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 مدینه فاضله غربی

 بوده یا.....استفراغ وسع عملکرد وزارت علوم در اسالمی سازی دانشگاهها 

 دانند طرح موضوع راشوند. یک عده که اساساً دانشگاه را موجودی جهانی و بشری میشود آدمها دو دسته میها که میبحث از اسالمی شدن دانشگاه

خوانند. این آموزی و به کار گیری آن در توسعه جوامع، احمقانه میورزی و علمخوانند و محروم شدن از دستاوردهای تجربه بشری را در علممعنا میبی

وم خورد.اما نگاه دمینوع نگاه در بسیاری از افراد در طیفهای اعتقادی گوناگون و بخصوص در میان مسئوالن و مدیران و اساتید دانشگاه بوفور به چشم 

داند به علمی دیگر در داخل بینی و تاریخ غرب میکشد و چون علم موجود را متعلق به جهانرا پیش می« علم دینی و علم غربی»که ژرفانگر است بحث 

 اسالمی خواهد بود. در دانشگاه بحث از دانشگاه اسالمی همان بحث از علم« علم»شود. بنابراین با توجه به محوریت ایران معتقد می

های علوم انسانی و نهایتاً علوم پایه منحصر شود اما آنچه به زعم من این ها به دانشکدهبه گمان برخی ها ممکن است که موضوع اسالمی شدن دانشگاه

کاهد یآن فرو م« علم»انشگاه را الجرم به د« نهاد»خواهی علمی امروز کشور ماست که بر فضای تحول« فلسفه علم»آورد غلبه ی اشتباه را به بار مینتیجه

گرچه محوریت علم در دانشگاه بارز است و مباحث نقص و عیب علوم از زاویه فلسفه علمی هم شناخته شده « شناسانهجامعه»و حال آنکه در دیدگاهی 

و در نتیجه در چنین نگاهی آثار فرهنگی علم بر « علمی»است و نه « فرهنگی»شناسانه در اصل است اما اطالق مفهوم غربی به یک پدیده در نگاه جامعه

 خود علم مقدم خواهد بود.

صورت  ترینکنیم. در واقع در ابتداییکند بازبینی میترین حیث وجودی آن یعنی خدماتی که به جامعه ارائه میایدر نگاه کارکردی ما دانشگاه را از رویه

ز است: تربیت متخصصان مورد نیاز جامعه و همچنین تغذیه ی صنعت کشور از بابت دانش تولیدی. گرچه چی 2تفکر درباره دانشگاه از حیث وجودی آن 

آشکار است که توضیح ناکارآمدی دانشگاه از این دو حیث نیاز به آمار و ارقام دارد اما به نظر حقیر بحران ناکارآمدی دانشگاه از این دو حیث آنچنان 

نامه و فهرست پژوهشهای اساتید بهترین دانشگاه های کشور  هم ، بخوبی طشت التحصیل و پایانگاهی به چند فارغرجوع به چند مدیر و استاد و ن

 رسوایی را از بامشان  فرو خواهد انداخت.

ر یاز ندارد و از سوی دیگای و نهایتاً لیسانس نی ما عمالً و در عمده موارد به چیزی بیشتر از تکنسین فنی حرفهاز یکسو صنعت وارداتی و مونتاژپیشه

دراند و هیزم آتش صنایع خصوصی و دولتی اروپایی و امریکایی پیراهن می استاد دانشگاه و دانشجوی ارشد و دکترای ما در سودای مقاالت امتیازدار 

 اک صنایع گشته. همین معدود پیشرفتهایالتحصیلی از دانشگاه به صنعت رسیده و نه دانش فنی خاصی توسط پژوهشهای دانشگاهی خورشود. نه فارغمی

دانشگاهی چند نفر بوده است و دانشگاه ما،نهادی وارداتی است که هیچ با واقعیت جامعه همسازی ندارد ی تالش برونای زاییدهما هم در تکنولوژی هسته

و در جریان رشد طبیعی علم و دانش و صنعت و اقتصاد وارد نشده  افزایدداند و گرچه همه چیزش را از جامعه دارد، هیچ بدان نمیو هیچ از نیاز جامعه نمی

 است.



