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 چكيده
 چگونـه  و ؟چيسـت  اسـالمي  مديريت كه سؤال اين به پاسخ در مختلفي رويكردهاي و ها ديدگاه

 رهگـذر  از اسـالمي  مـديريت  فهم جهت الگويي مقاله اين در. است شده ارائه ؟است تحقق قابل
) مديريت( علم و) اسالمي( دين متولي نهاد دو عنوان به دانشگاه و حوزه همكاري چگونگي تبيين
 و شـده  طراحـي  اي اوليـه  مفهومي مدل كار تقسيم رويكرد براساس منظور بدين. است شده ارائه
 محتواي. است شده اعتبارسنجي حوزه اين خبرگان از تن 30 با عميق هاي مصاحبه قالب در سپس

 نظـرات . شـد  بنـدي  طبقه و تحليل بندي خوشه تكنيك و محتوا تحليل روش طريق از ها مصاحبه
 اوليـه  مدل و شده بندي دسته اصلي مفهوم 3 و محوري مفهوم15 پايه، مفهوم 41 قالب در اساتيد

 دانشـگاه  و حـوزه  همكـاري  پيشـنهادي  الگـوي  مـدل،  ايـن  در. گرديـد  بـازطراحي  آنها براساس
 دانسـتن  سـؤال  دو بـه  پاسـخ  نيازمنـد  موضـوعات  و مسـائل  با مواجهه در كه است صورت بدين

 دو هـر  در دانشـگاه  و حـوزه  و هسـتيم ) حكم نمودن پياده چگونكي( توانستن و) حكم چيستي(
 شـود  مـي  اسالمي مديريت علم توليد به منجر همكاري چنين خروجي. دارند فعال حضور محور

ـ  علمـي  يافتـه  نـوع  چهـار  موضـوعات،  و مسائل با مواجهه در كه  تبيـين . 1: دهـد  مـي  دسـت  هب
 شناسـي موضوع در مديريت علم پيشنهادات .2 ؛مسائل با مواجهه حل راه عنوان به ديني هاي آموزه

 اجـراي  توانسـتن  هـاي  شيوه ارائه در مديريت علم راهكارهاي .3 ؛موضوع تخصصي ابعاد تببين و
 شـده ارائـه  راهكارهاي اجراي مقام در ييها توصيه ارائه يا دين قرمز خطوط تبيين. 4 و ها آموزه
  .مديريت علم توسط
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  مقدمه
 همــین در و اســت بــوده حوزه این اندیشمندان دغدغه همواره هک است یموضوع ،یاسالم تیریمد

 شــده مطــرح بــدان دستیابی چگونگی و مفهوم این تبیین و فهم جهت فراوانی های کوشش نیز راستا
 بــه منجــر هاتالش نیا جهینت و اندنگرسته یاسالم تیریمد به یمنظر از افراد نیا از کیهر 1.است
 نمونــه عنوان بــه. اســت شــده یاســالم تیریمــد مفهــوم بســط و فیتعر خصوص در یاتینظر هئارا

  .)١٣٨٨ ،چاوشی( است شده ارائه نظریات از زیر بندی دسته
  ی؛اسالم تیریمد در رشد ینظر ردیکرو ای هینظر -١
  یی؛گرااصول ردیکرو -٢
  ی؛اسالم رانیمد یها یژگیو و اخالق ردیکرو -٣
  ؛مسلمان رانیمد فیوظا ردیکرو -۴
  .تیریمد بر یاسالم یهاارزش ریثأت کردیرو -۵

 علم نهاد دو متولیان رابطه بررسی رهگذر از موضوع تبیین است تحقیق این اصلی موضوع آنچه
 متولی عنوان به حوزه اینکه از عبارتست مقاله این های فرض پیش از یکی دیگر عبارت به. است دین و

 این نسبت تبیین رو این از ،شود می محسوب) مدیریت( علم متولی عنوان به دانشگاه و) اسالم( دین
   .دکن کمک اسالمی مدیریت تحقق چگونگی تبیین به تواند می نهاد دو

 و نهــاد دو ایــن اهمیــت بــر کرات به دانشگاه و حوزه وحدت ایده مبدع عنوان به خمینی امام
  مــوارد در نیــز انقــالب معظــم رهبــر 2.داشــتند تأکید آنها میان متقابل احترام و آنها ارتباط ضرروت
 بیانات( اند نموده تأکید دانشگاه محیط در و دانشجویان میان در روحانیون حضور اهمیت بر متعدد

 نهــاد دو این ایشان منظر از). ٢٠/٠۴/١٣٨٩ ها، دانشگاه در رهبری نمایندگی نهاد اعضای دیدار در
 بگیرنــد، فــرا خواهنــد مــی علمیــه هــای  حــوزه امــروز کــه را علــومی کننــد، استفاده یکدیگر از باید

 علمــای دارند، احتیاج ها دانشگاهی که هم را دینی معرفت و دین. بدهند تعلیم آنها به ها دانشگاهی
 هــای حــوزه طــّالب و دانشــگاهیان از کثیــری جمع با دیدار در سخنرانی( بدهند تعلیم بهآنها حوزه
 اینهــا و کننــد می تصــحیح را او زنــدگی گیری جهــت آنهــا دیگر عبارت بــه). ٢٩/٠٩/١٣۶٨ علمیه،
 ها نادرستی و ها زشتی از که آنچنان را او روح و ذهن و فکر آنها. کنند می تسهیل را او زندگی حرکات

 تــا دهنــد مــی او دســت بــه را حرکت این وسیله اینها و کند حرکت باید کجا به بفهمد که آالیند می
                                                           

؛ های مدیریت اسالمی با محوریــت مــدیریت علــوی کندوکاوی در شاخصه. برای نمونه ر.ک. امیررضا قانع و همکاران، ١
رویکردهــای مــدیریت اســالمی: رویکــرد نقی امیری، ؛ علیمطالعه تطبیقی مدیریت اسالمی و مدیریتجلیل بهارستان، 

 و... . تجربی
  .٣٢۶−٣٢۵و  ٢۵١−٢۴٧، ص٣، جمامصحیفه اعنوان نمونه ر.ک.  . به٢
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  ).٢۴/٩/٧٢ دانشگاه، و حوزه وحدت روز مناسبت به دانشجویان با دیدار در بیانات( کند حرکت
 اســت گرفتــه صــورت نهــاد دو ایــن وحــدت بــرای زیــادی هــای تــالش تاکنون انقالب از پس

  ایــن از  یکــی تحقیــق ایــن در. است شده ارائه نهاد دو این تعامل در رویکرد ۶ از بیش که ای گونه به
 این ذیل تحقیق اصلی مسئله و شده انتخاب مختار رویکرد عنوان به) کار تقسیم رویکرد( رویکردها
 و حــوزه نهاد دو همکاری چگونگی تبیین جهت مدلی ارائه از عبارتست که شود می تعریف رویکرد
  .کار تقسیم رویکرد براساس دانشگاه
 

  تحقیق سؤال
  اصلی سؤال

 الگویی چه از) مدیریت( علم متولی عنوان به دانشگاه و) اسالم( دین متولی عنوان به حوزه همکاری
  نماید؟ می تبعیت
  
  فرعی های سؤال
  چیست؟ الگو این در) اسالم( دین متولی عنوان به حوزه نقش. ١
  چیست؟ الگو این در) مدیریت( علم متولی عنوان به دانشگاه نقش. ٢

 
  تحقیق پیشینه
  :است مشاهده قابل زیر جدول در باشند می تحقیق این موضوع با مرتبط که مطالعاتی عناوین

  
  : پیشینه تحقیق١جدول 

 منبع انجام،سال نویسنده،عنوانردیف

 عــالی شــورای دبیرخانــه ســفارشبــه ،)١٣٩۴( محمدرضــاییمحمــد دانشگاه و حوزه وحدت باب در پژوهشی ١
 فرهنگیانقالب

درعلــومتحــولدراصــفهانعلمیــهحوزهنقش ٢
صفویعصر

 اسالمی معارف دانشگاه ارشد،کارشناسی ،)١٣٩٢( زاده کاظمهادی
اسالم تمدن و تاریخ دانشکدهقم،

