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Explaining the Iranian-Islamic University Idea 
in Higher Education Evolutionary Documents of 

Islamic Republic of Iran

é Objective: This research seeks to investigate ‘the analysis of Iranian-Islamic university idea in 
Iran’s higher education documents’ (Islamic university document, country’s comprehensive scientific 
document, twenty years perspective document, and the law of the fifth plan of development) in order 
to present an Islamic-Iranian university paradigm. As far as the nature of the data is concerned, this 
study is qualitative; and as far as the aim is concerned, it is a foundational research, as the data will be 
used to present a conceptual frame.

é Method: In view of the essence, the aim and the questions of this study, the ‘conceptual analysis’ and 
‘documentary analysis’ methods have been used here. The analytic population in this study consists of 
the available sources around the existent ideas regarding the university and also the higher education 
evolutionary documents of Islamic republic of Iran chosen purposefully and the achieved data have 
been analyzed continuously and deeply, simultaneously with data collection process as well.

é Finding: The findings show that the idea of university has two main dimensions of scientific 
and Islamic in the higher education evolutionary documents of Islamic republic of Iran, which is 
approximated to classical, contemporary and novel ideas respectively in the scientific dimension. 
In addition, while paying attention to science and technology progresses, it has tried to proceed in 
Islamic framework and culture in Islamic dimension. the findings of the study have been presented as a 
conceptual frame for Iranian-Islamic university. In surveying and analysis of the quadruple documents 
of higher education Islamic republic of Iran, we identified and named the following ideas: In Islamic 
University Document (2014), four special idea of this document have been identified under the titles of 
‘science sanctity’, ’inner upbringing and refining’, ‘spiritual growth’, ‘Islamic revolution ideals’ and 
‘family strengthening’. In Country’s Scientific Comprehensive Document (2011), two special ideas of 
this document have been identified under the titles of the ‘ideological and monotheism sovereignty 
of Islam’ and ‘the first grade in science and technology’. In the Twenty Years Perspective Document 
(2005), two special idea of this document have been identified under the titles of ‘safe, independent 
and powerful’, and ‘achieved to the first grade of economy, science and technology’. Finally in the 
Fifth-Plan of Development Law (2011), two special idea of this document have been identified under 
the titles of the ‘compilation and promotion of qualitative indices’ and ‘cooperating with seminary 
schools’. To put it in the nut shell, after surveying all of the higher education documents as well as 
the theories about university ideas, we have founded that the higher education evolutionary document 
idea around the Iranian-Islamic university is an idea retrieved from Islamic ideology in which classical 
and contemporary university viewpoints in various dimensions of education and research were covere.

é Conclusion: Iranian universities need a rethinking and revision in their mission to be able 
to coordinate themselves to revolutionary missions in the documents.

Keywords:  higher education, the idea of Iranian-Islamic University, the evolutionary 
documents of Islamic Republic of Iran.

1.  A Ph.D. Student in the Philosophy of Education, the Department of Educational Sciences, the Faculty of 
Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
E-mail: Maryam_taghizadee@yahoo.com.  0000-0003-1865-948X

2. Corresponding Author: An Associate Professor in Philosophy of Education, the Department of 
Educational Sciences, the Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
E-mail: mirzamohammadi@shahed.ac.ir.  0000-0002-2239-9388

3. An Associate Professor in the Philosophy of Education, the Department of Educational Sciences, the 
Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
E-mail: farmahinifar@yahoo.com.  0000-0003-3673-1756

Received: 2020/04/12                                                                                           Accepted: 2021/02/12

Citation: Maryam Taqi-Zadeh., & Mohammad Hassan Mirza-Mohammadi., & Mohsen Farmihani 
Farahani. (2021). Explaining the Iranian-Islamic University Idea in Higher Education Evolutionary 
Documents of Islamic Republic of Iran. Applied Issues in Islamic Educationˏ 5(4): 33-56.





33

نوع مقاله : پژوهشي

مریم تقی زاده*																				محمد حسن میرزا محمدی**																				محسن فرمهینی فراهانی***

 تبیین ایده دانشگاه  ایرانیـ  اسالمی 
 در اسناد تحولي آموزش عالي 

جمهوري اسالمي ایران1

ï تاریخ پذیرش: 24/ 11/ 1399 ï تاریخ دریافت:  14/ 09/ 1399  

چکیده
é هدف: هدف از این پژوهش بررســی »تحلیل ایده دانشــگاه  ایرانی ـ اسالمی در اسناد 
 آموزش عالی ایران )ســند دانشگاه اسالمی، ســند جامع علمی کشور، سند چشم انداز 
بیست  ساله و قانون برنامه پنجم توسعه(، به منظور ارائه الگوی دانشگاه  ایرانیـ   اسالمی« است.
é روش : این پژوهش از نظر ماهیت داده ها، کیفی و از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی است، 
به  این صورت که یافته های آن به نظر ارائه چارچوب مفهومی مورد اســتفاده قرار خواهند 
گرفت. با توجه به ماهیت، هدف و ســؤاالت پژوهش حاضــر، در این پژوهش از روش های 
»تحلیل مفهومی«، »تحلیل اسنادی« استفاده شده است. جامعه تحلیلي این پژوهش منابع 
موجود پیرامون ایده های موجود در زمینه دانشگاه، اسناد تحولي آموزش عالی جمهوري 
اسالمي ایران است که به صورت هدفمند انتخاب و همزمان با فرایند جمع آوري اطالعات، 

داده هاي حاصله به صورت عمیق و مستمر مطالعه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
é یافته ها : یافته هاي حاصله حاکي از این اســت که در اسناد تحولي آموزش عالی جمهوري 
اسالمي ایران ایده دانشــگاه دارای دو بعد اصلی علمی و اسالمی است؛ که در بعد علمی 
به ترتیب به ایده های ســنتی، معاصر و جدید نزدیک است. در بعد اسالمی ضمن توجه به 
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1. این مقاله مستخرج از رساله دکتری می باشد که در دانشگاه شاهد به انجام رسیده است.
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پیشرفت های علم و فناوری سعی گردیده است در چارچوب دین مبین اسالم و نیز فرهنگ 
اسالمی گام بردارند. یافته های حاصل از این پژوهش به صورت یک الگوی مفهومی از دانشگاه 
 ایرانی اسالمی ارائه شده اســت؛ که در بررسی و تحلیل مصادیق اسناد چهارگانه آموزش 
عالی جمهوری اســالمی ایران؛ در سند دانشگاه اسالمی)1392( چهار ایده خاص این سند 
با مصادیق قداست علم، تربیت و تهذیب روحی و تعالی معنوی، آرمان های انقالب اسالمی 
و تقویت خانواده؛ در ســند جامع علمی کشور)1389( دو ایده خاص این سند با مصادیق 
حاکمیت جهان بینی و توحیدی اســالم و جایگاه اول علم و فناوری؛ در ســند چشم انداز 
بیست ساله )1382( دو ایده خاص این سند با مصادیق امن، مستقل و مقتدر، دست یافته 
به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری؛ و در قانون برنامه پنجم توســعه )1389( دو ایده 
خاص این ســند با مصادیق تدوین و ارتقاء شاخص های کیفی، همکاری با حوزه های علمیه 

شناسایی و نام گذاری شدند. 
é نتیجه گیری: با مجموع بررسی اسناد آموزش عالی و مجموعه نظریات در مورد ایده دانشگاه 
متوجه شدیم که ایده اسناد تحولي آموزش عالي پیرامون دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی ایده اي 
بر گرفته از جهان بیني اسالمي اســت که دیدگاه هاي سنتي و معاصر دانشگاه را در ابعاد 
مختلف آموزش، پژوهش پوشــش هاي تحولي که براي آنان در اســناد دیده شده است 

هماهنگ نمایند.

واژگان کلیدی:  آموزش عالی، ایده دانشــگاه  ایرانیـ  اســالمی، اسناد تحولي آموزش عالی 
جمهوري اسالمي ایران.

