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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،33-212،)3(21 ،پیاپی ،47پاییز 2331
اسماعیلی ،محمدجواد ( .)8931اخالق مسئولیت و سیاستگذاری دین در دانشگاه :تحلیل سند دانشگاه اسالمی .فصلنامه
تحقیقات فرهنگی ایران.39-818 ،)9(81 ،
شاپا1001-8181 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

«اخالق مسئولیت» و سیاستگذاری دین در دانشگاه؛
تحلیل «سند دانشگاه اسالمی»
محمدجواد اسماعیلی

1

دریافت0931/20/02 :؛ پذیرش0931/20/01 :

چکیده

در چهل سال اخیر ،درباره «غیرعملیبودن»« ،عدممشروعیت» و «ناکارآمدی» سیاستگذاری دینن در
دانشگاه ،به علل و دالیل متعددی اشاره شده است .مقاله حاضر بندون کن اهمینت جلنوهدادن علنل و
دالیل مذکور ،ضعف «اخالق مسئولیت» نهاد سیاستگذاری را پررنگ یافته ،معتقند اسنت بسنیاری از
سوءظنها ،نارضایتیها و مخالفتها و از دیگرسو ،ناکامیهای اسالمیسنازی دانشنگاههنا ،ناشنی از
ضعف اخالق مسئولیت نهاد سیاستگذاری است .نگارنده با طرح یک پرسش اصنلی و شنش پرسنش
فرعی ،بهروش قیاسی و استقرایی ،به تحلیل کیفی مضمون سند دانشگاه اسالمی (مصوب شورای عالی
انقالب فرهنگی سال  )8931پرداخته ،نشان خواهد داد سیاستگذاری دین در دانشگاه بر پایه «اخنالق
مسئولیت» تدوین نشده است .اما این که سند مذکور بر پایه «اخالق باور» تنظنی شنده اسنت ینا ننه،
مستلزم بررسی مستقل دیگری است.
کلیدواژهها :اخالق مسئولیت ،سند دانشگاه اسالمی ،هدف و وسیله ،سیاستگذاری دینن در دانشنگاه،
فرم هیبریدی

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .1استادیار جامعهشناسی ،پژوهشکده مطالعات بنیادین عل و فناوری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.


 .1مقدمه و طرح مسئله

با ظهور نظام آموزش جدید در ایران ،ما دارای دو نظام آموزشی شدی ؛ نظام «حوزه علمیه»
و نظام «مدرسه» و «دانشگاه» .اما تأسیس مدارس مسیونری ،خارجی و «مندارس جدیند»
در ایران و تأسیس مدرسههای عالی دارالفنون و علوم سیاسی مقدمهای برای تأسیس مدارس
غیردینی ،جدایی نهادین عل و دین و همینطنور ،ازدسنترفنتن تسنلد دسنتگاه دیننی بنر
آموزش بنود (حاضنری8911 ،؛ فاضنلی120-122 ،8931 ،؛ جعفرینان881 ،8931 ،؛
مناشری.)8 ،8931 ،
از دوران اصالحات آموزشی دوره قاجار تا به امروز ،خواه از سر انفعال و اضطرار ،خواه
بهسبب منافع سیاسی و تعلقات ایدئولوژیک ،در ترمی شنکاف نهنادین دینن و دانشنگاه و
تقویت صبغه دینی فضای دانشگاه کوششهایی صورت گرفته است تا بنهتندری ،،موضنو
سیاستگذاری دین در دانشگاه به یکی از مهمترین مسائل اصلی و پرتنش نهاد عل در ایران
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

39

دوره ،21شماره 3
پاییز 2331
پیاپی 74

مبدل گردید .ایجاد تناسب میان علوم دانشگاهی و آموزههای دینی و فرهنگ ایرانی؛ جلنب
موافقت و مساعدت حوزههای علمینه در تأسنیس مندارس عنالی و دانشنگاههنای جدیند،
نگرانی از گسترش نفوذ عقاید چن و لیبنرال بنه دانشنگاههنا؛ دغدغنه تربینت متخصن
مسلمان؛ باور به امکان و ضرورت شکلگیری عل دیننی و اسنالمی؛ امیندواری بنه تکنرار
تجربه مدارس اسالمی دوره پهلوی در موضو دانشنگاه اسنالمی؛ مقابلنه بنا آسنیبهنای
اجتماعی و اخالقی دانشجویان؛ ضرورت ایجاد همزیستی میان فرهنگی علمنی و فرهننگ
دینی؛ از عمده علل و دالیل مؤثر در اهمیتیافتن موضو سیاستگذاری دین در دانشنگاه و
شکلگیری سیاست دانشگاه اسالمی بودهاند (اخوانکاظمی 8911؛ نوایی8911 ،؛ مقیسه
8918؛ طباطبایی8918 ،؛ فراستخواه8911 ،؛ هاش زهنی و خلجنی8911 ،؛ مرشندی و
خل8931 ،،؛ داوری اردکانی8930 ،؛ هاش زهی و میرزا8931 ،؛ فاضلی.)8931 ،
اما در چهل سال اخیر ،بنا به دالیل ذیل «مشروعیت»« ،امکان» و «کارآمدی» سیاست
اسالمیسازی دانشگاهها ،با موانع و چالشهایی مواجه بوده است :ایدئولوژیک تلقیکردن
اسالمیسازی دانشگاهها؛ سیاستزدگی و جناحبازی در این سیاست؛ نگراننی منتقندان از
تبدیلکردن دانشگاه به یک موسسه حکومتی و دولتی؛ غلبه ظاهرگرایی دینی بین دانشجویان

و استادان؛ نگرانی از ِاعمال ضوابد سخت گزینشی و جذب اعضاء هیئت علمنی از مینان

افراد مکتبی و جناحی؛ نگرانی از تبدیلشدن دانشگاه به حوزه علمیه؛ ابهنام اینده دانشنگاه
اسالمی و اسالمیشدن دانشگاهها؛ متعارضخواندن اسالمیشدن دانشنگاه بنا هنجارهنا و
بافت فرهنگی علن ؛ «امتننا » شنکلگینری دانشنگاه اسنالمی و بنیاعتقنادی نسنبت بنه
اسالمیشدن عل و دانشگاه جدید؛ ترس از قوتگرفتن دین دولتی؛ تمایل دانشنگاهیان بنه
دین خصوصی و فردیشده؛ بیاعتقادی مدیران به ایده دانشگاه اسالمی؛ نبود متون اسالمی
مناسب برای اسالمیشدن دانشگاه؛ عدمآمادگی یا عدمتمایل حوزههنای علمینه نسنبت بنه
همکاری با پروژه اسالمیشدن دانشگاهها (همان).
مقاله حاضر بدون این که نقش علل و دالیل مذکور را ناچیز و ک اهمیت جلوه بدهند،
به تأسی از نظریه «اخالق مسئولیت» وبر معتقند اسنت کنه ناکنامیهنای اسنالمیسنازی
دانشگاهها از یکسو ،و بخشی از سوءظنها ،نارضایتیها و مخالفتهنا در برابنر سیاسنت
اسننالمیسننازی دانشننگاههننا از سننوی دیگننر ،ناشننی از «ضننعف اخننالق مسننئولیت نهنناد
سیاستگذاری» دین در دانشگاهها است .نگارنده از طریق تحلینل سنند دانشنگاه اسنالمی
(مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی سال  )8931نشان خواهد داد که سیاستگذاری دین
در دانشگاه چندان بر پایه «اخالق مسئولیت» تدوین نشده یعنی «اهداف» سیاسنتهنا ،از
وضوح و شفافیت الزم برخوردار نیستند؛ امکان عملی و اجراینیشندن اهنداف بنه خنوبی
تناسنب بنین
برآورده نشده؛ انسجام ،هماهنگی و وحدت کلی اهداف کمتر لحاظ شده؛ بنه
ِ

وسایل و اهداف پیامدهای اهداف بهخوبی مورد توجه قرار نگرفته و به پیامدهای استفاده از
وسایل نیز کمتر توجه شده است .ناظر به این مدعا ،مقاله حاضر یک پرسش اصلی و شش
پرسش فرعی زیر را مورد بررسی قرار خواهد داد.
پرسش اصلی این است که آیا سیاسنتگذاری دینن در دانشنگاه ایراننی ،بنر پاینه انگناره
«اخالق مسئولیت» تدوین شده است؟
شش پرسش فرعی به شرح ذیل طرح میشود:
 .8آیا اهداف سند دانشگاه اسالمی بهدرستی تعیین و تعریف شدهاند؟
 .1این اهداف بر چه مبانی و اصولی استوارند؟
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 .9میزان عملی یا معنادار بودن اهداف ،به چه نحو مورد توجه قرار گرفته است؟
 .8آیا اهداف سند ،سازگاری و هماهنگی با ه دارند؟
 .2آیا ابزارها و سازوکارهای اجرایی سند ،متناسب با اهداف تعیینشده هستند؟
 .1در سند ،چه درکی از پیامدها و هزیننههای اجتننابناپنذیر اهنداف و سنازوکارهای
اجرایی ،متصور شده است؟
 .2چارچوب مفهومی پژوهش