دربیتاهلمکتبنرمقدرتمنابعبازخوانی ٣
دانشگاهوحوزهنخبگاندانشذخیره

ــراهیم ــاقرالعلوم دانشــگاه دکتــری، رســاله ،)١٣٩۶( فتحــی اب  ،ب
 رفتاریو اجتماعی علوم فرهنگ، دانشکده

بــهنســبتدانشــگاهیانوحوزویانهاینگرش ۴
یکدیگر

 فرهنــگ، راهبــرد ،)١٣٨٧پــاییز(افشانی سیدعلیرضا و احمدیاصغر
 ٣شماره

 پــاییزو( احمــدی حاجی محمودواصفهانی نصر احمدرضا کریمی؛جابر دانشگاه و حوزه آموزشی نظام مقایسه و بررسی ۵
 ١٢ و ١١ شماره اسالمی،انقالب نامه پژوهش ،)١٣٨۴ زمستان
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 ٧ شماره اسالمی، دانشگاه ،)١٣٧٧زمستان( حاضری محمد علی خطرات و ها آسیب دانشگاه، و حوزه وحدت آرمان ۶

هــایدیــدگاهودانشــگاهوحوزهوحدتپیرامون ٧
 ٢۴۵ شماره حوزه، پگاه ،)١٣٨٧( دیوساالر مجیدآنبامرتبط

 دانشــگاه ،)١٣٨۶ پــاییز( لو صحبت علی و میرزامحمدی محمدحسن دانشگاه و حوزه مشترک اهداف تبیین ٨
 )٣۵پیاپی( ٣ شماره یازدهم، سال اسالمی،

  ١٠ شمارهاندیشه، بازتاب ،)١٣٧٩( افروغعماد دانشگاهوحوزهوحدتبهرویکردپنج ٩

مقــامدیــدگاهازروحانیــتوحــوزههــایبایســته  ١٠
 رهبریمعظم

 المتــین، حبــل نشــریه ،)١٣٩١زمســتان( ساورســفلی محّمــدابراهیم
  ١شماره

١١  
انقـــالبدردانشـــگاهوحـــوزهوحـــدتتئـــوری
 قــدرت معناگرای استعاره بر رهیافتی و اسالمی

 عمومیحقوقدر

ــو اســماعیل و کوشــکی محمدصــادق ــژوهش ،)١٣٩٢( آجرل  هــای پ
  اسالمی انقالب

ازمهــاجرتهــایانگیــزهشناختیجامعهۀمطالع  ١٢
 علمیهۀحوز بهدانشگاه

 مطالعات ،)١٣٩۶ زمستان( صارمی انیس و فرد اعتمادی سیدمهدی
  ۴ شماره ششم، دوره ایران، در اجتماعی تحقیقاتو

نقش حوزه و دانشــگاه در رشــد و تعــالی معنــوی  ١٣
 جامعه از دیدگاه امام خمینی

ــــیدخلیل ــــیدعلیپور س  معلو یسراسر همایش پنجمین،)١٣٨۵( س
  هنر وانسانی

 ملــی همــایش ســومین ،)١٣٩۶(جوکــار محسن و زاد قاسمی علیرضا دانشگاه و حوزه ارتباط مشکالت شناسایی  ١۴
  ایران اجتماعی مطالعات و انسانی علوم حوزه در نوین های پژوهش

  
  تحقیق پیشینه بندی جمع

 از برخــی. نمــود بنــدی طبقه دســته چند در توان می را شد اشاره آن به پیشتر شدهکه انجام تحقیقات
 برخــی. اند شــده متمرکــز انقــالب از پــس دانشگاه و حوزه وحدت عدم شناسی آسیب بر تحقیقات
 بــه تحقیقــات برخــی. انــد پرداخته نهــاد دو این افتراق یا اشتراک نقاط تبیین و توصیف بر تحقیقات

 جداگانــه صورت به انقالب و جامعه با مرتبط موضوعات در نهاد دو این از هریک نقش تبیین دنبال
 جســتجو دیــن و علم رابطه تبیین در را دانشگاه و حوزه بحث ریشه نیز تحقیقات از برخی. باشند می
 چگــونگی تحقیــق، ایــن در کــه اســت ایــن در مشــابه تحقیقــات بــا حاضر تحقیق تفاوت. اند کرده

 مطالعات براساس ابتدا یعنی. گیرد می قرار بررسی مورد میدانی تحلیل یک در نهاد دو این همکاری
 و اســاتید بــا مصــاحبه طریــق از ســپس و گرفتــه صــورت اولیــه سازی مدل محقق، تجارب و قبلی

  .است شده اعتبارسنجی مدل این موضوع، با مرتبط نظران صاحب
  

  موضوع ادبیات
  حوزه
 خــور در تحقیقــی محتــاج و نیســت روشــن علمیچنــدان های حوزه تشکیل تاریخ و نخستین انگیزه
 حیــات در ســاز سرنوشت پدیــده ســه با اسالم، قلمرو گسترش موازات به اولیه، مسلمانان. باشد می
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 از: یازیدنــد دســت علمیــه هــای حــوزه تأسیس به آن سازی چاره راه در و شدند رو روبه خود سیاسی
گــاهی کمتــرین اســالمی تعــالیم از کــه گشتند رو روبه مسلمانانی تازه افواج با سویی  و داشــتند را آ
 و پرشــکوه های تمــدن و بزرگ ادیان مرزی هم به دیگر سوی از و بودند، گسترده های آموزش محتاج
 بــا اعتقادی،−فرهنگی درگیری داعیه گوناگون عقاید و ها فرهنگ با که شدند می کشانده داری سرمایه

 در و ســاختند، می ضروری مسلمانان برای را شریعت از فرهنگی دفاع و داشتند سر در را مسلمانان
 بــه آن احکام مأثور، روایات و قرآنی آیات در که جدیدی موضوعات و حوادث پیدایش دو، این کنار

 ناپــذیر اجتناب را اصــلی متــون از احکــام اســتخراج سیستم تأسیس لزوم بود، نگشته بیان صراحت
 بــه مســتقل، طــور بــه کــه دادنــد مــی تشکیالتی تأسیس از خبر هم، یاری به اینها همه. بود گردانده

 کنــد کمــک خــویش، اهــداف بــه دســتیابی راه در را اســالم و بپــردازد یادشده نیازهای پاسخگویی
  ).٩۵−٩٣ص ،١٣٧۵ نویسندگان، از جمعی(

 

  دانشگاه
 دانشــگاه اروپایی، سنت در. است شده ارائه" چیست؟ دانشگاه کارکرد" سؤال به متفاوتی های پاسخ

 در سنت این در آنچه. ندارد عمومی مسائل با چندانی ارتباط که گرفتند می نظر در نهادی عنوان به را
  .بود پژوهش و آموزش ذاتی ارزش داشت، قرار اهمیت اول درجه
 آمــوزش هــا آمریکــایی نظر از است جدا کامل طور به اروپایی های سنت از آمریکایی تجربه اما
 راه در ســرعت با که ای جامعه برای نیاز مورد انسانی نیروی و دانش تولید جهت در بود ابزاری عالی
 بــه نســبت هســتند تر عمــومی هــا دانشگاه آمریکا در که است مبنا همین بر. داشت برمی گام توسعه
 دسترســی مختلــف افــراد و اشــخاص باشــند مــی جامعــه بــا بیشتری ارتباط و تعامل در یعنی اروپا
 کــردن عمــومی ایــده« بــه آن از کــه چیــزی همــان دارند اساتید و دانشجویان دانشگاه، به تری آسان

  ).١۵−١۴ص ،١٣٩۶ بوک، کی( برند می نام »ها دانشگاه
. است مدرن جهان در اجتماعی نهادهای اثرگذارترین و ترین اصلی از یکی دانشگاه ایران در اما

 ایــن در ایرانــی محققــان و. هســتیم رو روبــه... و نظامیــه دارالعلم، ظهور با ایران تاریخی گذشته در
 قــرار توســعه مسیر در جامعه که میزانی به. اند داده می پاسخ کشور نیازهای ترین اصلی به مؤسسات

