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  مقدمه

عنوان رخدادی اجتماعی و علم های پساکوهنی برقراری نسبت بین انقالب بهترین ایده یکی از مهم
کنـد و آن را  کبیـر علـم خـاّص خـود را خلـق میمثابه امری شناختی اسـت؛ در واقـع، انقـالب به
کنـد و هـر انـدازه کـه بـه اطـالق صـفت انقالب روند علم متعارف موجود را مختل می. آفریند می

آرنت، : ک.ر(تر خواهد شد  تر باشد، به ایجاد علم بدیل خاّص خودش نزدیکبر آن نزدیک» کبیر«
یکی از انقالبات کبیر اسـت کـه علـم  ١٣۵٧انقالب اسالمی ). ١٣٩١و  ١٣٨٨و کچویان،  ١٣۶١

  .متعارف موجود را به چالش کشید
  

  طرح مسئله

تـرین پیامـدهای وقـوع  گمـان یکـی از مهم، بی)١٣۶٣−١٣۵٩(» هاانقالب فرهنگی در دانشگاه«
بـود و » علـم جدیـد«خاستگاه » دانشگاه«. و از نتایج گریزناپذیر آن است ١٣۵٧انقالب اسالمی 

بـودن و هـم بـه علـت » کبیـر«دلیـل  هـم بـه ١٣۵٧گفته، انقالب کبیـر اسـالمی  پیشبنابر منطق 
، نظم متعارف موجود از جملـه علـم و سـاختار )١١۴−۶٧، ص١٣٩١کچویان، (بودن » اسالمی«

و نادرسـت » اشـتباه تـاریخی«برخی ایـن واقعـه را . برآمده از آن، یعنی دانشگاه را به چالش کشید
، ١٣٩٠کچویـان، : ک.ر(» ناتمام«و برخی دیگر، آن را امری ) ١٣٩٢، و زیباکالم ١٣٨۶سروش، (

ــا ) ٧٧−٧۵ص ــاممکن«و ی ــدالکریمی، (» ن ــد انقــالب فرهنگــی در . 1دانســتند) ١٣٩١عب هرچن
عنوان امـری ای را دربرگرفت، اما در مجموع اوًال، بهها ابعاد مختلفی یافت و قلمرو گسترده دانشگاه

؛ ١٣٨۶سـروش، : ک.ر(های مخالف بازنمایی شـده گروه» سازیپاک«و » تصفیه«برای » سیاسی«
و ثانیـًا، نتـایج ) ١٣٩٣و عبدالکریمی،  ۶۶١−۵٠٧الف، ص ١٣٨٨؛ فراستخواه، ١٣٨۶زیباکالم، 

توسلی، : ک.ر(حاصله از آن، به تغییراتی در برخی ضوابط اداری و ظواهر رفتاری تقلیل یافته است 
). ١٣٩٢و جعفریـان،  ١٣٩١؛ تـوفیقی، ١٣٧۴اطبایی، الف؛ طب١٣٨٨؛ فراستخواه، ٣۶، ص١٣٩١

بـه قـدری قدرتمنـد اسـت کـه هـر نـوعی از » انقـالب فرهنگـی در دانشـگاه هـا«چنین درکـی از 
-طـور کنایـه، بـه)اخیر ۀاز جمله در ده(علم، فناوری و دانشگاه  ۀهای کالن در حیط سیاستگذاری

علـم تقلیـل داده  ۀابعاد سیاسی و رفتاری حیطـتعبیر شده و نیز به » انقالب فرهنگی دوم«آمیزی به 
این مقاله با فراتر رفتن از تصـورات ). ١٣٨٩و موسوی،  ١٣٨۶؛ سروش، ١٣٨۶زیباکالم، (اند شده
پردازد و نشان خواهد می» هاانقالب فرهنگی در دانشگاه«گرایانه، به شناسایی بافت گفتمانی تقلیل

                                                           
؛ ١٣٨٣نهاد،  روشـن: رک١٣۵٩(برای دیدن بحثی در مناقشـات مربـوط بـه ماهیـت و  ابعـاد و زوایـای انقـالب فرهنگـی .١

  .١٣٨٩شناس،  و حق ١٣٨٣بردر،  زاده شرف



      ٩  )١٣۶٣-١٣۵٩( »هادانشگاه در یفرهنگ انقالب« واقعۀ یگفتمان یبندصورت ییشناسا

 

در میان عامالن این واقعه وجود نداشته است و در بین داد که برخالف تصور رایج، نگرش یکدستی 
-هـای معرفـتتـرین دیـدگاه توان به برخی از مهمسو می یک های متفاوت موجود در آن، از گفتمان

هایی برای علم ها و جایگزینو تهمیدات متنوع برای ظهور بدیل» علم جدید«شناسانه در باب نقد 
توان مباحثات فراگیری دربارۀ ماهیت نهادی دانشگاه و روابـط جدید اشاره کرد و از سوی دیگر، می

انقـالب « ۀهای متنوعی در واقعـگذاریمجموع این مباحثات به ظهور سیاست. درونی آن پیدا کرد
برای انجام این کـار . انجامید که گاهی در تخالف و یا تناقض با یکدیگرند» هافرهنگی در دانشگاه

  .مان سود خواهیم بردفوکویی تحلیل گفت ۀاز شیو
  

  اهمیت و ضرورت

، برخـی از مباحـث و »هـاانقـالب فرهنگـی در دانشـگاه«آنچه اهمیت دارد اینکه در بطـن واقعـه 
های نظری اصلی در مورد ماهیت تجـدد، شـناخت علـم جدیـد و نسـبت دانشـگاه بـا گیری جهت

منتقدان و مخالفان و یا  ۀنگرایاگیری سیاسی یا تقلیلفرهنگ و جامعه مطرح شد که هرچند با جهت
مستقیمی  ۀهای نسنجیده موافقان آن به حاشیه رانده شد، اما بدون آنکه رابط ها و تصمیمبرخی رفتار

های بعدی در جریان خودانتقـادی قراولی برای مناقشاتی بود که در دهه مّد نظر باشد، در حکم پیش
شناسی علم و های جدید جامعهقالب نظریهها نسبت به علم جدیدشان پیدا شد و امروزه، در غربی

انقـالب  ۀشـده در واقعـمباحثـات و مناقشـات مطـرح. شودمعرفت در مراکز علمی ما تدریس می
روی فکری و فرهنگی متفکران مسلمان ایرانی اسـت و  ها، در حکم میراث پیشفرهنگی در دانشگاه

  .مخالفان بازخوانی و بازسنجی شوند ۀرانانگاهای نادیده سازی   ضرورت دارد که با عبور از یکدست
  

  سوابق موضوع

های مختلفی انجام شده است کـه در ایـن بررسی» هاانقالب فرهنگی در دانشگاه«در مورد رخداد 
شود، اما متناسب با موضوع خاّص این مقاله که به شناسایی بافت گفتمانی  مقاله از آنها استفاده می

  :تر عبارتند ازهای مرتبطپژوهشوقوع این رخداد اختصاص دارد، 
کـه ) ١٣٨٣(زاده بـردر تألیف محمـد شـرف» های ایرانانقالب فرهنگی در دانشگاه«کتاب . ١

انقالب فرهنگی، به اهداف اصلی انقالبیـون پرداختـه و از راه  ۀگیری واقعضمن بررسی فرایند شکل
ایی کـرده اسـت؛ یکـی، مالحظـات مصاحبه با افراد فعال در این رخداد، دو انگیزۀ اصلی را شناسـ

زاده شـرف(سیاسی و تعدیل وضعیت سیاسی موجود و دیگری، مالحظات علمی و آموزشی اسـت 
او ذیل این دو انگیزه چهار نوع مواجهه با علوم انسـانی را در میـان ). ٣٢٢−٢٢٠، ص١٣٨٣بردر، 
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خواهان حذف علـوم کند؛ نخست، افرادی که  ها شناسایی می اصحاب انقالب فرهنگی در دانشگاه
یـا » علوم انسانی اسـالمی«انسانی غربی به علت ماهیت متفاوتشان و تأسیس علوم جدیدی به نام 

البته در این کتاب مصادیقی از این افـراد (جایگزینی علوم انسانی غربی با آرای علمای دینی هستند 
کید بر رشد آزاد علوم )شودمعرفی نمی معتقدنـد کـه بـرای تحقـق ؛ دوم، افرادی هستند که ضمن تأ

گاه به علوم انسانی جدید و عالمانی مسـلط بـه معـارف  علوم انسانی اسالمی باید توأمان عالمانی آ
دینی تربیت کرد؛ سوم، افرادی که با وجود قائل بودن به سرشت ثابت بـرای علـم و هویـت جهـانی 

سازی این علوم بر بومیآن، خواهان حذف وجوه استعماری و ضّد اسالمی علوم انسانی جدیدند و 
کید دارند؛ چهـارم، افـرادی کـه قائـل بـه تغییـر  در حیطه هایی مانند طرح مسئله، فرضیه و روش تأ

تدریجی علوم انسانی از راه نقد و بررسی متون آن بـر مبنـای همکـاری اسـتادان حـوزه و دانشـگاه 
  ).٢٧٧ـ٢٧١، ص١٣٨٣زاده بردر، شرف(هستند 
ــه  )١٣٨٧(ســیدهدایت جلیلــی . ٢ ــوم انســانی«در مقال هــا و  بررســی جریان: راه دشــوار عل
های تحـول در علـوم انسـانی از به بررسی گفتمان» های تحول خواه در عرصه علوم انسانی گفتمان

او ضمن تفکیک دو رویکرد درونی و بیرونی در علوم انسـانی، . پرداخته است ١٣٧۵تا  ١٣۵٩سال 
بخش  انسانی است؛ نسبت به علوم انسانی جدیـد رضـایت رویکرد اول را که ناظر به مسائل درونی

ماندگی از علوم انسانی در سطح جهانی و عدم دسترسی بـه  داند و تنها مشکل را مربوط به عقب می
او ذیل رویکرد بیرونی، شـش گفتمـان را شناسـایی  .داندآخرین دستاوردهای این دسته از علوم می

شناسـانه، فرهنگـی،  فلسـفی و کالمـی و دینـی   جامعهشناسـانه، شناسـانه، انسـان معرفت: کندمی
  ).١٣٨٧جلیلی، (

سه دیدگاه را در » شناسی در ایرانشناسی جامعهجامعه«در کتاب ) ١٣٧٨(تقی آزاد ارمکی . ٣
های نخستین انقـالب اسـالمی از یکـدیگر در سال» شناسیجامعه ۀمعتقدان به بازبینی رشت«میان 

 ۀشناسی متمرکـز اسـت، امـا بـه تحـول در حـوزجامعه ۀرچه بر تحول در رشتکند که گتفکیک می
بــازبینی در رویکــرد و نحــوه اســتفاده از «پــذیر اســت؛ نخســت،  تــر علــوم انســانی تعمیمگســترده
اجتماعی ایران اسالمی است؛  ۀکه به معنای توجه به نیازهای جامعه اسالمی و زمین» شناسی جامعه

که به معنای ورود نسل جدیدی از افـراد بـه ایـن رشـته و » شناسیجامعه بازبینی در سازمان«دوم، 
شناسـی اسـت؛ سـوم، شناسـی ماننـد انجمـن جامعـهگیری نهادهای جدید مرتبط با جامعـهشکل

ارائـه «و » شناسـی صورت و شـکل ارائـه جامعه«در دو سطِح » شناسیبازبینی در محتوای جامعه«
که دومی در خارج از ساختار اداری آموزش عـالی و در » معهمحتوای جدید و مفید برای علم و جا

شناسـی تألیف محمدتقی مصباح یزدی و تـالش بـرای ارائـه جامعـه» جامعه و تاریخ«آثاری چون 
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  ).۶٩−۶١، ص١٣٧٨ارمکی،  آزاد(شد  اسالمی پیگیری می
کید بـر اتفـاق)١٣٩١(همچنین صادق زیباکالم . ۴ ر در نظـر همگـان بـر لـزوم تغییـ، ضمن تأ

از یکـدیگر تفکیـک (» هـاانقـالب فرهنگـی در دانشـگاه«ها، سه روند اصلی را در جریان دانشگاه
شصـت و  یها ه در دههک یفن یها رده در رشتهک لینظران تحص از صاحب ی، شمارکند؛ نخست می

، خواهان تولیـد تکنولـوژی متناسـب بـا 1»مناسب ینولوژکت«هفتاد میالدی متأثر از مباحثی مانند 
و نیز تناسب  یشرفته غربیع پیوضعیت کشورهای جهان سوم، و نه تربیت متخصص متناسب با صنا

 یران خواهـان نظـام اسـالمیـمردم ا«آموزش با جریان توسعه بودند؛ دوم، گروهی که معتقد بودند 
ًا هایی که رسمها وجود گروه ، پس در دانشگاه»اند داده یرأ یاسالم یو در رفراندوم به جمهور  شده

د حذف شوند؛ سـوم، گروهـی کـه معتقـد یست و بایرا قبول ندارند، قابل قبول ن یاسالم یجمهور
رات اسـالم را در کـتف«عنـوان مسـلمان بایـد بودند فارغ از اقبال مردم به اسالم و میـزان آن، مـا بـه

دیـدگاه از ایـن . بـود ین گروه متوجه علوم انسانیو به طور طبیعی بحث ا» میها آموزش ده دانشگاه
د در یـحقوق و مانند آن دارای نظراتـی اسـت کـه با  اسالم در مورد انسان، جامعه، اقتصاد، اخالق،

