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ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ«
)(۱۳۶۳-۱۳۵۹

*

ﻗﺎﺳﻢ زاﺋﺮی

**

ﺣﺎﺟﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽزاده

ﭼﮑﯿﺪه
واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ) ،(1359ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺿـﺮوري و ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﻧﻘـﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﮔﺴﺘﺮده و اﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔـﺬاريﻫـﺎي ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ در ﺣﯿﻄـﻪﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ داﻣﻦ زد .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺻـﻮرتﺑﻨـﺪي ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺧﻮاﺳـﺖ ﻫﻤـﻪﮔﯿـﺮي در ﺑـﯿﻦ
ﻃﯿﻒﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﯿﺮوي ﺑﺮآﻣﺪه از وﻗﻮع اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ،اﯾـﻦ ﺧﻮاﺳـﺖ را ﺑـﻪ ﻓﻌﻠﯿـﺖ رﺳـﺎﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺳﻤﺖوﺳﻮي »اﺳﻼﻣﯽ«
داد .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
و دﺳﺖﮐﻢ ﭼﻬﺎر ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي اﯾﻦ واﻗﻌﻪ دﺧﯿﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ» :ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﺗﺤـﻮل در ﻧﻬـﺎد
ﻋﻠﻢ«» ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﺤﻮل در رواﺑﻂ ﻋﻠﻢ«» ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﺤﻮل در ﻋﺎﻟﻢ« ،و »ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﺗﺤـﻮل در ﻋﻠـﻢ« .در
واﻗﻊ ،ﺗﻨﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎي در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺪﺧﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺷـﯿﻮهﻫـﺎي
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻫﺮ ﯾﮏ اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳـﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺷﯿﻮة ﮐﺎر ﻓﻮﮐﻮ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي» :اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،ﻋﻠـﻢ ﻣﻬـﺬّب،
ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺪﻧﯽ ،ﻋﻠﻢ ﻗﺪﺳﯽ ،ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻢ ،رواﺑﻂ ﻋﻠﻢ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎی ﭘﺴﺎﮐﻮﻫﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺧﺪادی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠـﻢ
ﺧـﺎص ﺧـﻮد را ﺧﻠـﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و آن را
ّ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮی ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳـﺖ؛ در واﻗـﻊ ،اﻧﻘـﻼب ﮐﺒﯿـﺮ ﻋﻠـﻢ
ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ .اﻧﻘﻼب روﻧﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﻫـﺮ اﻧـﺪازه ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻃـﻼق ﺻـﻔﺖ
ﺧﺎص ﺧﻮدش ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ر.ک :آرﻧـﺖ،
»ﮐﺒﯿﺮ« ﺑﺮ آن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻋﻠﻢ ﺑﺪﯾﻞ ّ
 ۱۳۶۱و ﮐﭽﻮﯾﺎن ۱۳۸۸ ،و  .(۱۳۹۱اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۱۳۵۷ﯾﮑﯽ از اﻧﻘﻼﺑﺎت ﮐﺒﯿـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻠـﻢ
ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ.
ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ

»اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ) ،(۱۳۶۳−۱۳۵۹ﺑﯽﮔﻤـﺎن ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی وﻗـﻮع
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۱۳۵۷و از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن اﺳﺖ» .داﻧﺸﮕﺎه« ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه »ﻋﻠـﻢ ﺟﺪﯾـﺪ« ﺑـﻮد و
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿـﺮ اﺳـﻼﻣﯽ  ۱۳۵۷ﻫـﻢ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ »ﮐﺒﯿـﺮ« ﺑـﻮدن و ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ
»اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻮدن )ﮐﭽﻮﯾﺎن ،۱۳۹۱ ،ص ،(۱۱۴−۶۷ﻧﻈﻢ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮﺟـﻮد از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻢ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر
ﺑﺮآﻣﺪه از آن ،ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﯾـﻦ واﻗﻌـﻪ را »اﺷـﺘﺒﺎه ﺗـﺎرﯾﺨﯽ« و ﻧﺎدرﺳـﺖ
)ﺳﺮوش ۱۳۸۶ ،و زﯾﺒﺎﮐﻼم (۱۳۹۲ ،و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،آن را اﻣﺮی »ﻧﺎﺗﻤﺎم« )ر.ک :ﮐﭽﻮﯾـﺎن،۱۳۹۰ ،

ص (۷۷−۷۵و ﯾــﺎ »ﻧــﺎﻣﻤﮑﻦ« )ﻋﺒــﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ (۱۳۹۱ ،داﻧﺴــﺘﻨﺪ .1ﻫﺮﭼﻨــﺪ اﻧﻘــﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﻠﻤﺮو ﮔﺴﺘﺮدهای را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع اوﻻً ،ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣـﺮی
»ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﺮای »ﺗﺼﻔﯿﻪ« و »ﭘﺎﮐﺴﺎزی« ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷـﺪه )ر.ک :ﺳـﺮوش۱۳۸۶ ،؛
زﯾﺒﺎﮐﻼم۱۳۸۶ ،؛ ﻓﺮاﺳﺘﺨﻮاه ۱۳۸۸ ،اﻟﻒ ،ص ۶۶۱−۵۰۷و ﻋﺒـﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ (۱۳۹۳ ،و ﺛﺎﻧﯿـﺎً ،ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ،ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺿﻮاﺑﻂ اداری و ﻇﻮاﻫﺮ رﻓﺘﺎری ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ر.ک :ﺗﻮﺳﻠﯽ،
 ،۱۳۹۱ص۳۶؛ ﻓﺮاﺳﺘﺨﻮاه۱۳۸۸ ،اﻟﻒ؛ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ۱۳۷۴ ،؛ ﺗـﻮﻓﯿﻘﯽ ۱۳۹۱ ،و ﺟﻌﻔﺮﯾـﺎن.(۱۳۹۲ ،
ﭼﻨﯿﻦ درﮐـﯽ از »اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در داﻧﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ« ﺑـﻪ ﻗـﺪری ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﻧـﻮﻋﯽ از
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن در ﺣﯿﻄﮥ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوری و داﻧﺸﮕﺎه )از ﺟﻤﻠﻪ در دﻫﮥ اﺧﯿﺮ( ،ﺑـﻪﻃـﻮر ﮐﻨﺎﯾـﻪ-
آﻣﯿﺰی ﺑﻪ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دوم« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﻓﺘـﺎری ﺣﯿﻄـﮥ ﻋﻠـﻢ ﺗﻘﻠﯿـﻞ داده
ﺷﺪهاﻧﺪ )زﯾﺒﺎﮐﻼم۱۳۸۶ ،؛ ﺳﺮوش ۱۳۸۶ ،و ﻣﻮﺳﻮی .(۱۳۸۹ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از ﺗﺼـﻮرات
ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
 .١ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﺤﺜـﯽ در ﻣﻨﺎﻗﺸـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ و اﺑﻌـﺎد و زواﯾـﺎی اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ)۱۳۵۹رک :روﺷـﻦﻧﻬﺎد۱۳۸۳ ،؛
ﺷﺮفزادهﺑﺮدر ۱۳۸۳ ،و ﺣﻖﺷﻨﺎس.۱۳۸۹ ،

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« )(۱۳۶۳-۱۳۵۹

۹

داد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر راﯾﺞ ،ﻧﮕﺮش ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ واﻗﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ
ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد در آن ،از ﯾﮏﺳﻮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ دﯾـﺪﮔﺎهﻫـﺎی ﻣﻌﺮﻓـﺖ-
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ در ﺑﺎب ﻧﻘﺪ »ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ« و ﺗﻬﻤﯿﺪات ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﺑﺪﯾﻞﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻠـﻢ
ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻓﺮاﮔﯿﺮی درﺑﺎرۀ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻬﺎدی داﻧﺸﮕﺎه و رواﺑـﻂ
دروﻧﯽ آن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ در واﻗﻌـﮥ »اﻧﻘـﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در ﺗﺨﺎﻟﻒ و ﯾﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ ﮐـﺎر
از ﺷﯿﻮۀ ﻓﻮﮐﻮﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد.
اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت

آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻄـﻦ واﻗﻌـﻪ »اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ« ،ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺒﺎﺣـﺚ و
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻧﻈﺮی اﺻﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺠـﺪد ،ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠـﻢ ﺟﺪﯾـﺪ و ﻧﺴـﺒﺖ داﻧﺸـﮕﺎه ﺑـﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﯾﺎ
ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺎن آن ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ راﺑﻄﮥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺶﻗﺮاوﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮداﻧﺘﻘـﺎدی
ّ
ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و اﻣﺮوزه ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠـﻢ و
ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺒﺎﺣﺜـﺎت و ﻣﻨﺎﻗﺸـﺎت ﻣﻄـﺮحﺷـﺪه در واﻗﻌـﮥ اﻧﻘـﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،در ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺮاث ﭘﯿﺶروی ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳـﺖ و
ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﯾﮑﺪﺳﺖﺳﺎزیﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪهاﻧﮕﺎراﻧﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و ﺑﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺿﻮع

در ﻣﻮرد رﺧﺪاد »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ
ﺧﺎص اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ّ
وﻗﻮع اﯾﻦ رﺧﺪاد اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂﺗﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ﮐﺘﺎب »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤـﺪ ﺷـﺮفزاده ﺑـﺮدر ) (۱۳۸۳ﮐـﻪ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی واﻗﻌﮥ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯿـﻮن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و از راه
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ رﺧﺪاد ،دو اﻧﮕﯿﺰۀ اﺻﻠﯽ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮐـﺮده اﺳـﺖ؛ ﯾﮑـﯽ ،ﻣﻼﺣﻈـﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻌﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد و دﯾﮕﺮی ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ اﺳـﺖ )ﺷـﺮفزاده
ﺑﺮدر ،۱۳۸۳ ،ص .(۳۲۲−۲۲۰او ذﯾﻞ اﯾﻦ دو اﻧﮕﯿﺰه ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ را در ﻣﯿـﺎن
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اﺻﺤﺎب اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻧﺨﺴﺖ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺬف ﻋﻠـﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺸﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﻠﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﻼﻣﯽ« ﯾـﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ آرای ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ از اﯾﻦ اﻓـﺮاد
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد( ؛ دوم ،اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﺷﺪ آزاد ﻋﻠﻮم ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺗﺤﻘـﻖ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮأﻣﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﯽ آﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴـﻠﻂ ﺑـﻪ ﻣﻌـﺎرف
دﯾﻨﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد؛ ﺳﻮم ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑـﺮای ﻋﻠـﻢ و ﻫﻮﯾـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی اﯾﻦ ﻋﻠـﻮم
آن  ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺬف وﺟﻮه اﺳﺘﻌﻤﺎری و ّ
در ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻓﺮﺿﯿﻪ و روش ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ؛ ﭼﻬـﺎرم ،اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ از راه ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن آن ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﻫﻤﮑـﺎری اﺳـﺘﺎدان ﺣـﻮزه و داﻧﺸـﮕﺎه
ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﺮفزاده ﺑﺮدر ،۱۳۸۳ ،ص۲۷۱ـ.(۲۷۷
 .۲ﺳــﯿﺪﻫﺪاﯾﺖ ﺟﻠﯿﻠــﯽ ) (۱۳۸۷در ﻣﻘﺎﻟــﻪ »راه دﺷــﻮار ﻋﻠــﻮم اﻧﺴــﺎﻧﯽ :ﺑﺮرﺳــﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫــﺎ و
ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺗﺤﻮل ﺧﻮاه در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫـﺎی ﺗﺤـﻮل در ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ از
ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﺗﺎ  ۱۳۷۵ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺿﻤﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ دو روﯾﮑﺮد دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ،
روﯾﮑﺮد اول را ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دروﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾـﺪ رﺿـﺎﯾﺖﺑﺨﺶ
ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ
آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻮم ﻣﯽداﻧﺪ .او ذﯾﻞ روﯾﮑﺮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺷـﺶ ﮔﻔﺘﻤـﺎن را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨـﺪ :ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ ،اﻧﺴـﺎنﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،ﻓﻠﺴـﻔﯽ و ﮐﻼﻣـﯽ و دﯾﻨـﯽ
)ﺟﻠﯿﻠﯽ.(۱۳۸۷ ،
 .۳ﺗﻘﯽ آزاد ارﻣﮑﯽ ) (۱۳۷۸در ﮐﺘﺎب »ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﺮان« ﺳﻪ دﯾـﺪﮔﺎه را در
ﻣﯿﺎن »ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ رﺷﺘﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ« در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻮل در رﺷﺘﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺤـﻮل در ﺣـﻮزۀ
ﮔﺴــﺘﺮدهﺗــﺮ ﻋﻠــﻮم اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢﭘــﺬﯾﺮ اﺳــﺖ؛ ﻧﺨﺴــﺖ» ،ﺑــﺎزﺑﯿﻨﯽ در روﯾﮑــﺮد و ﻧﺤــﻮه اﺳــﺘﻔﺎده از
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و زﻣﯿﻨﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؛
دوم» ،ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ورود ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از اﻓـﺮاد ﺑـﻪ اﯾـﻦ رﺷـﺘﻪ و
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ؛ ﺳـﻮم،
ﺳﻄﺢ »ﺻﻮرت و ﺷـﮑﻞ اراﺋـﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ« و »اراﺋـﻪ
»ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ در ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ« در دو ِ
ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﮐﻪ دوﻣﯽ در ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ و در
آﺛﺎری ﭼﻮن »ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی و ﺗـﻼش ﺑـﺮای اراﺋـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ
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ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« )(۱۳۶۳-۱۳۵۹

اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ )آزاد ارﻣﮑﯽ ،۱۳۷۸ ،ص.(۶۹−۶۱
 .۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎدق زﯾﺒﺎﮐﻼم ) ،(۱۳۹۱ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑـﺮ اﺗﻔـﺎقﻧﻈـﺮ ﻫﻤﮕـﺎن ﺑـﺮ ﻟـﺰوم ﺗﻐﯿﯿـﺮ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺳﻪ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن »اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ« )از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿـﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺷﻤﺎری از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی ﺷﺼـﺖ و
1
ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ«  ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ،و ﻧﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻏﺮﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﺎﺳﺐ
آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ دوم ،ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ »ﻣﺮدم اﯾـﺮان ﺧﻮاﻫـﺎن ﻧﻈـﺎم اﺳـﻼﻣﯽ
ﺷﺪه و در رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ رأی دادهاﻧﺪ« ،ﭘﺲ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ وﺟﻮد ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻤ ًﺎ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾ ﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺳـﻮم ،ﮔﺮوﻫـﯽ ﮐـﻪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺎرغ از اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﯿـﺰان آن ،ﻣـﺎ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾـﺪ »ﺗﻔﮑـﺮات اﺳـﻼم را در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ« و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑـﻮد .از اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه
اﺳﻼم در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد ،اﺧﻼق ،ﺣﻘﻮق و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دارای ﻧﻈﺮاﺗـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾـﺎن ﺣـﺎﻣﯽ اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ )زﯾﺒـﺎﮐﻼم،
.(۱۳۹۱
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ،ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺑـﻪ دو
دﻟﯿﻞ از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮی از روﯾﮑـﺮد ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﯽ ﺑـﺮای ﺗﺤﻠﯿـﻞ واﻗﻌـﮥ اﻧﻘـﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﮐﻪ در اﺻﻞ درﮐﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ و دارای رواﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾـﻦ واﻗﻌـﻪ اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ؛
دوم ،ﺑﻪ دﻟ ﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﻧﺪﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑـﻪ
اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در واﻗـﻊ ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﻋﻤﻮﻣـ ًﺎ واﻗﻌـﮥ »اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« را ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺣﻮادث و روﯾﺪادﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ را وﻗﻮع »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ
روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧﺸـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ
داد ،ﺗﺒﺎر اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻄﻦ روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺘﮑﺜﺮ دورۀ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد و اﺳﺎﺳ ًﺎ در آﺳﺘﺎﻧﮥ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ »ﻧﻘـﺪ ﻋﻠـﻢ« و
ﺿﺮورت ﺗﺤﻮل در »داﻧﺸﮕﺎه« و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﯿـﺮوی ﺑﺮآﻣـﺪه از اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ،
ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﺎﻧﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ّ