 ارمکــی، آزاد( اســت داشــته آفرینــی نقش و کرده ظهور آن گوناگون اشکال در دانشگاه است، گرفته
 برای نیاز مورد انسانی نیروی و دانش تولید نهاد، این اصلی وظیفه اساس براین). ١٣−١١ص ،١٣٩٧
 .دارد برمی گام توسعه راه در سرعت با که است ای جامعه
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  دانشگاه و حوزه وحدت
 وحدت دینی مبانی
 مسلمانان غیر با تعامل خصوص در اول. است شده تأکید زمینه چند در دینی های آموزه در وحدت

ا «: فرمایند می عمران آل مبارکه سوره ۶۴ آیه در خداوند چنانچه. است مشترک مسائل زمینه در لْ يَ قُ
 ٰ اْ إِىلَ الَوْ لَ الْكِتَابِ تَعَ مْ  أَهْ يْنَكُ بَ يْنَنَا وَ اءٍ بَ وَ ةٍ سَ لِمَ  ای کلمــه سوی به بیائید کتاب اهل ای  بگو، پیامبر ای  ؛كَ

 و اســت »توحیــد« اتحــاد مرز که دهد می نشان شده یاد شریفه آیه. »است مساوی شما و ما بین که
  .شد نخواهند پذیرفته دینی وحدت در کنند، می حرکت توحید غیر محور بر که کافران و مشرکان

 آمــده »عمــران آل« سوره در. است یکدیگر با مسلمین جامعه میان اتحاد وحدت، دیگر محور
واْ «: است قُ رَّ فَ الَ تَ ِيعاً وَ بْلِ اهللاِ مجَ واْ بِحَ مُ تَصِ اعْ  متفــّرق و زنیــد چنــگ الهی ریسمان به همگی یعنی ؛»وَ
 بــه اعتصــام رو ازایــن شوند، خارج دنیا از اسالم با که خواهد می مسلمانان از شریفه آیه این. نشوید
 چنانچــه). ١٣٨۴ ابوالفضــلی،( نیست صادق آن لوازم و پیامبر نبّوت منهای توحید با الهی ریسمان
 را وحــدت دیگر محور. کردند سکوت مسلمانان وحدت حفظ برای سال ٢۵ نیز امیر حضرت

 تحمــل و آمیز مســالمت همزیســتی همانــا کــه. دانست کشور در و شیعی جامعه داخل در توان می
 حــوزه در طبیعتاً  اندیشمندان این و. است جامعه اندیشمندان ویژه به و مردم عموم سطح در یکدیگر

  .است حاضر تحقیق مبنای که است وحدت از محور این و. هستند دانشگاه و
  

  دانشگاه و حوزه وحدت به مختلف رویکردهای
  معرفتی وحدت

 جــدایی را تعــارض اصــلی عامــل دانشگاه و حوزه نهاد دو معرفتی کامل جدایی فرض با دیدگاه این
 هــای روش معرفتــی، هــای فــرض پــیش. دانــد می معرفتی وحدت را وحدت اصلی عامل و معرفتی
  .است نهاد دو این بین اختالف اساسی ُبعد سه معرفتی جداگانه روحیه و اخالق و معرفتی

  
  ایدئولوژیک وحدت
 بنیان. است حوزوی علوم و دانشگاهی علوم بنیان دوگانگی وحدت عدم علت دیدگاه، این براساس
 ایــدئولوژی و تفکــر پایــه بــر حــوزوی علــوم بنیان و است هوس و هوا و الحاد پایه بر دانشگاه علوم

  .است اسالمی
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  ساختاری وحدت
 دیــدگاه این. است ضروری امری دانشگاه و حوزه نهاد دو بین سازمانی هماهنگی دیدگاه این پایه بر
 هر ساختاری ادغام دنبال به بودند دینی علوم دار عهده علمیه مدارس که تاریخی شواهد به استناد با
  .است نهاد دو
  

  کار تقسیم بر مبتنی وحدت
 متولیــان عنوان بــه حــوزه توســط آموزشــی غایــت و هــا هــدف نبایدها، و بایدها تعیین دیدگاه این در

 دینــی جهــات و غایــات ایــن ذیــل در دانشــگاه پژوهشــی و علمی فعالیت و دینی استنباطان اصلی
 بــا متناســب اســتنباط شــیوه در متــدولوژیک تحــول و حوزه معرفتی قلمرو گسترش مستلزم البته که

 دانشــگاه از تفکــر أخــذ و حــوزه از فرهنــگ أخــذ دیگــر تعبیــر بــه. اســت مکــانی و زمــانی شرایط
  ).١٢−٩ص ،١٣٧٩  افروغ،(
  

  سیاسی وحدت
ها و  در این رویکرد در این نگرش باید با در نظر گرفتن اشتراکات موجود به برطرف کردن سؤ تفاهم

اختالفات اهتمام کنند و در مقابل حوادث اجتماعی و سیاسی به یــک موضــع واحــد دســت یابنــد 
  ).١۴، ص١٣٨٧(دیوساالر، 

  
  آرمانی وحدت
 متعــالی اهــداف در که بروند سمتی به واقعی صورت به دانشگاه و حوزه اینکه یعنی آرمانی وحدت
 زبــان که است آن مهم وحدتی، چنین وصول برای و برسند واحدی های اندیشه به جامعه و فرد برای

  ).١۵٨ص ،١٣٨٧ اعرافی،( باشد داشته وجود یکدیگر از متقابل درک و مشترک
  

  حوزه اجتماعی جایگاه
  گذشته در حوزه گاهیجا
 گفــتن برای حرفی نیز موضوعات دیگر در بلکه نبود، مردم دینی امور دار عهده تنها حوزه گذشته، در

 در بــردیم، نــام کــه هــایی دانش بــر افــزون. طــب همچنــین و نجوم و ریاضی نمونه عنوان به. داشت
 آشــکار یا نهان، در ها قرن نیز معما و کیمیا حروف، اعداد رمل، علم مانند رسمی غیر علوم ها حوزه

 ).٢۴٠−٢٣٧ص ،١٣٧۶ نویسندگان، از جمعی( شدند می تدریس
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  حاضر حال در حوزه
 موضــوعات و مســائل عرصــه در پــژوهش و علــم تولیــد از حــوزه سهم اسالمی، انقالب از پیش تا

 پیــروزی بــا امــا نبود؛ مرکز این از هم انتظاری چنین چراکه نبود توجه قابل چندان جامعه اجتماعی
 حضــور خصوص در حوزه از انتظار بود، دین براساس جامعه مدیریت دار داعیه که اسالمی انقالب

 هــای قالــب در حضور این. یافت افزایش مدیریت و اقتصاد مانند علومی در ویژه به به عرصه این در
  :نمود اشاره زیر موارد به توان می که یافت ظهور و بروز مختلفی

  
  وجوه همکاری حوزه و دانشگاه

 نشــان شــکل چند این در را خود پژوهشی و علمی مراکز قالب در دانشگاه و حوزه همکاری تاکنون
 در روحــانیون حضــور و تلفیقــی مراکــز تأســیس طلبــه،−دانشــجو تبــادل اســتاد، تبادل: است داده

  .ها دانشگاه در فقیه ولی نمایندگی نهاد قالب در ها دانشگاه
  

  تبادل استاد
 کمک یکدیگر به توانند می که است هایی زمینه در استاد مبادله دانشگاه و حوزه همکاری وجوه از یکی
 عنــاوینی و »اســالمی معــارف« عنــوان تحت دروسی کشور، های دانشگاه در سو، یک از امروزه. کنند
 تواننــد مــی ها دانشــگاه و باشد می روحانیون و حوزه تخصص در اصالتاً  که است شده گذاشته آن مانند
 تواننــد مــی علمیــه های حوزه نیز، دیگر سوی از. کنند استفاده علمیه های حوزه استادان از موارد این در

  .بگیرند کمک ها دانشگاه محترم استادان از انسانی علوم مسائل در اسالم های دیدگاه تبیین برای
  

