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سرسخن
عرص ـهی نشــریهی «آزادی اندیشــه» ،علــوم انســانی و اجتماعــی اســت.
ســه جــزء درهمتنیــدهی «علــوم انســانی و اجتماعــی» و «اندیشــه» و
ضــرورت وجــودی و هدفهــای نشــریه را بیــان میکنــد.
«آزادی» همــهی
ِ
ابــزار کا ِر علــوم انســانی و اجتماعــی «کلمــه» اســت و بــا «کلمــه» اســت
کــه درایــن علــوم نظریهپــردازی میشــود .و بــه ایــن معنــا ،علــوم انســانی و
ـم «گفتمــان» اســت.
اجتماعــی علـ ِ
ـب «اندیشــه» اســت کــه شــکل میگیرنــد
«کلمــه» و «گفتمــان» در قالـ ِ
و بــه هماننســبت کــه اندیشــه گســترش و بــه افقهــای وســیعتری دســت
مییابــد ،کلمــه و گفتمــان هــم بــا رنگهــای متنوعتــر و پربارتــری جلــوه مـی
ـران آزادی.
ـدان بیکـ ِ
کننــد .امــا ،اندیشــه نمیتوانــد گســترش یابــد مگــر در میـ ِ
ـتثنای
از همیـنرو ،سـ ِ
ـنگ بنای نشــریه بــر پاســداری از آزادی بیحصرواسـ ِ
اندیشــه و بیــان اســت .در آزادی بیحصرواســتثنا (کــه متفــاوت اســت از آزادی
بیقیدوشــرط؛ کــه میدانیــم آزادی هــم قیــد دارد و هــم شــرط) «بیحصــر»
بهمعنــای حــق آدمیــان اســت در ورود بــه همـهی عرصههــای هســتی و فکــر
و کنــدوکاو در آن و «بیاســتثنا» بهاینمعناســت کــه هیــچ انســانی را نبایــد
ـان نظــر و اندیشـهی خــود بــاز داشــت.
در بیـ ِ
ـق گســتردهی
از همی ـنرو ،میخواهیــم دریچ ـهای باشــیم گشــوده بــر افـ ِ
اندیشــه تــا هم ـهی آنــان کــه دغدغ ـهی علــوم انســانی و اجتماعــی دارنــد و
رشــد و شــکوفایی آن را بــرای امــروز و فــردای ایــران ضــروری میشــمرند و
آن خــود بداننــد.
معتقــد بــه آزادی اندیشــه و بیــان هســتند ،ایــن نشــریه را از ِ
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علــوم انســانی و اجتماعــی از جامعهشناســی و مرد مشناســی و
روا نشناســی و علــوم سیاســی و علــوم اقتصــادی و تاریــخ و اقتصــاد و دیــن و
حقــوق تــا جغرافیــا و زبانشناســی و جمعیتشناســی و ...را دربرمیگیــردکــه
هریــک از ایــن رشــتهها دارای رشــتههای متعــددی هســتند کــه بــهنوبـهی خــود
حوزههــای وســیعی را پوشــش میدهنــد .دیگــر رشــتههای علــوم هــم،
نظیــر پزشــکی و فنــون ،نهتنهــا بینیــاز ازعلــوم انســانی و اجتماعــی نیســتند
ـاری ایــن علــوم قــادر بــه ایفــای نقــش
کــه ســهل اســت ،بــدون دخالــت و یـ ِ
ـن ایــن علــوم اســت کــه رشــد اقتصــادی
خــود در تمامیــت آن نیســتند .و بهیمـ ِ
ـان امــروز امــکان
ـی جامعــه و انسـ ِ
و سیاســی و فرهنگــی و اجتماعــی و اخالقـ ِ
ـدان کا ِر
ـتی بشــری کــه میـ ِ
پذیــر اســت .ایــن گســترهی وســیع دانــش و هسـ ِ
ـای امــرو ِز ماســت بــهخودیخــود از اهمیــت
علــوم انســانی و اجتماعــی در دنیـ ِ
ایــن علــوم حکایــت میکنــد.
امــا ،اهمیــت ایــن علــوم تنهــا در عرصــهی گســتردهی آن خالصــه
نمیشــود .رســالت نخســت ایــن علــوم در آگاه کــردن انســانها و توضیــح
پدیدههــا و تغییــرات اجتماعــی اســت .و ایــن ســخن ا ِمیــل دورکیــم کــه
ارزش نظری ـه
"جامعهشناســی بــه یــک ســاعت زحمــت نمیارزیــد اگــر تنهــا ِ
پــردازی میداشــت" بــهتمامــي رســالت ایــن علــوم را معنــا میکنــد.
افــزون بــر آن ،علــوم انســانی و اجتماعــی بــه انســانها میآموزنــد تــا بــه
موجودیــت خــود معنــا بدهنــد و از ایــن طریــق بــه آنهــا کمــک میکننــد
تــا نیازهایشــان را در مقــام فــرد و نقششــان در مقــام عضــوی از جامعــه
را بازشناســد .ایــن علــوم بــرای انســانها ایــن امــکان را فراهــم میآورنــد
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دموکراتیــک مســائل مربــوط بــه زندگــی فرهنگــی،
تــا بــه رهیافتهــای
ِ
اقتصــادی ،سیاســی ،تاریخــی ،جغرافیایــی ،زیس ـتمحیطی ،بینالمللــی خــود
آگاهــی یابنــد .همچنیــن علــوم انســانی و اجتماعــی وظیف ـهی سرنوشتســا ِز
خصــوص وضــع بشــر و داوهــای
بهوجــود آوردن یــک وجــدان جهانــی در
ِ
جهانــي بشــ ِر امــروز را بهعهــده دارنــد.
در دنیــای امــروز مــا مرکــز اصلــی تولیــد علــوم انســانی و اجتماعــی،
قلــب معرفــت و آگاهــی اســت ،دانشــگاهی کــه
دانشــگاه اســت .دانشــگاه
ِ
درک مفهومهــای علمــی و تربیــت
افــزون بــر تولیــد دانــش و فراهــم ســاختن ِ
متخصــص ،وظیفــهی تربیــت انســانهایی را بهعهــده دارد کــه حقــوق و
مســئولیتهای خــود را درک کننــد تــا ب ـرای شــرکت مســئوالنه و حقمدارانــهی
زندگــي اجتماعــی آمــاده شــوند ،تــا ایــن دانشــجویان بــا روحیــهای آزادی
خواهانــه بــه درکــی نقادانـ ه از نقــش نهادهــای اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی،
حقوقــی جامعــهی خــود دســتیابند ،تــا ایــن دانشــجویان بــه شــهروندان
گیــری ایدهآلهــای دموکراتیــک تبدیــل
فعــال و مســئول و متعهــد بــه پی
ِ
شــوند و در حــد توانایــی خــود در ســاختن جامع ـهی خــود ســهیم شــوند ،تــا
ایــن دانشــجویان بــا رویکــردی اندیشــمندانه بــه حقــوق دیگــران و فرهنگهــای
دیگــر احتــرام بگذارنــد.
ـت آشــکار و ســازمانیافته و آمران ـهی
امــا ،در کشــور مــا بــه علــت دخالـ ِ
ـتی
ایدئولوژیـ ِ
ـک حکومــت در ام ـ ِر علــوم انســانی و اجتماعــی و هم ـهی هسـ ِ
دانشــگاهی مــا ،نــه ایــن علــوم در وضعیــت بهســامانی قــرار دارنــد و نــه
ِ
ـری خــود اســت .پــس
دانشــگا ِه مــا قــادر بــه انجــام هم ـهی وظایـ ِ
ـف جوهـ ِ
از انقــاب نخســتین نهــا ِد تولیـ ِد معرفــت کــه بــا یــورش همگانــی حکومتــی
کانــون تولیــد و گســترش
روبــهرو شــد دانشــگاه بــود ،بهویــژه بهعنــوان
ِ
علــوم انســانی و اجتماعــی" .انقــاب فرهنگــی" کــه همــراه بــود بــا تعطیلــی
ـال دانشــگاه و اخــراج هــزاران عضــو هئیــت علمــی و دانشــجو،
بیــش از دوسـ ِ
پرچــم برســاختهای ایدئولوژیــک ،امنیتــی ،اقتصــادی ،علــوم انســانی و
بــا
ِ
اجتماعــی و دانشــگاه را نشــانه گرفــت .و از آن زمــان تــا کنــون ،هرچنــد از
ارائـهی بدیــل "علــوم انســانی اســامی" ناتــوان بودهانــد امــا ،بــر پیکــر ایــن
علــوم و دانشــگاه ضربــات فراوانــی وارد کردهانــد .و از آن زمــان تاکنــون ب ـه
ـق آرزوهــای ناممکــن خــود ،هــم بــر سیاس ـتهای
نســبت ناکامــی در تحقـ ِ
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الینحــل
هرتنگنــای
علمســتیزانهی خــود افزودهانــد و هــم در پاســخ بــه
ِ
ِ
فرهنگــی و سیاســی ،دانشــگاه و علــوم انســانی و اجتماعــی را در قربــانگاه
نشــاندهاند کــه آخریــن آن در دورهی فاجعهبــار دولــت احمــدی نــژاد بــود و
ـی" همـهی رشــتهها و مــواد
"محاکمــه"ی علــوم انســانی در دادگاه و "بازبینـ ِ
درســی و حــذف پــارهای از آنهــا.
در برابــر چنیــن وضعیتــی ،از روز نخســت دانشــگاهیان و نیروهــای فکــری
و فرهنگــی روشــنبین بــه شــکلهای گوناگــون واکنــش نشــان دادنــد
و بهمقابلــه بــا آن برخاســتند و در حــد تــوان خــود توانســتهاند ضررهــای
ایــن سیاســت ضدعلمــی را کاهــش بدهنــد .امــا روشــن اســت کــه مقاومــت
فــردی و پراکنــده در برابــر ایــن پدیــده کافــی نیســت .ازهمی ـنرو ضــرورت
مقاومتــی جمعــی از مدتهــا پیــش احســاس میشــد و تشــکیل انجمنــی از
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
تولیــد فکــر و اندیشــه نیازمنــد تبــادل و تعامــل فکــری و فرهنگــی اســت
و ایــن امــر میســر نمیشــود مگــر بــا گفتوشــنود ،کــه میدانیــم یگانــه
انــگاری فکــری نــه بــه تولیــد اندیشــه و ابــداع و تفکــر چنــدان کمکــی
میکنــد و نــه بــه اصــاح و تکمیــل و ترمیــم افــکار و آموزههــا و رهنمودهــا
یــاری میرســاند .و گفتوشــنود و تعامــل نیازمنــد بســتری عملــی اســت
بهتریــن
کــه شــکلی ســازمانیافته بــا چارچوبــی دموکراتیــک و روشــن از
ِ
آنهاســت.
ســومین علــت ،وجــود هــزاران روشــنفکر و دانشــگاهی و پژوهشــگر در
حــوزهی علــوم انســانی و اجتماعــی در داخــل و خــارج کشوراســت کــه در
تاریــخ مــا نمونـهی آن را ســراغ نداریــم .کوشــش بــرای نزدیــک کــردن ایــن
تعــداد عظیــم دانشــگاهی و صاحبنظــر یکــی از دغدغههــای نخســتین مــا
ـرف ســازماني ضــرورت داشــت کــه قادر
بــوده اســت .و بــرای چنیــن امــری ظـ ِ
باشــد تــا حــد امــکان ایــن جماعــت پراکنــده از نظــر فکــری و جغرافیایــی را
ـای مجــازی بهیکدیگــر نزدیــک کنــد .وجــود تعــداد بســیار
دس ـتکم در فضـ ِ
بزرگــی از دانشــگاهیان و روشــنفکران عرصــهی علــوم انســانی و اجتماعــی
امــکان یگانــهای بــرای مــا و دانشــجویان ایــن
در چهــار گوشــهی گیتــی
ِ
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اهمیــت
رشــتهها و کشــور مــا بهوجــود آورده اســت کــه در صــورت درک
ِ
ـل دیرپــای
ایــن واقعیـ ِ
ـت بیســابقهی تاریخــی و در صــورت غلبــه بــر معضـ ِ
تاریخیمــان ،ناســازگاری ایرانیــان در کار مشــترک اجتماعــی ،میتوانــد
سرمنشــا خدمــات بزرگــی بــه کشــور و جامعــهی علمــی کشــورمان
باشــد .تشــکیل "انجمــن آزادی اندیشــه" میتوانــد قدمــی بــرای همگرایــی
ایــن بخــش از دانشــگاهیان و روشــنفکران باشــد.
چهارمیــن علــت ،ایجــاد بســتری مناســب بــرای ارتبــاط فکــری و تعامــل
میــان دو جریــان بــزرگ و اثرگــذار روشــنفکری ،روشــنفکران غیردینــی و
روشــنفکران یــا نواندیشــان دینــی ،در جامعـهی ایرانــی اســت .ناگفته پیداســت
کــه نواندیشــان دینــی و روشــنفکران عرفــی در مبانــی فلســفی و جهانبینــی
و الزامــات منطقــی آن مبانــی ،بــا هــم متفــاوت و چــه بســا متعارضانــد ،امــا
در بیــش از دو ده ـ ه شــاهد همفکــری و همگرایــی میــان آنــان در مناســبتهای
مختلــف بودهایــم ،مهمتــر آنکــه در آینــده نزدیــک و دور در ضــرورتِ اصولــی
چــون دموکراســی و حقــوق بشــر و آزادی و عدالــت و برابریطلبــی و ســتیز بــا
هــر نــوع تبعیــض اشــتراک نظــر و هــدف دارنــد و بــه همیــن دلیــل نزدیکــی
و تعامــل فکــری و همکاریهــای فرهنگــی ،و در صــورت لــزوم و در حــد
ضــرورت ،سیاســی بــرای تأمیــن آزادی و رهایــی مــردم ایــران گریزناپذیــر
مینمایــد" .انجمــن آزادی اندیشــه" میتوانــد نمون ـهی خوبــی ارائــه دهــد از
همبســتگی و گفتوگــو در عیــن داشــتن دیدگاههــای مختلــف.
آخریــن علــت در تشــکیل "انجمــن" را میتــوان در ضــرورت گفتوگوهــای
ســامانیافته میــان روشــنفکران و دانشــگاهیان ایرانــی بــا دیگــر روشــنفکران
و دانشــگاهیان جهــان بهخصــوص کشــورهای پیرامــون ایــران و منطقــهی
خاورمیانــه و آســیای مرکــزی دانســت .بــه علــت تحصیــل و کار اکثریــت
قریببهاتفــاق دانشــگاهیان و روشــنفکران ایرانــی در جهــان غــرب ،بــه
معنــای عــام آن ،میــان آنــان و روشــنفکران غربــی گفتوگــو و مــراودهی فکــری
موجــود اســت ،امــا هنــوز نمیتــوان از یــک رابطــهی ســامانیافته میــان
روشــنفکران و دانشــگاهیان ایــران بــا آنــان ســخن گفــت .در خصــوص
حداقــل ارتبــاط هــم
جهــان پیرامونیمــان ،حتــا از یــک
رابطــهی مــا بــا
ِ
ِ
نمیتــوان ســخن گفــت .و امیدواریــم کــه باهمــت اعضــا و همفکــران
"انجمن"بتوانیــم در رفــع ایــن کمبــو ِد آزاردهنــده نیــز موفــق شــویم .برمبنــای
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آزادی اندیشــه
ـن
ِ
آنچــه گفتــه شــد ،ایــن بندهــای "راهبــرد و اساســنامه" انجمـ ِ
معنــا مییابــد:
"انجمن" جمعی است متشکل از دانشگاهیان و پژوهشگران و
روشنفکران.
آزادی اندیشه و بیان و به سنجش و انتقا ِد
"انجمن" خود را به
ِ
حیثیت علوم انسانی و
روشنگرانهی تفکر و ترویج و دفاع از
ِ
پیشرفت اعتبار آنها در ایران متعهد میداند.
اجتماعی و
ِ
"انجمن" ،نهادی است مستقل ،غیر حزبی ،غیرایدئولوژيک که
اهداف زیر کوشاست:
برای
ِ
ِ
یاری رســانیدن به علوم انســانی و اجتماعی و بنیادهای
ـت این علوم در ایران،
آنهــا و تقویـ ِ
آزادی اندیشــه و نقد و بیان و
ـترش
ِ
رشـ ِد روشــنگری و گسـ ِ
وگوی آزاد،
نشــر و گفت ِ
ـان
برقــــراری و یاریرساندن به گفتوگــ ِ
ـوی ساما نیافته میــ ِ
روشنفکران ایران،
ِ
ـان
برقـــــراری و یاریرساندن به گفتوگـــ ِ
ـوی سامانیافته میــ ِ
روشنفکران
روشنفکران جهان بهخصوص
روشنفکران ایران و دیگر
ِ
ِ
آسیای مرکزی.
کشورهای همجوا ِر ایران و منطقهی خاورمیانه و
ِ
ِ
هیئت مدیرهی موقت انجمن آزادی اندیشه
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هدی فریور ،شیوا رمضانی  /چالشهای تولید دانش دربارهي زنان

«زنــان نقــش حساســی در بنــای جامعـهی اســامی دارنــد و اســام مقــام
زن را تــا حــدی ارتقــا میدهــد کــه او بتوانــد مقــام انســانی خــود را در
جامعــه بــاز یابــد و از حــد شــیءبودن بیــرون بیایــد و متناســب بــا چنیــن
رشــدی میتوانــد درســاختمان حکومــت اســامی مســئولیتهایی را بــه
1
عهــده بگیــرد»
بیش��تر از  30ســال از ایــن اظهارنظــر آیـتاهلل خمینــی در مــورد نقش زنان
در جامع ـهی اســامی میگــذرد .نقــش زنــان ا ّمــا در طــی ســالهای پــس از
انقــاب اســامی فرازوفرودهــای بســیاری را پشــت ســر نهــاده کــه نــه تنهــا
تحتتاثیــر مســتقیم خــود رخــداد انقــاب بودهانــد بلکــه از حرکتهــای
قــدرت در درون نظــام هــم تاثیــر پذیرفتهانــد .اینکــه زنــان تــا چــه انــدازه
موفــق بــه کســب جایــگاه باالتــری در حــوزهی علــوم انســانی شــدهاند
همیشــه تحــت تاثیــر انگیزههــای شــخصی و یــا موقعیــت خانوادگــی نبــوده
اســت ،بلکــه هنجارهــای اجتماعــی و مناســبات قــدرت نقــش پررنگتــری را
در ایــن زمینــه ایفــا کردهانــد .در ایــن رابطــه مشــخص ًا میتــوان از تغییــرات
نظــام آموزشــی در راســتای حــذف پذیــرش دختــران از  77رشــته تحصیلــی
در  36دانشــگاه کشــور در ســال  91نــام بــرد .علــوم سیاســی ،مدیریــت
جهانگــردی ،باستانشناســی ،حقــوق ،زبانوادبیــات فارســی ،علــوم اجتماعــی
گرایــش پژوهشــگری ،علــوم اقتصــادی گرایــش اقتصــاد بازرگانــی ،تاریــخ و
غیرهوغیــره از جملــه رشــتههای علومانســانی هســتند کــه ظرفیــت پذیــرش
 .1صحیفه امام ،جلد  ،4ص 634
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دختــران آن در برخــی از دانشــگاهها حــذف شــده اســت( .رشــتههایی کــه
چــه در گفتــار عامــه چــه طبــق آمارهــای مربــوط بــه شــرکتکنندگان کنکــور
بیشــتر مــورد توجــه زنــان بودهانــد ).پیــش از آن نیــز دولــت موفــق شــده
ی اتخــاذ کنــد تــا درصــد حضــور دختــران
بــود تدابیــر و سیاسـتهایی آموزشـ 
نســبت بــه پســران در دانشــگاهها کاهــش یابــد .بــه ایــن ترتیــب ،در ســال
 ،1389علیرغــم اینکــه  60درصــد شــرکتکنندگان را دختــران تشــکیل
میدادنــد ،تنهــا  49.5درصــد آنهــا موفــق بــه ورود بــه دانشــگاهها شــدند.
مطالعــات زنــان نیــز بــه عنــوان یکــی از رشــتههای دانشــگاهی دچــار
تغییــرات اساســی شــده اســت؛ آن هــم بــا اهدافــی از قبیــل جلوگیــری از
ترویــج اندیش ـههای فمینیســتی ،بومیســازی محتواهــای درســی ایــن رشــته
بــا نــگاه بــه فرهنــگ اســامی و ایرانــی ،تربیــت نیــروی متخصــص بــرای
سیاس ـتگذاری و اجــرای سیاس ـتها در حــوزه «زنوخانــواده» .ایــن اهــداف
را میتــوان از مفــاد گفتگــوی محمــد اســحاقی معــاون برنامهریــزی شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی و دبیــر کارگــروه مطالعــات زنــان شــورای تحــول و
ارتقــای علــوم انســانی 2برداشــت کــرد .از ســخنان وی اینطــور فهمیــده
میشــود کــه آنچــه ،بیــش از هــر چیــز ،شــورای تصمیمگیــری در حــوزه
علومانســانی را دچــار آشــفتگی کــرده ،بــه قــول آنهــا «ترویــج اندیش ـههای
فمینیســتی» اســت.
ظاهــراً رشــتهي مطالعــات زنــان خواســتی جمعــی بــوده اســت ،چــه از
ســوی فعــاالن حــوزه زنــان ،و چــه از منظــر سیاســتگذاران .بــه گــزارش
مریــم بصیــری در نشــریه پیــام زن« ،3موسســه مطالعــات و تحقیقــات زنــان»
از پیشــنهاد دهنــدگان رشــتهي مطالعــات زنــان بــوده اســت .بــه ادعــای یکــی
از مســئولین ســابق ایــن موسســهی مردمنهــاد و غیردولتــی ،شــرکت در
کنفرانــس جهانــی زنــان در پکــن در ســال  1995رشــتهي مطالعــات زنــان
را بــه عنــوان یــک ضــرورت مطــرح ســاخت و بنابرایــن از ســوی موسســه
 .2گفتگو با «مهرخانه» ،پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان

http://mehrkhane.com/fa/news

 .3گزارش از راهاندازی رشتهي مطالعات زنان و مطالعات خانواده در دانشگاههای کشور؛ پیام
زن ،سال  ،80دفتر چهارم ویژهنامه ،شماره 2

http://www.ensani.ir/fa/content/111778/default.aspx

12

گزارشی از رشتهي مطالعات زنان

بــه شــورای عالــی برنامهریــزی علــوم انســانی پیشــنهاد شــد .گرچــه زهــرا
شــجاعی ،رییــس ســابق «مرکــز امــور مشــارکت زنــان» در دولــت اصالحــات،
پیدایــش رشــتهي مطالعــات زنــان در دانشــگاه تهــران را تصمیمــی از ســوی
4
ایــن مرکــز و تحــت تاثیــر دیــداری از دانشــگاه کلمبیــا عنــوان مــی کنــد.
شــهال اعــزازی نیــز در میزگــرد مرکــز مطالعــات زنــان 5ذکــر میکنــد کــه
شــکلگیری رشــتهی مطالعــات زنــان بــه پیشــنهاد دکتــر ژالــه شــادیطلب،
رئیــس ســابق مرکــز تحقیقــات و مطالعــات زنــان دانشــکدهی علــوم اجتماعــی
دانشــگاه تهــران صــورت گرفتــه اســت 6.پیشــنهاد دهنــده هــر کــه باشــد،
خواســتی فراگیــر و ضرورتــی عــام بــرای پیدایــش ایــن رشــته وجــود داشــته
اســت کــه در نهایــت بــه تصویــب ایــن رشــته در  19دی مــاه  1378در
شــورای عالــی برنامهریــزی وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی ،و بــه اجرایــی
شــدناش در ســال  1381-1380منجــر شــد.
رشــتهي مطالعــات زنــان در ســال  1387بازنگــری شــد ،گرچــه هنــوز
تغییــرات ابــاغ شــده میتوانســت از ســوی دانشــگاهها بــه صــورت
گزینشــی پذیرفتــه شــود .بنابرایــن بــا تشــکیل «شــورای تحــول و ارتقــای
علــوم انســانی» در ســال  ،1388کارگروهــی بــا عنــوان «کارگــروه مطالعــات
زنــان و خانــواده» نیــز تأســیس شــد کــه بــا اعضــای فعــال دانشــگاهی و
حــوزوی مشــغول بــه کار بازنگــری در ایــن رشــته شــدند کــه نتیجــه آن
حــذف موقــت رشــتهي مطالعــات زنــان در برخــی دانشــگاهها از دفترچــه
انتخــاب رشــته طــی ســالهای  1391و  1392بــود.
رابطـهی میــان تحصیــل در رشــتهي مطالعــات زنان با کنشــگری سیاســی
و اجتماعــی در ایــن حــوزه ،دغدغـهای اســت کــه ذهــن بســیاری را ،نــه تنهــا
دانشــجویان ،یــا کنشــگران ،بلکــه همچنیــن مدیــران ،و سیاســتگذاران را
بــه خــود مشــغول کــرده اســت .برخــی در گــروه اول از فاصلـهی میــان ایــن
علــم و واقعیــت رخداده در جامعــه ناراحــت و نگراننــد ،و برخــی در گــروه دوم
مطالعــات زنــان را بیــش از حــد سیاس ـتزده و منبــع الهــام و تقویــت زنــان
در دانشــگاهها و فضاهــای سیاســی کشــور دیدهانــد .گــزارش پیــشرو بــه
4. http://www.kaleme.com/1392/02/30/klm-144384/?theme=fast

« .5بررسی 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 تناقضهایــی میپــردازد کــه حــول رشــتهي مطالعــات زنــان شــکل
گرفتــه اســت و بــه نوعــی میتواننــد تصویــری از مســئله چالشبرانگیــز
زنــان در عرص ـهی علــوم اجتماعــی و انســانی بهدســت دهــد.
چرا مطالعات زنان به آکادمیها راه یافت؟

همانطــور کــه در مقدمــه نیــز گفتــه شــد ،طبــق برخــی از روایتهــا
دربــارهی دالیــل تشــکیل رشــتهی مطالعــات زنــان ،کنفرانــس پکــن 7نقــش
زیــادی در تأســیس ایــن رشــته دانشــگاهی داشــته اســت .کنفرانــس پکــن
بعــد از ســال  1995هــر پنــج ســال یکبــار تکــرار شــد تــا کشــورهای عضــو
وضعیــت خــود را در زمین ـهی زنــان گــزارش و ارزیابــی کننــد .بررســی رونــد
مشــارکت ایــران در کنفرانسهــای دورهای زنــان ،و ارزیابیهــای ارائــه شــده
از ســوی مســئولین ،شــاید بتوانــد تصویــری از ســیر تحــول نــگاه دولــت و
سیاســتگذاران نســبت بــه مســئله زنــان را آشــکارتر ســازد.
در پکــن ،5 +در ســال  ،)2000( 1379ایــران طــی گزارشــی بیســتودو
اقــدام دولــت در جهــت آموزشوپــرورش زنــان را شــرح میدهــد .یکــی
از اهــداف مهــم ذکــر شــده در ایــن گــزارش ،آمــوزش زنــان متخصــص در
ســطوح بــاالی تصمیمگیــری آموزشــی اســت .همینطــور ،وعــده داده شــده
اســت کــه روشهــای آموزشوپــرورش بــه منظــور افزایــش اجتماعپذیــری
دختــران تغییــر یابــد و کلیشــههای جنســیتی از کتابهــای درســی حــذف
شــود .نکتــه طنــز ایــن گــزارش ا ّمــا یکــی از زیرعنوانهــای آن اســت:
دادوســتد زنــان (بــه جــای عنــوان آمــوزش و پــرورش زنــان) .ایــن اشــتباه
امالیــی ( tradingبــه جــای  ،)trainingنشــان از اهمیــت کــم چنیــن گزارشهایــی
بــرای مســئولین دولتــی ایــران دارد ،در عیــن حــال کــه عــدم ضمانــت اجرایــی
وعدههــای بیشــمار در ایــن گــزارش را تلویحــ ًا آشــکار میســازد.
ده ســال پــس از کنفرانــس پکــن ،در متــن گزارشــی کــه بــرای کنفرانــس
پکـ�ن  10+در ســال  )2005( 1384از ســوی دولــت محمــد خاتمــی آمــاده
 .7در کنفرانــس جهانــی زنــان پکــن در ســال ( ،1995 )1374اولیــن معــاون زن ریاســت
جمهــوری ،شــهال حبیبــی ســخنرانی خــود را دربــاره برنامــه ایــران در حــوزه زنــان ایــراد کــرد.
طــی ایــن ســخنرانی ،وی از اهمیــت بومیســازی سیاس ـتهای مربــوط بــه زنــان بهمنظــور
جلوگیــری از اســتعمار فرهنگــی تعــداد اندکــی از کشــورهای غربــی ســخن گفــت .بــا ایــن
حــال او بــر اهمیــت گفتگــو در ایــن زمینــه و تــاش ایــران بــرای بهبــود وضعیــت زنــان نیــز
تأکیــد کــرد.
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شــد ،از رشــتهی مطالعــات زنــان بــه عنــوان یــک دســتاورد در حــوزهی زنــان
در ایــران ،یــاد شــده اســت .در ایــن گــزارش حجیــم ،اقداماتــی در زمینــه
آموزشــی و اقتصــادی ذکــر شــده اســت کــه هیــچ ســندی بــرای اثبــات آنهــا
یافــت نمیشــود .وبســایتها ،مراکــز آمــاری و آموزشــی نــام بــرده میشــوند
کــه هیــچ نشــانی از آنهــا (دیگــر؟) در دســت نیســت 8.بــا ایــن حــال اگــر
بــه ســاختار کلــی ایــن گــزارش نگاهــی بیندازیــم ،خواهیــم دیــد کــه نهتنهــا
بــر آمــوزش زنــان تاکیــد شــده ،بلکــه حــوزه آمــوزش ،بــه عنــوان مهمتریــن
هــدف مرکــز مشــارکت زنــان ریاســت جمهــوری نیــز ذکــر شــده اســت.
در ســایت رســمی ســازمان ملــل ،گزارشــی از ایــران بــرای پکــن  15+در
ســال  ،1389و در دوره ریاســت جمهــوری احمــدی نــژاد ،یافــت نشــد.
کنفرانــس جهانــی زنــان در پکــن و کنفرانسهــای دورهای پــس
از آن ،و بــه طــور کلــی تــاش ایــران بــرای گفتوگــو بــا جامعــه بیــن
المللــی ،عاملــی مهــم در اتخــاذ برخــی سیاس ـتهای پیشــروتر از گذشــته در
زمینـهی زنــان بــوده اســت؛ عاملــی کــه حســین کچویــان ،اســتاد نزدیــک بــه
محافظ ـهکاران در دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران ،در میزگــردی
دربــارهی مطالعــات زنــان ،آن را فشــار بینالمللــی بــر ایــران مینامــد .برخــی
از اســاتید نیــز معتقدنــد کــه ایــران بــرای رســیدن بــه اســتانداردهای بیــن
المللــی بــه چنیــن اقداماتــی نیــاز داشــته اســت.
حتــی اگــر فشــار بیــن المللــی در پدیــد آمــدن رشــتهی مطالعــات زنــان
مهــم بــوده باشــد ،ضرورتهــای وجــود ایــن رشــته بــا زبانــی علمــی بارهــا از
ســوی مســئولین وقــت نیــز بیــان شــده بــود .همچنــان کــه ضــرورت تربیــت
کارشــناس در حــوزهی زنــان در مصوبــه شــورای عالــی برنامهریــزی نیــز
منعکــس شــده اســت .در ایــن مصوبــه دلیــل تأســیس ایــن رشــته «تربیــت
کارشــناس در امــور زنــان جهــت مشــاوره در کلیـهی ســطوح اجرایــی کشــور؛
تربیــت کارشــناس جهــت اجــرای طرحهــای مربــوط بــه زنــان در کلیــه
ســطوح؛ تربیــت کارشــناس جهــت سیاســتگذاری و برنامهریــزی در امــور
زنــان و طــرح مواضــع کلــی بینــش اســامی نســبت بــه زن بــه صــورت
 .8البتــه توجــه کنیــم کــه بســیاری از ســایت هــای مربــوط بــه زنــان ،در ســال هــای اخیــر
فیلتــر شــدند ،برخــی از آنهــا غیرفعــال شــدند ،و برخــی بــا دســتور قضایــی بســته شــدند.
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علمــی در ســطح دانشــگاهی» 9بیــان شــده اســت .در واقــع ،بــا وجــود تاکیــد
بــر بومیســازی و اســامگرایی بــه منظــور کنتــرل محتوایــی رشــتهي
مطالعــات زنــان ،یکــی از اهــداف مهــم در تأســیس ایــن رشــته نــه تنهــا
آمــوزش زنــان ،بلکــه تولیــد دانــش در زمینــه زنــان بــوده اســت ،تــا بازویــی
کمکــی بــرای سیاســتگزاری در ایــن زمینــه باشــد .ایــن ایــده در راســتای
گفتارهــای اصالحطلبــان در دهــهی هشــتاد ایــران اســت ،کــه خواســتار
نهادینهکــردن نوعــی عقالنیــت از خــال آمــوزش در حــوزه سیاس ـتگذاری
بودهانــد.
و ا ّما موقعیت حال حاضر رشتهي مطالعات زنان

بــه ادعــای مدیــران فعلــی رشــتهی مطالعــات زنــان ،یکــی از پیششــر 
ط
هــای اساســی بــرای تأســیس ایــن رشــته ،تدویــن دروس بــر مبنــای تعالیــم
اســامی بــوده اســت 10.نهلــه غــروی نائینــی ،مدیــر گــروه مطالعــات زنــان
دانشــگاه تربیــت مــدرس (کــه در ســال آغــاز بــه کار ایــن رشــته ،اســتادیار
رشــتهی علــوم قرآنــی بــود) میگویــد ]...[« :در دیــداری کــه بــا ســه تــن
از رؤســای دانشــگاههای کانــادا در همیــن دانشــگاه تربیــت مــدرس داشــتیم،
مــن از آنهــا خواســتم توضیحــی دربــارهی رشــتهي مطالعــات زنــان بدهنــد،
یکــی از آنهــا کــه آقایــی بــود بــا تعجــب گفــت :شــما در کشــور اســامی
بــا مطالعــات زنــان کشــور مــا چــه کار داریــد؟ رشــتهي مطالعــات زنــان مــا
11
چیــزی جــز فمینیســم نیســت[.»]...
در حالیکــه بــا ایجــاد رشــتهي مطالعــات زنــان در زمــان حاکمیــت
اصالحطلبــان ،بیــم آن میرفــت کــه بســتری بــرای رواج آموزههــای
فمینیســتی فراهــم شــود ،وزارت علــوم دولــت نهــم بــا اتــکا بــه اهــداف
مشــخص شــده از ســوی برخــی از مؤسســین نظــر بــه اهمیــت شــناخت
دیدگاههــای اســامی دربــارهی زنــان ،طــرح بازنگــری رشــتهی مطالعــات
زنــان را در دســتور کار خــود قــرار داد .حــذف موقــت رشــتهي مطالعــات
زنــان نیــز بــه گفتــه فهیمــه فرهمندپــور بــه قصــد ایجــاد فرصــت بــرای
 .9خبرگزاری فارس  ،1393سیر تأسیس رشتهي مطالعات زنان در ایران
 .10مقدم ،سمیه ،مجله حورا ،شماره 31

11. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930425000102#sthash.7nECrcch.dpuf
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تغییــرات اساســی در ایــن راســتا بــوده اســت .بنابرایــن پــس از ایــن تغییــرات،
مطالعــات زنــان بــه دو گرایــش مصــوب وزارت علــوم ،یعنــی «مطالعــات
خانــواده» و «حقــوق زن در اســام» تفکیــک شــد و همچنیــن گروه مســتقل
مطالعــات زنــان در کنــار دیگــر گروههــای آموزشــی دانشــکدهي علــوم
12
اجتماعــی شــکل گرفــت.
بـرای راهانـدازی مجــدد ایــن رشــته ،تدابیــری بــا هــدف همســوکردن رشــتهی
مطالعــات زنــان بــا خواســتهای جامعــه و بــر اســاس جهتگیریهــای
سیاســی بعضــ ًا راســت اندیشــیده شــد ،بدیــن ترتیــب ســرفصلهای جدیــد
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 رشتهي مطالعات زنان و جنبشهای فمینیستی

بررســی انگیزههــای تأســیس رشــتهی مطالعــات زنــان نشــان میدهــد
کــه دســتکم از یــک دیــدگاه نهــادی ،ایــن رشــته بــرای تقویــت نهادهــای
سیاسـتگذاری در کشــور بــه آکادمیهــا راه یافــت .بــا ایــن حــال ،همانطــور کــه
دیدیــم در دهــه اخیــر ،ایــن مطالعــات بــه خاطــر پیوندهایــش با نظریات فمینیســتی
نقــد شــده اســت .ایــن بخــش بــه بررســی رابطـهی میــان جنبشهــای اجتماعــی
زنــان و رشــتهای دانشــگاهی میپــردازد کــه مطالعــات زنــان نــام دارد.
بــه علــت عــدم تمرکــز جنبــش زنــان و گســترش آن بــه درون ســایر
جنبشهــای اجتماعــی از جملــه جنبــش دانشــجویی ،ســوءتعبیرهای زیــادی تــا
بــه حــال در رابطــه بــا «جنبــش زنــان» صــورت گرفتــه اســت .در فضایــی کــه
هیــچ جایــی بــرای نمایندگــی فعالیتهــای «رهاییبخــش» زنــان وجــود
نداشــته اســت ،رشــتهي مطالعــات زنــان بــه مثابــه نهتنهــا یــک دســتاورد ،و
نــه تنهــا یــک بــازوی جنبــش زنــان ،بلکــه در مقــام نماینــدهای بــرای ایــن
جنبــش فــرض شــده اســت .ایــن اشــتباه مصطلــح تــا آنجــا پیــش رفتــه کــه
در ویکــی پدیــای فارســی ،جنبــش زنــان بعــد از انقــاب  1357تنهــا بــا ذکــر
یــک توضیــح کوتــاه دربــاره «رشــتهي مطالعــات زنــان» معرفــی شدهاســت!
 .12شفیعی ،سعید ،حذف و بازنگری رشتهي مطالعات زنان در دانشگاههای ایران ،شرق پارسی.
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نقطه تقاطع مطالعات زنان و جنبشهای زنان

جنبــش زنــان در ایــران بعــد از انقــاب بــه مجموع ـهای از فعالیتهــای
ناهمگــون و خردهسیاس ـتهایی اشــاره دارد کــه بــا مشــارکت در عرصههــای
عمومــی ،اتصــال بــه ســایر جنبشهــای اجتماعــی ،و ایجــاد حلقههــای
کوچــک و غیررســمی (مطالعاتــی و عملــی) از ســوی زنــان شــکل گرفتهانــد.
تعــداد کثیــری از ایــن دســت فعالیتهــا در دانشــگاهها رخ دادهانــد .طــی
دهــه هفتــاد و هشــتاد ،بــا قــدرت گرفتــن جنبــش دانشــجویی و سیاســی
شــدن فضــای دانشــگاه ،تعــداد زیــا ِد دانشــجویان دختــر حاضــر در دانشــگاهها
موفــق شــدند از ایــن فضــا بــه نفــع فعالیتهــای سیاســی و مطالعاتــی مســتقل
بهــره ببرنــد .گروههــای مطالعاتــی زنــان در بســیاری از دانشــگاههای کشــور
در مقــام محافــل مــوازی بــا دانشــگاه تشــکیل شــدند .ایــن گروههــای عمومـ ًا
غیررســمی موقعیتهایــی را فراهــم کردنــد بــرای خوانــدن متــون و مقــاالت
در بســیاری از زمینههــا از جملــه جنســیت .بنابرایــن تولیــد دانــش در بســیاری
از حوزههــای علــوم انســانی و اجتماعــی بــه علــت سانســورهای دانشــگاهی،
بیشــتر در همیــن شــبهآکادمیها ،حلقههــای مطالعاتــی ،و شــبک ههای
اجتماعیـسیاســی رخ داده اســت.
بایــد بپذیریــم کــه نمیتوانیــم در مــورد تأثیــر چنیــن شــبکهای از
خردهفعالیتهــا و سیاســتورزیها بــر مطرحشــدن رشــتهی مطالعــات
زنــان در دانشــگاهها اظهارنظــری قطعــی کنیــم ،امــا میتــوان مشــاهده کــرد
کــه اوج گرفتــن فعالیتهــای اجتماعــی زنــان و سیاسیشــدن فضاهــای
عمومــی در دوران اصالحــات بــا پیشــبرد برخــی از سیاس ـتهای مشــارکتی
در زمینــه زنــان همزمــان بودهانــد.
شــاید بــه همیــن علــت باشــد کــه از همــان ابتــدا رشــتهی مطالعــات
زنــان نیــز زیــر ذرهبیــن قــرار گرفــت کــه مبــادا محلــی شــود بــرای ترویــج
اندیشــههای فمینیســتی .بــا ایــن حــال دیدگاههــای متفاوتــی دربــارهي
رابطــه میــان جنبــش زنــان و نهادهــای رســمی آموزشــی چــون مطالعــات
زنــان وجــود داشــته اســت .عــدهای مطالعــات زنــان را کامــا مســتقل از
جنبــش زنــان دیدهانــد .ایــن دیــدگا ِه نهــادی در میــان گــذاران و مدیــران
رشــته ،مســتقل از نــگاه و خاســتگاه سیاســی ،نقطـهای مشــترک بــوده اســت.
بــه عنــوان مثــال فهیمــی قوبیتــی در خصــوص ارتبــاط ایــن رشــته بــا جنبــش
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زنــان میگویــد« :در کشــورهای دیگــر ابتــدا جنبــش زنــان مطــرح بــوده،
ســپس آگاهــی دادن بــه زنــان و گشــایش رشــتۀ مطالعــات زنــان رخ دادهاســت،
ولــی در ایــران ایــن ســیر برعکــس اســت .ابتــدا رشــتهي دانشــگاهی تأســیس
شــده ،تــا پــس از آن آگاهیهــای الزم در مــورد نگاههــای فمینیســتی بــه
زنــان داده شــود» 13.بــا شــیوهی نظــری یکســان ،امــا از دیــدگاه نرماتیــو
متفاوتــی ،کچویــان مطالعــات زنــان را نامــی معصومانــه بــرای انتقــال نظریــات
فمینیســتی میدانــد .ایــن در حالــی اســت کــه حتــی بــا یــک بررســی اولیــه،
میتــوان دیــد کــه پدیــد آمــدن رشــتهي مطالعــات زنــان ،بــا هــدف «ارائــه
آگاهــی هــای الزم در مــورد نگاههــای فمینیســتی» تأســیس نشــده ،و حتــی
اگــر ایــن کارکــرد را یافتــه ،نقــش بســیار کوچکــی را در آگاهیبخشــی بــه
زنــان ایفــا کــرده اســت.
مســئلهي رابطــهی میــان فمینیســم و مطالعــات زنــان ،در بســیاری از
نشس ـتهای اســاتید دانشــگاه مطــرح شــده و بــا ایــن حــال پاســخ درســتی
نیــز بــرای آن یافــت نشــده اســت .بــه عنــوان مثــال در  25آذر  ،1384در
میزگــردی میــان یوســف ابــاذری ،حســین کچویــان ،و سوســن باســتانی در
دانشــکدهي علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران ،ابــاذری بــا تأکیــد بــر اســتقالل
ایــن دو حیطــه از یکدیگــر معتقــد اســت کــه مطالعــات زنــان ربطــی بــه
فمینیســم نــدارد و تأکیــد مــی کنــد کــه «از منظــر تاریخــی مطالعــات زنــان
بعــد از خیزشهــای فمینیســتی ایجــاد شــد و اتفاقــا منابــع محافظــه کار بــرای
جلوگیــری از ایــن خیــزش مطالعــات زنــان را ایجــاد کردنــد 14».بــا ایــن حــال
باســتانی ،بــر خــاف ابــاذری ،جدایــی مطالعــات زنــان از مطالعــات فمینیســتی
را رد مــی کنــد ،و تأکیــد دارد کــه مطالعــات در حیطــه زنــان خــود تحــت تأثیــر
جریانهــای اجتماعــی شــکل میگیرنــد؛ بــه ایــن ترتیــب بــا مطــرح شــدن
مســئله زنــان در جامعــه ،مطالعــات زنــان خــود را در کنــار جامعهشناســی
جریــان غال ـبای مطــرح میکنــد ،کــه روح نهــاد مردســاالر آکادمــی بــر آن
حاکــم اســت.
بــه طــور کلــی میتــوان نظــرات اســتادان فعــال در حــوزه زنــان را
اینگونــه خالصــه کــرد کــه تولیــد دانــش دربــاره جنســیت و زن ،بــه مثابــه
 .13مجله پیام زن ،سال  ،74شماره 2

14. http://yossif-abazari.persianblog.ir/post/10/
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یکــی از حذفشــدگان سیاســت در ایــران ،میتوانــد بالقوگیهــای سیاســی
داشــته باشــد .هــر چنــد مطالعــات زنــان در ســاختار آکادمیــک ادغــام شــده و
مســتقل از حرکتهــای جمعــی زنــان شــأنی مســتقل یافتــه اســت ،از نظــر
بســیاری از فعــاالن حــوزه زنــان ،ایــن رشــته هنــوز بــه عنــوان یــک امــکان
میتوانــد از ســوی ایــن جنبشهــا مــورد بهرهبــرداری قــرار بگیــرد و در
نقاطــی بــا جریانهــای اجتماعــی تالقــی یابــد.
یک بررسی موردی

بیــش از  540پایاننامــه از ســوی دانشــجویان کارشناســی ارشــد در رشــت ه
ي مطالعــات زنــان از فروردیــن  1380تــا شــهریور  1391بــه ثبــت رســیده
اســت .از ایــن میــان تنهــا تعــداد انگشتشــماری از پایــان نامههــا مســتقیما
بــه بررســی تاریخی-سیاســی مســایل زنــان پرداختهانــد ،درحالیکــه بیشــتر
آنهــا بــر مســایل تجربــی زنــان در حوزههــای روانشــناختی و اجتماعــی
متمرکــز هســتند .بهخصــوص در دانشــگاه تهــران ،در دورهي یادشــده ،تقریبـ ًا
هیــچ پایاننامـهای در زمینـهی مســئله جنبــش زنــان و ابعــاد سیاســی آن بــه
ثبــت نرســیده اســت ،و بســیاری از دانشــجویان ایــن دانشــگاه بــه بررســی و
آسیبشناســی مســایل زن در خانــواده پرداختهانــد.
بــه طــور کلــی بســیاری از دانشــجویان رشــتهي مطالعــات زنــان در همــه
دانشــگاهها تمایــل داشــتهاند کــه بــه مطالعــهي مســائل زنــان در نســبت
بــا خانــواده ،امــور زناشــویی ،هویــت و نقــش جنســیتی ،بــاروری و ســقط
جنیــن ،و فــرار از خانــه بپردازنــد ،تــا آنجــا کــه بیــش از نیمــی از دانشــجویان
پایاننامههــای خــود را در ارتبــاط بــا ایــن حوزههــا بــه ثبــت رســاندهاند.
بنابرایــن میتــوان پرســید کــه آیــا چنیــن مطالعاتــی در رشــتهی اصــاح
شــدهی مطالعــات زنــان تحــت گرایــش زنــان و خانــواده بــاز هــم جایــی را
بــه خــود اختصــاص خواهــد داد یــا خیــر؛ و آیــا تغییــرات اعمــال شــده در
رشــتهي مطالعــات زنــان جلــوی چنیــن تحقیقاتــی را خواهــد گرفــت ،یــا بــه
آنهــا رونــق خواهــد بخشــید.
در حالــی کــه کمتــر پایاننامـهای مســتقیم ًا بــه مســایل سیاسـیـاجتماعی
جنبــش زنــان اشــاره کــرده اســت ،بــه نــدرت نیــز میتــوان پایاننامههایــی
را یافــت کــه مســتقیم ًا راهــکاری عملــی در خدمــت ارزشهــای مــورد نظــر
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شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ارائــه دهنــد .در واقــع اکثریــت قابــل توجــه
ایــن تحقیقــات رویکــردی بیطرفانــه و توصیفــی نســبت بــه برخــی از
پدیدههــای اجتماعــی داشــتهاند ،و همزمــان بــا داشــتن ایــن قابلیــت کــه
در خدمــت سیاســتگذاری در حــوزهی زنــان قــرار بگیرنــد ،میتواننــد بــا
آگاهیبخشــیهای الزم ،بــه حرکتهــای اجتماعــی در زمینــه زنــان نیــز
پیونــد بخورنــد.
در رشــتهی مطالعــات زنــان چهــار واحــد از ســی و دو واحــد درســی بــه
پایاننامــه اختصــاص داده شــده اســت ،کــه بــه نســبت اغلــب رشــتههای
دانشــگاهی دیگــر ،درصــد کمتــری از واحدهــای دوره کارشناســی ارشــد را
شــامل میشــود .در رشــتهی جامعهشناســی کــه ســابق بــر ایــن رشــتهی
مــادر بــرای مطالعــات زنــان محســوب میشــد ،پایاننامــه  6واحــد را بــه
خــود اختصــاص میدهــد .ایــن موضــوع میتوانــد نشــان از تاکیــد بیــش
از حــد بــر آمــوزش ،بــه جــای تحقیــق و پرسشــگری ،در مطالعــات زنــان
داشــته باشــد.
در نهایــت عــدم توجــه بــه مطالعــات تاریخیـسیاســی زنــان ،آن هــم
در شــرایطی کــه دانــش تاریخیـسیاســی دربــارهي زنــان بســیار تهــی و
کممایــه اســت ،میتوانــد بــر عــدم قــدرت ایــن رشــته بــرای تغذیــه جنبــش
زنــان داللــت کنــد .بنابرایــن در چنیــن شــرایطی شــاید مهمتریــن مســئله
بــرای فعــاالن حــوزه زنــان ،مطــرح ســاختن مطالعــات تاریخــی سیاســی زنــان
باشــد؛ چــه در دانشــگاه و چــه خــارج از آن.
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سیاست ترجمه در علوم انسانی
«اولیــن مترجــم در ایــران دولــت بودهاســت»؛ ایــن ادعایــی اســت کــه
1
کامــران فانــی در میزگــردی در مهرنامــه دربــارهی ترجمــه مطــرح میکنــد.
بــا ایــن فــرض کــه نخســتین جریــان جــدی ترجمــه بهطــور خــاص را
نهضــت ترجمــهی قرنهــای دوم تــا چهــارم ،بــا آغــاز از دوران خلفــای
عباســی بدانیــم ،جریــان ترجمــه در ایــران همــواره دوســویه داشــته :ترجمـهی
حکومتــی یــا نهادسازیشــده ،و ترجمـهی خودآییــن؛ 2درســت همانطــور کــه
 .1فانی ،کامران و دیگران؛ «نقطعطف فرانکلین بود نه مشروطه :بازخوانی مسیر تاریخی
ترجمه ایرانی»؛ میزگردی در مهرنامه ،شماره  ،7آذر .1389

 .2در «نهضــت ترجمــه» ،نخســتین ترجمههــا در قــرن دوم ،از فارســی بــه عربــی و تحــت حمایــت
دربــار خلفــای اســامی صــورت گرفــت .از ســوی دیگــر ،محتــوای ایــن ترجمههــا نیــز مســتقیم ًا مربــوط
بــه حکومــت بــود و متنهــای ترجمهشــده اغلــب بــه رســوم حکومتــداری میپرداختنــد .اعــراب کــه
ـری غیرمتمرکــز بــود ،نــه تنهــا
پیــش از آن شــیوهی سازماندهیشــان مبتنــی بــر فــرم زندگــی کوچگـ ْ
بایــد تکنیکهــای تشــکیل یــک اقتــدار مرکــزی بــر قلمــروی تحــت ســلطهی خویــش و تأســیس
«قانــون» را میآموختنــد ،بــل حتــی بایــد بــا فــرم «نوشــتار» نیــز کنــار میآمدنــد .نوشــتار و قانــون
همــواره مــازم یکدیگــر بودهانــد؛ قانــون هرگــز چیــزی بــه جــز «قانــون مکتــوب» نیســت .بــه همیــن
خاطــر ،اعــراب پیــش از تشــکیل خالفــت گســتردهی اســامی ،آن دانشــی را ارج مینهادنــد کــه
بهشــکل شــفاهی منتقــل شــود و حتــی اصالــت نوشــتهها را منــوط بــه تأییــد شــفاهی مــردی دانــا
میپذیرفتنــد .شــک بــه نوشــتار آنچنــان نیرومنــد بــود کــه نــه توانایــی نوشــتن افتخــار خاصــی بــود
و نــه افــراد زیــادی بهواقــع بــه ســوی ایــن کار کشــیده میشــدند و حتــی «عمربــن عبدالعزیــز در
ت ك ـ ه چه ـل روز آن را بــر ســجاده خوی ـش
ن تردیــد داش ـ 
ن چنــدا 
ـر 
انتشــار ترجم ـهای از ُك ّنــاش اَ ْهـ ُ
نهــاد و دعــا و تأمـل كــرد» .بــه همیــن دلیــل نیــز «احادیــث نبــوی» در ابتــدا مکتــوب نبــود و کمــاکان
حدیــث متواتــر ،حدیثــی کــه راویــان زیــادی آن را «بازگــو» کردهباشــند ،بســیار معتبــر اســت .بــا
ایــن حــال ،نهضــت ترجمــه هرگــز بــه متــون حکومـتداری محــدود نمانــد .نــه تنهــا فلســفه و منطــق
ترجمــه میشــد کــه گاه افــراد و حتــی انجمنهایــی مخفــی همچــون اخــوان الصفــا دســت بــه
ترجمــه میزدنــد .از ایــن رو ،اهمیــت نهضــت ترجمــه نــه در انتقــال رســوم حکومتــداری از فاتحــان
مســتبد پیشــین تاریــخ بــه فاتحــان مســتبد جدیــد آن ،بلکــه در بهکارافتــادن بســیاری از بالقوگیهــای
قلمــروی اســامی اســت .منطــق ارســطویی بــه منطــق ســینایی اســتحاله یافــت ،عقــل یونانــی بــر
مفهومپــردازی عقــل اســامی اثــر داشــت ،و اندیشــیدن بــه عــدد در بیــن فیثاغورثیهــا بــا عــدد عرفــان
اســامی نزدیکــی پیــدا کردهبــود .چنانکــه والتــر بنیامیــن میگویــد ،مســألهی اصلــی در ترجمــه نــه
نوعــی رابط ـهی «اصــل و کپــی» کــه در واقــع ،نوعــی «قرابــت» بــه دور از «شــباهت» اســت .ایــن
«غــرب اندیشــه» بــه
خــردورزی یکطرفــه از
نزدیکیهــا و برخوردهــا نــه نشــانگر نوعــی جریــان
ِ
ِ
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نخســتین مترجمــان ایرانــی متنهایــی دربــارهی فــن حکوم ـتداری را بــرای
دربــار خلفــای عباســی ترجمــه کردنــد و از ســوی دیگــر ،در طــی آن دو قــرن
فیلســوفان و حکمــای مســتقل بــه ترجمــه متنهــا و گاه حتــی کتابهــای
ممنوعــه (همچــون امــور خفیــه) پرداختنــد و بــه اشــکال غیرمســتقیم ترجمــه
همچــون معادلســازی و شرحنویســی بــرای مفهومهــای یونانــی پرداختنــد.
البتــه در مــورد کاربــرد لفــظ دولــت در مــورد عصــر پیش از آغــاز مدرنیزاســیون
در ایــن کشــور بایــد بســیار محتــاط بــود؛ بــه بیــان درسـتتر ،ایــران اگرچــه
واجــد اقتــدار مرکــزی و قــدرت تمرکزیافتــه بودهاســت ،امــا نــه شــیوهی
ـت
ـدرت مــدرن بــوده و نــه فــر ِم آن ربطــی بــه دولتـملـ ِ
تمرکزیابــی ایــن قـ ْ
مــدرن داشتهاســت.
آنچــه در ایــن متــن نیــز همچــون جریانــی تاریخــی توصیــف شــده ،ابــداً
نــه بــه معنــای فرضگرفتــن پیوســتگی تاریخــی بیــن دورههــای پیشــین بــا
موقعیــت کنونــی ایــران اســت ،و نــه بــه معنــای یکیبــودن مســالههای
تاریخــی ترجمــه؛ بلکــه تنهــا اشــارهای اســت بــه تبارشناســی «کارکردهــا» یــا
نوعــی «پراگماتیــک» ( )pragmaticsترجمــه کــه همــواره رابطـهای مســالهزا
بــا شــکلهای تثبیتشــدهی قــدرت داشتهاســت.
ترجمه در تاریخ معاصر
پیش از انقالب

در دوران معاصــر ایــران «ترجمــه» بــا مشــروطه اهمیــت یافــت .در
مقالههــای نوشتهشــده دربــارهی ترجمــه در دوران قاجــار میتــوان نشــانههای
قــدرت ترجمــهای را دیــد کــه نــه بــرای تثبیــت اقتــدار موجــود ،بلکــه
خودآییــن نســبت بــه آن و در جهــت تغییــرش انجــام میشــدند 3.و در عیــن
حــال میتــوان مترجمانــی را دیــد کــه همگــی از وابســتگان خانــدان ســلطنتی
قاجــار بودنــد و ترجمــه بــرای آنهــا داللتــی سیاســی نداشــت.
ـرق رازوارگــی» ،کــه تأثیــر و تأثــری دوجانبــه بــود و ترجمـهی فیلســوفان قلمروهــای اســامی بــه
«شـ ِ
التیــن را نیــز بایــد در ادام ـهی ایــن ارتبــاط ترجم ـهای فهمیــد.
بــرای اطــاع بیشــتر از نهضــت ترجمــه ،رجــوع کنیــد بــه :هاشــمی ،ســید احمــد؛ موسســهی
دایرهالمعــارف الفقــه االســامی ،دانشــنامهی جهــان اســام ،جلــد  ،9صــص .5024 – 5023

 .3بــرای مثــال ،ن.ک .بــه علیــزاده بیرجنــدی ،زهــرا؛ «نقــش ترجمههــا در رواج گفتمــان
انتقــادی وبحــران آگاهــی درعصرقاجــار»؛ در پژوهشنام ـهی انتقــادی متــون و برنامههــای
علــوم انســانی ،ســال یازدهــم ،شــمارهی اول ،بهــار و تابســتان  ،1390صــص .26-15
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امــا دوران پهلــوی کــه خــود را بــر شــکاف مــدرن پدیدآمــده بیــن مــردم
و دولــت و بــرای پــلزدن بــر آن بنــا کــرد ،بــه اقتــداری مرکــزی راه بــرد
کــه مدرنشــدن را وظیفــهی خــود میدیــد و نــه پدیــدهای مردمــی .بــه
دولــت مــدرن در ایــران مســالههای ترجمــه را
عبــارت دیگــر ،شــکلگیری
ِ
بــا صورتبنــدی جدیــدی عیــان ســاخت .از همیــن رو ،ترجمههایــی پدیــدار
ـوزش مدرنشــدن بــه مــردم
شــدند کــه قــرار بــود منبعــی باشــند بــرای آمـ ِ
نــاآگاه؛ آموزشــی کــه بنــا بــه فــرض مســئولیت آن را «قشــر پیشــرو»یی
بــه نــام روشــنفکران و پژوهشــگران تقبــل میکردنــد .ایــن هــدف در بنیــاد
تاســیس «بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب» قــرار گرفــت.
روشــنفکرانی کــه در ایــن دوره بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب را نیــز
فرصــت خوبــی بــرای مدرنســاختن ایــران میدیدنــد ،از دانــش باالیــی
برخــوردار بودنــد ،امــا نگاهــی تعلیمــی بــه ترجمــه داشــتند .روشــنفکرانی کــه
خــود را پیشــروان جامعــه و در ســطحی باالتــر از عام ـهی مــردم میدانســتند
(سلســلهمراتب دانــش) ،میخواســتند تــا ملتــی عقبمانــده را از خــال
«شــاهکار»های تاریــخ نوشــتار غــرب بــه ســوی «پیشــرفت» فرهنگــی
4
رهنمــون ســازند.
از ســوی دیگــر ،تأســیس شــعبهی انتشــارات آمریکایــی فرانکلیــن
در تهــران و ورود چــاپ افســت بــرای تکثیــر کتابهــای جیبــی باعــث
شــد کــه ترجمــه بــه همهجــا راه بیابــد .بدینترتیــب ،آثــار ترجمــهای
بــازاری مســتقل و پرطرفــدار پیــدا کــرد و پیدایــش ایــن بــازار باعــث ظهــور
 .4بــرای اطــاع بیشــتر از شــیوهی تأســیس و هیئــت مدیــرهی «بنــگاه نشــر و ترجمــه» کــه
تحــت حمایــت بنیــاد تازهتأســیس پهلــوی نیــز قــرار داشــت ،ن.ک .بــه مدخــل انگلیســی
آن در ایرانیــکا آنالیــن.

http://www.iranicaonline.org/articles/bongah-e-tarjoma

در ایــن مدخــل بنــگاه نشــر و ترجمــه نخســتین ناشــر کارهــای ترجمـهای معرفــی شــده کــه
بــه ویراســتاری حرفــهای میپــردازد .برخــی دیگــر از روایتهــا حاکــی از بابشــدن ایــن
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
ترجمــه تــا انقــاب ســال  1357دارای زیرمجموع ـهی کتابهــای «علــوم سیاســی» نبــود.
تنهــا در دو ســال آغازیــن پــس از انقــاب کــه کمــاکان بنــگاه تحــت نــام اصلــی خــود
مشــغول فعالیــت بــود ،ایــن زیرمجموعــه همــراه بــا زیرمجموعـهی «مطالعــات اســامی» بــه
آن افزودهشــد و ســپس نیــز در نهایــت از فعالیــت تحــت ایــن نــام بازمانــد.
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مترجمانــی شــد کــه بــرای انتخــاب مترجمــی بهعنــوان حرفــه ،دیگــر
نیــازی بــه حمایــت موسســات دولتــی نداشــتند و میتوانســتند مســتقل از
سیاس ـتها و مناســبات آنهــا کار کننــد .بــا ایــن حــال ،بــازار بهوجودآمــده
حــول کتابهــای «جلدکاغــذی» و رمانهــای عامهپســند شــکل
گرفــت و تأثیــر خاصــی بــر اهمیــت سیاســی ترجمــه نداشــت .در همــان
دوران ،مترجمــان دیگــری هــم پیــدا شــدند کــه ترجمــهی غیرحکومتــی
و ضدحکومتــی را احیــا کردنــد و بــه لطــف ورود تکنولوژیهــای تکثیــر،
کتابهایشــان را بــدون نــام و بهصــورت ســفید ،بهعنــوان بخشــی از
مبــارزهی سیاســی خــود چــاپ میکردنــد.
فرانکلیــن مراحــل فنــی چــاپ کتــاب ،بهویــژه ویراســتاری ترجمههــا و
صفحهآرایــی را بــرای نخســتینبار بــاب کــرد .کتابهــای ســفید امــا بــه
چنیــن امکاناتــی دسترســی نداشــتند و بــه همیــن خاطــر اســت کــه کتابهــای
مترجمــان چــپ بــه لحــاظ ادبیــات چنــدان تروتمیــز نبــود (ویراســتاری
نمیشــد) و زیبایــی کتابهــای بــازار را نداشــت؛ 5ولــی بههرصــورت آنهــا
میــان فعــاالن جــوان دستبهدســت میشــدند و تأثیــر خودشــان را بــه
نحــوی دیگــر گذاشــتند .شــاید بتــوان گفــت کــه فرآیندهــای انقالبــی منجــر
بــه انقــاب بهمــن  57باعــث شــد تــا ترجمــه از ســیطرهی دولتــی بــرای
«ســازماندهی» و «نهادینهســازی» آن خــاص گــردد.
پس از انقالب

پــس از انقــاب نهــاد متمرکــز مؤثــری بــرای ترجمــه شــکل نگرفــت.
رونــد ترجمــه نشــان میدهــد کــه بــا گســترش بنگاههــای انتشــاراتی ،قــرار
بــود تــا ســاماندهی ترجمــه از ســوی ایــن بنگاههــا پیگیــری شــود؛ امــا
بــه دلیــل محدودیتهــای انتشــار پــس از انقــاب و درگیــری روزمــرهی
ـران کتابهــای علــوم انســانی چنیــن پدیــدهای فراگیــر نشــد .بــه همیــن
ناشـ ِ
دلیــل ،امــروز نیــز بــه جــز معــدودی نمونههــا ،بنگاههــای نشــر در ایــران
ش ترجمــه بــه مترجمــان متنهــای
بــر خــاف همتایــان غربــی خــود ســفار 
 .5بــرای مثــال ،خشــایار دیهیمــی در میزگــرد «فرانکلیــن نقطــه عطــف بــود نــه مشــروطه» در
مهرنامــه میگویــد« :در کتابهــاي زيرزمينــي کــه چپهــا منتشــر ميکردنــد ،اصــا بــه
ارائ ـهي زبــان فارســي شســته و رفتــه و معادليابــي توجهــي نميشــد و بــه عبــارت ديگــر
بــراي آن مترجمــان پالودگــي زبــان مهــم نبــود».
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غیردرســی حــوزهی علــوم انســانی نمیدهنــد ،بلکــه مترجمهــا کتــاب را
خــود انتخــاب میکننــد و آن را بــه انتشــارات ارائــه میدهنــد.
عــدم ســلطهی نهــاد انتشــارات بــر ترجم ـهی متــون انســانی منجــر بــه
ظهــور «مترج مـفعالهــا» 6شــد؛ مترجمانــی کــه بــا اندیشــهی سیاســی
مشــخصی و بهعنــوان مداخلهگــران در عرصــهی اندیشــه ،بــه ســراغ آثــار
سیاســی بهبــاو ِر خــود ضــروری رفتنــد .ایــن مترجمــان بــه دلیــل آزادی بــرای
انتخــاب آثــاری کــه توانایــی گرهخــوردن بــا اضطــرا ِر وضعیــت ،و اتصــال
کوتــاه بــا مســائل اجتماعــی سیاســی روز را داشــتند ،بــه روشــنفکران سیاســی
پــس از انقــاب بــدل شــدند.
البتــه ایــن اضطرارهــا لزومــ ًا سیاســی نبودهانــد .بخشــی از مترجمــان
نیــز بهطــور خــاص در تــاش بــرای پرکــردن جــای خالــی برخــی از
بحثهــای معرفتشــناختی و هستیشــناختی بــه ســراغ ترجمــهی
متنهــای کالســیک حــوزهی علــوم انســانی میرفتنــد .مشــخصهی اصلــی
ایــن تالشهــا ،فردیبودنشــان اســت؛ در حالیکــه «مترج مـفعالهــا»
عموم ـ ًا بهطــور گروهــی و در بســتر جمعهــای خویــش بــه انتخــاب متنهــا
دســت میزدنــد.
اگــر بپذیریــم کــه تفکــر همــواره انتقــادی اســت و تفکــر انتقــادی
نیــز بــه معنــای «شــناختن واقعیــت در حیــن تغییــر آن» ،آنــگاه میتــوان
فهمیــد کــه چــرا ایــدهی «ترجمهـتفکــر» بهطــور خــاص بــه گفتــار
غالــب مترجمفعالهــای ایرانــی در دهــهی  80بــدل شــد 7 .انســداد
جریــان حرکتهــای اجتماعــی زادهی خــرداد  ،76بهخصــوص بــا
روی کارآمــدن دولــت «نومحافظ ـهکار» نهــم ،نــه تنهــا ضــرورت چنــان
ایــدهای را ایجــاب میکــرد ،بلکــه بــه آزمونگریهــا و تجربههــای
 .6علیرضــا اکبــری در مجلــهی «مهرنامــه» بحــث کمابیــش مشــابهی را بــا عنــوان
پدیــدهی «مترجمـمنتقــد» پیــش کشــیده اســت .ن.ک .بــه :اکبــری ،علیرضــا؛ «پدیــدهی
مترج مـمنتقــد در ایــران»؛ در مهرنامــه ،شــماره  ،7آذر .1389
 .7نبایــد از یــاد بــرد کــه بــازار ترجمــهی انتشــاراتی هــم گــرم اســت .متنهــای
شبهروانشــناختی راجــع بــه موفقیــت در زندگــی و کار ،کتابهــای عرفــان پســتمدرن،
و رمانهــای عامهپســند خارجــی موفقیــت بســیار زیــادی ــــ همچــون نســخههای اصــل
خویــش ــــ در جــذب مشــتری کســب کردنــد .گاه نیــز مترجمــان ایــن کتابهــا ،نویســندگان
عامهپســند را چهرههــای برجســته و روشــنفکر معرفــی کردهانــد و خودشــان نیــز از قبــل
ایــن ترجمههــا بــه انباشــت ســرمایهی نمادیــن نائــل آمدهانــد.
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مختلفــی در فرمهــای ترجمــه بــدل شــد .ایــن تجربههــا بــه فــر ِم خــود
کتابهــا نیــز ســرایت کــرد و مجموعههــای انتقــادی در قالــب «کتــاب
کوچــک» یــا «جــزوه» از ســوی نشــرهایی همچــون گام نــو ،رخــداد نــو و
دیگــران منتشــر شــدند .وبســایتهای اینرتنتــی گروههــای مســتقل
کوچــک نیــز رواج یافتنــد کــه در برابــر گرایــش غالــب آثــار انتقــادی منتشــر
شــده (یعنــی چپهــای ســنت هگلــی) بــه ترجمــهی متنهــای دیگــر
ســنتهای انتقــادی معاصــر دســت میزدنــد و خردهجریانهــای بدیلــی
را در ایــن عرصــه شــکل میدادنــد .در کنــار ســنت انتقــادی ،لیبرالهــا
و نیــز عالقهمنــدان بــه ســنت روشــنگری کالســیک نیــز ترجمههــای
قابــل توجهــی را بــه بــازار ارائــه دادنــد .حتــی کتابهــای بنیادیــن فلســفی
و جامعهشــناختی از ســنتهای تحلیلــی نیــز از ســوی مترجمــان مســتقل و
8
حتــی سیاســی بــه فارســی بازگرداندهشــد.
امــا مســألههای ترجمــه در حیط ـهي اندیشــه ،بهخصــوص پــس از روی
ـدن دولــت اصالحــات بســیار داغ بودهانــد .از ابتــدای ده ـهی هشــتاد
کار آمـ ِ
بــه ایــن ســو ،نــه تنهــا فضــای اندیش ـهی ایــران بــه واســطهی ترجم ـهی
متنهــای فیلســوفان زنــدهی برجســتهی حــال حاضــر دنیــا بــه طــور نســبی
معاصــر شــد ،بلکــه همچنیــن تعــداد زیــادی از مترجمــان «جــوان» بــه ایــن
حیطــه وارد شــدند؛ حیطـهای کــه تــا پیــش از ورود آنهــا قلمــروی چهرههــای
تثبیتشــدهی روشــنفکری و نیــز اســتادان ترجمــه بــود .بههمیــن دلیــل،
ـودن آثــار ایــن مترجمــان نوظهــور بــاال
بحثهــا بــر ســر «بــد» و «خوب»بـ ِ
گرفــت .درحالیکــه عــدهای بــه شــکایت از کیفیــت بــد متنهــای تولیدشــده
میپرداختنــد و عــدم وجــود چنیــن ترجمههایــی را بــر وجــود آنهــا ترجیــح
میدادنــد ،بخشــی نیــز بــه مبــارزهی مترجمـفعــاالن جــوان علیــه اقتــدار
و ســلطه در دو جبهــه ،یعنــی هــم علیــه اقتــدار سلســلهمراتبی اســتادان
کهن ـهکار ترجمــه ،و هــم علیــه مناســبات نظــم موجــود اشــاره میکردنــد.
بخــش اول کــه چهرههــای تثبیتشــدهی ا ی ـ ـ ن ح ـ ـ و ز ه ب و دنــد،
جوانترهــا را افــرادی شــیفتهی «آدمشــدن» [همــان کســب ســرمایهی
 .8اگرچــه 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
احمدینــژاد همــواره رو بــه کاهــش بــوده اســت و بیشــترین متوســط شــمارگان کتــاب بــه
دوران هاشــمی رفســنجانی و کمتریــن بــه دوران احمدینــژاد تعلــق دارد.
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نمادیــن] میدانســتند کــه «ســواد کافــی» ندارنــد .بخــش دوم کــه خــود
همــان مترجمـفعــاالن بهاصطــاح جــوان بودنــد ،در عــوض جدیتریــن
فعــاالن جدیــد بــه خــود اختصــاص
مخاطبــان را نیــز میــان دانشــجویان و
ِ
دادهبودنــد و کار خودشــان را پیــش میبردنــد .انــگار ایــن مســالهی ده ـهی
هشــتادی ،صورتبنــدی دوبــارهی همــان تقابــل کتابهــای ســفید بدکیفیــت
بــا کتابهــای خوشچــاپ فرانکلیــن بــود.
«ســیاوش جمــادی» در یکــی از مصاحبههــای خــود بــا نکوهــش از
نقدهــای بــه بــاو ِر او «ایدئولوژیــک» واردشــده بــه ترجم ـهی او از «هســتی
و زمــان» گفتــه بــود« :مــا دو نقــد داریــم :نقــد فنومنولوژیــک و نقــد
ایدئولوژیــک .در نقــد ایدئولوژیــک ،حاشــیه ،متــن را میبلعــد و در خــودش
ادغــام میکنــد 9».امــا از نظــرگا ِه برخــی مترجمـفعالهــا ،دقیقــ ًا همیــن
«حاشــیه» بــود کــه بایــد بــه درون کشاندهمیشــد و پیوســتگی کاذب آن
«متــن» مســلط را در کنــار ایدئولوژیهــای رنگارنگــش بــر هــم مــیزد.
بــرای فهمیــدن ایــن نکتــه ،بایــد در نظــر داشــت کــه تنهــا مترجمــان
قدیمــی و روشــنفکران تثبیتشــده بــه نقــد مترجمــان «جــوان» نپرداختنــد.
نقــد آنهــا در کنــار ــــ یــا بهتــر ،در جبهــهی ــــ نقدهــا و تالشهــای
حکومتــی دولتهــای نهــم و دهــم قــرار گرفــت .ســال  1386شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی مصوبــهی تأســیس مرکــز ســازماندهی ترجمــه
و نشــر را تصویــب کــرد کــه بــرای نظــارت بــر ترجمــه در حیط ـهی علــوم
انســانی و جهــت رفــع چالشهــا و «تربیــت» مترجــم بــه وجــود آمــد.
نمونـهای دیگــر نیــز گــزارش مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام در ســال  1390بــود کــه بــه «چالشهــای» ترجمــه در ایران
پرداختهبــود؛ چالشهایــی همچــون بــدل شــدن «همــه مبتدیــان بــه امــور»
بــه «مترجمینــی کــه الفبــای ایــن کار را نمیداننــد ،ولــی مدعــی ترجمــه
هســتند ».ایــن گــزارش از نوشــتههای برخــی روشــنفکران و مترجمــان
نامآشــنا تشــکیل شــدهبود کــه همگــی آنهــا ذیــل دغدغههــای ایــن
 .9جمــادی ،ســیاوش؛ «در ایــران نقــد ترجمــه وجــود دارد»؛ در وبگاه مرکــز ســاماندهی
ترجمــه و نشــر معــارف اســامی و علــوم انســانی؛ اســفند .1390

http://www.samantarjomeh.ir/index.aspx?siteid=283&pageid=29741&newsview=578694
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ســازمان بــرای «ســاماندهی ترجمــه» گــردآوری شــدهبودند و در میــان آ 
ن
هــا یکــی از ویراســتاران و مترجمــان باســابقهی موسس ـهی فرانکلیــن هــم
10
بهچشــم میخــورد.
بــا ایــن حــال اکنــون ،بــا اســتقرار دولــت «اعتدالطلــب» یازدهــم،
بخشــی از همــان جنبــش «مترجمـفعــاالن» خــود بــدل بــه مترجمــان
تثبیتشــدهی حیطــهی اندیشــه شــدهاند .اکنــون چندیــن مــاه اســت کــه
روزنامــهی شــرق ،سلســلهمقالههایی را تحــت عنــوان «کتابهایــی کــه
نبایــد خوانــد» ،بهقلــم یکــی از مترجمــان ده ـهی هشــتادی منتشــر میکنــد
کــه تمامـ ًا بــه گرفتــن غلطهــای ترجمــه از انگلیســی بــه فارســی اشــاره دارد
و گهــگاه نیــز بــه دیگــر مترجمــان همــان اتهامهــای ســابق را وارد میدانــد.
نظــرگاه ســومی هــم در میــان نویســندگان و منتقــدان ایرانــی و غالبـ ًا جــوان
دربــارهی سیاســت ترجمــه نیــز وجــود دارد کــه فضــای اندیشــهی ایــران را
«ترجمـهزده» میپندارنــد .ایــن جریــان از تألیــف در برابــر ترجمــه دفــاع میکننــد
ی همچــون ترجمه-تألیــف یــا ترجمه-تفکــر بــاور
و بــه تزهــای مطرحشــدها 
ندارنــد .بــه نظــر آنهــا ،مفاهیــم بیربــط بــه شــرایط مــادی و واقعــی ایــران از
ســوی برخــی روشــنفکران ایرانــی مــورد سوءاســتفاده قــرار گرفتـ ه و بــدون هیــچ
مناســبتی ،در مــورد وضعیــت ایــران بــه کار گرفتــه شــدهاند .آنهــا بــه اســتفادهی
بیرویــه و گاه نادرســت از مفاهیــم فلســفی غــرب اشــاره میکننــد و نیــز بــه
انتقــاد از رواج نقــلقولکــردن از متفکــران غربــی میپردازنــد؛ نقلقولهایــی
کــه بعضـ ًا بــه غلــط نســبت داده میشــوند و اغلــب بــه عنــوان ســن ِد تاییــدی بــر
11
نظــرات شــخصی و مفهومپردازینشــدهکارکــرد مییابنــد.
 .10نــگاه کنیــد بــه پژوهشــنامهی گــروه پژوهشهــای رســانه وابســته بــه مرکــز تحقیقــات
اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،شــمارهی  ،88چالشهــا و مســائل ترجمــه
در ایــران در آدرس اینترنتــی زیــر:

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

در ایــن ویژهنامــه افــرادی همچــون مدیــا کاشــیگر (مترجــم والدیمیــر مایاکوفســکی و ،)...
مهشــید نونهالــی (مترجــم ناتالــی ســاروت ،موریــس بالنشــو و  ،)...عبدالحســین آذرنــگ (از
مترجمــان تاریــخ تمــدن لــوکاس و تاریــخ فلســفه کاپلســتون و  )...مشــارکت کردهانــد .حضــور
ایــن افــراد از وجــود چشــمانداز دیگــری ،یعنــی چشــماندازی بهاصطــاح «غیرسیاســی»
دربــارهی ترجمــه حکایــت دارد کــه تاکیــد آن بــر «تخصصگرایــی» اســت و بهبــو ِد
تخصصــی ترجمــه حتــی از خــال نهادهــای حکومتــی را نیــز مجــاز میشــمارد.
 .11بــه لحــاظ آمــاری ،ترجمهزدهبــودن در مــورد کل کتابهــای حــوزهی علــوم انســانی
و اجتماعــی صــدق نمیکنــد .طبــق آمــار «خبرگــزاری کتــاب ایــران» (ایبنــا) ،تیــراژ کل
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بــا ایــن حــال ،مترجمــان در برابــر ایــن انتقــاد غالبـ ًا گفتهانــد کــه تألیــف
بایــد بــر بنیــان ســنتی فکری-کــه در حــال حاضــر بهواســطهی ترجمــه قابــل
تأســیس است-ســوار باشــد و بســیاری از آثــار تالیفــی ایــن جریــان ســوم
را بیواســطه و بــدون مفهومپــردازی توصیــف میکننــد .آنهــا اتهــام
«غربمحــوری» یــا یوروسنتریســم را نیــز وارد نمیداننــد ،زیــرا بــه بــاور
آنهــا ،همانطــور کــه والتــر بنیامیــن در «رســالت مترجــم» مینویســد،
مســألهی اصلــی در ترجمــه نــه بــر ســر اصــل و کپــی ،بلکــه بــر ســر نوعــی
قرابــت اســت کــه ابــداً در پارادایــم «شــباهت» قــرار نمیگیــرد ،بلکــه اتفاق ـ ًا
12
قرابتــی اســت شــکلگرفته بــر مبنــای تفــاوت.
ـت ترجمــه ،بخشــی از نقــد جریــان ســوم
در هــر صــورت ،از منظــر سیاسـ ِ
بــر ترجمــه در ایــران صحیــح بهنظــر میرســد .در ســالهای دور اول
ریاســتجمهوری محمــود احمدینژاد-کــه علیرغــم هشــدار روشــنفکران
تریبــوندار راجــعبــه «صــدای پــای فاشیســم» انتخــاب شــد-ترجمه بــه
حیطــهای خودبســنده بــدل شــد کــه در آن از متنهــای ترجمهشــده بــرای
ارجــاع بــه واقعیــت خــارج و تأثیرگــذاری بــر آن اســتفاده نمیشــد .در عــوض
ایــن متنهــا بــه یکدیگــر ارجــاع میدادنــد و نزاعهــای روشــنفکری بــه
نزاعهایــی کامــ ً
ا معرفتشناســانه بــدل شــدهبود :چــه کســی درســتتر
میگویــد؟ چــه کســی رادیکالتــر اســت؟ ایــن خودبســندگی گهــگاه بــه
فرقهگرایـی میــان برخــی گروههــا تنــه مـیزد و ترجمــه را بــه ابــزاری بــرای
کتابهــای منتشرشــده در یکهفتــهی منتهــی بــه نمایشــگاه کتــاب در ســال ،1393
مجموع ـ ًا  482هــزار و  750عــدد بودهانــد کــه ســهم علــوم انســانی و اجتماعــی در آن (بــا
احتســاب کتــب مربــوط بــه دیــن) بــه  313هــزار عــدد میرســد؛ یعنــی چیــزی حــدود 65
درصــد کل کتابهــای منتشرشــده .تعــداد کل کتابهــا نیــز  325عــدد اســت کــه از آن
میــان  210کتــاب بــه ایــن حوزههــا اختصــاص دارنــد .امــا از ایــن  210کتــاب ،تنهــا  52عــدد
آنهــا ترجمــه هســتند (حــدود  25درصــد) .آمــار رســمی کتــاب در ســال  1391طبــق گــزارش
وبگاه موسســهی «خانــهی کتــاب ایــران» نشــان میدهــد کــه تعــداد تألیفهــا در تمــام
حوزههــا بــه مراتــب بیشــتر از ترجمههــا بــوده اســت؛ یعنــی 51259جلــد در برابــر .12721
امــا بهطــور خــاص از  14کتــاب منتشرشــده حــوزهی خــاص فلســفه در هفتــهی دوم
اردیبهشـتماه ســال  10 ،1393جلــد از آنهــا ترجمــه بودهانــد .اگــر ایــن عــدد را در برابــر 13
ترجمــه از  55کتــاب علــوم اجتماعــی و  15ترجمــه از  73کتــاب حــوزه ادبیــات قــرار دهیــم،
وابســتگی اکیــد حــوزهی فلســفه بــه ترجمــه مشــخص میشــود.
 .12ن.ک .بــه بنیامیــن ،والتــر؛ «رســالت مترجــم» در عروســک و کوتولــه؛ ترجم ـهي مــراد
فرهادپــور و امیــد مهــرگان؛ تهــران :انتشــارات گام نــو.1389 ،
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کســب اعتبــار نمادیــن بــدل کردهبــود .ایــن پدیــده تــا آنجــا پیــش رفــت کــه
نمونههایــی از «ســرقت ترجمــه» در کنــار ســرقتهای علمــی و ادبــی گاه
وب ـیگاه فضــای روشــنفکری ایــران را تــکان م ـیداد.
امــا ایــن دور باطــل ترجمههایــی کــه تنهــا بــه خودشــان ارجــاع
میدادنــد ،بــا وقــوع اعتراضهــای خیابانــی  88دچــار چالــش بیشــتری شــد.
 88بــه ســنگ محــک متنهــای حــوزهی اندیشـ ه بــدل شــده بــود و ســوال از
متنهــای ترجمهشــده نــه دیگــر معرفتشــناختی ،بلکــه سیاســیـاجتماعی
بــود :آیــا ایــن مفاهیــم ترجمهشــده بــه کار تحلیــل و تغییــر بســتر محلــی مــا
میآینــد؟ آیــا میتــوان ترجمههــا را در فضــای ایــران «بــه کار انداخــت»؟
چــه بســا انتشــار سلســلهمقالههای روزنامــهی شــرق دربــارهی
ترجمههایــی کــه نبایــد خوانــد ،نشــان از فروکشکــردن دوبــارهی
داللتهــای سیاســی کنــش ترجمــه داشتهباشــد ،امــا اســامیکردن علــوم
انســانی و انتقادهــای همیشــگی از ترجم ـهی «کتــب ضالــه» کمــاکان ادامــه
دارد .در چنیــن شــرایطی احتمــا ًال بایــد مثــل همیشــه منتظــر تصمیمهــای
سیاســی مترجمــان بــود :آیــا بایــد اوضــاع ترجمــه را «ســازمان» داد ،یــا بایــد
از نیروهــای خودانگیختــه ایــن حیطــه کــه علیــه ســلطهی نهــادی و دولتــی
عمــل میکنند-درحالیکــه شــاید ترجمههــای بــدی هــم روانــهی بــازار
کننــد ،حمایــت کــرد؟
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ســیر تحــ ّول دبیرســتانهای فرهنــگ (خــاص
رشــتهي ادبیّــات و علــوم انســانی)
ســالها پــس از پیــروزی انقــاب  ،57هنــوز مســألهی علــوم انســانی
از دغدغههــای اصلــی رهبــران جمهــوری اســامی اســت .آیــت اهلل
خامن ـهای در طــی ســخنرانی خــود بــرای اعضــای شــورای عالــی انقــاب
فرهنگ��ی ،مـ�و ّرخ  ،84/10/13از ضــرورت انجــام یــک کار اساســی در
زمینــه علــوم انســانی ســخن میگویــد 1 .نگرانــی آیــت اهلل خامنــهای کــه
پــس از انتخابــات بحــث بــر انگیــز  88جنبــه عملیتــری بــه خــود
گرفــت نهایتــ ًا منجــر بــه تشــکیل ســتادی بــا نــام «شــورای تحــ ّول و
ارتقــای علــوم انســانی» شــد کــه بــر مبنــای اساســنامهی آن اهدافــش
مبتنــی بــر انطبــاق آمــوزش و پژوهــش علــوم انســانی بــا سیاســتها
و راهبردهــای کشــور اســت 2 .شــاید اینگونــه تعییــن تکلیــف بــرای
محتــوای درســی علــوم انســانی بــرای ا ّولیــن بــار بــه صــورت مــد ّون
در تاریــخ پــس از انقــاب انجــام گرفتــه باشــد ،ا ّمــا ایجــاد نهــادی بــه
منظــور وحــدت حــوزه و دانشــگاه بــه ســال  1361و تأســیس دانشــگاه
امــام صــادق برمیگــردد 3 .اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه تعطیلــی دو
ســاله دانشــگاهها و اخــراج دانشــجویان و اســاتیدی کــه اندیشههایشــان
منطبــق بــر راه نظــام نبــود تمــام ایــدهآل روحانیــون را بــرآورده نکــرده
بــود .بــه همیــن دلیــل جمعــی از روحانیــون ماننــد آیــت اهلل منتظــری،
آیــت اهلل خامنــهای ،آیــت اهلل مشــکینی دســت بــه تأســیس دانشــگاهی
 .1منبعhttp://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3324 :

 .2منبعhttp://oe.farhangoelm.ir/Hom :

 .3ایــن دانشــگاه امــا تنهــا نمونــه نیســت و دانشــگاههای باقرالعلــوم و مفیــد قــم هــم بــه
ایــن دســته از مراکــز آمــوزش عالــی تعلّــق دارنــد.
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مطابــق بــا آموزههــای اســامی زدنــد تــا از ایــن طریــق نســلی جدیــد
از فارغالتحصیــان متعهــد (در حــوزه علــوم انســانی) بــه منظــور تص ـ ّدی
ســمتهای مهــم تربیــت کننــد.
غالمعلــی حــداد عــادل کــه خــود نهتنهــا از منتقدیــن بــه فضــای حاکــم
بــر دانشــکدههای علــوم انســانی بــوده ،بلکــه ریاســت شــورای تحــ ّول و
ارتقــای علــوم انســانی را نیــز عهــدهدار اســت ،بــر ایــن نظــر بــود کــه تربیــت
نیروهــای متعهــد میبایســت ریشــه در دورههــای قبــل از آمــوزش عالــی
داشــته باشــد و از همیــن رو در ســال  1371دبیرســتانی غیــر انتفاعــی خــاص
رشــته علــوم انســانی بــا نــام فرهنــگ در تهــران تأســیس کــرد.
دبیرستان فرهنگ حداد عادل

ســ ّنت بنیــاد مدرســه بــه منظــور تربیــت دانشآمــوزان بــا ویژگیهــای
ـامی مــد نظــر بنیانگــذاران ایــن مــدارس ،مختــص بــه بعــد از انقــاب
اسـ ِ
 57نیســت .در ســال  1335یعنــی ســه ســال پــس از کودتــای  28مــرداد
جمعــی از نیروهــای مذهبــی بــا پشــتوانه مالــی بازاریــان متم ـ ّول ،مدرس ـهای
بــا عنــوان "علــوی" تأســیس کردنــد .هــدف بنیانگــذاران ِ4مدرســه علــوی
تربیــت نخبــگان متد ّیــن بــود تــا بتواننــد نســلی از تحصیلکــردگان بــا پیــش
زمینههــای مذهبی_شــیعی را وارد جامعــه کننــد تــا جامعــه صِ رفــ ًا تحــت
تأثیــر تحصیلکــردگان ســکوالر نباشــد .ایــن جایــگاه را بــرای دانشآمــوزان
6
دختــر دبیرســتان "رفــاه" 5و بعدتــر از آن از ســال  1356دبیرســتان "احســان"
 .4شیخ علی اصغر کرباسچیان (عالمه) ،شیخ هادی تهرانی ،رضا روزبه.
 .5ایــن مدرســه بــه گفتــه هاشــمی رفســنجانی تحــت تأثیــر یکــی از ســخنرانیهای وی در
مــورد رفــع کمبودهــای دختــران تهــران توســط جمعــی از بازاریــان تأســیس شــده و شــخصی
بــه نــام اخــوان فرشــچی زمینــی  3000متــری بــرای احــداث ایــن موسســه خریــداری کــرد.
آیــت اهلل خمینــی پــس از ورود بــه ایــران ا ّول در ایــن مدرســه اقامــت داشــت کــه بعــد از
م ّدتــی بــه مدرســه علــوی نقــل مــکان کــرد.
 .6ایــن مدرســه توســط چنــدی از فارغالتحصیــان مدرســه علــوی نظیــر حــداد عــادل بــر
اســاس همــان سـ ّنت مدرســه علــوی بنیانگــذاری شــد ا ّمــا دیــری نپاییــد و بعــد از انقــاب
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&artid=904&page=1
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پــر میکــرد 7.رویکــرد مدرســه علــوی عمدتــ ًا رویکــردی مذهبــی بــه
دور از تعلّقــات سیاســی بــود؛ از همیــنرو ایــن مدرســه در زمــان پهلــوی
ماننــد مــدارس دیگــری نظیــر رفــاه و کمــال تعطیــل نشــد .ایــن مدرســه
پــس از بیــش از یکدهــه ف ّعالیــت توانســت در زمین ـهی مو ّفقیــت تحصیلــی
دانشآموختگانــش بــا مدارســی ماننــد هــدف ،البــرز و خوارزمــی رقابــت کنــد
و در اواســط ده ـهی  50توانســت بــا کســب رتبههــای برتــر فنی_مهندســی
و پــس از آن پزشــکی و قبولــی صددرصــد دانشآمــوزان در کنکــور ،وارد
راهــی شــود کــه قبــل از آن در انحصــار مــدارس نمونـهی فوقالذکــر (البــرز،
هــدف ،خوارزمــی) بــود .نکتـ ه م ّهــم ا ّمــا در ایــن میــان ایــن اســت کــه ایــن
مــدارس یــا دارای رشــته ادبــی (علــوم انســانی) نبودنــد و یــا بیشــتر روی
تربیــت نخبــگان درحــوزه علــوم طبیعــی و ریاضــی ســرمایهگذاری میکردنــد.
بعــد از انقــاب و در ســال  1368جمعــی از شــاگردان «رضــا روزبــه» که
خــود از مؤسســان دبیرســتان علــوی بــود ،مدرسـهای بــه نــام «روزبــه» و بــا
همــان منویــات مــورد نظــر بنیانگــذاران دبیرســتان علــوی کــه مبتنــی
بــر تربیــت متخصصــان متدیــن بــدون وابســتگی سیاســی_جناحی بــود،
تأســیس کردنــد.
غالمعلــی حــداد عــادل کــه خــود از فارغالتحصیــان مدرســه علــوی
بــود ،دبیرســتان پســرانه غیرانتفاعــی «فرهنــگ» را بــه منظــور تربیــت
دانــش آموزانــی "متعهــد" و "متد ّیــن" و مســتعد خــاص رشــته علــوم
انســانی تأســیس کــرد .حــداد عــادل از جملــه کســانی بــود کــه راه خــود
را بــر ایــن اســاس کــه "کشــوری کــه داعیــه فرهنگــی دارد بایــد بتوانــد
بــه ســواالت فرهنگــی مطــرح در ســطح کشــور و جهــان جــواب دهــد" 8از
ریاضی_فیزیــک بــه ســمت علــوم انســانی و بهطــور اخــص فلســفه و علــوم
تربیتــی چرخانــده بــود .در ایــن دوران رشــته ادبیــات و علــوم انســانی بیشــتر
 .7از فارغالتحصیالن این مدرسه عبدالکریم سروش و غالمعلی حداد عادل هستند.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/11/061128_a_alavi_school.shtml

 .8مرکز تدوین و نشر آثار عالمه کرباسچیان مصاحبه با طیبه ماهروزاده:
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بــه عنــوان رشــتهای نــگاه میشــد کــه از طــرف دانشآمــوزان ضعیفتــر
انتخــاب میشــود و دانشآمــوزان ایــن رشــته از میانگیــن نمــره پایینتــری
برخــوردار بودنــد .همیــن امــر هــم باعــث شــده بــود کــه فضــای کالسهــای
علــوم انســانی از طــرف خانوادههــا بــه عنــوان فضایــی نامناســب ،چــه از
لحــاظ تحصیلــی و چــه از لحــاظ اخالقــی ،دیــده شــود .دبیرســتان فرهنــگ در
ایــن برحــه بهمنظــور جــذب دانــش آمــوزان مســتعد در علــوم انســانی بنیــان
9
نهــاده شــد تــا ایــن دانشآمــوزان نیــز از جایگاهــی خــاص برخــوردار باشــند.
بــه گفتــه فریدال ّدیــن حــداد عــادل مدیــر دبیرســتان فرهنــگ پســران،
اساســنامهي مدرســه فرهنــگ بــر اســاس اســاسنامهي مدرســه رفــاه تنظیــم
شــده اســت .وی اظهــار م ـیدارد کــه مدرســه فرهنــگ نیــز ماننــد مدرســه
رفــاه مر ّکــب از بــازار ،روحانیــت و فرهنگیــان اســت .ترکیــب هیــأت امنــاء
اولیــه دبیرســتان ا ّمــا ایــن ادعــا را بــه طــور کامــل ثابــت نمیکنــد .اعضــای
ایــن هیــأت امنــاء متشـ ّ
ـکل از علــی الریجانــی ،غالمرضــا شــافعی ،محســن
رفیــق دوســت ،ابوالفضــل تو ّکلــی بینــا و خانــم موحــدی هیچیــک بــه عنــوان
روحانــی شــناخته نمیشــوند ،بههمیــن دلیــل شــاید بتــوان اینگونــه گفــت
کــه تأســیس دبیرســتان فرهنــگ بیشــتر از طــرف بــازار و فرهنگیــان مرتبــط
بــا راســت ســنتی و مؤتلفــه مــورد حمایــت قــرار گرفتــه اســت ،البتــه در
صورتــی کــه علــی الریجانــی را تلویح ـ ًا نماینــده روحانیــون ندانیــم.
مدرســه فرهنــگ بــر اســاس گفتــهی مدیــر آن از طــرف بازاریــان
حمایــت مالــی نمیشــود و بودجــه آن عمومــ ًا از طریــق شــهریه پرداختــی
دانشآمــوزان تأمیــن میشــود .بــه گفتــه فریدالدیــن حــداد عــادل ایــن
عــدم وابســتگی از هــر نهــادی خواســتهی بنیانگــذار مدرســه اســت تــا از
ایــن طریــق از هــر گونــه وابســتگی بــه نهادهــای دیگــر و ایجــاد توقــع از
طــرف ایــن نهادهــا جلوگیــری شــود 10.نحــوه پذیــزش دانشآمــوزان در ایــن
دبیرســتان هــم نــه فقــط بــر اســاس وضعیــت تحصیلــی دانشآمــوزان بلکــه
همچنیــن بــر اســاس گزینــش خانوادگــی و عقیدتــی متقاضیــان ثبتنــام
انجــام میپذیــرد .بــر همیــن اســاس اســت کــه چنــدی از فعــاالن سیاســی
9. http://www.allameh.ir/html/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=904&page=1
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نســل ســ ّوم پــس از انقــاب کــه در طــی و بعــد از انتخابــات  88فعــال
اولیــهي
بودهانــد و یــا دســتگیر و محکــوم شــدهاند از مردودیــن گزینــش ّ
ایــن دبیرســتان هســتند 11.بــر اســاس گفتههــای فریــد حــداد عــادل ،مدیــر
فعلــی ایــن دبیرســتان ،سیاســت مدرســه بــر جــذب دانشآمــوزان دینــدار
اســتوار اســت امــا ایــن سیاســت و گزینــش مانــع از ورود دانشآموزانــی بــا
افــکار غیــر مذهبــی نشــده اســت و وی اذعــان مـیدارد کــه در ایــن مدرســه
«افــراد دی ـندار و بیدیــن» در کنــار هــم حضــور دارنــد 12.بــا اینهمــه بــه
نظــر میرســد کــه شــکلگیری فضــای اســامی_ایدئولوژیک دبیرســتان
فرهنــگ بــه مــرور زمــان انجــام گرفتــه اســت .درحالیکــه فارغالتحصیــان
حاکمیــت فضایــی علمــی و نســبت ًا آزاد در
دورههــای اولیــه دبیرســتان از
ّ
دبیرســتان و حتــی طــرح مباحثــی ج ـ ّدی در مــورد مارکسیســم و لیبرالیســم
صحبــت میکننــد ،در دورههــای بعــدی برخــورد مربیــان مدرســه رنگــی
امنیتــی بــه خــود میگیــرد 13.بــر اســاس مصاحبههــای کــه بــه ســختی
ّ
قابــل تأییــد هســتند ،بــا تصــدی مدیریــت دبیرســتان توســط فریــد حــداد
عــادل کــه خــود از فارغالتحصیــان دانشــگاه امــام صــادق اســت ،برخــورد
امنیتــی شــکلی از خشــونت فیزیکــی را نیــز بــه خــود میگیــرد و حتــی
ّ
بعضــی از دانشآمــوزان کــه بــه فضــای موجــود معتــرض بودنــد از مدرســه
اخــراج میشــوند .همزمــان گزینــش دانشآمــوزان جدیــد نیــز شــکلی
امنیتیتــر بــه خــود میگیــرد و نــه فقــط دانــش آمــوزان ،بلکــه اولیــاء آنهــا
ّ
نیــز مــور ســوال قــرار میگیرنــد .کادر علمــی دبیرســتان نیــز در ســالهای
اخیــر دســتخوش تغییراتــی میشــود و معلمــان جــوان "متعهــد" و "متدیــن"
جــای معلمیــن ســابق را کــه عمومـ ًا از لحــاظ علمــی در ســطح باالیــی قــرار
14
داشــتند ،میگیرنــد.

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

 .13منبعhttps://khodnevis.org/article/43188#.VKLj4sDc :

 .14حتــی در دورههایــی فخرالســادات محتشــمیپور همســر تــاجزاده از محکومیــن بعــد از
انتخابــات  88در مدرســه فرهنــگ دخترانــه تاریــخ تدریــس کــرده اســت.
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دبیرســتان فرهنگ نمونه دولتی

دبیرســتان فرهنــگ حــداد عــادل امــا انحصــار مــدارس نمونــه خــاص
رشــتهي علــوم انســانی را نتوانســت بــه دســت گیــرد .از ســال 1374
وزارت آمــوزش و پــرورش مدارســی نمونــه دولتــی بــا نــام فرهنــگ
خــاص رشــته علــوم انســانی و ایــن بــار نــه فقــط در تهــران بلکــه
همچنیــن در شــهرهای دیگــری ماننــد اصفهــان و مشــهد تأســیس کــرد.
هــدف از تأســیس ایــن دبیرســتانها کــه در دور ههــای ا ّول تــا ســال
15
 1377تحــت نظــر مدیــران دبیرســتا نهای فرهنــگ غیرانتفاعــی
و"فرهنگســتان علــوم و ادب فارســی" قــرار داشــت ،ایجــاد فضــای
آموزشــی دولتــی مناســب بــرای دانشآمــوزان عالقهمنــد بــه رشــتهی
ادبیــات و علــوم انســانی بــود.
ّ
آ نگونــه کــه طیبــه ماهــروزاده ،همســر غالمعلــی حــداد عــادل
و مدیــر دبیرســتان دخترانــه فرهنــگ ،بــه آن اشــاره میکنــد ،قطــع
تدریجــی نظــارت دبیرســتان فرهنــگ حــداد عــادل بــر دبیرســتا نهای
ـگ آمــوزش و پــرورش بــا دولــت اصالحــات در ســال
نمونــه دولتــی فرهنـ ِ
16
 1377آغــاز میشــود .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه دبیرســتانهای
فرهنــگ نمونــه دولتــی در امتحــان ورودی خــود بــه مســایل عقیدتــی
چنــد ان اعتنایــی نمیکردنــد و فقــط آزمونــی علمــی بــه منظــور
تعییــن ســطح معلومــات صرفــ ًا ادبــی متقاضیــان برگــزار میکردنــد.
ایــن آزمــون کــه عمدتــ ًا بــر محفوظــات شــعری و تســلّط بــر تاریــخ
ادبیــات اســتوار بــود ،بــه صــورت شــفاهی ،و در اکثــر مــوارد توســط
دبیــران قدیمــی ادبیــات شــهرهایی کــه دبیرســتان فرهنــگ داشــتند،
انجــام میگرفــت .ایــن مســأله ا ّمــا مانــع از رســوخ فضــای امنیتــی
حاکــم بــر مــدارس و آمــوزش و پــرورش (قبــل از دولــت اصالحــات) در
ایــن دبیرســتا نها نشــد .بــرای مثــال در دبیرســتان فرهنــگ پســرانه
اصفهــان یکــی از مســؤولین قســمت گزینــش آمــوزش و پــرورش بــه
عنــوان مدیــر منســوب میشــود .از طــرف دیگــر بــا شــروع بــه چــاپ

 .15منبــعhttp://www.allameh.ir/html/index.php?name=Sections&req=viewarti� :
cle&artid=904&page=1
 .16منبــعhttp://www.allameh.ir/html/index.php?name=Sections&req=viewarti� :
cle&artid=904&page=1
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روزنام ـهی جامع ـه و ســپس طــوس و نشــاط ،و بازشــدن نســبی فضــای
سیاســی مــدارس توقــع دانشآمــوزان بــرای مشــارکت سیاســی باالتــر
رفــت 17 .آزادیهــای فــردی نیــز در دبیرســتان فرهنــگ بــه شــکل دیگری
بــود ،تــا جایــی کــه دو دبیرســتان فرهنــگ دخترانــه و پســرانه اصفهــان
شــب شــعرهای ماهانــه بهصــورت مشــترک برگــذار میکردنــد .باوجــود
اینکــه در ایــن شــب شــعرها بعضــ ًا اشــعاری بــا بنمایههــای سیاســی
خوانــده میشــد بــه هیــچ وجــه بــا مخالفــت آمــوزش و پــرورش مواجــه
نشــد .در ادامــهی ایــن رونــد مدیرانــی کــه ســابقه امنیتی_اطالعاتــی
داشــتند ،جــای خــود را بــه مدیــران و دبیــران نزدیــک بــه اصالحطلبــان
دادنــد.
تقابــل ایــن دبیرســتا نهای نمونــه دولتــی بــا دبیرســتان فرهنــگ
حــداد عــادل جنبــه دیگــری هــم داشــت .بســیاری از مردودیــن گزینــش
عقیدتی_سیاســی دبیرســتان حــداد عــادل در دبیرســتا نهای نمونــه
دولتــی فرهنــگ ثبتنــام شــدند .همیــن امــر باعــث شــد کــه دبیرســتان
فرهنــگ نمونــه دولتــی بــه نوعــی ســنگر اصال حطلبــان و بــه طــور کلــی
مخالفــان جریــان محافظ ـهکاری را کــه دبیرســتان فرهنــگ حــداد عــادل
را حمایــت میکردنــد ،حفــظ کنــد .فار غالتحصیــان دبیرســتان نمونــه
دولتــی فرهنــگ نیــز در فضــای مبارزاتی_سیاســی بعــد از انتخابــات 88
بینقــش نبود هانــد .بســیاری از فار غالتحصیــان ایــن دبیرســتان از
جملــه بازداشــت و محکو مشــدگان انتخابــات  88بود هانــد .از آن جملــه
میتــوان امیــد منتظــری ،مهــدی شــیرزاد و رشــید اســماعیلی را نــام
بــرد .ایــن امــر البتــه در موردتعــدادی از فار غالتحصیــان دبیرســتان
فرهنــگ حــداد عــادل هــم صــادق اســت .محمــد حســین نعیمیپــور از
جملــه ایــن فار غالتحصیــان بــود.
در دوران احمد ینــژاد ،تغییــرات بــرای بــار ســ ّو م در ایــن مــدارس
نمونــه دولتــی شــکل گرفــت .مدیــران امنیتــی قبــل بــار دیگــر بــه
بعضــی از ایــن دبیرســتا نها بازگشــتند .معلمــان جــوان اصو لگــرا و
محافظــهکار بــه کار گمــارده شــدند و دانــش آمــوزان بیشــتر تحــت
فشــار قــرار گرفتنــد .دانشآموزانــی کــه پــس از ســالهای  88در ایــن
 .17در همین دوران بود که شوراهای دانشآموزی شکل گرفت.
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مدرســه بودهانــد از جــ ّو ی نــاآرام و امنیتــی صحبــت میکننــد ،کــه
بیشــتر بــر وجــود نوعــی رخــوت افســرد هگون در ایــن مــدارس خبــر
میدهــد.
تأثیرگذاری دبیرستان فرهنگ

رویهمرفتــه دبیرســتانهای فرهنــگ حــداد عــادل و ســپس
دبیرســتانهای نمونهدولتــی فرهنــگ ،کــه ماننــد دانشــگاه امــام صــادق
بــه منظــور تربیــت نخبــگان متعهــد و آگاه بــرای تصــدی ســمتهای
دولتــی در جمهــوری اســامی تأســیس شــده بودنــد ،در دسترســی بــه
هــدف خــود موفــق نبودهانــد .اگــر دانشآمــوزان دبیرســتان علــوی کــه
قــرار بــود تکنوکراتهایــی متدیــن و بــه دور از جنبههــای اکتیویســتی
و سیاســی باشــند ،ایــن مدرســه را بــه پایگاهــی بــرای فعالیــت جوانــان
عضــو ســازمان مجاهدیــن خلــق تبدیــل کردنــد ،دانشآمــوزان فرهنــگ
هــم از مدرســههای فرهنــگ محلــی بــرای فعالیتهــای سیاســی خــود
اعــم از اصالحطلبانــه و یــا چپگرایانــه ســاختند .دبیرســتانهای حــداد
عــادل را هــم ســخت بتــوان در رســیدن بــه اهــداف بنیانگذارانــش
موفــق دانســت 18 .شــاید یکــی از مهمتریــن دالیــل ایــن عــدم موفقیــت
ســر بــرآوردن دبیرســتانهای نمونــه مردمــی فرهنــگ بــود کــه بــه
نوعــی رشــتههای دبیرســتان فرهنــگ حــداد عــادل را پنبــه میکــرد.
خواهینخواهــی نــام دبیرســتان فرهنــگ بهعنــوان تنهــا نهــادی کــه
بــه بومیکــردن علــوم انســانی کمــک کردهاســت ،از طــرف تئوریســین
اصالحطلبــان ،ســعید حجاریــان ،مطــرح میشــود .شــاید بتــوان گفــت
کــه حجاریــان ایــن ســخن را تحــت فشــار نیروهــای امنیتــی بیــان
کــرده اســت ،امــا کنایهآمیــز بــودن ایــن ســخن را نیــز نبایــد از نظــر
دور داشــت ،چــرا کــه بســیاری از شــاگردان جــوان حجاریــان از فــارغ
19
التحصیــان همیــن دبیرســتان فرهنــگ بودنــد.
 .18البتــه ایــن بــه معنــای نتیجــه معکــوس نیســت .بســیاری از فارغالتحصیــان ایــن
مدرســه از فعالیــن محافظ ـهکار نســل جدیــد محســوب میشــوند ،کــه عــدهای از آنهــا قــرار
بــود فیلــم تبلیغاتــی غالمعلــی حــداد عــادل بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری  1392را
بســازند .منبــعhttp://hamshahrionline.ir/details/215752 :

 .19منبعhttp://www.parsine.com/fa/pages/?cid=10899 :
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تجربــه ســالهای گذشــته دبیرســتانهای فرهنــگ نشــان داده کــه
گرچــه دبیرســتان فرهنــگ حــداد عــادل بــه اســتثناء چنــد دورهي اول
همیشــه بــر یــک ســبیل حرکــت میکــرد ،ا ّمــا دبیرســتانهای نمونــه
دولتــی فرهنــگ همــواره تحــت تأثیــر تغییــر و تحــول دولتهــا بودهانــد
و ســویهی سیاســی دولــت وقــت را بازنمایــی میکننــد .بــا تمــام ایــن
احــوال دبیرســتانهای فرهنــگ توانســتند رشــته علــوم انســانی را از
انــزوا بــه در آورنــد و بــه آن اعتبــاری اجتماعــی ببخشــند.

40

شــیرین خوشــرو /فــرار مغزهــا؛ از انقــاب فرهنگــی
تــا نگرانــی مســئوالن
مســئوالن رســمی ايــران بــه نــدرت گزارشــی از مهاجــرت نخبــگان
ايرانــی منتشــر میکننــد ،امــا پديــدهی «فــرار مغزهــا» هــر ســاله بــه
عنــوان معضلــی اجتماعی_اقتصــادی مطــرح میشــود.
روزنامــه شــرق در يکــی از معــدود گزارشهــا آمــاری را اعــام
کــرد کــه بنابــر آن از مجمــوع  225دانشآمــوز ايرانــی کــه طــی
ســا لهای  1992( 1372ميــادی) تــا  2007( 1386ميــادی) در 53
المپيــاد جهانــی شــرکت کردنــد ،بيــش از  140نفــر معــادل  2.26درصــد
آ نهــا هماکنــون در يکــی دانشــگا ههای مطــرح دنيــا در آمريــکا و
کانــادا تحصيــل میکننــد.
«صنــدوق بينالمللــی پــول» پيشتــر در ســال  2009گــزارش داد
کــه ايــران در ميــان  91کشــور «در حــال توســعه و همچنيــن کمتــر توســعه
يافتــه» ،دارای باالتريــن آمــار فــرار مغزهــا بــا بيــش از  180هــزار تــن در
هــر ســال اســت .بنابــر ايــن گــزارش ،بــازار کار محــدود و ســرکوبهای
سياس ـیـاجتماعی از جملــه عوامــل فــرار مغزهــا بــوده اســت.
در حــال حاضــر ايــران بــا ايجــاد بنيادهــای ملــی ،بهمنظــور بهبــود
شــرايط بــرای دانشآمــوزان در علــوم پايــه و افزايــش تعــداد برنامههــای
تحصيــات تکميلــی ،تــاش بســياری بــرای حفــظ افــراد ماهــر و
متخصــص در کشــور دارد .ايــن در حالــی اســت کــه خــروج مــردم ايــران
در اوايــل انقــاب کشــور مــورد بیتوجهــی مقامــات دولتــی قــرار گرفــت.
 34ســال پيــش آيــتاهلل خمينــی ،رهبــر وقــت ايــران خطــاب
بــه مــردم ايــن کشــور گفــت بــود نگــران خــروج متخصصيــن از
کشــور نباشــند.
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در آن زمــان آي ـتاهلل خمينــی گفتــه بــود« :منافقيــن هــی میگوينــد
مغزهــا دارنــد فــرار میکننــد .بهجهنــم کــه فــرار میکننــد .ايــن
دانشــگاه رفتههــا ،اينهــا کــه همــهاش دم از علــم و تمــدن غــرب
میزننــد ،بگذاريــد برونــد».
ايــن در حالــی اســت کــه از چنــد ســال پيــش مقامــات ايــران پديــدهی
فــرار مغزهــا را بــه عنــوان يــک پديــدهی جــدی بهرســميت شــناخته و
تالشهايــی در راســتای معکوسســازی آن آغــاز کردهانــد.
اما چرا اکنون توجه مقامات دولتی به اين مسئله معطوف شده است؟
بليط يکطرفه از دانشگاه شريف به آمريکا

ســخنان رهبــر وقــت ايــران مبنــی بــر عدمنگرانــی از فــرار متخصصيــن ،هـ م
ی کــه تعــداد زيــادی از
زمــان شــد بــا انقــاب فرهنگــی در ســال  .1359زمان ـ 
نخبــگان و تحصيلکر دههــای ايرانــی ايــن کشــور را تــرک کردنــد.
در دهـهی  60شمســی خــروج ايــن قشــر از کشــور مــورد بیتوجهــی مقامــات
دولتــی قــرار گرفت.
رونــدی کــه بــه نظــر میرســد در دوران رياســتجمهوری محمــود
احمدینــژاد مجــدداً تکــرار شــد .در آن زمــان بســياری از کارشناســان سياسـتهای
جديــد احمدینــژاد ،همچــون «زدودن دانشــگاهها از عوامــل نفــوذ ليبــرال و
ســکوالر غــرب» و بازنشســتگی اجبــاری تعــدادی از اســاتيد و اعضــای هيــأت
علمــی دانشــگاهها را از عوامــل مســتقيم افزايــش پديــده فــرار مغزهــا دانســتند.
بنابــر آمــار رســمی دولــت ايــران در هفتهنامــهي ســازمان مديريــت
و برنامهريــزی 90 ،تــن از  125دانــش آمــوزی کــه در ســه ســال گذشــته در
المپيادهــای جهانــی رتبــه کســب کردهانــد ،هــم اکنــون در دانشــگاههای آمريــکا
تحصيــل میکننــد و اميــد بــه بازگشــت آنهــا  ۳درصــد اســت.
بــا در نظــر گرفتــن اينکــه طــی ســالهای  1372تــا  94 ،1386درصــد از
مدالآورنــدگان ايرانــی المپيادهــای علمــی ،فارغالتحصيــان دانشــگاه شــريف
بودهانــد ،ايــن دانشــگاه را میتــوان مبــدأ اصلــی مهاجــرت نخبــگان ايرانــی
دانســت.
عــاوه بــر ايــن ،صنــدوق بيــن المللــی پــول تخميــن زده حــدود 250هــزار
مهنــدس و پزشــک بــه عــاوه  170هــزار ايرانــی دارای تحصيــات عالــی ،در حال
حاضــر در آمريــکا ســاکناند.
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چرا توجه مسئوالن جلب شد؟
اکنــون حســن روحانــی ،رئيسجمهــوری ايــران اعــام کــرد ک ـ ه نگــران
«فــرار مغزهــا» اســت و تــاش میکنــد تــا ايــن رونــد را آهســتهتر کنــد.
در آبانمــاه  ،1392حســن قشــقاوی ،معــاون وزيــر امــور خارجــه ايــران در
امــور کنســولی ،گفتــه بــود کــه کميتـهای بــرای تشــويق مهاجــران برای بازگشــت
بــه کشــور تشــکيل شــده اســت.
رضــا فرجــی دانــا ،وزيــر پيشــين علــوم و فنــاوری ايــن کشــور نيــز گفــت کــه
فــرار مغزهــا يکــی از مخربتريــن روندهــای کشــورهای درحــال توســعه اســت .او
ادعــا کــرد کــه هــر ســال حــدود  150هــزار نفــر از افــراد بســيار بــا اســتعداد از ايران
مهاجــرت میکننــد .بــه گفتــه او ايــن ميــزان ســاالنه 150ميليــارد دالر بــه اقتصــاد
کشــور ضــرر میرســاند.
هرچنــد بانــک جهانــی خســارت ناشــی از مهاجــرت نخبــگان را ســاالنه 50
ميليــارد دالر بــرآورد کــرد.
ســعيد پيونــدی جامعهشــناس و اســتاد دانشــگاه لــورن در فرانســه ،در گف ـت
وگويــی کــه بــا شــبکه خبــری الجزيــره داشــت ،چهــار عامــل اصلــی مهاجــرت
متخصصــان ماهــر از ايــران را کمبــود امکانــات پژوهشــی ،دســتمزد کــم،
محدوديتهــای اجتماعــی و وضعيــت ناپايــدار سياســی میشــمارد.
بــه عقيــده ايــن جامعهشــناس تــا زمانــی کــه ايــن عوامــل در ايــران وجــود
داشــته باشــد ،بحــث ريش ـهکنی فــرار مغزهــا در عمــل ممکــن نيســت.
آنها که رفتند ،آنها که ماندند
هژيــر رحمــان داد ،يکــی از ايــن دانشآموختــگان ممتــازی بــود کــه بعــد از
بــردن يــک جايــزهي بينالمللــی در شــيمی در ســال  1381ايــران را تــرک کــرد .او
در حــال حاضــر در يــک مؤسســه تکنولــوژی در ماساچوســت بــه تحقيقــات خــود
ادامــه میدهــد.
رحمــان داد دربــارهي رونــد مهاجــرات دانشآموختــگان و متخصصــان ايرانــی
میگويــد« :بســياری از دانشــجويان ،ايــران را بــرای تحصيــل در دانشــگاههای
معتبــر جهــان تــرک میکننــد .آنهــا معتقدنــد بــا مهاجــرت بــه خــارج از کشــور،
دسترســی بهتــری بــه امکانــات و فرصتهــا در دو ســطح آموزشــی و حرف ـهای
خواهنــد داشــت» .
فــواد ســجودی فريمانــی ،دانشــجوی دکتــرا در دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر
تهــران ،مهاجــر ديگــری اســت کــه دو اختــراع در زمينــه جراحــی ُرباتيــک بــه
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ثبــت رســانده اســت .او نيــز در ســال  1389بــه اتهــام توهيــن بــه اســام ،اقــدام
عليــه امنيــت ملــی و توهيــن بــه آيــت اهلل خمينــی و خامن ـهای دســتگير و بــه
هشــت ســال زنــدان محکــوم شــد .ايــن دانشــجوی ممتــاز نيــز ســه ســال پيــش
از ايــران خــارج شــد و در حــال حاضــر دانشــجوی دکتــرا در دانشــگاه فنــاوری
آيندهــوون در هلنــد اســت.
ســروش ثابــت دانــش آموخته ممتــاز علــوم کامپيوتر دانشــگاه صنعتی شــريف
و برنــدهی مــدال برنــز المپيــاد کامپيوتــر ســال  ،1381نفــر دوم المپيــاد خوارزمی در
رشــتهی رياضــی ســال  1381و رتبـهی اول کنکــور کارشناســی ارشــد ســال 1388
بــود .او در شــهريور ســال  1391جهــت گذرانــدن  ۲ســال حبــس تعزيــری مربــوط
1
بــه تجمعــات دانشــجويی در ســال  1386بــه بنــد  350زنــدان اويــن منتقل شــد.
فــرار مغزهــا کــه بــه عنــوان پــرواز ســرمايههای انســانی نيــز شــناخته شــده
اســت ،در بســياری از نقــاط جهــان يــک موضــوع جــدی تلقــی میشــود .بديــن
ترتيــب نيروهــای متخصــص بهجــای کار در کشــور خــود بــه دنبــال فرصتهــای
شــغلی در خــارج هســتند .بــا ايــن حــال ايــن پديــده در ايــران صرفــا مســئلهای
اقتصــادی نيســت (هــم از دســت دادن نيــروی کار و هــم هــدر رفتــن هزين ـهی
آمــوزش ايــن متخصصــان).
در ايــن کشــور عــاوه بــر نــرخ بــاالی بيــکاری ،ســرکوب سياســی و اجتماعی
همچــون تبعيضهــای جنســيتی و دينــی و قومــی نيــز بــر مهاجــرت نيروهــای
متخصــص و نخبــه تأثيــر میگــذارد.
اگرچــه شــايد در ذهــن آنــان کــه تصميــم بــه مهاجــرت دارنــد ،مقايســه
سرنوشــت برخــی زندگیهــا هــم کفايــت کنــد:
هميــن چنــد وقــت پيش بــود کــه مريــم ميرزاخانی ،اســتاد  37ســاله دانشــگاه
اســتنفورد ،فارغالتحصيــل دانشــگاه صنعتــی شــريف و هــاروارد و برنــده دو دوره
المپيــاد رياضــی ،در مــرداد مــاه  1393برنــده «جايــزه فيلــدز» معتبرتريــن نشــان
رشــته رياضــی شــد.
و دقيقـ ًا در آينـهای ديگــر اميــد کوکبــی ،دانشــجوی نخبــه دکتــرای فيزيــک،
فارغالتحصيــل ديگــر دانشــگاه شــريف از درون زنــدان اويــن «جايــزه آزادی و
مســئوليتپذيری علمــی» را کســب کــرد.

 .1سروش ثابت در تيرماه سال  ۱۳۹۳پس از پايان دوره محکوميتش از زندان آزاد شد.
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ایــن کــه مــراد از بومیســازی و اسالمیســازی علــوم انســانی دقیقــ ًا
چیســت و اینکــه ایــن دو چــه نســبتی باهــم دارنــد چنــدان مشــخص نیســت؛
امــا بهطــور ویــژه پــس از ســخنرانی آیـتاهلل خامنـهای در ســال  88و انتقــاد
ایشــان از علــوم انســانی و ســخنان ســعید حجاریــان در دادگاههــای فرمایشــی
بعــد از انتخابــات  88در مــورد علــوم انســانی ،تکاپــوی جدیــدی در نیروهــای
هــوادار ایشــان آغــاز شــد کــه در قالــب شــورای تحــول و ارتقــای علــوم
انســانی وابســته بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نمایــان شــده اســت.
بعــد از دوران هشــت ســالهی آقــای خاتمــی کــه فضــای دانشــگاهها بــه
نســبت ســالهای پــس از انقــاب فرهنگــی بازتــر شــده بــود و علــوم انســانی
نیــز در دانشــگاهها جانــی گرفتــه بــود ،در چهــار ســال اول احمدینــژاد ن ـه
تنهــا تعــداد زیــادی از دانشــجویان از تحصیــل بهطــور موقــت یــا بــرای
همیشــه منــع میشــدند ،بلکــه شــاهد اخــراج و بازنشســتگی اجبــاری
اســاتید دانشــگاه خصوصــ ًا اســتادان رشــتههای علــوم انســانی بودیــم .از
ســال  88تــا بــه کنــون ،ایــن وضعیــت کموبیــش ادامــه داشــته و اکنــون
در رشــتههای علــوم انســانی ،بــه ســطح پیادهســازی ایدههایــی بــا نــام
بومیســازی و اسالمیســازی علــوم انســانی رســیده اســت.
در شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی بــرای رفــع «نواقصــی در
برنامهریــزی و متــون و دروس کــه بــا مبانــی ارزشــی مــا ســازگار نیســت
و منطبــق بــا نیــاز کشــور هــم نیســت ...چهارده_پانــزده رشــتهای را کــه
حساســیت در مــورد آنهــا وجــود داشــته و قــرار بــوده کــه روزآمــد ،کارآمــد،
اســامی و بومــی شــوند را بــه گروههــای متخصــص ســپردهاند» و «ایــن
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گروههــا بــا اصــاح ســر فصلهــا و رشــتههای مســئلهدار (حقــوق،
مطالعــات زنــان ،حقــوق بشــر ،مدیریــت ،مدیریــت فرهنگــی ،مدیریــت هنــری،
جامعهشناســی ،علــوم اجتماعــی ،فلســفه ،علــوم سیاســی ،روانشناســی ،علــوم
تربیتــی) برنامههایــی را بــه مــدت یــک ســال در دانشــگاهها اجــرا خواهنــد
کــرد و ســپس بــا تحلیــل نتایــج ،تصمیمهــای آتــی را خواهنــد گرفــت .هــم چنیــن
بــه تولیــدات علمــیای چــون مجــات دانشــگاهی و پایاننامههــا بایــد
1
«جهــت داده شــود و در راســتای ایــن برنامههــا بایــد منطبــق شــوند».
پایــگاه اطالعرســانی ایــن نهــاد مدعــی اســت کــه امســال ســر فصلهــای
جدیــد در علــوم سیاســی تدریــس شــده اســت و ســال بعــد ایــن رونــد در
رشــتهی روانشناســی آغــاز خواهــد شــد .کار بــر روی رشــتههای دیگــر هــم در
زیر_گروههــای تخصصــی جریــان دارد .رشــتهی مطالعــات زنــان بــه مطالعات
زنــان و خانــواده تبدیــل شدهاســت تــا بــر باورهــای اســامی اســتوار شــود.
رشــتهی مدیریــت خانــواده هــم بــه منظــور اداره مطلــوب خانــواده و رشــتهی
الگــوی اســامی_ایرانی پیشــرفت (در گــروه علــوم اجتماعــی) از رشــتههای
تــازه متولدشــدهاند .ظرفیــت پذیــرش برخــی از رشــتههای مســئلهدار نیــز بــه
شــدت کاهــش یافتــه اســت .مســئوالن ایــن نهــاد از طــرح حــذف رشــتهی
فلســفه در مقطــع لیســانس خبــر دادهانــد.
باورمنــدان بــه روش کنونــی در بومیســازی و اسالمیســازی علــوم
انســانی« ،مدیریــت فرهنگــی» جامعــه و «جلوگیــری از تهاجــم فرهنگــی
دشــمن» را تنهــا بــا اصــاح دانــش و دانشــگاه ممکــن میداننــد ،چــرا
کــه «جهانبینــی و ارزشهــای اســامی و فرهنــگ ایرانــی در مــوارد
مهمــی بــا جهــان بینــی ،نظــام ارزشــی و فرهنــگ غربــی کــه خاســتگاه
علــوم انســانی جدیــد اســت ،تفــاوت دارد .طبیعتــا علــوم انســانی بــه شــکلی
کــه در غــرب رشــد کردهانــد ،صددرصــد متناســب بــا فرهنــگ ،باورهــا و
ارزشهــای مــا نیســت .حــال بــرای اینکــه مــا از ایــن علــوم اســتفاده کنیــم
ناچــار بــه بومیســازی و اسالمیســازی هســتیم 2».گروهــی نیــز معتقــد
بــه لــزوم پیکــر دادن بــه علــوم انســانی اســامی جــدا از علــوم انســانی
 .1نقلقولها از گفتگوی اختصاصی دکتر صادق آیینه وند عضو شورای تحول و ارتقای علوم
انسانی با پایگاه رسمی این شورا
 .2وطن امروز ،شمارهي  ،341اول بهمن  ،1388مصاحبه با دکتر فنایی اشکوری ،صفحه 10
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غربــی هســتند .آیـتاهلل مصبــاح یــزدی وحــی و دیــن را منابــع اصلــی علــوم
انســانی اســامی میدانــد کــه در روششناســی اســامی مســائلی کــه از
طریــق وحــی اثبــات شــدهاند را میتــوان بــا تجربــه اثبــات کــرد تــا بــرای
دیگــران هــم معلــوم شــود.
اگــر وزارت علوم_کــه پــس از کــش و قوسهــای فــراوان ،نهایتــ ًا
دوبــاره دارای وزیــر شــد_به عنــوان متولــی اصلــی آمــوزش عالــی در کشــور
حساســیت بــه خــرج ندهــد و در اجــرای ایــن برنامــه وقفـهای بــرای بررســی
بیشــتر و کنــار گذاشــتناش نینــدازد دیــر اســت و دور نیســت روزی کــه
چیــزی از علــوم انســانی در دانشــگاهها باقــی نمانــد.
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مقدمه

اجتماعــی
درایــن نوشــتار قصــد داریــم پیدایــش و ســیرتحول علــوم
ِ
درایــران و کارکــردآن را مــورد تأمــل و تعمــق قــرار بدهیــم .ببینیــم علــوم
اجتماعــی ،کــه درغــرب از نیمـهی دوم قرن گذشــته شــکوفا شــده وکاربردهای
فــراوان پیداکــرده اســت در ایــران درچــه زمانــی و چگونــه مطــرح شــد .درایــن
مقالــه ،میخواهیــم نقــش نمونــهای ازکارشناســان ،فالســفه ،دانشــمندان،
اســاتید غـــربی و برخــی ســازمانهای بیــن المللــی و همچنیــن بعضــی از
تحصیلکــردگان ایرانــی رشــتههای علــوم اجتماعــی دانشــگاههای معتبــر
ـی مســائل اجتماعــی در
دنیــا در معرفــی و گســترش آمــوزش و تحقیقــات علمـ ِ
 .1کاظــم ایــزدی تحصیــات عالــی خــود در رشــته جامعهشناســی را در دانشــگاه
تولــوز فرانســه درســطح دکتــری بــه پایــان رســانید و بــه عضویــت هیــأت علمــی رشــته
جامعهشناســی دانشــگاه تهــران درآمــد .حــدود دو ســال مســئولیت ارزشــیابی طــرح
ســوادآموزی تابعــی کــه از ســوی یونســکو در دو منطقــه ایــران بــه آزمایــش گــذارده شــد
را بــه عهــده داشــته و چندیــن پژوهــش در ایــن زمینــه انجــام داده اســت .بیــش از ۵ســال
ضمــن تدریــس بــه عنــوان مســئول بخــش تحقیقــات جامعهشناســی شــهری بــه کارهــای
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
اســتاد مدعــو بــه تدریــس و تحقیــق اشــتغال داشــته اســت .پــس از انقــاب سرپرســتی
مؤسســه را پذیرفــت و شــرایط را بــرای تحقیــق مناســب ندیــد و کنــار کشــید .در ســال۱۳۶۲
ممنوعالتدریــس و از دانشــگاه اخــراج شــد .از ســال ۱۳۶۷بــه مــدت پنــج ســال مســئولیت
فنــی طــرح جامــع توســعهي 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
تحقیقاتــی او در دهههــای ۱۳۷۰-۶۰اســت.
ترجمــه کتابهــای 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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ایــران را نشــان دهیــم .بامطــرح کــردن نمونههائــی ازمطالعــات و تحقیقــات
انجــام شــده درقالــب طرحهــای تحقیقاتــی جامــع ،مطالعــات وتحقیقــات
منطقــهای و آمایــش ســرزمین ،تکنــگاری (منوگرافــی) ،مطالعــات
جامعهشــناختی ،جمعیتشــناختی ،مردمشــناختی ،روانشــناختی اجتماعــی،
تحقیقــات روســتائی وعشــایری ،تحقیقــات پای ـهای و ماننــد آن ،قصــد داریــم
تأثیــر ایــن نــوع مطالعــات و تحقیقــات در شــناخت مســائل و معضــات جامعــه
و نقــش آنهــا در تصمیمگیریهــای منطقــهای و ملــی و برنامهریزیهــای
خُ ــرد وکالن مملکتــی درگســترهی زمــان را نشــان دهیــم .ارائـهی تصویــری از
نــگاه و برداشــت حاکمیتهــای خودکامــهی ایــران (پیــش و پــس ازانقــاب)
دربــارهی علــوم اجتماعــی و گســترش و کاربــرد آن در ســطح کشــور از دیگــر
اهــداف ایــن نوشــتار اســت.
در نظــر داریــم بــا بررســی پرونــدهی آمــوزش عالــی رشــتههای علــوم
ـق
اجتماعــی بــه معنــای اخــص کلمــه نقــش آن در تربیــت پژوهشــگر ،محقـ ِ
زمینههــای 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 دانشــگاهها و مراکــز
آمــوزش عالــی کشــور پیــش از انقــاب آشــنا شــویم و ببینیــم رژیــم جمهوری
اســامیای کــه بســیاری از اســتادان شــاخههای ایــن علــوم را بــه دالئــل
یــا بهانههــای گوناگــون (داشــتن تفکــرات غربــی ،نداشــتن بینــش اســامی،
متعهــد نبــودن بــه نظــام ،هـمکاری بــا رژیــم شــاه وغیــره) از دانشــگاه اخــراج
و یــا ممنوعالتدریــس کــرده و گفتمــان زیــادی درمضــار آمــوزش علــوم
اجتماعــی درمراکــز آمــوزش عالــی کشــور و ضــرورت حــذف آن از دانشــگاهها
رامطــرح کــرده و شــعارهای فراوانــی در ایــن بــاب داده اســت ،چــه ضــرورت
یــا ضرورتهایــی موجــب شــده کــه هــم اکنــون دربیــش از  18دانشــگاه و
یــا مراکــز آمــوزش عالــی کشــور ،عــاوه بــر دانشــگاههای تهــران و دانشــگاه
آزاد اســامی ،ایــن علــوم تدریــس میشــوند.
بــرای ایــن منظــور ،ابتــدا بــه علــوم اجتماعــی و ســیر تحــول آن در دنیــا
نگاهــی بســیار گــذرا میاندازیــم و آنــگاه پیدایــش و تحــول علــوم اجتماعــی
در ایــران را کالبــد شــکافی میکنیــم.
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نگاهــی بســیار گــذرا بــه تاریــخ شــکلگیری علــوم اجتماعــی و
ســیرتحول آن در دنیــا

ریشــههای علــوم اجتماعــی در پیــش از میــاد مســیح و درنوشــتهها
و آرای فالســفهی ،بــه ویــژه افالطــون و ارســطو و ســپس رواقیــون (قــرن
۲م) ،عبدالولیــد محمــد ابــن احمد ابن رشــد فیـــلسوف مسلمـــان اسپانیــــائی-
انـدولـــوسی(قرن 12م) و ابوزیــد عبدالرحمــن بنمحمــد بنخلــدون (قــرن
15م-شــناخته و معــروف شــده در قــرن  18و  )19و...مشــاهده میشــود.
دردورهی نوزائــی وتجدیــد حیــات علمــی اروپــا بــا آثــار و آرای فالســفه و
پیشــینیان جامعهشناســی قــرن 17و ،18چــون فرانســیس بیکــن وتأکیــد او
برعلــم تجربــی و رنــه دکارت و روش عقلــی و شــک او ،جــان الک و مکتــب
تجربهگرائــی او ،ژان ژاک روســو و قــرارداد اجتماعــی و فلســفه سیاســی او،
امــا نوئــل کانــت و فلســفه عقلــی او ،بــارون دو ُمنتســکیو و روح القوانیــن
او ،ســن ســیمون و نظریــه او پیرامــون جهانــی شــدن ،اگوســت کنــت
و مکتــب پوزیتیویســم و اندیشــه اثباتــی او و ...ریشــه دوانیــد و در اواخــر
قــرن نوزدهــم بــا آثــار و آرای فالســفه و جامعهشناســانی نظیــر فریدریــش
هــگل و تاریخگرائــی و ایــده آلیســم او ،کارل مارکــس و مکتــب او ،آلکســی
دوتوکویــل و دمکراســی او و ســپس دراوائــل قــرن بیســتم ،بهویــژه بــا
دیدگاههــای جامعهشناســانی نظیــر امیــل دورکیــم و خودکشــی و تقســیم کار
او ،تالکــوت پارســنز و بحــث ُکنــش اجتماعــی او و ...بــارور شــده اســت .علــوم
اجتماعــی پــس از جنــگ بینالملــل دوم و در نیمــهی دوم قــرن گذشــته و
شناســی تجربی-تحلیلــی امریکایــی ُرشــد کــرده و
بــا تأثیرپذیــری از جامعه
ِ
بــه تدریــج شــاخههای متعــدد دوانــده ودانشــگاهها بــه آمــوزش و تحقیــق
در زمینههــای اجتماعــی توجــه خــاص نمودهانــد ودولتهــا بــرای شــناخت
پدیدههــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی و پیــدا کــردن راهحــل
یــا راهحلهــای مناســب بــرای آن پدیدههــا و ســپس مراکــز تجــاری-
صنعتــی بــرای شــناخت و حــل مســائل و معضــات خــود و بازاریابــی بــه
تحقیقــات اجتماعــی روی آوردهانــد .هــم اکنــون در جوامــع پیشــرفته و ُمــدرن،
ایــن درخــت تنومنــد بــا شــاخههای متعــدد خــود بــرای شــناخت پدیدههــای
اجتماعــی بــه کار مــیرود و در بســیاری مــوارد پیشنیــاز برنامهریزیهــای
ُرشــد و توســعه و ُمدرنیزاســیون جامعــه تلقــی میشــود.
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درایــران ،ایدههــای علــوم اجتماعــی دراواخــر قــرن نوزدهــم و اوائــل
قــرن بیســتم بــه تدریــج جوانــه زد و رشــد کــردُ .کنشــگران ترقیخــواه و
ایرانیــان مجاهــد و آنــان کــه دراثــر فقــرو فالکــت ناشــی از جنگهــای
ایــران و روس و دخالتهــای قدرتهــای اســتعماری روس و انگلیــس
درایــران بــرای تجــارت و یــا کار بــه ایالتهــای جنوبــی روســیه-قفقاز ،بــه
ویــژه بنــدر پویــای باکــو مهاجــرت میکــرده یــا بــه آن منطقــه رفــت وآمــد
داشــتهاند 2،بــا دولت-ملــت ،جنبشهــای سوســیال دمکراســی و انقالبــی
روســیه و تشــکلهای ســندیکایی ،حزبــی و سوسیالیســم آشــنا شــدند؛
ایرانیــان تحصیــل کــرده درکشــورهای اروپــای غربــی تحــوالت ســریع آن
جــذاب پویــا وپرتحــرک را لمــس و درایــران مطــرح میکردنــد؛
دنیــای
ِ
مدرســه دارالفنــون (1851/1230م) تأســیس شــد و نظــام آموزشــی و پرورشــی
از مکتبــی ودینــی بــه مدرسـهای ُمــدرن تغییــر کــرد و مدرســۀ علــوم سیاســی
(1898 /1277م) و مدرســه حقــوق (1919 / 1298م ) ایجــاد شــد؛ جنبــش
مشــروطیت بــه نتیجــه رســید و مجلــس شــورای ملــی تشــکیل و قانــون
اساســی نوشــته و تصویــب شــد؛ رضاشــاه بــه ســلطنت رســید و الگــوی دنیــای
ـران ســنتی ،فقیــر ،ایســتا و عقبمانــده
غــرب را بــرای ُرشــد و توســعهی ایـ ِ
ایــدهآل 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
تصویــب و دولــت موظــف شــد بــه مــدت پنــج ســال هــر ســال صــد نفــر
3
دانشــجو بــه کشــورهای خــارج ،عمدت ـ ًا اروپــای غربــی اعــزام نمایــد.
 .2خســرو شــاکری در کتــاب «جنبــش مشــروطیت و انکشــاف سوســیال دمکراســی» – نشــر
اختــران  ۱۳۸۴تعــداد کارگــران آذربایجانــی و همدانــی کــه درتابســتان ســال ۱۲۷۴در
احــداث راه آهــن تفلیس-آلکســاندرویل وقــارص کار میکردهانــد را  ۲۰۰۰۰نفــر ذکــر
کــرد .یــا بهــزاد کشــاورزی درمقالـهی «ترقــی خواهــی در تاریــخ معاصــر ایــران» (عصــر
نــو )۲۰۱۰مینویســد :ایرانیــان مقیــم باکــو درســال  ۱۹۰۵فرقــهای زیرزمینــی بنــام
«اجتماعیــون عامیــون » را شــکل دادنــد و بــا حــزب همــت وکمیتههــای حــزب سوســیال
دمکــرات کارگــری روســیه در باکــو و تفلیــس روابــط نزدیکــی داشــتند .او از عبــداهلل یــف
تاریخنــگار روســی نقــل مــی کنــد کــه در ســال  ۱۹۰۶تعــداد ایرانیــان آذربایجانــی کــه
هســته اولی ـهی اعتصابهــای کارگــری کارخان ـهی مــس ال ـهوردی ارمنســتان را تشــکیل
میدادنــد  ۲۵۰۰نفــر بودنــد.
 .3قانــون اعــزام دانشــجو بــا تغییراتــی در دور هی حکومــت محمدرضــا شــاه هــم اجــرا
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بخشــی ازایــن دانشــجویان اعزامــی بــه اروپــای غربــی فرانســه و آلمــان
رفتنــد و ضمــن تحصیــل در رشــتههای مختلــف دانشــگاهی بــا جنبشهــای
اجتماعی-سیاســی و نظریههــای مطــرح در آن جوامــع هــم آشــنا شــدند.
بخشــی از اینــان بــا کولهبــاری از اندیشــههای اجتماعی-سیاســی بــه
کشــور بازگشــتند .درهمیــن دورهی زمانــی کتــاب ســیرحکمت در اروپــا،
نوشــتهی محمــد علــی فروغــی (در  1310و جلــد دوم وســوم آن بــه ترتیــب
در  1318و  )1320انتشــار یافــت .ایــن کتــاب دقیــق در جامعــهی ســنتی،
ایســتا و فقیــر ایــران بــا اقبــال زیــادی مواجــه شــد .مســلم ًا مطالع ـهی ایــن
کتــاب نیــز ،همچــون مشــاهده و مطالعـهی تحــوالت روســیه و دنیــای غــرب
و آشــنایی بــا اندیشــهها ومکتبهــای فکــری مطــرح (نظیــر لیبرالیســم،
مارکسیســم مکتــب فرانکفــورت و
مارکسیستی-لنینیســتی ،اندیشــهی نئو
ِ
مکتــب شــیکاگو) در آشــنا کــردن و یــا بســــط ســطح شــناخت ُکنشــگران
سیاســی و دسـتاندرکاران امــور مملکتــی دربــارهی ایــــدههای اجتــــماعی و
کاربــرد آن در جامعــه تأثیــر زیــادی داشــته اســت.
بــرای نمونــه ،در ایــران تفکــر لیبرالــی بــا مراجعــت عــدهای از ایــن
دانشــجویان اعزامــی بــه کشــورهای اروپائــی غربــی ،بــه ویــژه فرانســه و علـی
الخصــوص آنــان کــه در رشــتههای علــوم انســانی و اجتماعــی تحصیلکــرده
بودنــد بــه بحــث و فحــص گــذارده شــد و طرفــداران زیــادی پیــدا کــرد.
بخشــی از ایــن دســته از تحصیلکــردگان بــه سیاســت روی آورده و خدمــت
حکومــت رضاشــاه را پیشــه کردنــد .در مــواردی هــم کــه نمیتوانســتند یــا
نمیخواســتند بــا ســاز او همســاز شــوند و مایــل بودنــد کــه بــه کار خــود
ادامــه دهنــد ،مــورد غضــب قــرار گرفتــه و خانهنشــین میشــدند و یــا بــه
خــارج از کشــور مهاجــرت میکردنــد و یــا بــه زنــدان و شــکنجه محکــوم
میشــدند .بخشــی نیــز بــه دانشــگاه و تدریــس رویآوردنــد.
در دهـهی اول حکومــت پهلــوی دوم ،اکثــر ایــن نــوع تحصیــل کــردگان
طرفدارلیبرالیســم بــه تدریــج بــه صــورت ُکنشــگران اصلــی نقشآفریــن
شــده و قانونمــداری ،مدنیــت وآزادیهــای مشــروع شــهروندی را در جامعــه
شــده اســت .برپایــهی ایــن قانــون در پایــان هــر ســال تحصیلــی شــاگرد اول هــر
رشــتهی تحصیلــی دانشــگا هها و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور میتوانســت بــرای
ادام ـهی تحصیــل بــا بــورس دولتــی بــه یکــی ازکشــور هــای پیشــرفته عزیمــت نمایــد
و ادامــهی تحصیــل بدهــد.
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ُرشــد دادهانــد .اســتقرار نوعــی حکومــت مردمــی ،شــکل گیــری جبهــهی
ملــی بــه رهبــری دکترمحمــد مصــدق ،ملــی شــدن صنعــت نفــت از جملــه
محصــول ایــن دورهانــد .شــاه جــوان ،کــه اندیش ـهی آزاد و دمکراس ـیخواهی
را برنمیتابیــد و مانــع خودکامگــی میدانســت ،از ده ـهی دوم ســلطنت خــود
تغییــر رویــه داد و بــا کودتــای  28مــرداد  1332ایــن گــروه را شــدیداً ســرکوب
کــرد ،رهبــران آن را دســتگیر و بــه زنــدان افکنــد و یــا از صحنـهی سیاســی
ایــران کنارشــان گذاشــت و گــروه دیگــری از دانشــجویان اعزامــی بــه خــارج
و بخــش دیگــری ازایرانیــان تحصیلکــرده در اروپــا ،بهویــژه آلمــان ماننــد
تـــقی ارانــی ،بـــزرگ عـــلوی ،ســلیمان میــرزا اســکندری ،ایــرج اســکندری،
رضــا رادمنــش ،احســان طبـــری (بعدهــا در مســکو و برلیــن تحصیــل کــرده
بــود) ،عبدالصمــد کامبخــش تحصیلکــردهی روســیه و دیگــران ،کــه بعــداً
بــه گــروه  ۳۵نفرمعــروف شــدند از مکتــب کارل مارکــس تأثیــر پذیرفتــه و
بــه چــپ گرویدنــد وجانبــداری از تفکــر سوسیالیستی-کمونیســتی را در صــدر
برنامههــای سیاســی خــود قــرار دادنــد.
ایــن گــروه نیــز فــراز و نشــیبهای زیــادی را طــی کــرد .بــرای نمونــه،
درســال  1312انتشــارمجلهی دنیــا را آغــاز کــرد و تــا اردیبهشــت ســال 1316
درآن بــه نشــر اندیشـهی مارکسیستی-کمونیســتی پرداختــه اســت .ســرانجام
در همیــن دورهی رضاشــاه بســیاری از اعضــای ایــن گــروه معــروف بــه  53نفر
بــه اتهــام فعالیتهــای 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  )1320و بــه حکومــت رســیدن
محمدرضــا پهلــوی از زنــدان آزاد شــدند.
درهمــان ســال  1320حــزب تــوده را بنیــاد نهادنــد و بــرای مدتــی در
امــور کشــوری نقشآفریــن شــدهاند .همانطــور کــه بیــان شــد حکومــت
محمدرضــا شــاه هــم نتوانســت ایــن گــروه دگراندیــش را تحمــل کنــد .لــذا
پــس از تثبیــت موقعیتــش ،بــا انجــام کودتــای  28مــرداد ســال  1332صدهــا
نفــر از فعالیــن ایــن گــروه ،بهویــژه کادرافســری حــزب را نیــز ،هماننــد ملیــون
و ســایر دگراندیشــان بــه زنــدان افکنــد .برخــی را بــه اعــدام محکــوم کــرد
یــا خــود جــای وطــن کردنــد .حــزب تــوده هــم غیرقانونــی اعــام شــد و
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بــه فعالیتهــای مخفــی روی آورد .تفکــر مارکسیستی-لنینیســتی زنــده مانــد
و در جامعــهی روشــنفکری و دگراندیشــی ایــران ،بــه رغــم محدودیتهــا و
ممنوعیتهــا جــان تــازهای گرفــت و ُرشــد شــتابانی پیــدا کــرد و بهتدریــج
بــه صــورت ُمــد روز محافــل روشــنفکری و دگراندیشــی ایــران درآمــد .درســت
اســت کــه اکثریــت ایــن گــروه ســمت دانشــگاهی و یــا اجــازهی تدریــس
در دانشــگاهها را نداشــتند ولــی بــا بحــث ،تبــادل نظــر و تحلیــل مســائل
اجتماعی-سیاســی ایــران در اشــاعه و گســترش علــوم اجتماعــی بسترســاز
بودهانــد و نقشآفریــن.
بــاری همانطــور کــه اشــاره شــد ،شــماری از ایــن فارغالتحصیــان بــه
آمــوزش عالــی روی آورده و در مدرسـهی حقــوق وعلــوم سیاســی و ســپس بــا
تأســیس دانشــگاه تهــران درســال  1313بــه 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 رشــتههای فلســفه و علــوم اجتماعــی بــه معنــای اعــم
کلمــه تحصیلکــرده بودنــد ،ماننــد علیاکبــر سیاســی ،یحیــی مهــدوی
و غالمحســین صدیقــی در دانشــکدهی ادبیــات دانشــگاه تهــران اشــتغال
ورزیدنــد و بــه تدریــج رشــتههای آموزشــی دانشــگاهی علــوم اجتماعــی بــه
معنــای خــاص کلمــه را ایجــاد و ایــن علــوم را بــه جامعــه معرفــی کــرده انــد.
از آنجــا کــه هــدف ایــن مقالــه پیدایــش علــوم اجتماعــی بــه معنــای
خــاص و تحــول آن در ایــران میباشــد ،بحــث را بــا آمــوزش رشــتههای
علــوم و تحقیقــات اجتماعــی در ســطح دانشــگاه ونقــش پراهمیــت آن در
4
معرفــی ایــن علــوم بــه جامعــهی ایــران پــی میگیریــم .
همانطــور کــه گفتــه شــد ،علیاکبــر سیاســی ،یحیــی مهــدوی و
غالمحســین صدیقــی اســتادی دانشــگاه را پذیرفتنــد .علیاکبــر سیاســی پــس
از فراغــت از تحصیــل در رشــته روانشناســی از فرانســه ( )1309بــه ایــران
بازگشــت .بــا تأســیس دانشــگاه تهــران بــه تدریــس دردانشــکدهی ادبیــات
وعلــوم (رشــتهی علــوم از ســال  1334بــه صــورت دانشــکدهی مســتقل در
آمــد) روی آورد ،بــه درجــهی اســتادی رســید و ســالها ریاســت دانشــکده

 .4بحــث در پیدایــش و تحــول ســایر شــاخههای علــوم انســانی و اجتماعــی نظیــر ادبیــات،
اقتصــاد ،علــوم سیاســی ،حقــوق ،علــوم اداری ،مدیریــت  ،علــوم تربیتــی و غیــره از محــدودهی
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.
یحیــی مهــدوی پــس از اخــذ لیســانس از دارالمعلمیــن عالــی جــزء
دانشــجویان اعزامــی دورهی رضاشــاهی بــه فرانســه رفــت ( .)1310در ســال
ـس بــه
 1317تحصیــات عالــی خــود را در رشــتهی فلســفه در دانشــگاه پاریـ ِ
پایــان بــرد و بــه ایــران بازگشــت و بــه اســتخدام دانشــکده ادبیــات دانشــگاه
تهــران درآمــد ( )1320و گــروه آموزشــی فلســفه را بنیــاد نهــاد .درســال 1323
اولیــن کتــاب علــوم اجتماعــی زیــر عنــوان "علــم االجتمــاع" را تألیــف-
ترجمــه کــرد و غیــره.
غالمحســین صدیقــی جــزو دومیــن گــروه دانشــجویان اعزامــی بــه خــارج
بــه فرانســه رفــت ( .)1308صدیقــی پــس از گذرانیــدن تــز دکتــرای خــود
در رشــتهی فلســفه بــا گرایــش جامعهشناســی ( )1317بــه ایــران بازگشــت.
درهمــان ســال در دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران اســتخدام شــد و تدریــس
جامعهشناســی ،کــه درآغــاز تأســیس دانشــگاه تهــران ویــل هانــس آلمانــی
و بعــد از او اســداهلل بیــژن و یــا یحیــی مهــدوی تدریــس میکردنــد را بــه
عهــده گرفــت (ایضـ ًا  .)۱در 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  1326بــا کمــک یحیــی مهــدوی و علیاکبر
سیاســی رئیــس وقــت دانشــکدهی ادبیــات (هرســه نفــر بــا گرایــش لیبرالــی) و
بــا تصویــب شــورای دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران (بعــداً ادبیــات وعلــوم
انســانی) گــروه آموزشــی علــوم اجتماعــی درســطح لیســانس را ایجــاد کــرد
و تدریــس دروســی نظیــر مقدمــات جامعهشناســی و جامعهشناســی عمومــی
و ســپس جمعیتشناســی ،مردمشناســی ،روانشناســی اجتماعــی ،روشهــای
آمــاری و روشهــای تحقیــق در علــوم اجتماعــی را در برنامــه درســی ایــن
رشــته قــرار داد.
بنابرایــن ،آمــوزش عالــی علــوم اجتماعــی در ایــران عمـ ً
ا در ســال 1326
و در دانشــگاه تهــران بــا گرفتــن تعــدادی دانشــجو درســطح لیســانس آغــاز
شــد .نظــر بــه اینکــه اکثریــت اســتادان و مدرســان رشــتهی علــوم اجتماعــی
را فارغالتحصیــان فرانسوی-سوئیســی تشــکیل میدادنــد ،مکتــب تفکــر
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 هابـ ِز انگلیســی ،یــا ماکــس وبــر ،امائــول کانــت،
فریدریــش هــگل و کارل مارکــس آلمانــی و ســپس پیتریــم ســوروکین،
تالکــوت پارســنز و جامعــه شناســی تجربــی  -تحلیلــی امریکائــی هــم
بهتدریــج جایــگاه ویــژهای پیداکردهانــد.
اســناد و مــدارک نشــان میدهــد کــه یــک ســال پــس از ایجــاد رشــتهی
علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران ،مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی
زیــر نظــر ایــن رشــته تأســیس شــد .در ســال  1351بــه دانشــکده علــوم
اجتماعــی و تعــاون دانشــگاه تهــران تبدیــل شــد( .)۲بــا افزایــش چشــمگیر
بهــای نفــت در نیمـهی دوم دهــه  1340و بهویــژه دهـهی اول  1350آمــوزش
رشــتههای علــوم اجتماعــی بــه ســرعت گســترش یافتــه و دانشــگاه ملــی
تهــران و دانشــگاههای شهرســتانهایی نظیــر مشــهد ،اصفهــان ،شــیراز،
تبریــز وهمــدان نیــز بــه دائرکــردن رشــته علــوم اجتماعــی ،بهویــژه جامعــه
شناســی مبــادرت ورزیدنــد.
در نیم ـهی اول ده ـهی ( 1350بــر پای ـهی مصوب ـهی شــورای دانشــگاه
تهــران) دانشــجویان برخــی از رشــتهها ،ماننــد رشــتههای پزشــکی-
معمــاری هنرهــای زیبــا ،رشــتههای حقــوق وعلــوم سیاســی،
پرســتاری،
ِ
اقتصــاد و رشــتههای دانشــکدهی ادبیــات و علــوم انســانی موظــف شــدند
حداقــل دو واحــد در نظــام واحــدی درس جامعهشناســی را جــزو دروس
اجبــاری خــود انتخــاب کننــد وبــا موفقیــت بگذراننــد.
نظــر بــه اینکــه مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی دانشــگاه
تهــران در پیدایــش و گســترش علــوم اجتماعــی بــه معنــای اخــص کلمــه و
در شناســاندن ایــن علــوم و کاربردهــای آن درایــران نقــش تعییــن کننــدهای
داشــته اســت ،اکنــون بحــث را بــا پیدایــش و تحــول ایــن نخســتین مؤسســه
مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی در ایــران دنبــال مــی کنیــم .امیدواریــم در
البــای مباحثــی کــه مطــرح خواهنــد شــد تحــول ایــن علــوم درســطح
کشــور بهتــر شــکافته ودرک وفهــم شــود.
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مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
تاریخچه

در ســال  1335منوچهــر اقبــال ،رئیــس وقــت دانشــگاه تهــران کــه بــرای
جــذب فارغالتحصیــان ایرانــی بــه اروپــای غربــی ســفر کــرده بــود ،بــه
پیشــنهاد مصطفــی مصبــاح زاده اســتا ِد دانشــکدهی حقــوق وعلــوم سیاســی و
بنیانگــذا ِر مؤسســه کیهــان ،در پاریــس از جملــه بــا احســان نراقــی شــاگرد
ژرژ پیــاژه ( ،)G .Piajetلیسانســیهی جامعهشناســی دانشــکده اقتصــاد وعلــوم
اجتماع��ی دانش��گاه ژن��و و متأث��ر از اندیش��ههای آلف��رد س��ووی (.souvy
 )Aبنیانگــذار مؤسســه تحقیقــات دمگرافــی پاریــس وشــاگرد ژرژ باالندیــه
( )G .Balandierو کارورز مؤسســه فوقالذکــر مالقــات کــرد .نراقــی در
ایــن مالقــات تأســیس مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات دردانشــگاه تهــران
را بــه منوچهراقبــال پیشــنهاد کــرد .ایــن پیشــنهاد پذیرفتــه و قــرار شــد
طــرح اولیـهی آن را بنویســد .نراقــی در ســفری کــه بــه ایــران داشــت ،طــرح
اولیـهی تأســیس مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی را بــا غالمحســین
اجتماعــی
صدیقــی ،اســتاد جامعهشناســی و رئیــس گــروه آموزشــی علــوم
ِ
دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران و ســپس یحیــی مهــدوی ،مؤلف-مترجــم
کتــاب علــم االجتمــاع و علیاکبــر سیاســی ،رئیــس آن دانشــکده در میــان
گــذارد و بــا اســتقبال آنــان مواجــه شــد.
درنتیجــه ،اساســنامه و آئیننامــهی مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات
اجتماعــی نوشــته شــد و ابتــدا در شــورای دانشــکده ادبیــات و ســپس در
شــورای دانشــگاه تهــران بــه تصویــب رســید و مراحــل قانونــی آن طــی شــد.
ی
و مؤسســه در آبانمــاه  ،1337یعنــی یــک ســال پــس از ایجــاد رشــته ِ
لیســانس علــوم اجتماعــی در دانشــکدۀ ادبیــات دانشــگاه تهــران بــا موافقــت
علیاکبــر سیاســی و درایــت و کوشــش غالمحســین صدیقــی و احســان
نراقــی و همــکاری جمشــید بهنــام (دکتــرای دولتــی درعلــوم اقتصــادی از
دانشــگاه پاریــس) ،شــاپور راســخ (دکتــر در جامعــه شناســی از دانشــگاه ژنــو)،
علیمحمــد کاردان (دکتــر در فلســفه و علــوم تربیتــی از دانشــگاه ژنــو) و
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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نیــروی انســانی درســطح فــوق لیســانس (کارشناســی ارشــد) بهصــورت
زیرمجموعـهی دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران تأســیس گردیــد و در محــل
کاخ نگارســتان اســتقرار یافــت و فعالیــت خــود را آغــاز نمــود .غالمحســین
صدیقــی بــه ســمت رئیــس مؤسســه و احســان نراقــی بــ ه عنــوان مدیــر
مؤسســه انتخــاب شــدند.
فعالیتهای آموزشی
دورهی فوق لیسانس -کارشناسی ارشد

درواقــع ،مؤسســه بــا پذیــرش دانشــجو در دورهی فــوق لیســانس
(کارشناســی ارشــد) در همــان ســال تأسیس-ســال تحصیلــی 1337-38
کارآموزشــی خــود را آغــاز کــرد .در ایــن ســال تحصیلــی و ســال تحصیلــی
بعــد بــا نظــر دکترغالمحســین صدیقــی رئیــس مؤسســه ،کــه معتقــد بــود
کلیــهی تحصیلکــردگان ایرانــی بایــد بــا علــوم اجتماعــی آشــنائی داشــته
باشــند و تنهــا از ایــن راه اســت کــه میتــوان ایرانیــان را در دفــاع از حقــوق
فــردی و جمعــی مــدد رســاند ( )۳از تمــام لیسانســیههای داوطلــب تحصیــل در
ایــن دوره ،اعــم از مهنــدس ،نظامــی ،کارمنــد ،روحانــی و ماننــد آن ثبــت نــام
بهعمــل آمــد .بــه دلیــل تازگــی مباحــث و عالق ـهی الی ـهی تحصیلکــردهی
جامعــه بــه مســائل سیاســی واجتماعــی روز بــا اســتقبال زیــادی مواجــه شــد و
در نتیجــه در دو ســال تحصیلــی  1337-38و  1338-39متجــاوز از  700تــن
درایــن دوره بــه تحصیــل اشــتغال ورزیدهانــد.
بــاری ،ایــن روی ـهی گزینــش دانشــجو از ســال ســوم فعالیــت مؤسســه
تغییــر کــرد و هــر ســال تحصیلــی از طریــق امتحــان ورودی و مصاحبــه
حضــوری بیــن  10تــا  20تــن از فارغالتحصیــان دوره لیســانس رشــتههای
علــوم اجتماعــی و ســایر رشــتههای دانشــکده ادبیــات و اقتصــاد وعلــوم
سیاســی-نه هــر لیسانسیهای-دانشــجو پذیرفتــه میشــد.
درآن شــرایط ،کمبــود شــدید منابــع درســی بــه زبــان فارســی یکــی از
مشــکالت اساســی دانشــجویان ایــن رشــته بــود ،آن هــم دانشــجویانی کــه
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 صحبتهــای اســتاد
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جــزوه بردارنــد .درچنیــن شــرایطی بــرای برخــی واژههــا چنــد معــادل بــه
کاربــرده مــی شــد کــه در مــواردی از دقــت الزم برخــوردار نبــود ،نارســا بــود
و فهــم و درک دقیــق مطلــب را دشــوار میکــرد.
درســت اســت کــه بــه ضــرورت متــن گاهــی بــرای یــک واژه چنــد
معــادل برگزیــده و یــا خــود واژه بــه کار بــرده میشــود .ولــی اگــر معــادل
انتخابــی رســا وگویــا و دقیــق نباشــد و انتخــاب ســلیقهای صــورت بگیــرد ،آن
هــم در شــرایطی کــه مترجــم تســلط کافــی بــه زبــان فارســی و یــا خارجــی
نــدارد ،فهــم و ادراک مطلــب دشــوار میشــود .بــرای نمونــه ،واژهی "اتیتــود"
را بافــر پرهــام "وجــه تلقــی" ،یحیــی مهدوی"حالــت" یــا "وضــع" ،محمــد
قاضــی "رویــه" ،محمــود عنایــت "گرایــش" ،علــی محمــدکاردان "وضــع
نفســانی" یــا "حالــت" ترجمــه کــرد 5.نویســنده ایــن مقالــه در روششناســی
هیچکــدام ازایــن معادلهــا را رســا ،گویــا و دقیــق ندانســته و درکتــاب روش
تحقیــق در علــوم اجتماعــی از واژهی "ایســتار" اســتفاده کــرد کــه بهتدریــج
پذیرفتــه شــد و جــا افتــاد.
بنابرایــن دو امــر در اولویــت خــاص قرارگرفــت :از یکســو بحــث و
گزینــش معــادل یــا معادلهــا بــرای واژههــای مطــرح در ایــن علــوم نوپــا
و ازجانــب دیگــر ترجمــه و تألیــف کتــب درســی .درنتیجــه در ســال 1348
"انجمــن گزینــش واژههــای علــوم اجتماعــی" مرکــب از اســتادان ایــن
رشــته و برخــی صاحــب نظــران زیــر نظــر دکتــر صدیقــی تشــکیل شــد و در
نشس ـتهای خــود بــرای واژههــای علمــی در پیونــد بــا مباحــث مطــرح در
علــوم اجتماعــی و یــا درترجم ـهی کتــب معــادل یــا معادلهــای فارســی
مناســب برگزیــد( .)۴بســیاری از واژههــای مصــوب انجمــن پذیرفتــه و
بهکاربــرده شــدند و بهتدریــج هــم جــا افتادنــد.
اولویــت دیگــر ،یعنــی کمبــود شــدید منابــع درســی نیــز بــا ترجمــه وتألیف
کتــب توســط اســتادانی چــون بهنــام ،راســخ ،محمــود صناعــی و کاردان و
مترجمیــن عالقمنــد بــه مســائل اجتماعــی بــه تدریــج کاهــش یافتــه اســت.
بــاری ،در مؤسســه همماننــد ســایر رشــتههای دانشــگاهی ،دانشــجویان
اجبــاری
موظــف بودنــد بــا نظــام واحــدی درس بخواننــد 17 .واحــد درس
ِ
جامعهشناســی ،روشهــای آمــاری ،علــم اقتصــاد ،روانشناســی اجتماعــی
 .5داریوش آشوری .واژگان فلسفه وعلوم اجتماعی .چاپ اول .انتشارات آگاه سال ۱۳۵۵
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و روشهــای تحقیــق درعلــوم اجتماعــی و  ۵واحــد اختیــاری را از میــان
دروســی کــه درهــر نیمــه ســال رشــته علــوم اجتماعــی عرضــه مــی کــرد و
همچنیــن تــز خــود را بــا موفقیــت بگذراننــد و بــه درج ـهی فــوق لیســانس
(کارشناســی ارشــد) در رشــته جامعــه شناســی نائــل گردنــد .البتــه طبــق
آئیننامــهی مؤسســه ،دانشــجویان فــوق لیســانس از تحصیــل آن دســته از
دروســی کــه در دورهی لیســانس گذرانیــده بودنــد بــا نظــر امــور آموزشــی
معــاف مــی شــدند (ایض ـ ًا.)۳
اعضــای هیــأت علمــی گــروه آموزشــی علــوم اجتماعــی دانشــکده ادبیات
در ســالهای آغازیــن شــکل گیــری مؤسســه عبــارت بودنــد از :غالمحســین
صدیقــی ،احســان نراقــی ،جمشــید بهنــام ،علــی محمــد کاردان بــه عنــوان
اعضــای تمــام وقــت و ثابــت و شــاپور راســخ ،عباســقلی خواجــه نــوری،
یحیــی مهــدوی ،خــداداد فرمانفرمایــان ،ابوالقاســم قندهاریــان ،علــی مدنــی،
محمــد حســن گنجــی ،ســعید نفیســی ،هوشــنگ نهاونــدی ،حســین کاظــم
زاده ،ایــرج افشــار ،ابوالقاســم قندهاریــان ،پیــر بســینه مردمشــناس فرانســوی
و کــورت مارتیــن فارغالتحصیــل اقتصــاد دانشــگاه اکســفورد وآنتونفســکی
فیلســوف امریکایــی بــه عنــوان حقالتدریسبگیــر یــا وابســته.
ضمنــ ًا بــا همیــن دیــدگاه دکترصدیقــی کــه همــهی ایرانیــان بایــد
بــا علــوم اجتماعــی آشــنا شــوند ،مؤسســه درســال دوم فعالیــت خــود دوره
دوســالهی آمــوزش تکمیل ـیای هــم درســطح فــوق دیپلــم دائــر کــرد کــه
اشــارهای بــه آن الزم بــه نظــر میرســد.
دوره فوق دیپلم یا آموزش تکمیلی