1. Appropriate Technology
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ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی−روﺷﯽ

1

ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی دﺧﯿﻞ در رﺧﺪاد »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ« از ﺷـﯿﻮۀ ﻓﻮﮐـﻮ در
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .از ﻧﻈـﺮ ﻓﻮﮐـﻮ ﮔﻔﺘﻤـﺎن »ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﺗﻌـﺪاد ﻣﺤـﺪودی از
ﮔﺰارهﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﮔﺮوﻫﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای وﺟﻮد آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد«؛ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻗﺎﻋـﺪهﻣﻨـﺪ
2
ﮔﺰارهﻫﺎ در ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎدار ﮐﺮدن ﺟﻬﺎن  ،ﺧﻮد در ﮐﺎر ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ﻣﻌﻨﺎداری اﺳـﺖ و از اﯾـﻦ
ﺣﯿﺚ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ وﺑﺮ »ﺻﻮرت ﻣﺜﺎﻟﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و اﻣﺮی »ﺑﯽزﻣﺎن« اﺳـﺖ ،ﺗﻔـﺎوت دارد؛ ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﺧـﻮد
ﺧـﺎص زﻣﺎﻧﻤﻨـﺪ
ّ
»ﭘﺎرهای از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ« و »ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎ ،ﺗﺤﻮﻻت و ﺻﻮرتﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ﻓﻮﮐـﻮ ،۱۳۹۲ ،ص .(۱۸۴ﻧﺨﺴـﺖ ﻓﻮﮐـﻮ ﮔﻔﺘﻤـﺎن را اﻣـﺮی ﺧﻮدﺳـﺎﻣﺎن و
ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و در ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ »اﻣﮑـﺎن درک ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﯾـﺎ اﻧﻘﻄﺎﻋـﺎت
ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ« را »ﻓﺮاﺗﺮ از آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺪون ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷـﺪه ﺑﺪﻫـﺪ«
)ﮐﭽﻮﯾﺎن ،۱۳۸۲ ،ص .(۴۰اﻣﺎ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﻓﻮﮐﻮ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ اﻣـﺮ ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﯽ ﺟـﺰ ﺑـﺎ »اﻣـﻮر
ﻏﯿﺮﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ« ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮی درونﺑـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از
ﺧـﺎص اﺳـﺖ .ﻣﺤـﻮر اﺻـﻠﯽ ﮐـﺎر ﻓﻮﮐـﻮ در
ّ
دﺧﺎﻟﺖ اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم و »ﻗﺪرت« ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ »ﮔﺰاره« ﯾﺎ »ﺣﮑﻢ« اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،او در ﺑﺮرﺳـﯽ اﺣﮑـﺎم و ﮔـﺰارهﻫـﺎ
ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ» :وﺣﺪت ﻣﻮﺿﻮع اﺣﮑﺎم«» ،وﺣﺪت ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم«،
»وﺣﺪت ﻧﻈﺎم ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺣﮑﺎم« و »وﺣﺪت ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻈﺮی اﺣﮑﺎم« ،ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺻـﻮرتﺑﻨـﺪی ﯾـﮏ
ﮔﻔﺘﻤﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ر.ک :درﯾﻔﻮس و راﺑﯿﻨﻮ ،۱۳۷۸ ،ص .(۱۵۸−۱۳۸در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑـﻪ
ﮔﺰاره ﻫﺎ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄـﻊ ،ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﭼﻬـﺎر ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑـﺮ آن ،ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روﻧﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ در دوره ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
درآﻣﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت »ﻋﻠﻢ« و »داﻧﺸﮕﺎه« در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

»داﻧﺸﮕﺎه« ﻧﻬﺎدی ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻧﻮﭘﺎ و ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان اﺳﺖ؛ ﻫﻢ از ﺣﯿﺚ »ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ«ی
ﮐﻪ در آن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد )ر.ک :ﭘﺎرﺳﺎﻧﯿﺎ ،۱۳۷۶ ،ص ۴۳−۳۵؛ ۱۳۸۰؛  ۱۳۸۳و  (۱۳۸۹و ﻫﻢ از
ﺣﯿﺚ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﮐﺎرﮐﺮدی )ر.ک :ﻓﺮاﺳﺘﺨﻮاه .(۱۳۸۸ ،داراﻟﻔﻨﻮن )۱۲۶۸ق (.ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤـﯽ
1. Michel Foucault

 .2ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای )ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ( از ﮔﺰارهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﯾﺎ اﺑـﮋهﻫـﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ درﺑـﺎره آﻧﻬـﺎ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺳﺎزد )ﭘﺎرﮐﺮ ،۱۹۸۹ ،ص.(۶۱

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« )(۱۳۶۳-۱۳۵۹

۱۳

ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢﻋﺼﺮ ﺑﺎ داراﻟﻌﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻌﺪﺗﺮ »داﻧﺸﮕﺎه اﺳـﻼﻣﯽ ﻋﻠﯿﮕـﺮ«( در ﻫﻨـﺪ
)۱۲۸۳ق ،(.داراﻟﻌﻠﻢ در ﻣﺼﺮ و داراﻟﻔﻨﻮن در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )۱۲۶۳ق (.ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و در آن ،ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﺪ .از ﺗﺄﺳـﯿﺲ داراﻟﻔﻨـﻮن ﺗـﺎ
ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ اروﭘﺎ در اﯾﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ
ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ» ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ« )۱۲۷۸ش» ،(.ﻣﺪرﺳـﻪ ﻓﻼﺣـﺖ ﻣﻈﻔـﺮی« )۱۲۷۹ش،(.
»ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ« )۱۲۸۶ش» ،(.ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯿﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« در ﺗﺒﺮﯾﺰ )۱۲۹۵ش،(.
»داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی )و داراﻟﻤﻌﻠﻤﺎت(« )۱۲۹۸−۱۲۹۷ش» ،(.ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺐ )دﮐﺘﺮ ﻟﻘﻤﺎناﻟﺪوﻟﻪ(«
)۱۲۹۷ش» ،(.ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق« )۱۲۹۸ش» ،1(.ﻣﺪرﺳﻪ ﻋـﺎﻟﯽ ﻓﻼﺣـﺖ و ﺻـﻨﺎﯾﻊ روﺳـﺘﺎﯾﯽ«
)۱۳۰۱ش» ،(.ﻣﺪرﺳـــﻪ ﻋـــﺎﻟﯽ ﺗﺠـــﺎرت« )۱۳۰۵ش» ،(.ﻣﺪرﺳـــﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـــﯽ« )۱۳۰۵ش،(.

»داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﺎﻟﯽ«۱۳۰۷) 2ش (.و »ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻄﺎری )داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ(« )۱۳۱۱ش (.اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﻌﺪﺗﺮ ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪﻧ ﺪ و ﺑـﻪ ﺗﺄﺳـﯿﺲ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان در ۱۳۱۳ش .اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ .آﻧﭽـﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان را از ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دو وﯾﮋﮔـﯽ اﺻـﻠﯽ اﺳـﺖ :اوﻻً،
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه در اﯾـﺮان اﺳـﺖ و ﻣﺮاﮐـﺰ و ﻣـﺪارس ﻋﻠﻤـﯽ ﭘـﯿﺶ از آن،
ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ وزا رﺗﺨﺎﻧﻪ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً،
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ »داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدن« داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری آن ،در ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ »داﻧﺸـﮕﺎه«
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در اﯾﺮان ،ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ »ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ« و ﻣﻬﻢﺗـﺮ از آن »ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی
ﻋﻠﻮم« و ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﻋ ﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺤﺚ و ﻓﺤﺺ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠـﮥ آن در ﺳـﺎﺧﺘﺎر
اداری و ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻬﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻠـﻢ ﺟﺪﯾـﺪ را ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ذﯾﻞ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت »دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ« رﺿﺎﺧﺎن و اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮای ﻫـﻮادار او درک
ﮐﺮد .در واﻗﻊ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺧﺎن ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ داﺷـﺖ :درﺑـﺎر ،ارﺗـﺶ و ﺑﻮروﮐﺮاﺳـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ )رک:
ﺻﺒﻮری .(۱۳۸۱ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ »داﻧﺸﮕﺎه« ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺪﻣﺖ »ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ« و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿـﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزﺳﺎزاﻧﮥ ﻧﺨﺒﮕـﺎن ﺑﺎﺳـﺘﺎنﮔـﺮای اﯾـﻦ دوره اﺳـﺖ؛
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑـﯽﻧﯿـﺎز از ﻣﺮاﺟـﻊ ﺳـﻨﺘﯽ
 .1در ﺳﺎل ۱۳۰۶ش .دو ﻣﺪرﺳﻪ »ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ« و »ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق« در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ و »ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق و
ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ« را ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ.
 .2رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺷﯿﻤﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ.

۱۴
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روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﺮب اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی
ﻧﻘﺶ در ﻣﺮاﮐﺰ اداری و ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،دوﻟـﺖ ﺟﺪﯾـﺪ« از ﻧﺨﺒﮕـﺎن
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن در ﻏﺮب ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ
آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺧﺎن آﻧﻬﺎ را ﺟﺪای از ﺗﻌﻠﻘـﺎت و آﻣـﺎل ﺳﯿﺎﺳـﯽﺷـﺎن ﻣـﯽﺧﻮاﺳـﺖ
)ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ و ﮔﺮوه  ۵۳ﻧﻔـﺮ اﺳـﺖ )ر.ک :ﺑﺮوﺟـﺮدی،
۱۳۸۲؛ اﺣﻤﺪی ۱۳۸۷ ،و اﺣﻤﺪی ﺣﺎﺟﯽﮐﻼﯾﯽ .(۱۳۸۷ ،از اﯾﻦرو ،در ﺗﻤـﺎم دورۀ رﺿـﺎﺧﺎن ﻧﻬـﺎد
داﻧﺸﮕﺎه در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و ﺗﺤﮑﯿﻢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮد )ر.ک :ﺻﺒﻮری ،(۱۳۸۱ ،اﻣـﺎ
ﺑﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎری او ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﺣﺰب ﺗﻮده در اﯾﻦ ﻣﺪت،
از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﺗﺎ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد )ﺑﺮای دﯾﺪن ﺷـﺮﺣﯽ از ﻧﻔـﻮذ
ﺣﺰب ﺗﻮده در داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ در دﻫـﻪ  ،۱۳۲۰ر.ک :ذﺑـﯿﺢ۱۳۶۴ ،؛ ﻣﺎزﯾـﺎر۱۳۸۶ ،؛ ﻣﺪﯾﺮﺷـﺎﻧﻪﭼـﯽ،
۱۳۸۸؛ ﺑﺎزرﮔﺎن ،۱۳۵۰ ،ص ۱۲۳−۱۱۶و ﻫﻤـﻮ ،۱۳۷۵ ،ص .(۲۵۲−۲۴۶ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ،ﻋﻤـﺪﺗ ًﺎ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺧﺪاد ﻣﻠـﯽﺷـﺪن ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ و روﯾـﺪادﻫﺎی ﭘـﺲ از آن اﺳـﺖ.
اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت اﯾﻦ ﺑﺮﻫﮥ زﻣﺎﻧﯽ دﺳـﺖ ﮐﻢ دو ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤـﺪه ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ داﻧﺸـﮕﺎه در اﯾـﺮان داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ؛
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی اﺣـﺰاب و ﮔـﺮوه-
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺳـﺮﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﭘـﺲ از ﮐﻮدﺗـﺎی  ۲۸ﻣـﺮداد ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﺳـﺮازﯾﺮ ﺷـﺪﻧﺪ .دوم،
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻـ ًﺎ ﭘـﺲ
از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ
ﭘﻬﻠﻮی دوم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪۀ ﭘﻬﻠﻮی اول را در ﻣﻮرد داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﻣـﯽﮐـﺮد؛ ﯾـﮏ داﻧﺸـﮕﺎه
ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎﻧـﮥ
دﻫﮥ ﭼﻬﻞ ﺷﻤﺴﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه اﺑﺘﺪای دﻫﮥ ﭘﻨﺠﺎه ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤـﻊ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﺠﺮای اﺻﻠﯽ ارﺗﺒﺎط رﻫﺒﺮی دﯾﻨـﯽ اﻧﻘـﻼب و ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑـﺎ
دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ .ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ در آﺳـﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ،داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ
ﺣﻀﻮر ﻣﮑﺮر و ﻣﺴﺘﻤﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ در
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﮕﺎه

در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ،ﻧﮕﺮﺷﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ ﮐﻪ دو ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺖ؛ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻧﻘﺪ از ﻧﻈـﺮ دﯾـﻦ و ﺳـﻨﺖ ﮐـﻪ ﮐﺘـﺎب ﮐﺸـﻒ اﺳـﺮار اﻣـﺎم

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« )(۱۳۶۳-۱۳۵۹

۱۵

ﺧﻤﯿﻨﯽ ،(۱۳۲۳) ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ آن و دﯾﮕﺮی ﻧﻘﺪ ﻣﺘﺠﺪداﻧﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ ﻏﺮﺑﯽ
ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ آن ﮐﺘﺎب ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺗﻤﺪن ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷـﺎدﻣﺎن ) (۱۳۲۶اﺳـﺖ .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ
اﺳﺎﺳ ًﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »ﺗﻤﺪن ﻋﻠﻤـﯽ« و ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺟﻠـﻮۀ اﯾـﻦ ﺗﻤـﺪن را
»ﻋﻠﻢ« ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ )ر.ک :ﺣﺎﺋﺮی ۱۳۶۷ ،و ﮐﭽﻮﯾﺎن ،۱۳۸۹ ،ص .(۳۸−۳۵ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑـﺎر اﺻـﻠﯽ
ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨـﮓ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪۀ »ﻋﻠـﻢ« و دﯾﮕـﺮ ﻣﺨﺘﺼـﺎت ﺗﻤـﺪﻧﯽاش ،از ﺟﻤﻠـﻪ
»داﻧﺸﮕﺎه« ﻧﻬﺎده ﺷﺪ .رﺧﺪاد ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﺳﺮﮐﻮب ﯾﮏ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠّﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﮏ ﻗﺪرت اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﻏﺮب و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﺶ ﺧﺼﻮﺻـ ًﺎ در ﺑـﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕـﺎن
ﺷﯿﻮع ﯾﺎﺑﺪ .از ﺣﯿﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،در اﯾﻦ دوره ﭼﻨﺪﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻏﺮب و ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺗـﺪاوم داﺷـﺘﻪ و ذﻫﻨﯿـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﻧﺨﺒﮕﺎن را ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ،آﻧﭽﻪ »اﻧﻘﻼب آﻣﻮزﺷﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ،ﻣﻮﻟـﻮد ﺗـﻼشﻫـﺎ
ﺑﺮای ﻧﻘﺪ و اﺻﻼح آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در دﻫـﻪﻫـﺎی ﭼﻬـﻞ و ﭘﻨﺠـﺎه اﺳـﺖ و از درون ﺳﯿﺴـﺘﻢ
رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد1؛ دوم ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ »آﻣﻮزش اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻪ ﻣﻌﻄـﻮف ﺑـﻪ ﺗـﻼش ﻣﺘـﺪﯾﻨﺎن
ﺑﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن دروس و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ؛ ﺳـﻮم،

ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐـﻪ از دﻫـﮥ ﺑﯿﺴـﺖ و ذﯾـﻞ ﻣﻔﻬـﻮم »ﻋﻠـﻢ ﻣﺘﻌﻬـﺪ« ،ﻧﮕـﺮشﻫـﺎی اﻧﺘﻘـﺎدی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزۀ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﻬـﺎرم ،ﭘـﺲ از ﺷﮑﺴـﺖ
ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﻨﺘﻘﺪ »ﻋﻠـﻢ اﺳـﺘﻌﻤﺎری«
ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮش ﺟﻬﺎن ﺳﻮمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ّ
و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ؛ ﭘﻨﺠﻢ ،درﻧﺘﯿﺠـﮥ ﺷﮑﺴـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی ﻧﻮﺳـﺎزی و ﮔﺴـﺘﺮش
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻤﺪﻻﻧﻪﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »اﻣﺮ ﺳﻨﺘﯽ« دارد .در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺮاﮐـﺰ ،ﻣﺆﺳﺴـﺎت و
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮﻋﯽ »ﻋﻠﻢ ﺑﻮﻣﯽ« ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺷﺸﻢ ،ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﺟﻬـﺖ-
ﮔﯿﺮی »ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ« در ﻏﺮب و ﺗﺮوﯾﺞ آن در اﯾﺮان ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺪ ﻋﻠـﻢ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ »ﻋﻠـﻢ
ﻗﺪﺳﯽ« در دﻫﮥ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻤﺴﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ .روﻧﺪﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ »اﻧﻘﻼب آﻣﻮزﺷﯽ« اﻣﺮی درونﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ،اﯾﺪۀ »ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎری« ﻣﺎﻫﯿﺘ ًﺎ ﺑـﺮونﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ
اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ،ﺗﻼش ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﻘﻮﻟـﻪای داﺧﻠـﯽ
اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ »ﻋﻠﻢ ﺑﻮﻣﯽ« اﻣﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻣﻠـﯽ اﺳـﺖ ،ﻫﻤﭽﻨـﺎنﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ
روﻧﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﻗﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣ ًﻼ رادﯾﮑﺎل و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن اﻧﻘﻼب آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ ﻋﻠـﻢ ﺑـﻮﻣﯽ ﻣﺎﻫﯿـﺖ
اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﺼﺤﯿﺢﮔﻮﻧﻪ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠّﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻃﯿﻒ
 .1ﺑﺮای اﻃﻼع درﺑﺎرۀ »اﻧﻘﻼب آﻣﻮزﺷﯽ« ر.ک :ﻣﺮزﺑﺎن۱۳۵۵ ،؛ ﮐﺸﻤﯿﺮی ۱۳۵۵ ،و ﻫﺸـﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ اﻧﻘـﻼب
آﻣﻮزﺷﯽ.۱۳۵۴ ،
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ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻘﺪ ،اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﺎ ﺑﺪﯾﻞﺳﺎزی از »ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ« در ﺑﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن
و ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .در واﻗﻊ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﻮل در ﺳـﺎﺧﺘﺎر
ﻧﻬﺎدی داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﻈﺎﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ آن ،اﻣﺮی ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ در ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻓﮑـﺮی و داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ اﺳـﺖ و
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزۀ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﮐﺎرﮐﺮد داﻧﺸﮕﺎه در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﯽ آن ﺑـﺎ ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﻫﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از درون ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺮﺗﯿﺒـﺎت
1

اداری و آﻣﻮزﺷﯽ آن ﻧﻘﺪ وﺟﻮد دارد.
وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻋﻠـﻢ ﺟﺪﯾـﺪ را دﭼـﺎر
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا اوﻻً ،ﺑﺎ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ »داﻧﺸﮕﺎه« در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و
ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در دورۀ ﻣﺎﺑﻌـﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ» ،داﻧﺸـﮕﺎه« ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮای ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاریﻫـﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﺑﺪل ﺷﺪ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً ،زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺠﻤﯿﻊ روﻧﺪﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺘﻘـﺪ ﻋﻠـﻢ
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﻮاداران اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه و ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑـﻪوﯾـﮋه دﯾـﺪﮔﺎه اﻣـﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه »رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب«  ،ﻓﺮاروی او از وﺟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻠﻢ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آن 2و
ﺗﮑﯿـﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮش ﺑـﺮ »ﻋﻠـﻢ ﺗﻮﺣﯿـﺪی« ﮐـﻪ ﺑـﺪون »واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮق و ﻏـﺮب« در »ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ
 .1ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ۱۳۱۳ش ،.ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﻧﺤﻮۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪﺗﺮ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ﺳﭙﺮده
ﻼ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی درﺑـﺎر و ﮔـﺮوهﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن آن ﺑـﻮد .ﺗـﺎ ۱۳۴۰
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤ ً
ﻼ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و از درون داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻮد و از اﯾـﻦ زﻣـﺎن،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ]ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ[ ﮐﺎﻣ ً
ﺗﻤﺮﮐﺰ در ادارۀ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در  ۱۳۴۴ﺷـﻮرای ﻣﺮﮐـﺰی داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ زﯾﺮﻧﻈـﺮ وزارت آﻣـﻮزش و
ﻼ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ »وزارت ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ«
ﭘﺮورش ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ در  ۱۳۴۶ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻣﺴﺘﻘ ً
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .از دﻫﮥ  ۱۳۵۰ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ و ﺗـﻮأم ﺑـﺎ آن »رﺷـﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎر ﺑﻮروﮐﺮاﺳـﯽ« در اﯾـﺮان» ،رﺷـﺪ ﺗﺼـﺎﻋﺪی و
ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳـﺎلﻫـﺎی ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ« رخ داد و اﯾـﻦ
»رﺷﺪ ﮐﺎذب« ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﺰء ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﻮﺷﯿﺪه از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﻮد
و ﻧﯿﺰ »ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺤﺾ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ« ﺑﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻻن آن »رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ« و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آن ﻫﻤﭽـﻮن
»ﺗﺎﻓﺘﮥ ﺟﺪاﺑﺎﻓﺘﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ«» ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ )ﺑﺮای دﯾﺪن ﺷﺮح ﻣﺴـﺘﻮﻓﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ و
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در دورۀ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ر.ک :ﺷﺮفزاده ﺑـﺮدر ،۱۳۸۳ ،ص۱۲۰ــ ۱۲۴و ﺑـﻪوﯾﮋه،
ص.(۱۴۷-۱۴۵
 .2اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖوﭼﻬﺎرم از ﮐﺘﺎب »ﭼﻬﻞ ﺣﺪﯾﺚ« ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن رواﯾﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﻪ
ﺣﻖ و «...و »ﻋﻠـﻢ ﺑـﻪ ﻣﻨﺠﯿـﺎت و ﻣﻬﻠﮑـﺎت
ﻧﺸﺌﻪ »آﺧﺮت« » ،ﺑﺮزخ« و »دﻧﯿﺎ« ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ »ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ذات ﻣﻘﺪس ّ
ﺧﻠﻘﯿﻪ« و »ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎدی آن و ﻋﻠﻢ آداب ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻨﺰل و «...را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻋﻠـﻮم ،اﻋـﻢ از
ﻧﺠﻮم ،ﻫﯿﺌﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻧﺸﺌﺎت ﻓﻮق ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ» ،ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ« و اﮔﺮ اﻧﺴـﺎن
را از وﻇﺎﯾﻒ ﻻزﻣﻪاش ﺑﺎزدارﻧﺪ» ،ﻋﻠﻢ ﻣﺬﻣﻮم« ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﯾﮑـﯽ را
ﻋﻠﻮم ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻔﯿﺪﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯽ وﻗﺘﺶ در اﯾﻦ دﻧﯿـﺎ ﺑـﺮای ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ ﮐﻤـﺎل،
ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﮑﻨﺪ )ﺑﺮای ﺷﺮح ﺑﯿﺸﺘﺮ ر.ک :ﻟﮏزاﯾﯽ ،۱۳۸۸ ،ص۴۷ـ .(۵۰از اﯾﻦرو ،ﺑﺮای اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ ﻋﻠـﻮم و
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﮔﺮ در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺟﻬـﺖﮔﯿﺮی ﺗﻮﺣﯿـﺪی زﻧـﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« )(۱۳۶۳-۱۳۵۹

۱۷

1

ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن« اﺳﺖ  ،ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﻗﺪرﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی وﻗﻮع ﺗﺤﻮﻻت ﺷﺪ؛ ﺛﺎﻟﺜﺎً ،ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺑﺮﺗـﺮی ﻓﮑـﺮ
دﯾﻨﯽ و ﺑﺎور رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘـﺪﻫﺎی اﺻـﻼﺣﯽ و درونﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ ﺑـﻪ
ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺘﻪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎی رادﯾﮑﺎل دﯾﻨﯽ ﺧﺎﻟﺺ و ﮔﺎه آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﺪرن دادﻧـﺪ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻼﺣﻈﺎت و روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ روزﻣﺮه ،ﺳﻤﺖوﺳﻮی رادﯾﮑﺎلﺗﺮی ﻧﯿـﺰ
ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ» ،اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ اﯾﻦ روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
و ﻓﮑﺮی ،و روﯾﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ«

آﻧﭽﻪ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺿﺮوری اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺖ و

»اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ﺑﺨﺸـﯽ از /ﻣﻘﺪﻣـﻪای ﺑـﺮ »اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ« اﺳـﺖ .2از ﺣﯿـﺚ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،آﻏﺎز »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ« ﺑـﺎ ﺣـﻮادث ﺑﯿﺴـﺖ و ﺷﺸـﻢ ﻓـﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۹در

 .1ﺻﺎﻟﺤﯽ ) ،(۱۳۸۳ﻋﻠﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را »ﻋﻠﻢ ﺟﻬﺖدار«ی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ »ﺗﺮﺑﯿـﺖ اﻧﺴـﺎن«
و »ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ« ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﻋﻠﻢ ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ ﻫﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ آن اﺳـﺖ )ر.ک :ﺻـﺎﻟﺤﯽ،۱۳۸۳ ،
ﻣﻬﺬب و ﻣﺘﻘﯽ«» ،اﺳﺘﻘﻼل«» ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪیﻫﺎ،
ص۲۹ـ .(۴۹ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ »ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﺎﻟِﻤﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪَّ ،
ﻣﺸﮑﻼت و ﺧﻸﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﺸﻮر /ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﻮدﺑﺴـﻨﺪﮔﯽ آن«» ،دﻓـﺎع از اﻧﻘـﻼب و
اﺳﻼم« ،ﺗﻮﻟﯿﺪ »ﻋﻠﻢ و ﺗﺨﺼﺺ ﺳﺎزﻧﺪه« ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ »ﻣﺘﺤﻘﻖﮐﻨﻨﺪه وﺣﺪت ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه« ﺧﻮاﻫـﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ )ﺑـﺮای
اﻃﻼع از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎرۀ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،ر.ک :اﺣﻤﺪی ﻓﺸﺎرﮐﯽ۱۳۸۵ ،؛ ﺷﯿﺦ ۱۳۸۸ ،و رﺣﯿﻤﯽ
ﭘﻄﺮودی.(۱۳۸۹ ،
 .2ﺷﺮفزاده ﺑﺮدر ) ،(۱۳۸۳ﻣﺮوری ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎی»ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« اﻧﺠﺎم داده اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ ﮐـﻪ در ﺑـﯿﻦ
اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎور ﺑﻪ ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻮل ،درک واﺣﺪی از »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ؛ ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل،
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﺎﻫﻨﺮ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی »ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ،ﻗﻠﻤﺮو »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« را وﺳﯿﻊ و ﺗﺤﻘﻖ آن را دﺷﻮار ﻣـﯽ-
داﻧﺪ؛ » اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺨـﺶ اﻧﻘـﻼب در ﻣﺴـﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷـﯽ ،اﻧﻘـﻼب در ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی
ارزﺷﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺘﯽ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی اﻧﻘﻼب ]ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ[ ،اﺑﻌـﺎد ﻓﻠﺴـﻔﯽ،
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﻓﮑﺮی ،اﺧﻼﻗﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد« .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑـﻪ
دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ» ،در ﻗﺪم اول« ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ »دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ﺗﮑﯿﻪ ﮐـﺮده
ﻼ
اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ »دورهﻫﺎ ]ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻞ[ی ﻗﺒﻞ از داﻧﺸﮕﺎه« ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ دارد ،اﻣﺎ »در ﺧـﺎرج از ﻣﺆﺳﺴـﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ ﻓﻌـ ً
اﯾﻦ ﺳﺘﺎد اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ]ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻌﻠـﯽ[ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ اﺑﻌـﺎد ﻫـﻢ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﻇﯿﻔﮥ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﯿﻄﮥ داﻧﺸـﮕﺎه را ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و دﯾﮕـﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻻن
واﮔﺬار ﮐﺮد« )ﺷﺮفزاده ﺑﺮدر ،۱۳۸۳ ،ص .(۲۴۹ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑـﻪ
ﺧﺺ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اوﻟﯽ را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﻘﯿـﺪه ،آداب و رﺳـﻮم ،اﺧـﻼق و ﺗﻌﻠـﯿﻢ و
اﻋﻢ و ا ّ
ﻣﻌﻨﺎی ّ
ﺗﻌﻠّﻢ ،و دوﻣﯽ را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺤﺘﻮای درﺳـﯽ ﻣـﯽداﻧـﺪ )ﻫﻤـﺎن ،ص(۲۴۸؛ ﻋﺒـﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳـﺮوش
دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۷۸ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان »اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ« درﺳـﺖ ﻧﺒـﻮده و ﺧـﻮد او
ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺗﻌﺒﯿﺮ »اﻧﻘﻼب آﻣﻮزﺷﯽ« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺘﺎد و ﺑﺤﺚ اﻣﮑـﺎن ﯾـﺎ ﻋـﺪم
اﻣﮑﺎن اﻧﻘﻼب در ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را »ﺟﺎﻣﮥ ﮔﺸﺎدی ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﻦ ﻻﻏﺮ و ﺿﻌﯿﻒ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧـﻮد
از اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در آن ﻣﻘﻄﻊ را ﺗﺤﻮل در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ آن ﻫـﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ آن ﻋﻨـﻮان ﮐـﺮده اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن،
ص.(۲۴۷
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داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ،ﺗﻼشﻫـﺎی ﭘﺮاﮐﻨـﺪۀ زﯾـﺎدی
ﺑﺮای اﺻﻼح وﺿﻊ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ داﺷـﺘﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۱۳۵۷در ﺷﯿﺮاز ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن »ﻃﺮح ﮐﻠﯽ درﺑﺎرۀ اﺻـﻮل و
ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻮد؛ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ
ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﭘﺎﮐﺴﺎزی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ذﯾﻞ »ﻫﯿﺎت ﭘﺎکﺳﺎزی و ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزی ادارات از وﺟـﻮد
ﻋﻮاﻣﻞ رژﯾﻢ« و ﭘﺲ از آن ،ﺗﺸـﮑﯿﻞ »ﺳـﺘﺎد ﺟـﺬب ﻧﯿـﺮو« ؛ ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻓﺮاﺗـﺮ رﻓـﺘﻦ از
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ و ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻬـﺎد ن ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎی ﺗـﺎزه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫﻤﭽـﻮن ﻃـﺮح ﺗﺄﺳـﯿﺲ
»داﻧﺸﮑﺪۀ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« در داﻧﺸﮑﺪۀ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠّﯽ )»داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸـﺘﯽ« ﮐﻨـﻮﻧﯽ(؛
ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ و
ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺮحﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻻﯾﺤﮥ اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ّ
ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦﻧﻬﺎدی ﺑﻮد و در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﻧﯿﺰ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻟﻮاﯾﺤﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ» ،ﻃﺮح ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش« ) ۲۷ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  (۱۳۵۸و
دﯾﮕﺮی» ،ﻃﺮح ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ« ) ۲۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  .(۱۳۵۹اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را
ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ روﯾﺪادﻫﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎت روزﻣﺮۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸـﺠﻮﯾﯽ،
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻮرای اﻧﻘـﻼب و ﮔـﺮوهﻫـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺎت ﻗـﻮﻣﯽ اوﻟﯿـﻪ و اﻗﺘﻀـﺎﺋﺎت
ﺑﻌﺪی ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ وﻗﻮع اﯾﻦ رﺧﺪاد ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد .2ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣـﻮادث داﻧﺸـﮕﺎه
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺟﺮای »ﭘﯿﺎم ﭘﺎﯾﯿﺰی  3«۱۳۵۸و »ﭘﯿﺎم ﻧﻮروزی  1«۱۳۵۹اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ رخ داد و

