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Abstract
The aim of this study was to identify the problems of seminary and university
communication and provide appropriate solutions. In this research, sequential
exploratory combined research method has been used. In a quantitative part of the
theory derived from the data and in the qualitative part, descriptive survey method
has been used. The research instrument was semi-structured interview and a
researcher-made questionnaire was made in the qualitative section. Purposive
sampling method was used in the qualitative section. The number of samples in this
study was 20 based on the principle of theoretical saturation, but to ensure more than
the results of the interview, up to 25 people continued and validation was done
through believability, transferability, reliability and verifiability. In a quantitative
part, stratified random sampling was used and content method was used for validity
of the questionnaire and Cronbach's alpha was calculated to be 0.91. The findings
show that the main components of the problem are the relationship between the
seminary and the university including conflict, epistemology, cognition and attitude.
Also, the findings in the quantitative section show that from the perspective of the
seminarians and the university, conflict is the most important cause of the problems
of interaction between the seminary and the university. The most important factor in
creating problems between the seminary and the university has been expressed from
the perspective of the seminarians, the influence of the enemy in the university and
the seminary, and the attempt to create divisions between the two groups and from
the university's point of view, the lack of an atmosphere of convergence and lack of
familiarity with each other's insights and attitudes.
Keywords: Communication, Domain, University, Interaction of Seminary and
University.
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چکیده
هدف این پژوهش ،شناسایی مشکالت ارتباط حوزه و دانشگاه و ارائه راهکارهای مناسب است .در
این تحقیق از روش پژوهش ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شده است .در بخش کمی از نظریه برخاسته از
داده ها و در بخش کیفی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است .ابزار تحقیق ،مصاحبه نیمه ساختاریافته
و در بخش کیفی پرسشنامه محقق ساخته است .در بخش کیفی از روش نمونهگیری هدفمند ،استفاده شد.
تعداد نمونهها در مطالعه حاضر بر اساس اصل اشباع نظری  73نفر بود ولی برای اطمینان بیشتر از نتایج
مصاحبه تا نفر بیست و پنجم ادامه پیدا کرد و اعتبار یابی از روش قابلیت باورپذیری ،قابلیت انتقالپذیری،
قابلیت اطمینانپذیری و قابلیت تأیید پذیری انجام شد .در بخش کمی از روش تصادفی طبقهای استفاده و
برای روایی پرسشنامه نیز از روش محتوایی استفاده شده است و آلفای کرانباخ کلی پرسشنامه  3/19محاسبه
شد .یافتهها نشان میدهد که مؤلفههای اساسی مشکل ارتباط بین حوزه و دانشگاه شامل تعارض،
معرفتشناختی و شناخت و نگرش میباشد .همچنین یافتهها در بخش کمی نشان میدهد که از دید
حوزویان و دانشگاه ،مولفة تعارض مهمترین عامل مشکالت تعامل بین حوزه و دانشگاه میباشد .مهمترین
عامل ایجاد مشکالت بین حوزه و دانشگاه از نظر حوزویان ،نفوذ دشمن در دانشگاه و حوزه و تالش بر
ایجاد تفرقه بین دو قشر و از دید دانشگاه ،کمبود فضای هماندیشی و عدم آشنایی با بینشها و نگرشهای
یکدیگر بیان شده است.
کلیدواژهها :ارتباط ،حوزه ،دانشگاه ،تعامل حوزه و دانشگاه.
 . استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کازرون ،ایران
Alireaghasemizad@gmail.com
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مقدمه
امروزه به دلیل مواجهه با هجمههای غرب در شاخههای مختلف علميی ،فرهنگيی و سیاسيی،
بیشازپیش نیازمند وحدت ناگسستنی حوزههای علمیه و دانشگاههيا بيهعنيوان مغيز متفکير و قليب
جامعه و بازوان فرهنگی و علمی کشور هسيتیم (گيرداب .)9913،در حقیقيت در شيرایج جامعيهی
امروزی الزم است که بین دانشيگاه و حيوزه تعاميل وجيود داشيته باشيد و هير دو در یي

مسيیر،

فعالیتهایی را انجام داده و اهداف مشترکی را در جهت رسیدن به تعامل مطلوب ،برای خود تعیین
کنند .در این خصوص مفتح معتقد است که اگر این دو قشير ،بيه درسيتی هيم را شيناخته و بيا هيم
تفاهمی عمیق و اساسی داشته باشند؛ دیگر ،جناحهای غرب و شرق زده از منافقيان و چي گرایيان
و ...طمع تفرقه را در سر نخواهند پرورانید (گلی زواره .)9911 ،بنابراین جدایی حوزه و دانشگاه و
علوم دینی از علوم جدید ،آثار زیانبار زیادی برای جامعه و آینده فرهنگی آن میتواند ایجاد کند
و این در شرایطی است که این دو به شدت به یکدیگر نیاز دارند.
عنوان حوزه علمیه با ترکیب دو واژه «حوزه» بيه معنيی قلميرو و محيدوده فعالیيت و «علمیيه»
منسوب به علم و علما درمجموع به مفهوم محل تحصیالت عالیه در فقه شیعی به کار برده میشيود
(دانشييیار .)9919،حييوزه علمیييه را مييیتييوان ،اصييلیتييرین نهيياد آمييوزش ،تربیييت و سييازماندهييی
صاحبنظران و مبلغان اسالمی در سيطوح مختليف معرفيی کيرد؛ درواقيع بيا پیشيینهای تياریخی و
بهمنزله ی

سازمان اجتماعی ،دارای اهداف ،ساختار ،سازوکار و نقش و کارکرد درون اجتمياعی

خاصی بوده است (سازمان تبلیغات اسالمی )9921 ،همچنین در تعریيف دانشيگاه ميیتيوان عنيوان
کرد که دانشگاه محل دانش ،جای دانش و جای علم؛ اصيطالحا مؤسسيههای کيه در آن آميوزش
درجات عالی علوم و فنون ،ادبیات و فلسفه و هنر انجام شود (دهخدا .)9922 ،در حقیقت دانشيگاه
مهمترین نهاد علمی به حساب میآید؛ تا جایی که در این نهاد دانشيجویانی تربیيت ميیشيوند کيه
سرنوشت کشور را میسازند و آیندهی کشور به تربیت صحیح و اصولی ایين دانشيجویان بسيتگی
دارد؛ بنابراین الزم است که تمامی فعالیت ها و اهداف دانشگاه با اصول اسالمی و جامعه همخوانی
داشته باشد.
در حقیقت بحث وحدت حوزه و دانشگاه ،سالها قبل از پیروزی انقيالب اسيالمی در جهيت
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همراهی و همگامی حوزه و دانشگاه و برای رسیدن به افقهایی جدید و هدایت و رهبيری جامعيه،
توسج حضرت امام (ره) مطرح شد (نبوی )9917 ،و پس از پیيروزی انقيالب اسيالمی نیيز بيا نگياه
راهبردی به وحدت حوزه و دانشگاه ،آن را بزرگترین پیروزی میدانستند (مؤسسهه تنظیم و نشير
آثار امام خمینی .)79 :9901،در حال حاضر نیز بسیار مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و هست؛
اما به نظر میرسد که دامنه بحث چنيان گسيترده اسيت کيه در طيول ایين سيالهيا کيه بحيثهيا و
گفتگوهای فراوانی توسج اندیشمندان در مورد آن مطرحشده؛ بااینحال هنوز ناگفتههيایی وجيود
دارد که می تواند به پیشبرد هدف وحدت حوزه و دانشگاه کم

کند.

