محمدرضــا نیکفــر /تیــرهروزی و بهــروزی علــوم
انســانی در ایــران
در ایــران علــوم انســانی آمــاج حملههــای مــداوم حکومــت دینــی اســت،
حکومتــی کــه تبییــن هســتی انســانی و تصمیمگیــری دربــاره آن را حــق
انحصــاری ایدئولــوژی خــود میدانــد .دانشهایــی کــه موضوعشــان انســان
و جامعــه و فرهنــگ اســت ،ممکــن اســت پایــگاه ضعیــف آکادمیکــی را کــه
هــم اکنــون دارنــد ،از دســت بدهنــد .درگیــری اندیش ـهورزانه بــا زمین ـه ایــن
وضعیــت و تــاش بــرای تحلیــل انتقــادی رهاییبخــش آن میتوانــد نقطــه
قــوت رشــکبرانگیز پژوهشــگران عرصــه ایــن علــوم باشــد .ایــن مقالــه
بدبختــی و خوشــبختی علــوم انســانی در ایــران را تشــریح میکنــد.
*
1
علــوم انســانی در ایــران در نــگاه نخســت وضعیــت غمانگیــزی دارد.
زیــر فشــار حکومتــی دینــی قــرار دارد کــه میخواهــد چیــزی بــه اســم علــوم
انســانی اســامی را جایگزیــن آن کنــد .همهنــگام موقعیــت آن ،از دیــد
موقعیتهــای عــادی و کمابیــش "قاعده"منــد ،رشــکبرانگیز اســت ،بــه
ایــن اعتبــار کــه پرســشها و موضوعهایــی در برابــر آن قــرار گرفتهانــد
کــه درگیــر شــدن بــا آنهــا جــد و جهــد علمــیای میطلبــد کــه در خــور
دورانهایــی ویــژه اســت :دورانهــای بحــران و تضــاد.
هــگل حــق دارد کــه میگویــد نیــاز بــه فلســفه از شــکاف و دوگانگــی
 .1مــن در اینجــا مفهــوم علــوم انســانی را چنــان جامــع در نظــر میگیــرم کــه شــامل علــوم
اجتماعــی هــم شــود .بحــث دربــاره اینکــه فــرق علــوم اجتماعــی بــا علــوم انســانی در معنــای
اخــص آن در چیســت و در ایــران بهتــر اســت از چــه ترمینولــوژیای اســتفاده کنیــم ،در
حوصلــه ایــن نوشــته نمیگنجــد.
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برمیخیــزد 2.همــه دانشهــای انســانی چنیــن سرچشــمهای دارنــد .در ایــران
هــم علــوم انســانی تکانــه آغازیــن خــود را از شــکاف و بحــران گرفــت ،همــان
شــکاف و بحرانــی کــه انقــاب مشــروطیت را پدیــد آورد .ابتــدا ادراک مبهمــی
ـامان بیقانونــی و عقبماندگــی و ســپس
ـامان نابسـ ِ
شــکل گرفــت دربــاره سـ ِ
پرســیده شــد کــه قانــون چیســت ،پیشــرفت چیســت ،دولــت چگونــه قانونــی
میشــود ،رشــد جامعــه چــه قانونهایــی دارد و همانندهــای اینهــا .آنچــه را
کــه در توشــه ادبــی گذشــته بتــوان "اجتماعیــات" 3خوانــد ،حتــا آن تــوش و
تــوان را نداشــت کــه مجموع ـهای از مفهومهــا در اختیــار بینــش نــو بگــذارد
تــا بــا برخــی تغییرهــا و انتقالهــای معنایــی مجهزتــر بــه توضیــح جهــان نــو
پــردازد .فلســفیدن نــو بــا بیانــی الکــن آغــاز شــد .ابتــدا میبایســت زبانــی
تــازه شــکل بگیــرد ،تــا آثــار اروپاییــان بــه آن ترجمــه شــود .ناممکــن بــود
ترجمــه بیمیانجــی بــه زبــان ادبــی ســنتی کــه زبــان شــعر و حکایتگویــی
و مســئلهگویی بــود و مظهــر نهایــت توانایــی آن در بیــان اجتماعیــات و
تاریخیــات "ناسـخ التواریــخ" بــود .پســاتر الزم آمــد کــه ســنت هــم بــه ایــن
زبــان ترجمــه شــود تــا دریابیــم چــه میگفتــه اســت.
در اروپــا هــم در عصــر جدیــد زبانــی تــازه شــکل گرفــت ،امــا نــه بــا
گسســت بیگانهســاز از زبــان پیشــینیان .نوزایــش ،هــم بــه لحــاظ مضمونــی
و هــم بــه لحــاظ زبانــی امکانهــای عظیمــی در اختیــار اندیشــه نــو
گذاشــت .پروتستانتیســم فرهنگــی 4در آلمــان واســطهای منحلکننــده و در
خــود حلکننــده (بــه اصطــاح هگلــی )aufhebend :شــد میــان االهیــات
مســیحی و فلســفه جدیــد .بــورژوازی فرهنگــی شــکل گرفــت کــه پشــت
ســرش اشــرافیت بافرهنــگ قــرار داشــت و "ملــت" را بــه عنــوان ســازه
5
فرهنگــی نمایندگــی میکــرد و همهنــگام آن را میســاخت.
مفهومهــا ،آن گونــه کــه راینهــارت کو ِزل ِــک برمینمایــد ،هــم
2. G. W. F. Hegel: „Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der
Philosophie“, in: Werke Bd. 2, Frankfurt/M 1970, S. 20.

