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  محمدجواد اسماعیلی

  

  )15/2/99تاریخ پذیرش ، 15/06/98 فت(تاریخ دریا

         

 چکیده

» متخصص مسلمان«شناختی آرمان هاي معرفتدنبال تدوین بنیاناین مقاله به

ویژه بعد از انقالب اسالمی است. این آرمان در ایران در یک فرایند تاریخیِ درازمدت به

عنوان آرمان آموزش عالی تکوین یافته و پاسخی است به شکاف بین نظام قدمایی به

هاي نظام جدید دانشگاه. اما پیگیري این آرمان بیشتر از طریق تصمیم حوزه علمیه و

نهادسازي، ایجاد سازمان و «هاي اجرایی و تأکید بر دولتی و اداري و ابالغ دستورعمل

بروز » هاي مذهبینامه و برگزاري برنامه معاونت، تشکیل شورا، تولید سند، تهیه آیین

اي به تحلیل نظریه دانش و ه از روش مطالعه کتابخانهیافته است. این مقاله که با استفاد

از  »ارزشی ربط«است با درنظرگرفتن تفکیک وبريِ  ارزش ماکس وبر پرداخته، مدعی

هاي دینی عنوان اصل بنیادین آرمان متخصص مسلمان، حضور ارزشبه »ارزشی حکم«

  ت.  هاي علمی و غیرعلمی متخصص مسلمان بالمانع و مشروع اسدر فعالیت

  

سازي دانشگاه، متخصص مسلمان، ربط ارزشی، حکم ارزشی، اسالمی مفاهیم اصلی:
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 مقدمه

هـاي ایـن   جانبه با نهاد کلیسا، از بطن و کرانـه نمود امروزین دانشگاه در اروپا حاصل جدالی همه

هـاي  از بطن حـوزه گاه نظام جدید دانشگاه در ایران هیچاما  ).1381نهاد بیرون آمده است (دورکیم، 

مـا داراي دو نظـام آموزشـی شـدیم:     علمیه بیرون نیامد. نظام آموزش عالی جدید به ایران وارد شد و 

نگـاهی بـه سـنت    هـاي علمیـه نـیم   قدمایی حوزه سو، سنتدر یک. نظام حوزه علمیه و نظام دانشگاه

اعتنـایی از کنـار آن   دانشگاهی داشت اما از کم و کیف مبـانی آن چنـدان اطالعـی نداشـت و بـا بـی      

هـاي  توجهی بـه سـنت قـدمایی حـوزه    گذاران دانشگاه در کم. در دیگر سو، بنیان1گذشتمی15/2/99

روي مدرسه مروي کـه بزرگتـرین مدرسـه    براي مثال، روبهعلمیه به تأسیس دانشگاه مبادرت کردند. 

؛ 1384یـد (طباطبـایی،   علوم دینی و قدیمی تهران در زمان قاجار بـود، مدرسـه دارالفنـون بنـا گرد    

    ).116: 1397؛ جعفریان، 4: 1397؛ مناشري، 255 -250: 1396فاضلی، 

  اما ایـن رویـه، شـکافی در نظـام آموزشـی ایـران ایجـاد کـرد. در تـرمیم ایـن شـکاف بعضـی از             

را » متخصـص مسـلمان  «تـدریج آرمـان   بـه مداران، اصالحگران آموزشی، علما و دانشگاهیان سیاست

در مدرسـه  پارچـه شـود.   هاي اسـالمی در نهـاد امـروزین دانشـگاه یـک     تخصص و ارزش پروراندند تا

هـاي اسـالمی و تربیـت    ، موضـوع ارزش نهاد دانشگاه مدرن در ایـران  دارالفنون به عنوان هسته اولیه

دینی دانشجویان به جهت همنوا نشان دادن مدرسه بـا مـذهب و تربیـت اسـالمی و رعایـت احتـرام       

نظر عوام علیه مدرسه مورد توجه قرار گرفت. ا به منظور جلوگیري از دسیسه و سوءشعائر مذهبی و ی

» شـیخ محمـد صـالح   «تعبیه گردید و فردي به نام » نمازپیش«و » موذن«در ساختار مدرسه، سمت 

صـورت  بود، انتخاب شد تا همه روزه شـاگردان نمـاز ظهـر و عصـر را بـه     » مردي زاهد و مقدس«که 

هاي علمیه جهت تعلیم فارسـی،  خوانده حوزهشش درسداي به او ادا کنند. همچنین جماعت و با اقت

مدرسـه در ایـام متبرکـه مـاه     اولیـاي  هـا،  عربی، جغرافیا و طب سنتی استخدام شدند. افزون بر ایـن 

(محبـوبی  کردنـد  روز به بسـتن مدرسـه اقـدام مـی     15روز و ماه محرم به مدت  32رمضان به مدت 

  ).  96: 1397، ؛ مناشري317و  284 :1354اردکانی، 

و » دانشکده علوم معقول و منقول«در دوره رضاخان آرمان متخصص مسلمان در تجربه تأسیس 

صورت ادغام علوم غربی و علوم اسالمی بازتاب یافت. ایـن آرایـش علـوم،    به» موسسه وعظ و خطابه«

اتی در سـاختار دانشـگاه را خطـري    مخالفت علماي ایران که قرارگرفتن مطالعات الهیـ پاسخی بود به

-25: 1388؛ روحـبخش،  224: 1397کردنـد (مناشـري،   جدي براي اسالم و موقعیت خود تلقی می

دسـت  و رفع اختناق رضاخانی، با تأسیس و توسـعه مـدارس اسـالمی بـه     1320بعد از شهریور ). 27

 

و مقاومت فقها با براي نمونه محمد علی فروغی در خاطرات خود از تأسیس مدرسه عالی علوم سیاسی به مخالفت  . 1

  ).263: 1396کند (فاضلی، تدریس علم فقه در آن مدرسه اشاره می



 شناختی آرمان متخصص مسلمان؛ تفکیک ربط ارزشی از حکم ارزشیهاي معرفتبنیاد

5 

ن از ایـن مـدارس،   علی اسالمی و حمایـت گروهـی از روحـانیون و مجـامع مـذهبی ایـرا      شیخ عباس

) مورد تأکید قرار گرفت و زمینه 35-28(همان، » باورکرده و عالم دینتربیت نسل تحصیل«سیاست 

، روزنامـه  1323در فـروردین   طوري کهها فراهم گردید. بهمتخصص مسلمان در دانشگاهطرح آرمان 

دانشـگاه  «ره تأسـیس  هـایی دربـا  رعد امروز، ارگان رسمی حزب اراده ملی، در سه شـماره یادداشـت  

توانـد از  جا بیان کرد که دانشگاه مذهبی عالوه بر تدریس علـوم جدیـد مـی   منتشر و در آن» اسالمی

مجراي پرورش روحیات و اخالق دانشجویان در تربیت عناصر پاك، تأمین سعادت رجال، رفع رذایـل  

  ).105: 1397ادي، آب(زنگنه 1اخالقی هیأت حاکمه و کاهش مفاسد اداري نقش مهمی ایفا کند

بروجـردي، امـام خمینـی،    اهللا آیـت هـاي  ، آرمان متخصص مسلمان بـا کوشـش  40و  30در دهه 

اهللا بروجـردي در مالقـات بـا    آیـت مطهري که از حامیان مدارس اسالمی بودند جلوه بیشتري یافـت.  

اپرسـت و  اعضا و کارکنان جامعه تعلیمات اسالمی از آنان خواست محصـلین را بـه مـدد دبیـران خد    

متدین به عقاید حقه و تعلیم قرآن و معارف اسالمی مجهز کنند تا اطفال مسـلمان، باایمـان تربیـت    

). امام خمینی نیز در مالقـات بـا علـی امینـی ضـمن بیـان مخالفـت خـود بـا          1381پور، شوند (کرم

ان از طریـق  آموزان و دانشـجوی هاي آموزشی رژیم، از ضرورت مراقبت از اخالق و رفتار دانشسیاست

هـاي  التحصـیل از آموزشـگاه  امروزه اکثر جوانان فارغ«هاي دینی و اخالقی سخن گفت: اجراي برنامه

مند نیستند. در فرهنگ، برنامه مـنظم  دولتی به احکام اسالم و معتقدات مذهبی خیلی پایبند و عالقه

هاي دینـی  لت با برنامهمذهبی و آموزش و تربیت خاص اخالقی وجود ندارد درحالی که الزم است دو

(زنـدگی علـی امینـی،    » آموزان و دانشجویان مراقبـت کـافی نمایـد   و اخالقی از اخالق و رفتار دانش

اهللا ). در همـین راسـتا، مرتضـی مطهـري حمایـت آیـت      68: 1388پـور،  ، به نقل از کرم427: 1368

کننـد،  ار دانا تربیت مـی آموزان دیندبروجردي از تأسیس مدارس تحت سرپرستان متدین را که دانش

  ).247-246: 1344نیاز مبرم جامعه اسالمی و یکی از مصادیق خدمات مرجعیت دانست (مطهري، 

مـذاکرات مجلـس شـوراي    هـا ( منع حجاب در دانشـگاه  هايمحمدرضا شاه نیز با وجود اتخاذ سیاست

  هرچنـد   ص مسـلمان، از ایـده متخصـ  ) 95: 1393، دهباشـی،  1344تیـر   8  ، جلسه مورخه21ملی، دوره 

دالیل و اغراضی متفاوت از علما، حمایت کرد. درواقع، جو فرهنگی دانشگاه که اکثریت آن را دانشـجویان  به

باعث هراس در حاکمیت شده، این هـراس زمینـه    2دادگرا با گرایش ضددینی یا غیر دینی تشکیل می چپ

ده بود. شاه به کمـک معـدودي از نخبگـان    سیاسی و امنیتی حمایت از ایده متخصص مسلمان را ایجاد کر