نگریست و از آن توقع داشت و میفرمود که و از نگاهی دیگر بنگریم که نگاه به دانشگاه آنگونه که یک موحد چون حضرت امام خمینی)ره( بدان می

 را در برنامه خود دارد یا نه؟« تربیت»سازی است. هست ؟؟؟ و دانشگاه ما آیا مقوله دانشگاه کارخانه آدم

مؤلفه کارکردی اصلی دارد: آموزش مهارتها برای آمادگی مشاغل و اجتماعی کردن؛ حتی با  2بد نیست بدانید که آموزش و پرورش و آموزش عالی مدرن 

ی ورود به جامعه و محیط کار فقط مهارت تخصصی عناصر غربی هم دانشگاه ما ناکارآمد است و این دومی شاهد آن است. اجتماعی شدن یعنی اینکه برا

یرد گا فرانمیالزم نیست هزار و یک مهارت ارتباطی و زبانی و قلمی و مدیریتی و اقتصادی و ...الزم است که دانشجو باید فرابگیرد و در ایران هیچیک ر

تکنیک حل مسأله می آموزد و وارد جامعه می شود. از این گذشته این شود و تنها چند آید و دانشجو میو مثل یک بچه تازه دهان بازکرده دبیرستان می

 .گیرندشوند و در صدر آنها هم قرار میبه آن اضافه می« تعهد»و « معرفت»و « تربیت»اند و در یک بینش اسالمی عناصر مهمتری مانند دو عنصر غربی

گیرد؟ کجا حتی اخالق مهندسی غربی المالی که هزینه تحصیل او را برآورده یاد میبیتآموزد؟ کجا خیانت نکردن به کجا در دانشگاه ما دانشجو تعهد می

آموزی آداب دینی دارد؟ گیرد؟رابطه استاد و شاگرد در دانشگاه ما چگونه است؟ مگر نه این است که علمرا که محیط زیست را حداقل پاس بدارد فرامی

است؟ مگر نه این است که در دانشگاه ما رابطه نامشروع و بی حد و مرز دختر و پسر عرف است و حال  مگر نه که حق و حقوقی به گردن استاد و شاگرد

ترین فرهنگها هم حد و مرزی در ارتباطات دو جنس قائلند و مگر آرایش دختر و پوشش زننده او در محیطهای علمی تمام دنیا زدهآنکه حتی واپس

  ها و سالنهای مد نیست؟و حال آنکه در ایران فرقی میان دانشگاه ناهنجاری و اهانت به شأن دانشگاه نیست

ی نظری و عملی دانشگاه است. در اینباره بصورت خاص در کند فلسفهاما آن سطح برخوردی که تمایز اساسی دانشگاه اسالمی و غربی را هویدا می

 شناسی اسالمی و نظام ارزشهای دینی دچار اصطکاک است:شناسی و هستیدانشگاه های ایران، مبادی فلسفی و ارزشهای بنیادین زیر با معرفت

یا پوزیتیویسم است. این همان مبنای کتابهای علوم راهنمایی و فیزیک « اصالت تجربه».مبنای علوم پایه و علوم مهندسی جاری در دانشگاه بر مبنای 1

شناختی علوم طبیعی مدرن است. بر این مبنا تنها راه استحصال علم و اثبات نای معرفتدبیرستان هم هست که طبیعتاً در دانشگاه تداوم یافته است و مب

عالوه بر اینکه از حیث فلسفه علم دچار  معنی. این نوع مبنای معرفتیی غیرکمیِ غیر قابلِ بررسیِ تجربی، بیاست و هر گزاره« تجربه»های علمی گزاره

 تناقضات درونی متعدد است.

اه بار است. پوزیتیویسم به تدریج در ناخودآگشود که از حیث تأثیر فکری آن بسیار زیانهای علمی کشیده میسکوت درباره صدق و کذب گزاره و نهایتاً به

دینی  ظاهریهای غیرهای قابل تجربه و محسوس را بپذیرند و به تدریج نسبت به تبیینکند تا تنها گزارهکند و آنها را وادار میمعرفتی افراد نفوذ می

ند و معنای کشود و قوه عاقله و تحلیلی را تضعیف میگرایی میمعنا تلقی کنند. پوزیتیویسم باعث رواج محسوسبدبین و شکاک گردیده نهایتاً آنها را بی

