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  هديباچ
  

وحدت حوزه و دانشگاه از دستاوردهاي درخشان انقالب اسالمي ايران به           
ضرورتي كه هر چنـد پـيش از وقـوع انقـالب بـه انحـاء و                 . رود  شمار مي 

عناوين مختلف مورد توجه اهل نظر بوده است اما تعامل نزديك و فراگيـر         
ن به عنـوا  ) ره(اين دو نهاد، موضوعي است كه اولين بار توسط امام خميني          

از زمان وقوع انقالب تا به امروز،       . يك انديشه راهبردي ماندگار مطرح شد     
 تعامـل   چگونگي«و  » چرايي«،  »چيستي«داري پيرامون     مباحث تحليلي دامنه  

هـاي علمـي و      آن صورت گرفته است كه با وجود تمامي كوشش        » و رابطه 
تـه   قـرار نگرف   روشـني عملي، ابعاد اين موضوع به قدر كفايت مورد تبيـين           

اي از سـواالت   هنوز پاره چه اينكه پس از سپري قريب به چهار دهه      . است
شناسي وحدت و شيوه تعامـل ايـن دو نهـاد بـا               و ابهامات به لحاظ مفهوم    

  .طلبد ديگر وجود دارد كه دقت و بررسي كارشناسانه بيشتري را مي يك
بر همين اساس معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و           

اي تعامـل حـوزه و         تبليغي و كليشه   فضايوري كوشيده است به دور از       فنا
هـاي    زنده و قابل بحـث، در قالـب نشـست          يدانشگاه را به عنوان موضوع    
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هاي تخصصي    در اين نشست  . ريزي و اجرا نمايد     تخصصي هدفمند، برنامه  
كه با دعوت از چهره هاي شاخص حوزوي و دانشگاهي به انجـام رسـيد               

اي خود، به تبيين      زاويه تخصص و تجربه حرفه    هر كدام از اساتيد مدعو از       
  .ابعاد مختلف اين تعامل پرداختند

هدف اين مجموعه، بررسـي و تحليـل تجـارب گذشـته، فهـم و درك                
شرايط و اقتضائات كنوني جامعه، بـه ويـژه دو نهـاد دانـشگاه و حـوزه و                  

وگـوي ايـن دو نهـاد فرهنگـي و            تعامل و گفت   اندازي براي   گشودن چشم 
از جمله مرهون زحمات تني      حاضر   تنسازي م يه و آماده  ته .استآموزشي  

 زاده، بدين وسيله از جناب آقاي هادي عبـاس        ؛چند از همكاران دفتر است    
نـرگس   زهـره ابراهيمـي،     نـوري،  هارتسـ  فـر، نها پريسا آريا  و سركار خانم  

  . كه در اين باره اهتمام ورزيدند، سپاسگزاريم،پور و سميه عليپورخامسي
  

  زادهيدون رحيمفر
  ريزي برنامه گذاري و سياستدفتر   سابقمديركل

   وزارت علوم،تحقيقات و فناوري فرهنگي و اجتماعي

 

 



 

 

  مقدمه
  

وقتي از وحدت حوزه و دانشگاه و تعامل اين دو نهاد فرهنگي و علمي اثرگذار               
آيد، گويي در ارتباط اين دو نهاد، مشكل، اخـتالل و            در جامعه سخن به ميان مي     

 مدرن بـه    يدد كه نهاد  گر  در واقع اين اختالل به زماني برمي      . ايرادي وجود دارد  
 يـك نهـاد آموزشـي جديـد،         رفته رفته به منزلة   نام دانشگاه در ايران پا گرفت و        

چالشي براي مراكز و مكاتب آموزشي سنتي كه امر آموزش جامعـه را برعهـده                
 بـر آمـوزش     افـزون  علميه   ةچندان دور حوز    اي نه   در گذشته . داشتند، فراهم كرد  

آموزش طبيعيات هم بود و عالمان ديني در كنار         علوم و مباني ديني، محلي براي       
جامعـه سـنتي مـا داراي    . گرفتند  ميفراعلوم ديني، علوم طبيعي و رياضي را نيز        

هـا بـه شـكل        رشـته ديگر  يك نهاد آموزشي بود و تفكيك و تمايز ميان علوم و            
ها و نهادهاي جديد غربي به جامعـه، نهادهـاي            با ورود ايده  . مرسوم نبود كنوني  

ها هم شكل گرفتند و قهراً اقتدار بالمنازع  وزشي مدرن نظير مدارس و دانشگاه آم
مـدارس و مؤسـسات آموزشـي       . نهادهاي آموزشي سنتي با چالش روبـرو شـد        

هاي علميه و      تدريس و هم كاركرد، با حوزه      ةجديد هم به لحاظ اداري، هم شيو      
ي بـود كـه اغلـب       ا  گونـه   ايـن تمـايز بـه     . داشـتند ن شباهتي   چندانها    خانه  مكتب
  .تر به زبان يكديگر آشنا بودند كردگان اين دو بخش، كم تحصيل
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ازپـيش    بيشنهاد  ، گسست و شكاف ميان اين دو        شاها قدرت گرفتن رضا   ب
اعتنايي آن نـسبت      حمايت دولت پهلوي از مراكز دانشگاهي و بي       . آشكار شد 

 نسبت به هاي علميه، موجب شد كه روحانيت به نهادهاي سنتي ازجمله حوزه
دوري گزيـدن از ايـن      . محافل علمي جديد و دستاوردهاي آن بدگمان شـود        

  .مدارس و محافل علمي راهي بود كه روحانيت در پيش گرفته بود
تـر، راه بـراي     آزاد شـرايط و فـضاي نـسبتاً         سـبب ، بـه    شاهپس از رضا  

 نـسبت بـه   وگو، تعامل و نزديكي ميـان ايـن دو نهـاد فـراهم آمـد و                   گفت
در ثمـرة آن      كـه  هاي گذشته، تعـديلي صـورت گرفـت          و ذهنيت  ها  بدبيني

عرصه اجتماعي و سياسي، همكاري ايـن دو نهـاد در نهـضت ملـي شـدن        
هـايي     چهـره  بعـدها .  بـود  و بعدها در جريان انقالب اسـالمي      صنعت نفت   

مانند شهيد بهشتي، شهيد مطهري، شهيد مفتح، مهنـدس بازرگـان و دكتـر              
  .امل بيشتر اين دو نهاد فراهم كردندعلي شريعتي راه را براي تع

 وحـدت حـوزه و دانـشگاه        ةمسئلبار ديگر به    با پيروزي انقالب اسالمي،     
گذاري شد و اقدامات مهمـي        روزي به نام وحدت اين دو نهاد، نام       . شدتأكيد  
تشكيل ستاد شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي،          . نزديكي فراهم آمد  اين  براي  

ها   انشگاه و نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه      تأسيس دفتر همكاري حوزه و د     
هـا، تأسـيس     درسي دانشگاههايبرنامه و گنجاندن دروس معارف اسالمي در  

 ةچون بنياد باقرالعلوم، دانشگاه امـام صـادق، دانـشگاه مفيـد، مؤسـس               مراكزي  
گيري    شكل نيز عالي شهيد مطهري و      ةآموزشي و پژوهشي امام خميني، مدرس     

بـيش از سـه دهـه       در   كـه    استوم انساني، ازجمله اقداماتي     شوراي تحول عل  
  . تعامل حوزه و دانشگاه انجام گرفته استزمينةگذشته در 

 مهمـي   ة وحدت حوزه و دانشگاه دغدغ     ة، هنوز بحث دربار   با وجود اين  
رسـد، پيچيـدگي      به نظر مـي   . است  كشور يگذار  در محافل علمي و سياست    

اي اندازهتا    وحدت حوزه و دانشگاه     است كه موضوع   بدين سبب اين مسئله   
در . انگيز اسـالمي شـدن علـوم پيونـد دارد          به مسئله گسترده و مناقشه     بسيار
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عد علوم و دانـشگاه اسـالمي       ترين ب   واقع بحث وحدت حوزه و دانشگاه مهم      
علـوم انـساني و اجتمـاعي       عرصـة   ترين محل نزاع،      مهم است و در اين ميان    

گوينـد، مبـاني و       ازي و اسالمي كردن علوم مـي      س  طرفداران ايده بومي  . است
اصول علوم انساني كه محصول دنياي مـدرن اسـت، بـا شـرايط فرهنگـي و                 

رو الزم    تر سازگار است و ازاين      ويژه اصول و مباني ديني، كم       تاريخي ايران به  
در ايـن چـارچوب حـوزه و        . است معرفت و دانشي متفاوت شـكل بگيـرد        

 علـوم اجتمـاعي و انـساني متناسـب بـا شـرايط       دانشگاه بايد تالش كنند تـا    
به نظر طرفداران اين ايده، ديـن و منـابع          . ندكنتوليد   فرهنگي جامعه اسالمي  

. اي اسـت    گـسترده   داراي ظرفيت  اسالمي در حوزه علوم انساني و اجتماعي      
 سـازنده و    يدر تعـامل  كـشور   ها داراي نظر و ايده است و          دين در اين حوزه   

  . و نهاد آموزشي بايد بر اين خأل فائق آمداين د مستمر ميان
 آن، امـري    ةرغـم سـادگي اوليـ        وحدت حوزه و دانـشگاه بـه       ةبنابراين ايد 

سازي علوم و اسالمي كردن دانشگاه و معرفت          بومي. پيچيده و چنداليه است   
 ياين ايده در محافل علمي و حوزوي، مخالفان و مـدافعان          .  نيست   ساده كاري

حلـي نهـايي      وگوي علمـي، هنـوز راه       ن منازعه و گفت   سرسخت دارد و در اي    
تـوان گفـت كـه وحـدت      درواقع مـي .  استپيدا نشدهبراي حل اين اختالف   

 آن در ايـران بـه       ة علم و دين است كه سابق      ةحوزه و دانشگاه بازتابي از ناساز     
هـا و   گردد؛ يعني زماني كه ايرانيان بـا ايـده    بيش از يك صد سال گذشته برمي      

پـي  شكاف ميان دنيـاي قـديم و دنيـاي    به نياي مدرن آشنا شدند و نهادهاي د 
 ةكند، يعني منازعـ     تفاوتي كه سايه آن هنوز هم بر جامعه ما سنگيني مي          . بردند

اگر ما بتوانيم راهي براي حل اين تعارض تاريخي بيابيم، بهتر . سنت و مدرنيته
ـ  اساس بر. توانيم بر مشكل توسعه نيافتگي خود فائق آييم         مي  تـاريخي   ة تجرب

توان گفت جوامـع      اند، مي   ايران و ساير كشورهايي كه قدم در راه توسعه نهاده         
وگـو و آشـتي       اي ندارند جز اين كه شرايطي براي تعامل، گفـت           اسالمي چاره 

بر مدرنيته، سنت را در جوامعي        توان با تكيه      نه مي . خلق كنند سنت و مدرنيته    
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تـوان بـدون اتكـا بـه          نـه مـي   و  چون ايران حذف كرد و آن را به حاشيه راند           
تواننـد    گرايـان مـي     نه سنت . مدرنيته و محصوالت آن، در دنياي جديد زيست       

توانند نيروهـاي   ند و نه تجددخواهان مي   كننوگرايان و تجددخواهان را حذف      
رسد بهتـرين راه، تعامـل و    يبه نظر م  . سنتي و مظاهر سنت را به حاشيه برانند       

  مدرن و حوزه بـه    نهادي  عنوان    اين دو نهاد، يعني دانشگاه به     ميان  وگوي    گفت
ي يوگـو  گيـري چنـين گفـت    شـكل .  نمـادي سـنتي، بـا يكـديگر اسـت       منزلة

دو طـرف   هر  پيش از همه مستلزم درك اين ضرورت از سوي           ساز  سرنوشت
نو بـراي بهزيـستي و پيـشرفت        وگو و تعامل، افقي       به اين معنا كه گفت    . است
 ايرانـي در يـك      ةاگر مصلحت و هدف كـالن جامعـ       . گشايد   ايراني مي  ةجامع

صدسال گذشته، پيشرفت، ترقي و توسعه و بهبـود شـرايط بهزيـستي انـسان               
  . اي جز تعامل اين دو نيست ايراني است، چاره

 اين دو نهاد بايد يكـديگر     . گام بعدي، احترام به استقالل يكديگر است      
. اساس احترام متقابل با يكديگر مراوده نماينـد        را به رسميت بشناسند و بر     

 ايرانـي   ةتوانـد بـراي جامعـ       هرگونه تعاملي خارج از ايـن چـارچوب مـي         
تر اين است كه اين تعامل همچون يك          گام بعدي و مهم    . باشد بار خسارت
افكـن شـود و       اجتمـاع علمـي دو نهـاد علمـي كـشور سـايه             ، بـر  يگفتمان

 و هرگونه اقدامي مبتنـي بـر مـشاركت           شود ورت يك ضرورت درك   ص  به
چنانچه اين فضا شكل نگيـرد،     . خودجوش اجتماع علمي اين دو نهاد باشد      

ين بعيد است   يهاي اداري و مصوبات باال و پا        اقدامات رسمي، دستورالعمل  
اي فراتـر      تغييري ايجاد كند و از رفتارها و اقدامات كليشه         ،گشا باشد   كه راه 

بنابراين تعامل علمي، جدي و مستمر حوزه و دانشگاه براي جامعه ما            . درو
  . تاريخي است و گريز و گزيري از آن نيستيضرورت
   

  سيدضياء هاشمي
    فرهنگي و اجتماعيسابق معاون

 اوريوزارت علوم، تحقيقات و فنّ



 

 

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  بخش اول

   تعامل  و پويش تاريخيتبار
حوزه و دانشگاه



 

 

  
  



 

 

  گفتار اول
  دانشگاه؛ و حوزه تعامل

   و بازشناسي اهدافتاريخي پيشينه  
  *كلباسي اشتري حسين

 

  مقدمه
در اين بحث، به سه مالحظة كلي دربارة تعامل حـوزه و دانـشگاه خـواهم            

به نظرم، قبل از هر گونه بحثي در ايـن زمينـه، بايـد بـه امكـان،                  . پرداخت
  . اهداف، و پيشينة تاريخي اين تعامل بپردازيم

  تقدم امكان بر ضرورت. 1
لسفه، واژه يـا واژگـاني بـا        خصوص در ميان اهالي ف      در اصطالح علمي، به   

گويند معموالً براي     اهل فلسفه مي  . وجود دارد » ضرورت«و  » امكان«عنوان  
ورود به مطلبي و تأمل در آن، امكانْ مقدم بر ضرورت است؛ يعنـي بـراي                

ق شناسـايي چـه وضـعيتي دارد، پـيش از                  اين كه ببينيم يك پديده يـا متعلـَّ
 و بايدها، بايد بـه امكـان تحقـق آن           ها  پرداختن به مقولة ضرورت و بايسته     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   گروه فلسفة دانشگاه عالمه طباطبايياستاد *
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اين امكان چندان پيچيده نيست و همان چيزي است كه در فارسي            . بنگريم
اگر قرار است از يـك نقطـه بـه          . كنيم  اطالق مي » امكانات يك شيء  «بدان  

كه كسي بگويد شما بايد سفر كنيد، طبعاً        نقطة ديگر سفر كنيم، پيش از اين      
جـايي سـخن بگـوييم؛ يعنـي          ن اين سفر و جابه    و منطقاً بايد در مورد امكا     

هـا و اسـتعدادهايي كـه         هريك از ما براي طي اين مسافت بايد به ظرفيـت          
  .تواند فعليت يابد بينديشيم و سپس ضرورت آن را طرح كنيم مي

در مورد وحدت حوزه و دانشگاه، اين مطلب را بايد به صـورت يـك               
از پرداختن بـه ضـرورت      پرسش و احتماالً يك آسيب مطرح كرد كه پيش          

وحدت حوزه و دانشگاه، جا داشت و امروز نيز جا دارد كه بـه امكـان آن                 
امكـان در هـر سـاحت و        . نيز به صورت جدي و متأمالنه نگريـسته شـود         

آيا امكان در شكل، كالبد، قالب، و صـورت وجـود   . طرح است  اي قابل   اليه
م آموزشـي  داشته است؟ آيا وحـدت در روح و فـضاي حـاكم بـر دو نظـا        

است؟ آيا اين امكان ناظر به غايات و نهايات وحـدت اسـت؟ ايـن بحـث          
  . هاي مختلف طرح شود تواند در اليه مي

اي كه گفتمـان وحـدت حـوزه و دانـشگاه             گمان اين است كه در سه دهه      
اي نيـز   هاي جـدي  ها، و نگراني ها، دلسوزي مطرح شده و طبعاً ناظر بر دغدغه      

 از وقوع انقالب اسالمي كه طبعاً نگـاه انقالبـي و            خصوص بعد   بوده است، به  
ها دارد، اين مقوله نيز به عنـوان يـك ضـرورت بـه                ساز در همة اليه     دگرگون

درسـتي و بـه       با اين حال، به امكانِ مقدم بر اين ضرورت به         . ميدان آمده است  
اگر قرار است كه متولي يا متوليان اين مقولـه     . طور جامع نگريسته نشده است    

شناسي آن بپردازند، بايد در يك فضاي متأمالنه به امكـان              بازنگري و آسيب   به
هـايي شـده، هنـوز        تر نيز در اين باب صحبت       اگر پيش . اين وحدت بينديشند  

تواند در بستر     اي مي   پروندة اين بحث باز است و امكانات هر موجود و پديده          
ظرفيتي داريم كه ديروز    امروز كه ما در اينجا هستيم، امكان و         . زمان تغيير كند  
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يابيم كه نيازمند بـازخواني       نداشتيم و در آينده هم امكانات كمتر يا بيشتري مي         
هاي گذشته بازخواني شود،      بنابراين، اگر امروز، بعد از سه دهه، ظرفيت       . است

  .آور نخواهد بود امري تكراري و مالل
  التفات تاريخي. 2

وگو دارد و شايد      اي بحث و گفت   اين مالحظه قدري بيشتر از مالحظة اول ج       
بنابراين، انـدكي   . به اين دليل، در مقايسه با مالحظة اول، كمتر ديده شده باشد           

به عقيدة من، همة امور موجـود در سـاحت انـساني            . كنيم  روي آن توقف مي   
شناسـيم داراي     حتـي اشـيائي كـه مـي       . يخچة معيني دارند  تارپيشينه، عقبه، و    

 و بعد از گذشت مراحلي، به شـكل، قالـب، و             ور كرده اند؛ از جايي ظه     پيشينه
اگر اين موضوع به ساحت اشياء و موجودات حي         . اند  وضعيت كنوني درآمده  

. تـر خواهـد بـود       تر و ساحت آن بسيار گسترده       منتقل شود، اين پيشينه پيچيده    
واقعيت آن است كه ما در مقولة وحدت حوزه و دانشگاه، التفات تاريخي بـه               

اي در دست نيست كه ناظر بـه          تاريخ يا تاريخچه  . ايم  قيق كلمه نداشته  معناي د 
. ة اول بيان شـد    مالحظهايي باشد كه در       هويت، وسعت، و گسترة همة امكان     

اي وجود ندارد كه نشان دهد ايـن پديـدة خـاص از كجـا و از چـه                     تاريخچه
، و  هايي برخاسته، چه تحوالت و تطوراتي را پشت سـر نهـاده             شرايط و زمينه  

  .اكنون با چه وضعيت دقيق و چه مختصاتي مواجه است
گوييم، بايـد يـك اشـتباه و خطـاي            وقتي از مالحظة تاريخي سخن مي     

تاريخ، بر خالف تصور برخي، امري بيات       . مفهومي را از ذهنمان دور كنيم     
ء   دهندة امكاناتي است كه به اكنون و آيندة شي          و منسوخ نيست، بلكه نشان    

آيـد،    زماني كه اصطالح تاريخ يا تاريخي به ميـان مـي          . گردد  يا پديده برمي  
هايي است كه در حال حاضر كـاربرد          ة داده مجموعكنيم كه منظور      فكر مي 

اثـر    كه اين تاريخ، تاريخي مرده و بـي       اند؛ غافل از اين     خود را از دست داده    
است و به تعبيري كه برخي فيلسوفان و متفكران ــ از جمله هگـل ـــ از                 
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كنند، تاريخ نوع اول است كـه بـسيار ضـعيف، نحيـف، خـام، و         ياد مي  آن
ور باشد، دسـتاوردي      آ  در مقابل، تاريخي زنده است كه تحرك      . نپخته است 

عرضه بدارد، و با مالحظة آن، قدرت تحرك را باال ببرد؛ تاريخي كه بتواند              
هـايي را     براي اكنون و حتي آينده راهگشا باشد و خط و خطوط و جهـت             

كنيـد كـه در نظـام آمـوزش           فكر مـي  . اين، تاريخِ مدنظر ماست   . شان دهد ن
عالي، تعليم و تربيت، بهداشت، فرهنگ، و هريـك از مقـوالت اجتمـاعي،              

تر   هاي آينده را براي ما روشن و روشن         تواند افق   كدام مالحظة تاريخي مي   
  .شود ناميده مي» خودآگاهي«كند؟ اين چيزي است كه در گفتمان فلسفي، 

خود، هويت، و خوديت هر     . ي است آگاهاي باالتر از      خودآگاهي مرتبه 
شود؛ اگر به صورت كامل هم        موجود در پرتو خودآگاهي بيشتر معرفي مي      
كنم اطالعات مـا      فكر مي . دهد  معرفي نشود، الاقل آگاهي بيشتري به آن مي       

ها، و حتـي امكانـات مربـوط بـه وحـدت       ها، بايسته در خصوص ضرورت 
زمـاني كـه از   . طور كه بايد گسترش پيدا نكـرده اسـت   انشگاه آنحوزه و د  

اي كـه بـه       اش توجه كنـيم؛ پيـشينه       گوييم، بايد به پيشينه     دانشگاه سخن مي  
لحاظ نشان دادن موقعيت خود در سنت و تاريخ ما و نيز اكنونِ مـا، بـراي                 

 .يابـد   كه با مقولة حوزه پيوند بخورد و تقارب يابد، اهميت اساسي مـي            اين
اي   اي غربي و حـوزه پديـده        فرضم اين نيست كه چون دانشگاه پديده        پيش

توانند هيچ گونه مقارنـت، اشـتراك، و وحـدت داشـته              اسالمي است، نمي  
فرضي ندارم، اما اگر غايت، توجـه، و مطلـوب مـا ايـن                چنين پيش . باشند

است كه اين دو هويت آموزشي، فرهنگي، و اجتماعي وحدت يابنـد، ايـن              
  .پذير نيست  با بررسي پيشينة تاريخي امكانمهم جز

  
  پيشينة دانشگاه

از عمر دانشگاه، به عنوان يك پيكرة آموزشي، بيشتر از حدود هفـت قـرن               
اي كـه مـا       در قرن سيزدهم ميالدي، در قلـب اروپـا، در منطقـه           . گذرد  نمي
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شناسيم، در شهر پاريس و در محل كليساي نتـردام،       امروز به نام فرانسه مي    
. در لفظ التين شكل گرفت    » universitas«شده به نام      ين مؤسسة شناخته  اول

است؛ يعني چيـزي كـه جمـع        » مجتمع«اين واژه در زبان فارسي به معناي        
ها   هايي كه داريم، قرار شد صومعه       مطابق گزارش . شده و تراكم يافته است    

هايي كه حدود قرن دوازدهم، در سنت مدرسـي و اسكوالسـتيك              يا تشكل 
هـاي مختلـف و بـه صـورت           پاي آن زمان و در قرون وسطا، در مكـان         ارو

پراكنده وجود داشت، بر اساس طرحي و به قصد نظارت و كنترل كليسا بر         
استادان و تربيت دانـشجويان و محـصالن، در كنـار هـم جمـع و متمركـز            

ــوند ــة     . ش ــشگاه در ترجم ــظ دان ــه لف ــاري ك ــين ب ــات، اول ــق اطالع طب
»universitas «  فت، نيمة اول قرن سـيزدهم و در ايـن محـل بـود             به كار ر .
سـاله، دانـشگاه آكـسفورد دومـين           حدوداً بيست  اندكتدريج و با فاصلة       به

  .توجهي يافت اي بود كه در اروپا شكل گرفت و شهرت قابل مجموعه
مجدداً، به همان شكلي كه بيان شد، با نظارت كليسايي در كشور انگلستانِ          

 اندك، حدود هفتاد سال قبـل از پايـان قـرن سـيزدهم،              اي  هفاصلآن زمان و با     
هــاي مجتمــع  حــدود ده مؤســسة آموزشــي مــشابه الگــو و طــرح صــومعه 

خصوص در ايتاليا و نيز در اسـپانيا و آلمـان             وسطايي در سراسر اروپا، به      قرون
هاي   در آغاز قرن چهاردهم، ركوردي در سطح دانشگاه       . آن روز، به وجود آمد    

قرن پانزدهم با تكاني مجدد . شوم شد، كه وارد جزئيات آن نميآن دوره ايجاد   
دانشگاه به معنـاي امـروزي، بـه عنـوان يـك مؤسـسة تأثيرگـذار،                . همراه بود 

دهنده، و مركز نخبگان و فكر، در قرن هجدهم شكل گرفـت              كننده، خط   تعيين
در قرن هجدهم، با نهضت روشـنفكري در        . و وارد عرصة اجتماعي اروپا شد     

گيري در سياست، اقتصاد، اخالق، مناسبات        ا، دانشگاه وارد عرصة تصميم    اروپ
بيش از دو قـرن اسـت       . اجتماعي، فرهنگ، و بيش از همه تعليم و تربيت شد         

هايي پيوسـته تأثيرگـذار در اروپـا و           هاي اروپايي به عنوان مؤسسه      كه دانشگاه 
  .اند  و فعاليت داشته غرب نهادينه شده
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ال، يعني از قرن سيزدهم تـاكنون، در خـصوص          در طول اين هفتصد س    
اي بـه نـام تحـصيالت عاليـه، و      سازماني به نـام دانـشگاه، نظـام آموزشـي     

هايي به نام دانشجويان و متخصصاني كه قـرار اسـت             ها و خروجي    ورودي
در اين پيكرة اجتمـاعي جـاي خودشـان را پيـدا كننـد مطالعـات مفـصلي                  

ا، كـه در بدنـة وزارت علـوم و          صورت گرفته است؛ مطالعاتي كه همـة مـ        
با ايـن حـال، يـك       . ايمها مطلع   وبيش از آن    مطالعات دانشگاهي هستيم، كم   

خـصوص در     كه در اين هفتصد سال، به     توان فراموش كرد؛ اين     نكته را نمي  
دويست سال اخير، نظام آموزشي روح و محتواي خاصي را در خود شكل             

گـذرد، ايـن    عمر و پيشينة آن مـي      از   اندازه هرداده و مستقر كرده است كه       
ها و نظام آموزشي غرب حـاكم و هـدايتگر و مـدبر               روح بيشتر بر دانشگاه   

شناسـي،    توانيم اين مطلب را به لحاظ جامعه        يگر، نمي د عبارت به. شود  مي
شناختي، و حتي آموزشي و پرورشي فراموش كنيم كـه ايـن هفتـصد                روان

ر و جاني بـوده كـه از مجموعـة          سال و دويست سالِ مؤثرْ تابع روحي مدب       
حاال اگـر قـرار     . هاي آن جدا نبوده است      سازوكارها، مختصات، و خاصيت   

توسعه اين الگو، سـازمان، و غايـات    نيافته يا درحال  است كشورهاي توسعه  
شـان   را به منطقة خودشان منتقل كنند و از آن براي سازوكارهاي اجتمـاعي      

  .كنند ن روح چه ميبهره ببرند، بايد توجه كنند كه با آ
ايـن بحـث    . اين كالبد، كالبد صرف نيست، بلكه با روح همـراه اسـت           

توانيم كالبد مدرنيتـه را بگيـريم و روحـش را             آيا مي . زواياي مختلفي دارد  
ــام . واگــذاريم؟ ايــن يــك پرســش اساســي اســت  مدرنيتــه روحــي بــه ن

ر جـايي   اي از عناصر مدرنيتـه د       اگر قرار است مجموعه   . سكوالريسم دارد 
 مباحـث توان بـدون روح سـكوالر آن را منتقـل كـرد؟               مستقر شود، آيا مي   

مفصلي در اين بـاب در كـشور مـا صـورت گرفتـه اسـت و خوشـبختانه                   
دهنـدة    اند، كه نشان    مندان و پژوهشگران دربارة آن فراوان بحث كرده         عالقه
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البته ايـن خبـر خـوبي اسـت، امـا           . توجه و التفات ما به اين موضوع است       
درسـتي و   متأسفانه در بحث آموزش و تعلـيم و تربيـت، ايـن موضـوع بـه             

  .دقت باز نشده است به
  

  هاي علميه پيشينة حوزه
هـاي علميـه نيـز، بـه مـوازات ايـن موضـوع،                تاريخ يا پيشينة پيكرة حوزه    

هاي علميـه در      امروز از تاريخ يا تاريخچة هزارسالة حوزه      . توجه است   قابل
يخچه با حركت و اهتمـام كـساني ماننـد    تاراين  . دكنن  سنت اسالمي ياد مي   

هـاي    شيخ مفيد، شيخ صدوق، شهيد اول، شهيد ثاني ـــ بزرگـان و چهـره              
درخشاني كه هم به لحاظ وسعت علمي و هـم بـه لحـاظ تأثيرگـذاري در                 

در مقام مقايسه بـا     . العاده بودند ــ شكل گرفته است       معادالت آن روز فوق   
هاي علميـة مـا در سـنت اسـالمي، بـه               حوزه دانشگاه در كشورهاي غربي،   

اين را به   . اند  عمق بيشتري پيدا كرده    مراتب گستره و    لحاظ كمي و كيفي، به    
رق دينـي      اين دليل بيان نمي    كنم كه ما متعلق به سنت اسالمي هستيم يـا عـ

 تـوانيم ايـن قبيـل تعـصبات را          داريم؛ طبيعتاً در مالحظـات تـاريخي نمـي        
هاي علميه در سـنت مـا، در قيـاس بـا              گيري حوزه   لاما شك . دخالت دهيم 

هاي غربي، به لحاظ سرعت، سازوكار، قالب، كميت، و           گيري دانشگاه   شكل
كيفيت نظام آموزشي توفيق بيشتري داشته و به لحاظ سال و زمان تقويمي             

  .نيز از پيشينة بيشتري برخوردار بوده است
ك و ناسيوناليستي يا    شايد فكر كنيم كه اين موضوع يك جنبة نوستالژي        

به اتفاق برخي از اساتيد، در ايـن        . ناسيوناليستي دارد، ولي چنين نيست      شبه
ها و مدارس علمي در قرون وسطا و          دانشگاهايم با عنوان      باب كتابي نوشته  
. ، كه آن را پژوهشگاه علـوم انـساني منتـشر كـرده اسـت              در تاريخ اسالمي  

بنـا بـر    . اي خـود را تجربـه كـرد       هـ   اروپا در قرن سيزدهم اولـين دانـشگاه       
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هاي متعدد و اسـناد موجـود، الگـوي آموزشـي، سـازوكار تربيـت                 گزارش
 بود شده گرفتهمحصالن، و حتي غاياتي كه براي اين نظام آموزشي در نظر 

هاي علمـي در عـالم اسـالم بـود؛ چـون            به تقليد از مدارس جامع و حوزه      
جالب است بدانيـد    .  بوده است  ها  ها بيشتر از نظام آموزشي غربي       پيشينة آن 

اي كه در كليـساي نتـردام بـا اهـداف             كه الگوي دانشگاه پاريس و صومعه     
آموزشي در قرن سيزدهم تـشكيل شـد از الگـوي دانـشگاه االزهـر مـصر                 

  .اقتباس شده است
، كه آن را    ها در غرب    منشأ كالج كتاب بسيار معروفي وجود دارد با عنوان        

بـه  ) يـا مقديـسي   (ده در اروپا به نام مكديسي       ش  يكي از محققان عربِ بزرگ    
دهد ــ و خود محققان غربي        اين كتاب نشان مي   . رشتة تحرير درآورده است   

 اصـطالح   بـه اند ــ كه الگوي مراكز علمي پيشرفته يا           هم بر آن صحه گذاشته    
مراكز آموزشي غرب، هفت قرن پـيش، از مـدارس علمـي در عـالم اسـالم                  

اي كه البته در حال حاضر رايج نيـست           شود كلمه   يگفته م .  است شده  اقتباس
، بـه التـين، برگـردان       »universitas«:  اسـت  شـده  كـسب نيز از عالم اسـالم      

مـسجد جـامع بـار      . مدارس جامع عالم اسالم يا حتي مساجد جـامع اسـت          
عبـارت  مسجد جامع   . معنايي خاصي دارد و با مسجد معمولي متفاوت است        

اي از كاركردهـاي غيـر        يست و مجموعـه    از مسجدي كه فقط مسجد ن      است
يـدوفروش و   خرمسجد جـامع شبـستان، محـل        . يرعبادي دارد غمسجدي و   

، و محل اجتماع بـراي مباحـث        )حجره(ها    بازار، محل استقرار و اسكان طلبه     
. هـاي اجتماعـات را در خـود جـاي داده بـود              مشابه يا همان تاالرها و سالن     

 در دانشگاه االزهر را مالحظه كنيد       طرح مساجد جامعِ حدود هزار سال پيش      
كه مشابه آن در مرو يا نيشابور نيـز بـوده اسـت؛ مـدارس جـامعي كـه ايـن                     

ها مستقر بوده و روزهاي جمعه نيز در آن نماز جمعـه اقامـه                كاركردها در آن  
حتي باالتر از اين، براي اسـكان طالبـي كـه از منـاطق ديگـر                . شده است   مي
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مساجد جامع كاركردهاي چنـدمنظوره     .  داشته است  سرا نيز   آمدند، كاروان   مي
 و اكنـاف بـه آنجـا         انـد كـه افـراد مختلـف از اطـراف             و محلـي بـوده     داشته
اي هزارسـاله، در االزهـر و         اين الگوي بسيار پيـشرفته، بـا سـابقه        . اند  آمده  مي

  .حتي قبل از آن، در سنت اسالمي وجود داشته است
 كـه آقـاي مقديـسي هـم بـه آن            سند را در كتاب مذكور منتشر كرديم،      

حتي حقوق و شهرية عوامل مدارس جـامع هـم در آن ذكـر        . اند  كرده  اشاره
كردنـد،    هـا را تهيـه مـي        شده است؛ اعم از فراش، كساني كه روغن چـراغ         

اي كـه بـه    دادند، و خدمـه  ها را در آن محل انجام مي       كساني كه تيمار اسب   
ها را بـه عنـوان سـند در            اين همة. كردند  نحوي به طالب خدماتي ارائه مي     

قرن سيزدهم به اروپا برده، ترجمه كـرده، و بـر اسـاس آن الگـو، بـه اداره                   
در مقطعي كه به طور مشخص قرن       . اند  كردن مراكز آموزشي خود پرداخته    

ها و سازوكارها در مـسيري ديگـر، متفـاوت بـا عـالم          هجدهم است، قالب  
ها و مراكز      خود دانشگاه  ر سنت ددر عالم اسالم نيز، كه      . اسالم، پيش رفت  

علمي را تجربه كرده و گذشتة خود را در نظر داشته است، با آمـدن علـوم                 
يافتگي را در كشورهاي خود اجرا        خواستند توسعه   جديد، متجدداني كه مي   

كشورهاي عربـي، بـه طـور       . ها را به كشور خود منتقل كردند        كنند دانشگاه 
  . دخاص مصر، در اين زمينه تقدم دارن

ي قابل بـسط و گـسترش اسـت كـه           قدر بهمالحظة دومي كه بيان شد      
گـوييم، از    دهـد وقتـي از وحـدت حـوزه و دانـشگاه سـخن مـي                 نشان مي 

گـوييم و ايـن       هاي اين مجموعـه يـا پديـدار سـخن مـي              از مؤلفه  يك  كدام
يي كـه   هـا   آنالبته  . هاست  آنهاي حقيقي      از مؤلفه  يك  كداموحدت ناظر به    

هـاي حـوزه و دانـشگاه نظـر           ند طبعاً به ادغـام سـازمان      طرح موضوع كرد  
يار دور بـه آن نگـاه       بـس نداشتند، يا اگر هم داشتند، بـه عنـوان يـك ايـدة              

  .كردند و خيلي بعيد است كه به اين سطح از مسئله كفايت كرده باشند مي
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  غايات و اهداف. 3
 غايات و اهداف حوزه و دانـشگاه بـه بـازنگري جـدي احتيـاج دارد و يـك                  

اگر امروز به طور خالصه از غايات و اهداف حوزه . طلبد خوانش مجدد را مي
هاي  اي كه پشت سر گذاشتيم سخن بگوييم، پاسخ    و دانشگاه با تجربة سه دهه     

در اين جمع، اگر از محاسن و مزايـاي ايـن نزديـك             . يم داشت خواهمتفاوتي  
هـا سـخن      خيلـي در اين باب    . اي نيست   ييم، امر تازه  گو ب  سخنشدن و اتحاد    

احدي مخالفت اساسي و بنيـادين بـا        . گذاريم  اند و ما هم بر آن صحه مي         گفته
  .اين ايده، كه متناسب با شرايط انقالبي مطرح شده است، ندارد

يـك  نزدتواننـد بـا       ، دو نظام آموزشـي وجـود دارد كـه مـي           حال هر به
ر يشان بـراي سـازوكار آينـدة كـشور د         استعدادهاشدنشان و نزديك كردن     

اما اگر در شرايط كنوني     . همة سطوح مؤثر باشند، و اين كامالً روشن است        
شناسانه   از غايات اتحاد حوزه و دانشگاه سخن بگوييم و با يك نگاه آسيب            

. هـاي پيـشين متفـاوت خواهـد بـود           هاي ما بـا پاسـخ       به آن بنگريم، پاسخ   
ة آن فـرد  اين جمله كمي گزنده، اما گوينـد      . خواهم نقل كنم    اي را مي    جمله

سرشناسي است كه سير و صيرورتي را در حوزه و دانشگاه گذرانده است؛             
يعني مرحوم دكتر شهيدي به عنـوان يـك چهـرة علمـي ممتـاز در تـاريخ                  

اي را گفته بودند قريـب بـه    ايشان حدود بيست سال پيش جمله  . كشورمان
اين مضمون كه از وحدت حوزه و دانشگاه اين نتيجـه حاصـل شـده  كـه                  

گرايي دانشگاه بـه حـوزه انتقـال يافتـه            نظمي حوزه به دانشگاه و مدرك       بي
اين سخن دردمندانه از سر مخالفت نبود؛ زيرا دكتر شهيدي و امثـال             . است

ايشان هم عميقاً تجارب سنتي ما را داشتند و هـم تمـام مراحـل آموزشـي                 
اين سخن گرچـه يـك جملـه اسـت، آسـيبي            . جديد را سپري كرده بودند    

دهد كه در مسير اتحـاد حـوزه و دانـشگاه ايجـاد شـده                  نشان مي  جدي را 
العظمـي شـبيري      اهللا  مدتي پيش، يكي از بزرگان حوزه، حضرت آيت       . است
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يكـي از باليـاي بـسيار       «: هايـشان گفتـه بودنـد       زنجاني، در يكـي از درس     
سهمگين حوزه اين بود كه مـدرك در حـوزه بـاب شـد، و ايـن بـه طـور                     

  .»وزه آمدمشخص از دانشگاه به ح
وجود نداشته » مدرك«هاي سنتي هيچ وقت چيزي به نام  در سابقة آموزش

كه كاغذي به دست طلبه بدهند و از ناحية اين مدرك مزايايي            است؛ يعني اين  
. شـد    با دانـشنامه و امثـال آن معرفـي نمـي           ماي  حوزوعالم  . به او تعلق بگيرد   

حوزة قم شـاهدش بـودم      اي كه خودم بارها در حدود سي سال پيش در             نكته
هايي مثل فقه و اصول يا فلسفه، پنج تا ده حلقة درسي              اين بود كه براي درس    

كه مدرس مقررات تدريس خود را داشت و طلبه، با نگاه به اين           . وجود داشت 
يك از مدرسان تسلط بيشتري بـر درس دارد، كـالس خـود را انتخـاب                  كدام
امـا آيـا اكنـون در       . وجـود داشـت   العاده    كرد؛ يعني يك رقابت علمي فوق       مي

هاي ما دانشجو اين امكان را دارد كه بتواند يك درس تخصصي مهـم                دانشگاه
دانشجو . زمان در سه يا چهار جا تجربه كند؟ چنين امكاني وجود ندارد             را هم 

كه مـدركش را بگيـرد، بـا        او ناچار است، براي اين    . بايد اين درس را بگذراند    
سش را بگذراند؛ حال اين درس براي او تا چـه انـدازه             معلمي به نام فالني در    

نظام ارزشيابي ما از ايـن لحـاظ بـسيار          . مفيد و سازنده است، جاي خود دارد      
اي كـه در آن سرنوشـت نهـايي           نظـام ارزشـيابي   . مانده و ناكارآمد است     عقب

شود نظامي    اي مشخص مي    هاي تستي و چهارگزينه     دانشجو با برگزاري آزمون   
  .اين يك آفت جدي است. استناكارآمد 

آورد كـه     هـاي مـا ايـن امكـان را بـه وجـود مـي                آزادي عمل در حوزه   
ها، آزادانه و بدون هيچ محدوديتي اقدام كند؛          شخص، براي انتخاب بهترين   

  .رنگ شده است البته اين فضاي رقابتي سالم در حال حاضر بسيار كم
بگـذريم، در نظـام   از مزاياي نظام حوزوي و نقايص نظام دانـشگاهي كـه    

گرايي به بدنة نظام  متأسفانه آفت مدرك. هايي وجود دارد حوزوي ما نيز آسيب
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وضعيت درسي طلبة امـروز بـه لحـاظ كيفـي           . حوزوي نيز رسوخ كرده است    
هاي ما خبري از      اكنون در حوزه    هم. كننده است   براي بسياري از بزرگان نگران    

اين آفت  . و داراي كرامت نيست   نفس    نخبگان و مجتهدان تأثيرگذار و صاحب     
هاي مـا از   دانشگاه. گير و جهاني است محدود به داخل ايران نيست، بلكه همه  

هاي مختلف  خودشان سؤال كنند كه ميزان تربيت نخبگان تأثيرگذار در ساحت
تواند امري مثبت باشد، ولي  هاي مقاله و تأليفات مي آمار خروجي. چقدر است
گرايي و پر كردن رزومة علمي چـه تـأثيري            بال به كميت  دانيم كه اق    همة ما مي  

! چـرا صـريح و روشـن نگـوييم؟        .  داشت خواهددر آينده و سرنوشت كشور      
شـده نداشـته      شده يا پذيرش    دانشجوي دكتري ما تا زماني كه يك مقالة چاپ        

اي كـه      مقالـه  هـم   آنحساب را نـدارد؛       يهتسوباشد، حق دادن امتحان جامع يا       
بـراي مثـال، مـن سـردبير مجلـه          . سرهاي بزرگي همراه است   چاپ آن با درد   

كند كه استاد، من شـاگردتان هـستم؛ لطفـاً       دانشجو مراجعه و اظهار مي    . هستم
  .اين مقاله را چاپ كنيد
ي در  ا  گونـه  بـه همة ما   . توان فرد خاصي را متهم كرد       در اين فضا، نمي   
، بستر،  1يك زمينه  اين عوامل در     تك  تك. يما  قرارگرفتهمحاصرة اين عوامل    

هاي ما اين است كـه       يكي از آسيب  . كنند  يا سياق با يكديگر ارتباط پيدا مي      
. آييم يبرمگيريم و درصدد درمان آن       معموالً يك يا دو حلقه را از وسط مي        

توجه نداريم كه اين، پيكرة واحد و يك موجود زنده و مثل بيماري اسـت               
بابت و درماني كه درمان باشد كل طبابتي كه ط. كند كه به طبيب مراجعه مي

دهد؛ زيرا درمان يك جزء بدون در نظر       اين پيكره و نظام را مدنظر قرار مي       
بنابراين، همة مـا قبـل از عمـل جراحـي،           . گرفتن كل، درماني ناقص است    

