــی، می ت ــا اندکــی درنــگ در مقــام نقــد دی ب
اشــاره کــرد. اول اینکــه، دیــن اساســًا مســتند بــه نقــل اســت و علــم مســتند به 
ــر اســاس تجــارب و مشــاهدات مســتقیم  ــردازی ب ــه و نظریه پ ــل و تجرب عق
و غیــر مســتقیم و ایــن دو نــه دنبــال غایــات واحــدی هســتند و نــه در روش 
و ابــزار معرفــت یکــی هســتند، ازایــن رو یگانــه شــمردن آن دو بــه تناقضــات 
بنیادینــی منتهــی می شــود. دوم اینکــه، قطعــًا تمــام مبانــی معرفتــی و ایمانــی 
ــل  ــی قاب ــِل برهان ــا عق ــه ب یــک مؤمــن )اعــم از مســلمان و غیرمســلمان( ن
اثبات انــد )هرچنــد عقالیــی تفســیر شــوند( و نــه بــا معیارهــای علــوم تجربــی 
و طبیعــی آزمون پذیرنــد )ماننــد خــدا و وحــی و نبــوت و معــاد و غیــب(. ســوم 
اینکــه، هرچنــد بــه لحــاظ نظــری اســتفاده از علــوم و معــارف روز بــرای موجــه 
کــردن برخــی از باور هــا و تفســیرها از متــون و منابــع اســالمی هــم می توانــد 
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موجــه باشــد و هــم در مقاطعــی بــه لحــاظ عملــی موجب تقویــت ایمــان دینی 
و تحکیــم ســنت ها و احــکام شــرعی در مؤمنــان شــود، امــا در نهایــت توجیــه 
علمــی گزاره هــای دینــی )بــه ویــژه قــرآن بــا توجــه بــه انتســاب مســتقیم آن 
بــه خداونــد علیــِم حکیــِم مطلــق( بســیار خطیــر می نمایــد و در واقــع شمشــیر 
ــد  ــده اســت و می توان ن ــد و بُرَّ ــویه ی آن کارآم ــر دو س ــه ه ــی اســت ک دوَدم
دیــِن علمــی را دچــار قبــض و بســطی ویران گــر کنــد. چراکــه در علــم هیــچ 
ــم  ــدارد؛ عل ــی وجــود ن ــی قانون ــه و حت ــچ نظری ــرای هی ــه ب ــی جاودان تضمین
ــارت اســت از مجموعــه ی داده هــا و گزاره هــای صــادق و کاذب و صــدق  عب
و کــذب نیــز ممکــن اســت، دیــر و یــا زود، جابه جــا شــوند و یکــی جایــش را 
بــه دیگــری بدهــد. بــه همیــن دلیــل برخــی علــم را بــا ابطال پذیــری تعریــف 
کرده انــد. ایــن را تاریــخ علــم بــه روشــنی گــزارش می کنــد. در ایــن صــورت، 
اگــر تفســیری علمــی و مســتظهر بــه داده هــای علــم امــروز، فــردا تغییــر کــرد 
و کــذب از آب در آمــد، در آن صــورت، چــه بایــد کــرد؟ آیــا مؤمنــان ایــن را 
ــگاه  ــد؟ آن ــالف و کاذب درآی ــی خ ــدا و کالم وح ــرف خ ــه ح ــندند ک می پس
ــاد  ــه او و اعتم ــق ب ــان مطل ــا ایم ــه ب ــدا و رســول او، چگون ــب کالم خ تکذی
کامــل بــه حکمــت ذات بــاری، ســازگار خواهــد بــود؟ اصــواًل کــذب و اشــتباه 
ــو تحــت عنــوان تفســیر شــخصی(، به تدریــج  پیاپــی کالم خــدا و رســول )ول
دیگــر اعتبــاری بــرای اصــل دعــاوی و متــن مقــدس دینــی باقــی نمی گــذارد 
ــزل  ــد و تزل ــض و تردی ــانی و تناق ــار پریش ــادق را دچ ــان ص ــل مؤمن و حداق
ــه  ــک )ازجمل ــای تفســیری هرمنوتی ــاید برخــی نظریه ه ــه ش ــرد. البت خواهدک
نظریــه ی مؤلــف مــرده اســت و یــا »شــریعت صامــت«(، راهــی بــرای گریــز از 
ایــن مخمصــه باشــد، امــا آن نظریه هــا نیــز، حداقــل ازنظــر مــن، هــم چنــدان 
معقــول و مقبــول نیســتند و هــم در نهایــت اگــر گــره ای بگشــایند، ده هــا گــره، 
ــد. در  ــاد می کنن ــداران ایج ــناخت دین ــر در دین ْش ــودنی، دیگ ــااًل ناگش احتم
ــت  ــاک و پرپیچ وخمــی اســت کــه در نهای ــِن علمــی، راه خطرن هــر حــال دی
بیشــتر بــه زیــان دینــداران خواهــد بــود تــا بــه سودشــان. در حــوزه ی علــوم 
عقلــی »دیــن فلســفی« نیــز تــا حــدودی در معــرض چنیــن مشــکلی اســت و 
داســتان تناقضــات و تنش هــای آن دو در تاریــخ )از جملــه در تاریــخ اســالم(، 
داســتانی اســت آشــنا و بــه همیــن دلیــل یکــی از پژوهشــگران اهــل فلســفه 
ــدی اش  ــد جل ــاب چن ــی( در کت ــی دینان ــین ابراهیم ــر غالمحس ــن )دکت و دی
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ــاد  ــرا« ی ــوان »ماج ــت عن ــالم« از آن تح ــفی در اس ــر فلس ــای فک »ماجراه
کــرده اســت.

آیا علم دینی ممکن است؟

بــا ایــن مقدمــات، حــال، بــه مبحــث اصلــی می رســیم و پرســش 
ــِم دینی«. از چندوچــون »عل

مبــادی و مبانــی اســتداللی نظریــه ی علــِم دینــی چیســت؟ و تفــاوت آن 
بــا علــِم غیردینــی در چیســت؟ ظاهــراً قســیم »علــِم دینــی« »علــِم ســکوالر« 

اســت، در ایــن صــورت، ممیــزات ایــن دو علــم کدام انــد؟
پیــش از ایــن در تعریــف علــم گفتــه شــد کــه علــم عبــارت اســت از هــر 
ــی  ــول و منطق ــول و مقب ــه از طــرق معق ــی و دانشــی ک ــوع آگاهــی و دانای ن
قابــل توضیــح و توجیــه و در صــورت لــزوم قابــل اثبــات باشــد. نیــز گفتــه شــد 
کــه در روزگار مــا علــوم را بــه علــوم طبیعــی و علــوم انســانی و یــا اجتماعــی 
ــم، دعــوی  ــواع عل ــدی ان ــم و مرزبن ــف از عل ــن تعری ــا ای ــد. ب تقســیم می کنن
علــِم دینــی، چگونــه مدعایــی اســت و مدعیــان و مدافعــان آن چگونــه از آن 

ــد؟ ــاع می کنن ــت و دف حمای

مبادی نظری و تئوریک علِم دینی

تــا آنجــا کــه مــن متوجــه شــده ام، نظریه پــردازان علــِم دینــی در ایــران، 
عمدتــًا یــک محــور را بــه عنــوان نقطــه عزیمــت و مبــدأ نظــری و معرفتــی 
علــِم دینــی مطــرح کــرده و در ایــن چارچــوب دعــوی علــم بــا پســوند دینــی 
را نــه تنهــا امــری ممکــن بلکــه ضــروری می شــمارند و آن عبــارت اســت از: 
ــوم.  ــی( در عل ــی )مابعدالطبیع ــای متافیزیک ــادی و پیش فرض ه ــرورت مب ض

در ایــن بــاب شــرحی ضــروری اســت.
ــر  ــا انکشــاف ه ــه و ی ــر نظری ــرح ه ــم و ط ــد عل ــه تولی ــااًل در اینک اجم
ــت،  ــا پیش فرض هاس ــا و ی ــواع فرضیه ه ــه ان ــبوق ب ــی مس ــده ای علم قاع
ــدگاه  ــد، دی ــا می آین ــا از کج ــن فرضیه ه ــه ای ــا اینک ــت،1 ام ــی نیس اختالف
ــم«  ــن مبحــث در موضــوع »فلســفه عل ــدارد. ای ــود ن ــی یکســانی وج اجماع

1. در ایــن مــورد کتــاب »مبــادی مابعدالطبیعــی علــوم نویــن« اثــر ادویــن آثــر بــرت، ترجمــه 
عبدالکریــم ســروش، تهــران، انتشــارات صــراط، 1369 اثــر مفیــدی توانــد بــود.
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ــار شــده اســت. آنچــه  ــاب اظه ــن ب ــه در ای ــواع نظری ــورد گفتگوســت و ان م
ــه  ــد و ن ــا معلل ان ــب پیش فرضیه ه ــه غال ــت ک ــن اس ــد ای ــی می نمای قطع
ــی در  ــن موضــوع توجــه شــده ول ــه ای ــری اســت کــه ب ــل. در غــرب دی مدل
جهــان اســالم احتمــااًل ســید جمال الدیــن اســدآبادی نخســتین کســی اســت 
ــرورت  ــه ض ــه« ب ــاالت جمالی ــاب »مق ــل در کت ــال قب ــدود 130 س ــه ح ک
فلســفه ی علــم بــرای تولیــد علــم در میــان مســلمانان اشــاره کــرده  اســت.2 
امــا در مــورد منشــأ فرضیه هــا، ایــن فرضیه هــا می توانــد از عقــل 
ــده  ــی برآم ــی و دین ــای ایمان ــه آموزه ه ــا و از جمل ــی، تجربه ه ــارف آدم متع
ــم،  ــم را مســلم بدانی ــادی ماقبــل عل باشــند. اگــر اصــل حضــور ضــروری مب
ــورت  ــه در ص ــت ک ــن اس ــی ای ــم دین ــان عل ــوی مدافع ــخن و دع ــال س ح
ــم  ــی، عل ــول مذهب ــی و اص ــان دین ــی ایم ــول متافیزیک ــن اص مفروض گرفت
ــن  ــرا ای ــت؛ زی ــی اس ــت بدیه ــوان گف ــی می ت ــور و حت ــل تص ــی قاب دین
ــم در  ــد و ه ــر می گذارن ــاهده( اث ــه )مش ــم در تجرب ــی، ه ــات قطع مفروض
ــوم.  ــتفاده از عل ــوه ی اس ــم در نح ــا و ه ــم در داوری ه ــا و ه ــل داده ه تحلی

ــم. ــارتی  می کن ــدام اش ــر ک ــار ه ــزان اعتب ــه می ــک ب این
در مــورد تجربــه و تحلیــل داده هــا، چنیــن می نمایــد کــه مبــادی ماقبــل 
تجربــه و مشــاهده در تجربــه و نیــز در تحلیــل و آنالیــز داده هــا )فاکت هــا( در 
علــوم طبیعــی و انســانی تأثیــری نداشــته باشــند. بــه ویــژه در قلمــرو علــوم 
ــی و  ــاًل باورهــای خــاص شــخصی مــن )اعــم از مذهب ــه. مث طبیعــی و دقیق
غیرمذهبــی( در ریاضیــات و یــا در نجــوم و یــا پزشــکی و یــا فیزیــک و شــیمی 
و...چــه نقشــی دارنــد؟ وقتــی کســی از طریــق اســتقراء و تکــرار مشــاهده بــه 
یقیــن مفیــد علــم رســید کــه آب در صــد درجــه بــه مرحلــه جــوش می رســد، 
ــا  ــده دارد؟ ی ــا مفروضــات پیشــینی متافیزیکــی اســتقراء کنن ــه ارتباطــی ب چ
باورهــای مابعدالطبیعــی و یــا بی اعتقــادی مطلــق یــک تکنســین در آزمایشــگاه 
قنــد خــون، چــه نقشــی و ســهمی در تجربــه و تحلیــل تجربه هــای علمــی او 
می توانــد داشــته باشــد؟ در علــوم انســانی و اجتماعــی نیــز کم وبیــش چنیــن 
ــورد  ــک اقتصــاددان در م ــه ای ی ــا کتابخان ــی و ی ــق میدان ــاًل تحقی اســت. مث
ــران در ســال 1392 و تحلیــل و جمع بنــدی آن مشــروط  وضعیــت اقتصــاد ای

ــر  ــدآبادی-« اث ــن اس ــید جمال الدی ــکار س ــار و اف ــیری در آث ــاب »درای قافله-س 2. در کت
ــت. ــده اس ــاب آم ــن ب ــدی در ای ــرح مفی ــب ش این جان
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بــه هیــچ شــرط پیشــینی و شــخصی و حزبــی و عقیدتــی نیســت، حــرف اول 
و آخــر را تجربه هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم و آمــار و ارقــام و واقعیت هــا 
ــخصی  ــینی و ش ــات پیش ــارج از مفروض ــاًل خ ــز کام ــتناج ها نی ــد و اس می زنن
اســت وگرنــه آن دیگــر علــم اقتصــاد و یــا اقتصــاد علمــی نیســت و از منظــر 
علمــی بــی اعتبــار اســت. در جامعه شناســی و تاریــخ و سیاســت و روانشناســی 

ــت. ــه اس ــز همین گون و...نی
ــل  ــای مناقشــه و تفصی ــی ج ــورد اندک ــن م ــورد داوری، در ای ــا در م ام
دارد. اگــر مــراد از داوری، جمع بنــدی منطقــی از تجربه هــا و داده هــا و 
تحلیل هــا باشــد، بــاز مفروضــات متافیزیکــی، هیــچ تأثیــری در علــوم 
ــان و گــزارش واقعیت هــا )داده هــا(،  ــام بی ــد؛ چراکــه توصیف هــا در مق ندارن
ــود  ــی می ش ــاص منته ــی خ ــه توصیه های ــی، ب ــی و منطق ــور طبیع ــه ط ب
ــخصی  ــی و ش ــات متافیزیک ــه مفروض ــی ب ــچ ربط ــه، هی ــن فی نفس و ای
توصیه کننــده نــدارد. بــه عبــارت دیگــر، مقدمــات خــاص بــه نتایــج علمــی 
ــًا  ــم منطق ــق هــر عل ــی خــاص منتهــی می شــود و محق ــی و عقالی و منطق
ــوازم و مقدمــات تحقیــق اســت. امــا  ــه ل ــاور ملتــزم ب ــر وفــق اخــالق ب و ب
ــا ارزش گــذاری )ارزش-داوری( باشــد،  اگــر مــراد از داوری، داوری همــراه ب
ــینی  ــات پیش ــی مفروض ــا برخ ــا ب ــوع داوری ه ــن ن ــه ای ــال دارد ک احتم
مذهبــی و یــا اخالقــی داور یــا گــروه وابســته بــه آن در تعــارض واقــع شــود. 
ــردد و در  ــم بازمی گ ــه عل ــه داوری ب ــا ک ــا آنج ــز ت ــت نی ــن حال ــا در ای ام
ــه معنــای دقیــق کلمــه علمــی اســت، معتبــر اســت و جــای  واقــع داوری ب
چون وچــرا نــدارد امــا تعــارض احتمالــی و مفــروض را بایــد بــه گونــه دیگــر 
حــل کــرد و در هــر حــال حــل معضــل تعــارض علــم و اخــالق و یــا دیانــت 
و ماننــد آن هــا، در گــرو اصــول دیگــر و در چهارچــوب سیســتم ترجیحــات 
ــن  ــه در چارچــوب قواعــد علمــی. ای ــا گــروه ممکــن اســت ن ــرد و ی هــر ف
ــم  ــا( و در عل ــا و نبایده ــالق )بایده ــم اخ ــژه در عل ــه وی ــات ب ــوع تعارض ن
اقتصــاد بــرای مســلمانان )از جملــه ربــا( و نیــز در علــم پزشــکی بــه ویــژه 
بــرای زنــان متشــرع مذهبــی بســیار پیــش می آیــد و بــه همیــن دلیــل اســت 
ــه  ــوان »احــکام پزشــکی« ب ــا عن ــه مســتقل ب ــاله های عملی ــراً رس ــه اخی ک
وســیله ی فقیهــان پدیــد آمــده اســت. از جملــه آیــت اهلل منتظــری رســاله ای 
مفــرد بــا همیــن عنــوان دارد. امــا روشــن اســت کــه قلمــرو ادلــه ی فقهــی 
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ــی  ــر علم ــار نظ ــی و اظه ــه ی علم ــی از ادل ــه کل ــرعی ب ــر ش ــار نظ و اظه
ــد. ــق دارن ــده ای تعل ــژه و تعریف ش ــرو وی ــه قلم ــدام ب ــر ک جداســت و ه

ــه  ــت ک ــن اس ــاًل روش ــم، کام ــتفاده از عل ــوه ی اس ــورد نح ــا در م ام
ــم  ــش و عل ــتفاده از دان ــی اس ــی در چگونگ ــر عالم ــینی ه ــات پیش مفروض
اثرگــذار اســت، امــا نکتــه ایــن اســت کــه ایــن واقعیــت هیــچ از اعتبــار علمــی 
فــالن نظریــه و یــا قانــون علمــی نمی کاهــد و نظــری را غیرعلمــی نمی کنــد 
و یــا مســتلزم افــزودن پســوندی بــه نــام »علــِم دینــی« و یــا »علــِم ســکوالر« 
ــد  ــی را بر نمی تاب ــوند ارزش ــچ پس ــت و هی ــم اس ــم، عل ــع، عل ــت؛ در واق نیس
ــه ای اســت و خــارج از  ــر حســب موضــوع امــر جداگان ــم ب ــه تعریــف عل )البت
موضــوع بحــث کنونــی ماســت(. وقتــی یــک محقــق و عالــم، از طــرق علمــی 
ــه از آن  ــید، اینک ــی رس ــی علم ــتنتاج منطق ــه و اس ــالن نظری ــه ف محــض، ب
اســتفاده بکنــد و یــا نکنــد و یــا چگونــه اســتفاده نمایــد، بــه خــود او مربــوط 

اســت و بایــد بــا معیارهــای دیگــر تصمیــم بگیــرد.
ــای  ــادی و فرضیه ه ــه مب ــی ب ــر علم ــه ه ــه صــرف تکی ــال ب ــر ح در ه
پیشــینی متافیزیکــی و دینــی مشــخص، نــه تجربه هــای علمــی دینــی 
ــوم  ــوع اســتفاده از عل ــه داوری هــا و فقــط در ن ــه تحلیل هــا و ن می شــوند و ن
در زندگــی اســت کــه مفروضــات شــخصی و در واقــع نظــام ترجیحــات فــردی 
ــت.  ــری اس ــنخ دیگ ــد و از س ــرو علم ان ــارج از قلم ــه خ ــه البت ــد ک اثرگذارن
ــف  ــوم مختل ــش عل ــه پیدای ــت، ب ــان و طبیع ــم در جه ــرض نظ ــاًل پیش ف مث
ــر  ــن ام ــا ای ــد، ام ــرده و می کن ــک ک ــی( کم ــوع طبیع ــوم متن ــژه عل ــه وی )ب
مفــروض، هیــچ نقشــی در تحقیقــات و انکشــافات علمــی )مثــاًل در نجــوم و 
پزشــکی و فیزیــک و شــیمی و حتــی در علــوم انســانی( نــدارد و بــه عبارتــی 
علــم بــودن علــم بــه روش و رعایــت پروســه ی خــاص اســت و نــه بــه امــور 
ــن  ــق دی ــًا از طری ــان، عمدت ــم در جه ــروض نظ ــا مف ــود. از قض ــارج از خ خ
ــن  ــا ای ــت ام ــده اس ــوم ش ــه در عل ــی و از جمل ــی آدم ــای معرفت وارد حوزه ه
ــوان  ــر می ت ــک ســطح کالن ت ــد. در ی ــی نمی کن ــم را مذهب ــی عل ــر مذهب ام
ــون در طــول هــزاران ســال زیســت  ــوم و فن اســتدالل کــرد کــه اصــواًل عل
آدمــی در کــره زمیــن و در نتیجــه ظهــور فرهنــگ و تمــدن، اگــر نگوییــم تمامًا 
حداقــل می تــوان گفــت عمدتــًا، مســتقیم و غیرمســتقیم، در ارتبــاط بــا دیــن 
ــه  ــاطیری )از جمل ــع اس ــم مناب ــن را ه ــوده اســت و ای ــی ب ــای دین و آموزه ه
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شــاهنامه در فرهنــگ ایرانــی( نشــان می دهنــد و هــم تاریــخ علــوم و فنــون 
گــواه آن اســت؛اما ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ایــن علــوم و فنــون ماهیتــًا و 
یــا موضوعــًا دینــی بوده انــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه در تاریــخ علــوم، 
عناوینــی چــون علــوم دینــی و علــوم غیردینــی نداریــم. مثــاًل ستاره شناســی و 
بــه طــور کلــی علــم نجــوم، زاده ی تفکــر دینــداران اولیــه و بــه انگیــزه ی رفــع 
نیــازی مشــخص بــوده اســت، ولــی ایــن ســبب نشــده اســت کــه دینــدران و 

ــد. ــی بنامن ــم دین ــان نجــوم را عل ــا بی دین ی

انسان، علوم انسانی و علوم اسالمی

ــی کــه  ــه دالیل ــوم، از جمل ــادی و فرضیه هــای پیشــینی عل در قلمــرو مب
مدافعــان علــم دینــی ارائــه می دهنــد، پیونــد بیــن »انســان« و »علوم انســانی« 
ــد انســان و انســانیت و مفاهیمــی چــون ارزش هــای انســانی  اســت. می گوین
تعریــف واحــدی ندارنــد و کامــاًل بســتگی دارد بــه مفروضــات متافیزیکــی و در 
واقــع مفروضــات پیشــاعلمی، ازایــن رو بــا لحــاظ کــردن مفروضــات دینــی و 
الهیاتــی تعاریــف انســان و امــور انســانی متفــاوت می شــود و در واقــع تعاریــف 
ــوان از  ــام کار می ت ــوند و در فرج ــی می ش ــاص دین ــور خ ــه ط ــا ب و داوری ه
علــوم انســانی دینــی )و اســالمی در میــان مســلمانان( ســخن گفــت و از آن 
دفــاع کــرد. دعــوی ایــن اســت کــه یــک انســان خدابــاور و یکتاگــرا بــا فــرض 
وجــود خــدای حکیــم و علیــم و قــادر مطلــق و بــا فــرض حاکــم بــودن شــعور 
ــا  ــان مبن ــر هم ــم ب ــان را ه ــد و انس ــیر می کن ــتی را تفس ــم و...هس ــر عال ب
ــد  ــل می دان ــم دخی ــد عل ــی اش را در تولی ــن رو مفــروض ایمان می فهمــد و ازای
ــه ویــژه در حــوزه ی علــوم انســانی و اجتماعــی  و در نهایــت علمــی کــه او ب
ــفه و  ــی و فلس ــی و روان شناس ــوق و جامعه شناس ــاد و حق ــت و اقتص )سیاس
ــادی اش  ــینی اعتق ــروض پیش ــد از مف ــد، نمی توان ــد می کن ــالق و...( تولی اخ
ــرار  ــروض ق ــر مف ــا آن ام ــارض ب ــد در تع ــژه نمی توان ــه وی ــد و ب دور باش
بگیــرد. ایــن مهم تریــن و رایج تریــن اســتداللی اســت کــه مدعیــان ضــرورت 
ــوم انســانی در  ــه طــور خــاص اســالمی شــدن عل ــی و ب ــِم دین تأســیس عل
ایــران و اســالمی کــردن نهادهــای آموزشــی و از جملــه نهــاد مهــم دانشــگاه 
ارائــه مــی دهنــد؛ مدعایــی کــه انقــالب فرهنگــی در ســال 85 بــه انگیــزه ی 
آن رخ  داد و ســی وپنج ســال اســت کــه حاکمــان جمهــوری اســالمی و 
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ــرای  ــان تأســیس دانشــگاه اســالمی ب ــوم اســالمی و مدعی ــردازان عل نظریه پ
ــم  ــدار تأســیس عل ــردازان نام ــد. از نظریه پ ــالش می کنن ــده ت ــن ای ــق ای تحق
ــید  ــر س ــور دکت ــارج از کش ــنی و در خ ــدی گلش ــر مه ــران دکت ــی در ای دین
ــزرگ  حســین نصــر اســت. در ایــن بخــش کوشــش می شــود ایــن دعــوی ب

مــورد نقــد و وارســی قرارگیــرد.
ــف  ــد تکلی ــه، اول بای ــن نظری ــی ای ــد و بررس ــه نق ــش از ورود ب ــا پی ام
علــوم طبیعــی را روشــن کــرد. چنان کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد، مدافعــان 
ــی  ــوم طبیعــی و تجرب ــًا عل ــران، عموم ــی در جهــان اســالم و در ای ــم دین عل
را بــه دالیلــی کــه گفتــه شــد، دینــی و اســالمی می پســندند؛ ولــی واقعیــت 
ــاع نیســت و از  ــل دف ــه قاب ــچ وج ــه هی ــه ای ب ــن نظری ــه چنی ــن اســت ک ای
ــع  ــم واق ــده نمی شــود. آنچــه در عال ــر آن دی ــز ب ــدان اصــراری نی ــن رو چن ای
دیــده می شــود، ایــن اســت کــه در دوره ی جدیــد آشــنایی مســلمانان بــا غــرب 
ــد  ــن و ض ــی مرتجع تری ــود )حت ــای خ ــام نحله ه ــلمانان در تم ــا، مس و اروپ
ــی در  ــون اروپای ــوم و فن ــی و عل ــدرن غرب ــوژی م ــان( از تکنول غربی ترینش
ــادی  ــه مب ــدون اینک ــل، ب ــد و در عم ــرداری می کنن ــود بهره ب ــوان خ ــد ت ح
ــند و  ــرده باش ــف ک ــوم تعری ــن عل ــرای ای ــالمی ب ــی اس ــی و الهیات متافیزیک
ــدرن را  ــوژی م ــد، تکنول ــازی را احســاس بکنن ــن نی ــدون اینکــه چنی ــی ب حت
در خدمــت ایمــان ادعایــی دینــی خــود درآورده انــد. ایــن رونــد را در پاکســتان 
از عبدالقدیرخــان )پــدر بمــب اتمــی پاکســتان( تــا جمهــوری اســالمی ایــران 
ــراً  ــده و اخی ــد القاع ــرب )مانن ــق غ ــمن مطل ــادی دش ــای جه ــا گروه ه و ت
داعــش( کــه در جهــاد نظامــی و سیاســی و تبلیغاتــی علیــه غــرب بــه طــور 
ــم.  ــاهده می کنی ــد، مش ــتفاده می کنن ــوژی اس ــرفته ترین تکنول ــاص از پیش خ
ــد. ــری می طلب ــث جدی ت ــانی، بح ــوم انس ــردن عل ــالمی ک ــوی اس ــا دع ام

ظاهــراً جــای تردیــد نــدارد کــه جــدای از طبیعــت و بیولــوژی و فیزیولــوژی 
انســان، »انســان« و »انســانیت« دارای تعریــف جامــع و مانــع و جاودانــه نیســت 
ــی و  ــیر آدم ــف و تفس ــراد در تعری ــای اف ــا و جهان بینی ه ــن رو منظره و از ای
ــد، امــا پرســش اساســی ایــن اســت کــه در  ــر می گذارن ــه او اث ــوط ب امــور مرب
ــارج  ــم خ ــاص عل ــدوده ی خ ــف و مح ــانی از تعری ــوم انس ــا عل ــورت، آی این ص
ــم مســلمانان اســالمی می شــود؟  ــی اســالمی عل ــا جهان بین ــاًل ب می شــود؟ مث

پاســخ راقــم، بــه شــرحی کــه خواهــد آمــد، بــه هــر دو پاســخ منفــی اســت.
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بــرای وضــوح بیشــتر و در واقــع بــا نوعــی ساده ســازی مــی تــوان گفــت: 
فرضــًا مــن بــه عنــوان یــک مســلمان باورمنــد تمام عیــار بــه اســالم و تمــام 
الزامــات ایمانــی و شــرعی آن، بخواهــم علــم اســالمی در قلمــرو متنــوع علــوم 
انســانی و علــوم اجتماعــی کنونــی تأســیس کنــم، چــه کار بایــد بکنــم و چــه 

ــم؟ ــم بکن کار می توان
ــدام  ــی آن ک ــادی و عمل ــتگاه اعتق ــد اســالم چیســت و دس ــد دی اول بای
ــی  ــد ه ی کالم ــدون اینکــه ضــرورت داشــته باشــد وارد بحــث پیچی اســت. ب
ــا اندکــی ساده ســازی گفــت کــه  ــوان ب ــا فقهــی بشــویم، می ت و الهیاتــی و ی
دیــن اســالم بــا محوریــت نبــوت محمــد و آموزه هایــی کــه از قــرون نخســتین 
بــا عناوینــی حــول اصــول و فــروع دیــن شــناخته می شــوند، تعریــف می شــود؛ 
ــروع« از  ــول« و »ف ــه »اص ــی ب ــای دین ــیم آموزه ه ــه تقس ــم ک ــا می دانی ام
برســاخته های قــرون میانــه اســالمی )ســوم تــا ششــم هجــری( اســت و هیــچ 
ــای  ــا آموزه ه ــی ب ــر و حت ــنت پیامب ــیره و س ــرآن و س ــا ق ــژه ای ب ــاط وی ارتب
ــت و  ــری اس ــاًل بش ــاخته ای کام ــدارد؛ برس ــدین ن ــای راش ــاب و خلف اصح
ــلمان.  ــران مس ــان و مفس ــر عالم ــالمی متأخ ــیر اس ــم و تفاس ــول فه محص
ــت  ــی نیس ــل دین ــیری، جع ــدی تفس ــن صورت بن ــن تر، ای ــارت روش ــه عب ب
ــری  ــت آن را ام ــبت داد و در نهای ــول نس ــدا و رس ــه خ ــوان آن را ب و نمی ت

دینــی شــمرد.
ــاد  ــوت، مع ــد، نب ــروع اســالمی روشــن اســت. اصــول: توحی اصــول و ف
ــت و  ــل امام ــزودن اص ــی براف ــیعه مبن ــه و ش ــی معتزل ــاص برخ ــدگاه خ )دی
عدالــت فعــاًل خــارج از موضــوع اســت(. فــروع: نمــاز، روزه، زکات، حــج، جهــاد 
ــم  ــر نمی کن ــن، فک ــروع دی ــورد ف ــر. در م ــی از منک ــروف و نه و امربه مع
ــج و  ــاز و روزه و ح ــه نم ــاور ب ــا ب ــاًل ب ــه مث ــود ک ــی ش ــد مدع ــی بتوان کس
زکات بتــوان علــم و از جملــه علــوم انســانی و اجتماعــی تولیدکــرد و اصــواًل 
ــز ربطــی  ــه ی کامــاًل متفــاوت و متمای ــادر باشــد بیــن ایــن دو مقول کســی ق
علـّـی برقــرار کنــد. تــا آنجــا کــه اکنــون بــه یــاد مــی آورم، کســی هــم  چنیــن 
چیــزی نگفتــه اســت. پــس می مانــد اصــول دیــن و آموزه هایــی کــه بــه هــر 
تقدیــر مفهومــًا بــا جهــان و انســان و علــوم انســانی به نوعــی ســروکار دارنــد. 
هریــک از آن ســه را بــه ترتیــب مــرور کنیــم. البتــه دومــی و ســومی را، بــه 

ــرد. ــرح خواهم ک ــم مط ــی باه ــس موضوع ــل تجان دلی
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ــی  ــی مبتن ــتناد جهان بین ــه اس ــه ب ــت ک ــن اس ــتین گام ای ــد: نخس توحی
ــی،  ــان جهان بین ــاد هم ــر بنی ــم و آدم ب ــد و تفســیر عال ــه خداون ــان ب ــر ایم ب
تفســیری خــاص و ویــژه از انســان و ویژگی هــا و ممیــزات و نیازهــا و عوامــل 
ــر از  ــری دیگ ــت او و کثی ــت و ضالل ــقاوت و هدای ــعادت و ش ــل در س دخی
مســائل و مفاهیــم انســانی آدمــی، ارائــه دهــم و آنــگاه در قلمــرو علــوم یــک 
سلســله بایدهــا نبایدهایــی را پیشــنهاد کنــم تــا انســان مؤمــن بــه رســتگاری 
)کــه اگــر بتــوان آن را هــدف غایــی هــر دینــی دانســت( برســد. در ایــن مــورد 

دو نکتــه قابــل تأمــل اســت.
نکتــه اول: نکتــه نخســت ایــن اســت کــه موضــوع خــدا و بــاور بــه وجــود 
آفریــدگار در هســتی، گرچــه بنیــاد اصلــی دیانــت اســالم اســت، امــا موضــوع 
ــای ابراهیمــی  ــام دین ه اختصاصــی اســالم نیســت، بلکــه محــور مشــاع تم
)مســیحیت و یهودیــت( و حتــی غیرابراهیمــی )ماننــد دیــن زرتشــتی( و حتــی 
ــد  ــاور دارن ــا ب ــدای یکت ــه خ ــه ب ــرادی اســت ک ــا اف ــاع ب ــر محــور مش باالت
ولــی بــه هیــچ دینــی معتقــد و ملتــزم  نیســتند. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
ــا ایمــان بــه »نبــوت  می تــوان گفــت در چهارچــوب دســتگاه دیــن اســالم، ب
ــران  ــا دیگ ــود و ب ــلمان می ش ــردی مس ــه ف ــت ک ــداهلل« اس ــن عب ــد ب محم
متمایــز می گــردد. در واقــع نقطــه ی عزیمــت دیــن اســالم، ایمــان بــه محمــد 
اســت و نــه توحیــد و خــدا. ایمــان بــه وجــود خــدای صانــع و هســتی بخش، 
ــمرده  ــی ش ــای ابراهیم ــی دین ه ــور کل ــه ط ــالم و ب ــی در اس ــری بدیه ام
ــه چشــم نمی خــورد،  ــع ب ــات صان ــی اثب ــن رو در نگــرش قرآن می شــود و از ای
ــه  ــم و آدم )ب ــر« در عال ــه »تفک ــوت ب ــد اســت، دع ــورد تأکی ــه آنچــه م بلک
تعبیــر قــرآن »آیــات«( و ســپس »تذکــر« اســت و بیــداری و خــروج از غفلــت 
ــری بدیهــی  ــرآن خــدا را ام ــی ق ــه جهــان هشــیاری و آگاهــی. یعن و ورود ب
ــی از  ــی و شــرک زدای ــه زدای و ضــروری می شــمارد و تمــام تــالش آن خراف
ســاحت قدســی »اهلل« اســت )=تنزیــه( و در نهایــت توجــه بــه »او« و ایمــان 

ــه »او«.3 ب

ــات  ــه پیــروی از الهی ــخ اســالم متکلمــان و فیلســوفان مســلمان ب ــد بعدهــا در تاری 3. هرچن
ــات  ــرای اثب ــد و ب ــدارک دیدن ــع ت ــات صان ــرای اثب ــی ب ــض و طویل ــتگاه عری ــی دس یونان
ــز تحــت  ــراً نی ــن فلســفی و کالمــی متوســل شــدند و اخی ــواع براهی ــه ان ــدگار ب وجــود آفری
ــد  ــوم جدی ــای عل ــا از داده ه ــد ت ــی، کوشــش ش ــِن علم ــی و دی ــد غرب ــی جدی تأثیرعلم گرای

ــع اســتفاده شــود. ــات صان ــرای اثب ب
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ــی  ــی را دین ــچ علم ــه هی ــد، ن ــود خداون ــه وج ــاور ب ــرف ب ــن رو ص از ای
ــور  ــه ط ــی، ب ــچ علم ــد، هی ــدا و توحی ــن خ ــا مفروض گرفت ــه ب ــد و ن می کن
ــه در  ــت چراک ــم اس ــس مه ــه ای ب ــن نکت ــود. ای ــالمی می ش ــاص، اس خ
اســتدالل های مدافعــان علــم دینــی و اســالمی، بیشــترین تأکیــد حــول محــور 
اصــل بنیادیــن خدابــاوری در تفســیر عالــم و آدم و در نتیجــه ضرورت تأســیس 
علــوم انســانی اســالمی اســت و اینــان مدعی انــد کــه ایــن اصــل پیشــینی و 
متافیزیکــی، ماهیــت علــوم اســالمی و غیراســالمی )علــوم ســکوالر( را از هــم 

ــد. ــاد می کن ــی متض ــز و حت متمای
ــع، تفســیر  ــم واق ــه در عال ــن اســت ک ــر ای ــم دیگ ــه مه ــه دوم: نکت نکت
واحــدی از مفهــوم خــدا در نــزد خدابــاوران وجــود نــدارد و در نتیجــه چگونــه 
ــاور هم کیــش، ارائــه  می تــوان تعریــف واحــدی از انســان، حتــی انســان خداب
داد و در نهایــت علــوم انســانی موحدانــه تأســیس کــرد؟ علــم، ولــو نســبی، از 
طریــق تحقیــق و تجربه هــای مکــرر )هرچنــد در علــوم انســانی غیرمســتقیم 
و مع الواســطه( و در نهایــت معرفــت بین االذهانــی در حــد مفیــد علــم، تولیــد 
ــد و دو  ــع دو موح ــم واق ــخصی. در عال ــی ش ــم و دانای ــا عل ــه ب ــود ن می ش
ــته  ــدا داش ــدی از خ ــیر واح ــه درک و تفس ــت ک ــوان یاف ــلمان را نمی ت مس
باشــند و بدیهــی اســت خداشناســی های فــردی، کامــاًل شــخصی اســت و بــا 
ــد،  ــش بشــری کارآم ــه دان ــم به مثاب ــن درک هــای شــخصی هــر گــز عل چنی
علمــی کــه در حــوزه تمدنــی و فرهنگــی گرهــی بگشــاید، تأســیس نمی شــود. 
بــا توجــه بــه نــکات گفتــه شــده، حداقــل بــه دو دلیــل نمی تــوان بــا فــرض 
ــه دیــن و  ــاوری و یکتاپرســتی، تولیــد علــم خــاص و مقیــد و متصــف ب خداب
ــف  ــه طــور خــاص اســالم کــرد: اول، خدامحــور مشــترک دین هــای مختل ب
ــن  ــه دی ــاور و از جمل ــای خداب ــه دین ه ــوع اســت و اختصــاص ب ــراد متن و اف
ــدی از  ــیر واح ــز تفس ــرا نی ــاوران یکتاگ ــان خداب ــدارد؛ دوم، در می ــالم ن اس
ــاخصی  ــالک ش ــار و م ــا معی ــم نمی خورد ت ــی به چش ــدا و یکتای ــوم خ مفه

بــرای تولیــد علــوم و از جملــه علــوم انســانی اســالمی باشــد.
نبــّوت و معــاد: چنان کــه گفتــه شــد، در واقــع، »دیــن اســالم« )حداقــل 
آن گونــه کــه اکنــون فهمیــده و تفســیر می شــود(، پــس از اصــل مهــم وجــود 
و حضــور بدیهــی خداونــد در هســتی، شــکل گرفته و معنــای محصلــی 
یافته اســت. درســت اســت کــه در اســالم محــور اصلــی و اصیــل ایمــان بــه 
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ــا  ــاور پیشااســالمی آن، البتــه مفهــوم توحیــد ب ــد اســت؛ امــا پــس از ب خداون
تفســیر خــاص قرآنــی و اســالمی آن مطــرح و عرضــه شده اســت و از ایــن رو 
توحیــد خــاص اســالمی بنیــاد و غایــت دینــی ایــن دیــن اســت و نــه اصــل 
بــاور بــه خــدا و بــه همیــن دلیــل هــم خــدای اســالم بــا خــدا و یــا خدایــان 
ادیــان مختلــف فــرق فــارق دارد و هــم توحیــد اســالم بــا توحیــد دین هــای 
ــادی دارد. ــاوت بنی ــت و مســیحیت( تف ــد یهودی ــواده )مانن ــدی و هم خان توحی

در هــر حــال اســالم بــا ایمــان بــه نبــوت محمــد آغــاز می شــود )و ایــن 
ــا ایــن مدعــا کــه محــور دیــن منســوب بــه محمــد،  البتــه مغایرتــی نــدارد ب
اهلل و توحیــد اســت( ازایــن رو مدعیــان علــم اســالمی قاعدتــًا بایــد بیشــتر روی 
ــا فــرض اهلل و  آموزه هــای خــاص اســالم تکیــه کننــد تــا بــه طــور خــاص ب
توحیــد. امــا در قلمــرو اصــول دیــن اســالم، دو اصــل مهم انــد: نبــوت و معــاد. 
ــت  ــالم نیس ــی اس ــتاخیز، اواًل اختصاص ــه رس ــاد ب ــاد و اعتق ــه مع ــا ک از آنج
ــًا،  ــود دارد( و ثانی ــف وج ــکال مختل ــز در اش ــر نی ــای دیگ ــه در دین ه )چراک
هیــچ دلیــل عقلــی و یــا علمــی مســتقل بشــری قــادر نیســت آن را بــه شــکل 
ــول  ــر و وحــی مقب ــار پیامب ــه صــرف اِخب ــد4 و ب ــت کن ــل و ثاب اجماعــی مدل
ــده و  ــالمی آم ــی و اس ــات دین ــمار ضروری ــت، در ش ــده اس ــان واقع ش مؤمن
ــث  ــه مبح ــم ب ــود. بازه ــاد می ش ــوت از آن ی ــوان نب ــل عن ــن رو در ذی ازای

ــت. ــاز خواهیم گش ــت ب قیام
امــا نبــوت چگونــه می توانــد بــه علــوم مرتبــط شــود و یــا در تولیــد علــم 
ــت  ــن اس ــد؟ روش ــیس کن ــالمی« تأس ــم اس ــر »عل ــته و مهم ت ــهمی داش س
ــه قیامــت هیــچ دالیــل  ــاور ب ــل کــردن ب ــرای مدل ــا نیســت کــه ب ــدان معن ــه ایــن ب 4. البت
ــران از رخــداد  ــی اقامــه نشــده و نمی شــود، بلکــه مدعــا ایــن اســت کــه اواًل اگــر پیامب عقل
قیامــت و روز حســاب وکتاب خبــر نــداده بودنــد، بعیــد اســت کســی بــه  خودی خــود بــدان راه 
یافتــه و بــه چنــان مرحلــه ای باورمنــد می شــد و ثانیــًا، می تــوان بــاور بــه رســتاخیز را معقــول 
کــرد ولــی نمی تــوان از طریــق عقــل مســتقل اثبــات و مدلــل کــرد. در هــر حــال قیامــت و 
ــه دور  ــا ب ــی م ــه ی حســی و عین ــم و تجرب ــم پــس از مــرگ کامــاًل از طــور عقــل و عل عال
اســت و مــا بــه هیــچ وجــه بــه آن جهــان راه نداریــم. ازایــن رو تمــام اســتدالل های کالمــی و 
عقلــی نیــز بــا فــرض ایمــان بــه قیامــت اســت و در واقــع اســتدالل پســینی اســت. به همیــن 
ــچ  ــن هی ــه م ــد ک ــراف می کن ــه اعت ــینا صادقان ــون ابن س ــدی چ ــه خردمن ــت ک ــل اس دلی
دلیــل برهانــی و عقلــی بــرای اثبــات قیامــت نــدارم و بــه صــرف اِخبــار رســول صــادق قبــول 
کــرده ام. بیفزایــم در روزگار مــا در چهارچــوب جنبــش دیــِن علمــی، شــخصیت دینــداری چــون 
مهنــدس بــازرگان کــه بــه اســتدالل های کالمــی و ذهنــی متکلمــان بــاور نداشــت، در کتــاب 
»راه طــی شــده« اش، بــا اســتفاده از داده هــای علــوم طبیعــی و فیزیــک مــدرن تــالش کــرد 
بــاور بــه قیامــت را باورپذیــر کنــد. البتــه بعــداً شــاگردان وی در ســازمان مجاهدیــن بــا عنــوان 

»راه انبیــاء یــا راه بشــر« آن را پــی گرفتنــد.
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ــه  ــی ب ــچ ربط ــود هی ــودی خ ــه خ ــوت ب ــی و نب ــوق وح ــوم و منط ــه مفه ک
ــدارد )حتــی اگــر وحــی را معرفــت بخــش بدانیــم( امــا  ــم ن ــوع از عل هیــچ ن
ــوم مرتبــط می شــود.  ــم و عل ــا مفهــوم عل دســتاوردهای نبــوت در جاهایــی ب
ــن رو  ــت و از ای ــرآن اس ــالم ق ــی اس ــن دین ــن مت ــه مهم تری ــدارد ک ــن ن گفت
هــر نــوع تعییــن تکلیفــی در هــر موضوعــی در مــورد متــن مقــدس مســلمانان 
ــه علــوم طبیعــی و  ممکــن و منطقــی اســت. اگــر همچنــان تقســیم علــوم ب
ــوان گفــت بخشــی از آیــات و  ــوم انســانی و اجتماعــی معتبــر باشــد، می ت عل
محتویــات قــرآن در قلمــرو اصطالحــات و مفاهیــم علــوم مختلــف طبیعــی قرار 
ــی.  ــانی و اجتماع ــوم انس ــرو عل ــز در قلم ــر نی ــی دیگ ــد و بخش های  می گیرن
آیــات مربــوط بــه خلقــت بــه طــور کلــی و بــه طــور خــاص اوصــاف و احــوال 
ــتارگان و  ــب و روز، س ــن، ش ــمان(، زمی ــر هفت آس ــه تعبی ــمان ها )از جمل آس
خورشــید و مــاه، بعــد مــاّدی و طبیعــی آدمــی، قیامــت و... در قلمــرو نخســت 
ــال و  ــرآن، افع ــص ق ــد قص ــماری مانن ــات پرش ــد و موضوع ــرار می گیرن ق
ــا  ــوم انســانی. ام ــژه آیات االحــکام در قلمــرو عل ــه وی ــی و ب توصیه هــای قرآن
نکتــه آن اســت کــه ایــن هــر دو گــروه آیــات، بــا دیــِن علمــی ربــط موضوعــی 

ــا ایــن توضیــح: ــد. ب ــِم دینــی بیگانه ان ــا عل ــه کلــی ب ــد ولــی ب دارن
در مــورد ربــط ایــن شــمار آیــات و مضامیــن آن هــا بــا دیــن علمــی مــی 
تــوان گفــت ربــط از آن بابــت اســت کــه بــه هــر حــال پدیده هایــی طبیعــی 
در قلمــرو خلقــت و اوصــاف طبیعــی و مــادی عالــم و آدم، در حــوزه ی علــوم 
طبیعــی و تجربــی قــرار می گیرنــد و قــرآن نیــز، افــزون بــر طــرح و اشــارات 
مکــرر بــه آن هــا، برخــی اوصــاف آن هــا را بیــان کــرده اســت و گفتــن نــدارد 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــکار می کن ــن را آش ــم و دی ــد عل ــر پیون ــن ام ــه ای ک
نیــز در چنــد قــرن اخیــر کــه علــوم در غــرب مســیحی رشــد کــرد و عــرض 
ــاب  ــط کت ــت، اول برخــی آموزه هــای مرتب و طــول و عمــق بی ســابقه ای یاف
ــالم  ــان اس ــم در جه ــد ه ــید و بع ــیحی را به چالش کش ــدس یهودی-مس مق
چنیــن مواجهــه ای رخ داد کــه هنــوز نیــز کم وبیــش ادامــه دارد. گــزارش ایــن 
مواجهــه در میــان مســلمانان پیــش از ایــن آمــد امــا در اینجــا فقــط بــا ذکــر 

ــذرم. ــه از آن می گ ــک نکت ی
ــرن  ــک ق ــرای مســلمان در ی ــران نوگ ــه شــماری از متفک ــه شــد ک گفت
ــای  ــا داده ه ــرآن را ب ــات ق ــی آی ــا برخ ــد ت ــر کردن ــالش واف ــر، ت ــم اخی و نی
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نویــن علــوم طبیعــی و تجربــی توجیــه و تبییــن و در نهایــت موجــه و معقــول 
ــا  ــه آی ــن اســت ک ــی ای ــون پرســش اساس ــا اکن ــد، ام ــول نشــان دهن و مقب
ایــن شــمار آیــات قرآنــی واقعــًا در قلمــرو علــوم قرار می گیرنــد؟ مثــاًل وقتــی 
ــرش،  ــت آدم و همس ــتگان، خلق ــمان، فرش ــن و آس ــش زمی ــرآن از آفرین ق
ــد،  ــخن می گوی ــت س ــن دس ــورد از ای ــا م ــت و ده ه ــجده، بهش ــیطان، س ش
مــراد بیــان حقایــق عینــی و علمــی در عالــم واقــع اســت و یــا ایــن بیان هــا و 
تعابیــر و اصطالحــات نمادین انــد و هــدف توجــه بــه افــکار و اهــداف دیگــری 
ــوده اســت؟  ــان( ب ــاًل عبرت آمــوزی و تقویــت اخالقــی و آگاهــی و...مؤمن )مث
ــرآن، گزاره هــای علمــی  ــا گزاره هــای موردبحــث در ق ــارت دیگــر، آی ــه عب ب
ــا  ــی و ی ــان ادب ــس زب ــی از جن ــا گزاره های ــد و ی ــص کلمه ان ــای اخ ــه معن ب
هنــری و یــا فلســفی هســتند؟ اینجاســت کــه اول بایــد زبــان قــرآن )حداقل در 
ایــن زمینــه( روشــن شــود و آنــگاه تفســیر متــن و آیــات مربوطــه ممکن شــود. 
ــی  ــث را علم ــورد بح ــات م ــه آی ــلمانی ک ــران مس ــه متفک ــت ک ــی اس بدیه
ــًا و  ــًا )لفظ ــرآن عین ــه اواًل: ق ــوده ک ــرض ب ــن پیش ف ــا ای ــد، ب تفســیر کرده ان
معنــًا( کالم  الهــی اســت و ثانیــًا: در کالم خداونــد )و نیــز نبــی( اشــتباهی راه 
نــدارد )عصمــت نبــی( و ثالثــًا: تمــام گزاره هــای قرآنــی و وحیانــی گزاره هــای 
ــه ای  ــه گون ــان واقعیت هــا، ب ــد در مقــام بی واقع نمــا هســتند و در واقــع خداون
ــات،  ــن مفروض ــا ای ــت. ب ــوده و هس ــد، ب ــا رخ داده ان ــتند و ی ــًا هس ــه واقع ک
ــم  ــت عل ــد و در نهای ــد آی ــرآن پدی ــان تفســیری از ق ــه چن ــی اســت ک طبیع
دینــی معنــای محصلــی پیــدا کنــد. امــا اگــر هــر یــک از ســه امــر مفــروض 
ــز دچــار  ــر تفاســیر نی ــد، ناگزی ــدا کنن ــا تفســیر دیگــری پی منتفــی شــوند و ی
ــه  ــا ب ــی و ی ــا منتف ــز ی ــی نی ــن علم ــن صــورت، دی ــوند و در ای ــر می ش تغیی
گونه هــای دیگــر مطــرح می شــوند. ایــن مدعــا در مــورد قیامــت و رســتاخیز 
ــت و  ــاف قیام ــه اوص ــود ک ــن ش ــد اول روش ــت. بای ــادق اس ــاًل ص ــز کام نی
ــدن،  ــده ش ــده اند )زن ــرح ش ــاب مط ــن ب ــه در ای ــی ک ــن و اصطالحات مضامی
حســاب و کتــاب، ثــواب و عقــاب، بهشــت و جهنــم و...( تعابیــر ادبــی و هنــری 
ــه ی  ــه از ترجم ــه ک ــادی؛ آن گون ــی و م ــا و عین ــا واقع نم ــد و ی و نمادین ان

ــد؟ ــا برمی آی ــی آن ه ــت الفظ تح
در هــر حــال دیــن علمــی دارای اشــکاالت فراوانــی اســت کــه بــه برخــی 
از آن هــا اشــاره شــد، ولــی اگــر دیــن علمــی اســالمی، بــه هــر تقدیــر ممکــن 
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ــات علمــی در  ــه وجــود آی ــع اســت چراک ــی ممتن ــم دین ــول باشــد، عل و مقب
ــد  ــای تولی ــه معن ــز ب ــی، هرگ ــوم طبیع ــه ســیاق عل ــا ب ــرآن و تفســیر آن ه ق
علــوم اســالمی نیســت؛ مگــر اینکــه وصــف علــم بــه اعتبــار موضــوع باشــد 
کــه بــه زودی در ایــن بــاره ســخن خواهــم گفــت. بگذریــم کــه تفســیر علمــی 
نیــز بــه وســیله ی یــک انســان عالــم صــورت می گیــرد و ایــن تفاســیر، موجــه 
ــز  ــخصی و نی ــان ش ــات ایم ــول مفروض ــال محص ــر ح ــه، در ه ــا ناموج و ی
ــم الهــی  ــه عل ــک انســان اســت و ن ــه روز ی ــات ب ــش و اطالع ــده از دان برآم
ــد و  ــر می دهن ــی را تغیی ــات علم ــه موضوع ــیر ن ــوع تفاس ــن ن ــن رو ای و از ای
ــم و  ــک عال ــت، علمــی اســت کــه ی ــوم را؛ در نهای ــت عل ــوا و ماهی ــه محت ن
ــاًل زیســت شناســی-دکتر ســحابی،  ــی در رشــته ای خــاص )مث دانشــمند دین
فیزیــک و ریاضی-مهنــدس بــازرگان و...( در قلمــرو قرآن شناســی تولیــد 
ــل  ــای علمــی قاب ــا معیاره ــًا ب ــرده و طبع ــم عرضــه ک ــازار عل ــه ب ــرده و ب ک
نقــد و داوری انــد. در هــر حــال مســلمان بــودن دانشــمند و محقــق در علــوم و 
یــا مفروضــات دینــی و ایمانــی اش و نیــز صــرف موضــوع تحقیــق در مباحــث 
خــاص اســالمی، هیــچ علمــی را دینــی و اســالمی نمی کنــد. مثــاًل بــاور بــه 
ایــن گــزاره کــه »قــرآن کالم الهــی اســت« و یــا »ســخن خداونــد مطلقــًا حق 
و درســت اســت« و یــا »اوصــاف قــرآن از عالــم و آدم عیــن حقیقت انــد«، چــه 
تأثیــری در تولیــد علــم و محتــوا و ماهیــت فــرآورده ی علمــی معیــن )مثــاًل در 
اخترشناســی و یــا گیاه شناســی و یــا فیزیولــوژی و زیست شناســی و هندســه و 
ریاضیــات و...( دارد؟ بــر مدعیــان علــم اســالمی فــرض اســت، کــه ایــن ربــط 

علّــی و ضــروری را نشــان دهنــد.
بــه طــور کلــی می تــوان گفــت، اگــر صرفــًا بــه دلیــل تأثیــر مفروضــات 
ــزود، پــس تمــام  ــم اف ــر عل ــوان پســوند دینــی را ب ــدار بت دینــی عالمــان دین
ــام  ــرا اواًل، تم ــد؛ زی ــی بوده ان ــوم دین ــون عل ــا کن ــاز ت ــری از آغ ــوم بش عل
ــا  ــی ت ــی ابتدای ــان محل ــف )از ادی ــان مختل ــتر ادی ــکلی در بس ــه ش ــوم ب عل
ــد و  ــده و رش ــاز( زاده ش ــدن س ــی و تم ــه  ای و جهان ــزرگ منطق ــای ب دین ه
ــاق دانشــمندان و  ــه اتف ــب ب ــت قری ــر، اکثری ــًا، مهم ت ــد و ثانی ــل یافته ان تکام
مکتشــفان و نظریه پــردازان در شــاخه های مختلــف و متکثــر علــوم تجربــی و 
انســانی و علــوم اجتماعــی )از جملــه فیلســوفان( دینــی بوده انــد و هنــوز هــم 
ــوم و تجــارب و  ــوان عل ــا می ت ــن اســت. آی ــری، چنی ــا نســبت نازل ت ــه ب البت
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اندیشــه نیوتــون )از جملــه فیزیــک نیوتونــی( را دینــی دانســت؟ آیــا می تــوان 
اخترشناســی گالیلــه و کپلــر را دینــی )مســیحی( شــمرد؟ آیــا می تــوان 
ــیحی  ــیحی را مس ــگل مس ــت و ه ــذار دکارت و کان ــفی اثرگ ــات فلس نظری
دانســت؟ می تــوان نظریــۀ نســبیت اینشــتین را کــه خــود فــردی مذهبــی بــود 
ــم  ــه پیشــینی در عل ــح کــرده اســت کــه شــهودهای خداباوران و بارهــا تصری
ــد  ــوان تولی ــور می ت ــرد؟ همین ط ــودی وصــف ک ــی و یه ــذار اســت، دین اثرگ
علــم به وســیله ی دانشــمندان ذوفنــون مســلمان )ابوریحــان، جابــر بــن حیــان، 
ابــن هیثــم، خوارزمــی، غیاث الدیــن جمشــید کاشــانی، فارابــی، ابن ســینا و...( 
را اســالمی دانســت؟ اگــر چنیــن بــود تــا کنــون چنیــن قیدهــا و یــا اوصافــی 
ــوم  ــان عل ــب اســت کــه مدافع ــد و جال ــوم آن هــا برشــمرده بودن ــرای عل را ب
ــی و  ــد دین ــا قی ــته ب ــلمان گذش ــان مس ــوم عالم ــز از عل ــی نی اســالمی کنون

ــد. ــاد نکرده ان ــالمی ی اس
امــا در قلمــرو علــوم انســانی نیــز داســتان کم وبیــش همین گونــه اســت. 
ــرای  ــت. از ماج ــرآن« اس ــص ق ــرآن »قص ــی از ق ــش قابل توجه ــاًل بخ مث
آدم ابوالبشــر )بــه عنــوان نخســتین مخلــوق از نــوع انســان و اولیــن پیامبــر( 
ــن  ــوت و ذوالقرنی ــوت و جال ــی و طال ــی و عیس ــم و موس ــا ابراهی ــه ت گرفت
ــا  ــن گزارش ه ــا ای ــف و... آی ــاب که ــل و اصح ــون و رود نی ــر و فرع و ُعزی
ــج  ــطوره های رای ــا و اس ــان قصه ه ــا بی ــد و ی ــع تاریخی ان ــی و در واق واقع
ــتانی  ــه ی باس ــژه در منطق ــه وی ــوار )ب ــرزمین های هم ج ــا س ــاز و ی در حج
متمــدن بین النهریــن( بــه منظــور تحقــق اهــداف غیــر تاریخــی دیگــر مطــرح 
ــِن  ــیری، دی ــان تفاس ــول چن ــاز محص ــد، ب ــت باش ــخ مثب ــر پاس ــده اند؟ اگ ش
ــًا  ــه موضوع ــرآن البت ــکام ق ــی. آیات االح ــِم دین ــه عل ــود ن ــد ب ــی خواه علم
ــات و  ــوع آی ــن ن ــه در ای ــر ک ــن نظ ــل از ای ــت؛ حداق ــاوت اس ــًا متف و ماهیت
گزاره هــا پرســش از واقع نمایــی بالموضــوع اســت، امــا در هــر حــال در همــان 
زمینه هــا نیــز نــه دیــِن علمــی معنــای محصلــی دارد و نــه به ویــژه علــِم دینی. 
هرچنــد کســی چــون بــازرگان تــالش کــرده اســت کــه حتــی »مطهــرات در 
اســالم« را توجیــه علمــی کنــد و بــرای وضــو و غســل و تیمــم نیــز دالیــل 
ــی  ــه دالیل ــردی )ب ــن رویک ــه چنی ــن اینک ــا ضم ــد، ام ــت وپا کن ــی دس علم
ــاًل  ــی کام ــن توجیهات ــر چنی ــی اگ ــری اســت، حت ــر خطی ــه شــد( ام ــه گفت ک
مقبــول باشــد، بــاز علــم احــکام شــرعی طهــارت و نجاســات را دینــی نمی کنــد 
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ــرو بخــش  ــر، در قلم ــی نداشــت. از ســوی دیگ ــن ادعای ــز چنی ــازرگان نی و ب
»معامــالت« فقــه )کــه بخــش کوچکــی از آن در قــرآن یافــت می شــود(، بــاز 
ــادی  ــای اعتق ــان پیش فرض ه ــت. هم ــه اس ــتان همین گون ــش داس کم وبی
ــوع  ــژه ن ــه وی ــد. ب ــا می کنن ــش ایف ــاب نق ــن ب ــی )متافیزیکــی( در ای و کالم
پاســخ بــه پرســش از »از دیــن چــه انتظــاری؟« در موضــوع »فلســفه دیــن«، 
در تلقــی از آیات االحــکام نقــش تعیین کننــده و مســتقیمی دارد. از بــاب 
ــن اخــالق و رســتگاری  ــت دی ــه اواًل، غای ــن باشــد ک ــرض ای ــر ف ــال، اگ مث
اســت، ثانیــًا، احــکام و مقــررات عبــادی بــرای تمریــن انســان مؤمــن بــرای 
زیســت و ســلوک اخالقــی و معنــوی اســت و احــکام اجتماعــی نه بــه ضرورت 
حکومــت محمــد بــوده و نــه بــه ضــرورت دعــوت دینــی و زیســت مســلمانی، 
ثالثــًا، همــان احــکام نیــز امضایی انــد؛ یعنــی مقــررات رایــج عربــان حجــاز بــا 
اصالحاتــی پذیرفتــه شــده اند، رابعــًا، ایــن احــکام از همــان آغــاز موقــت بــوده 
ــر  ــت مقــدم ب ــی چــون عقــل و اخــالق و عدال ــه، خامســًا، اصول ــه جاودان و ن
دین انــد )یعنــی دیــن بایــد خــود را بــا آن معیارهــا محــک بزنــد و تنظیــم کنــد 
و نــه برعکــس(، سادســًا، دیــن بــرای انســان اســت و نــه انســان بــرای دیــن 
ــا  ــوان ب ــا ایــن مفروضــات، می ت ــوع مفروضــات؛ ب و شــماری دیگــر از ایــن ن
ــول  ــز معق ــکام نی ــرو اح ــی را در قلم ــای دین ــی گزاره ه ــای درون دین معیاره
ــق  ــه از طری ــکام را ن ــوع اح ــن ن ــوان ای ــان نمی ت ــی بی گم ــرد؛ ول ــازی ک س
عقــل نظــری و برهانــی ثابــت و مدلــل کــرد )چراکــه از طــور عقــل نظــری 
ــی  ــوم تجرب ــول عل ــای متح ــق داده ه ــی از طری ــه به طریق اول ــد( و ن خارج ان
ــاس آن  ــر اس ــوان ب ــت نمی ت ــد و در نهای ــات پذیران ــل و اثب ــل تحلی روز قاب

مفروضــات علــم خــاص دینــی و اســالمی بنیــاد نهــاد.
اصــواًل بایــد پرســید قســیم »علــِم دینــی« چیســت؟ قاعدتــًا بایــد »علــِم 
غیردینــی« باشــد کــه بــه آن علــِم ســکوالر گفتــه می شــود. هرچنــد در حــال 
حاضــر ایــن دوگانــه از ســوی هــر دو گــروه دینــی و ســکوالر پذیرفتــه شــده 
اســت، امــا در آن جــای مناقشــه و تأمــل اســت. چراکــه اگــر خصلــت بی طرفی 
و بــه دور از ارزش-داوری را ذاتــی علــوم )اعــم از تجربــی و انســانی( بدانیــم، 
دیگــر فقــط می تــوان هــر دعــوی و یــا نظریــه ی غیرعلمــی )نظریــه ای کــه 
از طــرق غیرعلمــی ماننــد خرافــات و حتــی اســاطیر( حاصــل شــده باشــد را 
ــا  ــری را. ام ــط دیگ ــز بی رب ــر چی ــا ه ــکوالر و ی ــه س ــمرد، ن ــم ش ــیم عل قس
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ــدا و  ــرض خ ــدون پیش ف ــان ب ــیر جه ــای تفس ــه معن ــم را ب ــر سکوالریس گ
یــا غیــب بدانیــم، در ایــن صــورت، علــم البتــه ســکوالر اســت چراکــه ایــن 
بی طرفــی ذاتــی علــم اســت. بنابرایــن، سکوالریســم از علــم جــدا نیســت تــا 
قســیم آن باشــد. از ســوی دیگــر، اگــر علــم دینــی دارای امتنــاع باشــد، منطقــًا 
نمی توانــد هیــچ نــوع قســیمی باشــد. در هــر حــال دانشــمند بــه اعتبــار دانــش 
ــد  ــارات دیگــر، می توان ــه اعتب و تخصــص خــود، الزامــًا ســکوالر اســت امــا ب
ــم مســلمان، مســیحی، یهــودی، بودایــی و  ــم دینــی، عال اوصافــی چــون عال
ــم  ــن اوصــاف و پســوندها شناخته شــود. عل ــا ای ــا داشته باشــد و ب ــد آن ه مانن
ابــزار تغییــر جهــان اســت )هرچنــد کــه در تفســیر جهــان نیــز اثرگــذار اســت( 
ــیر  ــزار تفس ــًا اب ــات عمدت ــر و ادبی ــن و هن ــفه و دی ــون فلس ــوری چ ــا ام ام
جهان انــد. بنابرایــن، دانشــمند و ادیــب و هنرمنــد می توانــد دینــی و غیردینــی 
باشــد و ایــن دو مانعــه الجمــع نیســتند. نیــز اگــر سکوالریســم را بــه معنــای 
بــاور بــه جدایــی نهــاد دیــن و دولــت و دفــاع از دولــت عرفــی بدانیــم، دیگــر 

جمــع دینــداری و سکوالریســم ممکــن اســت.
ــت و  ــاص اس ــد خ ــم دارای قواع ــر عل ــه اگ ــت ک ــه آن اس ــین نکت واپس
ــم  ــه عل ــت ک ــد نتیجــه گرف ــر بای ــد نمی شــود، ناگزی ــچ پســوندی مقی ــا هی ب
ــوم  ــه نج ــه ک ــدارد؛ همان گون ــم ن ــرقی ه ــی و ش ــم( غرب ــو عل ــم به ماه )عل
بابلیــان قدیــم علــم اســت، نجــوم خواجه نصیرالدیــن طوســی هــم علــم اســت 
ــه اســت آخریــن  ــم اســت و همین گون ــه هــم عل ــر و گالیل و اخترشناســی کپل
ــن  ــید جمال الدی ــالم س ــم اس ــا«. در عال ــاًل در »ناس ــی مث ــان کنون اخترشناس
ــه شــرقی و  ــم را ب ــت مســلمانان عل ــش گف ــم پی ــرن و نی ــک ق ــدود ی در ح
ــم بی وطــن اســت و در هــر شــرایط  ــی تقســیم می کننــد و حال آنکــه عل غرب

ــد. ــد می کن ــود و رش ــاعدی زاده  می ش مس

علِم دینی از منظری دیگر
تــا اینجــا کوشــش ایــن بــوده اســت کــه نشــان دهیــم بــا هیــچ منطقــی 
نمی تــوان بــر بنیــاد مفروضــات متافیزیکــی دینــی و بــه طــور خــاص اســالمی، 
علــِم دینــی و اســالمی تولیــد کــرد؛ به گونــه ای کــه مثــاًل علــِم دینــی قســیم 

علــِم ســکوالر و یــا انــواع دیگــر علــم باشــد.
ــالم  ــی اس ــند نقل ــتین س ــن و نخس ــوان مهم تری ــه عن ــرآن را ب ــر ق اگ
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معتبــر بدانیــم، در آیــات پرشــمار قــرآن واژه ی »علــم« و مشــتقات آن آمــده 
ــم و  ــه عل ــان ب ــت یادشــده و مؤمن ــه صــورت مثب ــم ب ــًا از عل اســت و عموم
تعلیــم و تعلـّـم ســفارش شــده اند )تــا آنجــا کــه گفتــه شــده اگــر از چیــزی کــه 
بــدان علــم نداریــد پیــروی نکنید-آیــه 63 ســوره اســراء-( امــا در تمــام ایــن 
آیــات علــم بــه معنــای عــام و متعــارف در روزگار قدیــم، یعنــی دانایــی اســت 
نــه علــم بــه معنــای خــاص و مصطلــح آن، یعنــی دانــش و فهــم و شــناخت 
ــای  ــا ابزاره ــن و ب ــرق معی ــی از ط ــانی و اجتماع ــی و انس ــای طبیع پدیده ه
مشــخص و ویــژه کــه عمدتــًا مســتند بــه مشــاهده و تجربــه اســت و در نهایت 
ــوع  ــن ن ــا. در ای ــن پدیده ه ــط بی ــر رواب ــن حاکــم ب هــدف آن انکشــاف قوانی
آیــات جهت گیــری و غایــات علــم قرآنــی روشــن اســت. یعنــی وقتــی در آیــات 
ــا  ــا و مورچه ه ــن و کوه ه ــمان ها و زمی ــه در آس ــود ک ــه می ش ــمار توصی پرش
و شــتر و گاو و فیــل و دیگــر پدیده هــای طبیعــی و یــا در نفــس خــود بنگریــد 
و در آن هــا تعمــق و تدبـّـر کنیــد، هــدف غایــی و مطلــوب بیــداری و آگاهــی و 
علــم بــه وجــود صانــع و ایمــان بــه او و در نهایــت تذکــر و تصعیــد اخالقــی 
ــه  ــت، ن ــن اس ــان بری ــان و جه ــن جه ــتگاری در ای ــوی و رس ــی معن و تعال
انکشــاف قوانیــن و تولیــد علــم. البتــه روشــن اســت کــه بــه طــور ضمنــی و 
گریزناپذیــری در پروســه ایــن نــوع تأمــالت و تعلیــم و تعلـّـم، علــوم هــم زاده 
ــه زایــش تمــدن و تولیــد دانــش در شــاخه های  می شــوند و از ایــن طریــق ب
ــوان نشــان داد  ــه می ت ــد شــد. چنان ک ــون کمــک خواه ــوم و فن ــف عل مختل
کــه ایــن رویکــرد دینــی و قرآنــی در زایــش تمــدن و فرهنــگ عظیم اســالمی 
ــه همیــن دلیــل  در قــرون نخســت اســالمی ســهم مؤثــری داشــته اســت. ب
اســت کــه برخــی متفکــران نواندیــش مســلمان معاصــر )ســید جمــال، اقبــال، 
بــازرگان، شــریعتی( متــد شــناخت قرانــی و اســالمی را )شــناخت عالــم و آدم 
ــام از  ــا اله ــه ب ــد )ک ــه( می دانن ــاهده و تجرب ــی )مش ــه( را روش تجرب و جامع
ــف  ــالن تفلس ــی حام ــد( و حت ــه ای می گوین ــناخت آی ــه آن روش ش ــرآن ب ق
ــد  ــم« می دانن ــالمی را »روش رئالیس ــفه اس ــز روش فلس ــالمی نی ــنتی اس س
)اشــارتی بــه طباطبایــی و مطهــری و کتــاب مشــترک آن دو: اصــول فلســفه 

