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چکیده
این مقاله در پی بازفهمی مهمترین رویداد دانشگاهی پس از انقالب ،یعنی انقالب فرهنگی و تأثیرات
آن بر علوم انسانی و اجتماعی دانشگاهی است .انقالب فرهنگی حرکتی اساساً سیاسی بود که بسط
آن در بستر زمان ،بهتدریج دگرگونیهایی را در نظام مدیریت دانشگاهها پدید آورد و سرانجام منتهی
به تأسیس نهادی رسمی به نام شورای انقالب فرهنگی بر فراز وزارت علوم برای کنترل زیست
آکادمیک شد.
پرسش اصلی این مقاله این است که در فرایند بسط و نهادینگی رویداد انقالب فرهنگی ،چگونه علوم
انسانی به مهمترین دشوارۀ این جریان تبدیل شد و ایدههایی مثل «اسالمیسازی علوم انسانی» و
«تولید علوم انسانی اسالمی» امکان ظهور یافت .هر دو ایده ،یعنی اسالمیسازی علم موجود و تولید
علم اسالمی به عنوان بدیل علم موجود ،متضمن نوعی بیاعتمادی به علوم انسانی دانشگاهی بوده و
اعتبار آن را به چالش میکشد .عالوهبراین ،حمایت حکومت از این ایدهها سویۀ علمی آنها را به
حاشیه رانده و موجب کاهش مشارکت دانشگاهیان در آن شدهاست .از سوی دیگر ،حضور چشمگیر
روحانیون در این پروژه تصویری از تقابل میان روحانیت با دانشگاه پدید آورده و به ایدۀ نزاع
ایدئولوژی با دانش دامن زدهاست .نتیجه آنکه این وضعیت موجب تضعیف موقعیت علوم انسانی در
میدان آکادمی شده و به گسترش آن در حوزۀ عمومی کمک کردهاست
این مقاله از طریق بررسی مجدد اسناد و مدارک رویداد انقالب فرهنگی و بازخوانی روایت کنشگران
آن و نیز بررسی پیامدهای این رویداد منجمله طرحهایی مثل اسالمیکردن علوم انسانی و تولید علوم
انسانی اسالمی ،نشان میدهد که مداخلۀ سیاست و ایدئولوژی در بازی علم دانشگاهی ،نهتنها ضرورتاً
به نتایج مورد نظر نخواهد رسید ،بلکه میتواند پیامدهایی نامطلوب هم به دنبال داشتهباشد.
واژگان کلیدی :انقالب فرهنگی ،علوم انسانی ،علوم انسانی اسالمی ،پیامدهای ناخواسته.
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مقدمه و طرح مسئله
انقالب فرهنگی مهمترین رویداد دانشگاهی در دوره جمهوری اسالمی است ،رویدادی که
موجب حذف مخالفان انقالب از دانشگاه و تعطیلی سهسالۀ دانشگاهها برای اصالح نظام آموزشی
آن شد .این رخداد که در آغاز در چهرۀ جنگ قدرت میان دانشجویان مسلمانان و رقبای
سیاسیشان در دانشگاه پدیدار شد ،بهتدریج در بستر زمان پیش رفت و ساختار مدیریت
دانشگاهها را تغییر داد و سرانجام با ایجاد نهادی رسمی به نام شورای انقالب فرهنگی بر فراز
وزارت علوم 0،تبدیل به جریانی دائم برای کنترل زیست آکادمیک در ایران پس از انقالب شد.
امّا مهمترین وجه معرفتی انقالب فرهنگی ،اعتبارزدایی از علوم انسانی و اجتماعی3بود ،که در
عمل به پیامدهایی نامنتظَر مثل گسترش این علوم در حوزه عمومی انجامید.
این مقاله به دنبال بازفهمی شرایط امکان انقالب فرهنگی و تاثیرات آن بر علوم انسانی
دانشگاهی است .رویداد انقالب فرهنگی در شرایط تزلزل ساختاری جامعۀ پس از انقالب پدیدار
شد ولی در طول زمان بسط و استمرار یافت و پیامدهایی به بار آورد که در چشمانداز کنش-
گران اولیّه قرار نداشت؛ پدیدهای که رابرت مرتن 2آنرا «پیامدهای پیشبینینشدۀ کنشهای
هدفمند اجتماعی» 0مینامد ) . (Merton, 1936یکی از این پیامدها طرح داعیۀ معرفتی کالنی
به نام تولید علوم انسانی اسالمی بود که خود ریشه در خوانشی ایدئولوژیک از اسالم دارد.
خواستۀ اصلی دانشجویان مسلمان بومیکردن علوم انسانی ،یعنی مناسبسازی این دانشهای
داری منشاء غربی با مقتضیات جامعه ایران بود .این خواسته در فضای ایدئولوژیک جامعۀ پس
از انقالب ابتدا به اسالمیکردن علوم انسانی موجود از طریق حذف مطالب ضداسالمی و افزودن
آموزههای اسالمی تعبیر شد و سپس به ایدۀ تولید علوم انسانی اسالمی به عنوان بدیل و

 .0در آغاز وزارت معارف (تأسیس  )0381و سپس وزارت فرهنگ (تأسیس  )0201متصدی آموزش عالی بود ،که
با گسترش دانشگاهها وزارتخانه مستقلی با عنوان وزارت علوم و آموزش عالی برای آن تأسیس شد (0201ش) .پس
از پیروزی انقالب اسالمی ساختار و شرح وظایف این وزارتخانه دگرگون شد و نام آن به وزارت فرهنگ و آموزش
عالی (0231ش) و سپس به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (0211ش) تغییر یافت .کاربرد عنوان کلی وزارت
علوم در این نوشتار برای رعایت اختصار در کالم است.
 .3منظور از علوم انسانی یا علوم اجتماعی در این مقاله ،اشاره به مهمترین دانشرشتههای این علوم یعنی جامعه
شناسی ،اقتصاد ،علوم سیاسی ،روانشناسی و حقوق است که موضوع پروژۀ اسالمیکردن علوم انسانی هم بوده اند.
کاربرد عنوان کلی علوم انسانی یا علوم اجتماعی به جهت رعایت اختصار است.
3 . Robert Merton
4 . Unanticipated Consequences of Purposive Social Action
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جایگزین علوم انسانی دانشگاهی رسید .طرح این مباحث ورود روحانیون به میدان علوم انسانی
دانشگاهی را تسهیل کرد؛ ورودی که با عناصری از جنس قدرت و ایدئولوژی همراه بود و بازی
علم در دانشگاه را تغییر داد .اکنون و پس از گذشت چهار دهه از رویداد انقالب فرهنگی ،پروژۀ
علوم انسانی اسالمی ،بیآنکه دانشی بدیل به آکادمی عرضه کردهباشد ،کماکان بازتعریف و
تکرار شده و علوم انسانی دانشگاهی را به چالش میکشد .گویی حریفی پرآوازه ولی ناپیدا به نام
علوم انسانی اسالمی به هماوردی با علوم انسانی برخاستهباشد .وجود عناصری از جنس قدرت و
ایدئولوژی در این رویارویی نهتنها در محافظهکاری دانشگاهیان و تضعیف موقعیت علوم انسانی
موثر بوده بلکه پیامدهایی ناخواسته مثل قرارگرفتن روحانیون در برابر دانشگاهیان و گسترش
علوم انسانی در حوزه عمومی هم در پی داشتهاست.
این مقاله بر اساس تجربۀ زیستۀ نویسنده 0و مصاحبه با تعدادی از کوشندگان این رویداد و
نیز بررسی منابع مکتوب مرتبط با انقالب فرهنگی و علوم انسانی اسالمی سامان یافتهاست.