 اين است كـه امتحـان       مشكل ما اكنون  . دهيم  آزمايش كامل خون انجام مي    
وجه نداريم كه امتحان جامع يك حلقه       ت. جامع دكتري را حذف كنيم يا نه      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. context 
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اي به نام امتحان      پديده. هاي تحصيالت تكميلي است     از مجموعة ارزشيابي  
بايد توجه كرد كـه آيـا شخـصي كـه           . اي بسيار محدود است     جامع، پديده 

خواهد در دورة دكتري به درجة اجتهاد برسد توانايي سخن گفـتن دارد            مي
نظـام آموزشـي مـا طالـب        . گويد  گري مي نظام آموزشي فعلي چيز دي    . يا نه 

هـاي    فشردگي واحدها و طول مدت تحصيل است و توجيـه آن را هزينـه             
اي   گرايانـه   اين همان نگـاه كميـت     . كند  مترتب بر آموزش رايگان عنوان مي     

  .است كه مثل سمي مهلك به جان نظام آموزش عالي كل دنيا افتاده است
 و آكـسفورد، در ازاي      MIT از جمله    هاي مطرح دنيا،    كه امروز دانشگاه  اين

اي از ايـن بـالي        دهند، نمونـه    پردازند مدرك ارائه مي     پولي كه دانشجويان مي   
البته ممكن است توجيهش اين باشد كه دنياي مدرن اقتضائات . آموزشي است

با اين . سازي دانش حركت كنيم خاص خود را دارد و ما بايد به سمت تجاري
بـدتر از آن،    . خواهيم برسيم   ده، معلوم نيست به كجا مي     آم  حال، با اوضاعِ پيش   

نشدة غربي است؛ انگار      شده و تجربه    هاي تجربه   هاي كوركورانه از الگو     اقتباس
بخـشي از  . هـا تبعيـت كنـد    سرنوشت محتوم دنيا اين است كه از همين الگـو         

. ست اكنترل قابليزناپذير و بخشي از آن گر داده رخاتفاقاتي كه در عالم مدرن 
هاي دنيا پنج     امروز اگر اين پاورپوينت روشن شود، خواهند گفت كه دانشگاه         

اند، ولي ما پنج به توان دو خروجـي داريـم؛ پـس               به توان سي خروجي داشته    
ايـن چـه مـسابقة      . هايمان بيـشتر شـود      بايد دنبال راهكاري باشيم تا خروجي     

شود؟ در مورد     يچرا دربارة اين مسائل تأمل نم     ! آماري و چه شاخصي است؟    
 ايـن آمارهـا ديـده       نفسهايي كه معموالً در قالب آمارهاست، آيا نبايد           اقتباس

هاي فراكمي احتياج داريم كه بر نقـشة علمـي و اجتمـاعي      شود؟ ما به نگرش   
  .ي كندپرتوافكنكشور 

كـنم حجـم      از تمام دوستان حاضر در معاونت فرهنگـي خـواهش مـي           
شناسي نظـام      در دسترس در زمينة آسيب     هاي  ها و پروپوزال    عظيم مجموعه 
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حساسيت در مـورد توليـد اسـناد و         .  قرار دهند  موردتوجهآموزش عالي را    
آثار پژوهشي زياد است، اما دريغ از نتايج علمي و اسـتخراج راهكارهـاي              

چـرا بـه ايـن    . مفيد و كارآمدي كه در اين خصوص بـه كـار گرفتـه شـود         
شـود؟    كم نيست، ارزش داده نمـي     ها و تجارب، كه تعدادشان هم         دلسوزي

ها بخش مهمي از همان امكاناتي است كه قبـل از             اين تحقيقات و پژوهش   
متأسـفانه فقـط بـه دنبـال انبـار كـردن            . ضرورت بايد مورداقبال قرار گيرد    

يكـي از خـصوصيات     . هستيم، ولـي تـوان عمليـاتي كـردن آن را نـداريم            
تواننـد    يادي دارند، اما نمـي    هاي ز   نيافته اين است كه داده      كشورهاي توسعه 

هـا انـدك نيـستند، ولـي قـدرت مـديريت و               داده. ها را مـديريت كننـد       آن
هاي جديد و مسائل جديـد   ها براي باز كردن و گشايش راه        دهي آن   سازمان

بــراي مثــال، مــسئلة بهداشــت مــا در بيــست ســال اخيــر  . وجــود نــدارد
ت گرفتـه  وآمـد صـور   چقـدر همـايش و رفـت    . شناسي نشده است    آسيب
بحث حـوزه   . در مورد آموزش عالي نيز همين وضعيت وجود دارد        ! است؟

كه به عنوان آرمان مطرح شود، به بازخواني جدي در و دانشگاه بيش از اين
اين ديدگاه بنده است و تصور . امكان، تاريخ، و غايات و نهاياتش نياز دارد    

تـدريس، و   كنم هركدام از ما، در سـطوح مختلـف سـتادي، آموزشـي،                مي
  .كنيم بينيم و با گوشت و پوستمان احساس مي ها را مي مديريت، اين

كنم ابتدا به خود و سپس بـه   اي مي رسانم و توصيه سخن را به پايان مي 
هـاي مـا      خروجي. همة دلسوزان و عزيزاني كه دغدغة اين مسائل را دارند         

د در اين باره    هايمان نيست، و آموزش عالي باي       شايستة استعدادها و توانايي   
انديـشي نبايـد از جـنس دسـتورالعمل و            البته اين چـاره   . انديشي كند   چاره

الزم است كه در پيگيـري      . بخشنامه باشد، بلكه بايد چارة كار را تعيين كند        
اي   اند، چه پيـشينه     دانيم چيست، از كجا آمده      هايي كه نمي    ها و پارادايم    الگو

كنند، يـك بـازنگري جـدي         مان مي دارند، و چه دردي از دردهاي ما را در        
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اگر ايدة وحدت حوزه و دانشگاه مطرح شد، در اصل بـراي     . صورت دهيم 
در ايـن   . اين بود كه آفات نظام دانشگاهي و نظام حوزوي را از بـين ببـرد              

حرمـت  «بـه قـول معـروف،       . توانند به مـا كمـك كننـد         قضيه، ديگران نمي  
دايي بايـد از مـا و كـساني كـه در            ز  اين آفت . »داند  زاده را متولي آن مي      امام

بايـد ببينـيم كجـا و چگونـه     . كنند شروع شـود  متن اين دستگاه فعاليت مي    
  . دهيم ها، و الگوهايمان را شكل و صورت مي سازي ها، تصميم گيري تصميم
  



 

 



 

 

  دومگفتار 
  دانشگاه و حوزه يكاركرد و تاريخي تبار

  *رضا منصوري
  
  مقدمه

البته صحبت از اسالمي شـدن  . ية سياسي نيستكنم در ال يمبحثي كه ارائه   
. كـنم   ينمـ گونه به قضيه نگاه       ينااي سياسي است، اما من        ها گزاره   دانشگاه

 چه ارتباطي با هـم      دواين  . حوزه و دانشگاه  : دو نهاد مدني در كشور داريم     
دارند؟ من به دو نهاد معرفتي حوزه و دانـشگاه بـا ديـد علمـي و تحليلـي                   

آنچـه داريـم   .  ما هنوز دانشگاه به معني جهانيِ آن نـداريم        معتقدم. نگرم  مي
حتي دانشگاه صنعتي شـريف را، كـه        . تعدادي مؤسسة آموزش عالي است    

مـصاديق  . كنم  خود عضو هيأت علمي آن هستم، نيز دانشگاه محسوب نمي         
ها اين    توان ساعت   يمها به حدي زياد است كه         همؤسس اين   بودننادانشگاه  
 نقـل  ةدورسـندرم  كافي است به كتاب من با عنـوان  . مردها را برش  مصداق

  .مراجعه كنيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فيزيك دانشگاه صنعتي شريفاستاد  *
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  تبار تاريخي حوزه و دانشگاه. 1
تنهـا نهـاد    بينـيم  با بررسي تاريخچة آموزش عالي پيش از اسالم تـاكنون، مـي           

 150اين نهاد علمي تـا سـال    . است» شاپور  يجند«آموزش عالي بعد از اسالم      
خوانند، پابرجاسـت و بعـد از آن بـه            يمد فرا  را به بغدا   سهلق، كه شاپور بن     
مجموعة نهادهايي كه بعد از اسالم به وجود آمدنـد          . شود  يمبيمارستان تبديل   

هـا در     يـه نظاميس  تأس ؛شوند  يمتبديل   ها  يهنظامها و     در هم ادغام و به مدرسه     
مدرسه نيز لفظي عام   .اوايل سلجوقيان، رخ داده است     قرن پنجم هجري، يعني   

 از همان قرن دوم هجري به وجـود آمـد و            احتماالًست با مصاديقي كه     بوده ا 
ي ادامـه   تـر   خـاص ها و بعد از سلجوقيان، به معني          يس نظاميه تأسالبته پس از    

شدة پـس     يستأسي علمي و معرفتيِ     نهادهاچيزي كه اكنون از مجموع      . يافت
د معرفتـي از    تنها نها . از اسالم براي ما باقي مانده مدرسه يا حوزة علميه است          

نوع آموزش عالي كه بعد از اسالم تشكيل شده و تاكنون ماندگار بوده حـوزة               
 بـه قـرون اول و دوم هجـري         علميه است؛ نهـاد مانـدگاري كـه تأسـيس آن          

شود نهادي به  بنابراين، در آنچه در عرف عامه علوم ديني ناميده مي. گردد يبرم
  .اريم ساله، د1200 تا 1000نام حوزه، با ماندگاري 

اي كـه   خوب است توجه داشته باشيم كه عمدة دانشمندان معروف اسـالمي        
. زيـستند   عصر طاليي اسالم را پديد آوردند در قرون چهارم و پنجم هجري مي            

ير و نــص خواجــهاز جملــه : شــمارند انگــشت، دانــشمندان معــروف آن از بعــد
 ق را، كه    456سال  . الدين جمشيد كاشاني    ياثغة معروفش در مراغه و      رصدخان

يس شـد، بايـد شـروع دوران        تأسـ هـا     يـه نظامطغرل بغداد را فتح كرد و سـپس         
آنچه شريعت  «ها و سپس به       پس از آن، تفكر به نظاميه     . انحطاط اسالمي دانست  

پيشتر به ايـن نحـو نبـود؛ افـراد دانـشمند در دربارهـاي               . محدود شد » نياز دارد 
بـر  . با يكديگر رقابـت داشـتند     آمدند و در اين كار        كوچك و متنوع گرد هم مي     

  .ها، در دربارها متفكران براي تفكرْ آزاد بودند يهنظامخالف 
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ها دارد،    ها و مدرسه    دار است و ريشه در نظاميه       يشهرجز حوزه، كه نهادي       به
بـه عبـارتي ديگـر،      . شـود   يمـ هاي معرفتي و آموزشي متوقف        رشد ساير بخش  

ترين سطح وجود نـدارد       يعالكر در   آموزش عالي به معني كانوني براي رشد تف       
شـواهد تـاريخي زيـادي      . و هرچه از تفكر باقي مانده محدود به شريعت است         

. شـود   يمـ دهد تفكر به معنا و چارچوبي خاص محدود           وجود دارد كه نشان مي    
  .مانند يمها باقي  يمارستانبروند و تنها  يمساير نهادها از بين 

بـراي مثـال،    . شـويم   يمدرن آشنا   ما در عصر جديد با نهادهاي مدني م       
شـود، كـه بعـدها دانشـسراي      يممدرسة فالحت، طب، و دارالفنون ساخته    

 و 1313هاي در سال. عالي و دانشگاه تهران با ادغام اين نهادها تشكيل شد    
سـن دانـشگاه تهـران      . التحصيل شـدند    ها از آن فارغ     يسانسيهل اولين   1314

موزش عالي را پس از نوعي تعطيلي       ي آ نهادهاهشتاد سال است، ولي عمر      
 150ي مدرن، بايد حـدود      ها  مدرسهآنها در قرن پنجم، با احتساب تأسيس        

چنين است كه با نهادي سروكار داريم كه در جاي ديگري از            . سال دانست 
يچ هـ  بهتاريخچة اين نهاد    . يما  كردهو ما آن را كپي       جهان متولد شده است   

 ـــ   يـه علمهـاي    يـا حـوزه  هـا  درسـه موجه به سنت گذشتة مـا ـــ يعنـي          
گوينـد؛ چـون آنچـه در         ي م ي ما به مفروضات علم    ها  دانشگاه. گردد  يبرنم

شد متفاوت با علم مدرن بـود، و          ها تدريس مي    ايران علم بود و در مدرسه     
مـان    ما علم به مفهوم جديد را با همان دركي كه از علم در گذشتة تاريخي              

علـم و    براين، خوانـدن و كتـاب خوانـدن،       بنـا . برداري كـرديم    داشتيم كپي 
ي كه علم در معنـاي مـدرن آن بـه ايـن        صورت درآموزش علمي تلقي شد،     

با اين حال، اين بينش در دانشگاه تهران بـاقي مانـده اسـت و                .معنا نيست 
  .كنيم كه خواندن همان علم است يم ژنتيكي فكر طور به

در سـال   . آيـد   يبا تأسيس دانشگاه تهران تحول چنداني بـه وجـود نمـ           
شـيراز  (و دانشگاه پهلـوي     ) صنعتي شريف كنوني  ( دانشگاه آريامهر    1340
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شـاه دسـتور داد بـرو       «: گويد  يممحمدعلي مجتهدي   . تأسيس شدند ) فعلي
؛ اين مـتن سـندي      »يك چيزي بساز و و با آن بكوب بر سر دانشگاه تهران           

ة مرحـوم مجتهـدي بـا       جلـس در آخـرين    . است كه به چاپ رسيده اسـت      
محمدرضاشاه پهلوي، شاه دستور ساخت دانشگاه صنعتي آريامهر را صادر          

اين مطلب را از اين لحاظ عنوان كردم كـه بگـويم مـا هـيچ سـند                  . كند  مي
كه دانشگاه تهران بر اساس چه اصـولي سـاخته          مكتوبي نداريم مبني بر اين    

طبـق اسـناد موجـود، در       . طـور   ينهمـ شده است؛ در مورد دارالفنـون نيـز         
كه پـول نـداريم از        يمادام«: راف تيمورتاش به عيسي صديق آمده است      تلگ

نيرو ) آهن  راهشوسه و   (خارج معلم بياوريم، نياز داريم در رشتة طب و راه           
  .اين تنها سندي است كه در اختيار داريم. »تربيت كنيم

حدود هشتاد سال پيش از تأسيس دانشگاه تهران، در اواسط قرن نوزدهم،            
اي بــراي  ، پايــهگذشــته، بــر مبنــاي تجربيــات »يلتوبــهوم«ول در اروپــا اصــ

اي از طرح ايـن اصـول در ايـران            ها بود، اما نشانه     گيري و رشد دانشگاه     شكل
 نام لتوب از اين اصول هومكم  كمبعد از انقالب، من و ديگران   . شود  يافت نمي 

به رغم مطرح نشدن اصول هومبولت در ايران، بـه صـورت ناگهـاني،              . برديم
هاي پهلوي و آريامهر با روشي جديد و نوعي كپي برداري متفاوت و               دانشگاه

دادن را از     نـوع درس  . شـوند   يممستقل از چيزي كه پيشتر بوده است، ساخته         
 نهاد جديد را بر مبناي نهاد پيشين ــ كه دانشگاه تهران  وگيرند يمامريكا الگو 

مـدرس را تأسـيس        تربيـت  بعد از انقالب، دانـشگاه    . دهند  يمباشد ــ تشكيل    
ســاير  !خـواهيم  يمــدانــيم چـه   ينمـ كـرديم، كـه از نــام آن مـشخص اســت    

بـراي مثـال، دانـشگاه      . ي بعد از انقالب نيز همين وضعيت را دارند        ها  دانشگاه
ي از مدارس پيش از انقالب است؛ به همين         ا  ملغمهيرالدين طوسي   نص خواجه

بعـد از انقـالب، هـيچ       . و غيـره  ترتيب، دانشگاه پيام نـور، عالمـه طباطبـايي،          
دانشگاه علوم پايـة زنجـان يـا همـان          . دانشگاهي مبتني بر اصولْ تأسيس نشد     
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وبـيش منطبـق بـا اصـول          تحصيالت تكميلي زنجان تنها موردي بود كـه كـم         
يـة خـود     اول نيز در اجـرا از اهـداف       هومبولتي تأسيس گرديد، اما اين دانشگاه     

 دوم سـندنامة دانـشگاه نگـاه كنيـد،          براي مثال، اگـر بـه صـفحة       . منحرف شد 
المللي اين نهاد آمده است، كه حتي يك بار هم  ينبفهرستي از اعضاي شوراي 

سه سال پيش، در كنفرانسي، استادي را به آقاي دكتر          . ين افراد دعوت نشد   ااز  
ايـشان  «: گفتم. »نه«: گفتند» شناسيد؟  يمايشان را   «: ثبوتي معرفي كردم و گفتم    

خـواهم بگـويم شـرايط بـه          يمـ » !المللي دانشگاه شماسـت     ينبعضو شوراي   
ي ما نبوده   ها  دانشگاهيك از     يچهاي بوده كه هيچ تفكري پشتوانة تأسيس          گونه

  .اند يس شده تأساست و همگي به صورت گسسته و براي رفع نيازي فوري
ي به نام حوزة علميه داريم كه مبتني است بر نهادهاي           ا  مجموعهبنابراين،  

ـ دوم و سوم، ريشه دار اسـت، و         قرون   البتـه ايـن    . ة قـوي تـاريخي دارد     بدن
سنجي است و از اين واقعيـت هـم مـستقل             واقعيت مستقل از هر نوع ارزش     

مـا، از تحـوالت نـوين     ةجامعـ ي ديگـر  ها بخشاست كه اين نهاد نيز، مانند     
داري   يـشه  ر هـا نهادهـاي مـدني       بنـابراين، حـوزه   . جهاني به دور بوده اسـت     

يستند؛ يعني چيـزي كـه بـه نـام دانـشگاه در             نگونه    يناها     اما دانشگاه  هستند،
ايران داريم به شكل گسسته و منفك از گذشتة ما تأسيس شده است و مبتني               

هاي جديد بسيار بدتر      يستأساكنون نيز وضعيت      هم. بر تفكر و تحليل نيست    
نـشگاه  خواهد در شهر يا روستايش دا       مجلس مي  يندةنماهر  . از گذشته است  

در ده سال گذشته، سيصد دانشگاه در منـاطق مختلـف كـشور             . تأسيس شود 
  .كنيم يم و مشخص نيست چه هدفي را دنبال ميا كردهتأسيس 

وگـويي وسـيع در اجتمـاع         از دهة هشتاد ميالدي به بعـد، پـس از گفـت           
وگو همچنان ادامه دارد، اما       اين گفت . دانشگاهي، اصول هومبولتي متحول شد    

كنـيم، منظـور      يمپس اگر ما از دانشگاه صحبت       .  خاموش است  عمالًدرايران  
هــاي قاجــار، پهلــوي، و جمهــوري اســالمي  نهادهــايي اســت كــه در دوره
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يـسي  تأساند كه نه گفتماني تحليلي در پس آن بـوده اسـت و نـه                  شده  يستأس
اما حوزه تاريخ ديگري دارد و نهادي    . مبدأمنطبق بر اصول موجود در فرهنگ       

در تقابل ايـن دو نهـاد، مـشخص اسـت كـه              در نتيجه، . دار است   ريشهبسيار  
خورد؛ نه دانشگاه به مفهومي كه در جهانِ صنعتي اسـت،             دانشگاه شكست مي  

دانشگاه ما نهادي است كه بـا       . يما  كردهيس  تأسبلكه دانشگاهي كه ما در ايران       
  .يك باد انقالب چهار سال تعطيل و هيأت علمي آن زيرورو شد

 چنداني به بحث نيست تا اثبات شود ما هنوز پس از حدود صد سـال      نيازِ
. گيري دانشگاه در اروپا چـه بـوده اسـت           دانيم هدف شكل    ينمداري،    دانشگاه

وزيـر اسـت كـه در حـال حاضـر            هـاي   گفتـه اطالعـي، ايـن       مصداق اين بي  
 البته اين خواستة وزير است و در كشورِ       . ي ما بايد نسل سوم باشند     ها  دانشگاه

 ابراز مخالفت   تئجراز لحاظ سياسي،    . توان با آن مخالفت كرد      گفتمان نمي   بي
نداريم؛ چون گفتمان وجود ندارد و قدرت و حشمت سياسـي بـر رفتـار مـا                 

توان انتظـار داشـت       ينمبنابراين،  . ريزد  يز را به هم مي    چ همهشود و     حاكم مي 
فرض كنيـد   . ته باشند  بتوانند با حوزه صحبت كنند يا تعامل داش        ها  دانشگاهكه  

 هشتــصد ســال قــدمت دارنــد، از هــا آن. هــا ســخن بگــوييم بخــواهيم بــا آن
هايي براي گفتن دارند، امـا مـا چيـزي            كنند، و حرف    يمصدوق صحبت     شيخ

! كه من آنم كه دانشگاه در دنيا چنين و چنان اسـت        براي گفتن نداريم، جز اين    
هـاي آكـسفورد و       دانـشگاه . متوانيم بحثي با حوزه داشـته باشـي         درنتيجه، نمي 

ايـن  . هاي خوبي هستند، اما به ايران ارتباطي ندارند         هاروارد و امثالهم دانشگاه   
  .همان مشكلي است كه در بحث حوزه و دانشگاه داريم

، بـه   سندرم دورة نقل   و جلد بعدي آن،      معماري علم در ايران   در كتاب   
 در ايـران اشـاره     هاي بسيارِ موجود در خصوص علم و دانـشگاه          ناهنجاري

در .  به صورت الكترونيكي در وبگاه من موجود اسـت         ها  كتاباين  . ام  كرده
  .پردازم ي از آن ميا هصخالادامه، به 
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 و قدمت دانشگاه در دنيا ششصد        سال تاريخچة حوزه هزار   فرض كنيد 
يـن دو بـا هـم غلـط         ابنابراين، مقايـسة     سال و در ايران هشتاد سال است؛      

هاي اروپا يـك بحـث اسـت و مقايـسه بـا               ه با دانشگاه  مقايسة حوز . است
يم مقايسة حوزه بـا     ها   صحبت فرض من در  . هاي ايران بحثي ديگر     دانشگاه
هـاي ايـران؛ زيـرا در ايـران، در مـورد              ي دنياست، نـه دانـشگاه     ها  دانشگاه

دو فعاليت در اين دو نهاد مدني جـاري         . دانشگاه حرفي براي گفتن نداريم    
رود،   پس در هر دو مورد لفظ علم به كار مـي          . علم نوين علم دين و    : است

  .توجهيم شود كه ما به آن بي اما اين دو لفظ بر دو مفهوم متفاوت اطالق مي
هاي دنيا، عقل مفهـومي كليـدي اسـت، بـا             هم در حوزه و هم در دانشگاه      

ايـن حـديث از شـيخ       . تفاوتي اساسي كه در موردش صـحبت خـواهم كـرد          
مـدعيان زيادنـد و دعـوا       «: پرسـند   مـي ) ع(رضـا   ز امام   صدوق نقل است كه ا    

در حـال حاضـر     . »به عقل مراجعـه كنيـد     «: فرمايند  يمامام  » ه كنيم؟ چفراوان؛  
كنند؟ هر دو به      ها چگونه فكر مي     يداعشها و     انديشد؟ سلفي   شيعه چگونه مي  

جا گويد هر     بخشي از شيعه مي   . اند، اما با استنباطي كامالً متفاوت       يمتكاسالم  
 شايد به همين دليل بخشي از شـيعه از ديگـر          . يد، به عقل مراجعه كنيد    مانددر
رسد كه بايد  اما به نظر مي. ي اسالمي متمايز استها فرقههاي فكري يا  يشگرا

گونه است كه عقل فقط در قيد         ي شيعه اين  ها  حوزهپذيرفت گرايش غالب در     
 ةهمـ رسـد     بـه نظـر مـي     در ايـن مـورد،      . معرفت ديني بايد به كار برده شـود       

 .ها اتفاق نظر دارند و اختالف فقط در مـرز ايـن قيـد اسـت                 و فرقه  ها  گرايش
. وبيش اين نظر را دارنـد      كم ،هندسة معرفت دين  آقاي جوادي آملي، در كتاب      

كند، كه شايد با حديثي كه ذكـر كـردم            عقل درون معرفت ديني معني پيدا مي      
ل آزاد نيست و محـدود و مقيـد اسـت؛    در اين تعبير، عق . مغايرت داشته باشد  

هاي فراواني در گذشتة مـا        كتاب. يعني عقل خارج از معرفت ديني معنا ندارد       
صراحت از اين قيـد   ها، كه در آنها به      يهنظاميس  تأسويژه پس از      وجود دارد، به  
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االسـالم    يخشـ پس بـر    ... «: نويسد  يمروزبه خنجي اصفهاني    . شود  صحبت مي 
ين ااز  . » علوم طبيعي و منطق در مدارس تدريس شود        دنگذارواجب است كه    

صـورتي    ايـن ديـدگاه بـه   وبـيش  كـم موارد فراوان داريم و در حال حاضر نيز        
اهللا   در چارچوب فكري آيت   . شود  تر در آموزش ما اعمال مي       يفلط و   تر  مدرن

توانـد    جوادي آملي، علم هرگز سكوالر نبوده است و نيست، گرچه عالم مـي            
علم سكوالر نيست؛ زيرا خـود يـك تفكـر دينـي اسـت و بـه               . شدسكوالر با 

البـد،  . چارچوب دين محدود است؛ پس علم به خودي خود علم ديني است           
با همين برداشت، بعضي علوم انساني مـدرن را مطلقـاً غيراسـالمي و منفـور                

روند كه علوم طبيعي مانند علوم فيزيكي را  دانند و حتي تا اين حد پيش مي مي
خواهند همه را اسـالمي كننـد؛ يعنـي در چـارچوب              دانند و مي    فور مي هم من 

گويند خرد و عقل بايد صرفاً در اين چارچوب           آنها مي . معرفت ديني درآورند  
ينِ عجـين بـا     علم نـو  اما  . يف ايشان از علم اين است     و تعر تصور  . قرار گيرد 

ضددين، مفهوم دانشگاه چيست؟ علم نوين ناسوتي است؛ ناسوتي نه به معني            
پس واژة سـكوالر    . ة ديگر حرفي مستقل از دين مانند هر       ا  حرفهبلكه به معني    

. برم، كه زهر آن گرفته شود و حرفه را تداعي كند، نه ضـددين را         يمرا به كار    
  .شود يمآيد اختالف از اينجا آغاز  يم به نظر

گوييم، كه حوزه نمـادش اسـت، از          ي م چيزي كه امروز به آن علم دين      
ها شكل گرفته، و تحوالت   آمده، پس از نظاميهبه وجودوم و چهارم   قرن س 

اين تحوالت كامالً   . فراواني را با تاريخي هزارساله پشت سر گذاشته است        
علم دنيا به معني مدرن آن، در مقايسه بـا          . مستقل از تحوالت علم دنياست    

الت سابقة هزارسالة علوم ديني، حدود چهارصد سال سابقه دارد، اما تحـو           
  .ها كامالً از هم جداست آن

 هم را به يكـديگر      ازخواهيم دو بدنة مستقل       بنابراين، دقت كنيد كه مي    
اتحـاد حـوزه و دانـشگاه،        ةگزاركنم كه درك من از        تكرار مي . متصل كنيم 
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اتحاد علم ديني با علم نوين است كه با دانـشگاه ايرانـي ارتبـاط ضـعيفي                  
ن آن در اروپا رشد كـرده اسـت و مـا از             دانشگاه و علم به معني مدر     . دارد

ما تحوالتي در ارتباط بـا حـوزة        . يما  بودهچگونگي تحول آن كامالً به دور       
گوييم علـم     ي م يم و آن چيزي هم كه به آن علم در دانشگاه          ا  داشتهخودمان  

 كه در   ستيي ا ها  آموزشترين حالت، مجموعة      بينانه  نيست، بلكه در خوش   
  .ها گرفته شده است يي تبديل و خالقيت از آنها ستهدانفرايند علم نوين به 

  علم مدرن؛ معنا و مفهوم. 2
 چيـست؟ علـم يـك حرفـه اسـت،        هـا   دانشگاهماهيت علمِ موجود در اين      

هاي   هر دو عقل را با روش     . خاص است، و كامالً از علم دين متمايز است        
اي   د پيچيـده  اي فراين   جامعهعلم مدرن در هر     . برند  يم كاركامالً متفاوت به    

. ي در آن حرفـه كـار كننـد        ا  عـده  و   شـود كند تا به حرفه تبديل        را طي مي  
كنيم   يمآخرين مرحلة اين فرايند پيچيده، كتاب است، كه ما آن را تدريس             

كتاب به هيچ وجه علم نيست، بلكه       . و به گمان خود، آن كتاب، علم است       
   .آيد ي به دست ميهايي است كه با برشي از اتفاقات علم يدانستنمجموعة 

  :كنيم يم اطالقمتفاوت  در فارسي، علم را به سه مفهوم
وقتي لغت علم و عـالم را       . شود  يم تدريس   ها  حوزهعلوم ديني، كه در     . 1

. هـا   ها هستند، نه در دانشگاه      علما در حوزه  . بريم، منظور حوزه است     يم كار به
  . انديشد يدهندة آن است كه ذهن ايراني چگونه م اين تداعي نشان

توان اشاره كرد به اين سـؤال كـه           براي مثال، مي  . علوم طبيعي سنتي  . 2
  .  دارالفنون تأسيس شد، اين علم هنوز زنده بود كهيزمان. ينا چه گفتس ابن

ي روز؛ بـراي مثـال،      ها  دانشها يا مجموع      يدانستندانش يا مجموعة    . 3
 مفهوم را علـم تلقـي       ما در ايران هنوز اين    . كتاب و تدريس آن در دانشگاه     

كنيم، در صورتي كه علم مدرن چنين تعريفي ندارد، بلكه فرايندي است      يم
 است و مشاركت در اين فرايند پيچيده كـار اهـل علـم              دانشيجة آن   نتكه  

  .شناسيم ينمما در ايران اين فرايند را . است
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گفتمان علم و گفتمان اجتماع علمي نقش  ژةوادر مفهوم نوين علم، دو      
اقتصادي   ي شبه ها  ، فصلي در مورد الگو    در كتاب معماري علم   . اسي دارد اس

در . پرداخته است » كند؟  يمعلم چگونه عمل    «علم وجود دارد كه به سؤال       
علم نوين، مناظره معنا ندارد و گفتمان است كه منجـر بـه پـذيرش يـا رد                  

اي انجـام شـود، مـنِ         اگـر فعاليـت تحقيقـاتي     . شود  يك پژوهش مي   يجةنت
 كنفـرانس  خـود مطـرح كـنم، سـمينار و           قطاران  هموهشگر بايد آن را با      پژ

بدهم، و ديگراني كه در اجتمـاع علمـي هـستند دربـارة آن بـه ارائـة نظـر                  
. توان نتيجـه را معتبـر دانـست         در صورت پذيرش در اجتماع، مي     . بپردازند

ي در آزمايشي در    گروهشناسي،    يهانك پيش، در حوزة     چند سال براي مثال،   
اعالم كردند كه امواج گرانـشي متعلـق بـه          » 2بايسپ  «ب جنوب به نام     قط

بعـد از دو    . نـد ا  كـرده ميليارد سال پيش، را كـشف         عالم اوليه، يعني چهارده   
 بـا وگو در اجتماع علمي، اين نتيجه پذيرفته نشد؛ حتـي       سال بحث و گفت   

ش اين مثـال نـشانگر نقـ      . ة آن به چاپ رسيد، در نهايت رد شد        مقالكه  ينا
گفتمـان صـرفاً    . شـود   اجتماع علمي است، كه از طريق گفتمان محقق مـي         

. چنينـي اسـت     ، و مواردي اين   ها  بحثحرف نيست، بلكه مجموع مقاالت،      
ي خود را از طريق اجتماع      علمدهد اعتبار     فردي كه فعاليت علمي انجام مي     

 ما  استادان نكنوا. آورد، نه از بخش سياسي و دانشگاهي        يم دست بهعلمي  
از دانشگاه يا از بخش سياسي كـسب        اعتبار خود را    به دنبال آن هستند كه      

ي كه دانشگاه بايد اعتبار خود را از افراد و اسـتادان علمـي              صورت دركنند،  
  .ما در ايران اجتماع علمي نداريم . آوردبه دست

 مسائل علمي، اجتماع علمي است، كه در ايران وجود          وفصل حلمرجع  
گيـرد،    يمـ دهـد، موضـع       يمـ مي در خصوص موارد نظر      اجتماع عل . ندارد

هاي ديگـر     يهال مرجع ارتباط با      و دهد،  ينماجازة مداخله در امور علمي را       
كنم ــ چيزي     ينمجامعه است، اما گفتمان علم ــ كه به جزئيات آن ورود            
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 هـا   مقالـه كنـد؛ گـاهي مثـل         يمـ  را برقـرار     دانـشگران است كه ارتباط بين     
گاهي ويدئويي است، و گاهي به صورت سخنراني؛ يعني         شده است،     نوشته

 آيـد كـه يـا پذيرفتـه يـا رد      يمـ  دست بهانتقال اطالعات، كه از آن نتايجي  
 بـه وجـود   شود، از درون آن مـسئله         يمگفتمان باعث رشد علمي     . شود  يم
  .گردد گيري فعاليت علمي مي آيد، و باعث شكل يم
  علم ديني و علم نوين. 3

البته . م به چند مصداق از تمايز علم ديني و علم نوين بپردازم           در اينجا مايل  
  . اين دو مفهوم داراي فصل مشترك نيز هستند

كس  يچه. تقدس در علم دين وجود دارد، اما در علم مدرن وجود ندارد. 1
ي كه در   صورت دراينشتين انسان مقدسي نيست،     . اي مقدس نيست    يدهاو هيچ   

اشتباه كسي را بـزرگ و مقـدس          دارد و گاهي به   حوزة علميه اين تفكر وجود      
  .كس حق ندارد خالف او حرف بزند يچهكنيم و ديگر  تصور مي

» حـق «و  » حقيقـت «نداريم، اما در علم ديـن،       » برحق«در علم، چيزِ    . 2
كنـيم، نـه      اسـتفاده مـي   » درسـت « ةواژدر علـم نـوين از       . اند  مفاهيمي مهم 

ي آن را پذيرفتـه اسـت؛ بـه    درست چيزي است كه اجتمـاع علمـ      . »برحق«
 بـودن صـداقت از جـنس موردوثـوق        . عبارتي، صداقت در مقابل صـحت     

 كـافي  بـودن براي علم دين موردوثـوق   . شود  است، كه در حوزه مطرح مي     
  . است، اما در علم نوين كافي نيست

علم جديد مبتني بر شك است، اما در علم ديـن           . نص در برابر شك   . 3
  .نص مورداطمينان است

. فته نماند كه بين علم دينـي و علـم نـوين وجـوه اشـتراكي نيـز هـست                   ناگ
كنفرانس برگزاركردن مربوط به علم نوين است، اما در علم دين و حوزه، بحث              

كنـيم تمـرين گفتمـان و         يميي كه بعد از انقالب برگزار       ها  كنفرانس. وجود دارد 
  .له داريماجتماع علمي است، اما هنوز تا ظهور اجتماع علمي در كشور فاص
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ايـم، بلكـه    يـاورده ن بـه وجـود  نهادهاي مدني مدرن مانند دانشگاه را ما        
بـر خـالف   . يـم ا كـرده اند و ما كپـي       آمده به وجود ها در ديگر نقاط دنيا        آن

ايـم و     دانشگاه، حوزه در ايران ريشه داشته است، اما دانشگاه را كپي كـرده            
يچ گفتمـاني نـداريم كـه       كه هنوز ه    ي است   حال دراين  . يما  آورده به وجود 

دانـشگاه تعطيـل     روز   در آلمان، اگر يك   . است آمده   وجود بهچرا دانشگاه   
ها، دانشگاه، پژوهشگاه،     يياروپا تبع بهما،  . شوند  يمشود، صنايع نيز تعطيل     

برداري نـاقص و      يكپو انجمن علمي ساختيم و هيچ تأملي نكرديم كه اين           
  .سيدالبداهه در نهايت به كجا خواهد ر في

  تعامل حوزه و دانشگاه. 4
طور مطرح كنيم كه حوزه بـا دانـشگاه اروپـايي، يـا          ينا اصلي را    سؤالاگر  

كنم،   يمي بيان   راحت  به آن را علم ديني با علم مدرن چه ارتباطي دارد، پاسخ          
ي ندارد و صرفاً    ا  رابطهاما حوزه با علم داخل ايران چه ارتباطي دارد؟ هيچ           

توان در    يم را   2 و   1براي مثال، فيزيك    . رح است  مط  آن تدريس و آموزش  
ها نيز مفيـد اسـت، امـا ايـن موضـوع را               حوزه نيز تدريس كرد و براي آن      

ما يك ساختار ذهني داريم كه ناشي       . توان درمورد علم مدرن بيان كرد       ينم
در اين ساختار ذهني، علم و دانشگاه به        . ة خود ماست  هزارسال از سابقة سه  

يگاهي ندارند؛ يعنـي سـاختار ذهنـي مـا چنـين چيـزي را               معناي مدرن جا  
-جـان   سختسابقة فرهنگي ما طوالني و مفاهيم ذهني ما بسيار          . پذيرد  ينم

مـا دانـشگاه     .سـادگي بپـذيريم     توانيم مفاهيم نوين را بـه       ينماند؛ بنابراين،   
توانـستيم چيـز    ينماروپايي را به مدرسه و آموزشگاه تبديل كرديم و چون          

شديم، يعني مدرسه، تغييـر       يم به چيزي كه متوجه      آن را ذيريم،  جديدي بپ 
 براي مثال، در اساسنامة دانشگاه شريف آمده كه وظيفة اين دانشگاه،          . داديم

  .ايم  نفهميده رايناتربيت مهندس است، ولي ما هنوز 
بنابراين، يك حوزة علميه و علم دين داريم كه اين علم دين، تفكـر را بـه                

اما  .دهد  ي ديني جاي مي   ها  آموزهكند؛ يعني عقل را در حصار        يمدين محدود   
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ي ا  حرفهكند، به عقايد كاري ندارد، و معتقد است من            يمعلم مدرن خود را منفك      
. سـازند   اي براي آن ابزار مي      كنند و عده    يماي در آن كار       كنم كه عده    يمرا طراحي   

 و اين خالقيـت خـود را   شود كه خالقيت وجود داشته باشد   وقتي ايجاد مي   ها  اين
علـم مـدرن نـه      .  نيست بودنمتمايز بودن به معناي دشمن      . از علم دين متمايز كند    

الحادي است و نه مخالف اعتقادات، بلكه معتقد است راهي نـوين را بـراي فكـر                 
ها آن را     دهد كه مردم و دولت      اجتماع علمي فعاليتي را انجام مي     . كند  يمكردن پيدا   

وقتي كـشورها در ازاي  .  و حاضرند براي آن پول بپردازند  اند  انستهديرفته و مفيد    پذ
براي مثال، اگـر  . آيد ها مي كنند، براي اين است كه اين ابزار به كار آن  علم هزينه مي  

دهـم تـا    يمـ خـرم يـا سـفارش       يم آن را من اره نداشته باشم كه ميز را با آن ببرم،           
  .كند زار تفكر توليد ميوظيفة علم مدرن اين است؛ يعني اب. بسازند

سازد و بشر بابـت آن پـول    يمدر نتيجه، علم براي رفع نياز بشر مدرن، ابزار         
در صورتي كه اين علم      .شد  ينم كشف   2يگزهاگر پول نبود، مثالً ذرة      . پردازد  يم

كنـيم علـم مـدرن الحـادي      يمما فكر . كنند ناكارآمد شود، در قبال آن هزينه نمي 
علم مدرن بـا علـم ديـن تنـافر          . ه هيچ وجه چنين نيست    ي كه ب  صورت دراست،  

پـانزده سـال پـيش، در       . زنند  يمندارد و اين دو مرتب در تمام دنيا با هم حرف            
 نشرية علمي از مغز و اعـصاب        1800بازديد از كتابخانة گريگوري در واتيكان،       

ه از روحـانيِ همـرا    . شناسي و جامعه شناسي و اقتصاد را مشاهده كـردم           تا روان 
  » را در كتابخانة حوزة علميه داريم؟ها اينآيا ما يكي از «: هيأت پرسيدم

كنند كه ايـن      يمدر ايران، بعضي از همكاران در دانشگاه و حوزه گمان           
ي كـه  حـال  دراند و اين يكي بد و نجس است،        دو با هم ناسازگار و دشمن     

درك كنيم و با    ي است براي تفكر و ما بايد اين ابزار را           ابزاراين علم نوين    
ما در دانشگاه هم اگـر بخـواهيم بـه جنـگ حـوزه بـرويم،                 .آن كنار بياييم  

ايــم كــه علــم مــدرن را درك  بــدترين كــار ممكــن را انجــام و نــشان داده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Higgs boson 
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البته اين بدان معني نيست كه حوزه عاري از هر عيب و اشكالي             . يما  نكرده
هم وجود دارد، عيب ويژگي هر مجموعة انساني است، اما اگر عيبي        . است

  .خود حوزه بايد آن را برطرف كند
 

  گيري نتيجه
غير از زبان فارسي، حوزه تنها      . كنم  من حوزه را نهاد مدنيِ هزارساله تصور مي       

ي همة جوابگوتواند  يماما اگر ادعا كنيم كه علم دين . ة ايراني استباسابقنهاد 
در حيطـة   يـن دو هريـك      ا. مسائل علم مدرن باشد، اشـتباهي محـض اسـت         

اگر مسئلة پيوند مطـرح اسـت،       . متفاوتي قرار دارند و بايد يكديگر را بپذيرند       
 .گـذارم  يمـ ي ايـران را كنـار   ها دانشگاهمجدداً . دانم پيوند به چه معناست    ينم

در .  و علم روش ديگري براي تفكـر اسـت         سالهحوزه نهاد مدنيِ پيچيدة هزار    
خـود  . كنند  يمرخي آن را محدود     بشود، اما در حوزه،       ينمعلم، تفكر محدود    

تواند بدون علم مدرن  ينمحوزه  . يا تعابير مختلفي دارندها حرفروحانيان نيز 
توانيم  ينممتقابالً . توانيم بدون علم مدرن زندگي كنيم ي نمپايدار بماند؛ زيرا ما

حوزه را كنار بگذاريم؛ چون نهادي مدني و درون زندگي مدني ماست و بايد              
بعد از انقـالب،    . توانند به هم كمك كنند      يماين دو نهاد صرفاً     . ذيرفت پ آن را 

يم، ا كردههاي بدي را كه در علم و دانشگاه وجود دارد به حوزه نيز منتقل  يبع
كنيم،   يمبراي مثال، جلوي درِ دانشگاه، كتاب كنكور چاپ          .كه اتفاق بدي بود   

 سـؤال اي  وزه نيـز عـده  كنيم و در حـ  يمفروشيم، و دانشجويان را منحرف      يم
 كـردنِ دانـم واحـدي    ينمـ . فروشـند  يها م طلبهكنكور براي سطح و خارج به       

دروس در حوزه تغيير خوبي است يا نه، اما شاهد هستم كه اين نكات منفـي                
اگر قرار باشد كار مثبتـي    . كرده است ي مثبت در حوزه رسوخ      ها  جنبهبه جاي   

؛ يعني درك صحيح از علم مدرن و   انجام شود، بايد در اين جنبه صورت گيرد       
  .متناسب كردن حوزه با دنياي مدرن و استفاده از اين ابزار قوي تفكر



 

 

  ومسگفتار 
 پس از دانشگاه و حوزه تعامل تجربةپرسماني بر 

  پيروزي انقالب اسالمي
   *احمد احمدي

  
هـاي    ، به عنوان نهادي مـؤثر در حـوزه        »سمت« مجموعة   :زاده   رحيم فريدون

هاي گوناگون، بـا مـسائل سياسـي           هنگي، و اجتماعي، به مناسبت    علمي، فر 
 1359اگر سابقة سال    . ــ به معناي عمومي آن ــ آميختگي پيدا كرده است         