ایــن دوره دوســاله بــا هــدف آشــنا ســاختن جوانــان بــا علــوم اجتماعــی
و اشــائهی آن در جامعــه ،در ســال تحصیلــی  1338-39دائــر شــد و هــر
ســاله از طریــق مســابقهی ورودی از میــان داوطلبــان دارای دیپلــم متوســط
حــدود  19تــن دانشــجو پذیرفــت .ایــن دانشــجویان موظــف بودنــد الاقــل
 16واحــد از دروس اجبــاری رشــتهی علــوم اجتماعــی ماننــد جامعهشناســی
عمومــی ،روانشناســی اجتماعــی ،مقدمــات علــم اقتصــاد ،ســازمانهای
اجتماعــی ایــران ،روشهــای آمــاری و تحقیــق درعلــوم اجتماعــی و  ٦واحــد
دروس اختیــاری از مجموعــه دروســی کــه ایــن گـــروه آموزشــی درهــر نیــم
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ســال عرضــه میکــرد ،نظیــر مـــردم شناســی ،اصـــول آمــوزش و پــرورش
ومســائل اجتماعــی ایــران را بگذراننــد .ایــن دانشــجویان همچنیــن موظــف
بودنــد در ســال آخــر پایاننامــه یــا بررســی میدانــیای را زیرنظــر یکــی از
اســتادان خــود انتخــاب نماینــد و بــا راهنمائــی او بــه پایــان برنــد و بــه
تصویــب او برســانند .ایــن پایاننامــه دو واحــد درســی بــه حســاب میآمــد.
درپایــان دوره دو ســاله بــه دانشــجویانی کــه ایــن  24واحــد درســی را بــا
موفقیــت میگذراندنــد دانشــنامهی دورهی تکمیلی-معــادل فــوق دیپلــم-داده
میشــد .دارنــدگان ایــن دانشــنامه حــق داشــتند بــدون گذرانیــدن کنکــور،
ورودی درســال دوم رشــتهی علــوم اجتماعــی دانشــکدهی ادبیــات ثبــت نــام
نماینــد و دوره ســه ســالهی لیســانس را در دو ســال تحصیلــی (چهارتــرم)
بگذراننــد و بــه درجــه لیســانس علــوم اجتماعــی نائــل آینــد (ایض ـ ًا.)۳
ایــن دوره عمــ ً
ا دو ســال تحصیلــی دانشــجو پذیرفــت وســپس
منحــل شــد.
مؤسســه گهگاهــی بنــا بــه خواســت ســازمانی یــا درارتبــاط بــا
ســازمانهای بیــن المللــی دورههــای کوتــاه مــدت آموزشــی یــا تحقیقاتــی
نیزبرگزارمــی کــرد .آمــوزش معلمــان کالسهــای ســوادآموزی تابعــی یــا
برگــزاری ســمینار بینالمللــی رفــاه اجتماعــی بــا همــکاری ســازمان بیــن
المللــی رفــاه اجتماعــی مســتقر در بانکــوک ِ تایلنــد و یــا دورهی کوتــاه مــدت
دوترمــی رفــاه اجتماعــی و توســعه و دادن آمــوزش بــه  10تــا  15نفــر از
لیسانســیههای علــوم اجتماعــی درایــن دوره از ایــن نمونهانــد .ایــن دوره
رفــاه و توســعه پــس ازانقــاب دوبــاره دائــر و بــه صــورت کارشناســی ارشــد
توســعه فعــال گردیــد (۵و.)۸
در اینجــا الزم بــه ذکــر اســت کــه پیــش از تشــکیل دانشــکده علــوم
اجتماعــی و تعــاون در ســال  ،1351کــه بعــداً بــه آن مــی پردازیــم ،همــواره
مدیریــت امورآموزشــی مؤسســه بــه عهــدهی غالمحســین صدیقــی ،رئیــس
مؤسســه و امــور تحقیقاتــی و رایزنیهــا از بــدو تأســیس تــا ســال  1348بــه
عهــدهی احســان نراقــی ،مدیــر مؤسســه بــود و ســپس فیــروز توفیــق ســکان
را بــه دســت گرفــت و تــا تشــکیل دانشــکده آن را مدیریــت نمــود .بــا تشــکیل
دانشــکده نــادر افشــارنادری از ســوی رئیــس دانشــکده بــه ســمت رئیــس
مؤسســه منصــوب شــد.
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مؤسســه در مــدت کوتاهــی بــا تــاش وقفــه ناپذیــر نراقــی و رابط ـهی
اواز یــک ســو بــا مراکزدانشــگاهی ،بــه ویــژه مؤسســه دموگرافــی پاریــس
و دانشــگاه ســوربن و مراکــز بینالمللــی ماننــد یونســکو و از جانــب دیگــر
بــا مراکــز قــدرت داخلــی و بــه پشــتوانه و کوشــش و نفــوذ اســتادانی چــون
غالمحســین صدیقــی ،جمشــید بهنــام ،شــاپور راســخ ،فیــروز توفیــق ،علــی
محمــد کاردان و جلــب همــکاری شــماری از کارشناســان و محققــان اروپائــی
ماننــد پــل وییــی( )Paul Vieilleو پییــر بســنیه ()Pierre Bessaignet
فرانســوی ،ســپس اُپ لــن ( )C. Optlandهلنــدی ،ژان کلــود شاســتالن
( )J. C. Chastelandو اُدیــل پویــش ( )Audil Puechفرانســوی و ژاکلیــن
رودولــف طوبــی ( )J. R. Tubaامریکائــی و انجــام مطالعــات وتحقیقــات
روانشــناختی -اجتماعــی دربــاره کارگــران شــرکت ملــی نفــت در آبــادان
و تحقیقــات مشــابه بــرای برخــی دیگــر از ســازمانهای دولتــی (بعــداً بــه
آنهــا اشــاره خواهــد شــد) توانســته بــه تدریــج توجــه نخبــگان وتصمیــم
ســازان دولتــی را بهســوی نقــش معنــادار علــوم و تحقیقــات اجتماعــی
درشــناخت پدیدههــای اجتماعــی ،ارزشــیابی عملکردهــا ،تصمیمگیــری و
برنامهریزیهــای ُرشــد وتوســعه جلــب نمایــد.
ایــن نخســتین مؤسســهي تحقیقــات اجتماعــی درایــران بــا همــکاری
متفکــران و پژوهشــگران ایرانــی وخارجــی ،بهویــژه فرانســوی ،انگلیســی،
هلنــدی ،ایتالیايــی ،امریکايــی و باداشــتن امکانــات بســیار محــدود موفــق
شــد در زمانــی کوتــاه ،بــا تکیــه بــر دادههــای عینــی متکــی برروشهــای
علمــی شــناخت پدیدههــای اجتماعــی واعــزام دانشــجو بــه دانشــگاههای
معتبــر دنیــا ،بــه صــورت یــک مؤسســهی مطالعاتــی و تحقیقاتــی معتبــر
جهانــی شــناخته شــود ،آن هــم در کشــوری چــون ایــران و نظــام روابطــی
حاکــم بــر آن.
اعتبــار و پیشــرفتی کــه بــه نظــر میرســد جــز ترکیبــی ازشــخصیت،
شــأن و اعتبــار غالمحســین صدیقــی و مدیریــت نراقــی بــه عنــوان موتــور
تــازه نفــس وهمــکاری صمیمانــهی اســتادان ومحققــان عالقمنــد بــه
اجتماعــی ایــران ،کــه بــا حقالزحمــهای بســیار ناچیــز
شــناخت مســائل
ِ
کارهــای تحقیقاتــی را بــا دیــد علمــی وعشــق و عالقــه و بــدون وارد کــردن
گرایشهــای سیاسیشــان انجــام میدادنــد ،ممکــن نبــود.
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نظــر بــه اینکــه در ایــران بررســی و شــناخت پدیدههــای اجتماعــی
بــا روش علمــی از طریــق مطالعــات و تحقیقــات عملــی همیــن مؤسســه
آغــاز گردیــد ،بهجاســت نمونههائــی ازعملکــرد بخشهــای تحقیقاتــی ایــن
اولیــن مؤسســه را کمــی بشــکافیم.
در ابتــدا ،بایــد گفــت کــه ایجــاد بخــش تحقیقاتی در مؤسســه غالبـ ًا فرد-
موضــوع محــور بــوده و بــه منظــور تمرکــز دادن ،ســاماندهی امــور مطالعــه و
تحقیــق ارجاعــی و یــا مصــوب مؤسســه شــکل مــی گرفــت .بــرای نمونــه،
بخــش تحقیقــات جامعــه شناســی شــهری بــا ورود شــاپور راســخ و مأموریــت
گرفتــن پــل وییــی کارشــناس فرانســوی بــه مؤسســه و ارجــاع طــرح بررســی
شــهر آبــادان ومســائل اجتماعی-روانــی و نحــوۀ گــذران اوقــات فراغــت
ســاکنان آن ،کــه غالب ـ ًا کارکنــان شــرکت نفــت بودنــد پایهگــذاری شــد .بــا
شــروع تحقیقــات اجتماعــی شــهر تهــران و برگــزاری ســمینار ُعمران سیســتان
و بلوچســتان در اردیبهشــت  1338و ســپس بررســی تحــوالت اجتماعــی
ایــران باهمــکاری یونســکو و بــا شــرکت بیــش از  60تــن از پژوهشــگران،
کارشناســان و دســتاندرکاران ایرانــی و خارجــی در آبــان همــان ســال
(ایضـ ًا۳و )۵پایـهاش کمــی محکــم شــد .و بــا برگــزاری ســمینار شــهر تهــران
در اردیبهشــت ســال  ،1341کــه در نــوع خــود کمنظیــر بــود ،علــوم اجتماعــی
و کاربردهــای آن در ســطح وســیعی از جامعــهی تحصیلکــرده مطــرح و
شــناخته شــد و بــا اقبــال دســتاندرکاران و مدیــران دولتــی مواجــه شــد.
علمــی
بهتدریــج بــه صــورت پیشنیــاز برنامههــای اجرائــی و وســیله
ِ
شــناخت مســائل ،مشــکالت ومعضــات اجتماعــی بهطــور اعــم مطــرح شــد
و کارهــای تحقیقاتــی زیــادی بــه آن محــول گردیــد(.)۶
مؤسســه در همــان پنــج ســال اول فعالیــت خــود بهتدریــج بــر حســب
تحقیقاتــی دائــر کــرد .از آن جملهانــد:
ضــرورت هفــت بخــش یــا گــروه
ِ
جامعهشناســی شــهری ،جمعیتشناســی ،جامعهشناســی روســتائی،
عشــایری ،روانشناســی اجتماعــی ،مردمشناســی وجامعهشناســی سیاســی
یــا تطبیقــی و در مقطعــی کوتــاه برنامهریــزی منطقــهای .ایــن بخشهــای
مطالعاتــی و تحقیقاتــی تــا دهـهی  1350بیــش از  350مطالعــه و تحقیــق در
زمینههــای جامعهشناســي ،جمعیتشناســی ،روانشناســی اجتماعــی ،امــور
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روســتائی و تعاونــی و عشــایری انجــام دادهانــد .گــزارش هــر یــک از ایــن
مطالعــات و تحقیقــات در یــک یــا چنــد ُمجلــد بــه طــور محــدود منتشــر شــد
و در اختیــار کارفرمــای مربوطــه ،ماننــد ســازمان برنامــه و بودجــه ،شــرکت
ملــی نفــت ایــران ،شــهرداری تهــران ،وزارت نیــرو ،وزارت بهــداری و وزارت
صنایــع و...قــرار گرفــت (بیــش از  50گــزارش بــه زبــان فرانســه یــا انگلیســی
منتشرشــد).
همانطــور کــه بیــان شــد ،معمــو ًال ایــن مطالعــات و تحقیقــات بــرای
ســازمان دولتــی خاصــی انجــام مــی شــد و لــذا نتایــج آن انتشــار عمومــی
پیــدا نمیکــرد .فقــط درچنــد نســخه ( 15تــا  )20تهیــه میشــد و بخشــی
از آن بــه کارفرمــای تحقیــق (درواقــع صاحــب کار) و چنــد نســخهای هــم
بــه کتابخانــهی مؤسســه و بخشهــای تحقیقاتــی و برخــی از مقامــات
داده مــی شــد .دیگرعالقمنــدان میتوانســتند بــا مراجعــه بــه کتابخانــهی
مؤسســه و یــا بخــش تحقیقاتــی مربوطــه از محتــوای تحقیقــات منتشــر شــده
مطلــع شــوند .ازایــن روی ،پژوهشــگر درانجــام مطالعــه و تحقیــق از آزادی
عمــل زیــادی برخــوردار بــود .البتــه مــواردی هــم پیــش آمــد کــه ســاواک
انتشــار یافتههــای مطالعــه و یــا تحقیقــی را ممنــوع کــرد .بــرای نمونــه،
نتایــج تحقیقــات مربــوط بــه "بررســی قیمتهــا ،بــازار و معامــات زمیــن
شــهری" و همچنیــن " اجــاره واجارهنشــینی" ممنــوع شــد .ایــن عمــل
ســاواک کنجــکاوی مــردم راتحریــک میکــرد وبیشــتر مایــل میشــدند
از نتایــج آن ســر در بیاورنــد .راهــش را هــم معمــو ًال پیــدا میکردنــد .بــا
مناســب شــدن شــرایط ،نتایــج ایــن دســته از تحقیقــات هــم بهنحــوی انتشــار
یافتنــد .بــرای نمونــه ،معامــات زمیــن شــهری ،کــه بــا همــکاری مؤسســهی
انتشــاراتی آنتروپــوس انجــام شــد ،در ســال  1970/1349درپاریــس انتشــار
یافــت (ایض ـ ًا .)۱یــا بررســی مربــوط بــه اجــاره و اجارهنشــینی درســال 1357
در تهــران منتشــر گردیــد.
از مجموع ـهی بیــش از  350مطالعــه و تحقیــق حــدود یکصــد مطالعــه
و تحقیــق مربــوط بــه گــروه جامعهشناســی شــهری اســت ( 24گــزارش
از ایــن هــا بــه زبــان فرانســه یــا انگلیســی منتشــر شــد) .درایــن بخــش،
بــرای نخســتین بــار مطالعــات و تحقیقــات جامــع بــا درکنارهــم قــراردادن
متغیرهــای مهــم درگیــر در ایجــاد یــک پدیــده انجــام شــد .بــرای نمونــه،
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میتــوان از طــرح جامــع شــیراز و طــرح جامــع شــهر تهــران نــام بــرد.
مطالعــه و بررســی مربــوط بــه فــرش در مناطــق و نواحــی مختلــف کشــور،
مطالعــه و بررســی اجتماعــی و اقتصــادی حاشیهنشــینان شــهری ،ارزشــیابی
طــرح آزمایشــی ســوادآموزی تابعــی (تابــع شــغل آمــوزش گیرنــده) ،کــه بــا
همــکاری یونســکو در دو منطقـهی اصفهــان و دزفــول درمرحلـهی آزمایشــی
قــرار داشــت نمونههائــی ازکارهــای ایــن بخشانــد .همچنیــن درســال 1350
بــرای نخســتین بــار در ایــران نویســنده ایــن مقالــه بــا همــکاری دوتــن از
کارشناســان یونســکو (م .بازانــی والمتــو بانــگ) و دریــک مطالعـهی تطبیقــی
روش طولــی  Longitudinaرا بــه محــک زدیــم و بــا ایــن روش ســطح
نگهــداری ســواد فارغالتحصیــان پیــکار بــا بیســوادی وســوادآموزی تابعــی
پــس ازســه و پنــج ســال فراغــت از تحصیــل را ســنجیدیم( )۷یــا در همیــن
ســال بــا مشــارکت جــان اســمیت (-John Smithکارشــناس اقتصــادی
ســازمان ملــل) هـــزینهها و فایــدهی ســوادآموزی تابعــی را مطالعــه و گــزارش
آن را بــه انگلیســی منتشــر نمودیــم( .)۸بررســی روابــط فئودالیتــه در گیــان،
دولــت و فئودالیتــه درایــران کــه درســال  )1970(1349بهصــورت کتــاب
در پاریــس منتشــر شــد(ایض ًا۱و ،)۶بررســی مســائل اقتصــادی و اجتماعــی
شهرســازی در تهــران ،نوســازی مناطــق زلزلـهزدهی بوئیــن زهــرا و خراســان
جنوبــی ،تهیــهی اطلــس تهــران ،بررســی طبقــات اجتماعی-حرفــهای
جمعیــت شــهرهای ایــران ،نظــر ســنجی دربــارهی جایــگاه زنــان و دختــران در
جامعـهی ایــران ( بــه ســفارش یونیســف) ،بررســی علــل و عوامــل نارضایتــی
در طبقــهی متوســط شــهری ،نمونههــای دیگــری از عملکــرد ایــن بخــش
تحقیقاتــی تــا ســال  1357میباشــند.
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(.)۹
نمونــهی دیگــر ،تحقیقــات روســتائی وعشــایری اســت کــه در ســال
 1338بــا مأمــور شــدن پییــر بســینه فرانســوی و ســپس اُپـــلن هلنــدی
ازســوی یـــونسکو بــه مؤسســه وبرگــزاری ســمینار ُعمــران سیستـــان و
بلوچســتان در اردیبهشــت ســال  1338و درخواســت وزارت کشــاورزی بــرای
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انجــام یــک ســری تحقیقــات عشــایری -روســتائی و بــا شــروع بررســی
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
فرانســه یــا انگلیســی) انجــام داده اســت .از جملــه مطالعــات و بررس ـیهای
ایــن بخــش میتــوان بــه بررســی تعاونیهــای چهــار منطقــهی روســتائی
ایــران بــا همــکاری مؤسســه تحقیقــات اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد
(ایضــ ًا ،)۹بررســی دهکدههــای گیــان ازطریــق عکسبــرداری هوائــی،
بررســی اجتماعــی واقتصــادی شــانزده منطقــهی روســتائی ایــران ،بررســی
شــرکتهای ســهامی زراعــی در شــش منطقــه ،بررســی بُنهبنــدی ،ارزیابــی
نتایــج اصالحــات ارضــی ،بررســی تطبیقــی اعتبــارات کشــاورزی پیــش و
پــس ازاصالحــات ارضــی و مطالعــه و بررســی مشــکالت واحدهــای زراعــی
یــا بررســی اقتصــادی و اجتماعی-فنــی مرت ـعداری دراســتانهای فــارس و
کهکیلویــه وبویراحمــد درده جلــد نــام بــرد.
کاظــم ودیعــی ،مصطفــی مهاجرانــی ،نادر افشــار نادری ،خســرو خســروی،
پــی یــر بســنیه ،منصــور وثوقــی ،مصطفــی ازکیــا ،حســین رئوفــی ،اســماعیل
عجمــی ،غالمحســین امیــر شــاهی ،ســید احمــد علــوی ،منصــور ســتوده و
منوچهــر محســنی از جملــه اعضــای اصلــی ایــن بخــش بودنــد.
یــا در بخــش تحقیقــات عشــایری ،کــه در ســال  1344بــه خواســت نــادر
افشــار نــادری بــه صــورت یــک بخــش مســتقل درآمــد بیــش از  60مطالعــه و
پژوهــش در زمینـهی شــناخت ایــات وعشــایر ایران ،مســائل ومشکالتشــان
انجــام شــد (۸گــزارش بــه زبــان فرانســه یــا انگلیســی) .بــرای نمونــه ،بررســی
اســکان عشــایر ،بررســی اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ایــل شاهســون،
مســائل مربــوط بــه اســکان عشــایر کوجــرو دردشــت مغــان درپیونــد بــا
طــرح کشــت و صنعــت ُمــدرن در آن منطقــه ،منوگرافــی ایــات ُکهکیلویــه و
بویراحمــد (درهشــت جلــد) ،تهی ـهی اطلــس ایــات کهکیلویــه و بویراحمــد،
بررســی اقتصــادی واجتماعــی و اصــول ســازمان ایــل بختیــاری ،نظــری بــه
زندگــی دهنشــینان دشــت مغــان ،تجمــع ســکونتی عشــایر بختیــاری ،ابــزار
ســنتی عشــایر منطقـهی مرکــزی ایــران و همچنیــن تهیــه فیلمهــای مســتند
گالب ،مشــک ،بلــوط و خرابههــای دهدشــت بــه کارگردانــی نــادر افشــار
نــادری از جملــه کارهــای ایــن بخــش بودنــد (.)10
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نــادر افشــارنادری ،پییــر بســینه ،هوشــنگ کشــاورزصدر ،محمدرضــا
حســینی کازرونــی ،جــواد صفینــژاد ،الویــا اســترپو ( ،)Elevia Restrepoویــدا
حاجبــی ،عبــاس بخشــنده نصــرت ،علــی رضــوی ،مســعود شــفیق ،مصطفــی
رحیمــی ،ایــرج قدیمــی ،حســن پارســا ،پرویــز ورجاونــد و فرهــاد ورهــرام،
اودیــل پویــش از جملــه همــکاران ایــن بخــش بودنــد.
نمونـهی 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  60مطالعــه 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
دربیســت و چهــار شهرســتان ایــران ،بررســی کمشــماری اطفــال کمتــر از
یــک ســال در اولیــن سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن درایــران (،)1335
مطالعــه جمعیــت ایــران و تحــوالت آن ،بــاروری زنــان روستانشــین در ایــران،
مهاجرتهــای خارجــی ایــران ،مطالعــه شهرنشــینی وشــهرگرائی درایــران ،و
بررســی رفتارهــا ،نگــرش وعقایــد ســوادآموزان ،آموزشــیاران و دسـتاندکاران
مراکــز ســوادآموزی نســبت بــه مســائل جمعیتــی در چهارجلــد از نمونههائــی
ازکارهــای ایــن بخــش بودنــد .جمشــید بهنــام ،ژان کلــود شاســتلن ،علــی
نقــی کــی ارســان ،مهــدی امانــی ،حبیــباهلل زنجانــی ،محمــد میرزائــی،
حبیــباهلل پیمــان ،اســداله معــزی ،محمــود ســتوده ،شــهال کاظمــی پــور،
اســماعیل مجدآبــادی فراهانــی از جملــه اعضــای اصلــی ایــن بخــش بودنــد.
یکــی دیگــر ازبخشهــای تحقیقاتــی مؤسســه ،بخــش روانشناســی
اجتماعــی اســت کــه بــا شــروع نظرســنجی دربــارهی داوطلبــان کنکــور
سراســری پذیــرش دانشــجو بــرای دانشــگاهها ( )1342توســط محمــود
صناعــی عمـ ً
ا شــکل گرفــت و تاکنــون نزدیــک بــه ســی مطالعــه و تحقیــق
انجــام داده اســت .از آن جملهانــد :بررســی تلویزیــون در تهــران ،چگونگــی
گــذران اوقــات فراغــت نوجوانــان وجوانــان شــهر مشــهد ،مجمــوع مطالعــات
مربــوط بــه معاودیــن عراقــی وهمچنیــن راههــای جــذب آنــان در جامع ـهی
ایــران در هشــت جلــد ،بررســی و ارزیابــی عملکــرد ســازمانهای رفاهــی
کــودکان و جوانــان درشهرســتانهای مختلــف و انجــام مطالعــه تطبیقــی
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درایــن بــاب ،مطالعــه و بررســی وضــع زنــان مطلقــه شــهر تهــران.
مرتضــی کتبــی ،باقرســاروخانی ،ویــدا ناصحــی ،علــی پورطائــی ،مرتضــی
ثاقبفــر ،حســین الجــوردی ،احمــد آقــازاده و ســلطان محمــدی از جملــه
اعضــای ایــن بخــش بودنــد.
نمونــۀ دیگربخــش جامعهشناســی تطبیقــی اســت کــه بــا اســتخدام
ژاکلیــن رودلــف طوبــی جامعهشــناس امریکائــی بــه عنــوان هیئــت علمــی
رشــتهی علــوم اجتماعــی دائــر گردیــد (ســال  .)1349ایــن بخــش تــا انقــاب
علــت زن و امریکائــی بــودن جمعــ ًا 18
و اخــراج طوبــی از دانشــگاه بــه
ِ
مطالعــه انجــام داده و منتشــر نمــود (هشــت گــزارش بــه انگلیســی ) .از آن
جملــه انــد :نحــوهی گــذران اوقــات فراغــت کارمنــدان تحصیــل کــرده یــا
لیســانس و باالتــر و همســران آنــان در چهــار مرکــز صنعتــی ،بررســی مســائل
و مشــکالت زنــان بیــوهی شــهر تهــران و بررســی عوامــل ســازش زنــان بیــوه
بــا پدیــدهی بیوهگــی ،مطالعـهی نقــش زن در نظــام اقتصــادی ایــران ،مســائل
بچههــا درخانــوادهی ایرانــی ،بررســی توســعه منطقــهای در ایــران.
ژاکلیــن رودولــف طوبــی ،ســیمین افقهــی ،قمــر پیلــه ور و مصطفــی ابیانــه
از اعضــای ثابــت ایــن گــروه بودنــد.
دراینجــا بجاســت بــه طورخالصــه دربــاره بودجــه مؤسســه و آنــگاه
کتابخانــه و انتشــارات آن اشــارهای بکنیــم.
بودجه و امکانات و تسهیالت

بودجــهی مؤسســه از دو بخــش شــکل میگرفــت :بودجــهای کــه هــر
ســاله در قالــب بودجــه عمومــی دانشــگاه تهــران منظــور میشــد وبودج ـهی
طرحهــای تحقیقاتــی.
بودجــهای کــه هــر ســاله در قانــون بودجــه دانشــگاه تهــران لحــاظ
میشــد ،حقالتدریــس مدرســان و حقــوق و مزایــای کادر رســمی و
هزینههــای عمومــی و جــاری مؤسســه را پوشــش مــی داد و مبلــغ بســیار
ناچیــزی نیــز بــه تحقیقــات اختصــاص داده میشــد.
بودجــهی تحقیقاتی-درواقــع ،هزینههــای مؤسســه عمدتــ ًا از محــل
6
بودجــهی طرحهــای تحقیقاتــی ارجاعــی تأمیــن میشــد.
 .6درآن ســالها بخــش خصوصــی بــه اهمیــت مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی درمســالهیابی
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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
حاکــم برایــران ،بــه ویــژه از دهــهی دوم  1340درارجــاع طرحهــای
تحقیقاتــی بــه مؤسســه نقــش پــر رنگــی پیداکــرد .درمــواردی کــه نراقــی
مدیــر مؤسســه روابــط خوبــی بــا طرحدهنــدگان ،علیالخصــوص مقامــات
ســازمان برنامــه و بودجــه ،کــه تصویــب طرحهــای تحقیقاتــی ســازمانهای
دولتــی را بــه عهــده داشــته اســت وبودجــهی آن را تأمیــن میکــرد و یــا
ارتبــاط خوبــی بــا ســایرتصمیمگیران داشــته بخــش تحقیقاتــی مؤسســه پــول
بیشــتر داشــت و فعالتربــود .همچنیــن زمانــی کــه مث ـ ً
ا رابطــه امیرعبــاس
هویــدا نخســت وزیــر بــا نراقــی تیــره بــوده ارجــاع طرحهــای تحقیقاتــی
بــه مؤسســه بــا مشــکل جــدی مواجــه میشــد وبخــش تحقیقــات مؤسســه
از فعالیــت بــاز میمانــد یــا فعالیتــش بــه نحــوی ُکنــد میشــد کــه بــرای
پرداخــت حقالزحمــه محققــان خــود لنــگ مــی زد .و بــاز بــا اســتعفای نراقــی
ومنصــوب شــدن مث ـ ً
ا فیــروز توفیــق بــه ســمت مدیــر مؤسســه بــه دلیــل
روابــط خوبــی کــه بــا برخــی مدیــران دولتــی ،بــه ویــژه ســازمان برنامــه و
بودجــه داشــته و نخســت وزیــر هــم در ارائــه طــرح بــه مؤسســه مخالفتــی
نداشــته ،دوبــاره فعالیــت تحقیقاتــی مؤسســه رونــق میگرفــت.
رویـهی دیگــر کــه در این نظــام روابطــی در تصویــب و یا تآمیــن بودجهی
تحقیقاتــی مؤسســه بــه کار میرفــت ،جلــب حمایــت وهمــکاری مدیــران و
یــا برخــی ازکارشناســان ارشــد صالــح و کارآمــد بعضــی از ســازمانهای طــرح
دهنــده بــرای تدریــس یــا تحقیــق درمؤسســه بــود .روی ـهای کــه در گرفتــن
طرحهــا نیــز غالبــ ًا مؤثــر میافتــاد.
دراینجــا بــرای روشنشــدن مطلــب بایــد اضافــه کنیــم کــه صالحیــت
تدریــس ایــن نــوع مدرســین نیــز ،هماننــد دیگــر مدرســین حقالتدریســی
درگــروه آموزشــی مربوطــه مطــرح و درصــورت تصویــب شــدن اجــازهی
تدریــس صــادر میشــد .نمیتــوان بــه ضــرس قاطــع گفــت کــه سیســتم
روابطــی درایــن نــوع گزینشهــا نقشــی نداشــته اســت .ولــی بــه جرئــت
مــی تــوان گفــت کــه نقــش آن تــا ســال  1357بســیار کمرنــگ بــوده اســت.
مخصوصــ ًا کــه دانشــجویان ،بــه ویــژه فــوق لیســانس نــه تنهــا از معلــم
و بازاریابــی واقــف نبودنــد و یــا حاضــر نبودنــد در آن ســرمایهگذاری نماینــد.

69

علوم اجتماعی و تحول آن در ایران

ضعیــف اســتقبال نمیکردنــد بلکــه معمــو ًال نظرشــان را هــم منعکــس و بــه
نوعــی کالس او را تحریــم میکردنــد .روش دادن نمــره قبولــی بــه شــاگردان
ضعیــف هــم بیــش از یــک یــا دوتــرم کارائــی نداشــت.
آن دســتهای هــم کــه بــه خدمــت طــرح تحقیقاتــی درمیآمدنــد موظــف
طــرح مقیــد بــه زمــان تکلیــف محولــه را
میشــدند درچارچــوب مقــررات
ِ
انجــام دهنــد .البتــه گهگاهــی مدیــر مؤسســه بــه ایــن نــوع محققــان تحقیــق
غیرمیدانــی مســتقلی ارجــاع میکــرد کــه خیلــی مقیــد بــه زمــان نبــود.
درایــن جــا بایــد بــه یــک نکت ـهی دیگــری هــم اشــاره نمــود .مؤسســه
درمواقعــی -بهویــژه از بــدو تأســیس تــا ایجــاد دانشــکده علــوم اجتماعــی-
مفــر و راه فــراری بــود بــرای برخــی از تحصیلکــردگان مغضــوب حکومــت،
متخصصانــی کــه ســاواک بــا تدریسشــان در دانشــگاهها مخالفــت مــی
کــرد نظیــر باقــر پرهــام ولــی بــا اشتغالشــان درکارهــای تحقیقاتــی مؤسســه
ـت عالقمنــد بــه
مخالفتــی نداشــته و یــا برخــی از شــخصیتهای اهــل سیاسـ ِ
مســائل اجتماعــی -سیاســی .ایــن دســته بــا دریافــت حقالزحم ـهای ناچیــز
بــه طــور نیمهوقــت یــا تماموقــت درمؤسســه اشــتغال مــی ورزیــده و غالب ـ ًا
مطالعــه و بررســی بــر روی اســناد و مــدارک را بهعهــده میگرفتهانــد .ازآن
جملهانــد :منوچهرهزارخانــی ،مجیــد حــق شــنو ،حســن حبیبــی ،ابوالحســن
بنــی صــدر ،ویــدا حاجبــی ،غالمحســین ســاعدی ،مصطــی شــعائیان و...
کتابخانه

یکــی دیگــر از کارهــای مهــم و بــا ارزش مؤسســه از بــدو تأســیس ایجــاد
و توســعهی کتابخانــه بــود .پایــۀ آن در ســال  1337بــا انتقــال هوشــنگ دادار
از دانشــکدهی ادبیــات بــه مؤسســه ریختــه شــد .درواقــع ،کتابخانــه مؤسســه
بــا صفــر کتــاب شــروع بــه کار کــرد .اولیــن ســری کتــاب و نشــریات را
دکترصدیقــی بــه مؤسســه اهــداء نمــود ( )۱۱وســپس بهتدریــج و بــا اهــداء،
خریــد ،ترجمــه وتألیــف کتــب بــه شــمار کتابهــای آن افــزوده شــد .هــم
اکنــون بــر طبــق آمــار دانشــگاه تهــران درســال جــاری کتابخانـهی مؤسســه
و بعــداً دانشــکده علــوم اجتماعــی نزدیــک به٠۶١هــزار جلــد کتــاب فارســی
و کتــاب التیــن ( 121840فارســی و  34712التیــن) ،بیــش از  150عنــوان
مجلــه فارســی و التیــن و نزدیــک بــه  3000جلــد پایــان نامــه لیســانس،
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فــوق لیســانس و دکتــری ( 12جلــد) بــرای اســتفاده عالقمنــدان در اختیــار
دارد و بــه سیســتم کامپیوتــری مجهــز اســت و برطبــق آخریــن آمــار (ایضـ ًا)۱۱

هماکنــون بیــش از  25000جلــد از کتــب نفیــس دانشــکده بــه صــورت
الکترونیکــی (دیجیتــال) نگهــداری میشــود.
انتشارات
کتب

همانطــور کــه اشــاره شــد ،یکــی از مشــکالت رشــتهی نــو پــای
علــوم اجتماعــی در ســالهای اولیــه کمبــود منابــع علمــی بــه زبــان فارســی
بــود .ایــن کمبــود بــا کوشــش اســتادان و دیگــر عالقمنــدان اهــل قلــم در
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 انقــاب نزدیــک
ـی علــوم اجتماعــی (تألیــف یــا
بــه  100جلــد کتــاب درســی یــا کمــک درسـ ِ
ترجمــه) ومنتشــر شــد .پــس از انقــاب و بــا وقف ـهای کوتــاه ،رونــد ترجمــه
یــا تألیــف ُکتــب درســی در زمینـهی علــوم اجتماعــی بــا فــراز و نشــیب ادامــه
یافتــه اســت.
انتشارات دورهای

مجلــهی «نامــه علــوم اجتماعــی» کــه از ســال  1347بــه ســردبیری
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،
عــاوه بر«نامــه علــوم اجتماعــی» نشــریاتی بــه صــورت ماهنامــه ،دوماهنامــه،
فصلنامــه وگاهنامــه نظیــر خانــه تــو ،تعاونگــران جــوان ،ســه نقطــه ،قلــم ســبز
و الــدوز انتشــار یافتهانــد (ایض ـ ًا.)۲۱
دانشکده علوم اجتماعی

درایــن بخــش و در ادامـهی بحــث و بــرای شــناخت بهتــر تحــول علــوم
اجتماعــی در ایــران ،ایجــاد وگســترش نخســتین دانشــکدهی علــوم اجتماعــی
در ایــران را اندکــی بیشــتر بازشــکافی میکنیــم.
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اقبــال روز افــزون بــه علــوم اجتماعی و فزونی شــمار اســتادان و مدرســین
دروس جامعهشناســی ،جمعیتشناســی ،انسانشناســی ،روششناســی و تعــاون
و امــور روســتاها و نیــز کاهــش کمبــود کتــب درســی تشــکیل دانشــکدهای
مســتقل در دانشــگاه تهــران را ضــروری گردانیــد .شــورای دانشــگاه تهــران
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  1346بــا درایــت وکوشــش
کاظــم ودیعــی و بــه منظــور تربیــت مدیــران شــرکتهای تعاونــی و انجــام
تحقیقــات در زمینههــای تعاونــی و امــور روســتائی تأســیس گردیــده بــود،
تصویــب کــرد (اوايــل ســال  .)1350اساســنامه و آئیننامــهی الزم توســط
جمشــید بهنــام ،صدیقــی و ســایر اعضــای گــروه آموزشــی علــوم اجتماعــی
دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی نوشــته شــد و مراحــل قانونــی خــود را
طــی نمــود و در ســاختمان نگارســتان ســابق  -محــل اســتقرار مؤسســه
مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی -بــا چهــار گــروه آموزشــی جامعهشناســی،
جمعیتشناســی ،انسانشناســی و تعــاون ،یــک معاونــت و واحدهــای امــور
آموزشــی ،دانشــجوئی ،اداری و مالــی بــا  17عضــو علمــی تمــام وقــت -اکثــراً
تحصیلکــردهی اروپــای غـــربی -تأســیس شــد و از ســال تحصیلــی
 1352-1351دانشــجو پذیرفــت .مؤسســات مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی
و تحقیقــات تعاونــی بــه صــورت دو بــازوی دانشــکده ،انجــام تحقیقــات
بنیــادی و کاربــردی را بــه عهــده گرفتنــد .ســپس ،درســال  1380مرکــز
مطالعــات و تحقیقــات زنــان نیــز تأســیس شــد و بــه عنــوان بــازوی
تحقیقاتــی دیگــر دانشــکده در آمــد و مطالعــه و بررســی دربــارهي مســائل
زنــان را بــه عهــده گرفــت.
ریاســت دانشــکده را جمشــید بهنــام پذیرفــت و بــه پیشــنهاد گروههــای
آموزشــی دانشــکده و تصویــب جمشــید بهنــام وریاســت دانشــگاه تهــران
غالمحســین صدیقــی بــه مدیریــت گــروه آموزشــی جامعــه شناســی ،مهــدی
امانــی بــه مدیریــت گــروه آموزشــی جمعیتشناســی ،محمــود روح االمینــی
بــه مدیریــت گــروه آموزشــی انسانشناســی و ســهراب بیدارمغــز بــه مدیریــت
گــروه آموزشــی تعــاون برگزیــده شــدند .اســعد نظامینــاو بــه معاونــت
دانشــکده ،کاظــم ایــزدی بــه سرپرســتی امــور آموزشــی ،نــادر افشــارنادری بــه

72

علوم اجتماعی و تحول آن در ایران

ســمت ریاســت مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی وغالمرضــا ســلیم
بــه ریاســت مؤسســه تحقیقــات تعاونــی منصــوب شــدند(.)12
پــس از انقــاب ،دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور بــا اســتفاده
از بنــد یــازدهی پیــام نــوروزی ســال  1359آیــتاهلل خمینــی و تأکیــد او
بــر ضــرورت ایجــاد "انقــاب اساســی در دانشــگاههای سراســر کشــور"،
"تصفیــه اســاتید مرتبــط بــا شــرق وغــرب" و "تبدیــل دانشــگاه بــه محیطــی
ســالم بــرای تدریــس علــوم اســامی" ( )13بــه مــدت حــدوداً ســه ســال
تعطیــل شــدند.
در دورهی فتــرت دانشــگاهها و مراکزآمــوزش عالــی ( 1359تــا ،)1362
ســمیناری نهماهــهای زیــر نظــر آیــتاهلل محمدتقــی مصباحیــزدی و بــه
قصــد ایجــاد همبســتگی بیــن حــوزه و دانشــگاه ،در واقــع بیــن اســتادان
رشــتههای علــوم انســانی و اجتماعــی دانشــگاهها و ســایر مراکــز آمــوزش
عالــی و مدرســین حوزههــای مذهبــی و همچنیــن شــناخت محتــوای درســی
ایــن علــوم و بــه اصطــاح اســامی ومصلحتــی کــردن آنهــا و باالخــره
تفهیــم انقــاب اســامی و ضرورتهــای آن بــه اعضــای هیئــت علمــی
ایــن واحدهــا (بــه جزاســتادانی کــه تــا آن تاریــخ اخــراج یــا اجبــاراً بازنشســته
شــده بودنــد) در قــم تشــکیل شــد .از دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه
تهــران ،بــه جــز فقــط حــدود  ٦نفــر ،یعنــی منوچهــرراد ،اصغــر شــیرازی،
حســین ادیبــی ،عبدالحســین نیکگهــر ونگارنــده وشــاید یکــی دونفــر دیگــر
ســایر اعضــای هیئتعلمــی ثابــت و تمــام وقــت ایــن دانشــکده درایــن
ســمینار شــرکت کــرده انــد .همیــن شــرکت نکــردن در ایــن ســمینار بهانـهای
مضاعفــی شــد بــرای اخــراج برخــی دیگــر ازاســتادان باقیمانــده .درنهایــت
بخــش عمــدهای از اســتادان (حــدود  40درصــد) ایــن دانشــکده (بــرای نمونــه
بیــش از نیمــی ازاعضــای هیئــت علمــی گــروه آموزشــی جامعهشناســی) ،بــه
بهانههــای داشــتن تـــفکرغربی ،یــا نداشــتن بینــش اســامی و یــا متعهــد
نبــودن بــه نظــام حکومتــی و شــرکت نکــردن در ســمینارمورد بحــث یــا
مدیریتــی حســاس در دوران پیــش از انقــاب و نظایــر
داشــتن پســتهای
ِ
آن ،بهاصطــاح پاکســازی و از دانشــگاه اخــراج و یــا از تدریــس در مراکــز
آمــوزش عالــی محــروم یــا بازنشســته شــدند.
پــس ازباز گشــائی دانشــگاهها و مراکــز آموزشعالــی درســال
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تحصیلــی  1362-63و تصویــب مقــررات جدیــد آمــوزش عالــی ،دانشــکده
علــوم اجتماعــی بــا محتــوای بازســازی وبــه اصطــاح اســامی شــده بــا ٣
گرایــش :پژوهشــگری ،دبیــری وتعــاون درســطح کارشناســی ویــک رشــته
جامعهشناســی درســطح کارشناســی ارشــد وبــا اعضــای هیئــت علمــی ای کــه
از ایــن فیلتــر عبــورداده شــده بودنــد و اســتخدام تعــدادی از فارغالتحصیــان
دوره تربیــت مــدرس 7آغــاز بــه کار نمــود.
هماکنــون برطبــق آخریــن گــزارش دانشــکدهی علــوم اجتماعــی
دانشــگاه تهــران (ایضــ ًا ،)12ایــن دانشــکده بــا  ۸گرایــش کارشناســی۶ ،
گرایــش کارشناســی ارشــد و ۴گرایــش درســطح دکتــری بــه شــرح زیــر
دانشــجو میپذیــرد:
-۱جامعهشناســی :درمقطــع کارشناســی بــا گرایشهــای پژوهشــگری
علــوم اجتماعــی و دبیــری علــوم اجتماعــی ،در مقطــع کارشناســی ارشــد بــا
گرایشهــای جامعهشناســی و پژوهشــگری و در مقطــع دکتــری بــا گرایــش
جامعهشناســی فرهنگــی و نظــری دانشــجو میپذیــرد.
 -2انسانشناســی :ایــن گــروه در هــر چهــار شــاخه اصلــی ایــن رشــته
(انسانشناســی فرهنگــی و اجتماعــی ،انسانشناســی زیســتی ،انسانشناســی
باستانشــناختی وانسانشناســی زبانشــناختی) درمقاطــع کارشناســی ارشــد
دانشــجو میپذیــرد.
 .۳جمعیتشناســی :در مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد و دکتــری
بــا گرایــش جمعیتشناســی دانشــجو مــی پذیــرد.
 .۴تعــاون :درمقطــع کارشناســی بــا گرایــش تعــاون و درمقطــع کارشناســی
ارشــد بــا گرایشهــای تعــاون و رفــاه اجتماعــی ،برنامهریــزی و رفــاه
اجتماعــی دانشــجو میپذیــرد.
 .۵ارتباطــات اجتماعــی :در مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد بــا
گرایــش ارتباطــات اجتماعــی دانشــجو مــی پذیــرد.
 .7مدرسـهی تربیــت مــدرس پــس از انقــاب ( )۱۳٦٠و بــا هــدف تأمیــن کادر علمــی متعهــد
در داخــل کشــور تأســیس شــد و در ســال ۱۳٦۵بــه دانشــگاه تربیــت مــدرس تغییــر نــام
داد .ابتــدا بــرای دورهی کارشناســی ارشــد و ســپس دکتــرا دانشــجو میپذیــرد .یکــی از
رشــتههای ایــن مرکــز تربیــت مــدرس متعهــد بــرای رشــتههای علــوم اجتماعــی اســت
و نخســتین فارغالتحصیــان کارشناســی ارشــد ایــن مرکــز ،بــدون رعایــت مقــررات ســخت
ـش اســتا ِد پیــش از انقــاب (بعــداً بیــان خواهــد شــد) و صرفـ ًا بــا داشــتن تعهــد انقالبی-
گزینـ ِ
اســامی ،بــه جــای تخصــص و صالحیــت علمــی بــه هیــأت آموزشــی دانشــکده پیوســتند.
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 .٦توســعه روســتایی :درمقطــع کارشناســی ارشــد بــا گرایــش توســعه
روســتایی دانشــجو میپذیــرد .
پــس از انقــاب ،گســترهی آمــوزش عالــی رشــتههای علــوم اجتماعــی
تــداوم شــتابانی داشــته اســت .اکنــون عــاوه بــر ایــن دانشــکده و رشــتههای
علــوم اجتماعــی دانشــگاه آزاد ،درکل کشــور حــدود  18دانشــگاه و دو گــروه
آموزشــی بــه آمــوزش و تحقیــق درعلــوم اجتماعــی و انســانی درســطح عالــی
مــی پردازنــد(.)12
کادر علمی

در پایــان بایــد اضافــه کــرد کــه درســالهای اولیـهی تشــکیل دانشــکده
علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران بارعلمــی دانشــکده بــه دوش ســه دســته از
مدرســین بــه شــرح زیرقرارداشــت .باراصلــی بــه دوش اعضــای هیــأت علمــی
تماموقــت بــوده اســت .عــاوه براســتادانی کــه در بــاال ذکــر شــد،غالمعباس
توســلی ،منوچهــرراد ،خسروخســروی ،باقرســاروخانی ،مرتضــی کتبــی ,ویــدا
ناصحــی ،فرنگیــس اردالن ،اصغــر شیرازی،حســین مشــهور ،فرهنــگ
هالکوئــی ،ســیاوش امینــی ،اســتپانیانس ،جلیــل دهقانــی ،فریــدون اســکوئی،
حمیــد انصــاری ،پرویــز شــیرانی ،حبیــباهلل زنجانــی ،دولــو قاجــار ،بهــزاد
کشــاورزی ،مهــدی ثریــا ،ظفردخــت اردالن ,اصغرعســکری ،محمدعلــی
یوســفی زاده ،حشــمتاهلل طبیبــی ،لینــا ملکمیــان ،منوچهــر صبــوری کاشــانی
و محســن ثالثــی ،حســین جاللــی ،جــواد صفینــژاد و نخشــب (جمعـ ًا بیــش
از  57تــن ) از جملــه اعضــای هیئــت علمــی تماموقــت دانشــکده بودنــد.
بــه جــز  ۶نفــر آخــر بقیــه تحصیــات عالــی در ســطح دکتــری داشــته و
مــدرک خــود را از دانشــگاههای اروپائــی (حــدود  70درصــد) یــا امریکائــی و
دیگــر کشــورها (از جملــه هندوســتان)اخذ کــرده بودنــد .الزم بـ ه ذکــر اســت،
آنانــی کــه پــس از تشــکیل دانشــکده بــه اســتخدام دانشــگاه تهــران درآمدنــد
نیــز پــس از تصویــب صالحیــت علمیشــان (برپای ـهی ضوابــط و مقــررات
دانشــکده و دانشــگاه تهــران) ازفیلتــر ســازمان اطالعــات و امنیــت کشــور-
ســاواک -هــم عبــور کــرده بودنــد.
بــا بیــان دیگــر ،پیــش از انقــاب دربررســی صالحیــت علمــی متقاضــی
اســتخدام هیئــت علمــی نقــش سیســتم روابطــی بســیار کمرنــگ و صالحیــت
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علمــی فــرد متقاضــی مــاک عمــل بــوده اســت .بدیــن معنــی کــه پرونــدهی
متقاضــی پــس از عبــور از فیلتــر ســخت گزینــش هیئــت علمــی در ســطح
دانشــکده(مطالعهی تــز دکتــری و اظهــار نظــر مثبــت حداقــل ســه نفــر از
اســتادان گــروه آموزشــی مربوطــه ،ســپس تصویــب صالحیــت علمــی او در
شــورای گــروه مربوطــه و درمــواردی حداقــل یــک تــرم تدریــس آزمایشــی و
باالخــره تصویــب صالحیــت علمــی او در شــورای دانشــکده) بــه دانشــگاه
تهــران فرســتاده مــی شــد .دانشــگاه از ســاواک استفســار مــی کــرد و در
صــورت عــدم مخالفــت ســاواک حکــم الزم صــادر مــی شــد.
اگــر ســاواک بــا اســتخدام یــک نفرمخالفــت مــی کــرد حکمــی صــادر
نمیشــد .نمونـهی بــارز آن شــاپور راســخ وباقــر پرهــام هســتند کــه ســاواک
بــا استخدامشــان بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی تماموقــت موافقــت نکــرد.
درنتیجــه شاپورراســخ،که بــه روایتــی نخســتین بــار علــم جامعــه شناســی
را بــه ایــران آورد و از بــدو تأســیس مؤسســه درآن تدریــس وتحقیــق مــی
کــرد ،مــورد عالقـهی 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 تماموقــت
یکــی ازدانشــگاههای شهرســتانها،به علــت گرفتاریهــای خانوادگــی و
بــدون گذرانــدن مراحــل اســتخدامی مــورد بحــث بــه دانشــکده منتقــل شــد.
دســته دوم مدرســین را برخــی از اســتادان دانشــکدههای دیگــر نظیــر
ســعید نفیســی ،مجتبــی مینــوی و یحیــی مهــدوی ،امیرحســین جهانبگلــو،
حســن گنجــی ،حســین کاظــم زاده و ..شــکل میدادنــد.
دســته ســوم مدرســین حقالتدریســی بودنــد .اشــخاصی نظیــر
شاپورراســخ ،احمــد اشــرف ،عباســقلی خواجــه نــوری ،خــداداد فرمانفرمایــان،
ابوالقاســم قندهاریــان ،علــی مدنــی ،ســیروس آریــن پــور وامیــر حســین آریــان
پــور ،فــرخ امیـنزاده در ایــن دســته قــرار مــی گرفتنــد .ایــن افــراد بــا تصویــب
گــروه آموزشــی مربوطــه و شــورای دانشــکده تدریــس یــک یــا چنــد درس،
غالب ـ ًا در دورهی کارشناســی ارشــد را مــی پذیرفتنــد.
گفتیــم کارشناســی ارشــد ونــه دکتــری .چــون تــا پیــش از انقــاب
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دانشــکده علــوم اجتماعــی بــا ایــن اســتدالل کــه هنــوز اســتاد کافــی بــرای
تدریــس در دوره دکتــری نــدارد ،دورهی آمــوزش در ســطح دکتــری دائــر نکــرد.
پــس از انقــاب بــا اســتخدام برخــی از فارغالتحصیــان مرکــز تربیــت
مــد ّرس و نیــز اســتخدام برخــی از فارغالتحصیــان خــارج از کشــور ،کــه بعــد
از انقــاب مراجعــت کــرده و از فیلتــر گزینــش حکومتــی عبــور کــرده بودنــد
و نیــز برخــی از مقامــات و کارشناســان متعهــد بــه انقــاب و باالخــره بــا مــدد
گرفتــن از اعضــای هیئــت علمــی دانشــکدههای دیگــر ســعی شــده کــم بــود
کادر آموزشــی ،الاقــل از نظــر کمیــت جبــران شــود .هــم اکنــون برطبــق
آخریــن آمــار در دســترس(ایض ًا  ۵۵ )12تــن کادرعلمــی تماموقــت دانشــکده
بــه کمــک اســتادان دانشــکدههای دیگــر ،برخــی ازمقامــات ،صاحبنظــران
و دســتاندرکاران حقالتدریــس بگیــر امــر آمــوزش درســطوح کارشناســی،
کارشناســی ارشــد و دکتــری را بهعهــده دارنــد.
کتابشناسی

 .۱جنبــش مشــروطیت و انکشــاف سوســیال دمکراســی .خســرو شــاکری.
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 .۳گــزارش دکتــر صدیقــی بــه ریاســت دانشــکدهی ادبیــات .اخبــار دانشــکده
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 گــزارش مقدماتــی طــرح ســوادآموزی تابعــی .مؤسســه مطالعــات و تحقیقــاتاجتماعــی ســال 1350
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-10گــزارش عملکــرد بخــش تحقیقــات عشــایری ســال ۴۵۳۱وفیلمهــای
بلــوط ،مشــک و...
-11کتابخانــۀ دانشــکدهی علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران .هوشــنگ دادار
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جمشــید بهنــام /1دانشــگاه تهــران و دانشــکده
2
علــوم اجتماعــی
زندگینامهی مختصر

مــن در شــهر اســتانبول بــه دنیــا آمــدم و بــه دلیــل مأموریتهــای پــدرم
از دوازدهســالگی در خــارج از ایــران زندگــی کــردم .قبــل از شــروع دورهی
متوســطه بــه ایــران بازگشــتم و چــون دیپلــم ابتدایــی ایــران را نداشــتم،
بــرای گرفتــن تصدیــق ششــم ابتدایــی در امتحانــات آزاد شــرکت کــردم و
بعــداً وارد دبیرســتان شــدم .دوران متوســطه را در دبیرســتان «فیــروز بهــرام»
گذرانــدم و بــا نخســتین دوســتان خــود در آنجــا آشــنا شــدم .مــن خــود را
بــرای رفتــن بــه فرانســه آمــاده میکــردم ،امــا پــدرم موافــق ایــن ســفر
نبــود و معتقــد بــود کــه چــون دورهی نوجوانــی در ایــران نبــودهام و جامعـهی
ایــران را نمیشناســم و زبــان فارســی را بــه درســتی صحبــت نمیکنــم،
بنابرایــن بهتــر اســت کــه تحصیــات دورهی عالــی را در دانشــگاه تهــران
شــروع کنــم .قبــول ایــن تصمیــم بــرای مــن بســیار دشــوار بــود؛ خصوص ـ ًا
کــه چنــد دوســت نزدیــک مــن در همــان ســال بــه اروپــا رفتهبودنــد ،امــا
بعدهــا بــه پــدرم حــق دادم.
ـکل نخســتین خــود مصاحبـهی مفصــل نشــریهی «آزادی اندیشــه» بــا
 .1ایــن نوشــته در شـ ِ
دکتــر جمشــید بهنــام بــود .امــا پــس از ارســال متــن مصاحبــه بــرای ایشــان ،آقــای بهنــام
ترجییــح داد کــه آن گفتوگــوی طوالنــی بــه شــکل فعلــی تغییــر یابــد .مــا بــه احتــرا ِم ایشــان
بیهیــچ کموکاســتی آن را منتشــر میکنیــم امــا ،بــا حــذف پرسـشهای نخســتین و جایگزیــن
کــردن آنهــا بــا زیرعنوانهــا.
 .2تحصیــات دانشــگاهی :لیســانس دانشــکده حقــوق دانشــگاه تهــران ،دکتــرای دولتــی از
دانشــگاه پاریــس ،مدرســه مصالعــات عالــی در علــوم اجتماعــی (دانشــگاه پاریــس)
ســابقهی کاری :اســتاد دانشــگاه تهــران (بــه مــدت  27ســال) ،رئیــس دانشــکده علــوم اجتماعی،
معــاون دانشــگاه تهــران ،رئیــس دانشــگاه فارابــی ،اســتاد دانشــگاه پاریــس (بــرای بــار دوم)،
قائــم مقــام دبیــرکل شــورای جهانــی علــوم اجتماعــی (یونســکو) ،عضــو دبیرخانــه یونســکو
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وارد دانشــکدهی حقــوق دانشــگاه تهــران شــدم .دورهی لیســانس ســه
ســال بــود .مــن روزهــا بــه دانشــکده میرفتــم و عصرهــا و شــبها بــه
انســتیتوی فرانســه کــه از طــرف انجمــن فرهنگــی ایــران و فرانســه تأســیس
شــده بــود .در آنجــا زبــان و ادبیــات فرانســه میخوانــدم ،امــا آنچــه کــه بــرای
مــن تازگــی داشــت ســخنرانیها و بحثهــای چنــد اســتاد مهمــان و پرشــور
فرانســوی بــود کــه مــرا بــا آنچــه در دنیــای آن روز میگذشــت ،آشــنا کردنــد.
در آن ســالها دانشــگاه تهــران کانــون برخــورد عقایــد و گفتوگوهــای
پایانناپذیــر دربــارهی ملیکــردن نفــت بــود .طرفــداران جبهــهی ملــی،
طرفــداران حــزب تــوده ،پانایرانیس ـتها و  ...در بحــث و جــدل دائــم بودنــد
دولــت دکتــر مصــدق بــود.
دوران
کــه گاه بــه زد و خــورد هــم میکشــید.
ِ
ِ
در حــدود بیســت روزنامــه هــر روز منتشــر میشــد و یکــی از برنامههــای
روزانــه مــا خوانــدن آنهــا و اظهــار عقیــده در محتــوای آنهــا بــود .بعــد از
اخــذ لیســانس بــه فرانســه رفتــم و تصمیــم گرفتــم در رشــتهی دکتــرای دولتی
اقتصــاد ادامـهی تحصیــل بدهــم .رســالهی مــن دربــارهی «مســائل جمعیتــی
ایــران و توســعهی اقتصــادی» بــود .نتایــج سرشــماری ســال  1335بهتازگــی
منتشــر شــدهبود و ایــن فرصتــی بــود کــه بــرای اولیــن بــار ،تجزیــه و تحلیــل
علمــی دربــارهی وضــع جمعیتــی ایــران صــورت بگیــرد.
چــون در حــوزهی جمعیت شناســی تحصیــل میکــردم ،دوره ی
کارآمــوزیام را در «مؤسس ـهی جمعیتشناســی فرانســه» زیــر نظــر «آلفــرد
ســووی» گذرانــدم .او بــه مــن توصیــه کــرد کــه بــرای درس جامعهشناســی
بــه مدرس ـهی مطالعــات عالــی  Ecole des Hautes Etudesوابســته بــه
دانشــگاه پاریــس بــروم .ایــن مدرســه را اســتادانی کــه طــرز تدریــس در
دانشــگاه را نمیپســندیدند و دربــارهی جامعهشناســی افــکار تــازهای
داشــتند ،بهوجــود آورده بودنــد :گورویــچ ،باالندیــه ،کلــود لــوی اشــتراوس.
دانشــجویان ایــن مدرســه از طریــق مصاحبــه انتخــاب میشــدند و در پایــان
تحصیــات مدرکــی هــم دریافــت نمیکردنــد و فقــط بــا عنــوان شــاگرد
ســابق مدرس ـهی مطالعــات عالــی از آنهــا یــاد میشــد-که همیــن عنــوان
در فرانســه بســیار معتبــر بــود .مــن ســمینارهای کلــود لــوی اشــتراوس
و باالندیــه را بــه مــدت ســه ســال مرتبــ ًا دنبــال کــردم و از بحثهــای
اســتادان و دانشــجویان بســیار آموختــم.
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باالخــره مــن از رســالهی دکتــریام دفــاع کــردم و در همیــن موقــع در
کافـهای بــا احســان نراقــی کــه بــرای چنــد روزی بــه پاریــس آمدهبــود ،آشــنا
شــدم و او مــرا از تاســیس رشــتهی علــوم اجتماعــی در دانشــگاه تهــران آگاه
کــرد .مــن بهکلــی از ایــن جریــان بیخبــر بــودم.
در ایــن ســالها آقــای ابتهــاج رئیــس ســازمان برنامــه از دانشــجویان
ممتــازی کــه تحصیــات خــود را بــه پایــان رســانده بودنــد ،در آمریــکا و
اروپــا ،دیــدار میکــرد .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.
پانزدهمــاه در ســازمان برنامــه مشــغول کار بــودم تــا اینکــه روزی ســعید
نفیســی-که از دوران گذشــته بــه مــن لطــف داشــت ــــ مــرا نــزد دکتــر
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 هفت ـهی دیگــر تدریــس خــود را شــروع کنیــد ،بعــداً ترتیــب
اســتخدام را میدهیــم».
استخدام در دانشگاه تهران

شــرط اســتخدام در دانشــگاه تهــران داشــتن دکتــری و گذرانــدن امتحــان
بــود .وقتــی قــرار شــد کــه حســین نصــر (در فلســفه) ،شــاپور راســخ (در
جامعهشناســی) و مــن (در جمعیتشناســی) شــروع بــه تدریــس کنیــم ،مــا
بــه ایــن امتحــان اعتراضــی داشــتیم و مدعــی بودیــم کــه دیپلمهــای مــا
بســیار معتبــر هســتند و نیــازی بــه امتحــان نیســت؛ و ســرانجام نیــز نظــر
دکتــر سیاســی را قبــول کردیــم کــه هــر یــک مقالــهای دربــارهی آخریــن
تحــوالت ایــن علــوم بنویســیم و بهاینترتیــب مســاله حــل شــد.
تاریخ و چگونگی مطرح شدن اندیشه اجتماعی در ایران

اندیشــهی اجتماعــی جدیــد از نیمــهی دوم قــرن نوزدهــم در ایــران
گســترش یافــت .و آگاهــی دربــارهی نهادهــا و روابــط اجتماعــی و ســاختارهای
اجتماعــی در گذشــته از راه متــون مذهبــی و ادبــی و بــه صــورت «اخالقیــات»
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و «اجتماعیــات» بــه مــردم میرســید .از آن پــس بــا گونــهای اندیشــهی
جدیــد کــه از غــرب آمــده بــود ،همــراه شــد .ایــن اندیشــه از طریــق روســیه
و عثمانــی و هندوســتان بــه همــت گروهــی از روشــنفکران ایرانــی کــه در
کانونهــای تفکــر برونمــرزی میزیســتند (تفلیــس ،بادکوبــه ،اســتانبول،
قاهــره ،بیــروت ،کلکتــه) ،وارد ایــران گردیــد .و زمینـهی نهضــت مشــروطیت
فراهــم شــد و پــس از ایــن تاریــخ جامعــهی ایــران ک موبیــش بــه ســوی
تجــدد گرایــش یافــت.
هنــوز از آمــوزش و تحقیقــات اجتماعــی ســخنی در میــان نبــود ،امــا
اندکانــدک گروهــی از «منورالفکــران» آن زمــان از روزنامهنویــس و کارمنــد
دولــت و شــاعر و بازرگانــان روشـنبین بــه مباحــث اجتماعــی عالقهمنــد شــدند
و فکــر ترقــی و آزادی و قانــون و برابــری و حاکمیــت ملــی میــان جمعیــت
شهرنشــین گســترش یافــت .پیشــگامان عبــارت بودنــد از آخونــدزاده ،طالبــوف،
میــرزا آقاخــان کرمانــی ،مستشــارالدوله ،و خصوص ـ ًا ملکومخــان .نوعــی «نقــد
اجتماعــی» بــه صــورت مقالهنویســی و رسالهنویســی معمــول گردیــد.
بعــد از جنــگ بینالملــل اول گروهــی از روشــنفکران ایرانــی مقیــم برلــن
و لــوزان و پاریــس نیــز راه پیشــگامان را ادامــه دادنــد.
بعــد از جنــگ دوم ،اندیشـهی اجتماعــی بــا دو گرایــش متفــاوت در ایــران
مطــرح شــد .از یــک ســوی ،بــا توجــه بــه بعضــی آثــار فلســفی بــا گرایــش
لیبــرال (فروغــی و غیــره) و از ســوی دیگــر ،از راه آثــار مارکسیســتی ،در
دهههــای نخســتین قــرن بیســتم از ســوی اولیــن سوسیالیس ـتهای ایرانــی
(رســولزاده و  )...و ســپس از طــرف نویســندگان مجلـهی دنیــا (ارانــی و  )...و
ســرانجام انتشــارات حــزب تــوده (ایدئولــوژی مارکسیســم لنینیســم و خصوصـ ًا
روایــت اســتالینی آن).
تاریخ شروع علوم اجتماعی در دانشگاه تهران و چگونگی تشکیل گروه آموزشی

آغــاز تدریــس علــوم اجتماعــی بــه معنــای اخــص آن ســال  1337بــود؛
یعنــی جامعهشناســی ،جمعیتشناســی ،انسانشناســی .امــا علــوم انســانی بــه
معنــای وســیع آن خیلــی زودتــر شــروع شــدهبود .علــم اقتصــاد و علــم حقــوق
در مدرســهی علــوم سیاســی ( )1279و مدرســهی حقــوق تدریــس میشــد.
و پــس از تاســیس دانشــگاه تهــران روانشناســی ،زبانشناســی ،تاریــخ ،و
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جغرافیــا جــزء مــواد دروس دانشــکدهی ادبیــات بــود .دکتــر صدیقــی نخســتین
درس جامعهشناســی را در رشــتهی فلســفهی دانشــکدهی ادبیــات آغــاز کــرد
و دکتــر مهــدوی کتــاب «فلســین شــاله» را بــا عنــوان علماالجتمــاع بــه
فارســی برگردانــد.
زمانــی دراز اندیشـهی 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 دانشــکدهی
ادبیــات بــا تأســیس گــروه آمــوزش علــوم اجتماعــی و مؤسســه تحقیقــات
اجتماعــی وابســت ه بــه دانشــکدهی ادبیــات موافقــت کــرد .صدیقــی مدیریــت
گــروه و ریاســت مؤسســه را برعهــده گرفــت و احســان نراقــی بــه مدیریــت
مؤسســه منصــوب شــد .در همیــن ســال دکتــر شــاپور راســخ و مــن از راه
رســیدیم (از ژنــو و پاریــس) ،و عباســقلی خواجهنــوری و علیمحمــد کاردان
نیــز از دانشــکدههای دیگــر آمدنــد و بدینســان گــروه آموزشــی علــوم
اجتماعــی پایهریــزی شــد .ایــن گــروه آمــوزش در ســطح لیســانس و فــوق
لیســانس و نیــز تحقیقــات اجتماعــی را زیــر نظــر داشــت.
تعــداد اســتادان در شــروع کار بیــش از بیســت نفــر بــود (اســتادیار،
دانشــیار ،اســتاد) .در ســالهای اول آمــوزش تحــت تأثیــر مکاتــب فکــری
فرانســه بــود ،چــرا کــه هفتــاد درصــد اعضــای هیــأت علمــی تحصیــات
خــود را در ممالــک فرانســهزبان (فرانســه یــا ســوییس) انجــام دادهبودنــد.
بنابرایــن ،عقایــد دورکیــم و آگوســت کنــت و گورویــچ و ریمــون آرون در
روش و محتــوای درســی آنهــا جــای مهمــی داشــت .امــا بعــداً بــا پیوســتن
تحصیلکــردگان آمریــکا و آلمــان بــه هیئــت آموزشــی اندکانــدک
جامعهشناســی آمریــکا نیــز جــای خــود را بــاز کــرد .و عقایــد ســوروکین،
پارســنز ،و ماکــس وبــر بــه درسهــا راه یافــت .و باالخــره عقایــد
صاحبنظــران مکتــب فرانکفــورت مطــرح گردیــد .امــا بایــد اضافــه کنــم
کــه نتایــج تحقیقــات جمعــی مؤسســه و یــا مطالعــات فــردی اســتادان
باعــث شــد کــه جامع ـهی ایــران و تحــول آن همــواره مــورد نظــر باشــد و
ایــن امــری بســیار مهــم بــود کــه امیــدوارم هنــوز رعایــت شــود.
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دورهی فوقلیسانس و دانشجویان آن

دانشــجویان دورهی لیســانس جوانانــی بودنــد کــه پــس از پایــان دوران
متوســطه و از طریــق کنکــور بــه دانشــگاه وارد شــده بودنــد ،درحالــی
کــه دانشــجویان فوقلیســانس کــه تعدادشــان بیــش از صــد نفــر بــود،
لیســانسهای مختلــف داشــتند .اســتقبالی کــه خصوصــ ًا میــان ســالهای
 1337و  1344از دورهی فوقلیســانس شــد ،بیســابقه بــود .در ایــن ســالها
گروهــی از مهندســان ،کارمنــدان دولــت ،طــاب ،و نظامیــان تحصیلکــرده
در عــداد دانشــجویان بودنــد .علــت اســتقبال دانشــجویان در ایــن رشــته از
یکســو تازگــی مباحــث علــوم اجتماعــی و امیــد پیــدا کــردن کار در ایــن
زمینــه بــود؛ و از ســوی دیگــر ،وجــود گروهــی از عالقهمنــدان مســائل
سیاســی و اجتماعــی کــه قبــ ً
ا در جبهــهی ملــی یــا حــزب تــوده فعالیــت
میکردنــد و بــا رویدادهــای ســال  1332و تعطیــل و تحریــم آن فعالیتهــا،
در جســتجوی امکانــات تــازهای بــرای ادام ـهی فعالیــت فکــری خــود بودنــد.
در میــان ایــن دانشــجویان عقایــد سیاســی گوناگــون وجــود داشــت و برخــی
از آنهــا ،در دورههــای قبــل و بعــد از انقــاب بــه مناصــب عالــی مملکتــی
رســیدند.
چگونگــی تحــول گــروه آموزشــی علــوم اجتماعــی بــه دانشــکده
علــوم اجتماعــی

مــا همیشــه آرزو داشــتیم کــه دانشــکدهی مســتقلی داشــته باشــیم ،امــا
دانشــگاه بــه چنیــن تقاضاهایــی ترتیــب اثــر نمــیداد .شــاید کســانی هــم
بودنــد کــه از علــوم اجتماعــی دل خوشــی نداشــتند .مــن در ســال 1971
از طــرف دانشــگاه پاریــس دعــوت شــدم و دو ســال تحصیلــی در دانشــگاه
«رنــه دکارت» بــه تدریــس پرداختــم .در همــان ســال فکــر تأســیس دانشــکده
مطــرح شــد و شــورای دانشــگاه تأســیس ایــن دانشــکده را تصویــب کــرد.
در آن موقــع مــن در پاریــس بــودم و از طــرف دکتــر نهاونــدی ــــ رئیــس
دانشــگاه -و دکتــر صدیقــی ،ســمت ریاســت ایــن دانشــکده بــه مــن پیشــنهاد
شــد .پــس از ســه مــاه بــه تهــران بازگشــتم و دانشــکد ه رســم ًا شــروع بــه کار
کــرد .صدیقــی هــم بــر مــن منــت گذاشــت و در کنــار ریاســت موسس ـهی
تحقیقــات ،مدیریــت گــروه جامعهشناســی را پذیرفــت .مؤسســه نیــز وابســته
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بــه دانشــکده شــد .دانشــکده چهــار گــروه آموزشــی داشــت :جامعهشناســی،
جمعیتشناســی ،انسانشناســی ،روانشناســی اجتماعــی و تعــاون.
ایــن گروههــا بــا گروههــای تحقیقاتــی مؤسســه (مطالعــات شــهری،
مطالعــات روســتاها ،جمعیتشناســی ،مردمشناســی و  )...در رابط ـهی نزدیــک
بودنــد .گروههــای چهارگانــهی دانشــکده وظیفــهی آمــوزش را در ســطح
لیســانس و فوقلیســانس داشــتند و تحقیقــات بــا کمــک برخــی از اســتادان،
محققــان نیمهوقــت ،اســتادان مدعــو ،و دانشــجویان انجــام میگرفــت.
مؤسسه تحقیقات اجتماعی و زمینههای آن

ایــن مؤسســه بــرای نخســتین بــار در ایــران از ســال  1337بــه مطالعـهی
ســاختارهای جامعــهی ایرانــی و مســائل اجتماعــی پرداخــت و بــا کاربــرد
روشهــای جامعهشــناختی ،جمعیتشناســی و انسانشناســی بــه تشــریح
چگونگــی زندگــی مردمــان در خانــواده و روســتا و ایــل و شــهر همــت کــرد.
ایــن تحقیقــات دارای چهــار خصوصیــت بــود :جنبــهی گروهــی داشــت ،در
محــل انجــام میگرفــت ،غالبـ ًا دربــارهی جمعیــت نمونـه قابــل توجــه بــود ،و
باالخــره هــدف آن شــناخت مســأله و پیــدا کــردن راهحلهــا بــود.
بــه طــور متوســط در حــدود هفتــاد نفــر محقــق در بخشهــای مختلــف
مؤسســه کار میکردنــد .گروهــی کارمنــد رســمی بودنــد و گروهــی دیگــر بــر
اســاس طرحهــا و بــه طــور موقــت اســتخدام میشــدند .برخــی از اســتادان،
ـی مدعــو نیــز بــا ایــن گروههــا
کارشناســان ســازمان ملــل و اســتادان خارجـ ِ
همــکاری داشــتند .همــهی ایــن محققــان بــا شــور و عالقــهی خاصــی در
شــهر و ده و ایــل تحقیــق میکردنــد و بــه حقــوق انــدک قانــع بودنــد،
چــون مؤسســه بودج ـهی کافــی نداشــت و بنابرایــن ناچــار بــود طرحهایــی
را مطالعــه کنــد کــه بودجــهاش از خــارج دانشــگاه تامیــن میشــد .در
غالــب مــوارد ایــن طرحهــا بــه ســفارش ســازمان برنامــه و یــا بعضــی
وزارتخانههــا (کار ،بهــداری ،کشــاورزی و  )...انجــام میگرفــت .قبــول
ســفارش اشــکاالتی داشــت از جملــه آنکــه محققــان را از «تحقیقــات بنیــادی»
بــاز میداشــت و نیــز موجــب میشــد کــه مخالفــان مؤسســه را بــه گرفتــن
پــول از دولــت متهــم کننــد .بــه گمــان مــن محققــان آزادی خــود را حفــظ
میکردنــد و گــزارش مطالعــات و راههــای چــاره را بــه صراحــت مینوشــتند.
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گــزارش ایــن تحقیقــات موجــود اســت و گــواه درســتی ایــن مدعاســت .امــا
ســفارشدهندگان بــه ایــن گزارشهــا همــواره توجــه نمیکردنــد و ایــن
باعــث شــد تــا بســیاری از تحقیقــات در آرشــیوها و بایگانیهــای دســتگاه
دولــت فرامــوش شــود .بخشــی از نتایــج ایــن تحقیقــات و کوشـشها از طــرف
مؤسســه منتشــر شــدند و امیــدوارم کــه ایــن مطالعــات بــه صــورت پلیکپــی
در آرشــیو موسســه حفــظ شــده باشــند.
دیگر زمینههای فعالیتهای مؤسسه و دانشکده

مــا بــا بســیاری از مؤسســات معتبــر تحقیقاتــی دنیــا در رابطــه بودیــم .در
جلســات و کنفرانسهــای آنهــا شــرکت میکردیــم و هــر ســاله چنــد اســتاد
مدعــو داشــتیم .در تهــران نیــز صاحبنظــران بــا گرایشهــای مختلــف
سیاســی بــه مؤسســه رفــت و آمــد داشــتند.
آل احمد در مؤسسه

آل احمــد هــم گهگاهــی در تهیــهی تکنگاریهــای روســتایی و
منطقـهای بــه مــا کمــک میکــرد .غالمحســین ســاعدی هــم کتــاب «اهــل
هــوا» را بــا مقدمـهای کــه مــن بــر آن نوشــتم ،در انتشــارات مؤسســه منتشــر
کــرد .احمــد فردیــد هــم میآمــد و در بحثهــا شــرکت میکــرد .مــا از
برخــی وزرا و روســای ســازمان برنامــه و کارشناســان در رشــتههای مختلــف
هــم دعــوت میکردیــم .همچنیــن از صاحبــان صنایــع .برخــورد عقایــد و
مباحثــه بــرای مــا یکــی از روشهــای مهــم در آمــوزش علــوم اجتماعــی بــود.
نظام آموزشی دانشگاه و رابطهی دانشکدهها

ســازمان آموزشــی از شــوراهای گــروه شــروع میشــد و بعــد شــورای
دانشــکدهها و شــورای دانشــگاه .اعضــای ایــن شــوراها منحصــراً اعضــای
هیــات آموزشــی بودنــد و هیــچ مقــام دیگــری در آن حــق دخالــت نداشــت.
چگونگی انتخاب اعضای شوراها

شــورای گــروه نمایندگانــی بــه شــورای دانشــکده میفرســتاد تــا شــورای
دانشــکده نیــز نمایندگانــی بــه شــورای دانشــگاه بفرســتد .از دورهی ریاســت
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دکتــر نهاونــدی بــه بعــد ،نماینــدگان دانشــکدهها در شــورای دانشــگاه از
طریــق رایگیــری مســتقیم بــا شــرکت همــهی اعضــای هیئــت آموزشــی
انتخــاب میشــدند.
سازمان آموزشی دانشگاه

چــون اکثریــت اســتادان تحصیلکــردهی فرانســه ،ســوییس و بلژیــک
بودنــد ،طبیعــی بــود کــه طــرز آمــوزش فرانســه را بهتــر میشــناختند .وزارت
معــارف کــه بعــداً بــه آمــوزش و پــرورش تبدیــل شــد ،بــر اجــرای ایــن برنامهها
نظــارت داشــت .امــا بعــد از تصویب قانــون اســتقالل دانشــگاه تهــران ( )1321و
آزادی عمــل پیــدا کــرد .از 1340
ســپس قانــون اســتقالل اداری مالــی دانشــگاه
ِ
بــه بعــد تغییــرات جدیــدی در دانشــگاه تهــران رخ داد .و علیرغــم ایســتادگی
بخشــی از هیئــت آموزشــی ،سیســتم آمریکایــی کمکــم جــای خــود را بــاز
کــرد .دانشــکدهها بــه «گروههــای آموزشــی» تقســیم شــدند .کرســیهای
اســتادی حــذف شــدند ،ترتیــب قدیــم ســالهای تحصیلــی جــای خــود را بــه
سیســتم واحــدی داد .گــروه تــازهای بــه نــام اســتادیاران وارد هیئــت آموزشــی
شــدند .دورهی لیســانس بــه چهارســال افزایــش یافــت و دورههــای فــوق
لیســانس دوســاله شــدند .بــا تأســیس وزارت آمــوزش عالــی دورهی دوم تاریــخ
دانشــگاههای ایــران آغــاز میشــود ،و ایــن مصــادف اســت بــا دوران رشــد
ســریع اقتصــادی ایــران و احتیــاج بیشــتر بــه کادرهــای صنعتــی و اداری و مالی.
توقــع دولــت آن بــود کــه دانشــگاهها در «خدمــت توســعه» باشــند و از ســوی
دیگــر ،درخواســت ورود بــه آمــوزش عالــی نیــز افزایــش یافــت و دانشــگاههای
جدیــد و مــدارس عالــی بــا ســرمایهگذاری خصوصــی بــه وجــود آمدنــد.
نــوآوری دیگــر در نظــام آموزشــی تشــکیل «هیئتهــای امنــا» در دانشــگاه
هــا بــود .مــدل هیئــت امنــا تقلیــدی از سیســتم آمریکایــی بــود بــا ایــن تفــاوت
کــه در آن کشــور چــون اغلــب دانشــگاهها بــا ســرمایهی خصوصــی و کمــک
افــراد ثروتمنــد و یــا بنیادهــا اداره میشــوند ،هیئــت امنــا از میــان ایــن افــراد
خیرخــواه یــا نماینــدگان آنهــا اداره میشــوند .امــا در ایــران چــون هزین ـهی
دانشــگاهها از بودج ـهی دولــت تامیــن میشــد ،لــذا هیئــت امنــا از نماینــدگان
دولــت و چنــد نفــر از صاحبنظــران فرهنگــی تشــکیل میگردیــد .بــا
ایجــاد هیئــت امنــا دخالــت مســتقیم دولــت و وزارت علــوم در کار دانشــگاهها
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کمتــر شــد .شــوراهای دانشــگاهی بــه نظــارت بــر امــور آموزشــی پرداختنــد و
تصمیمگیریهــای کلــی و مالــی و برنامــه ری ـزی بــرای آینــده در صالحیــت
هیئــت امنــا قــرار گرفــت.
چگونگی انتخاب استادان

ابتــدا بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه اســتخدام در دورهی جدیــد
دانشــگاه فقــط در مــورد اســتادیاران مطــرح میشــد کــه پــس از پنجســال
بــه دانشــیاری میرســیدند و ســپس بــه پنجســال دیگــر در ســمت دانشــیاری
تدریــس میکردنــد تــا اینکــه بــه اســتادی برگزیــده شــوند (بــر اســاس تعــداد
مقــاالت در مجــات معتبــر علمــی جهــان یــا تالیــف و ترجمــه در رشــتهی
تدریــس خــود) .ایــن موضــوع بســیار جــدی تلقــی میشــد .شــوراهای گــروه،
مــدارک تحصیلــی و گزارشهــای علمــی را بــا دقــت مطالعــه میکردنــد.
داشــتن تالیفــات در مباحــث اجتماعــی کافــی نبــود و داشــتن درجـهی دکتــری
از دانشــگاهی معتبــر در رشــتهای کــه داوطلــب خواســتار اســتادیاری آن بــود،
شــرط اساســی بــه شــمار میآمــد .امــکان انتخــاب مســتقیم بــرای دانشــیاری
و یــا اســتادی وجــود نداشــت .داوطلبانــی کــه ســعی میکردنــد بــا اســتفاده از
نفــوذ سیاســی و یــا شــهرت اجتماعــی خــود بــه ایــن مقــام برســند ،بــا مقاومــت
ســخت شــوراهای ســهگانه روبــرو میشــدند .امــا اســتخدام اســتادیاران بــه
ایــن ترتیــب بــود کــه تقاضــای داوطلــب از طریــق ریاســت دانشــکده بــه گــروه
مربــوط ارجــاع میشــد .و در صــورت قبــول صالحیــت علمــی بــه تصویــب
شــورای دانشــکده و شــورای دانشــگاه میرســید .و آنــگاه بــرای اســتخدام بــه
کارگزینــی دانشــگاه ارســال میشــد و کارگزینــی طبــق مقــررات اســتخدام
دولتــی عمــل میکــرد .بــه نــدرت در مــورد ســابقهی سیاســی داوطلــب
اعتراضــی مطــرح میشــد .تــا آنجایــی کــه بــه یــاد دارم ،دوبــار عــدهای از
اســتادان مســتقیم ًا از طــرف دولــت بازنشســته شــدند و ایــن تصمیــم دولــت
موجــب اعتراضــات بســیار از طــرف دانشــگاهیان شــد.
رابطهی استادان قدیم و جدید در دانشگاه تهران

شــرط ورود بــه هیئــت آموزشــی از همــان آغــاز داشــتن دکتــرا بــود در
حالــی کــه بــرای بعضــی رشــتهها چــون ادبیــات فارســی یــا معقــول و منقــول
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تحصیــات دکتــری وجــود نداشــت و بنابرایــن بــه درخواســت دولــت مجلــس
شــورای ملــی اســتثنائ ًا و فقــط بــرای یــک بــار مــدرک چنــد تــن از مدرســین
سرشــناس و عالیقــدر در ایــن رشــتهها را معــادل دکتــری شــناخت.
امــا بایــد بگویــم کــه بدیهــی اســت کــه در دانشــگاه دو گــروه محافظـهکار
و نوگــرا در برابــر هــم قــرار گرفتنــد .امــا خوشــبختانه روشـنبینی آنهــا ســبب
همــکاری میــان ایــن دو گــروه شــد .و در نتیجــه نماینــدگان همـهی جریانــات
فکــری در ایــن هـمکاری شــرکت کردنــد.
خصوصیات دانشجویان دوره ی لیسانس

دانشــگاه تهــران در ایجــاد وحــدت ملــی و پیونــددادن خردهفرهنگهــای
ایــران بهیکدیگــر ســهمی بــه ســزا داشــت .دانشــجویان دانشــگاه تهــران
متعلقیــن بــه والیــت و طبقــهی خاصــی نبودنــد .تحصیــات رایــگان بــود
امــا در امتحــان ورودی ســختگیری بســیار میشــد .طبقــات مرفــه کوشــش
داشــتند کــه فرزنــدان خــود را بــه دانشــگاههای خــارج بفرســتند (خصوصــا
پســرها را) امــا در آن موقــع هنــوز خانوادههــا ترجیــح م یدادنــد کــه
دخترانشــان در ایــران تحصیــل کننــد .از محاســن و در ضمــن مشــکالت
دانشــگاهها همزیســتی دانشــجویان متعلــق بــه قشــرهای متفــاوت اجتماعــی
بــود .دانشــگاه تهــران یکــی از خاســتگاههای طبقــهی جدیــد ایــران بــه
شــمار میرفــت و اکثــر اســتادان و دانشــجویان علیرغــم وابســتگی بــه
عقایــد سیاســی گوناگــون نشــان دادنــد کــه بــه ارزشهــای دانشــگاهی ،یعنــی
آزادی و تجددخواهــی پایبنــد هســتند.
وضع علوم اجتماعی در خارج از دانشگاه تهران

از ســالهای بعــد از جنــگ دوم آمــوزش علــوم اجتماعــی در
دانشــگاههای دیگــر ایــران آغــاز شــد .از جملــه دانشــگاه تبریــز ،دانشــگاه
ملــی ،دانشــگاه مشــهد ،دانشــگاه اصفهــان ،و دانشــگاه شــیراز (بــا همــکاری
دانشــگاه پنســیلوانیا) .آمــوزش خدمــات اجتماعــی در ســطح عالــی نیــز در
مدرس ـهی خدمــات اجتماعــی تهــران شــروع شــد و تدریــس جامعهشناســی
بــه دانشــکدهی هنرهــای زیبــا (رشــتهی شهرســازی) و دانشــکدهی پزشــکی
و پرســتاری نیــز راه یافــت .از ســوی دیگــر ،در پــی فعالیتهــای دانشــگاهیان
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دولــت تصمیــم گرفــت درس علــوم اجتماعــی را در دبیرســتانها دایــر کنــد
و در غالــب مــوارد ،فارغالتحصیــان دانشــکدهی علــوم اجتماعــی بودنــد کــه
بــا ســمت دبیــر ایــن مــاده از برنامــه را تدریــس میکردنــد .تاســیس ایــن
برنامــه را میتــوان یکــی از اقدامــات مهــم گــروه علــوم اجتماعــی دانســت.
بایــد اضافــه کنــم کــه در خــارج از دانشــگاه هــم بــه علــوم اجتماعــی
توجــه میشــد و نوشــتهها یــا ترجمههــای مربــوط بــه ایــن علــوم
خواننــدگان بســیار داشــتند .بــه طــور مثــال علــوم اجتماعــی و ســیر تکویــن
آن از احســان نراقــی ،مقدمــه بــر جامعهشناســی ایــران از جمشــید بهنــام و
شــاپور راســخ ،تاریــخ اجتماعــی ایــران از مرتضــی راونــدی ،تاریــخ اجتماعــی
ایــران از ســعید نفیســی ،چنــد جلــد کتــاب فریــدون آدمیــت و همــا ناطــق
دربــاره اندیش ـهی اجتماعــی در دوران قاجــار ،موانــع رشــد ســرمایهداری در
ایــران از احمــد اشــرف ،و کتــاب زمینـهی جامعـهی شناســی تالیــف نیمکــف
و آگبــرن و ترجمــهی امیرحســین آریانپــور دســت بــه دســت میگشــت.
در ایــن دوره ،بحــث دربــارهی جامعــهی ایــران رواج داشــت و گروهــی
بــه نوشــتن مقاالتــی پرداختنــد کــه نــام آنهــا را «مباحــث اجتماعــی»
یــا حتــی «جامعهشناســی ایــران» میگذاشــتند .ایــن نــوع مقــاالت کــه
در روزنامههــا و مجلههــا منتشــر میشــد ،موجــب پدیدآمــدن نوعــی
آشــفتگی و ابهــام در مفاهیــم شــد .مباحــث اجتماعــی ،مســائل اجتماعــی،
و بحثهــای سیاســی اجتماعــی جــای علــوم اجتماعــی واقعــی را گرفتنــد
و توضیحــی هــم بــه خواننــدگان داده نشــد کــه ایــن علــوم کــدام هســتند
و تحقیقــات اجتماعــی چگونــه انجــام میگیــرد .بیگمــان ایــن مباحــث
سیاســی و اجتماعــی کــه نظــر شــهروندان را دربــارهی جامعــهی خــود
منعکــس میکنــد ،نقــش مهمــی در دگرگونــی افــکار مــردم و پیشــرفت
جوامــع دارد ،بــه شــرطی کــه از ســوی صاحــب نظــران عنــوان شــود.
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پرســش اول مــا در خصــوص مختصــری از زندگــي تحصیلــی و کاری
حضرتعالــی اســت.

شــاپور راســخ :در پرســش اول از زندگانــی و تحصیــات و مشــاغل علمــی و
اداری مــن ســئوال کــرده بودیــد بــه اســتحضارتان میرســانم کــه در فرورديــن
ســال  1303در تهــران متولــد شــدم .تحصیــات دبیرســتانی مــن در مدرســه
شــرف تهــران صــورت گرفــت و بعــد بــه دانشــکده ادبیــات رفتــم (مقــارن ســال
 )1943و پــس از پنــج ســال هــم شــهادتنامههای دورهي دکتــرای ادبیــات
فارســی را گذرانــدم و بــه مــوازات ســالهای آخــر ،در رشــته اقتصــاد دانشــکده
حقــوق همــان دانشــگاه شــاگرد اول شــدم .مرحــوم فروزانفــر میخواســت
مــرا پــس از نــگارش رســاله دکتــری ،بــه دانشــیاری خــود بپذیــرد ولــی شــوق
تحصیــل در علــوم اجتماعــی مــرا روانــه ژنــو ســویس کــرد (ســال  )1951و
در فاصلــه ســالهای  1958-1951فوقلیســانس علوماجتماعــی و دکتــرای
جامعهشناســی را در دانشــکده علــوم اقتصــادی و اجتماعــی ژنــو طــی کــردم
و ضمنــ ًا در کالسهــای درس پرفســور گورویــچ در دانشــگاه پاریــس حاضــر
میشــدم و از کالسهــای روژه باســتید  Roger Bastideمردمشــناس هــم
بهــره میبــردم .رســاله دکتــرای مــن دربــارهی «اندیشــههای پیشســاخته و
تعصبــات بیپایــه در میــان گروههــای انســانی» بــود.
قبــل از عزیمــت بــه ســوئیس ،حــدود ســه ســال در دبیرســتانهای
تهــران تدریــس میکــردم و بعــد از بازگشــت بــه ایــران (ســال ،)1958
امتحــان دانشــیاری را بــا اســتادی چــون دکتــر غالمحســین صدیقــی گذرانــدم
 .1این گفتوگو به صورت کتبی انجام شده است.
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و پذیرفتــه شــدم و تدریــس خــود را همزمــان بــا دکتــر جمشــید بهنــام آغــاز
کــردم کــه حــدود دوازده ســال ادامــه یافــت.
خوشــوقتم کــه ناچیــز بــودن حقــوق نیمهوقــت دانشــیاری ،مــرا متوجــه
ســازمان برنامــه کــرد .در آنجــا بــرای ارزیابــی برنامــه هفتســاله بهدنبــال
کارشــناس علــوم اجتماعــی و اقتصــادی میگشــتند و مــرا بهعنــوان
کارشــناس پذیرفتنــد و دیــری نگذشــت کــه بــه ســمت مدیــر اموراجتماعــی و
بعــد معاونــت طــرح و برنامــه در ســازمان برنامــه منصــوب شــدم و حــدود ده
ســالی در ســمت معاونــت خصوص ـ ًا بــرای تنظیــم نقش ـههای عمرانــی پن ـج
ســالهی ســوم و چهــارم ،خدمــت کــردم و مــدت ســه ســال هــم سرپرســتی
مرکــز آمــار ایــران را داشــتم و تصــور میکنــم معلومــات نظــری مــن در
علــوم اجتماعــی بــا تجــارب عملــی در عرص ـهی برنامهریــزی و طرحریــزی
توســعه و عمــران مملکــت تقویــت شــد و در دوران سرپرســتی مرکــز آمــار
ایــران هــم تحولــی در آن دســتگا ِه بهخوابرفتــه بهوجــود آوردم کــه انتشــار
ســالنامهی آمــاری ایــران یکــی از ثمــرات آن اســت.
از ایــران در ســال  1978خــارج شــدم و از ســال  1980تــا حــدود  2005بــا
یونســکو خصوص ـ ًا دفتــر بینالمللــی تعلیــم و تربیــت (ژنــو) و مؤسســه بی ـن
المللــی برنامهریــزی تعلیــم و تربیــت (پاریــس) همــکاری نزدیــک داشــتم و
چنــد کتــاب در زمینـهی اصالحــات در نظــام آموزشــی و برنامهریــزی تعلیــم و
تربیــت بــرای ایــن ســازمان نوشــتم کــه بــه چــاپ رســید و بعضـ ًا 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 اینهاســت:
 .1تدریــس رشــتههای مختلــف جامعهشناســی (قب ـ ً
ا جنابــان دکتــر
یحیــی مهــدوی و دکتــر غالمحســین صدیقــی فقــط بــه جامعهشناســی
عمومــی پرداختــه بودنــد) .قبــل از آن توجــه بــه جامعهشناســی فرانســه
بــود ،دورکیــم و دیگــران .آشــنایی بــا جامعهشناســی انگلوساکســون بــا
درسهــای بنــده آغــاز شــد.
 .2سرپرســتی گروههــای تحقیقــی چــون مطالعــه و پژوهــش در
منشــأ اجتماعــی وکالی مجلــس شــورا و وزرای ایــران بــا همــکاری
محققــان ارجمنــدی چــون خانــم زهــرا شــجیعی (صاحــب چنــد کتــاب در
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ایــن زمینــه) و جنــاب احمــد اشــرف (کــه بعــداً بــرای تکمیــل تحصیــات
بــه آمریــکا رفتنــد)؛ مطالعــه و پژوهــش در ســازمان مذهــب شــیعه بــه
کمــک آقــای وکیلــی قمــی؛ بررســیهایی در پاتولــوژی اجتماعــی
ایــران از جملــه بــا ه ـمکاری آقــای جیالنــی؛ بررســی در جامعهشناســی
روســتائی بــا همــکاری آقــای خســروی کــه بعــداً وارد کادر آموزشــی هــم
شــدند و یکــی دو عرص ـهی دیگــر.
 .3هــمکاری دریافتــن لغــات معــادل اصطالحــات جامعهشناســی و
اصطالحــات علــوم اجتماعــی در کمیت ـهای بــه سرپرســتی دکتــر صدیقــی.
 .4انتشــار یــک کتــاب کام ـ ً
ا مقدماتــی «مقدمــه بــر جامعهشناســی
ایــران» بــا همــکاری دکتــر جمشــید بهنــام.
 .5آشــنا کــردن دانشــجویان بعضــی رشــتههای دیگــر چــون
هنرهــای زیبــا و ارتباطــات عمومــی بــا مباحــث مربــوط در جامعهشناســی.
آزادی اندیشــه :آیــا مــی تــوان از پیشــینهی علــوم اجتماعــی و
انســانی در ایــران (پیــش از دانشــگاه تهــران و دانشــکده علــوم
اجتماعــی) ســخن گفــت؟

شــاپور راســخ :موضــوع ســابقهی علــوم انســانی کــه شــامل فلســفه،
منطــق ،تاریــخ و حتــا علــوم ادبــی میشــود خــارج از حیط ـهی اطــاع بنــده
اســت و ســابقهی قدیمیتــری از ســنوات خدمــت دانشــگاهی مــن دارد .در
مــورد علــوم اجتماعــی تــا حــدی کــه بــه خاطــر دارم آقــای دکتــر غالمحســین
صدیقــی تاریــخ اجتماعــی یــا نهادهــای اجتماعــی در ایــران را آغــاز کــرده
بودنــد .ترجمـهی دکتــر یحیــی مهــدوی از علــم االجتمــاع از معلــم فرانســوی،
فلیســین شــاله ،تــا انــدازهای راهگشــای ایــن علــوم بــود .ولــی خــود مــن در
دانشــکده حقوق-رشــته اقتصــاد -شــاهد آن بــودم کــه اســتاد دکتــر شــهید
نورائــی درس تاریــخ اقتصــادی و تاریــخ اقتصادشناســان بــزرگ را بــا تحلیــل
جامعهشناســانه مـیداد .بعیــد نیســت کــه مباحثــی چــون کتــاب مقدمــه ابـن
خلــدون در دروس اســتادان تاریــخ فلســفه آمــده باشــد .تصــور بنــده ایــن
اســت کــه دکتــر غالمحســین صدیقــی کــه فیشهــای فراوانــی در بــارهی
نهادهــای (تأسیســات) اجتماعــی ایــران داشــت پایهگــذار بحــث و تحقیــق از
جامعهشناســی ایــران بــود.
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آزادی اندیشــه :علــوم اجتماعــی در دانشــگاه تهــران چطــور مطــرح
شــد و چگونــه بهرغــم مشــکالت و معضــات زمــان پاگرفــت؟

شــاپور راســخ :بــه ســؤال فــوق تــا حــدی پاســخ دادهام .رســاله دکتــرای
دکتــر صدیقــی زمینــه را بــرای مطالعــات تاریخی-جامعهشــناختی گشــوده
بــود .تحــوالت اجتماعــی و گســترش مدرنیتــه در ایــران و بازگشــت تحصیـل
کــردگان ایرانــی در رشــتههای مربــوط از خــارج ،موجباتــی ایجــاد کــرد کــه
بــه گمــان مــن علــوم اجتماعــی بــدون زحمــت وارد دانشــگاه شــد .امــا البتــه
از روز نخســت هم ـهی درهــا ب ـهروی تحقیــق در امــور و مســائل اجتماعــی
بــاز نبــود و جبــر زمــان کمکــم راه را همــوار کــرد .یــادم هســت کــه وقتــی
اول گامهــای تحقیقــی را بــه ســوی مطالع ـهی عشایربرداشــتم معلومــم شــد
کــه موضــوع عشــایر در مملکــت فقــط از دیــدگاه سیاســی-نظامی مطــرح
اســت و از بعــد فرهنگی-اجتماعی-اقتصــادی آن در ســطوح بــاالی کشــور
بــه کلــی غافــل هســتند .بعــداً یکــی از شــاگردان فوقلیســانس مــا دکتــر
نــادر افشــارنادری بــه فرانســه رفــت و تحصیــات مردمشناســی کــرد و بعــد
از مراجعــت کمکــم مطالعــات عشــایری رونــق گرفــت .مطالعــهی همــکار
مــن در بــارهی ســازمان مذهــب تشــیع در ایــران هــم در آن زمــان توفیــق
انتشــار نداشــت.
آزادی اندیشــه :موانــع رشــد علــوم اجتماعــی در ایــران در آن
زمــان چــه بودنــد؟

شــاپور راســخ :پاســخ ایــن ســئوال را مرحــوم احســان نراقــی و آقــای دکتر
جمشــید بهنــام کــه در ســمت ریاســت بودنــد بهتــر میتوانســتند و میتواننــد
بدهنــد .بیشــبهه بعضــی مالحظــات سیاســی در مقابــل مطالعــات اجتماعــی
بــود ولــی ایــن امــر مانــع نشــد کــه خانــم شــجیعی جلــد اول و محتمــا ًال جلــد
دوم تحقیــق خــود را در بــارهی منشــأ اجتماعــی وکالی مجلــس شــورای ملــی
از آغــاز تــا آن روز را بــه چــاپ برســانند کــه نقــش نظــام فئودالــی را در دنیــای
سیاســت ایــران بهروشــنی ثابــت میکــرد .ســالهایی کــه مــا کار مطالعــات

اجتماعــی را در ایــران شــروع کردیــم ســالهای ورود ایــران در خیلــی از
عرصههــای پژوهــش و آمــوزش بــود کــه در ایــران ســابقه نداشــت .مثــل
مطالعــات در امــور و روابــط بینالمللــی کــه بــا کوشــش کســانی چــون دکتــر
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منوچهــر گنجــی و دکتــر محمدرضــا جلیلــی در دانشــگاه تهــران آغــاز
شــد .پیــش از آن بیشتــر جهالــت حاکــم بــود ولــی نســل جدیــد متدرج ـ ًا
پردههــای جهــل و بیخبــری را کنــار زد.
آزادی اندیشــه :آیــا اســتادان قدیــم دانشــگاه ســهمی در ایجــاد یــا
رفــع موانــع داشــتند؟

شــاپور راســخ :مســلم ًا دکتــر صدیقــی درشــورای دانشــکده و شــورای
دانشــگاه مدافــع علــوم اجتماعــی بــود ،ولــی از جزئیــات خبــری نــدارم.
آزادی اندیشه :دانشکده علوم اجتماعی چگونه تشکیل شد؟

شــاپور راســخ :مســلم ًا آقــای دکتــر بهنــام کــه اول رئیــس ایــن دانشــکده
بودنــد بهتــر از بنــده در مــورد آگاهــی دارنــد.
آزادی اندیشــه :مؤسســهی مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی چــرا و
چگونــه تشــکیل شــد؟

شــاپور راســخ :وقتــی کــه بنــده و دکتــر بهنــام مقــارن هــم از اروپــا
برگشــتیم یعنــی ســال  1958دکتــر صدیقــی در جســتوجوی دســتیاران و
دانشــیارانی بــود کــه مؤسســهی مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی را بــه راه
انــدازد و البتــه نقــش دکتــر احســان نراقــی کــه شــبکهی روابــط اجتماعــی
وســیعی داشــت در ایــن گشــایش نادیــده نبایــد گرفــت؛ چــون دکتــر صدیقــی
نظــر بــه ســوابق در جبههملــی و حکومــت دکتــر مصــدق مایــل نبــود کــه
خــود بــا دســتگاههای دولتــی طــرف شــود .پــس از پذیرفتــه شــدن در امتحــان
دانشــیاری ،بهنــام و بنــده هــر دو فــوراً تدریــس را آغــاز کردیــم بــرای دوره
ی فوقلیســانس کــه شــاگردان اولیــهی مؤسســه بودنــد .بعضــی شــاگردان
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
پرداختنــد ،ب ـهزودی فارغالتحصیالنــی چــون دکتــر فیــروز توفیــق بــه جمــع
مــا پیوســتند .در ابتــدا اشــخاص بــه شــوق گرفتــن درجــه فوقلیســانس مـی
آمدنــد چــون چنیــن امکانــی در همــهی دانشــکدهها نبــود ولــی بعــداً بــه
تدریــج کــه جاذب ـهی مطالعــات اجتماعــی کــه بیشازبیــش شــناخته میشــد
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دانشــجویان را بــه خــود جــذب کــرد و ســبب شــد کــه حتــا دوره لیســانس
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 دلشــان میخواســت
بیشــتر ار ایــن از آن رشــته «ســر در بیاورنــد».
گمــان مــی کنــم کــه دســتگاههای دولتــی هــم مســتق ً
ال یــا تحــت تأثیــر
ســخنان مســؤالن مؤسســه ،بــه تحقیقــات اجتماعــی عالقهمنــد شــدند .خــود
مــن در ســازمان برنامــه کــه مســؤلیت طرحهــای اجتماعی-آموزشــی و ماننــد
آن را داشــتم پشــتیبانی قــوی نســبت بــه تحقیــق و تحقیقــات ابــراز داشــتم
و یکــی از گزارشهــای بنــده بــه دولــت در مــورد لــزوم تقویــت تحقیقــات
اساســی و کاربــردی در ایــران بــود کــه منجــر بــه تأســیس وزارت علــوم و
آمــوزش عالــی و تحقیقــات شــد (در حالــی کــه خــود مــن مــدل تشــکیالتی
نظیــر  CNRSفرانســه را پیشنهــاد کــرده بــودم) .در نــگارش ایــن گــزارش
آقــای دکتــر انصــاری کــه از ( .WHOســازمان بهداشــت جهانــي كــه مركــزش
در ژنــو اســت) دعــوت شــده بــود بــا بنــده همــکاری داشــت .بــدون اینکــه
بخواهــم بــه تفصیــل بگرایــم نقــش بنــده در تأمیــن اعتبــارات بــرای تمــام
وقــت کــردن کادر دانشــگاه ناچیــز نبــود.
بــا رونــق گرفتــن تحقیقــات ،کمکــم دســتگاههای بخــش عمومــی
قراردادهایــی بــا مؤسســه بــرای اجــرای پژوهشهــای موضعــی بســتند و
حتــا کســانی چــون پییــر ویــی  Vieilleفرانســوی بــه ایــران دعــوت شــد
کــه گــروه مطالعــات شــهری را در مؤسســه راه انــدازد.
آزادی اندیشــه :اســتادان چگونــه انتخــاب میشــدند؟ حکومــت و بــه
طــور مشــخص «ســاواک» تــا چــه حــد در ایــن امــر دخالــت مــی کــرد؟

شــاپور راســخ :مــن از مداخل ـهی ســاواک در قضی ـهی انتخــاب اســتادان
و دانشــیاران اطــاع دقیقــی نــدارم ،ولــی میدانــم کــه دکتــر نراقــی مجبــور
بــود بــا بعضــی مقامــات حتــا ســاواک بــرای حفــظ پــارهای از محققــان کــه
پرونــدهای در ایــن ســازمان داشــتند یعنــی دارای ســوابق فعالیتهــای سیاســی
بودنــد تمــاس گیــرد و در حــل مشــکالت آنهــا بکوشــد و احیانـ ًا بعضــی افــراد
را بــه خــارج کشــور بفرســتد ،چــون آقــای بنیصــدر کــه در معــرض زحمــات
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ســاواک نباشــند .پرونــدهی اســتخدامی مــن در ســازمان برنامــه بــود لــذا بــه
جزئیــات قضیـهی مداخلــه ســاواک در دانشــگاه (کــه محتمـ ً
ا در کار اســتخدام
کارشناســان ســازمان برنامــه هــم میتوانســت مؤثــر باشــد) آگاهــی نــدارم
فقــط شــنیدم کــه آقــای معینفــر رئیــس دفتــر فنــی مــا در زمــان مرحــوم
اصفیــا نمیتوانســت عنــوان رســمی پســت خــود را بگیــرد زیــرا ســاواک
مخالفــت کــرده بــود امــا ،شــخص ًا مواجــه بــا مشــکلی در ایــن زمینــه نشــدم.
آزادی اندیشه :نقش وزارت علوم و هیئتامنا در این زمینه چگونه بود؟

شــاپور راســخ :وزارت علــوم در آن زمــان تشــکیل نشــده بــود .بــاز در
ایــن مــورد بایــد از آقــای دکتــر بهنــام ســؤال کــرد کــه محتم ـ ً
ا همزمــان
بــا تأســیس ایــن وزارتخانــه بــه ریاســت دانشــکده علوماجتماعــی منصــوب
(یــا منتخــب) شــدند.
آزادی اندیشــه :موضــوع واحدهــای درســی و  ...چگونــه انتخــاب م ـی
شــد؟ آیــا ُمدلــی بــرای ایــن کار وجــود داشــت؟ آیــا رئیــس دانشــکده و
آزادی عمــل برخــوردار بودنــد؟
ـتادان مســؤل از
اسـ
ِ
ِ

شــاپور راســخ :بنــده بــه یــاد نــدارم کــه دســتگاهی از خــارج مؤسســه در
انتخــاب واحدهــای درســی مداخلــه کــرده باشــد .تــا جایــی کــه میدانــم مــا
در انتخــاب مــواد برنامــه محدودیتــی نداشــتیم و بیشــتر ســعی میکردیــم از
الگوهــای دانشــکدههای مشــابه در خــارج کشــور کــه خودمــان بــا آنهــا
تجربــه داشــتیم الهــام بگیریــم.
اگــر توســعهی تحقیــق در زمینــهای الزم بــود نیــاز بــه تأســیس درس
بهخصوصــی در برنامــه دیــده نمیشــد ،بلکــه عمــ ً
ا آن را در فعالیتهــای
تحقیقاتــی مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی میگنجاندیــم .در مــورد
رابطــه مؤسســه بــا دســتگاههای دولتــی قب ـ ً
ا اشــاره کــردهام.
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محمدرضــا نیکفــر /تیــرهروزی و بهــروزی علــوم
انســانی در ایــران
در ایــران علــوم انســانی آمــاج حملههــای مــداوم حکومــت دینــی اســت،
حکومتــی کــه تبییــن هســتی انســانی و تصمیمگیــری دربــاره آن را حــق
انحصــاری ایدئولــوژی خــود میدانــد .دانشهایــی کــه موضوعشــان انســان
و جامعــه و فرهنــگ اســت ،ممکــن اســت پایــگاه ضعیــف آکادمیکــی را کــه
هــم اکنــون دارنــد ،از دســت بدهنــد .درگیــری اندیش ـهورزانه بــا زمین ـه ایــن
وضعیــت و تــاش بــرای تحلیــل انتقــادی رهاییبخــش آن میتوانــد نقطــه
قــوت رشــکبرانگیز پژوهشــگران عرصــه ایــن علــوم باشــد .ایــن مقالــه
بدبختــی و خوشــبختی علــوم انســانی در ایــران را تشــریح میکنــد.
علــوم انســانی 1در ایــران در نــگاه نخســت وضعیــت غمانگیــزی دارد.
زیــر فشــار حکومتــی دینــی قــرار دارد کــه میخواهــد چیــزی بــه اســم علــوم
انســانی اســامی را جایگزیــن آن کنــد .همهنــگام موقعیــت آن ،از دیــد
موقعیتهــای عــادی و کمابیــش "قاعده"منــد ،رشــکبرانگیز اســت ،بــه
ایــن اعتبــار کــه پرســشها و موضوعهایــی در برابــر آن قــرار گرفتهانــد
کــه درگیــر شــدن بــا آنهــا جــد و جهــد علمــیای میطلبــد کــه در خــور
دورانهایــی ویــژه اســت :دورانهــای بحــران و تضــاد.
هــگل حــق دارد کــه میگویــد نیــاز بــه فلســفه از شــکاف و دوگانگــی
برمیخیــزد 2.همــه دانشهــای انســانی چنیــن سرچشــمهای دارنــد .در ایــران
 .1مــن در اینجــا مفهــوم علــوم انســانی را چنــان جامــع در نظــر میگیــرم کــه شــامل علــوم
اجتماعــی هــم شــود .بحــث دربــاره اینکــه فــرق علــوم اجتماعــی بــا علــوم انســانی در معنــای
اخــص آن در چیســت و در ایــران بهتــر اســت از چــه ترمینولــوژیای اســتفاده کنیــم ،در
حوصلــه ایــن نوشــته نمیگنجــد.

2. G. W. F. Hegel: „Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der
Philosophie“, in: Werke Bd. 2, Frankfurt/M 1970, S. 20.
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هــم علــوم انســانی تکانــه آغازیــن خــود را از شــکاف و بحــران گرفــت ،همــان
شــکاف و بحرانــی کــه انقــاب مشــروطیت را پدیــد آورد .ابتــدا ادراک مبهمــی
ـامان بیقانونــی و عقبماندگــی و ســپس
ـامان نابسـ ِ
شــکل گرفــت دربــاره سـ ِ
پرســیده شــد کــه قانــون چیســت ،پیشــرفت چیســت ،دولــت چگونــه قانونــی
میشــود ،رشــد جامعــه چــه قانونهایــی دارد و همانندهــای اینهــا .آنچــه را
کــه در توشــه ادبــی گذشــته بتــوان "اجتماعیــات" 3خوانــد ،حتــا آن تــوش و
تــوان را نداشــت کــه مجموع ـهای از مفهومهــا در اختیــار بینــش نــو بگــذارد
تــا بــا برخــی تغییرهــا و انتقالهــای معنایــی مجهزتــر بــه توضیــح جهــان نــو
پــردازد .فلســفیدن نــو بــا بیانــی الکــن آغــاز شــد .ابتــدا میبایســت زبانــی
تــازه شــکل بگیــرد ،تــا آثــار اروپاییــان بــه آن ترجمــه شــود .ناممکــن بــود
ترجمــه بیمیانجــی بــه زبــان ادبــی ســنتی کــه زبــان شــعر و حکایتگویــی
و مســئلهگویی بــود و مظهــر نهایــت توانایــی آن در بیــان اجتماعیــات و
تاریخیــات "ناسـخ التواریــخ" بــود .پســاتر الزم آمــد کــه ســنت هــم بــه ایــن
زبــان ترجمــه شــود تــا دریابیــم چــه میگفتــه اســت.
در اروپــا هــم در عصــر جدیــد زبانــی تــازه شــکل گرفــت ،امــا نــه بــا
گسســت بیگانهســاز از زبــان پیشــینیان .نوزایــش ،هــم بــه لحــاظ مضمونــی
و هــم بــه لحــاظ زبانــی امکانهــای عظیمــی در اختیــار اندیشــه نــو
گذاشــت .پروتستانتیســم فرهنگــی 4در آلمــان واســطهای منحلکننــده و در
خــود حلکننــده (بــه اصطــاح هگلــی )aufhebend :شــد میــان االهیــات
مســیحی و فلســفه جدیــد .بــورژوازی فرهنگــی شــکل گرفــت کــه پشــت
ســرش اشــرافیت بافرهنــگ قــرار داشــت و "ملــت" را بــه عنــوان ســازه
5
فرهنگــی نمایندگــی میکــرد و همهنــگام آن را میســاخت.
مفهومهــا ،آن گونــه کــه راینهــارت کو ِزل ِــک برمینمایــد ،هــم
شــاخص هســتند هــم عامــل ،یعنــی هــم برمینماینــد و هــم میســازند
 .3اصطــاح رواج یافتــه توســط غالمحســین صدیقــی کــه پــدر جامعهشناســی در ایــران
خوانــده میشــود.
 .4دربــاره «پروتستانتیســم فرهنگــی» رجــوع کنیــد بــه :محمدرضــا نیکفر-اصالحگــری
دینــی ،فصلنامــه «مدرســه» ،شــماره  ،۶تهــران .۱۳۸۵
 .5در باره فرهنگ در معنای سازندگی بنگرید به:

Manfred Fuhrmann: Bildung. Europas kulturelle Identität, Stuttgart 2002
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و برمیانگیزاننــد 6.مثــا مفهــوم "انقــاب" هــم حادثــهای را نامگــذاری
میکنــد و برمینمایانــد ،و هــم برمیانگیزانــد و در ایــن معنــا بــه
صفــت برانگیزاننــدۀ "انقالبــی" شــکل میدهــد .مفهومهــای ســنتی مــا
ِ
نمیتوانســتند هــر دو نقــش را ایفــا کننــد .قــدرت برنماییشــان کــم بــود،
اگــر چــه ســازنده بنــای فرهنگــی کهــن بودنــد و تــا حــدی برانگیزاننــده ،بــه
ویــژه آنجایــی کــه مفهومهــای دینــی دگردیســی ملتگرایانــه مییافتنــد و
ســنت مبــارزه بــا کفــار بــه فراخــوان جدیــد بــرای اســتقاللطلبی و مبــارزه بــا
اجنبــی وراریختــه میشــد .در بینــش دینــی از ابتــدای عصــر جدیــد ایرانــی
وسوســۀ تقویــت تــوان برنمایــی وجــود داشــت .ایــن وسوســه در دهههــای
ایدئولوژیک
 1340و  1350بــا الگوبــرداری از علــوم انســانی در غــرب در تبییــن
ِ
عملگــرای مفاهیــم آنهــا تقویــت شــد و بــا "انقــاب اســامی"اعتماد بــه
نفــس یافــت .یــک ریشــه ایــده "علــوم انســانی اســامی" ایــن وسوســه
تقویتشــده اســت.
دربــاره شــکلگیری علــوم انســانی در اروپــای مــدرن نظرهــای مختلفــی
وجــود دارد کــه آشــنایی بــا آنهــا امــکان مقایس ـهای روشــنگر بــا وضعیــت
مــا را میدهــد .یــک نظــر مهــم رایــج ،جنبــه گسســت میــان کهنــه و نــو
را میبینــد و یــا گسســت در جامعــه بــر اثــر "مســئله اجتماعــی" شــاخص
ســرمایهداری را عمــده میکنــد و فلســفه جدیــد و علــوم اجتماعــی نوپــا را
پاســخی بــه آنهــا میدانــد .نظرهــای دیگــر از جهــت دیــدن عنصــر اســتمرار،
پیشــینه و پایــه اجتماعــی مهــم هســتند .از جملــۀ آنهاســت نظــری کــه
ورزی علــوم
علــوم انســانی را علومــی یونانــی میدانــد و معتقــد اســت تأم ـل ِ
انســانی جدیــد ،یعنــی اندیشــۀ مفهومــی دقیــق و اســتداللی آن بــر وجــود
انســان و جامعــه و جهــان او ،ریشــه در تأمـلورزی یونانــی دارد .یــک شــکل
تعمیــم یافتــه ایــن نظــر میگویــد کــه علــوم انســانی حاصــل تأمــل بازتابــی
( )reflectionانســان اســت (اندیشــه انســان بــر انســان کــه بازتابــی اســت
چــون خوداندیشــی اســت) و هــر جــا چنیــن تأملــی صــورت گیــرد دانشــی
پدیــد میآیــد کــه موضــوع مقــدم آن انســان اســت ،حتــا در جایــی کــه از
خــدا و جهــان ســخن م ـیرود .ایــده گسســت هــم میتوانــد در قالــب ایــن
 .6در این باره رجوع کنید به :محمدرضا نیکفر :تاریخ مفهومها( ۱۳۸۸ ،سایت نیلگون)

_http://nilgoon.org/archive/mohammadrezanikfar/articles/Nikfar
Begriffsgeschichte.html
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نظــر درآیــد ،آن هــم بــا ایــن اســتدالل کــه گسســت و دوگانگــی و تضــاد،
برانگیزاننــده تأملانــد .امــا طبعــا بایــد امکانهایــی بــرای ایــن کار فراهــم
باشــد کــه از جملــه آنهاینــد زبــان و نهادهایــی بــرای تأم ـلورزی و اســتمرار
َدهــی .در تمایــزی تــا حــدی تقابلــی بــا نظــری کــه علــوم انســانی را علــوم
تاریخــی میدانــد و تصــور میکنــد کــه ایــن علــوم بــا اندیشــه بــر تاریــخ
هســتی اجتماعــی انســانی بــه ویــژه بــا اندیشــه بــر گــذار پرمســئله بــه عصــر
جدیــد و جامعــه صنعتــی شــکل گرفتهانــد ،نظــری قــرار دارد کــه معتقــد
اســت علــوم انســانی در نهایــت بــه ادبیــات برمیگردنــد ،آن هــم از جنبــه
حفــظ و تقویــت زبــان .رویکــرد جدیــد بــه زبــان و ســنت ادبــی در اروپــا،
گرایی
همبســته بــا نوزایــش و "انســانگرایی" (اومانیســم) اســت ،انســان ِ
برانگیزاننــده نوزایــش و نیروگیرنــده بــا آن .بــر پایــۀ ایــن نظــر علــوم انســانی
ابتــدا بــرای تربیــت پدیــد آمدنــد ،تربیــت فــرد و جمــع کــه تربیــت ملــت
اســت ،فرهنگســازی و ملتســازی اســت و تقویــت حــس ملــی اســت.
ایــن نظــر بــر نقــش اشــراف و بــورژوازی فرهنگــی در پاگیــری علــوم انســان
تأکیــد ویــژهای دارد.
ایــن دیــدگاه اخیــر مــا را بــه یــاد ایــران میانــدازد .در نــزد مــا تولــد
رســمی علــوم انســانی در دانشــکده ادبیــات بــود .چــرا نــه حقــوق ،چــرا نــه
فلســفه؟ فلســفه ،بــه عنــوان اندیشــه بــر موقعیتهــای انســانی وجــود نداشــت
و ســنت فلســفی از مجموعــهای از کتابهــا تشــکیل میشــد کــه انگیــزه
بــرای رجــوع بــه آنهــا و شــرط فهــم آنهــا نــه حیرتزدگــی فلســفی و داشــتن
پرســش ،بلکــه عالقــه بــه ادبیــات و عربیــات ادیـبوار و بــه همینســان کالم
بــود .امــا حقــوق :حقــوق خــود از علــوم سیاســی در معنــای علــوم تربیــت
کارمنــد بــرای وزارت امــور خارجــه برآمــد 7.در ایــن حقــوق نشــانی از حــق
نمیبینیــم در آن معنایــی کــه آرمــان مشــروطیت بــود البتــه بــه صورتــی
خــام .ایــن آرمــان میبایســت بــا گفتمــان حــق پختــه میشــد ،امــا در ایــران
گفتمانــی پــا نگرفــت کــه در حــدی ضعیــف هــم مقایسـهپذیر بــا بحــث حــق
در قرنهــای شــانزده تــا نــوزده در اروپــا باشــد" .ادبیــات"ی کــه قــرار بــود
 .7دربــاره شــکلگیری مفهــوم حقــوق و تشــکیل دانشــکده حقــوق رجــوع کنیــد بــه:
محمدعلــی فروغــی :مخاطــرات تدویــن قوانیــن مدنــی ایــران ،۱۳۱۵ ،چــاپ شــده در مجلــه
یغمــا .لینــک نشــر آنالیــن.

http://ir.voanews.com/content/froughi144960/133705093-11-11-2011-.html
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مهــد علــوم انســانی در ایــران باشــد ،نشــان کمــی از انســانگرایی داشــت و
باســتانگرایی ناسیونالیســتیاش بــه نوزایــش اروپاییــان شــبیه نبــود .از طــرف
دیگــر اشــرافیت ادبپــرور و بــورژوازی فرهنگــی ضعیفتــر و بیفرهنگتــر
از آنــی بودنــد کــه پایــه اجتماعــی اســتواری بــرای علــوم انســانی بــه عنــوان
علــوم تربیتــی و مکتــب فرهیختهســازی ایجــاد کننــد.
دانشــکده ادبیــات از ابتــدا ســویهای محافظــهکار داشــت .اگــر یــادگار

مانــدگاری از آن بــه جــا مانــد ،همانــا نوشــتههای چنــد اســتاد انگشتشــمار

ادبیــات فارســی و مجموعـهای 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

دهــد .در مقایســه بــا آن ،دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران کمتــر
محافظــهکار بــود ،و در آن میشــد توجهــی دیــد ،اگــر چــه ضعیــف ،بــه
مســئله اجتماعــی در ایــران.

مســئله اجتماعــی در ایــران ،یعنی شــکاف طبقاتی و مشــکالت ســاختاری،

نخســت توســط جنــاح چــپ مشــروطهخواهان دیــده شــد .انقــاب اکتبــر در

روســیه در ایــران هــم بازتــاب یافــت و بــه نیروگیــری اندیشــه چــپ انجامیــد.
اکثــر کتابهــای اصلــی در زمینــه علــوم انســانی توســط نویســندگان چپگــرا

تألیــف یــا ترجمــه شــدهاند .زبــان جدیــد فارســی را بــرای بیــان مســائل نویــن
اجتماعــی و سیاســی ایــن نویســندگان شــکل دادهانــد .چــپ ،رکن اصلــی رواج
ایدههــای علــوم انســانی و اجتماعــی در ایــران اســت .بــا نظــر بــه ایــن موضوع

میتــوان مســئولیت ضعــف علــوم انســانی را بــر دوش چــپ انداخــت و در
ایــن رابطــه از جملــه ایدئولوژیــک بــودن تألیفــات چــپ را مبنــای ایــن تقصیــر

تصــور کــرد .امــا صحیحتــر و منصفانهتــر آن اســت کــه ضمــن ســپاس
تاریخــی از چــپ ،کلیــت مشــکل را در نظــر گرفــت و ضعــف چــپ را هــم

بــر زمینــهای دیــد کــه عیــان و توضیحپذیرمیکنــد ضعــف آن دانشــکدهای
را نیــز کــه قــرار بــود مهــد علــوم انســانی در ایــران باشــد .تشــریح ایــن
زمینــه بــا در نظــر گرفتــن عواملــی چــون اســتبداد ،عقبماندگــی اجتماعــی و

فرهنگــی ،سســتی بــورژوازی فرهنگــی بــر زمینـهی سســتی مدنیــت مــدرن و

در ادام ـهی سســتی اشــرافیت فرهیختــه ممکــن میشــود.
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هــر گونــه کــه در ایــن میــان نقــش فرهنــگ را در نظــر بگیریــم بــه
عامــل دیــن هــم میرســیم :دیــن بــه عنــوان عاملــی فرهنــگ ســاز و در
دوره پیــش از عصــر جدیــد در کلیــت متنــوع خــود بــه عنــوان "ملــة" یــا
عاملیــت عامــل دیــن بــه عنــوان
همــان فرهنــگ .پیــش از عصــر جدیــد
ِ
یــک جنبــش مشــخص و یــک نهــاد مشــخص ،در دورههایــی خــاص (دوره
برآمــد و دورههــای نبردهــای دینــی) و در حوزههایــی خــاص (در مراکــز
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 اســام مســلمان میشــود ،بــر خــاف تصــور امروزیــن مــا
گسســت رادیکالــی در جهانبینــی او رخ نمیدهــد .اســم آییــن او عــوض
میشــود و او بــه تدریــج تــن میدهــد بــه ایــن کــه بــازی دیگــری داشــته
باشــد در اجــرای یــک نمایــش جمعــی کــه دیــن نــام دارد .در عصــر جدیــد
اســت کــه دیــن بــه عنــوان نهــادی خــاص پدیــد میآیــد ،بــه عنــوان
چیــزی متمایــز از فرهنــگ ،یــا چونــان مرکــزی در آن کــه مــدام میکوشــد
ســلطه خــود را بــر کلیــت آن حفــظ کنــد .بــه ســخن دیگــر بــا شــکلگیری
فرهنــگ غیــر دینــی اســت کــه فرهنــگ دینــی و چســبیده بــه آن نهــاد دیــن
جلــوه مییابــد .همــان هنــگام کــه در دوران نــو در برخــورد بــا بیگانــگان
درمییابیــم کــه مــا هــم بایــد خــود را متعلــق بــه کشــور و "ملتــی" معرفــی
کنیــم ،و میگوییــم "ایرانــی" هســتیم ،درســت در همــان زمــان اســت کــه
درمییابیــم "مســلمان"ایم .ایــن نــه اقــراری تکــراری و عــادی ،بلکــه کشــف
اســت ،کشــفی تاریخــی و پرپیامــد .پــس از ایــن کشــف اســت کــه اســام
موظــف میشــود بــه پرســشها دربــاره جهانــی پاســخ دهــد کــه آن را
نمیشناســد .امــا پاســخ میدهــد و بــا ایــن پاس ـخها خــود را از نــو معرفــی
میکنــد .در ایــن معرفــی و در معرفــیای کــه دیگــران از آن میکننــد ،بــه
صــورت یــک بســته معیــن از متنهــا و مســلکها درمیآیــد ،نقشــی بــه آن
در تاریــخ واگــذار میشــود ،گــرد آن هالــه تــازهای از مفهومهــا و گزارههــا
شــکل میگیــرد و بــا بســتههای مشــابه مقایســه میشــود.
رفتــار بســتۀ دینــی در آغــاز عصــر جدیــد بــر سرنوشــت علــوم انســانی
تأثیــر مهمــی دارد ،دســت کــم بــر پشــتوانۀ ادبــی ،شــیوه راهیابــی آن به ســنت،
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و دیــد تاریخــی آن .دیــن در اروپــا عصــر جدیــد را بــه رســمیت میشناســد
و درمییابــد کــه بــا مســائل تــازهای مواجــه اســت کــه آنهــا را نمیشناســد.
تحــول اساســی از طریــق پروتستانتیســم فرهنگــی رخ میدهــد کــه بــر
کاتولیسیســم هــم تأثیــر میگــذارد و باعــث تحــول کل مســیحیت میشــود.
از طریــق ایــن تحــول ،ســنت فرهنگــی ،گذشــتۀ خــود را بــاز میکنــد و تبدیــل
بــه میــراث همگانــی میشــود .علــوم انســانی بــر ایــن میــراث همگانــی تکیــه
میکنــد و آنــگاه کــه "انســان" را موضــوع بررســی قــرار میدهــد ،گذشــته
و تاریــخ آن را در دســترس خــود میبینــد .در راهیابــی بــه گذشــته ،دیــن ســد
راه نمیشــود و ادعــای مالکیــت نمیکنــد" .ســتیز دانشــکدهها" بــه پیــروزی
فلســفه بــر االهیــات راه میبــرد ،از جملــه ،آن گونــه کــه کانــت میگویــد،
بــه خاطــر توانایــی فلســفه در نقــد متــن و بررســی ســنجیدۀ تاریخــی .فلســفه
در ایــن ســتیز بــر حقــوق هــم غلبــه میکنــد ،آن هــم بــه خاطــر ایدههــای
آزادی و اخــاق ،و ســرانجام ایــن کــه بــه گفتــه کانــت فلســفه ،راهنمــای
"دانشــکده پزشــکی" هــم میشــود بــه خاطــر ادراکــش از حقیقــت و روش
حقیقتیابــی 8.در "ســتیز دانشــکدهها" ایــن خــرد روشــنگری اســت کــه
پیــروز میشــود .ایــن پیــروزی در اروپــا هــم نظــری اســت و هــم تــا حــد
تعیینکننــدهای عملــی .خــرد روشــنگری فــرا گیــر نمیشــود ،امــا ایــن
خــرد اســت کــه هنجــار دانشــی بــودن دانشــگاه را تعییــن میکنــد" .ســتیز
دانشــکدهها"ی کانــت ،تئــوری دانشــکده فلســفه 9و بــر ایــن قــرار حــاوی
اندیشــۀ بنیانــی علــوم انســانی اســت .هــدف صریــح آن دفــاع از منزلــت خــرد
روشــنگری اســت.
در غــرب" ،ســتیز دانشــکدهها" همــواره جــاری اســت .خــرد روشــنگر،
زمانــی میبایســت در برابــر کلیســا و بــرای تغییــر شــأن قیمومیــت در برابــر
شــأن والیــت بایســتد ،و اینــک بایســتی در برابــر تکنیــک و ســرمایه ایســتادگی
کنــد .چنیــن نیســت کــه ســتیزی درگرفتــه و زمانــی پایــان یافتــه باشــد.
 .8بنگرید به  Der Streit der Fakultätenاثر ایمانوئل کانت ( .)۱۷۸۹شرحی 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

104

تیرهروزی و بهروزی علوم انسانی در ایران

در ایــران مــا چیــزی نداریــم کــه بتوانیــم آن را همتــراز بــا "ســتیز
دانشــکدهها" بــه روایــت کانــت بدانیــم .امــا از ابتــدای عصــر جدیــد ایرانــی کــه
در آســتانه انقــاب مشــروطیت آغــاز میشــود ،میتــوان خــط ســرخ ســتیزی
را دیــد کــه تــا امــروز ادامــه مییابــد :ســتیز مــدارس .ابتــدا ســتیز ،مخالفــت
10
بــا مــدارس جدیــد اســت کــه از زمــان تأســیس دارالفنــون آغــاز میشــود.
انگیــزه آغازیــن ســتیز بــا مــدارس جدیــد از نــوع "بوکــو حرامـی" 11اســت .ایــن
انگیــز ه بــا اینکــه تــا امــروز پایــدار اســت امــا دگردیســی و تعدیــل مییابــد
و چنــدی نمیگــذرد کــه میبینیــم فرزنــدان اشــرف علمــا هــم شــروع بــه
تحصیــل در مــدارس جدیــد میکننــد .بیشــترین پایــداری را سیاســت اصیــل
12
"بوکــو حرامــی" در مــورد تحصیــل دختــران نشــان میدهــد.
دیــن تفکیــک
اســام میتوانــد دگردیســی ملیگرایانــه بیابــد ،چــون
ِ
جهــان بــه "مــا" و "دیگــران" اســت و از ســوی دیگــر در آن اراده بــه قــدرت
قــوی اســت .اســام از ابتــدا دینــی بــوده اســت توصیهگــر بــه مجهــز شــدن.
مجهــز شــدن در عصــر جدیــد ،معنایــی تکنیکــی دارد .از ابتــدا هم داشــته اســت
ـن ُقـ َّوةٍ .پــس از جنــگ
ـم َمــا ْاسـ َت َط ْع ُت ْم ِمـ ْ
بــه شــکل تجهیــز جنگــیَ :وأَ ِعـدُّوا لَ ُهـ ْ
ایــران و روس ،گام بــه گام امــا شــتابان ،ایــن آگاهــی حاصــل میشــود کــه
"قــوه" دیگــر بــه ســادگی گذشــته حاصــل شــدنی نیســت" .قــوه" اگــر تــوپ
 .10ایــن کتــاب تاریخچــهای از تأســیس مــدارس جدیــد در ایــران عهــد قاجــار و روایــت
کمرنگــی از مخالفتهــای حوزویــان بــا آنهــا را بــه دســت میدهــد:

Monica M. Ringer, Education, Religion, and the Discourse of Cultural Reform in
Qajar Iran, California 2001

کتاب به فارسی ترجمه شده است:
مونیــکا ام .رینگــر ،آمــوزش دیــن ،و گفتمــان اصــاح فرهنگــی در دوران قاجــار ،ترجمــه
مهــدی حقیقتخــواه ،تهــران :نشــر ققنــوس .۱۳۸۱
 .11معنــای مشــخص بوکــو َحــرام ( )Boko Haramبــه زبــان هوســایی ،کــه زبانــی رایــح در
بخشهایــی 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
بــه ویــژه حملــه بــه مــدارس دخترانــه و بــه اســارت گرفتــن دانشآمــوزان شــهرت یافــت.
عنــوان رســمی ایــن گــروه از ســال « ۲۰۱۰جماعــة أهــل الســنة للدعــوة والجهــاد» اســت.
 .12ایــن کتــاب بــر زمینــه تاریــخ زن در عصــر جدیــد ایرانــی ،نشــان میدهــد کــه راه
تحصیــل زنــان بــا چــه دشــواریهایی گشــوده شــد.

Parvin Paidar, Women and the political process in twentieth-century Iran, Cambridge 1995
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باشــد نیــاز بــه ریختهگــری دارد ،نیــاز بــه علــم فلــزات دارد و توپچــی بایــد
ـت تجهیــز ،اقتبــاس تکنیــک از کفــار را روا
حســاب و کتــاب ســرش شــود .سیاسـ ِ
م ـیدارد .حــرام ،حــال میشــود و بــر ایــن قــرار "بوکــو حرامیســم" آغازیــن
تعدیــل مییابــد.
بومیســازی و بومیپــروری از ابتــدا مــورد تشــویق علمــا قــرار
میگیــرد 13و بــه ایــن اعتبــار نیــز آنــان "ملــی" محســوب میشــوند .آنچــه
آنــان بــرای اقتبــاس بــه قصــد تجهیــز روا میدانســتند ،علــوم طبیعــی
در معنایــی تکنیکــی بــود .در برخــورد بــا اندیشــههای جدیــد سیاســی و
اجتماعــی بــه دو شــکل واکنــش نشــان میدادنــد :یــا در صــدد مقابلــه
بــا آنهــا برمیآمدنــد و بــی هیــچ تالشــی بــرای فهــم آنهــا نفیشــان
میکردنــد؛ یــا آنکــه مدعــی میشــدند آنچــه را کــه در آن اندیشــهها
خــوب و بهحــق اســت ،در اســام نیــز بیــان شــده ،و حتــا بهتــر ،امــا
مســلمانان آن ایدههــا را نپروراندهانــد و اکنــون بایســتی بــا بازگشــت بــه
خویــش درپــی کشــف و تبییــن و تشــریح آنهــا برآینــد ،کــه اگــر چنیــن
کننــد از فرودســتی بــه درمیآینــد و دوبــاره در جهــان فرادســت میشــوند.
ایــن نگــرش دوم ،بــه تدریــج دســت بــاال را میگیــرد و "بوکــو حرامیســم"
در برخــورد بــا علــوم "غربــی" را تعدیــل میکنــد.
بــه نظــر میرســد کــه معاصــر شــدن بــا جهــان معاصــر در اســام بــه
صــورت منفــی و واکنشــی باشــد .هــم آن گونــه کــه کاتولیسیســم در مقابلــه
بــا پروتستانتیســم گام بــه گام اصــاح شــد ،چشــم زعمــای اســام هــم در
جریــان مقابلــه و رقابــت بــه روی جهــان معاصــر گشــوده میشــود .اگــر
قدرتطلبــی سیاســی نبــود ،شــاید ایــن گشــودگی بــه حــد قابــل ذکــری
از اصالحگــری فکــری راه میبــرد ،امــا اراده بــه قــدرت سیاســی مانــع
از آن شــده کــه اقتبــاس از جهــان معاصــر چنــدان از وجــه تجهیزاتــی
فراتــر رود و از آن فکــر حاصــل شــود .علمــا ،بــه دنیــا رو آوردهانــد ،بــه
دنیــای معاصــر .آنــان نیــز "سکوالریزاســیون" خــود را دارنــد کــه در
ادامــه قدرتطلبــی دنیایــی سنتیشــان اســت .ایــن گیتیانگــیای اســت
بــه قــول هــگل "بــد" 14.علمــا ادراکــی فنی-قدرتمــدار از جهــان دارنــد.
 .13در 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  ،)۱۳۲۳تهــران ،بینــا ،ص ۲۷۹ .تا .۲۸۲
14. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II, Werke Bd. 19, Frank-
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مفاهیــم االهیاتیشــان اســتراتژیک اســت؛ خدایشــان ســلطان اعظــم اســت
و مقدسانشــان در هیئــت ســرداران جنگــی یــا رهبــران متعصــب حزبــی
ظاهــر میشــوند .الهیــات حــوزوی ،آمــوزۀ بندگــی یــک ســلطان و همراهــی
بــا لشــکریان او بــرای غلبــه بــر جهــان اســت.
در پیــش از انقــاب روآوری بخشــی از حوزویــان بــه فلســفه و توجهشــان
بــه علــوم انســانی جدیــد ،توجهــی کــه بســیار ضعیــف و محــدود بــه برخــی
کتابهــای سیاســی و تاریخــی عامهپســند بــود ،بــا انگیــزه مقابلــه و رقابــت
بــا مارکسیســم صــورت گرفــت .فلســفهدانان اقلیــت انگشتشــماری در
حــوزه بودنــد کــه در گوشــه انــزوا قــرار داشــتند .فلســفه ،نــه ارج معنــوی
ـی کســب و کار
داشــت و نــه نــان و آب بــه دنبــال م ـیآورد .کتــاب آموزشـ ِ
آخونــدی" ،مکاســب" اســت ،نــه "اشــارات و تنبیهــات" .از زمــان مالصــدرا
تــا امــروز ،یعنــی در دورهای نزدیــک بــه ســه قــرن و نیــم ،مهمتریــن اثــر
"فلســفی"ای کــه مالیــان تولیــد کردهانــد "اصــول فلســفه و روش رئالیســم"
طباطبایی-مطهــری اســت .هنــوز هــم ،پــس از کســب قــدرت دولتــی و
اختصــاص بودجههــای کالن بــه مؤسســههای حــوزوی ،نتوانســتهاند
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 خــاف آنچــه در تاریــخ فکــر رســم اســت ،اثــری توســط
حوزیــان خلــق نشــده کــه بــه آن متصــل باشــد و همزمــان از آن درگــذرد.
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 نمیتوانســتند
واژه "رئالیســم" را بــه انگلیســی یــا فرانســوی بنویســند .مطمئنــ ًا آگاهــی
ناچیــزی در اینبــاره داشــتند کــه ایــن مفهــوم چــه تاریخــی پشــت ســر
دارد .امــا چــرا مکتــب خــود را "رئالیســم" نامیدنــد؟ چــرا واژه "روش" را بــه
کار بســتند؟ چنیــن برمیآیــد کــه نمیدانســتند درســت ایــن واژه شــیطانی
بــود کــه فلســفه مدرســی مســیحی را برافکنــد و شــاخص اندیشــه نــو شــد.
گویــا نمیدانســتند کــه "فلســفه مــادی" جدیــد اتفاقــا بــا "روش" زاده شــد
و بــا روش بــود کــه فلســفه االهــی را ســرنگون کــرد .آنــان نمیگوینــد کــه
furt/M 1971, S. 536.
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بنابــر قاعــده "اکل میتــه" و از ســر اضطــرار از واژههــای "روش" و "رئالیســم"
اســتفاده میکننــد .آنــان از ایــن واژههــا اســتفاده میکننــد ،چــون شــیک
هســتند و میتواننــد برچســبهای مناســبی باشــند بــرای نمایــش یــک
متــاع در بــازار جدیــد کاالهــای فکــری .ایــن نکتــه را در خاطــر ثبــت کنیــم
چــون بــرای درک ســیر بعــدی حوزویــان در پهنــه فلســفه و دیگــر علــوم
انســانی مهــم اســت :آنــان نــه وارد پهنــه نبــرد اندیش ـهها ،بلکــه وارد یــک
بــازار میشــوند و بــه فکــر رونــق کســب خــود هســتند .آنچــه آنــان را بــه
تحــرک وامـیدارد ،نــه پرســش ،بلکــه پاسـخهای حاضــر و آمــاده و تــاش
بــرای تحکیــم موقعیــت خــود بــا توســل بــه آنــان اســت .در کتابهایشــان
هیــچ پرسشــی نمیبینیــم کــه صمیمانــه و صادقانــه طــرح شــده باشــد،
پرشــور ،درافکننــده ،خردکننــده ،و گشــاینده.
در مقدمــه جلــد اول "اصــول فلســفه و روش رئالیســم" تصریــح میشــود

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
آنــگاه کــه در حــوزه بیــدار شــد ،خــواب خــود را بــه مســئله تبدیــل نکــرد،

دربــاره آن نیندیشــید ،و بــه جــای آن پنداشــت کــه اینــک وظیفــه دارد
دیگــران را از خــواب بیــدار کنــد .ایــن ادعــا ،آنــگاه کــه کتــاب "اصــول
فلســفه و روش رئالیســم" طباطبائی-مطهــری منتشــر شــد (در اوائــل دهــه

 ،۰۳۳۱پــس از ســرکوب شــدید مارکسیسـتها در ایــران بــه دنبــال کودتــای
 ۸۲مــرداد) ،توجــه خاصــی را برنینگیخــت .در نوشــتههای حوزویــان اشــارات
اندکــی بــه آن میبینیــم ،مارکسیس ـتها هــم بــه آن توجهــی نشــان ندادنــد

بــا اینکــه کتــاب در اصــل در نقــد ماتریالیســم دیالکیتــک نوشــته شــده بــود.
کتــاب فرامــوش میشــد اگــر "انقــاب اســامی" در نمیگرفــت .پــس از

انقــاب بــه ایــن کتــاب بــه عنــوان یــک ســاح ایدئولوژیــک مهــم علیــه
مارکسیس ـتها نگریســتند .کتــاب مکتبســاز شــد ،نــه بــه اعتبــار محتــوای

آن و داعیــه "رئالیســم" در بحــث معرفــت ،بلکــه بــه ایــن عنــوان کــه اســام
فلســفه برتــری را عرضــه میکنــد و مارکسیســم را کــه مدعــی اســت فلســفه

دوران اســت ،در هــم میکوبــد.
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انقــاب اســامی بــه حــوزه حــس اعتمــاد برخــورداری از برتــری و تــوان
درهمکوبــی داد .کســب قــدرت سیاســی حجــت تــازهای شــد بــر ایــن تصــور
کــه :االســام يعلــو وال يعلــي عليــه (اســام بــر هرچیــزی برتــری دارد و هیــچ
چیــزی بــر اســام برتــری نــدارد ).در فقــه ،تصــور "برتــری" اســام یــک
"قاعــده" اســت ،قاعــدهای کــه اجــرا میشــود .ایــن قاعــده پــس از انقــاب
اســامی فرصــت کمنظیــری بــرای اجــرا مییابــد .ایــران امــروز محصــول
ایــن اجراگــری اســت .در دانشــگاه محصــول اجــرای قاعــده" ،انقــاب
فرهنگــی" بــود .االهیــات سیاســی برتــری خــود را بــا اخــراج دانشــجویان
و اســتادان دگراندیــش ،تبعیــض جنســی ،اجبــاری کــردن درس "معــارف
اســامی" و تغییــر برخــی مــواد درســی بــه نمایــش گذاشــت .امــا انقــاب
فرهنگــی بــه جایــی نرســید کــه مقامــات بتواننــد بگوینــد بــه نتیجــه رســیده
اســت و اینــک دانشــگاه اســامی شــده اســت" .اســامی" کــردن جهــاد
کفایــی نیســت یعنــی هیـچگاه بــه کفایــت نمیرســد .اســامی کــردن ،جهــاد
ابتدایــی بیانتهاســت .اســامی را هــم بایــد اســامی کــرد و "اســامی
کــردن اســام" ،15آنــگاه کــه آغــاز شــود ،دیگــر پایانــی نــدارد؛ چــرخ فلکــی
اســت کــه بــا هــر دور کســانی را بــه بیــرون پــرت میکنــد.
انقــاب اســامی فرهنگــی پــس از برآمــد جنبــش ســبز حملــه خــود
ی بــزرگ
را بــر روی علــوم انســانی تشــدید کــرد .در محاکمههــای نمایشــ 
16
تابســتان  1388ماکــس وبــر و یورگــن هابرمــاس از متهمــان اصلــی بودنــد.
در رســانههای دولتــی همراهــی دانشــجویان بــا جنبــش ســبز بــه تأثیــری
برگردانــده میشــد کــه از "علــوم انســانی غربــی" و اســتادان ســکوالر
گرفتــه بودنــد .پــس از  1388انقــاب فرهنگــی وارد مرحلــه دوم خــود شــد
و دســتاندرکاران ضمــن تــاش همیشــگی بــرای تفکیــک و تبعیــض
جنســیتی ،اســامی کــردن علــوم انســانی را بــا حــدت و شــدتی پیــش بردنــد
کــه آشــکارا بیشــتر از گذشــته بــود .دوبــاره از فتــح دانشــگاه ســخن گفتنــد.
بــرای اســامی کــردن علــوم انســانی کنگــره پشــت کنگــره تشــکیل دادنــد.
 .15اصطالح عزیز االظمه در این کتاب:

Aziz Al-Azmeh: Islams and Modernities, London, 1996

 .16بنگریــد بــه محمدرضــا نیکفــر« :هابرمــاس و شــطرنجبازی بــا گوریــل» ،ســایت فارســی
بــی بــی ســی ۲۲ ،مــرداد .۱۳۸۸

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/090812/08/2009_mrn_jurgen_habermas.shtml
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حوزویــان در تلویزیــون بــه ادای خطابــه دربــاره علــوم انســانی و ضــرورت
اســامی کــردن آنهــا پرداختنــد .پــس از روی کار آمــدن حســن روحانــی،
چیــزی از شــدت تــاش بــرای فتــح دانشــگاه کاســته نشــد .اسالمیســازی
دانشــگاهها و بــه ویــژه علــوم انســانی اکنــون جزئــی از برنام ـهای اســت کــه
ولــی فقیــه بــه آن "مهندســی فرهنگــی" میگویــد 17.جالــب ،ایــن عنــوان
"مهندســی" اســت .میخواهنــد "علــوم انســانی" را "مهندســی" کننــد .ایــن
نیــز مظهــر گرهخوردگــی ایمــان و تکنیــک اســت ،ترکیبــی کــه پویــش آن را
18
تکنیــک تعییــن میکنــد.
در توجیــه ضــرورت اسالمیســازی علــوم انســانی دالیلــی میآورنــد کــه
عمدهترینشــان بــه اعتبــار میــزان تکــرار در نوشــتهها از ایــن قرارنــد :در
یــک دســته دلیــل بــه نظــر میرســد منظــور از اسالمیســازی بومیســازی
باشــد .دیــدگاه حاکــم بــر ایــن گرایــش ،نســبیتباوری فرهنگــی اســت کــه بــا
خواهی مطلقبیــن اختالفــی اساســی دارد .اســامخواهان آیینشــان
اســام
ِ
را آیینــی در کنــار آیینهــای دیگــر نمیداننــد ،آن را برتــر میداننــد و یقیــن
دارنــد کــه حقیقــت مطلــق بــه آییــن آنــان تعلــق دارد .آنــان بــه آیینشــان
بــه چشــم پدیــدهای بومــی نمیگیرنــد و برآنانــد کــه آن را جهانگیــر
کننــد .از همیــن رو بــه بومیگرایــی انتقــاد میکننــد 19.امــا بومیگرایــی
چــون بــا ملیگرایــی قرابــت دارد و توجیههــای ملیگرایانــه عامهپســند
هســتند ،کنــار زده نمیشــود و حضــوری ثابــت در بحثهــا بــر ســر دانشــگاه
 .17بنگریــد بــه عنــوان مثــال بــه خطــاب او بــه «شــورای انقــاب فرهنگــی» در تاریــخ
1JAs1VX/t http://bit.ly
مهــر ( ۱۳۹۳منبــع آنالیــن).
کتــاب زیــر قولهــای فراوانــی را از ولــی فقیــه در مــورد «مهندســی فرهنگــی» نقــل کــرده
ا ست :
ناصر بروجردی ،مهندسی فرهنگی در کالم امام خامنهای ،تهران .۱۳۹۲
 .18جالــب اینجاســت کــه برخــی از مغــز متفکرهــای انقــاب فرهنگــی اســامی و
پیشبرنــدگان اسالمیســازی از مکتــب فردیــد میآینــد و مشــهور اســت کــه هایدگــری
هســتند .هایدگــر در خدمــت «مهندســی فرهنگــی» قــرار گرفتــه اســت! ایــن از معجــزات
اسالمیســازی اســت.
 .19به عنوان نمونه نگاه کنید به این مقاله:
محمــد دهــداری« ،علــوم انســانی بومــی یــا علــوم انســانی اســامی! آســیب شناســی نحــوه
طــرح مبحــث تحــول در علــوم انســانی» ،در :صــدرا (فصلنامــه مرکــز پژوهشــهای علــوم
انســانی اســامی) ،شــماره  ،۱۳۹۱ ،۳در دســترس بــه صــورت آنالیــن در ایــن لینــک.

http://sccsr.ac.ir/journal/%D%8A%8D%8A%7DB8%C%DA%AF%D%8A%7D9
%86%DB8%C/340
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دارد .دلیــل دیگــر انسانشناســانه اســت :میگوینــد :موضــوع علــوم انســانی،
انســان اســت ،چــون اســام درک متفاوتــی بــا غربیــان از انســان دارد ،پــس
بایســتی دارای علــوم انســانی خــودش باشــد و علــوم انســانی حقیقــی همانــی
اســت کــه اســام بــه طــور بالقــوه از آن برخــوردار اســت و حــال بایــد آن
قــوه بــه فعــل درآیــد .دلیلــی دیگــر را معرفتشناســانه مینامنــد؛ مدعیانــد
چارچــوب معرفتــی اســام موجــه میکنــد کــه علــم خــودش را داشــته باشــد.
دلیــل دیگــر کــه همبســته بــا دو دلیــل اخیــر اســت ارزششناســانه اســت:
برپایــه آن میگوینــد کــه علــم مســلمانان بایــد بــا ارزشهــای اســامی
بخوانــد 20.در اســتداللهای اصلــی تأکیــد بــر هنجــار و بایســتی اســت و
از هنجــاری کــه اســام در بــاره رفتــار انســان و لــزوم بندگــی او در برابــر
خــدا وضــع میکنــد ،عزیمــت میشــود بــرای آنچــه وظیفــه علــم محســوب
میشــود :بررســی و تحلیــل آنچــه هســت .در اینجــا بــا مغالطــه هســتی-
بایســتی در شــکل بایستی-هســتی مواجــه هســتیم .در مغالطه هستی-بایســتی
کــه دیویــد هیــوم آن را تقریــر کــرده و از در افتــادن بــه دام آن هشــدار
داده اســت ،از اینکــه چــه هســت ،بــه اینکــه چــه بایــد باشــد میرســیم.
در مغالطــه معکــوس از اینکــه چــه بایــد باشــد ،میرســیم بــه اینکــه آنچــه
هســت ،چــه هســت .میتوانیــم چنیــن کنیــم بــه شــرط اینکــه یــک گــزاره
میانجــی یقینــی داشــته باشــیم ،و آن گــزاره در بحــث علــوم انســانی اســامی
تنهــا میتوانــد روایتــی از ایــن حکــم باشــد :واقعیــت را در پرتــو فرمــان
اســام ببینیــد و اگــر واقعیــت بــا هنجــار اســامی نخوانــد ،بــر آن مهــر باطــل
بزنیــد و چنیــن تغییــرش دهیــد کــه اســامی شــود.
میتوانیــم بــه مغالطــه بایستی-هســتی اســامخواهان در قیــاس
بــا عنــوان مغالطــه طبیعتباورانــه ( )naturalistic fallacyمغالطــه
اســامخواهانه نــام دهیــم 21.مغالطــه اســامخواهانه ،کــه در نهایــت بــه
 .20ایــن مطلــب حــاوی فشــرده اســتداللهای اســامخواهان در بحــث علــوم انســانی
اســامی اســت:
مصبــاح یــزدی :جســتاری در ماهيــت اســامی ســازی علــوم .دســترس بــه صــورت آنالیــن
از طریــق ایــن لینــک.
همچنین نگاه کنید به این مقاله:
سید طه قریشینسب :روند اسالمی سازی علومانسانی از منظر عالمه مصباحیزدی .لینک

1MfT4oK/http://bit.ly

 .21بحــث طرفــداران اسالمیســازی علــوم انســانی ،کــه ایــن سفســطه جانمایــه

111

تیرهروزی و بهروزی علوم انسانی در ایران

قاعــده "برتــری" (االســام يعلــو وال يعلــي عليــه :اســام بــر هرچیــزی
برتــری دارد و هیــچ چیــزی بــر اســام برتــری نــدارد) برمیگــردد ،تببیــن
یــک اراده بــه قــدرت اســت .از طریــق آن مفهــوم تببینــی اســام بــه عنــوان
اســم آیینــی کــه زمانــی در عربســتان شــکل گرفتــه ،تبدیــل بــه مفهومــی
ســازنده و برانگیزاننــده میشــود .مضمــون عملــی مغالطــه ایــن اســت :مــا
حــق داریــم ،پــس اعمــال زور میکنیــم .و چنیــن اســت کــه میکوشــند بــه
زور علــوم انســانی اســامی را ســرهمبندی کننــد ،بــه اصطــاح ولــی فقیــه
22
"مهندســی" کننــد .نتیجــه ایــن مهندســی تــا کنــون هیــچ بــوده اســت.
در آغــاز حکومــت جمهــوری اســامی ،جنبــه اعتقــادی و تعصبــی
اسالمیســازی برجســته مینمــود .اینــک امــا ایــن جریــان بــه صــورت
"بیزینــس" درآمــده اســت 23.توضیحدهنــده آن بیــش از آن کــه مســائل
استداللهایشــان را میســازد ،بــا بحــث مشــهور بــه «ارزش» یــا «جانبــداری» تفــاوت
دارد .فیلســوفی چــون یورگــن هابرمــاس شــناخت را بــدون عالقــه نمیبینــد (Vgl. Jürgen
)Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main 1968؛ خــود او هــم در
نقــد شــناخت ،از دلبســتگیای عزیمــت میکنــد کــه پنهانــش نمیســازد :آزادی .امــا او در
کل نقــدش بــر یافتبــاوری (پوزیتویســیم) و علمبــاوری (ساینتیســم) اجتنــاب میکنــد از
ایــن کــه از منظــر بایســتی ،هســتی را تحلیــل کنــد و محکــوم بــه تغییــر طبــق هنجارهــای
مطلــوب خــود دانــد.
 .22صــادق زیبــاکالم ،اســتاد علــوم سیاســی در دانشــگاه تهــران در یــک مناظــره بــر ســر
علــوم انســانی اســامی میگویــد« :بــا وجــود همــه تالشهایــی کــه در زمینــه علــوم
انســانی اســامی صــورت گرفتــه امــروز حتــی یــک خــط بــا عنــوان علــوم انســانی اســامی
نداریــم و ایــن خــودش باالتریــن دلیــل امتنــاع وجــود علــوم انســانی اســت( ».منبــع http://
 )snn.ir/print/274355و حســن رحیــم پــور ازغــدی ،عضــو شــورای انقــاب فرهنگــی و از
مدافعــان اصلــی علــوم انســانی اســامی دســتاوردهای فکــری حوزویــان را چنیــن توصیــف
میکنــد« :مرتــب در حــال ســاختمان ســاختن ايــم ،ســاختمان هــاى مذهبــى ميســازيم و
كاش نميســاختيم ايــن همــه ســاختمان را ،يــك آقــاى مطهــرى ،يــك مرحــوم جعفــرى ،يــك
آقــاى طباطبايــى ،هفــت هشــت نفــر اينجــورى ،ده برابــر كل ايــن تشــكيالت هــا كار كــرده
انــد ،مــا هميــن چيــزى هــم كــه داريــم از فرهنــگ دينــى از هميــن هــا داريــم ،مــن كــه
هرچــه يــاد گرفتــم از هميــن آقايانــى بــوده كــه قبــل انقــاب نشســته انــد و بــا دســت خالــى
كار كــرده انــد .از ايــن بعدانقالبــى هــا بــا اينهمــه گســترش رســانه هــا مــن تقريب ـ ًا چيــزى
يــاد نگرفتــه ام( ».منبــع )http://bit.ly/1KNV47j

.23در مقالــهای منتشــر شــده در «الــف» (http://alef.ir/vdcfxjd00w6djva.igiw.
 ،)html?244602ســایت احمــد توکلــی ،نماینــده مجلــس ،چنیــن میخوانیــم:

«روحانیونــی هســتند کــه بــا اســتفاده از قانــون تبدیــل تحصیــل حــوزوی بــه دانشــگاهی بــه
یکبــاره از دروه دکتــری وارد دانشــگاهها شــده و در دانشــگاهها هــم چیــزی بــه جــز علــوم
دینــی نمــی خوانند.ایشــان در ایــن زمینــه [اسالمیســازی] پیــش قــدم هســتند .بیشــتر ایــن
عزیــزان ( نــه همــه ) در دوره دکتــری دوبــاره همــان چیــزی را خوانــده انــد کــه در حــوزه
خوانــده بودنــد و چیــزی از نظــر علــم جدیــد بــر خــود اضافــه نکــرده انــد و بنابرایــن با داشــتن

112

تیرهروزی و بهروزی علوم انسانی در ایران

اعتقــادی و معرفتــی باشــد ،اقتصــاد سیاســی اســت .دیــن در جامعــه کنونــی
ایــران ،بــه قــول پیــر بوردیــو ،ارزش نمادینــی دارد کــه کیفیــت آن را نــرخ
بــاالی تبدیلپذیــری آن بــه ارزشهــای دیگــر ،کــه از جنــس پــول و قــدرت
هســتند ،تعییــن میکنــد .ارز دینــی را کــه داشــتید ،دســت کــم بــه شــکل
ســکهای کــه صورتــی خــاص بــر آن نقــش شــده باشــد ،میتوانیــد آن را
بــه ارزهــای دیگــر تبدیــل کنیــد :بــه پســت و مقــام ،و مــال و منــال .در
نظــام والیــی "علــوم انســانی اســامی" برچســب کاالیــی اســت کــه در
بــازار رســمی قــدرت فــروش دارد .امــا از معجــزات نظــام حاکــم بــر ایــران
ایــن اســت کــه ایــن کاال عمــا وجــود نــدارد .یــک ســفته اســت کــه یــک
دســتگاه عریــض و طویــل درســت شــده اســت بــرای ارزش بخشــیدن بــه آن.
پــس عمــا یــک دســتگاه اســت ،یــک جهــاز اســت ،بــا مفهــوم آن مجهــز
میشــوند و نظــام خــود را بــا آن تجهیــز میکنــد ،همــان گونــه کــه مثــا بــا
تــوپ و تفنــگ تجهیــز میکنــد .کهریــزک و اویــن دارنــد" ،علــوم انســانی
اســامی" هــم دارنــد.
خالصــه کنیــم" :علــوم انســانی اســامی" ســازهای ایدئولوژیک-امنیتــی-
اقتصــادی اســت .ایدئولوژیــک اســت ،چــون علــوم انســانی را میخواهــد بــر
مبنــای یــک ایدئولــوژی تأســیس کنــد ،امنیتــی اســت چــون در خدمــت تصــرف
و کنتــرل دانشــگاه و مغزشــویی بــرای حفــظ امنیــت دســتگاه اســت ،و اقتصادی
اســت چــون مشــغلهای اســت کــه پســت و مقــام و مــال و منــال دارد.
عنــوان دکتــری بــه هیــچ وجــه بــا اصــول علمــی تجربــی و ریاضــی گونــه علــم جدیــد بــه
عنــوان  Scienceآگاه 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
وارد کــرده کــه نشــان مــی دهــد از علــم جدیــد اطالعــی ندارنــد و ســپس بــر پایــه پیــش
فــرض هــای غلــط خــود از علــم جدیــد ،آن را مــورد نــوازش گرزهــای آهنیــن خــود کــرده و
ســپس نتیجــه گیــری مــی کنند...اســامی کــردن علــم از انجــا کــه بخــش نامــه ای شــده
و در پــی ایجــاد ســاختار بــرای خــود مــی باشــد  ،حالتــی بــاال بــه پاییــن بــه خــود گرفتــه
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
میشــود کــه طــی آن عــده ای بــدون صالحیــت و بــا ایــن نــام بــرای خــود موقعیتهــای
بیربطــی را تــدارک دیدهانــد .ایــن رفتارهــا بــه شــدت موجــب مخــدوش شــدن احســاس
نیــاز خودجــوش علمــی در ایــن مــورد شــده و م ـیرود 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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ســازوکار شــکلگیری چنیــن پدیــدهای موضــوع فــوق العــاده جالبــی
بــرای علــوم انســانی اســت .علــوم بــا بررســی چنیــن پدیدههــای خــارق
العــادهای شــکوفا میشــوند .ایــن پدیــده در متــن همتافت ـهای شــکل گرفتــه
کــه واقعیــت امــروز ایــران اســت .سرنوشــت علــوم انســانی نیــز تابــع ایــن
همتافتــه اســت ،امــا از علــوم انســانی بــه عنــوان علــوم هرمنوتیکــی انتظــار
م ـیرود کــه موقعیــت خــود را بــه مســئله تبدیــل کننــد .در ایــن تبدیــل بــه
کــردن اســت کــه علــوم انســانی زاده میشــوند.
در وضعیــت کنونــی در میــان عاملهــای اصلــی در تعییــن سرنوشــت
علــوم انســانی و بســیاری موضوعهــای سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی و
اقتصــادی دیگرهمتافتـهای کــه بــا عنوانهایــی چــون دیــن و دولــت ،والیــت
فقیــه و یــا سکوالریزاســیون بــه آن اشــاره میشــود ،نقــش تعیینکننــدهای
دارد .همــه عرصههــای اصلــی فکــری و اجتماعــی در ایــران متأثــر از
"انقــاب اســامی" و برپایــی "نظــام والیــی" اســت .بگذاریــد بــر مســئله
کانونــی موجــود مســئله والیــت نــام بگذاریــم؛ بــه آن از زاویـهای دیگــر هــم
میتوانیــم 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
را توضیــح دهیــم کــه در خانــواده و مدرســه و محلــه و محــل کار و گــروه
سیاســی هــم حضــور دارد؟ اگــر چنیــن کنیــم ،بــه دلیــل نمایــان شــدنش
در پیکــری درشــت ،بهتــر میتوانیــم بحرانزدگــی آن را دریابیــم .والیــت
میتوانــد مســئله مرکــزی همــه شــاخههای علــوم انســانی در ایــران
باشــد .امــا "والیــت" چــه بنیادهــای فرهنگــی و اجتماع ـیای دارد ،اقتصــاد
سیاســی آن چیســت ،نظــام سیاســی والیــی چــه مختصاتــی دارد و  ...بحــث
"سکوالریسم"پاســخ بــه چــه ضرورتــی اســت؟ در نمونــه همیــن پرس ـشها
کــه تازگــی ندارنــد ،میبینیــم کــه تحلیــل وضعیــت فعلــی بــه ناچــار بــه
گذشــته هــم رو میکنــد و ســویهای تبارشناســانه مییابــد .ســلطنت هــم
نوعــی اعمــال والیــت میشود.اســتبداد موجــود ریشــههای کهنــی دارد.
برخــی مســائل هــم کــه بــا حکومــت کنونــی عمــده شــدهاند ،از جملــه مســئله
زنــان و مســئله خشــونت ،بــا طــرح خــود افقــی را گشــودهاند کــه گســتره تاریخ
خطــه مــا را در برمیگیــرد .یــک مشــخصه نظــم سیاســی والیــت ،بحرانــی
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اســت کــه از ابتــدا بــه آن دچــار بــوده اســت .هــر گونــه بررســی وضعیــت
فعلــی بــا نظــر بــه نظــم والیــی ،خــود بــه خــود ایــن پرســش را مطــرح کنــد
کــه عاقبــت چــه خواهــد شــد .از طــرف دیگــر میبینیــم کــه تحلیــل مســائل
عمــده مربــوط بــه وضعیــت کنونــی بــه صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه
مســائل و بحثهــای جهانــی گــره خوردهانــد .اکنــون هیــچ تعجبــی نــدارد
کــه در تحلیــل فکــر حــوزوی پــای تئوریهــای "پســتمدرن" هــم بــه
میــان کشــیده میشــود .خالصــه اینکــه میبینیــم موضــوع نظــام موجــود،
یــا از زاویـهای دیگــر سکوالریزاســیون ،هــم ناظــر اســت بــه اکنــون مــا ،هــم
بــه گذشــته مــا و هــم بــه آینــده مــا ،از طــرف دیگــر موضوعــی اســت کــه
تشخصبخشــی بــه مجموع ـهای از مســائل و بحثهــای جــاری
بــه شــکل
ْ
در جهــان گــره خــورده اســت .البتــه در مــورد هــر موضــوع دیگــر در جهــان
میتــوان چنیــن چیــزی گفــت یعنــی در آن گذشــته و آینــده را هــم دیــد و
بــه آن بــه چشــم آیین ـهای نــگاه کــرد کــه در آن جهــان منعکــس میشــود.
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 نمیشناســیم 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
مســائل باســتانی هــم پــای مفهومهــا ،دیدگاههــا و بحثهــای روز را بــه
میــان میآورنــد .مــا هیچــگاه ایــن گونــه بــه روی جهــان بــاز نبودهایــم و
جهــان هیچــگاه اینگونــه بــرای مــا همچــون متــن مفهومهــا و گزارههــای
مــا عمــل نمیکــرده اســت.
و فقــط ایــن گونــه نیســت کــه مــا بــه متــن جهــان رو کنیــم ،بــرای
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
بــا نظــر بــه تئــوری جامعهشناســی توضیــح میدهیــم :ابرنظریــه ،نظریــۀ
راهنمــا و الگوســاز (پارادیمــی) در جامعهشناســی ،نظریــه مدرنیزاســیون اســت،
نظری ـهای کــه گــذار از جامعــه ســنتی بــه جامعــه جدیــد را توضیــح میدهــد
و مشــخصههای جامعــه مــدرن را برمینمایانــد .طبــق ایــن نظریــه،
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کــه تبییــن کالســیکی از آن را در نــزد ماکــس وبــر میبینیــم ،پیشــرفت
عقالنیــت مــدرن همپــای پســرفت جهانبینــی اســطورهای پیــش مــیرود.
عقــل جــای جــادو را میگیــرد .ایــن تــز مدرنیزاســیون اســت .تــز کالســیک
سکوالریزاســیون بیــان خاصــی از ایــن تــز اســت :دیــن زوال مییابــد؛ رابطــه
این-جهــان و آنچــه "آن-جهــان"اش میپندارنــد میگســلد و کســی کــه
تببیــن علمــی جهــان را تــا حــدی وجــودی نپذیــرد ،داســتان ســلیقهای خــود
را بــرای آن میبافــد و داســتانهایی کــه بافتــه میشــوند دیگــر تــن بــه
بایــد و شــایدهای کلیســایی  /مفتیانــه نمیدهنــد .بیــان سیاســی ایــن تــز
چنیــن اســت :ســلطنت زمینــی دیگــر نمیتوانــد مشــروعیت خــود را از یــک
ســلطنت پنداشــتۀ آســمانی بگیــرد( .از ایــن "نمیتوانــد" اخبــاری یــک
"نباید"نهیکننــده هــم اســتخراج میشــود) .حــد میــان ایــن دو تــز ایــن
اســت( :مهــم نیســت کــه مابعدالطبعه/ماوراءالطبیعــهای وجــود دارد یــا نــه،
مهــم ایــن اســت کــه) هیــچ چیــزی در طبیعــت (جهــان) وجــود نــدارد کــه
روا باشــد بــه آن یــک امتیــاز ماوراءالطبیعــی دهیــم .در طبیعــت در نهایــت بــه
یکســانی میرســیم؛ اختالفهــا بــه جایگاههــا و کارکردهــا برمیگردنــد،
نــه بــه ذاتهــا؛ همــه در ایــن جهــان همذاتیــم .بــا ایــن تــز در ســطح سیاســی
بــه عمــق لیبرالیســم میرســیم و نیــز بــه عمق مارکسیســم .تــز مدرنیزاســیون،
بــه گونــهای چشــمگیر و مثالزدنــی از توضیــح دو پدیــده وامانــده اســت:
پدیــده اول فاشیســم اســت .در فاشیســم تفکــر اســطورهای فعــال میشــود
و بــا عقالنیــت مــدرن درمیآمیــزد .آنچــه را کــه در فاشیســم اســطورهای
مینامیــم ،عناصــری در فکــر و عمــل فاشیســتی اســت کــه متکــی بــه
اشــرافیت پنداشــته ماوراءالطبیعــی برخــی پدیدههــای طبیعــی اســت .در
نمونــه نازیســم نــژاد آریــا برخــوردار از ایــن شــرف اســت" .ماورائیــت" آن
بــه طــور قطبــی در برابــر "مادونیــت" نــژاد ســامی قــرار دارد .ایــن دو نــژاد،
هــر دو خــارج از طبیعــت قــرار دارنــد کــه پدیدههــای آن همذاتانــد و بــا
هــم اختــاف ارزشــی جوهــری ندارنــد .تــز مدرنیزاســیون میتوانــد حضــور
اســطوره را در جهــان مــدرن بــه صــورت توصیــف آنهــا بــه عنــوان بقایــای
جهــان کهــن توضیــح دهــد ،امــا نمیتوانــد توضیــح دهــد کــه اســطوره
چگونــه میتوانــد در گــردش امــور نقــش محــوری یابــد و همــه مختصــات
عقالنیــت مــدرن را برگیــرد ،مختصاتــی چــون حســابگری ،برنامهریــزی،
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ســازمانگری و کنتــرل حــذف کننــده عناصــر اتفاقــی .ضــد عقــل ،عقالنــی
عمــل میکنــد .در چارچــوب تئــوری مدرنیزاســیون میتوانیــم چنیــن گــزارهای
پیــش گذاریــم ،گزارشــی کــه در اصــل در فراســوی آن چارچــوب قــرار دارد.
زیگمونــد باومــن ،در نقــدش بــر جامعهشناســی مبتنــی بــر تــز مدرنیزاســیون،24
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
نازیســم و هولوکاســت خــارج از منطــق مدرنیــت قــرار ندارنــد .او میخواهــد
نشــان دهــد کــه اینهــا پیامــد مدرنیتــه هســتند و اصــول عقالنیــت مــدرن را
نقــض نمیکننــد .بــه جزئیــات نقــد او بــر تئــوری مدرنیزاســیون ،بــه عنــوان
تئــؤری بنیــادی جامعهشناســی کاری نداریــم .فقــط میگوییــم کــه او حــق
داشــته اســت کــه بــا اشــاره بــه نازیســم و هولوکاوســت گفتــه :اینجــا مســئلهای
وجــود دارد ،مســئلهای کــه جامعهشناســی آن را حــل نمیکنــد ،امــا خــود
جامعهشناســی را در عــوض بــه مســئله تبدیــل میســازد .پدیــده اول فاشیســم
بــود ،پدیــده دوم اسالمیســم جدیــد اســت ،اسالمیســمی کــه اعــام حضــور
برجســتۀ آغازینــش انقــاب اســامی ایــران و تشــکیل جمهــوری اســامی و
آخریــن مظهــرش "داعــش" اســت .مــا نیــز میتوانیــم همچــون زیگمونــد
باومــن بــه انقــاب  1357اشــاره کنیــم و بگوییــم :اینجــا یــک مســئله اســت،
مســئلهای کــه راه حلهــای کالســیک را بــه ســرگیجه میکشــانند و خــود
آنهــا را بــه مســئله تبدیــل میکننــد .در اینجــا آنچــه "ســنت"اش مینامنــد و
در تئــوری مدرنیزاســیون مختصاتــی دارد در برابــر عقالنیــت مــدرن -نداشــتن
حســاب و کتــاب ،نداشــتن برنامــه و ســازمان و دســتخوش اتفــاق بــودن -
عقالنیــت مــدرن را بــه خدمــت میگیــرد .تکنیــک بــا ایمــان پیونــد میخــورد،
مهندســان در خدمــت مالیــان درمیآینــد و مالیــان همــه چیــز را میخواهنــد
مهندســی کننــد ،از جملــه فرهنــگ را ،از جملــه علــوم انســانی را .مــا میتوانیــم
بــه جهــان بگوییــم اینجــا مســئلهای وجــود دارد؛ وصلهپینههایــی کــه در تئــوری
مدرنیزاســیون شــده ،آن را توضیــح نــداده اســت .نشــان دادن اینکــه در ایــران
مســئلهای وجــود دارد ،اینکــه انقــاب اســامی هماننــد فاشیســم مســئلهای تراز
اول و مسئلهســاز اســت ،کمتریــن ســهمی اســت کــه مــا میتوانیــم بــه علــوم
انســانی جهانــی ادا کنیــم.
24. Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, Cambridge 1989
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اگــر اصــل بــرای دانــش مســئله باشــد کــه هســت ،میتوانیــم بگوییــم
علــوم انســانی در ایــران در موقعیــت ممتــازی قــرار دارنــد .ســرکوب و سانســور
و تبعیــد بــه وضعیتــی تعلــق دارنــد کــه ایــن موقعیــت ممتــاز را موجــب
شــدهاند .تیــرهروزی مــا بــه لحــاظ پرسشــگری علمــی عیــن بهــروزی
ماســت .آیــا ممکــن اســت کــه بتوانیــم از ایــن موقعیــت بهــره بریــم و بــا
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
پرســید کــه چــرا مــا در موقعیــت چگالــی پرس ـشها بودیــم ،امــا تکاپویــی
شایســته نداشــتیم.
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گیری علــوم
چگونگــی شــکل
فرهــاد خســروخاور/ 1
ِ
ِ
اجتماعــی در غــرب و در ایــران ،تفاوتهــا و مانعهــا
و دســتاوردها
کاظــم کردوانــی :اگــر موافــق باشــید بحثمــان را بــا چگونگــی شــکل
گیــری علــوم اجتماعــی در غــرب شــروع کنیــم.

