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 مقدمه 

انقالب اسالمي در عصر حاضر بر پايه ايمان به خدا و کرامت انساني در عصري به پيروزي رسييد کيه ديي  و ميت ييت در 

هاي غربي م اجهه با نم دهاي ديي  در حيهته برد در ايران رژيم پهل ي با تکيه بر حمايت قدرتغربت عجيبي به سر مي

هياي علميي و هاي خ د قرار داده ب د. نهاد دانشگاه اگرچيه متشيا پيشير تزندگي و اجتماع و سياست را در حدر برنامه 

هاي گسيترده بير هاي م ثري براي ترقي و ت سيه کش ر ب د اما با ت جه به همزماني تاسيس آن با مهدوديتتربيت انسان

 ضاي دانشگاه به تدريج  شد. درهاي ديتي و ح زوي در ابتداي امر در جهت م اجهه با نهاد دي  تفسير ميسر راه آم زش

نسلي از  ايمان باوران متدي  و عالقه متد به حيات ديتي شکل گر ت و آرام آرام  ضياي را بيراي شيکل گييري گفتميان 

مشترک هدف و جهت مشترک ميان دانشگاه و ح زه پديدار شد از ميان ح زه رهبراني آگاه و روش  انيدي  و انقالبيي و 

انشج ياني آرمانخ اه و در جستج ي احيا و قد برا راشت  دي  ظه ر کردند کيه بيا هيدايت و از درون دانشگاه استادان و د

هياي رهبري عالمانه و تاريخي حضرت امام خيمتي اي  دو نيرو با هم متهد شده و با بسيج ميلي ني ميردم در راهييميايي

و دانشگاه، پيروزي انقالب ميسر شد اما بساط رژيم پهل ي برچيده شد. شک نيست که تتها با اتهاد ح زه  57عظيم سال 

ساخت  نظامي ن  و برپاداشت  سياست و اقتصاد و  رهتگ در نهاد ن پاي جمه ري اسالمي بي  از به  روپاشيي کشياندن 

رژيم پهل ي نيازمتد اتهاد و همدلي ح زه و دانشگاه ب د. اي  امر سبب شد رهبر روش  بي  انقيالب بير ضيرورت نهاديتيه 

ح زه و دانشگاه به متزله دو نهاد اساسي م ثر در نخبه سازي انقيالب تاکييد ورزنيد. شيهادت دکتير مفيت  از  کردن اتهاد

مجم ع شهيداني که مانتد شهيد مطهري و بهشتي خ د سمبل  وحدت ح زه و دانشگاه ب دند براي نامگذاري روزي بدي  

گذرد پرس  اي  اسيت کيه اسياح وحيدت حي زه و ينم د. اکت ن که قريب چهل سال از اي  نامگذاري منام متاسب مي

هياي هياي مختليو و تلقييدانشگاه در ميدان عمل در چهل سال گذشته تا چه حد مهقق شده اسيت و از مييان نسيبت

ها و در چه ابيادي و با چه تيريفي از اتهاد در عمل رسيدن بيه اهيداف گ ناگ ن از وحدت ح زه و دانشگاه در کدام عرحه

 گيري شده است.دانشگاه پيوحدت ح زه و 

تالش رهبران و نخبگان کشور براي سوق دادن حوزه و دانشگاه به سمت نيازها و اقتضائات حکومت ديني موجب آن شده است 

هاي دامنه داري را موجب شود. با اينکه جهت اهداف و بنيادهاي ديني تالشکه در طي چهل سال گذشته بهره گيري از دانش در 

آيد اما واقعيت آن است که دانشگاه در خدمت انقالب و نظامي قرار گرفته هنوز سخن از اسالمي نشدن دانشگاهها به ميان مي

دهد. از يک نظر باني آن را تشکيل ميآن که در اصل دوم قانون اساسي نيز بدان تصريح شده ماست که اسالميت و بنيادهاي 

علم در دانشگاه غربي فاقد مبدا و معاد است در حالي که علم در دانشگاه جمهوري اسالمي داراي مبدا و معاد است هرچند هنوز 

لم ديني گيري عتوان بر خدمات گسترده دانشگاه به شکلتا اسالمي شدن ماهيت و همه ابعاد دانشگاه فاصله وجود دارد؛ اما نمي

هاي مختلف وحدت ميان حوزه و دانشگاه وحدت در هدف و آرمان و نيز تاسيس نهادهاي چشم فروبست. از ميان تلقي

دانشگاهي با دروس حوزوي و دانشگاهي و نيز ارائه دروس ديني در همه دانشگاه ها موثرترين نمودهاي کارنامه چهل ساله 

 وحدت حوزه و دانشگاه است.
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  طرح مسئله 

هاي ح رت گر ته تهقق آرمان وحدت ح زه و دانشگاه هت ز به ح رت مطل ب ح رت نگر ته است. با وج د همه تالش

 بررسي کارنامه وحدت ح زه و دانشگاه و شتاخت مسير چهل ساله در اي  راه مساله تهقيق حاضر است. 

  هدف و ضرورتهدف و ضرورت  
هاي مختلو از وحدت اي  دو نهاد عمده علمي هدف اي  تهقيق وحدت ح زه و دانشگاه از متظر تلقيشتاخت کارنامه 

 است. 