یــا روش رئالیســم(.
از کلیــات کــه بگذریــم، بایــد دیــد کــدام علــم از علــوم بشــری و حتــی 
معارفــی کــه اکنــون بــا عنــوان »معــارف اســالمی« شــهرت دارنــد، واقعــًا از 
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ــی آن را  ــه لحــاظ مفهوم ــوان ب ــرآن و ســنت اســتخراج  شــده و می ت درون ق
بــه معنــای اخــص کلمــه علــم اســالمی نامیــد؟

ــد،  ــکار باش ــای ان ــم ج ــر نمی کن ــی فک ــی و طبیع ــوم تجرب ــورد عل در م
ــتخراج نشــده اند  ــث اس ــرآن حدی ــوم مســتقیمًا از ق ــن عل ــک از ای ــه هیچ ی ک
ــوم در  ــخ عل ــدارد. تاری ــتدالل ن ــث و اس ــه بح ــازی ب ــدان نی ــن رو چن و از ای
ــکی  ــوم و پزش ــیمی و نج ــک و ش ــه فیزی ــد ک ــان می ده ــالم نش ــخ اس تاری
و دیگــر شــاخه های علــوم تجربــی محصــول دانــش و تجربــه بشــری 
ــی- ــدن عرب ــده در تم ــوب و جذب ش ــرفته مغل ــای پیش ــوده و از تمدن ه ب

ــه ی  ــری( وارد حوض ــوم-هفتم هج ــالمی )س ــه اس ــده های میان ــالمی س اس
ــم  ــه در عال ــت. چنان ک ــده اس ــلمانان ش ــترده ی مس ــوری گس ــی امپرات تمدن
مســیحیت و در غــرب نیــز چنیــن بــوده اســت. البتــه در ایــن میــان بایــد گفــت 
ــری  ــه فراگی ــان ب آموزه هــای اســالمی مســتقیم و غیرمســتقیم مشــوق مؤمن
ــاز  ــراب حج ــم در اع ــی، آن ه ــع نقل ــن مناب ــًا ای ــوده و طبع ــش ب ــواع دان ان
ــر  ــوم مؤث ــق و گســترش عل ــم آشــنایی نداشــت، در تعمی ــا عل ــدان ب کــه چن
ــن  ــر ای ــول پیامب ــی از ق ــرآن، وقت ــدد ق ــات متع ــر آی ــزون ب ــت. اف ــوده اس ب
ــو در چیــن باشــد« و یــا از نبــی  دیــن نقــل  شــده کــه »علــم را بیاموزیــد ول
خــود شــنیده اند، کــه »علــم را بــه دســت بیاوریــد هرچنــد از کافــران باشــد«، 
ــوم و فنــون اســت چراکــه  به ســادگی درمی یافتنــد کــه ایــن علــم همــان عل
بی تردیــد، در نــزد چینیــان )کــه گویــا تصــور می شــد دورتریــن نقطــه جهــان 
اســت( و در نــزد کافــران، معارفــی چــون تفســیر و اعتقــادات و دیگــر معــارف 
متعــارف اســالمی، نمی آموختنــد. در همــان حــال از پیامبــر نقــل شــده بــود، 
ــر حســب اطــالق  ــر هــر مــرد و زنــی واجــب اســت«، ب کــه »طلــب علــم ب
ــده( و  ــاد ش ــه ی ــه دو نمون ــنخ )از جمل ــات هم س ــای روای ــه و در زمینه ه جمل
ــه  ــد ک ــان درمی یافتن ــه، مؤمن ــه و مقالی ــن حالی ــواهد و قرای ــه ی ش مجموع
مــراد از علــم همــان علــوم متعــارف بشــری اســت و همــان مطلــوب اســت 
ــرفت  ــه پیش ــد و رو ب ــود یاب ــان بهب ــا زندگی ش ــد ت ــد آن را فراگیرن و می بای
حرکــت کننــد. شــواهد چنیــن برداشــتی در گفتــار و رفتــار پیامبــر اســالم کــم 

نیســت.
ــدن و نوشــتن  ــوم و توســعه تمــدن ســواد خوان ــد عل ــن تولی اصــل بنیادی
ــتان  ــوادهایش از انگش ــداد باس ــه تع ــم در حجــازی ک ــد، آن ه اســت و محم
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ــتن  ــدن و نوش ــود خوان ــل مشــهور خ ــق نق ــرد و طب دو دســت تجــاوز نمی ک
ــدن و  ــه او خوان ــد ک ــان می ده ــات نش ــی تحقیق ــد برخ ــت )هرچن نمی دانس
ــش می نویســد  ــا کمــک کاتبان ــش را ب ــود کتاب ــم خ ــتن می دانســت(، ه نوش
و ثبــت و ضبــط می کنــد و هــم دیگــران را تشــویق می کنــد کــه خوانــدن و 
نوشــتن بیاموزنــد و او در یکــی از جنگ هــا از اســیران قریــش می خواهــد، بــه 
عنــوان فدیــه آزادی، هــر یــک  یــک مســلمان را خوانــدن و نوشــتن بیاموزنــد. 
ایــن آموزه هــا بعدهــا بی گمــان در ترغیــب مســلمانان بــه فراگیــری 
ــی  ــهم مهم ــلمان( س ــی غیرمس ــف )حت ــوام مختل ــف از اق ــای مختل دانش ه
ــای آن  ــه معن ــز ب ــا هرگ ــن اثرگذاری ه ــه ای ــت ک ــه آن اس ــا نکت ــت. ام داش
نیســت کــه دیــن اســالم )ماننــد دیگــر دین هــا( و دعــوت دینــی محمــد در 
ــا توســعه  ــی خــاص و ی ــژه تمدن ــه وی ــاد نهــادن تمــدن و ب ــرای بنی حجــاز ب
ــن  ــه ای ــوده ک ــا نب ــن معن ــر بدی ــت و از آن مهم ت ــوده اس ــون ب ــوم و فن عل
ــه در  ــا اینک ــد. ب ــه بوده ان ــص کلم ــای اخ ــه معن ــالمی ب ــی و اس ــوم دین عل
ــی کل مســلم و مســلمه«  ــم فریضــه عل ــب العل همــان روایــت مشــهور »طل
ــوان »فریضــه« )واجــب شــرعی( مطرح شــده اســت  ــه عن چنیــن آموختنــی ب
امــا شــواهد و قرایــن فــراوان نشــان می دهــد کــه مــراد جعــل حکــم شــرعی 
ــه  ــان ب ــی و ترغیــب مؤمن ــان اهمیــت دانــش جوی ــرای بی ــًا ب نیســت و صرف
ایــن علــوم و فنــون ایــن تعبیــر گفتــه شــده اســت. قابــل توجــه اینکــه بعدهــا 
عالمــان و فقیهــان مســلمان نیــز ایــن نــوع علــوم را ماهیتــًا و موضوعــا دینــی 

ندانســته اند.
ــدی  ــه بن ــانی طبق ــوم انس ــل عل ــروز ذی ــه ام ــی ک ــرو علوم ــا در قلم ام
شــده اند، نیــز کم وبیــش همیــن مدعــا صــادق اســت. می تــوان تمــام 
ــام  شــاخه هایی کــه امــروز در شــجره نامه علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی ن
ــا را در  ــرد و ســوابق و ســیر تحــوالت آن ه ــک وارســی ک ــد را یک به ی بردارن
ــه  ــر بشــری و از جمل ــع متکث ــف در جوام ــوم و فرهنگ هــای مختل ــخ عل تاری
ــوان  ــد و می ت ــان دی ــه عی ــه ی اســالمی ب ــارده قرن ــگ چه ــخ و فرهن در تاری
ــن  ــک از آن هــا مســتقیمًا از درون دی ــه طــور مســتند نشــان داد کــه هیچ ی ب
ــن( آن اســتخراج  نشــده اند. ــروع دی ــی اســالم )اصــول و ف و دســتگاه عقیدت

ــاخه  ــن ش ــه مهم تری ــم ک ــفه می کنی ــه فلس ــارتی ب ــت اش در گام نخس
ــری اســت   ــن پرســش جــدی اســت، کــه آنچــه دی ــوم انســانی اســت. ای عل
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ــا اســالم بــه  تحــت عنــوان »فلســفه اســالمی« شــهرت دارد، چــه نســبتی ب
عنــوان یــک دیــن و شــریعت دارد؟ در ایــن مــورد نیــازی بــه تکــرار مکــررات 
ــه  ــچ آی ــه در هی ــت ک ــوان گف ــی ت ــل م ــت. حداق ــات نیس ــح واضح و توضی
ــا  ــام فلســفه و تفلســف اشــاره نشــده و ی ــه ن ــه دانشــی ب ــی ب ــی روایت و حت
ــی و  ــه صــورت انضمام ــوان ب ــاید بت ــه اســت. ش ــرار نگرفت ــورد تشــویق ق م
التزامــی فراگیــری فلســفه و یــا اســتفاده از آن را در زندگــی عرفــی و یــا دینــی 
ممــدوح اســالم شــمرد. مثــاًل وقتــی طلــب علــم بــه عنــوان فریضــه ســفارش 
ــه  ــرد، ک ــت ک ــن برداش ــه چنی ــم و فریض ــالق عل ــوان از اط ــود، می ت می ش
فلســفه نیــز ممــدوح و حتــی فریضــه اســت. یــا وقتی کــه در قــرآن ایــن همــه 
بــه عقــل و تعقــل و علــم و تعلیــم و تعلــم توصیــه شــده اســت، می تــوان بــه 
صــورت التزامــی نتیجــه گرفــت فلســفه کــه چیــزی جــز تفکــر و اندیشــیدن 
نیســت، مطلــوب اســت و مــورد تأییــد اســالم هــم هســت. بــا چنیــن رویکردی 
ــه ورود فلســفه  ــود کــه در آغــاز شــکل گیری فرهنــگ و تمــدن اســالمی ب ب
ــه  ــد ک ــد آم ــزی پدی ــه شــد و چی ــد گفت ــان اســالم خوش آم ــه جه ــی ب یونان
ــان  ــا در زم ــت. ی ــهرت یاف ــت اســالمی« ش ــا »حکم ــه فلســفه و ی ــا ب بعده
ــر  ــه پیامب ــن جمل ــا ای ــد کــه ب ــال الهــوری می گوی ــا شــخصیتی چــون اقب م
ــه کــه  ــا! حقیقــت پدیده هــا را آن گون ــا االشــیاء کمــا هــی« )خدای »اللهــم ارن
ــاز  ــلمانان آغ ــان مس ــفیدن در می ــفه و فلس ــان ده( فلس ــا نش ــه م ــتند ب هس
می شــود. بــا ایــن همــه فلســفه بــه معنــای ماقبــل و مابعــد اســالم، دانشــی 
ــی و  ــای دین ــا باوره ــی ب ــا در جا های ــی، ام ــًا غیردین ــًا و ماهیت اســت موضوع
ــی  ــتراک موضوع ــوری اش ــد و در ام ــدا می کن ــورد پی ــالمی برخ ــه اس از جمل
ــی از  ــه بخش ــت ک ــوع خداس ــز موض ــور نی ــن مح ــد و مهم تری ــدا می کنن پی

ــت. ــی اس هستی شناس
در اســالم نیــز مبحــث خداونــد و اثبــات او و بیــان حقیقــت وی و 
چگونگــی ارتبــاط خالــق بــا عالــم و آدم و نیــز مفاهیمــی چــون وحــی و غیــب 
و فرشــتگان از موضوعــات محــوری در فلســفه اســالمی بــوده اســت؛ هرچنــد 
کــه از منظــر عمــوم فیلســوفان در هــر دو نحلــه ی مّشــایی و اشــراقی آرایــی 
ارائــه شــده کــه نــه تنهــا بــاب طبــع بســیاری از متکلمــان و به ویــژه فقیهــان 
و صوفیــان متشــرع نبــود بلکــه بــا عمــوم آرای اینــان در تعــارض بــود و بــه 
همیــن دلیــل فیلســوفان غالبــًا مــورد طعــن و انــکار قــرار گرفتــه و حتــی تکفیر 
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شــدند )نمونــه ی آن تکفیــر فالســفه و از جملــه بوعلــی به وســیله ی عــارف و 
متکلــم و فقیــه ابوحامــد غزالــی(.

ــوم  ــف عل ــند، تکلی ــن باش ــفه چنی ــم و فلس ــم عل ــوع مه ــی دو موض وقت
انســانی دیگــر روشــن اســت. مثــاًل »اقتصــاد اســالمی« بــه چــه معناســت و 
ــه  ــم اســت کــه آموخت ــه اقتصــاد اســالمی می شــود؟ اقتصــاد یــک عل چگون
ــک  ــون و خطاســت و ی ــرض آزم می شــود و پیوســته در حــال رشــد و در مع
اقتصــاددان بــر اســاس تحقیقــات و داده هــای خــاص و معتبــر زمانــه، می توانــد 
بگویــد فــالن جامعــه در فــالن نقطــه چگونــه و بــا چــه امکانــات و ابزارهایــی 
و در چــه بــازه زمانــی می توانــد بــه فــالن درجــه از رشــد برســد. علــم و عالــم 
اقتصــاد در ایــن مرحلــه کامــاًل بی طــرف اســت و تابــع اســتدالل و تحقیقــات 
ــم  ــی عل ــاری اســت و از منطــق علمــی درون ــه ای و آم ــا کتابخان ــی و ی میدان
ــن در اینجــا چــه جایگاهــی  ــزی دیگــر. دی ــه چی ــد ن ــروی می کن اقتصــاد پی
ــم اقتصــاد هســت؟  ــام عل ــه ن دارد؟ مگــر در قــرآن مفهومــی و اصطالحــی ب
مگــر پیامبــر علــم خاصــی در اقتصــاد تأســیس کــرده و یــا نظــام اقتصــادی 
معینــی طراحــی کــرده اســت؟ حتــی اگــر هــم باشــد کــه قطعــًا نیســت، بــاز 
ممکــن نیســت نظــام اقتصــادی جامعــه ای کوچــک در قلــب عربســتان قــرن 
ــال  ــزار س ــی در ه ــق  اول ــه  طری ــد و ب ــال بع ــرای صــد س ــالدی ب ــم می هفت
ــای  ــگ و نیازه ــا فرهن ــاد ب ــف و گاه متض ــع مختل ــم در جوام ــد و آن ه بع
انســانی و اجتماعــی و اقتصــادی زمــان پیامبــر کارآمــد و مفیــد و قابــل اجــرا 
باشــد. گاهــی گفتــه می شــود علــم اقتصــاد در اســالم نداریــم ولــی فلســفه ی 
ــام  ــاز برخــی اصــول ع ــن هــم باشــد، ب ــر چنی ــم. اگ اقتصــاد در اســالم داری
ــع اســالمی  ــون و مناب ــه روشــنی از مت ــه ب ــی ک ــت و فقرزدای ــه عدال )از جمل
قابــل اســتنباط و اســتخراج اســت( می توانــد در جوامــع اســالمی به وســیله ی 
ــک  ــرق دموکراتی ــم از ط ــردان و آن ه ــا دولت م ــلمان و ی ــان مس اقتصاددان
لحــاظ شــده و در مقــام عمــل و اجــرا و برنامه ریــزی، مــورد توجــه قــرا گیــرد 
ولــی ایــن امــر نــه علــم اقتصــاد را از علــم بــودن خــارج می کنــد و نــه علــم 
ــع اطالعــات و  ــم اقتصــاد فقــط تاب ــد. عل اقتصــاد را اســالمی و دینــی می کن
قواعــد مقبــول در نــزد اهــل اقتصــاد اســت. برخــی احکامــی کــه در قــرآن و 
ســنت نبــوی بــا برخــی جوانــب علــم اقتصــاد موضوعــًا ربــط پیــدا می کننــد، 
فقــط می تواننــد در چهارچــوب علــم اقتصــاد زمانــه و متعــارف مــورد ســنجش 
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قــرا بگیرنــد و بــا معیارهــای همیــن علــم تأییــد و یــا تکذیــب شــوند.
بــر همیــن قیــاس می تــوان دربــاره ی دانش هایــی چــون حقــوق، 
جامعه شناســی، سیاســت، روانشناســی، هنــر، معمــاری و... داوری کــرد. هیــچ 
ــرآن و ســنت  ــارف آن( در اســالم نخســتین )ق ــای متع ــه معن ــم ب علمــی )عل
نبــوی( تأســیس نشــده و انتظــاری نیــز نیســت چراکــه نــه دیــن و پیامبــرش 
چنیــن ادعایــی داشــت و نــه در قلمــرو هــدف و غایــت دیــن و دعــوت دینــی 
ــه تعقــل را لزومــًا فلســفه دانســت  ــوده اســت. ازایــن رو نمی تــوان دعــوت ب ب
ــع بشــری  ــات جوام ــی خصوصی ــه برخ ــرآن ب ــارات ق ــی اش ــود برخ ــا وج و ب
ــا وجــود برخــی احــکام جزایــی  ــا ب جامعه شناســی اســالمی درســت کــرد و ی
ــا مثــاًل از  و مدنــی در قــرآن و ســنت علــم حقــوق اســالمی تدویــن کــرد. ی
هنــر اســالمی و معمــاری اســالمی ســخن گفــت. پســوند اســالمی بــرای تمام 
ــلمانان اند  ــه مس ــت ک ــوم اس ــن عل ــالن ای ــان و حام ــار بانی ــه اعتب ــا، ب این ه
ــی  ــاد جهان بین ــی از ابع ــتقیم برخ ــر مس ــتقیم و غی ــای مس ــز اثرگذاری ه و نی
ــاره ای از  ــر پ ــلمانان ب ــان مس ــانی در می ــام انس ــای ع ــا ارزش ه ــی و ی دین
ــن  ــه دی ــازی(؛ چنان ک ــاری و شهرس ــر و معم ــه در هن ــارف )از جمل ــن مع ای
مســیحی و یــا زرتشــتی عصــر ساســانی نیــز در مقاطعــی از تاریــخ اثراتــی در 
ــدن  ــه از تم ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــارف بر جای نهاده ان ــه مع این گون
ــی(، تمــدن  ــه بناهــا و باغ هــا و شــهرهای ایران ــی )از جمل رمــی، تمــدن ایران
مســیحی و اصــواًل تمــدن غربــی و شــرقی ســخن گفتــه می شــود امــا ایــن 
ــوع  ــن ن ــی پســوندها در ای ــت ذات ــای خصل ــه معن ــز ب ــی هرگ نام هــای ترکیب

ــت. ــبت ها نیس نس
فقــط می مانــد دینــی بــودن عناوینــی چون فقــه اســالمی، کالم اســالمی، 
تفســیر قــرآن و ماننــد آن هــا. اگــر بتــوان هــر علمــی را بــا موضــوع آن تعریــف 
کــرد، می تــوان از پســوند اســالمی بــرای فقــه و کالم و تفســیر و علم الحدیــث 
و ماننــد آن هــا اســتفاده کــرد امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ایــن علــوم نیــز 
ماهیــت دینــی دارنــد و یــا مســتقیمًا از دیــن اســالم )دیــن متجلــی در کتــاب 
ــه  ــل ب ــم و دانشــی حداق ــچ عل ــه شــد هی ــد. چنان کــه گفت و ســنت( برآمده ان
طــور خــاص از درون دیــن اســالم و کتــاب مقدســش قــرآن استخراج نشــده، 
از جملــه علومــی کــه اکنــون بــه عنــوان علــوم و یــا معــارف اســالمی شــناخته 
می شــوند. علــم در قــرآن و ادبیــات روایــی قــرن نخســت بــه معنــای دانایــی 
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ــا  ــم و جمــع آن علم ــش و تخصــص خــاص و عال ــه دان و آگاهــی اســت و ن
نیــز بــه معنــای آگاهــان اســت و نــه متخصصــان و بــه همیــن دلیــل »عقــل« 
ــع  ــه ی »کتاب العقــل والجهــل« در منب ــه و دوگان ــر »جهــل« قرارگرفت در براب
مهــم روایــی شــیعی »کافــی« پدیــد آمــده اســت. از قــرن دوم بــه بعــد، بــه 
ــد  ــلمانان پدی ــی مس ــوزه ی دین شناس ــاص در ح ــی خ ــل، دانش های ــر دلی ه
آمــد کــه از حدیــث و علــم الحدیــث آغــاز شــد و بــه فقــه و اجتهــاد تحــول 
ــه لحــاظ  ــا اواًل ب ــا این ه ــد. ام ــد آمدن ــز پدی ــم تفســیر و کالم نی ــت و عل یاف
ــر  ــلمان اث ــل غیرمس ــوام و مل ــای اق ــی دانش ه ــًا از برخ ــک عمدت متدولوژی
پذیرفتنــد )از جملــه اســتفاده از منطــق صــوری ارســطویی در فلســفه و علــم 
ــکار و  ــرآورده ی اف ــارف ف ــن مع ــی ای ــًا تمام ــیر( و ثانی ــه و تفس ــول فق اص
ــی فیلســوفان  ــی برخ ــان مســلمان )حت ــای فکــری و پژوهشــی عالم تکاپوه
و عالمــان غیرمســلمان زیســته در حــوزه ی تمدنــی اســالم در شــرق و غــرب 
جهــان اســالم( در رشــته های یادشــده بــود و هیــچ ربــط علّــی بیــن قــرآن و 
ســنت و آموزه هــای خــاص دینــی وجــود نداشــته و نــدارد. تنهــا موضــوع ایــن 
تخصص هــا موضوعــات اســالمی بودنــد ماننــد احــکام )فقــه و شــریعت( و یــا 
ــاز  ــد نمی آمــد، ب ــوم پدی اعتقــادات )کالم(. ازایــن رو اگــر هیچ یــک از ایــن عل
رخنــه ای در کار دیــن و دیــن ورزی ایجــاد نمی شــد. قابل تأمــل اینکــه فقــه و 
تفقــه کــه در قــرآن نیــز بارهــا به کاررفتــه، بــه معنــای »فهــم عمیــق« اســت 
و نــه بــه معنــای دانشــی خــاص. در واقــع، فقیهــان از ایــن اصطــالح قرآنــی 
اســتفاده کردنــد تــا مدعــی شــوند اجتهادشــان در احــکام شــریعت همــان فهــم 
ــه  ــق ب ــن طری ــا از ای ــت ت ــی اس ــفارش قرآن ــورد س ــری م ــق و ژرف نگ عمی
ــه  ــه ک ــند. همان گون ــت ببخش ــی و قداس ــد دین ــود بع ــش خ ــه دان ــی ب نوع
عنــوان »عالــم« و »علمــا« را بــرای خــود برگزیدنــد تــا بــه توده هــای مؤمــن 
بگوینــد مــا مصــداق همــان علمایــی هســتیم کــه خداونــد فرمــوده و پیامبــرش 

مــورد تمجیــد قــرار داده اســت و حــال آنکــه هرگــز چنیــن نبــوده و نیســت.
امــا آیــا ایــن معــارف را می تــوان علــم نامیــد؟ پاســخ مثبــت اســت؛ زیــرا 
ــای  ــش و نظریه پردازی ه ــق و پژوه ــای تحقی ــارف دارای ویژگی ه ــن مع ای
ــاد دارای  ــه و اجته ــاًل فق ــتند. مث ــانی هس ــوم انس ــول در عل ــارف و معم متع
روش شناســی مــدون و روشــنی اســت و اســتنباط احــکام در همــان چهارچــوب 
و قواعــد )علــم اصــول( صــورت می گیــرد و ازایــن رو هــر فتوایــی بــر اســاس 
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ــاع- ــل و اجم ــنت، عق ــاب، س ــت )کت ــخصی اس ــه مش ــد و ادلّ ــع و قواع مناب
البتــه در فقــه ســنی قواعــد دیگــر-( و درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
ــوان اجتهادهــا و فتواهــا را مــورد نقــد و بررســی قــرار داد و رد و اثبــات  می ت
ــرون  ــالمی ق ــگاری اس ــت. تاریخ ن ــه اس ــش این گون ــز کم وبی ــرد. کالم نی ک
ــد آفرینــش و  ــان ابراهیمــی )مانن ــی ادی ــا اســاطیر مذهب ــد ب نخســتین، هرچن
ــا زندگــی  ــم( آغــاز می شــود و ب ــا خات ــران ابراهیمــی از آدم ت سلســله ی پیامب
ــا  ــن رو ب ــد و از ای ــدا می کن ــه پی ــا ادام ــد خلف ــالم و بع ــر اس ــیره ی پیامب و س
ــل  ــا در عم ــت، ام ــه اس ــن آمیخت ــه دی ــوب ب ــا منس ــی و ی ــای دین آموزه ه
بســیار بیشــتر از فقــه و حدیــث و تفســیر و کالم از متــن دیــن و منابــع خــاص 
آن فاصلــه دارد ولــی در هــر حــال تاریخ نــگاری عصــر اســالمی علمــی اســت 
کامــاًل انســانی و تاریخــی و هیــچ ماهیــت مذهبــی نــدارد و فقــط بخشــی از 

ــد. ــزارش می کن ــب را گ ــخ مذه تاری
در همیــن ارتبــاط جــای پرســش دارد کــه آیــا روش شناســی علــِم دینــی 
ــارف  ــوم متع ــی عل ــا روش شناس ــت و ب ــژه اس ــش، وی ــر مدافعان ــورد نظ م
)اعــم از علــوم تجربــی و یــا انســانی و علــوم اجتماعــی( فــرق دارد؟ و حتــی 
ــا روش شناســی های معمــول در معــارف اســالمی ســنتی  ــوان پرســید آی می ت
در علــوم دینــی مطــرح کنونــی نیــز حاکــم اســت؟ پاســخ هرچــه باشــد، ایــن 

ــدارد. ــری ن ــاص اســالمی تأثی ــم خ ــد عل ــی ها در تولی روش شناس

سخن آخر

در پایــان می تــوان گفــت کــه حتــی اگــر بتــوان علــِم دینــی و اســالمی 
تأســیس کــرد، بــاز جــای ایــن پرســش باقــی اســت کــه آیــا در یــک کشــور 
بــا اکثریــت مســلمان و حتــی بــا حاکمیــت اســالمی، حکومــت و دولــت حــق 
دارد تمــام دانشــگاه ها را در اســتخدام بگیــرد تــا علــوم را طبــق تعریــف خــود 
ــن  ــد؟ ای ــوزش ده ــالمی آم ــوم اس ــا عل ــجویان را ب ــد و دانش ــالمی کن اس
ســخن البتــه دیگــر از ســنخ راهبــرد و سیاســت اســت و نــه از ســنخ نظریــه 

نظریه پــردازی. و 
ــروعیت  ــند مش ــه در س ــد ک ــدا می کن ــت پی ــا اهمی ــش ازآنج ــن پرس ای
ــت  ــده از اراده آزاد مل ــت برآم ــی( حکوم ــون اساس ــالمی )قان ــوری اس جمه
ــژه در حــال حاضــر  ــه وی ــوال عمومــی )ب ــده از ام اســت و بودجــه ی آن برآم
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بیشــتر نفــت( اســت و از ایــن رو )بــاز طبــق اصــول مصــرح دیگــر(، حکومــت 
نمی توانــد بــدون رضایــت عمــوم مــردم )=ملــت( از امــوال عمومــی اســتفاده 
ــه موضــوع مــورد بحــث کنونــی، روشــن اســت کــه: اواًل،  کنــد. در ارتبــاط ب
ــان و اســتادان مســلمان  ــه طــور خــاص عالم ــت قاطــع مســلمانان و ب اکثری
ایرانــی نــه تنهــا مفهــوم و منطــوق علــم دینــی و عنــوان دانشــگاه اســالمی را 
ــزرگ  ــف اقلیــت ب ــًا، تکلی ــد و ثانی ــا آن آشــکارا مخالف ان ــد بلکــه ب نپذیرفته ان
ــا  ــت آن ه ــدون رضای ــه ب ــی چــه می شــود ک ــا شــهروند ایران غیرمســلمان ام
امــوال آنــان صــرف کاری می شــود کــه حداقــل از نظــر آنــان اتــالف مــال و 
ثــروت ملــی و تضییــع حقــوق شــخصی اســت. در هــر حــال در بهتریــن حالــت 
ــی  ــوال عموم ــه از ام ــگاه ها را ک ــد دانش ــالمی می توان ــوری اس ــت جمه دول
ــورت  ــان ص ــه هم ــت، ب ــهروندان اس ــام ش ــاع تم ــک مش ــد و مل برآمده ان
ــه کشــور نگــه دارد و اداره  ــم و خدمــت ب ــد عل ــرای تولی ــارف ب دانشــگاه متع
ــز اجــازه دهــد کــه دانشــگاه های خــاص  ــه بخــش خصوصــی نی ــا ب ــد ام کن
اســالمی تأســیس کننــد و بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد )البتــه بــه مقتضــای 
ــی دیگــر چنیــن حقــی داشــته  ــان قانون ــروان ادی ــد پی حقــوق شــهروندی بای
باشــند(. از قضــا در ایــن صــورت، پــس از مدتــی ایــده ی انتزاعــی و توهمــی 
علــوم اســالمی و بــه طــور خــاص اســالمی کــردن علــوم انســانی، بــه محــک 
و آزمــون نهــاده می شــود و گفتــن نــدارد کــه در صــورت امــکان و موفقیــت، 
منتقــدان و مخالفــان نیــز بــه حقیقــت و واقعیــت آن مدعــای بــزرگ اذعــان 
خواهنــد کــرد و ایــن پیــروزی سیاســی بزرگــی بــرای حکومــت خواهــد بــود. 
ــه حــال  ــی را ب ــم دانشــگاه های غیردولت ــل رژی ــت، حداق ــن حال ــا در بدتری ام
ــک  ــی و آکادمی ــارف علم ــت متع ــه فعالی ــا ب ــذارد آن ه ــد و بگ ــا کن ــود ره خ
خــود ادامــه دهنــد و بــه اصطــالح آزادی هــای آکادمیــک را محتــرم بشــمارد. 
گمــان مــن ایــن اســت بــا رونــدی کــه فعــاًل در جریــان اســت و اصــراری کــه 
ــر اســالمی کــردن علــوم و دانشــگاه های کشــور )اعــم از دولتــی  حکومــت ب
ــالمی  ــگاه ها اس ــانی و دانش ــوم انس ــه عل ــت، ن ــی( دارد، در نهای و غیردولت
ــی در  ــری و عمل ــت نظ ــن موفقی ــون کمتری ــا کن ــه ت ــد )چنان ک ــد ش خواهن
ــم تقویــت خواهــد شــد و  ــد عل ــه تولی ــه نصیــب نشــده اســت( و ن ایــن زمین
در فرجــام کار حتــی حکومــت نیــز از خدمــات علمــی و فنــی الزم و پیشــرفته 
ــدن اســالمی- ــد »تم ــام می خواهن ــران نظ ــر رهب ــد. اگ ــد مان محــروم خواه

دین علمی و علم دینی
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ــه طــور خــاص  ــدون دانــش مــدرن و ب ــد، بی گمــان ب ــی« تأســیس کنن ایران
ــوم اجتماعــی پیشــرفته و مــدرن و دانشــگاه های خــالق  ــوم انســانی و عل عل
ــن  ــود. از ای ــد ب ــن نخواه ــک ممک ــای آکادمی ــا آزادی ه ــراه ب ــد و هم و مول
همــه مهم تــر، البــد هــدف اصلــی دانشــگاه های اســالمی تربیــت و پــرورش 
ــده  ــل اثبات ش ــر و عم ــا در نظ ــت، ام ــن اس ــن و متدی ــگان مؤم دانش آموخت
ــه ضــد  ــی ب ــرآورده نخواهــد بلکــه حت ــی ب ــن غایت ــه تنهــا چنی اســت کــه ن
ــی و در  ــن کار در شــرایط کنون ــل شــده و خواهــد شــد. چراکــه ای خــود تبدی
ــل ممکــن  ــه زور و تحمی ــا توســل ب ــه، جــز ب چهارچــوب سیاســت های آمران
نمی شــود و روشــن اســت زور و تحمیــل بــه هــر بهانــه ای و قصــدی کامیــاب 

نخواهــد بــود. 

دین علمی و علم دینی
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محســن کدیــور1/ انقــالب فرهنگی و اســالمی کردن 
ها2 دانشگاه 

آزادی اندیشــه: پیــش از انقــالب هــم برخــی روشــنفکران دینــی، اینجــا 

و آنجــا از اصطالحاتــی نظیــر »اقتصــاد توحیــدی« یــا »اقتصــاد اســالمی« و 

ــه  ــن زمین ــردازی در ای ــی نظریه پ ــم مدع ــاً ه ــد و بعض ــتفاده می کردن ... اس

بودنــد، امــا پــس از انقــالب مــا بــا پدیــده ای روبــه رو هســتیم کــه بــه علــت 

حاکمیــت ایدئولوژیــک، ســایه ی ســنگین اش بــر سرنوشــت علــوم انســانی 

و اجتماعــی بســیار مشکل ســاز شــده اســت. بــه نظــر حضرتعالــی آیــا مــی 

تــوان از »علــوم انســانِی اســالمی« ســخن گفــت؟ آیــا حتــا مــی تــوان از 

»فلســفه ی اســالمی« ســخن گفــت؟

ــای  ــاب آق ــدا از نشــریه ی »آزادی اندیشــه« و جن ــور: ابت ــن کدی محس
ــده ای  ــالمی« پدی ــانی اس ــوم انس ــه ی »عل ــم. مقول ــکر می کن ــی تش کردوان
ــل  ــدارد. قب ــابقه ن ــل از آن س ــت و قب ــالب 1357 اس ــد از انق ــه بع ــق ب متعل
ــری  ــفه و دیگ ــی فلس ــد یک ــالمی می ش ــالق اس ــم اط ــه دو عل ــالب ب از انق
اقتصــاد. فلســفه اگرچــه در میــان مســلمانان بیــش از دوازده قــرن ســابقه دارد 
امــا مولــدان ایــن فلســفه از قبیــل فارابــی، ابــن ســینا، ســهروردی و مالصــدرا 
ــام »فلســفه ی اســالمی« نگذاشــته بودنــد. بعــد  هرگــز بــه محصــول خــود ن
ــی از  ــز فلســفه ی بوم ــرای تمای ــی ب ــا فلســفه های غرب ــان ب از آشــنایی ایرانی

ــتاد  ــران و اس ــفه  ای ــت و فلس ــیار پیشــین مؤسســه  پژوهشــی حکم ــور دانش 1. محســن کدی
مدعــو گــروه مطالعــات دینــی دانشــگاه دوک آمریــکا در خــرداد 1388 ممنوع القلــم شــد. در 
خــرداد 1390 به جــرم انتشــار مقــاالت توهین آمیــز علیــه ارکان نظــام حکــم اخــراج از محــل 
خدمــت و انفصــال دائــم وی از خدمــات دولتــی صــادر شــد. تاکنــون 24 جلــد کتــاب منتشــر 
ــی، سیاســت نامــه خراســانی، حــق  ــه حکومــت والیــی، حکومــت انتصاب کــرده اســت ازجمل

النــاس، و ابتــذال مرجعیــت شــیعه: اســتیضاح مرجعیــت مقــام رهبــری.   
2. این گفت وگو به صورت کتبی انجام شده است.
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ــوان فلســفه ی اســالمی داده شــد. اگرچــه در  ــه آن عن اواخــر قــرن بیســتم ب
اروپــا در اینکــه فلســفه ی دوران میانــه از قبیــل آراء تومــاس آکوینــاس فلســفه 
ــه فلســفه ی  ــدی نیســت ک ــا تردی ــوده اســت، ام ــات بحــث ب ــا الهی اســت ی
ــام  ــته ی ن ــدر شایس ــه ی وی( همان ق ــه زمان ــه ب ــا توج ــینا )ب ــن س ــال اب امث
ــواره  ــت. فالســفه ی مســلمان هم ــه فلســفه ی دکارت و کان فلســفه اســت ک
ــگاه  ــز ن ــات و کالم متمای ــد و ســاحت فلســفه را از الهی ــه بحــث کرده ان آزادان
ــی  ــل غزال ــی از قبی ــان و متألهان ــوی متکلم ــت از س ــته اند به همین جه داش
ــای  ــه معن ــز ب ــوان فلســفه ی اســالمی هرگ ــر شــده اند. به هــر  حــال عن تکفی

ــت. ــوده اس ــالب نب ــس از انق ــوم پ ــالمیزه کردن عل اس
ــد از  ــا اقتصــاد اســالمی داســتان دیگــری دارد. متفکــران مســلمان بع ام
ــه  ــن نتیج ــه ای ــتی ب ــاد سوسیالیس ــتی و اقتص ــاد کاپیتالیس ــا اقتص ــنایی ب آش
رســیدند کــه اســالم مکتــب اقتصــادی خــاص خــود را بایــد داشــته باشــد و 
در مقــام کشــف آن برآمدنــد.  کتــاب »اقتصادنــا« )اقتصــاد مــا( ســیدمحمدباقر 
صــدر فقیــه عراقــی، »اقتصــاد توحیــدی« ابوالحســن بنــی صــدر، و »یادداشــت 
ــش  ــتین کوش ــه نخس ــری از جمل ــی مطه ــالمی« مرتض ــاد اس ــای اقتص ه

ــود.  ــب اقتصــادی اســالم ب ــن مکت ــه ی تدوی ــالب در زمین ــل از انق ــای قب ه
ــود. در  ــد اســالمی شــود بحــث آن دوران نب ــم اقتصــاد« بای ــه »عل ــا اینک ام
مکتــب اقتصــادی ارزش هــا )values( مطــرح بــود و در علــم اقتصــاد واقعیــت 

ــگاه  ــی جای ــود و دوم ــوژی ب ــا ایدئول ــن ی ــروز دی ــی جــای ب ــا )facts(. اول ه
علــم )science( داشــت. مرتضــی مطهــری در مقالــه ی وظایــف حــوزه هــای 
علمیــه در کتــاب پیرامــون جمهــوری اســالمی )1358( از ضــرورت آشــنایی بــا 
»علــوم انســانی جدیــد«  یــاد می کنــد امــا نامــی از »علــوم انســانی اســالمی« 
نمی بــرد. »علــوم انســانی اســالمی« ازجملــه اســالمیزه کــردن علــم اقتصــاد 

از اصطالحــات بعــد از انقــالب اســت.
 آنچــه بعــد از انقــالب اتفــاق افتــاد داســتان متفاوتــی دارد. بعــد از تشــکیل 
ــه دنبــال  اتحــاد جماهیــر شــوروی و طــرح جهانــی مارکسیســم لنینیســم و ب
ــان روشــنفکری قــرن بیســتم و  آن مائوئیســم و ســیطره تفکــر چــپ در جری
نفــوذ ایــن تفکــر در ایــران رویکــرد علــوم مارکسیســتی اعــم از علــوم تجربــی، 
علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی مطــرح شــد. در علــوم تجربــی بیــش از همــه 
زیست شناســی و فیزیــک، در علــوم انســانی فلســفه، و در علــوم اجتماعــی هــم 
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اقتصــاد و جامعــه شناســی بیشــتر مــّد نظــر بــود. مارکسیســت ها مدعــی فهــم 
ــر اســاس ماتریالیســم  ــد. ب ــخ و مناســبات انســانی بودن ــاده، تاری ــازه ای از م ت
ــود را  ــوم موج ــد عل ــق می دادن ــود ح ــی به خ ــم تاریخ ــک و ماتریالیس دیالکتی
ــد و در  ــان بدانن ــان و انس ــتی از جه ــتی/ امپریالیس ــی/ لیبرالیس ــی بورژوائ تلق
ــوم اجتماعــی مارکسیســتی  ــی مارکسیســتی، عل ــوم تجرب ــال عل نتیجــه به دنب
ــادر  ــک م ــه ی ایدئولوژی ــن اندیش ــند. ای ــتی باش ــانی مارکسیس ــوم انس و عل

»اســالمی کــردن علــوم انســانی« اســت. 
علــوم انســانی متــداول در دانشــگاه ها امپریالیســتی و لیبرالیســتی اعــالم 
ــالح  ــود، اصط ــتی نب ــانی مارکسیس ــوم انس ــر عل ــین آن دیگ ــا جانش ــد، ام ش
»علــوم انســانی اســالمی« متولــد شــد. امــا ایــن چگونــه علمــی اســت و بــا 
ــی  ــز آرزوی ــن اصطــالح ج ــان ای ــی دارد؟ در آن زم ــه تفاوت ــود چ ــوم موج عل
ــال های نخســت  ــی س ــور انقالب ــایه ی ش ــود، در س ــزی نب ــم چی ــره و مبه تی
ــوم انســانی اســالمی  ــود کــه حوزه هــای علمیــه محــور تولیــد عل پنــدار آن ب
خواهنــد بــود و هم چنــان کــه از فقــه تئــوری سیاســی درآمــد و تغییــر نظــام 
ــوم  ــد عل ــه مول ــن فق ــاخت، همی ــی س ــرعت عمل ــه س ــور را ب و اداره ی کش
انســانی جدیــد خواهــد بــود. چنــد صباحــی اســاتید رشــته هــای علــوم انســانی 
ــکیل  ــگاه تش ــوزه و دانش ــم کاری ح ــر ه ــد، دفت ــا کردن ــه ی حوزه ه را روان
ــوم  ــر برخــی عل ــه ای ب ــاب مقدم ــد کت ــد جل ــد از ســه دهــه جــز چن شــد، بع
انســانی چیــزی منتشــر نشــد، آن هــا را هــم کســی جــدی نگرفــت و در هیــچ 

دانشــگاهی متــن درســی نشــد. 
ــه ی اســالمی  ــد اصــل نظری ــه نظــر می رس ــود؟ ب اشــکال کجــای کار ب
ــوم  ــه در این جــا عل ــوم انســانی ک ــوم انســانی اشــکال داشــت. عل کــردن عل
اجتماعــی و هنــر را نیــز شــامل می شــود، اســالمی و مســیحی و سوسیالیســتی 
ــوم نیســت. مقصــود  ــودن ایــن عل ــدارد. مقصــود بی اشــکال ب و لیبرالیســتی ن
ایــن اســت ایــن علــوم حاصــل تجربــه ی جمعــی و خــرد عمومــی دانشــمندان 
ــد کار علمــی ســترگ  ــی بای ــر کســی نمی پســندد م ــن رشــته هاســت. اگ ای
و درخــوری ارائــه کنــد کــه از تــوان یــک نفــر بیــرون اســت و چندیــن دهــه 
به طــول می انجامــد. تــازه می بایــد در محافــل علمــی نمــره ی قبولــی 
بگیریــد و در عــرف اهــل علــم پذیرفتــه شــود. علــوم انســانی اســالمی اگــر 
هــم امــری شــدنی باشــد تــا کنــون محقــق نشــده و دربــاره امــر غیرمحقــق 
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ــول  ــوم متح ــه عل ــه ک ــدور بخش نام ــا ص ــرد. ب ــی ک ــث علم ــوان بح نمی ت
ــه  ــی ک ــا زمان ــند ت ــد باش ــه بای ــانی ا ین گون ــوم انس ــه عل ــن ک ــوند. ای نمی ش
کتــب و مقــاالت و تحقیقــات ایــن رویکــرد منتشــر نشــده و مــورد نقــادی قــرار 
نگرفتــه باشــد کمتریــن ارزشــی بــرای آن نمی تــوان قائــل شــد. بحــث علــوم 
انســانی اســالمی تــا کنــون بحــث دربــاره ی امــری فرضــی و آرمانــی و فاقــد 

هرگونــه مصــداق خارجــی و محقــق بــوده اســت. 

ــه  ــه ی هرگون ــل از ارائ ــم فرضــی قب ــن عل ــان چنی ــر آن مدعی عــالوه ب

ــا حــذف علــوم انســانی موجــود  مصــداق عینــی علــوم انســانی اســالمی ب

ــتی و  ــته و لیبرالیس ــی و وابس ــوم غرب ــوان عل ــه عن ــتن آن ب ــم دانس و مته

امپریالیســتی بــاب هرگونــه بحــث علمــی و نقــادی را مســدود کردنــد و بــا 

حاکــم کــردن جــو امنیتــی جهــل را بردانشــکده های علوم انســانی دانشــگاه 

ــا  هــای کشــور حاکــم نمودنــد. قطــع مــراودات علمــی ایــن دانشــکده ها ب

ــته  ــته ها نداش ــن رش ــی ای ــرط علم ــر مف ــز فق ــه ای ج ــارج نتیج ــان خ جه

ــت  ــت. حاکمی ــال اس ــری مح ــای آزاد ام ــدون فض ــی ب ــد علم ــت. رش اس

فضــای ایدئولوژیــک و خفقــان و فشــار در ایــن چنــد دهــه مانــع هرگونــه 

ــت.  ــوده اس ــته ها ب ــن رش ــی در ای ــد علم رش

ــوم انســانی اســالمی نیســت،  ــاع عل ــور: بحــث مــن امتن محســن کدی
ــا ادّل  ــد. ام ــری می طلب ــال دیگ ــال و مج ــت و مق ــفی اس ــی فلس ــن بحث ای
ــد  ــی بای ــن علوم ــان چنی ــت. مدافع ــوع آن اس ــزی وق ــکان چی ــر ام ــل ب دلی
ــد و  ــورد نق ــا م ــد ت ــه کنن ــود را ارائ ــر خ ــورد نظ ــالمی م ــانی اس ــوم انس عل
بررســی اهــل نظــر قــرار گیــرد. مــن چنیــن علومــی را نمی بینــم تــا بخواهــم 
دربــاره ی آن هــا بحــث کنــم. امــا علــوم انســانی متعــارف موجــود اســت و بــه 
ــر  ــاره ی ام ــرار داد. درب ــادی ق ــورد بررســی و نق ــا را م ــوان آن ه ــی می ت راحت
متولدنشــده و غیرموجــود هیــچ بحــث علمــی ممکــن نیســت. امــا اگــر معنــای 
علــوم انســانی اســالمی ممنوعیــت تعلیــم و تعلــم علــوم انســانی موجــود باشــد 
و جلوگیــری از تضــارب آراء بــا صاحبــان غربــی آن، مــن بــه شــدت بــا چنیــن 
ــد  ــه تولی ــم ن ــب می دان ــل مرک ــد جه ــم و آن را تولی ــی مخالف روش و منش
علــوم انســانی اســالمی. مدافعــان چنیــن علومــی کمتریــن اطــالع کارشناســی 
ــه  ــه ب ــوم از دل فق ــن عل ــدارد ای ــر کســی می پن ــد. اگ ــته ها ندارن ــن رش از ای
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ــت. ــال برخطاس ــد کام ــت می آی دس

آزادی اندیشــه: »علــم دینــی« یــا به طور خــاص »علــوم انســانی 

ــت؟  ــی چیس ــر دین ــوم غی ــا عل ــا ب ــی دارد و مرزآن ه ــه ماهیت ــالمی« چ اس

ــت؟ ــی اس ــه معنای ــد چ ــالمی مفی ــا اس ــی  ی ــد دین ــوال قی اص

ــود  ــا موج ــوم واقع ــاره عل ــا در ب ــی تنه ــث علم ــور:  بح ــن کدی محس
ــا  ــت ت ــده اس ــد نش ــوز متول ــالمی هن ــانی اس ــوم انس ــت. عل ــر اس امکان پذی
ــوم دیگــری هســتند  ــاره ی آن حکمــی صــادر کــرد. امــا عل ــا درب ــا و اثبات نفی
کــه متصــف بــه دینــی یــا اســالمی مــی باشــند. علومــی از قبیــل تفســیر و 
ــۀ.  ــه، اصــول، رجــال و درای ــات(، فق ــوم حدیــث، کالم )الهی ــرآن، عل ــوم ق عل
ــم  ــف اســت. ســه عل ــای مختل ــون اســالمی از زوای ــوم مت ــن عل موضــوع ای
اخــالق اســالمی، فلســفه ی اســالمی و عرفــان اســالمی هــم اگرچــه ماهیــت 
ــدان آن  ــه مول ــث ک ــن حی ــا از ای ــد ام ــه دارن ــوم پیش گفت ــا عل ــی ب متفاوت

ــر  ــای دیگ ــفه و عرفان ه ــالق و فلس ــا اخ ــز ب ــد در تمای ــلمان بوده ان ــا مس ه
ــوان  ــی می ت ــوند و به راحت ــده می ش ــالمی خوان ــکالی اس ــن اش ــدون کمتری ب

ــوای آن هــا بحــث کــرد.  ــاره ی محت درب
ــم اقتصــاد  امــا فرضــا جامعه شناســی اســالمی، روانشناســی اســالمی، عل
ــت  ــاره ی ماهی ــا درب ــتند ت ــود نیس ــالمی موج ــی اس ــوم سیاس ــالمی، عل اس
ــه  ــا فق ــوق هــم لزوم ــم حق ــی عل ــه شــود. حت ــا ســخن گفت و چیســتی آن ه
اســالمی نیســت. ممکــن اســت مثــال حقــوق ایــران بــه دلیــل خــاص منابــع 
ــم  ــا عل ــه اســالمی داشــته باشــد، ام ــا فق ــران تناســبی ب ــی حقــوق در ای دین
ــدارد. اینکــه ایــن علــوم چنیــن  حقــوق فی حد ذاتــه اســالمی و غیراســالمی ن
و چنــان بایــد باشــند معنــای محصلــی بــه دســت نمی دهــد تــا بتــوان از مــرز 

آن هــا بــا دیگــر علــوم بحــث کــرد.       

ــا  ــن نظــری ی ــداران چنی ــوان در ادعــای طرف ــا می ت آزادی اندیشــه: آی

چنیــن نگاهــی، نقطــه ی قوتــی یــا رگــه ای از حقانیــت یافــت؟ 

ــدم  ــه ع ــه ب ــا توج ــا ب ــت. ام ــی نیس ــال وقوع ــور: مح ــن کدی محس
ارائــه ی محصــول کارشــان نمی تــوان نقطــه ی قــوت یــا رگــه ای از حقانیــت 
ــد  ــوم انســانی جدی ــراد از عل ــن اف ــزان اطــالع ای ــا نفــی کــرد. می ــات ی را اثب
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ــام دارد.    ــای ابه ــداً ج ج

ــن  ــِی »انقــالب فرهنگــی« همی آزادی اندیشــه: یکــی از هدف هــای اصل

ــت  ــا عل ــان چــه دلیل هــا ی ــود. در آن زم ــوم انســانی ب »اســالمی کردن« عل

ــر  ــی« ب ــالب فرهنگ ــن »انق ــد؟ ای ــوان می ش ــی عن ــن هدف ــرای چنی ــا ب ه

چــه بنیــان فکــری و نظــری اســتوار بــود؟ 

ــی  ــداف ایجاب ــالب 1357 اه ــه انق ــد دارم. ن ــور: تردی ــن کدی محس
ــده ی  ــه پدی ــکا و ن ــفارت آمری ــرف س ــه تص ــت، ن ــخصی داش ــفاف و مش ش
انقــالب فرهنگــی. اهــداف کوتــاه مــدت و مقطعــی ســلبی مــی تــوان بــرای 
ــی  ــزی و پیش بین ــن برنامه ری ــد اطــالع م ــا در ح ــات برشــمرد، ام ــن اقدام ای
درازمدتــی درکار نبــود. در اردیبهشــت 1359 دانشــگاه ها کانــون مبــارزه 
ــب  ــی طل ــلح جدای ــای مس ــتیک گروه ه ــی و لجس ــوان انقالب ــم ج ــا رژی ب
ــدف  ــا ه ــی ب ــلمان انقالب ــجویان مس ــده بود. دانش ــرزی ش ــتان های م در اس
ــده در  ــی یادش ــای سیاس ــر گروه ه ــل دفات ــی تعطی ــال سیاس ــی و کام مقطع
دانشــگاه ها اقــدام بــه بســتن دانشــگاه ها کردنــد. اقدامــی نادرســت در مقابلــه 
بــا اقــدام نادرســت دیگــری. اهــداف دیگــری از زبــان مســئوالن ارشــد نظــام 
در آن زمــان ابــراز شــده از قبیــل تصفیــه ی اســاتید و دانشــجویان غــرب زده و 
شــرق زده )فعــاالن دگراندیــش( و حاکــم کــردن جــو اســالمی بــر دانشــگاه ها 
بــرای تدریــس علــوم اســالمی و مســتقل و بومــی. آنچــه انقــالب فرهنگــی 
نامیــده شــد دانســته یــا ندانســته گرته بــرداری از انقــالب فرهنگــی در چیــن 
ــف در  ــر مخال ــگاه ها از عناص ــازی دانش ــداف پاکس ــه اه ــود ک ــت ب کمونیس
میــان دانشــجویان و اســاتید رابــه ســرعت محقــق کــرد و جــو دانشــگاه را بــا 
جــو جامعــه همســان نمــود و ظواهــر اســالمی را در دانشــگاه بــه رخ کشــید. 
ــده ی مشــخص و شــفافی  ــچ ای ــد هی ــا ســال ها بع ــز ت ــان و نی ــا در آن زم ام
ــا  ــد ی ــرح نش ــانی مط ــوم انس ــه عل ــوم از جمل ــردن عل ــالمی ک ــاره ی اس درب
ــردن  ــه ک ــه اضاف ــوم ب ــالمی کردن عل ــم. اس ــن از آن بی اطالع ــل م حداق
ــاره انقــالب اســالمی و معــارف اســالمی و  چنــد درس عمومــی اجبــاری درب

ــود.  ــدود ب ــانی مح ــوم انس ــرفصل ها از دروس عل ــی س ــذف برخ ح

آزادی اندیشــه: حاصــِل آن »انقــالب« چــه بــود؟ هــم بــرای حکومــت و 
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هــم بــرای جامعــه و دانشــگاه و علــوم انســانی و اجتماعــی؟

محســن کدیــور: تصفیــه اســاتید و دانشــجویان دگراندیــش، ســیطره ی 
ــان و فشــار و  ــر دانشــگاه ها، یــک صــدا کــردن دانشــگاه ها، خفق حکومــت ب
ــوم  ــدن عل ــیه ران ــه حاش ــر دانشــگاه ها، ب ــی و پلیســی ب ــو امنیت ــت ج حاکمی
ــه  ــا ب ــی آن ه ــی و پژوهش ــد آموزش ــت از رش ــی، و ممانع ــانی و اجتماع انس
ــه  ــانی اســالمی ک ــوم انس ــن عل ــدار تدوی ــا و پن ــی آن ه ــت غرب ــم ماهی توه

هرگــز محقــق نشــد.

آزادی اندیشــه: چــه ضرورتــی باعــث شــده اســت کــه هیئــت حاکمــه 

پــس از ســی و پنــج ســال دوبــاره چنیــن تهاجمــی را علیــه علــوم انســانی 

ــد؟ ــازمان دهی بکن ــی س و اجتماع

محســن کدیــور: نادرســت بــودن ایــده ی حــذف علــوم انســانی متعارف، 
غیرعملــی بــودن علــوم انســانی اســالمی، در کنــار زوال کاریزمــا، فــرو ریختــن 
هیبــت نظریــه ی والیــت فقیــه، ارزیابــی عملکــرد جمهــوری اســالمی بعــد از 
ســه دهــه، و اقبــال جوانــان و دانشــگاهیان بــه نظریــات رقیــب اعــم از دینــی 
اصــالح طلبانــه و دیدگاه هــای عرفــی حاکمیــت را در موقعیتــی قــرار داد کــه 
یــا بایــد بــه خطــا بــودن مســیر پیمــوده شــده اعتــراف کنــد و بــه تصحیــح 
ــه ســرکوب  ــر خطــای پیشــین ب ــا پافشــاری ب ــا ب ــدد، ی ــر همــت ببن آن کم
ــور را  ــوان کش ــت ج ــت جمعی ــه اکثری ــان ک ــان و تحول خواه ــالح طلب اص
تشــکیل می دهنــد اقــدام کنــد. جمهــوری اســالمی راه حــل دوم را برگزیــد و 
در دادگاه هــای تفتیــش عقایــد مــدل اســتالین در ســال 1388 فعــاالن سیاســی 
جنبــش ســبز را بــه اقرارهــای تحــت فشــار تلویزیونــی  کشــاند کــه حاصــل آن 
معرفــی علــوم انســانی غربــی و متفکــران بین المللــی )از قبیــل کانــت، هــگل، 
ــن  ــود و ای ــی ب ــوان متهمــان اصل ــه عن ــی( ب ــر، هابرمــاس و رورت ماکــس وب

ــم ایدئولوژیــک و اقتدارطلــب را می رســاند. ــن رژی نهایــت ســقوط ای

ــوم  ــردازان عل ــه پ ــتداللی نظری ــری و اس ــی نظ ــه: مبان  آزادی اندیش

ــای  ــتدالل مدع ــادی و اس ــدام مب ــا ک ــان ب ــت و آن ــالمی چیس ــانی اس انس

ــد؟  ــل می کنن ــود را مدل خ

ــوم انســانی اســالمی  ــی نظــری و اســتداللی عل ــور: مبان محســن کدی
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وقتــی قابــل بحــث اســت کــه چنیــن علومــی تولیــد شــده و به شــکل عینــی 
ــل مراجعــه باشــد. در حــد اطــالع مــن در هیچیــک  ــوده و قاب در دســترس ب
ــن  ــی و مشــخص و متعی ــزی عین ــون چی ــا کن ــانی ت ــم انس ــته های عل از رش
ــا  ــارت دیگــر ت ــوم انســانی اســالمی محقــق نشــده اســت. به عب ــام عل ــه ن ب
کنــون بحــث از ایــن علــوم بحــث از بابســتن ها و شایســتن ها بــوده و هنــوز 
جامــه ی عمــل نپوشیده اســت. بــه بیــان دیگــر بحــث علــوم انســانی اســالمی 

تــا اطــالع ثانــوی بحثــی فرضــی و تخمینــی اســت. 
ــب  ــن مطال ــه منتشرشــده، آنچــه را کــه مــن از ای ــن زمین ــی در ای مطالب
خوانــده ام در ایــن چنــد نکتــه می توانــم خالصــه کنــم: اوال قریــب بــه اتفــاق 
نویســندگان آن هــا در زمینــه ی علــوم انســانی تحصیــل کالســیک نکرده انــد 
و اطالعــات آن هــا دربــاره ی علــوم انســانی از مطالعــه ی چنــد متــن ترجمــه ای 
قدیمــی  فراتــر نمــی رود. ایشــان در بــاره ی علوم انســانی هیچ تألیــف آکادمیک 
قابــل عرضــه ی بین المللــی ندارنــد. ثانیــا در تقســیم بندی تفکــر اســالمی آن 

هــا در دســته ی مســلمانان محافظــه کار یــا بنیادگــرا جــای می گیرنــد و هیــچ 
رگــه ای از نواندیشــی و روشــن فکری و اصالح طلبــی )reformism( در آن هــا 
ــی نظــری و اســتداللی ایشــان از ایــن دو رویکــرد  ــذا مبان ــده نمی شــود. ل دی
فراتــر نمــی رود. ثالثــا از تفکــر انتقــادی، تحــول تاریخــی اندیشــه ها، خوانــش 
ــه  روش  ــه این گون ــد، بلک ــا بیگانه ان ــه تنه ــن )hermeneutics( ن ــد مت جدی

هــا را نــاروا می پندارنــد. رابعــا تعلقــات سیاســی آن هــا بــه جمهــوری اســالمی 
ــه  ــه، ک ــایه انداخت ــوی س ــان به نح ــر علمی ش ــر تفک ــا ب ــی آن ه و غرب هراس

بــه زحمــت می تواننــد بــدون چنیــن تعلقــی ســرکنند. 
از ایــن چهــار ویژگــی عمومــی اگــر بگذریــم، مبانــی نظــری و اســتداللی 
ــی  ــای زمان ــف در دوره ه ــخاص مختل ــه اش ــته ب ــدگاه بس ــن دی ــان ای مدافع
متفــاوت فــرق می کنــد. متناســب بــا دوره هــای سیاســی مختلــف جمهــوری 
ــوم انســانی  ــان عل ــان مدافع ــا ســه بازاندیشــی در می ــل ب ــا حداق اســالمی م
ــه ی  ــر ارائ ــی ب ــه متک ــن زمین ــی در ای ــث تفصیل ــم. بح ــالمی مواجه ای اس
نمونه هایــی از طــرح بحــث و اســتدالل های چهره هــای شــاخص ایــن 
ــای  ــر دوره اســت. بیانیه ه ــزدی در ه ــاح ی ــی مصب ــل محمدتق ــان از قبی جری
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی کــه نهــادی رســمی امــا غیرقانونــی اســت 
ــات و بخش نامه هــای رهبــران جمهــوری اســالمی اگــر تحلیــل  ــار بیان در کن
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ــن  ــی نظــری و اســتداللی ای ــا مبان ــنائی ب ــق آش ــن طری ــوا شــود بهتری محت
دیــدگاه اســت. بهتریــن راه اطــالع از ایــن امــور مصاحبــه بــا مدافعــان دیــدگاه 

یادشــده اســت.  

ــارم  ــش چه ــه پرس ــی  ب ــخ جنابعال ــوص پاس ــه: در خص  آزادی اندیش

مــن، می فرماییــد کــه »اهــداف کوتــاه مــدت و مقطعــی ســلبی مــی تــوان 

ــزی و  ــن برنامه ری ــالع م ــد اط ــا در ح ــمرد، ام ــات برش ــن اقدام ــرای ای ب

ــا  ــه  تنهــا زیســته  ی مشــترک م ــا ن ــود«. ام ــی درکار نب ــی درازمدت پیش بین

در مقــام شــاهدان آن دوران کــه براســاس مصاحبه هــا و نوشــته های 

ــت  ــن حرک ــی«، ای ــالب فرهنگ ــت اندرکاران »انق ــی دس ــان و برخ مطلع

ــه  ــاًل برنام ــت کام ــان حکوم ــدرت آن زم ــی ق ــای اصل ــوی کانون ه از س

ــازمان  ــه س ــته ب ــجویی وابس ــای دانش ــود گروه ه ــود. وج ــده ب ــزی ش ری

هــای غیرهمســو یــا مخالــف حکومــت در دانشــگاه تنهــا بهانــه بــود. ایــن 

ــپس در  ــالمی« و س ــوری اس ــزب جمه ــت در »ح ــه نخس ــود ک ــی ب تصمیم

»شــورای انقــالب « گرفتــه شــد. حتــا روز شــنبه 30 فروردیــن 1359 رئیس 

ــای  ــدن آق ــه دی ــالب ب ــورای انق ــدر، و ش ــی ص ــای بن ــت، آق ــور وق جمه

ــان  ــور ایش ــا حض ــی ب ــیار طوالن ــه ای بس ــد و جلس ــی رفتن ــت اهلل خمین آی

تشــکیل شــد و ســپس اعالمیــه ای دادنــد و ســه روز بــه همــه ی گروه هــای 

دانشــجویی مخالــف مهلــت دادنــد کــه از دانشــگاه خــارج شــوند و روز ســه 

شــنبه اطالعیــه ی رادیویــی رئیــس جمهــور خوانــده شــد کــه همــه ی گــروه 

ــته  ــگام وابس ــازمان پیش ــان س ــه آخرین ش ــف )ک ــجویی مخال ــای دانش ه

ــن  ــد.  چنی ــود( نظــر شــورای انقــالب را پذیرفته ان ــان ب ــه ســازمان فدایی ب

ــان،  ــور هم زم ــتان ها ،به ط ــران و شهرس ــي در ته ــزرگ و همگان ــت ب حرک

ــت.  ــر اس ــزی تصورناپذی ــدون برنامه ری ب

ــورد اشــاره ی  ــن پرســش م ــه در ای ــی ک ــا نکات ــور: اتفاق ــن کدی محس
شــما واقــع شــده جملگــی مؤیــد پاســخ پیشــین مــن اســت. شــما هیــچ دلیــل 
ــوم  ــن عل ــرای تدوی ــده ب ــزی ش ــش برنامه ری ــم از پی ــر تصمی ــاهدی ب و ش
انســانی اســالمی ارائــه نکرده ایــد. مهم تریــن دلیــل بــر عــدم چنیــن تصمیــم 
ــی و  ــتن از س ــد از گذش ــه بع ــت ک ــن اس ــده ای ای ــش برنامه ریزی ش از پی
ــزی شــده  ــن تصمیمــات از پیــش برنامه ری ــوز ای چهــار ســال از آن دوران هن
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ــت!  ــق نشده اس محق
ــو  ــت ج ــز حاکمی ــزی ج ــما چی ــاره ی ش ــورد اش ــای م ــات نهاده تصمیم
انقالبــی یــا اخــراج گروه هــای ناهمســو و مخالــف حکومــت و حاکمیــت جــو 
ــی  ــجو و برخ ــران دانش ــاب دخت ــری حج ــگاه ها )عبارت اخ ــالمی در دانش اس
ــاتید و  ــرای اس ــم ب ــان هایی ه ــط و نش ــود. خ ــیتی( نب ــای جنس تفکیک ه
ــاد  ــط جه ــد توس ــی بع ــه مدت ــد ک ــف کشیده ش ــته و مخال ــجویان وابس دانش
ــن می شــود »بخــش ســلبی انقــالب فرهنگــی«  ــی شــد. ای دانشــگاهی عمل

کــه مــورد بحــث مــا نبــود. 
امــا »بخــش ایجابــی آن« کــه محــور ایــن گفت وگوســت و مــن مدعــی 
ــانی  ــوم انس ــتم »عل ــدت  در آن هس ــی درازم ــزی و پیش بین ــدم  برنامه ری ع
اســالمی« اســت. برخــی کلی گوئی هــا دربــاره ی لــزوم بومی ســازی و 
اسالمی ســازی علــوم دانشــگاهی شــد، امــا از برنامه ریــزی و پیش بینــی 

ــود.  ــری نب ــن خب ــدت در حــد اطــالع م درازم
ــم  ــری ه ــاهدان دیگ ــتید، ش ــاهدان آن دوران نیس ــا ش ــما تنه ــا ش ضمن
ــوز متولدنشــده ی  ــوزاد هن ــاوت از ن ــه خوانشــی متف ــته اند ک در آن فضــا زیس
ــده  ــم پیش آم ــوء تفاه ــم س ــر می کن ــد. فک ــالمی« دارن ــانی اس ــوم انس »عل
ناشــی از خلــط علــوم انســانی اســالمی بــا پدیــده ی انقــالب فرهنگــی باشــد.  
ــان متحــول  ــا در طــول زم ــف آن دوران غالب ــن دو دســته شــاهدان متخال ای
شــده اند. داوری دو گــروه شــاهد متحــول شــده دربــاره ی پدیــده ای کــه ســه 
ــه شــاهدانی هــم  ــاده کار ســاده ای نیســت. البت ــاق افت ــل اتف ــه قب ــار ده چه
هســتند کــه ظاهــرا از عبــرت ایــن ایــام تجربــه نیندوخته انــد و  ظاهــرا هنــوز 
ــالب  ــردان انق ــوم تعزیه گ ــته ی س ــن دس ــا همی ــد. اتفاق ــه بوده ان ــد ک همان ان

فرهنگــی و علــوم انســانی اســالمی هســتند.  
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ــر  ــا دکت ــا نظــر نخواســت/ گفت وگــو ب کســی از م
محمــد ملکــی دربــاره ی انقــالب فرهنگــی 1

مهــرک کمالــی:  شــرایطی کــه اداره دانشــگاه تهــران بــه دســت شــما 

ســپرده شــد چگونــه بــود؟

ــنگی  ــر کار قش ــم به خاط ــکر کن ــما تش ــم اول از ش ــی: می خواه ملک
ــوان  ــل ج ــرای نس ــوص ب ــد، به خص ــروع کرده ای ــوح ش ــه ی ل ــه در مجل ک
ــب  ــن موج ــرای م ــی. ب ــالب فرهنگ ــاب انق ــد در ب ــنگري هایی می کنی روش
خوشــحالی اســت کــه بعــد از حــدود 20 ســال امکانــی پیــدا شــد تــا به عنــوان 
ــئول  ــاد، مس ــا افت ــه در آن ج ــی ک ــران و اتفاقات ــگاه ته ــه در دانش ــی ک کس
ــد.  ــن می ش ــائل روش ــن مس ــک روز ای ــد ی ــم. بای ــم را بزن ــودم، حرف های ب
ــم مســتند باشــد. دانشــگاه در  ــر ایــن اســت کــه آنچــه می گوی ســعی مــن ب
ــروزی  ــه پی ــالب ب ــی انق ــرد و وقت ــازی ک ــی ب ــش مهم ــالب نق ــروزی انق پی
ــی اســت کســی  ــتند. طبیع ــی داش رســید، دانشــجویان و دانشــگاهیان توقعات
ــی  ــم دارد.  وقت ــع ه ــان توق ــد از آن جری ــازی کن ــی ب ــی نقش ــه در جریان ک
انقــالب پیــروز شــد، مملکــت دچــار از هم گســیختگی و هرج ومــرج بــود. تمــام 
ادارات و دانشــگاه ها و کارخانه هــا و مــدارس تعطیــل بــود. روز 22 بهمــن کــه 
ــدگان،  ــالش حکومت کنن ــام ت ــور را دردســت گرفت، تم ــت اســالمی ام حکوم
به خصــوص شــخص امــام، ایــن بــود کــه همــه چیــز بــه وضع عــادی برگــردد. 
ــجویان  ــا و دانش ــان و محصل ه ــود و جوان ــل ب ــدارس تعطی ــان م در آن زم
می آمدنــد در زمیــن چمــن دانشــگاه تهــران بــه  بحــث می نشســتند و دولــت 

ــد. ــادی کن ــع را ع ــواش وض ــت یواش ی ــعی داش س
ــول  ــد. قب ــگاه کردن ــت دانش ــنهاد ریاس ــن پیش ــه م ــی ب ــت اهللَّ طالقان آی
کــردم بــه شــرط آنکــه شــورایی بــرای اداره ی دانشــگاه تشــکیل شــود. ایــن 

1. برگرفته از نشریه ی »لوح« شماره ی هفتم، دی ماه 1378
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شــورا تشــکیل شــد و اواخــر بهمــن حکــم چهــار نفــر اعضــای آن از طــرف 
ــکده  ــتاد دانش ــان اس ــین صباغی ــر حس ــد: دکت ــادر ش ــت ص ــت وزیر وق نخس
ــم  ــر کاظ ــوم، دکت ــکده عل ــتاد دانش ــی اس ــی براتعل ــر ترابعل ــت، دکت بهداش
ابهــری اســتاد دانشــکده فنــی، و مــن به عنــوان سرپرســت و مســئول شــورای 
ــک  ــد تان ــران چن ــگاه ته ــود. در دانش ــختی ب ــیار س ــرایط بس ــگاه. ش دانش
ــکده  ــود. دانش ــزاز ب ــرخ در اهت ــم س ــی پرچ ــکده فن ــود و در دانش ــتقر ب مس
علــوم مقــر مجاهدیــن خلــق بــود. مســجد مقــر کمیتــه بــود کــه بــه خانه هــا 
ــن  ــا. در چنی ــد آن ج ــد و می آوردن ــع می کردن ــلحه ها را جم ــد و اس می رفتن
شــرایطی مــا مســئول شــدیم و تالشــمان ایــن بــود کــه دانشــگاه را بــه حــال 
عــادی برگردانیــم. اولیــن کارمــان اعــالم روز پاکســازی دانشــگاه بــود. همــه 
دانشــجویان، اســتادان و مــردم بــه دانشــگاه آمدنــد. خــود مــن نهــر آبــی را کــه 
بغــل کتابخانــه مرکــزی جــاری بــود پــاک می کــردم و برگ هــا را بــا دســت 

ــد  ــر می کردن ــناختند فک ــن را نمی ش ــه م ــده ای ک ــتم. ع ــر می داش ــم ب های
مأمــور شــهرداری هســتم. 