 سـال اسـت كـه دربـارة         35و ترور شهيد مفتح را در نظر بگيريم، حـدود           
توان گفت اين بحث در دهـة         شود و مي    وحدت حوزه و دانشگاه بحث مي     

خواهيم اين بحث را، فـارغ از         مدتي است كه مي   . ار دارد چهارم خودش قر  
نظراني مرور كنيم كه حضور علمـي ـ    مناسبات شعائري، با حضور صاحب

شايد شما تنها شخص در سـتاد انقـالب فرهنگـي           . حقيقي در بحث دارند   
را داريـد؛ يعنـي تـاريخ مجـسم بحـث           ) ره(هستيد كه حكم حضرت امام      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انـساني  علـوم  كتـب  تـدوين  و مطالعـه   و رئـيس سـازمان     استاد گروه فلسفه دانـشگاه تهـران       *

  )سمت (ها دانشگاه
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هاي انقالب فرهنگي، با حكم       از همان سال  . تعامل حوزه و دانشگاه هستيد    
از آنجـا   . ايـد   هاي مختلفي در اين زمينه داشته       ، مسئوليت )ره(حضرت امام   

رسد كـه ضـرورت       كه تبار اين بحث تا حدودي گم شده است، به نظر مي           
كه داستان و سؤال چـه بـود، چـه          دارد مروري تاريخي داشته باشيم بر اين      

. اي از موضوع وحدت حوزه و دانشگاه داشـتيم         كرديم، و چه تلقي     فكر مي 
شناسيم كه اين بحث را به لحاظ علمي و تـاريخي تـا               تحقيقاً كسي را نمي   

نكتة بعدي اين است كه جمع ما در وزارت         . هاي نخستين آن ببرد     سرحلقه
اگـر داسـتان    . بينـد   علوم چه تصويري از شما دارد و شـما را چگونـه مـي             

مربوط به دوران بعد از انقالب اسـت، بـراي          دانشگاه و حوزه براي برخي      
، اثـر عالمـه    اصول فلـسفه و روش رئاليـسم      . اي دارد   شما تاريخي چنددهه  
هايي در چندين دهه قبل از انقالب به موضوع حوزه            طباطبايي، و نيز بحث   
ــه ــشگاه پرداخت ــد و دان ــاب . ان ــن، جن ــر اي ــالوه ب ــدود   ع ــزو مع ــالي ج ع

يخي در عرصـة دانـشگاهي فـردي        هايي هستيد كه به لحاظ تـار        شخصيت
ايد و در بهترين دانشگاه ايران كرسي استادي داريد، در حوزة             برجسته بوده 

فلسفه، مديريت اجرايي داريد، و تأسيس سازمان مطالعـه و تـدوين كتـب              
. نتيجة تالش شماسـت   ) ره( در دورة امام    ) سمت(ها    علوم انساني دانشگاه  

درسـتي فكـر كنـيم        شود به   اعث مي چنين تصويري از شما وجود دارد كه ب       
هاي زيادي براي انتظام بخشيدن به اين بحث داريد؛ زيرا نهادسـازي              گفتني
ايـد، و همچنـين، بـا امكانـات انـدك دهـة        ايد، دانشجو پـرورش داده      كرده

بنابراين، بـر   . ايد  ، جلساتي را در قم برگزار كرده      »سمت«شصت و با هزينة     
پرداز اين بحث هـستيد و نيـز          ون نظريه جنبة علمي بحث اشراف داريد؛ چ     
از آنجا كه وزارت علوم در ارتباط با        . ايدبر مديريت كالن نهادسازي واقف    

خواهيم بحثي بـه      هاي اسالمي شدن، محل رجوع و پرسش است، مي          بحث
هـر تعبيـري    . اين دامنه و وسعت را با شخصيتي مثل شما در ميان بگذاريم           

شـده    يت دارد؛ زيرا موضوع از پيش تعيـين       كه داشته باشيد براي ما موضوع     
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اين نشـست جنبـة تبليغـاتي نـدارد و     . كنيم نيست و ما فقط آن را طرح مي  
ــديران    ــد جمعــي از كارشناســان و م ــه در اينجــا حــضور دارن ــرادي ك اف

هـا    اند كه درگير مباحث فرهنگي و اجتماعي نهاد علـم و دانـشگاه              فرهنگي
  .هستند

. اي دارد   زاده فرمودنـد دامنـة گـسترده        ي رحيم مطالبي كه آقا   : احمدي احمد
ها، اعم از داخلـي و خـارجي، از دوران            ها و دانشگاه    نوعي وحدت بين حوزه   

 مرحوم آقـاي طباطبـايي، آمـدن        اصول فلسفه و روش رئاليسم    قبل انقالب ــ    
ايشان به تهران، و مباحثات و مكاتباتشان با كُربن ــ تا زمان انقالب و بعـد از                 

پيشنهاد وحدت حوزه و دانـشگاه قـدمتي دارد كـه در            .  داشته است  آن وجود 
 تا پيشنهاد اصول فلسفه و روش رئاليسمجريان آن قرار دارم؛ از نگارش كتاب 

مرحوم منتظري براي وحدت حوزه و دانشگاه به مناسبت شهادت دكتر مفتح،            
  .هايي در اين زمينه انجام شده است فعاليت

معتقدم اگر خدا تـوفيقي    . واهم مطرح شوم  برايم خوشايند نيست كه بخ    
دهد كه كسي كاري را براي خدا و با اخالص انجام دهد، آن كار مانـدگار                

گونه   در اين . كه طي مراسمي چهرة ماندگار انتخاب كنند      خواهد بود، نه اين   
اخيراً نيز با اصرار دوستان     . كنم و از تشريفات آن بيزارم       مراسم شركت نمي  
مدرس و مجمع عالي حكمت را پذيرفتم،         نشگاه تربيت شركت در جلسة دا   

حجت كردم كه مراسم هيچ جنبة مادي از قبيل بـن مـالي،               ها اتمام   اما با آن  
بن كتاب، سكه، و غيره نداشته باشد و حتي تابلو نيز هديه ندهنـد و جنبـة           

پسندم كـه     به يك معنا، حتي اين را نيز نمي       . تربيتي و آموزشي مدنظر باشد    
اند كه مصداق عيني وحدت حوزه و         تر حداد عادل در موردم گفته     آقاي دك 

من با معلومات حوزوي، ديد ويـژه بـه دانـشگاه و حـوزه،              . دانشگاه هستم 
اخذ مدرك دكتري فلسفة تطبيقي و فلسفة غرب و تدريس آن ـــ فلـسفة               

 تبـديل   هاي شـناخت    اليهاسالمي، غربي، تطبيقي كه بخشي از آن به كتاب          
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گاهي نسبتاً خوبي در اين زمينه دارم، اما اين آگـاهي كامـل             شده است ــ آ   
  .نيست؛ زيرا من فقط يك نفر هستم

. اگر سؤاالت خود را جزء به جزء مطرح كنيد، بهتر پاسخگو خـواهم بـود      
آيا قبل از انقالب وحدتي وجود داشته است يـا خيـر؟ يـا              : براي مثال، بپرسيد  

ه طرح بحث حوزه و دانشگاه شد بعد از پيروزي انقالب، چه ضرورتي منجر ب
طور كه فرموديد،     و اين موضوع چه مراحلي را پشت سر گذاشته است؟ همان          

سـؤال  . به آن ندهيم و واژة تعامل را به كار ببـريم          » وحدت«بهتر است عنوان    
نياز از يكديگرند يا بايد  اين دو نهاد چگونه بايد با هم تعامل كنند؟ آيا بي: كنيد

شند؟ روحانيت و دانشگاه، هركـدام چـه وظـايفي بـر عهـده              همپايي داشته با  
  دارند؟ وزارت علوم چه كاري انجام داده است؟

با چند سؤال مشخص كـه ابعـاد محـدودتري دارنـد             :زاده  رحيمفريدون  
اگر فكر كنيم دانشگاه و حوزه به صورت ذاتي فعاليت خود           . كنم  شروع مي 

 و در قالـب يـك پـروژه چـه           دادند، وحدت اين دو نهاد با هم        را انجام مي  
هاي اجتماعي ـ سياسي باعث آن شد؟ جاي   ضرورتي داشت؟ آيا ضرورت
هاي سياسي براي حفظ انقالب دليـل طـرح           چه چيز خالي بود؟ آيا ديدگاه     

  اين موضوع بود؟
بريم كه اساساً طرح ايـن        ها، پي مي    با نگاه به پيشينة حوزه    :  احمدي احمد

و ) ره( ود؛ در عين حال كه به تعبير امـام          موضوع به دليل مسائل سياسي نب     
حكومت در دست پادشـاهان     . شهيد مدرس، سياست ما عين ديانت ماست      

اميه، كه خالفت ظاهراً ديني منتفـي و حكومـت و    از زمان خالفت بني . بود
بـه يـك معنـا،    . سلطنت باب شد، شاهان و علما به كار خود مشغول بودند  

د كه پاپ و امپراتـور بايـد بـه كـار            مصداق آن سخن معروف مسيحيت بو     
ها اين دوره را گذرانديم و كاري با يكديگر           خود ما نيز سال   . خود بپردازند 

پرداختنـد؛ حـديث و       ها به يك سلسله مسائل اخالقـي مـي          حوزه. نداشتيم



   43/ ... پس از دانشگاه و حوزه تعامل تجربةپرسماني بر ـ ــــــــــــــــــــــ

 

فروشي و ظلم نكنيـد،       كردند كه كم    خواندند، مردم را نصيحت مي      قرآن مي 
معـراج   غزالـي يـا   احيـاء العلـوم  كتاب . دندكر و فرهنگ ديني را تزريق مي     

هـايي    به سالطين سـفارش   .  را بخوانيد، تقريباً به همين منوال است       السعاده
حتـي  . گونه نبود كـه وظـايف پادشـاه را مـشخص كننـد              كردند، اما اين    مي

ايد كه هارون نزد يكي از عارفان رفت و گفت مرا نصيحتي كن؛ او                خوانده
هـا    كـار حـوزه   . ز كمي گريـه كـرد و تمـام شـد          را نصيحت كرد، هارون ني    

پــرداختن بــه مــسائلي از ايــن قبيــل بــوده اســت و چنــدان وارد سياســت 
گفتند كه اگر پادشاه جبارترين افراد بـود، بـا    حتي اهل سنت مي  . شدند  نمي

. آيـد  او كاري نداشته باشيد؛ حكومت است و كار حكومت از شـما برنمـي     
. گونه بودند ها بود ــ اين  در دست آناهل سنت ــ كه حكومت سياسي نيز

عبـاس،    شيعه نيـز فقـط در زمـان صـفويه بـود كـه حـاكم اسـالمي، شـاه                   
كشت و حتي يـك       ها را مي    اسماعيل آدم   شاه. اسماعيل، و امثالهم داشت     شاه

هـاي    هـا نمونـه     ايـن ! بار، با چند نفر ديگر، يكـي از دشمنانـشان را خـورد            
 تاريخ صفويه چنين فجايعي رخ داده       در سراسر . هاي شيعي بودند    حكومت

  .حسين بود سلطان ها شاه بهترين آن. است
ها، كتب مذهبي، حديث، و غيره مشغول بودند،          ها به همين رساله     حوزه
 روستاي ما، در حال حاضر حدود چهـارهزار نفـر            .ريزي نداشتند   اما برنامه 

اي در    انيروح. ام هزار نفر جمعيت داشت      جمعيت دارد، در دورة نوجواني    
ها درست تربيت شـده باشـد كـه چگونـه             آنجا وجود نداشت كه در حوزه     

آخونـد از مالهـاي معمـولي هـم         . درس بخواند و بـه مـردم تعلـيم دهـد          
. ريزي نداشـتند    ها براي تعليم روستاها و شهرها برنامه        حوزه. سوادتر بود   بي

وضـو، و  اي مانند چگونگي خواندن نمـاز،      ها در مسائل ساده     فعاليت حوزه 
به تعلـيم يـك رشـته        شد، مگر در برخي موارد استثنا، كه        غسل خالصه مي  

اين . پرداختند  مسائل فردي و اجتماعي بدون مداخله در مسائل سياسي مي         
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ريـزي    ها وظيفه داشتند حتي براي آن مرحله نيز برنامـه           در حالي بود كه آن    
هـا كـاري       آن اما نه خودشان اين زمينه را داشتند و نـه حكومـت بـا              كنند،
ها امتحان  ويژه بعد از روي كار آمدن حكومت رضاخان، كه از آن      به. داشت

بـازاري    اي جواز داشتن عمامه را صادر كرد، آشفته         گرفت و فقط براي عده    
شنيدم مرحوم حاج شيخ عبـدالكريم تقيـه را در زمـان رضاشـاه              . به پا شد  

ات را    ن بگويد عمامـه   دانست كه گفته بود اگر رضاشاه به م         قدر الزم مي    آن
( اين اقـدامات بـر امـام      . كنم  شاپو به سر بگذار، من تبعيت مي        بردار و كاله  

نتيجـة  ) ره(بودند، و امـام     ) ره(گذاشت؛ زيرا ايشان استاد امام        تأثير مي ) ره
  .تبعيت يا سكوت را ديده بود

 1332گذشته دشوار است؛ زيرا شخصاً از سال         هاي علمية   ترسيم حوزه 
سـپس در   . بـه دانـشگاه آمـدم       در حـوزه تحـصيل كـردم و بعـد          1345تا  

. ها، از جمله روستاي محل تولدم، به تدريس پرداختم          هاي شهرستان   حوزه
هـا موظـف بـه فعاليـت سياسـي و اجتمـاعي               فرماييد كه آيا حوزه     شما مي 
بله، اين وظيفه را بـر عهـده داشـتند، امـا چـه كـسي بايـد از بـاال                     . نبودند
توانـست   كه آن نظام برقرار بود، مگر كسي مي كرد؟ تا زماني  يريزي م   برنامه
ريـز، و     ريزي كند؟ البته در همان زمان نيـز روحـانيونِ آگـاه، برنامـه               برنامه

هوشمند بسياري وجود داشتند كه چراغ و شمعي افروختند، اما نه چنـدان             
. طـور   ها مشخص بود، كار سـالطين نيـز همـين           كار اصلي حوزه  . سراسري
گفتند را بخوانيد؛ شاه تنها       ت اعلم دربارة كسي كه به او شاهنشاه مي        خاطرا

فـردي بهـايي ماننـد      . كشور شيعه كه چنان باليي بر سر ايـن كـشور آورد           
هويدا سيزده سال حاكم مطلق اين كـشور بـود؛ همچنـين اسـداهللا اعلـم و                 

يكـا  ويـژه آمر  آلودگي شاه، فساد دربار، و وابستگي به خارج به. ها امثال اين 
  .هاي سالطين آن زمان بود ــ مانند عربستان كنوني ــ از ويژگي
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ــال  ــي     1357در س ــر آن فقيه ــه رهب ــت ك ــوع پيوس ــه وق ــي ب  انقالب
الشرايط، عادل، عارف، فيلسوف، و سياستمدار بود كه مردم مـسلمان             جامع

در مورد حضور بانوان ) ره(گفت با امام  آقاي ناطق مي. نيز پشتيبانش بودند
هـا بـود كـه بـه جـايي            با حضور خانم  «: كرديم، ايشان فرمودند    صحبت مي 
موفــق  كردنــد، شــما هــا در تظــاهرات شــركت نمــي اگــر خــانم. رســيديد

هاي قم از صفائيه تا نزديك جمكـران          آورم كه زن    به خاطر مي  . »شديد  نمي
  .زن و مرد با اميد شركت كردند و انقالب اسالمي شكل گرفت. پياده رفتند

كنيم؟ من دورة ليسانس را در دانشكدة الهيات گذراندم و در    حال بايد چه    
مرحوم آقاي مطهري در دانـشگاه تهـران        . همان زمان فلسفة غرب نيز خواندم     

. شـد   خانمي بود كه با حجاب كامل در كالس حاضر نمـي          . كردند  تدريس مي 
ايشان فرمود بايد شرايط اسالمي فراهم باشد تا در كالس حضور پيدا كـنم، و           

ها با تعجب گفتـه بودنـد      بازاري. خانم در جلسات بعد با حجاب وارد شد       آن  
شـد،    البته بعضي موارد رعايت مـي     ! شما و دانشگاه تهران و دانشكدة ادبيات؟      

خواندند، اما به طور كلي رعايت        ها بودند كه با چادر نماز مي        مثالً برخي خانم  
مرحـوم  . هبي نداشـتند  افراد متديني نيز بودند، اما امكان حـضور مـذ         . شد  نمي

آقاي داماد به آقا سيد مصطفي محقق، كه در دانشكدة حقوق قبول شده بـود،               
ايشان نيز ديگر بـه   . »از شما راضي نيستم اگر وارد دانشگاه شويد       «: گفته بودند 

هاي خالص و خوبي بودند و بر خـالف           البته افراد ديندار انسان   . دانشگاه نيامد 
گفتنـد حكومـت اسـالمي         كساني بودند كه مي    .امروز، دورنگي وجود نداشت   

امـا محـيط   . لرزيد عله بوديم، تنمان مي اصطالح صاحب   خواهيم، و ما كه به      مي
  .دانشگاه محيط خوبي نبود

اين مقدمات را در نظر داشته باشيد؛ حال كه انقالب اسـالمي صـورت              
هـاي خـود      گرفته است، تكليف چيست؟ آيا دانشگاه بايد به همان فعاليت         

كش   شغول باشد؟ در آن زمان، مدير گروه و همسرش بهايي بودند، قداره           م
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در گروه فلسفه نيز، كه دكتر مهدوي مديريت        . اختيار گروه بودند    و صاحب 
آن را بر عهده داشتند، آبدارخانه در ماه رمـضان دايـر بـود و همـه سـيگار        

بلد بود دادند؛ هر كس هرچه  دانم در دانشگاه چه تعليم مي     نمي. كشيدند  مي
خصوص در علوم     حال، بعد از انقالب، با اين دانشگاه به       . داد  را آموزش مي  

انساني چه بايد كرد؟ چه كنيم؟ آيا الزم است آن حوزه بـا همـان شـيوه و                  
اين دانشگاه با همين روش پيش رود؟ آيا بايد با هم ارتباط داشته باشـند؟               

 و معارف اسالمي بر     اگر آري، چگونه؟ آيا در انقالب اسالمي بايد فرهنگ        
عله بودند، شهيد دادند، و پيشتاز بودند، حاكم باشد؟           دانشگاهي كه صاحب  

بنـابراين،  . همين دانشجويانِ شجاع و ديندار از دانشگاه به ستوه آمده بودند     
بايد پيوند حوزه و دانشگاه وجود داشته باشد و آن معارف نيز منتقل شود؛              

اكنـون  . شود، بحث ديگري است     يا مي كه اين معارف منتقل شده است       اين
كه گامي برداشته شده است، چه بايد كرد؟ آن زمان از دست ما چه كـاري                

ها را بازگشايي كرديم، گاهي منافقـان          كه دانشگاه  1361آمد؟ در سال      برمي
كشتند، فقط به اين علت كه به دنيـا بگوينـد در              صد نفر را در يك روز مي      

ريــزي كــرديم، بــه قــم ماشــين  ز، برنامــهدر آن رو. ايــران آرامــش نيــست
فرستاديم، و از چهار نفر از شاگردانمان خواهش كـرديم كـه سـر كـالس                

گونـه   ايـن . ولرز در كـالس درس حاضـر شـدند        ها نيز با ترس     بروند، و آن  
ها ببـريم، كـه ايـن آغـاز           تالش كرديم درس معارف و ديني را به دانشگاه        

  .ها بود به دانشگاهداستان وارد كردن درس معارف اسالمي 
اي كه شما فرموديد، روحانيت با توجه بـه           طبق مقدمه  :زاده   رحيم فريدون

بصيرتي كه انقالب در اختيار او گذاشته بود، اين باور و اراده را داشت كه               
بـه عبـارت ديگـر،      . حضور ديني، معنوي، و تربيتي در دانشگاه داشته باشد        

اد كردند؛ چون فقيه بودنـد و ايـن را          اين شرايط را با انقالب ايج     ) ره(امام  
يافت بـه دانـشگاه وارد        روحانيت نيز با بصيرتي كه مي     . دانستند  تكليف مي 
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شد و با حضور علمي، ديني، و معنوي، اقدام به تغيير فـضاي دانـشگاه                 مي
تعبيري كه پس از گذشـت بيـست سـال بـه ايـدة اسـالمي شـدن                  . كرد  مي

با اين وصـف، شـايد      .  وجود نداشت  ها تبديل شد در حين انقالب       دانشگاه
كنيم تكليفـي بـود كـه     نطفة اولية آنچه امروز با عنوان وحدت از آن ياد مي       

هـا احـساس      روحانيت براي گسترش و تعميق فضاي معنـوي در دانـشگاه          
آيا اين موضوع با همين ترتيب و نيت پيش رفت، يا در مـسير، بـا                . كرد  مي

گونه بود، چـرا؟ و        كرد؟ اگر اين   گذاران و طراحان خود حركت      هدف بنيان 
كه شما تجربة زيستة عينـي در       اگر دچار اعوجاج شد، چرا؟ با توجه به اين        

اين موضوعات داريد و به قول علما، براي شما روايت نيست، بلكه درايت        
نيز بـراي تـدوين     » سمت«است، آيا آن انگيزة اوليه وجود داشت؟ شما در          

شناسي اسـالمي بـا علمـاي حـوزة            جامعه كتاب در زمينة اقتصاد اسالمي و     
وچندسـاله بـه گذشـته        حال كه از فراز قلة سي     . علمية قم در ارتباط بوديد    

  بينيد؟ كنيد، آن را چگونه مي نگاه مي
 انقالب اسالمي انقالبي زودرس بود؛ به اين معنا كـه نظـام             : احمدي احمد

 داشـتند و از     ها انتظار فروريختن آن را      شاهنشاهي پوسيده بود و مردم سال     
اي پيش رفت كه امام پانزده سال در تبعيـد بـه              طرف ديگر، اوضاع به گونه    

. وتاب بودند كه ايـشان بيايـد و اتفـاقي رخ دهـد              سر بردند و مردم در تب     
 شـهريور،   17 خرداد تا كـشتار      15هاي آخر عمر خود، از        رژيم نيز در سال   

در اين ميان، منافقان از . شدند تر مي مردم روز به روز جري . زد  وپا مي   دست
شـانزده  . كردند  ها از سوي ديگر فعاليت مي       ها و كمونيست    يك سو و چپي   

صحرا تا خلق عرب، در دانشكدة ادبيـات دانـشگاه تهـران              از تركمن   گروه،  
در اين  ). 1359 شهريور   31(پس از آن، جنگ نيز آغاز شد        . فعاليت داشتند 

اي داشـتيم؟    ما چـه برنامـه    . ي كنند ها را بازگشاي    خواستند دانشگاه   حين، مي 
آقايان باهنر، رجـايي، شـريعتمداري، حبيبـي، فارسـي، و           ) ره(مرحوم امام   
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آقايـان  . ريزي براي انقـالب فرهنگـي كـرده بودنـد           سروش را مأمور برنامه   
بيـست تـا   . باهنر و رجايي شهيد شدند و فرصت بررسي موضوع را نيافتند  

ايـن مجموعـه، سـتاد      . شـدند   اضر مـي  ها نيز ح    سي نفر از رؤساي دانشگاه    
برويـد و پـس از   «: بـه سـتاد دسـتور دادنـد    ) ره(امام . انقالب فرهنگي بود 

ها را با قوت بازگشايي كنيد و به مسائل           گذشت بيش از يك سال، دانشگاه     
  .»آموزش و پرورش و سپس جامعه بپردازيد

نقـالبِ  اي نداشـتند؛ ا   ريـزي   انقالب و ستاد انقالب فرهنگـي هـيچ برنامـه         
زودرسي بود كه سلطنت را يكباره فروريخت و تنها هنرِ نمايان ايـن بـود كـه                 

) ره(شـد كـرد؟ امـام         در اين شرايط، چه مي    . قانون اساسي را تصويب كرديم    
ها رفتيم و  به حوزه. »ها كمك بخواهيد ها برويد و از آن به حوزه«: دستور دادند

امعة مدرسين و شوراي حوزه ــ گفتند ها ــ ج گفتيم به ما برنامه بدهيد، اما آن
دورة   آقا اميني اصفهاني، كه هـم       حتي حاج . توانيم اين كار را انجام دهيم       ما نمي 

. آقاي مصباح را خواسـتند    . »ما بلد نيستيم  «: درس مرحوم طباطبايي بود، گفت    
شناسي، اقتـصاد،     شناسي، روان   هاي جامعه   ما گروهي را در رشته    «: ايشان گفت 
  ».يم و تربيت، و تاريخ ايجاد خواهيم كردحقوق، تعل
تـر و     جامعة مدرسين آقاي مـصباح را، بـه دليـل جـوان            :زاده   رحيم فريدون

  روزتر بودنشان، براي همكاري دعوت كردند يا شما ايشان را پيشنهاد داديد؟ به
ريزشـان     جامعة مدرسين از ايـشان بـه دليـل ذهـن برنامـه             : احمدي احمد

بناي دفتر همكاري حـوزه و دانـشگاه           اين سنگ  دعوت به همكاري كرد، و    
ده ـ دوازده  .  تمـام شـد  1362 شروع و در شهريور 1361بود كه از خرداد 

نفر از شاگردانم، آقـاي مـصباح، و مجموعـة طـالب حـوزه و اسـاتيد بـه                   
به آقـاي   . ها پرداختند   هاي دانشگاه در اين رشته      ريزي و تحول برنامه     برنامه

آقايان جوادي و اميني و از اساتيد حوزه نيز دعـوت           شما از   «: مصباح گفتم 
كار علمي نياز به دو راهنما و مدير ندارد؛         «: ايشان گفتند . »به همكاري كنيد  
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اي دو بـار در قـم بـا            هفتـه  1361از خـرداد    . »يك نفر بايد تصميم بگيـرد     
شـد و در هـر جلـسه بـه يكـي از               نظارت آقاي مصباح جلسه تشكيل مـي      

در ايـن   .  جـزوه بـود    180شد، كه حاصـل آن حـدود          يها رسيدگي م    رشته
پانزده ماه، چون آقاي مصباح از لحاظ بدني ضـعيف بودنـد، تقريبـاً از پـا                 

ايـن  .  آن را رها كردند    1362درآمدند و كار به سامان نرسيد و در شهريور          
هـاي درسـي دانـشگاه         جزوه، كه بايد هفت كتاب مبنايي براي برنامـه         180
  .وه ماند و كار تعطيل شدشد، به صورت جز مي

جمهور بودند، پس از چنـد مـاه          مقام معظم رهبري، كه در آن زمان رئيس       
از . نتيجه بماند و ادامة كار را به من سـپردند           فرمودند كه اين زحمات نبايد بي     

من و دوسـتان تجربـه و   . اي يك بار به اين كار پرداختيم آن زمان به بعد، هفته   
هم ادامة كار دفتر همكاري حوزه و دانـشگاه بـر           . يمريزي مناسب نداشت    برنامه

عهدة من بود و هـم كـار شـوراي سـتاد انقـالب فرهنگـي بـراي بـاز كـردن              
در آن هنگام، به دليل ارتباط با       .  ادامه يافت  1364اين روند تا سال     . ها  دانشگاه

به من پيشنهاد شد، امـا نپـذيرفتم؛        » سمت«ريزي براي     حوزه و دانشگاه، برنامه   
ــ ــساني دانــشگاه  زي را مــشغلة كــاري داشــتم و مــديريت دانــشكدة علــوم ان

آقاي دكتر ايرج فاضل، وزير علـوم، و آقـاي          . ام بود   مدرس نيز بر عهده     تربيت
نجفي نيز مخالف اين موضوع بودند، اما از آنجا كه نظام طراحش بود، بايد از               

آقـاي  . ددشواري حفظ ش     به 1375 تا   1362از سال   » سمت«. كردم  آن دفاع مي  
. »شما اين دفتر را حفظ كرديد     «: هاشمي رفسنجاني دو سال پيش به من گفتند       

اعـضايي كـه آقـاي مـصباح انتخـاب كـرده بودنـد در               . اي بود   اوضاع پيچيده 
فقـط  . هاي ديگر تخصص نداشـتند      شناسي اسالمي و همچنين در رشته       جامعه

داوودي، نظري،  در حوزة اقتصاد موفق بوديم، كه آقايان شاهرودي، مصباحي،          
اي بـر     زاده را وادار كرديم چهار سال وقـت صـرف كننـد و مقدمـه                و شريف 

  .بنويسند) درآمدي بر اقتصاد اسالمي(اقتصاد اسالمي 
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اين داستانِ آغاز كار دفتر همكاري حوزه و دانشگاه بـود، كـه بعـدها آن را                 
هـا   بـه آن  » سـمت « از بودجـة     1375 تـا    1362هاي    حتي طي سال  . ادامه داديم 

اختالف نظرهايي وجود داشت؛ مثالً  در مورد هزينة ماشين      . دادم  اختصاص مي 
آقـاي دكتـر احمـدي    «اي به رهبري نوشتند كه   نامه1375ها در سال   آن. اساتيد

 مانع پيشرفت ماست؛ اجازه دهيد كه       ’سمت‘شخص محترم و خوبي است، اما     
مـن  . تقل كـار كننـد    ايشان نيز فرمودند كه مس    . »به صورت مستقل فعاليت كنيم    

وقتي بنا بر اين شد     . هيچ دفاعي نكردم؛ چون هدف اين بود كه كار انجام شود          
در حال  . كه جدا شوند، ابتدا به پژوهشگاه حوزه و سپس به دانشگاه تبديل شد            

ها وقت گذاشـتم      اند كه براي آن     حاضر، شماري از اساتيد آنجا از شاگردان بنده       
هنوز هم با يكـديگر     . ها را امتحان كردم     فسير آن و انگليسي، فارسي، عربي، و ت     

نوشتند، گاهي سه بار      كه روحاني بودند و كتاب مي     به رغم اين  . همكاري داريم 
اند  ديدم كه مثالً يك حديث را غلط ترجمه كرده خواندم و مي ها را مي كتاب آن

از زمان . اين سرنوشت وحدت حوزه و دانشگاه بود . يا مأخذ آن درست نيست    
 فقـط يـك جلـد كتـاب در مـسائل            1393 تا   1361كوين دفتر، يعني از سال      ت

  .فرستاده شد» سمت«اقتصادي براي چاپ به 
توان گفت كه اگـر نـسل شـما تجربـة اآلن را               آيا مي  :زاده   رحيم فريدون

  شد؟ داشت، آن كارها بهتر انجام مي
 مانند اين است كه كـسي ازدواج كنـد، تـشكيل خـانواده              : احمدي احمد

واضح اسـت كـه در حـال        » !اي داري؟   تو چه تجربه  «: د، و به او بگويند    ده
حوزه افرادي را براي پـرداختن بـه ايـن قبيـل            . حاضر آگاهي بيشتري دارم   

حتي براي من كه در دانـشگاه بـودم و شـم اسـاتيد و               . مسائل نپرورده بود  
، فهميدم، هماهنگ كردن اين دو نهـاد        همچنين نگاه حوزه به دانشگاه را مي      

من، در جايگـاه رئـيس ايـن مجموعـه،       ! بينيد  را كه مي  » سمت«. دشوار بود 
  .شايد به حاشيه رفتيم، اما مجبور بوديم! االضدادم جامع
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چه موردانتظار ماست و به زمان نيز نياز دارد كاري علمـي اسـت، و                 آن
در . شود و به تجربه و محيط سالم نياز دارد          آساني حاصل نمي    كار علمي به  

اهللا، از جملـه   ما به قم رفتيم و از چهار آيت. ن، جنگ و درگيري بود    آن زما 
آقا محقق، دعوت كـرديم و        اهللا خرازي، و سيد علي      شيخ رضا استادي، آيت   

از ميان پنج نفر از استادان، دو سه نفر را برگزيديم كه در دانشگاه تـدريس                
الس حاضـر   ها تا به حال سر كالس نرفته بودند، اما بايد سـر كـ               اين. كنند
اي را  شدند و به دانشجويي كه معلومات خاصي داشت و برخورد ويـژه           مي
از حوزه استاد انتخـاب كـرديم كـه در دانـشگاه،            . دادند  طلبيد درس مي    مي

در مورد نگارش كتاب نيز بايد بگويم كـه زيـر آژيـر             . معارف تدريس كند  
.  كـردم  موشك، مراحل ابتدايي كتاب معارف را نوشتم و براي چاپ آمـاده           

بعد از تالش بسيار بـراي چگـونگي نگـارش و محتـواي كتـاب معـارف،                 
  .توانستم آن را به پايان برسانم

ما موفـق   . شد  گويم خير، اما بهتر از اين نمي        پرسيد موفق بوديد؟ مي     مي
شديم كه افرادي مانند مرحوم مطهري در دانـشگاه           نبوديم؛ زماني موفق مي   

داشـتند و     شجويان حرفي نو براي گفتن مي     يافتند و اساتيد و دان      حضور مي 
كـه    فردي را ــ    . بودند كه حرفشان شنيده شود      داراي قدرت و موقعيتي مي    

انسان اهل فضلي نيز بود ــ از قم به دانشگاه شهيد بهـشتي فرسـتاديم كـه                 
بـراي مثـال،    . كـرد و سـختگير بـود        مانند يك ژاندارم و ژنرال برخورد مي      

يكي از  . آمدند  ها نيز مي    كدة پزشكي بيايند، و آن    گفت همة استادان دانش     مي
 .»ما از روحانيت توقعِ تواضع و ادب داريم«: گفت آقايان مي

اگر بپرسيد كه   . گويم خير   اگر بپرسيد كه ما در اين كار موفق بوديم يا نه، مي           
كه آمـاري   گويم بهتر است، اما به دليل اين        آيا بودنِ آن بهتر از نبودنش است، مي       

ست نيست، امكان دارد در مواردي مفيد بوده باشد و در برخي موارد خير؛              در د 
 .شد اي داشت كه به دانشگاه فرستاده مي اين بستگي به روحاني
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هاي غيردولتي، مانند دانشگاه آزاد، نيز دايـر شـد و          از سوي ديگر، دانشگاه   
و را  استادي نداشتيم كه دورة آموزشي گذرانده باشـد تـا ا          . كار از كار گذشت   

هاي بعد، دفتر نمايندگي رهبـري جلـسات          در سال . ها بفرستيم   به اين دانشگاه  
زحمـات بـسياري    . هـا حـضور داشـتم       متعددي برگزار كرد، كه من نيز در آن       

اگر بپرسيد كسي مقصر    . كشيده شد، اما در حال حاضر آماري در دست ندارم         
از روز اول كـه     . گويم خير؛ هركس هرچه از دستش برآمد انجام داد          است، مي 

ريزي دروس مطرح شد، معلوم بـود كـه        در ستاد انقالب فرهنگي بحث برنامه     
. ريـزي بـود     ديده دارند، كه اين امر نيازمند برنامه        دروس نياز به استاداني تعليم    

به مدت يك سال، با همكاري آقايان مكارم، تجليـل،          . ها بارها تغيير كرد     كتاب
آن را ويـرايش و     . ب معـارف را نوشـتيم     استادي، و سيد مهدي روحاني، كتـا      

  .تنظيم كردم تا در قالب كتاب درسي درآمد
اگـر بخـواهم آن را      . اي بود كه صـورت گرفـت        ها كارهاي پراكنده    اين

هـا    البته خوب اسـت كـه ايـن       . بسط دهم، بايد بينديشم تا به خاطر بياورم       
خاص نوشته شود؛ زيرا تاريخي است كه بسياري از شبهات را از ذهن اشـ             

در حال حاضر كار در     . ما هرچه از دستمان برآمد انجام داديم      . كند  پاك مي 
دست دفتر مقام معظم رهبري است، دانشكدة معارف در قـم نيـز تـشكيل               

  .شود شده، و كارهاي خوبي ارائه مي
در بحث ساختاري حوزه و دانـشگاه بـه كفايـت كـار             :پناه  يزدانمهدي  

ايـم    ــ بيش از صد نهاد ــ احصا كرده       شده است و ما نهادهاي متعددي را        
، دانشگاه امـام    »سمت«اند؛ از جمله مجموعة       كه در اين زمينه فعاليت كرده     

خود من از مدافعان تعدد مراكز پژوهشي هـستم و          .  و مراكز ديگر    صادق،
نكته اينجاست كـه مراكـز پژوهـشي        . گويد  انداز نيز همين را مي      سند چشم 

اني اسالمي داريم، اما مثالً در زمينة شـيمي         متعددي در مؤسسات علوم انس    
اي وسيع دارد، فقط يـك مؤسـسه داريـم و در       و مهندسي پليمر، كه گستره    
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براي مثال،  . ها، كه ضروري نيز هستند، از آن غفلت شده است           بعضي زمينه 
روز  اسرائيل چندين مؤسسة پژوهشي با عنوان مطالعات ايران دارد كه شبانه

كنند، ولي ما يـك پژوهـشكدة مطالعـات اسـرائيل       د مي مسائل ايران را رص   
بـه نظـر شـما، بـه رغـم سـاختارهاي            . نداريم تا ببينيم آنجا چه خبر است      

فراوانــي كــه از ابتــداي انقــالب ايجــاد شــده اســت، مــانع اصــلي تحقــق 
وكمال وحدت حوزه و دانشگاه چه بوده است؟ البته من ذهنيتـي دارم               تمام

بـه نظـرم، مقاومـت برخـي از         . ييد يا رد كنيد   كه ممكن است شما آن را تأ      
كردند كه دانشگاه بايـد       حوزويان عزيز مانع اصلي بوده است؛ زيرا فكر مي        

ــه رســميت    آن. در حــوزه هــضم شــود  ــشگاه را ب ــاد دان ــا اســتقالل نه ه
شناختند و معتقد به حذف دانشگاه بودند، در حالي كه تجربياتي مانند              نمي

نـساني ذيـل شـوراي عـالي انقـالب          ، شـوراي تخصـصي علـوم ا       »سمت«
هـا نـشان    ايـن . كنـد  فرهنگي، و دانشگاه امام صادق خالف اين را ثابت مي       

توان تا حدي به وحدت حـوزه         اند كه با همكاري حوزه و دانشگاه مي         داده
نـسل كنـوني    . و دانشگاه رسيد و نيازي به هضم دانشگاه در حوزه نيـست           

ام اين است كه      نگراني. اند  اقفمسئوالن جمهوري اسالمي به اين موضوع و      
اي از سر ناداني، جهالت، يـا         پنجاه سال ديگر، كه اين مسئوالن نباشند، عده       

ها در زمان     براي مثال، بگويند دانشگاه   . عناد، به دنبال حذف دانشگاه بروند     
فكـر  . دو سال تعطيل شد؛ بنابراين، ما نيز بايد چنين كـاري كنـيم      ) ره(امام  
عـالي انقـالب      ي مانند سند مهندسي فرهنگي در شـوراي       كنم ما به سند     مي

تحت عنوان سند وحدت حوزه و دانشگاه ـــ نيـاز داريـم كـه         فرهنگي ــ   
بماند و شما بتوانيد ذيل شوراي عالي انقالب فرهنگي پيگيري بفرماييد تـا             
پي ببريم منظور جمهوري اسالمي از وحدت حوزه و دانـشگاه چيـست و              

ز اين وحدت در اسـناد رسـمي كـشور داشـته            تعريف مشخص و مدوني ا    
  .باشيم تا در آينده دچار مشكل نشويم
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دانشگاه . ، منظور وحدت فيزيكي نيست»وحدت«در تعريف  : احمدياحمد
ريـزي ايـن دانـشگاه،        من براي برنامـه   . امام صادق تجسم بسيار مناسبي است     

 خدمت مرحوم مهدوي كني در مجلس شوراي قديم حضور پيـدا كـردم، تـا              
در » اقتـصاد «منظور از وحدت چيست؟ بـراي نمونـه،   . اندازي شد  آنجا نيز راه  

اسالم در قالب نظريه مطرح شده اسـت، نـه علـم؛ ماننـد مرحـوم صـدر كـه                    
.  را نوشت و گفت يك علم اقتصاد داريم و يك نظريـة علـم اقتـصاد                اقتصادنا

افـرادي  اعضاي جامعة مدرسين ممكن است نتوانند علم اقتصاد را بنويسند و            
را براي يادگيري به دانشگاه بفرستند؛ به هر حال، دستشان به سـمت دانـشگاه         

بايد سياستي از باال در دانشگاه تـدوين        . گونه است   سياست نيز اين  . دراز است 
. و تدريس شود كه استاد آن، تربيت و كتاب مربوط به آن، تقويت شده باشـد               

 از جمله نتـايج دفتـر همكـاري         .تعليم و تربيت نيز بايد به همين ترتيب باشد        
خوبي پذيرفته شد ــ بحث تعليم و تربيت اسـالمي   حوزه در دانشگاه ــ كه به    

مـن بـا همكـاري آقـاي        . هاي آن چندين بار به چـاپ رسـيد          است، كه كتاب  
بين است، كتابي نوشـتم كـه چـون محتـوا             كه انساني بافضل و روشن      اعرافي،  

  .داشت، دانشگاه آن را پذيرفت
شناسي بنويسيد، مهـم      خواهيد كتابي در زمينة اقتصاد يا جامعه        ميوقتي  

بايـد كـسي از     . شناسي انـواع نظريـه وجـود دارد         است كه بدانيد در جامعه    
هايي   شناسي را با مباني ديني و مايه        نظر باشد تا جامعه     آقايان حوزه صاحب  

تعصب او مسلماني م  . خلدون كرد   كه داريم سازگار كند؛ مانند كاري كه ابن       
افـراد  . شـود  شناسـي محـسوب مـي    اش اساس جامعه مقدمهاست كه كتاب   

دانـشگاه  . نظر بايد در اين حوزه كتاب بنويسند و استاد تربيت كنند            صاحب
گونه كه تعلـيم و تربيـت را پـذيرفت،            نيز با اين مورد تعارض ندارد؛ همان      

ه حقـوق   پـذيريم كـ     ما مي . پذيرد  شناسي، و حقوق را نيز مي       اقتصاد، جامعه 
اسالمي داريم، اما يك رشته مسائل اساسـي وجـود دارد كـه بايـد نيـروي                 
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هـا تعـداد كمـي        در حال حاضر در حـوزه     . متخصص براي آن تربيت شود    
بايد تعدادي  . ها در مورد حقوق جزا باشد       مجتهد داريم كه درس خارج آن     

طلبه در حوزه تربيت شوند كه مجتهد و آشـنا بـه مـوازين اسـالمي و نيـز                   
توان وحدت ايجـاد      در غير اين صورت، نمي    . اقف به مسائل غربي باشند    و

  .منظور از وحدت، وحدت فكري، تربيتي، و استراتژيك است. كرد
از ايـشان   . شناسي كار كـرده بـود       ها در حوزة روان     آقاي خداپناهي سال  

دانيد، يا به قول افالطون، نفس با بدن پديـد            آيا نفس را مجرد مي    «: پرسيدم
ما بـا ايـن مـسائل كـار         «: فرمودند» د، يا به قول بوعلي، مجرد است؟      آي  مي

اينكه نفس مجرد است يا مادي،      . نداريم، بلكه با رفتار انسان سروكار داريم      
بايد كسي دربارة اين مسائل به نحوي اساسـي بينديـشد؛           . »مسئلة ما نيست  

تواند در صـنعت      آساني مي   درست است كه غرب به    . مسائل دشواري است  
شناسـي، رفتـار، و       پيش برود و مثالً بمب اتم بسازد، امـا در بحـث جامعـه             

هـا    تكليف اين مـوارد بايـد در حـوزه        . اخالق هنوز با مشكل مواجه است     
  .اين يعني وحدت حوزه و دانشگاه. مشخص شود؛ بايد استاد تربيت كنند

. زاده مطرح كردند بسيار اساسـي بـود         سؤالي كه آقاي رحيم    : بلوري افسانه
ايـشان فرمودنـد كـه چـه        . عـالي گـرفتم     بنده پاسخ يك بعـد آن را از جنـاب         

عـالي   ضرورتي براي وحـدت حـوزه و دانـشگاه وجـود داشـت، و حـضرت        
كه جـاي آن   فرموديد كه بحث ورود تربيت و تعليم اسالمي و مظاهر ديني ــ     

