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 مؤسسه ۀدیباچ
اینران و  آموزش در دنینای قندیِم  تاریِخ  بازخوانِی  نوین در ایران در کنارِ  آموزِش  تاریِخ  بازخوانِی 

متعددی کنه در دو قنرن اخینر در دنینا رواف یافتنه اسنت،  و همچنین الگوهای آموزشِی  ،جهان
مان  پیرامون خودمان و جهاِن ۀ ما و نسبتی که با حال و گذشت کنونِی  وضعیِت  بر بازشناسِی  عالوه

مان را بشناسنیم و  نقنا  قنوت و ضنع  ،تر کند تا با نگاهی بازتر و جنام  دارد، به ما کمک می
 ریزی کنیم. مان برنامه نظا  آموزشی ۀدبرای آین

از مدارس نوین تنا دانشنگاه در اینران (از دارالفننون تنا « ملِی  اولین همایِش  پ  از برگزارِی 
هنای اجتمناعی و فرهنگنی و سیاسنی و  و تـلینل انگیزه ۱۳۹۷در اسنفندماه » دانشگاه تهنران)

های موافقننان و  اندیشنه زخوانِی معاصنر و بنا ننوین در ایننراِن  آمنوزِش  گیرِی  خندمت به اقتصنادِی 
 ۱۳۴۲تنا  ۱۳۲۰های  که بنه سنال ،این رویداد بزرگ، در دومین همایش از این مجموعه مخالفاِن 

اینران  پرتنش و پرماجرای آموزش عمومی و عالِی  ۀدو دهاختصاص یافته است، بر آن هستیم تا 
ایراننی بنه شناه جنوان و  ۀنیتنمدر  ۀایند مدرنی که ذینِل  گرایِی  ملی بررسی شود تا دریابیم میراِث 

هنای  تـنت تنأثیر گفتمان ،به ارث رسید - ۱۳۲۰پ  از شهریور  - های متعدد یارانش در دولت
واسط  ۀو این حلق ،چگونه و تـت چه عواملی تغییر کرد ،ای و داخلی جهانی و تـوالت منطقه

 - ۴۰ ۀبعد از دهن - گرایانه توسعه دوِ   به نسِل  ،گرایانه ملی مدرِن  آموزِش  آغازیِن  چگونه از نسِل 
مندان مفید واق  شنود  مجموعه مقاالت این مجموعه برای عالقهکه ایفای نقش کرد. امید است 

 که هنوز گشوده نشده است، باز کرده باشد. ،و بابی از ابواب این حوزه



  :سوار آخرالزمان چهاردانشگاه و 
 تاملی بر

 نخستین تجربه استقالل دانشگاه در ایران 
 ١حسین مصباحیان

 درآمد
این مقاله درصدد است تا نخسنتین تجربنه اسنتقالل دانشنگاه در اینران را در پیونند بنا دوره ای 

فلسنفی از مفهنو  اسنتقالل تاریخی که ایده استقالل در آن طر  و اجرا شد از یک سو و تلقی 
دانشگاه از سوی دیگر مورد تامل قرار دهد. در چنین جهتی نخست بـثی ارائه می شود کوتناه 
از استعاره چهار سوار آخرالزمان ،به کارگیری آن در  توصی  دوره تاریخی منذکور و ربنط آن 

مقالنه بنه اشناراتی   با ایده یا بهتر گفته شود مساله دانشگاه. بر پاینه چننین بـثنی ، قسنمت دو 
تنا زمیننه هنای  ۴۱تنا بهمنن  ۲۰اختصاص می یابد ناظر بر لـظات کلیدی رویدادهای شهریور 

الز  برای ورود به قسمت سو  مقالنه یعننی تامنل برابعناد ینک واقعنه مشنخ  یعننی اسنتقالل 
به همت دکتر علی اکبنر سیاسنی  فنراهم شنود. آخنرین و چهنارمین  ۱۳۲۱دانشگاه در دی ماه 

مت مقاله به توصیفی کوتناه از تلقنی فلسنفی از اسنتقالل دانشنگاه برپاینه ارا  دو فیلسنوف قس
برجسته قرن بیستم یعنی یاسسرس و گنادامر اختصناص یافتنه اسنت و هندف آن اینن اسنت کنه 
استقالل دانشگاه را در چشم اندازی وسی  تر قرار دهد ،بنه تعمین  و تندقی  اینن مفهنو  یناری 

 ما برای پیگیری استقاللی راستین ترسیم نماید.رساند و خطوطی راهن
 

 . عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران١



 ۱۳۴۱تا بهمن  ۱۳۲۰از مدارس نوین تا دانشگاه در ایران از شهریور /  ۱۷۶

 

 سوار آخرالزمان چهاردانشگاه و 
، آخرین کتاب از عهند جدیند انجینل اسنت. بناز وحّناهمچنانکه می دانیم مکاشفات یا مشاهدات ی

حضنرت  ونیناز حوار  یکن(ی سنتیِجل ِاوانینا  وحنایهمچنانکه از نا  این مکاشفات پیدا است، آن را 
ت کنرده اسنت. اینن کتناب آخنرین بخنش کتناب مقندس و از نظنر تفسنیر، یروا حیاز مس ی)سیع

تاریخ بشر ننزا  پیوسنته ای اسنت بنین قنو  خندا از «دشوارترین قسمت آن است. از نظر این کتاب، 
یک سو و نیروهای شرور جهان از سوی دیگر و اینکه قو  خدا بنرای تـمنل مشنکالت و گرفتاریهنا 

: ۱۳۷۷(تومناس، .» ود؛ زیرا سرانجا  بر نیروهای شرور پیروز خواهند شندآماده است و نباید نومید ش
در این مکاشفات نشانه های ظهور آخرالزمان در قالب تاخت و تاز چهار سوار کار بر سرنوشنت ) ۵۸

انسان به تصویر کشیده شده است. سوارکاری که بر اسب سفید نشسته است و می تازد، بیمناری هنا 
رکاری که با اسنب سنرخ منی تنازد، جننگ هنای خانمانسنوز را تنروی  منی سوا ١را شیو  می دهد.

