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* وابســته کردن پیشرفت 

برقراری  به  کشــور  علمی 

دانشگاهی  بین المللی  روابط 

وصف ناپذیــر  اشــتیاق  و 

مســئولین آمــوزش عالی 

برای جهانی شــدن در کنار 

بی برنامگی های موجود، ممکن 

است زمینه ساز رکود علمی و 

کشور  از  دانشجویان  خروج 

شــود. در این میان، نباید از 

نفوذ مراکز وابسته به بیگانگان 

خود  سلطه جویانه  اهداف  با 

نیز غافل بود.

* انقالب زداها ضدانقالب نیستند، مبانی انقالب را رد و دیدگاه هایی برخالف 
آن اثبات نمی کنند؛ تنها به اموری دیگر غیر از نیازها، ایده ها و اندیشه های 
اســالِم انقالب می پردازند. انقالب ُزدایان به سان یک روح سرگردان اند و 
معلق اند؛ همه جا هستند و عامل و کارگزار اصلی در بسیاری از پروژه های 

آرام ولی مستمر انقالب زدایی هستند اما کسی آنها را نمی بیند.

صفحه ۸
چهار شنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ 

۶ محرم ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷۳۳

تصاویری از مراســم استقبال از دانشــجویان جدیدالورود 
دانشگاه های تهران، امیرکبیر و صنعتی شریف قاب دانشگاه

 انقالب اسالمی و غیرهایش
در برهه  تکوین انقالب اسالمی ایران، به طرز 
شــگفت انگیزی جامعه به تاریخ و تاریخ به فلسفه  
نزدیک شده بود: قرابتی که سبب می شد تا موقعیت 
نیروهای اجتماعی در روند انقالب اسالمی، بسان 
طرحی از مکانت تاریخی- معرفتی گذشته و آینده  
آنها باشد. انقالب اسالمی به مثابه امکان تاریخ سازی 
جامعه  ما، از آغاز در برابر خود، »غیر«ها و دگرهایی 
مالحظه کرده اســت. غیریت هایی که تاکنون نیز 
کم وبیش کنون حفظ شــده است. شاید نیروهای 
مقابله کننده عوض شده باشند اما این یک تعویض 
اجتماعی اســت؛ مکان های تاریخی و مکانت های 
معرفتــی همچنان باقی اســت. غیریت با انقالب 
اسالمی نه یک تالقی صرفاً اجتماعی، که فراتر از 
آن یک نزاع دامنه دار تاریخی اســت و در سطحی 
کالن تر بر یک بنیان معرفتی و فلســفه تاریخی 

استوار است.
غیرهای انقالب اسالمی چه کسانی هستند؟ 
انقــالب اســالمی -آن چنان که رهبــران و 
متفکرانش توضیح داده اند- در برابر خود دو »غیر« 
کالن دیده است: یکی »تحجر« و دیگر »تجدد«. 
ایــن دو کلمه نه دو وصــف که دو صورت حضور 
اجتماعی در جامعه  ما، در دو- سه دهه  اخیر است. 
از هنگام مواجهه با امر مدرن و دست کم رویه  سخت 
نظامی و سپس سیاسی آن )استعمار(، دو گرایش 
نسبت به آن هویدا شده است: نفرت و شیفتگی. 
دسته  اول، متحجرین، منفعل از این اراده  استعمار، 
از حضور اجتماعی پا پس می کشند و دسته دوم، 
متجددین، در راستای تحقق این اراده  استعماری، 
فعاالنــه پا پیش می گذارند. پس از چندی اما این 
فقط »پا«ها نیست که پس وپیش گذاشته می شوند؛ 
ذهن ها و زبان ها هم هستند. در این مرحله فراتر 
از کنش ها، این هویت ماســت که دســت خوش 
تفسیرهای این دو جریان می شود. در یک سو امر 
دینی به مثابه عنصر مقوم هویتی ما، در تفسیری 
متحجرانه منهای امر اجتماعی تفسیر می شود و 
در سوی دیگر تفســیری متجددانه قرار دارد که 
امر دینی را بر اساس ایدئولوژی های مدرن )راست 
و چپ( تفســیر می کند و این چنین صورت بندی 

تحجر/ التقــاط در تاریخ معاصر ما تکون می یابد. 
متحجران عرصه  زندگی را به مقصد امر قدسی ترک 
می گویند و متجددان آن را به امر عرفی وا می نهد. 
حاصل نهایی عمل متحجران وانهادن امر اجتماعی 
به امر عرفی است همان کاری که متجددان در نظر 
دنبال می کنند. از این رو مقدس مآبان و سکوالرها 
)نیروهای عرفی(، اگرچه در ظاهر دو صورت دارند 
اما در غایت به یک مقصد روان اند. انقالب اسالمی 
درســت در نقطه ی مقابل قرار دارد: در ســاحت 
تفســیری که در روند انقالب اســالمی از اسالم 
ارائه شــد، امر قدسی آن چنان عرفی است که در 
زندگی عینی و اجتماعی جاری گردد و امر عرفی 
آن چنان قدسی است که انسان ها از بستر زندگی  