گـرا داشـتند،    مذهبی و سنت هايکه گرایش - از جمله سید حسین نصر –علمیِ وابسته به نهاد سلطنت 

از راهبرد تقویت نیروهاي مذهبی در دانشگاه از طریـق تـدریس دروس عمـومی و علـوم انسـانی بـا       

 

  . احتماال نویسنده این یادداشت مهدي حائري، فقیه و فیلسوف، فرزند موسس حوزه علمیه قم است (همان). 1
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و احـداث  » سپهسـاالر «اختار حوزوي مدرسه تأسیس دانشکده الهیات با الهام از سگیري دینی،  جهت

  ).  293-294: 1393(دهباشی،  پشتیبانی کرد 1345مسجد دانشگاه تهران در سال 

به نمایندگان مجلس شوراي ملی نیز سـرایت کـرد.    دغدغه ایمان و مذهب متخصصان دانشگاهی

را تـا حـدي    اه تهرانچنانچه یکی از نمایندگان، رکود ایجاد شده و اطاله فرآیند ساخت مسجد دانشگ

هـا سـخن   ایجاد فضاي مذهبی در دانشگاه از ضرورتکشی انتقاد کرد و  مشکوك دانست، از این وقت

وسیله ایمان و رفتار بوسیله برنامه ها را با ایمان تربیت بکنیم بهباید در مدارسمان واقعاً جوان«گفت: 

کنـیم... تأسـیس نمازخانـه و مسـجد بـراي      خدا نزدیک ها را بهوسیله ایجاد مراکز دینی آنصحیح به

، جلسـه  21(مذاکرات مجلس شـوراي ملـی، دوره   » ها و مدارس یک امر بسیار ضروري است دانشگاه

  ).  1344تیر  8  مورخه

هـاي دانشـجویان مسـلمان تبـدیل     تدریج به بخشی از مطالبات جنبشایده متخصص مسلمان به

تأکیـد  هـاي مـذهبی   ، بر درخواسـت 1356فدهم مهر شد. در شورش دانشجویان دانشگاه تهران در ه

شد و دانشجویان نقابدار جدایی دانشجویان دختر و پسـر و وارد نشـدن دانشـجویان دختـر بـه بوفـه       

). بعـد از پیـروزي انقـالب    419هاي پسران را خواستار شدند (مناشـري، همـان:   پسران و در اتوبوس

هـا، در بیانیـه انجمـن    فضاي اسالمی در دانشگاه اسالمی، خواست دانشجویان مبنی بر ضرورت ایجاد

) با 2/2/1359اسالمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (منتشر در روزنامه صبح آزادگان مورخ 

تواند بپذیرد که روساي ادارات متخصصـین امـور و   جمهوري اسالمی نمی«شدت بیشتري مطرح شد: 

تم ضداسـالمی دانشـگاه رشـد کننـد و بعـد وارد ادارات و      ها، در سیسـ ها و دانشگاهاساتید دبیرستان

هاي رسمی شوند و انقالب را منحرف کنند. دانشگاه محلی براي تربیت کادر متخصص مسلمان ارگان

براي اداره و اجراي نهادهاي نظام جمهوري اسالمی بر اساس اسالم اسـت و نـه چیـز دیگـري و بایـد      

به دانشگاه همگی در جهت نظام جمهوري اسـالمی عـوض   سیستم فرهنگی و ضوابط پرسنلی و ورود 

  ).193(رضایی و همکاران: » شود

و تأکیـد   59بایست واقعه انقـالب فرهنگـی   عطف تکوین آرمان متخصص مسلمان را میاما نقطه

هاي ما اگر علـم هـم پیـدا     گوییم که جوان ما می«امام خمینی بر این دانشگاه اسالمی محسوب کرد: 

دهند.  وشوي مغزي میهاي ما را شست ندارند. مربی به تربیت اسالمی نیستند. ... جوانکردند تربیت 

خـواهیم. مـا    خواهیم بگـوییم مـا علـوم جدیـده را نمـی      کنند. ما نمی هاي ما را تربیت فاسد می جوان

کنند. عمـداً یـا از روي جهالـت. مـا      خواهیم بگوییم که علوم دو قسم است که بعضی مناقشه می نمی

(خمینـی،  » هاي ما اخالق اسالمی ندارد. دانشگاه ما تربیت اسالمی نـدارد  دانشگاه  خواهیم بگوییم  می

سـتاد و  ). بعد از واقعه انقالب فرهنگی و فرمـان امـام درخصـوص تشـکیل     249-250: 12: ج 1385

راهبردهـا و راهکارهـاي متعـدد دولتـی و اداري جهـت تحقـق آرمـان        شوراي عالی انقالب فرهنگی، 

ها؛ پاکسـازي اسـاتید و دانشـجویان     ماهه دانشگاهتعطیلی سیتخصص مسلمان اتخاذ و اجرا گردید: م
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اسالمی کـردن  «موضوع ریزي و نظارت بر گذاري، برنامه؛ سیاست1»وابسته به سلطنت، غرب و شرق«

 ؛»مومن متخصـص مکتبـی  «زده به تربیت تمهید شرایط گذار از تربیت متخصص غربو » هادانشگاه

بـا هـدف تربیـت نیروهـاي     هاي آموزش عالی مـذهبی  موسسهانواع  تأسیس دانشگاه تربیت مدرس و

تأسـیس معاونـت فرهنگـی    ؛ 3تأسیس نهاد نمایندگی رهبري در اوایل دهه هفتاد؛ 2مومنمتخصص و 

  سیاسـت ؛ تـدوین و اجـراي   4هـا کار فرهنگی و دینی در دانشگاهبا هدف  وزارتین علوم و بهداشتدر 

هاي تبلیغی و ترویجـی   و حجاب (تدوین اسناد، تدابیر انضباطی براي مقابله با تخلفات، فعالیتعفاف 

اسـناد  ها؛ تـدوین   ها و دانشگاه بندي جنسیتی رشته و...)، سیاست تفکیک جنسیتی و سیاست سهمیه

آموزش و پرورش (نقشه جامع علمی کشور، سـند تحـول آمـوزش و پـرورش، سـند ملـی       ، ملیِ علوم

   و تربیت) با محوریت موضوع تربیت متخصص مسلمان. تعلیم

  

  طرح مسئله

هـاي اداري و ابـالغ   آرمان متخصص مسـلمان بیشـتر در شـکل تصـمیم    ترتیب، تا به امروز به این

نهادسازي، ایجاد سازمان و معاونت، تشکیل شورا، تولیـد  «هاي دولتی و از طریق تأکید بر دستورعمل

خود را بروز داده اسـت. بعـد از پیـروزي انقـالب      »هاي مذهبیاري برنامهنامه و برگز سند، تهیه آیین

 

ها باید تغییر بنیانی کند و  گاهدانش«ها:  دانشگاه  سازي در مورد پاك 1359خمینی در روز اول اردیبهشت  . دیدگاه امام 1

کنند، در کنار آن تربیـت   هاي اسالمی. اگر تحصیل علم می باید از نو ساخته بشود که جوانان ما را تربیت کنند به تربیت

). از نظر حاضـري،  250-252، 12: ج 1385(خمینی، » هاي غربی ها را تربیت کنند به تربیت که ایناسالمی باشد نه آن

ها به صورت تقابل نگاه اسالمی با علوم جدید تعبیر شـده درحـالی کـه    شدن دانشگاهم خمینی درباره اسالمیدیدگاه اما

علـوم  «و » علم اسـالمی «، »علم دینی«هدف امام از طرح دانشگاه اسالمی تربیت متخصص مسلمان بوده است تا بحث 

ي که به دنبال تفکیک علـوم میـان علـوم اسـالمی و     اانسانی اسالمی. در تحلیلی دیگر آمده است که امام در مقابل عده

گویی دانشگاه به نیازهاي جامعه اسالمی و تعهد دانشگاه بـه  غیراسالمی بودند، مسیري را ترسیم کرد که به مفهوم پاسخ

ا سازي دانشگاه سوار شـد و آن ر هاي گذشته بار معنایی دیگري بر مفهوم اسالمیشد اما در سالتربیت اسالمی ختم می

 ).188و  187؛ رضایی و همکاران، 85-85: 1397از مسیر اولیه خود منحرف و خارج کرد (حاضري، 

(ماننـد   مـذهبی  -هاي عرفیدانشگاه. 1هاي جدید مذهبی به چهار نوع تقسیم شده اسـت:  دیدگاه، دانشگاه در یک . 2

موسسه آموزش و پژوهشی امـام خمینـی و    هاي مفید،: دانشگاهعرفی-هاي مذهبیدانشگاه. 2دانشگاه امام صادق (ع)؛ 

؛ دانشگاه علوم اسالمی رضوي، دانشگاه تقریـب مـذاهب اسـالمی و    هاي مذهبیدانشگاه. 3مدرسه عالی شهید مطهري، 

؛ کلیه مراکز آموزش عالی سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی،   مذهبی-هاي نظامی دانشگاه. 4دانشگاه مجازي علوم حدیث 

  ). 285-283: 1396وزارت اطالعات و نهادهاي حکومتی جمهوري اسالمی (فاضلی، مراکز آموزش عالی 

ها سازي دانشگاهتحقق اسالمیدر شوراي عالی انقالب فرهنگی) همگی به  1372اسفند  3اساسنامه نهاد (تصویب نهایی در .  3

  ).29: 1387اد رهبري، تصریح دارند (معاونت طرح و برنامه و امور مجلس نهو تقویت آرمان متخصص مسلمان 

   ترین وظایف معاونت فرهنگی ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با آرمان تربیت متخصص مسلمان دارد.  مهم. برخی از  4
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شـد از سـوي    که از سوي رژیم پیشین دنبـال مـی  به پایین اسالمی همان مسیر دولتیِ اجرایی از باال 