مقدمه
ایده های انسانی در اعصار و ادوار مختلف، جلوه ها و مفاهیم جدید و گاه تکامل یافته تر 
به خود می گیرند. هر ایده ای ریشه و خاستگاهی در گذشته دارد و به دشواری بتوان ایده 
و نظریه ای را یافت که از هر جهت نو باشد. »ایدة دانشگاه« نیز همین گونه است و به نظر 
نمی رسد بتوان دقیقًا روی نقطة آغاز آن انگشت گذاشت.دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هر 
جامعه، معرف باالترین سطح از تفکر و علم آن جامعه محسوب می شوند و اصول جهانبینی 
 .)Bhatti&Ghalib khan,2011( و نظام اعتقادی و ارزشی جامعه را در خود متجلی می سازند
ایده دانشــگاه در جهان با تدریس فیثاغورت در کرتئنای در یونان )520 ق. م( برای 
طالب علوم در رشته ها مختلف شروع شده است و زنان برابر مردان از تعلیمات او بهره مند 
بودند )Columbia Encyclopedia, 2001(.دانشگاه ها به صورت آکادمیک امروزی در قرن 12 
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و 13 میالدی به وجود آمد. در تأسیس دانشگاه ها هم پاپ ها نقش داشتند و هم امپراتورها. 
در واقع پاپ ها در توســعة دانشــگاه ها نقش تعیین کننده ای بازی کردند )ورژه، ترجمه 
رضایی، 139۶(. نخســتین مدرسه ای که رسمًا دانشگاه شمرده شد در شهر بولونیا ) واقع 
در شمال ایتالیا( پدید آمد. اساسنامه این دانشگاه در سال1158 یعنی قریب نود سال پس 
از تأســیس نظامیه بغداد به تصویب رسید )کاردان،138۷(. دانشگاه مدرن، از قرن نوزده 
موضوعیت پیدا کرد )فراستخواه، 139۶(. کانت، نخستین فیلسوف شناخته شده ای است 
 .)Kant,1992( که در دوران جدید رســال های در باب هویت و رسالت دانشگاه ارائه نمود 
در نیمــة دوم قرن نوزدهم، نیومن )1854( ، یا کاردینال نیومن از شــخصیت های مهم 
مذهبی انگلســتان، ایدة دانشــگاه مدرنی را مفهوم ســازی کرد که با فراغ بال به آموزش 
می پردازد و حتی نهاد دینی نیز به فلســفة وجودی او قائل است ) نیومن، 1854؛ ترجمه 
بادکوبــه، 139۶، ص45(. کارل یاســپرس )1959(، در نیمة اول قرن بیســتم در ادامة 
راه همبولت و خط فکریش به ارائه نظریاتی در باب چیســتی دانشگاه پرداخته است. از 
دیدگاه یاســپرس سه چیز در دانشگاه مورد نیاز است: تعلیم حرفه ای، آموزش و پرورش 
کلی انسان و تحقیق. زیرا دانشگاه هم زمان مدرسه ای حرفه ای، مرکزی فرهنگی و نهادی 

پژوهشی است )یاسپرس،1959؛ ترجمه مهدی و مهرداد پارسا، 1398(.
از نیمة دوم قرن بیســتم، دگرگونی های بزرگی در ایدة دانشگاه آغاز شد. در فرهنگ 
پراگماتیستی و حل مسئلة آمریکایی و تکثراتی که در آن جامعه در هم می غلتیدند، معنا 
و کار ویژه ای دانشــگاهی نیز مورد بازاندیشــی قرار گرفت )فراستخواه، 139۶(. از جمله 
کالرک، از کاربردهای دانشگاهی در مقیاس چندکاره تر سخن گفت و یونیورسیتی را در 
حقیقت مالتی ورسیتی1 نامید. در نیمه دوم سده بیستم تعبیر ایده دانشگاه به کاربرد را 
می توان دید. قرن بیست ویکم که رسید، این دگرگونی های پارادایمی به حد اعالی خود 
 .)Clark, 2001( رسید و در نتیجه آن بود که کالرک مفهوم »دانشگاه کارآفرین« را ارائه داد
بررسی و تحلیل نقش دانشگاه ها طی سده های گذشته، نشان می دهد که نقش های، 
آموزشــی و پژوهشــی بیشــتر از ســایر نقش ها مورد تأکید و وفاق محققان بوده است 
)Yani,Sahrir, Muritala, Kama, 2014(. امروزه چهار وظیفه اصلی براي دانشــگاه تعریف 
شــده اســت: آموزش، پژوهش، تربیت نیروي انســانی ماهر و توســعة فرهنگی جامعه 

1. Multiversity
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)یاسپرس، 1959؛ ترجمه مهدی و مهرداد پارسا، 1398(.
الگوهای دانشگاهی معرف نقش ها و وظایف دانشگاه در سطح کالن و در ارتباط با جامعه 
و محیط پیرامون آن می باشند. چهار الگوی شناخته شده در این زمینه عبارتند از: الگوی 
 .)Scott,2000( 4ناپلئونی1 ، الگوی همبولتی2 ، الگوی آکســبریجی3 و الگوی مبتنی بر بازار
هریک از این الگوها ریشــه در هویتی متمایز در پهنای خاص از جغرافیای مغرب زمین 
دارد. الگوی ناپلئونی را دانشگاه ِخَرد نامیده اند و ریشه آن را در اندیشه های کانت می توان 
جســتجو کرده است. الگوی هومبولتی دردانشگاه های آلمان پیاده شد و برخالف الگوی 
ناپلئونی که مبتنی بر آموزش بود، بر پژوهش و آزادی علمی تأکید داشت. )ذاکرصالحی، 
139۶(. تأســیس اولین موسسات دانشگاهی در ایران باستان به قرن سوم قبل از میالد 
مســیح بر می گردد. دانشــگاه جندی شاپور در ســال 2۷ قبل از میالد تأسیس گردید. 
مدرسة دارالفنون را می توان نخستین نهاد جدید آموزشی دولتی درایران دانست )تکمیل 
همایون،1382(. اولین دانشگاه به سبک امروزی دانشگاه تهران است که در قرن بیستم 
ساخته شده است. این دانشگاه در سال 1313 افتتاح گردید )فراستخواه، 139۷، ص29(.

به طور کلی تأسیس دانشگاه در ایران را می توان به هشت دوره تقسیم نمود: 
 دوره اول، دوره تأخیر )قرن 12 تا 18 میالدی(، که ۷00 ســال به درازا کشید با 
وجود تكوین و توسعه تدریجی پدیده جدید دانشگاه محیطی در جهان ،جامعه  ایران 

با وجود قابلیت هایش، از قافله نوگرایی، عقب مانده و به تأخیر می افتد. 
 در دوره دوم که دوره تمهید )11۷۷ تا 12۷5( نام دارد. پنجاه ســال پس از آغاز 
آن در 122۷ شمســی دارالفنون تأسیس گردید.۶0 سال پس از آن وزارت علوم و 

سپس مدارس دولتی به وجود آمدند 
 در دوره سوم یا دوره تکوین )1285 تا 1313( پس از یک قرن تأخیر و یک قرن 
تمهید، دانشگاه ایران وارد مرحله تكوین شد. آموزش جدید به سه مقطع ابتدایی؛ 

متوسطه و عالیه تقسیم شد. 
 دوره چهارم که دوره تشــکیل )1313 تا 1323( نام نهاده شد. دانشگاه در ایران 

1. Napeloni Model
2. Humboldtian Model
3. Oxbridge Model
4. Market Model
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سرانجام در دهه دوم سده بیستم تشكیل شد. 
 دوره پنجم دوره تکثیر )1325 تا1352( پس از طی مراحل آمادگی و تأســیس 
دوره تكثیر، دانشــگاه در ایران قدری فعال شد. مهم ترین کاستی های دانشگاه در 
دوره تكثیر عبارتند از: نبود توازن ملی، نبود توازن در رشد گروه های عمده در رشته 

تحصیلی و نبود رشته فنی، ضعف های بخش غیر دولتی بود.
 دوره ششــم دوره توسعه ناتمام )1352 تا 135۷( نام گرفت در این دوره فكر و 

زمینه توسعه کیفی دربستر رشد کمی دانشگاه قوت گرفت. 
 دوره هفتم دوره تعطیل و تعویق )135۷ تا 13۶۷( با انقالب اســالمی سرمشق 
و برنامه توسعه دانشگاه به سبک غیر دینی و با الگوی نوگرایی غربی به هم خورد 

ولی به سرمشق و برنامه جایگزینی نرسید. 
 دوره هشتم دوره تعدیل)13۶8به بعد( روند تحوالت دانشگاه در جهت رشد آغاز 
شــد، دوره های تحصیالت تكمیلی گسترش یافت و در سال های اخیر نیز با طرح 
ایده دانشــگاه کارآفرین و توسعه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و تأکید بر 
مقوله ثبت اختراعات، الگوی دانشگاه شرکتی و بازار گرا در جامعه دانشگاهی ایران 

به سرعت در حال گسترش است )آراسته، قورچیان و جعفری،1383(. 