  زاويه ديدزاويه ديد  
ک شد از زاويه کارکردگرايي بر اساح ماهيت و ساختار خاص هر دو نهاد به پديده وحدت بتگرد و به بيان اي  ن شتار مي

 دانشگاه بيردازد.دستاوردها و کارنامه پروژه وحدت ح زه و 

  سوال اصليسوال اصلي  
هاي مختلو از وحدت ح زه و دانشگاه کارنامه راهبرد اتهاد اي  دو نهاد علمي در چهل سال انقالب چگ نه بر اساح تلقي

 است؟ 

   روش تحقيق روش تحقيق  
  اي  تهقيق ت حيفي تهليلي و با روش استادي تدوي  شده است.

  پيشينه پژوهشپيشينه پژوهش  
جز ميزگردها و اظهار نظرهاي مسئ الن و حياحب نظيران کيار علميي مسيتقل چتيداني درباره وحدت ح زه ودانشگاه به 

تري  پژوه  رساله دکتري بيست سال قبل برجسته به نظير هاي اطالعاتي جديح رت نگر ته است. با جستج  در بانک

ما در حد سال اخيير  آيا بي  نخبگان  رهتگي در جاميه 1-در پي پاسخ به سه س ال اساسي به شرح زير است: رسيد که 

گذرد چيه مييزان سال از پيروزي انقالب اسالمي مي 20که قريب  امروز -2اختالف و کشمکشي وج د داشته است يا نه؟ 

ت انيد باعيا ا يزاي  و ييا کياه  چيه عي املي مي -3احساح وحدت بي  تهصيلکردگان ح زه و دانشگاه وجي د دارد؟ 

و رسيدن به پاسخ س ال اول به تاريخ حد سال اخيير اييران مراجييه کيرده  براين يستده احساح وحدت بي  آنان ش د؟ 

در سه مقطع تاريخي به شرح زير بي  نخبگان  رهتگيي جامييه بيه وضي ح اخيتالف و کشيمک  دييده  دريا ته است که

گيري نهضيت مليي  رايتيد شيکل -2شمسيي   86-1284گيري نهضت مشروطيت )در سالهاي  رايتد شکل -1ش د: مي

شمسي به  1344 -56هايگيري نهضت  رهتگي سال رايتد شکل -3شمسي   32-1328ن حتيت نفت )در سالهاي شد

 -هدايت مرح م دکتر شرييتي و روحاني ني چ ن شهيد مطهري و براي پاسخ به س ال دوم و س م ييک پيژوه  تجربيي 

هاي دولتي تهيران و تييدادي از اسياتيد حي زه هميداني انجام گر ته است که در آن تيدادي از اساتيد عل م انساني دانشگا

ت ان گفت که احساح وحدت بي  دو قشر  ي   اند. در پاسخ به س ال دوم ميعلميه قم م رد بررسي و مقايسه قرار گر ته

     تي ان گفيت کيه ع اميل مهيم مي ثر در ا يزاي  احسياح وحيدتکمي باالتر از مت سط است و در م رد س ال سي م مي
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شتاختي و کيت  ارتبياطي چ ن و ا   رهتگي )سياسي ، و ا  نقشي، و ا  متزلتي، و ا  مير تي يا مير تهايي شاخص

 1.هاي مختلو بر احساح وحدت نسبت به هم تاثير مثبت دارندهستتد که در بي  اساتيد ح زه و دانشگاه به ح رت

  بحث نظريبحث نظري

هتگ لغت  ر .ش ددر وحدت دوگانگي متتفي مي .رت استثو رهايي از ک وحدت به ميتاي يکي شدن و يکي ب دن

م ا قت و اشتراک و اتفا  و  سازش و يکتايي و يگانگي ترجمه کرده است اما اتهاد را "تتهايي"المتجد وحدت را 

رسد متظ ر از وحدت ح زه و دانشگاه نه يکي شدن و ادغام يکي با از اي  جهت به نظر مي 2ناميده استپي ستگي 

 اد و و ا  مدنظر است.ديگري بلکه اته

ش د. بيه عيالوه همبسيتگي اجتماعي و سياسي مطرح مي همبستگي وج ه گ ناگ ني دارد و در سط ح  رهتگي،وحدت و 

ح زه هاي مختلو قابل تص ر است. همبستگي اجتماعي در مفه م بسيار در آن  مفه مي نسبي است و درجات مختلفي از

علييه هميه  رود و جز در شرايطي بسيار استثتايي، وضع هابزي جتيگ  هميه بيرهيچ گاه از ميان نمي اساسي و حداقل آن

در نظام اجتماعي هم در عيالم واقيع ر   آيد. از س ي ديگر همبستگي کامل به ميتاي  قدان هرگ نه ناهماهتگيپديد نمي

     نظير گر يت، ييتيي هياي اجتمياعي در ستج  همبستگي ج امع و نظيام ت ان حدودي نسبي برايدهد. بتابراي  مينمي

اني اع  و پائي  تر همبستگي سخ  گفت و ع امل ن سان در اي  درجات را بررسي کرد. به عالوه از ت ان از درجات باالترمي