 .3اصطــاح رواج یافتــه توســط غالمحســین صدیقــی کــه پــدر جامعهشناســی در ایــران
خوانــده میشــود.
 .4دربــاره «پروتستانتیســم فرهنگــی» رجــوع کنیــد بــه :محمدرضــا نیکفر-اصالحگــری
دینــی ،فصلنامــه «مدرســه» ،شــماره  ،۶تهــران .۱۳۸۵
 .5در باره فرهنگ در معنای سازندگی بنگرید به:

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

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

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

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

ادبیــات فارســی و مجموعـهای از آثــار ادبــی کهــن اســت کــه توســط ایشــان
بــرای انتشــار آمــاده شــده اســت .دانشــکده ادبیــات نتوانســت اندیشــه انتقــادی

و اجتماعــی دوران مشــروطیت را جــذب کنــد و آن را ارتقــای آکادمیــک

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

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

نخســت توســط جنــاح چــپ مشــروطهخواهان دیــده شــد .انقــاب اکتبــر در

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

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

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

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

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

فرهنگــی ،سســتی بــورژوازی فرهنگــی بــر زمینـهی سســتی مدنیــت مــدرن و
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در ادام ـهی سســتی اشــرافیت فرهیختــه ممکــن میشــود.
هــر گونــه کــه در ایــن میــان نقــش فرهنــگ را در نظــر بگیریــم بــه
عامــل دیــن هــم میرســیم :دیــن بــه عنــوان عاملــی فرهنــگ ســاز و در
دوره پیــش از عصــر جدیــد در کلیــت متنــوع خــود بــه عنــوان "ملــة" یــا
عاملیــت عامــل دیــن بــه عنــوان
همــان فرهنــگ .پیــش از عصــر جدیــد
ِ
یــک جنبــش مشــخص و یــک نهــاد مشــخص ،در دورههایــی خــاص (دوره
برآمــد و دورههــای نبردهــای دینــی) و در حوزههایــی خــاص (در مراکــز
تمدنــی و در نواحــی همســایگی ادیــان) اســت .تأثیــر عامــل خــاص دیــن در
درون یــک فرهنــگ دینــی اســت ،یعنــی در درون دینــی کــه نــام مشــخصی
نــدارد .بــر ایــن قــرار یــک "ایرانــی" وقتــی کــه در دوران یــورش لشــکریان
پیــرو آییــن جدیــد اســام مســلمان میشــود ،بــر خــاف تصــور امروزیــن مــا
گسســت رادیکالــی در جهانبینــی او رخ نمیدهــد .اســم آییــن او عــوض
میشــود و او بــه تدریــج تــن میدهــد بــه ایــن کــه بــازی دیگــری داشــته
باشــد در اجــرای یــک نمایــش جمعــی کــه دیــن نــام دارد .در عصــر جدیــد
اســت کــه دیــن بــه عنــوان نهــادی خــاص پدیــد میآیــد ،بــه عنــوان
چیــزی متمایــز از فرهنــگ ،یــا چونــان مرکــزی در آن کــه مــدام میکوشــد
ســلطه خــود را بــر کلیــت آن حفــظ کنــد .بــه ســخن دیگــر بــا شــکلگیری
فرهنــگ غیــر دینــی اســت کــه فرهنــگ دینــی و چســبیده بــه آن نهــاد دیــن
جلــوه مییابــد .همــان هنــگام کــه در دوران نــو در برخــورد بــا بیگانــگان
درمییابیــم کــه مــا هــم بایــد خــود را متعلــق بــه کشــور و "ملتــی" معرفــی
کنیــم ،و میگوییــم "ایرانــی" هســتیم ،درســت در همــان زمــان اســت کــه