 .1در اﯾﻦ روز و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺰب ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ و ﯾﮑـﯽ از اﻋﻀـﺎی ﺷـﻮرای
اﻧﻘﻼب در ﺗﺎﻻر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داﺷﺖ ،ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و
اﯾﺸﺎن ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻌﺪی داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﺮک ﮐﺮد .در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿـﺮو ﺧـﻂ اﻣـﺎم
در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی ،آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآوردﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺎ
ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی در ﺳﻄﻮح داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،داﻧﺸـﮕﺎه را ﺗـﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨـﺪ .آﻧﻬـﺎ
» ﭘﺎﮐﺴﺎزی داﻧﺸﮕﺎه را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻀﺮ و ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻧﺤﻼل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺳﻼﻣﯽ از ﻟﺤﺎظ اداری و آﻣﻮزﺷﯽ را ﺟﺰء ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ« )روزﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎﻣـﺪاد ۳۰ ،ﻓـﺮوردﯾﻦ ،۱۳۵۹
ص.(۲
 .2ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮑﯽ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻮرای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان از وﺿﻊ داﻧﺸﮕﺎهﻫـﺎ ،در زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ او )ﺳـﻮم اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه
ﺳﺎل  (۱۳۵۷از ﺳﻮی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ» :ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻧﮏ ﻋﻈﯿﻢ ﭼﯿﻔـﺘﻦ در ﻣﺤﻮﻃـﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﻮد و دو ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻣﺠﺎﻫـﺪﯾﻦ ﺧﻠـﻖ و ﻓـﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠـﻖ ﯾﮑـﯽ در داﻧﺸـﮑﺪه ﻋﻠـﻮم و دﯾﮕـﺮی در
داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﺴﺠﺪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻤﯿﺘﻪ ]ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ[ و اﻧﺒﺎر اﺳـﻠﺤﻪ و
وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺎﻏﻮﺗﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪو ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آورده ﻣﯽﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻮدﯾﻢ
ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ،ﮐﻼس ﻫﺎ را ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ داﯾﺮ ﮐﻨﯿﻢ و داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ وﺿﻊ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ و در اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﻣﻮﻓـﻖ ﺷـﺪﯾﻢ«
)ﻣﻠﮑﯽ ،۱۳۵۹ ،ص.«(۲۱
 .٣اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در ﭘﯿﺎم ﭘﺎﯾﯿﺰی ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪن آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿـﺎدی
در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت ذﮐـﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« )(۱۳۶۳-۱۳۵۹

۱۹

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﺮف »داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم« درآﻣﺪ ،ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ ﺳـﺮاﯾﺖ
2

ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب در  ۲۹ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﮔـﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت
ﺗﺎ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺧﺮداد و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺧـﺮداد ﺻـﺎدر ﺷـﺪ .ﻫﻤـﯿﻦ ﻓﺮﻣـﺎن از ﮔـﺮوهﻫـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺧـﺎرج ﮐﻨﻨـﺪ.
ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن رودرروی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻪ روز ﮐﺸـﻤﮑﺶ و درﮔﯿـﺮی
)از  ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ  ۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،(۱۳۵۹ﺳﺮاﻧﺠﺎم داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧـﺎﻟﯽ ﺷـﺪ و ﺑـﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺳـﺘﺎد اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ« ﺻـﺎدر 3و
اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ 4ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ،ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﻣﻬﺮﻣـﺎه ۱۳۶۱
ﺑﺮ »وﺣﺪت ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه«» ،ﮐﻮﺷﺶ در ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی و ﮐﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ« ،از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﭘﯿـﺎم
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد )ﺧﻤﯿﻨﯽ ]اﻣﺎم[۱۳۸۷ ،اﻟﻒ ،ص۷۸ـ.(۸۳
 .١اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺑﻨﺪ ﯾﺎزدﻫﻢ از ﭘﯿﺎم ﺳﯿﺰدهﺑﻨﺪی ﻧﻮروز  ۱۳۵۹ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ» :ﺑﺎﯾـﺪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﺗﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮق و ﯾﺎ ﻏﺮﺑﻨﺪ ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﮔﺮدﻧـﺪ
و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺷﻮد« .ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ »ﻋﻠﻮم ﻋـﺎﻟﯽ اﺳـﻼﻣﯽ« ﺑـﻪ ﻃـﻼب ﻋﻠـﻮم دﯾﻨـﯽ و داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ » :دﻗﯿﻘ ًﺎ روی ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷـﻌﺎرﻫﺎی ﮔﺮوهﻫـﺎی ﻣﻨﺤـﺮف را ﮐﻨـﺎر ﮔﺬارﻧـﺪ« .اﯾﺸـﺎن
ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻏﻨﺎی اﺳﻼم و ﭘﺮﻫﯿﺰ دادن داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن از اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ،ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ» :ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺛﻤـﺮه ﺗﻠـﺦ اﯾـﻦ
ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد« )ﺧﻤﯿﻨﯽ ]اﻣﺎم[۱۳۸۷ ،ب ،ص.(۲۰۸−۲۰۷
 ٢ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺷﻐﺎل ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ
درﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ درﮔﯿﺮی در  ۲۹ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۹ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﮔﺮوﻫﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﮐﻨﺘﺮل داﻧﺸﮕﺎه را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در درﮔﯿﺮیﻫـﺎی داﻧﺸـﮕﺎه
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﺸﺘﻪ ۲۵ ،داﻧﺸﺠﻮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﭘﯽ درﮔﯿﺮیﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﺳﯽ ﻧﻔـﺮ
ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ.
 .٣در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻓﺮﻣﺎن اﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ » :ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ اﻣﺮی اﺳﻼﻣﯽ اﺳـﺖ و ﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﻠـﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ و ﻣﻠـﺖ اﺳـﻼﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻـ ًﺎ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎاﯾﻤـﺎن
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﮕﺮان آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮان اﺧﻼل ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨـﻮن ﮔﺎهﮔـﺎه آﺛـﺎرش ﻧﻤﺎﯾـﺎن ﻣﯽﺷـﻮد و ﻣﻠـﺖ ﻣﺴـﻠﻤﺎن و
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﻮف آن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ ﺑﺮود و ﮐﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻫﻤـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ
ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻪ رژﯾﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﯽﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺎﺳـﯽ را در ﺧـﺪﻣﺖ اﺳـﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﻗـﺮار داده
ﺑﻮدﻧﺪ .اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﻊاﻻﺳﻒ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﺟﺎﻧـﺐ اﺳـﺖ ،ﺿـﺮﺑﻪای ﻣﻬﻠـﮏ ﺑـﻪ اﻧﻘـﻼب
اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﺴﺎﻣﺢ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ،ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﻼم و ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﻪ ﺣﻀﺮات آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﺎﻫﻨﺮ ،ﻣﻬﺪی رﺑﺎﻧﯽ اﻣﻠﺸﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ،ﺷﻤﺲ
آلاﺣﻤﺪ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺘﺎدی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨـﺪ و از اﻓـﺮاد ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈﺮ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ،از ﺑﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺑﺎاﯾﻤـﺎن و دﯾﮕـﺮ ﻗﺸـﺮﻫﺎی ﺗﺤﺼـﯿﻞﮐﺮده ،ﻣﺘﻌﻬـﺪ و ﻣـﺆﻣﻦ ﺑـﻪ ﺟﻤﻬـﻮری
اﺳﻼﻣﯽ دﻋـﻮت ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺷـﻮراﯾﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﻫﻨـﺪ و ﺑـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی رﺷـﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺧﻂﻣﺸـﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ آﯾﻨـﺪه
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب و آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺳـﺎﺗﯿﺪ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ،ﻣﺘﻌﻬـﺪ و آ ﮔـﺎه و دﯾﮕـﺮ اﻣـﻮر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
اﻧﻘﻼب آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« )ﺧﻤﯿﻨﯽ ]اﻣﺎم[۱۳۷۸ ،ب ،ص.(۴۳۲
 .٤ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻗﺮار داد :ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ »ﺗﺤﻮل در ﻧﻬـﺎد ﻋﻠـﻢ«،
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« و ﻫﯿﺌﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ اﺳـﺘﺎد و داﻧﺸـﺠﻮ؛
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ »ﺗﺤﻮل در رواﺑـﻂ ﻋﻠـﻢ«  ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗـﺪرﯾﺲ دروس ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،ﻣﻌـﺎرف و ﻋﻘﺎﯾـﺪ اﺳـﻼﻣﯽ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ؛ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ »ﺗﺤﻮل در ﻋﺎﻟِﻢ« ،ﭼﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﮐﻤﯿﺘﻪ
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ﺑﻮد  .ﺑﺎ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔـﺬاریﻫـﺎی ﺧـﺮد و ﮐـﻼن و ﺑـﺎ ﻣﻼﺣﻈـﮥ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﺮ
ِ
روﻧﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و روﯾﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺘﻤـﺎنﻫـﺎی
ﮐﺮدوﮐﺎر ﻋﺎﻣﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮐـﺮد و
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ رﺧﺪاد ﻣﻬﻢ و اﺛﺮﮔﺬار ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﻣﯿـﺎن ﮔﻔﺘﻤـﺎنﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و
ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ رخ داده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ وﻗﻮع واﻗﻌـﮥ اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
ﯾﮏ .ﮔﻔﺘﻤﺎن »ﺗﺤﻮل در ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻢ«

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ »ﻧﻬﺎد« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارد و اﻓﺰون ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻋﻠـﻢ و
آﻣﻮزش ﻓﻨﻮن ،ﺑﻪ ﺑﺎزاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺪن اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪوﯾﮋه ،در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان ،ﭼﻨﺎنﮐـﻪ
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ وﻇﯿﻔﮥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ را ﻋﻬـﺪهدار
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .از اﯾﻦرو ،ﺣﺘﯽ از دورۀ ﻗﺒـﻞ
از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه از ﯾﮏ ﺳﻮ و دوﻟﺖ ،ﺻﻨﻌﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺧﺎﻧﻮاده از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ،
دﻏﺪﻏﻪ ای اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده و دو ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ» ،اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه« و
دوم» ،ﺧﺪﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه« .ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗﮔﺮای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ و راﺳﺖﮔﺮای ﻟﯿﺒـﺮال ﮐـﻪ ﻋﻤﻮﻣـ ًﺎ
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﯾـﺖ »اﺻـﻞ وﻻﯾـﺖ ﻓﻘﯿـﻪ« در ﻓـﺮوردﯾﻦ
 ۱۳۵۸و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﻼن ﺧﻮد ﺑﺎ »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« و در ﺳـﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺧﺮدﺗـﺮ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ

»ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ«  ،ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣـﯽدﯾﺪﻧـﺪ ،2درک ﺟﺎاﻓﺘـﺎدۀ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ« و »ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ »ﺗﺤـﻮل
در ﻋﻠﻢ« ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ و »دﻓﺘـﺮ ﻫﻤﮑـﺎری ﺣـﻮزه و داﻧﺸـﮕﺎه« و اﺟـﺮای
ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾـﻦ ﻧـﻮع از ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاری ﻫﺴـﺘﻨﺪ )ﺑـﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺧﺼـﻮص
ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت »ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ،از ﺑﺪو ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺗـﺎ آﺧـﺮ ﺳـﺎل  ،۱۳۶۳ر.ک :داﻧﺸـﮕﺎه اﻧﻘـﻼب،
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ،۱۳۶۳ص.(۷۴−۶۰
 .١اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .در ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺨﺴﺖ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ را در
ﺑﯿﺴﺘﻢ آﺑﺎنﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺎزه ﮔﺬراﻧﺪن ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داده ﺷﺪ و ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿـﻮع
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘـﺮای داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ در ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺴـﺘﻢ اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه  ۱۳۶۰ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﺳـﺘﺎد اﻧﻘـﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﺳﯿﺪ و اوﻟﯿﻦ ﮐﻼسﻫﺎی درس ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن  ۲۵واﺣﺪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آﻏﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس ﻫﺎی درﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ درﻣﺠﻤﻮع ﺳﺘﺎد اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ را
ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۶۲اداﻣﻪ داد و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﭘﺲ از آن در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۶۳−۶۲ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
 .2از ﺟﻤﻠﻪ در  ۲۲ﺗﯿﺮﻣﺎه » ،۱۳۵۸ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن«ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻧﻘـﻼب اراﺋـﻪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺘﻘﻼل
ﻧﻬﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ،اداره آن را از ﻋﻬﺪۀ دوﻟﺖ ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﺑﺮ دوش »ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﮐﺰی« ﻣﯽﻧﻬﺎد ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒـﺎط
آن ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰی از راه رأیﮔﯿﺮی ﻣﺨﻔﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨـﺪه و

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« )(۱۳۶۳-۱۳۵۹
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ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﻧﺴﺒﺖ »روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﻗﺪرت« را ﺑﺎزﺗﮑﺮار ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎه از »دوﻟـﺖ«
و از ﻗﺪرت و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺘﺪﯾﻨﺎن ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و رأی ﻗﺎﻃﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ »ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ،درک ﺗﺎزهﺗﺮی از »اﺳـﺘﻘﻼل« داﺷـﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘـﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در وﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ روﻧـﺪ ﮐﻠـﯽ ﺣﺮﮐـﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی اﺳـﺘﻘﻼل از ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫـﺎی ﺣﺰﺑـﯽ و
دﯾﻨﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم .از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ،از
ﺗﻤﺎﯾﻼت ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ِ
دورۀ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـ ﯽ ﮐﺸـﻮر و ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ آن در ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽﺷﺪن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮر آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪه ﺑـﻮد و ﺿـﺮورت ﺗﻐﯿﯿـﺮ در آن در ﻗﺎﻟـﺐ »اﻧﻘـﻼب
آﻣﻮزﺷﯽ« ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ردّ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎور ﺑـﻪ »ﻋﻠـﻢ اﺳـﻼﻣﯽ و
ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ« ،و »ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ« )ر.ک :ﺑﻨﯽﺻﺪر ،۱۳۵۹ ،ص۱۰؛ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ ۱۳۵۹ ،ص  ۴و
ﺷﺎﻣﻠﻮ ،۱۳۵۹ ،ص (۴ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺮﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧـﺪ
)زﯾﺒﺎﮐﻼم ۱۳۵۹ ،اﻟﻒ و ﺑﺎزرﮔﺎن .(۱۳۵۹ ،ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﺤﺚ »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ«
و در اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ »ﻋﻠﻢ ﺑﻮﻣﯽ« ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣﻄـﺮح
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻫﻨـﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ و از اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻧﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎه در اﯾﺮان را از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒـﺎﻃﺶ ﺑـﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی آن
ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ )زﯾﺒﺎﮐﻼم۱۳۵۹ ،ب و ﻫﻤﻮ ،۱۳۸۰ ،ص .(۸۹اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﮐﯿﻔﯿـﺖ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،وارداﺗﯽ ﺑﻮدن ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻋﺪم ﭘﯿﻮﻧﺪ آﻣـﻮزش و ﺻـﻨﻌﺖ و ﻧﻘـﺪ ﺻـﻨﻌﺖ
ﻣﻮﻧﺘﺎژی ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت و
ﺑﺎزﺗﻨﻈﯿﻢ راﺑﻄﮥ داﻧﺸﮕﺎه و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺿﺮورت ﺗﺤﻮل در ﺧﺪﻣﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺑـﺎ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ راﺑﻄـﮥ ﻧﻬـﺎد داﻧﺸـﮕﺎه و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﮐﺮد داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮاﺳﺎس وﻇﯿﻔﮥ »رﻫﺒـﺮی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« داﻧﺸـﮕﺎه در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾـﺪ )ﻣﮑـﺎرم ﺷـﯿﺮازی ،۱۳۵۹ ،ص (۴و ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی »ﻓﺮﻫﻨـﮓ
اﻧﻘﻼب و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ« )ﻣﻬـﺪوی ﮐﻨـﯽ ۱ ،اردﯾﺒﻬﺸـﺖ  ،۱۳۵۹ص (۴و
ﺑﺮاﺳﺎس »ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﻘﻼب« )ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (۱۳۵۹ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ
در اﯾــﻦ ﮔﻔﺘﻤــﺎن ،داﻧﺸــﮕﺎه ﻫﻤﭽــﻮن ﻧﻬــﺎدی ﮐــﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧــﺪۀ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای از رواﺑــﻂ و ﻧﻘــﺶﻫــﺎ و
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﯿﺎزی از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪ را رﻓـﻊ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،ﻣـﻮرد
واﺳﻂ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮای ﺧﺮدهﺷﻮراﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،اداری و ﻣﺎﻟﯽ ،اﻣـﻮر
آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﺮفزاده ﺑﺮدر ،۱۳۸۳ ،ص.(۱۷۵-۱۷۴
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ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾـﻦ درک از »اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ« ﭘﯿـﺪاﯾﯽ
ﻃﺮحﻫﺎ ،اﯾﺪهﻫﺎ و ﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺘﻨـﻮع و ﮔـﺎه ﻣﺘﻀـﺎدی ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﻗﺘﻀـﺎﺋﺎت و اﻟﺰاﻣـﺎت
ﻧﻬﺎدی داﻧﺸﮕﺎه را اﺻﻼح ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر » ﻃﺮح ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری« ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و
»واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی« در ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ،ﺳـﺘﺎد اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻧﻬﺎدی ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻗـﺪام ﺑـﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ و راهاﻧﺪازی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ«» ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ«،
»ﺷﻮرای ﻣﻨﻄﻘﻪای ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ«» ،دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ« و »دﻓﺘـﺮ ﻣﺮﮐـﺰی
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ« ﮐﺮد )ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ۱۳۶۰ ،ب ،ص.(۶۲−۶۱
دو .ﮔﻔﺘﻤﺎن »ﺗﺤﻮل در رواﺑﻂ ﻋﻠﻢ«
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»داﻧﺸﮕﺎه« ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ »اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻤﯽ« ،آنﭼﻨـﺎنﮐـﻪ راﺑـﺮت ﻣﺮﺗـﻮن ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ ،در درون ﺧـﻮد
درﺑﺮدارﻧﺪۀ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از رواﺑﻂ ﻓﺮدی و ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﺟﻤﻌـﯽ در ﻣﯿـﺎن اﻫـﻞ ﻋﻠـﻢ ،و ﻧﯿـﺰ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ و
ارزش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎص داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘـﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤـﯽ اﺳـﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪه و ﺧﻮدﺑﻨﯿـﺎد ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،اﻣـﺎ
ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﯽ اﯾﺪۀ »ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ« ،ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ از ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ،
ﻫﻢ از ﺣﯿﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﻢ از ﺣﯿﺚ رواﺑﻂ دروﻧﯽ ،ﻣﺘـﺄﺛﺮ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﮐﻠـﯽﺗـﺮ داﻧﺴـﺘﻪ ﺷـﺪ
)ر.ک :ﮐﻨﻮﺑﻼخ ،۱۳۹۰ ،ص .(۳۷۶−۳۴۵وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼـﺪاﻗﯽ از اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ﻣﺘـﺄﺧﺮ
اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎﻣﻼن در زﻣﺎن رﺧﺪاد »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ« اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اوﻻً،
رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت درون داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻠـﯽﺗـﺮ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ اﺧـﻼق دﯾﻨـﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً ،در ﺻﻮرت ﭘﯿـﺪاﯾﯽ رواﺑـﻂ اﺳـﻼﻣﯽ در داﻧﺸـﮕﺎه و ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن درون اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی آﻧﻬﺎ ﭘﯿـﺪا ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ» .ﺗﺰﮐﯿـﻪ«
ﻣﻘﺪم ﺑﺮ »ﺗﻌﻠﯿﻢ« اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﻻزﻣﮥ ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓـﺖ دﯾﻨـﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻓـﺮاﻫﻢ
ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ ذﯾﻞِ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﺮای اﻫﻞ ﻋﻠـﻢ
و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ درک از »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎه« را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺪاوﻣﯽ از روﻧﺪ »آﻣﻮزش
اﺳﻼﻣﯽ« در دورۀ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘـﺄﺛﺮ از ﺳـﻨﺖ دﯾﻨـﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤـﯽ
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻘﯿـﺪﺗﯽ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ
1. Robert K. Merton