    دهد. ارزش و خوبی را در ذهن به فایده عملی تقلیل می

یقی حق»ی غربی و مؤلفه« تقدس علم»آمیز مؤلفه سنتی هی ماست و حاصل ترکیب سوءتفاهمجدی که مندرج در نهادهای دانشگا .یکی از مبانی ارزشی2

ارزش بنیادین مستقر در فضای علمی دانشگاهی ماست که انگیزه « نفسهعلم فی»نفسه کار علمی است. در حقیقت است، قداست فی« بودن علم جدید

 علم»شود. از منافات این مفهوم با پرهیز همیشگی دین مبین از کارکردی را برای علم متصور نمی کند وخالصه می« خودِ علم»و اهداف افراد را تنها در 

. دو خلط مفهوم علم حقیقی الهی و علم جدید و همینطور خلط علم جدید و فن مهندسی که بگذریم این مفهوم آثار زیانبار متعددی به همراه دار« الینفع

سپردن است و آن هم به معنی آب به آسیاب غربیان ریختن و پژوهشهای مورد نیاز آنها را موجودعلمیجریانبهنیِ دلاوالً تصور قداست برای علم به مع

 کند.های خارجی میراهی دانشگاه« خدمت به علم مقدس بشریت»بدیل نیروی انسانی کشور را به نام ی بیبه رایگان انجام دادن. ثانیاً سرمایه



که بیشتر در محیطهای علمی نزدیکتر به مباحث صنعتی و مدیریتی و تکنولوژیک و کمتر در فضاهای محض علمی وجود دارد، .ارزش اساسی دیگری 3

ی شناسان امریکایاست. بر این مبنا هدف غایی یک ملت و یک جامعه توسعه به شیوه تجویزی جامعه« چون و چرای توسعه اقتصادی و صنعتیارزش بی»

ی فاضله غربی است و همه چیز از فرهنگ و علم و آموزش گرفته تا سیاست و اقتصاد معطوف به توسعه اقتصادی و تکنولوژیک برای حرکت به مدینه

 گردد. معنادار می

 هپدر جامعه شناسی، و نظریات توسع "اگوست کنت "این مؤلفه که برخالف مؤلفه سنتی قبلی کامالً مدرن و غربی است ریشه در نظریه تکامل تاریخی

ستو رو "مدد حضور شناس کارکردگرای امریکایی و تئوریسین و مروج اصلی نظم امریکایی در جهان است. همان نظریات توسعه که بهجامعه"پارسونز "

ی کند: سنگینی م های مملکتی ما از پیش از انقالبنام برنامه حتی بر پارسونز در سازمان برنامه و بودجه رژیم شاه سایه اش نه تنها بر محتوا که شاگرد"

 برنامه توسعه چندم!

داند این است که اوالً چون معیار پیشرفت کشور را توسعه فنی و اقتصادی قلمداد ماحصل نظرات دانشجویی که توسعه را راه کمال جامعه ایرانی می

کند ثانیاً هر نوع حرکتی علیه گی غربی را تجویز میکند، همه لوازم غربی آن اعم از آموزش غربی، دموکراسی غربی، بازار آزاد غربی و حتی سبک زندمی

یری به در پیش گرفتن مس داند و ثالثاً با انحطاط تدریجی نظام ارزشیشانتابد و مدرنیزاسیون را ضرورت طبیعی کشور مینظم جهانی کنونی را برنمی

ی کشور مشخص است و نه میزان رعایت مسائل اخالقی و نیازهای پرسود تمایل می یابند. مسیر پرسودی از فعالیت مهندسی که نه سود و ضرر آن برا

 بومی کشور در آن.

سو کند. از یکاما در تحلیل بیرونی و در مقیاس کالن اجتماعی هم دقیقاً مشخص نیست که دانشگاه چه نقشی در جهت گیری کالن اجتماعی ما ایفا می 

چشمه سر -حتی در بخشهای علوم انسانی آن–تجددطلبی کمتر از درون محیط آکادمیک ایرانی رغم فرهنگ اروپایی دانشگاهیان، جریان مدرنیسم و علی

رغم ساختار امریکایی نظام علمی ما، حتی مدل دانشگاه گرفته و بیشتر خارج از دانشگاه و در محافل روشنفکری تداوم یافته است. از سوی دیگر علی

کند و نظام آکادمیک ما هیچگونه احساس مسئولیتی در قبال توسعه کشور احساس ما صدق نمی گرای جهان سومی هم در مورد دانشگاه هایتوسعه