پیشینۀ پژوهش
بیشتر پژوهشهای انجام شده در بارۀ انقالب فرهنگی بر ابعاد سیاسی این رویداد ،خصوصاً
حذف مخالفان از دانشگاه و برقراری نظام گزینش عقیدتی و سیاسی برای دانشگاهیان تاکید
کرده و کمتر به تأثیر آن بر علوم انسانی دانشگاهی پرداختهاند.
علیمحمد حاضری با توصیف وضعیت سیاسی فرهنگی دانشگاهها و طیفبندی نیروهای
سیاسی در آن به بررسی زمینههای بروز انقالب فرهنگی پرداخته و عملکرد ستاد و شورای
انقالب فرهنگی را مورد ارزیابی انتقادی قرار دادهاست (حاضری .)0211 ،محمد شرفزاده بَردَر
دو انگیزۀ اصلی کنشگران انقالب فرهنگی را تعدیل وضعیت سیاسی و اصالحات آموزشی می-
داند و اشارات کوتاهی هم به انواع مواجهات با علوم انسانی دارد (شرفزاده330-233 :0282 ،
و  .)310-311ناهید روشننهاد به توصیف سیر حوادث منتهی به انقالب فرهنگی و گزارش
عملکرد ستاد و شورای انقالب فرهنگی اکتفا کردهاست (روشننهاد .)0283 ،از نظر شهرزاد
مجاب انقالب فرهنگی حرکتی سیاسی برای حذف مخالفان از دانشگاه و تثبیت سیطره دولت
بر آکادمی بوده ) (Mojab, 2004ولی به هدف خود یعنی اسالمیکردن دانشگاه نرسیدهاست
 .0نویسنده اول مقاله در فاصلۀ سالهای  0238تا  0211دانشجوی دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد جامعه-
شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده و تحصیل در هر دو دورۀ پیش و پس از انقالب فرهنگی را
تجربه کردهاست.
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)  .(Mojab, 1991: 224-225رضا رضوی نیز انقالب فرهنگی و اسالمیکردن دانشگاه را بهانهای
برای تصفیه مخالفان سیاسی از دانشگاه میداند ) .(Razavi, 2009صادق زیباکالم ضمن
خودانتقادی از عملکرد شخصیاش در جریان انقالب فرهنگی ،این حرکت را مجموعاً ناموفق
ارزیابی کرده و از تأثیرات منفی آن بر استقالل دانشگاه و علوم انسانی سخن گفتهاست
(زیباکالم .)001-003 :0280 ،محمدرضا تاجیک و امین علیمحمدی با رویکردی آلتوسری
انقالب فرهنگی را تالشی برای مُنقادکردن دانشگاه و تولید سوژههای مطیع از طریق تغییر
ساختار دانشگاه و تغییر محتوای متون آموزشی دانستهاند که به علت عدم توفیق ،موجب انفعال
نهاد دانشگاه و پدیدآمدن سوژههایی سرگردان میان دانش و ایدئولوژی شدهاست (تاجیک و
علیمحمدی .)0213 ،سعید گلکار هم در رساله دکتری خود با عنوان «بررسی رابطه دولت و
دانشگاه در ایران پس از انقالب ،)0281( »0280-0231 ،با رویکردی آلتوسری رویداد انقالب
فرهنگی و پیامدهای آن را از منظر تالشهای معطوف به تبدیل دانشگاه به دستگاه ایدئولوژیک
دولت در سالهای پس از انقالب مورد ارزیابی انتقادی قرار دادهاست.
سردار فتوحی و نعمت اهلل فاضلی با رویکردی تبارشناختی به بررسی ریشههای تاریخی
انقالب فرهنگی پرداخته و به فرایند همسوشدن گفتمانهای مخالف رژیم شاه ،اعم از اسالمی،
مارکسیستی و پدیدارشناختی ،حول موضوع علوم انسانی غربی اشاره کرده و میافزایند که
انقالب اسالمی موجب برهم خوردن این ائتالف به نفع گفتمان اسالمی شد و سپس رویداد
انقالب فرهنگی موجبات حذف دو گفتمان دیگر را فراهم کرد (فتوحی و فاضلی .)0218 ،قاسم
زائری و حاجیه محمدعلیزاده نیز با رویکردی فوکویی در چهار مقاله مجزا به بررسی ابعاد
گفتمانی انقالب فرهنگی پرداختهاند .این مقاالت شامل بررسی صورتبندی گفتمانهای
مطروحه در این رویداد (زائری و محمدعلیزاده ،)0213 ،تباریابی گفتارهای موثر در آن (زائری
و محمدعلیزاده )0218 ،و نیز تباریابی روندهای فرهنگی پیشاانقالبِ موثر در انقالب فرهنگی
(زائری و محمدعلیزاده )0211 ،است که طرح ایدۀ دانشگاه اسالمی در دوران شاه (زائری و
محمدعلیزاده )0212 ،یکی از مصادیق آن محسوب میشود .از نظر زائری و محمدعلیزاده
بحث اصالح نظام آموزشی دانشگاه در سالهای پیش از انقالب محصول تالشهای سه جریان
سنتگرا ،بومیگرایِ منتقد علم مدرن و اسالمگرایِ معتقد به پیوند علم و دین ،بوده که در
جریان انقالب فرهنگی و با غلبۀ گفتمان اسالمگرا بهبار مینشیند .صادق زیباکالم و مختار
مظفرپور هم در بررسی زمینههای ظهور ایدۀ علوم انسانی اسالمی ،اشاراتی به فعالیتهای
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روشنفکرانی مثل مهدی بازرگان و علی شریعتی و روحانیونی همچون مرتضی مطهری کردهاند
(زیباکالم و مظفرپور.)0213 ،
امّا محمد رضایی ،عباس کاظمی و حامد طاهری کیا با تمرکز بر حوادث چهار روز مهم در
ماجرای انقالب فرهنگی ( 20فروردین تا  3اردیبهشت 0231ش) این رویداد را حرکتی با هدف
تسخیر عرصۀ فرهنگ به عنوان مکمل تسخیر عرصۀ سیاست دانستهاند .حرکتی که مستلزم
انقالبزدایی از دانشگاه و حذف جریان چپ و نیز تبدیل دانشگاه به نهادی در خدمت انقالب
اسالمی و آرمانهایش بودهاست (رضایی و دیگران .)0211 ،محمد رضایی ،نفیسه حصارکی و
محمدعلی خلیلی اردکانی هم ضمن بررسی شرایط امکان رخداد انقالب فرهنگی ،به بررسی
نیروهای مؤثر در آن ،در سه مرحله پیدایی ،نهادینگی و بازگشایی دانشگاهها پرداخته و این
رخداد را ذیل پروبلماتیک فرهنگ در ایران پس از انقالب و تالش برای درانداختن نظم جدیدی
برای ادارۀ جامعه تبیین کردهاند (رضایی و دیگران .)0218 ،همچنین نفیسه حصارکی در رساله
دکتری خود با عنوان «سیاست فرهنگ :پروژۀ اسالمیسازی علوم انسانی-اجتماعی در ایران
معاصر» ( ،)0211به ارزیابی انتقادی پروژۀ اسالمیسازی علوم انسانی ،نه با رویکردی صرفاٌ
معرفتشناختی ،بلکه از منظر سیاست فرهنگ دولتهای پس از انقالب پرداختهاست.
همچنانکه ذکر شد ،مقاله حاضر در بررسی رخداد انقالب فرهنگی ،بر چگونگی
پروبلماتیکشدن علوم انسانی و ظهور ایدۀ علوم انسانی اسالمی و تأثیرات آن بر موقعیت علوم
انسانی و اجتماعی دانشگاهی تمرکز دارد.