هـاي دیـن در دانشـگاه را در شـکل آرمـان متخصـص        شد تا که بتواند مولفهدولت انقالب نیز دنبال 

گذاري و اجراي آرمـان متخصـص مسـلمان از    اما از نظر منتقدان، سیاستور کند. مسلمان فعال و بار

تنها به تحقق این آرمان و پیوند مـوثر دیـن و علـم در دانشـگاه     طریق سازوکارهاي دولتی و اداري نه

زدگـی دانشـگاه؛   ها منجـر شـده اسـت: سیاسـت    کمکی نکرده بلکه به ظهور و گسترش برخی آسیب

 ،مدار؛ گسترش ظاهرگرایی دینی در بین دانشـجویان و متعلمـین  پایه و دولتمتتوسعه دانشگاه حکو

تبـدیل دانشـگاه بـه     ،اي از حزب حاکمگیرانه و تبدیل دانشگاه به شعبهاعمال ضوابط گزینشی سخت

زهی ؛ هاشم1388، فراستخواه، 1384؛ مقیسه 1382کاظمی هاي علمیه (اخوانمدارس دینی و حوزه

  ).  1396؛ فاضلی، 1392زهی و میرزا، ؛ هاشم1390اردکانی،  ؛1388و خلجی، 

متخصـص مسـلمان در تـدوین    آرمـان  اگر پیش و بیش از برخورد حکومتی، سیاسی و اداري بـا  

باید دریابیم که تأثیر مولفه دین در دانشگاه را تحت چه مفهـومی   اصول پشتیبان این آرمان بکوشیم

بنـدي کنـیم، در ایـن صـورت،     مفهومی ذیل مفهوم ارزش صورتتوان فهمید. اگر دین را از جنبه  می

شود که آیا اساساً علم باید وجهی از ارزش داشته باشد یا نه اساساً علم فـارغ از  این پرسش مطرح می

    هاست؟نظام ارزش

  رویـاروي هـم قـرار     بـاوران محـوران و ارزش علـم  رادیکـال اردوگـاه  دو ، در پاسخ به ایـن پرسـش  

جـدایی  بـه  » داوريعلم رها از ارزش«یا » 1علم خنثی«آموزه با اعتقاد به باوراندوگاه علمار اند.گرفته

بـاوران  علـم  و دیـن معتقدنـد.  دانشـگاه   نهـاد مطلق دانش و ارزش و بر این اساس، به جدایی مطلـق  

 طـور خـاص بخواهـد تجربـه علمـی را     هاي دینی بهشها به طور عام و ارزاند که چنانچه ارزشنگران

بـاري علـم را بـا تفکیـک     باوران کـه ارزش ارزش جهت دهد، علم به ورطه ایدئولوژي خواهد افتاد. اما

علم و نهاد بر این باورند که » 2مندعلم غرض«اتکا بر آموزه  باکنند، نمیمنطقی دانش از ارزش جمع 

اي مطلـق درك  گونـه  عنصـر ارزش را بـه  جا کـه  باوران از آنتواند فارغ از ارزش باشد. ارزش علم نمی

جانبه هاي دین اسالم بایستی در تمامی قلمروها از جمله دانشگاه تسلط همهمعتقدند مولفهکنند  می

  ).  357 -329: 1391؛ کچویان، 59: 1391؛ موحدابطحی 1387، 1371(میرباقري  3داشته باشد

ترش و تعمیـق  محـوران بـه گسـ   رسد سرنوشت آرمان متخصص مسـلمان در اردوگـاه علـم   به نظر می

گراي (جـدایی مطلـق دانـش از ارزش و جـدایی مسـلمانی و تخصـص) و در اردوگـاه        دانشگاه پوزیتیویسم

- مدرسـه دینـی  «یـا  » مدرسـه دینـی  «شدن دانشـگاه بـه   محوران به خلط علم و ایدئولوژي و تبدیلارزش

 

١ . Impartial Science 
٢ . Non- Impartial Science 

گاه تهران مشاهده کرد که توان در بیانیه انجمن اسالمی دانشکده علوم اجتماعی دانش. شکل ناب این دیدگاه را می 3

  درباره آن سخن گفتیم. 
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فراتر رفت و با یـافتن نسـبتی   محوران محوران و ارزشتوان از اردوگاه علمشود. اما آیا میمنجر می» سیاسی

و پیونــد دیــن و دانشــگاه را از غلطیــدن بــه » آرمــان متخصــص مســلمان«دیگــر میــان دانــش و ارزش، 

  از دیگرسو، محافظت کرد؟ » مدرسه دینی«شدن دانشگاه به سو، و تبدیلگرایی از یکپوزیتیویسم و علم

حکـم  «س وبر مبنی بر تمایز میان مقاله حاضر این نسبت متفاوت دانش و ارزش را در نظریه ماک

یافته است. بر مبناي مفهوم ربط ارزشی، دانش و ارزش در نسـبت بـا هـم    » ربط ارزشی«و »  ارزشی

شود کجا علـم و کجـا ارزش و درنتیجـه، کجـا     سازند اما بر پایه حکم ارزشی مشخص میدانش را می

نکته اشراف داریم که وبـر در سـنت   که به این تربیت تخصصی و کجا تربیت دینی است. با وجود این

تـوان از فـرم اسـتدالل وبـر در      بریم اما معتقدیم مـی  مسیحی است و ما در سنت دین اسالم بسر می

توضیح نسبت دین و دانشگاه و تعیین اصل زیربنـایی آرمـان متخصـص مسـلمان در ایـران اسـتفاده       

  نـش و ارزش را متفـاوت از رهیافـت    دهـد تـا نسـبت دا   نمود، چه رهیافت وبر این امکان را به ما مـی 

؛ 46و  42: 1393؛ 568: 1386؛ 1378بنـدي کنـیم (آرون،   باوران صـورت باوران و رهیافت ارزشعلم

؛ 256: 1386؛ هیـوز،  27: 1386؛ گیـدنز،  5: 1383؛ فرونـد،  1381؛ روزیـدس،  31: 1378فرهادپور، 

ــت،  ــام، 1389؛ روورت، 113: 1386لوی ــن، 1392؛ بیته ــین،  ؛1393؛ هکم ــایرز، 1389گ : 2004؛ م

  ).745: 2010؛ بوراوي، 277

بخـش اول بـه    مسئله مطرح شده، مباحث این مقاله از دو بخش تشـکیل شـده اسـت.   با توجه به

مثابه بنیـان نظـري آرمـان متخصـص     نظریه دانش و ارزش وبر و بخش دوم به کاربست این نظریه به

  مسلمان اختصاص دارد.  

  

  روش

ر شناسایی و استخراج اصل پشـتیبان آرمـان متخصـص مسـلمان از نظریـه      این پژوهش به منظو

اي استفاده کرده است. منابع این پـژوهش شـامل   دانش و ارزش ماکس وبر، از روش مطالعه کتابخانه

علـم  ؛ مقاله عینیت و مقالهطرفی بی ویژه مقالهبهشناسی علوم اجتماعی روشمجموعه مقاالت 

است. در بررسـی   اقتصاد و جامعهو فصل اول کتاب  مثابه حرفهت بهسیاس، مقاله به مثابه حرفه

ایمانوئـل کانـت مراجعـه     نقد قوه عملیو  سنجش خرد نابکتاب هاي فلسفی آرا وبر نیز بهبنیان

  شده است.    
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  نظریه دانش و ارزش وبر: تمایز ربط ارزشی و حکم ارزشی 

یه دانش و ارزش وبر و تأکید ایـن نظریـه بـر    بندي نظرکوشیم به بازسازي و صورتجا میدر این

که گفته شد گفتیم وبـر نسـبت دانـش و ارزش را    بپردازیم. چنان 2از حکم ارزشی 1تمایز ربط ارزشی

کنـد. رهیافـت پوزیتیویسـتیِ کنـت و     بندي مـی متفاوت از رهیافت اثباتی و رهیافت هنجاري صورت

  کنـد و معتقـد اسـت     هـا دنبـال مـی   فـارغ از ارزش دورکیم منبعث از علوم طبیعی، علم و دانشگاه را 

ها داشته باشد. این تلقی ناشی خواهد وابستگی چندانی به ارزشاي دانشگاه ممکن است که نمیگونه

هاي ارزشی مسیحیت طور رادیکال کوشید از تمام نظامگیري جامعه انقالبی فرانسه بود که بهاز شکل

حاشـیه برانـد. امـا آن    و سیاست از جمله عرصه دانشـگاه بـه   هاي مسیحی را در حکومتبریده، ارزش

تحوالت دینی، سیاسی و اقتصـادي متفـاوت در   شکافی که در انقالب فرانسه صورت گرفت با توجه به

شمار هاي بی هاي هگل در آشتی بین دوگانهویژه کوششآلیسم آلمانی و بهدلیل سنت ایدهآلمان و به

و درنتیجـه، دو   تجدد، دولت و جامعه، عقل و مسـیحیت، ممکـن نشـد    ازجمله فرد و جامعه، سنت و

 رهیافت وبري و هنجاري در نقد رهیافت اثباتی قوت گرفت. 

