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ضمیمه هفتگی روزنامه قدس 
در حوزه تاریخ 

 انقالب فرهنگی 

به مثابه فرایند
 محمدرضا میرزایی: زمانی که در 

ول
ن ا

سخ

عالم سیاس���ت گذاری و تصمیم گیری 
در عرص���ه سیاس���ت یا اقتصاد س���خن 
گفته می ش���ود، معم���والً ب���ا مقوالتی 
سروکار داریم که باید با انجام اموری 
مش���خص، طی مدتی معین به هدفی 
از پیش تعیین ش���ده دست یابیم؛ اما زمانی که 
بنا داش���ته باش���یم در عرصه فرهنگ دس���ت به 
برنامه ری���زی بزنیم، با توج���ه به جنس فرهنگ و 
الزامات و مقتضیات آن، اصوالً س���خن گفتن از 
ه���دف  ب���ه  رس���یدن  ب���رای  مش���خص  زمان���ی 
نمی تواند چندان معقول باشد. اگرچه می شود 
با با بخش���نامه و آیین نامه و مصوبه به پیش���برد 
اهداف فرهنگی یاری رساند، لیکن بدون توجه 
ب���ه مس���ائل زیرس���اختی و توجه ب���ه زمینه های 
موفقی���ت در عرص���ه تصمیم گیری ه���ای ح���وزه 
فرهن���گ نمی توان چن���دان به کامیاب���ی در این 

زمینه امیدوار بود.
برخ���اف سیاس���ت و اقتص���اد که ب���ه آن ها با 
نگاه���ی پروژه مح���ور می نگریم و می اندیش���یم 
-ک���ه البته جز ای���ن هم کار پی���ش نمی رود- در 
عرص���ه فرهنگ ب���ا فرایندها و پروس���ه ها مواجه 
هس���تیم. ام���ر فرهنگ���ی زمان���ی ب���ه س���رمنزل 
مقصود می رس���د ک���ه به آن همچ���ون مقوله ای 
کوتاه م���دت نگریس���ته نش���ود. با ام���ر فرهنگی 
بای���د به ش���کل ذهن���ی درگی���ر ش���د و آن را رها 
نک���رد. وجوه مختلف معضل و مش���کل فرهنگ 
با طی زمان اس���ت که بر ما آش���کار می ش���ود و 
در طول زمان اس���ت که باید با تصمیم گیری بر 
اس���اس مقتضیات و مسائل آن چالش، خأل های 

تصمیم گیری در حوزه فرهنگ را برطرف کرد.
انق���اب فرهنگ���ی در ایران بع���د از انقاب و 
تش���کیل س���تاد انقاب فرهنگی به فرمان امام 
خمین���ی )ره( طلیع���ه ای نی���ک ب���رای مقابل���ه با 
می���راث ش���وم فرهنگ���ی رژیم پهل���وی و حرکت 
ب���ه س���مت رش���د و تعال���ی در عرص���ه عل���م و 
فرهنگ و دانش���گاه ب���ود. اقدام امام ناش���ی از 
ی���ک تیزبین���ی ب���ود. در منظوم���ه فک���ری رهبر 
کبی���ر انقاب، انقاب سیاس���ی ب���دون انقاب 
در عرص���ه فرهن���گ تکمیل نمی ش���د و چه بس���ا 
ناکام���ی در عرصه فرهنگ، تمام���ی کامیابی ها 
در می���دان سیاس���ت را نیز به زیر می کش���ید. 
بنابرای���ن، ام���ام در عرص���ه فرهن���گ انقاب���ی و 
انق���اب فرهنگ���ی آغازگر راهی ب���ود که تداوم 
حیات انقاب اس���امی در گ���رو توجه ویژه به 
آن اس���ت. اینجاس���ت که با توجه ب���ه فرایندی 
ب���ودن امر فرهنگ���ی باید گفت نمی ت���وان زمان 
مش���خصی برای پایان انق���اب فرهنگی در نظر 
گرف���ت. انق���اب فرهنگی با امام آغاز ش���د اما 
پایان نیاف���ت، همچنان ادامه دارد؛ خاصه آنکه 
انقاب اس���امی ب���ه مرحل���ه ای از حیات خود 
رسیده است که دشمنان آن بیشتر تمرکز خود 
را برای شکستن س���د آن بر مقوله فرهنگ ایران 
اس���امی بنا نهاده اند و در این عداوت از هیچ 

کوششی فروگذار نخواهند کرد.
در س���ال های اخیر و ب���ا تأکیدات مقام معظم 
رهبری و دغدغه ویژه ایشان بر مسائل فرهنگی، 
جنگ نرم، اسامی س���ازی دانش���گاه ها و اصاح 
علوم انسانی و... انتظار می رود تاش مسئوالن 
فرهنگ���ی در تدبیر این امور به ویژه در ش���ورای 
عالی انقاب فرهنگی به عنوان متولی اصلی در 

امر سیاست گذاری فرهنگی افزون گردد. 

 بهمن آهنگری: با پیروزی انقاب اس���امی و پس از فروپاش���ی نظام 
پهلوی، نهادهای انقابی مختلف یکی پس از دیگری برای اصاح شرایط 
جامعه در شئون مختلف پا گرفت؛ اما فرهنگ حاکم بر نهادهای جامعه مخصوصاً 
نهادهای فراگیری مانند آموزش و پرورش و دانش���گاه ها مس���ئله ساده ای نبود که 
بت���وان در کوتاه م���دت تحوالت الزم را در آن ها به وجود آورد. در چنین ش���رایطی 
ض���رورت تغییر بنیادین در برنامه ها و ش���یوه های تدریس و تربیت و اهداف آن از 
س���وی عده ای مطرح می ش���د و این منوی���ات اقدامی انقابی این بار در س���احت 
فرهن���گ می طلبی���د. در نتیج���ه ای���ن حساس���یت ها بود ك���ه انق���اب فرهنگی در 
دانش���گاه ها ص���ورت گرف���ت و برای مدتی تمام دانش���گاه های کش���ور تعطیل و به 
فرمان امام خمینی )ره( ستاد انقاب فرهنگی به منظور سامان دهی امور فرهنگی 
مدارس و دانشگاه ها تشکیل شد. امام خمینی )ره( همچنین در پیام نوروزی خود 
در فروردین 1359 فرمودند: »باید انقاب اس���امی در تمام دانشگاه های سراسر 
ای���ران به وجود آید تا اس���اتیدی که در ارتباط با ش���رق و ی���ا غربند تصفیه گردند و 

دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسامی.«
 با افزایش تنش ها و درگیری ها در میان گروه های مختلف سیاسی که دانشگاه 
را محلی برای تبلیغ و ترویج ایدئولوژی مطبوع خود کرده بودند، ش���ورای انقاب 
ب���ه دنب���ال ماقات با ام���ام در بیانیه ای اعام کرد دانش���گاه باید از حالت س���تاد 
عملیات���ی گروه ه���ای گوناگ���ون خارج ش���ود. در این بیانی���ه س���ه روز مهلت برای 
برچیده ش���دن دفاتر و تشکیات گروه  ها در دانش���گاه  ها تعیین و افزوده شده بود 
که امتحانات دانشگاهی باید تا 14 خرداد به پایان برسد و از 15 خرداد دانشگاه  ها 
تعطیل و هرگونه اقدام اس���تخدامی و مانند آن در دانشگاه متوقف گشته و نظام 
آموزشی کشور بر اساس موازین انقابی و اسامی طرح ریزی شود. پس از تعطیل 
رس���می دانش���گاه ها، امام خمینی )ره( در 23 خردادماه س���ال 59 فرمانی را مبنی 
بر تش���کیل س���تاد انقاب فرهنگ���ی صادر كردن���د و ضمن ابراز نارضایت���ی از روند 
اقدام���ات انجام ش���ده اعام كردند: »مدتی اس���ت ضرورت انق���اب فرهنگی که 
امری اسامی است و خواست ملت مسلمان می باشد اعام شده است و تاکنون 
اقدام مؤثری انجام نش���ده اس���ت؛ و ملت اس���امی و خصوصاً دانشجویان باایماِن 
متعهد نگران آن هستند و نیز نگران اخال توطئه گران که هم اکنون گاه گاه آثارش 
نمای���ان می  ش���ود؛ و ملت مس���لمان و پایبند به اس���ام خ���وف آن دارند که خدای 
نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و فرهنگ همان باشد که 
در طول مدت س���لطه رژیم فاس���د کارفرمایان بی  فرهنگ، این مرکز مهم اساسی را 

در خدمت استعمارگران قرار داده بودند.«
 س���تاد انق���اب فرهنگی طبق فرم���ان امام ملزم ب���ود که در برخورد با مس���ائل 
دانشگاهی فعالیت های خود را بر چند محور، تربیت استاد و گزینش افراد شایسته 
برای تدریس در دانش���گاه ها، گزینش دانش���جو، اسامی س���ازی جو دانش���گاه  ها و 
تغییر برنامه های آموزشی دانشگاه  ها متمركز كند، به صورتی که محصول کار آن ها 
در خدمت مردم قرار گیرد. امام خمینی )ره( همچنین هشدار دادند: »ادامه این 
فاجعه که مع األس���ف خواست بعضی گروه های وابسته به اجانب است، ضربه ای 
مهل���ک به انقاب اس���امی و جمه���وری اس���امی وارد خواهد کرد؛ و تس���امح در 
این امر حیاتی، خیانتی عظیم بر اس���ام و کش���ور اس���امی است. براین اساس، به 

حضرات آقایان محترم محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املش���ی، حس���ن حبیبی، 
عبدالکریم س���روش، ش���مس آل احم���د، جال الدین فارس���ی و علی ش���ریعتمداری 
مس���ئولیت داده می  ش���ود تا ستادی تش���کیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد 
از بین اس���اتید مس���لمان و کارکنان متعهد باایمان و دیگر قش���رهای تحصیل کرده، 
متعهد و مؤمن به جمهوری اس���امی دعوت نمایند تا ش���ورایی تش���کیل دهند و 
ب���رای برنامه  ریزی رش���ته  های مختلف و خط مش���ی فرهنگی آینده دانش���گاه ها بر 
اس���اس فرهنگ اسامی و انتخاب و آماده س���ازی اساتید شایسته، متعهد و آگاه و 

دیگر امور مربوط به انقاب آموزشی اسامی اقدام نمایند.«
 بدین ترتیب، س���تاد انقاب فرهنگ���ی با هدف برنامه  ریزی رش���ته  های مختلف 
و خط مش���ی فرهنگ���ی آین���ده دانش���گاه ها بر اس���اس فرهنگ اس���امی و انتخاب و 
آماده س���ازی اس���اتید شایس���ته، متعهد و آگاه تشكیل شد. س���تاد انقاب فرهنگی 
طب���ق فرم���ان امام مل���زم بود ک���ه در برخورد با مس���ائل دانش���گاهی فعالیت های 
خ���ود را ب���ر چند محور، تربیت اس���تاد و گزینش افراد شایس���ته ب���رای تدریس در 
دانش���گاه  ها، گزینش دانش���جو، اسامی کردن جو دانش���گاه  ها و تغییر برنامه  های 
آموزشی دانشگاه  ها متمركز كند، به صورتی که محصول کار آن ها در خدمت مردم 

قرار گیرد. 
در ش���هریور س���ال 62 با توجه به نظر امام مبنی بر لزوم ترمیم و تقویت س���تاد 
و مخصوص���اً حض���ور مس���ئوالن اجرایی در آن، ب���ه دنبال نام���ه رئیس جمهور وقت 
)آی���ت الله خامنه ای(، امام طی نامه  ای به پیش���نهاد رئیس جمهور مبنی بر ترمیم 
و تکمی���ل س���تاد انق���اب فرهنگ���ی پاس���خ دادن���د و از این تاریخ س���تاد ب���ا ترکیب 
نخس���ت وزیر، وزرای فرهنگ و آموزش عالی و فرهنگ و ارش���اد اس���امی، دو نفر 
دانش���جو به انتخاب جهاد دانشگاهی و آقایان علی شریعتمداری، احمد احمدی، 