  طلبه−تبادل دانشجو
 طــالب کــه بــود هــایی شیوه از یکی انقالب از پس تکمیلی تحصیالت مقطع در حوزویان تحصیل
 قالــب در دانشــگاهیان میــان در دیگــر ســوی از. گرفتنــد پــیش در جدیــد علــوم بــا آشــنایی جهت
 شــده نوشته اسالمی های اندیشه به توجه با هایی رساله دکتری و ارشد کارشناسی دوره های نامه پایان
 مشــغول حوزوی علوم فراگیری به تکمیلی تحصیالت دوران از پس نیز دانشگاهیان از برخی. است
  ).٢٢١−٢٢٠ص ،١٣٧٨ اورعی، صدیق( شدند

  
  تأسیس مراکز تلفیقی

 و حــوزوی علوم هم آنها در که آوردند روی مراکزی تأسیس به حوزوی اندیشمندان انقالب، از پس
 ترین مهم از. یابد تسریع دانشگاه و حوزه وحدت رهگذر این از تا شود تدریس دانشگاهی علوم هم
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 مؤسســه و العلــوم بــاقر دانشــگاه مفیــد، دانشــگاه ،صــادق امــام دانشگاه به توان می مراکز این
 بررسی نیازمند بوده مثمرثمر رویکرد این میزان چه اینکه. کرد اشاره خمینی امام پژوهشی آموزشی
  .است بوده مؤثر یکدیگر به نهاد دو هر نگرش نمودن نزدیک در تردید بی اما است؛ ای جداگانه

  
  ها دانشگاه در فقیه ولی نمایندگی نهاد
 یــک آنهــا رأس در کــه دارنــد وجــود هــا دانشگاه تمام در فقیه ولی نمایندگی نهادهای حاضر، حال در

 اساســنامه قــانون ٢ مــاده ٧ بنــد در. گردد می انتخاب رهبری معظم مقام توسط که دارد وجود روحانی
 اســالمی شورای مجلس تصویب به ١٣٧٢ سال در که ها دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد

  .است نموده ذکر دانشگاه و حوزه پیوند تقویت را نمایندگی نهاد اهداف از یکی است، رسیده
 یکدیگر با آنها آشناشدن و نهاد دو این شدن نزدیک به عمدتاً  شد بیان تاکنون که همکاری وجوه
 و هــا نقــش چــه هریک مشترک، همکاری یک در که اینجاست سؤال اما کرد؛ خواهد و کرده کمک

  دارند؟ برعهده وظایفی
  
  تحقیق روش
 شــده انجام مطالعات دیگر و خود قبلی مطالعات براساس ابتدا محقق شده، یاد پرسش به پاسخ در

 تن ٣٠ قضاوت محک به را آن مدل، این اعتبار از اطمینان جهت به لکن کرد، طراحی ای اولیه مدل
 بــودن معتبــر ارزیــابی هــای روش از یکــی چراکــه. داد قــرار موضــوع این نظران صاحب و اساتید از

. )۶٣ص ،٢٠٠۴ 2شــنتن،( اســت 1اعتماد قابلیت یا اعتمادپذیری معیار از استفاده کیفی تحقیقات
 ،٢٠١٠ 3تشــکری، و تــدلی( شــود مــی ســنجش بودن قبول قابل شاخص براساس نیز اعتمادپذیری

 گونــه این را محتوا تحلیل. گردید تحلیل محتوا، تحلیل روش طریق از ها مصاحبه محتوای). ٢٧ص
 »آنهــا مــتن مــورد در ها داده از معتبر و تکرارپذیر استنباط برای پژوهشی تکنیکی«: اند کرده تعریف

 در بعضاً  و کمی تحقیقات در هم و کیفی تحقیقات در هم که روش این). ٢۵ ،١٣٩٠ کریپندورف(
 و هــا یافته تولید برای را تحلیلی های تکنیک از ای گسترده طیف رود می کار به) آمیخته روش( دو هر

 ایــن جملــه از بنــدی طبقه یــا ادغــام یــا بندی خوشه). ۴ص ،٢٠٠۶ 4وایت،( دارد دربر متن تحلیل
 زوائــد و حشو از خاصی نوع زدودن برای است متغیره چند تکنیکی متن بندی طبقه. است ها تکنیک

                                                           
1. trustworthing 

2. Shenton 

3. Teddlie & Tashakkori 

4. White 



                        ١٣٩٨ زمستان-بهار/ ١۶و١۵ش/ ٨س/ مدیریت اسالم و   ١۶٢

 

 اســت اصــلی ســازی مفهوم رســد مــی نظر به که است آنها از چیزی استخراج نتیجه در و ها داده در
 اســت پدیــده یــک توصیف یا و مدل یک ساخت محتوا تحلیل از هدف). ١۵۶ص ،١٣٩٠ نایبی،(
  .نماید می کمک پدیده بهتر توصیف به بندی طبقه تکنیک این و) ۵ص ،٢٠٠٨ 1ایلو،(
  

  اولیه مدل طراحی
 کــار تقسیم رویکرد دانشگاه، و حوزه وحدت به مختلف رویکردهای میان از اولیه، مدل طراحی در

 نیازمنــد کــه موضــوعی هــر در است، شده ارائه ١شماره شکل در که مدل این براساس. شد انتخاب
 دو بــا موضوع با مواجهه در که بود خواهد صورت بدین کار تقسیم هستیم دانشگاه و حوزه همکاری

  .هستیم رو روبه سؤال
 چیســت؟ موضــوع حکــم و شــود انجــام باید کاری چه یعنی است دانستن از سؤال اول، سؤال

 و قــوانین اخــالق، عقایــد، از ای مجموعــه دیــن چراکــه شــود می ارائه دین توسط سؤال این به پاسخ
 آنــان آخــرت و دنیــا ســعادت تــأمین و هــا انسان اجتماعی و فردی امور اداره برای که است مقرراتی
 ۀحــوز بــه مربوط فقط دین تعریف، این براساس). ٢٠ص ،١٣٨١ آملی، جوادی( است شده تدوین
 دیــن که است این مقاله این فرض پیش اساس براین. گیرد دربرمی نیز را اجتماعی ۀحوز و نبوده فردی
 های آموزه قالب در که دارد راهکار و برنامه انسان زندگی امور تمام برای که است کاملی دین اسالم،
 مســیر هــدایتگر بایــد دینــی های آموزه دینی، جامعه یک در و است نموده ارائه) سنت و قرآن( خود

  .حوزه یعنی شود ارائه دین متخصصان سوی از بایستی طبیعتاً  ها آموزه این. باشد جامعه حرکت
 در و پــیش قــرن ١۴ بــه مربــوط مکــانی و زمانی لحاظ به که ها آموزه این اجرای دیگر، سوی از
 تغییــرات و محیطــی هــای پویــایی تمــام لحــاظ بــا حاضر دوره در اجرا برای است، زمان آن جامعه
 پیــاده را دینــی هــای آموزه بتوان که است قواعدی و ها تکنیک نیازمند موضوعات، و شرایط ای لحظه
 گفتــه دین را آنچه امروزی، جامعه در توانیم می  آیا است؟ توانستن از سؤال دوم، سؤال یعنی. نماییم
 بــا متناســب کــه اســت قواعدی و ها تکنیک نیازمند دینی های آموزه سازی پیاده توانایی کنیم؟  پیاده

 در علــم متولیــان ســوی از نیــز ها تکنیک و اصول این. باشد حاضر عصر مکانی و زمانی مقتضیات
  .شود می ارائه ها دانشگاه

  
  

  
                                                           
1. Elo 
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 : الگوی اولیه پاسخگویی علم مدیریت اسالمی در مواجهه ١شکل 

  با مسائل از طریق همکاری حوزه و دانشگاه

  شده مدل ارائهتبیین مفهوم مدیریت اسالمی بر مبنای 
 سیســتم، ایــن ورودی بگیــریم؛ نظــر در سیســتم یک عنوان به را ١ شماره شکل در شده ارائه مدل اگر