داده شند کنه  ارینبنه سنوار آن اخت  بنود. نیآمد که رنگش سرخ آتشن رونیب یگریپ  اسب د « کند: 
»  بنه او داده شند. زینبنزرگ ن یریشمشن  بسردازنند. گریکندیبردارد تا مرد  به کشتار  نیصلح را از زم

صنلح را  نیقنو  بلکنه از تمنا  زمن کیناو ننه فقنط از   مظهر جنگ اسنت. سوار نیا )  ۴ :۶مکاشفه (
سواری که بر اسب سیاه نشسته است و بی مهابا می تازد،مروف بینرحم قـطنی و بندبختی   .دارد یبرم

آن چهنار  انینآنگناه از م  در دست داشنت. ییو سوار آن ترازو  د ید  اهیس ینگاه کرد  و اسب«است: 
 ماننهیو سنه پ ننارید  کینبنه   گنند ، ماننهیپ کی«  که گفت: د یشن ییصدا هیشب یزیموجود زنده چ

سنوار  نینا)  ۶  ،۵ :۶مکاشنفه ( »  مرسنان. یبیو شراب آس تونیبه روغن ز  نیهمچن  .نارید  کیبه   جو،
و پیمانه و دینار و گند  و جو همه اسنتعاره هنایی بنرای ترسنیم وضنعیت قـطنی  است یمظهر قـط

ا اسب رنگ پریده می تازد، مرگ ، نیستی، و پاینان انسنان را پنیش چشنمش سوارکاری که ب  .زدگی
»  کنه سنوارش منرگ ننا  داشنت و گنور. د یند  دهینپر  رنگ ینگناه کنرد  و اسنب« قرار می دهند:

و  ریگ همنه یهنا یماریاست که مسبب آن ب یمظهر مرگ بدین ترتیب چهار  سوار) این  ۸ :۶مکاشفه (
    است. گریامراض د 

 

طنور کلنی و چهنار سنوار آخرالزمنان بنه طنور  است که  در مورد مکاشفات بنهای که باید مورد تاکید قرار گیرد این  . نکته١
ی بنر شنرهای روزیننمناد فنتح و پمشخ  تفاسیر متعدد و گاه متناقضی وجود دارد. در یک تفسیر به طور مثال اسب سفید 

ـطی و گناه جننگ دانسته شده است و به تب  أن در جهت کمک به انسان تلقی شده است و در برخی مناب  مظهر ق  زمانه
و در هر دو حال واجد شخصیتی شیطانی. دغدغه این نوشنته امنا بنه هنیچ روی تـقین  و تفسنیر سنوارکاران آخرالزمنان در 
مکاشفات یوحنا نیست. برای چنان دغدغه ای باید سرا  منب  کاوی این حوزه رفت . هدف منـصرا استفاده از اسنتعاره آن 

 ن باید مورد توجه قرار گیرد. است و از اینرو منـصرا همین بعد آ



 ۱۷۷/  رانیتجربه استقالل دانشگاه در ا نیبر نخست یدانشگاه و چهار سوار آخرالزمان: تامل

 

تند هم استعاره چهار سوارکار برای توصی  وض  جهنانی کنه در آن بنه سنر منی درفیلمی مس
کنه  توسنط فنیلم  (four-horsmen)به زیبایی به کار گرفته شده است. مستند چهار سوارکار  بریم،

دقیقنه تنظنیم شنده  ۱۰۰سناخته شنده اسنت، و در  ۲۰۱۲ساز بریتانیایی ، راس َاشنکرافت در سنال 
ار سوار کار شو  معاصر را به تصویر کشد .این فیلم به دلینل اهمینت است، تالش کرده است چه

کسنفا  یعدالت جهانی  زهیجاکه  عالوه بر دریافت  موضو  تا آن حد مورد توجه قرار گرفت  ، آ
 ک،ینبلژ   ،یسنوئد، کاننادا، انگلن دیگنر از کشنورهایی ماننند  یاللملن نیب زهیعنوان و جا ستیب
 نینارا نیز از آن خنود کنرد.   رانیآلمان و ا ،یجنوب یقایآفر  رلند،یا ،یلیش ه،یروس ا،یتالیا لند،یوز ین

 اقتصادی بین الملل می پردازد و آن را در پن  پنرده  -قلمرو به توصی  نظا  سیاسیمستند در پن  
به تصنویر منی کشند.در شنرو  هنر  شرفتیو پ یعی، مناب  طبسمی، ترور یدار بانک ،ها یامسراطور

تند، انسانی به نمایش در می آید با سری از اسب و  همزمان شیهه اسب هنم بنه چهار پرده اول مس
گوش می رسد. مثال در پرده  سو  که به تروریسم اختصاص دارد ، مستند می خواهد نشنان دهند 
 که سیاست سازان جهانی درو  می گویند که به دلیل تعهدات انسنانی و اخالقنی بنه ملنل تـنت 

پنرده  نینمسنتند در ابوده است که در آنجاها جنگ راه انداختنه انند. ان افغانست و عراق ستم مثال
درو   تالش می کند تا از طری  انعکاس برینده هنایی از گفتگنو بنا روشننفکران، بنه افشنای اینن

ی ادعای خود را مسنتدل جنگ زاتیو تجه یساز اسلـه  یصنا بسردازد و از طری  نشان دادن مناف  
، هشنداری شنود یمطر  مچهار  مستند و در پرده مناب  طبیعی ه در فراز ک یاستداللسازد. یا مثال 