عبدالکریم سروش و مصطفی معین به فعالیت خود ادامه داد.
 با بازگش���ایی دانشگاه ها، فعالیت ستاد انقاب فرهنگی ادامه یافت و ضرورت 
توسعه و تعمیق کار این ستاد ایجاب کرد که در نوزدهم آذر 1364، حضرت امام، 
رؤس���ای س���ه قوه و تعداد دیگری از اندیشمندان فرهنگی کش���ور را به اعضای آن 
بیفزایند و بدین ش���کل س���تاد انقاب فرهنگی با ترکی���ب جدید خود تحت عنوان 
ش���ورای عالی انقاب فرهنگ���ی فعالیت خود را آغاز كرد. تدوین اصول سیاس���ت 
فرهنگی نظام جمهوری اس���امی در تعیین اه���داف و جهت برنامه های فرهنگی، 
آموزشی، پژوهشی و علمی، تعیین مراجع برای طرح و تدوین برنامه های فرهنگی، 
آموزش���ی، علمی و تحقیقاتی، تصویب آیین نامه های مهم و اس���اس مراکز علمی و 
فرهنگی، آموزش و پژوهش���ی کش���ور، تصویب ضوابط تأس���یس مؤسس���ه ها، مراکز 
علمی و فرهنگی و تحقیقاتی و فرهنگستان ها و دانشگاه ها و مراکز آموزش  عالی، 
تهیه طرح و تدوین آیین نامه ها برای ایجاد زمینه های الزم جهت بسیج و مشارکت 
همه جانب���ه م���ردم، تدوین ضوابط برای گزینش اس���تادان و معلمان دانش���گاه ها و 
مراک���ز آموزش���ی، نظارت بر کلیه مصوبات ش���ورای عالی انق���اب فرهنگی، تأیید 
نامزدهای���ی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان رئیس دانش���گاه ها پیش���نهاد 
می کند، تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاست های مربوط به توسعه روابط علمی 
و فرهنگ���ی با کش���ورهای دیگ���ر و نظارت بر ام���ور کتاب های درس���ی از مهم ترین 

وظایفی هس���تند كه برای این ش���ورا تعیین ش���د. 

دستور نجات دانشگاه
تیزبینی امام خمینی )ره( در رصد تحوالت دانشگاه در سال های نخست انقالب و دستور تشکیل 

ستاد انقالب فرهنگی از استحاله این نهاد مهم فرهنگی به نفع معارضین انقالب جلوگیری کرد
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محس���ن یزدانی: با پیروزی انقاب اس���امی شاید مهم ترین 
دغدغ���ه مس���ئوالن نظ���ام جمهوری اس���امی در ح���وزه فرهنگ 
معطوف به دانش���گاه ها می ش���د. در سال های نخس���تین پیروزی انقاب، 
دانشگاه ها عماً محل فعالیت های سیاس���ی گروه های معارض با انقاب 
اسامی ش���ده بود. پیش از شروع انقاب فرهنگی، دانشگاه های ایران از 
مهم ترین کانون های اصلی حضور مخالفان علیه نظام جمهوری اس���امی 
بودند و حکومت هیچ کنترلی بر فعالیت های آن ها نداشت. بدون اغراق، 
یک س���ال پس از انقاب، دانش���گاه ها به کانون اصل���ی مخالفان جمهوری 
اس���امی و محلی برای یارگیری تشکیاتی این گروه ها از بین دانشجویان 
شده بود؛ لذا پیش از هر اقدام ایجابی، باید به نحوی با این چالش مقابله 
می ش���د تا بیش از این س���احت دانش���گاه به عنوان یک مرکز مهم علمی و 
فرهنگی آلوده به کثیف ترین نوع فعالیت های سیاست بازانه نشود. اقدام 
ام���ام خمین���ی )ره( مبنی بر صدور تعطیلی دانش���گاه ها و تش���کیل س���تاد 
انق���اب فرهنگی در همین راس���تا و برای احیای نهاد علم در ایران ش���کل 
گرفت. اما این اقدام چه دستاوردهایی برای جامعه دانشگاهی و فرهنگی 
ایران به همراه داش���ت؟ در ادامه به دو مورد اساس���ی در این زمینه اشاره 

می کنیم:

نوزایی حیات علمی در ایران
پیش از ش���روع انق���اب فرهنگی، دانش���گاه ها از مهم تری���ن کانون های 
حضور مخالفان نظام جمهوری اس���امی بودند و وضعیت آن ها از دس���ت 
حکومت خارج ش���ده  بود. یک س���ال پس از انقاب، دانش���گاه ها به کانون 
اصل���ی اپوزیس���یون مخال���ف جمه���وری اس���امی و محلی ب���رای یارگیری 
تش���کیاتی این گروه ها تبدیل شده بود. در اواخر فروردین ماه سال 1359، 
ش���ورای انقاب ب���ا تأیید امام خمینی )ره( به گروه های سیاس���ی فعال در 
دانش���گاه ها برای تخلیه دفترهای خود در دانشگاه ها مهلتی سه روزه داد 
که طی این روزها درگیری و خشونت در دانشگاه های مختلف ایران شدت 
گرفت. این رویداد سرآغاز »انقاب فرهنگی« به شمار می رود که دستور 
امام خمینی )ره( تعطیلی دانش���گاه ها به مدت بیش از دو س���ال و اخراج 

بسیاری از اساتید و دانشجویان چپ گرا و لیبرال را در پی داشت. 
همچنین، در طی این دوران محتوای بس���یاری از کتب درسی و علمی 

اعتقاد داش���تند دانشگاه کاماً در دست گروهک ها قرار گرفته و وضع به 
مرحله  خطرناکی رس���یده اس���ت. برای اینکه این حاکمیت تغییر کند و به 
حاکمیت انقاب بر دانش���گاه تبدیل ش���ود، الزم ب���ود توقفی در وضعیت 
موجود ایجاد شود تا از یک طرف، به لحاظ آموزشی تمام متون، سیستم و 
روش ها -با آن محورهایی که آن ها دنبال می کردند- تغییر کند و از طرف 
دیگر، دانشجوهای مسلمان پیرو خط امام به دنبال این بودند که یک جو 
مناسب برای کار آموزشی پیش آید؛ یعنی دانشگاه از حالت سیاست زدۀ 
صرف و آن هم مرکزی علیه انقاب و نه در جهت انقاب، تبدیل شود به 

یک مرکز آموزشی در خدمت انقاب.
 با ورود به س���ال 1359 و پیام نوروزی امام خمینی )ره(، جلس���ات برای 
تغیی���ر در فضای دانش���گاه روند س���ریع تری به خود گرفت. ام���ام در بند 
11 پیامش���ان بر ضرورت ایجاد »انقاب اساس���ی در دانش���گاه  های سراسر 
کش���ور«، »تصفیه اس���اتید مرتبط با ش���رق و غرب« و »تبدیل دانشگاه به 

محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسامی« تأکید کردند. 

مورد بازبینی قرار گرفت. به ش���یوه های مختلف، دیدگاه های موسوم به 
چپ و لیبرال از دانشگاه حذف شد و همچنین تغییراتی با هدف اسامی 
کردن دانش���گاه و اجرای ش���ریعت اسامی در دانش���گاه ها اعمال گردید. 
این سلس���له برنامه ها تأثیرات زیادی بر س���اختار فرهنگی و علمی ایران به 
 همراه داشت؛ چنان که تعدادی از اساتید و دانشجویان با گرایش های تند 
لیبرالیس���تی و مارکسیس���تی ایران را ترک کردند و این فرصت برای نس���ل 
جوان و باانگیزه و مؤمن انقابی فراهم آمد تا با به دست آوردن کرسی های 
دانش���گاهی به نوزایی حیات علمی ایران در س���ال های پساانقاب کمک 

کنند.
 

تسخیر دژ گروهک های سیاسی
با پیروزی انقاب، دانشگاه ها بازگشایی شدند، اما عماً دانشگاه محل 
فعالیت های سیاسی شده بود. در بحبوحه مبارزه  علیه نظام شاهنشاهی، 
دانش���گاه »س���نگری برای مبارزه و آزادی« بود. در این دوران درک نس���بتاً 
یکسانی از دانش���گاه در میان همه  گروه های سیاسی وجود داشت، اما از 
1/30/ 1359 تا 1359/2/2، دانش���گاه به موضوع نبرد برای تس���خیر توس���ط 
همی���ن گروه ه���ا تبدیل ش���د. وانگه���ی، این بار م���ردم از خیابان ب���ه درون 
دانشگاه ریختند تا این سنگر را تسخیر کنند )روزنامه کیهان، 2/2/ 1359(.
گروه های مختلف دانشجویی با گرایش های لیبرالیستی، مارکسیستی 
و... در دانش���گاه ها فع���ال بودن���د و هرکدام دفاتر و اتاق های دانش���گاهی 
را تس���خیر ک���رده بودن���د؛ در چنین ش���رایطی دانش���گاه ها از کنترل خارج 
ش���ده  بودن���د. در واقع یک س���ال پ���س از انق���اب، دانش���گاه ها به محلی 
برای یارگیری تش���کیاتی س���ازمان چریک های فدایی خلق ایران و سازمان 
مجاهدین خلق تبدیل ش���ده بود. دانش���جویان هوادار س���ازمان مجاهدین 
خلق )منافقین( دانش���گاه ها را سنگربندی کرده بودند. اما موضوع مهم تر 
دگرگونی جوانانی بود که پای به دانشگاه می گذاشتند؛ ورود به دانشگاه 
مترادف بود با داخل شدن در مرکز هیاهوی گروه های سیاسی-نظامی که 
جز شعارها و تحلیل های عاطفی و احساسی چیزی برای عرضه نداشتند. 
در حقیقت، دانش���گاه ها به س���تاد مرکزی فعالیت و خوراک سازی فکری و 
تبلیغات���ی برای گروه های معاند تبدیل ش���ده بودن���د و این موضوعی نبود 
که ب���ر بزرگان انقاب پوش���یده بمان���د. اکثریت اعضای ش���ورای انقاب 

آب در النه مارکسیسم و لیربالیسم
مروری بر دستاوردهای انقالب فرهنگی در ایران

آرزو زینال���ی: در می���ان چهره های حاضر 
در س���تاد انق���اب فرهنگ���ی ف���ردی وجود 
داشت که انس���ان از مقایسه گفتار دیروز و امروزش 
در ب���اب مقوالتی چ���ون انقاب فرهنگ���ی، تعطیلی 
دانشگاه ها و تصفیه اساتید و ... متحیر می شود؛ او 
کس���ی نبود جز عبدالکریم سروش، فردی که با نفاق 
توانس���ته بود نظر مس���ئوالن نظام اسامی را به خود 
جلب کرده و از این طریق به مناصب مهم و حساس 
در ح���وزه فرهنگ دس���ت پی���دا کند. نقاب���ی که در 
س���ال های نه چن���دان دور پس از انق���اب از چهره او 
افتاد و چهره حقیقی او را بر همگان نمایان ساخت. او 
که زمانی جزو حامیان اصلی تصفیه اساتید غرب زده 
بود، خود به جایی رس���ید که با حمله به ش���ریعت و 
نب���وت، آب به آس���یاب همان غ���رب زدگان ریخت و 
گ���وی س���بقت را از ه���ر ض���د انقابی در ع���داوت با 

انقاب و اسام ربود.
سروش به لحاظ نظری به شدت تحت تأثیر کارل 
پوپر فیلس���وف پوزیتیویس���ت و ضد دین اتریش���ی 
بود، فیلس���وفی که عمًا به واسطه آرای فلسفی اش 
با ام���ری چ���ون »انق���اب« نمی توانس���ت میانه ای 
داشته باشد. بنابراین سروش هم با تأثیرپذیری باال 
از وی نمی توانست یک انقابی اصیل قلمداد شود؛ 
چراکه در باطن به انقاب باوری نداش���ت، ازاین رو 
با متفکران���ی چون رضا داوری اردکانی که دلس���وز 
انقاب اسامی بودند به واسطه اینکه دستش را به 
لحاظ نظر و عقیده فکری رو می کردند، به تندترین 
وجه ممکن رودررو ش���د. شاید شگفت آور باشد که 
امروز بش���نویم س���روش در آغازین روزهای انقاب 
فرهنگی از مخالفان برخی رش���ته های دانش���گاهی 
ک���ه آن ه���ا را دان���ش کاذب می نامید، ب���ود. وی در 