فرهــاد خســروخاور:علوم اجتماعــی در غــرب مخصوصــ ًا جامعهشناســ 
ی
در ارتبــاط بــا بحــران ناشــی از جامعــهی صنعتــی بهوجــودآمــد .یعنــی
جامعـهی صنعتــی باعــث شــد کــه در ده و شــهر و در داخــل شــهر هــم روابــط
ی همــهی اینهــا زیــر ســؤال بــرود و آن نظــام
اجتماعــی ،شــغلهای ســنت 
ی کــه بــه یــک طریقــی کار را مدیریــت میکــرد زیــر ســؤال رفــت و
ســنت 
کارگرهــای جدیــد مجبــور بودنــد از صبــح ســحر تــا شــب کار کننــد ،هفتـهای
ی شــد بــه خصــوص
هفــت روز .بــه هــر حــال اینهــا باعــث بحــران عظیم ـ 
در کشــورهای انگلســتان و بعــداً در فرانســه و دیگــر کشــورها .جامعهشناســی
تفکــری بــود راجــع بــه ایــن قضیــه .جامعــه صنعتــی باعــث شــد کــه بیاینــد
ی چــه چیزهای ـی باعــث میشــود کــه
و روی ذات جامعــه فکــر بکننــد .یعن ـ 
جامعــه متحــول بشــود و چــه کارهای ـی میشــود کــرد تــا ایــن بحــران تــا
 .1فرهــاد خســروخاور ،اســتاد جامعهشناســی و رئیــس مطالعــات در «مدرســه مطالعــات عالــی
ـی فــراوان بــه زبانهــای فرانســه و
علــوم اجتماعــی» ،پاریــس اســت .افــزون بــر مقــاالت علمـ ِ
انگلیســی ،بیــش از ده کتــاب بــه زبانهــای فرانســه و انگلیســی از فرهــاد خســروخاور منتشــر
شــده اســت کــه از جملــه میتــوان ایــن کتابهــا را نامبــرد:

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 میشــود راجــع بــه ایــن جامعــه تصویــری
داد کــه خــود ایــن جامعــه مدیریــت خــود را بــه عهــده بگیــرد؟ ایــن خیلـی
مهــم اســت :نظــام پیــش از دوران صنعتــی شــدن بــر ایــن عقیــده بــود
کــه مدیریــت جامعــه بــا خداســت ،یعن ـی بــا قدوســیتی از بــاال اداره م ـی
شــود و رهبــران هــم فقــط پیــروی میکننــد از ایــن خواســتهی خــدا در
رابطــه بــا مــردم .جامعــه صنعتــی بــرای اولیــن بــار مســئلهای کــه مطــرح
کــرد ایــن بــود کــه ایــن جامعــه شــاید بتوانــد خــودش خــود را مدیریــت
کنــد .ایــن بحــران آنقــدر عظیــم بــود کــه دیگــر نمیشــد نســبت داد بــه
کســی( کــه خــدا میآیــد و ایــن را درســت میکنــد) بنابرایــن یــک بعــد
سکوالریزاســیون در آن نهفتــه بــود .جامعــه صنعتــی در حقیقــت باعــث
شــد کــه مســائل اجتماعــی بــه صــورت اجتماعــی مطــرح بشــود .قبــ ً
ا
مســائل اجتماعــی بــه صــورت فرااجتماعــی مطــرح بــود .یعنــی بــه آن
جنبــهی قدســی میدادنــد ،میگفتنــد ایــن خواســت خداســت ،خواســت
مثــا گروههــای مختلفــی اســت کــه از خــارج هســتند .بــه هــر حــال
جامعــه خودمختــاری نداشــت در ایــن زمینــه.
بــرای اولیــن بــار ایــن مســاله مطــرح میشــود .البتــه یــک بُعــد
دیگــری هــم دارد و آن هــم سکوالریزاســیون اســت .دوره روشــنگری
هــم باعــث شــد کــه ایــن مســائل بــاز بشــود .بــه هــر حــال ایــن دیــد
خودمختــاری جامعــه کــه در داخــل و در بطــن جامعهشناســی مطــرح
اســت هــم یــک بُعــد سکوالریزاســیون روشــنگری را دارد و هــم یــک
بُعــد جامع ـهی صنعتــی را ،یعن ـی صنعتــی شــدن باعــث تحــوالت عظیم ـی
میشــود کــه ایــن تحــوالت عظیــم باعــث میشــود کــه تفکــر راجــع
بــه مســائل جامعــه و ذات جامعــه تغییــرات بنیــادی پیــدا کنــد .پــدران
جامعهشناســی یکــی آلمانــی اســت ،ماکــس ِوبِــر ،و دیگــری فرانســوی،
ا ِمیــل دورکِیــم .قبــل از آنهــا کس ـی کــه کلمــه جامعهشناســی را اختــراع
کــرد ،اوگوســت ُکنــت بــود .اوگوســت کنــت هــم در حقیقــت دیــدی را
ارئــه میدهــد کــه دی ـ ِد کام ـ ً
ا ســکوالر شــدهی جامعــه اســت و مفهــوم
خودمختــاری جامعــه را در خــودش مســتتر دارد .مثــ ً
ا میگویــد جوامعــی
هســتند کــه بــر مبنــای خداســاالری مطــرح هســتند (تئوکراســی) ،جوامعــی
هســتند کــه ســعی میکننــد بــه صورتــی خودشــان را متبلــور بکننــد،
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یعنــی خودشــان را مدیریــت بکننــد .بعــداً در حقیقــت جامعــه صنعتــی
باعــث میشــود کــه ایــن خودمختــاری بــه صــورت نهادینــه درآیــد .یعن ـی
خــود مــا میتوانیــم جامعــه را مدیریــت کنیــم بــدون اینکــه هیــچ ارتباطــی
بــا ماورألطبیعــه داشــته باشــد.
کردوانــی :همانطــور کــه اشــاره کردیــدُ ،کنــت جامعـهی پیشــاصنعتی
را بــا دو صفــت االهــی و نظامــی مشــخص مــی کنــد و معتقــد اســت کــه
از ایــن پــس ،دردوران جامع ـهی علمــی و صنعتــی ،دانشــمندان بــه جــای
کشیشــان و متألهــان و صنعتــداران بــه جــای اهــل نظــام میبایســت
بنیشــنند .البتــه آن گذشــته را نفــی نمیکنــد ،امــا میگویــد اینهــا
متعلــق بــه دورهی دیگــری بــود ،االن ایــن بایــد باشــد.

خســروخاور :دقیقــ ًا .همیــن کــه االن ایــن بایــد باشــد دلیــل اساســی
آن همیــن تحوالتــی بــود کــه در جوامــع غربــی رخ داده بــود .بنابرایــن
جامعهشناســی زائیــدهی ایــن تحــوالت اســت ،کــه ایــن تحــوالت همــان
طــور کــه گفتــم در دو بُعــد اســت یکــی تحــوالت بــوده اســت در زمین ـهی
تفکــر همــان  enlightenmentیــا روش ـنگری ،کــه در حقیقــت نقــش
اساســی را در آن بــازی میکنــد ،و یکــی هــم صنعــت اســت کــه ایــن صنعتــی
شــدن جامعــه انگلســتان در ابتــدا و بعــداً اشــاعه آن بــه سایرکشــورهای
اروپایــی باعــث شــد کــه تمــام شــالودههای اجتماعــی زیــر ســؤال بــرود و
ایــن باعــث شــد کــه جامعــه شناســی بــه وجــود بیایــد ،کــه تفکــری اســت
کــه در ابتــدای امــر فلســفی بــود ،ولــی بعــداً خودمختــار میشــود .چــون ایــن
ـاری جامعــه در قالــب نظــام و شــناخت جامعهشناســی هــم مطــرح
خودمختـ ِ
میشــود.
کردوانــی :در تاییــد صحبتهــای شــما ،درغــرب مواجــه میشــوند
بــا یــک جامعــه جدیــدی کــه صنعتــی اســت(حتی بــرای مارکــس هــم
همیــن مســئله مطــرح اســت) ،یــک عنصــر دیگــری هــم کــه در غــرب
دخالــت میکنــد خــود رشــد علــوم تجربــی اســت ،یعنــی فراهمآمــدن
ســه عنصــر اساســی تحــول :رشــد علــوم تجربـی و رشــد صنعــت و رشــد
فکــر و عصــر روشــنگری.
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خســروخاور :کامــا .جامعــه صنعتــی کــه بــه وجــود میآیــد یــک مقــدار
ی پیشــرفت علــوم تجرب ـی در
بــر مبنــای همــان علــوم تجرب ـی اســت یعن ـ 
اواخــر قــرن شــانزدهم و هفدهــم باعــث میشــود کــه ایــن امــکان صنعتــی
شــدن هــم بــه وجــود آیــد .ایجــاد یــک نظــام ماشــینی مســتلزم ایــن اســت
کــه تکنولــوژی آن باشــد و در عیــن حــال بتوانـی روی آن فکــر کنـی ،مثــا
ی داشــته اســت .ماشــین
ماشــین بخــار بــه هــر حــال خیلــی نقــش اساســ 
بخــار بــه دلیــل همیــن پیشــرفت علــم اســت .بنابرایــن یــک نوعــی دره ـم
ی و نظــام تکنولوژیــک و جامعــه
تنیدگــی بــوده اســت بیــن علــوم تجربــ 
صنعتــی .از طــرف دیگــر مــن فکــر میکنــم یــک پدیــدهای هــم کــه خیلـی
مهــم اســت در غــرب ،بــه وجــود آمــدن پدیــدهی روشــنفکری اســت .پدیــدهی
روشــنفکری خــودش یک ـی از علــل اساس ـی آن ،همیــن پیشــرفت اجتماعــی
و ســکوالر شــدن اســت .کــه ســکوالر شــدن جامعــه مثــا وقتــی کــه در
فرانســه ُولتــر در اواخــر قــرن هجدهــم اســت ،جامعــه فرانســه هنــوز خیل ـی
صنعتــی نشــده ،ول ـی شــروع کــرده اســت بــه صنعتــی شــدن ،شــروع کــرده
اســت بــه تحــول .تکنولــوژی دارد پیشــرفت میکنــد و از انگلســتان یــک
مقــداری ایــده میگیرنــد .و بنابرایــن پدیــده تفکــر هــم یــک پدیــدهی بســیار
مهم ـی اســت .منظــورم ایــن اســت کــه متفکریــن و روشــنفکران غربــی در
حقیقــت یــک نــوع خودجوشــی داشــتند بــا نظــام اجتماعــی غــرب چونکــه
افــکار آنهــا بــا فرهنــگ و روابــط اجتماعــی جوامــع غربــی درهمتنیــده بــود.
بهطــور مثــال مارکــس و ســایر متفکریــن اجتماعــی مســايل طبقاتــی و طبقــه
کارگــر را مطــرح میکردنــد کــه در کشــور هایــی مثــل انگلســتان و فرانســه و
آلمــان بــا واقعیــت اجتماعــی تــا حــدود زیــادی همخوانــی داشــت درحالیکــه
همیــن عقیــده کــه توســط متفکریــن مارکسیســت ایرانــی بــه جامعــه ایــران
در آن زمــان اطــاق میشــود بصــورت اســتعارهای قابــل اســتفاده اســت
چونکــه جامعــه ایــران آن زمــان طبقــه کارگــر چندانــی نداشــت و مســايل
اجتماعــی در ایــن قالــب نمیگنجیدنــد.
از طــرف دیگــر نوعــی تخصــص در جوامــع غربــی بهوجــود آمــد .روســو
ی خُ ــب در فرانســه زندگ ـی میکــرد ،ولتــر و غیــره،
کــه سوئیســی بــود ول ـ 
دیــدرو و دیگــران و بعــد هــم در قــرن نوزدهــم تمــام ایــن متفکریــن و
نویســندههای فرانســوی و در انگلســتان هــم افــرادی مث ـ ً
ا در ابتــدا نیوتــن
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و جــان الک و هیــوم و ...و بعــداً هــم گــروه جدیــد متفکریــن روشــنگری
ی کردنــد.
ی نقــش اساســی بــاز 
کــه آنهــا بیشــتر در انسانشناســی خیلــ 
انگلســتان تخصصــش بیشــتر در انسانشناســی بــوده اســت تــا جامعــه
شناســی .ایــن پدیــده عجیــب اســت کــه پــدران جامعهشناســی در غــرب،
انگلیســی نیســتند .یک ـی فرانســوی اســت و یک ـی آلمان ـی.
ی هســت بــه آن
کردوانــی :در ایــران نــه خبــری از رشــد علــوم تجرب ـ 
مفهومــی کــه در غــرب بــوده ،نــه خبــری از رشــد صنعــت هســت.

خســروخاور :در ایــران مــا ایــن مســئله را بــه ایــن طریــق نداشــتیم.
یعنــی در حقیقــت در ســطح دانشــگاهی کپــی میکنیــم از غــرب .میآییــم
و جامعــه شناســی را بــه عنــوان یــک رشــته وارد دانشــگاه میکنیــم .قبــل از
آن چپهــای مــا بودنــد ،مخصوصــ ًا کمونیســتها کــه اینهــا در حقیقــت
در رابطــه بــا روســیه و ســایر کشــورها رخ میدهــد ،آن را هــم میآینــد
و در قالــب ایــران پیــاده میکننــد .بــه هــر حــال پدیــدهای کــه مــا همــه
بــه آن اذعــان داریــم ایــن اســت کــه در شــرق جامعهشناســی یــک پدیــده
خودجوشــی نبــود .پدیــدهای بــود کــه در ارتبــاط بــا غــرب بــه وجــود میآیــد.
کــه ایــن ارتبــاط در تضــاد اســت یــک مقــدار ،مقــداری بــه دلیــل اســتیالی
غــرب اســت ،مقــداری بــه علــت کولونیالیســم اســت و مقــداری بــه دلیــل
اشــاعهی آرای غربیهاســت .جامعــه شناســی را مــا در رابطــه نــه بــا بعــد
آکادمیــکاش در اواخــر قــرن هجدهــم بلکــه در رابطــه بــا عملکــرد ایــن
کنشــکران درک کردیــم .ایــن کنشــگران آمدنــد و گروههایــی درســت کردنــد
و سیاســی شــدند و ایــن باعــث میشــد کــه اینهــا در حقیقــت فعالیــت
هــای اجتماعــی ،سیاســی داشــته باشــند .بنــا برایــن ریش ـهی پدیــدار شــدن
جامعهشناســی در جامعــهی مــا بــا غــرب متفــاوت اســت .ایــن را مــا بایــد
درک بکنیــم .یعنــی آنهایــی کــه از جامعــه ایــران صحبــت میکردنــد
بیشــتر تحــت تاثیــر روســیه و اینتلیجنســیهای روســیه و مارکسیســتهای
روســی بودنــد ،فکــر میکردنــد کــه بایــد بــا جامعــه طبقاتــی جنگیــد .اینهــا
عملکــر ِد کنشــگری را قبــل از تئــوری جامعــه شناســی وارد مملکــت کردنــد.
مــا قبــل از اینکــه بحــث آکادمیــک بکنیــم ،از تئوریهــای مختلــف اســتفاده
مــی کردیــم -الاقــل گروهــی از نحبــگان فکــری کــه مارکیسســم در بیــن
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آنهــا نقــش اساســی داشــت -تــا بتواننــد عملکــرد سیاســی اجتماعــی داشــته
باشــند .در غــرب فــرق اساس ـیاش بــا مــا ایــن بــود کــه تئوریهایــی کــه
ســاخته و پرداختــه شــد ،بعــداً یــا ایــن مســائل را توجیــه کــرد یــا اینکــه در
مقابــل آنهــا قــرار گرفــت .مــا یــک همچیــن تئــوریای نداشــتیم .عمــل
کردیــم بــدون اینکــه در آینــده تئــوریای بیایــد و ایــن را توجیــه یــا رد بکنــد.
مــا در زمینـهی عملکــر ِد اجتماعــی کنشــگری داشــتیم ،ولــی کنشــگرهای مــا
تابــع افــکاری بودنــد کــه از غــرب مــی آمــد ،بــدون اینکــه زیربنــای آن بــا
وضعیــت مــا تطبیــق داشــته باشــد .ایــن مســئلهای تنهــا در ایــران نیســت ،در
بســیاری از کشــورهای جهــان ســوم هــم مطــرح اســت ،در کشــورهای عــرب
هــم مطــرح اســت .حتــا در کشــورهایی مثــل ژاپــن یــا چیــن هــم همیــن
وضعیــت بــود .حــاال هــر کشــوری ،هــر جامعــهای ســعی کــرد بــه یــک
طریقــی خــود را تطبیــق بدهــد .ولــی بــه هــر حــال مــا جوامعــی هســتیم کــه
جامعــه شناســی را از دیگــران قــرض کردیــم ،از آنهــا بــه عاریــت گرفتیــم.
نــه اینکــه خودمــان ســاختار فکــری آن را تبییــن بکنیــم ،یــا بــا وضعیــت
اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی و حتــی اتنیــک خودمــان تطبی ـقاش بدهیــم.
ایــن ،مســئلهی خیلــی حــادی اســت .اینهــا کامــا خــارج از دانشــگاه بودنــد.
در حقیقــت قــدرت پیشــبرد افــکار مارکسیســتی کــه بُعــد جامعهشناســی هــم
داشــت خیلــی بیشــتر در خــارج از دانشــگاه رخ داد تــا در داخــل دانشــگاه.
دانشــگاه او ًال بــه دلیــل آن ضوابطــی کــه وجــود داشــت و بــه هــر حــال تحــت
کنتــرل هــم بــود و بعــد هــم کســانی را کــه اســتخدام میکردنــد ،کســانی
بودنــد کــه در ایــن زمینــه کنشــگ ِر اجتماعــی بــه معنــای سیاســی و انقالبــی
نبودنــد .بنابرایــن تمــام ایــن مســائل در حقیقــت بیــرون از حیطـهی دانشــگاه
رخ داد .و هی ـچگاه هــم بــه طــور سیســتماتیک بــه دانشــگاه رخنــه نکــرد.
کردوانــی :ایــن مســاله کــه شــما اشــاره میکن ـی در مــورد آمــدن از
غــرب و حتــی در حــوزهی مارکسیســم نــه تنهــا طبقــه بــه مفهوم انگلیســی
آن در ایــران نبــوده اســت .حتــی مثــا کپــی بــرداری کــه عــده زیــادی از
جریانــات چــپ کردنــد از ایــن بــه اصطــاح بحثهــای جامعــه شناس ـی
و سیاســی یــا فلســفی حتــا مثــا در ایــران بــر اســاس همــان آموزههــای
مارکسیســم روســی کــه همــهی کشــورهای جهــان پنــج مرحلــه را
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گذرانــده انــد ،در نتیجــه بــرای ایــران هــم دوران بــرده داری و فئودالیســم
درســت کردنــد ،چیــزی کــه مــا اصــا در تاریــخ ایــران نداریــم.

خســروخاور :دقیق ـ ًا .بنابریــن مســئله مــا در ایــران ایــن اســت کــه چــون
جامعهشناســی خودجــوش نبــوده ،در حقیقــت افــکار و ایدههــای غربــی را
میگرفتــه و ایــن افــکار و ایــده را حتــا در زمینــه کمونیســم و مارکسیســم
هــم را تعمیــم مـیداد بــه ایــران .مثــا مــا طبقــه کارگــر مثــل طبقــه کارگــر
انگلیــس و فرانســه کــه نداشــتیم .فقــط نفــت مــا بــود کــه یــک قســمت
کوچکــی بــود از جامعــه مــا ،بنابریــن کمونیســم هــم که بــر مبنــای ایــدهی طبقه
کارگــر و رهبــری آن بــر جامعــه اســت در دراز مــدت ،ایــن هــم پدیدهای اســت
کــه در جامع ـهی مــا بــه آن شــکل وجــود نداشــت .بنابریــن ایــن دوگانگــی
از ابتــدی امــر علــوم انســانی و اجتماعــی فکــر میکنــم در جوامــع شــرقی و
جوامــع اســامی و حتــي کشــورهایی مثــل ژاپــن و چیــن و غیــره هــم وجــود
داشــته اســت ،و مســئله ایــن اســت کــه چگونــه جامعــه بــا ایــن دوگانگــی
برخــورد میکنــد .حــاال برخوردهایــی کــه مــا بــا ایــن مســئله دوگانگــی
داشــتیم ،خــودش در خــور تفکــر اســت .آن ســه پایـهی اساســی رشــد غــرب
را مــا نداشــتیم.
کردوانی :خود پدیدهی روشنفکری در ایران هم بسیار قابل بررسی است.

خســروخاور :خــود پدیــدهی تفکــر هــم کــه در غــرب پدیــدهی بســیار
مهمــی اســت ،مــا بــه آن صــورت در ایــران نداشــتیم.
در حقیقــت پدیــدهی روشــنفکری در ایــران خیلـی قبــل از صنعتــی شــدن
ایــران بــه وجــود میآیــد .یعن ـی از اواســط قــرن نوزدهــم شــروع میشــود و
در انقــاب مشــروطیت مــا میبینیــم گروهــی هســتند کــه در حقیقــت نقــش
ی دارنــد در تحــوالت و تفکــرات
روشــنفکر را بــازی میکننــد و نقــش اساس ـ 
ی در جامعــهی ایــران .اینهــا ســعی میکننــد بــا در نظــر
جامعهشــناخت 
گرفتــن زندگ ـی روزمــره ،و نــه در رابطــه بــا پدیدههــای فکــری یــا مفاهیــم
جامعــه شــناختی ،جامعــه ایــران را درک بکننــد .مثــا اولیــن روشــنفکران مــا
ســیاحان مــا بودنــد یــا دیپلماتهــای مــا بودنــد کــه میرفتنــد بــه غــرب و
میدیدنــد کــه آنجــا چقــدر پیشــرفت کــرده اســت و مــا چقــدر عقــب ماندهایــم.
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ایــن هــم خودجــوش اســت .یعنـی مســتقیم ًا از افــکار غربــی نشــأت نگرفتــه
بلکــه از مشــاهده زندگ ـی روزمــره در غــرب اســت توســط ایــن گــروه ،کــه
البتــه بنیــاد فکــری نــدارد .یعن ـی در قالــب مفاهیــم جامعهشــناختی ایــن کار
شــروع نمیشــود ..بنابریــن جامعهشناســی دانشــگاهی مــا از غــرب اســت
بــه صــورت جامعهشناســی دانشــگاهی امــا ،پشــت آن تجربههایــی داریــم
کــه ایــن تجربههــا در حقیقــت بــر مبنــای مشــاهدات اســت .ایــن پدیــده در
ی هــم هســت.
کشــورهای عربـ 
مــا میخواهیــم بحــث علــوم انســانی و جامعــه شناســی بکنیــم ،ایــن
بُعــد روشــنفکران در ایــن بحــث خیلــی اهمیــت دارد .انقــاب مشــروطیت در
جامعــهای اتفــاق مــی افتــد کــه یکــی از عقــب افتــاده تریــن جوامــع آن
منطقــه اســت .در زمانــی کــه انقــاب مشــروطیت رخ میدهــد مــا فقــط راه
آهــن تهران-شــهر ری را داشــتیم ،همــان موقــع امپراطــوری عثمانــی چنــد
هــزار کیلومتــر ومصــر هــزاران کیلومتــر راهآهــن داشــت .میخواهــم بگویــم
ایــن جوامــع خیلــی از مــا پیشــرفتهتر بودنــد .علــت اصلــی آن هــم ایــن اســت
کــه در ایــران تضــاد بیــن دو امپریالیســم روســیه و انگلیــس ،باعــث میشــود
کــه روسهــا نخواهنــد کــه انگلیســیها بــه شــمال ایــران دسترســی پیــدا
کننــد و انگلیسـیها نخواهنــد کــه روسهــا بــه جنــوب ایــران دسترســی پیــدا
ـی مهــم مثــل راهآهــن نمیتوانــد
کننــد ،بــه همیــن دلیــل پروژههــای صنعتـ ِ
پیشــرفت کنــد.
کردوانــی :خــود ایــن موضــوع کــه در چنیــن جامعــهای انقــاب
مشــروطه اتفــاق مــی افتــد ،موضــوع مهمــی اســت.

خســروخاور :یکــی بــه ایــن دلیــل کــه مــا روشــنفکرانی داشــتیم کــه
خیلــی از جامعـه جلوتــر بودنــد .ایــن گــرو ِه نوپــا گروهــی بــود کــه در حقیقــت
بــه صــورت مســتقل از نظــا ِم صنعتــی جامعــه بــه وجــود آمــد .دیپلماتهــا
بودهانــد کــه رفــت و آمــد داشــتند ،تجــار هســتند کــه تجارتشــان توســط
کشــورهای انگلیــس و و روســیه فرانســه مهــار میشــود .مثــا همیــن کــه
ایــن کشــورها بــدون پرداخــت مالیــات میتواننــد بــا ایــران دادوســتد کننــد،
در حالــی کــه تجــار ایرانــی نمیتوانســتند همیــن کار را انجــام بدهنــد
باعــث میشــود کــه اینهــا تحــت فشــار باشــند .بــه همیــن علــت ایــن
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گروههــای نوپــا ،بازرگانــان ،کســبه و تجــار حالــت نارضایتــی پیــدا مــ 
ی
کننــد .در عیــن حــال بــه عنــوان یــک تحلیــل تاریخــی ،در دوران پیشــرف
خــود ایــران امپراتــوری بــوده اســت ،در حال ـی کــه مــا میبینیــم در دوران
قاجــار ایــران مجبــور اســت کــه در مقابــل غــرب حالــت خضــوع و خشــوع
داشــته باشــد .بــه لحــاظ تاریخــی میخواهــم بگویــم کــه ایــن احســاس
ایرانیــت یــک پدیــدهی فرهنگـی اســت کــه ریشـهی تاریخـی ِ عمیقــی دارد
و ایــن هــم تاثیــر داشــته اســت کــه ایــن گروههــای روشــنفک ِر نوپــا فکــر
بکننــد کــه چــرا مــا اینطــور شــدیم .مثــا اگــر لیب ـی را در نظــر بگیریــم،
لیب ـی دولــت نداشــته اســت در حال ـی کــه مــا دولــت داشــتیم ،افغانســتان
هــم دولــت نداشــته اســت .بنابرایــن ایــن نــوع تفکرهــا در ایــن کشــورها
خیلــی تاثیــری نداشــته اســت .ایــن جوامــع دولتمــدار نبودنــد امــا ،مــا
دولتمــدار بودیــم .درســت اســت کــه دولتهــای مــا ضعیــف میشــدند
و دچــار اضمحــال میشــدند امــا خــوب مثــ ً
ا شــاه عبــاس یــک دولــت
مرکــزی مقتــدر تشــکیل میدهــد و بــه ایــران ســر و ســامان میدهــد.
تخیــل مــردم میدهنــد کــه
پادشــاهان ساســانی حداقــل ایــن تصــور را در ّ
اینهــا دولتمــدار بودنــد .ایــن هــم یــک بُعــد اساســی اســت از لحــاظ
فرهنگ ـی .احســاس ورشکســتگی و نبــودن دولــت و ایــن احســاس کــه مــا
ایرانیهــا بــه عنــوان یــک پدیــدهی تاریخــی نقــش اساســی بــازی مــی
کــرده ایــم در تاریــخ و یکمرتبــه تبدیــل بــه هیــچ شــدیم اینهــا باعــث
شــد کــه کمــک بکنــد بــه خودآگاهــی روشــنفکران و ایــن روشــنفکران از
یــک لحــاظ خیل ـی پدیــدهی جدیــدی بودنــد کــه بحــث دربــارهی شــکل
گیــری آنهــا خیلــی جالــب اســت .ایــن روشــنفکری مــا هیــچ تجانســی
بــا جامعــهی صنعتــی مــا نــدارد .مــا اصــا نظــام صنعتــی بــه آن معنــا
نداشــتیم .در مقایســه بــا دولــت عثمانــی و مصــر ،بــه جــز افغانســتان یــا
عــراق ،مــا عقبافتــاده بودیــم .ولــی ایــن گــروه روشــنفکری کــه فکــر
میکنــد و ســعی میکنــد درک کنــد کــه چــرا مــا بــه اینجــا رســیدیم ،در
ـران مــا ظهــور میکنــد .ایــن پدیــدهی جالــب شــاید بشــود گفــت کــه در
ایـ ِ
نیمــه دوم قــرن نوزدهــم مــا را از کشــورهای همجــوار متمایــز میکنــد.
امپراتــوری عثمانــی هــم روشــنفکر داشــت امــا نــه بــه شــکل ایــران .مصــر
هــم روشــنفکر داشــت امــا نــه در ایــن تعــداد .در ایــران امــا یکبــاره یــک
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حالــت انفجــاری رخ میدهــد .و همینطــور در طــی انقــاب مشــروطیت
مســائل مربــوط بــه نســبت روشــنفکر و اســام مطــرح میشــود و ایــن
هــم یــک پدیــدهای اســت کــه متمایــز میکنــد ایــران را از کشــورهای
دیگرمنطقــه.
کردوانــی :آدمیــت میگویــد کــه روشــنفکران آن موقــع ایــران در حــد
ی کــه در
ی بودنــد و حرفهایــ 
اروپــا نبودنــد امــا بســیار انســانهای آگاهــ 
ی بــود ،و بُعــد دیگــری کــه در دوران
آســیا میزدنــد حرفهــای بســیار مهم ـ 
رضــا شــاه از بیــن رفــت (در مقایســه بــا دوران مشــروطیت و پــس از آن)،
رابطــهی میــان روشــنفکران ایــران بــا مصــر و عثمانــی و هنــد بــود ،ایــن
ی روشــنفکران آن دوران بــا کشــورهای
موضــوع هــم شــاید موثــر بــود .یعنـ 
مهــم دور و بــر ایــران رابطــه داشــتند .چیــزی کــه مــا بعــدا ً نداشــتیم.

خســروخاور :کامــا .روشــنفکران مــا در دوران انقالب مشــروطیت در حقیقت
ی فرانســه بــود ،روشــنفکران مــا
از دو یــا شــاید ســه منبــع ارتــزاق میکردنــد .یکـ 
افــکار فرانســوی را میخواندنــد ،میرفتنــد فرانســه را میدیدنــد و میآمدنــد.
ی هــم روســیه بــود ،روشــنفکران رادیــکال مــا بســیاری از آنهــا از طریــق
یکـ 
تیهــا و گروههــای دیگــر ارتــزاق میکردنــد و فکــر
روســیه ،باکــو ،هم 
میکنــم بســیاری از افــکار رادیــکال از روســیه بــه ایــران آمــاده اســت .و تــا
حــدودی هــم از انگلســتان و دیــد لیبــرال انگلیــس .بــه هــر حــال مــا ایــن ســه
ی کــه روشــنفکران مــا
بُعــد را داشــتیم بیــن روشــنفکرها .امــا مســئلهی اساس ـ 
مطــرح میکننــد مثــل آزادی و عدالتخانــه و غیــره همــه منشــأ غربــی دارد و
هیــچ کــس در آن شــک نــدارد .امــا بــرای اولیــن بــار بــه صــورت منســجم و
گســترده ،ایــن گســتردگی آن هســت کــه از نظــر مــن اهمیــت دارد ،رابطــه
ی بــرای اولیــن بــار
ی دیــن و جامعــه و سیاســت را مطــرح میکننــد .یعنــ 
هســت کــه مــا میبینیــم در یــک انقــاب ،مشــروطیت ،مســئلهی رابطــه بــا
اســام مطــرح میشود(شــهروندی و اســام) .و ایــن تاریــخ مفصلــی دارد کــه
حتــی منجــر میشــود بــه انقــاب ایــران ،1979 ،و بــه بعــد .ایــن نــوآوری
ی از جامعــه جلوتــر بودنــد ،هیــچ رابط ـهای نداشــت
روشــنفکران مــا ،کــه خیل ـ 
بــا صنعتــی شــدن جامعــه ،چــون کــه جامعــه مــا اصــا جامعــه صنعتــی نبــود و
مدرنیت
بســیار عقــب افتــاده بــود .ایــن در حقیقــت یــک پــرش اســت بــه ســوی ّ
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ی و فکــری بــا تمــام بحرانهــا و نارســاییهای آن .فکــر میکنــم ایــن
ذهن ـ 
ی و اجتماعــی .علــوم انســانی
ی مهــم اســت در رابطــه بــا علــوم انســان 
هــم خیلـ 
ی دیرتــر مطــرح میشــود.
ی بــه صــورت آکادمیــک مطــرح میشــود خیل ـ 
وقت ـ 
رضــا شــاه تــازه در ســال  1313دانشــگاه تهــران را میســازد کــه رشــتههای
ی مــا بســیار ضعیــف بــود .دارلفنــون
ی داشــت .قبــل از آن نظــام آموزشـ 
مختلفـ 
ی در آن مطــرح نبــود.
را داشــتیم کــه علــوم انســان 
کردوانی :البته مدرسهی سیاسی را داشتیم.

ی بــه صــورت آکادمیــک چندیــن
خســروخاور :بلــه ،ولــی جامعــه شناســ 
ســال پــس از بــاز شــدن دانشــگاه مطــرح میشــود کــه دکتــر صدیقــی و ایـن
ی مــا تجربــه روشــنفکری
هــا وارد میشــوند و ایــن رشــته را وارد میکننــد .ولـ 
داشــتیم کــه بــه صــورت غیــر مســتقیم در ارتبــاط بــا مســائل اجتماعــی ،نقــش
ی میکننــد زیــر ســؤال ببرنــد .نقــش جامعــه،
جامعــه را در ایــن زمینــه ســع 
ی قبــل از اینکــه مــا
نقــش سیاســت یــا نقــش مذهــب را روشــنفکران مــا خیلـ 
ی و اجتماعــی داشــته باشــیم مطــرح م ـی
بــه صــورت آکادمیــک علــوم انســان 
کننــد .البتــه ایــن مطــرح کــردن هــم بــه صــورت منســجم نیســت ،گروههــای
ی هســتند و اینهــا مســائل را در ارتبــاط بــا تاثیــری کــه دیگــران بــر
مختلف ـ 
آنهــا گذاشــتهاند مطــرح میکننــد .مــن فکــر میکنــم کــه یــک بریدگــی
ی پهلــوی رخ میدهــد
ی مــا در زمینــهی روشــنفکری بعــد از سلســل ه 
اصلــ 
کــه مــا بــرای اولیــن بــار میبینیــم مثــا  ۳۵نفــر را دســتگیر میکننــد کــه
ی تعــداد زیــادی اســت .مــن
مارکسیســتی فکــر میکننــد .و خــوب ایــن خیل ـ 
ی بودنــد امــا بخشــی از
نمیگویــم کــه هم ـهی ایــن افــراد روشــنفکران خوب ـ 
آنهــا متفکرانــی بودنــد کــه در زمــان خودشــان صاحــب نظــر بودنــد .ایــن
ی از آنهــا ســطح
متفکرینــی کــه در زمــان رضــا شــاه دســتگیر میشــوند بعضـ 
اکادمیــک داشــتند.
کردوانــی :تقــی ارانــی و عــده دیگــری تحصیلکــردهی فرنــگ بودنــد.
بــا در نظرگرفتــن وضعیــت آن روز ایــران ،بحــث هــای نشــریهی دنیــا کــه
تقــی ارانــی منتشــر میکــرد ،موضــوع بســیار بــا اهمیتــی اســت .حتــي در آن
زمــان بحثهــای روانشــناختی در نشــریهی دنیــا مطــرح میشــود.
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خســروخاور :دقیقــا .اینهــا افــرادی بودنــد کــه میتــوان گفــت سرشــان
بــه تنشــان میارزیــد .درســت اســت کــه افکارشــان مارکسیســتی بــود کــه از
غــرب گرفتــه بودنــد ولـی بــه هــر حــل قــدرت تفکــر داشــتند و میتوانســتند
ایــن مســائل را مطــرح کننــد .ایــن یــک بــرش اســت در سیاســت .یعنـی رضــا
شــاه یــک دولــت جدیــد ،یــک نظــام مقتــدر مرکــزی ایجــاد میکنــد ،کــه
ایــن دولــت مرکــزی مقتــدر روشــنفکران را ســرکوب میکنــد ،روشــنفکرانی
کــه در تضــاد هســتند بــا آن دولــت .مــا یــک دوران دیگــری را هــم داریــم
کــه فکــر میکنــم خیلـی مهــم اســت و ایــن هــم درهمتنیدگــی روشــنفکری
و حرکتهــای اجتماعــی را نشــان میدهــد در ایــران .ایــن حرکتهــای
اجتماعــی بــه نظــر مــن بســیار مهــم هســتند .انقــاب مشــروطیت اســت
کــه بســیار مهــم اســت در بیــن ایــن حرکتهــا حتــا در منطقــه ،یکــی از
بزرگتریــن انقالبهایــی اســت کــه یــک در جامعــهی عقبافتــاده اتفــاق
میافتــد ،کــه نشــان میدهــد تفکــر در آن خیلـی زیــاد اســت ،کتــاب نوشــته
میشــود ،رســاله زیــاد نوشــته میشــود ،بحــث زیــاد میشــود ،مســئلهی
اســام مطــرح میشــود بــرای اولیــن بــار بــه عنــوان پدیــدهای کــه جامعــه
بایــد بــا آن یــک الگــوی رفتــاری جدیــدی داشــته باشــد و نمیشــود آن
اســام ســنتی بــه آن صــورت در جامعــه مــا مطــرح باشــد .اینهــا همــه
مســائل جدیــدی هســتند کــه انقــاب مشــروطیت در قالــب یــک نظــام
روشــنفکری مطــرح میکنــد .یــک حرکــت دیگــر هــم مل ـی شــدن صنعــت
نفــت اســت .مــن فکــر میکنــم اگــر مــا فقــط بــه ایــن نظــام دانشــگاهی و
تفکــر دانشــگاهی فکــر کنیــم میبینیــم کــه چقــدر حاشــیهای اســت .ول ـی
اگــر در رابطــه بــا حرکتهــای اجتماعــی فکــر بکنیــم ،انقــاب مشــروطیت،
حرکــت ملـی شــدن نفــت ،و بعــد حرکــت انقــاب  1979کــه بعــدا اســامی
شــد و بعــداً حرکــت ســبز ،مــا اگــر در رابطــه بــا اینهــا نــگاه کنیــم میبینیــم
کــه مــا در حقیقــت پدیــده روشــنفکری و پدیــده تفکــر اجتماعــی مــا بیشــتر
پویایـیاش در همیــن زمینههــا اســت نــه در زمینـهی دانشــگاهی مــا نمیگویــم
کــه در زمینــه دانشــگاهی مــا پویایــی نداشــتیم ،در بیســت ســال اخیر داشــتیم،
ی داشــته
مثــا ســروش یــک مــدت درس مـیداد ،بعــداً بشــیریه نقــش مهمـ 
اســت ،خــود عقایــدی هــم کــه وارد میکنــد غربــی اســت دیگــر ،جامعــه
مدنــی مثــا یــک مفهــوم کامــا غربــی اســت کــه آن را بومــی میکنــد .ولـی
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ی تفکــر اجتماعــی در ایــران در ارتبــاط هســت بــا یکـ 
ی
خــوب پویایــی اصلـ 
روشــنفکری و تفکــرات اطــراف آن و دو بــا حرکتهــای اجتماعــی .مــن فکــر
میکنــم ایــن حرکتهــای اجتماعــی را بایــد خیلــی بیشــتر بــه آنهــا بهــا
بدهیــم .و اینهــا را نــه فقــط بــه عنــوان یــک تضــاد بــا نظــام جامعــه یــا
سیاســت نــگاه کنیــم بلکــه بــه عنــوان یــک نــوع تفکــر جدیــد اجتماعــی هــم
بــه آنهــا نــگاه کنیــم .از طریــق ایــن حرکتهــای اجتماعــی جامعــه توســط
روشــنفکرهای خــودش در رابطــه بــا مســائل اجتماعــی فکــر میکنــد.
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 ،عم ً
ال
فکر اصلی در دانشگاه تولید نشد ،بلکه بیرون دانشگاه تولید میشود.

خســروخاور :البتــه فکــر بــه یــک طریقــی هــم وارد دانشــگاه میشــود،
امــا از طریــق دانشــجوها .دانشــجویانی کــه دســت بــه عمــل میزننــد ،و بــه
عنــوان کنشگــر اجتماعــی ایــن کار را انجــام میدهنــد.
کردوانی :کامال درست است.

خســروخاور :ایــن ابعــاد بــه نظــر مــن خیلــی مهــم هســتند .پویایــی
دانشــگاه مــا بیشــتر از طریــق دانشــجوهایش اســت.
کردوانــی :بلــه ،در ایــران کــه دانشــگاهها چــه در گذشــته و چــه در
امــروز محافظــهکار بودهانــد ،چنیــن اتفاقــی رخ داده اســت.

خســروخاور :کامــ ً
ا .یــک اینکــه دانشــگاه محافظــهکار اســت؛ و دلیــل
دیگــر نیــز اینکــه نظــام دانشــگاهیان را طــوری انتخــاب میکنــد کــه بتوانــد
دهانشــان را ببنــدد و وقتــی کوچکتریــن اعتراضــی میکننــد ،در میــان
مــدت اعتراضهــا را خنثــی کنــد .ولــی مشــکل بتــوان چندصدهــزار دانشــجو
را ســرکوب کــرد .هرچقــدر هــم ســرکوب بکنــی ،ایــن جوانــان دانشــجو
بــاز هــم خودشــان را نشــان میدهنــد .االن ســه تــا چهــار میلیــون نفــر
دانشــجو داریــم ،ســرکوب و مهــار اینهــا کار راحتــی نیســت .همچنیــن
نوعــی خودآگاهــی اجتماعــی و نوعــی رســالت اجتماعــی در دانشــجویان مــا
وجــود دارد .ایــن هــم بــه نظــر مــن پدیــدهی مهمــی اســت .ایــن یعنــی
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دانشــجوی مــا بــه خــود تنهــا بــه صــرف یــک دانشــجو نــگاه نمیکنــد ،او
احســاس مــی کنــد نوعــی رســالت اجتماعــی دارد کــه نهادهــا و گروههــای
دیگــر نمیتواننــد آن را بــه مرحلــهی عمــل دربیاورنــد .و رســالتش در
رابطــه بــا خواســت بــه وجــود آمــدن یــک نظــام جدیــد اســت .در زمــان شــاه
گروههــای چــپ افراطــی و گروههــای اســامی افراطــی در دانشــگاه هــا
بودنــد .االن پدیــدهی دموکراســی هــم در ایــران بومــی شــده و ایــن هــم
ـدن نظــام پلورالیســتی ،نظــام بــاز ،یــا نظــام
پدیــدهی جدیــدی اســت .بومیشـ ِ
دموکراتیــک در ایــران در قالــب یــک نظــام بســته یــا نیمهبســتهای کــه
حالــت مذهبــی دارد و در قالــب خداســاالری اســت ،ایــن هــم پدیــدهای اســت
کــه بــه نظــر مــن اهمیــت زیــادی دارد و ارتبــاط دارد بــا سکوالرشــدن ایــران.
البتــه نقــش صنعتیشــدن در آن خیلــی ضعیــف اســت .بــه عبارتــی ،صنایــع
ضعــف دارنــد ،امــا معنایــش ایــن نیســت کــه مــا انــگار همیشــه محکــوم
بــه ایــن شــرایط بودهایــم .برعکــس ،میتوانســتیم پیشــرفت بیشــتری داشــته
باشــیم .مثـ ً
ا کــرهی جنوبــی صنعتیشــدن را بــا مــا آغــاز کــرد ،ولــی کــرهی
جنوبــی پیشــرفت بســیار زیــادی کــرد ،امــا ببیــن مــا کجــا ایســتاده ایــم.
کردوانــی :بلــه؛ عــدهای از متخصصیــن صنعتــی آنهــا بــه ایــران
میآمدنــد و از قــرار در ایرانناســیونال دوره مــی دیدنــد یــا مشــاهد مــی
کردنــد .در هــر حــال ،پدیــدهی دیگــری هــم هســت :شکســت روشــنفکران
بعــد از انقــاب بــه دلیــلِ محصــول انقــاب .خوداندیشــی و بازاندیش ـیای
کــه روشــنفکران ایــران بعــد از انقــاب انجــام دادنــد ،در تاریــخ ایــران
بینظیــر اســت .و نتیجــهی کارهایشــان نیــز در تاریــخ مــا بینظیــر
اســت .یــک بخــشاش هــم بــه ایــن بــاز مــی گــردد کــه کاری کــه در
حــوزهی علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی چــه بــه شــکل تألیــف و چــه
بــه شــکل ترجمــه در ایــن ســی ســال اخیــر انجــام شدهاســت ،در جــای
دیگــری از تاریــخ ایــران نمیبینیــم.

خســروخاور :کامـ ً
ا .ایــن حاصــل خودآگاهــی روشــنفکران بعــد از انقــاب
اســت .ایــن خودآگاهــی ابعــاد مختلفــی دارد .مــا قبــل از آن روشــنفکرانی مثــل
شــریعتی داریــم که دینــی هســتند؛گروهی هم روشــنفکران مارکسیســت داریم
و گروهــی هــم روشــنفکران غیرمارکسیســت داریــم .حرکتهــای اجتماعــی
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اینجــا مهــم میشــوند .شکســت حرکــت ملیشــدن نفــت باعــث میشــود
روشــنفکران مــا از دموکراســی بــه عنــوان پدیــدهای واقعــی صــرف نظــر کنند.
فکــر میکننــد دموکراســی ،غربــی اســت و دروغ .میبینیــم دولتــی کــه
منتخــب مــردم بــود ،بــا کمــک ســیا و ســرویس اطالعــات انگلیــس منحــل
یــا منهــدم میشــود .فکــر میکنــم 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 میکنــد ،چــون وقتــی طبقــه ی متوســط
روبهگســترش اســت ،ایــن خفقــان هــم افزایــش مییابــد ،ایــن امــر باعــث
انفجــار میشــود .ایــن باعــث میشــود روشــنفکران مــا ضددموکراتیــک
فکــر کننــد .چــه چپهــای افراطــی و چــه مســلمانان افراطــی در یــک
موضــوع مشــترکند :هــردو ضــد دموکراســی هســتند .چپهــای مــا مــی
گفتنــد دموکراســی ،بورژوایــی اســت و چیــزی نیســت مگــر تحمیــل قــدرت
بــر کارگــران و زیردســتان .اســامیها هــم فکــر میکردنــد کــه دموکراســی
باعــث میشــود مســئلهی اصلــی اســام لــوث شــود .بنابرایــن میبینیــم کــه
افکارمطرحشــده در رابطــه بــا حرکتهــای دموکراتیــک در جامعــه نیســت.
مث ـ ً
ا جــال آل احمــد کــه راجــع بــه غربزدگــی کتــاب مینویســد .وقتــی
تجزیــه تحلیــل هــای مربــوط بــه غربزدگــی او را میخوانیــم ،میبینیــم
چــه قــدر سســت و بیبنیــاد اســت؛ولی همیــن تاثیــر عظیمــی روی جامعــه
میگــذارد .یــا مث ـ ً
ا شــریعتی کــه حالــت مِســیانیک بــه اســام میدهــد و
بــاز ایــن پدیــده کــه سســت و بیفکــر اســت ،تاثیــر عظیمــی بــر جامعــه مــا
میگــذارد .بنابرایــن روشــنفکران ایــن دوره افــکاری را کــه مطــرح میکننــد،
بــا نیازهــای اجتماعــی مــا همخوانــی نــدارد.
نیازهــای واقعــی جامعــه مــا ایــن بــود کــه جامعــه بــه ســمت یــک
سیســتم بازتــر اجتماعــی بــرود .و اینکــه بشــود در ایــن سیســتم پــول نفــت
را مهــار کــرد کــه بــه وجــود آمــدن بــه قــدرت مقتــدر کمــک مــی کنــد؛
قدرتــی کــه از جامعــه و دموکراســی قطــع رابطــه خواهــد کــرد .و نیــز اینکــه
مــا چــه طــور میتوانیــم صنعتــی بشــویم و پیشــرفت اجتماعــی بکنیــم.
امــا در عــوض مســئلهای کــه مطــرح میشــود غربزدگــی اســت ،اینکــه
هویتمــان را داریــم از دســت میدهیــم .یــا مثـ ً
ا مســئلهی چــپ افراطــی کــه
از دیــد انقالبگــری تصنعــی بــه جامعــهی مــا نــگاه میکنــد .ایــن ،دوران
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انتــزاع اســت و بــه تــراژدی تبدیــل میشــود .انقالبهــا پدیــده ی جالبــی
نیســتند :انقــاب یعنــی خشــونت؛ یعنــی بستهشــدن سیســتم سیاســی .در
انقالبهــای کالســیک روســیه و فرانســه و ایــران و کوبــا نمونــهی خوبــی
نداریــم .انقــاب هــا اصــو ًال پدیــده ی خشــنی هســتند کــه نتیج ـهاش هــم
بســته شــدن سیســتم سیاســی اســت .الاقــل بــرای چنــد دهــه .روشــنفکران
مــا اصــا در رابطــه بــا مســائل واقعــی جامعــه فکــر نمیکردنــد .جامعــه
هــم از ایــن امــر رویگــردان بــود و فقــط روشــنفکران نبودنــد .روشــنفکران
منعکسکننــدهی مســائل اجتماعــی هســتند .دانشــگاهها هــم هیــچ نقشــی در
رابطــه بــا مســائل اصلــی اجتمــاع یــا بهوجــود آوردن نوعــی اذهــان عمومــی
کــه مســائل اصلــی اجتمــاع در آن مطــرح شــود ،ایفــا نمیکردنــد .طــرح
شــدن ایــن مســائل ده ســال بعــد از رخ دادن انقــاب  57اتفــاق مــی افتــد.
کردوانــی :حتــا جلوتــر از ده ســال .آرام آرام از ســالهای  64و 65
بازاندیشــی شــروع میشــود.

خســروخاور :بلــه ،بازاندیشــی شــروع میشــود ولــی بازتــاب اجتماعــی
نــدارد .بازتــاب اجتماعــی بعــد از فــوت آقــای خمینــی و بخصــوص بعــد از
انتخــاب خاتمــی در ســطح وســیع رخ میدهــد .امــا همانطــور کــه شــما
میگویــی ،روشــنفکران قب ـ ً
ا تفکــری متفــاوت راشــروع کــرده انــد .انقــاب
پدیــدهای اســت کــه باعــث بــه وجــود آمــدن تروماتیســم شــدید میشــود.
روشــنفکران درک نمیکننــد کــه چــه اتفاقــی افتــاد یــا چــرا ایــن طــور شــد.
یــک دهــه طــول میکشــد تــا بتواننــد فکــر جدیــدی مطــرح کننــد .ایــن
فکــر جدیــد ابعــاد مهمــی دارد .یــک اینکــه تفســیر جدیــدی از رابطـهی دیــن
و جامعــه و دولــت میبینیــم :همــان نواندیشــان دینــی .همـهی مــا بــه ابعــاد
مثبــت ایــن طــرز نواندیشــی دینــی بــاور داریــم و ایــن ابعــاد غیرقابــل انــکار
هســتند .زیرســؤال بــردن نظــام بســتهی سیاســی بــا اســتفاده از دیــن یکــی
از آنهاســت .امــا جنب ـهی منفــی هــم داشــته اســت .چــون طــوری وانمــود
میشــود کــه انــگار تمــام مســائل اجتماعــی بُعــد مذهبــی دارنــد .در حال ـی
کــه مــا در اواخــر نظــام شاهنشــاهی طبقـهی متوســطی داشــتیم کــه از لحــاظ
سیاســی در انقــاب  57شکســت خــورد ،امــا در بیســت ،ســی ســال بعــد بــه
لحــاظ فرهنگــی پیــروز میشــود .افــکار عرفــی شــده و ســکوالر طبقــهی
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متوســط مــا از روابــط اجتماعــی االن در ایــن طبقــه جــوان دانشــگاهی و حتــی
در میــان آقــازادگان در حــال اجراســت .بنابرایــن طبقــه متوســط از لحــاظ
فرهنگــی پیــروز شــده اســت .نــه تنهــا خــورد نشــده بلکــه افــکار فرهنگـیاش
بــر جامع ـهی ایــران ســلطه پیــدا کــرده اســت.
کردوانــی :مــن نیــز جایــی بحــث کــردهام کــه روشــنفکران ســکوالر
ایــران بــه لحــاظ سیاســی شکســت خــورده انــد امــا از نظــر فرهنگــی
شکســت نخــورده انــد .برعکــس ،در ایــن زمینــه روشــنفکران دینــی
شکســت خــورده انــد.

خســروخاور :از یــک لحــاظ هــم میشــود گفــت کــه روشــنفکران دینــی
جامعــه را آمــاده کردنــد تــا بــه ســمت پذیــرش افــکار عرفیشــده پیــش بــرود
و مــن شــخص ًا نظــرم ایــن اســت کــه از ایــن منظــر شکســت نخوردهانــد .امــا
خودشــان باعــث تحوالتــی شــدهاند کــه ایــن تحــوالت باعــث شــده افــکار
خــود آنهــا منســوخ بشــود .بــه همیــن خاطــر دربــارهی شکســت خــوردن
شــان میشــود هنــوز بحــث کــرد.
کردوانــی :منظــورم ایــن اســت کــه روشــنفکران ســکوالر غیردینــی از
روز نخســت طرفــدار حکومــت غیردینــی بودنــد .امــا روشــنفکران مذهبــی
کــه ایدئالشــان حکومــت دینــی بــود ،در ایدئالشــان شکســت خــورده
انــد .در انقالبــی کــه حکومــت دینــی برایشــان مدین ـهی فاضلــه بــود.

خســروخاور :بلــه ،در مــورد آن ایدئــال خودشــان هــم اذعــان دارنــد کــه
شکســت خوردهانــد .روشــنفکران دینــی نــوع جدیــدی از جامعــهی مدنــی
دینــی مطــرح میکننــد کــه البتــه مــن بُعــد دینــی درآن نمیبینــم .امــا
خودشــان بُعــدی دینــی بــرای آن در نظــر میگیرنــد و بعــداً ســعی میکننــد
دربــارهی آن فکــر کننــد .مثــا اســام و دموکراســی کــه خیلــی دربــارهاش
فکــر میکننــد .بــه نظــر مــن کارشــان بنیادیــن و مهــم اســت .اینجــا نوعــی
همگرایــی بیــن ســکوالرها بــا دینــداران رفرمیســت مــی بینیــم و تفــاوت
اصلــی بیــن آن دو بــا بنیادگراهــای دینــی اســت .ایــن انقــاب در ســی ســال
اخیرباعــث ایــن قضیــه شــده اســت .روشــنفکران دینــی رفرمیســت اخیــر درک
کردنــد کــه اختــاف فاحشــی بــا روشــنفکران الئیــک ندارنــد .روشــنفکران
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الئیــک هــم درک کردنــد کــه او ًال ،خطــر بزرگــی کــه آنهــا را تهدیــد م ـ 
ی
کــرده اســت ،چــپ گرایــی افراطــی بــوده اســت؛ و دوم ـ ًا ،در نظــر گرفتهانــد
کــه جامعــه ی ایــران غامــض اســت و بُعــد مذهبــی هــم دارد .ایــن باعــث شــده
اســت کــه ایــن دو طیــف بــه هــم نزدیــک بشــوند .ایــن پدیــدهای اســت کــه
نشــان میدهــد جامعهشناســی و علــوم اجتماعــی مــا در دانشــگاه پیشــرفت
نمیکنــد .بلکــه پیشــرفت آن در خــارج دانشــگاه بیــن روشــنفکران اســت .کــه
هــم جنبــهی مثبــت و هــم منفــی دارد .جنبــهی منفــی ایــن اســت کــه آن
انســجام فکــری کــه در قالــب دانشــگاه مــی تــوان بــه افــکار داد دیگــر وجــود
نــدارد .دلی ـلاش هــم ایــن اســت کــه دانشــگاه را بســتهاند .یــک دانشــگاهی،
یــک اســتاد دانشــگاه نمیتوانــد آنطــور کــه بایــد و شــاید فکــر کنــد و افــکارش
را بیــان کنــد بــدون اینکــه خطــر از دســت دادن کرسـیاش را داشــه باشــد .در
مــورد بشــیریه ایــن اتفــاق افتــاد .مجبــور شــد از دانشــگاه بیــرون بیایــد.
حــاال بــر میگردیــم بــه روشــنفکران دینــی کــه بــا ایــن نــوع تمرکــز
روی دیــن تصویــری از جامعــه میدهنــد کــه در آن همــهی ابعــاد را بایــد
از دریچـهی دیــن تحلیــل کــرد .در حالــی کــه هیــچ جامعـهای آنقــدر مذهبــی
نیســت کــه همـهی ابعــادش را بتــوان از خــال مذهــب دیــد .حتــی در جوامــع
بــه اصطــاح بــدوی هــم یــک بخشــی از روابــط روزمــره هســتند کــه حتمــا
درهمتنیدگــی بــا دیــن نــدارد .جامع ـهی مــا هــم تمــام ابعــادش دینــی نبــود
امــا ،افــکاری کــه آنهــا بــاب کــرده انــد باعــث شــده اســت دینگرایــی کامــل
بــه وجــود آیــد .مــن ابعــاد مثبــت را بــه هیــچ وجــه انــکار نمیکنــم .مثــا
ًپدیــدهی دموکراســی دینــی مطــرح شــده اســت .البتــه مســئلهی 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 مســئلهی شــهروندی را اگــر مطــرح میکنیــم ،یــا بایــد شــهروند بــه
خاطــر شــهروند بــودن حــق انتخــاب کــردن و شــدن داشــته باشــد ،یا اینکــه اگر
ایــن طــور نباشــد که دیگــر شــهروندیای در کار نیســت .پــس شــهروندی دینی
نداریــم .نظــام دموکراتیــک دینــی نوعــی تضــاد در کلمــات میتوانــد باشــد .امــا
همیــن ابهامــی کــه روشــنفکران دینــی ایجــاد کــرده انــد ،باعــث شــده اص ـ ً
ا
بتــوان در مــورد مســالهی دموکراســی بحــث کــرد ،چــون در ایــران نمیشــد
ایــن کار را راحــت انجــام داد.
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کردوانــی :مــن بــه عنــوان تجرب ـهی شــخصی میگویــم .روشــنفکران
ســکوالر بــا همــهی اختالفاتــی کــه داشــتند اهمیــت روشــنفکران دینــی
روی
رابیشــتر حــس کردنــد در ابتــدای ماجــرا .روشــنفکران دینــی زیــاد ِ
خوشــی بــه روشــنفکران غیردینــی نشــان نمیدادنــد .در واقــع گشــایش
بــه ایــن ســمت را بیشــتر از ســوی روشــنفکران ســکوالر غیردینــی
برداشــته شــد .در ایــران نشــریهای بــه نــام «آبــان» منتشــر میشــد
کــه بانیــان آن عــدهای از روشــنفکران مذهبــی بودنــد و نشــریهی بســیار
لوحــوش انتخابــات مجلــس ششــم مصاحبــهای در دو
خوبــی بــود .در حو 
شــماره بــا مــن انجــام دادنــد کــه عنــوان یــک شــمارهاش همگرایــی میــان
روشــنفکران بــود .و مــن در آن مصاحبــه بــه ایــن موضــوع پرداختــم .امــا
مشــکل دیگــری هــم درســت شــد کــه حــال چقــدر حسابشــده اســت یــا
خیــر ،نمیخواهــم بــا ســوءظن صحبــت کنــم ،امــا واقعیــت ایــن اســت
کــه کســانی کــه جــز طیــف روشــنفکران دینــی نیســتند ،زیــر تیــغ ضربــه
می رونــد.

خســروخاور :عدممدارایــی وجــود داشــته اســت بیــن ایــن دو دســته
روشــنفکر کــه خــود روشــنفکران دینــی هــم در آن قطعــ ًا نقــش داشــتند.
ایــن نــوع روشــنفکران دینــی کــه همــهی ابعادشــان دموکراتیــک نبــود،
چــون اساســ ًا ریشهشــان غیردموکراتیــک بــود .ولــی موفــق شــدند کــم
کــم خــود را در ایــن زمینــه آزادتــر کننــد .و ایــن یــک فرآینــد یــا فراشــد
اجتماعــی بــود .و ایــن باعــث شــده اســت تــا افکارشــان ابهامــات زیــادی
داشــته باشــند .بُعــدی هــم وجــود دارد کــه روشــنفکران دینــی مطــرح نم ـی
کننــد و آن مســئلهی زنــان اســت یــا روابــط جنســیتی .نصــف جامع ـهی مــا
زنــان هســتند ،امــا چــرا در افــکار روشــنفکران دینــی مثــل ســروش ،کدیــور،
اشــکوری ،ملکیــان ،شبســتری و غیــره زنــان وجــود ندارنــد و ارجــاع کمــی
بــه آنهــا داده مــی شــود؟ بُعــد دینــی باعــث میشــود تــا بســیاری از مســائل
روزمــرهی جامع ـهی ایــران کتمــان شــود .و زنــان مجبــور هســتند خودشــان
بــه طــور مســتقل جنبشــی داشــته باشــند و روشــنفکران دینــی بــه جنبــش
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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نداشــتهاند .از طــرف دیگــر ،ایــن روشــنفکران مرکــز ثقلشــان دیــن بــوده امــا
نظــام خداســاالر را زیــر ســؤال بردهانــد و ســعی کردهانــد پدیــدهی اجتماعــی
جدیــدی را مطــرح کننــد ،کــه پدیــدهای بســیار مثبــت اســت .امــا همزمــان
بــا آن ،نقطهنظــر آنهــا باعــث شــده اســت تــا بســیاری از مســائل اجتماعــی
لــوث بشــود و مســائلی کــه بُعــد ســکوالر دارنــد ،بــه طریقــی لــوث شــوند.
انــگار غــذا را بــه جــای آنکــه مســتقیم داخــل دهانمــان بگذاریــم ،از پشــت
گردنمــان بخواهیــم داخــل دهــان بگذاریــم .ایــن کار دشــواری میآفرینــد.
خودآگاهــی روشــنفکران دینــی نســبت بــه اینکــه فکــر ســکوالر تضــاد اصلــی
و بنیادینــی بــا فکــر دینــی نــدارد ــــ الاقــل در مــورد روشــنفکران ایرانــی ــــ
خیلــی دیــر بهوجــود آمــد .شــکی نیســت کــه بســیاری از ســکوالرهای مــا
نیــز جدایــی شــدیدی از مذهــب داشــتند .یعنــی خصیصـهی عصبــی الئیســیته
بــه عنــوان جنــگ بــا مذهــب را بــروز میدادنــد .هنــوز آرامــش دوســتدار
هــم چنیــن حالتــی دارد ،بــه نظــر او انــگار دیــن پدیــده ای اســت کــه جلــوی
فکــر کــردن را میگیــرد .ایــن افــکار باعــث نزدیکــی و همگرایــی بیــن
روشــنفکران و گروههــای مختلــف اجتماعــی نخواهــد شــد.
امــا پدیــدهی مهــم در ایــران ایــن اســت کــه مــا یــک نظــام روشــنفکری
بســیار بســیار قــوی داریــم .روشــنفکرانی داریــم کــه فکــر میکننــد و
افــکاری کــه روی کاغــذ میآورنــد ،افــکاری اســت کــه در ســطح بینالمللــی
قابــل دفــاع اســت .ایــن احســاس خودکمبینــی کــه روشــنفکران مــا نســبت
بــه خودشــان دارنــد ،قابــل توجیــه نیســت .دوم اینکــه روشــنفکران ایرانــی
موفــق شــدهاند تــا بســیاری از مســائل اجتماعــی را کــه تــا ســی ســال پیــش
حالــت بیرونــی داشــت ،بومــی کننــد :بومــی کــردن مفاهیــم اجتماعــی غربــی
در ایــران ،بــه طــوری کــه ایــن مفاهیــم در بســتر ایــران معنــا و مفهومــی
داشــته باشــد .بــه نظــرم در ایــن کار موفــق بودهانــد .و مثـ ً
ا بشــیریه توانســته
اســت مســالهی بومیشــدن جامعــه ی مدنــی را مطــرح کنــد کــه بســیار
مهــم اســت .موضــوع دیگــر ،پدیدارشــدن گروههــای اجتماعــیای اســت
کــه میخواهنــد خواســتههای خودشــان را بــرای افــکار عمومــی مطــرح
بکننــد :مثــل زنــان .زنــان در ایــران حرکتــی گســترده از زمــان آقــای احمــدی
نــژاد بــه راه میاندازنــد کــه نــام کمپیــن یــک میلیــون امضــاء را بــه خــود
میدهــد .جنبــش زنــان پیــش از آن هــم وجــود داشــت ،امــا در ایــن دوره
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بــه عنــوان پدیــدهای گســترده بــا روشــنفکران خــاص خــود مطــرح شــد؛
روشــنفکرانی کــه جوایــز بینالمللــی نیــز گرفتــه انــد .زنــان در ادبیــات نیــز
وارد شــده انــد و مــی بینیــد تعــداد رماننویســان زن زیــاد شــده اســت و
بخــش عظیمــی از بــازار را در اختیــار دارنــد.
کردوانــی :طبــق آمــاری کــه مــن دارم ،در پانــزده ســال اخیــر پرفــروش
تریــن رمانهــای ایــران بــه زنــان تعلــق دارد.

خســروخاور :ایــن یعنــی خودآگاهــی اجتماعــی زنــان مــا دارد در ایــن
زمینــه متبلــور میشــود .و ایــن مث ـ ً
ا خــارج از حیط ـهی روشــنفکران دینــی
اســت چــون بــه ایــن ابعــاد هیــچ توجهــی نداشــتند و ایــن ضعفشــان بــود.
بــه نظــرم بایــد ایــن ضعــف هــا را هــم مطــرح کــرد ،اگرچــه نقطــه قوتشــان
غیرقابــل انــکار اســت .برداشــت مذهبــی ایــن روشــنفکران باعــث شــده اســت
تــا بســیاری از ایــن مســائل بســیار مهــم مطــرح نشــوند یــا قابلیــت مطــرح
شــدن در زمین ـهی 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
از مــد افتــاده یــا دچــار همــان رفــع و تعالــی ( )aufhebungهگلــی شــده
اســت .یعنــی ایــن روشــنفکران دینــی خودشــان زمینهســاز جامعـهی جدیــدی
شــدهاند کــه در آن دیگــر بــه افــکار آنهــا احتیاجــی نیســت .بــرای اولیــن بــار
مــا مــدارا و رابط ـهی زن و مــرد و فکــر سیاســی را در ایــران میبینیــم ،یــا
اینکــه مــا بهنوعــی اذهــان عمومــی احتیــاج داریــم کــه بعــد مذهبــی در آن
تســلط نداشــته باشــد .عــدم خشــونت را میبینیــم .کرامــت شــهروندی را مـی
بینیــم .اینهــا نشــان میدهــد کــه بســیاری از افــکار جدیــد جامعهشــناختی
بــه طــور ملمــوس در حرکــت اجتماعــی مــا بومــی شــدهاند .جامع ـهی ایــران
جامعـهای اســت کــه اگرچــه در آن حکومــت خداســاالر فرمانروایــی میکنــد،
امــا اذهــان عمومــی یــا حیطـهی مدنــی دســت حکومــت نیســت .بلکــه دســت
روشــنفکران یــا گروههایــی 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 شــدهاند.
کردوانــی :اگــر موافــق باشــی حــاال بیشــتر بپردازیــم بــه دیگــر موانــع
رشــد علــوم اجتماعــی بهطــور عــام و جامعهشناســی بــه طــور خــاص.
مثــ ً
ا در همیــن ســاختار دانشــگاه چــه قبــل از انقــاب و چــه بعــد از
انقــاب؟

خســروخاور :در ایــن زمینــه فکــر کنــم اتفــاق نظــر داشــته باشــیم .یکــی
آزادی کالم اســت .شــما بــدون آزادی
از مســائل بــزرگ جامعهشناســی
ِ
کالم و بحــث تئوریهــا و رودررو قــرار دادن اینهــا و بعــداً تاثیرگــذاری
بــر روی اجتمــاع کــه نمیتوانیــد جامعهشناســی داشــته باشــید .آزادی بیــان
هــم در داخــل حکومتهایــی کــه تمامیتخــواه هســتند میســر نیســت.
بــر خــاف علــوم دقیقــه کــه شــما میتوانیــد در جامع ـهای بســته از دیــد
سیاســی ریاضیــدان خیلــی خوبــی باشــید ،شــما در قالــب سیســتمهای
سیاســی بســته نمیتوانیــد جامعهشناســی خوبــی داشــته باشــید .اصــوال
علــوم انســانی یکــی از پیــش فرضهــای بزرگــش آزادی بیــان اســت .ایــن
آزادی بیــان باعــث میشــود کــه گروههایــی از روشــنفکر و متفکــر جامع ـه
شناســی و فلســفی بوجــود بیاینــد کــه اینهــا بتواننــد بــا بحــث در بــاره
ی مســائل بــه شــکوفایی مبانــی جامعــه شناســی کمــک بکننــد .مــا م ـی
دانیــم کــه جامعهشناســی معمــوال دو شــاخهی مهــم دارد .یــک شــاخه
ای کــه بــه طــرف ادبیــات مــیرود و یــک شــاخهاش بــه طــرف علــوم
دقیقــه مـیرود و در حقیقــت بیــن ایــن دو اســت کــه جامعهشناســی نوســان
دارد .بــرای اینکــه بُعــد ادبیــات ،بُعــد بحــث ،بُعــد زیــر ســؤال بــردن نظــام
سیاســی میســر باشــد ،بایــد آزادی بیــان باشــد .مــن فکــر میکنــم آزادی
بیــان از مســائل اساســی اســت .در قالــب ایــن میشــود در مــورد تاســیس
دانشــگاههای 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 مقایسـهای می کنی بین فرانسه و آلمان؟

خســروخاور :آلمــان در اواخــر قــرن نوزدهــم بــه بعــد پویاتریــن سیســتم
دانشــگاهی دنیــا را داشــت .بعدهــا آمریکاییهــا آمدنــد و از مــدل آلمانــی
پیــروی کردنــد .بزرگتریــن متفکریــن فلســفه و غیــره آلمانــی بودنــد .در
زمینــه علمــی هــم همینطــور ،ریاضیــات ،فیزیــک ،شــیمی ...فرانســه در
اوایــل قــرن نوزدهــم و بعــد از انقــاب فرانســه بــود کــه یــک شــکوفایی
ای داشــت .ولــی بعــد از آن سیســتم دانشــگاهیاش بــه نســبت آلمــان دچــار
رکــود شــد و فکــر میکنــم کــه مــدل آلمانــی در بســیاری از زمینههــا خیلــی
مــدل پویاتــری بــود .و ایــن باعــث شــد کــه آنهــا پیشــرفت صنعتــی خیلــی
عظیمــی هــم داشــته باشــند .رابطــه متقابــل صنعــت و فکــر و دانشــگاه
در نهــاد دانشــگاهی هــم تاثیــر بســزایی داشــت .و نهــاد دانشــگاهی هــم
آزادی بیــان اســت و
ـل قضیــه
ِ
روی ایــن مســائل تایــر میگــذارد .ولــی اصـ ِ
پویایــی نهادهــای دانشــگاهی و آکادمیــک کــه ایــن پویایــی هــم در ایــران
بــه دلیــل انقطاعهــای سیاســی خیلــی دچــار اشــکال شــد .جنــگ دوم
جهانــی کــه بــه مــا تحمیــل شــد .بعــداً مســائل اجتماعــی کــه مــا داشــتیم.
قبــل از آن هــم اســتعمار شــمال و جنــوب ،اینهــا همــه باعــث بستهشــدن
جامعــه مــا شــد .مــن فکــر میکنــم اینهــا هــم بــی تاثیــر نبــوده اســت در
اینکــه مــا نســبت بــا بعضــی از کشــورها جامعهشناســی پویایــي نداشــتیم.
اگــر مــا مقایس ـهای نــگاه کنیــم خیلــی کار شــاقی اســت ،یــک نفــر تمــام
ایــن اطالعــات و دادههــا را نــدارد .بایــد یــک بحــث آکادمیــک گروهــی
باشــد کــه مــا مــدل کنیــم ،مثــا پیشــرفت علــوم انســانی در ترکیــهی
پــس از آتاتــورک ،در مصــر ،در کشــورهای مشــابهی مــا و مقایســه کنیــم
بــا ایــران .مــا تنهــا چیــزی کــه میتوانیــم بگوییــم ایــن اســت کــه در
ایــن ده پانــزده ســال اخیــر پویایــی ترجمــه در ایــران خیلــی بیشــتر از
کشــورهای عربــی بــوده اســت .ایــن اطالعــات بــه صــورت آمــاری هســت
کــه ترجمــه خیلــی بیشــتر بــه زبــان فارســی شــده اســت تــا بــه زبــان
عربــی ،از کشــورهای اروپایــی ،از مفاهیــم جامعهشناســی و...
کردوانــی :در تأییــد حــرف شــما نمونـهای میگویــم .یکــی از دوســتان مــا
کــه شــما هــم او را میشناســی و در دانشــگاه تهــران اســتاد اقتصــاد بــود بــه
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مــن میگفــت کــه وقتــی شــاه در یــک ســخنرانی گفــت کــه تــورم ربطــی
بــه مســائل داخلــی مــا نــدارد مــن دیگــر نمیتوانســتم در مــورد تــورم در
اقتصــاد ایــران درس بدهــم .چــه زمــان شــاه و چــه امــروز ایــن بحــث آزادی
آزادی اندیشــه اجــازهی رشــد فکر
بــه نظــر مــن خیلــی مهــم اســت کــه نبــود
ِ
نمــی دهــد .وقتــی کــه دانشــگاه در کنتــرل کامــل سیاســی حکومــت اســت،
یعنــی بــه شــما اجــازهی صحبــت کــردن نمیدهنــد.

خســروخاور :بــه همیــن خاطــر هســت کــه اکثــر ایــن بحثهــا در
خــارج از دانشــگاه اتفــاق مــی افتــد ،چــون ایــن کنترلهــا نمیگــذارد.
مــن فکــر مــی کنــم کــه آزادی خیلــی مهــم هســت .مثالــی بزنــم :در آلمــان
وایمــاری دموکراســی بــه آن معنــا شــاید وجــود نداشــت ولــی آزادی بیــان
خیلــی وجــود داشــت .آزادی بیــان در کشــورهای اروپایــی قــرن نوزدهــم
حتــی در سیســتمهای نیمهبســته وجــود داشــت .ولــی حــاال در کشــورهای
جهانســومی اکثــرا میبینیــم کــه موفــق میشــوند کــه سیســتم را خیلــی
بیشــتر ببندنــد .در کشــورهای اروپایــی جامعــه مدنــی در طــی قــرون توســعه
پیــدا کــرد و ایــن جامعــه مدنــی حتــا وقتــی سیســتم سیاســی بســته یــا
نیمهبســته بــود مقاومــت میکــرد.
کردوانــی :دقیقــاً .یکــی از مهمتریــن آزادیهــا ،آزادی حقوقــی اســت
کــه باالخــره در غــرب بــه نوعــی رعایــت میشــد.

خســروخاور :مث ـ ً
ا اگــر نیچــه را در دانشــگاه راه نمیدادنــد ،میتوانســت
در خــارج دانشــگاه راحــت بنویســد و چــاپ کنــد .شــما اگــر راجــع بــه دیــن
مبیــن اســام ایــن حرفهایــی کــه مث ـ ً
ا نیچــه در بــارهی مســیحیت زد را
اگــر االن بخواهیــد بزنیــد -حتــی زمــان شــاه -بــه هــر حــال خیلــی مســاله
پیــدا مــی کردیــد.
و بایــد اضافــه کنــم کــه نمیشــود گفــت کــه رابط ـهی خطــي وجــود دارد
بیــن نبــود آزادی بیــان و نبــودن تحــوالت فکــری در جامعــه شناســی .رابطـهی
خطــی در هیچیــک از ارکان اصلــی جامعــه شناســی وجــود نــدارد .خیلــی
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 نفـیاش کــرد .ولــی در عیــن حــال در تمــام

142

گیری علوم اجتماعی در غرب و در ایران ،تفاوتها و مانعها و دستاوردها
چگونگی شکل
ِ
ِ

جوامعــی هــم کــه بســته هســتند خالقیــت اجتماعــی در زمینههــای مختلــف
میســر اســت .چنانچــه مثــا در زمــان روســیه شــوروی هــم بــه هــر حــال در
زمینههــای رقــص کالســیک ،موســیقی کالســیک ،رمــان نویســی بــا تمــام
مســائل ،خالقیــت وجــود داشــت .مســئلهی اساســی ایــن نیســت کــه بگوییــم
خالقیــت وجــود نــدارد .مســئلهی اصلــی ایــن اســت کــه بگوییــم وقتــی آزادی
بیــان نیســت خالقیــت را پاییــن مــیآورد .االن مثــ ً
ا در ایــران مــا ،فیلــم
ســازی بــا تمــام مشــکالتاش خالقیــت داشــته اســت در ایــن شــکی نیســت.
ولــی مســئله ایــن اســت کــه اگــر ایــن محیــط بســته وجــود نمیداشــت ایــن
خالقیــت در بســیاری از ابعــادش بیشــتر هــم میشــد .یــا مثــ ً
ا در زمینــهی
موســیقی کالســیک االن در ایــران خیلــی خــوب کار مــی شــود .ولــی همیــن
کــه در ایــن بیســت ،ســی ســال زنهــا اجــازه نداشــتند کــه بخواننــد روی
بعضــی از ابعــاد موســیقی ســنتی ایرانــی بــی تاثیــر نیســت .مــن میخواهــم
بگویــم وجــود یــا عــدم وجــود آزادی را نمــی شــود گفــت کــه هیــچ تاثیــری
مخصوصـ ًا روی فکــر جامعهشــناختی نــدارد .ولــی اینکــه تنهــا عامــل تأثیرگــذار
هســت ،اینگونــه نیســت .خیلــی ابعــاد دیگــر هــم وجــود دارد کــه مــا میبینیــم
کــه گاهــی آزادی هــم هســت امــا خالقیــت نیســت .در بعضــی مــوارد مــا مـی
بینیــم کــه خالقیــت وجــود دارد اگــر هــم آزادی نباشــد .دیــد مــن ایــن اســت
کــه اگــر آزادی وجــود میداشــت ایــن خالقیتــی کــه وجــود دارد را میشــد
چنــد برابــر کــرد .مســئله ایــن اســت .بــه هــر حــال ایــن دو موضــوع را
نمیشــود کامــ ً
ا از هــم جــدا کــرد.
کردوانــی :همیــن حــاال ،تصــور نمیکنیــد کــه فکــر درون دانشــگاه
نیســت ،فکــر بیــرون دانشــگاه اســت؟

خســروخاور :مــن فکــر میکنــم کــه بــرای اولیــن بــار بعــد از انقــاب
اســامی در بیســت ،ســی ســال اخیــر بخشــی از فکــر وارد دانشــگاه شــده
اســت .همیــن مثــال بشــیریه بــه نظــر مــن مثــال خیلــی خوب اســت .بشــیریه
وقتــی مســاله جامعــه مدنــی را مطــرح میکنــد ،جامعــه مدنــی ســاختهی
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
غیــره بــه طریقــی جامعــه مدنــی را مطــرح میکننــد ،بنابرایــن نــوآوری در
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ایــن نیســت .نــوآوری در ایــن اســت کــه در یــک حکومــت خداســاالر چطــور
میشــود از جامعــه مدنــی ،از ایــن مفهــوم بــرای ســاختن یــک طــرز فکــری
کــه بــه یــک طریقــی بــه هــر حــال در اصطــکاک بــا خداســاالری و نهادهــای
حاکــم قــرار میگیــرد ،مــدد گرفــت و ایــن نــوآوری تــا حــدود زیــادی در
داخــل دانشــگاه رخ میدهــد .همیــن نــوع نوآوریهــا نشــانهی ایــن اســت
کــه فکــر دارد میشــود در ایــران ،بــه طــور حتــم در بســیاری از کشــورهای
عربــی هــم ایــن مســأله بــه طریــق دیگــری مطــرح اســت.
کردوانــی :یکــی از موضوعهایــی کــه میشــود در ارتبــاط بــا آســیب
شناســی روشــنفکران ایــران مطــرح کــرد کــه بــه نوبـهی خــود بــر رشــد
علــوم اجتماعــی در ایــران تأثیــر داشــته اســت ،موضــوع کپــی کــردن یــا
وابســتگی بیچونوچــرای روشــنفکران ماســت از متفکریــن و اندیشــه
پــردازان جهانــی .روشــن اســت کــه حاصــل فکــر اندیشــمندان جهانــی،
چــه چــپ و چــه راســت ،میــراث بــزرگ بشــریت اســت و مــا هــم
پــروردهی آنــان هســتیم .منظــور مــن یــک نــوع تقلیــد بــدون توجــه بــه
وضعیــت خــاص ایــران اســت .نمونـهاش در حــوزهی مارکسیســت هاســت
کــه بســیاری از آنــان بــه دنبــال مارکسیســم روســی بــرای تاریــخ ایــران
پنــج مرحلــه درســت کردنــد کــه قرابتــی بــا تاریــخ جامعـهی مــا نداشــت.
یــا بحثهایــی کــه در ایــن ســالها در پیادهکــردن موبهمــوی نظــرات
مث ـ ً
ا هابرمــاس و وبــر و ...در میــان روشــنفکران ایــران در جریــان اســت
بخصــوص در ایــن اواخــر از ســوی روشــنفکران دینــی مطــرح میشــود.
البتــه بحــث فلســفی موضــوع دیگــری اســت.

خســروخاور :مــن فکــر میکنــم مــا در ایــران گروههــای مختلفــی
داریــم ،مثــا یــک گروهــای هســتند کــه تابــع مریــد و مرادنــد .مثــا االن
آرامــش دوســتدار یــا طباطبایــی .آنهــا گروههایــی هســتند کــه حالــت سِ ــکت
دارنــد .یعنــی گروههایــی هســتند کــه بســتهاند .کافــی اســت کــه ُمــراد
چیــزی بگویــد و ایــن تقریبــا حقیقــت مطلــق اســت .ایــن یــک جنبـهی منفــی
روشــنفکران در ایــران اســت .ولــی در کنــار اینهــا ،مــا میبینیــم کــه تفکــر
فــردی ،تفکــر بــر مبنــای عقــل و فکــر منطقــی دارد جــای خــودش را بــاز
میکنــد .در غــرب هــم گروههایــی داشــتیم کــه مثــا طرفــدار بوردیــو بودنــد،
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امــا نــه بــه ایــن شــدت .تــا حــدودی هــر چــی بوردیــو میگفــت وحــی منــزل
بــود ،البتــه نــه در حــد ایــران یــا آن چیــزی کــه مــا در خاورمیانــه میبینیــم.
پدیــدهی روشــنفکری بعضــی از ایــن ابعــاد را دارد .روشــنفکر کیســت؟
پیغمبــر در جامعــه ســکوالر .جامعــه مــا ســکوالر کامــل نیســت .پیامبــری هــم
در آن پایــش میلنگــد .امــا مــن احســاس میکنــم کــه بــه نســبت ســایر
کشــورهای همجــوار ،نظــام روشــنفکری در ایــران پیشــرفتهتر اســت.
مث ـ ً
ا اگــر شــما ترکیــه را در نظــر بگیریــد ،ترکیــه از لحــاظ سکوالرشــدن
ـی بازداشــتن از مــا خیلــی جلوتــر اســت .در ایــن
ـتم سیاسـ ِ
و از لحــاظ سیسـ ِ
شــکی نیســت ،حتــی االن ،بــا اردوغــان .یعنــی سیســتم سیاســي دارنــد کــه
در آن بحــث تــا حــد زیــادی آزاد اســت ،احــزاب سیاســی وجــود دارنــد،
جامعــه مدنــی پدیــدهای تــا حــدود زیــاد پاگرفت ـهای هســت .امــا اگــر بــه
لحــاظ تفکــر نــگاه کنیــد ،شــاید مــا بــه لحــاظ روشــنفکری جلوتــر باشــیم.
آنهــا دارنــد در رســوم و آداب و ابعــاد سیاســی ســکوالر میشــوند ،مــا
از طریــق فکــری ســکوالر میشــویم .بنابرایــن آنهــا از لحــاظ جامعــه
مدنــی از مــا جلوتــر هســتند ،و مــا از لحــاظ روشــنفکری شــاید از آنهــا
جلوتــر باشــیم .چــون پدیــدهی روشــنفکری در ایــران ،بــا همــه ابعــاد
منفــیاش ،دچــار روســانتیمان هســتند ،یــا الاقــل بودهانــد .ایــن درســت
اســت ،امــا وقتــی بــا کشــورهای همجــوار مقایســه مــی کنیــم ،شــاید نظــام
روشــنفکری در ایــران اســتوارتر باشــد و شــاید خالقیــت و نــوآوریاش بیشــتر
باشــد .روشــنفکری ایــران دارد ســکوالریزه مــی کنــد و مفاهیــم ســکوالر
زیــادی را هــم گرفتهانــد .مــن حــاال جامعــه مدنــی را مثــال زدم .خیلــی
از مفاهیمــی کــه میگیرنــد و اســتفاده میکننــد در ارتبــاط هســت بــا
مفاهیــم غربــی و جامعهشناســی غــرب .البتــه خــوب اســتفاده میکننــد.
مثــ ً
ا همیــن مفهــوم گفتمــان را روشــنفکران دینــی مــا ایــن مفهــوم را
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
بــه بــاز شــدن فکــری جامعــه .خــوب ایــن یــک خالقیــت اســت کــه نم ـی
شــود انــکار کــرد .اگــر مــا فکــر کنیــم در مــورد روشــنفکران الییــک خــود،
آنهــا هــم کارهایــی کردنــد .بســیاری از مفاهیمــی کــه روشــنفکرهای مذهبــی
اســتفاده کردنــد ،از روشــنفکرهای الییــک قــرض گرفتنــد .مــا میتوانیــم در
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مــورد جنبههــای منفــی روشــنفکرانمان بحــث کنیــم .کار درســت و بــه
جایــی اســت ،امــا میخواهــم بگویــم کــه بایــد نیمــه پــر لیــوان را هــم دیــد.
روشــنفکران مــا نســبت بــه جوامــع همجــوار از خالقیــت باالیــی برخوردارنــد و
فکــر میکنــم 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 رابطـهی دانشــگاه و
تفکــر اجتماعــی و تفکــر جامعهشناســی.
کردوانــی :شــاید بخشــی از آن بــه ایــن موضــوع بــاز میگــردد کــه نــوع
روشــنفکر تأثیرگــذار چــه در اروپــا و چــه در ایــران ،روشــنفکر متخصص اســت.
یعنــی ایــن نــوع جدیــدِ روشــنفکری اســت کــه حرفــش شــنیده میشــود.

خســروخاور :مــن اســم ایــن را گذاشــتهام روشــنفکر میانجــی یــا واســط.
مــا روشــنفکرانی داشــتیم کــه مثــل روشــنفکرانی اروپایــی بلندپــرواز بودنــد.
کردوانی :سارتری بودند.

خســروخاور :ســارتری بودنــد ،مــن اسمشــان را گذاشــتم بلندپــرواز ،کــه
جنبــه مثبــت آن هــم روشــن اســت .فکــر میکردنــد کــه افکارشــان مطــرح
اســت و بــه هیچوجــه افــکار ناچیــزی هــم نیســت .حــاال مســأله اساســی ایــن
اســت کــه مــا اکنــون گروههایــی از روشــنفکران را داریــم کــه من اســم شــان را
گذاشــتم روشــنفکران واســط یــا میانجــی .اینهــا واســط هســتند میــان جامعــه
مدنــی و نظــام فرهنگــی .و اینهــا کمــک میکننــد بــه درک مســایل،
ایــن بــار بــه صــورت دیگــری .مثــا مــا روشــنفکرانی داریــم کــه راجــع بــه
بدرفتــاری بــا کــودکان ،راجــع بــه تعــدد زوجــات ،راجــع بــه ارتــداد یــا راجــع
بــه ســایر مســائل دینــی و اجتماعــی فکــر میکننــد .یعنــی اینهــا موضــوع
محــور ( )topic orientedهســتند و فکــر نمیکننــد کــه بایــد دیــدی وســیع
و دربرگیرنــده از جامعــه داشــت تــا بشــود دربــارهی جامعــه صحبــت کــرد.
مــن فکــر میکنــم کــه ایــن خــودش یــک پیشــرفت اســت .ابعــاد منفــی
هــم دارد مثــا اینهــا اکثــر اوقــات ابعــاد سیاســی قضیــه را نمیبیننــد،
یــا بــه آن کمتــر بهــا میدهنــد ،امــا ابعــاد مثبــت ایــن اســت کــه وقتــی
دربــارهي یــک مســأله فکــر میشــود ،بســیار دقیــق و روشــن و تخصــص
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مابانــه میشــود .مــن فکــر میکنــم مــا دوران برزخــی را داریــم طــی میکنیــم.
ایــن مفاهیــم بُعــدی اونیورســال دارنــد ،فقــط در غــرب نیســت .مثــا در مــورد
جامعهمدنــی مــی تــوان گفــت کــه جوامــع مــا هــم جامعهمدنــی دارنــد.
ـی غــرب نیســت ،در
دموکراســی کــه شــما از آن حــرف مــی زنیــد ،دموکراسـ ِ
ایــران و در کشــورهای شــرقی هــم مطــرح اســت .بنابرایــن وقتــی شــما بــا
ایــن مفاهیــم فکــر میکنیــد تــا حــدود زیــادی باعــث مــی شــود کــه مــاورای
ویژگیهــای جامعــه فکــر کنیــد.
کردوانــی :بــا شــما موافــق هســتم امــا ،زمانــی کــه میخواهیــد ایــن
مفهومهــا را در عمــل و در جامعــه پیــاده کنیــد ،دیگــر نمیتوانیــد ایــن
طــور فکــر کنیــد.

خســروخاور :نــه .امــا ،جامعــه مدنــی را روشــنفکران مــا خیلــی ظریــف
پیــاده کردنــد .االن در جامعــه دانشــگاهی مــا کــه بــه هــر حــال چنــد میلیــون
نفرنــد ،وقتــی از جامعــه مدنــی حــرف میزنیــد ،بســیاری از دانشــجویان
ســطح لیســانس بــه بــاال بــا ایــن مفهــوم آشــنایی دارنــد .مفاهیمــی مثــل
مردمســاالری ،مثــل اونیورسالیســم ،مثــل قانونپــروری ،اطاعــت از قانــون.
اینهــا مفاهیمــی هســتند کــه روشــنفکران و دانشــجویان مــا موفــق شــده
انــد کــه بــا وضعیــت اجتماعــی ایــران مرتبطشــان کننــد ،یعنــی بومیســازی
کردهانــد .بومیســازی کــردن ،یــک پدیــدهی تصنعــی نیســت .بومیســازی
کــردن ،پدیــدهای اســت مهــم و ســخت .ایــن بومیســازی ،بــا وجــود
نظامهایــی کــه طــی ایــن چنــد دهــهی اخیــر آزادی کالم را از مــردم و
روشــنفکران گرفتنــد ،اتفــاق افتــاده اســت و مــن فکــر میکنــم کــه آینــدهی
مــا میتوانــد آینــدهی درخشــانتری باشــد از لحــاظ فکــری و از لحــاظ
سیســتم اجتماعــی ،در نتیجــه افــکاری کــه در حــال غلیــان هســتند در
روشــنفکران جــوان مــا کــه نتیجــهاش روزنامــه هــا ومجلههاســت.
کردوانــی :مســألهي مــا رابطــه بیــن مفهومهایــی اســت کــه در
جامعهشناســی و مردمشناســی و ســایر علــوم اجتماعــی غربــی وجــود

دارد و ویژگــی تاریخــی مــا؛ اینکــه چهطــور مــی شــود بیــن اینهــا پــل
زد .همیــن نمونــهی مفهــوم سلطانیســم را در نظــر بگیریــم.
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خســروخاور :بلــه ،مثــا سلطانیســم کــه شــما مثــال زدی ،شــکی نیســت
کــه اســتفاده بــی رویــه از آن درســت نیســت ،امــا سلطانیســم ،جایــی در
تاریــخ ایــران هــم مــی توانــد میســر باشــد و دیــد مــا را نســبت بــه جامعــه
ایــران غنــی کنــد .پیــاده کــردن اینهــا در غالــب تاریــخ و ســنت ایــران کار
ســختی اســت .ایــن کار از ســوی روشــنفکران ایرانــی در ایــران و در دیاســپورا
انجــام میشــود و بنابرایــن مــا بایــد دیــدی مثبــت داشــته باشــیم راجــع بــه
روشــنفکرانمان .در گذشــته روشــنفکران مــا یــک بُعــدی بودنــد .بــا تمــام
احترامــی کــه مــن بــرای جــال آل احمــد و شــریعتی قایــل هســتم ،فکــر
میکنــم آنهــا نــوآوری فکــری کردنــد ،امــا ایــن نــوآوری فکــری خطرنــاک
بــود ،و بــه هیچوجــه در بــاز کــردن جامعــه نقــش مثبتــی نداشــت و در
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 میکننــد .و اینکــه شــما بتوانیــد مفاهیــم را طــوری اســتفاده
کنیــد کــه گویــی در قالــب زبــان خودتــان و در تاریــخ خودتــان برخواســته
اســت ،پدیــدهی مثبتــی اســت .و ایــن گــروه روشــنفکران مــا فکــر میکنــم
آینــده ســاز هســتند.
کردوانــی :در زمینــهی موانــع تاریخــی رشــد علــوم اجتماعــی در
ایــران ،یکــی هــم موضــوع زبــان اســت .در ایــن حــوزه یــک بُعــد آن
هــم بــاز موضوعــی اســت تاریخــی ،آن هــم مهجــور مانــدن زبــان
فارســی در برابــر زبــان عربــی اســت کــه بــه مــا ضربــه ی بزرگــی زده
اســت در ســاختن مفهــوم در حوزههــای علــوم انســانی .البتــه امــروز
وضــع فــرق کــرده اســت.

خســروخاور :در اینجــا دو مســأله هســت ،زبــان عربــی و زبــان انگلیســی.
ســلطهی زبــان انگلیســی در فرانســه و آلمــان هــم مســئلهانگیز اســت .اینکــه
چــه طــور مفاهیــم را [بــه زبــان مــادری خــود] بســازیم بــه مســأله مبدل شــده
اســت .زبــان عربــی هــم بــرای مــا مســألهانگیز اســت .البتــه مــن تخصــص
کافــی بــرای صحبــت در ایــن زمینــه را نــدارم .امــا بــه نظــرم مفهــوم
ســازیهایی کــه داشــتهایم نشــان میدهــد کــه مــا قــادر هســتیم ،اگــر
واقع ـ ًا ارادهی اجتماعــی در کار باشــد ،ایــن مســئله را هــم بــه طریقــی حــل
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بکنیــم .وقتــی خداســاالری اســت ،ریش ـهی آن در زبــان عربــی اســت چــون
کالم خــدا بــه زبــان عربــی اســت ،امــا مســأله ایــن نیســت کــه مــا زبــان
عربــی را بــه عنــوان زبانــی مهــم یــاد نگیریــم .پیشــرفت مــا در زمــان پهلــوی
باعــث شــد کــه جوامــع اطــراف خودمــان را بــه خوبــی نشناســیم ،آنهــا را در
نظــر نگیریــم ،و یــک دو قطبــی بــه وجــود آمــد .امــا ایــن هــم خــوب نیســت.
بایــد بتوانیــم جوامــع اطرافمــان را نیــز درک کنیــم.
کردوانــی :بــا حــرف شــما موافقــم .مــا بــرای اولینبــار در دوران
رضاشــاه تمــام ارتباطاتمــان را بــا اطرافمــان از دســت مــی دهیــم .در
صورتــی کــه پیــش از آن بــا مصــر ،هنــد ،و ترکیــه رابطــه داشــتیم .البتــه
بگذریــم .میخواســتم بحثــی تاریخــی کنیــم .بحثــی مربــوط بــه قبــل از
ایــن ماجراهــا .بــه نظــر مــن کاری کــه کســانی مثــل ابوســینا کردنــد و
مفاهیــم فلســفی را بــه فارســی برگرداندنــد ،بعــدا ً آنطــور دیگــر ادامــه
نیافــت؛ آن هــم بــه دلیــل تفــوق زبــان عربــی.

خســروخاور :در غــرب هــم تفــوق زبــان التیــن بــود و توانســتند از
ســلطهی آن دربیاینــد .امــا در ســی ،چهــل ســال اخیــر نیــز روشــنفکران مــا
موفــق شــدهاند تــا عربــی را نیــز زیــر ســؤال ببرنــد .متنهــای قــرن نوزدهــم
بــرای مــا غیرقابــل درک هســتند .شــاید در ایــن زمینــه هــم بایــد ســرمایه
گــذاری و تمرکــز بیشــتری صــورت بگیــرد و خودآگاهــی اجتماعــی در ایــن
زمینــه بیشــتر شــود تــا بــه گســترش زبــان فارســی کمــک کنیــم .امــا بــه
ایــن معنــا نیســت کــه زبــان عربــی را دور بریزیــم ،چــون زبــان بســیار مهمــی
اســت .همانطــور کــه ترکــی و اردو هــم مهــم هســتند .مــا بایــد بــه دنیــای
اطــراف خودمــان هــم نــگاه بکنیــم و از لحــاظ جغرافیایــی آنجــا زندگــی
کنیــم .غــرب گرایــی مفــرط هــم درســت نیســت و بایــد متعادلتــر شــویم.
کردوانی :با سپاس فراوان از شما.

149

نیــره توحیــدی /رشــتهی «مطالعــات زنــان» در ایــران
1
نمــودی دیگــر از پارادوکــس جمهــوری اســامی
پیــش از آنکــه وارد توضیــح و تحلیــل وضعیــت پرتناقــض رشــتهی
مطالعــات زنــان در ایــران امــروز بشــویم ،الزم اســت ابتــدا توضیحــات
کوتاهــی دربــاره چیســتی و چرایــی ایــن رشــتهی نوبنیــاد دانشــگاهی در
ســطح بینالمللــی ارائــه شــود تــا بهتــر بتوانیــم تفاوتهــا و تشــابهات میــان
آنچــه در ایــران تحــت نــام ایــن رشــته تدریــس میشــود را بــا نمونههــای
پیشکســوت و متعــارف در دانشــگاههای معتبــر جهــان متوجــه شــویم.
بخش اول
چیستی ،تاریخچه ،و مشخصات رشتهی دانشگاهی «مطالعات
جنسیت و زنان»

رشــتهی مطالعــات زنــان بــه مثابــه یکــی از شــاخههای پژوهشــی و
تحصیلــی میانرشــتهای 3در علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی اســت کــه از
اوایــل دهــه  1970میــادی وارد برنامههــای درســی دانشــگاههای آمریــکا
و اروپــا گردیــد و بهتدریــج بــه ســایر کشــورهای جهــان نیــز کشــیده شــد.
بــه دنبــال رشــد ،تعمیــق و تکثــر و تنــوع و یــا بســط محتــوای ایــن رشــته،
2

 .1در 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 بهویــژه از خانمهــا پرســتو
الهیــاری  ،نوشــین احمــدی خراســانی ،و نســرین افضلــی و دو تــن دیگــری کــه ترجیــح دادنــد
نامشــان ذکــر نشــود .بهعــاوه از ســردبیر گرامــی ایــن نشــریه دکتــر کاظــم کردوانــی و دو
تــن از همــکاران دیگــر کــه بهطــور ناشــناس ایــن مقالــه را پیشــخوانی و نظردهیهــای
اصالحــی مفیــدی کردنــد ،بســیار ممنونــم.

2. Women’s Studies
3. Interdisciplinary
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نــام آن نیــز در ده ســال اخیــر در اغلــب دانشــگاهها تغییــر یافــت و بیشــتر
تحــت عنــوان «مطالعــات جنســیت» و یــا «مطالعــات جنســیت و زنــان»
یــا «مطالعــات زنــان و جنســیت» و گاه نیــز «مطالعــات زنــان ،جنســیت و
4
سکســوالیته» نامیــده میشــود.
در مقایســه بــا ســایر رشــتههای علــوم انســانی-اجتماعی« ،مطالعــات زنان
و جنســیت» ،شــاید چالشــیترین ،انتقادیتریــن ،و دگرگونکنندهتریــن
رشــته باشــد .چراکــه از آغــاز تأســیس خــود ،نهتنهــا بــه نقــد و چالــش
فرهنــگ مردســاالر ،و همــه ســاختارهای اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی کــه
باعــث تــداوم و تقویــت ســنن و رفتارهــای تبعیضآمیــز میشــوند ،پرداختــه
اســت بلکــه خــود دانشــگاه را نیــز مــورد نقــد و بازنگــری قــرار داده اســت.
درواقــع یکــی از اهــداف اصلــی ایــن رشــته تصحیــح و تغییــر نگرشهــای
یکســویه مرد-محــور در علــوم ،غیبــت زنــان در عرصههــای مختلــف
تولیــد دانــش ،و نیــز فقــدان دیدگاههــا و مســائل زنــان در موضوعــات
مــورد مطالعــهی علــوم انســانی و اجتماعــی و پژوهشهــای معمــول آن
زمــان بــوده اســت.
5
هــدف ایــن رشــته صرفـ ًا افــزودن زن /زنــان بــه مثابــه موضــوع مطالعات
علــوم انســانی-اجتماعی نبــوده اســت ،بلکــه خواهــان آن اســت کــه زنــان بــه
مثابــه فاعــل( 6ســوژه) و عامــل 7تولیــد دانــش نقــش بــازی کننــد و از جایــگاه
اجتماعــی و منظــر تجربــی 8آنهــا ،یــا بــه اصطــاح از لنــز (عدســی دوربیــن)
زنــان نیــز مســائل اجتماعــی و انســانی مشــاهده و تحلیــل گــردد .لــذا تــاش
ایــن رشــته نــه تنهــا افــزودن حضــور و تجربیــات زنــان در متدولــوژی و
نظریههــای علــوم انســانی-اجتماعی و ســایر علــوم دانشــگاهی اســت ،بلکــه
خواهــان دگرگونــی کلــی در نحــوه نگــرش بــه انســان و اجتمــاع اســت.
آن نگرشــی کــه «مــرد» و خصوصیــات برســاختهی «مردانــه» را هنجــار و
«نــرم» و معیــار خصوصیــات انســان قــرار میدهــد و زن را «دیگــری» مــرد
4. Gender Studies; Gender and Women’s Studies; Women and Gender Studies; Gender and Sexuality Studies
5. Object
6. Subject
7. Agent
5. Stand-point
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تصــور میکنــد .عبــور از فرضهــای مرد-محــور یــا مرد-هنجــار 9و توجــه
بــه مناســبات نابرابــر قــدرت در مناســبات جنســی و جنســیتی ،و طبیعــی و
ثابــت و ذاتــی نپنداشــتن نقشهــای جنســیتی و هویتهــای جنســی ،و
درنهایــت هــدف عبــور از آن کور-جنســی ظاهــری اســت کــه عمــ ً
ا بــه
جنســیت گرایــی بــه نفــع هژمونــی «مــرد» و «مردانگــی» منجــر شــده اســت.
عــاوه بــر توضیــح ،تفســیر ،تحلیــل و نقــد نگرشهــا و نظریههــا
در علــوم و نیــز در ســطح جامعــه و بازآفرینــی دانشــی غیرجنســیتگرا و
حســاس بــه مســائل و واقعیــات جنســیتی ،ایــن رشــته میخواهــد از مرزهــای
کالس درس و دانشــگاه فراتــر رفتــه ،دانــش و آگاهیهــا و یافتههــای جدیــد
پژوهشــی را در خدمــت تغییــرات و تحــوالت اجتماعــی قــرار دهــد ،آن نــوع
تحوالتــی کــه منجــر بــه ایجــاد فرصتهــا و حقــوق برابــر بــرای زنــان و
مــردان ،عدالــت جنســیتی بهطــور خــاص و عدالــت اجتماعــی و رفــع هرگونــه
تبعیــض نــاروا بهطــور عــام گــردد.
رشــتهی مطالعــات زنــان از لحــاظ نظــری و تاریخــی ریشــه در تحــوالت
انقالبــی اواخــر قــرن  18و قــرن  19دارد؛ انقــاب صنعتــی در اروپــای غربــی
کــه بــه دنبالــش گســترش شهرنشــینی ،تحــول در شــیوه تولیــد و توزیــع،
و بــه دنبــال آن تحــول در ســاختار و کارکردهــای خانــواده را بــه همــراه
داشــت؛ بهتدریــج زمینــه تحــول در نقشهــای جنســیتی را فراهــم کــرد.
در کنــار آن ،ابعــاد دیگــر مدرنیتــه ،یعنــی انقالبهــای سیاســی-اجتماعی
و ظهــور دموکراســیها در آمریــکای شــمالی و اروپــا ،گفتمــان شــهروندی
و حقــوق شــهروندان ،حقــوق بشــر ،جدایــی نهــاد دیــن از نهــاد دولــت و
ســکوالریزه شــدن دولــت و قوانیــن ،و ظهــور و گســترش ســریع سیســتم
نویــن و ســکوالر آموزشوپــرورش (مــدارس عمومــی) ،و باالخــره رواج
خردگرایــی ،انســانگرایی ،فردگرایــی و تکیــه بــر علــوم جدیــد بــه جــای
ســلطه همهجانبــه کلیســا و نگــرش دینــی ،همــه و همــه زمینـهی بازتعریــف
انســان ازجملــه انســان مؤنــث را فراهــم آورد .انســانی کــه دیگــر نــه رعیــت
مکلــف ،بلکــه شــهروندی ح ـقدار اســت.
اگــر سوسیالیســتها بــه نقــد عمدتــ ًا ابعــاد اقتصــادی نابرابــری
(یعنــی ســرمایهداری) در نظــام مــدرن پرداختهانــد ،فمینیســتها عمدتــ ًا
9. Male-normative
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ابعــاد جنســیتی ایــن مناســبات نابرابــر را بــه چالــش کشــیدهاند .نقدهــا و
چالشهــای فمینیســتی هــم فیلســوفان و اندیشــمندان پیشــا-مدرن و هــم
اندیشــمندان مــدرن از عصــر روشــنگری بــه بعــد ،از ارســطو تــا روســو و
از مارکــس تــا فرویــد ،را شــامل شــده اســت چراکــه اغلــب آنهــا حامــل
دیدگاههــای مرد-محــور بودهانــد .در پرتــو گفتمــان فمینیســتی بــود کــه
بهتدریــج جنبشهــای متشــکل حقخواهــی زنــان خواســتههایش را مــدون
و قالببنــدی کــرد و نافرمانیهــا و عصیانهــای پراکنــده و فــردی زنــان
نویســنده و متفکــر ،بــه حــرکات گروهــی و هدفمنــد اعتراضــات مدنــی زنــان
معمولــی بــرای رهایــی از زیــر ســلطه بــودن ،جنــس دوم بــودن ،ضعیفــه و
صغیــر محســوب شــدن و بــه شــهروند کامــل و بالــغ و خودمختــار کشــور
تبدیــل گشــتن ،ارتقــا یافــت.
رشــتهی مطالعــات زنــان درواقــع از دل مباحثــات فمینیســتی و مبــارزات
اجتماعــی زنــان برخاســته اســت .لــذا همریشــههای تاریخــی ،فلســفی و
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 انقــاب کبیــر فرانســه بــه
نقــد کشــید و ســخن از حقــوق شــهروندی زنــان نمــود 10.یــا مــری ولســتون
کرفــت انگلیســی ،مذکر-محــوری در بطــن خردگرایــی ژان ژاک روســو را
بــه چالــش کشــید و خواســتههای حقطلبانــه زنــان را در یکــی از اولیــن
کتابهــای فمینیســتی مــدون ســاخت 11.و یــا کیــدی اســتنتون آمریکائــی،
فــرض رایــج و حاکــم کلیســای مســیحیت و باورهــای دینــی یهودیــت در
مــورد «اصالــت مــرد» بــر مبنــای داســتان خلقــت کــه گویــا «زن بــرای مــرد
آفریدهشــده اســت» و یــا «زن از دنــده چــپ مــرد خلــق گشــته اســت» را
در کتــاب خــود« ،انجیــل زنــان» ،مــورد چالــش قــرار داد 12.و یــک قــرن
بعــد ،کتــاب «جنــس دوم» ســیمون دوبــووار ،کــه جنــس دوم بــودن زن را
مــورد نقــدی قــوی و کوبنــده قــرار داده بــود ،بــه چندیــن زبــان در چندیــن
کشــور منتشــر شــد و ذاتگرایــی جنســیت و طبیعیانگاشــتن 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 نمیآیــد ،بلکــه زن
میشــود» چنانچــه مــرد نیــز ،مــرد زاییــده نمیشــود ،بلکــه مــرد میشــود
و بهاینترتیــب بــه شــکلگیری نظریــه برســاختگرایی در جامعهشناســی،
یــاری رســانده شــد؛ از جملــه درک ایــن نکتــه کــه نقشهــا و هویتهــای
جنســیتی ،برســاختهایی اجتماعــی ،تاریخــی و فرهنگــی هســتند و نــه صرفـ ًا
بیولوژیــک و یــا الهــی .ازســوی دیگــر ،در کنــار نهضــت فکــری فمینیســتی،
تشــکلهای مدنــی زنــان نیــز بــرای کســب حقــوق شــهروندی همچــون
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 عرصههــا را بــا مبــارزات خیابانــی و غیــر
خیابانــی خــود ،بــه پیــش بردنــد.
البتــه اینگونــه چالشهــای فلســفی ،جامعهشــناختی ،و االهیاتشــناختی
فمینیســتی ،محــدود بــه اروپــا و آمریــکا نمیشــد .بــا گســترش مدرنیتــه در
کشــورهای دیگــر نظیــر چیــن ،هنــد ،روســیه ،ژاپــن ،ترکیــه ،مصــر ،تونــس ،و
ایــران خودمــان ،اولیــن نوشــتهها و نقدهــای فمینیســتی از اوایــل قــرن بیســتم
توســط زنــان و مــردان تســاوی خــواه ،بهتدریــج منتشــر گردیــد .امــا در
کشــورهایی کــه تحــوالت مثبــت مدرنیتــه را همــراه بــا اثــرات منفی ســلطهی
اســتعماری و امپریالیســتی تجربــه میکردنــد ،ناگزیــر مباحــث فمینیســتی و
مبــارزات حقطلبانــه زنــان ،ادغــام و یــا آغشــته گشــت بــا گفتمانهــای
ملیگرایانــه ضــد امپریالیســتی و جنبشهــای «رهائیبخــش ملــی».
بهطــور خالص ـه ،رشــتهی مطالعــات زنــان ،درواقــع انعــکاس آکادمیــک
یــک نهضــت فکــری ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،و سیاســی اســت کــه در بســتر
تحــوالت مــادی و معنــوی  200ســال گذشــته در جهــان شــکل گرفــت؛
تحوالتــی کــه در آمریــکا و بخشهایــی از اروپــا در دهههــای  1960و
 1970میــادی بــه اوج خــود رســیده بــود .عــاوه بــر تحــوالت اقتصــادی،
تکنولوژیــک ،گســترش شهرنشــینی و تغییــرات در ســاختار و کارکردهــای
خانــواده و تغییــرات در ســاختار سیاســی و حتــی ســاختار ســرمایهداری حاکــم،
تغییــرات مهــم علمــی ،و فرهنگــی -اجتماعــی نیز تأثیــرات مهمــی در وضعیت
زنــان گذاشــته بــود .ازجملــه «انقــاب جنســی» کــه تــا حــد زیــادی مدیــون
نظریــات سنتشــکن علمایــی چــون زیگمونــد فرویــد؛ یافتههــای جدیــد
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پژوهشهــای آلبــرت کنیــزی در رشــتهی جدیــدی کــه او پایهگــذاری کــرد
و یافتههــای تــازه پزشــکی ،بهخصــوص قرصهــای پیشــگیری از آبســتنی،
همــه و همــه جامعــه آمریــکا و اروپــا را پیــش و بیــش از ســایر کشــورها تحــت
تأثیــر قــرار داده بــود .ایــن تحــوالت فرهنگــی و اجتماعــی ب ـهزودی همــراه
شــد بــا تحــوالت سیاســی؛ جنبشهــای مدنــی رنگینپوســتان ،اقلیتهــای
قومــی ،جوانــان و دانشــجویان ،جنبــش ضــد جنــگ (مشــخص ًا جنــگ ویتنــام)
و البتــه جنبــش زنــان در خیــزش جدیــد خــود کــه بــه مــوج دوم فمینیســم
یــا «جنبــش رهاییبخــش زنــان» معــروف شــده اســت .فضــای ملتهــب و
حقطلبانــه جامعــه آمریــکا و بخشهایــی از اروپــا ،اثــرات خــود را در تمامــی
عرصههــای اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی ازجملــه هنجارهــای اخالقــی در
مناســبات جنســی و جنســیتی ،در زندگــی خصوصــی و عمومــی مــردم بــر
جــای گذاشــت.
دانشــگاهها ،طبعــ ًا ،از اولیــن عرصههایــی بودنــد کــه هــم از ایــن
جنبشهــا و تحــوالت متأثــر شــدند و هــم بــر آنهــا تأثیــر گذاشــتند.
بهطوریکــه از اوایــل دهــهی  ،1970مــا شــاهد تأســیس رشــتههای
جدیــدی چــون «مطالعــات زنــان»« ،مطالعــات آمریــکا شناســی»« ،مطالعــات
قومشناســی»« ،مطالعــات آمریکاییــان آفریقایــی»« ،مطالعــات آمریکاییــان
آســیایی»« ،مطالعــات چیکانــو /چیکانــا» (امریکاییهــای مکزیکــی) ،و
بعدهــا رشــتههای مرتبــط بــا تحــوالت بعــدی ،چــون «مطالعــات صلــح»
(یــا صلــح شناســی)« ،مطالعــات گرایشهــای جنســی»« ،مطالعــات کوئیــر»
و امثــال آن هســتیم کــه همگــی ذیــل علــوم انســانیـاجتماعی و بهصــورت
میانرشــتهای ترکیــب ،تدویــن و ارائــهشــدهاند.
رشــتهی «مطالعــات زنــان» در آمریــکا و اروپــا قبــل از آنکــه بهصــورت
برنامــه آموزشــی نظاممنــد و رســمی تأســیس شــود ،بهصــورت دورههــا و
کالسهــای آزاد متفرقــه توســط برخــی اســتادان کــه در جنبــش زنــان فعــال
بودنــد ،بهطــور داوطلبانــه تدریــس میشــد .بــرای مثــال در انگلســتان،
جولیــت میچــل ،روانــکاو فمینیســت ،اولیــن کالسهــای متفرقــه و آزاد در
ایــن رشــته را در اواخــر دهــه  1960و اوایــل  1970راهانــدازی کــرد .درواقــع
اولیــن برنامـهی مــدون و رســمی «مطالعــات زنــان» در ســال  1970میــادی
13
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در دانشــگاه ایالتــی ســان دیگــو در کالیفرنیــای جنوبــی تأســیس شــد و اکنــون
در آمریــکا پــس از گذشــت  44ســال ،نزدیــک بــه  900برنامــه آموزشــی
«مطالعــات زنــان» بــا بیــش از ده هــزار کالس درســی بــه وجــود آمــده اســت
کــه بیــش از هــر برنامــه میانرشــتهای ،دانشــجو جلــب کــرده و بــه یکــی از
رشــتههای رشــدیابنده علــوم اجتماعیـانســانی تبدیــل شــده اســت.
عــاوه بــر آمریــکا و اروپــا ،رشــتهی «مطالعــات زنــان و جنســیت» در
ســایر کشــورها نیــز بــه درجــات مختلــف رشــد پیداکــرده اســت .در امریــکای
التیــن ،کشــور آرژانتیــن آغازگــر ایــن رشــته بــود ،و امــروز حداقــل در یکــی
از دانشــگاههای هرکــدام از کشــورهای آمریــکای التیــن ،رشــتهی مطالعــات
زنــان و جنســیت تأســیس گشــته اســت .در ســایر کشــورهای دنیــا نیــز،
ازجملــه در کانــادا ،مصــر ،تونــس ،ژاپــن ،هندوســتان ،چیــن ،روســیه (البتــه
پــس از فروپاشــی شــوروی) ،اوگانــدا ،و ترکیــه برنامههــای درســی درخــور
توجهــی در ایــن رشــته ارائــه میشــود.
در آمریــکا ،در اغلــب دانشــگاهها و حتــی کالجهــای دوســاله محلــی،
دروس مطالعــات زنــان بهصــورت رشــتهی اصلــی و یــا رشــتهی فرعــی
بــرای دورههــای لیســانس ارائــه میشــود (بیــش از  650مــورد) .در تعــدادی
دانشــگاهها دورهی کارشناســی ارشــد (بیــش از  40دانشــگاه) هــم وجــود دارد.
در حــال حاضــر در  15دانشــگاه بــزرگ آمریــکا ،دوره دکتــرای ایــن رشــته
نیــز تأسیسشــده اســت .در ســایر کشــورها امــا ،ایــن رشــته اغلــب در دوره
کارشناســی ارشد(فوقلیســانس) و یــا بهصــورت گواهینامــه  3-2ســاله ارائــه
میشــود.
در حــال حاضــر تقریبـ ًا در تمــام کالجهــا و دانشــگاههای آمریــکا ،تمامــی
دانشــجویان در هــر رشــتهای کــه تحصیــل میکننــد موظــف هســتند چنــد
کالس آمــوزش عمومــی 14را نیــز بردارنــد .هــدف ایــن کالسهــا آموختــن
حداقــل اصــول و اطالعــات ضــروری اجتماعــی ،انســانی ،مدنــی ،حقوقــی،
و اخالقــی اســت کــه هــر شــهروند تحصیلکــرده اعــم از جامعهشــناس،
پزشــک ،مهنــدس ،وکیــل ،روزنامهنــگار ،الهیــات شــناس ،شــیمیدان،
فیزیکــدان ،و امثــال آن بایــد بداننــد .یکــی از پیشــرفتها و دســتاوردهای
«رشــتهي مطالعــات زنــان و جنســیت» ایــن اســت کــه در بســیاری از
14. General Education
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دانشــگاهها حداقــل ســه کالس مختلــف از ایــن رشــته را جزئــی از ایــن
واحدهــا یــا کالسهــای «آمــوزش عمومــی» قــرار دادهانــد کــه برداشــتن آن
بــرای دانشــجویان الزامــی اســت .بدیــن ترتیــب حداقلــی از اصــول و ارزشهای
کلــی رشــتهی «مطالعــات جنســیت و زنــان» مــورد آشــنایی تمامی دانشــجویان
قــرار میگیــرد .بــرای مثــال در دانشــگا ه و دپارتمــان «مطالعــات جنســیت و
زنــان» کــه خــود مــن مدیریــت کــرده و از اســتادان تماموقــت آن بــودهام،
کالسهــای زیــر جــزو واحدهــای آمــوزش عمومــی نیــز محســوب میشــوند
کــه هرکــدام ســه واحــد درســی را تشــکیل میدهنــد:
«مقدمـهای بــر مطالعــات جنســیت و زنــان»« ،زنــان و خانــواده»« ،نقــش
زنــان در تحــوالت اجتماعــی»« ،جنســیت و توســعه جهانــی»« ،جنســیت،
نــژاد ،و سکســوالیته»« ،زنــان ،جنســیت و خشــونت» ،و «زنــان و رســانهها».
درســالهای اخیــر ،ارائــه رشــتهی تحصیلــی «مطالعــات جنســیت و
زنــان» مثــل بســیاری از رشــتههای دیگــر ،در فضــای مجــازی نیــز رایــج
شــده اســت .بعضــی از اســتادان در آمریــکا بــا همــکاران خــود در ســایر
کشــورها و بهصــورت اشــتراکی دروســی را در ایــن زمینــه ارائــه میدهنــد
تــا دانشــجویان و پژوهشــگران در کشــورهای مختلــف بــا مســائل ،نیازهــا
و دیدگاههــای مختلــف یکدیگــر آشــنا شــوند و افــق درک دانشــجویان
گســترش پیــدا کنــد و تــوان پیونــد دادن مســائل بومــی و محلــی بــا مســائل
جهانــی و بینالمللــی را بــه دســت آورنــد تــا از «خودـمرکــز پنــداری» یــا
برتــر انــگاری ملــی یــا قومــی و نــژادی جلوگیــری شــود .درسهــای اینترنتــی
فقــط بــه دانشــجویان تماموقــت محــدود نمیشــود .هرکســی بهصــورت
پارهوقــت در عیــن داشــتن شــغل و در ســنین مختلــف در داخــل و خــارج از
آمریــکا میتواننــد در ایــن نــوع دروس ثبتنــام کننــد .
بهعبارتدیگــر ،تشــدید فراینــد جهانیشــدن و تکنولــوژی ارتباطــی
جدیــد ،تولیــد علــم و آمــوزش علــوم ،ازجملــه رشــتهی «مطالعــات زنــان» ،را
بیشازپیــش فرامــرزی و جهانــی -محلــی یــا جهانــی -بومــی ،کــرده اســت.
بهعــاوه ،بــرای تأســیس و رشــد رشــتهی جدیــد مطالعــات زنــان در بســیاری
از کشــورهای در حــال رشــد ،کمکهــای مــادی و تســهیالتی نهادهــای
علمــی بینالمللــی و دانشــگاههای بــزرگ و غنیتــر در آمریــکا و اروپــا هــم
مؤثــر بــوده اســت .بنیادهــای خصوصــی چــون «بنیــاد فــورد» ،بورسهــا و
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کمکهــای مالــی متعــددی را جهــت تأســیس و گســترش رشــتهی «مطالعــات
زنــان و جنســیت» در اختیــار دانشــگاهها در خــود آمریــکا و در کشــورهای
دیگــر گذاشــتهاند .ســازمان ملــل ،بهخصــوص برنامــه توســعه آن نیــز از
یاریدهنــدگان ایــن رشــته در کشــورهای مختلــف بــوده اســت .بــرای نمونــه،
طبــق اطالعــات ســامانه اینترنتــی ،ایــن آژانــس ســازمان ملــل ،بــه حداقــل
 64برنامــه مطالعــات جنســیت و زنــان در آمریــکای التیــن کمــک مالــی
رســانده اســت کــه تأکیــد اصلیشــان ترویــج ایــن رشــته و از حاشــیه بــه
متــن کشــاندن مطالعــات جنســیتی ،بهخصــوص درزمینــهیی تخصصــی
«جنســیت و توســعه» بــوده اســت.
ساختارها و تشکیالت تولید دانش در رشتهی مطالعات زنان و جنسیت:

از رشــتهی مطالعــات زنــان و جنســیت در آمریــکا ،دانشــجویان بــه ســه
صــورت یــا در ســه ســطح مختلــف میتواننــد اســتفاده کننــد .برداشــتن چنــد
کالس اختیــاری بهعنــوان واحدهــای آموزشــی عمومــی کــه قبـ ً
ا ذکــر شــد.
یــا بهمثابـهی رشــتهی فرعــی؛ بــرای مثــال یــک دانشــجوی رشــتهی تاریــخ
میتوانــد عــاوه بــر واحدهــای الزم رشــتهی خــود 18 ،واحــد نیــز از دروس
«مطالعــات زنــان و جنســیت» را بــردارد تــا هــم رشــتهی اصلــی تاریــخ را در
دوره کارشناســی تمــام کنــد و هــم یکرشــتهی فرعــی در مطالعــات زنــان
داشــته باشــد و ایــن معمولتریــن انتخــاب دانشــجویانی اســت کــه بســیار
عالقهمنــد بــه ایــن رشــته هســتند امــا بــه دلیــل مالحظــات شــغلی یــا
مخالفــت خانــواده ،رشــتهی اصلــی خــود را در موضوعهــای شناختهشــدهتر
کــه بــازار کار بهتــری دارد ،انتخــاب میکننــد .نبایــد فرامــوش کــرد کــه
حتــی در آمریــکا و اروپــا نیــز ایــن رشــتهی بالنســبه جدیــد و از دید بســیاری از
خانوادههــای محافظ ـهکار ،کماهمیــت ،کــم پرســتیژ ،و احیان ـ ًا نگرانکننــده،
حســاب میشــود.
حالــت ســوم ،انتخــاب رشــتهی مطالعــات زنــان و جنســیت بهمثابــه
رشــتهی اصلــی از همــان دوره کارشناســی (لیســانس) اســت .البتــه ایــن
امــکان تنهــا در دانشــگاههایی فراهــم اســت کــه ایــن رشــته رشــد کافــی
کــرده و دارای دپارتمــان مســتقل خــود باشــد .چراکــه در بســیاری از
دانشــگاهها ،ایــن رشــته صرفــ ًا یــک برنامــه میانرشــتهای اســت و یــک
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اســتاد از یکــی از دپارتمانهــای دانشــکده علــوم انســانی یــا دانشــکده
علــوم اجتماعــی ،مســئول هماهنگــی آن میشــود و در قبــال ایــن کار
از بــار واحدهــای تدریســی او کاســته میشــود تــا وقــت آزاد بــرای انجــام
نقــش هماهنگکننــده 15و یــا مدیــر 16ایــن برنامــه را داشــته باشــد .امــا در
دانشــگاههایی کــه ایــن رشــته قویتــر و پیشــرفتهتر اســت ،دپارتمانــی
مســتقل بــا رئیــس دپارتمــان 17دارد و اســتادان ایــن رشــته را خــود آن
دپارتمــان اســتخدام میکنــد .بعضــی از ایــن دپارتمانهــا فقــط لیســانس
(کارشناســی) و بعضیهــا هــم لیســانس و هــم فوقلیســانس (کارشناســی
ارشــد) و تعــداد محــدودی هــم دکتــرا نیــز ارائــه میدهنــد.
عــاوه بــر دپارتمانهــای آموزشــی و پژوهشــی ،در بعضــی دانشــگاهها
مراکــز صرفــ ًا پژوهشــی نیــز تأسیسشــده اســت کــه امکانــات و خدمــات
پژوهشــی در اختیــار اســتادان عالقهمنــد و پایاننامههــای دانشــجویان
دوره کارشناســی ارشــد یــا دکتــرای رشــتهی مطالعــات زنــان و جنســیت قــرار
میدهنــد .بــرای مثــال ،در دانشــگاه کالیفرنیــا در لوسآنجلــس ،عــاوه
بــر دپارتمــان مطالعــات زنــان و جنســیت ،کــه لیســانس ،فوقلیســانس ،و
دکتــرا ارائــه میدهــد ،یــک مرکــز قــوی پژوهشــی نیــز وجــود دارد بــه نــام
«مرکــز مطالعــات زنــان» کــه در هماهنگــی بــا دپارتمــان روی برنامههــای
تحقیقــی متمرکــز اســت .عــاوه بــر ایــن دو نهــاد (یکــی آموزشــی و دیگــری
پژوهشــی) ،نهــاد ســومی نیــز در بعضــی دانشــگاهها وجــود دارد بــه نــام
مرکــز خدمــات بــرای زنــان کــه بهطــور خالصــه «مرکــز زنــان» شــناخته
میشــود .ایــن نــوع مراکــز درواقــع خدمــات مشــاورهای بــرای تمامــی
دانشــجویان زن در دانشــگاه ،بــدون توجــه بــه رشــتهی تحصیلــی آنهــا ،ارائــه
میدهنــد .هــدف آن نوعــی پــل زدن میــان آکادمــی و محلههــای زندگــی
دانشــجویان اســت .هــدف ،ایجــاد یــک محــل امــن ،آرام و خصوصــی اســت
کــه زنــان دانشــجو بــرای گرفتــن مشــاوره در موردنیازهــای خــاص خــود و
یــا پیــدا کــردن مراجــع کمکــی در صــورت گرفتــار شــدن بــه یــک رابطــه
ناســالم ،خشــونت ،یــا تجــاوز بــه آن مراجعــه کننــد .تعــداد ایــن نــوع مراکــز
15. Coordinator
16. Director
)17. Chair (Chairperson
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کــه بیشــتر فضــای کنشــگری و حمایتــی 18داشــتهاند در اوایــل تأســیس ایــن
رشــته بیشــتر بــود و امــروزه ایــن نــوع نیازهــا اغلــب در خــارج از دانشــگاهها
از طــرف ســازمانهای غیردولتــی زنــان تأمیــن میشــود.
شبکههای ارتباطی و انتشارات:

رشــتهی مطالعــات زنــان و جنســیت مثــل هــر رشــتهی دیگــر
دانشــگاهی ،ســاختارها ،نهادهــا و تولیــدات حرف ـهای خــود را دارد .در آمریــکا
در ایــن رشــته بیــش از  30ژورنــال دانشــگاهی و پژوهشــی پیشخوانــی
(یــا پیــش ارزیابــی) شــده ،19منتشــر میشــود .نهــاد ملــی و سراســری آن
تشــکیالتی اســت بــه نــام «انجمــن ملــی مطالعــات زنــان» 20کــه از ســال
 1977پایهگــذاری شــد و اغلــب برنامههــا و دپارتمانهــا در دانشــگاههای
مختلــف را بــه هــم متصــل نمــود .ایــن انجمــن کــه بیــش از  2000عضــو دارد
بهمثابــه هماهنگکننــده و پیشــرو در جهــت تقویــت و پیشــبرد امــور ایــن
رشــته درزمین ـهیی تدریــس ،تحقیــق و نیــز ایجــاد ارتبــاط میــان دانشــگاه
و کنشــگران و ســازمانهای مردمنهــاد در محلههــا و جامعــه بزرگتــر
فعالیــت میکنــد .در کنفرانسهــای ســاالنهی ایــن انجمــن بیــش از 1200
نفــر شــرکت میکننــد .ایــن انجمــن بــرای دانشــجویان دورهی کارشناســی
و کارشناســی ارشــد ،بورسهــای تحصیلــی نیــز ارائــه میدهــد و از طریــق
نشــریات چاپــی و اینترنتــی خــود ،منابــع اطالعاتــی و حمایتــی را در خدمــت
پژوهشهــای حرفــهای ایــن رشــته قــرار میدهــد.
ایــن انجمــن سراســری در ســالهای اخیــر بیشازپیــش در مســائل
حــاد سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه نیــز دخالــت فمینیســتی کــرده
ابــراز نظــر و موضعگیــری میکنــد .در اغلــب مــوارد ،خاصــه در ســالهای
اخیــر ،تــاش شــده کــه ایــن رشــته و تشــکیالت مربــوط بــه آن در امحــای
نژادپرســتی نیــز همچــون تبعیــض جنســی ،فعــال و پیشــرو باشــد و در
برنامههــای درســی دانشــگاهی و کنفرانسهــا دیدگاهــی همهجانبــه از
انــواع تبعیضهــا ارائــه دهــد تــا بهتــر بتوانــد واقعیــت جامعــه متکثــر ،چنــد
18. Advocacy
19. Peer-reviewed
20. National Association of Women’s Studies
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نــژادی ،چنــد قومــی ،چنــد جنســیتی ،و طبقاتــی آمریــکا را منعکــس کنــد.
بــرای مثــال ایــن ســازمان یــک برنامــه فعــال درزمین ـهیی «رهبــری زنــان
رنگینپوســت» دارد کــه از طریــق آن بــرای زنــان رنگینپوســت عالقهمنــد
بــه مطالعــات زنــان یــا اشــتغال در مراکــز زنــان ،و یــا رهبــری در خــود ایــن
ســازمان ،حمایــت و امکانــات فراهــم میکنــد.
شــاید بــرای فمینیســم  -هراســان ،چــه آنهــا کــه از موضــع چــپ
ســنتی ســکوالر و چــه آنهــا کــه از موضــع چــپ اســامگرا ،فمینیســم
را یــک «انحــراف بورژوایــی» و یــا «تهاجــم فرهنگــی غربــی» دانســته،
محکــوم و مــردود میداننــد ،بــد نباشــد بداننــد کــه حداقــل در آمریــکای
امــروز ،بســیاری از نهادهــا و اســتادان برجســته فمینیســت «رشــتهی
مطالعــات زنــان و جنســیت» ،بخــش مهمــی از پیشــروان فعالیتهــای
ضــد جنــگ ،ضــد سیاســتهای امپریالیســتی و هژمونــی طلبــی آمریــکا
را تشــکیل میدهنــد .همچنیــن بــرای ایــن نــوع چپهــا کــه ضمنــ ًا
یکــی از دغدغههــای اصلیشــان زورگوییهــای اســرائیل علیــه مــردم
فلســطین اســت ،شــاید آموزنــده باشــد کــه بداننــد کــه در آمریــکای امــروز
بســیاری فمینیســتها و اســتادان رشــتهی مطالعــات زنــان و جنســیت،
ازجملــه «انجمــن ملــی مطالعــات زنــان» در کنفرانــس ســاالنه اخیــر
( ،)2014از پیوســتن بــه جنبــش تحریــم علیــه اســرائیل در جهــت پایــان
بخشــیدن بــه اشــغال ســرزمینهای فلســطینی و حمایــت از تشــکیل دو
دولــت مســتقل اســرائیل و فلســطین ،فعاالنــه حمایــت کردهانــد.
ایــن نــوع گرایشهــای انتقــادی همــراه بــا حساســیتهای
بینالمللــی در میــان فمینیســتها ،خــود نتیجــه تحــوالت و تنوعاتــی
اســت کــه در دانشــگاههای مختلــف آمریــکا و در اثــر رشــد حضــور
فعــال و صــدای قویتــر زنــان رنگینپوســت و افزایــش مهاجریــن از
کشــورهای دیگــر ،ازجملــه خاورمیانــه و آفریقــا و ارتباطــات فرا-ملــی
بیشــتر در اثــر جهانیشــدن ،صــورت گرفتــه اســت .لــذا آنهــا کــه
از فمینیســم بهغلــط برداشــتی منفــی و بــا معنائــی یگانــه دارنــد و از
«غــرب» هــم برداشــتی سراســر منفــی و بهمثابــه واحــدی متجانــس و
همگــون تصــور میکننــد ،درواقــع از تاریــخ تحــوالت و واقعیــات متکثــر
و پویــای ایــن جوامــع غافــل ماندهانــد.
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بــاری ،عــاوه بــر ایــن تشــکیالت سراســری رشــتهی مطالعــات
زنــان و جنســیت ،در بعضــی رشــتههای دیگــر علــوم انســانی /اجتماعــی نیــز
انجمنهــای تخصصــی در زمینــهی مطالعــات زنــان و جنســیت ایجادشــده
اســت .بــرای مثــال انجمــن انسانشناســی فمینیســت؛ انجمــن زنــان در
علــوم؛ انجمــن جامعهشناســان بــرای زنــان در جامعــه؛ انجمــن بینالمللــی
بــرای اقتصــاد فمینیســتی؛ انجمــن زنــان در فلســفه؛ انجمــن زنــان
تاریخشــناس؛ انجمــن زنــان مهنــدس؛ بخــش مطالعــات زنــان در زبــان و
ادبیــات در انجمــن زبانهــای مــدرن؛ انجمــن زنــان زمینشــناس؛ انجمــن
زنــان در علــوم کامپیوتــری؛ و امثــال آن .بــه دنبــال جهانیشــدن فزاینــده
و نقــش تســهیلکننده تکنولــوژی جدیــد ارتباطــات ،بــر تعــداد شــبکهها و
ســازماندهیهای آکادمیــک فراملــی و فرامــرزی نیــز افزودهشــده اســت.
ازجملــه بایــد از مجلــه مهــم و قدیمــی آکادمیــک در ایــن زمینــه ،یعنــی
«مجلــه مطالعــات بینالمللــی زنــان» نــام بــرد .و یــا بــه «انجمــن مطالعــات
زنــان خاورمیانــه» اشــاره کــرد کــه صدهــا تــن از اســتادان و پژوهشــگرانی
را کــه دربــارهي زنــان و جنســیت در خاورمیانــه تخصــص دارنــد را بــا هــم
در ارتبــاط قــرار داده اســت و نشــریات خــاص خــود را نیــز منتشــر میکنــد.
در اینجــا فرصــت پرداختــن بــه ســیر تحــول فمینیســم ،اندیشــهها و
تئوریهــای فمینیســتی و تأثیــرات بینالمللــی یافتههــای تحقیقــی رشــتهی
مطالعــات زنــان نیســت .لــذا ،بــرای جلوگیــری از طوالنیتــر شــدن ایــن
مقالــه ،بــه بخــش دوم ایــن نوشــته یعنــی بررســی اجمالــی از وضعیــت
رشــتهی مطالعــات زنــان در ایــران میپــردازم.
بخش دوم
تاریخچه رشتهی «مطالعات زنان» در ایران

در مقایســه بــا ســایر کشــورها ،بهخصــوص آمریــکا و اروپــا ،زمینههــای
اجتماعــی و فرایندهــای تاریخــی کــه منجــر بــه تأســیس رشــتهی مطالعــات
زنــان در ایــران شــد ،تفاوتهــا و ویژگیهــای خــود را دارد .طرفــه اینکــه
در ایــران ،ایــن رشــته در بســتر یــک نظــام سیاســی ایدئولوژیــک نامتعــارف و
ســرکوبگر و مخالــف برابــری حقــوق زنــان ،راهانــدازی شــده اســت .امــا دالیل
ایــن راهانــدازی کامـ ً
ا هــم بیشــباهت بــه مــوارد کشــورهای دیگر نیســت .در
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ایــران نیــز قبــل از تأســیس رشــتهی مطالعــات زنــان در دانشــگاههای کشــور،
مباحــث مربــوط بــه مســائل زنــان و جنســیت و حتــی گفتمــان فمینیســتی
بــه یــک دغدغــه و واقعیــت در فرهنــگ سیاســی ایــران تبدیلشــده بــود،
اگرچــه مبحــث و واقعیتــی در حاشــیه .در ایــران نیــز پیشــینه تاریخــی مباحــث
و جدالهــای مربــوط بــه موقعیــت و حقــوق زنــان بــه آغــاز فرایندهــای
تجــدد و مدرنیتــه ،تحــوالت اقتصــادی ،گســترش شهرنشــینی ،و جنبــش
سیاســی دوران نهضــت مشــروطیت میرســید .و بعــد نیــز بــا افتوخیزهایــی
در دورههــای مختلــف تاریــخ معاصــر ایــران ،از جنبــش ملــی کــردن نفــت،
تــا اصالحــات حقوقــی دوران پهلــوی ،مثــل حــق رأی و قانــون حمایــت از
خانــواده ،ادامــه یافتــه بــود.
در دوران حکومــت جمهــوری اســامی ،پــس از ســرکوبهای ســخت
ســالهای اول ازجملــه علیــه اعتراضــات حقطلبانــه زنــان و رکــود و رعــب
حاکــم کــه بــه کمــک جنــگ هشتســاله بــا عــراق بــر جامعــه مســتولی
شــده بــود ،بهتدریــج پــس از پایــان جنــگ ،یعنــی در طــی دهههــای 1370
و  ،1380شــاهد حضــور تدریجــی زنــان در عرصههــای مختلــف اجتماعــی،
ادبــی ،و هنــری و ظهــور صداهــای حقطلبانــه و فمینیســتی در نشــریاتی
چــون ماهنامــه «زنــان» ،ســالنامه «تقویــم زنــان» ،فصلنامــه «جنــس دوم»
(بعدهــا «فصــل زنــان») و نیــز مجالتــی چــون «پیــام هاجــر»« ،نــدا»،
«حقــوق زنــان» ،و «فرزانــه» در داخــل کشــور و نشــریه تأثیرگــذار و دیرپایــی
چــون «نیمــه دیگــر» در خــارج از کشــور و بعدهــا «آوای زن» و برنامههــای
رادیوئــی در خــارج بودیــم .ایــن صداهــا و نشــریات از طــرف زنــان کنشــگر
بــا گرایشهــای مختلــف مذهبــی و غیرمذهبــی ،لیبــرال و چــپ ،در داخــل و
خــارج ،بــه ترویــج گفتمــان فمینیســتی منجــر میشــد .بهعــاوه ،ترجمههــا
و تألیفــات متعــددی نیــز در صفحــات نشــریات دیگــر یــا کتــب جداگانــه
دربــارهی تاریــخ و هویتهــای زنــان ایــران و یــا تجربههــای مبارزاتــی
زنــان در ســایر کشــورها ،و گروههــای کوچــک مطالعاتــی زنــان در خانههــا،
همــه و همــه عمـ ً
ا عبــث بــودن تــاش حکومــت را در تحمیــل تکصدائــی
و الگــو یــا هویــت واحــد «اســامی» بــر همــه زنــان ،نشــان م ـیداد.
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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بینالمللــی افــکار عمومــی ،رواج جهانــی گفتمــان حقــوق بشــر و حقــوق
زنــان ،و بهویــژه اثــرات مثبــت کنفرانسهــای منطق ـهای و جهانــی ســازمان
ملــل در مــورد زنــان ،و کنوانســیونها و مصوبههــای آن بــوده اســت،
ازجملــه «کنوانســیون رفــع هرگونــه تبعیــض علیــه زنــان» (ســیدا)1979 ،؛
«اســتراتژیهای روبهجلــو» کنفرانــس نایروبــی1985 ،؛ و «پلتفــرم بــرای
عمــل» کنفرانــس پکــن .1995 ،یکــی از یکــی از گروههــای زنــان کــه در
نشــریه خــود« ،فرزانــه» ،مشــخص ًا از ضــرورت «دانــش زنشناســی» (مطالعات
زنــان) در ســطح برنامههــای آموزشــی دانشــگاهی ســخن میگفــت،
«موسســه مطالعــات و تحقیقــات زنــان» بــود .بــه نظــر میرســد ایــن گــروه
در تمــاس بیشــتری بــا نهادهــای ســازمان ملــل بــوده و از کنفرانسهــا و
ادبیــات ســازمان ملــل ،بخصــوص کنفرانــس پکــن ،بســیار تأثیــر گرفتــه بــود.
ایــن گــروه ازجملــه پیشقدمــان طــرح پیشــنهاد تأســیس رشــتهی مطالعــات
21
زنــان در ایــران نیــز بــود.
بنابرایــن اثــرات متقابــل دو دســته عوامــل درونــی و عوامــل بیــن المللــی-
جهانــی از یکســو و عقــب رفتگــی و زنســتیزی در قوانیــن و سیاس ـتهای
حکومتــی از دیگــر ســو ،زمینــه اجتماعــی الزم را بــرای شــکلگیری یــک
جنبــش مدنــی زنــان و ازجملــه ضــرورت تأســیس رشــتهی «مطالعــات زنــان»
را فراهــم کــرده بــود و مباحــث جنســیتی و فمینیســتی از طریــق فعالیــن
جنبــش دانشــجویی و جنبــش زنــان ،ازجملــه برخــی اســتادان ،بهصــورت
پراکنــده و غیررســمی وارد فضــای دانشــگاه نیــز گشــته بــود .درنتیجــه در
ایــران نیــز ،اگرچــه بــا قریــب ســه دهــه تأخیــر ،ضــرورت ایجــاد رشــتهی
مطالعــات زنــان در اواخــر دهــه  1370از طــرف عــدهای از فعالیــن دانشــگاهی
و غیردانشــگاهی درک شــد و بــه دنبــال تــاش مــداوم و ارزنــده آنهــا
باالخــره از ســال  1383ابتــدا در دانشــگاههای تهــران ،عالمــه طباطبایــی و
تربیــت مــدرس و بعــد دانشــگاههای تربیتمعلــم ،الزهــرا ،اصفهــان ،شــیراز و
دانشــگاه آزاد اســامی رودهــن ،پذیــرش دانشــجو آغــاز گشــت.
 .21بــرای توضیــح و تحلیــل بیشــتر دربــاره بســتر تاریخــی و فرایندهايــی کــه بــه شــکلگیری
«مطالعــات زنــان» و بطــور کلــی رشــد گفتمــان فمینیســتی در ایــران منجــر شــده اســت ،بــه
مقالههــای زیــر مراجعــه کنیــد :زیبــا جاللــی «تأســیس رشــتهی مطالعــات زنــان در ایــران:
مصــادره جنبشــی در حــال احتضــار» ،در مجلــه گفتگــو ،شــمارهي  ،38آذر  ،1382صــص
24-7؛ و نیــره توحیــدی« ،پیونــد جهانــی جنبــش زنــان ایــران» در مجلـهي گفتگــو ،شــمارهي
 ،38آذر  ،1382صــص 49-25

164

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

برداشــت مــن بــر اســاس اطالعــات موجــود ایــن اســت کــه ورود رســمی
مطالعــات زنــان بــه فضــای دانشــگاهی ایــران از ســه مســیر متفــاوت صــورت
گرفــت درحالیکــه بیشــتر گزارشهــا صحبــت از یــک مســیر و یــا دو
مســیر مختلــف میکننــد 22.بــه نظــر میرســد ،حرکــت در ایــن ســه مســیر
تقریبــ ًا همزمــان شــروع شــد؛ مســیر اول را یــک جامعهشــناس ســکوالر و
اســتاد دانشــگاه ،مســیر دوم را چنــد فعــال نواندیــش دینــی و غیردانشــگاهی،
و مســیر ســوم را یــک دولــت -زن اصالحطلــب آغــاز کردنــد .چنانچــه
نازنیــن طباطبایــی در مجلــه «زنــان امــروز» گــزارش میدهــد ،دکتــر ژالــه
شــادی طلــب کــه در آمریــکا جامعهشناســی خوانــده بــود و ســالها از فضــای
پرتحــرک دهههــای  1960و  1970کــه آرمــان برابــری بــرای زنــان و
رنگینپوســتان در آن مــوج مــیزد تأثیــر گرفتــه بــود ،در بازگشــت بــه
ایــران ســودای تحــول در جایــگاه زنــان در جامعــه ایرانــی را در ســر داشــت:
«او بهتنهایــی ایــده تأســیس مرکــز مطالعــات زنــان را در دانشــگاه تهــران
مطــرح کــرد و پیــش بــرد و عملیاتــی کــرد ».هرچنــد خــودش تأکیــد دارد
کــه همراهــی مســئولین وقــت دانشــگاه و وزارت علــوم؛ دکتــر فرجــی دانــا،
رئیــس وقــت دانشــگاه و دکتــر معیــن و توفیقــی در وزارت علــوم از یکســو
و حمایتهــای مــادی و معنــوی مســئوالن وقــت مرکــز امــور مشــارکت
زنــان بــه ریاســت دکتــر زهــرا شــجاعی ،از ســوی دیگــر تأثیــر زیــادی در
ارتقــا و تثبیــت جایــگاه «مرکــز مطالعــات و تحقیقــات زنــان» داشــت و بــر
مقاومتهــای پیــدا و پنهــان پیرامونــی چیــره شــد .مقاومتهایــی کــه بــه
دوران پیــش از راهانــدازی ایــن مرکــز محــدود نبــود و در تمــام ســالهای بعــد
نیــز ادامــه یافتــه پــای نخســتین رئیــس مرکــز را بــه پروندههــای مختلفــی
بــاز کــرد( .طباطبایــی ،همــان منبــع ،ص .)114
شــادی طلــب کــه در بحبوحــه جنــگ ایــران و عــراق در اوایــل دهــه
 1360از آمریــکا بــه ایــران بازگشــته بــود و ابتــدا در ســازمان برنامهوبودجــه
و بعــد در دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران کار میکــرد در
ســال  1368اولیــن برنامــه حــاوی پیشــنهاد ایجــاد یــک بخــش زنــان در
مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی دانشــکده علــوم اجتماعــی را بــه
 .22بــرای مثــال نازنیــن طباطبایــی در گفتگــوی جالــب خــود بــا دکتــر ژالــه شــادی طلــب،
مدیــر وقــت «مرکزمطالعــات و تحقیقــات زنــان» دانشــگاه تهــران دو مســیر را بــه خوبــی
ترســیم میکنــد ،مجلــه زنــان امــروز ،ســال اول شــماره  ،1خــرداد  ،1393ص 118-113
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رئیــس وقــت آن دانشــکده مینویســد کــه یــک ســال بعــد پاســخی کــه
میرســد ایــن اســت کــه تأســیس چنیــن مرکــزی ضــرورت نــدارد چراکــه
تحقیقــات و مطالعــات زنــان میتوانــد در همــان مؤسســه انجــام شــود .امــا
بــا پیگیریهــای شــادی طلــب ،باالخــره پــس از ده ســال یعنــی در ،1378
شــورای دانشــکده تصویــب میکنــد کــه میتــوان بخــش خــاص مطالعــات
و تحقیقــات زنــان ایجــاد کــرد (همــان ،ص .)16
ایــن موافقــت همزمــان میشــود بــا رویکارآمــدن دولــت اصالحــات بــه
ریاســت خاتمــی و در کابینــه او ارتقــای «دفتــر امــور بانــوان» بــه «مرکــز
امــور مشــارکت زنــان» بــه ریاســت زهــرا شــجاعی و تغییــرات مثبتــی در
رویکردهــای دولــت جدیــد نســبت بــه امــور زنــان .شــادی طلــب میگویــد:
«درخواســتهایی کــه مــن مطــرح و پیگیــری میکــردم معطــوف بــه
درون دانشــگاه بــود ،پــس از خــرداد  ،1376بــا تغییــر رویکردهــای دولــت،
امــکان ایجــاد ایــن مرکــز از بیــرون دانشــگاه هــم تقویــت شــد ،بیآنکــه
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
جلسـهای کــه رییــس وقــت دانشــگاه تهــران هــم حضــور داشــت توافــق شــد
کــه در دانشــگاه تهــران یــک مرکــز مطالعــات و تحقیقــات زنــان ایجــاد شــود
و تمــام هزینههــای ایــن مرکــز را نهــاد ریاســت جمهــوری و نــه دانشــگاه
تهــران پرداخــت کنــد( » .همــان منبــع)
بــه گفتــه شــادی طلــب ،بــا توجــه بــه ســوابق تالشهــای او در ایــن
زمینــه ،پــس از اطــاع از ایــن مصوبــه ،او خــود را داوطلــب راهانــدازی ایــن
مرکــز میکنــد کــه بــا اســتقبال رئیــس وقــت دانشــکده علــوم اجتماعــی
و حمایــت او ،در ســال  1379اولیــن مرکــز تحقیقــات و مطالعــات زنــان
دانشــگاه تهــران در یکــی از اتاقهــای گــروه آموزشــی در طبقــه پنجــم
دانشــکده علــوم اجتماعــی تأســیس میشــود و همیــن مرکــز اســت کــه
بعدهــا تدریــس و تحقیــق در رشــتهی مطالعــات زنــان در ایــن دانشــگاه
را پــی میگیــرد .در ضمــن ايــن مرکــز در دانشــگاه تهــران فصلنامــهای
را بــا عنــوان پژوهــش زنــان منتشــر میکــرد کــه در آن اســتانداردهای
بینالمللــی دانشــگاهی تــا حــد زیــادی رعایــت میشــد و در میــان هیئــت
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تحریریــه و مشــاوران ،تعــدادی از اســاتید متخصــص ایرانــی مقیــم خــارج از
کشــور نیــز حضــور داشــتند.
از ســوی دیگــر زهــرا شــجاعی رئیــس «مرکــز امــور مشــارکت زنــان» در
دولــت اصالحــات ،ایــن مرکــز دولتــی تحــت ریاســت خــود را بانــی تأســیس
رشــتهی مطالعــات زنــان در دانشــگاه تهــران میدانــد و تصمیــم در ایــن
زمینــه از ســوی مرکــز مشــارکت زنــان را تحــت تأثیــر دیــداری از دانشــگاه
کلمبیــا عنــوان میکنــد .او دراینبــاره بــه مریــم بصیــری از مجلــه «پیــام
زن» چنیــن میگویــد:
«مرکــز مطالعــات و تحقیقــات زنــان (ممتــاز) کــه بــا پشــتیبانی مرکــز امور
مشــارکت زنــان ریاســت جمهــوری در دانشــگاه تهــران تأسیسشــده اســت ،از
ســال  1380بهعنــوان یــک مرکــز علمــی میانرشــتهای بــه فعالیتهــای
پژوهشــی دربــاره مســائل زنــان میپــردازم .گســترش مطالعــات زنــان و
انجــام پژوهشهــای فراگیــر در مــورد مســائل زنــان و تربیــت محقــق در
رشــتهی مطالعــات زنــان از اهــداف ایــن مرکــز اســت».
چنانچــه دکتــر شــجاعی اظهــار مــیدارد :چــاپ فصلنامــه پژوهــش
زنــان بــه ســردبیری رئیــس ایــن مرکــز ،خانــم ژالــه شــادی طلــب ،پژوهــش
میانرشــتهای در هشــت زمینــه را بهپیــش میبــرد :مشــارکت اجتماعــی
زنــان؛ زنــان در بــازار کار و برنامههــای توســعه؛ زنــان و ادیــان؛ مطالعــه
تطبیقــی سیاســتهای اجتماعــی و سیســتم تأمیــن اجتماعــی مربــوط بــه
زنــان؛ بازارهــای مالــی و زنــان؛ هنجارهــا و ارزشهــای جنســیتی؛ و زنــان
و رســانهها .ایــن مرکــز مکانــی بــرای ارتبــاط میــان مراکــز پژوهشــی و
دانشــگاههای کشــور بــا دیگــر کشــورها و بهمثابــه قطبــی پژوهشــی اســت
23
بــا هــدف توســعه مطالعــات جنســیتی در ایــران.
و باالخــره مســیر ســوم آغازگــر ایــن رشــته ،نهــادی غیردولتــی و
غیردانشــگاهی بــود بــه نــام «مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات زنــان» کــه
جداگانــه امــا همــگام بــا «مرکــز مطالعــات و تحقیقــات زنــان» ،در راه ایجــاد
رشــتهی مطالعــات زنــان در دانشــگاههای ایــران نقــش بــازی کــرده اســت.
«ایــن مؤسســه در ســال  1365بــا هــدف بسترســازی بــرای بهبــود وضعیــت
 .23بصیــری ،مریــم ،گزارشــی از راهانــدازی رشــته مطالعــات زنــان و مطالعــات خانــواده در
دانشــگاههای کشــور ،پیــام زن ،ســال .1384
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زنــان ،توســط چنــد تــن از زنپژوهــان کشــور تأسیسشــده اســت و در حــال
حاضــر (یعنــی  )1384مجــوز یــک مرکــز پژوهشــی مطالعــات زنــان (از جملــه
نویســنده ایــن ســطور) را از ســوی شــورای عالــی گســترش دانشــگاهها دارد،
نیــز دارای مقــام مشــورتی خــاص از ســوی «اکوســوگ» اســت کــه میتوانــد
بــه ســازمان ملــل مشــاوره بدهــد »24.اعضــای اولیــه ایــن مؤسســه را افــرادی
چــون منیــره گرجــی ،معصومــه ابتــکار ،مرحــوم فریــده ماشــینی تشــکیل
میدادنــد کــه بیشــتر در پــی آن بودنــد کــه بــه مباحثــی ماننــد نواندیشــی
25
دینــی و حقــوق زن در اســام بپردازنــد.
خانــم دکتــر منیــر آمــدی قمــی مدیرعامــل ایــن مؤسســه در مــورد اقــدام
ایــن مؤسســه بــرای طــرح تأســیس رشــتهی مطالعــات زنــان بــه مجلــه پیــام
زن میگویــد:
«پــس از شــرکت فعــال در کنفرانــس جهانــی در پکــن در ســال
 ،1995/1374ضــرورت تأســیس ایــن رشــته بــرای اعضــای مؤسســه
پررنگتــر شــد .ازای ـنرو پــس از بازگشــت از کنفــراس پکــن ،مکاتباتــی بــا
دانشــگاههای جهــان کــه ایــن رشــته را تأســیس کــرده بودنــد ،انجــام دادیــم و
طــی تــاش یــک و نیــم ســاله بــا کمــک پانــزده تــن از اســتادان دانشــگاهها
کــه بهصــورت داوطلبانــه بــا مــا همــکاری میکردنــد ،طــرح پیشــنهادی
مؤسســه بــه شــورای عالــی گســترش دانشــگاهها مبنــی بــر تأســیس ایــن
رشــته ارائــه شــد».
طــرح پیشــنهادی ایــن مؤسســه بــا همــکاری دانشــگاه تربیــت مــدرس
طــی یــک ســمینار ی ـکروزه موردبحــث و دفــاع در حضــور مدیــران وزارت
علــوم قــرار میگیــرد .بــه دنبــال چنیــن تالشهــای پــر چالشــی از ســه
مســیر یــا ســه جانــب متفــاوت امــا همــگام یــا حداقــل همزمــان ،بــرای
اولیــن بــار در جلســه  386شــورای عالــی برنامهریــزی وزارت علــوم در
تاریــخ  19دی  ،1378رشــتهی مطالعــات زنــان در مقطــع کارشناســی ارشــد
و در ســه گرایــش حقــوق زن در اســام ،زن در خانــواده ،و زن در تاریــخ ،بــه
تصویــب رســید و از ســال تحصیلــی  1380-81بــه اجــرا درآمــد .البتــه در
دانشــگاههای الزهــرا ،عالمــه طباطبایــی و تربیــت مــدرس دانشــجو پذیرفتــه
 .24همان منبع پیام زن ،ص 4
 .25زنان امروز ،1393 ،طباطبایی
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میشــود و بعدهــا در دانشــگاههای تهــران ،آزاد اســامی واحــد علــوم
و تحقیقــات رودهــن ،اصفهــان و شــیراز نیــز در رشــتهی مطالعــات زنــان
دانشــجو پذیرفتــه میشــود.
رشتهی مطالعات خانواده:
چنانکــه توضیــح دادم حرکــت بهســوی تدویــن طــرح تأســیس مطالعــات
زنــان بهطــور رســمی در دانشــگاهها از ســه مســیر متفــاوت آغــاز گشــت.
همزمــان بــا رشــد مباحــث مربــوط بــه زنــان و البــد در عکسالعمــل نســبت
بــه ایــن تالشهــای پیشــروتر جهــت ایجــاد مطالعــات زنــان بــود کــه از
طــرف بعضــی نهادهــا و نیروهــای ســنتگرا نیــز تالشهایــی در جهــت
ایجــاد یــک بدیــل اســامی و محافظ ـهکار صــورت گرفــت .در ایــن زمینــه
مجلــه پیــام زن چنیــن گــزارش میدهــد:
«بــا توجــه بــه آســیبها و مشــکالتی کــه نظــام خانــواده را تهدیــد
میکنــد ،رشــتهی «مطالعــات خانــواده» بــر اســاس طــرح شــورای اجتماعــی
فرهنگــی زنــان ،وابســته بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،در ســال
 1375مــورد تأییــد شــورای عالــی برنامهریــزی 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
26
تربیتمعلــم آذربایجــان شــرقی بــه دانشــجویان عرضــه میشــود» .
بر طبق همان گزارش:
«ايــن رشــته كــه زيرگــروه رشــتهی علــوم اجتماعــى اســت ،در طــول
هشــت تــرم بــراى  18واحــد دروس عمومــى 44 ،واحــد دروس اصلــى و پايــه،
 63واحــد دروس تخصصــی ،و  01واحــد دروس اختيــارى برنامهریزیشــده
اســت :آسیبشناســی ،روانشناســى اجتماعــى ،مــددكارى ،پويايــى گــروه،
بهداشــت روانــی ،جامعهشناســی خانــواده ،خانوادهدرمانــی ،اقتصــاد خانــواده،
حقــوق مدنــى و حقــوق عمومــى ،آمــار و احتمــال ،روش تحقيــق نظــرى و
عملــى ،دروس فقهــى و تفســيرى مربــوط بــه آيــات قــرآن كريــم راجــع
بــه خانــواده و زنــان و حقــوق متقابــل زنــان و مــردان ازجملــه دروس ايــن
رشــته اســت .مطالعــه خانــواده از ديــدگاه اســامى ،عنــوان بنیادیتریــن
واحــد اجتمــاع و منبــع اصلــى انتقــال ارزشهــا و ســنتهای اجتماعــی و
 .26بصیری ،مریم ،مجله پیام زن ،ص 1384 ،11
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مذهبــی ،مطالعــات همهجانبــه در ابعــاد مذهبــى ،روانــى ،تربيتــى ،اجتماعــى
و حقوقــى بــا تفكــر اســامى بــه شــكل منظــم ،و بررســى ســاخت و كاركــرد
خانــواده در ابعــاد وســيع فرهنــگ اســامى ازجملــه مــواردى هســتند كــه
ســعى شــده اســت در ايــن رشــتهی دانشــگاهى بــه آنهــا پرداختــه شــود.
فارغالتحصیــان ایــن رشــته میتواننــد بهعنــوان كارشــناس حقوقــى و
اجتماعــى در مراكــز مشــاوره در آموزشوپــرورش و کانونهــای مشــاوره
خانــواده و یــا ســازمان بهزیســتی مشــغول بــه كار شــوند و در برطــرف كــردن
معضــات خانوادههــا از نظــر تربيتــى ،فقهــى ،حقوقــى ،اجتماعــى ،روانــى و
فرهنگــى تــاش كننــد»27.
قابلتوجــه اســت کــه در دانشــگاه الزهــرا ،مدیــر گــروه رشــتهی
مطالعــات خانــواده (در  )1384همــان مدیــر گــروه رشــتهی مطالعــات زنــان
در گرایــش زن در خانــواده بــود یعنــی دکتــر سوســن باســتانی ،جامعهشــناس،
کــه درعینحــال رئیــس دانشــکده علــوم اجتماعــی ایــن دانشــگاه هــم بــود،
او در مــورد ارتبــاط ایــن دو رشــته بــا هــم و انگیزههــای راهانــدازی آنــان و
تعــداد دانشــجویان بــه گزارشــگر مجلــه «پیــام زن» چنیــن میگویــد:
«هــر دو رشــته وابســته بــه علــوم اجتماعــى هســتند .در رشــتهی مطالعات
خانــواده ،دانشــجو در ســه زمينــه فقــه و حقــوق ،روانشناســى و جامعهشناســی
مطالعــات گســتردهای دارد کــه میتوانــد درنهایــت توســط دانشــجو بــا
انتخــاب رشــتهی مطالعــات زنــان تکمیلتــر شــود .در بازنگریهــای جديــد
قراراســت ارتبــاط ايــن دو رشــته بیشــتر شــود .در رشــتهی مطالعــات زنــان
تابهحــال (یعنــی ســال  32 ،)1384نفــر پذیرششــدهاند ،در رشــتهی
مطالعــات خانــواده هــم ســه دوره فارغالتحصیــل داشــتهایم و در حــال حاضــر
 160دانشــجو داریــم ...خانــواده بــه خاطــر اهميتــى كــه دارد و بهعنــوان
اصلیتریــن نهــاد اجتماعــى نقــش ايفــا میکنــد ،ازایــنرو پــس از انقــاب
مســئوالن بــه فكــر افتادنــد رشــتههای خاصــی را راهانــدازی کننــد و نيروهــاى
متخصــص مســائل خانــواده را تربيــت نماينــد ،دانشــجويان ايــن رشــته بــا
زمینههــای اســامى و حقــوق خانــواده آشــنا میشــوند و از جنبههــای
مختلــف نســبت بــه ايــن نهــاد اجتماعــى شــناخت نســبى پيــدا میکننــد».
(همــان منبــع)
 .27همان منبع
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اهداف و مشخصات رشتهی مطالعات زنان در ایران:

چنانچــه در بخــش اول ایــن نوشــته اشــاره شــد ،در بســیاری کشــورها
رشــتهی مطالعــات زنــان و جنســیت میان-رشــتهای محســوب میشــود و
معمــو ًال یــا در چارچــوب اداری دانشــکده علــوم اجتماعــی یــا در دانشــکده
علــوم انســانی جــای میگیــرد .و هــدف از آن آمــوزش دیدگاههــای علمــی
و انتقــادی اســت در جهــت اصــاح ،تصحیــح افــکار و باورهــای تبعیضگــرا،
بهویــژه جنســیت گــرا ،و کمــک بــه آفرینــش ارزشهــا و فرهنگــی تســاوی
جــو و خشــونت پرهیــز کــه بتوانــد بــه زیــر ســلطه بــودن ،جنــس دوم تلقــی
شــدن ،ضعــف موقعیــت ،نابرابــری حقــوق و امکانــات زنــان ،پایــان بخشــد و
شــرایط اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی الزم را بــرای توانمنــدی و اعتــای
زنــان و تقویــت مشــارکت اجتماعــی آنــان فراهــم آورد.
تئوریهــای فمینیســتی و دروس متنــوع رشــتهی «مطالعــات جنســیت
و زنــان» در طــی رشــد و تعمیــق خــود عــاوه بــر تبعیــض (یاســتم) جنســی
و جنســیتی ،ســعی داشــته اســت علیــه انــواع تبعیضهــای دیگــر نیــز
آمــوزش دهــد و هویــت انســان را در کلیــت آن یعنــی بــا توجــه بــه تالقــی
و همپوشــی (اینترسکشــن) ابعــاد مختلــف اعــم از جنســی ،جنســیتی ،نــژادی،
قومــی ،ملــی ،طبقاتــی ،و امثــال آن مدنظــر قــرار دهــد .دانشآموختــگان ایــن
رشــته (بهتناســب اینکــه رشــته اصلــی یــا فرعــی آنهــا را تشــکیل دهــد)
میتواننــد مهارتهــای وســیع نظــری و تحلیلــی و یــا عملکــردی و کارورزی
خــود را در مشــاغل و حرفههــای گوناگــون بــه کار بگیرنــد ازجملــه مشــاور
در امــور زنــان و جنســیت در ادارات و نهادهــای دولتــی و غیردولتــی ،دادگاههــا
و مراجــع حقوقــی ،مجلــس ،وزارت خانههــا ،بیمارســتانها ،روزنامههــا و
رســانهها ،مدرســهها و دانشــگاهها ،احــزاب و ســازمانهای سیاســی.
در ایــران ،هــدف از راهانــدازی رشــتهی مطالعــات زنــان ،بــا تفاوتهایــی
در میــان طرحهــای ارائهشــده ،اینگونــه بیــان شــده اســت:
معرفــی شــأن زن در جهــان هســتی از دیــدگاه اســام ،تربیــت نیــروی
آموزشــی و پژوهشــی متخصــص و ســهیم در امــر سیاس ـتگذاری در حــوزه
زنــان ،تربیــت کارشناســان ،مشــاوران و مدیــران صاحبنظــر در عرصههــای
مختلــف اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی ،جهــت کســب توانمنــدی
در ارائــه دیدگاههــای مربــوط بــه تعــادل جنســیت ،در تمامــی ســطوح اجرایــی
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و سیاســتگذاری کشــور ،اجــرای طرحهــای مربــوط بــه زنــان بهصــورت
28
علمــی و در ســطح دانشــگاهی.
در حــال حاضــر در  10دانشــگاه و دانشــکده کشــور رشــتهی «مطالعــات
زنــان» در دو گرایــش «حقــوق زن در اســام» و «زن در خانــواده» صدهــا
دانشــجو میپذیــرد .متأســفانه گرایــش «زن در تاریــخ» هنــوز راهانــدازی
نشــده اســت .دلیــل آن بنــا بــه گفتـهای ناشــی از عــدم اســتقبال دانشــجویان
و بــه گفتـهای ضعــف منابــع و اســتادان بــوده اســت .البتــه خوشــبختانه ایــن
کمبــود باوجــود پژوهشگرانــی 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  1378تاکنــون بــا همــکاری
اســتادان تاریــخ ســمینارهایی را در رابطــه بــا زنــان و تاریــخ برگــزار کردهانــد،
ازجملــه ســمینارهای بینالمللــی و نیــز انتشــارات باارزشــی را در ایــن زمینــه
در اختیــار دوســتداران مطالعــات زنــان و جنســیت قــرار دادهانــد.
مشــخصات رشــتهی «مطالعــات زنــان» در همــه دانشــگاههای ایــران
یکســان نیســت و بــرای ارزیابــی دقیقتــر ،مطالعــه مــوردی الزم اســت .در بعضی
دانشــگاهها 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 ،حجتاالســام 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 نظریههــای فمینیســتی ،روش تحقیــق کیفی،
و گذرانــدن یــک دوره کارورزی تأکیــد شــده بــود« .مثـ ً
ا اگــر کســی بــه مبحــث
حقــوق زن در اســام عالقــه داشــت میتوانســت یــک دوره بــا قــوه قضاییــه کار
کنــد ،اگــر کســی بــه موضــوع زن در تاریــخ عالقــه داشــت ،میتوانســت یــک
29
دوره همــکاری بــا انجمــن زنــان پژوهشــگر تاریــخ داشــته باشــد».
 .28ش-ن ،1391 ،ص 1
 .29شادی 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  28واحــد دروس اختصاصــی در  3تــا
 4نیمســال و پایاننامــه  4واحــد در طــول ســال بعــد ارائــه میگــردد ،دروس
ایــن دوره جنبــه نظــری و پژوهشــی دارد گرچــه در بعضــی دروس بــه جنبــه
عملــی و کاربــردی یــا تجربــی نیــز توجــه میشــود .طــول هــر نیمســال
تحصیلــی  16هفتــه آموزشــی اســت 30 .واحــد الزم بــرای دوره کارشناســی
ارشــد شــامل  24واحدهــای اختصاصــی 8 ،واحدهــای اختیــاری 12 ،واحدهــای
جبرانــی ،و  15واحدهــای پیشنیــاز ،و  4واحــد پایاننامــه کــه بایــد جنبــه
عملــی یــا میدانــی داشــته باشــد .در اینجــا اشــارهای نیــز بــه ســرفصل دروس
بــرای دو گرایــش آموزشــی رشــتهی مطالعــات زنــان میشــود تــا تصویــر
روش ـنتری از محتــوای آموزشــی آنهــا بــه دســت آیــد.
واحدهای درسی گرایش حقوق زنان در اسالم در دانشگاه تربیت مدرس:

دروس پایــه  16واحــد :زن در قــرآن ،زن در ادیــان و مکاتب فلســفی ،روش
تحقیــق کمــی ،روش تحقیــق کیفــی ،جامعهشناســی جنســیت ،جنبشهــای
اجتماعــی زنــان و نقــد فمینیســم ،ســامت و بهداشــت زن ،و روانشناســی زن.
دروس اختصاصــی  8واحــد :تحــول حقــوق زن در اســام ،حقــوق سیاســی
اجتماعــی زن در اســام ،حقــوق جزایــی و قضایــی زن در اســام ،حقــوق زن
در خانــواده.
دروس پیشنیــاز  10واحــد :متــون تخصصــی عربــی ،متــون تخصصــی
انگلیســی و کلیــات حقــوق ،قواعــد فقهــی خانــواده
دروس جبرانــی واحــد :آمــار ،زبــان انگلیســی عمومــی ،زبــان عربــی
عمومــی ،روش تحقیــق در علــوم اجتماعــی ،آییــن دادرســی مدنــی ،آییــن
دادرســی کیفــری.
دروس اختیاری  8واحد :زن در تاریخ اسالم ،زن در هنر ،زن در ادبیات.
مهمتریــن واحدهــا و ســرفصلهای درســی گرایــش «زن در خانــواده»
در دانشــگاههای مختلــف:

نظریههایــی دربــاره خانــواده؛ جامعهشناســی جنســیت؛ مبانــی مطالعــات
زنــان؛ جنســیت ،جمعیــت و توســعه؛ زن و جهانیشــدن؛ حقــوق زن؛ زن در
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ادبیــات؛ زن در اســام؛ نقــش زنــان در توســعه؛ بهداشــت زن؛ آمــار اســتنباطی؛
روش تحقیــق پیشــرفته؛
نظریههــای فمینیســتی؛ روانشناســی اجتماعــی زن؛ حقــوق زن در
خانــواده؛ زن در ادیــان و مکاتــب فلســفی؛ جنبشهــای اجتماعــی زنــان؛ زن
در تاریــخ؛ نظریههــا و روشهــای مشــاوره گروهــی؛ نظریههــای پیشــرفته
مشــاوره و رواندرمانــی.
چنانکــه از ایــن لیســت برمیآیــد ،اگــر همــه ایــن ســرفصلها هنــوز
هــم تدریــس شــوند و محتــوای واقعــی کالس بــا عنــوان ســرفصل همخوانــی
داشــته باشــد ،برنامــه درمجمــوع از ظرفیــت آموزشــی بالنســبه خــوب و
متنوعــی برخــوردار اســت .امــا چنانکــه در صفحــات بعــد خواهیــم دیــد،
او ًال واقعیــت عملــی برنامــه درســی در دانشــگاههای مختلــف باهــم فــرق
میکنــد و ثانیــ ًا ،بهطورکلــی موانــع متعــددی معمــو ًال مانــع پیشــبرد امــر
تدریــس و تحصیــل منطبــق بــا ایــن نــوع برنامهریــزی بــوده اســت.
سیاستشناســی تأســیس ،افتوخیــز ،و کارکــرد رشــتهی «مطالعــات
زنــان» در ایــران:

مــرور جزییــات مربــوط بــه مســیر تالشهــا ،چگونگــی ،و چرایــی
تأســیس رشــتهی «مطالعــات زنــان» در ایــران از آنرو اهمیــت دارد کــه از
خــال اطــاع از ایــن فرایندهــا میتوانیــم بــه درک بهتــری از سیاستشناســی
جنســیتی چالشهــا و تناقضــات ،یــا بــه عبارتــی پارادوکــس کارکــرد چنیــن
رشــتهای در یــک حکومــت اقتدارگــرا و تئوکراتیــک برســیم .البتــه تأســیس
ایــن رشــته در تمامــی کشــورها بــا درجــات متفاوتــی از مقاومــت و مخالفــت
روبــرو بــوده اســت و تنهــا در اثــر تــاش خســتگیناپذیر و آگاهیبخــش و
روشــنگرانه پیشــگامان و پایــه ریــزان ایــن رشــته بــوده اســت کــه بهتدریــج
بدفهمیهــا ،ترسهــا و هراسهــا از فمینیســم بهطورکلــی و از مطالعــات
زنــان بهطــور خــاص رفــع شــده و ایــن رشــته توانســته ضــرورت ،مفیــد بــودن
و مشــروعیت یــا درواقــع حقانیــت علمــی خــود را در کنــار ســایر رشــتههای
علــوم انســانی و اجتماعــی ،جــا بینــدازد.
البتــه هنــوز هــم حتــی در کشــور پیشــرفتهای چــون آمریــکا ،برخی دســت
راســتیها و محافظ ـهکاران مذهبــی و غیرمذهبــی بــا علــوم آزاد (یــا لیبــرال)
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و بســیاری رشــتههای علــوم اجتماعــی و انســانی ،بهخصــوص مطالعــات
زنــان و جنســیت ،دشــمنی میورزنــد .آنهــا 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 ایدههــای کلیســا را در دروس مــدارس
بگنجاننــد و بودجــه و حمایتهــای مالــی دولــت از برنامههــای آموزشــی یــا
پژوهشــی مربــوط بــه مطالعــات زنــان و جنســیت را هــم قطــع کننــد.
امــا هنــوز خوشــبختانه در آمریــکا و بســیاری کشــورهای دموکراتیــک،
علــم و تولیــد علــم در دانشــگاهها بهخصــوص دانشــگاههای دولتــی
(عمومــی) ا ز اســتقالل برخــوردار اســت؛ نــه کلیســا و نــه مقامــات دولتــی حق
دخالــت در محتــوای دروس را ندارنــد و ایـن بخــش مهمــی از مزایــای ناشــی
از جدایــی نهــاد دیــن از نهــاد دولــت اســت کــه اســتقالل عمــل نهادهــای
عمومــی (دولتــی) چــون مدرســههای عمومــی و دانشــگاههای عمومــی را
تضمیــن میکنــد .امــا در جوامــع اســتبدادی و نظامهایــی کــه دولــت در
خدمــت یــک دیــن و مذهــب خــاص و یــا یــک ایدئولــوژی تمامیتخــواه
و تبعیضگــرا قــرار دارد ،راه آزادی اندیشــه و اســتقالل و رشــد علــوم
بهویــژه علــوم انســانی و اجتماعــی مســدود میگــردد .مــا در چنــد نمونــه
تاریخــی ،تأثیــر مخــرب کنتــرل دولتــی و ایدئولوژیــک را بــر رشــد علــوم
انســانی و اجتماعــی دیدهایــم .ازجملــه در آلمــان درزمــان ســلطه فاشیســم ،در
شــوروی زیــر ســلطهی حــزب کمونیســت ،و امــروز در ایــران ،زیــر ســلطهی
اســامگرائی و والیــت مطلقــه فقیــه .اگرچــه ایــن ســه سیســتم تفاوتهــای
بســیار مهــم باهــم داشــتهاند ،امــا از جهــت ســرکوب آزادی اندیشــه و بیــان
انتقــادی و جلوگیــری از اســتقالل دانشــگاهها و لــذا عقــب افتــادن در حــوزه
علــوم انســانی-اجتماعی ،شــباهتهای عبرتآمــوزی را یــادآوری میکننــد.
البتــه در دنیــای مــدرن و پســامدرن قــرن بیســت و یکــم ؛ در عصــر
اطالعــات و جهانیشــدن ،و در کشــوری بــزرگ بــا تمدنــی دیریــن و
فرهنگــی چندگونــه و متکثــر چــون ایــران ،نمیتــوان در پیــاده کــردن
حکومتــی تکصــدا و تمامیتخــواه ،آنهــم مبتنــی بــر قوانیــن و شــریعتی
کــه منعکسکننــده مقتضیــات تاریخــی مــادی و فرهنگــی ،ازجملــه هنجارهــا،
ســنتها ،و ارزشهــای پیشــامدرن قبیلــهای در  14قــرن گذشــته اســت،
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کامـ ً
ا موفــق شــد .بیهــوده نیســت کــه نظــام اســامگرای حاکــم بــر ایــران
ســرتاپایش غیرمتعــارف ،پــر از تناقــض و تضــاد و پارادوکــس اســت؛ از نــام
آن ،جمهــوری اســامی (بهجــای خالفــت اســامی) گرفتــه تــا مجلــس و
انتخابــات و رادیــو و تلویزیــون کــه همــه نهادهایــی مــدرن هســتند تــا علــوم
نویــن خاصــه علــوم انســانی و اجتماعــی ،بهویــژه رشــتهی مطالعــات زنــان
کــه اساس ـ ًا دلیــل وجــودیاش اعتقــاد بــه برابــری حقــوق زن و مــرد و رفــع
هرگونــه تبعیــض بــر مبنــای جنــس ،جنســیت ،نــژاد ،قومیــت ،طبقــه ،مذهــب،
و گرایشهــای جنســی اســت.
در نظــام پرتضــاد و تناقــض کنونــی در ایــران ،از یکســو گرایشهــای
ترقیخواهانــه و تســاوی جــو در میــان مــردم و نهادهــای مدنــی و دانشــگاهی
تــاش داشــتهاند کشــور را بــا اســتانداردهای امــروز جهانــی همــراه کننــد و
نگذارنــد دانشــجویان از رشــتههای علمــی جدیــد محــروم بماننــد .از ســوی
دیگــر امــا ،گرایشهــای بنیادگــرا ،واپسگــرا و یــا سنتپرســت در حکومــت
و یــا در برخــی نهادهــای غیــر حکومتــی ،تــاش داشــتهاند بــه نــام «اســامی
کــردن و انقــاب فرهنگــی» و در فــاز کنونــی آن بــه نــام «تحــول و ارتقــای
علــوم انســانی» ،درواقــع مانــع تحــول و ارتقــای علــوم شــده ،فرهنــگ
عمومــی و حتــی جامعــه دانشــگاهی را بــا شــریعت و ارزشهــای قبیلــهای
دوران پدرســاالری هماهنــگ ســازند .اگرچــه بســیاری از خــود دولــت-
مــردان نیــز متوجــه شــدهاند کــه ایــن تالشهــا عبــث غیرواقعبینانــه
اســت ،امــا پــروژه «انقــاب فرهنگــی» بــا دســتگاههای عریــض و طویــل
و بودجههــای هنگفــت آن از اوان اســتقرار حکومــت اســامی تاکنــون بــا
شــدت و ضعفهایــی ،تــاش داشــته اســت تحــت لــوای «اســامی کــردن»،
عمـ ً
ا علــوم انســانی  -اجتماعــی را مثلــه و مســخ نمایــد و آنهــا را از خصائــل
علمــی چالشــگرانه ،انتقــادی ،و تحولآفریــن خــود تهــی ســازد و یــا اگــر
نشــد بــا سیاســت حــذف اســتاد و دانشــجوی نافرمــان و یــا حــذف خــود
رشــتهها و برنامههــای چالشــگر ،کنتــرل و تولیــت دانشــگاه را نیــز بــه دســت
دیــن دولتــی و روحانیــت دولتــی بســپارد.
امــا بهرغــم همــه ایــن تمهیــدات کــه معمــو ًال همــراه بــوده اســت بــا
کاربــرد خشــونت و ســرکوب در دانشــگاهها ،هنــوز پــس از  63ســال کــه از
ایــن نــوع تالشهــای ضــد علمــی ،ضــد تاریخــی و نابهنــگام میگــذرد،
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نتوانســتهاند هیــچ بدیــل مشــخص ،متجانــس و موفــق «اســامی» را در
مقابــل علــوم انســانی و اجتماعــی نویــن ،مــدون ســاخته بــه دنیــای علــم
ارائــه دهنــد .بهعــاوه ،تالشهــا در جهــت اســامی کــردن دانشــگاهها
و علــوم در یکرونــد خطــی و همگونــی پیــش نرفتــه اســت .تغییــرات
سیاســی در دولــت ،بــازی قــدرت و رقابتهــای جناحــی ،در وضعیــت علــوم
و دانشــگاهها بهطورکلــی ،و در وضعیــت زنــان ،ازجملــه درزمین ـهی رشــتهی
« مطالعــات زنــان» ،تأثیــرات متفاوتــی داشــته اســت .بــرای مثــال ،تأســیس
رشــتهی «مطالعــات زنــان» در دولــت اصالحــات ممکــن گردیــد ()1378-80
و برعکــس در دولــت اصولگرایــان ،مشــخص ًا ریاســت احمدینــژاد بــود کــه
نهتنهــا رشــتهی نوبنیــاد مطالعــات زنــان تحتفشــار و درخطــر حــذف و
یــا مســخ شــدن قــرار گرفــت ،بلکــه تغییراتــی در نظــام آموزشــی رخ داد تــا
رونــد رشــد یابنــده ورود دانشــجویان دختــر در دانشــگاههای ایــران (کــه
درواقــع مشــابه یــک رونــد جهانــی بــوده اســت) ،متوقــف گــردد .یعنــی زمینــه
جلوگیــری از پذیــرش دانشــجویان دختــر از  77رشــتهی تحصیلــی در 36
دانشــگاه ایــران فراهــم گــردد (. )1391
همــراه بــا تســلط مجــدد تندروهــای اصولگــرا در دولــت نهــم و دهــم،
سیاســت « اســامی کــردن» دانشــگاهها حــدت و شــدت دوبــاره یافــت.
حضــور فعــال و گســترده دانشــجویان در حرکتهــای تحولطلــب و
چالشــگرانه ،بهخصــوص حضــور فعــال و گاه پیشــرو زنــان و دانشــجویان
دختــر در جنبــش ســبز ،تأثیــرات اســتادان آزاداندیــش و علــم پــرور کــه هنــوز
از تصفیههــا و دســتگیریها در امــان مانــده بودنــد و دینامیســم چالشــگر
دانشــجویان بهرغــم حمــات وحشــیانه بــه خوابگاههــای دانشــجویی،
حاکمــان مطلقگــرا را بیشازپیــش نگــران اثــرات فکــری ،فرهنگــی و
سیاســی علــوم انســانی  -اجتماعــی ،ازجملــه رشــتهی چالشــگر مطالعــات
زنــان کــرد.
رشــتهی مطالعــات زنــان از پارادوکسهــای آشــکارتر نظــام آموزشــی
حکومــت اســامی در ایــران اســت .چراکــه ایــن رشــته بیــش از رشــتههای
دیگــر تغذیهکننــده تفکــر انتقــادی ،شــکاکیت علمــی ،تقبیــح خشــونت و
زورگویــی ،طالــب رفــع تبعیــض ،و مشــوق دموکراســی برابریخواهانــه بــوده
اســت .حکومتــی کــه زنــان را قانونــ ًا و شــرع ًا جنــس دوم تلقــی میکنــد و
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کنتــرل بــدن ،پوشــش ،رفتــار و هویــت زنــان را از ارکان نمادیــن ایدئولوژیــک
و سیاســی خــود قــرار داده اســت ،چگونــه میتوانــد رشــتهای را کــه زاییــده
خودبــاوری ،خودمختــاری ،خردمنــدی ،اســتقالل و تســاوی جویــی زنــان بــوده
اســت ،تحمــل کنــد .حکومتــی کــه همــواره هــراس از فمینیســم را تبلیــغ و
ترویــج کــرده اســت ،طبع ـ ًا نمیتوانــد ایــن رشــته را کــه پیونــدی تاریخــی،
منطقــی و فلســفی بــا گفتمــان ،تئوریهــا ،ارزشهــا ،عملکــرد و اهــداف
فمینیســتی داشــته اســت ،مــورد هجمــه مثلــه کننــده قــرار ندهــد.
تالشها در جهت خنثی ،مسخ ،یا مثله کردن رشتهی «مطالعات زنان»:

فــاز اخیــر تهاجــم علیــه آزادی اندیشــه و علــوم انســانی  -اجتماعــی در
ایــران از طریــق گســترش بیشــتر تشــکیالت عریــض و طویــل «انقــاب
فرهنگــی» تنظیــم و هدایــت میشــود .در ســال  ،1387یعنــی هفــت
ســال پــس از آغــاز کار رشــتهی تحصیلــی مطالعــات زنــان در ایــران ،ایــن
رشــته موردبازنگــری قرارگرفتــه بــود ولــی تغییــرات ابالغــی از طــرف همــه
دانشــگاهها اجــرا نشــد .امــا یــک ســال بعــد ،یعنــی در  ،1388تشــکلی بــا
نــام بیمســمای «شــورای تخصصــی تحــول و ارتقــای علــوم انســانی» ذیــل
شــورای انقــاب فرهنگــی ایجــاد شــد کــه گویــا قــرار اســت کــه ایســتگاه
آخــر تصویــب تغییــرات در علــوم انســانی باشــد و مصوبــات آن بــر اســاس
قانــون شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،در « اســرع وقــت الزماالجــرا»
گــردد 30.یــک کارگــروه «تخصصــی» ویــژهای را نیــز تحــت عنــوان
«مطالعــات زنــان و خانــواده» تشــکیل دادهانــد و از طریــق ایــن تشــکیالت
چندالیــه اســت کــه تــاش شــده اســت تهاجمــی نظاممنــد (سیســتماتیک)
علیــه علــوم انســانی  -اجتماعــی بهطورکلــی و رشــتهی مطالعــات زنــان
بهطــور خــاص پیگیــری شــود.
ایــن شــورا متشــکل از  02عضــو حقیقــی و حقوقــی اســت کــه اکثــر آنــان
را روحانیــون و فعــاالن حوزههــای علمیــه تشــکیل میدهنــد .ریاســت ایــن
شــورا را دکتــر غالمعلــی حــداد ،عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه
عهــده دارد کــه از اصولگرایــان مــورد اعتمــاد و نزدیــک بــه رهبــر نظــام
 .30نجاتــی ،محمــد حســین «رشــته مطالعــات زنــان» بــه «حقــوق زن در اســام تعدیــل
شــد» ،شــرق ،شــماره  ،1536خــرداد 2012/1391
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والیــت مطلقــه فقیــه اســت .ترکیــب اعضــای ایــن شــورای بیســتنفره
بهوضــوح ماهیــت آن را آشــکار کــرده و نشــان میدهــد کــه بهجــای
اســتادان و متخصصیــن دانشــگاهی رشــتهی مطالعــات زنــان و یــا کنشــگران
مجــرب در نهادهــا و جنبــش حقخواهــی زنــان 12 ،تــن از اعضــای آن را
فقهــا و فعــاالن حــوزوی قــم کــه معمــو ًال ســنتگرا و حامــی مردســاالری
بودهانــد ،تشــکیل میدهنــد .هشــت عضــو دیگــر را نیــز کادرهــای اداری
و مدیریتــی تشــکیل میدهنــد کــه یــا مقــام نمایندگــی رهبــری نظــام و
یــا گرایشهــای آشــکار مســلکی  -مکتبــی (ایدئولوژیــک) در حمایــت از
وضعیــت موجــود را دارنــد و همگــی نیــز از طــرف شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی تأییــد و یــا انتخابشــدهاند .بــرای نمونــه اعضــای حــوزوی ایــن
شــورا عبارتانــد از افــرادی چــون  :حجتاالسالموالمســلمین میــر معــزی،
رئیــس پژوهشــکده نظامهــای اســامی؛ حجتاالســام ســید عبــاس نبــوی،
رئیــس مؤسســه تمــدن و توســعه اســامی؛ حجتاالســام احمــد احمــدی،
رئیــس ســازمان مطالعــه و تدویــن کتابهــای درســی؛ حجتاالســام
علــی عباســی ،معــاون آموزشــی حــوزه علمیــه قــم؛ حجتاالســام محمــد
محمدیــان ،رئیــس نهــاد رهبــری در دانشــگاهها؛ و حجتاالســام حمیــد
31
پارســانیا ،عضــو مؤسســه امــام خمینــی در قــم.
واضــح اســت کــه در اینجــا نقــد مــا متوجــه اصــل «بازنگــری» ،ارزیابــی،
و «تحــول و ارتقــاء» رشــتهی مطالعــات زنــان و یــا هــر رشــتهی دانشــگاهی
دیگــر نیســت چراکــه در تمامــی دانشــگاههای معتبــر دنیــا ،معمــو ًال هــر
از پنــج ســال ،رئیــس هــر دپارتمانــی موظــف اســت بــا همــکاری اســاتید
گــروه خــود ،ترتیــب بازنگــری رشــتهی مــورد آمــوزش خــود را بدهــد .فراینــد
ایــن بازنگــری ابتــدا توســط خــود دپارتمــان (گــروه) تحــت عنــوان «خــود-
ارزیابــی» 32صــورت میگیــرد .گــزارش مکتــوب ایــن خود-ارزیابــی یــا
بازنگــری انتقــادی ،در اختیــار رئیــس دانشــکده و معــاون آموزشــی و پژوهشــی
دانشــگاه قــرار میگیــرد .رییــس دانشــکده هیئتــی ســهنفره از اســتادان
متخصــص آن رشــته را از دانشــگاههای دیگــر بــرای بازدیــد و ارزیابــی از
دپارتمــان مزبــور دعــوت میکنــد .دلیــل دعــوت از دانشــگاههای دیگــر
 .31همان منبع
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پیشــگیری از تالقــی منافــع شــغلی ،پارتیبــازی و جانــبداری غیرعلمــی
اســت .هیئــت دعوتشــده پــس از مطالعــه گــزارش «خــود  -ارزیابــی»
دپارتمــان ،بــرای بازرســی از آن دانشــگاه دیــدن میکننــد تــا بــه مــدت دو
روز بهطــور فشــرده از چنــد کالس درس آن رشــته بازدیــد و ارزیابــی کننــد
و بــا چنــد تــن از نماینــدگان دانشــجویان و نیــز چنــد تــن از اســاتید بهطــور
آزاد و دربســت گفتگــو و مصاحبــه میکننــد و حتــی کارکنــان اداری دپارتمــان
(ســکرترها و دســتیاران) نیــز مــورد مصاحبــه واقــع میشــوند و بــه دنبــال آن
یکــی دو هفتــه بعــد ایــن هیئــت متخصــص بازنگــری طــی یــک گــزارش
کتبــی نظریــات و ارزیابیهــای انتقــادی و پیشــنهادهای اصالحــی خــود را
نســبت بــه وضعیــت آموزشــی و بــازده پژوهشــی دپارتمــان و تطابــق و یــا
عــدم تطابــق آن بــا اســتانداردهای پذیرفتهشــده بینالمللــی در آن رشــته
خــاص را بــه اطــاع رئیــس دپارتمــان (یــا مدیــر گــروه) ،رئیــس دانشــکده،
و معاونــت دانشــگاه میرســانند .و طبعــ ًا همــه اســاتید و رییــس دپارتمــان
ق دارنــد نظــر یــا اعتراضــی اگــر داشــته باشــند را در پاســخ ارائــه دهنــد و
حـ 
درهرحــال بایــد متعهــد باشــند کــه بــر اســاس ارزیابیهــا و بازنگریهــای
خــود دپارتمــان و هیئــت بازدیدکننــده در جهــت « تحــول و ارتقــای» رشــته و
کارکــرد دپارتمــان خــود گام بردارنــد.
در ایــران امــا« ،باوجــود اعــام اســتقالل وزارت علــوم در بازنگــری در علوم
انســانی ،تصویــب تمامــی اقدامهــای دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی بــرای
بازنگــری در علــوم انســانی بایــد بــه تصویــب اعضــای شــورای تحــول و ارتقای
علــوم انســانی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی برســد» 33.یعنــی برخالف ســایر
کشــورهای پیشــرفته در علــوم ،در ایــران نــه دانشــگاهها اســتقالل دارنــد و نــه
حتــی وزارت علــوم .بلکــه علــوم ،بخصــوص علــوم انســانی  -اجتماعــی ،ازجمله
رشــتهی « مطالعــات زنــان» مواجــه بــا دســتاندازیها و دخالتهــای
ســلیقهای ،مســلکی ،مذهبــی ،و جناحــی دولتمــردان و فقهــای حکومتــی
اســت .در اینجــا بــرای نمونــه بــه برخــی گفتههــای حــداد عــادل ،رییــس «
شــورای تخصصــی تحــول و ارتقــای علــوم انســانی» اشــاره میشــود تا بخشــی
از انگیزههــا و اهــداف ایــن «بازنگریهــا» و دخالتهــای غیرتخصصــی و
غیرعلمــی بیشــتر روشــن شــود.
 .33همان منبع
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بنــا بــه گــزارش چنــد نشــریه ،ازجملــه شــرق ( خــرداد  ،)1391حــداد
عــادل در یکــی از جلســههای ایــن شــورا بــا تأکیــد بــر اینکــه «موضــوع
مطالعــات زنــان بــا رویکــردی کــه هماکنــون در جهــان رایــج اســت بــا
اســام تعــارض و تبایــن جــدی دارد »،عنــوان کــرد« :دشــمن نیــز بــا وقــوف
بــه ایــن موضــوع ،هجمــه از ایــن موضــع بــه اســام را در دســتور کار خــود
قــرار داده اســت و متأســفانه در گذشــته ،ایــن مباحــث مقلدانــه ،بــدون نقــد
و بررســی در دانشــگاههای مــا تدریــس شــدند و بــه همیــن دلیــل شــورای
انقــاب فرهنگــی وارد موضــوع شــد تــا در ایــن مــورد تجدیدنظــر اساســی
34
صــورت گیــرد».
بــه گــزارش خبرگــزاری «دانــا» ،حــداد عــادل در یکــی از اظهــارات
اخیرتــر (دیمــاه  )1393اعــام کــرده اســت کــه تغییــرات در  15رشــتهی
علــوم انســانی از ســوی «شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی» در
35
اولویــت قرارگرفتــه تــا تحــول علــوم انســانی از ایــن رشــتهها آغــاز شــود.
ایــن رشــتهها عبارتانــد از :علــوم اجتماعــی ،روانشناســی ،علــوم تربیتــی،
مدیریــت ،علــوم تاریخــی ،فلســفه دیــن ،معمــاری و شهرســازی ،هنــر ،فلســفه،
فرهنــگ و ارتباطــات و رســانه ،زبانهــای خارجــی ،حقــوق ،مطالعــات زنــان،
و علــوم سیاســی .بــه گفتــه او «تحــول» (البــد یعنــی «اســامی» شــدن) در
تمــام مقاطــع کارشناســی ،کارشناســی ارشــد ،و دکتــری ،برنامهریزیشــده
اســت .بهغیــراز ایــن  15رشــته ،یــک کارگروهــی نیــز مســئله پیونــد
آموزشوپــرورش را بــا رشــتههای علــوم انســانی /اجتماعــی در دانشــگاهها
دنبــال میکنــد .یعنــی تمامــی مراحــل آموزشــی کشــور از دبســتان تــا دوره
دکتــرای دانشــگاهیبایــد تحــت کنتــرل و «تحــول» اسالمیزاســیون قــرار
بگیــرد .بــرای ایــن مقصــود بــرای هرکــدام از ایــن  15رشــته یــک کارگــروه
ویــژه تشــکیل شــده کــه برنامههــای «تحولیافتــه خودشــان را از حیــث
آموزشــی و درســی تهیــه و بــه شــورای تحــول عرضــه میکننــد؛ پــس از
36
نقــد و نظــارت بــه تصویــب میرســد و بــه وزارت علــوم ابــاغ میشــود».
بــه گفتــه حــداد عــادل ،تاکنــون (دیمــاه  )1393بیــش از  20برنامــه
 .34همان منبع
 .35خبرگزاری دانا ،دی  ،1393کد خبر 878
 .36همان منبع
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درســی در شــورای تحــول علــوم انســانی بــه تصویــب رســیده و برنامههــای
دیگــری نیــز آمــاده بررســی اســت .گام دیگــر در جهــت اســامیزه کــردن
علــوم انســانی ازجملــه مطالعــات زنــان ،تألیــف کتابهــای درســی بــر
اســاس ســرفصلهای تعیینشــده از طــرف «شــورای تحــول» اســت؛ «کتــب
جدیــدی بــا محتــوای مناســب بــا همــکاری حــوزه و دانشــگاه » .بــه گفتــه
حــداد عــادل« ،تحــول علــوم انســانی حــول چهــار محــور اســامی ســازی،
بومیســازی ،کارآمــدی ،و روزآمــدی در شــورای تحــول علــوم انســانی دنبــال
37
میشــود».
دربــاره ایــده تأســیس دوره دکتــرای رشــتهی «مطالعــات زنــان» ،حــداد
عــادل قب ـ ً
ا مطــرح کــرده بــود کــه:
«ابتــدا بایــد بــه ایــن ســؤال پاســخ دهیــم کــه اصــ ً
ا دکتــرای ایــن
رشــته بــا چــه هدفــی تأســیس میشــود و از دانشآموختــگان ایــن مقطــع
چــه میخواهیــم؟  ...بایــد در کنــار تدریــس مباحــث رایــج در غــرب ،نقــد،
بررســی اجتهــادی و بــهدور از خودباختگــی در دانشــگاههای مــا رواج یابــد.
همچنیــن بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه ایــن کار چالــش ایجــاد خواهــد کــرد،
یعنــی غــرب بهشــدت در ایــن موضــوع حســاس اســت و هــر حرکتــی در ایــن
38
زمینــه را بــا دقــت رصــد خواهــد کــرد».
چنانچــه در نوشــتهی دیگــری روی همیــن موضــوع تحلیــل کــردهام ،از
گفتههــای حــداد عــادل و امثــال او چنیــن برمیآیــد کــه او ًال ،در ایــران
(برخــاف کشــورهای غربــی) بایــد دانشآموختــگان رشــتهی مطالعــات زنــان
در خدمــت ایدئولــوژی و اهــداف نظــام حاکــم و نگرشهــا و سیاســتهای
آن قــرار داشــته باشــند ،نــه آنکــه منتقــد ،اصالحگــر ،و تحولخــواه شــوند.
ثانی ـ ًا ،علیرغــم ادعاهــا و ژس ـتهای مبتنــی بــر بینیــازی بــه غــرب ،گویــا
یکــی از دغدغههــای دائمــی امثــال آقــای حــداد عــادل همانــا دنیــای غــرب
اســت .در ذهنیــت « دشــمن محــور» آنــان« ،دشــمن» یعنــی «غــرب»
هرلحظــه و هــر حرکــت مــا ،ازجملــه فعالیتهــای دانشــگاهی و علمــی را
«بــا دقــت رصــد میکنــد» ،بهخصــوص هــر آنچــه مربــوط بــه «نامــوس و
انــدرون ماســت» ،یعنــی زنــان .درک از سیاســت شناســی و روانشناســی ایــن
 .37همان منبع
 .38نجاتی ،محمد حسین ،شرق  ،سوم خرداد .1391،
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فرهنــگ سیاســی در ایــران خــود در پرتــو یــک تحلیــل جنســیتی و فمینیســتی
39
قابــل حصــول اســت.
بــه نظــر میرســد در ذهنیــت حاکــم بــر ایــن آقایــان ،تــن دادن بــه
تأســیس رشــتهی «مطالعــات زنــان» اینگونــه توجیــه شــده اســت کــه
بــرای مقابلــه بــا « غــرب» بــه ناگزیــر بایــد بــا علــوم «غربــی» آشــنا و
بــه آنهــا مجهــز شــد ولــی بایــد مانــع تأثیرپذیــری دانشــجویان از ایــن
علــوم گردیــد .بــرای مثــال آنهــا میخواهنــد یــا کالس درس «تئوریهــای
فمینیســتی» را حــذف یــا بــه «نقــد تئــوری فمینیســتی» تبدیــل کننــد ،یعنــی
البــد نفــی فمینیســم بهطورکلــی ،واال همــواره تئوریهــای علــوم انســانی/
اجتماعــی ،ازجملــه تئوریهــای فمینیســتی در حــال نقــد شــدن هســتند.
آنهــا درواقــع بــرای جلوگیــری از تأکیــد روی فاعلیــت و عاملیــت خــود زنــان،
بایــد نــام «مطالعــات زنــان» را بــه نــام «مطالعــات زنــان و خانــواده» و یــا
حتــی «مطالعــات خانــواده» و یــا «حقــوق زن در اســام» تبدیــل کننــد و
حتیاالمــکان محتــوای دروس را از تســاوی جویــی ،حــق آزادی انتخــاب،
پذیــرش تکثــر و تغییــر در نقشهــای جنســیتی و گرایشهــای جنســی و
خالصــه هــر آنچــه «فمینیســتی» اســت تهــی نماینــد .و بــه جــای تعامــل و
تغذیــه دوجانبــه معمــول میــان جنبــش حقخواهــی زنــان در عرصــه جامعــه
مدنــی از یکســو ،و آموزشهــا و پژوهشهــای دانشــگاهی رشــتهی
مطالعــات زنــان و جنســیت از ســوی دیگــر ،آنهــا هــدف را تربیــت عــدهای
زنــان متخصــص حــوزه زنــان میداننــد تــا توســط آنــان بــا زنــان حقجــو و
فمینیســت مقابلــه کننــد.
بهطــور خالصــه در مــورد نتایــج و عــوارض مشــهود دخالتهــا و
دســتکاری «شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی» در مــورد رشــتهی
مطالعــات زنــان میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :توقــف موقــت پذیــرش
دانشــجو و لــذا حــذف رشــتهی مطالعــات زنــان در دفترچــه انتخــاب رشــته در
تعــدادی از دانشــگاهها در ســال تحصیلــی  1391-92ازجملــه در دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی کــه از قطبهــای ایــن رشــته محســوب میشــد ،و
نیــز کاهــش ســهمیههای تعــداد دیگــری از دانشــگاهها؛ تبدیــل رشــتهی
 .39بــرای 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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«مطالعــات زنــان» در دوره دکتــرا بــه رشــتهی «حقــوق زن در اســام» در
ســال 1392؛ و تغییــر نــام رشــتهی «مطالعــات زنــان» بــه « زنــان و خانــواده»
در ســال . 1393
مبادا که چشمه آگاهی و خردگرایی بجوشد!

آیــا تغییــرات «تحولــی و ارتقایــی» شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی،
نگرانیهــای فمینیسم-هراســان و بهطورکلــی مخالفیــن علــوم انســانی -
اجتماعــی نویــن را رفــع کــرده اســت؟
در گــزارش مفصلــی کــه «مهرخانــه» (پایــگاه تحلیلــی خبــری خانــواده و
زنــان در ســوم تیرمــاه  )1393دربــاره «حساســیتها و چالشهــای» مربــوط
بــه مطالعــات زنــان ارائــه داده اســت ،نــکات جالبــی در ایــن زمینــه مطــرح
میشــود ،ازجملــه اینکــه:
«گروهــی از منتقــدان فمینیســم معتقدنــد کــه ایــن رشــته بــه ترویــج
اندیشــههای فمینیســتی در کشــور کمــک میکنــد و آســیبهای جــدی
بــه همــراه دارد .گروههــای دیگــری مدعــی هســتند کــه ایــن طراحــی رشــته
بهخصــوص بعــد از اصــاح در شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی ،بــر
اســاس محتــوای بومــی و اســامی انجامشــده اســت و دیگــر جــای نگرانــی
بــرای رواج اندیش ـههای غربــی نیســت .گروههایــی نیــز ترویــج اندیش ـههای
مطــرح دنیــا ازجملــه فمینیســم را در حــوزه مطالعــات زنــان ،بــرای ارتقــای
وضعیــت زنــان در کشــور ضــروری میداننــد».
نویســنده بهدرســتی میگویــد« :اهــداف متفاوتــی کــه بــرای تأســیس
ایــن رشــته از ســوی کارشناســان و متولیــان مختلــف مطــرح شــد و آنچــه در
عمــل اتفــاق افتــاد ،از یکســو نشــاندهنده تشــتت آرا در ایــن حــوزه ،و از
ســوی دیگــر عاملــی بــرای ایجــاد نگرانــی دربــاره نحــوه عملکــرد ایــن رشــته
40
و تقاضــا بــرای تغییــر و تحــول در ایــن رشــتهی نــو پــا شــد».
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 رشــتهی مطالعــات زنــان در ایــران ،و تناقضــات مــداوم آن،
نوشــتم .طراحــان اولیــه رشــتهی مطالعــات زنــان بــه گفتــه خودشــان پــس از
« .40مهرخانه» (پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان) ،سوم تیر ماه .1393
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کنفرانــس پکــن و مالحظــه دســتاوردهای آکادمیــک و فعالیتهــای علمــی
زنــان جهــان کــه عمدت ـ ًا متأثــر از اندیش ـههای فمینیســتی بــوده اســت ،بــه
ضــرورت ایجــاد چنیــن رشــتهای در کشــور رســیدند .از ســوی دیگــر بهتدریــج
مباحــث فمینیســتی همزمــان بــا اندیش ـههای لیبــرال و ســکوالر در دهــه 70
در ایــران مطــرح میشــد و حامیــان ایــن مباحــث نیــز بــرای جهتدهــی بــه
رشــتهی مطالعــات زنــان تــاش میکردنــد .همچنیــن گروههــای مخالــف
اندیشــههای فمینیســتی «نیــاز بــه پاســخگویی بــه اینگونــه شــبهات
و تبییــن نــگاه بومــی و دینــی بــه مســائل زنــان را در کشــور احســاس
میکردنــد و رشــتهی مطالعــات زنــان را محملــی بــرای نیــل بــه ایــن هــدف
میدانســتند( » .همــان منبــع)
نویســنده مهرخانــه ( کــه نامــش ذکــر نشــده اســت) ،معتقــد اســت
تأســیس رشــتهی مطالعــات زنــان در چنیــن فضایــی بهطــور ضمنــی بــا دو
هــدف مختلــف پیگیــری شــد« :رواج اندیش ـههای فمینیســتی بــرای ایجــاد
ک طــرف ،و « معرفــی
جنبشــی مشــابه کشــورهای غربــی در ایــران» از یــ 
شــأن و نقــش زن در جهــان هســتی از دیــدگاه اســام» از طــرف دیگر،کــه
دومــی در مصوبــه شــورای عالــی برنامهریــزی مطــرح شــده اســت (همــان
منبــع) .بــرای مثــال ،فهمیــه قوبیتــی ،مســئول وقــت دبیرخانــه رشــتهی
مطالعــات زنــان ،لــزوم راهانــدازی ایــن رشــته را چنیــن عنــوان کــرد:
«ازآنجاکــه در کشــورهای مختلــف ایــن رشــته تأســیس میشــود ،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 پشــتوانهای بــه
نــام شــناخت اســت کــه در حیطــه آکادمیــک صحیحتــر بــه دســت میآیــد
 ....در کشــورهای دیگــر ابتــدا جنبــش زنــان مطــرح بــوده ،ســپس آگاهــی
دادن بــه زنــان و گشــایش رشــتهی مطالعــات زنــان رخداده اســت ،ولــی در
ایــران ایــن ســیر برعکــس بــوده اســت .ابتــدا رشــتهی دانشــگاهی تأســیس
شــده ،تــا پــس از آن ،آگاهیهــای الزم در مــورد نگاههــای فمینیســتی بــه
زنــان داده شــود( ».همــان منبــع)
از طــرف دیگــر معصومــه ابتــکار ،معــاون وقــت رئیسجمهــوری در
مصاحبـهای بــا مجلــه پیــام زن دربــاره هــدف تأســیس ایــن رشــته گفتــه بــود:
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«یکــی از انگیزههــای مــا ایــن بــود کــه بــا نــگاه امــام (ره) بهعنــوان
یــک اصالحگــر دینــی و فــردی کــه مســائل زنــان را تفســیر و اجتهــاد
میکــرد بــا یــک حرکــت نویــن بــرای دنیــا و جامعــه خودمــان ،ابعــاد
مســائل زنــان را معرفــی کنیــم و بگوییــم کــه حرفهــای تــازه بــرای گفتــن
داریــم .درواقــع نــه کلیشـههای ســنتی متحجرانــه نســبت بــه زنــان را قبــول
داشــتیم ،نــه نــگاه غربــی بــه آنــان را ».و نهلــه غــروی؛ یکــی از اســاتید وقــت
ایــن رشــته در دانشــگاه تربیــت مــدرس ،معتقــد بــود:
«هــدف شــناخت جایــگاه زن از دیــدگاه اســام در جامعــه اســت .هــدف
مــا ایجــاد رشــته بــر مبنــای تعالیــم و آموزههــای اســام بــود و بــه دنبــال
واحدهــای درســی ایــن رشــته در غــرب نرفتیــم( » .همــان منبــع)
گزارشگر مهرخانه ادامه میدهد:
«عــاوه بــر تشــتت مطــرح شــده در اهــداف ،در عمــل نیــز بســته بــه
رویکــرد رئیــس گــروه مطالعــات زنــان و جــو دانشــگاه و اســتادان در هــر
دانشــگاه ،ایــن رشــته جهتگیــری ویــژهای پیــدا کــرد .از ســوی دیگــر آغــاز
بــه کار ایــن رشــته بــا دوران حاکمیــت اصالحطلبــان در کشــور همزمــان
شــد و در بعضــی دانشــگاهها ایــن رشــته بهطــور کامــل در خدمــت آمــوزش
اندیش ـههای فمینیســتی قــرار گرفــت .ایــن وضعیــت ،انتقاداتــی جــدی را از
ســوی منتقــدان فمینیســم برانگیخــت و طــرح بازنگــری رشــتهی مطالعــات
زنــان در وزارت علــوم دولــت نهــم در دســتور کار قــرار گرفــت تــا ســرفصل
دروس و محتــوای ایــن رشــته از آنچــه بــه ترویــج فمینیســم میانجامیــد،
خالــی شــود( ».همــان منبــع)
بــا روی کار آمــدن دولــت نهــم بــه ریاســت محمــود احمدینــژاد و
تغییــرات ناشــی از آن در دانشــگاهها ،علــوم انســانی  -اجتماعــی بهطورکلــی
و رشــتهی مطالعــات زنــان بهطــور خــاص مــورد تصفیــه و «اســامی»
شــدن بیشــتر قــرار گرفــت .در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی کــه از قطبهــای
بالنســبه قــوی ایــن رشــته بــود ،رئیــس دانشــگاه را تغییــر دادنــد کــه بــه
دنبالــش در رویکــرد و نــگاه بــه مســائل زنــان هــم تغییــر ایجــاد شــد:
ابتــدا «دانشــگاه عالمــه طباطبایــی طــرح بازنگــری و اصــاح رشــتهی
مطالعــات زنــان را تصویــب کــرد و کار در ســطح وزارت علــوم بــا برگــزاری
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جلســات منظــم و متعــدد از کارشناســان آگاه بــه حــوزه زنــان و منتقــد
اندیش ـههای فمینیســتی پیگیــری شــد و نتیجــه اصالحــات در انتهــای ســال
 87بــه دانشــگاهها ابــاغ شــد و از ســال  89بــه مرحلــه اجــرا درآمــد؛ امــا بــا
وجــود ایــن بازبینــی ،دانشــگاه عالمــه رشــتهی مطالعــات زنــان را از برنامــه
خــود حــذف کــرد( ».همــان منبــع)
در دانشــگاه تهــران نیــز بــا تغییــر رئیــس گــروه مطالعــات زنــان ،ابتــدا
واحدهــای درســی نظریــات فمینیســتی بــه «نقــد نظریــات فمینیســتی» تغییــر
یافــت و تــاش شــد تــا محتــوای اســامی ایــن رشــته افزایــش یابــد .بنــا بــه
گــزارش مهرخانــه ،پــس از ایــن تغییــرات و تصویــب و اجــرای بازنگــری در
دولــت نهــم ،رئیــس وقــت «شــورای فرهنگــی زنــان» (کــه درواقــع در خــط
فکــری شــورای انقــاب فرهنگــی اســت) ،اعــام کــرد کــه:
«دیگــر نگرانــی از رواج دیدگاههــای فمینیســتی از طریــق رشــتهی
مطالعــات زنــان در کشــور وجــود نــدارد؛ زیــرا وزارت علــوم در طــول دولــت
نهــم رشــتهی مطالعــات زنــان را مــورد بازنگــری قــرار داده و اصالحــات الزم
صــورت گرفتــه اســت و از طــرف دیگــر اکثــر دانشــجویانی کــه در ایــن رشــته
تحصیــل میکننــد ،بــه دنبــال شــناخت دقیقتــر دیــدگاه اســام در رابطــه
بــا زن در نظــام جمهــوری اســامی هســتند  .....و همیــن عالقــه دانشــجویان
بــه شــناخت دیــدگاه اســام در رابطــه بــا زنــان باعــث شــده اســت کــه زمینــه
راهانــدازی رشــتهی مطالعــات زنــان در چندیــن مرکــز حــوزوی در قــم فراهــم
شــود .بــر همیــن اســاس در ســال  89تأســیس رشــتهی مطالعــات زنــان ویــژه
خواهــران در ســطح حــوزه بــه تصویــب رســید و اجــرا شــد(.همان منبــع)
امــا بــا وجــود ایــن تغییــرات و ظاهــراً رفــع نگرانیهــا« ،شــورای تحــول
و ارتقــای علــوم انســانی» بــه ریاســت دکتــر غالمعلــی حــداد عــادل کــه
ذیــل شــورای انقــاب فرهنگــی در ســال  1388شــکل گرفتــه بــود ،تصمیــم
گرفــت مطالعــات زنــان را در کنــار ســایر رشــتههای علــوم انســانی  -اجتماعی
مجــدداً مــورد بازبینــی و بررســی قــرار دهــد .چنانکــه قب ـ ً
ا ذکــر شــد ،گویــا
تغییــرات اجراشــده از طریــق وزارت علــوم در دوره احمدینــژاد در ســال 1387
بــرای شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی رضایتبخــش و کافــی نبــوده اســت
و بازنگریهــا و تغییــرات زیــر نظــر شــورای تحــول ادامــه داشــته اســت تــا
بــه گفتــه دکتــر محمدتقــی کرمــی ،مدیــر گــروه مطالعــات زنــان دانشــگاه
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عالمــه طباطبایــی کــه عضــو هــر دو تیــم بازنگــری در وزارت علــوم ونیــز در
«شــورای تحــول» بــوده اســت ،دو رشــتهی کارشناســی «زنــان و خانــواده»
و «حقــوق زن در اســام» و نیــز دوره دکتــرای «حقــوق زن در اســام»
و «دکتــرای زن و خانــواده» ،همگــی مــورد بررســی مجــدد قــرار گیرنــد.
دکتــرای «حقــوق زن در اســام» در دانشــگاه تربیــت مــدرس از ســال گذشــته
دانشــجو پذیرفــت .در دانشــگاه ادیــان و مذاهــب قــم نیــز ،دکتــرای رشــتهی
«مطالعــات نظــری جنســیت» و «حقــوق زن در اســام» آغــاز بــه کار کــرد.
چنانکــه مهــر خانــه گــزارش میدهــد در ســال  1392در دانشــگاه تهــران
دانشــجویی بــرای رشــتهی مطالعــات زنــان پذیرفتــه نشــد تــا ســاختار و
محتــوای آن بــر اســاس مصوبــات «شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی»
تغییــر یابــد .در دانشــگاههای دیگــری کــه ایــن رشــته ارائــه میشــد ،کار
همچنــان ادامــه داشــته اســت.
تداوم هراسی بیهوده  :فوبیای فمینیسم

تــداوم دخالتهــا و دســتکاریهای «شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی»
اساسـ ًا ناشــی از رشــد خودآگاهــی ،خودبــاوری ،و حقخواهــی در میــان زنــان (اعم از
دینــدار و بــی دیــن)  ،و درنتیجــه طلــب رفع تبعیضهای جنســی و جنســیتی اســت.
مردســاالران امــا ،بــرای جلوگیــری از رشــد ایــن آگاهیهــا و مطالبــات ،بــه ترویــج
فمینیســم هراســی متوســل میشــوند .چنانکــه نویســنده مهــر خانــه میگویــد:
«چنانکــه موضعگیــری اعضــا و مصوبــات شــورای تحــول نشــان میدهــد،
هــدف آن بــوده کــه رشــته مطالعــات زنــان بــه ترویــج اندیش ـهها و فعالیتهــای
فمینیســتی و ســبکهای زندگــی متناســب بــا آن منجــر نشــود و باورهای اســامی
در مقابــل شــبههها متزلــزل نگــردد .بــه همیــن دلیــل تــاش شــده اســت تــا
رشــتهی مطالعــات زنــان از ذیــل دانشــکدههای علــوم اجتماعــی بــا رویکردهــای
غالــب غربــی بیــرون بیایــد و بیشــتر رنــگ و بــوی فقهــی و حقوقــی بگیــرد؛ که به
نظــر میرســد بضاعــت دانشــگاههای مــا بــرای تأمیــن اســتاد و محتــوای اســامی
در ایــن حــوزه بیشــتر اســت و خطــر نفــوذ اندیشـههای غربـیاش کمتــر( » .همان
منبع )
نویســنده مهــر خانــه امــا ،نگرانیهــا و ســؤالهای جالبــی را در ایــن زمینــه
مطــرح میکنــد:
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«امــا بایــد دیــد حاصــل اصــاح و بازنگریهــای شــورای تحــول در
علــوم انســانی در عمــل بــه کجــا میانجامــد .آیــا حــذف برخــی واحدهــای
اخذشــده از دانشــگاههای غربــی و افــزودن واحدهــای نقــد اندیشــههای
فمینیســتی ،میتوانــد هــدف طراحــان را تأمیــن کنــد؟ آیــا منابــع انســانی
و متــون آکادمیــک الزم بــرای تأمیــن اهــداف طراحــان وجــود دارد یــا بــرای
فراهــم آوردن آن برنامهریــزی الزم شــده اســت؟ آیــا رشــتهی حقــوق زن
در اســام بهویــژه در دوره دکتــرا کــه بهطــور کامــل بــر فقــه و حقــوق و
فلســفه آن در متــون دینــی میپــردازد ،از عهــده تبییــن تفاوتهــای حقوقــی
زن و مــرد برمیآیــد و فارغالتحصیــان کامــ ً
ا راجــع بــه ایــن تفاوتهــا
و حکمــت آنهــا اقنــاع شــدهاند و اندیشــههای برابــری خــواه بــرای آنــان
جذابیــت و رنگــی نــدارد؟ آیــا اجــازه تأســیس ایــن رشــتهها در مراکــز حــوزوی
یــا بــرای طــاب حــوزه در دانشــگاهها ،بــه تقویــت مواضــع دیــن و تضعیــف
اندیشــههای فمینیســتی در کشــور میانجامــد؟» (همــان منبــع)
بــه نظــر میرســد عــدهای تــاش دارنــد رشــتهی مطالعــات زنــان
در ایــران ادامــه یابــد بــدون اینکــه اجــازه دهنــد دانشــجویان تحــت تأثیــر
دیدگاههــای فمینیســتی قــرار گیرنــد .امــا مطالعــات زنــان بــدون فمینیســم
مثــل جامعهشناســی بــدون تدریــس و تأثیــر نظریههــای مختلــف
جامعهشــناختی اســت و لــذا ناممکــن .در ایــران گویــا عــدهای بــه دلیــل
هــراس از ترویــج اندیشــههای فمینیســتی ،رابطــه فمینیســم بــا رشــتهی
مطالعــات زنــان را طبیعــی قلمــداد نمیکننــد .مهــر خانــه در گــزارش خــود
دراینبــاره مینویســد:
«پیــش از بازنگریهــا در محتــوا و طراحــی رشــتههای مطالعــات
زنــان ،برخــی ماننــد دکتــر حســن کچوئیــان اســتاد رشــتهی جامعهشناســی
معتقــد بــود ایــن رشــته نــام معصومان ـهای اســت بــرای انتقــال اندیش ـههای
فمینیســتی؛ امــا دکتــر ابــاذری ،اســتاد جامعهشناســی ،چنیــن مالزمــهای را
گریزناپذیــر نمیدانســت .از نظــر او مطالعــات زنــان میتوانــد فمینیســتی
نباشــد( ».همــان منبــع)
منیــره نوبخــت ،عضــو شــورای فرهنگــی اجتماعــی زنــان نیــز پــس از
بازنگــری رشــته در وزارت علــوم اعــام میکنــد کــه
«ســرفصلها در دولــت نهــم اصــاح شــده و بــر اســاس مبانــی اســامی
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بازنویســی شــده اســت و دیگــر فمینیســتی نیســت .درحالیکــه شــهال
اعــزازی ،اســتاد جامعهشناســی جنســیت ،از ضعــف آثــار مکتــوب اســامی در
حــوزه مطالعــات زنــان در نــگاه انتقــادی بــه نابرابریهــای موجــود در جامعــه
و عــدم ارائــه راهحــل بــرای آن ،یــا بــه نوعــی ،از فمینیســتی نبــودن محتــوا
انتقــاد میکنــد( ».همــان منبــع)
دکتــر محمدتقــی کرمــی ،مدیــر گــروه مطالعــات زنــان دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی کــه عضــو هــر دو تیــم بازنگــری در وزارت علــوم (دوره احمدینژاد)
و «شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی» بــوده اســت دراینبــاره ســعی
میکنــد بــه یــک ســازش میــان دو دیــدگاه فوقالذکــر برســد و مســئله رابطــه
فمینیســم و رشــتهی مطالعــات زنــان را بهصــورت عملگــرا حــل نمایــد
تــا البــد از هــراس و نگرانــی بازرســان (و شــاید خــود نیــز) بکاهــد .او بــه
گزارشــگر مهــر خانــه میگویــد:
«رشــتهی مطالعــات زنــان در غــرب ،فمینیســم را پیشفــرض گرفتــه و در
صحــت آموزههــای آن تشــکیک نمیکنــد بلکــه بهصــورت ایدئولوژیــک آن
را میپذیــرد و تمرکــز را نــه بــر شــناخت ،بلکــه بــر ایجــاد تغییــرات مطلــوب
فمینیســتی در جامعــه میگــذارد .در کشــور مــا البتــه بــه ایــن صــورت نیســت،
امــا اندیشـههای فمینیســتی در قالــب دروســی ماننــد نظریــات فمینیســتی و نقد
آن یــا جامعهشناســی جنســیت بــرای دانشــجویان مطــرح میشــود .در ایــن
شــرایط اگــر اســتاد در ارائــه ایــن مباحــث و نقــد آنهــا قــوی باشــد ،درمجمــوع
میتوانــد بــه غلبــه گفتمــان دینــی و اســامی بیانجامــد .مســئله اینجاســت
کــه او ًال طــرح بخشــی از مباحــث فمینیســتی در کشــور موردنیــاز اســت و هــر
کــس از ظلــم بــه زنــان ســخن بگویــد لزومـ ًا حــرف بیربــط نــزده اســت؛ ثانیـ ًا
اندیش ـههای فمینیســتی اگــر در رشــتهی مطالعــات زنــان هــم مطــرح نشــود،
در فضــای روشــنفکری جامعــه بههرحــال رواج دارد و در رشــتههای دیگــر
ماننــد جامعهشناســی ،علــوم ارتباطــات یــا مــددکاری اجتماعــی نیــز بعضـ ًا ارائــه
میشــود و پایاننامههایــی بــا رویکــرد کام ـ ً
ا فمینیســتی در ایــن حوزههــا کار
شــده اســت؛ درحالیکــه حساســیت فقــط بــر رشــتهی مطالعــات زنــان متمرکــز
شــده اســت .بنابرایــن بایــد جایــی باشــد تــا ایــن دیدگاههــا را بهدرســتی طــرح
و ســپس نقــد و بررســی کنــد تــا دانشــجویان بــا زوایــای مختلــف ایــن مباحــث
آشــنا شــوند و ضعفهــا و قوتهــای آن را ببیننــد( ».همــان منبــع)
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درواقــع گویــا دکتــر کرمــی ســعی دارد «خطــر فمینیســم» را بــا بــاال
بــردن «کیفیــت کار اســتادان» مخالــف فمینیســم کــه بتواننــد بهطــور
مؤثــری از پــس رد دیدگاههــای فمینیســتی بــر آینــد ،حــل کنــد .و نیــز بــا
پاییــن آوردن تعــداد دانشــجویان ایــن رشــته و نیــز تعــداد دانشــگاههایی کــه
ایــن رشــته را ارائــه میدهنــد:
«بایــد در رشــتهی مطالعــات زنــان بــه جــای حساســیت بــر عناویــن
درسهــا ،بــر کیفیــت کار اســتادان متمرکــز باشــیم و تعــداد کمــی دانشــجو
بپذیریــم و فقــط دانشــگاههایی کــه تــوان الزم را دارنــد؛ ایــن رشــته را ارائــه
کننــد .مکانیســم محــدود کــردن دانشــگاهها بــرای تأســیس رشــتهی مطالعات
زنــان هنــوز طراحــی نشــده اســت ،امــا جــزو دســتور کار طــرح تحــول اســت
کــه بعضــی دانشــگاهها بســته بــه توانشــان در ایــن رشــته توســعه پیــدا کننــد
و محدودیتهایــی در توســعه کمــی نیــز لحــاظ شــود( » .همــان منبــع)
خطر فمینیسم در حوزههای علمیه؟

چنانکــه قبـ ً
ا اشــاره شــد ،از ســال  ،1389رشــتهی « مطالعات اســامی
زنــان» بــرای خواهــران ســطح ســه حوزههــای علمیــه ارائــه شــده اســت
کــه عــاوه بــر دروس تخصصــی فقهــی و اســامی ،واحدهایــی چــون
«جریــان شناســی فمینیســم»« ،مبانــی و آثــار فمینیســم»« ،جامعهشناســی
جنســیت»« ،اخــاق جنســیتی» ،و «جنســیت و تعلیــم و تربیــت» نیــز
آمــوزش داده میشــود .در ســال  1392هــم بــرای اولیــن بــار دانشــگاه
ادیــان و مذاهــب قــم از طــاب ســطح ســه حــوزه علمیــه بــرای دکتــرای
«مطالعــات نظــری جنســیت» و «حقــوق زن در اســام» دانشــجو پذیرفتــه
اســت .چنانکــه مهرخانــه در گــزارش تحلیلــی خــود ادامــه میدهــد:
«بخشــی از اهــداف حــوزه از ارائــه چنیــن واحدهایــی ،آن اســت کــه
فارغالتحصیــان بتواننــد مواجهــه عالمان ـهای بــا امــواج فکــری فمینیســتی
و التقاطــی داشــته باشــند و نیــاز رو بــه رشــد نظــام اســامی را دربــاره
مســائل نوپدیــد زنــان و خانــواده و در حــوزه مدیریتهــای فرهنگــی
و کارهــای کارشناســی بــا تســلط بــه مباحــث جنســیتی پاســخ دهنــد و
جایــگاه زن و خانــواده را در اندیشــه اســامی تبییــن کننــد( » .همــان
منبــع)
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نویســنده تیزبیــن مهرخانــه امــا ،امــکان موفقیــت در ایــن زمینــه را
بعیــد میبینــد و مینویســد:
«تصــور اولیــه آن اســت کــه ارائــه ایــن مباحــث در فضــای اندیش ـههای
اســامی و بــرای طــاب حوزههــای علمیــه ،میتوانــد ضمــن تقویــت رویکــرد
دینــی در مطالعــات زنــان ،بــر آثــار منفــی آمــوزش اندیش ـههای فمینیســتی
نیــز غلبــه کنــد و فارغالتحصیالنــی پــرورش دهــد کــه بــرای پاســخگویی
بــه شــبهات فمینیســتی و حــل مســائل زنــان بــا رویکــرد دینــی توانمندنــد؛
امــا در عمــل چنیــن آرمانــی محقــق میشــود؟» (همــان منبــع)
بــه نظــر میرســد ،علیرغــم تصفیــه اســتادان ،تغییــرات در محتــوای
دروس ،و تالشهــای «شــورای تحــول» بــه ریاســت حــداد عــادل،
نویســنده گــزارش پــر نکتــه مهرخانــه هنــوز نگــران خطــر فمینیســم
بهخصــوص در حوزههــای علمیــه اســت .در اینجــا منظــور گزارشــگر
مهرخانــه از "رویکردهــای التقاطــی" و یــا "شــبهات فمینیســتی" البــد
"خطــر فمینیســم اســامی" اســت .او بــه دو شــاهد بــرای احســاس خطــر
خــود اســتناد میکنــد :اولــی گفتــه یــک دانشــجوی دکتــرای ایــن رشــته
اســت و دومــی تحلیلــی اســت خوشبینانــه توســط یکــی از پیشــروان
جنبــش فمینیســتی در ایــران ،یعنــی نوشــین احمــدی خراســانی .در مــورد
شــاهد اول ،مهرخانــه مینویســد:
«یکــی از دانشــجویان دکتــرای مطالعــات نظــری جنســیت در دانشــگاه
ادیــان و مذاهــب قــم از تأثیــر جــدی و عمیــق اندیشــههای فمینیســتی بــر
ورودیهــای حــوزه در ایــن رشــته خبــر میدهــد و میگویــد :دانشــجویانی
کــه از حــوزه آمدهانــد ،زمینههــای فکــری الزم را ندارنــد و بــا مباحــث علــوم
اجتماعــی آشــنا نیســتند و نمیتواننــد نقــاط ضعــف و تعارضــات ظریــف آن
را بــا اندیش ـههای دینــی بــه خوبــی تمییــز بدهنــد .از همیــن رو بــه ســادگی
تحــت تأثیــر اندیش ـههای فمینیســتی قــرار میگیرنــد و آن را تأییــد میکننــد.
بهخصــوص اگــر اســتادان ارائهدهنــده ایــن مباحــث قــوی باشــند و خودشــان
گرایشهــای روشــنفکری و فمینیســتی داشــته باشــند .در ایــن شــرایط ،دروس
دیگــری کــه بــا رویکــرد اســامی درزمینـهی مســائل زنــان ارائــه میشــود نیــز
نمیتوانــد بــه آنــان کمــک کنــد تــا نســبت بیــن ایــن دو اندیشــه و تعارضهــا
و تباینهــای آن را دریابنــد و تحلیــل کننــد( » .همــان منبــع)
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و بــه دنبــال آن ،نویســنده مهــر خانــه بــه شــاهد دوم احســاس خطــر
خــود اشــاره کــرده ،نقلقــول طوالنــی و جالبــی را از یکــی از مقــاالت نوشــین
احمــدی خراســانی در ایــن زمینــه طــرح میکنــد:
«شــاید نوشــین احمــدی خراســانی ،از فعــاالن فمینیســت جنبــش زنــان در
ایــران ،بــا آگاهــی یــا پیشبینــی چنیــن سرنوشــتی بــرای رشــتهی مطالعــات
زنــان در حوزههــای علمیــه اســت کــه نســبت بــه تأســیس آن ابــراز خوشــبینی
و امیــدواری میکنــد .او در مهرنامــه شــماره  23مینویســد« :در حوزههــای
علمیــه رشــتهی مطالعــات زنــان بــرای دختــران جــوان حــوزوی بــر پــا شــده و
قــرار اســت دختــران مشــغول بــه تحصیــل در حوزههــای علمیه «جامعهشناســی
جنســیت» بخواننــد و چــه خــوب .بــه فــرض کــه برقــراری ایــن رشــتهها در
حــوزه ،بــا ایــن انگیــزه صــورت گرفتــه باشــد کــه زنــان فارغالتحصیــل از
حوزههــای علمیــه ،در آینــده علیــه جنبــش زنــان کشورشــان تجهیــز شــوند ،امــا
چــه بــاک! زیــرا بهرغــم همــه ایــن پیشبینیهــا و فرضیههــا ،بایــد ایمــان
داشــته باشــیم کــه دلوجــان دختــران حوزههــای علمیــه نیــز همچــون مــا،
از مشــاهده تبعیــض و ظلــم و ســتمی کــه بــه زنــان و کــودکان هموطنشــان
م ـیرود ،آزرده خواهنــد شــد و بــرای جلوگیــری از ادامــه ایــن وضــع ،واکنــش
نشــان خواهــد داد؛ گرچــه ممکــن اســت ایــن واکنــش و اعتــراض ،بــا روش
خــاص خودشــان باشــد .بــاور داشــته باشــیم کــه حتــی اگــر ایــن دختــران ،در
حــال حاضــر «فمینیســم» را دشــمن خــود میداننــد و روشهــای مــا را در طــرح
مشــکالت زنــان ،احیان ـ ًا «غربــی» و وارداتــی میداننــد ،امــا دیگــر در برابــر
خــدا و وجدانشــان نمیتواننــد ظلمهایــی کــه بــه زنــان جامعهشــان مــیرود
را نیــز وارداتــی و غربــی بداننــد و نســبت بــه خشــونتها و کتکهایــی کــه
زنــان هموطنشــان در پســتوی خانههــا تحمــل میکننــد ،بیتفــاوت باشــند...
دیــر نخواهــد بــود روزی کــه دختــران تحصیلکــرده حوزههــای علمیــه هــم
بــه ایــن نتیجــه برســند کــه «مســائل و مشــکالت زنــان» ،مســئله شــخصی و
فــردی چنــد فعــال جنبــش زنــان نیســت ،بلکــه مســئله میلیونهــا زنــی اســت
کــه زندگیشــان تحــت ســتمها و تبعیضهــا و خشــونتهای بیرحمانــه،
نابــود میشــود ..و متوجــه خواهنــد شــد کــه ســکوت در برابــر تبعیــض و ســتم؛
هــر چقــدر هــم کــه بخواهنــد بــرای جلوگیــری از سوءاســتفاده «دشــمن» ،آن
را بپوشــانند و توجیــه کننــد ،دوامــی نخواهــد داشــت».
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و در پایان ،مهرخانه هشدار میدهد که:
«بــا توجــه بــه چنیــن پیامدهایــی آیــا شــورای تحــول در علــوم انســانی،
تمهیــدات الزم را بــرای پیشــگیری از آســیبها اندیشــیده اســت؟ آیــا اساس ـ ًا
شــورای تحــول در علــوم انســانی مســئولیتی در قبــال رشــتهی مطالعــات زنــان
در حوزههــای علمیــه دارد یــا متولــی آن بهطــور خــاص ،حوزههــای علمیــه
هســتند؟» (همــان منبــع)
آنچــه از مجموعــه ایــن گــزارش جالــب مهــر خانــه و ســایر گزارشهــا
دربــاره تکاپــو و اظهــارات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،بهخصــوص
بــازوی اصلــی آن «شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی» برمیآیــد،
بیــش از آنکــه گویــای وضعیــت رشــتهی «مطالعــات زنــان» باشــد ،حاکــی
از هــراس و نگرانــی اســت کــه متولیــان مردســاالری از جهــش آگاهــی
جنســیتی ،خودبــاوری ،و حقخواهــی در میــان زنــان ایــران پیــدا کردهانــد.
و اال «لولویــی» کــه آنهــا از فمینیســم ســاختهاند هیــچ پایــه واقعــی نــدارد.
چراکــه فمینیســم (بــا وجــود گرایشهــای متفــاوت) عموم ـ ًا و اکثــراً چیــزی
نیســت جــز خودآگاهــی ،توانمنــدی ،و تســاویجویی حقــوق و فرصتهــا
بــرای زنــان و رفــع هــر نــوع تبعیــض و خشــونت و محرومیــت بــه دلیــل
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
و خشــونت و ضــد آن نــوع ســاختاری از خانــواده اســت کــه پدرســاالرانه و
مبتنــی بــر مالکیــت و ســلطه پــدر  -مــرد بــر جــان و مــال و بــدن زن و
کــودکان باشــد .اغلــب فمینیس ـتها نهتنهــا بــرای رفــع تبعیــض جنســی و
جنســیتی میکوشــند بلکــه در پــی ایجــاد مناســبات خشــونت پرهیــز میــان
انســانها هســتند ،مناســباتی کــه عــاری از هــر نــوع تبعیــض بــر مبنــای
ماتریــس قــدرت باشــد ،یعنــی تبعیــض بــر مبنــای جنســیت ،نــژاد ،قومیــت،
طبقــه ،مذهــب ،عقیــده و امثــال آن« .رشــتهی مطالعــات زنانــی» کــه تهــی
از ایــن ارزشهــای فمینیســتی باشــد دیگــر آن رشــتهای نیســت کــه در
اســتانداردهای دانشــگاهی جهــان شــناخته شــده اســت.
ارزیابی ،بازنگری و آسیبشناسی رشتهی مطالعات زنان:

در ایــن قســمت بــه یــک ارزیابــی تخمینــی و باواســطه از کیفیــت،
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مشــکالت ،آســیبها و ضعــف و قوتهــای رشــتهی مطالعــات زنــان در
ایــران میپــردازم .ایــن ارزیابــی مختصــر و محــدود بــر اســاس برداشــتی
اســت بــدون داشــتن امــکان بررســی مســتقیم از طــرف خــودم و بــدون
امــکان بازدیــد از کالسهــای درس ،بلکــه بــر مبنــای اطالعاتــی اســت
کــه از برنامههــا و منابــع برخــی کالسهــا و نیــز آنچــه از شــیوه تدریــس
اســاتید ،ارزیابــی توســط دانشــجویان ،و کیفیــت خروجیهــا یــا بــازده دوره
تحصیالتــی ،از زبــان برخــی اســاتید ،دانشــجویان و روزنامهنــگاران شــنیده و
خوانــدهام .ازجملــه منابــع اصلــی مــورد اســتفاده مــن ،گــزارش داخلــی مفصلــی
اســت کــه اخیــراً از وضعیــت مطالعــات زنــان در ایــران توســط یــک تیــم از
دانشــجویان و کارشناســان ایــن رشــته تهیــه و تدویــن شــده اســت .منبــع
دیگــری کــه بســیار برایــم قابلاســتفاده بــوده اســت ،مباحــث و نظــرات ارائــه
شــده در ســه نشســتی اســت کــه حــول محــور «فرازوفــرود رشــتهی تحصیلــی
مطالعــات زنــان» در تاریخهــای  14و  28مهــر و  19آبــان  1393برگــزار
شــدند .ایــن نشســتها بــه همــت کارگــروه زنــان «انجمــن جامعهشناســی
ایــران» و در محــل ایــن انجمــن در دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه
تهــران و بــا مدیریــت یکــی از اســاتید مجــرب ایــن رشــته ،دکتــر شــهال
اعــزازی ،و بــا شــرکت عــدهای از دانشــجویان ،فارغالتحصیــان ،کنشــگران،
و کارشناســان ایــن رشــته تشــکیل گردیــد.
شــهال اعــزازی در ســخنرانی مقدماتــی خــود در اولیــن نشســت فوقالذکــر
در مــورد هــدف رشــتهی مطالعــات زنــان در ایــران ،یــادآوری کــرد که:
«از همــان ابتــدا دو دیــدگاه متفــاوت وجــود داشــت ،یــک دیــد بر بررســی
حقــوق انســانی زن در دیــن اســام و نمایــش واقعیــت اســام در برابــر آنچــه
در غــرب تدریــس میشــود تأکیــد داشــت و دیــدگاه دیگــر بیشــتر متوجــه
مســئله شناســی زنــان در جامعــه ایــران ،پژوهــش در حــوزه زنــان و خانــواده،
توجــه بــه مالحظــات جنســیتی ،انجــام مطالعــات تطبیقــی در مــورد زن و
41
خانــواده و ...بــود».
در آغــاز تأســیس رشــته ،مشــکل اصلــی کمبــود اســتادان متخصــص و
مجــرب بــود کــه البتــه بعدهــا اســتادان عالقهمنــد ســعی در بهبــود اطالعــات
خــود در ایــن حــوزه را نمودنــد .کمبــود منابــع درســی نیــز بهتدریــج بــا
 14 .41مهر  ،1393ارائه در گروه مطالعات زنان انجمن جامعهشناسی ایران
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افزایــش مقــاالت و کتابهــای تألیــف یــا ترجمهشــده تــا حــد زیــادی
جبــران شــد .بهرغــم ورود بســیاری از دانشــجویان بیاطــاع و بیعالقــه
بــه ایــن رشــته کــه بــه صــرف گرفتــن مــدرک و آســانی بیشازحــد آزمــون
ورودی صــورت میگرفــت ،تعــدادی دانشــجویان جــدی و عالقهمنــد و
فعــال نیــز بــه ایــن رشــته راه یافتنــد و تعــدادی پایاننامههــای مناســب و
خــوب کــه بــا دیدگاههــای انتقــادی بــه آنچــه تاکنــون خــوب تصــور میشــد
42
یــا پنهــان نــگاه داشــته میشــد ،پرداختنــد.
امــا بــه نظــر میرســد ،پــس از یــک دوره تحصیلــی نســبت ًا خــوب و
موفــق ،بهخصــوص در دانشــگاههایی چــون عالمــه طباطبایــی ،دانشــگاه
تهــران ،و دانشــگاه آزاد رودهــن ،دخالتهــای مراجــع دولتــی و حکومتــی بــا
انگیــزه فمینیســم هراســی ،تــاش در جهــت تغییــر ماهیــت دادن رشــته را بــه
دنبــال داشــت ،مثــل ســختگیری در مــورد عناویــن پایاننامههــا و از محتــوا
خالــی کــردن آنهــا؛ 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.
یکــی از کارشناســان فعــال در جلســات فوقالذکــر ،کتایــون مصــری،
یکــی از آســیبهای اصلــی را «سیاســی شــدن ایــن رشــته» میدانــد کــه
«بــا تغییــر دولــت ،در ایــن رشــته نیــز کادرهــا ،ســرفصلها ،و برنامههــای
درســی تغییــر میکنــد .مــا در طــول ســه دورهای کــه گذراندیــم هنــوز بــا
مشــکل نبــود ثبــات ،نبــود تــداوم ،نبــود تجانــس در میــان دانشــگاههای
مختلفــی کــه ایــن رشــته را ارائــه میدهنــد ،روبــرو بودهایــم( » .همــان
جلســه)
بــه نظــر میرســد مشــکل اصلــی در ســالهای اخیــر ،تــاش در مســخ
کــردن و یــا تهــی ســاختن از محتــوای دگرگــون ســاز ایــن رشــته باشــد.
چنانکــه شــهال اعــزازی متذکــر میشــود ،تخصــص در «حقــوق زن در
اســام» بــه مثابــه دوره دکتــری خــوب اســت ،چراکــه الزم اســت روی
مباحــث دینــی و اســامی نیــز کار تخصصــی شــود ،امــا بــا دیــدگاه فقهــی
کــه ارائــه میشــود ،ایــن دیگــر «مطالعــات زنــان» نیســت .کتایــون مصــری
اشــاره میکنــد کــه بــرای حفــظ ظاهــر و خالــی نبــودن عریضــه ،دو واحــد
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زن و روانشناســی ،زن و بهداشــت هــم اضافــه میکننــد امــا محتــوا چنــدان
متفــاوت بــا درس کلــی روانشناســی و یــا بهداشــت نیســت ،صرف ـ ًا 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 شــرکتکنندگان (در جلســه ســوم) ایــن نشســتها،
دکتــر سوســن باســتانی ،عضویــت علمــی دانشــگاه و مدیــر گــروه «مطالعــات
زنــان و خانــواده» در دانشــگاه الزهــرا کــه درعینحــال همــکار شــهین دخــت
مــوالوردی ،معــاون امــور زنــان و خانــواده در دولــت حســن روحانــی اســت،
روی دســتاوردها و نقــاط قــوت ایــن رشــته نیــز انگشــت گذاشــت .او یــادآوری
کــرد کــه:
«نبایــد صدهــا دانشآموختــه خوبــی را کــه تربیــت کردهایــم از نظــر
دور بداریــم .در بعضــی حوزههــا خــوب کار شــده اســت و در بعضــی حوزههــا
اصـ ً
ا کار نشــده اســت .اگرچــه گرایــش زن در تاریــخ و زن در سیاســت کنــار
گذاشــته شــده اســت ،امــا مــا زن در توســعه را درس میدهیــم و بــا وجــود
افــزودن بعضــی دروس محافظهکارانــه در ســالهای اخیــر ،اســتادان منتقــد
و متبحــر دروس دیگــری را باکیفیــت خــوب بهپیــش میبرنــد» .
شــهال اعــزازی امــا ،بــدون انــکار ایــن نقــاط قــوت ،تأکیــد دارد کــه
ایــن رشــته دچــار عقــب رفتــن و تهــی شــدن از معنــا و اهــداف خــود گشــته
اســت ،بهخصــوص در دانشــگاههایی مثــل «علــوم تحقیقــات» کــه «همــه
دانشــجویان از آن مینالنــد ،چــه مــرد و چــه زن».
دربــاره خدمــات و آثــار مثبــت رشــتهی مطالعــات زنــان ،یکــی دیگــر
از اســتادان ایــن رشــته ،دکتــر محمدتقــی کرمــی ،مدیــر گــروه مطالعــات
زنــان دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،در گــزارش مهــر خانــه بیــان داشــته بــود
کــه« :ایــن رشــته باعــث شــده اســت مســئله زنــان در کشــور دیــده بشــود
و پروژههــای مخصــوص زنــان ،بهویــژه بــا رویکردهــای کیفــی ،طراحــی و
اجــرا شــود .حساســیت نســبت بــه جنســیت ،نکتــه مثبــت و مهــم از نیازهــای
کشــور اســت کــه رشــتهی مطالعــات زنــان بــه شــکلگیری و بســط آن
43
کمــک کــرده اســت».
از دیــد ایــن اســتاد ،آثــار منفــی رشــتهی مطالعــات زنــان مربــوط میشــود
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بــه «برجســته کــردن بیشازحــد مســئله زنــان از ســوی فارغالتحصیــان
ایــن رشــته و طــرح انتقــادات نابجــا و غیــر الزمــی کــه بــه نــق زدن
شــباهت پیــدا میکنــد و تبعــات منفــی بــرای جامعــه دارد» و بــه تنشهــای
خانوادگــی دامــن میزنــد .او کمتوجهــی بــه خانــواده در گفتمــان حاکــم بــر
رشــته مطالعــات زنــان را نیــز ازجملــه ضعفهــا و جنبههــای منفــی ایــن
رشــته میدانــد .باالخــره «فقــدان هویــت تحصیلــی و شــغلی مطلــوب بــرای
فارغالتحصیــان ایــن رشــته» کــه میتوانــد آنهــا را منتقدتــر و ســرکشتر
بکنــد مثــل ســایر بیــکاران کــه معتــرض میشــوند( .همــان منبــع)
در یــک نشســت تخصصــی دیگــر کــه چنــد ســال قبــل ( ،)1385یعنــی
زمانــی کــه فقــط پنــج ســال از تأســیس ایــن رشــته میگذشــت ،تشــکیل
شــد ،یکــی دیگــر از اســاتید ،دکتــر ســهیال صادقــی فســایی ،کــه رئیــس
وقــت گــروه مطالعــات زنــان دانشــگاه تهــران بــود نیــز انتقادهــای زیــادی بــه
وضعیــت ایــن رشــته مطــرح میکنــد:
«بحــث رشــتهی مطالعــات زنــان در غــرب برآینــدی از جنبشهــای
فمینیســتی و جنبشهــای اجتماعــی بــوده و تکلیفــش مشــخص اســت ،امــا در
کشــور ایــران اصـ ً
ا معلــوم نیســت کــه ایــن مطالعــات زنــان از کجــا میآیــد.
آیــا برآینــدی از یــک جنبــش اجتماعــی اســت؟ آیــا اص ـ ً
ا جنبشــی بــه نــام
جنبــش زنــان داریــم؟ ...آیــا ایــن رشــته برآمــده از یــک نــوع نخبهگرایــی و
جریــان روشــنفکری اســت؟ اگــر چنیــن باشــد کــه بــه نظــر اینطــور میآیــد
کــه روشــنفکرها بایــد حداقــل تبییــن بهتــر و علمیتــری هــم از ضــرورت
44
رشــته و هــم از تقویــت رشــته داشــته باشــند».
وی در ادامه ،مشکالت رشته را چنین برمیشمرد:
«اولیــن اشــکال ایــن اســت کــه تراکــم و تضاعــف علمــی ایجــاد
نمیکنــد .درسهایــی کــه بــرای رشــتهی مطالعــات زنــان اندیشــیده شــده
اســت ،ازهمگســیخته شــده و هیــچ پیوســتگی ندارنــد و نهایتــ ًا دانشــجو
نمیدانــد کــه بــا دو واحــد از ایــن درس و دو واحــد از آن درس بــه کجــا
خواهــد رســید .مطلــب دیگــر بحــث منابــع و مأخــذ و بــه نظــر مــن حتــی
بحــث اســتادان اســت ...مــا بــرای دانشــجویان لیســانس جامعهشناســی،
واحــد جامعهشناســی جنســیت نداشــته و نداریــم ،ولــی یکدفعــه و بــدون
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هیــچ زمینــه قبلــی ،گرایــش و رشــته در ســطح فوقلیســانس تأســیس
کردهایــم ...اولیــن ابــزار ایــن اســت کــه رشــته بایــد  20ژورنــال علمــی تولیــد
کــرده باشــد؛ درحالیکــه متأســفانه در کل کشــور تنهــا دو ژورنــال داریــم
کــه دیــدگاه علمــی -پژوهشــی دارنــد .شــما حداقــل بایــد  20پروفســور-تمام
داشــته باشــید کــه بتواننــد رشــته را بهصــورت معنــوی تقویــت کننــد ،کــه
مــا اص ـ ً
ا نداریــم .آمدیــم یــک رشــتهی حاشــیهای 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
را حــل کنــد( ».همــان منبــع)
از دیــد گزارشــگران مجــات مختلــف و روزنامهنــگاران و کنشــگران
حــوزه زنــان نیــز گلــه و شــکایت از ایــن رشــته زیــاد طــرح شــده اســت و
آنــان معمــو ًال رشــته را بــا صفاتــی توصیــف کردهانــد کــه نشــانگر وضعیــت
پرتضــاد و نابســامان ایــن رشــته اســت .بــرای مثــال در گزارشــی در طــول
اولیــن ســالهای آغــاز بــه کار ایــن رشــته ،پرویــن اردالن در مجلــه زنــان
نوشــت:
«حکایــت رشــتهی مطالعــات زنــان ،اگــر بــه دانشــجویان ایــن رشــته
برخــورد نکنــد ،حکایــت آن جوجــه اردک زشــت اســت کــه نــه خــودش
میدانســت بــه کجــا تعلــق دارد ،نــه بــه پرندگانــی کــه او بهاشــتباه از میــان
آنهــا برخاســته بــود .رشــتهی مطالعــات زنــان مهمــان ناخوانــده گــروه علــوم
اجتماعــی شــد و دانشــجویان ایــن رشــته را نیــز مهمــان ناخوانــده دانشــگاه
45
کــرد».
در یــک نقــد اخیرتــر ،نســیم جــان فــذا ،در مجلــه زنــان امــروز ،ســعی
کــرده نشــان دهــد کــه مطالعــات زنــان کــه «از جنجالیتریــن رشــتههای
علــوم انســانی اســت» ،در گفتارهــا ،آموزههــا ،و گزارههــای موجــود در ایــن
زمینــه ،شــرایطی ویــژه و سرنوشــتی پیچیــده و چندبعــدی بــرای ایــن رشــته
رقــم زده اســت؛ شــرایطی کــه میتــوان از آن بــا تعبیــر «دیگــری» بــودن در
عرصــه دانشــگاه و «حاشــیهای شــدن مضاعــف» نــام بــرد.
در نوشــته دیگــری ،نوشــین احمــدی خراســانی ،ضمــن برشــم46ردن
 .45زنان ،شماره  ،83دی ،1380ص .اردالن ،پروین ،ص 32
 .46جان فذا ،نسیم .زنان امروز ،شماره  ،1خرداد .1393
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پیوندهــا و اشــتراکات نمادیــن بســیار میــانپایهگــذاران رشــتهی مطالعــات
زنــان در دانشــگاههای ایــران و کنشــگران مدافــع حقــوق زنــان در عرصــه
جنبــش مدنــی -اجتماعــی زنــان ،افســوس میخــورد کــه:
«امــروز امــا ادامــه ایــن پروســه بــه دلیــل جایگزینــی سیاسـتگذاریهای
دســتوری بــه جــای سیاســتگذاریهای «تعاملــی» دچــار وقفــه شــده
اســت .امــروز مبتکــران طــرح رشــتهی مطالعــات زنــان هرکــدام بهنوعــی
در انــزوا قــرار گرفتهانــد ،همــان سرنوشــتی کــه خــود ایــن رشــته در
دانشــگاههای ایــران پیــدا کــرده اســت .دانشآموختــگان ایــن رشــته نیــز
بــا توقــف ایــن رونــد نتوانســتهاند بــه اهدافشــان آنچنانکــه بایدوشــاید
(بهعنــوان مشــاوران امــور اجرایــی در دســتگاههای دولتــی) یــا پژوهشــگران
47
و نظریهپــرداز در حــوزه مســائل زنــان ...دســت یابنــد».
در گــزارش دیگــری گفتــه میشــود ایــن رشــته در ایــران «مجهــول و
غریــب مانــده اســت» 48و بعضــی دانشــجویان نیــز ایــن رشــته را «یتیــم» و
«شــتر گاو پلنــگ» خوانــده 49و باالخــره در یکــی از اخیرتریــن گزارشهــای
روزنامهنــگاری ،رشــتهی مطالعــات زنــان در ایــران پــس از دوازده ســال کــه
50
از عمــرش میگــذرد« ،رشــتهای سرگشــته» توصیــف میشــود.
انتقادها و نگرانیهای دانشجویان رشتهی مطالعات زنان در ایران:

در دومیــن نشســتی کــه چنــد مــاه پیــش ( 22مهــر  )1393در دانشــکده
علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران بــه ابتــکار کارگــروه زنــان «انجمــن
جامعهشناســی ایــران» برگــزار شــد تــا بــه «فرازوفــرود رشــتهی تحصیلــی
مطالعــات زنــان» در ایــران رســیدگی شــود ،تکیــه اصلــی روی هماندیشــی بــا
دانشــجویان و فارغالتحصیــان ایــن رشــته قــرار گرفــت .در ایــن جلســه گویــا
 31نفــر از دانشــجویان کارشناســی ارشــد و دکتــرای رشــتهی مطالعــات زنــان
از دانشــگاههای عالمــه طباطبایــی ،دانشــگاه آزاد رودهــن ،دانشــگاه تهــران،
الزهــرا ،و تربیــت مــدرس شــرکت داشــتند و دغدغههــا و انتقادهایشــان را در
 .47احمــدی خراســانی ،نوشــین« .رشــته مطالعــات زنــان :از فعــاالن جنبــش زنــان تــا
دختــران حــوزه علمیــه» ،مهــر نامــه ،شــماره  ،23تیــر مــاه 1391
 .48مهر خانه ،دی ماه 1393
 .49نشست کار گروه زنان انجمن جامعه شناسی ایران 28 ،مهر 1393
 .50مسعود پیوسته ،مردم ساالری 21 ،آبان 1393
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ســه زمینــه تحصیــل ،اشــتغال ،و اجتمــاع مطــرح کــرده بودنــد .مــوارد زیــر
عمدتـ ًا بــر اســاس گزارشــی کــه زهــره معینــی ،یکــی از فعــاالن حقــوق زنــان،
از اظهــارات دانشــجویان در جلســه ســوم ایــن نشس ـتها ( 19آبــان ،)1393
ارائــه داد ،ذکــر میگــردد:
تحصیل:

نبــود یــا کمبــود هیئتعلمــی مجــرب و مطلــع؛ حــذف اســتادان مناســب
و برجســته و جانشــین کــردن آنهــا بــا اســتادان فاقــد دیــدگاه و تحلیــل
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 آنهــا توســط دانشــجویان؛ نبــود تنــوع در گرایشهــا و واحدهــای
درســی؛ همپوشــانی زیــاد میــان دروس ،یکدســت بــودن ســرفصلها و عــدم
توجــه بــه نیازهــا و تفاوتهــا؛ انتخــاب عجوالنــه و برداش ـتهای ســلیقهای
در انتخــاب ســرفصلها؛ ورود دانشــجویان بــدون انگیــزه بــه ایــن رشــته:
«بعضیهــا کــه در رشــتههای دیگــر قبــول نمیشــوند وارد رشــتهی
«مطالعــات زنــان» میشــوند چــون آزمــون آن را خیلــی ســهل و ســاده و
ســطحی گرفتهانــد» ؛ عــدم پیشبینــی برنامــه کارآمــوزی و کارورزی در
تبییــن رشــته؛ نبــود پایــه و اســاس علمــی در بســیاری از متــون درســی؛ و
وجــود قرائتــی خــاص از فقــه و بیشــتر درسهــا فقهــی اســت (بخصــوص در
دانشــگاه تربیــت مــدرس) .و در پایــان ،یکــی از دانشــجویان شــرکتکننده
گفــت« :بــه لحــاظ آکادمیــک احســاس یتیمــی میکنیــم .در دروه چهــارم
کتابهــای خوبــی در کتابخانــه وجــود داشــت ،امــا بعــد از پایــان دوره متوجــه
شــدیم کــه کتابهــا را جمــع کردهانــد!»
اشتغال:

دانشآموختــگان علــوم اجتماعــی ،بهخصــوص «مطالعــات زنــان»،
دومیــن رتبــه بیــکاری را در میــان ســایر دانشآموختــگان دانشــگاههای
ایــران دارنــد؛ حــوزه کاری «مطالعــات زنــان» تعریــف نشــده اســت و خیلــی
از فارغالتحصیــان بهصــورت حقالتدریســی در ســایر رشــتهها مشــغول
تدریــس هســتند؛
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امنیــت شــغلی وجــود نــدارد ،بهمجــرد صحبت پیرامــون حقــوق زنــان و آگاهی
جنســیتی ،مــورد مؤاخــذه واقــع شــده ،عذرمــان خواســته میشــود؛ 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 آنهاســت ،چــه آنهــا کــه باعالقــه و زمینــه قبلــی مناســب وارد ایــن رشــته
شــدهاند و چــه آنهــا کــه بــه صــرف گرفتــن مــدرک و ســهل بــودن آزمــون
ورودی .ایــن نکتــه در تمامــی گزارشهــا منعکــس اســت .ازجملــه در یکــی از اولین
نوشــتهها در مــورد ایــن رشــته در مجلــه زنــان ،یکــی از دانشــجویان ایــن رشــته،
محمــد یزدانــی ،بــه پرویــن اردالن میگویــد« :لیســانس مدیریــت جهانگــردی دارد
و بااینکــه رشــتهی مطالعــات زنــان بــرای کارشناســی اولویــت هفتــم او بــود ،امــا
پیشتــر هــم بــه مســائل زنــان عالقهمنــد بــوده اســت » .و مقالـهای در تاریــخ دوم
دیمــاه  1378در همشــهری نوشــت ه پیشــنهاد داده بــود کــه دوچرخهســواری زنــان
آزاد شــود .او تأســیس ایــن رشــته را اقــدام مثبتــی دانســته میگویــد:
«بایــد در تقویتــش بکوشــیم و بهتدریــج بــه معایــب آن بپردازیــم .باید ظرفیت
جامعــه را هــم در نظــر گرفــت .مــا کشــوری جهانســومی هســتیم اگــر بخواهیــم
بــا ســرعت غربیهــا پیــش برویــم ،یقینـ ًا نــه بــه ایــن رشــته و نــه بــه زنــان کمک
نخواهیــم کرد».
در مــورد مســئله اشــتغال بــرای دانشآموختــگان ایــن رشــته ،ایــن دانشــجوی
دوره کارشناســی میگویــد« :هــر حرکتــی در جامعــه بایــد از پشــتوانه قــدرت
برخــوردار باشــد وگرنــه نــاکام خواهــد مانــد » .او معتقــد اســت بایــد ســازمانها
و وزارتخانههــای ذیربــط بــه ایــن رشــته ،مکلــف گردنــد کــه دانشآموختــگان
و متخصصــان مطالعــات زنــان را اســتخدام کننــد .بــه اعتقــاد او ،خدمتــی کــه
مطبوعــات میتواننــد در ایــن زمینــه بکننــد ایــن اســت کــه از ســازمانهای دولتــی
و وزارتخانههــا و نهادهایــی کــه بخشهــای مربــوط بــه زنــان دارنــد ،بخواهنــد
کــه فعالیتهــای مربــوط بــه ایــن بخشهــا را بــه فارغالتحصیــان ایــن رشــته
بســپارند .عــاوه بــر این«،ســازمان برنامهریــزی و مدیریــت بایــد تمــام ایــن
51
ســازمانها را مکلــف کنــد کــه دانشآموختــگان ایــن رشــته را اســتخدام کننــد».
 .51اردالن ،پروین« .رشته مطالعات زنان» مهمان ناخوانده رشته علوم اجتماعی ،زنان ،شماره
 ،83دی 1380

202

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

اجتماع:

در بحــث مســائل اجتماعــی ایــن رشــته ،اولیــن اشــکال را «سیاســی
کــردن» آن دانســتند ،بهتدریــج بــا تغییــر رئیسجمهــوری ،ایــن رشــته نیــز
دســتخوش بحــران و تغییــرات ناخواســته شــده اســت؛ نبــود پیونــد میــان
مطالعــات زنــان و مســائل و مطالعــات قومــی ،نــژادی ،و طبقاتــی؛ جهــل
اجتماعــی و بیاطالعــی عمومــی نســبت بــه ایــن رشــته ،در خیلــی از ادارات
هیــچ شــناختی از ایــن رشــته وجــود نــدارد؛ و جهــل و تــرس از ایــن رشــته و
از دانــش آنهایــی کــه فارغالتحصیــل ایــن رشــته هســتند.
در جمعبنــدی ایــن بخــش میتوانــم بگویــم کــه هــم در عرصــه دولتــی
یــا سیاســی و هــم در عرصــه جامعــه مدنــی هنــوز آشــنایی بــا رشــته مطالعــات
زنــان بســیار ضعیــف و مخــدوش اســت .و ایــن ارتبــاط بــا عــدم آشــنایی و
درک درســت نســبت بــه مفهــوم فمینیســم نیــز دارد .فوبیــای فمینیســم بــه
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

متأســفانه در رشــتهی «مطالعــات زنــان» نیــز مثــل ســایر رشــتههای
دانشــگاهی در ایــران ،یکــی از مشــکالت عبــارت اســت از ســقوط اخالقــی،
تقلــب ،کمبــود تعهــد و معیارهــای علمــی پژوهشــگری .بارهــا ،بخصــوص
در دوره دولــت احمدینــژاد ،اســتادان مجــرب و متبحــر بــه دالیــل نظــری
و سیاســی برکنــار شــدهاند و بــه کســانی کــه نــه زمینــه آکادمیــک و دانــش
الزم و نــه زمینــه علمــی و کنشــگری در حــوزه زنــان را داشــتهاند ،مســئولیت
اداری و یــا حتــی تدریــس ایــن رشــته داده میشــود .چنانکــه یکــی از اســتادان
«مطالعــات زنــان» در نشســت اخیــر بیــان داشــت« ،بعضــی دانشــگاهها بــه
صنعــت پولســازی تبدیــل شــدهاند .بــه جــای جایــزه بــه نورچشــمیها،
ورود بــه دانشــگاهها را تقدیــم میکننــد».
یکــی دیگــر از دردهــای فراگیــر در دانشــگاهها و حــوزه تحقیقــات
(ازجملــه مطالعــات زنــان) در ایــران ،مســئله کپیبــرداری بــا ارجــاع از
یکســو ،و کپیبــرداری بــدون ارجــاع از ســوی دیگــر (یعنــی دزدی علمــی)
اســت .در یکــی از گزارشهــا دراینبــاره آمــده اســت:
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«کپــی کــردن نظریههــا و بخشهــای مختلــف یــک پایاننامــه منجــر
بــه افتــادن پژوهشهــا در یــک دور باطــل و معیــوب میشــود؛ دوری کــه
52
پایانــی نــدارد ،بالاســتفاده و بیحاصــل بــوده و فاقــد ارزش علمــی اســت».
کپیبــرداری بــدون ارجــاع بــه منبــع اصلــی یــا دزدیــدن نظــر و تحلیــل
پژوهشــگری دیگــر بــدون ذکــر نــام و منبــع آن ،از بیاخالقیهــای رایــج در
میــان ایرانیــان اســت و اگرچــه ایــن نــوع بیاخالقیهــا گاه در کشــورهای
پیشــرفته علمــی نیــز اتفــاق میافتــد ،امــا بــه دلیــل معیارهــای مشــخص و
مبانــی قانونــی ،صاحــب نوشــته اصلــی میتوانــد متخلــف را مــورد پیگیــری
قانونــی قــرار دهــد و چهبســا کســانی کــه یــا کرســی اســتادی خــود را
بــه دلیــل ایــن نــوع تقلبهــا ازدســتدادهاند و یــا امــکان گرفتــن شــغل
دانشــگاهی را ازدســتدادهاند .در میــان ایرانیــان امــا ،حتــی آنهــا کــه در
خــارج از ایــران زندگــی میکننــد ،تعــداد دکتراهــای قالبــی و یــا ادعــای
دکتــر بــودن ،یــا ادعــای «اســتاد دانشــگاه» بــودن بــه صــرف چنــد بــار
تدریــس موقــت کالسهــای اســتادان دیگــر ،یکــی از مســائل شــرمآور در
فرهنــگ مــا بــوده اســت .
نکتــه غیراخالقــی دیگــر کــه جنســیتگرایانه نیــز هســت ایــن اســت
کــه تعــدادی از پژوهشــگران و روزنامهنــگاران مــرد و گاه حتــی زن ،کــه
روی مســائل زنــان کار میکننــد ،معمــو ًال کمتــر بــه محققیــن و اســتادان زن
ایرانــی ارجــاع میدهنــد ،حتــی اگــر آن زنــان پیشــرو یــک نظــر یــا یافتــه
تحقیقــی مشــخصی باشــند .آنهــا بــه مردهــای پژوهشــگر بیشــتر اســتناد
میجوینــد و در منابــع خــود نــام مــردان محقــق و یــا زنــان غیــر ایرانــی
را بــه محققیــن زن و ایرانــی برتــری میدهنــد و درواقــع کار پژوهشــی و
نظریــات تحلیلــی زنــان ایرانــی در ایــن حــوزه را نادیــده گرفتــه و بیاهمیــت
قلمــداد میکننــد.
خالصه و جمعبندی:

در اینجــا بهطــور فهرســتوار نــکات اصلــی درزمینــهی آســیبها و
ضعفهــا و مشــکالت وضعیــت کنونــی رشــتهی مطالعــات زنــان در ایــران
خالصــه میشــود:
 .52فرزادفر ،نورا ،مهرخانه ،آذر 1393
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عــدم پیونــد کافــی میــان رشــتهی مطالعــات زنــان بــا نیازهــا،
واقعیــات جامعــه ،و خواســتههای جنبــش زنــان؛
کنتــرل و دســتکاری برنامههــای آموزشــی و دخالــت ســلیقهای
و مســلکی اقتــدار حاکــم در جهــت تهــی نمــودن محتــوای انتقــادی،
سنجشــگر ،و دگرگــون ســاز ایــن رشــته؛
نبــود منابــع درســی منســجم و دقیــق ،همپوشــانی بیشازحــد میــان
واحدهــا و نمایشــی بــودن یــا مشــخص نبــودن ســرفصلهای دروس،
بهعبارتدیگــر «تطابــق نداشــتن ســرفصلها بــا محتــوای ارائــه شــده
در دانشــگاههای گوناگــون یــا حتــی در یــک دانشــگاه بــرای ورودیهــای
مختلــف» (نســیم جــان فــذا ،زنــان امــروز ،شــماره  1خــرداد )1393؛
نحــوه انتخــاب دانشــجو ،نحــوه انتخــاب اســتاد (بــه ســخنان
دانشــجویان مراجعــه کنیــد)؛
نحــوه قــرار گرفتــن ایــن رشــته در کنــار ســایر رشــتهها ،ندیــدن
«مطالعــات زنــان» بهصــورت میانرشــتهای انگیــزه دانشــجو را کــم
کــرده اســت؛
نبــود یــا کمبــود دورههــای کارورزی و اینترنشــیپ در مراکــز و
نهادهــای مختلــف ذیربــط؛
اشــکاالت متدولوژیــک و کاربــرد روشهــای نامتناســب بــا موضــوع
تحقیــق ،بهخصــوص ضعــف در کاربــرد متدولــوژی فمینیســتی پژوهــش،
ازجملــه روشهــای کیفــی ،میدانــی و مشــارکتی؛
پژوهــش درزمینــهی بدیهیــات و موضوعــات تکــراری و مجــاز
یــا مطلــوب اقتــدار و کمبــود پژوهشهــای چالشــگرانه و نــوآوری در
موضوعــات پژوهشــی؛
پیونــد نخــوردن مباحــث جنســیتی بــا مباحــث قومیتــی ،طبقاتــی،
گرایشهــای مختلــف جنســی در متــد تدریــس و پژوهشهــا،
بهعبارتدیگــر ضعــف کاربــرد نگرشــی همهجانبــه بــه تالقــی مبانــی
ســتم و تبعیــض در مناســبات اجتماعــی (اینترسکشــنالیتی)؛
کمبــود مجــات تحقیقــی مســتقل دانشــگاهی و مشــکل دسترســی
بــه منابــع پژوهشــی؛
مــوارد متعــددی از عــدم رعایــت اصــول اخــاق آکادمیــک و
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پژوهشــگری مســئوالنه و صادقانــه؛
عــدم تعامــل و ارتبــاط الزم میــان ســازمانهای غیردولتــی زنــان
(ســازمانهای مــردم -نهــاد) بــا برنامههــا و فعالیتهــای دانشــگاهی،
گاه اطالعــات و درک از «مطالعــات زنــان و جنســیت» در میــان ایــن
ســازمانهای مدنــی فعــال در حــوزه زنــان بیشــتر و بهتــر از بعضــی
برنامههــای دانشــگاهی اســت؛
بــه نظــر میرســد مکانیســم نظاممنــدی بــرای ارزیابــی تدریــس
اســتادان و یــا کل برنامــه تحصیلــی رشــتهی مطالعــات زنــان تدویــن
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
از کارکــرد اســتاد توســط دانشــجویان و هــراز چنــد گاهــی نیــز توســط
همــکاران صــورت میگیــرد ،بلکــه خود-ارزیابــی یــا خود-ســنجی کــه
بــرای مثــال در دانشــگاههای آمریــکا هــر پنــج ســال یکبــار از کلیــت
کارکــرد و کیفیــت تدریــس ،پژوهــش و بازدهــی هــر دپارتمانــی صــورت
میگیــرد .هنــوز پــس از  10-12ســال تدریــس رشــتهی مطالعــات
زنــان در نزدیــک بــه ده دانشــگاه در ایــران ،هیــچ گــزارش و ارزیابــی
علمــی توســط خــود اســتادان و دانشــجویان و کارشناســان ایــن رشــته
انتشــار بیرونــی نیافتــه اســت؛ ونبــود شــبکههای ارتباطــی ،انجمنهــا و
ســاختارهای متشــکل در میــان دانشــجویان ،فارغالتحصیــان و اســتادان
رشــتهی مطالعــات زنــان در دانشــگاههای مختلــف ایــران .بــا وجــود
اینکــه «انجمــن ایرانــی مطالعــات زنــان» بــا همکاری عــدهای از اســتادان
مطالعــات زنــان از ســال  1379شــکل گرفتــه اســت ( بــا کســب مجــوز
رســمی از وزارت علــوم ،تحقیقــات و فــنآوری) ،و اســتادان باســابقه و
مجربــی چــون دکتــر شــکوه نوابــی نــژاد (رئیــس انجمــن) و دکتــر لعیــا
جنیدی(نائــب رئیــس) و ســایر اعضــای هیئتمدیــره بــه تالشهــای
مفیــدی ادامــه دادهانــد ،امــا بــه نظــر میرســد ایــن انجمــن نتوانســته
اســت نقــش یــک ســاختار حرفهــای سراســری یــا ملــی را بــازی کنــد
و اســتادان و دانشــجویان و فارغالتحصیــان را باهــم در ارتبــاط قــرار
دهــد .چنانکــه دکتــر شــهال اعــزازی در نشســت  19آبــان  1393ابــراز
داشــت «مــا از هــم هیــچ خبــری نداریــم .شــاید تــا امــروز هــزار نفــر
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فارغالتحصیــل رشــتهی مطالعــات زنــان داشــته باشــیم ،امــا حتــی یــک
ایمیــل لیســت از آنهــا نداریــم ،یــا حتــی یــک صفحــه فیسبــوک
بــرای ارتباطگیــری وجــود نــدارد ...مــا آنقــدر در فشــار هســتیم کــه
نمیخواهیــم درگیــر شــویم ،لــذا کنــار میکشــیم».
پیشنهادها و توصیههای اصالحی:

طبع ـ ًا در یــک سیســتم دانشــگاهی کــه اســتقالل علمــی و اداری نــدارد
و تحــت کنتــرل و دسـتکاری یــک اقتــدار تمامــت خــواه ایدئولوژیــک قــرار
گرفتــه اســت ،ایجــاد اصالحــات چالشــی بــس دشــوار خواهــد بــود .بهخصوص
درزمینـهی علــوم انســانی و اجتماعــی ،بهویــژه رشــتهی مطالعــات زنــان ،کــه
نســبت بــه آن هراســی مــداوم توســط مقامــات حکومتــی ،از رهبــر (ولیفقیــه)
گرفتــه تــا مقامــات روحانــی و غیرروحانــی دیگــر ابــراز میشــود.
تقویــت تشــکیک و سنجشــگری ،گســترش روحیــه پرسشــگر و اجتنــاب
از مطلقگرایــی ،و پــاداش بــه ذهنیــت نقــاد؛ ترویــج ارزشهــای تســاوی
جــو ،عدالتخــواه و حقطلــب در میــان دانشــجویان ،همگــی از نتایــج
طبیعــی علــوم انســانی و اجتماعــی مــدرن اســت کــه طبع ـ ًا بــرای حکومتــی
مذهبــی و مطلقگــرا کــه مدعــی داشــتن تمامــی حقیقــت و تنهــا راه درســت
بــرای بشــریت اســت ،نمیتوانــد هراسانگیــز نباشــد .نمــودار واضــح ایــن
هــراس و سیاســت زدگــی یکجانبــه در علــوم و دانشــگاههای ایــران را در
ماههــای اخیــر در جدالهــای سیاســی و بــازی قــدرت در مجلــس شــورای
اســامی بــر ســر اســتیضاح وزیــر علــوم و انتصــاب چندبــاره وزیــری دیگــر
شــاهد بودیــم .در کــدام کشــور دموکراتیکــی میتــوان اینهمــه کشــمکش،
هــراس ،و سیاســت زدگــی بــر ســر اینکــه چــه کســی وزیــر علــوم باشــد،
مشــاهده نمــود!؟
معهــذا ،بــا توجــه بــه وجــود شــکافها و اختالفهــای درونــی در میــان
افــراد و جنــاح بندهــای حاکــم ،و بــا توجــه بــه دینامیســم یــا پویایــی جامعــه،
خاصــه در میــان جوانــان و جامعــه دانشــگاهی ،و «فرازوفرودهایــی» کــه
رشــتهی مطالعــات زنــان داشــته اســت ،میتــوان پیشــنهادها و توصیههــای
چنــدی جهــت اصــاح و بهبــود وضعیــت ایــن رشــته ارائــه کــرد حتــی اگــر
اجرایــی کــردن بســیاری از آنهــا بعیــد و یــا ناممکــن بــه نظــر برســد.
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پیشــنهادهای زیــر ،اغلــب ،بــر اســاس گفتههــا و نوشــتههای پراکنــده
دانشــجویان و اســتادان ایــن رشــته تهیــه و تنظیــم شــده اســت:
 .1خــود ســنجی و ارزیابــی تخصصــی برنامههــای رشــتهی مطالعــات
زنــان :بــا توجــه بــه تفــاوت وضعیــت ایــن رشــته در دانشــگاههای مختلــف
ایــران ،الزم بــه نظــر میرســد ابتــدا مدیــر گــروه رشــتهی مطالعــات زنــان در
هــر دانشــگاه در جهت تشــکیل کمیتـهای از اســتادان و نمایندگان دانشــجویان
جهــت تهیــه یــک خــود -ارزیابــی پیشقــدم شــود .گــزارش مکتــوب ایــن
خــود ســنجی در اختیــار یــک هیئــت سـهنفره از اســتادان مجــرب ایــن رشــته
از ســایر دانشــگاهها قــرار میگیــرد .آن هیئــت پــس از بازدیــد مســتقیم از
کارکــرد برنامــه مزبــور و بازرســی و بررسـیهای الزم ،ارزیابــی مکتــوب خــود
را در اختیــار آن گــروه قــرار میدهــد .پــس از تهیــه چنیــن خودســنجیها
و همکارســنجیها توســط هــر یــک از دانشــگاهها ،یــک تیــم متخصــص
بررســی ایــن رشــته ،منتخــب شــبکه اســتادان و دانشــجویان مطالعــات زنــان،
میتوانــد بــا ادغــام گزارشهــای تهیهشــده ،یــک گــزارش کلــی مبنــی
بــر ارزیابــی سراســری از وضعیــت رشــته را تهیــه و تقدیــم مســئوالن وزارت
علــوم نمایــد.
قــدم بعــدی میتوانــد همــان پیشــنهادی باشــد کــه در طــی جلســه ســوم
نشسـتهای کارگــروه زنــان انجمــن جامعهشناســی ایــران (در  19آبــان )1393
در دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران مطــرح شــد و بــا اســتقبال دکتــر
سوســن باســتانی (اســتاد مطالعــات زنــان دانشــگاه الزهــرا) ،نماینــده معاونــت
امــور زنــان و خانــواده در دولــت حســن روحانــی نیــز قــرار گرفت؛ یعنی تشــکیل
یــک سلســله جلســات هماندیشــی ،گفتگــو و تبادلنظــر بــا حضــور نماینــدگان
رشــتهی مطالعــات زنــان از دانشــگاههای مختلــف ،نماینــدگان دانشــجویان
ایــن رشــته ،عالقهمنــدان از ســازمانهای مردمنهــاد و غیردولتــی زنــان و
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 ضرورتهــای رشــتهی
مطالعــات زنــان ،دروس و ســرفصلها ،شــیوه گزینــش دانشــجو ،مشــخصات
و ویژگیهــای الزم اســتادان ،و راهکارهــای ارتقــای علمــی دانشــجویان و
اســتادان ایــن رشــته دس ـتیافت.
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در یــک کالم بــه جــای «شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی»
وابســته بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی کــه نهــادی اســت حکومتــی،
سیاســی و کامــ ً
ا جهــتدار ،هــر نــوع ســنجش ،بازنگــری و ارتقــا در
رشــتههای دانشــگاهی بایــد توســط خــود دانشــگاهیان ذینفــع و متخصــص
آن رشــته صــورت گیــرد.
 .2بســط نــام و محتــوای رشــتهی «مطالعــات زنــان» بــه «مطالعــات زنان
و جنســیت» .بــه جــای تغییــر نــام رشــتهی «مطالعــات زنــان» بــه «مطالعــات
زنــان و خانــواده» یــا «مطالعــات اســامی زنــان» یــا «مطالعــات زنــان در
اســام» کــه همگــی محتــوا و اهــداف ایــن رشــته را محــدود و مخــدوش
میکننــد ،منطقــی آن اســت کــه نــام ایــن رشــته را متناســب بــا واقعیــت
محتــوا و اهــداف آن و نیــز منطبــق بــا اســتانداردهای کنونــی در دانشــگاههای
معتبــر دنیــا ،بــه «مطالعــات زنــان و جنســیت» و یــا « مطالعــات جنســیت و
زنــان» بســط دهیــم .اگرچــه «خانــواده» یــک نهــاد اجتماعــی بنیادین و بســیار
بااهمیــت اســت و یکــی از مهمتریــن عرصههــای شــکلگیری مناســبات
جنســیتی و تربیــت جســم و روان و هویــت کــودکان و نســل آینــده اســت،
امــا بــا تقلیــل رشــته بــه «مطالعــات زنــان و خانــواده» نقــش و مســائل زنــان
و نقشهــا و مناســبات جنســیتی را محــدود بــه یکــی از نهادهــای جامعــه
کردهایــم .درحالیکــه بایــد زنــان را نیــز چــون مــردان و مناســبات جنســیتی
را بهطورکلــی ،در تمامــی نهادهــای جامعــه و عرصههــای زندگــی خصوصــی
و عمومــی مدنظــر قــرار داد ،اعــم از خانــواده ،مدرســه و نهادهــای آموزشــی،
کار و اشــتغال و اقتصــاد ،دیــن ،مذهــب ،سیاســت ،فرهنــگ و هنــر ،علــم و
صنعــت و تکنولــوژی .نــام «مطالعــات زنــان در اســام»« ،مطالعــات اســامی
زنــان» میتوانــد تنهــا دربــاره یــک گرایــش یــا تخصــص الزم و جالــب در
درون رشــته بســیار وســیعتر و همهجانبهتــر «مطالعــات رنــان و جنســیت»
معنــا بدهــد و اال نمیتــوان کل یــک رشــتهی علمــی را در چهارچــوب یــک
دیــن یــا مذهــب و یــا هــر ایدئولوژی و مســلک دیگــری محصــور نمــود .نقطه
قــوت دیگــر تغییــر نــام بــه «مطالعــات زنــان و جنســیت» و یــا «مطالعــات
جنســیت و زنــان» ایــن اســت کــه همهشــمولتر گشــته ،زنــان ،مــردان و
هــر نــوع هویــت جنســی را در بــر میگیــرد و رشــته را محــدود بــه مطالعــه
زنــان یــا مطالعــات از دیــدگاه زنــان نمیکنــد اگــر چــه همچنــان تأکیــد
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رشــته روی زنــان باقــی میمانــد ،چــرا کــه بــرای جبــران ســالیان درازی
از مغفــول و مجهــول مانــدن زنــان در علــوم انســانی و اجتماعــی ،چنیــن
تاکیــدی ضــرورت تاریخــی و علمــی دارد.
بعضــی اســتادان ایــن رشــته در ایــران ،بــرای مثــال ،دکتــر ناهیــد مطیــع
از دانشــگاه آزاد رودهــن در ایــن ارتبــاط میگویــد« :امســال  81نفــر 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.
مطالعــات زنــان رشــتهی جنســیتی اســت ،زنانــه بــودن بــه معنــای مردانــه
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
53
ایجــاد نمیشــود».
بنابرایــن بــرای بســط و گســترش محتــوای ایــن رشــته بایــد واحدهایــی
هــم بــه دروس اصلــی و هــم بــه دروس انتخابــی و تخصصــی افــزوده گــردد
کــه فقــدان آنهــا در لیســت دروس موجــود ایــن رشــته کام ـ ً
ا بــه چشــم
میخــورد .واحدهایــی نظیــر  :جنســیت و شــهروندی؛ جنســیت ،قومیــت ،و
ملیــت؛ نقــد فمینیســتی مدرنیتــه؛ جنســیت و روابــط بینالملــل؛ جنســیت
و فلســفه؛ جنســیت و اخــاق؛ جنســیت و فمینیســم؛ جنســیت و خشــونت؛
جنســیت و آموزشوپــرورش؛ جنســیت و شهرســازی؛ جنســیت و معمــاری؛
زنــان و ســینما؛ جنســیت و ورزش؛ جنســیت ،اســتعمار و پسااســتعمارگرایی؛
جنســیت و تبلیغــات تجــاری؛ جامعهشناســی سکســوالیته ؛ یــا تاریــخ تحــول
تمایــات و هویتهــای جنســی؛ زنــان در جنبشهــای اجتماعــی؛ زنــان
ایــات و روســتاها؛ زنــان و اشــتغال در ایــران؛ و جنســیت و توســعه.
 .3گنجانــدن و تقویــت دورههــای کارورزی و کاربــردی .نهتنهــا بایــد
جنبههــای علمــی و کاربــردی ایــن رشــته تقویــت شــود بلکــه بایــد از ایــن
طریــق پیونــد میــان تئــوری و عمــل ،آکادمــی و کنشــگری مدنــی در راه
تحــول در موقعیــت زنــان ،و فرهنگآفرینــی در جهــت تبعیــض زدایــی و
تســاوی جویــی تقویــت گــردد .یکــی از ویژگیهــای «رشــتهی مطالعــات
زنــان و جنســیت» همانــا محــدود نمانــدن در بــرج عــاج آکادمیــک و در
عرصــه مجــرد نظــری اســت .در دپارتمانــی کــه خــود مــن ســالها تدریــس
 .53بصیری ،مریم ،پیام زن1384 ،
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کــرده و مدیریــت نیــز کــردهام ،یکــی از کالسهــای مهــم «یادگیــری
خدمــت در ســازمانهای مدنــی و محلــی» اســت کــه هــدف آن یادگیــری
خدمــات اجتماعــی اســت کــه دانشــجو طــی آن؛ بــا یکنهــاد مدنــی ارتبــاط
برقــرار کــرده و بــه مــدت  15هفتــه در آن نهــاد هــم بــه ارائــه خدمــات
اجتماعــی یــاری میرســاند و هــم در ایــن فرآینــد آمــوزش دیــده کســب
تجربــه عملــی و اجتماعــی میکنــد .چندیــن نهــاد دولتــی و نیــز غیردولتــی
در زمینههــای مختلــف نظیــر مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان؛ پناهــگاه
زنــان آســیبدیده از خشــونتهای خانگــی؛ مشــاوره حقوقــی؛ دادگاههــا؛
آمــوزش مهارتهــای شــغلی؛ یتیمخانههــا؛ خدمــات بهداشــتی بــرای زنــان
آســیبدیده؛ ســازمانهای زنــان بــرای ارتقــای مشــارکت سیاســی؛ خطــوط
امــدادی (خدمــات تلفنــی) بــرای نیازهــای فــوری؛ و امثــال آن ،معمــو ًال بــا
دپارتمانهــای مطالعــات زنــان در ارتبــاط هســتند و بــرای اینترنشــیپ و
دورههــای تجربــی دانشــجو میپذیرنــد .ایــن نــوع ارتبــاط هــا گاه از طریــق
«مرکــز خدماتــی زنــان» کــه در بســیاری از دانشــگاهها وجــود دارد ،تســهیل
و تقویــت میشــود.
 .4پشــتیبانی مــادی و معنــوی از مترجمیــن و مؤلفیــن کتابهــا و
مقــاالت موردنیــاز رشــته .خوشــبختانه برخــی کنشــگران و اســتادان ایرانــی
مقیــم خــارج در ارتبــاط بــا نیــاز بــه منابــع بیشــتر تــاش کردهانــد تــا از
طریــق اینترنــت و ســامانههای مجــازی چنیــن خدماتــی را بهرایــگان و
آزاد در اختیــار پژوهشــگران و دانشــجویان داخــل ایــران قــرار دهنــد ازجملــه
«ایــران آکادمیــا» و نشــریه «زن نــگار» کــه مباحــث خــوب و مفیــدی را از
منابــع پیشــرفته انتخــاب و خالص ـهای از آنهــا را بــه زبــان فارســی ترجمــه
و منتشــر کــرده اســت .میتــوان ایــن نــوع خدمــات را بــا همــکاری اســتادان
داخــل و خــارج از ایــران گســترش داد تــا تعــداد و کیفیــت مجــات علمــی
و پژوهشهــای میدانــی و مرتبــط بــا مســائل و نیازهــای مناطــق مختلــف
کشــور درزمین ـهی زنــان و جنســیت افزایــش یابنــد.
 .5تولیــد دانــش و آمــوزش مرتبــط بــا نیازهــای بومــی -جهانــی .چنانکــه
بهتفصیــل توضیــح داده شــد« ،شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی»
تــاش کــرده اســت تــا پتانســیلهای رشــته «مطالعــات زنــان» را بــرای
ترویــج فمینیســم خنثــی کنــد و ایــن رشــته را در بســتر اندیشـههای اســامی
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بنشــاند» 54.امــا ،بــه جــای ایــن تــاش مســلکی و غیرواقعبینانــه ،بایــد
متناســب بــا محتــوای واقعــی ایــن رشــته کــه پیونــدی طبیعــی و تاریخــی
بــا تئوریهــا و دیدگاههــای فمینیســتی و جنبشهــای حقخواهــی و
رهاییبخــش زنــان دارد؛ ســعی نمــود هــر چــه بیشــتر محتــوای دروس و
پژوهشهــا و پایاننامههــا مرتبــط بــا مســائل و مشــکالت و نیازهــای خــاص
جامعــه ایــران گــردد .یعنــی تولیــد دانــش بــر اســاس واقعیتهــای مشــخص
و بومــی هــر منطقــه ایــران صــورت گیــرد و در ســطح مجــرد تئوریــک و
کپیبــرداری مکانیکــی از دانشــمندان و نظریهپــردازان فمینیســت اروپــا -محــور
در کشــورهای دیگــر محــدود نباشــد .بایــد ضمــن فراگرفتــن تمامــی نظریهها و
تئوریهــای مطــرح در مباحــث فمینیســتی ،بتوانیــم بهطــور خــاق و نقادانــه
از کاربــرد متناســب جنبههــای جهانشــمول فمینیســتی بهــره بجوییــم.
همانگونــه کــه از نظریــات و دســتاوردهای علــم پزشــکی ،مهندســی ،شــیمی،
شهرســازی ،معمــاری ،جامعهشناســی ،تاریــخ ،سیاســت ،فلســفه و ...بهــره
بردهایــم بــدون اینکــه بــه خاطــر خاســتگاه «غربــی» یــا «شــرقی» آنهــا،
دســتاوردهای جهانــی علــم بشــری را کنــار گذاشــته باشــیم .فرمانبــرداران
«شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی» در دانشــگاهها میتواننــد و
حــق دارنــد بــه ســلیقه و مــرام خــود یــک گــروه «مطالعــات اســامی زنــان»
تشــکیل دهنــد کــه هدفــش تربیــت مــدرس و متخصــص بــرای ترویــج
اســامگرائی باشــد ،امــا حــق نیســت کــه کلیــت رشــته دانشــگاهی "جنســیت
و مطالعــات زنــان" در "مطالعــات اســامی زنــان" محصــور و محــدود گــردد.
طبیعــی و معمــول آنســت کــه گرایــش هــای مختلــف فمینیســتی (اعــم
ازاســامی وغیراســامی ،لیبــرال ،سوســیال )... ،در دانشــگاه هــای مختلــف
نیــز متجلــی گردنــد .امــا هیــچ کشــورآزاد و دموکراتیکــی  ،دانشــگاه هــای
خــودرا درهیــچ رشــته تحصیلــی بــه یــک گرایــش نظــری و مکتبــی خــاص
محــدود نمیکنــد ..علــوم انســانی و اجتماعــی ،ازجملــه مطالعــات جنســیت و
زنــان ،جزئــی از گفتمانهــا و دانشهــای جهانی-محلــی هســتند و مبانــی
مشــترک جهانشــمول و قابــل دیالــوگ بینالمللــی دارنــد .علــم ،پــرواز آزاد
اندیشــه علمــی و خالقیــت را نمیتــوان در چارچــوب یــک مذهــب ،مســلک،
یــا ایدئولــوژی محبــوس یــا محصــور نمــود.
 .54مهرخانه ،تیر 1393
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 .6ایجــاد فضــای دیالوژیــک و گســترش تعامــل و تبــادل اســتاد و
دانشــجو میــان دانشــگاههای ایــران و دانشــگاههای دیگــر کشــورهایی کــه
در ایــن رشــته تجربیــات بیشــتری دارنــد .برگــزاری کنفرانسهــای ملــی
و بینالمللــی ،برپایــی کارگاههــای آموزشــی فشــرده بــا حضــور اســتادان
مجــرب از داخــل و خــارج از ایــران جهــت ارتقــای نظــری و علمــی محتــوا
و تنــوع دروس؛ فراهــم کــردن تدریــس تیمــی فرامــرزی از طریــق اینترنــت
در مــورد کالسهــای جدیــدی کــه هنــوز اســتادان مجــرب الزم را ندارنــد؛
و ارائــه بورسهــای تحصیلــی بــه دانشــجویان شایســته و خــاق ازجملــه
راهکارهایــی اســت کــه میتوانــد بــه بســط و تنــوع و رشــد و ارتقــای واقعــی
ایــن رشــتهی نوپــا در ایــران یــاری رســاند.
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ر .رمضانی / 1فساد دانشگاهی در ایران

2

 .۱پیشگفتار

در ایــران دانشــگاه نهــاد مســتقلی نیســت پیــش از هرچیــز بدیــن خاطــر
کــه اساســ ًا خــو ِد دانــش اســتقاللی نــدارد! نهــاد دانــش در ایــران ازجملــه
بــه نهــاد دیــن و نهــاد سیاســت پاســخگو و وابســته اســت .نخســت ،بــه
خاطــر تضادهایــی کــه همــواره میــان دانشــگاه و حــوزه بــوده اســت،
دانشــگاهها رقیبانــی جــدی بــرای حوزههــای علمیــه بــه شــمار میآینــد
و ،زیــنرو ،گرایشــی در برخــی از بخشهــای نظــام سیاســی هســت کــه از
دانشــگاه حــوزهای دیگــر ســاخته شــود .بــه نظــر میرســد گفتمانهایــی
کردن دانشــگاه»« ،علــم اســامی» ،و «وحــدت حــوزه و
چــون «اســامی ِ
ـتن تضادهــای میــان حــوزه و دانشــگاه از راه
دانشــگاه» همــه بــه هــدف برداشـ ِ
3
تبدیــل دانشــگاه بــه نهــادی شــبهحوزوی باشــد .زانبیــش ،در درون ســاختار
آن خــود ســازد
سیاســی نیــز هریــک از طیفهــا میکوشــد دانشــگاه را از ِ
و بــه نظــر میرســد ســتیزی بنیادیــن میــان گروههــای سیاســی بــر ســر
 .1جامعهشناس
 .2ویراستی از این نوشتار پیشتر در رادیو زمانه منتشر شده است.
 .3میتــوان همچــون عبدالکریــم ســروش تضــاد میــان دانشــگاه و حــوزه را دراصــل برخاســته
از تضــاد میــان علــم و دیــن دانســت .اگــر چنیــن تبیینــی درســت باشــد ،از آنجاکــه بــه
ـدن یکــی
نظــر نمیرســد تضــاد میــان علــم و دیــن برطرفشــدنی باشــد جــز از راه کناررانـ ِ
بهســود دیگــری ،پــس نظــام سیاســی در ایــران ،کــه درسرشــت خــود بــا دیــن پیونــد دارد،
ـتن تضــاد میــان دانشــگاه و حــوزه نخواهــد بــود مگــر بــا از میــان
قــادر بــه از میــان برداشـ ِ
ـتن خــو ِد علــم .نظــر عبدالکریــم ســروش را در اینجــا ببینیــد:
برداشـ ِ

http://www.mghaed.com/lawh/interviews/int.sorush.htm
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ـدن هــر جنــاح سیاســی،
دانشــگاه در جریــان باشــد 4.معمــو ًال ،بــا روی کار آمـ ِ
تصمیمســازیهای کالنــی در رابطــه بــا نهــاد دانشــگاه صــورت میگیــرد،
تصمیمســازیهایی کــه گاهــی درحقیقــت چیــزی جــز کردوکارهــای
فســادآمیز نیســت.
در نگاهــی کلــی ،فســاد در ایــران شــدید و فراگیــر اســت .ایــن واقعیــت
را نهتنهــا آمارهــای بینالمللــی تأییــد میکنــد بلکــه حتــا از آنچــه از درون
نظــام سیاســی بــه بیــرون درز میکنــد نیــز بهخوبــی نمایــان اســت .گاهبـهگاه،
ـی ســتیزهایی میــان گروههــای سیاســی ،پــرده از فســادهایی بســیار درشــت
طـ ِ
کنــار مــیرود .بــرای نظــر بــه معیارهــای بینالمللــی نیــز کافــی ســت
بنــدی ســازمان شــفافیت بینالمللــی در زمینــهی فســاد را ببینیــم .در
رتبه
ِ
آخریــن رتبهبنــدی ،ایــن ســازمان رتبــهی ایــران در زمینــهی فســاد را ،در
میــان  175کشــور و منطقــه 136 ،اعــام کــرده اســت و در مقیاســی میــان
صفــر (بســیار فســادآمیز) و صــد (بســیار پــاک) بــه ایــران نمــرهی  27داده
اســت 5.امــا ،در کنــار شــکلهای جوراجــو ِر کردوکارهــای فســادآمیز ،فســاد
دانشــگاهی در ایــران از ناپیداترینهــا و همهنــگام پرپیامدترینهــا ســت؛
دخالــت بیحدومــرز قــدرت سیاســی در دانشــگاه بــه وضعیتــی انجامیــده
دانشــگاهی ســازمانیافته (سیســتمیک)
اســت کــه میتــوان آن را فســاد
ِ
بــه شــمار آورد .نوشــتار پیــشرو میکوشــد ســویههای گوناگــون فســاد
دانشــگاهی در ایــران را بازنمایــد.
 .۲فساد دانشگاهی

در ایــن نوشــتار ،مجموعــهی پرشــماری از کردوکارهــای ناعادالنــه،
تبعیضآمیــز ،یــا غیرقانونــی کــه بــه دانشــگاه و دانشــگاهیان مربــوط
میشــود را «فســاد دانشــگاهی» مینامیــم .فســاد دانشــگاهی یــا «فســاد در
آمــوزش عالــی» یکــی از گونههــای شــناختهی فســاد اســت کــه در جاهایــی
بندی
حتــا مراکــزی بــرای مقابلــه بــا آن تأســیس کردهانــد 6.در یــک تقســیم ِ
ـی مفصلتــر دربــارهی نــزاع در درون نظــام سیاســی بــر ســر دانشــگاه،
 .4بــرای یــک بررسـ ِ
بنگریــد بــهwww.merip.org/mero/mero022014 :

برگرفته به تاریخ بیستم ژانویه 5. http://www.transparency.org/country#IRN (۲۰۱۵

 .6برای یک نمونه میتوان به بخش دیدهبان فساد در آموزش عالی در کالج بوستون اشاره
کرد .بنگرید به:
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کلــی ،میتــوان فســاد را بــه دو گون ـهی فســاد دولتــی 7و فســاد غیردولتــی
تقســی م کــرد .تعریفــی ســاده و کلــی بــرای فســاد ،کــه فســاد دولتــی و
غیردولتــی هــردو را دربرمیگیــرد ،بــه شــکل زیــر اســت:
فســاد :سوءاســتفاده از قــدرت یــا جایگاه-کــه بــه کســی یــا گروهــی
واگــذار شــده اســت-برای منفعــت شــخصی یــا گروهــی.
طبــق تعریــف بــاال ،در جریــان فســا ِد دانشــگاهی نیــز اســتادان،
اندرکاران دانشــگاه ،یــا هــر کــس یــا گروهــی
دانشــجویان ،کارمنــدان و دسـت
ِ
کــه تصمیمسازیهایشــان بــا دانشــگاه مرتبــط اســت ،از جایگاهشــان
ـی خــود اســتفاده میکننــد.
بهنادرســت درجهــت منفعــت شــخصی یــا گروهـ ِ
بدینســان ،روشــن اســت کــه فســاد دانشــگاهی میتوانــد بــا شــکلهای
دیگـ ِر فســاد ،همچــون فســاد سیاســی ،فســاد اقتصــادی ،فســاد اداری و جزاین
ـزی فســاد دانشــگاهی بــا شــکلهای
هــا ،درآمیــزد یــا مرتبــط شــود .همآمیـ ِ
اثبــات فســادهای دانشــگاهی را دشــوار
دیگــر فســاد ردگیــری ،افشــا ،و
ِ
میکنــد.
دزدی
فســاد دانشــگاهی ازجملــه ایــن موردهــا را شــامل میشــود:
ِ
ادبــی ،جعــل مــدرک تحصیلــی ،خریــد و فــروش مــدرک تحصیلــی ،تقلــب،
فریــبدادن ،رشــوهدادن ،خرابــکاری ،کــمکاری در حرفــه ،جعــل هویــت،
درمقابــل ایــن کردوکارهــای
پارتیبــازی ،گروهگرایــی ،و خویشاوندســاالری.
ِ
فســادآمیز ،ازجملــه میتــوان راهکارهــای زیــر را بــرای پیشــگیری و اصــاح
پیشــنهاد کــرد :تقویــت ســازوکارهای نظارتــی ،بهکــر ِد ســامانههای داوری و
ارزیابــی ،شــفافیت در اســتخدامهای دانشــگاهی و بورسهــای تحصیلــی،
بنــدی دقیــق مراکــز
کــردن کمکهزینههــا و پژوهانههــا ،و رتبه
منطقی
ِ
ِ
اصلــی
آموزشــی و مجلههــای علمــی .در ایــن نوشــتار برخــی شــکلهای
ِ
فســاد دانشــگاهی در ایــران در بخشهــای اســتخدام هیئتعلمــی ،تولیــد
علمــی ،و حمایــت از پژوهــش بررســی میشــود.
8

https://www.bc.edu/research/cihe/hecm.html

همچنین ،سازمان شفافیت بینالمللی 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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 .۳هیئتعلمی

ـادآوری ماجــرای تصفیهی اســتادان
پــس از گذشــت ســالیان ،هنــوز هــم یـ
ِ
دانشــگاه در جریــان انقــاب فرهنگــی در ســالهای آغازیــن انقــاب اســامی
مای ـهی افســوس اســت .امــا فقــط نگاهــی گــذرا کافــی ســت تــا دریابیــم
اعمالنظ ـ ِر سیاســی درمــورد کرس ـیهای دانشــگاهی بــه انقــاب فرهنگــی
محــدود نشــد بلکــه زانپــس و تاکنــون بــه شــیوههای گوناگــون ،شــیوههایی
ـالیان پــس از انقــاب،
ظریفتــر و نهانتــر ،ادامــه یافتــه اســت؛ در همـهی سـ ِ
دخالــت قــدرت سیاســی درمــورد کرسـیهای دانشــگاه بــه روشهــای مختلف
ـاری
کردن اجبـ ِ
برقــرار بــوده اســت :روشهــای مســتقیم همچــون بازنشســته ِ
برخــی اســتادان؛ روشهــای پیشگیرانــه همچــون ا ِعمــال گزینشهــای
ـی مخالفــان
غیرعلمــی؛ روشهــای پیشدســتانه همچــون جلوگیــری از راهیابـ ِ
تحصیلــی باالتــر و اعطــای امتیازاتــی همچــون بورســیههای
بــه مقاطــع
ِ
تحصیل ـی بــه خودیهــا؛ و روشهــای ریش ـهایتر همچــون حــذف یــا تغییــر
برخــی واحدهــای درســی.
جمهوری محمــود احمدینــژاد رونــد جــذب
در دورهی ریاســت
ِ
هیئتعلمــی و بورســیههای تحصیــات تکمیلــی بــه شــکل متمرکــز درآمــد.
ایــن کار گرچــه درظاهــر بــرای جلوگیــری از اعمالنظــ ِر دانشــگاهها انجــام
شــد ،درعمــل دســت دولــت را در اعمالنظـ ِر سیاســی و ایدئولوژیــک در جریان
اســتخدام هیئتعلمــی بازتــر کــرد .بهطورمشــخص ،یکــی از پیآیندهــای
زودهنــگا ِم ایــن اقــدا ِم دولــت احمدینــژاد همــان قضیــهی بورســیههای
ـی دکتــری بــود .نشــانهها ایــن حــدس را تقویــت میکنــد کــه شــاید
غیرقانونـ ِ
اساســ ًا اصــل قضیــهی متمرکزســازی درجهــت زمینهســازی بــرای چنــان
فســادهای بزرگــی بــوده اســت .بایــد توجــه داشــت کــه بورســیههای دکتــری
گرفتــن کرســیهای دانشــگاهی اســت .در
در ایــران عمدهتریــن راه بــرای
ِ
بســیاری از کشــورهای توســعهیافته ،بورســیههای دکتــری تنهــا در قبــال
پژوهشــی مشــخص در دورهی دکتــری بــه دانشــجویان شایســته اعطــا
کار
ِ
میشــود و ُجزایــن درمــورد اشــتغال پــس از دورهی دکتــری تعهــدی برقــرار
نمیشــود؛ نــه دانشــجو تعهــدمیســپارد کــه پــس از دوران دکتــری بــرای
ســازمان مشــخصی خدمــت کنــد و نــه ارگان بورســیهدهنده تعهــد دارد کــه
دانشــجوی بورســیه را بــه کار گیــرد .در ایــران امــا بورســیهی دکتــری بــه
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معنــای تعهــد دانشــجو بــه خدمــت بــرای ســازمان بورســیهدهنده اســت .خــو ِد
ایــن ســازوکار را بایــد یکی از سرچشــمههای فســاد دانشــگاهی دانســت چراکه
ســوادی قشــر تحصیلکــرده میانجامــد؛ دانشــجویان بورســیه قــرار
بــه بی
ِ
نیســت در دوران تحصیــل کاری بیــش از دانشــجویان غیربورســیه انجــام دهند
بلکــه ،برعکــس ،چــون پیشــاپیش اشــتغال خــود را تضمینشــده میبیننــد،
کوشــش بایســته را بـهکار نخواهنــد بســت .امــا ،افــزون بــر ایــن ،وجــود تعهــد
شــغلی در بورســیههای دکتــری نشــان میدهــد کــه اعمالنظــ ِر در ایــن
زمین ـه چــه نقــش فســادآمیزی در رابطــه بــا هیئتعلمــی دارد.
جمهوری حســن روحانــی بــود کــه فســاد بــزرگ دوران
در دوران ریاس ـت
ِ
برمالشــدن
احمدینــژاد درمــورد بورســیههای دانشــگاهی برمــا شــد.
ِ
فســادها در ایــران معمــو ًال نــه توســط رســانههای آزاد بلکــه در جریــان
نزاعهــای سیاســی انجــام میگیــرد .زی ـنرو ،اگــر بهجــای روحانــی کســی از
گــروه احمدینــژاد زمــام امــور را در دســت میگرفــت ،چنــان فســاد بزرگــی
شــاید هیچــگاه بــر مــا معلــوم نمیشــد .بــاری ،در جریــان افشــای ایــن فســاد
بــزرگ در جذبهــای 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 بورســیههای غیرقانونــی بــوده اســت 9.نیــز ،در جریــان دعواهــای
گروههــای سیاســی ،ایــن نظــر طــرح شــد کــه فســاد در بورســیههای
دکتــری بــه دولــت احمدینــژاد محــدود نبــوده بلکــه چنیــن وضعیتــی در
دولتهــای پیــش از آن نیــز حاکــم بــوده اســت 10.دولــت روحانــی رســیدگی
ـی دکتــری را در دســتورکار قــرار داد کــه ایــن کار
بــه بورســیههای غیرقانونـ ِ
ـاری
مخالفتهایــی را از طــرف جنــاح مقابــل برانگیخــت و اســتیضاح و برکنـ ِ
رضــا فرجــی دانــا ،وزیــر علــوم وقــت ،را درپــی داشــت .درنهایــت امــا تصمیـم
دولــت آشــکارا بــا مالحظهکاریهــای سیاســی همــراه بــود کــه مانــع از
11
ـراری کامــل عدالــت شــد.
برقـ ِ
9. http://www.khabaronline.ir/detail/364920/society/education
http://www.parsine.com/fa/print/202588
10. http://www.mehrnews.com/print/2368095/

نهایی وزارت علوم در زمینهی بورسیههای غیرقانونی در تارنمای وزارت علوم ببینید.
 .11اطالعیهی ِ
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در انتخابــات ســال  1392امیدهــای بســیاری دانشــگاهیان را بــه پشــتیبانی
از حســن روحانــی برانگیخــت .ســایت «روحانیســنج» ،کــه عملکــرد
«بازگردانــدن اســاتید کنــار گذاشــته
رئیسجمهــور ایــران را رصــد میکنــد،
ِ
شــده بــه دانشــگاه» و «مخالفــت بــا ســتارهدار کــردن دانشــجویان» را دو
وعــدهی محققشــدهی رئیسجمهــور بــه شــماره آورده اســت 12.امــا ،از
اینهــا گذشــته ،اقدامــات دولــت در زمین ـهی دانشــگاه در حــد انتظــار نبــوده
اســت .بلکــه ،برعکــس ،نشــانههایی هســت کــه مــا را بدبیــن میکنــد .در
اینجــا تنهــا بــه یــک مــورد اشــاره میکنیــم و آن اظهارنظــر رئیــس مرکــز
علمــی وزارت علــوم ،حجهاالســام دکتــر محمدرضــا
جــذب اعضــای هیئت
ِ
ب هیئتعلمــی اســت:
رضــوان طلــب ،دربــارهی جــذ 
ت علمــی
در تمــام دنیــا ورود بــه عرصــه مدرســي دانشــگاه و عضوهیئ ـ 
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
نفــر رعایــت نکنــد جامعــه ذهنیــت منفــی پیــدا میکنــد وایــن دیــد منفــی
بــه دیگــر اعضــا نيــز ســرایت میكنــد.
 ...دنیــا انتظــار دارد اســتاد پایبنــد باشــد ،دريــك همایــش بیــن المللــی
شــاهد بــودم كــه از اســتاد مســلمان انتظــار دارنــد قــرآن را حفــظ باشــد و
دیــدهام پزشــکی کــه حافــظ قــرآن اســت و اســتاد دانشــگاهی کــه تفســیر
قــرآن نوشــته اســت .تظاهــر بــه ضروریــات دیــن الزم اســت همانطــور کــه
پیامبــر(ص)و خدیجــه(س)و علــی (ع) نمــاز را آشــکارا در مســجدالحرام اقامــه
میکردنــد ،آنهــا میتوانســتند در دخم ـهای نمازبخواننــد و بــه آنــان ســنگ
پرانــی واعتــراض نشــود آنهــا نگفتنــد مــا ریــا نمیکنیــم ونمــاز رادرپســتو
نخواندنــد و الزم اســت اســاتید مابداننــد بنــای اولیــه نمــاز براقامــه آشکاراســت
13
وبایــد باحضــور خوددرنمــاز وآئینهــای دیگرالگوســازی کننــد.
مغالط ـهی ســخن بــاال آشــکار اســت :حتــا اگــر ،آنســان کــه گوینــده
میگویــد ،در تمــام دنیــا بــرای اســتخدام هیئتعلمــی از راهنمایی-رانندگــی
و دســتگاه قضــا اســتعالم شــود ،نمیتــوان نتیجــه گرفــت کــه اســتاد دانشــگاه
)برگرفته به تاریخ بیستم ژانویه 12. https://rouhanimeter.com/fa/ (۲۰۱۵
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 میشــود کــه امــری مرتبــط بــا ســپهر همگانیســت و دومــی
بــه اعتقــادات شــخصی کــه بــه حریــم خصوصــی مربــوط اســت .گرچــه در
ســپهر همگانــی قانونهــا و قاعدههایــی بایــد بــر کنشهــای فــرد حاکــم
زندگــی فــرد اســت کــه کســی حــق
باشــد ،حریــم خصوصــی جنبــهای از
ِ
دخالــت در آن رانــدارد .اعتقــادات مذهبــی مربــوط بــه امــور شــخصی
و خصوصیســت .اگــر او میخواهــد بــر پایــهی قیــاس بــا تمــام دنیــا (!)
اســتدالل کنــد ،بایــد نشــان دهــد کــه در کشــورهای دیگــر نیــز تظاهــر بــه
ضروریــات دینــی شــرط اســتخدام هیئتعلمــی اســت .بــرای مثــال ،آیــا در
کشــورهایی کــه اکثریــت مــردم مســیحیاند بــرای اســتخدام در هیئتعلمــی
شــخص بایــد بــه ضروریــات مســیحیت تظاهــر داشــته باشــد؟!
ـکال حجهاالســام رضوانطلــب ایــن اســت
نتیج ـهی نظــر کلــی و رادیـ ِ
کــه یــک متخصــص ،هرانــدازه کــه در کار خــود توانمنــد باشــد ،و گذشــته از
اینکــه در چــه زمینــهای کار میکنــد ،نمیتوانــد بهعنــوان هيئتعلمــی
اســتخدام شــود مگــر اینکــه بــه ضروریــات اســامی تظاهــر داشــته باشــد.
ـرف التــزام
ـرف باورمنــدی ،و حتــا صـ ِ
توجــه کنیــد کــه اینجــا ســخن از صـ ِ
عملــی ،نیســت ،بلکــه ســخن بــر ســر تظاهــر عملــی بــه ضروریــات اســام
اســت .پـیآور ِد چنیــن نگرشــی چیســت جــز فســاد دانشــگاهی در شــکلهایی
چــون معیارهــای غیرعلمــی ،ا ِعمــال ســلیقههای شــخصی ،فســاد اســتخدامی،
نابرابــری ،و درنتیجــه فــرار مغزهــا ،بیســوادی ،و رشــد ریاکاری-همــهی
چیزهایــی کــه در دانشــگاههای ایــران کمابیــش بــه چشــم میخــورد .بایــد
از ایــن مســئول پرســید :آیــا کســی کــه در کار خــود تخصــص کافــی دارد ،و
زانبیــش هیــچ ســابقهی کیفــری هــم نــدارد ،امــا بــه هــر دلیــل نمیخواهــد
بــه ضروریــات دیــن تظاهــر کنــد ،یــا اساس ـ ًا اعتقــادی بــه مذهــب نــدارد،
نبایــد بــه کار گرفتــه شــود؟
 .۴پژوهش و تولید دانش

بحــث پژوهــش و تولیــد دانــش چنــد ســالی ســت کــه بــه بحثــی داغ
در جامعــهی ایــران تبدیــل شــده اســت .از ایــن ســو و آن ســو آمارهایــی
میشــنویم از جایــگاه کشــور در تولیــد علــم ،آمارهایــی کــه مــا را شــگفتزده
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میکنــد .مثـ ً
ا گفتـه میشــود کــه ایــران اکنــون از نظــر تولیــد علــم رتبـهی
14
پانزدهــم جهــان را دارد و اگــر رونــد کنونــی در تولیــد علــم ادامــه یابــد در
ســال  ،2018یعنــی تنهــا در عــرض چهــار ســال ،رتب ـهی چهــارم در جهــان
را بــه دســت خواهــد آورد 15.پرســیدنی ســت کــه هماکنــون کشــور ایــران
از نظــر توســعه در زمینههــای گوناگــون رتبــهی چنــدم دنیــا را دارد و اگــر
همیــن رونــد توســعه ادامــه یابــد در عــرض چهــار ســال رتبــهی چنــدم را
خواهــد داشــت .پاســخ بــه چنیــن پرسشــی نشــان خواهــد داد کــه آیــا رتبـهی
مــا در زمین ـهی تولیــد علــم ،هرقــدر هــم کــه خــوب باشــد ،اص ـ ً
ا نقشــی
در توســعه در دیگــر ابعــاد جامعــه داشــته اســت .بــا ایــن حــال ،گذشــته از
ـی مــا در جهــان بــر جایــگاه مــا در زمینههــای دیگــر
نقشــی کــه جایــگاه علمـ ِ
علمــی
معنــاداری چنــان آمارهایــی دربــارهی جایــگاه
دارد ،اساســ ًا اعتبــار و
ِ
ِ
ایــران را بایــد جــداً بــه پرســش گرفــت .البتــه ،گفتنیســت کــه در اینجــا اثــر
ـناختی امیدبخشــی و نمایــش چش ـماندازی مثبــت را
روانشــناختی و جامعهشـ
ِ
نادیــده نمیگیریــم؛ روشــن اســت کــه پیشــرفتهای هرچنــد انــدک در هــر
زمینـهای را بایــد بــه دیــده گرفــت و آنهــا را بــرای ایجــاد حــس خودبــاوری
بازگــو کــرد .امــا ایــن نکت ـهی روانشــناختی نبایــد باعــث شــود چشــم خــود
را بــر بســیاری واقعیتهــای ناپســند ببندیــم و ذهــن خــود را بــه رؤیــای
دروغینــی از پیشــرفت ســرگرم ســازیم .درعــوض ،الزم اســت کمبودهــا و
کاســتیهای خــود را بشناســیم اگــر قــرار اســت آنهــا را برطــرف کنیــم.
واقعیــت ایــن اســت کــه چنــان آمارهــای شــگفتانگیزی دربــارهی تولیــد
علــم در ایــران از رویکــرد کمــی بــه پژوهــش برخاســته اســت ،رویکــردی کــه
جمهوری محمــود احمدینــژاد بــر آمــوزش عالــی
بهویــژه در دوران ریاســت
ِ
حاکــم بــوده اســت .آنچــه در رابطــه بــا جایــگاه ایــران در تولیــد علــم حتــا از
ـی کشــور میشــنویم بــر اســاس رتبهبندیهایــی ســت
زبــان مســئوالن عالـ ِ
کــه درمــورد چــاپ مقالههــا در مجلههــای بینالمللــی انجــام میگیــرد.
کیفــی مجلههــا بســیار متفــاوت اســت و حتــا
روشــن اســت کــه ســطح
ِ
برخــی از آنهــا بــا دریافــت پــول مقالههــا را حتــا بــدون ویرایــش چــاپ
بنــدی ایــران در تولیــد علــم
میکننــد .بایســته اســت بــرای دقــت در رتبه
ِ
14. http://isna.ir/fa/print/93052512752/
15. http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1851&p=2
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بهطوردقیــق مشــخص شــود کــه چــه درصــدی از مقالههــای اســتادان و
دانشــجویان ایرانــی در مجلههــای معتبــر بــه چــاپ رســیده و چــه درصــدی
در مجلههــای پولــی و ب ـیارزش چــاپ شــده اســت.
گذشــته از کیفیــت تولیــدات پژوهشــی ،همچنیــن بایــد دیــد تولیــد
علــم در ایــران بــا چــه ســازوکارهایی انجــام میشــود .درصــد چشــمگیری
از مقالههــای پژوهشــی توســط دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی نوشــته
میشــود .ایــن کار اجبــاری ســت کــه از ســوی دانشــگاه ،و در قبــال هیــچ ،بــر
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی اعمــال میشــود و در ایــن زمینــه تفاوتــی
میــان دانشــجویان بورســیه و دانشــجویان غیربورســیه وجــود نــدارد .همچنیــن،
کمابیــش همــهی دانشــجویان ناگزیراَنــد نــام اســتادان را نیــز بهعنــوان
نویســندهی مقالــه قیــد کننــد حتــا اگــر آنهــا درحقیقــت نقشــی در مقالــه
نداشــته باشــند .بایســته اســت روشــن شــود کــه کســانی کــه در رســانههای
دولتــی در ایــران بــه نــا ِم «دانشــمند جهانــی» و «دانشــمند جهــان اســام»
معرفــی میشــوند چــه تعــداد از مقالههــای پرشمارشــان را بهواقــع خودشــان
نوشــتهاند.
نــگاه کمــی بــه تولیــد مقالــه در ایــران ،بههمــراه مدرکگرایــی و عــدم
ســامانههای نظارتــی ،بــه نــوع دیگــری از فســاد نیــز دامــن زده اســت کــه
16
گیری صنعــت مقالهنویســی و پایاننامهنویســی اســت.
همــان شــکل ِ
کافــی ســت ســری بــه خیابــان انقــاب بزنیــم و ســیل تبلیغــات مختلــف
بــرای نوشــتن پایاننامــه و مقــاالت  ISIرا بنگریــم .گویــا مراکــزی کــه حتــا
نوشــتن پایاننامههــا و مقــاالت پژوهشــی
بهطوررســمی ثبتشــدهاند کار
ِ
را انجــام میدهنــد .از خــود خواهیــم پرســید مگــر پایاننامــه نتیجــهی
ـتن آن را بــه
پژوهــش چندســالهی یــک پژوهشگــر نیســت کــه بتــوان نوشـ ِ
دیگــری ســپرد .حتــا اگــر بدبینانــه بگوییــم کــه جامعـهی مــا چنــان بــه دزدی
و دروغ آلــوده شــده اســت کــه پهن ـهی پژوهــش و دانــش را هــم نمیتــوان
از ایــن جهــت مســتثنا کــرد ،خواهیــم پرســید چگونــه میتــوان نوشــتن
مقــاالت  ISIکــه در مجلههــای خارجــی چــاپ میشــوند را بــا پرداخــت
پــول بــه دیگــری ســپرد .واقعیــت ایــن اســت کــه دالیــل متعــدد ،ازجملــه
ل نفــوذ در دانشــگاه از راه معیارهــای غیرعلمــی ،بــه
مهمتــر از همــه اعمــا 
 .16در این باره بحثی مفصلتر را در اینجا ببینید1DWUS/http://dw.de/p :
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وضعیتــی انجامیــده کــه راه را بــر اینگونــه فســادها همــوار کــرده اســت؛
معمــو ًال در رشــتههای مختلــف دانشــگاهی در ایــران گروهــی از متخصصــان
وجــود ندارنــد کــه بتواننــد نقشــی نظارتــی داشــته و ســره را از ناســره جــدا
نظارتــی کارا و فراگیــر ،درحالیکــه بســیاری از
کننــد .بــا نبــو ِد ســامانههای
ِ
بهترینهــای دانشــگاهی طــرد یــا کوچانــده شــده و دیگــران بــر جــای آن
هــا تکیــه میزننــد ،هــر از چنــدی از ایــن ســو و آن ســو خبرهایــی از فســاد
17
دانشــگاهیان ایــران بــه گــوش میرســد.
 .۵حمایت از پژوهش

گرچــه هنــوز کســانی را ،ازجملــه در ایــران ،میتــوان یافــت کــه از ســر
عشــق و عالقــهی شــخصی بــه کار علمــی و پژوهشــی دســت میزننــد و
ـی
ازقضــا آثــار ارزشــمندی میآفریننــد ،در دنیــای امــروز معمــو ًال کار پژوهشـ ِ
پشــتیبانی مالــی شــدنی نیســت .در ایــران نیــز حمایــت از
جــدی بــدون
ِ
پژوهــش در شــکل بورسهــای خــارج و داخــل ،پژوهانــه بــرای دانشــجویان
دکتــری ،فرصتهــای مطالعاتــی ،و طرحهــای پژوهشــی صــورت میگیــرد.
ــی دولــت بــه آمــوزش عالــی ،آمــار پذیــرش
درنتیجــهی رویکــرد ک ّم ِ
دانشــجو در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری در چنــد ســال گذشــته
بهشــدت افزایــش یافتــه اســت .در ایــن میــان ،اصلیتریــن علــت را بایــد
ـی دولــت در حــل معضــل بیــکاری دانســت .دولــت درعــوض میکوشــد
ناتوانـ ِ
جوانــان را بــه تحصیــل در ســطوح باالتــر ســرگرم ســازد و بحــران بـیکاری
را ،گرچــه بهصــورت ظاهــری ،چنــد ســالی بــه تعویــق انــدازد .بیگمــان
حمایــت شایســته از ایــن تعــداد دانشــجو بــرای دولــت شــدنی نیســت و فقــط
شــمار اندکــی از دانشــجویان موفــق بــه کســب بورســیه میشــوند .زی ـنرو،
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی ،بهجــای تمرکــز بــر کار پژوهشــی ،معمــو ًال
بــه کارهــای دیگــر مشــغول میشــوند .امــا حتــا همــان بورســیههای انــدک
نیــز بــا ســازوکاری عادالنــه و غیرفســادآمیز بــه دانشــجویان شایســته اعطــا
نمیشــود .همانســان کــه درمــورد بورســیههای دوران احمدینــژاد برمــا
 .17بــرای یــک نمونــهی متأخــر از فســاد دانشــگاهیان ایــران ،کــه بســیار تکاندهنــده و
پیچیــده اســت ،بنگریــد بــه:

a-case-of-extensive-plagiarism-guest-post/05/11/2014/http://dailynous.com
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شــد ،گروهگرایــی ،ا ِعمــال ســلیقههای شــخصی ،و معیارهــای سیاســی و
ـردن دانشــجویان حاکــم اســت .افــزون بــر ایــن
ایدئولوژیــک بــر بورســی ه کـ ِ
ایرادهــای پایــهای ،بــه نظــر میرســد بهتــر اســت بورســیهها در قبــال کار
پژوهشــی بــوده و تعهــد شــغلی در میــان نباشــد .دربــارهی پژوهانههــای
ِ
فرص ـت مطالعاتــی نیــز ســازوکار مناســبی حکمفرمــا نیســت؛ گاهــی کســانی
آشــنایی الزم بــا زبــان
از فرصــت مطالعاتــی اســتفاده میکننــد کــه حتــا
ِ
کشــور مقصــد را ندارنــد.
به طورکلــی میتــوان گفــت ،به خاطــر ســازوکارهای فســادآمیز،
حمایــت از پژوهــش در ایــران هدفمنــد نبــوده و بــر پایــهی گزینــش
پژوهشــگران برتــر انجــام نمیشــود .زینجاســت کــه
علمــی و عادالنــهی
ِ
دانشــگاهی مختلــف صــاح خــود را در مهاجــرت
برترینهــا در رشــتههای
ِ
مییابنــد .در رابطــه بــا علــوم انســانی ،افــزون بــر ایــن نابهســامانی ،بایــد
بــه جهتدهیهــای سیاســی و ایدئولوژیــک نیــز اشــاره کــرد کــه پژوه ـش
علمــی مســتقل را ،اگــر نگوییــم ناممکــن ،دشــوار کــرده اســت در حالــی
ِ
کــه پژوهشهــای فرمایشــی بــه شــکلهای مختلــف مــورد حمایــت قــرار
میگیرنــد.
 .۶سخن پایانی

فســاد دانشــگاهی در ایــران را بایــد بخشــی از یــک وضعیــت دانســت
کــه میتــوان آن را «وضعیــت فســاد» نــام نهــاد .در وضعیــت فســاد
ـی کارهــا و تولیــدات بهدرســتی
ســازوکارها چنــان اســت کــه ارزش واقعـ ِ
تعییــن نمیشــود و زیــنرو میــزان توانمنــدی افــراد هــم بهدرســتی
مشــخص نمیشــود .درنتیجــهی ایــن وضعیــت کســی بــر جایــگاه
شایســتهاش تکیــه نمیزنــد .در چنیــن وضعیتــی فســاد فراگیــر شــده و
نهتنهــا در هــر گوشــه و کنــار جامعــه بلکــه نیــز در ذهنیــت افــراد جامعــه
رخنــه میکنــد چنانکــه افــراد خــود را ناگزیــر بلکــه محــق و برحــق
ویژگــی دیگــ ِر وضعیــت
میداننــد کــه راههــای فســادآمیز را برگزیننــد.
ِ
فســاد ایــن اســت کــه ،بــا ایجــاد یــک «چرخـهی فســاد» ،خــود را پیوســته
ـی بازتولیدگرانــه بــه ایــن
بازتولیــد میکنــد .بــه زبــان ســاده ،ایــن ویژگـ ِ
خاطــر اســت کــه کســی کــه بهگــزاف بــر جایگاهــی تکیــه زده اســت
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طبیعتــ ًا هیــچگاه راه را بــر شایســتگان نخواهــد گشــود بلکــه بــه فســا ِد
بیشــتر دامــن خواهــد زد.
وضعیــت فســاد ممکــن اســت دیــر یــا زود منتقــد را بهســمت نومیــدی
بکشــاند چنانکــه هــر کوششــی بــرای بهکــرد را بیثمــر بشــمارد .امــا
تــا جایــی کــه هنــوز کورســوی امیــدی بــرای بهکــرد هســت ،بایــد از
فســاد گفــت و بازگفــت و آن را چــون گفتمانــی اصالحــی پرورانــد .بهویــژه
واگرایــی کاهنــده
در زمانــهای کــه کوشــشهای اصالحگرانــه از یــک
ِ
رنــج میبرنــد ،فسادســتیزی را میتــوان چونــان رهیافتــی همگرایانــه
بــه ارتقــاء مردمســاالری نگریســت ،رهیافتــی کــه بخــت باالیــی بــرای
برخــاف برخــی رهیافتهــای دیگــر همچــون
ثمربخشــی دارد چراکــه،
ِ
رهیافــت حقــوق بشــری ،بــا مانعهــای مذهبــی و فرهنگــی روبــهرو
ـت دورههــای
نخواهــد بــود .بهویــژه اکنــون ،کــه برخــی فســادهای درشـ ِ
پیشــین رو شــده اســت ،زمــان مناســبی ســت کــه کنشــگران مدنــی بــه
فکــر فعالیــت علیــه فســاد باشــند.
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اســامی کــردن علــوم انســانی در ایــران
بحــث بــر ســر اســامیکردن دانشــگاه و علــوم انســانی در ایــران،
پیشــینهای بــه درازای عمــر جمهــوری اســامی دارد .انقــاب فرهنگــی
ســال  1359کــه منجــر بــه بستهشــدن موقــت دانشــگاهها شــد ،بــرای
نخســتین بــار در ایــران بحثــی را کــه کســانی جســته و گریختــه در گذشــته
در ســطح نظــری بــه میــان کشــیده بودنــد ،در بعــد سیاســی طــرح کــرد.
انقــاب فرهنگــی و نهادهــای جدیــد وابســته بــه آن وظیفـهی اصلــی خــود را
اســامیکردن دانشــگاه و علــوم انســانی اعــام کردنــد ،بــدون آنکــه کســی
بهطــور مشــخص بدانــد اســامیکردن بــه چــه معناســت و یــا بــه قــول
عبدالکریــم ســروش «آخــرش هــم ندانســتند كــه منزلگــه مقصــود كجاســت»
(.)1378
 34ســال پــس از انقــاب فرهنگــی کســانی کــه هنــوز هــم بــر طبــل
اســامیکردن علــوم انســانی میکوبنــد ،بــر ایــن باورنــد کــه کار جــدی در
ایــن حــوزه انجــام نشدهاســت .مجتبــی مجاهدیــن از «ملــودرام علوم انســانی»
( )1390ســخن میگویــد و بهزعــم [بهبــاور] آی ـتاهلل مصبــاح يــزدی «هنــوز
هــم بــراي عــدهاي از مســئولين دلســوز دانشــگاهها منظــور از اســامیكردن
علــوم مشــخص نيســت» ( .)1390مهــدی گلشــنی ،اســتاد فیزیــک دانشــگاه
شــریف ،در جام ـهی یکــی از پیگیرتریــن مدافعــان اســامیکردن دانشــگاه و
علــوم انســانی نیــز برایــن بــاور اســت کــه «دانشــگاهها تــا حــدی چهــرهی
اســامی بــه خــود گرفتهانــد ،ولــی متأســفانه بینــش اســامی در آنهــا شــیوع
نیافتــه اســت» ( ،1385ص  .)187او ایــن ناکامــی را بــه گــردن بینــش
اساســی
سکوالریســتی هیئــت علمــی دانشــگاهها ،عــدم انجــام اقدامهــای
ِ
فرهنگــی در دانشــگاهها و نیــز غلب ـهی جنبههــای صــوری بــر محتوایــی در
 .1استاد جامعهشناسی در دانشگاه لورن ( Lorraineنانسی ،فرانسه)
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آنهــا میانــدازد .آی ـتاهلل خامن ـهای در مهرمــاه  1393در حکــم کتبــی آغــاز
دورهی جدیــد شــورای انقــاب 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 دورههــای گذشــته نیــز مــورد تأکیــد بــوده اســت ،هنــوز
بــه ســرانجام مطلــوب نرســیده اســت» (ایســنا 27 ،مهــر .)1393
بحــث اســامیکردن دانشــگاهها و علــوم انســانی در حالــی در
دورههــای زمانــی گوناگــون بازتولیــد میشــود کــه از زمــان انقــاب
فرهنگــی چندیــن تشــکیالت و نهــاد بــرای عملیکــردن ایــن پــروژه
بهوجــود آمدهانــد و شــماری از آنهــا هنــوز هــم بــه کار مشــغولند .یکــی
از اقدامــات اولیــه در ایــن زمینــه بهوجــود آوردن دفتــر همــکاری حــوزه و
دانشــگاه در ســال  1361در شــهر قــم بــه ریاســت آی ـتاهلل مصبــاح یــزدی
بــود« .ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاهی» در
ســال « ،1363دانشــگاه باقرالعلــوم» در ســال  ،1364و «موسسـهی آموزشــی
و پژوهشــی امــام خمینــی» بــه ریاســت آیــتاهلل مصبــاح یــزدی در ســال
 1374بــا وظیفــهای کمابیــش مشــابه بهوجــود آمدنــد .در ســال ،1376
«شــوراي اسالميشــدن دانشــگاهها و مراكــز آموزشــي كشــور» بــه طــور
رســمي بــا نظــر آیــتاهلل خامنــهای تأســیس شــد و بهصــورت يكــي از
شــوراهای اقمــاری شــوراي عالــي انقــاب فرهنگــي بــه فعاليــت خــود ادامــه
میدهــد .در پــی مــوج جدیــد فشــار بــرای اســامیکردن علــوم انســانی
و دانشــگاه در ســال  ،8831کمیســیونهای جدیــدی در وزارت علــوم نیــز
بهوجــود آمدنــد .تعــداد مطالــب چاپشــده ،ظهــور چهرههایــی کــه خــود را
نظریهپــرداز اســامیکردن علــوم انســانی میداننــد 2،برگــزاری نشســتها
و کنگرههــای ملــی و بینالمللــی پیرامــون اســامیکردن علــوم انســانی و
چــاپ نشــریات تخصصــی مربــوط بــه اســامیکردن علــوم انســانی (ماننــد
فصلنامــهی «پژوهشهــای علــوم انســانی اســامی ،حــوزه و دانشــگاه»)
 .2از میــان کســانی کــه فعاالنــه در زمینــه اســامی کــردن علــوم انســانی تــاش میکننــد
میتــوان از عبــداهلل جــوادی آملــی ،محمــد تقــی مصبــاح يــزدی ،مهــدی گلشــنی (دانشــگاه
شــریف) ،ســيد مهــدی ميرباقــری (رئیــس فرهنگســتان علــوم اســامی قــم) ،خســرو باقــری،
مهــدي نصيــری ،ســعيد زيبــا كالم ،حميــد پارســانيا (موسســه امــام خمینــی و عضــو شــورای
انقــاب فرهنگــی) ،حســين ســوزنچی (عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امــام صــادق و
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 دههی  1380به این سو نشان از وجود حرکت در این عرصه دارد.
چــرا ایــن طرحهــای عریــض و طویــل بــا امکانــات مالــی ،سیاســی و
اداری فــراوان نتوانســتهاند بــه هــدف اســامیکردن علــوم انســانی دســت
یابنــد؟ آیــا میتــوان دعــوا بــر ســر علــوم انســانی را بخشــی از همــان تنــش
قدیمــی میــان دانشــگاه مــدرن و علــوم ســکوالر بــا یــک موسسـهی آموزشــی
مذهبــی (پیــرو یــک مذهــب خــاص) دانســت؟ معنــای اســامیکردن علــوم
انســانی چیســت؟ آیــا پــس از س ـیوچند ســال بحــث و جــدل توافقــی هــم
بــر ســر معنــای اســامیکردن علــم انســانی وجــود دارد؟
هــدف ایــن نوشــته پاســخ بــه هفــت پرســش پیرامــون پــروژهی
اســامیکردن علــوم انســانی و معنــای آن اســت .بحــث مربــوط بــه
اســامیکردن علــوم انســانی میتوانــد از زاویههــای گوناگــون صــورت
گیــرد .در متــن حاضــر ایــن موضــوع بیشــتر از دیــدگاه جامعهشناســی و تاریــخ
3
و فلســفهی آمــوزش عالــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
رابطــهی میــان دیــن و علــوم جدیــد در نظامهــای آموزشــی چگونــه
مطــرح میشــود؟