اوایــل اســفند دانشــگاه آمــاده شــد و دانشــجویان و اســتادان ســر 
ــران، دانشــگاه های شــهرهای  ــاز شــدن دانشــگاه ته ــد از ب ــد. بع کالس رفتن
ــت.  ــادی برمی گش ــال ع ــه ح ــز ب ــه چی ــم هم ــد و کم ک ــاز ش ــم ب ــر ه دیگ
ــده  ــدان آم ــا از زن ــتند. خیلي ه ــالب داش ــی در انق ــش اساس ــجویان نق دانش
ــد. اول  ــده بودن ــی گردانن ــد و بعض ــرده بودن ــرکت ک ــرات ش ــد، در تظاه بودن
انقــالب همــه بودنــد، مســلمان، چــپ، بی حجــاب، باحجــاب و هرکــس خــود 
ــرده  ــرکت نک ــالب ش ــه در انق ــی ک ــی آن های ــت. حت ــوارا می دانس را چه گ

ــتند. ــت هایی داش ــالب خواس ــد از انق ــد بع بودن

اولین مسئله  پیش روی شما در دانشگاه چه بود؟

ملکــی:  برقــراری نظــم. اگــر می خواســتیم بــا همــان مقــررات و اصــول 
ــد از بحث هــای  ــم. بع ــرار می گرفتی ــراض ق ــم، مــورد اعت گذشــته پیــش بروی
ــوراهایی  ــگاه ش ــرای اداره ی دانش ــه ب ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــل ب مفص

تشــکیل بدهیــم. آن زمــان موضــوع شــوراها خیلــی مطــرح بــود.
شــورای هماهنگــی تشــکیل دادیــم: دانشــجویان و اســتادان و کارمنــدان 
هرکــدام ســه نماینــده. در بیســت و چنــد دانشــکده ای کــه آن موقــع داشــتیم، 
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ــود کــه  ــن ب ــن کار انجــام شــد و مشــکلی هــم پیــش نیامــد. روش کار ای ای
ــی  ــکده معرف ــت دانش ــوان سرپرس ــر را به عن ــک نف ــی ی ــورای هماهنگ ش
ــاس  ــرد و احس ــیدگی می ک ــکده رس ــور دانش ــام ام ــه تم ــورا ب ــن ش ــد. ای کن
ــل  ــده حداق ــه داده ش ــعارهایی ک ــده و ش ــام ش ــه انج ــی ک ــد، انقالب می ش
در این جــا صــدق می کنــد. غالبــًا مذهبی هــا برنــده می شــدند. در یــک 
ــای  ــدم آق ــد و دی ــا آوردن ــای زیب ــکده هنره ــه ای از دانش ــورد، صورت جلس م
ــا الئیــک داشــت،  ــالت چــپ ی ــی، موســیقیدانی را کــه تمای محمدرضــا لطف
ــکده  ــس دانش ــوان رئی ــی را به عن ــای لطف ــم آق ــن ه ــد. م ــاب کرده ان انتخ
هنرهــای زیبــا معرفــی کــردم. کامــاًل دمکراتیــک بــود. مــا بــی هیــچ اعمــال 
ــام  ــم انج ــول داده بودی ــه ق ــزی را ک ــم چی ــعی می کردی ــی س ــوذ و دخالت نف

ــم. بدهی

پس از انتخاب شورا، نقش مدیریت دانشگاه چه بود؟

ملکــی: به محــض اینکــه شــورای دانشــگاه انتخــاب شــد هیئــت مدیــره 
ــتعفا  ــد از اس ــی بع ــم، ول ــی بودی ــع انتصاب ــا در واق ــرد. م ــتعفا ک ــت اس موق
ــورای  ــکیل ش ــدیم. تش ــاب ش ــگاه انتخ ــورای دانش ــوی ش ــه از س بالفاصل
ــاده ســوم  ــود. م ــون اســتقالل دانشــگاه ها پیش بینــی شــده ب دانشــگاه در قان
قانــون تأســیس دانشــگاه تهــران، مصــوب 8 خــرداد 1313 مجلــس شــورای 
ــاز  ــگاه در آغ ــس دانش ــد: »رئی ــدا، می گوی ــه دهخ ــل از لغت نام ــه نق ــی )ب مل
انتصــاب بــر حســب پیشــنهاد وزیــر معــارف و بــه موجــب فرمــان همایونــی 
ــر  ــت وزی ــا موافق ــورا و ب ــنهاد ش ــه پیش ــاده 14 ب ــق م ــا طب ــن و بعده تعیی
معــارف به موجــب فرمــان همایونــی منصــوب خواهــد شــد. شــورای دانشــگاه 
از نماینــدگان هــر دانشــکده و رؤســای دانشــکده ها تشــکیل می شــود و تمــام 
ــگاه  ــون، دانش ــن قان ــم همی ــاده هفت ــد«. در م ــگاه را اداره می کن ــور دانش ام
ــگاه  ــس دانش ــده رئی ــی آن به عه ــت و نمایندگ ــی اس ــخصیت حقوق دارای ش
اســت. از نظــر مالــی هــم کامــاًل مســتقل اســت. ایــن قانــون تــا ســال ها منشــأ 
اســتقالل دانشــگاه بــود. بعــد از کودتــای 28 مــرداد کــه اســتبداد حاکــم شــد، 

ایــن اســتقالل کــم شــد، و شــد مثــل چیــزی کــه اآلن هســت.
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قدم های بعدی چه بود؟

ــادی  ــم: 1( پیش نه ــام دادی ــگاه دو کار انج ــدن دانش ــاز ش ــا ب ــی: ب ملک
ــادی از  ــم و گفتیــم در حکومــت گذشــته تعــداد زی ــه شــورای انقــالب بردی ب
ــده اند؛  ــراج ش ــای سیاســی از دانشــگاه اخ ــه جرم ه ــتادان و دانشــجویان ب اس
پــس تبصــره ای بگذرانیــد تــا آن هایــی کــه از ســال 1332 به بعــد از دانشــگاه 
اخــراج شــده بودنــد یــا مشــروط بودنــد بــا توجــه بــه اینکــه فکــر می کردیــم 
ــت سیاســی نتوانســته اند درس  ــل فعالی ــه دلی ــد و ب ــای سیاســی بوده ان بچه ه
ــر  ــد؛ اگ ــر بیاین ــرم دیگ ــک ت ــد، ی ــداده بودن ــا ن ــه آن ه ــره ب ــا نم ــد ی بخوانن
ــتاد و  ــه 1000 اس ــک ب ــوند. نزدی ــراج ش ــگاه اخ ــد آن ــره بیاورن ــتند نم نتوانس
دانشــجو بــه دانشــگاه برگشــتند کــه تقریبــًا همگی تجربه کار سیاســی داشــتند. 
خیلــی از آن هــا تشــکیالتی بودنــد یــا بــا تشــکیالت مختلــف در ارتبــاط بودنــد. 
ــه دانشــگاه بخش نامــه کــرد؛ اســتادانی کــه مقام هــای  2( شــورای انقــالب ب
ــد. لیســتی  ــس در دانشــگاه ندارن ــد حــق تدری ــاه بوده ان ــت ش ــدی حکوم کلی
تهیــه کردیــم و حــدود صــد اســم بــه دفتــر نخســت وزیر فرســتادیم؛ کســانی 
کــه اگــر هــم می آمدنــد، دانشــجویان قبولشــان نمی کردنــد و تشــنج درســت 

می شــد.
ــه در  ــی ک ــد آن های ــه تأیی ــید. ب ــان رس ــه پای ــی57-58 ب ــال تحصیل س
دانشــگاه بودنــد، هــم اســتاد بــا شــوق و عالقــه درس مــی داد و در پــی مطالعــه 
ــا  ــم دانشــجو ب ــودش می دانســت و ه ــه خ ــق ب ــون مملکــت را متعل ــود چ ب
شــوق و عالقــه درس می خوانــد. تابســتان ســال 58، طبــق معمــول، دانشــگاه 

ــرای اول مهــر. ــاده می شــدیم ب ــود و آم ــل ب تعطی

تالشی برای تدوین مقررات و قوانین جدید برای دانشگاه شد؟

ــائل  ــا مس ــه ب ــگاهي هایی ک ــود دانش ــگاه، خ ــن اداره دانش ــی: ضم ملک
ــه  ــد و ب ــن کنن ــن را تدوی ــررات و قوانی ــتند مق ــد، نشس ــنا بودن ــگاه آش دانش
ــد کســی  ــه آن را بای ــات ک ــون مطبوع ــل قان ــتند؛ مث ــالب بفرس ــورای انق ش

ــد. ــات باش ــه در کار مطبوع ــد ک بنویس
ــابقه  ــا س ــتادان ب ــان و اس ــه حقوقدان ــم، از جمل ــده ای را انتخــاب کردی ع
ــر ناصــر  ــه را دکت ــن کمیت ــه ای تشــکیل شــد. سرپرســتی ای دانشــگاه و کمیت
کاتوزیــان، از اســتادان معــروف و رئیــس دانشــکده حقــوق، بــه عهــده 
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ــن  ــه قوانی ــرده و مطالع ــیار فش ــا کار بس ــد از ماه ه ــه بع ــن کمیت ــد. ای گرفتن
ــگاه ها« را  ــتقالل دانش ــیس و اس ــی تأس ــرح قانون ــان، »ط ــگاه های جه دانش
نوشــت. ایــن قانــون در تعطیــالت تابســتان آمــاده شــد و همــراه بــا نامــه ای در 
تیرمــاه 1358 بــرای دکتــر علــی شــریعتمداری، وزیــر وقــت علــوم و آمــوزش 
عالــی، ارســال شــد. از ایــن نامــه هیــچ خبــری نشــد. گرچــه به طــور شــفاهی 
گفتنــد، ایــن بهتریــن قانونــی اســت کــه تــا به حــال تهیــه شــده. ایــن قانــون 

عمــاًل راکــد مانــد و نفهمیدیــم چــه بــر ســرش آمــد.

شورای انقالب بستن دانشگاه را تصویب کرد؟

ــه، هنــوز مجلــس نبــود. زمــان ســپری می شــد و از گوشــه و  ملکــی: بل
کنــار زمزمه هــای بســتن دانشــگاه را می شــنیدیم. در شــورای انقــالب بعضــی 
از دســتجات و گروه هــای پرقــدرت، از جملــه حــزب جمهــوری اســالمی، ایــن 
ــته اند  ــید، نوش ــتم رس ــه دس ــراً ب ــه اخی ــی ک ــرد. در کتاب ــا را می ک زمزمه ه
ــگاه  ــتن دانش ــاز نگه داش ــا ب ــتن ی ــرای بس ــالب ب ــورای انق ــی در ش بحث های
مطــرح بــوده و مطالبــی از قــول همیــن آقایــان آورده انــد و نظــرات متفــاوت 
بــوده اســت. ایــن بحــث در شــورای انقــالب بــود. وقتــی مطالــب را شــنیدیم، 
تصمیــم گرفتیــم خدمــت امــام کــه در قــم تشــریف داشــتند برویــم و کســب 

تکلیــف کنیــم: اول مهــر دانشــگاه بــاز شــود یــا نــه؟ 
ــت  ــورای مدیری ــو ش ــار عض ــا چه ــی م ــهریورماه 1358، وقت ــر ش اواخ
ــازرگان و مهنــدس کتیرائــی هــم حضــور  خدمــت امــام رســیدیم، مهنــدس ب
داشــتند. اتفاقــی آمــده بودنــد یــا برنامــه بــود، نمی دانــم. بعــد از چنــد لحظــه 
ــا  ــد و احمدآق ــراد را می پذیرفتن ــه اف ــی ک ــه اتاق ــد ب ــریف آوردن ــام تش ام
ــب  ــود کــه مطال ــا دفترچــه ای دستشــان ب ــد. احمدآق پشــت ســر ایشــان آمدن
ــتند اول ســکوت  ــه داش ــتی ک ــق آن سیاس ــام طب ــد. ام را یادداشــت می کردن
ــازرگان شــروع بــه صحبــت کــرد و دالیلــی آورد کــه طبــق  کردنــد. آقــاي ب

ــاز نشــود. ــر ب ــت، دانشــگاه اول مه نظــرات شــورای انقــالب و دول

دالیل شان چه بود؟

ــد؛ کــه خواســت هایی  ملکــی: کــه دانشــگاه ها مشــکالت ایجــاد می کنن
دارنــد و مــا بــرای بــاز کــردن دانشــگاه قانون خاصــی نداریــم. چــون درهرحال 
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بحث هایــی بــود، اســتادان ســر کالس بحــث می کردنــد و دانشــجویان 
ــت  ــر می رف ــه وزی ــود ک ــوری ب ــت ط ــد. مملک ــا طاغوتی ان ــد اینه می گفتن
وزارتخانــه راهــش نمی دادنــد و مســتخدم می گفــت خــودت چــای بــرو بریــز. 
ــا  ــد و آن ه ــش می آی ــائل پی ــن مس ــالب ای ــود و در انق ــالب ب ــال انق به هرح
نگــران بودنــد کــه دانشــجویان بــه دانشــگاه بیاینــد و بــا خواســته های خــود 

بــرای دولــت مشــکل ایجــاد کننــد.
مهنــدس بــازرگان نظرشــان را گفتنــد و امــام نظــر مــرا پرســیدند. گفتــم 
مصلحــت نمی بینــم دانشــگاه بــاز نشــود؛ چــون اگــر روز اول بعــد از انقــالب 
دانشــگاه را بــاز نمی کردیــد مثــل کوبــا کــه دانشــجویان را بــه روســتا 
ــاران  ــا بیم ــد ت ــاد رفتن ــه جه ــا ب ــد ی ــه بي ســوادان ســواد بیاموزن فرســتادند ب
ــی حــاال  ــود. ول را معالجــه کننــد و شــهرها را بســازند، ایــن فکــر قشــنگی ب
ــه  ــا ک ــن بحث ه ــا ای ــد، ب ــد و دانشــگاهیان آمده ان ــاز کردی ــه دانشــگاه را ب ک
ــجویان  ــم و دانش ــف عل ــا مخال ــد این ه ــت، می گوین ــا هس ــر دنی در سرتاس
هســتند و این جــا بایــد فقــط حــوزه علمیــه قــم باشــد. بــه ایــن دالیــل مــن 
معتقــدم دانشــگاه بــاز باشــد. البتــه ایــن نظــر شــورا و دانشــگاه بــود کــه مــن 
می گفتــم. بعــد از توضیحاتــی کــه دادم، امــام فرمودنــد نظــر ایشــان درســت 
ــن  ــد، م ــد کردن ــی ایشــان تأیی ــاز می شــود. وقت ــر ب اســت، دانشــگاه اول مه
ــا  ــود و م ــاز می ش ــت ب ــر مملک ــام رهب ــا پی ــگاه ب ــنت، دانش ــق س ــم طب گفت
می خواهیــم بــا پیــام شــما دانشــگاه بــاز شــود. ایشــان گفتنــد اشــکالی نــدارد، 

ــود. ــه می ش ــزی تهی ــک چی ی
اول مهــر ســال 58 در زمیــن چمــن دانشــگاه ابتــدا پیــام ایشــان خوانــده 
ــدس  ــخنرانی مهن ــد س ــود، بع ــری ب ــت اهللَّ منتظ ــخنرانی آی ــد س ــد. بع ش
ــده دانشــجویان هــم حــرف زد.  ــت کــردم و نماین ــده هــم صحب ــازرگان. بن ب
دانشــگاه بــه ایــن ترتیــب افتتــاح شــد. در پیــام امــام جــز تجلیــل از دانشــگاه و 
دانشــگاهیان چیــزی نبــود. دانشــگاه افتتــاح شــد، امــا همان طــور کــه گفتــم 

ــود. ــاح ش ــتند دانشــگاه افتت ــه نمی خواس ــد ک ــی بودن گروه

ــه  ــگاه چ ــا دانش ــود و ب ــاز ش ــگاه ب ــتند دانش ــانی نمی خواس ــه کس چ

ــتند؟ ــکلی داش مش

ــکیل  ــگاه ها تش ــی در دانش ــوراهای هماهنگ ــه ش ــد از اینک ــی: بع ملک
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ــروز  ــکال پی ــای رادی ــی گروه ه ــور کل ــپ و به ط ــی چ ــای مذهب ــد، گروه ه ش
شــدند و غالــب شــوراها دســت گروه هــای مذهبــی رادیــکال بــود. گروه هــای 
ــالم  ــالب اع ــد از انق ــت روز بع ــه هفت هش ــوری ک ــزب جمه ــه ح ــته ب وابس
ــن  ــت گرفت ــرای در دس ــد ب ــده بودن ــی دی ــود، تدارکات ــرده ب ــت ک موجودی
ــجویاِن  ــگاه ها دانش ــیاری از دانش ــد در بس ــاس کردن ــی احس ــگاه. وقت دانش
طرفــدار آنهــا رأی نیاوردنــد، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه دانشــگاه دســت آنها 
نیســت و دســت گروه هــای دیگــر اســت. ایــن بــود کــه بــه فکــر افتادنــد در 
دانشــگاه را ببندنــد. یکــی از جاهایــی کــه هنــوز در اختیارشــان نبــود، دانشــگاه 
ــان را  ــه خودش ــی ک ــه قدرت های ــض اینک ــم به مح ــروز ه ــد ام ــود. می بینی ب
ــه  ــد حمل ــا را ندارن ــار بعضــی جاه ــد اختی ــد، احســاس می کنن مســلط می دانن
ــد از شــروع ســال  ــاه بع ــد م ــه کــوی دانشــگاه. چن ــه ب ــل حمل ــد، مث می کنن

تحصیلــی اولیــن حملــه بــه دانشــکده فنــی آغــاز شــد.

آبان سال 58؟

ــد  ــه می کنن ــه دانشــکده فنــی حمل ــرون ب ــه. یــک عــده از بی ملکــی:  بل
ــرای  ــکالت ب ــوند. مش ــروح می ش ــر مج ــد نف ــود و چن ــورد می ش و زد و خ
مــا شــروع شــد. بعــد از ایــن حملــه، تماس هایــی گرفتیــم و گفتیــم کــه مــا 
ــه  ــد و ب ــت کنن ــانی دخال ــرون کس ــه از بی ــم ک ــل کنی ــتیم تحم ــر نیس حاض
دانشــجوها حملــه کننــد. نامــه ای بــه شــورای انقــالب نوشــتیم و گفتیــم اگــر 
بــه ایــن کار رســیدگی نشــود و کســانی کــه حملــه کرده انــد تنبیــه نشــوند مــا 
ــجویان  ــد، دانش ــه کردن ــکده حمل ــه دانش ــا ب ــی این ه ــم. وقت ــتعفا می دهی اس
ــد و دانشــجویان  ــا را دســتگیر کردن ــر از آن ه ــی پنج شــش نف دانشــکده ی فن
در آمفی تأتــر جمــع شــده بودنــد و می خواســتند آن هــا را محاکمــه کننــد. مــا 
گفتیــم ایــن محاکمــه کار شــما نیســت و بایــد خالفــکار بــه مقامــات مســئول 
ســپرده شــود. ایــن چنــد نفــر را اول بــه کالنتــری منطقــه تحویــل دادیــم و 
ــان گذشــت و  ــن جری ــل داد. دو ســه روز از ای ــه ســپاه تحوی ــری ب ــد کالنت بع
دیدیــم یکــی دو نفــر از همان هــا آمدنــد دفتــر ریاســت دانشــگاه و شــروع بــه 
فحاشــی و تهدیــد کردنــد. روی ایــن اصــل مــا نامــه ای بــه شــورای انقــالب 
ــور کار  ــتیم این ط ــون نمی توانس ــم، چ ــتعفا دادی ــته جمعی اس ــتیم و دس نوش

کنیــم کــه هــر روز یکــی بیایــد و نظــم دانشــگاه را بــر هــم بزنــد.
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ــده  ــه ش ــه در آن گفت ــید ک ــالب رس ــورای انق ــه ای از ش ــواب، نام در ج
ــود »شــورا تأییــد و تأکیــد می کنــد کــه آزادي هــای اساســی کــه از مبانــی  ب
ــب  ــه تصوی ــران ب ــوری اســالمی ای ــون اساســی جمه اســالم اســت و در قان
ملــت رســیده، بایــد در محیــط دانشــگاه و محیط هــای آموزشــِی دیگــر 
ــه هــر  ــا ب ــن آزادي ه ــد ای ــد و تحدی ــوع تهدی ــت گــردد و هــر ن ــاًل رعای کام
ــروز  ــه حســاس ب ــن مرحل ــی در ای ــه باشــد محکــوم می شــود. ول صــورت ک
ــده  ــل الزم دی ــا عکس العم ــر آنه ــًا در براب ــه احیان ــایی هایی ک ــوادث ونارس ح
ــئولیت  ــان از مس ــری آقای ــرای کناره گی ــده ب ــل قانع کنن ــد دلی ــده، نمی توان ش
ــورای  ــه ش ــه نام ــه ب ــا توج ــد. ب ــده گرفته ای ــر عه ــه ب ــد ک ــری باش خطی
ــر  ــازرگان و دکت ــدی ب ــدس مه ــان مهن ــران، آقای ــگاه ته ــتان دانش سرپرس
ــه 58/9/6  ــه حادث ــد ب ــت یافتن ــورا ماموری ــن ش ــرف ای ــی از ط ــن حبیب حس
دانشــگاه و پیامدهــای آن هــا و مســائل و مشــکالت دیگــری کــه وجــود دارد 

ــد«.  ــر کنن ــان تبادل نظ ــا آقای ــیدگی و ب رس
ــر حبیبــی از طــرف  ــازرگان و دکت بعــد از اینکــه نامــه آمــد و مهنــدس ب
شــورای انقــالب آمدنــد و قــول دادنــد جلــو ایــن قبیــل کارهــا گرفتــه شــود، به 
کارمــان ادامــه دادیــم امــا چــه آن هایــی کــه پیشــتر حملــه کــرده بودنــد و چــه 
ــع نمی شــد  ــد و آن موق ــا را می زدن ــد و بچه ه ــه می کردن ــدام حمل دیگــران م
ــم.  ــد کارت بخواهی ــه می آمدن ــانی ک ــا از کس ــم ی ــگاه را ببندی ــه در دانش ک

ــد. ــد و می رفتن ــود بســیاری می آمدن روزهــای جمعــه هــم کــه نمــاز ب
ــگاه.  ــوی دانش ــد ت ــد و ریختن ــرار ش ــائل تک ــن مس ــاز ای ــاه ب در بهمن م
نشــان می دادنــد  بچه هــا هــم عکس العمــل  آن هــا می آمدنــد،  وقتــی 
ــرد و  ــود کار ک ــاًل نمی ش ــب اص ــن ترتی ــه ای ــم ب ــد. دیدی ــاع می کردن و دف
ــادآوری  ــا را ی ــای آن ه ــتیم و قول ه ــه نوش ــک نام ــم. ی ــتعفا دادی مجــدداً اس
کردیــم. حــاال موقعــی اســت کــه آقــای بنی صــدر حکــم ریاســت جمهــوری 
گرفتــه اســت. نامــه ی اســتعفای مــا رفــت بــه شــورای انقــالب و در 27 اســفند 
ــا  ــه از م ــد ک ــوری آم ــس جمه ــای رئی ــا امض ــالب ب ــورای انق ــه ای از ش نام
ــام در  ــوروز 1359 ام ــد ن ــب عی ــم. ش ــه بدهی ــان ادام ــه کارم ــت ب می خواس
پیــام عیــد منشــوری دادنــد کــه در تمــام امــور مملکــت بایــد یــک انقــالب 

ــرد. اساســی صــورت بگی



332

ــا در  ــویم.  آن روزه ــک می ش ــی نزدی ــالب فرهنگ ــای انق ــه روزه ب

دانشــگاه چــه می گذشــت؟

ــه دانشــگاه  ــای هاشــمی رفســنجانی ب ــن آق ــا 26 فروردی ــی:  25 ی ملک
ــن  ــود. ای ــان می ش ــه ایش ــی علی ــا تظاهرات ــد. آن ج ــریف می برن ــز تش تبری
ــگاه ها  ــدن دانش ــته ش ــه بس ــود زمزم ــس می ش ــا منعک ــائل در روزنامه ه مس
ــگاه  ــره دانش ــت و محاص ــم و صنع ــگاه عل ــرات دانش ــرد، تظاه ــاال می گی ب
تبریــز. آقــای دکتــر فاروقــی رئیــس دانشــگاه تبریــز بــه محاصره کننده هــای 
ــد و اینجــا 12، 13 هــزار دانشــجو  ــد »شــما 200، 300 نفری دانشــگاه می گوی
ــا  ــن کاره ــد و ای ــا را می زنی ــن حرف ه ــی ای ــرف ک ــی از ط ــه نمایندگ دارد. ب
را می کنیــد؟«. در هــر حــال در جلســه شــورای انقــالب کــه بــا حضــور امــام 
ــا  ــو گروه ه ــد جل ــه بای ــند ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــود اول ب ــکیل می ش تش
ــد:  ــت می دهن ــد روز فرص ــود. چن ــته ش ــگاه بس ــد در دانش ــود و بع ــه ش گرفت
ــتکی از  ــر و دس ــچ دفت ــنبه هی ــح سه ش ــنبه، و از صب ــنبه، دوش ــنبه، یکش ش
ــراف  ــه اط ــد ک ــن ش ــر ای ــرار ب ــد و ق ــالم کردن ــن را اع ــد. ای ــی نباش گروه
ــد.  ــارج کنن ــان را خ ــا وسایلش ــا گروه ه ــود ت ــی نش ــچ تظاهرات ــگاه هی دانش
بســیاری از گروه هــای چــپ و انجمــن دانشــجویان مســلمان )کــه مجاهدیــن 
بودنــد( وســایل را جمــع کردنــد. فقــط یــک گــروه بــه نــام پیشــگام کــه چــپ 
ــد  ــود. آن هــا می گفتن ــر و دســتک خــودش را جمــع نکــرده ب ــوز دفت ــود هن ب
تــا آخــر وقــت دوشــنبه مهلــت داریــم، یعنــی صبــح سه شــنبه، چــرا از حــاال 

جمــع کنیــم؟
از اول صبــح دوشــنبه حملــه شــروع شــد.  بــرای اینکــه موضــوع 
ــه  ــوان »غائل ــا عن ــمی ب ــاب رس ــک کت ــمت هایی از ی ــود، قس ــن تر بش روش
چهاردهــم اســفند 1359: ظهــور و ســقوط ضــد انقــالب« را کــه دادگســتری 
جمهــوری اســالمی منتشــر کــرده و در آن وقایــع انقــالب فرهنگــی نقــل شــده 

اســت می خوانــم:
ــف در  ــای مختل ــن گروه ه ــی بی ــای موضع ــل درگیري ه ــا قب »از ماه ه
ــا  ــن درگیری ه ــاه ای ــود. در 10 و 11 بهمن م دانشــگاه تهــران شــروع شــده ب
بــه اوج خــود رســید. گروه هایــی از خــارج دانشــگاه، گاه مســتقاًل و گاه 
ــه  ــگاه ب ــه دانش ــی ب ــا حمالت ــگاه، ب ــل دانش ــتجات داخ ــداری از دس به طرف
ــس  ــر ملکــی، رئی ــا دکت ــن درگیری ه ــی ای ــد. در پ ــن می زدن ــا دام درگیری ه
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شــورای سرپرســتی دانشــگاه، اســتقرار امنیــت در دانشــگاه را خواســتار شــد و 
تهدیــد کــرد چنانچــه خواســته اش مــورد توجــه قــرار نگیــرد اســتعفا خواهــد 

داد.« )ص 282 و 283(
ــن 59  ــنبه 30 فروردی ــود. ش ــکیل می ش ــاتی تش ــع جلس ــن موق  در همی
ــو  ــام گفتگ ــا ام ــالب ب ــورای انق ــاق اعضــای ش ــه اتف ابوالحســن بنی صــدر ب
ــات  ــن مالق ــان ای ــت و در پای ــه داش ــاعت 14 ادام ــا س ــو ت ــد. گفتگ کردن
ــد  ــن اســت کــه می گوی ــه ای ــه مهــم اطالعی ــه ای انتشــار یافــت. نکت اطالعی
ســتادهای عملیاتــی گروه هــای گوناگــون، دفترهــای فعالیــت و نظایــر این هــا 
ــی مســتقر شــده اند ظــرف  کــه در دانشــگاه و دانشــکده ها و مدرســه های عال
ســه روز، تــا پایــان دوشــنبه، برچیــده شــوند؛ چنانچــه تــا پایــان ایــن مهلــت 
برچیــده نشــوند، شــورای انقــالب مصمــم اســت کــه مــردم را فــرا بخوانــد تــا 
ــد. یعنــی  ــن کانون هــای اختــالف را برچینن در دانشــگاه ها حاضــر شــوند و ای

ــاز در همیــن کتــاب )ص 283(: ــد. ب ســه روز مهلــت دادن
ــی از پاســداران  ــن گروه های »از عصــر روز یکشــنبه ســی و یکــم فروردی
ــج در خیابان هــای شــانزده  ــه 8 به تدری انقــالب اســالمی و کمیته هــای منطق
آذر و دیگــر خیابان هــای اطــراف دانشــگاه حضــور یافتــه و پاســداران اکثــراً از 
کمیته هــا بودنــد و تــا ســاعت 4 صبــح روز دوشــنبه هــر لحظــه بــر تعدادشــان 
ــه محاصــره  افــزوده می شــد و در طلــوع آفتــاب دانشــگاه تهــران را شــدیداً ب
ــق  ــا، طب ــه گروه ه ــنبه در حالی ک ــح دوش ــاعت 4 صب ــد ]از س ــود درآوردن خ
اطالعیــه رســمی، تــا آخــر وقــت دوشــنبه مهلــت داشــتند[. بــا وجــودی کــه 
بنی صــدر در پیــام خــود از تمــام مــردم و گروه هــا خواســته بــود از تجمــع در 
اطــراف دانشــگاه خــودداری کننــد و خاطرنشــان ســاخته بــود کــه حملــه بــه 

ــه معنــای تضعیــف انقــالب و عملــی ضدانقالبــی اســت. دانشــگاه ها ب
درگیــری گــروه مخالفــان ســاعت 6 صبــح دوشــنبه انجــام شــد. در ایــن 
هنــگام پاســداران شــروع بــه تیرانــدازی هوایــی نمودند و دانشــجویان پیشــگام 
ــد  ــری پرداختن ــه درگی ــد و ب ــاق و ســنگ نمودن ــه چم ــود را مســلح ب ــز خ نی
ــا  ــن درگیري ه ــد[. ای ــه بودن ــه رفت ــد و بقی ــروه پیشــگام بودن ــط گ ]چــون فق
ــل  ــت و حاص ــه یاف ــر ادام ــد از ظه ــم بع ــا یک ونی ــی ت ــورت موضع ــه ص ب
ــا  ــود. افــراد ســپاه پاســداران ب ایــن درگیــری هفت ســاعته یک صــد زخمــی ب
تیرانــدازی هوایــی قصــد آرام کــردن محیــط و خاتمــه بخشــیدن بــه نــزاع را 
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داشــتند کــه فایــده نداشــت. 300 زخمــی و دو کشــته بــر جــای مانــد.«
بــا مذاکراتــی کــه بــا پیشــگام کردیــم توافــق کردنــد تخلیــه کننــد و ایــن 

کار را هــم کردنــد.

بعضی می گویند دانشجویان اسلحه داشتند. تا چه حد واقعیت دارد؟

ــدارد.   ــت ن ــا واقعی ــرد؟ این ه ــه کار می ک ــگاه چ ــلحه در دانش ــی:  اس ملک
این هــا را بعــداً شــایع کردنــد. در خــود ایــن کتــاب دولتــی )غائلــه 14 
ــام  ــت. تم ــده اس ــا ش ــرف گروه ه ــدازی از ط ــته اند تیران ــفند 1359( نوش اس
تیراندازي هــا از طــرف وابســتگان بــه حکومــت شــده. اگــر کســانی مدارکــی 
دارنــد کــه آنجــا اســلحه بــوده ارائــه بدهنــد. همین جــوری گفتــن و متکــی بــه 
ــح صــدای  ــا ســاعت 8 صب ــال، ت ــودن کار درســتی نیســت. به هرح ــایعه ب ش
ــد از  ــه بع ــزارش ک ــن گ ــق آخری ــی طب ــید ول ــوش می رس ــه گ ــدازی ب تیران
ــار نیروهــای جمهــوری  ســاعت 8 منتشــر شــد دانشــگاه تهــران کاًل در اختی

ــود. در آمــده ب

 صبح سه شنبه؟

ملکــی: بلــه. ولــی هنــوز مــدارس اطــراف دانشــگاه تهــران عمــاًل حالــت 
تعطیــل و نیمه تعطیــل داشــت و پاســداران گاز اشــک آور می انداختنــد. در 
ــن  ــه ای ــم ب ــوزان ه ــای دانش آم ــر شــلیک شــد و پ ــد تی ــدس چن ــان ق خیاب
ــا را  ــر و زخمیه ــج نف ــه را پن ــدگان واقع ــداد کشته ش ــد. تع ــیده ش ــه کش قضی
ــنبه اول  ــد، دوش ــش می آی ــائل پی ــن مس ــی ای ــد. وقت ــر کرده ان ــر ذک 700 نف
ــود  ــد؛ مقص ــد و می گوی ــادر می کن ــه ص ــدر اعالمی ــی ص ــت ماه بن اردیبهش
ــر  ــور را ب ــم متخــذه، عادی کــردن وضــع و اداره ام شــورای انقــالب از تصمی
ــت. روز  ــوده اس ــی ب ــام آموزش ــادی نظ ــر بنی ــتن و تغیی ــت گذاش ــده دول عه
ــه  ــد از نیم ــاعت 2 بع ــت: »در س ــی گف ــی رادیوی ــدر در پیام ــنبه بنی ص سه ش
ــه تصمیــم شــورای انقــالب گــردن گذاشــت  شــب دوشــنبه آخریــن گــروه ب
ــن کار  ــح ای ــروز صب ــده اســت. ای کاش دی ــی نمان و در دانشــگاه کســی باق
ــه را  ــد نکت ــد.« و چن ــود نمی آوردن ــوردی به وج ــت و برخ ــورت می پذیرف ص
ــی آزاد  ــون اساس ــدود قان ــی در ح ــت سیاس ــد: »1(فعالی ــالم می کن ــم اع ه
ــا  ــک از گروه ه ــچ ی ــت هی ــم فعالی ــد مزاح ــر نبای ــس خودس ــت و هیچ ک اس
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بشــود؛ 2(در دانشــگاه جدیــد فعالیــت آزاد اســت و ســازمان دانشــجویان 
ــگاه  ــد. دانش ــد ش ــوردار خواه ــی برخ ــات صنف ــجویان از امکان ــب دانش منتخ

ــردد.« ــی گ ــکار علمــی تلق ــداع و ابت ــد همیشــه محــل بحــث آزاد و اب بای
ــگاه  ــل دانش ــالب و داخ ــان انق ــه در خیاب ــعارهایی ک ــنبه ش روز سه ش
 20 »ارتــش  می کنیــم« ،  حمایتــت  »بنی صــدر  بــود:  جالــب  می دادنــد 
ــت «، »راه  ــام اس ــن پی ــن آخری ــت/فدائی، فدائی/ای ــاد اس ــاده جه میلیونی/آم
ــت  ــی/ حمایت ــدار، ارتش ــت «، »پاس ــو کمونیس ــت/برو گمش ــی اس ــا راه عل م
می کنیــم «، »فرهنــگ آمریکایــی نابــود بایــد گردد/دانشــگاه اســالمی ایجــاد 
ــه  ــه شــد دانشــگاه بالفاصل ــم گرفت ــردد«. در شــورای انقــالب تصمی ــد گ بای
بــاز شــود، تــا پانزدهــم خــرداد امتحانــات انجــام بگیــرد و بعــد از آن دانشــگاه 

ــل شــود. تعطی

ــد؟  ــر نکردن ــد صب ــام می ش ــات تم ــه امتحان ــرداد ک ــر خ ــا آخ ــرا ت چ

ــاد؟ ــات افت ــن اتفاق ــت ای ــرا در اردیبهش چ

ملکــی:  ایــن ســؤال را بایــد از آن هایــی بکنیــد کــه دنبــال بهانــه بودنــد. 
ــنبه و  ــنبه و یکش ــد: ش ــت دادی ــجو فرص ــه دانش ــه روز ب ــید س ــما بپرس ش
دوشــنبه. اگــر تــا دوشــنبه آخــر وقــت تخلیــه نکردنــد، آن وقــت اقــدام کنیــد. 

ــت. ــده اس ــدام زودرس تحریک کنن اق
ــد و دانشــگاه  ــات را دادن ــات تمــام شــد و دانشــجویان امتحان ــن جریان ای
ــه طــور  ــم و ب ــتعفا دادی ــه اس ــن قضی ــه ای ــراض ب ــا در اعت ــل شــد و م تعطی
مفصــل دالئــل اســتعفای خودمــان را نوشــتیم. اســتعفا بــه آن صــورت پذیرفتــه 
نشــد و هیــچ نامــه ای کــه در آن رســمًا اســتعفا را پذیرفتــه باشــند وجــود نــدارد.

در نامــه اســتعفای خودمــان ذکــر کردیــم کــه ایــن کار بســتن دانشــگاه و 
ایــن اعمالــی کــه انجــام شــد به هیچ وجــه بــه نفــع مملکــت نیســت. نتیجــه 
ــای  ــوراک گروه ه ــد و خ ــرون برون ــکار بی ــجوی بی ــزار دانش ــه 200 ه اینک
ــان  ــه در دانشــگاه سرش ــم شــد؛ در حالی ک ــن طــور ه سیاســی بشــوند؛ همی
ــد.  ــی می کردن ــم کار کم اهمیت ــی ه ــد و گاه ــرم می ش ــدن گ ــه درس خوان ب
شــما منتخــب شــورای دانشــگاه بودیــد و شــورای دانشــگاه هــم از داخــل 
دانشــگاه شــکل گرفتــه بــود، یعنــی شــما یــک نهــاد و قــدرت مردمــی بودیــد، 
امــا بــا یــک مشــکل بالفاصلــه اســتعفا کردیــد. بهتــر نبــود رجــوع می کردیــد 
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ــظ  ــاد را حف ــد و آن نه ــرده بودن ــاب ک ــما را انتخ ــه ش ــه ای ک ــه آن بدن ب
ــورای  ــاد ش ــما نه ــد، ش ــان را می کردن ــا کارش ــر آن ه ــی اگ ــد؟ حت می کردی

ــد. ــظ می کردی ــگاه را حف دانش
ملکــی:  قبــل از اینکــه مــا اســتعفا بدهیــم، شــورای دانشــگاه کــه مرکــب 
ــود. دیگــر شــورای دانشــگاهی  ــود اســتعفا داده ب از سرپرســتان دانشــکده ها ب
وجــود نداشــت. حتــی بعدهــا وقتــی اصــرار کردنــد، گفتیــم به شــرطی حاضریــم 
ــاق آرا  ــتان تشــکیل شــود و به اتف ــه شــورای سرپرس ــم ک ــه دهی ــه کار ادام ب
از مــا بخواهــد بــه کارمــان ادامــه بدهیــم. چــون شــورای سرپرســتانی اصــاًل 

وجــود نداشــت، مــا مجبــور بودیــم اســتعفا را بــه دولــت تقدیــم کنیــم.
ــن  ــه ای ــوم شــد ک ــب در دانشــگاه بســته شــد. بعدهــا معل ــن ترتی ــه ای ب
جریــان توطئــه ای سیاســی و از پیــش طراحــی شــده بــود. برنامــه ای بــود کــه 
ــرای  ــت ب ــای حســن آی ــه ســرکردگی آق ــی ب ــات، گروه ــن جریان ــل از ای قب
ــد و جریــان طــوری پیــش رفــت  بســتن دانشــگاه ها برنامه ریــزی کــرده بودن
کــه رئیــس جمهــور هــم موافــق بســتن دانشــگاه شــد. بعدهــا نــواری در آمــد 
ــم رو دســت  ــای بنی صــدر ه ــان آق ــن جری ــوی ای ــد ت ــوم ش ــه در آن معل ک
خــورد. آن نــوار معــروف آیــت در ایــن کتــاب )غائلــه چهاردهــم اســفند 1359: 
ــت در  ــای آی ــده اســت. آق ــل آم ظهــور و ســقوط ضــد انقــالب( به طــور کام
حــزب جمهــوری اســالمی نقــش بســیار مهمــی داشــت و دبیــر سیاســی حــزب 
ــت  ــزد. آی ــی می ری ــای سیاس ــزب برنامه ه ــرای ح ــه ب ــی ک ــی کس ــود، یعن ب
ــی  ــر بقای ــا دکت ــه ب ــود ک ــان ب ــزب زحمتکش ــی از اعضــای ح ــا یک پیش تره
ارتبــاط داشــت. ثابــت شــده کــه دکتــر بقایــی همــکار ســاواک و وابســته بــه 
ســیا بــود و توطئــه می کــرد. آیــت گفتــه بــود کــه دانشــگاه بســته شــود. در 
ایــن نــوار حمــالت شــدیدی بــه بنی صــدر شــده بــود و بنی صــدر بــه همیــن 
ــود. در دانشــگاه  ــه خــودش ب ــه علی ــوار را منتشــر کــرد، چــون توطئ ــل ن دلی
را بســتند و او را از ریاســت جمهــوری عــزل کردنــد و آقــای آیــت هــم آمــد 
بــا افتخــار گفــت، ایــن کار را او کــرده. ایــن توطئــه بــود، نقشــه بــود کــه در 

دانشــگاه را ببندنــد.

ارزیابی شما از جریان انقالب فرهنگی چیست؟

ملکــی: بســتن دانشــگاه یــک جریــان سیاســی بــود. بارهــا اعــالم کردنــد 
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ــور  ــم اصــالح نشــده و همان ط ــوز ه ــا هن ــد اصــالح بشــود، ام دانشــگاه بای
ــت  ــی می دانس ــه کس ــد، ن ــح داده ان ــران توضی ــروش و دیگ ــای س ــه آق ک
ــرف  ــه از ط ــتند. توطئ ــی داش ــف خاص ــه تعری ــه و ن ــی چ ــدن یعن اسالمی ش
کســانی بــود کــه ایــن احســاس را داشــتند کــه دانشــگاه در اختیارشــان نیســت 
و می دانســتند کــه دانشــگاه در آینــده ی مملکــت و تحــوالت مملکــت نقــش 
ــه  ــگاه چ ــه دانش ــد ک ــی دیدی ــای خاتم ــاب آق ــن انتخ ــی دارد. در همی اساس
نقشــی اساســی بــازی کــرد. در جریــان انتخابــات شــورای شــهر دیدیــد کــه 
دانشــجویان چــه نقشــی داشــتند. حــدود دو میلیــون دانشــجو باعــث تحــوالت 
ــم  ــات دوره شش ــئله انتخاب ــم مس ــاز می بینی ــم ب ــوند. االن ه ــادی می ش زی
ــریه  ــه ی نش ــد. قضی ــگاه را می کوبن ــوی دانش ــر روز به نح ــت و ه ــرح اس مط
ــردن آن در  ــد و بزرگ ک ــر آن را می خوانن ــا 150 نف ــه 100 ی ــوج ک ــی م داخل
ســطح ملــی بهانــه اســت. احســاس می کننــد دانشــگاه بــا آن جنــاح نیســت، 
ــجویان  ــد. دانش ــش کردن ــال پی ــه 20 س ــور ک ــند، همان ط ــه می تراش بهان
ــوند.  ــی نش ــای سیاس ــی از جناحه ــت بعض ــت دس ــند آل ــته باش ــه داش توج
دانشــجو بایــد هدفــش ایــن باشــد کــه دانشــگاه را مســتقل کنــد. تــا زمانــی که 
ــت.  ــا و قدرت هاس ــر حکومت ه ــه تحت تأثی ــده، همیش ــتقل نش ــگاه مس دانش
وقتــی قــرار باشــد رؤســای دانشــگاه را وزیــر علــوم تعییــن کنــد، خواه ناخــواه 
ــرا  ــر را اج ــت وزی ــد سیاس ــت بای ــوم اس ــر عل ــده وزی ــه تعیین ش ــتی ک ریاس
ــش  ــن مشــکالت پی ــد و ای ــرا می کن ــت را اج ــر سیاســت حکوم ــد و وزی بکن
می آیــد. در همــه جــای دنیــا دانشــگاه مســتقل اســت و دولت هــا نمی تواننــد 
در آن هــا دخالــت داشــته باشــند. دانشــگاه وقتــی مســتقل باشــد، هــر روز یــک 

ــد. ــتفاده نمی کنن ــند و سوءاس ــویی نمی کش ــه س ــجویان را ب ــروه دانش گ
وقتــی ســتاد انقــالب فرهنگــی تشــکیل شــد، مــا ســعی کردیــم همــکاری 
ــاتید  ــر از اس ــدود 30 نف ــور ح ــا حض ــه ای ب ــم. جلس ــه بدهی ــان را ادام خودم
سرشــناس دانشــگاه تهــران در وزارت علــوم کــه مرکــز ســتاد انقــالب فرهنگی 
بــود تشــکیل شــد. آقــای ســروش هــم تشــریف داشــتند. بــا ایشــان صحبــت 
ــد  ــار شــما هســتیم، اگــر برنامه هایــی می خواهی ــا در اختی ــم م ــم و گفتی کردی
اجــرا کنیــد، مــا حاضریــم تجربیاتمــان را در اختیــار بگذاریــم. به یــاد مــی آورم 
کــه ایشــان مــا را تحویــل نگرفتنــد. بعدهــا مســائلی کــه خودشــان اعتــراف 
ــود. در ســه مصاحبــه ای  ــد نتیجــه حاصــل از ســتاد انقــالب فرهنگــی ب کردن
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کــه شــما بــا آقایــان کردیــد، حرف هایــی زده شــده کــه خیلــی جالــب اســت. 
عنــوان مصاحبــه بــا دکتــر توســلی ایــن بــود: »چراغــی کــه فروغــی انــدک 
ــه دانشــگاه زد  ــی ب داشــت«. چــه فروغــی داشــت؟ انقــالب فرهنگــی لطمات
ــادی از  کــه شــاید ده ســال دیگــر هــم نتوانیــم جبــران کنیــم. مــا تعــداد زی
بهتریــن اســتادان دانشــگاه را از دســت دادیــم. در ایــن جریــان تعــداد بســیاری 
ــد،  ــه دانشــگاه برگردن ــاره نتوانســتند ب ــا دوب از دانشــجویان از دســت رفتنــد ی
کســانی کــه می توانســتند هــر کدام شــان مغزهایــی باشــند و بهتریــن دکترهــا 
ــگاه  ــال ها دانش ــه س ــم ک ــود آوردی ــه وج ــرایطی ب ــند. ش ــا باش و مهندس ه
ــه تنهــا فروغــی  ــن چــراغ ن دچــار خموشــی و خمودگــی و افتادگــی شــد. ای

انــدک نداشــت، بلکــه تاریکــی بســیاری بــرای ملــت بــه وجــود آورد.
ــاکالم در  ــای زیب ــم. آق ــم بگویی ــال می توانی ــت س ــد از بیس ــن را بع ای
ــی  ــم« و آن موضوع های ــت می طلب ــودن »حاللّی ــه ب ــما گفت ــا ش ــه ب مصاحب
ــی  ــالب فرهنگ ــتاد انق ــی س ــد. وقت ــاپ کردی ــما چ ــد و ش ــف کردن ــه تعری ک
ــی  ــن فارسی، کس ــد جالل الدی ــردی مانن ــم ف ــد، آن ه ــر باش ــک نف ــت ی دس
کــه کاندیــدای ریاســت جمهــوری شــد و شــخص امــام مخالفــت کردنــد، آن 
ــان  ــی از مدافع ــی یک ــن فارس ــای جالل الدی ــد؟ آق ــه می کن ــرد چ ــک ف ی
سرســخت اخــراج و خشــونت بــود. آقــای ســروش هــم بــا آن ســبک ادیبانــه 
و عالمانــه خودشــان می گوینــد »آخــرش هــم ندانســتند کــه منزلگــه مقصــود 

ــت «. کجاس
عنوان مصاحبه از ما بود.

ــگاه  ــرای دانش ــی ب ــوز تعریف ــال هن ــد از 20 س ــال، بع ــی:  درهرح ملک
ــد. ــالمی ندارن اس

ــی  ــد، واژه ای واردات ــه می گوین ــالف آنچ ــی، برخ ــالب فرهنگ واژۀ انق

ــا اهــداف  ــد، ب ــم کردن ــن َعلَ ــار در چی ــن ب اســت. انقــالب فرهنگــی را اولی

ــودش را  ــه خ ــی ک ــتِن جناح ــدرت نگه داش ــرای در ق ــی ب ــاًل سیاس کام

ــه  ــود. ب ــرش نب ــت س ــت آرا پش ــا اکثری ــت، ام ــالب می دانس ــب انق صاح

ــل سیاســت و  ــرد، مث ــگ می شــود انقــالب ک ــده شــما اصــوالً در فرهن عقی

ــداع کــرد؟ ــد، طــرح فرهنگــی نوینــی اب ــا یــک حرکــت تن ــا ب حکومــت، ی

ــعی  ــا س ــد: »بعده ــه می گوی ــان مصاحب ــروش در هم ــای س ــی:  آق ملک
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ــاز  ــرم«. ب ــه کار بب ــالب آموزشــی را ب ــالب فرهنگــی، انق ــای انق ــردم به ج ک
ــی  ــان خیل ــرور زم ــا به م ــرد ی ــالب ک ــوزش انق ــود در آم ــم می ش ــم ببینی ه
ــازه  ــه اج ــتم )ک ــه ای نوش ــان مقال ــن جری ــد از ای ــد. بع ــر می کن ــا تغیی چیزه
ندادنــد در کتــاب دیــروز و امــروز چــاپ شــود( بــا عنــوان »انقــالب فرهنگــی 
یــا کودتــای فرهنگــی«. بنــده معتقــدم اســم صحیــح اش بایــد باشــد کودتــای 
ــال  ــد از 20 س ــت. بع ــوده اس ــق نب ــه موف ــچ وج ــال، به هی ــی. درهرح فرهنگ
ــم نشــده،  ــی و اســالمی ک ــی از نظــر اخالق ــا مشــکالت دانشــگاه حت نه تنه
ــر هــم شــده. در یــک ســال قبــل از انقــالب دانشــجویان دختــر  بلکــه زیادت
ــر  ــان تغیی ــی فرهنگ ش ــتند؛ یعن ــادر داش ــری و چ ــه روس ــاد ب ــًا اعتق واقع
ــا  ــر ب ــک دخت ــال 45 و 46 ی ــه در س ــگاهی ک ــن دانش ــود. در همی ــرده ب ک
ــاق  ــب به اتف ــت قری ــه انقــالب اکثری ــک ب ــود، در ســال های نزدی روســری نب
ــد.  ــگاه می آمدن ــه دانش ــری ب ــا روس ــا، ب ــی چپ ه ــر، حت ــجویان دخت دانش
ــگ  ــم فرهن ــن را ه ــود. ای ــده ب ــاد ش ــر ایج ــه تغیی ــگ جامع ــوب در فرهن خ
ــود؛  ــاد نمی ش ــه ایج ــا بخش نام ــک روزه و ب ــگ ی ــر فرهن ــد. تغیی می گوین
ــی را  ــود کس ــا زور نمی ش ــر داد و ب ــگ را تغیی ــود فرهن ــل نمی ش ــا تحمی ب
ــه آن  مســلمان کــرد. اعتقــادات مذهبــی چیــزی اســت کــه انســان ها بایــد ب

برســند.

با تهدید هم نمی شود اعتقادات مذهبی را از کسی گرفت.

ــک اصــل مهــم در  ــن ی ــه. عکســش هــم درســت اســت. ای ــی: بل ملک
ــن  ــا دارای چنی ــی م ــت. وقت ــی اس ــْن تحقیق ــول دی ــه اص ــت ک ــالم اس اس
مکتبــی هســتیم،  نبایــد بــه زورکاری را انجــام دهندکــه دانشــجویان مجبــور 
بــه دورویــی و دروغ گفتــن شــوند و نفــاق بــه آن هــا یــاد داده شــود. بایــد بــا 
آگاهــی و خودآگاهــی خودشــان راه شــان را انتخــاب کننــد و مملکــت خودشــان 

را بســازند.

در دانشــگاه آزادی آکادمیــک بایــد وجــود داشــته باشــد، یعنــی دانشــجو 

و اســتاد در مــورد هــر چیــز دلشــان می خواهــد چون وچــرا کننــد و صحبــت 

کننــد. ایــن فضایــی کــه اآلن وجــود دارد تــا چــه حــد مــا را بــه دیســپلین 

ــد؟ ــک می کن ــی نزدی علم

گفت وگو با دکتر محمد ملکی درباره ی انقالب فرهنگی 
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ــا آن  ــم و ب ــی دوری ــپلین خیل ــن دیس ــاد دارم از ای ــن اعتق ــی:  م ملک
فاصلــه داریــم. آقــای ســروش اشــاره داشــتند کــه دانشــگاه هنــوز از اســتبداد 
رنــج می بــرد. در شــرایط فعلــی اگــر دانشــجو روی قانــون اساســی کار 
ــد؟،  ــان کن ــا آزادی بی ــش را ب ــج یافته های ــد نتای ــا می توان ــد، آی ــی بکن علم
ــی و  ــون اساس ــن قان ــاد بی ــه تض ــع ب ــودش راج ــای خ ــد یافته ه ــا می توان آی
جامعــه مدنــی را بیــان کنــد؟ مســلمًا نمی توانــد، چــون بیــن قانــون اساســی و 
مســئله مردم ســاالری تضــاد داریــم. ســود پول هایــی کــه در بانــک گذاشــته 
می شــود همــان رباســت؛ کاله شــرعی ســر خودمــان می گذاریــم. اگــر 
اســتادی بــه ایــن مطالــب برســد می توانــد بیــان کنــد؟ بــرای نزدیــک شــدن 

ــد مســتقل باشــد. ــن هــدف، دانشــگاه بای ــه ای ب

در داخــل یــک سیســتم اجتماعــی اجــزا بــا هــم متناســبند. در جامعــه ی 

مــا هنــوز مســئله اولیــه ی آزادی بیــان حــل نشــده، هنــوز نمی دانیــم تحقیــق 

یعنــی چــه، هنــوز رابطــه حکومــت بــا مــردم درســت مشــخص نیســت. در 

چنیــن جامعــه ای شــعار اســتقالل دانشــگاه، گرچــه شــعار درســتی اســت، 

ــدر  ــه این ق ــی ک ــعار حداقل ــود ش ــت؟ نمی ش ــی نیس ــور آرمانگرای یک ج

دور از دســترس نباشــد مطــرح کــرد؟

ملکــی:  نمی گویــم دانشــگاه جزیــره ای وســط دریاســت. اینکــه بگوییــم 
زیــر ســلطه نباشــد، یعنــی بتوانــد صحبــت از اســتقالل خــودش بکنــد، خــارج 
از تــوان ایــران نیســت. در ســال 1313 قانــون اســتقالل دانشــگاه نوشــته شــد 
کــه از نظــر فکــری و فرهنگــی و اداری مســتقل عمــل کنــد. درســت اســت 
ــورم  ــت. منظ ــلطه نیس ــر س ــی زی ــد، ول ــن می کن ــت تأمی ــه را دول ــه بودج ک
ــد.  ــته باش ــرون داش ــط بی ــد در محی ــگاه می توان ــه دانش ــت ک ــی اس نقش
ــن  ــگاهی ها متفکرتری ــون دانش ــذارد، چ ــر بگ ــه اث ــد روی جامع ــگاه بای دانش
ــد حــرف  ــران نتوانن ــر متفک ــه دانشــجو. اگ ــتاد و چ ــه اس ــد؛ چ قشــر جامعه ان
خودشــان را بزننــد، نتواننــد اندیشــه ی خودشــان را بــه جامعــه منتقــل کننــد، 
ــتقل  ــگاه مس ــم دانش ــی می گویی ــت. وقت ــه اآلن هس ــود ک ــور می ش همین ط
بشــود، نــه اینکــه هــرکاری دلشــان خواســت بکننــد. یعنــی از نظــر فکــری و 
آکادمیــک بتواننــد یافته هــای خودشــان را بیــان کننــد؛ بــه آنچــه می خواهنــد 

ــد. ــاره اش بحــث کنن ــه آنچــه رســیده اند درب بیندیشــند و ب
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 بخشــی هــم شــاید ایــن اســت کــه کســی از خــارج دانشــگاه بــرای 

دانشــگاه تصمیــم نگیــرد.

ــدد،  ــگاه را ببن ــت دانش ــم می گرف ــالب تصمی ــورای انق ــی ش ــی:  وقت ملک
کاش چهــار نفــر دانشــگاهی را هــم دعــوت می کردنــد کــه حرفشــان را بزننــد. 
آن موقــع ایــن کار را نکردنــد و نتیجــه بعــد از 20 ســال ایــن شــد. پــس از جریان 
حملــه ی امســال بــه کــوی دانشــگاه، هیئتــی را انتخــاب می کننــد کــه بــه ایــن 
ماجــرا رســیدگی کنــد. در ایــن هیئــت یک دانشــجو یــا حتی اســتاد وجود نــدارد. 
صاحــب حــق کــه بــه خانــه اش حملــه شــده، حــق نــدارد در مــورد آن اظهارنظــر 
کنــد؟ ایــن اهمیت نــدادن بــه دانشجوســت. در کشــور مــا همیشــه سیاســت بــر 
فرهنــگ و علــم غلبــه داشــته و در طــول تاریــخ می بینیــم پادشــاهان مســتبد 
وزرای دانشــمند داشــتند، ولــی ایــن وزرا هیــچ اختیاری نداشــتند، صرفــاً به عنوان 
کارگــزار سیاســت عمــل می کردنــد. اآلن هــم جامعــه ی مــا بــه شــخصیت های 
ــر  ــه ه ــه ب ــخص ک ــک ش ــد. ی ــگاه نمی کن ــع ن ــوان مرج ــی اش به عن فرهنگ
دلیلــی در یــک موقعیــت اداری یــا سیاســی قــرار گرفتــه هــر حرفــی بزنــد در 
ــه یــک شــخصیت فرهنگــی تحلیل گــر کــه  ــی ب روزنامه هــا درج می شــود، ول
نظــر دارد و می توانــد وقایــع را ببینــد و بشناســد و شــخصیت مســتقل دارد، نــه 
ــر  ــد. دکت ــت نمی دهن ــا اهمی ــی دانشــگاههای م ــه حت ــت و ن ــه دول ــه، ن جامع
ــر داشــته باشــد  ــالغ از وزی ــی کــه رئیــس دانشــگاه باشــد و اب ــا زمان ملکــی ت
مرجــع علمــی اســت، ولــی بــه محــض اینکــه کناره گیــری کنــد دیگــر کســی 
بــه ســراغش نمــی رود. یعنــی عالـِـم همیشــه بایــد در خدمــت صاحــب قــدرت 
باشــد. ایــن را چه طــور می شــود درمانــش کــرد؟ ایــن فرهنــگ جامعــه اســت. 
در تاریــخ ایــران می بینیــم، کســانی کــه نمی خواســتند ذلیــل قــدرت باشــند بــه 
چــه سرنوشــتی دچــار شــدند، دربــه در و فــراری شــدند. بســیاری از دانشــمندان 
به خاطــر همیــن بــه هنــد و جاهــای مختلــف فــرار کردنــد. بایــد ایــن فرهنــگ 
ــت  ــه حکوم ــته ب ــی وابس ــر زندگ ــتاد از نظ ــگاه، اس ــر داد. االن در دانش را تغیی
ــام ســال 95  ــام در پی ــد. ام ــرون می اندازن ــد، او را بی ــت بخواهن ــر وق اســت. ه
ــن  ــا ای ــرد، آی ــورت بگی ــی ص ــی اساس ــد انقالب ــمت ها بای ــام قس ــت در تم گف
ــای  ــا در جاه ــه، ی ــورت گرفت ــازار ص ــه، در ب ــورت گرفت ــوزه ص ــالب در ح انق

دیگــر صــورت گرفتــه؟
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اگــر مســائل سیاســی را بــه حــوزه فرهنگــی ببریــم و بــا دیــد فرهنگــی 

بــه مســائل نــگاه کنیــم، بــه حــل بســیاری از کشــمکش ها کمــک می کنــد.

ملکــی:  مــن فکــر می کنــم اتفاقــات جامعــه و مســائل جامعــه یــک اتفــاق 
فرهنگــی اســت. اگــر امــروز در جامعــه ی مــا رشــوه خواری زیــاد اســت، ایــن 
ــکالت  ــدادی از مش ــول دارم تع ــن قب ــه. م ــگ جامع ــه فرهن ــردد ب برمی گ
فرهنگــی یــا مشــکالتی کــه فرهنگیــان مــا دارنــد، چــه اســتاد، چــه دانشــجو 
ــاوری ماســت. هنــوز مــِن اســتاد پــی  و چــه دانش آمــوز، مشــکل عــدم خودب
ــم از  ــه می بین ــی ک ــل کس ــرده ام. در مقاب ــودم نب ــودی خ ــخصیت وج ــه ش ب
نظــر زر و زور قدرتــش بیشــتر اســت، ضعیــف و ذلیلــم. اســتاد واقعــًا تســلیم 
ــم؟ اســتاد  ــد چــکار کن ــرون کنن ــر از دانشــگاه بی ــن را اگ ــد م اســت. می گوی
ــد و  ــه می دان ــائلی ک ــورد مس ــد در م ــرأت نمی کن ــاًل ج ــر کالس اص در س
تحقیــق کــرده حــرف بزنــد. نتیجــه ایــن اســت کــه از پیشــرفت وامی مانیــم 
ــق  ــال ح ــم و دنب ــا ضعیفی ــد م ــی ببینن ــم وقت ــران ه ــم. دیگ ــو نمی روی و جل
ــد از  ــر دانشــگاه، بع ــان اخی ــد. در جری ــان نیســتیم، سوءاســتفاده می کنن خودم
حملــه ای کــه آقــای جاســبی بــه روزنامه هــا کــرد، نامــه ای بــه ایــن مضمــون 
نوشــتم: خودشــکن، آیینــه شکســتن خطاســت؛ یعنــی بــه خــودت نــگاه کــن، 
نتیجــه برخــورد تــو بــا دانشــجو ایــن شــده کــه دانشــجو اعتــراض می کنــد. 
ــا وجــودی کــه ده ســال در دانشــگاه آزاد تدریــس  خــودت را اصــالح کــن. ب
ــر  ــا اگ ــم را زدم، ام ــن حرف ــد. م ــذف کردن ــرا ح ــه درس م ــرده ام، بالفاصل ک
ــان  ــا خودم ــت. م ــرف پیش می رف ــاید ح ــتادند، ش ــر می ایس ــتاد دیگ ــا اس ده ت
را نیافتیــم، چــون اســتاد و دانشــجویمان خودشــان را نیافتنــد. صاحبــان قــدرت 
ــه  ــاگردی ک ــم از ش ــد معل ــویم. می گوین ــلیم ش ــد زود تس ــت دارن ــم دوس ه

ــد. ــش نمی آی ــد خوش ــؤال می کن ــاد س زی

ــدی  ــجو دارد چن ــزار دانش ــه 750 ه ــور ک ــگاه کش ــن دانش در بزرگتری

ــد. ــه کردن ــت ها" حمل ــه "قلم به دس ــد و ب ــخنرانی کردن ــش س پی

ــه  ــتند. البت ــت هس ــه قلم به دس ــجویان هم ــالن و دانش ــی: محص ملک
ــم روزی  ــه؟! امیدواری ــی چ ــود. قلم به دســت یعن ــگاران ب ــان روزنامه ن منظورش
ــا باالتریــن مقامــات، پــی بــه  برســد کــه هــر گروهــی، از کارگــر معمولــی ت
شــخصیت انســانی خــودش ببــرد و خــودش را بشناســد. طبــق گفتــه قــرآن، 
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انســان خلیفــه خداســت. هــدف همیــن اســت کــه در جایــگاه خودمــان قــرار 
ــته گان  ــند و از گذش ــگاه برس ــن جای ــه ای ــجویان ب ــدوارم دانش ــم. امی بگیری

ــای بهتــری بســازند. ــد و دنی ــه بیاموزن تجرب
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ــا  ــو ب ــم/ گفت وگ ــت می طلب ــاً حاللی ــماً و علن رس
ــاره ی انقــالب فرهنگــی1   ــاکالم درب ــر صــادق زیب دکت

مهــرک کمالــی:  قبــل از تشــکیل ســتاد انقــالب فرهنگــی، در جامعــه و 

ــود؟ ــان ب ــی در جری ــه وقایع ــگاه ها چ دانش

ــه ی  ــکل گیری اولی ــوه ی ش ــت و نح ــه عل ــم ب ــر بخواهی ــاکالم:  اگ زیب
ســتاد انقــالب فرهنگــی در تابســتان 59 بپردازیــم ناگزیــر از مقدمــه ای 
ــالب  ــرورت انق ــئله ی ض ــال 59 مس ــل س ــال 58 و اوای ــر س ــتیم. اواخ هس
ــرح  ــی مط ــگاهی و سیاس ــل دانش ــی محاف ــگاه ها در بعض ــی در دانش فرهنگ
شــد. ایــن ضــرورت بــه بازنگــری در نحــوه ی آمــوزش و پژوهــش و کارکــرد 
ــن  ــگاه بزرگ تری ــم، دانش ــه می دانی ــور ک ــت. همان ط ــاره داش ــگاه ها اش دانش
ــود، یعنــی حکومــت پهلــوی، تمامــی ارکان  مانــع و مخالــف رژیــم پهلــوی ب
ــازمان اداری و  ــون، س ــات، رادیوتلویزی ــم از مطبوع ــا اع ــا و نهاده و بنیان ه
اجرایــی را در دســت خــود گرفتــه بــود، اال دو کانــون کــه تســلیم رژیم نشــدند: 
ــود  ــر ب ــت مهم ت ــرای حکوم ــگاه ها ب ــگاه ها. دانش ــه و دانش ــای علمی حوزه ه
ــاًل مســتقل از  ــی و تشــکیالتی، کام ــه لحــاظ مال ــه، ب ــای علمی ــرا حوزه ه زی
ــت  ــارات دانشــگاه ها از ســوی دول ــا تمــام بودجــه و اعتب ــد. ام حکومــت بودن
ــرل  ــن نهــاد را کنت ــد ای ــود کــه بتوان ــت مهــم ب ــرای دول ــن می شــد و ب تعیی
ــب  ــت به مرات ــل حکوم ــگاه در مقاب ــت دانش ــزان مقاوم ــالوه، می ــد. به ع کن
ـ  اگــر امــام را اســتثنا کنیــم   بیــش از حــوزه بــود. رده هــای بــاالی حــوزه  ـــــ
ــا در دانشــگاه همیشــه  ــد، ام ــت نمی کردن ــم مخالف ــا رژی ـ  به هیچ وجــه ب ـــــ
ــر در  ــای دیگ ــه ی 16 آذر و بهانه ه ــرات به بهان ــاب و تظاه ــت و اعتص مخالف
جریــان بــود.  مخالفــت حــوزه بــا رژیــم پهلــوی بیشــتر بعــد از خــرداد ســال 
ــگاه در  ــود. دانش ــگاه ب ــا دانش ــر ب ــکل اصلی ت ــا مش ــت. ام ــکل گرف 42 ش

1.  برگرفته از  نشریه¬ی »لوح«، شماره ی پنجم، مرداد 1378
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ســال های 56 و 57 کانــون مبــارزه شــد. دانشــگاه تهــران کــه قلــب مبــارزه 
بــود و دانشــگاه های دیگــر هــم، به تناســب، نقــش مهمــی در مبــارزه داشــتند.