 .همبستگي هم سخ  به ميان آمده است

 :در ادامه به شرح آن مي پردازيم وجود دارد که گوناگوني نظرات و دانشگاه حوزه وحدت نوع درباره

  ::ادغامادغام  ( نظرية( نظريةالفالف  

 برداشتاي  و بر اساح آنها در يکديگر دانسته و انهالل ادغام ميتاي را به و دانشگاه ح زه وحدت پردازاناز نظريه برخي

 بيه نييازي ديتيي حک مت يک عت انبه اسالمي پتداشتتد نظاممي ب دند که پرداختتد. ا رادي گيرياظهارنظر و م ضع به

و  حي زه وحيدت ا يراد تهقيق بيردازد. اي  علميه هايح زه و ت سية تق يت و تتها بايد به نداشته دانشگاهي مراکز علمي

و  مراکيز علميي آم زشييتغييير متي ن دانشيگاهها و ييا حيداقل بسياط و برچيدن ساخت  متهل به را نيز مت ط دانشگاه

متييدد  ، نارسائيها و مشکالتنقايص ب دند که پردازاني دانستتد. نظريهمي آن جايبه ح زوي م اد درسي کردن جايگزي 

دو نهياد  ايي  دانسيتتد و ادغيامجديد مي ي آم زشيعلمي از نظام ستتي آم زشي نظام از تفکيک را ناشي و دانشگاه ح زه

 را مطيرح ادغام ديدند و نظريةمي و دانشگاه ح زه وحدت  راگير را تتها راه آم زشي نظام يک در يکديگر و تشکيل علمي

 ت ان در اوايل انقالب در ميان طر داران انهالل ارت  نيز جستج  کرد.نظير اي  ديدگاه را ميساختتد. مي

  ::عاطفيعاطفي  وحدتوحدت  ( نظريه( نظريهبب  

 برداشيتبير پايية باشد، برخيمي و دانشگاه ح زه وحدت در زميتة شدهمطرح ديگر از نظريات يکي عاطفي وحدت نظرية

عتاحير  عاطفيهايو تماح روحي ارتباطات گسترش ميتايرا به و دانشگاه دارند، پي ند ح زه وحدت از مفه م که ايويژه

و  علميي مسيابقات، انجيامدوسيتانه هياينشست برگزاري چ ن راهکارهايي آن تهقق و براي دانسته و دانشگاهي ح زوي

بيه طير ي  از بيدبيتي و جلي گيري ، حض ر چشمگيرتر علما و  ضال در مراکز دانشگاهيو دانشج يان طالب بي  ورزشي

                                                           
 -پايان نامه دکتري عل م اجتماعي    (بابائي بررسي ع امل م ثر بر وحدت نخبگان در ح زه  رهتگ )م رد: ح زه و دانشگاهيهيي علي1

  1378دانشکده عل م انساني دانشگاه تربيت مدرح،  شتاسيجاميه

 )لغتتامه دهخدا ذيل اتهاد و وحدت   2

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=یحیی علیبابائی&basicscope=5&item_id=894323
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=یحیی علیبابائی&basicscope=5&item_id=894323
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و  طيالب قلي ب شيدن نزدييک ميتايبه دانشگاهو  ح زه متظر، وحدت از اي  ديگر عبارتکتتد. بهيکديگر را پيشتهاد مي

 .است دو مرکز علمي بر اي  بيتيو خ ش ظ حس   ضاي ساخت  يکديگر و حاکم به دانشج يان

  ها:ها:و آرمانو آرمان  اهدافاهداف  وحدتوحدت  ( نظرية( نظريةجج  

پي نيد تهکييم بيراي کتتد کيهتأکيد ميو  ها دانستهو آرمان در اهداف وحدت ميتايرا به و دانشگاه ح زه وحدت گروهي

 هير دو نهياد را مليزم کرد و سييس آنها مشخص را براي واحد و مشترکي هايو آرمان دو نهاد، ابتدا بايد اهداف اي  بي 

 خ د قرار دهتد. و آم زشي علمي هايرا در دست ر کار  ياليت اهداف اي  به و دستيابي گيريپي که ساخت

چشيم چتانچيه اسيت و دانشيگاه حي زه وحيدت ، رمز احليمشترک اهداف گيري، پينظراناز حاحب عده اي  از ديدگاه

. آنها از يکديگر است گر ت  و  احله جدايي دو نهاد و عامل اي  اختال ات تمام و متضاد، ريشه متيارض اهداف به دوخت 

« انسيانالهيي کميال و رسييدن در ديي  تفقه» علميه هايح زه و تربيت تيليم نظام غايت ش د کهمي م رد گفته در اي 

 .است مادي نيازهاي براي متخصص کادرهاي تربيت کت ني آم زشي نظام غايت آنکه . حالاست

خ اهيد  هميراه را بيه و دانشيگاه باشد قهراً اتهاد ح زه وج د داشته و دي  علم در غايت ، وحدتديتي در جامية چتانچه

. نيسيتادغيام ميتياي بيه و وحيدت و سيسيتم در روش ، وحيدتدر تشکيالت وحدت ميتاي به در غايات . وحدتداشت