دانشــگاه ها با تربیت متفکران و دانشــمندان و مدیران آینده، در جهت بخشــیدن 
به حرکت های گوناگون فکری، اعتقادی، فرهنگی و سیاســی جامعه مؤثر واقع می شوند 
))Fair, 2006.(.دانشــگاه به اعتبار تعلق به جوامعی با بینش ها و ارزش های مختلف، واجد 
خصوصیاتی هســتند که آن ها را از یکدیگر متمایز می سازد، )Naeem, 2016(. نیومن در 
انگلستان ســدة نوزده و هم یاسپرس در آلمان در سدة بیست، هر دو از »ایدة دانشگاه« 
سخن می گویند )یاسپرس، 1959؛ ترجمه مهدی و مهرداد پارسا، 1398(. ولی کالرک، 
در نیمة دوم سدة بیســت تعبیر دیگری با نام »کاربردهای دانشگاه« به کار می گیرد. هر 
چند در نیمة دوم قرن بیستم نیز کسانی چون  هابرماس همچنان از ایدة دانشگاه با تأکید 
نگارتر به دانشگاه در  بر نقش اجتماعی اش ســخن می گفتند اما نگاه کاربردی تر و سودا

مجموع از نیمة دوم قرن در حال ظهور و با شتاب فراوان رو به رشد بود. 
حدود 4 دهه اســت که موضوع اســالمی شــدن دانشــگاه ها در ایران، هم زمان با 
شــروع انقالب فرهنگی یعنی در سال 1359 آغاز شده اســت )خان محمدی، 1385(. 
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امام خمینی )ره( معنای اسالمی شدن را چنین می فرمایند: معنای اسالمی شدن دانشگاه ها 
این اســت که اســتقالل پیدا کند و خودش را از وابستگی به غرب جدا کند و خود را از 
وابستگی به شرق جدا کند و یک کشور مستقل و دانشگاه مستقل و یک فرهنگ مستقل 
داشته باشــیم )کشتکار و نوروزی، 1395(. مراد از اســالمی شدن این است که تمامی 
عناصر دانشــگاه، همسو و هم جهت با ارزش ها و ایده های اســالمی باشند یا حداقل در 

تعارض با الگوها، ارزش ها و آرمان های واالی الهی ـ انسانی نباشند )خادمی، 1381(. 
در جهــان دانش محور امروز، تنها دانشــگاهی می توانند به بقای خود ادامه دهند که 
چیزی برای عرضه داشته باشند؛ به عبارت دیگر، روزآمد سازی محتوا، برنامه های آموزشی، 
پاســخ گویی هرچه بیشتر نسبت به نیازهای جامعه، نهادهای اجتماعی، مدنی و... داشته 
و ضامن اســتمرار حضور آن ها درجامعه باشــد )مختاریان و محمــدی، 1398(. ما در 
آموزش عالی با یک فقر نظری مواجه هستیم. شوراي عالي انقالب فرهنگي جهت مواجهه 
با این مشــكالت ، رویكردي نوین نســبت به مأموریت هاي دانشــگاه را در اسناد تحولي 
آموزش عالي ) سند چشم انداز بیست ســالة جمهوري اسالمی ایران در افق 1404)مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی،1382(، سند دانشگاه اسالمي)شورای عالی انقالب 
فرهنگی،1392(، و نقشــه جامع علمي كشور )شــورای عالی انقالب فرهنگی، 1389(، 
قانون برنامه پنجم توسعه )معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 1389(

اتخاذ نموده است. بر اســاس این موارد اگر قرار باشد حرکتی در جمهوي اسالمي ایران 
به سمت شکل گیری ایده معاصری از دانشگاه  ایرانیـ  اسالمی صورت گیرد، هیچ چاره ای 
وجود ندارد که چیســتی دانشگاه و رویكردهایي كه دراسناد تحولي آموزش عالي )سند 
دانشگاه اسالمي )1392(، سند چشم انداز بیست ساله )1382( و نقشه جامع علمي كشور 
)1389(، قانون برنامه پنجم توسعه )1389 ( مطرح شده است بررسي و مورد تأمل جدي 
قرار گیرد. از این رو سؤالي كه مطرح است این است كه رویكرد اسناد تحولي آموزش عالي 

پیرامون ایده دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی چیست ؟ 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اســناد مورد مطالعه در این پژوهش عبارت اســت از : سند دانشگاه اسالمی)13۷۷(: 
جامعه  ایراني كه در انقالب اسالمي با رویكرد الهي، جهان بیني اسالمی را مبناي شئون 
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گوناگون زندگي خود قرار داد، خواهان آن اســت كه آموزش عالی متناســب با مباني و 
ارزش هاي اسالمي داشته باشد تا با تربیت متفكران و مدیران بر وفق آن مباني و معیارها، 
به ترویج و تعمیم آنها در جامعه اسالمی مبادرت ورزد. احیای هویت تمدنی و پیشرفت 
جمهوری اسالمی، مستلزم رشــد متوازن و همه جانبه ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی و 
اجتماعی كشور است كه در مسیر تعالی آن، آموزش عالی كشور نقش پیشران و موتور 
محركه را برعهده خواهد داشــت. بر اساس آیین نامه شوراي اسالمي شدن دانشگاه ها و 
مراكز آموزشی، مصوب جلســه 424 مورخ 13۷۷/5/13 شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
تدوین و پیشنهاد سیاســت ها و راهبردهای مرتبط با اسالمي شدن اولویت اصلی شورا 
قرار گرفت. براي تحقق این منظور، شــورا به نقد و ارزیابي دقیق اقدامات و فعالیت هاي 
گذشــته در مورد اسالمي شدن دانشــگاه ها پرداخته و با شناسایي نقاط قوت و ضعف، 
زمینه هــاي فكري و مطالعاتي الزم براي سیاســتگذاري دقیــق و اصولي و برنامه ریزي 
جامع و واقع بینانه را فراهم آورد كه نتیجه آن تدوین »ســند دانشگاه اسالمي« در سال 
13۷۷ گردید. بنابراین فرایند اسالمی سازی دانشگاه ها پیشینه ای بیش از یك دهه دارد 
و شاید بتوان گفت اولین سند مدون ملی در راستای تحقق آرمان انقالب اسالمی است 
كه با مشــاركت صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی، تدوین گردید. پس از گذشت بیش 
از یك دهه تالش و تدبیر مدیران و مجریان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــكی و دانشگاه آزاد اســالمی در اجراي سیاست هاي مصوب سند 
اولیه دانشــگاه اســالمي و بررسی آسیب شناســانه مفاد و محصول سند در بازه زماني 
ســال هاي 89-۷۷ و برخورداری از بلوغ و بالندگی علمی ـ مدیریتی كشــور در عرصه 
تدوین اسناد كالن ملي و با عنایت به مراعات اقتضائات و شرایط معاصر جامعه اسالمی، 
ضرورت به روزســازی سند و تعیین نسبت و مناسبات آن با اسناد فرادستی و پیرامونی 
جهت اســتفاده بهینه از ظرفیت ملی برای دستیابی به اهداف، در مسیر اسالمی سازی 
 دانشــگاه ها بر متولیان امر محرز گردید. برهمین اساس در پی تأكید دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی و مصوبه جلسه212 مورخ 89/12/18 اسالمی شدن دانشگاه ها، دبیرخانه 
شورا در ســال 91 مأموریت بازنگری و به روزرسانی سند را ذیل راهبرد كالن »نهادینه 
كردن نگرش اســالمی به علم و تسریع در فرایندهای اسالمی شدن نهادهای آموزشی و 
پژوهشي« و راهبردهاي كالن مرتبط »1۰، 8، ۶، 2« نقشه جامع علمی كشور با نگرشی 
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نظام واره به ابعاد )فرهنگی ـ تربیتی، آموزشــی، پژوهشي، فناوري و مدیریتي( دانشگاه 
اســالمي به انجام رساند. )شوراي عالي انقالب فرهنگی، سند دانشگاه اسالمي در جلسه 