این پژوهش از مفهوم اخالق مسئولیت 1وبر به عنوان چنارچوب مفهنومی راهنمنا اسنتفاده

کرده است .وبر این مفهوم را در مقابل «اخالق باور »2یا «اخنالق غاینات نهنایی »3طنرح
ر
میکند .اخالق باور ،ارزش اخالقی عمل را فقد در اعتقاد عامل یا کنشنگر ،و ننه ابندا در
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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نتای ،و پیامدهای عمل قرار میدهد؛ کنشنگر از نظنر اخالقنی مسنئول پیامندهای عملنش
ر
نیست ،بلکه صرفا خلقوخوی درونی یا اعتقاد شایسنته را حفنم منیکنند و پیامندها را بنه
خداوند واگذار می کند .کسی که به اخالق بناور اعتقناد دارد تنهنا احسناس مسنئولیتی کنه
ر
میکند این است که مراقب باشد شعله ّنیتهای خال  ،مثال اعتراض به بیعندالتی نظنام
اجتماعی ،فرو ننشیند .روشن نگه داشتن این شعله ،هندف اعمنال اوسنت .کسنی کنه بنه
اخالق باور تمایل دارد یا از جهان واقعی میگریزد یا بهدنبال ّ
تحول انقالبی است .از اینرو،
اصل سیاسی اخالق باور عبارت است از آموزه «همه یا هیچ» .اما از نظر اخالق مسئولیت،
این که خوبی بتواند از خوبی و بدی از بدی منت ،شنود حقیقنت نندارد بلکنه در واقعینت
ّ
اغلب ضد این وضعیت پیش میآید« :از خوبی همیشه خوبی و از بدی همیشه بدی بیرون
نمیآیند» .مقاصند خنوب میتوانند در تولیند نتنای ،خنوب شکسنت بخنورد و ابزارهنای
مالمتنکردنی و بیگناه میتوانند نتای ،مصیبتآمیز و فجیع ایجاد کنند .ازاینرو ،کسی که
ّ
به آرمان و هدفی مشخ فکر میکند باید شدت سرسپردگی به اهدافش را با آگاهیینافتن
از تنش همیشگی میان وسایل و اهداف و آگاهییافتن به پارادوکس اهداف و پیامدها تعدیل

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

کننند (وبننر10 ،8912 ،و18؛ وبننر 818 ،881، 881 ،889 ،888 ،880 ،893 ،8911 ،و
812؛ بروبیکر.)20 ،8932 ،
اخالق مسئولیت «استداللکردن بر حسب وسایل و اهنداف»« ،ارائنه دادن شنرحی از
نتای ،قابل پیشبینی کنش خود» ،و «سنجیدن عقالنی نه تنها وسایل در برابر اهداف ،بلکه
اهداف در برابر پیامدهای فرعی و سرانجام نیز اهداف گوناگون ممکنن در برابنر یکندیگر»
است .با این همه ،اخالق مسئولیت ،با عقالنیت ابزاری هدفمند محض یکی نیسنت .زینرا
عقالنیت ابزاری در شکل نابش ،هرگونه ارجا به تعهدات ارزشی غنائی را مننع منیکنند.
اخالق مسئولیت ،نه فقد بیاعتنا به ارزشهای غایی نیست و با تعهد به ارزشهنای غنایی
سازگار است ،بلکه مقتضی درست چنین تعهدی است .چه از نظنر وبنر ،مسنئولیت ،اگنر
برای «هدفی ماهوی» نباشد ،اگر بر اثر «وفاداری پرشور به آرمانی» شنکل نگرفتنه باشند،
پوچ و عبث است (وبر 28-22 :8918 ،و .)881 :8911
رزشی ناب که بنا بنه
در اخالق باور ،هر انتخابی مطابق است با جهتگیری عقالنیت ا ِ
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عقالنی وسایل و اهداف ،هرگونه محاسبهای از پیامدها و بهطور خالصه ،طرد مبانی اصلی
عقالنیت ابزاری هدفمند است .مطابق با تعریف وبر ،عقالنیت ارزشنی منیتوانند بهمثابنه
تعریف اخالق باور بهکار آید یعنی بهعنوان «عقیدهای آگاهانه به ارزش ذاتی بیقید و شرق
شکلی از رفتار اخالقی ،زیباشناختی ،دینی یا شکل دیگری از رفتار بهمعنای دقینق کلمنه،
مستقل از پیامدهایش» (وبر .)21 :8918 ،امنا اخنالق مسنئولیت ،تالشنی بنرای ترکینب
عقالنیت ابزاری و عقالنیت ارزشی اسنت؛ یکپارچنه کنردن تعهند پرشنور و دلسنوزانه بنه
ارزشهای غائی با تحلیل بیطرفانه وسایل بدیل تعقیب آنها ،و آمیختهکردن احساس گنرم
عقالنیت ارزشی با احساس سرد عقالنیت ابزاری .اخالق مسئولیت مبتنی بر این است کنه
اهداف به شیوه عقالنیت ارزشی انتخاب شوند اما به مدد ابزارهایی پیگیری شوند که بهنحو
عقالنیت ابزاری انتخاب شدهاند (وبر22 ،8918 ،؛ بروبیکر821 ،8932 ،و.)821

 .3روش

این مقاله میکوشد بر مبنای نظریه اخنالق مسنئولیت وبنر ،بنهطنور قیاسنی سننجه شنش
مقولهای فراه نماید تا بتوان با آن ،سند دانشگاه اسنالمی مصنوب شنورای عنالی انقنالب
فرهنگی سال  8931را محک زد .آن شش مقوله عبارتانداز .8 :تعیین و تعرینف اهنداف؛
 .1مبانی و اصول؛  .9عملنیبنودن اهنداف؛  .8تناسنب وسنایل و اهنداف؛  .2سنازگاری
اهداف؛ و  .1پیامدهای اهداف و سازوکارهای اجرایی .اما به روش استقرایی نینز مضنامین
مندرج در هر مقوله را شناسایی و استخراج خواهی نمنود .در رونند تحلینل سنند ،تنالش
میکنی از فراتحلیل تأمالت و تحقیقات متفکران و پژوهشگران ایرانی که در زمیننه نسنبت
دین و دانشگاه صاحبنظر بودهاند در مقاله حاضر خود استفاده کنی تا بنرای بررسنی خنود
پشتیبان بیشتری فراه کنی و بتنوانی اسنتدالل خنود را در بررسنی سنند منذکور تثبینت و
تقویت کنی .
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

31

دوره ،21شماره 3
پاییز 2331
پیاپی 74

 .4تجزیه و تحلیل دادهها

مطابق با مقوالت ششگانه منت ،از دستگاه مفهومی اخالق مسئولیت بنه تجزینه و تحلینل
سند دانشگاه اسالمی خواهی پرداخت.
1ـ .4مقوله تعیین اهداف

تحلیل استقرائی سند دانشگاه اسالمی نشان میدهد این سند در تعینین و تعرینف اهنداف
خود ،دچار پن ،ضعف اساسی است :الف .عدمتمنایز بنین آرمنان ،چشن اننداز ،هندف،
مأموریت و راهبرد؛ ب .نسبت نامعلوم اهداف دانشگاه اسالمی با واقعیتهای خرد و کالن
دانشگاههای ایران؛ پ .ابهام در تربیت اسالمی؛ ت .ضعف تفکر مفهومی؛ ج .نسبت مبه
اهداف ملی و اسالمی دانشگاه.
1ـ1ـ .4عدم تمایز میان هدف و آرمان ،چشمانداز ،مأموریت ،راهبرد

سند دانشگاه اسنالمی در قالنب محورهنای «چشن اننداز ،اهنداف ،مأمورینت ،راهبنرد و
اقدامات» تنظی شده و سامانیافته است اما مرز و تمایز این محورهنا شنفاف نیسنت .اینن
محورها از مفاهی رشته مدیریتی است .بارقههایی از این مفاهی در نظریههای وبنر وجنود

دارد که آنچنان شفاف نیست اما منا منیکوشنی اینن بارقنهها را بنا نظرینههایی از نظرینه
سازمانی و مدیریتی تلفیق کنی و درک خود را از این مفاهی شفاف و روشن کنی  .اگرچه ما
ر
بر این نیستی که ضرورتا تدوینکنندگان سند میبایست اینگونه مفاهی را درک منیکردنند
اما الزم است سند با تدقیق مفهومی بین اینها تنظی شود.
از نگاه وبری ،مفهوم چش انداز تا اندازهای با آرمان متفاوت است .چش اننداز از سنن
ایده و ایدئال نیست بلکه افقی زماندار و مکاندار است که در یک بازه زمانی مشنخ

بنه

کنش و اقدامات ما معنا ،جهت و انسجام میدهد تا گامهای اولیه بهسنوی آرمنان برداشنته
شود .اگر بتوان از کتاب سنجش خرد ناب کانت یاری گرفت که وبر بدان نظر داشته است،
باید درک کنی که نزد کانت ایده آل امری نیست که از دل تجربه بیرون آید بلکه خرد واجند
آنچنان ظرفیتی است که نخست ایده میسازد ،سپس از ایده ،ایدئال استنتاج میکنند تنا آن
ایده را ّ
تعین بخشد.
«خرد انسانی نه تنها دارنده ایدههاست ،بلکه داری ایدئال نیز است ،این ایدئالها بنیناد
امکان کمال کنشهایند ...پرهیزگاری و فرزانگی در نابی کامل خنود ،ایندهانند امنا انسنان
فرزانه یک ایدئال است ،یعنی انسانی است که تنها در اندیشه وجود دارد و کنامال بنر اینده
دانایی منطبق است .بدین سان ،رفتار مرد دانا و مرد خدا معیناری اسنت کنه بنه منا امکنان
میدهد رفتار خود را با آن بسنجی و بهیاری آن ،خود را دگرگون کنی  -هرچنند رسنیدن بنه
کمالی که در اوست ،برای ما ممکن نباشد» (کانت 231 ،8911 ،و .) 213
انداز واجد زمانمندی مشنخ
بر این اساس ،در سند دانشگاه اسالمی به جای چش
ِ