است بر پایان پذیری مناب  طبیعی و این نکته که رفاه بیشتر می تواند در بردارنده  پایان ینافتن منناب  
را در پی داشته باشد. این قسمت از مستند برای کسنی   طبیعی هم باشد و به تب  آن فقر و بدبختی

مقالنه . تکنولنوژی هایندگر را در خنود دارد گر فلسفه است ، پژواکی از مقاله پرسش ازکه پژوهش
، تعرضی که طبیعنت را در می داندهمراه با نوعی تعرض را تکنولوژی جدید  ای که در آن هایدگر

تنا آن انندازه کنه گنویی طبیعنت منبن  . دهد که تأمین کنندٔه انرژی باشد مقابل این اجبار قرار می
 (Heidegger, 1993). است الیزال

کنه دیگنر سنر اسنب  شنود یده میکش ریبه تصو  یانسان شرفت،یپیعنی پرده  آخرین پردهدر 
هم شنیده نمی شود.این پرده در صدد اسنت تنا بنه مخاطنب بگویند کنه  ههیش یصدا ندارد و 

یابی بنه سرنوشت و عبور از یـرانهای در هم تنیده و تو در تنو، و دسنت الزمه غلبه بر چهار سوار
 پیشرفتی به راستی انسانی، به کار گرفتن اراده ای صـیح برای تغییر أوضا  است.

این استعاره کلی که ناظر بر پایان یافتن کل جهان است و این پیا  را در خود دارد کنه دنینا 
به زودی به پایان می رسد، به نـو شگفت انگیزی در مورد أجزا  زنندگی انسنانی هنم بنه کنار 
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ه است و گفتنه شنده اسنت کنه همچنانکنه دنینا بنا شنیو  بیمناری ها،جننگ هنای گرفته شد
خانمانسوز،قـطی و گرسنگی و در نهایت مرگ و نیستی به پایان می رسند، پدینده ای مانننداز 
دواف هم  به طور مثال چهار سوارکار آخرالزمانی دارد. اسب سنفید ازدواف انتقناد بنی مالحظنه 

، اسب سنرخ آن تـقینر آمیختنه بنه تنوهین و تمسنخر اسنت (Criticism)همرا ه با تخریب است
)Contemptاسب سیاهش جبهه گیری سخت و متصلب است ( )Defensiveness و در نهایت (

 (Gottman, 1995) تما . )  وStonewalling( مرگش و اسب رنگ پریده اش سکوت است  
بنه کنار گرفتنه شنده  در توصی  وض   دانشگاه هم  استعاره چهنار سنوار کنار آخرالزمنان

بـث می کند کنه دانشنگاه نینز مـنل ١ د  ه شدویگ ه ت ا رس  شوا رهاست. پلیکان  در کتاب 
تاخت و تاز این چهار اسب سوار بوده است و به زحمت توانسته است خود را نجات دهد. اینن 
چهار سوار عبارتنند از جننگ، خشکسنالی( قـطنی)، بیمناری و مرگ.چهنار سنوارکاری کنه 

نامیده شده اند. پلیکان بـث می کند کنه   (wild beasts of the earth)های وحشی زمینهیوال 
دانش و فضیلت این همان نیستند و غلیه بنر جهنل ینا غفلنت توسنط داننش ( معرفنت)، کنافی 
نیست تا معرفت بتواند با چالش های اخالقی آینده مقابله کند . اینکه آدمی با سواد باشد یا بنی 

ن چهار اسب سوار علنی السنویه اسنت. سنطح سنواد  تعینین کنننده ننو  قربنانی سواد، برای ای
 ,Pelikan)  نیست. با اینهمه پلیکنان  بـنث منی کنند کنه اگنر قنرار بنود سنوار کنار پنجمنی 

درکار باشد، آن  سوار می توانست جهل باشد. پلیکان ادامه می دهد کنه احتمناال بنه (1992:21
کرد که دانشگاه  بنیش از هنر سنوار دیگنری سنرا  سنوارکار  راحتی می توان  تخمین زد و ادعا

 بیماری رفته است و به مقابله با آن برخاسته است. اصالحات اساسی  در زمینه آموزش پزشکی

نه تنها در ایاالت متـده و کانادا بلکه در بسیاری از کشورهای جهان از سطح دانشگاهها فراتنر 
ها  را نیز دربر گرفته است و این مراکز را درگیر مقابلنه بنا رفته است و مراکز درمانی و بیمارستان

گرچه بیماری به عنوان بالینی خانمانسنوز  Pelikan, 1992:19) پلیکان    ( بیماری کرده است.
همواره یکی از بزرگترین مصیبت های بشر بوده است و بایسته همان است که دانشگاه عمیقا و 

باید بنه انندازه کنافی بنه سنایر سنوارکاران  دانشگاه مان منط وسیعا به آن بسردازد، ولی مطاب  ه
جنگ و قـطی و مرگ ، در حد و اندازه های خود این مصنایب، نینز بسنردازد. نـنوه مواجهنه 
دانشگاه با چهارسوارکار مورد بـث ، یادآور نزا  دانشکده ها هم هست، در حالیکه دانشنکده 

رکار بیمناری داشنته اسنت، معلنو  نیسنت سنایر فرادست طب توفیقاتی در ایستادگی مقابل سوا
دانشکده های دانشگاه توانسته باشند در مقابل سایر سوارکاران بایسنتند.  دانشنکده هنای علنو  

 

1. Pelikan, J. (1992). The idea of the university: A reexamination. Yale University Press.  
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ده بالی خانمان سوز آن را  نف  می کشند که به تعبیر دریدا انسانی دانشگاه امروزه در جهانی
ی، طنرد ینا مـنرو  سنازی بنی خانمنان هنا در هم فشرده است. این ده بال عبارتنند از : بیکنار