شوند که دانشگاه ایرانی را در طرح اسالمی جامعه تحلیل کنیم.اینها همه کند. ناگفته پیداست که در دانشگاه های ما علوم اسالمی نیز تدریس نمینمی

که باالخره  گرددای اساسی تر بازمیاز آنکه به عدم درک ماهیت دانشگاه بازگردد به نامعلومی تکلیف ما در مقوله رنجهای معاصر ما ایرانیان است که بیشتر

 رویم؟سازترین پرسش تاریخ ، ما به کجا میایم و همه چیز در گرو سرنوشتما کدام راه و کدام دین را برای طی طریق تاریخی و اجتماعی خود برگزیده

 است.

 نشگاه در جامعه ما کجاست؟ جایگاه حوزه چیست؟ باالتر از اینها اسالم چه نقشی در جامعه ما دارد و مدرنیسم چه نقشی ؟ و متعاقب این دوجایگاه دا

ل قلیسعه تعلم اسالمی و علم مدرن به عنوان دو الگوی علم دینی چه اهمیتی دارند؟ آیا ما دین اسالم را همچون اسالم گرایان ترکیه به نوعی دین تو

کنیم؟ علم تجاری امریکایی یا با تقریب خوبی، علم ابزاری دانشگاه جهان تر از مکتب توسعه مادی ابزاری قلمداد میدهیم یا اسالم را مکتبی متعالیمی

ه به انگارانسؤاالت ساده سومی، چه شأنی در جامعه ما دارد؟ اینها پرسشهای درهم تنیده و بنیادینی است که پاسخ به یکی از آنان بدون پاسخ به باقی

 رسد. نظر می

مثالً به کمک این گزاره که پیشرفت اسالمی حاوی توسعه مادی هم –شود با تعابیری خاص تواند اسالمی شود؟ مستقل از اینکه آیا میآیا دانشگاه ما می 

اسالمیت به وضع فعلی با شرایطی به بخشهایی از دانشگاه ها  اصطالحاً وضع موجود دانشگاه ها را اسالمی دانست یا خیر، یا الاقل به الصاق صفت -هست

 طعاً چنینرضایت داد، به زعم حقیر یک چیز مشخص و مبرهن است و آن اینکه چه این دانشگاه ها اسالمی بشوند و چه نه، دانشگاه طراز جامعه اسالمی ق



شگاه ی دانتوان چنین گفت که دانشگاه اسالمی نه از بازسازی و وصله پینهینیست. در واقع به زعم حقیر به واسطه تمام آنچه تاکنون شرح داده شد م

ی مدرن که از تأسیس دانشگاهی جدید حاصل خواهد شد. دانشگاه مدرن دانشگاهی از همه حیث و بویژه از حیث ماهیت علمی آن، متناسب با جامعه

هدایت و پیشبرد جامعه اسالمی به علوم دینی مدرنی که از قضا به نام دین دنیایی داری آن( است و بدیهی است که سرمایه-مدرن )و بیشتر نوع صنعتی

اند محتاج نیست، بلکه به علوم دینی اسالمی نیازمند است. در این میان، آینده به تردیدهای ما درباره مدرنیسم، دربرابر هر نوع دین آسمانی قیام کرده

 نشگاه اسالمی پیشرفته پاسخ خواهد داد...نحوه ایفای نقش حوزه علمیه در تأسیس این دا

را به اسالمی اما سوال آخری که ذهن نگارنده و بسیاری از دانشجویان آرمانخواه را بیش از بیش به خود مشغول میسازد ، اینست که وقتی امام امت ، ما 

ز اجرایی نشده است؟؟؟ در پاسخ به آن در خوشبینانه ترین شدن دانشگاهها رهنمون میسازد و حیات جامعه ی اسالمی را به آن ملزم میداند، چرا هنو

ه است تحالت میتوان اذعان داشت که وزارت علوم همه ی تالش خود را کرده است ولی نتوانسته که نتیجه بگیرد و به اصطالح معروف استفراغ وسع داش

پشت گوش نهاده است... حال خواننده با دقت در مقاله ی ارائه شده ، به  !!! و در بدبینانه ترین حالت میتوان ادعا داشت که وزارت علوم این مسئله را

 راحتی میتواند این موضوع را دریابد و نیازی به هوش سرشار! هم ندارد. 