ــام  ــرت ام ــرو حض ــوزه پی ــارزاِن ح ــاق مب ــا اکثریت قریب به اتف ــی ی جملگ
ــف  ــک طی ــه ی ــگاه اگرچ ــود. در دانش ــور نب ــگاه این ج ــا در دانش ــد، ام بودن
ــر،  ــای دیگ ــد، گروه ه ــداری می کردن ــام طرف ــلمان از ام ــجویان مس از دانش
ــترک  ــه مش ــد. نقط ــره بودن ــن و غی ــازمان مجاهدی ــدار س ــت، طرف مارکسیس
ــرات  ــا از تفک ــری آن ه ــلمان، تأثیر گی ــجویان مس ــای دانش ــه ی گروه ه هم
ــالم خواه  ــالم گرا و اس ــان اس ــی جری ــب، حت ــود. به این ترتی ــریعتی ب ــر ش دکت
دانشــگاه هــم ازنظــر حــوزه یــک جریــان صددرصــد قابل قبــول نبــود. اگرچــه 
افــکار و آرای مرحــوم شــریعتی در حــوزه در میــان بعضــی از طــالب جــوان و 
ــا دانشــگاه نبــود.  مبــارز نفــوذ داشــت، ایــن نفــوذ به هیچ وجــه قابل مقایســه ب
بعــد از انقــالب، حاکمیتــی کــه به تدریــج شــکل می گرفــت ــــــ  حاکمیت 
اســالمی ــــــ  مشــکلی بــا حــوزه نداشــت، درحالی کــه بــا دانشــگاه ها مســائل 
و مشــکالت زیــادی داشــت. دانشــجوهای طرفــدار چریک هــای فدایــی خلــق، 
دانشــجوهای طرفــدار حــزب تــوده، بعضــًا دانشــجوهای طرفــدار جبهــه ملــی، 
دانشــجویان طرفــدار ســازمان مجاهدیــن، درســت اســت کــه اکثریــت نبودنــد، 

ولــی مجمــوع آن هــا طیــف قابل توجهــی در سراســر دانشــگاه ها بــود.
ــای  ــود. فعالیت ه ــارج از دانشــگاه ب ــا در خ ــت آن ه ــر، فعالی مشــکل دیگ
ــه  ــود، بلک ــالب نب ــرای انق ــرآفرین ب ــاد دردس ــگاه زی ــود دانش ــا در خ آن ه
ــه  ــر جامع ــای دیگ ــجوها در نهاده ــن دانش ــوی ای ــه از س ــی ک فعالیت های
بیــن  در  مطبوعــات،  کارخانه هــا،  دبیرســتان ها،  در  مثــاًل  ــــــ  می شــد 
ـ   ــتان  ـــــ ــرا، بلوچس ــتان، ترکمن صح ــتان، خوزس ــی کردس ــای قوم اقلیت ه
بیشــتر دردســرآفرین بــود تــا اینکــه مثــاًل در دانشــکده فنــی یــک  میتینــگ 
ــه وجــود  ــا دوســاعته برگــزار کننــد. بنابرایــن به تدریــج ایــن ســؤال ب یــک ی
ــور  ــم همین ط ــگاه ها را بگذاری ــا دانش ــم؟ آی ــد بکنی ــه بای ــًا چ ــه واقع ــد ک آم

باشــد؟
ــک  ــت: ی ــود داش ــدگاه وج ــت دو دی ــت موق ــالب و دول ــورای انق در ش
دیــدگاه می گفــت ایــن وضــع نمی توانــد ادامــه پیــدا کنــد چــون ایــن حــرکات 
بــه امنیــت کشــور و انقــالب لطمــه می زنــد. مدافــع سرســخت ایــن دیــدگاه 
ــازرگان و  ــوم ب ــه از طــرف مرح ــر ک ــدگاه دیگ ــود. دی ابوالحســن بنی صــدر ب
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ــا  ــورد ب ــه برخ ــادی ب ــدان اعتق ــد چن ــار می ش ــتی اظه ــهید بهش ــوم ش مرح
ــا  ــن ت ــاِز به وجودآمــده ای ــود کــه در فضــای ب ــد ب دانشــجوها نداشــت و معتق
ــی  ــدری دنده پهن ــروف، ق ــد، به قول مع ــت و بای ــر اس ــدودی اجتناب ناپذی ح
کــرد تــا این هــا به تدریــج مرتفــع شــود؛ حرکت هــا را بایــد ســوق داد 
به ســمت چهارچوبــی قانونــی؛ در فضــای دمکراســی و آزادی، به هرحــال، 

ــی هــم هســتند. مخالفان
ــا  ــن آزادی ه ــردن ای ــدود ک ــان مح ــش خواه ــر کم وبی ــدگاه دیگ ــا دی ام
ــان  ــه مخالف ــا دانشــجوها بشــود. ازجمل ــورد ب ــور برخ ــه یک ج ــه اینک ــود. ن ب
ــده  ــم فرمان ــت ه ــه آن وق ــود ک ــدر ب ــگاه بنی ص ــر در دانش آزادی بی حدوحص
ــود و هــم رئیس جمهــور. ایشــان در آن وقــت یــک التیماتومــی داد  ــوا ب کل ق
ــد و  ــات دانشــجویی کــه چنــدان موافــق حکومــت نبودن ــه گروه هــا و جریان ب
گفــت اگــر تــا روز فــالن دانشــگاه ها را تخلیــه نکننــد مــن از مــردم خواهــم 
ــه  ــد ب ــه بیاین ــت ک ــور گف ــوان رئیس جمه ــان به عن ــن را ایش ــت، ای خواس

ــد. ــره کنن ــما یکس ــا ش ــان کار را ب ــگاه ها و خودش دانش
غرضــم از نقــل تمــام ایــن مطالــب ایــن اســت کــه به هرحــال، مشــکالت 
ــج بحــث  ــوازات مســائل سیاســی به تدری ــود. به م ــی در دانشــگاه ها ب این چنین
ــگاه  ــرد دانش ــًا کارک ــه اساس ــون ک ــن مضم ــه ای ــد ب ــرح می ش ــری مط دیگ
ــوم  ــتی، مرح ــوم بهش ــود. مرح ــل می ش ــی حل وفص ــائل سیاس ــت؟ مس چیس
ــد و  ــجویان جوان ان ــد دانش ــد بودن ــی معتق ــت اهلل طالقان ــوم آی ــازرگان، مرح ب
این هــا را بایــد به حســاب طبیعــت جوانــی گذاشــت. جــدا از آن هــم ایــن بــود 

کــه باالخــره دانشــگاه قــرار اســت در جامعــه چــه بکنــد؟
چــرا ایــن بحــث بــه وجــود آمــده بــود؟ چــون ایــن فکــر وجــود داشــت 
ــگاه های  ــر از دانش ــم و متأث ــه و مله ــا برگرفت ــگاه های م ــه ی دانش ــه برنام ک
ــک دانشــجوی جامعه شناســی  ــه ی ــان دوره و دروســی ک ــی اســت و هم غرب
ــد و  ــکا می خوان ــتان، در امری ــه، در انگلس ــال در فرانس ــار س ــدت چه ــه م ب
جامعه شــناس می شــود مــا همــان را در دانشــگاه تهــران آمــوزش می دهیــم، 
ــه ی جامعه شناســی، آن  ــه آن برنام ــود ک ــن ب ــی. بحــث ای ــچ تفاوت ــدون هی ب
ــا  ــوم سیاســی ب ــخ، آن لیســانس عل ــه ی روانشناســی، آن لیســانس تاری برنام
ــده اســت؛ مختصــات  ــه مختصــات اجتماعــی خودشــان به وجــود آم توجــه ب

اجتماعــی مــا چیســت؟
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ــرای جامعه شناســی  ــکا ب ــه در آمری ــدی ک ــا آن صــد و ســی چهل واح آی
تدریــس می شــود و عیــن همــان هــم در دانشــگاه تهــران تدریــس می شــود 
ــد  ــد برون ــا می خواهن ــای م ــا فارغ التحصیل ه ــد؟  آی ــه بکن ــت چ ــرار اس ق
ــد؟   ــد اینجــا کار کنن ــا می خواهن ــد، ی ــت بکنن ــا در فرانســه خدم ــکا ی در امری
ــوع  ــا آن ن ــت؟ آی ــی اس ــکا یک ــال امری ــا م ــا ب ــه م ــات جامع ــا مختص آی
ــس  ــا تدری ــم اینج ــا ه ــود و م ــس می ش ــکا تدری ــه در امری ــی ک جامعه شناس
می کنیــم همــان کارآیــی را دارد؟ در همــه رشــته ها، در علــوم اداری، اقتصــاد، 
ــیده  ــن کش ــردی ای ــوم کارب ــته های عل ــه رش ــی ب ــی و حت ــت بازرگان مدیری
ــان و  ــه در آلم ــی ک ــوژی و صنعت ــد تکنول ــه می ش ــی گفت ــود، یعن ــده ب ش
ــراد را  ــین ها و اف ــان و تکنیس ــوع مهندس ــن ن ــت ای ــتان هس ــن و انگلس ژاپ
ــطح  ــه س ــان ک ــه ی خودم ــم در جامع ــه را داری ــان برنام ــا هم ــد؛ م می طلب
ــان  ــا هم ــدارد، ام ــرفتگی را ن ــوژی اش آن پیش ــای تکنول ــش و نیازه صنعت
را داریــم اینجــا آمــوزش می دهیــم. بنابرایــن فارغ التحصیــل دانشــکده 
ــریف و  ــی ش ــگاه صنعت ــِک دانش ــی مکانی ــل مهندس ــا، فارغ التحصی ــی م فن
ــی  ــی اش خیل ــد کارآی ــتان کار کن ــت انگلس ــرود در صنع ــر ب ــک اگ پلی تکنی
ــن  ــا ای ــورد ت ــوژی می خ ــت و تکنول ــه درد آن صنع ــتر ب ــت و بیش ــتر اس بیش
ــور  ــن ط ــت همی ــته بهداش ــورد رش ــود دارد. در م ــران وج ــه در ای ــزی ک چی
ــوم  ــان س ــای جه ــداران تزه ــه های طرف ــه اندیش ــه ب ــا توج ــر. ب و الی آخ
ــود، کــه  ــوژی مناســب " مطــرح شــده ب ــوان "تکنول کــه در غــرب تحــت عن
ــورهای  ــعه کش ــا توس ــه ب ــم ک ــوژی ای بروی ــمت تکنول ــه س ــا ب ــد م می گوی
جهــان ســوم ســازگاری بیشــتری داشــته باشــد، این هــا هــم چاشــنی قضایــا 
بــود. امــا اصــل کالم، دانشــگاه بــا توجــه بــه ویژگی هــا و نیازهــای جامعــه ای 
کــه در آن اســت بایــد فارغ التحصیــل بیــرون بدهــد. یعنــی بایــد ببینــد ایــن 
فارغ التحصیــل را بــرای ایــران می خواهــد یــا بــرای آمریــکا و فرانســه. 
)اینجــا داخــل پرانتــز بایــد بگویــم یکــی از کســانی کــه در ایــن مــورد نقــش 
ـ   بســیار بســیار زیــادی داشــت  ـــــ بــه شــهادت مقــاالت و ســخنرانی ها ـــــ
ــروز  ــه ام ــه دعــوت دانشــجوهایی ک ــی از دانشــگاه ها ب ــودم و در خیل ــده ب بن
ــورد  ــن م ــم و در ای ــوند، می رفت ــناخته می ش ــدت" ش ــم وح ــام "تحکی به ن
ــا  ــودم، ام ــی ب ــی مربّ ــان مــن در دانشــکده ی فن ســخنرانی می کــردم. آن زم
روابــط خوبــی بــا دانشــجویان انجمــن اســالمی داشــتم. ازجملــه، طرحــی کــه 
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امــروزه بــه نــام جهــاد ســازندگی شــناخته می شــود ایــن طــرح هــم یکــی از 
محصــوالت فکــری ایــن بنــده بــود. بــه همــراه دانشــجوها، پیشــنهاد جهــاد 

ــم کــردم(.  ــت تنظی ــت موق ــان دول ــده از زم ســازندگی را بن

ــود؟  ــی ب ــی اصل ــک ویژگ ــوان ی ــالمی بودن به عن ــر اس ــما ب ــد ش تأکی

ــد؟ یعنــی خواهــان تأســیس دانشــگاه اســالمی بودی

ــرح  ــه مط ــگاه به هیچ وج ــالمی  کردن دانش ــث اس ــه.  بح ــاکالم: ن زیب
ـ  تــا جایــی کــه بــه بنــده و امثــال مــن  نبــود. فکــری کــه وجــود داشــت  ـــــ
 مربــوط می شــد ــــــ ایــن بــود کــه تربیــت نیــروی انســانی در دانشــگاه بایــد 
بــا توجــه بــه مختصــات جامعــه صــورت بگیــرد. جامعــه ی ایــران بالطبــع یــک 
جامعــه مذهبــی بــوده و هســت. بنابرایــن اینکــه مــا بنشــینیم و بحــث کنیــم 
کــه چه جــور جامعه شناســی ای بایــد در ایــران تدریــس شــود، پاســخش ایــن 
بــود کــه مــا اول بایــد ببینیــم چــه جــور جامعــه ای داریــم. یکــی از مهم تریــن 
ممیزه هــای جامعــه ی ایــران ــــــ یــا شــاید مهم تریــن آن هــا ـــــــ نقــش 
پررنــگ مذهــب در آن اســت. بنابرایــن واضــح اســت کــه مذهــب بایــد وارد 
مناســبات و معادالتــی کــه مــا می خواهیــم طراحــی کنیــم بشــود. ولــی هــدف 
اولیــه ایجــاد دانشــگاه اســالمی بــه آن معنایــی کــه ایــن روزهــا بیــان می شــود 
ــه ی  ــرای جامع ــد ب ــه بتوان ــود ک ــگاهی ب ــود آوردن دانش ــدف، به وج ــود ه نب
ایــران فارغ التحصیــالن بهینــه ای بیــرون بدهــد. به نظــر مــن آنچــه درنهایــت 
باعــث بســته شــدن دانشــگاه و شــروع انقــالب فرهنگــی شــد تلفیــق ایــن دو 
ــای  ــی به معن ــالب فرهنگ ــات انق ــات سیاســی و مالحظ ــود: مالحظ عنصــر ب

تغییــر و تحــول در ســازمان علمــی و روش هــای آمــوزش دانشــگاه.
ــث  ــرد و باع ــلیک ک ــالص را ش ــر خ ــی تی ــر، اول ــن دو عنص ــن ای از بی
ــک  ــه ی ــرود ب ــر ب ــه بحــث جلوت ــش از اینک ــد. پی بســته شــدن دانشــگاه ش
عنصــر ســومی هــم اشــاره کنــم: یکــی از دالیلــی کــه بــاز بــه مســئله علمــی 
ــودای  ــه س ــن ک ــبیه م ــرادی ش ــن و اف ــرف م ــردد و از ط ــه برمی گ قضی
ــار  ــد وضــع فالکت ب ــتند مطــرح می ش ــر داش بســته شــدن دانشــگاه را در س
ــود:  ــه می ش ــک کالم خالص ــه، در ی ــود ک ــگاه ها ب ــی در دانش ــات علم تحقیق
فقــدان. همان جــور کــه امــروزه در دانشــگاه ها پژوهشــی وجــود نــدارد 
ــالت  ــوازات رس ــاید به م ــه ش ــی ک ــورهای غرب ــگاه های کش ــالف دانش برخ
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آموزشی شــان رســالت پژوهشــی هــم مطــرح اســت  ــــــ در ایــران چیــزی بــه 
ــازه ی  ــوآوری چــه در حــوزه ی اندیشــه، چــه در حــوزه ی کاربردهــای ت ــام ن ن
ــه،  ــل مدرس ــاه. مث ــان ش ــه در زم ــت ن ــود داش ــال 85 وج ــه در س ــی، ن علم
مثــل دبســتان، مثــل دبیرســتان کــه فقــط آمــوزش می دهنــد، درگذشــته هــم 

دانشــگاه ها همین طــور بــود.
ــا  ــم و دانــش فقــط ب ــود. عل ــده ایــن موضــوع ب یکــی از دغدغه هــای بن
نــوآوری جلــو مــی رود و دانشــگاه های مــا در ایــن زمینــه صفرنــد، زیــر صفرنــد. 
ــن  ــال ای ــن به دنب ــود. م ــته ب ــم درگذش ــت، ه ــت هس ــن حال ــروز ای ــم ام ه
ــودم کــه چــه بکنیــم کــه در دانشــگاه های ایــران هــم مثــل دانشــگاه های  ب
آمریــکا، انگلســتان، آلمــان و جاهــای دیگــر، یــک مقــدار تحقیــق و حــرف تازه 
و نقــد صــورت بگیــرد. این طــور مطالــب علمــی اش فقــط سینه به ســینه نقــل 
ــم ترجمــه  ــد بیایی ــم دیگــران چــه کرده ان نشــود و این جــور نباشــد کــه ببینی

کنیــم و بــه خــورد دانشــجویانمان بدهیــم. خودمــان هــم حرکتــی بکنیــم. 

ــه  ــن س ــورد ای ــی در م ــالب فرهنگ ــت اندرکاران انق ــایر دس ــی س تلق

عنصــر چــه بــود؟ به نظــر می رســد کــه بعدهــا اساســاً بــه شــکل دیگــری 

عمــل شــد.

ــث  ــت باع ــه درنهای ــی ک ــم آن ــه اول گفت ــری ک ــاکالم: از دو عنص زیب
بســته شــدن دانشــگاه ها شــد مالحظــات و مســائل سیاســی بــود. یعنــی همــه 

بــه دنبــال مســائل علمــی و تغییــر و تحــوالت آن جــوری نبودنــد.

یعنی شما اصاًل اعتقادی به بستن دانشگاه ها نداشتید؟

ــتن  ــه بس ــادی ب ــم اعتق ــه بگوی ــت ک ــت نیس ــرا. درس ــاکالم: چ زیب
ــتن  ــد از بس ــم و بع ــگاه را ببندی ــم دانش ــن می گفت ــتم. م ــگاه ها نداش دانش
بنشــینیم در آن مجالــی کــه پیــش می آیــد ببینیــم چــه کار می خواهیــم 
بکنیــم و چــه بایــد بکنیــم. دانشــگاه چــه هســت، جامعــه ی مــا چــه هســت، 
جامعــه ی مــا چــه می خواهــد و دانشــگاه چــه بایــد تربیــت بکنــد. مــن معتقــد 
بــودم کــه بــرای آنکــه ایــن بحــث اصلــی بالگــردان مســائل سیاســی نشــود، 
بیاییــم دانشــگاه را ببندیــم تــا خیــال مســئوالن و دولــت و شــورای انقــالب و 
همــه از دانشــگاه خــالص شــود. آن وقــت ســر صبــر ببینیــم چــه بایــد بکنیــم. 
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نیــت مــن از بســتن دانشــگاه چیــز دیگــری بــود و نیــت بعضــی چیــز دیگــر.
ــات پایان تــرم نیمــه ی دوم ســال تحصیلــی 59 ـ 58،  ــا امتحان باالخــره ب
در خــرداد 59 دانشــگاه تعطیــل شــد. یــک ســؤال آن  موقــع بــود کــه، خــوب، 
ــای  ــدار چریک ه ــجوی طرف ــده دانش ــک ع ــد، ی ــل ش ــگاه تعطی ــال دانش ح
ــت  ــدار مقاوم ــک مق ــن ی ــازمان مجاهدی ــوده و س ــزب ت ــق و ح ــی خل فدای
ــج  ــا به تدری ــه این ه ــره ک ــد و غی ــل نمی دادن ــا را تحوی ــد و خوابگاه ه کردن
حــل می شــد چــون وقتی کــه دانشــجوها می رفتنــد عمــاًل کســی در 
ــن  ــی بی ــه صحبت های ــود ک ــال 59 ب ــاه س ــره در تیرم ــود. باالخ ــگاه نب دانش
امــام و شــورای انقــالب و دانشــجوهایی کــه کم کــم آن هــا را بــا نــام "دفتــر 
ــه چهــار نفــر حکــم  تحکیــم وحــدت" می شــناختیم صــورت گرفــت. امــام ب
دادنــد به عنــوان مســئوالن ســتاد انقــالب فرهنگــی. یعنــی تمــام برنامه هــای 
دانشــگاه ها، انقــالب فرهنگــی کــه بایــد صــورت بگیــرد، تغییــر و تحوالتــی 
کــه در دروس بایــد انجــام شــود و اساســًا اینکــه دانشــگاهی که مــا می خواهیم 
چــه دانشــگاهی بایــد باشــد، تمامــًا زیــر نظــر ایــن چهــار نفــر قــرار بگیــرد. این 
چهــار نفــر، دکتــر عبدالکریــم ســروش، شــمس آل احمــد )بــرادر مرحــوم جالل  
آل احمــد( کــه نویســنده هســتند، مرحــوم ربّانــی املشــی از روحانیــون حــوزه ی 
ــد.2 خــوِد ترکیــب ایــن چهــار نفــر  علمیــه و آقــای جالل الدیــن فارســی بودن
ــدای کار  ــالمی در ابت ــالب اس ــودار انق ــده و جل ــای عم ــان دهنده ی نیروه نش
اســت. ایــن چهــار نفــر در طبقــه ی آخــر ســاختمان وزارت فرهنــگ و آمــوزش 
ــید  ــن بپرس ــر از م ــدند و اگ ــع ش ــی جم ــتاد نجات الله ــان اس ــی در خیاب عال
خودشــان هــم نمی دانســتند چــه کار بایــد بکننــد، چــه کار قــرار اســت بکننــد 
ــروش  ــای س ــه آق ــید ک ــر می رس ــور به نظ ــتند. این ط ــتورالعملی نداش و دس
ــی روز  ــالمی و علم ــائل اس ــاظ مس ــتر به لح ــی بیش ــی املش ــوم ربان و مرح
ــه مســائل  منصــوب شــده اند.  آقــای فارســی به دلیــل آگاهــی و اشرافشــان ب
سیاســی منصــوب شــدند و آقــای آل احمــد بــه دلیــل تســلط بــه مســائل هنری 

و ادبــی و فرهنگــی و اینکــه درمجمــوع طرفــدار انقــالب اســالمی بودنــد.
ــت،  ــاح راس ــرداز جن ــی، نظریه پ ــن فارس ــر جالل الدی ــا بی ثم ــه ام ــر دسیس ــالش پ 2.  ت
ــین  ــت میرحس ــتیضاح دول ــرای اس ــس ب ــدگان مجل ــر از نماین ــر دیگ ــت نف ــراه هف به هم
ــان  ــال 1365، چن ــران در س ــه ته ــی ب ــی آمریکای ــه هیئت ــه ورود مخفیان ــه بهان ــوی ب موس
ــد و  ــور خوان ــته را به حض ــه آن دس ــت ک ــالمی را برانگیخ ــوری اس ــذار جمه ــم بنیان گ خش
ــش از  ــی پی ــی حت ــِی فارس ــات سیاس ــان حی ــن پای ــرد.  ای ــاب ک ــوچ `` خط ــت پ ›‹یک مش

ــود. ــد ب ــل عم ــرای قت ــدنش در ماج درگیرش
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اولیــن ســؤال پیــش روی ایــن چهــار نفــر ایــن بــود کــه بــا وضــع فعلــی 
دانشــگاه ها چــه بکننــد. دانشــجوها کــه امتحانــات را دادنــد و رفتنــد. مســئله 
اصلــی ایــن بــود کــه بــا اســاتید چــه بکننــد. هــزاران اســتاد بیــکار می ماننــد. 
آن موقــع ابتــدای تابســتان و تعطیــالت یکی دوماهــه در پیــش بــود. آن هایــی 
کــه تحقیــق دارنــد، مهرمــاه کــه دانشــگاه بــاز شــد می آینــد و تحقیقشــان را 
انجــام می دهنــد.  یکــی از برنامه هــا ایــن بــود کــه چــون خیلــی از اســتادان 
فارغ التحصیــل کشــورهای غربــی بودنــد، پیشــنهاد شــد کــه در حــوزه ی کاری 
ــی،  ــوم سیاس ــی در عل ــد.  یک ــاب کنن ــاب انتخ ــه کت ــرای ترجم ــان، ب خودش
ــج  ــر به تدری ــن فک ــر. ای ــته های دیگ ــش و رش ــی از اتری ــی در چوب شناس یک

باعــث به وجــود آمــدن مرکــز نشــر دانشــگاهی شــد.
کســی آنجــا بلنــد نشــد بگویــد اگــر اســتادی از علــوم سیاســی انگلســتان 
ــد  ــتاد باش ــد، اس ــاّل باش ــود م ــت در کار خ ــن اس ــده ممک ــل ش فارغ التحصی
ــی  ــه کس ــد؟ چ ــای خوبی ان ــًا مترجم ه ــا حتم ــه این ه ــی گفت ــه کس ــی چ ول
ــورد  ــه درد می خ ــا ب ــته ی این ه ــد، نوش ــه می کن ــه ترجم ــاری ک ــه آث گفت
ــی اش  ــی معن ــان انگلیس ــتن زب ــود؟ دانس ــم می ش ــجو قابل فه ــرای دانش و ب
ایــن نیســت کــه فــرد مترجــم خوبــی هــم هســت. ممکــن اســت فارســی اش 

خــوب نباشــد.
ــود، و  ــن ب ــود. روال ای ــی ب ــتادان پیمان ــاد اس ــداد زی ــدی، تع ــکل بع مش
ــد بلکــه یکــی  دو ســال  ــوز هــم هســت، کــه اســتخدام رســمی نمی کردن هن
ــا  ــد، ب ــی بودن ــوع راض ــرد درمجم ــر از کار ف ــد و اگ ــراردادی کار می کردن ق
تقاضــای او بــرای تبدیــل وضعیــت از قــراردادی بــه رســمی موافقــت 
می کردنــد. ازجملــه ی ایــن اســتادان خــود بنــده، مهرمــاه ســال 55 تقاضــای 
ــه دالیــل سیاســی، خــرداد  ــا ب ــودم.  بن اســتخدام در دانشــکده فنــی کــرده ب
ــی  ــرد، یعن ــع اعــالم ک ــه بالمان ــد ک ــش آم ــازه جــواب ســاواک و گزین 56 ت
ــال  ــودم و امث ــی ب ــوز پیمان ــن هن ــال 59-60 م ــید.  س ــول کش ــاه ط ــه م ن
ــه  ــات ب ــن ضایع ــم یکــی از بزرگ تری ــده فکــر می کن ــد.  بن ــی بودن ــن خیل م
پیکــر علمــی مملکــت در اینجــا پیــش آمــد، بــه ایــن معنــی کــه دانشــگاه ها 
خیلــی از اســاتید پیمانــی را تمدیــد قــرارداد نکردنــد.  اینجــا بــود کــه اولیــن 
برخوردهــای سیاســی شــروع شــد بخصــوص بــا کســانی کــه انجمن اســالمی، 
ــی دارد،  ــالت چپ ــان تمای ــه ایش ــد ک ــزارش می کردن ــران گ ــجوها، دیگ دانش
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ایشــان زیــاد تمایــالت اســالمی نــدارد. مــا بدبختانه و متأســفانه اســاتید بســیار 
ــم. 80-70  ــت دادی ــادی را از دس ــر زی ــتعد و خوش فک ــوان و مس ــیار ج بس
نفــر در دانشــگاه علــم و صنعــت، تعــدادی در پلی تکنیــک، دانشــگاه شــریف، 
ــج از طــرف  ــدر آن رؤســای دانشــگاه هایی کــه به تدری دانشــگاه تهــران. هرق
ــد،  ــر بودن ــر و متعصب ت ــدند تنگ نظرت ــن می ش ــالب فرهنگــی تعیی ــتاد انق س
ــدر  ــرارداد اســتادان بیشــتر و بیشــتر می شــد. هرق ــا تمدید نکــردِن ق اخــراج ی
ــا  ــد. اینج ــش می آم ــر پی ــه کمت ــن ضایع ــود، ای ــاهل تری ب ــس آدم متس رئی
ــه  ــالب به هیچ وج ــورای انق ــه ش ــم ک ــد بگوی ــخ بای ــت در تاری ــرای ثب ــن ب م
دســتورالعملی، چــه محرمانــه و چــه غیرمحرمانــه، نــداده بــود کــه اســتادان را 
ــالب  ــتاد انق ــی س ــد. حت ــرارداد نکنی ــد ق ــا را تمدی ــا پیمانی ه ــد ی ــراج کنی اخ
فرهنگــی هــم  چنیــن دســتوری نــداده بــود. ایــن بــه دســِت خــود مســئوالن 
ــش و  ــد. ری ــد و بدوزن ــوری ببرن ــه ج ــه چ ــود ک ــکده ها ب ــگاه ها و دانش دانش

قیچــی دســت خودشــان بــود.

دکتــر غالمعبــاس توســلی در مصاحبــه ای بــه لــوح  گفــت کــه 

ــود و  ــدت ب ــم وح ــر تحکی ــجوهای دفت ــت دانش ــتر دس ــا بیش عزل ونصب ه

ــد. ــی نباش ــد و ک ــی باش ــد ک ــا می گفتن آن ه

ــه منصــوب می شــدند نمی دانســتند در  ــایی ک ــاکالم: احســنت! رؤس زیب
ــر  ــای دکت ــه آق ــد گفت ــی نیســت. در تأیی ــی مســلمان اســت، ک دانشــکده ک
توســلی می شــود گفــت این جــور چیزهــا بدبختانــه افتــاده بــود دســت 
ــک  ــا ی ــد. اینج ــد و ریختن ــزان زدن ــرگ خ ــل ب ــجوها مث ــجوها و دانش دانش
مطلــب دیگــر را هــم بایــد بگویــم: مــن از اینکــه می دیــدم برخــی از اســتادان 
ــا بعضی شــان در جریــان  ـ   ب را در دانشــگاه تهــران، کــه مــن می شــناختم ــــ
مبــارزه آشــنا شــده بــودم ــــــ   واقعــًا بــه درد ایــن مملکــت می خورنــد. حیــف 
اســت نباشــند. میلیون هــا تومــان خــرج شــده تــا ایــن آقــا در فــالن دانشــگاه 
ــگ  ــا لن ــن آق ــدم ای ــوح می دی ــه.  به وض ــرا گرفت ــتان دکت ــا انگلس ــکا ی آمری
ــم در  ــاه ه ــش م ــاه، ش ــی دو م ــر یک ــی رود.  اگ ــردد م ــد.  برمی گ نمی مان
ــت  ــود. درس ــگاه می ش ــتم دانش ــذب سیس ــره ج ــد باالخ ــن کار کن پمپ بنزی
اســت کــه مــا می خواهیــم تغییراتــی بــه وجــود بیاوریــم، ولــی معنــی اش ایــن 

نیســت کــه آدم هــا را اخــراج کنیــم.
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ــا ایــن قضیــه مخالــف بــودم و یکــی از دالیــل رمیــدن  بنــده به شــدت ب
ــن  ــی از اولی ــی، یک ــالب فرهنگ ــان انق ــا جری ــدادن کار ب ــه ن ــن و ادام م
ــیاری  ــاری از بس ــود. آم ــا ب ــن اخراج ه ــن، همی ــدید م ــنودی ش ــل ناخش دالی
ــه کــردم، علم وصنعــت و فنــی. وقــت گرفتــم و رفتــم پیــش  دانشــگاه ها تهی
ــود.  رفتــم  ــار کشــیده ب ــان. آل احمــد از همــان اول به تدریــج خــود را کن آقای
پیــش آقــای املشــی؛ ایشــان هــم اظهــار تأســف کردنــد ولــی گفتنــد حــاال 
ببینیــم چــه می شــود.  نفــر ســوم آقــای جالل الدیــن فارســی بــود.  دیــدم کــه 
ایشــان طلبــکار هــم هســت و می گویــد کــه اصــاًل انقــالب فرهنگــی شــده 
کــه مــا این طــور پاک ســازی بکنیــم و مــا طــرح داریــم کــه مــدرس اســالمی 
تربیــت کنیــم. دانشــگاه تربیــت مــدرس در حقیقــت مولــود فکــر ایشــان بــود.  
ــه آنجــا کشــید کــه  ــد. کار ب ــن مــن و ایشــان پیــش آم برخــورد حســابی بی
ــما  ــد. ش ــما نمی فهمی ــم "ش ــی."  گفت ــو نمی فهم ــت "ت ــن گف ــه م ایشــان ب
اصــاًل معلــوم نیســت کــی هســتی و از کجــا آمــده ای."  یعنــی برخــورد لفظــی 

ــوری. ــد این ط تن
رفتــم پیــش آقــای دکتــر ســروش.  ایشــان البتــه ایــن کار را تأییــد نکردند 
ــد.   ــام بدهن ــی انج ــچ حرکت ــی، هی ــچ عمل ــدند هی ــر نش ــفانه حاض ــا متأس ام
ــرای  ــم ب ــی ه ــت. ضایعات ــرح اس ــری مط ــائل مهم ت ــد مس ــش گفتن کم وبی
ــد. ایشــان اشــک  ــه آن مســائل مهــم ممکــن اســت به وجــود بیای رســیدن ب
ــی  ــم فالن ــن گفت ــاًل م ــد.  مث ــب نکردن ــن مطل ــه خاطــر ای ــادی ب و زاری زی
ــات  ــکا، در ریاضی ــاز آمری ــگاه های ممت ــی از دانش ــتنفورد، یک ــگاه اس از دانش
ــان  ــا ایش ــد، ام ــن مملکت ان ــرمایه های ای ــا س ــده و این ه ــل ش فارغ التحصی
ــاق  ــع دارد در افغانســتان اتف ــن وقای ــگار ای ــد. ان ــچ واکنشــی نشــان ندادن هی
می افتــد و این هــا بَروبچه هــای ایرانــی نیســتند کــه حــاال راه می افتنــد 

ــارج. ــد خ می رون
کــه  شــد  مطــرح  مردادمــاه  از  تقریبــًا  قضایــا،  ایــن  به مــوازات 
همان هایــی  بکننــد،  می تواننــد  چــکار  دانشــگاه ها  بچه مســلمان های 
کــه رکــن اصلــی بسته شــدِن دانشــگاه ها بودنــد و جهــاد دانشــگاهی را 
به وجــود آوردنــد. کار جهــاد ایــن بــود کــه از نیروهــا و امکانــات دانشــکده ها 
ــکیالت  ــا و تش ــا در اداره ه ــن نیروه ــده از ای ــک ع ــد. ی ــرداری بکن بهره ب
ــد.  ــم می کردن ــویق ه ــگاه ها تش ــدند. دانش ــت ش ــه خدم ــور ب ــف مأم مختل
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ــهریورماه  ــد. در ش ــم می ش ــی ه ــراج نیروهای ــع از اخ ــدودی مان ــا ح ــن ت ای
جنــگ شــروع شــد و بخــش عمــده فعالیــت جهــاد دانشــگاهی معطــوف بــه 

ــد. ــگ ش جن
ــت  ــج دس ــتاد به تدری ــن س ــرد؟ ای ــه ک ــی چ ــالب فرهنگ ــتاد انق ــا س ام
ــکده  ــادل دانش ــای مع ــتاد کمیته ه ــود س ــی زد. در خ ــیس کمیته های ــه تأس ب
رشــته ها،  تمــام  بــرای  تشــکیل شــد.  آموزشــی  گروه هــای  معــادل  و 
ــعی  ــا س ــن گروه ه ــد. در ای ــالب فرهنگــی تشــکیل ش ــتاد انق ــی در س گروه
ــازی،  ــته داروس ــرای رش ــه ب ــود؛ چ ــوت ش ــلمان دع ــتادان مس ــد از اس می ش
ــتاد  ــداد اس ــون تع ــل. و چ ــط بین المل ــه رواب ــهری، چ ــی ش ــه جامعه شناس چ
ــتاد  ــا س ــد ب ــر نبودن ــا حاض ــود ی ــم ب ــا ک ــته ها ی ــی از رش ــلمان در خیل مس
ــر  ــورت ظاه ــک ص ــالمّیت ی ــد اس ــد، قی ــکاری کنن ــی هم ــالب فرهنگ انق
ــته را  ــر رش ــی ه ــه آموزش ــه برنام ــود ک ــن ب ــا ای ــی گروه ه ــت. کار اصل داش
تدویــن کننــد. پــس برنامــه ی ســتاد انقــالب فرهنگــی بــه دو حــوزه تقســیم 
ــده  ــرای آین ــزی ب ــگاه ها. 2( برنامه ری ــی دانش ــی و اجرای ــور عمل ــد: 1( ام ش
ــته ها را  ــه رش ــود و هم ــتاد ب ــی س ــزی کار اصل ــن برنامه ری ــگاه ها. ای دانش
شــامل می شــد. مثــاًل شــاید بگوییــد رشــته چوب شناســی چــه تغییــری بایــد 
بکنــد؟ بــرای چوب شناســی هــم گــروه تشــکیل شــده بــود. حداقــل تغییــری 
ــالمی  ــی دروس اس ــردن بعض ــه ک ــد اضاف ــود آی ــه وج ــت ب ــه می توانس ک
ــث  ــن بح ــد ای ــتند. می مان ــم کاری نداش ــه ه ــاد ب ــوزه زی ــن دو ح ــود. ای ب
کــه مدیریــت دانشــگاه بــا کیســت؟ رئیــس دانشــگاه داریــم؟ معــاون داریــم؟ 
ــج در دانشــگاه ها  ــالت تابســتان به تدری ــد از تعطی ــاد  هســت؟ بع ــس جه رئی
شــوراهایی به وجــود آمــد تحــت عنــوان شــورای مدیریــت جهــاد دانشــگاهی. 
ایــن شــورا دانشــگاه را اداره می کــرد و تشــکیل می شــد از ســه چهــار اســتاد، 
ــالب  ــتاد انق ــات س ــق مصوب ــورا طب ــر ش ــد. دبی ــک کارمن ــجو و ی دو دانش
ــر  ــت نف ــد هف ــاًل نمی ش ــون عم ــود.  چ ــگاه ب ــس دانش ــاًل رئی ــی عم فرهنگ

ــد. ــس دانشــکده را امضــا کنن ــی و چــک و حکــم رئی ــای ســند مال پ

اعالم نامزدی برای عضویت در این شوراها طبق چه شرایطی بود؟

زیبــاکالم: اعــالم نامــزدی وجــود نداشــت. سیســتم این جــور دمکراتیــک 
ــا  ــان م ــد "در دانشــگاه اصفه ــالم کن ــالب فرهنگــی اع ــتاد انق ــه س ــود ک نب

گفت وگو با دکتر صادق زیباکالم درباره ی انقالب فرهنگی  
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ــانی  ــم؛ کس ــکیل بدهی ــگاهی تش ــاد دانش ــت جه ــورای مدیری ــم ش می خواهی
ــورا  ــا ش ــن آن ه ــا از بی ــد ت ــی کنن ــود را معرف ــد خ ــد بیاین ــه عالقه مندن ک
ــوان  ــر را به عن ــک نف ــه ی ــل اآلن ک ــود. مث ــوری نب ــود."  این ج ــاب ش انتخ
رئیــس دانشــگاه منصــوب می کننــد، آن زمــان هــم ســتاد انقــالب فرهنگــی 
ایــن هفــت نفــر را تعییــن می کــرد و احــکام آن هــا را هــم وزیــر فرهنــگ و 

ــرد. ــا می ک ــی امض ــوزش عال آم
 

ــت و از  ــرا داش ــه اج ــی در زمین ــه اختیارات ــی چ ــالب فرهنگ ــتاد انق س

ــود؟ ــا ب ــی کج ــوزش عال ــگ و آم ــای وزارت فرهن ــا؟ ج کج

ــور  ــتر ام ــود. در کل، بیش ــده ب ــخص نش ــاد مش ــا زی ــاکالم: این ه زیب
ــود.  ــی ب ــن فارس ــای جالل الدی ــت آق ــه دس ــگاه ها ب ــره دانش ــی و روزم اجرای
ــای  ــد. آق ــت می کردن ــور دخال ــن ام ــم در ای ــی ک ــروش خیل ــر س ــای دکت آق
آل احمــد، همان طــور کــه گفتــم، خیلــی زود خــود را کنــار کشــیدند. مرحــوم 

ــی داشــتند. ــد و مســئولیت قضای ــی املشــی هــم دچــار کســالت بودن ربان
 

بحث ما این بود که جایگاه ستاد انقالب فرهنگی ازنظر اجرایی کجاست.

زیبــاکالم: ارکان و نهادهــای نظــام در قانــون اساســی تعریــف شــده اند. 
ســتاد انقــالب فرهنگــی حکمــی بــود کــه امــام حســب ضــرورت بــه چهــار 
نفــر داده بودنــد و اساســًا حــدود اختیــارات، وظایــف و چیزهــای دیگــر اصــاًل 
مشــخص نشــده بــود. در قوانیــن، وزیــر فرهنــگ و آمــوزش عالــی را می شــود 
اســتیضاح کــرد و از او دربــاره مســائل مالــی و غیــرو ذلــک توضیــح خواســت. 
ولــی مجلــس می توانــد ســتاد انقــالب فرهنگــی را اســتیضاح کنــد؟ کــی بایــد 
آن هــا را کنتــرل کنــد؟ نخســت وزیر می توانــد از وزیــر بازخواســت کنــد؛ ولــی 
ــا ســروش چــه  ــای فارســی ی ــه آق ــای میرحســین موســوی می توانســت ب آق
بگویــد؛ کــه شــما در ســتاد انقــالب فرهنگــی چــه کردیــد و چــه نکردیــد و 
ــه بودجــه ای  ــد؟. ســتاد انقــالب فرهنگــی البت بودجــه را کجــا مصــرف کردی
داشــت کــه شــورای انقــالب برایــش تصویــب کــرده بــود. جهــاد دانشــگاهی 
هــم بودجــه ای داشــت کــه بــه ســتاد انقــالب فرهنگــی تخصیــص داده بــود. 
ــه  ــم ک ــل کن ــره ای نق ــت خاط ــوب اس ــد خ ــه ش ــت بودج ــه صحب ــاال ک ح
نشــان دهنده ی چگونگــی کارهــای شــروع کار جهــاد دانشــگاهی هــم هســت.

گفت وگو با دکتر صادق زیباکالم درباره ی انقالب فرهنگی  



356

شــهریورماه ســال 59 بــود. جهــاد دانشــگاهی تشــکیل شــده بــود، منتهــا 
بنی صــدر به عنــوان رئیس جمهــور بــا آنکــه نقــش زیــادی در تعطیلــی 
ــودش  ــت خ ــه دارد از دس ــرد ک ــس می ک ــج ح ــت، به تدری ــگاه ها داش دانش
ــوی یکــی جــو  ــدان ت ــر ســروش چن ــا دکت خــارج می شــود.  بعــالوه آبــش ب
ــدت و دانشــجوها.  ــم وح ــر تحکی ــا دفت ــه ب ــی و ن ــا فارس ــه ب ــت، و ن نمی رف
ــاد دانشــگاهی  ــان ســتاد انقــالب فرهنگــی و جه ــرد جری ایشــان فکــر می ک
در جهــت صرفــه و صــالح سیاســی او نیســت. بنابرایــن ســنگ اندازی 
ــتاد  ــرای س ــه ب ــان بودج ــون توم ــدود 005 میلی ــزی ح ــه چی ــرد، ازجمل می ک
ــای  ــرد. بچه ه ــت می ک ــان دفع الوق ــده و ایش ــب ش ــی تصوی ــالب فرهنگ انق
ــتند. دانشــکده  ــول نداش ــای آزمایشگاهی شــان پ ــرای کاره ــی ب دانشــکده فن
ــاد  ــار جه ــت آن را در اختی ــت و نمی توانس ــودش را داش ــاری خ ــه ج بودج
دانشــگاهی بگــذارد. بچه هــای جهــاد دانشــگاهی دانشــکده فنــی ــــــ  آقــای 
ــه او  ــدی زاده ک ــای عب ــت، آق ــادا گرف ــش را از کان رضــا هاشــمی کــه دکترای
هــم دکترایــش را گرفــت و احتمــااًل بایــد مســئول یکــی از دانشــگاه ها باشــد، 
آقــای مهــران ســبحانی، آقــای داوود کشــاورزی کــه اآلن اســتاندار مازنــدران 
اســت  ــــــ اصــاًل پــول نداشــتند. آمدنــد پیــش مــن کــه اگــر می توانــم یــک 
مقــدار برایشــان قــرض کنــم. چیــزی حــدود 60-70 هــزار تومــان بــه این هــا 
پــول دســتی دادم. آن زمــان 60-70 هــزار تومــان خیلــی بــود، یــک پیــکان 
ــون  ــار میلی ــه چه ــدازه س ــود. به ان ــان ب ــزار توم ــد ه ــدود ص ــر ح صفرکیلومت

ــود. تومــان اآلن ب

با استادان چطور برخورد شد؟

زیبــاکالم: فعالیت هــای دانشــگاه در ارتبــاط بــا اســتادان بیشــتر محــدود 
بــه حــوزه ی تألیــف و ترجمــه بــود کــه از همــان ابتــدا به صــورت مســتقل ـــــ 
ـ   در آمــد. دو ســاختمان در خیابــان گانــدی گرفتند   مرکــز نشــر دانشــگاهی ـــــ
و آقــای دکتــر نصــراهلل پورجــوادی هــم از همــان ابتــدا مســئول مرکــز نشــر 
شــد. در ایــن مرکــز دو نفــر بســیار فعــال بودنــد: آقــای دکتــر رضــا شــعبانی از 
گــروه تاریــخ شــهید بهشــتی، و آقــای دکتــر اســداهلل کارشــناس از دانشــکده 
ــل کــرد.  یکــی از  ــی را تقب ــوم دانشــگاه تهــران کــه مســائل اداری و مال عل
محاســن مرکــز نشــر، دور بودنــش از بحث هــای خطــی و جناحــی بــود. اگــر 
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اســتادی پیشــنهاد ترجمــه کتــاب خوبــی دربــاره فیزیــک مــی داد، دیگــر کاری 
نداشــتند کــه مثــاًل تــوده ای اســت، پــدرش طرفــدار پیشــه وری بــوده، خانمــش 

روســری اش عقــب اســت.
 

فعاالن ستاد بیشتر چه کسانی بودند؟

ــوم  ــته عل ــئول هس ــلی مس ــاس توس ــر غالمعب ــای دکت ــاکالم: آق زیب
ــران؛  ــگاه ته ــفه دانش ــروه فلس ــدی از گ ــر احم ــالم دکت ــانی؛ حجت االس انس
آقــای دکتــر نجف قلــی حبیبــی کــه اآلن رئیــس دانشــگاه عالّمــه طباطبایــی 
اســت و اولیــن رئیــس دانشــگاه تربیــت مــدرس بــود. آقــای دکتــر رضــا داوری 
ــل از  ــل تجلی ــر جلی ــای دکت ــران؛ آق ــگاه ته ــفه دانش ــروه فلس ــی از گ اردکان
ــوم انســانی، دکتــر محمــد معیــن وزیــر اســبق و  گــروه ادبیــات. خــارج از عل
ــدا کــرد. ــی به تدریــج وارد شــد و اهمیــت پی ــی فرهنــگ و آمــوزش عال کنون

 حــاال دیگــر شــرح وظایــف ســتاد تعییــن شــده بــود و داشــت کارهایــش 
ــرد. ــل می ک را تکمی

نــه کامــاًل. هنــوز ابهــام وجــود داشــت. ایــن ابهــام را لزومــًا کســانی کــه 
ــتاد  ــل س ــانی از داخ ــی کس ــد. حت ــرح نمی کردن ــد مط ــتاد بودن ــف س مخال
می گفتنــد جایــگاه مــا کجاســت؟ آیــا ســتاد می توانــد اســتخدام کنــد؟ 
ــواش  ــا یواش ی ــالوه، مســئله ی گزینش ه ــد؟ بع ــراد را رســمی کن ــد اف می توان
مطــرح می شــد. اســتادانی اخــراج شــده اند، و بایــد اســتاد جدیــد بگیرنــد. ایــن 
اســتادهای جدیــد بــا چــه مــالک و معیــاری بایــد گزینــش شــوند؟ گزینــش را 
ســتاد بایــد بکنــد، یــا وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی، یــا هیچ کــدام؟ اساســًا 

گزینــش غلــط اســت یــا درســت اســت؟

جهاد دانشگاهی چه می کرد؟

ــرف  ــاد به ط ــای جه ــی فعالیت ه ــگ تحمیل ــروع جن ــا ش ــاکالم: ب زیب
ــاًل یکــی از مســائلی کــه پیــش آمــده  ــدا کــرد. مث اهــداف جنگــی ســوق پی
ــده  ــم ش ــون ک ــه صاب ــود ک ــده ب ــی ش ــاال چ ــود. ح ــون ب ــود صاب ــود کمب ب
ــه  ــرد ک ــالم ک ــه اع ــاز جمع ــی در نم ــکده فن ــاد دانش ــم. جه ــود، نمی دان ب
ــم  ــکه هایی ه ــد، بش ــگاه بیاورن ــه دانش ــا را ب ــور چیزه ــت و این ج آشغال گوش
ــا  ــی، م ــد. در دانشــکده فن ــه داخــل آن بریزن ــم ک ــته بودی ــه گذاش در محوط
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از طریــق پیــه و آشغال گوشــت و چربــی، صابــون درســت می کردیــم و 
ــم  ــورایی ه ــک ش ــتادیم. ی ــی می فرس ــتان های نظام ــه و بیمارس ــرای جبه ب
درســت کردیــم تحــت عنــوان شــورایی جهــاد بهداشــت و پزشــکی دانشــگاه 
ــا یــک همچنیــن چیــزی. مــن و چنــد نفــر از دانشــجوها کارمــان  تهــران، ی
ــا  ــم و ب ــرآورد کنی ــه را ب ــای پزشــکی و بهداشــتی جبه ــه نیازه ــود ک ــن ب ای
ــن  ــم. ای ــن کنی ــا را تأمی ــات دانشــکده ی پزشــکی و بیمارســتان ها آن ه امکان
ــی  ــد، یک ــتاد مشــترک می آم ــده از س ــک نماین ــورا ی ــن ش ــت. در ای کار گرف
ــدر،  ــر بنی ص ــی از دفت ــر، یک ــی از هالل احم ــاد، یک ــی از جه ــپاه، یک از س
یکــی هــم مرحــوم شــهید رجایــی می فرســتاد و یــک نماینــده هــم از وزارت 
بهــداری بــود. مــا هفتــه ای یک بــار جلســه داشــتیم. بــه مســائل نظامــی کاری 
نداشــتیم، امــا  )ایــن بــرای مــا مهــم بــود کــه مثــال( آب فــالن منطقــه آلــوده 
شــده، فــالن محــل حصبــه آمــده و ایــن را چــه کار می شــود کــرد. آن زمــان 
ــه  ــی تهی ــا کمــک هــم قرص های ــی و دانشــکده بهداشــت ب در دانشــکده فن
کردیــم به انــدازه ی قرص هــای بــزرگ ویتامیــن ث بــود و وقتــی ســرباز آن را 
در قمقمــه اش می انداخــت، می جوشــید و آب را تصفیــه می کــرد. چــون یــک 
ــوم  ــر از عل ــا غی ــود. ام ــوب آب ِتصفیه شــده ب ــزرگ در غــرب و جن مشــکل ب
ــات  ــکده ادبی ــان، دانش ــکده زب ــل دانش ــکده ها، مث ــایر دانش ــردی، در س کارب
ــون کار  ــد، چ ــای دانشــگاهی کاری نمی کردن ــت، جهاده ــا دانشــکده مدیری ی

ــام داد. ــد انج ــم نمی ش ــی ه خاص

ــف و  ــتند وظای ــره توانس ــی.  باالخ ــالب فرهنگ ــتاد انق ــه س ــم ب برگردی

ــد؟ ــداف خــود را مشــخص کنن اه

زیبــاکالم: ســتاد یــک کار فرعــی داشــت و آن تدویــن دروس اســالمی 
مثــل معــارف و تاریــخ اســالم و ریشــه های انقــالب اســالمی بــود کــه بایــد 
ــی  ــی، یعن در تمامــی رشــته ها تدریــس می شــد و حــاال دیگــر یــک کار اصل
اســالمی کردن رشــته های علــوم انســانی بــود. در جامعه شناســی اســالم 
ــم.  ــی ه ــوم سیاس ــم، در عل ــخ ه ــرف دارد، در تاری ــفه ح ــرف دارد در فلس ح
ــرض  ــن را ف ــه ای ــد. هم ــالم باش ــای اس ــر مبن ــد ب ــا بای ــام این ه ــاس تم اس
ــام جامعه شناســی اســالمی، روانشناســی  ــه ن ــد کــه مــا چیــزی ب گرفتــه بودن
ــه  ــا ب ــم. ام ــالمی داری ــوق اس ــه حق ــم. البت ــالمی داری ــخ اس ــالمی، تاری اس
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ــل  ــانی مث ــرای کس ــه ب ــم. البت ــم داری ــالمی ه ــت اس ــزان مدیری ــان می هم
ــود، امــا، همان طــور  مــن، اســالمی کردن یکــی از چیزهــای پــس ذهنمــان ب
ــط و  ــث اآلن فق ــا بح ــود. ام ــردن ب ــا بومی ک ــی م ــث اصل ــم، بح ــه گفت ک
فقــط اسالمی شــدن اســت. ســال 60 اگــر می گفتیــد چیــزی بــه نــام 
ــّقه  ــما را ش ــروش ش ــر س ــود دکت ــدارد، خ ــود ن ــالمی وج ــی اس جامعه شناس
ــما  ــه ش ــدارم ک ــدی ن ــچ تردی ــن هی ــار. م ــه کن ــران ب ــاال دیگ ــرد، ح می ک
ــی  ــی جامعه شناس ــلی بگوی ــر توس ــه دکت ــردی ب ــرأت نمی ک ــال 60 ج در س
اســالمی یعنــی چــه؟ فــرض بــر وجــود این هــا بــود، امــا حاکمیــت طاغــوت، 
ــه  ــود ک ــته ب ــگاه نگذاش ــر دانش ــون ها ب ــت فراماس ــرب، حاکمی ــت غ حاکمی
این هــا وارد بشــود. در مــورد علــوم تجربــی مثــل پزشــکی و فیزیــک، مشــکلی 
نبــود. فقــط بایــد چنــد درس مثــل معــارف و این هــا اضافــه بشــود یــا شــاید 
ــابداری  ــورد حس ــالم. در م ــته در اس ــخ آن رش ــورد تاری ــد در م ــی دو واح یک
ــزول  ــای ن ــر مبن ــه ب ــی ک ــا آنجای ــی اســت، ام ــک بخــش فن چــی؟ خــب ی
ــی  ــاس خانه تکان ــد از اس ــته ها بای ــی رش ــود. بعض ــذف ش ــد ح ــت بای و رباس
شــود، مثــل علــوم سیاســی، علــوم اجتماعــی، فلســفه، تاریــخ و علــوم انســانی 

لمجمــوع. من حیث ا

 باالخره اولین کالسهای درس با چه شرایطی تشکیل شد؟

زیبــاکالم: عــده ای از دانشــجویان بودنــد کــه 10 واحــد اگــر می گرفتنــد 
ــکاری  ــف و هم ــای مختل ــا از کانال ه ــار این ه ــدند. فش ــل می ش فارغ التحصی
نیروهــای عقالنی تــر حکومــت باعــث شــد کــه مقاومــت امثــال جالل الدیــن 
فارســی کــه می گفتنــد تــا همه چیــز درســت نشــود نبایــد دانشــگاه را بازکنیــم 
ــرای  ــای درس ب ــن کالس ه ــال اولی ــی دو س ــد از یک ــکند و بع ــم بش  در ه
ــه داشــتند تشــکیل  ــی فاصل ــا فارغ التحصیل ــا 25 واحــد ب ــه ت دانشــجویانی ک
ــه  ــرای این هــا هــم واحدهــای دروس اســالمی در نظــر گرفت ــه ب شــود.  البت
ــه 25  ــتند و هم ــش نداش ــوز گزین ــا هن ــد. این ه ــد می گذراندن ــه بای ــد ک ش
واحدی هــا آمدنــد. همــه دانشــجوهای یــک رشــته را از سراســر کشــور جمــع 
ــک در  ــتی، مکانی ــهید بهش ــخ در ش ــاًل تاری ــگاه؛ مث ــک دانش ــد در ی می کردن
ــاز  ــع ب ــه نف ــوج ب ــن م ــک. ای ــگاه پلی تکنی ــرق در دانش ــی، ب ــکده فن دانش
ــر  ــته های غی ــه رش ــد ک ــاد ش ــار زی ــج فش ــد. به تدری ــگاه ها ش ــدن دانش ش
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ــر  ــم تغیی ــه نمی خواهی ــک را ک ــد. فیزی ــوم انســانی را هــم بازگشــایی کنی عل
ــالم و آن دروس  ــک در اس ــخ فیزی ــم تاری ــت بیایی ــم؛ درنهای ــی بدهی بنیان
اســالمی را اضافــه کنیــم. در عمــل آن تاریــخ هــم نوشــته نشــد و ارائــه نشــد. 
ــا  ــالمی ی ــت اس ــاًل مدیری ــید مث ــر رس ــواش به نظ ــم یواش ی ــرف ه از آن ط
نیســت یــا رویــش کار نشــده؛ تنهــا چیــزی کــه آقایــان در ایــن زمینــه دارنــد 
روایــت هســت از امــام جعفرصــادق کــه اگــر کارگــر آوردیــد، قبــل از غــروب 
آفتــاب مــزدش را بدهیــد. ایــن یــک کالم اخالقــی اســت. مدیریــت جدیــد را 

ــرد. ــا ک ــای آن بن ــر مبن ــوان ب نمی ت

نوگشایی دانشگاه ها چه موقع بود؟

ــه ســه ســال وقفــه، دانشــگاه ها  ــاکالم: مهــر 62 پــس از نزدیــک ب زیب
بــاز شــد. ســروش در دانشــگاه تهــران ســخنرانی افتتاحیــه کــرد، جالل الدیــن 

فارســی در دانشــگاه تبریــز، دکتــر احمــدی در تربیــت مــدرس.

مسئله گزینش از اینجا مطرح شد؟

زیبــاکالم: بلــه. حــاال دیگــر گزینــش آمــد و شــروع کردنــد بــه جلــو ی 
ــا  ــا ب ــد، ام ــخص بودن ــه مش ــا ک ــای گروه ه ــن. اعض ــجویان را گرفت دانش
ــم  ــاًل در ســال 58 یــک خان ــد؟ مث ــد می کردن ســمپات ها و هوادارهــا چــه بای
ــجویان  ــن دانش ــا انجم ــته ب ــر داش ــار حشرونش ــی دوب ــه یک ــی رفت ــا آقای ی
مســلمان وابســته بــه ســازمان مجاهدیــن. تکلیــف او چــه می شــود؟ کســانی 
ــد  ــد. گفتن ــا دو ســال در بازداشــت بودن ــک ســال ی ــاه، ی ــاه، شــش م ســه م
ــال محــل، از مســجد  ــه محــل، از بق ــد از دادســتان انقــالب، از امام جمع بروی
محــل تحقیــق کنیــد؛ و واقعــًا آدم هایــی بدبخــت شــدند. چــون کســی ســی 
ــا پاک ســازی شــد. ــل شــود، ام ــود فارغ التحصی ــده ب واحــد، چهــل واحــد مان

ــدرس در 16 آذر ســال 1377  ــت م ــه در دانشــگاه تربی ــه ای را ک آن جمل
ــادی در  ــش زی ــه نق ــی ک ــوان کس ــن به عن ــم. م ــرار می کن ــا تک ــم اینج گفت
ــائل و مشــکالتی  ــه مس ــه ب ــم، باتوج ــگاه ها داشــت می گوی ــدن دانش بسته ش
ــه آن اهدافــی هــم کــه می خواســتیم نرســیدیم و متوجــه  کــه پیــش آمــد، ب
شــدیم کــه خــود آن هــم هدفــی غیرعلمــی بــوده و اصــاًل چنیــن چیــزی وجود 
ــدادی از بروبچه هــای  ــم تع ــن را بفهمی ــم ای ــا بیایی ــا م ــا ت نداشــته اســت. ام
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ــکیالت،  ــکیالت، از آن تش ــن تش ــداری از ای ــر طرف ــه خاط ــاال ب ــت ح مملک
بی حجابــی و غیــره به حــق یــا ناحــق از تحصیــل محــروم ماندنــد و 

زندگی شــان فروپاشــید.
ــد  ــالل کنی ــم. ح ــت می طلب ــًا حاللّی ــمًا و علن ــن رس ــه م ــم ک ــا گفت آنج
ــه  ــه متوج ــی ک ــر ضــرر و زیان ــه خاط ــم ب ــه می کن ــم توب ــدا ه ــن را، از خ م
ــود و  ــالوه بی خ ــدند. به ع ــراج ش ــگاه اخ ــه از دانش ــرای اینک ــد ب ــا ش خیلی ه
بی جهــت دانشــگاه را دو ســه ســال بســتیم، منتهــا نیتمــان واقعــًا خیــر بــود. 
ــت  ــام مدیری ــود دارد به ن ــزی وج ــک چی ــردم ی ــًا فکــر می ک ــن واقع ــی م یعن
ــم  ــم ه ــن اس ــه همی ــزی ب ــورد؛ یک چی ــران می خ ــه درد ای ــه ب ــی ک بازرگان
ــته ها.  ــایر رش ــور س ــورد، همین ط ــنگتن می خ ــه درد واش ــه ب ــود دارد ک وج
بنــده اآلن می فهمــم کــه ســخن از ایــن غیــر علمی تــر و احمقانه تــر 
وجــود نــدارد. مهندســی مکانیــک یکــی اســت، علــوم اجتماعــی یکــی اســت. 
ــون  ــوزش داد چ ــد آم ــن بای ــه در چی ــم ک ــی نداری ــی جامعه شناس ــا نوع م
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــی در جمه ــی جامعه شناس ــت اند، نوع ــا کمونیس آن ه
ــاب محمــدی هســتیم،  ــا اســالم به اصطــالح ن ــس شــود چــون م ــد تدری بای
ــی  ــالم آمریکای ــل اس ــا اه ــون آن ه ــتان چ ــی در عربس ــور جامعه شناس یک ج
هســتند، یــک جامعه شناســی در آمریــکا و غیــره. ایــن نشــان می دهــد کســی 
ــن  ــازه ای ــی چــه. ت ــد جامعه شناســی یعن ــد اصــاًل نمی دان ــن را می گوی کــه ای
را اآلن به ســختی می توانــی بگویــی، تــوی دهانــت می زننــد، چــه برســد بــه 

ــصت ویک. ــصت و ش ــال ش س

علوم انسانی همان زمان بازگشایی شد؟

زیبــاکالم: تکلیــف حســابداری، چوب شناســی، صنایــع طبیعــی، پزشــکی، 
ــود  ــده ب ــانی مان ــوم انس ــی عل ــد، ول ــن ش ــره روش ــر و غی ــک، کامپیوت مکانی
ــم راه  ــانی را ه ــوم انس ــم عل ــد بیایی ــرد بگوی ــت نمی ک ــم جرئ ــی ه و کس
بیندازیــم. دانشــکده ادبیــات، علــوم سیاســی، علــوم اجتماعــی، هنــر و غیــره 
بســته بــود. در انتظــار چــه؟ در انتظــار ســرفصل های علــوم سیاســی اســالمی 
کــه ســتاد انقــالب فرهنگــی بایــد ارائــه کنــد. ســتاد انقــالب فرهنگــی ایــن 
ــد  ــا می خواهی ــن را از کج ــما ای ــروش ش ــای س ــاورد؟ آق ــد بی ــا بای را از کج
ــم، از  ــد بگیری ــه بای ــه فیضی ــم، از مدرس ــه ق ــوزه علمی ــم، از ح ــد؟ از ق بیاوری
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علمــا. اینجــا کــه همــه غربی انــد، از خــود ســروش گرفتــه تــا دیگــران. یــک 
ســال نشســتی نیامــد، دو ســال، ســه ســال، نیامــد.