زیبـاکالم، (بودنـد  یانقـالب فرهنگـ یان حـامیـترین جرن گروه اصلییا. شد یس میدانشگاه تدر
١٣٩١.(  

ونی بـه دو کنـ ۀگفته برای مقاله حاضر سودمند است؛ با وجود ایـن، مقالـ نتایج تحقیقات پیش
انقـالب  ۀگیـری از رویکـرد گفتمـانی بـرای تحلیـل واقعـدلیل از آنها متمایز است؛ نخست، بهـره

دهـد؛  تر و دارای روایی باالتر از ایـن واقعـه ارائـه میها که در اصل درکی منظمفرهنگی در دانشگاه
اکم بر این واقعه به دوم، به دلیل همین منطق گفتمانی، شناسایی تبار تاریخی روندها و گفتارهای ح

انقـالب فرهنگـی در « ۀدر واقـع، تحقیقـات موجـود عمومـًا واقعـ. اولویت اصلی بدل خواهد شد
انـد، را تنها در چهارچوب حوادث و رویدادهای انقالب اسالمی فهمیده و تفسیر کرده» هادانشگاه

دانسته و متناسب بـا » میانقالب اسال«ترین عامل را وقوع  به این معنا که در بررسی این پدیده مهم
اند؛ حال آنکه چنانچه ایـن مقالـه نشـان خواهـد رویدادهای سیاسی این دوره به تحلیل آن پرداخته

پیش از انقالب اسالمی  ۀداد، تبار این واقعه را باید در بطن روندهای متنوع و رویدادهای متکثر دور
و » نقـد علـم«گیری نسبت بـه ت همهوقوع انقالب اسالمی، خواس ۀجستجو کرد و اساسًا در آستان

و نظام آموزشی وجود داشته که نیروی برآمـده از انقـالب اسـالمی، » دانشگاه«ضرورت تحول در 
  . گیری خاّص خود را نیز بر آن غالب کرده استتنها این خواست را به نهایت رسانده و البته جهت

  
                                                           

1  . Appropriate Technology 
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  روشی−   چهارچوب نظری

در  1فوکـو ۀاز شـیو» هـاانقالب فرهنگـی در دانشـگاه«رخداد  های دخیل دربرای شناسایی گفتمان
متشـکل از تعـداد محـدودی از «از نظر فوکـو گفتمـان . بریمها سود میشناسایی و تحلیل گفتمان

منـد ؛ این ترکیـب قاعـده»هاست که بتوان گروهی از شرایط الزم برای وجود آن را تعریف کردگزاره
، خود در کار محدود کردن امکان معناداری اسـت و از ایـن 2هانها در ضمن معنادار کردن جگزاره

اسـت، تفـاوت دارد؛ گفتمـان خـود » زمانبی«نامد و امری می» صورت مثالی«حیث با آنچه وبر 
های خـاّص زمانمنـد ها، تحوالت و صورتبندیها، تقسیممحدودیت«و » ای از تاریخ استپاره«

نخسـت فوکـو گفتمـان را امـری خودسـامان و ). ١٨۴ص، ١٣٩٢فوکـو، (» کندخود را تحمیل می
 انقطاعـات تغییـرات یـا کدر امکـان«دانست و در یافتن راهی بود که مستقل از امر اجتماعی می

گاهی از فراتر«را » معرفتی  »بدهـد شـدهنییتع پیش از غایت به ارجاع تاریخی و بدون عاملین آ
امـور «تیجـه رسـید کـه امـر گفتمـانی جـز بـا اما بعدتر فوکو به ایـن ن). ۴٠، ص١٣٨٢کچویان، (

بـود، بلکـه ناشـی از کنند و این نه تغییـری درونها تغییر میشود؛ گفتمانفهمیده نمی» غیرگفتمانی
محـور اصـلی کـار فوکـو در . به طور خـاّص اسـت» قدرت«معنای عام و دخالت امر اجتماعی به

هـا ترتیب، او در بررسـی احکـام و گـزارهاست و بدین» حکم«یا » گزاره«تحلیل گفتمان، شناسایی 
، »وحدت شیوه بیان احکام«، »وحدت موضوع احکام«: دهد چهار عنصر اصلی را مد نظر قرار می

بنـدی یـک ، که در کنار هم صـورت»وحدت بنیان نظری احکام«و » وحدت نظام مفاهیم احکام«
در این مقاله با اتکا بـه ). ١۵٨−١٣٨، ص١٣٧٨دریفوس و رابینو، : ک.ر(دهند گفتمان را شکل می

ها و احکام مربوط به نهاد دانشگاه و علم جدید در این مقطـع، بـه شناسـایی چهـار گفتمـانی گزاره
افزون بـر آن، بـا تکیـه بـر  .اندعمل کرده» هاانقالب فرهنگی در دانشگاه«پردازیم که در جریان  می

ها در دوره پیش از انقالب اسـالمی گفتمان تاریخ به شناسایی روندهای تاریخی مؤثر بر پیدایی این
  . خواهیم پرداخت

   
  انقالب اسالمی  ۀدر آستان» دانشگاه«و » علم«درآمدی تاریخی بر روندهای مؤثر بر تحوالت 

ی »علم جدید«نهادی کامًال نوپا و جدید در جوامعی همچون ایران است؛ هم از حیث » دانشگاه«
و هم از ) ١٣٨٩و  ١٣٨٣؛ ١٣٨٠؛ ۴٣−٣۵، ص ١٣٧۶پارسانیا، : ک.ر(شود که در آن تدریس می

نخستین مرکز علمی .) ق١٢۶٨(دارالفنون ). ١٣٨٨فراستخواه، : ک.ر(حیث ساختاری و کارکردی 
                                                           

1. Michel Foucault 

هـایی را کـه دربـاره آنهـا مند، موضوعات یا ابـژهای نظامهایی است که به گونهاز گزاره) سیستمی(ای گفتمان، مجموعه 2.
  ).۶١، ص١٩٨٩پارکر، (سازد گوید، میسخن می
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در هنـد ) »دانشگاه اسـالمی علیگـر«بعدتر (عصر با دارالعلوم اسالمی جدید در ایران است که هم
تأسیس شد و در آن، محتواهای .) ق١٢۶٣(ن در استانبول ، دارالعلم در مصر و دارالفنو.)ق١٢٨٣(

از تأسـیس دارالفنـون تـا . شد جدید علمی با مدرسان و معلمان فرنگی به شاگردان آموزش داده می
تأسیس دانشگاه تهران، مراکز علمی دیگری به سبک و سیاق مراکز علمی اروپا در ایران تأسیس شد 

، .)ش١٢٧٩(» مدرسـه فالحـت مظفـری«، .)ش١٢٧٨(» یمدرسه علوم سیاس«که از جمله آنها، 
، .)ش١٢٩۵(در تبریز » مدرسه عالی پرستاری میسیون آمریکایی«، .)ش١٢٨۶(» مدرسه صنعتی«
» )الدولهدکتر لقمان(مدرسه طب «، .)ش١٢٩٨−١٢٩٧(» )و دارالمعلمات(دارالمعلمین مرکزی «
» فالحـت و صـنایع روسـتاییمدرسه عالی «، 1.)ش١٢٩٨(» مدرسه عالی حقوق«، .)ش١٢٩٧(
ـــارت« ،.)ش١٣٠١( ـــالی تج ـــه ع ـــی«، .)ش١٣٠۵(» مدرس ـــه مهندس ، .)ش١٣٠۵(» مدرس
اسـت کـه .) ش١٣١١(» )دامپزشکی(مدرسه عالی بیطاری «و .) ش١٣٠٧( 2»دارالمعلمین عالی«

آنچـه . انجامیـد. ش١٣١٣بعدتر همگی در یکدیگر ادغام شدند و بـه تأسـیس دانشـگاه تهـران در 
اوًال، : کند، دو ویژگی اصـلی اسـت از آن متفاوت می گاه تهران را از مراکز علمی پیشتأسیس دانش

دانشگاه تهران یک نهاد و نخستین دانشگاه در ایـران اسـت و مراکـز و مـدارس علمـی پـیش از آن، 
 ثانیًا،. عمومًا ضمیمه و وابسته به یک وزارتخانه و در خدمت تأمین و تربیت نیروی انسانی آن بودند

» دانشـگاه«دانشگاه تهران و جامعیت ساختاری آن، در تأسیس این » دانشگاه بودن«به دلیل ویژگی 
بنـدی طبقـه«تـر از آن  و مهم» علم جدید«طور جامع در مورد ماهیت بار در ایران، به برای نخستین

ار آن در سـاخت ۀو نیز نسبت علم جدید با سنت علمی مسلمانان بحث و فحص شده و نتیج» علوم
  . اداری و علمی دانشگاه تهران انعکاس یافته است

  
  فراگیر شدن نقش دانشگاه در تحوالت سیاسی و اجتماعی

ویژگی نهادی دانشگاه تهران و میزان وابستگی آن به بحث در مورد  ماهیت علـم جدیـد را بـه طـور 
ی هـوادار او درک گراهای نخبگان باستانرضاخان و ایده» دولت جدید«طبیعی باید ذیل اقتضائات 

: رک(دربـار، ارتـش و بوروکراسـی جدیـد : در واقع، حکومت رضاخان سه پایه اصلی داشت. کرد
و برای تأمین نیـروی » بوروکراسی«بیشتر در خدمت » دانشگاه«در اینجا تأسیس ). ١٣٨١صبوری، 

وره اسـت؛ گـرای ایـن دنخبگـان باسـتان ۀهای اجتماعی بازسازانانسانی جدید موردنیاز برای طرح
نیـاز از مراجـع سـنتی مثابه مرجع جدیدی برای تربیت و تأمین نیروی اجرایی کشور بـیدانشگاه به

                                                           
مدرسه عالی حقوق و «یکدیگر ادغام شدند و در » مدرسه عالی حقوق«و » علوم سیاسی«دو مدرسه . ش١٣٠۶در سال  1.

 .را شکل دادند» علوم سیاسی
 .ادبیات و علوم شامل فیزیک، شیمی، ریاضی و طبیعی: های فعال در این مرکز عبارت بودند از  رشته2. 
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رو، دانشجویانی به غرب اعزام شدند تا پس از بازگشت برای ایفای  روحانیت و عشایر است؛ از این
از نخبگـان » دترتیب، دولـت جدیـ نقش در مراکز اداری و بوروکراتیک به کار گرفته شـوند و بـدین

کردگان در غرب با تجربـه دموکراسـی  نیاز شود و این در حالی است که گرچه این تحصیلسنتی بی
خواسـت شـان مـیشدند، اما حکومت رضاخان آنها را جدای از تعلقـات و آمـال سیاسـیآشنا می

دی، بروجـر: ک.ر(نفـر اسـت  ۵٣نوعی تخلف از این خواسته، سرنوشت تقی ارانی و گروه  ۀنمون(
رضـاخان نهـاد  ۀرو، در تمام دور از این). ١٣٨٧کالیی، و احمدی حاجی ١٣٨٧؛ احمدی، ١٣٨٢

، اما )١٣٨١صبوری، : ک.ر(گرایانه بود دانشگاه در خدمت بوروکراسی و تحکیم ایدئولوژی باستان
دت، گیری سیاسی دانشگاه پیدا شد و حزب توده در این م  با برکناری او به سرعت زمینه برای جهت

برای دیدن شـرحی از نفـوذ (برد  تا ملی شدن صنعت نفت از این فرصت بهره می ١٣٢٠از شهریور 
چـی، ؛ مدیرشـانه١٣٨۶؛ مازیـار، ١٣۶۴ذبـیح، : ک.، ر١٣٢٠ها در دهـه  حزب توده در دانشـگاه

بـا ایـن حـال، عمـدتًا ). ٢۵٢−٢۴۶، ص١٣٧۵و همـو،  ١٢٣−١١۶، ص١٣۵٠؛ بازرگان، ١٣٨٨
. شـدن صـنعت نفـت و رویـدادهای پـس از آن اسـتاه مربوط به رخداد ملیشدن دانشگسیاسی 

کم دو تـأثیر عمـده بـر فعالیـت دانشـگاه در ایـران داشـته اسـت؛  زمانی دسـت ۀاقتضائات این بره
-های احـزاب و گـروهنخست، تبدیل شدن دانشگاه به جایگاه امنی برای نیروهای سیاسی، بازمانده

دوم، . مـرداد بـه دانشـگاه سـرازیر شـدند ٢٨ی پـس از کودتـای سرکوب سیاسـ ۀهایی که در نتیج
ها خصوصًا پـس ها و مراکز آموزش عالی این بار به سبک و سیاق آمریکاییگسترش تعداد دانشگاه

با این همه حکومـت . از افزایش قیمت نفت که موجب افزایش شمار دانشجویان و دانشگاهیان شد
کـرد؛ یـک دانشـگاه اول را در مورد دانشـگاه پیگیـری مـیپهلوی  ۀپهلوی دوم همچنان همان قاعد

 ۀاز میانـ. گرایانه حکومت استگیری فرهنگی باستان غیرسیاسی که در خدمت بوروکراسی و جهت
پنجاه، دانشگاه مخصوصًا در شهرهای بزرگ به محل تجمـع  ۀویژه ابتدای ده چهل شمسی و به ۀده

باط رهبری دینی انقـالب و نیروهـای مـذهبی بـا مخالفان سیاسی حکومت، و به مجرای اصلی ارت
انقـالب اسـالمی، دانشـگاه تهـران بـه محـل  ۀخصوصًا در آسـتان. های سیاسی بدل شددیگر گروه