جاری رستگار شوند.
 تحجر و تجدد

 به مثابه حجاب های فهم
انقالب اســالمی و امام خمینی از همان آغاز 
از این ســخن می گفت که تحجر و تجدد به مثابه 
حجاب های فهم، باعث شــکل گیری یک »اسالم 
ناقص« شــده است و در این زمینه، هم عامالن و 
»این ها«ی استعماری مقصرند و هم »حوزه های 
علمیــه«: »این ها اســالم را طــور دیگری معرفی 
کرده اند و می کنند. تصور نادرستی که از اسالم در 
اذهان عامه به وجود آورده و شــکل ناقصی که در 
حوزه های علمیه عرضه می شود برای این منظور 
است که خاصیت انقالبی و حیاتی اسالمی را از آن 
بگیرند، و نگذارند مسلمانان در کوشش و جنبش 
و نهضت باشند.« بر اساس استدالل هایی که امام 
خمینی در درس خارج فقه خود مطرح می کنند 
»کوچک سازی اســالم« به مثابه نتیجه  مشترک 
رفتار مبلغین تجدد و تحجر مؤثر واقع شده است 
به گونه ای که »امروز اســالم در نظر ما بیشــتر از 
چهارتا مسئله نیست«. امام خمینی تحلیل می کنند 
که در پروژه  کوچک ســازی اسالم »کسانی از ما 
روحانیون ندانسته به مقاصد آنها کمک کرده اند«؛ 
کســانی که عبارت اند از »آخوندهایی که اصاًل به 
فکر معرفی نظریات و نظامات و جهان بینی اسالم 
نیستند، و عمده وقتشان را صرف کاری می کنند 
که آنها می گویند و ســایر کتاب های]»فصول«[ 

در دولت یازدهم توسعه فعالیت های بین المللی 
و بین  المللی سازی آموزش عالی، در زمره اصلی  ترین 
فعالیت  های وزارت علوم قرار داشــت. مســئوالن 
وزارت علوم این مسئله را تنها راه پیشرفت آموزش 
عالی و مراکز علمی و پژوهشی می دانستند. ساالر 
آملی، قائم  مقام وزیر سابق علوم در امور بین الملل، 
در چند سال اخیر بارها از جهانی  شدن و فواید آن 
سخن گفته است. وی جهانی شدن را اجتناب  ناپذیر  
و حرکت به آن ســمت را الزم می داند. ساالر آملی 
گذر از الیه های بیرونی و ســطحی همکاری  های 
علمی با دیگر کشورها به الیه  های عمقی و درونی 
را زمینه ساز ورود به مرحله  ای جدید و پایدارتر از 
همکاری های علمی جهانی پنداشته است. با اندکی 
دقت درمی  یابیم کــه برنامه  های وزارت علوم برای 
بین المللی  سازی نشان از هم راستایی با برنامه ها و 
سیاســت های یونسکو دارد؛ چنانکه ساالر آملی بر 
ضرورت تقویت ارتباط وزارت علوم با یونســکو در 
حوزه آموزش عالی و نیز ارتباط نزدیک با کشورهای 
عضو یونسکو، به خصوص کشورهای اروپایی، تأکید 
دارد. این وابستگی به سیاست های یونسکو تا جایی 
پیش رفته است که وی از نماینده یونسکو درخواست 
کرده برای هماهنگی بیشتر با ایران، زمینه تربیت 
ایرانیان در یونسکو و سپس بازگشت آن ها به کشور 

را فراهم نماید.
بــه طور کلی، اقدامــات وزارت علوم در رابطه 
با توســعه همکاری های بین المللی را می توان در 
دسته همکاری با دانشگاه های خارجی و تالش برای 

بین المللی سازی آموزش عالی تقسیم کرد.
تفاهمات گسترده وزارت علوم

 با دانشگاه های خارجی
یکــی از اقدامات وزارت علــوم در این زمینه، 
میزبانــی اولین اجــالس وزرای علــوم و فناوری 
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در اواخر سال ۹۳ 
بود که بزرگ ترین رخداد دیپلماتیک علمی کشور 
را رقم زد. وزیر علوم در این کنفرانس ســه روزه با 
همتایان خود از کشورهای سوریه، سومالی، تانزانیا، 
توگو، لبنان، عمان، گینــه، جمهوری آذربایجان، 
تایلند، مراکش، زیمباوه، صربستان، بالروس، مالی، 
بورکینافاســو و... دیــدار و گفتگو کرد. نتیجه این 
دیدارها نیز منجر به تفاهماتی مبنی بر توســعه و 
گســترش روابط دیپلماتیک ایران با این کشورها 