و

روشن ،با ایدئال مبه و غیرزمانمند و درنتیجه با چش انداز غیرعملی روبهرو هستی (سند
دانشگاه اسالمی .)81-81 ،برای مثنال ،دو چشن اننداز «پنرورش دانشنمندان متعهند بنه
آرمانهای انقالب اسالمی» و چش انداز «دلبستگی دانشگاهیان به نظنام» در بنازه زمنانی
 ،8808عملی و محققشدنی جلوه نمیکند .در همین بازه زمانی ،در «چش انداز پنژوهش
و فناوری» سند آمده است که کشور میبایست پیشتاز در عرصه «تولید و گسترش مرزهنای
دانش و علوم کاربردی و کارآمد مبتنی بر آموزههای دینی و وحیانی» باشد و بنه «مرجعینت
علمی و فرهنگی در جهان اسالم» برسد (همان .)81 ،با توجه به این که هنوز با تولید دانش
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کاربردی مبتنی بر آموزههای دینی و وحیانی فاصله بسیاری داری  ،چش انداز مزبور در بازه
زمانی  8808نمیتواند چش اندازی محققشدنی بنهشنمار آیند .مطنابق بنا «چشن اننداز
مدیریتی» نیز مدیریت دانشگاه منیخواهند «متنوزان و نظناممنند ،عندالتمحنور ،پوینا و
بانشاق» باشد اما امروزه پویا و بانشاق و عدالتمحور بودن از مفروضات هر سندی اسنت
و این مفروضات همیشه با بشریت همراهاند.
در سند دانشگاه اسالمی ،به آنچه که ما «مأموریت» دانشگاه اسنالمی منیننامی  ،تحنت
عنوان «رسالت» پرداخته شده است .ما مأمورینت را بنا اسنتنتاج از دسنتگاه جامعنهشناسنی
سیاستگذار وبری رسالت نمیفهمی  .مأموریت آن کنشی اسنت کنه بنهطنور مشنخ

در

ظرف زمان و مکان و در یک بازه زمانی معین ،ذیل «رسالت» ،و رسالت ذیل «چش اننداز» و
چش اندار ذیل «آرمان» فهمینده منیشنود .مأمورینت ننزد منا ینک امنر مشنخ

و وظیفنه

مشخصی است که در یک بازه زمانی محدودتر از رسالت و چشن اننداز تعرینف منیشنود.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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چش انداز یک مفهوم کلیتر است که در قالب تعریف مأموریت ،گام به گام متحقق میشود.
بهمنظور روشن شدن نسبت و تمایز این مفاهی  ،فرض کنید در چش اننداز کنالن علن و
فناوری کشور در افق زمانی  8808نیاز به افزایش تولید ملی درحدی تعریف شود که ایران در
حد قدرت اول منطقه شناخته شود تا بتواند در رقابتهای منطقهای از جنبه صنعتی دست باال
را داشته باشد .تحلیل مشخ

از ساختار نظام تولید فنی نشان میدهد که ایران برای رسنیدن

به این چش انداز ،ساالنه به تعداد معینی تکنیسین ماهر نیناز دارد تنا در حلقنه نظنام تولیندی
بهعنوان استادکار ماهر فعالیت کنند .حال دانشگاه علمینکاربردی با این مأموریت برای تولید
این تعداد تکنیسین و استادکار بنیادگذاری میشود اما این دانشگاه ،افنزون بنر اینن مأمورینت
واجد رسالتی است که براساس آن برای نظام تولید ایران ،استادکار تربیت میکنند .پنس ابتندا
انداز «قدرت اول منطقه در تولیند ملنی از جنبنه صننعتی» را ترسنی منیکننی  ،سنپس
چش
ِ
دانشگاه کاربردی را با رسالت «تربیت استادکار برای نظام تولیند اینران» تأسنیس منیکننی و

مأموریت آن را تولید «تعداد معینی تکنیسین و استادکار» تعیین میکنی .
نزد وبر ،آرمانها زیربنای اهداف ما هسنتند و هندف را بایسنتی در ارتبناق بنا آرمنان و
رسالت و مأموریت دید (وبر .)82-81 ،8912 ،اما در سند مذکور ،بین هدف و آرمان نیز

خلد مفهومی صورت گرفته است .هدف نمیتواند با آرمان یگانه دیده شود چرا کنه آرمنان
ابعادی کلی ،و تا اندازهای مبه  ،دارد اما اهداف نسبت به آرمان امری انضمامی و مشخ
است .آرمانها را نمیتوان با جزییات سننجید امنا اهنداف بنهطنور قطنع ،تنا حند امکنان
سنجشپذیراند.
در سند دانشگاه اسالمی روشن نیست که «راهبرد» چیسنت و چنه تمنایزی بنا آرمنان،
چش انداز ،هندف و اقندام دارد .بنهلحناظ مفهنومی ،بنرای تحقنقینافتن آرمنان عندالت،
چش اندازها و اهداف مشخصی را باید ترسی کرد اما برای تحقق این اهنداف منیبایسنت
راهبردهای خاصی را انتخاب کرد و برای تحقق راهبنرد هن یکسنری اقندامات را تعرینف
نمود .ما راهبرد را مجموعه کالنی از اقدامات مشخ

میدانی که در کلیتی این اقندامات

را در یکراستا جهت میدهد .در سند مذکور به جای راهبرد ،بیشتر با چش انداز و اهنداف
مواجه هستی  .برای مثال ،بنهمنظور محقنقشندن آرمنان عندالت آموزشنی ،میتنوان اینن
چش انداز را ترسی نمود که «میزان دسترسی استانهای محروم در بنازه زمنانی دهسناله بنه
نسبت و میزان مشخصی برسد» که هدف ما میتوانند «ورود قشنرهای محنروم بنه گردوننه
آموزش عالی» باشد .اما راهبردی که بتوان برای تحقق چش انداز و این هدف اتخاذ نمنود،
ر
شامل مثال دو راهبرد میتواند باشد .8 :ایجاد دانشگاهها در مناطق بومی  .1راهبرد سنهمیه
کنکور .اقدامات ه شامل «بورسدادن» و «سنهمیهدادن» بنه افنراد میتوانند باشند .پنس
راهبرد میبایست راهبرد باشد و ازاینرو ،واجد وجه اجرایی و عملی باشد.
2ـ1ـ .4بازتاب مسئلههای خرد و کالن دانشگاه ایرانی در اهداف دانشگاه اسالمی

حل مسئلههای خرد و کالن دانشگاه ایرانی بازتاب مشخصنی در اهنداف دوازدهگاننه سنند
دانشگاه اسنالمی نداشنته اسنت درحنالی کنه ابتندا منیبایسنت درک و تقرینر درسنتی از
مسئلههای آموزش عالی تهیه و سپس سند دانشگاه اسنالمی پیرامنون اینن مسنائل تندوین
میشد .مطابق با نتای ،تحقیقات موجود ،اه ّ مسائل خرد و کالن دانشگاهها در ایران به این
قرار است :ضعف سازوکارهای ارزیابی تحصیلی و ارتقاء شغلی؛ اداره ایلنی و قنومگرایاننه
سازمان عل ؛ روحیه و رفتار تضادجویی در گروههای علمنی؛ اهمینت پنایین حکمراننی و
اداره کشور بر اساس عل ؛ تبدیلشدن دانشگاه به «مدرکستان»؛ چندپارگی و تعندد مراجنع
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تصمی گیری و سیاسنتگذاری در عرصنه آمنوزش عنالی؛ ضنعف اسنتقالل دانشنگاهی؛
وضعیت نامطلوب معیشت و رفاه اعضاء هیئت علمی؛ آسیبهنای اجتمناعی دانشنجویان
(نظیر تقلب در امتحان و تکالیف درسی ،توهین و بیاحترامنی نسنبت بنه اسناتید ،داشنتن
دوست از جنس مخالف ،سیگارکشیدن ،تماشای فیل های مستهجن ،مصنرف مشنروبات
الکلی و مواد مخندر ،شنرکت در پنارتیهنای مخنتلد ،روابند جنسنی خنارج از ازدواج)
(رفیننعپننور8919 ،؛ افننرو 8932 ،؛ قننانعیراد8912 ،؛ داوری اردکننانی،8911 ،8911 ،
8938 ،8930؛ فراستخواه8913 ،؛ صدیقیان و لشگری8931 ،؛ مناشری.)8931 ،
3ـ1ـ .4ابهام در هدف تربیت اسالمی

«تعمیق و نهادینهسازی معارف و آموزههای اسالمی در دانشگاهها» و «تحقق سبک صحیح
زندگی اسالمی» از اهداف سند دانشگاه اسالمی معرفی شده است اما معلوم نیست که این
هدف در جهت تقویت دینداری دانشجویان است یا گسنترش «سنوژه متندین انقالبنی» و
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دینداران انقالبی در دانشگاهها .اگر هدف اصلی ،تقویت دینداری دانشگاهیان باشد میتوان
گفت گردآورندگان سند با هدفی اصیل و واقعی دستو پنجه نرم نکنردهانند چنرا کنه طبنق
نتای ،عموم پیمایشهای ملی ،بنیش از  31درصند دانشنگاهیان بنه دینن و خندا معتقدنند
(سراجزاده و همکاران889 ،8938 ،؛ رحمانی.)121 ،8931 ،
اما اگر هدف تربیت اسنالمی در دانشنگاههنا ،بنره زدن تعنادل نناموزون دیننداران در
دانشگاه بهسمت دینداران انقالبینسیاسی است ،در این صورت ،سند مذکور نسبت به مانع
اصلی تحقق این هدف که مهمترین آن مخالفتهای دانشگاهیان و غیردانشگاهیان اسنت،
چندان توجه نکرده است .طبق نتای ،پیمایش سالهای  8911و  ،8938تنها یکچهنارم تنا
یک سوم دینداری دانشجویان از سن دینداری والینی و انقالبنی اسنت .گفتمنان دیننداری
ر
انقالبی و مدل مطلوب گفتمان رسمی از دینداری (که تقریبا همان نوعی است که در بیشتر
نهادهای مذهبی رسمی دانشگاه مانند بسی ،،دفتر نهناد رهبنری و فعالیتهنای فرهنگنی و
مذهبی دانشگاه دیده میشود و در درسهای عمومی معارف اسالمی و اسنتادان آنهنا نینز
همین نو دینداری تروی ،میشنود) در نهاینت 10 ،درصند از مخاطبنان را دربرمنیگینرد
(رحمانی ،همان).