صاحبنظران و اندیشمندانی که در این عرصه به بحث و چالشهای فکری پرداختهاند ،به سه
گروه تقسیم میگردن د :گروه اول معتقد است که ارتباط بین دانشگاه و حوزه رونيد رو بيه رشيدی
طی میکند ،اما روند آن کند است .بااینوجود آنها نسبت به آن امیدوار هستند .گروه دوم اساسيا
معتقدند که وحدت حوزه و دانشگاه چیزی فراتير از گنجانيدن درس اسيالمی در میيان درسهيای
دانشگاهی میباشد و گروه سوم نیز بهطورکلی اعتقاد دارند که اساسيا ایين دو نهياد بسيان دو خيج
موازی بوده و هیچگاه به هم نخواهند رسید و با یکدیگر منقطع نمیگردنيد و آنچيه هيماکنيون در
خصوص انتظار وحدت حوزه و دانشگاه بیان میشود در حقیقيت بحیيی آرميانگرایانيه اسيت کيه
عینیت نخواهد یافت .بههرحال وجود همین چند گروه نشانگر نوعی شکاف در دو نهاد اسيت کيه
نیاز به ترمیم رابطه و اعتمادسازی را دوچندان میسازد .بسیاری از اندیشمندان اسالمی بير فاصيله و
شکاف بین دانشگاه و حوزه صحه گذاشتهاند و معتقدند که یکی از مشکالت جامعه ،شکاف میيان
این دو نهاد است و اگر علم و دین درهم ادغيام شيوند و در اصيل وحيدت یابنيد و متحيد شيوند،
بسیاری از مشکالت امروزه قابلحل است؛ زیرا علم بدون دین و معرفت ناقص بيوده و دیين بيدون
علم و معرفت هم محل پیشرفت ندارد (شیرازی.)9910 ،
بنابراین به نظر میرسد بین حوزه و دانشگاه آن ارتباط مطلوبی که مد نظر امام خمینی (ره) و
شهید مفتح بوده ،وجود ندارد (نبيوی9917 ،؛ گليی زواره)9911 ،؛ در واقيع وحيدت هرچيه بیشيتر
حوزه و دانشگاه؛ نتایج فراوانی را به همراه دارد؛ ازجمله مهمترین این نتيایج ميیتيوان بيه افيزایش
خداشناسی ،دینداری ،روحیهی علمی صيادقانه ،همکياری خدادوسيتانه اشياره کيرد .پيرداختن بيه
مشکالت دانشگاه خصوصا حوزه تا آنجا اهمیت دارد که شيهید مطهيری ( )712 :9917ميینویسيد
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«برخی از اندیشمندان اجتماعی ما بهواسطه عدم عالقه و اعتقاد ممکن است هیچگاه درباره سازمان
روحانیت و مشکالت آن و راهحل آنها نیندیشیده باشند ،همانطوری که همه عالقهمنيدان کوتياه
فکر و بیخبر نیز هیچگياه ایينگونيه اندیشيههيا در مغيز سيادهشيان راه نميییابيد؛ اميا عالقيهمنيدان
روشناندیش اسالم یکی از مهمترین موضوعات که فکر آنها را به خود مشيغول ميیدارد ،هميین
موضوع است ».در همین راستا ،مطالعه حاضر در پی آن است که مشکالت ارتباط حوزه و دانشگاه
را شناسایی و اولویتبندی کند و برای حل این مسائل راهکارهایی ارائه دهد؛ بنابراین هدف اصلی
این تحقیق ،تدوین الگوی مشکالت کنونی ارتباط حيوزه و دانشيگاه و ارائيه راهکارهيای مناسيب
است.

پیشینه تحقیق
به نظر میرسد که محققا در خارج از کشور ،تحقیقاتی در مورد موضوع تحقیق انجيام نشيده
است؛ بنابراین در اینجا فقج به تحقیقات داخلی پرداخته ميیشيود .اگرچيه پژوهشيی کيه بيه روش
آمیخته به موضوع پرداخته بسيیار انيدب بيوده یيا منتشرنشيده اسيت .در اداميه بيه تعيدادز از ایين
پژوهشهای انجامشده اشاره میشود:
میرزا محمدی و صحبت لو ( )9910در پژوهشی بيا عنيوان «تبیيین اهيداف مشيترب حيوزه و
دانشگاه» اهداف مشترب این دو از جمله تربیت نیروهای متخصص و موردنیاز جامعه ،تربیت استاد
و معلم کارآموز برای دورههای مختلف ،اشاعه فرهنگ علمی ،ادبيی و هنيری ،سيازندگی جامعيه،
تييالش در راسييتای نظریييهپييردازی الگييوی نييوین و توسييعه دینيی و ...مييورد بررسيی قييرار دادهانييد.
پیشنهادات و راهکارهای ارائهشده در این پژوهش ازاینقرار است :استفاده کردن دانشگاه در زمینه
شاگرد پروری از تجربیات حوزه ،بهرهمند شدن حوزه در زمینيه عليوم جدیيد از دانشيگاه ،حضيور
اساتید و روحانیون در حوزه و دانشگاه ،برگزاری کارگاههای آموزشی ،همایشهيای تخصصيی و
تألیف مقاالت و کتب در مورد اهداف مشترب حوزه و دانشگاه.

گل محمدی ( )9910در پژوهشی با عنوان «تحلیلی تاریخی بر وحدت حيوزه و دانشيگاه» بيه
این نتیجه رسیده است که میزان احساس وحدت حوزه و دانشگاه ،باالتر از متوسج اسيت .هرچنيد
احساس وحدت حوزویان نسبت به قشر دانشگاهی تا حدی بیش از احسياس وحيدت دانشيگاهیان
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نسبت به قشر روحانی است و اگر بخواهیم دو قشر روحيانی و دانشيگاهی نسيبت بيه هيم احسياس
وحدت و همدلی داشته باشند ،باید در روند اجتماعی شدن نسلهای جدید ،از مداخليه و هرگونيه
سخن یا عملی که به اهداف فوق آسیب میرساند ،جلوگیری کرد.

مجیدی ( )9910در تحقیقی بيا عنيوان «همگرایيی حيوزه و دانشيگاه :ضيرورتی بيرای تحقيق
اهداف ملی» به بررسی وحدت این دو نهاد پرداخته و سيازوکارهایی بيرای دسيتیابی بيه همگرایيی
مطلوب پیشنهاد داده است .این پیشنهادها عبارتاند از :کارکردگرایی بر پایه سند راهبردی ،ایجياد
ایستگاهها یا کارگروههای تحقیقاتی مشيترب در سيطوح مليی و محليی ،هيمافزایيی ظرفیيتهيای
پژوهشی برای حضور مؤثر در صحنه بینالمللی و برنامههای مشترب جهت اسيتفاده مطليوبتير از
ظرفیت فضای مجازی.
احمدی و افشانی (« )9912نگرشهای حوزویان و دانشگاهیان نسيبت بيه یکيدیگر» را ميورد
بررسی قرار دادهاند .نمونه تحقیق ایشان  1333نفر از دانشيگاهیان و  9333نفير از حوزویيان بودنيد.
دادههای پژوهش ،از طریق مصاحبه جمعآوریشده و بر اساس یافتههای آن ،درمجموع حوزویيان
نگرش میبتتری نسبت به دانشگاهیان دارنيد .در ایين میيان حوزویيان تمایيل بیشيتر و دانشيگاهیان
تمایل کمتری برای نزدی

شدن به نهاد دیگر از خود نشان دادهاند .همکاریها و ارتبياط حيوزه و

دانشگاه در سطح پایینی است و فاصله اجتماعی دو نهاد بسیار زیاد است.