گردید.
سال ۹۴ و ۹۵ نیز وزارت علوم و دانشگاه های 
تابعــه آن ســال پر رفت  و آمــدی را ازنظر دید و 
بازدیدهای علمی پشت سر گذاشتند. در این سال ها، 

به دنبال حوادث تلخی که باعث مصدومیت 180 تن از کارگران زحمت کش این مرز و بوم که صرفا به 
دلیل 6 ماه حقوق نگرفتن، در مقابل ســاختمان کارخانه آذرآب و هپکو، تجمع اعتراضی و مسالمت آمیزی 
برگزار کرده بودند، جمعی از دانشجویان به نمایندگی از اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل، به 

دیدار چند تن از مصدومین رفتند و از آنها دلجویی کردند.
گفتنی است که دانشجویان پس از عیادت از مصدومین، تندیسی برای استاندار استان مرکزی فرستادند 
که بیش از هر چیز، گویای میزان اعتراض و همچنین برخورد ناشایســت شورای تامین به ریاست استاندار 

با اعتراض کارگران است.

دلجویی دانشجویانچهارراه کالج
 از کارگران کارخانه آذرآب

بیش از ۲۵00 نفر از اســاتید دانشگاه های سراسر 
جهان و بیش از 10۵ نفر از روســای دانشگاه های 
خارجی به داخل کشــور ســفر کردند. همچنین 
۲۳۵ پروژه مشــترک بین دانشــگاه های داخل و 
کشــورهای اروپایی در زمینه های مختلف تعریف 
شد. میزبانی و امضای تفاهم با هیئت های ایتالیا، 
ســوئیس، اتریش، آلمان، ژاپن، فرانسه، روسیه و 
اتحادیه اروپا را می توان مهم ترین اتفاقات این حوزه 
قلمداد نمود. برگزاری نوزدهمین اجالس روسای 
دانشــگاه های دولتی حاشیه دریای خزر با حضور 
روســای دانشگاه های دولتی کشــورهای روسیه، 
ترکمنســتان، آذربایجان و قزاقستان و سفر چند 
تن از روسای دانشگاه های برتر کشور به روسیه و 

وزارت علوم دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تبریز برای 
راه اندازی دانشــگاه مشترک بین المللی با کشورهای 

آلمان و ترکیه مأموریت یافته اند.
ایــن نکتــه را نیز باید افزود کــه بر طبق بند 
»گســترش همــکاری و تعامل فعال، ســازنده و 
الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها 
و مراکــز علمی و فنی معتبــر منطقه ای و جهانی 
به ویژه جهان اســالم همراه با تحکیم اســتقالل 
کشــور« سیاســت های کلی علم و فناوری و لزوم 
گسترش همکاری ها با کشورهای منطقه و جهان 
اسالم، این کشورها با اینکه در جامعه هدف تعامالت 
خارجــی وزارت علوم قرار دارند، آن طور که باید به 
آن پرداخته نشــده است. نمودار تعداد دانشجویان 
خارجی جذب شــده از کشــورهای همسایه، خود 
حاکــی از ضعف وزارت علوم در این زمینه اســت. 
ضمناً به نظر می رسد آمار باالی تعداد دانشجویان 
افغانستانی و عراقی در ایران به خاطر برنامه ریزی 
وزارت علوم در زمینه جذب این دانشجویان نیست 
بلکه به جهت شرایط طبیعی مهاجرت اتباع این دو 

کشور به ایران است.
بی برنامگی وزارت علوم

 در حوزه دیپلماسی علم و فناوری
به طورکلــی برنامه بین المللی ســازی آموزش 
عالی جهــت بهره گیری از علــوم و فناوری دیگر 
کشــورها و اســتفاده از ظرفیت دانشگاه های برتر 
دنیا در پروژه های مشترک، رویکردی مثبت است 
و جای تقدیر دارد؛ لکن عدم وجود برنامه مدون و 
اولویت بندی مناسب در تعامالت خارجی به عنوان 
نقاط ضعف بارزی در برنامه های دیپلماسی علم و 