(شـامل افـرادي نظیـر گوسـتاف     » انجمـن سیاسـت اجتمـاعی   «رهیافت هنجاري از جمله اعضاء 

  ي دانشـگاهی  هـا سوسیالیسـت «اشمولر، ویلهلم روشر و کارل کنـیس) کـه وبـر بـه آنـان بـه کنایـه        

دانسـتند (بیتهـام،   گفت، تفکیک دانش و ارزش را نه مفید و نه ممکن و ضروري میمی» نشینکرسی

). اما وبر دریافت آن تلقـی پوزیتیویسـتی کـه دانـش را از ارزش بـه      135: 1385؛ فوگن،  50: 1392

هـاي   ، چندان پایـه پنداردپندارد و آن تلقی هنجاري که دانش و ارزش را جدا نمیمطلق جدا میطور

رو وبر با تفکیک ربط ارزشی از حکم ارزشـی اسـتدالل کـرد کـه دانـش و      نظري محکمی ندارد. ازاین

دریافـت کـه   » ربط ارزشی«سازند. وبر بر پایه مفهوم ارزش در عین جدایی، با هم دانش تجربی را می

عیـت اجتمـاعی نظـاره    هـایی دارد کـه پژوهشـگر از منظـر آن بـه واق     دانش نسبت تنگاتنگی با ارزش

هـا بـه پـژوهش و    سویی خنثی نیست بلکه با اتکا به ارزشوو سوي نگاه محقق سمتکند و سمت می

دهد اما محقق همواره باید آگاه باشد که این جهت دادن به تمایز ربط ارزشی با وسو میها سمت داده

یدها حرکت کند ولـی عینیـت را از   کوشید از عزیمتگاه باوبر بنابراین، حکم ارزشی خدشه وارد نکند. 

  توانسـت تنهـا حکـم ارزشـی یعنـی ایـدئولوژي و        دست ندهد چرا کـه صـرف حرکـت از بایـدها مـی     

خواست متخصص دانشگاهی و حـامی عینیـت باشـد    ها فراهم آورد اما وبر میبینی و نظایر اینجهان

    ).165-88: 1385(وبر، 

 

١ . Wertbeziehung 
٢ . Werturtungen 
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» بایـد «و » هسـت «را بر پایه تفکیک کـانتی  » یحکم ارزش«و »  ربط ارزشی«وبر تمایز منطقی 

شـکل کـه   ). نزد کانت، بین بایستی و هستن تفاوت است بدین44و  43، 18: 1385استوار کرد (وبر، 

هـاي انشـایی (کانـت،     هاي خبري و گزاره شوند: گزارهها به دو دسته تقسیم می از جنبه منطقی گزاره

دهـد.  است که درواقع خبـري را مـی   "هستی"استی یا " هاي هاي خبري از سنخ گزاره ). گزاره1362

هاي امري است  هاي انشایی، گزاره براي مثال، گزارة علی، دانشجو است، یک گزاره خبري است. گزاره

کوشید نسبتی بین ایـن دو گـزاره   یعنی واجد امري است، براي مثال، علی باید دانشجو بشود. اما وبر 

فرمول طالیی خود قضاوت ارزشی و ربط ارزشی را از هم تفکیک کـرد.  فراهم کند و در عین حال، با 

  هـا توجـه   جـا کـه بـه واقعیـت    گفـت وآن کرد به آن حکم ارزشی مـی جا که از باید حرکت میوبر آن

کنـیم  شکل که هنگامی که واقعیت را مشـاهده مـی  کرد بدینبندي میکرد، ربط ارزشی را صورتمی

خواهی است تسـري دهـیم   هاي خود را که همان عدالتعدالت، ارزش نبایستی براي مثال در موضوع

  خواهی باشد باز کنیم.  ها که همان عدالتحال، الزم است جایی نیز براي ارزشاما در عین

هـاي  ایـده «و » هاي فهـم مقوله«میان کانت مهم تمایز بایست به تر تمایز وبر میبراي فهم عمیق

گیـرد امـا مقـوالت فهـم     هاي خرد مشروعیت خود را از تجربه نمـی  ه. نزد کانت ایدتوجه نمود» خرد

آینـد امـا   گیرنـد. مقـوالت برسـاخت ذهـن هسـتند و از تجربـه نمـی       شان را از تجربه مـی مشروعیت

اي تجربـی  گیرنـد کـه اگـر مفهـومی یـا گـزاره      ها و امور تجربـی مـی   مشروعیت کاربردشان را از داده

ها تولیـد   رو، مفهوم تجربی ابعاد برهانی دارد اما ایده این خواهد بود. ازنتوانست از تجربه پر شود خالی 

ها وابسته به امور تجربی  گیرند یعنی این که ایدههاي تجربی نمی شان را از دادهخردند که مشروعیت

  ).  1362(کانت، » سازنده«دارند نه » گرتنظیم«ها خصلتی ها و ارزش نیستند بلکه ایده

ز کانت دانست که مفاهیم فاهمه بیش از هر چیز نسبت جدي با امر تجربه دارد اما وبر به تأسی ا

هـا مفـاهیم   سـازد و ارزش هایی هستند که خرد فراتر از تجربه مـی  ها همچون ایدهاز دیگر سو، ارزش

هـا را بـا   (ربط ارزشی) اما همواره باید آگاه بـود کـه ارزش   کننددهند و یا تنظیم میفهم را جهت می

  ).   169و  168، 163: 1385(وبر، آیند خلط نکنیم (حکم ارزشی)فاهیمی که از تجربه بیرون نمیم

بایست به تمایز دیگري از کانت یعنی تمایز سنجش خرد ناب و سنجش خرد عملی جا میدر این

رو، کوشـید کـه از    ایـن  اش، شـناخت طبیعـت بـود و از   دقت کنیم. کانت در سنجش خرد ناب مسئله

هاي تجربی در سازوکاري پیچیده از حس به فهم و از فهم بـه   داده اي تجربی آغاز کند. درواقع،ه داده

شناسـی پوزیتویسـتی   این روند حصول شـناخت، پایـه جامعـه    ).٩٩ A: 1362(کانت، روند خرد می

  است کـه بـه تأسـی از جـان اسـتوارت میـل تمثیلـی بـین شـناخت طبیعـت و شـناخت جامعـه را             

کنـد قـوانین جامعـه را     گونه که ذهن قوانین طبیعت را کشف میآنشکل که بدین بندي کرد.صورت

طـور خنثـی بـه    که یک فیزیکدان بـه چناننیز با همین سازوکار درك کند. این بدین معناست که آن

کوشد عینیت جامعه را فارغ از نظـام  نگرد و مینگرد پژوهشگر اجتماعی نیز به جامعه میطبیعت می
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و فارغ از ذهنیت خود بازتاب دهد. این خوانش پوزیتیویستی جان استوارت میـل، کنـت و    اشارزشی

شناسی پوزیتیویستی را در فرانسه و انگلیس بنیان گذاشـت. فرامـوش   اسپنسر از فلسفه کانت، جامعه

جـا بـود کـه وبـر متـأثر از      بنویسد. در همین» فیزیک اجتماعی«خواست نکنیم که اگوست کنت می

خوانش مغشوش از اندیشـه  «ها، به باور نئوکانتیهاي بادن کوشید از پوزیتیویسم عبور کند. ینئوکانت

  ).66و  65و  61: 1378؛ فرهادپور، 21: 1997(رینگر، » دادکانت بود که به فیزیک ارجحیت می

مباحـث   تـا  ایسـتاد  سنجش خرد عملی هاي بادن بر نقد دوم کانت یعنیوبر از طریق نئوکانتی

بـر   سنجش خـرد عملـی  در  را در عرصه علوم اجتماعی بسط و گسترش دیگري دهد. کانتکانت 

کانـت از  سـنجش خـرد نـاب    اگر مطابق با ). 1395تقدم باید (اخالقی) بر هست قائل بود (کانت، 

ها به تأسی از نقد دوم کانت از منظر بایـدها حرکـت کردنـد    وبر و نئوکانتیکردیم، ها حرکت می داده

از بایدها یعنی از کـنش   سنجش خرد عملیدر  ه باید در جامعه عدالت حکمفرما باشد.یعنی این ک

در سـنجش خـرد عملـی ایـن کـنش      باید. ها بر پایه کنش کنشگر سامان می کنیم و دادهحرکت می

کند. وقتی کنش آغازگر علم است باید دانست که مفاهیم چگونه ذیل کـنش   است که علم را آغاز می

  مطابق با سنجش خرد عملـی، آغـاز هـر چیـز کـنش اسـت و کـنش در خـرد شـکل           یابد.سامان می

دهد. سنجش خرد نـاب تسـلط فیزیـک و    گیرد و این کنش است که ساختار مفاهیم را جهت میمی

فیزیـک  «کند و اگوست کنت نیـز در همـین چـارچوب درصـدد بـود کـه        علوم طبیعی را تثبیت می

که علوم اجتماعی از سنخ علـوم طبیعـی نیسـت و آن را ذیـل      بنویسد اما وبر دریافته بود» اجتماعی

دید. علوم فرهنگی به جاي این که همچون علوم طبیعی از داده آغاز کند از کـنش  علوم فرهنگی می

شود و پژوهشگر ناچار از نظـام ارزشـی   کند بدین معنا که پژوهش از منظر پژوهشگر آغاز می آغاز می

: 1385کند (وبـر،   دهی می) است پژوهش خود را سامانmaxim(» اصل حکمتی«خود که متکی به 

  ).  148-122، 115و  104،  40

اي بـود  وبر کوشید از سنت کانت در مقابل اصحاب فرهنگ به دفاع برخیزد ولی این دفاع به گونه

رو، وبر کوشـید همـه مبـاحثی را    آورد. ازاینکه عناصري از استدالل نحله فرهنگ را در دفاع خود می

که اصحاب نحله فرهنگ همچون هردر، نیچه و بورکهارت طرح کرده بود در دسـتگاه مفـاهیم خـود    

را » فرهنـگ «بارور کند. این مباحث که به ریکرت و ویندلبانـد رسـیده بـود همـه عنصـري بـه نـام        

علوم «تواند بازي کند. وبر به تأسی از مفهوم  تشخصی خاص بخشیده بودند که فرهنگ چه نقشی می

ویندلباند و ریکرت بر این نکته پافشاري کرد که علوم اجتماعی به مقوله فرهنـگ و ارزش  » یفرهنگ

؛ بـوراوي،  162، 122و  121: 1385(وبـر،  » یابـد بنا به محتواي فرهنـگ، تنـوع مـی   «مرتبط است و 

2012 :748  .(  
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  »  متخصص مسلمان«مثابه اصل پشتیبان آرمان ربط ارزشی و حکم ارزشی به

خواهیم با الهام از تفکیـک وبـري ربـط ارزشـی از حکـم ارزشـی، اصـلی بـراي آرمـان          اکنون می

توانـد  هـاي اسـالمی مـی   متخصص مسلمان فراهم و این تز مرکزي را طرح و بررسی کنیم کـه ارزش 

  هـاي علمـی و غیرعلمـی متخصـص مسـلمان داشـته باشـد.        حضور مشروع ولی مشخص در فعالیـت 

ص مسلمان بر پایه تفکیک ربط ارزشی از حکم ارزشی، بر سلسـله  چه خواهیم دید آرمان متخصچنان

  دانشـگاه و حـزب؛ دانشـگاه و مدرسـه دینـی؛      بینـی؛  علـم و جهـان   علم و ایدئولوژي؛«تمایزات میان 

 مبتنـی » تفاوتی اخالقی؛ منش و گرایش، عقالنیت صوري و عقالنیـت مـاهوي  طرفی اخالقی و بیبی

  است.  