جمشیدی و محمدی (« )9911مبانی تحقق حوزه و دانشيگاه را از دیيدگاه اميام خمینيی(ره)»
بررسی کردهاند .آنها نشان دادند که امام (ره) ،شناخت و آگاهی که مشتمل بر شيناخت اهيداف،
رسالت ،امکانات ،ابزارها ،نیروها و تواناییها میباشد را بهعنوان اجزای وحدت معرفی کيرده و بير
روی بینش و بصیرت عقالنی و منطقی و مبتنی بر معنویات ،ارکان عقیدتی اسالم بيهویيژه توحیيد،
استقالل ،آموزش و پيژوهش هميراه بيا تزکیيه و تربیيت و معنویيت و اخيالق ،ارتبياط بيا جامعيه و
مردمداری ،دشمنشناسی و پرهیز از تعصب افراطی و جزماندیشيی و محافظيهکياری تأکیيد شيدید
دارند.

شایسته نژاد (« )9913موانع درونی و بیرونی تحقق وحدت مطلوب بین حوزه و دانشگاه» را با
هدف آسیبشناسی عوامل مزاحم تقویت وحدت این دو قشير از منظير درون شخصيیتی و عواميل
بیرونی و تبیین راهکارهای سرعتدهنده موردبررسی قرار داده است .نتایج تحقیق ایشان نشان داده
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است که دانشگاه از حوزه ،مؤلفههایی چيون پرهیيز از سيطحینگيری ،توجيه بيه کیفیيت ،تقویيت
انگیزههای معنوی و  ...و همچنيین حيوزه از دانشيگاه ،مؤلفيههيایی چيون روشهيا و فنيون جدیيد
آموزش را برداشت و هر دو برای کاربردی کردن آموختهها و ظهور آثار آن در جامعيه همکياری
کنند.

کوشکی و آجرلو ( )9917در تحقیق خيود بيا عنيوان «تئيوری وحيدت حيوزه و دانشيگاه در
انقالب اسالمی و رهیافتی بر استعاره معناگرای قدرت در حقوق عمومی» به این نتیجه دست یافتنيد
که نظریه تولید قدرت در انقالب اسالمی و مبانی بازتعریف حقوق عمومی ،مبتنی بر تعاميل ارزش
و دانش در قالب وحدت حوزه و دانشگاه که با فرایند تولید معنا میگیرد ،صرفا ی

شعار یا شيور

خاص انقالبی نیست؛ بلکه از استراتژیهای اصلی و مبتنی بر مبانی اساسيی انقيالب اسيالمی اسيت.
پس الزم است اندیشمندان حوزه و دانشگاه به رسالت خود در این زمینه آگاه بيوده و راهکارهيای
وحدت حوزه و دانشگاه را بهطورجدی تر در راستای تئوری پردازی بومی موردتوجه قرار دهند.

روش تحقیق
ازآنجاکه روش های تحقیق کمی و کیفی بهتنهایی نمیتوانند پیچیدگیهای مسائل و عناصير
تشکیلدهنده جامعه و سازمان را بدون سوگیری مورد مطالعه قرار دهند ،ترکیب این روشها مورد
استفاده قرار گرفته و از آن تحت عنوان روش تحقیق آمیخته یاد شده اسيت (ثيالر .)7392،9ليذا در
ا ین تحقیق با توجه به انجيام روش کیفيی و سيکس کمبيی بيرای حمایيت از آن مرحليه از رویکيرد
اکتشافی متوالی 7استفاده شده است .ازآنجاکه در بخش کیفی به شیوهی نظریه برخاسته از دادهها،
ابعاد و گویه های سازنده مؤلفه را به دست میآورد؛ جزء طرحهيای متيوالی اکتشيافی بيا رویکيرد
استقرایی میباشد و در بخش کمی این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش تحقیق
توصیفی و از نوع پیمایشی است.

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو بخش است -9 :بخش کیفی شيامل پیشيینه (کتيابهيا،
مقاالت و سایتها) و همچنین متخصصان دانشگاههای دولتی ،آزاد ،پیام نور و علمی  -کاربردی و
1. Thaler
2. Sequential exploratory
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اساتید برجسته حوزههای علمیه؛  -7بخش کمی شيامل اسيتادان دانشيگاههيای دولتيی ،آزاد اسيتان
فارس و کلیه روحانیون حوزههای علمیه در سال  .9911-10در بخش کیفی از شيیوه نمونيهگیيری
هدفمند با رویکرد افراد کلیدی استفاده شده است که این جامعه بر اساس اصل اشباع نظری ،شامل
 73نفر میشد ،اما برای اطمینان بیشتر از نتایج مصاحبه تا نفر بیست و پنجم ادامه پیدا کرد و اعتبيار
یابی از روش قابلیت باورپذیری ،قابلیت انتقالپذیری ،قابلیت اطمینانپذیری و قابلیت تأیید پيذیری
انجام شد .در بخش کمی هم با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 173 ،نفر با استفاده از
فرمول کوکران انتخاب شدند که از این تعداد  973نفر روحانی و تعداد  233نفر هیئتعلمی بودند.
در قسمت اول جهت استخراج مقولههيا ،ميالبهيا و نشيانگرها ،بيرای دسيتیابی بيه موانيع و
مشکالت مربوط به وحدت بین حوزه و دانشگاه ،کتابها ،مقاالت و سایتهای مرتبج با موضيوع
مورد کنکاش قرار گرفت و در ادامه با برخی از صاحبنظران در طول سال  ،9911مصاحبه هدایت
شده و نیمه ساختاریافته به عمل آمد .مصاحبه با سؤاالت اصلی طرح شده شامل «موانع و مشيکالت
ارتباط حوزه و دانشگاه در حال حاضر چیست؟» «از بین این موانع ،به نظر شما مهمترین مانع کيدام
است؟» و «راهکار ارتباط مناسب بین حوزه و دانشگاه چیست» انجام شد .مدتزمان مصاحبه بيرای
هر فرد  93دقیقه در نظر گرفته شد و با کسب اجازه از افراد ،صدای آنان ضيبج شيد .بيرای اعتبيار
سنجی این بخش از روش سه سویهسازی (تیلیث) استفاده شد؛ این روش که میتواند بيا روشهای
دیگير ترکیيب شيود ،تئيوریهيای زیربنایی پيژوهش ،محقيق و روشهيای گيردآوری دادههيا را،
بهصورت هماهنگ با یکيدیگر پیوند میدهيد .دنیيزل 9ایين روش را بيرای اوليین بيار مطيرح کيرد
(هامرسيييلی و آتکینيييسون .)7332 ،7بييه زعيييم ولکيييات )7339( 9روش سييه سييویه سييازی شييامل
تکنی

هایی است که محقق از آنها بيرای تکمیيل و تأییيد اطالعيات خيود اسيتفاده ميیکنيد .در

تحقیقات کیفی ،اعتبار درونی به این بستگی دارد که تا چه حد دو یا چند مشاهدهگر در مورد ی
موضوع توافق دارنيد .بيرای افيزایش قابلیيت اعتمياد و اعتبيار درونيی از روش هيای گونياگون سيه
سویه سازی استفاده میکنند که در آن از مقایسه اطالعات برای تعیین ایينکيه همگرایيی در ميورد
ی