۷35 مورخ 92/4/25(.
 سند چشم انداز بیست سالة جمهوري اســامی ايران در افق 1404 ه. 
)1382(، ایران را کشوري توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در 
منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش جهان اسالم و داراي تعامل سازنده و 
مؤثر در روابط بین الملل توصیف می کند. در همین سند، ضمن تبیین ویژگی هاي 
جامعة ایرانی در افق این چشم انداز، مقرر شده است که در تهیه، تدوین و تصویب 
برنامه هاي توسعه و بودجه هاي سالیانه، اهداف و الزامات سند چشم انداز مورد توجه 
قرار گرفته، به طور کامل رعایت شود. سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسالمي 
ایران به عنوان معتبرترین ســـندي كـــه تاكنون در راستاي شناسایي و معرفي 
چالش هاي جدیدي كه كشور در تفكر نـوین جامعه جهاني با آن ها روبه روست به 
تصویب رسیده و از سوي مقام معظم رهبري در ســـال 1382 به سران سه قوه و 
رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام ابالغ شده است. این سند از سال 1384 تا 
سال 1404 هجري شمسي به مدت بیست سال مبناي اصلي چهار برنامه پنج ساله 
توسعه قرار خو اهد گرفت. ایران درسال 1404 كشوري توسعه یافته بـــا جایگـاه 
اول اقتصــادي، علمي و فناوري در ســطح منطقه آســیاي جنوب غربي با هویت 
اســالمي و انقالبي، الهام بخش درجهان اسالم و تعامل سازنده و مؤثر در روابـــط 
بین الملل خواهـد بـود. )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، سند چشم انداز 

بیست سالة جمهوري اسالمی ایران در افق 1404مصوب 1383(.

 نقشة جامع علمی کشــور )1389(، بنا به تعریف، مجموعه ای است جامع و 
هماهنگ و پویا و آینده نگر، شامل مبانی، اهداف، سیاست ها و راهبردها، ساختارها 
و الزامــات تحــّول راهبردی علم و فنــاوری مبتنی بر ارزش های اســالمی برای 
دست یابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور در این تالش شده بر مبانی ارزشی 
و بومی کشور، تجربیات گذشته و نظریه ها و نمونه های علمی و تجارب عملی تکیه 
شود؛ نقشه جامع علمي كشور در چارچوب رهنمودهـــاي رهبـر كبیـر انقـالب 
اسـالمي)ره( و مقـام معظـم رهبـــري و قـانون اساسـي جمهوري اسالمي ایران 
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است و با پیش بینی ســـازوكارهاي الزم بروز رساني، توانایي تبیین ساحت علمي 
الگوي اسالمي ـ ایرانی پیشرفت را دارا مي باشد )شورای عالی انقالب فرهنگی، سند 

نقشه جامع علمی کشور، 1389(.

 قانون برنامة پنج ساله پنجم )1389(، توسعه کشور با جهت گیري دست یابی 
به اهداف مرحله اي متناســب با سند چشم انداز بیست ساله به دستور رهبر انقالب 
آیت اهلل خامنه ای تدوین گردیده اســت؛ براساس سیاست های تدوین شده دراین 
قانون انتظار می رود در دورة پنج ســاله آینده، اقدامات اساسی براي تدوین الگوي 
توسعه  ایرانی اسالمی، که رشد و بالندگی انسان ها بر مدار حق و عدالت و دست یابی 
به جامعه اي متکی بر ارزش هاي اســالمی و انقالبی و تحقق شــاخصهاي عدالت 
اجتماعی و اقتصادي در گرو آن اســت، توســط قواي سه گانة کشور صورت گیرد 
)معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قانون برنامة پنجم توســعه 

کشور،1389(.

آذر و ذاکر صالحی )1398(، در مقاله ای با عنوان »نقد و ارزیابی دانشگاه جامعه محور 
در ایران از دیدگاه خبرگان علمی« به  این نتایج دست یافتند که ارزیابی های خبرگان نشان 
می دهد که وضعیت دانشگاه جامعه محور متاثر از مداخالت بیرونی بوده و بیشتر مشکالت 
مربوط به تحقق نیافتن دانشــگاه جامعه محور در ایران به ریشــه های تاریخی، سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر می گردد. همچنین، الگوی مفهومی دانشگاه جامعه محور 
در ایران با یازده مؤلفه اصلی )تناســب با بافتار ایران، مسئولیت پذیری، ارتباط و تعامل، 
توسعه عدالت، توســعه دانش ـ آموزش و پژوهش، اقتصاد و فناوری، فرهنگ دانشگاهی، 
استقالل دانشگاهی، رهبری و مدیریت، توانمندسازی و توسعه پایدار( طراحی شد، ارزیابی 
خبرگان بیانگر این اســت که در مؤلفه های یازده گانه وضعیت مطلوب نبوده است. میرزا 
محمــدی و محمدی )201۷( در مطالعه خود دریافتند که NPM در آموزش عالی ایران 
)نوعی شبه نئولیبرالیسم( نه تنها با اهداف اخالقی اسالمی ناسازگار است، اما وجود دارد 
بلکه همچنین تناقضات قابل توجهی در آن وجود دارد. ساالر، صفایی مقدم و مهرعلی زاده 
)139۷(، در پژوهش خود در یافتندکه دیدگاه متفکران غربی درباره ماهیت دانش الاقل 
پنج موج دوره فلسفه، دوره میانه اروپا، دوره روشنگری، دوره انقالب صنعتی، دوره پس از 
جنگ دوم جهانی و دوره پساســاختارگرایی را پشت سر نهاده است. در طول این دوره ها 
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به ترتیب، سلطه رویکردهای اخالقی، دینی، علمی، اقتصادی و اخالقی به دانش مشاهده 
می شود. فراستخواه و آبساالن)139۶(، یاد آور شدند که دانشگاهیان در مجموع با کلّیت 
اسالمی سازی مخالفتی ندارند، اما سیاست ها و برنامه هایی که برای اسالمی کردن دانشگاه 
ارائه و اجرا شده، با چالش هایی مواجه است. راه برون رفت از چالش های موجود، رسیدن 
به فهمی مشترک در خصوص موضوع است؛ فهمی که نقطه نظرات همة ذی نفعان درآن 
لحاظ شــده، با عرف حاکم بر نهاد های علمی بین المللی در تعارض نباشــد و متناسب با 
ارزش ها و نیازهای جامعة اسالمی ایران باشد. باقری )139۶( معتقد است در دانشگاه ایران 
»یک رویا و دو بســتر« وجود دارد. منظور از این تعبیر، آن است که یک رؤیا وجود دارد 
و آن، نیل به دانشگاهی تراز و مطلوب است، اما این رؤیا در دو بستر و دو مسیر متفاوت 
حرکت می کند. یک بستر و مسیر نیل به دانشگاه تراز، توسل شتاب زده و تقلید از دانشگاه 
مدرن، به ویژه در شکل های معاصر تر آن است. بستر و مسیر دوم، در تکاپوی فراهم کردن 
دانشگاه اسالمی است. باقری معتقد است که در هر دو بستر، رؤیای دانشگاه تراز، رؤیایی 
آشفته است. کشتکار و نوروزی )1395(، در پژوهش خود دریافتند که مدل نهایی حرکت 
حرکت به ســمت دانشگاه اسالمی مشتمل بر ســه محور »دانشجوی انقالبی«، »استاد 
متقی و عالم« و »اهداف انقالب اســالمی« است که در بســتر هم افزا و تکاملی اهداف، 
چشم انداز و رسالت دانشگاه ارائه گردید. فضل اللهی و حیدرزاده )1394( یاد آور شدند که 
شعار اصلي دانشگاه یادگیرنده، یـادگیري از عمـل و عمل مبتني بر یادگیري، تواضع در 
یادگیري و سخاوت در آموزش با مباني دانشـــگاه اسـالمي تناسـب دارد. دانشگاه نقطة 
تالقي سه قلمـــرو »فرهنـگ«، »قـدرت« و »دانـش« اسـت. دانشگاه در ظرف جامعه و 
فرهنگ عمل مي كند و با آن داد و ســتد مستمر دارد. در عصر دانایي، تنها چیزهایي در 
زندگي ثابت مي مانند این اســت که دانشگاه، براي ماندن در وضعیت رقابتي، باید خود 
را به مؤلفه هاي دانشگاه یادگیرنده مجهز سازند. مطهری نژاد، همایون و حاتمی )1394( 
اصلی ترین مانع اسالمی شدن دانشگاه غفلت از عدم تطابق هستی شناسی  یاد آور شدند: 1.
و غایت شناســی الهی مورد نیاز برای دانشگاه اسالمی است. 2. انقالب فرهنگی و طرح 
دانشگاه اسالمی، ماهیتی عارضی بر اصلیت دانشگاه تلقی نمی شود، بلکه ماهیت بازگشتی 
بــه اصالت دینی و فرهنگی جامعه ایران را در مواجهه با عارضه مدرنیته مورد توجه قرار 
می دهد. رحیمی پطرودی )1390( یاد آور شــدند که دانشگاه نهادی تأثیرگذار در کشور 
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محسوب می گردد که برخوردار از نقش و مسئولیتی بی بدیل در جامعه می باشد. از دیدگاه 
مصباحیان )1388( امروزه در مورد دانشــگاه دو دیدگاه وجود دارد: کســانی که خود را 
متعهد به پیگیری سنت های گذشته دانشگاه می دانند و کسانی که اعالم می دارند دانشگاه 