 فراینــد دو فراینــد، بخــش در. اســت بــدان پاسخ پی در مدیریت علم که است موضوعاتی و مسائل
. دهــد مــی رخ راهکــار اجــرای توانســتن و راهکــار دانســتن سؤال دو به پاسخ در چگونگی چیستی
 مــدیریت از برآمــده راهکارهــای عنوان بــه را آنهــا توان می که است راهکارهایی نیز سیستم خروجی
 در مــدل ایــن بیشــتر، توضــیح منظــور بــه. نمــود لحاظ موضوعات و مسائل با مواجهه در اسالمی
  . گردد می تبیین موضوع یک خصوص
 بــه منجــر کــه اســت اداری سیســتم در ناکارآمــدی و ضــعف جامعه، کنونی معضالت از یکی
 دانشــگاه و حــوزه همکــاری مــدل موضــوع، ایــن بــا مواجهــه در. گــردد می  رجوع ارباب نارضایتی

 تبیــین دیــن متولی عنوان به حوزه توسط کرد باید چه اینکه یعنی حکم چیستی که است صورت بدین
 بــا اجتهــادی فعالیــت یــک قالــب در و دینــی  هــای آموزه به رجوع با حوزه صورت این در. گردد می

 عنوان بــه. نماید می ارائه معصومان بیانات در اساسی راهکار یک ها، حوزه در مشخص متولوژی
 مــن" بگوید رجوع ارباب به نباید هرگز اداری سیستم در کارمند یک فرمایند می علی امام مثال

 چنانچــه حال. ندارد ارتباطی من به رجوع ارباب مشکل و هستم قانون مجری من" معذور و مأمورم
 در چــون. شــود می  رو روبه ای عدیده مشکالت با کند عمل امام فرمایش این به بخواهد کارمند یک

 عمــل رو این از. شود می واقع قانون اجرای با تعارض در رجوع ارباب مشکل حل اوقات از بسیاری

 

راهکارهای نظری
 (چه باید کرد)

 راهکارهای عملی
(چگونه باید انجام داد)

 
پاسخ به دو سؤال: مسئول پاسخ به سؤال

ارائه مسائل و 
موضوعات به علم 

مدیریت جهت 
پاسخگویی و ارائه 

 راهکار

 دانستن:
 چه باید کرد؟

 توانستن: 
چگونه باید انجام داد؟

پاسخ توسط حوزه
عنوان متولی دینبه

پاسخ توسط دانشگاه
عنوان متولی علمبه

ورودی: مسائل و
خروجی: راهکارهای برآمده  فرایند: پاسخگویی دو نهاد حوزه و دانشگاه موضوعات 

 از مدیریت اسالمی
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 و نحــوه یعنی( است دانشی لحاظ به هم راهکارها این. است راهکارهایی نیازمند دینی آموزه این به
 کارمنــدان در انگیــزه ایجــاد چگــونگی یعنــی( اســت بینشی لحاظ به هم) قوانین اصالح چگونگی
 یعنــی( اســت مهــارتی و رفتــاری لحــاظ بــه هــم و) رجــوع ارباب به نسبت نبودن تفاوت بی جهت

 بــا کــه نحــوی به رجوع ارباب مشکل کردن برطرف جهت کارمند در مهارت ایجاد و توانمندسازی
 نهادهــای از بســیاری بــا تعامــل دلیــل بــه محقق است ذکر به الزم) باشد نداشته تعارض نیز قوانین
 هــای آموزه نشدن پیاده دیگر عبارت به. است بوده موانعی و مشکالت چنین شاهد نزدیک از اجرایی
 بلکه است، سازمان آن مدیران و اشخاص نخواستن خاطر به نه سازمان، یک مثالً  و جامعه در دینی
  .گردد می ایجاد سختی به دینی های آموزه سازی پیاده زمینه
 مســتلزم دینــی هــای آمــوزه بــه عمــل توانــایی ایجــاد و موانــع رفــع راهکارهــای ارائــه رو این از

 بــدان دینــی های آموزه در توان می کمتر باشد می مصداقی چون که است دقیقی علمی های پژوهش
 گیــرد می صورت ها دانشگاه در علمی مختلف  های رشته توسط هایی پژوهش چنین. کرد پیدا دست

 از مصــداقی عنوان بــه شــود مــی منتشر... و مقاله کتاب، قالب در که را ها پژوهش نوع این توان می و
 لحاظ نیز اسالمی علمی، پژوهش یک اینکه برای دیگر عبارت به. نمود لحاظ اسالمی مدیریت علم
 محــور دینــی، آموزه یک فقط است ممکن بلکه باشد، روایات و آیات از مملو تنها نباید لزوماً  شود
 .شود بررسی آن اجرای موانع رفع راهکارهای و آموزه این سازی پیاده چگونگی و باشد

  
  1های تحقیق تحلیل یافته

 قالب در نظران صاحب و اساتید از تن ٣٠ با اولیه، مدل اعتبارسنجی منظور به شد بیان که طور همان
 در ها مصاحبه محتوای تحلیل ادامه در. گردید اخذ ایشان نظرات و شد گفتگو عمیق، های مصاحبه

  .گردد می ارائه کیفی و کمی بخش دو
 

 های کمی حاصل از نظرات مصاحبه شوندگان : یافته٢جدول 
  میانگین سؤاالت ردیف
  ۴.٣٣ شدهارائهمدلباتحقیقعنوانتطابق .١
  ۴.٠٧ دینیهایآموزهبامدلتطابق .٢
  ٣.۶٧ جدیدعلومبامدلتطابق .٣
  ٣.٣٣ حاضرحالدرمدلبودناجرایی .۴
  ۴ مطلوبحالتدرمدلبودنقبولقابل .۵

                                                           
تری است که در موضوع الگوی همکاری حــوزه و دانشــگاه در . الزم به ذکر است این تحقیق بخشی از یک پروژه کالن١

  های اجتماعی و به سفارش دانشگاه عالی دفاع ملی انجام شده است.  مواجهه با آسیب
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 کمی های یافته تحلیل
 ای نامه پرســش مصــاحبه، خــالل در شــوندگان، مصاحبه نظــرات آماری و اجمالی بررسی منظور به

 متوســط، خوب، عالی، از طیفی در سؤال هر به اساتید و گردید می ارائه ایشان به نیز سؤال ۵ حاوی
  .است مشاهده قابل زیر جدول در آن نتایج که دادند می پاسخ ضعیف بسیار و ضعیف
 ،۴ خــوب ترتیــب، همــین بــه و شده محسوب ۵ معادل عالی امتیاز تحقیق، این در اینکه به توجه با
 شــوندگان مصاحبه منظــر از دهــد مــی نشــان فوق جدول نتایج ،١ ضعیف بسیار و ٢ ضعیف ،٣ متوسط
 منظــر از همچنــین. باشــد مــی خوب بسیار و خوب بین نمره دارای شده ارائه مدل با تحقیق عنوان تطابق
 علوم با مدل تطابق خصوص در. است شده ارزیابی خوب شده، ارائه مدل دینی، های آموزه با مدل تطابق
 پنجم، و چهارم معیار خصوص در ولی. است نموده کسب متوسط از باالتر و قبول قابل امتیاز نیز، جدید
 حاضر حال در اما است؛ پذیرش قابل مطلوب حالت در مدلی چنین معتقدند شوندگان مصاحبه هرچند

 ایفــا کشــور مشــکالت بــا مواجهــه فراینــد در دانشــگاه و حــوزه کــه نقشی و جامعه شرایط به توجه با و
  .شود طراحی تر اجرایی مدل دارد ضرورت که است مواجه هایی چالش با مدل اجرای نمایند، می

  
  کیفی های یافته تحلیل

 تــالش بودند، دانشگاهی و حوزوی تحصیلکرده خبرگان این عمده که شوندگان مصاحبه انتخاب در
 بــه تــوان مــی نهادهــا ایــن جمله از. شود تمرکز دارند دانشگاهی حوزوی صبغه که نهادهایی بر شد

 و خمینــی امــام پژوهشی آموزشی مؤسسه ،صادق امام دانشگاه دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه
  .کرد اشاره باقرالعلوم دانشگاه