)Homeless تبعیدی ها و مهاجران از سیاست، جنگ های اقتصاد جهانی، تنناقض در نظرینه ،(
و واقعیت بازار آزاد،  تشدید بدهی (وا ) خنارجی و گرسننگی و تهیدسنتی مننت  از آن، سنلطه 

رش تسنلیـات صنعت نظامی بر تـقی ، اقتصادی شدن و اجتمناعی شندن نینروی کنار،  گسنت
) و رشند مافینا و کارتنل هنای منواد مخندر. Interethnicهسته ای، جنگ هنای درون قنومی (

(Derrida, 1993:100-104)  پننرداختن بننه بخننش مهمننی از ایننن بالیننا کننه خننود مصننادیقی از
سوارکاران آخرالزمان هستند،باید در شمار وظای  ذاتی دانشگاهها به ویژه دانشکده های علنو  

حساب آید. با در نظر داشتن چنین مقدماتی از تاخت و تناز سنوارکاران، بنه اختصنار  انسانی به
سرا   رئوس برخی از وقای  دو دهه فصلی از تاریخ ایران می روینم تنا یکنی از آن وقنای  یعننی 

را منورد تامنل قنرار دهنیم. شناسنایی رابطنه و نسنبت اسنتقالل  ۱۳۲۱استقالل دانشگاه در سال 
عینی از یک سو و  نسبت آن با فهم فلسفی از استقالل دانشگاه دغدغنه هنای  دانشگاه با وقای 

 اصلی قسمت های بعدی مقاله هستند.

 ۱۳۴۱تا بهمن  ۲۰نگاهی کلی به رئوس برخی از اتفاقات شهریور 
وقای  زیادی را می تنوان فهرسنت کنرد کنه نشنانه هنای حضنور ۱۳۴۱تا بهمن  ۱۳۲۰از شهریور 

تنوان  نی در آنها مشهود باشند. در دو دهه مورد بـث، هنم کمنابیش میچهار سوارکار آخرالزما
سوارکار بیماری را دید، هم اسب سرخ جنگ را، هم اسب سنیاه قـطنی و بندبختی را و نهایتنا 

دانیم کنه در پنی اسنتعفا ینا سنقو  رضاشناه در شنهریور  هم اسب رنگ پرینده منرگ را. منی
در جننوب شنورش منی . عشنایر اف منی یابندرو  وزبنانی  قومیستیزه ها وکشمکش های ۱۳۲۰
فروغنی مـمد علی و  می افتدامنیت ملی به خطر  اشغال می شود .  کشور توسط متفقین کنند.

گناه  با متفقین پیمان می بندد. حفظ تمامیت ارضی  هم برای برای حفظ سلطنت وهم  احتماال
ر مشکالت عدیده معیشنتی میلیون جمعیت ایران آن روز دچا ۱۵گفته شده است که تقریبا همه 

روزنامنه ای کنه بنه طنور  ومجلنه   ۳۶بودند. منازعات طبقاتی هم ظاهرا در اوف است. از بنین 
نشنریاتی ماننند (شنود پ  از کناره گیری رضا شناه در تهنران چناپ منی چهار سال مرتب در 

 عنات)رهبر،اطال،قیا  اینران ،پرچم،میهن،شنم ،کوشش ،رعدامروز ،دارا،مرد امروز،امید،جبهه
مننی شننود.  موضننو  اصننلی تبنندیل بننه موضننو  وضننعیت طبقننات وکشننمکش هننای آنهننا 

) این فهرست را می توان ادامه داد و وقای  هر سوارکاری را در رکاب آن قنرار داد ۱۳۸۷(عاقلی،



 ۱۳۴۱تا بهمن  ۱۳۲۰از مدارس نوین تا دانشگاه در ایران از شهریور /  ۱۸۰

 

و صورت بندی مفهومی کرد. نگارنده این سطور تردید ندارد که به راحتی می توان حتنی فقنط 
رود شم ر ت ر خ د  د  دد میی وره تی    شناخته شده تاریخی این دوره یعنی با مراجعه به یک منب

به کوشش باقر عاقلی پیکر بندی مورد بـث این نوشته را مستند به وقای  کنرد.  دوقالب دسالم 
 کاری که از عهده این نوشته خارف است. 

ورد توجنه قنرار آنچه اما در متن و بطن وقای  دردنا  و تراژیک دو دهه مورد بـث باید من
گیرد، گشایشی است کوتاه مدت که در  فضای سیاسی کشور ایجاد می شود. گرچه گشنایش 
مذکور طولی نمی انجامد و فضا دوباره بسته می شود و از همین رو است که گفته  شده اسنت 

هم دهه استبدا است وهم دهه آزادی ، ولی  بنا اینهمنه در طنی همنین مندت کوتناه  ۱۳۲۰دهه 
اتفاقات خجسته ای رخ  می دهد که از نظر این نوشته می تواننند زمیننه هنایی تلقنی  گشودگی 

شوند عینی که در بستر آن استقالل دانشگاه  توانست طر  شود و به نـو سنلبی هنم کنه شنده 
تشنکیل احنزاب است  گا  هایی در جهت تـق  آن برداشته شود. از جمله این اتفاقات خوب، 

شمار است. به طور مثال فقط در فاصله سه سال بنیش از شنش حنزب ی پر تاسی  روزنامه ها و
حنزب ، ۱۳۲۰تاسی  می شود. دقیقا در همین مهنر  ۱۳۲۰تاسی  می شود. حزب توده در مهر 

حزب آذرماه و همراهانش بنیان گذاشته می شود. دو ماه بعد در مهدی بازرگان ایران نیز توسط 
حننزب همرهننان ۱۳۲۱یننک سننال بعنند در کمتننر از  حننزب عنندالت تاسننی  مننی شننود.  ۱۳۲۰