همی���ن ای���ام در مصاحب���ه ای در خص���وص ح���ذف 
برخی رشته های دانشگاهی گفت: »این رشته ها را 
کن���ار گذاش���تیم و به تعبیری که در اس���ام داریم، 
که ان ش���اءالله عل���م ناف���ع را در دانش���گاه ها ترویج 

بدهیم.«1
 در ای���ن مقط���ع، وی با اهداف انق���اب فرهنگی 
ازجمله پاک سازی اس���اتید وابسته و اسامی شدن 
دانش���گاه ها به ش���دت موافق بود و می گفت: »اگر 
ما از اس���تاد خوب، متخص���ص و متعهد غنی بودیم 

ش���اید نی���ازی به انق���اب فرهنگ���ی ب���ه آن صورتی 
ک���ه رخ داد، نب���ود ... از ای���ن لحاظ س���تاد انقاب 
فرهنگ���ی می بایس���ت فک���ر اساس���ی ک���رده باش���د. 
طبیعی  اس���ت ک���ه تکلیف تع���دادی از اس���تادن را 
بازس���ازی معلوم می کند. این ها اس���تادانی هستند 
که م���ا با این ه���ا به هیچ وج���ه نمی توانی���م همکاری 
کنی���م، به هیچ  نحو با دانش���گاه همگام���ی ندارند و 
ب���ه دالیل مختل���ف، در آن ها انتظ���ار اصاح و تغییر 
روحی���ه نمی رود و به این ترتی���ب از همکاری با آن ها 

مع���ذور خواهیم بود؛ ام���ا بقیه  اس���تادان، ما از یک 
ط���رف امیدمان این اس���ت ک���ه آن ها با اس���امی تر 
شدن دانشگاه، با حرکتشان در خط کلی انقاب در 
حقیقت رفته رفت���ه از آن خواب گرانی که حکومت 
 گذش���ته بر آن ها تحمیل کرده بود، بیدار ش���وند.«2
مقایس���ه  ای���ن دیدگاه ها ب���ا نظرات کنونی س���روش 
می توان���د جالب توجه باش���د. س���روش در مصاحبه  
به���ار 1386 س���عی ک���رد ب���ا پررن���گ ک���ردن نق���ش 
دیگ���ران در س���تاد انق���اب فرهنگی، نق���ش خود را 
در پاک س���ازی اساتید کم رنگ نش���ان دهد: »ستاد 
مکل���ف ب���ه بس���تن دانش���گاه ها نبود و ای���ن خطایی 
اس���ت که من در پاره ای از نوشته ها می بینم. ستاد 
متشکل از هفت نفر بود و من در اغلب بحث هایی 
که امروزه می ش���ود، می بینم. مس���ئله چنان مطرح 
می ش���ود که گویی س���تاد انقاب فرهنگی یک نفر 
داش���ت، آن هم عبدالکریم سروش بود. یک وظیفه 
هم داش���ت، آن هم بیرون کردن دانش���گاهیان بود. 
ه���ر دو ادع���ا بس���یار جفاکارانه و دروغ  اس���ت. این 

دروغ تاریخی باید افشا شود.«3
این چنین بود که عبدالکریم س���روش که روزگاری 
ب���ا نفوذ در ص���ف انقابی���ون برای فرهن���گ انقاب 
اسامی تصمیم می گرفت، امروز این چنین خود را در 
فاصله با انقاب اسامی می بیند و به شکل علنی از 
هیچ کوششی برای براندازی نظام جمهوری اسامی 

فروگذار نمی کند.  
پی نوشت ها:

1. مجله  دانش���گاه انقاب، تابس���تان 1361، ش���ماره  13، 
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3. روزنامه  هم میهن، 1386/3/20

وصله نچسب انقالب فرهنگی
نگاهی انتقادی به گفتار دیروز و امروز عبدالکریم سروش 

درباره انقالب فرهنگی



4
ضمیمه هفتگی روزنامه قدس 
در حوزه تاریخ 

وج���ودی  « فلس���فه  و  ض���رورت 
شکل گیری شورای عالی انقالب فرهنگی 
درحالی که وزارت فرهنگ و ارشاد یا حتی 
وزارت آم���وزش  و پرورش را داش���تیم چه 

بود؟
تش���کیات ش���ورای عالی انق���اب فرهنگی دارای 
پیش���ینه ای اس���ت ک���ه ب���ه س���ال 1359 برمی گردد. 
اوای���ل انق���اب هن���وز تش���کیات اداری و فرهنگ���ی 
کش���ور انس���جام الزم را نداش���ت. با توجه ب���ه اینکه 
در حکوم���ت قب���ل )پهل���وی دوم( فرهن���گ کش���ور و 
دانش���گاه ها تحت  تأثیر فرهنگ های غربی و ش���رقی 
ق���رار گرفت���ه بودن���د و حت���ی در دروس دانش���گاهی 
دیدگاه های غربی یا بعضاً ش���رقی تدریس می ش���د و 
همچنی���ن اس���تادان دارای وابس���تگی علمی و فکری 
ب���ه مکتب های غربی و ش���رقی بودن���د، حضرت امام 
عن���وان کردند باید تحول اساس���ی در این  باره انجام 
ش���ود؛ بنابراین در پیام نوروزی سال 1359 بر پیرایش 
دانش���گاه ها و دروس آن ه���ا از فرهنگ ه���ای بیگان���ه 
تأکی���د کردن���د؛ همچنی���ن ب���ر پیرای���ش دانش���گاه از 
اس���تادان وابسته به رژیم پهلوی یا فقط پیرو تفکرات 

و مکتب های غربی و شرقی تأکید شد.
در آن مقطع زمانی دانشگاه ها به  شدت تحت  تأثیر 

گروهک های وابس���ته به مکتب های مارکسیس���تی و 
کمونیس���تی بود و از فضای علمی خودش دور شده 
ب���ود. در این دوره ش���اهد بودیم که ای���ن گروهک ها 

ب���ه  را  دانش���گاه ها 
سیاس���ی  کانون ه���ای 
برخ���ی  در  حت���ی  و 
تبدیل  نظام���ی  م���وارد 
ب���رای  بودن���د.  ک���رده 
پی���ام  ش���دن  اجرای���ی 
ام���ام و همچنین خالی 
از  دانش���گاه  ک���ردن 
سیاس���ی  گروهک های 
وابسته به غرب و شرق 
ب���ه  دوره  آن  در  )ک���ه 
 طور عم���ده گروهک ها 
ش���رق  ب���ه  وابس���ته 
بودند(، مسئله انقاب 
فرهنگ���ی پی���ش آمد و 
ق���رار ش���د دانش���گاه ها 

در مس���یری که امام تأکید داشتند، قرار گیرند و در 
نتیجه محیط دانش���گاه از این گروهک ها پاک شود. 
در ای���ن چارچوب دانش���گاه ها تعطیل و گروهک ها از 

دانش���گاه اخراج ش���دند تا دانش���گاه بتواند به مسیر 
عادی و متعارف خودش برگردد.

در این راس���تا س���تاد انقاب فرهنگی تش���کیل شد. 
این س���تاد دارای هفت 
اعض���ای  و  ب���ود  عض���و 
ش���خصیت های  از  آن 
علمی و فرهنگی کشور 
ب���ه ش���مار می رفتن���د: 
ش���ریعتمداری،  عل���ی 
باهن���ر،  محمدج���واد 
ربان���ی  محمدمه���دی 
 املشی، حسن حبیبی، 
آل احم���د،  ش���مس 
و  س���روش  عبدالکری���م 
فارس���ی.  جال الدی���ن 
ق���رار ش���د تاش ه���ا در 
راستای تدوین کتاب ها 
و ضوابطی باش���د که بر 
اساس اصول و باورهای 
خودم���ان محتواها تغییر کند؛ بنابراین س���تاد انقاب 
فرهنگی هسته اولیه ای برای تحوالت فرهنگی است 

که در اوایل انقاب شکل می گیرد.

کار آغ���از ش���د. ضوابط در زمینه گزینش اس���تاد و 
دانش���جو و نی���ز آیین نامه ها تدوین ش���د. گروه هایی 
به  وی���ژه در ح���وزه علوم انس���انی تش���کیل ش���دند تا 
محتواهای اسامی را تدوین و منتشر کنند. مرکزی 
ه���م به  ن���ام س���ازمان مطالع���ه و تدوین کت���ب علوم 
انس���انی دانشگاه ها )س���مت( به  وجود  آمد. چالشی 
که همان ابتدا س���تاد انقاب فرهنگ���ی با آن روبه رو 
ش���د این ب���ود که جلس���ات تش���کیل و آیین نامه هایی 
تصوی���ب می ش���د و حت���ی کت���ب عل���وم  انس���انی با 
محتواه���ا و رویکرده���ای اس���امی تدوی���ن ش���د، اما 
چون س���تاد ق���درت اجرای���ی نداش���ت، مصوبات در 
دانش���گاه ها جاری  و س���اری نمی ش���دند. ازاین رو به  
نظر می رس���ید افراد بیشتری باید به این ستاد اضافه 
شوند و تغییراتی برای اجرایی شدن تصمیم ها اتخاذ 
ش���ود. کار بزرگی پیش  رو داشتیم و نیاز بود تا افراد 
بیش���تری در ش���ورا حضور داشته باش���ند. برای رفع 
فقدان قدرت اجرایی، س���ال 1363 رؤس���ای س���ه قوا، 

عضو جدید این تشکیات شدند.
در ادامه حض���رت امام خمینی )ره( حکم جدیدی 
را ص���ادر کرد که س���تاد انقاب فرهنگی به ش���ورای 
عالی انقاب فرهنگی تبدیل شود و عاوه  بر رؤسای 
س���ه قوا، اف���راد صاحب  فکر و دارای مس���ئولیت های 

گفت وگو با دکرت مسعود رضایی

انقالبی مبان!
آیا شورای عالی انقالب فرهنگی 
انتظارها را برآورده کرده است؟

 فاطمه امیراحمدی: با پیروزی انقالب اسالمی، ضرورت 

گو
ت و

گف

انقالب فرهنگی نیز در کشور به ویژه در فضای دانشگاهی 
نمود پیدا کرد. با توجه به اتفاق های پیش از انقالب و نیز 
پس از آن، دانش��گاه ها با طیف ه��ای گوناگون فکری به 
مرکزی سیاسی برای مبارزه با حکومت پهلوی تبدیل شده 
بود؛ گروه هایی که یا وابس��ته به تفکرات و اندیش��ه های 
غربی بودند، یا چپ متمایل به مکاتب شرقی، البته در این میان 
نباید دانش��جویان گروه های اس��المی را از قل��م انداخت. یکی از 
نقاط عط��ف تصمیم گیری زمام��داران انق��الب، ایجاد محیطی 
متناسب با فرهنگ انقالب اسالمی در دانشگاه ها بود؛ ازاین رو 23 
خرداد 1359 امام خمینی )ره( طی حکمی اعضای س��تاد انقالب 

فرهنگی را انتخاب و وظیفه آنان را تعیین کردند. بر اساس گفته 
اندیشمندان حوزه علوم انسانی، یکی از موضوع هایی که دغدغه 
اصلی مدیران کش��ور بود حضور تفکرات چپ و مارکسیستی در 

بین اقشاری از دانشجویان در این دوره است.
دانش��گاه به معنای امروزی در زمان رضا پهلوی از سوی غربی ها 
در کشور بنیان گذاری شد، منابع درسی آن هم برگرفته از تفکرات 
غربی و ترجمه شده از کتاب های جامعه غرب بود. عنوان می شود 
در مقایسه رواج تفکرات غربی، شرقی و اسالمی در دانشگاه ها، 
مکتب ه��ای فکری غربی بین اعضای هیئت علمی دانش��گاه ها و 
دانش��جویان پیش از انقالب در رتبه نخس��ت قرار داشته است. 
همچنین در س��طح جامعه به  واسطه حضور حکومت پهلوی که 

کانون های وابس��ته به غرب داش��ت، تفک��رات و رفتارهای غربی 
مش��اهده می  ش��د. در واکنش به این موضوع، دانشجویانی هم 
بودند که با گرایش چپ برای مبارزه با غرب، تفکرات مارکسیستی 
داش��تند؛ اما در ش��کل کالن موضوع، بافت علمی دانشگاه ها و 
محتوای کتاب ها به  طور عمده برگرفته از اندیشه های غربی بوده 

است.
در ای��ن زمین��ه گفت وگویی با دکتر مس��عود رضای��ی، محقق و 
پژوهشگر حوزه تاریخ و نیز مؤلف کتاب »سیاست و تاریخ معاصر 
ایران«، در حوزه فلس��فه و چگونگی تشکیل شورای عالی انقالب 
فرهنگی و نیز عملکرد آن در حوزه های فرهنگ و دانشگاه داشتیم 

که می خوانید.