اســامیکردن علــوم انســانی و یــا دانشــگاه موضــوع رابطــهی میــان
دیــن و علــوم جدیــد در نظــام آموزشــی و از جملــه در آمــوزش عالــی را بــه
میــان میکشــد .از نظــر تاریخــی رابطــهی باورهــای دینــی بــا شــاخههای
گوناگــون علــوم ،بهویــژه در پــی انقــاب صنعتــی و تحــوالت علمــی وفنــی و
شــکلگرفتن جوامــع مــدرن بــه یــک موضــوع مهــم نظــری و نیــز سیاســی
و آموزشــی تبدیــل شــد .در طــول قرنهــا آموزههــای مذهبــی و حوزههــای
شــناخت غیردینــی و ســکوالر ماننــد ریاضیــات و طــب در کنــار یکدیگــر
همزیســتی میکردنــد و دگمهــای مذهبــی بــر فعالیتهــای گوناگــون
آموزشــی از مدرســه تــا دانشــگاه ســلطه داشــتند .در ایــن دوران طوالنــی،
برنامــهی درســی دانشــگاههای اروپــا از متــون ثابتــی بهویــژه در حــوزهی
فلســفه ،الهیــات ،حقــوق ،پزشــکی ،ادبیــات تشــکیل شــده بــود کــه مــورد
قبــول کلیســا و دینبــاوران قــرار داشــتند و کســی هــم پیرامــون آنهــا چــون
و چــرا نمیکــرد .بــا تلفیــق پژوهــش و آمــوزش دانشــگاهها ،پیشــرفت ســریع
 .3تــاش نویســنده دســتیابی بــه منابــع معتبــر در نشــریات دانشــگاهی و یــا کتــاب هــا بــوده
اســت .در مــوارد چنــدی عــدم بــه ناچــار و بــه خاطــر عــدم دسترســی بــه برخــی متــون و
اســناد بــه منابعــی مراجعــه شــده کــه در ســطح رســانه هــا طــرح شــده انــد و دارای همــان
اســتحکام منابــع دانشــگاهی نیســتند.
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علــوم در دوران جدیــد ،و روندهــای عرفیشــدن جامعــه ایــن پرســش مهــم
بــرای نظامهــای آموزشــی و دانشــگاه بهمیــان آمــد کــه همزیســتی میــان
ایــن دو حــوزهی معرفتــی چگونــه بایــد باشــد .علــوم دارای قانونمندیهــا،
روششناســی و شناختشناســی خاصــی هســتند کــه پایــه و اســاس اعتبــار
علمــی آنهــا هــم بــه شــمار میرونــد .معرفــت ،باورهــا و اســطورههای دینــی
مشــروعیت خــود را از جــای دیگــری میگیرنــد و پیشــینه ،روندهــای ســاخت
و پرداخــت و جایــگاه آنهــا بــا علــوم دانشــگاهی یکــی نیســت.
تجربــهی یــک قــرن گذشــته نشــان میدهــد رابطــهی میــان علــم
و معرفــت و باورهــای دینــی بــه عنــوان دو ســپهر متفــاوت در نظامهــای
نوع رابطهی میان علوم و
شناخت و باورهای مذهبی

گرایشهای اصلی

پروژهی آموزشی

همزیســتی دیــن بــا علــم
اصالــت و الویــت شــناخت گرایش دینمحور
ســازگاری و حــذف علمــی کــه بــا
و باورهــای دینــی و گرایــش
تابعیــت علــوم از مذهــب میــان دیــن و علــم شــناخت و بــاور دینــی
تضــاد داشــته باشــد،
( کنکو ر د یســم )
آمــوزش دینمحــور،
مــدارس و دانشــگاههای
مذهبــی
همزیســتی علــوم وشــناخت و بــاور دینــی،
علــوم و دیــن بهمثابــهی
دو حــوزهی تکمیلــی و یــا
مســتقل

گرایــش عــدم تداخــل دو حضــور آمــوزش دینــی در
کنــار علــوم بــا رعایــت
حــوزه
همزیســتی اســتقالل هــر یــک از
گرایــش
ِ
حوز ههــا
تکمیلــی

-3اصالــت علــوم و علمگرایــی و عقالنیــت برخــورد بــا دیــن بهعنــوان
اجتماعــی،
پدیــدهی
عقالنیــت مــدرن ،تضــاد مــدرن
علــوم بــا باورهــای دینــی الئیســیته (جدایــی کامــل تاریخــی و فلســفی
علــوم از دیــن) همــراه آزادی نقــد و ســنجشگری
در حــوزهی دیــن ،حضــور
نقــد و انــزوای دیــن
پژوهشهــای دینــی و
دینشناســی در دانشــگاه

جدول شماره  :1رابطه میان علوم و معرفت و باورهای دینی
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رســمی آموزشــی از دبســتان تــا دانشــگاه موضــوع برخوردهــا و تنشهــای
مهمــی بــوده اســت .برخــی نظامهــای آموزشــی بــا پذیــرش علــوم جدیــد
بــا روایتهــای دینــی از زندگــی انســان و جهــان فاصلــه گرفتنــد و شــماری
هــم تــاش کردنــد نوعــی آشــتی میــان ایــن دو حــوزه بوجــود آورنــد .در
حــوزهی نظــری گونهشناســیهای مختلفــی بــرای نــوع رابطــه آموزههــای
دینــی بــا علــوم وجــود دارد .بازخوانــی تحلیلــی ایــن گونهشناس ـیها (,200
 )Lambert ,1999 ;wolfs et alنشــان میدهــد کــه ســه گرایــش عمومــی
در ســمتگیریها و تجربههــای آموزشــی وجــود دارد کــه گاه هــر یــک از
آنهــا شــاخههای گوناگونــی را در برمیگیــرد (جــدول .)1
الگــوی نخســت کــه بــه ســازگاری (کنکوردیســم) میــان علــوم و باورهــا و
شــناخت دینــی بــاور دارد در عمــل علومــی را میپذیــرد کــه بــا آموزههــای
دینــی ســر آشــتی داشــته باشــند و در برابــر آنهــا قــرار نگیرنــد .در ایــن الگــو
پیوســتگی و همســازی میــان علــوم و آموزههــای دینــی کارپای ـهی برنام ـهی
آموزشــی اســت و شــرط اعتبــار علــوم عــدم تضــاد آن بــا دیــن اســت .در
ایــن گــروه هــم گرایشهــای افراطــی آمــوزش دینــی قــرار میگیرنــد
کــه بــا حرکــت از آموزههــا و اصــول دینــی درجــهی مشــروعیت علــوم را
میســنجند و هــم کســانی کــه تــاش بــرای همزیســتی دیــن بــا علومــی
دارنــد کــه میبایســت قلمــروی معرفــت و باورهــای دینــی را بــه رســمیت
بشناســند و بــرای آن اعتبــاری همســنگ علــم قائــل باشــند .دیــن در
رهیافــت کنکوردیســتی حضــوری پررنــگ در آمــوزش دارد و علــوم کمتــر وارد
موضــوع نقــد دیــن میشــوند.
الگــوی دوم بیشــتر در تــاش بــرای بهوجــودآوردن قلمروهــای مســتقل
علــوم و دیــن اســت و بــه همزیســتی حداقلــی میــان آنهــا بــاور دارد .ایــن
نــگاه میپذیــرد کــه علــوم و دیــن در وجــه روششناســانه و شناختشناســانه
دارای اعتبــار یکســانی نیســتند .آمــوزش دینــی در ایــن گرایــش در کنــار
علــوم وجــود دارد و آگاهانــه تــاش میشــود اســتقالل نســبی آن بهرســمیت
شناختهشــود و تداخلــی تنشبرانگیــز میــان آنهــا رخ ندهــد.
الگــوی ســوم بیشــتر بــه ناهمســازی میــان دیــن و علــوم جدیــد بــاور دارد
و ایــن دو حــوزه را از یکدیگــر تفکیــک میکنــد .ایــن بــدان معناســت کــه
آمــوزش دینــی بــه ســبک و ســیاق ســنتی از برنامـهی درســی کنــار گذاشــته
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شدهاســت .در آن بخــش از نظامهایــی کــه نوعــی از آمــوزش دربــارهی
موضــوع پرداختــن بــه دیــن خاصــی نیســت و بــه دیــن
دیــن وجــود دارد،
ْ
بیشــتر بهمثابــهی یــک پدیــدهی اجتماعــی ،موضــوع فلســفی و مقولــهی
تاریخــی نــگاه میشــود .دانشآمــوز و یــا دانشــجو در ایــن الگــو بــا فلســفه،
تاریــخ و یــا جامعهشناســی دیــن و جایــگاه و نقــش آن در جامعــه بــا نگاهــی
ســنجشگرانه آشــنا میشــود.
تشــخیص ایــن الگوهــا در نظامهــای آموزشــی (دورهی ابتدایــی و
متوســطه) بســیار آســانتر از آمــوزش عالــی اســت کــه موضــوع دیــن در
آن بــا پیچیدگــی بیشــتری طــرح میشــود .وجــود بخشهــای گوناگــون
مســتقل از یکدیگــر در آمــوزش عالــی ســبب میشــود گاه دانشــگاههایی
هــر چنــد کمشــمار بــا گرایــش مذهبــی (کاتولیــک ،پروتســتان ،یهــودی،
اســامی) در کنــار دانشــگاههای دیگــر بــه فعالیــت بپردازنــد .همزمــان
نقــش پژوهــش ،نقــد و ســنجشگری در کار دانشــگاهی ســبب شدهاســت
کــه در بســیاری از دانشــگاهها حتــا گاه بــا وجــود حضــور بخــش الهیــات
کار پژوهشــی مســتقل دربــارهی تاریــخ ادیــان ،معرفــت دینــی ،کارکــرد دیــن
در جامعــه و یــا موضوعــات مشــابه در حیطــهی علــوم انســانی بــه امــری
رایــج تبدیــل شــود .بــا ایــن وجــود علــوم انســانی در برخــی دانشــگاهها
موضوعــی حســاس و مــورد مناقشــه اســت ،زیــرا بخــش اصلــی نقــد دیــن
و یــا برخوردهــای ســنجشگرانه بــه ایــن حــوزهی دانشــگاهی تعلــق دارد.
در شــماری از کشــورها بهویــژه در مناطــق مسلماننشــین ،دیــن حضــوری
فعــال در فضــای دانشــگاهی دارد ولــی علــوم و از جملــه علــوم انســانی هــم از
اســتقالل نســبی برخوردارنــد .همزمــان نقــد دیــن در تجربـهی ایــن کشــورها
کار آســانی نیســت و متــون مقــدس و یــا اســطورهها وشــخصیتهای دینــی،
گاه بــه حــوزهی ممنوعــهی پژوهــش دانشــگاهی تبدیــل میشــوند.
در حــوزهی علــوم انســانی ،موضــوع علــم و عقالنیــت جدیــد و رابط ـهی
آنهــا بــا مذهــب در بخــش بزرگــی از آثــار فیلســوفان پــس از قــرن هفدهــم
میــادی بازتــاب گســتردهای یافتــه اســت .ســنجشگری دیــن از ســوی
علــوم اجتماعــی در حالــی گســترش یافــت کــه نقــد دســتکم در اروپــا
پیــش از آنکــه از خــارج از دیــن آغــاز شــود ،از درون دیــن شــکل گرفتــه
بــود .شــاخههای علــوم انســانی بــه ایــن یــا آن شــکل درگیــر موضــوع دیــن
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بهمثابــهی امــر تاریخــی و پدیــدهی اجتماعــی بودنــد .فاصلهگیــری علــوم
انســانی بــا نهــاد دیــن از جملــه بــه ایــن واقعیــت بــاز میگشــت کــه بــه
دیــن دیگــر بــه عنــوان امــر قدســی و خــارج از فهــم و دســترس بشــری نــگاه
نمیشــد .آنچــه در تالشهــای نظــری دوران جدیــد مهــم اســت ،درک دیــن
بــه عنــوان امــر تاریخــی ،پدیــدهی اجتماعــی و موضــوع علــم و تبدیــل آن بــه
یــک ابــژه و مقولـهی پژوهشــی اســت .ایــن بــه معنــای نگاهکــردن بــه دیــن
بــه مثاب ـهی امــر پیشــامدرن ،کهنــه و یــا غیرعلمــی نیســت .بحــث بــر ســر
تحلیــل ابعــاد تاریخــی ،روندهــای اســتداللی و یــا روششناســانهی معرفــت و
رهیافــت دینــی و مقایســه بــا علــوم جدیــد بــود .جایــگاه و کارکــرد اجتماعــی
دیــن ،نقــش تاریخــی دیــن ،فلســفهی دیــن ،زبــان دیــن ،رابط ـهی دیــن بــا
اخــاق ،برخــورد تاریخنگارانــه بــا متــون و روایــات دینــی ،و نیــز رابطــهی
مــردم بــا دیــن و معنــای دیــن در فعالیتهــای ذهنــی از جملــه زمینههــای
جدیــد بحــث و کنــد و کاو پژوهشــی بودنــد.
بــه اینگونــه علــوم انســانی دانشــگاهی در یکونیــم قــرن اخیــر
بحثهــا و موضوعاتــی دربــارهی دیــن و دینــداری افــزوده شــده کــه در
ادبیــات آکادمیــک
تاریــخ ادیــان بیســابقه بودهاســت .بخــش بزرگــی از
ِ
دربــارهی دیــن را نــه مدرســان مــدارس دینــی و رهبــران فکــری مذاهــب کــه
دانشــگاهیان بهوجــود آوردهانــد .گســترش کارهــای پژوهشــی مســتقل در
حــوزهی دیــن و نیــز پیشــرفت علــوم در شــاخههای مختلــف در کنــار ســایر
تحــوالت اجتماعــی ســبب شدهاســت تــا بخــش بزرگــی از ادیــان بهتدریــج
بــه محــدودهی کارکــرد اصلــی خــود عقــب بنشــینند و قاعــدهی بــازی در
جامعـهی مــدرن را بپذیرنــد .ایــن شــرایط جدیــد را بهویــژه بایــد بــا تحــوالت
اساســی جامعــهی معاصــر ،نقــش و جایــگاه انســان و نهادهــای مدنــی
هــم دیــد .نمونــهی ایــن تحــول در غــرب موضــع کلیســا بــود کــه ناچــار
شــد در برابــر پیشــرفت علــوم جدیــد پــا در گلیــم خــود کشــد و بــه نظــام
گفتمانــی و انســان شناســی و الهیــات خــود ســامان معقولتــری دهــد تــا
در متــن جامع ـهی مــدرن جایــی بــرای خــود دس ـتوپا کنــد .در کشــورهای
مسلماننشــین تنــش میــان علــوم و دیــن هنــوز هــم یکــی از چالشهــای
اساســی ایــن جوامــع اســت و شــکلگیری اســام سیاســی و گرایشهــای
اســامگرا و یــا دولتهایــی کــه خــود را بــا هویــت اســامی تعریــف
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میکننــد ،رابط ـهی میــان ایــن دو حــوزه را دشــوارتر از همیشــه ساختهاســت.
تجرب ـهی ایــران یکــی از مصداقهــای مهــم تنــش بحــرانزا میــان علــوم و
باورهــا و معرفــت دینــی اســت.
تنــش بــر ســر نقــش و جایــگاه حوزههــای گوناگــون معرفتــی فقــط
وجــه آکادمیــک نــاب نــدارد و مربــوط بــه آمــوزش و دانشــگاهیان نمیشــود.
علــم بــه اشــکال گوناگــون ،همانگونــه کــه میشــل فوکــو (ُ ،)1980دلــوز
و یــا برنشــتاین ( )1971هــم نشــان دادهانــد ،بــا مقول ـهی قــدرت در جامعــه
پیونــد خــورده اســت و بخشــی از دعــوای رابط ـهی قــدرت در جامعــه اســت.
بــرای دولتهــای مــدرن و نهادهــای ســنتی ماننــد دیــن ،علــم در رابطــه بــا
میــزان نفــوذ و قــدرت در جامعــه و مشروعیتبخشــیدن بــه نظــم اجتماعــی
و جایــگاه نهــاد مذهــب هــم مطــرح میشــود .از نظــر تاریخــی دانشــی
صافــی مذهــب عبــور کــرده باشــد و یــا معرفــت دینــی در خدمــت
کــه از
ِ
مشروعیتبخشــیدن بــه مذهــب و نهادهــای مذهبــی و تحکیــم قــدرت واقعــی
و نمادیــن آنهــا قــرار داشــتند .بــرای نهــاد مذهــب از دسـتدادن آمــوزش و یــا
ایفــای نقــش حاشــیهای در مــدارس و دانشــگاه بــه معنــای کاهــش نفــوذ در
ســطح جامعــه هــم بــود .موضــوع دیــن را نمیتــوان از سیاســت و قــدرت جــدا
کــرد .بدینگونــه اســت کــه در رقابــت میــان ســنت و نهادهــای وابســته بــه
آن بــا نهادهــای ســکوالر ،آمــوزش بــه عرصــه مهــم نبــرد اجتماعــی تبدیــل
میشــود .در تجربـهی ایــران ،نظــم جدیــد برآمــده از انقــاب ســال  1357از
همــان ابتــدا تــاش کــرد آمــوزش و دانشــگاه را در خدمــت مشــروعیت دینــی
و سیاســی خــود قــرار دهــد (.)Paivandi, 2012
بحث سازگاری دین و علم در ایران به چه گونه مطرح است ؟

رابطـهی میــان علــم و دیــن یکــی از مباحــث مطــرح محافــل مذهبــی در
ایــران از دهههــای گذشــته بودهاســت .پشــتوانهی تاریخــی ایــن بحثهــا
هــم جایــگاه علــم و یادگیــری آن در متــون و تجرب ـهی اولی ـهی اســامی و
نیــز دوران شــکوفایی علــوم در تمــدن اســامی طــی قــرون  9تــا  13میــادی
اســت .آغــاز رنســانس در اروپــا همــراه اســت بــا شــتابگرفتن ســیر نزولــی
نفــوذ فرهنگــی و علمــی کشــورهای اســامی .بــا رشــد آمــوزش نویــن
در ایــران از نیمــهی دوم قــرن نوزدهــم میــادی و شــکلگیری آمــوزش
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عالــی ،مــا شــاهد نوعــی عقبنشــینی نهــاد دیــن در ایــن حــوزه هســتیم
و حتــا کســانی ماننــد «ســید جمــال الدیــن اســدآبادی» آشــکارا بــر اهمیــت
یادگیــری علــوم جدیــد و نیــز عقبماندگــی فرهنگــی نهادهــای آموزشــی
ســنتی تاکیــد میکــرد (« .)Pakdaman ,1969حســین نصــر» یکــی از
معروفتریــن کســانی اســت کــه از دیــدگاه ســنت بــه بحــث پیرامــون علــم
مقــدس ،معرفــت قدســی و رابطــهی علــوم بــا دیــن پرداختهاســت .بــرای
نصــر عقــل برآمــده از روشــنگری و علــوم عقلــی جــدا از دیــن محصــول
جایگزینی
انســان عاطفــی اســت کــه علیــه آســمان شــورش کــرده و اومانیســم
ِ
انســان بهجــای خداســت .از نــگاه او روندهــای تقدسزدایــی ،عقالنیشــدن
جامعــهی انســانی ،جداشــدن از عقــل کلــی و معرفــت قدســی و فرادســتی
علــم در دنیــای حاضــر بــه معنــای تنــزل انســان بــه فاعــل شناســایی اســت
کــه فقــط توانایــی شــناخت امــور جزئــی را دارد و معرفــت او هــم فقــط بــه
امــور ســطحی (عقــل منفصــل و عقــل ابــزاری) محــدود شدهاســت (نصــر،
 .)1384 ،1383نصــر علــم همــراه بــا امــر قدســی (عقــل کل) را شــکل عالــی
معرفــت انســانی و نتیجــهی گــذار از صــور جســمانی (ناســوتی) بــه صــور
مجــرد (الهوتــی) و رســیدن بــه نــوری میدانــد «کــه مهمتریــن بخــش و
4
نیــز ریش ـهی تعقــل و ابــزار شــناخت خداونــد اســت» (نصــر.)1383 ،
رشــد برخوردهــای انتقــادی بــه ســمتگیریهای نظــام آموزشــی و
دانشــگاهی ایــران بــه اتهــام غربــی و یــا غیردینیبــودن در دهــهی 60
و  70میــادی همــراه اســت بــا ایجــاد شــبکهی مــدارس اســامی جدیــد
(علــوی ،کمــال )...و نیــز شــکلگیری گفتمانــی کــه تــاش میکنــد علــوم
جدیــد و اســام را ســازگار بــا یکدیگــر نشــان دهــد ( .)Mottaghi, 2004از
میــان کســانی کــه بیــرون از حلقـهی روحانیــون در تــاش بــرای نشــاندادن
علمیبــودن دیــن و یــا همنوایــی دیــن بــا علــم بودنــد ،میتــوان از
«مهــدی بــازرگان» و «یــداهلل ســحابی» یــاد کــرد .انقــاب ســال ،7531
برپایــی جمهــوری اســامی و نیــز انقــاب فرهنگــی ســال  9531موضــوع
رابطــهی اســام بــا علــم را بــار دیگــر در ســطح جامعــهی ایــران طــرح
کــرد .ایــن بــار موضــوع نــه فقــط در مقــام بحــث و جدلهــای روشــنفکری
 .4هــدف ایــن نوشــته ورود موضوعــی و انتقــادی بــه بحــث رابطــه علــم و دیــن در میــان
فالســفه مســلمان نیســت.
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کــه در ســطح پروژههــای آموزشی-سیاســی دولتــی مطــرح شــد .بــه نظــر
میرســد کــه اســامگرایان بــا درسگرفتــن از تجربـهی مســیحیت در غــرب،
سرنوشــت نبــرد میــان علــم و کلیســا ،و عقبنشــینی دیــن در برابــر روندهــای
سکوالریزهشــدن جامعــه در تــاش تعریــف جدیــدی از رابطــه بــا علــم و
آمــوزش بودنــد.
بــرای بخــش اصلــی دســتاندرکاران سیاســی کشــور ســازگاری دیــن
بــا علــم و دخالــت دیــن در امــر آمــوزش و پژوهــش نوعــی امــر بدیهــی بــه
شــمار میرفــت (« .)Paivandi, 2006آیــت اهلل جــوادی آملــی» بــر ایــن بــاور
اســت کــه دیــن در کنــار تشــویق بــه فراگیــری علــم «خطــوط کلــی و قواعــد
عــام علــوم را نیــز فراهــم میکنــد و مبانــی جامــع بســیاری از علــوم تجربــی،
صنعتــی ،نظامــی و ماننــد آن را تعلیــم میدهــد» .او از جملــه روحانیونــی اســت
کــه علــم جــدا از دیــن را علــم نمیدانــد ،چــرا کــه از نظــر او «آنچــه علــم
صحيــح و ثمربخــش اســت ،قطعــ ًا اســامي و حجــت شــرعی اســت و آن
دســته از محتــوای علــوم كــه وهــم اســت و خيــال ،در واقــع جهــل مركــب
اســت و علــم نيســت تــا ســخن از اســامیبودن و غيــر اســامیبودن
علــوم ،شــامل حــال آن شــود» ،1372( .ص  )144مصبــاح یــزدی هــم
ـح بــا قــرآن موافــق اســت ،يعنــي عقــل و
معتقــد اســت کــه «مبانــي صحيـ ْ
نقــل در اينجــا بــا هــم توافــق کامــل دارنــد» )1390( .از نظــر وی اعتبــار
علــم دینــی یــا بــه ســرزمین و محــل تولــد و رشــد یــک علــم ،جامعــهی
اســامی یــا اندیشــمندان مســلمان تولیدکننــدهی آن علــوم بــاز میگــردد ،یــا
بــه کاربســت «روششناســی دینــی» و اســتفاده از منابــع دینــی و اطمینــان
و یقیــنآوری آن بــه جهــت ســخن وحیبــودن آن .همزمــان «علمــی کــه
مســتقیم ًا بــر اســاس حــرف و منبــع اولیــای دیــن نباشــد ،بلکــه بــر اســاس
حــس یــا عقــل اثبــات شدهباشــد امــا نتیجـهی آن بــا دیــن هماهنــگ باشــد»
( )1390هــم میتوانــد علــم دینــی تلقــی شــود.
گلشــنی محدودکــردن «علــم اســامی بــه معــارف خــاص دینــی» را
بســیار تنگنظرانــه میدانــد کــه بــا «قــرآن و ســنت اســامی مطابقــت
نــدارد» .نویســنده بــه آیــتاهلل مطهــری اســتناد مینمایــد کــه «جامعیــت
وخاتمیــت اســام اقتضــاء میکنــد کــه هــر علــم مفیــد و نافعــی را بــرای
جامعــهی اســامی الزم و ضــروری اســت ،علــم دینــی بخوانیــم»،1385( .
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ص  )176از نظــر گلشــنی علــم دینــی را هــم ازجنبــهی پیشفرضهــای
متافیزیکــی علــم کــه میتوانــد متأثــر از جهانبینــی دینــی باشــد و هــم
از جنبــهی تاثیــر بینــش دینــی در جهتگیریهــای کاربــردی علــم
توجیــه میکنــد( .همانجــا ،ص  )158در «دانشــگاه اســامی» مــورد نظــر
گلشــنی «هــدف بایــد ایــن باشــد کــه دانشپــژوه بــا چنــان قوتــی واجــد
ـرد» و
بینــش اســامی شــود کــه بتوانــد آن را در هم ـهی حوزههــا بــه کار بَـ َ
ـی الهــی قــرار دهــد» .گلشــنی
«معلوماتــش را در یــک چهارچـ ِ
ـوب متافیزیکـ ِ
ماننــد بخــش بزرگــی از مدعیــان علــم دینــی بــرای توجیــه بینــش خــود
بــه ایــن گــزاره متوســل میشــود کــه علــم بــه معنــای نــاب کلمــه وجــود
نــدارد چــرا کــه «علــم متأثــر از جهانبینــی اســت .جهانبینــی منطبــق بــر
آموزههــای دینــی ،علمــی دینــی ارائــه میکنــد و جهانبینــی غیردینــی،
علمــی غیردینــی» ،1385( .ص )188-189
«حســین ســوزنچی» نیــز اســامیکردن علــوم انســانی را برحســب
رویکــرد جدیــدی بــا نــام «علــم دینــی» توضیــح میدهــد و از دهــهی
 1370بــه ایــن ســو کوشیدهاســت تــا تعبیــری متفــاوت از رابطــهی علــم
و دیــن بهدســت دهــد .علــم دینــی از نظــر ســوزنچی دیگــر ماننــد گذشــته
فقــط حوزههــای ســنتی ماننــد فقــه و کالم را در بــر نمیگیــرد و قــرار
اســت «جایگزیــن علــوم جدیــدی همچــون روانشناســی و جامعهشناســی و
اقتصــاد و غیــره و شــاید فیزیــک و شــیمی شــود» ( .)1387نویســنده کــه
از شــاگردان آی ـتاهلل جــوادی آملــی اســت بــه اســتاد خــود اســتناد میکنــد
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
مقدسبــودن ایــن علــوم مانــع نقدپذیــری و تکامــل ایــن علــوم میشــود،
و نــه ایــن علــوم ،خــاص جامعـهی دینــی اســت» .ایــن نــگاه بــه اســام بــه
عنــوان کلیــت واحــد بــر بســتر تصــوری شــکل میگیــرد کــه گویــی اســام
بایــد «عهــدهدار امــور انســان در عرصههــای مختلــف فــردی و اجتماعـیاش
باشــد و چتــر خــود را بــر قامــت تمامــی علــوم بیفکنــد»( .ســوزنچی)1387 ،
«خســرو باقــری» هــم بــا احتیــاط و شــرط و شــروط بیشــتر نســبت بــه
دیگــران موضــوع علــم دينــي را بــه میــان میکشــد .در کتــاب وی مبانــی
علــم شــناختی ،دیــن شــناختی و نیــز علــم دینــی بهگون ـهای گســترده مــورد
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بحــث قــرار گرفتهاســت .نویســنده توجــه خاصــی بــه فلســفهی علــم در دوران
پساپوزیتیویســتی و پســامدرن دارد و مبنــای فکــری خــود را در چنــد اصــل
مهــم بیــان میکنــد .باقــری از جملــه علــم و دیــن را دو مقولــهی در هــم
تنیــده میدانــد و از همیــن نــگاه مشــاهده ،دادههــای میدانــی و نظریهســازی
را از دنیــای ارزشــی و ذهنیــت محقــق جــدا نمیکنــد .وی همزمــان میپذیــرد
کــه نظریههــا و الگوهــای عملــی در جریــان تاثیــر متقابــل و رقابــت پیشــرفت
میکننــد و بــر آن اســت کــه ديدگاههــاي متافيزيكــی از ابطــال تجربــي
بـهدور هســتند (باقــری .)1382 ،باقــری بــا حرکــت از «درهمتنیدگــی علــم و
متافیزیــک» بــه نقــش پژوهشگــر و دنیــای ارزشــی و فرهنگــی او بــرای نقــد
علــوم دانشــگاهی و توجیــه دخالــت دیــن در حــوزهی علــم و اعتبــار بخشــیدن
بــه نظری ـهی علــم دینــی بهــره میجویــد.
بحــث ســازگار بــودن دیــن بــا علــم و یــا علمیبــودن آموزههــا و
قواعــد دینــی از یکســو در صــدد نشــاندادن اعتبــار دیــن در عصــر جدیــد
و مقابلــه بــا کســانی اســت کــه تحــوالت علمــی و صنعتــی را امــری ضــد
ســنت ،ضــد دیــن و دینــداری تعبیــر میکننــد .ایــن رهیافــت همچنیــن هــدف
مشروعیتبخشــیدن بــه دخالــت دیــن در هم ـهی حوزههــای زندگــی بشــری
را هــم نشــانه رفتهاســت .بــه گفتــهی مصبــاح یــزدی «مقــوالت دینــی از
قبیــل مقــوالت فلســفی ،منطقــی و ریاضــی اســت .اگــر یــک فیلســوف یــا
ریاضیــدان یــک قضیـهی علمــی را بــرای مــردم بیــان کنــد و بگویــد مجمــوع
زوایــای مثلــث مســاوی دو قائمــه اســت ،آیــا ایــن اســتبداد اســت؟ یــا اگــر
در یــک قضی ـهی منطقــی ،بگوینــد نقیــض موجب ـهی جزئیــه ســالبهی کلیــه
5
اســت ،ایــن اســتبداد اســت؟»
گلشــنی همچــون حســین نصــر و شــماری دیگــر بــرای دفــاع از علــم
قدســی و پیونــد دیــن و علــم در تــاش نوعــی وحــدت گفتمانــی در رابطــه
بــا دیگــر ادیــان یکتاپرســت بهویــژه اندیشــمندان مســیحی هســتندو ترجمــه
و چــاپ بســیاری از آثــاری کــه از فرضیــهی مشــابهی در دنیــای مســیحت
دفــاع میکننــد از ایــن جنبــه قابــل فهــم اســت .از نظــر آنهــا نوعــی
وحــدت اســتعالیی ادیــان بهواســطهی وجــود امــر قدســی در باطــن ادیــان
یــا «پــژواک نــدای الهــی» (نصــر )1383 ،وجــود دارد .گلشــنی در کتــاب
 .5گفت و گوی محمدتقی مصباح با محمد لنسل رئیس جامعه شیعیان اتریش 16،بهمن 1386حوزه نیوز
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خــود بــه ســراغ فهرســت بلندباالیــی از اندیشــمندان مســلمان کشــورهای
مسلماننشــین از «شــیخ محمــد عبــد»ه تــا «ابواالعلــی مــودودی» (هنــد)
رفتــه اســت تــا نشــان دهــد دینــی کــردن علــم و یــا علــم دینــی در دهههــای
گذشــته مطــرح شدهاســت)1385( .
انتقادهای اصلی اسالمگرایان ایران به علوم انسانی دانشگاهی کدامند؟

پــروژهی اســامیکردن دانشــگاهها همــراه اســت بــا انتقــاد بــه علــوم
انســانی دانشــگاهی و آنچــه کــه منتقــدان جوهــر غیردینــی و غیــر بومــی
ایــن حــوزهی دانشــگاهی مینامنــد .پیــش از ســال  1357کســانی ماننــد
جــال آلاحمــد فکــر میکردنــد کــه مــدارس و دانشــگاههای مــا «آدمهــای
غــربزدهی پادرهوایــی کــه بــه هــر مبنــای ایمانــی بیایماننــد» ( ،1375ص
 )125را تحویــل مملکــت میدهنــد .امــا مــوج بلنــد انتقــاد بــه علــوم انســانی
دانشــگاهی در شــکل ســازمانیافته و رســمی آن در ایــران بــه دوران پــس از
انقــاب فرهنگــی ســال  1359بازمیگــردد .بستهشــدن دو تــا سهســالهی
دانشــگاهها در پــی انقــاب فرهنگــی ســال  1359هــر چنــد هــدف
دگرگونکــردن دانشــگاهها و همســاز کــردن آن بــا اهــداف دولــت اســامی
نوبنیــاد را دنبــال میکــرد امــا بــر پایـهی چنــد بــاور و فرضیـهی اولیــه شــکل
گرفتهبــود کــه بــه تصــور از قابلیتهــای اســام در پاس ـخدادن بــه نیازهــای
دانشــگاهی اســتوار بــود .بازخوانــی نوشــتهها و گفتههــای بســیاری از
دسـتاندرکاران دولتــی ایــن زمــان و نیــز شــخصیتهای فرهنگــی اســامگرا
نشــان میدهــد کــه بــرای همــگان پــروژهی اســامیکردن امــری ســاده
و دســتیافتنی بــه نظــر میرســید .در میــان بخــش بزرگــی از روحانیــون
و کنشــگران اســامگرا نوعــی تصــور اســطورهگونه دربــارهی قابلیتهــای
اســام بــه عنــوان «کاملتریــن» دیــن کــه بــرای جامعــه ،اقتصــاد ،علــم،
آمــوزش ،دانشــگاه ،قــوهی قضائیــه راهحلهــای معتبــر دارد ،بــه چشــم
میخــورد .ســخنان آی ـتاهلل خمینــی دربــارهی اســامیکردن علــوم انســانی
بهروشــنی از ایــن اعتقــاد حکایــت میکنــد «:گمــان نكننــد بعضــی از ایــن
اشــخاص كــه در اســام راجــع بــه جامعــه چیــزی نیســت یــا راجــع بــه
فــرض كنیــد كــه -امــور تربیتــی كــم اســت .اســام عمیقتــر از همهجــاو از همــهی مكتبهــا راجــع بــه امــور انســانی و راجــع بــه امــور تربیتــی
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(نظــر) دارد كــه در راس مســائل اســام اســت ،چنانچــه امــور اقتصــادی دارد.
مــا نمیتوانیــم امــروز همانطــور كــه انبــار میكردنــد از غــرب بــرای مــا
ســوغات میآوردنــد و در دانشــگاههای مــا ،بچههــای مــا را فاســد میكردنــد،
امــروز هــم بنشــینیم كــه مغزهایــی كــه تربیــت غربــی دارنــد بــرای مــا تربیت
كننــد بچههــای مــا را )...( .كســانی كــه اطــاع از احــكام اســامی ندارنــد،
از اقتصــاد اســام ندارنــد ،از فرهنــگ اســام ندارنــد ،از علــوم عقلــی اســام
ندارنــد ،اینهــا میگوینــد كــه دراســام نیســت .خــوب ،تــو كــه اطــاع
نــداری؛ بــه چــه مناســبت یــك همچــو حرفــی میزنــی؟! متخصــص الزم
اســت و در ایــن امــر بایــد از حوزههــای علمیــه متخصــص بیاورنــد» (،1360
ص  .)415جانشــین وی هــم بارهــا بــر غربیبــودن علــوم انســانی دانشــگاهی
و امــکان بهرهجســتن از منابــع اســامی اشــاره کردهاســت .او بــا انتقــاد از
علــوم انســانى دانشــگاهی کــه «بــه صــورت ترجمـهاى» و بــدون «هیچگونــه
ـى اســامى» تدریــس میشــود بــر ایــن بــاور اســت کــه «ریشــه
فکــر تحقیقـ ِ
و پایــه و اســاس علــوم انســانى را در قــرآن بایــد پیــدا کــرد» (علــی خامنـهای،
ایســنا 28 ،مهــر .)1388
نــگاه انتقــادی آیـتاهلل خامنـهای بــه علــوم انســانی دانشــگاهی و بهویــژه
بیاعتباردانســتن آنهــا بهواســطهی عــدم اســتفاده از منابــع اســامی و یــا
ناســازگاری آنهــا بــا جوامــع اســامی توســط همـهی کســانی کــه از پــروژهی
اســامیکردن علــوم انســانی دفــاع میکننــد بــه اشــکال گوناگــون بازتولیــد
میشــود .از جملــه ایــن کســان محمــد تقــی مصبــاح یــزدی اســت کــه
بهروشــنی اصــل و نســب علــوم انســانی دانشــگاهی را ســاخته و پرداخت ـهی
غــرب میداند«:گزارههایــی کــه بــه نــام علــوم انســانی شــناخته میشــود
و در اطرافــش کتــاب نوشــته شــده ،خاســتگاهش مغربزمیــن اســت و
ســردمداران و صاحبــان نظریههــای معــروف آن ،عمدتــ ًا اهــل مغربزمیــن
هســتند .از ایــن رو خــواه ناخــواه تحــت تأثیــر فرهنــگ و ادبیــات غــرب اســت
و اصطالحــش بــا همــان اصطالحاتــی کــه موافــق فرهنــگ غربــی اســت،
شــکل گرفتــه و هــم بــر بینشهــا و جهــان بینیهــای ســازگار بــا فرهنــگ
غــرب پایهریــزی شدهاســت .بنابرایــن پیشفرضهــای علــوم انســانی از
مبانــی فلســفی و ایدئوژیــک گرفتهشــده و ایــن مبانــی بــا مبانــی اســامی
ســازگار نیســت ».او نــوک تیــز انتقــاد خــود علیــه علــوم انســانی دانشــگاهی را
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متوجــه رهیافــت پوزیتیویســتی میکنــد (مصبــاح یــزدی.)1385 ،
گلشــنی هــم بــر آن اســت کــه «آنچــه مــا در مــورد علــوم انســانی منتقــل
کردیــم ،عمدتـ ًا محصــوالت غربــی اســت» ( .)1387او ماننــد بســیاری دیگــر
بــه رهیافــت پوزیتیویســتی رایــج در غــرب اشــاره میکنــد و مینویســد «در
واقــع علــم غربــی کــه بــه محیــط زندگــی مــا راه یافــت ،صرف ـ ًا یافتههــای
علمــی محــض را نیــاورد ،بلکه بینــش پوزیتیویســتی را بــه همراه آورد ،بینشــی
کــه بــرای متافیزیــک ارزشــی قائــل نبــود و دیــن را مهمــل میشــمرد».
( ،1385ص  .)33نویســنده ادعــا میکنــد کــه «مکاتــب حاکــم در روانشناســی
و جامعهشناســی معاصــر فعـ ً
ا فاقــد ابــزار الزم بــرای تشــخیص و تعامــل بــا
ابعــاد معنــوی انســان و جامعــه اســت .از نظــر نویســنده مشــکل اساســی ایــن
مکاتــب ایــن اســت کــه میخواهنــد بــا همــان ابــزاری کــه بــرای شــناخت
مــاده بــه کار میبرنــد بــه ســراغ انســان و جامعــه برونــد»( .گلشــنی)1385 ،
وی در جــای دیگــری بــه دو جنبــه از علــوم اشــاره میکنــد کــه شــامل
«واقعیــات طبیعــت یــا حقایــق» و نیــز «دیــدگاه انســانی کــه ایــن حقایــق
را طبقهبنــدی میکنــد و آنهــا را در قالــب نظریههــا میریــزد و بعضــی
مفاهیــم را تدویــن میکنــد» میشــود .از نظــر او حقایــق جهانشــمول
هســتند امــا «مث ـ ً
ا ذهنیــت مارکسیســتی ،آنهــا را برطبــق دیــدگاه مارکــس
تنظیــم میکنــد» .نویســنده نتیجــه میگیــرد کــه «پــس هــر طفلــی در
جوامــع کمونیســتی علــم را بــه نحــوی کــه بــر طبــق ایدئولــوژی مارکسیســتی
شــکل گرفتهاســت میآمــوزد .شــبیه ایــن وضعیــت در مــورد علمــا ِء غربــی
ـاص خودشــان از جهــان ،خــدا و انســان دارنــد.
صــادق اســت .آنهــا تصویــر خـ ّ
آنهــا میخواهنــد مطابــق دیدگاهشــان کار سیســتم جهــان را بــدون خــدا
ببیننــد ...آنهــا ممکــن اســت بهعنــوان عقیــدهی شــخصی بــه وجــود خــدا
اعتقــاد داشــته باشــند امــا در حــوزهی علــم ،تاریــخ و فلســفه فــرض میکننــد
کــه خــدا وجــود نــدارد» ( ،1385ص .)158 -159
از دیگــر کســانی کــه علــوم انســانی دانشــگاهی را یکســره غربــی
میخوانــد و ناســازگار بــا جوامــع اســامی ،میتــوان از «حمیــد پارســانيا»
یــاد کــرد کــه از حضــور «غيرنقادان ـهی علــم غربــي» در ایــران ســخن بــه
میــان مــیآورد؛ گرایشــی کــه از نظــر نویســنده «موجــب رســوب مبانــي
فرهنگــي و معرفتــي غــرب در ذهــن متعلميــن ميشد(».پارســانيا.)166،1387 ،
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«غالمرضــا اعوانــی» کــه ســالها ریاســت «موسس ـهی پژوهشــی حکمــت و
فلســفه ایــران» را بــر عهــده داشــت هــم بــر ایــن بــاور اســت کــه «بــه
دلیــل ســلطهی تفکــر غــرب بــر ایــران در رشــتهی علــوم انســانی ،هــر چــه
اندیشــمندان ایرانــی هــم مینویســند ،در راســتای همــان اندیشـههای غربــی
اســت» (مهــر 25 ،دی مــاه « .)1392حســن رحیمپــور ازغــدی» ضمــن
اشــاره بــه آنچــه کــه خــود «عصــر ترجمــه و تقلیــد» مینامــد ادعــا میکنــد
کــه «بســیاری از رجــالمــا و محافلآكادمیــك شــرق ،فكركــردن را كنــار
گذاردهانــد» (فــردا 29 ،مهــر مــاه « .)1388ابراهیــم فیــاض» بــا توجــه بــه
درکــی کــه از نظــر او از انســان در غــرب وجــود دارد ،ادعــا میکنــد کــه علــوم
ـانی اســامی «انســان را بــه جــای خــودش بهعنــوان یــک انســان و نــه
انسـ ِ
یــک حیــوان برگرداندنــد» (فیــاض.)1389 ،
بیشــتر کســانی کــه دل بــه پــروژهی اســامیکردن علــوم انســانی
بســتهاند همزمــان دنیــای اســام را در جنــگ فکــری ،فرهنگــی و تمدنــی
فراگیــر بــا غــرب میبیننــد و ایــن «جنــگ» شــامل «الگوهــای معرفتــی و
روشهــای علمــی و جزئیــات زندگــی و نظــم زندگــی و جزئیــات معرفتــی»
هــم میشــود .زمین ـهی ذهنــی ایــن جنــگ تمدنــی اعتقــاد بــه وجــود غــرب
و اســام بهمثابــهی کلیتهــای واحــد اســت« .نعمــتاهلل کرماللهــی»
(دانشــگاه باقــر العلــوم) علــوم انســانی دانشــگاهی «بــی شناســنامه» را یکــی
از ســازوکارهای اســتعما ِر فرانــو در عصــر جدیــد میدانــد کــه «از مرزهــای
غــرب عبــور کــرده و بــه جهــان اســام راه یافتهاســت» (.)1992
اسالمیکردن علوم انسانی به چه معناست ؟

پــس از فروکشکــردن هیجــان اولیــهی ناشــی از انقــاب فرهنگــی و
بستهشــدن دانشــگاهها نوبــت عمــل بــه شــعارها و وعدههایــی رســید کــه
پیرامــون اســامیکردن دانشــگاهها و علــوم انســانی داده شــدهبود .در آن
زمــان دســتاندرکاران انقــاب فرهنگــی بــه توصیــهی آیــتاهلل خمینــی و
دیگــران دستشــان را بــه امیــد یافتــن متخصصــان ناشــناخته علــوم انســانی
بهســوی حوزههــای علمیــه دراز کردنــد و پــای شــماری از روحانیــون هــم
بــه دانشــگاه بــاز شــد .امــا برخــاف تصــور اولیــه ،کســانی بــا ســرعت
دریافتنــد کــه اســامیکردن دانشــگاه کار چنــدان آســانی هــم نیســت.
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بازخوانــی نوشــتههای دســتاندرکاران اولیــهی انقــاب فرهنگــی و
پــروژهی اســامیکردن علــوم انســانی بهخوبــی از میــزان دانــش نهفتــه در
حوزههــای علمی ـهی آن زمــان نیــز پــرده برم ـیدارد« .غالمعبــاس توســلی»،
اســتاد جامعهشناســی دانشــگاه ،دربــارهی اولیــن گامهــا اجراییکــردن پــروژهی
اســامیکردن علــوم انســانی میگویــد« :پیــش آی ـتاهلل مشــکینی رفتیــم و
صادقانــه گفــت مــا نمیدانیــم جامعهشناســی چیســت .فقــط دکتــر شــریعتی را
میشناســیم و کتابهــای ایشــان را خواندهایــم .ایشــان حرفهــای خوبــی
زده ولــی حدیــث کــم اســتفاده کردهاســت[ .در قــم] بــا آقــای مصبــاح یــزدی
آشــنا شــدیم .مــا بــا ایشــان صحبتــی کردیــم کــه چــه کنیــم .ایشــان هــم
گفــت مــن  95درصــد حرفهــای شــما را قبــول دارم و تنهــا پنــج درصــد
جــای کار دارد .قــرار شــد اســتادان و روحانیــون جلســات مفصلــی هــم در
تهــران و هــم در قــم داشــته باشــند .پنــج رشــتهی جامعهشناســی ،اقتصــاد،
روانشناســی ،حقــوق ،و تعلیــم و تربیــت را انتخــاب کردیــم کــه آقایــان معتقــد
بودنــد رشــتههای دیگــر مشــکلی نــدارد امــا ایــن پنــج رشــته بایــد اصــاح
شــود ...حــدود  40-30نفــراز اســتادان را انتخــاب کردیــم و هــر هفتــه از
صبــح شــنبه یــا غــروب یکشــنبه در قــم بودیــم و در جلســات شــرکت
میکردیــم .فرآینــد خســتهکنندهای بــود .امــا در نهایــت متوجــه شــدم
آقــای مصبــاح یــزدی و دوستانشــان میخواســتند بفهمنــد جامعهشناســی
و ســایر رشــتههای علــوم انســانی چیســت» (کارگــزاران ،ویژهنام ـهی نــوروز
« .)1387عبدالکریــم ســروش» نیــز در مصاحبــه بــا نشــریهی «لــوح» (ش ،6
مهرمــاه  )1378ک موبیــش همیــن روایــت از رابطــه بــا حــوزهی علمیــهی
قــم و روحانیــون را تکــرار میکنــد .وی در چندیــن نوشــتهی انتقــادی کــه
در ســالهای  1360منتشــر شــدند ،آشــکارا اســامیکردن علــوم انســانی
و دانشــگاه را بیشــتر پــروژهی سیاســی و ایدئولوژیــک بــه شــمار م ـیآورد و
تــاش گروههــای ســنتگرا و یــا بنیادگــرا بــرای «رجعتــي خــام و ناممكــن
بــه گذشــته» (ســروش.)1365 ،
بخشــی از کســانی کــه دس ـتاندرکار اســامیکردن دانشــگاه بودنــد بــا
مشــاهدهی بنبســتهای شناختشناســانه و مشــکالت عملــی بهتدریــج
انتظــار و توقــع خــود را از ایــن فراینــد کاهــش دادنــد و یــا بهکلــی بــه انتقــاد
از آن روی آوردنــد .دربــارهی ایــن افــراد میتــوان از دوران افســونزدایی

243

هفت پرسش پیرامون معنای اسالمی کردن علوم انسانی در ایران

اسالمیســازی دانشــگاه ســخن بــه میــان آورد .امــا ایــن پــروژه طرفــداران
پیگیــری هــم دارد کــه بیشــتر در مراکــزی حضــور دارنــد کــه بــا چنیــن
مأموریتــی شــکل گرفتهانــد (دانشــگاه امــام صــادق ،دانشــگاه باقــر العلــوم،
موسسـهی آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی .)...متــون منتشرشــده پیرامــون
علــوم انســانی اســامی نشــان میدهنــد کــه معنــای اســامیکردن بــرای
بســیاری از کســانی کــه بــه بحــث مصداقــی در ایــن حــوزه وارد شــدهاند،
هــم ابعــاد معرفتشناســی را شــامل میشــود و هــم بــه روششناســی
مربــوط اســت .یکــی از محورهــای بحــث علــوم انســانی اســامی در مقایســه
بــا علــوم انســانی موجــود در دانشــگاهها بــه اعتبــار منابــع گوناگــون مــورد
اســتفادهی ایــن علــوم و نــوع برخــورد بــا متــون دینــی و یــا بهگفت ـهی آنهــا
«وحــی» بــاز میگــردد.
بــرای مهــدی گلشــنی «ایــن جهــان تنهــا شــامل محسوســات نیســت» و
«جهــان غیــب» وجــود دارد کــه از نظــر او «از اصــول مســلم اســام» اســت
و بایــد بــه کار «اثبــات» آن همــت گماشــت .نویســنده «معرفــت و روش
نازلشــده از ســوی خــدا» را محتــرم و کارآمــد میدانــد و بــر ایــن بــاور
اســت کــه دیــن در مرحل ـهی تولیــد و آزمــون نظریــه نیــز تأثیرگــذار اســت:
«دیــن در مرحلــهی تولیــد نظریــه ،هــم از طریــق تأثیرگــذاری بــر مبانــی
علــوم و هــم از راه ارائـهی اصــول موضوعـهی برگرفتــه از متــون دینــی ،بــر
شــکلگیری علــوم انســانی اســامی تأثیــر مینهــد .در مرحلــهی آزمــون
هــم ،صــرف تجربهپذیــری و کارآمــدی مــاک صحــت یــک نظریــه نیســت،
بلکــه کارآمــدی در جهــت مــاک صحــت یــک نظریــه اســت .ازایـنرو ،علــوم
انســانی اســامی میبایســت بســتر رشــد و تقــرب بــه ســاحت ربوبــی را
فراهــم ســازند» (گلشــنی« .)1385 ،مظفــر نامــدار» ،رئیــس ســابق «شــورای
بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی» هــم بــه علــوم انســانی دانشــگاهی
خــرده میگیــرد کــه شــأنی بــرای کتابهــای آســمانی ،متــون روایــی،
پیامبــران و امامــان قائــل نیســت .همانطــوری کــه «بــرای بعضــی از
موجــودات دیگــر عالــم خلقــت کــه مــا درک تفضیلــی از آن هــا نداریــم شــأنی
قائــل نیســت و آن هــا را بــه مســخره میگیــرد ،مثــل جــن و پــری و»...
(نامــدار ،1392 ،ص « .)18حســین دیبــا» علــوم انســانی موجــود را از لحــاظ
معرفتشــناختی پوزیتیویســتی میدانــد و ازهمی ـنرو معتقــد اســت کــه «ایــن
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علــوم در روش تحقیــق خــود از زاوی ـهی تنــگ ادراکات حســی بــه مســائل
علــم نــگاه میکننــد» (دیبــا.)1391 ،
«عبدالحســين خســروپناه» ،رئيــس موسســهی پژوهشــي حكمــت و
فلســفه ،تفــاوت اندیشــهی اســام و علــوم انســانی دانشــگاهی را هــم بــه
«مبانــی» و هــم بــه «روشهــا» مربــوط میکنــد .او هــم ماننــد ســوزنچی
«روش وحیانــی ،روش عقلــی و روش تجربــی» را بــه عنــوان روشهــای
«تولیــد علــوم انســانی در اســام» معرفــی میکنــد و ورود بــه بحــث علــوم
انســانی اســامی را از طریــق «روش حکمــی ـ اجتهــادی» ممکــن میدانــد
(خســرو پنــاه .)1392 ،نویســنده ایــن رهیافــت در اســام را مناســبتر مــی
دانــد ،چــرا کــه از نظــر او «دارای گســترهی وســیعتری نســبت بــه علــوم
انســانی ســكوالر اســت كــه تنهــا تجربــه را معتبــر مــی شــمارد» .او دربــارهی
نقــش وحــی مــی نویســد« :مبنــای تفکــر رئالیســمی مــدرن ،ســوبژکتیویزم
اســت ،یعنــی اصالــت فاعــل شناســابودن انســان و تنهــا انســان را فاعــل
شناسادانســتن .ولــی مــا عــاوه بــر انســان بــرای وحــی هــم ارزش معرفتــی
قائلیــم و یــک ترکیــب متشــابه ،یــک تألیــف و ترکیــب عقــل و وحــی اســت
کــه میتوانــد بــرای مــا معرفتزایــی کنــد و معرفــت بدهــد» (خســرو پنــاه،
.)1392
مصبــاح یــزدی هــم بــا انتقــاد از کنــار گذاشــتن وحــی در دانشــگاه تولیــد
علــوم انســانی اســامی را بــر دو منبــع «آمــوزه هــای وحــی و دیــن» و دیگــر
«دســتآوردهای جدیــد بشــر در علــوم انســانی» موجــود متکــی میدانــد
کــه میبایســت در یــک «تبــادل فرهنگــی میــان آنهــا بــه جمــع ســالم
دســت یافــت» ( .)1390از نظــر او بومیســازی و اســامیکردن علــوم،
«صــرف تعویــض اصطالحــات» نیســت ،بلکــه «تغییــر جهانبینیهــا و
اســتفاده از منبــع وحــی در تولیــد علــم» اســت .او بــر ایــن بــاور اســت کــه در
اســام «چیزهایــی بــه برکــت وحــی» وجــود دارد کــه در خــارج از «فرمــول
مطالعــات میــدان و آزمــون و خطــا و روشهــای علمــی اســت» (.)1385
مصبــاح یــزدی وظیفــهی میــراثداران علمــی اســام میدانــد کــه ایــن را
کشــف و اســتخراج کننــد و در دســترس دنیــا قــرار دهنــد .البتــه ایــن تــاش
بــرای قانعکــردن دیگــران اســت چــرا کــه «ایــن دســته از مســائل بــرای
مــا کــه معتقــد بــه وحــی هســتیم و ایــن خورشــید برایمــان طلــوع کــرده
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اســت ،نیــاز بــه روشهــای علمــی نــدارد» .از نظــر مصبــاح یــزدی «علــم
تجربــی بــه دنبــال فلســفه و بــه پشــتوانهی آن اســت کــه ارزش مییابــد و
البتــه پشــتوانهی هــر دوی اینهــا وحــی اســت کــه ارزش آن از هــر چیــزی
بیشــتر اســت و درســتی آن ضمانــت دارد .وحــی واقعـ ًا علــم اســت؛ امــا نــه بــه
معنــای پوزیتویســتی آن» (.)1390
تفــاوت مهــم دیگــر بینــش دینــی بــا رهیافــت علــوم انســانی دانشــگاهی
در نــگاه معتقــدان بــه علــوم انســانی اســامی توجــه بــه نــوع نــگاه دیــن
بــه انســان ،فطــرت او ،علــت خلقــت و ســمت و ســوی ایــن جهــان و وجــود
جهــان آخــرت اســت .بــرای حائــری شــیرازی «انتقــاد اساســی علــوم انســانی
اختــاف تعریــف انســان از دیــدگاه قــرآن بــا تعریــف انســان از دیــدگاه غــرب
اســت» ( .)1390ســوزنچی از ضــرورت توجــه بــه غایتمنــدی ،ذاتگرایــی،
ترکیــب انســان از نفــس و بــدن ،اصــل فطــرت ،منحصرندیــدن انســان
در هســتی بــه عنــوان مبــادی فلســفه یــاد میکنــد کــه ســمت و ســوی
علــوم انســانی اســامی را تعییــن میکننــد ( .)1387بــرای حســین نصــر
هــم اشــکال در عــدم درک انســان ســنتی متفــاوت از انســان مــدرن اســت:
«انســان متجـ ّدد غربــی ،بــر خــاف مســلمان ســنتی ،یــا همچنیــن برخــاف
مســیحی ســنتی ،هیــچ چیــزي بــه کســی یــا چیــزی وامدار نیســت .حتــي
در مقابــل موجــود دیگــری ورای انســان ،احســاس مســئولیت نميکنــد .در
مقابــل ،انســان مســلمان ســنتی یــا انســان مســلمان ،همــواره بــا آگاهــی بــه
حقــوق خــدا و حقــوق دیگــران کــه دربرگیرنــدهی عالــم غیرانســاني هــم
ميشــود ،زیســته اســت» (نصــر ،1382 ،ص .) 227
انتقــاد مدعیــان علــوم انســانی اســامی بــه نــوع نــگاه علــوم انســانی بــه
فــرد اجتماعــی ک موبیــش همــان اختــاف اساســی اســت کــه میــان مدرنیتــه
و دیــن بــر ســر درک از انســان وجــود دارد کــه بســیار پیشــتر از ســوی حســین
نصــر بیــان شــدهبود .فردیــت و خودمختــاری انســان در جامعــهی مــدرن
مخدوشکننــده رابطـهی انســان بــا «حکمــت درونــی» اســت «کــه از روز ازل
در وی نهــاده شدهاســت» (نصــر .)1384 ،همیــن انســان بریــده از آســمان و
زمیــن اســت کــه از نظــر آنهــا منشــاء از خودبیگانگــی (بهگفتـهی نصــر) ،امــر
ضداخالقــی و فســاد میشــود و مای ـهی ســقوط معنــوی جامعــه .نوســتالژی
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 طیبـهی زندگــی
ایــن دنیــا را بــا تــرس از آخــرت تعریــف میکنــد« :نــگاه حاکــم بــر علــوم
انســانی در بــاب انســان ،یکبــار بــه نحــوی اســت کــه انســان را جــدای
از خالــق و پــروردگار خویــش و بهعنــوان یــک موجــود خودبنیــاد در نظــر
میگیــرد و بــرای چنیــن انســانی برنام ـهی عمــل میدهــد ،یکبــار انســان
را بهعنــوان خلیف ـهاهلل مــی نگــرد و برنام ـهی زندگــی او را محــدود در دنیــا
نمیبینــد» (ســوزنچی .)1388 ،بــه نظــر نویســنده «طبیعــی اســت کــه
ایــن دو نــگاه ،کشــف متفاوتــی از انســان خواهنــد داشــت و برنامهریــزی
متفاوتــی را بــرای ابعــاد مختلــف حیــات دنیــوی وی طراحــی خواهنــد کــرد».
از نظــر وی «گاه غایــت زندگــی انســان ،رفــاه و ثــروت و قــدرت دنیــوی
قلمــداد میشــود و گاه حیــات طیبـهای کــه ســعادت دنیــا را جــدای از ســعادت
اخــروی نمیبینــد و عدالــت را برتــر از رفــاه میانــگارد و آن را ذیــل عبودیــت
تعریــف میکنــد» ( .)1387خســروپناه در تعریــف غایــت مینویســد کــه
«علــوم انســانی اســامی عــاوه بــر مصالــح مــادی دنیــوی مصالــح معنــوی
دنیــوی و مصالــح معنــوی اخــروی انســان را نیــز دنبــال میكنــد» (خســرو
پنــاه.)1392 ،
نــگاه بــه جامعــه و «غایــت» آن هــم بیشــتر از زاویـهی دینــی و بــاور بــه
سرنوشــت جهــان «فانــی» و وجــود دنیــای پــس از مــرگ و بهشــت و جهنمــی
اســت کــه بــه انســانهای زمینــی وعــده داده میشــود .از نظــر گلشــنی
اینکــه «علــم دربــارهی هــدف جهــان چیــزی بــه مــا نمیگویــد ایــن
نتیجــه را در بــر نــدارد کــه جهــان بیهــدف اســت» ( .)1385او مینویســد
«علــم جدیــد غایتانــگاری ،یعنــی توجــه بــه غایــت را ،بــه کنــار گذاشــته
اســت .بعضــی از دانشــمندان معتقدنــد کــه جهــان مــا فاقــد هــدف اســت».
(همانجــا) نویســنده بــر آن اســت کــه «از نظــر اســام نمیتــوان علــم را بــه
حــال خــود رهــا کــرد بلکــه بایــد آن را در پرتــو جهانبینــی دینــی بــه کار
گرفــت» .گلشــنی بــر علــم دانشــگاهی خــرده میگیــرد کــه «هدفــی جــز
توســعه و پیشــرفت» نــدارد .او مینویســد« :بنابرایــن نمیتــوان بــدون در
نظرگرفتــن هــدف ،علمــی را تولیــد کــرد کــه در راســتای هــدف خــود نباشــد.
امــا اینکــه ایــن هــدف چــه باشــد! مقصــدی الهــی یــا مقصــدی نفســانی!».
بــه نظــر نویســنده علــم اگــر «در پرتــو جهانبینــی ســکوالر انجــام شــود
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تضمینــی بــر مخربنبــودن آن نخواهــد بــود» (گلشــنی.)173 ،1385،
در نــگاه یامیــن عزیــزی «بــرای پرهیــز از آفــات ِعلــم و بــرای هرچــه
غنیترکــردن آن ،بایــد کــه بینــش الهــی بــر عالِــم حاکــم باشــد -بینشــی کــه
خــدا را خالــق و نگهدارنــدهی جهــان میدانــد ،عالَــم وجــود را منحصــر بــه
عالــم مــادی نمیکنــد ،بــرای جهــان هــدف قائــل اســت و اعتقــاد بــه یــک
نظــام اخالقــی دارد» .نویســنده مبنــای جهانشناســی اســامی را «فطــرت»
میدانــد چــرا کــه «بــر مبنــای آموزههــای ایــن شــریعت مقــدس ،جهــان
مفطــور اســت و خداونــد فاطــر»« .فطــرت» در زبــان قــرآن بــه معنــای
«خلقــت هدایتیافتــه» اســت کــه البتــه فلســفهی ارســطویی توانایــی فهــم
آن را نــدارد؛ چــرا کــه علــت و معلــول نمیتوانــد هدایتیافتگــی و صیــرورت
را تبییــن کنــد» (عزیــزی.)1393 ،
کســانی کــه از وجــود علــوم انســانی اســامی دفــاع میکننــد همگــی
بــر ایــن فرضیــه تکیــه کردهانــد کــه علــوم بهطــور کلــی و بهویــژه علــوم
انســانی را نمیتــوان از فضــای ایدئولوژیــک و فرهنگــی جامعــه و دنیــای
فرهنگــی و فکــری پژوهنــده جــدا کــرد .خســرو باقــری از جملــه ایــن کســان
اســت کــه بــا بهرهجســتن از برخــی از فیلســوفان علــم در غــرب ماننــد
کوهــن« ،علــم و متافیزیــک ،مشــاهده و تجربــه ،علــوم و ارزشهــا» را از
یکدیگــر تفکیکپذیــر نمیدانــد .ســوزنچی نیــز معتقــد اســت کــه علــم
نبایــد جــدای از عالــم در نظــر گرفتهشــود و «فــرد گناهــکار و یــا بــا تقــوا
از نظــر درک و تشــخیص واقعیــت در مقــام یکســانی» قــرار ندارنــد و «هــر
مقــدار کــه خالصتــر شــویم تاثیــرات عوالــم برتــر را درســتتر درک و
منعکــس میکنیــم» .از نظــر او «هــر جهتگیــری ارزشــی در وجودمــان
باشــد ،در مقــام علــم نیــز تاثیــر خواهــد گذاشــت» (باقــری.)1382 ،
آیــا درک طرفــداران علــوم انســانی اســامی از علــوم انســانی
دانشــگاهی دقیــق اســت؟

مطالعــهی تحلیلــی نوشــتههای انتقــادی پیرامــون علــوم انســانی
دانشــگاهی نشــان میدهــد در کنــار اختالفــات بنیــادی کــه موضــوع
مناقش ـهی جــدی میــان علــوم انســانی دانشــگاهی و مدعیــان اســامیکردن
آن هســتند ،چنــد ســوء تفاهــم و بدفهمــی مهــم همچــون گزارههــای بدیهــی
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ک موبیــش در بســیاری از نوشــتهها تکــرار میشــوند .در حقیقــت نــگاه بــه
علــوم انســانی دانشــگاهی در بســیاری مــوارد تقلیلــی و جانبدارانــه اســت ،و
شــمار کمــی بــه معنــای واقعــی علــوم انســانی دانشــگاهی را بــا همـهی تنــوع
آن مــی شناســند.
پوزیتیویســتیبودن علــوم انســانی دانشــگاهی یکــی از ایــن بدفهمیهــای
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
آشــنا باشــد ،میدانــد کــه ایــن حوزههــا فقــط بــا رهیافــت پوزیتیویســتی و
یــا کاربــرد روشهــای تجربــی بــه ســراغ مســائل و پدیدههــای اجتماعــی
نمیرونــد .علــوم انســانی دارای گرایشهــا و ســنتهای فکــری و
روششناســانهی بســیار متنوعــی اســت .موضــوع اســتحکام علمــی ،روش،
دلیــل ،داده و مدارکــی کــه اعتبــار یــک پژوهــش و نظریــه را محــک میزننــد
بحثهــای نقادانــهی طوالنــی را بهوجــود آورده اســت.
شــکلگیری دانشــگاه مــدرن و انقــاب صنعتــی در کشــورهای غربــی
وضعیــت علــوم در دانشــگاهها را بهکلــی دگرگــون کــرد .پیونــد آمــوزش و
پژوهــش و تبدیلشــدن توســعهی علمــی بــه عالیتریــن هــدف دانشــگاه
بــه گســترش بیســابقهی شــاخههای جدیــد علمــی انجامیــد .شــکلگیری
و گســترش علــوم انســانی و اجتماعــی بــه چنیــن دوران تاریخــیای بــاز
میگــردد .آنچــه امــروز بــه نــام علــوم انســانی و اجتماعــی در دانشــگاههای
دنیــا تدریــس میشــود در شــمار «علــوم نــو» قــرار دارنــد ،چــرا کــه
بخــش اصلــی شــاخههای علــوم انســانی حوزههــای جدیــدی هســتند
نونیــم اخیــر گســترش یافتهانــد .پیــش از قــرن نوزدهــم،
کــه در یکقر 
اندیشــمندانی ماننــد منتســکیو ،روســو ،هیــوم و یــا قبــل از آنهــا ابــن خلــدون
و بیرونــی نظریههــا و بحثهایــی را بــه میــان کشــیدند کــه بعدهــا بخشــی
از دانــش علــوم انســانی جدیــد شــدند .بــرای ایــن علــوم نوپــا از همــان ابتــدا
پرس ـشهای شناختشناســانه و روششناســانهی پرشــماری بــه میــان آمدنــد
کــه برخــی از آنهــا هنــوز هــم موضــوع بحــث و جــدل علمــی و دانشــگاهی
اســت .پرســش اصلــی کــه در قــرن نوزدهــم و در رونــد نهادیشــدن ایــن
شــاخهها بــه میــان آمــد ،ایــن بــود کــه آیــا علــوم انســانی را میتــوان
همتــراز علــوم پایــه و تجربــی دانســت و یــا علمیبــودن علــوم انســانی از
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کجــا ناشــی میشــود و بــه چــه معناســت؟ بــرای مثــال اگــر جامعهشناســی،
روانشناســی اجتماعــی و شــاخههای گوناگــون آنهــا عنــوان علــوم را یــدک
میکشــند ،اعتبــار علمــی آنهــا چگونــه کســب میشــود و چــه تفاوتهایــی
بــا علــوم پایــه و تجربــی و یــا کاربــردی دارنــد؟ رابطــهی پژوهشگــر بــا
موضــوع پژوهــش چگونــه اســت و کــدام بیطرفــی علمــی تضمینکننــدهی
علمیبــودن ایــن یــا آن تئــوری هســتند؟
قــرن نوزدهــم دوران شــتابگرفتن پیشــرفتهای علمــی و فنــی و
رونــد صنعتیشــدن کشــورهای غربــی هــم بــود .علــوم تجربــی و پایــه و
یــا علــوم جدیــد کاربــردی از ارج و قــرب فراوانــی برخــوردار بودنــد و کار
و پژوهشهــای آکادمیــک بــا هنجارهــای ایــن علــوم تــراز میشــدند.
شــماری از اندیشــمندان متقــدم قــرن نوزدهــم علــوم انســانی را در کنــار ســایر
علــوم قــرار میدادنــد .بــ ه همینخاطــر هــم بــرای برخــی علــوم انســانی
میبایســت بــرای شــکلدادن بــه روششناســی و شناختشناســی خــود
بــه ســراغ علــوم پایــه و طبیعــی برونــد و تجربــه و راه و کارهــای آنــان
را بــه عاریــت گیرنــد .اگوســت کنــت ( )1873-1812در سلســله درسهــای
معــروف خــود تحــت عنــوان «فلســفهی پوزیتیویســتی» پــس از اشــاره بــه
شــکلگیری شــاخههای فیزیــک ،زیستشناســی و شــیمی میگویــد کــه
اکنــون زمــان آن فــرا رسیدهاســت تــا علــم فیزیــک اجتماعــی بهوجــود
آیــد .او جامعــهی بشــری را بــه ســهدوره تقســیم میکــرد .ویژگــی اصلــی
دورهی نخســت ،ســلطهی باورهــا و اندیشــهی مذهبــی اســت ،دورهی دوم
بــه گســترش متافیزیــک و اندیشــهی انتزاعــی مربــوط میشــود ،و دورهی
ســوم از نظــر کنــت پوزیتیوســتی اســت ،چــرا کــه عینیــت و روش علمــی
بــه رویکــرد اصلــی علــوم انســانی تبدیــل میشــود .کنــت فرزنــد دوران
رشــد علــوم و توهــم امــکان بررســی پدیدههــای اجتماعــی و انســانی بــا
بهرهجســتن از روشهــای علمــی و رعایــت معیارهــای دقیــق عینــی اســت.
ایــن نــگاه بیشــتر بــه دنبــال اصــاح و بهبــود وضعیــت جامعــه بــا بهرهگیــری
از علــوم انســانی و از طریــق کشــف قوانیــن اجتماعــی بــود .در دهههــای
آخــر قــرن نوزدهــم ،پارادایــم پوزیتیویســتی جایــگاه رفیعــی در اندیشــهی
علــوم انســانی بهویــژه در جامعهشناســی نوپــا پیــدا کــرد .کارهــای میدانــی
آمــاری وپژوهشهــای کمــی گســترده نوعــی اعتبــار علمــی جدیــد بــه ایــن
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حــوزه میدادنــد و دادههــای عینــی و گــردآوری فاکتهــا هــم میبایســت
فراتــر از دنیــای ارزشــی پژوهشگــر بــه معیــار آکادمیــک اصلــی تبدیــل
شــوند .پوزیتیویســم بــر ایــن بــاور بــود کــه ســازمان اجتماعــی و پدیدههــای
انســانی را هــم میتــوان بــا قوانیــن دقیــق توضیــح داد و یــا راهحلهــای
مهندسیشــده بــرای مشــکالت جامعــه پیــدا کــرد .ایــن دوران همچنیــن بــا
رونــق اندیشــههایی همــراه بــود کــه در صــدد کشــف قوانیــن و تحــوالت
اجتماعــی و تاریــخ بودنــد .تئــوری ماتریالیســم تاریخــی و یــا ماتریالیســم
علمــی مارکــس محصــول همیــن دوره تاریخــی اســت.
رشــد گرایــش پوزیتیویســتی در علــوم انســانی واکنشهــای انتقــادی را
هــم در پــی آورد کــه بیشــتر بــه تفــاوت مهــم میــان پدیدههــای اجتماعــی
و انســانی بــا قلمــروی علــوم طبیعــی و تجربــی بــاز میگشــت .ماکــس وبــر
( )1920-1864از جملــه کســانی اســت کــه نقــش مهمــی در پایهریــزی
شناختشناســی علــوم انســانی بــا درک انتقــادی ایفــا کــرد .بــرای او کار
واقعــی و خــاص جامعهشناســی از جایــی شــروع میشــود کــه آمــار قــادر
بــه توضیــح پدیدههــا نباشــند .وبــر بــر اهمیــت درک پدیدههــا (نــگاه کیفــی
از درون) در برابــر توضیــح جهــان (تــاش بــرای پیداکــردن روابــط علــت و
معلولــی و یــا قوانینــی کــه حاکــم بــر پدیدههــا هســتند) تکیــه میکــرد.
اگــر دورکیــم همــه جــا از امــور اجتماعــی ســخن بــه میــان م ـیآورد ،وبــر
بــه فعالیــت انســان ،معنــای آن بــرای شــخص و نیــز کنشهــای اجتماعــی
توجــه داشــت ( .)Aron, 1967درک وبــر از جامعهشناســی بهایــن ترتیــب
از نــگاه پوزیتیویســتی فاصلــه میگیــرد و معنــای ذهنــی امــور نــزد بازیگــران
اجتماعــی بــه موضــوع جامعهشناســی تبدیــل میشــود .وبــر همچنیــن
بــه جایــگاه پژوهشگــر و رابطــهی او بــا موضــوع تحقیــق (ابــژه) توجــه
خاصــی داشــت و بیطرفــی اکســیولوژیک را یکــی از معیارهــای مهــم اعتبــار
دانشــگاهی پژوهــش میدانســت ( .)Colliot-Télène, 2006او از نخســتین
کســانی در جامعهشناســی مــدرن اســت کــه ســنجش اعتبــار علــوم انســانی
و تئوریهــای آن را بــه نــوع فاصلهگیــری پدیدههــا از دنیــای ارزشهــا
نیــز قابلبررســیبودن منــوط میکنــد ( .)Weber, 1965بعدهــا کارل پوپــر
اصــل قابلردبــودن را هــم بــه ایــن مجموعــه میافزایــد .او میگفــت« :مــن
معیــار ابطالپذیــری را پیشــنهاد کــردم تــا علــم را از آنچــه علــم نیســت،
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جــدا ســازم .امــا ،چیــزی کــه علــم نیســت ،بــه ایــن معنــا نیســت کــه بیمعنــا
اســت» (زریــن.)1393 ،
در رونــد تاریخــی شــکلگیری جامعهشناســی بهعنــوان یکــی
از شــاخههای اصلــی علــوم انســانی پوزیتیویســم فرانســه ،فلســفهی
ایدهآلیســتی آلمــان و همچنیــن پراگماتیســم انگلیســی و آمریــکای شــمالی
ماننــد نهرهــای جــدا از هــم بهتدریــج بــه یکدیگــر پیوســتند تــا حــوزهی
متکثــر دانشــگاهی را بهوجــود آورنــد .رهیافــت کیفــی در جامعهشناســی و
یــا روانشناســی اجتماعــی بــا ظهــور و رشــد پدیدارشناســی از جملــه در آثــار
هوســرل و زیمــل ابعــاد جدیــدی یافــت و تجربــهی کار میدانــی «مکتــب
شــیکاگو» (ژرژ هربــرت میــد ،بلومــر ،الفــرد شــوتز ،تومــاس) در عمــل ســبب
شــکلگیری دو خانــوادهی بــزرگ (کمــی و کیفــی) در حــوزهی پژوهشهــای
اجتماعــی شــد .گرایــش اگزیستانسیالیســتی نــزد هایدگــر ،مرلوپونتــی ،ســارتر
و کســان دیگــر ،روانکاوی ،زبانشناســی اجتماعــی ،مکتــب جدیــد شــیکاگو
(گوفمــن ،هــوارد بیکــر) ،پساســاختارگرایی (فوکــو و دریــدا) ،گرایــش نقــد
مدرنیتــه (بلومنبــرگ) ،جامعهشناســی کیفــی معاصــر (گارفینــکل ،وودز) از
جملــه گرایشهــا و شــاخههایی بودنــد کــه بــر جامعهشناســی و تنــوع
نظــری علــوم انســانی تاثیــر فراوانــی بــر جــا گذاشــتند.
مشــاهدهی عینــی و یــا عینیبــودن دادههــا و تحلیلهــا فقــط یکــی
از ابعــاد ســازوکار پژوهــش دانشــگاهی در رشــتهای ماننــد جامعهشناســی و
یــا در روانشناســی اســت .روشمندبــودن شــیوهی بررســی ،نــوع گــردآوری
و ســاخت و پرداخــت دادههــا در یــک پژوهــش ،جایــگاه هــر تحقیــق در
مقایســه بــا نظریــات و پژوهشهــای پیشــین ،کاربســت اندیش ـهی انتقــادی
و ســنجشگری ،ســختگیری و وســواس روششناســانه ،ابــزار پژوهشــی
کــه بــرای گــردآوری دادههــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و  ...هــم بخشــی
مهــم از شــیوهی کار دانشــگاهی اســت .کار پژوهــش بــا انتشــار نظریــه یــا
نتیجــهی تحقیــق خاتمــه نمییابــد ،مفاهیــم نظــری ،گونهشناســیها،
صورتبندیهــا و یــا شــیوهی طــرح و اســتدالل نظریهپــرداز و یــا
پژوهشگــر در محیــط آکادمیــک مــورد داوری دیگــران قــرار میگیرنــد.
روششناســی در شــاخههای گوناگــون علــوم انســانی معنــای یکســانی نــدارد
ولــی اعتبــار و اســتحکام روشــی کــه بــرای بهوجــودآوردن و شــکلدادن بــه
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یــک پژوهــش اســتفاده شدهاســت ،معیــار آکادمیــک مهمــی بــرای داوری
پیرامــون آن بــه شــمار مــیرود .بســیاری از تئوریهــا در روابــط درون
دنیــای آکادمیــک و در جریــان تبــادل نظــر بهتدریــج اشــکال دقیقتــر و
کاملتــری بهخــود میگیرنــد .بــدون تردیــد ،خالقیــت و نبــوغ پژوهشگــر
و نظریهپــرداز در شــکلدادن بــه تئوریهــا و علــم تولیدشــده در هــر حــوزه
بســیار نقــش دارد ولــی داوری ســنجشگرانه دنیــای آکادمیــک مرحلــهی
مهمــی در اعتبــار بخشــی بــه یــک نظریــه و یــا مفهــوم اســت .اگــر در برخــی
شــاخههای علــوم انســانی ماننــد روانشناســی و یــا جامعهشناســی کمــی کار
میدانــی و یــا دادههــای قابــل مشــاهده و کنتــرل اهمیــت پیــدا میکننــد ،در
تاریــخ ،انسانشناســی ،مردمشناســی و یــا جامعهشناســی کیفــی کار روی
دادههــای کیفــی در چارچــوب متفاوتــی مطــرح میشــوند.
یکــی دیگــر از ایــن بدفهمیهــای رایــج مشــکل «غربی»بــودن« ،غیــر
بومی»بــودن علــوم انســانی و یــا بومیکــردن علــوم انســانی اســت و بــرای
بســیاری اســامیکردن ایــن رشــتهها در ایــن چارچــوب توجیــه میشــود.
بــرای داوری منصفانــه در ایــن حــوزه بایــد دیــد علــوم انســانی از کجــا آمــده
اســت ،اصــل و نســب و ریشــهی آن کــدام اســت .همچنیــن بایــد دیــد
زمانــی کــه علــوم انســانی بطــور عمــده در غــرب ســاخته و پرداختــه میشــد،
وضعیــت کار آکادمیــک و مــدارس مذهبــی و حوزههــا در ایــران چگونــه بــود،
از چــه منابعــی اســتفاده میشــد ،بحثهــا بــر ســر چــه مســائلی بــود و نــگاه
آنهــا بــه دنیــا چگونــه بــود.
پژوهــش روشمنــد علــوم انســانی دانشــگاهی در روندهــای ســاخت
و پرداخــت خــود یــک بعــد بومــی و محلــی دارد .در شــرایط متعــارف،
پژوهشهــای دانشــگاهی بــا کار و یــا اندیشــیدن بــر شــرایط خــاص
تاریخــی ،انسانشناســانه و اجتماعــی جامعــهی خــودی صــورت میگیــرد.
روششناســی در کار پژوهشــی از جملــه بــه معنــای بازخوانــی ســنجشگرانه
نظریههــای موجــود در رابطــه بــا زمینـهی فرهنگــی و اجتماعــی فضایی اســت
کــه در آن قــرار اســت کار تحقیقــی صــورت پذیــرد .یکــی از مباحــث اصلــی
کارآمــدی تئوریهــای علــوم انســانی و جهانشــمولبودن آنهــا رابطــهای
اســت کــه نظامهــای انســانی یــا انتروپوسیســتم (در برابــر اکوسیســتم) یــا
مکانهــا و قلمروهــای فرهنگــی دارنــد .اگــر چنیــن رهیافتــی بخوبــی دنبــال
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نمیشــود و پژوهشــگر بــا تنبلــی فکــری خــود راه آســان کاربســت بــدون
نقــد نظریــات ساختهوپرداختهشــده در کشــورهای دیگــر را انتخــاب میکنــد،
اشــکال نــه بــه علــوم انســانی دانشــگاهی کــه بــه پژوهشگــر و فرهنــگ
پژوهشــی هــر جامع ـهای هــم بــاز میگــردد .اگــر نظریههــا و مفاهیمــی بــا
هــدف «ســلطه»ی علمــی و فرهنگــی طــرح شــدهاند ،کار دانشــگاه بازخوانــی
نقادان ـهی آنهــا اســت .در حقیقــت بایــد دیــد چــه شــرایطی در ایــران ســبب
گســترش اســتفادهی ترجمــهای و نســخهبرداری میشــود .بســیاری از
پژوهشگــران در کشــورهای آســیایی و یــا در آمریــکای التیــن مفاهیــم و
نظریههــای ساخت هوپرداختهشــده در دانشــگاههای غربــی را بــه پرســش
میکشــند و ایــن خوانــش انتقــادی بــه بخشــی از دانــش علــوم انســانی
تبدیــل میشــود.
اگــر بــه تقســیمبندیهای رایــج علــوم انســانی و اجتماعــی بازگردیــم،
میتــوان گفــت کــه ایــن حــوزهی دانشــگاهی هــم تجربیـتحلیلــی اســت
و از روشهــای علــوم طبیعــی و تجربــی (ریاضیــات ،آمــار ،روابــط علــت و
معلولــی) اســتفاده میکننــد و هــم نظریـتاریخــی کــه نقــش محقــق را
برجســتهتر میکنــد .زمانــی کــه حــوزهی کار بیشــتر تجربــی و تحلیلــی
اســت ،پژوهشهــای میدانــی و روش تجربــی و علمــی نقــش اساســی را
بــازی میکننــد ،بخــش بزرگــی از روشهــا و صورتبندیهــا عــام و
جهانشــمول هســتند و تعلــق فرهنگــی تاثیــر کمتــری بــر سمتوســوی آنهــا
دارنــد .بومیکــردن علــوم انســانی رونــدی آگاهانــه و درونزاســت و بخشــی
از فعالیــت پژوهشــی بــه شــمار مــیرود .اگــر صدســال پیــش کشــورهایی
کــه در «مرکــز» جهــان بودنــد ،بخــش عمــدهی بــار توســعهی علــوم انســانی
در حــال زایــش را برعهــده داشــتند و کشــورهایی در «حاشــیه»ی جهــان
کارشــان بیشــتر نظارهگــری و مصــرف ایــن علــوم بــود ،اکنــون ایــن رابطـهی
نابرابــر علمــی در حــال دگرگونــی اســت.
در دو دهــهی گذشــته بحثهــای انتقــادی فراوانــی پیرامــون ماهیــت
«نواســتعماری» برخــی تحلیلهــای تاریخــی و مفاهیــم سیاســی و علــوم
انســانی غــرب در آمریــکای التیــن و یــا در آســیا در آثــار کســانی ماننــد پارتــا
چاترجــی ( ،)Chatterjee, 2006دیپــش چاکرابارتــی ( )2009و یــا ارتــورو
اســکوبار ( )1999نیــز مطــرح شــده اســت .چاکرابارتــی در نقــد خــود بــر
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ایــن بــاور اســت کــه تــز جهانیشــدن در ســایهی توســعهی ســرمایهداری
پویایــی بومــی را در حــد یــک برداشــت متغیــر یــک موضــوع تقلیــل میدهــد.
برخــی از ایــن بحثهــای انتقــادی بطــور گســترده در محافــل دانشــگاهی
کشــورهای مختلــف از جملــه در غــرب مطــرح میشــوند و کســی هــم ســخن
از هندوییکــردن و یــا مســیحی و یــا آمریــکای التینیکــردن علــوم انســانی
نمیزنــد .ویــوک چیبــر ( )2014دانشــیار رشــتهی جامعهشناســی دانشــگاه
نیویــورک در مقال ـهای بــه نــگاه انتقــادی بــه فرهنــگ و پــروژهی چــپ در
آمریــکای التیــن و آســیا میپــردازد و نشــان میدهــد چگونــه در میــان
برخــی از اندیشــمندان ایــن مناطــق نوعــی انتقــاد بــه اساس ـیترین مفاهیــم
چــپ اروپایــی ماننــد «طبقــه» ویــا «انقــاب» شــکل گرفتهاســت .تلقــی
بســیاری از ایــن اندیشــمندان ایــن اســت کــه برخــی مفاهیــم متــداول در
حــوزهی علــوم سیاســی و جامعهشناســی سیاســی محصــول شــرایط اروپــا
و آمریــکای شــمالی اســت و ضرورتــ ًا بــا شــرایط کشــورهایی ماننــد هنــد،
برزیــل ،کلمبیــا و یــا هنــدوراس همخوانــی ندارنــد.
عبدالکریــم ســروش دربــارهی رابطــه پژوهشگــر بــا زمین ـهی پژوهشــی
خــود بهدرســتی اشــاره میکنــد کــه « تمدنهــا ،فرهنگهــا ،جامعههــا و
انســانها روحــی دارنــد کــه جــز از طریــق انس بــا آن روحهــا و دوســتی عمیق
بــا آنهــا نمیتــوان بــه اعماقشــان راه جســت و سرشــان را به چنــگ آورد» .وی
بــا حرکــت از ایــن گــزاره نتیجــه میگیــرداگــر مــن میخواهــم رفتــار یــک
ایرانــی مســلمان را در مقابــل رهبــرش بهدرســتی بفهمــم و توصیــف کنــم،
بایــد خــودم واقعـ ًا یکــی از اشــخاص همیــن جامعــه باشــم» ( ،1380ص .)29
او در جــای دیگــری بــا اشــاره بــه مبــارزات ضــد شــاه مینویســد« :کســی
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
ایــن جامعــه میشــود ،حــاالت مــردم ،راهپیماییهــای مــردم ،دالوریهــای
جنــگاوران ،عالق ـهی مــردم بــه رهبرشــان ،گذشــت و ایثارشــان ،بــه مســجد
رفتنشــان و رفتارشــان بــا دولــت را میبینــد ،همــه را از چشــم خــود میبینــد
و هرگــز آنهــا را بــه معنــای واقعیشــان نمیتوانــد برگیــرد» .درک شــرایطی
کــه ســروش از آن ســخن میگویــد بخشــی از کار جامعهشناســی کیفــی و
مردمنگارانــه ،روانشناســی اجتماعــی و یــا انسانشناســی اســت .کارهــای
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پژوهشــی فرهــاد خســروخاور پیرامــون انقــاب ایــران و ویژگیهــای آن از
جملــه نقــش مذهــب و رهبــری مذهبــی بــه زبــان فرانســه درســت بــه همــان
چالشــی پرداختهاســت کــه ســروش بــه آن اشــاره میکنــد .پژوهشگــر در
کار میدانــی خــود بــه ســراغ بازیگــران انقــاب ،بســیجیها ،افــراد ناراضــی از
انقــاب رفتــه اســت و تــاش کــرده بــا نگاهــی از درون ،درک ایــن افــراد را از
انقــاب ،شــهادت ،اســام و وقایــع سیاســی مــورد تحلیــل قــرار دهــد (1993
 .)Khosrokhavar,تفــاوت ایــن پژوهــش بــا برخــی دیگــر از نوشــتههای
دانشــگاهی در غــرب دربــارهی انقــاب ایــران ایــن اســت کــه نویســنده بــا
همــان ابــزار تئوریــک شناختهشــدهی جامعهشناســی جنبشهــای اجتماعــی
بــه انقــاب  1357نپرداختــه و تــاش کــرده از طریــق انعــکاس درک
کنشگــران انقالبــی نگاهــی تــازه از درون بــه انقالبــی متفــاوت بیفکنــد.
طبیعــی اســت کــه ســه کتــاب خســروخاور دربــارهی انقــاب ایــران نــه در
مــدح انقــاب اســت و نــه نــگاه منفــی بــه ایــن پدیــده دارد .انقــاب ایــران در
ایــن کار بــا رهیافــت جدیــدی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ایــن بــرای علــوم
انســانی دانشــگاهی هــم تازگــی دارد.
در یــک پژوهــش دیگــر فرهــاد خســروخاور و امیــر نیکپــی در کتــاب
خــود بــه زبــان فرانســه بــا عنــوان «بیستســالگی در ســرزمین آیتاهللهــا»
کــه بــه کار میدانــی روی جوانــان شــهر قــم اختصــاص دارد ،نشــان میدهنــد
کــه دیـنداری جوانــان و رابطـهی آنهــا بــا امــر قدســی و یــا زندگــی روزمــره
غیــر دینــی دارای تنــوع بســیار اســت و بخــش مهمــی از ایــن گونهگونــی
هــم بــه درکهــا و برداشــتهای فــردی از دیــن و دیــنداری ارتبــاط دارد
( .)2008, Khosrokhavar & Nikpayایــن تنــوع هویتــی همزمــان نشــان
میهــد کــه جوانــان «مقلــد» و دنبالـهروی ســادهی ایــن یــا آن فــرد نیســتند
و از طریــق یــک گفتمــان و یــک درک بــا دیــن ارتبــاط ندارنــد و تجربههــای
فــردی آنهــا و یــا محیــط زندگــی ،شــبکههای اجتماعــی در رابطــهی آنهــا
بــا دیــن تاثیــر میگــذارد .ایــن پژوهــش یــک نمونــه از کار علــوم انســانی
دانشــگاهی اســت کــه متناســب بــا جامعــهی ایــران شــکل گرفتهاســت.
پژوهشگــران نــه بــه دیــن نگاهــی هویتــی و ذاتگرایانــه داشــتهاند و نــه
شــکلی از دینــداری را ارزش یــا ضــد ارزش تلقــی کردهانــد .بــرای آنهــا
مســئلهی اصلــی شــناخت رابطـهی جوانــان بــا دیــن بــوده اســت .بــرای درک
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بهتــر ایــن رابطــه آنهــا پــای صحبــت دههــا جــوان نشســتهاند و حاصــل
گفتگوهــای خــود را در قالــب تئــوری کــه بــه اشــکال متنــوع سکوالریزاســیون
جامعــه از پائیــن میپــردازد ،ارائــه کردهانــد.
ســوء تفاهــم دیگــر رابطــهی دولــت و حکومــت بــا علــوم انســانی و
دانشــگاهی اســت .بــرای نــگاه بســیاری از منتقــدان علــوم انســانی دانشــگاهی
در حقیقــت علــوم انســانی اســامی چیــزی نیســت جــز علومــی کــه بایــد
بهگونـهای ابــزاری در خدمــت تحکیــم حکومــت اســامی و یــا رواج فرهنــگ
اســامی باشــند .آنهــا مشــروعیت نــگاه خــود را بیشــتر از نــوع تلقــی خــود
از کارکــرد دانشــگاه بــه عنــوان ابــزار تحکیــم ایدئولوژیــک حکومتهــا
کســب میکننــد .اتفاقــی هــم نیســت کــه شــماری مدعــی میشــوند گویــا
علــوم انســانی غربــی بــرای تحمیــل ســلطهی غــرب بــر جهــان ســوم و یــا
منحرفکــردن فرهنــگ کشــورهای مســلمان بهوجــود آمدهانــد .بــرای
عبدالکریــم ســروش تــاش بــرای «اســامی»کردن دانشــگاه و علــوم
انســانی نــزد دس ـتاندرکاران سیاســی و دانشــگاهی پیــش از آنکــه بهخاطــر
دلمشــغولی علمــی و دانشــگاهی باشــد ،از تــرس علــوم انســانی دانشــگاهی
اســت .از نظــر او «کســانی ایــن دغدغــه را دارنــد کــه ایــن علــوم حــاوی و
حامــل شــبهاتی ســت کــه ممکــن اســت جوانــان مســلمان و آموزنــدگان ایــن
علــوم را از جــادهی هدایــت خــارج کنــد» (تفــرج صنــع ،1380 ،ص .)192
مصــداق ایــن تحلیــل را میتــوان در ســخنان آیــتاهلل خامنــهای پیرامــون
علــوم انســانی دانشــگاهی یافــت« :بســیاری از علــوم انســانی بــر فلســفههایی
اســت کــه مبانــی آنهــا مادیگــری و بیاعتقــادی بــه تعالیــم الهــی و
اســامی اســت و آمــوزش ایــن علــوم موجــب بیاعتقــادی بــه تعالیــم الهــی
و اســامی میشــود و آمــوزش ایــن علــوم انســانی در دانشــگاهها منجــر بــه
ترویــج شــکاکیت و تردیــد در مبانــی دینــی و اعتقــادی خواهــد شــد» (ایســنا،
 8مهــر  )1388و یــا «انســان همانطــور كــه از برخــی اتفاقــات و يــا اشــرار
نگرانــی دارد از برخــي كرســیها در دانشــگاهها هــم نگرانــي دارد» (ایرنــا،
 1آبــان .)1388
تلقــی از نقــش علــوم انســانی و رابطــهی آن بــا ایدئولــوژی حکومتــی
نــه تنهــا موضــوع سرنوشــت اســتقالل دانشــگاه و آزادیهــای آکادمیــک
را بــه میــان میکشــد کــه پرســش مهمــی دربــارهی شــرایط آمــوزش و
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پژوهــش در دانشــگاه را هــم پیــش میکشــد .منتقدیــن اســامگرای
علــوم انســانی دانشــگاهی در ایــران بــرای توجیــه اســامیکردن از بــاالی
دانشــگاه مدعیانــد کــه در کشــورهای غربــی هــم اســتادان و دانشــگاه نوعــی
ایدئولــوژی دارنــد کــه بــر نــوع آمــوزش و پژوهــش تاثیــر میگــذارد .خطــای
بــزرگ ایــن دســته از قائــان بــه علــوم انســانی دانشــگاهی ایــن اســت کــه
وجــود ایــن یــا آن ایدئولــوژی و یــا گرایــش ایدئولوژیکــی نــزد ایــن یــا آن
اســتاد بــه معنــای آمــوزش ایدئولوژیــک و تحمیــل یــک دکتریــن از بــاال
نیســت .حضــور ســید حســین نصــر و یــا هانــری کربــن بــا دیگرانــی کــه
شیعهشــناس هســتند در دانشــگاههای غربــی بــه معنــای گرایــش ایــن یــا
آن دانشــگاه در آمریــکا و یــا فرانســه بــه دیــن شــیعه نیســت .تحمیــل یــک
دکتریــن و یــا تلقیــن ایدئولوژیــک در آمــوزش بــه دو عامــل مهــم بســتگی
دارد:
نخســت ،شــرایط آمــوزش و آزادیهایــی اســت کــه اســتادان و
دانشــجویان از آن برخوردارنــد .اســتا ِد جامعهشناســی کــه بــرای مثــال
مســیحی ،مارکسیســت و یــا لیبــرال اســت و در کالس از نظــر خــود دفــاع
میکنــد (چیــزی کــه در علــوم انســانی قابــل فهــم اســت) دســت بــه تحمیــل
ایدئولوژیــک نمیزنــد ،چــرا کــه نــه تنهــا دانشــجویان از حــق اظهــار نظــر
و نقــد برخوردارنــد کــه اســتادان دیگــر هــم میتواننــد نظــر متفاوتــی داشــته
باشــند و دانشــگاه و یــا دپارتمــان مربوطــه در چهارچــوب یــا علیــه یــک دیــن،
مکتــب و ایدئولــوژی خاصــی تعریــف نمیشــوند .مذهبــی یــا ســکوالر ،چپــی
یــا لیبرالبــودن اســتادان و دانشــجویان بیشــتر بعــد فــردی دارد.
عامــل دوم بــه اهــداف آمــوزش بــاز میگــردد .دانشــگاه زمانــی مســلکی
و مبتنــی بــر یــک دکتریــن عمــل میکنــد کــه بخواهــد دانشــجویان را نــه در
رابطــه بــا فراگیــری یــک علــم بــا هم ـهی پیچیدگیهــا و تنــوع رهیافتهــا
و گرایشهــای متکثــر آن کــه بــا هویــت دینــی یــا ایدئولوژیــک خاصــی
(کاتولیــک طرفــدار پــاپ ،شــیعهی طرفــدار والیــت فقیــه ،کمونیســت ،وهابــی،
طرفــدار داعــش ،لیبــرال طرفــدار نئوکنسرواتیســم) تربیــت کنــد .ایــن رویکــرد
بســته ،یکســونگرانه و ابــزاری ســبب میشــود آمــوزش از شــکل دانشــگاهی
آن خــارج مــی شــود ،چــرا کــه دانشــگاه نــه مدرســهی حزبــی اســت ،نــه
مدرسـهی دینــی و نــه مرکــز تلقیــن مســلک خــاص .در علــوم انســانی هــدف
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کلــی دانشــگاه آشــناکردن دانشــجو بــا مفاهیــم و نظریههــا (بــا همــهی
تنــوع آن) و فراگیــری روشهــای مطالعاتــی و پژوهشــی ،ســنجشگری ،نقــد
و اندیشــیدن مســتقل اســت و کمتــر دانشــگاهی هــدف تربیــت یــک نــوع
خــاص انســان بــا هویــت ازپیشتعیینشــده (دیــندار یــا ضــد دیــن) را در
برابــر خــود میگــذارد.
آیا درک یکسانی از اسالمیکردن علوم انسانی وجود دارد ؟

بازخوانــی تحلیلــی و انتقــادی آنچــه کــه در ایــران پیرامون اســامیکردن
علــوم انســانی نوشــته شدهاســت ،نشــان میدهــد کــه درک از ایــن پــروژه
در میــان دانشــگاهیان و روحانیــون غیــر دانشــگاهی بــه یــک گونــه نیســت و
برداشـتهای بســیار متنوعــی در میــان آنهــا مشــاهده میشــود .اگــر مطالــب
نوشتهشــده پیرامــون اســامیکردن علــوم انســانی دانشــگاهی را معیــار
داوری تحلیلــی خــود قــرار دهیــم ،بــه چهــار درک متفــاوت از ایــن پــروژه
برمیخوریــم کــه بــر ســر موضوعــات گوناگونــی کــه بــه معنــا ،فلســفه و
جایــگاه ایــن علــوم مربــوط بــا یکدیگــر اختــاف نظــر دارنــد.
گرایــش نخســت بــه پیــروان رویکــرد اســامیکردن حداکثــری علــوم
انســانی و بــاور بــه امــکان وجــود قرائــت دینــی از شــاخههای گوناگــون علــوم
انســانی بــاز میگــردد .آنهــا علــوم انســانی را بــرای دانشــگاههای ایــران
بهرســمیت میشناســند کــه از صافــی دیــن عبــور کردهباشــد و یــا در
برابــر آموزههــای دینــی قــرار نگیــرد .تــاش اصلــی ایــن گرایــش ،بازخوانــی
رابط ـهی میــان علــوم جدیــد و معرفــت دینــی در چارچــوب تجرب ـهی قــرون
وســطایی همزیســتی علــوم نقلــی و عقلــی اســت .در درون ایــن گرایــش
دیدگاههایــی وجــود دارنــد کــه بــه رويكــرد دايرهالمعارفــی بــه ديــن بــاور
دارنــد و معتقدنــد کــه هم ـهی علــوم بهنوعــی ریشــه در علــوم دینــی دارنــد
و متــون دينــی نســخهی كامــل پاســخ بــه هم ـهی نيازهــا و تبييــن هم ـهی
حقايــق هســتند .جــوادی آملــی بــه عنــوان یکــی از نماینــدگان شــاخص ایــن
گرایــش معتقــد اســت کــه «محصــوالت عقلــي بــه معنــاي وســيع آن كــه
شــامل علــوم طبيعــي ،انســاني ،رياضــي و فلســفه ميشــود مطالــب دينــی
را ميرســانند نــه آنكــه بيگانــه و متمايــز از ديــن باشــند» ( ،1372ص .)16
علــم در ایــن تلقــی زمانــی عنــوان «دینــی» میگیــرد کــه بتــوان بــه صــورت
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منطقــی و متدیــک نســبت آن را بــا وحــی (یعنــی کتــاب و ســنت) معلــوم
کــرد و ایــن ســخن بــه معنــی «نقلیشــدن هم ـهی علــوم» نیســت ،بلکــه
بــه ایــن معناســت کــه منطــق علــوم و حجیــت آنهــا بایــد بــه تأییــد وحــی
برســد (میرباقــری .)1391 ،در کنــار ایــن گرایــش ســنتی کســانی ماننــد مصباح
یــزدی قــرار دارنــد کــه بــا وجــود بــاور عمیــق بــه نقــش ســنت کموبیــش
مــی داننــد کــه علــوم انســانی اســامی در شــکل و قالــب قابــل ارائــه در
دنیــای امــروز وجــود ندارنــد و بایــد پایــه هــای شــناخت شناســانه و روش
شناســانه آنــرا در رقابــت بــا دنیــای بیرونــی بهوجــود آورد« :مــا نمیتوانیــم
بــدون داشــتن نیــروی انســانی کافــی بــه تحــول اساســی در علــوم انســانی
دســت یابیــم .حداقــل مــا بایــد چنــد اســتاد متخصــص در اقتصــاد اســامی،
جامعهشناســی اســامی و روانشناســی اســامی داشــته باشــیم تــا همــان
طورکــه دیگــران ســر کالسهــای دانشــگاه میرونــد و حرفهایــی مبتنــی
بــر مبانــی غربــی و بعضــ ًا حرفهــای الحــادی میزننــد ،مــا نیــز حــرف
خــود را بزنیــم» )1385( .در ایــن گرایــش کســانی هــم ماننــد ســعید زیبــا
کالم بیشــتر از نــگاه پســتمدرن وارد بحــث میشــوند و فکــر میکننــد
نســبیبودن علــوم انســانی و تاثیــر زمین ـهی فرهنگــی بــر شــکلگیری ایــن
علــوم راه را بــرای حضــور و اعتبــار دانشــگاهی رهیافــت اسالمی-شــیعی آنهــا
همــوار میســازد (.)1997
گرایــش دوم طرفــدار ســازگاری تطبیقــی و همزیســتی میــان بخشهــای
اسالمیشــدهی علــوم انســانی بــا شــاخههای دیگــر علــوم انســانی اســت.
بــرای هــواداران ایــن گــروه علــوم انســانی دارای هویــت مســتقل غی ِردینــی
هــم هســت ،ولــی همزمــان علــوم از فضــای فرهنگــی جامعــه و نیــز دنیــای
ارزشــی پژوهشــگران و خالقــان علــم تاثیــر میپذیرنــد .بــرای مثــال فنایــی
اشــکوری از «بازســازی علــوم انســانی» بــه عنــوان پــروژهی دســتیافتی
در شــرایط کنونــی ســخن میگویــد ( )1392و یــا خســرو باقــری ديــن را
گزيدهگــو میدانــد يعنــي دیــن نــه در مــورد همــه چيــز بلکــه بطــور عمــده
آنچــه را مربــوط بــه هدايــت انســان بــوده ،گفتــه اســت .نویســنده بــا وجــود
پذیــرش امــکان علــم دینــی و بهرهگيــري از الهامــات حاصــل از مبانــي
دينــي ،معيــار درســتي و غلطــي نظريــه را ســنجش تجربــي میدانــد( .باقــری،
.)1387
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کردن حداقلــی و تفکیــک کموبیــش روشــن
رهیافــت ســوم اســامی ِ
میــان دانــش تولیدشــده بــا روشهــای آکادمیــک و معرفــت دینــی اســت.
عبدالکریــم ســروش و محســن کدیــور از جملــه کســانی هســتند کــه ضمــن
بــاور بــه اصالــت علــوم انســانی و اعتبــار روششناســانه و معرفتشناســانهی
آنهــا در تــاش تعریفــی بــرای معرفــت دینــی و نــوع رابطــهی آن بــا
علــوم انســانی و حضــور دانشــگاهی آنهــا هســتند .مقــاالت منتشرشــده در
مجموع ـهی "تفــرج صنــع" (ســروش )1380 ،بطــور مســتقیم نقــد نظریــات
اســامیکردن حداکثــری علــوم انســانی را هــدف رفتهانــد .ســروش از
جملــه معــدود کســانی اســت کــه بــه جــای اثباتکــردن غربیبــودن بــه
مصداقهــای علــوم انســانی بومــی پرداختهاســت و پیشــنهاد میکنــد بــرای
فهمیــدن پدیدههــای انســانی فــردی و جمعــی بایــد «بــه عالــم اعتبــارات و
ارزشهــای معنــوی» (ســروش ،ص  )47آنهــا وارد شــویم .ســروش بــا پیتــر
وینــچ همصــدا اســت کــه «انســان موجــودی اســت اعتبارســاز» و جایــگاه
پژوهشــگر و اخــاق و باورهــای دینــی و فرهنگــی اندیشــههای او یکــی
از موضوعهــای مهمــی اســت کــه در نوشــتههای او مــورد توجــه قــرار
میگیــرد .از نظــر ســروش در کار پژوهشــی بایــد میــان مقــام کشــف و مقــام
داوری تفــاوت گذاشــت.
رهیافــت چهــارم بــه گرایشــی بــاز میگــردد کــه پــروژهی اســامیکردن
علــوم انســانی را ناشــدنی و حتــا زیانبخــش میدانــد و در نوشــتههای خــود
تــاش کــرده میــان آموزههــا ،باورهــا و معرفــت دینــی ،شــاخههای علــوم
انســانی دانشــگاهی و دینپژوهــی دانشــگاهی تفــاوت بگــذارد .علــی پایــا،
مصطفــی ملکیــان ،غالمعبــاس توســلی ،صــادق زیبــا کالم ،سوســن شــریعتی
از جملــه چهرههــای شــاخص ایــن گرایــش هســتند کــه بــا وجــود فضــای
حاکــم در داخــل ایــران مخالفــت خــود بــا اســامیکردن علــوم انســانی را
بطــور صریــح بیــان کردهانــد .کســان دیگــری هــم هســتند کــه بــدون انتقــاد
مســتقیم از اســامیکردن علــوم انســانی بــا تکیــه بر«بومیکــردن» علــم
در عمــل در برابــر ایــن پــروژهی حکومتــی قــرار میگیرنــد .ملکیــان معتقــد
اســت کــه جهانبینــی و باورهــای مذهبــی یــک پژوهشــگر میتوانــد بــروی
کار پژوهشــی او تاثیــر گــذارد ،ولــی روششناســی علــوم انســانی را نمیتــوان
دینــی کــرد (ملکیــان .)1388 ،پایــا میپذیــرد کــه دیــن میتوانــد منبــع
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الهــام بــرای حدسهــای علمــی باشــد ،امــا همزمــان تاکیــد میکنــد کــه
فرضیههــای ســاختهوپرداختهی بشــری از هــر متافیزیکــی کــه باشــند ،بایــد
از مرحلــهی ارزیابــی و آزمــون عبــور کننــد تــا بــه عنــوان یــک نظریــهی
علمــی شــناخته شــوند .بــه نظــر نویســنده اگــر فرضیـهی متکــی برآموزههــای
دینــی بتوانــد از آزمــون روششناســی دانشــگاهی ســربلند بیــرون آیــد و بــه
یــک گــزارهی معتبــر تبدیــل شــود ،دیگــر منشــأ دینــی نظریــه نمیتوانــد
ســهمی تعیینکننــده یــا قاطــع در محتــوای تجربــی و مفهومــی نظریــهی
علمــی داشــته باشــد (پایــا.)1386 ،
نــوع برخــورد هــر یــک از ایــن گرایشهــا بــا رویکــرد اســامیکردن
علــوم انســانی بســیار متفــاوت اســت .در حالیکــه گــروه اول و دوم بیشــتر
بــه مهندســی دانشــگاه بــرای خدمــت بــه حکومــت اســامی و هدایــت علــوم
انســانی از بــاال معتقدنــد ،گرایــش ســوم و چهــارم بیشــتر بــه روندهــای
دانشــگاهی از پائیــن بــاور دارنــد و تولیــد و گســترش علــوم اســامی را
دســتوری و در خدمــت یــک نظــم سیاســی نمیداننــد.
همزیســتی گرایشهــای گوناگــون پیرامــون پــروژهی اســامیکردن
دانشــگاه بــه معنــای وجــود دیالــوگ بــاز و انتقــادی میــان آنهــا نیســت .در
حالیکــه گرایــش اول و دوم کــه بیشــتر شــامل روشــنفکران اســامگرای
محافظ ـهکار (خســرو خــاور )2002 ،میشــوند ،بــا اســتفاده از موقعیــت خــود
در مراکــزی ماننــد «دانشــگاه امــام صــادق»« ،دانشــگاه باقــر العلــوم»،
«موسسـهی آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی» ،و یا «موسسـهی پژوهشــی
حکمــت و فلســفه» میتواننــد نظــرات خــود را همهجــا اعــام کننــد و یــا
منتشــر ســازند ،گــروه ســوم و چهــارم جــای کمــی در بحثهــا و نشسـتهای
رســمی دارنــد .همزمــان دانشــگاهیان کــه بــا گرایشهــای اســامگرا همنــوا
نیســتند ،کمتــر وارد بحــث در ایــن حــوزه مــی شــوند و یــا بیشــتر نظــرات خود
را بهطــور غیــر مســتقیم مطــرح میکننــد .بــه ایــن ترتیــب ،یکــی از ابعــاد
آسیبشناســانه و قابــل تامــل پــروژهی اســامیکردن علــوم انســانی عــدم
بحــث جــدی دانشــگاهی پیرامــون معنــا ،اعتبــار و چندوچــون ایــن رویکــرد
اســت .اسالمیشــدن علــوم انســانی پــروژهی حکومتــی و سیاســی اســت
کــه از بیــرون بــه دانشــگاه تحمیــل شــده و میشــود و نشســتها بیشــتر
دولتــی و رســمی هســتند .شــماری از دانشــگاهیان رشــتههای علــوم انســانی
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بــه اشــکال گوناگــون ،گاه بــه گون ـهای آشــکار و گاه سربســته و غیرمســتقیم
انتقــادات و یــا مخالفــت خــود را بــا ایــن پــروژه مطــرح کردهانــد ،ولــی
صداهــای انتقــادی حاشــیهای اســت و مــا شــاهد شــکلگیری یــک دیالــوگ
جــدی در ایــن زمینــه نیســتیم.
نکتـهی مهــم دیگــر در موضــوع اســامیکردن علــوم انســانی ایــن اســت
کــه روایــت دولتــی ایــن پــروژه و دس ـتاندرکاران آن در حقیقــت بــه دنبــال
عملیکــردن علــوم انســانی اســامی نیســت ،بلکــه بیشــتر در جســتجوی
پیریــزی علــوم انســانی ســازگار بــا شــیعهی مبتنــی بــر والیــت فقیــه اســت.
در نــگاه دو گــروه اول (اســامیکردن حداکثــری و نظریــهی همزیســتی)
درک از منظــور از اســام همــان شــیعهی دوازده امامــی بــر پایــهی اصــل
والیــت فقیــه اســت .در ایــن بینــش وحــی و «علــم مربــوط بــه عالــم غیــب»
همــان معنایــی را نــدارد کــه بــرای یــک ســنی ،یــک مســلمان اســماعیلی،
و یــا شــیعهی غیــر والیــت فقیهــی .حتــا در نشســتهای بینالمللــی کــه
پیرامــون اســامیکردن علــوم انســانی برگــزار میشــوند ،بــه دلیــل عــدم
رعایــت معیارهــای آکادمیــک شــناخته شــده (کمیتــهی علمــی بیطــرف و
کثرتگــرا ،نــوع فراخــوان و پذیــرش مقــاالت ،دعــوت از شــخصیتهای
مرجــع) در عمــل دیالــوگ علمــی و انتقــادی جــدی بهوجــود نمیآیــد.
فرضی ـهی اولی ـهی بســیاری از هــواداران اســامیکردن دانشــگاهها ایــن
اســت کــه گویــا کلیتــی بــه نــام اســام بهمثابـهی پدیــدهی ثابــت وجــود دارد
کــه همــگان بــر ســر معنــای آن توافــق دارنــد و ایــن خوانــش بایــد پای ـهی
اســامیکردن علــوم انســانی قــرار گیــرد .چنیــن درکــی یــک پنــدار خیالــی
اســت ،زیــرا نــه یــک اســام و نــه یــک شــیعه کــه اســامها و شــیعههای
پرشــماری وجــود دارنــد کــه گاه خوانشهــای بســیار متفاوتــی هــم از اســام
و شــیعه عرضــه میکننــد .مجتهــد شبســتری «بحــران اســام» را از جملــه
در تعــدد برداشـتهای گاه افراطــی در اســام قلمــداد میکنــد و بــر ایــن بــاور
اســت کــه همـهی ایــن روایتهــا شــکلی از اســام در عصــر مــا را نمایندگــی
میکننــد و کســی هــم نمیتوانــد آنهــا را مســلمان ندانــد (ســخنرانی محمــد
مجتهــد شبســتری در مراســم بزرگداشــت محمــود طالقــان ،شــهریور ،1393
تارنمــای نیلوفــر).
مشــکل اســام ماننــد هــر دیــن و یــا ایدئولــوژی دیگــر وجــود
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برداشــتهای گاه بســیار متفــاوت از متــون و ســنتها اســت .اســام
نماینــدگان و ســخنگویان پرشــماری در دنیــا دارد و همــهی آنهــا هــم
اســام خــود را واقعــی و نــاب میداننــد .شــاید گفتــه شــود چنیــن تفــاوت
آرایــی دربــارهی تئوریهــا و نظریههــای علــوم انســانی هــم وجــود دارد.
ایــن نکت ـهی نادرســتی نیســت امــا علــوم انســانی دانشــگاهی دارای ابــزار و
ظرفیتهایــی اســت کــه اختــاف نظــر و تفــاوت برداشــتهای احتمالــی
بتواننــد در فضــای بــاز علمــی بــا یکدیگــر برخــورد کننــد و در کنــار یکدیگــر
همزیســتی آکادمیــک داشــته باشــند .امــا تفاوتهــای دینــی را بــه آســانی
در کنــار یکدیگــر نمیتــوان قــرار داد ،چــرا کــه بســیاری از موضوعــات و
مرزهــا دارای بعــد قدســی و هویتــی هســتند و پیــروان ایــن یــا آن دیــن
بــه گون ـهای دگماتیــک بــه روایتهــا و حقیقــت دیــن خــود اعتقــاد کامــل
نوچــرا نمــی کننــد .بــه همیــن خاطــر هــم مــدارس
دارنــد و پیرامــون آنهــا چو 
مذهبــی تکهویتــی هســتند و نماینــدهی یــک دیــن یــا گرایــش دینــی و
بهنــدرت محــل برخــورد آراء و عقایــد گوناگــون.
آیا علوم انسانی میتواند اسالمی شود؟

پــروژهی اســامیکردن علــوم انســانی در ایــران اگــر بخواهــد دانشــگاهی
باشــد ،بایــد همــان معیارهــا و ویژگیهایــی را داشــته باشــد کــه علــوم دیگــر
در ســنت دانشــگاه مــدرن احــراز کردهانــد .بــرای بهوجودآمــدن یــک علــم
و یــا یــک شــاخه یــا گرایــش علمــی ،ســازوکارهایی الزم اســت کــه در
وهلــهی اول بــه پرســشهای شناختشناســانه و روششناســانهی آن علــم،
حــدود و مرزهــای آن ،رابط ـهی آن بــا ســایر شــاخهها و حوزههــا ،مکانهــا
و ظرفهــای مشــخص کــه در کار تولیــد ،انتشــار و یــا اعتباربخشــی یــک
علــم هســتند ،پاســخهای عملــی داده شــود .منظــور از پاســخهای عملــی
بهوجــود آوردن واقعــی ایــن علــوم و نشــاندادن عملیبــودن و اعتبــار آن
بهعنــوان علــم اســت .برخــاف آنچــه مصبــاح یــزدی میپنــدارد« ،اثبــات
برتــری نظریــات اســامی» ( )1390نمیتوانــد یــک پــروژهی دانشــگاهی
واقعــی باشــد .سرنوشــت هیــچ علمــی از پیــش نوشــته نشدهاســت.
علــوم انســانی ماننــد علــوم دیگــر دانشــگاهی حرکتــی اســت متکثــر،
خــاق و دارای پویایــی درونــی و تعریــف آن در چهارچــوب یــک دیــن بــا
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جوهــر کار دانشــگاهی در تناقــض قــرار میگیــرد .چیــز ازپیشتعیینشــدهای
در قلمــروی گســتردهی علــوم انســانی دانشــگاهی وجــود نــدارد .شــاخههای
گوناگــون علــوم در رابطــه بــا یــک پرســش اساســی و یــا پرسـشهای مهــم
بهتدریــج شــکل میگیرنــد .بــدون پرســش معتبــر ،شــناخت علمــی جدیــدی
هــم بهوجــود نخواهــد آمــد .همزمــان نگاهــی بــه تاریــخ و خــط ســیر تحــول
هــر شــاخهی علمــی نشــان میدهــد کــه پویایــی آن امــری درونــی و از پایین
اســت و کســی نمیتوانــد از بــاال و بهگونــهای دســتوری علمــی را بوجــود
آورد .اگــر قــرار اســت جامعهشناســی اســامی ،علــوم سیاســی اســامی و یــا
روانشناســی اســامی وجــود داشــته باشــد ،ایــن امــر پیــش از آنکــه بــه اراده
و خواســت ایــن یــا آن شــخصیت دینــی و یــا سیاســی ارتبــاط داشــته باشــد،
بــه عملیکــردن ایــن پــروژه ،پرداختــن بــه چالشهــای روششناســانه،
پیشبــردن پژوهشهــای جــدی و معتبــر ،ســاخت و پرداخــت نظریههایــی
بنیــادی ،نوشــتن مقــاالت و مطالــب علمــی ،طــرح آنهــا در مجامــع آکادمیــک
و بازشناســی اعتبــار ایــن تولیــدات در مراکــز علمــی و دانشــگاهی ایــران و
دنیاســت .فقــط در چنیــن صورتــی میتــوان ادعــای وجــود علــوم انســانی
ـت
اســامی را جــدی تلقــی کــرد .بــه ســخن دیگــر ،بایــد رونــد نوعــی انباشـ ِ
علمــی معتبــر و کافــی طــی شــود و دســتاوردهای ایــن علــوم فرضــی
اسالمیشــده جــای خــود را در دانــش آکادمیــک بــاز کننــد و همزمــان قابــل
ارائــه در نشســتها و همایشهــای دانشــگاهی معتبــر باشــند.
بــا نگاهــی بــه آنچــه پیرامــون علــوم انســانی اســامی در ایــران منتشــر
شــده هــم میتــوان گفــت بخــش مهمــی از بحثهــای کنونــی بــه اثبــات
جایــگاه و اعتبــار علمــی حــوزهای اســت کــه هنــوز بهوجــود نیامــده و یــا از
انباشــت شــناختی کافــی برخــوردار نیســت .در ایــران ماننــد شــماری دیگــری
از کشــورهای مسلماننشــین مطالــب فراوانــی پیرامــون نظــرات اســام در
حوزههــای گوناگــون اجتماعــی منتشــر میشــوند کــه بخــش بزرگــی از آنهــا از
اســتحکام کافــی بــرای مشــارکت در بحثهــای دانشــگاهی برخــوردار نیســتند.
اگــر بــرای مثــال نگاهــی بــه کتابهــای پرشــمار منتشرشــده پیرامــون نظــر
اســام دربــارهی موضوعاتــی ماننــد آمــوزش ،خانــواده ،جوانــان ،زنــان ،فقــر
در ایــران نگاهــی بیفکنیــم ،میتــوان گفــت کــه بســیاری از آنهــا بــه تکــرار
و تفســیر ســخنان و نصیحتهــای بــزرگان دیــن بســنده میکننــد ،و بــه
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ســراغ موعظــه و پنــد و انــدرز و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر میرونــد.
ایــن نوشــتهها کــه بــرای برخــی نشــانهی وجــود علــوم انســانی اســامی
اســت ،ارتبــاط چندانــی بــا علــوم انســانی دانشــگاهی ،نظریههــا ،مفاهیــم و
پژوهشهــای ایــن حــوزه ندارنــد.
پــروژهی اســامیکردن علــوم انســانی همچنیــن نگرانیهــا و
پرســشهایی جــدی دربــارهی تعریــف یــک حــوزهی علمــی بــا هویــت
دینــی خــاص و نیــز پیآمدهــای دخالــت دیــن دولتــی بــر کارکــرد دانشــگاه
بهوجــود مــیآورد.
پرســش مهــم اول بــه سرنوشــت نقــد ،ســنجشگری ،شــککردن و
کار پژوهشــی در دانشــگاه و رابطــه آن بــا تعبــد دینــی بازمیگــردد .دانشــگاه
مــدرن از آغــاز قــرن نوزدهــم بــا تلفیــق آمــوزش و پژوهــش بــر پایــهی
احتــرام همهجانبــه بــه آزادیهــای آکادمیــک و بهرسمیتشــناختن اهمیــت
نقــد و ســنجشگری بــرای اســتادان و دانشــجویان شــکل گرفــت .فلســفهی
دانشــگاه مــدرن کــه بــه همــت «هومبولــت» ،فیلســوف آلمانــی بــرای
نخســتینبار در برلیــن پایهگــذاری شــد ،آنتیتــز دانشــگاه ســنتی قــرون
وســطایی بــود کــه بــر پایــهی تدریــس دانشــی بســته (جــدا از پژوهــش)
شــکل گرفتهبــود و خــود را در چارچــوب یــک دیــن و یــا هویــت دینــی
تعریــف میکــرد .در پــروژهی 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 میگــذارد .بــه ایــن گونــه بــود کــه جامع ـهی
بشــری بــرای اولینبــار در تاریــخ ،مؤسسـهی آموزشــی و پژوهشــی را بهوجــود
آورد کــه در آن نقــد و آزادی اندیشــه نهادینــه شــد و بخشــی از کارکــرد آن
بــه شــمار میرفــت .از ســال  1357بــه ایــن ســو ،بهویــژه در پــی انقــاب
فرهنگــی ســال  ،1359مــا شــاهد محدودکــردن آزادیهــای آکادمیــک و
اســتقالل دانشــگاه و نیــز دخالــت منظــم نیروهــای غیردانشــگاهی و امنیتــی
در امــور آکادمیــک هســتیم .هم ـهی شــواهد نشــان میدهنــد اســامیکردن
علــوم انســانی دانشــگاه همــراه اســت بــا مخدوشکــردن بیشــتر اســتقالل
دانشــگاه و محدویتهــای بــاز هــم بیشــتر بــرای اســتادان و دانشــجویان.
تجرب ـهی اســامیکردن دانشــگاه عالمــه طباطبایــی کــه منجــر بــه اخــراج
اســتادان و دانشــجویان و یــا حتــا بستهشــدن برخــی گرایشهــا شــد،
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نمون ـهای تاملانگیــز از اسالمیشــدن علــوم انســانی اســت .تجرب ـهی دیگــر
ابــاغ منابــع درســی بــرای علــوم انســانی در ســال  1393بــود کــه بــا واکنــش
اعتراضــی بســیاری از دانشــگاهیان هــم همــراه بــود.
پرســش دوم بــه اعتبــار ،دقــت و اســتحکام روششناســانه و کار
آکادمیــک بــاز میگــردد .از نظــر تاریخــی ،تفــاوت مهــم مــدارس دینــی و
دانشــگاه مــدرن از جملــه بــه چندوچــون و فلســفهی کار پژوهشــی و اعتبــار
شناختشناســانهی نتایــج یــک پژوهــش بــاز میگــردد .روش متــداول
در مــدارس و حوزههــای مذهبــی اســتنباطی و حرکــت از یــک حقیقــت
پذیرفتهشــدهی قدســی« ،اصــول موضوعــهی» تردیدناپذیــر و نیــز تکیــه
بــر متــون تاریخــی اســت کــه بــه گفتمــان امــروزی دیــن اعتبــار میبخشــند.
هم ـهی مباحــث دینــی اصلــی (از فقــه تــا کالم ،منطــق ،فلســفه اســامی،
علــوم بالغــی ،عرفــان ،صــرف و نحــو ،اصــول) کموبیــش در قلمــروی
ایــن پاردایــم شناختهشــده قــرار میگیرنــد .در حالیکــه نــوع ورودی
علــوم دانشــگاهی ماننــد جامعهشناســی و یــا روانشناســی بــه موضوعــات،
بیشــتر بــر پای ـهی واقعیتهــا و تحــوالت اجتماعــی و فــردی ،ســنجشگری،
بازخوانــی انتقــادی مفاهیــم و نظریههــا و مکاشــفه و گســترش شــناخت
بــا درنظرگرفتــن دو وجــه اساســی زمــان و مــکان اســت .ایــن دو رهیافــت
فرایندهــای یکســانی بــرای چندوچونکــردن ،بررســی و کشــف ،تحلیــل و
داوری و کســب اعتبــار ندارنــد.
یکــی از گــرهگاه هــای بحــث اســامیکردن هــم جایــگاه متــون مقدس و
امــکان برخــورد ســنجشگرانه بــا آنهاســت .بــرای مثــال وقتــی مصبــاح یــزدی
میگویــد «وحــی واقع ـ ًا علــم اســت؛ امــا نــه بــه معنــای پوزیتویســتی آن»
بایــد راههــای اعتباربخشــی و ســنجش وحــی هــم معلــوم شــود و نشــان داده
شــود بــه چــه اعتبــاری وحــی علــم اســت (فقــط بــه صــرف وحیبــودن؟) و
پژوهشگــر از چــه آزادی بــرای چندوچونکــردن پیرامــون اصالــت ،صحــت
و اعتبــار آنهــا برخــوردار اســت؟ آیــا دانشــگاهی ایــن حــق را دارد کــه «علــم
وحــی» را مــورد نقــد قــرار دهــد و یــا دربــارهی آن بهطــور منطقــی شــک
کنــد؟ بــرای مثــال آیــا تاریخنــگار میتوانــد در مــورد صحــت و اســتحکام
اســناد و روایــات تاریخــی مربــوط بــه رویدادهــای تاریخــی ماننــد غدیــر خــم
کار پژوهشــی کنــد و نتایــج آن را هــم آزادانــه منتشــر کنــد؟
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هــواداران اســامیکردن علــوم انســانی بــا حرکــت از چیــزی کــه خــود
آنرا "انسانشناســی اســامی" مینامنــد ،درک ازپیــش تعریفشــده و
ذاتگرایانــه از انســانی دارنــد کــه دارای فطــرت اســت (یعنــی انســان آنگونــه
کــه بایــد باشــد و یــا خلــق شدهاســت و نــه آنگونــه کــه هســت ،دیــده
میشــود و آنگونــه کــه خویشــتن را میبینــد) .بــه نظــر مهــدی عبداللهــی کار
اصلــی علــوم انســانی تبییــن چیســتی انســان و انســان ایــدهآل اســت (،1992
ص  .)45بــرای نویســنده «اصالــت انســان غربــی ،در واقــع اصالــت حیوانیــت
شــهوت و غضــب اســت» ،چــرا کــه چنیــن انســانی ،از نــگاه علــوم انســانی
غربــی فقــط بــه امــور دنیــوی میپــردازد و هــر گونــه مفهومــی از روح و
حیــات پــس از مــرگ را رد میکنــد (همانجــا ،ص  .)46نعم ـتاهلل کرمالهــی
در انتقــاد بــه انســان علــم اقتصــاد کــه بــا عقــل ابــزاری در پــی حداکثــر ســود
اســت ،مینویســد« :در نــگاه قــرآن ،انســان مطلــوب و مــورد تائیــد اســام
مومــن اســت و مومــن کســی اســت کــه تنهــا خداونــد را شایســتهی معاملــه
میدانــد .ایــن انســان در تمــام آنــات زندگــی فــردی و اجتماعــی خویــش،
تنهــا یــک چیــز را میجویــد و آن جلــب رضایــت خداونــد اســت» (،1392
ص  .)31چنیــن درکــی از انســان بــا حرکــت از یــک صورتبنــدی ازپیــش
تعیینشــده جــای چندانــی بــرای پژوهشهــای علــوم انســانی نمیگــذارد.
ایــن حرفهــا بیتردیــد بــرای موعظــه و نصیحــت مــردم و نوشــتن توضیــح
المســائل خــوب اســت ،ولــی نکت ـهی جامعهشناســانه ایــن اســت کــه افــراد
واکنــش و برداشــت یکســانی از اصــول دینــی ندارنــد .درســت بههمیندلیــل
هــم بــا وجــود چنیــن اصــل اســامی و حضــور یــک حکومــت دینــی ،ایــران
از نظــر فســاد اقتصــادی جایــگاه چنــدان مطلوبــی در دنیــا نــدارد .چــرا 35
ســال حکومــت اســامی نتوانســته اســت بهشــت اســامی وعدهدادهشــده و
پارســایان اصیلــی را کــه میبایســت ســاکن ایــن مدین ـهی فاضل ـهی دینــی
باشــند ،بهوجــود آورد؟
تحلیــل برخــی مثالهایــی کــه پیرامــون معنــای پژوهــش در علــوم
انســانی اســامی در نوشــتههای هــواداران اســامیکردن علــوم انســانی
بــه روشنشــدن ایــن بحــث کمــک میکنــد .از جملــه ســوزنچی دربــارهی
رابطـهی میــان یــک پدیــدهی فیزیکــی و امــر معنــوی بــا اشــاره بــه زلزلـهی
بــم و رابط ـهی آن بــا ارتــکاب گنــاه و «عــذاب الهــی» مینویســد« :مفهــوم
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گنــاه متغیرهــای پژوهــش شــما را (روابــط نــا مشــروع ،ظلــم ،ســتم و تبعیــض
و )...رقــم میزنــد و طــرح پژوهشــی خاصــی طلــب میکنــد و مشــاهدات
خاصــی انجــام میدهیــد و نهایتــ ًا توصیــهی خاصــی بــرای جامعــه مطــرح
میکنیــد» ( ،1387ص  .)20حــال پرســش ایــن اســت کــه جامعهشناســی
و روانشــناس چگونــه خواهــد توانســت رابطـهی میــان ارتــکاب گنــاه (عمــل
انســانی) را بــا یــک پدیــدهی طبیعــی ماننــد زلزلــه پیــدا کننــد؟ آیــا ایــن بــدان
معناســت کــه در کشــورهایی کــه در خــط زلزلــه قــرار ندارنــد ،مــردم گنــاه
کمتــری مرتکــب میشــوند؟ آیــا ایــن داوری فقــط بــه کشــورهای اســامی
مربــوط اســت و زلزلــه در کشــورهای غیرمســلمان از قانونمنــدی دیگــری
پیــروی میکنــد؟ تکلیــف غیرمســلمانان ســاکن مناطــق زلزلهخیــز کــه
ســنت و باورهــای متفاوتــی دربــارهی فعــل حــرام و گنــاه دارنــد ،در ایــن
میانــه چیســت؟ مفهــوم ظلــم ،ســتم و تبعیــض چیســت و چگونــه و بــا کــدام
معیــار قابــل مشــاهده و اندازهگیــری هســتند؟
مثالــی دیگــر میتــوان زد دربــارهی رابطــهی میــان بــارش بــاران بــا
باورهــای دینــی کــه ســروش هــم در کتــاب «تفــرج صنــع» ( ،1380ص
 )19بــه آن اشــاره میکنــد .علــم هواشناســی نمیتوانــد رابطــهی تجربــی
ثابتشــدهای میــان مقــدار ایمــان مــردم و یــا تعبدشــان بــه خــدا و میــزان
بارندگــی ســاالنه پیــدا کنــد .در حالیکــه در برخــی از متــون دینــی «برکــت
آســمانی» و یــا «نعمــات طبیعــی» بــه ایمــان مــردم ربــط داده شدهاســت.
ســروش در همــان مطلــب پاســخ خــود را اینگونــه طــرح میکنــد« :یــک
فیلســوف ممکــن اســت ارتبــاط ایــن دو را بــه شــیوهی فلســفی توضیــح
دهــد ...بســیار بعیــد اســت کــه چنیــن ارتباطــی را بتــوان بــه قالــب یــک نظــم
تجربهپذیــر درآورد .علــوم انســانی از بحــث دربــارهی پدیدههایــی نظیــر آن
کامــ ً
ا ســاکت خواهنــد بــود» (همانجــا ،ص  .)20علــوم انســانی میتوانــد
از ورودی خــاص خــود وارد بحــث دانشــگاهی پیرامــون ایــن موضــوع شــود.
بــرای مثــال ربــطدادن بــارش بــاران بــه ایمــان و تقــوای مــردم و تعبــد
آنهــا از خداونــد را میتــوان از بعــد پدیدارشناســانه (معنایــی کــه مــردم بــه
ایــن رابطــه میدهنــد) مــورد بررســی قــرار داد و از جملــه نشــان دادهشــود
کــه مــردم تناقضــات احتمالــی ایــن رابطــه را چگونــه بــرای خــود توضیــح
میدهنــد و آیــا اصــو ًال چنیــن تناقضاتــی بــر میــزان ایمــان مــردم هــم تاثیــر
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میگــذارد یــا خیــر ،یــا آیــا مــردم بــرای جلوگیــری از خشکســالی بــر میــزان
تقــوا و ایمــان خــود میافزاینــد یــا خیــر؟
در جامعهشناســی مــا بــا انســان واقعــی و نــه انســان خیالــی و آرمانــی
کــه در کتابهــای مذهبــی توصیفشــده ســروکار داریــم .انســان بــا توجــه
بــه موقعیــت خــود هســتی چنــد بعــدی دارد و فردیــت ،خویشــتن و مــن
اجتماعــی او در جریــان کنشهــای اجتماعــی و در رابطــه بــا نقشهــای
گوناگــون اجتماعــی ســاخت هوپرداخته میشــود .حــال ایــن فــرد میتوانــد
در ایــران دیــندا ِر یهــودی ،درویــش گنابــادی ،کمونیســت ،شــیعهی پیــر ِو
والیــت فقیــه ،مســلمان نیمبنــد ،ارمنــی بــا باورهــای ســطحی ،بودایــی و یــا
شــهروندی باشــد بــا باورهــای دینی-عرفانــی بســیار کمرنــگ .حــال اگــر از
مرزهــای ایــران فراتــر رویــم ،ایــن تنــوع هویتــی و اشــکال رابطــه بــا دیــن
صدهــا و صدهــا برابــر بیشــتر خواهــد شــد .بیــش از  1،5میلیــارد نفــر در
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 دیـندار بــودن نوعــی بــودن و انتخــاب در ایــن دنیــا .شــدت
و ضعــف دیــنداری (و یــا بیدینــی) و معنایــی کــه هــر کــس بــه دیــن و
دیــنداری خــود میدهــد ،در جریــان تجربــهی فــردی و اجتماعــی شــکل
میگیــرد .جامعهشناســی نــه دیــن و بــاور قدســی را امــری فطــری میدانــد
و نــه رابطــه بــا دیــن و دی ـنداری را پدیــدهای ســاکن ،ذاتــی و یــا مقــدس.
وقتــی هــم قــرار اســت پیرامــون موضوعــی کار شــود کــه بــه یکــی از اصــول
و یــا باورهــای دینــی مربــوط اســت ،قدســی ،غلــط و یــا صحیحبــودن ایــن
اصــل و قاعــده مســئلهی اصلــی جامعهشــناس نیســت ،چــرا کــه نقــش او بــا
آیـتاهلل ،مرجــع تقلیــد ،مبلــغ دینــی و یــا امــام جمعــه متفــاوت اســت .بــرای
او امــر جامعهشناســانه عبــارت اســت از معنــای یــک بــاور یــا عمــل دینــی،
رابطــه بــا نهــاد دیــن ،نــوع تلقــی و تجرب ـهی افــراد ،تفاوتهــای احتمالــی و
رابطــهی بیناالذهانــی بــا دیگــران.
تــاش بــرای اســامیکردن علــوم انســانی خطــر انتقــال و تحمیــل
کارکردهــای دیــن بــه علــوم انســانی را در ب ـردارد .علــوم انســانی کــه بایــد
گفتمــان خــود را نــه بــر پایـهی واقعیتهــا و تحــوالت انســان و جامعــه و کار
میدانــی و نظــری آکادمیــک کــه الگوهــا و آموزههــای دینــی منطبــق کنــد.
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چنیــن علــوم انســانی دیگــر اســتقالل آکادمیــک خــود را از دســت میدهــد و
بــه زیرمجموعـهی کاربــردی بــرای توجیــه یــک دیــن و یــا کمــک بــه یــک
حکومــت دینــی و مهندســی جامعــه تبدیــل میشــود.
پرســش بعــدی بــه جایــگاه دانشــجو و اســتاد بــاز میگــردد .همانگونــه
کــه پیشــتر نیــز گفتــه شــد ،یکــی از اصلیتریــن ویژگیهــای دانشــگاه
مــدرن وجــود آزادیهــای آکادمیــک و نقــد و ســنجشگری بهعنــوان
شــرایط اصلــی فعالیــت علمــی و دانشــگاهی اســت .در نوشــتههای هــواداران
اســامیکردن علــوم انســانی از هدفهــای سیاســی و ایدئولوژیکــی ســخن
بــه میــان میآیــد کــه قــرار اســت علــوم انســانی اســامی دنبــال کننــد.
بــه زبــان دیگــر ،هــدف دانشــگاه اسالمیشــده پیــش از آنکــه فراهمکــردن
زمینــهی مطلــوب یادگیــری علــوم و پژوهــش بــا هدفهــای آکادمیــک و
دغدغـهی شــناخت ژرفتــر باشــد تربیــت جوانانــی بــا هویــت دینــی ازپیــش
تعیینشــده بــرای خدمــت بــه حکومــت دینــی اســت .ایــن درک از آمــوزش
بــا فضــا و دنیــای آکادمیــک و دانشــگاهی و نیــز بــا آزادی انتخــاب فــرد
در تناقــض اشــکار اســت و بیشــتر بــه تلقیــن ایدئولــوژی ()Reboul, 1977
میمانــد .در ایــن الگــو نظــام آموزشــی بهجــای دانشــجو تصمیــم گرفتــه
اســت ،چــه هویــت و چــه خوانشــی از دیــن دارای اعتبــار اســت و از دانشــجو
هــم انتظــار مــیرود بــه اصــل تعبــد گــردن نهــد ،چراکــه دیگرانــی کــه
مصلحــت او را بهتــر از خــود او میداننــد ،راه را برایــش تعییــن کردهانــد.
خطــر علــوم انســانی اســامی فروکاســتن نقــش دانشــجو بــه طلبــهای
اســت کــه بــا ایمــان کامــل بــه مدرســه دینــی م ـیرود و پــای درس اســتاد
و عالــم دینــی مینشــیند ،مقلــد ایــن یــا آن مرجــع میشــود و کموبیــش
همــان یادگرفتههــا را بازتولیــد میکنــد .نقــش اســتاد هــم ازپیــش تعییــن
شدهاســت .او نبایــد در دانشــجو شــک و تردیــد ایجــاد کنــد و علمــی را عرضــه
کنــد کــه خطــوط قرمــز را رعایــت کردهانــد و در خدمــت یــک خوانــش از
دیــن و یــک حکومــت دینــی قــرار دارد .سرنوشــت پژوهــش در علــوم انســانی
مهندسیشــده هــم در ایــن درک از دانشــگاه متفــاوت از سرنوشــت اســتاد
و دانشــجو نخواهــد بــود .ناگفتــه پیداســت کــه آن بخــش از علــوم انســانی
کاربــردی کــه در خدمــت مهندس ـیکردن جامعــه اســت مشــکل کمتــری بــا
خطــوط قرمــز مذهبــی و سیاســی خواهــد داشــت.
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پرســش چهــارم بــه تعریــف دانشــگاه بــا یــک هویــت دینــی (یــا
خوانشــی از یــک دیــن) بــاز میگــردد .بســیاری از مدعیــان اســامیکردن
علــوم انســانی بــا اشــاره بــه هویــت فرهنگــی پژوهشگــر و یــا زمینــهی
فرهنگــی موضــوع پژوهــش مدعــی بهوجــودآوردن علمــی هســتند کــه دارای
روششناســی و شناختشناســی متفاوتــی نســبت بــه علــوم انســانی متــداول
دانشــگاهی اســت .اگــر قــرار باشــد علــوم انســانی دانشــگاهی بهجــای تکیــه
بــر مجموعــهای از هنجارهــا ،روشهــا ،مفاهیــم و نظریههــای کموبیــش
مشــترک یــک حــوزهی علمــی دارای مرزهــای هویتــی و فرهنگــی باشــند،
در ایــن صــورت کســانی هــم کــه بــه دانشــگاه اســامی (شــیعهی والیــت
فقیهــی) میآینــد بایــد بــا چنیــن هویتــی همســاز باشــند (و یــا بــه ناچــار
«تقیــه» اختیــار کننــد) .حــال اگــر بخواهیــم ایــن منطــق را پــی گیریــم و
آزادی وجــدان و هویــت دینــی افــراد را خدشـهدار نکنیــم ،بایــد علــوم انســانی
ســنی ،ارمنــی ،یهــودی ،زرتشــتی ،بهایــی ،شــیعیان نابــاور بــه والیــت فقیــه،
الئیــک و یــا دارویــش گنابــادی را هــم بهوجــود آوریــم کــه هــر یــک پیــش از
آنکــه دغدغـهی یــک حــوزهی شــناختی و دانشــگاهی جهانشــمول را داشــته
باشــند ،نماینــدهی یــک حــوزهی فرهنگــی ،هویــت دینــی و علومــی بــا اگــر و
مگرهــا و مناطــق ممنوعــه باشــند .هــر دینــی و یــا هــر برداشــت دینــی متــون
مقــدس و خطــوط قرمــز ،حقیقــت یگانــهی خویــش را داراســت و تعریــف
علــوم انســانی در چهارچــوب هویــت دینــی بــه معنــای پایــان علــوم انســانی
دانشــگاهی هــم خواهــد بــود.
اســامیکردن علــوم انســانی و دانشــگاه بــه ایــن ترتیــب نوعــی
بهقهقرارفتــن دانشــگاه در مقایســه بــا فلســفهی وجــودی دانشــگاه مــدرن و
هویــت فرامذهبــی و جهانشــمول آن در عصــری اســت کــه بینالمللیشــدن
علــوم و دانشــگاه بــه یــک گرایــش کالن در توســعهی آمــوزش عالــی در
ســطح جهانــی تبدیــل شدهاســت .فرامذهبیبــودن دانشــگاه مــدرن بــه
معنــای ضدمذهبیبــودن آن نیســت .دانشــگاه مــدرن بــر پایــهی مرزهــای
جغرافیــای ملــی تعریــف میشــود و در هــر کشــوری هویتهــای مذهبــی و
فرهنگــی گوناگونــی در کنــار یکدیگــر زندگــی میکننــد .تفکیــک آمــوزش
مذهبــی و آمــوزش علمــی و دانشــگاهی نتیجــه عملــی بنبســتها و
گرهگاههــای روششناســانه و معرفتشناســانهای بــود کــه اختــاط ایــن دو
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حــوزه بهوجــود مــیآورد .ایــن بــدان معنــا نبــوده و نیســت کــه دانشــجو و
اســتاد دســت از باورهــای مذهبــی خویــش بشــویند و یــا ضدمذهــب باشــند.
ناســازگار بــودن کار علمــی بــا برخــی از باورهــای مذهبــی و انگارههــای
قدســی و نیــز تمایــل بــه پرهیــز از ورود بــه درگیــری فرهنگــی و نظــری
بیســرانجام بســیاری از دانشــگاهیان دی ـندار را هــم بــه ایــن نتیجهگیــری
رســاند کــه تفکیــک ایــن دو حــوزه پیــش از هــر چیــز بــه ســود خــود دیــن
اســت .همــهی بحثهایــی کــه مدعیــان علــوم انســانی اســامی مطــرح
میکننــد میتواننــد موضــوع کار علــوم انســانی باشــند ،درســت همانگونــه
کــه کســانی ماننــد حســین نصــر در دانشــگاههای آمریکایــی توانســتند و یــا
میتواننــد نظریــات خــود را در کنــار ســایر نظریههــا مطــرح کننــد.
خطــر بــزرگ دیگــر اســامیکردن علــوم انســانی و برجســتهکردن بعــد
هویتــی دانشــگاه میتوانــد ایــن باشــد کــه دانشــگاههای ایــران از برقــراری
ارتبــاط بــا دیگــر فضاهــای آکادمیــک بازبماننــد .بــدون وجــود مجموعـهای از
معیارهــا و پایههــای شناختشناســانهی مشــترک و یــا یــک زبــان جهانــی
علمــی در هــر شــاخهی دانشــگاهی رابطهگرفتــن و دادوســتد و تبــادل
علمــی بــا دنیــای امــروز حتــا در حــوزهی کشــورهای مسلماننشــین هــم
ناممکــن میشــود .تجربههــا و دانــش علــوم انســانی دیگــر کشــورها زمانــی
میتواننــد بطــور خــاق در خدمــت پیشــرفت علــوم انســانی در ایــران باشــند
کــه ایــن زبــان و کدهــای مشــترک و مفاهیــم قابــل درک جهانشــمول
امــکان ارتبــاط علمــی را بهوجــود آورنــد.
کتاب شناسی
آل احمد جالل ( .)1375غرب زدگی .تهران  :انتشارت فردوس ،چاپ سوم.
بــازرگان ,مهــدی ( .) 1379مباحــث علمــی اســامی .مجموعــه آثــار  ,7تهــران:
شــرکت ســهامی انتشــار.
باقــری خســرو ( ,)1382هویــت علــم دینی:نگاهــی معرفــت شــناختی بــه نســبت
دیــن بــا علــوم انســانی .تهــران :وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی.
پارسانیا حمید ( .)1391جهانهای اجتماعی .قم :کتاب فردا.
پارســانیا حمیــد (" .)1387بازســازی علــم مــدرن و بازخوانــی علــم دینی"،فصلنامــه
علمی-پژوهشــی راهبــرد فرهنــگ ،ش 30
پارســا نیــا حمیــد (" .)1388روش شناســی علــوم انســانی بــا رویکــرد اســامی"،

273

هفت پرسش پیرامون معنای اسالمی کردن علوم انسانی در ایران

پژوهــش ،ش 20
پارسانیا حمید ( .)1386سنت ،ایدئولوژی ،علم .قم :بوستان کتاب.
پارســانیا حمیــد (" .)1367فلســفه علــوم اجتماعــی و جامعهشناســی معرفــت" ،مجلــه
معرفــت ،ش .20
پایــا علــی ( .)1390فلســفه تحلیلــی و تحلیــل فلســفی :مســائل ،چشــم انــداز هــا و
کاربــرد هــا (مجلــد  1و  ،)2تهــران :طــرح نــو.
پایــا علــی (" .)1386مالحظاتــی نقادانــه در بــاره دو مفهــوم علــم دینــی و علــم
بومــی" ،حکمــت و فلســفه ،ش  2و .3
پایــا علــی (" .)1385آینــده علــوم انســانی در ایــران" ،فصلنامــه روش شناســي علــوم
انســانی ،ش .49
جمالــی مصطفــی (" .)1390هویــت علــوم انســانی اســامی از دیــدگاه روش
شــناختی" ،پژوهــش ،ش .3
جــوادی آملــی عبــداهلل ( .)1389منزلــت عقــل در هندســه معرفــت دینــی .قــم :نشــر
اســرا.
جــوادی آملــی عبــداهلل ( .)1372شــریعت در آنینــه معرفــت .قــم :نشــر فرهنگــی
رجــاء.
خســروپناه عبدالحســين ( .)1393در جســتجوی علــوم انســانی اســامی .قــم :دفتــر
نشــر معــارف.
خســروپناه عبدالحســين ( .)1392فلســفه علــوم انســانی (بنیادهــای نظــری) .تهــران:
انتشــارات تعلیــم و تربیــت اســامی.
خســروپناه عبدالحســين (" .)1390جســتاري در اســام ســازي علــوم انســاني"،
ماهنامــه معــارف ،ش .86
حائــری شــیرازی محیالدیــن ( .)1390پیشــرفت جامعــه وتحــول علــوم انســانی،
کیهــان فرهنگــی ،ش .293 ،292
خمینــی روح اهلل ( .)1360صحیفــه امــام خمینــی .تهــران :موسســه تنظیــم و نشــر
آثــار امــام خمینــی ،جلــد پانزدهــم.
خنــدان علیاصغــر ( .)1388درآمــدی بــر علــوم انســانی اســامی .تهــران :دانشــگاه
امــام صــادق.
داوری اردکانــی رضــا ( .)1387درآمــدی بــر آزاداندیشــی و نظریهپــردازی در علــوم
دینــی .قــم :مؤسســه بوســتان کتــاب.
دیبــا حســین ( "،)1391مشــکالت نظــری و عملــی فــراروی مســئلۀ اسالمیســازی
علــوم انســانی" ,فصلنامــه پژوهشهــای علــوم انســانی اســامی ،ش .3
زریــن ادوارد ( .)1393پوپــر چونــان فیلســوفی ندانــم انــگار -گفــت وگــو بــا کارل
پوپــر در بــاب دیــن و خــدا .ترجمــه یاســر میردامــادی ،تارنمــای ایــران وایــر.
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زیبــا کالم ســعید (" .)1382از چیســتی علــم بــه ســوی چگونگــی علــم" ،فصلنامــه
حــوزه و دانشــگاه ،ش .34
زیبــا کالم ســعید ( .)1384معرفــت شناســی اجتماعــی؛ طــرح و نقــد مکتــب ادینبــور.
تهــران :ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاه.
ســروش عبدالکریــم ( .)1380تفــرج صنــع (گفتارهایــی در اخــاق و صنعــت و علــوم
انســانی) .تهــران :موسســه فرهنگــی صــراط.
ســروش عبدالکریــم ( .)1378آخــرش هــم ندانســتند كــه منزلگــه مقصــود كجاســت،
نشــریه لــوح ،ش .6
ســوزنچی حســین ( .)1387درآمــدی بــر علــوم انســانی اســامی" ،ارزش و دانــش".
تهــران :دانشــگاه امــام صــادق.
ســوزنچی حســین (" .)1388تاملــی در بــاب بایســتههای تحــول در علــوم انســانی:
حرکــت بــه ســمت تحقــق علــوم انســانی اســامی' ،فصلنامــه علمی-پژوهشــی
راهبــرد فرهنــگ ،ش ،۵بهــار.
ســوزنچی حســین (" .)1388علــم دینــی بــه منزلــه مبنایــی در بــاب نحــوه تعامــل
علــم و دیــن" ،فصلنامــه علمی-پژوهشــی راهبــرد فرهنــگ ،ش.6
ســوزنچی حســین ( .)1387درآمــدی بــر علــوم انســانی اســامی ،در «ارزش و
دانــش» ،تهــران :دانشــگاه امــام صــادق.
طباطبایی محمد حسین ( .)1372اصول فلسفه و روش رئالیسم .تهران:صدرا.
عبداللهــی مهــدی (" .)1992الگــوی تاســیس علــوم انســانی اســامی" ،پژوهــش
نامــه علــوم انســانی اســامی ،ش .1
عزیزی امین ( .)1393عوامل اثرگذار بر تولید علوم انسانی ،علم دینی ().
فیاض ابراهیم ( .)1389تولید علم و علوم انسانی .مشهد :سپیده باوران.
کــرم اللهــی نعمــت اهلل (" .)1992علــوم انســانی از هســت تــا بایــد" ،خردنامــه ،ش
.111
کوهــن تامــس ( .)1383ســاختار انقــاب هــای علمــی .ترجمــه عبــاس طاهــری،
تهــران :نشــر قصــه.
گلشــنی مهــدی ( .)1385از علــم ســکوالر تــا علــم دینــی .تهــران :پژوهشــگاه علــوم
انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
گلشنی مهدی ( .) 1380قرآن و علوم طبیعت .تهران :نشر مطهر.
گلشــنی مهــدی (" .)1377آیــا علــم دینــی معنــا دارد؟" فصلنامــه حــوزه و دانشــگاه،
ش  16و .17
مجاهديــان مجتبــي (" .)1390ملــودرام علــوم انســاني در ايــران" ،ماهنامــه معــارف،
ش .86
ملکیــان مصطفــی ( .)1388پیــش فــرض هــای بازســازی اســامی علــوم انســانی،
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دیــدگاه هــا و مالحضــات علــم دینــی ،قــم :پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه.
ملکیــان مصطفــی (" .)1379امــکان و چگونگــی علــم دینــی" ،حــوزه و دانشــگاه،
ش .22
مصبــاح یــزدی محمــد تقــی (" .)1390علــم دينــي و اســاي ســازي علــوم انســاني"،
ماهنامــه معــارف ،ش .86
مصبــاح یــزدی محمــد تقــی (" .)1385شــیوه هــای اســامی کــردن دانشــگاه" ،فقــه
و مبانــی حقــوق ،ش .4
مطهــری مرتضــی ( .)1377آشــنایی بــا علــوم اســامی  ،1منطــق " فلســفه .تهــران:
انتشــارات صــدرا.
مهاجــر نیــا محســن ( .)1392راهکارهــای تحــول در علــوم انســانی ،خــرد نامــه ،ش
.111
میرباقــری ســید محمدمهــدی ( .)1391گفتارهایــی پیرامــون تحــول در علــوم انســانی.
قــم :فجــر والیــت.
نامــدار مظفــر (" ،)1392کژتابــی هــای بومــی کــردن علــوم انســانی در ایــران" ،خــرد
نامــه ،ش .111
نصــر حســین ( .)1384آرمانهــا و واقعیــت هــاي اســام .ترجمــه انشــاء اهلل رحمتــي،
تهــران :نشــر جامــي ،چــاپ دوم.
نصــر حســین ( .)1383معرفــت و امــر قدســی .ترجمــه فــرزاد حاجــی میرزایــی،
تهــران :نشــر فــرزان.
نصــر حســین ( .)1382نیــاز بــه علــم مقــدس .ترجمــه حســن میانــداری ،قــم :نشــر
طــه.
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حسن یوسفی اشکوری /دین علمی و علم دینی
چکیده

ـن علمــی» مــورد بحــث
ـم دینــی» و «دیـ ِ
در ایــن نوشــتار دو مفهــوم «علـ ِ
ـن علمــی (موجــه ســازی گزارههــای
و مدا ّقــه قــرار میگیرنــد .در آغــاز از دیـ ِ
اســامی بــا دادههــای علــوم تجربــی و انســانی) و حامیــان و حامالنــش در
ـم دینــی
میــان متفکــران مســلمان معاصــر ســخن مـیرود و بعــد مفهــوم علـ ِ
بــه بحــث گذاشــته میشــود .در پــی آن معنــا و مفهــوم علــم و دیــن ارائــه
ـن علمــی ممکــن
میشــود و آنــگاه از ربــط موضوعــی دیــن و علــم و اینکــه دیـ ِ
اســت یــا نــه ســخن م ـیرود و پــس از آن بــه مبانــی تئوریــک و موضــوع
مداخلــه پیشفرضهــا در تولیــد نظریههــا و تولیــد علــم پرداختــه میشــود.
در بخــش اصلــی دعــاوی مدعیــان علــم دینــی (علــم اســامی و از جملــه
تأســیس علــوم انســانی اســامی و نیــز اسالمیشــدن و یــا اســامیکردن
دانشــگاهها) مــورد نقــد و بررســی قــرار میگیــرد .نظری ـهی مختــار نویســنده
ایــن اســت کــه بهدالیــل مختلــف تأســیس علمــی خــاص بــا عنــوان «علــم
اســامی» ممتنــع اســت و حداقــل تــا کنــون نظریهپردازیهــای مدعیــان
در ایــران در ایــن بــاب قانــع کننــده نبــوده و نیســت و در عمــل نیــز محقــق
ـم دینــی»
نشــده و ازایـنرو اکنــون در دانشــگاهها پدیــدهای ذیــل عنــوان «علـ ِ
نداریــم .قابــل گفتــن اســت کــه ایــن نوشــتار بســی مبســوطتر از ایــن بــود
کــه بــه دلیــل محدودیــت در نشــریه تلخیــص شــده و متــن کامــل آن پــس
از ایــن منتشــر خواهــد شــد.
کلیدواژههــای ایــن نوشــتار عبارتانــد از :علــم ،دیــن ،دیــن علمــی،
علــم دینــی ،اســام ،خدابــاوری ،انســان ،فقــه و شــریعت ،فلســفه ،علــوم
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انســانی ،علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی اســامی ،عقــل و عقلگرایــی و
دانشــگاه اســامی.
درآمد

ـم
از اصطالحــات تــازه در حــوزه دینشناســی معاصــر جهــان اســام «علـ ِ
ـن علمــی» نیــز از قبــل مطــرح بــوده اســت.
دینــی» اســت امــا اصطــاح «دیـ ِ
هرچنــد در ایــن نوشــتار محــور بحــث موضــوع نخســت اســت و نــه دومــی ،در
عیــن حــال بــا گزارشــی کــه خواهــد آمــد ،تــاش خواهــم کــرد کــه پرتــوی
بــر هــر دو مفهــوم افکنــده شــود.
تاریخچه

«دیــن علمــی» تاریخــ ًا مقــدم اســت ،در آغــاز
از آنجــا کــه مبحــث
ِ
شــرحی کوتــاه در ایــن بــاب مــیآورم.
دیــن علمــی :شــاید بتــوان رد پــای تفســیر علمــی گزارههــای دینــی و
بــه ویــژه متــن مقــدس مســلمانان یعنــی قــرآن را بــه ســدههای نخســتین
و میان ـهی اســامی نیــز یافــت ،امــا بیگمــان ،ایــن نــوع نــگاه بــه دیــن و
بهویــژه بــه قــرآن ،بــه روزگار مــا و بیشــتر بــه یــک قــرن اخیــر بازمیگــردد.
بهطــور مشــخص ایــن نــوع نــگاه تفســیری بــه دیــن ،محصــول و برآمــد
مواجهــه و چالــش مســلمانان و متفکــران اســامی معاصــر بــا جهــان غربــی و
افــکار و آموزههــای علممحــور مــدرن اســت.
در ایــن میــان ،هرچنــد عمــوم عالمــان دینــی و بــه پیــروی از آنهــا
مؤمنــان مقلــد ،در ایــن مواجهــه راه نفــی و انــکار را در پیــش گرفتــه یــا بــه
کلــی چنیــن چالشــی را منکــر شــده و یــا آشــکارا بــه ســتیزه بــا عقالنیــت
جدیــد و علــوم و فنــون فرنگــی پرداختــه تــا بــه دیانــت و ســنن مذهبــی وفادار
بماننــد و از ســاحت دیانــت دفــاع کننــد .امــا جریــان نوپــای روشــنفکران و
نوگرایــان مســلمان ،کموبیــش چالشهــا را جــدی گرفتــه ولــی تــاش
کردنــد تــا بــه نحــوی معقــول تعارضــات احتمالــی دیــن و عقــل و علــم را
ـن عقلــی و علمــی ،هــم از ســاحت
برطــرف نماینــد و در نهایــت بــا ارائــه دیـ ِ
دیــن و ارزشهــای دینــی دفــاع کننــد و هــم علــوم و فنــون و عقالنیــت
جدیــد را بهرســمیت بشناســند و حتــی تمــام ایــن علــوم جدیــد را از منظــر
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ـن
دینــی موجــه و پذیرفتنــی بنمایاننــد .در ایــن مقطــع اســت کــه مفهــوم «دیـ ِ
علمــی» زاده میشــود .در گذشــته چنیــن اصطالحــی و کوششــی (حداقــل در
ســطح معاصــر) وجــود نداشــت .دیــن عقلــی یعنــی تقــدم عقــل بــر نقــل و
قبــول ســنت نقلــی بــر بنیــاد اســتداللهای عقلــی.
اگــر بخواهــم بــه چهرههــای شــاخص ایــن نحلــهی نویــن فکــری در
جهــان اســام اشــارتی بکنــم تــا صورتمســئله روشــنتر شــود ،میتوانــم
بــه ســید احمدخــان ،رفاعــه الطهطــاوی ،محمــد عبــده در عالــم ســنت و در
عالــم شــیعی و در ایــران بــه آی ـتاهلل طالقانــی ،مهنــدس مهــدی بــازرگان،
دکتــر یــداهلل ســحابی ،محمــد حنیــف نــژاد اشــاره کنــم .البتــه بیفزایــم
میتــوان تمــام روشــنفکران معاصــر مســلمان را در یــک طبقــه قــرار داد و
گفــت کــه تمــام آنهــا در رویکــرد عقالنــی و علمــی بــه دیــن اشــتراک نظــر
داشــته و همــه کموبیــش روی آن تأکیــد داشــتهاند ،ولــی بخــش عمــدهی
آنــان بــه طــور خــاص بیشــتر عقلگــرا بودنــد تــا علمگــرا و بخــش محدودتــر
آن بهطــور ویــژه و گاه تخصصــی علــم محــور بودنــد .کســانی چــون ســید
جمالالدیــن اســدآبادی ،اقبــال الهــوری ،فضــل الرحمــان ،عابــد جابــری،
حســن حنفــی ،نصــر حامــد ابوزیــد ،محمــد ارکــون ،شــریعتی ،پیمــان و اکنــون
ســروش و شبســتری و پرشــماران دیگــر ،در زمــرهی گــروه نخســتاند و
افــرادی کــه پیــش گفتــه شــد از شــمار گــروه دومانــد .گــروه علممحــور
در تکاپوهــای فکــری و بــه ویــژه در تفاســیری کــه بــر قــرآن نوشــتهاند،
عمدتــ ًا بــا معیارهــای علــوم نویــن ســراغ قــرآن و دیانــت رفتــه و تــاش
وافــر کردهانــد تــا بــه نحــو معقــول آیــات مربــوط و یــا روایــات مذهبــی را بــا
دادههــای علــوم مختلــف (از فیزیــک و شــیمی و نجــوم گرفتــه تــا پزشــکی و
ریاضیــات و آمــار و اعــداد و گیاهشناســی و آبشناســی و )...تفســیر و توجیــه
ـن علمــی بــاور داشــته
کننــد .شــاید بتــوان گفــت هــر دو گــروه بــه ارائـهی دیـ ِ
و هــر یــک بــه فراخــور حــال و تخصــص خــود در ایــن راه کوشــیدهاند ،ولــی
کســانی کــه در علــوم انســانی و علــوم اتماعــی دســتی داشــته و از آن منظــر
بــه بازتفســیر متــون و گزارههــای دینــی پرداختــه و کســانی هــم در علــوم
طبیعــی و دقیقــه کموبیــش تبحــری داشــته و از ایــن منظــر بــه تفاســیر دینــی
دیــن
اهتمــام کردهانــد .بــازرگان شــش کتــاب مهــم و اثرگــذار در قلمــرو
ِ
علمــی بــه یــادگار نهــاده اســت :مطهــرات در اســام ،راه طــی شــده ،عشــق
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و پرســتش ،ذرهی بیانتهــا ،بــاد و بــاران در قــرآن و مهمتــر از همــه ســیر
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
نمیگیرنــد و خــود او در تمــام عمــر کوشــش کــرد تــا ایــن دعــوی را ثابــت
کنــد ،در عیــن حــال بــا فــرض تصــور تعــارض غیــر قابــل حــل ،او آشــکارا
جانــب دیــن و وحــی را میگرفــت و از علــم و عقــل عبــور میکــرد.
ـم دینــی یکســره از مقول ـهی دیگــر اســت و کام ـ ً
ا
علــم دینــی :امــا علـ ِ
جدیــد .ایــن نظریــه البتــه در جهــان اســام بیســابقه نیســت (ازجملــه در
مالــزی متفکرانــی ماننــد نقیــب در ایــن بــاب کتابهــا نوشــته و تالشهــای
بســیاری کردهانــد) امــا در ایــران از مقطــع پــس از انقــاب ایــن اندیشــه
جــدی شــد و کســانی در ایــن راه کوشــشهای زیــادی کــرده و همچنــان
ایــن کوشــش ادامــه دارد .البتــه میتــوان تبــار ایــن گرایــش را در ایــران
بــه دوران پیــش از انقــاب بازگردانــد؛ از زمانــی کــه در دهــهی چهــل و
پنجــاه ایــن فکــر اوج گرفــت کــه بایــد اســام را بهمثاب ـهی یــک مکتــب و
جهانبینــی تمامعیــار و کامــل معرفــی کــرد؛ بهگونــهای کــه تــوان رقابــت
بــا افــکار و مکتبهــای دیگــر (بیشــتر مارکسیســم) را داشــته باشــد و بتوانــد
بــه تمــام مســائل و معضــات فــردی و اجتماعــی و سیاســی جدیــد یعنــی
بــه پرســشهای دنیــا و آخــرت مؤمنــان پاســخی دینــی بدهــد .در پــی آن
عناوینــی ترکیبــی برســاخته شــد کــه دارای پســوند «اســامی» بودنــد چــون:
مکتــب اســام ،جهانبینــی اســامی ،ایدئولــوژی اســامی (دیــن بهمثاب ـهی
یــک ایدئولــوژی) ،فلســفهی تاریــخ قرآنــی و اســامی ،تاریــخ نگــری
اســامی ،جامعهشناســی اســامی ،اقتصــاد اســامی ،روانشناســی اســامی،
انسانشناســی اســامی و...گرچــه در تولیــد و گســترش ایــن مصطلحــات
بیشــترین نقــش را شــریعتی داشــت امــا مجاهدیــن (بــه طــور غیــر مســتقیم)
و مرتضــی مطهــری (بــه طــور مســتقیم البتــه بیشــتر تحــت تأثیــر شــریعتی
و مجاهدیــن) در تعمیــق ایــن رویکــرد تــازه و پرورانــدن چنــان مفاهیــم و
مصطلحاتــی نقــش مهمــی ایفــا کردنــد.
مدعــای بــزرگ ایــن اســت کــه در اندیشــه و تفکــر مســلمانان و در
جامعــهی اســامی ،علــوم در تمــام شــاخههایش (از علــوم دقیقــه ماننــد
فیزیــک و نجــوم گرفتــه تــا علــوم انســانی و اجتماعــی) بایــد اســامی
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باشــند وگرنــه مســلمانان و جوامــع اســامی غــربزده باقــی خواهنــد مانــد و
همچنــان بــه پیــروی خــود از علــوم و فرهنــگ بیگانــه و ضــد اســامی ادامــه
خواهنــد داد و در نهایــت بــه اســتقالل و خودکفایــی نخواهنــد رســید .در ایــن
چهارچــوب بــود کــه «انقــاب فرهنگــی» در همــان نخســتین ســال انقــاب
رخ داد و پــسازآن بحــث داغ و پــر مناقشــه اسالمیشــدن و یــا اســامی
کــردن دانشــگاهها و تحــول بنیادیــن در متــون درســی (ازجملــه تأســیس
«ســمت» بــرای تأمیــن ایــن منظــور) و تربیــت و پــرورش اســتادان متخصــص
و مطلــوب نظــام سیاســی مطــرح شــد و نهادهــای آموزشــی مهــم چــون
«تربیــت مــدرس» و «جامعــه الصــاق» در تهــران و نهادهایــی در قــم (ماننــد
«فرهنگســتان علــوم اســامی» کــه از دوران پیــش از انقــاب بهوســیلهی
ســید منیرالدیــن حســینی تأسیسشــده بــود) و حتــی اعــزام طــاب قــم بــه
برخــی دانشــگاههای غربــی (ازجملــه اعــزام بــه مکگیل-کانــادا )-پدیــد
آمــد؛ داســتانی کــه بهرغــم ناکامیهــای آشــکار ،هنــوز نیــز باقــوت و قــدرت
ـم
ادامــه دارد .آنچــه در پــی میآیــد ،جهــدی در بــاب ایضاحــات مفهــوم علـ ِ
دینــی اســت .امــا نخســت ضــروری اســت کــه در دو مفهــوم کلیــدی «علــم»
و «دیــن» اندکــی تأملکنیــم.
علم چیست؟