شرایط امکان رخداد
فهم رخداد انقالب فرهنگی تنها در سایه بازفهمی تحوالت دو سال اول پس از پیروزی انقالب
اسالمی در  33بهمن  0231امکانپذیر است؛ سالهایی که ایران مصداق جامعهای نسبتاً قوی و
دولتی ضعیف بود (نجفزاده .)0281 ،وقوع انقالب و اقدامات پس از پیروزی ،مثل انحالل برخی
از نهادها و اعدام سران رژیم و پاکسازی دستگاه دولت ،ساختارهای پیشین را متزلزل و بیاعتبار
کردهبود و تأسیس و تثبیت ساختارهای جدید مثل قانون اساسی و مجلس و دولت ،با کندی و
دشواری در جریان بود .دقیقاً در همین بزنگاههای تزلزل ساختاری است که کنشگری سوژهها
تعیینکنندهگی بیشتری یافته و عاملیت بر ساختار پیشی میگیرد .بهرغم سقوط رژیم پیشین
موتور انقالب هنوز در جامعه روشن بود و ابهام در مورد وضعیت آیندۀ کشور موجب تنازع
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نیروهای سیاسی با یکدیگر میشد .پس از پیروزی انقالب گروههای سیاسی زیادی در جامعه
اعالم موجودیت کرده 0و با انتشار کتاب و نشریه و برگزاری گردهمایی و سخنرانی به اشاعۀ
دیدگاه و جلب هوادار مشغول بودند .حوزه عمومی شاهد بازنشر بسیاری از کتابهای سابقاً
ممنوع و نیز آثار سیاسی و انقالبی معروف به «کتابهای جلدسفید» بود که غالباً با اسامی
مستعار و توسط ناشران گمنام منتشر میشد (نجفزاده .)381-313 :0211 ،گروههای سیاسی
چپ و ملی که در کوران انقالب با پذیرفتن رهبری کاریزماتیک امام خمینی با اسالمگرایان
همراه شدهبودند ،اکنون با توجه به فرادستی اسالمگرایان نگران سهم و موقعیت خود در ساختار
آتی کشور بودند .از سوی دیگر ،اختالفات میان خود اسالمگرایان هم بهتدریج نمایان میشد
چون نقش وحدتبخش ایدئولوژی اسالمی در دوران مبارزه کمرنگ شده و نزاع تفسیرها آغاز
شدهبود ( .)Moaddel, 1992: 366-367سیاست به نحوی سیّال و ساماننایافته زندگی روزمرّه را
احاطه کردهبود (دالوری ،کاظمی و نازاریان )030 :0211 ،و رویدادهای پیشبینینشده فرایند
تعیین و تثبیت ساختارهای جدید را با دشواری روبرو میکرد .امّا در این جامعۀ بیقرار دانشگاه
چه وضعی داشت که رخدادی به نام انقالب فرهنگی امکان وقوع یافت؟
دانشگاه در آن سالها مینیاتوری از یک جامعۀ بیشازحدّ سیاسیشده3و میدانی کوچک
برای تالقی نیروهای سیاسی آن بود .در فضای سیاسیشدۀ دانشگاه (فراستخواه-303 :0288 ،
 )300آموزش و پژوهش به حاشیه رفتهبود ،تا حدّی که حضور در کالس و درسخواندن هم
نوعی ضدّارزش تلقی میشد (مردیها .)01 :0211 ،خیابان تبدیل به عنصر تعیینکننده سیاست
شده و امتدادش تا دانشگاه رسیدهبود .حضور مردم در دانشگاهها پدیدهای عادی بود و مدیریت
دانشگاه ناتوان از کنترل دخالت غیردانشگاهیان در مسائل دانشگاه بود (فراستخواه:0288 ،
 .)308فضای دانشگاه صحنۀ جدال هر روزۀ دانشجویان بر سر مسائل جامعه بود .در یکسوی
این مجادالت حامیان انقالب (اعضای انجمنهای اسالمی) قرار داشتند که به پشتوانۀ حمایت
حکومت و مردم ،نقشی فرادست در دانشگاه پیدا کرده و در بسیاری از امور حتی تا حدّ برکناری
رئیس دانشگاه دخالت داشتند (رضایی و دیگران 028 :0218 ،و الوندی .)088 :0218 ،در
سوی دیگر ،نیروهای چپ بودند (شامل چپ اسالمی مثل طرفداران مجاهدین خلق و چپ

 .0در فاصلۀ سه هفته پس از پیروزی انقالب  02حزب و جمعیت سیاسی اعالم موجودیت کردند که این رقم در
ماههای بعد به  300رسید (فراستخواه.)301 :0288 ،
2 . Over-Politicized Society
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مارکسیستی مثل هواداران فداییان خلق) ،که در غیاب دانشجویان مسلمان درگیر در نهادهای
انقالبی ،صدایی بلندتر پیدا کرده (حاضری )81-10 :0211 ،و از مواضع گروههای سیاسی
متبوعشان در مورد موضوعات حساسی مثل جداییطلبی در کردستان و ترکمنصحرا و
خوزستان حمایت میکردند .امّا روند تحوالت سیاسی کشور ،بهویژه پس از تسخیر سفارت
امریکا ،به نفع اسالمگرایان و تحدید مخالفان پیش میرفت.در چنین بزنگاهی بود که گروهی از
دانشجویان مسلمان دانشگاههای تهران تصمیم گرفتند با اقدامی ضربتی کار را یکسره کرده و
مخالفان را از دانشگاه اخراج کنند (رضایی و دیگران .)031 :0218 ،امّا پرسش این است که چرا
در آن روزها تعطیلکردن دانشگاه کاری غیرعادی تلقی نشد؟
در جامعۀ انقالبزدۀ آن روز دولت و دستگاه بروکراسی فاقد اقتدار الزم بود و امور کشور
بیشتر بر اساس نظرات رهبر انقالب پیش میرفت تا اجرای قوانین موضوعه .تصور و انتظار مردم
از انقالب هم دگرگونکردن همه چیز بود ،آنهم به شیوهای ضربتی و فوری ،یعنی از طریق
«اقدام قاطع انقالبی» .این خواست عمومی بهروشنی در شعارهای پُربسامد مختوم به «باید
گردد» بازتاب مییافت؛ شعارهایی با مضمون «حذف» چیزی یا کسی .در چنین فضایی تعطیل-
کردن دانشگاه و اخراج مخالفان از آن کاری غیرطبیعی نبود .امّا این اقدام بیپشتوانۀ فکری هم
نبود ،چون فرایند اعتبارزدایی از دانشگاه از پیش از انقالب آغاز شدهبود.
گفتمان روشنفکری ایرانی در دهههای چهل و پنجاه شمسی ،تحت تأثیر گفتمانهای
ضداستعماری و ضدتجدّد در غرب ،مخالف مدرنیزاسیون آمرانه و شتابزده رژیم پهلوی و مروج
بازگشت به میراث و سنن بومی بود .در این گفتمان مفاهیمی مثل غربستیزی (احمد فردید)،
بومیگرایی (احسان نراقی) ،بازگشت به سنّت (جالل آل احمد) و بازگشت به خویش (علی
شریعتی) محبوب و پُرتکرار بود (بروجردی 0281 ،و هاشمی .)0211 ،اکثر روشنفکران رژیم
شاه را رژیمی غربگرا و بیاعتنا به فرهنگ بومی دانسته و بسیاری از اقدامات نوسازانه رژیم
حتی گسترش آموزش عالی را با انگ تقلید از غرب نقد میکردند .بحثهایی هم در حوزه
عمومی در مورد ضرورت تحول دانشگاه و بومیسازی آموزشهای دانشگاهی جریان داشت ،تا
جاییکه به انقالب فرهنگی چین (0111م0203/ش) هم با دیدی مثبت نگریسته میشد 0.در
 .0برای مثال علیاصغر حاج سیدجوادی در سال  0203مقالهای در مجله نگین در مورد انقالب فرهنگی چین و
نیاز ایران به انقالبی مشابه منتشر کرد (نبوی )010 :0211 ،و مهدی خانبابا تهرانی عضو حزب توده هم برای
بررسی این رویداد از اروپا عازم چین شد (زائری و محمدعلیزاده.)10 :0218 ،
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بحث از دانشگاه مطلوب ،سیّد حسین نصر به عنوان نمایندۀ تفکر سنتگرایِ اسالمی و منتقد
علم مدرن ،ایدۀ علم اسالمی و دانشگاه اسالمی را هم مطرح کرد (زائری و محمدعلیزاده،
 .)01-30 :0211امّا چرخش مهمی که در کوران انقالب با هژمون شدن اندیشههای اسالم-
گرایانۀ امثال علی شریعتی رخ داد ،این بود که مفهوم «بازگشت به خویش» به «بازگشت به
اسالم» ترجمه شد ،بیآنکه روشن باشد این بازگشت به چه معناست و معطوف به کدام
خوانش از اسالم است .ابهامات ناگشودهای که بعدها منشاء اختالف نظرهای فراوان شد.
بدین ترتیب بود که پس از پیروزی انقالب ایدۀ اصالح دانشگاه در حوزۀ عمومی بازتولید -
شد .نزاعی هم بین اسالمگرایان با چپگرایانِ مسلمان و مارکسیست درگرفت بر سر این که
دانشگاه چه هدفی باید داشته باشد (کارکرد نهادی) ،چه کسانی در آن باشند (سوژههای
مطلوب) و در آن چه چیزهایی آموخته شود (گفتارهای مطلوب) .اسالمگرایان خواستار
دانشگاهی مستقل از ابرقدرتهای شرق و غرب و در خدمت انقالب و اسالم بودند و چپگرایان
خواهان دانشگاهی در خدمت مبارزه با امپریالیسم و سرمایهداری .در مجادالت گفتمانی این دو
گروه ،مکرراً از استعاره «سنگر» برای توصیف دانشگاه استفاده میشد (دانشگاه به عنوان سنگر
آزادی ،سنگر انقالب ،سنگر مبارزه ،سنگر اسالم)... ،؛0استعارهای که بهروشنی فضای انقالبزدۀ
جامعه و رواج ادبیات مبارزه در آن را نشان میدهد .البته همۀ گروهها در مورد سازگارکردن
محتوای آموزشهای دانشگاهی با نیازهای جامعه انقالبی اتفاق نظر داشتند ،گرچه که می-
دانستند تحقق این امر در رشتههای تجربی و فنی چندان دشوار نیست و این رشتههای علوم
انسانی و اجتماعیاند که نیازمند تدابیری ویژه هستند .از همین لحظههاست که فرایند مسئله-
مندشدن3علوم انسانی در ایران پساانقالب آغاز شد.
سال تحصیلی  0238-31در مهر  0238با پیام رهبر انقالب و با حضور حدود  080هزار
دانشجو در  31دانشگاه 30 ،دانشسرا و  018مؤسسه آموزشی آغاز شد (رمضانی و حمانی،
 )8 :0212در حالی که فضای سیاسی کشور هنوز دچار قبض و بسط بود2و مجادالت سیاسی
جامعه در دانشگاه بازتاب مییافت (فراستخواه .) 331-331 :0288 ،بحث در حوزه عمومی در
 .0پس از تسخیر سفارت امریکا و نامیدهشدنش به النه جاسوسی ،اسالمگرایان در اعتراض به حضور مخالفان در
دانشگاه ،از استعارۀ «النه» هم استفاده کرده و دانشگاه را النه توطئه ،النه فساد و النه شیطان نامیدند (رضایی و
دیگران 010 ،083 ،011 :0211 ،و .)013
2 . Problematization