، هـا، از جملـه اقتـصاد        شد ــ در همة جنبه      در دانشگاه خالي بود و بايد پر مي       
سـؤال  . فكري بود   هاي    سياست، حقوق، و غيره، به معناي حذف ديگر مشرب        

شد؟ شما مثالي در مورد       ها بايد مانع از تضارب افكار مي        آيا اين : من اين است  
گوينـد كـه ايـشان وارد         از قول آقاي طالقاني نيز مي     . آقاي مطهري بيان كرديد   

هـا سـواد خوانـدن و         مـسلمان . روستايي شدند كه چند بهايي در آنجا بودنـد        
اين حس نيـاز باعـث   . دادند ها را مي خوبي جواب بهايي نوشتن نداشتند، اما به  
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ها بروند، كه اين نتيجة تضارب        سوادي، به دنبال پاسخ     شده بود كه با وجود بي     
شده فقط در جهت ديـن        عالي و سؤاالت طرح     هاي حضرت   ديدگاه. افكار بود 

، در حالي كه يك پيشرفت بـسيار بـزرگ و           بود و ما تضاربي در افكار نديديم      
هـا    تواند تضارب افكار و آراي ديگران، نه حذف آن          مهم در تفكر اسالمي مي    

ها وجـود دارد و آيـا صـرفاً           پرسشم اين است كه آيا حذف اين مشرب       . باشد
بينيم كه در دورة صفويه، كساني مانند مال          مي. طرح مباحث آن پسنديده است    

مهـري قـرار    مورد بي رخي از مخالفان او از علما بودند،        محمدطاهر قمي، كه ب   
ها در دورة صفويه      هاي بسيارِ ديگري كه بعضي روحاني        نامردمي گيرد و يا  مي

صدايي بود؛ چون چيز ديگـري نبـود، بـه            به هم روا داشتند همه ناشي از تك       
اگر بخواهيم از حقوق يـا      . گونه است   در حال حاضر نيز اين    . پيچيدند  خود مي 

اقتصاد اسالمي صحبت كنيم، چون مشرب ديگـري وجـود نـدارد، بـه خـود                
پيچيم؛ چون دين ديگري نيست كه مطـرح شـود، شـيعه و سـني بـه هـم                     مي
عـالي را     خواستم نظر جنـاب     مي. صدايي است   ها ناشي از تك     پيچند، و اين    مي

  .بدانم كه آيا اساساً قائل به اين حذف هستيد يا خير
هـاي عربـستان،      هاي متحجر است؛ مانند مفتي      انساناين كار    : احمدي احمد

البتـه نـوك    ). هـا   تكفيـري (گوييم و همة مردم كافرند        گويند ما حق مي     كه مي 
كـه بيـشترشان      ها شيعه است، اما به ديگران، از جمله مردم سـوريه،              حملة آن 

اين تفكر بسيار خطرنـاك     . ها با همه كار دارند      پردازند؛ آن   سني هستند، نيز مي   
امـام محمـد    . اند  بسياري از افراد به همين دليل با فلسفه و كالم مخالف          . ستا

ها نيز به     تهافت به معناي افتادن است، و اين      .  را نوشت  تهافت الفالسفه غزالي  
كـساني  ). كننـد  گردند و سقوط مي     هايي كه دور چراغ مي      پروانه(همين نحوند   

هـا، نيـز    هـا و اخبـاري      كه مذهبيِ خشك و دوآتشه هستند، از جمله تفكيكـي         
، الميـزان مرحوم عالمه طباطبايي، در بخـش آخـر جلـد پـنجم             . اند  گونه  همين
با اين حال، ميرزا مهـدي      . برد  كند، البته از كسي نام نمي       اي را عنوان مي     مناظره
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اصفهاني، مؤسس مكتب تفكيك، و آقاي حكيمي، كه دنبال او را گرفت، كامالً 
طباطبـايي در بيـست صـفحه در ايـن موضـوع            مرحوم  . مخالف فلسفه بودند  

  .ها را رها كرد و بايد افكار مختلف را ديد توان اين كند كه نمي صحبت مي
مرحوم . الرد علي المنطقيه ها، كتابي دارد به نام        تيميه، پيشواي وهابي    ابن

خـودت از   «: گويـد   طباطبايي در آنجا كه مناظره دارد، به طرف مقابـل مـي           
شما كه منطق   . كني  ري، كبري، و نتيجه ــ استفاده مي      مقدمات صغ  منطق ــ 
بري و با منطق آن را رد         كني، در استدالل ردت منطق را به كار مي          را رد مي  

  .چيزي كه خوب نيست، بد است و بايد آن را رد كرد. »كني مي
ها   اگر قرار است كسي نقدي داشته باشد، بايد مكتب        . اين شيوة بدي است   

نقد كـردن غيـر از پـرت كـردن          . الم نيز احاطه داشته باشد    را بشناسد و به اس    
كانـت، هگـل، و غيـره        من ممكن است بـا نظريـة هيـوم،        . طرف مقابل است  

ها   هاي آن   كنم و نه كتاب     احترامي مي   گاه نه بي    مخالف باشم و مخالفم؛ اما هيچ     
من گفـتم يـك رسـاله در بـاب     . دهم ها را تعليم مي   گذارم، بلكه آن    را كنار مي  

عالم بايد حرف ديگـري را مطـرح        . يوم و چند رساله در مورد كانت نوشتند       ه
دعواي آخوندي و   . گويد  گويد، عنوان كند كه او حق مي        كند و اگر او حق مي     
ها نيز ممكن  ها هميشه بوده است؛ دو معلم و استاد در گروه كاسبي و امثال اين

  .گونه باشند، و اين كار درستي نيست است اين
. هاي ما رخ نـداده اسـت        اين اتفاقي است كه در دانشگاه      :لوري ب افسانه

فرماييـد    خواهد به آن روشي كه شما مي        شوراي عالي انقالب فرهنگي نمي    
ايـم   ما عمالً ديـده . هايش نبوده است    ريزي  برسد و آن جزو اهداف و برنامه      
  .هاي مختلف وجود ندارد كه تضاربي بين افكار و مشرب

  :گويد ي مولوي م: احمدياحمد
  محتسب در نيم شب جايي رسيد

  در بن ديوار مستي خفته ديد
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  ستي بگو گفت هي مستي چه خورد
  گفت از آن خوردم كه هست اندر سبو

  گفت آخر در سبو واگو كه چيست
  ام گفت اين خفي است گفت از آنكه خورده
  اي آن چيست آن گفت آنچه خورده

  ست آن گفت آنكه در سبو مخفي
  سؤال و اين جوابشد اين  دور مي

   محتسب واماند چون خر در خالب
آيـد و مـست از        در پايان، دعـوايي بـين مـست و محتـسب پـيش مـي              

  :خواهد رهايش كند محتسب مي
  گفت مست اي محتسب، بگذار و رو

  از برهنه كي توان بردن گرو
  گر مرا خود قوت رفتن بدي

  خانة خود رفتمي، وين كي شدي
  كانميمن اگر با عقل و با ام

  همچو شيخان بر سر دكانمي
اهللا   البته من پيشنهادي نيز دارم كه اگر بتوانم آن را عملي كنم، بـه آيـت               

هـا بايـد فكـري اساسـي          حوزه. مكارم و آقاي بوشهري عرضه خواهم كرد      
اكنون نوبت آقايان است كه براي انقالب نيرو تربيت كنند؛ نيروهايي           . كنند

شـرايط در   . ل سركار خانم بلوري باشـند     كه پاسخگوي سؤاالتي مانند سؤا    
. رو هستيم ما با دنياي علمي روبه. مقايسه با قبل از انقالب تغيير كرده است 

از صحنه خـارج    » نوكيا«براي مثال، به دليل ورود علم و تكنولوژي جديد،          
اي مطرح شـود؛ افـراد        ممكن است نظريه  . گونه است   شود؛ تفكر نيز اين     مي

و آمادگي برخورد با آن را داشته باشـند، كـه ايـن كـار               بايد آموزش ببينند    
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اگر قرار است وحدتي بين حوزه و دانشگاه برقرار شود، بايد           . هاست  حوزه
ريـزي بـراي      اكنون زمان تحول و برنامه    . كساني به اين منظور تربيت شوند     

  .سطح عمومي حوزه است
 

 

 



 

 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 

 

 

 

  دومبخش 
 دانشگاه تعامل حوزه وامكان و امتناع 



 

 



 

 

  اولگفتار 
  تعامل حوزه و دانشگاه؛ 

  گرايي پرهيز توأمان از پيچيدگي و تقليل
  *زاده فريدون رحيم

  
  مقدمه

درك درست و نزديك به واقع از يـك مـسئله و حتـي يـك واژه نيازمنـد                   
ها، اعماق و گستره آن       تحليل اصولي و تا حدامكان حركت به سمت ريشه        

يست؟ اين سه كلمه در كنار يكـديگر چـه   تعامل حوزه و دانشگاه چ  . است
ها را تحليل كـرد؟ چـرا         توان آن   توانند داشته باشند و چگونه مي       معنايي مي 

در اين مقطع زماني بار ديگر بازخواني تعامل حوزه و دانشگاه موضـوعيت      
ها را    يافته است؟ اساساً اگر بخواهيم در دهة چهارم انقالب اسالمي ديدگاه          

حليل قرار داده و در شرايط حاضر از آنها الگويي بـراي        مورد بازخواني و ت   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دفتـر  سـابق  مـديركل  و فنـاوري  و تحقيقـات  علوم، وزارت اجتماعي و فرهنگي معاون مشاور *

  اجتماعي و فرهنگي ريزي برنامه و گذاري سياست
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عمل ارائه دهيم، بايد از كجا و چگونه شروع كنيم؟ با اين مقدمه بحـثم را                
: درخصوص تعامل حوزه و دانـشگاه در سـه قـسمت ارائـه خـواهم كـرد                

همكاري اجتماعي و سياسي حـوزه و دانـشگاه؛ الزامـات تعامـل حـوزه و                
 .اني تعامل حوزه و دانشگاهدانشگاه و ضرورت بازخو

  همكاري اجتماعي و سياسي: حوزه و دانشگاه .1
گيـري    اوايل، پيش و پس از پيروزي انقالب اسالمي، زماني كه بحـث شـكل             

هـاي  انقالب اسالمي مطرح بود، نيروها و قشرهاي مختلف اجتماعي از بخش          
مثال گيري انقالب نقش ايفا كردند كه براي مختلف جامعه در پيروزي و شكل

. وران، حوزويان و دانـشگاهيان اشـاره كـرد        توان به كارگران، معلمان، پيشه      مي
سـازي و     روحانيون از پيشتازان انقالب اسالمي بودند و نقش اصلي در زمينـه           

سـازي شـرايط    كردند و به آماده   پيروزي انقالب را بر عهده داشتند، مبارزه مي       
تـرين  شـاخص .  بودنـد  فرهنگي و تربيتي جامعـه از لحـاظ سياسـي مـشغول           
هستند كـه از دهـة      ) ره(شخصيت و چهره روحاني در اين ميان حضرت امام          

هاي انقالبي مشغول بودند و به صورت بـسيار طبيعـي و بـدون               به فعاليت  40
  . گونه تكلف و تصنعي رهبري انقالب را برعهده گرفتندهيچ

انقـالب، چـه    دانشگاهيان، اعم از دانشجو، استاد، كارمند و غيره نيز در           
پيش از پيروزي، چه در دوران مبـارزه و چـه پـس از پيـروزي، مـشاركت             

بنابراين انقالب اسالمي با مشاركت تمامي اقشار اجتمـاعي پيـروز           . داشتند
هاي موجود از دوره انقالب اسالمي حاكي از آن است          تصاوير و فيلم  . شد

  .دباش كه پيروزي انقالب حاصل مشاركت اقشار مختلف جامعه مي
به عنوان بنيانگـذار انقـالب اسـالمي،        ) ره( با اين دريافت، حضرت امام    

هـايي اتخـاذ    براي پيروزي انقالب و دوران پس از آن تـدابير و اسـتراتژي            
ها وحدت آحاد جامعه، قشرها و نهادهـاي        كردند كه يكي از اين استراتژي     

رط بقـا   هايي كه به پيروزي انقالب منجر شد، ش       يعني مكانيزم . مختلف بود 
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 گرفت كه حضرت امام توان نتيجهبنابراين مي. و تداوم اين پيروزي نيز بود     
. العاده مهم و هوشمندانه انجام داده بودند      كاري ساده اما در عين حال فوق      

هـاي  به اين موضوع توجه نداشتند، انقالب با آسـيب        ) ره( اگر حضرت امام  
  .شدزيادي مواجه مي

در اوايـل انقـالب انجـام       ) ره(اري كه امـام     فهم و تجربه زيسته ما از ك      
دهد كه ايشان با اين دريافـت، موضـوع وحـدت حـوزه و              دادند، نشان مي  

برداشت و باور شخصي من اين است كه منظور         . دانشگاه را پيشنهاد كردند   
و مراد امام از وحدت حوزه و دانشگاه يا وحـدت روحـاني و دانـشگاهي                

د اجتمـاعي، بـراي همكـاري در        يك وحدت ساده به معناي وحـدت آحـا        
-يعني وحدت دو قشري كه با هم همدل و هم         . هاي بزرگ بود  مسير هدف 

هاي انقالب حركت كنند و براي تقويت قدرت انقالب         سو، در مسير آرمان   
اسالمي و الگو شدن براي ساير آحاد اجتماعي وحدت داشته باشـند، زيـرا              

روحانيون عمـق   . ه هستند روحانيون و دانشگاهيان دو قشر پيشرو در جامع       
نفوذ بااليي در جامعه دارند و مورد اعتماد و اتكاي مـردم هـستند و مـردم                 

كنند، در واقـع روحـانيون      باورها و اعتقادات ديني خود را با آنها ميزان مي         
دار، رفتارهاي ديني خود را به صورت عرفي و         ميزاني هستند كه مردم دين    

  .كنندي آنها موزون ميطبيعي با مواضع، رفتارها و فتاوا
هاي صورت گرفته در ميـان سـاير        سنجي دانشگاهيان نيز بر اساس نظر    

-آنها معتبرترين قشرها، سازمان   . اقشار جامعه باالترين رتبه اعتماد را دارند      

  .روحانيت نيز به همين ترتيب. ها و نهادها نزد آحاد جامعه هستند
ان بنيانگذار انقالب اسالمي به عنو) ره(طبيعي بود كه حضرت امام خميني 

و كسي كه حافظ و مراقب انقالب بود تا به ثمر برسد، همـان عوامـل ايجـاد                  
بنـابراين  . كننده و برسازنده انقالب را بعد از انقالب نيز مورد تأكيد قرار دهند            

وحدت حوزه و دانشگاه به گمان من از اين زاويه يـك وحـدت اجتمـاعي و                



  ــــــــــــــــــــــــــــــ  حوزه و دانشگاهتعاملگفتارهايي در باره  / 66

 

از . هـاي زيـادي پيـدا كـرده اسـت         شاخ و برگ  سياسي است و به مرور زمان       
هـاي متفـاوت، تعبيرهـا و         وحدت حوزه و دانـشگاه بـه مـرور زمـان تحليـل            

هاي فكري مختلف به معناي عمـومي       جناح. تفسيرهاي مختلفي شكل گرفت   
توانند از وحدت حوزه و دانـشگاه       هاي متفاوتي مي  يا اجتماعي كلمه برداشت   

. است با يك ديد تاريخي با موضوع مواجه شويمبه نظر من بهتر  . داشته باشند 
ديد تاريخي به اين معناست كه مـراد بنيانگـذار انقـالب اسـالمي از وحـدت                 

ادغام يكي در ديگري، . است) غير پيچيده(حوزه و دانشگاه يك وحدت ساده  
در ) ره( امام خميني. انحالل يكي و يا تبعيت يكي از ديگري مدنظر نبوده است

هـاي آن دوران     از انحالل ارتش كه در تصور عمومي و شلوغي         اوايل انقالب 
شد، جلوگيري كرده و ارتشيان را مـسلمان و           مظهر رژيم پهلوي محسوب مي    

يعني ارتش كـه يكـي از       . انقالبي معرفي كردند و به حمايت از آنان پرداختند        
هاي رژيم پهلوي بود، حفظ شد و طبيعي بود كه دانـشگاه            ترين بخش ويتريني

اين دو نهاد اجتماعي بايد با يكديگر همكاري        . ز به همين ترتيب حفظ شود     ني
هر اتفاق، پروژه، برنامه و اقدامي كه استقالل نهادين و تعريف شده ايـن         . كنند

. دو نهاد را مخدوش كند و يكي را ذيل ديگري قرار دهد، منطقة ممنوعه است
شـود در هـم ادغـام     نمياين دو نهاد ذات مستقل از هم دارند، اين دو ذات را 

كه يكي از اين دو را از بين ببريم كه در اين صورت ديگر نـام آن                 كرد مگر آن  
شود كه دانشگاه يا    هر نوع دستكاري به اين قصد باعث مي       . اتحاد نخواهد بود  

اينكه امروزه خوشبختانه هم حوزه در جـاي خـود          . حوزه وجود نداشته باشد   
م دانشگاه باليده و توسعه يافته است، نـشان         قرار دارد و رشد داشته است و ه       

دهد كه اين دو نهاد، دو ذات و دو ساختار مستقل هستند كه با همـان ذات     مي
هر نوع  . وگو و تعامل كنند   بايست با يكديگر گفت   و ساختار مستقل از هم مي     

اي با مضمون وحدت را بايد ذيل اين تصوير عام قرار داد،              طرح، ايده و پروژه   
آورد كـه     موضوع وحدت حوزه و دانشگاه، سر از ناكجا آبادهايي در مـي           واالّ  

  . اكنون درآورده است



   67... /  پرهيز توأمان تعامل حوزه و دانشگاه؛ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 

  الزامات تعامل حوزه و دانشگاه .2
وگوي اين دو نهاد مؤثر و متنفذ در جامعة ما، مستلزم وجود              تعامل و گفت  

  :ها به شرح زير است فرض اي شروط و پيش پاره
هم . ابالً نهادهاي مستقلي هستند   بايد اذعان و اعتراف كنند كه متق      . الف

حوزه بايد نسبت به اين موضوع كه دانشگاه يك نهاد مستقل مدرن اسـت              
و هم دانشگاه نسبت به اين موضوع كـه حـوزه يـك نهـاد علمـي، دينـي،                   
اجتماعي و فرهنگي مستقل و با تاريخي چندصد ساله است، اذعان داشـته             

شناسيم يك پديـده مـدرن      ن مي آنچه امروز به عنوان دانشگاه در ايرا      . باشد
البته در اينجا تـاريخ بـه معنـاي         . اي دارد   است و سابقه حداقل چندين دهه     

روز، ماه و سال چندان مهم نيست، مهم اين است كـه دانـشگاه يـك نهـاد                
بايد توجه كرد كه منظور از استقالل، استقالل نهادها بـوده و            . مستقل است 
  . هادها نيستارتباط بودن با ساير نبه معناي بي

جامعه ما يك جامعه ديني است و اكثريت مطلق آحاد مـردم مـسلمان    . ب
هستند، در نتيجه دين براي جامعه ايران موضوعيت دارد و زيست جامعـه مـا               

ظواهر ممكن است متحـول  . در يك گستره عميق و وسيع، زيستي ديني است        
وجود دارد كه   شود، اما جوهر ثابت در پس و پشت تنوع و تكثر اجتماعي ما              

داراي ماهيتي ديني است و با همين پس زمينـه دينـي جامعـه مـا وارد دنيـاي            
بنابراين، دين به عنوان يك امر پايه و . كندمدرن شده و با دنيا ارتباط برقرار مي

بديل بنيادي در ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي ما نقش بي          
يرد كه جامعه ما يك جامعه ديني اسـت و ايـن            بنابراين دانشگاه بايد بپذ   . دارد

دارد كه به آن بـاور      مردمي  . دين، مفسر، فقيه، اصولي، نهاد، مورخ و مبلغ دارد        
ها، اسماء مقدسه، شعائر و مناسبات ديني از تجليات اين  دارند و مساجد، مكان

. در جزء جزء جامعه ما دين حضور و ظهـور دارد     . حيات ديني حكايت دارند   
تفاوت باشد و يا جانـب حرمـت را         تواند نسبت به اين موارد بي     اه نمي دانشگ
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اسـتاد،  . البته خود دانشگاهيان هـم بخـشي از ايـن جامعـه هـستند             . نگه ندارد 
. روند  دانشجو و كارمند دانشگاهي نيز ديندارند و بخشي از جامعه به شمار مي            

ها را توان آنه نميدستي وجود دارد كچنان ادغام و يك   در واقع به اين معنا آن     
گويم جامعه ما ديني است به اين       توجه داشته باشيد كه وقتي مي     . تفكيك كرد 

معنا نيست كه دانشگاه بيرون از جامعه و ناظر بر آن است، بلكه خود بخـشي                
بنابراين اين بحث در جامعـه ايـران بحـث راحتـي            . از اين جامعه ديني است    

هستند و از اعتقـادات محكـم دينـي         است زيرا خود دانشگاهيان هم مسلمان       
  .برخوردارند

اگر وزارت علوم اين موضوع را جدي تلقي كنـد، زيـرا يـك مـسئله                . ج
واقعي است، يا حداقل به عنوان يك مطالبة جدي به آن نگاه كند، بايد ديدي               

چـون يـك موضـوع علمـي كـه مـستلزم        فرامناسبتي به آن داشته و آن را هم      
وگوهاي دقيق علمي و دانشگاهي        بحث و گفت   هاي مفصل و    تحليل و تبيين  

هـا و   بايد بحث در مورد اين موضـوع از انحـصار دانـشگاه           . است، تلقي كند  
هـاي خـاص در درون و بيـرون آمـوزش عـالي، خـارج شـود و در                   مؤسسه
هـاي مـشاركت      كه اهتمامي جدي نسبت بـه آن وجـود دارد، زمينـه             صورتي
وزارت علـوم بايـد بـا       . آيـد هـاي مختلـف فـراهم         نظران با گـرايش     صاحب

تواند بينديشد موضوع وحدت حوزه و دانـشگاه را بـه يـك           تمهيداتي كه مي  
وحدت حـوزه و دانـشگاه بايـد        . ها تبديل سازد  بحث ملي در سطح دانشگاه    

پردازي وگو، نقد، ارزيابي، كرسي آزادانديشي و نظريه      موضوع پژوهش، گفت  
  . آميز خارج گرددكلفها از حالت ت قرار گيرد تا در نهايت اين

منـد  حوزه نيز بايد موضوع وحدت حوزه و دانشگاه را به بحـث روش            
علمي روزانه خود تبديل كند، به اين معنا كه تحقيق و تفحص تاريخي در              

هـاي    خصوص موضوع وحـدت را بـه كـانون اهتمـام علمـي و پـژوهش               
م هاي خود را به درسـتي بـشناسد و ببينـد سـه            روشمند، راه دهد؛ ظرفيت   
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چنين سهم دانشگاه نيز بايد تعيـين       هم. حوزه در ايجاد اين وحدت چيست     
توان تصويري مطبـوع و مطلـوب از          صورت است كه مي     فقط در اين  . شود

  .موضوع وحدت حوزه و دانشگاه ارائه كرد
موضوع وحدت حوزه و دانشگاه بايد دغدغه طلبـه و دانـشجو باشـد نـه                

ا وزراي مربوطـه؛ حـساسيت بـه ايـن     ها يـ رؤسا، سياسيون و رؤساي دانشگاه 
روش آن هم ايـن اسـت       . مسأله بايد به بدنه دانشگاهي و حوزوي تسري يابد        

براي مثـال دانـشگاهيان     . ها و ساختارهاي علمي استفاده شود     كه بايد از روش   
. هـا اسـتفاده كننـد    نامـه ها و پايان    ها، پژوهش توانند از ظرفيت مقاله، كرسي    مي

سبتي و تشريفات آخرين اقداماتي است كه در اين مـورد           جشنواره، مراسم منا  
در عين حال وحدت حوزه و دانشگاه به اين . توان انجام داد، نه اولين اقدام مي

هاي مختلف روحانيون در دانشگاه حـضور داشـته         معنا نيست كه در مناسبت    
اگـر  . باشند و برعكس دانشگاهيان به حوزه بروند و عكس يادگـاري بگيرنـد            

توان آن را انكار كرد و      وارد انجام شود وحدت اتفاق خواهد افتاد و نمي        اين م 
هـا  توان ذهن   اين وحدت قابل تبليغ كردن است و مي       . امر عجيبي نخواهد بود   

  .ها را به سمت آن جذب كرد و اقناع نمودو قلب
  ضرورت بازخواني تعامل حوزه و دانشگاه .3

د عمل كنند و حدود خـود را        اگر هر دو نهاد به وظايف ساختاري و ذاتي خو         
بشناسند و ديگري را تحقير و متهم نكرده و بـه چيـزي محكـوم نكننـد و بـا                    

مندي علمـي و قواعـد      وگو شوند و بكوشند با روش     احترام متقابل وارد گفت   
معين وارد تعامل و تفاهم شوند و چنين تصوير مطلوبي را تبليغ كرده، نـسبت   

حدت به صـورت طبيعـي اتفـاق خواهـد          به تحقق آن همت بگمارند، آنگاه و      
هاي از باال به پـايين، بوروكراتيـك، مناسـبتي و شـعائري، سـهم               مواجهه. افتاد

 1358 آذرماه مصادف با شهادت شهيد مفتح در سال          19. مهلك اين كار است   
 مـاه   10گذاري شده است، يعني نزديك به       به نام وحدت حوزه و دانشگاه نام      
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امـسال وارد سـي و      . مي اين اتفاق رخ داده اسـت      بعد از پيروزي انقالب اسال    
دهد آنچه شواهد نشان مي   . شويمهفتمين سالگرد وحدت حوزه و دانشگاه مي      

رغم كارهاي ارزشمندي كه در زمينه وحدت حوزه          حاكي از آن است كه علي     
ها صورت گرفته است، اين وحدت به يك مناسبت در            و دانشگاه در اين سال    

كـه اشـخاص    يعني بـا وجـود ايـن      . گر تبديل شده است   هاي دي كنار مناسبت 
اندركار وحدت حوزه و دانشگاه هستند، امـا        حقيقي و حقوقي متعددي دست    

بهترين كارهاي صورت گرفته در اين زمينه در حد نوشتن مقاالت و برگزاري             
ترين كارها نيز در ترين و ناكافيهاي علمي بوده است و غير قابل قبول       نشست

  . مراسم استحد برگزاري
. ايـم   هاي زيادي است كه سخن نويي در اين زمينـه بـر زبـان نرانـده               سال

بايد بيعت مجـدد    . وحدت حوزه و دانشگاه نيازمند غبارروبي و اليروبي است        
كارهاي صورت گرفتـه    . و خوانش و مواجهه جديدي با موضوع داشته باشيم        
د، امـا بـراي شـرايط       شونتا به امروز هرچند در جايگاه خود مثبت ارزيابي مي         
بايـد وحـدت حـوزه و       . امروز از كارآيي و اثربخشي كافي برخوردار نيـستند        

انگارانه به يك مناسـبت نجـات       دانشگاه و اين مناسبت را از تقليل يافتن ساده        
هـاي  هاي علمي از مواضع برابر و طـرح چـالش         دهيم و آن را به سمت بحث      

بنـابراين ايـده    . مدار سوق دهـيم    وگوهاي نقادانه اخالق  مهم اجتماعي و گفت   
 سه سال پاياني چهارمين دهه از - اصلي من اين است كه امروزه در آستانه دو 

پيروزي انقالب بايد موضوع وحدت حـوزه و دانـشگاه را ماننـد بـسياري از                
گرايي مناسبت محور مهلك نجات دهـيم و تـا          موضوعات ديگر از اين تقليل    

واهيم توانست گامي به جلو بگذاريم و با اين زماني كه اين اتفاق رخ ندهد نخ
  .مشكل همچنان مواجه خواهيم بود



 

 

  دومگفتار 
  موجبات همسويي دين و دانش و اقتضاهاي

  دانشگاه و حوزه  همكاري
  *علي يونسي

  مقدمه
دهنـدة ايـن      شود، شايد نـشان     وقتي بحث وحدت حوزه و دانشگاه مطرح مي       

ضاد، و تغايري وجـود دارد و ايـن دو          باشد كه بين حوزه و دانشگاه تهافت، ت       
در . كنند و بايد تالش كرد تا ميانشان آشتي برقرار شود نهاد يكديگر را نفي مي

تنهـا    طور بوده است كه دو نهاد علمي، يكي دين و ديگري دانش، نه              واقع، اين 
پرداختند و در مقابل يكديگر  كردند، بلكه به نفي هم مي يكديگر را تكميل نمي

پردازيم و    در ادامه، به بررسي سابقة موضوع و مباني مسئله مي         . گرفتند  قرار مي 
  . گيرد ت ميأتوضيح خواهيم داد كه اين مسئله از كجا نش

   مباني ديني و تجربة تاريخي:سازگاري دين و دانش. 1
ها و معارف مختلـف بـشري در يـك مكـان              در گذشتة نه چندان دور، آموزه     

اي   گرفت؛ زيـرا ديـن آمـوزه        دين را نيز در بر مي     ها    اين آموزه . شد  تدريس مي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هاي ديني و مذهبي جمهور در امور اقوام و اقليت دستيار ويژه رئيس *
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خواهيم آن را     هرچند منشأ وحي عالم علوي است، زماني كه مي        . بشري است 
سعدي، حـافظ، خيـام، رازي، و       . گيرد  آموزش دهيم، در حوزة بشري قرار مي      

التحـصيل يـك مركـز        هاي مختلف، فارغ    هاي برجسته در رشته     همة شخصيت 
ت و تمركز موجود در آن زمان چه بود؟ زماني كه اين            منشأ وحد . ديني بودند 

مراكز در دنياي اسالم شكل گرفتند، منفك نبودند؛ اين اتفاق بعدها رخ داد، كه 
در گذشـته، ديـن و      . علت اصلي به مباني اصلي دين و فهم دين مربوط است          

دانش همذات و مكمل يكديگر و دو برادر دوقلو بودنـد و مغـايرتي بـا هـم                  
مبـاني دينـي، قرآنـي، و       . دين و دانش از يك جنس و خانواده بودند        . نداشتند

داند بسيار قوي اسـت؛       ها را از يك جنس مي       حديثيِ طرزفكري كه اين ارزش    
شـود و از نظـر        يعني از معدود مواردي است كه هيچ ترديدي بر آن وارد نمي           

 ايـن  با اين حـال، متأسـفانه  . مضمون، محتوا، شكل، و قالب، بسيار قوي است  
  .تفكيك ميان اين دو نهاد صورت گرفته است

قرآن، در تعريف انسان و     . كنم  در ادامه، به برخي از اين مباني اشاره مي        
گويـد كـه انـسان در جهـان آفـرينش يـك        كه چه موجودي است، مـي  اين

اي كه موجودات ديگـر و فرشـتگان مقـرب      موجود برجسته است، به گونه    
براي اين برجستگي چند ويژگـي      .  سجده كنند  درگاه خداوند نيز بايد بر او     

ترين آن علم است، اما به نوع علم، علم دين يـا دنيـا،                شود كه مهم    ذكر مي 
اشاره نشده و ميان علم االبدان و علم االديـان هـيچ تفكيكـي قائـل نبـوده                  

؛ يعني خداونـد ايـن ويژگـي را         )31 :بقره(» كلَّهاعلَّم آدم الْأَسماء     و«. است
هـا را     معلم اصلي خداوند است و همة دانش      . داند  فتخاري براي انسان مي   ا

دهنـدة ظرفيـت نامحـدود        به صورت بالقوه به انـسان بخـشيده، كـه نـشان           
. شـود   آموزي بشر است؛ به عبارت ديگر، به جهان آفرينش محدود مي            علم

گيرد، اما مادون     چون خداوند نامحدود است، در دايرة علم انسان قرار نمي         
تفاوت دانش  . گيرد  خداوند، تمام جهان هستي در ظرف دانش بشر قرار مي         

. بشر با دانش خداوند در اين است كه آن بالـذات اسـت و ايـن بـالعرض                 
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تمامي موجودات را خداوند آفريده و ظرفيت دانـش و آمـوزش آن و نيـز                
 هاي ممتـاز  اين ويژگي . توانايي، قابليت، و اختيار را به انسان بخشيده است        

هـاي ديگـري مثـل اختيـار،          آموزي ذكر شده است؛ يعني ويژگي       براي علم 
ا آدم الْأَسماء   « نهايت، همگي در همين     ايمان، ظرفيت، و قابليت تا بي      كلَّهـ« 

  .ها را تفكيك نكرده است خداوند دانش. است
گيرد و هر كـس موظـف         بر اساس اين مباني، جامعة اسالمي شكل مي       

هـاي    دها و نيازهـاي جامعـة اسـالمي را در حـوزه           شود بخشي از كمبو     مي
هـاي دينـي، و غيـره         مختلف مهندسي، طب، علوم تجربي، فلـسفه، آمـوزه        

الزم . براي تأمين اين نيازها محدوديت آموزشـي وجـود نـدارد          . تأمين كند 
نيست كـه حتمـاً از يـك اسـتاد مـسلمان و دانـشگاه اسـالمي علـوم الزم                    

مسلمان است و بايد بـه هـر         ش، گمشدة آموزش علم و دان   . فراگرفته شود 
كـه ايـن علـم       ايـن  .» المـؤمن  ةضالة  الحكم« جايي براي فراگيري آن برود؛    

علـم در ذات خـود      . اسالمي است و آن غيراسالمي، سخن درستي نيـست        
خاصـيت علـم،    . »العلم نـور  «اسالمي است، دانش در ذات خود نور است؛         

بايد براي فراگيري آن راهي     نور و روشنايي است؛ حتي اگر در چين باشد،          
توان گفـت حتـي       در گذشته، چين دورترين نقطه بود؛ امروز مي       . چين شد 

  .اگر در امريكا، اروپا، يا هرجاي ديگر باشد
هـاي موردنيـاز      بر مسلمان واجب كفايي است كه براي آموزش دانـش         

دانـش،  . جامعة خود نزد هر كس كه الزم است ــ كافر و مسلمان ــ بـرود  
 دانـش اسـت؛     ،دانـش . از آداب و رسوم و فرهنـگ ديگـران اسـت          جداي  

ام   شـنيده . رياضيات، پزشكي، و مهندسي در همه جا به يـك شـكل اسـت             
اخيراً در قم يك روحـاني در سـخنراني خـود گفتـه اسـت مـا هواپيمـاي                   
اسالمي و غيراسالمي داريم؛ هواپيما بايد اسالمي باشد، و هواپيماهـاي مـا             

 لبـاس روحانيـت كـه بـر تـن ايـشان بـوده نيـز بـا                   حتمـاً . اسالمي نيستند 
اين چه سـخني اسـت كـه توسـط          ! خياطي اسالمي دوخته شده است      چرخ
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بـا  ! ها به نام دين تمام شود؟       آيد تا اين بدآموزي     دل به زبان مي     افرادي ساده 
خـواهيم دانـش را از ديـن بگيـريم و ايـن          ها مـي    گونه رفتارها و سخن     اين

بـه  .  است كه در ذات خود عين دانش و نور است          ترين جفا به ديني     بزرگ
كه مخالف فرهنگ غرب هستيم و بايـد باشـيم، دانـش و معـارف           دليل اين 

ايـن همـان خواسـتة دشـمنان        . گيـريم   بشري را با فرهنگ غربي اشتباه مي      
خواهند همه چيز را مخلوط كنند و در قالـب            ها مي   آن. اسالم و ملت است   
  . قادر باشيم سره را از ناسره جدا كنيمبايد. علم به ما ارائه دهند

سرعت پويا    جامعة اسالمي، كه با اين مباني شكل گرفت، در مقطعي به          
ايران قبل از اسالم داراي تمدني كهن بود، اما تعداد دانشمندان بزرگي            . شد

تـرين    ايران داراي تمدني كهـن بـوده و بـزرگ         . مانند بزرگمهر زياد نيست   
كرده اسـت، و مـا بـه ايـن گذشـته افتخـار                داره مي امپراتوري آن زمان را ا    

ست كه فرصتي بـراي ظهـور ملـت ايـران وجـود             كنيم، اما واقعيت اين     مي
نداشته؛ زيرا دانش در انحصار افراد خاصـي بـوده اسـت و همـة اعـضاي                 

. انـد فرزنـدان مـستعدشان را وارد جامعـة علمـي كننـد               توانسته  جامعه نمي 
ر كردند، اما از همان طبقة خاص، نه عامـة          دانشمندان و مديران اليقي ظهو    

ظـرف مـدت    . اسالم اين فرصت را براي ملت ايران فراهم ساخت        . جامعه
ــرد     ــروز ك ــي ب ــدني اســالمي ـ ايران ــال، تم ــصد س ــدة. حــداكثر سي  عم

  .اند هاي برجستة علمي ما متعلق به همين دوره شخصيت
ي شكل  ا  جامعه. تمدن اسالمي نتيجة نگاه درست به دين و دانش است         

پرداخت،  زمان به اظهارنظر مي     گرفت كه خيام در آن حق حيات داشت، هم        
هـاي او را   سرود؛ جامعه نيز نگاه متفـاوت و كفرگـويي          و اشعار خود را مي    

سينا، نابغـة ايرانـي، را بـسيار دوسـت          جامعة اسالمي بوعلي  . كرد  تحمل مي 
رد؛ بـه  كـ  داشت، اما تعصبات ديني حكومت سالجقه او را تحمـل نمـي       مي

دليل همين تعصبات كور، بوعلي زادگاه خود را ترك كرد و به مركز ايـران           
  .بويه شد رفت و صدراعظم دولت آل
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سقوط تمدن اسالمي از جايي شروع شد كه دين و دانش را در مقابـل               
آرام تعصبات ديني و مذهبي، مدارس را به مدارس ديني  هم قرار داد و آرام  

طــا را شخــصيت بــزرگ ايرانــي، خواجــه متأســفانه ايــن خ. محــدود كــرد
هاي نظاميه در سراسر ايران اقدام        تأسيس دانشگاه . الملك، مرتكب شد    نظام

هــا تعــصبات دينــي شــكل گرفــت و  درســتي بــود، امــا در همــين نظاميــه
شناسي بين دو حوزه      كم هم   دانشمنداني مانند ناصرخسرو تبعيد شدند و كم      

هايت به تكفير، اعدام، و كـشتار  به خصومت و ناهماهنگي تبديل شد و درن    
. كه مغول به ايـران حملـه كـرد          اين وضعيت ادامه داشت تا زماني     . انجاميد

دنياي اسالم در غفلت كامل     . حملة مغول باعث انقراض تمدن اسالمي شد      
علمـا، بـه جـاي      . ور بـود    برد و در تعصبات كورِ مـذهبي غوطـه          به سر مي  

در نهايـت، بـا همراهـي ايـن         . نـد تحقيق و پژوهش، به جان هم افتاده بود       
به عبارت ديگر، اين وضعيت     . هاي داخلي، تمدن اسالمي سقوط كرد       زمينه

باعث شد كه جامعه از هم تفكيك شـود و اعـضايش در مقابـل هـم قـرار       
وقتي اعضاي جامعة متحد اسالمي در مقابل هم قرار گرفتند، مغول           . گيرند

  .ن بردراحتي اين جامعه را تسخير كرد و از بي به
بنا شد كه اين حركـت دوبـاره آغـاز          . بعدها دوران فترتي به وجود آمد     

ها،   جامانده از حملة مغول     هاي به   تمدن اسالمي در خرابه   . شود، و آغاز شد   
در ايران، هندوستان، و مصر در حال شكوفايي بود، اما ايـن مرتبـه هجـوم                

دوران سرسخت دشمني بسيار مسلط به نـام اسـتعمار مـانع بازگـشت بـه                
استعمار با ورودش اين دو را      . شكوفايي جامعة اسالمي، دين، و دانش شد      

در مقابل هم قرار داد؛ يعني اسـتبداد داخلـي و اسـتعمار خـارجي ديـن و                  
دانش را از هم تفكيك كرد و در مقابل هم قرار داد، و ما همچنان در ايـن                  

مي، تمـام   سالة جوامـع اسـال      در تاريخ دويست  . شرايط نامناسب قرار داريم   
تالش غرب معطوف به اين بوده است كه همة معـارف بـشري را بـه نـام                  
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تجربة تضاد كليسا با معارف بشري در قرون        . خود و ضداسالم معرفي كند    
وسطا را، كه تاريخي تلخ و هزارسـاله دارد، در كـشور مـا اجـرا كردنـد و                   

دليل، گفتند طبق تجربة ما، جمع دين و دانش تجربة بدي است و به همين             
گفتند تا زماني كه دين مسلط باشد، عقل بـشري  . ها را تفكيك كرديم    ما آن 

آزاد نخواهد بود، و ما بايد بكوشيم عقل بشر و دانش را از قيـد ديـن، كـه                   
هـا تـا      آن. كليساست، آزاد كنيم؛ در اينجا نيز همين كـار بايـد انجـام شـود              

  .اي هم موفق شدند اندازه
ادثة مهـم انقـالب مـشروطه و انقـالب          در صد سال اخير، شاهد دو ح      

شـوند و     در اين دو مقطع، دين و دانش به هم نزديك مـي           . ايم  اسالمي بوده 
دهد؛ يعني با نزديكي اين دو نهاد به هم، تاريخ          دو حادثة بسيار مهم رخ مي     
كند و استبداد طـوالني و بـسيار كثيـف دوران             و سرنوشت جامعه تغيير مي    

بينيم كه استادان دانـشگاه   اه به تاريخ مشروطه، مي    با نگ . شود  قاجار تمام مي  
كنند و در عصر خودمان نيز شـاهديم كـه امـام              و روحانيان با هم آشتي مي     

التحصيل حوزة علميه است، با آقايان مطهري، بـاهنر،           ، كه فارغ  )ره(خميني  
گيرنـد و اتفـاق بـزرگ و          شريعتي، بهشتي، و بازرگان در كنار هم قرار مـي         

بنابراين، تجربة تاريخي گواه آن است كه هـر گـاه دو            . دهد  ميمباركي رخ   
اند، تمدن اسالمي شـكل گرفتـه و    نهاد حوزه و دانشگاه به هم نزديك شده   

  .فاصله گرفتن آن دو به سقوط تمدن اسالمي منجر شده است
  ها و رويكردها رابطة حوزه و دانشگاه؛ فرضيه. 2

هايي متناسب با هدف      بايد واژه . پسندم  را نمي » وحدت«من استفاده از واژة     
توانـد   مـي » گرايـي  هـم «، يـا  »شناسـي  هـم «، »همكاري«، »پيوند«بيابيم؛ مثالً   

ها نبايد بـه معنـاي اسـتحالة يـك بخـش و حـذف                 اين واژه . مناسب باشد 
هـاي علميـه را بـه         بخشي ديگر باشد؛ زيرا هدف ما اين نيست كـه حـوزه           

  .كنند اي اين هدف را دنبال مي دهدانشگاه تبديل كنيم و بالعكس، اگرچه ع
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  :طرح است ارتباط حوزه و دانشگاه چهار فرضيه قابلزمينة در 
پذير نيستند و ارتباطي با هم ندارند؛ دين و دنيا  بپذيريم كه اين دو آشتي  . 1

كـه چنـين    كـم نيـستند كـساني   . در تضاد با يكديگرند، مانند مشرق و مغـرب        
ها تعبيـر بـه       بينند، از علم دانشگاه      مظهر دنيا مي   ها را   ها دانشگاه   آن. انديشند  مي

 و علم االبـدان  « گيرند كه   كنند، و از اين حديث معروف كمك مي         علم دنيا مي  
هـا نتيجـه      آن. سـت ، كه با نوعي بدفهمي از ايـن حـديث همـراه           » االديان علم
 ها مظهر دنيا هستند و دنيا و دين با هم هماهنگ نيستند و    گيرند كه دانشگاه    مي

قبول داريم كه ديـن و دنيـا بـا هـم در تـضاد               . اند  همواره با هم در تضاد بوده     
كوبنـد، بعـضي بـا        اند، اما معني دنيا چيست؟ كساني كه بر اين طبـل مـي              بوده