 حي رته و بي هيمبيا  همگيام و دانشگاه ش د و ح زه مشخص و مادي ميت ي مشترک اهداف که ميتاست اي  بهوحدت

جبهيه چگي نگيدر مقيام و دانشيگاه ش د، حي زه ترسيم مشترک بردارند. اگر هدف و آرمانها گام اهداف آن در راه مکمل

ت ان اي  گ نه از وحيدت را وحيدت در در واقع ميرستد. مي مشترکياح ل به با مشکالت مقابله و در مقام با خارج گيري

 ناميد.عي  کثرت 

  ::ساختاريساختاري  د( وحدتد( وحدت  

از  و دانشيگاه ش د، ح زه بايد مته ل و دانشگاه ح زه ساختار آم زشي که است ، اعتقاد بر اي ساختاري وحدت در نظريه

 کتتد.را ترسيم و ميت ي مادي با نيازهاي متتاسب بگيرند و ساختارهاي همديگر درح ق ت نقاط

شاگرد و استاد حميمي بي  دانتد، روابطمي را مقدح تهصيل ح زويان کهاست ايگ نهبه ح زه ساختار مثال عت انه ب

و  متظم آم زشي ، نب د مت نسازماني و انضباط از نب د نظم دارند. اما ح زه ک شيسخت هايشانو آنها در درح ب ده

 برد. مي رنج و يادگيري رسانياطالع ن ي  از ابزارهاي و استفاده و تخصصي مدرن

. بيشيتر اسيت ني ي  هياياز روش تير و اسيتفادهتخصصيي درح ، مت نبيشتر ب ده و انضباط نظم در دانشگاه کهدر حالي

 .بيشتر است خارج علمي روز و مها ل نيازهايبه دانشگاه ارتباط همچتي 

و در جهيت وحيدت بيه دسيتيابي بيراي الزم برستد ميا باييد سياختارهاي وحدت به و ح زه دانشگاه ايتکه براي بتابراي 

 .کتيم را ترسيم جاميه و مادي ميت ي نيازهاي به پاسخگ يي

  ::تلفيقيتلفيقي  ( وحدت( وحدتهه  

 تيدريسدانشگاهي را در مجامع ح زوي از دروح بايد برخي و دانشگاه ح زه بي  ايجاد وحدت براي نظريه اي  بر اساح

 ميذهبيهيايآگياهي سيط  هيم طرييق قرار داد تا از اي  ح زه آم زشي را جزء مت ن دانشگاهي از دروح کرد و برخي

 جديد آشتا ش ند. هايو تئ ري از مسائل با برخي ديتي عل م پژوهانو دان  طالب دانشگاهيان، ارتقا يابد و هم
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 در دانشيگاهها رواج اسيالمي و تياريخ ، اخيال ديتي مانتد ميارف ح زوي از دروح برخي ، آم زشنظريه اي  در راستاي

از  در بيضيي سياسيي و نظيام اقتصياد کيالن ، مديريتشتاسي، جاميهمانتد روانشتاسي دانشگاهي عل م و نيز برخي يا ت

 حي زوي و دروح از عل م تلفيقي آم زشي نظام گرديد که تأسيس چتد مرکز آم زشي حتيشد و  تدوي  ح زوي مدارح

 ب د.  و دانشگاهي

  ::اصولياصولي  وحدتوحدت  و( نظريةو( نظرية  

دو  ايي  بير ظي اهر و روبتاهياي را عيالوه و همياهتگي ، بايد انسيجامو دانشگاه ح زه بي  ايجاد وحدت متظر براي از اي 

و  علميي ، متيدل ژي کيري مبياني داد و بيي  آنهيا سيرايت و مير تي علمي ها و بيتشهايا کار، انديشه عمق ، بهسازمان

 ايجاد کرد. دو نهاد، سازگاري در اي  رايج تهليلي الگ هاي

 شتاسيانهو مير يت عمييقبسييار  برداشت ش د، يکمي وحدت از مفه م که با ساير برداشتهايي در مقايسه اح ل وحدت

 بي دن و علميي حهت مالک که و پ زيت سيتي تجربي متطق بُيديتک نگاه شدن از حاکم شتاسانهمير ت نگاه اي  .است

 کيه کتيد. تيا زميانيميي دانشيگاهها جلي گيري علميي  ضياي دانتيد بيرميي پذيرييا اثبات پذيريرا تتها آزم ن ق اني 

 و ملکي تي و بيد ميت ي کردهمير ي ساحتيم ج د تک را يک انسان باشد که حاکم دانشگاه علمي بر  ضاي ديدگاههايي

ن يستده نخ اهد شد.  مهقق و دانشگاه ح زه انزوا بکشاند وحدت را به آسماني و ارزشهاي وحياني کتد و اح لرا انکار مي

 مسائل را نيز گ نه ديگري از وحدت متص ر ميان ح زه و دانشگاه تلقي کرده است:ديگري وحدت در مباني و 

: وحدت در مسائل به ميتاي همکاري اي  دو نهاد در عرضه ي عل م ح زوي و دانشگاهي به يکديگر ز.وحدت در مسائل