مصنطفی فناتح عضنو عنالی رتبنه شنرکت نفنت  را  حنزباینن . می شود سوسیالیست تشکیل 
. منی شنود نفتی از همین جا زاده -اصطال  توده ای می آورد.جنوب،با پول انگلی  به وجود 

به رهبری مـمد نخشنب تاسنی  منی ست یالینهضت خداپرستان سوس۱۳۲۲کمی بعد در سال 
اعال  می کند. یک سال پن  از سم یالی،تجدد و سوس ییخردگرادفا  از   و هدف خود را شود
پاینه و  حزب اراده ملی که مخال  سرسخت حزب توده هنم بنه شنمار منی رفنت۱۳۲۳در آن 

 )۱۳۷۶، تاسی  می شود.( طیرانی،گذارش سید ضیا  الدین طباطبایی بود
ی  أحزاب و انتشار نشریات  نیسنت گشایش نسبی و کوتاه مدت وض  سیاسی،فقط به تاس

به طور  رساند، بلکه به گسترش  فعالیت های مـافل دانشگاهی نیز منجر می شود. که یاری می
قرآن در جلسات تفسیر که  پزشکی دانشگاه تهران ەعده ای از دانشجویان مذهبی دانشکدمثال 

نجمن اسالمی دانشنجویان ا ۱۳۲۱، در سال کردند طالقانی در کانون اسال  شرکت میآیت الله 
اهداف خود برنامه هایی داشت  پیشبرداین انجمن برای ) ۷۹: ۱۳۵۰( بازرگان، را تشکیل دادند.

فرهنگنی همچنون ایمنان، فنرو  علنم، گنن  شنایگان،  -انتشارمجالتی فکری  آنهاکه یکی از 
فعالینت بنود کنه ۱۳۲۱. تقریبنا در همنین مقطن  زمنانی و در سنال حکمت، و پیکار اندیشه بود
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در  ۱۳۱۳در سنال از سنرگرفته شند. اینن دانشنکده کنه  هم الهیات و معارف اسالمیدانشکده 
مـل مدرسه عالی سسهساالر با نا  دانشکده علو  معقنول و منقنول بنا سنه رشنته ادبینات عنرب 

تعطینل  ۱۳۱۸در سنال شده بود ، پن  از پنن  سنال فعالینت  منقول افتتا علو  ،علو  معقول و 
در مـل فرهنگستان با دو رشنته علنو  ۱۳۲۱عالیت دوباره دانشکده مذکور در سال  ف. ه بودشد

، توسعه تدریجی آن و افزوده شدن دو رشته زبان عربی و فرهنگ اسالمی را شناید نتنوان معقول
بی ارتبا  با فضای گشوده شده سالهای آغازین پ  از شهریور بیسنت دانسنت. سنالهایی کنه 

   آید. ل دانشگاه هم پدید میامکان طر  و تایید استقال

 / تجربه علی اکبر سیاسی ۱۳۲۱تاملی بر نخستین تجربه استقالل دانشگاه در دی 
به پیشننهاد علنی اصنغر حکمنت و بنا  ۱۳۱۳بهمن  ۱۵در  تهرانشناخته شده است که دانشگاه 

همکاری چهره های تاثیرگذاری مانند مـمدعلی فروغی، غالمـسین رهنما ، عیسنی صندی  و 
بنا پیشننهاد و پنی  ۱۳۲۱دی مناه  ۲۱لی اکبر سیاسی و تصویب رضاشاه تاسی  می شود و در ع

گیریهای علی اکبر سیاسی در کابینه قوا   که سیاسی وزارت فرهنگ آن  را بنر عهنده داشنت، 
و در گرامنی   ۱۳۲۱بهمنن  ۱۵استقالل آن  به رسمیت شناخته می شود و حدود یک ماه بعد در 

  دانشگاه  تهنران، در مراسنمی کنه مـمدرضنا شناه پهلنوی نینز حضنور داشت سالگرد تاسی
 داشت ، رسما اعال  می شود. 

نقش فردی علی اکبر سیاسی در استقالل دانشگاه تهران، نقشی یکه و یگانه اسنت. قبنل از 
استقالل دانشگاه نیز سیاسی اقداماتی در جهت تقویت نظا  آموزشی کشور انجا  داده بود. در 

اولنین سنمت دولتنی را بنا عننوان ریاسنت اداره ی تعلیمنات عالینه وزارت فرهننگ  زمانی کنه
پذیرفت، خندمات مهمنی انجنا  داد .تهینه ی پنیش ننوی  الیـنه ی تربینت معلنم و تاسنی  
دانشسراهای مقدماتی از نتای  اقدامات این دوره فعالیت های سیاسی است. بعد از این سنمت، 

تعلیمنات ابتندایی «فرهنگ رسید و بی درننگ الیـنه ی  به وزارت ۱۳۲۱دکتر سیاسی در سال 
 )۲۹۲، ۱۳۸۶بورقانی، »(را تهیه کرد.» عمومی مجانی

گزینش رئنی  دانشنگاه تهنران از  می کندپیشنهاد  درست در همین زمان است که سیاسی
ها از مینان اسنتادان و بنا رای  دانشکده روسایسوی شورای دانشگاه انجا  شود و بر پایه قانون، 

ها بنه رای شنورای دانشنگاه و  دانشکده روساینان برگزیده شوند و رئی  دانشگاه نیز از میان آ
. در طی فرمانی رسما با این پیشنهاد موافقت کرد ۱۳۲۱دی  ۱۲در روز  . شاه شود پادشاه فرمان 

این زمان با آنکه دکترعلی اکبر سیاسی وزیر فرهنگ بود، دوباره به ریاسنت دانشنگاه تهنران از 
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ُپسنت رئنی   ۱۳۲۱بهمنن مناه  ۱۵سوی شورای دانشگاه تهران برگزیده شد. سیاسنی از تناریخ 
بهمن مناه  ۱۵سال پذیرفت. چارت سازمانی دانشگاه از تاریخ  ۵برگزیده دانشگاه تهران را برای 