هاي دشمن و غرب، دنبال اين  اخالص و برخي با شيطنت و متأثر از بدآموزي
هـاي    ل اين دو از آموزه    تقاب. هستند كه دين و دانش را در مقابل هم قرار دهند          

  .وارداتي است و سم مهلكي براي ملت ماست
هـا را تبـديل بـه حـوزه و همـة علـوم را        اي كه تمام دانشگاه     فرضيه. 2

گويند همه چيز در اسالم است؛ سخن درستي اسـت، امـا              مي. اسالمي كند 
معنايش اين نيست كه او همه چيزِ اسالم را فهميده و همة جهان در حوزة               

 از نظر اين گروه تشكيل دانشگاه كار نادرستي بوده است و بايد تـا               .اوست
  .حد امكان دانشگاه را به حوزه تبديل كرد

در مقابل اين فرضيه، گروهـي هـستند كـه بـا نگـاهي روشـنفكرانه                . 3
مانـدگي، و   معناست و حوزه يادآور ارتجاع، عقب گويند وجود حوزه بي  مي

ه اگر نيازي به علم دين باشد، خـود آن          ها بر اين باورند ك      آن. گذشته است 
جريـان ضـدحوزه و ضـددين جريـاني بـسيار قـديمي،         . گيـريم   را ياد مـي   

در دوران جنـگ    . تأثيرگذار، فريبنده، و در مقاطعي نيز روشـنفكرانه اسـت         
سرد بين امپرياليسم و شوروي، هر دو در اين هدف مشترك بودند كـه بـا                

 كه در سراسر دنيـا در اختيـار         خصوص حوزة روشنفكري،    دين بجنگند؛ به  
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 به جنگ دين آمدند و گفتنـد        يها با منطقي ديالكتيك     آن. ها بود   ماركسيست
اين سـخنان بـراي بـسياري     . خدا مخلوق انسان است و دين و خدا نداريم        

به . هاي علميه مخالف بود غرب نيز به داليل ديگري با حوزه. جاذبه داشت
گاهيِ ضدحوزه به راه افتاد و حـوزه        اين ترتيب، جريان روشنفكري و دانش     
  .دوران غربت اسفباري را تحمل كرد

رضاخان، پس از به حكومت رسيدن، بـه كمـك ايـن جريـان رفـت و                 
جريان حوزه ــ كه شجرة طيبه اسـت ـــ بـا    . ها را تقريباً تعطيل كرد      حوزه

يكي خدا و ايمـان بـه       : هاي غربتش، به دو چيز وصل بود        وجود تمام دوره  
ها با مـردم پيونـد        گري پيوند با مردم؛ در حالي كه متأسفانه دانشگاه        او و دي  

هاي علميه، به رغم منفـك        حوزه.  ها و جامعه منفك بودند      نداشتند و از آن   
هاي نو، با دين و مـردم پيونـد           بودن از سياست، دولت، و بسياري از پديده       

ات كشور را   داشتند و در نهايت، اين پيوند مبارك توانست بار ديگر راه نج           
ها   امروز ديگر تفكرِ تعطيلي حوزه    . بيابد و انقالب اسالمي از آنجا آغاز شد       

  .ها به دانشگاه خريدار ندارد و تبديل آن
البتـه،  . آخرين فرضيه بحث وحدت و اتحاد بين دين و دانش اسـت           . 4
. پسندم  شناسي و همكاري را مي      طور كه گفتم، تعابير ديگري مانند هم        همان

هاي بزرگي    در حقيقت، انقالب و شخصيت    . ن اتفاق رخ داده است    عمالً اي 
هـاي    بـا تأسـيس دانـشگاه     . كه در انقالب بودند ايـن كـار را انجـام دادنـد            

هـاي    امروز نگرانـي  . هاي دانشگاهي، عمالً اين اتفاق افتاد       حوزوي و حوزه  
رسد و جو غالب،      گذشته وجود ندارد؛ زيرا صداهاي مخالف به جايي نمي        

بعـد از   . هاسـت   هـا و حـوزه      شناسي، و همكاري بين دانشگاه      يي، هم سوهم
ها از  حوزه. هاي امام صادق، رضوي، و مفيد تأسيس شدند    انقالب، دانشگاه 

هاي گوناگوني نيز بـه آنجـا         هاي دانشگاهي استفاده كردند و شخصيت       الگو
 هـاي سـابق نيـستند؛       هـا و حـوزه      هاي ما دانشگاه    ها و حوزه    دانشگاه. رفتند
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روز شدند و     سرعت به   هاي علميه بيشتر تأثير گرفتند و به        خصوص حوزه   به
البتـه هنـوز هـم راهـي     . هاي دانشگاهي را انتخـاب كردنـد       ها و الگو    روش

  .طوالني پيش رو داريم
  قلمرو همكاري. 3

تواننـد بـا يكـديگر        رسد اين دو نهاد در سه عرصه و ميدان مـي            به نظر مي  
  :همكاري داشته باشند

پـردازي    تواننـد در نظريـه      ها مي   هاي علميه و دانشگاه      حوزه :پردازي   نظريه .الف
هاي   شده از ارزش    هاي منبعث   توانيم نظريه   مي. همكاري كنند و نظريه ارائه دهند     

. شده در معارف بشري مناطق گوناگون را بـومي كنـيم            هاي مطرح   ديني و نظريه  
در حقوق،  . رود   پيش مي  كندي  در حال حاضر اين كار شروع شده است، ولي به         

. گيـرد   پردازي صـورت مـي      شناسي، مديريت، و غيره نظريه      جامعه شناسي، روان  
تواند انجام دهد     پردازي مي   هايي كه وزارت علوم در حوزة نظريه        يكي از فعاليت  
هاي آزادانديشي است، كه موردتأكيد مقام معظم رهبري اسـت؛            برگزاري كرسي 

امروز، جامعـة   . ، تعطيل شد، و شكل نگرفت     موضوعي كه موردجفا قرار گرفت    
رسـد بـه دليـل فقـدان       بـرد، كـه بـه نظـر مـي           پردازي رنج مي    ما از فقدان نظريه   
آزادانديشي بايد در دانشگاه صورت گيـرد و سـتاد آن نيـز در         . آزادانديشي باشد 

ها برپا شود، كه      هاي آزادانديشي بايد در تمام دانشگاه       كرسي. وزارت علوم باشد  
اخيراً در دانشگاه آزاد حركتي شروع شده اسـت و          . ل حاضر چنين نيست   در حا 

در دوران هشت   . اند  حتي واحدهاي درسي و جلساتي نيز براي آن در نظر گرفته          
سالة دولت قبل، با اين موضوع مقابلـه شـد، امـا در حـال حاضـر فـضا آزاد و                     

  .هاست خواست رهبري و دولت نيز برگزاري اين كرسي
حـوزه، بـا    : هاي دانـشگاهي و حـوزوي       متقابل از تجارب و سرمايه    گيري    بهره. ب

هايي حاصل كرده اسـت و راه و روشـي            تجربة طوالني هزارساله، موفقيت   
كار   البته اين . كند و موفق هم بوده است       دارد كه با اعتقاد به آنها فعاليت مي       
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هاي بسياري صـورت گرفتـه اسـت، امـا بايـد هوشـمندانه                عمالً در بخش  
  .دهي و مديريت شود نسازما
هرچـه   :هـا  ها و استادان حوزوي در دانشگاه حضور استادان دانشگاهي در حوزه    . پ

ها حضور يابند و بالعكس، اين دو نهـاد           استادان حوزوي بيشتر در دانشگاه    
تـرين اسـتادان دانـشگاه        بهتـرين و قـوي    . شـوند   بيشتر به هم نزديـك مـي      

ام كه تحمـل حـوزه در پـذيرش            بوده شاهد. اند  اند كه حوزه را ديده      افرادي
در اين سي سال، كمتـر شـاهد        . استادانِ دگرانديش بيشتر از دانشگاه است     

هايي بزرگ در حوزه و دانشگاه ظهور كننـد؛ زيـرا آن      ايم كه شخصيت    بوده
 .گرايي موردنياز وجود نداشته است انديشي، همكاري، و هم هم



 

 

  ومسگفتار 
  تعامل انعموها و واكاوي مفهوم و ضرورت

  دانشگاه و حوزه
  *پرست نوعخسرو باقري

  مقدمه
مطالـب ايـن عرصـه و    . موضوع سخن، وحـدت حـوزه و دانـشگاه اسـت     

معضالت آن كمابيش مشخص است و همگي شـما بـه آن اشـراف كامـل                
احتماالً برگزاري اين جلسات بـا هـدف بازگـشت بـه ايـن معـضل           . داريد

 به راه مناسب خود هدايت كنيم؛       اجتماعي است تا بيشتر بينديشيم و آن را       
در اين فرصت، سه نكته را بيـان        . زيرا هنوز به نتيجة مطلوب نرسيده است      

  .»موانع وحدت«، و »ضرورت وحدت«، »مفهوم شناسي وحدت«: كنم مي
  مفهوم شناسي وحدت. 1

ميان حوزه و دانشگاه چه نسبتي بايد باشد تا بگوييم وحدت برقـرار شـده               
شود كه در ادامه به        نادرستي بر واژة وحدت بار مي      است؟ معاني درست و   

  .كنم ها اشاره مي آن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  استاد فلسفة دانشگاه تهران *
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 بـه ايـن معناسـت كـه دانـشگاه و حـوزه بايـد هماننـد                  :انديشي  مشابه
گوينـد مـا وحـدت نظـر داريـم،            بينديشند؛ مانند دو انسان كـه وقتـي مـي         
امـا ايـن معنـاي مـوجهي        . كننـد   منظورشان اين است كه مانند هم فكر مي       

كننـد اصـالً    كساني كه مانند هم فكـر مـي  «المثلِ   يرا به قول ضرب   نيست؛ ز 
واقـع    اگـر دو نفـر بـه      . توانـد مـشابه باشـد       ، انديشيدن نمـي   »كنند  فكر نمي 

بينديشند، اين تفكر به يك شكل نخواهد بـود و بـه يـك نتيجـه نخواهـد                  
خاصيت تفكر و تفرد مانع از    . ها واحد باشد    رسيد، گرچه موضوع بحث آن    

اگـر حـوزه بـه مـسيري بـرود و           . شـود   نديشي معناي وحدت مـي    ا  همسان
رو آن باشد يا بالعكس، وحدت موجهي در كار نخواهـد             دانشگاه نيز دنباله  

  .اين معنا از وحدت، نادرست و ناپذيرفتني است. بود
 در مفهوم دوم، وحدت به اين معناست كه حوزه، با الزام و             :سازي  شبيه

اين مفهومي بوده اسـت     .  را شبيه خود كند    فشار از بيرون، بكوشد دانشگاه    
در . انـد   كه در شناسنامة اين بحث، بزرگاني از جامعة ما آن را مطرح كـرده             

                     اين حالـت، معنـاي وحـدت حـوزه و دانـشگاه ايـن نيـست كـه دو نهـاد
عرض، دست به دست هم دهند، بلكه نظر بر آن است كه ميان ايـن دو                  هم

ني دانشگاه زير نظر حـوزه قـرار گيـرد، و           نهاد رابطة طولي برقرار باشد؛ يع     
در اين نگاه، گويـا انحرافـي در        . حوزه آن را به شكل مناسب خود درآورد       

ايـن  . كند شود، اما حوزه در مسير درست خود حركت مي          دانشگاه ديده مي  
. ورزي است   تلقي نيز قطعاً ناصواب است؛ زيرا دانشگاه كانون تفكر و علم          

 يك مركز علمـي و فكـري بـه نـام دانـشگاه              چگونه ممكن است كه ما از     
انتظار داشته باشيم استقالل نهاديِ خود را كنار گـذارد و در تابعيـت نهـاد                

استقالل فكر آن است كه ساختار دانشگاه در كنـار           الزمة! ديگر قرار گيرد؟  
  .حوزه به رسميت شناخته شود
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 رسد همكاري مشترك معناي مـوجهي بـراي          به نظر مي   :همكاري مشترك 
به عبارتي، وحدت حـوزه و دانـشگاه بـه ايـن معناسـت كـه                . وحدت است 

حـوزه و دانـشگاه دو      . تعهدات ملي مشتركي براي اين دو كانون وجود دارد        
» حدود ملـي  «از سوي ديگر، در جهان نيز       . كانون علمي مهم در ايران هستند     

واقعيتــي مــسلم اســت و در عرصــة جهــاني ســخن از منــافع ملــي بــسيار  
هاي ديپلماسـي     كوشند منافع خود را در عرصه       كشورها مي . ده است كنن  تعيين

توانـد يـك      پايبندي به منافع ملي و تـالش بـراي تـأمين آن مـي             . تأمين كنند 
               محمل مشترك براي همكاري اين دو نهاد باشد؛ يعني اين دو كـانون علمـي
مستقل و به تعهدات مشترك معطوف به منافع ملي پايبنـد باشـند و در مقـام                

ايـن ارتبـاط متقابـل،      . قد و نظر، با يكديگر ارتباط متقابلِ فعال برقرار كننـد          ن
اين ارتباط بايـد    . ضامن استقالل اين دو از هم و نيز مانع ارتباط طولي است           

هـاي    كند همان آرمان    سو مي آنچه اين دو تالش را هم     . عرضي و متقابل باشد   
ي كه در اين كشور     ملي است، كه در اسناد مهم منعكس شده است، و هركس          

تـوانيم بگـوييم      به اين ترتيب، مـي    . ها پايبند خواهد بود     كند به آن    زندگي مي 
  .دار و مفيد باشد تواند معني وحدت حوزه و دانشگاه مي

  ضرورت وحدت. 2
مواجه » مغز منقسم«اگر دو كانون فكري منفك در ايران داشته باشيم، با حالت 

كرة مغـز از      و جسمي، گاهي ارتباط دو نيم     هاي رواني     در بيماري . خواهيم بود 
كـره ادراكـي      شود و شخص ممكن است با هركدام از دو نـيم            هم گسيخته مي  

اين اتفـاق ناخوشـايندي     . خبر باشد   متفاوت داشته و خود از اين دوگانگي بي       
  .كند است كه معضالت خاص ادراكي و رفتاري ايجاد مي

كره ــ يعني حـوزه   ن دو نيماگر بخواهيم با تمثيل مغز سخن بگوييم، اي      
گـسيخته نباشـند؛ چـون        هـم   و دانشگاه ــ بايد با هم در ارتباط باشـند و از           

اما از سوي ديگر، ارتباط ايـن دو  . كند گسيختگي ايجاد مغز منقسم مي   ازهم
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بخش است؛ يعني به نحوي حوزه و دانـشگاه مكمـل هـم هـستند و                  نتيجه
زه در جامعـة مـا آشـكارا حامـل          حو. شود  ضرورت نيز از اينجا آشكار مي     

اي ديرينه دارد، و نيز حامل علوم گذشتة جامعه اسـت،             سنت است،  سابقه   
نـاخواه نمـود      از سـوي ديگـر، دانـشگاه خـواه        . ناميم  كه ما آن را سنت مي     

مدرنيته و نهاد جديدي است كه در كـشور مـا بـا سـبك و سـياق جامعـة                    
  .معاصر ايجاد شده است

 سـنت و    وگـوي   دانشگاه ترجمان ديگري از گفت    در واقع وحدت حوزه و      
امروز در جهان روشن شده اسـت كـه حـذف سـنت ممكـن و                . مدرنيته است 

اگر كـشوري بخواهـد بـه بهـاي حـذف سـنت، مـدرن شـود،                 . مطلوب نيست 
در عين حال، حفظ سنت به بهاي مقاومت در برابر          . مشكالتي ايجاد خواهد شد   
ي، خورده است؛ زيرا مدرنيته، مانند فـضاي استنـشاق   مدرنيته نيز جرياني شكست  

  .توان به آن پشت كرد در حال پيشروي و تصرف تمام دنياست و نمي
وحدت حوزه و دانـشگاه بـه       . اي را اضافه كنم     در اينجا الزم است نكته    

در حوزة مهندسي، بحث وحدت     . يابد  طور عمده در علوم انساني نمود مي      
در نهـاد   . چندان معنا ندارد؛ زيرا حوزه خود محمـل علـوم انـساني اسـت             

ـ  يم ــ مهندسـي و پزشـكي وجـود         اـ حداقل از تاريخي كه ما مطلع      حوزه 
بـا  . عرصة علوم انساني نقطة تالقي حـوزه و دانـشگاه اسـت       . نداشته است 

شـود؛ زيـرا علـوم        توجه به اين مسئله، ضرورت اين وحدت آشكارتر مـي         
بـه هـر حـال،      . انساني نيز در دورة مـدرن تحـوالت عظيمـي يافتـه اسـت             

هـاي    شناسـي، اقتـصاد، و مـديريت حاصـل انديـشه            انهايي مانند رو    رشته
ايم،  كه مالحظه كرده چنان. اند اند و در عمل نيز به جامعة ما وارد شده      مدرن

برانگيز حوزه و دانشگاه نيز همين عرصه بـوده و شـاهديم كـه        نقطة چالش 
چـه ضـرورتي دارد كـه ايـن         . اين مسائل در علوم انساني بروز كرده است       

نقطة خاص برقرار شود؟ ضرورتش اين است كه به هر حال   ارتباط در اين    
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نظر از موافقـت يـا مخالفـت مـا،            در تاريخ معاصر، در علوم انساني، صرف      
مــسئلة تحــول يعنــي رويكردهــاي . تحــوالت چــشمگيري رخ داده اســت

در . اي كـه كـسي نتوانـد منكـر آن شـود             اعتنا ايجاد كـردن، بـه گونـه         قابل
  .شوند  رويكردهاي علمي آموزش داده ميها و هاي ما نظريه دانشگاه

البته، در رويارويي با اين پديده، حوزة علميه آن را عنـصري مـزاحم يـاد                
ها و    جا نقطة آغاز چالش     خواهد كرد كه وارد نظام فكري ما شده است؛ همين         

دلـيلش  . اند حوزه و دانشگاه به وحدت برسـند         هايي است كه اجازه نداده      نزاع
رونـد، در     عة ما، عرصة سياست و فرهنگ در هم فرومـي         اين است كه در جام    

. حالي كه بايد همچون دو دريا، در عين ارتباط، در يكـديگر مخلـوط نـشوند               
هـا    درياهاي شور و شيريني هستند و بـين آن        «: تمثيل دريا در قرآن آمده است     

هاي سياست و فرهنگ نيز، در عين        عرصه. »شوند  برزخي است كه در هم نمي     
 نبايد در هم فروروند، اما اين اتفاق افتاده و همين يكـي از موانـع                جواري،  هم

راحتـي    بنابراين، شاهديم كـه علـوم انـساني بـه         . فهم درست اين ارتباط است    
تنها غربي است، كه ابزار دشمن غربي نيز به شـمار      شود به اينكه نه     محكوم مي 

 در حـالي    ايـن . شود  رود؛ يعني ابزار تسلط و تهاجم فرهنگي محسوب مي          مي
كه در غرب  گونه نيست است كه در واقعيت، حداقل از ديد ما دانشگاهيان، اين

اند كه به وسيلة آن، وضعيت ما را بـه            عمد علومي به وجود آورده      اشخاصي به 
اگر كـسي بـه فلـسفه و علـوم          . اندها به كار خود مشغول      مخاطره بيندازند؛ آن  

به دنبال آن نيست كه فرهنـگ مـا را          دهد،    انديشد و نظريه ارائه مي      انساني مي 
كنـد؛ حـال ممكـن اسـت          ويران كند، بلكه به رشد فرهنگ خـود كمـك مـي           

  .هايي با فرهنگ ما داشته باشد فرهنگش تفاوت
نگري به    هاي ما، سياه    ه  از سوي ديگر، يكي از تفسيرهاي غالب در حوز        

 بـه ايـن     تنها به اين دليل كه غربي است، بلكه         علوم انساني معاصر است؛ نه    
هاي غربي يكي است و به عنوان يك حربـة سياسـي در               معنا كه با سياست   
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نظـران علـوم انـساني بـه ايـن            گاه صـاحب    گاه و بي  . كند  مورد ما عمل مي   
هاي حـوزه     دهندة بدفهمي   اند؛ اين نشان    همدستي آشكار و پنهان متهم شده     

وزه البتـه نهـاد دانـشگاه نيـز بـه حـ           . دربارة علـوم انـساني معاصـر اسـت        
دانـد،    ماندگي مـي    هايي دارد؛ يعني سنت را مترادف با تحجر و عقب           بدبيني

  .كه حوزه متولي آن است
در دورة روشنگري، كه اوج آن قرن هجدهم بود، ستيز مهمي با سـنت              

در آن زمان، روشنگري بـه      . كانت نمايندة برجستة اين قضيه است     . رخ داد 
، اما در حال حاضر افرادي      آمد  نحوي مقاومت در برابر سنت به حساب مي       

يكي از نقاط ضعفي    . كنند  مانند ژاك دريدا از روشنگري جديد صحبت مي       
. كند مقابلة شديد با سنت است       كه دريدا در اين روشنگري به آن اشاره مي        

تري با سنت برقـرار كنـيم، كـه امـري             توانيم ارتباط ماليم    به زعم او، ما مي    
. ما با سـنت گـره خـورده اسـت    هويت تاريخي و فرهنگي  . ضروري است 

كننـد بـراي خـود تـاريخ بـسازند؛ يعنـي              كه تاريخ ندارند تالش مي      كساني
كـشورهايي ماننـد   . هويت تاريخي و فرهنگي مـسئلة بـسيار مهمـي اسـت        

وپـا    كوشند براي خـود تـاريخ دسـت         استراليا، كه تاريخ كوتاهي دارند، مي     
ت و گذشته به نحـوي      حذف نيس   دهد كه سنت قابل     اين امر نشان مي   . كنند

  .با ما پيوند خورده است
در يك سو علوم انساني معاصر      : بر اين اساس، اين معضل دو سو دارد       

شود، و در     قرار گرفته است، كه به دليل آميختگي با سياست، بد فهميده مي           
سوي ديگر سنت جاي دارد، كه احتماًال آن را، به دليل متحجرانـه و منفـي                

دانـيم؛ تفكـري كـه شـايد در بـسياري از              يتـه مـي   تلقي كـردن، مـانع مدرن     
بنابراين، ضروري است كـه گذشـتة خـود را      . ها وجود داشته باشد     دانشگاه

با تحوالت جديد پيوند دهيم؛ زيرا سنت به هواي تازه نياز دارد و در غيـر                
شود و گذشته نيز بايد زنده و مرتبط با حال و آينـده               اين صورت، راكد مي   
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اي مرده است؛ به همان نحو كه حال يـا آينـدة    ع، گذشته منقط گذشتة. باشد
  .بنياد است منقطع، سست و بي

  موانع وحدت. 3
  .پردازم در ادامه، به برخي از عوامل و موانع وحدت حوزه و دانشگاه مي

 از نظر حوزه، دانشگاه نهادي انحرافـي اسـت كـه از             :هاي متقابل   فهم  سوء
آغشته گشته است و بايد از ايـن        هاي سكوالر     جاده خارج شده و به حرف     

دانشگاهيان نيز سـوءتعبير ديگـري دارنـد و ممكـن اسـت             . مسير بازگردد 
اين دو برداشت بايد بـه بحـث گذاشـته          . حوزويان را مانع تحوالت بدانند    

هـايي، حوزويـان و دانـشگاهيان برداشـت خـود را              شود؛ يعني در نشست   
ايـن  .  دارنـد، مطـرح كننـد      صراحت عنوان كنند و اگر نقد و نظر متقابلي          به

ابتدا بايد سـوءنظرها را     . تواند نتايج خوبي دربر داشته باشد       وگوها مي   گفت
البتـه در هـر دو نهـاد نقـص و           . بيابيم و اصالح كنيم؛ اين گام مهمي است       

ممكن اسـت عاليـم و آثـاري از تحجـر در حـوزه              . سوءتعبير وجود دارد  
يـم و آثـاري از فقـدان اسـتقالل     كه احتماالً عال   وجود داشته باشد، همچنان   

تنهـا از حـوزه، بلكـه بايـد از            دانشگاه نـه  . ها وجود دارد    فكري در دانشگاه  
هاي خوبي  در حال حاضر، دانشگاه. هاي ديگر دنيا نيز مستقل باشد    دانشگاه
هاي علوم انساني يك نظرية ايرانـي تـدريس            يك از رشته    در كدام . نداريم

هاي مختلـف موجـود    ها، نظريه  در دانشگاهشود؟ اين در حالي است كه    مي
البته كار خوبي است، اما بايـد بپـذيريم كـه            كنيم، كه   در دنيا را تدريس مي    

دانشگاه ما هنوز بالغ نشده و كودك است و اين خود يك نقص محـسوب               
اي   ايم كـه نظريـه      اي نرسيده   فقدان استقالل و اينكه هنوز به درجه      . شود  مي

هاي   تواند به شكل نوعي وابستگي فكري به دانشگاه        بومي تدوين كنيم، مي   
به اين ترتيب، سوءتعبيرهاي متقابل بايـد رفـع و بـه تبـع آن،               . غربي درآيد 

  .نقايص نيز برطرف شوند
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گرانه    رابطة حوزه و دانشگاه بايد از شكل هدايت        :فقدان تعامل برابر و آزاد    
حوزه . ط است فرض رابطة طولي ميان اين دو نهاد، فرضي غل        . خارج شود 

. نبايد اين تصور را داشته باشد كه براي هدايت دانشگاه با آن ارتبـاط دارد              
ترين شكل رابطه ايجاد تعامل آزاد بدون احساس برتري يكـي بـر               مطلوب

رسد در رفع مـوانعي كـه بـراي ايـن تعامـل آزاد                به نظر مي  . ديگري است 
  . استتر از نقش دانشگاه مراتب مهم وجود دارد، نقش حوزه به

.  يكي از مشكالت حوزه، قدسي بودن علوم حوزوي اسـت          :پيشگي  قداست
كه دين مقدس است شكي نيست؛ زيرا خدا مقدس است و ديـن از او               در اين 

كند، كه اشـتباه      اما اين تقدس به علوم ديني نيز سرايت مي        . گيرد  سرچشمه مي 
. انـد   نامقـدس ها هستند،     پروردة انسان   علوم ديني، به اين دليل كه دست      . است

بنابراين، نبايد اين تصور در حوزه وجود داشته باشد كه چون حوزة علميه بـه      
تـوان بـا      چرا نمـي  . اند  علوم ديني مشغول است، دانش و دانشمندان ما مقدس        

هـاي برجـستة حـوزه منـاظره كـرد؟ زيـرا يكـي از پـس                   يكي از شخـصيت   
هـاي    و شخـصيت اي از تقدس در اطراف حوزه هايش اين است كه هاله  زمينه

اين مانع عاملي از ناحية دانشگاه دارد، كه مـانع   . برجستة آن شكل گرفته است    
در اينجا حوزه بايد . گفتن است، و عاملي از ناحية حوزه، كه مانع شنيدن است

زدايي  هاي غلبه بر موانع وحدت، قداست     يكي از راه  . زدايي كند   از خود تقدس  
ها در    ها و شخصيت    رت است كه انديشه   فقط در اين صو    .حوزه از خود است   
  .گيرند وگو قرار مي معرض نقد و گفت

، كـه در  3نقـد كتـاب  اتفاق مباركي كه اخيراً رخ داد اين بود كـه مجلـة      
اهللا جـوادي آملـي       آيـت ي  شود، شمارة اخير خود را به آرا        حوزه منتشر مي  

 كه هيچ   حوزه بايد باور كند   . چنين كارهايي بايد تداوم يابد    . اختصاص داد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقدسي براي علوم و عالمان حوزوي وجود نـدارد، و ايـن را بـه صـورت                 
وگـو و نقـد متقابـل         در اين صورت، گفـت    . عملياتي به دانشگاه منتقل كند    

  .پذيرد انجام مي
آشنا و پرتكراري اسـت كـه بـه معنـاي              آزادانديشي واژة نام   :فقر آزادانديشي 

ه اين معناسـت كـه حوزويـان و         آزادانديشي ب . واقعي تحقق عيني نيافته است    
وگو كنند و بدون تـرس و نگرانـي، مباحـث خـود را                دانشگاهيان با هم گفت   

راستي چرا بايد از      به. چنين فضايي تاكنون به وجود نيامده است      . مطرح سازند 
آزادي فكر ترسيد؟ واقعيت اين است كه انديشمندان ما متعلق به ايـن جامعـه              

فردي كـه   . دانيم  ها را عناصري وابسته مي      كنيم و آن   هستند، اما اين را باور نمي     
حتـي بـه فـرض وابـسته        ! اهل تفكر است چگونه ممكن است وابسته باشد؟       

اُنظُر الي «: شعار اسالم اين است. بودن، بايد با سالح انديشه با او برخورد كنيم
در نتيجه، بايد فضاي برچسب زدن ــ مثل اينكه فالني سكوالر است            . »ما قال 

الزمة آزادانديشي اين است كه اجازه دهيم هر كس . نظاير آن ــ را رها كنيمو 
. سخني دارد بيان كند و با او علمي برخورد كنيم و از برچسب زدن بپرهيـزيم               

اين منطق قرآن است كه سخن حق و سخن باطل بايد با هم درآويزنـد تـا در                
» الباطلِ فَيدمغُه فإذا هو زاهقُبل نَقذف بالحقِّ علَي «: شود نتيجة آن، حق غالب     

  !چرا نگرانيم؟). 18 :انبياء(
به اين ترتيب، بايد فضاي آزادانديشي در دانشگاه و حوزه ايجاد شـود              

گونـه كـه نماينـدگان مـصونيت سياسـي دارنـد، دانـشگاهيان نيـز                  و همان 
  . مصونيت داشته باشند

اي مطرح    ه گزاره بحث علمي يعني اينك   . البته اهانت بحث ديگري است    
اگر كسي . نبايد نگران باشيم. كن و پاي نقد آن بايست؛ اين مطلوب ماست      

 توانـد نـشانة      مـي   حرفي زد و به لحاظ فكري گروهي آن را برنتافتند، ايـن           
كنيم كه جراحي، سالمتي بـه دنبـال          چه زماني درك مي   . قوت جامعه باشد  
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كنـيم و      ترس غلبـه مـي     دارد؟ زماني كه با وجود ترس از اتاق عمل، بر آن          
هـاي    جراحـي . كنـد   خـورده را لمـس مـي        زماني كه تيغ جراحي نقاط آفت     

رغم دردناك بودن بايد تحمل كرد؛ زيرا ثمربخش و اميدبخش          دروني را به    
ما تا  . ت ورود به اتاق عمل در جامعة ما ايجاد نشده است          أهنوز جر . است

مـا بـه دليـل هـراس و         رويـم، ا    هاي آزادانديشي پيش مـي      آستانة درِ كرسي  
حوزويان، دانـشگاهيان، و بـه طـور كلـي مـسئوالن            . گرديم  وحشت، بازمي 

جامعه بايد شجاعانه آن را بپذيرند و اجازه دهنـد متفكـران جامعـه حـرف       
  .شود با ايجاد اين وضعيت، وحدت برقرار مي. بزنند
در امريكا نمونة خوبي اسـت؛ هنـوز سـخن از دهـان             » نوآم چامسكي «

چرا با او . كند محابا آن را نقد مي ران اين كشور خارج نشده، بي    گذا  سياست
گونه افراد بـراي رشـد تفكـر در جامعـه             كنند؟ زيرا وجود اين     برخورد نمي 

چرا متفكران ما   . آميز است   اي فاجعه   طرد متفكران در هر جامعه    . مفيد است 
 و  اجازه دهـيم بـه ايـران بازگردنـد        ! بايد اين سو و آن سوي جهان باشند؟       

  .اينجا فرياد بزنند
هاي اجتماعي برابـر       مانع پنجم، نبود فرصت    :هاي اجتماعي   نابرابري فرصت 

نبـود  . هاي اجتماعي برابر داده شـود       به حوزه و دانشگاه بايد فرصت     . است
توانيم   در حال حاضر، مي   . آورد  ها افتراق و جدايي به وجود مي        اين فرصت 

ناتي كه در اختيار حـوزه و دانـشگاه         ها و امكا    با اطمينان بگوييم كه فرصت    
هـاي بيـشتري در اختيـار         گاهي امكانات و زمينـه    . قرار دارد يكسان نيست   

آور و    كـنم كـه بـرايم بـسيار رنـج           مثالي را مطرح مـي    . گيرد  حوزه قرار مي  
هـاي    نامـه   در قـم، مركـزي وجـود دارد كـه پايـان           . تأمـل بـوده اسـت       قابل

بعد از دفاع به صـورت كتـاب چـاپ          ليسانس را بالفاصله      دانشجويان فوق 
آيا اين امكان در دانشگاه وجود دارد؟ حتي دانشجويان دكتري مـا            . كند  مي

اين امر ضرورتي ندارد؛ مگر چه تعـداد        . نيز از اين امكان برخوردار نيستند     
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هاي كارشناسي ارشد قابليت كتاب شدن دارند؟ تا كتاب شـدن             نامه  از پايان 
مشكل كلي مـا ايـن اسـت كـه فكـر            . در پيش است  ها راه زيادي      نامه  پايان
كنيم نوشتن كتاب كار آساني است، در صورتي كه نويسندة كتاب بايـد               مي
راهـي كـه در جهـان وجـود دارد ايـن      . هاي مقاالت را فتح كرده باشـد   تپه

هـاي    نويسند كه امتحان خود را در نوشـتن مقالـه           اساتيدي كتاب مي  . است
صـحيح  . اند و حرفـي بـراي گفـتن دارنـد           پژوهشي پس داده و ثابت كرده     

هـاي دانـشجويان      نامـه   نيست كه بودجة كشور را صرف كتاب شدن پايـان         
اگر چنين امكاني وجود دارد، چرا بـه صـورت مـساوي           . ليسانس كنيم   فوق

  .نباشد؟ خود اين سياست، بد خرج كردن و نامتعادل بودن است
هـايي از      حوزه فرصت  كه اگر براي  هاي اجتماعي يعني اين     برابري فرصت 

شويم، در مورد دانشگاه نيز بـه همـان شـكل             قبيل بودجه و امكانات قائل مي     
در غير اين صورت، بـا تـصور اينكـه حـوزه نورچـشمي نظـام و                 . عمل كنيم 

حتي اگر يوسفي وجـود     . دانشگاه بچة سرراهي است، افتراق آغاز خواهد شد       
ه اگر چنين نباشد، ممكن است   دارد، بايد با ساير فرزندان يكسان ديده شود، ك        

در نتيجه، حوزه بايد مراقب باشد كه وارد عرصـة          . داستان يوسف تكرار شود   
هاي اجتماعي نشود و دولت نيز نبايد حوزه را دولتي كند، كه اين بسيار                رانت

هاي علميه در طول تاريخ كـشور بـه دليـل             تأثيرگذاري حوزه . خطرناك است 
  .اين استقالل بايد حفظ شود. ده استها بو ها از دولت استقالل آن

 

  گيري نتيجه
وبيش با مشكالت حوزه و دانشگاه آشنا هستيم و انتظار شـنيدن              همة ما كم  

اي بـراي آن      گيري وحـدت، اگـر اراده     الزمة شكل . چيز جديدي را نداريم   
گذاريـد، مالحظـاتي    وجود دارد و شما بخشي از اين اراده را به نمايش مي       

  :است كه بيان شد
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 داشتن تصور درست از مفهوم وحدت؛  
 افقي ديدن وحدت حوزه و دانشگاه؛  
  ي حوزه در ارتباط با سنت؛ها قوتمالحظة  
  ي دانشگاه در ارتباط با دنياي معاصر؛ها قوتمالحظة  
  وگو و تعامـل ميـان حـوزه و دانـشگاه در زمينـة علـوم                  ضرورت گفت

 انساني؛

 زدايي از حوزه و حوزويان؛ تقدس 

  آزادانديشي؛اجراي واقعي 

 هاي اجتماعي حوزه و دانشگاه برابري فرصت.  
صرف . شود تا زماني كه اين موانع مرتفع نگردد، وحدت نيز برقرار نمي  

هـاي عملـي      كند؛ در ايـن زمينـه، بايـد گـام           ها را برطرف نمي     گفتن نيز آن  
  .برداريم



 

 

  گفتار سوم
   دانش و دين ناسازة بر جستاري

  *داوود فيرحي
 

  مقدمه
ن گفتار، در ارتباط با بحث تعامل حوزه و دانشگاه، موضـوعي بـسيار   در اي 

 شـايد دليـل طـرح ايـن موضـوع تجربـة           . اساسي را مطـرح خـواهم كـرد       
. ام وآمد بـه دانـشگاه و حـوزه اندوختـه           اي است كه آن را در رفت        ساله  سي

ام از    كنم استناد به سخنان كسي نيست، بلكه دريافت شخصي          آنچه بيان مي  
  .است كه وجود داردقضايايي 

  هاي جامعة ايراني پارادوكس. 1
اند از پيشرفت     يم كه عبارت  اتفكر با دو مفهوم مهم مواجه      معموالً در حوزة  

مفهوم پيشرفت به اين معناست كه اگر كشوري احساس كند          . و پارادوكس 
هـايي همـراه بـوده و حـل        با پارادوكس مواجه است، احتماالً بـا پيـشرفت        

در هر جامعه، از حيث تـاريخ تفكـر،         . امي رو به جلوست   پارادوكس نيز گ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   گروه علوم سياسي دانشگاه تهراناستاد *
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اي رسـيده اسـت كـه         پيشرفت است؛ جامعـه بـه مرحلـه        پارادوكس نشانة 
هـايي مواجـه      خواهد از آنچه هست عبور كند و در نتيجه، با پارادوكس            مي
  .ها را حل كند، احتماالً پيشرفت خواهد داشت شود كه اگر بتواند آن مي

شود و پـس از برخـورد بـا      پي است كه پرتاب مي    پارادوكس همانند تو  
پس از زمان   . كند  ديوار، به صورت فرد اصابت و او را گيج و سرگردان مي           

هايمان بـسيار كنـد عمـل كـرديم و حتـي در               مشروطه، در حل پارادوكس   
. برخي مواقـع، بـه جـاي حـل پـارادوكس، اقـدام بـه حـذف آن نمـوديم                   

، بلكـه بـه لحـاظ تـاريخي پديـد           ها وجوديِ يك جامعه نيستند      پارادوكس
ها  ها، اين پارادوكس آن ايم كه در نتيجة اند؛ يعني ما اقداماتي انجام داده     آمده

 5 نيـستند، بلكـه تـاريخي      4ها ضروري   اصطالح، پارادوكس   به. اند  ايجاد شده 
اند؛ ماننـد دو نفـر كـه      شده6اند و ساخته هستند و به مدد زمان شكل گرفته     

كننـد و پـس از تـشكيل زنـدگي مـشترك،              ر ازدواج مي  با اختيار با يكديگ   
هـا    انـسان  به طـور كلـي، همـة      . يابد  ها نمود مي    ها در زندگي آن     پارادوكس

هـا و     نظـام . 7ندساز  ها مسئله   اصوالً پارادوكس . اند  وبيش واجد پارادوكس    كم
هاي اجتماعي نيز پارادوكس دارند و آنچه امروز با عنوان پارادوكسِ  سيستم

كـنم بـه نظـام اسـالمي          دانشگاه يا دين و دانشِ جديد مطرح مـي        حوزه و   
  .اين پارادوكس است ارتباطي ندارد، بلكه نظام جمهوري اسالمي نتيجة

دولـت   كه در كشورمان با پديـدة   ش، زماني  1285 م   1906پس از سال    
مدرن، كه دانشگاه يكي از عناصر آن است، مواجه شديم، چند پـارادوكس             

  :پردازم ها مي  ادامه، به معرفي اين پارادوكسدر. مهم شكل گرفت
گيرد و    پارادوكس دانش يعني دانش از كجا شكل مي        :پارادوكس دانش و دين   

دانيـد كـه      مـي . نهادهاي دانش و دين بايد چه ارتباطي با يكديگر داشته باشند          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. essencial 
2. historical 
3. constrictive 
4. problematic 
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اين پارادوكس در كشور حل نشده و بحراني به نام دانشِ مـذهبي              هنوز نتيجة 
  .سكوالر يا دانشِ ملي و مذهبي را به وجود آورده استو دانشِ 

 اين پارادوكس بـسيار مهـم اسـت و هنـوز در             :پارادوكس شريعت و قانون   
توان گفت اگر اين پارادوكس را حل         مي. نشده باقي مانده است     كشور، حل 

  .ايم كنيم، احتماالً گامي رو به جلو برداشته
ـ    :پارادوكس دموكراسي و اقتدار    هـاي سـنگين، تـضادي        ارادوكس از ديگر پ

يـك را     دانـيم كـدام     است كه ميان دموكراسي و اقتدار وجود دارد، كه نمـي          
آيـد ايـن اسـت كـه          مشكلي كه در نتيجة آن بـه وجـود مـي          . انتخاب كنيم 

از  كه ما را به حل بحـران و رسـيدن بـه نقطـة صـفر               انتخابات به جاي اين   
دتر از بحران پيـشين را      حيث اختالفات اجتماعي هدايت كند، بحراني شدي      

  .شود باعث مي
پارادوكس قبلي است؛     اين پارادوكس زيرمجموعة   :پارادوكس انتخاب و نصب   

  .به عبارتي، مستقل نيست و همان پارادوكس سوم با تعبيري متفاوت است
. العاده جدي اسـت      اين پارادوكس فوق   :پارادوكس استقالل و رابطه با جهان     

وگو   در الك خود فرورويم يا وارد گفت      : تر است دانيم كدام براي ما به      نمي
كه وگويي لزوماً وابستگي به دنبال دارد، يا اين         با جهان شويم؟ آيا هر گفت     

 8تواند با حفظ استقالل و تماميت ارضي صورت گيرد؟ ترس از جهـان              مي
اين ترس حتي در چشمان كـساني كـه بـه           . ما وجود دارد   در چشمان همة  

  .شود كنند نيز ديده مي  ديگر مهاجرت ميصورت فردي به كشورهاي
.  اين پارادوكس نيز، در نوع خود، سنگين اسـت         :پارادوكس امنيت و آزادي   

هـا    هـا، و اقليـت      هـا، گـروه     ترسيم كه اگر به قوميت      در اين پارادوكس، مي   
همين دليل، هراس داريم      اختياراتي تفويض كنيم، امنيتمان به خطر بيفتد؛ به       

  .اند ايمان بسيار اساسيو مباحث امنيتي بر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. world phobia 
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. اين پـارادوكس نيـز بـسيار عجيـب اسـت           :پارادوكس بومي گرايي و پيشرفت    
اساساً چرا به بومي شدن گرايش داريم؟ چه اتفاقي در پس ايـن بـومي شـدن              

  خواهيم چه كاري انجام دهيم؟  رخ خواهد داد؟ اصوالً بوم ما كجاست و ما مي
  تاريخچة پارادوكس دين و دانش. 2

از . انـد   مـشروطيت آغـاز شـده      هـا از دورة       است كه اين پارادوكس     جالب
از . پـردازم  هاي موجود، به تحليل پارادوكس دانش مـي       پارادوكس مجموعة

يم اين است كه شروع حركت دانش بايد از         ابا آن مواجه  كه  جمله سؤاالتي   
براي توضيح اين پارادوكس، ابتدا تاريخچـة       . كجا باشد و منبع آن كجاست     

شوم، كه مبحثي بسيار مهـم        كنم و سپس وارد قلب آن مي        را بررسي مي  آن  
  .و اساسي است

نگـريم، اولـين      آغاز و پيـدايش ايـن پـارادوكس مـي          زماني كه به نقطة   
اتفـاقي كـه در آن      . گـردد   مشروطه بازمي  آمده به دورة    هاي پديد   پارادوكس

دولـت  « نام   ورود به دنياي جديدي به     دوران روي داد اين بودكه در آستانة      
دانستيم كه درون اين دنيا چه محتوايي قـرار دارد،            نمي. قرار گرفتيم » مدرن

دانستيم كه بايد از دنياي پيـشين مهـاجرت كنـيم؛ زيـرا دنيـاي                 اما قطعاً مي  
مـشروطه، متفكـران     بـراي نمونـه، در دورة     . سنت براي ما ناامن شده بـود      

ايي الزم را نـدارد، امـا بـا         وبيش به اين نتيجه رسيدند كه نظام سنتي كار          كم
آيا خروج از نظـام سـنت، بـه معنـاي           : هايي نيز مواجه شدند     چنين پرسش 