رشته اي ميروف است.  هاي دانشي جديد است که به ح زه هاي دانشي ميانبر اساح يک متدول ژي خاص و ت ليد ح زه

هاي گ ناگ ن، دانشمتدان بر آن شدند تا براي بررسي يک پديده يا ت ضي  ايتکه با گسترش و جزئي شدن عل م و تخصص

    هيا، پيژوه  مييان رشيته اي گفتيه يک مسئله، از متخصصي  چتد ح زه ي دانشي استفاده کتتد. به اي  گ نه پيژوه 

 ميم ل است.ش د که در دنيا امري رايج و مي

: وحدت در مباني، مهم تري  ن ع و تيريو از وحدت، و از پيچيده تري  مسائل در باب وحدت ح زه ح. وحدت در مباني

. اگر بخ اهيم در يک جمله بگ ييم، وحدت در مباني ييتي مه ر قرار دادن مباني الهي و ت حيدي در تمام و دانشگاه است

شکاکيت خ د که با دي يد هي م آغاز شد، وحي و ديي  و بيه طي ر کليي خيدا را از عل م. ت ضي  آنکه غرب در دوره س م 

ها داراي ن عي ماهيت سک الر شد. علم سک الر با حذف خيدا حهته زندگي بشر بيرون کرد و در نتيجه تمام عل م و دان 

پذير آن و حيذف مييارف و کميّتپذير ش د، با تقليل جهان طبييت به جتبه تجربهو ماوراءالطبييه از ح زه علم شروع مي

ش د، هد   کسب قيدرت اسيت و يابد، به تفکيک ميان علم و اخال  ختم ميغيرتجربي از قلمرو ميارف بشري ادامه مي

دهيد بيه هميراه نيدارد. در مقابيل، گ نه ت حيه اخالقي را حتي براي کساني که قدرت  راواني در اختيارشان قرار ميهيچ

پذير نيست و در حقيقت، هر علمي از آن نظير کيه قد است که اساسا حذف خدا از قلمرو علم امکانرويکرد علم ديتي ميت

ش د و عدم عتايت به عيالم ميتيا و مياوراي طبيييت در حي زه عليم شتاخت آيات خداست ن عي خداشتاسي مهس ب مي

ه دي، متجير بيه از دسيت دادن مساوي است با ا تادن در ورطه ي نيهليسم. و به رسميت نشتاخت  ميارف وحياني و شي

چيزي است که الزمه اساسي تکامل بشر ب ده و در خ د عالم طبييت هم رازهايي  راتر از آن چه با ميزان تجربه و کميّت 

وج ي حقيقت است و اخال  هم الزميه عليم اسيت و تفکييک ايي  دو از قابل ستج  است وج د دارد. هدف علم جست

به بار خ اهد آورد، و در ح رتي که علم تمامي ع امل مزب ر را، که الزم و ملزوم يکديگرنيد، ناپذيري يکديگر ع اقب جبران
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نيست. اگر ح زه و دانشگاه بر اي  مبتاي بسيار مهم به وحيدت برسيتد، وحيدت در « علم»نداشته باشد احالً شايسته نام 

ت ان به نتايج شيگر ي در علي م مختليو بيه رسد و ميمباني مهقق شده، در نتيجه وحدت ح زه و دانشگاه به  يليت مي

ت ان بيه حرکيت و تهقيق تميدن ويژه عل م انساني که انسان ساز و جاميه ساز هستتد، رسيد. در اي  ح رت است که مي

 1ن ي  اسالمي اميدوار ب د.

 با مقايسه ح زه و دانشگاه شايد در نگاه اول تلقي وحدت و اتهاد دور از ذه  برسد:

 اي حوزه ودانشگاهجدول مقايسه 

 دانشگاه حوزه رديف

 مدرنيته سنت 1

 دنيا دين 2

 رويکرد به دين از بيرون رويکرد درون ديني 3

4 

حوزه فراتر از مرزهاي 

 دولت ملي

دانشگاه در جهت تحکيم دولت 

 ملت

 وابسته به دولت مستقل از دولت 5

 علم عرفي علم ديني 6

 روشهاي مختلف علومحاکميت  حاکميت سنت متن خواني 7

 تفسيري اثبات گرايي 8

9 

وابسته به منابع مالي ديني 

 وابسته به منابع مالي دولتي )وجوهات(

 

10 

اختصاص بخش اندک 

تحصيالت عمومي قبل از 

 دانشگاه به علوم ديني

اختصاص بيشتر آموزشهاي عمومي 

 قبل از دانشگاه به علوم مختلف

 دنيويتامين نياز  تامين نياز ديني 11

 

با اي  حال هر دو نهاد وج ه اشتراکي زيادي نيز بخص ص در نظام جمه ري اسالمي ايران دارند. هر دو در پي تق يت و 

تهکيم علم و دان  و گسترش آن هستتد و از آنجا که غايت علم رسيدن به حقيقت است از نظر غايت و هدف دو نهاد 

زبان استدالل و دليل و متطق است ولذا  امکان گفتگ ي تفاهم آميز ميان علمي اتهاد در هدف دارند. زبان علم و دان  