ــت  ــم مقاوم ــدن، و از آن ور ه ــاز ش ــرای ب ــادی ب ــار زی ــرف فش از آن ط
ــدر و  ــازش کنیــد. پ ــد ب ــا اســالمی نشــود شــما حــق نداری ــاد، کــه ایــن ت زی
مادرهــا و خیلــی از اســتادها، ازجملــه کســانی کــه در ســتاد انقــالب فرهنگــی 
ــود  ــالمی وج ــی اس ــوم سیاس ــه عل ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــته اند، ب نشس
ــر  ــجوهای دفت ــا دانش ــدارد. منته ــود ن ــالمی وج ــی اس ــدارد، جامعه شناس ن
ــی و  ــن فارس ــه جالل الدی ــد. ب ــد نمی کنن ــول  نمی کردن ــدت قب ــم وح تحکی
ــوزه و  ــا ح ــون ب ــه مقصــر شــما هســتید، چ ــد، ک ــا می گوین ســروش و این ه
بــا علمــا همــکاری نکردیــد و از آن هــا نخواســتید؛ از آقــای مصبــاح، از آقــای 
ــراج  ــه اخ ــان ک ــان زم ــن از هم ــال م ــده و امث ــتید. بن ــی نخواس جوادی آمل
اســتادها پیــش آمــد خودمــان را کنــار کشــیدیم. مــن متوجــه شــدم کــه نّیــت 
مــا هرچــه بــود، نیــت یــک عــده چیــز دیگــری بــوده. بــا جهــاد دانشــگاهی 
ــی  ــهید رجای ــت ش ــه در دول ــم ک ــال 59 ه ــه. از س ــردم البت ــکاری می ک هم
بنیــاد امــور جنــگ زدگان تأســیس شــد، بنــده رفتــم و بــا آن بنیــاد همــکاری 
ــا ســتاد انقــالب فرهنگــی و  کــردم. یــک ســالی آنجــا بــودم و هیــچ کاری ب
جهــاد دانشــگاهی نداشــتم. آن موقــع هنــوز فکــر نمی کــردم کارمــان اشــتباه 
بــوده، فقــط می گفتــم چــرا شــما آدم هــا را اخــراج کردیــد؟ کســانی کــه عضــو 
ــد اصــاًل دانشــگاه را ول  ــی بودن ــک فدای ــا چری ــن ی ــال ســازمان مجاهدی فع
کــرده بودنــد. حــاال کســی کــه آمــده می خواهــد ادامــه تحصیــل دهــد، گیریــم 
ــد، اگــر  ــد کاری نمی خواهــد بکن ــوده، اآلن کــه می دانی ــن ب ســمپات مجاهدی
ایــن چیــزی داشــت کــه خــود آقــای الجــوردی ایــن را در دادســتانی انقــالب 
ــرده و  ــد کاری نک ــن آدم ول اســت نشــان می ده ــه ای ــرد. اینک ــش نمی ک ول
اگــر هــم چیــزی بــوده بایــد بگذاریــم به حســاب فضــای آن زمــان. اگــر مــورد 
جــدی بــود کــه یــا اعدامــش کــرده بودنــد یــا تــوی اویــن بــود. حــاال کــه آزاد 
اســت، مــا حــق نداریــم جلــوی تحصیــل او را بگیریــم. بــه خاطــر ایــن مســائل 

بنــده کامــاًل کنــار کشــیده بــودم.
حــدود اردیبهشــت ســال 59 آقــای دکتــر حســن حبیبــی، کــه آن موقــع 
وزیــر علــوم و آمــوزش عالــی و عضــو و ســخنگوی شــورای انقــالب بودنــد، 
مــرا خواســتند و گفتنــد شــما را می خواهیــم بفرســتیم رئیــس دانشــگاه علــوم 
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و فنــون بشــوید. آن دانشــگاه، هــم مــال ارتــش بــود و هــم امکانــات زیــادی 
داشــت. مــن را رئیــس آن دانشــگاه کردنــد و تمــام مدتــی کــه آنجــا بــودم بــا 
ــی و  ــدید لفظ ــای ش ــا برخورده ــن گزینش ه ــر همی ــی س ــن فارس جالل الدی
دعواهــای درست وحســابی داشــتیم. بعــد هــم کــه جنــگ شــد و مــن اســتعفا 

دادم رفتــم دنبــال کارهــای آن شــورای بهداشــتی کــه قبــاًل گفتــم.
باالخره با علوم انسانی چه کردید؟

ــرِض  ــدت متع ــجوها به ش ــد و دانش ــعله ور ش ــوا ش ــش دع ــاکالم: آت زیب
ســتاد شــدند کــه بــا حوزویــان همــکاری نکــرده. حوزویــان حرفــی نداشــتند، 
ــه جالل الدیــن فارســی خیلــی برخــورد،  ــود، امــا ب ــاد چیزیــش نب ســروش زی
ــی  ــد آدم لیبرال ــه او بگوین ــزب اهلل می دانســت.  ب ــس ح ــودش را رئی ــون خ چ
ــورد. در  ــش برمی خ ــی به ــرده ای، خیل ــکاری نک ــون هم ــا روحانی هســتی و ب
روزنامــه   جمهــوری اســالمی بــه انتقادهــای دانشــجوها جــواب مفصلــی داد بــا 
ایــن مضمــون کــه "بابــا چــی می گوییــد شــما؟ برویــد پــی کارتــان. مــا کجــا 
نخواســتیم بــا روحانیــون همــکاری کنیــم؟ ایــن یــک نامــه، ایــن هــم یــک 
ــوده،  ــم؟ نب ــد می گفتی ــم؟ چــه جــوری بای ــا دیگــر چــکار کنی ــه دیگــر. م نام
ــی دفعه،  ــت دفعه، س ــه، بیس ــد. ده دفع ــا ندادن ــه م ــزی ب ــوده، چی ــزی نب چی
ــان؛  ــم پیشش ــم ق ــدیم رفتی ــا ش ــان پ ــتیم. خودم ــان خواس ــه از آقای صد دفع
چیــزی دســت مــا ندادنــد. شــما هــم می گوییــد مــا همــکاری نکردیــم. کجــا 

همــکاری نکردیــم؟"
حــوزه کــه ایــن را شــنید فهمیــد در آتشــی کــه بــه پــا شــده چــه بخواهد و 
چــه نخواهــد پایــش وســط کشــیده می شــود. اگــر اشــتباه نکنــم یواش یــواش 
ــورد  ــزی در م ــوزه چی ــگار ح ــه ان ــد ک ــرح می ش ــت مط ــا داش ــن بحث ه ای
روانشناســی و جامعه شناســی اســالمی و علــوم سیاســی اســالمی نداشــته کــه 
ارائــه بدهــد. یــا علــوم سیاســی اســالمی وجــود دارد یــا نــدارد.  جــواب آری 
یــا نــه اســت.  اگــر وجــود دارد، پــس چطــور بعــد از ســه ســال ســرفصل ها را 
حــوزه، یــا هــر کســی کــه بایــد مــی داد، نــداده. اینجــا بــود کــه بعضــی آقایــان 
ــوم  ــه عل ــد ک ــد می گوین ــدق دارن ــجوها از روی ص ــه دانش ــدند ک ــه ش متوج
سیاســی اســالمی و واقعــًا اعتقــاد دارنــد؛ حــاال یواش یــواش دانشــجوها دارنــد 
ــتباه  ــر اش ــت. اگ ــور نیس ــا این ط ــه گوی ــوند ک ــه می ش ــؤال مواج ــن س ــا ای ب
نکنــم آقــای محمدرضــا فاکــر در مشــهد یــا در کجــا بــه یــک مناســبتی در 
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ــه ایــن  ــد ب ــا دانشــگاه ها ســخنرانی خیلــی تاریخــی و مهمــی کردن ارتبــاط ب
ــد  ــوم انســانی اســالمی را مطــرح می کنن مضمــون کــه "دو گــروه بحــث عل
ــرای ضدّیــت  ــد ب و می گوینــد حــوزه بایــد مــی داد.  یــک گــروه کــه منافق ان
بــا حــوزه و اینکــه می خواهنــد حــوزه را رســوا کننــد و بگوینــد: ببیــن چیــزی 
ــن  ــه ای ــن را ب ــض ای ــاق و بغ ــد، از روی نف ــه بزنن ــوزه لطم ــه ح ــدارد، و ب ن
ــروه  ــا دو گ ــان، م ــد.  باباج ــر جاهل ان ــروه دیگ ــد. گ ــرح می کنن ــورت مط ص
عالــم داشــتیم: یــک گــروه کــه بــه دروس ســنتی و فقــه و اصــول و مکاســب 
و ســیوطی و این هــا می پرداختنــد. این هــا اصــاًل کاری بــه دانشــگاه نداشــتند. 
گــروه دیگــر کــه بــه مســائل روز، بــه مســائل سیاســی و اجتماعــی وارد بودنــد 
ــًا  ــد تمام ــده بودن ــنا ش ــه آش ــا مدرنیت ــه ب ــا ک ــود. این ه و برایشــان مطــرح ب
ــروه اول  ــه گ ــد. ب ــد بودن ــا تبعی ــد ی ــی بودن ــا زندان ــد ی ــارزه بودن مشــغول مب
ــال کارهــای سیاســی  ــد دنب ــود. گــروه دوم هــم، همــه رفته ان کــه َحَرجــی نب
ــداده  ــوزه ن ــرفصل ها را ح ــه س ــل آنک ــن دلی ــد. بنابرای ــغول آن بوده ان و مش
ایــن اســت. یــا شــما ایــن را می دانیــد و منافقیــد، یــا نمی دانیــد و ناآگاهیــد." 
ــا  ــم ی ــم داری ــا نمی گویی ــود کــه "م ــن ب ــای فاکــر ای ــی دیگــر حــرف آق معن
ــزی حاضــر نیســت. فرصــت نداشــتیم، مجــال  ــاًل چی ــم فع ــم؛ می گویی نداری
ــد کــو دروس اســالمی؟ چــون  نداشــتیم."  دیگــر کســی جرئــت نکــرد بگوی

ــادان. ــا ن ــود ی ــا منافــق ب اگــر می پرســید، ی
اوج ایــن قضایــا در ســال 63 بــود و معلــوم شــد کــه، به هرحــال، 
ــانی  ــوم انس ــه عل ــت ک ــز نیس ــت، و جای ــاده نیس ــالمی آم ــرفصل های اس س
بیــش از ایــن تعطیــل باشــد. منتهــا چنــد واحــد اســالمی اضافــه شــد. مثــاًل 
علــوم سیاســی کــه مــا در دانشــگاه حقــوق درس می دهیــم در اصــل همــان 
درس هایــی اســت کــه زمــان شــاه هــم تدریــس می شــد. منتهــا جــز معــارف 
ــم  ــار درس ه ــه رشته هاســت، ســه چه ــه مشــترک هم ــره ک و اخــالق و غی
ــر،  اضافــه شــده، مثــل اســالم و نهضت هــای رهایی بخــش، دیپلماســی پیامب
ــه  ــی در اســالم. حســب اینک ــت در اســالم، اندیشــه ی سیاس سیاســت و دول
ــی از  ــد. بعض ــرق می کن ــش ف ــد کیفیت ــی بده ــی ک ــن دروس را چه کس ای
ــای  ــالم و نهضت ه ــاًل اس ــت. مث ــن درآوردی اس ــت، م ــم اس ــن دروس اس ای
مارکسیســت اند.  اکثــراً  رهایی بخــش  نهضت هــای  اواًل  رهایی بخــش. 
ــرای  ــد ب ــره اســت کــه می دانی ــال اریت ــوده م بهترینــش کــه مارکسیســت نب

گفت وگو با دکتر صادق زیباکالم درباره ی انقالب فرهنگی  



365

مــا از هــر غیرمســلمانی بدتــر اســت. ایــن در بهتریــن حالــت، تاریــخ اســت: 
مثــاًل، دیپلماســی پیامبــر تقلیــل پیداکــرده بــه نظــم نویــن جهانــی و آمریــکا 
ــک.  ــتیم و غیروذل ــکا هس ــا ضدامری ــرا م ــد و چ ــا باش ــای دنی ــد آق می خواه
متأســفانه بایــد بگویــم کــه دل دانشــجویان مســلمان از درس هــای اســالمِی 
ــل  ــخ تبدی ــه تاری ــش ب ــن حالت ــون در بهتری ــت. چ ــون اس ــی خ این چنین
ــراً  ــالم. اکث ــخ اس ــتاد از تاری ــی اس ــه آگاه ــروط ب ــم مش ــود و آن ه می ش
ــته  ــد و یک رش ــا را می دهن ــن درس ه ــد ای ــد و می آین ــم نمی دانن ــخ ه تاری
ــن  ــن ای ــر م ــه نظ ــد. ب ــرح می کنن ــد روز مط ــعارِی ُم ــِی ش ــای آبک بحث ه
درس هــا بیــش از آنکــه باعــث جــذب دانشــجوها بــه اســالم شــود آن هــا را از 
اســالم دور کــرده اســت. مثــاًل در درس دیپلماســی پیامبــر، یکــی از اســتادان 
در مــورد صلــح ُحدیبیــه حــرف زده بــود و بــدون آنکــه خــودش متوجــه باشــد، 
ــح  ــان صل ــول اهلل در جری ــود رس ــه ب ــود.  گفت ــرده ب ــؤال ب ــر س ــگ را زی جن
حدیبیــه ایــن کارهــا را کــرده اســت. آن وقــت دانشــجوها می بیننــد کــه پــس 
ــون  ــم، چ ــل کرده ای ــراق درســت عکــس رســول اهلل عم ــا ع ــگ ب ــا در جن م
ــدا  ــه پی ــرد و ادام ــود کــه جنــگ صــورت نگی ــن ب ایشــان تمــام تالشــش ای
ــه  ــت می کــرد ک ــد ثاب ــد و او بای ــرای اســتاد به وجــود آم ــد. مشــکالتی ب نکن
، بــه خــدا مقصــود مــن ایــن نبــوده و مــن همین طــوری آمــده ام صلــح  "واهللَّ
ــخ اســالم  ــر اســتاْد تاری ــه ام." اگ ــر گفت ــوان دیپلماســی پیامب ــه را به عن حدیبی
ندانــد، می شــود قضیــه »ازقضــا ســرکنگبین صفــرا فــزود« و به ضــرر اســالم 

ــود. ــام می ش تم

اآلن شورای عالی انقالب فرهنگی چه می کند؟

زیبــاکالم: کار خاصــی نمی کننــد. گاهــی جمــع می شــوند و بحث هایــی 
می کننــد. تــا آنجــا کــه می دانــم، هیــچ کار خاصــی نکردنــد. کار خاصــی هــم 
نمی شــود کــرد، بــرای اینکــه اصــل اول بنیــادی بقــا و پیشــرفت فکــری هــر 
ــه ای شــما  ــچ جامع ــه ای اســتقالل آن اســت. در هی ــر جامع دانشــگاهی در ه
ــید.  ــه بنویس ــگاه برنام ــرای دانش ــینید ب ــگاه بنش ــرون دانش ــد از بی نمی توانی
اگــر بــرای حــوزه ی علمیــه می توانیــد ایــن کار بکنیــد، بــرای دانشــگاه هــم 
ــه  ــما برنام ــه ش ــق و اندیش ــر و تحقی ــرای فک ــود ب ــر می ش ــود. مگ می ش
ــرای وزارت  ــه و ب ــک کارخان ــرای ی ــد؟ ب ــف کنی ــن تکلی ــید و تعیی بنویس
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ــرون  ــود از بی ــگاه نمی ش ــرای دانش ــی ب ــه نوشــت، ول ــود برنام ــع می ش صنای
ــرد. ــزی ک برنامه ری

ــه  ــود، ک ــدرس ب ــت م ــرای دانشــگاه تربی ــزی، ب ــه ی  برنامه ری ــک نمون ی
ــود،  ــا ب ــان اول خط ــد و از هم ــت کن ــلمان تربی ــتاد مس ــا اس ــد ت ــود آم به وج
ــا  ــای دنی ــچ ج ــت. در هی ــی نیس ــت، تربیت کردن ــدنی اس ــتاد ش ــون اس چ
نمی توانیــد چنــد نفــر را بگیریــد و بگوییــد مــن می خواهــم این هــا را 
اســتاد کنــم. اســتادی مثــل خیلــی حرفه هــای دیگــر بــه اســتعداد و عالیــق 
ــک  ــه ی ــال ب ــه س ــی را دو س ــد معلومات ــما می توانی ــردد. ش ــان ها برمی گ انس
نفــر بدهیــد، امــا معلــوم نیســت کــه او حتمــًا اســتاد خوبــی باشــد یــا بشــود. 
خیلی هــا هســتند کــه معلومــات زیــاد دارنــد، امــا لزومــًا اســتاد خوبــی نیســتند. 
ــت  ــگاه تربی ــه دانش ــد ک ــده ای فهمیدن ــا ع ــد ت ــه ش ــان هزین ــا توم میلیارده

ــگاه ها. ــه دانش ــل بقی ــت مث ــگاهی اس ــت، دانش ــن حال ــدرس، در بهتری م

در این میان چه چیزی به دست آمد؟

ــی  ــه آدم ــا همین ک ــم. ام ــت نیاوردی ــه دس ــزی ب ــاًل چی ــاکالم: عم زیب
ــود  ــالمی وج ــی اس ــوم سیاس ــام عل ــزی به ن ــود چی ــه می ش ــن متوج ــل م مث
ــالمی و  ــه اس ــال اندیش ــه دنب ــوید ک ــه می ش ــما متوج ــه ش ــدارد و همین ک ن
متفکــر اســالمی بایــد برویــد، ولــی چیــزی بــه نــام جامعه شناســی اســالمی، 
مســیحی، کمونیســتی، غربــی یــا شــرقی وجــود نــدارد، خــود ایــن دســتاوردی 
ــم.  ــش داده ای ــنگین برای ــای س ــه به ــتاوردی ک ــا دس ــا، منته ــرای م ــت ب اس
ــن حرف هــا هســتند،  ــال ای ــوز عــده ای دنب ــه شــود چــون هن ــد گفت ــن بای ای
یــا آگاهانــه، بــه قــول آقــای فاکــر، تــا ضربــه وارد کننــد، یــا مثــل مــن کــه 
در ســال های 59 و 60 در جهــل کامــل بــودم، واقعــًا جاهل انــد و فکــر 
ــه اســم علــوم سیاســی اســالمی وجــود دارد منتهــا افــراد  می کننــد چیــزی ب
نابــاب ناحــِق ضدانقالبــی، شــبیه مــن، می خواهنــد جلویــش را بگیرنــد. ایــن 
ــد.  ــه کمــک می کن ــر در جامع ــل و فک ــم و تعق ــن فه ــاال رفت ــه ب ــا ب بحث ه
ایــن درســت نیســت کــه بــه دنبــال هــر چیــز جدیــدی کــه درمی آیــد بدویــم 

ــه. و بگوییــم ایــن در اســالم بــوده یــا ن

گفت وگو با دکتر صادق زیباکالم درباره ی انقالب فرهنگی  
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چکیده:
ــه  ــا پرداخت ــه ی م ــل در جامع ــت عام ــی بیس ــه بررس ــه ب ــن مقال  در ای
ــن  ــه ای ــتری ک ــر بس ــبز ب ــش س ــم، جنب ــن قل ــگاِه ای ــه از ن ــت ک ــده اس ش
عامل هــا فراهــم کردنــد، بــه وجــود آمــد. ایــن عامل هــا عبارت انــد 
ــداد  ــدن، تع ــواد ش ــینی، باس ــد شهرنش ــران، رش ــنفکران ای ــت روش از: حرک
دانشــجویان، تعــداد دانش آمــوزان، نقــش خانــواده در ایــران، انتقــال فرهنــگ 
ــران، دوران  ــط ای ــه متوس ــِد طبق ــکل گیری جدی ــران، ش ــط ای ــه متوس طبق
ــی و تقــدس  ــه ی حکومت اصالحــات و نقــش مطبوعــات، ازدســت رفتن اتوریت
ــران  ــم و ای ــیقی، توریس ــران، موس ــینمای ای ــت، س ــواره و اینترن ــی، ماه زدای

ــاون در  ــه ی تع ــان خارجــی، رشــِد روحی ــری زب گــردی و جهان گــردی، فراگی
ــان، سیاســِت هویت ســازِی یــک  ــان و جوان ــران، نقــش زن ــد در ای ــه، ُم جامع

ــه  ــی حکومــت در »ســاختن« انســاِن »نمون ــی، ناتوان ســویه و رشــد ملی گرای
ــی.  ــان فارس ــش زب ــود و نق ــالمی خ prototype« اس

مقدمه 1

پــس از ســربرآوردن جنبــش ســبز در ایــران و پیامدهــای آن، در شــهریور 
1388 در  نوشــته ای نســبتًا بلنــد بــا عنوان»تحلیلــی بــر جنبــش اخیــر مــردم 
ــی  ــه بررس ــته  ب ــم.2 در آن نوش ــش پرداخت ــن جنب ــل ای ــه تحلی ــران« ب ای
ــکل های  ــی« و »ش ــش اجتماع ــن جنب ــربرآوردن ای ــی س ــی و چگونگ »چرای
ــش از  ــه را پی ــن مقال ــه ای ــیرازی ک ــر( ش ــزدی و علی)اصغ ــم ای ــزم کاظ ــتان عزی 1. از دوس

انتشــار خواندنــد و از دیدگاه هــای آنــان بهره منــد شــدم سپاســگزاری می کنــم.
2. کاظم کردوانی، تحلیلی بر جنبش اخیر مردم ایران. اخبار روز،2 شهریور 1388 برابر با 24 اوت 2009

فرهنگــی،  فکــری،  بســترهای  کردوانــی/  کاظــم 
اجتماعــِی پیدایــش جنبــش ســبز
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ــم.  در  ــش« پرداخت ــای جنب ــش« و »پیامده ــخصه های جنب ــارزه« و »مش مب
ــکل گیری اش  ــی ش ــش و چگونگ ــن جنب ــه ای ــری ب ــد دیگ ــه از بُع ــن مقال ای
می پــردازم. در حقیقــت ایــن نوشــته، متــن پاالیــش شــده ی چنــد گفتــار مــن 
ــن  ــس در »انجم ــهر پاری ــتین آن در ش ــه نخس ــوص ک ــن خص ــت در ای اس
اجتماعــی فرهنگــی ایرانیــان در فرانســه-وال ُدمــارن« بیــان شــد و ســپس در 
شــهر ویــن)در انجمــن فرهنگــی ایرانیــان مقیــم اتریــش(  و در شــهر گوتنبرگ 
)در شــبکه پشــتیبانی از مدرنیتــه(  و آخریــن آن در نهــاِد »گفتارهــای برکلــی« 
ــم  ــه بحــث الزم می دان ــن ب ــش از پرداخت ــپتامبر 2012(. پی ــخ 16 س )در تاری

کــه بــه هشــت موضــوع اشــاره کنــم:
ــش  ــر از جنب ــیار فرات ــا بس ــمرده در اینج ــای برش 1- عامل ه
ســبز اســت. ایــن عامل هــا در مجمــوع خــود موجــب پیدایــش یــک 
ــت  ــه ای اس ــه مجموع ــت ک ــده اس ــي ش ــی، اجتماع ــت فرهنگ حرک
ــه  ــد ک ــال رش ــای در ح ــا و رفتاره ــا و باوره ــا و هنجاره از ارزش ه
ــبت  ــه مناس ــت و ب ــده اس ــد آم ــی پدی ــای حکومت ــل بدیل ه در مقاب

ــه  ــد و در وج ــروز می کن ــون ب ــکل های گوناگ ــه ش ــف  ب ــای مختل ه
سیاســی خــود موجــب پیامدهایــی می شــود ماننــد جنبــش ســبز یــا 
ــاب  ــدی انتخ ــا ح ــرداد 76. و ت ــر آن در دوم خ ــه ی کم دامنه ت نمون

ــی.  حســن روحان
از همیــن رو ایــن مقالــه می توانســت بــه شــکل دیگــری و در ســه 
بخــش ارائــه شــود، یــک بخــش بــه توضیــح جنبــش ســبز بپــردازد 
ــی  ــوالت فرهنگ ــه در تح ــه ریش ــی ک ــده ای سیاس ــای پدی ــه معن ب
و فرهنگی-سیاســی ســی ســال اخیــر دارد. بــه عبــارت دیگــر وجــه 
سیاســی بــروز حرکتــی بــا مشــخصات ویــژه ی خــود، جنبــش ســبز، 
ــن  ــل مشــخصات ای ــه شــرح و تحلی ــن شــود. بخــش دیگــر ب تبیی
ــل  ــد )و عام ــاص یاب ــی اختص ــی و فرهنگی-سیاس ــده ی فرهنگ پدی

ــان  ــکوالر و نواندیش ــنفکران س ــت روش ــول ذهنی ــر تح ــی نظی های
دینــی، انتقــال فرهنــگ، ســقوط اتوریتــه حکومــت و »روحانیــت« و... 
ــن  ــاختاری ای ــای زیرس ــوم عامل ه ــش س ــوند( و در بخ ــی ش بررس
جنبــش )مثــل رشــد شهرنشــینی، باســواد شــدن، طبقــه متوســط و 
ــن  ــه همی ــه ب ــح دادم ک ــل ترجی ــه دو دلی ــا ب ...( تشــریح شــوند. ام
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شــکل ارائــه شــود: نخســت اینکــه در مقالــه ی »تحلیلــی بــر جنبــش 
ــخصات  ــائل  و مش ــن مس ــاره ای از ای ــه پ ــران« ب ــردم ای ــر م اخی
جنبــش ســبز پرداختــه بــودم و دو دیگــر اینکــه به ریزشــمردن همــه 

ــک  ــی و ی ــم گوناگون ــا را، به رغ ــته کردن آن ه ــا و برجس ی عامل ه
ــن تر  ــر و روش ــرم نزدیک ت ــان نظ ــوع بی ــان، در ن ــودن آن ــت نب دس

ــتم.  ــب تر دانس ــری مناس ــرای نتیجه گی ــم. و ب یافت
ــت آورده  ــت و اولوی ــب اهمی ــه ترتی ــا ب ــمرده در اینج ــای برش 2- عامل ه
نشــده اند. شــاید تنهــا نوعــی تسلســل منطقــی در موضــوع رعایــت شــده اســت. 
3- برخــالف زبان هــای انگلیســی و فرانســه و آلمانــی کــه بــرای دو واژه 

ی »حرکــت« و »جنبــش« از یــک کلمه ی واحــد ) movement  در انگلیســی 
ــد،  ــی( اســتفاده می کنن و mouvement  در فرانســه و bewegung  در آلمان
ــق  ــف دقی ــم و تعری ــتفاده کنی ــم از دو واژه اس ــی می توانی ــان فارس ــا در زب م

ــر  ــارت دیگ ــه عب ــم. و ب ــه کنی ــناختی ارائ ــز جامعه ش ــر مجادله آمی ــر و کم ت ت
هــم دقیق تــر بحــث کنیــم  و هــم از بســیاری مشــکالت مجادله آمیــزی کــه 
ــود  ــش« وج ــف واژه ی »جنب ــان در تعری ــان جامعه شناس ــرب می ــب در غ اغل
دارد برکنــار باشــیم. در نتیجــه، ایــن دو واژه را بــا تفــاوت معنایــي از نظــر بُعــد 

ــرده ام.  ــده به کارب ــدِف اعالم ش ــتردگی و ه و گس
4-حرکتــی کــه در آســتانه ی انتخابــات ســال 1988 در ایــران شــروع شــد 
ــت  ــابقه ای دس ــتردگی بی س ــه گس ــدی ب ــات بع ــا و اتفاق ــس از تقلب ه و پ
یافــت، همان طــور کــه در مقالــه ی پیش گفتــه آورده ام »بــه تمــام معنــا دارای 
ــف شــده ی یــک جنبــش اجتماعــی اســت. جنبــش  همــه ی مختصــات تعری
ــه  ــخت گیرترین جامع ــده ی س ــف ش ــوب تعری ــا در چارچ ــران، حت ــردم ای م

ــل  ــه حاص ــی ک ــی. جنبش ــت اجتماع ــی اس ــان، جنبش ــرِح جه ــاِن مط شناس
مجموعــه ای از نظرهــا و باورهــا در بخــش بســیار بزرگــی ازمــردم اســت کــه 
بیــان کننــده وبازنمــود الویت هــا ی آنــان اســت بــرای تغییــر عناصــر ســازنده 
ــان و  ــان و زن ــی جوان ــت جمع ــیج و حرک ــه؛ بس ــاختار جامع ــازه های س و س
ــت  ــا و منفع ــاس ها و برانگیختگی ه ــا و احس ــه دوِر امیده ــت ب ــی اس مردان

ــت و  ــکان داده اس ــت را ت ــه و سیاس ــه جامع ــی ک ــتگی ها؛ جنبش ــا و دلبس ه
ــی  ــه ی جمع ــِت خاصــی را در حافظ ــک موقعی ــت واداشته اســت و ی ــه حرک ب
ــده  ــده ش ــاِع تعیین کنن ــه ی ارج ــک نقط ــت و ی ــت رسانده اس ــه ثب ــه ب جامع
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ــرای یــک نســل.«3 اســت ب
ــه  ــه ب ــود و از جمل ــه متوســط شــهری ب ــش طبق ــبز، جنب ــش س 5- جنب
ــت  ــود نتوانس ــتی های خ ــدید و کاس ــرکوب ش ــودن و س ــدت ب ــت کوتاه م عل
بــه ســایر قشــرهای جامعــه گســترش یابــد. البتــه ایــن امــر، به معنــای نفــی 
ــن رو  ــت. از همی ــی در آن نیس ــرهای اجتماع ــر قش ــران و دیگ ــرکت کارگ ش
ــهرِی  ــه ی متوســط ش ــر طبق ــر ب ــای مؤث ــًا عامل ه ــل حاضــر، عمدت در تحلی

ــده اند. ــی ش ــه بررس جامع
و  »پیامــد«  ی  واژه  دو  میــان  شــمرم،  برمی  کــه  هایــی  عامل  6-در 
ــانه  ــد داراِی نش ــده بای ــتاورد«، به قاع ــم. » دس ــاوت می بین ــتاورد« تف »دس

ــن  ــد« از چنی ــی آم ــه » پ ــد، حال آنک ــت باش ــکار حکوم ــت و ابت ای از خواس
ــت  ــه حکوم ــت« بی آنک ــده اس ــت، » آم ــاز اس ــکاری بی نی ــتی و ابت خواس
ــا  ــان« ی ــش زن ــه ی »جنب ــت. نمون ــت حکوم ــم خواس ــا به رغ ــد، حت بخواه
ــد«.  ــوِم »پیام ــرای مفه ــتند ب ــنی هس ــای روش ــنفکران، مثال ه ــت روش حرک
ــدا  ــد و ج ــم می زنن ــانه ی ه ــد« شانه به ش ــتاورد« و »پیام ــد، گاه » دس هرچن

ــت. 4 ــوار اس ــخت دش ــان س کردن ش
7- عامل هــای برشــمرده نــه تأثیــر یگانــه ای برایــن پدیــده دارنــد و نــه 
ــرات  ــر تغیی ــال، تأثی ــام مث ــت. در مق ــه ی حوزه هاس ــان در هم ــًا تأثیرش الزام
نهــاد خانــواده چــه در گســتره و چــه طیف هایــی را کــه دربرمی گیــرد، کامــاًل 

ــر روشــنفکران در جامعــه و حوزه هــای اثرشــان متفــاوت اســت. ــا تأثی ب
ــم از  ــار بوده ای ــت، ناچ ــبز اس ــش س ــخن از جنب ــون س ــا چ 8- در اینج
آمارهایــی اســتفاده کنیــم کــه مربــوط باشــند بــه ســال های منتهــی بــه ســال 
1388. ازهمیــن رو در آمارهــای جمعیتــی و... بــه آمارهــای معتبــری نظیــر آمــاِر 
مرکــز آمــار و سرشــماری ســال 1385 ارجــاع داده ایــم. و در صــورت ضــرورت 

گاه رونــد مــورد بررســی را تــا ســال 1393 هــم دنبــال کرده ایــم. 
در متــن مقالــه از آوردن قدرمطلــِق رقم هــای آمــاری تــا حدامــکان 
ــز  ــر درصدها)به ج ــم( و در ذک ــت ها آورده ای ــم)و در پانوش ــودداری کرده ای خ
نــرخ بــاوری و رشــد جمعیــت کــه ذکــر رقم هــای اعشــاری ضــروری اســت( 

3. همان
4. نــگاه کنیــد بــه: کاظــم کردوانــی، وقتــی کــه »ممیــزی« از اخوان شــاعر دیگــری »می ســازد«!، 

نشــریه ی »حقــوق بشــر«، ویژه نامه اول، ســال بیســتم، شــماره پیاپــی 60.
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رقم هــای اعشــاری از 5 و بیشــتر بــه عــدد بعــدی اضافــه شــده اســت و از 5 
کمتــر رقــم قبلــی ذکــر شــده اســت.   

عامل نخست: حرکت روشنفکران در ایران

موضــوع ایــن بخــش نگاهــی اســت بــه حرکــت روشــنفکران ایــران، بــه 
ــنفکری  ــان روش ــوی جری ــور. در دو س ــل کش ــه، در داخ ــیع کلم ــای وس معن

ــی.  ــی  و نواندیشــان دین ــران، روشــنفکران ســکوالر غیردین ای
 بررســِی جریان هــا و تشــکل های سیاســی درون و بیــرون کشــور و 
ــن  ــود. همچنی ــام ش ــر انج ــی دیگ ــتی در فرصت ــر آن می بایس ــی تأثی چگونگ
ــا همــه ی اهمیــت آن،  ــی نقــش و ســهم روشــنفکران خــارج کشــور، ب ارزیاب
ــه آن  ــن بخــش ب ــد کــه در ای ــه ای دارد، هرچن ــه بررســی جداگان ــاز ب ــز نی نی

اشــاره خواهــد شــد. 
ایــران، روشــنفکران  انقــالب  در  از حاکم شــدن »روحانیــت«  پــس 
ــه ای ســی ســاله  ــزرگ خــود را در فاصل ــن شکســت ب ــی دومی ســکوالر ایران
تجربــه کردنــد کــه نخســتیِن آن بعــد از کودتــای 28 مــرداد 1332 بــود. ایــن 
کودتــا کــه بــه فرماندهــی دو کشــور بــزرگ غربــی، آمریــکا و انگلیــس، انجــام 
ــر  ــان منج ــگاِه ایرانی ــی در ن ــدن دموکراس ــه بی اعتبارش ــت ب ــد، در حقیق ش
ــردم  ــه م ــا ب ــِل کودت ــِم حاص ــِل رژی ــور در تحمی ــن دو کش ــت ای ــد. دخال ش
ایــران، دو کشــوری کــه نمــاد دموکراســی بودنــد، بــرای ســه دهــه موضــوِع 
ــنفکران  ــگاه روش ــن در ن ــری دروغی ــه ام ــت آن را ب ــی« و اهمی »دموکراس
ایــران تبدیــل کــرد. از نخســتین  ســال های نیمــه ی اول ســال های 60 
شمســی مــا روشــنفکران عرفــی ایــران پذیرفتیــم کــه شکســت خورده ایــم. و 
ــود. حاصــل  ــه ســوی چاره اندیشــی ب ایــن پذیرفتــِن شکســت، خــود راهــی ب
ــنفکران،  ــان روش ــه در می ــود ک ــی ب ــِی بزرگ ــی، بازاندیش ــن  چاره اندیش ای
ــاد آن گســترده تر شــد.  ــر روز ابع ــرال، شــروع شــد و ه ــه لیب چــه چــپ و چ
ــن  ــم(، ای ــاد بیاوری ــال ها را به ی ــران )آن س ــم در ای ــِت حاک ــت وضعی ــه عل ب
بازاندیشــی نــه می توانســت در قالــب برگــذاری ســمینارها تجلــی پیــدا کنــد و 
ــه شــکل هم گرایــی در نهادهــا و تشــکل های روشــنفکری  ــه می توانســت ب ن
ــه  ــد و ن ــام ش ــبه انج ــه یک ش ــی ن ــن بازاندیش ــن ای ــود. همچنی ــکار ش آش
ــن  ــرورت ای ــت.  ض ــنفکران را در برگرف ــه ی روش ــان هم ــاره وهم زم یک ب
ــر فضــای روشــنفکری آن دوراِن  ــر ب »بازاندیشــی« چــون »شــبحی« همه گی
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روشــنفکران ســکوالر ایرانــی ســایه  افکنــده  بــود  و افــراد مختلــف هــر یــک 
ــای  ــود، در فاصله ه ــوان خ ــد درک و ت ــری و در ح ــوزه ی کاری و فک در ح
زمانــی متفــاوت، بــه آن پرداختنــد. اگــر ایــن شکســت را بــا شکســت بعــد از 
کودتــای 28 مــرداد و نتیجه گیــری روشــنفکران ایــن دو دوره مقایســه کنیــم، 
در چنــد زمینــه تفاوت هــای اساســي مشــاهده می کنیــم. نخســتین تفــاوت در 
روحیــه ی روشــنفکران اســت. بعــد از  کودتــای28 مــرداد، روحیــه ی حاکــم بــر 
روشــنفکران ایــران روحیــه ی یــأس اســت. شــعرهای اخــوان ثالــث و شــاملو و 
حتــا منوچهــر آتشــی)در »اســب ســفید مــن«( همیــن روحیــه را منعکــس مــی 

کننــد. حال آنکــه بعــد از ســال های 63-64 روحیــه ی حاکــم بــر روشــنفکری 
ــی و  ــن اتفاق ــی چنی ــت و واکاوی چرای ــر اس ــل و تفک ــه ی تأم ــران، روحی ای

ــا چنیــن وضعیتــی اســت.  چگونگــی مقابلــه ب
دومیــن تفــاوت در جســت و جوِی یافتــن عامــالن شکســت اســت. بعــد از 
ــات سیاســی محــول  ــا، مجموعــه ی شکســت به عهــده ی رهبــری جریان کودت
ــِت  ــدان ســهیم در عل ــد( و دیگــران خــود را چن ــه مقصــر بودن شــد )کــه البت
ــه ســهم و نقــش خــود  ــن ســال ها همــه ب ــا در ای شکســت نمی دانســتند، ام
پرداختنــد و انــکار نکردنــد. ســومین تفــاوت در نــوِع نــگاه بــود. بعــد از کودتــا، 
اکثریــت قریب به اتفــاق روشــنفکران در عیــن انتقــاد بــه رهبــری جریان هــای 
سیاســی)و به طــور مشــخص حــزب تــوده(، در نــگاِه ایدئولوژیــک بــه جهــان 
بــا همیــن رهبــری شــریک بودنــد )حتــا از نگاهــی رادیکال تــر(. امــا در ایــن 
بازاندیشــی، خــوِد نــگاِه ایدئولوژیــک نخســت تــرک برداشــت و آرام آرام کنــار 
گذاشــته و طــرد شــد. طبیعتــًا ایــن موضــوع نــه بــرای همــه به طــور یکســان 
اتفــاق افتــاد و نــه در یــک زمــان واحــد و معیــن. هرچنــد پــس از فروپاشــی 
اتحــاد جماهیــر شــوروی ایــن حرکــت تســریع پیــدا کــرد و بــه دیگــر بخــش 

هــای روشــنفکری-تا آن زمــان بی تفــاوت بــه ایــن امــر- تســری پیــدا کــرد، 
امــا ایــن جریــان بازاندیشــی بســیار پیــش از فروپاشــی شــوروی آغــاز شــد و 
بــا توجــه بــه وضعیــت خــاص و بومــی روشــنفکران ایــران و دغدغه هــای آنــان 
شــکل گرفــت. شــاید نقــِل نظــِر ســه تــن از اعضای فعــال کانــون نویســندگان 
ــیری در  ــنگ گلش ــا. هوش ــن مدع ــر ای ــد ب ــنی باش ــه ی روش ــا، نمون در اینج
ــه  ــزه ای در کارنام ــام »وجی ــه ن ــتان ب ــر 8 داس ــه ای ب ــال 1363 در مقدم س

ی ایــن دفتــر« کــه در »بــاغ در بــاغ« دوبــاره چــاپ شــد، می گویــد "به تبــع 



373

بسترهای فکری، فرهنگی، اجتماعِی پیدایش جنبش سبز

زلزلــه ای کــه بنیــان ســلطنت را فروریخــت، همــه ی گذشــته ی مــا حاضــر و 
ــه  ــوه درآمــد و آنچــه را کــه در داســتان ها ب ــو چشــم مــا به جل ناظــر و در جل
ــت در  ــال دس ــطوره و خی ــه اس ــم ک ــی  بینی ــن م ــم به رأی العی ــه می گفتی کنای

ــای  ــم د رمرزه ــا و ه ــه ی م ــه و خان ــم در کوچ ــت ملمــوس، ه دســت واقعی
مــا راه می ســپارند. بــه همیــن دلیــل اســت کــه عنایــت بــه آثــار گذشــتگان 
ــای  ــه ی آن مطلق ه ــته و هم ــه ی آن گذش ــناخت هم ــی و ش ــزوم بازبین و ل
ــظ و  ــم حاف ــگار داری ــه ان ــت ک ــدی اس ــه ح ــره ب ــی و غی ــی و سیاس فرهنگ
مولــوی و حتــا نیمــا و هدایــت را دوبــاره می شناســیم"5 و محمــد مختــاری در 
مقالــه ی »بازخوانــی فرهنــگ« از جملــه می گویــد "بازخوانــی فرهنــگ یکــی 
ــالب  ــگ از دوره ی انق ــی فرهن ــت. ... بازخوان ــای دوران ماس ــرورت ه از ض
ــه هرحــال ذات مــا را  ــرا انقــالب ب ــه یافــت. زی ضــرورت اساســی و همه جانب
ــم و  ــن اینکــه چــه بوده ای ــدن و در یافت ــه دی ــا را واداشــت ب ــان کــرد. م عری
ــا انقــالب شــروع کردیــم بــه داوری در بــاره ی بازدارندگــی  نمی دانســته ایم. ب

هــای خویــش و فاصلــه گرفتــن از آن هــا..."6 و جــواد مجابــی در مقالــه ای در 
ــد  ــل کردن ــا تحمی ــر م ــه " دوران ســکوت را ب ــد ک ــاری می گوی ــود مخت یادب
بــا هــدف کنــارزدن و حــذف و امحــا. امــا بســیاری از ایــن آفرینش گــران در 
ــی  ــل م ــن آن را دوران تأم ــه م ــال های 60[-ک ــال های سکوت]س ــن س ای

ــده را به چشــم انداز  ــد، آین ــور کردن ــته غ ــوادث گذش ــم- اندیشــیدند، در ح نام
ــاره خــود، کارشــان، مــردم،  کشــیدند، کارکردنــد، خلــق کردنــد و بازهــم در ب
فرهنــگ و کشــور و جهــان پیرامــون تأمــل کردنــد. درواقــع نوعــی بازنگــری 
ژرف در بــاره آنچــه بودیــم و هرچــه گذشــت و آمادگــی بــرای روزهایــی کــه 
ــن اصــواًل بســیاری از روشــنفکران ســکوالر  ــزون برای پیــش رو داشــتیم."7 اف
ایــران کــه در طیــِف چــپ قــرار نداشــتند در ایــن بازاندیشــی ســهم غیرقابــل 

ــم در  ــی توانی ــران را م ــنفکری ای ــت روش ــن حرک ــوِد ای ــتند. نم ــکاری داش ان
ــم. ــاهده کنی ــون مش ــای گوناگ عرصه ه

5. ]هوشــنگ گلشــیری، وجیــزه ای در کارنامــه ایــن دفتــر، بــاغ در بــاغ )مجموعــه مقــاالت(، 
جلــد دوم، انتشــارات نیلوفــر، چــاپ اول، پاییــز 1378، ص534[

ــارات  ــگ و...، انتش ــی فرهن ــه در بازخوان ــت مقال ــدارا )بیس ــن م ــاری، تمری ــد مخت 6. ]محم
ویســتار، چــاپ اول، 1377، ص7 و8[ 

7. ]جــواد مجابــی، خاموشــی یــا ســکوت، صــدای آواز)یادنامــه ی محمــد مختــاری و محمــد 
جعفــر پیوینــده- کانــون نویســندگان ایــران(، انتشــارات فصــل ســبز، چــاپ اول، پاییــز 1378، 

ص192[
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ــتین  ــال های 60، نخس ــرکوب س ــد از س ــریات. بع ــه ی نش ــف: عرص ال
ــل« اســت.8  ــل و نق ــت حم ــنفکری نشــریه ی »صنع نشــریه ی مســتقل روش
ــه موضــوع   ــام آن پیداســت، ب هرچنــد کــه ایــن نشــریه، همان طــور کــه از ن
صنعــت ترابــری و حوزه هــای مرتبــط بــا آن اختصــاص داشــت، امــا بســیاری 
از بحث هــای حــوزه ی روشــنفکری و دغدغه هــای آنــان را می تــوان در 
ــا نشــریه ی مســتقل آن  ــه تنه ــل ک ــن دلی ــه ای ــاید ب ــد. ش ــای آن دی مقاله ه
زمــان بــود. »نشــریه«ی »آدینــه« تنهــا نشــریه ای ادبــی نبــود، بلکــه در حــوزه 

ی سیاســت و امــور اجتماعــی هــم فعــال بــود و بــه علــت حمایــت و هــم کارِی 
بخــش بزرگــی  از روشــنفکران عرفــِی ایــران بــا این نشــریه، در جــای گاه ویژه 

ای قــرار داشــت و بحث هــای مطــرح شــده در آن اغلــب بــه بحــث و جــدل 
ــریه های  ــپس نش ــد. س ــل می ش ــجویی تبدی ــنفکری و دانش ــوزه ی روش در ح
»دنیــای ســخن« اســت و »گــردون« و »تکاپــو« در حــوزه ی ادبــی کــه ایــن 
نشــریات نیــز از امــور فرهنگــی و اجتماعــی غافــل نبودنــد و بــا طــرح موضــوع 

هــای حساســی چــون وضعیــت کانــون نویســندگان ایــران و ... توانســتند بــه 
بحث هــای درخورتوجهــی در حــوزه ی آزادی اندیشــه دامــن بزننــد. در همیــن 
حــوزه مــی بایســت بــه نشــریه ی »جامعــه ســالم« اشــاره کــرد کــه به عنــوان 
نشــریه ای اجتماعــی )کــه از طــرح مســائل ادبــی خــودداری کــرد( بــا شــجاعت 
تــوأم بــا پختگــی و هوشــیاری مطالــب اساســی در زمینــه ی سیاســت و اجتماع 
مطــرح کــرد. هم چنیــن اســت نشــریه ی »پیــام امــروز« کــه جــای گاه ویــژه 

ی خــود را داشــت. بــا فاصلــه ای زمانــی نشــریه ی »گفتگــو« منتشــر شــد کــه 
در حــوزه ی خــاص سیاســت و بحث هــای روشــنفکری فعالیــت خــود را آغــاز 
کــرد. همچنیــن در فاصلــه ی زمانــی ســال های 1361 تــا 1363 چهــار شــماره 
کتــاِب »نقــد آگاه« )از انتشــارات نشــر آگاه( منتشــر شــد کــه اساســًا بــه بحــث 

هــای سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی و زبــان شــناختی اختصــاص داشــت و 
مطالــب آن بــه بحث هــای مهمــی در درون جریــان روشــنفکری ایــران دامــن 
زد. نشــریه »ایــران فــردا« بــا مدیرمســئولی عــزت اهلل ســحابی از خــرداد 1371 
ابتــدا بــه صــورت دوماهنامــه و ســپس ماهنامــه و بعــد هفته نامــه منتشــر مــی 

شــد کــه عمدتــًا بــه طــرح بحث هــای بنیــادی ملــی و نقــد عملکــرد دولــت و 
8. نشــریه  ی »آدینــه« در ســال 60 منتشــر شــد، امــا پــس از انتشــار ده شــماره باتوجــه بــه 
وضعیتــی کــه حاکــم شــده بــود، دســت از انتشــار کشــید و چنــد ســال بعــد انتشــار خــود را 

از ســرگرفت.
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نهادهــای حکومتــی می پرداخــت. نشــریه ی »کلــک« )و بعــداً بخــارا( هرچنــد 
ــوِد حضــورش  ــا خ ــرد، ام ــود انتخــاب ک ــرای کار خ ــری را ب ــای دیگ حوزه ه
ــال  ــی ده س ــماره و ط ــت ش ــه در بیس ــون« ک ــه ارغن ــود. »فصلنام ــم ب مغتن
منتشــر شــد یکــی از تأثیرگذارتریــن نشــریات بــر جنبــش روشــنفکری ایــران 
بــود. در  دورانــی بیــش از یــک دهــه، بخــش بــزرِگ بحث هــای  قابــل طــرح 
ــه ســکوالرهای غیردینــی  در نشــریات علنــی از ســوی نشــریه های متعلــق ب
بیــان شــد )بی آنکــه همــان حاشــیه ی امــِن مطبوعــاِت دوم خــردادِی بعــدی 
ــه  ــد. البت ــدان دار اصلــی بحــث بودن ــان می را داشــته باشــند( و در حقیقــت این
بــدون آنکــه بخواهیــم ســهم نشــریه ی »ایــران فــردا« در آن دوران را نادیــده 

بگیریــم. 
ب: عرصــه ی ترجمــه. از دوران مشــروطیت، حتــا پیــش از مشــروطیت، تــا 
بــه امــروز بخــش مهــم انتقــال فکــر مــدرن از طریــق ترجمــه بــوده اســت. 
ــوت  ــزرگ و پیش کس ــان ب ــات مترجم ــش ها و خدم ــم کوش ــه بخواهی بی آنک

مــان را نادیــده بگیریــم، مــا امــروز شــاهد وضعیتــی خــاص و ممتــازی در ایــن 
ــی کــه در حــوزه ی فکــر و اندیشــه  ــه ترجمه های ــا توجــه ب حــوزه هســتیم. ب
از نخســتین ســال های دهــه ی شــصت تــا بــه امــروز در ایــران منتشــر شــده 
ــرد.  ــت ک ــران صحب ــه در ای ــت ترجم ــوان از نهض ــا می ت ــه یک معن ــت ب اس
ترجمه هایــی کــه هــم انتخــاب ناشــر و هــم انتخــاب مترجــم آگاهانــه بــوده 

ــری  ــای فک ــه دغدغه ه ــوان ب ــم می ت ــا ه ــن ترجمه ه ــالل ای ــت و از خ اس
ــن  ــت از ای ــرای درک برون رف ــش ب ــی کوش ــم نوع ــرد و ه ــنفکران پی ب روش
ــه عنوان هــای کتاب هــای ترجمــه شــده در حــوزه  ــد. نگاهــی ب اوضــاع را دی
ــخت  ــه ی س ــدام و هم ــور م ــم سانس ــه رغ ــی )ب ــانی و اجتماع ــوم انس ی عل

ــخت کوش  ــان س ــِی کار مترجم ــتره و  بزرگ ــود( گس ــه می ش ــی ک گیری های
ــت  ــوان فهرس ــختی می ت ــه س ــد. ب ــان می ده ــورمان را نش ــته ی کش و برجس
ــان  ــه مترجم ــن البت ــور م ــه کرد)منظ ــران تهی ــروز ای ــان ام ــی از مترجم کامل
ــا  ــت(، تنه ــول اس ــل قب ــت کم قاب ــا دس ــان ی ــای درخش ــا ترجمه ه ــدی ب ج
ــاب  ــل کت ــش از چه ــا بی ــد ب ــزت اهلل فوالدون ــم: ع ــر می کن ــام را ذک ــد ن چن
ــش از  ــا بی ــی ب ــوم سیاســی و فلســفه سیاســی؛ محســن ثالث در حــوزه ی عل
ــی؛  ــوم سیاس ــی و عل ــی و مردم شناس ــای جامعه شناس ــاب در حوزه ه ــی کت س
ــه  ــای جامع ــه ه ــاب در زمین ــت کت ــش از بیس ــا بی ــر ب ــین نیک گه عبدالحس
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ــاب در  ــا حــدود بیســت کت ــام ب ــر پره ــی؛ باق شناســی وروان شناســی اجتماع
ــا  ــر ب ــاس مخب ــفه؛ عب ــی و فلس ــوم سیاس ــی و عل ــای جامعه شناس ــه ه مقول
ــایار  ــی؛ خش ــی و جامعه شناس ــای سیاس ــاب در حوزه ه ــصت کت ــش از ش بی
دیهیمــی بــا بیــش از هشــتاد کتــاب در حوزه هــای سیاســی و فلســفه سیاســی 
ــاب در  ــد کت ــش از پنجــاه جل ــا بی ــتاری ب ــی؛ جــالل س ــد ادب ــات و نق و ادبی
ــراوان  ــای ف ــا ترجمه ه ــور ب ــراد فرهادپ ــف؛ م ــف و تألی ــه و ترجمه-تألی ترجم
عمدتــًا در حوزه هــای فلســفه و فلســفه سیاســی؛ حســن مرتضــوی بــا 
ــا داریــوش  ــاب در حوزه هــای چــپ و مارکسیســتی. ی ــه پنجــاه کت نزدیــک ب
ــا ترجمه هــای متعــدد کــه کتــاب »چنیــن گفــت زرتشــت« نیچــه  آشــوری ب
تاکنــون بیســت و پنــج بــار تجدیــد چــاپ شــده اســت. همچنیــن در حــوزه ی 
ادبیــات، عبــداهلل کوثــری بــا بیــش از پنجــاه کتــاب و عمدتــًا مطرح تریــن آثــار 
نویســندگان آمریــکای التیــن یــا ســروش حبیبــی بــا بیــش از چهــل و پنــج 
ــه  ــی ب ــان روس ــی را از زب ــیک های روس ــن کالس ــه  بزرگ تری ــاب، ازجمل کت
فارســی و آثــار کالســیک آلمانــی از زبــان آلمانــی بــه زبــان فارســی ترجمــه 
کــرده اســت. ایــن نام هــا را تنهــا نمادهایــی هســتند کــه در ایــن حــوزه مــی 

ــه  ــود ب ــال ها خ ــن س ــده در ای ــاِر ترجمه ش ــام و آث ــت ن ــرد، فهرس ــوان نام ب ت
چنــد جلــد کتــاب نیــاز دارد.

ــر شــاهد حرکــت بســیار  پ: عرصــه ی تألیــف. در ایــن ســه دهــه ی اخی
ــار تألیفــِی روشــنفکران ایــران هســتیم. نام هایــی چــون حســین  روبه رشــد آث
بشــیریه، داریــوش شــایگان، جــواد طباطبایــی، بابــک احمــدی، ضیــا موحــد، 
ــرادی   ــی م ــن قاض ــوزگار، حس ــه آم ــتاری، ژال ــالل س ــوری، ج ــوش آش داری
ــم  ــتری، عبدالکری ــد شبس ــون مجته ــانی چ ــی کس ــان دین ــان نواندیش در می
ســروش، مصطفــی ملکیــان، محســن کدیــور، حســن یوســفی اشــکوری تنهــا 
ــه در  ــذار ک ــنفکرانی تأثیرگ ــه ی روش ــداد قابل توج ــتند از تع ــی هس نمونه های
ــد فکــر  ــه تولی ــه ب ــن جامع خصــوص مشــکالت فکــری و معضــالت امروزی
ــارج  ــی خ ــران ایران ــنفکران و متفک ــان روش ــر جری ــدون ذک ــد. ب پرداخته ان
کشــور ایــن فهرســت مــا ناقــص خواهــد بــود. اگــر در گذشــته، عمدتــًا شــرق 

ــه  ــد )ک ــران بوده ان ــاره ی ای ــات در ب ــع مطالع ــان مرج ــان و ایران شناس شناس
ــدار  ــا وام ــد و م ــم انجــام داده ان ــای بســیار باارزشــی ه ــود کاره ــای خ در ج
ایشــان هســتیم( امــا امــروز اندیشــمندان و دانشــگاهیان  ایرانــی که در دانشــگاه 
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هــای معتبــر جهــان مشــغول کار هســتند مرجــع اصلــی مطالعــات ایرانــی بــه 
شــمار می رونــد. آثــار عــده ای از اینــان کــه بــه فارســی ترجمــه شــده اســت، 
ــا اســتقبال وســیع دانشــجویان و روشــنفکران ایــران روبــه رو شــده اســت و  ب
توانســته اســت در حــوزه ی فکــر در ایــران تأثیرگــذار باشــد. تنهــا چنــد نمونــه 
ــردی،  ــرزاد بروج ــان، مه ــون کاتوزی ــان، همای ــد آبراهامی ــم: یروان ــر کنی را ذک

علــی میرسپاســی وکاظــم علمــداری و...
ــوان  ــندگان به عن ــون نویس ــران. کان ــندگان ای ــون نویس ــوع کان ت: موض
ــا  ــون پابرج ــا کن ــت و ت ــکل گرف ــال 1346 ش ــه در س ــی ک ــاد مدن ــا نه تنه
ــرکوب  ــا و س ــارها و محدودیت ه ــه ی فش ــم هم ــت)آن هم به رغ ــده اس مان

هــا(، در میــان روشــنفکران عرفــی ایــران از وضعیــت خاصــی برخــوردار بــود. 
برگــذاری شــب های شــعر کانــون در انســتیتو گوتــه بیــش از یک ســال قبــل 
ــه  ــال ها ب ــن س ــه در ای ــاری ک ــم گیر آن و اعتب ــت چش ــالب و موفقی از انق

ــران در آن،  ــات ای ــدگان ادبی ــته ترین نماین ــور برجس ــود و حض ــت آورده ب دس
بــه کانــون نویســندگان جای گاهــی خــاص داد. بررســی کارنامــه ی کانــون در 
دوران پــس از انقــالب و ارزیابــی اشــتباهات آن خــارج از بحــث ایــن نوشــتار 
اســت )کــه در موقعیت هــای دیگــر بــه آن پرداختــه ام(،9 در اینجــا قصــد مــن  

ــری کــه در درون   ــون در دوره ی چهــارم اســت و تأثی ــه حرکــت کان اشــاره ب
ــار بســیاری  ــا گذاشــت. و در رفت ــای روشــنفکری و دانشــجویی به ج جریان ه
ــر  ــوان تأثی ــی می ت ــه خوب ــر ب ــندگان در دوره ی اخی ــون نویس ــاالن کان از فع
ــون نویســندگان  ــس از پلمب کــردن دِر محــل کان ــد. پ ــن بازاندیشــی را دی ای
ــه  ــال 1360، در فاصل ــون در س ــای  کان ــاندن فعالیت ه ــی کش ــه تعطیل و ب
ــع  ــه جم ــروع ب ــان ش ــود و کانونی ــروع می ش ــار ش ــه ی رودب ــا زلزل ــه ب ای ک

ــی کــه  ــا زمان ــد ت ــه می کنن ــه آســیب دیدگان زلزل ــرای کمــک ب ــول ب آوری پ
ــران و  ــه ناش ــات اتحادی ــالن اجتماع ــون در س ــی کان ــع عموم نخســتین مجم
کتابفروشــان تهــران برگــذار شــد)1378(، یــک دوره ی زمانــی یــازده ســاله را 
در برمی گیــرد کــه همــراه بــود بــا فشــارهای گوناگــون و متعــدد و احضــار بــه 
دادگاه انقــالب و وزارت اطالعــات و آخــر نیــز بــه قتل رســاندن چهــار تــن از 

ــت«  ــان اس ــز جه ــی مرک ــر اتاق ــی، در »ه ــم کردوان ــه: کاظ ــد ب ــگاه کنی ــه ن 9. از جمل
)گفت وگوهایــی بــا اهــل قلــم(، انتشــارات نــگاه، تهــران، 1380، ص 313-344 / و/ »گفــت 

و شــنود بــا کاظــم کردوانــی«، بخشــی از تاریــخ جنبــش روشــنفکری ایــران، مســعود نقــره کار، 
ــد پنجــم، صفحه هــای 633-577  ــاران، چــاپ اول، ســال 2004 )1381(، جل نشــر ب
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فعــاالن کانون)احمــد میرعالیــی، غفــار حســینی، محمدجعفــر پوینــده، محمــد 
مختــاری(، امــا به رغــم همــه ی ایــن تضییقــات، موضــوع کانــون نویســندگان 
و ضــرورت فعال شــدن آن و خواســت های آن، در نشــریه های »آدینــه« و 
»دنیــای ســخن« و »گــردون« و »تکاپــو« مطــرح شــد و توانســت در زمــان 
خــود بــه بحث هــای مهمــی  در ضــرورت آزادی بیــان و اندیشــه و نشــر دامــن 
ــا  ــام و در اینج ــه طورع ــنفکری ب ــای روش ــر جریان ه ــازوکار تأثی ــد. در س بزن
ــون مبنــی  ــه ی خواســت کان ــه طورخــاص، نمون ــران ب ــون نویســندگان ای کان
ــن  ــی اســت. ای ــه ی جالب ــان  بی حصرواســتثنا« نمون ــر »آزادی اندیشــه و بی ب
ــاالن  ــای فع ــریه ها و گفت و گوه ــال ها در نش ــی س ــه ط ــون ک ــت کان خواس
ــه یــک خواســت عمومــی تبدیــل شــده اســت  کانــون مطــرح شــد، امــروز ب
کــه بســیار فراگیرتــر حتــا از حــوزه ی روشــنفکری اســت. و بی شــک اکثریــت 
عظیــم کســانی کــه امــروز ایــن خواســته را مطــرح می کننــد، نمی داننــد کــه 

ایــن خواســت را کانونیــان مطــرح کردنــد.
ث: تحولــی کــه در ادبیــات ایــران در دهه هــای اخیــر اتفــاق افتــاده اســت، 
ــود  ــت خ ــل سرش ــه دلی ــه ب ــت، بلک ــات نیس ــوزه ی ادبی ــی در ح ــا تحول تنه
ــان  ــد. هم ــر می ده ــن خب ــذاری بنیادی ــناختی دارد و از گ ــی جامعه ش مفهوم

ــد در  ــِر جدی ــان و عص ــه ی »رم ــناس در مقال ــد حق ش ــه علی محم ــور ک ط
ــی  ــتخوش تحول ــر دس ــای اخی ــی در دهه ه ــات فارس ــد "ادبی ــران« می گوی ای
ــی از  ــات فارس ــذار ادبی ــوان گ ــه عن ــول... ب ــن تح ــت. ای ــده اس ــن ش بنیادی
ــه ی رمان محــوری ]اســت[... صــرف وقــوع  ــه مرحل ــه ی شــعرمحوری ب مرحل
آن حاکــی از ایــن اســت کــه جامعــه ی فارســی زبان، دارد رفته رفتــه از جوامــع 
ــع  ــه جوام ــرد و ب ــه می گی ــی فاصل ــی و محل ــای قوم ــا فرهنگ ه ــنتی ب س
ــه مــی  ــی نزدیــک می شــود."10 و اضاف ــی و جهان ــا فرهنگــی همگان ــد ب جدی

ــی و در  ــردی و جمع ــات ف ــک در حی ــتانی این ــار داس ــان و آث ــه "رم ــد ک کن
قــوام هویــت مشــترک و اهلیــت فرهنگــی مــا، فارســی زبانان، همــان نقشــی 
را ایفــا می کنــد کــه در گذشــته بــه عهــده ی شــعر فارســی و انــواع آن نهــاده 
شــده بــود.".11 و در پایــان مقالــه ی خــود بــه موضوعــی مهــم اشــاره می کنــد 

10. علی محمــد حق شــناس، زبــان و ادب فارســی در گــذرگاه ســنت و مدرنیتــه )مجموعــه ي 
مقــاالت(، نشــر آگــه، چــاپ اول، پاییــز 1382، ص43.