4ـ1ـ .4ضعف تفکر مفهومی در تعیین و تعریف اهداف دانشگاه اسالمی

سیاستگذاری دین در دانشگاه اگر بخواهد سمتوسو و ابعاد کارآمدی داشته باشد ،نیاز بنه
اسناد روشن و شفاف دارد و برای این شفافیت الزم است تا که سند بر روی مفاهی دقینق و
شفاف ،استوار باشد .اما سند دانشگاه اسالمی بر اساس تفکر مفهومی تدوین و تنظی نشده
بلکه مفاهی بدون مرز و دامنه در سند به حد وفور استفاده شده است .هرچند انتظار نیست
که سند ،مفاهی را تعریف کند اما میبایست متکی به تفکر مفهومی باشند .وقتنی اهنداف
سند واجد مفاهی روشن و دقیق نباشد و تفکینک مفهنومی صنورت نگینرد ،اهنداف سنند
محقق نمیشوند .برخی از مهمترین مصادیق مفناهی منبه و مغشنوش در اهنداف سنند
دانشگاه اسالمی ،به قرار زیر است:
ارزشهای انقالب اسالمی« .تحقق آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی» یکی از اهنداف
کالن دانشگاه معرفی شده اما مفهوم «ارزشهای انقالب اسالمی» را ه بهمثابه حزب میتنوان
فهمید یعنی دانشگاه پایهای برای ارزشهای مطلوب ینک حنزب و جنناح مشنخ  ،و هن بنه
مثابه ارزشهای اسالمی که مؤلفههای دین اسالم را مدنظر دارد که به مفهوم حزبی نیست بلکنه
ارزشهایی است که در پروسه تاریخی جامعه ایرانی ،شکل گرفته است.
دین .معلوم نیست سند دانشگاه اسالمی دین را شنریعت منیفهمند ینا فرهننگ دیننی،
ر
اخالق اجتماعی ،آداب و رسوم ،حقوق و قوانین ،ایدئولوژی و یا همه این موارد .منثال اگنر
دین را بهمثابه ایدئولوژی در معنای نظام فکری معطوف به بسی ،و پیکار (سیاسی) بفهمی ،
کار فرهنگی و دینی در دانشگاه به مثابه ابزار دفع و طرد و سرکوب تلقی میشود که در اینن
صورت ،به تعبیر ضیاء هاشمی ،به نام کار فرهنگی و دینی ،کار سیاسی کردهای (به نقنل از
الوندی.)9 :8931 ،
وحدت حوزه و دانشگاه .در سند مذکور« ،گسترش تعامل حوزه و دانشگاه» بنه عننوان
هفتمین هدف دانشگاه اسالمی معرفی شده است؛ اما مشخ

نیست اهدافی که دانشنگاه

میبایست ذیل آن با حوزه وحدت بیابد ،کداماند .همچنین معلوم نیست ننزد گردآورنندگان
سند ،کدام یک از انوا وحدت مورد توجه است که در یک تقسنی بنندی (افنرو ،8932 ،
 ،)818-890چهار گونه وحدت قابلتصور است که درون هر یک نیز روایتهنا و تعنابیر

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

029
«اخالق مسئولیت» و
سیاستگذاری دین در
دانشگاه

متفنناوتی از وحنندت وجننود دارد« :وحنندت معرفتننی» (سننروش)8918 ،؛ «وحنندت
ایدئولوژیک» (فرهنگستان علوم اسالمی ،بیتا ،کچوینان)8918 ،؛ «وحندت سناختاری»
(نبوی)8911 ،؛ و «وحدت مبتنی بر تقسی کار» حوزه و دانشگاه (به نقل از افرو ،8932 ،
.)818-890
«نهادینهههسههازی» یهها «نهادینهههکههردن» .در سننند دانشننگاه اسننالمی ،بننه کنرات از مفهننوم
«نهادینننهکننردن یننا نهادینننهسننازی» اسننتفاده شننده اسننت؛ بنرای مثننال در هنندف «تعمیننق و
نهادینهسازی معارف و آموزههای اسالمی در دانشگاهها» (ص  .)83اما در این سند ،از جنبنه
مفهومی بین نهاد و سازمان تفکیک نشده است درحالی که نهاد را باید از «سازمان» تفکینک
کرد چرا که نهاد واجد تاری طوالنیتر و با مؤلفه انباشت بیشتر نسبت به سازمان است.
سبک زندگی اسالمی .در سنند دانشنگاه اسنالمی از «تحقنق سنب صنحیح زنندگی
اسالمی» به عنوان یکی از اهداف دانشگاه اسالمی و در مفهنومی نزدینک ینا مشنابه آن ،از
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مفهوم «سبک زندگی بر مبنای تمدن اسالمی» سخن به میان آمده است .در تمدن اسالمی،
سبکهای زندگی متنو و متکثری مشاهده میشود .مطالعنات دیننداری و تجنارب زیسنته
نشان میدهد در دانشگاههای ایران ،با دختران و پسرانی مسنلمانی روبنهرو هسنتی کنه بنه
اصول دین باور دارند و به رعایت برخی آداب و مناسک دینی نینز مقیند هسنتند امنا فنرم و
سبک زندگی آنها از حیث رفتارهای فرهنگی و فرهنگ مصرفی از سنن متجنددان اسنت.
برخی این افراد را بیرون از سبک زندگی اسالمی ایرانی قرار میدهند و برخی نیز با تعرینف
بسیار ّ
موسع از اسالم ،هر سبکی را سبک اسالمی ایرانی برمیشنمارند .امنا سنند منذکور،
موضع خود را در ِقبال تکثر و تنو سبکها روشن نکرده اسنت .معلنوم نیسنت اینن سنند،
سبک زندگیهای مختلف را به یک اندازه بهرسمیت میشناسد یا یکی از این سبکهنا ،بنه
عنوان سبک اصیل اسالمی درنظرگرفته شده است.
مدیریت اسالمی .در فصل هشت سنند ذینل راهبنرد «طراحنی و تندوین نظنام جنامع
مدیریت اسالمی در دانشگاهها» از مفهوم «مدیریت اسالمی» استفاده شنده اسنت (سنند،
 .)13اما مهمترین مؤلفه مدیریت اسالمی و تمایز آن با مدیریت غیراسالمی چندان شنفاف
نشده است.

5ـ1ـ .4نسبت مبهم اهداف ملی و اسالمی دانشگاه

در سند دانشگاه اسالمی اهداف ملی دانشنگاه در منتن «مقدمنه» و در اهندافی نظینر «تحقنق
آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی»« ،توسعه عدالت آموزشی با توجه بنه آمنایش سنرزمین»
مورد اشاره قرار گرفته است .در این سند میتوان به روشننی دیند کنه دانشنگاه اسنالمی اهندافی
بومی و ملی دارد و میخواهد در این مرز و بوم یعنی ایران عمل کند اما معلوم نیست چه معننایی
از بومیشدن عل مدنظر است .تعیین این موضو برای اندیشه راهنمای دانشگاه اسالمی واجند
اهمیت جدی است .اما این بحث بهدرستی و بهطور جندی طنرح نشنده و ازایننرو ،دعواهنای
سیاسی و مباحث مربوق به آن در سند دانشگاه اسالمی سرریز شده است.
4ـ« .2مبانی و اصول» اهداف دانشگاه اسالمی

اگر بخواهی سندهایی تدوین کنی که کارامدی الزم را داشته باشند باید مبانی و اصول خود
را روشن کنی  .درواقع ،این مهمترین مسئله سند و بنهطنور کلنی مهمتنرین مسنئله تمنامی
سازوکارهای عملی و اجرایی کشور است .در فصل دوم سند در بحث «اصول و مبانی» بنه
 88اصل برخورد میکنی (سند .)89-82 ،اما بیشتر این اصنول ،مفناهی کلنی اسنت کنه
بهمثابه اصول و مبانی ،هیچ دامنه مشخ

و محتوایی برای آن نمیتوان متصور شند .بنرای

مثننال ،هنگننامی کننه در اصننل  ،1از «تقویننت عقالنیننت خننردوری و خالقیننت در میننان
دانشگاهیان» صحبت بهعمل میآید ،منظور از عقالنینت و نسنبت مشنخ

آن بنا وحنی

معلوم نیست .این عقل ه میتواند نوعی خرد ارتباطی باشد ه خرد ابنزاری .امنا تناسنب
این عقالنیت با وحی مهمترین موضوعی است که در جامعه ایرانی که سننت اسنالمی دارد
باید مورد مداقه واقع شود چرا که اگر این تناسب بین وحی و عقل تبیین نشود ،نمیتوان بنه
جایگاه دانشگاه و حوزه بهطور روشن و شفاف رسید که نقش حنوزه در پاسنداری از وحنی
کدام است و نقش دانشگاه در این تناسب چگونه است .اینها مباحثی است که نمیتوان از
سند انتظنار داشنت امنا میتنوان اینن انتظنار را داشنت کنه فیلسنوفان و متألهنان اسنالمی
دستاوردهایی داشته باشند که سند متکی بر آن دستاوردها باشد .این که تنظی کنندگان سند
اینگونه مبه و کلی سخن میگویند چندان مقصر نیستند بلکه این نیناز بنه تندارک نظنری
خاصی دارد که متفکران ایرانی آن را فراه نکردهاند.
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سند دانشگاه اسالمی در اصل  9مبانی حوزه و دانشگاه را خلد کنرده ینا تصنور نمنوده
دانشگاه و حوزه بر مبانی یکسانی استوارند .سند دانشگاه اسنالمی بیشنتر بنه مبنانی عنام و
مشترک حوزه و دانشگاه توجه کرده و به مبانی خود ویژه دانشگاه (اسالمی) نپرداخته است.
برای مثال« ،خردورزی» و «عدالتورزی» اصلی عام برای حوزه و دانشگاه است اما حنوزه
و دانشگاه دو نهاد متفاوت علن ورزی و اندیشنهورزی هسنتند و نمنیتواننند واجند مبنانی
مخصوص بهخود نباشند .همچنین ،در اصل  ،9میان مفهوم «قدسیبنودن علن » و مفهنوم
«عبادیبودن» عل و محید علمی خلد شده است درحالی کنه عبنادت خوانندن فعالینت
علمی متفاوت از مقدسخواندن عل است.
در اصل  1بر «بومی»شدن عل و دانشگاه تصریح شده است .اما بنومی هن بنه منزلنه
اسالمیشدن قابل فه است و ه به منزله قلمروی کلی جامعه ایرانی که شامل جغرافینای
ّ
متنو با اقلی های گسترده و خردهفرهنگهای متکثر است .در اصل  88نیز که به «هماهنگی
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و تعادل هدفمند بین ارکان چهارگانه دانشنگاه» اشناره دارد ،مفهنوم «تعنادل هدفمنند بنین
نظامات چهارگانه» به دو صورت قابل فه است :نخست ،هر دانشگاه واجد تمامینت اینن
ابعاد باشند و دیگنر ،دانشنگاههای متننوعی در سنطح کشنور (نظینر دانشنگاههای منادر،
پلیتکنیک ،علمی کاربردی ،پیام نور) تأسیس کنی  .هر ینک بنر بعند خاصنی از نظامنات
چهارگانه تمرکز کردهاند که این نیز معلوم نیست هماهنگی بین آنها چگونه ممکن است.
4ـ« .3عملی بودن» اهداف