مفهوم ،وجود دارد یا خیر استفاده میشود (امین مظفری و شمسی.)9913 ،
1. Denizell
2. Hammersley & Atkinson
3. Wolcott
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همچنین برای افزایش اعتبار درونی تحقیق از دو کدگذار استفاده شد و تمام مراحل به تائیيد
استاد رهنما رسیده و اصالحات الزم انجام شد .با استفاده از نظریه برخاسته از دادهها ،در سه مرحله
کدگذاری باز ،محوری و گزینشيی انجيام شيد .کدگيذاری رونيد یيا فراینيدی اسيت کيه طيی آن
دادههای خام تفکی

 ،مفهوم بندی و ترکیب میشوند؛ بهگونيهای کيه حاصيل ایين فراینيد بتوانيد

نظریه زمینهای نهایی را ارائه کنيد .در فرآینيد کدگيذاری ،واحيد تحلیيل «مفهيوم» اسيت (اليری،9
 .)7332در مرحله کدگذاری باز ،مفياهیم اولیيه ،در مرحليه کدگيذاری محيوری ،مقيوالت عميده
همراه با «مقولة هسته» استخراج میشوند« .مقوله هسته» بایيد قيدرت تحلیليی داشيته باشيد و دیگير
مقوالت را نیز پوشش دهد .در مرحله کدبندی انتخابی که همراه با بررسی دقیق دادهها و کدبندی
دو مرحله قبلی است ،پژوهشگر در عمق دادهها به تحلیل پرداخته و آنها را در قالب نظریيهای کيه
همان نظریيه زمینيهای و هيدف اصيلی پيژوهش بيرای درب موقعیيت بيوده اسيت ،ارائيه ميیدهيد
(کرسول )7332 ،7که در این فرآیند پژوهشگر پس از تعیین مقوله محوری یا هسته ،سایر مقيوالت
حول مقوله محوری را در قالب ی

مدل پارادایمی ترسیم میکند.

پس از دستیابی به دادههای کیفی و مدل کشفشده ،بهمنظور نظرخيواهی از صياحبنظيران،
پرسشنامه محقق ساخته و بسته -پاسخ طراحی شد .سکس ،بهمنظور تعیيین میيزان اعتبيار (روایيی) و
مطلوبیت ،پرسشنامه در قالب فرم روایی محتوایی در اختیار  73نفر از استادان و صاحبنظران قيرار
گرفت و دیدگاههای اصالحی آنان هم بهصورت کیفی و کميی اخيذ و بير اسياس نظيرات آنهيا،
نقایص پرسشنامه برطرف و اصالح گردید .همچنین برای بررسی روایی محتيوا بيه شيکل کميی از
ضریب نسبی روایی محتوا ( )CVRاستفاده شد .این ضریب  3/12بود که نشاندهنده روایی مناسب
پرسشنامه است (کریر ،دالسیو و براون .)9113،9بهاینترتیب از متخصصيان درخواسيت شيد تيا هير
گویه را بر اساس طیف سهقسمتی «ضروری است»« ،مفید است ولی ضرورتی نيدارد» و «ضيرورتی
ندارد» بررسی نمایند و پرسشنامه در طیف  1درجهای لیکرت (بسیار کيم  ،9کيم  ،7متوسيج ،9
زیاد  ،2بسیار زیاد  )1ساخته شد .پسازآن جهت تعیین پایایی از روش همبستگی درونی (آلفيای
کرانباخ) استفاده شد .بدین منظور ،برای تأمین پایایی درونی در ی

مطالعيه آزمایشيی ،پرسشينامه
1. Oleary
2. Creswell
3. Carrier, Dalessio & Brown
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توسج  93نفر از افراد نمونه بهصورت تصادفی تکمیل و ضریب آلفيای کرانبياخ محاسيبه گردیيد.
مقدار بهدستآمده برای کل پرسشنامه  3/19محاسبه گردید .با توجه به اینکه مقدار بهدسيتآميده
بیشتر از  3/23بود ،پایایی ابزار اندازهگیری قابلقبول تلقيی گردیيد .مقيدار آلفيا بيرای هير یي

از

مؤلفهها نیز محاسبه شد .مقدار آلفا برای مؤلفيه شيناخت و نگيرش  ،3/19معرفيتشيناختی  3/11و
تعارض  3/17محاسبه شد.

نتایج
مؤلفههای مشکالت کنونی ارتباط حوزه و دانشگاه از دید روحانیون و اعضيای هیئيتعلميی
دانشگاهها چگونه است؟ برای رسیدن به پاسخ به این سؤال از نظریه برخاسته از دادهها استفاده شد.
تجزیهوتحلیل دادههای کیفی بر اساس راهنمای ارائيهشيده توسيج کيربین و اسيتراس ( )9113کيه
شامل سه مرحله اصلی کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی) اسيت؛
انجامشده است؛ نمونه کدگذاری باز در جدول  9مشخص شده اسيت .در مرحليه کدگيذاری بياز
تعداد  71مفهوم از مصاحبه با پژوهشگران و اساتید استخراج گردید .کدهای اولیيه بيهدسيتآميده
شامل کد اولیه ،نگرش منفی ،عدم تعریف وحدت ،ارتباط مناسب و عمومی ،جمود فکری ،روحیه
علمی ،شناخت ،عدم پایبندی عملی ،نظام آموزشيی ،پيژوهش ،تفرقيهافکنيی دشيمنان ،تفياوت در
نگرش بيه مسيائل جامعيه ،کمبيود فضيای هيماندیشيی ،زبيان ،انگیيزه ،سيازمان ،دوگيانگی حيوزه
معرفتشناختی ،تفکر نوگرایانه ،تز اسالم منهای روحانیت ،کمبود نهاد ،وجيود حاشيیه ایيی دیين،
اهداف سیاسی و اجتماعی متفاوت ،عدم پذیرش یکدیگر به عنوان همکار ،عدم تيوازن در کسيب
پایگاههای اجتماعی ،توزیع و کسب قدرت و بحثهای سیاسی ،تفسیر غلج از وحدت ،عدم جدی
گرفتن موضوع وحدت ،کمبود اساتید مشترب و تفاوت در فضا ميیباشيد؛ در جيدول زیير شيیوة
استخراج کد اولیه مطرح شده است.
در مرحله کدگذاری محوری ،مفاهیم استخراجشده در مرحله قبل (کدگذاری باز) در قاليب
 9مقوله عمده طبقهبندی شدند .این مقوالت عمده از لحاظ انتزاعی بودن در سطح باالتری نسبت به
مفياهیم مرحليه قبييل قيرار دارنييد و شيامل -9 :تعييارض  -7معرفيتشييناختی  -9شيناخت و نگييرش
میباشند .در انتها و مرحله سوم کدگذاری یعنی کدگذاری انتخابی با توجيه بييه نتييایج گيامهيای
929

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شماره  ،91بهار و تابستان 9911

قبلی کدگذاری ،مقولة اصلی انتخابشده و به شييکلی نظياممنيد بييه سييایر مقوليههيا ميرتبج شيد.
ارتباطات اعتبار بخشیده شده و مقولههایی که نیاز به تصفیه و توسيعة بیشتر داشيتند ،بهبيود یافتنيد.
الزم به ذکر است که گامهای فيوق در فراینيدی رفيت و برگشتی انجام میشوند؛ بنابراین گامهای
کدگذاری انتخيابی بيه شيکل واضيحی از یکدیگر مجزا نیسيتند و از طریيق یي
همراه با کدگيذاری بياز و محيوری انجام میشود بر اساس این مقيوالت یي

فراینيد تعياملی،
نظریيه زمینيهای در

قالب مدل پارادایمی ارائه شد (شکل .)9
جدول  .9کدبندی باز از دادههای استخراجشده
کد اولیه (باز)