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« )(۱۳۶۳-۱۳۵۹

۲۳

آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﻣﺪارس ،داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖوﺳﻮی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻮق
دﻫﺪ .ﮔﻤﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐـﻪ ﻇـﻮاﻫﺮ و ﺷـﻌﺎﺋﺮ ﻣـﺬﻫﺒﯽ در آن رﻋﺎﯾـﺖ
ﺷﻮد ،از اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﮐﮋیﻫﺎ ﻣﺼﻮن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓـﺖ )ر.ک :ﺑـﺎﻫﻨﺮ،
 ،۱۳۸۷ص .(۱۷۷−۱۵۰ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ :اوﻻً ،در ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﮥ
اﺳﻼﻣﯽ» ،ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﮐﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ درون آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸـﺘﺮی
ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ؛ از اﯾﻦ رو ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺷﻌﺎرﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞﻫـﺎ و
ﺟﺪاﺳــﺎزی ﻫــﺎ ﺑﺮاﺳــﺎس اﺣﮑــﺎم ﺷــﺮﯾﻌﺖ ،اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤــﺎری ﺳــﻨﺘﯽ و اﺳــﻼﻣﯽ در ﺑﺮﺧــﯽ از
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾ ﺪاﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺴﺠﺪ و ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ در داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ و ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ آن در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً» ،ﻓﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎه« ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ در ﺳﻨﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ اﺳـﻼﻣﯽ ﻋﻠـﻢ ﺑـﻮد،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ ﺑﻮده و »ﺣـﺎل و ﻫـﻮای اﺳـﻼﻣﯽ« 1داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؛ از اﯾـﻦرو ،ﺑـﻪ اﺟـﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ ﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﯽ ،ﺑﺮﮔـﺰاری ﻣﺮاﺳـﻢ دﻋـﺎ و ﻣﺠـﺎﻟﺲ دﯾﻨـﯽ ،ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓﺳـﺎزی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺑﺎ اوﻗﺎت ﺷﺮﻋﯽ و ﯾﺎ ﺗﻼوت ﻗﺮآن در آﻏـﺎز ﮐـﻼس و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن اﻫﻤﯿـﺖ داده ﺷـﺪ؛
ﺛﺎﻟﺜﺎً» ،ﻇﺎﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه« ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﻓـﺖ و اﺧـﻼق و
رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ در رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻇﻬﻮر ﻣـﯽﯾﺎﻓـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳـﺎدهزﯾﺴـﺘﯽ ﻣـﺪﯾﺮان و
ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﺠﻤﻞ و اﺷﺮاﻓﯽﮔﺮی ،ﺣﻀـﻮر روﺣـﺎﻧﯿﻮن در داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ ،اﻟـﺰام ﯾـﺎ
ﺗﺮﺟﯿﺢ رﻋﺎﯾﺖ ﻇﻮاﻫﺮ ﺷﺮﻋﯽ و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ )ر.ک:
ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ۱۳۶۰ ،اﻟﻒ ،ص .(۶۰−۷ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ درک از »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ« ) (۱۳۶۰و ﯾـﺎ
ﺗﺄﺳﯿﺲ »دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ) (۱۳۶۲ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ و ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ»ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« ) (۱۳۵۹/۵/۱۶ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻪ .ﮔﻔﺘﻤﺎن »ﺗﺤﻮل در ﻋﺎﻟِﻢ«

در ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪوﯾﮋه ،ﺗﺤﺖﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻓﻠﺴـﻔﮥ ﮐﺎﻧـﺖ ،ﻧﻘـﺶ ﻋـﺎﻟِﻢ و ذﻫـﻦ او در ﺷـﮑﻞﮔﯿـﺮی ﻋﻠـﻢ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪ و اﺳﺎﺳ ًﺎ ﻋﻠﻢ اﻧﻌﮑﺎس واﻗﻌﯿﺖ در ذﻫﻦ ﻋﺎﻟِﻢ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺗﺤﻮل رادﯾﮑﺎل
در »داﻧﺸﮕﺎه« ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻮل در »ﻋﻠﻢ« و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺻﻞ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻢ ،ﺗﺤﻮل
 .١ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی »ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ »داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ »ﻓﻘـﻂ
در آن ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد« ،ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن »از ﻫﻤـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺣـﺎل و ﻫـﻮای اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟـﻮد
ﺑﺎﺷﺪ« ،و ﺿﻤﻦ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ »ﻣﺤﯿﻂ«» ،داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ« را ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در آن» ،اﺧـﻼص ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﮐﻨـﺪ«
)رک :ﺷﺮفزاده ﺑﺮدر ،۱۳۸۳ ،ص.(۲۴۹
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ﻋﺎﻟِﻢ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،ﭘﺮورش »ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن« و ﺗﺮﺑﯿﺖ »داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺠﺘﻬﺪ« ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺑـﺮای
»اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ﺑـﺪل ﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ ،اﻫـﺪاف ﮐﻠـﯽ »اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« را ﻣﯽﺗﻮان در دو ﺣﯿﻄﮥ »داﻧﺶ و ارزش« دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ »داﻧﺶﻫـﺎ را در اﺳـﺘﺨﺪام
ارزشﻫﺎ« درآورده و ارزشﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﯿﻢ؛ اوﻻً» ،از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش و آﺷﮑﺎر ﮐـﺮدن
ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ« و ﺛﺎﻧﯿﺎً »،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﺗـﺎ ﺑﻪﺗﻨﺎﺳـﺐ
آنﻫﺎ ارزشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ در اذﻫﺎن اﯾﺠﺎد ﺑﺸﻮد« )ﺳﺮوش۱۳۵۹ ،اﻟﻒ ،ص .(۱۰اﮔﺮ رﺳﺎﻟﺖ داﻧﺸﮕﺎه،
»ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺴﺎن«ی اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻋﻀﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ« و ﭘﺮورش ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و رواﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺪاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﮐـﺮدن دوﺑـﺎرۀ اﯾـﻦ
ﺑﯿﻨﺶ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ »ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ«ی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻓﺎﻗﺪ آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ دو روش :اوﻻً ،ﺑﺎ »دادوﺳـﺘﺪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﺮون از داﻧﺸﮕﺎه« )ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﺤﻮل در رواﺑﻂ ﻋﻠﻢ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﺤـﻮل
در ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی داﺷﺘﻨﺪ(؛ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﯿﺎه ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾـﺪ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
آبوﺧﺎک ﺗﻌﻠﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ »ﻫﺮﭼﻪ درون اوﺳﺖ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﯿـﺮون ]ﺟﺎﻣﻌـﻪ
اﺳﻼﻣﯽ[ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ در آﻧﺠـﺎ ﻣـﻨﻌﮑﺲ ﺑﺸـﻮد« )ﻫﻤـﺎن۱۳۵۹ ،ب ،ص (۳۹−۳۸و
ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺑﺎ »آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻌﻨﻮی دارﻧﺪ« درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ » ﭼﮕﻮﻧﻪ آن روﺣﯽ
را ﮐﻪ در ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ« را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی ﮐـﻪ »ﺧﻮدﺑـﻪﺧﻮد ذﻫـﻦ
داﻧﺶ آﻣﻮز و داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم داﺧﻞ آن ﻇﺮف ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﻦ ﻣﻈـﺮوف ،آن ﻋﻄـﺮ را ﺑـﻪ ﺧـﻮدش
ﺑﮕﯿﺮد« )ﻫﻤﺎن ،ص .(۳۹ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ دو ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﻋﻠـﺖ
ﻏﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﯿﺮاث ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪﻣﺎن را زﻧﺪه و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺗﻔﮑـﺮ را ﮐـﻪ
ﺟﻬﺎن ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺨﺎﺻﻤﯽ را ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺰاع ﺑـﯿﻦ ﻓﺮاوردهﻫـﺎی ﻋﻘﻠـﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺘـﯽ ،و
داﻧﺶ ﺑﺸﺮی و ﻓﺮآوردهﻫﺎی وﺣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﺑﺪل ﮐﻨﯿﻢ )ﻫﻤﺎن ،ص .(۴۰−۳۹ﻋﻘﯿـﺪه ﺑـﺮ اﯾـﻦ
ذات ﻋﻠﻢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ »ﻋﺎﻟِﻢ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻋﻠﻢ ﺗﺤـﻮل اﯾﺠـﺎد
اﺳﺖ ﮐﻪ ِ
ﺷﻮد .ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ »رﻧـﮓ ﻋﺎﻟِﻤـﺎن را ﺑـﺎ ﺧـﻮد دارد« )ﻫﻤـﺎن،
 ،۱۳۶۶ص .(۱۹۸ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ » ﭘﺮوراﻧﺪن ﻋﺎﻟِﻤﺎن واﻗﻒ ﺑﻪ ﺷﺮع و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ
دﯾﻨﯽ و اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ  ...و ﻣﺘﺒﺤﺮ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ  «...اﻫﺘﻤﺎم داﺷﺖ ﺗﺎ »ﺿـﻤﯿﺮ اﯾﻨـﺎن
ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺑﺮای ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ« )ﻫﻤﺎن ،ص» .(۱۹۹ﺳﺮزﻣﯿﻦ ذﻫﻦ« اﯾﻦ ﻋـﺎﻟﻢ
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ »ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺑﻪﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ آن ﻣﺴﻠﻂ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺘﺪ و
ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ« اﺣﺎﻃﻪ دارد »ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی اﻟﻬـﯽ« اﺳـﺖ و »ﻧـﻪ ﺑـﻪﻃﻮر
ﺳﻄﺤﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ژرف از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻠﻖ و ﮐﺸﻒ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾـﻦ ﻋﻠـﻮم« ﻣـﯽﭘـﺮدازد.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« )(۱۳۶۳-۱۳۵۹
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ﯾﻘﯿﻨ ًﺎ » در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ روﯾﯿﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ« و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﺟـﺰ
اﯾﻦ ﻧﺪارد» .اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓـﺰودن رواﯾـﺎت ﺑـﺮ ﻋﻠـﻮم ﺟﺪﯾـﺪ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﺎﯾـﺪ
»ﻓﻀﺎی ذﻫﻦ و ﺿﻤﯿﺮ ،اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮد ...از آن ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ از آن ﮐﻮزه ﺑﯿﺮون ﺑﺘـﺮاود ،ﻋﻠﻤـﯽ اﺳـﻼﻣﯽ
اﺳﺖ و راه اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻤـﯿﻦ اﺳـﺖ و ﺑـﺲ« .از اﯾـﻦرو ،دو راﻫﺒـﺮد
اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ؛ اوﻻً ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾـﺪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ و آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨﮥ اﻧﺴﺎن ،اﺟﺘﻤﺎع و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﯾﺎد داد
و ﺛﺎﻧﯿﺎً ،در اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ از اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬـﺎ در
وﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ » ،ﺑﺎﯾـﺪ اذﻫـﺎن داﻧﺸـﻤﻨﺪان را ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾـﮏ و ﻓﻠﺴـﻔﻪ اﻟﻬـﯽ آﺷـﻨﺎ ﮐﻨـﯿﻢ« )ﻫﻤـﺎن،
ص .(۲۲۳ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ رﻧﮓ و ﺑﻮی ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ و ارزشﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن را ﺑﮕﯿـﺮد ،اﻣـﺎ
اﯾﻦ در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎده ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ »ﭘﺮورش ﻋﺎﻟِﻢ و داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺠﺘﻬﺪ و دارای ﻗﻮه ﻧﻘﺎدی« ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ،۱۳۶۰ ،ص .(۲۶ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻬﻤﯽ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ »داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس« ) (۱۳۶۱و
ﯾﺎ ﺗﺪوﯾﻦ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻖ ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﻠﻢ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﭘـﺮورش
ذﻫــﻦ ﺧــﻼق ﮐﻤــﮏ ﮐﻨــﺪ و ﯾــﺎ ﺗﺄﺳــﯿﺲ »رﺷــﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨــﮓ اﺳــﻼﻣﯽ« در داﻧﺸــﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿــﺖﻣﻌﻠﻢ
) (۱۳۵۹−۱۳۵۸و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ.
ﭼﻬﺎر .ﮔﻔﺘﻤﺎن »ﺗﺤﻮل در ﻋﻠﻢ«

ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﻘﯽ ارﺗﺪوﮐﺴﯽ از »ﻋﻠﻢ« و ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﯿﺰ ﻋﻠـﻢ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دو
ﺟﻨﮓ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾـﺖ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫـﺎی ﻣﺸـﺮوﻋﯿﺖﺑﺨـﺶ آﻧﻬـﺎ و ﻫـﻢ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﮥ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در آﻧﻬﺎ ،از ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾـﺪ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن »ﻋﻠﻢ« ﺑﺎ »ﻏﯿﺮﻋﻠﻢ« ﯾﺎ »ﺷﺒﻪ ﻋﻠﻢ« ﯾـﺎ »ﻋﻠـﻢ ﮐـﺎذب« ﺷـﺪ و ﺑـﺎ ﻧﺎﮐـﺎﻣﯽ
»ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﻠﻢ« در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻗﺒﻮﻻﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﺮزﻫﺎ و ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﻪ ﺣﯿﻄﮥ »ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻢ« و
»ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ« ،راه ﺑﺮای ﺑﺤﺚ از اﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺗﺎزه و ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺪﯾﻞﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺮای
»ﻋﻠﻢ« ﺑﺎز ﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎنﻫﺎ و ﺑﺪﯾﻞﻫﺎ ﺑﻌﺪﺗﺮ در دﻫـﮥ ﻫﻔﺘـﺎد ﺷﻤﺴـﯽ و ﺑﻌـﺪ از آن در ﻗﺎﻟـﺐ
ﻣﺒﺎﺣﺚ »ﭘﺴﺖﻣﺪرن« و »ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا« ﯾﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ »اﺳﻼﻣﯽﺳـﺎزی ﻣﻌﺮﻓـﺖ« ﺑـﻪ ﺣـﻮزۀ ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﻓﮑﺮی اﯾﺮان وارد ﺷـﺪ ،اﻣـﺎ در زﻣـﺎن »اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ« و ﻋﻤﻮﻣـ ًﺎ )ﺟـﺰ در ﻣـﻮرد
»ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ«( ﻣﺒﺮّ ا از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮب درﺑـﺎرۀ ﻧﻘـﺪ ﻋﻠـﻢ ﺟﺪﯾـﺪ و ﺑﺪﯾﻞﺳـﺎزی آن ﻣﻄـﺮح ﺑـﻮد،
ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﻪای ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ »ﻋﻠﻢ دﯾﮕﺮ«ی ﺟﺰ »ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾـﺪ« ﮐـﻪ دارای
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺑـﻮد.
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از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ »ﻋﻠﻢ دﯾﮕﺮ«ی وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺘﻔﺎوت از »ﻋﻠـﻢ ﺟﺪﯾـﺪ« ﻣﻮﺟـﻮد و
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ »ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ« ﻣﻮﺟﻮد ،اﻣﮑﺎن ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺎت
و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد رﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﻣﻮاردی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﻘﺎدی رادﯾﮑﺎل
ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ در ﻏﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل ذﻫﻦ و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺘﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
وﺟﻮد اﺷﺘﺮاک در ﻫﺪف ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﻮﻧـﺎﮔـﻮﻧﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻨـﻪای و ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻧﯿـﺰ
ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان آن ،اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ »داﻧﺸـﮕﺎه« ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ »ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ« و ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،در اﯾـﻦ ﮔﻔﺘﻤـﺎن و در
ﭘﺮﺗﻮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﻮد.
از ﺟﻤﻠﻪ در آﻧﭽﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﺮدهﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﻣﻬﺬب« ﻧـﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ ،ﺑـﺎ ﺗﻔﮑﯿـﮏ »ﻋﻠـﻮم

ﻃﺒﯿﻌﯽ« و »ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ«  ،اوﻟﯽ را ﻣﺒﺮّ ا از ﺗﻐﯿﯿﺮ داﻧﺴﺘﻪ و در دوﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻮل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟـﻮد
اﯾﻦ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺣﻘـﻮق ،ﻋﻠـﻮم
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻧﺒﯿﺎء ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
و ﻫﺮ دو در ﮐﺎر »ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺴﺎن« ﺑـﻮده و ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﺸـﺎن ﺑـﺮ »ﺑﺎورﻫـﺎ و ارزشﻫـﺎ« و »ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﻣﻌﻨـﻮی و
روﺣﯽ اﻧﺴﺎن« اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی و دﯾﮕﺮان ،۱۳۶۱ ،ص .(۱۹۷ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻠـﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ و در ﺑﺮاﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ روﯾﮑـﺮد دو ﻣﺮﺣﻠـﻪای در ﭘـﯿﺶ ﮔﺮﻓـﺖ؛
ﻧﺨﺴﺖ» ،ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ« ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻧﻘﺎدی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﺬف ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوم» ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﺪرن«
ﮐﻪ ﻣﺮاد از آن در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﻏﻮر در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳـﻼﻣﯽ و اﺳـﺘﺨﺮاج ﻧﮕـﺮش اﺳـﻼﻣﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑـﺎ ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن در ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﺒﺎدی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺮای ﻋﻠـﻢ و ﺗﮑﻤﯿـﻞ آن ﺷـﻮد )ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ر.ک :دﻓﺘـﺮ
ﻫﻤﮑﺎری ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه۱۳۶۳ ،اﻟﻒ و ب ،و ﻫﻤـﻮ .(۱۳۶۴ ،ﺑـﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﺧﺮدهﮔﻔﺘﻤـﺎن ﻋﻠـﻢ
ﻣﻬﺬب ،ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﻼم از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع و »اﻧﺴـﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ« ﺑـﻪ ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـﺪل
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤـﻮﻟﯽ در ﻋﻠـﻢ )و ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ( ﻣﺘﮑـﯽ ﺑـﻪ آن اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن۱۳۶۳ ،اﻟـﻒ،
ص .(۱۹۲−۱۸۱رﯾﺸـﮥ اﯾـﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ را ﻣــﯽﺗـﻮان ﻋﻤﻮﻣـ ًﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫـﺎی »ﻣﺆﺳﺴـﻪ در راه ﺣــﻖ« و
درسﻫﺎی »ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی« و ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﻔﮑـﺮان وی در دورۀ ﭘـﯿﺶ از اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ در دورۀ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﺑﻪ وﯾـﮋه ،در ﺟﺮﯾـﺎن »اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ« ،اﯾـﻦ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ »دﻓﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه« و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﮔﺴـﺘﺮدۀ آن ﺑـﺮای ﻣﺒﺎﺣﺜـﻪ

۲۷

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« )(۱۳۶۳-۱۳۵۹

اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای »ﺗﻬﺬﯾﺐ« و »ﺗﮑﻤﯿﻞ« ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
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ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ،در روﻧــﺪ »اﻧﻘــﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ در داﻧﺸــﮕﺎهﻫــﺎ« ﺗــﺪاوﻣﯽ ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﮐﻤﺮﻧــﮓ از آﻧﭽــﻪ
»ﺧﺮدهﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﻗﺪﺳﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از رأی ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﻧﺼـﺮ اﺳـﺖ ،وﺟـﻮد

دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ وی در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و داﻧﺸﮕﺎه آرﯾﺎﻣﻬﺮ ]ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺮﯾﻒ[ در دوره ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ آوردﮔﺎه ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺗﺤﻮل در داﻧﺸﮕﺎه در دوره ﺑﻌـﺪ از
اﻧﻘﻼب ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﺼﺮ در ﻗﻠﻤﺮو »ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ« ﮐﻪ در اﺻﻞ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪدﻧﺒـﺎل ﯾـﺎﻓﺘﻦ
ﺗﺪاوﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای »ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ« در ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺪرن ﺑﻮد ،او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪ
ﻣﻘـﺪس(
ﮐﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻢ در دورۀ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣـﺪرن وﺟـﻮد دارد و او آن را »ﻋﻠـﻢ ﻗﺪﺳـﯽ« )ﻋﻠـﻢ ّ
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﮔﺴﺴـﺖ ﯾـﺎ ﺷـﮑﻞ ﻧـﺎﻗﺺ اﻣﺘﺪادﯾﺎﻓﺘـﻪای از آن اﺳـﺖ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻣﻬﺬب ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﻓﻨّـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﻧﯿـﺰ
ﺑﺮﺧﻼف ﺧﺮدهﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻠﻢ ّ
آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻃﺮﺣـﯽ ﺑـﺮای ﺗﺤـﻮل
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﮐﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ »ﻋﻠﻢ دﯾﻨـﯽ ،ﻋﻠـﻢ ﻏـﺎﯾﯽ درﺑـﺎره
ﺣﻖ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ« و ﺑﺎﯾﺪ »ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪۀ اﺻﻮل ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزﻣﮥ ﭘﯿﺪاﯾﯽ اﯾـﻦ
ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﻤﺪاد از اﺻﻮل »ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ« اﺳـﺖ؛ ﺑﺎﯾـﺪ از دﯾـﺪﮔﺎه
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﻓﻠﺴـﻔﻪﻫﺎی
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ﻣﺪرن ﺑﺮ اﺣﯿﺎی اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺒـﺎدی ﻓﻠﺴـﻔﯽ دﯾـﻦ اﺳـﻼم در آن ﻣـﻨﻘﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)ر.ک :ﻧﺼﺮ ۱۹۸۸ ،۱۳۴۹ ،و  .3(۱۹۹۳ﻧﺼـﺮ اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه را ﭘـﯿﺶ از اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ اﺟـﺮا
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰودن دروﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻨﻄﻖ ،ﻋﺮﻓﺎن ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐـﻼم ﺷـﯿﻌﯽ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
درﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﺷﺮﯾﻒ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزی ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾـﺪ و
ﻋﻠﻢ ﻗﺪﺳﯽ ،ﺧﺎﻃﺮۀ ﻋﻠﻢ ﻗﺪﺳﯽ را در ذﻫﻦ آﻧﻬـﺎ زﻧـﺪه ﻧﮕـﻪ دارد؛ در واﻗـﻊ ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻈﺎمﯾﺎﻓﺘـﻪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻬـﺬب« ،آﺛـﺎری ﻣﺎﻧﻨـﺪ »ﻣﻘﺪﻣـﻪای ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ اﺳـﻼﻣﯽ« )،(۱۳۶۳
 .1در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣـﺎﻧﯽ و ذﯾـﻞ روﯾﮑـﺮد »ﻋﻠـﻢ ّ
»ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ« ) (۱۳۶۳و »ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ« ) (۱۳۶۴ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻓﺘـﺮ
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ »دﻓﺘﺮ« ﺑﻪ »ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه« ) (۱۳۷۷و ارﺗﻘﺎی آن ﺑﻪ »ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺣـﻮزه و
داﻧﺸﮕﺎه« ) (۱۳۸۲و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ »ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه« ) ،(۱۳۸۳روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿـﺮیﻫـﺎی دﯾﮕـﺮی ﻧﯿـﺰ در
ﺑﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ از ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ.
 .2ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺣﯿﺪی در ﻋﺎﻟﻢ )ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ و ﻏﺎﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ و ﻋﺪم اﻧﺤﺼـﺎر ﺗﺒﯿﯿﻨـﯽ ﺑـﻪ ﻧﻈـﻢ داﺧﻠـﯽ(؛ ﭘـﺬﯾﺮش اﺻـﻞ
ﻋﻠﺖ ﻏﺎﯾﯽ ،ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ )ﺗﺸﮑﯿﮑﯽ( دﯾﺪن واﻗﻌﯿﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽـﻮن ﭘـﺬﯾﺮش اﺻـﻞ ﻓﻄـﺮت و
درک ﺻﺤﯿﺢ از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎن در ﻫﺴﺘﯽ )ﻣﻘﺎم ﺧﻠﯿﻔﮥ اﻟﻠﻬﯽ و رﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺴﺎن ﺑـﺎ ﺧـﺪا و ﯾـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات(؛ ﻣﻨﺤﺼـﺮ
ﻧﺪﯾﺪن ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن در ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮی ،درک راﺑﻄﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ )اﺻـﺎﻟﺖ ﻫـﺮ دو(؛ درک دوﺟﻨﺴـﯽ از ﺣﯿـﺎت
دﻧﯿﻮی اﻧﺴﺎن در ﻋﯿﻦ وﺣﺪت در روح و ...ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎدی ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ )ﺳﻮزﻧﭽﯽ ،۱۳۸۹ ،ص.(۳۳۹
 .٣اﯾـﺪهﻫﺎی ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﻧﺼـﺮ در دو ﮐﺘـﺎب  Knowledge and the Sacredو The Need for a Sacred Science
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺗﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﺛﺎر اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺤﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﮐﺘـﺎب Knowledge and the
 Sacredﺣﺎﺻﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او در ﺳﺎل  ۱۹۸۱اﺳﺖ.

۲۸

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ /س /۲۲ش /۸۶ﺑﻬﺎر ۱۳۹۵

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ »ﺧـﺮدهﮔﻔﺘﻤـﺎن
ﻋﻠﻢ ﻗﺪﺳﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ در دوره ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آزﻣﻮده ﺷـﺪه ﺑـﻮد )ر.ک :زاﺋـﺮی و
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽزاده ،۱۳۹۳ ،ص.(۳۰−۲۷
آﻧﭽﻪ »ﺧﺮدهﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺪﻧﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و رﯾﺸﮥ آن ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜـﺎت ﺣـﻮزوی در
1
دوره ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد  ،ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﺪن را در رﺑﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ و ﻫـﺪف

اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و »ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ« را »ﺗﻤﺪنﺳﺎزی« ﻣﯽداﻧﺪ .در واﻗـﻊ ،دو ﺻـﻒﺑﻨـﺪی ﮐﻠـﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻮد دارد؛ ﯾﮑﯽ» ،ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺎﻋﺖ« ﮐﻪ وﻻﯾﺖ اﻟﻬﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ رﺧـﺪادی
در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی» ،ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺼﯿﺎن« ﮐﻪ ذﯾﻞ وﻻﯾﺖ ﻃﺎﻏﻮت ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ و
»ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ« ﺑﺮآﻣﺪه از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .روﺷﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﺮﯾـﺎن وﻻﯾـﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺟﺮﯾـﺎن ﻋﺼـﯿﺎن
ﻫﻢﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻋﻠﻢ »ﻋﻤﻞ ارادی« اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮی ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧـﻪ ﯾـﺎ ﮐﺎﻓﺮاﻧـﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻢ ،ﺻﺪق و ﮐﺬب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ آن در ﻣﺴﯿﺮ ﺣـﻖ
ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را ﭘﺪﯾﺪ ﻣـﯽآورﻧـﺪ و از اﯾـﻦرو ،ﺟﺮﯾـﺎن ﻃﺎﻋـﺖ و
ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ،ﻋﻠﻢ ّ
ﺧﺎص ﺧﻮد را ﭘﺪﯾـﺪ آورد .ﺑـﻪﻋـﻼوه ﺗﻤـﺪن ﺟﺪﯾـﺪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻢ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ّ
ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای دارد و ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺰء اﯾﻦ ﺗﻤـﺪن در ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ اﺟـﺰاﺋﺶ
اﺳﺖ و دارای ﻫﻮﯾﺖ اﻟﺤـﺎدی و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴـﺘﯽ اﺳـﺖ )ر.ک :ﺳـﻮزﻧﭽﯽ ،۱۳۸۹ ،ص.(۲۱۹−۲۰۷
»ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ« ﺑﺪﯾﻞ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ وﻻﯾﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻠﻢ ﺣـﺎﮐﻢ ﺷـﻮد و راه ﺗﺤـﻮل در
ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﺪای از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺒﺎﻧﯽ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻮل »روش« ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﻋﻠﻤـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﯾﮏ »ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ« ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻬﺪ .روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻬﻤﯽ» ،داﻧﺸﮕﺎه« ﺑﻪﻋﻨﻮان رﮐﻨﯽ از ارﮐﺎن ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ،زاﺋـﺪهای در ﺟﺎﻣﻌـﮥ اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺖ و
»اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎه« ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ و ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ »ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم اﺳـﻼﻣﯽ« در ﺳـﺎل  ۱۳۵۹ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺮﮐـﺰی ﺑـﺮای »ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻤـﺎم
ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ« ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬـﺎدی
داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و ﺳـﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی
ﻣﻮردﻧﯿــﺎز ﺑــﺮای اداره ﺣﮑﻮﻣــﺖ اﺳــﻼﻣﯽ« اﺳــﺖ )ﺣﺴــﯿﻨﯽاﻟﻬﺎﺷــﻤﯽ ،۱۳۸۳ ،ص۲۷۴و.(۲۷۵
 .1آﻏﺎزﮔﺎه اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺳﯿﺪﻣﻨﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ) (۱۳۷۹−۱۳۳۲اﺳﺖ .او ﯾﮑﯽ از ﺷـﺎﮔﺮدان درس
»وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ« و »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻧﺠـﻒ اﺷـﺮف ﺑـﻮد و ﺗﺤﺖﺗـﺄﺛﯿﺮ اﯾﺸـﺎن ،ﺑـﺮ »ﺟﺎﻣﻌﯿـﺖ دﯾـﻦ« و
ﮐﺎرآﻣﺪی آن در راﻫﺒﺮی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ داﺷﺖ .وی در ﺳﺎل ،۱۳۵۸
»دﻓﺘﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن« را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ در  ۱۳۵۹ﺑﻪ »ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾـﺪ
آن را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ ﻓﮑﺮی در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺪوﯾﻦ »ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ اداره« ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﺣﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« )(۱۳۶۳-۱۳۵۹