فناوری مشاهده می شود.
در یک نگاه کلی و با بررسی عملکرد وزارت علوم 
می توان گفت که فعالیت های بین المللی سهم قابل 
 توجهی در میان اقدامات چند ســال اخیر داشته 
است. برگزاری دوره های مشترک و تبادل استاد و 
دانشجو با دانشگاه های معتبر بین المللی را نیز باید 
در رأس این اقدامات پنداشــت. در ۳ سال گذشته 
وزارت علوم و دانشــگاه های مختلف کشور بیش از 
صدها تفاهم نامه با سایر کشورها امضا کرده اند که 
این نکته را به ذهن متبادر می ســازد که مدیریت 
واحــدی در این زمینه صورت نگرفته اســت و هر 
دانشگاه به طور مســتقل اقدام به عقد تفاهم نامه 
نموده اند. البته بااینکه در ۳ ســال گذشته وزارت 
علوم و دانشگاه های مختلف کشور صدها تفاهم نامه با 
سایر کشورها امضا کرده اند لکن به گفته ساالر آملی، 
تاکنون ۴۴ درصد این تفاهم نامه ها اجرایی شــده 

است. بنابراین نکته ای که به ذهن متبادر می شود 
این اســت برنامه ریزی دقیقی از حضور هیئت های 
علمی کشورهای جهان در وزارت علوم وجود ندارد. 
زیرا بیش از ۵0 درصد تفاهم نامه ها اجرانشده است.
همچنین بــا توجه به آمار جذب دانشــجو از 
کشــورهای همسایه، به نظر می رسد الزم است در 
این زمینه برنامه ریزی های جدی داشت. زیرا کسب 
مرجعیت علمی در علم و فناوری که در سیاست های 
کلی علم و فناوری بر روی آن تأکید شده با ارسال 
دانشــجو به کشور پیشرفته محقق نمی شود که با 

جذب دانشجو از سایر کشور تحقق خواهد یافت.
فارغ از همه این مباحــث، نکته ای که باید به 
طور کامــل مورد توجه قرار گیــرد و مورد تاکید 
مقام معظــم رهبری نیز واقع شــده، بحث نفوذ از 
طریق ارتباطات علمی است. این موضوع به صراحت 
از سوی وزارت خارجه آمریکا اعالم شده به طوری که 
یکی از بخش های مهم دیپلماسی عمومی این کشور 
که هدایت آن را وزارت خارجه این کشــور برعهده 
دارد، »دیپلماسی آموزشی« است. رهبرمعظم انقالب 
در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 
در اسفندماه سال ۹۴ صراحتا در این رابطه عنوان 
کرده بودند: »نفوذ راه های زیادی دارد، یکی اش راه 
علمی اســت؛ از طریق ارتباط با دانشگاه ها، ارتباط 
با دانشمندان، ارتباط با استاد، ارتباط با دانشجو – 
کنفرانس های به  ظاهر علمی ]ولی[ در باطن برای 
نفوذ افراد امنیتی را اینجا می فرســتند؛ این یکی از 

راه ها است.«
مصداق بارز سخنان رهبری در خصوص استفاده 
از افراد امنیتی در ظاهری علمی برای شــرکت در 
کنفرانس ها و ارتباطات علمی را می توان در حضور 
»آلن گودمن«، رئیس و مدیرعامل اجرایی مؤسسه 
آموزش بین المللی )IEE( و مقام ارشد معاونت تبادل 
علمی و فرهنگی ســازمان سیا و بازدید وی از 1۳ 
دانشگاه کشور در خرداد ۹۴ به همراه یک تیم علمی 

و پژوهشی به ایران دانست.
در پایــان بایــد ایــن نکته را یادآور شــد که 
وابسته کردن پیشــرفت علمی کشور به برقراری 
روابط بین المللی دانشگاهی و اشتیاق وصف ناپذیر 
مسئولین آموزش عالی برای جهانی شدن در کنار 
بی برنامگی های موجود، ممکن است زمینه ساز رکود 
علمی و خروج دانشجویان از کشور شود.  البته در 
این میان نباید از نفوذ مراکز وابسته به بیگانگان با 

اهداف سلطه جویانه خود نیز غافل بود.
*امیرسعید قنبری 
کارشناس علمی و فناوری

عراق از دیگر رخدادهای مهم این عرصه در ســال 
۹۴ است.

تالش برای بین المللی کردن آموزش عالی
وزارت علوم در راســتای دیپلماســی علمی و 
به منظور موازنه بین گسترش همکاری های علمی 
با کشــورهای غربی و از طرفی توســعه مناسبات 
علمی با کشورهای منطقه درصدد بین المللی کردن 
1۵ دانشــگاه ایران در برنامه ششم توسعه است . 
بین المللی کردن بدین معناســت که دانشگاه های 
کشــور با رســیدن به تراز بین المللی بتوانند در 
رتبه های باالی رده بندی دانشــگاه های دنیا قرار 
گیرنــد و از این طریق بتواننــد فعالیت های خود 

را توســعه دهند. در همین راســتا قرار است طی 
10 ســال و بودجه ساالنه ۴00 میلیون تومان این 
کار انجام گیرد. از طرفی طبق برنامه ششم توسعه 
پیشنهادی دولت تعداد دانشجویان بین المللی شاغل 
به تحصیل در ایران باید از ۲۵ هزار نفر فعلی به ۷۵ 
هزار نفر در برنامه ششم توسعه افزایش پیدا کند. در 
این برنامه دانشگاه های مختلف سطح بندی شده و 
هرکدام بخشــی از بار بین المللی شدن را بر دوش 
می کشند. مهم ترین نقش هم به دانشگاه های برتر 
تعلق دارد که 10درصد دانشجویان بین المللی در 

این دانشگاه ها به تحصیل خواهند پرداخت.