11. همان، ص 51
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کــه بــرای بحــث مــا دارای اهمیــت فراوانــی اســت: "تحولــی کــه در ادبیــات 
فارســی در ظــرف چنــد دهــه ی گذشــته رخ داده اســت ... حکایــت از ایــن نیــز 
دارد کــه بنیــاد زیبایی شناســی جامعــه ی محــدود و محلــی، کــه رو بــه گذشــته 

هــا و حفــظ ســنت ها داشــت، بــه زیباشناســی ای جهانــی و نامحــدود، کــه رو 
ــت  ــر ماهی ــناخته دارد تغیی ــه و ناش ــای غیرمترقب ــده و رخداده ــان آین ــه جه ب
ــت در روزگاران  ــر اصال ــن، دیگ ــی نوی ــن زیباشناس ــای ای ــت. در فض داده اس
گذشــته و در تکــرار الگوهــا و مضامیــن شناخته شــده نیســت؛ بلکــه در چشــم 

ــر الگــو  ــرار ه ــواره از تک ــه هم ــی اســت ک ــده و در نوآوری های ــای آین اندازه
ــای  ــخصه ه ــی از مش ــن یک ــزد." 12و ای ــده ای می پرهی ــون شناخته ش و مضم
مدرنیتــه اســت. ناگفتــه پیداســت کــه آنچــه گفتــه شــد نــه بــه معنــای بــی 

اهمیــت دانســتن شــعر اســت و نــه نفــی شــاعران و نفــی پیدایــش شــاعران 
ــزان  ــم می ــه کن ــده. شــاید بی مناســبت نباشــد کــه اضاف ــزرگ اســت در آین ب
ــت و  ــوده اس ــه ی 60 ب ــر ده ــه براب ــه ی 70 س ــی در ده ــات رمان ــد ادبی تولی
ــان  ــران، رم ــن رمان هــای ای ــی دهــه ی 70 پرفروش تری ــا ســال هــای پایان ت

ــه نقدادبــی بپــردازم،  ــوده اســت. بی آنکــه بخواهــم ب هــای نویســندگان زن ب
اضافــه می کنــم کــه تــا پایــان همیــن دهــه ی  هفتــاد کتــاب »بامــداد خمــار« 
از فتانــه حــاج ســیدجوادی، 47 بــار تجدیــد چــاپ شــده اســت ورمــان »ســهم 
ــرزاد  ــا پی ــاب« زوی ــه کت ــاب »س ــار و کت ــی، 14 ب ــوش صنیع ــن« از پرین م
ــات  ــوع ادبی ــن ن ــبک ای ــول در س ــه تح ــم ک ــاره کن ــد اش ــه بای ــار. التب 18 ب
ــبز در  ــش س ــگ جنب ــا فرهن ــوان ب ــه می ت ــه ای ک ــای آن و رابط و موضوع ه
ــی و...( می بایســتی در نوشــته ی  ــود رویکــرد طبقات ــه نب ــت )ازجمل ــا یاف آن ه

مســتقل دیگــری بــه آن پرداخــت.
ج: ســربرآوردن حرکــت نواندیشــان دینــِی پــس از انقــالب در ایــران یکــی 
از مهم تریــن رویدادهــای بــزرگ ایــن دوراِن روشــنفکری ایــران اســت. پــس 
ــزرگ و  از انقــالب و به خصــوص پــس از ســال های بعــد از جنــگ حرکــت ب
مهمــی در میــان ایــن نحلــه از جریــان روشــنفکری ایــران شــکل گرفــت کــه 
ــابقه  ــود بی س ــاد خ ــوع و ابع ــم در ن ــت و ه ــده ای داش ــر تعیین کنن ــم تأثی ه
بــود. در چرایــِی ســربرآوردن نواندیشــان دینــی13 جدیــِد دینــی می تــوان چنــد 

12. همان، ص61
13. در حــوزه ی روشــنفکِری ایــران سال هاســت کــه بحثــی در خصــوص مفهــوم یــا اصطــالِح 
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ــود.  ــت ب ــرد حکوم ــوِد عملک ــل، خ ــتین دلی ــمرد. نخس ــی را برش ــت اساس عل
بســیاری از اینــان جوانــان و روشــنفکرانی آرمان خــواه بودنــد کــه تصــور مــی 

ــه رؤیاهــا و آرمان شــهر خــود  ــا ایــن حکومــت ب ــا ایــن انقــالب و ب ــد ب کردن
دســت  خواهنــد یافــت. امــا پــس از ســال های نخســتین انقــالب و فروکــش 

ــی  ــا واقعیت ــت ب ــدران حکوم ــروه از طرف ــن گ ــل از آن، ای ــب حاص ــردن ت ک
ــتند  ــود داش ــن خ ــه در ذه ــه ای ک ــه ی فاضل ــا آن مدین ــه ب ــه رو شــدند ک روب
ــن روشــنفکران در پاســخ  ــار ای ــت، اجب ــن عل ــي نداشــت. دومی ــچ هم خوان هی

ــي  ــرارِی این همان ــِی برق ــه در پ ــود. بی آنک ــود ب ــت موج ــه وضعی ــی ب گوی
ــه  ــت ک ــوان گف ــه می ت ــام مقایس ــم، درمق ــه باش ــن معادل ــوِی ای ــچ س در هی
ــت  ــر واقعی ــپ در براب ــنفکران چ ــه روش ــدند ک ــی ش ــان وضعیت ــار هم گرفت

ــوم  ــن مفه ــز ای ــی نی ــان دین ــان نواندیش ــي در می ــت. حت ــه اس ــی« درگرفت ــنفکر دین »روش
ــوان در  ــارز آن را می ت ــه ی ب ــه نمون ــت ک ــده اس ــل ش ــز تبدی ــی چالش برانگی ــه موضوع ب
ســخنان مصطفــی ملکیــان دیــد کــه معتقــد اســت »شــکی نیســت کــه اســالم تجددگرایانــه 
همــان چیــزی اســت کــه امــروزه در جهــان اســالم از آن به عنــوان روشــن فکری دینــی یــاد 
می کنیــم ... مــن خــودم معمــواًل تعبیــر تجددگرایــی اســالمی را بــه کار می بــرم؛ امــا امــروزه 
ــن  ــر م ــه نظ ــی ب ــن فکری دین ــود روش ــا خ ــی.  ... ام ــن فکری دین ــه روش ــده ب ــارف ش متع
ــت  ــه عقالنی ــش ب ــه روشــن فکری قوام ــل اینک ــه دلی ــوم پارادوکســیکال اســت ب ــک مفه ی
اســت، روشــن فکر، روشــن فکر نیســت مگــر اینکــه بــه عقالنیــت التــزام داشــته باشــد، التــزام 
ــد  ــه صددرص ــک ب ــا نزدی ــدور و ی ــزام حتی المق ــد. الت ــته باش ــت داش ــه عقالنی ــد ب صددرص
داشــته باشــد. ... امــا از ســوی دیگــر قــوام تدیــن و دیانــت پیشــگی و دیــن ورزی تعبــد اســت. 
ــد  ــه تعب ــن ورزی ب ــن و دی ــوام تدی ــه عقالنیــت اســت و اگــر ق ــوام روشــن فکری ب ... اگــر ق
اســت، بنــده عــرض می کنــم کــه عقالنیــت بــا تعبــد ســازگار نیســت، عقالنیــت نافــی تعبــد 
ــًا نفــی می کننــد  اســت، تعبــد نافــی عقالنیــت اســت چگونــه دو چیــزی کــه یکدیگــر را ذات
در پــروژه ی روشــن فکری دینــی می خواهنــد بــا هــم جمــع شــوند؟« )ســایت »نیلوفــر«، 29 
ــد روشــنفکر باشــد و  ــن دار می توان ــاورم کــه هــم انســانی دی ــن ب ــر ای ــن ب بهمــن 1392( م
هــم روشــنفکر می توانــد دیــن دار باشــد؛ در جهــاِن بــزرگاِن اندیشــه کــم نبوده انــد و نیســتند 
کســانی کــه اعتقــادات دینــی و خداباورانــه داشــته اند و دارنــد امــا، در بیــان دیــدگاه و اندیشــه 

ــد.  ــد و نمی کنن ــر نکرده ان ــود ذک ــرِف خ ــز و ُمع ــه تمای ــود را وج ــودن خ ــود دینی ب ــای خ ه
امــا اصطــالِح »روشــنفکر دینــی« به-گونــه ای کــه امــروز در گفتمــان سیاســی رایــج در ایــران 
مطــرح شــده اســت، بــا خــود مشــکالت فراوانــی حمــل می کنــد. نخســتین موضــوع روشــن 

نبــودن ایــن مفهــوم از دیــدگاه فلســفی ومعرفت شناســی و تبعــات آن اســت. و تــا بــه امــروز 
نــه تعریــِف دقیقــی از ســوی نواندیشــان دینــی ارائــه شــده اســت و نــه تفــاوت  چاره جویــی 

ــر  ــا روشــنفکران ســکوالر غیردینــی در مســائل حــال و آینــده ی کشــور در زی ــان ب هــای آن
ایــن نــام بیــان شــده اســت. موضــوع دوم، اغتشــاش حاصــل از ایــن اصطــالح در رابطــه ی 
ایــن گــروه از روشــنفکران بــا حکومــت دینــی اســت. البتــه کــم نیســتند روشن اندیشــان دینــي 
کــه معتقــد بــه جدایــی حکومــت از دیــن هســتند، امــا از ســوی دیگــر مــا شــاهد نمونه هــای 
مخالــف آن هــم هســتیم. و موضــوع ســوم، بــه عقیــده ی بســیاری از روشــنفکران ســکوالر 
ــا  ــاط ب ــکوالر در ارتب ــنفکران س ــا روش ــی ب ــوع خط کش ــک ن ــای ی ــه معن ــری ب ــن تعبی چنی

ــه در تقســیم بندی »خــودی« و »غیرخــودی« دارد. ــه پای حکومــت اســت ک
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ــور  ــپ مجب ــنفکران چ ــه روش ــه ک ــتند. همان گون ــرار داش ــوروی ق ــاد ش اتح
شــدند در مقابــل واقعیــت آن روز شــوروی بیاندیشــند و توضیــح بدهنــد کــه 
ــه  ــار شــد)و ب ــان سرنوشــتی دچ ــه آن چن ــان« ب ــای جه ــه »دژ پرولتاری چگون
ــان  ــت( این ــکل گرف ــپ ش ــددی در درون چ ــای متع ــت جریان ه ــن عل همی
نیــز مجبــور شــدند کــه در چرایــی سرنوشــت »ام القــرای اســالم« بیاندیشــند و 
پاســخ بدهنــد. ســومین علــت را بایــد خــارج از خــود آنــان جســت و جو کــرد. 
ــد   ــه رو بودن ــاِن قــوِی روشــنفکرِی ســکوالر در ایــران روب ــا یــک جری ــان ب آن
ــا،  ــود ام ــوردار نب ــمی برخ ــات رس ــد و از امکان ــرکوب می ش ــد س ــه هرچن ک
ــت  ــه دس ــد ک ــده  بیانگارن ــورش را نادی ــتند حض ــت و نمی توانس ــور داش حض

ــرِی  ــای فک ــگاه و فض ــات و دانش ــاب و مطبوع ــوزه ی کت ــار ح ــم در چه ک
ــا هــم همــان ســخِن  ــکار داشــت و بعده ــل ان روشــنفکری حضــوری غیرقاب
ــی  ــان جدای ــه خواه ــد ک ــکوالر را پذیرفتن ــنفکران س ــن روش همیشــگی همی
دیــن از حکومــت بودنــد. در حقیقــت اگــر روشــنفکران ســکوالر غیردینــی بــا 
حاکمیــت »روحانیــت«14 در انقــالب، از لحــاظ سیاســی شکســت خوردنــد، ایــن 
روشــنفکران در بُعــد فرهنگــی شکســت خوردنــد. ســومین علــت هــم را باید در 
سرشــت و جوهــر خــوِد حکومــت دیــد کــه از روز نخســت بــا مایــه  ای حذفــی 

14. اصطــالح »روحانیــت« کــه امــروز در ایــران بــه کار بــرده می شــود، مفهومــی اســت رایــج 
ــاری اســت.  ــا ج ــه در حوزه ه ــی ک ــن اســت سلســله مراتب ــا اســالم. و چنی ــاط ب ــا بی ارتب ام
ــر  ــی اســم گذاری اســت. کمت ــای منف ــر از جنبه ه ــی دیگ ــد: »یک ــری می گوی مرتضــی مطه
افــراد بــه ایــن مطلــب توجــه دارنــد. حتــي اســالم بــرای علمــای دینــی اســم و عنــوان خاصی 
انتخــاب نکــرده اســت... اگــر کســی واقعــًا خیــال کنــد کــه یکــی از دســتورهای اســالم ایــن 
اســت کــه بــه یــک عالــم دینــی بایــد گفــت شــیخ یــا آخونــد یــا مــال اشــتباه کــرده اســت... 
لفــِظ »روحانــی« خیلــی جدیدالــوالده اســت، معاصــر اســت بــا خودمــان، یعنــی بــا نســل مــا. 
شــما در شــصت، هفتــاد ســال پیــش یعنــی قبــل از مشــروطه یــک جــا پیــدا نمی کنیــد کــه 
ــیحی ها  ــت. مس ــیحیت اس ــاس از مس ــن اقتب ــند. ای ــه باش ــن گفت ــن روحانیی ــای دی ــه علم ب
ــا، معنــی از ظاهــر جداســت و  روِی حســاب اینکــه در نظــر آن هــا روح از تــن، آخــرت از دنی
عالــم دینــی بایــد به اصطــالح تــارک دنیــا باشــد بــه علمــای خودشــان می گفتنــد روحانیــون 
و بعــد هــم ایــن اصطــالح در ایــران مــا شــایع شــد. بــه هــر حــال اســالم جــزو کارهایــی کــه 
نکــرده اســت یکــی ایــن اســت کــه بــرای علمــای دیــن اســم مخصــوص انتخــاب نکــرده 
اســت. همچنان کــه لبــاس مخصــوص هــم انتخــاب نکــرده اســت.« )مرتضــی مطهــری، از 
جلســات ششــم و هفتــم سلســله ســخنرانی در حســینیه ارشــاد بــا عنوان»خاتمیــت«، حــدود 

ســال 1347، نشــریه ی نــوروز، 19 تیــر 1381(
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شــکل گرفــت. و یکــی از مشــخصات رســمی ایدئولوژیــک حکومــت خاصیــت 
»دفــع« و نــه »جــذب« آن، به خصــوص در قبــال روشــنفکران، بــوده اســت. 
چهارمیــن علــت، بحــران بــزرگ ایــن روشــنفکران در چگونگــِی پایــان جنــگ 
اســت. ســخن عمادالدیــن باقــی نیــز در تأییــد همیــن نظــر اســت. باقــی مــی 

ــه دلیــل اینکــه شــعارهای قاطــع و ســازش ناپذیری چــون »جنــگ  گویــد» ب
جنــگ تــا رفــع فتنــه« و »جنــگ تــا ســقوط صــدام« و »جنــگ تارســیدن بــه 
قــدس« و غیــره مطــرح بــود پذیــرش قطعنامــه موجــب شــوک ســنگینی شــد 
کــه تنش هــا و حتــا تمردهایــی را در مناطــق جنگــی به وجــود آورد و رهبــری 
ــر  ــد و تعبی ــر 1367 گردی ــام تاریخــی در 29 تی ــر از صــدور پی ــالب ناگزی انق
»جــام زهــر را نوشــیدن« و »آبــروی خــود را بــا خدامعاملــه کــردن« در آن بــه 

ــه این ســان  ــده عوامــل اینکــه جنــگ ب ــد کــه در آین ــد و وعــده دادن کاربردن
ــه تأثیــرات  ــا توجــه ب خاتمــه یافــت شناســایی شــوند. نحــوه پایــان جنــگ ب
ــر افــکار و عقایــد فــردی و جمعــی  ذهنــی و روانــی کــه در طــول 8 ســال ب
ــاره ای از نیروهــا و ایجــاد  ــوژی در پ ــود موجــب ترک برداشــتن ایدئول نهــاده ب
تردیــد و تزلــزل در قطعیــت و حتمیــت برخــی آرمان هــا و انتظــارات و وعــده 

ــه از عواقــب آن اســت.«15   هــا گردیــد کــه پیدایــش افــکار اصالح طلبان
شــاید بتــوان نخســتین بــروز چشــم گیر و عمومــی ایــن حرکــت در عرصــه 

ــد  ــم ســروش در دانشــگاه اصفهــان دی ی عمومــی را در ســخنرانی عبدالکری
در چرایــی ناممکــن بــودن وحــدت حــوزه و دانشــگاه)مبنی بــر اینکــه حــوزه 
ــی  ــرا«(. بررس ــر »چ ــگاه ب ــاس دانش ــت و اس ــده اس ــتوار ش ــد« اس ــر »تعب ب
ــی  ــت گذاری های فرهنگ ــه ی سیاس ــروش در منظوم ــم س ــای گاه عبدالکری ج
حکومــت در یــک دوره  و نقــش او در ســتاد انقــالب فرهنگــی را بــه فرصتــی 
دیگــر واگــذار می کنــم، امــا بــه صراحــت بایــد گفــت کــه  نقــش ســروش در 
تغییــر فکــر دانشــجویان و روشــنفکران طرفــدار حکومــت انکارنشــدنی اســت. 
به علــت موقعیــت نخســتین ســروش در دســتگاِه فرهنگــی حکومــت نوبنیــاد-

ــالمی و  ــوف اس ــوان فیلس ــی به عن ــای تلویزیون ــرکت اش در مناظره ه ــه ش ک
ــزدی در  ــاح ی ــت اهلل مصب ــار آی ــوژی اســالمی-حکومتی در  کن ــع ایدئول مداف
برابــر نماینــدگان حــزب تــوده و فداییــان اکثریــت خــود گویاســت وســمت اش 
در ســتاد انقــالب فرهنگــی-  و مقبولیتــی کــه در میــان جوانــان و روشــنفکران 

15. عمادالدین باقی، مهرنامه، شماره ي  15، شهریور 1390، ص174
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مذهبــی داشــت، نقشــی مهــم، و بــه یک معنــا تاریخــی، در دگرگونــی فکــری 
مذهبــی در آن وضعیــت داشــت. بســیاری رویکــرد شــخصیتی چــون مجتهــد 
شبســتری را بســیار عمیق تــر و اساســی تر می داننــد امــا، ســروش بــه دالیــل 
ــت  ــترده تر، دس ــری گس ــت و تأثی ــته اس ــاص داش ــی خ ــه جای گاه پیش گفت

کــم در آن ظرفیــت زمانــی. عنصــر دیگــری کــه گســتردگی تأثیــر ســروش و 
پیــروان اش را برجســته می کنــد، تأثیــر افــکار و ســخنان  عبدالکریــم ســروش 
در میــان الیه هــای حکومتــی و رده هایــی از مرکزهــای تصمیم گیــری 

حکومتــی اســت.
ایــن گــروه از نواندیشــان دینــی، مجتهــد شبســتری، ســروش، ملکیــان، 
ــری  ــی فک ــه حرکت ــود ب ــی های خ ــا آرا و نواندیش ــته اند ب ــور و...، توانس کدی
ــت  ــا دارای اهمی ــه ی م ــرای جامع ــه ب ــد ک ــت بزنن ــاوران دس ــان دین ب در می
فراوانــی اســت. و به رغــم همــه ی اختالف هــای طبیعــِی فکــری کــه 
ــد و به رغــم آن دســته موضــع  ــان دارن ــا آن روشــنفکران ســکوالر غیردینــی ب

ــه  ــد و ب ــاذ می کنن ــان اتخ ــی از آن ــه برخ ــتی ک ــی نادرس ــای سیاس گیری ه
ــن  ــه ی ای ــای نامدراجویان ــان و حکم ه ــکیبایی های نظــری برخی ش ــم ناش رغ
ــه در  ــی ک ــان و فضای ــری آن ــت فک ــت حرک ــه اهمی ــت ب ــی بایس ــا آن، م ی
ــر کتــاب  ــود. افــزون ب ــر اســالم خواهان تمامیت خــواه گشــوده اند واقــف ب براب
ــوان  ــی ت ــچ روی نم ــی، به هی ــنفکران دین ــته از روش ــن دس ــته های ای و نوش
نقــش مطبوعــات طرفــداران اصالحــات را در گشــودگی ذهنــی و مداراجویــی و  
کمکــی کــه بــه رشــد تفکــر آزادی خواهانــه در ایــران کردنــد نادیــده انگاشــت.  
نشــریاتی نظیــر »کیــان« و »راه نــو« در حــوزه ی اندیشــه ی دینــی و ماهنامــه 

ــر  ــال منتش ــدت 16 س ــه م ــه ب ــان ک ــتی زن ــریه ی فمینیس ــان« )نش ی »زن
شــد( و روزنامــه ی »زن« و روزنامه هایــی چــون »جامعــه«، »نشــاط«، »صبــح 
ــا امکاناتــی  ــًا ب ــان« و... در دوران اصالحــات و طبیعت امــروز«، »خــرداد«، »آب

کــه در اختیــار داشــتند، نقــش مهمــی در رشــد افــکار داشــتند. 
ــود  ــا خ ــه بعده ــی کســانی هســتند ک ــی دیگــر در نواندیشــان دین جریان
ــگ در  ــس از حضــوری کم رن ــه پ ــان ک ــن جری ــد. ای ــی« خوانن را »ملی مذهب
مجلــس اول، بیــرون از حــوزه ی سیاســت حکومتــی قــرار گرفــت، بــا پیشــینه 
ــا نزدیــک  ــاری کامــاًل متفــاوت از روشــنفکران اصالح طلــب حکومتــی ی و تب
بــه حکومــت، تأثیــرات خــاص خــود را داشــت. ایــن طیــف کــه یک ســوی آن 
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ــرار داشــت و یک ســوی دیگــرش کســانی چــون عــزت  »نهضــت آزادی« ق
اهلل ســحابی و حبیــب اهلل پیمــان و حســن اشــکوری یوســفی، نــه از امکانــات 
ــان  ــا آن ــش ب ــوذ و فعالیت ــتره ی نف ــه گس ــود و ن ــوردار ب ــان برخ اصالح طلب
برابــری می کــرد. شــاید بتــوان نشــریه ی »ایــران فــردا« بــه مدیــر مســئولی 
ــا فعالیــت کســانی چــون حســن یوســفی اشــکوری و  عــزت اهلل ســحابی )و ب
ــی( و بحث هــای نو اندیشــانه ی  ــر و تقــی رحمان ــی و هــدی صاب رضــا علیجان
دینــی حســن یوســفی اشــکوری را نمــاد ایــن طیــف دانســت در بحث هــای 

فکــری، فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی روشــنفکران. 
رویکردهــای نواندیشــان دینــی بــه اســالم )در نحله هــای مختلــف خــود 
ــش  ــا خوان ــا ب ــاوت آن ه ــرد( و تف ــن رویک ــان در ای ــم تفاوت های ش و به رغ
ــی  ــبی و تاریخ ــا نس ــم ب ــته اند ه ــان توانس ــه آن ــم و اینک ــِت« حاک »روحانی

ــند  ــش بکش ــت« را به چال ــدار »روحانی ــی اقت ــای دین ــاِر جزم ه ــردِن اعتب ک
ــت  ــد، دارای اهمی ــم آورن ــه فراه ــیرهای مداراجویان ــرای تفس ــی ب ــم راه و ه

ــی اســت.  فراوان
چ: هم گرایــی نســبی میــان روشــنفکران ســکوالر غیردینــی و نواندیشــان 
ــده ای  ــان ع ــه می ــی( ک ــه نوع ــی ب ــی )و تاریخ ــای قدیم ــی. از رابطه ه دین
ــی و  ــاالن سیاس ــا فع ــپ ب ــکوالر و چ ــنفکران س ــی و روش ــاالن سیاس از فع
ــس از  ــا پ ــم، م ــه بگذری ــحابی ک ــزت اهلل س ــر ع ــی نظی ــان مذهب نواندیش
ــن دو  ــان ای ــی می ــی هم گرای ــاهد نوع ــی ش ــت اصالح طلب ــربرآوردن حرک س
گــروه از روشــنفکران هســتیم. افــزون بــر مــراودات و هم اندیشــی های فــردی 
ــنفکران،  ــروه از روش ــن دو گ ــان ای ــم می ــا و گاه منظ ــا و آنج ــی اینج و جمع
ــالم« و  ــه س ــریه ی »جامع ــی در نش ــان مذهب ــرای نواندیش ــا ب ــردن فض بازک
ــاط« و  ــه« و »نش ــردا« و  »جامع ــران ف ــر »ای ــریه هایی نظی ــاًل در نش متقاب
»خــرداد« و »زنــان« و »آبــان« و ... بــرای روشــنفکران ســکوالر غیرمذهبــی 
ــی  ــی بخش های ــا هم آرای ــن« ی ــس برل ــان در »کنفران و شــرکت مشــترک این
بزرگــی از ایــن دو طیــف در انتحابــات شــورای شــهر یــا مجلــس یــا ریاســت 
جمهــوری را می تــوان نمادهایــی از ایــن »هم گرایــی  نســبی« دانســت. البتــه 
ــو  ــود. از یک س ــش ب ــدون تن ــه ب ــاد و ن ــاق افت ــبه اتف ــه یک ش ــر ن ــن ام ای
ــی  ــکوالر غیردین ــنفکران س ــده ای از روش ــای ع ــا و بدبینی ه ــا تردیده ــا ب م
روییــم  روبه  ها(  وشــن  ر سایه  و  هــا  وت  ا تف )بــا  طلبــان  اصالح  قبــال  در 
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ــورد  ــان و برخ ــف اصالح طلب ــی در طی ــی انحصارطلب ــا نوع ــو ب و از دیگرس
ابــزاری بــه ایــن روشــنفکران. یکــی از مشــکالت جریــان اصالح طلبــی، چــه 
ــی  ــه ی کاف ــدم توج ــنفکری، ع ــوزه ی روش ــه در ح ــت وچ ــوزه ی سیاس در ح
آنــان بــه ایــن موضــوع اساســی بــود کــه خــود آنــان نیــز »موضــوع« )اُبــژه( 
اصالحــات هســتند. چشــِم اســفندیار جریــان اصالح طلبــی، مســتثناکردن خــود 
از »اصــالح« بــود کــه ایــن خــود باعــِث رشــِد نوعــی انحصارطلبــی در میــان 
آنــان شــد. اصــواًل در هــر جامعــه ای، کســانی کــه دســت بــه اصالحــات مــی 

زننــد، چنانچــه خــود آنــان هــم »موضــوع« همیــن اصالحــات باشــند، جریــان 
ــه ی  ــود. در دو مصاحب ــه رو می ش ــی روب ــکالت فراوان ــا مش ــی ب اصالح طلب
نســبتًا طوالنــی کــه نشــریه »آبــان« در آبــان مــاه 1378 بــا مــن داشــت، بــه 

طــور مفصــل در ضــرورت ایــن هم گرایــی صحبــت کــرده ام و آن را یکــی از 
دســتاوردهای جریــان روشــنفکری ایــران دانســته ام.16 امــروز هــم چنــان مــی 

ــرای  ــی ب ــت فراوان ــه اهمی ــم، بلک ــروری می دان ــا آن را ض ــم. نه تنه اندیش
ــرای حقــوق  ــارزه ب ــران در مب ــان ای ــی دوطیــف زن ــل هســتم. هم گرای آن قائ
ــش  ــف در جنب ــن دو طی ــان ای ــه می ــی ک ــی بزرگ ازدست رفته شــان و هم گرای

ــت. ــت اس ــن حرک ــار ای ــن و پرب ــای روش ــد، نمونه ه ــود آم ــبز به وج س
ــر  ــون دیگ ــران، چ ــا در ای ــگار. م ــص و روزنامه ن ــنفکران متخص چ: روش
کشــورهای جهــان، در ســه دهــه ی اخیــر شــاهد رشــد روزافــزون روشــننفکران 
متخصــص و روزنامه نــگار هســتیم کــه ســهم مهمــی  در پیشــبرد بحث هــا و 
طــرح مشــکالت و معضــالت جامعــه دارنــد. به دلیــل وضعیــت اجتماعــی ایــن 
ــردی کــه در طــرح دیدگاه هــای خــود  گــروه و امکاناتــی کــه برخوردارنــد و بُ

دارنــد، دارای تأثیــر فراوانــی در جامعــه هســتند. 

عامل دوم: رشد شهرنشینی

ــون  ــور، 48 میلی ــت کش ــر جمعی ــون نف ــال 1385 در کِل 70 میلی در س
ــی  ــی م ــتایی زندگ ــاط روس ــر در نق ــون نف ــهری و 22 میلی ــاط ش ــر در نق نف

ــهری  ــاط ش ــران در نق ــردم ای ــد م ــر 68/45 درص ــارت دیگ ــد.17 به عب کردن
16. ر.ک. بــه: کاظــم کردوانــی: »پرسشــگری، گفتمــان جهانــی و همگرایــی روشــنفکران در 
ــای روشــنفکری در  ــان 78، شــماره ي 101/ و/ »چالش ه ــان«، 22 آب ــران«، نشــریه ی »آب ای

ایــران«، نشــریه ی »آبــان«، 29 آبــان 78، شــماره ي 102.
17. رقــم دقیــق آن براســاس مرکــز آمارچنیــن اســت: در ســال 1385، کِل جمعیــت کشــور 
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ــال  ــان س ــت در آب ــد جمعی ــط رش ــر متوس ــوی دیگ ــد. از س ــی می کردن زندگ
1335 ســه ویــک دهــم درصــد، در آبــان 1345 ســه ویــک دهــم درصــد، در 
آبــان 1355 دو و هفــت دهــم درصــد، در مهــر 1365 ســه و نــه دهــم درصــد، 
ــم  ــج ده ــک و پن ــان 1375 ی ــد، در آب ــم درص ــج ده ــر 1370 دو و پن در مه
درصــد، در آبــان 1385 یــک و شــش دهــم درصــد بــوده اســت18 و » طبــق 
آخریــن براوردهــای جمعیتــی، جمعیــت کشــور در ســال 1387، 72 میلیــون و 
584 هــزار نفــر بــراورد شــده اســت، کــه از ایــن تعــداد 50/8 درصــد مــرد و 
49/2 درصــد زن می باشــد. همچنیــن، جمعیــت ســاکن در نقــاط شــهری 50 
ــا در ســال  ــه دیگــر معن ــراورد شــده اســت«.19 ب میلیــون و 928 هــزار نفــر ب
1387، 70/16 درصــد مــردم ایــران در نقــاط شــهری زندگــی می کننــد. یعنــی 
در فاصلــه ی دو ســاله ی 1385 تــا 1387، 1/17 درصــد بــه مــردم شهرنشــین 

اضافــه شــده اســت!

عامل سوم: باسوادی 

ناگفتــه پیداســت کــه یکــی از عامل هــای تغییــر ذهنیــت و گــذر از دنیــای 
قدیــم بــه جهــان جدیــد در هــر جامعــه ای و از جملــه در ایــران، جمعیــت بــا 
ســواد کشــور اســت. البتــه ناگفتــه روشــن اســت کــه ســواد تنهــا در صورتــی 
می توانــد مؤثــر باشــد کــه بــه فــرد امــکان بهره بــرداری از ایده هــای نوشــته 
شــده ی دنیــای نــو و فرهنــگ آن را فراهــم ســازد. در نتیجــه افزایــش ســواد 
بــه طورکلــی موجــب افزایــش آن بخــش از جمعیــت مــی  شــود کــه می توانــد 
به واســطه ی ســواد بــا فرهنــگ نــو آشــنایی پیــدا کنــد و تحــت تأثیــر آن قــرار 
بگیــرد. و همچنیــن روشــن اســت کــه باسوادشــدن و تحصیل کــردن جوانــان 
روابــِط پدرســاالرانه ی خانوادگــی و معیارهــای ســنتی جامعــه را برهم می زنــد.

ــاس  ــًا براس ــود عمدت ــه خ ــور ک ــالنامه های کش ــای س ــاس آماره ــر اس ب
سرشــماری هــای عمومــی نفــوس و مســکن تنظیــم شــده اســت، بــه اختصــار 

ــت: ــن گف ــوان چنی می ت
ــور، کِل  ــری کش ــون نف ــت 19 میلی ــال 1335 در کِل جمعی ــان س در آب
ــر در  ــهری و 22,131,101 نف ــاط ش ــر در نق ــه  48,259,964 نف ــت ک ــر اس 70,495,782 نف

ــد. ــی می کنن ــتایی زندگ ــاط روس نق
18. سالنامه آماری کشور، 1378، مرکز آمار ایران، تاریخ انتشار بهمن 1388، ص92

2. همان، ص91
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ــرد و 24  ــر)10 درصــد( اســت )76 درصــد م باســوادن کشــور 1،911،000 نف
ــِت در ســِن ســوادآموزی کشــور  ــان ســال 1345 کِل جمعی درصــد زن(؛ در آب
ــتند )71  ــواد هس ــد باس ــداد 28 درص ــن تع ــه از ای ــت ک ــر اس ــون نف 19 میلی
درصــد مــرد و 29 درصــد زن(؛ در آبــان ســال 1355 کِل جمعیــِت ســِن 
ــد  ــداد 47 درص ــن تع ــه از ای ــت ک ــر اس ــون نف ــور 27 میلی ــوادآموزی کش س
باســواد هســتند)64 درصدمــرد و  36 درصــد زن(؛ در آبــان 1385 کِل جمعیــِت 
ــداد 85  ــن تع ــه از ای ــر اســت ک ــون نف ــوادآموزی کشــور 64 میلی ــِن س در س
درصــد باســواد هســتند)53 درصــد مــرد و 47 درصــد زن(20. بــه دیگــر ســخن 
ــردان 39/2  ــد )م ــال 1345، 28/7 درص ــب در س ــه ترتی ــوادی ب ــرخ باس ن
ــردان 58/9  ــد )م ــال 1355، 47/5 درص ــد(؛ در س ــان 17/4 درص ــد، زن درص
درصــد، زنــان 35/5 درصــد(؛ در ســال 1385، 84/6 درصــد )مــردان 88/7 در 

ــوده اســت. 21 ــان 80/3 درصــد( ب صــد، زن
در درک و تفســیر ایــن آمارهــا بایــد بــه چنــد نکتــه توجــه کــرد. نخســتین 
موضــوع تعریــف مفهــوم »باســواد« اســت. براســاس ســالنامه آمــاری کشــور 
ــن  ــد مت ــه می توانن ــانی ک ــی کس ــواد: تمام ــت: »باس ــه شده اس ــن گفت چنی
ســاده ای را بــه فارســی و یــا هــر زبــان دیگــری بخواننــد و بنویســند، باســواد 
ــت. و  ــکو اس ــف یونس ــان تعری ــًا هم ــف تقریب ــن تعری ــوند«22 ای ــی می ش تلق
ــکن 1345،  ــوس و مس ــی نف ــماری عموم ــه »در سرش ــد ک ــه می کنن اضاف
ــوده  ــی ب ــال اول ابتدای ــه س ــل دارای گواهینام ــه حداق ــانی ک ــی کس تمام

ــی  ــکن 1375 و 1385 تمام ــوس و مس ــی نف ــماری عموم ــد و ... در سرش ان

20. رقــم هــای دقیــق مرکــز آمــار از ایــن قــرار اســت: در آبــان ســال 1335 در کِل جمعیــت 
کشــور ) 18,954,704 نفــر(، کِل باســوادن کشــور 1,911,000 نفــر اســت )1,454,000 نفــر 
مــرد و 457,000 نفــر زن(؛ در آبــان ســال 1345 در کِل جمعیــِت در ســِن ســوادآموزی 
ــرد  ــر م ــت )3,928,000 نف ــر اس ــوادان 5,556,000 نف ــر(، کِل باس ــور)19,372,000 نف کش
ــور  ــوادآموزی کش ــِن س ــِت س ــال 1355 در کِل جمعی ــان س ــر زن(؛ در آب و 1,628,000 نف
)27,113,000 نفــر(، کِل باســوادان 12,877,000 نفــر اســت )8,198,000 نفــر مــرد و 
4,679,000 نفــر زن(؛ در آبــان 1385 در کِل جمعیِت در ســِن ســوادآموزی کشــور ) 63,920,00 
نفــر(، کِل باســوادان 54,082,000 نفــر اســت )28,835,000 نفــر مــرد، 25,247,000 نفــر زن(. 

همــان، ص 607 و 608 و 609.
  کل جمعیــت ایــران بــرای ســال های یادشــده بــه ترتیــب 18,954,704 نفــر، 25,788,722 

نفــر، 33,708,744 نفــر، 70,495,782 نفــر اســت. همــان، ص96.

21. همان، ص608 و 609
22. همان، ص604
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نوآمــوزان ســال اول ابتدایــی و ســوادآموزان کالس هــای نهضــت ســوادآموزی 
نیــز باســواد شــناخته شــده اند. وضعیــت ســواد در سرشــماری عمومــی ســال 
ــال 1345  ــی س ــماری عموم ــر، در سرش ــاله  و بیش ت ــراد 10 س 1335 از اف
از افــراد 7 ســاله و بیش تــر و در سرشــماری عمومــی ســال های 1355 و 
1365، طــرح آمارگیــری جــاری جمعیــت 1370 و سرشــماری عمومــی نفــوس 
و مســکن 1375 و 1385 از افــراد 6 ســاله و بیش تــر ســؤال شــده اســت.«23 
امــا بــرای درک ســنجیده تر موضــوع باســوادی در ایــران از درون همیــن آمــار 
ــی  ــاخص هایی پ ــه ش ــوان ب ــی ت ــز م ــی نی ــزار جمعیت شناس ــک اب ــه کم و ب

بــرد کــه بــه واقعیــت نزدیک تــر باشــد: چــون معیــار »باســوادی« در همــه ی 
ــا لطمــه  ــه کار مقایســه ای م ــًا یکــی اســت ب سرشــماری های عمومــی تقریب

ــره  ــوان به ــم می ت ــی ه ــزار جمعیت شناس ــک اب ــا از ی ــود.  ام ای وارد نمی ش
ــان،  ــان جمعیت شناس ــید. در می ــی رس ــل اتکائ ــه ی قاب ــه نتیج ــت و ب گرف
بســیاری بــرای ارزیابــی ســواِد جامعــه گــروه ســنی 20 تــا 24 را در نظــر مــی 

ــرای  ــی ب ــول و مهم ــل قب ــار قاب ــه معی ــرد ک ــوان تصــور ک ــه می ت ــد ک گیرن
ــران  ــه ی ای ــار جامع ــن معی ــاس ای ــر براس ــد. اگ ــه باش ــواد جامع ــنجش س س
ــال های  ــنی در س ــروه س ــن گ ــرای ای ــران ب ــوادی ای ــار باس ــنجیم، آم را بس
ذکرشــده بــه ایــن ترتیــب خواهــد بــود: نــرخ باســوادی گــروه 20 تــا 24 ســاله، 
ــان  ــد(؛ در آب ــان 71 درص ــد، زن ــردان 47 درص ــان 1345 ،32 درصد)م در آب
ــان 1385، 96  ــد(؛ در آب ــان 35 درص ــد، زن ــردان 66 درص 1355، 50 درصد)م
درصد)مــردان 97 درصــد، زنــان 96 درصــد(. بدیــن ترتیــب یکــی از شــاخص 

هــای مهــم جمعیت شناســی، یعنــی گــذر از آســتانه ی 50 درصــد باســواد بــه 
ــه  ــت ک ــوان گف ــع می ت ــور قاط ــار به ط ــن آم ــاس ای ــد.24 براس ــت می آی دس
مــردان ایــران در ســالهای 45-1347 از مــرز 50 درصــد باســوادی گذشــته اند 

ــال های 1365-63.  ــران در س ــان ای و زن
در اینجا بسیار ضروری است که به چند نکته  اشاره شود. 

ــًا در  ــرای کل کشــور صــادق اســت، تقریب ــه ب ــی ک ــن آمارهای ــک : ای ی
ــده  ــی دی ــی همآهنگ ــه نوع ــم ب ــال 1385 ه ــران در س ــتان ای ــان 30 اس می
ــدر  ــوادی در ص ــرخ باس ــد ن ــا 91 در ص ــران ب ــتان ته ــد اس ــود. هرچن می ش

23. همانجا
24. همان، ص 608 و 609



389

بسترهای فکری، فرهنگی، اجتماعِی پیدایش جنبش سبز

نشســته اســت امــا، نــرخ باســوادی در اســتان های اصفهــان، بوشــهر، خراســان 
ــاالی 85 درصــد  ــزد ب ــدران، ی ــم، مازن ــن، ق ــارس، قزوی رضــوی، ســمنان، ف
ــتان های  ــد(، در اس ــب 88، 86، 86، 89، 87، 86، 86، 58، 88 درص ــه ترتی )ب
آذربایجــان شــرقی، اردبیــل، ایــالم، چهارمحــال و بختیــاری، خراســان جنوبــی، 
ــتان،  ــد، گلس ــه و بویراحم ــاه، کهگیلوی ــان، کرمانش ــان، کرم ــتان، زنج خوزس
گیــالن، لرســتان، مرکــزی، هرمــزگان، همــدان بــاالی 80 درصــد )بــه ترتیــب 
82، 80، 82، 83 ،81، 84، 82، 83، 82، 82، 82، 81، 84، 82، 83 درصــد(، 
ــاالی 75  ــتان ب ــمالی، کردس ــان ش ــی، خراس ــان غرب ــتان های آذربایج در اس
درصــد )بــه ترتیــب 78، 79، 77 درصــد(، در سیســتان و بلوچســتان 68 درصــد 

اســت. 
ــای  ــاهد تفاوت ه ــز ش ــان نی ــردان و زن ــوادی م ــرخ باس ــه دوم: در ن نکت
فاحــش نیســتیم. بــرای جلوگیــری از اطالــه ی کالم بــه آمــار چنــد اســتان از 
میــان پنــج گــروه بــاال اشــاره مــی کنیــم. نــرخ باســوادی بــه ترتیــب مــردان 
و زنــان، در اســتان های تهــران 94، 89؛ اصفهــان 91، 84/2؛ قزویــن 90، 82؛ 
آذربایجــان شــرقی 87، 76؛ اردبیــل 87، 74؛ کهگیلویــه و بویراحمــدی 87، 76؛ 
هرمــزگان 86، 78؛ آذربایجــان غربــی 85، 70؛ کردســتان 85، 70؛ سیســتان و 

بلوچســتان 74، 61 درصــد اســت. 
نکتــه ســوم: نگاهــی کوتــاه بــه تفــاوت نــرخ باســوادی در نقــاط شــهری 
ــز مــی  ــاال نی ــاری ده اســتان ب ــن نمونه هــای اختی ــاط روســتایی در همی و نق

ــتا، در  ــهر و روس ــب در ش ــه ترتی ــوادی ب ــرخ باس ــد. ن ــده باش ــد آگاه کنن توان
ــان  ــن 90، 72؛ آذربایج ــان 89، 79؛ قزوی ــران 92، 82؛ اصفه ــتان های ته اس
شــرقی 86، 74؛ اردبیــل 85، 73؛ کهگیلویــه و بویراحمــدی 90، 74؛ هرمــزگان 
90، 76؛ آذربایجــان غربــی 84، 69؛ کردســتان 83، 70؛ سیســتان و بلوچســتان 

76، 60؛ اســت.

عامل چهارم: تعداد دانشجویان 

در آســتانه ی انقــالب کل دانشــجویان ایــران 157،000 نفراســت. آن هــم 
در شــهرهای بــزرگ ایــران نظیــر تهــران و تبریــز و مشــهد و اصفهان و شــیراز 
ــران  ــجویان ای ــی 1387-1388 کل دانش ــال تحصیل ــه در س ــال آنک و ... ح
3،308،692 نفــر)21 برابــر( اســت)1،917،183 نفــر دانشــجویان دانشــگاه ها و 
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مراکــز آمــوزش عالــی، 1،391،509 نفــر دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی(.25  
در ایــن ارقــام نســبت دانشــجویان زن و مــرد از اهمیــت فراوانــی برخوردار 
اســت. تعــداد دانشــجویان زن بــرای همیــن ســال تحصیلــی 1،688،223 نفــر 
)دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی 1،115،852 نفــر، دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــی  ــال تحصیل ــن س ــرای همی ــرد ب ــجویان م ــداد دانش ــر( و تع 572،371 نف
1،1620،469 نفــر اســت )دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی 801،331 نفــر 
ــجویان زن از  ــداد دانش ــی تع ــر(26 یعن ــالمی 819،138 نف ــگاه آزاد اس و دانش

ــرد پیشــی گرفته اســت. ــداد دانشــجویان م تع
ــت  ــت کیفی ــه واقعی ــاًل ب ــنده کام ــه نویس ــت ک ــح اس ــه توضی الزم ب
ــوص  ــن خص ــاز در ای ــت. و از دیرب ــف اس ــران واق ــروز ای ــگاه های ام دانش
ــتان های  ــه« آن را »دبیرس ــریه ی »آدین ــه ای در نش ــت و در مقال ــم زده اس قل
ــودن  ــم ب ــت حاک ــه عل ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــت. حقیق ــزرگ« نامیده اس ب
ــتی  ــات سیاس ــط آن، تبع ــران و رواب ــگاه های ای ــک در دانش ــگاه ایدئولوژی ن
کــه بــه »انقــالب فرهنگــی« انجامیــد و کمــاکان در همــه ی بُعدهــای زندگــی 
دانشــگاهی ایــران حضــور دارد )انتخــاب اســتاد، مــواد درســی، مطالــب تدریس، 
رابطــه ی اســتاد- دانشــجو و...( و به خصــوص »خط هــای قرمــز« موجــود در 
ــگاه های  ــگاهی، دانش ــات دانش ــی و تحقیق ــانی و اجتماع ــوم انس ــوزه ی عل ح
ــه  ــا، ب ــده اند. ام ــفناکی ش ــت اس ــار وضعی ــت دچ ــاظ کیفی ــا از لح ــروز م ام
ــِت  ــه یمــن خــوِد ماهی ــا ب ــن ناهنجاری هــا، دانشــگاه های م رغــم همــه ی ای
مــدرِن دانشــگاه و کوشــش های گاه جــان کاِه کادر علمــی آگاه و باوجــدان مــا 
جایــگاه بزرگــی در مدرنیزاســیون جامعــه ی مــا در بعدهــای مختلــف دارد. در 
مقــام مثــال کافــی اســت بــه نقــش دانشــگاه آزاد، به رغــم مشــکالت کیفــی 
ــط اجتماعــی در شــهرهایی کــه  ــرورو کــردن رواب شــناخته شــده ی آن، در زی

ــم.  حضــور دارد توجــه کنی
ــوع توزیــع دانشــجویی اســت  اتفــاق مهــم دیگــر در حــوزه ی دانشــگاه ن
ــیع  ــی وس ــت، جابه جای ــته اس ــیار به وقوع پیوس ــطح بس ــاًل و در س ــه عم ک
دانشــجویان از شــهرها و روســتاهای مختلــف بــرای ادامــه تحصیــل در 
ــناختی دارد. در  ــون جامعه ش ــای گوناگ ــه  پیامده ــت ک ــر اس ــهرهای دیگ ش

25. همان، ص649 و 650
26. همانجا
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فاصلــه ی ســال های 1375 و 1385، بیــش از 12 میلیــون نفــر )12،148،148( 
ــه علــت مهاجــرت آمــده در ســالنامه آمــاری  در کشــور جابه جــا شــده اند. از نُ
کشــور، یــک علــت »تحصیــل« ذکــر شــده اســت کــه تعــداد مهاجــرت در ده 
ســال مذکــور بــرای تحصیــل را 1،040،767 نفــر ذکــر می کنــد.27 در ســالنامه 

هــای آمــاری موضــوع تحصیــل )دانشــگاه، دبیرســتان، راهنمایــی، دبســتان( 
ــم  ــاال را از رق ــه ب ــال ب ــراد 20 س ــداد اف ــر تع ــا اگ ــک نشــده اســت. ام تفکی
ذکرشــده در بــاال اســتخراج کنیــم)در ایــن آمارهــا ســتونی بــرای گــروه ســنی 
18 تــا 20 ســاله وجــود نــدارد و بــه همیــن علــت از دقــت بحــث کاســته مــی 

شــود( عــدد  553،156 نفــر را خواهیــم داشــت  )در صــورت موجودبــودِن آمــار 
مربــوط بــه گــروه ســنی 18 تــا 20 ســاله هــم ایــن آمــار دقیق تــر می بــود و 
هــم ایــن تعــداد بیشــتر( کــه  شــاید بــرای در ک جابه جایــی دانشــجویان در 
ســطح کل کشــور تــا حــدودی راه گشــا باشــد و اهمیــت ایــن نــوع توزیــع را 
ــوان آشــنایي  ــه می ت ــرای موضوع هــای فرهنگــی نشــان بدهــد کــه از جمل ب
ــای  ــا جنبه ه ــنایی ب ــا و آش ــه ی م ــود در جامع ــای موج ــا خرده فرهنگ ه ب
ــان  ــدن جوان ــتد و نزدیک ش ــر و دادوس ــای دیگ ــی و فرهنگ ه ــاوت زندگ متف
ــد  ــه رش ــردن ب ــک ک ــود از کم ــاید بش ــت ش ــر و در نهای ــا یکدیگ ــور ب کش

فرهنــگ مشــترک مــا ایرانیــان صحبــت کــرد.
ــجویان  ــروز دانش ــیع ام ــی وس ــن جابه جای ــات ای ــن تبع ــی از مهم تری یک
ایــران، شــرکت دختــران دانشــجو در آن اســت. امــروز زمانــی کــه دانشــجوی 
دختــری بــرای تحصیــل در مقــام مثــال از مشــهد مــی رود تبریــز یــا اهــواز و 
از تبریــز مــی رود کرمــان یــا الهیجــان  و از قــم مــی رود کرمانشــاه و... اتفــاق 
ــه  ــای آن رخ داده اســت، آن هــم در جامع ــه و ســنت ه مهمــی در ذهــن جامع

ای کــه حاکمــان رســمی و غیررســمی آن شــدیدترین تنگناهــای اجتماعــی را 
ــد.   ــه می کنن ــان توصی ــرای زن ب

عامل پنجم: تعداد دانش آموزان

در ســال تحصیلــی 1387-1388 کل تعــداد دانش آمــوزان ایــران در ســه 
مقطــع دبســتان و راهنمایــی و متوســطه عمومــی 12،642،793 نفــر اســت.28 

27. همان، ص122
28. در ایــن ارقــام، دانش آمــوزان دوره ی آمادگــی 455,844 نفــر و دانش آمــوزان دوره ی پیــش 
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از ایــن تعــداد 52 درصــد پســر و 48 درصــد دختــر هســتند. و در مقطــع دوره 
متوســطه عمومــی در برابــر 52 درصددانش آمــوز پســر 48 درصــد دانش آمــوز 
ــا،  ــت ام ــت اس ــا اهمی ــود ب ــه خودی خ ــا  ب ــن رقم ه ــود ای ــت. خ ــر اس دخت
ــم،  9/17  ــر مقایســه کنی ــران 70،495،782 نف ــت ای ــا کل جمعی ــر آن را ب اگ
ــی  ــر 75/5 ایران ــارت دیگــر از ه ــوز هســتند و به عب ــان دانش آم درصــد ایرانی
ــدد 3/5  ــوزان را در ع ــداد دانش آم ــر تع ــت. و اگ ــوز اس ــر دانش آم ــک نف ی
ضــرب کنیــم، بیــش از 44 میلیــون ایرانــی به نوعــی درگیــر مســائل آمــوزش 

و پــرورش هســتند. 

عامل ششم: نقش خانواده در ایران

تغییــرات عظیمــی کــه در خانــواده ی ایرانــی پــس از انقــالب اتفــاق افتــاده 
ــت  ــه ی ماس ــای جامع ــی ترین رخداده ــن و اساس ــی از دیرپاتری ــت، یک اس
ــه  ــه در جامع ــگرفی ک ــوالت ش ــده و تح ــن پدی ــه ای ــد ب ــر می آی ــه به نظ ک
ــواده ی  ــه  وجــود آورده اســت توجــه ی درخــور نشــده اســت. در حقیقــت خان ب
ــواده ی ســنتی  ــر خان ــا آن تصوی ــه ی بســیار دوری دارد ب ــی فاصل ــروز ایران ام
ــاال  ــد.  در ب ــته باش ــود داش ــوز وج ــده ای هن ــن ع ــت در ذه ــن اس ــه ممک ک
میــزان ســوادآموزی و تعــداد دانشــجویان و دانش آمــوزان را نشــان دادیــم. در 
حقیقت»پیشــرفت فرهنگــی ثبــات مــردم را بــر هــم می زنــد. ...جامعــه ای کــه 
ــی  ــوزش همگان ــه آم ــذرد ک ــری نمی گ ــوند... دی ــواد می ش ــت آن باس اکثری

ــد«  29 ــات می گردان ــواده را بی ثب ــدار در خان ــِط اقت رواب
بــرای بررســی تغییــرات در نهــاد خانــواده ی ایرانــی کافــی اســت بــه چنــد 

شــاخص مهــم در ایــن ارتبــاط توجــه کنیــم: 
1-6: باروری

ــن شــاخص  ــان یکــی از بزرگ تری ــرل زایم ــان و کنت ــاروی زن موضــوع ب

دانشــگاهی 447,187 نفــر منظــور نشــده اســت )همــان، ص 620 و ص 625(.
29. امانوئــل ُتــد و یوســف کوربــاژ، دیــدارگاه تمدن هــا، ترجمــه ی عبدالوهــاب احمــدی، نشــر 

آگــه، چــاپ اول، بهــار 1388، ص38
ــه ی  ــه ترجم ــه ب ــاع داده ام، همیش ــاب ارج ــن کت ــای ای ــه صفحه ه ــه ب ــال ک ــن درعین ح م
خــوب آن وفــادار نمانــده ام و از روی متــن اصلــی ترجمــه کــرده ام. مشــخصات اصلــی ایــن 
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هــای تغییــِر ذهنیــت جامعــه اســت. همــان طــور کــه جمعیت شــناس 
ــان و  ــد هم دردنش ــان را بای ــرل زایم ــد »کنت ــوی می گوی ــناس فرانس سرش
هــم اهــرِم دگرگشــت انسان شــناختی پراهمیتــی دانســت.«30 و در امــر بــاوری 
ــت،  ــان اس ــوادی زن ــرخ باس ــل ن ــای دخی ــن عامل ه ــی از مهم تری ــان، یک زن
ــت  ــای جمعی ــم. در معیاره ــده بگیری ــردان را نادی ــوادی م ــرخ باس ــه ن بی آنک

شناســی قاعــده برایــن اســت کــه نــرخ باســوادی زنــان و مــردان در فاصلــه ی 
ســنی 20 تــا 24 محاســبه می شــود. و آســتانه ی گــذر هــم 50 درصــد اســت. 
ــذر از  ــی گ ــی، یعن ــم جمعیت شناس ــاخص های مه ــی از ش ــب یک ــن ترتی بدی
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــت می آی ــه دس ــواد ب ــِت باس ــد جمعی ــتانه ی 05 درص آس
ــی  ــع م ــور قاط ــمی  به ط ــای رس ــاس آماره ــد براس ــه ش ــن گفت ــش از ای پی

ــرز 50 درصــد  ــران در ســال های 45-1347 از م ــردان ای ــه م ــت ک ــوان گف ت
باســوادی گذشــته اند و زنــان ایــران در ســال های 63-1365. البتــه مثــل هــر 
ــن  ــل آن مهــم اســت. در ای ــوع تفســیر و درک و تأوی ــاری دیگــر، ن ــم آم رق
خصــوص بایــد بــه ســه موضــوع بســیار مهــم اشــاره کنیــم: نخســت اینکــه 
ــال  ــی، دو س ــرض یک ــبه و در ع ــی یک ش ــان ایران ــردان و زن ــدن م باسوادش
ــان حکومــت پیشــین  ــه از زم ــوده اســت ک ــدی ب ــاده اســت. رون ــاق نیافت اتف
ایــران شــروع شــده بــود و بــه رغــم افت و خیزهــای حاصــل از انقــالب، ادامــه 
یافتــه اســت. دوم اینکــه ایــن آمارهــا در بــاره ی کل ایــران اســت و تفکیــک 
ــاری  ــالنامه های آم ــتان ها در س ــتا و اس ــهر و روس ــرای ش ــنی ب ــای س گروه ه
ــه  ــوان ب ــود می ت ــای موج ــه ی عامل ه ــه مجموع ــا توج ــا ب ــدارد. ام ــود ن وج
ضــرس قاطــع گفــت کــه نــرخ باســوادی مــردان و زنــان، در شــهرهای بــزرگ 
ــده  ــر ش ــای ذک ــر از تاریخ ه ــیار جلوت ــران بس ــاص ته ــور خ ــه ط ــران و ب ای
ــط و  ــه متوس ــای طبق ــوم، خانواده ه ــت. س ــته اس ــد گذش ــرز 50 درص از م
ــش از  ــال های پی ــرز را در س ــن م ــذر از ای ــی، گ ــرفته تر از لحــاظ فرهنگ پیش

ــد. ــام داده ان ــا انج ــن تاریخ ه ای
در الگوهــای بــرآورد رشــد جمعیــت در کشــورهای دنیــای ســوم، امانوئــل 
ــت  ــان متخصصــان جمعی ــه در می ــد ک ــود معترف ان ــاژ خ ــد و یوســف کورب ت

ــان  ــان جه ــتند »مردم ــه می پنداش ــود ک ــب ب ــری غال ــرب نظ ــی غ شناس
ــه  ــد ک ــت نهاده ان ــام و مهارنشــدنی جمعی ــش بی فرج ــای در راه افزای ــوم پ س

30. همان، ص10
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ــن  ــود. همچنی ــده ب ــش فزاین ــش و زادوزه ــه کاه ــر رو ب ــی از مرگ ومی ناش
تحلیــل دوِر باطلــی کــه افزایــش جمعیــت و رکــود اقتصــادی را هــم مرتبــط 
ــوم اجتماعــی شــمرده می شــد.  ــر عل ــای ناگزی می دانســت یکــی از موضوع ه
ــم  ــا و همــه ی کشــورها ک ــه ی قاره ه ــم هم ــه دیدی ــدی نگذشــت ک ــا چن ام

ــوان آن  ــه نمی ت ــه البت ــد ک ــاروری نهاده ان ــرل ب ــد کنت ــای در فرآین ــش پ و بی
ــادی  ــول اقتص ــرا تح ــح داد، زی ــن توضی ــالب در ذه ــه ی انق ــدون فرضی را ب
ــن  ــع بهتری ــدارد.«31 و »در واق ــی را ن ــن حرکت ــح چنی ــوان توضی ــی ت به تنهای
ــرانه  ــد س ــه تولی ــد، ن ــان یافته ان ــه جمعیت شناس ــده ای ک ــر توضیح دهن متغی

ــِب وابســتگِی شــاخص  ــان اســت. ضری ــوادی زن ــرخ باس ــه ن ــی، بلک ی داخل
ــن  ــت همی ــت«.32  در حقیق ــه باالس ــان همیش ــوادی زن ــرخ باس ــاروری و ن ب
ــود  ــث خ ــا در بح ــه م ــت ک ــری اس ــن عنص ــت« مهم تری ــالب در ذهنی »انق
ــه  ــم ک ــبز می دانی ــش س ــن جنب ــای بنیادی ــی از پایه ه ــم و یک ــال می کنی دنب
ــاوری در  ــاخص ب ــون ش ــود. اکن ــه نمی ش ــواده خالص ــوزه ی خان ــا در ح تنه
ــاوت  2/08 و  ــا رقم هــای متف ــب ب ــه ترتی ــی ب ــران کــه آمارهــای بین الملل ای
2/00 و 1/73  فرزنــد بــرای هــر زن ذکــر کرده انــد33 بــه ایــن معناســت کــه 
ایــران از آســتانه ی شــاخص بیــن المللــی 1,2 فرزنــد بــرای هــر زن گذشــته 
ــاروری در فرانســه  ــا شــاخص ب ــران ب ــاروی در ای ــی شــاخص ب اســت.34 یعن
یکــی اســت. »ایــن برگشــِت جریــان  علت هــای فرهنگــی و اجتماعــی ژرفــی 
دارد و نشــان دهنده ی زیروزبرشــدگِی تعادل هــای ســنتی اســت. درواقــع، ایــن 
زیروزبرشــدگی بــر همــه ی رابطه هــای اقتــدار، ســاختارهای خانوادگــی، ارجــاع 

هــای ایدئولوژیــک، نظــام سیاســی و غیــره پرتــو می افشــاند.«.35  امــر مهــم 
دیگــر در نــرخ بــاروری در ایــران، متــوازن بــودن ایــن نــرخ تقریبــًا در همــه 

ــتان 1/9 درصــد، در کرمانشــاه  ــال در کردس ــوان مث ــه عن ــران اســت. ب ی ای
1/8 درصــد، در ایــالم 1/8 درصــد، در آذربایجــان باختــری 2/5 درصــد اســت. 
تنهــا در بخشــی از مــردم خوزســتان 2/6 درصــد و در بلوچســتان 4/1 درصــد 

31. همان، ص 11
32. همان، ص 11
33. همان، ص112
34. همان، ص111
35. همان، ص10
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اســت. 36
ــاره  ــوع اش ــد موض ــه چن ــود ب ــاب خ ــوی در کت ــناس فرانس دو جمعیت ش
ــت، از  ــوردار اس ــی برخ ــت فراوان ــا از اهمی ــث م ــرای بح ــه ب ــد ک می کنن
ــرل  ــترش کنت ــی و گس ــای مذهب ــزش باوره ــارن ری ــد: »تق ــه می گوین جمل
ــه در  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــه نبای ــر اســت. البت ــان چشــم گیر و بحث ناپذی زایم
ــد.« و  ــمار می آی ــرطی الزم به ش ــوادی ش ــتانه ی باس ــذر از آس ــد گ ــن رون ای
ــه  ــی، ...کشــورهای مســلمانی کــه باروری شــان رو ب »فراســوی ظواهــر کنون
ــه  ــرزش گســترده ای در اعتقادهــای ســنتی خــود را تجرب ــز ل کاهــش دارد نی
مــی کننــد. ... مســیحیت زدایی یــک روزه انجــام نگرفــت و مســتلزم ناپدیــدی 
عالمت هــا و نشــانه های مذهبــی و ارجاع هــای اخالقــِی عــاِم مشــخص 

ــاد  ــِی اعتق ــت عموم ــا پس رف ــیحیت زدایی ب ــاری مس ــود... ب ــده ی آن نب کنن
ــد  ــا تقلی ــی روی )ی ــم دگرپ ــزش رژی ــا فروری ــژه ب ــی )croyance( و به وی دین
ــراد  ــواب اف ــاق خ ــوی ات ــا ت ــه  ت ــود ک ــراِه آن مشــخص می ش ــی( هم مذهب
ــدی  ــن فرآین ــه چنی ــت ک ــوان گف ــا می ت ــن معن ــرد. در ای ــت می ک ــم دخال ه
ــت  ــانه های آن در جمعی ــت و نش ــده اس ــال آغازی ــه احتم ــز ب ــالم نی در اس

ــم  ــن اسالمیس ــاد بنیادی ــع تض ــورد.«37 و »در واق ــم می خ ــه چش ــی ب شناس
ــی  ــد در حال ــنت می پندارن ــان س ــود را نگهب ــران اش خ ــه رهب ــت ک ــن اس ای
کــه مــوج مردمــی کــه آن هــا را بــاال مــی آورد خــود از انقــالِب ذهنــِی مــدرن 
ــی  ــر شکســت فرهنگــی رخ م ــروزی ناگزی ــی پی ــاز نتیجــه می شــود. در پ س
نمایــد.«38 و »پیشــرفت فرهنگــی ثبــات مــردم را بــر هــم می زنــد. ...جامعــه 

ــوزش  ــه آم ــذرد ک ــری نمی گ ــوند... دی ــواد می ش ــت آن باس ــه اکثری ای ک
ــرل  ــترش کنت ــد. گس ــات می گردان ــواده را بی ثب ــدار خان ــِط اقت ــی رواب همگان
ــود  ــه ی خ ــه نوب ــد، ب ــوزش می آی ــطح آم ــش س ــی افزای ــه در پ ــد ک زاد و ول
روابــط ســنتی مــردان و زنــان و اقتــدار شــوهر بــر زن را بــه لــرزه می انــدازد. 
ایــن گسســت های اقتــدار )خــواه باهــم و خــواه غیــِرآن(، سرگشــتگی فراگیــر 
ــد  ــدار سیاســی را تســهیل می کن ــذرای اقت ــزش گ ــب فروری ــه، و اغل در جامع
کــه ممکــن اســت مرگبــار باشــد.«39 و در آخریــن اظهــار نظرهــای مقامــات 

36. همان، ص117 و 118
37. همان، ص27

38. همان، ص114
39. همان، ص38
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ــور در   ــوال کش ــت اح ــازمان ثب ــس س ــی، رئی ــی اردکان ــور، ناظم ــمی کش رس
ــان  ــاری نش ــي های آم ــه "بررس ــرد ک ــح ک ــه تصری ــه ی نمازجمع پیش خطب
ــط  ــد فق ــد و 19 درص ــدون فرزن ــی ب ــای ایران ــد خانواده ه ــد 14 درص می ده
دارای یــک فرزنــد بــوده انــد. یعنــی در مجمــوع، 33 درصــد بــه معنــي یــک 
ــتند." و  ــد هس ــک فرزن ــر دارای ی ــا حداکث ــد ی ــدون فرزن ــا ب ــوم خانواده ه س
ــه  ــر ب ــه ایــن آمــار در نســل های جدیدت همــو اضافــه کــرده اســت کــه "البت
مراتــب نگران کننده تــر اســت، بــه ایــن صــورت کــه 24 درصــد بــدون فرزنــد 
و 31 درصــد فقــط دارای یــک فرزنــد هســتند کــه در مجمــوع بســیار بیشــتر 

ــن کشــوری اســت."40 از میانگی
2-6: باالرفتن سن ازدواج 

یکــی دیگــر از تغییــرات مهــم در خانــواده ی ایرانــی، باالرفتــن ســن ازدواج 
اســت. ســن ازدواج بــه بیســت و هفــت ســال رســیده اســت کــه امــر مهمــی 

. ست ا
ــواده وزارت  ــت و خان ــالمت جمعی ــر س ــِت دفت ــرکل وق ــه ی مدی ــه گفت ب
بهداشــت "ســن ازدواج در کشــور افزایــش یافتــه و بــه طــور میانگیــن از 21 
ســال بــه 27 ســال رســیده اســت و وزارت بهداشــت می خواهــد ایــن ســن را 
بــه کمتــر از 27 ســال کاهــش دهــد"41 براســاس مســتندات مرکــز پژوهــش 
ــران 24 ســال اســت. و  ــس ســن ازدواج پســران 28 ســال و دخت هــای مجل
ــش  ــاهد افزای ــواره ش ــر هم ــال های اخی ــد "در س ــی می گوی ــی اردکان ناظم
ــن  ــن س ــاهد میانگی ــال 1392 ش ــه در س ــوری ک ــم، به ط ــن ازدواج بوده ای س
ــم و  ــا بوده ای ــرای ازدواج خانم ه ــال ب ــان و 23 س ــرای ازدواج آقای ــال ب 28 س
ایــن هــم یکــی از عوامــل تشــدید کننــده کاهــش بــاروری اســت... در زمینــه 
تأخیــر ازدواج، ســهم ازدواج آقایــان در بــاالی 35 ســالگی یعنــي بــاالِی ســن 
ــه  ــد رو ب ــک رون ــا ی ــود از 6/7 ب ــت مي ش ــوال ثب ــت اح ــه در ثب ــی ک متعارف
افزایــش بــه 8,8 رســیده اســت و در ازدواج خانم هــا ســهم ازدواج هــای بــاالی 
ــک  ــي نزدی ــد یعن ــه 11/2 درص ــال ب ــر از ده س ــالگی از 6/3 در کمت 30 س
ــاروری  ــدن ب ــم ش ــث ک ــم باع ــاز ه ــا ب ــت و این ه ــیده اس ــر رس ــه 2 براب ب

40. ناظمی اردکانی مردم ساالری، 1393،10،6)سنین20 تا 34 سالگي براي آقایان و سنین 15 
تا 29 سالگي سن متعارف ثبت ازدواج در پایگاه ثبت احوال است(.

41. دکتر محمداسماعیل مطلق، تابناک، 12 تیر 1390
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مي شــود"42  
ــان )بی آنکــه بخواهیــم  ــا مشــکالت اقتصــادی و تنگناهــای مالــی جوان ب
ــی  ــت اصل ــح داد. عل ــده را توضی ــن پدی ــوان ای ــم( نمی ت ــده بگییری آن را نادی
ــاِر  ــر خودمخت ــن تغیی ــد. همی ــا دی ــاِر ذهنیت ه ــول خودمخت ــد در تح را بای
ــی  ــود م ــه را به وج ــر جامع ــترهای تغیی ــن بس ــه مهم تری ــت ک ــت اس ذهنی

آورد کــه یکــی از مهم تریــن تجلی گاه هــای آن در روابــط خانوادگــی و تغییــر 
ســاختار یــا شــکل خانــواده اســت. در امــر ازدواج، شــاید ذکــر یــک نمونــه ی 
ــت نباشــد. براســاس آمارهــای موجــود، کــه در  ــی از اهمی ــاری خال دیگــر آم
عمــل می توانــد بیش تــر هــم باشــد، یــک ششــم ازدواج هــا بــه طــالق مــی 

انجامــد. حتــا در شــهری مثــل قــم و در روســتاها43 ایــن موضــوع از یک طــرف 
می توانــد نوعــی ناهنجــاری اجتماعــی تلقــی شــود و مبیــن وضعیتــی بحرانــی 
ــا، از ســوی  ــد ام ــق بیای ــر آن فائ ــه باشــد کــه حکومــت نتوانســته ب در جامع
ــری از  ــی قیدهــای اجتماعــی اســت در جلوگی ــده ی ناکارای دیگــر نشــان دهن
ــادی  ــا حــدود زی ــر جامعــه کــه در گذشــته ت ــط ســنتی حاکــم ب طــالق. رواب
ــی  ــي چندان ــر کارای ــاًل دیگ ــرد، عم ــری می ک ــوهر جلوگی ــی زن و ش از جدای
ــار  ــه "آم ــد ک ــان می کن ــوال کشــور، اذع ــت اح ــازمان ثب ــس س ــدارد. و رئی ن
ــددي  ــل متع ــد ... و عوام ــورد می باش ــزار م ــر 160 ه ــغ ب ــالیانه بال طــالق س
چــون تغییــرات ســبک زندگــی، تهاجــم فرهنگــی، کمرنــگ شــدن باورهــاِی 
مذهبــی و اخالقــی، رســومات غلــط در زمــان شــروع ازدواج و... بــه افزایــش 

ــد"44 آن دامــن میزن
3-6 پدیده ی ازدواج سفید

ــر  ــمی بایکدیگ ــدون ازدواج رس ــه ب ــانی ک ــداد کس ــی از تع ــار دقیق آم
زندگــی می کننــد )ازدواج ســفید( در دســت نیســت. امــا براســاس اطالعاتــی 
ــای  ــاس کاره ــا براس ــود ی ــر می ش ــات منتش ــا در مطبوع ــا و آنج ــه اینج ک
ــن  ــده ی ای ــد فزاین ــر رون ــم ب ــدود، می توانی ــد مح ــده، هرچن ــی انجام ش میدان

42. ناظمی اردکانی مردم ساالری، 1393،10،6) سنین20 تا 34 سالگي براي آقایان و سنین 15 
تا 29 سالگي سن متعارف ثبت ازدواج در پایگاه ثبت احوال است(.

43. فرهاد خسروخاور و سعید پیوندی، برنامه پرگار

ــراي آقایــان و  44. ناظمــی اردکانــی مردم ســاالری، 1393،10،6 )ســنین20 تــا 34 ســالگي ب
ســنین 15 تــا 29 ســالگي ســن متعــارف ثبــت ازدواج در پایــگاه ثبــت احــوال اســت(.
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نــوع ازدواج تأکیــد کنیــم. همیــن امــر کــه در یکــی ، دو ســال اخیــر راجــع بــه 
ایــن پدیــده در مطبوعــات کشــور گــزارش منتشــر می شــود و بحــث درگرفتــه 
اســت، و حتــا رئیس دفتــر آیــت اهلل خامنــه ای، محمــد محمــدی گلپایگانــی از 
رشــد ایــن پدیــده ی »شــرم آور« ســخن می گویــد، از شــیوع ایــن موضــوع در 
ــی  ــت عامل های ــداران حکوم ــد. دســت اندکاران و طرف ــت می کن ــه حکای جامع
نظیــِر  تجردگرایــی دختــران، کمرنــگ شــدن اعتقــادات و باورهــای دینــی و 
مذهبــی مــردم، الگوبــرداری از ماهــواره و رســانه هــای بیگانــه بویــژه ســریال 
ــفید  ــد ازدواج س ــبِب رش ــی را مس ــکای جنوب ــه و امری ــاخت ترکی ــای س ه
ــگ شــدن باورهــای  ــی همچــون تهاجــم فرهنگــی، کمرن دانســته اند. "عوامل
مذهبــی و اخالقــی، ضعیــف شــدن پیوندهــای خانوادگــی، ســنت هــای غلــط 
ــان، قوانیــن و  ــوع طلبــی جوان ــه هــای کمرشــکن اقتصــادی، تن ازدواج، هزین
شــرایط دشــوار و زائــد عقــد و طــالق باعــث شــده برخــی از جوانــان بــه ایــن 
ــر »تهاجــم فرهنگــی«  ــد."45 اگــر عامل هایــی نظی ــدا کنن ســمت گرایــش پی
را کــه ترجیع بنــد همــه ی توضیحــات متخصصــان حکومتــی بــرای مشــکالت 
اجتماعــی اســت، بــه کنــار بگذاریــم همــه بــر »کمرنــگ شــدن اعتقــادات و 
باورهــای دینــی و مذهبــی مــردم« یــا »کمرنــگ شــدن باورهــای مذهبــی و 
ــتند. در  ــول هس ــی« متفق الق ــای خانوادگ ــدن پیونده ــف ش ــی و ضعی اخالق
ــرش  ــوع ازدواج و پذی ــه موض ــران ب ــگاِه دخت ــِر ن ــاوری و تغیی ــت دنیاب حقیق
زندگــی مشــترک )بــدون ازدواج هــای تکلیفــی( ســهم مهمــی در ایــن رویکــرد 

دارد. 
امــر دیگــری کــه بایــد در اینجــا یــادآوری کــرد، پذیرفتــن یــا دســت کم 
ــوع ازدواج فرزندان شــان اســت. به خصــوص  ــن ن ــا ای ــا ب ــدن خانواده ه کنارآم
ــا  ــن زوج ه ــه ای ــت. و اینک ــرده اس ــفید ک ــه ازدواج س ــری ک ــواده ی دخت خان
ــدف آســیب های  ــند و از ه ــته باش ــادی داش ــی ع ــد در شــهرها زندگ می توانن
ــا  ــده کنارآمــدن ی ایــن و آن نباشــند، خــود موضــوع مهمــی اســت. ایــن پدی
ــت های  ــت و گسس ــاِر ذهنی ــوِل خودمخت ــر تح ــز ب ــا نی ــن خانواده ه پذیرفت

ــد. ــت می کن ــی دالل ــای مذهب ــزش باوره ــاالرانه و ری ــط پدرس ــدار رواب اقت

4-6: سرمایه گذاری خانواده های ایران در تحصیل  فرزندان

45. خیبر آنالین و انتخاب
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هرچنــد کــه آمــار دقیقــی در ایــن خصــوص دردســترس نیســت. 
ــده و  ــی انجام ش ــای میدان ــمی و کاره ــای رس ــی آماره ــاس برخ ــا براس ام
ــواده  ــه خان ــی ک ــذاری عظیم ــرمایه گ ــه س ــوان ب ــره  می ت ــاهدات روزم مش

ــن  ــرد. ای ــد، پی ب ــام داده ان ــان انج ــل فرزندانش ــر تحصی ــی در ام ــای ایران ه
موضــوع  تنهــا در بــاره ی قشــرهای مرفــه جامعــه خالصــه نمی شــود. بســیار 
ــرج  ــهریه و خ ــا ش ــد ت ــی گذرن ــود م ــب خ ــان ش ــه از ن ــانی ک ــتند کس هس
تحصیــل فرزندانشــان تأمیــن شــود. اگــر خانواده هــای فرهنگــی بــه آمــوزش 
ــد،  ــد وبهــای آن را می پردازن موســیقی و ... فرزندانشــان توجــه ی خــاص دارن
ــه  ــزم ب ــود را مل ــا خ ــه خانواده ه ــی هم ــالت عال ــای تحصی ــا در حوزه ه ام
ــه  ــا ب ــه تنه ــری ک ــد. ام ــان می دانن ــل فرزندانش ــا وتحصی ــن هزینه ه تأمی

ــود. ــم نمی ش ــران خت ــر ته ــزرگ نظی ــهرهای ب ش

عامل هفتم: انتقال فرهنگ

ســومین عنصــری کــه در تغییــر وضعیــت خانــواده و نقــش آن نیــز جــای 
گاه پراهمیتــی دارد، بحــث انتقــال فرهنــگ اســت. طبقــه متوســط مــدرن ایران 
کــه بــه دنبــال انقــالب و حاکم شــدن معیارهــای بازدارنــده ی رشــد اجتماعــی، 
در حــوزه ی فرهنگــی شکســت خــورده بــود، بــه رغــم افت و خیزهــای فــراوان 
ــد، بلکــه موفــق  نه تنهــا توانســت از معیارهــای فرهنگــی خــود پاســداری کن
شــد کــه ایــن معیارهــای فرهنگــی را در ســطح  کل جامعــه منتشــر کنــد. و 
امــروز شــاهدیم کــه بخش هــای فزاینــده ی جامعــه از ایــن فرهنــگ ارتــزاق 
می کننــد و حامیــان آننــد. و نســل هایی کــه پــس از انقــالب بــه دنیــا آمدنــد، 
بــا آنکــه در آن فرهنــگ رشــد نکــرده بودنــد، امــروز از حامیــان پرشــور همــان 
ــال  ــی در انتق ــواده ایران ــود. و خان ــورده ب ــت خ ــه شکس ــتند ک ــی هس فرهنگ
ــی  ــاز اجتماع ــط ب ــه ی رواب ــت. هم ــته اس ــی داش ــهم مهم ــگ س ــن فرهن ای
ــط   ــه متوس ــه در طبق ــی ک ــت های اجتماع ــش( و خواس ــر آزادی پوش )نظی
ــوده اســت و در جامعــه از ســوی حکومــت  ــًا شــهری، حاکــم ب مــدرن، عمدت
ــرده  ــه میــان نســل های بعــدی ب ــواده ب ســرکوب شــده اســت، از طریــق خان
ــه  ــا عقب نشــینی فرهنگــی طبق ــت ی ــک دوره پس رف ــس از ی شــده اســت. پ
متوســط مــدرن، همــراه بــا رشــد اجتماعــی، نســل هــای بعــدی بیش ازپیــش 
بــه ســازگاری بیشــتر آن بــا جهــان امــروز خــود پی بردنــد. موضــوع دیگــری 
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ــور  ــارج کش ــان خ ــم ایرانی ــهم مه ــت دارد، س ــاط، اهمی ــن ارتب ــه در همی ک
ــون  ــار میلی ــا چه ــه ت ــان س ــروز می ــواده. ام ــی خان ــال فرهنگ ــت در انتق اس
ایرانــی مهاجــر در خــارج کشــور زندگــی می کننــد. امــروز مــا بــا خیــل عظیــم 
خانواده هــای چندملیتــی ایرانــی روبــه رو هســتیم. ارتبــاط کم و بیــش مرتــب و 
ــت  ــران و آمدورف ــود در ای ــای خ ــا خانواده ه ــارج ب ــم خ ــان مقی ــی ایرانی دائم

هــای خانوادگــی میــان داخــل و خــارج، ســبب شــده اســت کــه بســیاری از 
ــران منتقــل  ــه ای ــه جامع ــن بخــش ب ــق ای معیارهــای مــدرن زندگــی از طری
ــن  ــت. همچنی ــران سهم گرفته اس ــی ای ــام خانوادگ ــرات نظ ــود. و در تغیی ش
باآنکــه در جــاِی دیگــری بــه آن پرداختــه ام بازهــم الزم مــی دانــم در حــوزه ی 

انتقــال فرهنــگ بــه انقــالب الکترونیکــی و تأثیرهــای آن اشــاره کنــم.