 .2برای مثال تا شهریور 0238ش مجموعاً  00عنوان نشریه توقیف شد (فراستخواه.)301 :0288 ،
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باره دانشگاه مطلوب ادامه داشت 0و تعبیر انقالب فرهنگی هم ،بیآن که معنایش روشن باشد،
کهگاه مطرح میشد (فراستخواه .) 331-320 :0288 ،دانشجویان مسلمان که خواستار
پاکسازی دانشگاه از مخالفان بودند ،اقدامات شوراهای پاکسازی دانشگاهها را (زائری و
محمدعلیزاده )12 :0218 ،کافی ندانسته و بر اخراج سریعتر و گستردهتر مخالفان تأکید
داشتند (تاجالدین .)21-28 :0212 ،آنها نگاهی هم به انقالب فرهنگی چین داشتند
(آقاجری )11 :0210 ،و به دنبال تغییر آموزشهایی دانشگاهی در جهت منافع جامعه
بودند3.سوژه گی دانشجویان مسلمان بی اعتنا به ساختارهای رسمی سبب شد رأساً گامهایی
در جهت تغییر محتوای آموزشی دانشگاه بردارند ،مثل تشکیل کالسهای فوق برنامه در باره
موضوعات اسالمی با تدریس صاحبنظران مسلمان2و حتّی تشکیل دانشکدهای مستقل درون
دانشگاه ملی (دانشگاه شهید بهشتی کنونی) (صداقت300-303 :0213 ،؛ خلیلیخو:0210 ،
 18-11و سینایی.)11 :0210 ،
در این میانه تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان مسلمان در  02آبان  0238موازنۀ
قوای سیاسی را به نفع اسالمگرایان تغییر داد .این رویداد ،که رهبری آن را انقالب دوم نامید،
انرژی تازهای به دانشجویان مسلمان داده و الگوی روشنی را هم در اختیارشان نهاد« :تسخیر
دانشگاه» .ایدۀ تسخیر دانشگاه تا مدتی موضوع بحث داخلی دانشجویان بود تا اینکه پیام
نوروزی امام خمینی برای سال  0231منتشر شد .در بخشی از این پیام آمدهبود «باید انقالبى
اساسى در تمام دانشگاههاى سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدى که در ارتباط با شرق و یا
غرباند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمى شود براى تدریس علوم عالى اسالمى» (صحیفه
امام ،ج .)301 :03دانشجویان مسلمان این جمله را به منزلۀ صدور رمز عملیات تلقی کرده و
رأساً دست بهکار اخراج گروههای سیاسی از دانشگاهها شدند .از نیمه فروردین تا اوایل
اردیبهشت  0231موجی از درگیری و تشنج دانشگاهها را فراگرفت و تعدادی کشته و مجروح
 .0مثل برگزاری کنفرانس دانشگاه اسالمی با محوریت منیرالدین حسینی الهاشمی در اسفند  0231در شیراز
(زائری و محمدعلیزاده )13 :0218 ،و ترجمۀ کتاب شارل بتلهایم در مورد انقالب فرهنگی چین در سال 0238
(زائری و محمدعلیزاده.)21-28 :0211 ،
 .3مقامات چینی بعدها به هیئت پارلمانی ایران هشدار دادند که انقالب فرهنگیتان را متوقف کرده و اشتباه ما را
تکرار نکنید ،چون انقالب فرهنگی رشد علمی و صنعتی چین را پنجاه سال عقب انداخت (یزدی.)02 :0210 ،
 .2همانند تشکیل کالسهای فوق برنامه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با تدریس ابوالحسن بنیصدر،
کمال خرازی ،علی صادقی تهرانی ،محمدتقی جعفری و عبدالکریم سروش.
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هم برجای نهاد0.سرانجام با مداخلۀ شورای انقالب و دستور برچیدهشدن دفاتر گروههای
سیاسی مخالف از دانشگاهها ،اوضاع آرام شد و مقرر گردید که پس از برگزاری زودهنگام
امتحانات پایان ترم ،دانشگاهها از  03خرداد  0238موقتاً تعطیل شوند تا تدبیری اساسی برای-
شان اندیشیده شود .خواستههای دانشجویان مسلمان مورد تأیید مقامات کشور قرار گرفت
(فراستخواه ،)323-322 :0288 ،ولی صدای مخالفانی که اصالح فرهنگ را از مسیر خشونت
ناممکن دانسته و اصالح دانشگاه را مستلزم تعطیلی آن نمیدانستند ،ناشنیده ماند (فراستخواه،
 320-323 :0288و  .)320-323هشت روز پس از تعطیلی دانشگاهها امام خمینی طی حکمی
( 32خرداد  )0231با اعالم تشکیل ستاد انقالب فرهنگی ،برنامهریزی برای آینده دانشگاهها را
به عهدۀ این ستاد نهاد تا خواستههای دانشجویان از مسیر قانون تحقق یابد .جریان انقالب
فرهنگی از این لحظه بهتدریج از بستر دانشجویی فاصله گرفته و در اختیار بروکراتها و سپس
روحانیون قرار گرفت.

نهادینگی و سیطره
تشکیل ستاد انقالب فرهنگی نخستین گام در تبدیل حرکتی دانشجویی به نهادی حکومتی بود.
اینکه چرا حل مشکل دانشگاه برعهدۀ دستگاه ذیربط دولتی یعنی وزارت علوم نهاده نشد و
نهاد جدیدی تأسیس شد ،ریشه در همان بیاعتمادی عمومی به دستگاه بروکراسی بازمانده از
رژیم قبل داشت .تصور عمومی این بود که به جای اصالح زمانبَر امور از طریق سیستم اداری
موجود ،از طریق تأسیس نهادهای جدید انقالبی وعدههای انقالب سریعتر تحقق خواهد یافت.
همین رویکرد منشاء بروز حاکمیت دوگانه در کشور شد.

3

ستاد انقالب فرهنگی متشکل از هفت چهرۀ سیاسی و فرهنگی و دانشگاهیِ ناهمفکر بود-2
که در آغاز برای خودشان هم روشن نبود که انقالب فرهنگی دقیقاً به چه معناست و وظایف

 .0برای تفصیل رویدادهای این دوره نک :شرفزاده013-301 :0282 ،؛ فراستخواه 330-323 :0288 ،؛ رضایی و
دیگران0211 ،؛ رضایی و دیگران  0218و اندیشه پویا ،0210 ،ش .10-11 :33
 .3موضوع حاکمیت دوگانه از مسئولیت همزمان شورای انقالب و دولت موقت در اداره کشور پس از پیروزی
انقالب آغاز شد و با تأسیس نهادهای موازی نظامی ،انتظامی ،عمرانی و رفاهی در کنار دستگاههای ذیربط حکومتی
(مثل سپاه ،کمیته ،جهاد سازندگی ،کمیته امداد )... ،تثبیت شد.
 .2عبدالکریم سروش ،علی شریعتمداری ،حسن حبیبی ،جالل الدین فارسی ،شمس آل احمد ،محمدجواد باهنر و
محمدمهدی ربانی املشی.