باید خود را با وضعیت عرضه و تقاضا تطبیق دهد.
یکی دیگر از ایده های دانشــگاهی، ایده بوم شناختی دانشگاه است که توسط رونالد 
بارنت )2018( ارائه شد. بارنت معتقد است که به یقین می توان گفت که آینده دانشگاه 
موضوعی اســت همزمان سیاســی و جهانی )بارنت،2018، ترجمه رحمانی و باستانی، 
1398(. دانشــگاه ها باید تالش خود را برای ترکیب پژوهش های فکری، عرضه و انتقال 
دانش مفید بــرای افراد و به نفع جامعه به طورکلی و ارائــه آموزش تحصیالت تکمیلی 
برای کســانی که در معرض آن هســتند تقویت نماید )Graham, 2013( امروزه آموزش 
 عالی به طور فزاینده ای به مرکزی برای توســعه اقتصادی وسیاســی تبدیل شــده است 
)Mitchell & Nielsen 2012(. امروزه نظام های آموزشــی عالــی در جهان با چالش های 
چندگانه ای روبه رو شــده اند. از یک سو، تأثیر دیدگاه های زیر بنایی معرفت شناختی بر 
ساخت دانش و از سوی دیگر جهانی شدن، کاربرد فناوری همگرا در عرصه جهانی، رشد 
فزاینده مطالبات اجتماعی، سیاسی و محلی برای آموزش عالی، کاهش منابع مالی دولتی 
و فشــار مستمر از سوی جامعه سرمایه داری که فراتر از کنترل ملت هاست در خصوص 
کیفیت علمی چالش هایی را فراروی کشــور های در حال توسعه و توسعه یافته قرار داده 

.)Chi Hou, 2011( است
دانشــگاه، نه تنها هیچگاه در صف مقدم انتقال از دوره ای به دوره دیگر نبوده است، 
بلکه به مثابه نهادی محافظه کار و چســبیده به ایده های حاکم ایفای نقش نموده است. 
با این همه علی رغم ماهیت محافظه کارانه اش، دانشــگاه هم همواره قادر به انطباق خود 
با جامعه جدید بوده اســت و همواره در دانشــگاه  این آمادگی وجود داشته است که فرم 
و محتوی جدیدی پیدا کند )Ford, 2002(. دانشــگاه عرصه تعامل بین دانش، فرهنگ و 
جامعه شناخته شده اســت )Delanty, 2001(. مطابق با دیدگاه مارپیچ سه گانة دانشگاه، 
صنعت و دولت ، دانشگاه باید نقش مشــخصی در توسعه اقتصادي کشورها داشته باشد 
)Etzkowitz & Leydestorff, 2000( دیــدگاه »دانشــگاه و تولیــد دانش در عصر جهانی 
شــدن« از پایداری و استمرار ایده دانشگاه در شــرایط جهانی شده جامعه جدید دفاع 
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 .)Scott,1998( می کند
یکی از برجسته ترین متفکران ایده پرداز در خصوص دانشگاه و در عصر پست مدرن 
 درگزارشــی در مورد دانش، الگوی مدرن در باب دانش و دانشــگاه را به چالش می کشد

 ) Lyotard,1984(. در مقالــه ای با عنوان »ارائة غیرقابل ارائه: واال« دانشــگاه مطلوب که 
»دانشگاه واال1« نامیده شده، جایی است که تسلیم بازی معین و محدودکنندة کاربردپذیری 
نمی شود، بلکه با استقبال از تکثر بازی های زبانی، به عرضة مداوم امر غیرقابل عرضه روی 
می آورد )Lyotard,1982(. از دیگر دیدگاه های اصلی در حوزه دانشگاه، »دانشگاه موقعیت 
یگانگی« است؛ واژه دانشگاه با دو واژة یگانگی و جهان هم ریشه است. این دیدگاه نیز در 
راستای دیدگاه ویلهلم فون هومبولت به تحلیل اقدام کرده است. به لحاظ تاریخی سومین 
ایدة دانشگاه را ویلهلم فون هومبولت در آغاز سدة نوزدهم طراحی کرد و ذیل آن دانشگاه 
را موقعیت جســتجوی حقیقت معرفی کرد ) یاسپرس، 1959، ترجمه مهدی و مهرداد 
پارســا، 1398(. در پژوهش دیگری که با كند وكاو سنت )هرمنوتیك( مي كوشد که كار 
طبیعت را به تراز عقل برســاند، دانشگاه را به عنوان نهاد میانجي تشخیص مي دهد. این 
پژوهش بیان می کند که صرف اصالح نهادها نمي تواند ســنت را از میان بردارد و عقل را 
جایگزین شكل بندي هاي طبیعي، مثال دانشگاه قرون میانه، كند. سنت را نمي توان به دور 
افكند، بلكه باید آن را به قصد پي بردن به معناي واقعي اش كاوید. آنچه در سنت، عقالني 
است را جدا كرد و حیات ارگانیك تازه اي به آن بخشید )Schleiermacher,1998(. پیشینه 
پژوهش نشــان می دهد که مجموعه پژوهش های انجام شــده در خصوص آموزش عالی 
بیشتر براساس توجه و تمرکز بر روی یکی از ابعاد و موارد مربوط به  این حوزه ) از جنبه 
مدیریتی، جامع محور، موانع اسالمی شدن دانشگاه، انتقاد از ایده های ارائه شده از دانشگاه 
و...( می باشد و تاکنون پژوهشی در خصوص ایده دانشگاه از منظر فلسفی و فلسفه آموزش 

عالی و ارائة یک الگو از دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی انجام نشده است. 