غفلت از کشورهای هدف
و توجه به غرب

وزارت علوم از طرفی برای همکاری های دانشگاهی 
در سطح بین المللی کشورهای آلمان، اتریش، فرانسه، 
روسیه و ایتالیا به عنوان کشورهای راهبردی به منظور 
توســعه همکاری های علمی برگزیده است و از طرف 
دیگر کشــورهای  عراق، افغانستان، ســوریه، لبنان، 
تاجیکستان، کشورهای همسایه و مسلمان به عنوان 
کشــورهای حوزه نفوذ در نظر گرفته اســت. در این 
راستا به  منظور پوشاندن جامه  عمل به یکی از اهداف 

دیدگاه اساتید

فصل جدید مبارزه

اســالم را فراموش کرده اند«. ایشــان خط انتقاد 
از اســالم ناقص، کوچک شده و محدود به چهارتا 
مسئله تا عالی ترین سطوح تولیدات عالمان دینی 
یعنی سطح رساله های عملیه و مراجع پی گرفته 
و می فرمایند: »برای اینکه کمی معلوم شود فرق 
میان اسالم و آنچه به عنوان اسالم معرفی می شود 
تا چه حد است، شما را توجه می دهم به تفاوتی که 
میان »قرآن« و کتب حدیث، با رساله  های عملیه 
هست: قرآن و کتاب های حدیث، که منابع احکام 
و دســتورات اسالم است، با رساله های عملیه، که 
توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته می  شود، از 
لحــاظ جامعیت و اثری که در زندگانی اجتماعی 
می تواند داشته باشــد به کلی تفاوت دارد. نسبت 
اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به 
یک هم بیشتر است!« ازاین رو ایشان  به همین دلیل 
ایشان ضمن تأکید بر اهمیت ابعاد عبادی اسالم 
و اینکه »البته مسائل عبادی را باید یاد بدهید«، 
تأکید دارند که اسالم با محوریت قرار گرفتن مسائل 
دیگری مطرح شود: »اما مهم مسائل سیاسی اسالم 
است؛ مسائل اقتصادی و حقوقی اسالم است. این ها 

محور کار بوده و باید باشد.«
 انقالب اسالمی درگیری پر دامنه 

و مفهوم »جایگزینی«
باری درگیری نظری انقالب اسالمی با تحجر 
و تجدد یک امر پهن دامنه  و گسترده است: از آغاز 
انقالب اسالمی در خرداد سال ۴۲ تا درس گفتارهای 
والیت فقیه در سال ۴8 و تا مفهوم سازی این نزاع 
معرفتی در چارچوب اسالم ناب-اسالم آمریکایی 
در سال های 6۷و 68. اهمیت گستره معرفتی این 
نزاع اما از استمرار زمانی آن مهم تر است: در اندیشه 
و مدرسه فکری امام خمینی درگیری با اسالم های 
ســاخته و پرداخته  متحجرین و متجددین، ذاتِی 
انقالب اســالمی است. ازنظر امام خمینی انقالب 
اسالمی اساساً چیزی نیست جز »جایگزینی« اسالم  
ناب با اســالم های ساخته و پرداخته  متحجرین و 
متجددین. ایشان می نویسند در روند انقالب مردم 
»فکر اسالم ناب محمدی« را »جایگزین« تفکرهای 
»اسالم سلطنتی، اسالم سرمایه داری، اسالم التقاط 

و در یک کلمه اسالم آمریکایی کردند.« 
رهبر انقالب در تداوم عملی و تشــریح نظری 
راه امــام تأکیــد دارند این درگیــری معرفتی و 
»جایگزینی« به مثابه هســته  مرکزی در مدرسه 
فکری و وقوع عینی انقالب اســالمی تبیین شود. 
ایشان در تشــریح مدرسه فکری انقالب اسالمی 
که امام خمینــی بنیان گذارده اند ضمناً تأکید بر 
مهجوریت اســالم و طرح دوباره  اســالم ناب در 
جهان می نویســد:  »در مدرسه انقالب که امام ما 
بنیان گذارد، بساط اسالم سفیانی و مروانی، اسالم 
مراســم و مناسک میان تهی، اسالم در خدمت زر 
و زور و خالصه اســالم آلت دست قدرت ها و آفت 
جان ملت ها برچیده شده و اسالم قرآنی و محّمدی 
م، اســالم عقیده و جهاد،  صلّی اهلل علیه واله وســلّ
اســالم خصم ظالم و عون مظلوم، اسالم ستیزنده 