میزان عملی بودن اهداف ،از دیگر مصادیق التزام نهاد سیاستگذاری بنه اخنالق مسنئولیت
است ولی اگر به عناوین اهداف دوازدهگانه سند دانشگاه اسالمی نظر کنی  ،درمییابی کنه
نسبت عمل و نظر بهدرستی اندیشه نشده و نمیتوان در این سند ،بهطنور روشنن نشنان داد
کجا عمل و کجا نظر است .سندنویسی بدون آرمانها ممکن نیست اما باید دقنت داشنت
که وقتنی سنند منینویسنند آینا اینن سنند از سنن آرمنانی اسنت و چنه تفناوتی بنا سنند
سیاستگذاری و سند اجرایی دارد .این بحث از این حیث حائز اهمینت اسنت کنه تعینین
شفاف نو یک سند و تعیین تمایز آن از نو دیگر سند ،احتمال عملیشدن اهداف سنند را
افزایش میدهد.

بهنظر میرسد سند دانشگاه اسالمی ،سندی سره بندیشده بوده و ترکیبی مغشنوش از
سند آرمانی ،سند سیاستگذاری و سند اجرایی است .ما این سهگونه سندنویسی را از نظریه
تی آرمانی وبر که به مناسبت دیگری طرح کرده است ،استنباق کردهای « .سند آرمنانی»،
سندی است که از منابع مختلف دینی و فرهنگی و ارزشی و سیاسی اسنتخراج منیشنود و
ر
عمدتا کار فیلسوفان و متألهان و نظریهپردازان یک کشور اسنت تنا بتواننند آرمانهنای ینک
ملت را مشخ

و صورتبندی و تئوریزه کننند .در سنند آرمنانی ،وجنه زمنان در ینک دوره

زمانی بسیار درازمدت لحاظ می شود و سازوکار سنجش و ارزیابی سند آرمانی نینز بسنیار
پیچیده و بغرن ،است .سند آرمانی ،اندیشه و آرمان راهنمای عمل است کنه بنه کردارهنا و
اقدامات ما جهت و معنا میبخشد« .سند آرمانی حقوق بشر»« ،مانیفسنت کمونیسنت» و
«قانون اساسی جمهوری اسالمی» سه سند آرمانی مشهور نزد لیبرالها و چ های جهان و
انقالب اسالمی است .اما «سند سیاستگذاری» ،سندی است که با نظر بنه سنند آرمنانی
میکوشد در یک بازه زمانی مشخ  ،ایدههای آرمانی را در قالب مفاهی ریخته و اهنداف
و ابزارهنای رسنیدن بننه اهنداف را مشنخ

کننند« .سنند اجراینی» نیننز بنهطنور جزئنی و

مشخ تر ،اقدامات و سازوکارهای محققشدن اهداف را مشخ
چقدر بودجه برای فالن هدف مشخ

میبایست تخصی

میکنند؛ بنرای مثنال،

داده شود.

در مقدمه سند دانشگاه اسالمی از «واقعبینانه» و عملیبودن «اهداف کالن ،مأموریت،
انداز» سخن بهمیان آمده است (سند)3 ،؛ اما وقتی به مضامین اینن
مبانی و اصول؛ و چش
ِ
محورها دقت میکنی  ،کمتر نگاه واقعبینانه در آن مییابی  .برای نمونه ،در فصل شش سند
ذیل «نظام آموزشی» ،از «تعامل علمی و هدفمند با مراکز آموزشنی ،پژوهشنی و فننآوری
معتبر بینالمللی بهویژه در جهان اسالم» (ص  )82و در فصل هفت  ،ذیل «نظام پژوهش و
فناوری» ،از «شبکه سازی علمی و مدیریت شبکه علمی دانشمندان جهان اسالم در جهت
احیای تمدن اسالمی» (ص  )10صحبت شده است .اما در شرایطی که مراکنز آموزشنی و

تحقیقاتی زیر فشار تحری های سخت قرار دارند 1و در موقعیتی که بین ایران و غرب روابد
سیاسی و دیپلماتیک مناسبی موجود نیست و مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر جهان چندان

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .1برای نمونه دانشگاه شریف و شهید بهشتی
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تمایل و امکانی برای تعامل علمی و فنآورانه با مراکنز علمنی اینران ندارنند ،عملنیشندن
«تعامل علمی» هدفمند و مؤثر با جهان بسیار دشوار است .با توجه به واقعیتهای موجود،
هدف «تمدنسازی دانشگاهها و الگوشندن بنرای دانشنگاههای جهنان و احنراز مرجعینت
علمی» نیز تا اطال ثانوی ،شدنی نیست و واقعبینانه و عملی جلوه نمیکند.
به همین سیاق« ،اصول و مبانی» دانشگاه اسالمی از جمله )8 :حاکمیت اصول اعتقادی،
احکام و اخالق اسالمی در تمامی ابعاد دانشگاه؛  )1همسویی مفناهی وحینانی ،عقالننی و
تجربی؛  )9قدسی بودن عل و ...؛  )8تقدم تزکیه بر تعلی ؛  )3وحندت حنوزه و دانشنگاه؛ و
 )80عدالتمحوری در تمامی شئون دانشگاه ،اصول و مبنایی واقعبینانه برای اهداف دانشنگاه
اسالمی به نظر نمیآیند .همچنین« ،چش انداز» نظام آموزش عالی در افق زمنانی  8808کنه
به دنبال «علوم کاربردی و کارآمد مبتنی بر نگرش وحینانی  »...و برخنورداری از «نخبگنانی
عال  ،معتقد و  »...است ،چش انداز دستیافتنی به حساب نمیآید .همچنیننی ،راهبردهنا و
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اقداماتی نظینر «بنازنگری سرفصنلهنا و تندوین متنون و برنامنهرینزی آموزشنی در تمنامی
شاخههای علوم بر اساس آموزههای اسالمی»« ،گنجاندن پیوستهای اخالقی و حرفنهای در
برخی از متون تخصصی»« ،هدایت و تحول نظام برنامنهرینزی آموزشنی و متنون درسنی بنه
سمت تقویت فضایل اخالقی و اعتمادبنفس و تقویت باورهای دینی» و «پاالیش متون مغنایر
با ارزشهای دینی» (سند 88 ،و  )81نیز چندان عملی بهنظر نمیآیند.
4ـ« .4عدمتناسب» بین اهداف و ابزارهای اجرایی

در بررسی تناسب بین اهداف و ابزارهای پیشنهادی سند دانشگاه اسالمی ،سنه مضنمون را
شناسایی و استخراج نمودهای  :الف) عدمتناسب اهداف دانشگاه اسالمی و آییننامه ارتقاء؛
ب) تناسب اهداف دانشگاه اسالمی با نهاد حوزه علمیه ،مسجد و مدارس اسنالمی؛ و ج)
عدمتناسب اهداف دانشگاه اسالمی با سازوکار اداره و سازمان.
1ـ4ـ .4عدمتناسب اهداف دانشگاه اسالمی با آییننامه ارتقاء

تحقق اهداف سند دانشگاه اسالمی مستلزم تغیینر و بنازنگری در آینیننامنه ارتقناء اعضناء
هیئت علمی است اما سند مذکور در جهت تغییر آییننامنههنای موجنود تنظنی و حرکنت
نشده است .برای مثال« ،تولید دانش تمدنی و خروج دانشگاهها و دانشمندان ایرانی از مدار

تقلید» یکی از اهداف دانشگاه اسالمی است اما آییننامه ارتقا بیش از این که محقنقپنرور
ّ
باشد ،مقلدپرور است .سند دانشگاه اسالمی به دنبال «تولید داننش تمندنی بنهوینژه علنوم
انسانی اسالمی» و درنتیجه درصدد ایجاد «عل دیگر» است اما آییننامه ارتقناء بیشنتر بنر
اساس گسترش ّ
کمی عل متعارف تدوین شده است .هرچند آییننامنه ،کوشنیده اسنت بنا
افزودن گزینه «مقاله پراستناد »1و «مقاله دا  »2به کیفیت مقاالت علمی توجه کند اما میزان

استناد و حتی دا بودن یک مقاله ،تضمینکننده کیفیت یک مقاله نیست .به عالوه ،اینن دو
نو مقاله بیشتر در علوم طبیعی ،پایه ،مهندسی و پزشکی موضنوعیت دارنند .در آینیننامنه
ارتقا ،دیگر سازوکارهای مربوق به افزایش کیفیت مقاالت نیز دچار مشکالت مشابه است.
برای مثال ،در آن آمده است که «امتیاز مقاله چاپشده در نشریههای