معن��ا و مفهوم انق��اب فرهنگی ای��ن بود که 
ب��رای تدوین نظری��ات و تئوری های مبتنی بر 
فرهنگ و اندیش��ه اسامی تاش و آن ها را در 
دانشگاه ها تدریس و ترویج کنیم. به این سمت 
پیش برویم که استادان و دانشجویان مسلمان 
ایران��ی قدرت فکری خاق داش��ته باش��ند و با 
خودباوری تحقیق کنن��د و نظریه ارائه بدهند 
که همگی مبتنی بر اندیشه های اسامی باشد.
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دانش���گاهی هم به این جمع اضافه ش���وند. با حضور 
رؤسای س���ه قوا مصوبات این شورا از قدرت اجرایی 
و نفوذ بیش���تری برخوردار ش���دند؛ ضمن اینکه افراد 
بیشتری عضو ش���ورای عالی انقاب فرهنگی شدند 
ت���ا با همفکری طرح و برنامه ه���ای بهتری برای ایجاد 
تح���ول علم���ی و فرهنگی در دانش���گاه ها و همچنین 

سطح جامعه ایجاد کنند.
از زم���ان حضرت امام تا امروز، ریاس���ت این ش���ورا 
ب���ر عهده رئیس جمهوری کش���ور بوده اس���ت. در آن 
مقط���ع زمان���ی آیت الل���ه خامنه ای ک���ه رئیس جمهور 
بودن���د ریاس���ت ش���ورای عال���ی انق���اب فرهنگی را 
ب���ر عهده داش���تند تا زمان���ی که به رهب���ری برگزیده 
ش���دند. در ح���ال  حاضر این س���مت بر عهده حس���ن 

روحانی، رئیس جمهور کشور است. 

در سخنان خود اش���اره کردید اوایل  «
انقالب دانشجویان در دانشگاه ها بیشتر 
مارکسیس���تی  اندیش���ه های  ح���وزه  در 
اص���والً  داش���تند.  فعالی���ت  و  گرای���ش 
فرهن���گ م���ا پی���ش از انق���الب مبت���ال به 
چ���ه بیماری هایی ب���ود که پس از انقالب 

ضرورت اصالح آن احساس می شد؟
الزم ب���ه بی���ان اس���ت ک���ه کتاب ه���ای موج���ود در 
دانش���گاه ها بیش���تر با تفک���رات غربی بودن���د، البته 
کتاب هایی هم بودند که مفاد درس���ی آن ها مفاهیم 
کمونیس���تی و مارکسیس���تی را در دانش���گاه ها رواج 
می دادن���د. موضوع���ی که در دانش���گاه ها مش���کوک 
ب���ود، حض���ور تفکرات چ���پ و مارکسیس���تی در بین 

اقشاری از دانشجویان بود.
دانشگاه به معنای امروزی در زمان رضا پهلوی از 
س���وی غربی ها در کش���ور بنیان گذاری شد؛ ازاین رو 
منابع درس���ی و اس���تادان بیش���تر غرب���ی و غرب زده 
بودن���د. اگ���ر بخواهیم مقایس���ه کنیم بی���ن تفکرات 
غربی، ش���رقی و اس���امی، باید گفت تفکرات غربی 
و غرب زدگ���ی بین اعضای هیئت علمی دانش���گاه ها 
در دوره قب���ل از انقاب دارای رتبه باالتری بود. در 
جامعه به  واس���طه حضور حکومت پهل���وی که دارای 
کانون های وابس���ته به غرب بود تفکرات و رفتارهای 
غ���رب زده نم���ود زیادی داش���ت. در واکن���ش به این 
موض���وع، دانش���جویانی بودن���د ک���ه برای مب���ارزه با 
غ���رب گرایش به تفکرات مارکسیس���تی پیدا کردند؛ 
بنابراین آن ها هم طیفی را کنار افراد غرب زده ش���کل 
داده بودن���د. تعدادی از دانش���جویان ه���م به  دنبال 
تفکرات اسامی، کانون هایی را تشکیل داده بودند. 
نس���بت آن ها با توجه به رویدادهایی که رخ می داد 
متف���اوت ب���ود، اما آنچه در آن مقط���ع انقاب وجود 
داش���ت این بود که بافت علمی دانشگاه و محتوای 
کتاب ه���ا به  طور عمده غربی ب���ود )الزم به یادآوری 
اس���ت در حوزه علوم انس���انی گفت وگ���و می کنیم و 
علوم طبیعی، مهندس���ی یا رش���ته ریاضی خیلی در 

این مقوله نمی گنجد(.
از  تع���دادی  بی���ن  در  مارکسیس���تی  تفک���رات   
دانشجویان رواج داشت که بسیار فعال و پرسروصدا 
بودن���د. گروه های متعددی را تش���کیل می دادند که 
پرتعداد نبود، اما پرس���روصدا بود، نش���ریه داشتند و 
فعالی���ت می کردند. در این دوره طیف گس���ترده ای 
از دانش���جویان مس���لمان ه���م در قال���ب انجمن های 
اس���امی از پی���ش از انقاب ش���کل گرفت���ه و پس از 
انق���اب ه���م فعالیت داش���تند. این اف���راد در همان 
ابت���دای انقاب ب���ا هم���کاری یکدیگر دفت���ر تحکیم 

وحدت را تشکیل می دهند.
در چنی���ن فضای���ی ک���ه گروه ه���ای چ���پ پرتحرک 
هس���تند و بعض���ی از آن ه���ا مانن���د مجاهدی���ن خلق 
دفتره���ای خود را به پایگاه ه���ای نظامی تبدیل کرده 
بودند، اسلحه داشتند و در دانشگاه ها فضا را کامًا 
سیاس���ی و نظامی کرده بودند، این فضا سبب برخی 
تش���نجات و اتفاق هایی شد، مانند درگیری هایی که 

داری���م ک���ه از بط���ن جامع���ه خودم���ان ب���ا توج���ه به 
نیازمندی ها تعریف ش���ود. اندیش���مند ایرانی باید با 
نگاه به جامعه خودش و آداب ورسوم بومی کشورش 
و فرهنگی که دارد نظریه ارائه دهد و س���پس بتواند 

آن را اثبات و به یک تئوری تبدیل کند.

ش���ورای  « ک���ه  اقدامات���ی  مهم تری���ن 
عال���ی انقالب فرهنگ���ی در همان ابتدای 
س���ال های نخس���ت انقالب و دهه ۶۰ در 
مدیریت فرهنگ داش���ت چ���ه بود و این 
اقدام���ات چ���ه دس���تاوردهایی در ح���وزه 
فرهن���گ و اصالح ام���ور فرهنگی نصیب 

کشور کرد؟
پ���س از اینک���ه دانش���گاه ها تعطیل ش���دند و س���تاد 
انقاب فرهنگی ش���کل 
گرف���ت، چون ق���رار بود 
اس���امی  محتواه���ای 
تدوین ش���ود، س���ازمان 
تدوی���ن  و  مطالع���ه 
انس���انی  عل���وم  کت���ب 
ایج���اد  دانش���گاه ها 
ش���د. وظیف���ه س���ازمان 
ای���ن ب���ود که اس���تادان 
را  صاحی���ت  صاح���ب 
ب���ه  کار گی���رد و آن ه���ا 
تولید محتوا با فرهنگ 
در  اس���امی  اص���ول  و 
را  گوناگون  حوزه ه���ای 
ش���روع کنند. کار آغاز 
زی���ادی  کتاب ه���ای  و 
در ای���ن زمینه منتش���ر 
ش���د که فهرس���ت آن ها 
اس���ت.  قابل دس���ترس 
گروه ه���ا در حوزه ه���ای 
تدوی���ن  گوناگ���ون 
کت���ب را پی���ش بردند. 
گروه های���ی  همچنی���ن 
در کنار س���تاد انقاب 
فرهنگی ش���کل گرفتند 
ک���ه مسئولیتش���ان تولی���د محت���وا ب���رای رش���ته های 
مختل���ف علوم انس���انی ب���ود. کارهای زیادی ش���د و 
اس���ناد آن موجود اس���ت. در ادامه که ستاد تبدیل به 
شورای عالی انقاب فرهنگی شد، کارها گسترده تر و 
تخصصی تر ش���د. کمیته های تخصصی شکل گرفتند 
ک���ه ت���ا ام���روز ه���م فعالی���ت دارن���د. مس���ئولیت این 

کمیته ها تولید محتوا در حوزه های گوناگون است.
گفتنی اس���ت آنچه انجام ش���ده نه در حد نهایت 
کیفیت اس���ت و ن���ه می توانیم بگویی���م کاری انجام 
نش���ده اس���ت، در واقع صفر و صدی نمی توان راجع 
 به عملکرد و فعالیت ش���ورای عالی انقاب فرهنگی 
قض���اوت ک���رد، ه���ر کاری می توانس���ته انج���ام داده 

است.

انق���الب در ح���وزه سیاس���ت ب���ه نظر  «
امری س���هل تر نسبت  به انقالب فرهنگی 
اس���ت، چراک���ه در انقالب فرهنگ���ی باید 
تغییرات���ی در بنیادهای فکری یک جامعه 
رخ دهد. آیا تحوالتی که انجام شد در حد 
انقالب و تحوالت بنیادی بوده است؟ یکی 
از اهداف تش���کیل ش���ورای عالی انقالب 
فرهنگ���ی در حوزه اصالح س���رفصل های 
دانش���گاه ها ب���ود. ام���روز در کن���ار عل���وم 
انس���انی نیازه���ای صنعت���ی و مهندس���ی 
ش���ده اند.  چالش س���از  کش���ور  در  ه���م 
تعام���ل دانش���گاه و صنع���ت،  خروج���ی 
توسعه و پیش���رفت در این حوزه هاست، 
اما می بینی���م که عملکرد دانش���گاه ها در 

در ترکمن صح���را گروه ه���ای چپ به  وج���ود آوردند و 
یا مس���ائلی که در کردستان ش���اهد بودیم. همچنین 
اتفاق های���ی ک���ه در تهران و کان ش���هرها رخ می داد 
هم���ه در ارتب���اط ب���ا ای���ن گروه های چپ ب���ود که در 
دانش���گاه ها هم فعالیت داشتند. بنابراین دانشگاه و 
محی���ط آن به معنای متعارف نب���ود و محیطی مملو 
از تش���نجات سیاس���ی و درگیری ش���ده بود. طبیعی 
اس���ت در یک اقدام فرهنگی باید دانش���گاه ها از این 
گروهک ها خالی و تبدیل به محیطی علمی می شد.