حضور مکرر و مستمر روحانیون و نیروهای مذهبی برای هماهنگی با دیگـر نیروهـای سیاسـی در 
  .ساز تبدیل شدهای سرنوشت اتخاذ تصمیم

  
  تحول در نظام آموزشی و دانشگاه گیری میل بههمه

تأثیر پیامدهای آن، نگرشی انتقادی نسبت به تمدن جدید پدید  در جریان جنگ جهانی دوم و تحت
امـام  اسـرار کشـفآمد که دو منشأ متفاوت داشت؛ نخست، نقد از نظـر دیـن و سـنت کـه کتـاب 
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های نوپدید غربی آن و دیگری نقد متجددانه از دیدگاه نگرش ۀترین نمون ، مهم)١٣٢٣( خمینی
از آنجـا کـه . اسـت) ١٣٢۶(فخرالدین شادمان  تسخیر تمدن فرنگیآن کتاب  ۀترین نمایند که مهم

ایـن تمـدن را  ۀتـرین جلـو و مهم» تمدن علمی«اساسًا ایرانیان تا این مقطع تمدن جدید را به مثابه 
بنـابراین، بـار اصـلی ). ٣٨−٣۵، ص١٣٨٩و کچویان،  ١٣۶٧ری، حائ: ک.ر(دانستند می» علم«

اش، از جملـه و دیگـر مختصـات تمـدنی» علـم« ۀهای ناشی از جنگ بـر عهـدفجایع و مصیبت
شدن صنعت نفت و سرکوب یک نهضت مّلی و مذهبی با دخالت رخداد ملی. نهاده شد» دانشگاه«

هایش خصوصـًا در بـین نخبگـان یاستمستقیم یک قدرت استعماری موجب شد تا نقد غرب و س
از حیث موضوع موردنظر  مقاله حاضر، در این دوره چندین رویکرد انتقادی نسـبت بـه . شیوع یابد

غرب و علم جدید پدید آمد که تا زمان پیروزی انقالب اسـالمی تـداوم داشـته و ذهنیـت عمـومی 
هـا شود که، مولـود تـالشمی نامیده» انقالب آموزشی«نخست، آنچه : نخبگان را شکل داده است

هـای چهـل و پنجـاه اسـت و از درون سیسـتم برای نقد و اصالح آموزش عالی و مقدماتی در دهه
که معطـوف بـه تـالش متـدینان » آموزش اسالمی« ۀ؛ دوم، برنام1شودرسمی حکومتی پیگیری می

لمی است؛ سـوم، های درسی مدارس و مراکز عبرای گنجاندن دروس و تعلیمات اسالمی در برنامه
هـای انتقـادی ، نگـرش»علـم متعهـد«بیسـت و ذیـل مفهـوم  ۀگیری مارکسیستی کـه از دهـ جهت

کند؛ چهـارم، پـس از شکسـت عمومی تزریق می ۀانقالب اسالمی به حوز ۀمارکسیستی را تا آستان
» علم اسـتعماری«گرایانه و ضّد استعماری منتقد سوم شدن صنعت نفت، نوعی نگرش جهانملی 

هـای نوسـازی و گسـترش شکسـت برنامـه ۀو خواستار بازگشت به خویشتن است؛ پنجم، درنتیجـ
در برخـی مراکـز، مؤسسـات و . دارد» امر سنتی«تر نسبت به های توسعه که نگاهی همدالنهبرنامه

-پیدایی جهـت ۀواسطشود؛ و ششم، بهتبلیغ و ترویج می» علم بومی«های علمی نوعی گردهمایی

علـم «در غرب و ترویج آن در ایران، تمایل به نقـد علـم جدیـد بـا تکیـه بـر » گرایانهسنت«گیری 
که الذکر یکدست نیستند، در حالی روندهای فوق. چهل و پنجاه شمسی پدیدار شد ۀدر ده» قدسی
سیسـتمی ماهیتًا برون» علم استعماری« ۀسیستمی است، ایدامری درون» انقالب آموزشی« ۀبرنام

ای داخلـی هـای آموزشـی مقولـهن نحو، تالش برای افزودن تعلیمات دینی در برنامهاست؛ به همی
کـه برخـی از ایـن امری جهانی و فراملـی اسـت، همچنـان» علم بومی«است، حال آنکه تمایل به 

روندها مانند علم قدسی کامًال رادیکال و برخی دیگر چون انقالب آموزشی یا علم بـومی ماهیـت 
انقالب اسالمی طیف  ۀبا این همه، آنچه مسّلم است اینکه در آستان. نه دارندگواصالحی و تصحیح

                                                           
الب و هشتمین کنفـرانس ارزشـیابی انقـ ١٣۵۵؛ کشمیری، ١٣۵۵مرزبان، : ک.ر» انقالب آموزشی«برای اطالع دربارۀ . 1

  .١٣۵۴آموزشی، 
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در بین نخبگان » علم جدید«سازی از ها به منظور نقد، اصالح و بازسازی یا بدیلمتنوعی از دیدگاه
در واقع، نیاز به تجدیدنظر در نگرش به علم جدید یا تحول در سـاختار . و فضای فرهنگی پدید آمد

گیر در میان نخبگان فکری و دانشـگاهی اسـت و دانشگاه و نظامات آموزشی آن، امری همهنهادی 
عمومی نسبت به نقش و کارکرد دانشگاه در جامعه و عدم همراهی آن بـا فراینـدهای  ۀتنها در حوز نه

سیاسی و اجتماعی انتقاد هست، بلکه از درون نظام دانشگاهی نیز نسبت به علم موجود و ترتیبـات 
   1.اری و آموزشی آن نقد وجود دارداد

وقوع انقالب اسالمی میل به تغییر در نظام آموزشی و تحول در نگرش به علـم جدیـد را دچـار 
در جریان پیروزی انقالب اسالمی و » دانشگاه«دگرگونی اساسی کرد؛ زیرا اوًال، با ایفای نقش مؤثر 

هـا و گذاری وضـوعی مهـم بـرای سیاسـتبـه م» دانشـگاه«مابعدانقالبی،  ۀتداوم این نقش در دور
ای برای تجمیع روندها و نیروهای فکری و فرهنگی منتقـد علـم ها بدل شد؛ ثانیًا، زمینهریزی برنامه

جدید یا هواداران اصالح و بازسازی نهاد دانشگاه فراهم شد و نیرویی که انقالب مهیا کرد، منجر به 
ویـژه دیـدگاه امـام در اینجا بـه. ر سطح باالتری شدپیگیری عملی بازسازی دانشگاه و علم جدید د

کید بر بعد تربیتی آن»رهبر انقالب«در جایگاه  خمینی و  2، فراروی او از وجه شناختی علم و تأ
خـدمت بـه «در » وابسـتگی بـه شـرق و غـرب«کـه بـدون » علـم توحیـدی«تکیه مسـتمرش بـر 

                                                           
کرد و بعدتر این وظیفه به هیئت امنا سپرده فعالیت دانشگاه نظارت می ۀ، شورای دانشگاه بر نحو .ش١٣١٣براساس قانون  1.

 ١٣۴٠تـا . هـای اجتمـاعی پیرامـون آن بـودتأثیر قدرت سیاسی و اقتصادی دربار و گـروه شد که عمًال بیش از همه تحت
کامًال غیرمتمرکز و از درون دانشکده بود و از ایـن زمـان، ] شهرهای بزرگ[اکز آموزش عالی ریزی آموزشی در مر برنامه

هـا زیرنظـر وزارت آمـوزش و شـورای مرکـزی دانشـگاه ١٣۴۴ها در دستور کار قرار گرفت و در دانشگاه ۀتمرکز در ادار 
» وزارت علوم و آموزش عالی«شکیل به دلیل اهمیت و گستردگی فعالیت، مستقًال به ت ١٣۴۶پرورش تأسیس شد که در 

رشـد تصـاعدی و «در ایـران، » رشـد ناهنجـار بوروکراسـی«با افزایش قیمت نفـت و تـوأم بـا آن  ١٣۵٠ ۀاز ده. انجامید
رخ داد و ایـن » هـای نزدیـک بـه انقـالب اسـالمیویژه در سال بیمارگونه مؤسسات آموزش عالی خصوصی و دولتی، به

نبود  آموزش عالی منجر شد که منطبق با نیاز جامعه و جزء نهادهای جوشیده از جامعه به ظهور مؤسسات» رشد کاذب«
التحصیالن آن همچون و فارغ» رسالتی برای خود قائل نبودند«مسئوالن آن . بود» تقلید محض از الگوهای غربی«و نیز 

برای دیدن شرح مسـتوفایی از تاریخچـه و (نیافتند » هیچگاه جای مناسب خود را در جامعه«، »جدابافته از جامعه ۀتافت«
ویژه،  و بـه ١٢۴ــ١٢٠، ص١٣٨٣زاده بـردر، شرف: ک.پیش از انقالب اسالمی، ر ۀمشکالت نظام آموزش عالی در دور 

  ).١۴٧-١۴۵ص
براساس سـه  ، با بیان روایتی از پیامبر اسالم»چهل حدیث«وچهارم از کتاب در شرح حدیث بیست امام خمینی . 2

علم بـه منجیـات و مهلکـات «و » ...علم به ذات مقدس حّق و«، به ترتیب سه دسته »دنیا«و » برزخ«، » آخرت«نشئه 
کنـد کـه سـایر علـوم، اعـم از  را شناسایی می» ...علم فقه و مبادی آن و علم آداب معاشرت و تدبیر منزل و«و » خلقیه

و اگر انسان » علم نافع«قتی در خدمت یکی از سه نشئات فوق قرار گیرند، نجوم، هیئت و تاریخ قدیم تا علوم جدید، و 
یک از این دو نباشند، به شرط آنکه انسان را به یکـی را  هستند و اگر هیچ» علم مذموم«اش بازدارند، را از وظایف الزمه

ر این دنیا بـرای نیـل بـه کمـال، گانه فوق نزدیک کنند، مفیدند وگرنه بهتر است انسان با توجه به کمی وقتش د علوم سه
علـوم و  رو، برای امام خمینی از این). ۵٠ـ۴٧، ص١٣٨٨زایی، لک: ک.برای شرح بیشتر ر(خود را درگیر آنها نکند 

گیری توحیـدی زنـدگی  از جمله علوم انسانی دانشگاهی جدید، اگر در خدمت امر دیگری قرار گیرند و بتواننـد جهـت
 .ید خواهند بودانسان را ارتقا بخشند، مف



      ١٧  )١٣۶٣-١٣۵٩( »هادانشگاه در یفرهنگ انقالب« واقعۀ یگفتمان یبندصورت ییشناسا

 

والت شد؛ ثالثًا، به دلیـل برتـری فکـر سازی وقوع تح، عامل پرقدرتی در زمینه1است» مستضعفان
سیسـتمی بـه دینی و باور رهبران مذهبی به جامعیت دین اسالم، برخی نقـدهای اصـالحی و درون

های مدرن دادنـد حاشیه رفته و جای خود را به نقدهای رادیکال دینی خالص و گاه آغشته به نگرش
تری نیـز وسوی رادیکالسی روزمره، سمتکه البته در پیوند با برخی از مالحظات و رویدادهای سیا

کنش این روندهای متنوع تـاریخی برآیند برهم» هاانقالب فرهنگی در دانشگاه«در واقع، . یافتندمی
  .های سیاسی و اجتماعی استو فکری، و رویه

  
  »هاانقالب فرهنگی در دانشگاه« ۀواقع

گریزناپذیر و ضروری انقالب اسـالمی اسـت و شود، یک پیامد نامیده می» انقالب فرهنگی«آنچه 
از حیـث . 2اسـت» انقـالب فرهنگـی«ای بـر مقدمـه/ بخشـی از» هاانقالب فرهنگی در دانشگاه«

در  ١٣۵٩بـا حـوادث بیسـت و ششـم فـروردین » هـاانقالب فرهنگی در دانشـگاه«تاریخی، آغاز 

                                                           
» تربیت انسـان«داند که باید در مسیر ی می»دارعلم جهت«را  ، علم مطلوب موردنظر امام خمینی)١٣٨٣(صالحی  1.