دو نهاد علمي کم نيست. هر دو نهاد در جمه ري اسالمي ايران در حدد نخبه سازي هستتد. هر دو  در به دست گر ت  

 بخشي از قدرت سهيمتد و هر دو در حدد تاثيرگذاري متقابل بر هم هستتد.
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 دانشگاه کارنامه وحدت حوزه و

کتتد ت ان گفت نه اي  دانشگاه با همه نقدهايي که بر آن وارد مياکت ن با گذشت چهل سال از انقالب اسالمي مي 

هايي از ح زه علميه به شدت در برابر اقتضائات و ؛ هر چتد بخ 57است و نه ح زه همان ح زه سال  57دانشگاه سال 

ت ان گفت بيشتري  مقاومت در برابر همه جل ه هاي تجدد در جهان و ميکتد نيازها و ته الت عصر حاضر مقاومت مي

اي از ح زه و دانشگاه گيري تيريو و ه يت تازهاسالم در ح زه هاي علميه ح رت گر ته است. از همه ايتها مهمتر شکل

دستاوردهايي در پارادايم جمه ري اسالمي است که م جب شده در چهل سال گذشته گفتمان اتهاد دو نهاد علمي 

هرچتد ناکا ي داشته باشد. در ادامه به بررسي کارنامه چهل ساله وحدت دو نهاد علمي در پرت  نظريات مطرح شده در 

 پردازيم.ابتداي تهقيق مي

  وحدت در مباني: وحدت در مباني: 

 تالش رهبران و نخبگان کش ر براي س   دادن ح زه و دانشگاه به سمت نيازهيا و اقتضيائات حک ميت ديتيي م جيب آن

هاي دامتيه داري را شده است که در طي چهل سال گذشته بهره گيري از دان  در جهت اهداف و بتيادهاي ديتي تالش

م جب ش د. واقييت آن است که دانشگاه در خدمت انقالب و نظامي قرار گر ته است که اسالميت و بتيادهاي آن کيه در 

دهد. از يک نظر علم در دانشگاه غربيي  اقيد مبيدا و تشکيل مي احل دوم قان ن اساسي نيز بدان تصري  شده مباني آن را

مياد است در حالي که علم در دانشگاه جمه ري اسالمي داراي مبدا و مياد است. هرچتد هت ز با اسالمي شدن ماهييت و 

م  روبسيت. بيا گيري علم ديتي چشت ان بر خدمات گسترده دانشگاه به شکلهمه ابياد دانشگاه  احله وج د دارد اما نمي

اي  حال مق التي مانتد عل م انساني اسالمي و نقد رهبر انقالب که بايد ماهيت و بتياد عل م انساني، اسيالمي شي د مسيير 

 دهد. آيتده عل م انساني در دانشگاه را نشان مي

  وحدت در مسائلوحدت در مسائل

هيا دآوري و پردازش علميي در حي زههاي ن ي  گرگيري از روشهاي علمي امروزه در ح زه ها وارد شده است. بهرهروش

هاي پ زيت يستي به متزله روش مسيلط مدرنيتيه ت ان از رويارويي ح زه با روش شتاسي راگير شده است.  راتر از اي  مي

سخ  گفت به م ازات رواج پارادايم تفسيري در غرب، انقالب اسالمي به تق يت اي  پيارادايم کميک زييادي کيرده اسيت. 

هاي علميه به خص ص با گسترش ارتباطات علمي با جهيان خيارج در شيکل گييري ايي  مکتيب روش نسل جديد ح زه 

اند. با اي  همه هت ز نظام مسائل دو نهاد به همگرايي الزم نرسيده و راه پيم ده نشده وحيدت در ايي  شتاسي سهيم ب ده

 عرحه همچتان دراز است.

  ::اصولياصولي  وحدتوحدت  نظريةنظرية

 مبياني و بيي  ه شي دداد آنها سيرايت و مير تي علمي ها و بيتشهايا کار، انديشه عمق به ايتکه وحدت ح زه و دانشگاه

ش د در اي  تلقي از وحيدت اهمييت پييدا ايجاد  دو نهاد، سازگاري در اي  رايج تهليلي و الگ هاي علمي ، متدل ژي کري

اعتبار کردن مکتب پ زيت يسم که البته در خ د غرب نيز م رد کتد. همچتان که گذشت با وج د تالش ح زه براي بي مي

نقد جدي مکتب تفسيري و انتقادي ب ده است در ط ل چهل سال گذشته با تالش ح زه هاي علميه به خصي ص طيالب 

ر تيه ج ان دانشگاه ديده مکتب تفسيري در کش ر رواج زيادي يا ته و انهصار علم به علم اثبات گرا تا حد زيادي از بيي  

است. با اي  حال اي  عرحه هت ز به مرز مطل ب اتهاد ميان ح زه و دانشگاه نرسيده و هت ز برخي مجيامع دانشيگاهي در 

 کتتد.برابر م ج علم تفسيري مقاومت مي
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شايد بت ان  راگيرتري  تجلي وحدت ح زه و دانشگاه را در چهل سال گذشته به خص ص بيد از انقيالب  :تلفيقي وحدت