  

  تمایز علم و ایدئولوژي 

اي بـراي ایـده   بر مبناي تمایز ربط ارزشی از حکم ارزشـی، تمـایز علـم و ایـدئولوژي معیـار پایـه      

توان جایگاه ارزش و دانش و تناسـب ایـن دو    متخصص مسلمان است که اگر این دو خلط شوند، نمی

وجود خواهد آمـد کـه بـه دلیـل امتنـاع از واقعیـت       سو، تخصص علمی بهبندي کرد؛ در یکرا صورت

تـوان فهمیـد    کنند که نمـی  چنان بر واقعیت حقنه میها آنتواند علم باشد و در دیگر سو، ارزش نمی

گذاري و امر واقع را به تعبیر وبري، ایدئولوژي گفت و ایـن  توان خلط بین ارزش امر واقع کجاست. می

وت ربط ارزشی بدان معناست که ارزشی که تمام رئالیته را اشغال کند و مانع از آن شود که ذهن تفا

  شود. و حکم ارزشی را به طور شفاف درك کند ایدئولوژي می

اعتنـا بـه تفکیـک ربـط ارزشـی از حکـم       دیدگاه وبري از آن دسته متخصصان دانشگاهی که بـی 

پیـامبران  «ارزشی، درصدد تبلیغ ایـدئولوژي دینـی و سیاسـی در دانشـگاه هسـتند، تحـت عنـاوین        

یـاد  » پیامبران دانشگاهی صاحب مـدرك و جـواز رسـمی   «و » اهیپیامبران دانشگشبه«، »دانشگاهی

هـاي  هـا و کـالس  هاي خود درباره مسائل غایی را در سـالن گذاريکند. این افراد به نام علم ارزشمی

درآمده، نقش » خواران دولتیجیره«توان در حرفه علم به هیأت کنند درحالی که نمیدرس ایراد می

را بازي کرد. در دیدگاه وبري، متخصص مسلمان در مقام » یامبران دانشگاهیپپیامبران یا شبهخرده«

پاسخ بگوید ولی درباره معناي جهان هیچ پاسـخی  » نیازهاي زمانه«تواند به یک انسان دانشگاهی می

هـاي مـا   تواند به مهمتـرین پرسـش  تنها پیامبر و ناجی{و تو بخوان ایدئولوژگ} است که می«ندارد: 

: 1387؛ 24و  23: 1385(وبـر،  » مان را سامان دهـیم؟ چه باید بکنیم و چگونه زندگی پاسخ دهد که

  ).  180و  179، 177

هاي دینی و اسالمی خـود را  ها و آرمانتواند ارزشمطابق با دیدگاه وبري، متخصص مسلمان می

اجتمـاعی  هـاي  مسـئله در فرم علم تعقیب کند نه در فرم ایدئولوژي. چنانچه وبر تأکیـد داشـت کـه    
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آرشـیو نبایـد بـورژوازي یـا     «کارگران را از موضع ایدئولوژي بورژوازي یا سوسیالیستی دنبـال نکنـد:   

گیري و تمایل آرشیو به این اسـت کـه مسـئله کـارگران را در     سوسیالیستی باشد. با این حال، جهت

و  344: 1974؛ شـرلین،  165: 1934؛ سـالومون،  135: 1385(فوگن، » پیشانی توجه خود قرار دهد

  ).  51و  50: 1392؛ بیتهام، 346

  

  بینی  تمایز علم و جهان

بر اساس تمایز بین ربط ارزشی و حکم ارزشی، آرمان متخصص مسلمان بـر تمـایز میـان علـم و     

هـا اسـت. بـر ایـن     ها و فاکـت ها و علم از سنخ دادهبینی از سنخ ارزشبینی استوار است. جهانجهان

هـا و عقایـد حزبـی    بینـی ان در دانشگاه مداخله در مبـارزه میـان جهـان   مبنا، وظیفه متخصص مسلم

هاي عمومی (مطبوعات تواند این کار را در خارج از کالس درس و در صحنهدانشجویان نیست. او می

تـوان  بینی میگیري کند. در فهم تفکیک علم از جهانها و هر جایی غیر از کالس درس) پیو انجمن

جنسی در برخی شهرهاي آلمان از جمله هایـدلبرگ کـه تسـاوي    –ر جریان روانی به نقد وبر به ظهو

کرد، اشاره کرد. در آن جریان، اتوگراس به عنوان یک روانکـاو  زن و مرد در اعمال جنسی را تبلیغ می

سعی داشت از طریق القائات مذهبی، نظریه جنسی زیگموند فروید را در قالب زندگی آزاد نشان دهد 

  ه شکلی خصمانه در برابر آراي گروس ایستاد و بـه عنـوان یکـی از اعضـاي هیـأت دبیـره در       اما وبر ب

اي کوشد از کل آرا و آثار فرویـد، ذره اي طوالنی به ادگار ژافه، گروس را یک کاریزما نامید که مینامه

ن ). در ایـ 144و  141: 385بینـی معرفـی کنـد (فـوگن،     را بیرون بکشد و آن را همچون یک جهـان 

توجـه  بینـی بـی  و تمایز وبري علم و جهـان » فهم«و » خرد«مثال، دیدگاه اتوگروسی به تمایز کانتی 

کنـد و از  آمیزد و خلط میها درهم میها و دادهبینی را با فاکتاست که نتایج آن این است که جهان

  .کنداي که بر آن تکیه کرده است او را نقد میرواست که وبر بر پایه مبانیاین

  

  تمایز حرفه علم، حرفه سیاست و حرفه رهبري 

حرفه سیاست  حرفه علم، بر تمایز میان در مقام مدرس و پژوهشگر دانشگاهیمتخصص مسلمان 

شـود کسـی   هایی که باعث مـی مبتنی است. در دیدگاه وبري، ویژگی ري دینی و سیاسیهبو حرفه ر

الزم بـراي رهبـري و هـدایت افـراد در زنـدگی      هاي محقق، دانشمند یا استاد دانشگاه باشد با ویژگی

وارد خدشـه  چند نقـش، میان این  و خلط غتشاشویژه در سیاست و حوزه دین تفاوت دارد. اعملی به

، »رهبـري «. اگر در دانشگاه از متخصص مسـلمان انتظـار ایفـاي نقـش     استههر یک از آنکردن بر 

ایـم. متخصـص   شتباه بزرگـی مرتکـب شـده   داشته باشیم، ا» اصالحگري دینی«و » فعالیت سیاسی«

هاي ارزشی خـاص خـویش را   مسلمان باید بکوشد از تریبون کالس درس، مواضع سیاسی و سوگیري
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 متخصـص مسـلمان  تـوان وظیفـه   نمـی  و عینی به شیوه علمیبه دانشجویانش تحمیل نکند. هرچند 

م بـراي تمـایز میـان دو مسـئله     الز »صداقت فکري«خواست که و توان از امی اما واقعی را اثبات کرد

هـاي یـک   تعیین ساختار درونی یـا روابـط ریاضـی یـا منطقـی ارزش     (بیان حقیقت  جانسکامال نامت

مسـئله  ن یـا  آمربوط بـه ارزش یـک فرهنـگ و محتـواي     وضوعات پاسخ دادن به مو مسئله  )ئلهمس

-19: 1385(وبـر،   را داشـته باشـد   اي سیاسیهفرهنگی و انجمن عاتچگونگی عمل کردن در اجتما

  ).  61: 2002؛ گین، 169: 1392؛ بیتهام، 1387؛ 40

هـاي ارزشـی در عرصـه عمـومی و     گذرد باید از بحـث در دیدگاه وبري، آنچه در کالس درس می

(وبـر،  » ها نیسـت ها و جوابیهعلم جایی براي ردیه«هاي سیاسی برکنار باشد چرا که عرصه سخنرانی

آوري رأي و پیروز شدن بـر  اي براي تبلیغ و جمعسخنرانی وسیله ). در جلسات سیاسی،101: 1385

هـاي گـاوآهنی کـه خـاك را بـراي      حریفان و سخنان سیاسی شمشیري هستند علیه دشمن نه تیغه

و » 1گفتـار درس«جا است که دیدگاه وبري به تمایز پرورش آرا و نظرات متفکرانه آماده کنند. در این

  جــدیت آرام، «اي آلمــان دقــت ویــژه دارد. ویژگــی درســگفتار،  هــدر ســنت دانشــگاه» ســخنرانی«