انقالب فرهنگی و دشوارۀ علوم انسانی ،مطالعهای در مورد مناسبات 00  ...

مشخص این ستاد چیست (سروش ،223-221 :0211 ،شرفزاده 303-330 :0282 ،و
 .)Moaddel, 1992: 369بهعالوه که جایگاه قانونی ستاد و مناسباتش با دولت و وزارت علوم هم
مبهم بود .در واقع ،ابهام همزاد انقالب فرهنگی بود ،همزادی که رهایش نکرد و هنوز با اوست.
وظیفۀ اصلی ستاد اصالح دانشگاه بود ،امّا در فضایی که ،تحت تأثیر رویکرد ایدئولوژیک و
حداکثری به اسالم0،هدف از انقالب« ،اسالمیکردنِ» جامعه و فرهنگ و اقتصاد و سیاست معرفی
میشد؛ «اصالح دانشگاه» نیز به «اسالمیکردن دانشگاه» ترجمه شد .ستاد باید تعیین میکرد که
دانشگاه جای چه کسانی است (سوژههای مطلوب) و در آن چه چیزهایی باید آموخته شود
(گفتارهای مطلوب) .در آن دوران «تعهد» مقدّم بر «تخصص» شمرده میشد (فراستخواه:0288 ،
 302-300و رضایی و دیگران ،)081 :0211 ،در نتیجه سوژه مطلوب دانشگاه کسی معرفی شد
که جدای از شایستگی علمی واجد صالحیت اعتقادی و سیاسی هم باشد .بر همین اساس،
کمیتههای جدیدی برای پاکسازی تشکیل شد و با بررسی سوابق استادان دانشگاه تعدادی را
اخراج و برخی را بازنشسته کردند .بعضی از استادان هم مهاجرت به خارج را برگزیدند که شروع
جنگ ایران و عراق (شهریور  )0231بر تعدادشان افزود .گزینش مجدد سیاسی و عقیدتی
دانشجویان هم آغاز شد و عدهای از دانشجویان نیز از ادامه تحصیل محروم شدند3.بدین ترتیب،
2

«سیاست طرد» یا پاکسازی افراد از دستگاه دولت ،دانشگاه را هم در برگرفت (Malekzadeh,

) .2016: 117با حذف استادان موضوع تأمین استادان جایگزین مطرح شد و یکبار دیگر سوژهگی
کنشگران ساختارهای رسمی را به تبعیت واداشت و ستاد انقالب فرهنگی با طرح پیشنهادی
گروهی از دانشجویان مسلمان برای تأسیس مرکز تربیت استاد موافقت کرد (آزاد ارمکی:0212 ،
 .)21-00بدینترتیب مدرسه تربیت مدرس در اسفند  0210تأسیس شد و از مهر  0210اقدام به
پذیرش دانشجو برای دورۀ ویژۀ فوقلیسانس کرد تا دانشآموختگانش جایگزین استادان محذوف
شوند .امّا فرایند تعیین گفتارهای مطلوب برای دانشگاه ،به شرحی که خواهد آمد ،هیچگاه به
پایان نرسید و از دستور کار خارج نشد ،چون پای علوم انسانی غربی در میان بود.
 .0رویکرد حداکثری به اسالم ریشه در رقابت مسلمانان با مارکسیتها در دوران مبارزه دارد و تالش آنها برای
اثبات اینکه اسالم دارای برنامهای جامع و کامل برای همه مسائل بشری است .نک سروش.82-003 :0218 ،
 .3بهرغم آمارهای متفاوت ،تخمین زده میشود که از میان نزدیک به  080هزار دانشجو حدود  00000نفر ()%8
و از بین حدود  03000مدرس دانشگاه نزدیک به  100نفر ( )%1مشمول پاکسازی واقع شدند (سروش:0211 ،
 ،221فراستخواه 321 :0288 ،و الوندی.)331 :0218 ،
3 . Politics of Exclusion
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تعطیلی دانشگاه مشکالت زیادی در پی داشت ،در نتیجه پس از گذشت سه سال دانشگاهها
از مهر  0213بازگشایی شدند (زائری و محمدعلیزاده )01-30 :0213 ،و قرار شد فرایند
اسالمیکردن حین فعالیتشان ادامه یابد .ستاد انقالب فرهنگی کماکان به کار خود ادامه داد و
یکسال بعد با حکم امام خمینی ( 01آذر  )0212به نهادی دائمی به نام شورای انقالب
فرهنگی ارتقاء یافت .در سالهای بعد اعضای این شورا افزایش یافت و شرح وظایفش گستردهتر
شد .شورای انقالب فرهنگی موقعیت حقوقی ویژهای در ساختار قدرت دارد :اعضای شورا (اکنون
 30عضو حقوقی و  30عضو حقیقی) منصوب رهبرند ولی ریاست شورا با رئیس جمهور است؛ از
سوی دیگر وزیر علوم تنها یکی از اعضای حقوقی این شوراست و وزارت علوم موظف به اجرای
مصوبات آن است0.در واقع ،شورای انقالب فرهنگی نهادی فرادست و حاکم و ناظر بر وزارت
علوم و دانشگاههاست .بدین ترتیب ،مشکل حاکمیت دوگانه به عرصۀ آکادمی هم تسرّی یافت و
بلکه در مواردی آموزش عالی را به موضوع رقابتهای سیاسی جناحهای قدرت تبدیل کرد
(مناشری .)003 :0211 ،اکنون باید دید که دشوارۀ3علوم انسانی چرا و چگونه در فرایند انقالب
فرهنگی پدیدار شده و تبدیل به مهمترین وظیفۀ ستاد و شورای انقالب فرهنگی شدهاست.

دشوارۀ علوم انسانی
توجه انقالب فرهنگی از ابتدا متمرکز بر علوم انسانی بوده و از میان  011رشته دانشگاهی آن
زمان (فراستخواه )381 :0288 ،رشتههایی مثل جامعهشناسی ،روانشناسی ،اقتصاد ،علوم
سیاسی و حقوق بیشترین حساسیتها را برمیانگیخت .فضای سنگینی در حوزه عمومی علیه
علوم انسانی وجود داشت و از این علوم با اوصافی مثل غربی ،سکوالر و مادی یاد میشد و حتّی
زمزمه حذفشان از دانشگاه هم بهگوش میرسید .تأمین خواستههایی مثل بومیکردن یا
اسالمیکردن علوم انسانی موجود یا جایگزینیشان با علوم انسانی اسالمی (فراستخواه:0288 ،
 )382-310کار ستاد انقالب فرهنگی را در زمینۀ «برنامهریزی علوم انسانی»دشوار کردهبود.