بــا فرعون ها و قارون ها و خالصه، اســالم کوبنده  
جباران و برپاکننده  حکومت مســتضعفان، ســر 

برکشیده است.«
ازاین رو ایشان صحنه  وقوع انقالب اسالمی را 
نیز پهنه این جایگزینی دانســته و سطوح ده گانه  
آن را این چنین مفهوم سازی می کنند: »در انقالب 
اســالمی، اسالم کتاب و ســنت، جایگزین اسالم 
خرافه و بدعت؛ اسالم جهاد و شهادت، جایگزین 
اســالم قعود و اسارت و ذلت؛ اسالم تعبد و تعقل، 
جایگزین اســالم التقاط و جهالت؛ اســالم دنیا و 
آخرت، جایگزین اســالم دنیاپرستی یا رهبانیت؛ 
اســالم علم و معرفت، جایگزین اســالم تحجر و 
غفلت؛ اســالم دیانت و سیاست، جایگزین اسالم 
بی بندوبــاری و بی تفاوتی؛ اســالم قیام و عمل، 

جایگزین اســالم بی حالی و افسردگی؛ اسالم فرد 
و جامعه، جایگزین اسالم تشریفاتی و بی خاصیت؛ 
اســالم نجات بخش محرومین، جایگزین اســالم 
بازیچــه  دســت قدرت ها؛ و خالصه اســالم ناب 
محّمدی صلّی اهلل  علیه واله وسلّم، جایگزین اسالم 

آمریکایی گردید.«
برخی دیگر از مباحث رهبر انقالب مانند تحجر 
و انفعال و سکوالریسم حوزوی نیز به تکمیل این 

بحث کمک می کند.
 متحجران در حوزه های علمیه

بر اساس توضیحاتی که گذشت می توانیم بار 
دیگر به استدالل رهبر انقالب پیرامون انقالب زدایی 
از حوزه علمیه بازگردیم و بپرســیم انقالب زداها 
چه کسانی هســتند؟ خاستگاه  نظری و موقعیت 
معرفتــی زدودن انقالب از جامعه و حوزه ها را در 

تحجر و تجدد می توان جســت وجو کرد. طبیعی 
است متحجران پایگاه قوی تری در حوزه  علمیه و 
متجددان پایگاه قوی تری در دانشگاه داشته باشند.

از منظر امام خمینی اساســاً ریشــه  تحجر و 
مقدس مآبی در ســطح جامعه  را باید در ســطح 
حوزه ها جســت وجو کرد: »ریشه این جماعت، که 
در جامعه وجود دارد، در حوزه  های روحانیت است. 
در حوزه های نجف و قم و مشــهد و دیگر حوزه  ها 
افرادی هستند که روحیه مقدس  نمایی دارند؛ و از 
اینجا روحیه و افکار ســوء خود را به نام اسالم در 
جامعه ســرایت می  دهند.« ازاین رو امام خمینی 
توصیه می کنند در یک حرکت اجتماعی »قبل از 
هر کار تکلیف این مقدس  نماها را روشن کنید« و 
خود نیز این مســئله را از مهم ترین ابعاد »اصالح 

حوزه« دانسته و استدالل می کنند: »افکار جماعت 
مقدس نما که مردم را از داخل حوزه  های روحانیت 
از اسالم و اصالحات اجتماعی باز می  دارند، اصالح 
شود.« این هشدارهای امام خمینی البته تا آخرین 
روزهای حیات شــان تکرار می شــود که: »هنوز 
حوزه  ها به هر دو تفکر آمیخته  اند و باید مراقب بود 
که تفکر جدایی دین از سیاست از الیه  های تفکر 
اهل جمود به طالب جوان سرایت  نکند و یکی از 
مســائلی که باید برای طالب جوان ترسیم شود، 
همین قضیه اســت که چگونه در دوران وانفسای 
نفوذ مقدسین نافهم و ساده  لوحان بی سواد، عده  ای 
کمر همت بســته  اند و برای نجات اسالم و حوزه 
و روحانیت از جان و آبرو ســرمایه گذاشــته  اند.« 
بنابراین برحسب تبیینی که امام خمینی و آیت اهلل 
خامنــه ای از »غیر«های انقالب اســالمی دارند؛ 
کیســتی انقالب ُزداها را در میان غیرهای انقالب 
باید جســت وجو کرد. در مســیر این جست وجو 
استدالل اخیر رهبر انقالب در دیدار با طالب تهرانی 
راهگشاست: »همان دست ها و همان قدرت هایی 
کــه با اصل انقالب با همــه  وجود مخالف بودند و 
کارشــکنی می کردند، با همین تداوم هنجارهای 
انقالبی ]هم[ مخالفت خواهند کرد، دشمنی خواهند 