گفتــار عبــارت از و وظیفــه اســتاد و پژوهشــگر در درس» پــردازي و اندیشــمندي خودنســردانهواقــع

، تشـخیص دقیـق   »اي از اطالعـات واقعـی  انگیزش و پرورش توانایی مشاهده، اسـتدالل و مجموعـه  «

در کـالس درس  «رو اسـت کـه از نظـر وبـر،     ها اسـت. ازایـن  واقعیات و تمییز این واقعیات از ارزیابی

رو، متخصـص  ). ازایـن 180: 1387و  21: 1385(وبـر،  » تنها فضـیلت اسـت   2دانشگاه، صداقت فکري

جاي اعالم مواضع سیاسی و بیان قضاوت ارزشی در کـالس  کوشد بهپرورش یافته در سنت وبري، می

شـناس وبـري   ل واقعیت بپردازد. براي مثـال، جامعـه  ها و توصیف و تحلیدرس به تحلیل علمی ارزش

هـا و مقایسـه پیامـدهاي هـر شـکل      هاي مختلف دموکراسـی، عملکـرد آن  کوشد به بررسی شکلمی

هاي دموکراتیک و غیردموکراتیـک را مقابـل هـم قـرار دهـد تـا دانشـجویان        سیاسی بپردازد و شکل

  ).  173: 1387هاي غایی خود، موضعی اتخاذ کنند (وبر، برحسب آرمان

  

  » تفاوتی اخالقیبی«و » طرفی اخالقیبی«تمایز 

شناسی وبري تفکیک ربط ارزشی از حکم ارزشـی، متخصـص مسـلمان بـر تمـایز      مطابق با روش

است. در دیـدگاه وبـري، عینیـت علمـی بـه      مبتنی » تفاوتی اخالقیبی«و » طرفی اخالقیبی«میان 

درواقـع، بیـان روشـن و حـد و     ». تفاوتی اخالقـی بی«اي است نه به معن» 3طرفی اخالقیبی«معناي 

 

١ . Lecture 
٢. intellectual integrity 

و حتی هاي ناخوشایند واقعیتاخالقی، اصلی است که پژوهشگر و مدرس دانشگاه به تأسی از آن، تاب دیدن طرفی بی.  3

  ).31-30: 1385ی خود را داشته باشد (وبر، هاي ارزشی و حزبمغایر با دیدگاه
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تفـاوتی  ایسـتار بـی  «مرزدار آرمان شخصی در مباحث علمی، مانعی بـراي عینیـت پـژوهش نیسـت:     

). ایـن یعنـی   100: 1385(وبـر،   1» اخالقی و فقدان اصول (مرام) هیچ ربطی به عینیت علمی نـدارد 

هـاي اسـالمی   هـا و ارزش نسبت به آرمان» فاوتیتبی«عینیت به این نیست که متخصص مسلمان با 

در مقام انسان دانشگاهی در مقابـل  خویش، پژوهشی را طراحی و دنبال کند. پس متخصص مسلمان 

همـواره بـه ایـن نکتـه     همه، او بااین کند.ها تأکید میتفاوت نیست بلکه بر ارزشها و بایدها بیارزش

کند و کجا از آنـان  مداران همکاري میکجا با سیاست آگاه است که در مقام یک متخصص دانشگاهی

بنـدي کـرد تـا ضـمن     صـورت  دیالوگ انتقاديتوان تحت اصطالح گیرد. این روش را میفاصله می

مداران از استقالل نهاد علـم حمایـت کـرد. ایـن روش درسـت مقابـل       همکاري متخصصان با سیاست

سوسیالیسم دانشگاه را نه در همکاري انتقـادي بـا   اي است که بعدها در آلمان، حزب ناسیونال تجربه

اي براي حزب نازي به کار گرفت و عمال بسـیاري از اسـتادان را   را به مثابه زائده مردان بلکه آندولت

اي از که روحیه همکاري انتقادي داشتند از دانشگاه اخراج کـرد. در آن برهـه عمـال دانشـگاه شـاخه     

هاي آن بلکـه زیـور   هاي اجتماع در بستر ارزشرداختن به واقعیتاش نه پحزب حاکم شد که وظیفه

کردند. در آن تجربه، دانـش نبـود   مداران دنبال میهاي کالنی بود که سیاستدادن و توجیه سیاست

  داد.  سو میوداد بلکه این سیاست بود که دانش را سمتکه سیاست را جهت می

  

  تمایز منش و گرایش

استوار است به این معنـی کـه متخصـص     3و گرایش 2ر تمایز میان منشمتخصص مسلمان بایده 

کند. البته وبـر  مسلمان در نهاد علم منش خاص خود را دارد ولی پیروي از گرایش خاصی را انکار می

تـوان ذیـل تمـایز     طور روشن سخنی نگفته است که آیا دوگانه منش و گرایش را مـی در این مورد به

توان این گونه خوانش کرد کـه   بندي کرد اما فحواي سخن او را میصورت ربط ارزشی و حکم ارزشی

  منـدي بـراي نهـاد علـم دارد امـا گـرایش بیـانی از تجسـم و تعـین خـاص ایـن            اي جهتمنش گونه

مندي نهاد علم و توان به آن حکم ارزشی لقب داد. منش، یکی از ابعاد جهت مندي است که میجهت

منـدي را در امـور جزیـی هزینـه     تفاوت نباشد اما این جهتمسائل عام بیدانشمند است تا در مقابل 

کند و اگر چنانچه در هر موردي این منش بخواهد خود را نشان دهـد عمـالً امـر عـام از دسـت      نمی

حمایـت از رفـاه مـادي    «را  آرشـیو علـوم اجتمـاعی   مجله » منش«خواهد رفت. براي مثال، وبر 

معرفی ولی کوشش » هاي مادي و معنوي فرهنگها از ارزش این تودههاي کارگر و افزایش سهم  توده

 

تلقی شد » تفاوتی اخالقیبی«داوري به اشتباه به مفهوم شناسی آمریکا، درك وبر از آموزه علم عاري از ارزش. در جامعه 1

  ). 126: 1991(سواتوس و کیویستو، 

٢. Character 
٣. tendency 
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گیـري  کنند پـی که احزاب سوسیال دموکرات آن را دنبال می» گرایش«اي کرد این منش را به گونه

اندیشد که کارگران هم جز آن هستند اما همـه آن  نکند چرا که نهاد علم به عامیت منافع جامعه می

توانـد   ز میان منش و گرایش بسیار باریک است و ذهن تیزبین و نقاد وبري میحال، مرنیستند. با این

  ).  102و  101: 1385(وبر، » 2دوگانگی«بفهمد نه به شکل » 1تمایز«این را در شکل 

  

  عقالنیت ماهوي ازعقالنیت صوري تفکیک 

النیـت  عقمیان ربط ارزشی و حکم ارزشی، ایده متخصص مسـلمان بـر تفکیـک     با اتکا بر تفکیک

متکی است. عقالنیت صوري به محاسبه وسایل مناسـب بـراي تحقـق یـک      عقالنیت ماهويو صوري 

  ناپـذیر اسـتفاده از وسـایل؛ و سـنجش عملـی بـودن اهـداف        هدف معین؛ براورد پیامـدهاي اجتنـاب  

و  ایـدئولوژي  ،ارزشبه داوري ارزشی اهداف و وسـایل از منظـر یـک    » عقالنیت ماهوي«پردازد و می

داوري فنیِ مبتنی بـر عقالنیـت صـوري را     –تجربی  تحلیلي، وبران مشخص توجه دارد. دیدگاه آرم

تعبیـر امـروزین کـار    کـه  » فکـري «را کـار   ارزشـی مبتنـی بـر عقالنیـت مـاهوي     داوري و  »علمی«

  ).  54: 1384؛  92-90، 80-79: 1385نامد (وبر، ، میروشنفکري است

هـا و وقـایع   در قبـال پدیـده  هوي، مواضع ارزشی خود را متخصص مسلمان با اتکا بر عقالنیت ما

تواند پژوهش خود را بدون ارزش رها کند؛ بلکه در پژوهش ناگزیر است به  چرا که نمیکند؛  اعالم می

هاي خود را وارد کند تا بتواند از خنثی بودن پژوهش عدول کند و بتواند ابعاد عملـی و  این که ارزش

توانـد   رو، پژوهش علمی نمـی  این کننده به علم بدهد. ازعاد ارزشی و هدایتبه تعبیر پژوهش حاضر، اب

به گونه خنثی رها شود پس ناگزیر است از پژوهش علمی عبور کرده و به کـار فکـري و بـه عبـارتی،     

گیري ارزشی از سوي پژوهشگر است بپـردازد. بـراي مثـال،    اي موضوعکار عملی که مصداق آن گونه

توانـد   کنـد امـا او نمـی    هاي اسالمی به پدیده فحشا نظـاره مـی  انداز ارزشچشممتخصص مسلمان از 

هـاي مشـخص    هاي اسالمی خود را در تمام پژوهش بسط دهد و ناگزیر اسـت تـا آسـتانه داده   ارزش

هاي مشـخص   هاي خود را مدیریت و مهار کند. پس ناگزیر است بر مبناي عقالنیت صوري دادهارزش

ها سیصد نفر بـود   ها در فالن شهر چه تعداد است. اگر تعداد فاحشه اد فاحشهآوري کند که تعدجمع

تواند دویست یا ششصد اعالم کند. اما از این مرحله تجربی کـه عبـور کـرد نـاگزیر اسـت       محقق نمی

دهد در مقابلِ آن تفسـیري کـه   کیان خانواده را بر باد می ،طور مثال، فحشاتفسیر ارزشی کند که به

شود با ایـن اسـتدالل کـه    کند که فحشا باعث قوام خانواده می ظام ارزشی لیبرالی بیان میمتکی بر ن