عبارت (محتوا)
وجود بدبینی ها و نگرش های منفی و غلج حاکم بر افکار و اندیشه هيای برخيی چهيرههيای
شاخص در میان این دو قشر ،بدبینی حاکم بيین دو گيروه ،عيدم تیبیيت باورهيای دینيی در
دانشگاهیان ،دوری برخی از دانشگاهیان از مسائل دینی و مذهبی ،دوری برخی از حوزویان

نگرش منفی

نسبت به مسائل علمی و روز ،واردکردن اتهام به یکدیگر.
عدم تعریف و چگونگی برقراری ارتباط نهادینهشده و مستمر حوزه و دانشگاه ،نبود تعریفی
یکسان از وحدت بین دو نهاد.
عدم تفهیم طرفین از ارتباط حوزه و دانشگاه ،عدم ارتباط مناسب و عمیق بین ایين دو قشير
در نتیجه عدم شناخت کافی از فعالیت های یکدیگر ،دوری و عدم ارتبياط نزدیي

بيین دو

نهاد حوزه و دانشگاه.
جمود (در جا زدن و به عقب برگشتن) و تعصب نابجا بر افکار و اندیشه های افراد حيوزه و
دانشگاه
نداشتن روح علمی برای بررسی امتیازات و نواقص درونی و بیرونی ،مدربگرایی حوزه و
دانشگاه

عدم تعریف وحدت
ضعف در ارتباط مناسب و
عمیق
جمود فکری
روحیه علمی ضعیف

عدم شناخت کافی نسبت به فعالیتهيای علميی و حيدومرز آن در حيوزه و دانشيگاه بيرای
افراد ،عدم شناخت طرفین از فضای علمی و معنوی در حوزه و دانشگاه بيرای افيراد ،عيدم
شناخت کافی از نقش هر ی

از این دو قشر در جامعه ،عدم شناخت کافی نسبت به هيم و

مشکل شناخت

نظر دادن در مورد هم
عدم پایبندی به انضباط در کارها ،قانون پذیری ،نظافت و بهداشت ،رعایت ادب در برخيی
از افراد حوزوی و دانشگاهی

عدم پایبندی عملی

متفاوت بودن نظام آموزشی ،محتوای کتابهای درسی و شیوه تدریس

تفاوت نظام آموزشی

عدم توجه به روش ،نوع مواد و ابزار پژوهش در بین این دو قشر

روحیه پژوهش علمی
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کد اولیه (باز)

عبارت (محتوا)
تفرقه افکنی برخی افراد سودجو و وابسته ،نفوذ دشمن بر برخی افراد در دانشگاه و حيوزه و
تالش بر ایجاد تفرقه بین دو قشر
تفاوت در نوع نگرش به مسائل جامعه ،سهل گیری و سختگیری

تفرقهافکنی دشمنان
تفاوت در زاویه دید نسبت به
جامعه

کمبود فضای هماندیشی و آشنایی با بینشها و نگرشهای یکدیگر
عدم وحدت زبانی و گفتمانی حوزه و دانشگاه در مورد مسائل علمی و دینی ،عيدم وجيود
مفاهیم و زبان مشترب بین این دو نهاد در بعضی از حوزهها (میال :فلسفه)
فقدان انگیزه و روحیه وحدت در میان حوزویان و دانشگاهیان
فقدان سازمانی واحد ،کم بودن فعالیتهای نهادهای فرهنگی و دانشگاهی در زمینه وحدت
(میل معاونت فرهنگی) و نبود نهادهایی که مسئولیت وحدت را بر عهده بگیرند
غربی بودن دانشگاه و بومی بودن حيوزه ،مبتنيی بيودن دانشيگاه بير تفکير غيرب گرایانيه و
حوزههای علمیه بر مبانی دینی ،تأکید حوزه بير عليوم اسيالمی و تأکیيد دانشيگاه بير عليوم
تجربی ،ع ینیت و ذهنیت گرایی افراطی در دو قشر
رواج اندیشه مدرنیسم (نوگرایی) در ایران و رد یا تائید افراطی
وجود حاشیه ایی دین در دانشگاه و بی تفاوتی دانشجویان و دانشيگاهیان بيه دلیيل مشياهده
واقعیتها در جامعه
اهداف و تمایالت سیاسی متفاوت حوزه و دانشگاه ،آلوده شدن اعضا هیئتعلمی دانشگاه
و روحانیون به حزب اهلل /آرمانها و ایدههای اجتماعی متفاوت اعضا هیئت علمی دانشگاه و
روحانیون
عدم پذیرش همدیگر بهعنوان همکار در انجام فعالیتهای اجتماعی ،بيه رسيمیت نشيناختن
یکدیگر درون و برونسازمانی

کمبود فضای هماندیشی
ضعیف بودن زبان مشترب
فقدان انگیزه
سازمان
دوگانگی حوزه
معرفتشناختی
تفکر نوگرایانه
وجود حاشیه ایی دین
اهداف سیاسی و اجتماعی
متفاوت
عدم پذیرش یکدیگر بهعنوان
همکار

احساس عدم توازن در کسب پایگاههای اجتماعی در جامعه توسج دو قشر.

عدم توازن در کسب
پایگاههای اجتماعی

ناکامیهای موردی حکومت دینی دانشگاهیان (زیرا در جامعيه ميا بيههرحيال حکوميت بيا
روحانیت پیوند خورده است) .بحثهای سیاسيی و سیاسيت زدگيی (دانشيگاهیان احسياس
می کنند توزیع قدرت و ارکيان سیاسيی عادالنيه نیسيت و ميیال حوزویيان سيهم بیشيتری از

مجادالت سیاسی

قدرت دارند)
تفسیرهای غلج و افراطيی از وحيدت حيوزه و دانشيگاه و ارایية راهکارهيا و سیاسيت هيای
اجرایی بر اساس این تلقی افراطی
عدم جدی گرفتن موضوع وحدت نخبگان اجتماعی توسج برخی از مسئوالن

تفسیر غلج از وحدت
عدم جدی گرفتن موضوع
وحدت
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کد اولیه (باز)

عبارت (محتوا)
تعداد کم اساتید مشترب بین حوزه و دانشگاه که متمایل باشند
تفاوت فضای معنوی حوزه و دانشگاه ،یکسان نبودن فضای فرهنگی حوزه و دانشگاه

کمبود اساتید مشترب
تفاوت در فضا

شکل  .9مدل موانع حوزه و دانشگاه

برای اعتبار یابی و بهمنظور اخذ نظرات صاحبنظران (خبرگيان) ،یي

پرسشينامه بير اسياس

طیف لیکرت و در قالب اعداد  1گزینهای طراحی شده است .برای بررسيی مناسيب بيودن اجيزای
الگو ،مقیاس  1گزینهای به دو بخش  9تا (1متوسج وکمتر) به مفهوم نامناسب و  0تا ( 1بزرگتر از
متوسج) به مفهوم مناسب ،دسيتهبنيدی و درصيد فراوانيی هير گيروه محاسيبه شيد .آميار توصيیفی
سؤالهای ارزیابی الگو بیانگر این است که این سؤالها دارای میيانگین بيزرگتير از  6/45هسيتند.
همچنین بیشتر صاحبنظران مفاهیم و متغیرهای الگو را مناسب ارزیابی کردهاند.
راهکارهای تقویت ارتباط حوزه و دانشگاه از دید روحانیون و اعضای هیئتعلمی چیست؟
با توجه به مراحل و فرآیندهای گفتهشده با تعيداد  72نفير از روحيانیون و  93نفير از اسياتید،
مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد .اگرچه از مصاحبه با نفر بیستم به بعد دادههای گيردآوریشيده
به اشباع نظری رسیدند ،اما جهت اطمینان بیشتر مصاحبه ها تا نفر آخر در هير دو گيروه اداميه پیيدا
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کرد .برای ارتباط حوزه و دانشگاه کارهای ارزشيمندی شيده اسيت اميا هنيوز بسيیاری از موانيع و
مشکالتی که بین این دو نهاد مهم قرار دارد نشاندهنده این است که ما در ابتدای راه قيرار داریيم.
در زیرمجموعه راهکارهایی که برای دستیابی به وحدت میان حوزه و دانشگاه توسيج دو گيروه
بیان شدند میتواند کم

کننده و راهگشای باشد؛ در جدول ( )7راهکارها ارائه شده است.