نخس���تین دانش���گاه ک���ه اوای���ل 1313 خورش���یدی 
آغ���از ب���ه کار می کن���د مت���ون آن ترجم���ه کتاب های 
نوشته ش���ده از س���وی متفکران و اندیشمندان غربی 
اس���ت. ضرورت داشت با رخ دادن انقاب اسامی 
تحوالت���ی در محت���وا ب���ه  وجود آی���د؛ نه ب���ه این معنا 

ک���ه رابط���ه خ���ود را ب���ا 
و  ش���رقی  تئوری ه���ای 
غرب���ی قط���ع کنی���م ی���ا 
اندیش���مند  نظری���ات 
دارای تفکرات لیبرالی 
در  مارکسیس���تی  ی���ا 
دانشگاه ها بیان نشود، 
بلکه هدف این بود که 
تفکرات اسامی هم در 
این متون لحاظ ش���ود. 
ب���ه این صورت نباش���د 
ک���ه فق���ط تئوری ه���ای 
بیگانه رواج داده شود 
فارغ التحصی���ان  و 
غرب���ی،  ایده ه���ای  ب���ا 
تحلی���ل  را  جامع���ه 
کنند و مس���ائل کشور 
را پی���ش ببرن���د، بلک���ه 
ب���رای نیازه���ای جامعه 
راه حل های���ی  اس���امی 
ارائ���ه دهند ک���ه منتج 
از تئوری ه���ای غربی یا 

شرقی نباشد.
مفه���وم  و  معن���ا 
انق���اب فرهنگ���ی این 

ب���ود که برای تدوی���ن نظری���ات و تئوری های مبتنی 
ب���ر فرهن���گ و اندیش���ه اس���امی تاش و آن ه���ا را در 
دانش���گاه ها تدری���س و تروی���ج کنیم. به این س���مت 
پیش برویم که استادان و دانشجویان مسلمان ایرانی 
ق���درت فکری خاق داش���ته باش���ند و ب���ا خودباوری 
تحقیق کنند و نظریه ارائه بدهند که همگی مبتنی 

بر اندیشه های اسامی باشد.

به خودباوری اش���اره کردید. اهمیت  «
دانش���گاه از منظر ام���ام خمینی )ره( چه 

بود؟
از دی���دگاه ام���ام، خودب���اوری ب���رای تم���ام اقش���ار 
جامعه ازجمله دانش���جویان بس���یار مه���م بود و برای 
خروج از مهجوریتی که دانش���گاه و دانش���گاهیان به 
آن مبتا بودند و وابس���تگی های فکری و اندیش���ه ای 
که داش���تند، امام بر تش���کیل ش���ورای عالی انقاب 
فرهنگ���ی تأکید و اصاح���ات در این حوزه را پیگیری 
می کردن���د. به  عنوان مثال، در حوزه روان شناس���ی یا 
جامعه شناس���ی اگر اندیش���مندی غربی موضوعی را 
مطرح کرده بود، عنوان می ش���د همین درست است 
و الغیر. س���یر تاریخی نظریات مثًا جامعه شناس���ی 
در غ���رب، از چن���د قرن پی���ش آغاز ش���ده و در طول 
این س���ال ها با توجه به مس���ائل مبتابه جامعه غربی 
متحول ش���ده اس���ت. در واقع آن نظریات مبتنی بر 
خصلت ها، ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی 
تم���دن غربی بوده، درحالی ک���ه تاریخ و جامعه ایران 
به  عن���وان ی���ک کش���ور اس���امی دارای تفاوت ه���ای 
اساس���ی با جوامع غربی اس���ت. ما نیاز ب���ه نظریاتی 

راس���تای حتی نیازهای صنعتی که ش���اید 
س���هل الوصول تر از حوزه فرهنگ و علوم 
انس���انی اس���ت خیل���ی پاس���خ گو نب���وده 
اس���ت. در ای���ن  باره توضی���ح بفرمایید که 
چرا ش���ورای عالی انقالب فرهنگی در این 
بخش ه���ا نتوانس���ته در تغیی���ر رفتارها و 

فرهنگ تولید موفق عمل کند.
تغیی���ر و تحول سیاس���ی ش���اید در مدت ی���ک یا دو 
س���ال انجام شود، اما تحوالت فرهنگی سالیان زیادی 
زمان نیاز دارد تا محقق شود. مسیر فرهنگ با حرکت 
کندتر و مشکات بیشتر طی می شود، ازاین رو تغییر 
و تحوالت فرهنگی نیاز به زمان بیش���تری دارد. البته 
این را هم باید در نظر داش���ت که کش���ور ما همیش���ه 
در معرض فرهنگ های مهاجم با ش���یوه های گوناگون 
ب���وده اس���ت. در رأس همه قضایا نیاز ب���ه خودباوری 
داریم. اگر ای���ن مهم در جامعه و فرهنگ ما به  وجود 
آید بس���یاری از مش���کات و چالش های ام���روز ما در 
ح���وزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رفع می ش���ود. 
در جاهای���ی که خودباوری ایجاد ش���د، توانس���تیم به 
پیشرفت های بزرگی حتی در حوزه های فناوری دست 
پیدا کنیم. واقعیت این است که بعضی به این مسئله 
اعتقاد ندارند یا معتقدند همان اصول تدوین شده از 

سوی اندیشمندان غربی باید اجرا شود.
اگر روزی موفق ش���ویم و به این باور برس���یم که ما 
ه���م باید بر مبنای نیازها و مختصات خودمان اقدام 
ب���ه نظریه پ���ردازی کنی���م و همان نظری���ات را درباره 

مسائل داخلی اجرا کنیم، بسیار جلو می افتیم.
در حوزه فرهنگ نمی توان به  ش���کل دستوری پیش 
رف���ت. در عصر ارتباطات به  س���ر می بری���م که همه 
معتقدن���د باید جری���ان آزاد اطاعات وجود داش���ته 
باش���د. ای���ن یک واقعیت اس���ت که حج���م تولیدات 
غربی بسیار باال بوده و به جامعه ما سرازیر می شود 
و اقش���ار مختلف ازجمله قشرهای دانشگاهی تحت  
تأثی���ر آن ق���رار می گیرن���د. البته این تب���ادل فکری و 
فرهنگ���ی بای���د وج���ود داش���ته باش���د، اما بر اس���اس 
اصالت ه���ای خ���ود بای���د از یافته ها و دس���تاوردهای 
دیگران استفاده کنیم. اینکه راهکار چیست، مسئله 
ب���ه این س���ادگی نیس���ت که ش���ورای عال���ی انقاب 
فرهنگ���ی دس���تورالعملی صادر کن���د و همه ملزم به 

اجرای آن باشند.

سخن پایانی... «
ش���ورای عال���ی انق���اب فرهنگ���ی دس���تاوردهایی 
داش���ته و می توانس���ت بهتر از این عمل کند. ش���اید 
یکی از نقدهایی که در عملکرد این شورا مطرح است 
این باشد که بیش از حد روی مسائل اجرایی متمرکز 
ش���ده و مس���ائل محتوایی در آن کم رنگ شده است؛ 
مس���ائل اجرایی مانند انتصاب رؤس���ای دانشگاه ها، 
تصوی���ب آیین نامه ه���ای اجرای���ی دانش���گاه ها، نحوه 
اس���تخدام استادان و... انتظاری که از شورای عالی 
انق���اب فرهنگی وجود دارد این اس���ت که راجع  به 
مس���ائل عمی���ق فرهنگی جامعه، چ���ه آن هایی که در 
راس���تای اعت���ای فرهنگ���ی بای���د انجام ش���ود و چه 
اموری که برای خنثی کردن تأثیرات تهاجم فرهنگی 
باید پیگیری شود، بیشتر تمرکز کند. الزم است فکر 
کنند، نظری���ه بدهند و راهکار برای مس���ائل موجود 
جامعه پیدا کنند. به نظرم شورا باید توجه بیشتری 

روی این موضوع ها داشته باشد.
همچنی���ن بحث ه���ا نبای���د فق���ط روی کاغذ مطرح 
و س���پس بایگانی ش���ود. اگر طرحی در حوزه مسائل 
فرهنگی کشور پیشنهاد می شود باید به مرحله اجرا 
درآید. ب���ا توجه به مس���ائل و موضوع های جدید در 
ح���وزه فرهنگ، ش���ورای عالی انق���اب فرهنگی باید 
راجع  به مفاهیم اساسی تر و بنیادی تر ورود کند و به 
مباحثه با اندیش���مندان و استادان داخلی بپردازد تا 
در ی���ک حرکت جمعی با اراده ای ملی آنچه در حوزه 

فرهنگ هدف گذاری شده محقق شود.  

ش��ورای عالی انقاب فرهنگی دس��تاوردهایی 
داش��ته و می توانس��ت بهتر از این عمل کند. 
ش��اید یک��ی از نقدهایی ک��ه در عملک��رد این 
ش��ورا مطرح است این باش��د که بیش از حد 
روی مس��ائل اجرایی متمرکز ش��ده و مسائل 
محتوایی در آن کم رنگ ش��ده اس��ت؛ مسائل 
اجرای��ی مانند انتصاب رؤس��ای دانش��گاه ها، 
تصوی��ب آیین نامه ه��ای اجرایی دانش��گاه ها، 
نحوه اس��تخدام اس��تادان و... انتظ��اری که 
از ش��ورای عال��ی انقاب فرهنگی وج��ود دارد 
این اس��ت که راجع  به مسائل عمیق فرهنگی 
جامعه، چ��ه آن هایی که در راس��تای اعتای 
فرهنگ��ی باید انج��ام ش��ود و چه ام��وری که 
برای خنث��ی ک��ردن تأثیرات تهاج��م فرهنگی 
بای��د پیگی��ری ش��ود، بیش��تر تمرک��ز کن��د.
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 بهاره داداش����ی: نگاهی ب����ه ترکیب اعضای 
شورای عالی انقاب فرهنگی و عضویت سران 
س����ه قوه و مس����ئوالن فرهنگی، نظامی، سیاس����ی، رؤسای 
سازمان صداوسیما و سازمان فرهنگ و سازمان تبلیغات 
اس����امی ح����وزه و نی����ز معاون����ان ام����ور خان����واده، مراک����ز 
دانش����گاهی و علمی، بهداش����تی و نیز اش����خاص مطلع و 
دغدغه مند در حوزه مسائل فرهنگی در این سازمان نشان 
از اهمیت مسئله فرهنگ و ضرورت همکاری و همفکری 
هم����ه نهاده����ا و س����ازمان ها در رف����ع مس����ائل و معضات 
فرهنگی و نیز لزوم ارتقای سطح فرهنگ در کشور است. 
وجود چنین پایگاهی با این نیروهای زبده الزم است که 
اثرگذاری خود را با سیاس����ت گذاری های صحیح و توجه 
بهتر و بیشتر به مسائل عمده فرهنگی در کشور با جلوه و 
نمود بیشتری نش����ان دهد. رهبر انقاب اسامی نیز در 
جایگاه رهبری دارای شخصیتی فرهنگی و آگاه به مسائل 
کشور در این امور بوده و همواره نیز مسئوالن و نهادهای 
ذی ربط را بر ضرورت توجه و پرداختن به مسائل فرهنگی 
مورد خطاب ق����رار داده و با تبیین اهمیت حیاتی مقوله 
فرهنگ و لزوم پرداختن به دامنه گسترده در این موضوع 
بر جایگاه شورای عالی انقاب فرهنگی به عنوان رأس این 

امور تأکید کرده است.
آیت الل���ه خامن���ه ای از ش���ورای عالی انق���اب فرهنگی 
به عنوان قرارگاه فرهنگی یاد می  کنند و در تشریح این نام 
که در بطن آن معنایی نظامی را القا می  کند، بر حس���اس 
ب���ودن حفظ فرهنگ اس���امی و ایران���ی در مقابل مواجهه 
گس���ترده که به مب���ارزه ای جدی برای ملت های باس���ابقه 
و بافرهنگ���ی چون ایران تبدیل ش���ده تأکی���د دارند و تمام 
توجه���ات را به آن جلب می  کنند. اش���ارات تأکیدی رهبر 
انقاب به مقوله فرهنگ و مطالباتی را که از شورای عالی 
انقاب فرهنگ���ی دارند در ذیل چند عنوان می  توان مورد 
توجه قرار داد، هرچند که دامنه این توجهات به گستردگی 
فرهنگ است که در اینجا بخش هایی از آن ذکر می  شود. 

تدوین مبانی تحول علوم انسانی
شورا به عنوان اساسی ترین کار، موظف به تدوین مبانی 
علمی و فلس���فی برای تحول علوم انس���انی اس���ت و رهبر 
انقاب در این زمینه ضرورت توجه به آسیب های اجتماعی 
و عل���ل فرهنگ���ی آن را مدنظ���ر قرار داده و بر ریش���ه یابی و 
بررس���ی و ارائه راه حل هایی برای مس���ائلی همچون طاق، 
فس���ادهای مال���ی و بزهکاری توس���ط ش���ورا تأکی���د دارند. 