و بنه شنکل زینر در با استقالل امور اداری دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ دگرگون شد  ۱۳۲۱
شنورای  /ها  معاوننان دانشنکده/ها  دانشنکده روسای /معاون دانشگاه  /دانشگاه : رئی  آمد

اداره انتشنارات بنرای نوشنتن و چناپ و  /دبیرخاننه دانشنگاه  /ها  شورای دانشنکده/دانشگاه 
   .برگردان کتاب های علمی به پارسی

ر همنان استقالل دانشگاه اما معترضانی هم در ساختارقدرت داشت. معترضانی که بنه منرو 
در جلسنه «آمده است که  ۱۳۲۷استقالل نسبی اولیه را هم از کار انداختند.در نشریه یغما سال 

ی روز پنجم اردیبهشت هنگامیکه آقای دکتر سیاسی وزیر فرهنگ و رئی  دانشگاه در مجل  
شوری از وجوب استقالل فکری دانشگاه سخن می راند و بیان می کنرد کنه دانشنگاه ننه تنهنا 

ست از نفوذ اجباری دولت ها و افراد برکنار ماند بلکه در امور مذهبی هنم بایند مـصنلین الز  ا
اجتهاد و استقالل فکر داشته باشند؛ دو تن از وکیالن سخت اعتراض و هیناهو کردنند و جلسنه 

)  در مناجرایی دیگنر، براسناس یادداشنت هنای روزاننه دکتنر ۹۱: ۱۳۲۷یغما، »(را بر هم زدند.
، در جریان سال  نوروزی وزرا، مـمدرضا پهلنوی خواسنتار ۱۳۲۷فروردین  ۷ه سیاسی روز شنب

اخراف اساتید توده ای از دانشگاه می شود اما دکتر سیاسی ضمن آنکه متنذکر منی گنردد اینن 
افراد در دانشگاه، بیطرف هستند و مرا  خود را تبلیغ نمی کنند مخالفت ضمنی خنود را بنا اینن 

متنذکر منی شنود هنر اقندامی بایند زینر نظنر شنورای دانشنگاه درخواست عینان منی سنازد و 
 )۲۸۹، ۱۳۸۶باشد.(بورقانی، 

عالوه بر موان  عینی و بیرونی که استقالل نسبی دانشگاه را به مرور دچار مشکالت جندی 
کرد و در نهاینت اثنری از آن بناقی نمانند،  درکنی کنه از مفهنو  اسنتقالل در ذهنن سیاسنی و 

سته بود، بیشتر درکی سلبی و ناظر بر عد  دخالت قدرت در ساز و کار مدافعان استقالل نقش ب
اداره دانشگاه بود. یارشاطر به طور مثال نقل می کند که استقالل دانشگاه به این معنی بنود کنه 

خارف شنود و اداره ی آن بنه اسنتادان آن واگنذار شنود. »حوزه ی تصرف وزارت فرهنگ «از 
توانند  اعتقاد راسخ داشتند که دانشنگاه ننه تنهنا می«ت یارشاطر هیات آموزشی دانشگاه  به روای

» مدیر و راهبردارخود باشد و کارها را با شنور و تبنادل نظنر بگذرانند، بلکنه بایند چننین کنند.
از دخالنت سیاسنت هنای وقنت و فشنار «) هدف این بنود کنه دانشنگاه  ۴۲، ۱۳۶۷(یارشاطر،

گنو اینکنه  » ی وزینر فرهننگ برکننار بمانند.نمایندگان مجل  و هیات دولت و تصمیمات فرد
در کابینه ی بعدی قوا  استقالل منادی دانشنگاه نینز  ۱۳۲۵بهمن  ۱۵یعنی در «چهار سال بعد، 
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، با عنوان آزادی فرهنگ و بینان ۱۳۳۸(همان) خود سیاسی در مقاله ای در سال » تامین گردید.
خنود از مفهنو  اسنتقالل و آزادی  حقیقت که  در مجله دانشکده ادبیات منتشر می کند، تلقی

 دانشگاهی را اینگونه توضیح می دهد:
آنچه من از آزادی فرهنگ و بیان حقیقت میفهمم در درجه ی اول اینن اسنت کنه افنراد آدمنی بنه هنر 
کشور و جامعه ای که تعل  دارند و از هر طبقه ای کنه هسنتند بتواننند از ینک سنوی آداب و رسنو  و 

لی خود را حفظ کنند و از سوی دیگر، در هر رشته ای که می خواهند و ذوق و شعائر و سنن قومی و م
استعداد آن را دارند آزادانه به تـصیل و تـقی  بسردازند و هیچ قید و شنرطی سند راه و منان  کنار آننان 
نباشد. در مرحله ی دو  آزادی فرهنگ و بینان حقیقنت، بنرای منن اینن معننی را دارد کنه دانشنمندان 

نتیجه ی مطالعات و تـقیقات خود را در هر رشته و در هنر موضنوعی کنه باشند آزاداننه عرضنه  بتوانند
بدارند، یعنی بگویند یا روی کاغذ بیاورند و منتشر کنند. به عبارت دیگر آزادی فرهنگ در صورتی در 
جامعه تـق  می یابد و مصداق پیدا می کند که هیچ گونه مالحظات سیاسنی و منذهبی و مسنلکی و 
هیچ عامل دیگر نتواند مان  رعایت شعائر و سنن ملی باشد و یا سد راه مطالعه و تـقین  واقن  شنود، ینا 
مطالعه و تـقی  را از طری  معقول و معمول علمی منـرف سازد، و نیز نتواند از عرضه داشتن حقنای  و 