جدول  .2راهکارهای تقویت ارتباط حوزه و دانشگاه از دید روحانیون و اعضای هیئتعلمی
دیدگاه متفاوت

دیدگاه مشابه
حوزه

دانشگاه

حوزه

دانشگاه

 .9تشييييکیل کييييارگروه

 .9برنامييههييای مشييترب

 .9برگييييزاری اردو بييييین

 .9چشم پوشيی از معایيب

مشيييترب بيييرای یيييافتن

جهت استفاده مطليوب از

دانشجویان و روحانیون

یکييدیگر و نقييد منصييفانه

نقطههای مشيترب و کيار

ظرفیتهای یکدیگر

 .7تفکی ي

بر روی آن.

 .7تييييدریس و تحصييييیل

دختر و پسير در دانشيگاه

و علمی

 .7جلسييات صييمیمی بييین

روحييانیون در دانشييگاه و

حتی جدا کردن دانشيگاه

 .7پرهیز از هت

دانشگاهیان و حوزویان

دانشگاهیان در حوزه

آنان از هم

طيييييرفین و اتهيييييام بيييييه

 .9تييييدریس بعضييييی از

 .9انجييييام تحقیقييييات و

 .9ایجييياد قيييوانین بيييرای

یکدیگر.

واحييدهای دانشييگاهی در

تألیفات مشترب

وحدت و عمل بير اسياس

 .9بازنگری در ارتباطيات

آن

بین دو نهاد.

حوزهها و بالعکس

کييالسهييای

طرفین به صيورت مسيتدل
حرميت

 .2پذیرش دانشيجویان در

 .2تعریف الگوی مطلوب

حین تحصیل در حيوزه و

وحدت و معیارهای آن.

آشيينایی آنييان بييا متييون

 .1شييناخت واقييعبینانييه و

حوزوی

متقابل هر نهاد از وظيایف

 .0تيييألیف کتيييابهيييای

و کارکردها یکدیگر

مشترب

بر اساس یافتههای بهدستآمده راهکارهای ارتباط ميؤثرتر حيوزه و دانشيگاه ارائيه شيد؛ اميا
پدیده اصلی که میتواند به وحدت حوزه و دانشگاه آسیب جدی وارد کنيد ،خيودبزرگبینيی دو
قشر است .دانشيگاهیان بیشيتر بير روشهيای جدیيد بخصيوص در تحقیيق پافشياری دارنيد و فکير
میکنند حوزویان این ویژگی را ندارند .از سویی دیگر حوزویيان ،اسياتید دانشيگاه را فاقيد بیينش
921

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شماره  ،91بهار و تابستان 9911

اسالمی الزم در امور علمی میدانند؛ بنابراین وحدت بینشی و شناختی بيین ایين دو قشير ميیتوانيد
مشکالت ارتباطی را کاهش دهد .این وحدت بینشی و شناختی زمانی حاصل میشود که حوزویان
و دانشگاهیان تعامالت غیررسمی بیشتری داشته باشند .این تعامالت در سایه نشستهای غیررسمی
صورت خواهد گرفت .در این نشستهای غیررسمی افراد سعی نخواهند کرد اندیشههيای خيود را
به دیگری تحمیل کنند و درنتیجه دیوار تفوق و برتری بین این دو قشر فرو خواهد ریخت و زمینيه
تعامالت گسترده و رسمی فراهم خواهد شد.
آیا وضعیت کنونی ارتباط حوزه و دانشگاه از دید روحانیون و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها
در سطح مطلوبی است؟ برای پاسخ به این سؤال ،از تی ت

متغیره استفاده شد که نتایج در جدول

( )9آورده شده است.
برای استفاده از آمار استنباطی ابتدا باید مشخص شود که دادههای جمعآوریشيده از توزیيع
نرمال برخورداراست یا خیر؟ در صورت نرمال بودن توزیع دادههای جمعآوریشده ،برای آزميون
فرضييیههييا مييیتييوان از آزمييونهييای پارامتری ي
ناپارامتری

و در صييورت غیيير نرمييال بييودن از آزمييونهييای

استفاده کرد .جدول ( )9مشخص کرده است که دادهها نرمال است.
جدول  .9تعیین نرمال و غیر نرمال بودن دادهها
توزیع

کولموگروف-اسمیرنوف

سطح معناداری

موانع

3/11

./237

با توجه به نتایج جدول ( )9چون مقدار سطح معنیداری برای موانع بزرگتر از مقييدار خطيا
 3/31است ،بنابراین توزیع فراوانی گویه های موانع دارای توزیع نرمال میباشد.
جدول  .1وضعیت کنونی ارتباط حوزه و دانشگاه
مؤلفه

نمونه

میانگین

t

معنیداری

تعارض

997

7/39

1/23

p<3/39
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معرفتشناسی

997

9/91

9/12

p<3/39

شناخت و نگرش

997

9/11

9/19

p<3/39

بر اساس آنچه در جدول باال مشاهده میشود سطح معناداری کوچ

تر از  3/31است ،پيس

میتوان نتیجه گرفت که فرض صفر رد میشود یا بهعبارتدیگر ،چون میيانگین بيهدسيتآميده از
نقطه برش  9کمتر اسيت؛ وضيعیت کنيونی ارتبياط حيوزه و دانشيگاه از دیيد روحيانیون و اعضياء
هیئتعلمی دانشگاه ها در سطح مطلوبی نیست و برای ارتباط و وحيدت حيوزه و دانشيگاه موانيع و
مشکالتی وجود دارد.
 اولویت بندی مؤلفههای مشکالت حوزه و دانشگاه از دید اعضای هیئتعلميی دانشيگاههياچگونه است؟
جدول  .1اولویتبندی مؤلفههای مشکالت حوزه و دانشگاه از دید دانشگاهیان
مؤلفه

نمونه

میانگین

تعارض

13

7/92

معرفتشناسی

13

7/31

شناخت و نگرش

13

9/11

سطح معناداری

ارزش خی

77/71
p<3/39

بر اساس آنچه در جدول باال مشاهده میشود مؤلفه تعارض با میانگین  ،7/92مهمتيرین ميانع
برقراری ارتباط حوزه و دانشگاه میباشد و مؤلفه معرفتشناسی با میانگین  7/31و مؤلفه شناخت و
نگرش با  9/11از دید دانشگاهیان در رتبههای بعدی قرار دارند.