»از آنجا که مبنای علوم انس���انی غربی، غیرالهی اس���ت، 
براین اس���اس، نیاز اس���ت که با یک کار علمی، تحقیقی و 

بنیادین به دنبال تحول در علوم انسانی باشیم.«

ضرورت برخورد حکیمانه با پدیده های 
فرهنگی

رهبر انقاب اس���امی ب���ا تأکید بر اینک���ه فرهنگ و 
ارزش ه���ای فرهنگ���ی، هوی���ت و روح یک ملت اس���ت، 
خاطرنشان کرده اند که فرهنگ، حاشیه و ذیل اقتصاد و 
سیاست نیست، بلکه اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل 
فرهنگ هستند؛ ازاین رو انفعال و موضع دفاعِی صرف 
در مقاب���ل فرهنگ مهاج���م بدترین و خس���ارت بارترین 
نوع برخورد با بحران های فرهنگی اس���ت که ایشان بر 
ضرورت برخورد مبتکرانه با مسائل و معضات فرهنگی 

و حل روشمند و صحیح آن ها تأکید دارند.

استمرار پیشرفت علمی در دانشگاه ها
مش���کات کشور جز با توسعه  علم و تعمیم و تعمیق 

عل���م در کش���ور پیش نخواهد رف���ت. با این 
تفسیر، تولید علم نه فقط در حوزه علوم 

پای���ه بلک���ه هم زمان در علوم انس���انی 
نی���ز باید ب���ا جدیت م���ورد توجه قرار 
گرفت���ه و پیگیری ش���ود. نکت���ه قابل 
توجه در این میان حفظ روحیه جوانان 

و اعتمادبه نف���س آن���ان اس���ت. رهب���ر 
انقاب، شورای عالی انقاب فرهنگی 

را موظف به تقویت خودباوری 
و نش���اط پروری ب���رای فتح 

قله های علمی تا برپایی 
تمدن نوین اسامی 

و  دانس���تند 
برای تحقق آن 
تأکی���د دارن���د 

ک���ه پیش���رفت 

علمی باید با حرکتی جهادگونه، خودباورانه و امیدبخش 
پی���ش برود؛ چراک���ه علم اگر ج���دای از فرهنگ صحیح 
باش���د به خطا خواهد افتاد. برای پیشرفت علمی الزم 
اس���ت که فضای دانشگاهی از جریانات سیاسی خالی 
باشد؛ و البته این به معنای بی توجهی دانشگاهیان به 

مسائل سیاسی کشور نیست. 
»نس���ل جوان در ه���ر جامعه موت���ور حرکت تحوالت 
اجتماع���ی و تح���والت سیاس���ی اس���ت، ب���ه خص���وص 
جوان دانشجو طبیعتش این اس���ت. این حرف دیگری 
اس���ت، این غی���ر از این اس���ت که ما دانش���گاه را محل 
ج���والن گرایش های سیاس���ی بکنیم. ای���ن را باید حتماً 
مراقب���ت کنید و جلوی آن را بگیرید. در این زمینه من 
ای���ن جمله را هم عرض بکنم؛ ی���ک "می توانیم" را ملت 
م���ا گفت���ه، نگذارید ای���ن "می توانیم" تبدیل بش���ود به 
عک���س آن. گفتند ما می توانیم به قله های رفیع علمی 
برسیم، می توانیم مرجع علمی جهان بشویم، می توانیم 
خودم���ان را از حقارت علمی نج���ات بدهیم؛ که امروز 
نجات دادند و دشمنان ما، مخالفین ما دارند اعتراف 
می کنن���د که ایران به دانش دس���ت یافته، نه فقط در 
زمینه  هس���ته ای، در زمینه های دیگر همین را 
دارن���د می  گویند و اعت���راف می کنند. این 
"می توانیم" را که در روح این جوان های ما 
دارد َج���َوالن می کند، نگذارید از بین برود. 
ش���ما هم بگویید می توانی���م و دنبال کنید 
ای���ن می  توانی���م را. ما می  توانی���م تمدن نوین 
اسامی را برپا کنیم و دنیایی بسازیم که سرشار 
باشد از معنویت و با کمک معنویت و هدایت 
معنویت راه برود. این کارها را می  توانیم 
انج���ام بدهی���م ک���ه به توفی���ق الهی 
ه���م می کنی���م. دانش���گاه ها به 
جوالن���گاه  دلیل���ی  هی���چ 
سیاس���ی  جریان های 
این  نش���ود؛ چراکه 
کار جلوی رشد و 

شتاب علمی را می  گیرد. شورای عالی انقاب فرهنگی 
برای ترویج این روحیه خودباورانه بزرگ ترین وظیفه را بر 
عهده دارد و از طریق صحیح باید این زمینه تحقق این 

هدف و شرایط رسیدن به آن را فراهم کند.«

صیانت از زبان فارسی و ضرورت نوسازی 
نظام آموزشی

شورای عالی انقاب فرهنگی ضمن مقابله حکیمانه با 
هرگونه تضعیف و معارضه با زبان فارسی، برای تقویت، 
گس���ترش و تحکیم زبان فارسی در همه زمینه ها تاش 
ملموس و مجدانه ای انج���ام دهد. ورود اصطاحات و 
تعابیر زبان های بیگانه در محاورات مردم و بی توجهی 
به اصاح آن ها موجب فراموش���ی زبان فارسی به عنوان 
بخشی از هویت ملی و به تدریج زایل شدن آن می  شود. 
انتظ���ار دیگر از این ش���ورا ضرورت توجه به نوس���ازی و 
تغییر در س���بک آموزش���ی در مقاطع تحصیلی اس���ت. 
تحول در نظام آموزش���ی بر کیفیت آم���وزش و بازدهی 

بیشتر و بهتر آن کمک می  کند.

ضمانت اجرای مصوبات و نظارت و 
هدایت دستگاه ها توسط شورای عالی 

انقالب فرهنگی
یک���ی از مطالب���ات کلیدی رهب���ری از ش���ورای عالی 
انقاب فرهنگ���ی اهمیت اجرایی ش���دن مصوبات این 
شورا در ارتقا سطح فرهنگ کشور است. در این مورد نیز 
بیش از هر نهادی خود ش���ورا را مسئول پیگیری اجرای 
مصوب���ات می  دانن���د و معتقدند اس���نادی را که ش���ورا 
تصوی���ب می  کند با جدیت دنبال کن���د؛ و این جور هم 
نباشد که »یک سندی را که مربوط به دستگاه آموزش 
عالی است، یا مربوط به وزارت بهداشت است، یا مربوط 
ب���ه آموزش و پرورش اس���ت، یا مربوط به وزارت ارش���اد 
اس���ت، ش���ورا تدوین کند، تصویب کند، بسپارد به آن 
دستگاه و بکشد کنار؛ نه، این مصلحت نیست. بایستی 
نظ���ارت خودش را بر کیفیت اجرا، بر اجرایی ش���دن آن 
ادامه بدهد؛ حاال یا تا پایان کار یا الاقل تا وقتی که این 
کار ب���ه جریان بیفتد و ببیند که دارد اجرا می ش���ود.« 
این مس���ئله به خص���وص در مورد تهاج���م فرهنگی که 
شامل فعالیت صدها رسانۀ صوتی، تصویری، مکتوب و 
اینترنت���ی در جهان با هدف تأثیرگذاری بر ذهن و رفتار 

ملت ایران است ضرورت دارد. 

نگاهی به مطالبات رهرب معظم انقالب از شورای عالی انقالب فرهنگی

مبادا این کارها زمین مباند!

پیشنهاد شاخص هایی برای ارزشیابی 

عملکرد شورای عالی انقالب فرهنگی

علی اصغر پورعزت: شورای عالی انقاب فرهنگی 
معموال ً در مقام نهاد مکمل خط مش���ی گذاری عمومی 
ظاهر می ش���ود. این شورا موظف است با ارائه  مشورت در قالب 
پیشنهاد دستور کارهای خط مشی یا برنامه های اجرایی، به اصاح 

عملکرد ش���وراهای م���ورد نظر کمک کن���د. بنابراین، ماهیت کار این  ش���ورا 
مشورتی است؛ البته به تدریج در برخی کارهای اجرایی نظیر تأیید صاحیت 
داوطلبان ریاس���ت دانشگاه ها نیز وارد می ش���ود، درحالی که به لحاظ عدم 
درگیری صریح در اجرا، معموالً از حسابرسی مسئولیت یا ارزشیابی عملکرد 
مص���ون می ماند.  ضم���ن اینکه به لح���اظ منطقی نمی توان ب���ه گزارش های 
عملکردی این گونه گروه ها و ش���وراها اکتفا کرد، زیرا معموالً نوعی رضایت 

نسبی از عملکرد خویش بر منطق ارزشیابی عادالنه سایه می افکند.
هرچند اعضای ش���ورای عالی انقاب فرهنگی از میان بهترین استادان 
کشور برگزیده می شوند، ولی حاصل عملکرد مجموع  آنان، وضع فرهنگی 
امروز جامعه اس���ت؛ یعنی اگر هزاران قلم آمار و ارقام حاکی از توفیق این 

ش���ورا در دس���ترس باش���د، باز این وضعیت جامعه اس���ت که 
هش���دار می دهد این شورا موفق عمل کرده است یا خیر. این 
اوضاع را می توان با تأمل بر شاخص های مهمی نظیر موارد زیر 
و با در نظر گرفتن سیر افزاینده یا کاهنده آن ها رصد کرد: الف( 
میزان ارتکاب جرم و بزه در س���طح کش���ور؛ ب( میزان اعتماد 
عمومی به منابع خبررسانی رسمی دولت؛ ج( میزان استقبال 
م���ردم از محصوالت فرهنگی داخلی نظیر فیلم ها، برنامه ها و 
تئاتر؛ د( میزان عاقه  مردم به مطالعه و کتاب خوانی؛ ه�( میزان 
عاق���ه  مردم به بازدی���د از موزه ها و بناهای فرهنگی؛ ز( میزان 
تمایل مردم به شرکت در مراسم فرهنگی و مذهبی تبصره: در 

همه  موارد فوق باید میزان جمعیت کشور را مدنظر قرار داد.