عامل هشتم: شکل گیرِی جدیِد طبقه ی متوسط ایران 

طبقــه ی متوســطی کــه در دوران شــاه شــکل گرفــت )به خصــوص پــس 
از چنــد برابرشــدن درآمدهــای نفتــی( به رغــم تنگناهــا و ضربه هــای حاصــل 
از انقــالب، بــا تکیــه بــه جــای گاه اقتصــادی و فرهنــِگ خــود و توانایی هــای 
ــیب های  ــراز و نش ــا ف ــت ب ــود توانس ــاالری خ ــی و دیوان س ــه ای و فن حرف
ــب  ــت مناس ــه روز در موقعی ــد و روزب ــه بده ــود ادام ــی خ ــه زندگ ــراوان ب ف

ــادی  ــت های اقتص ــر سیاس ــگ و تغیی ــس از دوران جن ــرد. پ ــرار بگی ــری ق ت
ــروع  ــوری هاشــمی رفســنجانی ش ــا دوران ریاســت جمه ــه ب ــی )ک و اجتماع
شــد( ایــن طبقــه متوســط رشــد کــرد و بخش هــای جدیــدی هــم ســربرآورند 
ــه ی  ــتره ی دامن ــق گس ــاری و دقی ــِی آم ــد. بررس ــار آن جای گرفتن و در کن
ــی  ــذار م ــه مجــال دیگــری واگ ــه را ب ــن طبق ــی ای ــوذ اقتصــادی، اجتماع نف

ــی  ــران یک ــط ای ــه متوس ــه طبق ــم ک ــاره می کن ــار اش ــه اختص ــا ب ــم، ام کن
ــت.  ــران اس ــده ی ای ــت آین ــوع حکوم ــکل گیری ن ــی ش ــای اساس از پایه ه
ــا  ــی« را ب ــروز »آزادی« و »دموکراس ــه ام ــن طبق ــاالی ای ــش ب ــد بخ هرچن
رشــد اقتصــادی و حفــظ موقعیــت برتــر خــود معاملــه کرده اســت، امــا یکــی از 
ــا  ــدرت سیاســی )ب ــه متوســط ســهیم و شریک شــدن در ق خواســت های طبق
درجــات متفــاوت( اســت، از همیــن رو خواســِت گســترِش مناســبات بیــرون از 
ــری  ــرکت در تصمیم گی ــی  و ش ــی حکومت ــت وپاگیر فعل ــای دس محدودیت ه

هــا موضوعــی اســت کــه بــا سرنوشــت و آینــده ی آن گــره خــورده اســت و  به 
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همیــن علــت خواســت آزادی از عناصــر جداناپذیــر خواســت های ایــن طبقــه 
ــه در دوران  ــن طبق ــه ی ای ــل توج ــای قاب ــار بخش ه ــت. رفت ــط اس ی متوس
اصالحــات و دوران جنبــش ســبز شــاهد مدعــای ماســت. مــا همیــن رفتــار را 
هــم، بــا مختصــات خــاص خــود در آن زمــان،  در ســال های آخــر حکومــت 
ــه دوران دولت هــای  ــن ب ــن نوشــته مجــال پرداخت ــم. در ای شــاه شــاهد بودی
ــدارد،  ــود ن ــیب های آن وج ــکالت و آس ــکافتن مش ــنجانی و ش ــمی رفس هاش
ــدون دوران   ــه ب ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــاید بت ــث ش ــن بح ــا ای ــاط ب ــا در ارتب ام

ــرد.  ــکل بگی ــت ش ــات نمی توانس ــنجانی، دوران اصالح ــمی رفس هاش

عامل نهم: دوران اصالحات و نقش مطبوعات

ارزیابــی جنبه هــای مختلــف جنبــش  بازگویــی و  اینجــا قصــد  در 
ــه در  ــی را )ک ــد خاتم ــای محم ــا و ناتوانی ه ــِی راهبرده ــات و ارزیاب اصالح
موقعیت هــای دیگــری بــه آن پرداختــه ام( نــدارم. امــا بــدون یــادآوری دوران 
اصالحــات و اقدامــات دولــت و شــخص محمــد خاتمــی و تاثیــر تعیین کننــده 

ی مطبوعــات و فضــای فکــری آن دوران و کوشــش های هــر دو طیــف 
روشــنفکری ایــران در بسترســازِی جنبــش ســبز، چشم فروبســتن بــر یکــی از 

ــت.  ــش اس ــن جنب ــی ای ــای بررس ــن عامل ه مهم تری

عامل دهم: از دست رفتن اتوریته حکومتی و تقدس زدایی

ــدید و  ــف ش ــرد تضعی ــر ک ــت ذک ــه می بایس ــری ک ــم دیگ ــل مه عام
بعضــًا از دســت رفتــن اتوریتــه حکومتــی اســت کــه خــود )بی آنکــه بخواهیــم 
ســهم ناکارآمــدی حکومــت در پاســخ بــه نیازهــای جامعــه را نادیــده بگیریــم( 
ــه  ــه در جامع ــي ک ــاد و تقدس زدای ــران اعتق ــان و بح ــران ایم ــًا از بح عمدت
ــاده اســت، ناشــی شــده اســت. ایــن تغییــر ذهنیــت را نخســت در  اتفــاق افت
تحلیــل یکــی از بلندپایــگان حکومتــی در چرایــی انتخــاب محمــد خاتمــی بــه 
ریاســت جمهــوری در ســال 1376 مشــاهده می کنیــم: علــی ربیعــی، معــاون 
ــی(  ــن روحان ــت حس ــی کار در دول ــر کنون ــات )و وزی ــین وزارت اطالع پیش
ــرداد 1376  ــدگان در دوم خ ــی رأی دهن ــاره ی رفتارشناس ــه درب ــی ک در کتاب
ــش  ــد، نق ــان می ده ــنجی ها نش ــد "نظرس ــه می گوی ــت، از جمل ــته اس نوش
خانــواده و دوســتان نســبت بــه گروه هــای مرجعــی ماننــد روحانیــت و احــزاب 
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ــش از  ــنفکری بی ــای روش ــن گروه ه ــن بی ــوده اســت. در ای ــر ب ــیار بیش ت بس
ــا  ــر گذاشــته و نقــش آن ه ــدگان تأثی ــار رأی دهن ــر رفت ــی ب ــروه مرجع هــر گ
ــع و  ــای مرج ــر در گروه ه ــات تغیی ــن انتخاب ــت. در ای ــوده اس ــه ب ــل توج قاب
ــی- ــازمان های سیاس ــین س ــی جانش ــه به نوع ــد ک ــای جدی ــور گروه ه ظه
اجتماعــی ازجملــه احــزاب شــدند بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت. ... گــروه 

ــبی از  ــور نس ــود را به ط ــت خ ــذار اهمی ــرایط گ ــنتی در ش ــع س ــای مرج ه
ــن  ــد. ای ــدان می آین ــه می ــدی ب ــع جدی ــای مرج ــد  و گروه ه ــت می دهن دس
ــان  ــه عی ــود را ب ــی خ ــر زمان ــش از ه ــرداد بی ــات دوم خ ــت در انتخاب واقعی
نشــان داد."46 و در جدولــی میــان »ارزش هــای رســمی« )حکومتــی( و »ارزش 

ــا  ــا در اینج ــه م ــردازد ک ــه می پ ــه مقایس ــدگان( ب ــد« )رأی دهن ــای جدی ه
ــمی« و در  ــب »ارزش رس ــه ترتی ــا را )ب ــی از آن ه ــه چندتای ــوان نمون ــه عن ب
برابــر آن »ارزش جدیــد«( ذکــر می کنیــم: پیــروی از خــط امام/دفــاع منطقــی 
ــوابق  ــان- س ــرای جوان ــو ب ــر ن ــت از رهبری/فک ــن- تبعی ــب از دی و مناس
ــی/ ــم فرهنگ ــا تهاج ــارزه ب ــردم- مب ــه م ــه هم ــتن ب ــت گذاش انقالبی/حرم

ــه  حمایــت دانشــجویان و دانشــگاهیان- دفــاع از ارزش هــای انقالب/توجــه ب
ــه توســعه و ســازندگی  ــا غربی ها/توجــه ب ــارزه جــدی ب ــم و فرهنــگ- مب عل
کشــور- اعتقــاد مذهبی/روشــنفکر بــودن- ضدآمریکایــی بودن/آشــنا با شــرایط 
امــروز جهــان و جامعــه- مخالفــت بــا بی حجابی/توجــه بــه قانــون و اجــرای 
آن- حمایــت رهبری/مدیریــت وسیاســت مداری- حمایــت علمــا و روحانیــت/

صداقــت و صمیمیــت- تقدیــر و خواســت خدا/حمایــت هنرمندان و ورزشــکاران 
و...- عــدم ســازش بــا ابرقدرت ها/میــدان دادن بــه نطریــات مختلــف- اصلــح 
ــت بازاریان/شــخصیت  ــوق(- حمای ــاع از حق ــان )دف ــرای زن ــو ب ــر ن بودن/فک
و دیــدگاه فرهنگــی- حمایــت ایثارگــران و رزمندگان/آزاداندیشــی.«47 ربیعــی 
ارزش هــای جدیــد دیگــری را هــم نــام می بــرد کــه معادلــی در »ارزش هــای 
ــل  ــت از تحصی ــا زبان هــای خارجــی، حمای ــر آشــنایی ب ــدارد، نظی رســمی« ن

ــی-اجتماعی،  ــارکت سیاس ــعه ی مش ــردی، توس ــوق ف ــاع از حق ــردگان، دف ک
نوگرایــی و آزادی خواهــی، گســترش آزادی هــای اجتماعــی، اثبــات حاکمیــت 
ملــت و... امــا آنچــه در جامعــه ی ایــران اتفــاق افتــاده اســت بســیار فراتــر از 
46. علــی ربیعــی، جامعه شناســی تحــوالت ارزشــی-نگاهی بــه رفتارشناســی رأی دهنــدگان در 

دوم خــرداد 1376، انتشــارات فرهنــگ و اندیشــه، چــاپ اول 1380، ص297
47. همان، ص105
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ــِل رفتارهاســت.  ایــن تحلی
ــدون  ــه ب ــت48 "اتوریت ــرده اس ــان ک ــل خاطرنش ــه ژرژ زیم ــور ک همان ط
وجــود نوعــی اعتمــاد کــه اعتقــاد را ضــروی می ســازد، وجــود نــدارد".  بــرای 
ــی داشــت  ــه یــک نهــاد، نه تنهــا می بایســتی دالیــل فراوان اعتمــاد داشــتن ب
ــان  ــتی انس ــه می بایس ــرد، بلک ــر ک ــی فک ــه خوب ــاد ب ــاره ی آن نه ــا در ب ت
ــان از  ــه انس ــوری ک ــا تص ــی ب ــور اساس ــه ط ــاد ب ــه آن نه ــد ک ــد باش معتق
ــای  ــه ی عملکرده ــت هم ــه عل ــی ب ــن واقعیت ــق دارد.49 و چنی آن دارد، تطاب
ــه  ــزی ک ــه آن چی ــبت ب ــران نس ــه ی ای ــت. در جامع ــود نیس ــت موج حکوم
ــا  ــادی. و هان ــه اعتق ــود دارد و ن ــادی وج ــه اعتم ــود، ن ــغ می ش ــه و تبلی گفت
ــه  ــد ک ــاره می کن ــه« اش ــاره ی »اتوریت ــود در ب ــن خ ــث بنیادی ــت در بح آرن
ــنت را دارد.  ــب و س ــف مذه ــود تضعی ــال خ ــه دنب ــه ب ــت رفتن اتوریت از دس
ــرن  ــی در ق ــای مذهب ــدید باوره ــِد ش ــان نق ــه "از زم ــد ک ــه می کن و اضاف
ــی دوران  ــی ویژگ ــت مذهب ــه حقیق ــک ب ــد، ش ــه بع ــم ب ــم و هجده هفده
مــدرن باقــی مانــده اســت و ایــن هــم در مــورد معتقــدان بــه مذهــب صــادق 
اســت و هــم در مــورد منکــران آن. از زمــان پاســکال، حتــا دقیق تــر از زمــان 
کیرکگــور، شــک وارد ایمــان مذهبــی شــده اســت و معتقــدان مــدرن مذهــب 
بایــد پیوســته ایمــان خــود را در مقابــل شــک پاســداری کننــد." و بــر نکتــه 

ــه  ــان )foi( ب ــن ایم ــن رفت ــد "از بی ــذارد و می گوی ــی انگشــت می گ ی  مهم
ــًا متضمــن از بیــن  ــِی )dogmes( مذهــِب نهادینه شــده  ضرورت اصــول جزم

ــرا مذهــب و  ــی نیســت، زی ــای بحــران ایمان ــه معن ــا ب ــا حت ــان ی ــن ایم رفت
ــا  ــاد )croyance( و ایمــان، به هیچ وجــه یکــی نیســتند. تنه ــا اعتق ایمــان، ی
اعتقــاد، نــه ایمــان، اســت کــه وابســتگی درونــی بــه شــک دارد و پیوســته از 
ســوی آن تهدیــد می شــود. امــا چــه کســی می توانــد انــکار کنــد کــه ایمــان، 
ــه  کــه قرن هــای متمــادی از ســوی مذهــب و باورهــا و اصــول جزمــی آن ب
نحــوی مطمئــن مــورد حمایــت بــود، از طریــق آنچــه کــه درواقــع چیــزی جــز 
بحــران در مذهــب نهادینــه شــده نیســت، به شــدت در معــرض تهدیــد قــرار 
گرفــت؟"50 اگــر در اروپــا چنــد قــرن الزم بــود کــه چنیــن وضعیتــی به وجــود 
48.  BAUBEROT Jean, La laicité 2005-1950, entre la passion et raison. Editions du Seuil, 
Paris, 2004, p.213

49.  ibid

ــه  ــی، ترجم ــه ی سیاس ــن در اندیش ــت تمری ــده- هش ــته و آین ــان گذش ــت، می ــا آرن 50. هان
ســعید مقــدم، نشــر اختــران، چــاپ اول، 1388، ص127. ضمــن حفــظ صفحــه ی متــن ترجمــه 
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بیایــد، در ایــران بــه دلیــل حاکــم شــدن حکومــت والیــت فقیــه و تبعــات آن 
ــوع پیوســت.  ــه وق ــاق ب ــن اتف ــد دهــه ای ــا، در عــرض چن و جهــان امــروز م
ایــن شــک و کوشــش بــرای حفــظ آنچــه حفظ شــدنی در مذهــب اســت، مــا 
ــد شبســتری و ســروش  ــون مجته ــی چ ــای نو اندیشــان دین در آرا و دیدگاه ه
و ملکیــان و کدیــور و یوســفی اشــکوری و ... مــی بینیــم. ایــن ســخن مجتهــد 
شبســتری کــه "ایمــان دینــی بــا هرگونــه نظــام اجتماعــی و سیاســی ســازگار 
ــود  ــد و ناب ــان می پوس ــذر ایم ــر ب ــدار و توتالیت ــای زورم ــت و در جامعه ه نیس
ــروز ماســت و  ــی ام ــن دین ــاب اندیشــمندانه ی متفکری ــم بازت ــردد"51 ه می گ

ــان. ــای عاصی ش ــم فریاده ه
علــت آنچــه در ایــران در ایــن حــوزه اتفــاق افتــاده اســت را، افــزون بــر 
ــمی  ــان رس ــت و متولی ــود حکوم ــرد خ ــت در عملک ــت، می بایس ــِر ذهنی تغیی
دیــن جســت وجو کــرد. شــیوه ی خشــن حکومــت، دخالــِت حکومــت در همــه 

ــه ی  ــاد همه جانب ــردم، فس ــی م ــی و عموم ــی خصوص ــای زندگ ی عرصه ه
حکومتــی و متولیــان دینــی، آلوده شــدن بزرگ تریــن مقامــات دینــی در 
امــور مالــی و تصاحــب کــردن انحصــاری بســیاری از رشــته های اقتصــادی و 
تجــارت، بی اعتنایــی آشــکار و گســتاخانه ی متولیــان رســمی دیــن و صاحبــان 
قــدرت بــه قانــون کــه خــود دیگــران را بــه مجبــور بــه رعایــت آن می کننــد، 
بــه راه انداختــن مؤسســات عظیــم مالــی و تجارتــی و ســرباز  زدن حتــا پرداخــت 
مالیــات خــود )نظیــر آســتان قــدس رضــوی و فرمــان هشــت  ماده ای امــام( ؛ 
ــام دیــن و مقدســات آن. از پیامدهــای ایــن تضعیــف  ــه ن و همــه ی این هــا ب
ــوم  ــکل گیری مفه ــی ش ــی، نوع ــادی و ایمان ــران اعتق ــه و بح ــدید اتوریت ش

فردیــت و مبــارزه بــرای فردیــت اســت.

عامل یازدهم: ماهواره و اینترنت 

ــاره  ــی در ب ــبات سیاس ــی از محاس ــق و خال ــات دقی ــه اطالع ــد ک هرچن
ی تعــداد اســتفاده کنندگان شــبکه های ماهــواره ای و مقایســه ی آن بــا 

شــده بــه فارســی، مــن ایــن جملــه را از متــن فرانســه ی آن ترجمــه کــرده ام کــه مشــخصات 
آن چنیــن اســت:

ARENDT Hannah, La crise de la culture-Hui exercices de pensée politique, 

Gallimard, Paris, 1972, p.125

51. محمد مجتهد شبستری، ایمان و آزادی، انتشارات طرح نو، چاپ چهارم، 1382، ص8
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اســتفاده کنندگان شــبکه های داخلــی در دســترس نیســت، امــا براســاس 
همیــن آمارهــای موجــود و مشــاهدات روزمــره ی اخبــاِر جمــع آوری آنتن هــای 
ــی در مناســبت  ــه ی مقامــات حکومت ــب اعتراف گون ــِت ماهــواره و  مطال دریاف

ــبکه های  ــِم ش ــای گاِه ک ــع از ج ــرس قاط ــه ض ــوان ب ــف می ت ــای مختل ه
ــی در  ــبکه های بین الملل ــاالی ش ــیار ب ــام بس ــور و مق ــل کش ــی داخ تلویزیون
خانواده هــای ایــران )حتــا در شــهرهای کوچــک و روســتاها( و به خصــوص در 
میــان جوانــان ســخن گفــت. و ایــن امــر بــه معنــای بی اثــر مانــدن سیاســت 

هــا و برنامه هــای فرهنگــی حکومــت در ایــن عرصــه اســت. و از ســوی دیگــر 
بــر نفــوذ وســیع فرهنــگ و ارزش هــای مخالــف حکومــت بــر زندگــی ایرانیــان 
ــه در همــه ی توضیحــات »ناهنجــاری  ــا بدانجــا ک ــن ت ــد و ای ــت می کن دالل

ــی در  ــم فرهنگ ــواره و تهاج ــان ماه ــده ی حکومتی ــه دی ــی ب ــای« اجتماع ه
صندلــی شــماره یــک اتهــام نشســته اســت. 

در مــورد اینترنــت هــم مــا در وضعیــِت مشــابه ای قــرار داریــم. نخســتین 
موضــوع، تفــاوت آشــکار و بــزرگ  میــان آمارهــای مرجــع در ایــران اســت. در 
ــوان  ــه عن ــات ب ــاوری اطالع ــات و فن ــه وزارت ارتباط ــال 1387 در حالی ک س
دســتگاه ارائــه دهنــده ی خدمــات اینترنتــی ضریــب نفــوذ اینترنــت در ایــران را 
34/9 درصــد اعــالم کــرد، مرکــز آمــار ایــران در مقــام مرجــع رســمی اعــالم 
ــه  ــت و ب ــن واقعی ــم ای ــا به رغ ــرد. ام ــالم ک ــور آن را 11/1 اع ــای کش آماره
رغــم وضعیــت اســفبار ســرعت اینترنــت در ایــران و پهنــای بانــد آن و هزینــه 

ــی در  ــت بســیار پایین ــه در وضعی ــران را در زمین ــه ای ــاالی آن )ک ی نســبتًا ب
ــگ  ــم فیلترین ــه رغ ــت(، و ب ــرار داده اس ــه ق ــا در منطق ــان و حت ــطح جه س
دســتگاه های سانســور، اســتفاده از اینترنــت بخش جداناپذیــر زندگــی ایرانیــان 
و بخصــوص جوانــان کشــور شــده اســت. و از طریــق فعالیــت و حضــور فعــال 
در شــبکه های اجتماعــی جوانــان ایــران موفــق بــه تولیــد یــک نــوع فرهنگــی 
ــزی آن  ــخه های تجوی ــم و نس ــگ حاک ــا فرهن ــاوندیي ب ــه خویش ــده اند ک ش

نــدارد. 

عامل دوازدهم: سینمای ایران

در نــوروز ســال 1368، کمــی پــس از پایــان جنــگ، داریــوش مهرجویــی 
ــد  ــه« می گوی ــا نشــریه ی »آدین ــران ب ــینمای ای ــاره ی س ــه ای در ب در مصاحب
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"در مــورد اینکــه ســینمای مــا بــا تماشــاگر به ســختی رابطــه برقــرار می کنــد 
ــم. چــون از لحــاظ  ــه طرفی ــرض اولی ــک ف ــا ی ــاز ب ــه ب ــم ک ــد بگوی هــم بای
ــن  ــی از اولی ــران یک ــینمایی، ای ــای س ــتقبال از فیلم ه ــاگر و اس ــداد تماش تع
ــا  ــن درســت اســت کــه ســینمای م ــی خــب ای کشــورهای جهــان اســت ول
هنــوز بــا بخــش مهمــی از قشــر تحصیل کــرده و متخصــص شــهری رابطــه 
برقــرار نکــرده اســت و هنــوز خیلی هــا هســتند کــه خیــال می کننــد از هنــر و 
فرهنــگ و ســینما و رمــان و تئاتــر در ایــران هیــچ خبــری نیســت" و در پاســخ 
ــه  ــا چگون ــد از انقــالب( م ــروز )بع ــه نظــر شــما ســینمای ام ــه پرســِش »ب ب
ــه  ــا ب ــد م ــته ساخته ش ــاِل گذش ــه در س ــی ک ــا فیلم های ــت و ب ــینمایی اس س
ســوی چــه نــوع ســینمایی حرکــت می کنیــم؟« می گویــد "یــک ســینمای در 
حــال شــکفتن. ُپــر از تناقــض و پیچیدگــی از نظــر تنــوع موضوعــات، و نحــوه 
اتخــاذ تدابیــر ولــی ســالم و تپنــده و پرشــور، کــه اگــر بمانــد و خــوب تحــول 
یابــد آینــده درخشــانی در انتظــارش اســت. ایــن ســینمای نســبتًا بیســت ســی 
ــش ســبز،  ــگام جنب ــه ســوم خــود می شــود".52 در هن ــاال وارد مرحل ســاله، ح
ــه را بررســی  ــر آن در جامع ــران و تأثی ــی کــه ســینمای ای ســال  1388، زمان
ــود،  ــرده ب ــی آرزو ک ــه مهرجوی ــان«ی ک ــده درخش ــان »آین ــم، هم می کنی
ــق  ــا »مش ــی ت ــک« بیضای ــه کوچ ــو غریب ــم. از »باش ــه می بینی تحقق یافت
ــا«ی  ــهر زیب ــا »ش ــت و ت ــژه حکم ــه زن« منی ــا »س ــتمی و ت ــب« کیارس ش
فرهــادی و تــا »زیــر پوســت شــهر« رخشــان بنــی اعتمــاد و تــا دیگــر آثــار 
آنــان و آثــار بــزرگ دیگــر کارگردانــان و فیلم ســازان نامــدار ایــران  همچنیــن 
ــداد قابل مالحظــه ی ســینماگران  ــر شناخته شــده و تع دیگــر ســینماگران کم ت
ــه  ــر جنب ــزون ب ــی، اف ــوع، همگ ــیار متن ــای بس ــا موضوع ه ــوان، ب ــوب ج خ

هــای برجســته ی زیباشــناختی و فنــی، حــول مســائل و مشــکالت و معضــالت 
روز و بنیادیــن ایــران شــکل گرفتــه اســت کــه بــه تصویرکشــاندن تضــاد میان 
ــری در  ــوق بش ــدرن و حق ــی م ــای زندگ ــرح مفهوم ه ــه و ط ــنت و مدرنیت س
میــان آن هــا کــم نیســت. ســهم ســینمای ایــران در بسترســازی فکــر مــدرن 

در جامعــه انکارناپذیــر اســت. 

52. آدینه، نوروز 1368، شماره 33، ص54
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عامل سیزدهم: موسیقی

ــل  جــای گاه موســیقی در ســرای اندیشــه و روان و زندگــی مــردم غیرقاب
ــم در  ــی حاک ــاِن باورهــای مذهب ــگاِه گناه بنی ــه ن ــا باتوجــه ب ــکار اســت. ام ان
ــدا کــرده اســت.  ــران وضعیتــی خــاص پی دســتگاه حکومتــی، موســیقی در ای
ــا ایــن خواســت طبیعــی و بشــری، موســیقی ایــران  ــا درافتــادن حکومــت ب ب
ــانه ی  ــای جرم اندیش ــو معیاره ــت. از یک س ــده اس ــج ش ــی بغرن ــار وضعیت دچ
حکومتــی در عرصــه ی موســیقی، تنگناهــای فراوانــی بــرای رشــد و شــکوفایی 
ــه ی  ــه و مقابل موســیقی ایجــاد کــرده اســت، از ســوی دیگــر مقاومــت جامع
وســیِع هنردوســتان و هنرمنــدان بــا ایــن تنگناهــا و گســترش روابــط بیــرون 
ــود را  ــاص خ ــات خ ــران امکان ــیقی در ای ــی، موس ــدار حکومت ــه ی اقت از حیط
ــود و  ــدان خ ــت فرزن ــا خواس ــا ب ــی خانواده ه ــت. هم نوای ــرده اس ــم ک فراه
ــان موجــب شــده اســت کــه  درک ضــرورت فراگیــری موســیقی از ســوی آن
ــد و  ــای موســیقی می رون ــه کالس ه ــن ب ــودکان از ســنین پایی بســیاری از ک
ــر از  ــترده تر و فراگیرت ــیار گس ــد، بس ــازها را فرامی گیرن ــواع س ــی ان نوازندگ
زمــان حکومــت شــاه کــه در ایــن زمینه هــا تقابلــی نبــود. فراگیــری موســیقی 
ــران  ــه ای ــب در جامع ــه ای عجی ــه گون ــن ســو ب ــه ای ــان جنــگ ب ــس از پای پ
رشــد کــرده اســت. ایــن رشــد هــم شــامل موســیقی ســنتی می شــود و هــم 
موســیقی از نــوع پــاپ و راک و متــال و رپ و ... )کامــاًل نظیــر غــرب(.  ایــن 
ــا  امــر در جامعــه ای کــه باالتریــن مقام هــای دینــی و حکومتــی اش شــدیداً ب
ــری و ارزش  ــج اباحه گ ــد و آن را »تروی ــت می کنن موســیقی ورشــد آن مخالف

ــمرند، از  ــز نمی ش ــالل« را جای ــیقی ح ــا »موس ــد، حت ــذل« می دانن ــای مبت ه
ــا  اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت و بیان کننــده ی نگاهــی کامــاًل متضــاد ب
فرهنــگ تجویــزی و حاکــم در حکومــت اســت. در ایــن میــان رشــد بی نظیــر 
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــی از اهمی ــوع غرب ــیقی ن ــیقی دانان زن و موس موس
ــی  ــدن و نوازندگ ــه خوان ــه علی ــخت گیری هایی ک ــه ی س ــم هم ــت. به رغ اس
ــا  ــان ی ــواع گروه هــای موســیقایی زن ــال می شــود، شــاهد رشــد ان ــان اعم زن
ــن  ــی هــم همی ــوع غرب ــان هســتیم. در عرصــه ی موســیقی ن ــا شــرکت زن ب
ــه  ــه آنجاک ــا ب ــم اســت. ت ــا بســیار شــدیدتر حاک ــده ام ــت رشــد فزاین وضعی
در ســال 1389 در مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت 
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ــر زمینــی« برگــذار شــد53   ــوان »بررســی موســیقی زی ــا عن نظــام، نشســتی ب
فیلــم »کســی از گربــه هــای ایرانــی خبــر نــدارد« بهمــن قبــادی گوشــه های 

ــد. ــران را نشــان  می ده ــی ای ــن موســیقِی زیرزمین ــِت ای مهمــی از واقعی

عامل چهاردهم: توریسم، ایران گردی، جهان گردی

ــافرت  ــی مس ــم یک ــیم کنی ــش تقس ــه دو بخ ــران را ب ــم ای ــر توریس اگ
ــران  ــل ای ــه در داخ ــان چ ــافرت ایرانی ــری  مس ــران و دیگ ــه ای ــان ب خارجی
ــاوت رو  ــاًل متف ــده ی کام ــا دو پدی ــا ب ــه یک معن ــور، ب ــارج کش ــه خ ــه ب و چ

ــه  ــران ب ــم در ای ــت توریس ــت، صنع ــر دو وضعی ــه در ه ــتیم. البت ــه رو هس ب
ــوزه  ــا در ح ــدارد. ام ــبی ن ــت مناس ــاخت های الزم وضعی ــود زیرس ــت کمب عل

ی مســافرت خارجیــان بــه ایــران، وضعیــت توریســم ایــران تنهــا بــا صفــت 
اســفناک قابــل توضیــح اســت. علــت اصلــی آن، فرهنگــی و سیاســی اســت. 
ــود و   ــتیز خ ــانه و غرب س ــگاِه جرم اندیش ــل ن ــه دلی ــوص ب ــت ب خص حکوم
واهمــه ی ترویــج فرهنــگ غربــی و حتــا رخنــه ی »جاسوســان«، بــا دیــده ی 
ــه گشــودن  ــی ب ــدان تمایل ــه هــر خارجــی غیرشــیعه می نگــرد و چن شــک ب
ــل  ــه دلی ــر ب ــوی دیگ ــدارد و از س ــت ها ن ــه  روی توریس ــت ب ــای مملک دره
اجبارهــای فرهنگــی و اجتماعــی موجــود بــرای توریســت ها در ایــران، رغبتــی 
از ســوی آنــان دیــده نمی شــود و در نتیجــه کشــوری ماننــد ایــران بــا جاذبــه 

ــیار  ــادی بس ــاظ اقتص ــم از لح ــال ها ه ــن س ــتی، در ای ــراوان توریس ــای ف ه
ــی در  ــی و سیاس ــی و اجتماع ــاظ فرهنگ ــم از لح ــت و ه ــده اس ــرر ش متض
ــان را بررســی  ــردی ایرانی ــردی و جهان گ ــده ی ایران گ ــر پدی ــا، اگ ــان. ام جه
کنیــم کــه موضــوِع بحــث مــا در اینجاســت، شــاهد واقعیــت مهمــی هســتیم 
ــران  ــر ای ــری دارد. اگ ــه ســهم انکارناپذی ــر فضــای فکــری جامع ــه در تغیی ک

گــردی و جهان گــردی ایرانیــان را بــه عنــوان یــک »امــِر کامــِل اجتماعــی« 
در نظــر بگیریــم، جنبــه هــای متنــوع آن بــر تأثیــر مهــم بــر جامعــه و فرهنــگ 
آن داللــت می کنــد. مــا امــروز می توانیــم از همگانی شــدن مســافرت در 
ــن  ــه در ای ــادی نهفت ــای اقتص ــر جنبه ه ــزون ب ــم. اف ــت کنی ــران صحب ای
صنعــت، مفهــوم »لــذت« نخســتین حاصــل مســافرت توریســتی اســت. تأییــد 
ــوش  ــترش »خ ــای او، گس ــد ارزش ه ــت های او و تأیی ــرد و خواس ــود ف وج

53. دویچه وله فارسی، 19,05,2012
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ــی  ــِد اجتماع ــت، رون ــی حکوم ــِگ تبلیغ ــا فرهن ــکار ب ــاد آش ــِی« در تض باش
ــتن  ــن و تأثیرگذاش ــر و تأثیرپذیرفت ــای دیگ ــا فرهنگ ه ــنایی ب ــدن و آش ش
ــس  ــد آژان ــریع و رو به رش ــد س ــت. رش ــری اس ــای گردش گ ــه پیامده از جمل

ــا  ــردم، نه تنه ــزرگ م ــداد ب ــرکت تع ــل و ش ــافرتی داخ ــای مس ــای توره ه
ثروتمنــدان، در ایــن تورهــای مســافرتی کــه همــراه اســت بــا انــواع تدارکاتــی 
کــه از ســوی برگذارکننــدگان ایــن تورهــا بــرای جلــب رضایــت آنــان صــورت 
می گیــرد و فرهنگــی کامــاًل مغایــر بــا فرهنــگ رســمی حکومتــی در آن حاکــم 
اســت، بــه آشــنایی بیشــتر مســافران و رشــد معیارهــای فرهنگــی متفــاوت بــا 
حکومــت و تغییــر فضــای فرهنگــی و اجتماعــی مناطــق مســافرتی ایــن تورهــا 
کــه تاکنــون از تأثیــر ایــن فرهنــگ بــه دوربوده انــد، منجــر شــده اســت. رشــد 
ــر آن هــا  ــازی کــه ب ــط ب ــده ی توریســم فرهنگــی و طبیعت گــردی و رواب پدی
ــی  ــدرن اجتماع ــگ م ــِد فرهن ــدن و رش ــر اجتماعی ش ــه ام ــت، ب ــم اس حاک
یــاری می رســاند. ایــن نــوع توریســم هــم در نــوع خــود مــدرن اســت و هــم 
ــه رو می شــود.  ــا پدیدارهــای فرهنــگ مــدرن روب اینکــه توریســت در ســفر ب
ــس  ــوی آژان ــه از س ــی ک ــردم مناطق ــگاه م ــگ و ن ــم گیر فرهن ــول چش تح

هــای توریســتی بــرای ســفر انتخــاب می شــوند، یکــی دیگــر از تبعــات رشــد 
ایران گــردی در ایــران اســت. همچنیــن ایران گــردی موجــب شــناخت بیشــتر 
ــران  ــه وطــن ای ــق او ب ــران و هم وطــن  خــود و رشــد حــس تعل مســافر از ای
می شــود. در مســافرت های گردشــی ایرانیــان بــه خــارج به خصــوص در 
دوهــه ی اخیــر و رشــد فزاینــده ی آن کــه شــاهد هســتیم افــزون بــر تاثیــرات 
ــینی  ــاز، هم نش ــط ب ــدن در رواب ــم از اجتماعی ش ــاال، می توانی ــده در ب ذکرش
زن و مــرد در فضــای بیــرون از محدودیت هــا و ممنوعیت هــای داخــل، 
ــی و  ــات فرهنگ ــا و تبع ــه دری ــن ب ــیقی، رفت ــرت های موس ــرکت در کنس ش

اجتماعــی را ذکــر کنیــم. 

عامل پانزدهم: فراگیری زبان خارجی 

فراگیــری زبان هــای خارجــی، یکــی دیگــر از پدیده هایــی اســت کــه مــی 
بایســت اهمیــت آن را در تغییــر فکــر جوانــان امــروز ایــران و رشــد معیارهــای 
ــر  ــه ه ــت ک ــده اس ــناخته ش ــری ش ــناخت. ام ــمیت ش ــی به رس ــدرن زندگ م
زبانــی حامــل فرهنگــی اســت و  فراگیــری هــر زبــان خارجــی، گشوده شــدن 
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ــم  ــیوه های مه ــی اســت. یکــی از ش ــه ســوی آدم ــا ب ــک دنی پنجــره ای از ی
ــناختن  ــا و ش ــر فرهنگ ه ــا دیگ ــنایی ب ــته، آش ــای بس ــا فرهنگ ه ــه ب مقابل
ــان  ــرای ایــن امــر، یکــی از مؤثرتریــن شــیوه ها فراگرفتــن زب آن هاســت. و ب
خارجــی اســت. بــرای نشــان وســعت ایــن پدیــده، مــن تنهــا بــه یــک مثــال 
ــکا  ــن ایران-آمری ــان انجم ــه هم ــران، ک ــان ای ــون زب ــم. کان ــنده می کن بس
ســابق اســت، و زیــر نظــر کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اداره 
ــان  ــعبه خیاب ــا در ش ــی تنه ــصت شمس ــه ی ش ــه اول ده ــود، در نیم می ش
وصــال دایــر بــود و مجموعــه ی تعــداد شــاگردان دختــر و پســر آن حــدود 700 
ــون در 27 اســتان  ــود. درســال 1388 همیــن کان ــرم ب ــا 800 نفــر در هــر ت ت
کشــور و 73 شــهر شــعبه دارد و در مجمــوع هــر ســه مــاه 240،000 نفــر در آن 
ثبــت نــام می کننــد، بــا بخــش هــای زبــان انگلیســی کــه عمــده ی شــاگردان 
ــی  ــداد ب ــی. چنانچــه تع ــی و عرب ــرد، و زبان هــای فرانســه و آلمان در برمی گی

شــمار کالس هــای آمــوزش زبان هــای خارجــی در تهــران و دیگــر شــهرهای 
ــه  ــم اضاف ــا را ه ــاگردان آن ه ــک، و ش ــیار کوچ ــهرهای بس ــا ش ــران، حت ای
کنیــم، تصویــر روشــن تری از رشــد ایــن پدیــده ی بااهمیــت خواهیــم داشــت.

عامل شانزدهم: رشد روحیه تعاون در جامعه 

ــود  ــت، به وج ــخن گف ــت از آن س ــه می بایس ــی ک ــر موضوع های از دیگ
ــا دو  ــران اســت. در حقیقــت مــا ب آمــدن نوعــی »همبســتگی انســانی« در ای
ــاهد  ــا ش ــو م ــتیم. از یک س ــه رو هس ــران رو ب ــاوت در ای ــاًل متف ــده ی کام پدی
ــران  ــول« در ای ــر »پ ــر س ــی ب ــا و نزاع های ــیاری از ارزش ه ــن بس فروریخت
ــش  ــا پوش ــه ب ــي ک ــازمان های مدن ــا و س ــد نهاده ــو رش ــتیم، از دیگرس هس

هــای مختلــف و نام هــای متفــاوت و بــه صــورت داوطلبانــه و بــدون 
ــه  ــوان از مجموع ــه می ت ــد ک ــت می کنن ــری حکای ــی از ام وابســتگی حکومت
ی آنــان بــا نــام نهادهــای »همبســتگی انســانی« نــام بــرد. نمونه هــا فــراوان 

ــه در  ــی ک ــا نهادهای ــام« ی ــه ی »بهن ــا مؤسس ــک« ی ــه ی «مح ــد. مؤسس ان
ــه  ــه ای ک ــا مؤسســه  ی خیری ــد ی ــی کنن ــی کار م ــودکان خیابان ــت از ک حمای
ــا  ــا ب ــود دارد و تنه ــش خ ــر پوش ــت را زی ــای بی سرپرس ــرج خانواده ه در ک
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــب اس ــود و... و جال ــر اداره می ش ــراد خی ــای اف کمک ه
ــر  ــه ها را نظی ــن مؤسس ــک ای ــه قل ــد ک ــران پذیرفته ان ــوپرمارکت های ته س
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،»محــک«، در مغازه ها هــای خــود بگذارنــد. 
نهادهــای کوچــک و بــزرگ حمایــت و طــرف داری از محیــط زیســت جای 
گاه خــاص خــود را در همبســتگی انســانی در ایــران دارنــد. و ایــن همــه، بــه 

ــل  ــت در راه کار و عم ــه حکوم ــت ک ــخت گیری هایی اس ــه ی س ــم هم رغ
ایــن نهادهــا به وجــود مــی آورد. وشــاید بتــوان گفــت کــه همبســتگی میــان 
ملــت و روحیــه ی تعــاون در جنبــش ســبز، گرمــای جمــع و گرمــای جنبــش، 
نمــادی بــود کــه از درون همیــن همبســتگی های انســانی کــه موجــد تشــکیل 
ــان  ــود. همبســتگی می ــده ب ــرون آم ــا شــده اســت بی ــن نهاده بســیاری از ای
ملــت و روحیــه ی تعــاون در جنبــش ســبز، تــا بخشــی بــه علــت گرمــای جمــع 

و گرمــای جنبــش اســت، امــا بــدون پایــه ی اجتماعــی نیــز نیســت. 

عامل هفدهم: ُمد در ایران

جریــان دیگــری کــه در ایــن بحــث مــا شایســته ی تأمــل اســت، نقــش 
ــه ی  ــه جنب ــه ب ــگاه اول، توج ــت. در ن ــران اس ــری ای ــای فک ــد در فض ُم
ــی خــود  ــد در اقتصــاد جهان ــد اســت )ســهم شــش درصــدی ُم اقتصــادی ُم
ــًا یــک  ــد صرف ــد در جامعه هــا( امــا، ُم ــه ی ســنگین ُم ــر وزن گواهــی اســت ب
ــترده  ــیار گس ــی آن بس ــرد اجتماع ــه کارک ــت، بلک ــادی نیس ــده ی اقتص پدی
ــد از دیگــری را در خــود دارد و هــم خواســت  ــه ی تقلی ــد، هــم جنب اســت. ُم
انســان ها بــرای متفــاوت شــدن از دیگــری. چنانچــه موضــوع ُمــد را وســیع تر 
از پوشــش در نظــر بگیریــم و حالت هــای رفتــاری، لحــن بیــان، دکوراســیون 
خانــه و... را هــم بــه حســاب بیاوریــم، درمی یابیــم کــه در جامعــه ی مــا ُمــد از 
عامل هــای مهمــی اســت کــه ســنت  و فرهنگــی را کــه از ســوی حکومــت 
تبلیــغ می شــود بــه چالــش کشــیده اســت. ثابــت نبــودن ُمــد و جنبــه ی تغییــر 
ــِر  ــن تغیی ــه را دارد. و ای ــی در جامع ــِر دائم ــود تغیی ــال خ ــه دنب ــدام آن، ب ُم
حاصــل از ُمــد، بســیار اثرگــذار اســت در جامعــه. ُمــد بیــان یــک نــوع رفتــار 
انســان در جامعــه اســت بــا دو جنبــه ی بــارز خــود یکــی فردگرایــی و دیگــری 
پذیرفتــن جمــع. منتهــا در جامعــه ای کــه ایــن همــه سیاســت تجویــزی راجــع 
بــه پوشــش وجــود دارد، ُمــد در واقــع یــک عصیــان مقابــل ایــن حکومــت و 
سیاســت حاکــم اســت کــه تجویــز مــی کنــد کــه چــه بپوشــید و چــه نپوشــید.
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عامل هجدهم: نقش زنان و جوانان

از برجســته ترین و  آنــان یکــی  ایــران و جنبــش روبه رشــد  زنــان 
ــزایی  ــر به س ــه تاثی ــت ک ــالب اس ــس از انق ــای دوران پ ــن پدیده ه پایدارتری
ــا داشــته اســت و حکومــت هــم به رغــم همــه ی  ــه م در رشــد فکــری جامع
ــن  ــود. ای ــره ش ــر آن چی ــت ب ــته اس ــی ها نتوانس ــا و چاره اندیش محدودیت ه
زنــان ســکوالر ایــران بودنــد کــه از نخســتین روزهــای پــس از انقــالب بــرای 
ــا گذشــت زمــان و آشکارترشــدن وضعیــت  حقــوق خــود به پاخواســتند، امــا ب
ــی  ــای بزرگ ــد، طیف ه ــام جدی ــِل نظ ــن و در عم ــان در قوانی ــار زن نابه هنج
ــه موقعیــت بســیار شــکننده و پاییــن خــود  ــاِن حتــا طرفــدار حکومــت ب از زن
ــات  ــا درج ــن جنبش-ب ــه ای ــان ب ــی از آن ــای قابل توجه ــد و بخش ه پی بردن
متفاوت-پیوســتند. ورود ایــن بخــش از زنــان ایــران بــه بــازاِر کاِر مــدرن کــه 
متفــاوت اســت بــا فرهنــگ رســمی حکومــت، یکــی از پدیده هــای مهــم دوران 
پــس از انقــالب اســت. همگرایــی نســبی کــه میــان زنــان دو طیــف دینــی و 
ــاالی  ــی ب ــت از خودآگاه ــاد شــکل گرف ــه ی هفت ــال های نیم ــی از س غیردین
ــرای  ــان ســکوالر مــا ب ــد. ایســتادگی دختــران و زن ــان مــا حکایــت می کن زن
آزادی پوشــش و مخالفــت بــا حجــاب اجبــاری، بــه واقعیــِت غیرقابــل انــکار 
و غیرقابــل مهــار )از ســوی حکومــت( تبدیــل شــده اســت. و ایــن ایســتادگی 
باعــث شــده اســت کــه تعــداد رو به رشــدی از متفکــران و نواندیشــان دینــی 
در ایــن خصــوص دســت بــه کارهــای تحقیقاتــی ارزش منــدی بزننــد و حجــاب 
اجبــاری را مخالــف اســالم بداننــد. و ایــن امــر بــرای  پیشــرفت آرمــان زنــان 
ــای  ــون امض ــن یک میلی ــت. کمپی ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــران از اهمی ای
زنــان، یکــی از نمادهــای روشــِن ذهــِن خودمختــاِر زن ایرانــی اســت. همیــن 
ذهــن خودمختــار بــود کــه در آســتانه ی انتخابــات ســال 88، بــا طــرح وســیع 
خواســته های مطالبه محــور خــود توانســت کاندیداهــای ریاســت جمهــوری را 
مجبــور بــه پاســخ گویی کنــد و بــا پاســخ مثبــت آقایــان موســوی و کروبــی، 

نقــش خــود را در ایــن انتخابــات نشــان داد.  
جوانــان ایــران، کــه دانشــجویان ایــران را هــم در ایــن دســته قــرار مــی 

دهیــم، یکــی دیگــر از پایه هــای ثابــت جنبــش ســبز بوده انــد. کشــور ایــران 
از جوان تریــن کشــورهای جهــان به شــمار می آیــد. در سرشــماری ســال 
ــا 24  ــراد 15 ت ــت، اف ــر اس ــون نف ــور 19 میلی ــت کش ــه کِل جمعی 1335 ک
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ســال 15 درصــد جمعیــت را تشــکیل می دهنــد؛54 در سرشــماری ســال 1355 
ــا 24 ســال  ــراد 15 ت کل جمعیــت کشــور 34 میلیــون نفــر اســت و تعــداد اف
ــه  ــال 1385 ک ــماری س ــد؛ در سرش ــکیل می دهن ــت را تش ــد جمعی 19 درص
کل جمعیــت بالــغ بــر 70 میلیــون نفــر اســت، تعــداد افــراد 15 تــا 24 ســال 
ــال  ــا 29 س ــنی 25 ت ــروه س ــر گ ــد. اگ ــت را تشــکیل می دهن 25 درصدجمعی
ــد  ــال 35 درص ــا 29 س ــراد  15 ت ــال 1385 اف ــم، در س ــه کنی ــم اضاف را ه
ــیار  ــود بس ــه خودی خ ــا ب ــن رقم ه ــد.  ای ــت کشــور را تشــکیل می دهن جمعی
ــی و  ــی و اجتماع ــا خواســت های فرهنگ ــن رقم ه ــار ای ــر در کن گویاســت. اگ
اقتصــادی و دلبســتگی آنــان بــه آزادی هــای فرهنگــی و اجتماعــی را بگذاریــم 
ــا و ســرکوب ها و  ــال کشــور محدویت ه ــزرگ و فع ــن بخــش ب ــر ای و در براب
ناتوانــی حکومــت در پاســخ گویی بــه خواســته  ی آنــان را قــرار بدهیــم، چشــم 

انــداِز روشــنی در موقعیت ســنجی وضعیــت ایــن بخــش از مردمــان کشــورمان 
ــاِن  ــتیِز گفتم ــگاِه جوان س ــه ن ــد چنانچ ــه ش ــه گفت ــر آنچ ــزون ب ــم. اف داری
ــه  ــران را هــم اضاف ــارزات دانشــجویان ای رســمِی حکومــت و فعالیت هــا و مب
کنیــم، گســتردگِی ایــن چشــم انداز بــا همــه ی ابعــادش بیشــتر آشــکار خواهــد 
شــد. ضــروری اســت کــه در ارزیابــی وضعیــت جوانــان کشــور، آگاهــی آنــان 
بــه دســتاوردهای جهــان مــدرن و رابطــه ی بســیار تنگاتنــگ آنــان بــا جهــان 

امــروز و حاکــم بــودن »روح آزادی« در جهــان امــروز کامــاًل توجــه شــود. 

عامل نوزدهم: سیاست هویت سازِی یک سویه  و رشِد ملی گرایی 

ــی،  ــک عنصــر تاریخــی ایران ــر ی ــا ب ــاه تنه ــاه، ش ــت ش در دوران حکوم
ــده ی  ــکیل دهن ــر تش ــر عناص ــه دیگ ــرد و ب ــه ک ــم تکی ــی ناسیونالیس یعن
هویــِت ملــی ایرانــی، بی اعتنــا مانــد. و همــان عنصــری را هــم کــه در مقــام 
مشــروعیت حکومــت اش انتخــاب کــرده بــود، نــه تنهــا بــا ســنت ملی گرایــی 

ــرار اســت: در  ــن ق ــار از ای ــن آم ــق ای ــای دقی ــاری کشــور، رقم ه ــالنامه آم 54. براســاس س
ــا 24  ــراد 15 ت ــداد اف ــر، تع ــت کشــور 18,954,704 نف سرشــماری ســال 1335 در کِل جمعی
ســال 2,917,702 نفــر اســت)یعنی 15/3 درصــد جمعیــت(؛ در سرشــماری ســال 1355 در کل 
جمعیــت 33,708,744 نفــر، تعــداد افــراد 15 تــا 24 ســال 6,392,480 نفــر اســت)یعنی 18/9 
درصــد جمعیــت(؛ در سرشــماری ســال 1385 در کل جمعیــت 70,495,782 نفــر، تعــداد افــراد 
ــا 24 ســال 17,738,183 نفــر اســت)یعنی 25/1 درصدجمعیــت(. اگــر گــروه ســنی 25  15 ت
ــران  ــا 29 ســال ای ــم، در ســال 1385 تعــداد جمعیــت 15 ت ــه کنی ــا 29 ســال را هــم اضاف ت

24,963,135 نفــر اســت)یعنی 35/4 درصــد جمعیــت(. همــان، ص 96.
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ــدید  ــه ی ش ــت و جنب ــد یاف ــت رش ــوزده و بیس ــای ن ــه در قرن ه ــی ک ایران
ــی  ــی تاریخ ــاره ی ملیت گرای ــود) در ب ــارض ب ــت در تع ــتعماری داش ضداس
ایرانیــان می بایســت در فرصــت دیگــری بــه آن پرداخــت(؛ بلکــه بــا پذیرفتــن 
ــان ناسیونالیســم  ــرداد، مشــروعیت هم ــای بیســت وهشــت م ــت کودت عاملی
ــا  ــا ب ــی را تنه ــی ایران ــًا ملی گرای ــرد و اساس ــی ک ــم ملغ ــرده را ه خوداعالم ک

ــرد. ــد زد و در ســلطنت خالصــه ک ســلطنت پیون
جمهــوری حکومــت اســالمی نیــز، مشــروعیت خــود را تنهــا بــر یکــی از 
عنصرهــای هویــت تاریخــی ایــران بنــا کــرد و آن هــم مذهــب بــود. و تمــام 
هــم و غــم حکومــت در بازســازِی هویتــی اســالمی-ایدئولوژیک خالصــه شــد 
ــا شــدتی اعجــاب انگیــز  و سیاســت گذاری های هویتــی بــه طــور رســمی و ب
ــه  ــه کاهــش شــدید وزن "حتــی در دوران جنــگ عــراق علیــه ایــران" روی ب

ــه آن  ــد. طرف ــته اند و دارن ــن آن داش ــراث که ــی و می ــی ایران ــی مل ی ویژگ
ــا پیشــینه  ــه تنهــا ب ــران، ن ــوع دینــی برخاســته از انقــالب ای کــه حکومــت ن
وتجربــه ی تاریخــی کشــور مــا "حتــی در بعــد مذهبــی آن" ســازگاری نــدارد؛ 
کــه بیشــتر بــه نــوع حکومــت خالفتــی نزدیــک اســت. در برابــر ایــن سیاســت 
ــان در  ــه ایرانی ــری ک ــت و تحقی ــي حکوم ــازی مذهب ــه ی هویت س یک جانب
ــی  ــاس م ــت احس ــار حکوم ــده از رفت ــی ش ــی ناش ــی و بین الملل ــطح مل س

ــان  ــی بخصــوص می ــی ایران ــز ملی گرای ــاهد رشــد اعجاب انگی ــا ش ــد،  م کنن
جوانــان هســتیم. نمونه هــای رشــد ایــن ملی گرایــی را در مجموعــه ی 
ــا در  ــه  ی ــن زمین ــده در ای ــمینارهای برگذارش ــا س ــده ی ــای منتشرش کتاب  ه
ــگاه های  ــران در فروش ــتانی ای ــی و باس ــای تاریخ ــمگیر نماده ــش چش افزای
ــان و   ــای ایرانی ــن خانه ه ــا در تزئی ــن نماده ــای گاه ای ــا ج ــتی ی ــع دس صنای
ــان در مراســمی کــه  شــرکت فزاینــده و رشــدیابنده ی مــردم بخصــوص جوان
ــرکت  ــد ش ــود، مانن ــذار می ش ــی برگ ــای مل ــا و تاریخ ه ــبت روزه ــه مناس ب
وســیع مــردم در آرامــگاه کــوروش کبیــر در زمــان فرارســیدن ســال نــو و ... 

ــد. ــوان دی می ت

عامــل بیســتم: ناتوانــی حکومــت در »ســاختن« انســاِن »نمونــه 

prototype« اســالمِی خــود و نقــش زبــان فارســی 

در ســه نمونــه ی حکومــِت بــا ایدئولــوژی رســمِی اعالم شــده، یعنــی اتحاد 
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ــم  ــه بخواه ــالمی )بی آنک ــوری اس ــازی و جمه ــان ن ــوروی و آلم ــر ش جماهی
هیچ یــک از ایــن حکومت هــا را شــبیه دیگــری بدانــم، نــه در جوهــر و نــه در 
ایدئولــوژی(، دو نــوع نخســتین توانســتند »انســان نمونــه«ی خــود را تربیــت 
ــان  ــی در می ــاه: یک ــز در دو دوره ی کوت ــالمی )ج ــوری اس ــا جمه ــد، ام کنن
ــدان در ســال های  ــان زن ــان تواب ــگ و دیگــری از می بســیجیان در دوران جن
ــود را بســازد.  ــه ی اســالمی« خ ــق نشــده اســت انســان »نمون شــصت( موف
ــمرد. نخســت،  ــت برش ــی حکوم ــن ناتوان ــرای ای ــت ب ــج عل ــوان پن ــاید بت ش
ــان معیــن تشــکیالتی و منظــم  ــوع شــکل گیری انقــالب و نبــود یــک جری ن
بــا سلســله مراتــِب ســازمانِی حزبــی در ســاختار »روحانیــت« ایــران و فرهنــگ 
ــی  ــای جناح ــا و درگیری ه ــت دوم، تضاده ــت. عل ــان اس ــان آن ــم در می حاک
ــروعیتی  ــای مش ــت و بحران ه ــد از روز نخس ــان جدی ــان حاکم ــدید در می ش
و جداشــدن های پی درپــِی بخش هــای مهمــی از کارگــزارن و دســت 

انــدرکاران ســطح بــاالی حکومتــی کــه نقطــه برجســته و اوج آن ســربرآوردن 
جنــاح اصالح طلبــان از درون ســرای حکومتــی اســت. علــت ســوم، برخــالف 
تبلیغــات رســمی در »مقدس ســازی« نظــام، آلوده شــدن بســیاری از نمادهــای 
ــاب و  ــت اندازی بی حس ــاری و دس ــی و تج ــور مال ــت در ام ــت« حکوم »معنوی

کتــاِب ایــن نمادهــای »معنویــت« و قدرتمنــدان حکومتــی اســت در همــه ی 
ــم  ــیخته ی حاک ــی، فسادافسارگس ــی، انحصارطلب ــی و مال ــای حکومت عرصه ه
ســهم بزرگــی در خنثی کــردن تبلیغــات رســمی در ذهــن مــردم حتــا در میــان 
طرفــداران خــود داشــته اســت.  علــت چهــارم، زبــان حکومــت اســت. زبــان 
ــی،  ــن زبان ــش. چنی ــاد و آخرت اندی ــت گناه بنی ــی اس ــت زبان ــمِی حکوم رس
صرفنظــر از فاقــد بــودن جنبــه ی مــدرن زندگــی امــروز انســان ها، در جوهــِر 
ــی  ــن  جهان ــه ای ــت ن ــان اس ــی اش آن جه ــن و اساس ــغولی نهادی ــود دلمش خ
ــغولی ها و  ــا دلمش ــن ب ــاِن امروزی ــد. انس ــی می کنن ــان در آن زندگ ــه آدمی ک
ــد  ــار بیای ــی کن ــن زبان ــا چنی ــد ب ــی نمی توان ــن دنیای ــات ای خواســته ها و تمنی
و از آِن خــود بدانــد. علــت پنجــم، نقــش زبــان فارســی اســت. زبــان فارســی 
ــت.  ــی حکوم ــن ناتوان ــی اســت در ای ــای مهم ــل ه ــی از عام ــد آن یک و رش
ــم.  ــی نمی بینی ــر زبان ــر در ه ــان و تفک ــتگی زب ــات به هم پیوس ــه اثب ــازی ب نی
و بــه رغــم سیاســت های دوگانــه ی حکومــت در قبــال زبــان فارســی، نقــش 
بســتِن زبانــی غیــر از زبــان فارســی در پرچــم ایــران، نمــاد ملــی کشــور، بــه 
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ــه خــودی خــود یکــی  ــان فارســی ب خودی خــود بســیار گویاســت. وجــود زب
از ســدهای »انســاِن نمونــه ســازِی« حکومــت اســت. انتقــاد علــی مطهــری 
ــم  ــد و ه ــنایی بیافکن ــث روش ــن بح ــر ای ــد ب ــم می توان ــتان، ه از فرهنگس
ــی  ــه ی عل ــد. نمون ــان ده ــی را نش ــات حکومت ــه ای از تناقض ــد گوش می توان
ــر  ــر تفک ــص جوه ــده ی خال ــش بیان کنن ــه دیدگاه های ــم اینک ــری، به رغ مطه
ــن  ــد ب ــت، می توان ــم نیس ــا دور از آن ه ــت، ام ــه نیس ــن زمین ــم در ای حاک

ــد.  ــی کن ــرا« را نمایندگ ــی »اصول گ ــاظ فرهنگ ــی از لح ــت های حکومت بس
ــا  ــد ب ــه نبای ــاظ بیگان ــا الف ــارزه ب ــه مب ــه بهان ــری می گوید"ب ــی مطه عل
ــه چشــم کلمــات  ــی هــم ب ــه کلمــات عرب ــم و ب ــه کنی ــی مقابل کلمــات عرب
ــرآن اســت و  ــان ق ــا و زب ــن م ــان دی ــی زب ــان عرب ــم چــون زب ــن بنگری التی
ــود.  ــارج ش ــی خ ــان فارس ــی از زب ــات عرب ــه کلم ــه ک ــم ک ــد کاری کنی نبای
اشــکالی نــدارد کــه کلمــات معادلــی بــرای لغــات عربــی طراحــی کنیــم امــا 
ــزرگ اســت.  ــم یــک اشــتباه ب ــی اســتفاده نکنی اینکــه اصــاًل از کلمــات عرب
متأســفانه فرهنگســتان زبــان فارســی مشــغول ایــن کار اســت. مثــاًل به جــای 
واژه »خــروج« واژه »برون رفــت« را در نظــر گرفته انــد. نفــس ایــن کار 
ــا اینکــه در کتاب هــای  ــه اســتفاده شــود، ام ــه هــر دو کلم ــدارد ک اشــکال ن
ــتباه  ــم اش ــت« کنی ــه »برون رف ــل ب ــروج« هســت تبدی ــا »خ ــر ج درســی ه
اســت. »خــروج« یــک کلمــه قرآنــی اســت و نبایــد مــردم را از ادبیــات قرآنــی 
ــد،  ــم ممکــن اســت 20 ســال بع ــر پیــش بروی ــب اگ ــه این ترتی ــم. ب دور کنی
دیگــر آثــار شــهید مطهــری و امــام خمینــی  )ره( بــرای مــردم مفهــوم نباشــد." 
ــتی در  ــًا می بایس ــی قاعدت ــان عرب ــه زب ــی ک ــان دادن جای گاه ــرای نش و ب
ــان  ــان دوم جه ــی را زب ــان فارس ــن زب ــد" م ــت می گوی ــی داش ــا م ــان م می
ــه  ــلمان در مک ــر مس ــه دو نف ــوم ک ــیار متأســف می ش ــم و بس اســالم می دان
ــلمان  ــر مس ــن دو نف ــر م ــه نظ ــد. ب ــت می کنن ــی صحب ــر انگلیس ــا یکدیگ ب
غیرهم زبــان در درجــه اول بایــد بــه زبــان عربــی و گرنــه بــا بــا زبــان فارســی 
و یــا دیگــر زبان هــای دنیــای اســالم بــا هــم صحبــت کننــد. البتــه دانســتن 
زبــان انگلیســی به عنــوان یــک ابــزار و وســیله، خــوب بلکــه الزم اســت امــا 
ــک  ــد ی ــی می دانن ــان عرب ــر از زب ــی را بهت ــان انگلیس ــلمانان زب ــه مس اینک
ــت." و  ــالم اس ــان اس ــتعمار در جه ــوذ اس ــانه نف ــت و نش ــف اس ــه ضع نقط
ــه  ــم. ب ــی می دان ــلمان ایران ــک مس ــودم را ی ــن خ ــد" م ــه می گوی در ادام
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قــول ســیدجمال الدین اســدآبادی وطــن مــا آنجاســت کــه اســالم باشــد. مــا 
ــا را  ــی از آن ه ــه خیل ــم ک ــراردادی می دانی ــای ق ــود را مرزه ــای موج مرزه
اســتعمارگران ترســیم کرده انــد. بــه ویــژه مرزهــای خاورمیانــه کــه بــه دســت 
ــه  ــتر ب ــی و بیش ــت عثمان ــت دول ــس از شکس ــوی ها پ ــی ها و فرانس انگلیس
ــرای ایجــاد تفرقــه بیــن دنیــای  صــورت خطــوط مســتقیم کشــیده شــده و ب
ــان  ــرک بودن م ــا ت ــا عــرب ی ــی ی ــا روی ایران ــوده اســت. اینکــه م اســالم ب
تأکیــد داشــته باشــیم و بــه آن تفاخــر کنیــم نوعــی انحــراف از تعالیــم اســالم 
ــک  ــتی ی ــی وطن دوس ــت دارد ول ــش را دوس ــی وطن ــر کس ــه ه ــت. البت اس
ــی نیســت."55  ــر متعال ــوان اســت و یــک ام ــن انســان و حی امــر مشــترک بی
ــندگان و  ــیع نویس ــش های وس ــاهد کوش ــا ش ــت ها، م ــن سیاس ــر ای و دربراب
ــان  ــرای رشــد زب ــره ی حکومــت- ب ــرون از دای مترجمــان و متخصصــاِن- بی
فارســی در ایــن ســی و چنــد ســال بوده ایــم کــه در تاریــخ معاصــر مــا بــی 

ــا ایــن  ــان فارســی در مقابلــه ی ب ســابقه اســت. و در ایــن زمینــه و نقــش زب
ــت.  ــده اس ــور نش ــه ی درخ ــازی توج ایدئولوژی س

سخن پایانی

ــش  ــن جنب ــه ای ــی ک ــا، عامل های ــت ام ــه اس ــان یافت ــبز پای ــش س جنب
ــت  ــهل اس ــه س ــد ک ــان نیافته ان ــا پای ــد نه تنه ــود آم ــا به وج ــتر آن ه ــر بس ب
پابرجاینــد و حرکتــی روبه رشــد دارنــد. و به رغــم پایــان یافتــن جنبــش ســبز، 
ــه  ــه ب ــی جامع ــه ی جمع ــی را در حافظ ــِت خاص ــک موقعی ــش »ی ــن جنب ای
ــرای  ــت ب ــده اس ــده ش ــاِع تعیین کنن ــه ی ارج ــک نقط ــت رسانده اســت و ی ثب
ــده ی درس  ــن »حافظــه ی جمعــی جامعــه« هــم دربرگیرن یــک نســل.« و ای

هــای فراوانــی بــرای  نســل های بعــدی اســت و هــم می توانــد در وضعیتــی 
ــه  ــور ک ــن، همان ط ــزون برای ــا اف ــد. ام ــته باش ــژه ای داش ــي وی خــاص کارآی
ــای برشــمرده در  ــد، عامل ه ــته بررســی ش ــن نوش ــاره  و در ای ــه اش در مقدم
اینجــا بســیار فراتــر و فراگیرتــر از جنبــش ســبز اســت. گســتره ی ایــن عامــل 

ــروز  ــرای ام ــه ب ــد ک ــت می کن ــدیابنده حکای ــتمر و رش ــی مس ــا از وضعیت ه
ــه ی  ــت در هم ــا دق ــوردار اســت. ب ــت بســزایی برخ ــران از اهمی ــردای ای و ف
ــاختاری  ــای زیرس ــه عنصره ــت ک ــوان دریاف ــی می ت ــا به خوب ــن عامل ه ای

55. علی مطهری، مصاحبه با »خبرآنالین«، منبع: »تاریخ ایرانی« 19,05,2012
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و فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی کــه در اینجــا بررســی شــد مســتقل از اراده 
ــی  ــیب های مقطع ــم فرازونش ــس و ... به رغ ــرد و رئی ــا آن دولتم ــن ی ی ای
ــران در  ــده ی ای ــد. و آین ــه می دهن ــود ادام ــه راه خ ــدیابنده ب ــه ای رش به گون
ــات  ــن عامل هاســت. و بســیاری از حرکت هــا و اتفاق گــرو چگونگــی رشــد ای
ــا  ــرد، حت ــی و بررســی ک ــا ارزیاب ــن عامل ه ــو همی ــوان در پرت ــه را می ت جامع
اتفاقــی از نــوِع واکنــِش خودجــوِش مــردم بــه مــرگ مرتضــی پاشــایی. شــاید 
ــه  ــی سیاســت های ســرکوبگرانه، عملکــرد فاجع ــه ی ناکارای روشــن ترین نمون
بــار دوران هشــت ســاله ی دولــت احمــدی نــژاد باشــد کــه کوشــید بــا نشــانه 

گرفتــن حرکــت روشــنفکری ایــران و عرصــه ی کتــاب و مطبوعــات، دانشــگاه، 
نهادهــای مدنــی، طبقــه متوســط ایــران و... آب رفتــه را بــه جــوی بازگردانــد. 
ــه  ــیب هایی ک ــا و آس ــم لطمه ه ــه به رغ ــم ک ــاهده کردی ــل مش ــا در عم ام
ــود  ــی ب ــا ســخت جان تر از آن ــه ی م ــا جامع ــن بخش هــا شــد، ام متوجــه ی ای
ــش های  ــت ها و کوش ــه سیاس ــن گون ــت ای ــد. در حقیق ــان می بردن ــه گم ک
ــرزه در قعــر دریــا و  ــارز ایــن ســخن اســت کــه : زمین ل حکومتــی مصــداق ب

ــواج. ــی ز ام ــخن ها تمام س

بسترهای فکری، فرهنگی، اجتماعِی پیدایش جنبش سبز



419

دیباچه

نوشــته ی حاضــر، در رفت و آمــدش میــان نویســنده و ویراســتاران نشــریه، 
پرســش هایی برانگیخــت کــه انگیــزه ی نوشــتن ایــن دیباچــه و دســت 

ــد، ذوق  ــون ذوقی ان ــه چ ــتند ک ــم داش ــی ه ــدند. پیش نهادهای ــه ی آن ش مای
ــم، دشــواری هاِی  ــه بگذری ــا ک ــس از آن ه ــرد. پ ــا را نپذی ــد آن ه هــم می توان
ــخ  ــرد : بی پاس ــیم ک ــته تقس ــه دو دس ــوان ب ــدگان را می ت ــتین خوانن نخس
ــا  ــه آن ه ــتی ب ــن می بایس ــان مت ــه پندارش ــه ب ــش هایی ک ــتن پرس گذاش
ــکل  ــن مش ــه ای ــدن. ک ــه ش ــه ترجم ــن ب ــود مت ــاِز خ ــد؛ نی ــخگو باش پاس
ــه« و  ــد »ترجم ــه پیون ــر ب ــرد، اگ ــم در برمی گی ــت را ه ــکل نخس ــر، مش آخ
ــه کــه ســپس تر از خــالل تبارشناســی واژگان درخواهیــم  ــدن«، آن گون »خوان

ــم.  ــت، بیاندیش یاف
ــفی،  ــن فلس ــژه مت ــی، و به وی ــر متن ــای ه ــت معن ــرای دریاف ــش ب کوش
ــِی شــیوه ی  ــرای دریافــت چرای ــد باشــد، ب ــا بای ــان کوششــی اســت، ی هم زم
نــگارش آن. اگــر از آغــاز بدانیــم یــا بپنداریــم کــه می دانیــم هــر متنــی چگونــه 
بایــد نوشــته شــود، در پایــان شــاید باورمــان بــه ایــن دانایــی اســتوارتر شــود، 
امــا بی گمــان بخشــی از معنــا را، کــه بایســتی در جســت وجویش می بودیــم، 
ــذت کشــف اســت :  ــذِت خوانــش را کــه ل از دســت داده ایــم. و همــراه آن، ل
ــاِن آشــنا. در ایــن آمــوزش اســت کــه خوانــدن  آموختــِن زبانــی ناآشــنا در زب
ــا  ــی را ام ــن هم گرای ــون ای ــد. چند وچ ــم می گراین ــه ه ــردن ب ــه ک و ترجم
ــد دریافــت  ــه فراخــور طبیعــت اش می توان ــار متــن تعیــن می کنــد، کــه ب هرب
ــد آموختن هــای دیگــری  ــدن و ترجمه کــردن، نیازمن را، همچــون هــدف خوان

آرش جودکــی/ در بزرگداشــِت میرشــمس الدیــن 
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ــود  ــتن خ ــه خویش ــی ب ــم : »آگاه ــی می خوانی ــال وقت ــوان مث ــازد. به عن س
ــه ی  ــدان راه هم ــا ب ــر تنه ــن اســت، و اگ ــت(، تصــور ســاده ی م )خوداندریاف
ــی  ــهش درون ــگاه س ــود، آن ــده ب ــودکار داده ش ــه، خ ــیارگان در درون آخت بس
اندراندیشــگی می بــود«،1 معنــای جملــه کــه بــا جمله هــای دیگــر و در 
گســتره ی معنایــی اثــر پیونــد دارد، بــدون آمــوزش درازآهنــگ فلســفی، تنهــا 
ــه، خــودکاری، ســهش  ــا دانســتن اینکــه واژه هــای خوداندریافــت، درون آخت ب
 ،Selbstatigkeit ،Subjekt ،Apperzeption و اندراندیشــگی ترجمه هــای

ــد. ــد آم ــم نخواه ــز فراه Anschauung و Intellektuell هســتند، هرگ

ــد،  ــی می ده ــه فارس ــش ب ــلطانی در ترجمه های ــب س ــه ادی ــوکی ک ش
رانشــی دارد و گرانشــی. پویــش اش در بهره گیــرِی بهینــه از سرشــِت پیونــدی 
ــان را مــالک ســنجش  ــی بی ــا ایســتایِی تن آســانی کــه روان ــان ب فارســی چن
ــا را برمی آشــوبد.  ــی م ــه  آمخت گاری هــای زبان ــرد ناســازگار اســت، ک می گی
ــه جــا می گــذارد کــه  ــی در ذهــن ب ــا همــان شــوک خواه ناخــواه تکانه  های ام
ــد و  ــفی مان باش ــان فلس ــزی زب ــی از ناچی ــد آگاه ــان می بای ــه فراآمدش کمین
ــا  ــد ت ــه می کوش ــته ن ــن نوش ــس ای ــتن آن. پ ــِت فرآراس ــان خواس بیشینه ش
اهمیــت ادیــب ســلطانی در تاریــخ ترجمــه را نشــان دهــد، چــون آگاهــی از این 
ــی کــه  ــه انتقادهای ــا ب ــد ت ــه راهــی می جوی اهمیــت خاســتگاه آن اســت؛ و ن
ــی خواســتی  ــد، چــون در بازنمای ــگارش او می شــود پاســخ گوی ــان و ن ــه زب ب
ــود.  ــراه آن می ش ــده، هم ــا ش ــر آن بن ــان  او ب ــگارش و زب ــیوه ی ن ــه ش ک
ــی و  ــش فارس ــی اندیش ــترش توانای ــه ی گس ــز دغدغ ــزی نیســت ج ــه چی ک
اندیشــیدن بــه فارســی. همخوانــد بــا ایــن خواســت، متــن حاضــر در رهیافتــی 
ــن  ــو و همچنی ــا به کارگیــری واژگان او و پیش نهــاد واژه هــای ن همدســتانه ، ب
واژه ســازی بــا توجــه بــه اصطالحــات پیرامــون یــک واژه کــه در گنیجنــه ی 
ادب پارســی می یابیــم ) نمونــه »داوری« در متــن(، خوانــش اش را از اندیشــه 
بنــالدِی رویکــرد او بــه دســت می دهــد. و چــون موسیقی آشــنایی و موســیقی 

ــا  ــه اش، ب ــون درونمای ــدن« همچ ــون »خوان ــم،، پیرام ــتی او را می دانی دوس
گوشه چشــمی بــه فــرم ســونات، در چنــد موومــان و نــه همچــون ســوئیت بــا 

ــد. ــترش می یاب ــن، گس ــه ای همگ تونالیت
1.   ایمانوئــل کانــت، ســنجش خــرد نــاب، ترجمــه م.ش. ادیــب ســلطانی ، تهــران، انتشــارات 
ــب ســلطانی در  ــا نگه داشــت شــیوه خــط ادی ــر، چــاپ چهــارم، 1390، ص 132 )ب ــر کبی امی

اینجــا و در گفتاوردهــای دیگــر(. 
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بی گمــان ایــن شــیوه تنهــا شــیوه بــرای بــزرگ داشــتن کاری کــه ادیــب 
ســلطانی بــه فرجــام رســانده نیســت، امــا بــه بــاور نگارنــده، بزرگداشــت هایی 
ــی  ــازی درون ــی، نی ــی بیرون ــه فراخوان ــخگویی ب ــش از پاس ــه بی ــد ک اصیل ان
را پــژواک می دهنــد. نیــاز بــه اینکــه »شــایدبود« )ممکــن( تنهــا بــه 
دایــره پدید  آمــدگان تصادفــی فروکاســته نشــود، بلکــه همچــون آنچــه 
بــا  دیــدار  برشــمرده شــود.  اندیشــیدنی می کنــد،  را  هســتی پذیرفتگان 
ــه گواهــی  ــه مترجمــی کــه ب ــاب« و نوجویی هــای دالوران »ســنجش خــرد ن
ــم  ــت اش را رق ــاپیش سرنوش ــنت گرایی پیش ــتی س ــش می بایس ــری نام ظاه
ــه  ــی ک ــان قفســه ی  کتاب های ــش، در می ــد ســال پی زده باشــد، بیســت و چن
ــی  ــد، نمای ــان بگیرن ــود پای ــرار نب ــد و ق ــاز می ش ــا »ال« آغ ــان ب نام هاش
ــه و  ــوز ناآموخت ــِی هن ــم آورد. همدل ــش چش ــایدبودهایی را پی ــن ش از چنی
ناآزمــوده ی آن روزگار، بــرای به زبان آمــدِن امــروزی، بایســتی راه دشــوار 

آمــوزش و دانــش را می پیمــود.    