هاي ته ل در دانشگاه ها در ستاد انقالب  رهتگيي مشياهده کيرد. ليزوم گذرانيدن  دروح  رهتگي و مص ب شدن برنامه

انديشه اسالمي، مت ن اسالمي، تاريخ اسالم، اخال  اسالمي و ريشه هاي انقالب و وحيتتامه حضرت امام در دانشيگاه آزاد 

ش د نم نه اي  ها مديريت مي تر نهاد مقام ميظم رهبري در دانشگاههاي     برنامه اي که از س ي دو به خص ص برنامه

دهد دانشيگاه مييارف از سي ي نهياد رهبيري در واحد را تشکيل مي 12بيد از وحدت است. براي مديريت اي  دروح که 

برخي دروح  هاي علميه اگرچه شکل ارائهاما در ح زه دانشگاه تهران براي تربيت مدرسان اي  دروح تاسيس شده است.

ها شباهت پيدا کرده است، اما در ارائه و تدريس دروسي که از ماهيت و احالت دانشگاه برخ ردار باشد، چتيدان به دانشگاه

 تغيير ح رت نگر ته است. 

اسيتاد شياگرد و  بيي  دانتيد، روابيطمي را مقدح تهصيل ح زويان که است ايگ نهبه ح زه ساختار :ساختاري وحدت

 متظمآم زشي ، نب د مت نسازماني و انضباط از نب د نظم دارند. اما ح زه ک شيسخت و آنها در درسهايشان ب ده حميمي

. طي چهل سال گذشته تهي ل زييادي بردمي رنج و يادگيري رسانياطالع ن ي  از ابزارهاي و استفاده و تخصصي و مدرن

زه علميه ح رت گر ته و مديريت ح زه علميه تا حد زييادي سيامان يا تيه اسيت. آزمي ن ورودي در انتظام بخشي در ح 

گيرد. در عي  حال برخي مدارح سازوکارهاي ستتي خي د ش د و سط  بتدي طالب ح رت ميح زه ها ساالنه برگزار مي

ها الزامي شده اسيت. از حييا دانشگاهدهتد در مقابل به جز برخي دروح ديتي که تدريس و گذراندن آنها در را ادامه مي

هاي تدريس ح زه در دانشگاه چتيدان الگي برداري حي رت نگر تيه روابط ميان استاد و دانشج  و نيز بهره گيري از شي ه

ت انيم بيا وضيع قي انيتي اجيازه دهييم همزميان مي رسد هت ز راه تق يت ارتباطات دو س يه باز است کهاست. به نظر مي

در ح زه و هم در دانشگاه تهصيل کتتد، برخي رشته هياي دانشيگاهي وجي د دارنيد کيه هم دانشج ياني که عالقه دارند 

هياي ت انتد از عهده تدريس آن بر بياييتد و برخي رشته هاي ح زي هم مي  جمليه آمي زش زبيان قط اساتيد ح زه مي

ت انتيد بيا اشيتراک هاي کاميي تري وج د دارد که بايد به اساتيد دانشگاهي واگذار ش د، اي  دو نهاد مييخارجي و رشته 

 1تتد.گذاشت  طلبه ها و اساتيد در کتار همديگر به ح رت عملي به اتهاد بي  دانشگاه و ح زه دست پيدا ک

  هاهاو آرمانو آرمان  اهدافاهداف  وحدتوحدت  نظريةنظرية

ي هياو آرميان اهداف در راه مکمل ح رته و ب با هم همگامدر ط ل چهل سال گذشته  و دانشگاه ح زهشايد بت ان گفت 

اند. ايتکه دانشگاه تامي  نيازهاي علمي و خ دکفايي در بسياري از دانشها را وجهه انقالب و جمه ري اسالمي گام برداشته

تايع در کش ر پديد آورده است بير کسيي پ شييده ها و عل م و حهمت خ د قرار داده و ته ل زيادي در بسياري از دان 

نيست. به ط ري که ته الت در عرحيه پزشيکي، هسيته اي و حيتايع د ياعي و م شيکي گ شيه اي از آن اسيت. مسيلما 

کارآمدي علمي نظام که تا حد زيادي مدي ن دانشگاه هاست به متزله کارآمدي نظام ديتيي اسيت. حي زه علمييه نييز بيه 

نيازهاي حک مت ديتي چه در عرحه تربيت نيروي انساني و چه در عرحيه پاسيخ بيه نيازهياي عصير  ميزاني که در تامي 

هاي علمي نق  آ ري  کرده و به هدف و آرمان مشترکي با دانشگاه دست يا ته است. حاضر و تضمي  اسالميت، پيشر ت

 زه و دانشگاه وج د دارد. هاي متفي ميان ح ها و برخي ذهتيتبا اي  همه هت ز دي ارها نامرئي و تلقي
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  وحدت در هدف و ساختار و محتوا وحدت در هدف و ساختار و محتوا 

دانشگاهي در چهل سال گذشته را بت ان مصدا  تهقق جدي و عيتي  -اما با اي  همه شايد تاسيس نهادهاي ح زوي 

حاد ، هاي امام وحدت ح زه و دانشگاه ناميد. در ط ل چهل سال گذشته تاسيس دانشگاه هايي با دروح ح زه: دانشگاه