، ١٣٨٣صـالحی، : ک.ر(به کار آید، و بعد توحیدی علم ناظر بـر همـین جهـت تربیتـی آن اسـت » خدمت به خلق«و 
ب و متقیتعلیم و تربیت عاِلما«به چنین علمی ). ۴٩ـ٢٩ص ها،  پاسخگویی به نیازمنـدی«، »استقالل« ،»ن متعهد، مهَذّ

دفـاع از انقـالب و «، »تولید علم موردنیاز جامعه و خودبسندگی آن/ مشکالت و خألهای اجتماعی و ساختاری کشور
بـرای (یـد خواهد انجام »کننده وحدت حوزه و دانشگاه متحقق«، و نیز به علم »علم و تخصص سازنده«، تولید »اسالم

و رحیمی  ١٣٨٨؛ شیخ، ١٣٨۵احمدی فشارکی، : ک.دربارۀ دانشگاه و دانشگاهیان، ر اطالع از دیدگاه امام خمینی
  ).١٣٨٩پطرودی، 

انجام داده است تـا نشـان دهـد کـه در بـین » ستاد انقالب فرهنگی«، مروری بر دیدگاه اعضای)١٣٨٣(زاده بردر شرف2. 
وجود نداشـت؛ بـرای مثـال، » انقالب فرهنگی«رورت و نیاز به تحول، درک واحدی از اعضای ستاد با وجود باور به ض

-را وسیع و تحقق آن را دشوار می» انقالب فرهنگی«، قلمرو »ستاد انقالب فرهنگی«محمدجواد باهنر یکی از اعضای 
الب در معیارهـای ابعاد مختلف انقالب فرهنگی در یک جامعه شامل بخـش انقـالب در مسـائل آموزشـی، انقـ«داند؛ 

، ابعـاد فلسـفی، ]فرهنگی[شود و به تعبیری انقالب ارزشی یک جامعه و حتی روابط سیاسی و اجتماعی یک جامعه می
با این حال، به . »گیردعرفانی، فکری، اخالقی، تربیتی، حقوقی و حتی معیارها و زیربناهای اقتصادی سیاسی را دربرمی

تکیه کـرده » هادگرگونی و انقالب فرهنگی در دانشگاه«د انقالب فرهنگی بیشتر بر ستا» در قدم اول«دلیل گستردگی، 
در خـارج از مؤسسـات آموزشـی فعـًال «نیز توجه دارد، اما » ی قبل از دانشگاه]مقاطع تحصیل[ها دوره«است و البته به 

بـه دیگـر ابعـاد هـم ] مسئولیت فعلی با توجه به سنگینی با[این ستاد اقدامی نکرده است و در آینده نیز روشن نیست که 
دانشگاه را بایـد بـه دیگـر نهادهـا و دیگـر مسـئوالن  ۀها به جز حیطانقالب فرهنگی در دیگر حوزه ۀبرسد، یا اینکه وظیف

الدین فارسی دیگر عضو ستاد نیز با تفکیک انقالب فرهنگی به جالل). ٢۴٩، ص١٣٨٣زاده بردر، شرف(» واگذار کرد
خّص از یکدیگر، اولی را ناظر بر دگرگونی در فرهنگ جامعه، عقیده، آداب و رسـوم، اخـالق و تعلـیم و معنای اعّم و ا

؛ عبـدالکریم سـروش )٢۴٨همـان، ص(دانـد تعّلم، و دومی را ناظر بر انقالب در سیستم آموزشی و محتوای درسی مـی
درسـت نبـوده و خـود او » نقالب فرهنگـیا«گفته که عنوان  ١٣٧٨در سال  بعدهادیگر عضو ستاد انقالب فرهنگی نیز 
به کار برد و ضمن اشاره به ترکیب ستاد و بحث امکان یـا عـدم » انقالب آموزشی«سعی کرده است تا به جای آن تعبیر 

توصیف کرده و ارزیابی خود » گشادی بر یک تن الغر و ضعیف ۀجام«امکان انقالب در فرهنگ، انقالب فرهنگی را 
همـان، (هـای آموزشـی آن عنـوان کـرده اسـت ها آن هم در برنامـهآن مقطع را تحول در دانشگاه از انقالب فرهنگی در

 ).٢۴٧ص
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زیـادی  ۀهـای پراکنـدن مقطع، تالش، اما از همان ابتدای پیروزی انقالب تا ای1دانشگاه تبریز است
هـا ماهیـت شـناختی داشـتند، ها صورت گرفت؛ برخی از این فعالیـتبرای اصالح وضع دانشگاه

اصـول و  ۀطرح کلی دربار«در شیراز که نتیجه نهایی آن  ١٣۵٧همچون برگزاری کنفرانس اسفندماه 
هـا ح نیروی انسانی دانشـگاهبود؛ برخی دیگر، معطوف به اصال» ضوابط حاکم بر دانشگاه اسالمی

سازی ادارات از وجـود سازی و سالمهیات پاک«ها ذیل بود مانند تشکیل شورای پاکسازی دانشگاه
؛ برخـی دیگـر بـه دنبـال فراتـر رفـتن از »سـتاد جـذب نیـرو«و پس از آن، تشـکیل » عوامل رژیم

چـون طـرح تأسـیس ساختارهای موجود آموزش عـالی و بنیـان نهـادن نظـام هـای تـازه بودنـد هم
؛ )کنـونی» دانشگاه شهید بهشـتی«(اقتصاد دانشگاه مّلی  ۀدر دانشکد» انقالب اسالمی ۀدانشکد«

هـا و نیز ناظر بر حّل معضالت مدیریتی دانشـگاه» هااستقالل دانشگاه ۀالیح«ها مانند برخی طرح
اصالح ساختاری نظام  نهادی بود و در سطح کالن نیز شورای انقالب لوایحی برایتنظیم روابط بین

و ) ١٣۵٨بهمن ماه  ٢٧(» طرح شورای عالی آموزش و پرورش«آموزشی به تصویب رساند؛ یکی، 
ها را این فعالیت). ١٣۵٩اردیبهشت ماه  ٢٣(» طرح شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی«دیگری، 

مختلف دانشـجویی، های سیاسی در روابط بین گروه ۀباید در کنار دیگر رویدادها و اتفاقات روزمر
هـای ها با شورای انقالب و گـروههای سیاسی و دانشگاه و مناقشات مدیران دانشگاهمناسبات گروه

سیاسی و نیز نسبت دانشجویان انقالبی با مسائل انقالب نظیر مناقشـات قـومی اولیـه و اقتضـائات 
به دنبال حـوادث دانشـگاه . 2بعدی جنگ تحمیلی قرار داد تا بستر وقوع این رخداد بهتر دانسته شود

رخ داد و  امام خمینی 1»١٣۵٩پیام نوروزی «و  3»١٣۵٨پیام پاییزی «تبریز که بر مبنای اجرای 

                                                           
در این روز و زمانی که هاشمی رفسنجانی، عضو شورای مرکزی حزب جمهـوری اسـالمی و یکـی از اعضـای شـورای . 1

ه سخنرانی وی به تشنج کشیده شد و  انقالب در تاالر اجتماعات دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز سخنرانی داشت، جلس
در اعتراض به این واقعه، دانشجویان پیرو خـط امـام . ایشان بدون شرکت در جلسه سخنرانی بعدی دانشگاه را ترک کرد

کردند که تـا   و اعالم  خود درآوردند  تصرف  ، آنجا را به مرکزی  ساختمان  و کارکنان  مسئوالن  کردن  بیرون  در تبریز ضمن
آنهـا . کننـد نمی  ، دانشگاه را تـرک و کارمندان  علمی  ، هیئت دانشجویی  در سطوح  و پاکسازی فرهنگی   انقالب  میلتک
پاکسازی دانشگاه را از عوامل مضر و ضدانقالبی و انحالل سیستم فعلی دانشگاه از سیستم امپریالیستی و ایجاد سیستم «

، ١٣۵٩فـروردین  ٣٠روزنامـه بامـداد، (» تین اهداف خود معرفـی کردنـداسالمی از لحاظ اداری و آموزشی را جزء نخس
  ).٢ص

سـوم اسـفندماه (ها، در زمـانی کـه او توصیف محمد ملکی، سرپرست شورای مدیریت دانشگاه تهران از وضع دانشگاه 2.
در محوطـه چند تانک عظیم چیفتن «: از سوی مهندس بازرگان به این سمت منصوب شد، بسیار گویاست) ١٣۵٧سال 

دانشگاه پارک شده بود و دو سازمان چریکی مجاهـدین خلـق و فـداییان خلـق یکـی در دانشـکده علـوم و دیگـری در 
و انبار اسلحه و ] کمیته انقالب اسالمی[دادند و مسجد دانشگاه، مرکز کمیته  دانشکده فنی به مردم تعلیمات نظامی می

در چنین شرایطی ما مجبور بـودیم . شد گردیدو به آنجا آورده می فتح میطاغوتیان به دست مردم  وسایلی بود که از خانه
» ها را هر چه زودتر دایر کنیم و دانشگاه را به وضع عادی برگردانیم و در این کـار موفـق شـدیم طبق فرمان امام، کالس

 .»)٢١، ص١٣۵٩ملکی، (
بر ضرورت تغییرات بنیادی رسیدن آغاز سال تحصیلی فرابه مناسبت  ١٣۵٨در پیام پاییزی خود در سال ) ره(امام خمینی  ٣.

کید کرد کیـد . کننـد پاکسازی مراکز فرهنگی و علمی را به عنوان مقدمه اصالحات ذکر میو  نددر مراکز آموزشی تأ تأ



      ١٩  )١٣۶٣-١٣۵٩( »هادانشگاه در یفرهنگ انقالب« واقعۀ یگفتمان یبندصورت ییشناسا

 

هـا سـرایت ها بـه دیگـر دانشـگاهدرآمد، کشمکش» دانشجویان پیرو خط امام«دانشگاه به تصرف 
مبنی بر برگـزاری امتحانـات  فروردین، ٢٩ها فرمان شورای انقالب در و با باال گرفتن درگیری 2کرد

هـای همـین فرمـان از گـروه. تا چهاردهم خرداد و تعطیلی دانشگاه در پانزدهم خرداد صـادر شـد
. ها خـارج کننـدخواست که ستادهای عملیاتی و دفاتر خود را تا سه روز بعد از دانشگاهسیاسی می

از سه روز کشـمکش و درگیـری  موافقان و مخالفان این فرمان رودرروی یکدیگر قرار گرفتند و پس
های سیاسی خـالی شـد و بـا ها از گروه، سرانجام دانشگاه)١٣۵٩اردیبهشت  ٢فروردین تا  ٣١از (

و  3صـادر» سـتاد انقـالب فرهنگـی«مبنی بر تشکیل  پایان یافتن امتحانات، فرمان امام خمینی
ها و مراکز آموزش می دانشگاهو متنوعی برای تحول در نظام آموزشی و ساختار عل اقدامات گسترده
 ١٣۶١ها در مهرمـاه های این ستاد، بازگشایی دانشگاه ترین تصمیم که از جمله مهم 4عالی آغاز شد

                                                           
، از دیگر موضوعاتی است که در ایـن پیـام » کوشش در علم آموزی و کسب تخصص«، »وحدت حوزه و دانشگاه«بر 

  ).٨٣ـ٧٨الف، ص١٣٨٧، ]امام[خمینی ( شودمیبه آن اشاره 
کید می ١٣۵٩بندی نوروز  در بند یازدهم از پیام سیزده امام خمینی ١. بایـد «: کنند که خود با تمرکز بر مسئله دانشگاه تأ

یه گردنـد های سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق و یا غربند تصف انقالبی اساسی در تمام دانشگاه
ها  بـه طـالب علـوم دینـی و دانشـجویان دانشـگاه» علوم عالی اسـالمی«برای تدریس . »شود و دانشگاه محیط سالمی 

ایشـان . »هـای منحـرف را کنـار گذارنـد دقیقًا روی مبانی اسالمی مطالعه کنند و شـعارهای گروه«: کنند که توصیه می
نتیجه و ثمره تلـخ ایـن «: شوند که ان از التقاطی اندیشیدن، یادآور میضمن اشاره به غنای اسالم و پرهیز دادن دانشگاهی

 ).٢٠٨−٢٠٧ب، ص١٣٨٧، ]امام[خمینی (» گردد های آینده روشن می نوع تفکر در سال
همزمان با تحوالت دانشگاه تبریز، دانشگاه علم و صنعت نیز از سوی انجمن اسالمی دانشجویان اشـغال شـد و در آنجـا  ٢

ها با حمله  منافقان و گروهک ١٣۵٩فروردین  ٢٩ترین درگیری در  همچنین، در سنگین. ایی به وقوع پیوسته نیز درگیری
هـای  در درگیری .معلم و ضرب و شـتم دانشـجویان مسـلمان، کنتـرل دانشـگاه را در دسـت گرفتنـد  به دانشگاه تربیت

های دانشگاه شیراز نیز  بر این، در پی درگیریافزون . دانشجو زخمی شدند ٢۵معلم یک دانشجو کشته،  دانشگاه تربیت 
 .سی نفر مجروح شدند

مدتی است ضرورت انقالب فرهنگی که امری اسالمی اسـت و خواسـت ملـت «: در قسمتی از فرمان ایشان آمده است .٣
باایمـان باشد، اعالم شده و تاکنون اقدام مؤثری انجام نشده است و ملـت اسـالمی و خصوصـًا دانشـجویان  مسلمان می

شـود و ملـت مسـلمان و  گـاه آثـارش نمایـان می اکنون گاه گران که هم متعهد نگران آن هستند و نیز نگران اخالل توطئه
نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و فرهنگ همـان باشـد  پایبند به اسالم خوف آن دارند که خدای

فرهنگ، این مرکز مهم اساسی را در خـدمت اسـتعمارگران قـرار داده  بی که در طول مدت سلطه رژیم فاسد کارفرمایان
ای مهلـک بـه انقـالب  های وابسته بـه اجانـب اسـت، ضـربه االسف خواست بعضی گروه ادامه این فاجعه که مع. بودند

. المی استاسالمی و جمهوری اسالمی وارد خواهد کرد و تسامح در این امر حیاتی، خیانتی عظیم بر اسالم و کشور اس
بر این اساس، به حضرات آقایان محترم محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس 

نظر  شود تا ستادی تشکیل دهنـد و از افـراد صـاحب الدین فارسی و علی شریعتمداری مسئولیت داده می احمد، جالل آل
کرده، متعهـد و مـؤمن بـه جمهـوری  باایمـان و دیگـر قشـرهای تحصـیل متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد

مشـی فرهنگـی آینـده  های مختلـف و خط ریزی رشـته اسالمی دعوت نماینـد تـا شـورایی تشـکیل دهنـد و بـرای برنامـه
گـاه و دیگـر امـور مربـوط بـه ها، براساس فرهنگ اسالمی و انتخاب و آماده دانشگاه  سازی اسـاتید شایسـته، متعهـد و آ

  ).۴٣٢ب، ص١٣٧٨، ]امام[خمینی ( »انقالب آموزشی اسالمی اقدام نمایند
، »تحول در نهـاد علـم«های معطوف به  گذاری سیاست: توان آنها را در چهار دسته قرار دادی که مییها گذاری سیاست . 4

استاد و دانشـجو؛  و هیئت گزینش» های دانشگاهی دهی مجتمع تشکیل کمیته مدیریت آموزش عالی و سازماناز جمله 
، ماننـد تـدریس دروس فرهنـگ، معـارف و عقایـد اسـالمی و »تحول در روابـط علـم«های معطوف به  گذاری سیاست

کمیته «تشکیل ، چون »تحول در عاِلم«های معطوف به  گذاری ها؛ سیاستتشکیل دفاتر نمایندگی روحانیت در دانشگاه



                        ١٣٩۵بهار / ٨۶ش/ ٢٢س/ شناسی علوم انسانی روش   ٢٠

  

 ۀهـای خـرد و کـالن و بـا مالحظـگـذاریبا فراتر رفتن از این رویدادهای سیاسی و سیاسـت. 1بود
هـای مختلـِف غالـب بـر گفتمان توانهای فرهنگی و فکری متفاوت، میروندهای تاریخی و رویه

هـا شناسـایی کـرد و کردوکار عامالن سیاسی و دانشگاهی را در جریان انقالب فرهنگی در دانشگاه
هـای مختلـف و کنش میان گفتمـاننشان داد که این رخداد مهم و اثرگذار تاریخی چگونه در برهم

انقـالب فرهنگـی در  ۀی وقوع واقعـدر ادامه به معرفی بافت گفتمان. قائالن به هر یک رخ داده است
   :پردازیم ها میدانشگاه

  
  »تحول در نهاد علم«گفتمان . یک

در ارتباط با دیگر نهادهای اجتماعی قرار دارد و افزون بـر تولیـد علـم و » نهاد«مثابه یک دانشگاه به
کـه ایران، چنانویژه، در جوامعی همچون  کند و به شدن افراد کمک میآموزش فنون، به بازاجتماعی

دار تأمین نیروی انسانی الزم برای ایفای نقش در بوروکراسی را عهـده ۀتنها وظیف تر گفته شد، نه پیش
قبل  ۀرو، حتی از دور از این. های سیاسی نیز هستاست، بلکه محلی برای تجمع نیروها و فعالیت

تصاد و خانواده از سوی دیگـر، سو و دولت، صنعت، اق بین دانشگاه از یک ۀاز انقالب اسالمی رابط
و » استقالل دانشگاه«نخست، : ای اساسی بوده و دو موضوع همواره مورد مناقشه بوده است دغدغه

گرای لیبـرال کـه عمومـًا گرای مارکسیست و راستهای سیاسی چپگروه. »خدمت دانشگاه«دوم، 
در فـروردین » قیـهاصـل والیـت ف«پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی بـا محوریـت 

و در سـطح سیاسـی خردتـر در ارتبـاط بـا » حکومت اسالمی«و در مناسبات کالن خود با  ١٣۵٨
 ۀ، درک جاافتـاد2دیدنـد، تشکیالت اجتماعی خود را از دست رفته مـی»حزب جمهوری اسالمی«

                                                           
تحول «های ناظر به  گذاری و سیاست »ها عارف اسالمی در دانشگاهریزی فرهنگ و م گروه برنامه«و » فرهنگ اسالمی

و اجـرای » دفتـر همکـاری حـوزه و دانشـگاه«ریزی و تحقیق در مبانی علوم انسانی و  که تشکیل گروه برنامه» در علم
وص بـرای مطالعـه در خصـ(گذاری هسـتند  طرح مقدماتی بازسازی علوم انسانی، از جمله مصادیق این نـوع از سیاسـت

دانشـگاه انقـالب، : ک.، ر١٣۶٣، از بدو تأسیس تـا آخـر سـال »ستاد انقالب فرهنگی«ترین اقدامات گزارشی از مهم
 ).٧۴−۶٠، ص١٣۶٣اسفندماه 

های  ها نخست دانشکده در بازگشایی دانشگاه. های مختلف متفاوت بود ها با توجه به رشته البته بازگشایی کامل دانشگاه . ١
نام و ادامه تحصیل دانشجویان پزشکی را در  ستاد انقالب فرهنگی ثبت. پزشکی، فنی و علوم تربیتی شروع به کار کردند

نامه به دانشجویان داده شد و ثبت موضوع  همین تاریخ اجازه گذراندن پایانکرد و در  تصویب ١٣۵٩ماه سال بیستم آبان
بـه تصـویب سـتاد انقـالب  ١٣۶٠ها در تـاریخ بیسـتم اسـفندماه  های کارشناسی ارشد و دکترای دانشـگاه نامه دوره پایان

شدند، تشـکیل  یل میالتحص واحد فارغ ٢۵های درس برای کسانی که حداکثر با گذراندن  فرهنگی رسید و اولین کالس
های درسی دانشجویان غیرعلوم انسانی رسید، اما درمجموع ستاد این تعطیلی را  شد و سپس نوبت به آغاز تشکیل کالس

 .صورت گرفت ۶٣−۶٢از آن در سال تحصیلی  ها پس  ادامه داد و بازگشایی کامل دانشگاه ۶٢تا مهرماه 
طرحی به شورای انقالب ارائـه کـرد کـه بـا تکیـه بـر اسـتقالل »انشگاهیانسازمان ملی د«، ١٣۵٨تیرماه  ٢٢از جمله در  2.

نهاد، چگونگی ارتباط می» شورای هماهنگی مرکزی«دولت خارج کرد و بر دوش  ۀنهادی دانشگاه، اداره آن را از عهد
کننده و  گیری مخفی، یک نفر را هدایت آن با حکومت هم به این صورت است که شورای همکاری مرکزی از راه رأی



      ٢١  )١٣۶٣-١٣۵٩( »هادانشگاه در یفرهنگ انقالب« واقعۀ یگفتمان یبندصورت ییشناسا

 

» دولـت«را بازتکرار کرده و خواهان استقالل نهاد دانشگاه از » روشنفکر و قدرت«پیشین از نسبت 
بودن  های اسالمی و متدینان با اتکا به مذهبیو از قدرت و حاکمیت سیاسی بودند، حال آنکه گروه

داشـتند و معتقـد » اسـتقالل«تری از ، درک تازه»جمهوری اسالمی«عموم مردم و رأی قاطع آنها به 
نـد کلـی حرکـت عنوان یکی از نهادهای اجتماعی بایـد بـا روبودند که در وضع جدید، دانشگاه به

هـای حزبـی و جامعه همسو باشد و از این حیث استقالل دانشگاه به معنـای اسـتقالل از خواسـته
از سوی دیگـر، از . های سیاسی است و نه از حاکمیت دینِی برآمده از خواست مردمتمایالت گروه

ک بـه ماقبل پیروزی انقالب اسالمی، مشـکالت نظـام آموزشـی کشـور و نـاتوانی آن در کمـ ۀدور
انقـالب «یافتگی کشور آشـکار شـده بـود و ضـرورت تغییـر در آن در قالـب شدن و توسعهصنعتی
علـم اسـالمی و «همچنین، گروهی از افراد نیز ضمن رّد هرگونه باور بـه . شدپیگیری می» آموزشی

و  ۴ص  ١٣۵٩؛ سنجابی، ١٠، ص١٣۵٩صدر،  بنی: ک.ر(» علم شرقی و غربی«، و »غیر اسالمی
ها در جهت رفع احتیاجات و نیازهای کشور بودنـد  خواهان حرکت دانشگاه) ۴، ص١٣۵٩شاملو، 

کید بر مبحث ). ١٣۵٩الف و بازرگان،  ١٣۵٩زیباکالم، ( » تکنولوژی مناسب«گروهی نیز ضمن تأ
کید جهانی بر و در ادامه روند بومی که قبل از انقالب اسـالمی نیـز مطـرح » علم بومی«سازی و تأ

سازی تکنولوژی با نیازهای کشورهای جهان سومی براساس الگوی هنـد دنبال متناسبشده بود، به
بودند و از این راستا، نهاد دانشگاه در ایران را از نظر ارتبـاطش بـا جامعـه و تشـخیص نیازهـای آن 

این افراد کمابیش بر ضعف کیفیـت ). ٨٩، ص١٣٨٠ب و همو، ١٣۵٩زیباکالم، (دیدند ناتوان می
وهشی، وارداتی بودن علم و تکنولوژی، عدم پیوند آمـوزش و صـنعت و نقـد صـنعت آموزشی و پژ

مونتاژی تکیه کرده و خواهان بازسازی تغییراتی در نظام آموزش عالی برای عبور از این مشـکالت و 
با این حال، برخی ضمن پذیرش ضرورت تحول در خدمت . دانشگاه و جامعه بودند ۀبازتنظیم رابط

نهـاد دانشـگاه و  ۀعه، مبنای متفاوتی برای این تحول بیان کرده و بـا تمرکـز بـر رابطـدانشگاه به جام
رهبـری « ۀحاکمیت سیاسی جدید، خواهان بازتعریف کارکرد دانشگاه و دانشگاهیان براساس وظیف

فرهنـگ «و بـر مبنـای ) ۴، ص١٣۵٩مکـارم شـیرازی، (دانشگاه در شـرایط جدیـد » ایدئولوژیک
و ) ۴، ص١٣۵٩اردیبهشـت  ١مهـدوی کنـی، (» خاسـته از انقـالب اسـالمیانقالب و نیازهای بر

شود کـه مالحظه می. بودند) ١٣۵٩اردیبهشت  ١هاشمی رفسنجانی، (» نیازهای انقالب«براساس 
هــا و ای از روابــط و نقــشمجموعــه ۀدر ایــن گفتمــان، دانشــگاه همچــون نهــادی کــه دربرگیرنــد

کنـد، مـورد تماعی، نیازی از نیازهای جامعـه را رفـع مـیکارکردهاست و در کنار دیگر نهادهای اج

                                                           
شوراهای دانشجویی، اداری و مالی، امور  ها و سه نفر را مسئول برای خرده واسط برای تماس با حکومت و دیگر سازمان

 ).١٧۵-١٧۴، ص١٣٨٣زاده بردر،   شرف(کنند  آموزشی و پژوهشی انتخاب می
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پیـدایی » هـاانقـالب فرهنگـی در دانشـگاه«نتیجه ایـن درک از . گیردبازتعریف و بازنگری قرار می
های متنوع و گـاه متضـادی بـود کـه اقتضـائات و الزامـات گذاریها و گاهی سیاستها، ایدهطرح

ها با منـاطق تر دانشگاهبه منظور برقراری ارتباط منطقی. یر دادنهادی دانشگاه را اصالح کرد و یا تغی
به تصویب رسید و » طرح تقسیم مناطق آموزشی و هماهنگی با تقسیمات کشوری«مختلف کشور 

در ستاد انقالب فرهنگی تشکیل شد؛ همچنـین، سـتاد انقـالب فرهنگـی » ریزی واحدهای برنامه«
ین دانشگاه و صنعت و توجه به نیازهای صنعتی کشور اقـدام بـه تر ببرای برقراری ارتباط نهادی قوی

، »شورای عالی ارتباط دانشگاه و صنعت«، »جهاد دانشگاهی«اندازی تشکیالتی مانند تأسیس و راه
دفتـر مرکـزی «و » ها دفتر مرکزی ارتباط با دانشـگاه«، »ای ارتباط دانشگاه و صنعت شورای منطقه«

  ).۶٢−۶١ب، ص١٣۶٠د انقالب فرهنگی، ستا(کرد » ارتباط با صنایع
  

  »تحول در روابط علم«گفتمان . دو

گفتـه اسـت، در درون خـود  1کـه رابـرت مرتـونچنان، آن»اجتماع علمی«مثابه یک به» دانشگاه«
ای از روابط فردی و مناسـبات جمعـی در میـان اهـل علـم، و نیـز هنجارهـا و مجموعه ۀدربردارند
. نوع فعالیت خاص دانشمندان، یعنی تحقیق و پژوهش علمـی اسـت هایی است که متأثر از ارزش

های علم خودبسنده و خودبنیـاد هسـتند، امـا هرچند در ابتدا تصور بر این بود که هنجارها و ارزش
، هر شکلی از معرفت از جملـه معرفـت علمـی، »مثابه فرهنگمعرفت به« ۀپس از آن با پیدایی اید

تـر دانسـته شـد ث روابط درونی، متـأثر از شـرایط فرهنگـی کلـیهم از حیث شناختی و هم از حی
وقوع انقالب اسالمی مصداقی از ایـن دیـدگاه متـأخر ). ٣٧۶−٣۴۵، ص١٣٩٠کنوبالخ، : ک.ر(

ایـن بـود کـه اوًال، » هـاانقالب فرهنگی در دانشـگاه«است و تصور برخی عامالن در زمان رخداد 
تـر بایـد بـا اخـالق دینـی و اسالمی کلـی ۀخشی از جامعمثابه بروابط و مناسبات درون دانشگاه به

فرهنگی اسالمی تناسب داشته باشد؛ ثانیًا، در صورت پیـدایی روابـط اسـالمی در دانشـگاه و قـرار 
» تزکیـه«. گرفتن عالمان درون این فضا، زمینه و بستر الزم برای تحول فکری آنها پیـدا خواهـد شـد