درمییابیــم "مســلمان"ایم .ایــن نــه اقــراری تکــراری و عــادی ،بلکــه کشــف
اســت ،کشــفی تاریخــی و پرپیامــد .پــس از ایــن کشــف اســت کــه اســام
موظــف میشــود بــه پرســشها دربــاره جهانــی پاســخ دهــد کــه آن را
نمیشناســد .امــا پاســخ میدهــد و بــا ایــن پاس ـخها خــود را از نــو معرفــی
میکنــد .در ایــن معرفــی و در معرفــیای کــه دیگــران از آن میکننــد ،بــه
صــورت یــک بســته معیــن از متنهــا و مســلکها درمیآیــد ،نقشــی بــه آن
در تاریــخ واگــذار میشــود ،گــرد آن هالــه تــازهای از مفهومهــا و گزارههــا
شــکل میگیــرد و بــا بســتههای مشــابه مقایســه میشــود.
رفتــار بســتۀ دینــی در آغــاز عصــر جدیــد بــر سرنوشــت علــوم انســانی
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تأثیــر مهمــی دارد ،دســت کــم بــر پشــتوانۀ ادبــی ،شــیوه راهیابــی آن به ســنت،
و دیــد تاریخــی آن .دیــن در اروپــا عصــر جدیــد را بــه رســمیت میشناســد
و درمییابــد کــه بــا مســائل تــازهای مواجــه اســت کــه آنهــا را نمیشناســد.
تحــول اساســی از طریــق پروتستانتیســم فرهنگــی رخ میدهــد کــه بــر
کاتولیسیســم هــم تأثیــر میگــذارد و باعــث تحــول کل مســیحیت میشــود.
از طریــق ایــن تحــول ،ســنت فرهنگــی ،گذشــتۀ خــود را بــاز میکنــد و تبدیــل
بــه میــراث همگانــی میشــود .علــوم انســانی بــر ایــن میــراث همگانــی تکیــه
میکنــد و آنــگاه کــه "انســان" را موضــوع بررســی قــرار میدهــد ،گذشــته
و تاریــخ آن را در دســترس خــود میبینــد .در راهیابــی بــه گذشــته ،دیــن ســد
راه نمیشــود و ادعــای مالکیــت نمیکنــد" .ســتیز دانشــکدهها" بــه پیــروزی
فلســفه بــر االهیــات راه میبــرد ،از جملــه ،آن گونــه کــه کانــت میگویــد،
بــه خاطــر توانایــی فلســفه در نقــد متــن و بررســی ســنجیدۀ تاریخــی .فلســفه
در ایــن ســتیز بــر حقــوق هــم غلبــه میکنــد ،آن هــم بــه خاطــر ایدههــای
آزادی و اخــاق ،و ســرانجام ایــن کــه بــه گفتــه کانــت فلســفه ،راهنمــای
"دانشــکده پزشــکی" هــم میشــود بــه خاطــر ادراکــش از حقیقــت و روش
حقیقتیابــی 8.در "ســتیز دانشــکدهها" ایــن خــرد روشــنگری اســت کــه
پیــروز میشــود .ایــن پیــروزی در اروپــا هــم نظــری اســت و هــم تــا حــد
تعیینکننــدهای عملــی .خــرد روشــنگری فــرا گیــر نمیشــود ،امــا ایــن
خــرد اســت کــه هنجــار دانشــی بــودن دانشــگاه را تعییــن میکنــد" .ســتیز
دانشــکدهها"ی کانــت ،تئــوری دانشــکده فلســفه 9و بــر ایــن قــرار حــاوی
اندیشــۀ بنیانــی علــوم انســانی اســت .هــدف صریــح آن دفــاع از منزلــت خــرد
روشــنگری اســت.
در غــرب" ،ســتیز دانشــکدهها" همــواره جــاری اســت .خــرد روشــنگر،
زمانــی میبایســت در برابــر کلیســا و بــرای تغییــر شــأن قیمومیــت در برابــر
شــأن والیــت بایســتد ،و اینــک بایســتی در برابــر تکنیــک و ســرمایه ایســتادگی
 .8بنگرید به  Der Streit der Fakultätenاثر ایمانوئل کانت ( .)۱۷۸۹شرحی بر این «ستیز» در:
Reinhard Brandt: Universität zwischen Selbst- und Fremdbestimmung: Kants
«Streit der Fakultäten», mit einem Anhang zu Heideggers «Rektoratsrede»,
.Berlin 2003