 )۲-۱، ۱۳۳۸بیان آنها جلوگیری کند. (سیاسی، 

الل دانشگاه می توان استخراف کرد و روی آنها تامل نمود. سه نکته از نخستین تجربه استق 
نخست اینکه استقالل دانشگاه در ذهن مدافعان آن و به ویژه چهره اصلی اسنتقالل یعننی علنی 
اکبر سیاسی  وجهی سلبی داشته است و به معننای عند  دخالنت قندرت در تصنمیم گیریهنای 

قی از استقالل هم معلو  نیست کنه توسنط داخلی دانشگاه  بوده است، گو اینکه حتی همین تل
مدافعان آن و به ویژه خود سیاسی در همه مقاط  مورد دفا  قرار گرفتنه باشند. دو  اینکنه هنیچ 
سندی در دست نیست که نشان دهد دانشگاهی که قرار است از دولت مستقل باشد، توجنه ای 

نامیده شده است، نشان داده باشند. به مسائل دوران یا  آنچه در این نوشته سوارکاران آخرالزمان 
سو  و شاید مهمتر از همنه اینکنه سنندی در دسنت نیسنت کنه نشنان دهند مندافعان اسنتقالل 
دانشگاه درکی از پیچیدگی های استقالل دانشگاه و نوعی درهم تنیندگی  اجبناری اسنتقالل از 

مون این حوزه شنده دولت و وابستگی به آن  در ذهن داشته اند و اصوال وارد مباحث نظری پیرا
باشند و بر پایه آن ماموریت دانشگاهی کنه قنرار بنوده اسنت مسنتقل باشند را تعرین  و تبینین 

 کنند.نکته ای که اهمیت آن در قسمت بعدی به کوتاهی مورد بـث قرار می گیرد.

 نگاهی کوتاه به مواجهه فلسفی با مفهوم استقالل دانشگاه 
که دانشگاه دولتی در درون دولت است و چون چننین کارل یاسسرس  درست و دقی  می گوید 

است دارای وض  دوگانه ای است.هم نیازمند حمایت دولت است و هم گریزان از کنتنرل آن. 
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ت دولنت یننرو رابطه دولت و دانشگاه همواره بـرانی اسنت. دانشنگاه ننابرخوردار از حمایاز ا
اگر نینز در معنرض سنقو  اسنت.و دانشگاه زیر سلطه دولنت  همواره در معرض نابودی است

، تعنارض عقالننی دولنت و کمنک کنندقنت) یده دانشنگاه (جسنتجوی حقیتـق  ا به  دولت
  (دانشگاه) توسط قوی (دولت)، نوعی همکناری خواهند بنود. یدانشگاه به جای نابودی ضع

ده ین، دانشگاه چاره ای ندارد کنه آرمنان و اکمک نکنددانشگاه  آرمانهایتـق  به اگر دولت 
د ناظر بنر اسنتقالل یاسی فعلی باشد. دولت بایش را پنهان دارد و در نهان منتظر سقو  نظا  سا

قت در تعارض نباشد ین نظارت را مادا  که با جستجوی حقیز نه تنها ایدانشگاه ن.دانشگاه باشد
ش   و آمنوز ید دانشگاه را از ح  تـقیبا بدین ترتیب بر می تابد، بلکه آن را ارف می نهد. دولت

نی یا د یاسی و فلسفی و یدئولوژی های سیا تـت فشار ایاسی ینکه تـت کنترل حزبی سیبدون ا
. همانگونه کنه دولنت در آزادی نی استیباشد، مطمئن سازد. آزادی دانشگاه همچون آزادی د 

کند، با آزادی دانشگاه نیز باید چننین مـافظت می  کند بلکه از آن مراقبت و دینی دخالت نمی
  (Jaspers, 1959)کند

گادامر نیز همین مضامین را  به همراه تاکید بنر ضنرورت توجنه بنه در هنم تنیندگی مفهنو  
ن یبه مناسبت ششصدم ای کهسخنرانی  استقالل با زمین واقعیت مورد توجه قرار می دهد.او در

اینراد منی »  روز، امنروز، فنردایند  :ده دانشنگاهینا« بنا عننوان  دلبرگین  دانشنگاه هایسال تأس
. همچنانکنه تصنور منی دانندتنوهم مـنض را تصور استقالل دانشگاه از هستی انضمامی کند،

فنه یامروزه وظ او تاکید می کند که ما داند. نیز چنین می را ت انضمامییآزادی دانشگاه از واقع
کادمی  جدیم که تعر یدار  ، در یك جهنان صننعتینم. ما امنروز در یك ارائه کنیدی از آزادی آ

، زنندگی منی یزه شده نظا  اجتماعیستم کامًال ارگانیك سیك مدرن، در یوکراتت بور یك وضعی
کادمیز وابسته هستیم و به همه آنها نیکن ت هنا ین مـندود ینن مـدود به ایك ما بنابرایم. آزادی آ

ده دانشنگاه در منتن وابسنتگی آن بنه زنندگی عملنی ین  و ای  و تندر ید تـقیاست. امروزه با
" از دانشنگاه یده "معاصنرینن صورت است که منی تنوان بنه سنر زدن ایده شود. تنها در ایفهم
ت و عمنل از ینك سنو و واقعیناز به معرفت، از ین معرفت و نین نوعی تنش بیدوار بود. بنابرایام

ده همبولتی دانشگاه به مثابنه مرکنزی ین اید بتواند بینرو بایگر وجود دارد. دانشگاه از ایی د یسو 
ت متخصن ، تعنادل ینمعاصر دانشگاه به مثابه مرکزی برای ترب دهیقت و ایبرای جستجوی حق

   (Gadamer, 1992:120-22)           برقرار کند.
گادامر از قول افالطون نقل می کند که "شهری را که در آن ایده شهر کامًال  از دست رفته 