ناپذیر نابهنجار دارد که از طریق جهـت  اساس جامعه بر خانواده استوار است اما انسان نیازهاي سیري

 

١ . distinction 
٢ . duality 
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جـا درسـت   دارد. اینناپذیر آرامش پیدا کرده و خانواده خود را سالم نگه میدادن این نیازهاي سیري

هـاي مشـخص را بـا دقـت      هاي مسلمانی حرکت کرده است اما او بایـد داده است که محقق از ارزش

تواند پژوهش خود را رها کند بلکه نیاز دارد  آوري کند اما نمیهاي خود جمعبسیار با ارجاع به ارزش

  ها را تفسیر کند. هاي خود دادهبر اساس ارزش

اند در یک پژوهش علمی با اتکا بر عقالنیت ماهوي به تفسیر ارزشـی  توبنابراین، متخصص مسلمان می

سـازد کـدام بخـش    که مشخص ها و نتایج کار علمی بپردازد به شرط اینمثال تفسیر دینی یا سیاسی یافته

مسـتتر  » حکـم ارزشـی  «از اظهاراتش نشانگر عقالنیت صوري و کدام بخش صرفاً بیانگر عقالنیت ماهوي و 

بایسـت از مجـراي   تواننـد و مـی  گذاران و متولیان دین در دانشـگاه مـی  ر این اساس، سیاستب .در آن است

اخالقی (ایضاً تربیت سیاسی) به تقویت عقالنیت ماهوي متخصص مسلمان اهتمام ورزنـد بـه   - تربیت دینی

  که تفکیک عقالنیت ماهوي از عقالنیت صوري را مدنظر داشته باشند.  شرط آن

  

  گیريبحث و نتیجه

توان گفت شروع بحث آرمان متخصص مسلمان در جهان اسـالم  می شناسی موضوعاز جنبه تبار 

ماندگار واجد است و بنـابراین، مـا بـا    طور درونطور خاص، مشروعیت خود را بهطور عام و ایران بهبه

تر شـکل  همه، این بحث در ایران تاکنون بیشو جناحی خاص مواجه نیستیم. با این یک آرمان دولتی

هویتی، دولتی و بوروکراتیک به خود گرفته، به یک پیکار سیاسی مبدل شده است. چنانچه در بحـث  

سو، کسانی قائل به ایـن  اند. در یکنظر رادیکال به آرایش قوا پرداختهنسبت دین و دانشگاه، دو نقطه

ذارد و توجـه کـرد و   ها گردن گـ هستند که علم وجهی تجربی دارد و بیش از هر چیز باید به واقعیت

رو دین هیچ نسبتی با دانشگاه و علم نـدارد. در سـوي دیگـر، نیروهـایی معتقدنـد کـه واقعیـت        ازاین

کـاره دانشـگاه و   رو، دین همهشود و ازاینگیري خاص است که انتخاب و برگرفته میهمواره با جهت

بـودیم و کوشـیدیم    علم است. اما ما در ایـن پـژوهش بـه نسـبت سـومی بـین دانـش و ارزش قائـل        

نظر را در مدل مفهومی ربط ارزشی و حکم ارزشی وبر تبیین کنیم و بـر  مشروعیت تئوریک این نقطه

این مبنا، شرایط امکان آرمان متخصص مسلمان را تعیین کنیم تا هم علم سرجاي خود بمانـد و هـم   

  ها بیرون رانده نشوند.  ارزش

زشی استدالل کردیم کـه در پـژوهش و آمـوزش علمـی     بر پایه تمایز وبري ربط ارزشی و حکم ار

هاي دینی تنگ و بسته نیست. متخصص مسـلمان  براي متخصص مسلمان عرصه براي مداخله ارزش

دانشگاه و حزب؛ دانشگاه و مدرسه بینی؛ علم و جهان علم و ایدئولوژي؛«تواند با عنایت به تفکیک می

، »منش و گرایش، عقالنیت صـوري و عقالنیـت مـاهوي   تفاوتی اخالقی؛ طرفی اخالقی و بیدینی؛ بی

  هاي اسالمی و عالئق ارزشـی خـود را در کـالس درس، تـدوین مقالـه، تـألیف کتـاب، نگـارش         ارزش
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  هـا را نیـز اقـدامی مفیـد،     دهـد و ایـن مداخلـه ارزش   هـا دخالـت   نامه و ارزیابی علمی سیاسـت پایان

  ناپذیر و ضروري بیابد.  اجتناب

دهد تا این احساس را بیابند که نگاهشـان در   ی به متخصصان مسلمان فرصت میاصل ربط ارزش

شـان   طریـق، احساسـات مـذهبی و ارزشـی    ها نیست تا به این ورزي، خنثی و تهی از ارزش ناحیۀ علم

دار نشود و پدیده اسکیزوفرنی و جدایی مطلق علم و دین را تجربه نکنند. متخصص مسـلمان  جریحه

بنـدي شـامل   که در یـک تقسـیم  -ي دینی را در مراحل مختلف یک پژوهش علمی هاتواند ارزشمی

آوري داده و فاکت، برساخت مفهوم، تـدوین  بندي مسئله تحقیق، جمعمرحله انتخاب موضوع، صورت

هاي علم در . براي مثال، از نگاه وبري مسئله1کندوارد  -و انتخاب دیدگاه نظري و مرحله داوري است

شود و متخصصان، مسائل جامعه را بر بنیـاد  بندي میگیرد و صورتها شکل میو ارزش هاپرتو آرمان

کنند تا بتوانند در تعامل با دیگر اجزاي جامعه، نقش سـازنده و  میها انتخاب و طرح ها و آرمانارزش

اً عهده بگیرند. در دیـدگاه وبـري، تحلیـل علمـی جامعـه اساسـ      متعهدانه در بهبود حیات اجتماعی به

هـا،  ها وجود مشکلی اساسی احساس شود. همین کـه ارزش شود که در سطح ارزشهنگامی آغاز می

هـاي خـود شـخص مـورد تهدیـد قـرار       هاي فرد دیگر و خواه از سوي سایر ارزشخواه از سوي ارزش

اي که کـار خـود را تحـت تـأثیر     در میان نویسندگان نشریه«یابد: بگیرد، تحلیل دقیق موضوعیت می

توان کسانی را یافت که به ایـن مسـئله عالقـه    کند همواره میقه کلی به مسئله معینی شروع میعال

هـاي  هـا بـا برخـی وضـعیت    نهاي ارزشی مورد اعتقـاد آ رسد که آرمانشخصی دارند زیرا به نظر می

  ).  101: 1385(وبر، » شودها تهدید میواقعی سازگار نیست و یا از طرف این وضعیت

هاي خود هاي خود را بیش از اندازه بزرگ کنند یا ریشاي تالش کنند که سبیلعده فرض کنید

توان یک مسئله اجتماعی دانست امـا آیـا ایـن موضـوع از اولویـت و      قطعه بتراشند. این را میرا قطعه

کند که چرا اهمیت بررسی برخوردار است یا پژوهشگري که انرژي و زمان خود را صرف این نکته می

کنند؟ کدام یک از ایـن  آموزان فالن دبیرستان یا مردم فالن منطقه بیش از اندازه خودکشی میشدان

شود؟ در این مثال، خرد متکی به دو مسئله و با چه معیاري از سوي پژوهشگر به آن اولویت داده می

شی که یـک  آموزان است، آن را نسبت به آن ارزجا حفظ زندگی دانشهایی که دارد که در اینارزش

ارزش خاص ظاهري است که شهروندان یک جامعه نبایستی رفتار و کردار ناهنجار داشـته باشـند را   

طور مثال یک مدرس دانشگاه که به آمـوزش مشـغول اسـت    زنیم. بهدهد. مثالی دیگر میترجیح می

ته را که امکـان  هایش براي او درونی است اما در مواجهه با دانشجویان این نکها و آرماناگرچه ارزش

  گیـرد و کـنش او را بـا مبنـا و     هـا و آرمـان دیگـري باشـد درنظـر مـی      دارد یک دانشجو واجد ارزش

 

در کدام مرحله پژوهش علمی مجاز به مداخله هستند، موضوعی پرمناقشه میان فیلسوفان علم است ها . این که ارزش1

  ). 1394(یغمایی، 
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سنجد چرا که مدرس باید بکوشد وظایف خود را در مقابـل دانشـجو بـه بهتـرین     هاي خود نمیارزش

  هایش با آن دانشجو متفاوت است.  ها و ارزششکل انجام دهد اگرچه که آرمان

یابـد  بحثی بود که ما به مدل وبري انجام دادیم اما این بحث باید با طرح این پرسـش ادامـه    این

هاي فرهنگی حاکم بر تمدن و فرهنگ گوید منظور او، ارزشها سخن میکه هنگامی که وبر از ارزش

در بسـتر  هاي نهفته مسیحی است ولی ما با درجه اجتهاد در نگاه وبر باید دریابیم که ارزش –آلمانی 

توانند تدقیق و مفهومی شوند تا کـه محتـوا و دامنـه خـود را پیـدا کـرده و        اسالم و ایران چگونه می

طرح دهی امور شود؟ خواهد بنیاد فهم و سامانبتوانند پایه دانشی واقع شوند که در این سرزمین می

هـا  یـا اساسـا ارزش   ؟نـد یآیا از بطن دین میآها ارزش؟ ها کدام هستندارزش أمنشها که این پرسش

هاي دینـی  ها را از دل نظام دینی و انباشتهتوان ارزشونه میگگاه چنآ ؟نسبتی خاص با اخالق دارند

ـ  فرهنـگ از بطن  ها را بایدارزش کهیا این؟ یافت   آیـا   ؟و ایـران دوران اسـالمی بیـرون کشـید    ی ایران

از  ،سنت مسـیحی و یهـودي در کنـار دیـن     فبرخال کهیند یا اینآمی بیرون دین ها تنها از دلِارزش

  د؟ تواند بیرون کشیده شونعرف نیز می

معلوم  تااست هاي علمی الهیاتی، فلسفی و پژوهشدقیق  تأمالت مستلزمها پاسخ به این پرسش

هاي اسالمی باید در دانش تأثیر داشته باشد و بـه علـم مـا    ارزش .کدامین هستند ي ماهاارزش شود

کشوري به بزرگی ایران با سـابقه   دانش دانشگاهی ظامپایه نبایست و می توانندمی مهجهت دهد و ه

طور مفهـومی  هاي اسالمی را بهایم این ارزشاما هنوز از جنبه نظري موفق نشده تاریخی معین باشند

  تنقیح کنیم.  