پیدایی معرفـت دینـی و اسـالمی، فـراهم  ۀگفته، الزم پیشاست و براساس منطق » تعلیم«مقدم بر 
کردن شرایط مناسب برای تفکر ذیِل فرهنگ اسالمی و محیطی آراسته به شعائر دینی برای اهل علم 

آموزش «توان تداومی از روند را می» انقالب فرهنگی در دانشگاه«این درک از . و دانشگاهیان است
هـای تعلیمـی اسالمی دانست که متـأثر از سـنت دینـی و برنامـهپیش از انقالب  ۀدر دور» اسالمی
 ۀهای فرهنگی و عقیدتی بـه برنامـکرد با افزودن تعلیمات دینی و برنامههای علمیه، تالش میحوزه

                                                           
1. Robert K. Merton 
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سوی فرهنگ اسالمی سوق وآموزان و دانشجویان را به سمتآموزش رسمی غیردینی مدارس، دانش
ا قرار گرفتن در محیطی کـه ظـواهر و شـعائر مـذهبی در آن رعایـت گمان بر این بود که فرد ب. دهد

بـاهنر، : ک.ر(ماند و بستر مناسبی برای تفکر خواهد یافـت ها مصون میشود، از انحرافات و کژی
 ۀاوًال، در یـک جامعـ: بر این اساس چند موضوع مورد توجه قـرار گرفـت). ١٧٧−١۵٠، ص١٣٨٧

کنند، باید تناسب بیشـتری دی که اهل علم درون آن عمل میمانند کالب» محیط دانشگاه«اسالمی، 
ها و رو، تبلیغات و تزئینات مذهبی، شعارنویسی، برخی تغییرشکل یافت؛ از اینبا فرهنگ دینی می

هــا براســاس احکــام شــریعت، اســتفاده از معمــاری ســنتی و اســالمی در برخــی از جداســازی
هـا و هماننـد آن در مسجد و نمازخانه در دانشـگاههای جدیدالتأسیس، توسعه یا تأسیس  ساختمان

که در سنت قدرتمند اسـالمی علـم بـود، ، همچنان»فضای دانشگاه«دستور کار قرار گرفت؛ ثانیًا، 
رو، بـه اجـرای  داشـته باشـد؛ از ایـن 1»حـال و هـوای اسـالمی«باید معطر به معارف دینی بوده و 

سـازی ری مراسـم دعـا و مجـالس دینـی، هماهنـگهای فرهنگی و مذهبی مناسـبتی، برگـزا برنامه
های آموزش با اوقات شرعی و یا تالوت قرآن در آغاز کـالس و ماننـد آن اهمیـت داده شـد؛  برنامه
یافـت و اخـالق و اسالمی تغییر می ۀهای جامعباید هماهنگ با دیگر بخش» ظاهر دانشگاه«ثالثًا، 

زیسـتی مـدیران و بنـابراین، سـاده. یافـتلم ظهور مـیرفتار دینی و انقالبی در رفتار و کردار اهل ع
هـا، الـزام یـا گری، حضـور روحـانیون در دانشـگاه مسئوالن دانشگاهی و پرهیز از تجمل و اشرافی

کید قرار  : ک.ر(گرفـت ترجیح رعایت ظواهر شرعی و پوشش برای زنان و مردان و مانند آن مورد تأ
انقالب فرهنگی «همچنین، متناسب با این درک از ). ۶٠−٧الف، ص١٣۶٠ستاد انقالب فرهنگی، 

و یـا ) ١٣۶٠(» کمیته فرهنگ اسالمی«تشکیل  های مستقل مانند، برخی نهادسازی»هادر دانشگاه
صـورت گرفـت و یـا اینکـه نهادهـایی ) ١٣۶٢(» هادفاتر نمایندگی روحانیت در دانشگاه«تأسیس 
  .فعالیت خود را معطوف به این امور کردندبخشی از ) ١۶/۵/١٣۵٩(» جهاد دانشگاهی«مانند

  
  »تحول در عاِلم«گفتمان . سه

گیـری علـم کانـت، نقـش عـاِلم و ذهـن او در شـکل ۀتـأثیر فلسـف ویژه، تحتدر جهان جدید و به
بر این اساس، تحول رادیکال . تر شد و اساسًا علم انعکاس واقعیت در ذهن عاِلم دانسته شدبرجسته

ترین شیوه برای تحول علم، تحول  گفته، مهم و بنابر اصل پیش» علم«، یعنی تحول در »دانشگاه«در 

                                                           
فقـط «به این معنا نیست که » دانشگاه اسالمی«معتقد است که » ستاد انقالب فرهنگی«حسن حبیبی، یکی از اعضای  .١

از همـه جهـت حـال و هـوای اسـالمی موجـود «، بلکه دانشگاهی اسـت کـه در آن »در آن علوم اسالمی تدریس شود
کید بر تأثیر »باشد » اخـالص حکومـت کنـد«داند که در آن، میرا محیطی » دانشگاه اسالمی«، »محیط«، و ضمن تأ

  ).٢۴٩، ص١٣٨٣زاده بردر، شرف: رک(
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ای به مهمترین راهبرد بـر» دانشجوی مجتهد«و تربیت » عالم مسلمان«در واقع، پرورش . عاِلم بود
انقـالب فرهنگـی در «بیـان دیگـر، اهـداف کلـی  بـه. بـدل شـد» هاانقالب فرهنگی در دانشگاه«

هـا را در اسـتخدام  دانش«دنبال کرد کـه بایـد » دانش و ارزش« ۀتوان در دو حیطرا می» هادانشگاه
ار کـردن از طریق آموزش و آشک«طور بنیادی متحول کنیم؛ اوًال، ها را بهدرآورده و ارزش» ها ارزش
تناسـب  از طریق تغییرات مناسب در شرایط عینی و مادی زندگی تـا به«و ثانیًا،» های اسالمی ارزش

اگر رسالت دانشگاه،  ).١٠الف، ص١٣۵٩سروش، (» های نوینی در اذهان ایجاد بشود ها ارزش آن
را و پرورش ذهنی است که جهان » اسالمی ۀعضوی باشد برای جامع«ی است که »ساختن انسان«

ایـن  ۀها باید بر حاکم کردن دوبـارمتکی به خداوند و روانه به سوی او بداند، در این صورت تالش
دادوستد مسـتمر «اوًال، با : ی باشد که اکنون فاقد آن است، به دو روش»علم جدید«بینش الهی بر 

گفتمان تحـول که گفتمان تحول در روابط علم و همچنان(» بین دانشگاه و فرهنگ بیرون از دانشگاه
کند تا گیاه علم جدیـد دانشـگاهی بـه ایـن ؛ این امر کمک می)در نهاد علم نیز چنین نظری داشتند

جامعـه [هرچه درون اوست، متعلق به بیـرون «جا تغذیه کند تا   وخاک تعلق پیدا کند و از همینآب
و ) ٣٩−٣٨ب، ص١٣۵٩همـان، (» باشد و هر چه بیرون است در آنجـا مـنعکس بشـود] اسالمی
چگونه آن روحی « دریابیم که » هایی که برخورداری مستقیم از تفکر معنوی دارند آموزش«ثانیًا، با 

خود ذهـن  خودبـه«را پیاده کنیم، بـه نحـوی کـه » شناسیم بینی مذهبی و اسالمی می را که در جهان
را بـه خـودش  آموز و دانشجو در این نظام داخل آن ظرف قرار بگیرد و این مظـروف، آن عطـر دانش
در جسـتجوی علـت این دو پیدایی معرفت و تفکر نوینی است که  ۀنتیج ).٣٩همان، ص(» بگیرد

مان را زنده و بار دیگر، این تفکـر را کـه  توانیم میراث عظیم فرهنگی گذشتهغایی است و با آن ما می
ی و معرفتـی، و هـای عقلـ جهان یگانه است، ایجاد کنیم و تخاصمی را که حاصل نزاع بـین فراورده

عقیـده بـر ایـن ). ۴٠−٣٩همان، ص(های وحی است، به دوستی بدل کنیم  دانش بشری و فرآورده
است که باید تغییر کند تا در علم تحـول ایجـاد » عاِلم«است که ذاِت علم، تغییربردار نیست و این 

همـان، (» اردرنگ عاِلمـان را بـا خـود د«علوم انسانی که برخالف علوم طبیعی خصوصًا در . شود
های خالص  پروراندن عاِلمان واقف به شرع و مسلط به معارف و اندیشه«باید به ). ١٩٨، ص١٣۶۶

ضـمیر اینـان «اهتمام داشت تا » ...و متبحر در علوم انسانی جدید ... شناسی مذهبی  دینی و انسان
این عـالم » سرزمین ذهن«). ١٩٩همان، ص(» خاک حاصلخیزی برای علوم انسانی اسالمی باشد

شناسی آن مسلط و محیط باشند و هم بر متد و  خصوص انسان هم بر مبانی شریعت و به«جدید که 
طور  نـه بـه«اسـت و » های الهی ماالمال از عطر و بوی معرفت«احاطه دارد » مواضع علوم انسانی

گاهی ژرف از علوم انسانی به کار خلق و کشف و تولید ایـن علـوم . ردازدپـمـی» سطحی، بلکه با آ
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و اسالمی بودن معنـایی جـز » در این سرزمین اصیل اسالمی هر چه که رویید اسالمی است«یقینًا 
به معنای افـزودن روایـات بـر علـوم جدیـد نیسـت، بایـد » انسانی اسالمی کردن علوم«. این ندارد

می از آن پس هر چه از آن کوزه بیرون بتـراود، علمـی اسـال... فضای ذهن و ضمیر، اسالمی شود«
رو، دو راهبـرد  از ایـن. »انسانی در این سرزمین همـین اسـت و بـس است و راه اسالمی کردن علوم

ها افزون بر علوم جدید ریزی آموزشی جدید دانشگاهاصلی در این گفتمان پیدا شد؛ اوًال، در برنامه
سی را نیز یاد داد انسان، اجتماع و خداشنا ۀهای اسالمی در زمیندانشگاهی باید عقاید دینی و آموزه

اند و اکنون مجبور به استفاده از آنهـا در تر از این علوم جدید را فراگرفته و ثانیًا، در اساتیدی که پیش
همـان، (» بایـد اذهـان دانشـمندان را متافیزیـک و فلسـفه الهـی آشـنا کنـیم«وضع جدید هستیم، 

ی حاکم بر آن را بگیرد، امـا هااسالمی و ارزش ۀهرچند علم هم باید رنگ و بوی جامع). ٢٢٣ص
ممکن » پرورش عاِلم و دانشجوی مجتهد و دارای قوه نقادی«این در جایی نهاده نشده، بلکه تنها با 

و ) ١٣۶١(» دانشگاه تربیت مدرس«براساس چنین فهمی، تأسیس ). ٢۶، ص١٣۶٠همان، (است 
تواند بـه پـرورش علم، تاریخ علم و همانند آن، که می ۀیا تدوین دروس عمومی مانند منطق، فلسف

ــیس  ــا تأس ــد و ی ــک کن ــالق کم ــن خ ــالمی«ذه ــگ اس ــته فرهن ــت» رش ــگاه تربی معلم  در دانش
کید شد) ١٣۵٩−١٣۵٨(   . و همانند آن تأ

  
  »تحول در علم«گفتمان . چهار

میز علـم بـه ایـن دو آرسانی فاجعهو یاری» علم«با پیدا شدن انتقاداتی نسبت به تلقی ارتدوکسی از 
 ۀبخـش آنهـا و هـم رشـد و توسـعهـای مشـروعیتتولید و تقویت ایـدئولوژی ۀجنگ هم در زمین

قرن بیستم بیشترین تالش مدافعان علم جدیـد  ۀهای ویرانگر مورداستفاده در آنها، از میانتکنولوژی
شـد و بـا ناکـامی » علـم کـاذب«یا » شبه علم«یا » غیرعلم«با » علم«معطوف به تعیین مرز میان 

و » تـاریخ علـم« ۀدر شناسایی و قبوالندن این مرزها و کشیده شدن مباحثات به حیط» علم ۀفلسف«
هـای جدیـد بـرای های تازه و تالش برای یافتن بدیل، راه برای بحث از امکان»شناسی علمجامعه«
بعـد از آن در قالـب  هفتـاد شمسـی و ۀها بعدتر در دهها و بدیلهرچند این امکان. باز شد» علم«

عمـومی  ۀبـه حـوز» سـازی معرفـتاسالمی«یا مباحث » پساساختارگرا«و » مدرن پست«مباحث 
جـز در مـورد (و عمومـًا » هـاانقـالب فرهنگـی در دانشـگاه«فکری ایران وارد شـد، امـا در زمـان 

ح بـود، سـازی آن مطـر مبّرا از مباحثی که در غرب دربارۀ نقـد علـم جدیـد و بدیل) »گرایی سنت«
کـه دارای » علم جدیـد«ی جز »علم دیگر«ای مباحثات و مناقشاتی برای تأسیس طور پیشگامانه به

. شناختی مبتنی بر اصول عقاید اسالمی است، در جریان بـودشناختی و انسانمبانی متفاوت هستی
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و موجـود » علـم جدیـد«ی وجود داشت که بیشتر در مسیری متفاوت از »علم دیگر«از این حیث 
البته این مناقشـات . یافتموجود، امکان ظهور می» علم جدید«گاهی با تکمیل یا تصحیح بنیادین 