۲۹

ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﮥ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ دارﻧـﺪ؛ ﮔﻔﺘﻤـﺎن »ﺗﺤـﻮل در
ﻋﻠﻢ«  ،از ﺣﯿﺚ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﺤﻮل در ذات ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد »ﻋﻠﻢ دﯾﮕـﺮ«ی ﻣﺘﻔـﺎوت از »ﻋﻠـﻢ
ﺟﺪﯾﺪ« از ﺳﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آن »ﻋﻠﻢ دﯾﮕﺮ« ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨـﺪ
)ﯾﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮازم ﺗﺤﻘﻖ آن( ،ﺿﺮورت ﺗﺤـﻮل در »ﻋـﺎﻟِﻢ« ،و »رواﺑـﻂ« و »ﻧﻬـﺎد« ﻋﻠـﻢ اﺳـﺖ؛ ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﮔﺮ »ﻋﻠﻢ دﯾﮕﺮ« ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ،رواﺑﻂ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻬﺎدی را ﻫﻤﮕـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﺗﺤﻮل ﻋﺎﻟﻤﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان از دو
ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن »ﺗﺤﻮل در ﻋﺎﻟﻢ« از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ِ
ﮔﻔﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﯽ »ﻋﺎﻟِﻢ« ﺟﺪﯾﺪ )ﯾـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻟـﻮازم ﻇﻬـﻮر
آن( ،ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ در »رواﺑﻂ« ﺑـﯿﻦ داﻧﺸـﻤﻨﺪان و اﻫـﻞ ﻋﻠـﻢ و ﻧﯿـﺰ ﺿـﺮورت ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت
«ﻧﻬﺎد«ی ﻋﻠﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎد دﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﺤﻮل در رواﺑـﻂ ﻋﻠـﻢ ﺑـﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دروﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه و اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻤـﯽ از ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﭘـﯿﺶ از
ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی »رواﺑﻂ« ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ )ﯾﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮازم ﺗﺤﻘـﻖ آن( ﯾﮑـﯽ ﻫـﻢ
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت »ِﻧﻬﺎد« ی ﻋﻠﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻـ ًﺎ ﻧﻬـﺎد ﺳﯿﺎﺳـﺖ و ﻟـﺰوم دﺧﺎﻟـﺖ دوﻟـﺖ در
ﻧـﻮع
ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آن اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﮔﻔﺘﻤـﺎنﻫـﺎی ﺑـﺎﻻﺗﺮ ِ
ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺣﯿﺚ ﺟﻬـﺖ-
ِ
ﮔﺰارهﻫﺎی
ﮔﺬاری ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(؛ اﻣﺎ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺣﮑﺎم
ِ
ﮔﯿﺮی ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ
و ﮔﺰارهﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را »ﺣﺪاﮐﺜﺮی«» ،ﻣﺪاﺧﻠـﻪﺟﻮﯾﺎﻧـﻪ«» ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ« ﯾـﺎ
»واﭘﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ« ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﻣﯿـﻞ
ﺑﻪ ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در
آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،راﺑﻄﮥ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗـﺎ در ﺣـﺎﻟﯽ
ﮐﻠﯿﺖ ﺗﺤﻮل در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ و ﺧﻮد ﻋﻤ ًﻼ در ﺑﺨﺸﯽ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎ ِ
از آن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮی از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻣﻮاﻓـﻖ و ﻫﻤـﺮاه
ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« و ﻧﯿﺰ در دورهﻫﺎی ﭘﺲ از ﺗﺄﺳـﯿﺲ
»ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،ﺑـﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ از ﺟﺎﻧـﺐ
اﻓﺮاد و ﻋﺎﻣﻼﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜـﺎت ﻣﻄـﺮحﺷـﺪه در اﯾـﻦ واﻗﻌـﻪ ﯾـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ از
ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاریﻫــﺎی آن ﻣﺨــﺎﻟﻒ ﺑــﻮده و از آن اﻋــﻼن ﺑﺮاﺋــﺖ ﮐﺮدهاﻧــﺪ .ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﺑﺮﺧــﯽ از اﯾــﻦ
»ﺑﺮاﺋﺖﺟﻮﯾﯽﻫﺎ« ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ از ﻋـﺎﻣﻼن اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ
ﻣﺸﺮوط ﺑﺎ ﻗﯿﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪادن اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻼن را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮﺗﺒـﻪﺑﻨـﺪی
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
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ﺑﻪﻋﻼوه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻓﮑﺮی ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻋﻤﻠﯽ و روﯾـﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮔﺬر ﺳﺮﯾﻊ از ﮔﻔﺘﻤﺎن »ﺗﺤﻮل در ﻋﻠﻢ« ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎﺳـﺖ ،درﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑﻪﺳـﺮﻋﺖ
»اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ »ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ) (۱۳۶۳ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ »رواﺑﻂ« و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت »ﻧﻬﺎدی« داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد .وﺿﻊ ﺗﺤﻮل در ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﮕﺎهﻫـﺎ در
ﻣﻘــﺎﻃﻊ ﺑﻌــﺪی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن اﺳــﺖ؛ از ﯾﮏﺳــﻮ ،وﻗــﻮع ﺑﺮﺧــﯽ ﺣــﻮادث ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﭘﺎﯾــﺎن ﯾــﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨــﮓ و
ﺿﺮورتﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺷﺮوع »ﻋﺼﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ« ،ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ رﺧﺪادﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ
ﺷﻮروی و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻈﻢ دوﻗﻄﺒﯽ و اﻋﻼن »ﭘﺎﯾـﺎن ﺗـﺎرﯾﺦ« و ﯾـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی ارﺗﺒـﺎط ﺟﻤﻌـﯽ و
اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت »ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن« ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺴـﺮﯾﻊ ﻋـﺪول ﻋﻤـﻮﻣﯽ از ﮔﻔﺘﻤـﺎن »ﺗﺤـﻮل در ﻋﻠـﻢ« و ﺑﺮﺗـﺮی
ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی »ﺗﺤﻮل در رواﺑﻂ ﻋﻠﻢ« و »ﺗﺤﻮل در ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻢ« ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺎ
اﻧﻌﮑﺎس ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺷﮑﺎل ﺗﺎزهای از ﺧﻮداﻧﺘﻘـﺎدی ﻏﺮﺑـﯽﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ آرای »ﭘﺴـﺖﻣـﺪرن«ﻫـﺎ در ﺑـﯿﻦ
ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ رﺧﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ »ﺑﯿـﺪاری اﺳـﻼﻣﯽ« و
اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ −ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ و ﺷـﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘـﺎ ،ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﮔﻔﺘﻤـﺎن
»ﺗﺤﻮل در ﻋﻠﻢ« و اﺣﯿﺎی ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ
در اﯾﺮان اﺳﺖ .در واﻗﻊ» ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ »اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ« و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﮑـﺎی آن ﺑـﺮ
»ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ اﺳﻼم« ،ﺑﺸﺎرتدﻫﻨﺪۀ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ در ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫـﺮ
دو دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﺿﺮورت ﺗﺤﻮل در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
ﺑﺪﯾﻬﯽ و روﺷﻦ ﺑﻮد .در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽﺷـﺪه از اﯾـﻦ واﻗﻌـﻪ دو رﮐـﻦ اﺻـﻠﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اوﻻً ،ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮده و آن را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از روﯾـﺪادﻫﺎی اﺧـﺮاج ،ﺣـﺬف و ﺗﺼـﻔﯿﻪ
ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑـﻮده و اﯾـﻦ وا ﻗﻌـﻪ را ﺑﺮآﻣـﺪه از ﻧﯿـﺎز ﻧﯿﺮوﻫـﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ ﺣـﺬف
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﺳـﺖﮐﻢ در دو دﻫـﮥ ﭘـﯿﺶ از وﻗـﻮع اﻧﻘـﻼب
ﻣﺘﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﮑـﺮی در ﻣﯿـﺎن ﻧﺨﺒﮕـﺎن رﺳـﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳـﻤﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ،روﻧﺪﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺴﯿﺎر و ِ
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﻣـﻦ زدهاﻧـﺪ؛ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﺘﯽ از »ﻋﻠـﻢ
ﺗﻌﻬﺪ« ،و ﻓﻬﻢ ﺑﻮﻣﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از »ﻋﻠﻢ ﺑﻮﻣﯽ« و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﯽ »آﻣﻮزش اﺳـﻼﻣﯽ«،
و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ »ﻋﻠـﻢ ﻗﺪﺳـﯽ« ﺑـﺮ ﻋﻠـﻢ ﺟﺪﯾـﺪ و ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﻧﺨﺒﮕـﺎن ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ ﺑـﻪ »اﻧﻘـﻼب
آﻣﻮزﺷﯽ« و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ،ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻐ ﯿﯿﺮ در ﺗﺼﻮر از ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻈﺎﻣـﺎت

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« )(۱۳۶۳-۱۳۵۹
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داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ وﻗـﻮع اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﭘﯿـﺪا ﺷـﺪ؛ اوﻻً ،وﻗـﻮع واﻗﻌـﮥ
ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ را ﺿﺮوری و ﻗﻄﻌﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﻠﺒﮥ ﻓﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ واﻗﻌـﻪ ﺳﻤﺖوﺳـﻮی
اﺳﻼﻣﯽ داد و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن در آن ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﺧﺪاد »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ« ،در ﺑﺎﻓـﺖ ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨـﻮع و
ﻣﺘﮑﺜﺮی رخ داده اﺳﺖ .دﺳﺖﮐﻢ ﭼﻬﺎر ﮔﻔﺘﻤﺎن »ﺗﺤﻮل در ﻧﻬـﺎد ﻋﻠـﻢ«» ،ﺗﺤـﻮل در رواﺑـﻂ ﻋﻠـﻢ«،
»ﺗﺤﻮل در ﻋﺎﻟِﻢ« و »ﺗﺤﻮل در ﻋﻠﻢ« ،اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ؛ اوﻟﯽ ،ﺗﺤﻮل در ﻧﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎه را ﺑـﻪ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻬﺎدی آن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪوﯾﮋه  ،از ﺣﯿﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژِ ی ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﯾـﺎ ﺧـﺪﻣﺘﮕﺰاری
»ﺣﮑﻮﻣــﺖ اﺳــﻼﻣﯽ« ؛ دوﻣــﯽ ،آن را در ﭘﯿــﺪاﯾﯽ رواﺑــﻂ و ﻣﺤــﯿﻂ و ﻓﻀــﺎی اﺳــﻼﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺐ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫـﺎ؛ ﺳـﻮﻣﯽ ،آن را در ﭘـﺮورش »ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﺘﻌﻬـﺪ« و »داﻧﺸـﻤﻨﺪ ﻣﺴـﻠﻤﺎن« و ﭼﻬـﺎرﻣﯽ ،آن را
ﺿﺮورﺗ ًﺎ در ﻇﻬﻮر »ﻋﻠﻢ دﯾﮕﺮ«ی ﻏﯿﺮ از ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ ﮔﻔﺘﻤـﺎنﻫـﺎ
ﺑﺨﺸــﯽ از ﻋــﺎﻣﻼن را ﺑــﺎ ﻋﻼﯾــﻖ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳﯿﺎﺳــﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﺟﻬــﺖ داد و درﻧﺘﯿﺠ ـﮥ ﻋﻤــﻞ آﻧﻬــﺎ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﻋﻠﻤـﯽ ﭘـﺲ از
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﻓﺮادی ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ،اﻣـﺎ ﺑـﺎ
ﺷﯿﻮۀ واﺣﺪ ﻣﻌﻨﺎداریﺷﺎن ﻓﯽاﻟﻤﺜﻞ ﺑﺎ ﺑﺎور ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﮔﺰارۀ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻬﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺸﯽ از واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« را
ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ« ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪﺧـﻮﺑﯽ
ﺑﺮاﺋﺖﺟﻮﯾﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒﺧﻮاﻧﯽ ﻫـﺎی ﺑﻌـﺪی اﯾـﻦ ﻋـﺎﻣﻼن درﮔﯿـﺮ در اﯾـﻦ واﻗﻌـﻪ را ﺗﻮﺿـﯿﺢ دﻫـﺪ؛
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﻮ در زﻣﺎن وﻗﻮع اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﺗﺤـﻮل در داﻧﺸـﮕﺎه ﺑـﺎور
داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ وﻗـﻮع اﯾـﻦ
واﻗﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت
و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﻮرد »ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ« ،و اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﺿﺮورت ﭘﯿـﺪاﯾﯽ »ﻋﻠـﻢ ﺑـﺪﯾﻞ« در ﺟﺮﯾـﺎن
واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و اﻟﺒﺘﻪ
اﺑﻬﺎمآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﯿﻄﮥ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺑﺎزﻧﮕﺮاﻧﮥ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در دﻫﻪﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،اﻣـﺎ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری درﺑﺮدارﻧﺪۀ اﺣﮑﺎم و ﮔﺰارهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی در ﺑﺎب روش ،ﻫـﺪف و ﻏﺎﯾـﺖ ﻋﻠـﻢ ﺟﺪﯾـﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی در ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔـﺎﻫﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدیﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺟﺰ اﯾﻦ ،ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ در ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻪﺑﻨﺪی دارﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮔﺰارهﻫﺎ و اﺣﮑـﺎم ﮔﻔﺘﻤـﺎن
»ﺗﺤﻮل در ﻋﻠﻢ« درﺑﺮدارﻧﺪۀ ﺷﯿﻮۀ ﻣﻌﻨﺎداری ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕـﺮ ،اﺗﮑـﺎ
ﺑﻪ ﺗﺤﻮل در ذات ﻋﻠﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻮل در ﻋﺎﻟﻢ و رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻬﺎدی ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و از
ﺣﯿﺚ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺑـﺎ ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﻧﻬـﺎد »ﺷـﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ« ) (۱۳۶۳از ﮔﻔﺘﻤـﺎن
»ﺗﺤﻮل در ﻋﻠﻢ« ﻋﺪول ﮐﺮده و از اﺑﺘﺪای دﻫﮥ ﻫﻔﺘﺎد ﺷﻤﺴﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺗـﺮی ﮔﻔﺘﻤـﺎنﻫـﺎی »ﺗﺤـﻮل در
رواﺑﻂ ﻋﻠﻢ« و ﺑﻪوﯾﮋه» ،ﺗﺤﻮل در ﻧﻬﺎد ﻋﻠـﻢ« ﻫﺴـﺘﯿﻢ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ،اﯾـﻦ ﺳـﯿﺮ ﯾﮑﺪﺳـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ و
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﯿﺮ واﺣﺪی در ﺗﺤﻮل ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻨـﮓ
ﯾﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ﯾﺎ »ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ« ﯾﺎ ﻧﺸﺮ ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدیﻫﺎی ﭘﺴﺖﻣﺪرن در دورهﻫـﺎی ﺑﻌـﺪی،
ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﻧﺎﻣﺘﻮازﻧﯽ از ﻏﻠﺒﻪ و ﺗﺪاوم ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ دﻗﯿـﻖ آن ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺿـﻮع
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« )(۱۳۶۳-۱۳۵۹
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ﺗﻬﺮان :ﺗﺎزهﻫﺎ.
 .۱۱ﺑﻨﯽﺻﺪر ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ) ،(۱۳۵۹اﻃﻼﻋﺎت ،ش ،۶۱۲۵ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۳اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ،ص.۱۰
 .۱۲ﭘﺎرﺳﺎﻧﯿﺎ ،ﺣﻤﯿﺪ )» ،(۱۳۷۶ﻋﻠﻢ ﺳﮑﻮﻻر و ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ« ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ش ،۲۲ﭘﺎﯾﯿﺰ ،ص.۴۳−۳۵
 .۱۳ــــــــــ ) ،(۱۳۸۰ﺳﻨﺖ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﻋﻠﻢ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻔﺎء.
 .۱۴ــــــــــ )( ،ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ.
 .۱۵ــــــــــ )» ،(۱۳۸۹ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺎﻗﺺ :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ورود ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان« ،ﺳﻮره اﻧﺪﯾﺸـﻪ،
آذر و دی ،ش ۴۶و  ،۴۷ص.۱۶۳−۱۵۶
 .۱۶ﺗﻮﺳﻠﯽ ،ﻏﻼﻣﻌﺒﺎس )» ،(۱۳۹۱اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ،روزﻧﺎﻣـﻪ آﺳـﻤﺎن ،ش،۳۹
ﺷﻨﺒﻪ  ۲۵آذر ،ص.۳۶
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 .۱۷ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ،ﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ ) ،(۱۳۹۱ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﺷﻬﺮﯾﻪای ﻣﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﭘـﺬﯾﺮش داﻧﺸـﺠﻮی
دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸـﺠﻮ ،دﺳﺘﺮﺳـﯽ در ﻣﻮرﺧـﻪ  ۳۰ﻣﻬﺮﻣـﺎه ،ﻧﺸـﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ:
http://snn.ir/detail/News/211480/76؛
 .۱۸ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،رﺳﻮل ) ،(۱۳۹۲ﭼﺮا ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ ﮐﻨـﺪ اﺳـﺖ؟ ،ﺧﺒـﺮآﻧﻼﯾﻦ ،دﺳﺘﺮﺳـﯽ در ۲۵
آذرﻣﺎه ،ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽhttp://www.khabaronline.ir/detail/327886 :؛
 .۱۹ﺟﻠﯿﻠﯽ ،ﺳﯿﺪﻫﺪاﯾﺖ ) ،(۱۳۸۷راه دﺷﻮار ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫـﺎ و ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫـﺎی ﺗﺤـﻮل
ﺧﻮاه در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ.
 .۲۰ﺣﺴــﯿﻨﯽ اﻟﻬﺎﺷــﻤﯽ )ﺷــﯿﺮازی( ،ﺳــﯿﺪﻣﻨﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ) ،(۱۳۸۳ﺧــﺎﻃﺮات ﺳــﯿﺪﻣﻨﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴــﯿﻨﯽ
ﺷﯿﺮازی ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
 .۲۱ﺣﻖﺷــﻨﺎس ،ﻓﺮاﻣــﺮز ) ،(۱۳۸۹ﺟﻬــﺎد داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ ﻗﺎﻋــﺪه اﻧﻘــﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ،ﺗﻬـﺮان :ﺳــﺎزﻣﺎن
اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
 .۲۲ﺧﻤﯿﻨﯽ] ،اﻣﺎم[ ﺳﯿﺪروحاﻟﻠﻪ ) ،(۱۳۲۲ﮐﺸﻒ اﺳﺮار ،ﺑﯽﺟﺎ :ﻧﺸﺮ ﻣﻈﻔﺮ.
 .۲۳ــــــــــ )۱۳۸۷اﻟﻒ( ،ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر ،ج ،۱۰ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪارک ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
 .۲۴ــــــــــ )۱۳۸۷ب( ،ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر ،ج ،۱۲ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪارک ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
 .۲۵داﻧﺸﮕﺎه اﻧﻘﻼب ) ،(۱۳۶۳ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺑـﺪو ﺗﺄﺳـﯿﺲ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ش ،۴۵اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ،ص.۷۴−۶۰
 .۲۶درﯾﻔﻮس ،ﻫﯿﻮﺑﺮت و ﭘـﻞ راﺑﯿﻨـﻮ) ،(۱۳۸۷ﻣﯿﺸـﻞ ﻓﻮﮐـﻮ ،ﻓﺮاﺳـﻮی ﺳـﺎﺧﺘﮕﺮاﯾﯽ و ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿـﮏ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
 .۲۷دﻓﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه )۱۳۶۳اﻟﻒ( ،درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻗـﻢ :دﻓﺘـﺮ
ﻫﻤﮑﺎری ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه.
 .۲۸ــــــــــ )۱۳۶۳ب( ،درآﻣﺪی ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ج ،۱ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺣﻮزه داﻧﺸﮕﺎه.
 .۲۹ــــــــــ ) ،(۱۳۶۴درآﻣﺪی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.
 .۳۰ذﺑﯿﺢ ،ﺳﭙﻬﺮ ) ، (۱۳۶۴ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾـﺮان ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﺤﻤـﺪ رﻓﯿﻌـﯽ ﻣﻬﺮآﺑـﺎدی،
ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻋﻄﺎﺋﯽ.
 .۳۱رﺣﯿﻤﯽ ﭘﻄﺮودی ،ﺳﻬﯿﻞ ) ، (۱۳۸۹داﻧﺸﮕﺎه اﺳـﻼﻣﯽ در اﻧﺪﯾﺸـﻪ اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣـﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.
 .۳۲روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻣﺪاد ۳۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۵۹ص ۲و .۳