. شد بندی طبقه و تحلیل بندی خوشه تکنیک و محتوا تحلیل روش طریق از ها مصاحبه محتوای
 در که گردید بندی دسته اصلی مفهوم ٣ و محوری مفهوم١۵ پایه، مفهوم ۴١ قالب در اساتید نظرات
 .است مشاهده قابل ٣ شماره جدول
  
 اصلی مفهوم محوری مفهومپایهمفهومردیف

 افراد باید ابتدا راهکاریهرنمودنپیادهازقبلدانشگاه،وحوزهوحدتبحثدر ١
.نمایندپیداهمبهمثبتیدیددانشگاهیوحوزوی

 میان اعتمادسازی
 دانشگاه وحوزه

 و حوزه رابطه
 دانشگاه

 افــراد تــا باشــند آشــناجدیــدعلــومبــاحــدیتــانیــزدینمتخصصانتااستالزم ٢
.نمایندبیشتریاعتماددانشگاهی

 میان اعتمادسازی
 دانشگاه وحوزه

 و حوزه رابطه
 دانشگاه

 ضــرورت اجرا فرانید دردینیهایآموزهتحریفازپیشگیریمنظوربهدینحضور ٣
.دارد

 نمودن ترپررنگ
 حوزه نقش

 و حوزه رابطه
 دانشگاه

 مجــری یــک صــرفاً  واســتکارههیچدانشگاهشودتصورکهشودایگونهبهنباید ۴
.باشدمی

 نمودن ترپررنگ
 دانشگاهنقش

 و حوزه رابطه
 دانشگاه
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۵ 
 را برنــده پیش عوامــلتــاداشــتمســئلهبایــدرفتدینسمتطورهمینشودنمی

 مســائل به را جامعه مشکالت توانند می که است دانشگاه و علم و نمود شناسایی
.نمایندتبدیلفهمقابل

 نمودن تر پررنگ
 دانشگاه نقش

 و حوزه رابطه
 دانشگاه

 مراکــز اخیــر هــای ســالدرامــادارد؛وجــودنهــاددوبینمنفیدیدهمچناناگرچه ۶
 و حوزه رابطه وحدت حل راه .اند شده بیشتر دانشگاهیحوزویکردگانتحصیلآنتبعبهودانشگاهی_حوزوی

 دانشگاه

 و حوزه رابطه وحدت حل راه .باشند دانشگاهی_حوزویکهباشدکسانیباهمکاریشروعاستبهتر ٧
 دانشگاه

 دو هــر از مشترک تیمدوکهاستایندانشگاهوحوزههمکاریشروعشیوهبهترین ٨
 و حوزه رابطه وحدت حل راه .کنندکارمسئلهیامعضلیکمورددرآزمایشیصورتبهنهاد

 دانشگاه

 دانشگاهی حوزوی افرادیا.داشتانسانینیرویبایدابتدادانشگاه،وحوزهبحثدر ٩
 و حوزه رابطه وحدت حل راه .انقالبی ومتعهدفکری،جوانانکارگیریبهویژهبه.متدیندانشگاهییا

 دانشگاه

 و حوزه رابطه وحدت حل راه.استدینیعلمتولیددانشگاه،وحوزهوحدتحلراه ١٠
 دانشگاه

 بــه معتقــد انســانی نیــرویفقــداندانشــگاهوحوزهوحدتعدمدراصلیمشکل ١١
 و حوزه رابطه وحدت حل راه.استامریچنین

 دانشگاه

 بایــد دین کارشناس رابخشیچهکهکنیمتحلیلمستقلطوربهبایدرامسئلههر ١٢
 و حوزه رابطه وحدت حل راه.علمکارشناسرابخشیچهونمایدتبیین

 دانشگاه

١٣ 
 هــم اگــر لــذا و باشــددینیخواهدمیحکومتکهبپذیردبایددانشگاهیفردیک
 قرمــز خطــوط از نبایــد نمایــد ارائه علمی تجویزهای طریق از راهکاری خواهد می
.نمایدتجاوزدین

 و حوزه رابطه وحدت حل راه
 دانشگاه

 و حوزه رابطه حوزه ماهیت .نمود بسنده حوزهتوسطهمآنحکمارائهبهنبایدصرفاً دانستن،دربحث ١۴
 دانشگاه

 آموزشــی تشــکیالت یــک-٢ودینمعرف-١:داشتحوزهبهتوانمینگاهنوعدو ١۵
 و حوزه رابطه حوزه ماهیت .دارد وجود الهیاتدانشکدهچوننیستدینبهنیازیصورتایندرالبتهکه

 دانشگاه

١۶ 
 -٢ و مســتقل پژوهشــینهادیک-١:داشتدانشگاهبهتوانمینیزنگاهنوع٢

 هویــت صــورت ایــن در کــه دیــن ماننــد دیگری نهاد راهکارهای مجری نهاد یک
.داشتنخواهدمستقی

 و حوزه رابطه دانشگاه ماهیت
 دانشگاه

 واکــنش بندی تقســیمایــنبــهدانشــگاهثانیاً نیست؛ندانستندرفقطمشکلاوالً  ١٧
 و حوزه رابطه دانشگاه ماهیت.دادخواهدنشان

 دانشگاه

 نــوعی بــه شــد صــنفیاگــر.صــنفینــهاســتراهبــردیبحــثیــکبحــثایــن ١٨
 و حوزه رابطه وحدت موانع.گرددمیدچارسکوالریسم

 دانشگاه

 و حوزه رابطه وحدت موانع.استنادرستدانشگاهوحوزهتفکیک ١٩
 دانشگاه

 باطــل جریــان کــه داشتتوجهبایددانشگاه،وحوزهوعلمودینموضوعازغیر ٢٠
 و حوزه رابطه وحدت موانع .کند می ایجاد مانعدیننمودنپیادهوشناساییفراینددرونیستبیکارنیز

 دانشگاه

٢١ 
 حــوزوی فرد یک. داردوجوددانشگاهوحوزهبینشدیدیواگراییحاضرحالدر

 حــوزه بــا ارتباطی نیز دانشگاهی فرد یک و فهمد نمی را دانشگاهی یک کار نتایج
.کندنمیبرقرار

 و حوزه واگرایی
 دانشگاه

 و حوزه رابطه
 دانشگاه

 علــم تولیــد فراینــد درکننــدمــیفکــردانشــگاهوحوزهنهاددوازهرکداماینکهعلت ٢٢
 .دارند معرفتی ظرفیتچهدانندنمیکدامهیچکهاستاینندارندمحوریتدینی،

 و حوزه واگرایی
 دانشگاه

 و حوزه رابطه
 دانشگاه

 ســؤال و مسئله با بایددینبهرجوعبرایدیگران.شدمیالهامآنهابهکهانبیاازغیر ٢٣
 .شود ارائه دانشگاهوعلمطریقازتواندمیسؤالومسئلهاینوکنندرجوع

 نمودن ترپررنگ
 دانشگاهنقش

 و علم رابطه
 دین
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 یــا جدیــد علــوم. اســتعلــمازمعنــاکدامبراساسشدهدیدهعلمبرایکهنقشی ٢۴
 و علم رابطه علم جایگاه اسالمی؟شناسیجامعهیاشناسیجامعهمثًال.اسالمیعلوم

 دین

 شــده ارائه راهکارهــایمیــانتعــارضچنانچــهمعضلیاآسیبیکبامواجههدر ٢۵
کرد؟بایدچهآیدوجودبهدینوعلمتوسط

 دین و علمحدود
تعارض هنگام در

 و علم رابطه
 دین

٢۶ 

 بحثــی درهــر دانشــگاهوحــوزهبینتعاملچراکه.باشداینازترپیچیدهبایدمدل
 منطقــه حــوزه در دارند، ارتباط نحو یک به شناسی موضوع بحث در. کند می فرق

 در و اســت نحــوی یــک بــه ایجــابی نگــاه بــا. اســت دیگــری نحــو یــک به الفراق
.دیگرگونهبهسلبیموضوعات

 و علم حدود
 هنگام در دین

 تعارض

 و علم رابطه
 دین

 دین و علم رابطه دین ماهیت .شود دانستن رفع مبنایتواندنمیراحتیاینبهوداردمختلفیتفاسیردینیهایآموزه٢٧