و

تنا

دو برابر قابل افزایش است» (آییننامه ارتقاء ،)11 ،اما دانش تمدنی بهویژه در حنوزه علنوم
انسانی اسالمی برای نشریههای مذکور موضوعیت و جذابیتی ندارد.
2ـ4ـ .4تناسب اهداف دانشگاه اسالمی با نهاد حوزه علمیه ،مسجد و مدرسه اسالمی

اهداف سند دانشگاه اسالمی بنا سنازوکارهای حنوزه علمینه ،مسنجد و مندارس اسنالمی
متناسبتر است تا با سازوکارهای نهاد دانشگاه .سند باید بهطور صریح این تمایزها را بینان
میکرد و همراه با این تمایزها است که وظایف و عملکرد متفاوتتنر در رونند دیننیکنردن
جامعه دانشگاهی میتواند انتظار عملیشدن پیدا کند.
خلط دانشگاه اسالمی با حوزه علمیه .سند دانشگاه اسالمی بهمثابه سند علمنی کشنور
چندان تمایزی بین دانشگاه و حوزههای علمیه قائل نشده است .در اولین «اصنل و مبنانی»
سند آمده که دانشگاه اسالمی بر «اصول اعتقادی احکام و اخالق اسالمی در تمامی ابعناد
دانشگاه» دایر میشود اما اصل مذکور ،بیشتر حوزوی کردن دانشگاه را دنبنال میکنند کنه
کاری غیرممکن و در اساس نقض غرض است .در اصل چهارم دانشگاه اسالمی از «تقدم
تزکیه بر تعلی و اولویت دادن به تهذیب روحی و تعالی معنوی» سخن به میان آمده اسنت.
اگر این اصل برای حوزههای علمیه ،اصلی دیرینه و نامآشنا است اما اولویت تزکیه بر تعلی
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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مشابه اصل نخست ،منورد پنذیرش همنه دانشنگاهیان نیسنت و اگنر هن باشند از سنوی
دانشگاهیان با دو پرسش اساسی روبهروست :اینن اصنل چگوننه و بنا چنه سنازوکاری در
دانشگاه تعین مییابد؟ تفاوت تعین و تبلور اجرایی این اصل در دانشگاه با حوزههای علمیه
چیست؟ بی التفاتی به تمایز دانشگاه و حوزه علمیه ،باعث شده احکامی کنه در ینک رونند
طبیعی و تاریخی درباره نهاد حوزه علمیه صادر شده است بهطور سیاسی و تبلیغاتی درباره
نهاد دانشگاه صادر شود .برای مثال ،نزد بزرگان دینی ،حوزه علمیه یک نهاد مقدس معرفنی
و تصور شده اما مقدس تلقی کردن نهاد قدمایی حوزه به راحتنی بنه «قدسنیبنودن علن و
محیدهای علمی» نهاد عل جدید از جمله نهاد دانشگاه ،قابل ّ
تسری دادن نیست.
خلط دانشگاه اسالمی با نهاد مسهدد .سنند دانشنگاه اسنالمی ،نهناد دانشنگاه و نهناد
مسجد را نیز خلد کرده است .در فصل پنج سند ،راهبرد «مسجدمحوری در فعالیتهای
دینی ،فرهنگی و علمی دانشگاه» آورده شده است (سند ،)91 ،امنا معلنوم نیسنت چگوننه
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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مسجد و دانشگاه محور فعالیتهای فرهنگی بهویژه فعالیتهای علمی میتواند باشند .در
این سند ،جهت تحقق راهبرد مسجدمحوری ،اقداماتی نظیر «سناماندهی و ارتقناء عوامنل
مؤثر در توسعه و تروی ،نماز در میان دانشگاهیان»« ،طراحی الگوی مسجد دانشگاهی» و
«جذب ،تقویت و ارتقای دانش و مهارت ائمه جماعات در عرصههای علمنی ،فرهنگنی و
سیاسی» پیشنهاد شده است .این نو اقدامات که در راستای توسعه نمنازخوانی و برگنزاری
باشکوه نماز جماعت در دانشگاهها بهشمار میآیند ،اقداماتی پذیرفتنی و قابل اجراییشدن
بهنظر می آیند اما مابقی اقدامات ،از آنجا که با بافت فرهنگی و علمی نهاد دانشگاه تناسنبی
ندارند ،از مشروعیت و محبوبیت اجتماعی در نزد دانشگاهیان برخوردار نخواهند بود.
خلط دانشگاه اسالمی و «مدرسه» اسالمی .سند دانشنگاه اسنالمی بنین دانشنگاه
اسننالمی و مدرسننه اسننالمی خلنند کننرده اسننت .وقتننی بننه «مأموریننت ،مبننانی و اصننول،
چش انداز ،اهداف و اقدامات» سند نظر میکنی  ،گویی ،تجربه تأسیس مندارس اسنالمی
در دوره پهلوی و انقالب اسالمی ،در پس و پشت ذهن طراحان و سیاستگذاران دانشنگاه
اسالمی حاضر است بدون آنکه به تفاوت مبانی ،سازوکارها و ابزارهای اجرایی آمنوزههنای
اسالمی در دو نهاد مدرسه و دانشگاه دقت شود.

3ـ4ـ .4عدمتناسب اهداف دانشگاه اسالمی با ابزار اداری و سازمانی

در سننند دانشننگاه اسننالمی همچنننان بیشننتر راهبردهننا و اقنندامات پیشنننهادی ،از سننن
سازوکارهای اداری و سازمانی است درحالی که اداریشدن فعالیت دیننی (و فرهنگنی) در
دانشگاهها ،موفقیتآمیز نبوده است .بهطور مثال ،طبق پنژوهشهنای موجنود درخصنوص
برنامه معارف اسالمی برای دانشنجویان مقطنع کارشناسنی کنه سنازوکار اداری و رسنمی
اسالمیسازی دانشگاهها است ،تنها بین یک سوم تا یک چهارم دانشجویان از این درسهنا
رضایت دارند و در باالترین میزان ،این درسها توانسنتهانند  99/8دانشنجویان را راضنی و
متقاعد کنند که این رضایت نیز طبق پژوهش رحمانی ،لزوما به معنای منؤثر بنودن نیسنت
(رحمانی 181 ،8931 ،و .)181
سند دانشگاه اسالمی تأکید بسیاری بر «نهادینهسازی ینا نهادیننهکنردن» داشنته اسنت
(سند .)12 ،88 ،11 ،83 ،89 ،3 ،امنا اهنداف دانشنگاه اسنالمی کنه از سنن ارزشهنا
هستند ،کمتر با سازوکارهای اداری و دستورالعملها قابل نهادینه شدن هستند .با توجنه بنه
تفکیک نهاد از سازمان و ویژگی فرایندی ،خودانگیخته ،بطئی ،تدریجی و درازمدت نهاد و
ر
نهادینهشدن ،دین کمتر به مداخالت ضربتی کوتاهمدت سازمانی تن میدهد .اساسا دین که
هسته اساس آن ایمان و باور قلبی است ،بهراحتی و بهطور عمیق فرم اداری نمییابد و قابل
اداریشدن نیست.
اگر دین و ارزشهای دینی را در فرم آداب حقوقینقانونی بفهمی و دنبال کنی  ،میتوان
در جای مناسب خود از سازوکارهای اداری و سازمانی که ناظر بر ایجناد زیرسناختهنای
مناسب و رفع موانع سناختاری اسنت ،اسنتفاده نمنود .بنرای مثنال ،اقندامات اداری نظینر
«طراحی و برنامنهرینزی دورههنای آموزشنی و فرصنت مطالعناتی مشنترک مینان حنوزه و
دانشگاه»« ،حمایت از همکاری علمی مشنترک حوزوینان و دانشنگاهیان در عرصنههنای
علمی و آموزشی» ،میتوانند به «نهادینهسازی تعامل آموزشی بین حوزه و دانشگاه» کمنک
کنند (همان .)20 ،یا میتوان بهطور سازمانی ،راهبرد «عل بومی و عل دینی» را از طرینق
«حمایت از تأسیس ساختارهایی ماننند پژوهشنکدههنا ،قطنبهنا و انجمننهنای علمنی
بینرشتهای مأموریتگرا در حوزههای عل و دینن بنا حضنور محققنان حنوزه و دانشنگاه»
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(همان )23 ،دنبال کرد .همچنین منیتنوان بنه شنیوه ابزارهنای سنازمانی و اداری ،راهبنرد
«ارتقای کرسیهای نظریهپردازی و حمایت از تولیدات علمی خودکفنا و تقوینت مواجهنه
ر
انتقادی با جریان ترجمهزدگی» را مثال از طریق «فراه کردن زیرساخت الزم برای نقد عل
موجود» تداوم بخشید (همان.)11 ،
اما در موارد دیگر ،بهتر است به جای سازوکارهای اداری از ظرفیتهنا و قابلینتهنای
«اجتماعات علمی» استفاده کرد تا امر دین در دانشگاه بنهطنور خودانگیختنه ،تندریجی و
درازمدت توسد خود دانشجویان و دانشگاهیان پیگیری و اجرایی شود« .معرفی مواریث و
مفاخر دینی ،علمی و فرهنگی تاریخی و معاصر»« ،فراگیرنمنودن نهضنت نقند علمنی در
نظام آموزشی»« ،برگزاری دورههای آموزشی فلسفههای مضاف بهویژه در علنوم انسنانی»،
«تدوین راهکارهای اجرایی تقویت روحیه نقد و پرسشگری در دانشجویان» (همان،)89 ،
«تبیین و تدوین فلسفه عل بر مبنای جهانبینی اسالمی»« ،طراحی نظام طبقهبندی عل از
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نگاه اسالمی» (همان« ،)21 ،نقد جریان ترجمهزدگی» (همان )12 ،اقداماتی هسنتند کنه
مناسب است داوطلبانه به کوشش اجتماعات علمی دنبال شود.
4ـ .5سازگاری اهداف دانشگاه اسالمی با یکدیگر