که گفته شد، در مواردی متأثر از نقادی رادیکال دینی نداشتند و چنان ۀموارد ریش ۀو مباحثات در هم
بودنـد کـه بـا  متفکران دینی و انقالبی ۀعلم جدید در غرب بودند، اما بیشتر محصول ذهن و اندیش

ای و پایگـاه سیاسـی و اجتمـاعی و نیـز گـونی شـرایط زمینـهوجود اشتراک در هدف، به دلیل گونا
بـه » دانشـگاه«روشـن اسـت کـه . نظران آن، اشکال متفاوتی یافتندتعلقات فکری متفاوت صاحب

تمـان و در و متولی این علم است، در این گف» علم جدید«عنوان نهادی که موجودیت آن وابسته به 
  . گیر شودپرتو یافتن بدیلی برای علم جدید، دچار دگرگونی اساسی، بنیادین و همه

علـوم «برنـد، بـا تفکیـک  نام می» گفتمان علم مهذبخرده«از جمله در آنچه از آن با عنوان 
کید می»علوم انسانی«و » طبیعی وجـود  با. شود، اولی را مبّرا از تغییر دانسته و در دومی بر تحول تأ

شناسی، اقتصاد، حقـوق، علـوم  شناسی، روانهای جامعهعلوم انسانی نیز بر حوزه ۀاین، در مجموع
کید می گردد؛ زیرا تعلیمات این دسته از علوم با تعلیمات انبیاء مرتبط است  سیاسی و علوم تربیتی تأ

تکامـل معنـوی و « و» هـاباورهـا و ارزش«بوده و تعالیمشـان بـر » ساختن انسان«و هر دو در کار 
مبانی این دسته از علـوم ). ١٩٧، ص١٣۶١مصباح یزدی و دیگران، ( اند اثرگذار بوده» روحی انسان

ای در پـیش گرفـت؛ انسانی با مبانی دینی متفاوت اسـت و در برابـر آنهـا بایـد رویکـرد دو مرحلـه
این اسـاس،  و برکه مقصود از آن نقادی مفاهیم اصلی علوم انسانی » تهذیب علم جدید«نخست، 

» تکمیل علم مدرن«شناسایی و حذف مفاهیمی است که در تضاد با دیدگاه اسالمی هستند و دوم، 
اول غور در اندیشه اسـالمی و اسـتخراج نگـرش اسـالمی نسـبت بـه ایـن  ۀکه مراد از آن در مرحل

علـوم انسـانی،  بعد، یافتن بدیلی برای این مفاهیم است تا بـا جـایگزینی آن در ۀمفاهیم و در مرحل
دفتـر : ک.بـرای نمونـه ر(گذاری فلسفه و مبادی جدید بـرای علـم و تکمیـل آن شـود منجر به پایه

گفتمـان علـم  ترتیب، در خرده بـدین). ١٣۶۴الف و ب، و همـو، ١٣۶٣همکاری حوزه و دانشگاه، 
ل بـه علمـی مسـتقل بـد» شناسـیانسـان«تـرین موضـوع و  مهذب، تعریف اسالم از انسان به مهم

الـف، ١٣۶٣همـان، (متکـی بـه آن اسـت ) و علـوم انسـانی(شود که هر گونه تحولی در علـم  می
و » مؤسسـه در راه حــق«هــای تــوان عمومـًا در برنامـهایـن مباحــث را مـی ۀریشـ). ١٩٢−١٨١ص

پـیش از انقـالب اسـالمی  ۀو برخی از همفکـران وی در دور» محمدتقی مصباح یزدی«های  درس
، ایـن »هـاانقـالب فرهنگـی در دانشـگاه«پس از انقالب و به ویـژه، در جریـان  ۀیافت، اما در دور

آن بـرای مباحثـه  ۀهای گسـتردو فعالیت» دفتر همکاری حوزه و دانشگاه«مباحث منجر به تأسیس 



      ٢٧  )١٣۶٣-١٣۵٩( »هادانشگاه در یفرهنگ انقالب« واقعۀ یگفتمان یبندصورت ییشناسا

 

  1.علوم انسانی شد» تکمیل«و » تهذیب«اساتید حوزه و دانشگاه با یکدیگر برای 
تــداومی هرچنــد کمرنــگ از آنچــه » هــادر دانشــگاهانقــالب فرهنگــی «همچنــین، در رونــد 

سیدحسـین نصـر اسـت، وجـود  ۀگرایاننامیم و متأثر از رأی سنتمی» گفتمان علم قدسی خرده«
صنعتی [آموزشی وی در دانشگاه تهران و دانشگاه آریامهر  ۀآموختگان برنامدارد که با برخی از دانش

ناقشات و مباحثات تحول در دانشگاه در دوره بعـد از در دوره پیش از انقالب، به آوردگاه م] شریف
دنبـال یـافتن که در اصل این حوزه به» تاریخ علم«های نصر در قلمرو  پژوهش. انقالب کشیده شد

های علمی پیش از مدرن بود، او را به این نتیجه رساند در سنت» علم جدید«تداومی تاریخی برای 
) علـم مقـّدس(» علـم قدسـی«مـدرن وجـود دارد و او آن را ماقبل  ۀکه شکلی دیگر از علم در دور

ای از آن اسـت و بنـابراین، نامد که علم جدید تنها یـک گسسـت یـا شـکل نـاقص امتدادیافتـه می
تنها علوم انسانی، بلکه حتی علوم طبیعـی و فّنـی جدیـد نیـز  گفتمان علم مهّذب، نهبرخالف خرده

رو، هرگونـه طرحـی بـرای تحـول  از این. فلسفی است هایفرض آغشته به مسائل متافیزیکی و پیش
علم دینـی، علـم غـایی دربـاره «از این دیدگاه، علم دینی و اسالمی . باید معطوف به کل علم باشد

پیدایی ایـن  ۀالزم. باشد» بینی اسالمیاصول جهان ۀکنند منعکس«و باید » حق و علم به حق است
اسـت؛ بایـد از دیـدگاه » حکمت اسالمی«اد از اصول اسالمی و استمد ۀعلم جدید، توجه به فلسف

های  فلسفه اسالمی و فلسفه تطبیقی به انتقاد و مقابله با تفکر غربی پرداخته و برای مقابله با فلسـفه
کید   2شود، زیرا مبـادی فلسـفی دیـن اسـالم در آن مـنقح شـده اسـت مدرن بر احیای این فلسفه تأ

صـر ایـن دیـدگاه را پـیش از انقـالب اسـالمی بـه اجـرا ن. 3)١٩٩٣و  ١٩٨٨، ١٣۴٩نصر، : ک.ر(
بـه برنامـه  معارف اسالمی، منطق، عرفان، فلسفه و کالم شـیعیگذاشت و با افزودن دروسی مانند 

سازی مرز بین علم جدیـد و های تهران و شریف تالش کرد تا با برجستهدرسی دانشجویان دانشگاه
ترین  یافتـه علم قدسی را در ذهن آنهـا زنـده نگـه دارد؛ در واقـع، از جملـه نظام ۀعلم قدسی، خاطر

                                                           
، )١٣۶٣(» شناسـی اسـالمیای بـر جامعـهمقدمـه«، آثـاری ماننـد »علـم مهـّذب«در این مقطع زمـانی و ذیـل رویکـرد  1.

بسته به ایـن دفتـر توسط پژوهشگران وا) ١٣۶۴(» ای بر حقوق اسالمیمقدمه«و ) ١٣۶٣(» ای بر اقتصاد اسالمی مقدمه«
مؤسسه پژوهشـی حـوزه و «و ارتقای آن به ) ١٣٧٧(» پژوهشکده حوزه و دانشگاه«به » دفتر«بعدها با تبدیل . تألیف شد
هـای دیگـری نیـز در گیری، رویکردها و جهت)١٣٨٣(» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«و درنهایت به ) ١٣٨٢(» دانشگاه

 . این مقاله خارج است ۀزمانی موردمطالع ۀررسی آنها از باز بین پژوهشگران آن پدید آمده است که ب
؛ پـذیرش اصـل )ها و عدم انحصار تبیینـی بـه نظـم داخلـی توجه به فاعل و غایت پدیده(پذیرش نظام توحیدی در عالم  . 2

و  دیدن واقعیت و معرفت و در مورد انسان مواردی همچون پـذیرش اصـل فطـرت) تشکیکی(مراتبی  علت غایی، سلسله
؛ منحصـر )اللهی و ربط نسبت انسان با خـدا و یـا سـایر موجـودات مقام خلیفۀ(درک صحیح از جایگاه انسان در هستی 

؛ درک دوجنسـی از حیـات )اصالت هـر دو(ندیدن حیات انسان در حیات دنیوی، درک رابطه صحیح بین فرد و جامعه 
  ).٣٣٩، ص١٣٨٩سوزنچی، (سفی است ازجمله این مبادی فل... دنیوی انسان در عین وحدت در روح و

 The Need for a Sacred Scienceو  Knowledge and the Sacredهای سیدحسـین نصـر  در دو کتـاب  ایـده . ٣
 Knowledge and the تر از تاریخ انتشار این آثار است؛ برای نمونه، بحث ارائه شده در کتاب های پیش مربوط به سال

Sacred  است ١٩٨١سال  حاصل سخنرانی او در.  
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گفتمـان خـرده«به اجرا درآمد، متعلق به » هاانقالب فرهنگی در دانشگاه«هایی که در جریان برنامه
زائـری و : ک.ر(است که پیشتر نیز در دوره پیش از انقالب اسالمی آزموده شـده بـود » علم قدسی
  ).٣٠−٢٧، ص١٣٩٣زاده،  محمدعلی

آن بـه برخـی مباحثـات حـوزوی در  ۀشود و ریشنامیده می» گفتمان علم تمدنیخرده«آنچه 
دهـد و هـدف  ، علم و تمدن را در ربط با یکدیگر قرار می1گردددوره پیش از انقالب اسالمی بازمی

بنـدی کلـی در صـفدر واقـع، دو . داندمی» سازیتمدن«را » علم دینی«اصلی انقالب اسالمی و 
اند و انقالب اسالمی رخدادی که والیت الهی را پذیرفته» جریان طاعت«تاریخ وجود دارد؛ یکی، 

که ذیل والیت طاغوت قرار دارند و تمدن جدید و » جریان عصیان«در همین مسیر است و دیگری، 
یـان عصـیان توانـد بـا جر روشن اسـت کـه جریـان والیـی نمی. برآمده از آن هستند» علم جدید«
تواند مؤمنانـه یـا کافرانـه است و مانند هر عمل دیگری، می» عمل ارادی«مسیر باشد، زیرا علم  هم
به عبارت دیگر، معیار سنجش علم، صدق و کذب نیست، بلکه قرار داشتن آن در مسیر حـق . باشد

ن طاعـت و رو، جریـا آورنـد و از ایـنحق و باطل، علم خاّص خودشان را پدید مـی. یا باطل است
عـالوه تمـدن جدیـد بـه. انقالب اسالمی باید بتواند علم و مسیر متفاوت خاّص خود را پدیـد آورد

عنوان یک جزء این تمـدن در همخـوانی بـا دیگـر اجـزائش ای دارد و علم جدید بههویت یکپارچه
). ٢١٩−٢٠٧، ص١٣٨٩سـوزنچی، : ک.ر(است و دارای هویت الحادی و سکوالریسـتی اسـت 

گیرد که والیت الهی بر جریان علم حاکم شـود و راه تحـول در بدیل، زمانی شکل می» ینیعلم د«
منظور پیدایی علمـی اسـت کـه به» روش«علم جدید، جدای از تغییر در مبانی، تالش برای تحول 

روشـن اسـت کـه براسـاس . مدیریت برای تشکیل تمدن اسالمی در اختیار نهد» مدل جامع«یک 
اسـالمی اسـت و  ۀای در جامعـعنوان رکنی از ارکان تمدن جدید، زائـدهبه» گاهدانش«چنین فهمی، 

. ها و سـاختارهای دانشـگاه ممکـن نیسـت جز با تغییر بنیادین نظام» انقالب فرهنگی در دانشگاه«
سـازماندهی تمـام «عنـوان مرکـزی بـرای بـه ١٣۵٩در سـال » فرهنگستان علوم اسـالمی«تأسیس 

تالشی برای عبور از سـاختار نهـادی » شی مربوط به تولید علوم اسالمیتحوالت تحقیقاتی و پژوه
افزارهای  افزارها و سخت تولید نرم«جایگزین برای  ۀدانشگاه و تصمیمی عملی برای ایجاد یک نمون

ــرای اداره حکومــت اســالمی ــاز ب ). ٢٧۵و٢٧۴، ص١٣٨٣الهاشــمی، حســینی(اســت » موردنی
                                                           

او یکی از شـاگردان درس . است) ١٣٧٩−١٣٣٢(های سیدمنیرالدین حسینی هاشمی  آغازگاه این جریان فکری با اندیشه 1.
و » جامعیـت دیـن«تـأثیر ایشـان، بـر  در نجف اشـرف بـود و تحت امام خمینی» حکومت اسالمی«و » فقیه والیت«

کید داشت ، ١٣۵٨وی در سال . کارآمدی آن در راهبری تکامل حیات بشر و تأثیرگذاری آن در تمام شئون زندگی بشر تأ
اید باید تغییر نام داد و ش» فرهنگستان علوم اسالمی«به  ١٣۵٩را تأسیس کرد که در » دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان«