٢٨ 

 امــورات در. شــد قائــلتفکیکشخصیاموراتمقاموریزیبرنامهمقامبینباید
 نرســید نتیجــه به اگر کند عمل فهمید دین از هرآنچه است مکلف فرد شخصی،

 اما کند؛ می جبران او برای خدا سلوکیه، مصلحت بحث در انصاری شیخ تعبیر به
 .نمود عمل بساطتهمینبهتواننمیجامعهیکبرایریزیبرنامهمقامدر

 و علم رابطه دین ماهیت
 دین

٢٩ 
 زمــان بــه مربــوط کننــدمیتعریفراابزارنوعیبهکهدینیهایآموزهازبسیاری
 چــوب بــا زمــان آن در امــا دارد؛ قبــول را نظافــت اصل اسالم مثالً . است گذشته
 .استآمدهخمیردندانومسواکامروزهکردندمیمسواک

 و علم رابطه دین ماهیت
 دین

 متــولی حــوزه بگــوئیماینکــهجایبهیعنی.مشخصنهادیکنهباشداصلدین ٣٠
 و علم رابطه دین ماهیت .داردرادینازاستنباطتواناییکهکسیهربگوئیماستدین

 دین

٣١ 
 بیشــتر علــم نقــش رویــممــیجزئیــاتســمتبههرچهدین،وعلمبیننسبتدر
 از شــود، مــی بیشــتر دیــن نقــش کنیم می  حرکت کلیات سمت به هرچه و شود می
 .باشند داشته حضورتوانستنودانستنمقامدوهردربایدنهاددوهررواین

 و علم رابطه علم ماهیت
 دین

٣٢ 
 ســوم مرحلــه در وجــوددارد؟بانــکمثًالاسالمنظامدرآیادیدبایددوممرحلهدر

 از تــوان نمی نخســت گــام در دارد؟ اقتصــادی نظــام چــه خود اسالم کنیم بررسی
 .بود تفاوت بی توان نمیوداردوجودجامعهواقعیتچونکردشروعسوممرحله

 علم ماهیت
 دینی

 و علم رابطه
 دین

 تقابل تیز های لبه یعنیاستشدناسالمیاولمرحلهغربی،علومبامواجههدر ٣٣
.گیریممیرا

 علم ماهیت
 دینی

 و علم رابطه
 دین

 دیگــری های اراده مدل،اجرایمقامدرهموارهداشتتوجههمنکتهاینبهباید ٣۴
 .کنید عملتوانیدنمیخواستیدکههرگونهوداردوجودشماارادهازغیر

 فعلی وضعیت
 جامعه

 به ناظر مسائل
 مدل اجرای

 بــا ارتبــاط بدون دانستنیهیچ.نیستانجامقابلتوانستنودانستنبینتفکیک ٣۵
.نداردوجودتوانستن

 ضرورت
مدل سازیاجرایی

 به ناظر مسائل
 مدل اجرای

 ضرورت.شودپیادهموضوعیکدروشدهترعینیبایدمدلاین ٣۶
مدل سازیاجرایی

 به ناظر مسائل
 مدل اجرای

 ضرورت .استمدلطراحیمنطقبلکهنیست،مدلیکمدل،این ٣٧
مدل سازیاجرایی

 به ناظر مسائل
 مدل اجرای

 دو این نماد که نهادهاییبهتبدیلقالبدر.شودتبدیلمدیریتیمدلیکبهباید ٣٨
.دانشگاهعلم،نمادواستحوزهدیننمادکه.هستند

 ضرورت
مدل سازیاجرایی

 به ناظر مسائل
 مدل اجرای

 ضرورت.استآننمودناجراییمدل،ایندرموضوعترینمهم ٣٩
مدل سازیاجرایی

 به ناظر مسائل
 مدل اجرای

 فعلی وضعیت سیستماتیکنهکندمیکارفردیصورتحاضرحوزهبهحالدر ۴٠
 جامعه

 به ناظر مسائل
 مدل اجرای

۴١ 
 توجــه بــدان بایــد نیزراسومیعنصربلکهنیست،کافیدانستنوتوانستنصرف
 بخواهــد عمل در مدل این اجرای مسئول یعنی" خواستن" از عبارتست آن و نمود
.حاکمیتهمودانشگاهوحوزههمیعنی

 فعلی وضعیت
 جامعه

 به ناظر مسائل
 مدل اجرای
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  :باشد می زیر شرح به نیز گانه٣ اصلی مفاهیم
  دانشگاه و حوزه رابطه. ١
  دین و علم رابطه. ٢
  مدل اجرای به ناظر مسائل. ٣

 اصــلی مفهــوم هــر در نکــات تــرین مهم تبیــین بــه ادامــه در اصــلی، مفــاهیم اهمیت جهت به
  :پردازیم می

  
  دانشگاه و حوزه رابطه
 ضــمن اولیــه، شــده ارائه مدل در که بود این آمد دست به ها مصاحبه خالل در که ای نکته ترین مهم

 شده قرارداده حوزه عهده بر دانستن مرحله در اصلی نقش توانستن، و دانستن مرحله دو بین تفکیک
 گونــه این شــوندگان مصاحبه منظــر از. دانشــگاه عهــده بــر توانســتن مرحلــه در اصــلی نقــش و بود

 نقــش توانســتن و دانستن مرحله دو هر در دانشگاه و حوزه. عملی نه و است مطلوب نه بندی تقسیم
 مســئله یــک حکــم بیــان در فقیــه یــک مثــال، عنوان به. است مکمل صورت به نیز نقش این. دارند

 بــه کــه امــر متخصصان را آگاهی این و است موضوع مختصات از دقیق آگاهی نیازمند ،)دانستن(
) توانســتن( نیــز حکــم اجــرای مقام در ترتیب همین به. گردد می ارائه هستند دانشگاهی  عمده طور
 ایــن. باشد داشته حضور باید و تواند می دین، متولی عنوان به حوزه آن تبع به و دینی های آموزه و دین

 راهگشــای توانــد می که بیت اهل سیره از مصادیقی ارائه یعنی باشد ایجابی تواند می  هم حضور
 و هــا تکنیــک کــه نبایــدهایی و بایــدها تعبیــری به و قرمز خطوط بیان یعنی سلبی هم و باشد عملی

  .باشد داشته تعارض آنها با نباید دانشگاه توسط شده ارائه راهکارهای
  

  دین و علم رابطه
 و علم رابطه حقیقت، در. است دین و علم رابطه تبیین دانشگاه، و حوزه همکاری موضوع دیگر وجه
 شــوندگان مصاحبه منظــر از کــه مهمــی بحــث. اســت دانشــگاه و حوزه رابطه سکه دیگر روی دین،

 نظــر بــه. اســت علمــی تجویزهــای و دینــی هــای آموزه میان احتمالی تعارض تبیین داشت اهمیت
 ایــن اینکــه بررســی اما دارد؛ هایی آموزه اجتماعی، موضوعات و ها حوزه از بسیاری در دین رسد می
 موضوعیت نیز حاضر حال در یا بوده زمان آن مختص صرفاً  و است پیش قرن ١۴ به مربوط ها آموزه
 نیازمنــد نیــز امــر ایــن. یافــت دســت یافتــه حجیت های آموزه به تا است اجتهادی کار نیازمند دارد

  . است امری چنین به کمک برای جدید علوم حضور
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 عهــده بر حکم و موضوع تشخیص کالً  که) صدر شهید تعبیر به( الفراغ منطقه در این، بر افزون
 علم تجویزهای یعنی. نمود تجاوز دین، مصرح قرمز خطوط از نباید صرفاً  است، شده گذاشته علم
 دیــن رویکرد اول، بخش در دیگر عبارت به. باشد داشته دین یافته حجیت های آموزه با مغایرتی نباید