9. Jürgen Mittelstraß, «Der Streit der Fakultäten und die Philosophie», in: Volker
Gerhardt (Hg.), Kant im Streit der Fakultäten, Berlin 2005, S. 40
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کنــد .چنیــن نیســت کــه ســتیزی درگرفتــه و زمانــی پایــان یافتــه باشــد.
در ایــران مــا چیــزی نداریــم کــه بتوانیــم آن را همتــراز بــا "ســتیز
دانشــکدهها" بــه روایــت کانــت بدانیــم .امــا از ابتــدای عصــر جدیــد ایرانــی کــه
در آســتانه انقــاب مشــروطیت آغــاز میشــود ،میتــوان خــط ســرخ ســتیزی
را دیــد کــه تــا امــروز ادامــه مییابــد :ســتیز مــدارس .ابتــدا ســتیز ،مخالفــت

بــا مــدارس جدیــد اســت کــه از زمــان تأســیس دارالفنــون آغــاز میشــود.
انگیــزه آغازیــن ســتیز بــا مــدارس جدیــد از نــوع "بوکــو حرامـی" 11اســت .ایــن
انگیــز ه بــا اینکــه تــا امــروز پایــدار اســت امــا دگردیســی و تعدیــل مییابــد
و چنــدی نمیگــذرد کــه میبینیــم فرزنــدان اشــرف علمــا هــم شــروع بــه
تحصیــل در مــدارس جدیــد میکننــد .بیشــترین پایــداری را سیاســت اصیــل
12
"بوکــو حرامــی" در مــورد تحصیــل دختــران نشــان میدهــد.
دیــن تفکیــک
اســام میتوانــد دگردیســی ملیگرایانــه بیابــد ،چــون
ِ
جهــان بــه "مــا" و "دیگــران" اســت و از ســوی دیگــر در آن اراده بــه قــدرت
قــوی اســت .اســام از ابتــدا دینــی بــوده اســت توصیهگــر بــه مجهــز شــدن.
مجهــز شــدن در عصــر جدیــد ،معنایــی تکنیکــی دارد .از ابتــدا هم داشــته اســت
ـن ُقـ َّوةٍ .پــس از جنــگ
ـم َمــا ْاسـ َت َط ْع ُت ْم ِمـ ْ
بــه شــکل تجهیــز جنگــیَ :وأَ ِعـدُّوا لَ ُهـ ْ
ایــران و روس ،گام بــه گام امــا شــتابان ،ایــن آگاهــی حاصــل میشــود کــه
10

 .10ایــن کتــاب تاریخچــهای از تأســیس مــدارس جدیــد در ایــران عهــد قاجــار و روایــت
کمرنگــی از مخالفتهــای حوزویــان بــا آنهــا را بــه دســت میدهــد:

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

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

Parvin Paidar, Women and the political process in twentieth-century Iran, Cambridge 1995
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"قــوه" دیگــر بــه ســادگی گذشــته حاصــل شــدنی نیســت" .قــوه" اگــر تــوپ
باشــد نیــاز بــه ریختهگــری دارد ،نیــاز بــه علــم فلــزات دارد و توپچــی بایــد
ـت تجهیــز ،اقتبــاس تکنیــک از کفــار را روا
حســاب و کتــاب ســرش شــود .سیاسـ ِ
م ـیدارد .حــرام ،حــال میشــود و بــر ایــن قــرار "بوکــو حرامیســم" آغازیــن
تعدیــل مییابــد.
بومیســازی و بومیپــروری از ابتــدا مــورد تشــویق علمــا قــرار
میگیــرد 13و بــه ایــن اعتبــار نیــز آنــان "ملــی" محســوب میشــوند .آنچــه
آنــان بــرای اقتبــاس بــه قصــد تجهیــز روا میدانســتند ،علــوم طبیعــی
در معنایــی تکنیکــی بــود .در برخــورد بــا اندیشــههای جدیــد سیاســی و
اجتماعــی بــه دو شــکل واکنــش نشــان میدادنــد :یــا در صــدد مقابلــه
بــا آنهــا برمیآمدنــد و بــی هیــچ تالشــی بــرای فهــم آنهــا نفیشــان
میکردنــد؛ یــا آنکــه مدعــی میشــدند آنچــه را کــه در آن اندیشــهها
خــوب و بهحــق اســت ،در اســام نیــز بیــان شــده ،و حتــا بهتــر ،امــا
مســلمانان آن ایدههــا را نپروراندهانــد و اکنــون بایســتی بــا بازگشــت بــه
خویــش درپــی کشــف و تبییــن و تشــریح آنهــا برآینــد ،کــه اگــر چنیــن
کننــد از فرودســتی بــه درمیآینــد و دوبــاره در جهــان فرادســت میشــوند.
ایــن نگــرش دوم ،بــه تدریــج دســت بــاال را میگیــرد و "بوکــو حرامیســم"
در برخــورد بــا علــوم "غربــی" را تعدیــل میکنــد.
بــه نظــر میرســد کــه معاصــر شــدن بــا جهــان معاصــر در اســام بــه
صــورت منفــی و واکنشــی باشــد .هــم آن گونــه کــه کاتولیسیســم در مقابلــه
بــا پروتستانتیســم گام بــه گام اصــاح شــد ،چشــم زعمــای اســام هــم در
جریــان مقابلــه و رقابــت بــه روی جهــان معاصــر گشــوده میشــود .اگــر
قدرتطلبــی سیاســی نبــود ،شــاید ایــن گشــودگی بــه حــد قابــل ذکــری
از اصالحگــری فکــری راه میبــرد ،امــا اراده بــه قــدرت سیاســی مانــع
از آن شــده کــه اقتبــاس از جهــان معاصــر چنــدان از وجــه تجهیزاتــی
فراتــر رود و از آن فکــر حاصــل شــود .علمــا ،بــه دنیــا رو آوردهانــد ،بــه
دنیــای معاصــر .آنــان نیــز "سکوالریزاســیون" خــود را دارنــد کــه در
ادامــه قدرتطلبــی دنیایــی سنتیشــان اســت .ایــن گیتیانگــیای اســت
 .13در ایــن رابطــه جالــب اســت انتقــاد روح اهلل خمینــی جــوان به پزشــکی جدیــد و در مقابــل دفاع او
از پزشــکی قدیــم «یونانــی» ،در :کشــف االســرار (چــاپ اول  ،)۱۳۲۳تهــران ،بینــا ،ص ۲۷۹ .تا .۲۸۲
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بــه قــول هــگل "بــد" 14.علمــا ادراکــی فنی-قدرتمــدار از جهــان دارنــد.
مفاهیــم االهیاتیشــان اســتراتژیک اســت؛ خدایشــان ســلطان اعظــم اســت
و مقدسانشــان در هیئــت ســرداران جنگــی یــا رهبــران متعصــب حزبــی
ظاهــر میشــوند .الهیــات حــوزوی ،آمــوزۀ بندگــی یــک ســلطان و همراهــی
بــا لشــکریان او بــرای غلبــه بــر جهــان اســت.
در پیــش از انقــاب روآوری بخشــی از حوزویــان بــه فلســفه و توجهشــان
بــه علــوم انســانی جدیــد ،توجهــی کــه بســیار ضعیــف و محــدود بــه برخــی
کتابهــای سیاســی و تاریخــی عامهپســند بــود ،بــا انگیــزه مقابلــه و رقابــت
بــا مارکسیســم صــورت گرفــت .فلســفهدانان اقلیــت انگشتشــماری در
حــوزه بودنــد کــه در گوشــه انــزوا قــرار داشــتند .فلســفه ،نــه ارج معنــوی
ـی کســب و کار
داشــت و نــه نــان و آب بــه دنبــال م ـیآورد .کتــاب آموزشـ ِ
آخونــدی" ،مکاســب" اســت ،نــه "اشــارات و تنبیهــات" .از زمــان مالصــدرا
تــا امــروز ،یعنــی در دورهای نزدیــک بــه ســه قــرن و نیــم ،مهمتریــن اثــر
"فلســفی"ای کــه مالیــان تولیــد کردهانــد "اصــول فلســفه و روش رئالیســم"
طباطبایی-مطهــری اســت .هنــوز هــم ،پــس از کســب قــدرت دولتــی و
اختصــاص بودجههــای کالن بــه مؤسســههای حــوزوی ،نتوانســتهاند
کتابــی عرضــه کننــد کــه خودشــان آن را در جایــی فراتــر از "روش رئالیســم"
بنشــانند .جالــب اســت کــه ایــن کتــاب در حــوزه ،اثــری زاینــده و پیوندپذیــر
نشــده اســت و بــر خــاف آنچــه در تاریــخ فکــر رســم اســت ،اثــری توســط
حوزیــان خلــق نشــده کــه بــه آن متصــل باشــد و همزمــان از آن درگــذرد.
عنــوان کتــاب جالــب اســت" :روش رئالیســم"" .رئالیســم" بــه عنــوان
"روش"آن هــم در حــوزه؟ و چــرا "رئالیســم"؟ چــرا یــک عنــوان فرنگــی؟ بــه
احتمــال بســیار نــه طباطبایــی و نــه مطهــری ،هیــچ کدامشــان نمیتوانســتند
واژه "رئالیســم" را بــه انگلیســی یــا فرانســوی بنویســند .مطمئنــ ًا آگاهــی
ناچیــزی در اینبــاره داشــتند کــه ایــن مفهــوم چــه تاریخــی پشــت ســر
دارد .امــا چــرا مکتــب خــود را "رئالیســم" نامیدنــد؟ چــرا واژه "روش" را بــه
کار بســتند؟ چنیــن برمیآیــد کــه نمیدانســتند درســت ایــن واژه شــیطانی
بــود کــه فلســفه مدرســی مســیحی را برافکنــد و شــاخص اندیشــه نــو شــد.
14. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II, Werke Bd. 19, Frankfurt/M 1971, S. 536.