واژهی «علــم» ،ماننــد دیگــر مفاهیــم و واژگان ،دارای معنــای جامــع و
مانــع نیســت و ازایـنرو در فرهنگهــای مختلــف و حتــی در مقاطــع مختلــف
تاریخــی و فرهنگــی معانــی مختلــف و متنــوع پیــدا میکنــد .اجمــا ًال علــم در
یــک نــگاه عــام و گســترده بــه معنــای دانایــی اســت کــه ســطوح مختلفــی
از دانایــی را دربرمیگیــرد .در پایینتریــن ســطح علــم بــه معنــای اطــاع از
چیــزی اســت و در عالیتریــن ســطح بــه معنــای دانایــی ،متــرادف بــا آگاهــی
و شــناخت اســت .امــا درهرحــال مــراد اطالعــات و آگاهـیای اســت معتبــر و
قابــل توضیــح و در صــورت دعــوی وثاقــت و صحــت ،قابلاثبــات و توجیــه.
در ایــن صــورت هــر نــوع آگاهــی و دانایــی و دانشــی کــه از طــرق معقــول
و مقبــول و منطقــی قابــل توضیــح و توجیــه و در صــورت لــزوم قابلاثبــات
باشــد ،در مفهــوم عــام و شــامل علــم قــرار میگیــرد .در ایــن تعریــف عــام،
متعلــق و موضــوع علــم هــر چیــزی میتوانــد باشــد ،امــا در صــورت توضیــح
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و توجیهپذیــری ،میتوانــد مشــمول تعریــف علــم قــرار بگیــرد .امــا در ایــن
میــان ،موضــوع هــر علمــی متفــاوت اســت و ازایــنرو بهتناســب مدعــا و
موضــوع ،منطــق توضیــح و توجیــه و احیانـ ًا اثبــات نیــز متفــاوت خواهــد بــود.
مثـ ً
ا موضــوع تحقیــق و تفحــص در علــوم مــادی (بــه اصطــاح علــوم دقیقــه
و طبیعــی) بــا منطــق خــاص و متناســب بــا خــودش قابــل توضیــح و تبییــن
اســت و موضــوع تحقیــق در علــوم غیردقیقــه (اصطالحــ ًا علــوم انســانی و
اجتماعــی) نیــز ابزارهــا و منطــق خــاص خــود را میطلبــد .منطــق و ابــزار
توجیهــی هــر موضــوع خــاص در هریــک از علــوم طبیعــی و غیرطبیعــی نیــز
ویــژه و منحصــر بــه خــود اوســت .مثـ ً
ا علــم ریاضــی و منطــق قواعــد و ابــزار
خــاص خــود را دارد و علــم نجــوم ابزارهــای خــود و علــم فیزیــک و شــیمی و
گیاهشناســی و پزشــکی و ..نیــز چنیــن اســت .در علــوم انســانی ،بــا توجــه بــه
تنــوع گســترهی موضوعــی آن ،نیــز همیــن قاعــده حاکــم اســت .مثـ ً
ا فلســفه
مبانــی (ماننــد بدیهیــات اولیــه) ابــزار شــناختی و تحلیلــی و توجیهــی خــاص
خــود را دارد و جامعهشناســی و علــم سیاســت و روانشناســی و علــم تاریــخ
و اخــاق و...نیــز همینطــور.
بااینکــه از منظرهــای مختلــف میتــوان علــوم را بــه انــواع بســیار متکثــر
تقســیمبندی و طبقهبنــدی کــرد ،امــا دیــری اســت کــه علــوم را در یــک
ســطح کالن بــه دو گــروه متمایــز طبقهبنــدی کردهانــد :علــوم طبیعــی و
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
میکننــد و علــوم انســانی و اجتماعــی بــا ابــزار تحقیــق متناســب (برهانــی،
میدانــی و یــا کتابخانــهای) موجــه و مدلــل میشــوند .شــاید بتــوان گفــت
در علــوم انســانی و اجتماعــی از دو معیــار و ابــزار اســتفاده میشــود ،یکــی
عقــل محــض و برهــان قیاســی (در فلســفه) و دیگــر ،علــوم اجتماعــی کــه بــا
ابــزار تحقیــق در اشــکال مختلــف و متکثــر میدانــی (ماننــد جامعهشناســی و
روانشناســی و )...و کتابخانـهای (ماننــد تاریــخ و علــم سیاســت و )...ممکــن و
موجــه میشــوند .بــا ایــن همــه گــزاف نیســت کــه گفتــه شــود ،ایــن علــوم
و دانشهــا ،متکــی و مســتظهر بــه تجربــه و مشــاهدهاند ،بــا ایــن تفــاوت
کــه علــوم طبیعــی و بــه اصطــاح تجربــی ،مســتقیم ًا بــه تجربـهی حســی و
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عینــی تکیهدارنــد و علــوم غیرطبیعــی بــه طــور غیــر مســتقیم مســتظهر بــه
تجربهانــد و در هــر حــال هیــچ علمــی بــدون اتــکا بــه تجربــه و مشــاهده،
درخــور نــام علــم نیســت؛ حتــی فلســفه کــه کامـ ً
ا متکــی بــه برهــان اســت،
بــاز مقدمـهی نخســت آن (صغــری) کامـ ً
ا تجربــی ،مــادی و حســی اســت و
باالتــر ،عرفــان کــه مســتند بــه «شــهود» اســت ،بــاز شــهود (حداقــل بــرای
صاحــب دعــوی) پدیــدهای اســت کام ـ ً
ا تجربــی و البتــه باطنــی و صدالبتــه
یقینــی در حــد ایمــان .ازایــنرو فیلســوف عارفمســلکی چــون اقبــال
الهــوری ،عــارف را «مــر ِد باطنــی» و شــهود را «تجربـهی باطنــی» مینامــد.
احتمــا ًال بــه همیــن دلیــل بــوده اســت کــه تــا ســدهی نوزدهــم میــادی ،علــم
و فلســفه در غــرب یکــی و حداقــل در یــک طبقــه قــرار داشــتند؛ در واقــع ،علم
شــامل فلســفه هــم میشــد و در ایــن صــورت دانــش فلســفه بخشــی از علــم
بــود و یــا در ادواری برعکــس (ازجملــه در تاریــخ تمــدن اســامی) بخــش
مهمــی از فلســفه طبیعیــات بــود .درهرحــال علــم در مقــام کشــف روابــط بیــن
پدیدههاســت و گزارههــای علمــی ،گزارههــای واقعنمــا هســتند و ازایــنرو
ارزش معرفتــی دارنــد (هرچنــد گزارههــای معرفتــی منحصــر بــه گزارههــای
علمــی خــاص نیســتند).
شــاید اســتفاده از معیــار دیگــری بتوانــد تمایــز علــوم را نشــان دهــد.
میگوینــد علــم از چگونگــی اشــیاء و پدیدههــا ســخن میگویــد و فلســفه از
ـم دینــی ایــن تمایــزات بیشــتر روشــن میشــود.
چرایــی اشــیاء .در مبحــث علـ ِ
دین چیست؟

دیــن نیــز ،ماننــد دیگــر مفاهیــم رایــج و مصطلــح ،چنــدان بــه صــورت
جامــع و مانــع قابــل تعریــف و توصیــف نیســت .اگــر بــه مبــدأ و نقطــهی
آغازیــن پیدایــی ادیــان نظــر کنیــم ،بــه نظــر میرســد کــه تعریــف «دعــوت
اخالقــی بــه امــر قدســی» کــه تعریفــی اســت بیرونــی و جامعهشناســانه از
پدیــده و مفهــوم دیــن ،تعریــف معقولــی اســت و چنیــن مینمایــد کــه تعاریــف
دیگــر تــا ایــن حــد عمومیــت و لــذا مقبولیــت نداشــته باشــند .امــا اگــر دیــن
را بــه عنــوان یــک پدیــدهی تاریخــی ،یعنــی آنگونــه کــه در عینیــت تاریــخ
و تحــوالت تمدنــی و فرهنگــی ،متعیــن و آشــکار شــده اســت ،مــورد تحقیــق
قــرا ر دهیــم ،میتوانیــم 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 َت َقیُّــد بــه افعــال اخالقــی و نیــز
رعایــت انواعــی از آداب و شــعائر و احــکام شــریعت ممکــن میشــود و هــدف
غایــی آن نیــز رســتگاری آدمــی در دو جهــان اســت.
حــال بــه مبحــث اصلــی بازگردیــم و ببینیــم علــم و دیــن چــه نســبتی
میتواننــد برقــرار کننــد و بــه طــور مشــخص توجیــه علمــی دیــن شــدنی
ـم دینــی ممکــن اســت؟ از همــان مبحــث اول آغــاز میکنیــم.
اســت؟ و یــا علـ ِ
آیا دین علمی شدنی است؟

هرچنــد موجهســازی عقلــی و علمــی ســابقهی دیرینــه دارد امــا در روزگار
جدیــد علمگرایــی و توضیحــات و توجیهــات معتقــدات دینــی از اهمیــت
بیشــتری برخــوردار شــد .اگــر در گذشــته توجیهــات پارههــای دســتگاه دینــی
عمدت ـ ًا عقلــی بــود و آن هــم عقــل کهــن ارســطویی کــه از طریــق منطــق
صــوری و فلســفه یونانــی وارد حــوزهی فرهنگــی و تمدنــی مســلمانان شــده
بــود ،امــا ایــن بــار آن نــوع عقلگرایــی تقریبــ ًا سســت شــده و در مقابــل
علمگرایــی و توجیهــات علمــی بــه معنــای علــم تجربــی و طبیعــی محــور
دانشهــا و توجیهــات همــه چیــز شــده بــود .دیگــر نــه کالم کهــن اشــعری و
حتــی معتزلــی چنــدان کارآمــد و مؤثــر بــود و نــه فلســفهی یونانــی بــا براهیــن
قیاســی ســنتی میتوانســت پاســخی درخــور بــه پرســشهای تــازه بدهــد.
ـن علمــی ،میتــوان بــه ســه نکتــه
بــا اندکــی درنــگ در مقــام نقــد دیـ ِ
اشــاره کــرد .اول اینکــه ،دیــن اساسـ ًا مســتند بــه نقــل اســت و علــم مســتند به
عقــل و تجربــه و نظریهپــردازی بــر اســاس تجــارب و مشــاهدات مســتقیم
و غیــر مســتقیم و ایــن دو نــه دنبــال غایــات واحــدی هســتند و نــه در روش
و ابــزار معرفــت یکــی هســتند ،ازایـنرو یگانــه شــمردن آن دو بــه تناقضــات
بنیادینــی منتهــی میشــود .دوم اینکــه ،قطعـ ًا تمــام مبانــی معرفتــی و ایمانــی
ـل برهانــی قابــل
یــک مؤمــن (اعــم از مســلمان و غیرمســلمان) نــه بــا عقـ ِ
اثباتانــد (هرچنــد عقالیــی تفســیر شــوند) و نــه بــا معیارهــای علــوم تجربــی
و طبیعــی آزمونپذیرنــد (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 باورهــا و تفســیرها از متــون و منابــع اســامی هــم میتوانــد
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موجــه باشــد و هــم در مقاطعــی بــه لحــاظ عملــی موجب تقویــت ایمــان دینی
و تحکیــم ســنتها و احــکام شــرعی در مؤمنــان شــود ،امــا در نهایــت توجیــه
علمــی گزارههــای دینــی (بــه ویــژه قــرآن بــا توجــه بــه انتســاب مســتقیم آن
ـم مطلــق) بســیار خطیــر مینمایــد و در واقــع شمشــیر
ـم حکیـ ِ
بــه خداونــد علیـ ِ
دو َدمــی اســت کــه هــر دو ســویهی آن کارآمــد و بُ َّرنــده اســت و میتوانــد
ـن علمــی را دچــار قبــض و بســطی ویرانگــر کنــد .چراکــه در علــم هیــچ
دیـ ِ
تضمینــی جاودانــه بــرای هیــچ نظریــه و حتــی قانونــی وجــود نــدارد؛ علــم
عبــارت اســت از مجموع ـهی دادههــا و گزارههــای صــادق و کاذب و صــدق
و کــذب نیــز ممکــن اســت ،دیــر و یــا زود ،جابهجــا شــوند و یکــی جایــش را
بــه دیگــری بدهــد .بــه همیــن دلیــل برخــی علــم را بــا ابطالپذیــری تعریــف
کردهانــد .ایــن را تاریــخ علــم بــه روشــنی گــزارش میکنــد .در ایــن صــورت،
اگــر تفســیری علمــی و مســتظهر بــه دادههــای علــم امــروز ،فــردا تغییــر کــرد
و کــذب از آب در آمــد ،در آن صــورت ،چــه بایــد کــرد؟ آیــا مؤمنــان ایــن را
میپســندند کــه حــرف خــدا و کالم وحــی خــاف و کاذب درآیــد؟ آنــگاه
تکذیــب کالم خــدا و رســول او ،چگونــه بــا ایمــان مطلــق بــه او و اعتمــاد
کامــل بــه حکمــت ذات بــاری ،ســازگار خواهــد بــود؟ اصــو ًال کــذب و اشــتباه
پیاپــی کالم خــدا و رســول (ولــو تحــت عنــوان تفســیر شــخصی) ،بهتدریــج
دیگــر اعتبــاری بــرای اصــل دعــاوی و متــن مقــدس دینــی باقــی نمیگــذارد
و حداقــل مؤمنــان صــادق را دچــار پریشــانی و تناقــض و تردیــد و تزلــزل
خواهدکــرد .البتــه شــاید برخــی نظریههــای تفســیری هرمنوتیــک (ازجملــه
نظریـهی مؤلــف مــرده اســت و یــا «شــریعت صامــت») ،راهــی بــرای گریــز از
ایــن مخمصــه باشــد ،امــا آن نظریههــا نیــز ،حداقــل ازنظــر مــن ،هــم چنــدان
معقــول و مقبــول نیســتند و هــم در نهایــت اگــر گــرهای بگشــایند ،دههــا گــره،
احتمــا ًال ناگشــودنی ،دیگــر در دینْشــناخت دینــداران ایجــاد میکننــد .در
ـن علمــی ،راه خطرنــاک و پرپیچوخمــی اســت کــه در نهایــت
هــر حــال دیـ ِ
بیشــتر بــه زیــان دینــداران خواهــد بــود تــا بــه سودشــان .در حــوزهی علــوم
عقلــی «دیــن فلســفی» نیــز تــا حــدودی در معــرض چنیــن مشــکلی اســت و
داســتان تناقضــات و تنشهــای آن دو در تاریــخ (از جملــه در تاریــخ اســام)،
داســتانی اســت آشــنا و بــه همیــن دلیــل یکــی از پژوهشــگران اهــل فلســفه
و دیــن (دکتــر غالمحســین ابراهیمــی دینانــی) در کتــاب چنــد جلــدیاش
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«ماجراهــای فکــر فلســفی در اســام» از آن تحــت عنــوان «ماجــرا» یــاد
کــرده اســت.
آیا علم دینی ممکن است؟

بــا ایــن مقدمــات ،حــال ،بــه مبحــث اصلــی میرســیم و پرســش
ـم دینی».
از چندوچــون «علـ ِ

ـم دینــی چیســت؟ و تفــاوت آن
مبــادی و مبانــی اســتداللی نظریـهی علـ ِ
ـم ســکوالر»
ـم دینــی» «علـ ِ
ـم غیردینــی در چیســت؟ ظاهــراً قســیم «علـ ِ
بــا علـ ِ
اســت ،در ایــن صــورت ،ممیــزات ایــن دو علــم کدامانــد؟
پیــش از ایــن در تعریــف علــم گفتــه شــد کــه علــم عبــارت اســت از هــر
نــوع آگاهــی و دانایــی و دانشــی کــه از طــرق معقــول و مقبــول و منطقــی
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
تقســیم میکننــد .بــا ایــن تعریــف از علــم و مرزبنــدی انــواع علــم ،دعــوی
ـم دینــی ،چگونــه مدعایــی اســت و مدعیــان و مدافعــان آن چگونــه از آن
علـ ِ
حمایــت و دفــاع میکننــد؟
علم دینی
مبادی نظری و تئوریک ِ

ـم دینــی در ایــران،
تــا آنجــا کــه مــن متوجــه شــدهام ،نظریهپــردازان علـ ِ
عمدت ـ ًا یــک محــور را بــه عنــوان نقطــه عزیمــت و مبــدأ نظــری و معرفتــی
ـم دینــی مطــرح کــرده و در ایــن چارچــوب دعــوی علــم بــا پســوند دینــی
علـ ِ
را نــه تنهــا امــری ممکــن بلکــه ضــروری میشــمارند و آن عبــارت اســت از:
ضــرورت مبــادی و پیشفرضهــای متافیزیکــی (مابعدالطبیعــی) در علــوم.
در ایــن بــاب شــرحی ضــروری اســت.
اجمــا ًال در اینکــه تولیــد علــم و طــرح هــر نظریــه و یــا انکشــاف هــر
قاعــدهای علمــی مســبوق بــه انــواع فرضیههــا و یــا پیشفرضهاســت،
اختالفــی نیســت 1،امــا اینکــه ایــن فرضیههــا از کجــا میآینــد ،دیــدگاه
اجماعــی یکســانی وجــود نــدارد .ایــن مبحــث در موضــوع «فلســفه علــم»
 .1در 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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مــورد گفتگوســت و انــواع نظریــه در ایــن بــاب اظهــار شــده اســت .آنچــه
قطعــی مینمایــد ایــن اســت کــه غالــب پیشفرضیههــا معللانــد و نــه
مدلــل .در غــرب دیــری اســت کــه بــه ایــن موضــوع توجــه شــده ولــی در
جهــان اســام احتمــا ًال ســید جمالالدیــن اســدآبادی نخســتین کســی اســت
کــه حــدود  130ســال قبــل در کتــاب «مقــاالت جمالیــه» بــه ضــرورت

فلســفهی علــم بــرای تولیــد علــم در میــان مســلمانان اشــاره کــردهاســت.
امــا در مــورد منشــأ فرضیههــا ،ایــن فرضیههــا میتوانــد از عقــل
متعــارف آدمــی ،تجربههــا و از جملــه آموزههــای ایمانــی و دینــی برآمــده
باشــند .اگــر اصــل حضــور ضــروری مبــادی ماقبــل علــم را مســلم بدانیــم،
حــال ســخن و دعــوی مدافعــان علــم دینــی ایــن اســت کــه در صــورت
مفروضگرفتــن اصــول متافیزیکــی ایمــان دینــی و اصــول مذهبــی ،علــم
دینــی قابــل تصــور و حتــی میتــوان گفــت بدیهــی اســت؛ زیــرا ایــن
مفروضــات قطعــی ،هــم در تجربــه (مشــاهده) اثــر میگذارنــد و هــم در
تحلیــل دادههــا و هــم در داوریهــا و هــم در نحــوهی اســتفاده از علــوم.
اینــک بــه میــزان اعتبــار هــر کــدام اشــارتی میکنــم.
در مــورد تجربــه و تحلیــل دادههــا ،چنیــن مینمایــد کــه مبــادی ماقبــل
تجربــه و مشــاهده در تجربــه و نیــز در تحلیــل و آنالیــز دادههــا (فاکتهــا) در
علــوم طبیعــی و انســانی تأثیــری نداشــته باشــند .بــه ویــژه در قلمــرو علــوم
طبیعــی و دقیقــه .مث ـ ً
ا باورهــای خــاص شــخصی مــن (اعــم از مذهبــی و
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 میرســد،
چــه ارتباطــی بــا مفروضــات پیشــینی متافیزیکــی اســتقراء کننــده دارد؟ یــا
باورهــای مابعدالطبیعــی و یــا بیاعتقــادی مطلــق یــک تکنســین در آزمایشــگاه
قنــد خــون ،چــه نقشــی و ســهمی در تجربــه و تحلیــل تجربههــای علمــی او
میتوانــد داشــته باشــد؟ در علــوم انســانی و اجتماعــی نیــز کموبیــش چنیــن
اســت .مث ـ ً
ا تحقیــق میدانــی و یــا کتابخان ـهای یــک اقتصــاددان در مــورد
وضعیــت اقتصــاد ایــران در ســال  1392و تحلیــل و جمعبنــدی آن مشــروط
2

 .2در کتــاب «درای قافله-ســیری در آثــار و افــکار ســید جمالالدیــن اســدآبادی »-اثــر
اینجانــب شــرح مفیــدی در ایــن بــاب آمــده اســت.
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بــه هیــچ شــرط پیشــینی و شــخصی و حزبــی و عقیدتــی نیســت ،حــرف اول
و آخــر را تجربههــای مســتقیم و غیــر مســتقیم و آمــار و ارقــام و واقعیتهــا
میزننــد و اســتناجها نیــز کامــ ً
ا خــارج از مفروضــات پیشــینی و شــخصی
اســت وگرنــه آن دیگــر علــم اقتصــاد و یــا اقتصــاد علمــی نیســت و از منظــر
علمــی بــی اعتبــار اســت .در جامعهشناســی و تاریــخ و سیاســت و روانشناســی
و...نیــز همینگونــه اســت.
امــا در مــورد داوری ،در ایــن مــورد اندکــی جــای مناقشــه و تفصیــل
دارد .اگــر مــراد از داوری ،جمعبنــدی منطقــی از تجربههــا و دادههــا و
تحلیلهــا باشــد ،بــاز مفروضــات متافیزیکــی ،هیــچ تأثیــری در علــوم
ندارنــد؛ چراکــه توصیفهــا در مقــام بیــان و گــزارش واقعیتهــا (دادههــا)،
بــه طــور طبیعــی و منطقــی ،بــه توصیههایــی خــاص منتهــی میشــود
و ایــن فینفســه ،هیــچ ربطــی بــه مفروضــات متافیزیکــی و شــخصی
توصیهکننــده نــدارد .بــه عبــارت دیگــر ،مقدمــات خــاص بــه نتایــج علمــی
و منطقــی و عقالیــی خــاص منتهــی میشــود و محقــق هــر علــم منطق ـ ًا
و بــر وفــق اخــاق بــاور ملتــزم بــه لــوازم و مقدمــات تحقیــق اســت .امــا
اگــر مــراد از داوری ،داوری همــراه بــا ارزشگــذاری (ارزش-داوری) باشــد،
احتمــال دارد کــه ایــن نــوع داوریهــا بــا برخــی مفروضــات پیشــینی
مذهبــی و یــا اخالقــی داور یــا گــروه وابســته بــه آن در تعــارض واقــع شــود.
امــا در ایــن حالــت نیــز تــا آنجــا کــه داوری بــه علــم بازمیگــردد و در
واقــع داوری بــه معنــای دقیــق کلمــه علمــی اســت ،معتبــر اســت و جــای
چونوچــرا نــدارد امــا تعــارض احتمالــی و مفــروض را بایــد بــه گونــه دیگــر
حــل کــرد و در هــر حــال حــل معضــل تعــارض علــم و اخــاق و یــا دیانــت
و ماننــد آنهــا ،در گــرو اصــول دیگــر و در چهارچــوب سیســتم ترجیحــات
هــر فــرد و یــا گــروه ممکــن اســت نــه در چارچــوب قواعــد علمــی .ایــن
نــوع تعارضــات بــه ویــژه در علــم اخــاق (بایدهــا و نبایدهــا) و در علــم
اقتصــاد بــرای مســلمانان (از جملــه ربــا) و نیــز در علــم پزشــکی بــه ویــژه
بــرای زنــان متشــرع مذهبــی بســیار پیــش میآیــد و بــه همیــن دلیــل اســت
کــه اخیــراً رســالههای عملیــه مســتقل بــا عنــوان «احــکام پزشــکی» بــه
وســیلهی فقیهــان پدیــد آمــده اســت .از جملــه آیـتاهلل منتظــری رســالهای
مفــرد بــا همیــن عنــوان دارد .امــا روشــن اســت کــه قلمــرو ادل ـهی فقهــی

290

دین علمی و علم دینی

و اظهــار نظــر شــرعی بــه کلــی از ادلــهی علمــی و اظهــار نظــر علمــی
جداســت و هــر کــدام بــه قلمــرو ویــژه و تعریفشــدهای تعلــق دارنــد.
امــا در مــورد نحــوهی اســتفاده از علــم ،کامــ ً
ا روشــن اســت کــه
مفروضــات پیشــینی هــر عالمــی در چگونگــی اســتفاده از دانــش و علــم
اثرگــذار اســت ،امــا نکتــه ایــن اســت کــه ایــن واقعیــت هیــچ از اعتبــار علمــی
فــان نظریــه و یــا قانــون علمــی نمیکاهــد و نظــری را غیرعلمــی نمیکنــد
ـم ســکوالر»
ـم دینــی» و یــا «علـ ِ
و یــا مســتلزم افــزودن پســوندی بــه نــام «علـ ِ
نیســت؛ در واقــع ،علــم ،علــم اســت و هیــچ پســوند ارزشــی را برنمیتابــد
(البتــه تعریــف علــم بــر حســب موضــوع امــر جداگان ـهای اســت و خــارج از
موضــوع بحــث کنونــی ماســت) .وقتــی یــک محقــق و عالــم ،از طــرق علمــی
محــض ،بــه فــان نظریــه و اســتنتاج منطقــی علمــی رســید ،اینکــه از آن
اســتفاده بکنــد و یــا نکنــد و یــا چگونــه اســتفاده نمایــد ،بــه خــود او مربــوط
اســت و بایــد بــا معیارهــای دیگــر تصمیــم بگیــرد.
در هــر حــال بــه صــرف تکیــه هــر علمــی بــه مبــادی و فرضیههــای
پیشــینی متافیزیکــی و دینــی مشــخص ،نــه تجربههــای علمــی دینــی
میشــوند و نــه تحلیلهــا و نــه داوریهــا و فقــط در نــوع اســتفاده از علــوم
در زندگــی اســت کــه مفروضــات شــخصی و در واقــع نظــام ترجیحــات فــردی
اثرگذارنــد کــه البتــه خــارج از قلمــرو علمانــد و از ســنخ دیگــری اســت.
مثــ ً
ا پیشفــرض نظــم در جهــان و طبیعــت ،بــه پیدایــش علــوم مختلــف
(بــه ویــژه علــوم متنــوع طبیعــی) کمــک کــرده و میکنــد ،امــا ایــن امــر
مفــروض ،هیــچ نقشــی در تحقیقــات و انکشــافات علمــی (مث ـ ً
ا در نجــوم و
پزشــکی و فیزیــک و شــیمی و حتــی در علــوم انســانی) نــدارد و بــه عبارتــی
علــم بــودن علــم بــه روش و رعایــت پروسـهی خــاص اســت و نــه بــه امــور
خــارج از خــود .از قضــا مفــروض نظــم در جهــان ،عمدتــ ًا از طریــق دیــن
وارد حوزههــای معرفتــی آدمــی و از جملــه در علــوم شــده اســت امــا ایــن
امــر مذهبــی علــم را مذهبــی نمیکنــد .در یــک ســطح کالنتــر میتــوان
اســتدالل کــرد کــه اصــو ًال علــوم و فنــون در طــول هــزاران ســال زیســت
آدمــی در کــره زمیــن و در نتیجــه ظهــور فرهنــگ و تمــدن ،اگــر نگوییــم تمام ًا
حداقــل میتــوان گفــت عمدت ـ ًا ،مســتقیم و غیرمســتقیم ،در ارتبــاط بــا دیــن
و آموزههــای دینــی بــوده اســت و ایــن را هــم منابــع اســاطیری (از جملــه
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شــاهنامه در فرهنــگ ایرانــی) نشــان میدهنــد و هــم تاریــخ علــوم و فنــون
گــواه آن اســت؛اما ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ایــن علــوم و فنــون ماهیتـ ًا و
یــا موضوع ـ ًا دینــی بودهانــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه در تاریــخ علــوم،
عناوینــی چــون علــوم دینــی و علــوم غیردینــی نداریــم .مثـ ً
ا ستارهشناســی و
بــه طــور کلــی علــم نجــوم ،زادهی تفکــر دینــداران اولیــه و بــه انگیــزهی رفــع
نیــازی مشــخص بــوده اســت ،ولــی ایــن ســبب نشــده اســت کــه دینــدران و
یــا بیدینــان نجــوم را علــم دینــی بنامنــد.
انسان ،علوم انسانی و علوم اسالمی

در قلمــرو مبــادی و فرضیههــای پیشــینی علــوم ،از جملــه دالیلــی کــه
مدافعــان علــم دینــی ارائــه میدهنــد ،پیونــد بیــن «انســان» و «علوم انســانی»
اســت .میگوینــد انســان و انســانیت و مفاهیمــی چــون ارزشهــای انســانی
تعریــف واحــدی ندارنــد و کامـ ً
ا بســتگی دارد بــه مفروضــات متافیزیکــی و در
واقــع مفروضــات پیشــاعلمی ،ازای ـنرو بــا لحــاظ کــردن مفروضــات دینــی و
الهیاتــی تعاریــف انســان و امــور انســانی متفــاوت میشــود و در واقــع تعاریــف
و داوریهــا بــه طــور خــاص دینــی میشــوند و در فرجــام کار میتــوان از
علــوم انســانی دینــی (و اســامی 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
بــر عالــم و...هســتی را تفســیر میکنــد و انســان را هــم بــر همــان مبنــا
میفهمــد و ازای ـنرو مفــروض ایمان ـیاش را در تولیــد علــم دخیــل میدانــد
و در نهایــت علمــی کــه او بــه ویــژه در حــوزهی علــوم انســانی و اجتماعــی
(سیاســت و اقتصــاد و حقــوق و جامعهشناســی و روانشناســی و فلســفه و
اخــاق و )...تولیــد میکنــد ،نمیتوانــد از مفــروض پیشــینی اعتقــادیاش
دور باشــد و بــه ویــژه نمیتوانــد در تعــارض بــا آن امــر مفــروض قــرار
بگیــرد .ایــن مهمتریــن و رایجتریــن اســتداللی اســت کــه مدعیــان ضــرورت
ـم دینــی و بــه طــور خــاص اســامی شــدن علــوم انســانی در
تأســیس علـ ِ
ایــران و اســامی کــردن نهادهــای آموزشــی و از جملــه نهــاد مهــم دانشــگاه
ارائــه مــی دهنــد؛ مدعایــی کــه انقــاب فرهنگــی در ســال  85بــه انگیــزهی
آن ر خ داد و ســیوپنج ســال اســت کــه حاکمــان جمهــوری اســامی و
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نظریهپــردازان علــوم اســامی و مدعیــان تأســیس دانشــگاه اســامی بــرای
تحقــق ایــن ایــده تــاش میکننــد .از نظریهپــردازان نامــدار تأســیس علــم
دینــی در ایــران دکتــر مهــدی گلشــنی و در خــارج از کشــور دکتــر ســید
حســین نصــر اســت .در ایــن بخــش کوشــش میشــود ایــن دعــوی بــزرگ
مــورد نقــد و وارســی قرارگیــرد.
امــا پیــش از ورود بــه نقــد و بررســی ایــن نظریــه ،اول بایــد تکلیــف
علــوم طبیعــی را روشــن کــرد .چنانکــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ،مدافعــان
علــم دینــی در جهــان اســام و در ایــران ،عموم ـ ًا علــوم طبیعــی و تجربــی
را بــه دالیلــی کــه گفتــه شــد ،دینــی و اســامی میپســندند؛ ولــی واقعیــت
ایــن اســت کــه چنیــن نظریــهای بــه هیــچ وجــه قابــل دفــاع نیســت و از
ای ـنرو چنــدان اصــراری نیــز بــر آن دیــده نمیشــود .آنچــه در عالــم واقــع
دیــده میشــود ،ایــن اســت کــه در دورهی جدیــد آشــنایی مســلمانان بــا غــرب
و اروپــا ،مســلمانان در تمــام نحلههــای خــود (حتــی مرتجعتریــن و ضــد
غربیترینشــان) از تکنولــوژی مــدرن غربــی و علــوم و فنــون اروپایــی در
حــد تــوان خــود بهرهبــرداری میکننــد و در عمــل ،بــدون اینکــه مبــادی
متافیزیکــی و الهیاتــی اســامی بــرای ایــن علــوم تعریــف کــرده باشــند و
حتــی بــدون اینکــه چنیــن نیــازی را احســاس بکننــد ،تکنولــوژی مــدرن را
در خدمــت ایمــان ادعایــی دینــی خــود درآوردهانــد .ایــن رونــد را در پاکســتان
از عبدالقدیرخــان (پــدر بمــب اتمــی پاکســتان) تــا جمهــوری اســامی ایــران
و تــا گروههــای جهــادی دشــمن مطلــق غــرب (ماننــد القاعــده و اخیــراً
داعــش) کــه در جهــاد نظامــی و سیاســی و تبلیغاتــی علیــه غــرب بــه طــور
خــاص از پیشــرفتهترین تکنولــوژی اســتفاده میکننــد ،مشــاهده میکنیــم.
امــا دعــوی اســامی کــردن علــوم انســانی ،بحــث جدیتــری میطلبــد.
ظاهــراً جــای تردیــد نــدارد کــه جــدای از طبیعــت و بیولــوژی و فیزیولــوژی
انســان« ،انســان» و «انســانیت» دارای تعریــف جامــع و مانــع و جاودانــه نیســت
و از ایــنرو منظرهــا و جهانبینیهــای افــراد در تعریــف و تفســیر آدمــی و
امــور مربــوط بــه او اثــر میگذارنــد ،امــا پرســش اساســی ایــن اســت کــه در
اینصــورت ،آیــا علــوم انســانی از تعریــف و محــدودهی خــاص علــم خــارج
میشــود؟ مث ـ ً
ا بــا جهانبینــی اســامی علــم مســلمانان اســامی میشــود؟
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 سادهســازی مــی تــوان گفــت:
فرض ـ ًا مــن بــه عنــوان یــک مســلمان باورمنــد تمامعیــار بــه اســام و تمــام
الزامــات ایمانــی و شــرعی آن ،بخواهــم علــم اســامی در قلمــرو متنــوع علــوم
انســانی و علــوم اجتماعــی کنونــی تأســیس کنــم ،چــه کار بایــد بکنــم و چــه
کار میتوانــم بکنــم؟
اول بایــد دیــد اســام چیســت و دســتگاه اعتقــادی و عملــی آن کــدام
اســت .بــدون اینکــه ضــرورت داشــته باشــد وارد بحــث پیچی ـدهی کالمــی
و الهیاتــی و یــا فقهــی بشــویم ،میتــوان بــا اندکــی سادهســازی گفــت کــه
دیــن اســام بــا محوریــت نبــوت محمــد و آموزههایــی کــه از قــرون نخســتین
بــا عناوینــی حــول اصــول و فــروع دیــن شــناخته میشــوند ،تعریــف میشــود؛
امــا میدانیــم کــه تقســیم آموزههــای دینــی بــه «اصــول» و «فــروع» از
برســاختههای قــرون میانــه اســامی (ســوم تــا ششــم هجــری) اســت و هیــچ
ارتبــاط ویــژهای بــا قــرآن و ســیره و ســنت پیامبــر و حتــی بــا آموزههــای
اصحــاب و خلفــای راشــدین نــدارد؛ برســاختهای کامــ ً
ا بشــری اســت و
محصــول فهــم و تفاســیر اســامی متأخــر عالمــان و مفســران مســلمان.
بــه عبــارت روشــنتر ،ایــن صورتبنــدی تفســیری ،جعــل دینــی نیســت
و نمیتــوان آن را بــه خــدا و رســول نســبت داد و در نهایــت آن را امــری
دینــی شــمرد.
اصــول و فــروع اســامی روشــن اســت .اصــول :توحیــد ،نبــوت ،معــاد
(دیــدگاه خــاص برخــی معتزلــه و شــیعه مبنــی برافــزودن اصــل امامــت و
عدالــت فعـ ً
ا خــارج از موضــوع اســت) .فــروع :نمــاز ،روزه ،زکات ،حــج ،جهــاد
و امربهمعــروف و نهــی از منکــر .در مــورد فــروع دیــن ،فکــر نمیکنــم
کســی بتوانــد مدعــی شــود کــه مثــ ً
ا بــا بــاور بــه نمــاز و روزه و حــج و
زکات بتــوان علــم و از جملــه علــوم انســانی و اجتماعــی تولیدکــرد و اصــو ًال
کســی قــادر باشــد بیــن ایــن دو مقول ـهی کام ـ ً
ا متفــاوت و متمایــز ربطــی
علّــی برقــرار کنــد .تــا آنجــا کــه اکنــون بــه یــاد مـیآورم ،کســی هـ م چنیــن
چیــزی نگفتــه اســت .پــس میمانــد اصــول دیــن و آموزههایــی کــه بــه هــر
تقدیــر مفهومـ ًا بــا جهــان و انســان و علــوم انســانی بهنوعــی ســروکار دارنــد.
هریــک از آن ســه را بــه ترتیــب مــرور کنیــم .البتــه دومــی و ســومی را ،بــه
دلیــل تجانــس موضوعــی باهــم مطــرح خواهمکــرد.
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توحیــد :نخســتین گام ایــن اســت کــه بــه اســتناد جهانبینــی مبتنــی
بــر ایمــان بــه خداونــد و تفســیر عالــم و آدم بــر بنیــاد همــان جهانبینــی،
تفســیری خــاص و ویــژه از انســان و ویژگیهــا و ممیــزات و نیازهــا و عوامــل
دخیــل در ســعادت و شــقاوت و هدایــت و ضاللــت او و کثیــری دیگــر از
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 اســام اســت ،امــا موضــوع
اختصاصــی اســام نیســت ،بلکــه محــور مشــاع تمــام دینهــای ابراهیمــی
(مســیحیت و یهودیــت) و حتــی غیرابراهیمــی (ماننــد دیــن زرتشــتی) و حتــی
باالتــر محــور مشــاع بــا افــرادی اســت کــه بــه خــدای یکتــا بــاور دارنــد
ولــی بــه هیــچ دینــی معتقــد و ملتــزم نیســتند .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
میتــوان گفــت در چهارچــوب دســتگاه دیــن اســام ،بــا ایمــان بــه «نبــوت
محمــد بــن عبــداهلل» اســت کــه فــردی مســلمان میشــود و بــا دیگــران
متمایــز میگــردد .در واقــع نقطـهی عزیمــت دیــن اســام ،ایمــان بــه محمــد
اســت و نــه توحیــد و خــدا .ایمــان بــه وجــود خــدای صانــع و هســتیبخش،
امــری بدیهــی در اســام و بــه طــور کلــی دینهــای ابراهیمــی شــمرده
میشــود و از ای ـنرو در نگــرش قرآنــی اثبــات صانــع بــه چشــم نمیخــورد،
بلکــه آنچــه مــورد تأکیــد اســت ،دعــوت بــه «تفکــر» در عالــم و آدم (بــه
تعبیــر قــرآن «آیــات») و ســپس «تذکــر» اســت و بیــداری و خــروج از غفلــت
و ورود بــه جهــان هشــیاری و آگاهــی .یعنــی قــرآن خــدا را امــری بدیهــی
و ضــروری میشــمارد و تمــام تــاش آن خرافــه زدایــی و شــرک زدایــی از
ســاحت قدســی «اهلل» اســت (=تنزیــه) و در نهایــت توجــه بــه «او» و ایمــان
3
بــه «او».
 .3هرچنــد بعدهــا در تاریــخ اســام متکلمــان و فیلســوفان مســلمان بــه پیــروی از الهیــات
یونانــی دســتگاه عریــض و طویلــی بــرای اثبــات صانــع تــدارک دیدنــد و بــرای اثبــات
وجــود آفریــدگار بــه انــواع براهیــن فلســفی و کالمــی متوســل شــدند و اخیــراً نیــز تحــت
دیــن علمــی ،کوشــش شــد تــا از دادههــای علــوم جدیــد
تأثیرعلمگرایــی جدیــد غربــی و
ِ
بــرای اثبــات صانــع اســتفاده شــود.
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از ایــنرو صــرف بــاور بــه وجــود خداونــد ،نــه هیــچ علمــی را دینــی
میکنــد و نــه بــا مفروضگرفتــن خــدا و توحیــد ،هیــچ علمــی ،بــه طــور
خــاص ،اســامی میشــود .ایــن نکتــهای بــس مهــم اســت چراکــه در
اســتداللهای مدافعــان علــم دینــی و اســامی ،بیشــترین تأکیــد حــول محــور
اصــل بنیادیــن خدابــاوری در تفســیر عالــم و آدم و در نتیجــه ضرورت تأســیس
علــوم انســانی اســامی اســت و اینــان مدعیانــد کــه ایــن اصــل پیشــینی و
متافیزیکــی ،ماهیــت علــوم اســامی و غیراســامی (علــوم ســکوالر) را از هــم
متمایــز و حتــی متضــاد میکنــد.
نکتــه دوم :نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه در عالــم واقــع ،تفســیر
واحــدی از مفهــوم خــدا در نــزد خدابــاوران وجــود نــدارد و در نتیجــه چگونــه
میتــوان تعریــف واحــدی از انســان ،حتــی انســان خدابــاور همکیــش ،ارائــه
داد و در نهایــت علــوم انســانی موحدانــه تأســیس کــرد؟ علــم ،ولــو نســبی ،از
طریــق تحقیــق و تجربههــای مکــرر (هرچنــد در علــوم انســانی غیرمســتقیم
و معالواســطه) و در نهایــت معرفــت بیناالذهانــی در حــد مفیــد علــم ،تولیــد
میشــود نــه بــا علــم و دانایــی شــخصی .در عالــم واقــع دو موحــد و دو
مســلمان را نمیتــوان یافــت کــه درک و تفســیر واحــدی از خــدا داشــته
باشــند و بدیهــی اســت خداشناس ـیهای فــردی ،کام ـ ً
ا شــخصی اســت و بــا
چنیــن درکهــای شــخصی هــر گــز علــم بهمثابــه دانــش بشــری کارآمــد،
علمــی کــه در حــوزه تمدنــی و فرهنگــی گرهــی بگشــاید ،تأســیس نمیشــود.
بــا توجــه بــه نــکات گفتــه شــده ،حداقــل بــه دو دلیــل نمیتــوان بــا فــرض
خدابــاوری و یکتاپرســتی ،تولیــد علــم خــاص و مقیــد و متصــف بــه دیــن و
بــه طــور خــاص اســام کــرد :اول ،خدامحــور مشــترک دینهــای مختلــف
و افــراد متنــوع اســت و اختصــاص بــه دینهــای خدابــاور و از جملــه دیــن
اســام نــدارد؛ دوم ،در میــان خدابــاوران یکتاگــرا نیــز تفســیر واحــدی از
مفهــوم خــدا و یکتایــی بهچشــمنمیخورد تــا معیــار و مــاک شــاخصی
بــرای تولیــد علــوم و از جملــه علــوم انســانی اســامی باشــد.
نب ـ ّوت و معــاد :چنانکــه گفتــه شــد ،در واقــع« ،دیــن اســام» (حداقــل
آنگونــه کــه اکنــون فهمیــده و تفســیر میشــود) ،پــس از اصــل مهــم وجــود
و حضــور بدیهــی خداونــد در هســتی ،شــکلگرفته و معنــای محصلــی
یافتهاســت .درســت اســت کــه در اســام محــور اصلــی و اصیــل ایمــان بــه
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خداونــد اســت؛ امــا پــس از بــاور پیشااســامی آن ،البتــه مفهــوم توحیــد بــا
تفســیر خــاص قرآنــی و اســامی آن مطــرح و عرضــه شدهاســت و از ای ـنرو
توحیــد خــاص اســامی بنیــاد و غایــت دینــی ایــن دیــن اســت و نــه اصــل
بــاور بــه خــدا و بــه همیــن دلیــل هــم خــدای اســام بــا خــدا و یــا خدایــان
ادیــان مختلــف فــرق فــارق دارد و هــم توحیــد اســام بــا توحیــد دینهــای
توحیــدی و همخانــواده (ماننــد یهودیــت و مســیحیت) تفــاوت بنیــادی دارد.
در هــر حــال اســام بــا ایمــان بــه نبــوت محمــد آغــاز میشــود (و ایــن
البتــه مغایرتــی نــدارد بــا ایــن مدعــا کــه محــور دیــن منســوب بــه محمــد،
اهلل و توحیــد اســت) ازایـنرو مدعیــان علــم اســامی قاعدتـ ًا بایــد بیشــتر روی
آموزههــای خــاص اســام تکیــه کننــد تــا بــه طــور خــاص بــا فــرض اهلل و
توحیــد .امــا در قلمــرو اصــول دیــن اســام ،دو اصــل مهمانــد :نبــوت و معــاد.
از آنجــا کــه معــاد و اعتقــاد بــه رســتاخیز ،او ًال اختصاصــی اســام نیســت
(چراکــه در دینهــای دیگــر نیــز در اشــکال مختلــف وجــود دارد) و ثانیــ ًا،
هیــچ دلیــل عقلــی و یــا علمــی مســتقل بشــری قــادر نیســت آن را بــه شــکل
اجماعــی مدلــل و ثابــت کنــد 4و بــه صــرف ا ِخبــار پیامبــر و وحــی مقبــول
مؤمنــان واقعشــده اســت ،در شــمار ضروریــات دینــی و اســامی آمــده و
ازایــنرو در ذیــل عنــوان نبــوت از آن یــاد میشــود .بازهــم بــه مبحــث
قیامــت بــاز خواهیمگشــت.
امــا نبــوت چگونــه میتوانــد بــه علــوم مرتبــط شــود و یــا در تولیــد علــم
ســهمی داشــته و مهمتــر «علــم اســامی» تأســیس کنــد؟ روشــن اســت
 .4البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه بــرای مدلــل کــردن بــاور بــه قیامــت هیــچ دالیــل
عقلــی اقامــه نشــده و نمیشــود ،بلکــه مدعــا ایــن اســت کــه او ًال اگــر پیامبــران از رخــداد
قیامــت و روز حســابوکتاب خبــر نــداده بودنــد ،بعیــد اســت کســی بـ ه خودیخــود بــدان راه
یافتــه و بــه چنــان مرحلـهای باورمنــد میشــد و ثانیـ ًا ،میتــوان بــاور بــه رســتاخیز را معقــول
کــرد ولــی نمیتــوان از طریــق عقــل مســتقل اثبــات و مدلــل کــرد .در هــر حــال قیامــت و
عالــم پــس از مــرگ کام ـ ً
ا از طــور عقــل و علــم و تجرب ـهی حســی و عینــی مــا بــه دور
اســت و مــا بــه هیــچ وجــه بــه آن جهــان راه نداریــم .ازایـنرو تمــام اســتداللهای کالمــی و
عقلــی نیــز بــا فــرض ایمــان بــه قیامــت اســت و در واقــع اســتدالل پســینی اســت .بههمیــن
دلیــل اســت کــه خردمنــدی چــون ابنســینا صادقانــه اعتــراف میکنــد کــه مــن هیــچ
دلیــل برهانــی و عقلــی بــرای اثبــات قیامــت نــدارم و بــه صــرف ا ِخبــار رســول صــادق قبــول
ـن علمــی ،شــخصیت دینــداری چــون
کــردهام .بیفزایــم در روزگار مــا در چهارچــوب جنبــش دیـ ِ
مهنــدس بــازرگان کــه بــه اســتداللهای کالمــی و ذهنــی متکلمــان بــاور نداشــت ،در کتــاب
«راه طــی شــده» اش ،بــا اســتفاده از دادههــای علــوم طبیعــی و فیزیــک مــدرن تــاش 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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کــه مفهــوم و منطــوق وحــی و نبــوت بــه خــودی خــود هیــچ ربطــی بــه
هیــچ نــوع از علــم نــدارد (حتــی اگــر وحــی را معرفــت بخــش بدانیــم) امــا
دســتاوردهای نبــوت در جاهایــی بــا مفهــوم علــم و علــوم مرتبــط میشــود.
گفتــن نــدارد کــه مهمتریــن متــن دینــی اســام قــرآن اســت و از ایــنرو
هــر نــوع تعییــن تکلیفــی در هــر موضوعــی در مــورد متــن مقــدس مســلمانان
ممکــن و منطقــی اســت .اگــر همچنــان تقســیم علــوم بــه علــوم طبیعــی و
علــوم انســانی و اجتماعــی معتبــر باشــد ،میتــوان گفــت بخشــی از آیــات و
محتویــات قــرآن در قلمــرو اصطالحــات و مفاهیــم علــوم مختلــف طبیعــی قرار
میگیرنــد و بخشهایــی دیگــر نیــز در قلمــرو علــوم انســانی و اجتماعــی.
آیــات مربــوط بــه خلقــت بــه طــور کلــی و بــه طــور خــاص اوصــاف و احــوال
آســمانها (از جملــه تعبیــر هفتآســمان) ،زمیــن ،شــب و روز ،ســتارگان و
خورشــید و مــاه ،بعــد مــا ّدی و طبیعــی آدمــی ،قیامــت و ...در قلمــرو نخســت
قــرار میگیرنــد و موضوعــات پرشــماری ماننــد قصــص قــرآن ،افعــال و
توصیههــای قرآنــی و بــه ویــژه آیاتاالحــکام در قلمــرو علــوم انســانی .امــا
ـن علمــی ربــط موضوعــی
نکتــه آن اســت کــه ایــن هــر دو گــروه آیــات ،بــا دیـ ِ
ـم دینــی بیگانهانــد .بــا ایــن توضیــح:
دارنــد ولــی بــه کلــی بــا علـ ِ
در مــورد ربــط ایــن شــمار آیــات و مضامیــن آنهــا بــا دیــن علمــی مــی
تــوان گفــت ربــط از آن بابــت اســت کــه بــه هــر حــال پدیدههایــی طبیعــی
در قلمــرو خلقــت و اوصــاف طبیعــی و مــادی عالــم و آدم ،در حــوزهی علــوم
طبیعــی و تجربــی قــرار میگیرنــد و قــرآن نیــز ،افــزون بــر طــرح و اشــارات
مکــرر بــه آنهــا ،برخــی اوصــاف آنهــا را بیــان کــرده اســت و گفتــن نــدارد
کــه ایــن امــر پیونــد علــم و دیــن را آشــکار میکنــد و بــه همیــن دلیــل
نیــز در چنــد قــرن اخیــر کــه علــوم در غــرب مســیحی رشــد کــرد و عــرض
و طــول و عمــق بیســابقهای یافــت ،اول برخــی آموزههــای مرتبــط کتــاب
مقــدس یهودی-مســیحی را بهچالشکشــید و بعــد هــم در جهــان اســام
چنیــن مواجهـهای رخداد کــه هنــوز نیــز کموبیــش ادامــه دارد .گــزارش ایــن
مواجهــه در میــان مســلمانان پیــش از ایــن آمــد امــا در اینجــا فقــط بــا ذکــر
یــک نکتــه از آن میگــذرم.
گفتــه شــد کــه شــماری از متفکــران نوگــرای مســلمان در یــک قــرن
و نیــم اخیــر ،تــاش وافــر کردنــد تــا برخــی آیــات قــرآن را بــا دادههــای

298

دین علمی و علم دینی

نویــن علــوم طبیعــی و تجربــی توجیــه و تبییــن و در نهایــت موجــه و معقــول
و مقبــول نشــان دهنــد ،امــا اکنــون پرســش اساســی ایــن اســت کــه آیــا
ایــن شــمار آیــات قرآنــی واقع ـ ًا در قلمــرو علــوم قرارمیگیرنــد؟ مث ـ ً
ا وقتــی
قــرآن از آفرینــش زمیــن و آســمان ،فرشــتگان ،خلقــت آدم و همســرش،
شــیطان ،ســجده ،بهشــت و دههــا مــورد از ایــن دســت ســخن میگویــد،
مــراد بیــان حقایــق عینــی و علمــی در عالــم واقــع اســت و یــا ایــن بیانهــا و
تعابیــر و اصطالحــات نمادینانــد و هــدف توجــه بــه افــکار و اهــداف دیگــری
(مث ـ ً
ا عبرتآمــوزی و تقویــت اخالقــی و آگاهــی و...مؤمنــان) بــوده اســت؟
بــه عبــارت دیگــر ،آیــا گزارههــای موردبحــث در قــرآن ،گزارههــای علمــی
بــه معنــای اخــص کلمهانــد و یــا گزارههایــی از جنــس زبــان ادبــی و یــا
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.
بدیهــی اســت کــه متفکــران مســلمانی کــه آیــات مــورد بحــث را علمــی
تفســیر کردهانــد ،بــا ایــن پیشفــرض بــوده کــه او ًال :قــرآن عینــ ًا (لفظــ ًا و
معنـ ًا) کالم الهــی اســت و ثانیـ ًا :در کالم خداونــد (و نیــز نبــی) اشــتباهی راه
نــدارد (عصمــت نبــی) و ثالثـ ًا :تمــام گزارههــای قرآنــی و وحیانــی گزارههــای
واقعنمــا هســتند و در واقــع خداونــد در مقــام بیــان واقعیتهــا ،بــه گون ـهای
کــه واقعــ ًا هســتند و یــا رخدادهانــد ،بــوده و هســت .بــا ایــن مفروضــات،
طبیعــی اســت کــه چنــان تفســیری از قــرآن پدیــد آیــد و در نهایــت علــم
دینــی معنــای محصلــی پیــدا کنــد .امــا اگــر هــر یــک از ســه امــر مفــروض
منتفــی شــوند و یــا تفســیر دیگــری پیــدا کننــد ،ناگزیــر تفاســیر نیــز دچــار
تغییــر میشــوند و در ایــن صــورت ،دیــن علمــی نیــز یــا منتفــی و یــا بــه
گونههــای دیگــر مطــرح میشــوند .ایــن مدعــا در مــورد قیامــت و رســتاخیز
نیــز کامــ ً
ا صــادق اســت .بایــد اول روشــن شــود کــه اوصــاف قیامــت و
مضامیــن و اصطالحاتــی کــه در ایــن بــاب مطــرح شــدهاند (زنــده شــدن،
حســاب و کتــاب ،ثــواب و عقــاب ،بهشــت و جهنــم و )...تعابیــر ادبــی و هنــری
و نمادینانــد و یــا واقعنمــا و عینــی و مــادی؛ آنگونــه کــه از ترجمــهی
تحــت الفظــی آنهــا برمیآیــد؟
در هــر حــال دیــن علمــی دارای اشــکاالت فراوانــی اســت کــه بــه برخــی
از آنهــا اشــاره شــد ،ولــی اگــر دیــن علمــی اســامی ،بــه هــر تقدیــر ممکــن
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و مقبــول باشــد ،علــم دینــی ممتنــع اســت چراکــه وجــود آیــات علمــی در
قــرآن و تفســیر آنهــا بــه ســیاق علــوم طبیعــی ،هرگــز بــه معنــای تولیــد
علــوم اســامی نیســت؛ مگــر اینکــه وصــف علــم بــه اعتبــار موضــوع باشــد
کــه بـهزودی در ایــن بــاره ســخن خواهــم گفــت .بگذریــم کــه تفســیر علمــی
نیــز بــه وســیلهی یــک انســان عالــم صــورت میگیــرد و ایــن تفاســیر ،موجــه
و یــا ناموجــه ،در هــر حــال محصــول مفروضــات ایمــان شــخصی و نیــز
برآمــده از دانــش و اطالعــات ب ـهروز یــک انســان اســت و نــه علــم الهــی
و از ایــنرو ایــن نــوع تفاســیر نــه موضوعــات علمــی را تغییــر میدهنــد و
نــه محتــوا و ماهیــت علــوم را؛ در نهایــت ،علمــی اســت کــه یــک عالــم و
دانشــمند دینــی در رشــتهای خــاص (مث ـ ً
ا زیســت شناســی-دکتر ســحابی،
فیزیــک و ریاضی-مهنــدس بــازرگان و )...در قلمــرو قرآنشناســی تولیــد
کــرده و بــه بــازار علــم عرضــه کــرده و طبع ـ ًا بــا معیارهــای علمــی قابــل
نقــد و داوریانــد .در هــر حــال مســلمان بــودن دانشــمند و محقــق در علــوم و
یــا مفروضــات دینــی و ایمانـیاش و نیــز صــرف موضــوع تحقیــق در مباحــث
خــاص اســامی ،هیــچ علمــی را دینــی و اســامی نمیکنــد .مث ـ ً
ا بــاور بــه
ایــن گــزاره کــه «قــرآن کالم الهــی اســت» و یــا «ســخن خداونــد مطلقـ ًا حق
و درســت اســت» و یــا «اوصــاف قــرآن از عالــم و آدم عیــن حقیقتانــد» ،چــه
تأثیــری در تولیــد علــم و محتــوا و ماهیــت فــرآوردهی علمــی معیــن (مثـ ً
ا در
اخترشناســی و یــا گیاهشناســی و یــا فیزیولــوژی و زیستشناســی و هندســه و
ریاضیــات و )...دارد؟ بــر مدعیــان علــم اســامی فــرض اســت ،کــه ایــن ربــط
علّــی و ضــروری را نشــان دهنــد.
بــه طــور کلــی میتــوان گفــت ،اگــر صرف ـ ًا بــه دلیــل تأثیــر مفروضــات
دینــی عالمــان دینــدار بتــوان پســوند دینــی را بــر علــم افــزود ،پــس تمــام
علــوم بشــری از آغــاز تــا کنــون علــوم دینــی بودهانــد؛ زیــرا او ًال ،تمــام
علــوم بــه شــکلی در بســتر ادیــان مختلــف (از ادیــان محلــی ابتدایــی تــا
دینهــای بــزرگ منطقــهای و جهانــی و تمــدن ســاز) زاده شــده و رشــد و
تکامــل یافتهانــد و ثانی ـ ًا ،مهمتــر ،اکثریــت قریــب بــه اتفــاق دانشــمندان و
مکتشــفان و نظریهپــردازان در شــاخههای مختلــف و متکثــر علــوم تجربــی و
انســانی و علــوم اجتماعــی (از جملــه فیلســوفان) دینــی بودهانــد و هنــوز هــم
البتــه بــا نســبت نازلتــری ،چنیــن اســت .آیــا میتــوان علــوم و تجــارب و
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اندیشــه نیوتــون (از جملــه فیزیــک نیوتونــی) را دینــی دانســت؟ آیــا میتــوان
اخترشناســی گالیلــه و کپلــر را دینــی (مســیحی) شــمرد؟ آیــا میتــوان
نظریــات فلســفی اثرگــذار دکارت و کانــت و هــگل مســیحی را مســیحی
دانســت؟ میتــوان نظریــة نســبیت اینشــتین را کــه خــود فــردی مذهبــی بــود
و بارهــا تصریــح کــرده اســت کــه شــهودهای خداباورانــه پیشــینی در علــم
اثرگــذار اســت ،دینــی و یهــودی وصــف کــرد؟ همینطــور میتــوان تولیــد
علــم بهوســیلهی دانشــمندان ذوفنــون مســلمان (ابوریحــان ،جابــر بــن حیــان،
ابــن هیثــم ،خوارزمــی ،غیاثالدیــن جمشــید کاشــانی ،فارابــی ،ابنســینا و)...
را اســامی دانســت؟ اگــر چنیــن بــود تــا کنــون چنیــن قیدهــا و یــا اوصافــی
را بــرای علــوم آنهــا برشــمرده بودنــد و جالــب اســت کــه مدافعــان علــوم
اســامی کنونــی نیــز از علــوم عالمــان مســلمان گذشــته بــا قیــد دینــی و
اســامی یــاد نکردهانــد.
امــا در قلمــرو علــوم انســانی نیــز داســتان کموبیــش همینگونــه اســت.
مثــ ً
ا بخــش قابلتوجهــی از قــرآن «قصــص قــرآن» اســت .از ماجــرای
آدم ابوالبشــر (بــه عنــوان نخســتین مخلــوق از نــوع انســان و اولیــن پیامبــر)
گرفتــه تــا ابراهیــم و موســی و عیســی و طالــوت و جالــوت و ذوالقرنیــن
و ُعزیــر و فرعــون و رود نیــل و اصحــاب کهــف و ...آیــا ایــن گزارشهــا
واقعــی و در واقــع تاریخیانــد و یــا بیــان قصههــا و اســطورههای رایــج
در حجــاز و یــا ســرزمینهای همجــوار (بــه ویــژه در منطقــهی باســتانی
متمــدن بینالنهریــن) بــه منظــور تحقــق اهــداف غیــر تاریخــی دیگــر مطــرح
دیــن
شــدهاند؟ اگــر پاســخ مثبــت باشــد ،بــاز محصــول چنــان تفاســیری،
ِ
علــم دینــی .آیاتاالحــکام قــرآن البتــه موضوعــ ًا
علمــی خواهــد بــود نــه
ِ
و ماهیتــ ًا متفــاوت اســت؛ حداقــل از ایــن نظــر کــه در ایــن نــوع آیــات و
گزارههــا پرســش از واقعنمایــی بالموضــوع اســت ،امــا در هــر حــال در همــان
ـم دینی.
زمینههــا نیــز نــه دیـ ِ
ـن علمــی معنــای محصلــی دارد و نــه به ویــژه علـ ِ
هرچنــد کســی چــون بــازرگان تــاش کــرده اســت کــه حتــی «مطهــرات در
اســام» را توجیــه علمــی کنــد و بــرای وضــو و غســل و تیمــم نیــز دالیــل
علمــی دســتوپا کنــد ،امــا ضمــن اینکــه چنیــن رویکــردی (بــه دالیلــی
کــه گفتــه شــد) امــر خطیــری اســت ،حتــی اگــر چنیــن توجیهاتــی کام ـ ً
ا
مقبــول باشــد ،بــاز علــم احــکام شــرعی طهــارت و نجاســات را دینــی نمیکنــد
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و بــازرگان نیــز چنیــن ادعایــی نداشــت .از ســوی دیگــر ،در قلمــرو بخــش
«معامــات» فقــه (کــه بخــش کوچکــی از آن در قــرآن یافــت میشــود) ،بــاز
کموبیــش داســتان همینگونــه اســت .همــان پیشفرضهــای اعتقــادی
و کالمــی (متافیزیکــی) در ایــن بــاب نقــش ایفــا میکننــد .بــه ویــژه نــوع
پاســخ بــه پرســش از «از دیــن چــه انتظــاری؟» در موضــوع «فلســفه دیــن»،
در تلقــی از آیاتاالحــکام نقــش تعیینکننــده و مســتقیمی دارد .از بــاب
مثــال ،اگــر فــرض ایــن باشــد کــه او ًال ،غایــت دیــن اخــاق و رســتگاری
اســت ،ثانی ـ ًا ،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،
ثالثـ ًا ،همــان احــکام نیــز امضاییانــد؛ یعنــی مقــررات رایــج عربــان حجــاز بــا
اصالحاتــی پذیرفتــه شــدهاند ،رابعـ ًا ،ایــن احــکام از همــان آغــاز موقــت بــوده
و نــه جاودانــه ،خامس ـ ًا ،اصولــی چــون عقــل و اخــاق و عدالــت مقــدم بــر
دینانــد (یعنــی دیــن بایــد خــود را بــا آن معیارهــا محــک بزنــد و تنظیــم کنــد
و نــه برعکــس) ،سادسـ ًا ،دیــن بــرای انســان اســت و نــه انســان بــرای دیــن
و شــماری دیگــر از ایــن نــوع مفروضــات؛ بــا ایــن مفروضــات ،میتــوان بــا
معیارهــای درون دینــی گزارههــای دینــی را در قلمــرو احــکام نیــز معقــول
ســازی کــرد؛ ولــی بیگمــان نمیتــوان ایــن نــوع احــکام را نــه از طریــق
عقــل نظــری و برهانــی ثابــت و مدلــل کــرد (چراکــه از طــور عقــل نظــری
خارجانــد) و نــه بهطریقاولــی از طریــق دادههــای متحــول علــوم تجربــی
روز قابــل تحلیــل و اثبــات پذیرانــد و در نهایــت نمیتــوان بــر اســاس آن
مفروضــات علــم خــاص دینــی و اســامی بنیــاد نهــاد.
ـم
ـم دینــی» چیســت؟ قاعدتـ ًا بایــد «علـ ِ
اصــو ًال بایــد پرســید قســیم «علـ ِ
ـم ســکوالر گفتــه میشــود .هرچنــد در حــال
غیردینــی» باشــد کــه بــه آن علـ ِ
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 بیطرفی
و بــه دور از ارزش-داوری را ذاتــی علــوم (اعــم از تجربــی و انســانی) بدانیــم،
دیگــر فقــط میتــوان هــر دعــوی و یــا نظری ـهی غیرعلمــی (نظری ـهای کــه
از طــرق غیرعلمــی ماننــد خرافــات و حتــی اســاطیر) حاصــل شــده باشــد را
قســیم علــم شــمرد ،نــه ســکوالر و یــا هــر چیــز بیربــط دیگــری را .امــا
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گــر سکوالریســم را بــه معنــای تفســیر جهــان بــدون پیشفــرض خــدا و
یــا غیــب بدانیــم ،در ایــن صــورت ،علــم البتــه ســکوالر اســت چراکــه ایــن
بیطرفــی ذاتــی علــم اســت .بنابرایــن ،سکوالریســم از علــم جــدا نیســت تــا
قســیم آن باشــد .از ســوی دیگــر ،اگــر علــم دینــی دارای امتنــاع باشــد ،منطقـ ًا
نمیتوانــد هیــچ نــوع قســیمی باشــد .در هــر حــال دانشــمند بــه اعتبــار دانــش
و تخصــص خــود ،الزام ـ ًا ســکوالر اســت امــا بــه اعتبــارات دیگــر ،میتوانــد
اوصافــی چــون عالــم دینــی ،عالــم مســلمان ،مســیحی ،یهــودی ،بودایــی و
ماننــد آنهــا داشتهباشــد و بــا ایــن اوصــاف و پســوندها شناختهشــود .علــم
ابــزار تغییــر جهــان اســت (هرچنــد کــه در تفســیر جهــان نیــز اثرگــذار اســت)
امــا امــوری چــون فلســفه و دیــن و هنــر و ادبیــات عمدتــ ًا ابــزار تفســیر
جهانانــد .بنابرایــن ،دانشــمند و ادیــب و هنرمنــد میتوانــد 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.
واپســین نکتــه آن اســت کــه اگــر علــم دارای قواعــد خــاص اســت و
بــا هیــچ پســوندی مقیــد نمیشــود ،ناگزیــر بایــد نتیجــه گرفــت کــه علــم
(علــم بهماهــو علــم) غربــی و شــرقی هــم نــدارد؛ همانگونــه کــه نجــوم
بابلیــان قدیــم علــم اســت ،نجــوم خواجهنصیرالدیــن طوســی هــم علــم اســت
و اخترشناســی کپلــر و گالیلــه هــم علــم اســت و همینگونــه اســت آخریــن
اخترشناســان کنونــی مثــ ً
ا در «ناســا» .در عالــم اســام ســید جمالالدیــن
در حــدود یــک قــرن و نیــم پیــش گفــت مســلمانان علــم را بــه شــرقی و
غربــی تقســیم میکننــد و حالآنکــه علــم بیوطــن اســت و در هــر شــرایط
مســاعدی زادهمیشــود و رشــد میکنــد.
علم دینی از منظری دیگر
ِ
تــا اینجــا کوشــش ایــن بــوده اســت کــه نشــان دهیــم بــا هیــچ منطقــی
نمیتــوان بــر بنیــاد مفروضــات متافیزیکــی دینــی و بــه طــور خــاص اســامی،
ـم دینــی و اســامی تولیــد کــرد؛ بهگونـهای کــه مثـ ً
ـم دینــی قســیم
ا علـ ِ
علـ ِ
ـم ســکوالر و یــا انــواع دیگــر علــم باشــد.
علـ ِ
اگــر قــرآن را بــه عنــوان مهمتریــن و نخســتین ســند نقلــی اســام
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معتبــر بدانیــم ،در آیــات پرشــمار قــرآن واژهی «علــم» و مشــتقات آن آمــده
اســت و عمومــ ًا از علــم بــه صــورت مثبــت یادشــده و مؤمنــان بــه علــم و
تعلیــم و تعلّــم ســفارش شــدهاند (تــا آنجــا کــه گفتــه شــده اگــر از چیــزی کــه
بــدان علــم نداریــد پیــروی نکنید-آیــه  63ســوره 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
پدیدههــای طبیعــی و انســانی و اجتماعــی از طــرق معیــن و بــا ابزارهــای
مشــخص و ویــژه کــه عمدتـ ًا مســتند بــه مشــاهده و تجربــه اســت و در نهایت
هــدف آن انکشــاف قوانیــن حاکــم بــر روابــط بیــن پدیدههــا .در ایــن نــوع
آیــات جهتگیــری و غایــات علــم قرآنــی روشــن اســت .یعنــی وقتــی در آیــات
پرشــمار توصیــه میشــود کــه در آســمانها و زمیــن و کوههــا و مورچههــا
و شــتر و گاو و فیــل و دیگــر پدیدههــای طبیعــی و یــا در نفــس خــود بنگریــد
و در آنهــا تعمــق و تدبّــر کنیــد ،هــدف غایــی و مطلــوب بیــداری و آگاهــی و
علــم بــه وجــود صانــع و ایمــان بــه او و در نهایــت تذکــر و تصعیــد اخالقــی
و تعالــی معنــوی و رســتگاری در ایــن جهــان و جهــان بریــن اســت ،نــه
انکشــاف قوانیــن و تولیــد علــم .البتــه روشــن اســت کــه بــه طــور ضمنــی و
گریزناپذیــری در پروســه ایــن نــوع تأمــات و تعلیــم و تعلّــم ،علــوم هــم زاده
میشــوند و از ایــن طریــق بــه زایــش تمــدن و تولیــد دانــش در شــاخههای
مختلــف علــوم و فنــون کمــک خواهــد شــد .چنانکــه میتــوان نشــان داد
کــه ایــن رویکــرد دینــی و قرآنــی در زایــش تمــدن و فرهنــگ عظیم اســامی
در قــرون نخســت اســامی ســهم مؤثــری داشــته اســت .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه برخــی متفکــران نواندیــش مســلمان معاصــر (ســید جمــال ،اقبــال،
بــازرگان ،شــریعتی) متــد شــناخت قرانــی و اســامی را (شــناخت عالــم و آدم
و جامعــه) را روش تجربــی (مشــاهده و تجربــه) میداننــد (کــه بــا الهــام از
قــرآن بــه آن روششــناخت آیــهای میگوینــد) و حتــی حامــان تفلســف
ســنتی اســامی نیــز روش فلســفه اســامی را «روش رئالیســم» میداننــد
(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 اســامی» شــهرت دارنــد ،واقع ـ ًا از
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درون قــرآن و ســنت اســتخراج شــده و میتــوان بــه لحــاظ مفهومــی آن را
بــه معنــای اخــص کلمــه علــم اســامی نامیــد؟
در مــورد علــوم تجربــی و طبیعــی فکــر نمیکنــم جــای انــکار باشــد،
کــه هیچیــک از ایــن علــوم مســتقیم ًا از قــرآن حدیــث اســتخراج نشــدهاند
و از ایــنرو چنــدان نیــازی بــه بحــث و اســتدالل نــدارد .تاریــخ علــوم در
تاریــخ اســام نشــان میدهــد کــه فیزیــک و شــیمی و نجــوم و پزشــکی
و دیگــر شــاخههای علــوم تجربــی محصــول دانــش و تجربــه بشــری
بــوده و از تمدنهــای پیشــرفته مغلــوب و جذبشــده در تمــدن عربــی-
اســامی ســدههای میانــه اســامی (ســوم-هفتم هجــری) وارد حوضــهی
تمدنــی امپراتــوری گســتردهی مســلمانان شــده اســت .چنانکــه در عالــم
مســیحیت و در غــرب نیــز چنیــن بــوده اســت .البتــه در ایــن میــان بایــد گفــت
آموزههــای اســامی مســتقیم و غیرمســتقیم مشــوق مؤمنــان بــه فراگیــری
انــواع دانــش بــوده و طبعــ ًا ایــن منابــع نقلــی ،آن هــم در اعــراب حجــاز
کــه چنــدان بــا علــم آشــنایی نداشــت ،در تعمیــق و گســترش علــوم مؤثــر
بــوده اســت .افــزون بــر آیــات متعــدد قــرآن ،وقتــی از قــول پیامبــر ایــن
دیــن نق ـل شــده کــه «علــم را بیاموزیــد ولــو در چیــن باشــد» و یــا از نبــی
خــود شــنیدهاند ،کــه «علــم را بــه دســت بیاوریــد هرچنــد از کافــران باشــد»،
بهســادگی درمییافتنــد کــه ایــن علــم همــان علــوم و فنــون اســت چراکــه
بیتردیــد ،در نــزد چینیــان (کــه گویــا تصــور میشــد دورتریــن نقطــه جهــان
اســت) و در نــزد کافــران ،معارفــی چــون تفســیر و اعتقــادات و دیگــر معــارف
متعــارف اســامی ،نمیآموختنــد .در همــان حــال از پیامبــر نقــل شــده بــود،
کــه «طلــب علــم بــر هــر مــرد و زنــی واجــب اســت» ،بــر حســب اطــاق
جملــه و در زمینههــای روایــات همســنخ (از جملــه دو نمونــه یــاد شــده) و
مجموعــهی شــواهد و قرایــن حالیــه و مقالیــه ،مؤمنــان درمییافتنــد کــه
مــراد از علــم همــان علــوم متعــارف بشــری اســت و همــان مطلــوب اســت
و میبایــد آن را فراگیرنــد تــا زندگیشــان بهبــود یابــد و رو بــه پیشــرفت
حرکــت کننــد .شــواهد چنیــن برداشــتی در گفتــار و رفتــار پیامبــر اســام کــم
نیســت.
اصــل بنیادیــن تولیــد علــوم و توســعه تمــدن ســواد خوانــدن و نوشــتن
اســت و محمــد ،آن هــم در حجــازی کــه تعــداد باســوادهایش از انگشــتان
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دو دســت تجــاوز نمیکــرد و طبــق نقــل مشــهور خــود خوانــدن و نوشــتن
نمیدانســت (هرچنــد برخــی تحقیقــات نشــان میدهــد کــه او خوانــدن و
نوشــتن میدانســت) ،هــم خــود کتابــش را بــا کمــک کاتبانــش مینویســد
و ثبــت و ضبــط میکنــد و هــم دیگــران را تشــویق میکنــد کــه خوانــدن و
نوشــتن بیاموزنــد و او در یکــی از جنگهــا از اســیران قریــش میخواهــد ،بــه
عنــوان فدیــه آزادی ،هــر یـک یــک مســلمان را خوانــدن و نوشــتن بیاموزنــد.
ایــن آموزههــا بعدهــا بیگمــان در ترغیــب مســلمانان بــه فراگیــری
دانشهــای مختلــف از اقــوام مختلــف (حتــی غیرمســلمان) ســهم مهمــی
داشــت .امــا نکتــه آن اســت کــه ایــن اثرگذاریهــا هرگــز بــه معنــای آن
نیســت کــه دیــن اســام (ماننــد دیگــر دینهــا) و دعــوت دینــی محمــد در
حجــاز بــرای بنیــاد نهــادن تمــدن و بــه ویــژه تمدنــی خــاص و یــا توســعه
علــوم و فنــون بــوده اســت و از آن مهمتــر بدیــن معنــا نبــوده کــه ایــن
علــوم دینــی و اســامی بــه معنــای اخــص کلمــه بودهانــد .بــا اینکــه در
همــان روایــت مشــهور «طلــب العلــم فریضــه علــی کل مســلم و مســلمه»
چنیــن آموختنــی بــه عنــوان «فریضــه» (واجــب شــرعی) مطرحشــده اســت
امــا شــواهد و قرایــن فــراوان نشــان میدهــد کــه مــراد جعــل حکــم شــرعی
نیســت و صرف ـ ًا بــرای بیــان اهمیــت دانــش جویــی و ترغیــب مؤمنــان بــه
ایــن علــوم و فنــون ایــن تعبیــر گفتــه شــده اســت .قابــل توجــه اینکــه بعدهــا
عالمــان و فقیهــان مســلمان نیــز ایــن نــوع علــوم را ماهیتـ ًا و موضوعــا دینــی
ندانســتهاند.
امــا در قلمــرو علومــی کــه امــروز ذیــل علــوم انســانی طبقــه بنــدی
شــدهاند ،نیــز کموبیــش همیــن مدعــا صــادق اســت .میتــوان تمــام
شــاخههایی کــه امــروز در شــجرهنامه علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی نــام
بردارنــد را یکبهیــک وارســی کــرد و ســوابق و ســیر تحــوالت آنهــا را در
تاریــخ علــوم و فرهنگهــای مختلــف در جوامــع متکثــر بشــری و از جملــه
در تاریــخ و فرهنــگ چهــارده قرنــهی اســامی بــه عیــان دیــد و میتــوان
بــه طــور مســتند نشــان داد کــه هیچیــک از آنهــا مســتقیم ًا از درون دیــن
و دســتگاه عقیدتــی اســام (اصــول و فــروع دیــن) آن اســتخراج نشــدهاند.
در گام نخســت اشــارتی بــه فلســفه میکنیــم کــه مهمتریــن شــاخه
علــوم انســانی اســت .ایــن پرســش جــدی اســت ،کــه آنچــه دیــری اســت
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تحــت عنــوان «فلســفه اســامی» شــهرت دارد ،چــه نســبتی بــا اســام بــه
عنــوان یــک دیــن و شــریعت دارد؟ در ایــن مــورد نیــازی بــه تکــرار مکــررات
و توضیــح واضحــات نیســت .حداقــل مــی تــوان گفــت کــه در هیــچ آیــه
و حتــی روایتــی بــه دانشــی بــه نــام فلســفه و تفلســف اشــاره نشــده و یــا
مــورد تشــویق قــرار نگرفتــه اســت .شــاید بتــوان بــه صــورت انضمامــی و
التزامــی فراگیــری فلســفه و یــا اســتفاده از آن را در زندگــی عرفــی و یــا دینــی
ممــدوح اســام شــمرد .مثـ ً
ا وقتــی طلــب علــم بــه عنــوان فریضــه ســفارش
میشــود ،میتــوان از اطــاق علــم و فریضــه چنیــن برداشــت کــرد ،کــه
فلســفه نیــز ممــدوح و حتــی فریضــه اســت .یــا وقتیکــه در قــرآن ایــن همــه
بــه عقــل و تعقــل و علــم و تعلیــم و تعلــم توصیــه شــده اســت ،میتــوان بــه
صــورت التزامــی نتیجــه گرفــت فلســفه کــه چیــزی جــز تفکــر و اندیشــیدن
نیســت ،مطلــوب اســت و مــورد تأییــد اســام هــم هســت .بــا چنیــن رویکردی
بــود کــه در آغــاز شــکلگیری فرهنــگ و تمــدن اســامی بــه ورود فلســفه
یونانــی بــه جهــان اســام خوشآمــد گفتــه شــد و چیــزی پدیــد آمــد کــه
بعدهــا بــه فلســفه و یــا «حکمــت اســامی» شــهرت یافــت .یــا در زمــان
مــا شــخصیتی چــون اقبــال الهــوری میگویــد کــه بــا ایــن جملــه پیامبــر
«اللهــم ارنــا االشــیاء کمــا هــی» (خدایــا! حقیقــت پدیدههــا را آنگونــه کــه
هســتند بــه مــا نشــان ده) فلســفه و فلســفیدن در میــان مســلمانان آغــاز
میشــود .بــا ایــن همــه فلســفه بــه معنــای ماقبــل و مابعــد اســام ،دانشــی
اســت موضوعــ ًا و ماهیتــ ًا غیردینــی ،امــا در جاهایــی بــا باورهــای دینــی و
از جملــه اســامی برخــورد پیــدا میکنــد و در امــوری اشــتراک موضوعــی
پیــدا میکننــد و مهمتریــن محــور نیــز موضــوع خداســت کــه بخشــی از
هستیشناســی اســت.
در اســام 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 اســامی بــوده اســت؛ هرچنــد
کــه از منظــر عمــوم فیلســوفان در هــر دو نحلـهی مشّ ــایی و اشــراقی آرایــی
ارائــه شــده کــه نــه تنهــا بــاب طبــع بســیاری از متکلمــان و بهویــژه فقیهــان
و صوفیــان متشــرع نبــود بلکــه بــا عمــوم آرای اینــان در تعــارض بــود و بــه
همیــن دلیــل فیلســوفان غالبـ ًا مــورد طعــن و انــکار قــرار گرفتــه و حتــی تکفیر
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شــدند (نمون ـهی آن تکفیــر فالســفه و از جملــه بوعلــی بهوســیلهی عــارف و
متکلــم و فقیــه ابوحامــد غزالــی).
وقتــی دو موضــوع مهــم علــم و فلســفه چنیــن باشــند ،تکلیــف علــوم
انســانی دیگــر روشــن اســت .مث ـ ً
ا «اقتصــاد اســامی» بــه چــه معناســت و
چگونــه اقتصــاد اســامی میشــود؟ اقتصــاد یــک علــم اســت کــه آموختــه
میشــود و پیوســته در حــال رشــد و در معــرض آزمــون و خطاســت و یــک
اقتصــاددان بــر اســاس تحقیقــات و دادههــای خــاص و معتبــر زمانــه ،میتوانــد
بگویــد فــان جامعــه در فــان نقطــه چگونــه و بــا چــه امکانــات و ابزارهایــی
و در چــه بــازه زمانــی میتوانــد بــه فــان درجــه از رشــد برســد .علــم و عالــم
اقتصــاد در ایــن مرحلــه کامـ ً
ا بیطــرف اســت و تابــع اســتدالل و تحقیقــات
میدانــی و یــا کتابخان ـهای و آمــاری اســت و از منطــق علمــی درونــی علــم
اقتصــاد پیــروی میکنــد نــه چیــزی دیگــر .دیــن در اینجــا چــه جایگاهــی
دارد؟ مگــر در قــرآن مفهومــی و اصطالحــی بــه نــام علــم اقتصــاد هســت؟
مگــر پیامبــر علــم خاصــی در اقتصــاد تأســیس کــرده و یــا نظــام اقتصــادی
معینــی طراحــی کــرده اســت؟ حتــی اگــر هــم باشــد کــه قطع ـ ًا نیســت ،بــاز
ممکــن نیســت نظــام اقتصــادی جامعـهای کوچــک در قلــب عربســتان قــرن
هفتــم میــادی بــرای صــد ســال بعــد و بــ ه طریــقاولــی در هــزار ســال
بعــد و آن هــم در جوامــع مختلــف و گاه متضــاد بــا فرهنــگ و نیازهــای
انســانی و اجتماعــی و اقتصــادی زمــان پیامبــر کارآمــد و مفیــد و قابــل اجــرا
باشــد .گاهــی گفتــه میشــود علــم اقتصــاد در اســام نداریــم ولــی فلســفهی
اقتصــاد در اســام داریــم .اگــر چنیــن هــم باشــد ،بــاز برخــی اصــول عــام
(از جملــه عدالــت و فقرزدایــی کــه بــه روشــنی از متــون و منابــع اســامی
قابــل اســتنباط و اســتخراج اســت) میتوانــد در جوامــع اســامی بهوســیلهی
اقتصاددانــان مســلمان و یــا دولتمــردان و آن هــم از طــرق دموکراتیــک
لحــاظ شــده و در مقــام عمــل و اجــرا و برنامهریــزی ،مــورد توجــه قــرا گیــرد
ولــی ایــن امــر نــه علــم اقتصــاد را از علــم بــودن خــارج میکنــد و نــه علــم
اقتصــاد را اســامی و دینــی میکنــد .علــم اقتصــاد فقــط تابــع اطالعــات و
قواعــد مقبــول در نــزد اهــل اقتصــاد اســت .برخــی احکامــی کــه در قــرآن و
ســنت نبــوی بــا برخــی جوانــب علــم اقتصــاد موضوع ـ ًا ربــط پیــدا میکننــد،
فقــط میتواننــد 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 میتــوان دربــارهی دانشهایــی چــون حقــوق،
جامعهشناســی ،سیاســت ،روانشناســی ،هنــر ،معمــاری و ...داوری کــرد .هیــچ
علمــی (علــم بــه معنــای متعــارف آن) در اســام نخســتین (قــرآن و ســنت
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
بــوده اســت .ازای ـنرو نمیتــوان دعــوت بــه تعقــل را لزوم ـ ًا فلســفه دانســت
و بــا وجــود برخــی اشــارات قــرآن بــه برخــی خصوصیــات جوامــع بشــری
جامعهشناســی اســامی درســت کــرد و یــا بــا وجــود برخــی احــکام جزایــی
و مدنــی در قــرآن و ســنت علــم حقــوق اســامی تدویــن کــرد .یــا مث ـ ً
ا از
هنــر اســامی و معمــاری اســامی ســخن گفــت .پســوند اســامی بــرای تمام
اینهــا ،بــه اعتبــار بانیــان و حامــان ایــن علــوم اســت کــه مســلماناناند
و نیــز اثرگذاریهــای مســتقیم و غیــر مســتقیم برخــی از ابعــاد جهانبینــی
دینــی و یــا ارزشهــای عــام انســانی در میــان مســلمانان بــر پــارهای از
ایــن معــارف (از جملــه در هنــر و معمــاری و شهرســازی)؛ چنانکــه دیــن
مســیحی و یــا زرتشــتی عصــر ساســانی نیــز در مقاطعــی از تاریــخ اثراتــی در
اینگونــه معــارف برجاینهادهانــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه از تمــدن
رمــی ،تمــدن ایرانــی (از جملــه بناهــا و باغهــا و شــهرهای ایرانــی) ،تمــدن
مســیحی و اصــو ًال تمــدن غربــی و شــرقی ســخن گفتــه میشــود امــا ایــن
نامهــای ترکیبــی هرگــز بــه معنــای خصلــت ذاتــی پســوندها در ایــن نــوع
نســبتها نیســت.
فقــط میمانــد دینــی بــودن عناوینــی چون فقــه اســامی ،کالم اســامی،
تفســیر قــرآن و ماننــد آنهــا .اگــر بتــوان هــر علمــی را بــا موضــوع آن تعریــف
کــرد ،میتــوان از پســوند اســامی بــرای فقــه و کالم و تفســیر و علمالحدیــث
و ماننــد آنهــا اســتفاده کــرد امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ایــن علــوم نیــز
ماهیــت دینــی دارنــد و یــا مســتقیم ًا از دیــن اســام (دیــن متجلــی در کتــاب
و ســنت) برآمدهانــد .چنانکــه گفتــه شــد هیــچ علــم و دانشــی حداقــل بــه
طــور خــاص از درون دیــن اســام و کتــاب مقدســش قــرآن استخراجنشــده،
از جملــه علومــی کــه اکنــون بــه عنــوان علــوم و یــا معــارف اســامی شــناخته
میشــوند .علــم در قــرآن و ادبیــات روایــی قــرن نخســت بــه معنــای دانایــی
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و آگاهــی اســت و نــه دانــش و تخصــص خــاص و عالــم و جمــع آن علمــا
نیــز بــه معنــای آگاهــان اســت و نــه متخصصــان و بــه همیــن دلیــل «عقــل»
در برابــر «جهــل» قرارگرفتــه و دوگان ـهی «کتابالعقــل والجهــل» در منبــع
مهــم روایــی شــیعی «کافــی» پدیــد آمــده اســت .از قــرن دوم بــه بعــد ،بــه
هــر دلیــل ،دانشهایــی خــاص در حــوزهی دینشناســی مســلمانان پدیــد
آمــد کــه از حدیــث و علــم الحدیــث آغــاز شــد و بــه فقــه و اجتهــاد تحــول
یافــت و علــم تفســیر و کالم نیــز پدیــد آمدنــد .امــا اینهــا او ًال بــه لحــاظ
متدولوژیــک عمدتــ ًا از برخــی دانشهــای اقــوام و ملــل غیرمســلمان اثــر
پذیرفتنــد (از جملــه اســتفاده از منطــق صــوری ارســطویی در فلســفه و علــم
اصــول فقــه و تفســیر) و ثانیــ ًا تمامــی ایــن معــارف فــرآوردهی افــکار و
تکاپوهــای فکــری و پژوهشــی عالمــان مســلمان (حتــی برخــی فیلســوفان
و عالمــان غیرمســلمان زیســته در حــوزهی تمدنــی اســام در شــرق و غــرب
جهــان اســام) در رشــتههای یادشــده بــود و هیــچ ربــط علّــی بیــن قــرآن و
ســنت و آموزههــای خــاص دینــی وجــود نداشــته و نــدارد .تنهــا موضــوع ایــن
تخصصهــا موضوعــات اســامی بودنــد ماننــد احــکام (فقــه و شــریعت) و یــا
اعتقــادات (کالم) .ازای ـنرو اگــر هیچیــک از ایــن علــوم پدیــد نمیآمــد ،بــاز
رخنـهای در کار دیــن و دیــن ورزی ایجــاد نمیشــد .قابلتأمــل اینکــه فقــه و
تفقــه کــه در قــرآن نیــز بارهــا بهکاررفتــه ،بــه معنــای «فهــم عمیــق» اســت
و نــه بــه معنــای دانشــی خــاص .در واقــع ،فقیهــان از ایــن اصطــاح قرآنــی
اســتفاده کردنــد تــا مدعــی شــوند اجتهادشــان در احــکام شــریعت همــان فهــم
عمیــق و ژرفنگــری مــورد ســفارش قرآنــی اســت تــا از ایــن طریــق بــه
نوعــی بــه دانــش خــود بعــد دینــی و قداســت ببخشــند .همانگونــه کــه
عنــوان «عالــم» و «علمــا» را بــرای خــود برگزیدنــد تــا بــه تودههــای 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 میتــوان علــم نامیــد؟ پاســخ مثبــت اســت؛ زیــرا
ایــن معــارف دارای ویژگیهــای تحقیــق و پژوهــش و نظریهپردازیهــای
متعــارف و معمــول در علــوم انســانی هســتند .مثــ ً
ا فقــه و اجتهــاد دارای
روششناســی مــدون و روشــنی اســت و اســتنباط احــکام در همــان چهارچــوب
و قواعــد (علــم اصــول) صــورت میگیــرد و ازایـنرو هــر فتوایــی بــر اســاس
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منابــع و قواعــد و ادلّــه مشــخصی اســت (کتــاب ،ســنت ،عقــل و اجمــاع-
البتــه در فقــه ســنی قواعــد دیگــر )-و درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه
میتــوان اجتهادهــا و فتواهــا را مــورد نقــد و بررســی قــرار داد و رد و اثبــات
کــرد .کالم نیــز کموبیــش اینگونــه اســت .تاریخنــگاری اســامی قــرون
نخســتین ،هرچنــد بــا اســاطیر مذهبــی ادیــان ابراهیمــی (ماننــد آفرینــش و
سلســلهی پیامبــران ابراهیمــی از آدم تــا خاتــم) آغــاز میشــود و بــا زندگــی
و ســیرهی پیامبــر اســام و بعــد خلفــا ادامــه پیــدا میکنــد و از ایــنرو بــا
آموزههــای دینــی و یــا منســوب بــه دیــن آمیختــه اســت ،امــا در عمــل
بســیار بیشــتر از فقــه و حدیــث و تفســیر و کالم از متــن دیــن و منابــع خــاص
آن فاصلــه دارد ولــی در هــر حــال تاریخنــگاری عصــر اســامی علمــی اســت
کام ـ ً
ا انســانی و تاریخــی و هیــچ ماهیــت مذهبــی نــدارد و فقــط بخشــی از
تاریــخ مذهــب را گــزارش میکنــد.
ـم دینــی
در همیــن ارتبــاط جــای پرســش دارد کــه آیــا روششناســی علـ ِ
مــورد نظــر مدافعانــش ،ویــژه اســت و بــا روششناســی علــوم متعــارف
(اعــم از علــوم تجربــی و یــا انســانی و علــوم اجتماعــی) فــرق دارد؟ و حتــی
میتــوان پرســید آیــا روششناس ـیهای معمــول در معــارف اســامی ســنتی
در علــوم دینــی مطــرح کنونــی نیــز حاکــم اســت؟ پاســخ هرچــه باشــد ،ایــن
روششناســیها در تولیــد علــم خــاص اســامی تأثیــری نــدارد.
سخن آخر

ـم دینــی و اســامی
در پایــان میتــوان گفــت کــه حتــی اگــر بتــوان علـ ِ
تأســیس کــرد ،بــاز جــای ایــن پرســش باقــی اســت کــه آیــا در یــک کشــور
بــا اکثریــت مســلمان و حتــی بــا حاکمیــت اســامی ،حکومــت و دولــت حــق
دارد تمــام دانشــگاهها را در اســتخدام بگیــرد تــا علــوم را طبــق تعریــف خــود
اســامی کنــد و دانشــجویان را بــا علــوم اســامی آمــوزش دهــد؟ ایــن
ســخن البتــه دیگــر از ســنخ راهبــرد و سیاســت اســت و نــه از ســنخ نظریــه
و نظریهپــردازی.
ایــن پرســش ازآنجــا اهمیــت پیــدا میکنــد کــه در ســند مشــروعیت
جمهــوری اســامی (قانــون اساســی) حکومــت برآمــده از اراده آزاد ملــت
اســت و بودج ـهی آن برآمــده از امــوال عمومــی (بــه ویــژه در حــال حاضــر
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بیشــتر نفــت) اســت و از ایـنرو (بــاز طبــق اصــول مصــرح دیگــر) ،حکومــت
نمیتوانــد بــدون رضایــت عمــوم مــردم (=ملــت) از امــوال عمومــی اســتفاده
کنــد .در ارتبــاط بــه موضــوع مــورد بحــث کنونــی ،روشــن اســت کــه :او ًال،
اکثریــت قاطــع مســلمانان و بــه طــور خــاص عالمــان و اســتادان مســلمان
ایرانــی نــه تنهــا مفهــوم و منطــوق علــم دینــی و عنــوان دانشــگاه اســامی را
نپذیرفتهانــد بلکــه بــا آن آشــکارا مخالفانــد و ثانی ـ ًا ،تکلیــف اقلیــت بــزرگ
غیرمســلمان امــا شــهروند ایرانــی چــه میشــود کــه بــدون رضایــت آنهــا
امــوال آنــان صــرف کاری میشــود کــه حداقــل از نظــر آنــان اتــاف مــال و
ثــروت ملــی و تضییــع حقــوق شــخصی اســت .در هــر حــال در بهتریــن حالــت
دولــت جمهــوری اســامی میتوانــد دانشــگاهها را کــه از امــوال عمومــی
برآمدهانــد و ملــک مشــاع تمــام شــهروندان اســت ،بــه همــان صــورت
دانشــگاه متعــارف بــرای تولیــد علــم و خدمــت بــه کشــور نگــه دارد و اداره
کنــد امــا بــه بخــش خصوصــی نیــز اجــازه دهــد کــه دانشــگاههای خــاص
اســامی تأســیس کننــد و بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد (البتــه بــه مقتضــای
حقــوق شــهروندی بایــد پیــروان ادیــان قانونــی دیگــر چنیــن حقــی داشــته
باشــند) .از قضــا در ایــن صــورت ،پــس از مدتــی ایــدهی انتزاعــی و توهمــی
علــوم اســامی و بــه طــور خــاص اســامی کــردن علــوم انســانی ،بــه محــک
و آزمــون نهــاده میشــود 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.
امــا در بدتریــن حالــت ،حداقــل رژیــم دانشــگاههای غیردولتــی را بــه حــال
خــود رهــا کنــد و بگــذارد آنهــا بــه فعالیــت متعــارف علمــی و آکادمیــک
خــود ادامــه دهنــد و بــه اصطــاح آزادیهــای آکادمیــک را محتــرم بشــمارد.
گمــان مــن ایــن اســت بــا رونــدی کــه فعـ ً
ا در جریــان اســت و اصــراری کــه
حکومــت بــر اســامی کــردن علــوم و دانشــگاههای کشــور (اعــم از دولتــی
و غیردولتــی) دارد ،در نهایــت ،نــه علــوم انســانی و دانشــگاهها اســامی
خواهنــد شــد (چنانکــه تــا کنــون کمتریــن موفقیــت نظــری و عملــی در
ایــن زمینــه نصیــب نشــده اســت) و نــه تولیــد علــم تقویــت خواهــد شــد و
در فرجــام کار حتــی حکومــت نیــز از خدمــات علمــی و فنــی الزم و پیشــرفته
محــروم خواهــد مانــد .اگــر رهبــران نظــام میخواهنــد «تمــدن اســامی-
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ایرانــی» تأســیس کننــد ،بیگمــان بــدون دانــش مــدرن و بــه طــور خــاص
علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی پیشــرفته و مــدرن و دانشــگاههای خــاق
و مولــد و همــراه بــا آزادیهــای آکادمیــک ممکــن نخواهــد بــود .از ایــن
همــه مهمتــر ،البــد هــدف اصلــی دانشــگاههای اســامی تربیــت و پــرورش
دانشآموختــگان مؤمــن و متدیــن اســت ،امــا در نظــر و عمــل اثباتشــده
اســت کــه نــه تنهــا چنیــن غایتــی بــرآورده نخواهــد بلکــه حتــی بــه ضــد
خــود تبدیــل شــده و خواهــد شــد .چراکــه ایــن کار در شــرایط کنونــی و در
چهارچــوب سیاس ـتهای آمرانــه ،جــز بــا توســل بــه زور و تحمیــل ممکــن
نمیشــود و روشــن اســت زور و تحمیــل بــه هــر بهانـهای و قصــدی کامیــاب
نخواهــد بــود.
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محســن کدیــور /1انقــاب فرهنگی و اســامیکردن
2
دانشگاه ها
آزادی اندیشــه :پیــش از انقــاب هــم برخــی روشــنفکران دینــی ،اینجــا
و آنجــا از اصطالحاتــی نظیــر «اقتصــاد توحیــدی» یــا «اقتصــاد اســامی» و
 ...اســتفاده میکردنــد و بعضــاً هــم مدعــی نظریهپــردازی در ایــن زمینــه
بودنــد ،امــا پــس از انقــاب مــا بــا پدیــدهای روبـهرو هســتیم کــه بــه علــت
حاکمیــت ایدئولوژیــک ،ســایهی ســنگیناش بــر سرنوشــت علــوم انســانی
و اجتماعــی بســیار مشکلســاز شــده اســت .بــه نظــر حضرتعالــی آیــا مـی
ـانی اســامی» ســخن گفــت؟ آیــا حتــا مــی تــوان از
تــوان از «علــوم انسـ ِ
«فلســفهی اســامی» ســخن گفــت؟

محســن کدیــور :ابتــدا از نشــریهی «آزادی اندیشــه» و جنــاب آقــای
کردوانــی تشــکر میکنــم .مقولــهی «علــوم انســانی اســامی» پدیــدهای
متعلــق بــه بعــد از انقــاب  1357اســت و قبــل از آن ســابقه نــدارد .قبــل
از انقــاب بــه دو علــم اطــاق اســامی میشــد یکــی فلســفه و دیگــری
اقتصــاد .فلســفه اگرچــه در میــان مســلمانان بیــش از دوازده قــرن ســابقه دارد
امــا مولــدان ایــن فلســفه از قبیــل فارابــی ،ابــن ســینا ،ســهروردی و مالصــدرا
هرگــز بــه محصــول خــود نــام «فلســفهی اســامی» نگذاشــته بودنــد .بعــد
 .1محســن کدیــور اســتادیار پیشــین گــروه فلســفهي دانشــکدهي علــوم انســانی دانشــگاه
تربیــت مــدرس و اســتاد مدعــو گــروه مطالعــات دینــی دانشــگاه دوک آمریــکا ،در کنــار
تحصیــات حــوزوی ،دارای دکتــرای فلســفه و حکمــت اســامی از دانشــگاه تربیــت مــدرس
اســت .افــزون بــر مقــاالت فــراوان ،ســیزده جلــد کتــاب تاکنــون منتشــر کــرده اســت کــه
ازجملــه میتــوان «نظریــات دولــت در فقــه شــیعه ،اندیشــه سیاســی در اســام»« ،حکومــت
والیــی ،اندیشــه سیاســی در اســام»« ،دغدغه¬هــای حکومــت دینــی»« ،سیاســتنامه
خراســانی»« ،حقالنــاس (اســام و حقــوق بشــر)»« ،اســتیضاح مرجعیــت مقــام رهبــری،
حجتاالســام والمســلمین ســیدعلی خامنــهای» را نامبــرد.
 .2این گفتوگو به صورت کتبی انجام شده است.
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از آشــنایی ایرانیــان بــا فلســفههای غربــی بــرای تمایــز فلســفهی بومــی از
اواخــر قــرن بیســتم بــه آن عنــوان فلســفهی اســامی داده شــد .اگرچــه در
اروپــا در اینکــه فلســفهی دوران میانــه از قبیــل آراء تومــاس آکوینــاس فلســفه
اســت یــا الهیــات بحــث بــوده اســت ،امــا تردیــدی نیســت کــه فلســفهی
امثــال ابــن ســینا (بــا توجــه بــه زمانــهی وی) همانقــدر شایســتهی نــام
فلســفه اســت کــه فلســفهی دکارت و کانــت .فالســفهی مســلمان همــواره
آزادانــه بحــث کردهانــد و ســاحت فلســفه را از الهیــات و کالم متمایــز نــگاه
داشــتهاند بههمینجهــت از ســوی متکلمــان و متألهانــی از قبیــل غزالــی
تکفیــر شــدهاند .بههــرحــال عنــوان فلســفهی اســامی هرگــز بــه معنــای
اســامیزهکردن علــوم پــس از انقــاب نبــوده اســت.
امــا اقتصــاد اســامی داســتان دیگــری دارد .متفکــران مســلمان بعــد از
آشــنایی بــا اقتصــاد کاپیتالیســتی و اقتصــاد سوسیالیســتی بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه اســام 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 «یادداشـت
هــای اقتصــاد اســامی» مرتضــی مطهــری از جملــه نخســتین کوشــش
هــای قبــل از انقــاب در زمینــهی تدویــن مکتــب اقتصــادی اســام بــود.
امــا اینکــه «علــم اقتصــاد» بایــد اســامی شــود بحــث آن دوران نبــود .در
مکتــب اقتصــادی ارزشهــا ( )valuesمطــرح بــود و در علــم اقتصــاد واقعیـت
هــا ( .)factsاولــی جــای بــروز دیــن یــا ایدئولــوژی بــود و دومــی جایــگاه
علــم ( )scienceداشــت .مرتضــی مطهــری در مقالـهی وظایــف حــوزه هــای
علمیــه در کتــاب پیرامــون جمهــوری اســامی ( )1358از ضــرورت آشــنایی بــا
«علــوم انســانی جدیــد» یــاد میکنــد امــا نامــی از «علــوم انســانی اســامی»
نمیبــرد« .علــوم انســانی اســامی» ازجملــه اســامیزه کــردن علــم اقتصــاد
از اصطالحــات بعــد از انقــاب اســت.
آنچــه بعــد از انقــاب اتفــاق افتــاد داســتان متفاوتــی دارد .بعــد از تشــکیل
اتحــاد جماهیــر شــوروی و طــرح جهانــی مارکسیســم لنینیســم و بــه دنبــال
آن مائوئیســم و ســیطره تفکــر چــپ در جریــان روشــنفکری قــرن بیســتم و
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
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زیستشناســی و فیزیــک ،در علــوم انســانی فلســفه ،و در علــوم اجتماعــی هــم
اقتصــاد و جامعــه شناســی بیشــتر مـ ّد نظــر بــود .مارکسیسـتها مدعــی فهــم
تــازهای از مــاده ،تاریــخ و مناســبات انســانی بودنــد .بــر اســاس ماتریالیســم
دیالکتیــک و ماتریالیســم تاریخــی بهخــود حــق میدادنــد علــوم موجــود را
تلقــی بورژوائــی /لیبرالیســتی /امپریالیســتی از جهــان و انســان بداننــد و در
نتیجــه بهدنبــال علــوم تجربــی مارکسیســتی ،علــوم اجتماعــی مارکسیســتی
و علــوم انســانی مارکسیســتی باشــند .ایــن اندیشــهی ایدئولوژیــک مــادر
«اســامی کــردن علــوم انســانی» اســت.
علــوم انســانی متــداول در دانشــگاهها امپریالیســتی و لیبرالیســتی اعــام
شــد ،امــا جانشــین آن دیگــر علــوم انســانی مارکسیســتی نبــود ،اصطــاح
«علــوم انســانی اســامی» متولــد شــد .امــا ایــن چگونــه علمــی اســت و بــا
علــوم موجــود چــه تفاوتــی دارد؟ در آن زمــان ایــن اصطــاح جــز آرزویــی
تیــره و مبهــم چیــزی نبــود ،در ســایهی شــور انقالبــی ســالهای نخســت
پنــدار آن بــود کــه حوزههــای علمیــه محــور تولیــد علــوم انســانی اســامی
خواهنــد بــود و همچنــان کــه از فقــه تئــوری سیاســی درآمــد و تغییــر نظــام
و ادارهی کشــور را بــه ســرعت عملــی ســاخت ،همیــن فقــه مولــد علــوم
انســانی جدیــد خواهــد بــود .چنــد صباحــی اســاتید رشــته هــای علــوم انســانی
را روانــهی حوزههــا کردنــد ،دفتــر هــمکاری حــوزه و دانشــگاه تشــکیل
شــد ،بعــد از ســه دهــه جــز چنــد جلــد کتــاب مقدم ـهای بــر برخــی علــوم
انســانی چیــزی منتشــر نشــد ،آنهــا را هــم کســی جــدی نگرفــت و در هیــچ
دانشــگاهی متــن درســی نشــد.
اشــکال کجــای کار بــود؟ بــه نظــر میرســد اصــل نظریــهی اســامی
کــردن علــوم انســانی اشــکال داشــت .علــوم انســانی کــه در اینجــا علــوم
اجتماعــی و هنــر را نیــز شــامل میشــود ،اســامی و مســیحی و سوسیالیســتی
و لیبرالیســتی نــدارد .مقصــود بیاشــکال بــودن ایــن علــوم نیســت .مقصــود
ایــن اســت ایــن علــوم حاصــل تجربـهی جمعــی و خــرد عمومــی دانشــمندان
ایــن رشــته هاســت .اگــر کســی نمیپســندد مــی بایــد کار علمــی ســترگ
و درخــوری ارائــه کنــد کــه از تــوان یــک نفــر بیــرون اســت و چندیــن دهــه
بهطــول میانجامــد .تــازه میبایــد در محافــل علمــی نمــرهی قبولــی
بگیریــد و در عــرف اهــل علــم پذیرفتــه شــود .علــوم انســانی اســامی اگــر
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هــم امــری شــدنی باشــد تــا کنــون محقــق نشــده و دربــاره امــر غیرمحقــق
نمیتــوان بحــث علمــی کــرد .بــا صــدور بخشنامــه کــه علــوم متحــول
نمیشــوند .ایــن کــه علــوم انســانی اینگونــه بایــد باشــند تــا زمانــی کــه
کتــب و مقــاالت و تحقیقــات ایــن رویکــرد منتشــر نشــده و مــورد نقــادی قــرار
نگرفتــه باشــد کمتریــن ارزشــی بــرای آن نمیتــوان قائــل شــد .بحــث علــوم
انســانی اســامی تــا کنــون بحــث دربــارهی امــری فرضــی و آرمانــی و فاقــد
هرگونــه مصــداق خارجــی و محقــق بــوده اســت.
عــاوه بــر آن مدعیــان چنیــن علــم فرضــی قبــل از ارائــهی هرگونــه
مصــداق عینــی علــوم انســانی اســامی بــا حــذف علــوم انســانی موجــود
و متهــم دانســتن آن بــه عنــوان علــوم غربــی و وابســته و لیبرالیســتی و
امپریالیســتی بــاب هرگونــه بحــث علمــی و نقــادی را مســدود کردنــد و بــا
حاکــم کــردن جــو امنیتــی جهــل را بردانشــکدههای علوم انســانی دانشــگاه
هــای کشــور حاکــم نمودنــد .قطــع مــراودات علمــی ایــن دانشــکدهها بــا
جهــان خــارج نتیجــهای جــز فقــر مفــرط علمــی ایــن رشــتهها نداشــته
اســت .رشــد علمــی بــدون فضــای آزاد امــری محــال اســت .حاکمیــت
فضــای ایدئولوژیــک و خفقــان و فشــار در ایــن چنــد دهــه مانــع هرگونــه
رشــد علمــی در ایــن رشــتهها بــوده اســت.

محســن کدیــور :بحــث مــن امتنــاع علــوم انســانی اســامی نیســت،
ایــن بحثــی فلســفی اســت و مقــال و مجــال دیگــری میطلبــد .امــا ّ
ادل

دلیــل بــر امــکان چیــزی وقــوع آن اســت .مدافعــان چنیــن علومــی بایــد
علــوم انســانی اســامی مــورد نظــر خــود را ارائــه کننــد تــا مــورد نقــد و
بررســی اهــل نظــر قــرار گیــرد .مــن چنیــن علومــی را نمیبینــم تــا بخواهــم
دربــارهی آنهــا بحــث کنــم .امــا علــوم انســانی متعــارف موجــود اســت و بــه
راحتــی میتــوان آنهــا را مــورد بررســی و نقــادی قــرار داد .دربــارهی امــر
متولدنشــده و غیرموجــود هیــچ بحــث علمــی ممکــن نیســت .امــا اگــر معنــای
علــوم انســانی اســامی ممنوعیــت تعلیــم و تعلــم علــوم انســانی موجــود باشــد
و جلوگیــری از تضــارب آراء بــا صاحبــان غربــی آن ،مــن بــه شــدت بــا چنیــن
روش و منشــی مخالفــم و آن را تولیــد جهــل مرکــب میدانــم نــه تولیــد
علــوم انســانی اســامی .مدافعــان چنیــن علومــی کمتریــن اطــاع کارشناســی
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از ایــن رشــتهها ندارنــد .اگــر کســی میپنــدارد ایــن علــوم از دل فقــه بــه
دســت میآیــد کامــا برخطاســت.
آزادی اندیشــه« :علــم دینــی» یــا بهطورخــاص «علــوم انســانی
اســامی» چــه ماهیتــی دارد و مرزآنهــا بــا علــوم غیــر دینــی چیســت؟
اصــوال قیــد دینــی یــا اســامی مفیــد چــه معنایــی اســت؟

محســن کدیــور :بحــث علمــی تنهــا در بــاره علــوم واقعــا موجــود
امکانپذیــر اســت .علــوم انســانی اســامی هنــوز متولــد نشــده اســت تــا
نفیــا و اثباتــا دربــارهی آن حکمــی صــادر کــرد .امــا علــوم دیگــری هســتند
کــه متصــف بــه دینــی یــا اســامی مــی باشــند .علومــی از قبیــل تفســیر و
علــوم قــرآن ،علــوم حدیــث ،کالم (الهیــات) ،فقــه ،اصــول ،رجــال و درایــة.
موضــوع ایــن علــوم متــون اســامی از زوایــای مختلــف اســت .ســه علــم
اخــاق اســامی ،فلســفهی اســامی و عرفــان اســامی هــم اگرچــه ماهیــت
متفاوتــی بــا علــوم پیشگفتــه دارنــد امــا از ایــن حیــث کــه مولــدان آن
هــا مســلمان بودهانــد در تمایــز بــا اخــاق و فلســفه و عرفانهــای دیگــر
بــدون کمتریــن اشــکالی اســامی خوانــده میشــوند و بهراحتــی میتــوان
دربــارهی محتــوای آنهــا بحــث کــرد.
امــا فرضــا جامعهشناســی اســامی ،روانشناســی اســامی ،علــم اقتصــاد
اســامی ،علــوم سیاســی اســامی موجــود نیســتند تــا دربــارهی ماهیــت
و چیســتی آنهــا ســخن گفتــه شــود .حتــی علــم حقــوق هــم لزومــا فقــه
اســامی نیســت .ممکــن اســت مثــا حقــوق ایــران بــه دلیــل خــاص منابــع
دینــی حقــوق در ایــران تناســبی بــا فقــه اســامی داشــته باشــد ،امــا علــم
حقــوق فیحدذاتــه اســامی و غیراســامی نــدارد .اینکــه ایــن علــوم چنیــن
و چنــان بایــد باشــند معنــای محصلــی بــه دســت نمیدهــد تــا بتــوان از مــرز
آنهــا بــا دیگــر علــوم بحــث کــرد.
آزادی اندیشــه :آیــا میتــوان در ادعــای طرفــداران چنیــن نظــری یــا
چنیــن نگاهــی ،نقط ـهی قوتــی یــا رگ ـهای از حقانیــت یافــت؟

محســن کدیــور :محــال وقوعــی نیســت .امــا بــا توجــه بــه عــدم
ارائ ـهی محصــول کارشــان نمیتــوان نقط ـهی قــوت یــا رگ ـهای از حقانیــت
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را اثبــات یــا نفــی کــرد .میــزان اطــاع ایــن افــراد از علــوم انســانی جدیــد
جــداً جــای ابهــام دارد.
ـی «انقــاب فرهنگــی» همیــن
آزادی اندیشــه :یکــی از هدفهــای اصلـ ِ
«اســامیکردن» علــوم انســانی بــود .در آن زمــان چــه دلیلهــا یــا عل ـت
هــا بــرای چنیــن هدفــی عنــوان میشــد؟ ایــن «انقــاب فرهنگــی» بــر
چــه بنیــان فکــری و نظــری اســتوار بــود؟

محســن کدیــور :تردیــد دارم .نــه انقــاب  1357اهــداف ایجابــی
شــفاف و مشــخصی داشــت ،نــه تصــرف ســفارت آمریــکا و نــه پدیــدهی
انقــاب فرهنگــی .اهــداف کوتــاه مــدت و مقطعــی ســلبی مــی تــوان بــرای
ایــن اقدامــات برشــمرد ،امــا در حــد اطــاع مــن برنامهریــزی و پیشبینــی
درازمدتــی درکار نبــود .در اردیبهشــت  1359دانشــگاهها کانــون مبــارزه
بــا رژیــم جــوان انقالبــی و لجســتیک گروههــای مســلح جدایــی طلــب
در اســتانهای مــرزی شــدهبود .دانشــجویان مســلمان انقالبــی بــا هــدف
مقطعــی و کامــا سیاســی تعطیــل دفاتــر گروههــای سیاســی یادشــده در
دانشــگاهها اقــدام بــه بســتن دانشــگاهها کردنــد .اقدامــی نادرســت در مقابلــه
بــا اقــدام نادرســت دیگــری .اهــداف دیگــری از زبــان مســئوالن ارشــد نظــام
در آن زمــان ابــراز شــده از قبیــل تصفیـهی اســاتید و دانشــجویان غــربزده و
شــرقزده (فعــاالن دگراندیــش) و حاکــم کــردن جــو اســامی بــر دانشــگاهها
بــرای تدریــس علــوم اســامی و مســتقل و بومــی .آنچــه انقــاب فرهنگــی
نامیــده شــد دانســته یــا ندانســته گرتهبــرداری از انقــاب فرهنگــی در چیــن
کمونیســت بــود کــه اهــداف پاکســازی دانشــگاهها از عناصــر مخالــف در
میــان دانشــجویان و اســاتید رابــه ســرعت محقــق کــرد و جــو دانشــگاه را بــا
جــو جامعــه همســان نمــود و ظواهــر اســامی را در دانشــگاه بــه رخ کشــید.
امــا در آن زمــان و نیــز تــا ســالها بعــد هیــچ ایــدهی مشــخص و شــفافی
دربــارهی اســامی کــردن علــوم از جملــه علــوم انســانی مطــرح نشــد یــا
حداقــل مــن از آن بیاطالعــم .اســامیکردن علــوم بــه اضافــه کــردن
چنــد درس عمومــی اجبــاری دربــاره انقــاب اســامی و معــارف اســامی و
حــذف برخــی ســرفصلها از دروس علــوم انســانی محــدود بــود.
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آزادی اندیشــه :حاصــلِ آن «انقــاب» چــه بــود؟ هــم بــرای حکومــت و
هــم بــرای جامعــه و دانشــگاه و علــوم انســانی و اجتماعــی؟

محســن کدیــور :تصفیــه اســاتید و دانشــجویان دگراندیــش ،ســیطرهی
حکومــت بــر دانشــگاهها ،یــک صــدا کــردن دانشــگاهها ،خفقــان و فشــار و
حاکمیــت جــو امنیتــی و پلیســی بــر دانشــگاهها ،بــه حاشــیه رانــدن علــوم
انســانی و اجتماعــی ،و ممانعــت از رشــد آموزشــی و پژوهشــی آنهــا بــه
توهــم ماهیــت غربــی آنهــا و پنــدار تدویــن علــوم انســانی اســامی کــه
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
و اجتماعــی ســازماندهی بکنــد؟

محســن کدیــور :نادرســت بــودن ایــدهی حــذف علــوم انســانی متعارف،
غیرعملــی بــودن علــوم انســانی اســامی ،در کنــار زوال کاریزمــا ،فــرو ریختــن
هیبــت نظریـهی والیــت فقیــه ،ارزیابــی عملکــرد جمهــوری اســامی بعــد از
ســه دهــه ،و اقبــال جوانــان و دانشــگاهیان بــه نظریــات رقیــب اعــم از دینــی
اصــاح طلبانــه و دیدگاههــای عرفــی حاکمیــت را در موقعیتــی قــرار داد کــه
یــا بایــد بــه خطــا بــودن مســیر پیمــوده شــده اعتــراف کنــد و بــه تصحیــح
آن کمــر همــت ببنــدد ،یــا بــا پافشــاری بــر خطــای پیشــین بــه ســرکوب
اصــاح طلبــان و تحولخواهــان کــه اکثریــت جمعیــت جــوان کشــور را
تشــکیل میدهنــد اقــدام کنــد .جمهــوری اســامی راه حــل دوم را برگزیــد و
در دادگاههــای تفتیــش عقایــد مــدل اســتالین در ســال  1388فعــاالن سیاســی
جنبــش ســبز را بــه اقرارهــای تحــت فشــار تلویزیونــی کشــاند کــه حاصــل آن
معرفــی علــوم انســانی غربــی و متفکــران بینالمللــی (از قبیــل کانــت ،هــگل،
ماکــس وبــر ،هابرمــاس و رورتــی) بــه عنــوان متهمــان اصلــی بــود و ایــن
نهایــت ســقوط ایــن رژیــم ایدئولوژیــک و اقتدارطلــب را میرســاند.
آزادی اندیشــه :مبانــی نظــری و اســتداللی نظریــه پــردازان علــوم
انســانی اســامی چیســت و آنــان بــا کــدام مبــادی و اســتدالل مدعــای
خــود را مدلــل میکننــد؟
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محســن کدیــور :مبانــی نظــری و اســتداللی علــوم انســانی اســامی
وقتــی قابــل بحــث اســت کــه چنیــن علومــی تولیــد شــده و بهشــکل عینــی
در دســترس بــوده و قابــل مراجعــه باشــد .در حــد اطــاع مــن در هیچیــک
از رشــتههای علــم انســانی تــا کنــون چیــزی عینــی و مشــخص و متعیــن
بــه نــام علــوم انســانی اســامی محقــق نشــده اســت .بهعبــارت دیگــر تــا
کنــون بحــث از ایــن علــوم بحــث از بابســتنها و شایســتنها بــوده و هنــوز
جامـهی عمــل نپوشیدهاســت .بــه بیــان دیگــر بحــث علــوم انســانی اســامی
تــا اطــاع ثانــوی بحثــی فرضــی و تخمینــی اســت.
مطالبــی در ایــن زمینــه منتشرشــده ،آنچــه را کــه مــن از ایــن مطالــب
خوانــدهام در ایــن چنــد نکتــه میتوانــم خالصــه کنــم :اوال قریــب بــه اتفــاق
نویســندگان آنهــا در زمین ـهی علــوم انســانی تحصیــل کالســیک نکردهانــد
و اطالعــات آنهــا دربــارهی علــوم انســانی از مطالعـهی چنــد متــن ترجمـهای
قدیمــی فراتــر نمـیرود .ایشــان در بــارهی علوم انســانی هیچ تألیــف آکادمیک
قابــل عرض ـهی بینالمللــی ندارنــد .ثانیــا در تقســیمبندی تفکــر اســامی آن
هــا در دســتهی مســلمانان محافظ ـهکار یــا بنیادگــرا جــای میگیرنــد و هیــچ
رگ ـهای از نواندیشــی و روش ـنفکری و اصالحطلبــی ( )reformismدر آنهــا
دیــده نمیشــود .لــذا مبانــی نظــری و اســتداللی ایشــان از ایــن دو رویکــرد
فراتــر نمــی رود .ثالثــا از تفکــر انتقــادی ،تحــول تاریخــی اندیشـهها ،خوانــش
جدیــد متــن ( )hermeneuticsنــه تنهــا بیگانهانــد ،بلکــه اینگونــه روش
هــا را نــاروا میپندارنــد .رابعــا تعلقــات سیاســی آنهــا بــه جمهــوری اســامی
و غربهراســی آنهــا بــر تفکــر علمیشــان بهنحــوی ســایه انداختــه ،کــه
بــه زحمــت میتواننــد بــدون چنیــن تعلقــی ســرکنند.
از ایــن چهــار ویژگــی عمومــی اگــر بگذریــم ،مبانــی نظــری و اســتداللی
مدافعــان ایــن دیــدگاه بســته بــه اشــخاص مختلــف در دوره هــای زمانــی
متفــاوت فــرق میکنــد .متناســب بــا دوره هــای سیاســی مختلــف جمهــوری
اســامی مــا حداقــل بــا ســه بازاندیشــی در میــان مدافعــان علــوم انســانی
اســامی مواجهایــم .بحــث تفصیلــی در ایــن زمینــه متکــی بــر ارائــهی
نمونههایــی از طــرح بحــث و اســتداللهای چهرههــای شــاخص ایــن
جریــان از قبیــل محمدتقــی مصبــاح یــزدی در هــر دوره اســت .بیانیههــای
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی کــه نهــادی رســمی امــا غیرقانونــی اســت
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در کنــار بیانــات و بخشنامههــای رهبــران جمهــوری اســامی اگــر تحلیــل
محتــوا شــود بهتریــن طریــق آشــنائی بــا مبانــی نظــری و اســتداللی ایــن
دیــدگاه اســت .بهتریــن راه اطــاع از ایــن امــور مصاحبــه بــا مدافعــان دیــدگاه
یادشــده اســت.
آزادی اندیشــه :در خصــوص پاســخ جنابعالــی بــه پرســش چهــارم
مــن ،میفرماییــد کــه «اهــداف کوتــاه مــدت و مقطعــی ســلبی مــی تــوان
بــرای ایــن اقدامــات برشــمرد ،امــا در حــد اطــاع مــن برنامهریــزی و
پیشبینــی درازمدتــی درکار نبــود» .امــا ن ـ ه تنهــا زیســت ه ی مشــترک مــا
در مقــام شــاهدان آن دوران کــه براســاس مصاحبههــا و نوشــتههای
مطلعــان و برخــی دســتاندرکاران «انقــاب فرهنگــی» ،ایــن حرکــت
از ســوی کانونهــای اصلــی قــدرت آن زمــان حکومــت کامــ ً
ا برنامــه
ریــزی شــده بــود .وجــود گروههــای دانشــجویی وابســته بــه ســازمان
هــای غیرهمســو یــا مخالــف حکومــت در دانشــگاه تنهــا بهانــه بــود .ایــن
تصمیمــی بــود کــه نخســت در «حــزب جمهــوری اســامی» و ســپس در
«شــورای انقــاب » گرفتــه شــد .حتــا روز شــنبه  30فروردیــن  1359رئیس
جمهــور وقــت ،آقــای بنــی صــدر ،و شــورای انقــاب بــه دیــدن آقــای
آیــت اهلل خمینــی رفتنــد و جلســهای بســیار طوالنــی بــا حضــور ایشــان
تشــکیل شــد و ســپس اعالمیـهای دادنــد و ســه روز بــه همـهی گروههــای
دانشــجویی مخالــف مهلــت دادنــد کــه از دانشــگاه خــارج شــوند و روز ســه
شــنبه اطالعیـهی رادیویــی رئیــس جمهــور خوانــده شــد کــه همـهی گــروه
هــای دانشــجویی مخالــف (کــه آخرینشــان ســازمان پیشــگام وابســته
بــه ســازمان فداییــان بــود) نظــر شــورای انقــاب را پذیرفتهانــد .چنیــن
حرکــت بــزرگ و همگانــي در تهــران و شهرســتانها ،بهطــور همزمــان،
بــدون برنامهریــزی تصورناپذیــر اســت.

محســن کدیــور :اتفاقــا نکاتــی کــه در ایــن پرســش مــورد اشــارهی
شــما واقــع شــده جملگــی مؤیــد پاســخ پیشــین مــن اســت .شــما هیــچ دلیــل
و شــاهدی بــر تصمیــم از پیــش برنامهریــزی شــده بــرای تدویــن علــوم
انســانی اســامی ارائــه نکردهایــد .مهمتریــن دلیــل بــر عــدم چنیــن تصمیــم
از پیــش برنامهریزیشــده ای ایــن اســت کــه بعــد از گذشــتن از ســی و
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چهــار ســال از آن دوران هنــوز ایــن تصمیمــات از پیــش برنامهریــزی شــده
محقــق نشدهاســت!
تصمیمــات نهادهــای مــورد اشــارهی شــما چیــزی جــز حاکمیــت جــو
انقالبــی یــا اخــراج گروههــای ناهمســو و مخالــف حکومــت و حاکمیــت جــو
اســامی در دانشــگاهها (عبارتاخــری حجــاب دختــران دانشــجو و برخــی
تفکیکهــای جنســیتی) نبــود .خــط و نشــانهایی هــم بــرای اســاتید و
دانشــجویان وابســته و مخالــف کشیدهشــد کــه مدتــی بعــد توســط جهــاد
دانشــگاهی عملــی شــد .ایــن میشــود «بخــش ســلبی انقــاب فرهنگــی»
کــه مــورد بحــث مــا نبــود.
امــا «بخــش ایجابــی آن» کــه محــور ایــن گفتوگوســت و مــن مدعــی
عــدمبرنامهریــزی و پیشبینــی درازمــدت در آن هســتم «علــوم انســانی
اســامی» اســت .برخــی کلیگوئ یهــا دربــارهی لــزوم بومیســازی و
اسالمیســازی علــوم دانشــگاهی شــد ،امــا از برنامهریــزی و پیشبینــی
درازمــدت در حــد اطــاع مــن خبــری نبــود.
ضمنــا شــما تنهــا شــاهدان آن دوران نیســتید ،شــاهدان دیگــری هــم
در آن فضــا زیســتهاند کــه خوانشــی متفــاوت از نــوزاد هنــوز متولدنشــدهی
«علــوم انســانی اســامی» دارنــد .فکــر میکنــم ســوء تفاهــم پیشآمــده
ناشــی از خلــط علــوم انســانی اســامی بــا پدیــدهی انقــاب فرهنگــی باشــد.
ایــن دو دســته شــاهدان متخالــف آن دوران غالبــا در طــول زمــان متحــول
شــدهاند .داوری دو گــروه شــاهد متحــول شــده دربــارهی پدیــدهای کــه ســه
چهــار دهــه قبــل اتفــاق افتــاده کار ســادهای نیســت .البتــه شــاهدانی هــم
هســتند کــه ظاهــرا از عبــرت ایــن ایــام تجربــه نیندوختهانــد و ظاهــرا هنــوز
همانانــد کــه بودهانــد .اتفاقــا همیــن دســتهی ســوم تعزیهگــردان انقــاب
فرهنگــی و علــوم انســانی اســامی هســتند.
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کســی از مــا نظــر نخواســت /گفتوگــو بــا دكتــر
1
محمــد ملكــى دربــارهی انقــاب فرهنگــى
مهــرك كمالــى :شــرايطى كــه اداره دانشــگاه تهــران بــه دســت شــما
ســپرده شــد چگونــه بــود؟

ملکــی :مىخواهــم اول از شــما تشــكر كنــم بهخاطــر كار قشــنگى
كــه در مجلــهی لــوح شــروع كردهايــد ،بهخصــوص بــراى نســل جــوان
روشــنگريهايى مىكنيــد در بــاب انقــاب فرهنگــى .بــراى مــن موجــب
خوشــحالى اســت كــه بعــد از حــدود  20ســال امكانــى پيــدا شــد تــا بهعنــوان
كســى كــه در دانشــگاه تهــران و اتفاقاتــى كــه در آنجــا افتــاد ،مســئول
بــودم ،حرفهايــم را بزنــم .بايــد يــك روز ايــن مســائل روشــن مىشــد.
ســعى مــن بــر ايــن اســت كــه آنچــه مىگويــم مســتند باشــد .دانشــگاه در
پيــروزى انقــاب نقــش مهمــى بــازى كــرد و وقتــى انقــاب بــه پيــروزى
رســيد ،دانشــجويان و دانشــگاهيان توقعاتــى داشــتند .طبيعــى اســت كســى
كــه در جريانــى نقشــى بــازى كنــد از آن جريــان توقــع هــم دارد .وقتــى
انقــاب پيــروز شــد ،مملكــت دچــار ازهمگســيختگى و هرجومــرج بــود .تمــام
ادارات و دانشــگاهها و كارخانههــا و مــدارس تعطيــل بــود .روز  22بهمــن كــه
حكومــت اســامى امــور را دردس ـتگرفت ،تمــام تــاش حكومتكننــدگان،
بهخصــوص شــخص امــام ،ايــن بــود كــه همــه چيــز بــه وضع عــادى برگــردد.
در آن زمــان مــدارس تعطيــل بــود و جوانــان و محصلهــا و دانشــجويان
مىآمدنــد در زميــن چمــن دانشــگاه تهــران ب ـ ه بحــث مىنشســتند و دولــت
ســعى داشــت يواشيــواش وضــع را عــادى كنــد.
آيــت َّ
الل طالقانــى بــه مــن پيشــنهاد رياســت دانشــگاه كردنــد .قبــول
كــردم بــه شــرط آنكــه شــورايى بــراى ادارهی دانشــگاه تشــكيل شــود .ايــن
 .1برگرفته از نشریهی «لوح» شمارهی هفتم ،دی ماه 1378
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شــورا تشــكيل شــد و اواخــر بهمــن حكــم چهــار نفــر اعضــاى آن از طــرف
نخســتوزير وقــت صــادر شــد :دكتــر حســين صباغيــان اســتاد دانشــكده
بهداشــت ،دكتــر ترابعلــى براتعلــى اســتاد دانشــكده علــوم ،دكتــر كاظــم
ابهــرى اســتاد دانشــكده فنــى ،و مــن بهعنــوان سرپرســت و مســئول شــوراى
دانشــگاه .شــرايط بســيار ســختى بــود .در دانشــگاه تهــران چنــد تانــك
مســتقر بــود و در دانشــكده فنــى پرچــم ســرخ در اهتــزاز بــود .دانشــكده
علــوم مقــر مجاهديــن خلــق بــود .مســجد مقــر كميتــه بــود كــه بــه خانههــا
مىرفتنــد و اســلحهها را جمــع مىكردنــد و مىآوردنــد آنجــا .در چنيــن
شــرايطى مــا مســئول شــديم و تالشــمان ايــن بــود كــه دانشــگاه را بــه حــال
عــادى برگردانيــم .اوليــن كارمــان اعــام روز پاكســازى دانشــگاه بــود .همــه
دانشــجويان ،اســتادان و مــردم بــه دانشــگاه آمدنــد .خــود مــن نهــر آبــى را كــه
بغــل كتابخانــه مركــزى جــارى بــود پــاك مىكــردم و برگهــا را بــا دس ـت
هايــم بــر مىداشــتم .عــدهاى كــه مــن را نمىشــناختند فكــر مىكردنــد
مأمــور شــهردارى هســتم.
اوايــل اســفند دانشــگاه آمــاده شــد و دانشــجويان و اســتادان ســر
كالس رفتنــد .بعــد از بــاز شــدن دانشــگاه تهــران ،دانشــگاههاى شــهرهاى
ديگــر هــم بــاز شــد و كمكــم همــه چيــز بــه حــال عــادى برمىگشــت.
دانشــجويان نقــش اساســى در انقــاب داشــتند .خيليهــا از زنــدان آمــده
بودنــد ،در تظاهــرات شــركت كــرده بودنــد و بعضــى گرداننــده بودنــد .اول
انقــاب همــه بودنــد ،مســلمان ،چــپ ،بىحجــاب ،باحجــاب و هركــس خــود
را چهگــوارا مىدانســت .حتــى آنهايــى كــه در انقــاب شــركت نكــرده
بودنــد بعــد از انقــاب خواســتهايى داشــتند.
اولين مسئل ه پيش روى شما در دانشگاه چه بود؟

ملکــی :برقــرارى نظــم .اگــر مىخواســتيم بــا همــان مقــررات و اصــول
گذشــته پيــش برويــم ،مــورد اعتــراض قــرار مىگرفتيــم .بعــد از بحثهــاى
مفصــل بــه ايــن نتيجــه رســيديم كــه بــراى ادارهی دانشــگاه شــوراهايى
تشــكيل بدهيــم .آنزمــان موضــوع شــوراها خيلــى مطــرح بــود.
شــوراى هماهنگــى تشــكيل داديــم :دانشــجويان و اســتادان و كارمنــدان
هركــدام ســه نماينــده .در بيســت و چنــد دانشــكدهاى كــه آن موقــع داشــتيم،
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ايــن كار انجــام شــد و مشــكلى هــم پيــش نيامــد .روش كار ايــن بــود كــه
شــوراى هماهنگــى يــك نفــر را بهعنــوان سرپرســت دانشــكده معرفــى
كنــد .ايــن شــورا بــه تمــام امــور دانشــكده رســيدگى مىكــرد و احســاس
مىشــد ،انقالبــى كــه انجــام شــده و شــعارهايى كــه داده شــده حداقــل
در اينجــا صــدق مىكنــد .غالبــ ًا مذهبىهــا برنــده مىشــدند .در يــك
مــورد ،صورتجلســهاى از دانشــكده هنرهــاى زيبــا آوردنــد و ديــدم آقــاى
محمدرضــا لطفــى ،موســيقيدانى را كــه تمايــات چــپ يــا الئيــك داشــت،
انتخــاب كردهانــد .مــن هــم آقــاى لطفــى را بهعنــوان رئيــس دانشــكده
هنرهــاى زيبــا معرفــى كــردم .كامـ ً
ا دمكراتيــك بــود .مــا بــى هيــچ اعمــال
نفــوذ و دخالتــى ســعى میكرديــم چيــزى را كــه قــول داده بوديــم انجــام
بدهيــم.
پس از انتخاب شورا ،نقش مديريت دانشگاه چه بود؟

ملکــی :بهمحــض اينكــه شــوراى دانشــگاه انتخــاب شــد هيئــت مديــره
موقــت اســتعفا كــرد .مــا در واقــع انتصابــى بوديــم ،ولــى بعــد از اســتعفا
بالفاصلــه از ســوى شــوراى دانشــگاه انتخــاب شــديم .تشــكيل شــوراى
دانشــگاه در قانــون اســتقالل دانشــگاهها پيشبينــى شــده بــود .مــاده ســوم
قانــون تأســيس دانشــگاه تهــران ،مصــوب  8خــرداد  1313مجلــس شــوراى
ملــى (بــه نقــل از لغتنامــه دهخــدا ،مىگويــد« :رئيــس دانشــگاه در آغــاز
انتصــاب بــر حســب پيشــنهاد وزيــر معــارف و بــه موجــب فرمــان همايونــى
تعييــن و بعدهــا طبــق مــاده  14بــه پيشــنهاد شــورا و بــا موافقــت وزيــر
معــارف بهموجــب فرمــان همايونــى منصــوب خواهــد شــد .شــوراى دانشــگاه
از نماينــدگان هــر دانشــكده و رؤســاى دانشــكدهها تشــكيل مىشــود و تمــام
امــور دانشــگاه را اداره مىكنــد» .در مــاده هفتــم هميــن قانــون ،دانشــگاه
داراى شــخصيت حقوقــى اســت و نمايندگــى آن بهعهــده رئيــس دانشــگاه
اســت .از نظــر مالــى هــم كامـ ً
ا مســتقل اســت .ايــن قانــون تــا ســالها منشــأ
اســتقالل دانشــگاه بــود .بعــد از كودتــاى  28مــرداد كــه اســتبداد حاكــم شــد،
ايــن اســتقالل كــم شــد ،و شــد مثــل چيــزى كــه اآلن هســت.
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ملکــی :بــا بــاز شــدن دانشــگاه دو كار انجــام داديــم )1 :پيشنهــادى
بــه شــوراى انقــاب برديــم و گفتيــم در حكومــت گذشــته تعــداد زيــادى از
اســتادان و دانشــجويان بــه جرمهــاى سياســى از دانشــگاه اخــراج شــدهاند؛
پــس تبصــرهاى بگذرانيــد تــا آنهايــى كــه از ســال  1332بهبعــد از دانشــگاه
اخــراج شــده بودنــد يــا مشــروط بودنــد بــا توجــه بــه اينكــه فكــر مىكرديــم
بچههــاى سياســى بودهانــد و بــه دليــل فعاليــت سياســى نتوانســتهاند درس
بخواننــد يــا نمــره بــه آنهــا نــداده بودنــد ،يــك تــرم ديگــر بياينــد؛ اگــر
نتوانســتند نمــره بياورنــد آنــگاه اخــراج شــوند .نزديــك بــه  1000اســتاد و
دانشــجو بــه دانشــگاه برگشــتند كــه تقريبـ ًا همگى تجربه كار سياســى داشــتند.
خيلــى از آنهــا تشــكيالتى بودنــد يــا بــا تشــكيالت مختلــف در ارتبــاط بودنــد.
 )2شــوراى انقــاب بــه دانشــگاه بخشنامــه كــرد؛ اســتادانى كــه مقامهــاى
كليــدى حكومــت شــاه بودهانــد حــق تدريــس در دانشــگاه ندارنــد .ليســتى
تهيــه كرديــم و حــدود صــد اســم بــه دفتــر نخسـتوزير فرســتاديم؛ كســانى
كــه اگــر هــم مىآمدنــد ،دانشــجويان قبولشــان نمىكردنــد و تشــنج درســت
مىشــد.
ســال تحصيلــی 58-57بــه پايــان رســيد .بــه تأیيــد آنهايــى كــه در
دانشــگاه بودنــد ،هــم اســتاد بــا شــوق و عالقــه درس مــىداد و در پــى مطالعــه
بــود چــون مملكــت را متعلــق بــه خــودش مىدانســت و هــم دانشــجو بــا
شــوق و عالقــه درس مىخوانــد .تابســتان ســال  ،58طبــق معمــول ،دانشــگاه
تعطيــل بــود و آمــاده مىشــديم بــراى اول مهــر.
تالشى براى تدوين مقررات و قوانين جديد براى دانشگاه شد؟

ملکــی :ضمــن اداره دانشــگاه ،خــود دانشــگاهيهايى كــه بــا مســائل
دانشــگاه آشــنا بودنــد ،نشســتند مقــررات و قوانيــن را تدويــن كننــد و بــه
شــوراى انقــاب بفرســتند؛ مثــل قانــون مطبوعــات كــه آن را بايــد كســى
بنويســد كــه در كار مطبوعــات باشــد.
عــدهاى را انتخــاب كرديــم ،از جملــه حقوقدانــان و اســتادان بــا ســابقه
دانشــگاه و كميت ـهاى تشــكيل شــد .سرپرســتى ايــن كميتــه را دكتــر ناصــر
كاتوزيــان ،از اســتادان معــروف و رئيــس دانشــكده حقــوق ،بــه عهــده
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گرفتنــد .ايــن كميتــه بعــد از ماههــا كار بســيار فشــرده و مطالعــه قوانيــن
دانشــگاههاى جهــان« ،طــرح قانونــى تأســيس و اســتقالل دانشــگاهها» را
نوشــت .ايــن قانــون در تعطيــات تابســتان آمــاده شــد و همــراه بــا نامـهاى در
تيرمــاه  1358بــراى دكتــر علــى شــريعتمدارى ،وزيــر وقــت علــوم و آمــوزش
عالــى ،ارســال شــد .از ايــن نامــه هيــچ خبــرى نشــد .گرچــه بهطــور شــفاهى
گفتنــد ،ايــن بهتريــن قانونــى اســت كــه تــا بهحــال تهيــه شــده .ايــن قانــون
عم ـ ً
ا راكــد مانــد و نفهميديــم چــه بــر ســرش آمــد.
شوراى انقالب بستن دانشگاه را تصويب كرد؟

ملکــی :بلــه ،هنــوز مجلــس نبــود .زمــان ســپرى مىشــد و از گوشــه و
كنــار زمزمههــاى بســتن دانشــگاه را مىشــنيديم .در شــوراى انقــاب بعضــى
از دســتجات و گروههــاى پرقــدرت ،از جملــه حــزب جمهــورى اســامى ،ايــن
زمزمههــا را مىكــرد .در كتابــى كــه اخيــراً بــه دســتم رســيد ،نوشــتهاند
بحثهايــى در شــوراى انقــاب بــراى بســتن يــا بــاز نگهداشــتن دانشــگاه
مطــرح بــوده و مطالبــى از قــول هميــن آقايــان آوردهانــد و نظــرات متفــاوت
بــوده اســت .ايــن بحــث در شــوراى انقــاب بــود .وقتــى مطالــب را شــنيديم،
تصميــم گرفتيــم خدمــت امــام كــه در قــم تشــريف داشــتند برويــم و كســب
تكليــف كنيــم :اول مهــر دانشــگاه بــاز شــود يــا نــه؟
اواخــر شــهريورماه  ،1358وقتــى مــا چهــار عضــو شــوراى مديريــت
خدمــت امــام رســيديم ،مهنــدس بــازرگان و مهنــدس كتيرائــى هــم حضــور
داشــتند .اتفاقــى آمــده بودنــد يــا برنامــه بــود ،نمىدانــم .بعــد از چنــد لحظــه
امــام تشــريف آوردنــد بــه اتاقــى كــه افــراد را مىپذيرفتنــد و احمدآقــا
پشــت ســر ايشــان آمدنــد .احمدآقــا دفترچ ـهاى دستشــان بــود كــه مطالــب
را يادداشــت مىكردنــد .امــام طبــق آن سياســتى كــه داشــتند اول ســكوت
كردنــد .آقــاي بــازرگان شــروع بــه صحبــت كــرد و داليلــى آورد كــه طبــق
نظــرات شــوراى انقــاب و دولــت ،دانشــگاه اول مهــر بــاز نشــود.
داليلشان چه بود؟

ملکــی :كــه دانشــگاهها مشــكالت ايجــاد مىكننــد؛ كــه خواس ـتهايى
دارنــد و مــا بــراى بــاز كــردن دانشــگاه قانون خاصــى نداريــم .چــون درهرحال
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بحثهايــى بــود ،اســتادان ســر كالس بحــث مىكردنــد و دانشــجويان
مىگفتنــد اينهــا طاغوتىانــد .مملكــت طــورى بــود كــه وزيــر مىرفــت
وزارتخانــه راهــش نمىدادنــد و مســتخدم مىگفــت خــودت چــاى بــرو بريــز.
بههرحــال انقــاب بــود و در انقــاب ايــن مســائل پيــش مىآيــد و آنهــا
نگــران بودنــد كــه دانشــجويان بــه دانشــگاه بياينــد و بــا خواســتههاى خــود
بــراى دولــت مشــكل ايجــاد كننــد.
مهنــدس بــازرگان نظرشــان را گفتنــد و امــام نظــر مــرا پرســيدند .گفتــم
مصلحــت نمىبينــم دانشــگاه بــاز نشــود؛ چــون اگــر روز اول بعــد از انقــاب
دانشــگاه را بــاز نمىكرديــد مثــل كوبــا كــه دانشــجويان را بــه روســتا
فرســتادند بــه بيســوادان ســواد بياموزنــد يــا بــه جهــاد رفتنــد تــا بيمــاران
را معالجــه كننــد و شــهرها را بســازند ،ايــن فكــر قشــنگى بــود .ولــى حــاال
كــه دانشــگاه را بــاز كرديــد و دانشــگاهيان آمدهانــد ،بــا ايــن بحثهــا كــه
در سرتاســر دنيــا هســت ،مىگوينــد اينهــا مخالــف علــم و دانشــجويان
هســتند و اينجــا بايــد فقــط حــوزه علميــه قــم باشــد .بــه ايــن داليــل مــن
معتقــدم دانشــگاه بــاز باشــد .البتــه ايــن نظــر شــورا و دانشــگاه بــود كــه مــن
مىگفتــم .بعــد از توضيحاتــى كــه دادم ،امــام فرمودنــد نظــر ايشــان درســت
اســت ،دانشــگاه اول مهــر بــاز مىشــود .وقتــى ايشــان تأیيــد كردنــد ،مــن
گفتــم طبــق ســنت ،دانشــگاه بــا پيــام رهبــر مملكــت بــاز مىشــود و مــا
مىخواهيــم بــا پيــام شــما دانشــگاه بــاز شــود .ايشــان گفتنــد اشــكالى نــدارد،
يــك چيــزى تهيــه مىشــود.
اول مهــر ســال  58در زميــن چمــن دانشــگاه ابتــدا پيــام ايشــان خوانــده
شــد .بعــد ســخنرانى آيــت َّ
الل منتظــرى بــود ،بعــد ســخنرانى مهنــدس
بــازرگان .بنــده هــم صحبــت كــردم و نماينــده دانشــجويان هــم حــرف زد.
دانشــگاه بــه ايــن ترتيــب افتتــاح شــد .در پيــام امــام جــز تجليــل از دانشــگاه و
دانشــگاهيان چيــزى نبــود .دانشــگاه افتتــاح شــد ،امــا همانطــور كــه گفتــم
گروهــى بودنــد كــه نمىخواســتند دانشــگاه افتتــاح شــود.
چــه كســانى نمىخواســتند دانشــگاه بــاز شــود و بــا دانشــگاه چــه
مشــكلى داشــتند؟

ملکــی :بعــد از اينكــه شــوراهاى هماهنگــى در دانشــگاهها تشــكيل
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شــد ،گروههــاى مذهبــى چــپ و بهطــور كلــى گروههــاى راديــكال پيــروز
شــدند و غالــب شــوراها دســت گروههــاى مذهبــى راديــكال بــود .گروههــاى
وابســته بــه حــزب جمهــورى كــه هفتهشــت روز بعــد از انقــاب اعــام
موجوديــت كــرده بــود ،تداركاتــى ديــده بودنــد بــراى در دســت گرفتــن
دانشــجويان
دانشــگاه .وقتــى احســاس كردنــد در بســيارى از دانشــگاهها
ِ
طرفــدار آنهــا رأى نياوردنــد ،بــه ايــن نتيجــه رســيدند كــه دانشــگاه دســت آنها
نيســت و دســت گروههــاى ديگــر اســت .ايــن بــود كــه بــه فكــر افتادنــد در
دانشــگاه را ببندنــد .يكــى از جاهايــى كــه هنــوز در اختيارشــان نبــود ،دانشــگاه
بــود .مىبينيــد امــروز هــم بهمحــض اينكــه قدرتهايــى كــه خودشــان را
مســلط مىداننــد ،احســاس مىكننــد اختيــار بعضــى جاهــا را ندارنــد حملــه
مىكننــد ،مثــل حملــه بــه كــوى دانشــگاه .چنــد مــاه بعــد از شــروع ســال
تحصيلــى اوليــن حملــه بــه دانشــكده فنــى آغــاز شــد.
آبان سال 58؟

ملکــی :بلــه .يــك عــده از بيــرون بــه دانشــكده فنــى حملــه مىكننــد
و زد و خــورد مىشــود و چنــد نفــر مجــروح مىشــوند .مشــكالت بــراى
مــا شــروع شــد .بعــد از ايــن حملــه ،تماسهايــى گرفتيــم و گفتيــم كــه مــا
حاضــر نيســتيم تحمــل كنيــم كــه از بيــرون كســانى دخالــت كننــد و بــه
دانشــجوها حملــه كننــد .نامـهاى بــه شــوراى انقــاب نوشــتيم و گفتيــم اگــر
بــه ايــن كار رســيدگى نشــود و كســانى كــه حملــه كردهانــد تنبيــه نشــوند مــا
اســتعفا مىدهيــم .وقتــى اينهــا بــه دانشــكده حملــه كردنــد ،دانشــجويان
دانشــكدهی فنــى پنجشــش نفــر از آنهــا را دســتگير كردنــد و دانشــجويان
در آمفىتأتــر جمــع شــده بودنــد و مىخواســتند آنهــا را محاكمــه كننــد .مــا
گفتيــم ايــن محاكمــه كار شــما نيســت و بايــد خالفــكار بــه مقامــات مســئول
ســپرده شــود .ايــن چنــد نفــر را اول بــه كالنتــرى منطقــه تحويــل داديــم و
بعــد كالنتــرى بــه ســپاه تحويــل داد .دوســه روز از ايــن جريــان گذشــت و
ديديــم يكــى دو نفــر از همانهــا آمدنــد دفتــر رياســت دانشــگاه و شــروع بــه
فحاشــى و تهديــد كردنــد .روى ايــن اصــل مــا نام ـهاى بــه شــوراى انقــاب
نوشــتيم و دســتهجمعى اســتعفا داديــم ،چــون نمىتوانســتيم اينطــور كار
كنيــم كــه هــر روز يكــى بيايــد و نظــم دانشــگاه را بــر هــم بزنــد.
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در جــواب ،نامــهاى از شــوراى انقــاب رســيد كــه در آن گفتــه شــده
بــود «شــورا تأیيــد و تأكيــد مىكنــد كــه آزاديهــاى اساســى كــه از مبانــى
اســام اســت و در قانــون اساســى جمهــورى اســامى ايــران بــه تصويــب
آموزشــى ديگــر
ملــت رســيده ،بايــد در محيــط دانشــگاه و محيطهــاى
ِ
كام ـ ً
ا رعايــت گــردد و هــر نــوع تهديــد و تحديــد ايــن آزاديهــا بــه هــر
صــورت كــه باشــد محكــوم مىشــود .ولــى در ايــن مرحلــه حســاس بــروز
حــوادث ونارســايىهايى كــه احيانــ ًا در برابــر آنهــا عكسالعمــل الزم ديــده
شــده ،نمىتوانــد دليــل قانعكننــده بــراى كنارهگيــرى آقايــان از مســئوليت
خطيــرى باشــد كــه بــر عهــده گرفتهايــد .بــا توجــه بــه نامــه شــوراى
سرپرســتان دانشــگاه تهــران ،آقايــان مهنــدس مهــدى بــازرگان و دكتــر
حســن حبيبــى از طــرف ايــن شــورا ماموريــت يافتنــد بــه حادثــه 58/9/6
دانشــگاه و پيامدهــاى آنهــا و مســائل و مشــكالت ديگــرى كــه وجــود دارد
رســيدگى و بــا آقايــان تبادلنظــر كننــد».
بعــد از اينكــه نامــه آمــد و مهنــدس بــازرگان و دكتــر حبيبــى از طــرف
شــوراى انقــاب آمدنــد و قــول دادنــد جلــو ايــن قبيــل كارهــا گرفتــه شــود ،به
كارمــان ادامــه داديــم امــا چــه آنهايــى كــه پيشــتر حملــه كــرده بودنــد و چــه
ديگــران مــدام حملــه مىكردنــد و بچههــا را مىزدنــد و آن موقــع نمىشــد
كــه در دانشــگاه را ببنديــم يــا از كســانى كــه مىآمدنــد كارت بخواهيــم.
روزهــاى جمعــه هــم كــه نمــاز بــود بســيارى مىآمدنــد و مىرفتنــد.
در بهمنمــاه بــاز ايــن مســائل تكــرار شــد و ريختنــد تــوى دانشــگاه.
وقتــى آنهــا مىآمدنــد ،بچههــا هــم عكسالعمــل نشــان مىدادنــد
و دفــاع مىكردنــد .ديديــم بــه ايــن ترتيــب اصــ ً
ا نمىشــود كار كــرد و
مجــدداً اســتعفا داديــم .يــك نامــه نوشــتيم و قولهــاى آنهــا را يــادآورى
كرديــم .حــاال موقعــى اســت كــه آقــاى بنىصــدر حكــم رياســت جمهــورى
گرفتــه اســت .نامـهی اســتعفاى مــا رفــت بــه شــوراى انقــاب و در  27اســفند
نامــهاى از شــوراى انقــاب بــا امضــاى رئيــس جمهــورى آمــد كــه از مــا
مىخواســت بــه كارمــان ادامــه بدهيــم .شــب عيــد نــوروز  1359امــام در
پيــام عيــد منشــورى دادنــد كــه در تمــام امــور مملكــت بايــد يــك انقــاب
اساســى صــورت بگيــرد.
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بــه روزهــاى انقــاب فرهنگــى نزديــك مىشــويم .آن روزهــا در
دانشــگاه چــه مىگذشــت؟

ملکــی 25 :يــا  26فرورديــن آقــاى هاشــمى رفســنجانى بــه دانشــگاه
تبريــز تشــريف مىبرنــد .آن جــا تظاهراتــى عليــه ايشــان مىشــود .ايــن
مســائل در روزنامههــا منعكــس مىشــود زمزمــه بســته شــدن دانشــگاهها
بــاال مىگيــرد ،تظاهــرات دانشــگاه علــم و صنعــت و محاصــره دانشــگاه
تبريــز .آقــاى دكتــر فاروقــى رئيــس دانشــگاه تبريــز بــه محاصرهكنندههــاى
دانشــگاه مىگويــد «شــما  300 ،200نفريــد و اينجــا  13 ،12هــزار دانشــجو
دارد .بــه نمايندگــى از طــرف كــى ايــن حرفهــا را مىزنيــد و ايــن كارهــا
را مىكنيــد؟» .در هــر حــال در جلســه شــوراى انقــاب كــه بــا حضــور امــام
تشــكيل مىشــود اول بــه ايــن نتيجــه مىرســند كــه بايــد جلــو گروههــا
گرفتــه شــود و بعــد در دانشــگاه بســته شــود .چنــد روز فرصــت مىدهنــد:
شــنبه ،يكشــنبه ،دوشــنبه ،و از صبــح سهشــنبه هيــچ دفتــر و دســتكى از
گروهــى نباشــد .ايــن را اعــام كردنــد و قــرار بــر ايــن شــد كــه اطــراف
دانشــگاه هيــچ تظاهراتــى نشــود تــا گروههــا وسايلشــان را خــارج كننــد.
بســيارى از گروههــاى چــپ و انجمــن دانشــجويان مســلمان (كــه مجاهديــن
بودنــد) وســايل را جمــع كردنــد .فقــط يــك گــروه بــه نــام پيشــگام كــه چــپ
بــود هنــوز دفتــر و دســتك خــودش را جمــع نكــرده بــود .آنهــا مىگفتنــد
تــا آخــر وقــت دوشــنبه مهلــت داريــم ،يعنــى صبــح سهشــنبه ،چــرا از حــاال
جمــع كنيــم؟
از اول صبــح دوشــنبه حملــه شــروع شــد .بــراى اينكــه موضــوع
روشــنتر بشــود ،قســمتهايى از يــك كتــاب رســمى بــا عنــوان «غائلــه
چهاردهــم اســفند  :1359ظهــور و ســقوط ضــد انقــاب» را كــه دادگســترى
جمهــورى اســامى منتشــر كــرده و در آن وقايــع انقــاب فرهنگــى نقــل شــده
اســت مىخوانــم:
«از ماههــا قبــل درگيريهــاى موضعــى بيــن گروههــاى مختلــف در
دانشــگاه تهــران شــروع شــده بــود .در  10و  11بهمنمــاه ايــن درگيرىهــا
بــه اوج خــود رســيد .گروههايــى از خــارج دانشــگاه ،گاه مســتق ً
ال و گاه
بهطرفــدارى از دســتجات داخــل دانشــگاه ،بــا حمالتــى بــه دانشــگاه بــه
درگيرىهــا دامــن مىزدنــد .در پــى ايــن درگيرىهــا دكتــر ملكــى ،رئيــس
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شــوراى سرپرســتى دانشــگاه ،اســتقرار امنيــت در دانشــگاه را خواســتار شــد و
تهديــد كــرد چنانچــه خواســتهاش مــورد توجــه قــرار نگيــرد اســتعفا خواهــد
داد( ».ص 282و )283
در هميــن موقــع جلســاتى تشــكيل مىشــود .شــنبه  30فرورديــن 59
ابوالحســن بنىصــدر بــه اتفــاق اعضــاى شــوراى انقــاب بــا امــام گفتگــو
كردنــد .گفتگــو تــا ســاعت  14ادامــه داشــت و در پايــان ايــن مالقــات
اطالعي ـهاى انتشــار يافــت .نكتــه مهــم اطالعيــه ايــن اســت كــه مىگويــد
ســتادهاى عملياتــى گروههــاى گوناگــون ،دفترهــاى فعاليــت و نظايــر اينهــا
كــه در دانشــگاه و دانشــكدهها و مدرس ـههاى عالــى مســتقر شــدهاند ظــرف
ســه روز ،تــا پايــان دوشــنبه ،برچيــده شــوند؛ چنانچــه تــا پايــان ايــن مهلــت
برچيــده نشــوند ،شــوراى انقــاب مصمــم اســت كــه مــردم را فــرا بخوانــد تــا
در دانشــگاهها حاضــر شــوند و ايــن كانونهــاى اختــاف را برچيننــد .يعنــى
ســه روز مهلــت دادنــد .بــاز در هميــن كتــاب (ص :)283
«از عصــر روز يكشــنبه ســى و يكــم فرورديــن گروههايــى از پاســداران
انقــاب اســامى و كميتههــاى منطقــه  8بهتدريــج در خيابانهــاى شــانزده
آذر و ديگــر خيابانهــاى اطــراف دانشــگاه حضــور يافتــه و پاســداران اكثــراً از
كميتههــا بودنــد و تــا ســاعت  4صبــح روز دوشــنبه هــر لحظــه بــر تعدادشــان
افــزوده مىشــد و در طلــوع آفتــاب دانشــگاه تهــران را شــديداً بــه محاصــره
خــود درآوردنــد [از ســاعت  4صبــح دوشــنبه در حالىكــه گروههــا ،طبــق
اطالعيــه رســمى ،تــا آخــر وقــت دوشــنبه مهلــت داشــتند] .بــا وجــودى كــه
بنىصــدر در پيــام خــود از تمــام مــردم و گروههــا خواســته بــود از تجمــع در
اطــراف دانشــگاه خــوددارى كننــد و خاطرنشــان ســاخته بــود كــه حملــه بــه
دانشــگاهها بــه معنــاى تضعيــف انقــاب و عملــى ضدانقالبــى اســت.
درگيــرى گــروه مخالفــان ســاعت  6صبــح دوشــنبه انجــام شــد .در ايــن
هنــگام پاســداران شــروع بــه تيرانــدازى هوايــى نمودند و دانشــجويان پيشــگام
نيــز خــود را مســلح بــه چمــاق و ســنگ نمودنــد و بــه درگيــرى پرداختنــد
[چــون فقــط گــروه پيشــگام بودنــد و بقيــه رفتــه بودنــد] .ايــن درگيريهــا
بــه صــورت موضعــى تــا یکونیــم بعــد از ظهــر ادامــه يافــت و حاصــل
ايــن درگيــرى هفتســاعته يكصــد زخمــى بــود .افــراد ســپاه پاســداران بــا
تيرانــدازى هوايــى قصــد آرام كــردن محيــط و خاتمــه بخشــيدن بــه نــزاع را
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داشــتند كــه فايــده نداشــت 300 .زخمــى و دو كشــته بــر جــاى مانــد».
بــا مذاكراتــى كــه بــا پيشــگام كرديــم توافــق كردنــد تخليــه كننــد و ايــن
كار را هــم كردنــد.
بعضى مىگويند دانشجويان اسلحه داشتند .تا چه حد واقعيت دارد؟

ملکــی :اســلحه در دانشــگاه چــهكار مىكــرد؟ اينهــا واقعيــت نــدارد.
اينهــا را بعــداً شــايع كردنــد .در خــود ايــن كتــاب دولتــى (غائلــه 14
اســفند  )1359نوشــتهاند تيرانــدازى از طــرف گروههــا شــده اســت .تمــام
تيراندازيهــا از طــرف وابســتگان بــه حكومــت شــده .اگــر كســانى مداركــى
دارنــد كــه آنجــا اســلحه بــوده ارائــه بدهنــد .همينجــورى گفتــن و متكــى بــه
شــايعه بــودن كار درســتى نيســت .بههرحــال ،تــا ســاعت  8صبــح صــداى
تيرانــدازى بــه گــوش مىرســيد ولــى طبــق آخريــن گــزارش كــه بعــد از
ســاعت  8منتشــر شــد دانشــگاه تهــران ك ً
ال در اختيــار نيروهــاى جمهــورى
در آمــده بــود.
صبح سهشنبه؟

ملکــی :بلــه .ولــى هنــوز مــدارس اطــراف دانشــگاه تهــران عمـ ً
ا حالــت
تعطيــل و نيمهتعطيــل داشــت و پاســداران گاز اشــكآور مىانداختنــد .در
خيابــان قــدس چنــد تيــر شــليك شــد و پــاى دانشآمــوزان هــم بــه ايــن
قضيــه كشــيده شــد .تعــداد كشتهشــدگان واقعــه را پنــج نفــر و زخميهــا را
 700نفــر ذكــر كردهانــد .وقتــى ايــن مســائل پيــش مىآيــد ،دوشــنبه اول
ارديبهشــتماه بنــى صــدر اعالميــه صــادر مىكنــد و مىگويــد؛ مقصــود
شــوراى انقــاب از تصميــم متخــذه ،عادىكــردن وضــع و اداره امــور را بــر
عهــده دولــت گذاشــتن و تغييــر بنيــادى نظــام آموزشــى بــوده اســت .روز
سهشــنبه بنىصــدر در پيامــى راديويــى گفــت« :در ســاعت  2بعــد از نيمــه
شــب دوشــنبه آخريــن گــروه بــه تصميــم شــوراى انقــاب گــردن گذاشــت
و در دانشــگاه كســى باقــى نمانــده اســت .اى كاش ديــروز صبــح ايــن كار
صــورت مىپذيرفــت و برخــوردى بهوجــود نمىآوردنــد ».و چنــد نكتــه را
هــم اعــام مىكنــد)1« :فعاليــت سياســى در حــدود قانــون اساســى آزاد
اســت و هيچكــس خودســر نبايــد مزاحــم فعاليــت هيــچ يــك از گروههــا
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بشــود؛ )2در دانشــگاه جديــد فعاليــت آزاد اســت و ســازمان دانشــجويان
منتخــب دانشــجويان از امكانــات صنفــى برخــوردار خواهــد شــد .دانشــگاه
بايــد هميشــه محــل بحــث آزاد و ابــداع و ابتــكار علمــى تلقــى گــردد».
روز سهشــنبه شــعارهايى كــه در خيابــان انقــاب و داخــل دانشــگاه
مىدادنــد جالــب بــود« :بنىصــدر حمايتــت مىكنيــم»« ،ارتــش 20
ميليونى/آمــاده جهــاد اســت/فدائى ،فدائى/ايــن آخريــن پيــام اســت»« ،راه
مــا راه علــى اســت/برو گمشــو كمونيســت»« ،پاســدار ،ارتشــى /حمايتــت
مىكني ـم»« ،فرهنــگ آمريكايــى نابــود بايــد گردد/دانشــگاه اســامى ايجــاد
بايــد گــردد» .در شــوراى انقــاب تصميــم گرفتــه شــد دانشــگاه بالفاصلــه
بــاز شــود ،تــا پانزدهــم خــرداد امتحانــات انجــام بگيــرد و بعــد از آن دانشــگاه
تعطيــل شــود.
چــرا تــا آخــر خــرداد كــه امتحانــات تمــام مىشــد صبــر نكردنــد؟
چــرا در ارديبهشــت ايــن اتفاقــات افتــاد؟

ملکــی :ايــن ســؤال را بايــد از آنهايــى بكنيــد كــه دنبــال بهانــه بودنــد.
شــما بپرســيد ســه روز بــه دانشــجو فرصــت داديــد :شــنبه و يكشــنبه و
دوشــنبه .اگــر تــا دوشــنبه آخــر وقــت تخليــه نكردنــد ،آنوقــت اقــدام كنيــد.
اقــدام زودرس تحريككننــده اســت.
ايــن جريانــات تمــام شــد و دانشــجويان امتحانــات را دادنــد و دانشــگاه
تعطيــل شــد و مــا در اعتــراض بــه ايــن قضيــه اســتعفا داديــم و بــه طــور
مفصــل دالئــل اســتعفاى خودمــان را نوشــتيم .اســتعفا بــه آن صــورت پذيرفتــه
نشــد و هيــچ نامـهاى كــه در آن رســم ًا اســتعفا را پذيرفتــه باشــند وجــود نــدارد.
در نامــه اســتعفاى خودمــان ذكــر كرديــم كــه ايــن كار بســتن دانشــگاه و
ايــن اعمالــى كــه انجــام شــد بههيچوجــه بــه نفــع مملكــت نيســت .نتيجــه
اينكــه  200هــزار دانشــجوى بيــكار بيــرون برونــد و خــوراك گروههــاى
سياســى بشــوند؛ هميــن طــور هــم شــد؛ در حالىكــه در دانشــگاه سرشــان
بــه درس خوانــدن گــرم مىشــد و گاهــى هــم كار كماهميتــى مىكردنــد.
شــما منتخــب شــوراى دانشــگاه بوديــد و شــوراى دانشــگاه هــم از داخــل
دانشــگاه شــكل گرفتــه بــود ،يعنــى شــما يــك نهــاد و قــدرت مردمــى بوديــد،
امــا بــا يــك مشــكل بالفاصلــه اســتعفا كرديــد .بهتــر نبــود رجــوع مىكرديــد
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بــه آن بدنــهاى كــه شــما را انتخــاب كــرده بودنــد و آن نهــاد را حفــظ
مىكرديــد؟ حتــى اگــر آنهــا كارشــان را مىكردنــد ،شــما نهــاد شــوراى
دانشــگاه را حفــظ مىكرديــد.
ملکــی :قبــل از اينكــه مــا اســتعفا بدهيــم ،شــوراى دانشــگاه كــه مركــب
از سرپرســتان دانشــكدهها بــود اســتعفا داده بــود .ديگــر شــوراى دانشــگاهى
وجــود نداشــت .حتــى بعدهــا وقتــى اصــرار كردنــد ،گفتيــم بهشــرطى حاضريــم
بــه كار ادامــه دهيــم كــه شــوراى سرپرســتان تشــكيل شــود و بهاتفــاق آرا
از مــا بخواهــد بــه كارمــان ادامــه بدهيــم .چــون شــوراى سرپرســتانى اص ـ ً
ا
وجــود نداشــت ،مــا مجبــور بوديــم اســتعفا را بــه دولــت تقديــم كنيــم.
بــه ايــن ترتيــب در دانشــگاه بســته شــد .بعدهــا معلــوم شــد كــه ايــن
جريــان توطئـهاى سياســى و از پيــش طراحــى شــده بــود .برنامـهاى بــود كــه
قبــل از ايــن جريانــات ،گروهــى بــه ســركردگى آقــاى حســن آيــت بــراى
بســتن دانشــگاهها برنامهريــزى كــرده بودنــد و جريــان طــورى پيــش رفــت
كــه رئيــس جمهــور هــم موافــق بســتن دانشــگاه شــد .بعدهــا نــوارى در آمــد
كــه در آن معلــوم شــد تــوى ايــن جريــان آقــاى بنىصــدر هــم رو دســت
خــورد .آن نــوار معــروف آيــت در ايــن كتــاب (غائلــه چهاردهــم اســفند :1359
ظهــور و ســقوط ضــد انقــاب) بهطــور كامــل آمــده اســت .آقــاى آيــت در
حــزب جمهــورى اســامى نقــش بســيار مهمــى داشــت و دبيــر سياســى حــزب
بــود ،يعنــى كســى كــه بــراى حــزب برنامههــاى سياســى مىريــزد .آيــت
پيشترهــا يكــى از اعضــاى حــزب زحمتكشــان بــود كــه بــا دكتــر بقايــى
ارتبــاط داشــت .ثابــت شــده كــه دكتــر بقايــى همــكار ســاواك و وابســته بــه
ســيا بــود و توطئــه مىكــرد .آيــت گفتــه بــود كــه دانشــگاه بســته شــود .در
ايــن نــوار حمــات شــديدى بــه بنىصــدر شــده بــود و بنىصــدر بــه هميــن
دليــل نــوار را منتشــر كــرد ،چــون توطئــه عليــه خــودش بــود .در دانشــگاه
را بســتند و او را از رياســت جمهــورى عــزل كردنــد و آقــاى آيــت هــم آمــد
بــا افتخــار گفــت ،ايــن كار را او كــرده .ايــن توطئــه بــود ،نقشــه بــود كــه در
دانشــگاه را ببندنــد.
ارزيابى شما از جريان انقالب فرهنگى چيست؟

ملکــی :بســتن دانشــگاه يــك جريــان سياســى بــود .بارهــا اعــام كردنــد

336

گفتوگو با دكتر محمد ملكى دربارهی انقالب فرهنگى

دانشــگاه بايــد اصــاح بشــود ،امــا هنــوز هــم اصــاح نشــده و همانطــور
كــه آقــاى ســروش و ديگــران توضيــح دادهانــد ،نــه كســى مىدانســت
اسالمىشــدن يعنــى چــه و نــه تعريــف خاصــى داشــتند .توطئــه از طــرف
كســانى بــود كــه ايــن احســاس را داشــتند كــه دانشــگاه در اختيارشــان نيســت
و مىدانســتند كــه دانشــگاه در آينــدهی مملكــت و تحــوالت مملكــت نقــش
اساســى دارد .در هميــن انتخــاب آقــاى خاتمــى ديديــد كــه دانشــگاه چــه
نقشــى اساســى بــازى كــرد .در جريــان انتخابــات شــوراى شــهر ديديــد كــه
دانشــجويان چــه نقشــى داشــتند .حــدود دو ميليــون دانشــجو باعــث تحــوالت
زيــادى مىشــوند .االن هــم بــاز مىبينيــم مســئله انتخابــات دوره ششــم
مطــرح اســت و هــر روز بهنحــوى دانشــگاه را مىكوبنــد .قضيــهی نشــريه
داخلــى مــوج كــه  100يــا  150نفــر آن را مىخواننــد و بزرگكــردن آن در
ســطح ملــى بهانــه اســت .احســاس مىكننــد دانشــگاه بــا آن جنــاح نيســت،
بهانــه مىتراشــند ،همانطــور كــه  20ســال پيــش كردنــد .دانشــجويان
توجــه داشــته باشــند آلــت دســت بعضــى از جناحهــاى سياســى نشــوند.
دانشــجو بايــد هدفــش ايــن باشــد كــه دانشــگاه را مســتقل كنــد .تــا زمانــى كه
دانشــگاه مســتقل نشــده ،هميشــه تحتتأثيــر حكومتهــا و قدرتهاســت.
وقتــى قــرار باشــد رؤســاى دانشــگاه را وزيــر علــوم تعييــن كنــد ،خواهناخــواه
رياســتى كــه تعيينشــده وزيــر علــوم اســت بايــد سياســت وزيــر را اجــرا
بكنــد و وزيــر سياســت حكومــت را اجــرا مىكنــد و ايــن مشــكالت پيــش
مىآيــد .در همــه جــاى دنيــا دانشــگاه مســتقل اســت و دولتهــا نمىتواننــد
در آنهــا دخالــت داشــته باشــند .دانشــگاه وقتــى مســتقل باشــد ،هــر روز يــك
گــروه دانشــجويان را بــه ســويى نمىكشــند و سوءاســتفاده نمىكننــد.
وقتــى ســتاد انقــاب فرهنگــى تشــكيل شــد ،مــا ســعى كرديــم همــكارى
خودمــان را ادامــه بدهيــم .جلســهاى بــا حضــور حــدود  30نفــر از اســاتيد
سرشــناس دانشــگاه تهــران در وزارت علــوم كــه مركــز ســتاد انقــاب فرهنگى
بــود تشــكيل شــد .آقــاى ســروش هــم تشــريف داشــتند .بــا ايشــان صحبــت
كرديــم و گفتيــم مــا در اختيــار شــما هســتيم ،اگــر برنامههايــى مىخواهيــد
اجــرا كنيــد ،مــا حاضريــم تجربياتمــان را در اختيــار بگذاريــم .بهيــاد مــىآورم
كــه ايشــان مــا را تحويــل نگرفتنــد .بعدهــا مســائلى كــه خودشــان اعتــراف
كردنــد نتيجــه حاصــل از ســتاد انقــاب فرهنگــى بــود .در ســه مصاحب ـهاى
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كــه شــما بــا آقايــان كرديــد ،حرفهايــى زده شــده كــه خيلــى جالــب اســت.
عنــوان مصاحبــه بــا دكتــر توســلى ايــن بــود« :چراغــى كــه فروغــى انــدك
داشــت» .چــه فروغــى داشــت؟ انقــاب فرهنگــى لطماتــى بــه دانشــگاه زد
كــه شــايد ده ســال ديگــر هــم نتوانيــم جبــران كنيــم .مــا تعــداد زيــادى از
بهتريــن اســتادان دانشــگاه را از دســت داديــم .در ايــن جريــان تعــداد بســيارى
از دانشــجويان از دســت رفتنــد يــا دوبــاره نتوانســتند بــه دانشــگاه برگردنــد،
كســانى كــه مىتوانســتند هــر كدامشــان مغزهايــى باشــند و بهتريــن دكترهــا
و مهندسهــا باشــند .شــرايطى بــه وجــود آورديــم كــه ســالها دانشــگاه
دچــار خموشــى و خمودگــى و افتادگــى شــد .ايــن چــراغ نــه تنهــا فروغــى
انــدك نداشــت ،بلكــه تاريكــى بســيارى بــراى ملــت بــه وجــود آورد.
ايــن را بعــد از بيســت ســال مىتوانيــم بگوييــم .آقــاى زيبــاكالم در
«حالليــت مىطلبــم» و آن موضوعهايــى
مصاحبــه بــا شــما گفتــه بــودن
ّ
كــه تعريــف كردنــد و شــما چــاپ كرديــد .وقتــى ســتاد انقــاب فرهنگــى
دســت يــك نفــر باشــد ،آن هــم فــردى ماننــد جاللالديــن فارسى،كســى
كــه كانديــداى رياســت جمهــورى شــد و شــخص امــام مخالفــت كردنــد ،آن
يــك فــرد چــه مىكنــد؟ آقــاى جاللالديــن فارســى يكــى از مدافعــان
سرســخت اخــراج و خشــونت بــود .آقــاى ســروش هــم بــا آن ســبك اديبانــه
و عالمانــه خودشــان مىگوينــد «آخــرش هــم ندانســتند كــه منزلگــه مقصــود
كجاســت».
عنوان مصاحبه از ما بود.
ملکــی :درهرحــال ،بعــد از  20ســال هنــوز تعريفــى بــراى دانشــگاه
اســامى ندارنــد.
واژۀ انقــاب فرهنگــى ،برخــاف آنچــه مىگوينــد ،واژهاى وارداتــى
اســت .انقــاب فرهنگــى را اوليــن بــار در چيــن َعلَــم كردنــد ،بــا اهــداف
كامــ ً
داشــتن جناحــى كــه خــودش را
ا سياســى بــراى در قــدرت نگه
ِ
صاحــب انقــاب مىدانســت ،امــا اكثريــت آرا پشــت ســرش نبــود .بــه
عقيــده شــما اصــوالً در فرهنــگ مىشــود انقــاب كــرد ،مثــل سياســت و
حكومــت ،يــا بــا يــك حركــت تنــد ،طــرح فرهنگــى نوينــى ابــداع كــرد؟

ملکــی :آقــاى ســروش در همــان مصاحبــه مىگويــد« :بعدهــا ســعى
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كــردم بهجــاى انقــاب فرهنگــى ،انقــاب آموزشــى را بــه كار ببــرم» .بــاز
هــم ببينيــم مىشــود در آمــوزش انقــاب كــرد يــا بهمــرور زمــان خيلــى
چيزهــا تغييــر مىكنــد .بعــد از ايــن جريــان مقالــهاى نوشــتم (كــه اجــازه
ندادنــد در كتــاب ديــروز و امــروز چــاپ شــود) بــا عنــوان «انقــاب فرهنگــى
يــا كودتــاى فرهنگــى» .بنــده معتقــدم اســم صحيـحاش بايــد باشــد كودتــاى
فرهنگــى .درهرحــال ،بههيــچ وجــه موفــق نبــوده اســت .بعــد از  20ســال
نهتنهــا مشــكالت دانشــگاه حتــى از نظــر اخالقــى و اســامى كــم نشــده،
بلكــه زيادتــر هــم شــده .در يــك ســال قبــل از انقــاب دانشــجويان دختــر
واقعــ ًا اعتقــاد بــه روســرى و چــادر داشــتند؛ يعنــى فرهنگشــان تغييــر
كــرده بــود .در هميــن دانشــگاهى كــه در ســال  45و  46يــك دختــر بــا
روســرى نبــود ،در ســالهاى نزديــك بــه انقــاب اكثريــت قريــب بهاتفــاق
دانشــجويان دختــر ،حتــى چپهــا ،بــا روســرى بــه دانشــگاه مىآمدنــد.
خــوب در فرهنــگ جامعــه تغييــر ايجــاد شــده بــود .ايــن را هــم فرهنــگ
مىگوينــد .تغييــر فرهنــگ يــكروزه و بــا بخشنامــه ايجــاد نمىشــود؛
بــا تحميــل نمىشــود فرهنــگ را تغييــر داد و بــا زور نمىشــود كســى را
مســلمان كــرد .اعتقــادات مذهبــى چيــزى اســت كــه انســانها بايــد بــه آن
برســند.
با تهديد هم نمىشود اعتقادات مذهبى را از كسى گرفت.