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« )(۱۳۶۳-۱۳۵۹

۳۵

 .۳۳روﺷﻦﻧﻬﺎد ،ﻧﺎﻫﯿﺪ ) ،(۱۳۸۳اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻬـﺮان :ﻣﺮﮐـﺰ اﺳـﻨﺎد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
 .۳۴زاﺋﺮی ،ﻗﺎﺳﻢ و ﺣﺎﺟﯿﻪ ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽزاده )» ،(۱۳۹۳دﯾﺮﯾﻨﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻃـﺮح داﻧﺸـﮕﺎه اﺳـﻼﻣﯽ در
اﯾﺮان« ،راﻫﺒﺮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ش ،۲۵ﺑﻬﺎر ،ص.۴۰−۷
 .۳۵زﯾﺒﺎﮐﻼم ،ﺻﺎدق ) ۱۳۵۹اﻟﻒ( ،روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ش ،۱۶۲۰۹ﺷﻨﺒﻪ  ۱۸ﻣﺮدادﻣﺎه ،ص.۵
 .۳۶ــــــــــ )۱۳۵۹ب( ،ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﯽﺟﺎ ،ﺑﯽﻧﺎ.
 .۳۷ــــــــــ ) ،(۱۳۸۰داﻧﺸﮕﺎه و اﻧﻘﻼب ،ﺗﮭﺮان :روزﻧﮫ.
 .۳۸ــــــــــ ) ،(۱۳۸۶اﺧﺮاج داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ،وﺑﮕـﺎه ﻋﺼـﺮ
اﯾﺮان ،دﺳﺘﺮﺳﯽ در  ۲۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۱۳۸۶ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
.http://www.asriran.com/fa/news/17378
 .۳۹ــــــــــ ) ،(۱۳۹۱ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸـﯽ اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﺳـﻼﻣﯽﮐﺮدن ﻋﻠـﻢ ،ﺧﺒﺮﮔـﺰاری
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ(۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ،ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
.http://isna.ir/fa/news/91020402410
 .۴۰ــــــــــ )» ،(۱۳۹۲ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺻﺎدق زﯾﺒﺎﮐﻼم ﺑﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻌﯿﻦ« ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﻮﯾﺎ ،ش ،۱۰ﭘﺎﯾﯿﺰ.
 .۴۱ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )۱۳۶۰اﻟﻒ( ،اﻫﺪاف و ﺧﻂﻣﺸـﯽ ﮐﻠـﯽ داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ ،ﻃـﺮح ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 .۴۲ــــــــــ )۱۳۶۰ب( ،واﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش
ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﻘﻼب ،ش ،۳ﺗﯿﺮﻣﺎه ،ص.۶۲−۶۱
 .۴۳ﺳﺮوش ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ )۱۳۵۹اﻟـﻒ( ،روزﻧﺎﻣـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ،ش ،۱۶۱۶۹ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۲۸ﺧـﺮداد،
ص.۱۰
 .۴۴ــــــــــ )۱۳۵۹ب( ،رﺳﺎﻟﺖ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺗﻬﺮان :دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻖ.
 .۴۵ﺳﺮوش ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ) ،(۱۳۶۶ﺗﻔﺮج ﺻﻨﻊ :ﮔﻔﺘ ﺎرﻫـﺎﯾﯽ در ﻣﻘـﻮﻻت اﺧـﻼق و ﺻـﻨﻌﺖ و ﻋﻠـﻢ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺮوش.
 .۴۶ﺳﺮوش ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ )» ،(۱۳۸۶ﯾﮏﺑﺎر اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد« ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢﻣﯿﻬﻦ ،ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
 ۲۰ﺧﺮداد.
 .۴۷ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ ،ﮐﺮﯾﻢ ) ،(۱۳۵۹روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ش ،۶۱۲۳دوﺷﻨﺒﻪ  ۱اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ،ص .۴
 .۴۸ﺳﻮزﻧﭽﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ) ،(۱۳۸۹ﻣﻌﻨﺎ ،اﻣﮑﺎن و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻠﻢ دﯾﻨـﯽ ،ﺗﻬـﺮان :ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
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 .۴۹ﺷﺎدﻣﺎن ،ﺳﯿﺪﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ) ،(۱۳۲۶ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺗﻤﺪن ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﯽﻧﺎ.
 .۵۰ﺷﺎﻣﻠﻮ ،اﺣﻤﺪ ) ،(۱۳۵۹روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ش ،۶۱۲۳دوﺷﻨﺒﻪ  ۱اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ،ص.۴
 .۵۱ﺷﺮفزادهﺑﺮدر ،ﻣﺤﻤﺪ ) ،(۱۳۸۳اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎی اﯾـﺮان ،ﺗﻬـﺮان :ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)س( و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
 .۵۲ﺻــﺎﻟﺤﯽ ،ﺳــﯿﺪﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ) » ،(۱۳۸۳ﻣﻠﺰوﻣــﺎت ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻋﻠــﻢ از دﯾــﺪﮔﺎه اﻣــﺎم ﺧﻤﯿﻨــﯽ،«
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺗﻬـﺮان :دﻓﺘـﺮ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ،ش ،۹ﺑﻬـﺎر،
ص.۴۹−۲۹
 .۵۳ﺻﺒﻮری ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ) ،(۱۳۸۱ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺨﻦ.
 .۵۴ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪﺟﻮاد ) ،(۱۳۷۴وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻃﺮح ﻧﻮ.
 .۵۵ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ،ﺑﯿـﮋن ) ، (۱۳۹۱ﯾـﮏ ﺿـﺮﺑﻪ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻢ ،ﯾـﮏ ﺿـﺮﺑﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﯾﺶ ،وﺑﮕـﺎه ﺑﯿـﮋن
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ در  ۸ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  ،۱۳۹۱ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
.http://abdolkarimi.blogfa.com/post/48
 .۵۶ـــ ) ، (۱۳۹۳ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﺸـﺮق ،دﺳﺘﺮﺳـﯽ در
 ۲۰ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ،ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:

.http://www.mashreghnews.ir/fa/news/388007

 .۵۷ﻓﺮاﺳﺘﺨﻮاه ،ﻣﻘﺼﻮد ) ،(۱۳۸۸ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ و ﺳﻮاﻧﺢ داﻧﺸﮕﺎه در اﯾﺮان )ﺑﺮرﺳﯽ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ آﻣـﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮآن( ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات رﺳﺎ.
 .۵۸ﻓﻮﮐﻮ ،ﻣﯿﺸﻞ ) ،(۱۳۹۲دﯾﺮﯾﻨﻪﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻓﺸﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﺪﯾﺪه ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
 .۵۹ﮐﭽﻮﯾﺎن ،ﺣﺴﯿﻦ ) ،(۱۳۸۲ﻓﻮﮐﻮ و دﯾﺮﯾﻨﻪﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶ ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 .۶۰ـــ )» ،(۱۳۸۸ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« ،ﻧﺸﺮﯾﻪ راه ،ش ۱۵و  ،۱۶اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه.
 .۶۱ـــ ) ،(۱۳۸۹ﺗﺠﺪدﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻏﺮب ﺷﻨﺎﺳﯽ :ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد ،ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
 .۶۲ـــ ) ،(۱۳۹۰ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ ،ﻗﻢ :ﮐﺘﺎب ﻓﺮدا.
 .۶۳ـــ ) ،(۱۳۹۱اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و اﻧﻔﺘﺎح ﺗﺎرﯾﺦ :ﺑﯿﺪاری اﺳـﻼﻣﯽ در ﺑﻬـﺎر ﻋﺮﺑـﯽ ،ﺗﻬـﺮان:
ﺳﻮره ﻣﻬﺮ.
 .۶۴ﮐﺸــﻤﯿﺮی ،ﻣﺤﻤــﺪ )» ،(۱۳۵۵اﺻــﻞ دوازدﻫــﻢ :اﻧﻘــﻼب اداری و آﻣﻮزﺷــﯽ« ،دوﻣﺎﻫﻨﺎﻣــﻪ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ش ،۶۷اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ،ص .۵۸۲−۵۶۳
 .۶۵ﮐﻨﻮﺑﻼخ ،ﻫﻮﺑﺮت ) ،(۱۳۹۰ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮاﻣـﺖاﻟـﻪ راﺳـﺦ ،ﺗﻬـﺮان:
ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.

۳۷

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﮥ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ« )(۱۳۶۳-۱۳۵۹

 .۶۶ﻟﮏزاﯾﯽ ،ﻧﺠﻒ )» ،(۱۳۸۸ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻋﻠـﻮم از دﯾـﺪﮔﺎه ﺻـﺪراﻟﻤﺘﺎﻟﻬﯿﻦ و اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ،«
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﺧﺮدﻧﺎﻣﮥ ﺻﺪرا ،ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪرا ،ش ،۵۷ﭘﺎﯾﯿﺰ ،ص.۴۲−۵۳
 .۶۷ﻣﺎزﯾﺎر ،ﺑﻬﺮوز ) ، (۱۳۸۶ﺷﻮرﺷﯿﺎن آرﻣﺎﻧﺨﻮاه ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﭼـﭗ در اﯾـﺮان ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﻬـﺪی ﭘﺮﺗـﻮی،
ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﻘﻨﻮس.
 .۶۸ﻣﺪﯾﺮﺷﺎﻧﻪﭼﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ ) ،(۱۳۸۸ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺗﻬـﺮان :ﻣﺮﮐـﺰ اﺳـﻨﺎد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
 .۶۹ﻣﺮزﺑﺎن ،رﺿﺎ ) ، (۱۳۵۵/۲۵۳۵ﺗﺤﻮل آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی ،ﺗﻬـﺮان:
دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﯾﺮان.
 .۷۰ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،ﻋﻠﯽ و دﯾﮕﺮان ) ،(۱۳۶۱ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﺳﻼم و اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،چ ،۱ﺗﻬـﺮان:
ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
 .۷۱ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻـﺮ ) ،(۱۳۵۹روزﻧﺎﻣـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ،ش ،۱۶۱۲۸دوﺷـﻨﺒﻪ  ۸اردﯾﺒﻬﺸـﺖﻣﺎه،
ص.۴
 .۷۲ﻣﻠﮑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ) ،(۱۳۵۹داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺟﺎی ﭘﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻬﺮان :ﺑﯽﻧﺎ.
 .۷۳ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ) ،(۱۳۵۹روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ،ش ،۶۱۲۳دوﺷـﻨﺒﻪ  ۱اردﯾﺒﻬﺸـﺖﻣﺎه،
ص.۴
 .۷۴ﻣﻮﺳﻮی ،ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ )» ،(۱۳۸۹ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻗﺘـﺪارﮔﺮاﯾﺎن در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن ﺷـﺒﯿﻪ ﻫـﻢ اﺳـﺖ«،
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻠﻤﻪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ در  ۳۰ﺗﯿﺮ  ،۱۳۸۸ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
http://www.kaleme.com/۳۰/۰۴/۱۳۸۹/klm-۲۶۳۷۹/?theme=fast.
 .۷۵ﻧﺼﺮ ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ) ،(۱۳۴۹ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎب ﺟﯿﺒﯽ.
 .۷۶ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،اﮐﺒﺮ ) ،(۱۳۵۹روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ش ،۶۱۲۳دوﺷﻨﺒﻪ  ۱اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ،ص.۴
 .۷۷وزارت ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ) ، (۱۳۵۴ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﻧﻘـﻼب آﻣﻮزﺷـﯽ ﺗﻬـﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ.
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