107

تیرهروزی و بهروزی علوم انسانی در ایران

گویــا نمیدانســتند کــه "فلســفه مــادی" جدیــد اتفاقــا بــا "روش" زاده شــد
و بــا روش بــود کــه فلســفه االهــی را ســرنگون کــرد .آنــان نمیگوینــد کــه
بنابــر قاعــده "اکل میتــه" و از ســر اضطــرار از واژههــای "روش" و "رئالیســم"
اســتفاده میکننــد .آنــان از ایــن واژههــا اســتفاده میکننــد ،چــون شــیک
هســتند و میتواننــد برچســبهای مناســبی باشــند بــرای نمایــش یــک
متــاع در بــازار جدیــد کاالهــای فکــری .ایــن نکتــه را در خاطــر ثبــت کنیــم
چــون بــرای درک ســیر بعــدی حوزویــان در پهنــه فلســفه و دیگــر علــوم
انســانی مهــم اســت :آنــان نــه وارد پهنــه نبــرد اندیش ـهها ،بلکــه وارد یــک
بــازار میشــوند و بــه فکــر رونــق کســب خــود هســتند .آنچــه آنــان را بــه
تحــرک وامـیدارد ،نــه پرســش ،بلکــه پاسـخهای حاضــر و آمــاده و تــاش
بــرای تحکیــم موقعیــت خــود بــا توســل بــه آنــان اســت .در کتابهایشــان
هیــچ پرسشــی نمیبینیــم کــه صمیمانــه و صادقانــه طــرح شــده باشــد،
پرشــور ،درافکننــده ،خردکننــده ،و گشــاینده.
در مقدمــه جلــد اول "اصــول فلســفه و روش رئالیســم" تصریــح میشــود

کــه کتــاب بــه قصــد مقابلــه بــا مارکسیســم فراهــم گشــته ،و ایــن اعترافــی