 .0روشن است که در قانون اساسی اول (تصویب  )0238نامی از ستاد انقالب فرهنگی (تأسیس  )0231نبود ،امّا
عجیب آن است که در قانون اساسی فعلی (تصویب  )0218هم اشارهای به شورای انقالب فرهنگی (تأسیس
 )0212نشده است .در مورد ابهام مربوط به قانونیت تصمیمات شورا ،امام خمینی در پاسخ به استفسار رئیس
شورای انقالب فرهنگی ( 1اسفند  )0212مصوبات آن را الزماالجرا دانست (صحیفه امام ،ج  ،)010 :01که ظاهراً
همین رأی هنوز مبنای عمل است.
2. Problematic
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انتظار میرفت که ستاد دست به «خلق علوم انسانی جدید» بزند (سروش .)38 :0210 ،ستاد با
تشکیل کمیته علوم انسانی به ریاست غالمعباس توسلی جامعهشناس ،کار بازنگری رشتههای
علوم انسانی و تعیین عناوین درسی آنها را آغاز کرد (تاجالدین )28-03 :0212 ،تا علوم
انسانی را از وضعیت بحرانی برهاند (تاجالدین .)00 :0212 ،موضوع تهیه منابع جدید درسی هم
با کمک تعدادی از استادان دانشگاه ،ابتدا در کمیتۀ تألیف و ترجمه ستاد و سپس در مرکز نشر
دانشگاهی (تأسیس  )0231آغاز شد .بهموازات حذف تدریجی جریانهای چپ از صحنۀ سیاسی
کشور ،گفتارهای چپ هم از برنامه درسی دانشگاه حذف شدند.
بااینهمه« ،بومیسازی» علوم انسانی هنوز در دستور بود ،خصوصاً که در آن فضا «بومی-
سازی" هم به «اسالمیسازی» ترجمه شده و بر ابهامات پیشین افزودهبود .ستاد پس از بررسی-
هایی در این زمینه ،به توصیه امام خمینی(0سروش )200 :0211 ،این وظیفه را به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ارجاع داد و آنها هم مسئولیت پروژۀ اسالمیسازی علوم انسانی را به
محمدتقی مصباح یزدی واگذار کردند .این لحظۀ بسیار مهمی در تاریخ علوم انسانی در ایران
پساانقالب است ،چون آغازگاه ورود رسمی روحانیت به بازی علوم انسانی دانشگاهی است.
تصمیم در مورد علوم انسانی به روحانیونی واگذار شد که غالباً فاقد تحصیالت آکادمیک در این
زمینه و حتّی فاقد تجربۀ زیسته دانشگاهی بودند .در واقع ،آشنایی روحانیت با علوم انسانی
جدید منحصر به انتشار مکتوباتی عمومی در مورد اقتصاد اسالمی ،حکومت اسالمی و روان-
شناسی اسالمی برای مخاطبان عام بود؛ متونی بیشتر سلبی و متمرکز بر نقد مکتبهای رقیب
و کمتر ایجابی .روحانیت در معرض آزمونی تاریخی قرار گرفت چون میبایست توان خود را در
زمینۀ تهیۀ متون تخصصی علوم انسانی دانشگاهی به اثبات برساند .از این منظر ،پروژۀ اسالمی-
سازی علوم انسانی جدای از سویههای معرفتی ،چالشی هویتی و سیاسی هم برای روحانیت
ایجاد کرد و الجرم پای ایدئولوژی و قدرت هم به بازی علوم انسانی باز شد .حال باید دید که
روحانیت با چه نگاهی به دانشگاه و علوم انسانی وارد این بازی شد؟
روحانیون غالباً نظر مثبتی به دانشگاه و دانشگاهیان نداشتند3زیرا دانشگاه ایرانی نهادی
جدید در برابر حوزههای علوم دینی بود که برخی از قلمروهای انحصاری روحانیت مثل آموزش
 .0امام خمینی اسالمیشدن دانشگاه را در گروی ارتباط فیضیه و دانشگاه میدانست (صحیفه امام ،ج .)031 :00
« .3اساتید [دانشگاه] از مالها میترسیدند ،میگفتند اینها هیچاند ،اینها تهیمغزند ،اینها هیچی نمیدانند؛
حوزههای ما هم از دانشگاهیها میترسیدند ،میگفتند آنها بیدیناند ،همهشان» (صحیفه امام ،ج .)300 :01
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و قضاوت را تصاحب کردهبود .حمایت حکومت پهلوی از دانشگاه ،به علت نیاز دولت به دانش-
آموختگان علوم جدید ،رنگ سیاسی هم به این نگاه منفی دادهبود .از سوی دیگر ،روحانیت
تحصیل در دانشگاه را موجب تضعیف باورهای اعتقادی و اخالقی جوانان میدانست .برای نمونه،
امام خمینی در فروردین  0200از علی امینی نخستوزیر وقت میپرسد که «چه ارتباطی بین
دانشگاههای کشور و بیاعتقادشدن جوانان به مبانی دینی وجود دارد» که اکثر فارغالتحصیالن
دانشگاه «به احکام اسالم و معتقدات مذهبی پایبندی و عالقهی کافی نشان نمیدهند؟»
(امینی.)211-280 :0288 ،
تقابل حوزه و دانشگاه جدای از جنبه هویتی ،واجد سویههای معرفتی مرتبط با تعارض
میان یافتههای علوم جدید با آموزههای اسالمی هم بود که در چهرۀ نزاع علم و دین ظاهر می-
شد .هرچه رفع ناهمسازی میان علوم طبیعی و علوم اسالمی آسان مینمود ،آشتی علوم انسانی
و علوم اسالمی ناممکن جلوه میکرد .در واقع ،بیشتر روحانیون علوم انسانی را دشمن یا دست-
کم رقیب دین میپنداشتند چون داعیۀ شناخت انسان و شئون فردی و اجتماعیاش را داشت.
از نظر آنها شناخت کامل انسان را فقط از علوم متکی بر وحی باید طلب کرد نه از دانشهای
مبتنی بر مبانی مادی .چنین تصوری از جدال میان علوم انسانی با علوم اسالمی متضمن غفلت
از یک نکته مهم بود و آن اینکه علوم اسالمی و علوم انسانی دو معرفت ناهمطراز و متعلق به
دو نظام دانش متفاوتاند که در اولی فرایند شناخت از آسمان (وحی) شروع میشود و در
دومی از زمین (تجربه)؛ در نتیجه ،فرض رقابت یا خصومت میان آنها از اساس منتفی است.
البته در هر دو معرفت انسان موضوع بحث است ولی از دو منظر متفاوت ،در علوم انسانی
«انسان موجود» مورد توجه است و در علوم اسالمی «انسان موعود» (هاشمی-230 :0210 ،
 .)202به تعبیر دیگر ،اشتراک لفظ «انسان» خطاانگیزی کردهاست وگرنه علوم انسانی داعیهای
در بارۀ انسان کامل یا آرمانی ندارد تا رقیب علوم اسالمی باشد .با وجود این ،هنوز بیشتر
روحانیون علوم انسانی را خصم یا رقیب دین میپندارند.

0

بدبینی روحانیت به علوم انسانی علتی تاریخی هم داشت و آن ورود این علوم به ایران تحت
لوای چپ بود .بسیاری از نویسندگان اولیّۀ جریان چپ در ایران ،آموزههای مارکسیستی در
مورد پیدایش انسان ،منشاء جامعه و تحول تاریخ را به عنوان مباحث علوم انسانی جدید معرفی
 .0اخیراً علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی علوم انسانی را رقیب اصلی دین خواند .نک:
(تاریخ دسترسی  31مرداد https://www.mehrnews.com/news/3851892/ )0211
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کرده و دیدگاههای مخالف را با برچسب غیرعلمی و ایدئالیستی طرد میکردند0.واکنش
روحانیونی مثل محمدحسین طباطبایی و مرتضی مطهری به این جریان (صدرا )0218 ،سبب
شد که در ذهن روحانیت علوم انسانی به عنوان دانشهایی الحادی تصویر شود .این بدبینی
بعدها تشدید شد ،از جمله با انتشار کتاب زمینه جامعهشناسی در سال  0200و تبدیل آن به
پُرفروشترین متن جامعهشناسی در دهههای چهل و پنجاه شمسی .این کتاب ترجمهای آزاد از
یک کتاب انگلیسی بود به همراه افزودههای فراوان مترجم ،امیرحسین آریانپور (-0280
 )0200استاد چپگرای دانشگاه تهران .صبغۀ مارکسیستی مباحث این کتاب هم واکنش برخی
از روحانیون را برانگیخت 3.در دهههای چهل و پنجاه شمسی گفتارهای علی شریعتی (-0231
 )0203دانشآموختۀ جامعهشناسی هم به این بدبینی روحانیون دامن زد .با آنکه خوانش
ایدئولوژیک و برداشتهای مبارزهجویانۀ شریعتی از آموزههای اسالمی انرژی فراوانی به نسل
جوان مسلمان در قبال مارکسیستهای مدعی پیشگامی و یکهتازی در مبارزه با شاه میداد؛
بسیاری از روحانیون چنین قرائتی از اسالم را نسخۀ اسالمیشدهای از مارکسیسم میدانستند.
حاصل آنکه ،در چشم روحانیت جامعهشناسی چیزی نبود جز «مارکسیسم در جامۀ مبدّل»،
شبیه همان تصوری که شاه از جامعهشناسی داشت و سوسیولوژی و سوسیالسم را یکی می-
پنداشت ). (Bayatrizi, 2013:470
در کوران انقالب و در پی تأکید امام خمینی بر وحدت همۀ اقشار جامعه خصوصاً روحانیون
و دانشگاهیان2ذهنیت منفی روحانیت نسبت به دانشگاه و دانشگاهیان به حاشیه رفت و دانشگاه
تبدیل به یکی از پایگاههای اصلی انقالب شد و «سنگر آزادی» نام گرفت .امام خمینی عامدانه
وارد مباحث اختالفی مثل آراء شریعتی نمیشد تا ائتالف این دو گروه مرجع اجتماعی پایدار
 .0مثل مقاالت تقی ارانی و همفکرانش در دهۀ  0200در مجلۀ دنیا.
 .3ناصر مکارم شیرازی در اسفند  0232مقالهای در مجله مکتب اسالم با عنوان «انگیزۀ پیدایش مذهب» در نقد
این کتاب منتشر کرد .نک:
(تاریخ دسترسی  01آذر )0211
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=7&lid=0&catid=98449&mid=419949