ملکــی :بلــه .عكســش هــم درســت اســت .ايــن يــك اصــل مهــم در
ديــن تحقيقــى اســت .وقتــى مــا داراى چنيــن
اســام اســت كــه اصــول
ْ
مكتبــى هســتيم ،نبايــد بــه زوركارى را انجــام دهندكــه دانشــجويان مجبــور
بــه دورويــى و دروغ گفتــن شــوند و نفــاق بــه آنهــا يــاد داده شــود .بايــد بــا
آگاهــى و خودآگاهــى خودشــان راهشــان را انتخــاب كننــد و مملكــت خودشــان
را بســازند.
در دانشــگاه آزادى آكادميــك بايــد وجــود داشــته باشــد ،يعنــى دانشــجو
و اســتاد در مــورد هــر چيــز دلشــان مىخواهــد چونوچــرا كننــد و صحبــت
كننــد .ايــن فضايــى كــه اآلن وجــود دارد تــا چــه حــد مــا را بــه ديســپلين
علمــى نزديــك مىكنــد؟
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ملکــی :مــن اعتقــاد دارم از ايــن ديســپلين خيلــى دوريــم و بــا آن
فاصلــه داريــم .آقــاى ســروش اشــاره داشــتند كــه دانشــگاه هنــوز از اســتبداد
رنــج مىبــرد .در شــرايط فعلــى اگــر دانشــجو روى قانــون اساســى كار
علمــى بكنــد ،آيــا مىتوانــد نتايــج يافتههايــش را بــا آزادى بيــان كنــد؟،
آيــا مىتوانــد يافتههــاى خــودش راجــع بــه تضــاد بيــن قانــون اساســى و
جامعــه مدنــى را بيــان كنــد؟ مســلم ًا نمىتوانــد ،چــون بيــن قانــون اساســى و
مســئله مردمســاالرى تضــاد داريــم .ســود پولهايــى كــه در بانــك گذاشــته
مىشــود همــان رباســت؛ كاله شــرعى ســر خودمــان مىگذاريــم .اگــر
اســتادى بــه ايــن مطالــب برســد مىتوانــد بيــان كنــد؟ بــراى نزديــك شــدن
بــه ايــن هــدف ،دانشــگاه بايــد مســتقل باشــد.
در داخــل يــك سيســتم اجتماعــى اجــزا بــا هــم متناســبند .در جامعـهی
مــا هنــوز مســئله اوليـهی آزادى بيــان حــل نشــده ،هنــوز نمىدانيــم تحقيــق
يعنــى چــه ،هنــوز رابطــه حكومــت بــا مــردم درســت مشــخص نيســت .در
چنيــن جامع ـهاى شــعار اســتقالل دانشــگاه ،گرچــه شــعار درســتى اســت،
يكجــور آرمانگرايــى نيســت؟ نمىشــود شــعار حداقلــى كــه اينقــدر
دور از دســترس نباشــد مطــرح كــرد؟

ملکــی :نمىگويــم دانشــگاه جزيــرهاى وســط درياســت .اينكــه بگوييــم
زيــر ســلطه نباشــد ،يعنــى بتوانــد صحبــت از اســتقالل خــودش بكنــد ،خــارج
از تــوان ايــران نيســت .در ســال  1313قانــون اســتقالل دانشــگاه نوشــته شــد
كــه از نظــر فكــرى و فرهنگــى و ادارى مســتقل عمــل كنــد .درســت اســت
كــه بودجــه را دولــت تأميــن مىكنــد ،ولــى زيــر ســلطه نيســت .منظــورم
نقشــى اســت كــه دانشــگاه مىتوانــد در محيــط بيــرون داشــته باشــد.
دانشــگاه بايــد روى جامعــه اثــر بگــذارد ،چــون دانشــگاهىها متفكرتريــن
قشــر جامعهانــد؛ چــه اســتاد و چــه دانشــجو .اگــر متفكــران نتواننــد حــرف
خودشــان را بزننــد ،نتواننــد انديش ـهی خودشــان را بــه جامعــه منتقــل كننــد،
همينطــور مىشــود كــه اآلن هســت .وقتــى مىگوييــم دانشــگاه مســتقل
بشــود ،نــه اينكــه هــرکارى دلشــان خواســت بكننــد .يعنــى از نظــر فكــرى و
آكادميــك بتواننــد يافتههــاى خودشــان را بيــان كننــد؛ بــه آنچــه مىخواهنــد
بينديشــند و بــه آنچــه رســيدهاند دربــارهاش بحــث كننــد.
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بخشــى هــم شــايد ايــن اســت كــه كســى از خــارج دانشــگاه بــراى
دانشــگاه تصميــم نگيــرد.

ملکــی :وقتــى شــوراى انقــاب تصميــم مىگرفــت دانشــگاه را ببنــدد،
كاش چهــار نفــر دانشــگاهى را هــم دعــوت مىكردنــد كــه حرفشــان را بزننــد.
آن موقــع ايــن كار را نكردنــد و نتيجــه بعــد از  20ســال ايــن شــد .پــس از جريان
حملـهی امســال بــه كــوى دانشــگاه ،هيئتــى را انتخــاب مىكننــد كــه بــه ايــن
ماجــرا رســيدگى كنــد .در ايــن هيئــت يك دانشــجو يــا حتى اســتاد وجود نــدارد.
صاحــب حــق كــه بــه خانـهاش حملــه شــده ،حــق نــدارد در مــورد آن اظهارنظــر
كنــد؟ ايــن اهميتنــدادن بــه دانشجوســت .در كشــور مــا هميشــه سياســت بــر
فرهنــگ و علــم غلبــه داشــته و در طــول تاريــخ مىبينيــم پادشــاهان مســتبد
وزراى دانشــمند داشــتند ،ولــى ايــن وزرا هيــچ اختيارى نداشــتند ،صرفـ ًا بهعنوان
كارگــزار سياســت عمــل مىكردنــد .اآلن هــم جامعـهی مــا بــه شــخصيتهاى
فرهنگــىاش بهعنــوان مرجــع نــگاه نمىكنــد .يــك شــخص كــه بــه هــر
دليلــى در يــك موقعيــت ادارى يــا سياســى قــرار گرفتــه هــر حرفــى بزنــد در
روزنامههــا درج مىشــود ،ولــى بــه يــك شــخصيت فرهنگــى تحليلگــر كــه
نظــر دارد و مىتوانــد وقايــع را ببينــد و بشناســد و شــخصيت مســتقل دارد ،نــه
جامعــه ،نــه دولــت و نــه حتــى دانشــگاههاى مــا اهميــت نمىدهنــد .دكتــر
ملكــى تــا زمانــى كــه رئيــس دانشــگاه باشــد و ابــاغ از وزيــر داشــته باشــد
مرجــع علمــى اســت ،ولــى بــه محــض اينكــه كنارهگيــرى كنــد ديگــر كســى
بــه ســراغش نمــىرود .يعنــى عالِــم هميشــه بايــد در خدمــت صاحــب قــدرت
باشــد .ايــن را چهطــور مىشــود درمانــش كــرد؟ ايــن فرهنــگ جامعــه اســت.
در تاريــخ ايــران مىبينيــم ،كســانى كــه نمىخواســتند ذليــل قــدرت باشــند بــه
چــه سرنوشــتى دچــار شــدند ،دربـهدر و فــرارى شــدند .بســيارى از دانشــمندان
بهخاطــر هميــن بــه هنــد و جاهــاى مختلــف فــرار كردنــد .بايــد ايــن فرهنــگ
را تغييــر داد .االن در دانشــگاه ،اســتاد از نظــر زندگــى وابســته بــه حكومــت
اســت .هــر وقــت بخواهنــد ،او را بيــرون مىاندازنــد .امــام در پيــام ســال 95
گفــت در تمــام قســمتها بايــد انقالبــى اساســى صــورت بگيــرد ،آيــا ايــن
انقــاب در حــوزه صــورت گرفتــه ،در بــازار صــورت گرفتــه ،يــا در جاهــاى
ديگــر صــورت گرفتــه؟
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اگــر مســائل سياســى را بــه حــوزه فرهنگــى ببريــم و بــا ديــد فرهنگــى
بــه مســائل نــگاه كنيــم ،بــه حــل بســيارى از كشــمکشها كمــك مىكنــد.

ملکــی :مــن فكــر مىكنــم اتفاقــات جامعــه و مســائل جامعــه يــك اتفــاق
فرهنگــى اســت .اگــر امــروز در جامع ـهی مــا رشــوهخوارى زيــاد اســت ،ايــن
برمىگــردد بــه فرهنــگ جامعــه .مــن قبــول دارم تعــدادى از مشــكالت
فرهنگــى يــا مشــكالتى كــه فرهنگيــان مــا دارنــد ،چــه اســتاد ،چــه دانشــجو
ـن اســتاد پــى
و چــه دانشآمــوز ،مشــكل عــدم خودبــاورى ماســت .هنــوز مـ ِ
بــه شــخصيت وجــودى خــودم نبــردهام .در مقابــل كســى كــه مىبينــم از
نظــر زر و زور قدرتــش بيشــتر اســت ،ضعيــف و ذليلــم .اســتاد واقع ـ ًا تســليم
اســت .مىگويــد مــن را اگــر از دانشــگاه بيــرون كننــد چــكار كنــم؟ اســتاد
در ســر كالس اصــ ً
ا جــرأت نمىكنــد در مــورد مســائلى كــه مىدانــد و
تحقيــق كــرده حــرف بزنــد .نتيجــه ايــن اســت كــه از پيشــرفت وامىمانيــم
و جلــو نمىرويــم .ديگــران هــم وقتــى ببيننــد مــا ضعيفيــم و دنبــال حــق
خودمــان نيســتيم ،سوءاســتفاده مىكننــد .در جريــان اخيــر دانشــگاه ،بعــد از
حملـهاى كــه آقــاى جاســبى بــه روزنامههــا كــرد ،نامـهاى بــه ايــن مضمــون
نوشــتم :خودشــكن ،آيینــه شكســتن خطاســت؛ يعنــى بــه خــودت نــگاه كــن،
نتيجــه برخــورد تــو بــا دانشــجو ايــن شــده كــه دانشــجو اعتــراض مىكنــد.
خــودت را اصــاح كــن .بــا وجــودى كــه ده ســال در دانشــگاه آزاد تدريــس
كــردهام ،بالفاصلــه درس مــرا حــذف كردنــد .مــن حرفــم را زدم ،امــا اگــر
دهتــا اســتاد ديگــر مىايســتادند ،شــايد حــرف پيشمىرفــت .مــا خودمــان
را نيافتيــم ،چــون اســتاد و دانشــجويمان خودشــان را نيافتنــد .صاحبــان قــدرت
هــم دوســت دارنــد زود تســليم شــويم .مىگوينــد معلــم از شــاگردى كــه
زيــاد ســؤال مىكنــد خوشــش نمىآيــد.
در بزرگتريــن دانشــگاه كشــور كــه  750هــزار دانشــجو دارد چنــدى
پيــش ســخنرانى كردنــد و بــه "قلمبهدســتها" حملــه كردنــد.

ملکــی :محصــان و دانشــجويان همــه قلمبهدســت هســتند .البتــه

منظورشــان روزنامهنــگاران بــود .قلمبهدســت يعنــى چــه؟! اميدواريــم روزى
برســد كــه هــر گروهــى ،از كارگــر معمولــى تــا باالتريــن مقامــات ،پــى بــه
شــخصيت انســانى خــودش ببــرد و خــودش را بشناســد .طبــق گفتــه قــرآن،
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انســان خليفــه خداســت .هــدف هميــن اســت كــه در جايــگاه خودمــان قــرار
بگيريــم .اميــدوارم دانشــجويان بــه ايــن جايــگاه برســند و از گذشــتهگان
تجربــه بياموزنــد و دنيــاى بهتــرى بســازند.
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رســماً و علنــاً حاللیــت میطلبــم /گفتوگــو بــا
1
دکتــر صــادق زیبــاکالم دربــارهی انقــاب فرهنگــی
مهــرک كمالــى :قبــل از تشــكيل ســتاد انقــاب فرهنگــى ،در جامعــه و
دانشــگاهها چــه وقايعــى در جريــان بــود؟

زیبــاکالم :اگــر بخواهيــم بــه علــت و نحــوهی شــكلگيرى اوليــهی
ســتاد انقــاب فرهنگــى در تابســتان  59بپردازيــم ناگزيــر از مقدمــهاى
هســتيم .اواخــر ســال  58و اوايــل ســال  59مســئلهی ضــرورت انقــاب
فرهنگــى در دانشــگاهها در بعضــى محافــل دانشــگاهى و سياســى مطــرح
شــد .ايــن ضــرورت بــه بازنگــرى در نحــوهی آمــوزش و پژوهــش و كاركــرد
دانشــگاهها اشــاره داشــت .همانطــور كــه مىدانيــم ،دانشــگاه بزرگتریــن
مانــع و مخالــف رژيــم پهلــوى بــود ،يعنــى حكومــت پهلــوى ،تمامــى اركان
و بنیانهــا و نهادهــا اعــم از مطبوعــات ،راديوتلويزيــون ،ســازمان ادارى و
اجرايــى را در دســت خــود گرفتــه بــود ،اال دو كانــون كــه تســليم رژيم نشــدند:
حوزههــاى علميــه و دانشــگاهها .دانشــگاهها بــراى حكومــت مهمتــر بــود
زيــرا حوزههــاى علميــه ،بــه لحــاظ مالــى و تشــكيالتى ،كامــ ً
ا مســتقل از
حكومــت بودنــد .امــا تمــام بودجــه و اعتبــارات دانشــگاهها از ســوى دولــت
تعييــن مىشــد و بــراى دولــت مهــم بــود كــه بتوانــد ايــن نهــاد را كنتــرل
كنــد .بهعــاوه ،ميــزان مقاومــت دانشــگاه در مقابــل حكومــت بهمراتــب
بيــش از حــوزه بــود .ردههــاى بــاالى حــوز ه ـــــ اگــر امــام را اســتثنا كنيـم
ـــــ بههیچوجــه بــا رژيــم مخالفــت نمىكردنــد ،امــا در دانشــگاه هميشــه
مخالفــت و اعتصــاب و تظاهــرات بهبهانــهی  16آذر و بهانههــاى ديگــر در
جريــان بــود .مخالفــت حــوزه بــا رژيــم پهلــوى بيشــتر بعــد از خــرداد ســال
 42شــكل گرفــت .امــا مشــكل اصلىتــر بــا دانشــگاه بــود .دانشــگاه در
 .1برگرفته از نشریه¬ی «لوح» ،شمارهی پنجم ،مرداد 1378
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ســالهاى  56و  57كانــون مبــارزه شــد .دانشــگاه تهــران كــه قلــب مبــارزه
بــود و دانشــگاههای ديگــر هــم ،بهتناســب ،نقــش مهمــى در مبــارزه داشــتند.
مبــارزان حــوزه پيــرو حضــرت امــام
جملگــى يــا اکثریتقریببهاتفــاق
ِ
بودنــد ،امــا در دانشــگاه اینجــور نبــود .در دانشــگاه اگرچــه يــك طيــف
از دانشــجويان مســلمان از امــام طرفــدارى مىكردنــد ،گروههــای ديگــر،
ماركسيســت ،طرفــدار ســازمان مجاهديــن و غيــره بودنــد .نقطــه مشــترك
همــهی گروههــای دانشــجويان مســلمان ،تأثیرگیــری آنهــا از تفكــرات
دكتــر شــريعتى بــود .بهاینترتیــب ،حتــى جريــان اســامگرا و اســامخواه
دانشــگاه هــم ازنظــر حــوزه يــك جريــان صددرصــد قابلقبــول نبــود .اگرچــه
افــكار و آراى مرحــوم شــريعتى در حــوزه در ميــان بعضــى از طــاب جــوان و
مبــارز نفــوذ داشــت ،ايــن نفــوذ بههيچوجــه قابلمقایســه بــا دانشــگاه نبــود.
بعــد از انقــاب ،حاكميتــى كــه بهتدریــج شــكل مىگرفــت ــــــحاكميت
اســامى ــــــمشــكلى بــا حــوزه نداشــت ،درحالیکــه بــا دانشــگاهها مســائل
و مشــكالت زيــادى داشــت .دانشــجوهاى طرفــدار چریکهــای فدايــى خلــق،
دانشــجوهاى طرفــدار حــزب تــوده ،بعضـ ًا دانشــجوهاى طرفــدار جبهــه ملــى،
دانشــجويان طرفــدار ســازمان مجاهديــن ،درســت اســت كــه اكثريــت نبودنــد،
ولــى مجمــوع آنهــا طيــف قابلتوجهــی در سراســر دانشــگاهها بــود.
مشــكل ديگــر ،فعاليــت آنهــا در خــارج از دانشــگاه بــود .فعالیتهــای
آنهــا در خــود دانشــگاه زيــاد دردســرآفرین بــراى انقــاب نبــود ،بلكــه
فعالیتهایــی كــه از ســوى ايــن دانشــجوها در نهادهــاى ديگــر جامعــه
مىشــد ــــــ مثــ ً
ا در دبیرســتانها ،كارخانههــا ،مطبوعــات ،در بيــن
اقلیتهــای قومــى كردســتان ،خوزســتان ،ترکمنصحــرا ،بلوچســتان ـــــ
بيشــتر دردســرآفرین بــود تــا اينكــه مث ـ ً
ا در دانشــكده فنــى يــك میتینــگ
يــك يــا دوســاعته برگــزار كننــد .بنابرايــن بهتدريــج ايــن ســؤال بــه وجــود
آمــد كــه واقعــ ًا چــه بايــد بكنيــم؟ آيــا دانشــگاهها را بگذاريــم همینطــور
باشــد؟
در شــوراى انقــاب و دولــت موقــت دو ديــدگاه وجــود داشــت :يــك
ديــدگاه مىگفــت ايــن وضــع نمىتوانــد ادامــه پيــدا كنــد چــون ايــن حــركات
بــه امنيــت كشــور و انقــاب لطمــه مىزنــد .مدافــع سرســخت ايــن ديــدگاه
ابوالحســن بنىصــدر بــود .ديــدگاه ديگــر كــه از طــرف مرحــوم بــازرگان و
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مرحــوم شــهيد بهشــتى اظهــار مىشــد چنــدان اعتقــادى بــه برخــورد بــا
دانشــجوها نداشــت و معتقــد بــود كــه در فضــاى بــا ِز بهوجودآمــده ايــن تــا
حــدودى اجتنابناپذيــر اســت و بايــد ،بهقولمعــروف ،قــدرى دندهپهنــی
كــرد تــا اینهــا بهتدريــج مرتفــع شــود؛ حرکتهــا را بايــد ســوق داد
بهســمت چهارچوبــى قانونــى؛ در فضــاى دمكراســى و آزادى ،بههرحــال،
مخالفانــى هــم هســتند.
امــا ديــدگاه ديگــر كموبيــش خواهــان محــدود کــردن ايــن آزادیهــا
بــود .نــه اينكــه یکجــور برخــورد بــا دانشــجوها بشــود .ازجملــه مخالفــان
آزادى بیحدوحصــر در دانشــگاه بنىصــدر بــود كــه آنوقــت هــم فرمانــده
كل قــوا بــود و هــم رئیسجمهــور .ايشــان در آنوقــت يــك التیماتومــی داد
بــه گروههــا و جريانــات دانشــجويى كــه چنــدان موافــق حكومــت نبودنــد و
گفــت اگــر تــا روز فــان دانشــگاهها را تخليــه نكننــد مــن از مــردم خواهــم
خواســت ،ایــن را ايشــان بهعنــوان رئیسجمهــور گفــت کــه بياينــد بــه
دانشــگاهها و خودشــان كار را بــا شــما يكســره كننــد.
غرضــم از نقــل تمــام ايــن مطالــب ايــن اســت كــه بههرحــال ،مشــكالت
اینچنینــی در دانشــگاهها بــود .بهمــوازات مســائل سياســى بهتدريــج بحــث
ديگــرى مطــرح مىشــد بــه ايــن مضمــون كــه اساســ ًا كاركــرد دانشــگاه
چيســت؟ مســائل سياســى حلوفصــل مىشــود .مرحــوم بهشــتى ،مرحــوم
بــازرگان ،مرحــوم آیــتاهلل طالقانــى معتقــد بودنــد دانشــجويان جوانانــد و
اینهــا را بايــد بهحســاب طبيعــت جوانــى گذاشــت .جــدا از آنهــم ايــن بــود
كــه باالخــره دانشــگاه قــرار اســت در جامعــه چــه بكنــد؟
چــرا ايــن بحــث بــه وجــود آمــده بــود؟ چــون ايــن فكــر وجــود داشــت
كــه برنامــهی دانشــگاههای مــا برگرفتــه و ملهــم و متأثــر از دانشــگاههای
غربــى اســت و همــان دوره و دروســى كــه يــك دانشــجوى جامعهشناســى
بــه مــدت چهــار ســال در فرانســه ،در انگلســتان ،در امريــكا مىخوانــد و
جامعهشــناس مىشــود مــا همــان را در دانشــگاه تهــران آمــوزش مىدهيــم،
بــدون هيــچ تفاوتــى .بحــث ايــن بــود كــه آن برنام ـهی جامعهشناســى ،آن
برنامــهی روانشناســى ،آن ليســانس تاريــخ ،آن ليســانس علــوم سياســى بــا
توجــه بــه مختصــات اجتماعــى خودشــان بهوجــود آمــده اســت؛ مختصــات
اجتماعــى مــا چيســت؟
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آيــا آن صــد و ســیچهل واحــدى كــه در آمريــكا بــراى جامعهشناســى
تدريــس مىشــود و عيــن همــان هــم در دانشــگاه تهــران تدريــس مىشــود
قــرار اســت چــه بكنــد؟ آيــا فارغالتحصيلهــاى مــا مىخواهنــد برونــد
در امريــكا يــا در فرانســه خدمــت بكننــد ،يــا مىخواهنــد اینجــا كار كننــد؟
آيــا مختصــات جامعــه مــا بــا مــال امريــكا يكــى اســت؟ آيــا آن نــوع
جامعهشناســى كــه در امريــكا تدريــس مىشــود و مــا هــم اینجــا تدريــس
مىكنيــم همــان کارآیــی را دارد؟ در همــه رشــتهها ،در علــوم ادارى ،اقتصــاد،
مديريــت بازرگانــى و حتــى بــه رشــتههاى علــوم كاربــردى ايــن كشــيده
شــده بــود ،يعنــى گفتــه مىشــد تكنولــوژى و صنعتــى كــه در آلمــان و
ژاپــن و انگلســتان هســت ايــن نــوع مهندســان و تكنيســينها و افــراد را
مىطلبــد؛ مــا همــان برنامــه را داريــم در جامعــهی خودمــان كــه ســطح
صنعتــش و نيازهــاى تكنولــوژىاش آن پيشــرفتگى را نــدارد ،امــا همــان
را داريــم اینجــا آمــوزش مىدهيــم .بنابرايــن فارغالتحصيــل دانشــكده
مكانيــك دانشــگاه صنعتــى شــريف و
فنــى مــا ،فارغالتحصيــل مهندســى
ِ
پلىتكنيــك اگــر بــرود در صنعــت انگلســتان كار كنــد کارآیــیاش خيلــى
بيشــتر اســت و بيشــتر بــهدرد آن صنعــت و تكنولــوژى مىخــورد تــا ايــن
چيــزى كــه در ايــران وجــود دارد .در مــورد رشــته بهداشــت هميــن طــور
و الىآخــر .بــا توجــه بــه انديشــههاى طرفــداران تزهــاى جهــان ســوم
كــه در غــرب تحــت عنــوان "تكنولــوژى مناس ـب" مطــرح شــده بــود ،کــه
مىگويــد مــا بــه ســمت تكنولــوژىاى برويــم كــه بــا توســعه كشــورهاى
جهــان ســوم ســازگارى بيشــترى داشــته باشــد ،اینهــا هــم چاشــنى قضايــا
بــود .امــا اصــل كالم ،دانشــگاه بــا توجــه بــه ویژگیهــا و نيازهــاى جامعـهاى
كــه در آن اســت بايــد فارغالتحصيــل بيــرون بدهــد .يعنــى بايــد ببينــد ايــن
فارغالتحصيــل را بــراى ايــران مىخواهــد يــا بــراى آمريــكا و فرانســه.
(اینجــا داخــل پرانتــز بايــد بگويــم يكــى از كســانى كــه در ايــن مــورد نقــش
بســيار بســيار زيــادى داشـت ـــــ بــه شــهادت مقــاالت و ســخنرانیها ـــــ
بنــده بــودم و در خيلــى از دانشــگاهها بــه دعــوت دانشــجوهايى كــه امــروز
بهنــام "تحكيــم وحــدت" شــناخته مىشــوند ،مىرفتــم و در ايــن مــورد
ســخنرانى مىكــردم .آن زمــان مــن در دانشــكدهی فنــى مربّــى بــودم ،امــا
روابــط خوبــى بــا دانشــجويان انجمــن اســامى داشــتم .ازجملــه ،طرحــى كــه
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امــروزه بــه نــام جهــاد ســازندگى شــناخته مىشــود ايــن طــرح هــم يكــى از
محصــوالت فكــرى ايــن بنــده بــود .بــه همــراه دانشــجوها ،پيشــنهاد جهــاد
ســازندگی را بنــده از زمــان دولــت موقــت تنظيــم كــردم).
تأكيــد شــما بــر اســامىبودن بهعنــوان يــك ويژگــى اصلــى بــود؟
يعنــى خواهــان تأســيس دانشــگاه اســامى بوديــد؟

زیبــاکالم :نــه .بحــث اســامىکردن دانشــگاه بههيچوجــه مطــرح
ت ـــــ تــا جايــى كــه بــه بنــده و امثــال مــن
نبــود .فكــرى كــه وجــود داشـ 
مربــوط مىشــد ــــــ ايــن بــود كــه تربيــت نيــروى انســانى در دانشــگاه بايــد
بــا توجــه بــه مختصــات جامعــه صــورت بگيــرد .جامعـهی ايــران بالطبــع يــك
جامعــه مذهبــى بــوده و هســت .بنابرايــن اينكــه مــا بنشــينيم و بحــث كنيــم
كــه چهجــور جامعهشناســىاى بايــد در ايــران تدريــس شــود ،پاســخش ايــن
بــود كــه مــا اول بايــد ببينيــم چــه جــور جامعـهاى داريــم .يكــى از مهمتريــن
مميزههــاى جامع ـهی ايــران ــــــ يــا شــايد مهمتریــن آنهــا ـــــــ نقــش
پررنــگ مذهــب در آن اســت .بنابرايــن واضــح اســت کــه مذهــب بايــد وارد
مناســبات و معادالتــى كــه مــا مىخواهيــم طراحــى كنيــم بشــود .ولــى هــدف
اوليــه ايجــاد دانشــگاه اســامى بــه آن معنايــى كــه ايــن روزهــا بيــان مىشــود
نبــود هــدف ،بهوجــود آوردن دانشــگاهى بــود كــه بتوانــد بــراى جامعــهی
ايــران فارغالتحصيــان بهينـهاى بيــرون بدهــد .بهنظــر مــن آنچــه درنهایــت
باعــث بســته شــدن دانشــگاه و شــروع انقــاب فرهنگــى شــد تلفيــق ايــن دو
عنصــر بــود :مالحظــات سياســى و مالحظــات انقــاب فرهنگــى بهمعنــاى
تغييــر و تحــول در ســازمان علمــى و روشهــای آمــوزش دانشــگاه.
از بيــن ايــن دو عنصــر ،اولــى تيــر خــاص را شــليك كــرد و باعــث
بســته شــدن دانشــگاه شــد .پيــش از اينكــه بحــث جلوتــر بــرود بــه يــك
عنصــر ســومى هــم اشــاره كنــم :يكــى از داليلــى كــه بــاز بــه مســئله علمــى
قضيــه برمیگــردد و از طــرف مــن و افــرادى شــبيه مــن كــه ســوداى
بســته شــدن دانشــگاه را در ســر داشــتند مطــرح مىشــد وضــع فالكتبــار
تحقيقــات علمــى در دانشــگاهها بــود كــه ،در یــککالم خالصــه مىشــود:
فقــدان .همانجــور كــه امــروزه در دانشــگاهها پژوهشــى وجــود نــدارد
برخــاف دانشــگاههای كشــورهاى غربــى كــه شــايد بهمــوازات رســالت
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آموزشىشــان رســالت پژوهشــى هــم مطــرح اسـت ــــــ در ايــران چيــزى بــه
نــام نــوآورى چــه در حــوزهی انديشــه ،چــه در حــوزهی كاربردهــاى تــازهی
علمــى ،نــه در ســال  85وجــود داشــت نــه در زمــان شــاه .مثــل مدرســه،
مثــل دبســتان ،مثــل دبيرســتان كــه فقــط آمــوزش مىدهنــد ،درگذشــته هــم
دانشــگاهها همينطــور بــود.
يكــى از دغدغههــاى بنــده ايــن موضــوع بــود .علــم و دانــش فقــط بــا
نــوآورى جلــو مــىرود و دانشــگاههای مــا در ايــن زمينــه صفرنــد ،زيــر صفرنــد.
هــم امــروز ايــن حالــت هســت ،هــم درگذشــته بــود .مــن بهدنبــال ايــن
بــودم كــه چــه بكنيــم كــه در دانشــگاههای ايــران هــم مثــل دانشــگاههای
آمريــكا ،انگلســتان ،آلمــان و جاهــاى ديگــر ،يــك مقــدار تحقيــق و حــرف تازه
و نقــد صــورت بگيــرد .اینطــور مطالــب علمــىاش فقــط سينهبهســينه نقــل
نشــود و اینجــور نباشــد كــه ببينيــم ديگــران چــه كردهانــد بياييــم ترجمــه
كنيــم و بــه خــورد دانشــجويانمان بدهيــم .خودمــان هــم حركتــى بكنيــم.
تلقــى ســاير دســتاندركاران انقــاب فرهنگــى در مــورد ايــن ســه
عنصــر چــه بــود؟ بهنظــر مىرســد كــه بعدهــا اساس ـاً بــه شــكل ديگــرى
عمــل شــد.

زیبــاکالم :از دو عنصــرى كــه اول گفتــم آنــى كــه درنهایــت باعــث
بســته شــدن دانشــگاهها شــد مالحظــات و مســائل سياســى بــود .يعنــى همــه
بــه دنبــال مســائل علمــى و تغييــر و تحــوالت آنجــوری نبودنــد.
يعنى شما اص ً
ال اعتقادى به بستن دانشگاهها نداشتيد؟

زیبــاکالم :چــرا .درســت نيســت كــه بگويــم اعتقــادى بــه بســتن
دانشــگاهها نداشــتم .مــن مىگفتــم دانشــگاه را ببنديــم و بعــد از بســتن
بنشــينيم در آن مجالــى كــه پيــش مىآيــد ببينيــم چــهكار مىخواهيــم
بكنيــم و چــه بايــد بكنيــم .دانشــگاه چــه هســت ،جامع ـهی مــا چــه هســت،
جامعـهی مــا چــه مىخواهــد و دانشــگاه چــه بايــد تربيــت بكنــد .مــن معتقــد
بــودم كــه بــراى آنكــه ايــن بحــث اصلــى بالگــردان مســائل سياســى نشــود،
بياييــم دانشــگاه را ببنديــم تــا خيــال مســئوالن و دولــت و شــوراى انقــاب و
همــه از دانشــگاه خــاص شــود .آنوقــت ســر صبــر ببينيــم چــه بايــد بكنيــم.
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نيــت مــن از بســتن دانشــگاه چيــز ديگــرى بــود و نيــت بعضــى چيــز ديگــر.
باالخــره بــا امتحانــات پایانتــرم نیم ـهی دوم ســال تحصيلــى  59ـ ،58
در خــرداد  59دانشــگاه تعطيــل شــد .يــك ســؤال آنموقــع بــود كــه ،خــوب،
حــال دانشــگاه تعطيــل شــد ،يــك عــده دانشــجوى طرفــدار چریکهــای
فدايــى خلــق و حــزب تــوده و ســازمان مجاهديــن يــك مقــدار مقاومــت
كردنــد و خوابگاههــا را تحويــل نمىدادنــد و غيــره كــه اینهــا بهتدريــج
حــل مىشــد چــون وقتیکــه دانشــجوها مىرفتنــد عمــ ً
ا كســى در
دانشــگاه نبــود .باالخــره در تيرمــاه ســال  59بــود كــه صحبتهایــی بيــن
امــام و شــوراى انقــاب و دانشــجوهايى كــه كمكــم آنهــا را بــا نــام "دفتــر
تحكيــم وحــدت" مىشــناختيم صــورت گرفــت .امــام بــه چهــار نفــر حكــم
دادنــد بهعنــوان مســئوالن ســتاد انقــاب فرهنگــى .يعنــى تمــام برنامههــاى
دانشــگاهها ،انقــاب فرهنگــى كــه بايــد صــورت بگيــرد ،تغييــر و تحوالتــى
كــه در دروس بايــد انجــام شــود و اساسـ ًا اينكــه دانشــگاهى كه مــا مىخواهيم
چــه دانشــگاهى بايــد باشــد ،تمامـ ًا زيــر نظــر ايــن چهــار نفــر قــرار بگيــرد .اين
چهــار نفــر ،دكتــر عبدالكريــم ســروش ،شــمس آلاحمــد (بــرادر مرحــوم جالل
آلاحمــد) کــه نویســنده هســتند ،مرحــوم ربّانــى املشــى از روحانيــون حــوزهی
علميــه و آقــاى جاللالديــن فارســى بودنــد 2.خــو ِد تركيــب ايــن چهــار نفــر
نشــاندهندهی نيروهــاى عمــده و جلــودار انقــاب اســامى در ابتــداى كار
اســت .ايــن چهــار نفــر در طبقـهی آخــر ســاختمان وزارت فرهنــگ و آمــوزش
عالــى در خيابــان اســتاد نجاتاللهــى جمــع شــدند و اگــر از مــن بپرســيد
خودشــان هــم نمىدانســتند چ ـهكار بايــد بكننــد ،چ ـهکار قــرار اســت بكننــد
و دســتورالعملى نداشــتند .اینطــور بهنظــر مىرســيد كــه آقــاى ســروش
و مرحــوم ربانــى املشــى بيشــتر بهلحــاظ مســائل اســامى و علمــى روز
منصــوب شــدهاند .آقــاى فارســى بهدليــل آگاهــى و اشرافشــان بــه مســائل
سياســى منصــوب شــدند و آقــاى آلاحمــد بــه دليــل تســلط بــه مســائل هنرى
و ادبــى و فرهنگــى و اينكــه درمجمــوع طرفــدار انقــاب اســامى بودنــد.
 .2تــاش پــر دسیســه امــا بىثمــر جاللالديــن فارســى ،نظريهپــرداز جنــاح راســت،
بههمــراه هفــت نفــر ديگــر از نماينــدگان مجلــس بــراى اســتيضاح دولــت ميرحســين
موســوى بــه بهانــه ورود مخفيانــه هيئتــى آمريكايــى بــه تهــران در ســال  ،1365چنــان
خشــم بنیانگــذار جمهــورى اســامى را برانگيخــت كــه آن دســته را بهحضــور خوانــد و
سياســى فارســى حتــى پيــش از
‹›یکمشــت پــوچ`` خطــاب كــرد .ايــن پايــان حيــات
ِ
درگيرشــدنش در ماجــراى قتــل عمــد بــود.
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اوليــن ســؤال پيــش روى ايــن چهــار نفــر ايــن بــود كــه بــا وضــع فعلــى
دانشــگاهها چــه بكننــد .دانشــجوها كــه امتحانــات را دادنــد و رفتنــد .مســئله
اصلــى ايــن بــود كــه بــا اســاتيد چــه بكننــد .هــزاران اســتاد بيــكار مىماننــد.
آن موقــع ابتــداى تابســتان و تعطيــات یکیدوماهــه در پيــش بــود .آنهایــی
كــه تحقيــق دارنــد ،مهرمــاه كــه دانشــگاه بــاز شــد مىآينــد و تحقیقشــان را
انجــام مىدهنــد .يكــى از برنامههــا ايــن بــود كــه چــون خيلــى از اســتادان
فارغالتحصيــل كشــورهاى غربــى بودنــد ،پيشــنهاد شــد كــه در حــوزهی كارى
خودشــان ،بــراى ترجمــه كتــاب انتخــاب كننــد .يكــى در علــوم سياســى،
يكــى در چوبشناســى از اتريــش و رشــتههاى ديگــر .ايــن فكــر بهتدریــج
باعــث بهوجــود آمــدن مركــز نشــر دانشــگاهى شــد.
كســى آنجــا بلنــد نشــد بگويــد اگــر اســتادى از علــوم سياســى انگلســتان
فارغالتحصيــل شــده ممكــن اســت در كار خــود ّ
مــا باشــد ،اســتاد باشــد
ولــى چــه كســى گفتــه اینهــا حتمــ ًا مترجمهــای خوبىانــد؟ چــه كســى
گفتــه آثــارى كــه ترجمــه مىكنــد ،نوشــتهی اینهــا بــه درد مىخــورد
و بــراى دانشــجو قابلفهــم مىشــود؟ دانســتن زبــان انگليســى معنــىاش
ايــن نيســت كــه فــرد مترجــم خوبــى هــم هســت .ممكــن اســت فارســىاش
خــوب نباشــد.
مشــكل بعــدى ،تعــداد زيــاد اســتادان پيمانــى بــود .روال ايــن بــود ،و
هنــوز هــم هســت ،كــه اســتخدام رســمى نمىكردنــد بلكــه يكــى دو ســال
قــراردادى كار مىكردنــد و اگــر از كار فــرد درمجمــوع راضــى بودنــد ،بــا
تقاضــاى او بــراى تبديــل وضعيــت از قــراردادى بــه رســمى موافقــت
مىكردنــد .ازجمل ـهی ايــن اســتادان خــود بنــده ،مهرمــاه ســال  55تقاضــاى
اســتخدام در دانشــكده فنــى كــرده بــودم .بنــا بــه داليــل سياســى ،خــرداد
 56تــازه جــواب ســاواك و گزينــش آمــد كــه بالمانــع اعــام كــرد ،يعنــى
نــه مــاه طــول كشــيد .ســال  60-59مــن هنــوز پيمانــى بــودم و امثــال
مــن خيلــى بودنــد .بنــده فكــر مىكنــم يكــى از بزرگتریــن ضايعــات بــه
پيكــر علمــى مملكــت در اینجــا پيــش آمــد ،بــه ايــن معنــى كــه دانشــگاهها
خيلــى از اســاتيد پيمانــى را تمديــد قــرارداد نكردنــد .اينجــا بــود كــه اوليــن
برخوردهــاى سياســى شــروع شــد بخصــوص بــا كســانى كــه انجمن اســامى،
دانشــجوها ،ديگــران گــزارش مىكردنــد كــه ايشــان تمايــات چپــى دارد،
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ايشــان زيــاد تمايــات اســامى نــدارد .مــا بدبختانه و متأســفانه اســاتيد بســيار
بســيار جــوان و مســتعد و خوشفکــر زيــادى را از دســت داديــم80-70 .
نفــر در دانشــگاه علــم و صنعــت ،تعــدادى در پلىتكنيــك ،دانشــگاه شــريف،
دانشــگاه تهــران .هرقــدر آن رؤســاى دانشــگاههایی كــه بهتدریــج از طــرف
ســتاد انقــاب فرهنگــى تعييــن مىشــدند تنگنظرتــر و متعصبتــر بودنــد،
ـردن قــرارداد اســتادان بيشــتر و بيشــتر مىشــد .هرقــدر
اخــراج يــا تمديدنكـ ِ
رئيــس آدم متســاهلترى بــود ،ايــن ضايعــه كمتــر پيــش مىآمــد .اينجــا
مــن بــراى ثبــت در تاريــخ بايــد بگويــم كــه شــوراى انقــاب بههیچوجــه
دســتورالعملى ،چــه محرمانــه و چــه غيرمحرمانــه ،نــداده بــود كــه اســتادان را
اخــراج كنيــد يــا پيمانىهــا را تمديــد قــرارداد نكنيــد .حتــى ســتاد انقــاب
ـت خــود مســئوالن
فرهنگــى ه ـ م چنیــن دســتورى نــداده بــود .ايــن بــه دسـ ِ
دانشــگاهها و دانشــكدهها بــود كــه چــه جــورى ببرنــد و بدوزنــد .ريــش و
قيچــى دســت خودشــان بــود.
دكتــر غالمعبــاس توســلى در مصاحبــهاى بــه لــوح گفــت كــه
عزلونصبهــا بيشــتر دســت دانشــجوهاى دفتــر تحكيــم وحــدت بــود و
آنهــا مىگفتنــد كــى باشــد و كــى نباشــد.

زیبــاکالم :احســنت! رؤســایی کــه منصــوب مىشــدند نمىدانســتند در
دانشــكده كــى مســلمان اســت ،كــى نيســت .در تأييــد گفتــه آقــاى دكتــر
توســلى مىشــود گفــت اینجــور چيزهــا بدبختانــه افتــاده بــود دســت
دانشــجوها و دانشــجوها مثــل بــرگ خــزان زدنــد و ريختنــد .اينجــا يــك
مطلــب ديگــر را هــم بايــد بگويــم :مــن از اينكــه مىديــدم برخــى از اســتادان
را در دانشــگاه تهــران ،كــه مــن مىشــناختم ــــبــا بعضىشــان در جريــان
مبــارزه آشــنا شــده بــودم ــــــ واقعـ ًا بـهدرد ايــن مملكــت مىخورنــد .حيــف
اســت نباشــند .میلیونهــا تومــان خــرج شــده تــا ايــن آقــا در فــان دانشــگاه
آمريــكا يــا انگلســتان دكتــرا گرفتــه .بهوضــوح مىديــدم ايــن آقــا لنــگ
نمىمانــد .برمىگــردد مــىرود .اگــر يكــى دو مــاه ،شــش مــاه هــم در
پمپبنزیــن كار كنــد باالخــره جــذب سيســتم دانشــگاه مىشــود .درســت
اســت كــه مــا مىخواهيــم تغييراتــى بــه وجــود بياوريــم ،ولــى معنــىاش ايــن
نيســت كــه آدمهــا را اخــراج كنيــم.
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بنــده بهشــدت بــا ايــن قضيــه مخالــف بــودم و يكــى از داليــل رميــدن
مــن و ادامــه نــدادن كار بــا جريــان انقــاب فرهنگــى ،يكــى از اوليــن
داليــل ناخشــنودى شــديد مــن ،هميــن اخراجهــا بــود .آمــارى از بســيارى
دانشــگاهها تهيــه كــردم ،علموصنعــت و فنــى .وقــت گرفتــم و رفتــم پيــش
آقايــان .آلاحمــد از همــان اول بهتدريــج خــود را كنــار كشــيده بــود .رفتــم
پيــش آقــاى املشــى؛ ايشــان هــم اظهــار تأســف كردنــد ولــى گفتنــد حــاال
ببينيــم چــه مىشــود .نفــر ســوم آقــاى جاللالديــن فارســى بــود .ديــدم كــه
ايشــان طلبــكار هــم هســت و مىگويــد كــه اص ـ ً
ا انقــاب فرهنگــى شــده
كــه مــا اینطــور پاکســازی بكنيــم و مــا طــرح داريــم كــه مــدرس اســامى
تربيــت كنيــم .دانشــگاه تربيــت مــدرس در حقيقــت مولــود فكــر ايشــان بــود.
برخــورد حســابى بيــن مــن و ايشــان پيــش آمــد .كار بــه آنجــا كشــيد كــه
ايشــان بــه مــن گفــت "تــو نمىفهمــى ".گفتــم "شــما نمىفهميــد .شــما
اصـ ً
ا معلــوم نيســت كــى هســتى و از كجــا آمــدهاى ".يعنــى برخــورد لفظــى
تنــد اینطــوری.
رفتــم پيــش آقــاى دكتــر ســروش .ايشــان البتــه ايــن كار را تأييــد نكردند
امــا متأســفانه حاضــر نشــدند هيــچ عملــى ،هيــچ حركتــى انجــام بدهنــد.
کموبیــش گفتنــد مســائل مهمتــری مطــرح اســت .ضايعاتــى هــم بــراى
رســيدن بــه آن مســائل مهــم ممكــن اســت بهوجــود بيايــد .ايشــان اشــك
و زارى زيــادى بــه خاطــر ايــن مطلــب نكردنــد .مث ـ ً
ا مــن گفتــم فالنــى
از دانشــگاه اســتنفورد ،يكــى از دانشــگاههای ممتــاز آمريــكا ،در رياضيــات
فارغالتحصيــل شــده و اینهــا ســرمايههاى ايــن مملکتانــد ،امــا ايشــان
هيــچ واكنشــى نشــان ندادنــد .انــگار ايــن وقايــع دارد در افغانســتان اتفــاق
مىافتــد و اینهــا بَروبچههــاى ايرانــى نيســتند كــه حــاال راه مىافتنــد
مىرونــد خــارج.
بهمــوازات ايــن قضايــا ،تقريبــ ًا از مردادمــاه مطــرح شــد كــه
بچهمســلمانهاى دانشــگاهها چــكار مىتواننــد بكننــد ،همانهایــی
شــدن دانشــگاهها بودنــد و جهــاد دانشــگاهى را
كــه ركــن اصلــى بسته
ِ
بهوجــود آوردنــد .كار جهــاد ايــن بــود كــه از نيروهــا و امكانــات دانشــكدهها
بهرهبــردارى بكنــد .يــك عــده از ايــن نيروهــا در ادارههــا و تشــكيالت
مختلــف مأمــور بــه خدمــت شــدند .دانشــگاهها تشــويق هــم مىكردنــد.
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ايــن تــا حــدودى مانــع از اخــراج نيروهایــی هــم مىشــد .در شــهریورماه
جنــگ شــروع شــد و بخــش عمــده فعاليــت جهــاد دانشــگاهى معطــوف بــه
جنــگ شــد.
امــا ســتاد انقــاب فرهنگــى چــه كــرد؟ ايــن ســتاد بهتدريــج دســت
بــه تأســيس كميتههايــى زد .در خــود ســتاد كميتههــاى معــادل دانشــكده
و معــادل گروههــای آموزشــى تشــكيل شــد .بــراى تمــام رشــتهها،
گروهــى در ســتاد انقــاب فرهنگــى تشــكيل شــد .در ايــن گروههــا ســعى
مىشــد از اســتادان مســلمان دعــوت شــود؛ چــه بــراى رشــته داروســازى،
چــه جامعهشناســى شــهرى ،چــه روابــط بينالملــل .و چــون تعــداد اســتاد
مســلمان در خيلــى از رشــتهها يــا كــم بــود يــا حاضــر نبودنــد بــا ســتاد
اســاميت يــك صــورت ظاهــر
انقــاب فرهنگــى همــكارى كننــد ،قيــد
ّ
داشــت .كار اصلــى گروههــا ايــن بــود كــه برنامــه آموزشــى هــر رشــته را
تدويــن كننــد .پــس برنام ـهی ســتاد انقــاب فرهنگــى بــه دو حــوزه تقســيم
شــد )1 :امــور عملــى و اجرايــى دانشــگاهها )2 .برنامهريــزى بــراى آينــده
دانشــگاهها .ايــن برنامهريــزى كار اصلــى ســتاد بــود و همــه رشــتهها را
شــامل مىشــد .مث ـ ً
ا شــايد بگوييــد رشــته چوبشناســى چــه تغييــرى بايــد
بكنــد؟ بــراى چوبشناســى هــم گــروه تشــكيل شــده بــود .حداقــل تغييــرى
كــه مىتوانســت بــه وجــود آيــد اضافــه كــردن بعضــى دروس اســامى
بــود .ايــن دو حــوزه زيــاد بــه هــم كارى نداشــتند .مىمانــد ايــن بحــث
كــه مديريــت دانشــگاه بــا كيســت؟ رئيــس دانشــگاه داريــم؟ معــاون داريــم؟
رئيــس جهــاد هســت؟ بعــد از تعطيــات تابســتان بهتدريــج در دانشــگاهها
شــوراهايى بهوجــود آمــد تحــت عنــوان شــوراى مديريــت جهــاد دانشــگاهى.
ايــن شــورا دانشــگاه را اداره مىكــرد و تشــكيل مىشــد از ســه چهــار اســتاد،
دو دانشــجو و يــك كارمنــد .دبيــر شــورا طبــق مصوبــات ســتاد انقــاب
ا رئيــس دانشــگاه بــود .چــون عمــ ً
فرهنگــى عمــ ً
ا نمىشــد هفــت نفــر
پــاى ســند مالــى و چــك و حكــم رئيــس دانشــكده را امضــا كننــد.
اعالم نامزدى براى عضويت در اين شوراها طبق چه شرايطى بود؟

زیبــاکالم :اعــام نامــزدى وجــود نداشــت .سيســتم اینجــور دمكراتيــك
نبــود كــه ســتاد انقــاب فرهنگــى اعــام كنــد "در دانشــگاه اصفهــان مــا
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مىخواهيــم شــوراى مديريــت جهــاد دانشــگاهى تشــكيل بدهيــم؛ كســانى
كــه عالقهمندنــد بياينــد خــود را معرفــى كننــد تــا از بيــن آنهــا شــورا
انتخــاب شــود ".اینجــوری نبــود .مثــل اآلن كــه يــك نفــر را بهعنــوان
رئيــس دانشــگاه منصــوب مىكننــد ،آن زمــان هــم ســتاد انقــاب فرهنگــى
ايــن هفــت نفــر را تعييــن مىكــرد و احــكام آنهــا را هــم وزيــر فرهنــگ و
آمــوزش عالــى امضــا مىكــرد.
ســتاد انقــاب فرهنگــى چــه اختياراتــى در زمينــه اجــرا داشــت و از
كجــا؟ جــاى وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــى كجــا بــود؟

زیبــاکالم :اینهــا زيــاد مشــخص نشــده بــود .در كل ،بيشــتر امــور
اجرايــى و روزمــره دانشــگاهها بــه دســت آقــاى جاللالديــن فارســى بــود.
آقــاى دكتــر ســروش خيلــى كــم در ايــن امــور دخالــت مىكردنــد .آقــاى
آلاحمــد ،همانطــور كــه گفتــم ،خيلــى زود خــود را كنــار كشــيدند .مرحــوم
ربانــى املشــى هــم دچــار كســالت بودنــد و مســئوليت قضايــى داشــتند.
بحث ما اين بود كه جايگاه ستاد انقالب فرهنگى ازنظر اجرايى كجاست.

زیبــاکالم :ارکان و نهادهــاى نظــام در قانــون اساســى تعريــف شــدهاند.
ســتاد انقــاب فرهنگــى حكمــى بــود كــه امــام حســب ضــرورت بــه چهــار
نفــر داده بودنــد و اساس ـ ًا حــدود اختيــارات ،وظايــف و چيزهــاى ديگــر اص ـ ً
ا
مشــخص نشــده بــود .در قوانيــن ،وزيــر فرهنــگ و آمــوزش عالــى را مىشــود
اســتيضاح كــرد و از او دربــاره مســائل مالــى و غيــرو ذلــك توضيــح خواســت.
ولــى مجلــس مىتوانــد ســتاد انقــاب فرهنگــى را اســتيضاح كنــد؟ كــى بايــد
آنهــا را كنتــرل كنــد؟ نخسـتوزیر مىتوانــد از وزيــر بازخواســت كنــد؛ ولــى
آقــاى ميرحســين موســوى مىتوانســت بــه آقــاى فارســى يــا ســروش چــه
بگويــد؛ كــه شــما در ســتاد انقــاب فرهنگــى چــه كرديــد و چــه نكرديــد و
بودجــه را كجــا مصــرف كرديــد؟ .ســتاد انقــاب فرهنگــى البتــه بودج ـهاى
داشــت كــه شــوراى انقــاب برايــش تصويــب كــرده بــود .جهــاد دانشــگاهى
هــم بودجـهاى داشــت كــه بــه ســتاد انقــاب فرهنگــى تخصيــص داده بــود.
حــاال كــه صحبــت بودجــه شــد خــوب اســت خاطــرهاى نقــل كنــم كــه
نشــاندهندهی چگونگــى كارهــاى شــروع كار جهــاد دانشــگاهى هــم هســت.
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شــهریورماه ســال  59بــود .جهــاد دانشــگاهى تشــكيل شــده بــود ،منتهــا
بنىصــدر بهعنــوان رئیسجمهــور بــا آنكــه نقــش زيــادى در تعطيلــى
دانشــگاهها داشــت ،بهتدريــج حــس مىكــرد كــه دارد از دســت خــودش
خــارج مىشــود .بعــاوه آبــش بــا دكتــر ســروش چنــدان تــوى يكــى جــو
نمىرفــت ،و نــه بــا فارســى و نــه بــا دفتــر تحكيــم وحــدت و دانشــجوها.
ايشــان فكــر مىكــرد جريــان ســتاد انقــاب فرهنگــى و جهــاد دانشــگاهى
در جهــت صرفــه و صــاح سياســى او نيســت .بنابرايــن ســنگاندازى
مىكــرد ،ازجملــه چيــزى حــدود  005ميليــون تومــان بودجــه بــراى ســتاد
انقــاب فرهنگــى تصويــب شــده و ايشــان دفعالوقــت مىكــرد .بچههــاى
دانشــكده فنــى بــراى كارهــاى آزمايشگاهىشــان پــول نداشــتند .دانشــكده
بودجــه جــارى خــودش را داشــت و نمىتوانســت آن را در اختيــار جهــاد
دانشــگاهى بگــذارد .بچههــاى جهــاد دانشــگاهى دانشــكده فنــى ــــــآقــاى
رضــا هاشــمى كــه دكترايــش را از كانــادا گرفــت ،آقــاى عبــدىزاده كــه او
هــم دكترايــش را گرفــت و احتمــا ًال بايــد مســئول يكــى از دانشــگاهها باشــد،
آقــاى مهــران ســبحانى ،آقــاى داوود كشــاورزى كــه اآلن اســتاندار مازنــدران
ت ــــــ اصـ ً
ا پــول نداشــتند .آمدنــد پيــش مــن كــه اگــر مىتوانــم يــك
اسـ 
مقــدار برايشــان قــرض كنــم .چيــزى حــدود  70-60هــزار تومــان بــه اینهــا
پــول دســتى دادم .آن زمــان  70-60هــزار تومــان خيلــى بــود ،يــك پيــكان
صفرکیلومتــر حــدود صــد هــزار تومــان بــود .بهانــدازه ســه چهــار ميليــون
تومــان اآلن بــود.
با استادان چطور برخورد شد؟

زیبــاکالم :فعالیتهــای دانشــگاه در ارتبــاط بــا اســتادان بيشــتر محــدود
بــه حــوزهی تأليــف و ترجمــه بــود كــه از همــان ابتــدا بهصــورت مســتقل ـــــ
مركــز نشــر دانشــگاهى ـــــدر آمــد .دو ســاختمان در خيابــان گانــدى گرفتند
و آقــاى دكتــر نصــراهلل پورجــوادى هــم از همــان ابتــدا مســئول مركــز نشــر
شــد .در ايــن مركــز دو نفــر بســيار فعــال بودنــد :آقــاى دكتــر رضــا شــعبانى از
گــروه تاريــخ شــهيد بهشــتى ،و آقــاى دكتــر اســداهلل كارشــناس از دانشــكده
علــوم دانشــگاه تهــران كــه مســائل ادارى و مالــی را تقبــل كــرد .يكــى از
محاســن مركــز نشــر ،دور بودنــش از بحثهــای خطــى و جناحــى بــود .اگــر
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اســتادى پيشــنهاد ترجمــه كتــاب خوبــى دربــاره فيزيــك مــىداد ،ديگــر كارى
نداشــتند كــه مثـ ً
ا تــودهاى اســت ،پــدرش طرفــدار پيشـهورى بــوده ،خانمــش
روســرىاش عقــب اســت.
فعاالن ستاد بيشتر چه كسانى بودند؟

زیبــاکالم :آقــاى دكتــر غالمعبــاس توســلى مســئول هســته علــوم
انســانى؛ حجتاالســام دكتــر احمــدى از گــروه فلســفه دانشــگاه تهــران؛
آقــاى دكتــر نجفقلــى حبيبــى كــه اآلن رئيــس دانشــگاه عال ّمــه طباطبايــى
اســت و اوليــن رئيــس دانشــگاه تربيــت مــدرس بــود .آقــاى دكتــر رضــا داورى
اردكانــى از گــروه فلســفه دانشــگاه تهــران؛ آقــاى دكتــر جليــل تجليــل از
گــروه ادبيــات .خــارج از علــوم انســانى ،دكتــر محمــد معيــن وزيــر اســبق و
كنونــى فرهنــگ و آمــوزش عالــى بهتدريــج وارد شــد و اهميــت پيــدا كــرد.
حــاال ديگــر شــرح وظايــف ســتاد تعييــن شــده بــود و داشــت كارهايــش
را تكميــل مىكــرد.
نــه كامـ ً
ا .هنــوز ابهــام وجــود داشــت .ايــن ابهــام را لزومـ ًا كســانى كــه
مخالــف ســتاد بودنــد مطــرح نمىكردنــد .حتــى كســانى از داخــل ســتاد
مىگفتنــد جايــگاه مــا كجاســت؟ آيــا ســتاد مىتوانــد اســتخدام كنــد؟
مىتوانــد افــراد را رســمى كنــد؟ بعــاوه ،مســئلهی گزینشهــا يواشيــواش
مطــرح مىشــد .اســتادانى اخــراج شــدهاند ،و بايــد اســتاد جديــد بگيرنــد .ايــن
اســتادهاى جديــد بــا چــه مــاك و معيــارى بايــد گزينــش شــوند؟ گزينــش را
ســتاد بايــد بكنــد ،يــا وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــى ،يــا هيچكــدام؟ اساسـ ًا
گزينــش غلــط اســت يــا درســت اســت؟
جهاد دانشگاهى چه مىكرد؟

زیبــاکالم :بــا شــروع جنــگ تحميلــى فعالیتهــای جهــاد بهطــرف
اهــداف جنگــى ســوق پيــدا كــرد .مث ـ ً
ا يكــى از مســائلى كــه پيــش آمــده
بــود كمبــود صابــون بــود .حــاال چــى شــده بــود كــه صابــون كــم شــده
بــود ،نمىدانــم .جهــاد دانشــكده فنــى در نمــاز جمعــه اعــام كــرد كــه
آشغالگوشــت و اینجــور چيزهــا را بــه دانشــگاه بياورنــد ،بشــكههايى هــم
در محوطــه گذاشــته بوديــم كــه داخــل آن بريزنــد .در دانشــكده فنــى ،مــا
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از طريــق پيــه و آشغالگوشــت و چربــى ،صابــون درســت مىكرديــم و
بــراى جبهــه و بیمارســتانهای نظامــى مىفرســتاديم .يــك شــورايى هــم
درســت كرديــم تحــت عنــوان شــورايى جهــاد بهداشــت و پزشــكى دانشــگاه
تهــران ،يــا يــك همچنيــن چيــزى .مــن و چنــد نفــر از دانشــجوها كارمــان
ايــن بــود كــه نيازهــاى پزشــكى و بهداشــتى جبهــه را بــرآورد كنيــم و بــا
امكانــات دانشــكدهی پزشــكى و بیمارســتانها آنهــا را تأميــن كنيــم .ايــن
كار گرفــت .در ايــن شــورا يــك نماينــده از ســتاد مشــترك مىآمــد ،يكــى
از ســپاه ،يكــى از جهــاد ،يكــى از هاللاحمــر ،يكــى از دفتــر بنىصــدر،
يكــى هــم مرحــوم شــهيد رجايــى مىفرســتاد و يــك نماينــده هــم از وزارت
بهــدارى بــود .مــا هفتـهاى یکبــار جلســه داشــتيم .بــه مســائل نظامــى كارى
نداشــتيم ،امــا (ایــن بــرای مــا مهــم بــود کــه مثــا) آب فــان منطقــه آلــوده
شــده ،فــان محــل حصبــه آمــده و ايــن را چ ـهکار مىشــود كــرد .آن زمــان
در دانشــكده فنــى و دانشــكده بهداشــت بــا كمــك هــم قرصهایــی تهيــه
كرديــم بهانــدازهی قرصهــای بــزرگ ويتاميــن ث بــود و وقتــى ســرباز آن را
در قمقم ـهاش مىانداخــت ،مىجوشــيد و آب را تصفيــه مىكــرد .چــون يــك
مشــكل بــزرگ در غــرب و جنــوب آب ِتصفيهشــده بــود .امــا غيــر از علــوم
كاربــردى ،در ســاير دانشــكدهها ،مثــل دانشــكده زبــان ،دانشــكده ادبيــات
يــا دانشــكده مديريــت ،جهادهــاى دانشــگاهى كارى نمىكردنــد ،چــون كار
خاصــى هــم نمىشــد انجــام داد.
برگرديــم بــه ســتاد انقــاب فرهنگــى .باالخــره توانســتند وظايــف و
اهــداف خــود را مشــخص كننــد؟

زیبــاکالم :ســتاد يــك كار فرعــى داشــت و آن تدويــن دروس اســامى
مثــل معــارف و تاريــخ اســام و ريش ـههاى انقــاب اســامى بــود كــه بايــد
در تمامــى رشــتهها تدريــس مىشــد و حــاال ديگــر يــك كار اصلــى ،يعنــى
اســامىكردن رشــتههاى علــوم انســانى بــود .در جامعهشناســى اســام
حــرف دارد در فلســفه حــرف دارد ،در تاريــخ هــم ،در علــوم سياســى هــم.
اســاس تمــام اینهــا بايــد بــر مبنــاى اســام باشــد .همــه ايــن را فــرض
گرفتــه بودنــد كــه مــا چيــزى بــه نــام جامعهشناســى اســامى ،روانشناســى
اســامى ،تاريــخ اســامى داريــم .البتــه حقــوق اســامى داريــم .امــا بــه
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همــان ميــزان مديريــت اســامى هــم داريــم .البتــه بــرای كســانى مثــل
مــن ،اســامىكردن يكــى از چيزهــاى پــس ذهنمــان بــود ،امــا ،همانطــور
كــه گفتــم ،بحــث اصلــى مــا بومىكــردن بــود .امــا بحــث اآلن فقــط و
فقــط اسالمىشــدن اســت .ســال  60اگــر مىگفتيــد چيــزى بــه نــام
جامعهشناســى اســامى وجــود نــدارد ،خــود دکتــر ســروش شــما را شــقّه
مىكــرد ،حــاال ديگــران بــه كنــار .مــن هيــچ ترديــدى نــدارم كــه شــما
در ســال  60جــرأت نمىكــردى بــه دكتــر توســلى بگويــى جامعهشناســى
اســامى يعنــى چــه؟ فــرض بــر وجــود اینهــا بــود ،امــا حاكميــت طاغــوت،
حاكميــت غــرب ،حاكميــت فراماســونها بــر دانشــگاه نگذاشــته بــود كــه
اینهــا وارد بشــود .در مــورد علــوم تجربــى مثــل پزشــكى و فيزيــك ،مشــكلى
نبــود .فقــط بايــد چنــد درس مثــل معــارف و اینهــا اضافــه بشــود يــا شــايد
يكــى دو واحــد در مــورد تاريــخ آن رشــته در اســام .در مــورد حســابدارى
چــى؟ خــب يــك بخــش فنــى اســت ،امــا آنجايــى كــه بــر مبنــاى نــزول
و رباســت بايــد حــذف شــود .بعضــى رشــتهها بايــد از اســاس خانهتکانــی
شــود ،مثــل علــوم سياســى ،علــوم اجتماعــى ،فلســفه ،تاريــخ و علــوم انســانى
منحیثالمجمــوع.
باالخره اولين كالسهاى درس با چه شرايطى تشكيل شد؟

زیبــاکالم :عــدهاى از دانشــجويان بودنــد كــه  10واحــد اگــر مىگرفتنــد
فارغالتحصیــل مىشــدند .فشــار اینهــا از کانالهــای مختلــف و همــكارى
نيروهــاى عقالنىتــر حكومــت باعــث شــد كــه مقاومــت امثــال جاللالديــن
فارســی کــه مىگفتنــد تــا همهچیــز درســت نشــود نبايــد دانشــگاه را بازکنیــم
در هــم بشــكند و بعــد از يكــى دو ســال اوليــن کالسهــای درس بــراى
دانشــجويانى كــه تــا  25واحــد بــا فارغالتحصيلــى فاصلــه داشــتند تشــكيل
شــود .البتــه بــراى اینهــا هــم واحدهــاى دروس اســامى در نظــر گرفتــه
شــد كــه بايــد مىگذراندنــد .اینهــا هنــوز گزينــش نداشــتند و همــه 25
واحدىهــا آمدنــد .همــه دانشــجوهاى يــك رشــته را از سراســر كشــور جمــع
مىكردنــد در يــك دانشــگاه؛ مثــ ً
ا تاريــخ در شــهيد بهشــتى ،مكانيــك در
دانشــكده فنــى ،بــرق در دانشــگاه پلىتكنيــك .ايــن مــوج بــه نفــع بــاز
شــدن دانشــگاهها شــد .بهتدريــج فشــار زيــاد شــد كــه رشــتههاى غيــر
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علــوم انســانى را هــم بازگشــايى كنيــد .فيزيــك را كــه نمىخواهيــم تغييــر
بنيانــى بدهيــم؛ درنهایــت بياييــم تاريــخ فيزيــك در اســام و آن دروس
اســامى را اضافــه كنيــم .در عمــل آن تاريــخ هــم نوشــته نشــد و ارائــه نشــد.
از آنطــرف هــم يواشيــواش بهنظــر رســيد مثــ ً
ا مديريــت اســامى يــا
نيســت يــا رويــش كار نشــده؛ تنهــا چيــزى كــه آقايــان در ايــن زمينــه دارنــد
روايــت هســت از امــام جعفرصــادق كــه اگــر كارگــر آورديــد ،قبــل از غــروب
آفتــاب مــزدش را بدهيــد .ايــن يــك كالم اخالقــى اســت .مديريــت جديــد را
نمىتــوان بــر مبنــاى آن بنــا كــرد.
نوگشايى دانشگاهها چه موقع بود؟

زیبــاکالم :مهــر  62پــس از نزديــك بــه ســه ســال وقفــه ،دانشــگاهها
بــاز شــد .ســروش در دانشــگاه تهــران ســخنرانى افتتاحيــه كــرد ،جاللالديــن
فارســى در دانشــگاه تبريــز ،دكتــر احمــدى در تربيــت مــدرس.
مسئله گزينش از اينجا مطرح شد؟

زیبــاکالم :بلــه .حــاال ديگــر گزينــش آمــد و شــروع كردنــد بــه جل ـوی
دانشــجويان را گرفتــن .اعضــاى گروههــا كــه مشــخص بودنــد ،امــا بــا
ســمپاتها و هوادارهــا چــه بايــد مىكردنــد؟ مث ـ ً
ا در ســال  58يــك خانــم
يــا آقايــى رفتــه يكــى دوبــار حشرونشــر داشــته بــا انجمــن دانشــجويان
مســلمان وابســته بــه ســازمان مجاهديــن .تكليــف او چــه مىشــود؟ كســانى
ســه مــاه ،شــش مــاه ،يــك ســال يــا دو ســال در بازداشــت بودنــد .گفتنــد
برويــد از دادســتان انقــاب ،از امامجمعــه محــل ،از بقــال محــل ،از مســجد
محــل تحقيــق كنيــد؛ و واقع ـ ًا آدمهایــی بدبخــت شــدند .چــون كســى ســى
واحــد ،چهــل واحــد مانــده بــود فارغالتحصيــل شــود ،امــا پاکســازی شــد.
آن جمل ـهاى را كــه در دانشــگاه تربيــت مــدرس در  16آذر ســال 1377
گفتــم اينجــا تكــرار مىكنــم .مــن بهعنــوان كســى كــه نقــش زيــادى در
بستهشــدن دانشــگاهها داشــت مىگويــم ،باتوجــه بــه مســائل و مشــكالتى
كــه پيــش آمــد ،بــه آن اهدافــى هــم كــه مىخواســتيم نرســيديم و متوجــه
شــديم كــه خــود آن هــم هدفــى غيرعلمــى بــوده و اصـ ً
ا چنيــن چيــزى وجود
نداشــته اســت .امــا تــا مــا بياييــم ايــن را بفهميــم تعــدادى از بروبچههــاى
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مملكــت حــاال بــه خاطــر طرفــدارى از ايــن تشــكيالت ،از آن تشــكيالت،
بىحجابــى و غيــره بهحــق يــا ناحــق از تحصيــل محــروم ماندنــد و
زندگیشــان فروپاشــید.
حالليــت مىطلبــم .حــال كنيــد
آنجــا گفتــم كــه مــن رســم ًا و علنــ ًا
ّ
مــن را ،از خــدا هــم توبــه مىكنــم بــه خاطــر ضــرر و زیانــى كــه متوجــه
خیلیهــا شــد بــراى اينكــه از دانشــگاه اخــراج شــدند .بهعــاوه بىخــود و
بىجهــت دانشــگاه را دو ســه ســال بســتيم ،منتهــا نيتمــان واقع ـ ًا خيــر بــود.
يعنــى مــن واقع ـ ًا فكــر مىكــردم يــك چيــزى وجــود دارد بهنــام مديريــت
بازرگانــى كــه بــه درد ايــران مىخــورد؛ یکچیــزی بــه هميــن اســم هــم
وجــود دارد كــه بــه درد واشــنگتن مىخــورد ،همینطــور ســاير رشــتهها.
بنــده اآلن مىفهمــم كــه ســخن از ايــن غيــر علمىتــر و احمقانهتــر
وجــود نــدارد .مهندســى مكانيــك يكــى اســت ،علــوم اجتماعــى يكــى اســت.
مــا نوعــى جامعهشناســى نداريــم كــه در چيــن بايــد آمــوزش داد چــون
آنهــا کمونیســتاند ،نوعــى جامعهشناســى در جمهــورى اســامى ايــران
بايــد تدريــس شــود چــون مــا اســام بهاصطــاح نــاب محمــدى هســتيم،
یکجــور جامعهشناســى در عربســتان چــون آنهــا اهــل اســام آمريكايــى
هســتند ،يــك جامعهشناســى در آمريــكا و غيــره .ايــن نشــان مىدهــد كســى
كــه ايــن را مىگويــد اص ـ ً
ا نمىدانــد جامعهشناســى يعنــى چــه .تــازه ايــن
را اآلن بهســختى مىتوانــى بگويــى ،تــوى دهانــت مىزننــد ،چــه برســد بــه
ســال شــصت و شــصتویک.
علوم انسانى همان زمان بازگشايى شد؟

زیبــاکالم :تكليــف حســابدارى ،چوبشناســى ،صنايــع طبيعــى ،پزشــكى،
مكانيــك ،كامپيوتــر و غيــره روشــن شــد ،ولــى علــوم انســانى مانــده بــود
و كســى هــم جرئــت نمىكــرد بگويــد بياييــم علــوم انســانى را هــم راه
بيندازيــم .دانشــكده ادبيــات ،علــوم سياســى ،علــوم اجتماعــى ،هنــر و غيــره
بســته بــود .در انتظــار چــه؟ در انتظــار ســرفصلهاى علــوم سياســى اســامى
كــه ســتاد انقــاب فرهنگــى بايــد ارائــه كنــد .ســتاد انقــاب فرهنگــى ايــن
را از كجــا بايــد بيــاورد؟ آقــاى ســروش شــما ايــن را از كجــا مىخواهيــد
بياوريــد؟ از قــم ،از حــوزه علميــه قــم ،از مدرســه فيضيــه بايــد بگيريــم ،از
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علمــا .اینجــا كــه همــه غربىانــد ،از خــود ســروش گرفتــه تــا ديگــران .يــك
ســال نشســتى نيامــد ،دو ســال ،ســه ســال ،نيامــد.
از آنطــرف فشــار زيــادى بــراى بــاز شــدن ،و از آن ور هــم مقاومــت
زيــاد ،كــه ايــن تــا اســامى نشــود شــما حــق نداريــد بــازش كنيــد .پــدر و
مادرهــا و خيلــى از اســتادها ،ازجملــه كســانى كــه در ســتاد انقــاب فرهنگــى
نشســتهاند ،بــه ايــن نتيجــه رســيدند كــه علــوم سياســى اســامى وجــود
نــدارد ،جامعهشناســی اســامى وجــود نــدارد .منتهــا دانشــجوهاى دفتــر
تحكيــم وحــدت قبــول نمیکردنــد نمىكننــد .بــه جاللالديــن فارســى و
ســروش و اینهــا مىگوينــد ،كــه مقصــر شــما هســتيد ،چــون بــا حــوزه و
بــا علمــا همــكارى نكرديــد و از آنهــا نخواســتيد؛ از آقــاى مصبــاح ،از آقــاى
جوادىآملــى نخواســتيد .بنــده و امثــال مــن از همــان زمــان كــه اخــراج
اســتادها پيــش آمــد خودمــان را كنــار كشــيديم .مــن متوجــه شــدم كــه ّنيــت
مــا هرچــه بــود ،نيــت يــك عــده چيــز ديگــرى بــوده .بــا جهــاد دانشــگاهى
همــكارى مىكــردم البتــه .از ســال  59هــم كــه در دولــت شــهيد رجايــى
بنيــاد امــور جن ـگزدگان تأســيس شــد ،بنــده رفتــم و بــا آن بنيــاد همــكارى
كــردم .يــك ســالى آنجــا بــودم و هيــچ كارى بــا ســتاد انقــاب فرهنگــى و
جهــاد دانشــگاهى نداشــتم .آن موقــع هنــوز فكــر نمىكــردم كارمــان اشــتباه
بــوده ،فقــط مىگفتــم چــرا شــما آدمهــا را اخــراج كرديــد؟ كســانى كــه عضــو
فعــال ســازمان مجاهديــن يــا چريــك فدايــى بودنــد اص ـ ً
ا دانشــگاه را ول
كــرده بودنــد .حــاال كســى كــه آمــده مىخواهــد ادامــه تحصيــل دهــد ،گيريــم
ســمپات مجاهديــن بــوده ،اآلن كــه مىدانيــد كارى نمىخواهــد بكنــد ،اگــر
ايــن چيــزى داشــت كــه خــود آقــاى الجــوردى ايــن را در دادســتانى انقــاب
ولــش نمىكــرد .اينكــه ايــن آدم ول اســت نشــان مىدهــد كارى نكــرده و
اگــر هــم چيــزى بــوده بايــد بگذاريــم بهحســاب فضــاى آن زمــان .اگــر مــورد
جــدى بــود كــه يــا اعدامــش كــرده بودنــد يــا تــوى اويــن بــود .حــاال كــه آزاد
اســت ،مــا حــق نداريــم جلــوى تحصيــل او را بگيريــم .بــه خاطــر ايــن مســائل
بنــده كام ـ ً
ا كنــار كشــيده بــودم.
حــدود ارديبهشــت ســال  59آقــاى دكتــر حســن حبيبــى ،كــه آن موقــع
وزيــر علــوم و آمــوزش عالــى و عضــو و ســخنگوى شــوراى انقــاب بودنــد،
مــرا خواســتند و گفتنــد شــما را مىخواهيــم بفرســتيم رئيــس دانشــگاه علــوم
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و فنــون بشــويد .آن دانشــگاه ،هــم مــال ارتــش بــود و هــم امكانــات زيــادى
داشــت .مــن را رئيــس آن دانشــگاه كردنــد و تمــام مدتــى كــه آنجــا بــودم بــا
جاللالديــن فارســى ســر هميــن گزینشهــا برخوردهــاى شــديد لفظــى و
دعواهــاى درستوحســابی داشــتيم .بعــد هــم كــه جنــگ شــد و مــن اســتعفا
دادم رفتــم دنبــال كارهــاى آن شــوراى بهداشــتى كــه قب ـ ً
ا گفتــم.
باالخره با علوم انسانى چه كرديد؟

متعــرض
زیبــاکالم :آتــش دعــوا شــعلهور شــد و دانشــجوها بهشــدت
ِ
ســتاد شــدند كــه بــا حوزويــان همــكارى نكــرده .حوزويــان حرفــى نداشــتند،
ســروش زيــاد چيزیــش نبــود ،امــا بــه جاللالديــن فارســى خيلــى برخــورد،
چــون خــودش را رئيــس حــزباهلل مىدانســت .بــه او بگوينــد آدم ليبرالــى
هســتى و بــا روحانيــون همــكارى نكــردهاى ،خيلــى بهــش برمیخــورد .در
روزنامـه جمهــورى اســامى بــه انتقادهــاى دانشــجوها جــواب مفصلــى داد بــا
ايــن مضمــون كــه "بابــا چــى مىگوييــد شــما؟ برويــد پــى كارتــان .مــا كجــا
نخواســتيم بــا روحانيــون همــكارى كنيــم؟ ايــن يــك نامــه ،ايــن هــم يــك
نامــه ديگــر .مــا ديگــر چــكار كنيــم؟ چــه جــورى بايــد مىگفتيــم؟ نبــوده،
چيــزی نبــوده ،چيــزى بــه مــا ندادنــد .دهدفعــه ،بيســتدفعه ،ســىدفعه،
صددفعــه از آقايــان خواســتيم .خودمــان پــا شــديم رفتيــم قــم پيششــان؛
چيــزى دســت مــا ندادنــد .شــما هــم مىگوييــد مــا همــكارى نكرديــم .كجــا
همــكارى نكرديــم؟"
حــوزه كــه ايــن را شــنيد فهميــد در آتشــى كــه بــه پــا شــده چــه بخواهد و
چــه نخواهــد پايــش وســط كشــيده مىشــود .اگــر اشــتباه نكنــم يواشيــواش
ايــن بحثهــا داشــت مطــرح مىشــد كــه انــگار حــوزه چيــزى در مــورد
روانشناســى و جامعهشناســی اســامى و علــوم سياســى اســامى نداشــته كــه
ارائــه بدهــد .يــا علــوم سياســى اســامى وجــود دارد يــا نــدارد .جــواب آرى
يــا نــه اســت .اگــر وجــود دارد ،پــس چطــور بعــد از ســه ســال ســرفصلها را
حــوزه ،يــا هــر كســى كــه بايــد مــىداد ،نــداده .اينجــا بــود كــه بعضــى آقايــان
متوجــه شــدند كــه دانشــجوها از روى صــدق دارنــد مىگوينــد كــه علــوم
سياســى اســامى و واقعـ ًا اعتقــاد دارنــد؛ حــاال يواشيــواش دانشــجوها دارنــد
بــا ايــن ســؤال مواجــه مىشــوند كــه گويــا اينطــور نيســت .اگــر اشــتباه
نكنــم آقــاى محمدرضــا فاكــر در مشــهد يــا در كجــا بــه يــك مناســبتى در
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ارتبــاط بــا دانشــگاهها ســخنرانى خيلــى تاريخــى و مهمــى كردنــد بــه ايــن
مضمــون كــه "دو گــروه بحــث علــوم انســانى اســامى را مطــرح مىكننــد
و مىگوينــد حــوزه بايــد مــىداد .يــك گــروه كــه منافقانــد بــراى ضد ّيــت
بــا حــوزه و اينكــه مىخواهنــد حــوزه را رســوا كننــد و بگوينــد :ببيــن چيــزى
نــدارد ،و بــه حــوزه لطمــه بزننــد ،از روى نفــاق و بغــض ايــنرا بــه ايــن
صــورت مطــرح مىكننــد .گــروه ديگــر جاهلانــد .باباجــان ،مــا دو گــروه
عالــم داشــتيم :يــك گــروه كــه بــه دروس ســنتى و فقــه و اصــول و مكاســب
و ســيوطى و اینهــا مىپرداختنــد .اینهــا اصـ ً
ا كارى بــه دانشــگاه نداشــتند.
گــروه ديگــر كــه بــه مســائل روز ،بــه مســائل سياســى و اجتماعــى وارد بودنــد
و برايشــان مطــرح بــود .اینهــا كــه بــا مدرنيتــه آشــنا شــده بودنــد تمامــ ًا
مشــغول مبــارزه بودنــد يــا زندانــى بودنــد يــا تبعيــد بودنــد .بــه گــروه اول
كــه َح َرجــى نبــود .گــروه دوم هــم ،همــه رفتهانــد دنبــال كارهــاى سياســى
و مشــغول آن بودهانــد .بنابرايــن دليــل آنكــه ســرفصلها را حــوزه نــداده
ايــن اســت .يــا شــما ايــن را مىدانيــد و منافقيــد ،يــا نمىدانيــد و ناآگاهيــد".
معنــى ديگــر حــرف آقــاى فاكــر ايــن بــود كــه "مــا نمىگوييــم داريــم يــا
نداريــم؛ مىگوييــم فع ـ ً
ا چيــزى حاضــر نيســت .فرصــت نداشــتيم ،مجــال
نداشــتيم ".ديگــر كســى جرئــت نكــرد بگويــد كــو دروس اســامى؟ چــون
اگــر مىپرســيد ،يــا منافــق بــود يــا نــادان.
اوج ايــن قضايــا در ســال  63بــود و معلــوم شــد كــه ،بههرحــال،
ســرفصلهاى اســامى آمــاده نيســت ،و جايــز نيســت كــه علــوم انســانى
بيــش از ايــن تعطيــل باشــد .منتهــا چنــد واحــد اســامى اضافــه شــد .مث ـ ً
ا
علــوم سياســى كــه مــا در دانشــگاه حقــوق درس مىدهيــم در اصــل همــان
درسهایــی اســت كــه زمــان شــاه هــم تدريــس مىشــد .منتهــا جــز معــارف
و اخــاق و غيــره كــه مشــترك همــه رشتههاســت ،ســه چهــار درس هــم
اضافــه شــده ،مثــل اســام و نهضتهــای رهايىبخــش ،ديپلماســى پيامبــر،
سياســت و دولــت در اســام ،انديشــهی سياســى در اســام .حســب اينكــه
ايــن دروس را چهکســی كــى بدهــد كيفيتــش فــرق مىكنــد .بعضــى از
ايــن دروس اســم اســت ،مــندرآوردى اســت .مثــ ً
ا اســام و نهضتهــای
رهايىبخــش .او ًال نهضتهــای رهايىبخــش اكثــراً مارکسیســتاند.
بهترينــش كــه ماركسيســت نبــوده مــال اريتــره اســت كــه مىدانيــد بــراى
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مــا از هــر غيرمســلمانى بدتــر اســت .ايــن در بهتريــن حالــت ،تاريــخ اســت:
مث ـ ً
ا ،ديپلماســى پيامبــر تقليــل پيداكــرده بــه نظــم نويــن جهانــى و آمريــكا
مىخواهــد آقــاى دنيــا باشــد و چــرا مــا ضدامريــكا هســتيم و غيروذلــك.
ـامى
متأســفانه بايــد بگويــم كــه دل دانشــجويان مســلمان از درسهــای اسـ ِ
اینچنینــی خــون اســت .چــون در بهتريــن حالتــش بــه تاريــخ تبديــل
مىشــود و آنهــم مشــروط بــه آگاهــى اســتاد از تاريــخ اســام .اكثــراً
تاريــخ هــم نمىداننــد و مىآينــد ايــن درسهــا را مىدهنــد و یکرشــته
شــعارى ُمــد روز مطــرح مىكننــد .بــه نظــر مــن ايــن
آبكــى
بحثهــای
ِ
ِ
درسهــا بيــش از آنكــه باعــث جــذب دانشــجوها بــه اســام شــود آنهــا را از
اســام دور كــرده اســت .مثـ ً
ا در درس ديپلماســى پيامبــر ،يكــى از اســتادان
در مــورد صلــح ُحديبيــه حــرف زده بــود و بــدون آنكــه خــودش متوجــه باشــد،
جنــگ را زيــر ســؤال بــرده بــود .گفتــه بــود رســولاهلل در جريــان صلــح
حديبيــه ايــن كارهــا را كــرده اســت .آنوقــت دانشــجوها مىبيننــد كــه پــس
مــا در جنــگ بــا عــراق درســت عكــس رســولاهلل عمــل كردهايــم ،چــون
ايشــان تمــام تالشــش ايــن بــود كــه جنــگ صــورت نگيــرد و ادامــه پيــدا
نكنــد .مشــكالتى بــراى اســتاد بهوجــود آمــد و او بايــد ثابــت مىكــرد كــه
َّ
"والل ،بــه خــدا مقصــود مــن ايــن نبــوده و مــن همینطــوری آمــدهام صلــح
حديبيــه را بهعنــوان ديپلماســى پيامبــر گفت ـهام ".اگــر اســتا ْد تاريــخ اســام
ندانــد ،مىشــود قضیــه «ازقضــا ســركنگبين صفــرا فــزود» و بهضــرر اســام
تمــام مىشــود.
اآلن شورای عالی انقالب فرهنگى چه مىكند؟

زیبــاکالم :كار خاصــى نمىكننــد .گاهــى جمــع مىشــوند و بحثهایــی
مىكننــد .تــا آنجــا كــه مىدانــم ،هيــچ كار خاصــى نكردنــد .كار خاصــى هــم
نمىشــود كــرد ،بــراى اينكــه اصــل اول بنيــادى بقــا و پيشــرفت فكــرى هــر
دانشــگاهى در هــر جامع ـهاى اســتقالل آن اســت .در هيــچ جامع ـهاى شــما
نمىتوانيــد از بيــرون دانشــگاه بنشــينيد بــراى دانشــگاه برنامــه بنويســيد.
اگــر بــراى حــوزهی علميــه مىتوانيــد ايــن كار بكنيــد ،بــراى دانشــگاه هــم
مىشــود .مگــر مىشــود بــراى فكــر و تحقيــق و انديشــه شــما برنامــه
بنويســيد و تعييــن تكليــف كنيــد؟ بــراى يــك كارخانــه و بــراى وزارت
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صنايــع مىشــود برنامــه نوشــت ،ولــى بــراى دانشــگاه نمىشــود از بيــرون
برنامهریــزی كــرد.
يــك نمون ـ هی برنامهريــزى ،بــراى دانشــگاه تربيــت مــدرس بــود ،كــه
بهوجــود آمــد تــا اســتاد مســلمان تربيــت كنــد و از همــان اول خطــا بــود،
چــون اســتاد شــدنى اســت ،تربيتكردنــى نيســت .در هيــچ جــاى دنيــا
نمىتوانيــد چنــد نفــر را بگيريــد و بگوييــد مــن مىخواهــم اینهــا را
اســتاد كنــم .اســتادى مثــل خيلــى حرفههــاى ديگــر بــه اســتعداد و عاليــق
انســانها برمیگــردد .شــما مىتوانيــد معلوماتــى را دو ســه ســال بــه يــك
نفــر بدهيــد ،امــا معلــوم نيســت كــه او حتم ـ ًا اســتاد خوبــى باشــد يــا بشــود.
خیلیهــا هســتند كــه معلومــات زيــاد دارنــد ،امــا لزومـ ًا اســتاد خوبــى نيســتند.
ميلياردهــا تومــان هزينــه شــد تــا عــدهاى فهميدنــد كــه دانشــگاه تربيــت
مــدرس ،در بهتريــن حالــت ،دانشــگاهى اســت مثــل بقيــه دانشــگاهها.
در اين ميان چه چيزى به دست آمد؟

زیبــاکالم :عمــ ً
ا چيــزى بــه دســت نياورديــم .امــا همينكــه آدمــى
مثــل مــن متوجــه مىشــود چيــزى بهنــام علــوم سياســى اســامى وجــود
نــدارد و همينكــه شــما متوجــه مىشــويد کــه دنبــال انديشــه اســامى و
متفكــر اســامى بايــد برويــد ،ولــى چيــزى بــه نــام جامعهشناســى اســامى،
مســيحى ،كمونيســتى ،غربــى يــا شــرقى وجــود نــدارد ،خــود ايــن دســتاوردى
اســت بــراى مــا ،منتهــا دســتاوردى كــه بهــاى ســنگين برايــش دادهايــم.
ايــن بايــد گفتــه شــود چــون هنــوز عــدهاى دنبــال ايــن حرفهــا هســتند،
يــا آگاهانــه ،بــه قــول آقــاى فاكــر ،تــا ضربــه وارد كننــد ،يــا مثــل مــن كــه
در ســالهاى  59و  60در جهــل كامــل بــودم ،واقعــ ًا جاهلانــد و فكــر
مىكننــد چيــزى بــه اســم علــوم سياســى اســامى وجــود دارد منتهــا افــراد
ـق ضدانقالبــى ،شــبيه مــن ،مىخواهنــد جلويــش را بگيرنــد .ايــن
نابــاب ناحـ ِ
بحثهــا بــه بــاال رفتــن فهــم و تعقــل و فكــر در جامعــه كمــك مىكنــد.
ايــن درســت نيســت كــه بــه دنبــال هــر چيــز جديــدى كــه درمیآیــد بدويــم
و بگوييــم ايــن در اســام بــوده يــا نــه.
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کاظــم کردوانــی /بســترهای فکــری ،فره نگــی،
اجتماعــی پیدایــش جنبــش ســبز
ِ
چکیده:

در ایــن مقالــه بــه بررســی بیســت عامــل در جامعــهی مــا پرداختــه
شــده اســت کــه از نــگا ِه ایــن قلــم ،جنبــش ســبز بــر بســتری کــه ایــن
عاملهــا فراهــم کردنــد ،بــه وجــود آمــد .ایــن عاملهــا عبارتانــد
از :حرکــت روشــنفکران ایــران ،رشــد شهرنشــینی ،باســواد شــدن ،تعــداد
دانشــجویان ،تعــداد دانشآمــوزان ،نقــش خانــواده در ایــران ،انتقــال فرهنــگ
طبقــه متوســط ایــران ،شــکلگیری جدیــ ِد طبقــه متوســط ایــران ،دوران
اصالحــات و نقــش مطبوعــات ،ازدس ـترفتن اتوریت ـهی حکومتــی و تقــدس
زدایــی ،ماهــواره و اینترنــت ،ســینمای ایــران ،موســیقی ،توریســم و ایــران
گــردی و جهانگــردی ،فراگیــری زبــان خارجــی ،رش ـ ِد روحی ـهی تعــاون در
ـازی ی ـک
جامعــهُ ،مــد در ایــران ،نقــش زنــان و جوانــان ،سیاسـ ِ
ـت هویتسـ ِ
ـان «نمونــه
ســویه و رشــد ملیگرایــی ،ناتوانــی حکومــت در «ســاختن» انسـ ِ
 »prototypeاســامی خــود و نقــش زبــان فارســی.
مقدمه

1

پــس از ســربرآوردن جنبــش ســبز در ایــران و پیامدهــای آن ،در شــهریور
 1388در نوشــتهای نســبت ًا بلنــد بــا عنوان«تحلیلــی بــر جنبــش اخیــر مــردم
ایــران» بــه تحلیــل ایــن جنبــش پرداختــم 2.در آن نوشــته بــه بررســی
«چرایــی و چگونگــی ســربرآوردن ایــن جنبــش اجتماعــی» و «شــکلهای
 .1از دوســتان عزیــزم کاظــم ایــزدی و علی(اصغــر) شــیرازی کــه ایــن مقالــه را پیــش از
انتشــار خواندنــد و از دیدگاههــای آنــان بهرهمنــد شــدم سپاســگزاری میکنــم.
 .2کاظم کردوانی ،تحلیلی بر جنبش اخیر مردم ایران .اخبار روز 2،شهریور  1388برابر با  24اوت 2009
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مبــارزه» و «مشــخصههای جنبــش» و «پیامدهــای جنبــش» پرداختــم .در
ایــن مقالــه از بُعــد دیگــری بــه ایــن جنبــش و چگونگــی شــکلگیریاش
میپــردازم .در حقیقــت ایــن نوشــته ،متــن پاالیــش شــدهی چنــد گفتــار مــن
اســت در ایــن خصــوص کــه نخســتین آن در شــهر پاریــس در «انجمــن
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 نهــا ِد «گفتارهــای برکلــی»
(در تاریــخ  16ســپتامبر  .)2012پیــش از پرداختــن بــه بحــث الزم میدانــم
کــه بــه هشــت موضــوع اشــاره کنــم:
 -1عاملهــای برشــمرده در اینجــا بســیار فراتــر از جنبــش
ســبز اســت .ایــن عاملهــا در مجمــوع خــود موجــب پیدایــش یــک
حرکــت فرهنگــی ،اجتماعــي شــده اســت کــه مجموعــهای اســت
از ارزشهــا و هنجارهــا و باورهــا و رفتارهــای در حــال رشــد کــه
در مقابــل بدیلهــای حکومتــی پدیــد آمــده اســت و بــه مناســبت
هــای مختلــف بــه شــکلهای گوناگــون بــروز میکنــد و در وجــه
سیاســی خــود موجــب پیامدهایــی میشــود ماننــد جنبــش ســبز یــا
نمونــهی کمدامنهتــر آن در دوم خــرداد  .76و تــا حــدی انتخــاب
حســن روحانــی.
از همیـنرو ایــن مقالــه میتوانســت بــه شــکل دیگــری و در ســه
بخــش ارائــه شــود ،یــک بخــش بــه توضیــح جنبــش ســبز بپــردازد
بــه معنــای پدیــدهای سیاســی کــه ریشــه در تحــوالت فرهنگــی
و فرهنگی-سیاســی ســی ســال اخیــر دارد .بــه عبــارت دیگــر وجــه
سیاســی بــروز حرکتــی بــا مشــخصات ویــژهی خــود ،جنبــش ســبز،
تبییــن شــود .بخــش دیگــر بــه شــرح و تحلیــل مشــخصات ایــن
پدیــدهی فرهنگــی و فرهنگی-سیاســی اختصــاص یابــد (و عامــل
هایــی نظیــر تحــول ذهنیــت روشــنفکران ســکوالر و نواندیشــان
دینــی ،انتقــال فرهنــگ ،ســقوط اتوریتــه حکومــت و «روحانیــت» و...
بررســی شــوند) و در بخــش ســوم عاملهــای زیرســاختاری ایــن
جنبــش (مثــل رشــد شهرنشــینی ،باســواد شــدن ،طبقــه متوســط و
 )...تشــریح شــوند .امــا بــه دو دلیــل ترجیــح دادم کــه بــه همیــن
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شــکل ارائــه شــود :نخســت اینکــه در مقالـهی «تحلیلــی بــر جنبــش
اخیــر مــردم ایــران» بــه پــارهای از ایــن مســائل و مشــخصات
جنبــش ســبز پرداختــه بــودم و دو دیگــر اینکــه بهریزشــمردن همـه
ی عاملهــا و برجســتهکردن آنهــا را ،بهرغــم گوناگونــی و یــک
دســت نبــودن آنــان ،در نــوع بیــان نظــرم نزدیکتــر و روشــنتر
یافتــم .و بــرای نتیجهگیــری مناســبتر دانســتم.

 -2عاملهــای برشــمرده در اینجــا بــه ترتیــب اهمیــت و اولویــت آورده
نشــدهاند .شــاید تنهــا نوعــی تسلســل منطقــی در موضــوع رعایــت شــده اســت.
 -3برخــاف زبانهــای انگلیســی و فرانســه و آلمانــی کــه بــرای دو واژه
ی «حرکــت» و «جنبــش» از یــک کلمهی واحــد (  movementدر انگلیســی
و  mouvementدر فرانســه و  bewegungدر آلمانــی) اســتفاده میکننــد،
مــا در زبــان فارســی میتوانیــم از دو واژه اســتفاده کنیــم و تعریــف دقیــق
تــر و کمتــر مجادلهآمیــز جامعهشــناختی ارائــه کنیــم .و بــه عبــارت دیگــر
هــم دقیقتــر بحــث کنیــم و هــم از بســیاری مشــکالت مجادلهآمیــزی کــه
اغلــب در غــرب میــان جامعهشناســان در تعریــف واژهی «جنبــش» وجــود
دارد برکنــار باشــیم .در نتیجــه ،ایــن دو واژه را بــا تفــاوت معنایــي از نظــر بُعــد
هــدف اعالمشــده بهکاربــردهام.
و گســتردگی و
ِ
-4حرکتــی کــه در آســتانهی انتخابــات ســال  1988در ایــران شــروع شــد
و پــس از تقلبهــا و اتفاقــات بعــدی بــه گســتردگی بیســابقهای دســت
یافــت ،همانطــور کــه در مقالـهی پیشگفتــه آوردهام «بــه تمــام معنــا دارای
هم ـهی مختصــات تعریــف شــدهی یــک جنبــش اجتماعــی اســت .جنبــش
مــردم ایــران ،حتــا در چارچــوب تعریــف شــدهی ســختگیرترین جامعــه
مطــرح جهــان ،جنبشــی اســت اجتماعــی .جنبشــی کــه حاصــل
شناســان
ِ
ِ
مجموعـهای از نظرهــا و باورهــا در بخــش بســیار بزرگــی ازمــردم اســت کــه
بیــان کننــده وبازنمــود الویته ـای آنــان اســت بــرای تغییــر عناصــر ســازنده
و ســازههای ســاختار جامعــه؛ بســیج و حرکــت جمعــی جوانــان و زنــان و
مردانــی اســت بــه دو ِر امیدهــا و احســاسها و برانگیختگیهــا و منفعــت
هــا و دلبســتگیها؛ جنبشــی کــه جامعــه و سیاســت را تــکان دادهاســت و
موقعیــت خاصــی را در حافظــهی جمعــی
بــه حرکــت واداشتهاســت و یــک
ِ
جامعــه بــه ثبــت رساندهاســت و یــک نقطــهی ارجــا ِع تعیینکننــده شــده
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اســت بــرای یــک نســل».
 -5جنبــش ســبز ،جنبــش طبقــه متوســط شــهری بــود و از جملــه بــه
علــت کوتاهمــدت بــودن و ســرکوب شــدید و کاســتیهای خــود نتوانســت
بــه ســایر قشــرهای جامعــه گســترش یابــد .البتــه ایــن امــر ،بهمعنــای نفــی
شــرکت کارگــران و دیگــر قشــرهای اجتماعــی در آن نیســت .از همیــنرو
شــهری
در تحلیــل حاضــر ،عمدتــ ًا عاملهــای مؤثــر بــر طبقــهی متوســط
ِ
جامعــه بررســی شــدهاند.
-6در عامل هایــی کــه برمی شــمرم ،میــان دو واژه ی «پیامــد» و
دارای نشــانه
«دســتاورد» تفــاوت میبینــم « .دســتاورد» ،بهقاعــده بايــد
ِ
ای از خواســت و ابتــکار حکومــت باشــد ،حالآنکــه « پــی آمــد» از چنيــن
خواســتی و ابتــکاری بینیــاز اســت « ،آمــده اســت» بیآنکــه حکومــت
بخواهــد ،حتــا بهرغــم خواســت حکومــت .نمونــهی «جنبــش زنــان» یــا
حرکــت روشــنفکران ،مثالهــای روشــنی هســتند بــرای مفهــو ِم «پیامــد».
هرچنــد ،گاه « دســتاورد» و «پیامــد» شانهبهشــانهی هــم میزننــد و جــدا
4
کردنشــان ســخت دشــوار اســت.
 -7عاملهــای برشــمرده نــه تأثیــر یگان ـهای برایــن پدیــده دارنــد و نــه
الزامــ ًا تأثیرشــان در همــهی حوزههاســت .در مقــام مثــال ،تأثیــر تغییــرات
نهــاد خانــواده چــه در گســتره و چــه طیفهایــی را کــه دربرمیگیــرد ،کام ـ ً
ا
بــا تأثیــر روشــنفکران در جامعــه و حوزههــای اثرشــان متفــاوت اســت.
 -8در اینجــا چــون ســخن از جنبــش ســبز اســت ،ناچــار بودهایــم از
آمارهایــی اســتفاده کنیــم کــه مربــوط باشــند بــه ســالهای منتهــی بــه ســال
 .1388ازهمیـنرو در آمارهــای جمعیتــی و ...بــه آمارهــای معتبــری نظیــر آمــا ِر
مرکــز آمــار و سرشــماری ســال  1385ارجــاع دادهایــم .و در صــورت ضــرورت
گاه رونــد مــورد بررســی را تــا ســال  1393هــم دنبــال کردهایــم.
قدرمطلــق رقمهــای آمــاری تــا حدامــکان
در متــن مقالــه از آوردن
ِ
خــودداری کردهایــم(و در پانوشــتها آوردهایــم) و در ذکــر درصدها(بهجــز
نــرخ بــاوری و رشــد جمعیــت کــه ذکــر رقمهــای اعشــاری ضــروری اســت)
3

 .3همان
 .4نــگاه کنیــد بــه :کاظــم کردوانــی ،وقتــی کــه «ممیــزی» از اخوان شــاعر دیگــری «میســازد»!،
نشــریهی «حقــوق بشــر» ،ویژهنامه اول ،ســال بیســتم ،شــماره پیاپــی .60
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رقمهــای اعشــاری از  5و 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
معنــای وســیع کلمــه ،در داخــل کشــور .در دو ســوی جریــان روشــنفکری
ایــران ،روشــنفکران ســکوالر غیردینــی و نواندیشــان دینــی.
بررســی جریانهــا و تشــکلهای سیاســی درون و بیــرون کشــور و
ِ
چگونگــی تأثیــر آن میبایســتی در فرصتــی دیگــر انجــام شــود .همچنیــن
ارزیابــی نقــش و ســهم روشــنفکران خــارج کشــور ،بــا هم ـهی اهمیــت آن،
نیــز نیــاز بــه بررســی جداگان ـهای دارد ،هرچنــد کــه در ایــن بخــش بــه آن
اشــاره خواهــد شــد.
پــس از حاکمشــدن «روحانیــت» در انقــاب ایــران ،روشــنفکران
ســکوالر ایرانــی دومیــن شکســت بــزرگ خــود را در فاصل ـهای ســی ســاله
ـتین آن بعــد از کودتــای  28مــرداد  1332بــود .ایــن
تجربــه کردنــد کــه نخسـ ِ
کودتــا کــه بــه فرماندهــی دو کشــور بــزرگ غربــی ،آمریــکا و انگلیــس ،انجــام
شــد ،در حقیقــت بــه بیاعتبارشــدن دموکراســی در نــگا ِه ایرانیــان منجــر
حاصــل کودتــا بــه مــردم
رژیــم
تحمیــل
شــد .دخالــت ایــن دو کشــور در
ِ
ِ
ِ
ایــران ،دو کشــوری کــه نمــاد دموکراســی بودنــد ،بــرای ســه دهــه موضــو ِع
«دموکراســی» و اهمیــت آن را بــه امــری دروغیــن در نــگاه روشــنفکران
ایــران تبدیــل کــرد .از نخســتین ســالهای نیمــهی اول ســالهای 06
شمســی مــا روشــنفکران عرفــی ایــران پذیرفتیــم کــه شکســت خوردهایــم .و
ـن شکســت ،خــود راهــی بــه ســوی چارهاندیشــی بــود .حاصــل
ایــن پذیرفتـ ِ
بازاندیشــی بزرگــی بــود کــه در میــان روشــنفکران،
ایــنچارهاندیشــی،
ِ
چــه چــپ و چــه لیبــرال ،شــروع شــد و هــر روز ابعــاد آن گســتردهتر شــد.
وضعیــت حاکــم در ایــران (آن ســالها را بهیــاد بیاوریــم) ،ایــن
بــه علــت
ِ
بازاندیشــی نــه میتوانســت در قالــب برگــذاری ســمینارها تجلــی پیــدا کنــد و
نــه میتوانســت بــه شــکل همگرایــی در نهادهــا و تشــکلهای روشــنفکری
آشــکار شــود .همچنیــن ایــن بازاندیشــی نــه یکشــبه انجــام شــد و نــه
یکبــاره وهمزمــان همــهی روشــنفکران را در برگرفــت .ضــرورت ایــن
دوران
«بازاندیشــی» چــون «شــبحی» همهگیــر بــر فضــای روشــنفکری آن
ِ
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روشــنفکران ســکوالر ایرانــی ســایه افکنــده بــود و افــراد مختلــف هــر یــک
در حــوزهی کاری و فکــری و در حــد درک و تــوان خــود ،در فاصلههــای
زمانــی متفــاوت ،بــه آن پرداختنــد .اگــر ایــن شکســت را بــا شکســت بعــد از
کودتــای  28مــرداد و نتیجهگیــری روشــنفکران ایــن دو دوره مقایســه کنیــم،
در چنــد زمینــه تفاوتهــای اساســي مشــاهده میکنیــم .نخســتین تفــاوت در
روحیـهی روشــنفکران اســت .بعــد از کودتــای 28مــرداد ،روحیـهی حاکــم بــر
روشــنفکران ایــران روحیـهی یــأس اســت .شــعرهای اخــوان ثالــث و شــاملو و
حتــا منوچهــر آتشــی(در «اســب ســفید مــن») همیــن روحیــه را منعکــس مـی
کننــد .حالآنکــه بعــد از ســالهای  64-63روحی ـهی حاکــم بــر روشــنفکری
ایــران ،روحیــهی تأمــل و تفکــر اســت و واکاوی چرایــی چنیــن اتفاقــی و
چگونگــی مقابلــه بــا چنیــن وضعیتــی اســت.
جوی یافتــن عامــان شکســت اســت .بعــد از
دومیــن تفــاوت در جسـتو ِ
کودتــا ،مجموع ـهی شکســت بهعهــدهی رهبــری جریانــات سیاســی محــول
ـت
شــد (کــه البتــه مقصــر بودنــد) و دیگــران خــود را چنــدان ســهیم در علـ ِ
شکســت نمیدانســتند ،امــا در ایــن ســالها همــه بــه ســهم و نقــش خــود
پرداختنــد و انــکار نکردنــد .ســومین تفــاوت در نــو ِع نــگاه بــود .بعــد از کودتــا،
اکثریــت قریببهاتفــاق روشــنفکران در عیــن انتقــاد بــه رهبــری جریانهــای
سیاســی(و بهطــور مشــخص حــزب تــوده) ،در نــگا ِه ایدئولوژیــک بــه جهــان
بــا همیــن رهبــری شــریک بودنــد (حتــا از نگاهــی رادیکالتــر) .امــا در ایــن
بازاندیشــی ،خــو ِد نــگا ِه ایدئولوژیــک نخســت تــرک برداشــت و آرامآرام کنــار
گذاشــته و طــرد شــد .طبیعتـ ًا ایــن موضــوع نــه بــرای همــه بهطــور 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 بخـش
هــای روشــنفکری-تا آن زمــان بیتفــاوت 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 دغدغههــای آنــان
ـل نظـ ِر ســه تــن از اعضای فعــال کانــون نویســندگان
شــکل گرفــت .شــاید نقـ ِ
در اینجــا ،نمونــهی روشــنی باشــد بــر ایــن مدعــا .هوشــنگ گلشــیری در
ســال  1363در مقدمــهای بــر  8داســتان بــه نــام «وجیــزهای در کارنامــه
ی ایــن دفتــر» کــه در «بــاغ در بــاغ» دوبــاره چــاپ شــد ،میگویــد "بهتبــع
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زلزل ـهای کــه بنیــان ســلطنت را فروریخــت ،هم ـهی گذشــتهی مــا حاضــر و
ناظــر و در جلــو چشــم مــا بهجلــوه درآمــد و آنچــه را کــه در داســتانها ب ـه
کنایــه میگفتیــم بهرأیالعیــن مــیبینیــم کــه اســطوره و خیــال دســتدر
دســت واقعیــت ملمــوس ،هــم در کوچــه و خان ـهی مــا و هــم د رمرزهــای
مــا راه میســپارند .بــه همیــن دلیــل اســت کــه عنایــت بــه آثــار گذشــتگان
و لــزوم بازبینــی و شــناخت همــهی آن گذشــته و همــهی آن مطلقهــای
فرهنگــی و سیاســی و غیــره بــه حــدی اســت کــه انــگار داریــم حافــظ و
مولــوی و حتــا نیمــا و هدایــت را دوبــاره میشناســیم" 5و محمــد مختــاری در
مقالـهی «بازخوانــی فرهنــگ» از جملــه میگویــد "بازخوانــی فرهنــگ یکــی
از ضــرورت هــای دوران ماســت ... .بازخوانــی فرهنــگ از دورهی انقــاب
ضــرورت اساســی و همهجانبــه یافــت .زیــرا انقــاب بــه هرحــال ذات مــا را
عریــان کــرد .مــا را واداشــت بــه دیــدن و در یافتــن اینکــه چــه بودهایــم و
نمیدانســتهایم .بــا انقــاب شــروع کردیــم بــه داوری در بــارهی بازدارندگ ـی
هــای خویــش و فاصلــه گرفتــن از آنهــا 6"...و جــواد مجابــی در مقالـهای در
یادبــود مختــاری میگویــد کــه " دوران ســکوت را بــر مــا تحمیــل کردنــد
بــا هــدف کنــارزدن و حــذف و امحــا .امــا بســیاری از ایــن آفرینشگــران در
ایــن ســالهای سکوت[ســالهای -]60کــه مــن آن را دوران تأمــل مــی
نامــم -اندیشــیدند ،در حــوادث گذشــته غــور کردنــد ،آینــده را بهچشــمانداز
کشــیدند ،کارکردنــد ،خلــق کردنــد و بازهــم در بــاره خــود ،کارشــان ،مــردم،
فرهنــگ و کشــور و جهــان پیرامــون تأمــل کردنــد .درواقــع نوعــی بازنگــری
ژرف در بــاره آنچــه بودیــم و هرچــه گذشــت و آمادگــی بــرای روزهایــی کــه
پی ـشرو داشــتیم 7".افــزون برایــن اصــو ًال بســیاری از روشــنفکران ســکوالر
ـف چــپ قــرار نداشــتند در ایــن بازاندیشــی ســهم غیرقابـل
ایــران کــه در طیـ ِ
انــکاری داشــتند .نمــو ِد ایــن حرکــت روشــنفکری ایــران را مــی توانیــم در
عرصههــای گوناگــون مشــاهده کنیــم.
[ .5هوشــنگ گلشــیری ،وجیــزهای در کارنامــه ایــن دفتــر ،بــاغ در بــاغ (مجموعــه مقــاالت)،
جلــد دوم ،انتشــارات نیلوفــر ،چــاپ اول ،پاییــز  ،1378ص]534
[ .6محمــد مختــاری ،تمریــن مــدارا (بیســت مقالــه در بازخوانــی فرهنــگ و ،...انتشــارات
ویســتار ،چــاپ اول ،1377 ،ص 7و]8
[ .7جــواد مجابــی ،خاموشــی یــا ســکوت ،صــدای آواز(یادنام ـهی محمــد مختــاری و محمــد
جعفــر پیوینــده -کانــون نویســندگان ایــران) ،انتشــارات فصــل ســبز ،چــاپ اول ،پاییــز ،1378
ص]192
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الــف :عرصــهی نشــریات .بعــد از ســرکوب ســالهای  ،60نخســتین
8
نشــریهی مســتقل روشــنفکری نشــریهی «صنعــت حمــل و نقــل» اســت.
هرچنــد کــه ایــن نشــریه ،همانطــور کــه از نــام آن پیداســت ،بــه موضــوع
صنعــت ترابــری و حوزههــای مرتبــط بــا آن اختصــاص داشــت ،امــا بســیاری
از بحثهــای حــوزهی روشــنفکری و دغدغههــای آنــان را میتــوان در
مقالههــای آن دیــد .شــاید بــه ایــن دلیــل کــه تنهــا نشــریهی مســتقل آن
زمــان بــود« .نشــریه»ی «آدینــه» تنهــا نشــریهای ادبــی نبــود ،بلکــه در حــوزه
کاری
ی سیاســت و امــور اجتماعــی هــم فعــال بــود و بــه علــت حمایــت و هـم ِ
ـی ایــران بــا این نشــریه ،در جــایگاه ویژه
بخــش بزرگــی از روشــنفکران عرفـ ِ
ای قــرار داشــت و بحثهــای مطــرح شــده در آن اغلــب بــه بحــث و جــدل
در حــوزهی روشــنفکری و دانشــجویی تبدیــل میشــد .ســپس نشــریههای
«دنیــای ســخن» اســت و «گــردون» و «تکاپــو» در حــوزهی 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
بحثهــای درخورتوجهــی در حــوزهی آزادی اندیشــه دامــن بزننــد .در همیــن
حــوزه مــی بایســت بــه نشــریهی «جامعــه ســالم» اشــاره کــرد کــه بهعنــوان
نشــریهای اجتماعــی (کــه از طــرح مســائل ادبــی خــودداری کــرد) بــا شــجاعت
تــوأم بــا پختگــی و هوشــیاری مطالــب اساســی در زمینـهی سیاســت و اجتماع
مطــرح کــرد .همچنیــن اســت نشــریهی «پیــام امــروز» کــه جــایگاه ویــژه
ی خــود را داشــت .بــا فاصلـهای زمانــی نشــریهی «گفتگــو» منتشــر شــد کــه
در حــوزهی خــاص سیاســت و بحثهــای روشــنفکری فعالیــت خــود را آغــاز
کــرد .همچنیــن در فاصلـهی زمانــی ســالهای  1361تــا  1363چهــار شــماره
ـاب «نقــد آگاه» (از انتشــارات نشــر آگاه) منتشــر شــد کــه اساسـ ًا بــه بحـث
کتـ ِ
هــای سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی و زبــان شــناختی اختصــاص داشــت و
مطالــب آن بــه بحثهــای 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 هفتهنامــه منتشــر مـی
شــد کــه عمدتـ ًا بــه طــرح بحثهــای بنیــادی ملــی و نقــد عملکــرد دولــت و
 .8نشــریه ی «آدینــه» در ســال  60منتشــر 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 میپرداخــت .نشــریهی «کلــک» (و بعــداً بخــارا) هرچنــد
حوزههــای دیگــری را بــرای کار خــود انتخــاب کــرد ،امــا خــو ِد حضــورش
مغتنــم بــود« .فصلنامــه ارغنــون» کــه در بیســت شــماره و طــی ده ســال
منتشــر شــد یکــی از تأثیرگذارتریــن نشــریات بــر جنبــش روشــنفکری ایــران
ـزرگ بحثهــای قابــل طــرح
بــود .در دورانــی بیــش از یــک دهــه ،بخــش بـ ِ
در نشــریات علنــی از ســوی نشــریههای متعلــق بــه ســکوالرهای غیردینــی
ـردادی بعــدی
ـات دوم خـ
ـن مطبوعـ ِ
ِ
بیــان شــد (بیآنکــه همــان حاشــیهی امـ ِ
را داشــته باشــند) و در حقیقــت اینــان میــداندار اصلــی بحــث بودنــد .البتــه
بــدون آنکــه بخواهیــم ســهم نشــریهی «ایــران فــردا» در آن دوران را نادیــده
بگیریــم.
ب :عرصـهی ترجمــه .از دوران مشــروطیت ،حتــا پیــش از مشــروطیت ،تــا
بــه امــروز بخــش مهــم انتقــال فکــر مــدرن از طریــق ترجمــه بــوده اســت.
بیآنکــه بخواهیــم کوشــشها و خدمــات مترجمــان بــزرگ و پیشکســوت
مــان را نادیــده بگیریــم ،مــا امــروز شــاهد وضعیتــی خــاص و ممتــازی در ایــن
حــوزه هســتیم .بــا توجــه بــه ترجمههایــی کــه در حــوزهی فکــر و اندیشــه
از نخســتین ســالهای ده ـهی شــصت تــا بــه امــروز در ایــران منتشــر شــده
اســت بــه یکمعنــا میتــوان از نهضــت ترجمــه در ایــران صحبــت کــرد.
ترجمههایــی کــه هــم انتخــاب ناشــر و هــم انتخــاب مترجــم آگاهانــه بــوده
اســت و از خــال ایــن ترجمههــا هــم میتــوان بــه دغدغههــای فکــری
روشــنفکران پیبــرد و هــم نوعــی کوشــش بــرای درک برونرفــت از ایــن
اوضــاع را دیــد .نگاهــی بــه عنوانهــای کتابهــای ترجمــه شــده در حــوزه
ی علــوم انســانی و اجتماعــی (بــه رغــم سانســور مــدام و همــهی ســخت
بزرگــی کار مترجمــان ســختکوش
گیریهایــی کــه میشــود) گســتره و
ِ
و برجســتهی کشــورمان را نشــان میدهــد .بــه ســختی میتــوان فهرســت
کاملــی از مترجمــان امــروز ایــران تهیــه کرد(منظــور مــن البتــه مترجمــان
جــدی بــا ترجمههــای درخشــان یــا دســتکم قابــل قبــول اســت) ،تنهــا
چنــد نــام را ذکــر میکنــم :عــزت اهلل فوالدونــد بــا بیــش از چهــل کتــاب
در حــوزهی علــوم سیاســی و فلســفه سیاســی؛ محســن ثالثــی بــا بیــش از
ســی کتــاب در حوزههــای جامعهشناســی و مردمشناســی و علــوم سیاســی؛
عبدالحســین نیکگهــر بــا بیــش از بیســت کتــاب در زمینــه هــای جامعــه
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شناســی وروانشناســی اجتماعــی؛ باقــر پرهــام بــا حــدود بیســت کتــاب در
مقولــه هــای جامعهشناســی و علــوم سیاســی و فلســفه؛ عبــاس مخبــر بــا
بیــش از شــصت کتــاب در حوزههــای سیاســی و جامعهشناســی؛ خشــایار
دیهیمــی بــا بیــش از هشــتاد کتــاب در حوزههــای سیاســی و فلســفه سیاســی
و ادبیــات و نقــد ادبــی؛ جــال ســتاری بــا بیــش از پنجــاه جلــد کتــاب در
ترجمــه و ترجمه-تألیــف و تألیــف؛ مــراد فرهادپــور بــا ترجمههــای فــراوان
عمدتــ ًا در حوزههــای فلســفه و فلســفه سیاســی؛ حســن مرتضــوی بــا
نزدیــک بــه پنجــاه کتــاب در حوزههــای چــپ و مارکسیســتی .یــا داریــوش
آشــوری بــا ترجمههــای متعــدد کــه کتــاب «چنیــن گفــت زرتشــت» نیچــه
تاکنــون بیســت و پنــج بــار تجدیــد چــاپ شــده اســت .همچنیــن در حــوزهی
ادبیــات ،عبــداهلل کوثــری بــا بیــش از پنجــاه کتــاب و عمدتـ ًا مطرحتریــن آثــار
نویســندگان آمریــکای التیــن یــا ســروش حبیبــی بــا بیــش از چهــل و پنــج
کتــاب ،ازجملــه بزرگتریــن کالســیکهای روســی را از زبــان روســی بــه
فارســی و آثــار کالســیک آلمانــی از زبــان آلمانــی بــه زبــان فارســی ترجمــه
کــرده اســت .ایــن نامهــا را تنهــا نمادهایــی هســتند کــه در ایــن حــوزه مـی
تــوان نامبــرد ،فهرســت نــام و آثــا ِر ترجمهشــده در ایــن ســالها خــود بــه
چنــد جلــد کتــاب نیــاز دارد.
پ :عرص ـهی تألیــف .در ایــن ســه ده ـهی اخیــر شــاهد حرکــت بســیار
ـی روشــنفکران ایــران هســتیم .نامهایــی چــون حســین
روبهرشــد آثــار تألیفـ ِ
بشــیریه ،داریــوش شــایگان ،جــواد طباطبایــی ،بابــک احمــدی ،ضیــا موحــد،
داریــوش آشــوری ،جــال ســتاری ،ژالــه آمــوزگار ،حســن قاضــی مــرادی
در میــان نواندیشــان دینــی کســانی چــون مجتهــد شبســتری ،عبدالکریــم
ســروش ،مصطفــی ملکیــان ،محســن کدیــور ،حســن یوســفی اشــکوری تنهــا
نمونههایــی هســتند از تعــداد قابلتوجــهی روشــنفکرانی تأثیرگــذار کــه در
خصــوص مشــکالت فکــری و معضــات امروزیــن جامعــه بــه تولیــد فکــر
پرداختهانــد .بــدون ذکــر جریــان روشــنفکران و متفکــران ایرانــی خــارج
کشــور ایــن فهرســت مــا ناقــص خواهــد بــود .اگــر در گذشــته ،عمدتـ ًا شــرق
شناســان و ایرانشناســان مرجــع مطالعــات در بــارهی ایــران بودهانــد (کــه
در جــای خــود کارهــای بســیار باارزشــی هــم انجــام دادهانــد و مــا وامــدار
ن ایرانــی که در دانشــگاه
ایشــان هســتیم) امــا امــروز اندیشــمندان و دانشــگاهیا 
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هــای معتبــر جهــان مشــغول کار هســتند مرجــع اصلــی مطالعــات ایرانــی بـ ه
شــمار میرونــد .آثــار عــدهای از اینــان کــه بــه فارســی ترجمــه شــده اســت،
بــا اســتقبال وســیع دانشــجویان و روشــنفکران ایــران روب ـهرو شــده اســت و
توانســته اســت در حــوزهی فکــر در ایــران تأثیرگــذار باشــد .تنهــا چنــد نمونــه
را ذکــر کنیــم :یروانــد آبراهامیــان ،همایــون کاتوزیــان ،مهــرزاد بروجــردی،
علــی میرسپاســی وکاظــم علمــداری و...
ت :موضــوع کانــون نویســندگان ایــران .کانــون نویســندگان بهعنــوان
تنهــا نهــاد مدنــی کــه در ســال  1346شــکل گرفــت و تــا کنــون پابرجــا
مانــده اســت(آنهم بهرغــم همــهی فشــارها و محدودیتهــا و ســرکوب
هــا) ،در میــان روشــنفکران عرفــی ایــران از وضعیــت خاصــی برخــوردار بــود.
برگــذاری ش ـبهای شــعر کانــون در انســتیتو گوتــه بیــش از یکســال قبــل
از انقــاب و موفقیــت چشــمگیر آن و اعتبــاری کــه در ایــن ســالها بــه
دســت آورده بــود و حضــور برجســتهترین نماینــدگان ادبیــات ایــران در آن،
بــه کانــون نویســندگان جایگاهــی خــاص داد .بررســی کارنامـهی کانــون در
دوران پــس از انقــاب و ارزیابــی اشــتباهات آن خــارج از بحــث ایــن نوشــتار
اســت (کــه در موقعیتهــای دیگــر بــه آن پرداخت ـهام) 9،در اینجــا قصــد مــن
اشــاره بــه حرکــت کانــون در دورهی چهــارم اســت و تأثیــری کــه در درون
جریانهــای روشــنفکری و دانشــجویی بهجــا گذاشــت .و در رفتــار بســیاری
از فعــاالن کانــون نویســندگان در دورهی اخیــر بــه خوبــی میتــوان تأثیــر
ایــن بازاندیشــی را دیــد .پــس از پلمبکــردن د ِر محــل کانــون نویســندگان
و بــه تعطیلــی کشــاندن فعالیتهــایکانــون در ســال  ،1360در فاصلــه
ای کــه بــا زلزلــهی رودبــار شــروع میشــود و کانونیــان شــروع بــه جمــع
آوری پــول بــرای کمــک بــه آســیبدیدگان زلزلــه میکننــد تــا زمانــی کــه
نخســتین مجمــع عمومــی کانــون در ســالن اجتماعــات اتحادیــه ناشــران و
کتابفروشــان تهــران برگــذار شــد( ،)1378ی ـکدورهی زمانــی یــازده ســاله را
در برمیگیــرد کــه همــراه بــود بــا فشــارهای گوناگــون و متعــدد و احضــار بــه
دادگاه انقــاب و وزارت اطالعــات و آخــر نیــز بــه قتلرســاندن چهــار تــن از
 .9از جملــه نــگاه کنیــد بــه :کاظــم کردوانــی ،در «هــر اتاقــی مرکــز جهــان اســت»
(گفتوگوهایــی بــا اهــل قلــم) ،انتشــارات نــگاه ،تهــران ،1380 ،ص  / 344-313و« /گف ـ 
ت
وشــنود بــا کاظــم کردوانــی» ،بخشــی از تاریــخ جنبــش روشــنفکری ایــران ،مســعود نقــرهکار،
نشــر بــاران ،چــاپ اول ،ســال  ،)1381( 2004جلــد پنجــم ،صفحههــای 633-577
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فعــاالن کانون(احمــد میرعالیــی ،غفــار حســینی ،محمدجعفــر پوینــده ،محمــد
مختــاری) ،امــا بهرغــم همـهی ایــن تضییقــات ،موضــوع کانــون نویســندگان
و ضــرورت فعالشــدن آن و خواســتهای آن ،در نشــریههای «آدینــه» و
«دنیــای ســخن» و «گــردون» و «تکاپــو» مطــرح شــد و توانســت در زمــان
خــود بــه بحثهــای مهمــی در ضــرورت آزادی بیــان و اندیشــه و نشــر دامــن
بزنــد .در ســازوکار تأثیــر جریانهــای روشــنفکری بــه طورعــام و در اینجــا
کانــون نویســندگان ایــران بــه طورخــاص ،نمون ـهی خواســت کانــون مبنــی
بــر «آزادی اندیشــه و بیــان بیحصرواســتثنا» نمون ـهی جالبــی اســت .ایــن
خواســت کانــون کــه طــی ســالها در نشــریهها و گفتوگوهــای فعــاالن
کانــون مطــرح شــد ،امــروز بــه یــک خواســت عمومــی تبدیــل شــده اســت
کــه بســیار فراگیرتــر حتــا از حــوزهی روشــنفکری اســت .و بیشــک اکثریــت
عظیــم کســانی کــه امــروز ایــن خواســته را مطــرح میکننــد ،نمیداننــد کــه
ایــن خواســت را کانونیــان مطــرح کردنــد.
ث :تحولــی کــه در ادبیــات ایــران در دهههــای اخیــر اتفــاق افتــاده اســت،
تنهــا تحولــی در حــوزهی ادبیــات نیســت ،بلکــه بــه دلیــل سرشــت خــود
مفهومــی جامعهشــناختی دارد و از گــذاری بنیادیــن خبــر میدهــد .همــان
طــور کــه علیمحمــد حقشــناس در مقالــهی «رمــان و عصــ ِر جدیــد در
ایــران» میگویــد "ادبیــات فارســی در دهههــای اخیــر دســتخوش تحولــی
بنیادیــن شــده اســت .ایــن تحــول ...بــه عنــوان گــذار ادبیــات فارســی از
مرحل ـهی شــعرمحوری بــه مرحل ـهی رمانمحــوری [اســت] ...صــرف وقــوع
آن حاکــی از ایــن اســت کــه جامعـهی فارسـیزبان ،دارد رفتهرفتــه از جوامــع
ســنتی بــا فرهنگهــای قومــی و محلــی فاصلــه میگیــرد و بــه جوامــع
جدیــد بــا فرهنگــی همگانــی و جهانــی نزدیــک میشــود 10".و اضافــه م ـی
کنــد کــه "رمــان و آثــار داســتانی اینــک در حیــات فــردی و جمعــی و در
قــوام هویــت مشــترک و اهلیــت فرهنگــی مــا ،فارس ـیزبانان ،همــان نقشــی
را ایفــا میکنــد کــه در گذشــته بــه عهــدهی شــعر فارســی و انــواع آن نهــاده
شــده بــود 11.".و در پایــان مقالـهی خــود بــه موضوعــی مهــم اشــاره میکنــد
 .10علیمحمــد حقشــناس ،زبــان و ادب فارســی در گــذرگاه ســنت و مدرنیتــه (مجموع ـهي
مقــاالت) ،نشــر آگــه ،چــاپ اول ،پاییــز  ،1382ص.43
 .11همان ،ص 51
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کــه بــرای بحــث مــا دارای اهمیــت فراوانــی اســت" :تحولــی کــه در ادبیــات
فارســی در ظــرف چنــد دهـهی گذشــته رخ داده اســت  ...حکایــت از ایــن نیــز
دارد کــه بنیــاد زیباییشناســی جامعـهی محــدود و محلــی ،کــه رو بــه گذشــته
هــا و حفــظ ســنتها داشــت ،بــه زیباشناس ـیای جهانــی و نامحــدود ،کــه رو
بــه جهــان آینــده و رخدادهــای غیرمترقبــه و ناشــناخته دارد تغییــر ماهیــت
داده اســت .در فضــای ایــن زیباشناســی نویــن ،دیگــر اصالــت در روزگاران
گذشــته و در تکــرار الگوهــا و مضامیــن شناختهشــده نیســت؛ بلکــه در چشـم
اندازهــای آینــده و در نوآوریهایــی اســت کــه همــواره از تکــرار هــر الگــو
و مضمــون شناختهشــدهای میپرهیــزد12 ".و ایــن یکــی از مشــخصه هــای
مدرنیتــه اســت .ناگفتــه پیداســت کــه آنچــه گفتــه شــد نــه بــه معنــای ب ـی
اهمیــت دانســتن شــعر اســت و نــه نفــی شــاعران و نفــی پیدایــش شــاعران
بــزرگ اســت در آینــده .شــاید بیمناســبت نباشــد کــه اضافــه کنــم میــزان
تولیــد ادبیــات رمانــی در دهــهی  70ســه برابــر دهــهی  60بــوده اســت و
تــا ســال هــای پایانــی ده ـهی  70پرفروشتریــن رمانهــای ایــران ،رمــان
هــای نویســندگان زن بــوده اســت .بیآنکــه بخواهــم بــه نقدادبــی بپــردازم،
ی هفتــاد کتــاب «بامــداد خمــار»
اضافــه میکنــم کــه تــا پایــان همیــن دهـه 
از فتانــه حــاج ســیدجوادی 47 ،بــار تجدیــد چــاپ شــده اســت ورمــان «ســهم
مــن» از پرینــوش صنیعــی 14 ،بــار و کتــاب «ســه کتــاب» زویــا پیــرزاد
 18بــار .التبــه بایــد اشــاره کنــم کــه تحــول در ســبک ایــن نــوع ادبیــات
و موضوعهــای آن و رابطــهای کــه میتــوان بــا فرهنــگ جنبــش ســبز در
آنهــا یافــت (ازجملــه نبــود رویکــرد طبقاتــی و )...میبایســتی در نوشــتهی
مســتقل دیگــری بــه آن پرداخــت.
ـی پــس از انقــاب در ایــران یکــی
ج :ســربرآوردن حرکــت نواندیشــان دینـ ِ
دوران روشــنفکری ایــران اســت .پــس
از مهمتریــن رویدادهــای بــزرگ ایــن
ِ
از انقــاب و بهخصــوص پــس از ســالهای بعــد از جنــگ حرکــت بــزرگ و
مهمــی در میــان ایــن نحلــه از جریــان روشــنفکری ایــران شــکل گرفــت کــه
هــم تأثیــر تعیینکننــدهای داشــت و هــم در نــوع و ابعــاد خــود بیســابقه
ـی ســربرآوردن نواندیشــان دینــی 13جدیـ ِد دینــی میتــوان چنــد
بــود .در چرایـ ِ
 .12همان ،ص61
ـاح
 .13در حــوزهی روشــنفک ِری ایــران سالهاســت کــه بحثــی در خصــوص مفهــوم یــا اصطـ ِ
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علــت اساســی را برشــمرد .نخســتین دلیــل ،خــو ِد عملکــرد حکومــت بــود.
بســیاری از اینــان جوانــان و روشــنفکرانی آرمانخــواه بودنــد کــه تصــور مـی
کردنــد بــا ایــن انقــاب و بــا ایــن حکومــت بــه رؤیاهــا و آرمانشــهر خــود
ت خواهنــد یافــت .امــا پــس از ســالهای نخســتین انقــاب و فروک ـش
دس ـ 
کــردن تــب حاصــل از آن ،ایــن گــروه از طرفــدران حکومــت بــا واقعیتــی
روبــهرو شــدند کــه بــا آن مدینــهی فاضلــهای کــه در ذهــن خــود داشــتند
هیــچ همخوانــي نداشــت .دومیــن علــت ،اجبــار ایــن روشــنفکران در پاس ـخ
برقــراری اینهمانــي
پــی
ِ
گویــی بــه وضعیــت موجــود بــود .بیآنکــه در ِ
ســوی ایــن معادلــه باشــم ،درمقــام مقایســه میتــوان گفــت کــه
در هیــچ
ِ
گرفتــار همــان وضعیتــی شــدند کــه روشــنفکران چــپ در برابــر واقعیــت
«روشــنفکر دینــی» درگرفتــه اســت .حتــي در میــان نواندیشــان دینــی نیــز ایــن مفهــوم
بــه موضوعــی چالشبرانگیــز تبدیــل شــده اســت کــه نمونــهی بــارز آن را میتــوان در
ســخنان مصطفــی ملکیــان دیــد کــه معتقــد اســت «شــکی نیســت کــه اســام تجددگرایانــه
همــان چیــزی اســت کــه امــروزه در جهــان اســام از آن بهعنــوان روشـنفکری دینــی یــاد
میکنیــم  ...مــن خــودم معمــو ًال تعبیــر تجددگرایــی اســامی را ب ـهکار میبــرم؛ امــا امــروزه
متعــارف شــده بــه روشــنفکری دینــی ... .امــا خــود روشــنفکری دینــی بــه نظــر مــن
یــک مفهــوم پارادوکســیکال اســت بــه دلیــل اینکــه روشــنفکری قوامــش بــه عقالنیــت
اســت ،روشـنفکر ،روشـنفکر نیســت مگــر اینکــه بــه عقالنیــت التــزام داشــته باشــد ،التــزام
صددرصــد بــه عقالنیــت داشــته باشــد .التــزام حتیالمقــدور و یــا نزدیــک بــه صددرصــد
داشــته باشــد ... .امــا از ســوی دیگــر قــوام تدیــن و دیانــت پیشــگی و دیـنورزی تعبــد اســت.
 ...اگــر قــوام روش ـنفکری بــه عقالنیــت اســت و اگــر قــوام تدیــن و دی ـنورزی بــه تعبــد
اســت ،بنــده عــرض میکنــم کــه عقالنیــت بــا تعبــد ســازگار نیســت ،عقالنیــت نافــی تعبــد
اســت ،تعبــد نافــی عقالنیــت اســت چگونــه دو چیــزی کــه یکدیگــر را ذات ـ ًا نفــی میکننــد
در پــروژهی روش ـنفکری دینــی میخواهنــد بــا هــم جمــع شــوند؟» (ســایت «نیلوفــر»29 ،
بهمــن  )1392مــن بــر ایــن بــاورم کــه هــم انســانی دی ـندار میتوانــد روشــنفکر باشــد و
ـزرگان اندیشــه کــم نبودهانــد و نیســتند
ـان بـ
ِ
هــم روشــنفکر میتوانــد دی ـندار باشــد؛ در جهـ ِ
کســانی کــه اعتقــادات دینــی و خداباورانــه داشــتهاند و دارنــد امــا ،در بیــان دیــدگاه و اندیشـه
عــرف خــود ذکــر نکردهانــد و نمیکننــد.
هــای خــود دینیبــودن خــود را وجــه تمایــز و ُم ِ
ـاح «روشــنفکر دینــی» به-گونـهای کــه امــروز در گفتمــان سیاســی رایــج در ایــران
امــا اصطـ ِ
مطــرح شــده اســت ،بــا خــود مشــکالت فراوانــی حمــل میکنــد .نخســتین موضــوع روشـن
نبــودن ایــن مفهــوم از دیــدگاه فلســفی ومعرفتشناســی و تبعــات آن اســت .و تــا بــه امــروز
ـف دقیقــی از ســوی نواندیشــان دینــی ارائــه شــده اســت و نــه تفــاوت چارهجوی ـی
نــه تعریـ ِ
هــای آنــان بــا روشــنفکران ســکوالر غیردینــی در مســائل حــال و آینــدهی کشــور در زیــر
ایــن نــام بیــان شــده اســت .موضــوع دوم ،اغتشــاش حاصــل از ایــن اصطــاح در رابط ـهی
ایــن گــروه از روشــنفکران بــا حکومــت دینــی اســت .البتــه کــم نیســتند روشناندیشــان دینــي
کــه معتقــد بــه جدایــی حکومــت از دیــن هســتند ،امــا از ســوی دیگــر مــا شــاهد نمونههــای
مخالــف آن هــم هســتیم .و موضــوع ســوم ،بــه عقیــدهی بســیاری از روشــنفکران ســکوالر
چنیــن تعبیــری بــه معنــای یــک نــوع خطکشــی بــا روشــنفکران ســکوالر در ارتبــاط بــا
حکومــت اســت کــه پایــه در تقســیمبندی «خــودی» و «غیرخــودی» دارد.
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اتحــاد شــوروی قــرار داشــتند .همانگونــه کــه روشــنفکران چــپ مجبــور
شــدند در مقابــل واقعیــت آن روز شــوروی بیاندیشــند و توضیــح بدهنــد کــه
چگونــه «دژ پرولتاریــای جهــان» بــه آنچنــان سرنوشــتی دچــار شــد(و بــه
همیــن علــت جریانهــای متعــددی در درون چــپ شــکل گرفــت) اینــان
نیــز مجبــور شــدند کــه در چرایــی سرنوشــت «امالقــرای اســام» بیاندیشــند و
پاســخ بدهنــد .ســومین علــت را بایــد خــارج از خــود آنــان جس ـتوجو کــرد.
ـنفکری ســکوالر در ایــران روب ـهرو بودن ـد
ـوی روشـ
ِ
ـان قـ ِ
آنــان بــا یــک جریـ ِ
کــه هرچنــد ســرکوب میشــد و از امکانــات رســمی برخــوردار نبــود امــا،
حضــور داشــت و نمیتوانســتند حضــورش را نادیــده بیانگارنــد کــه دســت
فکــری
کــم در چهــار حــوزهی کتــاب و مطبوعــات و دانشــگاه و فضــای
ِ
ـخن
روشــنفکری حضــوری غیرقابــل انــکار داشــت و بعدهــا هــم همــان سـ ِ
همیشــگی همیــن روشــنفکران ســکوالر را پذیرفتنــد کــه خواهــان جدایــی
دیــن از حکومــت بودنــد .در حقیقــت اگــر روشــنفکران ســکوالر غیردینــی بــا
حاکمیــت «روحانیــت» 14در انقــاب ،از لحــاظ سیاســی شکســت خوردنــد ،ایــن
روشــنفکران در بُعــد فرهنگــی شکســت خوردنــد .ســومین علــت هــم را باید در
سرشــت و جوهــر خــو ِد حکومــت دیــد کــه از روز نخســت بــا مایــهای حذفــی

 .14اصطــاح «روحانیــت» کــه امــروز در ایــران بـهکار بــرده میشــود ،مفهومــی اســت رایــج
امــا بیارتبــاط بــا اســام .و چنیــن اســت سلســله مراتبــی کــه در حوزههــا جــاری اســت.
مرتضــی مطهــری میگویــد« :یکــی دیگــر از جنبههــای منفــی اســمگذاری اســت .کمتــر
افــراد بــه ایــن مطلــب توجــه دارنــد .حتــي اســام بــرای علمــای دینــی اســم و عنــوان خاصی
انتخــاب نکــرده اســت ...اگــر کســی واقعـ ًا خیــال کنــد کــه یکــی از دســتورهای اســام ایــن
اســت کــه بــه یــک عالــم دینــی بایــد گفــت شــیخ یــا آخونــد یــا مــا اشــتباه کــرده اســت...
لفــظِ «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 نمیکنیــد کــه
بــه علمــای دیــن روحانییــن گفتــه باشــند .ایــن اقتبــاس از مســیحیت اســت .مســیحیها
روی حســاب اینکــه در نظــر آنهــا روح از تــن ،آخــرت از دنیــا ،معنــی از ظاهــر جداســت و
ِ
عالــم دینــی بایــد بهاصطــاح تــارک دنیــا باشــد بــه علمــای خودشــان میگفتنــد روحانیــون
و بعــد هــم ایــن اصطــاح در ایــران مــا شــایع شــد .بــه هــر حــال اســام جــزو کارهایــی کــه
نکــرده اســت یکــی ایــن اســت کــه بــرای علمــای دیــن اســم مخصــوص انتخــاب نکــرده
اســت .همچنانکــه لبــاس مخصــوص هــم انتخــاب نکــرده اســت( ».مرتضــی مطهــری ،از
جلســات ششــم و هفتــم سلســله ســخنرانی در حســینیه ارشــاد بــا عنوان«خاتمیــت» ،حــدود
ســال  ،1347نشــریهی نــوروز 19 ،تیــر )1381
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شــکل گرفــت .و یکــی از مشــخصات رســمی ایدئولوژیــک حکومــت خاصیــت
«دفــع» و نــه «جــذب» آن ،بهخصــوص در قبــال روشــنفکران ،بــوده اســت.
ـی پایــان جنــگ
چهارمیــن علــت ،بحــران بــزرگ ایــن روشــنفکران در چگونگـ ِ
اســت .ســخن عمادالدیــن باقــی نیــز در تأییــد همیــن نظــر اســت .باقــی مـی
گویــد« بــه دلیــل اینکــه شــعارهای قاطــع و ســازشناپذیری چــون «جنــگ
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 تنشهــا و حتــا تمردهایــی را در مناطــق جنگــی بهوجــود آورد و رهبــری
انقــاب ناگزیــر از صــدور پیــام تاریخــی در  29تیــر  1367گردیــد و تعبیــر
«جــام زهــر را نوشــیدن» و «آبــروی خــود را بــا خدامعاملــه کــردن» در آن بـه
کاربردنــد و وعــده دادنــد کــه در آینــده عوامــل اینکــه جنــگ بــه اینســان
خاتمــه یافــت شناســایی شــوند .نحــوه پایــان جنــگ بــا توجــه بــه تأثیــرات
ذهنــی و روانــی کــه در طــول  8ســال بــر افــکار و عقایــد فــردی و جمعــی
نهــاده بــود موجــب ترکبرداشــتن ایدئولــوژی در پــارهای از نیروهــا و ایجــاد
تردیــد و تزلــزل در قطعیــت و حتمیــت برخــی آرمانهــا و انتظــارات و وعــده
15
هــا گردیــد کــه پیدایــش افــکار اصالحطلبانــه از عواقــب آن اســت».
شــاید بتــوان نخســتین بــروز چشـمگیر و عمومــی ایــن حرکــت در عرصـه
ی عمومــی را در ســخنرانی عبدالکریــم ســروش در دانشــگاه اصفهــان دیــد
در چرایــی ناممکــن بــودن وحــدت حــوزه و دانشــگاه(مبنی بــر اینکــه حــوزه
بــر «تعبــد» اســتوار شــده اســت و اســاس دانشــگاه بــر «چــرا») .بررســی
جــایگاه عبدالکریــم ســروش در منظومــهی سیاســتگذاریهای فرهنگــی
حکومــت در یـکدوره و نقــش او در ســتاد انقــاب فرهنگــی را بــه فرصتــی
دیگــر واگــذار میکنــم ،امــا بــه صراحــت بایــد گفــت کــه نقــش ســروش در
تغییــر فکــر دانشــجویان و روشــنفکران طرفــدار حکومــت انکارنشــدنی اســت.
بهعلــت موقعیــت نخســتین ســروش در دســتگا ِه فرهنگــی حکومــت نوبنیــاد-
کــه شــرکتاش در مناظرههــای تلویزیونــی بهعنــوان فیلســوف اســامی و
مدافــع ایدئولــوژی اســامی-حکومتی در کنــار آیــت اهلل مصبــاح یــزدی در
برابــر نماینــدگان حــزب تــوده و فداییــان اکثریــت خــود گویاســت وســمتاش
در ســتاد انقــاب فرهنگــی -و مقبولیتــی کــه در میــان جوانــان و روشــنفکران
 .15عمادالدین باقی ،مهرنامه ،شمارهي  ،15شهریور  ،1390ص174
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مذهبــی داشــت ،نقشــی مهــم ،و بــه یکمعنــا تاریخــی ،در دگرگونــی فکــری
مذهبــی در آن وضعیــت داشــت .بســیاری رویکــرد شــخصیتی چــون مجتهــد
شبســتری را بســیار عمیقتــر و اساس ـیتر میداننــد امــا ،ســروش بــه دالیــل
پیشگفتــه جایگاهــی خــاص داشــته اســت و تأثیــری گســتردهتر ،دســت
کــم در آن ظرفیــت زمانــی .عنصــر دیگــری کــه گســتردگی تأثیــر ســروش و
پیــرواناش را برجســته میکنــد ،تأثیــر افــکار و ســخنان عبدالکریــم ســروش
در میــان الیههــای حکومتــی و ردههایــی از مرکزهــای تصمیمگیــری
حکومتــی اســت.
ایــن گــروه از نواندیشــان دینــی ،مجتهــد شبســتری ،ســروش ،ملکیــان،
کدیــور و ،...توانســتهاند بــا آرا و نواندیشــیهای خــود بــه حرکتــی فکــری
در میــان دینبــاوران دســت بزننــد کــه بــرای جامعــهی مــا دارای اهمیــت
طبیعــی فکــری کــه
فراوانــی اســت .و بهرغــم همــهی اختالفهــای
ِ
روشــنفکران ســکوالر غیردینــی بــا آنــان دارنــد و بهرغــم آن دســته موض ـع
گیریهــای سیاســی نادرســتی کــه برخــی از آنــان اتخــاذ میکننــد و بــه
رغــم ناشــکیباییهای نظــری برخیشــان و حکمهــای نامدراجویانــهی ایــن
یــا آن ،مــی بایســت بــه اهمیــت حرکــت فکــری آنــان و فضایــی کــه در
برابــر اســامخواهان تمامیتخــواه گشــودهاند واقــف بــود .افــزون بــر کتــاب
و نوشــتههای ایــن دســته از روشــنفکران دینــی ،بههیــچروی نمــی تــوان
نقــش مطبوعــات طرفــداران اصالحــات را در گشــودگی ذهنــی و مداراجویــی و
کمکــی کــه بــه رشــد تفکــر آزادیخواهانــه در ایــران کردنــد نادیــده انگاشــت.
نشــریاتی نظیــر «کیــان» و «راه نــو» در حــوزهی اندیشـهی دینــی و ماهنامـه
ی «زنــان» (نشــریهی فمینیســتی زنــان کــه بــه مــدت  16ســال منتشــر
شــد) و روزنامـهی «زن» و روزنامههایــی چــون «جامعــه»« ،نشــاط»« ،صبــح
امــروز»« ،خــرداد»« ،آبــان» و ...در دوران اصالحــات و طبیعت ـ ًا بــا امکاناتــی
کــه در اختیــار داشــتند ،نقــش مهمــی در رشــد افــکار داشــتند.
جریانــی دیگــر در نواندیشــان دینــی کســانی هســتند کــه بعدهــا خــود
را «ملیمذهبــی» خواننــد .ایــن جریــان کــه پــس از حضــوری کمرنــگ در
مجلــس اول ،بیــرون از حــوزهی سیاســت حکومتــی قــرار گرفــت ،بــا پیشــینه
و تبــاری کام ـ ً
ا متفــاوت از روشــنفکران اصالحطلــب حکومتــی یــا نزدیــک
بــه حکومــت ،تأثیــرات خــاص خــود را داشــت .ایــن طیــف کــه یکســوی آن
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«نهضــت آزادی» قــرار داشــت و یکســوی دیگــرش کســانی چــون عــز 
ت
اهلل ســحابی و حبی ـباهلل پیمــان و حســن اشــکوری یوســفی ،نــه از امکانــات
اصالحطلبــان برخــوردار بــود و نــه گســترهی نفــوذ و فعالیتــش بــا آنــان
برابــری میکــرد .شــاید بتــوان نشــریهی «ایــران فــردا» بــه مدیــر مســئولی
عــزتاهلل ســحابی (و بــا فعالیــت کســانی چــون حســن یوســفی اشــکوری و
رضــا علیجانــی و هــدی صابــر و تقــی رحمانــی) و بحثهــای نواندیشــانهی
دینــی حســن یوســفی اشــکوری را نمــاد ایــن طیــف دانســت در بحثهــای
فکــری ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی روشــنفکران.
رویکردهــای نواندیشــان دینــی بــه اســام (در نحلههــای مختلــف خــود
و بهرغــم تفاوتهایشــان در ایــن رویکــرد) و تفــاوت آنهــا بــا خوانــش
«روحانیــت» حاکــم و اینکــه آنــان توانســتهاند هــم بــا نســبی و تاریخــی
ِ
کــردن اعتبــا ِر جزمهــای دینــی اقتــدار «روحانیــت» را بهچالــش بکشــند
ِ
و هــم راهــی بــرای تفســیرهای مداراجویانــه فراهــم آورنــد ،دارای اهمیــت
فراوانــی اســت.
چ :همگرایــی نســبی میــان روشــنفکران ســکوالر غیردینــی و نواندیشــان
دینــی .از رابطههــای قدیمــی (و تاریخــی بــه نوعــی) کــه میــان عــدهای
از فعــاالن سیاســی و روشــنفکران ســکوالر و چــپ بــا فعــاالن سیاســی و
نواندیشــان مذهبــی نظیــر عــزتاهلل ســحابی کــه بگذریــم ،مــا پــس از
ســربرآوردن حرکــت اصالحطلبــی شــاهد نوعــی همگرایــی میــان ایــن دو
گــروه از روشــنفکران هســتیم .افــزون بــر مــراودات و هماندیشـیهای فــردی
و جمعــی اینجــا و آنجــا و گاه منظــم میــان ایــن دو گــروه از روشــنفکران،
بازکــردن فضــا بــرای نواندیشــان مذهبــی در نشــریهی «جامعــه ســالم» و
متقابــ ً
ا در نشــریههایی نظیــر «ایــران فــردا» و «جامعــه» و «نشــاط» و
«خــرداد» و «زنــان» و «آبــان» و  ...بــرای روشــنفکران ســکوالر غیرمذهبــی
و شــرکت مشــترک اینــان در «کنفرانــس برلــن» یــا همآرایــی بخشهایــی
بزرگــی از ایــن دو طیــف در انتحابــات شــورای شــهر یــا مجلــس یــا ریاســت
جمهــوری را میتــوان نمادهایــی از ایــن «همگرای ـی نســبی» دانســت .البتــه
ایــن امــر نــه یکشــبه اتفــاق افتــاد و نــه بــدون تنــش بــود .از یکســو
مــا بــا تردیدهــا و بدبینیهــای عــدهای از روشــنفکران ســکوالر غیردینــی
در قبــال اصالحطلبــان (بــا تفاو تهــا و سایهروشــنها) روبهروییــم
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و از دیگرســو بــا نوعــی انحصارطلبــی در طیــف اصالحطلبــان و برخــورد
ابــزاری بــه ایــن روشــنفکران .یکــی از مشــکالت جریــان اصالحطلبــی ،چــه
در حــوزهی سیاســت وچــه در حــوزهی روشــنفکری ،عــدم توجــهی کافــی
آنــان بــه ایــن موضــوع اساســی بــود کــه خــود آنــان نیــز «موضــوع» (اُبــژه)
ـم اســفندیار جریــان اصالحطلبــی ،مســتثناکردن خــود
اصالحــات هســتند .چشـ ِ
ـث رشـ ِد نوعــی انحصارطلبــی در میــان
از «اصــاح» بــود کــه ایــن خــود باعـ ِ
آنــان شــد .اصــو ًال در هــر جامعـهای ،کســانی کــه دســت بــه اصالحــات مـی
زننــد ،چنانچــه خــود آنــان هــم «موضــوع» همیــن اصالحــات باشــند ،جریــان
اصالحطلبــی بــا مشــکالت فراوانــی روبــهرو میشــود .در دو مصاحبــهی
نســبت ًا طوالنــی کــه نشــریه «آبــان» در آبــان مــاه  1378بــا مــن داشــت ،بـه
طــور مفصــل در ضــرورت ایــن همگرایــی صحبــت کــردهام و آن را یکــی از
دســتاوردهای جریــان روشــنفکری ایــران دانســتهام 16.امــروز هــم چنــان مـی
اندیشــم .نهتنهــا آن را ضــروری میدانــم ،بلکــه اهمیــت فراوانــی بــرای
آن قائــل هســتم .همگرایــی دوطیــف زنــان ایــران در مبــارزه بــرای حقــوق
ازدسترفتهشــان و همگرایــی بزرگــی کــه میــان ایــن دو طیــف در جنبــش
ســبز بهوجــود آمــد ،نمونههــای روشــن و پربــار ایــن حرکــت اســت.
چ :روشــنفکران متخصــص و روزنامهنــگار .مــا در ایــران ،چــون دیگــر
کشــورهای جهــان ،در ســه دهـهی اخیــر شــاهد رشــد روزافــزون روشــننفکران
متخصــص و روزنامهنــگار هســتیم کــه ســهم مهمــی در پیشــبرد بحثهــا و
طــرح مشــکالت و معضــات جامعــه دارنــد .بهدلیــل وضعیــت اجتماعــی ایــن
گــروه و امکاناتــی کــه برخوردارنــد و بُــردی کــه در طــرح دیدگاههــای خــود
دارنــد ،دارای تأثیــر فراوانــی در جامعــه هســتند.
عامل دوم :رشد شهرنشینی

کل  70میلیــون نفــر جمعیــت کشــور 48 ،میلیــون
در ســال  1385در ِ
نفــر در نقــاط شــهری و  22میلیــون نفــر در نقــاط روســتایی زندگــی مــی
کردنــد 17.بهعبــارت دیگــر  68/45درصــد مــردم ایــران در نقــاط شــهری
 .16ر.ک .بــه :کاظــم کردوانــی« :پرسشــگری ،گفتمــان جهانــی و همگرایــی روشــنفکران در
ایــران» ،نشــریهی «آبــان» 22 ،آبــان  ،78شــمارهي  /101و« /چالشهــای روشــنفکری در
ایــران» ،نشــریهی «آبــان» 29 ،آبــان  ،78شــمارهي .102
کل جمعیــت کشــور
 .17رقــم دقیــق آن براســاس مرکــز آمارچنیــن اســت :در ســال ِ ،1385
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زندگــی میکردنــد .از ســوی دیگــر متوســط رشــد جمعیــت در آبــان ســال
 1335ســه ویــک دهــم درصــد ،در آبــان  1345ســه ویــک دهــم درصــد ،در
آبــان  1355دو و هفــت دهــم درصــد ،در مهــر  1365ســه و نــه دهــم درصــد،
در مهــر  1370دو و پنــج دهــم درصــد ،در آبــان  1375یــک و پنــج دهــم
درصــد ،در آبــان  1385یــک و شــش دهــم درصــد بــوده اســت 18و « طبــق
آخریــن براوردهــای جمعیتــی ،جمعیــت کشــور در ســال  72 ،1387میلیــون و
 584هــزار نفــر بــراورد شــده اســت ،کــه از ایــن تعــداد  50/8درصــد مــرد و
 49/2درصــد زن میباشــد .همچنیــن ،جمعیــت ســاکن در نقــاط شــهری 50
میلیــون و  928هــزار نفــر بــراورد شــده اســت» 19.بــه دیگــر معنــا در ســال
 70/16 ،1387درصــد مــردم ایــران در نقــاط شــهری زندگــی میکننــد .یعنــی
در فاصلـهی دو ســالهی  1385تــا  1/17 ،1387درصــد بــه مــردم شهرنشــین
اضافــه شــده اســت!
عامل سوم :باسوادی