جالــب و پرمعناســت .از معنــای آن ایــن برداشــت رواســت :ایــن مارکسیســم
بــود کــه فلســفه را در حــوزه از خــواب گــران خــود بیــدار کــرد .امــا فلســفه
آنــگاه کــه در حــوزه بیــدار شــد ،خــواب خــود را بــه مســئله تبدیــل نکــرد،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1MfT4oK/http://bit.ly
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اســامخواهانه نــام دهیــم 21.مغالطــه اســامخواهانه ،کــه در نهایــت بــه
قاعــده "برتــری" (االســام يعلــو وال يعلــي عليــه :اســام بــر هرچیــزی
برتــری دارد و هیــچ چیــزی بــر اســام برتــری نــدارد) برمیگــردد ،تببیــن
یــک اراده بــه قــدرت اســت .از طریــق آن مفهــوم تببینــی اســام بــه عنــوان
اســم آیینــی کــه زمانــی در عربســتان شــکل گرفتــه ،تبدیــل بــه مفهومــی
ســازنده و برانگیزاننــده میشــود .مضمــون عملــی مغالطــه ایــن اســت :مــا
حــق داریــم ،پــس اعمــال زور میکنیــم .و چنیــن اســت کــه میکوشــند بــه
زور علــوم انســانی اســامی را ســرهمبندی کننــد ،بــه اصطــاح ولــی فقیــه
22
"مهندســی" کننــد .نتیجــه ایــن مهندســی تــا کنــون هیــچ بــوده اســت.
در آغــاز حکومــت جمهــوری اســامی ،جنبــه اعتقــادی و تعصبــی
اسالمیســازی برجســته مینمــود .اینــک امــا ایــن جریــان بــه صــورت
"بیزینــس" درآمــده اســت 23.توضیحدهنــده آن بیــش از آن کــه مســائل
 .21بحــث طرفــداران اسالمیســازی علــوم انســانی ،کــه ایــن سفســطه جانمایــه
استداللهایشــان را میســازد ،بــا بحــث مشــهور بــه «ارزش» یــا «جانبــداری» تفــاوت
دارد .فیلســوفی چــون یورگــن هابرمــاس شــناخت را بــدون عالقــه نمیبینــد (Vgl. Jürgen
)Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main 1968؛ خــود او هــم در
نقــد شــناخت ،از دلبســتگیای عزیمــت میکنــد کــه پنهانــش نمیســازد :آزادی .امــا او در
کل نقــدش بــر یافتبــاوری (پوزیتویســیم) و علمبــاوری (ساینتیســم) اجتنــاب میکنــد از
ایــن کــه از منظــر بایســتی ،هســتی را تحلیــل کنــد و محکــوم بــه تغییــر طبــق هنجارهــای
مطلــوب خــود دانــد.
 .22صــادق زیبــاکالم ،اســتاد علــوم سیاســی در دانشــگاه تهــران در یــک مناظــره بــر ســر
علــوم انســانی اســامی میگویــد« :بــا وجــود همــه تالشهایــی کــه در زمینــه علــوم
انســانی اســامی صــورت گرفتــه امــروز حتــی یــک خــط بــا عنــوان علــوم انســانی اســامی
نداریــم و ایــن خــودش باالتریــن دلیــل امتنــاع وجــود علــوم انســانی اســت( ».منبــع http://
 )snn.ir/print/274355و حســن رحیــم پــور ازغــدی ،عضــو شــورای انقــاب فرهنگــی و از
مدافعــان اصلــی علــوم انســانی اســامی دســتاوردهای فکــری حوزویــان را چنیــن توصیــف
میکنــد« :مرتــب در حــال ســاختمان ســاختن ايــم ،ســاختمان هــاى مذهبــى ميســازيم و
كاش نميســاختيم ايــن همــه ســاختمان را ،يــك آقــاى مطهــرى ،يــك مرحــوم جعفــرى ،يــك
آقــاى طباطبايــى ،هفــت هشــت نفــر اينجــورى ،ده برابــر كل ايــن تشــكيالت هــا كار كــرده
انــد ،مــا هميــن چيــزى هــم كــه داريــم از فرهنــگ دينــى از هميــن هــا داريــم ،مــن كــه
هرچــه يــاد گرفتــم از هميــن آقايانــى بــوده كــه قبــل انقــاب نشســته انــد و بــا دســت خالــى
كار كــرده انــد .از ايــن بعدانقالبــى هــا بــا اينهمــه گســترش رســانه هــا مــن تقريب ـ ًا چيــزى
يــاد نگرفتــه ام( ».منبــع )http://bit.ly/1KNV47j

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

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