1

ــِش  ــریه ی پی ــه ی نش ــورای تحریری ــت های ش ــتین نشس ــاز نخس ــا آغ  ب
رو، به منظــور همفکــری در بــاب چگونگــی راه انــدازی و ترســیِم چارچــوِب کاِر 
ارگانــی کــه می بایــد قلــب انجمنــی ـ »انجمــن آزادی اندیشــه« ـ باشــد کــه 
ــوم انســانی و اجتماعــی  ــه عل ــاری رســاندن ب ــه اساســنامه اش، ی ــا توجــه ب ب
ــای  ــی از هدف ه ــران را یک ــوم در ای ــن عل ــِت ای ــا و تقوی ــای آن ه و بنیاده
ــد، ایــن فکــر هــم پاگرفــت کــه در هــر شــماره بخشــی  اصلــی خــود می دان
نیــز بــه معرفــی یکــی از چهره هایــی کــه در ایــن راه کوشــیده اند اختصــاص 
یابــد. نخســتین نامــی کــه مطــرح شــد و همــگان بــر ســر آن توافــق داشــتند 
نــام میرشــمس الدیــن ادیــب ســلطانی، مترجــِم اندیشــمنِد متن هــای بنیادیــن 
ــی کــه دشواری شــان هــر فلسفه آشــنایی را پیشــاپیش  ــود، متن های فلســفی ب
ــه انجــام  ــی ب ــی و به تنهای ــا توانای ــه او ب ــن کاری، ک ــردن در چنی از خطــر ک
ــه ای گســترده تر از دانســتن  ــزد او دامن ــه ن ــی ک ــی دارد. زبان دان ــانده، بازم رس
یــک زبــان خارجــی می گیــرد ـ  تســلط بی ماننــدش بــه چندیــن زبــان زنــده 
ــای  ــا زبان ه ــنایی اش ب ــد و آش ــی دارن ــفی پویای ــنت فلس ــه س ــی ک اروپای
ــان  ــه کس ــت ک ــی اس ــرط الزم ــه آن ش ــی ـ اگرچ ــی و ایران ــتانی اروپای باس
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ــت  ــفی دس ــای فلس ــه متن ه ــه کار ترجم ــران ب ــروز در ای ــه ام ــیاری ک بس
می زننــد از به جــاآوردن اش ناتــوان انــد، به تنهایــی ناکافــی  بــود اگــر 
»دیــد«ی کــه دانــش اســت بــه کاری کــه می کنــد و از اینکــه چــرا می کنــد، 

آن دانســته ها و دانســتی ها را همراهــی نمی کــرد.
ــب  ــورد ادی ــا در م ــه کــه معمــول اســت ام ــه ای آنگون نوشــتن معرفی نام
ســلطانی چنــدان ســاده نیســت. چــون چیــز زیــادی از زندگــی او نمی دانیــم. 
ــه ناچــار همــه  ــه فــال نیــک گرفــت، چــون ب ــوان ب و ایــن ندانســتن را می ت

ــی  ــم، یعن ــر آنچــه کــرده و آنچــه هســت می گذاری ــا ب ــت خــود را تنه ی دق
: ترجمــه و مترجــم. و از ایــن زاویــه بــه او و کارش نگریســتن، اگــر آنچــه از 
ــم،  ــن شــیوه از ترجمــه جســته را پیــش چشــم بیاوری خــالل و در رهگــذر ای
فروکاســت اندیشــه ورز بــه مترجــم نخواهــد بــود. بگذریــم از اینکــه »مترجــم 
ــژه  ــه وی ــت، ب ــس نیس ــام هیچک ــا و مق ــده ج ــز فروکاهن ــدن« هرگ خوان
ــا  ــن جایگاهــی بخشــیده اســت. پــس همســو ب ــه ترجمــه چنی کســی کــه ب
ــم«  ــه« و »مترج ــای »ترجم ــن واژه ه ــر همی ــر س ــی ب ــلطانی، کم ــب س ادی
ــذر  ــون از رهگ ــم. چ ــگ کنی ــی درن ــه و آلمان ــا در فرانس ــای آن ه و معادل ه
ایــن درنــگ، از »ترجمــه« و »مترجــم« بــه »خوانــدن« می رســیم و از آنجــا 

ــه »نوشــتن« و چگونگــی و آهنگــش. ــر ب ناگزی

2

  traducere ــردن از ــه ک ــای ترجم ــه معن ــوی traduire ب ــدر فرانس مص
التیــن می آیــد کــه به معنــای گــذر دادن چیــزی از میــاِن چیــِز دیگــر، رســاندن 
  übersetzen ــی ــدر آلمان ــت. مص ــش در آن سوس ــو و نهادن ــزی از این س چی
ترجمــه ی  همیــن مصــدر التیــن اســت. رَد »ترجمــه« و »مترجــم« و 
»ترجمــان« را کــه عــادت داریــم عربی شــان بدانیــم اگــر بگیریــم، نشان شــان 
  δραγο ύ�μανος :ــم ــدا می کنی ــي پی ــای اروپای ــیاری از زبان ه را در بس
در یونانــِی ســده های میانــه، dragomano در ایتالیایــي، truchement و 
ــری و  ــر در عب ــوی دیگ ــوی. از س ــر drogman در فرانس ــی آرکائیک ت کم
ــری  ــوی و عب ــت، و trgumûn در پهل ــیر اس ــای تفس ــی targûm به معن آرام
بــه معنــای مترجــم کــه در آرامــی: turgemânâ، درهیتــي:  tarkummija، و 
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ــن  ــه ی ای ــه ی هم ــه ریش ــاید ک ــد. ش ــی: targumiânu می گفته ان در اوگاریت
ــه واژه ی آکادِی taurgumannu کــه مشــتق اســت از مصــدر  هــا برگــردد ب
 .verkünden ،call to، appeler،بــه معنــای نامیــدن، صــدا کــردن ragamu

 ،annoncer :آلمانــی، یعنــی verkünden مصدرهــای فرانســوی معــادل
بــرای  معادل هایــي  می تواننــد   promulguer ،proclamer ،prononcer

ــند. ragamu باش

 ،tragamu  ــادِل فرانســوی ــه  نحســتین مع ــه ترجم ــا ب ــر تنه ــون اگ اکن
ــرای آن،  ــی ب ــل در فارس ــب ترین فع ــم، مناس ــنده کنی ــی appeler بس یعن
 tragamu فعــِل »خوانــدن« اســت، زیــرا نه تنهــا تمــام گســتره ی ســمانتیِک
را می پوشــاند، بلکــه معنایــي در آن نهفتــه اســت کــه بــدون آن هیــچ 
ترجمــه ای ممکــن نخواهــد بــود. هرچنــد کــه در کاربــرد معمولــی و کنونی اش، 
»خوانــدن« معــادِل lire باشــد، امــا هیــچ چیــز بــه مــا اجــازه نمی دهــد کــه» 
ــم آن هــا؛ درک  ــه نشــانه های نوشــتاری و درک کــردن مفاهی ــگاه کــردن ب ن
ــتیِن  ــی و نخس ــای اصل ــردن«2 را معن ــه ک ــته ها؛ مطالع ــای نوش ــردن معن ک
»خوانــدن« بشــماریم. زیــرا کــه معناهــای دیگــِر »خوانــدن« نیــز بــه همــان 
ــه  ــا صــدا زدن کســی ب ــد، همچــون3: نامیــدن و ی ــرد و رواج دارن ــدازه کارب ان
نــام )appeler(،  بیــان کــردن نوشــته ای بــا صــدای بلنــد یــا از بــر خواندنــش 
ــا صــوِت آهنگیــن ادا کــردن )chanter(، آموختــن و  )réciter(، کالمــی را ب

تحصیــل کــردن )étudier(، یادگرفتــن و آموختــن )apprendre(، دریافتــن 
ــگ  ــدن )prevoir(، هم آهن ــش خوان ــش از وقوع ــزی را پی )percevoir(، چی

ــودن و تناســب داشــتن )s'accorder(، ســنجیدن )considerer(، تشــبیه  ب
کــردن )comparer(، نقــل کــردن )raconter(. بــا اینکــه همــه  ایــن 
فعل هــا رابطــه ای دور و نزدیــک بــا ترجمــه کــردن می تواننــد داشــته باشــند، 
و بــاز اگــر ترجمــه بــه معنــی چیــزی را از ســویي بــه ســوی دیگــر رســاندن 
باشــد، »خوانــدن« در خــود هنــوز معنــاي دیگــری هــم دارد کــه بــدون آن،، 
ــوت  ــاند : دع ــو رس ــچ س ــه هی ــویي ب ــچ س ــوان از هی ــز را نمی ت ــچ چی هی
 einladen ،)ــدن ــه در heissen )نامی ــرای اینک ــر ب ــردن )inviter(. هایدگ ک

2. نگاه کنید به سرواژه ی خواندن در فرهنگ بزرگ سخن.
3. معادِل فرانسوی برای هریک از این معانی، کلمه ی پیشنهادی  در پرانتز است.  
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ــدن«  ــکریت4 »نامی ــه  در سانس ــی آورد ک ــل م ــنود، دلی ــردن( بش ــوت ک )دع
ــی،  ــژه در فارس ــورد وی ــن م ــا در ای ــت. ام ــانده اس ــم می رس ــا را ه ــن معن ای
ــدن  ــور طلبی ــه حض ــاِی ب ــون معناه ــت، چ ــد داش ــری نبای ــی هایدگ گوش
 ،)inuoquer( یــاری جســتن ،)evoque( احضــار کــردن ،)convoquer(

ــد.  ــدن« موجودان ــی در »خوان همگ
ــي در  ــه جای ــود ب ــا خ ــا را ب ــت م ــاِی لغ ــه فرهنگ ه ــاده ب ــی س نگاه
ــان  ــه آنچن ــه واژه  ی خــودی از واژه ی بیگان ــی ک ــرد، جای ــان ب درون خــوِد زب
بازنشــناختنی می شــود کــه انــگار هیاهــوِی زبان هــای دیگــر در دهــاِن 
ــازد  ــا می س ــر زبان ه ــرای دیگ ــی ب ــان، جایگاه ــودِی زب ــودی، از خ ــاِن خ زب
به دســت  نــاب  نمــودی  از مهمان نــوازی  : جایگاهــی مهمان نــواز کــه 
می دهــد، چــون کــه مهمــان و میزبــان پیوســته جاهایشــان را جابه جــا 
می کننــد. و مترجــم جویــای چنیــن جــای و جایگاهــی اســت تــا زبــاِن خــودی 
ــي  ــد بی پروای ــگاه بای ــن جای ــه را، خــودی. در ای ــان بیگان ــد و زب ــه کن را بیگان

ــی را دارد. ــن بی پروای ــلطانی ای ــب س ــود. و ادی ــروا ب ــرد و بی پ ک

3

ــتین  ــرای نخس ــلطانی را ب ــب س ــه ای از ادی ــه ترجم ــس ک ــر ک ــرای ه ب
ــاب  ــه کت ــه ترجم ــی زود شــگفتی از اینک ــد، خیل ــه باش ــه دســت گرفت ــار ب ب
ــگار  ــروز ـ ان ــا ام ــتان ت ــزرگ از باس ــوفان ب ــه فیلس ــد ب ــی می یاب را پیشکش
ــدن،  ــام خوان ــه ن ــن ب ــه در ای ــم ک ــراه مترج ــوز و هم ــنده اند هن ــه باش ک
ــود را  ــای خ ــد، ج ــاری می جوی ــان ی ــردن، از آن ــار ک ــانگری احض ــه نش ب
ــبک و  ــن، س ــدن مت ــش از خوان ــه پی ــپارد ک ــری می س ــگفتی بزرگت ــه ش ب
ــش  ــزد، پی ــا در او برمی انگی ــگارش نخســتین ســطرهای پیش گفتاره شــیوه ن

ــودش  ــی خ ــفی و منطق ــای فلس ــلطانی برنهاده ه ــب س ــه ادی ــی ک گفتارهای
را در کنــار راهنمایی هــا و اطالعاتــی دربــاره متــن و ترجمه هــای دیگــر 
ــن  ــی از ای ــا در یک ــت. تنه ــده اس ــا گنجان ــر، در آن ه ــای دیگ ــه زبان ه آن ب
ــق  ــگفتار منط ــش« )6,6§ از پیش ــان و اندیش ــتار »زب ــا، در جس پیش گفتاره
ــراز  ــای اب ــر واکنش ه ــگاه، 1378( »در براب ــارات ن ــون(، انتش ــطو )ارگان ارس

4. Heidegger, Was heisst Denken, Tübingen, Max Niemeyer, 1954, S. 82.
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ــرای  ــگارش ]ترجمه هــا[ ]...[، مترجــم ب ــان و شــیوه ی ن شــده در پیرامــون زب
α[ پیــش نهــاده اســت  ί�γολοπ ἀα=نخســتین بــار یــک آپولوگیــا ]= دفاعیــه
ــه شــود و هماهنگی هــا و ناهماهنگــی  ــا[ ایســتگاه و نگــرگاه او دریافت ]...[ ]ت

هــای خواننــدگان بــا روش او بــا آگاهــی ی بیشــتری انجــام گیرنــد و ژرِفــِش 
ــود«.5 ــده ش ــتری الفنجی بیش

ایــن جســتار کوتــاه پنــج پــاره دارد کــه تنهــا در آخریــن پــاره، آن »دیــد« 
ــد،  ــرا می کن ــد و از اینکــه چ ــه می کن ــه کاری ک ــش اســت ب ــم دان ــه گفتی ک
ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب ــاره نخســت، ادیــب ســلطانی ب ــان می آیــد. در دوپ ــه زب ب
»زبــان در وهلــه نخســت ابــزار اندیشــیدن اســت«6 وکارکــردش تنهــا برقراری 
ارتبــاط و همرســانِش دانســته ها نیســت، برداشــت خــودش را از کارکــرِد زبــان 
در دســتکاِر اندیشــه ورز بــه دســت می دهــد. بــه گمــان او، اندیشــه کاری کــه 
ــش  ــلیم پی ــل س ــادی ی عق ــای ع ــا مفهوم ه ــش ب ــفه و دان ــد »فلس می دان
نمی رونــد«7، زبــان را چنــان بــه کار می گیــرد تــا ایده هــا و پیوندشــان بــا هــم 
هرچــه رســاتر خــود را بنمایاننــد. ایــن میــان بایــد پرســید )پرسشــی کــه کمتــر 
ــوان  ــان را می ت ــا زب ــد( : آی ــره می کن ــلطانی چه ــب س ــگفتارهای ادی در پیش
ــزد  ــاوری ن ــن ب ــت؟ چنی ــر پنداش ــز دیگ ــزار هرچی ــا اب ــیدن ی ــزاِر« اندیش »اب
دانشــمندی برجســته ای همچــون محمــد حیــدری مالیــری، کــه نگــرش اش 
ــلطانی  ــب س ــا نگــرش ادی ــازی همســانی های بســیاری ب ــان و واژه س ــه زب ب
دارد، تــا برســاختِن زبــان واره ای پیــش مــی رود کــه گونــه ای اسپرانتوســت بــر 
پایــه پهلــوی و فارســی باســتان. چنیــن رهیافتــی ریشــه در همیــن دریافــت 
ــا بکارگیــری مجموعــه ای از شــگردها  ــدارد ب ــان دارد کــه می پن ــزاری از زب اب
ــرون  ــان بی ــز از زب ــه چی ــوان هم ــراآورش، می ت ــد ف ــا، در فرارون و تکنیک ه
کشــید، و بــا کمــک فراورده هایــي کــه از ایــن راه بــه دســت می آینــد، جــای 

هــر نبــود و کمبــودی را ُپــر کــرد.
در ســومین پــاره، ادیــب ســلطانی بــر دو نکتــه بُنالدیــن دســت می گــذارد 
ــاره راســت و ناراســت متضــاد  ــوان درب ــا نمی ت ــه درستی شــان ام ــر پای ــه ب ک
ــی یــک متــن هیچــگاه  ــی زبان ــم گرفــت. نخســت اینکــه زیبای آن هــا تصمی

 .XIII 5. پیشگفتار مترجم بر ویراست دوم ترجمه فارسی سنجش خرد ناب، یادشده، ص
6. پیشــگفتار مترجــم بــر : منطــق ارســطو )ارگانــون(، ترجمــه م.ش. ادیــب ســلطانی )ویراســت 

. LI دوم(، تهــران، انتشــارات نــگاه، 1390، ص
.XXXIII 7. سنجش...، ص
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پذرفتــار ِ)ضامــن( ارزش اندیشــگی آن نیســت، امــا از زیبایــی یــک متــن هــم 
ــون  ــه، چ ــد. دوم اینک ــوان ران ــودن( آن نمی ت ــی ب ــی  )ته ــه کاواک ــم ب حک
ــاید  ــه ش ــاِن آنچ ــه فرم ــوش ب ــد، گ ــان می آفرین ــا زب ــان و ب ــه در زب آن ک
ــس  ــم، نیســت، پ ــی اش می خوانی ــه اشــتباه ذوق برخاســته از هــوش همگان ب
ناگزیــر از ســاده نوشــتن در ســودای آســان دریافتــه شــدن هــم نیســت. چنیــن 
آفریننــده ای، بــر پایــه آنچــه بــه اندیشــه اش واداشــته، می نویســد. پــس اگــر 
ــی  ــد زبان ــش آن می توان ــرای نمای ــت، ب ــه روس ــده رو ب ــده ای پیچی ــا پدی ب
ــا پیچیدگــی دیــدن و دریافتــن آن  ــه کار بگیــرد ت ــاب ب دشــخوارخوان و دیرب
پدیــده را بازتــاب دهــد، بــی آنکــه ایــن میــان دشــوارخوانی و دیریابــی نشــانگر 

ژرفــی اندیشــه باشــند. 
ــِش  ــالل پرس ــودش را از خ ــت خ ــلطانی موقعی ــب س ــوم، ادی ــاره س در پ
ــه  ــد ک ــذارد. مترجــم هرچن ــش می گ ــه نمای ــن ب ــگاری و تیزبی ــده ای ان خوانن
ــی  ــای دلمشــغولی آفرینندگ ــه پ ــی ب ــه تمام ــد دشــواری نوشــته اش را ب نتوان
اندیشــه بنویســد، امــا بــا ایــن دلمشــغولی چنــدان هــم بیگانــه نیســت. چــون 
ــودش،  ــان خ ــه بی ــا ب ــختی، ی ــت و س ــن و دق ــه مت ــاداری ب ــان وف فرمودم
ــتند  ــه هس ــون و همتافت ــان همخ ــغولی چن ــا آن دلمش ــه ب ــختِی ترجم فرس
ــوی  ــد. از س ــر برهانن ــی نث ــی و روان ــه زیبای ــدی ب ــد او را از پایبن ــه بتوانن ک
دیگــر، هرآینــه دغدغــه ی رســاندن متــِن ترجمــه بــه خواننــدگان نبــود، هرگــز 
ــت  ــت، موقعی ــن دو رهیاف ــد ای ــود. برآین ــم نمی ب ــه ه ــرای ترجم ــش ب کوش
آن »آخشــیجِی]تضاد[  در  کــه  موقعیتــی  را می ســازد،  مترجــم  ناهمــوار 
ــان های  ــا انس ــاط ب ــراری ارتب ــا برق ــوی، ب ــک س ــختی در ی ــِن فرس گوهری

ــد«8. ــاز می مان ــود ب ــای خ ــوی، در ج ــر س ــر در دیگ دیگ
ــی از  ــا آگاه ــا ب ــز تنه ــت تضادآمی ــن موقعی ــس ای ــلطانی از پ ــب س ادی
ــی  ــاره ی پایان ــه در پ ــه ک ــون همانگون ــد. چ ــد برمی آی ــه می کن ــه( آنچ )و ب
ــا  ــا هــر ترجمــه، مترجــم کوشــیده اســت ت ــا هــر نوشــته و ب می نویســد : »ب
ــا  ــه ها و مینوه ــش اندیش ــرای آفرین ــی ب ــان فارس ــن زب ــای گوهری توانش ه
ــد و  ــتانیده کن ــتراند و هس ــا را بگس ــانش آن ه ــود و همرس ــا[ و بازنم ]ایده ه
ــون  ــا کن ــر ســازد.«9 آنچــه ت ــش، توانگرت ــه کن ــان فارســی را ب بدینســان زب

.LII 8. منطق...، ص
.LIII 9. همان.، ص

در بزرگداشِت میرشمس الدین ادیب سلطانی : مترجم



427

ادیــب ســلطانی بــه انجــام رســانده، بیگمــان راه هایــی هســتند کــه پیمایــش 
ــش،  ــا پرس ــزود، ام ــد اف ــی خواه ــری فارس ــر توانگ ــی اش ب ــا در بی پایان آن ه
ــا  ــه »آی ــت ک ــن اس ــان ای ــد، همچن ــم می پرس ــود او ه ــه خ ــه ک همانگون

ــتنی اســت« 10؟ ــا توانس ــدون[ اندیشــه ی توان ــی از ]ب ــی ب ــری ی زبان توانگ

4

هــر بــوده ای وقتــی کــه هســت در هســتن خــود ادعایــی دارد ودر ادعــای 
خــود  فرمــوده ای کــه هســتی اش نمــود آن اســت. از کانــت کــه ادیب ســلطانی 
ــرار شــد  ــوده« برق ــه پارســی اش درآورده، آموخته ایــم کــه پــس از آنکــه »ب ب
و برجاهســتی )وجــود( گرفــت، پرســش ?Quid juris را می بایــد پیــش نهــاد. 
ــتی پذیرفته را،  ــروعیت( آن هس ــتگانی )مش ــد شایس ــر بای ــارت دیگ ــه عب ب
همچــون »بــوده« و همچــون »فرمــوده«، در نمــودش بررســید. ایــن بررســی، 
ــن  ــتایی« ای ــدِن »هس ــتوار ش ــی اس ــتی و چگونگ ــودِن چیس ــانگِر آزم نش
ــن آزمایــش، درست بناشــدگِی  ــان« اســت. از رهگــذر ای ــر آن »بنی ــوده« ب »ب
آن »بــوده« ثابــت، و شــایانی ادعــای آن تاییــد می شــود. »بــوده« بــا هســتن 
ــه از  ــی آورد« ک ــه »داوری م ــای خــود را دارد، و اینگون خــود، دادخواهــی ادع
ــا داوری  ــد ت ــد. پــس داورگاهــی بای ایــن »داوری آوردن«، داوری هــم می افت
هــم برخیــزد. در ایــن داورگاه بــه هــدِف داوری برخاســتن اســت کــه حــرف 
ــک  ــراری ی ــا از برق ــتی آزمایی ام ــد. راس ــش می آی ــم پی ــت ه ــق و حقانی ح
ســنجیدار )کریتــر( جدایی ناپذیــر ســت، ســنجیداری کــه اجــازه خواهــد داد تــا 
دربــاره »بــوده« و ادعایــش داوری کنیــم. پرســش حــق و حقانیــت بــه نوبــه 

ــان. ــک بنی ــد ی ــن و تحدی ــر اســت از تعیی خــود جدایی ناپذی
امــا بــر چــه بنیانــی می تــوان کارهــای ادیــب ســلطانی کــه می کوشــد11 
ــد«   ــش نه ــان فارســی پی ــه بیشــتر زب ــرای توانگــری ی هرچ ــی را ب »راه های
ــس  ــد از پ ــا می توان ــه، تنه ــش پیکریافت ــاِن« از پی ــون »بنی ــرد؟ چ داوری ک
ســنجِش »داده «هــا و »هســتا« هایــی برآیــد کــه بــه پهنــه ای تعلــق 
ــا  ــر ب ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــوده اس ــاپیش گش ــان پیش ــه آن بنی ــد ک دارن
ــی و  ــه »آرزوی بودش یاب ــی ک ــوان راه های ــی نمی ت ــن بنیان ــر چنی ــه ب تکی

.XIV 10. سنجش...، ص
.XIV 11. همان. ص
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َشــِوش پذیری«12 آنچــه نیســت را دارنــد، داوری کــرد. راه هایــی اینگونــه کــه 
ــش  ــاِن از پی ــر بنی ــر از ه ــد، فرات ــو را دارن ــتره های ن ــراآورِش گس ــودای ف س
ــه ســابقه  ــا فارســی را کــه ن ــد ت ــه »بی بنیــان« چشــم دارن شــکل گرفته ای، ب
ــن رو از نگــرگاه هــوش  ــا ســازند. از همی ــه ســنت اندیشــه ورزی دارد توان و ن
ــت  ــن دس ــت وجوهایی از ای ــد. جس ــاز می نماین ــه و داوری س ــی بی پای همگان
ــد.  ــت، دیریاب ان ــتگی ناپذیر آن هاس ــندگان خس ــلطانی از کوش ــب س ــه ادی ک
ــفه نگاران در  ــه »فلس ــت ک ــن نیس ــش ای ــه فرجام آهنگ ــلطانی ک ــب س ادی
ــا  ــد«،13 م ــاب بنویســند و ســخن بگوین ــَرد ن ــه شــیوه ی ســنجش ِخ ــران ب ای
ــاس  ــا به پ ــد ت ــد، باش ــا می خوان ــودن آنه ــو و پیم ــی ن ــودن راه های ــه گش را ب

ــرد.   ــودش بگی ــایدبود« ب ــی »ش ــایش ها و پویش های ــن گش چنی

.VIII 12. همان. ص
.XIII – XIV 13. همان. صص
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 ایــران آکادمیــا یــک موسســه آموزشــی در علــوم انسانی ســت کــه خــود 
را یــک نهــاد آموزشــی مجــازی بــدون سانســور می خوانــد. ایــن مؤسســه در 
ــن ســال  ــر همی ــاه نوامب ــرد و در م ــت ک ــه ســال 2014 اعــالم موجودی فوری
ــداف  ــتین و اه ــای نخس ــد. انگیزه  ه ــاح گردی ــد افتت ــور هلن ــًما در کش رس

ــه اســت؟  ــن موسســه چگون ــد و نحــوه ی عمــل ای ــا کدامن آکادمی

تاریخچه و اهداف 

ایــران آکادمیــا یــا "انســتیتوی علــوم اجتماعی و انســانی" نخســتین مؤسســه 
ی ایرانــی دانشــگاهی مجــازی در خــارج از کشــور اســت کــه آمــوزش و ترویــج 

علــوم اجتماعــی و انســانی را هــدف خــود قــرار داده اســت.
نطفــه ی ایــن مؤسســه از اقــداِم جمعــی از جوانــان پرشــور و پرانگیــزه، همگی 
دانشــجویان و دانش آموختــگان در حــوزه ی علــوم اجتماعــی وانســانی، بســته شــد 
کــه در جریــان انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران در ســال 8831 بــا یکدیگــر در 
اروپــا آشــنا شــدند. آن هــا بــرآن شــدند کــه اقدامــی موثــر، واقــع بینانــه و مانــدگار 
ــواع ممنوعیت هــا و  ــی کــه  ب به واســطه ی ان ــرای نســل جــوان، خصوصــاً آنان ب
ســرکوب های نظــام جمهــوری اســالمی راه بــه دانشــگاه نمی یابنــد، انجــام دهنــد. 
ــود کــه خصوصــاً پــس از  ــا محدودیت هایــی ب ــه ب ــان مقابل ــزه ی ایــن جوان انگی
ــی در دانشــگاه ها و  ــوم اجتماع ــوم انســانی و عل ــا عل ــاط ب ــش ســبز در ارتب جنب
مؤسســات آمــوزش عالــی در داخــل کشــور صــورت گرفتــه بــود. اقدامــات رژیــم 
ــز  ــی و نی ــانی و اجتماع ــوم انس ــوزه عل ــیاری دروس در ح ــذف بس ــون ح همچ

ــرش نمی نمــود. ــل پذی ــا قاب ــن حوزه ه بازنگــری برخــی دیگــر دروس در ای

ــوزش  ــا: آم ــران آکادمی ــه کاِر ای ــاز ب ــژه/ آغ ــِر وی خب
ــور ــدون سانس ــانی ب ــوم انس ــازی عل مج
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ــه  ــن رابط ــا در همی ــران آکادمی ــران ای ــی از  مدی ــی یک ــا کاظم علیرض
ــه  ــم ب ــک قل ــه ی ــود ک ــدی ب ــه ح ــا ب ــن محدودیت ه ــعت ای ــد: "وس می گوی
زبــان آمــار رســمی 555 مــاده درســی در 48 رشــته ی علــوم انســانی شــامل 
بازنگری هــای گســترده بــرای انطبــاق بــا »فرهنــگ ایرانی-اســالمی« شــدند 

ــود". کــه در ایــن میــان بیشــترین تغییــرات در علــوم اجتماعــی ب
ایــن اقدامــات همچنیــن بــه اخــراج برخــی از بهتریــن اســاتید دانشــگاهی 
ــیده  ــتند، کش ــی نداش ــت سرخوش ــان وق ــد حاکم ــا و عقای ــا روش ه ــه ب ک
ــود از  ــر خ ــی دیگ ــدند و برخ ــته ش ــامل بازنشســتگی ناخواس ــی ش ــد. برخ ش
کشــور فــرار کردنــد. از میــان ایــن اســاتید میتــوان نــام تنــی چنــد از بهتریــن 
پژوهشــگران میهــن مــان در حــوزه علــوم انســانی را دیــد.در همیــن جریــان، 
برخــی از دانشــجویان "ســتاره دار" شــدند، و خصوصــًا آنکــه ورود دختــران بــه 

ــد.  ــه رو ش ــی روب ــل توجه ــای قاب ــا محدودیت ه ــگاه ها ب دانش
بــرای مقابلــه بــا ایــن اقدامــات، مهم تریــن وظیفــه ایجــاد یــک آلترناتیــو 
کارســاز و بااعتبــار بــود کــه هــم از لحــاظ حــوزه ی مطالعاتــی و هــم از نقطــه 
ــا  ــه ب ــوان مقابل ــی ت ــط به راحت ــگاهی، نه فق ــی و دانش ــت علم ــر صالحی نظ
وضــع دانشــگاهی ایــران را داشــته باشــد، بلکــه مســلمًا موثرتــر و معتبرتــر از 

آن عمــل نمایــد.
ــری  ــی ارتباط گی ــال، در ط ــان فع ــن جوان ــال 2011 ای ــب از س به این ترتی
بــا برخــی اســاتید و مدیــران دانشــگاهی در اروپــا و آمریــکای شــمالی، فکــر 
ایجــاد ایــران آکادمیــا، همچــون یــک مؤسســه آمــوزش عالــی مجــازی ایرانــی 
را مطــرح کردنــد. پــس از دوســال برنامه ریــزی پیگیــر و مشــاوره و مذاکــره، 
ــد، ســه ســمینار  ــازماندهی کردن ــان س ــان جوان ــه بخــش اعظــم آن را هم ک
ــزی علمــی و  ــه ری ــداف موسســه و برنام ــن اه ــد جهــت تدوی در کشــور هلن
ــد. و  ــزار ش ــس، برگ ــرای تدری ــت ب ــا صالحی ــاتید ب ــن اس ــخیص بهتری تش
باالخــره در آخریــن ســمینار، ایــران آکادمیــا، به طــور رســمی در نوامبــر 2014  

افتتــاح گردیــد.

اهداف ایران آکادمیا

 بنابرایــن نخســتین هــدف کلــی ایــران آکادمیــا حــذب جوانــان، دختــران 
ــه  ــان عالق ــز ایرانی ــان در داخــل کشــور، و نی ــز همــه ی ایرانی و پســران، و نی
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منــد مقیــم کشــورهای غربــی، و دیگــران نقــاط جهــان اســت کــه عالقــه مند 
بــه تحصیــل در علــوم انســانی و اجتماعــی می باشــند. هــدف همچنیــن جــذب 
ــل  کســانی ســت کــه به خاطــر شــرایط ســرکوبگرانه داخــل کشــور از تحصی
ــور  ــی کش ــات عال ــگاه ها و موسس ــه دانش ــکان ورود ب ــده اند و ام ــروم ش مح
ــا ســرکوب،  ــی کــه به خاطــر شــرایط نامتناســب و ی ــز آن های ــد ؛ و نی را ندارن
ــا کشــورهای دیگــر ســکنا  ــران ی ــوان پناهنــده درکشــورهای اطــراف ای به عن

گزیده انــد.
بنابرایــن هــدف نخســتین ایــران آکادمیــا یــاری رســاندن بــه آنانــی اســت 
کــه یــا بــه واســطه مخالفت شــان بــا رژیــم سیاســی مــورد غضــب نظــام قــرار 
گرفتنــد و امــکان تحصیــل را ندارنــد و یــا آن اقلیت هــای دینــی و یــا قومــی 

کــه از ادامــه ی تحصیــل محــروم شــده اند.
و امــا دربــاره ی دومیــن هــدف ایــن مؤسســه در اســناد ایــران آکادمیــا مــی 

خوانیــم: هــدف مــا "تأکیــد بــر آمــوزش اندیشــه سنجشــگر و روش شناســی، 
ــا شــیوه تشــخیص  ــا مبانــی علــوم انســانی واجتماعــی ؛ آشــنایی ب آشــنایی ب
ــا تاریــخ ایده هــا و نظریــه  و تقریــر مســائل اجتماعــی و فرهنگــی، آشــنایی ب
هــا در حــوزه فرهنــگ و اجتمــاع ؛  تحلیــل، تبییــن و مطالعــه ی مــوردی در 
ــارت روشــن، هــدف دوم حمایــت و  ــوم انســانی و اجتماعــی". به عب حــوزه عل
ــج  ــت تروی ــان به جه ــان ایرانی ــی در می ــانی و اجتماع ــوم انس ــداری از عل پاس

فرهنــگ انتقــادی، آزادی اندیشــه اســت.

آموزش مجازی

 بــرای برقــرای وســیع ترین ســطح ارتبــاط بــا ایرانیــان در سراســر جهــان، 
ــد.  ــک مؤسســه آموزشــی مجــازی باش ــًا می بایســت ی ــا ضروت ــران آکادمی ای
از آن رو کــه پراکندگــی چشــمگیرایرانیان عالقه منــد در کشــورهای گوناگــون 
امــکان تجمــع آن هــا را در یــک مــکان مشــخص امــکان ناپذیــر کــرده اســت، 
ــه  ــان هم ــت ایرانی ــت می توانس ــه اینترن ــکاء ب ــه ات ــازی ب ــه مج ــا رابط تنه
ــه گردهــم  ــل دســترس ب ــی و قاب ــک شــبکه همگان کشــورها را در ســطح ی

جمــع نمایــد. 
ایــران آکادمیــا یکــی از کاراتریــن سیســتم هــای تدریــس مجــازی کــه در 
ــا و آمریــکای شــمالی در ســطح دانشــگاهی مطــرح شــده اند و پاســخگو  اروپ
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بوده انــد رابــه کار گرفتــه اســت. مــا چندیــن سیســتم آمــوزش مجــازی را مــورد 
آزمایــش قــرار دادیــم و ســعی کردیــم سیســتمی را به کارگیریــم کــه خصوصــا 

بــرای ایرانیــان داخــل کشــور دسترســی بــه آن قابــل تحقــق باشــد.

پشتیبانان

ــمی  ــالم رس ــگام اع ــًا از هن ــا، خصوص ــران آکادمی ــاتید ای ــران و اس  مدی
ــز  ــگاهی و نی ــخصیت های دانش ــا ش ــاط ب ــق ارتب ــه، از طری ــیس مؤسس تاس
ــی،  ــی و غیرایران ــده ی ایران ــناخته ش ــر و ش ــنفکران و پژوهشــگران معتب روش
ــن انتشــار  ــد. همچنی ــا پرداخته ان ــران آکادمی ــج اهــداف ای ــح و تروی ــه توضی ب
ــرد  ــیاری ک ــک بس ــز کم ــورد نی ــن م ــا در همی ــاالت و مصاحبه ه ــی مق برخ
ــون  ــز شــخصیت های مطــرح جهــان. تاکن ــکار عمومــی و نی ــرای جــذب اف ب
ــوش  ــی، داری ــی همچــون رضــا براهان ــت نویســندگان ایران توانســته ایم حمای
ــوان را  ــام اخ ــاری و پی ــت آف ــر پروفســور ژان آشــوری و آکادمیســن هایی نظی
ــر ادگار  ــی نظی ــگران غیرایران ــنفکران و پژوهش ــن روش ــم. همچنی ــب کنی جل
ــد. ــت کرده ان ــا حمای ــران آکادمی ــان از ای ــل دورفم ــینگر، آری ــر س ــورن، پیت م

 
اساتید

 از میــان اســاتید شــناخته شــده ی ایــران آکادمیــا بایــد از فرهــاد خســرو 
ــل  ــدی و جلی ــره توحی ــر، نی ــا نیکف ــد رض ــوری، محم ــوش آش ــاور، داری خ
روشــندل و ســعید پیونــد و برخــی دیگــر از دانشــگاهیان مــدرس در دانشــگاه 

ــرد.  ــام ب ــکای شــمالی ن ــی و آمری هــای اروپای

چرا علوم انسانی و اجتماعی

 بنیانگــذاران ایــران آکادمــی نقطــه آغــاز کار خــود را بــه روی دروس علــوم 
ــه کار گیــری روش هــای  ــرا ب ــد. چــرا؟ زی انســانی و اجتماعــی متمرکــز نمودن
ســنجیده علمــی در پژوهــش، و نیــز در حوزه هــای دیگــر فکــری، همچنیــن 
ــای  ــی از فرآورده ه ــر، یک ــی تفک ــت بالندگ ــادی به جه ــه انتق ــج اندیش تروی
ــری  ــران، پــس از پای گی ــوم انســانی و اجتماعــی ســت. از آن رو کــه در ای عل
نظــام اســالمی و خصوصــًا پــس ار انتخابــات 1388، مشــخصًا ایــن دو حــوزه 
بودنــد کــه مــورد حمــالت پیگیــر نظــام قــرار گرفتنــد، و نیــز بــه آن منظــور 
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ــاروری جامعــه ای آزاد منــش، متوقــع  کــه همیــن حوزه هــا هســتند کــه بــه ب
ــوم  ــه تدریــس و ترویــج عل ــا ب ــران آکادمی ــاری می رســانند، ای و وظیفه منــد ی

ــردازد.  ــی می پ ــانی و اجتماع انس

مقطع آموزشی و برنامه سال اول

 دروس ایــران آکادمیــا از آغــاز ســال 2015 میــالدی شــروع شــد. در ایــن 
ابتــدای  کار، برخــی از ایرانیــان عالقه منــد تاکنــون در موسســه نــام نویســی 
ــا رایــگان اســت و دانشــجویان تنهــا  ــران آکادمی ــام نویســی در ای ــد. ن کرده ان

ــد.  ــان می پردازن ــی پرونده ش ــرای برســی و ارزیاب ــکا ب 100 دالر آمری
ــات اجتماعــی« اســت.  ــا »مطالع ــران آکادمی ــه ســال اول ای ــوان برنام عن
ــارت مــی  ــرم اول عب مقطــع آموزشــی آن کار شناســی ارشــد اســت. دروس ت

شــود از: »روش شناســی«، »تاریــخ اندیشــه سیاســی مــدرن« و »نظریه هــای 
ــل  ــی از قبی ــی، حوزه های ــن دروس  تخصص ــار ای ــر«. در کن ــی معاص اجتماع
ــی  ــه آموزش ــز در برنام ــی نی ــرات اجتماع ــی و تغیی ــر، دموکراس ــوق بش حق

ــده شــده اســت. موسســه گنجان

حمایت مالی

ایــران آکادمــی یــک ســازمان مســتقل آکادمیــک اســت. تاکنــون افــراد 
خیرخــواه، هرکــس به طــور خصوصــی، منابــع مالــی مــا را تامیــن نموده اســت. 
امــا اتــکا ی جــدی تــر ایــن مؤسســه بــه ســازمان های بیــن المللــی، حقــوق 
ــا و آمریــکای شــمالی اســت. تالش هــای مــا در  بشــری و آکادمیــک در اروپ
ــن  ــه دارد. در همی ــی ادام ــر دولت ــی غی ــن الملل ــب ســازمان های بی مســیر جل
ــت آن  ــه" و مدیری ــو زمان ــغ "رادی ــی دری ــای ب ــه حمایت ه ــت ب ــا می بایس ج
اشــاره کــرد. ایــن رادیــو نــه فقــط تاکنــون از ایــران آکادمیــا حمایــت معنــوی 
قابــل توجهــی نمــوده اســت، بلکــه در جلــب حمایــت مالــی برخــی مؤسســات 
ــا ســازمان های اروپایــی در ایــن مســیر، اقدامــات موثــری  و ارتبــاط گیــری ب

انجــام داده اســت.

عطا هودشتیان " عضو هیئت اجرایی ایران آکادمیا

حوزه تدریس : تاریخ اندیشه سیاسی مدرن
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   مصاحبه با علیرضا کاظمی :
http://www.shahrvand.com/archives/48068

   مصاحبه با شاهین نصیری:
http://news.gooya.com/politics/archives/177090/03/2014.php

   مقاله جلیل روشندل: با »ایران آکادمیا« بیشتر آشنا شویم:
http://www.radiozamaneh.com/130715

   گفت وگو رادیو زمانه با دو تن از استادان »ایران آکادمیا«: جلیل روشندل و سعید پیوندی
http://www.radiozamaneh.com/162832

   گفت وگوهای زمانه-کنفرانس اساتید ایران آکادمیا
http://www.radiozamaneh.com/162832
https://www.youtube.com/watch?v=uPTndx5xYMw
https://www.youtube.com/watch?v=kFukmMe0myM

   مصاحبه با عطا هودشتیان و علیرضا کاظمی – تلوزیون رها:
https://www.youtube.com/watch?v=ieCQW505xr8

اطالعات بیشتر:

   آدرس تارنما ایران آکادمیا:
http://iran-academia.com/about/iran-academia2-

   آشنایی با هیئت مدیره ایران آکادمیا:
http://iran-academia.com/meet-the-team/

   آشنایی با استادان ایران آکادمیا:
http://iran-academia.com/about/faculty/

   آشنایی با اعضای هیئت مشاور ایران آکادمیا:
http://iran-academia.com/about/advisory-board/

   آشنایی با چهره های پشتیبان بین المللی:
http://iran-academia.com/about/international-honorary-board/

   برای مطالعه برنامه آموزشی ایران آکادمیا نگاه کنید به:
http://iran-academia.com/study/programmes/

   ایرانیــان عالقه منــد می تواننــد بــرای پشــتیبانی از ایــن پــروژه بــه لینــک کمپیــن 
»آگاهــی بــه تحــول مي انجامــد« مراجعــه کننــد:

http://right2edu.com
 

رفرانس های ایران آکادمیا در شبکه های مجازی:
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عنوان: انجمِن آزادِی اندیشه 
تبصره 1: از این پس در این راهبرد و اساسنامه، »انجمن« نامیده می شود.

تعریف و اهداف:
1- »انجمن« نهادی است مدنی و غیرانتفاعی. 

2 - »انجمن« جمعی است متشکل از دانشگاهیان و پژوهشگران و روشنفکران.
ــاِد  ــنجش و انتق ــه س ــان و ب ــه و بی ــه آزادِی اندیش ــود را ب ــن« خ 3 - »انجم
روشــنگرانه ی تفکــر و ترویــج و دفــاع از حیثیــِت علــوم انســانی و اجتماعــی و 

ــد. ــران متعهــد می دان ــا د رای ــار آن ه پیشــرفِت اعتب
ــه  ــک ک ــی، غیرایدئولوی ــر حزب ــتقل، غی ــت مس ــادی اس ــن«، نه 4 - »انجم

ــت: ــر کوشاس ــداِف زی ــراِی اه ب
ــا و  ــای آن ه ــی و بنیاده ــوم انســانی و اجتماع ــه عل ــانیدن ب ــاری رس ی

ــران. ــوم در ای ــن عل ــِت ای تقوی
ــر و  ــان و نش ــد و بی ــه و نق ــترِش آزادِی اندیش ــنگری و گس ــِد روش رش

آزاد. وگــوِی  گفت 
برقــراری و یــاری رســاندن بــه گفت وگــوِی ســامان یافته میــاِن 

روشــنفکراِن ایــران.
برقــراری و یــاری رســاندن بــه گفت و گــوِی ســامان یافته میــاِن 
خصــوص  به  ن  ا ـ جهـ روشــنفکراِن  دیگــر  و  ایــران  روشــنفکران 
روشــنفکراِن کشــورهاِی همجــواِر ایــران و منطقــه ی خاورمیانــه و 

آســیاِی مرکــزی.

ــن در جلســه ی  ــی انجم ــِق اعضــای فعل ــر و تواف ــاِس نظ ــنامه براس ــرد و اساس ــن راهب 1. ای
مــورخ 25 دســامبر 2013 »هیئت مدیــره موقــت انجمــن« بــرای ارائــه ي بــه نخســتین مجمــعِ 

عمومــی انجمــن بــه تصویــب نهایــی رســید.

راهبرد و اساسنامه ی »انجمن آزادی اندیشه«



436

راهبرد و اساسنامه ی »انجمن آزادی اندیشه« 

اساسنامه: 
1. هــر کســی کــه به اعتبــاِر آثــاِر قلمــی و ماهیــِت مشــغولیت هایش در 
حــوزه ی علــوم انســانی و اجتماعــی فعالیــت می کنــد و بــه تقویــِت ایــن 
علــوم در ایــران عالقه منــد اســت و بــه طــرِح راهبــردی و اساســنامه ی 

»انجمــن« متعهــد اســت، می توانــد عضــِو »انجمــن« باشــد.

2. هــر عضــِو »انجمــن« بــه اصــِل مــدارا و پذیــرِش اصــِل تکثرگرایی 
و احتــرام بــه حقــوِق دیگــران پایبند اســت.

3. همه ی اعضای »انجمن« از حقوِق برابر برخوردار هستند.

4. دربــاره ی پذیــرش عضویــت افــراد، هیئــت مدیــره ی »انجمــن« 
ــرد. ــم می گی تصمی

تبصــره1. چنانچــه تقاضــاِی فــردی بــا پاســِخ منفــِی هیئت مدیــره   
روبــه رو شــود و او بــه ایــن تصمیــم اعتــراض داشــته باشــد، می توانــد 
اعتــراِض خــود را به صــورِت کتبــی بــه اطــالِع هیئت مدیــره برســاند 
و هیئت مدیــره موظــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه ایــن موضــوع را 
بــه اطــالِع کلیــه ی اعضــای »انجمــن« برســاند و نظــِر آنــان را جویــا 
شــود. چنانچــه اکثریــِت اعضــاء )پنجــاه در صــد بــه اضافــه ی یــک( 
ــه  ــره موظــف ب ــف باشــند، هیئت مدی ــره مخال ــِم هیئت مدی ــا تصمی ب

پذیرفتــِن عضویــِت فــرِد تقاضاکننــده اســت.

5. هر عضو موظف به پرداخِت حِق عضویت است.
ــت  ــار هیئ ــت را هــر دو ســال یک ب ــِغ حــِق عضوی ــره 1: مبل تبص  

مدیــره تعییــن می کنــد و چگونگــی پرداخــت حــق عضویــت در آییــن 
نامــه ی داخلــی مشــخص خواهــد شــد.

ــه مــدِت یــک ســال حــِق عضویــت  تبصــره 2: هــر عضــو کــه ب  
خــود را پرداخــت نکــرده باشــد، مادامــی کــه آن را نپرداختــه اســت در 
ــا  ــرکت در بحث ه ــِق ش ــا از ح ــدارد، ام ــِق رأی ن ــا ح تصمیم گیری ه

ــوردار اســت. ــود برخ ــاِی  خ ــرِح دیدگاه ه و ط
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6. کلیــه ی کســانی کــه در نخســتین مجمــِع عمومــِی »انجمن« شــرکت 
ــی  ــب م ــردی و اساســنامه ی »انجمــن« را تصوی ــد و طــرِح راهب می کنن

ــد.    ــه شــمار می آین ــد، عضــِو مؤســِس »انجمــن« ب کنن
7. ارگان هــای »انجمــن« عبارتنــد از: مجمــِع عمومــی؛ هیئت مدیــره؛ 
ــور  ــره ی ام ــن؛ دای ــریه ی انجم ــریه؛ نش ــتِی نش ــوراِی سرپرس ش

ــن. ــوِک انجم ــن؛ فیس ب ــایِت انجم ــی؛ س مال
8. مجمِع عمومی: 

1 / 8: مجمعِ عمومی باالترین مرجع تصمیم گیرِی »انجمن« است.
2 / 8: مجمعِ عمومی هر دو سال یک بار تشکیل می شود.

ــره« و دیگــر ارگان هــای  ــِب عملکــرد »هیئت مدی 3 / 8: بررســی و تصوی
ــِف مجمع عمومــی اســت. ــارات و وظای »انجمــن« از اختی

ــی  ــِف مجمــع  عموم ــارات و وظای ــره« از اختی 4 / 8: انتخــاِب »هیئت مدی
اســت.

5 / 8: تعییــِن سیاســت و نقشــه ی راِه میــاِن دو مجمع عمومــی از اختیــارات 
و وظایــِف مجمع عمومــی اســت. 

6 / 8: هیئت مدیــره موظــف اســت دســت کــم یــک مــاه پیــش از 
تشــکیل، تاریــخ و زمــان و نحــوه ی برگــذارِی مجمعِ عمومــی »انجمــن« 

ــاند. ــه ی اعضــا برس ــه اطــالِع کلی را ب
     تبصــره 1: به علــت پراکندگــِی جغرافیایــِی اعضــا، مجمعِ عمومــِی 
ــاِت  ــتفاده از امکان ــا اس ــازی و ب ــورِت مج ــد به ص ــن« می توان »انجم

اینترنتــی برگــذار شــود.
ــه ی  ــه اضاف ــِد ب ــاه در ص ــِت )پنج ــرکِت اکثری ــا ش ــره 2: ب      تبص
ــِی »انجمــن« رســمیت  ــک( اعضــای داراِی حــق رأی مجمعِ عموم ی

یابــد. می 
ــوق  ــادی و ف ــِی ع ــاِت مجمعِ عموم ــه ی مصوب ــره 3: کلی      تبص
ــه  ــه ی یــک( – ب ــه اضاف ــِت آراء )پنجــاه در صــِد ب ــا اکثری ــاده ب الع

ــد. ــمیت می یاب ــنامه« - رس ــرد و اساس ــز تغییِر»راهب ج
ــِق رأی  ــای داراِی ح ــاِی اعض ــش نهاده ــه ی پی ــره 4: کلی      تبص
ــی  ــن«  م ــِی »انجم ــتوِرکاِر مجمعِ عموم ــن در دس ــراِی قرارگرفت ب

ــی  ــورِت کتب ــی به ص ــکیِل مجمعِ عموم ــش از تش ــاه پی ــت دو م بایس
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به اطــالِع هیئت مدیــره رســانیده شــود.    
     تبصــره 5: چنانچــه جلســه ی نخســت مجمعِ عمومــِی »انجمــن« 
ــا  ــر ت ــره موظــف اســت حداکث ــه حِدنصــاِب الزم نرســد، هیئت مدی ب
یــک مــاه بعــد از تاریــِخ ایــن مجمعِ عمومــی، مجمعِ عمومــی را 
ــق رأی  ــداد از اعضــای داراِی ح ــر تع ــرکِت ه ــا ش ــه ب ــد ک فرابخوان

ــد.  ــمیت می یاب رس
ــر  ــت یــک نف ــد وکال تبصــره 6: هــر عضــِو داراِی حــِق رأی می توان
از اعضــای داراِی حــِق رأی را در مجمعِ عمومــی به عهــده داشــته 

باشــد.
تبصــره 7: یــک ســوِم اعضــای داراِی حــِق رأی می تواننــد در 
العــاده ی  فوق  عمومــِی  تشــکیِل مجمعِ  لــزوم خواســتاِر  صــورِت 
»انجمــن« شــوند. هیئت مدیــره پــس از دریافــِت ایــن تقاضــا، موظــف 
ــد.  ــاده را فرابخوان ــِی فوق الع ــاه مجمعِ عموم ــا دو م ــر ت ــت حداکث اس
رســمیت یافتــِن ایــن مجمعِ عمومــِی فوق العــاده نیــز طبــِق مقــرراِت 

ــود.  ــد ب ــادی خواه ــِی ع مجمعِ عموم

9. هیئت مدیره: 
ــره متشــکل از هفــت عضــِو اصلــی و دو عضــِو جانشــین  9/1: هیئت مدی

اســت.
9/2: هیئت مدیره توسِط مجمعِ عمومی »انجمن« انتخاب می شود.

ــِی  ــاِی اصل ــک از اعض ــر ی ــدن ه ــورِت بازمان ــره 1: در ص      تبص
هیئت مدیــره )اســتعفا یــا هــر علــِت دیگــری( از فعالیــت در چارچــوِب 
ــا اعضــای جانشــین  ــه از ســوِی »انجمــن«، عضــو ی ــِف محول وظای
ــا  ــِن عضــو ی ــی جایگزی ــب آرای کسب شــده در مجمعِ عموم ــه ترتی ب

ــوند(. ــود )ش ــه می ش ــای کناررفت اعض
     تبصــره 2: چنانچــه تعــداِد اعضــای هیئــت مدیــره کمتــر از نصــِف 

ــد(،  ــر برس ــار نف ــِم چه ــه رق ــود )ب ــا ش ــک کِل اعض ــه ی ی به اضاف
ــاِی  ــداِد اعض ــردِن تع ــل ک ــراِی کام ــت ب ــف اس ــره موظ هیئت مدی
هیئت مدیــره،  مجمعِ عمومــیِ فوق العــاده ی »انجمــن« را فرابخوانــد.

ــرکِت  ــامان دادِن ش ــن« و س ــاِی دوره ای »انجم ــی گردهم آیی ه 9/3: برپای
اعضــا در گردهم آیی هایــی کــه متضــاد بــا اهــداف و اساســنامه ی آن نباشــند، 

ــره اســت. ــِف هیئت مدی از وظای
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9/4: تأمیــن منابــِع مالــِی نشــریه و ســایت و برگــذارِی گردهم آیی هــاِی دوره 
ای »انجمــن« )در چارچــوِب ســنِد راهبــردی و بــا حفــِظ اصــِل خدشــه ناپذیِر 

اســتقالِل انجمــن و شــفافیت امــور مالــی( از وظایــِف هیئت مدیــره اســت.
ــِف  ــارات و وظای ــوزه ی اختی ــده ح ــح ش ــوارِد تصری ــر م ــرون ب 9/5: اف
هیئت مدیــره درمــاده 4 )و تبصــره 1(، مــاده 5 )تبصــره 1(، مــاده 7، مــاده 
8/5، مــاده 8/5 )تبصــره هــای 4 و 5 و 7(، مــاده 9، مــاده 10/1، مــاده 14، 
ــره  ــاده 14 )و تبص ــره 1(، م ــاده 13 )و تبص ــره 1(، م ــاده 12/2 )و تبص م
ــه  1(، هیئت مدیــره مســئولیِت کلــِی هدایــِت فعالیت هــای »انجمــن« را ب

عهــده دارد. 

10. شوراِی سرپرستِی نشریه ی انجمن:
10/1: هیئت مدیــره جمعــی پنــج نفــره از میــاِن اعضــا یــا هیئــت مدیــره 
را به عنــواِن »شــوراِی سرپرســتِی نشــریه ی انجمــن« بــه مــدت دو ســال 

ــد. ــاب می کن انتخ

11. نشریه ی انجمن:
ــکیل  ــن« را تش ــاِی »انجم ــِب فعالیت ه ــن«، قل ــریه ی »انجم 11/1: نش

می دهــد.
ــریه ی  ــتِی نش ــوراِی سرپرس ــِر ش ــر نظ ــن« زی ــریه ی »انجم 11/2: نش

»انجمــن« منتشــر می شــود.
11/3: چگونگــِی ســازوکاِر انتخــاِب مقــاالت و نحــوه ی انتشــار آن هــا، در 
ــِی شــورای سرپرســتی نشــریه ی »انجمــن« مشــخص  ــه ی داخل آیین نام
ــن«  ــره ی »انجم ــِب هیئت مدی ــا تصوی ــه ب ــن آیین نام ــد. ای ــد ش خواه

رســمیت خواهــد یافــت.

12. دایره ی امور مالی:
ــک  ــی و ی ــئوِل مال ــک مس ــن« از ی ــِی »انجم ــور مال ــره ی ام 12/1: دای

ــود. ــکیل می ش ــی تش ــِر مال ناظ
12/2: هیئــت مدیــره ی »انجمــن« یــک نفــر از میــان خــود را بــه عنــواِن 

مســئوِل امــوِر مالــِی »انجمــن« انتخــاب می کنــد.
تبصــره 1: مســئوِل امــوِر مالــی، سیاســت هاِی مالــِی »انجمــن« را بــا 

ــرد. ــش می ب ــد و به پی ــم می کن ــره تنظی ــِد هیئت مدی تأیی
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تبصــره 2: مســئوِل امــوِر مالــی، موظــف اســت گــزارِش دقیــق امــوِر 
مالــی »انجمــن« را بــه مجمعِ عمومــی »انجمــن« ارائــه کنــد.

12/3: مجمعِ عمومــی »انجمــن« یــک نفــر از اعضــای خــود را بــه 
ــد. ــاب می کن ــی انتخ ــوِر مال ــِر ام ــواِن ناظ عن

ــد  ــروری بدان ــه ض ــان ک ــر زم ــی در ه ــوِر مال ــِر ام ــره 1: ناظ  تبص
ــن« را  ــِی »انجم ــوِر مال ــه ی ام ــی کلی ــچ محدودیت ــد بی هی می توان

ــد. بررســی کن
تبصــره 2: گــزارِش مالــِی مســئوِل امــوِر مالــِی »انجمــن« بــه مجمــعِ 

عمومــی می بایســت همــراه بــا تأییدیــه ی ناظــِر مالــی باشــد.

  13. سایِت انجمن:
هیئت مدیــره می توانــد در صــورِت تشــخیِص ضــرورت و فراهــم بــودِن 

ــادرت ورزد. ــن مب ــاِص انجم ــایِت خ ــک س ــدازِی ی ــه راه ان ــات، ب امکان
تبصــره 1: چگونگــِی راه انــدازی و سیاســت گذاری و نحــوه ی انتشــاِر 
مقــاالت از اختیــاراِت هیئت مدیــره اســت کــه در آییــن نامــه ی 

ــد. ــد ش ــِی آن مشــخص خواه داخل

14. فیس بوِک انجمن:
 هیئت مدیــره می توانــد در صــورت تشــخیِص ضــرورت و فراهــم بــودِن 
ــن  ــاِص انجم ــوِک  خ ــس ب ــه ی فی ــک صفح ــدازِی ی ــه راه ان ــات، ب امکان

مبــادرت ورزد.
ــدازی و سیاســت گذاری و نحــوه ی انتشــاِر  تبصــره 1: چگونگــِی راه ان
مقــاالت از اختیــاراِت هیئت مدیــره اســت کــه در آیین نامــه ی داخلــِی 

آن مشــخص خواهــد شــد.

15. تغییِر طرِح راهبردی و اساسنامه:
هــر نــوع تغییــر در طــرِح راهبــردی و اساســنامه ی » انجمــن « دســت کــم بــه 
ــا  پیش نهــاِد ده نفــر از اعضــای داراِی حــِق رأی قابــل طــرح اســت و تنهــا ب

رأِی دو ســوِم اعضــاِی داراِی حــِق رأی رســمیت می یابــد.

16. هیئت مدیره ی موقِت انجمن:
»هیئــت مدیــره ی موقــِت انجمــن« کــه بــا اجمــاع و موافقــِت اعضــای فعلــِی 
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ــِی  ــِع عموم ــتین مجم ــکیِل نخس ــا تش ــت، ت ــده اس ــکیل ش ــن« تش »انجم
ــره انجمــن« را به عهــده  ــاراِت »هیئتِ مدی »انجمــن« کلیــه ی وظایــف و اختی

دارد.   

17. ایــن پیش نهــاِد »راهبــرد و اساســنامه« درهفــده مــاده و نــوزده 
ــی  ــتین مجمعِ عموم ــه نخس ــه ب ــت ک ــده اس ــم ش ــره تنظی تبص
ــد. ــد ش ــه خواه ــی ارائ ــب نهای ــی و تصوی ــرای بررس ــن« ب »انجم

چگونگی عضویت در انجمن
ــر  ــت »ه ــده اس ــن« آم ــنامه ی  »انجم ــاده اول اساس ــه در م ــور ک همان ط
ــوزه ی  ــغولیت هایش در ح ــِت مش ــی و ماهی ــاِر قلم ــاِر آث ــه به اعتب ــی ک کس
علــوم انســانی و اجتماعــی فعالیــت می کنــد و بــه تقویــِت ایــن علــوم در ایــران 
ــد  ــن« متعه ــنامه ی »انجم ــردی و اساس ــرِح راهب ــه ط ــت و ب ــد اس عالقه من
ــام خانوادگــی  ــام و ن ــا ذکــر ن ــد تقاضــای عضویــت خــود را ب اســت« می توان
ــار قلمــی و  ــا شــرح مختصــِر آث ــراه ب ــی خــود هم ــدرک تحصیل ــن م و آخری
ــه  ــن« ب ــره انجم ــرای »هیئت مدی ــه را ب ــن زمین ــود در ای ــای خ فعالیت ه

نشــانی  azadiandisheh.association@gmail.com   ارســال کنــد. 
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