سازگاری اهداف با ه  ،یکی از نشانگرهای التزام نهناد سیاسنتگذاری بنه اخنالق مسنئولیت
است اما بهنظر میرسد سازگاری مناسبی بنین اهنداف سنند دانشنگاه اسنالمی برقنرار نشنده
است؛ برای مثال ،بین هدف «توسعه عدالت آموزشی با توجه به آمایش سنرزمین» بنا اهنداف
«تولید دانش تمدنی بویژه علوم انسانیناسالمی»« ،تعمیق خردورزی و عقالنیت»« ،دستیابی
دانشگاهها به اقتدار علمی ،فرهنگی و اقتصادی در جهان اسالم و منطقنه» .تنظنی کننندگان
سند میبایست به جای اکتفای ساده به بیان هدف عدالت آموزشنی ،بنا تأسنی بنه اخنالق
مسئولیت به سازگاری و هماهنگی هدف عدالتخواهی آموزشی با سنایر اهنداف دانشنگاه
توجه میکردند .سیاست عدالت آموزشی حداقل در شکل راهبرد تودهای و همگانی کنردن
آموزش عالی ،باعث بحران کیفیت عل و دانشگاه (همتنی )8931 ،شنده اسنت .در دهنه
گذشته هرچه به پیش رفتهای  ،یکی از مهمترین مسئلههای دانشگاهها ،چگونگی برخورد و
تعامل با سیل دانشجویان ک انگیزه و بیرغبتی است که در نتیجه سیاست عدالت آموزشی،

به دانشگاه پناه بردهاند بدون این که بخواهند کوشش و صرف وقت خود را صنرف فراگینری
در سطح عالی کنند (رفیعپور8919 ،؛ ذکایی و اسماعیلی  ،8932داوری اردکانی8931 ،؛
صدیقیان 8931؛ فاضلی8931 ،؛ و کاظمی .)8931 ،اگر تبعات و هزیننههنای آشنکار و
بلندمدت عدالت آموزشی در ایران محاسبه و بررسی منیشند ،درخصنوص
پنهان ،کوتاه و
ِ
آثار سیاست عدالت آموزشی بر تولید دانش تمدنی ،تعمیق خردورزی و دستیابی به اقتندار

علمی ،فرهنگی و اقتصادی نیز تأمل بیشتری مبذول میشد.
در بخش «مبانی و اصول» سند دانشگاه اسالمی ،سازگاری بین اصول و مبانی دانشنگاه
اسالمی مفروض گرفته شده؛ برای نمونه ،در اصل «عقالنیت و همسویی مفاهی وحینانی،
عقالنی و تجربی» .اما سندی که میخواهند سنند سیاسنتگذاری و راهنمنای اجنرا باشند،
نمی تواند همسازی و سازگاری مبانی را مفروض بگیرد .این سند به مناقشات موجود درباره
همسازی و سازگاری این اصول توجهی نکرده است .درحالی که هن در سننت مسنیحی و
یهودی و ه در تمدن اسالمی این اصول مورد مناقشه و اختالف بنوده و هسنت (گلشننی،
8911؛ طباطبایی8918 ،؛ مقیسه 8918؛ فراستخواه8913 ،؛ و افرو .)8932 ،
«تربیت متخصصین متعهد ،خالق ،متخلق ،ماهر و کنارآفرین» بنهعننوان مأمورینت و
«برخوردارشدن از افراد باسواد و کاردان و متخلق به اخالق پسندیده» بهعنوان چشن اننداز
دانشگاه اسالمی ترسی شده است اما اینن منوارد نینز سنازگار و همسنو نیسنتند .دانشنگاه
ّ
اسالمی به متخصصانی ماهر و خالق نیاز دارد که چهبسا به «همسویی مفناهی وحینانی و
عقالنی و تجربی» و «قدسیبودن عل و محیدهای علمی» باور نداشته و حتنی بخشنی از
آنان به جای آرمانهای انقالب اسالمی به تخص

و هنجارهای علمی آ کادمینک تعهند و

علقه نشان دهند .گریزی از استخدام این سن متخصصان نیست مگر این که سند دانشگاه
اسالمی به دنبال منع استخدام این افراد باشد که بنا توجنه بنه شنراید و نیازهنای جامعنه و
حکومت ایران ،چنین اقدامی از حیث منافع ملی ،آرمانهای انقنالب اسنالمی و از حینث
ارزشهای عام انسانی ،نه ممکن و نه مطلوب است.
4ـ .6برآورد پیامدهای احتمالی اهداف و وسایل

سیاستگذار متخلق به اخالق مسئولیت ،از طریق برآورد پیامدهای قصدنشده اما محتمنل
ِ
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اهداف و وسایل پیشنهادی ،فه روشن و دقیقنی از پیامندهای تصنمیمات خنود بنهدسنت
میآورد (وبر 818 ،8911 ،و  .)812اما سند دانشگاه اسالمی بهطور بایسنته و شایسنته بنه
اقدامات» پیشنهادی خود تأمل و توجه نکرده اسنت
پیامدهای محتمل «اهداف ،راهبردها و
ِ
بلکه بیشتر به تکرار غیرانتقادی راهبردها و اقدامات سیاستگذاریهای پیشین بسنده نموده و

ازاینرو ،این سند از سن «سند بازاندیشانه» نیست .در سنطح واژگنانی ،سنند از واژگنانی
نظیر «بازنگری» و «بازتدوین» بسیار اسنتفاده کنرده اسنت و اینن نکتنه در ظناهر امنر ،از
خصلت بازاندیشانه و تأملی سند حکایت میکند (سند)18 ،؛ اما صرف اشاره به اصنطالح
ر
«بازنگری» و «بازتدوین» ،یک سند را واجد خصلت بازاندیشانه نمیکند مگر اینکه دقیقنا
مشخ

شود چه بخش یا عناصری مستلزم بازنگری و بازتدوین است که چننین کناری در

سند مذکور دیده نمیشود.
در «مقدمه» سند دانشگاه اسالمی آمده این سند بعد از «بررسی آسیبشناسانه مفناد و
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محصنول سنند در بنازه زمنانی سنالهنای  » 11-13و بنا بهنرهگینری از بلنو و بالننندگی
علمینمدیریتی کشور در عرصه تدوین اسناد کالن ملی و باعنایت به مراعات اقتضنائات و
شراید معاصر جامعه اسالمی» ،تدوین شده است (مقدمه سند 1 ،و  .)3اگر سند دانشگاه
اسالمی حاصل بازاندیشی انتقادی سیاستهنای گذشنته اسنت ،حاصنل اینن بازاندیشنی
میبایست در مقدمه سند سال  31یا در جای مناسب دیگر منیآمند و منا گزارشنی دقینق،
عالمانه و درعین حال ،جسورانه از خطاها و آسیبهنای گذشنته در دسنت داشنتی و اینن
اشتباهات مکتوب و مدون میشد تا درمعرض بررسی علمی دانشگاهیان و منورد اسنتفاده
سیاستگذاران ،مندیران و مجرینان قنرار بگینرد و بنا تبینین منطنق شکسنتهنا و خطاهنای
گذشتگان در زمینه سیاستگذاری ،انباشت تاریخی و آگاهی ملی ما از «تدوین اسناد کالن
ملی» و بر یادگیری سیاستی ما افزوده میشد .در این صورت ،بنا تکنرار دوبناره اشنتباهات
قبلی و تداوم ادبیات تبلیغاتی ،شعارگونه و کلی آرمانها در سنند دانشنگاه اسنالمی مواجنه
نمیشدی .

ر
برای مثال ،سنند دانشنگاه اسنالمی بندون توجنه بنه دادههنای جدیند ،مجنددا راهبنرد

«اولویتدادن به پذیرش بومی» را توصیه کرده اسنت .اگنر گردآورنندگان سنند ،پیامندهای

کوتاهمدت و بلندمدت ،آشکار و پنهان ،مثبت و منفی راهبرد بومیگزینی را لحاظ میکردند
و به این پرسشها میپرداختند که این راهبرد در چه مناطقی و به چه مینزان ،موفقینتآمینز
بوده و این راهبرد را باید برای کدام مناطق کشور تجویز کرد ،آنگناه بنیتوجنه بنه موقعینت
مکانی و جغرافیایی مناطق ،بهطور قاطع راهبرد بومیگزینی را توصیه و تجویز نمیکردنند؛
بلکه راهبردی تعدیلیافته از راهبرد بومیگزینی عرضه میداشتند .مطنابق بنا آمنار و قنرائن
موجود ،راهبرد بومیگزینی نه تنها مسائل سیاسی اقتصادی و فرهنگی (نظیر واگرایی ملنی،
کمبود و شلوغی خوابگاه های دانشجویی ،جدایی دانشجو از نظارت و کنترل خانواده ،رشد
آسیب های اجتماعی دانشجویی و امثاله ) را حل نکرده بلکه مسائل و مشکالت جدیندی
ازجمله مطالبات قومی و امنیتی بهوجود آورده است .پس از گذشت ده سال از اجرای اینن
سیاست ،کلونیهای قومی و مذهبی در دانشگاهها تشکیل شده و شناهد دانشنجویانی کنه
کمتر امکان تعامل با دیگر فرهنگهای کشور را دارا هستند .هویتهنای قنومی منذهبی در
دانشگاه پررنگ شده و مدیریت دانشگاه به ویژه معاونت فرهنگی با چالشها و تقاضناهای
سفت و سخت مطالبات قنومی و منذهبی روبنهرو شنده اسنت .مطنابق بنا آمنار دانشنگاه
آذربایجان10 ،درصد دانشجویان این دانشگاه یا کرد هستند یا ترک .گفته میشود این اتفاق
در سیستان و بلوچستان نیز افتاده است (الوندی18 ،8931 ،و.)11-13 ،10
نمونه دیگر بیتوجهی سند به نتای ،برنامههای اسالمیشدن دانشگاهها ،برگزاری برنامنه
«دورههای دانشافزایی» اساتید است کنه برخنی از آن دورههنا ،تحنت عننوان «بنازپروری
اسالمی» اساتید یاد میکنند (فراستخواه .)8911 ،تجربه نگارننده از حضنور در برخنی از
این دوره ها و گفتگو با تنی چند از همکاران دانشگاهی ،بیانگر اینن نکتنه اسنت کنه تعنداد
قابلتوجهی از اساتید این برنامهها را (برخی به دالیل غیرمفید بودن ،اجباری بودن و برخی
به دالیل سیاسی و ایدئولوژیک) موفق و جذاب نمیدانند .1اما سند دانشگاه اسالمی بندون