روش پژوهش
این پژوهــش از نظر ماهیت داده ها، کیفی و از نظر هــدف از نوع تحقیقات بنیادی 
اســت، به  این صورت که یافته های آن به منظور ارائه چارچوب مفهومی مورد اســتفاده 

1. University of the sublime
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قرار خواهند گرفت. با توجه به ماهیت، هدف و ســؤاالت پژوهش حاضر، در این پژوهش 
از روش های »تحلیل مفهومی« و »تحلیل اســنادی«، استفاده شده است. در ابتدا برای 
دســت یابی به مفهوم و معنای واژه »دانشگاه« به بررسی کلمة مورد نظر در بافت نظرات 
 اندیشــمندانی که در این زمینه به ارائه نظریاتی پرداخته بودند؛ پرداخته شد. پژوهشگر 
این کار را با استفاده از تحلیل برحسب خود کلمه و نیز کلمات مترادف از جمله آکادمی، 
آموزش عالی، مدرسه عالی و دانشگاه اسالمی انجام داده است. سپس با استفاده از تحلیل 
اسنادی و با استفاده از اسناد آموزش عالی ایران به بررسی مفهوم و کارکرد دانشگاه  ایرانی 
اســالمی و پیدا کردن مصادیق اصولی و ارائه آنها در یک چارچوب مفهومي اقدام شــد. 
پژوهش اسنادی، مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد؛ مانند آرشیوها یا آمار رسمی 
است )مجدفر، 1382، ص2۷۶(. به  این ترتیب در پژوهش حاضر به تحلیل اسناد آموزش 
عالی ایران از جمله: سند چشــم انداز بیست ساله، سند جامع علمی کشور، قانون برنامه 
پنجم توســعه کشور، سند دانشگاه اسالمی و... پرداخته شده تا بتوان به بررسی دانشگاه 
 ایرانی و نقاط قوت و ضعف موجود در این اسناد، دست یافت. واحد تحلیل در این پژوهش 
متن اســناد آموزش عالی از جمله »سند دانشــگاه اسالمی، سند چشم انداز بیست ساله، 
ســندعلمی جامع کشــور و برنامه پنجم توسعه« اســت كه برای دست یابی به مفهوم و 
کارکرد دانشــگاه  ایرانی اسالمی مورد بررسی قرار گرفتند.در این پژوهش جامعه تحلیلی 
شــامل تمامی آثار و اســناد مکتوب اعم از کتاب های فارسی و التین نوشته شده درباره 
 ایدة دانشگاه و آموزش عالی و اسناد موجود در نظام آموزش عالی ایران است. با توجه به 
 اینکه  این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی است، نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیده است. 
ابزار جمع آوری اطالعات فیش برداری، فرم استاندارد تحقیقات کتابخانه ای یا نظری است 
و از فرم الکترونیکی اســتاندارد نیز استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در 
ابتدا برای روشــن شدن مفهوم ایدة دانشگاه از روش تحلیل مفهومی استفاده شده است. 
یافته های حاصله به طور منظم و مســتمر همزمان با فراینــد جمع آوری اطالعات مورد 
بررســی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای اعتباریابی چارچوب مفهومی به دست آمده 
از روش گروه کانونی اســتفاده شده است. روش پژوهش کانونی شیوه ای برای جمع آوری 
داد های کیفی است که افراد را در یک بحث گروهی غیررسمی پیرامون موضوعی خاص 
یــا مجموعه ای از موضوعات وارد می کنند. در ایــن پژوهش برای تأیید اعتبار چارچوب 
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مفهومی به دست آمده از نظرات تعدادی از متخصصان و صاحب نظران این عرصه استفاده 
خواهد شد. در گروه کانونی که شامل ۶ نفر از متخصصان و صاحب نظران این عرصه است، 
3 نفر از متخصصان چارچوب مفهومی به دســت آمده از ایده دانشــگاه، دانشگاه  ایرانیـ  

اسالمی را کامالًً تأیید کردند.

یافته های پژوهش
 اســناد مورد مطالعه در این پژوهش شامل سند دانشــگاه اسالمی )1392(، نقشه 
جامع علمی کشــور)1389(، سندچشم انداز بیست ســاله )1382( و قانون برنامه پنجم 
توســعه )1389( می باشد. این اسناد را می توان به دو دســته تقسیم نمود: اسنادی که 
به طور مســتقیم به بحث آموزش عالی پرداخته اند و شامل سند دانشگاه اسالمی و نقشه 
جامع علمی می باشند و اســنادی که به طور غیرمستقیم به بحث دانشگاه پرداخته اند و 
شامل سندچشم انداز بیست ساله كشور و برنامه های توسعه می باشند كه رویكردهاي آنان 

پیرامون ایده دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی در جداول زیر آمده است. 
رویکرد ســند دانشگاه اسالمی پیرامون ایده دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی در جدول 1 آمده 

است.

 جدول1. ایده هاي مربوط به دانشگاه  ایراني ـ  اسالمي در سند دانشگاه اسالمی
)شورای عالی انقالب فرهنگی،1392( 

ایده  مرتبطمصادیق سرفصل

ایده دانشگاه سنتی معاصرتربیت متخصصین متعهد، ماهر و کارآفرینمأموریت

ایده دانشگاه سنتی معاصرتولید، انتقال و انتشار علم و فناوریمأموریت

ایده دانشگاه سنتیتعامل سازنده و اثرگذارمأموریت

ایده دانشگاه سنتیحاکمیت اصول اعتقادی و اخالقاصول و مبانی

ایده دانشگاه سنتی معاصرخردورزي و عقالنیتاصول و مبانی

ایده دانشگاه اسالمیقداست علماصول و مبانی
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ایده  مرتبطمصادیق سرفصل

ایده دانشگاه اسالمیتربیت و تهذیب روحي و تعالي معنوياصول و مبانی

ایده دانشگاه اسالمیآرمان هاي انقالب اسالمياصول و مبانی

تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع اصول و مبانی
ایده دانشگاه سنتیفردی

ایده دانشگاه سنتی معاصر جدیدتمدن سازی دانشگاه ها با هدف تولید دانشاصول و مبانی

ایده دانشگاه سنتی وحدت حوزه و دانشگاهاصول و مبانی

ایده دانشگاه معاصرعدالت محوریاصول و مبانی

ایده دانشگاه جدیدتوازن هدفمند و یکپارچگیاصول و مبانی

ایده دانشگاه اسالمیتقویت خانوادهاصول و مبانی

ایده دانشگاه سنتیانضباط بخشیاصول و مبانی

پیوستگی دو نظام آموزش عالی و آموزش اصول و مبانی
ایده دانشگاه سنتیعمومی

ایده دانشگاه سنتیخردورزي  و  روحیه  آزاد اندیشنظام فرهنگی-تربیتی

در تحلیل و بررسی سند دانشگاه اسالمی، به چهار ایده دانشگاه دست یافتیم :
1. ایده دانشگاه سنتی )10 بار تکرار شده(؛
2. ایده دانشگاه معاصر )5 بار تکرار شده(؛
3. ایده دانشگاه جدید )2 بار تکرار شده(؛ 

4. یک ایده جدید به نام »ایده دانشــگاه اســالمی« )4 بار تکرار شده( که پژوهشگر 
در گذار از بررســی مصادیقی که مختص سند دانشگاه اسالمی است، بدان دست 

یافته است.

جدول 1.  )ادامه(
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رویکرد ســند جامع علمی کشور پیرامون ایده دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی در جدول 2 
آمده است.

 جدول2: ایده هاي مربوط به دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی در سند جامع علمی کشور 
)شورای عالی انقالب فرهنگی، 1389(

ایده مرتبطمصادیق در سندسر فصل ها 

ایده جامع علمیحاکمیت جهان بیني توحیدي اسالممبانی ارزش های بنیادین

ایده دانشگاه سنتی معاصرعدالت محوريمبانی ارزش های بنیادین

ایده دانشگاه سنتی معاصردستیابي همگانمبانی ارزش های بنیادین

ایده دانشگاه معاصرنوآوريمبانی ارزش های بنیادین

ایده دانشگاه سنتی معاصرعقل گراییمبانی ارزش های بنیادین

ایده دانشگاه سنتیآزاداندیشيمبانی ارزش های بنیادین

ایده دانشگاه سنتی معاصرثروت آفرینمبانی ارزش های بنیادین

ایده دانشگاه سنتی معاصرتعامل فعال و الهام بخش بـا محیط جهانيمبانی ارزش های بنیادین

ایده دانشگاه سنتی جدیداخالق محوريمبانی ارزش های بنیادین

ایده دانشگاه سنتیروحیة تعاون و مشارکت و مسئولیت پذیريمبانی ارزش های بنیادین

ایده دانشگاه معاصرعرضه محوري و تقاضامحوريالگوی نظام علم و فناوری

ایده دانشگاه سنتی معاصر جدیدتلفیق آموزش با تربیت وپژوهش و مهارتالگوی نظام علم و فناوری

 اهداف کالن نظام 
ایده جامع علمیجایگاه اول علم و فناوريعلم و فناوری
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در تحلیل و بررسی سند جامع علمی کشور، به چهار ایده دانشگاه دست یافتیم:
 1. ایده دانشگاه سنتی )9 بار تکرار شده(؛
2. ایده دانشگاه معاصر )8 بار تکرار شده(،
3. ایده دانشگاه جدید )2 بار تکرار شده(؛ 

4. یک ایده جدید به نام »ایده جامع علمی« )2 بار تکرار شده( که پژوهشگر در گذار 
از بررســی مصادیقی که مختص سند جامع علمی کشور است، بدان دست یافته 

است.