کید بـر  آن را مهم ترین اصل فکری در این جریان دانست که بر نگاه آن نسبت به چگونگی پیشبرد انقالب اسالمی و تأ
  .جامعه بر مبنای وحی برای پیشبرد مسیر انقالب هم تأثیر بسیاری داشته است» مدل جامع اداره«تولید و تدوین 
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تحـول در «مراتبی دارند؛ گفتمـان  به یکدیگر ماهیت سلسله گفته نسبت پیش ۀهای چهارگان گفتمان
علـم «ی متفـاوت از »علم دیگر«، از حیث باور به لزوم تحول در ذات علم و عقیده به وجود »علم

تحقق پیدا کنـد » علم دیگر«شود، اما روشن است که اگر آن از سه گفتمان دیگر متمایز می» جدید
علـم اسـت؛ بـه » نهـاد«و » روابـط«، و »عـاِلم«رت تحـول در ، ضرو)یا از جمله لوازم تحقق آن(

تحقق پیدا کند، دانشمند، روابط علمی و مناسبات نهادی را همگـی تغییـر » علم دیگر«عبارتی اگر 
از نظر تکیه بر تحوِل عالمان و دانشمندان از دو » تحول در عالم«به همین نحو، گفتمان . خواهد داد

یـا از جملـه لـوازم ظهـور (جدید » عاِلم«اما بدیهی است که پیدایی  شود، گفتمان دیگر متمایز می
بـین دانشـمندان و اهـل علـم و نیـز ضـرورت تغییـر در مناسـبات » روابط«، یکی هم تغییر در )آن
به همین نحو، گفتمان تحول در روابـط علـم بـه . ی علم با دیگر نهادها مانند نهاد دین است»نهاد»

کید خود بر تغییر د ر روابط و مناسبات درونی دانشگاه و اجتماع علمـی از گفتمـان پـیش از دلیل تأ
یکـی هـم ) یا از جمله لوازم تحقـق آن(جدید علمی » روابط«گیری شود، اما شکلخود متمایز می

ی علم با دیگر نهادها خصوصًا نهـاد سیاسـت و لـزوم دخالـت دولـت در »نهاد«ِتغییر در ترتیبات 
هـای بـاالتر نـوِع شود که از باال به پایین، گفتمـانترتیب، معلوم میبدین. سطوح مدیریتی آن است

-هرچند ممکن است از حیث جهـت(پذیرند تر از خود را میهای پایینهای گفتمانِی گفتمانگزاره

ها به نوعی احکام ؛ اما از پایین به باال، گفتمان)گذارِی متفاوتی باشندگیری، خواهان شکل سیاست
یـا » سیاسـی«، »جویانـهمداخلـه«، »حداکثری«پذیرند و آنها را فتمانی باالتر را نمیهای گو گزاره

گیری میـل تواند همهاین نکته بسیار حائز اهمیت است، زیرا به خوبی می. دانندمی» گرایانهواپس«
به تحول در نظام آموزشی و گستردگی حضور نیروهای مختلف و گاه متضاد سیاسی و فرهنگـی در 

شود تا در حـالی ها موجب میپایین به باال بین گفتمان ۀکه گفته شد، رابطتوضیح دهد؛ چنانآن را 
ها موافق و خود عمًال در بخشی که یک عامل به دلیل نوع تعلق گفتمانش با کلیِت تحول در دانشگاه

و همـراه کنـد، موافـق  از آن فعال است، اما با سطح دیگری از تغییرات که گفتمان باالتر ایجاب می
های پس از تأسـیس و نیز در دوره» هاانقالب فرهنگی در دانشگاه« ۀدر مراحل مختلف واقع. نباشد

و سازمانی شدن این واقعه، بـا اظهارنظرهـای مختلفـی از جانـب » شورای عالی انقالب فرهنگی«
خـی از شـده در ایـن واقعـه یـا برافراد و عامالنی مواجه هستیم که بـا بخشـی از مباحثـات مطـرح

ــوده و از آن اعــالن برائــت گذاری سیاســت ــد کردههــای آن مخــالف ب ــن . ان ــد برخــی از ای هرچن
سیاسی و اجتماعی این دسـته از عـامالن اسـت، امـا  ۀهای تازمحصول موقعیت» هاجویی برائت«

بنـدی توان این موضع این عامالن را براساس مرتبـهها میمشروط با قید دخالت ندادن این موقعیت
  .ها توضیح دادین گفتمانا
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مباحثات فکری، تصمیمات عملی و رویدادهای سیاسـی و فرهنگـی  ۀعالوه بررسی مجموعبه
سـرعت  هاسـت، درحقیقـت بهبه سمت سایر گفتمان» تحول در علم«بیانگر گذر سریع از گفتمان 

یل یافت که تقل) ١٣۶٣(» شورایعالی انقالب فرهنگی«به تأسیس » هاانقالب فرهنگی در دانشگاه«
هـا در وضع تحول در علم و دانشگاه. ها متمرکز بوددانشگاه» نهادی«و مناسبات » روابط«بیشتر بر 

ســو،  وقــوع برخــی حــوادث ماننــد پایــان یــافتن جنــگ و  مقــاطع بعــدی گونــاگون اســت؛ از یک
، یا برخی رخدادهای جهانی همچون فروپاشـی »عصر سازندگی«های بازسازی و شروع  ضرورت

هـای ارتبـاط جمعـی و و یـا گسـترش رسـانه» پایان تـاریخ«وی و پایان نظم دوقطبی و اعالن شور
و برتـری » تحـول در علـم«موجـب تسـریع عـدول عمـومی از گفتمـان » شدنجهانی«اقتضائات 
شود و از سـوی دیگـر، از جملـه بـا می» تحول در نهاد علم«و » تحول در روابط علم«های گفتمان

هـا در بـین »مـدرنپسـت«هـا از جملـه آرای ای از خودانتقـادی غربـیال تازهانعکاس فراگیر اشک
و » بیـداری اسـالمی«تأثیر برخی رخدادهای سیاسـی و اجتمـاعی ماننـد  نخبگان ایرانی و یا تحت

مسلمان خاورمیانه و شـمال آفریقـا، شـاهد تقویـت گفتمـان −  انقالب سیاسی در کشورهای عربی
  . های آن هستیمگذاریحثات و سیاستو احیای مبا» تحول در علم«

  
  گیریبندی و نتیجهجمع

از جمله پیامدهای مهم و گریزناپذیر وقوع انقالب اسـالمی » هاانقالب فرهنگی در دانشگاه« ۀواقع
و نیز به دلیل اتکـای آن بـر » انقالب کبیر«عنوان یک به» انقالب اسالمی«در واقع، . در ایران است

به هر . ایران بود ۀهای وسیعی در نظم جهانی و در جامعدگرگونی ۀدهندرت، بشا»جامعیت اسالم«
گفته، ضرورت تحول در آموزش عالی و مراکز دانشگاهی از همان ابتدا برای انقالبیون  دو دلیل پیش

شـده از ایـن واقعـه دو رکـن اصـلی گذشته، تصویر بازنمـایی ۀدر طول سه ده. بدیهی و روشن بود
ای از رویدادهای اخـراج، حـذف و تصـفیه گرایانه بوده و آن را به مجموعهاوًال، تقلیلداشته است؛ 
و ثانیًا، سیاسی بـوده و ایـن واقعـه را برآمـده از نیـاز نیروهـای اسـالمی بـه حـذف  فروکاسته است

پـیش از وقـوع انقـالب  ۀکم در دو دهـ این مقاله نشان داد که دسـت. مخالفانش معرفی کرده است
روندهای اثرگذار بسیار و متنوِع فرهنگی و فکری در میـان نخبگـان رسـمی و غیررسـمی اسالمی، 

علـم «انـد؛ تلقـی مارکسیسـتی از ایرانی، به لزوم تحول در نظامات آموزشی و دانشگاهی دامن زده
، »آموزش اسالمی«های مذهبی به پیدایی و تمایل گروه» علم بومی«گرایانه از  ، و فهم بومی»تعهد
انقـالب «بـر علـم جدیـد و تصـمیم نخبگـان حکـومتی بـه » علـم قدسـی« ۀگرایانح سنتو ترجی
و همانند آن، همگی ناظر بر خواست عمومی به تغییر در تصور از علم جدید و نظامـات » آموزشی
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 ۀدر واقع، نیرویی که در اثر وقـوع انقـالب اسـالمی پیـدا شـد؛ اوًال، وقـوع واقعـ. دانشگاهی است
وسـوی  فکر اسالمی به ایـن واقعـه سمت ۀی و قطعی ساخت و ثانیًا، به دلیل غلبگفته را ضرور پیش

  . اسالمی داد و ناگزیر نیروهای فکری و سیاسی مسلمان در آن برتری یافتند
، در بافـت گفتمـانی متنـوع و »هـاانقالب فرهنگی در دانشـگاه«این مقاله نشان داد که رخداد 

، »تحـول در روابـط علـم«، »تحول در نهـاد علـم«تمان کم چهار گفدست. متکثری رخ داده است
را بـه  اند؛ اولی، تحول در نهاد دانشگاه، این واقعه را شکل داده»تحول در علم«و » تحول در عاِلم«

، از حیث تولید تکنولـوِژی مناسـب و یـا خـدمتگزاری  ویژه تصحیح مناسبات نهادی آن با جامعه به
پیــدایی روابــط و محــیط و فضــای اســالمی مناســب در  ؛ دومــی، آن را در»حکومــت اســالمی«

و چهـارمی، آن را » دانشـمند مسـلمان«و » عـالم متعهـد«هـا؛ سـومی، آن را در پـرورش  دانشگاه
هـا هـر یـک از ایـن گفتمـان. کنـدی غیر از علم موجود جستجو می»علم دیگر«ضرورتًا در ظهور 

عمــل آنهــا،  ۀهــت داد و درنتیجــبخشــی از عــامالن را بــا عالیــق مختلــف سیاســی و فرهنگــی ج
ها برای شکل دادن به نظامات دانشگاهی و مناسـبات علمـی پـس از گذاریای از سیاست مجموعه

های سیاسی و فرهنگی مخـالف، امـا بـا بر این اساس، افرادی با گرایش. انقالب اسالمی پدید آمد
مناسبات نهادی دانشگاه با دیگر تصحیح  ۀالمثل با باور مشترک به گزارشان فیواحد معناداری ۀشیو

را » هاانقالب فرهنگی در دانشگاه« ۀنهادهای اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گرفته و بخشی از واقع
خـوبی توانـد بـهمـی» هـاانقالب فرهنگی در دانشگاه«همین ویژگی بافت گفتمانی . اندشکل داده

رگیـر در ایـن واقعـه را توضـیح دهـد؛ هـای بعـدی ایـن عـامالن دخوانیها یا مخالفجوییبرائت
جو در زمان وقوع این واقعه، هم به انقالب و تحـول در دانشـگاه بـاور ترتیب که عامالن برائت بدین

داشتند و هم فعاالنه در این واقعه درگیر بودند، اما به دلیل یکدست نبودن بافت گفتمانی وقـوع ایـن 
  .صورت گرفته موافق نباشندهای گذاریواقعه ممکن است با برخی از سیاست

گرایانه از این واقعه، برخی مباحثات افزون بر آن، این مقاله نشان داد که با وجود بازنمایی تقلیل
در جریـان » علـم بـدیل«، و امکان یا ضرورت پیـدایی »معرفت علمی«و مناقشات عمیق در مورد 

باحثات که در پیوند مستمر و البته این م. صورت گرفته است» هاانقالب فرهنگی در دانشگاه« ۀواقع
های گذاری است، هرچند فاقد تأثیر مستقیم بر فعالیتعمل سیاسی و سیاست ۀآفرینی با حیطابهام

هـای پایـانی قـرن بیسـتم هسـتند، امـا متفکران غربی در مبانی و قواعد تولید علم در دهه ۀبازنگران
انتقادی در باب روش، هدف و غایـت علـم جدیـد های احکام و گزاره ۀداری دربردارندطور معنا به

های بعدی در میان اندیشمندان غربی مطرح شدند و البته گـاهی نسـبت بـه ایـن هستند که در دهه
  .تر بودندها بسیار پیشگامانههای غربیخودانتقادی
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فتمـان ها و احکام گبندی دارند؛ برای نمونه، گزارهگفته در خود مرتبه های پیشجز این، گفتمان
بیان دیگـر، اتکـا  خود نیز هست؛ به های ماقبلداری گفتمانمعنا ۀدربردارندۀ شیو» تحول در علم«

به تحول در ذات علم، به تحول در عالم و روابط و مناسبات نهادی علم نیز منجر خواهـد شـد و از 
از گفتمـان ) ١٣۶٣(» شـورایعالی انقـالب فرهنگـی«حیث تاریخی نیز ما عمومًا با تأسـیس نهـاد 

تحـول در «هـای هفتاد شمسی شاهد برتـری گفتمـان ۀعدول کرده و از ابتدای ده» تحول در علم«
بـا ایـن حـال، ایـن سـیر یکدسـت نیسـت و . هسـتیم» تحول در نهاد علم«ویژه،  و به» روابط علم

جنـگ ها شناسایی کرد، بلکه با دخالت عواملی مانند پایـان توان سیر واحدی در تحول گفتمان نمی
هـای بعـدی، مدرن در دورههای پست یا نشر خودانتقادی» بیداری اسالمی«یا فروپاشی شوروی یا 

توانـد موضـوع هـا هسـتیم کـه بررسـی دقیـق آن مـیشاهد روند نامتوازنی از غلبه و تداوم گفتمـان
  .های بعدی قرار گیردپژوهش
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