مرتضی مطهری هم بحثهایی با آریانپور در دانشکده الهیات داشت .نک:
(تاریخ دسترسی  01آذر https://motahari.org/3527-2/ )0211
 .2امام خمینی در سخنرانی  00آبان  0231در نجف از روحانیون و دانشگاهیان خواست که «دستِ برادری» به
یکدیگر بدهند و نه روحانیون دانشگاهیان را «فاسق و فاجر» بخوانند و نه دانشگاهیان روحانیون را «مرتجع و
قدیمی» بدانند (صحیفه امام ،ج.)330 :2
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بماند (سروش)338-313 :0280 ،؛ شاید هنوز سخن جالل آلاحمد را در خاطر داشت که در
سال  0202به دیدارش در قم آمد و کتاب غربزدگی را به او هدیه داد و هنگام دستفشردن
برای خداحافظی گفت «اگر ما همچنان دست به دست هم دهیم ،حکومت را از پای درخواهیم
آورد» (میرسپاسی .)301-308 :0212 ،امّا با پیروزی انقالب اختالفات قبلی رو آمد و در
ماجرای انقالب فرهنگی به بزنگاهی تاریخی رسید .البته در این مقطع هم از «وحدت حوزه و
دانشگاه» سخن میرفت ،ولی تغییر موازنۀ قدرت سبب شدهبود که این وحدت بیشتر به معنای
تبعیت دانشگاه از حوزه فهمیده شود و بعضاً از والیت روحانیت بر دانشگاه هم سخن برود
(آقاجری .)11 :0210 ،در واقع ،چنین فضایی بود که مصباح یزدی مسئولیت اسالمیسازی
علوم انسانی را بر عهده گرفت و پا در مسیری گذاشت که داعیههای معرفتی روحانیت را به
آزمون مینهاد.
از نظر مصباح یزدی الزمۀ اسالمیسازی علوم انسانی پیراستن مطالب غیردینی و افزودن
آموزههای اسالمی بود (تهذیب علوم انسانی) .به همین منظور «دفتر همکاری حوزه و دانشگاه» را
تأسیس کرد (0210ش) و به مدّت یکسال نشستهایی را با حضور روحانیون و استادان رشته-
های جامعهشناسی ،اقتصاد ،روانشناسی ،تاریخ ،حقوق و علوم سیاسی برگزار کرد که محصول
نهایی آن تدوین پنج کتاب مقدماتی با عناوینی مثل اقتصاد اسالمی و جامعهشناسی اسالمی بود.
از سوی دیگر ،فضای سنگین علیه علوم انسانی در حوزه عمومی همچنان برقرار بود و
کماکان برخی از روحانیون (سروش )382 :0280 ،و گروهی از دانشجویان مسلمان به نقد و
نفی این علوم میپرداختند0.عبدالکریم سروش عضو ستاد انقالب فرهنگی شخصاً به دفاع از
علوم انسانی در حوزه عمومی برخاست و سلسله مقاالتی را در بارۀ علوم انسانی در سال 0210
در هفتهنامه سروش (وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسالمی) منتشر کرد3و حتّی نسبت به
خطر تکرار تجربه گالیله در ایران هشدار داد (سروش .)011 :0210 ،دیدگاه سروش نهتنها مورد
2
حمایت همه اعضای ستاد نبود ،بلکه مقاالتی نیز در نقد او در نشریات ستاد منتشر شد.
 .0برای نمونه میتوان به برخی از مقاالت مجله دانشگاه انقالب در این دوره اشاره کرد ،مثل «نقدی بر ماهیت
رشتههای علوم انسانی دانشگاههای غربی شاهنشاهی ایران» (شماره  3مرداد  )0210و «مبانی کفر در علوم انسانی
و اجتماعی» (شمارههای  00و  ،00فروردین و اردیبهشت .)0210
 .3صورت پیراستۀ این مقاالت با عنوان «موضوع ،روش ،اعتبار ،مسائل و مشکالت علوم انسانی و تفاوت آنها با
سایر شاخههای معرفت» در کتاب تفرّج صُنع بازنشر شده است (سروش)3-081 :0210 ،
 .2از جمله در سلسله مقاالت «روان درمانی ارزشی» در مجله دانشگاه انقالب ،ارگان جهاد دانشگاهی (یکی از
بازوهای ستاد انقالب فرهنگی) ،در سالهای  0210تا .0212
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در زمان بازگشایی دانشگاهها در مهر  0212عالوه بر ادغام برخی از دانشگاهها و تغییر نام
تعدادی از آنها (مناشری ،)001 :0211 ،چند عنوان درس جدید در باره اسالم و انقالب
اسالمی نیز به دروس عمومی همه رشتههای دانشگاهی اضافه شدهبود 0که تدریس آنها نیز
غالباً بر عهدۀ روحانیون غیردانشگاهی بود .این لحظه تاریخی نیز اهمیت زیادی دارد چون
آغازگاه ورود رسمی روحانیون به جمع مدرسان دانشگاه است3.با اینحال ،مسئلهمندی علوم
انسانی همچنان برقرار بود؛ سخن از حذف دیگر در میان نبود ولی تهذیب و غسل تعمید هم
چارۀ کار دانسته نمیشد .خیلی زود روشن شد که با چند کتاب عمومی دفتر همکاری حوزه و
دانشگاه2و نیز افزودن چند عنوان جدید درسی0این فرزند ناخلف دانشگاه سربهراه نمیشود.
چنین بود که موضوع علوم انسانی در دستور کار دائمی شورای انقالب فرهنگی قرار گرفت تا
هرچند یکبار تمهید تازهای برایش اندیشیده شود 3.همزمان ،داعیۀ تولید «علوم انسانی
اسالمی» هم رو آمد و تالشهای فراوانی آغاز شد تا با تکیه بر منابع اسالمی نسخۀ المثنی و
اسالمی علوم انسانی غربی تدوین شود .امّا بهرغم گذشت حدود چهار دهه و با وجود حمایت
دولت از این پروژه و گسترش سازمانی آن (آزاد ارمکی 1،)380 :0212 ،نهتنها آوردۀ معرفتی
درخوری به آکادمی عرضه نشده ،بلکه بازی علوم انسانی هم دچار اختالل شدهاست.
علوم انسانی؛ زمین سست و رقیب ناپیدا
طرح ایدۀ «علوم انسانی اسالمی» در برابر علوم انسانی دانشگاهی در سالهای پس از انقالب
فرهنگی ،مجادالتی را در آکادمی پدید آورد و اعتبار علوم انسانی موجود را زیر سوال برد .ایده
 .0دروسی مثل معارف اسالمی ،تاریخ اسالم ،اخالق اسالمی ،ریشه های انقالب اسالمی ،زبان عربی و منطق.
 .3بعدها با تأسیس نهاد نمایندگی رهبری ،حضور روحانیون در دانشگاه تثبیت و نهادینه شد و به ایدۀ تمایل
حوزه نسبت به انقیاد دانشگاه دامن زد.
 .2این کتابها در دوره بازگشایی دانشگاه چندان مورد توجه واقع نشده و به تدریج کنار نهادهشدند (سروش،
.)203-202 :0211
 .0برای نمونه در رشته جامعهشناسی دروسی مثل تاریخ تفکرات اجتماعی در اسالم ،اندیشههای اجتماعی
متفکران مسلمان و نهاد خانواده در اسالم و ایران.
 .3اقداماتی مثل تأسیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ،سمت ( ،)0212تأسیس شورای
بررسی متون و کتب علوم انسانی ( )0210و تشکیل شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی ( .)0288در دورۀ ریاست
جمهوری محمود احمدینژاد ( )0280-0213تعبیر انقالب فرهنگی دوم هم مطرح شد و بسیج دانشجویی دانشگاه
تهران در اردیبهشت  0212سمیناری با همین عنوان برگزار کرد (زائری و محمدعلیزاده.)13 :0218 ،
 .1برخی از مراکز درگیر تولید علوم انسانی اسالمی عبارتند از فرهنگستان علوم اسالمی قم ،پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی و انتشارات سمت (رمضانی و
حمانی 03-03 :0212 ،و .)08
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تولید علوم انسانی اسالمی هم به لحاظ نظری مبهم است و هم از جهت تحقق عملی دیریاب،
اگر ناممکن نباشد .ایدۀ «تولید علم» برخاسته از نگرشی مهندسانه به دانش است که علم را
قابل برنامهریزی پروژهای-کاالیی میانگارد (قلیپور و چیتسازیان 001 :0211 ،و  .)001چنین
تصوری از علم با تاریخ تکوین علم ناسازگار است (سروش ،)302-331 :0210 ،چون علم
«تولید» نمیشود بلکه «تولّد» مییابد ،آنهم نه طبق یک «پروژه» بلکه طی یک «پروسه».
عالوهبراین ،معنای قید «اسالمی» هم روشن نیست؛ آیا اسالمیت این «علم آتی» 0به خاطر
تکیه بر آموزههای اسالمی است (مبانی علم) ،یا به علت پرداختن به مسائل جوامع اسالمی
(موضوع علم) و یا به این علت که فرآوردۀ تالش عالمان مسلمان است (پدیدآورندگان علم)؟
مهمتر از همه ،تعیین داور نهایی در موارد تعارض میان دو منبع معرفتی وحیانی و تجربی در
دانشی واحد به نام علوم انسانی اسالمی است ).(Serajzadeh, 2014: 61
از سوی دیگر ،پروژۀ تولید علوم انسانی اسالمی تا کنون بهجای گذر از مسیر دیالوگ با علوم
انسانی موجود و همکاری با اجتماعات علمی دانشگاهی ،بیشتر متکی به تالشهای انفرادی
پژوهشگران و فعالیتهای گلخانهایِ بیاعتنا به علوم انسانی دانشگاهی بودهاست (پناهی.)0211 ،
رویکرد کلی حاکم بر این تالشها نیز غالباً نه «علمورزی»3بلکه «علمسازی»2بودهاست ،یعنی
تالش برای تولید دانشی بدیل از راههایی مثل «ایدهپردازی» و«متنکاوی»؛ بهجای ورود در میدان
دانش و مشارکت در فعالیتهای روشمند علمی .یک نمونه رایج از این نوع تالشها ،سودای
ساختن علم جدید با شروع از تعیین «مبانی» آن است .در واقع ،از گزارۀ مشهور ابتنای علوم
انسانی غربی بر مبانی مادی چنین نتیجه گرفته شده که گام اول برای تولید علوم انسانی اسالمی
استخراج «مبانی الهی» آن از متون دینی است .در حالیکه تولید دانش از طریق «مهندسی
معکوس» ،کاری ناشدنی و خالف مسیر تکوین علم در تاریخ است؛ مضافاً آنکه ،توقف در مباحث
فلسفی مرتبط با مبانی علوم انسانی میتواند موجب غفلت از وجه تجربی این علوم شود.
حاصل آنکه ،دستاوردهای پروژۀ تولید علوم انسانی اسالمی تا به امروز ،نه بدیلی برای علوم
انسانی دانشگاهی پدید آورده و نه تاثیر مهمی بر جریان اصلی این علوم در آکادمی گذاشته-
است0.با اینحال ،دعوی اصلی کماکان تکرار شده و بر «امکان» تولید علوم انسانی اسالمی
1 . Coming Science
2 . Doing Science
3 . Making Science