 الفــراغ، منطقــه یعنــی دوم بخــش در اما کرد، عمل بدان باید که دارد هایی آموزه یعنی است ایجابی
 شــرع بــا مغــایر نباید شود می انجام علم تجویز به که اقدامی هرگونه یعنی است سلبی دین رویکرد
  .باشد اسالم مقدس
 ایــن کــه برســیم وضــعیتی بــه است ممکن علمی تجویزهای و دینی های آموزه میان تعارض در
 صورت این در آیا و برد نام دین نام به ای پدیده از توان می باز آیا حالت این در باشد زیاد بسیار تغایر
 چــارچوب در دیــن اجــرای است ضروی سؤال این به پاسخ در شود؟ نمی عرفی امری به تبدیل دین
 از حتی و است دین واجبات از که را حج امام که طور همان. گردد تحلیل فقیه والیت نظریه فهم
 فقیــه والیــت نظریــه یعنی. نمودند تعطیل موقتاً  مصلحت، به بنا شود می شمرده دین مهم های آموزه
  .دهد نمی دین طریق از جامعه اداره برای بستی بن هیچ ایجاد اجازه
  
  مدل اجرای به ناظر مسائل
. اســت مــدل سازی اجرایی دادند، ارائه آن در نظراتی شوندگان مصاحبه که محوری آخرین و سومین

 در مــدل، ایــن بودن تمام و تام فرض بر اینکه حیث از اول است بررسی قابل حیث دو از نکات این
 نهــاد دو میان غالباً  چراکه. گردد می مواجه شکست با مدلی چنین سازی پیاده جامعه فعلی وضعیت
 بگیــرد، شکل همکاری و همفکری آن براساس تا ندارد وجود انتظار مورد همدلی دانشگاه، و حوزه
 در اصــلی عامل عنوان به انسانی نیروی تمهید شوندگان، مصاحبه تأکید مورد نکته ترین مهم این بنبر

 ســومی عنصر بلکه نیست، کافی دانستن و توانستن صرف اینکه بر مضاف. است مدل این موفقیت
 عمــل در مــدل ایــن اجــرای مســئول یعنــی" خواســتن" از عبارتست آن و نمود توجه بدان باید نیز را

 در همــواره داشــت توجــه هم نکته این به باید لذا حاکمیت هم و دانشگاه و حوزه هم یعنی بخواهد
 توانیــد نمــی خواســتید کــه هرگونــه و وجوددارد شما اراده از غیر دیگری های اراده مدل، اجرای مقام
  .کنید عمل

 آزمایشی اجرای بود، نیز شوندگان مصاحبه تأکید مورد مدل اجرای خصوص در که دومی منظر
 زمینــه توانــد مــی موضــوع این. شود گرفته عمل در آن اشکاالت تا بود مشخص موضوع یک مدلدر
  .باشد آتی تحقیقات برای مناسبی
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  گیری نتیجه
 شــوندگان مصاحبه نظــرات اعمــال از پــس تحقیق شده اصالح مدل حقیقت در که تحقیق این نتایج
  .است مشاهده قابل زیر شکل در است

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  همکاری حوزه و دانشگاه : الگوی نهایی تولید علم مدیریت اسالمی از طریق٢شکل 

 محتــوای تحلیــل حاصــل کــه تحقیــق های یافته است، مشخص نیز فوق شکل از که طور همان
 این با باشد می نظران صاحب تأیید مورد شده طراحی اولیه مدل کلیت دهد می نشان بود، ها مصاحبه
 الگــوی به منجر شده اصالح مدل بنامیم، »فرایندی کار تقسیم« الگوی را اولیه مدل اگر که تفاوت

 زیــادی حــد تــا دانشــگاه و حــوزه میــان کــار تقســیم اولیــه، مدل در. گردد می »تعاملی کار تقسیم«
 مــدیریت یعنــی داشتند عهده بر ای وظیفه شده تعریف فرایند یک در هرکدام یعنی بود شده مرزبندی
 از ناشــی علمــی تجویزهای و راهکارهای و دانشگاه و حوزه میان همکاری چنین از برآمده اسالمی

. بــود خواهد تعاملی ارتباط نوع نهایی، الگوی در اما شود؛ می حاصل هم از جدا فرایند یک طی آن
 موضــوعات و مسائل با مواجهه در تجویزهایی و راهکارها بخواهد مدیریت علم اگر دیگر عبارت به

 حکــم و شــود انجــام بایــد کــاری چــه یعنی است دانستن از سؤال به پاسخ نیازمند ابتدا نماید ارائه
 امــور تمــام بــرای کــه اســت کاملی دین اسالم، دین معتقدیم ما که آنجا از طبیعتاً  چیست؟ موضوع
 در و اســت نموده ارائه) سنت و قرآن( خود های آموزه قالب در که دارد راهکار و برنامه انسان زندگی
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 یــافتن بــرای بایــد باشــد، جامعــه حرکــت مســیر هــدایتگر بایــد دینــی های آموزه دینی، جامعه یک
 متخصصــان سوی از بایستی طبیعی لحاظ به که نمود مراجعه دینی های آموزه به فوق های مکانیسم

 تر پــایین ســطوح در را هــا مکانیســم ایــن توانــد مــی نیز علم که آنجا از اما حوزه یعنی شود ارائه دین
 متــولی که علمی تجربیات لذا بیاید دین متخصص کمک به شناسی موضوع در باید نماید شناسایی

  . دارند نقش مرحله این در نیز است دانشگاه آن
 عمــل در را آنهــا بتوانیم بایستی کرد، باید چه اینکه و موضوع حکم دانستن از پس و دوم گام در

 بلکــه داد، ثابت حکم اقدامات، اجرای چگونگی و جزئیات در توان نمی که آنجا از. نماییم پیاده نیز
 مرحلــه در کــه( هــا حــل راه اجــرای چگــونگی مختلف، عوامل و مکان و زمان مقتضیات تناسب به

 تــا هســتیم بشــری علــوم مختلــف های تخصص نیازمند لذا گردد، می تعیین) شد مشخص دانستن
 آن متــولی کــه علمــی های یافته نیازمند رو این از دهند ارائه را ها حل راه شدن پیاده قواعد و ها تکنیک
. باشــد داشــته تنــاقض دین قرمز خطوط با نباید ها یافته این حال هر در اما باشیم؛ می است دانشگاه
 پیــاده نحــوه در توانــد مــی که شود می یافت مواردی معصومان سیره و سنت در اینکه بر  مضاف
 حضــور بایســتی دیــن متــولی عنوان به حوزه نیز مرحله این در لذا باشد؛ فائده مفید راهکارها نمودن
 دیگر عبارت بــه. نمــود تصور اسالمی مدیریت توان می را مدیریت علم ورود از نوع این. باشد داشته

 رهگــذر از توانــد می باشد می علمی راهکارهای ارائه دنبال به که علم یک عنوان به اسالمی مدیریت
  .شود حاصل الگویی چنین

 و) وحــدت ایــده بــه معتقد( دانشگاهی اساتید از متشکل تیمی خاص، موضوع یک در توان می
 تحقیــق، ایــن در شــده ارائه مــدل براســاس گــردد تــالش و ایجــاد حــوزوی نظران صاحب و اساتید

 از بســیاری مثــال عنوان بــه. نماینــد ارائه نظر مورد مسئله شدن برطرف جهت در علمی راهکارهایی
) ثابــت کارمنــدان حقــوق از غیر( اشخاص الزحمه حق های پرداخت در تأخیر معضل با ها سازمان
 از قبــل را کــارگر الزحمه حق ،معصومان شفاف و صریح فرمایشات طبق که حالی در. اند مواجه
 شــدن برطرف راهکارهای یا راهکار اینجاست سؤال حال. کرد پرداخت باید وی عرق شدن خشک
 مــدل. کننــد همکــاری یکدیگر با راستا این در باید علمی نهاد دو این چگونه و چیست معضل این
 مناســبی راهنمــای توان می و نموده مشخص را همکاری این کلی چارچوب تحقیق این در شده ارائه
  .گردد تولید اسالمی مدیریت تا باشد نهاد دو این همکاری نحوه در

 مــدل آیــا نماینــد بررســی عالقمنــد محققــان شــود مــی پیشــنهاد نیز آتی تحقیقات انجام برای
 یــا اســت یکســان نیز... و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مختلف موضوعات در شده، ارائه
   .باشد می  مدل در تغییراتی ایجاد به نیاز
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