حذف كل سنت است يا خير؟ آيا دين جزء سنت است يا خير؟  آيـا ديـن        
اي است كه بايد آن را از كمنـد سـنت             جداگانه همان سنت است، يا مقولة    

هـايي اسـت      خشي از پرسش  ها ب   انديشيد؟ اين  اش  رها كرد و دوباره درباره    
مـشروطه، چنـين     در دورة .  ق مطرح شدند   1324 تا   1312هاي    كه در سال  

استبداد و لزوم عبـور از آن        مسئلة .اي براي ما ايجاد شد      هاي جدي   پرسش
. رود  هاي موجود در آن دوران بـه شـمار مـي            ها و چالش    از جمله دشواري  
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 ريزشِ خود رسيده اسـت،  داد كه استبداد به نهايت تاريخي نشان مي   تجربة
در . كه دنياي جديد را چگونه درك كنيم، خود از مسائل دشوار بود           اما اين 

ضـرب ايـن      در حقيقت، حاصل  . زمان بوديم   آن دوره، شاهد دو حركت هم     
هـا،    يكـي از آن   . دو حركت شروع مربع جديدي از حركت در ايـران بـود           

 و مـدارس  پيدايش مـدارس جديـد، نظيـر اولـين مـدارس علـوم سياسـي            
. در ايـن مـسير، دارالفنـون را نيـز داريـم           . كشاورزي با عنوان فالحت، بود    

سياست را اصالح كنـيم      تعدادي از متفكران ما معتقدند كه بايد ابتدا حوزة        
برخي ديگر براين اعتقادند كـه اگـر حـوزة          . ها اصالح شوند    قسمت تا بقية 

 جالب اينجاسـت    .شوند  ها اصالح مي    فرهنگ را اصالح كنيم، ساير قسمت     
بنابراين، ما بـه لحـاظ تـاريخي    . كه هر دو گروه، درگير جريان سنت بودند   

استدالل برخي متفكران مـذهبي مـا ايـن         . شاهد دو درگيري با سنت بوديم     
تنها جامعه به لحاظ فرهنگي خراب شده، بلكـه خـود مـذهب را                بود كه نه  

بـه خرافـات و     استدالل اين بود كه مـذهب آميختـه         . هم فاسد كرده است   
دانـستند كـه      در واقـع، مـي    . ها شده است و كـارايي الزم را نـدارد           آلودگي

جامعه بدون مذهب دچار نيهيليسم خواهد شـد و نبايـد از مـذهب عبـور                
مذهب تنها ذخيرة هويتي جامعة ايراني است كه حذف آن، جامعـه را             . كرد

 اين عنـصر را     بنابراين، آنها اعتقاد داشتند كه هر كس      . متالشي خواهد كرد  
  .تهديد كند در حقيقت هويت را تهديد كرده است

كه در مـدارس      از طرف ديگر، مذهب دچار بحران داخلي شده بود، تا جايي          
سنتي، پس از ده سال تالش، نوآموزان توانايي نوشتن را نداشتند، در حـالي كـه                

راين، بناب. كردند در مدارس رشديه، پس از يك سال، توانايي نوشتن را كسب مي       
  .يك نظام آموزشي فقدان توازن خود را به طور خودكار نشان داد

هـاي    راه اول اين بود كه دانـش      . از اين پس، دو راه مختلف پديدار شد       
هـا،   سرانجامِ اين بحث. ها تأسيس كنيم   جديد را در مراكزي بيرون از حوزه      
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دوم راه  .  ش بود  1313ادغام اين مدارس و تأسيس اولين دانشگاه در سال          
ها كنـيم تـا شـايد حـوزه           هاي جديد را وارد دنياي حوزه       اين بود كه دانش   

  .شود اين راه در حال حاضر نيز پيگيري مي .متحول شود
 ق، يعني دقيقاً سه سال بعد از انقـالب مـشروطه، يكـي از               1327در سال   

مسلك االمام في متفكران خوب ما به نام اسداهللا ممقاني كتابي نوشت با عنوان 
در . اين كتاب داراي عنوان عربـي و مـتن فارسـي اسـت            . مه اهل االسالم  سال

يكـي از   .  نوشـت  روح التمدن و مدينه االسـالم      ق، ممقاني كتابي به نام       1296
اگـر مـذهب در ايـران تهديـد شـود ـــ چـون               «: جمالت مهم كتاب اين بود    

زاتشان ها مبار   هاي كودتا وجود دارد ــ روح فدائيان به جوش آمده و آن             نشانه
 ق مطرح شد و فدائيان اسـالم        1296بيني در     اين پيش . »را شروع خواهند كرد   

.  ق به عنوان يك جريان برانداز حاكميت رضاخاني قد علَـم كردنـد             1323در  
گونه نبوده است كه جريان فدائيان اسالم يكباره شـكل گيـرد،    در حقيقت، اين  

  . بوده استهاي قبلي در پيدايش آن دخيل بلكه عوامل و زمينه
اين دو كتاب بر اين باور بودند كه بايد به نحوي جامعـه را تغييـر داد،                 

ها اين بود كه اصالحي در دانش ايجاد      تنها راه آن  . دانستند  اما راه آن را نمي    
پيشنهادشان اين بود كـه شـبيه دانـشگاه االزهـر عمـل كننـد؛ يعنـي                  . كنند
ها نيـز بتواننـد، بـراي         ا حوزه كار گيرند ت    ها به   هاي جديد را در حوزه      دانش

هاي خارجي داشته باشـند؛       هايي همانند فيزيك، رياضي، و زبان       مثال، رشته 
دانيـد،    طور كه مـي     همان. همان الگويي كه در دنياي كاتوليك پيدا شده بود        

هاي بزرگ اروپا مدرن نيـستند و نمادهـايي ماننـد سـردرِ               هاي دانشگاه   آرم
هـاي   هاي جديـد از دل حـوزه   ر غرب، دانشگونه كه د همان. كليسا هستند 

انـد، در ايـران نيـز دنبـال چنـين مـسيري بودنـد، امـا                   مسيحي بيرون آمده  
هـاي    گفتمان. داد  چنين تحولي را در ايران نمي      هاي اجتماعي اجازة    گفتمان

دهـد، از زمـان       گونه كه سـوابق تـاريخي نـشان مـي           اجتماعي در ايران، آن   
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اي قـرار گرفـت؛ يعنـي زمـاني كـه از       گونهمشروطه به بعد در فضاي تضاد   
كردند، مباحث مذهبي مطرح نبود و برعكس، وقتي          دموكراسي صحبت مي  

هاي مربوط به دموكراسـي مجـال طـرح           كردند، بحث   از اسالم صحبت مي   
از اين رو، گفتمان اجتماعي در ايران دچار تضادي شـد كـه در              . يافتند  نمي

وقتي مجلس به توپ بسته شد، بـه        علتش اين بود كه     . اروپا وجود نداشت  
. طور خودكار، شاهد تفكيك دو طيف مذهبيون و فعاالن غيرمذهبي بـوديم  

سرانجام، نيروهاي غيرمـذهبي تـالش كردنـد دولـت پهلـوي را در ايـران                
در حقيقت، گفتمـاني    . تأسيس كنند و بحث مذهب را كالً به حاشيه برانند         

گـاه    و مبناي مختلف بود، كه هيچ     در ايران به دنبال آشتي بين دو دانش با د         
 ش، در اواخـر     1299به محض كودتـاي رضاشـاه در سـال          . شكل نگرفت 

هاي علميه به عنـوان نمـادي در برابـر ايـن تغييـرات                ش،حوزه 1300سال  
  . گذاريِ حوزه برخاسته از گفتمان مقاومت بود تأسيس شدند؛ يعني بنيان

بله با دولت پهلـوي و      يكي مقا : اين گفتمان شامل دو عنصر كليدي بود      
هاي چـپ و بخـشي از         ديگري مقابله با ماترياليسمي كه تحت تأثير جنبش       

كـه  گيـري بـود؛ يعنـي بـه مـوازات ايـن             روشنفكري فرانسه در حال شكل    
روشنفكران نسبتًا سكوالر دولت پهلوي را تأسيس كردند، نيروهاي مذهبي          

ي كـه ممقـاني در      احساس كردند كه بايد نهاد حوزه تأسيس شود؛ پيشنهاد        
گيـري رابطـة       بود كه براي شكل     نظر او اين  . ق مطرح كرده بود    1327سال  

هاي علميه در نزديكي تهران تأسـيس        بين دولت و دين در ايران بايد حوزه       
در عكس  . اين پيشنهاد حدود پانزده سال قبل از رضاشاه مطرح شد         . شوند

ران را از يـك تـاجر       العمل به اين اتفاق مهم، رضاخان مكـان دانـشگاه تهـ           
در ايـن ميـان،     . تأسيس كـرد  1313تبريزي خريد و اين دانشگاه را در سال         

توانـد دانـشكدة      كه آيا دولت مـي    ترين معما، دانشكدة الهيات بود؛ اين       مهم
تقابل، كه از زمـان مـشروطه        با توجه به ايدة   . الهيات را تأسيس كند يا خير     
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د تا نظام دانش و آموزش خـود        كردن  آغاز شده بود، هر دو گروه تالش مي       
خواسـت وارد     مـي ) ره (را حفظ كنند، تا آنجـا كـه وقتـي شـهيد مطهـري             

  .دانشكدة الهيات شود، مورد تكفير قرار گرفت
كردند كه بـا حـذف مـذهب از           با اين توصيفات، مسئوالن ما تصور مي      

هـاي خـصوصي، احتمـاالً بتوانـد          هاي اجتماعي و راندن آن به حوزه        حوزه
امعه را حل كنند؛ بنابراين، به سركوب اجتماعي در سطحي وسيع           مشكل ج 

كـه  اي شكل گرفت مبني بر ايـن        در تقابل با اين جريان، ايده     . روي آوردند 
. هاي غيرمذهبي را سركوب كند      بايد حركتي اجتماعي شكل گيرد و جريان      

خـالص اسـالمي ايجـاد كنـيم تـا ايـن             فرض اين بود كه مـا بايـد جامعـة         
در اين دهه، .  ش شكل گرفت1320اين ايده در سال . ل شودپارادوكس ح 

ها   آن.  است آيين اسالم ها    مجموعة مقاالت و نشرياتي داريم كه يكي از آن        
به دنبال تشكيل حكومت اسالمي بودند تا جايگزين دولت پهلوي شود تـا             

جناب مرحـوم   . سپس ــ به قول خودشان ــ بتوانند جامعه را اصالح كنند          
 دين و جامعـه   ت، از متفكران خوب ايران، كتاب كوچكي به نام          حميد عناي 

هاي دهـة     انقالب اسالمي تحقق آرمان   «: گويد  ايشان در اين كتاب مي    . دارد
با اين وصف، دوباره اين پارادوكس با حذف نشان داده شد،           . »بيست است 

ها حذف شدني نيستند و مـا بايـد راهـي             اما قاعده اين است كه پارادوكس     
، براي حل اين    )ره(خصوص امام خميني      برخي، به . لشان پيدا كنيم  براي ح 

من در ادامه اشاره خواهم كـرد كـه       . وحدت بودند  پارادوكس به دنبال ايدة   
  .پذير نيست تحقق ، »وحدت«ايدة وحدت، با توجه به مفهوم اصطالح 

  بررسي و نقد معاني وحدت. 3
ــضاد و    ــه دو شــيء مت ــن اســت ك ــاهيم وحــدت اي ــاوت يكــي از مف متف
بـه طـور    . خصوصيات مغاير يكديگر را حذف كنند تا بتوانند واحد شـوند          

  :توان متصور بود كلي، فقط چهار فرض براي وحدت مي
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 دو چيز متفاوت ذيل امري سوم قرار گيرند تا پارادوكس حل            :فرض اول 
. شود  شود؛ همانند مفهوم فراگير خانواده، كه هم زن و هم مرد را شامل مي             

 اين معناست كه براي حل پارادوكس، بايد به سـطح بـاالتري             اين فرض به  
كه دو ظرف متفاوت و جـدا از   شود؛ مانند اين    برويم كه هر دو را شامل مي      

  .هم را در ظرفي سوم قرار دهيم
ايـن بـه   .  خصوصيات يكي را حذف و در ديگري ادغام كنيم   :فرض دوم 

هايي   در خانواده معناي وحدت نيست، بلكه اضمحالل است؛ يعني احتماالً         
  .كه مردساالر يا زن ساالرند، خانواده وجود ندارد

عكس فرض دوم است؛ يعني يك نوبت حوزه در دانـشگاه            :فرض سوم 
اي بـود   اين گزينـه . هضم شود و در نوبت ديگر، دانشگاه در ساختار حوزه       

اي، سـكوالرها مـذهب را        در دوره . كه پيش از اين هـم تجربـه شـده بـود           
هايي را كه تصور      اي ديگر، مذهب همة دانش      ند و در دوره   حذف كرده بود  

سكوالريسم متهم نمود و آنهـا را حـذف      اند به   كرد از بيرونِ حوزه آمده      مي
كرد، در حالي كه پـيش از مـشروطه، احـدي از دانـش سـكوالر صـحبتي                  

خوانـد و هـيچ مـشكلي         يك عالم ديني، فيزيك و رياضي هم مي       . كرد  نمي
  .شكل از مشروطه به بعد پيدا شداين م. آمد پيش نمي

رسد تنها فرض ممكن آن است كه بتوانيم براي           به نظر مي   :فرض چهارم 
وحدت، معياري واقعي بيرون از هر دو قرار دهيم و بر حسب آن، ايـن دو                

واقعيت اين است كه اين اتفاق در طـول ايـن سـي و              . را با هم جمع كنيم    
نشيني اين     بيش از وحدت، هم    در اين چند سال،   . چند سال رخ نداده است    

دو نهاد صورت گرفته است و حتي در مـواقعي ايـن دو يكـديگر را طـرد                  
ها، فحـول     براي مثال، در مقطعي، با ايجاد موج اخراج در دانشگاه         . اند  كرده

شان سـاقط كـرديم،       دانشمندانمان را كه اهل قلم بودند از كارايي اجتماعي        
اي دو مـشكل      ن برخوردهاي نابخردانـه   چني. ترينِ اقدامات بود    كه خطرناك 
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اول، ما نيروهـاي زبـده را حـذف و افـراد            : آورد  براي سيستم به وجود مي    
دل ســاكت  كنــيم؛ دوم، مطمئنــاً اســتاد آزرده ناشــي را جــايگزين آنهــا مــي

در حقيقـت، مـا بـا       . كنـد   نشيند و شروع به انتشار نقـدهاي خـود مـي            نمي
  .اي ضد وحدت را توليد كرديمه كار، به طور خودكار، پتانسيل اين

وجـو    اند كه ما بايد وحدت را در هـدف جـست            برخي از بزرگان گفته   
اما وحدت  . كنيم و بايد هدف هر دو نهاد را خدمت به جامعه تعريف كنيم            

كه  است؛ مثل اين  9در هدف، به معناي وحدت نيست، بلكه نوعي همسويي        
يني بيايـد و بگـوييم      در حال حركت در خيابان باشيم و پشت سرمان ماشـ          

تـوان در     توانيم چنين حرفـي بـزنيم؟ مگـر مـي           آيا مي . هدفمان يكي است  
وحدت شيعه و سني، از يك طـرف از وحـدت سـخن گفـت و از طـرف                 
ديگر، هر مذهبي از مختصات مذهب بودنش دفاع كند؟ در ايـن صـورت،              

عالوه بر ايـن، اگـر مـا اصـول مـذهب خـود را               . شويم  ما به نفاق متهم مي    
اي خواهـد داشـت؟ بـه عبـارت      داشته باشيم، اساساً وحدت چـه كـارايي      ن

در وحـدت   . ديگر، ما به دنبال وحدت هستيم تـا اصـولمان پابرجـا باشـد             
وحدت در صورتي كـارايي خواهـد       . گونه است   حوزه و دانشگاه نيز همين    

اي معنا كنـيم كـه        اگر وحدت را به گونه    . داشت كه دانشگاه، دانشگاه باشد    
اش زير سؤال رود يا حـوزه هويـت خـود را از               هويت دانشگاهي دانشگاه  

  .دست دهد، معناي اصلي وحدت از دست خواهد رفت
اي از  سايت شخصي خودشان جمله   جناب آقاي شبيري زنجاني در وب     

كنند به اين مفهوم كه برخي چيزها متحد شدني نيستند، از             پدرشان نقل مي  
آنهـايي كـه    . زايـي حقيقـي دارنـد     ا  جمله اختالف شيعه و سني؛ زيرا ما بـه        

ازاي حقيقي دارند متحد شدني نيستند؛ مانند جنسيت مرد و زن، كه نه               مابه
شناسي، وقتي  براي مثال، در كشفيات باستان. شود و نه برعكس زن، مرد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. orientation 
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گويد در جايي ديگـر       گويد چاه نفت اينجا قرار دارد و ديگري مي          يكي مي 
 برقراري اتحاد، حد وسط را بگيريم و آنجـا   توانيم بگوييم، براي    است، نمي 

وسط، چاه نفتي وجود     يك باور ندارند كه در نقطة       را حفر كنيم؛ چون هيچ    
هايي كه حاق واقع دارند اتحاد        اين امكان وجود ندارد كه ما در حوزه       . دارد

آيـا نظـام دانـش،      . اسـتفاده كنـيم   » مصالحه« بهتر است از واژة   . ايجاد كنيم 
  ست؟پذير ا مصالحه

تاكنون دو تعريف خوب براي وحدت وجود داشته اسـت، كـه مـا بـه                
اول، تعريف وحـدت از ديـدگاه فـارابي اسـت، كـه             . ايم  ها توجه نكرده    آن
هـاي اختـصاصي هـر كـس يـا            وحـدت يعنـي تعريـف حـوزه       «: گفت  مي

دانـش   براي مثال، هنگامي كـه در حـوزة       . »هاي اختصاصي هر دانش     حوزه
 فلسفه را در يك جا و حـوزة        گفتند ما حوزة    يكردند، م   سياسي صحبت مي  

فقه را در جاي ديگر قرار دهيم و بگوييم اين دو حوزه با يكـديگر درگيـر                 
در . بنابراين، تعريف فارابي از وحدت، تعريف بـه وظـايف اسـت           . نباشند

وحـدت مـوردنظر   . اين تعريف، وحدت به معناي همكاري است، نه اتحاد       
هاسـت؛ همـان چيـزي     سازي كارويژه شفاففارابي يكي شدن نيست، بلكه     

مشكلي كه در كشور داريم اين      . شناسيم  شفافيت مي  كه ما به عنوان معجزة    
هاي علمي، مذهبي، و دانشگاهي در چـه جاهـايي            دانيم گروه   است كه نمي  

هـا چيـست؟      هـاي همكـاري آن      اصالً حوزه . بايد با يكديگر همكاري كنند    
شـويم و ايـن       رخوردها دچار تالقي مـي    چون اطالعاتي نداريم، در اولين ب     

هـر جـا وحـدت،      . شـود   ها منجـر مـي      تالقي سرانجام به حذف يكي از آن      
در آنجـا عنـصر زور و قـدرت هـم           . آيد  شدني نباشد، اجبار به دنبالش مي     

. شـود   شود و هر كسي كه زور بيشتري داشته باشد مدتي حاكم مي             وارد مي 
كه قبـول   دهد، نه اين    ه خرج مي  اما در اين شرايط، شخصِ مقابلْ صبوري ب       

  .اين صبوري هم روزي لبريز خواهد شد كرده باشد، و كاسة
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اهللا   تعريف ديگرِ وحدت را مرحوم آقا سيد احمـد شـبيري، پـدر آيـت              
؛ »همزيـستي «اين تعريف عبارت است از      . اند  شبيري زنجاني، پيشنهاد داده   

. يكديگر زندگي كنـيم   ها، كنار     دهيم كه به رغم تفاوت      يعني ما كاري انجام     
سازي علوم نيست، بلكه در پي آن        اين تئوري به هيچ وجه به دنبال اسالمي       

. زيستي كنار مذاهب و علوم متفاوت ديگر را يـاد بگيـريم             است كه هنر هم   
تواننـد بـا همزيـستي        هـاي دانـش مـي       حوزه. اين همزيستي يك هنر است    
صـورت اسـت كـه     فقـط در ايـن      . وفصل كنند   بسياري از مشكالت را حل    

  .كند افزايي معنا پيدا مي هم
 

  گيري نتيجه
حرف پاياني اين است كـه ايـن پـارادوكس را بايـد حـل كـرد، امـا حـل                     

هايي كـه تـاكنون       نظريه. ها را بپذيريم    پارادوكس به اين معناست كه تفاوت     
اند به ايـن      در زمينة پارادوكس دين و دانش يا حوزه و دانشگاه مطرح شده           

اند، نـه     اند؛ يعني غيرِ خود را نامشروع ديده        اتي توجهي نكرده  هاي ذ   تفاوت
دهيم، چه از اين   سركوب مي  با نامشروع ديدن طرف مقابل، اجازة     . متفاوت

آيا بايد دوباره بـه     : هاي اساسي اين است     سؤال. طرف و چه از طرف ديگر     
كنـيم، ولـي بـه نتيجـه          فرايند وحدت بينديشيم؟ چرا اين مقدار هزينه مـي        

ايم درست بوده است؟ آيا  رسيم؟ آيا مسيري كه براي وحدت طي كرده        ينم
تـوانيم    هاي ديگـري هـم بـراي وحـدت وجـود دارد؟ چگونـه مـي                 گزينه
  هاي ديگر را هم به گفتمان تبديل كنيم؟ گزينه
تـرين نـوع پـارادوكس جامعـة      اكنون پارادوكس دانش و ديـن مهـم         هم

  .واهيم رسيدكه حل نشود، به جايي نخ ماست و تا زماني
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  رويكردهاي سازواري و همكاري

دانشگاه و حوزه 



 

 



 

 

  اولگفتار 
  دانشگاه و حوزه تعامل راهبردي هاي الزام

  *اهللا شاطري روح
  
  مقدمه

بحث وحـدت حـوزه و دانـشگاه يكـي از شـعارهاي قـديمي و آشـنا در                   
هاي نظـام    فضاهاي علمي و فرهنگي كشورمان است؛ همچنين از زيربخش        

اگـر  . شـود   هـا محـسوب مـي       فرهنگي و تربيتي سند اسالمي شدن دانشگاه      
آشنايي با جزئيات راهبردهاي نظام تربيتـي در سـند دانـشگاه لحـاظ شـده       

در اين صـورت،  . باشد، پرداختن به جزئيات مسئله ضرورت چنداني ندارد      
گزارشـي  . هـاي نزديـك و مفيـدتري خـواهيم داشـت            وگو، بحث   در گفت 

  .كنم ي را خدمت شما ارائه مياجمال
  ضرورت تمدنيِ تعامل حوزه و دانشگاه. 1

وحدت حوزه و دانشگاه، از لفظي كه مورد نقد و تحليـل قـرار گرفـت تـا         
واقعيت آن، فرايندي را سپري كرده است تا به اينجا برسـد و امـروز از آن                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ها شدن دانشگاهدبير شوراي اسالمييار دانشگاه علوم پزشكي ايران و استاد *
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حـدت  زماني بحث اين بود كه و     . با عنوان تعامل حوزه و دانشگاه ياد كنيم       
حوزه و دانشگاه به معناي يكي شدن دو نماد علمـي كـشور اسـت؛ ماننـد                 

هـايي ايجـاد شـد كـه          در اين برش اوليه، نگراني    . يكي شدن سپاه و ارتش    
بحث بعدي اين بود كه اين نياز، آرماني ضروري         . سريع از آن عبور كردند    

رد و المللـي دا  سازانه در نظام بـين      براي نظامي است كه داعية حضور تمدن      
معتقد است كه بر اساس مباني فكري و ايـدئولوژيك خـود، بـا تكيـه بـر                  

هاي نهاد علمي كـشور، بـه دنبـال توليـد        مكتب اسالم و استفاده از ظرفيت     
نياز تمدني را براي جامعه فـراهم         مفاهيم و معادالت اسالمي است كه پيش      

يش از  اگر قرار باشد هر كشوري روزي يك تمدن را رقم بزند، پ           . سازد  مي
هـاي فكـري و سياسـي از مبـاني نظـري خـود را در                  هر چيز، بايـد بـسته     

سـازي    هاي گوناگون تبيين، تدوين، و ترويج و بر اساس آن، گفتمـان             زمينه
  .المللي پيش رود كند و به سمت تحقق آن در عرصة نظام ملي و بين
ها و در نظام فرهنگي و     بر اين اساس، در مباحث اسالمي شدن دانشگاه       

كه وحدت حوزه و دانـشگاه ذيـل آن بـود ـــ  بـه ايـن سـمت                     بيتي ــ تر
تعامـل علمـي و     «حركت كرديم كه مراد ما از وحدت حـوزه و دانـشگاه،             

نهاد توليد علم تجربي در آموزش عالي       .  دو نهاد توليد علم است     »همكاري
هاي ديني و وحيـاني       تبلور يافت و نهاد توليد علم ديني نيز مبتني بر آموزه          

هاي فكري و نظري مختص خود بـراي شـناخت            هاست، كه بسته    حوزهدر  
شناسـي را دارد و       شناسـي، و معرفـت      شناسـي، انـسان     هاي هستي   در حوزه 

  .كند هايي را مطرح مي داعيه
هايي كه از ميزان تالش بـراي         هاي بسيار، گزارش    متأسفانه، مانند نمونه  

دانـش تمـدني ارائـه      نياز توليد     شرط، و پيش    تحقق اين آرمان، هدف، پيش    
در . كننـده نيـست   شود، به لحاظ ساختار، منابع مـالي، و برنامـه، راضـي         مي
البتـه  . ريزي منسجم، هدفمند، و سالمي شكل نگرفته اسـت          يك، برنامه   هيچ

ها و اقدامات منفردي شكل گرفت، امـا بـه دليـل فقـدان انـسجام و                   تالش
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كل گرفـت در فراينـد   هايي كـه شـ   ها و سازمان پايداري آن سياست، برنامه  
. رفتارهاي عادي و مادي نظام آموزشي، فرهنگي، و سياسي ما محو شـدند            

بعـد از آن، بـه سـوي        . گرفـت   هايي را پي مي     بحث» سمت«زماني سازمان   
تشكيل دفتر همكاري حوزه و دانشگاه رفتيم، كـه آن دفتـر در نهايـت بـه                 

شـده   ي شناختهپژوهشگاه حوزه و دانشگاه تبديل شد، كه امروز پژوهشگاه      
اي، از جمله دانشگاه امام       رشته  در اين مسير، مراكز آموزش عالي بين      . است

هاي ديگر، تأسيس    صادق، دانشگاه آموزش و پژوهش امام خميني، و نمونه        
همه با هدف تالش براي رسيدن به اين سيستم و ساختار شـكل               اين. شدند

ساني كـه متـولي آن      گرفته است؛ با اين حال، در مراجعه به مـسئوالن و كـ            
كنيم كـه احـساس غربـت، تنهـايي، و فقـدان              ها هستند، مشاهده مي     برنامه

انسجام سياستي و سازماني در كل كشور و حاكميت در سخنانـشان مـوج              
هاي زيادي حرف زده شده، اما هيچ اقدام          كه سال اند از اين    زند و خسته    مي

  .بايسته، مستمر، و هدفمندي انجام نشده است
 جديد بازنگري سند دانشگاه اسالمي، اين بخش را مـورد تأمـل و              در دور 

من، در جايگاه دبير جلسات شوراي اسالمي       . گذاري دقيق قرار داديم     سياست
تـرين نقـاط موردتوجـه در         ها، اعتقاد جـدي دارم كـه از اصـلي           شدن دانشگاه 

 امروز، در. دومينوي اسالمي شدن دانشگاه، بحث تعامل حوزه و دانشگاه است
. كنـيم  نظام اقتصادي، سياسي، تربيتي، و اخالقي، احـساس فقـر تئوريـك مـي       

ها داعية داشتن مباني ممتـاز و متمـايز از مبـاني فكـري و                 امروز در اين حوزه   
دموكراسي يا ليبراسيم كالمي را داريم، در حالي  معرفتي غرب و تفكرات ليبرال

گـذاران و     ري سياسـت  نظـام فكـ    اي را به عنـوان پـشتوانة        كه هيچ بستة آماده   
ايم و انجام انبوهي از امور را از آنـان توقـع              مجريان جامعه به آنان ارائه نكرده     

خواهيم رفتار ممتاز اسالمي داشته باشيم، در حالي كه هيچ پشتيباني             مي. داريم
گيـرد و     چرا ايـن پـشتيباني شـكل نمـي        . ا به عمل نيامده است    هتئوريكي از آن  

هـا    ليد نشده است؛ چرا؟ زيرا آنچـه در دانـشگاه         شكل نگرفته است؟ چون تو    
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هـاي عقـل بـشر، دانـش تجربـي، و             شود ــ با كمال احترام به يافتـه         توليد مي 
هـاي    هايي بر اسـاس مبـاني و آمـوزه          ها ــ به تكمله     هاي آن   استفاده از ظرفيت  

هاي مكتـب اسـالم را بـراي ادارة جامعـه در              وحياني نياز دارد تا بتواند آموزه     
  .المللي ارائه كند ملي و بينعرصة 

خواهد طرحي در زمينة مديريت متعالي جامعه، مديريت          اگر جامعة ما مي   
هاي اجتماعي، تعريف كند، بايد اين مباحث را          با روابط متكامل جامعه و نظام     

در واقـع، در    . شناسي اسالمي ارائه دهـد      شناسي و جامعه    بر اساس مباني انسان   
. ايـم   هاي اوليه را برنداشته     ا مباحث ديگر، هنوز گام    شناسانه ي   هاي جامعه   بحث

. كه كاري انجـام دهـيم     شود، مگر آن    بهتري تبديل نمي   اين نقطه هرگز به نقطة    
ايد، آرزوهاي بلند و انتظار رسـيدن         در روايات آمده است كه اگر كاري نكرده       

 چه كارهايي صورت گرفته است تا ما انتظـار وحـدت          . به نتيجه نداشته باشيد   
توليـد علـم نـه در    ! حوزه و دانشگاه، تعامل علمي، يا توليد را داشـته باشـيم؟      

متأسـفانه تعامـل علمـي در       . گيـرد   خلوت و تنهايي، بلكه در تعامل شكل مـي        
به شكل بـسيار پراكنـده و مـوردي، تـك     . ها نهادينه نيست   ها و حوزه    دانشگاه
 كه آثار مثبتـي در      هايي انجام شده، اما به يك روند هماهنگ و متوالي،           حركت

  .فضاي علمي و فرهنگي جامعه ايجاد كند، تبديل نشده است
  هاي همكاري و تعامل زمينه. 2

شناسـي    هايي آغاز شد و به دنبال آن هستيم كه با آسـيب             در اين دوره، فعاليت   
هـاي    هاي موجود، و مزيـت      حركت پيشين و بر مبناي شناسايي ظرفيت، زمينه       

هاي همكـاري ايـن دو بخـش را            و حوزه، زمينه   سازماني آموزش عالي كشور   
  :شوند ها با توجه به نكات زير تعريف مي اين زمينه. مشخص كنيم

گوييم كه مايليم با شـما همكـاري           وقتي به شما مي    :موضوع و گسترة همكاري   
خواهم با شما همكاري كنم،       گويد كه مي    كنيم، يا وقتي نهادي به نهاد ديگر مي       

ين است در چه چيز بايـد بـا يكـديگر همكـاري كنـيم؟               اولين سؤال معقول ا   
  .بنابراين، سؤال اول، پرسش از موضوع و گسترة همكاري است
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 در اين همكاري، براي مثال با رويكردي اسالمي، در          :ساختارهاي مشترك 
خصوص اين موضوع با كدام ساختار بايد فعاليت كنيم؟ يعني حـوزه چـه              

هـاي   ارتباطي بـا حـوزه دارد؟ مأموريـت     ارتباطي با دانشگاه و دانشگاه چه       
هاي علمـي     ها چه نسبتي با هم دارند؟ معيارهاي بخش فعاليت          سازماني آن 

توان كسي را بـا ايـن شـاخص و            چگونه مي . در دانشگاه و حوزه جداست    
بنـابراين، ضـرورت دوم، رسـيدن بـه         . معيار با طرف ديگر هماهنـگ كـرد       

براي مثال، بايـد    . ت است ساختارهاي مشترك همكاري بر اساس موضوعا     
انجمن اقتصاد حوزة علميه و گـروه اقتـصاد دانـشگاه گـروه مـشترك، در                

  .شده، تشكيل دهند ساختاري تعريف
شده بايد بر اساس برنامه و   موضوع و ساختارِ تعريف:ريزي بندي و برنامه    اولويت

بنـدي   تاي با اولوي مرحله براي مثال، بر اساس يك فرايند پنج     . اولويت پيش رود  
داري اسـالمي، ابـزار       تواننـد بانـك     مشخص و برمبناي يك پروژة پنج فازي، مي       

  .مالي، يا اقتصاد كالن و خرد را بر اساس نگرش اسالمي تدوين كنند
 توافق كرديم مشتركاً دربارة اين موضوع بـا ايـن سـاختار و              :گذاري  هدف

ري بـه آن    اهدافي كه قرار است در ايـن تـالش و هــمكا           : برنامه كار كنيم  
اند و خروجي چه چيز است؟ اهداف مـوردنظر بايـد در              دست يـابيم كدام  

ممكـن اسـت مرحلـة اول       . سه سطح بدوي، مياني، و نهايي مشخص شود       
آن، نسخة ابتدايي يك متن آموزشي يا تأسـيس يـك گـروه باشـد، امـا در                  

هـاي    توانـد متـون، مباحـث، دوره        هاي مياني و نهايي مي      تكميل آن، نسخه  
  .زشي و پژوهشي دكتري گوناگون، و غيره را در بر گيردآمو

 الزم است كه يك گروه نـاظر و راهبـر، ضـمن             :مديريت، نظارت و ارزيابي   
نظارت و ارزيابي علمي و مديريتي فراينـد، آن را در رسـيدن بـه اهـداف،                 

بـر اسـاس موضـوع، سـاختار، و اهـداف، بايـد بـا بودجـه،                 . راهبري كنـد  
هاي مشخص به سـمت اهـداف پـيش           مل، و بخشنامه  پشتيباني، قوانين مك  
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اي وجود داشـته باشـد و نيـاز بـه حمايـت و                هر جا نقص و كاستي    . رفت
  .پشتيباني احساس شود، بايد مرجع اين مسئوليت مشخص باشد

دانـا ايـن      زماني با آقاي دكتر فرجـي     . اين پنج مرحله بسيار جدي است     
رسـي مـسائل سـند،     مراحل را مطرح كرديم و حدود چهـل سـاعت بـه بر            

ترين   در آن روزها، جدي   . فرايند اسالمي شدن، و توليد علم ديني پرداختيم       
در جايگـاه رئـيس     «: گفتنـد   ايـشان   . اهتمام به اين مسئله را ايشان داشـتند       

خواهم بررسي كنم كه براي مثال،        آموزش عالي كشور در وزارت علوم، مي      
رك انجام دهد، عمالً بـر      خواهد با شركتي ديگر فعاليت مشت       شركتي كه مي  

بـه نظـر    . خواهد ما را به همكاري بكـشاند        اي مي   اساس چه طرح و برنامه    
ها، منطـق و موضـوع        من، در اين طرح و برنامه، بايد سهم و وزن من و آن            

ايـن مراحـل را بـراي ايـشان     . »الذكر مشخص باشد   كار، و پنج مرحلة فوق    
گونـه دقيـق      مـسئله را ايـن    تاكنون كـسي ايـن      «: ايشان گفتند . توضيح دادم 

مشخص نكرده بود تا من، در جايگاه وزير علوم، ببينيم چه بخشي از كـار               
ام است؟ من مسئول آموزش عالي كـشور هـستم؛ علـم كـاربردي                بر عهده 

بنابراين، براي انجام اين كـار بايـد كـسي          . كنم، نه انتزاعيِ صرف     توليد مي 
اميـدوارم  «: به ايشان گفـتم    من   .»مشخصاً بگويد سهم من چه ميزان است؟      

در دورة وزارت شــما ســازمان آمــوزش عــالي بــه توليــد علــم مبتنــي بــر 
شاءاهللا نظام آموزش عـالي مـا بتوانـد بـر گـسترة               ان. هاي ديني برسد    آموزه

اين جزو تكاليف وزارتخانـه     «: ايشان گفتند . »جغرافياي علم در دنيا بيفزايد    
ـ        است و مي   ر باشـد، و مـن بـراي انجـام آن           تواند مأموريتي براي مـنِ وزي
  .البته متأسفانه وزارت ايشان ادامه نيافت. »آمادگي دارم

طي اين سي سال، در مجمـوع، پيونـد حـوزه و دانـشگاه همچنـان در                 
هـايي وجـود      ها، پرسش   در اين سال  . دوران نوزادي خود به سر برده است      

در . اسـت يك فرايند مديريتي مستمر و هدفمنـدي نداشـته            داشته، اما هيچ  
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گذاري را بـه نتيجـه برسـانيم، امـا در             نهايت، بايد با مديريت بهينه، سرمايه     
كـنم بـه مـا        خواهش مـي  . حال حاضر نهاد علم كشور اين ويژگي را ندارد        

آيـا ايـن   . كمك فكري كنيد تا مشخص كنيم نگاه ما درست است يـا خيـر     
نگـي بـراي   نياز علمـي و فره  آرمان و آرزو صرفاً انتزاعي است يا يك پيش 

سازانه دارد و بـه دنبـال ايجـاد تمـدن             كشوري است كه داعية تالش تمدن     
روند و مـا نيـز در         نـوين است؟ تـمامي كشورها در مـسير علمي پيش مي        

خواهد تمدن نوين اسالمي را بـه         كسي كه مي  . كنيم  همان مسير حركت مي   
قرار اسـت   اگر  . جهان عرضه كند، بايد سازوكار بسيار متفاوتي داشته باشد        

، نگـاه  »توليد«براي » تعامل«نياز بودن  اين كار به ثمر برسد، آيا نگاه به پيش        
دانـيم كـه تعامـل و وحـدت بـا رويكـرد فرهنگـي،                 درستي است؟ بله، مي   

ترين   اخالقي، عاطفي، و غيره نيز وجود داشته است، اما به نظر ما، محوري            
اگر بـر   . نشگاه است حوزه و دا   جانبة  ركن اين وحدت، تعامل علمي و همه      

اگر سؤال كنيـد كـه موضـوع        . كنيم  اين نگاه نقدي داريد، از آن استقبال مي       
در مسائل گوناگون،   . شود، پاسخ خواهيم داد     همكاري چگونه مشخص مي   

هاي چالش علمي بين حوزه و دانـشگاه            هايي را آغاز و زمينه      حوزه حركت 
هـا بـه       بررسي اين حـوزه    را تقريباً مشخص كرده است؛ دانشگاه نيز بايد با        

ريـزي    شده، طراحي و برنامه     اظهارنظر بپردازد و دربارة نقاط مشترك توافق      
سـپس حـوزه و     . برانگيزتـر اسـت     كند و تعيين كند كه كدام نقـاط چـالش         

ايـن فراينـد    . هـا بـه بحـث بپردازنـد         بنـدي آن    دانشگاه بايد دربارة اولويت   
  .تواند مسير و نگاهي جديد باشد مي

كنم از برگزاري      احترامي كه براي اين جلسه قائلم، خواهش مي        فارغ از 
توانيم گـامي     مي. جلسات تشريفاتي و تعارفي در مورد اين مسئله بپرهيزيد        

رود؛   شود، همانند انرژي، از بين نمـي        گامي كه برداشته مي   . به پيش برداريم  
خـواهش  . هايي دچار شود، اما از بين نخواهـد رفـت    ممكن است به فترت   

با رد نظرات اشـتباه،     . كنم، صميمي و صريح، ما را راهنمايي و نقد كنيد           يم
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انـداز    بايد انتقادات را تحمل كنيم و نگاه و چشم        . گذاريد  بر سر ما منت مي    
بـه نظـرم،    . خواهيم كار پـيش رود      تعارف نداريم و مي   . جدي داشته باشيم  

مـده، بـيش از      اقدامي كه در سند آ     325اگر بحث با اين نگاه پيش رود، از         
صد اقدام در كاركردهاي چهارگانـة نظـام آمـوزش عـالي توزيـع بـه ثمـر                  

توانـد سـند را بـه     به عبارت ديگر، عمل به اين اقدامات مـي     . خواهد رسيد 
. ناپـذير اسـت     ها ضـرورتي اجتنـاب      اسالمي شدن دانشگاه  . حركت درآورد 

هـاي     يافتـه  هاي نظام اسالمي باشند تا هـم بـه          هاي ما بايد دانشگاه     دانشگاه
هاي وحيـاني     ها استفاده كنند و هم آموزه       عقل بشر احترام بگذارند و از آن      

المللـي   هاي بشر بيفزايند و مرزهاي علوم را در عرصة ملي و بين را به يافته 
   .گسترش دهند



 

 

  دومگفتار 
  دانشگاه و حوزه معرفتي تعامل

  *عبدالحسين خسروپناه
  
  مقدمه

ــان وحــدت اســت« ــا دك ــوي م   »ير واحد هرچه بيني آن بت اسـت       غ مثن
  )مولوي(

: كنـد  كنم كه خداوند به مؤمنان امـر مـي   سخنم را با اين آية شريفه آغاز مي  
شويد و قوتتان     خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد و نزاع نكنيد، كه ناتوان مي           «

صبر پيشه كنيد، كه خداونـد بـا صـابران          «: فرمايد  سپس مي . »رود  از بين مي  
قاعـدتاً موضـوع    . ؛ يعني با صبر، اختالفات را حل كنيـد        )46 :لانفا(» است

شـود و بيتـي كـه در          تعامل حوزه و دانشگاه نيز ذيل اين وحدت معنا مـي          
طليعة سخن از مولوي آوردم به اين معناست كه سراسر مثنوي از وحـدت              

اين بيت چه ارتبـاطي بـه       «: ممكن است سؤال كنيد   . گويد  وجود سخن مي  
بيني توحيدي به عـالم و آدم         اگر ما با جهان   «: دهم  پاسخ مي » بحث ما دارد؟  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ايرانرئيس مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفهاستاد پزوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي و  *
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بينـي توحيـدي داشـته باشـند،          بنگريم، يعني حوزويان و دانشگاهيان جهان     
حتي در صورت داشتن اختالف، اين اختالف نـافع و در راسـتاي رسـيدن               

  .»به هدف خواهد بود
لقـي مـا   كنم، يكي دربارة چيستي حوزه و دانشگاه، تا ت        دو نكته بيان مي   

از حوزه و دانشگاه مشخص شود، و ديگري در خصوص چيستي وحدت            
پـردازم و سـعي       هاي حوزه و دانشگاه مي      سپس به انواع همكاري   . و تعامل 

ها، تحليلي نظـري ارائـه كـنم و دربـارة             كنم در ذيل هريك از همكاري       مي
  .امكان تحقق عملي آن سخن بگويم

  وظايف نهاد حوزه و دانشگاه. 1
» نفـر «، كه به آيـة      »توبه« سورة مباركة    122 را، بر اساس مفاد آية       من حوزه 

به نظـرم سـه وظيفـه بـراي حـوزه      . كنم مشهور است، تعريف به وظيفه مي 
به معنـاي فهـم و      » تفقه«. است» تفقه در دين  «اولين وظيفه،   . ذكر است   قابل

وظيفـة دوم، تبليـغ و تـرويج ديـن اسـت و             . شناخت عميق از دين اسـت     
لَعلَّهــم «عبــارت . ظيفــه، عينيــت بخــشيدن بــه ديــن در جامعــهســومين و
. رسـاند   ، كه در پايان آيه آمده است، عينيت دين در جامعه را مي            »يحذَرون

  .توان براي نهاد حوزه اين وظايف را تعريف كرد مطابق اين آيه، مي
در كـربال و سـپس      ) ع (از نظر تبارشناسي، اولين نهاد حوزه را امام صادق        

، دركنار علقمه، كالس درس و بحث       )ع (امام صادق . اندازي كرد   ينه راه در مد 
بعدها، در قرن سوم، فردي در آن مكان حوزة علميه ساخت، . كردند برگزار مي