  

  منابع

ـ  ن شعه ام ج ،)1378آرون، ریمون ( ـ  ع ی م اس ی  گ ن ره ه ف سـ  وسـ  ران: م ه ت ،ر ف ب اق ی ث ضـ  تر ه م م رج ت ،ان م ر آل اص

  ان. ی ب ت

ران: شـرکت   ه ت ،ام ره ر پ اق بمـه   رج ت ،ی اس ن شعه ام ه در ج ش دی ر ان ی ی س اس ل اس راح م ،)1386( ---------

  انتشارات علمی و فرهنگی.

  ران: انتشارات فرهنگ جاوید. ه ت ،پیروز ایزديترجمه  ،ی تمدن مدرن اس ن شه ع ام ج ،)1393( ---------

  ران: طرح نو. ه ت ،شناسیخرد جامعه ،)1387اباذري، یوسف (

ها با تأکید بر تقویـت علـوم انسـانی و    راهکارهایی براي اسالمی شدن دانشگاه ،)1382اخوان کاظمی، بهرام (

  .19و  18سال هفتم، ش  ،فصلنامه دانشگاه اسالمیجنبش تولید علم، 

  ققنوس.ران:  ه ت ،ترجمه هادي نوري ست مدرن،ماکس وبر و نظریه سیا ،)1392بیتهام، دیوید (

سازمان چـاپ و انتشـارات   ران:  ه ت ،مدارس غیرانتفاعی و تحرك اجتماعی ،)1377محمد ( حاضري، علی

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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محمد حاضـري و  میزگردي با حضور علی دانشگاه اسالمی در افق آراء امام خمینی، ،)1397( ------------

  .104شماره  مجله حضور،زند، ا شجاعیعلیرض

 احکـام،  هـا،  مصـاحبه  ها، پیام بیانات،): (س(خمینی امام آثار مجموعه: امام صحیفه ،)1385اهللا ( روح خمینی،

  .)س(خمینی  امام آثار نشر و تنظیم موسسه: ها) تهران نامه و شرعی اجازات

سـال اول،  ، فصلنامه دارالفنـون وره قاجار، هاي درسی دچند نکته درباره کتاب ،)1397جعفریان، رسول (

  ریزي آموزش.، وزارت آموزش و پرروش، سازمان پژوهش و برنامه2و  1شماره 

  ران: انتشارات سخن. ه ت ،درباره تعلیم و تربیت در ایران ،)1390داوري اردکانی، رضا (

 دربـاره  مترجم گفتار (با اروپا در تربیت و فرهنگ تاریخ: تربیتی شناسی جامعه ،)1381( امیل دورکم،

  انتشار. سهامی تهران: شرکت ،مشایخی محمد ترجمهایران)،  در تربیت و فرهنگ سیر

 و شـفاهی  تـاریخ  نصـر (مجموعـه   حسین سید دکتر خاطرات: سیاست و حکمت ،)1393دهباشی، حسین (

  ملی. کتابخانه و اسناد سازمان: تهرانمعاصر)،  ایران تصویري

 اردیبهشـت  2 تا فروردین 30 انقالب؛ از پس دانشگاه حیات از روز چهار ،)1396ان (رضایی، محمد و همکار

  . 1 شماره دهم، سال ،ایران فرهنگی تحقیقات، 1359

امام خمینی و دانشگاه اسالمی در دوره قبل از پیروزي انقالب اسالمی (پیشینه  ،)1388روحبخش، رحیم (

  .15سال ششم، ش  می،فصلنامه دانشگاه اسالتاریخی، علل و نتایج)، 

میراث ماکس وبر: سیاسـتی غیرمتـافیزیکی در شـرایط اخالقـی رشـد       ،)1381روزیدس، دانیـل ( 

  تهران: نشر هرمس. ،ترجمه احمد تدین و شهین احمدي ،اقتصادي

ترجمـه   ،فلسفه علوم اجتمـاعی  در: ،»شناسی علوم اجتماعیماکس وبر و روش« ،)1389روورت، مایکل (

  پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی.تهران:  ،محمد شجاعیان

 ،پژوهشـی ، فصلنامه تـاریخ نخستین ایده تأسیس دانشگاه اسالمی در ایـران  ،)1397آبادي، احمد (زنگنه

  .72سال بیستم، ش 

 ،هـا، تحـوالت و راهبردهـا   علوم انسانی و اجتماعی در ایـران: چـالش   ،)1396فاضلی، نعمـت اهللا ( 

  گی و اجتماعی.پژوهشکده مطالعات فرهن

: تهـران  ،ایرانـی  هاي مسئله و جهانی منظرهاي عالی: آموزش و دانشگاه ،)1389ود ( ص ق م ، واه خ ت راس ف

  نی.

  تهران: طرح نو. ،عقل افسرده. تأمالتی در باب تفکر مدرن ،)1378فرهادپور، مراد (

  تهران: توتیا. ،گهرترجمه عبدالحسین نیک ،شناسی ماکس وبرجامعه ،)1383فروند، ژولین (

  تهران: هرمس. ،ترجمه محمود رامبد ،ماکس وبر ،)1385فوگن، هانس نوربرت (

ایران (جلد اول: دفتـر تحکـیم    دانشجویی جنبش تاریخ ،)1385قویدل معروفی، حسین و پورنجمی، مجید (

  الهدي. قم: نجم ،)1380-1358وحدت 
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سخنرانی در انجمن جامعه شناسی ایران، منتشر شده  دو نظام تولید علم در ایران، ،)1384طباطبایی، جواد (

  .1384بهمن  29شنبه ، فصل نومجله اینترنتی در 

  نشر امیرکبیر.تهران:  ،الدین ادیب سلطانیترجمه میرشمس ،سنجش خرد ناب ،)1362کانت، ایمانوئل (

مجلـه دانشـگاه    ، جامعه تعلیمات اسالمی؛ پیش زمینه تاسیس دانشگاه اسـالمی، )1381(کرم پور، حمید 

  .سال ششم، شماره پانزدهم اسالمی،

 اهللا رحمتی، نشر سوفیا.ترجمه انشاء نقد قوه عملی، ،)1395( --------- 

تهـران:   ،ترجمه مجید محمـدي  ،شناسی در اندیشه ماکس وبرسیاست و جامعه ،)1386گیدنز، آنتونی (

  قطره.

 ،ترجمه محمـود مقـدس   ،ل عقل و افسونمدرن، جداماکس وبر و نظریه پست ،)1389گین، نیکالس (

  تهران: روزنه.

  ).1387رهبري ( نهاد مجلس امور و برنامه و طرح معاونت

  قم: دفتر نشر معارف. ،ها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهمجموعه قوانین و مقررات 

  .27ش ، یفصلنامه دانشگاه اسالمها، شدن دانشگاهموانع اسالمی ،)1384مقیسه، حسین (

قـم:   ،رابطه تعاریف فلسفی، توصیفات علمی و سرپرستی دینی ،)1371میرباقري، سید محمدمهدي (

  فرهنگستان علوم اسالمی.

قـم: پژوهگـاه علـوم و فرهنـگ      ،شناسیداري علوم از نظر معرفتجهت ،)1387( ------------------

  اسالمی.

 عرفان و بادامچی ترجمه محمدحسین مدرن، نایرا ساختن و آموزشی نظام ،)1396مناشري، دیوید (

  مصلح، انتشارات حکمت سینا.

جستارهاي دو راهکار تولید علم دینی بر مبناي آراء دکتر سروش،  ،)1391موحدابطحی، سید محمدتقی (

  .4شماره  ،فلسفه دین

سال  ،ه اسالمیفصلنامه دانشگاها و راهکارهاي آن، شدن دانشگاه) پروژه اسالمی1382نوایی، علی اکبر (

  19و  18هفتم، ش 

 ترجمه عباس منوچهري و همکاران، تهران: نشر سمت. ،اقتصاد و جامعه  ،)1384وبر، ماکس (

 تهران: نشر مرکز. ،ترجمه حسن چاوشیان ،شناسی علوم اجتماعیروش ،)1385( ------- 

  تهران: هرمس. ،ترجمه احمد تدین دین، قدرت، جامعه، ،)1387( ------- 

هاي اسالمی اي ارزشیابی دانشگاهیان ایران از برنامهتحلیل مقایسه ،)1392زهی، نوروز و بهروز میرزا ( هاشم

  سال یکم، شماره دوم. ،هاي راهبردي و کالنفصلنامه سیاستدانشگاه، 

سازي دانشگاه در بررسی تطبیقی رویکردهاي مبدعان اسالمی ،)1388زهی، نوروز و عباس خلجی (هاشم

 .3سال سیزدهم، شماره  ،فصلنامه معرفت در دانشگاه اسالمیایران، 
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ترجمه علی پیمان زارعی و مهدي  ،آل و نظریه اجتماعی معاصرایده وبر: گونه ،)1393هکمن، سوزان (

  .رخداد نوتهران:  ،رحمانی
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