یافتهها و تحلیل
یافتهها حاکی از آن است که مؤلفههای مشکالت ارتباط حوزه و دانشگاه شامل سه مقوليهی
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کلی تعارض ،معرفتشناختی و شناخت و نگرش است .مطابق یافتهها در بخيش کیفيی« ،تعيارض»
در حقیقت به معنای تفاوت در نگيرشهيا ،احسياس عيدم تيوازن در کسيب پایگياههيای دو قشير،
تمایالت سیاسی متفاوت دو نهاد باعث عدم ارتباط مؤثر بین حوزه و دانشگاه میباشد.
بر اساس یافتهها ،حوزه و دانشگاه زمانی میتوانند با یکدیگر ارتباط مطلوبی داشته باشند کيه
بتوان ند شرایج ارتباط گفتمانی ،نهادهای مسئول وحيدت ،ایجياد نگيرش وحيدت سیاسيی و ایجياد
پایگاههای اجتماعی دو قشر را فراهم کنند؛ در حقیقت یکيی از اميور مهيم و توصيیههيای سيازنده
قرآن ،ارتباط آگاهانه افراد آرمانی و حقیقتشيناس بيا یکيدیگر اسيت (آلعميران ،آیيه )733؛ در
حقیقت حوزه و دانشگاه زمانی میتوانند در ی

مسیر قرار بگیرند کيه ارتبياط ميؤثر و مناسيبی بيا

یکدیگر داشته باشند .بر اساس آنچه به دست آمد ،مؤلفه تعارض مهمتيرین ميانع برقيراری ارتبياط
حوزه و دانشگاه ازنظر روحانیون و هیئتعلمی دانشگاهها ميیباشيد .در حقیقيت تعيارض بيه عيدم
ارتباط گفتمانی و زبانی بین دو قشير ،نبيود نهادهيایی بيرای بير عهيده گيرفتن مسيئولیت وحيدت،
تمایالت سیاسی متفاوت حوزه و دانشگاه و احساس عدم توازن در کسب پایگاههای اجتمياعی در
جامعه توسج دو قشر اشاره دارد .بنا بر نظر حضرت امام (ره) ارتباط بهخصوص کالمی و گفتميانی
سبب از بین رفتن جداییها و رفع کدورتها میشود (مؤسسيهه تنظيیم و نشير آثيار حضيرت اميام
خمینی)9921 ،؛ درنتیجه الزم است که دانشگاه و حوزه با یکدیگر تعامل کالمی داشيته باشيند؛ در
حقیقت عدم ارتباط گفتمانی در تشدید جداییها و عداوتها بسیار مؤثر است و بيرعکس ،وجيود
آن میتواند دلها را بيه هيم نزدیي

و شيناخت افيراد را از قشير مقابيل واقعيیتير کنيد (احميدی

فشارکی)9911 ،؛ نتایج این تحقیق در زمینه ایجاد تعامل گفتمانی با بررسیهای احميدی فشيارکی
( )9912و میرزا محمدی و صحبت لو ( )9910هيمراستاسيت؛ بنيا بير مطاليب گفتيه شيده اسيتنباط
میشود که تعارض مهمترین عامل در بخش کمی و کیفی است که سبب ایجياد عيدم تعاميل بيین
حوزه و دانشگاه شده است.
نتایج این بررسی مشخص کرده است که بعد از مؤلفية تعيارض ،مولفية شيناخت و نگيرش و
مولفة معرفتشناسی از دید حوزویان در رتبههای بعدی قرار دارند .از دید دانشگاهیان بعد از مؤلفة
تعارض ،مؤلفه معرفتشناسی و مؤلفه شناخت و نگرش در رتبههای بعيدی قيرار دارنيد .بير اسياس
آنچه از نتایج در بخش کمی به دست آمد ،گویة «نفيوذ دشيمن در دانشيگاه و حيوزه و تيالش بير
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ایجاد تفرقه بین دو قشر» ،مهمترین مانع برقراری ارتباط حوزه و دانشگاه میباشيد .در هميین راسيتا
مقام معظم رهبری معتقد است که «اگرچه قصورها و تقصیرهای ما ،یقینا در بروز مشيکالت دخیيل
است ،اما دشمنان خارجی را از عواملی اصلی مشکالت میدانم» و این سخن امام نشان میدهد کيه
ایجاد تفرقه بین این دو قشر سبب عدم تعامل دانشگاه و حوزه شده است (مؤسسيهه حفي و تنظيیم
آثار رهبر انقالب )9911 ،و با نظر شهید مطهری ( )9911همخوانی میکند .نفوذ دشمن در دانشگاه
و حوزه و تالش بر ایجاد تفرقه بین دو قشر یکی دیگر از نتایج این بررسی در بخيش کیفيی اسيت.
در حقیقييت بييرای نزدیي

شييدن رابطييه بييین ایيين دو گييروه برجسييته اجتميياعی ،بایييد تييالشهييای

کارشناسييانه و علمييی صييورت گیييرد تييا بهتييرین روشهييای وحييدت و اتفيياق و همچنييین عوامييل
تفرقهافکن و اختالف انگیز شناسایی شود .هر دو گروه باید با عالقه به جستجوی عوامل تقریيب و
دوستی برخیزند و با احساس ضرورت و نقش ایين پیونيد ،در جسيتجوی عواميل اسيتحکام و عليل
ضعف وحدت برآیند (شایسته نژاد)9913 ،؛ درنتیجه الزم است که دانشيگاه و حيوزه برناميههيایی
برای فرهنگسازی اهداف یگانه دانشگاه و حوزه در جامعه ایجاد کند.
همچنین گویة «تفاوت در نوع نگرش به مسائل جامعه» و گویة «عدم ارتباط مناسيب و عمیيق
بین این دو قشر» از دید حوزویان در بخش کمی ،در رتبه های بعدی قيرار دارنيد .برخيی در زمینية
ارتباط مناسب و عمیق بین حوزه و دانشگاه معتقدند که «بيین عليم و دیين (و بيهتبيع بيین حيوزه و
دانشگاه) هیچوقت ارتباط منطقی وجود نداشته است ،بلکه این ارتباط غیرمنطقی بيوده اسيت .ميیال
عالم متقی دینی داشتهایم که طبیب هم بوده است .ولی این ارتباط منطقی بین عليم و دیين نیسيت»
(میزگرد)9921 ،؛ این گفته ها بیانگر این موضوع است که اساسا برخی اعتقاد دارنيد میيان حيوزه و
دانشگاه تابهحال ارتباطی مؤثر برقرار نشده است و درنهایت گویة «عيدم اطيالع کيافی از وضيعیت
علوم روز و اقتضائات آن توسج حوزویان» کماهمیتترین مانع از دید حوزویان به شمار میآید.
بنابر نتایج بهدستآمده ،در نوع نگرش به مسائل جامعه افراد تفاوت وجود دارد .درواقع نيوع
نگاه افراد به مسائل خود و جامعه ،نقش مهمی در ساختار فکری و عملی آنيان ایفيا ميیکنيد .نگياه
منصفانه به امور جامعه ،انتقاد عادالنه و بهموقع ،توجه به نقاط ضعف و قيدرت دوسيتی و دشيمن و
موجب اتفاق و همدلی است؛ اما نگاه ی