محدث معروف، مرحوم كليني، پـيش از       . معروف شد » اراضي جعفريه «كه به   
  .آمدن به شهرري، در آن حوزة علميه درس خوانده بود

 اولـين   1313در سـال    . ي جديد و زاييده دورة مـدرن اسـت        دانشگاه نهاد 
متأسـفانه، بـه دليـل نگـاه        . دانشگاه در ايران، يعني دانشگاه تهران، تأسيس شد       

كنيم كه گويا پيش از سـال        اي تلقي مي    زدگي، به گونه    نادرست و روحية غرب   
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براي مثال، وقتي از قـدمت    . اي در ايران وجود نداشته است        مركز علمي  1313
دهند دانشگاه قدمتي ششـصدساله دارد؛ در         دانشگاه وين سؤال كنيد، پاسخ مي     

حالي كه كه ششصد سال پيش خبري از دورة مدرن و مباني مدرنيته، از جمله       
در آن زمان، دانـشگاه بـر       . ، و سكوالريسم نبوده است    2گرايي   ، ذهن  1اومانيسم

تار دانشگاه مـدرن    با اين حال، ساخ   . شد  مبناي فضاي سنتي مسيحيت اداره مي     
كوشند  دهند؛ زيرا غرب، چه اروپا و چه امريكا، مي را به دوران سنت پيوند مي

شان را نـشان      خود را به عقبة سنتي خود متصل كنند تا هويت ملي و فرهنگي            
گوييم كه    اي سخن مي    كنيم و حتي به گونه      بر خالف آنان، ما چنين نمي     . دهند

  .ستيزي نكنيم  سنتگريزي داريم؛ اگر گويا بناي سنت
هاي ما مدرن و جديـد   كنيم دانشگاه براي تظاهر به مدرن بودن، ادعا مي 

هــا، و  هــا، دارالحكمــه هــستند، در حــالي كــه در دورة ســلجوقيان، نظاميــه
خـدمات  براي مثـال، اسـتاد مطهـري در كتـاب      . ها داير بوده است     دارالعلم

فكرانِ منشأ علـم و دانـش،       اند كه بسياري از مت       نوشته متقابل اسالم و ايران   
سـينا،    تـوان بـه زكريـاي رازي، ابـن          هـا مـي     اند، كه از جملة آن      ايراني بوده 

  .هيثم، و خواجه نصير اشاره كرد ابن
بر همين اساس، اجازه دهيد دانشگاه در ايران را صرفاً به معنـاي مـدرنش               

 صد سـال    اي فراتر از    در نظر نگيريم  و آن را نهادي علمي معنا كنيم كه سابقه            
بــا اســتفاده از .  شــكلي نــوين بــه خــود گرفتــه اســت1313دارد و در ســال 

هـا بـه دنبـال        دستاوردهاي نويني كه كشورهاي مدرن حاصل كردند، دانشگاه       
در واقـع، دانـشگاه معنـاي       . كشف طبيعت و رفع نيازهاي انسان معاصر رفتند       

برگيـرد؛ زيـرا    تواند كاركرد حـوزه را نيـز در           وسيعي يافت كه به يك معنا مي      
اگر . وظيفة حوزه تبيين عميق، تبليغ، و عينيت بخشيدن به دين در جامعه است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. humanism 
2. subjectivism 
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نيازهاي ديني را بخشي از نيازهاي انسان به حساب آوريـم، وظيفـة دانـشگاه               
بنابراين، . تأمين نيازهاي انسان معاصر، از جمله نيازهاي ديني و معنوي اوست          

بـه همـين دليـل،      . ازهـا نيـز بپـردازد     توانـد بـه بخـشي از ايـن ني           دانشگاه مي 
هاي مؤسـسان دانـشكدة الهيـات         به انگيزه . هاي الهيات شكل گرفت     دانشكده

كاري نداريم، اما به لحاظ انگيخته، دانشگاه چنين كاركردي دارد، كه البتـه در              
ايران عقبة تاريخي بيش از هزارسـاله دارد؛ يعنـي اسـتمرار داشـته و در سـال                  

  . خود گرفته است شكل جديدي به 1313
ما حتي حاضر نيستيم نهـاد آموزشـي مـدرن در كـشورمان را بـه دورة                 

اين خطاست و بايد بكوشيم هويت ملـي خودمـان          . دارالفنون نسبت دهيم  
بنـابراين، بـر اسـاس      . را، كه از معرفتي عميق برخودار است، حفـظ كنـيم          

  .وظيفة معرفتي و اجتماعي، حوزه و دانشگاه را تعريف كردم
  عاني وحدت حوزه و دانشگاهم. 2

منظـور از   . شناسـي وحـدت حـوزه و دانـشگاه اسـت            نكتة دوم ناظر به گونه    
وحدت حوزه و دانشگاه چيست؟ آيا وحدت ساختاري مد نظر اسـت؛ يعنـي           
ساختار حوزه و دانشگاه يكي شود؟ آيا به دنبال وحدت معرفتي است؛ به اين              

ا يكي كنيم و آنچه در حـوزه        معنا كه تمامي دروس معارف حوزه و دانشگاه ر        
است به دانشگاه آيد و بالعكس؟ كسي چنين ادعايي ندارد و اين ادعا نادرست 

اند و بر اساس اغراضي كه        به هر حال، حوزه و دانشگاه دو نهاد مستقل        . است
حتي ممكـن اسـت نسبتـشان      . كنند  هاي معرفتي خود را دنبال مي       دارند، حوزه 

در ايـن   .  يعني وجه اشتراك داشته باشـند      باشد؛» عموم و خصوص من وجه    «
  .توان از واژة وحدت استفاده كرد صورت نيز نمي

آيا منظور، وحدت هدفي است؟ هدف خاص حوزه با دانشگاه متفاوت           
. است، هرچند به لحاظ اهداف كالن، مانند يكديگرند، كه بيان خواهد شـد       

جتهاديِ عقلي  آيا منظور، وحدت روشي است؟ معموالً در حوزه از روش ا          



   119 / دانشگاه و حوزه معرفتي تعاملــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 

كنـيم؛ يعنـي روش متعـارف در حـوزه روش اجتهـادي               ـ نقلي استفاده مي   
شود؛ همان عقل منطقـي كـه         است، كه در آن از عقل استداللگر استفاده مي        

روش مورداستفاده در بخشي از علوم دانشگاهي       . كند  از نقل نيز استفاده مي    
ه از ايـن    تـوجهي از علـوم در دانـشگا         روش تجربي است، كه بخش قابـل      

متأسفانه روش اجتهادي مورداستفادة مـا در حـوزه         . كنند  روش استفاده مي  
طـور كـه روش تجربـي در          شـود؛ همـان     گاهي به روش تقليدي تبديل مي     

بــراي مثــال، اجتهــاد . يابـد  هــا نيــز بـه روش تقليــدي ســوق مــي  دانـشگاه 
م گيرد و خودمـان آن اجتهـاد الزم را انجـا            جواهر معيار ما قرار مي      صاحب

كنـيم بـه معيـار و      دهيم، يا مراجعي كه در تحقيقات تجربي استفاده مي          نمي
شـوند و حاضـر بـه انجـام تحقيقـات تجربـي مـستقل                 متن ما تبـديل مـي     

ها، به دليل اسـتفاده از علـوم دينـي، طبيعتـاً بايـد از                 در دانشگاه . شويم  نمي
م، امـا   بنابراين، شاهد تعامل روشي هـستي     . روش اجتهادي نيز استفاده شود    

  .وحدت روشي وجود ندارد
  :رود به نظرم، در مورد حوزه و دانشگاه، وحدت به سه معنا به كار مي

كنـد كـه    ها و اهدافي را دنبال مي  جامعة اسالمي آرمان:وحدت آرماني . الف
ترين آن پيشرفت ايران اسالمي و رسيدن بـه تمـدن نـوين               به نظر من، مهم   

در راه رسيدن به اين آرمان بايد وحدت        آيا حوزه و دانشگاه     . اسالمي است 
خواهيم جامعـة ايـران       شك بايد چنين باشند؛ يعني اگر مي        داشته باشد؟ بي  

اسالمي به پيشرفت و بالندگي برسد و در نهايت تمدن نوين اسالمي شكل             
گونه كه در قرن سـوم تـا شـشم هجـري و مجـدداً در قـرن                    گيرد ــ همان  

مدني اسالم هستيم، كه منشأ عمـدة آن    يازدهم و دوازدهم شاهد تحوالت ت     
اين تمدن با هجرت به     . عالمان ايراني بودند ــ به وحدت آرماني نيازمنديم       

مناطقِ ديگر توانست سراسر كشورها را نيز مـشاركت دهـد؛ ماننـد تمـدن               
آندلس، تمدني كه در سيسيل ايتاليا وجود داشت، يـا تمـدني كـه در دورة                
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ها، متفكران    منشأ تمامي آن  . قا شكل گرفت  فاطميون، در مصر و شمال افري     
تمدن اسالمي از ايران اسالمي آغاز شد و ساير جوامع را نيز            . ايراني بودند 

بايـد    بنـابراين، حـوزه و دانـشگاه قطعـاً        . اش مـشاركت داد     گيـري   در شكل 
  .وحدت آرماني داشته باشند

انشگاه  در اينجا، مقصود راهبردهاي اختصاصي حوزه و د:وحدت راهبردي. ب
. گيري وحدت آرماني الزم است      شكل نيست، اما وحدت راهبردي در راستاي     

كه حوزه و دانشگاه بايد با يكديگر همكاري كننـد و اسـتقالل             براي مثال، اين  
در اينجـا، مقـصود از      . ها به رسميت شناخته شود، دو راهبرد كليدي اسـت           آن

المي آن اسـت كـه      استقالل دو نهاد حوزه و دانشگاه در نظـام جمهـوري اسـ            
اگـر از رابطـه بـا    . تعامل با ديگر كشورها نبايد استقالل نظام را زير سؤال ببرد         

هـا در ايـران نفـوذ         گوييم، به اين معنا نيست كه آن        كشورهاي ديگر سخن مي   
با مطالعة تاريخ استعمار از نيمة دوم قرن        . شان باشيم   كنند و ما برده و مستعمره     

بينيم كـه چـه باليـي بـر سـر             نقالب صنعتي، مي  هجدهم و به وقوع پيوستن ا     
 بـه   1920امپراتوري عثماني در سـال      . هندوستان، مالزي، ايران، و عثماني آمد     

طور كامل فروريخت و كمال آتـاتورك معاهـدة فروپاشـي دولـت عثمـاني و        
پـس از پـذيرش     . ايجاد جمهوري براي كشور تركيـه را در سـودان پـذيرفت           

ين كشور، طولي نكشيد كه يونان به تركيه حمله كرد  معاهده و استقالل يافتن ا    
و به دنبال تجزية اين كشور بود، اما آتاتورك، تمـامي انقالبيـون، و مـذهبيون                

اي واحد تـشكيل دادنـد و در مقابـل يونـان ايـستادند و اجـازه ندادنـد                     جبهه
در غير اين صورت، منطقة آناتولي نيز نـاگزير تجزيـه           . كشورشان آسيب ببيند  

راهبرد عدالت و توسعة علمي از ديگر راهبردهـاي كالنـي اسـت كـه      . دش  مي
  .حوزه و دانشگاه بايد در آن وحدت داشته باشند

متأسـفانه شـاهد    .  اين قسم از وحدت بسيار مهم است       :وحدت اخالقي . ج
هـاي حوزويـان و دانـشگاهيان در          جـويي   بداخالقي، طعن و كنايه، و عيب     
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بر ارتباط نزديكي كه با هر دو نهاد دارم، منشأ      با تكيه   . برابر يكديگر هستيم  
بايد بـا نقـد، بـه پيـشرفت يكـديگر      . دانم  تمامي اين اختالفات را جهل مي     

دهندة شناخت نادرسـت و       كمك كنيم، اما برخي نقدهاي غيراخالقي نشان      
ــشگاهيان از يكــديگر اســت  ــان و دان ــاقص حوزوي ــصور برخــي  .ن ــه ت ب

عالقه به توسعة علمي  مد، متحجر، و بي   اي منج   دانشگاهيان، حوزه مجموعه  
هاي انگليسي، آلماني، و فرانـسه و     زماني كه صحبت از آموزش زبان     . است

تـرين كتابخانـة التـين        شنويم بـزرگ    شود، يا مي    مكالمة عربي در حوزه مي    
از سـوي ديگـر، برخـي       . كننـد   اي تعجـب مـي      ايران در قم داير است، عده     

هـر سـال    . داننـد   اعتقـاد مـي     ديـن و بـي      حوزويانْ جامعة دانشگاهي را بـي     
هـا و بـا حـضور اسـتادان و دانـشجويان              ها در دانشگاه    ترين اعتكاف   بزرگ

كنم كه    ادعا نمي . شود، كه نشانة غيرواقعي بودن اين تصور است         برگزار مي 
مسلك وجود ندارند، يا در دانـشگاه         در حوزه مطلقاً افراد منجمد و اخباري      

نظور اين است كه مجموعة دانشگاهي امروز متفاوت دين نداريم؛ م افراد بي
اگر بـه دنبـال تعامـل حـوزه و دانـشگاه            . با دانشگاه چهل سال پيش است     

دعوايي كه گاه ميان برخي     . هستيم، بايد به اين وحدت اخالقي توجه كنيم       
دهد مشابه دعواهاي پـيش از انقـالب          عناصر حوزوي و دانشگاهي رخ مي     

متأسفانه گويا تقابـل ايـن دو نهـاد بـه يـك             . استروشنفكران با روحانيان    
سنت تبديل شده است؛ اين سنت كه روحانيان و دانشگاهيان بايد مدام بـا              
هــم درگيــر باشــند تــا روحانيــان صــفت متــدينان و دانــشگاهيان صــفت  

  .روشنفكران را حفظ كنند
  قلمروهاي تعامل حوزه و دانشگاه. 3

و دانشگاه مباحث معرفتي اسـت،      كه مسئوليت اصلي حوزه     با توجه به اين   
بندي علوم، تعامل معرفتي حوزه ودانشگاه را تبيين          در ادامه، بر اساس طبقه    

بندي مرسوم، علوم به طبيعي، انساني، هنري، مهندسـي، و            در طبقه . كنم  مي
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بنـدي تـا چـه ميـزان درسـت و             كه اين طبقـه   اين. شوند  پزشكي تقسيم مي  
ساختار دانشگاهي ما بر اساس اين     منطقي است موضوع بحث نيست؛ فعالً     

ساختار آموزشي حوزه نيز عبـارت اسـت از         . بندي شكل گرفته است     طبقه
در . علوم اسالمي متعارف ماننـد فقـه، اخـالق، اعتقـادات، و علـوم عقلـي               

شـود، كـه البتـه از دروس          ندرت نجوم و رياضيات تـدريس مـي         حوزه، به 
الب و با تأسيس دفتر همكـاري       بعد از انق  . رود  متعارف حوزه به شمار نمي    

ژوهشگاه حوزه و دانـشگاه تبـديل شـده           حوزه و دانشگاه ــ كه اكنون به پ       
در راه  «اي از مؤسـسة       است ــ و تأسيس بنياد باقرالعلوم بـه عنـوان شـعبه           

تغيير نام داد ـــ در سـاختار        ) ره (ــ كه بعدها به مؤسسة امام خميني      » حق
هـاي    ايجاد رشـته  . تر سابقه نداشت    پيشحوزه تغييراتي جدي پديد آمد كه       

شناسـي، و علـوم تربيتـي در برخـي            شناسي، اقتصاد، مديريت، روان     جامعه
البته از پژوهشگاه علوم حديثي     . مراكز حوزوي از جملة اين تغييرات است      

هـا از منظـر    انـدازي ايـن رشـته     شهري نبايد غافل شد كه به راه        اهللا ري   آيت
هـاي متنـوعي كـه در حـوزه و            ا وجود رشـته   بايد ديد، ب  . حديث پرداخت 

  .تصور است دانشگاه ايجاد شده است، چه تعاملي ميان اين دو نهاد قابل
  تعامل حوزه و دانشگاه در زمينة علوم طبيعي. الف

هــاي تجربــي ـ عقلــي،    نــد كــه بــا اســتفاده از روشاعلــوم طبيعــي علــومي
طبيعت اعـم  . اند طبيعت ـ آماري، به دنبال شناخت   قياسي، يا تجربي  ـ  تجربي

از امور جمادات و امثالهم است كه در فيزيك از آن به جِرم، وزن، و حجم، در 
  .شود شناسي به سلول، و در شيمي به عناصر شيميايي تعبير مي زيست

تواند ارائة نگاه دين اسـالم بـه طبيعـت و             خدمت حوزه به دانشگاه مي    
اين زمينه داريـم و اسـتاداني       آيات فراواني در    . چگونگي تعامل با آن باشد    

اهللا جـوادي آملـي در        نظير آقاي گلـشني، دكتـر سـيد حـسين نـصر، آيـت             
ــسنيم ــايي در تفسيرت ــه طباطب ــزان، و عالم ــسير المي ــن مباحــث  تف ــه اي  ب

  .اند پرداخته
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اَفَـال  «شناسـي؟     شناسيِ محض است يـا خلقـت        توصية اسالم به طبيعت   
ت و الـي األَرضِ            ينظُرُونَ اَلي االبلِ كَيف خُلقَت       عـفر كَيـف ماءالـس ليا و

شناسـي   اين نگاه توحيـدي بـه طبيعـت   ). 20 ـ  17: غاشيه(» كَيف سطحت
بحث مهمي با عنوان    . كه بايد چه تعاملي با طبيعت داشته باشيم       است و اين  

در رسـالة   ) ع (امـام سـجاد   . در ديـن اسـالم آمـده اسـت        » حقوق طبيعت «
مـا حـق نـداريم زمـين و آسـمان و            . كنـد   وق اشاره مي   به اين حق   الحقوق

  .جامدات را به هر طريقي تصرف كنيم
ها تحقيقي در زمينة      اگر اين نگاه صحيح به دانشگاهيان انتقال يابد و آن         

در مقابل،  . علوم تجربي انجام دهند، دستاوردهاي آن، توحيدي خواهد بود        
ناختيِ مـرتبط بـا مباحـث    ش دانشگاهيان بايد با انتقال برخي مباحث طبيعت    

براي . منظور از ارتباط، ارتباط تعاملي است. ديني به حوزويان خدمت كنند    
در حوزه، بـا    . »برهان نظم «مثال، در اثبات وجود خدا، برهاني داريم به نام          
اگـر دسـتاوردهاي    . پردازيم  اين برهان، به اثبات وجود خدا و علم الهي مي         

قرار گيرد، نگاهشان به نظم طبيعت و اين        علوم تجربي در اختيار حوزويان      
هـا    تر خواهد بود و در تبيين برهان وجود خداونـد بـه آن              عالم بسيار دقيق  

  . كمك خواهد كرد
هـايي بـا عنـوان        چند سالي است كه در انجمن حكمت و فلسفه، نشست         

هـاي مفـصلي      كنيم و با متخصصان فيزيك بحث       برگزار مي » فلسفه و فيزيك  «
.  درج شـده اسـت     ترنم حكمت ها در نشرية      حاصل اين بحث  . دهيم  انجام مي 
دانـان بـسيار      دانـان و الهـي      گيرد به فيزيـك     وگوهايي كه صورت مي     نوع گفت 
براي مثال، چند سالي است . هاي تعارضي داريم    گاهي نيز بحث  . كند  كمك مي 
كنـيم، كـه در ايـن         برگزار مـي  » شناسي  فلسفه و زيست  «هايي با عنوان      نشست
براي مثال، اين سـؤال    . شود  ، نظرية تعامل و ترانسفوريسم تحليل مي      ها  نشست

برخي ادعـا   . شود كه آيا نظرية تكامل با متون ديني در تعارض است            طرح مي 
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شـويم يـا    بعد از بررسي، متوجـه مـي    . كنند كه اين دو با هم تعارض دارند         مي
كننـد يـا       مـي  شناسيِ تكاملي اين ادعـا را مطـرح         اطالع از زيست    دانانِ كم   الهي

بينـيم    هـا، مـي     با شنيدن سـخنان آن    . كساني كه به فلسفة الحادي گرايش دارند      
در آنجا،  . هاي تهران رفته بودم     زماني به يكي از دانشگاه    . تعارضي وجود ندارد  

رسيم، قدري بـا دلهـره آن را          گفتند وقتي به بحث تكامل مي       برخي استادان مي  
هـا كفريـات باشـد و دانـشجويان مـا              اين كنيم؛ مبادا   براي دانشجويان نقل مي   
ها گفتم اين بحث هيچ تعارضي با دين نـدارد   به آن. گرايش انحرافي پيدا كنند   

. كنـيم   چنين برداشت مـي    ديد هر دو طرف ناقص و غلط است،         و چون زاويه  
شناسي به معارف حوزوي منتقل شـود، معـارف           چنانچه مباحث تكامل كيهان   
  .يابد ي ميحوزوي عمق و تكامل بيشتر

  تعامل حوزه و دانشگاه در زمينة علوم انساني. ب
 2 بـا علـوم اجتمـاعي      1در غرب، علوم انساني   . علوم انساني دو بخش است    

در كـشورهاي امريكـايي، علـوم انـساني بـه علـوم فلـسفي،               . تفاوت دارد 
شناسـي،    شـود، امـا علـوم اجتمـاعي شـامل روان            تاريخي، و غيره گفته مي    

هاي ما،    در دانشگاه . صاد، مديريت، سياست، و غيره است     شناسي، اقت   جامعه
شود؛ در    گويند، همة اين موارد را شامل مي        وقتي از علوم انساني سخن مي     

ــشكده ــصاد، همگــي    نتيجــه، دان ــديريت، و اقت ــات، م ــات، الهي ــاي ادبي ه
  .شوند هاي علوم انساني محسوب مي دانشكده

در علـوم حكمـي و   . كـنم اجازه دهيد اين دو دسته دانش را از هـم جـدا            
تر است؛ زيرا وظيفة اصلي حوزه        الهياتي، بالطبع نقش حوزويان قدري پررنگ     

تواند، براي تعامل بـا حـوزه،         دانشگاه مي . تبيين مسائل حكمي و الهياتي است     
هـاي الهيـات    متأسفانه بعضي از دانـشكده . هاي الهيات را تقويت كند  دانشكده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. human sciences 
2. social sciences 
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علتش اين است كـه پـيش از   . دانم دورة قبل ميتر از    بعد از انقالب را ضعيف    
اي در حوزه حضور داشـتند، در حـالي كـه             انقالب، استادان فاضل و فرهيخته    

بيشتر مباحث در . گونه استادان كاهش چشمگيري داشته است     اكنون تعداد اين  
تواند در همة مباحث با  دانشگاه مي. ها بر محور نقل مطالب است اين دانشكده
ويژه در زمينـة فلـسفة غـرب، كـه عمـق مباحـث         داشته باشد؛ به   حوزه تعامل 

هـاي    ها، كساني متخصص انديـشه      در دانشگاه . شده بيش از حوزه است      مطرح
اين قبيل مباحث   . كانت، هگل، فلسفة تحليلي، فلسفة علم، و امثال اين هستند         

سفة ها اگر به دنبال رشد و نمو فلـ          حوزه. ها وجود ندارد    با اين عمق در حوزه    
هـاي مـدرن آشـنا        اسالمي هستند، بايد به طور عميق با فلسفة غرب و فلسفه          

كنـد و بـه خوانـدن         كه شناخت فلسفة اسـالمي مـا را كفايـت مـي           اين. باشند
هاي مـضاف نيـازي نـداريم، نگـاه درسـتي          هاي فلسفي غرب و فلسفه      جريان
ن، بايـد   فلسفه، سخن گفتن از عالم و آدم با روش عقلي است؛ بنـابراي            . نيست

  .اند بدانيم كه ساير فيلسوفان عالم چه گفته
تـر از     البته حوزه در مباحث مشاء، اشراق، و حكمت متعاليه بسيار قوي          

دانشگاه است و از اين حيـث، دانـشگاه بـه حـوزه محتـاج اسـت، امـا در                    
كند؛ يعني حوزه محتاج نهـاد        هاي جديد، عكس اين قضيه صدق مي        فلسفه

  .دانشگاه است
هـاي مـضاف بـا        هـا، در بخـشي از فلـسفه         نماند كه در دانشگاه   ناگفته  

براي مثال، فلسفة تكنولوژي، به عنوان يكي از        . رو هستيم   هايي روبه   كاستي
گونه كه بايد توسعة مفهومي نيافته، يـا فلـسفة        هاي فلسفة مضاف، آن     شاخه

  .زبان هنوز جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده است
اولـين  . شـود  ، سه دسته فعاليت عمـده انجـام مـي       در زمينة علوم اجتماعي   

توان به انـسان اقتـصادي    براي مثال، مي  . كاركرد، توصيف انسان مطلوب است    
مطلوب در حوزة اقتصاد، انسان سياسي مطلوب در دانش سياسي، و سـازمان             
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كـاركرد دوم، شـناخت انـسان محقَـق و          . مطلوب در علم مديريت اشاره كرد     
ه، با رخ دادن يك ناهنجاري در جامعه، بايد از طريق           براي نمون . موجود است 

كاركرد سوم، چگونگي تغيير انسان . تحقيقات تجربي وضع موجود را بشناسيم
متأسفانه زماني كه از علوم اجتماعي صـحبت        . موجود به انسان مطلوب است    

گويند مـا     اسالمي، حوزويان مي    اجتماعي    خصوص در بحث علوم       كنيم، به   مي
. شـود   هايي كه مطـرح مـي       كنيم يا نهايتاً ارزش     نسان مطلوب بحث مي   دربارة ا 

كننـد علـوم      پردازنـد و تـصور مـي        االجتماع به بحـث مـي       بنابراين، دربارة فقه  
  .اجتماعي همين است و ال غير

آيد، برخي از     اسالمي سخن به ميان مي      وقتي در دانشگاه از علوم اجتماعي     
جنبة تجربـي دارد و تجربـه، اسـالمي و          اجتماعي    گويند علوم     دانشگاهيان مي 

انساني موجود، نگـاه      غيراسالمي ندارد؛ يعني صرفاً به وظيفة دوم، يعني علوم          
. شـود   اجتماعي موجود، هر سه وظيفه انجام مي        كه در علوم      كنند، در حالي    مي

به نظرم، نقش حوزويان در شناخت انسان مطلوب بايد بيشتر از دانـشگاهيان              
آن معنا نيست كه دانشگاه نقشي در اين ميان ندارد، بلكـه نقـش              اين به   . باشد

تر است؛ زيرا با روش اجتهادي، بيشتر بـه حكمـت و علـوم                حوزويان پررنگ 
  .كنند الهياتي اشراف دارند و انسان مطلوب اسالمي را بهتر معرفي مي

هـا    در تبيين انسان موجود، نقش دانشگاهيان بايد پررنـگ باشـد؛ زيـرا آن             
در تغيير انسان موجود بـه مطلـوب،        . دهند  ت آماري و تجربي انجام مي     تحقيقا

نقش هر دو نهاد به اندازة هم است؛ چـون در بايـد و نبايـدهايي كـه مطـرح                    
در اينجا، تعامل حوزه و     . اند و هم تجربه     رسان  شود هم فقه و اخالق كمك       مي

عامـل در   البته ت . دانشگاه در بخش علوم اجتماعي كامالً جدي و اساسي است         
در . هاي دوم، سوم، و چهارم بـود        اين بخش در دهة اول انقالب بيشتر از دهه        

آمدند و با حوزويان بحـث        دهة اول، استادان فرهيختة دانشگاهي به حوزه مي       
هـاي    دفتر همكاري . رفتند  كردند و اساتيد فرهيختة حوزه نيز به دانشگاه مي          مي
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آقاي مصباح متـولي ايـن كـار        . حوزه و دانشگاه به همين منظور شكل گرفت       
بودند و جلسات متعددي بين دانشگاهيان و حوزويان تـشكيل دادنـد، كـه در         

هـا در   جزوات متعددي از اين جلـسه . هاي مفصلي صورت گرفت   ها بحث   آن
در اين جلسات، حوزويـان و      . اند  اختيار داريم، متأسفانه هنوز به چاپ نرسيده      

قـي نداشـتند و بـه هـم انـگ سياسـي           دانشگاهيان با يكـديگر رفتـار غيراخال      
  .اهللا مصباح در همة اين جلسات حضور داشتند آيت. زدند نمي

هاي حوزه و دانشگاه به مؤسـسه و بعـدها            بعد از دهة دوم، دفتر همكاري     
هاي وزارت علوم تبديل شـد و بـه           به پژوهشگاهي در عرض ساير پژوهشگاه     

 تحقيـق و پـروژة      هر عضو هيئت علمي   . ت علمي پرداخت  أجذب اعضاي هي  
يا خود پژوهشگاه آن را به صـورت كتـاب          » سمت«دهد كه     مستقلي انجام مي  

تصميم بر آن بود كه پژوهشگاه فعاليتي ستادي در زمينة ارتبـاط            . كند  چاپ مي 
حوزويان و دانشگاهيان در حوزة علوم انساني انجام دهد، اما شاهديم كه خود 

ر حال حاضر نهاد ستادي نـداريم و        متأسفانه د . وارد فعاليت صنفي شده است    
پيشنهاد اين است كه وزارت علوم فعاليت پژوهشگاه حـوزه و دانـشگاه را از               

براي مثال، بايد اعضاي هيئت علمي پژوهشگاه ــ  .صنفي به ستادي تغيير دهد   
كه افراد فاضلي نيز هستند ــ در عوض انجام فعاليت صـرفاً صـنفي، بـه كـار           

هايي تبـديل كننـد كـه در          ها و طرح    كار را به پروژه   ستادي بپردازند و حاصل     
  .ها كاربرد داشته باشد تمامي دانشگاه

دار ايـن     در حال حاضر شوراي تحول و ارتقـاي علـوم انـساني عهـده             
تعامل اين شـورا بـا وزارت علـوم چنـدان مطلـوب             . مسئوليت شده است  

اهي هاي كتب دانـشگ     براي مثال، وزارت علوم در بازنگري سرفصل      . نيست
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بـه دليـل اينكـه          . به صورت مستقل عمل كرد    

تواند در تحـول علـوم انـساني تعامـل            زيرمجموعة وزارت علوم است، مي    
  .تري با حوزه داشته باشد بهتر و قوي
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   تعامل حوزه و دانشگاه در زمينة علوم هنري. پ
بـاني فلـسفي،    در م . علوم هنري داراي دو بخش مباني فني و فلسفي است         

  .تر است و در مباني فني، نقش دانشگاهيان پررنگ نقش حوزويان
  تعامل حوزه و دانشگاه در زمينة علوم مهندسي. ت

شوند و از علـوم انـساني،         اي محسوب مي    رشته  علوم مهندسي علومي ميان   
همة تعامالتي كه در علوم انساني، تجربي، و        . برند  طبيعي، و هنري بهره مي    

  .يابد د در علوم مهندسي نيز جريان ميهنري ذكر ش
  تعامل حوزه و دانشگاه در زمينة علوم پزشكي. ث

يكي از ضروريات كنونيِ مطرح در علوم پزشكي بحث اخالق، فلـسفه، و             
هـاي تخصـصي خـود را دارد و در ايـن              پزشكي بحـث  . فقه پزشكي است  

لـسفة  ها هيچ نيازي به حوزه ندارد، اما در بخـش اخـالق، فقـه، و ف                 بخش
تواند به دور     حوزه نمي . يابد  پزشكي، تعامل حوزه و دانشگاه بسيار معنا مي       

  .از فضاي بيمارستان از اخالق، فقه، و فلسفة پزشكي بنويسد
 

  گيري نتيجه
بـه وحـدت    . دانـم   ترين تعامل حوزه و دانـشگاه مـي         تعامل معرفتي را مهم   

. كـنم   ي تلقـي مـي    معرفتي اعتقاد ندارم، اما تعامل معرفتي را بسيار ضـرور         
بخش است كـه وحـدت آرمـاني، راهبـردي، و             تعامل معرفتي زماني نتيجه   

گانـة علـوم تـصوير        هاي پنج   تعامل معرفتي را در حوزه    . اخالقي را بپذيريم  
ايـم، امـا در حـال         ها مسير نزولي طـي كـرده        در بعضي از اين تعامل    . كردم

يـن تعـامالت    حاضر ظرفيت خوبي در دانشگاه و حوزه براي ازسـرگيري ا          
در زمينة علوم انساني،    . وجود دارد، كه راه عملياتي آن، تشكيل ستادهاست       

در صـورتي كـه     . بايد به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نقش سـتادي بـدهيم          
ستاد تعامل در حوزة علوم طبيعي، مهندسـي، و پزشـكي داشـته باشـيم، از                
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امـل،  هـدف از ايجـاد تع     . ظرفيت بـسيار خـوبي برخـوردار خـواهيم بـود          
برگـزاري چنـين جلـساتي      . برگزاري جلسات رسمي و تـشريفاتي نيـست       

توانيم  با تشكيل ستادهايي كه بيان شد، مي     . خوب است، اما اثر علمي ندارد     
   .همكاري و تعامل واقعي دو نهاد حوزه و دانشگاه را تحقق ببخشيم



 

 



 

 

  سومگفتار 
موجبات و مراتب تعامل حوزه و دانشگاه پس از 

  ميانقالب اسال
  *سيد عليرضا صدر حسيني

  مقدمه
. ارتباطم با موضوع حوزه و دانشگاه چندان به اوايل طرح آن مربوط نيست            

، كه كار در نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري را شروع كردم،            1372از سال   
حدود پنج سال از نزديك با اين بحث مرتبط بودم و بعد از آن، بـه اعتبـار                  

. گـرفتم  ب فرهنگي، در جريان مسائل قرار مي حضور در شوراي عالي انقال    
بحث وحدت حوزه و دانشگاه از مسائل مهم در حوزة فرهنـگ و انديـشة               

، حوزه و دانشگاه دو بال حركـت        )ره(به تعبير حضرت امام     . كشور ماست 
  . نياز نيست يك از اين دو نهاد بي جامعه هستند و جامعه از خدمات هيچ

وزه و دانشگاه شكي نيست؛ زيرا حـوزه        در علمي بودنِ اساسِ رابطة ح     
و دانشگاه مراكزي علمي هستند و براي دو مركز علمي، فقط رابطة علمـي              

اين رابطة  . بايد ببينيم اين رابطة علمي چگونه است      . توان تصوير كرد    را مي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عضو شوراي عالي انقالب فرهنگيمي دانشگاه تهران و گروه معارف اسالاستاديار  *
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هـا    گردد كه اين دو نهاد با آن        هاي علم و دانشي برمي      علمي طبيعتاً به حوزه   
هايي از علم و دانش با يكي از اين دو نهاد مـرتبط                حوزه اگر. ارتباط دارند 

مـا بايـد    . شوند  و با ديگري نامرتبط باشند، طبيعتاً از حوزة بحث خارج مي          
  . هايي از دانش را مدنظر قرار دهيم كه هر دو نهاد درگير آن باشند حوزه

هاي دانشي شويم، بحث ديگري در ارتباط با          كه وارد اين حوزه   قبل از اين  
حضور عام روحانيت در دانـشگاه از نـوع         . كنيم  حوزه و دانشگاه را مطرح مي     

هـاي    حضوري است كه حوزه و به عبارتي ديگر روحانيـت در سـاير بخـش              
گوييم حوزه، بيشتر بعد علمي مطـرح اسـت و            وقتي مي . اجتماعي كشور دارد  

 يـك   بنـابراين، . گيرد  گوييم روحانيت، حضور تبليغي مدنظر قرار مي        وقتي مي 
ارتباط و تعامل حوزه و دانشگاه داريم، كه در اينجا بايد بعد علمي و معرفتـي                
موردنظر قرار گيرد، و يك رابطة دانشگاه و روحانيت داريم، كه در آن از نقش 

اين خود بخش ديگـري اسـت    . شود  روحانيت در جايگاه مبلغ دين مطرح مي      
  . اش بحث كرد كه بايد جداگانه درباره

  حانيت در دانشگاهحضور رو. 1
هـا ايـن بـود كـه          شايد يك بعد تشكيل نهاد نمايندگي رهبري در دانـشگاه         

طبعـاً  . روحانيت، در مقام مبلغ دين، بايد در دانشگاه حـضور داشـته باشـد         
دانشگاهيان، اعم از استاد، كارمند، و دانشجو، اقشاري از مردم هـستند كـه              

يد همين يكي از عوامـل تـشكيل        شا. نياز به آن بعد تبليغيِ روحانيت دارند      
هـا دفتـر      اهللا منتظـري در دانـشگاه       در اوايل انقـالب، آيـت     . نهاد بوده باشد  

درخواسـت شـده بـود در       ) ره(نمايندگي داشتند؛ چـون از حـضرت امـام          
اهللا منتظـري     ها نمايندگي داشته باشند، و ايشان اين امر را بـه آيـت              دانشگاه

اهللا   اهللا گيالنـي و آيـت       فرادي مانند آيت  اهللا منتظري هم ا     آيت. محول كردند 
اين دفاتر تـا    . محفوظي را معرفي كردند كه دفتر نمايندگي را تشكيل دهند         

اي   اهللا خامنـه    باقي بودنـد و حـضرت آيـت       ) ره(زمان رحلت حضرت امام     
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رهبري جمع جديدي را منصوب كردند كه اين جمـع،          . ها را ارتقا دادند     آن
اي نوشته شـد      اساسنامه. ايندگي طراحي كردند  شاكلة جديدي براي دفتر نم    

از همـان اوايـل رهبـري       . و آن دفاتر به نهاد نمايندگي رهبري تبديل شدند        
اي و همان زمـان كـه شـوراي نماينـدگان خـدمت               اهللا خامنه   حضرت آيت 

كردنـد كـه ايـن جمـع، نماينـدگان رهبـري در        رسيد، مطرح مـي     ايشان مي 
ها هستند و انتظـار       گان روحانيت در دانشگاه   ها نيستند، بلكه نمايند     دانشگاه

اين نقش چيزي جـز     . اين است كه نقش روحانيت در دانشگاه را ايفا كنند         
طبعاً اگر تبليغ بخواهد    . تبليغ دين با نگاه به اقتضائات خود دانشگاه نيست        

  . خوب صورت گيرد، بايد با نگاه به مخاطب و اقتضائات محيطي باشد
وگـو    ها يك باب بحـث و گفـت         انيت در دانشگاه  بنابراين، حضور روح  

توان به طور خاص دربارة آن بحث كرد و گفت اقتضائات اين              دارد كه مي  
حضور چيست، در اين مدت، اين نقش درست ايفا شده است يـا خيـر، و                

يكي از كارهايي كـه در همـان دوره         . نقاط ضعف و قوت آن چگونه است      
طـور كـه       اين است كه روحانيان همان     انجام شد و همچنان ادامه پيدا كرده      

در ايام محرم و صـفر و مـاه رمـضان در منـاطق گونـاگون كـشور حاضـر              
پردازنـد، در دانـشگاه نيـز ايـن كـار را بـه               شوند و به كار تبليغ دين مي        مي

روحانيـان و فـضاليي كـه توانـايي         . شده انجـام دهنـد      ريزي  صورت برنامه 
هـاي     ده روز تا يك ماه در خوابگـاه        ها را داشتند    حضور تبليغي در دانشگاه   

روز در آنجـا بـا دانـشجويان صـحبت            شدند و شـبانه     دانشجويي مستقر مي  
البتـه شـرايط    . طبعاً بيشتر مخاطبانِ اين فعاليت، دانشجوها بودند      . كردند  مي

ها فرصت كمتري براي    كند و شايد در بين آن       استادان در اين زمينه فرق مي     
  .يغي فراهم شودهاي تبل گونه فعاليت اين

هاي روحانيت برقراري فضاي معنوي و  توان گفت يكي از مسئوليت مي
از اين لحاظ، روحانيت وظيفه دارد كه تبليـغ ديـن           . ديني در دانشگاه است   
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اي اسـت     اي تعاملي برقرار نيست، بلكه وظيفه       در اينجا هم طبعاً رابطه    . كند
اينجـا فـضا مقـداري      در  . بر عهدة اين طرف، كـه بايـد آن را انجـام دهـد             

در همـين كـار تبليغـي، كـار علمـي و            . احساسي است و مقداري هـم نـه       
  . ورزي هم بايد انجام شود انديشه

  تعامل علمي حوزه و دانشگاه. 2
بـراي  . ترين وجوه تعامل حوزه و دانشگاه، تعامل علمي اسـت           يكي از مهم  

هـاي تعامـل    تري از اين تعامل ترسيم شود، بايد زمينه كه تصوير درست  اين
  .در علوم، تفكيك و جداگانه دربارة آن بحث شود

  تعامل در زمينة علوم تجربي. الف
كساني مثـل   . در گذشته، روحانيت به حوزة علوم تجربي ورود داشته است         

هـاي    هاي بـزرگ حـوزوي وارد عرصـه         خواجه نصير، بوعلي، و شخصيت    
اكنـون  . ودنـد كسوتان علم ب   علوم تجربي شدند و خود جزو بزرگان و پيش        

با ظهور علم جديد و تخصصي شدن علوم        . رنگ شده است    اين حضور كم  
هاي   هاي علوم تجربي، عمالً امكان ورود حوزه        ديني و گسترده بودن حوزه    

خصوص در رژيم گذشته، كه امكانات        به. علميه به اين عرصه وجود ندارد     
  .حوزه به حداقل رسيده بود، اين امكان بسيار محدود شده بود

البته برخي علوم طبيعي، از جملـه هيئـت و نجـوم، طـب، رياضـي، و                 
هـا مطـرح اسـت، امـا بـسيار            هندسه، هنوز با همان نگاه سـنتي در حـوزه         

زاده از جمله كساني اسـت كـه در ايـن             اهللا حسن   آيت. تر از گذشته    رنگ  كم
هـا بايـد وارد ايـن         سؤال اين است كه آيا حـوزه      . چند رشته تخصص دارد   

پاسخ به اين سؤال منفي است؛ چـون ايـن          . جديد شوند يا خير   هاي    عرصه
سؤال ديگر اين اسـت كـه آيـا الزم اسـت            . امكان براي حوزه وجود ندارد    

هـاي بـومي خـود را داشـته باشـد و              حوزه در عرصة علوم تجربي توانايي     
در اينجا نظرات مختلفي مطـرح      . همانند گذشته در اين عرصه حاضر باشد      
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دكتر گلشني معتقدند حوزه حتمـاً بايـد وارد ايـن كـار             كساني مانند   . است
براي مثـال، كليـسا بـراي       . كند  كه اكنون كليسا اين كار را مي        شود؛ همچنان 

هاي علميه نياز دارنـد كـه در حـوزة            حوزه. دانان برجسته دارد    خود فيزيك 
علوم طبيعي متخصصاني داشته باشد تا نگاهي جامع به معارف ديني داشته            

هاي ما ناظر بر حقـايق        كه بسياري از آيات و روايت     خصوص اين   باشند؛ به 
يك مفـسر   . ها را از ديگران وام گرفت       شود آن   تجربي و علمي است و نمي     

تواند تحليلي درست از آيـات و روايـات           بدون تسلط بر حقايق علمي نمي     
اكنون اگر اين نياز وجود داشته باشـد،        . مرتبط با حقايق تجربي داشته باشد     

  .  است البته حوزه هنوز به اين نتيجة قطعي نرسيده. ه بايد فكري كندحوز
در . تر از حوزه اسـت     بنابراين، در بخش طبيعي و تجربي، دانشگاه قوي       

هـا    حـوزه بايـد از دانـشگاه      . اين بخش، اين تعامل بايد وجود داشته باشـد        
  . كمك بگيرد و نيازهايش در اين زمينه را مرتفع كند

  ينة علوم انسانيتعامل در زم. ب
ارتباط حوزه و معارف اسالمي بـا علـوم انـساني بـسيار گـسترده اسـت و                  

در . تواننـد ايـده و نظـر داشـته باشـند            هاي علميه در اين زمينـه مـي         حوزه
دانشگاه، رويكرد مسلط به علوم انساني بيشتر تجربي است، حال آنكـه در             