این همه، تصویری از وضعیت فرهنگی کشور ارائه می دهد. این تصویر بر 
میزان موفقیت یا عدم موفقیت شورای عالی انقاب فرهنگی داللت دارد، 

البته این داللت نسبی است.
 بهترین معیار و شاخص ارزشیابی عملکرد شورای عالی انقاب فرهنگی، 
تصویری است که جامعه  امروز ما را معرفی می کند. به میزانی که جامعه 
فرهنگ���ی م���ا از رفاه، امنی���ت و آگاهی برخوردار اس���ت و به میزانی که به 
ویژگی های مورد تأیید و تأکید قرآن و چهارده معصوم شبیه باشد، می توان 
ادعا کرد که ش���ورای عالی انقاب فرهنگی عملکرد موفقی داشته است. 
فقط زمانی می توان از موفقیت نسبی یا قابل توجه این شورا سخن به میان 
آورد که جامعه  به معیارهای مطلوب دین مبین اسام دست یافته باشد و 

این مهم توس���ط افراد عادل و متخصص و درعین حال بی طرف، 
مورد تأیید و تأکید قرار گرفته باشد، افراد مستقلی که سرنوشت 
کش���ور ب���رای آن ها مهم باش���د و هرگ���ز تحت تأثی���ر ماحظات 
مصلحت گرایان���ه رعایت حری���م طرفین )که در فض���ای اداری و 

سیاسی مرسوم و متداول است( قرار نگیرند.
بنابراین، ارزشیابی عملکرد هم طراز یا ارزشیابی توسط افراد هم طراز اعضای 
ش���ورا می تواند راه بسیار اثربخشی برای اصاح عملکرد اعضای شورای عالی 
انقاب فرهنگی باش���د. در واقع، در مواردی که ارزشیابی عملکرد با استفاده 
از ش���اخص ها و معیاره���ای کّم���ی متداول ناممکن باش���د، یک���ی از روش های 
خردمندانه  ارزشیابی، استفاده از قضاوت هم طرازان درباره  اثر نهایی عملکرد 
اس���ت. اثر نهایی عملکرد شورا باید ایجاد جامعه ای امن، برخوردار از کیفیت 
مطلوب زندگی خردمندانه و آگاه و امیدوار باشد. شاخص های امید به زندگی، 
توزی���ع عادالنه  ثروت و احس���اس امنیت و به ویژه برخ���ورداری از حس اعتماد 
متقابل میان اعضای جامعه  فرهنگی و امید آن ها به آینده  بهتر و درخشان تر، 

ازجمله مهم ترین شاخص های قابل توجه در این باره  هستند.
باید توجه داشت که فرهنگ را نمی توان مستقل از سیاست 
و اقتصاد ارزشیابی کرد، بنابراین به مراتبی که فرهنگ توسعه 
می یابد، نهادهای اقتصادی و سیاسی نیز در روند توسعه قرار 
می گیرند؛ ازاین رو، عملکرد برتر شورای عالی انقاب فرهنگی 
به طورحتم بر احس���اس امنیت و اعتماد به دولت و همچنین 

امید به توسعه اقتصادی مؤثر خواهد بود.
اکنون فرصت مناس���بی اس���ت که با تجدیدنظر در ساختار 
عمل و اقدام نهادها و بازیگران عرصه  فرهنگ جامعه، فرصت 
مناسب تری برای خط مشی گذاری فرهنگی اثربخش و توسعه  

پایدار فرهنگی فراهم آید.  
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دوشنبه 18 آذر 1398

 انق���اب فرهنگ���ی ای���ران، روی���دادی مب���ارك بود ك���ه در اوان 

گاه
ید

پیروزی انقاب اس���امی بنا به نیاز جامع���ه  انقابی با تدبیر و د
رهب���ری عالمانه  معمار كبیر انقاب)ره( و عزم دانش���جویان  و 
هم���ت عال���ی دس���ت اندركاران نظ���ام آم���وزش عال���ی ص���ورت 
پذیرفت و هدف ابتدایی اش بنا به مقتضیات زمان و به سبب 
باقی ماندن برخی از عناصر ضدانقاب ریش���ه دوانده در دانش���گاه های 
کش���ور، اسامی س���ازی دانش���گاه ها بود و بعد از آن ض���رورت بر وحدت 
حوزه و دانشگاه برای کمک به اسامی شدن محتوای کتاب های درسی 
و علم���ی ب���ود که در آن زمان بر اس���اس نظ���ام غرب و بنا ب���ر مقتضیات 
جوامع ضد دین پایه ریزی شده بود که بحمدالله تا حد زیادی هم توفیق 
ای���ن کار ب���زرگ با همت متصدی���ان انقاب فرهنگی و اس���تادان مؤمن و 
متعهد و دانشمندان مسلمان و مستعد و انقابی ایران عزیز، میسر شد؛ 
گرچ���ه هم چنان تا تحقق کامل هدف اسامی س���ازی دروس و هماهنگی 
کامل آن ها با ش���رایط و نیازهای جامعه  اس���امی به ویژه در شاخه  علمی 
مؤثر علوم انس���انی راه دشواری باقیس���ت و عزم مصممی مورد نیاز كه 
امیدواری���م هرچ���ه زودتر با همت عالی و متعال���ی متصدیان امر، به طور 

کامل محقق شود. 
در آن زم���ان حس���اس اوای���ل پیروزی انق���اب امر مهم اسامی س���ازی 
دانش���گاه ها نیازمند س���تادی کارآمد ب���رای مدیریت بود که به دس���تور 
امام)ره( در س���ال 1360 به ریاست رهبری عزیز انقاب این ستاد تشکیل 
شد و درنهایت در 19 آذر سال 1363 با حکم حکیمانه  امام)ره( و با قصد 

»خروج از فرهنگ بدآموز غربی« و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده  
اس���امی، ملی و انقاب فرهنگی با هدف گس���ترش فرهنگ انقابی در 
تمام زمینه ها در س���طح کشور با حضور مؤثر و مفید مقام معظم رهبری 
و دیگر مسئوالن نظام شورای محترم عالی انقاب فرهنگی تشکیل شد، 
شورایی که با هدفی مبارک تشکیل شد و به راستی همواره مورد عنایت 

رهبر معظم انقاب بوده است. 
به تدریج شورای عالی انقاب فرهنگی با توجه به ظرفیت باال و جایگاه 
واالیی که دارد وظایف انقابی دیگری را در حوزه  فرهنگ ازجمله ترویج 
فرهنگ ایثار و ش���هادت و گسترش زبان و فرهنگ فارسی... تا مدیریت 
بر فرهنگ عمومی، بر عهده گرفت و این مسئولیت ها بار سنگین تری را 
بر عهده  این ش���ورا گذاش���ت؛ مدیریت ش���ورای عالی بر فرهنگ عمومی 
از مهم تری���ن وظایف این شوراس���ت؛ چراکه فرهنگ عمومی بس���یار مهم 
اس���ت و مدیریت بر آن بسیار ظریف كه اگر فرهنگ عمومی متعالی در 
جامعه ای نهادینه ش���ود، راه رش���د مردم آن جامع���ه، در تمامی عرصه ها 
و ب���ا كم ترین امكانات با بهره از آن فرهنگ غنی، گش���وده خواهد ش���د و 
چنان چه همه  راه ها ولو میان بر و همه  امكانات گرچه با وفور، در خدمت 
قومی بی فرهنگ مناس���بی برای بهره گیری مناس���ب از آن امکانات قرار 
گیرد، جز بی راهه آنان را راهی و جز تباهی ایش���ان را سرنوش���تی، نصیب 
نخواهد بود و آن چنان که بارها شنیده اید و بنده هم بنا بر وظیفه گفته ام، 
اکنون در دهه  چهارم انقاب ش���کوه مند اسامی، نیاز است تعامل بین 
مجموعه هایی که بر مدیریت فرهنگ عمومی نظارت یا دخالت داش���ته 

 آرمان دانشگاه اسالمی 

و برخی چالش های پیش رو

گفتاری از منصور واعظی

دهه چهارم انقالب 

و رضورت تقدم 

فرهنگ بر آموزش

در این حیطه وظایفی بر عهده دارند به درستی تبیین شود تا با هم افزایی 
توان آنان به ج���ای موازی کاری جزیره ای کارهای بزرگ و عظیم جهادی، 
آس���ان تر انجام شود و با آسیب شناسی ش���فاف و رصد دقیق مشکات و 
شناخت و درک کامل مسئولیت ها سهم نهادهای مربوطه و حیطه  دقیق 
وظای���ف و میزان پاسخ گویی ش���ان در هر اتفاق یا مش���کل فرهنگی کامًا 
روش���ن و مشخص شود. چراکه جایگاه فرهنگ در حكومت دینی جایگاه 
ویژه و بس���یار حساس���ی است و ش���اید مهم ترین تكلیفی كه ولی فقیه در 
حكوم���ت اس���امی مورد توج���ه قرار می دهن���د حوزه  فرهنگ اس���ت که 
ایش���ان به کّرات بر مظلومیت فرهنگ تأکید داش���ته اند و رهبری نسبت 
به فرهنگ مردم عزیز حساس���یت و مس���ئولیت خاصی دارند؛ اگر از این 
منظر به ش���ورای عالی انقاب فرهنگی نگاه کنیم، حضور و فعالیتش در 
مس���ائل مربوط به فرهنگ عمومی امری بسیار ضروری است که تاکنون 
هم الحق و االنصاف اعضای محترم شورای عالی با توجه به این مهم که 
اکثر ایشان از چهره های شناخته شده  فرهنگی و مفتخر به برگزیده شدن 
از س���وی رهبری عزیز هس���تند به این مه���م عنایت ویژه داش���ته اند؛ اما 
ش���اید بتوان گفت که به س���بب حجم زیاد و گستردگی کار، گاهی امور 
فرهنگی به سبب مظلومیت شان ذیل رسیدگی به امور آموزشی تا مدتی 
مسکوت می مانند که شایسته است با تخصیص زمان بیش تر به موضوع 
فرهنگ عمومی در شورای عالی و یا با تفکیک جلسات تصمیم گیری در 
خصوص مس���ائل آموزشی که البته بسیار هم با اهمیت هستند، از حوزه  
فرهن���گ عمومی، این مش���کل کمبود زمان برای ص���رف در حوزه  فرهنگ 
عموم���ی برطرف ش���ود که البته اعم���ال این نظر نیاز به کار کارشناس���ی 
و بررس���ی دقیق و موش���کافانه دارد و به هرحال در کارهای عظیم ممکن 
اس���ت مشکاتی نیز پیش بیاید که بایست با کمک همه و تدبیر و دقت 

برطرف شوند.
ب���رای توجه بیش تر به نقش مهم ش���ورای عالی انق���اب فرهنگی، باید 
توجه داشته باشیم و از یاد نبریم که دعوای اصلی مستکبران با انقاب 
اس���امی بر س���ر اس���تقال اقتصادی و سیاس���ی نیس���ت و نبوده اس���ت. 
دنیای اس���تکباری در برابر فرهنگ ما ایستاده است نه در برابر اقتصاد و 
سیاست ما؛ دنیا در برابر پیام فرهنگی انقاب ایستاده است و به دنبال 
این اس���ت که با انقاب فرهنگی ای مبارزه کند که موجب ش���د دس���ت 
پلید و استثمارگر آنان و ایادی جیره خوار وطن فروش شان از دانشگاه های 
ما کوتاه ش���ود و راه بر اش���اعه  افکار پلیدش���ان در جامعه  اس���امی ایران 
مسدود گش���ته و از امکان تصمیم گیری برای اثرگذاری بر فرهنگ مردم 
م���ا و انحط���اط فرهنگ غنی اس���امی � ایرانی و هدای���ت گرایش مردم به 
س���مت سبک زندگی غربی با هدف اس���تثمار هرچه بیش تر ایران عزیز و 
تبدی���ل آن به بازار عرضه  فرهنگ و اقتصاد و روش و منش زندگی منحط 
غربی، جامانده و وامانده شوند و با تمام قوا از تحریم و تهدید تا وعده و 
وعید، سعی باطل دارد که از هر روزنی به ایران اسامی رسوخ کند و راه 

امکان این ورود نامبارک را در تهاجم فرهنگی دیده است.  