رویکرد ســند چشم انداز بیست ساله کشــور پیرامون ایده دانشگاه  ایرانی اسالمی در 
جدول 3 آمده است.

 جدول3. ایده هاي مربوط به دانشگاه  ایرانیـ  اسالمی در سندچشم انداز بیست ساله کشور
)مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1382( 

ایده مرتبطمصادیق در سندسر فصل ها

ایده دانشگاه سنتی معاصرعدالت محوریچشم انداز

ایده دانشگاه معاصرانضباطچشم انداز

ایده دانشگاه معاصرتوانا در تولید علم و فناوریچشم انداز

ایده چشم انداز بیست سالهامن، مستقل و مقتدرچشم انداز

ایده دانشگاه معاصرفعال، مسئولیت پذیر و متعاملچشم انداز

ایده چشم انداز بیست سالهدست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوریچشم انداز

ایده دانشگاه سنتی معاصرجامعه اخالقی و نوآوریچشم انداز

ایده دانشگاه سنتیتعامل سازنده و مؤثر با جهانچشم انداز
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در تحلیل و بررسی سند چشم انداز بیست ساله کشور، به سه ایده دانشگاه دست یافتیم : 
1. ایده دانشگاه سنتی )3 بار تکرار شده(؛
2. ایده دانشگاه معاصر )5 بار تکرار شده(؛

3. یک ایده جدید به نام »ایده چشم انداز بیست ساله« )2 بار تکرار شده( که پژوهشگر 
در گذار از بررســی مصادیقی که مختص سند چشم انداز بیست ساله کشور است، 

بدان دست یافته است.

رویکرد قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی در جدول زیر آمده است.

 جدول 4. ایده هاي مربوط به دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی قانون برنامه پنجم توسعه
)معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 1389(

ایده مرتبطمصادیق در سندسر فصل ها

بازنگري متون، محتوا و برنامه هايعلم و فناوری ماده 15
ایده دانشگاه معاصرآموزشی و درسی دانشگاهی

ایده برنامه پنجمتدوین و ارتقاء شاخص هاي کیفیعلم و فناوری ماده 15

انجام فعالیت هاي آموزشی، پژوهشیعلم و فناوری ماده 15
ایده دانشگاه سنتی معاصر و نظریه پردازي

ایده برنامه پنجمهمکاري با حوزه هاي علمیهعلم و فناوری ماده 16

ایده دانشگاه سنتی معاصر جدیدآزاداندیشیعلم و فناوری ماده 16

ایده دانشگاه سنتی معاصرارتقاء اعضاء هیئت علمیعلم و فناوری ماده 16

ارتقاء منزلت اجتماعی از طریقعلم و فناوری ماده 17
ایده دانشگاه سنتی معاصر فرهنگ سازي

تحلیل یافته هاي این جدول حاكي از این اســت كه در تحلیل و بررسی برنامه پنجم 
توسعه، به چهار ایده دانشگاه دست یافتیم:
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1. ایده دانشگاه سنتی )4 بار تکرار شده(؛
2. ایده دانشگاه معاصر )5 بار تکرار شده(؛
3. ایده دانشگاه جدید )1 بار تکرار شده(؛ 

4. یک ایده جدید به نام »ایده برنامه پنجم« )2 بار تکرار شــده(، که پژوهشــگر در 
گذار از بررسی مصادیقی که مختص برنامه پنجم توسعه کشور است، بدان دست 

یافته است.

بحث و نتیجه گیري 
هدف از این پژوهش تحلیل ایده هاي مربوط به دانشــگاه  ایرانیـ  اســالمی در اسناد 
تحولي آموزش عالي جمهوري اســالمي ایران است. به همین منظور پس از بررسي مباني 
نظري ایده هاي مربوط به شكل گیري دانشگاه در تجارب بشري اسناد تحولي آموزش عالي 
كه مشتمل بر )سند دانشگاه اسالمی،1392، سند چشم انداز بیست ساله 1382، سند جامع 
علمی کشور 1389 و قانون برنامه پنجم توسعه 1389( است با روش تحلیلي به طور عمیق 
و دقیق مورد تحلیل و بررسي قرار گرفت. یافته هاي حاصله از این اسناد حاكي از این است 
كه: در ســند دانشگاه اســالمی یکی از مأموریت های اصلی دانشگاه »تربیت متخصصین 
متعهد، ماهر و كارآفرین، تولید ، انتقال و انتشــار علم و فناوری، برخورداري از ساختاری 
كارآمد و اثربخش با تعامل سازنده و اثرگذار در سطوح ملی، منطقه ای و فراملی، حاکمیت 
اصول اعتقادی، احکام و اخالق اسالمی در تمامی ابعاد دانشگاه، توسعه وتقویت عقالنیت، 
خردورزي و خالقّیت در میان دانشــگاهیان در پرتو تعالیم اســالمي و توجه به همسویی 
مفاهیم وحیاني، عقالني و تجربي، توجه به قداســت علــم و فضای آموزش عالی و تلقی 
عبادت از تعلیم و تعلم و تكریم عالم و متعلم، تعهد به آرمان هاي انقالب اسالمي که بر پایه 
برخورداری از بینش و بصیرت دینی و سیاسی و ایفای نقش در عرصه های مختلف و حضور 
فعال در صحنه و تقویت دلبستگی به نظام و وفاداری به ارزش ها و صبر و پایداری درجهت 
تحقق آرمان های انقالب اسالمي، تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی 
و اهتمام بر وحدت ملي با اولویت مقدم داشــتن منافع نظام بر منافع شــخصی و گروهی 
و ایفای نقش مؤثر دانشــگاه در حفظ مصالح نظام و تأمین منافع عمومی و وحدت ملی و 
در خدمت جامعه بودن دانشگاه ها، تمدن سازی دانشگاه ها با هدف تولید دانش، فرهنگ و 
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تمدنی با رویكرد اسالمی و آینده پژوهانه و تأثیرگذار و الگو برای دانشگاه های جهان و احراز 
مرجعیت علمی، تأکید بر وحدت در هدف و تعامل و همكاري همه جانبه؛ علمي، سیاسي، 
فرهنگي، اجتماعي و هنری حوزه و دانشگاه، تأکید بر توزیع و بهره مندي عادالنه از امكانات 
آمــوزش عالي در نظامات چهارگانه با تأكید بر عدالت آموزشــی، ارتقاء جایگاه هدایت گر 
خانواده در تعالی بخشــی علمي و فرهنگي دانشــجویان به منظور تقویت بنیان خانواده و 
گزینش بومی با تأكید بر مسئولیت پایان ناپذیر خانواده در امر تعلیم و تربیت با احترام به 
هویت دانشجو، انضباط بخشی ، اهتمام به مالزمات پیوستگی دو نظام آموزش عالی و آموزش 
عمومی، تقویت منطق خردورزي  و  روحیه  آزاداندیش مورد تأكید قرار گرفته اســت كه با 
ایده سنتي )دانشگاه های جندی شاپور، بیت الحکمه ، دانشگاه االزهر( و معاصر نزدیك است. 
دیدگاه هاي رونالد بارنت )2018( ترجمه رحمانی و باستانی )1398(، ذاکر صالحی )139۶(،
(Kibry, 2005); (Etzkowitz, 2004); (Altbach, 2002); (Delanty, 2001); (Etzkowitz  &  
Leydesdorff, 2000) ; (Clark,1998); (Scott,1998); (Schleiermacher,1998); (Newman,1873)