 .0برای مثال تالشهای انجامشده برای ارائۀ نظریههایی بدیل در زمینۀ جامعهشناسی خانواده یا انحرافات
اجتماعی (کوثری ،)30 :0288 ،حداکثر در حدّ تهیۀ چند متن کمکی برای یکی دو درس دانشگاهی است.
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استدالل میشود ،بی آنکه پاسخ داده شود که چرا این امکان در طول تاریخ به فعلیت نرسیده-
است (خلجی .)301 :0211 ،امّا نکته مهم آن است که این «علم ناموجود» به همآوردی با «علم
موجود» در آکادمی برخاسته و میدان مانورش را محدود کردهاست .سیاست اعتبارزدایی از علوم
انسانی دانشگاهی0واجد سویههای ایدئولوژیک و سیاسی نیز هست .در نتیجه ،در حوزۀ عمومی
هم علوم انسانی متهم به «هجوم علیه کشور» (صادق الریجانی) 3و «ایجاد انحراف در انقالب»
(محمدعلی جعفری)2شده و بلکه موضوع کیفرخواست قضایی قرار گرفته (صادقی-30 :3003 ،
 )01و تبدیل به دغدغۀ رهبری میشود (رمضانی و حمانی .)03 :0212 ،امّا این همآوردی
نابرابر و غیرمعرفتی پیامدهایی ناخواسته هم در پی داشتهاست .برای نمونه حضور روحانیت در
پروژه تولید علوم انسانی اسالمی ،به ایدۀ رقابت روحانیون با دانشگاهیان دامن زده و آرمان
وحدت حوزه و دانشگاه را تحتالشعاع قرار دادهاست .همچنانکه مداخلۀ سیاست و ایدئولوژی
در این پروژه نیز به نزاع دانش و قدرت در آکادمی تعبیر شده و فرایند هجرت علوم انسانی از
دانشگاه به حوزه عمومی را تقویت کردهاست.

0

نتیجه
انقالب فرهنگی رویدادی اساساً سیاسی برای حذف مخالفان از دانشگاه با هدف فرعی اصالح
آموزش دانشگاهی بود ،امّا بسط و استمرار این رویداد در بستر زمان موجب نهادینگی آن شد و
نهادی به نام شورای انقالب فرهنگی را بر فراز وزارت علوم و دانشگاهها نشاند .انقالب فرهنگی
در فضای ملتهب نخستین سالهای پس از پیروزی انقالب امکان وقوع یافت ،فضای رقابت
اسالمگرایان با دیگر نیروهای سیاسی برای تثبیت سیطرۀ خود بر جامعه .در چنان فضایی،
خواستههای مبهمی مثل «اصالح دانشگاه» و «اصالح علوم انسانی» به «اسالمیکردن دانشگاه»
و «اسالمیکردن علوم انسانی» ترجمه شد ،و تالش برای تحقق این خواستهها ،در عمل ،به
سیاستهایی برای منقادکردن سوژههای دانشگاهی و کنترل گفتارهای آکادمیک منتهی شد.
 .0برای مثال جامعهشناسی دانشی پوزیتویسمزده شمرده شده (موحد ابطحی )0288 ،که مانع شکلگیری پارادایم
اسالمی در دانشگاه است (ایمان و کالتهساداتی.)0210 ،
(تاریخ دسترسی  31مرداد 2 .https://www.khabaronline.ir/news/465797/)0211
(تاریخ دسترسی  31مرداد 3 .https://www.isna.ir/news/95111006515/)0211
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تصعید مطالبات اولیّۀ دانشجویان از «اسالمیسازی دانشگاه» (اصالح نهاد) به «اسالمیسازی
علوم انسانی» (اصالح دانش موجود) و سپس به «تولید علوم انسانی اسالمی» (تأسیس دانش
جدید) ،زمینهساز ورود روحانیون به بازی علوم انسانی دانشگاهی شد .از سوی دیگر ،حمایت
نظام سیاسی از ایدههای اسالمیسازی علوم انسانی و تولید علوم انسانی اسالمی ،که در واقع
اعالم بیاعتمادی به علوم انسانی دانشگاهی است؛ سویۀ علمی این مباحث را به حاشیه راند.
ورود قدرت و ایدئولوژی به بازی علوم انسانی دانشگاهی تصویری از تقابل دولت و حوزه با
دانشگاه پدید آورد و ماجرای نزاع ایدئولوژی با دانش را زنده کرد .در عمل ،پروژۀ تولید علوم
انسانی اسالمی ،بی آنکه آوردۀ معرفتی درخوری به آکادمی عرضه کرده باشد ،کماکان در
قامت رقیبی پُرهیاهو ولی ناپیدا از علوم انسانی دانشگاهی اعتبارزدایی میکند .این وضعیت هم
موجب تضعیف موقعیت علوم انسانی و اجتماعی در میدان آکادمی شده و هم به گسترش این
علوم در میدانی بیرون از دانشگاه ،یعنی در حوزۀ عمومی کمک کردهاست.
بازاندیشی رخداد انقالب فرهنگی و پیامدهای آن نشان میدهد که ورود سیاست و
ایدئولوژی به بازی علم لزوماً به نتایج مورد نظر منتهی نشده و میتواند پیامدهایی نادلخواه هم
بهبار آورد .تعلیق علم موجود به بهانۀ ظهور علم موعود به تزلزل موقعیت آکادمیک علم و
کاهش اعتماد بهنفس سوژههای آن میانجامد .تداوم چنین وضعیتی علوم انسانی و اجتماعی را
ناتوان از شناخت و چارهجویی مسائل جامعه خواهد کرد.
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