کرد؛ کما اینکه می بینید دارند می کنند.«
 انقالب زداها و ضدانقالب ها

عاملیت انقالب زدایی از حوزه های علمیه چه 

کســانی هســتند؟ بخش مهمی از پاسخ به این 
پرســش با ارجاع به بینــات منظومه  فکری امام 
خمینی و رهبر انقالب مشخص شد؛ بخش مهم تر 
اما هنوز باقی مانده است. پرسش از انقالب  زدایی، 
عالوه بر پرســش از خاســتگاه انقالب  ُزداها، یک 
تحلیل مهم دیگر دربــاره چگونگی انقالب  زدایی 
دارد. صورت مســئله ای که رهبــر انقالب درباره  
انقالب زدایــی مطرح کردند امــا یک مؤلفه  دیگر 
هم دارد: »گاه به صراحت با اصل انقالب مخالفت 
می شــود اما گاهی غیرمستقیم با مبانی و مبادی 
اعتقادی انقالب مخالفت می شود«؛ به عبارت دیگر 
»انقالب ُزداها« همان »ضدانقالب ها« نیستند. پس 

انقالب زداها چه کسانی هستند؟
و  »ضدانقالب هــا«  تفــاوت  مهم تریــن 

»انقالب ُزداها« در همان »صراحت«، یا مســتقیم 
و غیرمستقیم بودن مخالفت شان با انقالب است. 
در تشریح این تمایز می توان از دو مفهوم فلسفی 
»تناقض« و »ضد« استعاره گرفت. ضدانقالب ها، 
نقیــض انقالب انــد و انقالب ُزداها »ضــد« آن. 
ضدانقالب هــا به نقض صریح و آشــکار با انقالب 
اســالمی می پردازند؛ آنها در قطب مقابِل مبانی 
انقالب اســالمی، برای رد و نفــِی انقالب تالش 
می کنند؛ انقالب ُزداها اما این گونه نیســتند؛ آنها 
لزوماً به نفی مبانی انقالب نمی پردازند اما در کنار 
مبانی انقالب اسالمی به مسائلی وجودی غیرازاین 
مبانــی می پردازند و از این طریق آرام و بی صدا با 

مبانی انقالب مقابله می کنند.
 زدودن غیریت انقالب اسالمی

 با تحجر
امام خمینی در پیام منشــور روحانیت مورخ 
سوم اسفند 1۳6۷ می نویسند:  »خطر تحجرگرایان  
و مقدس نمایــان احمق در حوزه های علمیه کم 
نیســت. طالب عزیز لحظه  ای از فکر این مارهای 
خوش خط وخــال کوتاهی نکنند«. در جای دیگر 
از ایــن پیام بر ضرورت تبییــن تاریخ انقالب در 
حوزه هــای علمیــه غربت روحانیــت انقالبی در 
حوزه ها، بــرای طالب جوان تأکیــد می کنند و 
می نویسند:  »یکی از مسائلی که باید برای طالب 
جوان ترسیم شود، همین قضیه است که چگونه در 

دوران وانفسای  نفوذ مقدسین نافهم و ساده  لوحان 
بی سواد، عده  ای کمر همت بسته  اند و برای نجات 
اســالم و حوزه و روحانیت از جان و آبرو سرمایه 
گذاشــته  اند« و در بخش دیگر در مورد بایدهای 
معرفتی طالب می نویســند:  »طــالب جوان باید 
بدانند که پرونده تفکر این گروه همچنان باز است 
و شــیوه مقدس مآبی و دین فروشی عوض شده 
است.« این هشــدارهای امام خمینی صراحتاً به 
یک سری از »شناخت ها« اشاره دارد که »باید« به 

طالب جوان منتقل شود.
اکنون و نزدیک به ســه دهه پس از نگارش و 
انتشار این متن از امام خمینی، اگر کسی بپرسد 
»این شناخت ها در ضمن کدام واحد درسی،  کدام 
برنامه فوق درســی، کدام کتاب و یا حتی جزوه و 
مقاله و ســخنرانی  برای طالب جوان ترسیم شده 
است؟« نه تنها پاسخ چندان روشنی نمی یابد بلکه 
حتی به »طالب جوان« بســیاری برمی خورد که 
اصل همین پیام امام خمینی را هم نخواند ه اند و 
چه بسا از وجود چنین پیام و هشدارهایی هم مطلع 
نباشــند. چرا؟ آیا کسی با دیدگاه های ضد تحجر 
امام خمینی مخالف است؟  سؤال کلیدی اینجاست.