توجه به پیامدهای برگزاری دورههای دانشافزایی از جمله توجه به میزان رضایت و اسنتقبال
اساتید از این برنامهها« ،طراحی و تدوین دورههای دانشافزایی در سطوح مختلف اساتید،
دانشجویان و کارکنان را توصیه کرده است (سند.)12 ،

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .1برای بحث و بررسی بیشتر درباره نارضایتی و مخالفت اساتید ر.ک :هاش زهی و میرزا1332 ،؛ و فراستخواه.1333 ،
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درباره نتای ،مثبنت

همچنین ،سند دانشگاه اسالمی بدون هیچگونه بازاندیشی مشخ
ر
و منفی «برگزاری برنامههای مربوق به کرسیهای آزاداندیشی» صرفا از «حمایت ،تقویت و
توسعه کرسیهای آزاداندیشی» (همان 18 ،و  )12صحبت میکند .سند دانشگاه اسنالمی
بیتوجه به نتای ،اقدامات صورتگرفته در زمینه «گسترش تعامل حوزه و دانشگاه» (همان،
ر
 )83و «ارتقای تعامل حوزه و دانشگاه» (همان )11 ،صرفا به تکنرار راهبردهنا و اقندامات
گذشته بسنده کرده است« .نهادینهسازی فرهننگ عفناف و حجناب» و سیاسنت «تفکینک
جنسیتی» در دانشگاهها (همان 99 ،و  ،)91نمونه دیگر ضعف نهاد سیاستگذاری در توجه
به پیامندهای برنامنههنای اسنالمیشندن دانشنگاههنا اسنت .اگنر یکنی از مواننع اصنلی
اجراییشدن سیاست «نهادینهسازی فرهنگ عفاف و حجاب» را عدم پذیرش اجتماعی این
سیاست از سوی دانشگاهیان بدانی  ،سند دانشگاه اسنالمی راه تنازه و منؤثری درخصنوص
چگونگی پذیرش و اقبال دانشگاهیان پیش روی مجریان نگذاشته است.
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«اهتمام بر اصل خانواده محوری و تروی ،و تسنهیل ازدواج دانشنجویی» و «تشنویق و
ترغیب ازدواج دانشجویی آسان و آگاهاننه» از دیگنر راهبردهنا و اقندامات سنند دانشنگاه
اسالمی است (همان 98 ،و  .)92اما این سند با مقوله ازدواج دانشجویی ،نه بهمثابنه ینک
هنجار اجتماعی و فرهنگی موقت بلکه بهمثابه هنجاری دائمی که برای همگنان مطلنوب و
کارامد است ،برخورد کرده است .اگر حتی مجاز به انجام چنین کناری باشنی  ،اینن سنند
میبایست بر مبنای «اصل ثابتات و متغیرات در اسالم» در شناسایی عناصر متغیر و متننو
راهبننرد ازدواج دانشننجویی اقنندام و حاصننل ایننن تننأمالت را در سیاسننتگذاری ازدواج
دانشجویان لحاظ میکرد.
 .5جمعبندی و افقهای آینده

مقاله حاضر از طریق تحلیل سند دانشگاه اسالمی نشان داد که موضو سیاستگذاری دینن
در دانشگاه با ذهنیت اخالق مسئولیت صنورت نگرفتنه یعننی اینن سنند بنه مندد اخنالق
مسئولیت تنظی نشده یعنی به امکانها و محدودیتهای عملیشدن ،سازوکارهای اجرایی،
سازگاری و انسجام و پیامدهای احتمالی اهداف و وسایل دقت ویژه مبذول نکرده تا ضنمن

اتکا به ارزشهای اسالمی و آگاهی از شنراید اجتمناعی و واقعینات اجتمناعی ،سیاسنتی
آگاهانه ،عقالنی و مسئوالنه درباره اسالمیسازی دانشگاهها تدوین شود.
اما از طرفی معلوم نیست که اندیشه راهنمنای سنند دانشنگاه اسنالمی اخنالق بناور و
عقالنیت ارزشی نهفته در آن بوده باشند .در سیاسنتگذاری مطنابق بنا عقالنینت ارزشنی،
سیاستگذار صنورتبندی «خودآگاهاننه و طراحنیشنده و جهنتگینری منسنج بنه سنوی
ارزشهای خود دارد اما آیا سند دانشگاه اسالمی ،بیانگر صنورتبندی آشنکارا خودآگاهاننه
ر
ارزشهایی غایی و جهتگیری منسجما طرحریزی شنده اسنت؟ پاسن بنه اینن پرسنش،
نیازمند پژوهش مستقلی است اما براساس نتای ،پژوهش حاضر میتوان این مندعای قابنل
بررسی بیشتر را استنباق کرد که سند دانشگاه اسالمی نه تنها مبتننی بنر اخنالق مسنئولیت
بلکه مبتنی بر اخالق باور و عقالنیت ارزشی نیز تنظی نشده است .چنانچنه در اینن مقالنه
نشان دادی انسجام الزم در چش انداز ،مبانی و اصول ،مأموریت و اهداف کنالن دانشنگاه
اسالمی دیده نمیشود بلکه سند مبتنی بر گونهای فرم دانش و فرم سیاستگذاری شکل گرفته
است که میتوان به آن فرم هیبریدی 1یا چندرگهای گفت .از ویژگنیهنای اینن نگنرش اینن

است که در جایگاه خاصی نمیایستد؛ یعنی فاقد ی من اندیشنده است که بنه خنود آگناه
ِ
است و چون به خود آگاه است خود را محق میداند؛ ازاینرو ،چنین نگرشی که فاقند ین
آگاهی متمرکز است تناقضات را میپذیرد و صدها روایت را که هماهنگی ندارنند تصندیق
ُ
میکند .این نو نگرش ،گونهای آگاهی گنگ غیرمتمرکز و درنتیجه آگاهی غیرانتقادی است
که تصور مبهمی از کلیت اجتماعی و هماهنگی نظ اجتمناعی را بنا نظن طبیعنی درهن
میآمیزد و بدون اینکه تالشی در جهت عقالنیکردن آن صورت دهد و تنوان روینارویی بنا
تناقضات درون کلیتی را که میسازد ،داشته باشد ،دست به عمل میزند.
این نگرش ،فرم اجراییکردن باعجله است که میخواهد به لحظه سیاسی پاس دهند و
از اینرو غیرمفهومی است .از آنجا که فاقد تفکر مفهومی است موفق نمیشود مسائل را با
مبانی و روشداری مستدل و بدون شتاب و عجله تبدیل به مفاهی کند .بر پایه این نگرش،
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .1فرم هیبریدی در نظریههای پسااستعماری و مطالعات گفتمانی طرح شده است .بویژه هومی بابا (
تأسی از نظریه گفتار میخائل باختین درباره «هویت هیبریدی» بسیار بحث کرده است.

) به
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نمی توان سندی منسج تدوین کرد .در تهیه اسناد اگر مفاهی نتواند از نظام دانایی و آن نیز
از سازوکار داخلی هر جامعه بیرون کشیده شود ،آنگاه برخی از مفاهی از درون و برخی از
بیرون جامعه آورده میشود و به اینترتیب ،نظام داناییای حاصل میشود که در آن آشفتگی
و اغتشاش حک فرماست .در این فرم ،نظام دانایی بهجای اینکنه سیسنت ینا منظومنهای از
مفاهی باشد ،فرم «هیبریدی» یا چندرگهای بهدست میدهد که درواقع نوعی التقاق است.
در این نظام التقاطی ،مفاهی فاقد دامنه و محتوای معین و شنفاف هسنتند و بنهدلینل عندم
شفافیت ،خلد مفاهی و اغتشاش در مفاهی صورت میگیرد و الجرم ،سندی که واجد این
چنین ابهام و خلطی باشد نمیتواند سمتوسوی جهتدهنده در عمل و اجرا داشته باشند.
فرم دانش هیبریدی در تدوین سند دانشگاه اسالمی به عریانترین شکل در ابهام مفهنومی،
خلد مفاهی  ،اختالل آرمان و واقعیت ،روشن و شفاف نبنودن ارزشهنا ،اخنتالق نهناد و
سازمان و دیگر موارد ،نمایش یافته است .این فرم دانش اگر در سطوحی از جامعه بهویژه در
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عرصه کار سیاسی و تبلیغاتی کاربرد داشته باشد اما برای برنامهریزی و تدوین یک سیاست
راهبردی نمیتواند مثمر ثمر باشد .از جنبه دانش بنومی و ملنی ،بررسنی سنازوکار تندوین
اسناد کالن جامعه یک ضرورت است تا بتوان مقایسهای صورت داد که حلقه نظنام داننائی
کشور چگونه کار میکند که خروجی آن یک چنین اسنادی است.
 .6سپاسگذاری

این مقاله مستخرج از نتای ،طرح پژوهشی بنا عننوان «اخنالق مسنئولیت؛ حلقنه مفقنوده
سیاستگذاری دین در دانشگاه؛ مطالعه موردی سند دانشگاه اسالمی» است .این پژوهش با
همکاری آقایان ،مرحوم دکتنر محمند علنی منرادی و رضنا نسناجی ،و بنا حماینت منالی
پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم انجام شده است.

منابع
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