جانبه و تکیهبر نقاط قوت یا ضعف بدون توجه بيه جنبيه

دیگر آن و جانبداری یا مخالف بدون دلیل نسبت به افراد جامعه ،موجب تیرگی روابج و در هيم
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شکستن وحدت است (شایسته نژاد) 9913 ،؛ بنيابراین الزم اسيت کيه حيوزه و دانشيگاه نيوع نگياه
یکسانی به جامعه داشته باشند؛ تا از این طریق بتوانند به اهيداف از پيیش تعیيین شيده دسيت یابنيد.
همچنین گویة «کمبود فضای هماندیشی و آشنایی بيا بیينشهيا و نگيرشهيای یکيدیگر» ،یکيی از
مهمترین ميانع برقيراری ارتبياط حيوزه و دانشيگاه ميیباشيد .در حقیقيت هيیچ مؤسسيهه و نهيادی
مسئولیت این بخش را بر عهيده نيدارد ،درنتیجيه سيبب ایجياد عيدم تعاميل بيین حيوزه و دانشيگاه
میشود؛ گویه های «تفاوت در نوع نگرش به مسائل جامعه» و «عدم ارتباط گفتمانی و زبانی بین دو
قشر» از دید دانشگاهیان در رتبههای بعدی قرار دارند و این نتایج بیانگر آن است که متأسيفانه بيین
حوزویان و دانشگاهیان ارتباط مستقیم و رودررو وجود ندارد و این امير پيیشداوریهيای منفيی و
جانبدارانه را در اذهان دو طرف سنگینتر و پردههای بدبینی و بدفهمی را ضخیمتر سياخته اسيت
(میرزا محمدی و صحبت لو)9910 ،؛ نتایج این بررسی در زمینه شیوههای تعاميل اصيولی و عمیيق
دانشگاه و حوزه با تحقیقهای مجیدی ( )9910و گل محمدی ( )9910و شایسته نيژاد ( )9913هيم
راستا است .گویة «عدم اطالع کيافی از وضيعیت عليوم روز و اقتضيائات آن توسيج حوزویيان» بيا
میانگین  7/29کماهمیتترین مانع از دید دانشگاهیان است.
متأسفانه هنوز نوع فعالیتهای علمی و حدومرز آن در حوزه و دانشگاه برای برخی افيراد دو
قشر ناشناخته است .بسیاری از دانشگاهیان اطالع ندارند که فعالیتهای دینپژوهی دسيتور صيریح
قرآن ،همسنگ جهاد درراه خدا ،تکلیف شرعی واجب کفایی است و بر عدهای الزم است که بيه
این امر اساسی و مهم اهتمام ورزند (توبه ،آیه  .)977طبق یافتههای این مطالعه معرفتشناسی حوزه
و دانشگاه درواقع بیشتر به تعریف وحدت ،تفاوت در اهداف و شیوه آموزش این دو سازمان اشاره
دارد .در حقیقت ،معرفتشناسی شامل عدم تعریف یکسان از وحيدت و نبيودن معیارهيای مناسيب
برای وحدت میشود و همچنین دوگانه بودن حوزه معرفتشناختی از عميدهتيرین موانيع وحيدت
است که از سوی افراد مصاحبهشونده مورد تأکید قرار گرفته است و این دوگيانگی بيه معنيای آن
اسييت کييه موضييوع حييوزه علييوم دینييی و موضييوع دانشييگاه علييوم تجربييی مييیباشييد .در زمینييه
معرفتشناختی ،حضرت اميام خمینيی(ره) ضيمن تائیيد دوگيانگی معرفيتشيناختی دانشيگاههيا و
حوزهها ،پیشنهاد تلفیق این دو فرهنگ یا کاهش فاصله بین آنها را مطرح میکننيد و آن را عاميل
ذوب شدن حوزه و دانشگاه در هم میدانند .باید با تلفیق این دو فرهنگ و کيم کيردن فاصيلههيا،
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حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان برای گسترش و بسج معيارف اسيالم وسيیعتير گيردد
(گل محمدی)9910 ،؛ البته یکی دیگر از مؤلفيههيای معرفيتشيناختی عيدم وجيود معیيار مناسيب
میباشد .درواقع میتوان گفت که پیشرفت بین حوزه و دانشگاه نیياز بيه ایجياد یکسيری ميالب و
معیارهای مناسب دارد؛ کارکنان اصلی این دو نهاد در جهت موفق شيدن ایين دو سيازمان بایيد در
تالش باشند که معیار و اهداف مشخصی را تعیین کنند تا درنهایت تمامی اعضای ایين دو سيازمان
در مسیر تحقق این اهداف فعالیتهای انجام دهند.

نتیجهگیری
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که وضعیت کنونی ارتباط حوزه و دانشگاه از دید روحانیون
و اعضاء هیئتعلمی دانشگاهها در سطح مطلوبی قرار ندارد و برای ارتباط و وحيدت ایين دو نهياد
موانع و مشکالتی وجود دارد .سعی بر این بوده است تا کسانی که در آتیه ،حکوميت را بيه دسيت
میگیرند از کودکی تا جوانی بهگونهای تربیت کنند که از ادیيان بيهطيور مطليق و اسيالم بيهطيور
خاص و از وابستگان به ادیان بهویژه روحانیان و مبلغان متنفر بوده و ایشان را عمال انگليیس در آن
زمان و طرفدار سرمایهدار و زمینخوار و ارتجاع و مخالف تمدن و تعالی در بعدازآن معرفی کننيد
(عظیمی . )9912،از طرف دیگير بيا تبلیغيات سيوء ،روحانیيان و مبلغيان و متيدینان را از دانشيگاه و
دانشگاهیان ترسانده و همه را به بیدینی و بیبندوباری و مخالفيت بيا مظياهر اسيالم و ادیيان ميتهم
مینمودند؛ بنا به گفتههای امام خمینی (ره) مشخص میشود که عدم تعامل بيین دانشيگاه و حيوزه
ریشه در چه مسائلی داشته است؛ همچنین میتوان عنوان کرد که طبق نتایج ایين بررسيی در زمینيه
وجود ارتباطات و تعامالت حوزه و دانشگاه ،روابج این دو سازمان بسیار ضعف میباشد؛ ازایينرو
نتایج و یافتههای این پژوهش با یافتههای احميدی و افشيانی ( )9912و رکنيی ( )9910هيمخيوانی
دارد .بنا بر مطالب عنوانشده میتوان مطرح کرد که مهمترین مؤلفههای مشکالت ارتباط حيوزه و
دانشگاه در بخش کیفی شامل تعارض ،معرفتشناسی و شناخت و نگرش است .در حقیقت تعاميل
بین دانشگاه و حوزه زمانی برقرار میشود کيه ایين دو نهياد بتواننيد بيهطيور ميؤثر زیير مقوليههيای
معرفیشده را رعایت کنند .همچنین بنا بر آنچه گفته شد ،میتوان عنوان کرد که روابج بین حيوزه
و دانشگاه بسیار ضعف است .شاید مهمترین علت این موضوع آن اسيت کيه روابيج بيین حيوزه و
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دانشگاه در سطح گفتمانی و کالمی بسیار ضعیف میباشد و همچنین برنامههيایی در جهيت ایجياد
چنین فضای نیز توسج هیچکدام از دو سازمان انجام نشده اسيت .بيهطيورکلی عواميل متعيددی در
ایجاد چنین شرایطی حاکم است؛ اما مهمترین عامل در بخيش کیفيی شيامل مؤلفيههيای تعيارض،
معرفتشناسی و شناخت و نگرش و سایر زیر مقولههای ذکرشده ،است .مولفة تعيارض مهيمتيرین
علت در عدم رابطه حوزه و دانشگاه در بخش کمی از دید حوزویان و دانشيگاه اسيت .مهيمتيرین
گویه از دید حوزویان ،نفوذ دشمن در دانشيگاه و حيوزه و تيالش بير ایجياد تفرقيه بيین دو قشير و
مهمترین گویه از نظر دانشگاه ،کمبود فضای هماندیشی و آشنایی با بینشها و نگرشهای یکدیگر
معرفی شده است .بنابر مطالب گفتهشده؛ الزم است که دانشگاه و حوزه ،برناميههيایی را در جهيت
اصالح شرایج برنامهریزی کرده تا درنتیجه بین این دو سازمان وفياق نقشيی ،وفياق منزلتيی ،وفياق
معرفتی ،وفاق فرهنگی و وفاق ارتباطی شکل گیرد.
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