آیا کســی علیه دیدگاه های ضد تحجری امام 
خمینی کتاب یا مقاله نوشــته و وجود تحجر در 
حــوزه  قبل و پس از انقالب را نفی کرده اســت؟ 
نه این طور نیســت. مخالفت صریحی به ســبک 
»ضدانقالب ها« در میان نیست. بلکه در یک فرایند 
آرام انقالب زدایی سعی شده مواجهه امام خمینی 
با تحجر به یک امر موردی تقلیل داده شود و یا به 
زمان خاص)قبل از انقالب( و مکان خاص )عربستان 
و وهابیــت( تأویل برده شــود. درصورتی که متن 
صریح اندیشــه  امام خمینی و تداوم آن در بیانات 

رهبر انقالب چیز دیگری را نشان می دهد.
انقالب زداها ضدانقالب نیستند، مبانی انقالب را 
رد و دیدگاه هایی برخالف آن اثبات نمی کنند؛ تنها 
به اموری دیگر غیر از نیازها، ایده ها و اندیشه های 
به سان  انقالب ُزدایان  انقالب می پردازند.  اســالِم 
یک روح سرگردان اند و معلق اند؛ همه جا هستند 
و عامل و کارگزار اصلی در بســیاری از پروژه های 
آرام ولی مســتمر انقالب زدایی هستند اما کسی 
آنها را نمی بیند. فقط وقتی متوجه آنها می شویم 
که بخشــی از تفکر و روحیه انقالبی برای پس از 
سال ها از درون حوزه های علمیه زدوده شده باشد.

رهبر انقالب این چنین استدالل می کنند که 
امروز مســئله  مهم نابود شدن تفکر انقالبی گری 
»درون« )حــوزه   علمیــه  قــم( و انقالب زدایــی 
غیرمستقیم است. امام خمینی نیز »بارها و بارها« 
خطرشان را گوشزد کرده  بودند: »آمریکا و استکبار 
در تمامی زمینه  ها افرادی را برای شکست انقالب 
اسالمی در آستین دارند، در حوزه  ها و دانشگاه ها 
مقدس  نماها را که خطر آنان را بارها و بارها گوشزد 
کرده  ام. اینان با تزویرشان از درون محتوای انقالب و 
اسالم را نابود می  کنند.« ضدیت با انقالب فرایندی 
حساســیت زا و تا حدودی متکی به عاملیت آن، 
یعنی شــخص یا جریان »ضدانقالب« اســت. در 
انقالب زدایی اما پروژه از مجری آن مهم تر است و 

مهم تر این که هیچ حساسیتی برنمی انگیزد.
پس از ســخنان رهبر انقالب در اسفند ۹۴، 
طنین تعبیر »حوزه  علمیه؛ مهد انقالب« در میان 
محافل حوزوی کم وبیش شــنیده  شد. جان مایه 
استدالل رهبر انقالب اما تجلیل و تمجید از حوزه 
علمیه  نبود. »هشدار« نسبت زوال انقالبی گری در 
حوزه  علمیه قم بود. آیا این هشدار شنیده شده و 
خواهد شد، یا بازهم به دست انقالب زداها به تأویل 
رفته است؟ این پرسش را درباره سخنان اخیر رهبر 
انقالب در دیدار با طالب حوزه های تهران مبنی بر 
»پایان نیافتن مبارزه« و »خیانت بودن بازگشت به 
زندگی عادی پس از پیروزی انقالب« نیز می  توان 
پرسید؛ سخنانی دعوت به فصلی جدید و مداوم از 
مبارزه در برابر کوشش های متحجرانه و متجددانه 
برای »ضدیت با انقالب« و »زدودن انقالب« است: 

»انقالب تمام نمی شود«.
*مجتبی نامخواه
استاد حوزه و دانشگاه

هیئت های خارجی

از وزارت علوم چه می خواهند؟!

دیدگاه دانشجویی

اشاره( رهبر انقالب اسالمی در 25 اسفند سال ۹۴ در سخنانی با نمایندگان طالب از 
»انگیزه ها« و »طرح هایی« سخن گفتند که »اکنون« برای »انقالب زدایی« از حوزه  علمیه 
وجود دارد. ایشان هشدار دادند که »مسئله  انقالبیگری در حوزه  قم در معرض خطر است« 
و استدالل کردند که »این را باید توجه کنید؛ باید جزو مسائل اصلی شما باشد«. بخشی 
از توجه به این مسئله  اصلی، که وجه همت یادداشت ذیل است، کوشش برای بازشناسی 
فرایند و عاملیت انقالب زدایی از حوزه است: »انقالب زداها« چه کسانی هستند و چگونه 

از حوزه  علمیه انقالب زدایی می کنند؟