)كانت، 19۷9، ترجمه موسوی ، 139۶(، همسو با رویكرد سند فوق الذكر است. 
دیگر اســناد مورد مطالعه دراین مطالعه ســند جامع علمي كشور )1389( است كه 
مبتني بر 5 فصل مي باشد. در این سند بر عدالت محوري، همگاني بودن، نو آوري ، عقل گرا 
بودن دانشــگاه ، آزاد اندیش بودن دانشــگاه ، ثروت آفرین بودن، تعامل فعال و الهام بخش 
بـــا محـیط جهـاني، اخالق محوري، روحیة تعاون و مشاركت و مسئولیت پذیري، تلفیق 
آموزش با تربیت وپژوهش و مهارت به عنوان مأموریت های اصلي دانشگاه مورد تأكید قرار 
گرفته اســت كه این ایده ها با دیدگاه )Delanty, 2001(، دیدگاه مارپیچ سه گانه دانشگاه ، 
صنعــت و دولــت )Etzkowitz & Leydesdorff, 2000(، دیدگاه دانشــگاه کارآفرین که 
 توســط )Clark,1998) مطرح گردید و وجوه دوگانه عیني و ذهني دانشــگاه كه توسط

)Schleiermacher,1998) دیدگاه یاسپرس )1959، ترجمه مهدی و مهرداد پارسا، 1398( 
كه طراح یگانگی آموزش و پژوهش است، همسو می باشد.

دیگر ســند مورد مطالعه ســند چشــم انداز بیست ســاله )1382( بود. در این سند 
مأموریت هاي دانشگاه را بر اساس »عدالت محوری ، انضباط، توانا در تولید علم و فناوری، 
امن، مستقل و مقتدر با سامان	دفاعی	مبتنی	بر	بازدارندگی همه جانبه، فعال، مسئولیت پذیر 
و روحیة	تعاون	و	سازگاری	اجتماعی،	دست یابي به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری 
در سطح منطقة آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای 
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همســایه( با تأکید بر جنبش	نرم	افزاری	و	تولید	علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، 
ارتقاء نســبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، جامعة اخالقی و نواندیشی، 
دارای تعامل ســازنده و مؤثر با جهان بر اســاس اصول عزت، حکمــت و مصلحت را از 
مأموریت دانشگاه  ایرانی ـ اسالمی مي داند كه این گزاره ها به  ایده سنتي و معاصر نزدیك 
است و همسو با ذاکر صالحی )139۶(، (Delanty, 2001) كه دانشگاه را عرصه تعامل بین 
دانش، فرهنگ و جامعه می دانند و کارکرد دوم دانشگاه را کمک به »شهروندی فناورانه« 
می دانند، دیــدگاه )Humboldt,1970) ;(Schleiermacher,1998) و كانت )19۷9؛ ترجمه 

موسوی، 139۶( همسو است. 
دیگر اســناد مورد مطالعه قانون برنامه پنجم توســعه)1389 ( اســت. در این سند 
مأموریت هــاي دانشــگاه را در بازنگري متون، محتوا و برنامه هاي آموزشــی و درســی 
دانشــگاهی مبتنی بر آموزه ها و ارزش هاي دینی و هویت اســـالمیـ  ایرانی و انقالبی و 
تقویت دوره هاي تحصیالت تکمیلی با بهره گیري از آخرین دستاوردهاي دانش بشري، با 
اولویت نیاز بازار کار، نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
با انجام فعالیت هاي آموزشی، پژوهشی و نظریه پردازي در حوزه هاي مرتبط، همکاري با 
حوزه هاي علمیه و بهره مندي از ظرفیت هاي حوزه در عرصه هاي مختلف ، آزاداندیشــی، 
ارتقاء اعضاء هیئت علمی به نحوي که تا پنجاه درصد امتیازات پژوهشــی اعضاي هیئت 
علمی معطوف به رفع مشــکالت کشــور ، ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ سازي 
تعریف شده است كه این دیدگاه با  ایده های معاصر )Delanty, 2001)، دیدگاه مصباحیان 
)1388( و (Readings,1996) و ایده هــای جدیــد همچون (Lyotard,1984) و یاســپرس 
)1959، ترجمه مهدی و مهرداد پارسا، 1398( و ایده های سنتی دانشگاه افالطونی  و ایده 

دانشگاه االزهر نزدیک است. 
با مجموع بررسی اسناد آموزش عالی و مجموعه نظریات در مورد ایده دانشگاه متوجه 
شدیم كه ایده اسناد تحولي آموزش عالي پیرامون دانشگاه  ایرانیـ  اسالمی ایده اي بر گرفته 
از جهان بیني اســالمي است كه دیدگاه هاي سنتي و معاصر دانشگاه را در ابعاد مختلف 
آموزش و پژوهش پوشش مي دهد. از این رو دانشگاه های ایرانی نیازمند یک بازاندیشی و 
نواندیشی در رسالت خود هستند تا بتوانند خود را با مأموریت هاي تحولي كه براي آنان در 
اسناد دیده شده است هماهنگ نمایند. بر اساس یافته های حاصله پیشنهاد می شود که: 



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(
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الف( در سطح سیاست گذاری )ستاد(: پیشنهاد می شود که در تدوین اسناد آموزش 
عالی از جمله برنامة آمایش ســرزمین یا سند دانشگاه اسالمی که دفتر برنامه ریزی وزارت 
علوم مجری آن است در تدوین و بازنگری برنامه ها از یافته های این پژوهش استفاده شود.

عالوه بر این در تأســیس و توسعة رشته های آموزش عالی که دفتر گسترش آموزش عالی 
مجری آن می باشد از یافته های این پژوهش در توسعه و یا حذف برخی رشته ها استفاده شود. 
ب( در سطح دانشگاه ها: پیشنهاد می شــود در دفاتــر برنامه ریزی دانشگاه ها برای 
تدوین سیاست ها و برنامه های راهبردی دانشگاه از یافته های این پژوهش استفاده شود. 
همین طور در ســطح اعضای هیئت علمی و در دوره های آموزشــی دانش افزایی و ضمن 

خدمت، این ایده دانشگاه ایرانی ـ اسالمی، برای تغییر نگرش آنها به دانشگاه ارائه شود.
عالوه بر این به پژوهشگران عالقمند توصیه می شود در قسمت برنامه پنجم توسعه، 
ما به بررسی برنامة پنجم به دلیل ارتباط بیشتری که با بحث آموزش عالی دارد پرداختیم 
پیشنهاد می شــود که محققین بعدی ایده دانشگاه را در سایر برنامه های توسعه بررسی 
کنند؛ پیشــنهاد می شود الگوی مفهومی دانشگاه اســالمی ـ ایرانی به دست آمده از این 

پژوهش را در عمل مورد بررسی قرار دهند تا ببینند در سطح اجرا چگونه است.
این پژوهش همانند ســایر پژوهش هــا با محدودیت هایی مواجه اســت. از جمله  این 
محدودیت ها این است که عبارات و مصادیق هر کدام از ایده ها گاهی با هم همپوشانی باالیی 
داشت و پژوهشــگر را در اینکه عنوان های این واژه ها را در دسته بندی ایده ها قرار دهد گاه 
دچار دردسر و سردرگمی می کرد. محدودیت در انتخاب واژه ها و نام گذاری برای مصادیقی که 
خاص هر سند از مجموعه اسناد بررسی شده بود ، از دیگر محدودیت های این پژوهش است.

تشّکر و قدردانی:
پژوهشگران این مقاله، بر خود الزم می دانند که از نظرات ارزشمند متخصصان گرانقدر که در این 
پژوهش شرکت کرده اند و همین طور از جناب آقای رضا ماحوزی و دکتر غالمرضا ذاکر صالحی 

به خاطر ارائه دیدگاه های ارزشمندشان تشّکر و قدردانی نمایند. 
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