) و نتیجه Gadamer, 1992:122:توان حّتی تصور کرد." (و دیگر اصًال قابل تشخی  نباشد نمی



 ۱۸۵/  رانیتجربه استقالل دانشگاه در ا نیبر نخست یدانشگاه و چهار سوار آخرالزمان: تامل

 

توان تصور کرد.او  گیرد که دانشگاهی که در آن ایده دانشگاه از دست رفته باشد را هم نمیمی
کادمینک در جهنان مندرن  عالوه بر آن از ضرورت ارائه تعری  جدیدی از اسنتقالل وآزادی آ

کنند کنه "  صنعتی سخن می گوید و پرسش درسنت اینن حنوزه را اینگوننه صنورت بنندی می
توان یک فضای آزاد یافت که بتوان در آن امکان های خویش را مـقن  سناخت ؟" چگونه می

)Gadamer, 1992: 127دانند چنرا کنه " ) پرداختن به این پرسش را گادامر بی اندازه دشوار می
آموزد که اشکال سایه گون و گذرا بر روی دیوار غار را دوسنت داشنته باشنیم." جامعه به ما می
گینرد، سنخت آموزننده اسنت :" منا نبایند که گادامر از کل مباحث خود میای (همان)  نتیجه

متوهم باشیم. سیستم های آموزاندن و آموختن بروکراتیک بر اوضنا  تسنلط دارنند، امنا بنا اینن 
حال وظیفه هر کسی است که فضای آزاد خویش را پیدا کند.... در پژوهش این کار به معنای 

 )Gadamer,1992:130یافتن پرسش است. پرسش اصیل." (

 مالحظات پایانی
مالحظه پایانی این نوشته را باید با بازگشت به نکته پایانی قسمت قبل شرو  کرد و آن اینکه 
پرسش اصیل در حوزه استقالل دانشگاه و شرایط امکان تاسی  راستین آن چیسنت؟ از تناریخ 

کنند،  ونه که یاسسرس بـنث میایم که دولت ، همانگ ای آن آموخته نهاد دانشگاه و الگوی هاله
نقشی مستقیم درجهت دهی به دانشگاه و نظا  آموزشی دارد. دولت باز همانگونه که فیلسوفان 

ای هم نداشته  اند، دنبال تربیت وزیر وکیل و طبیب و... است و شاید چاره متعددی بـث کرده
باشند، عمنال وابسنته بنه باشد. دانشگاه اگر بخواهد کارگزار دولت برای تامین چننان نیازهنایی 

دولت است و سخن گفتن از اسنتقالل دانشنگاه در اینن چهنارچوب معننایی نندارد. بننابر اینن 
ضرورت دارد که دانشگاه خود تصمیم بگیرد که چه نو  نظامی از آمنوزش را طراحنی کنند تنا 

ه اردوی بتواند در مقابل سوارکاران آخرالزمانی ایستادگی کند. به ویژه اینکه گناه دولنت هنم بن
پیوندد. دولت اگر قرار باشد مخل اسنتقالل دانشنگاه نباشند، بایند نقنش  سوارکاران مذکور می

خود را به یک مقنا  نظنارتی صنرف کناهش دهند. دولنت نمنی توانند در اینده پنردازی هنای 
دانشگاه، ماموریت هایی کنه دانشنگاه بنرای خنود تعرین  منی کنند و حتنی روش هنایی کنه 

 به اهنداف خنود تعرین  منی کنند، دخالنت کنند. دولنت تنهنا زمنانی دانشگاه برای دستیابی
تواند دخالت کند که استقالل دانشگاه توسط عواملی که خارف از کنترل دانشگاه است، بنه  می

خطر افتاده باشد.دولت باید بداند که استاد دانشگاه به تعبیر دقی  یاسسرس اساسا کارمند دولنت 
مراج  باالتر را به اجرا می گنذارد. کارمنند بنه اطاعنت  اسییمات سیست.کارمند صرفا تصمین
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کردن متعهد است. این کارمندحتی اگنر قاضنی هنم باشند همچننان متعهند اسنت کنه قنوانین 
لت او اجرای دستورالعمل هاست .استاد دانشگاه امنا ننه بنر اسناس یموجود را به کار گیرد. فض

ادین پنیش منی رود و بنرای او اهمینت دستورالعمل های تعیین شده که برپایه پژوهش هنای بنین
انجامد یا به انکار و ابطنال آنهنا. بنیش  ندارد که آن پژوهش ها به اثبات و تایید قوانین دولتی می

از دو قرن پیش همبولت گفته بود که استاد دانشگاه باید مجهز بنه دو فضنیلت تنهنایی و آزادی 
متون را بکاود و آزادی برای اینکه بتوانند  باشد. تنهایی برای اینکه بتواند همچون ورزکاری ماهر

بی هیچ هراسی از مراج  قدرت یافته های خود را علنا منتشر سازد. در چنین جهتی آنچه بنیش 
ك مـق  و آموزگار در نظنر آورد یاز همه ضرورت دارد این است که خود استاد خود را به مثابه 

.اگر این خطنو  راهنمنا پذیرفتنه شنود، ك کارمند دولت یا یك موسسه ینه به عنوان عضوی از 
باید گفت که هم نخستین تجربه استقالل دانشگاه در ایران با مفهو  بنینادین اسنتقالل دانشنگاه 
فاصله زیادی دارد و هم اکنون پن  از هشنت دهنه از آن تجربنه، هننوز حتنی بنا مراحنل اولینه 

اه در اینران دولنت اسنت. استقالل دانشگاه فاصل زیاد است. مهمتنرین منان  اسنتقالل دانشنگ
دولتننی کننه از آن انتظننار مننی رود دانشننگاه را همچننون دولتننی در درون خننود بسننذیرد و از آن 

 مـافظت کند.

 منابع
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