محمدحس���ین س���یاح طاهری*: بحث  1
مهم و تعیین کننده اسامی کردن دانشگاه ها 
سالیانی درازی از زمان آغاز انقاب فرهنگی تا به امروز 
اس���ت که دغدغه مهم بس���یاری از دلس���وزان کش���ور 
است. درست تر آن است که بگوییم از ابتدای پیروزی 
انق���اب اس���امی یک���ی از آرزوه���ای مهم و اساس���ی، 
داش���تن دانش���گاهی اسامی و مس���تقل برای تربیت 
نسلی توانمند و خوداتکا بوده است. توفیقات بسیاری 
در این مسیر حاصل شده که حاصل تاش دلسوزان امر 
اس���ت، ام���ا قطعاً ت���ا نقطه مطل���وب فاصله ای بس���یار 
طوالنی داریم. تأکیدات چندین و چندباره رهبر معظم 
انق���اب بر ای���ن امر موضوع دانش���گاه اس���امی را به 
دغدغه مهم عاقه مندان به امور زیربنایی تبدیل کرده 

است که اهتمام جدی متولیان امر را می طلبد.
متأس���فانه علی رغ���م گذش���ت چهل س���ال از  2
انقاب اسامی، باید گفت که همچنان بین 
مسئوالن و متولیان امر در رابطه با تعریف »دانشگاه 
اس���امی« اختاف نظر وج���ود دارد و تعریف واحد و 
مشخصی مورد توافق قرار نگرفته است؛ اما درمجموع 
می توان گفت گستره  قلمرو اسامی  شدن از ابتدای 
انقاب بسیار افزایش پیدا کرده و بین مسئوالن فهمی 

عمیق تر در این رابطه حاصل شده است.
 در دوران کنونی اگرچه هنوز کس���انی هستند که 
اس���امی  ش���دن را صرفاً ب���ا احداث نمازخان���ه، اخراج 
اس���تادان ض���د انق���اب و اص���اح وضعیت پوش���ش 

کوچ���ک اس���تادی و فعالیت ه���ای دانش���جویی قائل 
نیستند و تصور نمی کنند که خیلی از این دانشجوهای 
عادی که در گروه های کوچک مطالعاتی و پژوهش���ی 
جمع شده اند تأثیراتی به مراتب بیشتر از این فعالیت 
س���تادی دارند؛ و اگر از همی���ن آب باریک حمایت به 

عمل آید جوی ها و رودها تشکیل خواهد شد.
یکی از مش���کات اصلی در فرایند اس���امی   4
ش���دن، نبود نظارت مس���تمر و نبود ضمانت 
اجراس���ت و اینکه پیگیری مصوبات و اس���ناد قبلی و 
اجرایی کردن آن ها اولویت بیشتری نسبت به تصویب 
مصوب���ات جدید دارد. باید گفت که م���ا در رابطه با 
اسامی  شدن دانشگاه ها در بخش هایی با تراکم قانون 
و مصوبه مواجه هستیم، اما در بخش هایی خأل وجود 
دارد؛ برای مثال، »سند دانشگاه اسامی« که مصوب 
س���ال 1379 اس���ت، در رابطه با گزینش استاد، دروس 
معارف اس���امی، بازنگری در متون درسی و بسیاری 
موارد دیگر آنچه الزم است، گفته؛ اما در بخش هایی 
مانن���د مدیریت دانش���گاه و اصاح فض���ای فرهنگی 

دانشگاه ها همچنان جای خالی وجود دارد. 
به طورکل���ی اغلب اس���ناد کان مرتبط با تحول علم 
و دانش���گاه از چن���د مش���کل رنج می برن���د: اول اینکه 

دانشجویی همسان می گیرند، اما بسیاری از مسئوالن 
امروز معتقدند که اقدام های فوق هرچند ضروریست 
اما به تنهایی دردی را دوا نخواهد کرد و این ساختار 
دانشگاهی اس���ت که باید اصاح شود؛ متون درسی 
باید تغیی���ر کند، فض���ای حاکم بر دانش���گاه می باید 
فضای تعلیم و تربیت باشد و از همه مهم تر، علم دینی 

بر دانشگاه ها حاکم شود.
بوروکراس���ی دولتی یکی از موانع اساس���ی در  3
پیشبرد امور در ایران است و اینکه تصور شود 
با سیاست گذاری و اباغ صرف مصوبات کاری از پیش 
خواهد رفت، تصوری خ���ام خواهد بود. باز هم تجربه 
نشان می دهد که با مکانیسم های مجازات-پاداش و با 
استفاده از افرادی که منش کارمندی دارند و به صورت 
ازس���ربازکنی کار را انج���ام می دهند، اس���امی  ش���دن 
حاصل نمی شود و نیاز به افرادی معتقد و دغدغه مند، 
چ���ه در دولت و چه در خارج آن اس���ت تا این فرایند را 
پیگیری کنند. باید روحیه ای جهادی با تاشی عالمانه 
تلفیق شود و جنبشی فراگیر سرتاسر دانشگاه ها را دربر 

بگیرد تا روندی رو به رشد داشته باشیم.
واقعیت این اس���ت که بسیاری از متولیان اسامی 
کردن دانش���گاه ها اهمی���ت چندانی ب���رای جمع های 

در آن ها به ذکر کلیات بس���نده ش���ده، آن هم کلیاتی 
آرمانی و بس���یار بزرگ که معلوم نیس���ت اگر تمامی 
امکانات و افراد کشور هم بسیج شوند بتوان به آن ها 
رسید. مواردی مانند »حاکمیت ارزش های اسامی 
بر فضای دانش���گاه« یا »قدس���ی نم���ودن دانش« که 
به عنوان اهداف این نقش���ه ها مطرح می شود اگرچه 
دوست داشتنی اس���ت، اما به سادگی و حداقل ظرف 
مدت کوتاه در نظر گرفته ش���ده برای اجرای نقشه ها 

حاصل نمی شود. 
دوم اینک���ه راهبردها و سیاس���ت های حاکم بر این 
نقشه ها باید ناظر به حل مسئله و مشکل خاص باشد 
که متأس���فانه این گونه نیست. اساس���اً یک »راهبرد« 
باید بیان کند که بین روش های گوناگون برای حل یک 
نقیصه و با توجه به شرایط و امکانات موجود، »از چه 
طریق« می خواهیم به مطلوب برسیم، نه آنکه هرچه 
فعالیت خوب و الزم در عالم اس���ت به عنوان راهبرد 

پیشنهاد بدهد.   
*محمدحس����ین سیاح طاهری ازجمله افرادی است که 

ضمن ط����ی کردن دورانی در دبیرخانه ش����ورای اس����امی 

شدن دانشگاه ها، هم از نزدیک با چالش های بوروکراتیک 

اسامی س����ازی دانش����گاه ها آشناس����ت و ه����م ب����ا نگاه����ی 

آسیب شناس����انه در این زمینه به پژوهش پرداخته است. 

متن حاضر گزیده ای مختصر از یکی از پژوهش های وی با 

عنوان »ده پرسش مهم پیرامون اسامی شدن دانشگاه ها« 

است که برای انتشار در اختیار چراغ قرار داده است.
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انقالب فرهنگی
پ���س از اب���راز نگران���ی ام���ام خمین���ی از وضعی���ت 
دانش���گاه ها و فرمان ایش���ان به منظور تشکیل ستاد 
انق���اب فرهنگی، ع���اوه ب���ر دانش���گاهیان مؤمن و 
متعهد و عاقه مند به سرنوش���ت دانشگاه در ایران، 
ای���ن روحانی���ون و حوزوی���ان برجس���ته بودن���د ک���ه با 
حمای���ت از تصمیم امام، تم���ام ایده ها و دانش خود 
را ب���رای اص���اح وضعیت دانش���گاه و ب���ه طور خاص 
علوم انسانی در طبق اخاص گذاشته و تقدیم امام 

و انقاب کردند.
ای���ن تصوی���ر نمایی اس���ت از گردهمای���ی طاب و 
روحانیون در حمای���ت از انقاب فرهنگی که خرداد 
م���اه 1359 در ش���هر ق���م برگ���زار ش���د. در این عکس 
عام���ه طباطبایی ب���ه همراه جمع���ی از روحانیون از 
جمله آیت الله ناصر مکارم ش���یرازی، آیت الله محمد 
یزدی، آیت الله محمدمهدی ربانی املشی، آیت الله 

احمد آذری قمی و ... دیده می شوند.

 تالش شبانه روزی برای بازگشایی 

ش
وتو

ن  ر
دو

دانشگاه ها ب
من از س���ال 39 یا 40 ک���ه مرحوم بروجردی 
ب���ه رحمت خدا رفتند، مقل���د مرحوم امام 
خمین���ی )ره( بودم و مدت���ی هم پای درس 
ایشان حضور داشتم. پس از انقاب و حتی 
در حین شکل گیری انقاب با ایشان ارتباط 
داشتم و این طبیعی است که در شکل گیری انقاب 
نقش داش���ته باش���م؛ بنابراین از 5 دی ماه سال 60 به 
فرم���ان حضرت امام )ره( در س���تاد انقاب فرهنگی 
حضور پیدا کردم. آن دوره دانش���گاه ها تعطیل شده 
بود، امام هم دستور داده بود که دانشگاه ها با قوت 
باز شود. ما هم بر این اساس تاش زیادی می کردیم 
که در ح���د مطلوب دانش���گاه ها را راه اندازی کنیم؛ 
بنابراین تا ساعت یازده و دوازده شب کار می کردیم 
تا هرچه زودتر دانش���گاه باز شود. گاهی ده تا پانزده 
برنام���ه را روزانه تدوین می کردیم و تایپ و تحویل و 

آماده سازی آن ها انجام می شد.
کاره���ای  فرهنگ���ی  انق���اب  س���تاد  به تدری���ج   
دانش���گاهی اش را ب���ه وزارت علوم واگ���ذار کرد و به 
ش���ورای انق���اب فرهنگ���ی تبدیل ش���د )دوره ای که 
مق���ام معظم رهب���ری رئیس جمه���ور بودند و ایش���ان 
پیش���نهاد این کار را دادند(. بنابراین ما هم کارهای 

وزارت عل���وم و برنامه ری���زی فرهنگ���ی و ه���م س���تاد 
ش���ورای انقاب فرهنگی را انجام می دادیم. از سال 
63 س���تاد تبدیل به شورا شد، البته تاش برای اینکه 

دانشگاه مرکزی برای 
انقابی  افراد  تربیت 
 60 س���ال  از  باش���د 

صورت گرفت.
یک  میلی���ون  ام���ام 
تأس���یس  برای  تومان 

»َسمت« دادند!
ب���ه   64 س���ال  در 
آیت الل���ه  هم���راه 
خامنه ای که آن زمان 
بودند،  رئیس جمهور 
خدم���ت ام���ام راحل 
ایشان من  رس���یدیم. 
را ب���ه ام���ام معرف���ی 
کردن���د و گفتن���د که 
من می خواهم چنین 
مؤسسه ای دایر کنم 

و پول ندارم، ش���ما اگ���ر می توانید کمکی به ایش���ان 
بکنید. امام هم بس���یار خوش���حال شد و خندید )من 
دیگ���ر هیچ وقت چنی���ن خن���ده ای از ام���ام ندیدم(. 
تبس���م  ب���ا  خاص���ه 
نمکینی به ما گفتند 
که چقدر نیاز است. 
آق���ا گف���ت که س���ه، 
الزم  چهارمیلی���ون 
دارند. من فکر کردم 
ک���ه نکند ای���ن وجوه 
ش���رعی زیاد باش���د و 
نکند،  قب���ول  ایش���ان 
بنابرای���ن ف���وراً گفتم 
یک ی���ا دومیلیون هم 
می کن���د.  کفای���ت 
ایشان هم یک میلیون 
م���ا  ب���رای  بعده���ا 
فرس���تادند، فرضشان 
ه���م این ب���ود که اگر 
س���ه میلیون  ی���ا  دو 

می گفتم ایش���ان دومیلی���ون را می فرس���تاد. خاصه 
آمدیم بیرون از خدمت امام و آقای خامنه ای گفتند 
ک���ه خوب ما را نزد امام خیط کردی! و من گفتم که 

شما به حساب ناآگاهی ما بگذارید.

انقالب فرهنگی احیاگر فرهنگ اسالمی
م���ا پی���ش از انق���اب یک ش���یوه ای داش���تیم، یک 
دانشگاهی داشتیم. زمانی که انقاب شد این شیوه 
ب���ه فراخ���ور انقاب تغییر کرد، قوانین نیز بر اس���اس 
مبان���ی انق���اب اس���امی ایران حت���ی در دانش���گاه 
استوار شد. مگر می شود که انقابی بشود و بعد پایه 
بر اس���اس همان حکومت شاهنشاهی یا کمونیستی 
قبلی اس���توار باش���د؟ پیش از انق���اب من خودم در 
دانش���گاه ب���ودم. یک اس���تاد بر اس���اس تفکر خودش 
کمونیس���تی تدری���س می ک���رد و یکی مارکسیس���تی 
و دیگری بر اس���اس بین���ش غربی و س���کوالر و امثال 
این ه���ا، بعض���ی هم از ی���ک مذهب خ���اص تبعیت و 
مباحثش���ان را بی���ان می کردن���د؛ اما اینک���ه کار روی 
اصول و پایه های اس���امی باش���د، این طور نبود. پس 
از انقاب طبیعی بود که باید یک جمعی بنش���ینند 
و کاری بکنن���د، این جمع باید دروس دانش���گاهی و 
مبانی درس دانش���گاهی را بر اس���اس اس���ام تدوین 

کنند.  

مروری بر خاطرات حجت االسالم دکرت احمد احمدی از روزهای انقالب فرهنگی

دستور امام برای بازگشایی با قوت دانشگاه ها
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