مفيد، باقر اليل م، م سسه امام خميتي، دانشگاه عدالت، پژوهشگاه ح زه و دانشگاه، مدرسه عالي شهيد مطهري، دانشگاه 

 .تري  وجه پي ند ح زه و دانشگاه هستتدتري  و کاملعل م رض ي نمايتده عالي

 
  

  گيري گيري نتيجهنتيجه  

اميدواريدليل همي شد. به ترسيم و دانشگاهي ح زوي سياستمدارانو  دانشمتدان با همکاري اسالمي جمه ري نظام

 با گذشت شد.مطرح مهم هدف يک عت انبه و دانشگاه ح زه کش ر زياد ب د. لذا وحدت  رهتگي دو قطب وحدت براي

به ، اما هت ز تا رسيدناست گر تهح رت زميته در اي  بزرگي کارهاي ، با ايتکهو دانشگاه ح زه وحدت از طرح دهه چهار

 .جديد نيازمتديم گامهاي برداشت  به و دانشگاه ح زه وحدت نهايي آرمان

در آرمانهيا  ، تيارضو مير تي بيتشي آنها، م انع از ميان که است وج د داشته مختلفي م انع آرمان اي  به دستيابي در راه

 و مبياني غيرب  لسيفة ، رسي  جاميه با نيازهاي مطابق و دانشگاه در ح زه ته ل و عدم گذشته  کري ، رس باتو اهداف

را مي سياسي و رقابتهاي وحدت اندرکاراندست ، ناکارآمديوحدت از مفه م ديد درست ، نداشت در دانشگاه آن مير تي

بي د و آنهيا بيا  يا ته و دانشج  گسترش روحاني بي  روابط آن پيروزي و در هتگام انقالب آستانة در با ايتکه .برد نام ت ان

و  حي زه« دوگيانگي»در مي رد هيايينگرانيي نيز همچتان رساندند، اما بيد از انقالب پيروزي را به يکديگر انقالب همکاري

 آنها نت انتد هيدف . ييتيخ دش راه هم را برود و ح زه خ دشراه دانشگاه ب د که اي  دوگانگي . اي وج د داشت دانشگاه

 در نيزد حيامالن  رهتگيي و دوگيانگي در هيدف ابهيام بردارنيد. ايي  گام آن کتتد و در راه را ترسيم واحدي و يا اهداف

هيايو دييدگاه  کيري در مبياني و تييارض اختالف م جبو  داشته دنباله ب متيددي نامطل ب کش ر پيامدهاي  رهتگي

، جامييه و کلييدي مهيم و م ضي عات در برخ رد با مسائل در نتيجه .ش دمي و دانشگاهي ح زوي نظرانحاحب اجتماعي

مصاديق  تحقق 

وحدت ساختاري 

حوزه و دانشگاه

موسسه امام 

خميني

پژوهشگاه حوزه  

ودانشگاه

مدرسه )دانشگاه 

شهيد (عالي 

مطهري

دانشگاه باقر 

العلوم ودانشگاه 

مفيد

دانشگاه علوم 

رضوي

دانشگاه امام 

صادق
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 احيالحي حيلو راه کيردهشتاسييرا آسيب و م ض عات پرداخته مسائل و ارزيابي تهليلبه ايگ نهبه ح زوي انديشمتدان

و  باشد. اگر حي زه متفاوت از اساح دانشگاهي کارشتاسانهايحلها و راهشتاسيها، آسيببا تهليل دهتد کهپيشتهاد مي

، نقي خيارجي ، سياستملي ، متا عدر سياست دي  کش ر، نق اداره : چگ نگياز جمله مهمي مسايل به نسبت دانشگاه

م جي د و رابطية ها بيا واقييتهيايها و ارزشآرمان ، رابطةو دي  علم ، رابطةتيهد و تخصص ، رابطةاسالمي در نظام مردم

 مشيترک هيايحيل راه به مشکالت ت انتد در حلنيابتد، طبياً نمي دست مشترکيچارچ ب ، بهديتي با مصال  ملي متا ع

 همياهتگي بتابراي  آيد.ب ج د مي نظر و تت مذک ر نيز اختالف هايبا ح زه مرتبط اجرايي مسائلدر  که برستد، لذاست

. شايد بت ان گفت تدوي  الگ ي اسالمي ايراني پيشر ت گام مي ثري است کش ر الزم کالن در مسائل و دانشگاه ح زه بي 

ت اند به متزله تجربه اي بزرگ و مشترک در اداميه نييز مي رد مياست که در ح رت ت  يق ح زه و دانشگاه در تدوي  آن 

ح زه و دانشگاه بايد در مفه م ت سيه به يک نظر مشترک برستد تا در ادامه مسيير تيدوي  سيتد، بهره برداري قرار گيرد. 

 بايد دانشگاه و ح زه و  دالزم است تا الگ  و ابزارهاي رسيدن به ت سيه در گام بيدي تدوي  ش دو راه جداگانه را نييمايتد.

 1.کتتد ريزي برنامه اهداف، و ابزارها تتاسب به

  

                                                           
1 http://rihu.ac.ir/post/25611 

 