ناگفتــه پیداســت کــه یکــی از عاملهــای تغییــر ذهنیــت و گــذر از دنیــای
قدیــم بــه جهــان جدیــد در هــر جامع ـهای و از جملــه در ایــران ،جمعیــت بــا
ســواد کشــور اســت .البتــه ناگفتــه روشــن اســت کــه ســواد تنهــا در صورتــی
میتوانــد مؤثــر باشــد کــه بــه فــرد امــکان بهرهبــرداری از ایدههــای نوشــته
شــدهی دنیــای نــو و فرهنــگ آن را فراهــم ســازد .در نتیجــه افزایــش ســواد
بــه طورکلــی موجــب افزایــش آن بخــش از جمعیــت مــیشــود کــه میتوانــد
بهواســطهی ســواد بــا فرهنــگ نــو آشــنایی پیــدا کنــد و تحــت تأثیــر آن قــرار
بگیــرد .و همچنیــن روشــن اســت کــه باسوادشــدن و تحصیلکــردن جوانــان
روابــطِ پدرســاالرانهی خانوادگــی و معیارهــای ســنتی جامعــه را برهممیزنــد.
بــر اســاس آمارهــای ســالنامههای کشــور کــه خــود عمدتــ ًا براســاس
سرشــماری هــای عمومــی نفــوس و مســکن تنظیــم شــده اســت ،بــه اختصــار
میتــوان چنیــن گفــت:
کل
کل جمعیــت  19میلیــون نفــری کشــورِ ،
در آبــان ســال  1335در ِ

 70.495.782نفــر اســت کــه  48.259.964نفــر در نقــاط شــهری و  22.131.101نفــر در
نقــاط روســتایی زندگــی میکننــد.
 .18سالنامه آماری کشور ،1378 ،مرکز آمار ایران ،تاریخ انتشار بهمن  ،1388ص92
 .2همان ،ص91
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باســوادن کشــور  1،911،000نفــر( 10درصــد) اســت ( 76درصــد مــرد و 24
ـن ســوادآموزی کشــور
کل جمعیـ ِ
درصــد زن)؛ در آبــان ســال ِ 1345
ـت در سـ ِ
 19میلیــون نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد  28درصــد باســواد هســتند (71
ســن
جمعیــت
کل
ِ
درصــد مــرد و  29درصــد زن)؛ در آبــان ســال ِ 1355
ِ
ســوادآموزی کشــور  27میلیــون نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد  47درصــد
ـت
کل جمعیـ ِ
باســواد هســتند( 64درصدمــرد و  36درصــد زن)؛ در آبــان ِ 1385
ســن ســوادآموزی کشــور  64میلیــون نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد 85
در ِ
20
درصــد باســواد هســتند( 53درصــد مــرد و  47درصــد زن)  .بــه دیگــر ســخن
نــرخ باســوادی بــه ترتیــب در ســال  28/7 ،1345درصــد (مــردان 39/2
درصــد ،زنــان  17/4درصــد)؛ در ســال  47/5 ،1355درصــد (مــردان 58/9
درصــد ،زنــان  35/5درصــد)؛ در ســال  84/6 ،1385درصــد (مــردان  88/7در
21
صــد ،زنــان  80/3درصــد) بــوده اســت.
در درک و تفســیر ایــن آمارهــا بایــد بــه چنــد نکتــه توجــه کــرد .نخســتین
موضــوع تعریــف مفهــوم «باســواد» اســت .براســاس ســالنامه آمــاری کشــور
چنیــن گفتــه شدهاســت« :باســواد :تمامــی کســانی کــه میتواننــد متــن
ســادهای را بــه فارســی و یــا هــر زبــان دیگــری بخواننــد و بنویســند ،باســواد
تلقــی میشــوند» 22ایــن تعریــف تقریبــ ًا همــان تعریــف یونســکو اســت .و
اضافــه میکننــد کــه «در سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ،1345
تمامــی کســانی کــه حداقــل دارای گواهینامــه ســال اول ابتدایــی بــوده
انــد و  ...در سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن  1375و  1385تمامــی
کل جمعیــت
 .20رقــم هــای دقیــق مرکــز آمــار از ایــن قــرار اســت :در آبــان ســال  1335در ِ
کل باســوادن کشــور  1.911.000نفــر اســت ( 1.454.000نفــر
کشــور (  18.954.704نفــر)ِ ،
ســن ســوادآموزی
در
جمعیــت
کل
در
1345
ســال
آبــان
مــرد و  457.000نفــر زن)؛ در
ِ
ِ
ِ
کل باســوادان  5.556.000نفــر اســت ( 3.928.000نفــر مــرد
کشــور( 19.372.000نفــر)ِ ،
ســن ســوادآموزی کشــور
جمعیــت
کل
در
1355
ســال
آبــان
و  1.628.000نفــر زن)؛ در
ِ
ِ
ِ
کل باســوادان  12.877.000نفــر اســت ( 8.198.000نفــر مــرد و
( 27.113.000نفــر)ِ ،
ـن ســوادآموزی کشــور ( 63.920.00
ـ
س
در
جمعیت
کل
در
1385
ـان
ـ
آب
 4.679.000نفــر زن)؛ در
ِ
ِ
ِ
کل باســوادان  54.082.000نفــر اســت ( 28.835.000نفــر مــرد 25.247.000 ،نفــر زن).
نفــر)ِ ،
همــان ،ص  607و  608و .609
کل جمعیــت ایــران بــرای ســالهای یادشــده بــه ترتیــب  18.954.704نفــر25.788.722 ،
نفــر 33.708.744 ،نفــر 70.495.782 ،نفــر اســت .همــان ،ص.96
 .21همان ،ص 608و 609
 .22همان ،ص604
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نوآمــوزان ســال اول ابتدایــی و ســوادآموزان کالسهــای نهضــت ســوادآموزی
نیــز باســواد شــناخته شــدهاند .وضعیــت ســواد در سرشــماری عمومــی ســال
 1335از افــراد  10ســاله و بیشتــر ،در سرشــماری عمومــی ســال 1345
از افــراد  7ســاله و بیشتــر و در سرشــماری عمومــی ســالهای  1355و
 ،1365طــرح آمارگیــری جــاری جمعیــت  1370و سرشــماری عمومــی نفــوس

و مســکن  1375و  1385از افــراد  6ســاله و بیشتــر ســؤال شــده اســت».
امــا بــرای درک ســنجیدهتر موضــوع باســوادی در ایــران از درون همیــن آمــار
و بــه کمــک ابــزار جمعیتشناســی نیــز مــی تــوان بــه شــاخصهایی پــی
بــرد کــه بــه واقعیــت نزدیکتــر باشــد :چــون معیــار «باســوادی» در همـهی
سرشــماریهای عمومــی تقریب ـ ًا یکــی اســت بــه کار مقایس ـهای مــا لطم ـه
ای وارد نمیشــود .امــا از یــک ابــزار جمعیتشناســی هــم میتــوان بهــره
گرفــت و بــه نتیجــهی قابــل اتکائــی رســید .در میــان جمعیتشناســان،
بســیاری بــرای ارزیابــی ســوا ِد جامعــه گــروه ســنی  20تــا  24را در نظــر مـی
گیرنــد کــه میتــوان تصــور کــرد کــه معیــار قابــل قبــول و مهمــی بــرای
ســنجش ســواد جامعــه باشــد .اگــر براســاس ایــن معیــار جامعــهی ایــران
را بســنجیم ،آمــار باســوادی ایــران بــرای ایــن گــروه ســنی در ســالهای
ذکرشــده بــه ایــن ترتیــب خواهــد بــود :نــرخ باســوادی گــروه  20تــا  24ســاله،
در آبــان  32، 1345درصد(مــردان  47درصــد ،زنــان  71درصــد)؛ در آبــان
 50 ،1355درصد(مــردان  66درصــد ،زنــان  35درصــد)؛ در آبــان 96 ،1385
درصد(مــردان  97درصــد ،زنــان  96درصــد) .بدیــن ترتیــب یکــی از شــاخص
هــای مهــم جمعیتشناســی ،یعنــی گــذر از آســتانهی  50درصــد باســواد بــه
دســت میآیــد 24.براســاس ایــن آمــار بهطــور قاطــع میتــوان گفــت کــه
مــردان ایــران در ســالهای  1347-45از مــرز  50درصــد باســوادی گذشــتهاند
و زنــان ایــران در ســالهای .1365-63
در اینجا بسیار ضروری است که به چند نکته اشاره شود.
یــک  :ایــن آمارهایــی کــه بــرای کل کشــور صــادق اســت ،تقریبــ ًا در
میــان  30اســتان ایــران در ســال  1385هــم بــه نوعــی همآهنگــی دیــده
میشــود .هرچنــد اســتان تهــران بــا  91در صــد نــرخ باســوادی در صــدر
23

 .23همانجا
 .24همان ،ص  608و 609
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نشســته اســت امــا ،نــرخ باســوادی در اســتانهای اصفهــان ،بوشــهر ،خراســان
رضــوی ،ســمنان ،فــارس ،قزویــن ،قــم ،مازنــدران ،یــزد بــاالی  58درصــد
(بــه ترتیــب  88 ،58 ،86 ،86 ،87 ،89 ،86 ،86 ،88درصــد) ،در اســتانهای
آذربایجــان شــرقی ،اردبیــل ،ایــام ،چهارمحــال و بختیــاری ،خراســان جنوبــی،
خوزســتان ،زنجــان ،کرمــان ،کرمانشــاه ،کهگیلویــه و بویراحمــد ،گلســتان،
گیــان ،لرســتان ،مرکــزی ،هرمــزگان ،همــدان بــاالی  80درصــد (بــه ترتیــب
 83 ،82 ،84 ،81 ،82 ،82 ،82 ،83 ،82 ،84 ،81، 83 ،82 ،80 ،82درصــد)،
در اســتانهای آذربایجــان غربــی ،خراســان شــمالی ،کردســتان بــاالی 75
درصــد (بــه ترتیــب  77 ،79 ،78درصــد) ،در سیســتان و بلوچســتان  68درصــد
اســت.
نکتــه دوم :در نــرخ باســوادی مــردان و زنــان نیــز شــاهد تفاوتهــای
فاحــش نیســتیم .بــرای جلوگیــری از اطال ـهی کالم بــه آمــار چنــد اســتان از
میــان پنــج گــروه بــاال اشــاره مــی کنیــم .نــرخ باســوادی بــه ترتیــب مــردان
و زنــان ،در اســتانهای تهــران 89 ،94؛ اصفهــان 84/2 ،91؛ قزویــن 82 ،90؛
آذربایجــان شــرقی 76 ،87؛ اردبیــل 74 ،87؛ کهگیلویــه و بویراحمــدی 76 ،87؛
هرمــزگان 78 ،86؛ آذربایجــان غربــی 70 ،85؛ کردســتان 70 ،85؛ سیســتان و
بلوچســتان  61 ،74درصــد اســت.
نکتــه ســوم :نگاهــی کوتــاه بــه تفــاوت نــرخ باســوادی در نقــاط شــهری
و نقــاط روســتایی در همیــن نمونههــای اختیــاری ده اســتان بــاال نیــز م ـی
توانــد آگاهکننــده باشــد .نــرخ باســوادی بــه ترتیــب در شــهر و روســتا ،در
اســتانهای تهــران 82 ،92؛ اصفهــان 79 ،89؛ قزویــن 72 ،90؛ آذربایجــان
شــرقی 74 ،86؛ اردبیــل 73 ،85؛ کهگیلویــه و بویراحمــدی 74 ،90؛ هرمــزگان
76 ،90؛ آذربایجــان غربــی 69 ،84؛ کردســتان 70 ،83؛ سیســتان و بلوچســتان
60 ،76؛ اســت.
عامل چهارم :تعداد دانشجویان

در آســتانهی انقــاب کل دانشــجویان ایــران  157،000نفراســت .آنهــم
در شــهرهای بــزرگ ایــران نظیــر تهــران و تبریــز و مشــهد و اصفهان و شــیراز
و  ...حــال آنکــه در ســال تحصیلــی  1388-1387کل دانشــجویان ایــران
 3،308،692نفــر( 21برابــر) اســت( 1،917،183نفــر دانشــجویان دانشــگاهها و
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مراکــز آمــوزش عالــی 1،391،509 ،نفــر دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی).
در ایــن ارقــام نســبت دانشــجویان زن و مــرد از اهمیــت فراوانــی برخوردار
اســت .تعــداد دانشــجویان زن بــرای همیــن ســال تحصیلــی  1،688،223نفــر
(دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی  1،115،852نفــر ،دانشــگاه آزاد اســامی
 572،371نفــر) و تعــداد دانشــجویان مــرد بــرای همیــن ســال تحصیلــی
 1،1620،469نفــر اســت (دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی  801،331نفــر
و دانشــگاه آزاد اســامی  819،138نفــر) 26یعنــی تعــداد دانشــجویان زن از
تعــداد دانشــجویان مــرد پیشــیگرفته اســت.
الزم بــه توضیــح اســت کــه نویســنده کامــ ً
ا بــه واقعیــت کیفیــت
دانشــگاههای امــروز ایــران واقــف اســت .و از دیربــاز در ایــن خصــوص
قلــم زده اســت و در مقالــهای در نشــریهی «آدینــه» آن را «دبیرســتانهای
بــزرگ» نامیدهاســت .حقیقــت ایــن اســت کــه بــه علــت حاکــم بــودن
نــگاه ایدئولوژیــک در دانشــگاههای ایــران و روابــط آن ،تبعــات سیاســتی
کــه بــه «انقــاب فرهنگــی» انجامیــد و کمــاکان در همـهی بُعدهــای زندگــی
دانشــگاهی ایــران حضــور دارد (انتخــاب اســتاد ،مــواد درســی ،مطالــب تدریس،
رابط ـهی اســتاد -دانشــجو و )...و بهخصــوص «خطهــای قرمــز» موجــود در
حــوزهی علــوم انســانی و اجتماعــی و تحقیقــات دانشــگاهی ،دانشــگاههای
امــروز مــا از لحــاظ کیفیــت دچــار وضعیــت اســفناکی شــدهاند .امــا ،بــه
ـت
رغــم هم ـهی ایــن ناهنجاریهــا ،دانشــگاههای مــا بــه یمــن خــو ِد ماهیـ ِ
ـدرن دانشــگاه و کوشـشهای گاه جــانکا ِه کادر علمــی آگاه و باوجــدان مــا
مـ ِ
جایــگاه بزرگــی در مدرنیزاســیون جامع ـهی مــا در بعدهــای مختلــف دارد .در
مقــام مثــال کافــی اســت بــه نقــش دانشــگاه آزاد ،بهرغــم مشــکالت کیفــی
شــناخته شــدهی آن ،در زیــرورو کــردن روابــط اجتماعــی در شــهرهایی کــه
حضــور دارد توجــه کنیــم.
اتفــاق مهــم دیگــر در حــوزهی دانشــگاه نــوع توزیــع دانشــجویی اســت
کــه عمــ ً
ا و در ســطح بســیار بهوقوعپیوســته اســت ،جابهجایــی وســیع
دانشــجویان از شــهرها و روســتاهای مختلــف بــرای ادامــه تحصیــل در
شــهرهای دیگــر اســت کــه پیامدهــای گوناگــون جامعهشــناختی دارد .در
25

 .25همان ،ص 649و 650
 .26همانجا
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فاصلـهی ســالهای  1375و  ،1385بیــش از  12میلیــون نفــر ()12،148،148
در کشــور جابهجــا شــدهاند .از نُــه علــت مهاجــرت آمــده در ســالنامه آمــاری
کشــور ،یــک علــت «تحصیــل» ذکــر شــده اســت کــه تعــداد مهاجــرت در ده
ســال مذکــور بــرای تحصیــل را  1،040،767نفــر ذکــر میکنــد 27.در ســالنامه
هــای آمــاری موضــوع تحصیــل (دانشــگاه ،دبیرســتان ،راهنمایــی ،دبســتان)
تفکیــک نشــده اســت .امــا اگــر تعــداد افــراد  20ســال بــه بــاال را از رقــم
ذکرشــده در بــاال اســتخراج کنیــم(در ایــن آمارهــا ســتونی بــرای گــروه ســنی
 18تــا  20ســاله وجــود نــدارد و بــه همیــن علــت از دقــت بحــث کاســته مـی
ـودن آمــار
شــود) عــدد  553،156نفــر را خواهیــم داشــت(در صــورت موجودبـ ِ
مربــوط بــه گــروه ســنی  18تــا  20ســاله هــم ایــن آمــار دقیقتــر میبــود و
هــم ایــن تعــداد بیشــتر) کــه شــاید بــرای در ک جابهجایــی دانشــجویان در
ســطح کل کشــور تــا حــدودی راهگشــا باشــد و اهمیــت ایــن نــوع توزیــع را
بــرای موضوعهــای فرهنگــی نشــان بدهــد کــه از جملــه میتــوان آشــنایي
بــا خردهفرهنگهــای موجــود در جامعــهی مــا و آشــنایی بــا جنبههــای
متفــاوت زندگــی و فرهنگهــای دیگــر و دادوســتد و نزدیکشــدن جوانــان
کشــور بــا یکدیگــر و در نهایــت شــاید بشــود از کمــک کــردن بــه رشــد
فرهنــگ مشــترک مــا ایرانیــان صحبــت کــرد.
یکــی از مهمتریــن تبعــات ایــن جابهجایــی وســیع امــروز دانشــجویان
ایــران ،شــرکت دختــران دانشــجو در آن اســت .امــروز زمانــی کــه دانشــجوی
دختــری بــرای تحصیــل در مقــام مثــال از مشــهد مـیرود تبریــز یــا اهــواز و
از تبریــز مـیرود کرمــان یــا الهیجــان و از قــم مـیرود کرمانشــاه و ...اتفــاق
مهمــی در ذهــن جامعــه و ســنت هــای آن رخدادهاســت ،آنهــم در جامع ـه
ای کــه حاکمــان رســمی و غیررســمی آن شــدیدترین تنگناهــای اجتماعــی را
بــرای زنــان توصیــه میکننــد.
عامل پنجم :تعداد دانشآموزان

در ســال تحصیلــی  1388-1387کل تعــداد دانشآمــوزان ایــران در ســه
28
مقطــع دبســتان و راهنمایــی و متوســطه عمومــی  12،642،793نفــر اســت.
 .27همان ،ص122
 .28در ایــن ارقــام ،دانشآمــوزان دورهی آمادگــی  455.844نفــر و دانشآمــوزان دورهی پیـش
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از ایــن تعــداد  52درصــد پســر و  48درصــد دختــر هســتند .و در مقطــع دوره
متوســطه عمومــی در برابــر  52درصددانشآمــوز پســر  48درصــد دانشآمــوز
دختــر اســت .خــود ایــن رقمهــا بــه خودیخــود بــا اهمیــت اســت امــا،
اگــر آن را بــا کل جمعیــت ایــران  70،495،782نفــر مقایســه کنیــم9/17 ،
درصــد ایرانیــان دانشآمــوز هســتند و بهعبــارت دیگــر از هــر  5,57ایرانــی
یــک نفــر دانشآمــوز اســت .و اگــر تعــداد دانشآمــوزان را در عــدد 5,3
ضــرب کنیــم ،بیــش از  44میلیــون ایرانــی بهنوعــی درگیــر مســائل آمــوزش
و پــرورش هســتند.
عامل ششم :نقش خانواده در ایران

تغییــرات عظیمــی کــه در خانــوادهی ایرانــی پــس از انقــاب اتفــاق افتــاد ه
اســت ،یکــی از دیرپاتریــن و اساســیترین رخدادهــای جامعــهی ماســت
کــه بهنظــر میآیــد بــه ایــن پدیــده و تحــوالت شــگرفی کــه در جامعــه
ب ـ ه وجــود آوردهاســت توج ـهی درخــور نشــده اســت .در حقیقــت خانــوادهی
امــروز ایرانــی فاصل ـهی بســیار دوری دارد بــا آن تصویــر خانــوادهی ســنتی
کــه ممکــن اســت در ذهــن عــدهای هنــوز وجــود داشــته باشــد .در بــاال
میــزان ســوادآموزی و تعــداد دانشــجویان و دانشآمــوزان را نشــان دادیــم .در
حقیقت«پیشــرفت فرهنگــی ثبــات مــردم را بــر هــم میزنــد... .جامعـهای کــه
اکثریــت آن باســواد میشــوند ...دیــری نمیگــذرد کــه آمــوزش همگانــی
29
روابــطِ اقتــدار در خانــواده را بیثبــات میگردانــد»
بــرای بررســی تغییــرات در نهــاد خانــوادهی ایرانــی کافــی اســت بــه چنــد
شــاخص مهــم در ایــن ارتبــاط توجــه کنیــم:
 :۶-۱باروری

موضــوع بــاروی زنــان و کنتــرل زایمــان یکــی از بزرگتریــن شــاخص

دانشــگاهی  447.187نفــر منظــور نشــده اســت (همــان ،ص  620و ص .)625
 .29امانوئــل ُتــد و یوســف کوربــاژ ،دیــدارگاه تمدنهــا ،ترجمـهی عبدالوهــاب احمــدی ،نشــر
آگــه ،چــاپ اول ،بهــار  ،1388ص38
مــن درعینحــال کــه بــه صفحههــای ایــن کتــاب ارجــاع دادهام ،همیشــه بــه ترجمــهی
خــوب آن وفــادار نمانــدهام و از روی متــن اصلــی ترجمــه کــردهام .مشــخصات اصلــی ایــن
کتــاب بــه زبــان فرانســه از ایــن قــرار اســت:

Courbage Yousssef, Todd Emmanuel, Le rendez-vous des civilisations, Editions
du Seuil et La Republique des Idees, septembre 2007
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هــای تغییــ ِر ذهنیــت جامعــه اســت .همــان طــور کــه جمعیتشــناس
سرشــناس فرانســوی میگویــد «کنتــرل زایمــان را بایــد همدردنشــان و
هــم اهــر ِم دگرگشــت انسانشــناختی پراهمیتــی دانســت 30».و در امــر بــاوری
زنــان ،یکــی از مهمتریــن عاملهــای دخیــل نــرخ باســوادی زنــان اســت،
بیآنکــه نــرخ باســوادی مــردان را نادیــده بگیریــم .در معیارهــای جمعیــت
شناســی قاعــده برایــن اســت کــه نــرخ باســوادی زنــان و مــردان در فاصلـهی
ســنی  20تــا  24محاســبه میشــود .و آســتانهی گــذر هــم  50درصــد اســت.
بدیــن ترتیــب یکــی از شــاخصهای مهــم جمعیتشناســی ،یعنــی گــذر از
جمعیــت باســواد بــه دســت میآیــد .همانطــور کــه
آســتانهی  05درصــد
ِ
پیــش از ایــن گفتــه شــد براســاس آمارهــای رســمی بهطــور قاطــع مــی
تــوان گفــت کــه مــردان ایــران در ســالهای  1347-45از مــرز  50درصــد
باســوادی گذشــتهاند و زنــان ایــران در ســالهای  .1365-63البتــه مثــل هــر
رقــم آمــاری دیگــر ،نــوع تفســیر و درک و تأویــل آن مهــم اســت .در ایــن
خصــوص بایــد بــه ســه موضــوع بســیار مهــم اشــاره کنیــم :نخســت اینکــه
باسوادشــدن مــردان و زنــان ایرانــی یکشــبه و در عــرض یکــی ،دو ســال
اتفــاق نیافتــاده اســت .رونــدی بــوده اســت کــه از زمــان حکومــت پیشــین
ایــران شــروع شــده بــود و بــه رغــم افتوخیزهــای حاصــل از انقــاب ،ادامــه
یافتــه اســت .دوم اینکــه ایــن آمارهــا در بــارهی کل ایــران اســت و تفکیــک
گروههــای ســنی بــرای شــهر و روســتا و اســتانها در ســالنامههای آمــاری
وجــود نــدارد .امــا بــا توجــه مجموعــهی عاملهــای موجــود میتــوان بــه
ضــرس قاطــع گفــت کــه نــرخ باســوادی مــردان و زنــان ،در شــهرهای بــزرگ
ایــران و بــه طــور خــاص تهــران بســیار جلوتــر از تاریخهــای ذکــر شــده
از مــرز  50درصــد گذشــته اســت .ســوم ،خانوادههــای طبقــه متوســط و
پیشــرفتهتر از لحــاظ فرهنگــی ،گــذر از ایــن مــرز را در ســالهای پیــش از
ایــن تاریخهــا انجــام دادهانــد.
در الگوهــای بــرآورد رشــد جمعیــت در کشــورهای دنیــای ســوم ،امانوئــل
تــد و یوســف کوربــاژ خــود معترفانــد کــه در میــان متخصصــان جمعیــت
شناســی غــرب نظــری غالــب بــود کــه میپنداشــتند «مردمــان جهــان
ســوم پــای در راه افزایــش بیفرجــام و مهارنشــدنی جمعیــت نهادهانــد کــه
 .30همان ،ص10
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ناشــی از مرگومیــر رو بــه کاهــش و زادوزهــش فزاینــده بــود .همچنیــن
تحلیــل دو ِر باطلــی کــه افزایــش جمعیــت و رکــود اقتصــادی را هــم مرتبــط
میدانســت یکــی از موضوعهــای ناگزیــر علــوم اجتماعــی شــمرده میشــد.
امــا چنــدی نگذشــت کــه دیدیــم هم ـهی قارههــا و هم ـهی کشــورها ک ـم
وبیــش پــای در فرآینــد کنتــرل بــاروری نهادهانــد کــه البتــه نمیتــوان آن
را بــدون فرضیــهی انقــاب در ذهــن توضیــح داد ،زیــرا تحــول اقتصــادی
بهتنهایــی تــوان توضیــح چنیــن حرکتــی را نــدارد 31».و «در واقــع بهتریــن
متغیــر توضیحدهنــدهای کــه جمعیتشناســان یافتهانــد ،نــه تولیــد ســرانه
وابســتگی شــاخص
ضریــب
ی داخلــی ،بلکــه نــرخ باســوادی زنــان اســت.
ِ
ِ
32
بــاروری و نــرخ باســوادی زنــان همیشــه باالســت» .در حقیقــت همیــن
«انقــاب در ذهنیــت» مهمتریــن عنصــری اســت کــه مــا در بحــث خــود
دنبــال میکنیــم و یکــی از پایههــای بنیادیــن جنبــش ســبز میدانیــم کــه
تنهــا در حــوزهی خانــواده خالصــه نمیشــود .اکنــون شــاخص بــاوری در
ایــران کــه آمارهــای بینالمللــی بــه ترتیــب بــا رقمهــای متفــاوت  2/08و
 2/00و  1/73فرزنــد بــرای هــر زن ذکــر کردهانــد 33بــه ایــن معناســت کــه
ایــران از آســتانهی شــاخص بیــن المللــی  1,2فرزنــد بــرای هــر زن گذشــته
اســت 34.یعنــی شــاخص بــاروی در ایــران بــا شــاخص بــاروری در فرانســه
ـت جریــان علتهــای فرهنگــی و اجتماعــی ژرفــی
یکــی اســت« .ایــن برگشـ ِ
ـدگی تعادلهــای ســنتی اســت .درواقــع ،ایــن
دارد و نشــاندهندهی زیروزبرشـ ِ
زیروزبرشــدگی بــر همـهی رابطههــای اقتــدار ،ســاختارهای خانوادگــی ،ارجــاع
هــای ایدئولوژیــک ،نظــام سیاســی و غیــره پرتــو میافشــاند 35.».امــر مهــم
دیگــر در نــرخ بــاروری در ایــران ،متــوازن بــودن ایــن نــرخ تقریب ـ ًا در هم ـه
ی ایــران اســت .بــه عنــوان مثــال در کردســتان  1/9درصــد ،در کرمانشــاه
 1/8درصــد ،در ایــام  1/8درصــد ،در آذربایجــان باختــری  2/5درصــد اســت.
تنهــا در بخشــی از مــردم خوزســتان  2/6درصــد و در بلوچســتان  4/1درصــد
 .31همان ،ص 11
 .32همان ،ص 11
 .33همان ،ص112
 .34همان ،ص111
 .35همان ،ص10

394

اجتماعی پیدایش جنبش سبز
بسترهای فکری ،فرهنگی،
ِ

اســت.
دو جمعیتشــناس فرانســوی در کتــاب خــود بــه چنــد موضــوع اشــاره
میکننــد کــه بــرای بحــث مــا از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت ،از
جملــه میگوینــد« :تقــارن ریــزش باورهــای مذهبــی و گســترش کنتــرل
زایمــان چش ـمگیر و بحثناپذیــر اســت .البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه در
ایــن رونــد گــذر از آســتانهی باســوادی شــرطی الزم بهشــمار میآیــد ».و
«فراســوی ظواهــر کنونــی... ،کشــورهای مســلمانی کــه باروریشــان رو بــه
کاهــش دارد نیــز لــرزش گســتردهای در اعتقادهــای ســنتی خــود را تجربــه
مــی کننــد ... .مســیحیتزدایی یـکروزه انجــام نگرفــت و مســتلزم ناپدیــدی
اخالقــی عــا ِم مشــخص
عالمتهــا و نشــانههای مذهبــی و ارجاعهــای
ِ
عمومــی اعتقــاد
کننــدهی آن نبــود ...بــاری مســیحیتزدایی بــا پسرفــت
ِ
دینــی ( )croyanceو بهویــژه بــا فروریــزش رژیــم دگرپ ـیروی (یــا تقلیــد
مذهبــی) همــرا ِه آن مشــخص میشــود کــه تــا تــوی اتــاق خــواب افــراد
هــم دخالــت میکــرد .در ایــن معنــا میتــوان گفــت کــه چنیــن فرآینــدی
در اســام نیــز بــه احتمــال آغازیــده اســت و نشــانههای آن در جمعیــت
شناســی بــه چشــم میخــورد 37».و «در واقــع تضــاد بنیادیــن اسالمیســم
ایــن اســت کــه رهبــراناش خــود را نگهبــان ســنت میپندارنــد در حالــی
ـی مــدرن
کــه مــوج مردمــی کــه آنهــا را بــاال مـیآورد خــود از انقـ ِ
ـاب ذهنـ ِ
ســاز نتیجــه میشــود .در پــی پیــروزی ناگزیــر شکســت فرهنگــی رخ م ـی
نمایــد 38».و «پیشــرفت فرهنگــی ثبــات مــردم را بــر هــم میزنــد... .جامع ـه
ای کــه اکثریــت آن باســواد میشــوند ...دیــری نمیگــذرد کــه آمــوزش
همگانــی روابــطِ اقتــدار خانــواده را بیثبــات میگردانــد .گســترش کنتــرل
زاد و ولــد کــه در پــی افزایــش ســطح آمــوزش میآیــد ،بــه نوبــهی خــود
روابــط ســنتی مــردان و زنــان و اقتــدار شــوهر بــر زن را بــه لــرزه میانــدازد.
ایــن گسس ـتهای اقتــدار (خــواه باهــم و خــواه غی ـ ِرآن) ،سرگشــتگی فراگیــر
در جامعــه ،و اغلــب فروریــزش گــذرای اقتــدار سیاســی را تســهیل میکنــد
کــه ممکــن اســت مرگبــار باشــد 39».و در آخریــن اظهــار نظرهــای مقامــات
36

 .36همان ،ص 117و 118
 .37همان ،ص27
 .38همان ،ص114
 .39همان ،ص38
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رســمی کشــور ،ناظمــی اردکانــی ،رئيــس ســازمان ثبــت احــوال کشــور در
پیشخطبــهی نمازجمعــه تصريــح کــرد کــه "بررســيهای آمــاری نشــان
میدهــد  14درصــد خانوادههــای ايرانــی بــدون فرزنــد و  19درصــد فقــط
دارای يــک فرزنــد بــوده انــد .يعنــی در مجمــوع 33 ،درصــد بــه معنــي يــک
ســوم خانوادههــا بــدون فرزنــد يــا حداکثــر دارای يــک فرزنــد هســتند ".و
همــو اضافــه کــرده اســت کــه "البتــه ايــن آمــار در نس ـلهای جديدتــر بــه
مراتــب نگرانکنندهتــر اســت ،بــه ايــن صــورت کــه  24درصــد بــدون فرزنــد
و  31درصــد فقــط دارای يــک فرزنــد هســتند کــه در مجمــوع بســيار بيشــتر
40
از ميانگيــن کشــوری اســت".
 :6-2باالرفتن سن ازدواج

یکــی دیگــر از تغییــرات مهــم در خانــوادهی ایرانــی ،باالرفتــن ســن ازدواج
اســت .ســن ازدواج بــه بیســت و هفــت ســال رســیده اســت کــه امــر مهمــی
ا ست .
وقــت دفتــر ســامت جمعیــت و خانــواده وزارت
بــه گفتــهی مدیــرکل
ِ
بهداشــت "ســن ازدواج در کشــور افزایــش یافتــه و بــه طــور میانگیــن از 21
ســال بــه  27ســال رســیده اســت و وزارت بهداشــت میخواهــد ایــن ســن را
بــه کمتــر از  27ســال کاهــش دهــد" 41براســاس مســتندات مرکــز پژوهــش
هــای مجلــس ســن ازدواج پســران  28ســال و دختــران  24ســال اســت .و
ناظمــی اردکانــی میگویــد "در ســالهای اخيــر همــواره شــاهد افزايــش
ســن ازدواج بودهايــم ،بهطــوری کــه در ســال  1392شــاهد ميانگيــن ســن
 28ســال بــرای ازدواج آقايــان و  23ســال بــرای ازدواج خانمهــا بودهايــم و
ايــن هــم يکــی از عوامــل تشــديد کننــده کاهــش بــاروری اســت ...در زمينــه
ـاالی ســن
تأخيــر ازدواج ،ســهم ازدواج آقايــان در بــاالی  35ســالگی يعنــي بـ ِ
متعارفــی کــه در ثبــت احــوال ثبــت ميشــود از  7.6بــا يــک رونــد رو بــه
افزايــش بــه  8.8رســيده اســت و در ازدواج خانمهــا ســهم ازدواجهــای بــاالی
 30ســالگی از  3.6در کمتــر از ده ســال بــه  2.11درصــد يعنــي نزديــک
بــه  2برابــر رســيده اســت و اينهــا بــاز هــم باعــث کــم شــدن بــاروری
 .40ناظمی اردکانی مردمساالری(1393،10،6 ،سنين 20تا  34سالگي براي آقايان و سنين 15
تا  29سالگي سن متعارف ثبت ازدواج در پايگاه ثبت احوال است).
 .41دکتر محمداسماعیل مطلق ،تابناک 12 ،تیر 1390
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ميشــود"
بــا مشــکالت اقتصــادی و تنگناهــای مالــی جوانــان (بیآنکــه بخواهیــم
آن را نادیــده بگییریــم) نمیتــوان ایــن پدیــده را توضیــح داد .علــت اصلــی
را بایــد در تحــول خودمختــا ِر ذهنیتهــا دیــد .همیــن تغییــر خودمختــا ِر
ذهنیــت اســت کــه مهمتریــن بســترهای تغییــر جامعــه را بهوجــود مــی
آورد کــه یکــی از مهمتریــن تجلیگاههــای آن در روابــط خانوادگــی و تغییــر
ســاختار یــا شــکل خانــواده اســت .در امــر ازدواج ،شــاید ذکــر یــک نمون ـهی
دیگــر آمــاری خالــی از اهمیــت نباشــد .براســاس آمارهــای موجــود ،کــه در
عمــل میتوانــد بیشتــر هــم باشــد ،یــک ششــم ازدواج هــا بــه طــاق م ـی
انجامــد .حتــا در شــهری مثــل قــم و در روســتاها 43ایــن موضــوع از یکطــرف
میتوانــد نوعــی ناهنجــاری اجتماعــی تلقــی شــود و مبیــن وضعیتــی بحرانــی
در جامعــه باشــد کــه حکومــت نتوانســته بــر آن فائــق بیایــد امــا ،از ســوی
دیگــر نشــان دهنــدهی ناکارایــی قیدهــای اجتماعــی اســت در جلوگیــری از
طــاق .روابــط ســنتی حاکــم بــر جامعــه کــه در گذشــته تــا حــدود زیــادی
از جدایــی زن و شــوهر جلوگیــری میکــرد ،عمــ ً
ا دیگــر کارایــي چندانــی
نــدارد .و رئیــس ســازمان ثبــت احــوال کشــور ،اذعــان میکنــد کــه "آمــار
طــاق ســاليانه بالــغ بــر  160هــزار مــورد میباشــد  ...و عوامــل متعــددي
ـای
چــون تغييــرات ســبک زندگــی ،تهاجــم فرهنگــی ،کمرنــگ شــدن باورهـ ِ
مذهبــی و اخالقــی ،رســومات غلــط در زمــان شــروع ازدواج و ...بــه افزايــش
44
آن دامــن ميزنــد"
42

 6-3پدیدهی ازدواج سفید

آمــار دقیقــی از تعــداد کســانی کــه بــدون ازدواج رســمی بایکدیگــر
زندگــی میکننــد (ازدواج ســفید) در دســت نیســت .امــا براســاس اطالعاتــی
کــه اینجــا و آنجــا در مطبوعــات منتشــر میشــود یــا براســاس کارهــای
میدانــی انجامشــده ،هرچنــد محــدود ،میتوانیــم بــر رونــد فزاینــدهی ایــن
 .42ناظمی اردکانی مردمساالری (1393،10،6 ،سنين 20تا  34سالگي براي آقايان و سنين 15
تا  29سالگي سن متعارف ثبت ازدواج در پايگاه ثبت احوال است).
 .43فرهاد خسروخاور و سعید پیوندی ،برنامه پرگار
 .44ناظمــی اردکانــی مردمســاالری( 1393،10،6 ،ســنين 20تــا  34ســالگي بــراي آقايــان و
ســنين  15تــا  29ســالگي ســن متعــارف ثبــت ازدواج در پايــگاه ثبــت احــوال اســت).
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نــوع ازدواج تأکیــد کنیــم .همیــن امــر کــه در یکـی ،دو ســال اخیــر راجــع بــه
ایــن پدیــده در مطبوعــات کشــور گــزارش منتشــر میشــود و بحــث درگرفتــه
اســت ،و حتــا رئیسدفتــر آیــت اهلل خامنـهای ،محمــد محمــدی گلپایگانــی از
رشــد ایــن پدیــدهی «شــرمآور» ســخن میگویــد ،از شــیوع ایــن موضــوع در
جامعــه حکایــت میکنــد .دس ـتاندکاران و طرفــداران حکومــت عاملهایــی
نظی ـ ِر تجردگرایــی دختــران ،کمرنــگ شــدن اعتقــادات و باورهــای دینــی و
مذهبــی مــردم ،الگوبــرداری از ماهــواره و رســانه هــای بیگانــه بویــژه ســریال
مســبب رشــد ازدواج ســفید
هــای ســاخت ترکیــه و امریــکای جنوبــی را
ِ
دانســتهاند" .عواملــی همچــون تهاجــم فرهنگــی ،کمرنــگ شــدن باورهــای
مذهبــی و اخالقــی ،ضعیــف شــدن پیوندهــای خانوادگــی ،ســنت هــای غلــط
ازدواج ،هزینــه هــای کمرشــکن اقتصــادی ،تنــوع طلبــی جوانــان ،قوانیــن و
شــرایط دشــوار و زائــد عقــد و طــاق باعــث شــده برخــی از جوانــان بــه ایــن
ســمت گرایــش پیــدا کننــد 45".اگــر عاملهایــی نظیــر «تهاجــم فرهنگــی»
را کــه ترجیعبنــد همـهی 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
اخالقــی و ضعیــف شــدن پیوندهــای خانوادگــی» متفقالقــول هســتند .در
حقیقــت دنیابــاوری و تغییــ ِر نــگا ِه دختــران بــه موضــوع ازدواج و پذیــرش
زندگــی مشــترک (بــدون ازدواجهــای تکلیفــی) ســهم مهمــی در ایــن رویکــرد
دارد.
امــر دیگــری کــه بایــد در اینجــا یــادآوری کــرد ،پذیرفتــن یــا دس ـتکم
کنارآمــدن خانوادههــا بــا ایــن نــوع ازدواج فرزندانشــان اســت .بهخصــوص
خانــوادهی دختــری کــه ازدواج ســفید کــرده اســت .و اینکــه ایــن زوجهــا
میتواننــد در شــهرها زندگــی عــادی داشــته باشــند و از هــدف آســیبهای
ایــن و آن نباشــند ،خــود موضــوع مهمــی اســت .ایــن پدیــده کنارآمــدن یــا
تحــول خودمختــا ِر ذهنیــت و گسســتهای
پذیرفتــن خانوادههــا نیــز بــر
ِ
اقتــدار روابــط پدرســاالرانه و ریــزش باورهــای مذهبــی داللــت میکنــد.
 :6-4سرمایهگذاری خانوادههای ایران در تحصیل فرزندان
 .45خیبر آنالین و انتخاب
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هرچنــد کــه آمــار دقیقــی در ایــن خصــوص دردســترس نیســت.
امــا براســاس برخــی آمارهــای رســمی و کارهــای میدانــی انجامشــده و
مشــاهدات روزمــره میتــوان بــه ســرمایه گــذاری عظیمــی کــه خانــواده
هــای ایرانــی در امــر تحصیــل فرزندانشــان انجــام داده انــد ،پیبــرد .ایــن
موضــوع تنهــا در بــارهی قشــرهای مرفــه جامعــه خالصــه نمیشــود .بســیار
هســتند کســانی کــه از نــان شــب خــود مــی گذرنــد تــا شــهریه و خــرج
تحصیــل فرزندانشــان تأمیــن شــود .اگــر خانوادههــای فرهنگــی بــه آمــوزش
موســیقی و  ...فرزندانشــان توج ـهی خــاص دارنــد وبهــای آن را میپردازنــد،
امــا در حوزههــای تحصیــات عالــی همــه خانوادههــا خــود را ملــزم بــه
تأمیــن هزینههــا وتحصیــل فرزندانشــان میداننــد .امــری کــه تنهــا بــه
شــهرهای بــزرگ نظیــر تهــران ختــم نمیشــود.
عامل هفتم :انتقال فرهنگ

ســومین عنصــری کــه در تغییــر وضعیــت خانــواده و نقــش آن نیــز جــا 
ی
گاه پراهمیتــی دارد ،بحــث انتقــال فرهنــگ اســت .طبقــه متوســط مــدرن ایران
کــه بــه دنبــال انقــاب و حاکمشــدن معیارهــای بازدارنــدهی رشــد اجتماعــی،
توخیزهــای فــراوان
در حــوزهی فرهنگــی شکســت خــورده بــود ،بــه رغــم اف 
نهتنهــا توانســت از معیارهــای فرهنگــی خــود پاســداری کنــد ،بلکــه موفــق
شــد کــه ایــن معیارهــای فرهنگــی را در ســطح کل جامعــه منتشــر کنــد .و
امــروز شــاهدیم کــه بخشهــای فزاینــدهی جامعــه از ایــن فرهنــگ ارتــزاق
میکننــد و حامیــان آننــد .و نسـلهایی کــه پــس از انقــاب بــه دنیــا آمدنــد،
بــا آنکــه در آن فرهنــگ رشــد نکــرده بودنــد ،امــروز از حامیــان پرشــور همــان
فرهنگــی هســتند کــه شکســت خــورده بــود .و خانــواده ایرانــی در انتقــال
ایــن فرهنــگ ســهم مهمــی داشــته اســت .همــهی روابــط بــاز اجتماعــی
(نظیــر آزادی پوشــش) و خواســتهای اجتماعــی کــه در طبقــه متوســط
مــدرن ،عمدت ـ ًا شــهری ،حاکــم بــوده اســت و در جامعــه از ســوی حکومــت
ســرکوب شــده اســت ،از طریــق خانــواده بــه میــان نس ـلهای بعــدی بــرده
شــده اســت .پــس از یــک دوره پسرفــت یــا عقبنشــینی فرهنگــی طبقــه
متوســط مــدرن ،همــراه بــا رشــد اجتماعــی ،نســل هــای بعــدی بیشازپیــش
بــه ســازگاری بیشــتر آن بــا جهــان امــروز خــود پیبردنــد .موضــوع دیگــری

399

اجتماعی پیدایش جنبش سبز
بسترهای فکری ،فرهنگی،
ِ

کــه در همیــن ارتبــاط ،اهمیــت دارد ،ســهم مهــم ایرانیــان خــارج کشــور
اســت در انتقــال فرهنگــی خانــواده .امــروز میــان ســه تــا چهــار میلیــون
ایرانــی مهاجــر در خــارج کشــور زندگــی میکننــد .امــروز مــا بــا خیــل عظیــم
خانوادههــای چندملیتــی ایرانــی روب ـهرو هســتیم .ارتبــاط کموبیــش مرتــب و
دائمــی ایرانیــان مقیــم خــارج بــا خانوادههــای خــود در ایــران و آمدورفــت
هــای خانوادگــی میــان داخــل و خــارج ،ســبب شــده اســت کــه بســیاری از
معیارهــای مــدرن زندگــی از طریــق ایــن بخــش بــه جامعــه ایــران منتقــل
شــود .و در تغییــرات نظــام خانوادگــی ایــران سهمگرفتهاســت .همچنیــن
ـای دیگــری بــه آن پرداختـهام بازهــم الزم مــی دانــم در حــوزهی
باآنکــه در جـ ِ
انتقــال فرهنــگ بــه انقــاب الکترونیکــی و تأثیرهــای آن اشــاره کنــم.
گیری جدیدِ طبقهی متوسط ایران
عامل هشتم :شکل
ِ

طبق ـهی متوســطی کــه در دوران شــاه شــکل گرفــت (بهخصــوص پــس
از چنــد برابرشــدن درآمدهــای نفتــی) بهرغــم تنگناهــا و ضربههــای حاصــل
ـگ خــود و تواناییهــای
از انقــاب ،بــا تکیــه بــه جــایگاه اقتصــادی و فرهنـ ِ
حرفــهای و فنــی و دیوانســاالری خــود توانســت بــا فــراز و نشــیبهای
فــراوان بــه زندگــی خــود ادامــه بدهــد و روزبــهروز در موقعیــت مناســب
تــری قــرار بگیــرد .پــس از دوران جنــگ و تغییــر سیاســتهای اقتصــادی
و اجتماعــی (کــه بــا دوران ریاســت جمهــوری هاشــمی رفســنجانی شــروع
شــد) ایــن طبقــه متوســط رشــد کــرد و بخشهــای جدیــدی هــم ســربرآورند
بررســی آمــاری و دقیــق گســترهی دامنــهی
و در کنــار آن جایگرفتنــد.
ِ
نفــوذ اقتصــادی ،اجتماعــی ایــن طبقــه را بــه مجــال دیگــری واگــذار م ـی
کنــم ،امــا بــه اختصــار اشــاره میکنــم کــه طبقــه متوســط ایــران یکــی
از پایههــای اساســی شــکلگیری نــوع حکومــت آینــدهی ایــران اســت.
هرچنــد بخــش بــاالی ایــن طبقــه امــروز «آزادی» و «دموکراســی» را بــا
رشــد اقتصــادی و حفــظ موقعیــت برتــر خــود معاملــه کردهاســت ،امــا یکــی از
خواس ـتهای طبقــه متوســط ســهیم و شریکشــدن در قــدرت سیاســی (بــا
ـترش مناســبات بیــرون از
درجــات متفــاوت) اســت ،از همی ـنرو خواسـ ِ
ـت گسـ ِ
محدودیتهــای دســتوپاگیر فعلــی حکومتــی و شــرکت در تصمیمگیــری
هــا موضوعــی اســت کــه بــا سرنوشــت و آینــدهی آن گــره خــورده اســت و به
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همیــن علــت خواســت آزادی از عناصــر جداناپذیــر خواس ـتهای ایــن طبق ـ ه
ی متوســط اســت .رفتــار بخشهــای قابــل توجــهی ایــن طبقــه در دوران
اصالحــات و دوران جنبــش ســبز شــاهد مدعــای ماســت .مــا همیــن رفتــار را
هــم ،بــا مختصــات خــاص خــود در آن زمــان ،در ســالهای آخــر حکومــت
شــاه شــاهد بودیــم .در ایــن نوشــته مجــال پرداختــن بــه دوران دولتهــای
هاشــمی رفســنجانی و شــکافتن مشــکالت و آســیبهای آن وجــود نــدارد،
امــا در ارتبــاط بــا ایــن بحــث شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه بــدون دوران
هاشــمی رفســنجانی ،دوران اصالحــات نمیتوانســت شــکل بگیــرد.
عامل نهم :دوران اصالحات و نقش مطبوعات

در اینجــا قصــد بازگویــی و ارزیابــی جنبههــای مختلــف جنبــش
ارزیابــی راهبردهــا و ناتوانیهــای محمــد خاتمــی را (کــه در
اصالحــات و
ِ
موقعیتهــای دیگــری بــه آن پرداخت ـهام) نــدارم .امــا بــدون یــادآوری دوران
اصالحــات و اقدامــات دولــت و شــخص محمــد خاتمــی و تاثیــر تعیینکننــده
ی مطبوعــات و فضــای فکــری آن دوران و کوشــشهای هــر دو طیــف
ـازی جنبــش ســبز ،چشمفروبســتن بــر یکــی از
روشــنفکری ایــران در بسترسـ ِ
مهمتریــن عاملهــای بررســی ایــن جنبــش اســت.
عامل دهم :از دست رفتن اتوریته حکومتی و تقدسزدایی

عامــل مهــم دیگــری کــه میبایســت ذکــر کــرد تضعیــف شــدید و
بعضـ ًا از دســت رفتــن اتوریتــه حکومتــی اســت کــه خــود (بیآنکــه بخواهیــم
ســهم ناکارآمــدی حکومــت در پاســخ بــه نیازهــای جامعــه را نادیــده بگیریــم)
عمدتــ ًا از بحــران ایمــان و بحــران اعتقــاد و تقدسزدایــي کــه در جامعــه
اتفــاق افتــاده اســت ،ناشــی شــده اســت .ایــن تغییــر ذهنیــت را نخســت در
تحلیــل یکــی از بلندپایــگان حکومتــی در چرایــی انتخــاب محمــد خاتمــی بــه
ریاســت جمهــوری در ســال  1376مشــاهده میکنیــم :علــی ربیعــی ،معــاون
پیشــین وزارت اطالعــات (و وزیــر کنونــی کار در دولــت حســن روحانــی)
در کتابــی کــه دربــارهی رفتارشناســی رأی دهنــدگان در دوم خــرداد 1376
نوشــته اســت ،از جملــه میگویــد "نظرســنجیها نشــان میدهــد ،نقــش
خانــواده و دوســتان نســبت بــه گروههــای مرجعــی ماننــد روحانیــت و احــزاب
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بســیار بیشتــر بــوده اســت .در ایــن بیــن گروههــای روشــنفکری بیــش از
هــر گــروه مرجعــی بــر رفتــار رأیدهنــدگان تأثیــر گذاشــته و نقــش آنهــا
قابــل توجــه بــوده اســت .در ایــن انتخابــات تغییــر در گروههــای مرجــع و
ظهــور گروههــای جدیــد کــه بهنوعــی جانشــین ســازمانهای سیاســی-
اجتماعــی ازجملــه احــزاب شــدند بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت ... .گــروه
هــای مرجــع ســنتی در شــرایط گــذار اهمیــت خــود را بهطــور نســبی از
دســت میدهنــد و گروههــای مرجــع جدیــدی بــه میــدان میآینــد .ایــن
واقعیــت در انتخابــات دوم خــرداد بیــش از هــر زمانــی خــود را بــه عیــان
نشــان داد 46".و در جدولــی میــان «ارزشهــای رســمی» (حکومتــی) و «ارزش
هــای جدیــد» (رأی دهنــدگان) بــه مقایســه میپــردازد کــه مــا در اینجــا
بــه عنــوان نمونــه چندتایــی از آنهــا را (بــه ترتیــب «ارزش رســمی» و در
برابــر آن «ارزش جدیــد») ذکــر میکنیــم :پیــروی از خــط امام/دفــاع منطقــی
و مناســب از دیــن -تبعیــت از رهبری/فکــر نــو بــرای جوانــان -ســوابق
انقالبی/حرمــت گذاشــتن بــه همــه مــردم -مبــارزه بــا تهاجــم فرهنگــی/
حمایــت دانشــجویان و دانشــگاهیان -دفــاع از ارزشهــای انقالب/توجــه بــه
علــم و فرهنــگ -مبــارزه جــدی بــا غربیها/توجــه بــه توســعه و ســازندگی
کشــور -اعتقــاد مذهبی/روشــنفکر بــودن -ضدآمریکایــی بودن/آشــنا با شــرایط
امــروز جهــان و جامعــه -مخالفــت بــا بیحجابی/توجــه بــه قانــون و اجــرای
آن -حمایــت رهبری/مدیریــت وسیاس ـتمداری -حمایــت علمــا و روحانیــت/
صداقــت و صمیمیــت -تقدیــر و خواســت خدا/حمایــت هنرمندان و ورزشــکاران
و -...عــدم ســازش بــا ابرقدرتها/میــدان دادن بــه نطریــات مختلــف -اصلــح
بودن/فکــر نــو بــرای زنــان (دفــاع از حقــوق) -حمایــت بازاریان/شــخصیت
و دیــدگاه فرهنگــی -حمایــت ایثارگــران و رزمندگان/آزاداندیشــی 47».ربیعــی
ارزشهــای جدیــد دیگــری را هــم نــام میبــرد کــه معادلــی در «ارزشهــای
رســمی» نــدارد ،نظیــر آشــنایی بــا زبانهــای خارجــی ،حمایــت از تحصی ـل
کــردگان ،دفــاع از حقــوق فــردی ،توســعهی مشــارکت سیاســی-اجتماعی،
نوگرایــی و آزادیخواهــی ،گســترش آزادیهــای اجتماعــی ،اثبــات حاکمیــت
ملــت و ...امــا آنچــه در جامع ـهی ایــران اتفــاق افتــاده اســت بســیار فراتــر از

 .46علــی ربیعــی ،جامعهشناســی تحــوالت ارزشــی-نگاهی بــه رفتارشناســی رأی دهنــدگان در
دوم خــرداد  ،1376انتشــارات فرهنــگ و اندیشــه ،چــاپ اول  ،1380ص297
 .47همان ،ص105
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ـل رفتارهاســت.
ایــن تحلیـ ِ
همانطــور کــه ژرژ زیمــل خاطرنشــان کــرده اســت "اتوریتــه بــدون
وجــود نوعــی اعتمــاد کــه اعتقــاد را ضــروی میســازد ،وجــود نــدارد" .بــرای
اعتمــاد داشــتن بــه یــک نهــاد ،نهتنهــا میبایســتی دالیــل فراوانــی داشــت
تــا در بــارهی آن نهــاد بــه خوبــی فکــر کــرد ،بلکــه میبایســتی انســان
معتقــد باشــد کــه آن نهــاد بــه طــور اساســی بــا تصــوری کــه انســان از
آن دارد ،تطابــق دارد 49.و چنیــن واقعیتــی بــه علــت همــهی عملکردهــای
حکومــت موجــود نیســت .در جامعــهی ایــران نســبت بــه آن چیــزی کــه
گفتــه و تبلیــغ میشــود ،نــه اعتمــادی وجــود دارد و نــه اعتقــادی .و هانــا
آرنــت در بحــث بنیادیــن خــود در بــارهی «اتوریتــه» اشــاره میکنــد کــه
از دســترفتن اتوریتــه بــه دنبــال خــود تضعیــف مذهــب و ســنت را دارد.
و اضافــه میکنــد کــه "از زمــان نقــ ِد شــدید باورهــای مذهبــی در قــرن
هفدهــم و هجدهــم بــه بعــد ،شــک بــه حقیقــت مذهبــی ویژگــی دوران
مــدرن باقــی مانــده اســت و ایــن هــم در مــورد معتقــدان بــه مذهــب صــادق
اســت و هــم در مــورد منکــران آن .از زمــان پاســکال ،حتــا دقیقتــر 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 نکت ـه
ی مهمــی انگشــت میگــذارد و میگویــد "از بیــن رفتــن ایمــان ( )foiبــه
ـب نهادینهشــده ضرورت ـ ًا متضمــن از بی ـن
ـی ( )dogmesمذهـ ِ
اصــول جزمـ ِ
رفتــن ایمــان یــا حتــا بــه معنــای بحــران ایمانــی نیســت ،زیــرا مذهــب و
ایمــان ،یــا اعتقــاد ( )croyanceو ایمــان ،بههیچوجــه یکــی نیســتند .تنهــا
اعتقــاد ،نــه ایمــان ،اســت کــه وابســتگی درونــی بــه شــک دارد و پیوســته از
ســوی آن تهدیــد میشــود .امــا چــه کســی میتوانــد انــکار کنــد کــه ایمــان،
کــه قرنهــای متمــادی از ســوی مذهــب و باورهــا و اصــول جزمــی آن بــه
نحــوی مطمئــن مــورد حمایــت بــود ،از طریــق آنچــه کــه درواقــع چیــزی جــز
بحــران در مذهــب نهادینــه شــده نیســت ،بهشــدت در معــرض تهدیــد قــرار
گرفــت؟" 50اگــر در اروپــا چنــد قــرن الزم بــود کــه چنیــن وضعیتــی بهوجــود
48

48. BAUBEROT Jean, La laicité 2005-1950, entre la passion et raison. Editions du Seuil,
Paris, 2004, p.213
49. ibid
 .50هانــا آرنــت ،میــان گذشــته و آینــده -هشــت تمریــن در اندیشــهی سیاســی ،ترجمــه
ســعید مقــدم ،نشــر اختــران ،چــاپ اول ،1388 ،ص .127ضمــن حفــظ صفحـهی متــن ترجمـه
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بیایــد ،در ایــران بــه دلیــل حاکــم شــدن حکومــت والیــت فقیــه و تبعــات آن
و جهــان امــروز مــا ،در عــرض چنــد دهــه ایــن اتفــاق بــه وقــوع پیوســت.
ایــن شــک و کوشــش بــرای حفــظ آنچــه حفظشــدنی در مذهــب اســت ،مــا
در آرا و دیدگاههــای نواندیشــان دینــی چــون مجتهــد شبســتری و ســروش
و ملکیــان و کدیــور و یوســفی اشــکوری و  ...مــی بینیــم .ایــن ســخن مجتهــد
شبســتری کــه "ایمــان دینــی بــا هرگونــه نظــام اجتماعــی و سیاســی ســازگار
نیســت و در جامعههــای زورمــدار و توتالیتــر بــذر ایمــان میپوســد و نابــود
میگــردد" 51هــم بازتــاب اندیشــمندانهی متفکریــن دینــی امــروز ماســت و
هــم فریادهــای عاصیشــان.
علــت آنچــه در ایــران در ایــن حــوزه اتفــاق افتــاده اســت را ،افــزون بــر
تغییــ ِر ذهنیــت ،میبایســت در عملکــرد خــود حکومــت و متولیــان رســمی
ـت حکومــت در همـه
دیــن جسـتوجو کــرد .شــیوهی خشــن حکومــت ،دخالـ ِ
ی عرصههــای زندگــی خصوصــی و عمومــی مــردم ،فســاد همهجانبــهی
حکومتــی و متولیــان دینــی ،آلودهشــدن بزرگتریــن مقامــات دینــی در
امــور مالــی و تصاحــب کــردن انحصــاری بســیاری از رشــتههای اقتصــادی و
تجــارت ،بیاعتنایــی آشــکار و گســتاخانهی متولیــان رســمی دیــن و صاحبــان
قــدرت بــه قانــون کــه خــود دیگــران را بــه مجبــور بــه رعایــت آن میکننــد،
بـهراه انداختــن مؤسســات عظیــم مالــی و تجارتــی و ســرباز زدن حتــا پرداخــت
مالیــات خــود (نظیــر آســتان قــدس رضــوی و فرمــان هشــتمادهای امــام) ؛
و هم ـهی اینهــا بــه نــام دیــن و مقدســات آن .از پیامدهــای ایــن تضعیــف
شــدید اتوریتــه و بحــران اعتقــادی و ایمانــی ،نوعــی شــکلگیری مفهــوم
فردیــت و مبــارزه بــرای فردیــت اســت.
عامل یازدهم :ماهواره و اینترنت

هرچنــد کــه اطالعــات دقیــق و خالــی از محاســبات سیاســی در بــار ه
ی تعــداد اســتفادهکنندگان شــبکههای ماهــوارهای و مقایســهی آن بــا
شــده بــه فارســی ،مــن ایــن جملــه را از متــن فرانسـهی آن ترجمــه کــردهام کــه مشــخصات
آن چنیــن اســت:

ARENDT Hannah, La crise de la culture-Hui exercices de pensée politique,
Gallimard, Paris, 1972, p.125
 .51محمد مجتهد شبستری ،ایمان و آزادی ،انتشارات طرحنو ،چاپ چهارم ،1382 ،ص8

404

اجتماعی پیدایش جنبش سبز
بسترهای فکری ،فرهنگی،
ِ

اســتفادهکنندگان شــبکههای داخلــی در دســترس نیســت ،امــا براســاس
همیــن آمارهــای موجــود و مشــاهدات روزمــرهی اخبــا ِر جمـعآوری آنتنهــای
ـت ماهــواره و مطالــب اعترافگون ـهی مقامــات حکومتــی در مناســبت
دریافـ ِ
کــم شــبکههای
هــای مختلــف میتــوان بــه ضــرس قاطــع از جــایگا ِه ِ
تلویزیونــی داخــل کشــور و مقــام بســیار بــاالی شــبکههای بینالمللــی در
خانوادههــای ایــران (حتــا در شــهرهای کوچــک و روســتاها) و بهخصــوص در
میــان جوانــان ســخن گفــت .و ایــن امــر بــه معنــای بیاثــر مانــدن سیاسـت
هــا و برنامههــای فرهنگــی حکومــت در ایــن عرصــه اســت .و از ســوی دیگــر
بــر نفــوذ وســیع فرهنــگ و ارزشهــای مخالــف حکومــت بــر زندگــی ایرانیــان
داللــت میکنــد و ایــن تــا بدانجــا کــه در هم ـهی توضیحــات «ناهنجــاری
هــای» اجتماعــی بــه دیــدهی حکومتیــان ماهــواره و تهاجــم فرهنگــی در
صندلــی شــماره یــک اتهــام نشســته اســت.
ـت مشــابهای قــرار داریــم .نخســتین
در مــورد اینترنــت هــم مــا در وضعیـ ِ
موضــوع ،تفــاوت آشــکار و بــزرگ میــان آمارهــای مرجــع در ایــران اســت .در
ســال  1387در حالیکــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــه عنــوان
دســتگاه ارائــه دهنــدهی خدمــات اینترنتــی ضریــب نفــوذ اینترنــت در ایــران را
 34/9درصــد اعــام کــرد ،مرکــز آمــار ایــران در مقــام مرجــع رســمی اعــام
آمارهــای کشــور آن را  11/1اعــام کــرد .امــا بهرغــم ایــن واقعیــت و بــه
رغــم وضعیــت اســفبار ســرعت اینترنــت در ایــران و پهنــای بانــد آن و هزینـه
ی نســبت ًا بــاالی آن (کــه ایــران را در زمینــه در وضعیــت بســیار پایینــی در
ســطح جهــان و حتــا در منطقــه قــرار داده اســت) ،و بــه رغــم فیلترینــگ
دســتگاههای سانســور ،اســتفاده از اینترنــت بخشجداناپذیــر زندگــی ایرانیــان
و بخصــوص جوانــان کشــور شــده اســت .و از طریــق فعالیــت و حضــور فعــال
در شــبکههای اجتماعــی جوانــان ایــران موفــق بــه تولیــد یــک نــوع فرهنگــی
شــدهاند کــه خویشــاوندیي بــا فرهنــگ حاکــم و نســخههای تجویــزی آن
نــدارد.
عامل دوازدهم :سینمای ایران

در نــوروز ســال  ،1368کمــی پــس از پایــان جنــگ ،داریــوش مهرجویــی
در مصاحبــهای در بــارهی ســینمای ایــران بــا نشــریهی «آدینــه» میگویــد
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"در مــورد اینکــه ســینمای مــا بــا تماشــاگر بهســختی رابطــه برقــرار میکنــد
هــم بایــد بگویــم کــه بــاز بــا یــک فــرض اولیــه طرفیــم .چــون از لحــاظ
تعــداد تماشــاگر و اســتقبال از فیلمهــای ســینمایی ،ایــران یکــی از اولیــن
کشــورهای جهــان اســت ولــی خــب ایــن درســت اســت کــه ســینمای مــا
هنــوز بــا بخــش مهمــی از قشــر تحصیلکــرده و متخصــص شــهری رابطــه
برقــرار نکــرده اســت و هنــوز خیلیهــا هســتند کــه خیــال میکننــد از هنــر و
فرهنــگ و ســینما و رمــان و تئاتــر در ایــران هیــچ خبــری نیســت" و در پاســخ
ـش «بــه نظــر شــما ســینمای امــروز (بعــد از انقــاب) مــا چگونــه
بــه پرسـ ِ
ســال گذشــته ساختهشــد مــا بــه
ســینمایی اســت و بــا فیلمهایــی کــه در
ِ
ســوی چــه نــوع ســینمایی حرکــت میکنیــم؟» میگویــد "یــک ســینمای در
حــال شــکفتنُ .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 نســبت ًا بیســت ســی
ســاله ،حــاال وارد مرحلــه ســوم خــود میشــود" 52.در هنــگام جنبــش ســبز،
ســال  ،8831زمانــی کــه ســینمای ایــران و تأثیــر آن در جامعــه را بررســی مـی
کنیــم ،همــان «آینــده درخشــان»ی کــه مهرجویــی آرزو کــرده بــود ،تحق ـق
یافتــه میبینیــم .از «باشــو غریبــه کوچــک» بیضایــی تــا «مشــق شــب»
کیارســتمی و تــا «ســه زن» منیــژه حکمــت و تــا «شــهر زیبــا»ی فرهــادی
و تــا «زیــر پوســت شــهر» رخشــان بنــی اعتمــاد و تــا دیگــر آثــار آنــان
و آثــار بــزرگ دیگــر کارگردانــان و فیلمســازان نامــدار ایــران همچنیــن
دیگــر ســینماگران کمتــر شناختهشــده و تعــداد قابلمالحظ ـهی ســینماگران
خــوب جــوان ،بــا موضوعهــای بســیار متنــوع ،همگــی ،افــزون بــر جنبــه
هــای برجســتهی زیباشــناختی و فنــی ،حــول مســائل و مشــکالت و معضــات
روز و بنیادیــن ایــران شــکل گرفتــه اســت کــه بــه تصویرکشــاندن تضــاد میان
ســنت و مدرنیتــه و طــرح مفهومهــای زندگــی مــدرن و حقــوق بشــری در
میــان آنهــا کــم نیســت .ســهم ســینمای ایــران در بسترســازی فکــر مــدرن
در جامعــه انکارناپذیــر اســت.
عامل سیزدهم :موسیقی
 .52آدینه ،نوروز  ،1368شماره  ،33ص54
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جــایگاه موســیقی در ســرای اندیشــه و روان و زندگــی مــردم غیرقابــل
ـان باورهــای مذهبــی حاکــم در
انــکار اســت .امــا باتوجــه بــه نــگا ِه گناهبنیـ ِ
دســتگاه حکومتــی ،موســیقی در ایــران وضعیتــی خــاص پیــدا کــرده اســت.
بــا درافتــادن حکومــت بــا ایــن خواســت طبیعــی و بشــری ،موســیقی ایــران
دچــار وضعیتــی بغرنــج شــده اســت .از یکســو معیارهــای جرماندیشــانهی
حکومتــی در عرصـهی موســیقی ،تنگناهــای فراوانــی بــرای رشــد و شــکوفایی
موســیقی ایجــاد کــرده اســت ،از ســوی دیگــر مقاومــت جامعــه و مقابل ـهی
وســی ِع هنردوســتان و هنرمنــدان بــا ایــن تنگناهــا و گســترش روابــط بیــرون
از حیطــهی اقتــدار حکومتــی ،موســیقی در ایــران امکانــات خــاص خــود را
فراهــم کــرده اســت .همنوایــی خانوادههــا بــا خواســت فرزنــدان خــود و
درک ضــرورت فراگیــری موســیقی از ســوی آنــان موجــب شــده اســت کــه
بســیاری از کــودکان از ســنین پاییــن بــه کالسهــای موســیقی میرونــد و
نوازندگــی انــواع ســازها را فرامیگیرنــد ،بســیار گســتردهتر و فراگیرتــر از
زمــان حکومــت شــاه کــه در ایــن زمینههــا تقابلــی نبــود .فراگیــری موســیقی
پــس از پایــان جنــگ بــه ایــن ســو بــه گون ـهای عجیــب در جامعــه ایــران
رشــد کــرده اســت .ایــن رشــد هــم شــامل موســیقی ســنتی میشــود و هــم
موســیقی از نــوع پــاپ و راک و متــال و رپ و ( ...کامـ ً
ا نظیــر غــرب) .ایــن
امــر در جامع ـهای کــه باالتریــن مقامهــای دینــی و حکومت ـیاش شــدیداً بــا
موســیقی ورشــد آن مخالفــت میکننــد و آن را «ترویــج اباحهگــری و ارزش
هــای مبتــذل» میداننــد ،حتــا «موســیقی حــال» را جایــز نمیشــمرند ،از
اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت و بیانکننــدهی نگاهــی کام ـ ً
ا متضــاد بــا
فرهنــگ تجویــزی و حاکــم در حکومــت اســت .در ایــن میــان رشــد بینظیــر
موســیقیدانان زن و موســیقی نــوع غربــی از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت .بهرغــم همــهی ســختگیریهایی کــه علیــه خوانــدن و نوازندگــی
زنــان اعمــال میشــود ،شــاهد رشــد انــواع گروههــای موســیقایی زنــان یــا
بــا شــرکت زنــان هســتیم .در عرص ـهی موســیقی نــوع غربــی هــم همیــن
وضعیــت رشــد فزاینــده امــا بســیار شــدیدتر حاکــم اســت .تــا بــه آنجاکــه
در ســال  1389در مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت
53
نظــام ،نشســتی بــا عنــوان «بررســی موســیقی زیــر زمینــی» برگــذار شــد
 .53دویچه وله فارسی19.05.2012 ،
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فیلــم «کســی از گربــه هــای ایرانــی خبــر نــدارد» بهمــن قبــادی گوشـههای
ـیقی زیرزمینــی ایــران را نشــان میدهــد.
مهمــی از واقعیـ ِ
ـت ایــن موسـ ِ
عامل چهاردهم :توریسم ،ایرانگردی ،جهانگردی

اگــر توریســم ایــران را بــه دو بخــش تقســیم کنیــم یکــی مســافرت
خارجیــان بــه ایــران و دیگــری مســافرت ایرانیــان چــه در داخــل ایــران
و چــه بــه خــارج کشــور ،بــه یکمعنــا بــا دو پدیــدهی کامــ ً
ا متفــاوت رو
بــهرو هســتیم .البتــه در هــر دو وضعیــت ،صنعــت توریســم در ایــران بــه
علــت کمبــود زیرســاختهای الزم وضعیــت مناســبی نــدارد .امــا در حــوزه
ی مســافرت خارجیــان بــه ایــران ،وضعیــت توریســم ایــران تنهــا بــا صفــت
اســفناک قابــل توضیــح اســت .علــت اصلــی آن ،فرهنگــی و سیاســی اســت.
حکومــت بخصــوص بــه دلیــل نــگا ِه جرماندیشــانه و غربســتیز خــود و
واهم ـهی ترویــج فرهنــگ غربــی و حتــا رخن ـهی «جاسوســان» ،بــا دیــدهی
شــک بــه هــر خارجــی غیرشــیعه مینگــرد و چنــدان تمایلــی بــه گشــودن
درهــای مملکــت بــه روی توریســتها نــدارد و از ســوی دیگــر بــه دلیــل
اجبارهــای فرهنگــی و اجتماعــی موجــود بــرای توریسـتها در ایــران ،رغبتــی
از ســوی آنــان دیــده نمیشــود و در نتیجــه کشــوری ماننــد ایــران بــا جاذبـه
هــای فــراوان توریســتی ،در ایــن ســالها هــم از لحــاظ اقتصــادی بســیار
متضــرر شــده اســت و هــم از لحــاظ فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی در
جهــان .امــا ،اگــر پدیــدهی ایرانگــردی و جهانگــردی ایرانیــان را بررســی
کنیــم کــه موضــو ِع بحــث مــا در اینجاســت ،شــاهد واقعیــت مهمــی هســتیم
کــه در تغییــر فضــای فکــری جامعــه ســهم انکارناپذیــری دارد .اگــر ایــران
ـل اجتماعــی»
گــردی و جهانگــردی ایرانیــان را بــه عنــوان یــک «ام ـ ِر کامـ ِ
در نظــر بگیریــم ،جنبــه هــای متنــوع آن بــر تأثیــر مهــم بــر جامعــه و فرهنــگ
آن داللــت میکنــد .مــا امــروز میتوانیــم از همگانیشــدن مســافرت در
ایــران صحبــت کنیــم .افــزون بــر جنبههــای اقتصــادی نهفتــه در ایــن
صنعــت ،مفهــوم «لــذت» نخســتین حاصــل مســافرت توریســتی اســت .تأییــد
وجــود فــرد و خواســتهای او و تأییــد ارزشهــای او ،گســترش «خــوش
فرهنــگ تبلیغــی حکومــت ،رونــ ِد اجتماعــی
باشــی» در تضــاد آشــکار بــا
ِ
ِ
شــدن و آشــنایی بــا فرهنگهــای دیگــر و تأثیرپذیرفتــن و تأثیرگذاشــتن
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از جملــه پیامدهــای گردشگــری اســت .رشــد ســریع و روبهرشــد آژانــ 
س
هــای تورهــای مســافرتی داخــل و شــرکت تعــداد بــزرگ مــردم ،نهتنهــا
ثروتمنــدان ،در ایــن تورهــای مســافرتی کــه همــراه اســت بــا انــواع تدارکاتــی
کــه از ســوی برگذارکننــدگان ایــن تورهــا بــرای جلــب رضایــت آنــان صــورت
میگیــرد و فرهنگــی کامـ ً
ا 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 دوربودهانــد ،منجــر شــده اســت .رشــد
پدیــدهی توریســم فرهنگــی و طبیعتگــردی و روابــط بــازی کــه بــر آنهــا
حاکــم اســت ،بــه امــر اجتماعیشــدن و رشــ ِد فرهنــگ مــدرن اجتماعــی
یــاری میرســاند .ایــن نــوع توریســم هــم در نــوع خــود مــدرن اســت و هــم
اینکــه توریســت در ســفر بــا پدیدارهــای فرهنــگ مــدرن روب ـهرو میشــود.
تحــول چشــمگیر فرهنــگ و نــگاه مــردم مناطقــی کــه از ســوی آژانــس
هــای توریســتی بــرای ســفر انتخــاب میشــوند ،یکــی دیگــر از تبعــات رشــد
ایرانگــردی در ایــران اســت .همچنیــن ایرانگــردی موجــب شــناخت بیشــتر
ن خــود و رشــد حــس تعلــق او بــه وطــن ایــران
مســافر از ایــران و هموط ـ 
میشــود .در مســافرتهای گردشــی ایرانیــان بــه خــارج بهخصــوص در
دوهـهی اخیــر و رشــد فزاینــدهی آن کــه شــاهد هســتیم افــزون بــر تاثیــرات
ذکرشــده در بــاال ،میتوانیــم از اجتماعیشــدن در روابــط بــاز ،همنشــینی
زن و مــرد در فضــای بیــرون از محدودیتهــا و ممنوعیتهــای داخــل،
شــرکت در کنســرتهای موســیقی ،رفتــن بــه دریــا و تبعــات فرهنگــی و
اجتماعــی را ذکــر کنیــم.
عامل پانزدهم :فراگیری زبان خارجی

فراگیــری زبانهــای خارجــی ،یکــی دیگــر از پدیدههایــی اســت کــه مـ 
ی
بایســت اهمیــت آن را در تغییــر فکــر جوانــان امــروز ایــران و رشــد معیارهــای
مــدرن زندگــی بهرســمیت شــناخت .امــری شــناخته شــده اســت کــه هــر
زبانــی حامــل فرهنگــی اســت و فراگیــری هــر زبــان خارجــی ،گشودهشــدن
پنجــرهای از یــک دنیــا بــه ســوی آدمــی اســت .یکــی از شــیوههای مهــم
مقابلــه بــا فرهنگهــای بســته ،آشــنایی بــا دیگــر فرهنگهــا و شــناختن
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آنهاســت .و بــرای ایــن امــر ،یکــی از مؤثرتریــن شــیوهها فراگرفتــن زبــان
خارجــی اســت .بــرای نشــان وســعت ایــن پدیــده ،مــن تنهــا بــه یــک مثــال
بســنده میکنــم .کانــون زبــان ایــران ،کــه همــان انجمــن ایران-آمریــکا
ســابق اســت ،و زیــر نظــر کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اداره
میشــود ،در نیمــه اول دهــهی شــصت شمســی تنهــا در شــعبه خیابــان
وصــال دایــر بــود و مجموعـهی تعــداد شــاگردان دختــر و پســر آن حــدود 700
تــا  800نفــر در هــر تــرم بــود .درســال  1388همیــن کانــون در  27اســتان
کشــور و  73شــهر شــعبه دارد و در مجمــوع هــر ســه مــاه  240،000نفــر در آن
ثبــت نــام میکننــد ،بــا بخــش هــای زبــان انگلیســی کــه عمــدهی شــاگردان
در برمیگیــرد ،و زبانهــای فرانســه و آلمانــی و عربــی .چنانچــه تعــداد ب ـی
شــمار کالسهــای آمــوزش زبانهــای خارجــی در تهــران و دیگــر شــهرهای
ایــران ،حتــا شــهرهای بســیار کوچــک ،و شــاگردان آنهــا را هــم اضافــه
کنیــم ،تصویــر روشـنتری از رشــد ایــن پدیــدهی بااهمیــت خواهیــم داشــت.
عامل شانزدهم :رشد روحیه تعاون در جامعه

از دیگــر موضوعهایــی کــه میبایســت از آن ســخن گفــت ،بهوجــود
آمــدن نوعــی «همبســتگی انســانی» در ایــران اســت .در حقیقــت مــا بــا دو
پدیــدهی کامــ ً
ا متفــاوت در ایــران روبــهرو هســتیم .از یکســو مــا شــاهد
فروریختــن بســیاری از ارزشهــا و نزاعهایــی بــر ســر «پــول» در ایــران
هســتیم ،از دیگرســو رشــد نهادهــا و ســازمانهای مدنــي کــه بــا پوشــش
هــای مختلــف و نامهــای متفــاوت و بــه صــورت داوطلبانــه و بــدون
وابســتگی حکومتــی از امــری حکایــت میکننــد کــه میتــوان از مجموعــه
ی آنــان بــا نــام نهادهــای «همبســتگی انســانی» نــام بــرد .نمونههــا فــراوان
انــد .مؤسســهی »محــک» یــا مؤسســهی «بهنــام» یــا نهادهایــی کــه در
حمایــت از کــودکان خیابانــی کار مــی کننــد یــا مؤسســهی خیریــهای کــه
در کــرج خانوادههــای بیسرپرســت را زیــر پوشــش خــود دارد و تنهــا بــا
کمکهــای افــراد خیــر اداره میشــود و ...و جالــب اســت کــه بســیاری از
ســوپرمارکتهای تهــران پذیرفتهانــد کــه قلــک ایــن مؤسســهها را نظیــر
«،محــک» ،در مغازههاهــای خــود بگذارنــد.
نهادهــای کوچــک و بــزرگ حمایــت و طــرفداری از محیــط زیســت جای

410

اجتماعی پیدایش جنبش سبز
بسترهای فکری ،فرهنگی،
ِ

گاه خــاص خــود را در همبســتگی انســانی در ایــران دارنــد .و ایــن همــه ،بـ ه
رغــم همــهی ســختگیریهایی اســت کــه حکومــت در راه کار و عمــل
ایــن نهادهــا بهوجــود م ـیآورد .وشــاید بتــوان گفــت کــه همبســتگی میــان
ملــت و روحیـهی تعــاون در جنبــش ســبز ،گرمــای جمــع و گرمــای جنبــش،
نمــادی بــود کــه از درون همیــن همبســتگیهای انســانی کــه موجــد تشــکیل
بســیاری از ایــن نهادهــا شــده اســت بیــرون آمــده بــود .همبســتگی میــان
ملــت و روحیـهی تعــاون در جنبــش ســبز ،تــا بخشــی بــه علــت گرمــای جمــع
و گرمــای جنبــش اســت ،امــا بــدون پایـهی اجتماعــی نیــز نیســت.
عامل هفدهمُ :مد در ایران

جریــان دیگــری کــه در ایــن بحــث مــا شایســتهی تأمــل اســت ،نقــش
ُمــد در فضــای فکــری ایــران اســت .در نــگاه اول ،توجــه بــه جنبــهی
اقتصــادی ُمــد اســت (ســهم شــش درصــدی ُمــد در اقتصــاد جهانــی خــود
گواهــی اســت بــر وزن ـهی ســنگین ُمــد در جامعههــا) امــاُ ،مــد صرف ـ ًا یــک
پدیــدهی اقتصــادی نیســت ،بلکــه کارکــرد اجتماعــی آن بســیار گســترده
اســتُ .مــد ،هــم جنب ـهی تقلیــد از دیگــری را در خــود دارد و هــم خواســت
انســانها بــرای متفــاوت شــدن از دیگــری .چنانچــه موضــوع ُمــد را وســیعتر
از پوشــش در نظــر بگیریــم و حالتهــای رفتــاری ،لحــن بیــان ،دکوراســیون
خانــه و ...را هــم بــه حســاب بیاوریــم ،درمییابیــم کــه در جامعـهی مــا ُمــد از
عاملهــای مهمــی اســت کــه ســنت و فرهنگــی را کــه از ســوی حکومــت
تبلیــغ میشــود بــه چالــش کشــیده اســت .ثابــت نبــودن ُمــد و جنبـهی تغییــر
ُمــدام آن ،بــه دنبــال خــود تغییــ ِر دائمــی در جامعــه را دارد .و ایــن تغییــ ِر
حاصــل از ُمــد ،بســیار اثرگــذار اســت در جامعــهُ .مــد بیــان یــک نــوع رفتــار
انســان در جامعــه اســت بــا دو جنبـهی بــارز خــود یکــی فردگرایــی و دیگــری
پذیرفتــن جمــع .منتهــا در جامعـهای کــه ایــن همــه سیاســت تجویــزی راجــع
بــه پوشــش وجــود داردُ ،مــد در واقــع یــک عصیــان مقابــل ایــن حکومــت و
سیاســت حاکــم اســت کــه تجویــز مــی کنــد کــه چــه بپوشــید و چــه نپوشــید.
عامل هجدهم :نقش زنان و جوانان

زنــان ایــران و جنبــش روبهرشــد آنــان یکــی از برجســتهترین و
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پایدارتریــن پدیدههــای دوران پــس از انقــاب اســت کــه تاثیــر بهســزایی
در رشــد فکــری جامعــه مــا داشــته اســت و حکومــت هــم بهرغــم هم ـهی
محدودیتهــا و چارهاندیشــیها نتوانســته اســت بــر آن چیــره شــود .ایــن
زنــان ســکوالر ایــران بودنــد کــه از نخســتین روزهــای پــس از انقــاب بــرای
حقــوق خــود بهپاخواســتند ،امــا بــا گذشــت زمــان و آشکارترشــدن وضعیــت
عمــل نظــام جدیــد ،طیفهــای بزرگــی
نابههنجــار زنــان در قوانیــن و در
ِ
ـان حتــا طرفــدار حکومــت بــه موقعیــت بســیار شــکننده و پاییــن خــود
از زنـ ِ
پیبردنــد و بخشهــای قابلتوجهــی از آنــان بــه ایــن جنبش-بــا درجــات
متفاوت-پیوســتند .ورود ایــن بخــش از زنــان ایــران بــه بــازا ِر کا ِر مــدرن کــه
متفــاوت اســت بــا فرهنــگ رســمی حکومــت ،یکــی از پدیدههــای مهــم دوران
پــس از انقــاب اســت .همگرایــی نســبی کــه میــان زنــان دو طیــف دینــی و
غیردینــی از ســالهای نیمــهی هفتــاد شــکل گرفــت از خودآگاهــی بــاالی
زنــان مــا حکایــت میکنــد .ایســتادگی دختــران و زنــان ســکوالر مــا بــرای
ـت غیرقابــل انــکار
آزادی پوشــش و مخالفــت بــا حجــاب اجبــاری ،بــه واقعیـ ِ
و غیرقابــل مهــار (از ســوی حکومــت) تبدیــل شــده اســت .و ایــن ایســتادگی
باعــث شــده اســت کــه تعــداد روبهرشــدی از متفکــران و نواندیشــان دینــی
در ایــن خصــوص دســت بــه کارهــای تحقیقاتــی ارزشمنــدی بزننــد و حجــاب
اجبــاری را مخالــف اســام بداننــد .و ایــن امــر بــرای پیشــرفت آرمــان زنــان
ایــران از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .کمپیــن یکمیلیــون امضــای
ـن خودمختــا ِر زن ایرانــی اســت .همیــن
ـن ذهـ ِ
زنــان ،یکــی از نمادهــای روشـ ِ
ذهــن خودمختــار بــود کــه در آســتانهی انتخابــات ســال  ،88بــا طــرح وســیع
خواســتههای مطالبهمحــور خــود توانســت کاندیداهــای ریاســت جمهــوری را
مجبــور بــه پاس ـخگویی 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 مـی
دهیــم ،یکــی دیگــر از پایههــای ثابــت جنبــش ســبز بودهانــد .کشــور ایــران
از جوانتریــن کشــورهای جهــان بهشــمار میآیــد .در سرشــماری ســال
کل جمعیــت کشــور  19میلیــون نفــر اســت ،افــراد  15تــا 24
 1335کــه ِ
ســال  15درصــد جمعیــت را تشــکیل میدهنــد؛ 54در سرشــماری ســال 1355
 .54براســاس ســالنامه آمــاری کشــور ،رقمهــای دقیــق ایــن آمــار از ایــن قــرار اســت :در
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کل جمعیــت کشــور  34میلیــون نفــر اســت و تعــداد افــراد  15تــا  24ســال
 19درصــد جمعیــت را تشــکیل میدهنــد؛ در سرشــماری ســال  1385کــه
کل جمعیــت بالــغ بــر  70میلیــون نفــر اســت ،تعــداد افــراد  15تــا  24ســال
 25درصدجمعیــت را تشــکیل میدهنــد .اگــر گــروه ســنی  25تــا  29ســال
را هــم اضافــه کنیــم ،در ســال  1385افــراد  15تــا  29ســال  35درصــد
جمعیــت کشــور را تشــکیل میدهنــد .ایــن رقمهــا بــه خودیخــود بســیار
گویاســت .اگــر در کنــار ایــن رقمهــا خواســتهای فرهنگــی و اجتماعــی و
اقتصــادی و دلبســتگی آنــان بــه آزادیهــای فرهنگــی و اجتماعــی را بگذاریــم
و در برابــر ایــن بخــش بــزرگ و فعــال کشــور محدویتهــا و ســرکوبها و
ناتوانــی حکومــت در پاسـخگویی بــه خواســتهی آنــان را قــرار بدهیــم ،چشـم
انــدا ِز روشــنی در موقعیتســنجی وضعیــت ایــن بخــش از مردمــان کشــورمان
گفتمــان
داریــم .افــزون بــر آنچــه گفتــه شــد چنانچــه نــگا ِه جوانســتی ِز
ِ
ـمی حکومــت و فعالیتهــا و مبــارزات دانشــجویان ایــران را هــم اضافــه
رسـ ِ
ـتردگی ایــن چشـمانداز بــا همـهی ابعــادش بیشــتر آشــکار خواهــد
کنیــم ،گسـ
ِ
شــد .ضــروری اســت کــه در ارزیابــی وضعیــت جوانــان کشــور ،آگاهــی آنــان
بــه دســتاوردهای جهــان مــدرن و رابطـهی بســیار تنگاتنــگ آنــان بــا جهــان
امــروز و حاکــم بــودن «روح آزادی» در جهــان امــروز کام ـ ً
ا توجــه شــود.
سازی یکسوی ه و رشدِ ملیگرایی
عامل نوزدهم :سیاست هویت
ِ

در دوران حکومــت شــاه ،شــاه تنهــا بــر یــک عنصــر تاریخــی ایرانــی،
یعنــی ناسیونالیســم تکیــه کــرد و بــه دیگــر عناصــر تشــکیل دهنــدهی
ـت ملــی ایرانــی ،بیاعتنــا مانــد .و همــان عنصــری را هــم کــه در مقــام
هویـ ِ
مشــروعیت حکومـتاش انتخــاب کــرده بــود ،نــه تنهــا بــا ســنت ملیگرایــی
ایرانــی کــه در قرنهــای نــوزده و بیســت رشــد یافــت و جنبــهی شــدید
ضداســتعماری داشــت در تعــارض بــود( در بــارهی ملیتگرایــی تاریخــی
کل جمعیــت کشــور  18.954.704نفــر ،تعــداد افــراد  15تــا 24
سرشــماری ســال  1335در ِ
ســال  2.917.702نفــر اســت(یعنی  15/3درصــد جمعیــت)؛ در سرشــماری ســال  1355در کل
جمعیــت  33.708.744نفــر ،تعــداد افــراد  15تــا  24ســال  6.392.480نفــر اســت(یعنی 18/9
درصــد جمعیــت)؛ در سرشــماری ســال  1385در کل جمعیــت  70.495.782نفــر ،تعــداد افــراد
 15تــا  24ســال  17.738.183نفــر اســت(یعنی  25/1درصدجمعیــت) .اگــر گــروه ســنی 25
تــا  29ســال را هــم اضافــه کنیــم ،در ســال  1385تعــداد جمعیــت  15تــا  29ســال ایــران
 24.963.135نفــر اســت(یعنی  35/4درصــد جمعیــت) .همــان ،ص .96
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ایرانیــان میبایســت در فرصــت دیگــری بــه آن پرداخــت)؛ بلکــه بــا پذیرفتــن
عاملیــت کودتــای بیســت وهشــت مــرداد ،مشــروعیت همــان ناسیونالیســم
خوداعالمکــرده را هــم ملغــی کــرد و اساس ـ ًا ملیگرایــی ایرانــی را تنهــا بــا
ســلطنت پیونــد زد و در ســلطنت خالصــه کــرد.
جمهــوری حکومــت اســامی نیــز ،مشــروعیت خــود را تنهــا بــر یکــی از
عنصرهــای هویــت تاریخــی ایــران بنــا کــرد و آن هــم مذهــب بــود .و تمــام
ـازی هویتــی اســامی-ایدئولوژیک خالصــه شــد
هــم و غــم حکومــت در بازسـ ِ
و سیاس ـتگذاریهای هویتــی بــه طــور رســمی و بــا شــدتی اعجــاب انگیــز
"حتــی در دوران جنــگ عــراق علیــه ایــران" روی بــه کاهــش شــدید وزن ـه
ی ویژگــی ملــی ایرانــی و میــراث کهــن آن داشــتهاند و دارنــد .طرفــه آن
کــه حکومــت نــوع دینــی برخاســته از انقــاب ایــران ،نــه تنهــا بــا پیشــینه
وتجربــه ی تاریخــی کشــور مــا "حتــی در بعــد مذهبــی آن" ســازگاری نــدارد؛
کــه بیشــتر بــه نــوع حکومــت خالفتــی نزدیــک اســت .در برابــر ایــن سیاســت
یکجانبــهی هویتســازی مذهبــي حکومــت و تحقیــری کــه ایرانیــان در
ســطح ملــی و بینالمللــی ناشــی شــده از رفتــار حکومــت احســاس مــی
کننــد ،مــا شــاهد رشــد اعجابانگیــز ملیگرایــی ایرانــی بخصــوص میــان
جوانــان هســتیم .نمونههــای رشــد ایــن ملیگرایــی را در مجموعــهی
کتابهــای منتشرشــده یــا ســمینارهای برگذارشــده در ایــن زمینــه یــا در
افزایــش چشــمگیر نمادهــای تاریخــی و باســتانی ایــران در فروشــگاههای
صنایــع دســتی یــا جــایگاه ایــن نمادهــا در تزئیــن خانههــای ایرانیــان و
شــرکت فزاینــده و رشــدیابندهی مــردم بخصــوص جوانــان در مراســمی کــه
بــه مناســبت روزهــا و تاریخهــای ملــی برگــذار میشــود ،ماننــد شــرکت
وســیع مــردم در آرامــگاه کــوروش کبیــر در زمــان فرارســیدن ســال نــو و ...
میتــوان دیــد.
انســان «نمونــه
عامــل بیســتم :ناتوانــی حکومــت در «ســاختن»
ِ
اســامی خــود و نقــش زبــان فارســی
»prototype
ِ

ـمی اعالمشــده ،یعنــی اتحاد
در ســه نمونـهی حکومـ ِ
ـت بــا ایدئولــوژی رسـ ِ
جماهیــر شــوروی و آلمــان نــازی و جمهــوری اســامی (بیآنکــه بخواهــم
هیچیــک از ایــن حکومتهــا را شــبیه دیگــری بدانــم ،نــه در جوهــر و نــه در
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ایدئولــوژی) ،دو نــوع نخســتین توانســتند «انســان نمونــه»ی خــود را تربیــت
کننــد ،امــا جمهــوری اســامی (جــز در دو دورهی کوتــاه :یکــی در میــان
بســیجیان در دوران جنــگ و دیگــری از میــان توابــان زنــدان در ســالهای
شــصت) موفــق نشــده اســت انســان «نمون ـهی اســامی» خــود را بســازد.
شــاید بتــوان پنــج علــت بــرای ایــن ناتوانــی حکومــت برشــمرد .نخســت،
نــوع شــکلگیری انقــاب و نبــود یــک جریــان معیــن تشــکیالتی و منظــم
ـازمانی حزبــی در ســاختار «روحانیــت» ایــران و فرهنــگ
ـب سـ
بــا سلســله مراتـ ِ
ِ
حاکــم در میــان آنــان اســت .علــت دوم ،تضادهــا و درگیریهــای جناحــی
شــدید در میــان حاکمــان جدیــد از روز نخســت و بحرانهــای مشــروعیتی
درپــی بخشهــای مهمــی از کارگــزارن و دســت
و جداشــدنهای پی
ِ
انــدرکاران ســطح بــاالی حکومتــی کــه نقطــه برجســته و اوج آن ســربرآوردن
جنــاح اصالحطلبــان از درون ســرای حکومتــی اســت .علــت ســوم ،برخــاف
تبلیغــات رســمی در «مقدسســازی» نظــام ،آلودهشــدن بســیاری از نمادهــای
«معنویــت» حکومــت در امــور مالــی و تجــاری و دســتاندازی بیحســابو
ـاب ایــن نمادهــای «معنویــت» و قدرتمنــدان حکومتــی اســت در هم ـهی
کتـ ِ
عرصههــای حکومتــی و مالــی ،انحصارطلبــی ،فسادافسارگســیختهی حاکــم
ســهم بزرگــی در خنثیکــردن تبلیغــات رســمی در ذهــن مــردم حتــا در میــان
طرفــداران خــود داشــته اســت .علــت چهــارم ،زبــان حکومــت اســت .زبــان
رســمی حکومــت زبانــی اســت گناهبنیــاد و آخرتاندیــش .چنیــن زبانــی،
ِ
صرفنظــر از فاقــد بــودن جنب ـهی مــدرن زندگــی امــروز انســانها ،در جوه ـ ِر
ن جهانــی
خــود دلمشــغولی نهادیــن و اساســیاش آنجهــان اســت نــه ایــ 
انســان امروزیــن بــا دلمشــغولیها و
کــه آدمیــان در آن زندگــی میکننــد.
ِ
خواســتهها و تمنیــات ایــن دنیایــی نمیتوانــد بــا چنیــن زبانــی کنــار بیایــد
آن خــود بدانــد .علــت پنجــم ،نقــش زبــان فارســی اســت .زبــان فارســی
و از ِ
و رشــد آن یکــی از عامــل هــای مهمــی اســت در ایــن ناتوانــی حکومــت.
نیــازی بــه اثبــات بههمپیوســتگی زبــان و تفکــر در هــر زبانــی نمیبینیــم.
و بــه رغــم سیاس ـتهای دوگان ـهی حکومــت در قبــال زبــان فارســی ،نق ـش
ـتن زبانــی غیــر از زبــان فارســی در پرچــم ایــران ،نمــاد ملــی کشــور ،بـه
بسـ ِ
خودیخــود بســیار گویاســت .وجــود زبــان فارســی بــه خــودی خــود یکــی
ـازی» حکومــت اســت .انتقــاد علــی مطهــری
ـان نمونــه سـ ِ
از ســدهای «انسـ ِ
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از فرهنگســتان ،هــم میتوانــد بــر ایــن بحــث روشــنایی بیافکنــد و هــم
میتوانــد گوشــهای از تناقضــات حکومتــی را نشــان دهــد .نمونــهی علــی
مطهــری ،بهرغــم اینکــه دیدگاههایــش بیانکننــدهی خالــص جوهــر تفکــر
حاکــم در ایــن زمینــه نیســت ،امــا دور از آن هــم نیســت ،میتوانــد بــن
بســتهای حکومتــی از لحــاظ فرهنگــی «اصولگــرا» را نمایندگــی کنــد.
علــی مطهــری میگوید"بــه بهانــه مبــارزه بــا الفــاظ بیگانــه نبایــد بــا
کلمــات عربــی مقابلــه کنیــم و بــه کلمــات عربــی هــم بــه چشــم کلمــات
التیــن بنگریــم چــون زبــان عربــی زبــان دیــن مــا و زبــان قــرآن اســت و
نبایــد کاری کنیــم کــه کــه کلمــات عربــی از زبــان فارســی خــارج شــود.
اشــکالی نــدارد کــه کلمــات معادلــی بــرای لغــات عربــی طراحــی کنیــم امــا
اینکــه اص ـ ً
ا از کلمــات عربــی اســتفاده نکنیــم یــک اشــتباه بــزرگ اســت.
متأســفانه فرهنگســتان زبــان فارســی مشــغول ایــن کار اســت .مثـ ً
ا بهجــای
واژه «خــروج» واژه «برونرفــت» را در نظــر گرفتهانــد .نفــس ایــن کار
اشــکال نــدارد کــه هــر دو کلمــه اســتفاده شــود ،امــا اینکــه در کتابهــای
درســی هــر جــا «خــروج» هســت تبدیــل بــه «برونرفــت» کنیــم اشــتباه
اســت« .خــروج» یــک کلمــه قرآنــی اســت و نبایــد مــردم را از ادبیــات قرآنــی
دور کنیــم .بــه اینترتیــب اگــر پیــش برویــم ممکــن اســت  20ســال بعــد،
دیگــر آثــار شــهید مطهــری و امــام خمینــی(ره) بــرای مــردم مفهــوم نباشــد".
و بــرای نشــان دادن جایگاهــی کــه زبــان عربــی قاعدتــ ًا میبایســتی در
میــان مــا مــی داشــت میگویــد" مــن زبــان فارســی را زبــان دوم جهــان
اســام میدانــم و بســیار متأســف میشــوم کــه دو نفــر مســلمان در مکــه
بــا یکدیگــر انگلیســی صحبــت میکننــد .بــه نظــر مــن دو نفــر مســلمان
غیرهمزبــان در درجــه اول بایــد بــه زبــان عربــی و گرنــه بــا بــا زبــان فارســی
و یــا دیگــر زبانهــای دنیــای اســام بــا هــم صحبــت کننــد .البتــه دانســتن
زبــان انگلیســی بهعنــوان یــک ابــزار و وســیله ،خــوب بلکــه الزم اســت امــا
اینکــه مســلمانان زبــان انگلیســی را بهتــر از زبــان عربــی میداننــد یــک
نقطــه ضعــف اســت و نشــانه نفــوذ اســتعمار در جهــان اســام اســت ".و
در ادامــه میگویــد" مــن خــودم را یــک مســلمان ایرانــی میدانــم .بــه
قــول ســیدجمالالدین اســدآبادی وطــن مــا آنجاســت کــه اســام باشــد .مــا
مرزهــای موجــود را مرزهــای قــراردادی میدانیــم کــه خیلــی از آنهــا را
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اســتعمارگران ترســیم کردهانــد .بــه ویــژه مرزهــای خاورمیانــه کــه بــه دســت
انگلیســیها و فرانســویها پــس از شکســت دولــت عثمانــی و بیشــتر بــه
صــورت خطــوط مســتقیم کشــیده شــده و بــرای ایجــاد تفرقــه بیــن دنیــای
اســام بــوده اســت .اینکــه مــا روی ایرانــی یــا عــرب یــا تــرک بودنمــان
تأکیــد داشــته باشــیم و بــه آن تفاخــر کنیــم نوعــی انحــراف از تعالیــم اســام
اســت .البتــه هــر کســی وطنــش را دوســت دارد ولــی وطندوســتی یــک
55
امــر مشــترک بیــن انســان و حیــوان اســت و یــک امــر متعالــی نیســت".
و دربرابــر ایــن سیاســتها ،مــا شــاهد کوشــشهای وســیع نویســندگان و
ـان -بیــرون از دایــرهی حکومــت -بــرای رشــد زبــان
مترجمــان و متخصصـ ِ
فارســی در ایــن ســی و چنــد ســال بودهایــم کــه در تاریــخ معاصــر مــا ب ـی
ســابقه اســت .و در ایــن زمینــه و نقــش زبــان فارســی در مقابل ـهی بــا ایــن
ایدئولوژیســازی توجــهی درخــور نشــده اســت.
سخن پایانی

جنبــش ســبز پایــان یافتــه اســت امــا ،عاملهایــی کــه ایــن جنبــش
بــر بســتر آنهــا بهوجــود آمــد نهتنهــا پایــان نیافتهانــد کــه ســهل اســت
پابرجاینــد و حرکتــی روبهرشــد دارنــد .و بهرغــم پایــان یافتــن جنبــش ســبز،
موقعیــت خاصــی را در حافظــهی جمعــی جامعــه بــه
ایــن جنبــش «یــک
ِ
ثبــت رساندهاســت و یــک نقطــهی ارجــا ِع تعیینکننــده شــده اســت بــرای
یــک نســل ».و ایــن «حافظ ـهی جمعــی جامعــه» هــم دربرگیرنــدهی درس
هــای فراوانــی بــرای نس ـلهای بعــدی اســت و هــم میتوانــد در وضعیتــی
خــاص کارآیــي ویــژهای داشــته باشــد .امــا افــزون برایــن ،همانطــور کــه
در مقدمــه اشــاره و در ایــن نوشــته بررســی شــد ،عاملهــای برشــمرده در
اینجــا بســیار فراتــر و فراگیرتــر از جنبــش ســبز اســت .گســترهی ایــن عامـل
هــا از وضعیتــی مســتمر و رشــدیابنده حکایــت میکنــد کــه بــرای امــروز
و فــردای ایــران از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت .بــا دقــت در همــهی
ایــن عاملهــا بهخوبــی میتــوان دریافــت کــه عنصرهــای زیرســاختاری
و فرهنگــی ،سیاســی ،اجتماعــی کــه در اینجــا بررســی شــد مســتقل از اراده
ی ایــن یــا آن دولتمــرد و رئیــس و  ...بهرغــم فرازونشــیبهای مقطعــی
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اجتماعی پیدایش جنبش سبز
بسترهای فکری ،فرهنگی،
ِ

بهگونــهای رشــدیابنده بــه راه خــود ادامــه میدهنــد .و آینــدهی ایــران در
گــرو چگونگــی رشــد ایــن عاملهاســت .و بســیاری از حرکتهــا و اتفاقــات
جامعــه را میتــوان در پرتــو همیــن عاملهــا ارزیابــی و بررســی کــرد ،حتــا
ـوش مــردم بــه مــرگ مرتضــی پاشــایی .شــاید
ـش خودجـ ِ
اتفاقــی از نــو ِع واکنـ ِ
روش ـنترین نمون ـهی ناکارایــی سیاس ـتهای ســرکوبگرانه ،عملکــرد فاجع ـه
بــار دوران هشــت ســالهی دولــت احمــدی نــژاد باشــد کــه کوشــید بــا نشــانه
گرفتــن حرکــت روشــنفکری ایــران و عرصـهی کتــاب و مطبوعــات ،دانشــگاه،
نهادهــای مدنــی ،طبقــه متوســط ایــران و ...آب رفتــه را بــه جــوی بازگردانــد.
امــا در عمــل مشــاهده کردیــم کــه بهرغــم لطمههــا و آســیبهایی کــه
متوج ـهی ایــن بخشهــا شــد ،امــا جامع ـهی مــا ســختجانتر از آنــی بــود
کــه گمــان میبردنــد .در حقیقــت ایــن گونــه سیاســتها و کوشــشهای
حکومتــی مصــداق بــارز ایــن ســخن اســت کــه  :زمینلــرزه در قعــر دریــا و
ســخنها تمامــی ز امــواج.
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نوشــتهی حاضــر ،در رفتوآمــدش میــان نویســنده و ویراســتاران نشــریه،
پرســشهایی برانگیخــت کــه انگیــزهی نوشــتن ایــن دیباچــه و دســت
مایــهی آن شــدند .پیشنهادهایــی هــم داشــتند کــه چــون ذوقیانــد ،ذوق
های
هــم میتوانــد آنهــا را نپذیــرد .پــس از آنهــا کــه بگذریــم ،دشــواری ِ
نخســتین خواننــدگان را میتــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد  :بیپاســخ
گذاشــتن پرســشهایی کــه بــه پندارشــان متــن میبایســتی بــه آنهــا
پاســخگو باشــد؛ نیــا ِز خــود متــن بــه ترجمــه شــدن .کــه ایــن مشــکل
آخــر ،مشــکل نخســت را هــم در برمیگیــرد ،اگــر بــه پیونــد «ترجمــه» و
«خوانــدن» ،آنگونــه کــه ســپستر از خــال تبارشناســی واژگان درخواهیــم
یافــت ،بیاندیشــم.
کوشــش بــرای دریافــت معنــای هــر متنــی ،و بهویــژه متــن فلســفی،
ـی شــیوهی
همزمــان کوششــی اســت ،یــا بایــد باشــد ،بــرای دریافــت چرایـ ِ
نــگارش آن .اگــر از آغــاز بدانیــم یــا بپنداریــم کــه میدانیــم هــر متنــی چگونــه
بایــد نوشــته شــود ،در پایــان شــاید باورمــان بــه ایــن دانایــی اســتوارتر شــود،
امــا بیگمــان بخشــی از معنــا را ،کــه بایســتی در جس ـتوجویش میبودیــم،
ـذت خوانــش را کــه لــذت کشــف اســت :
از دســت دادهایــم .و همــراه آن ،لـ ِ
ـان آشــنا .در ایــن آمــوزش اســت کــه خوانــدن
ـن زبانــی ناآشــنا در زبـ ِ
آموختـ ِ
و ترجمــه کــردن بــه هــم میگراینــد .چندوچــون ایــن همگرایــی را امــا
هربــار متــن تعیــن میکنــد ،کــه بــه فراخــور طبیع ـتاش میتوانــد دریافــت
را ،همچــون هــدف خوانــدن و ترجمهکــردن ،نیازمنــد آموختنهــای دیگــری
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ســازد .بهعنــوان مثــال وقتــی میخوانیــم « :آگاهــی بــه خویشــتن خــود
(خوداندریافــت) ،تصــور ســادهی مــن اســت ،و اگــر تنهــا بــدان راه هم ـهی
بســیارگان در درونآختــه ،خــودکار داده شــده بــود ،آنــگاه ســهش درونــی
اندراندیشــگی میبــود» 1،معنــای جملــه کــه بــا جملههــای دیگــر و در
گســترهی معنایــی اثــر پیونــد دارد ،بــدون آمــوزش درازآهنــگ فلســفی ،تنهــا
بــا دانســتن اینکــه واژههــای خوداندریافــت ،درونآختــه ،خــودکاری ،ســهش
و اندراندیشــگی ترجمههــای ،Selbstatigkeit ،Subjekt ،Apperzeption
 Anschauungو  Intellektuellهســتند ،هرگــز فراهــم نخواهــد آمــد.
شــوکی کــه ادیــب ســلطانی در ترجمههایــش بــه فارســی میدهــد،
ـت پیونــدی
ـری بهینــه از سرشـ ِ
رانشــی دارد و گرانشــی .پویـشاش در بهرهگیـ ِ
ـتایی تنآســانی کــه روانــی بیــان را مــاک ســنجش
فارســی چنــان بــا ایسـ ِ
میگیــرد ناســازگار اســت ،کــه آمختگاریهــای زبانــی مــا را برمیآشــوبد.
امــا همــان شــوک خواهناخــواه تکانههایــی در ذهــن بــه جــا میگــذارد کــه
کمینــه فراآمدشــان میبایــد آگاهــی از ناچیــزی زبــان فلســفیمان باشــد و
خواســت فرآراســتن آن .پــس ایــن نوشــته نــه میکوشــد تــا
بیشینهشــان
ِ
اهمیــت ادیــب ســلطانی در تاریــخ ترجمــه را نشــان دهــد ،چــون آگاهــی از این
اهمیــت خاســتگاه آن اســت؛ و نــه راهــی میجویــد تــا بــه انتقادهایــی کــه
بــه زبــان و نــگارش او میشــود پاســخ گویــد ،چــون در بازنمایــی خواســتی
کــه شــیوهی نــگارش و زبــان او بــر آن بنــا شــده ،همــراه آن میشــود.
کــه چیــزی نیســت جــز دغدغــهی گســترش توانایــی اندیشــش فارســی و
اندیشــیدن بــه فارســی .همخوانــد بــا ایــن خواســت ،متــن حاضــر در رهیافتــی
همدســتانه ،بــا بهکارگیــری واژگان او و پیشنهــاد واژههــای نــو و همچنیــن
واژهســازی بــا توجــه بــه اصطالحــات پیرامــون یــک واژه کــه در گنیجن ـهی
ادب پارســی مییابیــم ( نمونــه «داوری» در متــن) ،خوان ـشاش را از اندیشــه
ـادی رویکــرد او بــه دســت میدهــد .و چــون موسیقیآشــنایی و موســیقی
بنـ ِ
دوســتی او را میدانیــم ،،پیرامــون «خوانــدن» همچــون درونمایــهاش ،بــا
گوشهچشــمی بــه فــرم ســونات ،در چنــد موومــان و نــه همچــون ســوئیت بــا
تونالیتــهای همگــن ،گســترش مییابــد.
 .1ایمانوئــل کانــت ،ســنجش خــرد نــاب ،ترجمــه م.ش .ادیــب ســلطانی  ،تهــران ،انتشــارات
امیــر کبیــر ،چــاپ چهــارم ،١٣۹۰ ،ص ( ١٣٢بــا نگهداشــت شــیوه خــط ادیــب ســلطانی در
اینجــا و در گفتاوردهــای دیگــر).
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بیگمــان ایــن شــیوه تنهــا شــیوه بــرای بــزرگ داشــتن کاری کــه ادیــب
ســلطانی بــه فرجــام رســانده نیســت ،امــا بــه بــاور نگارنــده ،بزرگداشـتهایی
اصیلانــد کــه بیــش از پاســخگویی بــه فراخوانــی بیرونــی ،نیــازی درونــی
را پــژواک میدهنــد .نیــاز بــه اینکــه «شــایدبود» (ممکــن) تنهــا بــه
دایــره پدیدآمــدگان تصادفــی فروکاســته نشــود ،بلکــه همچــون آنچــه
هســتیپذیرفتگان را اندیشــیدنی میکنــد ،برشــمرده شــود .دیــدار بــا
«ســنجش خــرد نــاب» و نوجوییهــای دالورانــه مترجمــی کــه بــه گواهــی
ظاهــری نامــش میبایســتی ســنتگرایی پیشــاپیش سرنوشــتاش را رقــم
ی کتابهایــی کــه
زده باشــد ،بیســت و چنــد ســال پیــش ،در میــان قفس ـه 
نامهاشــان بــا «ال» آغــاز میشــد و قــرار نبــود پایــان بگیرنــد ،نمایــی
همدلــی هنــوز ناآموختــه و
از چنیــن شــایدبودهایی را پیــش چشــم آورد.
ِ
آمــدن امــروزی ،بایســتی راه دشــوار
ناآزمــودهی آن روزگار ،بــرای بهزبان
ِ
آمــوزش و دانــش را میپیمــود.
1

پیــش
بــا آغــاز نخســتین نشســتهای شــورای تحریریــهی نشــریهی
ِ
ـوب کا ِر
ـیم چارچـ ِ
رو ،بهمنظــور همفکــری در بــاب چگونگــی راهانــدازی و ترسـ ِ
ارگانــی کــه میبایــد قلــب انجمنــی ـ «انجمــن آزادی اندیشــه» ـ باشــد کــه
بــا توجــه بــه اساســنامهاش ،یــاری رســاندن بــه علــوم انســانی و اجتماعــی
تقویــت ایــن علــوم در ایــران را یکــی از هدفهــای
و بنیادهــای آنهــا و
ِ
اصلــی خــود میدانــد ،ایــن فکــر هــم پاگرفــت کــه در هــر شــماره بخشــی
نیــز بــه معرفــی یکــی از چهرههایــی کــه در ایــن راه کوشــیدهاند اختصــاص
یابــد .نخســتین نامــی کــه مطــرح شــد و همــگان بــر ســر آن توافــق داشــتند
ـم اندیشــمن ِد متنهــای بنیادیــن
نــام میرشــمس الدیــن ادیــب ســلطانی ،مترجـ ِ
فلســفی بــود ،متنهایــی کــه دشواریشــان هــر فلسفهآشــنایی را پیشــاپیش
از خطــر کــردن در چنیــن کاری ،کــه او بــا توانایــی و بهتنهایــی بــه انجــام
رســانده ،بازم ـیدارد .زباندانــی کــه نــزد او دامن ـهای گســتردهتر از دانســتن
یــک زبــان خارجــی میگیــرد ـ تســلط بیماننــدش بــه چندیــن زبــان زنــده
اروپایــی کــه ســنت فلســفی پویایــی دارنــد و آشــناییاش بــا زبانهــای
باســتانی اروپایــی و ایرانــی ـ اگرچــه آن شــرط الزمــی اســت کــه کســان
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بســیاری کــه امــروز در ایــران بــه کار ترجمــه متنهــای فلســفی دســت
میزننــد از بهجــاآوردناش ناتــوان انــد ،بهتنهایــی ناکافــی بــود اگــر
«دیــد»ی کــه دانــش اســت بــه کاری کــه میکنــد و از اینکــه چــرا میکنــد،
آن دانســتهها و دانســتیها را همراهــی نمیکــرد.
نوشــتن معرفینام ـهای آنگونــه کــه معمــول اســت امــا در مــورد ادیــب
ســلطانی چنــدان ســاده نیســت .چــون چیــز زیــادی از زندگــی او نمیدانیــم.
و ایــن ندانســتن را میتــوان بــه فــال نیــک گرفــت ،چــون بــه ناچــار هم ـه
ی دقــت خــود را تنهــا بــر آنچــه کــرده و آنچــه هســت میگذاریــم ،یعنــی
 :ترجمــه و مترجــم .و از ایــن زاویــه بــه او و کارش نگریســتن ،اگــر آنچــه از
خــال و در رهگــذر ایــن شــیوه از ترجمــه جســته را پیــش چشــم بیاوریــم،
فروکاســت اندیشـهورز بــه مترجــم نخواهــد بــود .بگذریــم از اینکــه «مترجــم
خوانــدن» هرگــز فروکاهنــده جــا و مقــام هیچکــس نیســت ،بــه ویــژه
کســی کــه بــه ترجمــه چنیــن جایگاهــی بخشــیده اســت .پــس همســو بــا
ادیــب ســلطانی ،کمــی بــر ســر همیــن واژههــای «ترجمــه» و «مترجــم»
و معادلهــای آنهــا در فرانســه و آلمانــی درنــگ کنیــم .چــون از رهگــذر
ایــن درنــگ ،از «ترجمــه» و «مترجــم» بــه «خوانــدن» میرســیم و از آنجــا
ناگزیــر بــه «نوشــتن» و چگونگــی و آهنگــش.
2

مصــدر فرانســوی  traduireبــه معنــای ترجمــه کــردن از traducere

ـان چيـ ِز ديگــر ،رســاندن
التيــن میآيــد کــه بهمعنــای گــذر دادن چيــزی از ميـ ِ
چيــزی از اينســو و نهادنــش در آنسوســت .مصــدر آلمانــی übersetzen
ترجمــه ی هميــن مصــدر التيــن اســت .ر َد «ترجمــه» و «مترجــم» و
«ترجمــان» را کــه عــادت داریــم عربیشــان بدانیــم اگــر بگیریــم ،نشانشــان
δραγο�μανος
ύ
را در بســياری از زبانهــای اروپايــي پيــدا میکنيــم:
يونانــی ســدههای ميانــه dragomano ،در ايتاليايــي truchement ،و
در
ِ
کمــی آرکائيکتــر  drogmanدر فرانســوی .از ســوی دیگــر در عبــری و
آرامــی  targûmبهمعنــای تفســير اســت ،و  trgumûnدر پهلــوی و عبــری
بــه معنــای مترجــم کــه در آرامــی ،turgemânâ :درهيتــي ،tarkummija :و

422

ِ
بزرگداشت میرشمس الدین ادیب سلطانی  :مترجم
در

در اوگاريتــی targumiânu :میگفتهانــد .شــاید کــه ريشــهی همــهی ايــ 
ن
آکادی  taurgumannuکــه مشــتق اســت از مصــدر
هــا برگــردد بــه واژهی
ِ
 ragamuبــه معنــای ناميــدن ،صــدا کــردن.verkünden ،call to، appeler،
مصدرهــای فرانســوی معــادل  verkündenآلمانــی ،یعنــی،annoncer :
 promulguer ،proclamer ،prononcerمیتواننــد معادلهايــي بــرای
 ragamuباشــند.
ـادل فرانســوی ،tragamu
اکنــون اگــر تنهــا بــه ترجم ـه نحســتین معـ ِ
يعنــی  appelerبســنده کنيــم ،مناســبترين فعــل در فارســی بــرای آن،
ـمانتيک tragamu
ـل «خوانــدن» اســت ،زيــرا نهتنهــا تمــام گســترهی سـ
ِ
فعـ ِ
را میپوشــاند ،بلکــه معنايــي در آن نهفتــه اســت کــه بــدون آن هيــچ
ترجمـهای ممکــن نخواهــد بــود .هرچنــد کــه در کاربــرد معمولــی و کنونیاش،
ـادل  lireباشــد ،امــا هيــچ چيــز بــه مــا اجــازه نمیدهــد کــه«
«خوانــدن» معـ ِ
نــگاه کــردن بــه نشــانههای نوشــتاری و درک کــردن مفاهيــم آنهــا؛ درک
نخســتين
کــردن معنــای نوشــتهها؛ مطالعــه کــردن» 2را معنــای اصلــی و
ِ
«خوانــدن» بشــماريم .زيــرا کــه معناهــای ديگـ ِر «خوانــدن» نيــز بــه همــان
انــدازه کاربــرد و رواج دارنــد ،همچــون :3ناميــدن و يــا صــدا زدن کســی بــه
نــام ( ،)appelerبيــان کــردن نوشــتهای بــا صــدای بلنــد يــا از بــر خواندنــش
ـوت آهنگيــن ادا کــردن ( ،)chanterآموختــن و
( ،)réciterکالمــی را بــا صـ ِ
تحصيــل کــردن ( ،)étudierيادگرفتــن و آموختــن ( ،)apprendreدريافتــن
( ،)percevoirچيــزی را پيــش از وقوعــش خوانــدن ( ،)prevoirهمآهنــگ
بــودن و تناســب داشــتن ( ،)s'accorderســنجيدن ( ،)considererتشــبيه
کــردن ( ،)comparerنقــل کــردن ( .)raconterبــا اينکــه همــه ايــن
فعلهــا رابط ـهای دور و نزديــک بــا ترجمــه کــردن میتواننــد داشــته باشــند،
و بــاز اگــر ترجمــه بــه معنــی چيــزی را از ســويي بــه ســوی ديگــر رســاندن
باشــد« ،خوانــدن» در خــود هنــوز معنــاي دیگــری هــم دارد کــه بــدون آن،،
هيــچ چيــز را نمیتــوان از هيــچ ســويي بــه هيــچ ســو رســاند  :دعــوت
کــردن ( .)inviterهايدگــر بــرای اينکــه در ( heissenناميــدن)einladen ،
 .2نگاه کنيد به سرواژهی خواندن در فرهنگ بزرگ سخن.
معادل فرانسوی برای هريک از اين معانی ،کلمهی پيشنهادی در پرانتز است.
.3
ِ
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(دعــوت کــردن) بشــنود ،دليــل مــیآورد کــه در سانســکريت« 4ناميــدن»
ايــن معنــا را هــم میرســانده اســت .امــا در ايــن مــورد ویــژه در فارســی،
معناهــای بــه حضــور طلبيــدن
گوشــی هایدگــری نبایــد داشــت ،چــون
ِ
( ،)convoquerاحضــار کــردن ( ،)evoqueيــاری جســتن (،)inuoquer
همگــی در «خوانــدن» موجودانــد.
هــای لغــت مــا را بــا خــود بــه جايــي در
نگاهــی ســاده بــه فرهنگ
ِ
درون خــو ِد زبــان بــرد ،جايــی کــه واژهی خــودی از واژهی بيگانــه آنچنــان
دهــان
هياهــوی زبانهــای ديگــر در
بازنشــناختنی میشــود کــه انــگار
ِ
ِ
خــودی زبــان ،جايگاهــی بــرای ديگــر زبانهــا میســازد
زبــان خــودی ،از
ِ
ِ
 :جايگاهــی مهماننــواز کــه از مهماننــوازی نمــودی نــاب بهدســت
میدهــد ،چــون کــه مهمــان و ميزبــان پيوســته جاهايشــان را جابهجــا
ـان خــودی
میکننــد .و مترجــم جویــای چنیــن جــای و جایگاهــی اســت تــا زبـ ِ
را بیگانــه کنــد و زبــان بيگانــه را ،خــودی .در ايــن جايــگاه بايــد بیپروايــي
کــرد و بیپــروا بــود .و ادیــب ســلطانی ایــن بیپروایــی را دارد.
3

بــرای هــر کــس کــه ترجمــهای از ادیــب ســلطانی را بــرای نخســتین
بــار بــه دســت گرفتــه باشــد ،خیلــی زود شــگفتی از اینکــه ترجمــه کتــاب
را پیشکشــی مییابــد بــه فیلســوفان بــزرگ از باســتان تــا امــروز ـ انــگار
کــه باشــندهاند هنــوز و همــراه مترجــم کــه در ایــن بــه نــام خوانــدن،
بــه نشــانگری احضــار کــردن ،از آنــان یــاری میجویــد ،جــای خــود را
بــه شــگفتی بزرگتــری میســپارد کــه پیــش از خوانــدن متــن ،ســبک و
شــیوه نــگارش نخســتین ســطرهای پیشگفتارهــا در او برمیانگیــزد ،پی ـش
گفتارهایــی کــه ادیــب ســلطانی برنهادههــای فلســفی و منطقــی خــودش
را در کنــار راهنماییهــا و اطالعاتــی دربــاره متــن و ترجمههــای دیگــر
آن بــه زبانهــای دیگــر ،در آنهــا گنجانــده اســت .تنهــا در یکــی از ایــن
پیشگفتارهــا ،در جســتار «زبــان و اندیشــش» ( §6.6از پیشــگفتار منطــق
ارســطو (ارگانــون) ،انتشــارات نــگاه« )1378 ،در برابــر واکنشهــای ابــراز
4. Heidegger, Was heisst Denken, Tübingen, Max Niemeyer, 1954, S. 82.
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شــده در پیرامــون زبــان و شــیوهی نــگارش [ترجمههــا] [ ،]...مترجــم بــرای
 ]α�γολοπپیــش نهــاده اســت
ί
ـه=�
نخســتین بــار یــک آپولوگیــا [= دفاعیـ ἀ
[[ ]...تــا] ایســتگاه و نگــرگاه او دریافتــه شــود و هماهنگیهــا و ناهماهنگ ـی
ـش
هــای خواننــدگان بــا روش او بــا آگاهـیی بیشــتری انجــام گیرنــد و ژر ِفـ ِ
5
بیشــتری الفنجیــده شــود».
ایــن جســتار کوتــاه پنــج پــاره دارد کــه تنهــا در آخریــن پــاره ،آن «دیــد»
کــه گفتیــم دانــش اســت بــه کاری کــه میکنــد و از اینکــه چــرا میکنــد،
بــه زبــان میآیــد .در دوپــاره نخســت ،ادیــب ســلطانی بــا تاکیــد بــر اینکــه
«زبــان در وهلــه نخســت ابــزار اندیشــیدن اســت» 6وکارکــردش تنهــا برقراری
ارتبــاط و همرســان ِش دانســتهها نیســت ،برداشــت خــودش را از کارکــر ِد زبــان
در دســتکا ِر اندیش ـهورز بــه دســت میدهــد .بــه گمــان او ،اندیش ـهکاری کــه
میدانــد «فلســفه و دانــش بــا مفهومهــای عــادیی عقــل ســلیم پیــش
نمیرونــد» ،7زبــان را چنــان بــه کار میگیــرد تــا ایدههــا و پیوندشــان بــا هــم
هرچــه رســاتر خــود را بنمایاننــد .ایــن میــان بایــد پرســید (پرسشــی کــه کمتــر
در پیشــگفتارهای ادیــب ســلطانی چهــره میکنــد)  :آیــا زبــان را میتــوان
«ابــزا ِر» اندیشــیدن یــا ابــزار هرچیــز دیگــر پنداشــت؟ چنیــن بــاوری نــزد
دانشــمندی برجســتهای همچــون محمــد حیــدری مالیــری ،کــه نگــرشاش
بــه زبــان و واژهســازی همســانیهای بســیاری بــا نگــرش ادیــب ســلطانی
ـاختن زبــانوارهای پیــش مـیرود کــه گونـهای اسپرانتوســت بــر
دارد ،تــا برسـ ِ
پایــه پهلــوی و فارســی باســتان .چنیــن رهیافتــی ریشــه در همیــن دریافــت
ابــزاری از زبــان دارد کــه میپنــدارد بــا بکارگیــری مجموع ـهای از شــگردها
و تکنیکهــا ،در فرارونــد فــراآورش ،میتــوان همــه چیــز از زبــان بیــرون
کشــید ،و بــا کمــک فراوردههــای کــه از ایــن راه بــه دســت میآینــد ،جــای
هــر نبــود و کمبــودی را ُپــر کــرد.
در ســومین پــاره ،ادیــب ســلطانی بــر دو نکتــه بُنالدیــن دســت میگــذارد
کــه بــر پایــه درستیشــان امــا نمیتــوان دربــاره راســت و ناراســت متضــاد
آنهــا تصمیــم گرفــت .نخســت اینکــه زیبایــی زبانــی یــک متــن هیچــگاه
 .5پیشگفتار مترجم بر ویراست دوم ترجمه فارسی سنجش خرد ناب ،یادشده ،ص .XIII
 .6پیشــگفتار مترجــم بــر  :منطــق ارســطو (ارگانــون) ،ترجمــه م.ش .ادیــب ســلطانی (ویراســت
دوم) ،تهــران ،انتشــارات نــگاه ،١٣۹۰ ،ص . LI
 .7سنجش ،...ص .XXXIII
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پذرفتــار ِ(ضامــن) ارزش اندیشــگی آن نیســت ،امــا از زیبایــی یــک متــن هــم
ی (تهــی بــودن) آن نمیتــوان رانــد .دوم اینکــه ،چــون
حکــم بــه کاواکــ 
فرمــان آنچــه شــاید
آن کــه در زبــان و بــا زبــان میآفرینــد ،گــوش بــه
ِ
بــه اشــتباه ذوق برخاســته از هــوش همگان ـیاش میخوانیــم ،نیســت ،پــس
ناگزیــر از ســاده نوشــتن در ســودای آســان دریافتــه شــدن هــم نیســت .چنیــن
آفریننــدهای ،بــر پایــه آنچــه بــه اندیش ـهاش واداشــته ،مینویســد .پــس اگــر
بــا پدیــدهای پیچیــده رو بــه روســت ،بــرای نمایــش آن میتوانــد زبانــی
دشــخوارخوان و دیربــاب بــه کار بگیــرد تــا پیچیدگــی دیــدن و دریافتــن آن
پدیــده را بازتــاب دهــد ،بــی آنکــه ایــن میــان دشــوارخوانی و دیریابــی نشــانگر
ژرفــی اندیشــه باشــند.
پرســش
در پــاره ســوم ،ادیــب ســلطانی موقعیــت خــودش را از خــال
ِ
خواننــدهای انــگاری و تیزبیــن بــه نمایــش میگــذارد .مترجــم هرچنــد کــه
نتوانــد دشــواری نوشــتهاش را بــه تمامــی بــه پــای دلمشــغولی آفرینندگــی
اندیشــه بنویســد ،امــا بــا ایــن دلمشــغولی چنــدان هــم بیگانــه نیســت .چــون
فرمودمــان وفــاداری بــه متــن و دقــت و ســختی ،یــا بــه بیــان خــودش،
فرســختی ترجمــه بــا آن دلمشــغولی چنــان همخــون و همتافتــه هســتند
ِ
کــه بتواننــد او را از پایبنــدی بــه زیبایــی و روانــی نثــر برهاننــد .از ســوی
ـن ترجمــه بــه خواننــدگان نبــود ،هرگــز
دیگــر ،هرآینــه دغدغـهی رســاندن متـ ِ
کوشــش بــرای ترجمــه هــم نمیبــود .برآینــد ایــن دو رهیافــت ،موقعیــت
«آخشــیجی[تضاد]
ناهمــوار مترجــم را میســازد ،موقعیتــی کــه در آن
ِ
گوهریــن فرســختی در یــک ســوی ،بــا برقــراری ارتبــاط بــا انســانهای
ِ
8
دیگــر در دیگــر ســوی ،در جــای خــود بــاز میمانــد» .
ادیــب ســلطانی از پــس ایــن موقعیــت تضادآمیــز تنهــا بــا آگاهــی از
(و بــه) آنچــه میکنــد برمیآیــد .چــون همانگونــه کــه در پــارهی پایانــی
مینویســد « :بــا هــر نوشــته و بــا هــر ترجمــه ،مترجــم کوشــیده اســت تــا
توانشهــای گوهریــن زبــان فارســی بــرای آفرینــش اندیشــهها و مینوهــا
[ایدههــا] و بازنمــود و همرســانش آنهــا را بگســتراند و هســتانیده کنــد و
بدینســان زبــان فارســی را بــه کنــش ،توانگرتــر ســازد 9».آنچــه تــا کنــون
 .8منطق ،...ص .LII
 .9همان ،.ص .LIII
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ادیــب ســلطانی بــه انجــام رســانده ،بیگمــان راههایــی هســتند کــه پیمایــش
آنهــا در بیپایانــیاش بــر توانگــری فارســی خواهــد افــزود ،امــا پرســش،
همانگونــه کــه خــود او هــم میپرســد ،همچنــان ایــن اســت کــه «آیــا
توانگــریی زبانــی بــی از [بــدون] اندیشــهی توانــا توانســتنی اســت» 10؟
4

هــر بــودهای وقتــی کــه هســت در هســتن خــود ادعایــی دارد ودر ادعــای
خــود فرمــودهای کــه هســتیاش نمــود آن اســت .از کانــت کــه ادیب ســلطانی
بــه پارس ـیاش درآورده ،آموختهایــم کــه پــس از آنکــه «بــوده» برقــرار شــد
و برجاهســتی (وجــود) گرفــت ،پرســش ? Quid jurisرا میبایــد پیــش نهــاد.
بــه عبــارت دیگــر بایــد شایســتگانی (مشــروعیت) آن هســتیپذیرفته را،
همچــون «بــوده» و همچــون «فرمــوده» ،در نمــودش بررســید .ایــن بررســی،
شــدن «هســتایی» ایــن
آزمــودن چیســتی و چگونگــی اســتوار
نشــانگ ِر
ِ
ِ
ـدگی
«بــوده» بــر آن «بنیــان» اســت .از رهگــذر ایــن آزمایــش ،درستبناشـ ِ
آن «بــوده» ثابــت ،و شــایانی ادعــای آن تاییــد میشــود« .بــوده» بــا هســتن
خــود ،دادخواهــی ادعــای خــود را دارد ،و اینگونــه «داوری م ـیآورد» کــه از
ایــن «داوری آوردن» ،داوری هــم میافتــد .پــس داورگاهــی بایــد تــا داوری
ـدف داوری برخاســتن اســت کــه حــرف
هــم برخیــزد .در ایــن داورگاه بــه هـ ِ
حــق و حقانیــت هــم پیــش میآیــد .راســتیآزمایی امــا از برقــراری یــک
ســنجیدار (کریتــر) جداییناپذیــر ســت ،ســنجیداری کــه اجــازه خواهــد داد تــا
دربــاره «بــوده» و ادعایــش داوری کنیــم .پرســش حــق و حقانیــت بــه نوبــه
خــود جداییناپذیــر اســت از تعییــن و تحدیــد یــک بنیــان.
11
امــا بــر چــه بنیانــی میتــوان کارهــای ادیــب ســلطانی کــه میکوشــد
«راههایــی را بــرای توانگــریی هرچــه بیشــتر زبــان فارســی پیــش نهــد»
«بنیــان» از پیــش پیکریافتــه ،تنهــا میتوانــد از پــس
داوری کــرد؟ چــون
ِ
ســنجش «داده»هــا و «هســتا» هایــی برآیــد کــه بــه پهنــهای تعلــق
ِ
دارنــد کــه آن بنیــان پیشــاپیش گشــوده اســت .بــه عبــارت دیگــر بــا
تکیــه بــر چنیــن بنیانــی نمیتــوان راههایــی کــه «آرزوی بودشیابــی و
 .10سنجش ،...ص .XIV
 .11همان .ص .XIV
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شَ ـ ِوشپذیری» 12آنچــه نیســت را دارنــد ،داوری کــرد .راههایــی اینگونــه کــه
بنیــان از پیــش
فــراآورش گســترههای نــو را دارنــد ،فراتــر از هــر
ســودای
ِ
ِ
شــکلگرفتهای ،بــه «بیبنیــان» چشــم دارنــد تــا فارســی را کــه نــه ســابقه
و نــه ســنت اندیش ـهورزی دارد توانــا ســازند .از همیــن رو از نگــرگاه هــوش
همگانــی بیپایــه و داوریســاز مینماینــد .جســتوجوهایی از ایــن دســت
کــه ادیــب ســلطانی از کوشــندگان خســتگیناپذیر آنهاســت ،دیریابانــد.
ادیــب ســلطانی کــه فرجامآهنگــش ایــن نیســت کــه «فلســفهنگاران در
ـرد نــاب بنویســند و ســخن بگوینــد» 13،مــا
ایــران بــه شــیوهی ســنجش ِخـ َ
را بــه گشــودن راههایــی نــو و پیمــودن آنهــا میخوانــد ،باشــد تــا بهپــاس
چنیــن گشــایشها و پویشهایــی «شــایدبود» بــودش بگیــرد.

 .12همان .ص .VIII
 .13همان .صص .XIII – XIV
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خبــ ِر ویــژه /آغــاز بــهکا ِر ایــران آکادمیــا :آمــوزش
مجــازی علــوم انســانی بــدون سانســور
ایــران آکادمیــا یــک موسســه آموزشــی در علــوم انسانیســت کــه خــود
را یــک نهــاد آموزشــی مجــازی بــدون سانســور میخوانــد .ایــن مؤسســه در
فوریــه ســال  2014اعــام موجودیــت کــرد و در مــاه نوامبــر همیــن ســال
رســ ًما در کشــور هلنــد افتتــاح گردیــد .انگیزههــای نخســتین و اهــداف
آکادمیــا کدامنــد و نحــوهی عمــل ایــن موسســه چگونــه اســت؟
تاریخچه و اهداف

ایــران آکادمیــا یــا "انســتیتوی علــوم اجتماعی و انســانی" نخســتین مؤسسـ ه
ی ایرانــی دانشــگاهی مجــازی در خــارج از کشــور اســت کــه آمــوزش و ترویــج
علــوم اجتماعــی و انســانی را هــدف خــود قــرار داده اســت.
نطفـهی ایــن مؤسســه از اقــدا ِم جمعــی از جوانــان پرشــور و پرانگیــزه ،همگی
دانشــجویان و دانشآموختــگان در حــوزهی علــوم اجتماعــی وانســانی ،بســته شــد
کــه در جریــان انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران در ســال  8831بــا یکدیگــر در
اروپــا آشــنا شــدند .آنهــا بــرآن شــدند کــه اقدامــی موثــر ،واقــع بینانــه و مانــدگار
بــرای نســل جــوان ،خصوص ـ ًا آنانــی کــه ببهواســطهی انــواع ممنوعیتهــا و
ســرکوبهای نظــام جمهــوری اســامی راه بــه دانشــگاه نمییابنــد ،انجــام دهنــد.
انگیــزهی ایــن جوانــان مقابلــه بــا محدودیتهایــی بــود کــه خصوص ـ ًا پــس از
جنبــش ســبز در ارتبــاط بــا علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی در دانشــگاهها و
مؤسســات آمــوزش عالــی در داخــل کشــور صــورت گرفتــه بــود .اقدامــات رژیــم
همچــون حــذف بســیاری دروس در حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی و نیــز
بازنگــری برخــی دیگــر دروس در ایــن حوزههــا قابــل پذیــرش نمینمــود.
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علیرضــا کاظمــی یکــی از مدیــران ایــران آکادمیــا در همیــن رابطــه
میگویــد" :وســعت ایــن محدودیتهــا بــه حــدی بــود کــه یــک قلــم بــه
زبــان آمــار رســمی  ۵۵۵مــاده درســی در  48رشــتهی علــوم انســانی شــامل
بازنگریهــای گســترده بــرای انطبــاق بــا «فرهنــگ ایرانی-اســامی» شــدند
کــه در ایــن میــان بیشــترین تغییــرات در علــوم اجتماعــی بــود".
ایــن اقدامــات همچنیــن بــه اخــراج برخــی از بهتریــن اســاتید دانشــگاهی
کــه بــا روشهــا و عقایــد حاکمــان وقــت سرخوشــی نداشــتند ،کشــیده
شــد .برخــی شــامل بازنشســتگی ناخواســته شــدند و برخــی دیگــر خــود از
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 "ســتارهدار" شــدند ،و خصوصـ ًا آنکــه ورود دختــران بــه
دانشــگاهها بــا محدودیتهــای قابــل توجهــی روبــهرو شــد.
بــرای مقابلــه بــا ایــن اقدامــات ،مهمتریــن وظیفــه ایجــاد یــک آلترناتیــو
کارســاز و بااعتبــار بــود کــه هــم از لحــاظ حــوزهی مطالعاتــی و هــم از نقطــه
نظــر صالحیــت علمــی و دانشــگاهی ،نهفقــط بهراحتــی تــوان مقابلــه بــا
وضــع دانشــگاهی ایــران را داشــته باشــد ،بلکــه مســلم ًا موثرتــر و معتبرتــر از
آن عمــل نمایــد.
بهاینترتیــب از ســال  2011ایــن جوانــان فعــال ،در طــی ارتباطگیــری
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 برنامهریــزی پیگیــر و مشــاوره و مذاکــره،
کــه بخــش اعظــم آن را همــان جوانــان ســازماندهی کردنــد ،ســه ســمینار
در کشــور هلنــد جهــت تدویــن اهــداف موسســه و برنامــه ریــزی علمــی و
تشــخیص بهتریــن اســاتید بــا صالحیــت بــرای تدریــس ،برگــزار شــد .و
باالخــره در آخریــن ســمینار ،ایــران آکادمیــا ،بهطــور رســمی در نوامبــر 2014
افتتــاح گردیــد.
اهداف ایران آکادمیا

بنابرایــن نخســتین هــدف کلــی ایــران آکادمیــا حــذب جوانــان ،دختــران
و پســران ،و نیــز هم ـهی ایرانیــان در داخــل کشــور ،و نیــز ایرانیــان عالق ـه
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منــد مقیــم کشــورهای غربــی ،و دیگــران نقــاط جهــان اســت کــه عالقــه مند
بــه تحصیــل در علــوم انســانی و اجتماعــی میباشــند .هــدف همچنیــن جــذب
کســانی ســت کــه بهخاطــر شــرایط ســرکوبگرانه داخــل کشــور از تحصیــل
محــروم شــدهاند و امــکان ورود بــه دانشــگاهها و موسســات عالــی کشــور
را ندارنــد ؛ و نیــز آنهایــی کــه بهخاطــر شــرایط نامتناســب و یــا ســرکوب،
بهعنــوان پناهنــده درکشــورهای اطــراف ایــران یــا کشــورهای دیگــر ســکنا
گزیدهانــد.
بنابرایــن هــدف نخســتین ایــران آکادمیــا یــاری رســاندن بــه آنانــی اســت
کــه یــا بــه واســطه مخالفتشــان بــا رژیــم سیاســی مــورد غضــب نظــام قــرار
گرفتنــد و امــکان تحصیــل را ندارنــد و یــا آن اقلیتهــای دینــی و یــا قومــی
کــه از ادام ـهی تحصیــل محــروم شــدهاند.
و امــا دربــارهی دومیــن هــدف ایــن مؤسســه در اســناد ایــران آکادمیــا مـی
خوانیــم :هــدف مــا "تأکیــد بــر آمــوزش اندیشــه سنجشــگر و روششناســی،
آشــنایی بــا مبانــی علــوم انســانی واجتماعــی ؛ آشــنایی بــا شــیوه تشــخیص
و تقریــر مســائل اجتماعــی و فرهنگــی ،آشــنایی بــا تاریــخ ایدههــا و نظریــه
هــا در حــوزه فرهنــگ و اجتمــاع ؛ تحلیــل ،تبییــن و مطالع ـهی مــوردی در
حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی" .بهعبــارت روشــن ،هــدف دوم حمایــت و
پاســداری از علــوم انســانی و اجتماعــی در میــان ایرانیــان بهجهــت ترویــج
فرهنــگ انتقــادی ،آزادی اندیشــه اســت.
آموزش مجازی

بــرای برقــرای وســیعترین ســطح ارتبــاط بــا ایرانیــان در سراســر جهــان،
ایــران آکادمیــا ضروتــ ًا میبایســت یــک مؤسســه آموزشــی مجــازی باشــد.
از آنرو کــه پراکندگــی چشــمگیرایرانیان عالقهمنــد در کشــورهای گوناگــون
امــکان تجمــع آنهــا را در یــک مــکان مشــخص امــکان ناپذیــر کــرده اســت،
تنهــا رابطــه مجــازی بــه اتــکاء بــه اینترنــت میتوانســت ایرانیــان همــه
کشــورها را در ســطح یــک شــبکه همگانــی و قابــل دســترس بــه گردهــم
جمــع نمایــد.
ایــران آکادمیــا یکــی از کاراتریــن سیســتم هــای تدریــس مجــازی کــه در
اروپــا و آمریــکای شــمالی در ســطح دانشــگاهی مطــرح شــدهاند و پاســخگو
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بودهانــد رابـهکار گرفتــه اســت .مــا چندیــن سیســتم آمــوزش مجــازی را مــورد
آزمایــش قــرار دادیــم و ســعی کردیــم سیســتمی را بهکارگیریــم کــه خصوصــا
بــرای ایرانیــان داخــل کشــور دسترســی بــه آن قابــل تحقــق باشــد.
پشتیبانان

مدیــران و اســاتید ایــران آکادمیــا ،خصوصــ ًا از هنــگام اعــام رســمی
تاســیس مؤسســه ،از طریــق ارتبــاط بــا شــخصیتهای دانشــگاهی و نیــز
روشــنفکران و پژوهشــگران معتبــر و شــناخته شــدهی ایرانــی و غیرایرانــی،
بــه توضیــح و ترویــج اهــداف ایــران آکادمیــا پرداختهانــد .همچنیــن انتشــار
برخــی مقــاالت و مصاحبههــا در همیــن مــورد نیــز کمــک بســیاری کــرد
بــرای جــذب افــکار عمومــی و نیــز شــخصیتهای مطــرح جهــان .تاکنــون
توانســتهایم حمایــت نویســندگان ایرانــی همچــون رضــا براهانــی ،داریــوش
آشــوری و آکادمیســنهایی نظیــر پروفســور ژانــت آفــاری و پیــام اخــوان را
جلــب کنیــم .همچنیــن روشــنفکران و پژوهشــگران غیرایرانــی نظیــر ادگار
مــورن ،پیتــر ســینگر ،آریــل دورفمــان از ایــران آکادمیــا حمایــت کردهانــد.
اساتید

از میــان اســاتید شــناخته شــدهی ایــران آکادمیــا بایــد از فرهــاد خســرو
خــاور ،داریــوش آشــوری ،محمــد رضــا نیکفــر ،نیــره توحیــدی و جلیــل
روشــندل و ســعید پیونــد و برخــی دیگــر از دانشــگاهیان مــدرس در دانشــگاه
هــای اروپایــی و آمریــکای شــمالی نــام بــرد.
چرا علوم انسانی و اجتماعی

بنیانگــذاران ایــران آکادمــی نقطــه آغــاز کار خــود را بـهروی دروس علــوم
انســانی و اجتماعــی متمرکــز نمودنــد .چــرا؟ زیــرا ب ـهکار گیــری روشهــای
ســنجیده علمــی در پژوهــش ،و نیــز در حوزههــای دیگــر فکــری ،همچنیــن
ترویــج اندیشــه انتقــادی بهجهــت بالندگــی تفکــر ،یکــی از فرآوردههــای
علــوم انســانی و اجتماعــی ســت .از آنرو کــه در ایــران ،پــس از پایگیــری
نظــام اســامی و خصوصـ ًا پــس ار انتخابــات  ،1388مشــخص ًا ایــن دو حــوزه
بودنــد کــه مــورد حمــات پیگیــر نظــام قــرار گرفتنــد ،و نیــز ب ـهآن منظــور
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کــه همیــن حوزههــا هســتند کــه بــه بــاروری جامع ـهای آزاد منــش ،متوقــع
و وظیفهمنــد یــاری میرســانند ،ایــران آکادمیــا بــه تدریــس و ترویــج علــوم
انســانی و اجتماعــی میپــردازد.
مقطع آموزشی و برنامه سال اول

دروس ایــران آکادمیــا از آغــاز ســال  2015میــادی شــروع شــد .در ایــن
ابتــدای کار ،برخــی از ایرانیــان عالقهمنــد تاکنــون در موسســه نــام نویســی
کردهانــد .نــام نویســی در ایــران آکادمیــا رایــگان اســت و دانشــجویان تنهــا
 100دالر آمریــکا بــرای برســی و ارزیابــی پروندهشــان میپردازنــد.
عنــوان برنامــه ســال اول ایــران آکادمیــا «مطالعــات اجتماعــی» اســت.
مقطــع آموزشــی آن کارشناســی ارشــد اســت .دروس تــرم اول عبــارت م ـی
شــود از« :روششناســی»« ،تاریــخ اندیشــه سیاســی مــدرن» و «نظریههــای
اجتماعــی معاصــر» .در کنــار ایــن دروس تخصصــی ،حوزههایــی از قبیــل
حقــوق بشــر ،دموکراســی و تغییــرات اجتماعــی نیــز در برنامــه آموزشــی
موسســه گنجانــده شــده اســت.
حمایت مالی

ایــران آکادمــی یــک ســازمان مســتقل آکادمیــک اســت .تاکنــون افــراد
خیرخــواه ،هرکــس بهطــور خصوصــی ،منابــع مالــی مــا را تامیــن نمودهاســت.
امــا اتــکای جــدی تــر ایــن مؤسســه بــه ســازمانهای بیــن المللــی ،حقــوق
بشــری و آکادمیــک در اروپــا و آمریــکای شــمالی اســت .تالشهــای مــا در
مســیر جلــب ســازمانهای بیــن المللــی غیــر دولتــی ادامــه دارد .در همیــن
جــا میبایســت بــه حمایتهــای بــی دریــغ "رادیــو زمانــه" و مدیریــت آن
اشــاره کــرد .ایــن رادیــو نــه فقــط تاکنــون از ایــران آکادمیــا حمایــت معنــوی
قابــل توجهــی نمــوده اســت ،بلکــه در جلــب حمایــت مالــی برخــی مؤسســات
و ارتبــاط گیــری بــا ســازمانهای اروپایــی در ایــن مســیر ،اقدامــات موثــری
انجــام داده اســت.
عطا هودشتیان " عضو هیئت اجرایی ایران آکادمیا
حوزه تدریس  :تاریخ اندیشه سیاسی مدرن
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رفرانسهای ایران آکادمیا در شبکه های مجازی:

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

گفتوگو رادیو زمانه با دو تن از استادان «ایران آکادمیا» :جلیل روشندل و سعید پیوندی

http://www.radiozamaneh.com/162832

گفتوگوهای 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 ايران آکادميا:

http://iran-academia.com/about/iran-academia2-

آشنايی با هيئت مديره ایران آکادمیا:

http://iran-academia.com/meet-the-team/

آشنايی با استادان ايران آکادميا:

http://iran-academia.com/about/faculty/

آشنايی با اعضای هيئت مشاور ایران آکادمیا:

http://iran-academia.com/about/advisory-board/

آشنايی با چهره های پشتيبان بين المللی:

http://iran-academia.com/about/international-honorary-board/

برای مطالعه برنامه آموزشی ايران آکادميا نگاه کنید به:

http://iran-academia.com/study/programmes/

ایرانیــان عالقهمنــد میتواننــد بــرای پشــتيبانی از ايــن پــروژه بــه لينــک کمپيــن
«آگاهــی بــه تحــول ميانجامــد» مراجعــه کننــد:

http://right2edu.com
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راهبرد و اساسنامهی «انجمن آزادی اندیشه»

1

آزادی اندیشه
انجمن
عنوان:
ِ
ِ

تبصره  :1از این پس در این راهبرد و اساسنامه« ،انجمن» نامیده میشود.

تعریف و اهداف:

« -1انجمن» نهادی است مدنی و غیرانتفاعی.
« - 2انجمن» جمعی است متشکل از دانشگاهیان و پژوهشگران و روشنفکران.
آزادی اندیشــه و بیــان و بــه ســنجش و انتقــا ِد
« - 3انجمــن» خــود را بــه
ِ
ـت علــوم انســانی و اجتماعــی و
روشــنگرانه ی تفکــر و ترویــج و دفــاع از حیثیـ ِ
ـرفت اعتبــار آنهــا د رایــران متعهــد میدانــد.
پیشـ ِ
« - 4انجمــن» ،نهــادی اســت مســتقل ،غیــر حزبــی ،غیرایدئولويــک کــه
اهــداف زیــر کوشاســت:
بــرای
ِ
ِ
یــاری رســانیدن بــه علــوم انســانی و اجتماعــی و بنیادهــای آنهــا و
ـت ایــن علــوم در ایــران.
تقویـ ِ
آزادی اندیشــه و نقــد و بیــان و نشــر و
گســترش
رشــ ِد روشــنگری و
ِ
ِ
وگــوی آزاد.
گفت
ِ
میــان
وگــوی ســامانیافته
برقــراری و یــاری رســاندن بــه گفت
ِ
ِ
روشــنفکران ایــران.
ِ
میــان
گــوی ســامانیافته
برقــراری و یــاری رســاندن بــه گفت و
ِ
ِ
روشــنفکران جهـ ـ ا ن به خصــوص
روشــنفکران ایــران و دیگــر
ِ
کشــورهای همجــوا ِر ایــران و منطقــهی خاورمیانــه و
روشــنفکران
ِ
ِ
آســیای مرکــزی.
ِ
توافــق اعضــای فعلــی انجمــن در جلســهی
براســاس نظــر و
 .1ایــن راهبــرد و اساســنامه
ِ
ِ
مــورخ  25دســامبر « 2013هیئتمدیــره موقــت انجمــن» بــرای ارائـهي بــه نخســتین مجمـ ِع
عمومــی انجمــن بــه تصویــب نهایــی رســید.
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اساسنامه:

 .1هــر کســی کــه بهاعتبــا ِر آثــا ِر قلمــی و ماهیـ ِ
ـت مشــغولیتهایش در

حــوزهی علــوم انســانی و اجتماعــی فعالیــت میکنــد و بــه تقویـ ِ
ـت ایــن
ـرح راهبــردی و اساســنامهی
علــوم در ایــران عالقهمنــد اســت و بــه طـ ِ

«انجمــن» متعهــد اســت ،میتوانــد عضـ ِو «انجمــن» باشــد.

ـرش اصــلِ تکثرگرایی
 .2هــر عضـ ِو «انجمــن» بــه اصــلِ مــدارا و پذیـ ِ

ـوق دیگــران پایبند اســت.
و احتــرام بــه حقـ ِ

حقوق برابر برخوردار هستند.
 .3همهی اعضای «انجمن» از
ِ
 .4دربــارهی پذیــرش عضویــت افــراد ،هیئــت مدیــرهی «انجمــن»

تصمیــم میگیــرد.

ـی هیئتمدیــره
تبصــره .1چنانچــه تقاضـ ِ
ـخ منفـ ِ
ـای فــردی بــا پاسـ ِ
روبـهرو شــود و او بــه ایــن تصمیــم اعتــراض داشــته باشــد ،میتوانــد
ـورت کتبــی بــه اطــا ِع هیئتمدیــره برســاند
ـراض خــود را بهصـ ِ
اعتـ ِ
و هیئتمدیــره موظــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه ایــن موضــوع را
بــه اطــا ِع کلیـهی اعضــای «انجمــن» برســاند و نظـ ِر آنــان را جویــا
ـت اعضــاء (پنجــاه در صــد بــه اضاف ـهی یــک)
شــود .چنانچــه اکثریـ ِ
تصمیــم هیئتمدیــره مخالــف باشــند ،هیئتمدیــره موظــف بــه
بــا
ِ
ـت فــر ِد تقاضاکننــده اســت.
ـن عضویـ ِ
پذیرفتـ ِ

ِ
حق عضویت است.
 .5هر عضو موظف به
پرداخت ِ

ـق عضویــت را هــر دو ســال یکبــار هیئ ـ 
ت
تبصــره  :1مبل ـ ِغ حـ ِ
مدیــره تعییــن میکنــد و چگونگــی پرداخــت حــق عضویــت در آییــن
نام ـهی داخلــی مشــخص خواهــد شــد.
ـق عضویــت
تبصــره  :2هــر عضــو کــه بــه مـ ِ
ـدت یــک ســال حـ ِ
خــود را پرداخــت نکــرده باشــد ،مادامــی کــه آن را نپرداختــه اســت در
حــق شــرکت در بحثهــا
حــق رأی نــدارد ،امــا از ِ
تصمیمگیریهــا ِ
هــای خــود برخــوردار اســت.
و
طــرح دیدگاه ِ
ِ
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ـی «انجمن» شــرکت
ـع عمومـ ِ
 .6کلیـهی کســانی کــه در نخســتین مجمـ ِ

ـرح راهبــردی و اساســنامهی «انجمــن» را تصویــب مــی
میکننــد و طـ ِ
ـس «انجمــن» بــه شــمار میآینــد.
کننــد ،عضــ ِو مؤسـ ِ

ـع عمومــی؛ هیئتمدیــره؛
 .7ارگانهــای «انجمــن» عبارتنــد از :مجمـ ِ

سرپرســتی نشــریه؛ نشــریهی انجمــن؛ دایــرهی امــور
شــورای
ِ
ِ
ِ
ِ
بــوک انجمــن.
ســایت انجمــن؛ فیس
مالــی؛
مجمع عمومی:
.8
ِ

گیری «انجمن» است.
 :8 / 1مجم ِععمومی باالترین مرجع تصمیم ِ
 :8 / 2مجم ِععمومی هر دو سال یکبار تشکیل میشود.
ـب عملکــرد «هیئتمدیــره» و دیگــر ارگانهــای
 :8 / 3بررســی و تصویـ ِ
ـف مجمععمومــی اســت.
«انجمــن» از اختیــارات و وظایـ ِ
ـف مجمــععمومــی
ـاب «هیئتمدیــره» از اختیــارات و وظایـ ِ
 :8 / 4انتخـ ِ
اســت.
ـان دو مجمععمومــی از اختیــارات
ـن سیاســت و نقشـهی را ِه میـ ِ
 :8 / 5تعییـ ِ
ـف مجمععمومــی اســت.
و وظایـ ِ
 :8 / 6هیئتمدیــره موظــف اســت دســت کــم یــک مــاه پیــش از
ـذاری مجم ِععمومــی «انجمــن»
تشــکیل ،تاریــخ و زمــان و نحــوهی برگـ ِ
را بــه اطــا ِع کلی ـهی اعضــا برســاند.
ـی
ـی اعضــا ،مجم ِععمومـ ِ
ـی جغرافیایـ ِ
تبصــره  :1بهعلــت پراکندگـ ِ
«انجمــن» میتوانــد به
صــورت مجــازی و بــا اســتفاده از امکانــاتِ
ِ
اینترنتــی برگــذار شــود.
اکثریــت (پنجــاه در صــ ِد بــه اضافــهی
شــرکت
تبصــره  :2بــا
ِ
ِ
ـی «انجمــن» رســمیت
یــک) اعضــای
ِ
دارای حــق رأی مجم ِععمومـ ِ
مییابــد.
عمومــی عــادی و فــوق
مصوبــات مجم ِع
تبصــره  :3کلیــهی
ِ
ِ
ـت آراء (پنجــاه در ص ـ ِد بــه اضافــه ی یــک) – بــه
العــاده بــا اکثریـ ِ
جــز تغیی ِر«راهبــرد و اساســنامه»  -رســمیت مییابــد.
حــق رأی
نهادهــای اعضــای
تبصــره  :4کلیــهی پیــش
ِ
ِ
دارای ِ
عمومــی «انجمــن» مــی
بــرای قرارگرفتــن در دســتو ِرکا ِر مجم ِع
ِ
ِ
صــورت کتبــی
تشــکیل مجم ِععمومــی به
بایســت دو مــاه پیــش از
ِ
ِ
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بهاطــا ِع هیئتمدیــره رســانیده شــود.
ـی «انجمــن»
تبصــره  :5چنانچــه جلسـهی نخســت مجم ِععمومـ ِ
ـاب الزم نرســد ،هیئتمدیــره موظــف اســت حداکثــر تــا
بــه حدِنصـ ِ
تاریــخ ایــن مجم ِععمومــی ،مجم ِععمومــی را
یــک مــاه بعــد از
ِ
دارای حــق رأی
شــرکت هــر تعــداد از اعضــای
فرابخوانــد کــه بــا
ِ
ِ
رســمیت مییابــد.
ـق رأی میتوانــد وکالــت یــک نفــر
تبصــره  :6هــر عض ـ ِو
ِ
دارای حـ ِ
حــق رأی را در مجم ِععمومــی بهعهــده داشــته
دارای
از اعضــای
ِ
ِ
باشــد.
حــق رأی میتواننــد در
دارای
تبصــره  :7یــک ســو ِم اعضــای
ِ
ِ
عمومــی فوقالعــادهی
تشــکیل مجم ِع
صــورتِ لــزوم خواســتا ِر
ِ
ِ
ـت ایــن تقاضــا ،موظــف
«انجمــن» شــوند .هیئتمدیــره پــس از دریافـ ِ
عمومــی فوقالعــاده را فرابخوانــد.
اســت حداکثــر تــا دو مــاه مجم ِع
ِ
ـررات
ـق مقـ ِ
رســمیت یافتـ ِ
ـن ایــن مجم ِععمومـ ِ
ـی فوقالعــاده نیــز طبـ ِ
عمومــی عــادی خواهــد بــود.
مجم ِع
ِ
 .9هیئتمدیره:

 :9/1هیئتمدیــره متشــکل از هفــت عض ـ ِو اصلــی و دو عض ـ ِو جانشــین
اســت.
 :9/2هیئتمدیره توسطِ مجم ِععمومی «انجمن» انتخاب میشود.
اصلــی
اعضــای
تبصــره  :1در صــورتِ بازمانــدن هــر یــک از
ِ
ِ
ـوب
هیئتمدیــره (اســتعفا یــا هــر علـ ِ
ـت دیگــری) از فعالیــت در چارچـ ِ
ـوی «انجمــن» ،عضــو یــا اعضــای جانشــین
وظایـ ِ
ـف محولــه از سـ ِ
ـن عضــو یــا
بــه ترتیــب آرای کسبشــده در مجم ِععمومــی جایگزیـ ِ
اعضــای کناررفتــه میشــود (شــوند).
تبصــره  :2چنانچــه تعــدا ِد اعضــای هیئــت مدیــره کمتــر از نصــفِ
رقــم چهــار نفــر برســد)،
کل اعضــا شــود (بــه
بهاضافــهی یــک ِ
ِ
اعضــای
کــردن تعــدا ِد
بــرای کامــل
هیئتمدیــره موظــف اســت
ِ
ِ
ِ
عمومــی فوقالعــادهی«انجمــن» را فرابخوانــد.
هیئتمدیــره ،مجم ِع
ِ
شــرکت
دادن
ِ
 :9/3برپایــی گردهمآیی ِ
هــای دورهای «انجمــن» و ســامان ِ
اعضــا در گردهمآییهایــی کــه متضــاد بــا اهــداف و اساســنامهی آن نباشــند،
ـف هیئتمدیــره اســت.
از وظایـ ِ
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ـای دور ه
ـذاری گردهمآییهـ ِ
ـی نشــریه و ســایت و برگـ ِ
 :9/4تأمیــن منابـ ِع مالـ ِ
ـل خدشـهناپذی ِر
ای «انجمــن» (در چارچـ ِ
ـوب ســن ِد راهبــردی و بــا حفــظِ اصـ ِ
ـف هیئتمدیــره اســت.
ـتقالل انجمــن و شــفافیت امــور مالــی) از وظایـ ِ
اسـ ِ
وظایــف
 :9/5افــرون بــر مــوار ِد تصریــح شــده حــوزهی اختیــارات و
ِ
هیئتمدیــره درمــاده ( 4و تبصــره  ،)1مــاده ( 5تبصــره  ،)1مــاده  ،7مــاده
 ،8/5مــاده ( 8/5تبصــره هــای  4و  5و  ،)7مــاده  ،9مــاده  ،10/1مــاده ،14
مــاده ( 12/2و تبصــره  ،)1مــاده ( 13و تبصــره  ،)1مــاده ( 14و تبصــره
ـت فعالیتهــای «انجمــن» را ب ـه
ـی هدایـ ِ
 ،)1هیئتمدیــره مسـ ِ
ـئولیت کلـ ِ
عهــده دارد.
سرپرستی نشریهی انجمن:
شورای
.10
ِ
ِ

ـان اعضــا یــا هیئــت مدیــره
 :10/1هیئتمدیــره جمعــی پنــج نفــره از میـ ِ
ـتی نشــریهی انجمــن» بــه مــدت دو ســال
ـوان «شـ ِ
را بهعنـ ِ
ـورای سرپرسـ ِ
انتخــاب میکنــد.

 .11نشریهی انجمن:

هــای «انجمــن» را تشــکیل
 :11/1نشــریهی «انجمــن»،
ِ
قلــب فعالیت ِ
میدهــد.
سرپرســتی نشــریهی
شــورای
 :11/2نشــریهی «انجمــن» زیــر نظــ ِر
ِ
ِ
«انجمــن» منتشــر میشــود.
ـاب مقــاالت و نحــوهی انتشــار آنهــا ،در
ـی ســازوکا ِر انتخـ ِ
 :11/3چگونگـ ِ
ـی شــورای سرپرســتی نشــریهی «انجمــن» مشــخص
آییننام ـهی داخلـ ِ
تصویــب هیئتمدیــرهی «انجمــن»
خواهــد شــد .ایــن آییننامــه بــا
ِ
رســمیت خواهــد یافــت.

 .12دایرهی امور مالی:

مســئول مالــی و یــک
مالــی «انجمــن» از یــک
 :12/1دایــرهی امــور
ِ
ِ
ناظــ ِر مالــی تشــکیل میشــود.
ـوان
 :12/2هیئــت مدیــرهی «انجمــن» یــک نفــر از میــان خــود را بــه عنـ ِ
ـی «انجمــن» انتخــاب میکنــد.
مسـ ِ
ـئول امــو ِر مالـ ِ
ـی «انجمــن» را بــا
ـئول امــو ِر مالــی ،سیاسـت ِ
تبصــره  :1مسـ ِ
های مالـ ِ
تأییــ ِد هیئتمدیــره تنظیــم میکنــد و بهپیــش میبــرد.
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ـزارش دقیــق امــو ِر
تبصــره  :2مسـ ِ
ـئول امــو ِر مالــی ،موظــف اســت گـ ِ
مالــی «انجمــن» را بــه مجم ِععمومــی «انجمــن» ارائــه کنــد.
 :12/3مجم ِععمومــی «انجمــن» یــک نفــر از اعضــای خــود را بــه
عنــوان ناظــ ِر امــو ِر مالــی انتخــاب میکنــد.
ِ
تبصــره  :1ناظــ ِر امــو ِر مالــی در هــر زمــان کــه ضــروری بدانــد
مالــی «انجمــن» را
میتوانــد بیهیــچ محدودیتــی کلیــهی امــو ِر
ِ
بررســی کنــد.
ـی «انجمــن» بــه مجمـ ِع
ـی مسـ ِ
تبصــره  :2گـ ِ
ـئول امــو ِر مالـ ِ
ـزارش مالـ ِ
عمومــی میبایســت همــراه بــا تأییدیـهی ناظـ ِر مالــی باشــد.
ِ
سایت انجمن:
.13

بــودن
تشــخیص ضــرورت و فراهــم
هیئتمدیــره میتوانــد در صــورتِ
ِ
ِ
خــاص انجمــن مبــادرت ورزد.
ســایت
انــدازی یــک
امکانــات ،بــه راه
ِ
ِ
ِ
ـی راهانــدازی و سیاس ـتگذاری و نحــوهی انتشــا ِر
تبصــره  :1چگونگـ ِ
اختیــارات هیئتمدیــره اســت کــه در آییــن نامــهی
مقــاالت از
ِ
داخلــی آن مشــخص خواهــد شــد.
ِ
 .14فیس ِ
بوک انجمن:

بــودن
تشــخیص ضــرورت و فراهــم
هیئتمدیــره میتوانــد در صــورت
ِ
ِ
خــاص انجمــن
بــوک
انــدازی یــک صفحــهی فیــس
امکانــات ،بــه راه
ِ
ِ
ِ
مبــادرت ورزد.
ـی راهانــدازی و سیاس ـتگذاری و نحــوهی انتشــا ِر
تبصــره  :1چگونگـ ِ
ـی
مقــاالت از اختیــاراتِ هیئتمدیــره اســت کــه در آییننام ـهی داخلـ ِ
آن مشــخص خواهــد شــد.
طرح راهبردی و اساسنامه:
 .15تغیی ِر
ِ

ـرح راهبــردی و اساســنامهی « انجمــن » دســت کــم بــه
هــر نــوع تغییــر در طـ ِ
ـق رأی قابــل طــرح اســت و تنهــا بــا
پیشنهــا ِد ده نفــر از اعضــای
ِ
دارای حـ ِ
ـق رأی رســمیت مییابــد.
ـای
ِ
رأی دو ســو ِم اعضـ ِ
ِ
دارای حـ ِ
ِ
موقت انجمن:
 .16هیئت مدیرهی

ـی
ـت انجمــن» کــه بــا اجمــاع و موافقـ ِ
«هیئــت مدیــرهی موقـ ِ
ـت اعضــای فعلـ ِ
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عمومــی
تشــکیل نخســتین مجمــ ِع
«انجمــن» تشــکیل شــده اســت ،تــا
ِ
ِ
ـارات «هیئتِمدیــره انجمــن» را بهعهــده
«انجمــن» کلی ـهی وظایــف و اختیـ ِ
دارد.
 .17ایــن پیشنهــا ِد «راهبــرد و اساســنامه» درهفــده مــاده و نــوزده

مجمععمومــی
تبصــره تنظیــم شــده اســت کــه بــه نخســتین
ِ
«انجمــن» بــرای بررســی و تصویــب نهایــی ارائــه خواهــد شــد.

چگونگی عضویت در انجمن

همانطــور کــه در مــاده اول اساســنامهی «انجمــن» آمــده اســت «هــر
ماهیــت مشــغولیتهایش در حــوزهی
کســی کــه بهاعتبــا ِر آثــا ِر قلمــی و
ِ
ـت ایــن علــوم در ایــران
علــوم انســانی و اجتماعــی فعالیــت میکنــد و بــه تقویـ ِ
طــرح راهبــردی و اساســنامهی «انجمــن» متعهــد
عالقهمنــد اســت و بــه
ِ
اســت» میتوانــد تقاضــای عضویــت خــود را بــا ذکــر نــام و نــام خانوادگــی
و آخریــن مــدرک تحصیلــی خــود همــراه بــا شــرح مختص ـ ِر آثــار قلمــی و
فعالیتهــای خــود در ایــن زمینــه را بــرای «هیئتمدیــره انجمــن» بــه
نشــانی  azadiandisheh.association@gmail.comارســال کنــد.
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