شناسـي   مثـال، روان بـراي  . ها اين نگاه به علوم انساني وجـود نـدارد    حوزه
هاي علميـه، ايـن نگـاه نـه قـبالً             جديد مبتني بر تجربه است، اما در حوزه       
  . وجود داشته است و نه اكنون وجود دارد

  تعامل در زمينة علوم معرفتي و فلسفي. پ
. در قلمرو فلسفه و بنيادهاي معرفتي انديشة بشر، حوزه صاحب ادعاسـت           

ـ    بيش از هزار سال است كـه حـوزه         ن موضـوع ورود كـرده اسـت و          در اي
چيـزي بـه نـام      . انـد   گذاري كـرده    اساس فلسفة اسالمي را علماي دين پايه      

كم، بـا اسـتفاده از فلـسفة يونـان، فلـسفة              نداشتيم، اما كم  » فلسفة اسالمي «
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جالب است كه وقتي بعـد از رنـسانس، اروپاييـان           . گذاري شد   اسالمي پايه 
 را فراگيرنـد، بـه سـراغ مـسلمانان          خواستند به فلسفة يونان بازگردند و آن      

هـاي اسـالمي و شـروح فيلـسوفان مـسلمان از              آمدند و با ترجمـة كتـاب      
  . فالسفة يونان، با آن آشنا شدند

تفـسير سـينوي و تفـسير       : در اسالم، دو تفسير از فلسفة يونان وجود دارد        
نظـر   رشد، كه فقيه و قاضي بود، در پزشكي و فلسفه هم صـاحب  ابن. رشد  ابن
رشـد آمدنـد و تفـسير او از فلـسفة يونـان را                اروپاييان سراغ ابـن   . ده است بو

سينا نرفتند، در حالي كه فهم بوعلي از فلـسفة افالطـون              فراگرفتند و سراغ ابن   
گذار فلسفة    هاي علمية اسالمي پايه     بنابراين، در آغاز، حوزه   . تر بوده است    قوي

د و آن را پاية فلسفة اسـالمي        اسالمي بودند و فلسفة يوناني را عميق فراگرفتن       
در اين بخش، حـوزه     . اي قوي و مستحكم شد      قرار دادند، كه تبديل به فلسفه     

هـايي هـم وجـود        وخيزها و تفاوت    البته در اين روند گاهي افت     . مدعي است 
اش، باعث تقويت تفكر      حوزة شيعه، به سبب ماهيت تفكر شيعي      . داشته است 

 سنت اكنون تقريباً به فلسفه نگاه عميقي        هاي اهل   فلسفي شده است، اما حوزه    
هاي شيعه صدها سال است كه اين فلـسفه را تحويـل گرفتـه و                 زه  حو. ندارند

اند و كساني مانند خواجه نـصير و مالصـدرا آن را ارتقـا                مستحكم نگه داشته  
هاي  زماني كه در دهه. حوزه در اين زمينه خيلي خوب كار كرده است   . اند  داده

هايي را  به جهـان        هاي ماترياليستي و ماركسيستي هجمه      جريانچهل و پنجاه    
ها با قدرت با آن مقابله  اسالم وارد كردند، و اين اتفاق در ايران هم افتاد، حوزه

عالمـه طباطبـايي، بـا آن       . كردند و توانستند با اين جريان الحادي مبارزه كنند        
در ايـن   . اكتفا نكرد عظمت علمي، وارد ميدان شد و به فلسفة پانصد سال قبل            

ها بزرگـاني همچـون شـهيد         زمينه جلسات بسيار خوبي برگزار شد كه در آن        
هـاي عالمـه طباطبـايي در ايـن           درس. مطهري و شهيد بهشتي حضور داشتند     

 منتشر شد، و شـهيد مطهـري        اصول فلسفه و روش رئاليسم    جلسات با عنوان    
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اي شـد كـه       ان فلسفي الحادي  اي براي مقابله با جري      اين پايه . ها را شرح داد     آن
. اين تجربة موفقي بود. كرد هاي توحيدي را تخريب مي هاي انديشه داشت پايه

در ايـن   . برخي فضالي دانشگاه چنين جرياني را در دانشگاه نيـز نـشر دادنـد             
  .عرصه، شهيد مفتح  جزو همان حلقة مؤثر بود

ابلـه بـا    اكنون عرصـة مق   . امروز همين مسئله به شكل ديگري مطرح است       
جريان تفكر ليبراليـستي غربـي و تقـابلش بـا انديـشة فلـسفة اسـالمي از آن                   

هايي است كه هنوز كار قوي يا، بهتر بگويم، كار كـافي در آن صـورت                  عرصه
تر است؛ چون در آن مقطع مقابله بـا تفكـرات             امروز كار مشكل  . نگرفته است 

اعتقـادي بـود، امـا      هـاي     الحادي، ماترياليستي، و كمونيستي معطوف به حوزه      
هاي علوم سياسـي، اقتـصادي، و فرهنگـي           اكنون تفكر فلسفة جديد در حوزه     

اگر حوزه بخواهد در مقابل اين انديشة جديـد كـار علمـي ارائـه               . فعال است 
فلـسفة اقتـصاد، فلـسفة      . هاي اعتقادي و كالمي نيـست       دهد، محدود به زمينه   

هاي جدال حوزه با اين  صهسياست، فلسفة تعليم و تربيت، و فلسفة حقوق عر
اين از جمله قلمروهايي    . تفكر است كه دنيا را زير سلطة خود قرار داده است          

است كه حوزه و دانشگاه بايد باهم همكاري كنند تا بتواننـد نقـاط ضـعف و                 
ايـن از  . هـا اسـتخراج كننـد    قوت آن را شناسايي و نقاط تقابل اسالم را بـا آن   

  .و دانشگاه استهاي اصلي تعامل حوزه  زمينه
هاي سياسي، تعليم     بحث نظام . شود  جا مطرح مي    بحث علوم انساني همين   

يكي از . هاي علوم انساني جديد است شناسي از جمله عرصه و تربيت، و روان
مشكالت كنوني دانشگاه آن است كه بـر خـالف علـوم پايـه و تجربـي، كـه                   

 خـوبي برسـند، در علـوم    هـاي  ها به پيشرفت اند در آن   هاي ما توانسته    دانشگاه
پردازي مطرح  انساني اين پيشرفت وجود نداشته است؛ يعني وقتي بحث نظريه

پردازي در علوم انساني را ندارند و فقط        هاي ما توانايي نظريه     شود، دانشگاه   مي
اي  حتي وقتي پـروژه . كنند گيرند و اجرا مي     همان علوم وارداتي غرب را فرامي     
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. بينيم متناسب با فضاي بـومي كـشورمان نيـست           ميخواهد اجرا شود،      هم مي 
توانـد بـه      خواهد در كشور ما جامعه را تحليل كند، نمـي           شناسي كه مي    جامعه

بنـابراين، در   . طور واقعي و بر اسـاس نيازهـاي جامعـه فعاليـت علمـي كنـد               
ترين مشكل    ها، مشكلي جدي در حوزة علوم انساني داريم، كه بزرگ           دانشگاه

  .مي و ايراني نيز مربوط به همين بخش استما در تمدن اسال
مشكل حوزه در اين بخش دوچندان است؛ يعنـي اگـر حـوزه بخواهـد در                

ها   سازي سياسي، نظري، و فكري وارد شود، علوم انساني در دانشگاه            بخش نظام 
خواهـد در ايـن       اي را ندارد؛ چون فرض اين است كه حـوزه مـي             چنين توانايي 

اي نـدارد و فقـط        دانشگاه از خـود نظريـه     . تفاده كند بخش جديد از دانشگاه اس    
هـاي    مشكل بعدي، استخراج و تبيين نظريـه      . هاي غربي است    بازگوكنندة تئوري 

جا هـم كـار درخـوري انجـام نـشده      در اين. اسالم در حوزة علوم انساني است  
هـاي مختلـف      حوزه بايـد در حـوزه     . داريم  هاي اوليه را برمي     است و داريم قدم   

. انـدام كنـد   ها عرض هاي غربي پردازي پردازي كند تا بتواند در مقابل نظريه     نظريه
. بينيم  پردازي دقيق و جدي را در بانكداري اسالمي مي          يكي از نتايج فقدان نظريه    

بانكداري اسالمي موردنظر ما بانكداري جديدي نيست، بلكه همـان بانكـداري            
الل و آنجا حـرام اسـت و        گوييم اينجا ح    غربي با چند برش جديد است كه مي       

  .انجامد در نهايت هم به چيز جديدي نمي
. بنابراين، عرصة اصلي كار نهادهاي حوزه و دانشگاه، علوم انـساني اسـت            

كند و   اگر دانشگاه بتواند ضعف خود را جبران كند، به حوزه كمك شاياني مي            
  .كند هاي علميه هم تسري پيدا مي چنانچه نتواند، اين مشكل به حوزه

  انتقال معارف ديني به دانشگاه. 3
عقيده، اخالق، و رفتار؛ مـا اعتقـادات اسـالمي،          : اسالم سه حوزة مهم دارد    

حـوزة رفتـار    . اخالق اسالمي، و احكام شـريعت و رفتـار اسـالمي داريـم            
شـود؛ حـوزة      اي گسترده است و به عبادي و غيرعبـادي تقـسيم مـي              حوزه
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 اجتمـاعي اسـت، كـه فقـه         غيرعبادي هم خـود داراي دو حـوزة فـردي و          
هـاي اسـالمي، كـالم اسـالمي،          ها، انديـشه    در اين عرصه  . متكلف آن است  

يكي از كارها و وظايف مهم      . شود  اخالق اسالمي، و فقه اسالمي مطرح مي      
گويند   برخي مي . ها انتقال اين معارف به دانشگاه و دانشگاهيان است          حوزه

 علـوم و معـارف را بـه         خواهـد ايـن     چون حوزه به عنوان مدعي دانش مي      
تواند مدعي برابـري و تعامـل باشـد؛ چـون در دو              دانشگاه منتقل كند، نمي   

ايـن خـود   . توانند ادعـاي تعامـل داشـته باشـند         موضع نابرابر، دو نهاد نمي    
بـه دنبـال ايـن اشـكال، مـسئلة      . موجب سد تعامل حوزه و دانشگاه اسـت     

م و دانـش خـود      گويند حـوزه بـه فهـ        برخي مي . شود  ديگري هم طرح مي   
تواند با آن مقاله كنـد؛        دهد و وقتي امري مقدس شد، كسي نمي         قداست مي 

بنابراين، اگر قرار باشد بين حوزه و دانشگاه تعامل صورت گيـرد، بايـد از               
  .زدايي شود حوزه قداست

در واقع، اين دو اشكال، يك اشكال است كه عبارت است از نگاه از باال               
در مورد مشكل دوم، بايـد ديـد قداسـت بـه چـه          . گاهبه پايينِ حوزه به دانش    

هـا    يك معناي قدسي بودن اين است كه دانش و معرفت حـوزوي           . معناست
عـالم  . اي آن را قبـول نـدارد        اگر ايـن باشـد، هـيچ حـوزوي        . نقد نيست   قابل

اصـالً  . كنـد نقـد ناپـذير اسـت     حوزوي معتقد نيست كه دانشي كه ارائه مـي       
در حوزه، درس خارج به اين شـكل  . و بحث استاش نقد   حوزه علميه همه  

شرايط را ذكر و با ارائـة اسـتدالل،           شود كه استاد نظر فقهاي صاحب       ارائه مي 
در درس حـوزه    . تمام درس حوزه همـين اسـت      . كند  ها را رد يا تأييد مي       آن

شـود؛ در   در فقه، بيـشترين مباحـث مطـرح مـي    . چيزي جز نقد وجود ندارد  
بنابراين، اگـر قداسـت     . ات، و غيره نيز همين طور است      اخالق، كالم، اعتقاد  

در هـر رشـتة     . به معناي نقدناپذيري باشد، اصالً چنين چيزي واقعيت نـدارد         
علمي، نقادي بايد بر اساس ضوابط علمي صـورت بگيـرد؛ ايـن بـه معنـاي                 
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اما اگر منظور از قداست اين باشـد كـه ايـن فهـم دينـي                . نقدناپذيري نيست 
شود به خدا و پيامبر نـسبت داد، ايـن            وي است و اين را مي     داراي ارزش معن  

حرف درست است؛ يعني عالم معنوي حق دارد كه فهمش را به دين نـسبت       
ها ممكن است دو فتوا مخالف هم باشند، ولي هر دو فتوا              در همة زمينه  . دهد

ارزش ديني و معنوي دارند و هـيچ كـس حـق نـدارد بگويـد آن دو بـسيار                    
اگر فتوا بر اساس اصول باشد، گرچه مخالف نظـر مـن، بـاارزش              . اند  ربط  بي

كسي كه به آن فتـوا عمـل كنـد          . است؛ چون مبتني بر اصول و ضوابط است       
اي كه    قبول نداشتن غير از ضديت است؛ چون هر انديشة ديني         . برد  ثواب مي 

اگر ما بگـوييم فتواهـاي علمـاي    . هاي ديني داشته باشد ارزشمند است   مالك
قدس نيست، معنايش اين است كه فقط فهم معـصوم اعتبـار دارد،            حوزوي م 

و اين به معناي تعطيلي دين اسـت؛ چـون روايـت معـصوم را هـم بـا فهـم                     
ممكن است روايتـي از معـصوم را يـك مرجـع طـوري              . فهميم  خودمان مي 

ها ارزش ندارد، ديـن       اگر بگوييم اين فهم   . بفهمد و مرجع ديگر طوري ديگر     
: هـا ارزش دارد  ين در حالي است كه طبق آية قرآن، اين فهـم          ا. بايد كنار رود  

 :توبه(»  لّيتَفَقَّهوا في الدين و لينذروا قَومهم      طَائفَةٌ مّنْهم   فرْقَةٍفَلَولَا نَفَرَ من كُلِّ     «
كند كه بعضي از مردم بايد فقيه شوند و سپس ديگـران              قرآن تأكيد مي  ). 122

بايد به اين انذار گوش و به آن عمـل كننـد و بداننـد كـه          مردم  . را انذار كنند  
بنابراين، چـه فهـم مرجـع درسـت       . اند  اگر به اين فهم عمل نكنند، گناه كرده       

خود آن مرجع هـم در      . ايم  باشد و چه غلط، اگر به آن عمل نكنيم، گناه كرده          
البتـه همگـان    . كند  مقابل حرف خودش مكلف است و به فهم خود عمل مي          

اي، ولـي وقتـي     را دارند كه فقيه شوند و به او بگويند از كجـا آمـده  اين حق 
هـا، يعنـي عقايـد،        در اين عرصه  . شود  فقيه شود، فهمش  معتبر و مقدس مي         

اخالق، و احكام، حوزه مدعي است كه اين حرف بايد نقادي شـود تـا اگـر                 
  .مبتني بر موازين بود، معتبر دانسته شود
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واهـد علـوم و معـارف اسـالمي را بـه      خ هايي كه حـوزه مـي      در عرصه 
اي عمل و ارائة معـارف نمايـد كـه بـراي              دانشگاه منتقل كند، بايد به گونه     

بـه فـرد   . كنـد  فرد دانشگاهي با فرد عادي فرق مي      . درك باشد   دانشگاه قابل 
پـذيرد،    راحتـي مـي     عادي هرچه بگوييد، چون ذهنش خالي است، آن را به         

علـم و دانـش     . هـايي دارد    ند چارچوب ولي ذهن فرد دانشگاهي و انديشم     
دانـشگاهيان اگـر حـرف و كالمـي         . معيارها و ضوابطي به ذهن داده است      

دهند و اگر آن حرف در آن         هاي علمي قرار مي     بشنوند، آن را در چارچوب    
نُكَلّم «،  )ص(در اينجاست كه گفتة پيامبر اكرم       . پذيرند  ضوابط نگنجد، نمي  

كند؛ با هر كس بايد هماهنگ با نظام          ، معنا پيدا مي   »مالنّاس علي قَدرِ عقولهِ   
  .فكري او سخن گفت

اگر مبلغان متوجـه نباشـند كـه        . در اينجا كار حوزه خيلي مشكل است      
شان با مخاطبـان دانـشگاهي درسـت          دانشگاه در چه فضايي است، مواجهه     

كند كه دانـشگاهيان هـم مثـل          در اين صورت، مبلغ تصور مي     . نخواهد بود 
هاي او را قبول كنند و اگر قبول نكننـد، او حـق               سرعت حرف   م بايد به  عوا

فرمايد كـه وقتـي حـضرت         خداوند در قرآن مي   . دين بداند   ها را بي    دارد آن 
: گويـد   شوند، حضرت موسي مـي      خضر و حضرت موسي با هم مواجه مي       

كَيف تَصبِرُ علي ما    «: گويد  حضرت خضر مي  . »هايت را به من بياموز      دانش«
تواني صبر كني چيزي را كـه         چه طور مي  «؛  )68 :كهف(» م تُحط بِه خُبرا؟   لَ

هر كـاري كـه خـضر انجـام     . شود طور هم مي  ، و همين  »به آن علم نداري؟   
كرد، ولي    هاي خودش تطبيق مي     داد حضرت موسي بر اساس چارچوب       مي

گويـد    سپس حضرت خضر به موسي مـي      . فهميد كه كارش نادرست است    
توانيم همراه يكديگر باشـيم؛ يـا بايـد خـودت را بـه مـن            ميكه من و تو ن    

بنـابراين،  . شـوند   برساني، يا از من جدا شـوي، كـه از هـم جـدا هـم مـي                 
حوزويان بايد ضوابط دانشگاهيان را بشناسند و در آن ضوابط كـار انتقـال              

  .معارف را انجام دهند و در آن معيارها به هم نزديك شوند
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. ايـم    بوده و در اين تعامل موفق عمل كرده        در اين بخش مجموعاً موفق    
هـاي    هم به دليل متدينان دانشگاهي و هم به دليل آن صبغة عقالني حـوزه             

از اول انقـالب تـاكنون، جريـان رسـمي          . ايم  شيعه، به اين دستاورد رسيده    
. گاه در برابر دانشگاه موضع مخالفت و نفي و طرد نگرفته است             حوزه هيچ 

اند، كه اين الزمة فكر و        اند كه ديدي افراطي داشته      ودهالبته هميشه افرادي ب   
ما به افراد كاري نداريم، ولي رويكرد جريان عمومي اين دو           . انديشه است 

قبل از انقالب، همين رويكرد مثبت موجـب        . به يكديگر ايجابي بوده است    
از حـدود هفتـاد سـال    . اي از استادان حوزه به دانـشگاه برونـد   شد كه عده 

اني مانند مرحوم فاضل توني از حوزه به دانشگاه رفتند و افرادي            پيش، كس 
فروغي كتابي دارد بـه نـام       . همچون محمدعلي فروغي شاگرد ايشان بودند     

ها   گفتند كه اين    بعضي بزرگان مي  . ، كه شرح طبيعيات شفاست    سماء طبيعي 
از آن زمان، اين تعامـل      . اهللا فاضل توني بوده است      تقريرات فروغي از آيت   

هـاي   يك ماند، جزو درجه اگر شهيد مطهري در حوزه مي     . برقرار بوده است  
از سوي ديگر،   . بود، ولي به دانشگاه رفت و اين تعامل برقرار شد           حوزه مي 

ايم؛ جرياني كه در دهة شصت  ها دانشجو در حوزه بوده     ما شاهد حضور ده   
وزه هـاي حـ     شكل گرفت و اكنون همان افراد، به لحاظ علمـي، از برتـرين            

اند كـه در همـان جريـان          بسياري از فضالي برجستة حوزه كساني     . هستند
  .انقالب فرهنگي از دانشگاه به حوزه آمدند و در آنجا رشد كردند

وقتي جريان وحدت حوزه و دانشگاه ايجـاد شـد، اسـتادان زيـادي از               
هـاي درس ايجـاد شـد و علـوم انـساني         دانشگاه به حوزه آمدند و كـالس      

در مؤسـسة امـام خمينـي، آقـاي         . در حوزه تـدريس كردنـد     دانشگاهي را   
هـا،    در نتيجـة ايـن تـالش      . مصباح استاداني را از دانشگاه به حوزه آوردند       

از ايـن سـو،     . نسلي از حوزويان آشنا به علوم انساني جديد پرورش يافتند         
انـد و در كنـار دروس     اكنون صدها نفر از طالب حوزه وارد دانشگاه شـده         

اكنـون ايـن تعامـل، بـه لحـاظ          . خوانند  دانشگاهي هم مي  حوزوي، دروس   
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هـاي تعامـل،      قبل از انقالب نيز يكـي از زمينـه        . علمي، تعامل خوبي است   
سرنگوني رژيم شاه با تعامل نزديك حـوزه و دانـشگاه           . مسائل سياسي بود  

بنابراين، پيش از انقالب، در . افتاد  اگر آن تعامل نبود، آن اتفاق نمي      . رخ داد 
هـاي يكـديگر را       هـا حـرف      حوزه و دانشگاه مشكلي نداشـتيم و آن        تعامل
  .كردند فهميدند و به هم كمك مي مي

يـم؛ يكـي   ارو نتيجه آنكه در تعامل حوزه و دانشگاه، با دو موضوع روبه    
هاي   رابطة روحانيت با دانشگاه و ديگري رابطة حوزه با دانشگاه در عرصه           

  .ن داردمختلف علمي، كه هركدام جاي بحث فراوا
 



 

 



 

 

  گفتار چهارم
 با مواجهه براي  به دانش، راهياسالمي رويكرد

  مدرن علم هاي چالش
  *مهدي گلشني

  
  مقدمه

 را از  خـود برداشـت شـود و سـپس        مطـرح مـي    مقدماتي   ،در ابتداي بحث  
  . دكرموضوع وحدت حوزه و دانشگاه بيان خواهم 

  هاي علم مدرن نارسايي. 1
 در علـوم    زياديهاي    پيشرفت بيستم، و   نوزدهمن   در قرو  دانيم،  ميطور كه    همان

 و امكانات فراواني را در      ، علم بسياري از مسائل را حل كرد       ،تجربي حاصل شد  
تخريـب و   باعـث   شـمار،    د بي يدر كنار اين فوا   قرار داد؛ با اين حال،      اختيار بشر   

 سـال   150ها در    زيست و كشتار انسان     كه آلودگي محيط   شد زيادي   هاي  نابودي
در ويـژه در غـرب،        ، بـه  متأسـفانه بـسياري از علمـا       .هاسـت   آن جملـة ير از   اخ

 علمـي   ة و جامع  اند  همؤسسات نظامي به توليد وسايل تخريب انبوه اشتغال داشت        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   رئيس و بنيانگذار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف دانشگاه صنعتي شريف،استاد *
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دانـان    ، از فيزيك  فريمان دايسون . نيز نقشي منفعالنه در اين زمينه ايفا كرده است        
 ةلم در توليد منافع براي طبقـ      ناتواني ع « :باره گفته است   اين  در برجستة معاصر، 

علمـاي  : اند  ا هم دركار بوده   ـ است كه ب   يهاي اخير ناشي از دو عامل       فقير در دهه  
اند و علماي كاربردي بيشتر به منـافع          ودهـ بشر فارغ ب   ةيازهاي روزمر ـنظري از ن  

  .)1997دايسون، (» اند زودرس چسبيده
 و  ،اهل فن ،  علما بسياري از متأسفانه مسائل و معضالت اجتماعي براي       

نـدرت بـرآورده      نيست و نيازهاي اجتمـاعي افـراد بـه         دغدغه متخصصان،
 ة كـه علـم همـ      سـاخت  اميـدوار  بـسياري را     ،هاي علمي  پيشرفت .شود مي

 از   و د هنـد  يـ وزيـر فق    نخـست  ،نهـرو . خواهـد كـرد   مسائل بشري را حل     
 :عنوان كردصراحت   به،1950دهة  در   ،وزيرهاي جهان  ترين نخست  معروف

سـوادي،     بـي  ،توانـد گرسـنگي و فقـر، فقـدان بهداشـت            تنهايي مي   علم به «
 و سـكونت  ،كننده، اتالف وسـيع منـابع   هاي سست    رسوم و سنت   ،خرافات

بـه عبـارتي،    . )564: نهـرو (» را حل كنـد   در كشور   مردمي فاقد غذا و آب      
 بعـد از    امـا  . شـود   حـل   علـم  با ها مسائل كشور  ةهمكه    داشت انتظارنهرو  

، راسـل بـر جـاي گذاشـت، برترانـد          كشته   ها   كه ميليون  ،ني اول جنگ جها 
گفـت    علم را قبول داشت و صراحتاً مي       فقط فيلسوف معروف انگليسي كه   

 دانـشمندي بـه نـام       د، در پاسخ بـه    به چيزي غير از علم تجربي اعتقاد ندار       
كمك كـشفيات علمـي افـزايش         خوشبختي انسان به  «: كه گفته بود  هالدين  

  :دهد ن پاسخ مي، چني»يابد مي
 ؛ در دادالوس، تصويري جذاب از آينده ترسيم كرده است     ،آقاي هالدين 

اگرچـه  . يابـد   كمك كشفيات علمي افزايش مـي      اينكه خوشبختي انسان به   
 طوالني سياستمداران و حكومت     ةبيني موافقت كنم، تجرب     مايلم با اين پيش   

تـرس كـنم از     مجبـورم احـساس     .  انداخته است  ديترد بهدر اين مورد    مرا  
هـاي     افـزايش قـدرت گـروه      بـراي  ،ها  شبختي انسان خوجاي   اينكه علم به  

  .)1: 1924 راسل،(كار رود  غالب به
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توانـد     كه علـم نمـي     از آن است كه   از ديدگاه راسل، آثار بد علم ناشي        
  :ها را كنترل كند هواي نفس انسان
 سـركوب   ها كنترل بيشتر خويش، مهرباني بيشتر، يا تـوان          علم به انسان  

بلكـه قـدرت    است،  گيري براي عمل را نداده        تصميم هنگام كردن اميالشان 
 و بـا    بخـشيده  هـا    آن جمعي جوامـع بـه      بيشتري براي اعمال شهوات دسته    

 شـهوات شخـصي را   توسـط شـده   كردن بيشتر جامعه، سهم ايفـا   ارگانيك
ها عمـدتاً شـريرانه هـستند و          جمعي انسان   شهوات دسته . كاهش داده است  

 در  ،بنـابراين . هاسـت  هاي ديگر و رقابت با آن      ها تنفر از گروه    ترين آن   قوي
هـا     انسان به را   جمعي  دستهروي در شهوات      زمان حاضر، تمامي آنچه زياده    

 نـابودي تمـدن     تهديـدي بـراي    علـم    ،تلـ به همين ع  .  بد است  كند  القا مي 
  . )63 ـ 62: همان (ستما

 كـه جنـگ     بيان كـرده  ني   زما ت را   جالب اينجاست كه راسل اين عبارا     
  .جهاني دوم هنوز اتفاق نيفتاده بود

 از علـم در تمـدن        چـه برداشـتي     كـه  شود  مطرح مي پرسش  اكنون اين   
بـراي مثـال، اگـر       .وجود داشت  علم مدرن    ةاسالمي و حتي در شروع دور     

 مطالعه كنيـد، خواهيـد ديـد كـه        هيثم را     يا ابن   بيروني  ابوريحان هاي  كتاب
هاي  رازو آشكار كردن خلقت خداوندي    م، فهميدن كسب عل  از   هدف آنان 

 قـرآن را    ة شـريف  ة اين آي   خود  يكي از آثار   ة در مقدم  بيروني. آن بوده است  
ـ  ب ررضِ األ واتمو الـس  لقِي خَ  ف رونَكَّفَتَ ي و... «: آورده است  لَا خَنـا م قـت 

ه179 :عمران آل(» الًذا باط(.  
ر را دانــشمنداني ماننــد نيــوتن،  مــشابه همــين تفكــنيــزدر علــم جديــد 

،  نوبـل در فيزيـك     ة جـايز  ة برنـد  ،هايزنبرگ. داشتند و غيره    ،نيتس، كپلر  يبال
 ةبراي كپلر، علم وسـيل    « :زيبايي توصيف كرده است    بهبرداشت كپلر از علم را      

ن دنياي   كرد اوري براي بهتر  ها يا ساخت يك فنّ       منافع مادي براي انسان    كسب
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 رسـيدن بـه    و اعتالي ذهن انـسان      ةبرعكس، علم وسيل   بلكه   ،ناقص ما نيست  
  ).84: 1970هايزنبرگ، (»  است كمال ابدي خلقتةآرامش در تفكر دربار

، قـدرت « :گويد  مي ان برجسته، نيز   و فيلسوف  اندان  رياضي از ،نيتس اليب
 بـدين علـت     ؛بينيم م عجايب مي  و در عل  ويژه  خداوند را به   و نيكي    ،حكمت

 »دارم كـه دوسـت مـي     ام    سپرده خود را به علومي      ،نيكه من از ابتداي جوا    
  ).428: جاكي(

شان حساس   نتايج كار علمي  در برابر در سطح عملي نيز اين دانشمندان       
ين كتاب قـرن    تر  ، كه مهم  اصول هنگام نوشتن كتاب   ،نيوتن .و هشيار بودند  

بنتلـي   به اسـقف     ،در آن قوانين مكانيك را مطرح كرده است       بود و    هفدهم
نگاه من به اصولي بـود كـه امكـان داشـت            « :نوشت و در آن گفت    اي   نامه

مردم را به سوي اعتقاد به خدا سوق دهد و هـيچ چيـز مـرا بـيش از ايـن                     
  ).46: تاير( »كند كه بيابم آن براي اين منظور مفيد بوده است خوشحال نمي

در از كـسب علـم     دانشمندان    هدف دهد كه  اين عبارت نيوتن نشان مي    
 رفـاه مـشروع     بـراي آن  كاربرد   فهميدن جهان طبيعت و      ، جديد شروع علم 

اي  كـه تفـصيل آن جلـسه      ، بـه داليلـي       اما با گذشت زمان    ه است،  بود بشر
 علم،  ازبا جايگزين شدن تلقي جديد      . دتغيير كر اين فضا   ،  طلبد مستقل مي 

 ةهمـ تنهايي    به علم    و اين ذهنيت پديد آمد كه ديگر به زيربنا نيازي ندارند         
 امكانات را در    ةتوان هم   از علم مي   مشتقكند و با صنعت      ميل را حل    مسائ

 ة از عهـد   ، ادعاهايي كه داشت   به رغم  ،اما علم معاصر   .قرار داد اختيار بشر   
  .دنيام بر خود نويدتحقق بخشيدن به

  هاي نارسايي علم مدرن بررسي علل و زمينه. 2
اي خـود نـاتوان     ه  حال سؤال اين است كه چرا علم مدرن در تحقق ايدئال          

به نظرم، تمامي آثار نامطلوب علمِ فعلـي ريـشه در حاكميـت             . مانده است 
  :هاي زير است جهان بيني خاص دانشمندان دارد كه واجد ويژگي
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   حواسةمحدودكردن دانش به حوز. الف
 بـه  فقـط سـازد و واقعيـت را          ماده محدود مـي    ةعلم مدرن خود را به حوز     

تأييـد تجربـي،    . هاي حسي ريشه دارند     ادهدهد كه در د     مينسبت  چيزهايي  
كـه   با اين، فيلسوف انگليسي،زمان با نيوتن، جان الك     هم .داور نهايي است  

در هـايي كـه ريـشه        دانش، بر اين باور بود كه فقط         معتقد بود  يك مسيحيِ 
راسـل  برتراند   ادامه يافت تا به زمان       باور اين   .حواس دارند واجد اعتبارند   

هـاي   شـدني بايـد بـا روش         كـسب  هر دانشِ «: رتراند راسل زبان ب  به .رسيد
توانـد    دست آيد و چيزي را كه علم نتواند كشف كند انسان نمـي             علمي به 

 ).243: 1970راسل، ( »بداند

تحويل بـه     واقعيات معنوي را غيرواقعي يا قابل       علم رايج  ،بدين ترتيب 
ر قـرآن اسـت   خالف نظ  بر اين عقيده ه   ك در حالي ،  گيرد  ميدر نظر   فيزيك  

 يدانـد و بـه واقعيـاتي ورا         حـسي منحـصر نمـي      ةكه دانش ما را به حـوز      
اْالَرض و    اْالَزواج كلَّها مما تُنْبِت      خَلَقَ سبحانَ الَّذي  «:دسترسي ما اشاره دارد   

ـ  الـرّ نِ عكسئلونَي«؛ )36: سي (»منْ اَنْفُسهِم و مما اليعلَمونَ   وح الـرّ لِوح قُ
 ).85: اسراء(» يب ررِممن اَ

ـ    ،كنيم  هاي فيزيكي را با ابزار علم جديد مطالعه مي          ما پديده   ا اما صرفاً ب
قراردادن علـم در    . ردتوان وحدت زيربنايي جهان را درك ك         نمي اين روش 

افزايد و وحدت تحت كثرت را نشان         ميآن   به حكمت    ،تر  چارچوبي جامع 
در محافل علمـي    حتي  كه   ــ   سمويي رويكرد پوزيت  ،سفأبا كمال ت   .دهد  مي

هـاي ايـران بـا همـان        در دانـشگاه   ـــ     تعديل يافته   آن  ابعاد  از غرب برخي 
 هنگـام تكـوين نظريـة       كـه ،  هـايزنبرگ . سابق حاكم است    و حدت  شدت

  ايـن   از    خـود  عمـر آخر   در دو دهة   ،عيار بود   تمام كوانتم يك پوزيتيويست
ويست يپوزيتدانان    ز فيزيك ا اي  عده كه هنوز    بودتعجب  مگشت و   از ب اعتقاد
و متأسف بـود     كه اين جريان تضعيف شده       كردو ابراز خوشحالي    ا .هستند

 .آن باقي مانده استبرخي از آثار  هنوز كه
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 ها  ارزشدر برابر خنثي بودن علم .ب

 مـستقل  ةديدگاه رايج در محافل علمي اين است كه علم و اخالق دو حوز      
تـوان از   را نمـي » هاي هنجـاري   گزاره«ين،  ها هستند؛ بنابرا    موردتوجه انسان 

از » هابايــد«بــه عبــارت ديگــر، . مــشتق كــرد  »هــاي بيــانگر وقــايع گــزاره«
 در برابر  علم   بودن خنثي «ةاين ديدگاه به ايد   . شوند  استنتاج نمي » ها  هست«

زدن مالحظــات اخالقــي در   بــه كنــاركــه آن نيــزمنجــر شــده » هــا ارزش
گرايي اخالقي در جوامع مـدرن علمـي    ي علمي و گسترش نسب    هاي  فعاليت

 و  پـذيرد   علمـي در خـأل انـساني انجـام نمـي           فعاليـت امـا    .انجاميده است 
. شـوند    علمي مـي   وارد فعاليت ها     در سطح انسان   ،هاي خارج از علم     ارزش

هاي ارزشي هـستند       قضاوت ة علمي دربردارند  هاي  فعاليتواقع، تمامي    در
  پـوپر،  . كاربردهاي علم مؤثر واقع شـوند      ها يا   توانند در گزينش نظريه     و مي 

ايـن حقيقـت كـه علـم        « :گويـد  ي دانش از ارزش بود، مي     يكه قائل به جدا   
شـده    اصول اخالقي اظهارنظر كند به اين سوءتعبير منجـر         ةتواند دربار   نمي

 در كاوش براي حقيقت،     در حالي كه  است كه چنين اصولي وجود ندارند،       
 .»شود گرفته ميدر نظر اخالق مفروض 

هـاي    هاي اخالقي در محيط      ارزش ن راند  حاشيه داليل ديگري نيز براي به    
 از جملـه هاي فعلي علم،     براي مثال، در بعضي از نظريه      .علمي بيان شده است   

در .  تكامل داروين، اعتقاد به نظم اخالقي عينـي تـضعيف شـده اسـت              ةنظري
ويكتور . سمي دارند هاي اخالقي صرفاً نقش پراگماتي      ها، ارزش   گونه نظريه   اين

ها و معاني چيـزي جـز         ارزش« :خوبي بيان كرده است    فرانكل اين مطلب را به    
  ).14: شوماخر(» ها نيستند العمل هاي دفاعي و عكس مكانيسم

هـاي اخالقـي      ارزش گذاشـتن  كنـار گرايي دليل ديگري براي       تخصص
نفـك  مگرايي افراطي علم را از ساير ابعاد انـساني            تخصص  در واقع،  .است
گرايـي و     تكـون تخـصص   « : فيلسوف علم معاصـر    ،قول تولمين  به. كند  مي
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 »شدن مسائل اخالقي از بنيادهاي علـم شـد         گرايي بود كه باعث جدا      حرفه
 ).258: آرتيگاس(

. پيوندنـد    مـي   هـم  بيني بـه   علم و اخالق در سطح جهان     كه  ما معتقديم   
ي اسالمي، علم را با     بين   جهان انندبيني خداباورانه، م   ترتيب، يك جهان   بدين

 در تمامي مراحل    ،چيزي كه به حس مسئوليت در علما      ؛  آميزد  اخالق درمي 
 .شود  منجر مي،حياتشان

هـاي اخالقـي      از ديدگاه قرآني، كسب دانش را بايـد بـا كـسب ارزش            
نْهم ي        هوالَّذي بعثَ في   «:تركيب كرد  ولَاً مـ سـيـينَ راْالُم    و ه آياتـ لَـيهِمتْلُـوا ع 

ي  ي و بـينٍ             زَكيهِملُ لَفـي ضَـاللٍ منْ قَبنْ كانُوا ما ةَ وكمالْحو الْكتاب مهّملع« 
  .)2: الجمعة(

با . گيرد مان موردتوجه قرار ميأ تو، تعليم و تزكيه،بيني اسالمي در جهان
 هـا و مراكـز علمـي و آموزشـي           گمشده در دانـشگاه    ةتزكيه حلق اين حال،   

هـاي اخالقـي بـه        علم، توجـه بـه ارزش      بركيد افراطي   أل ت ست و به دلي   ما
اي  كننـده   اين اهمال مداوم، وضـعيت نگـران       ةنتيج. استرانده شده   حاشيه  

دار دينـي    مـا ميـراث   .  ما به لحاظ اخالقي به آن مبتالسـت        ةاست كه جامع  
 بينريف  ظ اخالق اجتماعي و روابط اخالقي        ارزش زيادي براي   هستيم كه 

 نينديـشند، اساسـي   در اين مورد،    ن ما   اگر مسئوال  .ائل است معلم و متعلم ق   
 زمينـه، در ايـن    نيـست، و البتـه      هاي ما    سرنوشت خوبي در انتظار دانشگاه    
  .تر است رسالت حوزه از دانشگاه سنگين

  كسب قدرت. پ
دنبـال   بـه ـــ  اعم از يونان باستان و دنياي اسالم ــ كه علم قديم    حالي در

 آثار صـنع     ارضاي حس كنجكاوي انسان يا فهم      برايقرائت كتاب طبيعت    
ـ  ةوسعـالب در عصر ما، ت    ـالهي بود، گرايش غ    صد افـزودن   ــ ق ش بـه  ـ دان

كند كـه بايـد      تصادي است و طبيعت را كااليي تلقي مي       ـدرت مادي و اق   ـق
 big«هـايي وجـود دارد كـه بـه آن      در علم، پـروژه . برداري كرد از آن بهره
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science project«به دنبـال ها   تمامي اين پروژه،بدون استثنا. شود  گفته مي 
يـك اقتـصاددان آلمـاني بـه نـام          . هستندگسترش مرزهاي قدرت و ثروت      

در آنجـا    رفـت و     تان از آلمان به انگلس    ، بعد از جنگ جهاني دوم     ،شوماخر
 نوشـته   زدگـان  هنماي حيرت اروي كتابي به نام     . مقامات بااليي كسب كرد   

 :دارداي  نههاي حكيما  عبارتكهاست 

خيـر   «متوجـه عمـدتاً  ـــ    حكمت يا علم بـراي شـناخت    ــ  علم قديم   
كـه دانـش آن خوشـبختي و        اي     و زيبـايي   ، يعني حقيقت، خير   ؛بود» مطلق

 . قدرت مـادي بـوده اسـت       هعلم جديد عمدتاً متوج   . آورد   مي  بار نجات به 
كه تقويت توان سياسـي و اقتـصادي        است  چنان رشد كرده      گرايش آن اين  

 كار علمـي بـه     كردن در راه  هزينه  عموالً اولين هدف و توجه اصلي براي        م
 صنع الهي و مادر انسان نظـر         چشم علم قديم به طبيعت به    . آيد  حساب مي 

نگرد كه بايد بر او پيـروز          مي  آن  خصمي به   چشم  علم جديد به   اما ،كرد  مي
در دورة نگرش علم به انسان  .برداري كرد  يا صيدي كه بايد از آن بهره؛شد

 در علوم سـنتي،   . هاي جدي دارد    جديد، در مقايسه با دورة گذشته، تفاوت      
؛ يعنـي   دانـست   صورت خدا مـي    ، انسان را مخلوقي به    »علم براي شناخت  «

 كنـد و     را تجـويز مـي     »علـم بـراي كنتـرل      «درست عكس علم مدرن، كـه     
 حيـواني   ؛بينـد   ضرورتاً انسان را چيزي جز محصول تصادفي تكامـل نمـي          

هـايي كـه سـاير         شـيئي بـراي مطالعـه بـا همـان روش           ،بـاالتر اعي و   اجتم
  ).14: شوماخر(شوند  طور عيني مطالعه مي هاي اين جهان به پديده

اوري در قرن گذشته شرور بسياري براي بـشر         سوءاستفاده از علم و فنّ    
بـار آورد و باعـث نارضـايتي         زيـست بـه    و خسارات زيادي بـراي محـيط      

 بـه   1954  سـال  اي كـه در      مـاكس بـورن، در نامـه       .دانشمندان عصر ما شد   
 :آمده از علم چنين گفت عمل  بههاي سوءاستفاده دربارة ،اينشتين نوشت

آمـدم،    دنيـا مـي    اگر بار ديگر به    ايد  اي خواندم كه شما گفته      در روزنامه 
 اين سـخنان بـراي مـن آرامـشِ    . شدم شدم، بلكه هنرمند مي دان نمي  فيزيك
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خـاطر   خطـور كـرده و ايـن بـه        م  كار مـشابهي در مغـز     بسيار آورد؛ زيرا اف   
 ).277: فرنچ( آورده است به بارشروري است كه علم براي دنيا 

ـ        ة، دو مالحظ  حاضرعصر   در وجـود  اوري   عمده براي پيشرفت علـم و فنّ
 اهداف مـادي   برايوجوي علم     جست«و  »  علم رايوجوي علم ب    جست«: دارد

تواند انجام  افتاده است كه هرچه ميجهان صنعتي غرب در اين دام . »و قدرت 
هـاي بـزرگ علمـي، اهـداف          عالوه، با ظهور پـروژه     به. دگيرشود، بايد انجام    

هـا    صنعت و حكومـت   به دست   طور روزافزون    اورانه به تحقيقات علمي و فنّ   
دانـش  كـسب  حقيقت نيست، بلكـه    دستيابي به    كه هدف آنها     ،دگرد تعيين مي 

 كه علم و فناوري بايد در خدمت رفاه انسان        اين .قدرت است براي رسيدن به    
  . فراموش شده است،خير انسانيت باشد و هدف آن

  دانش انسانيپاره شدن تكه .ت

 نگـاه  اين بود كـه بـه طبيعـت          اوسط يكي از خصوصيات دانشمندان در قرون     
هـاي يـك درخـت        هاي دانش را نظير شـاخه        حوزه ةها هم  آن. نگر داشتند   كل
. دسـت دهنـد    بخش از طبيعت به      وحدت يكوشيدند ديدگاه  دانستند و مي    مي

 چندپارهها    گرايي افراطي، دانش در داخل و بين رشته         علت تخصص به  امروز،  
 و شـده نگـر در عالمـان منجـر          كـل   به فقدان يك بيـنشِ     ؛ امري كه  شده است 

كننـد و    عاليق خود را دنبـال مـي     صرفاً آورده است كه هريك      را پديد افرادي  
 . است شده كاري خودشانة به حوزمنحصرها  اي آنكل جهان بر

هاي   بيني هر عالم با مفروضات و روش         ديگر اين است كه جهان     ةمسئل
كـه در علـوم زيـستي كـار           بـراي مثـال، آنـان      .شود  تخصصي او تعيين مي   

هـا     انـسان بـا ژن     هـاي   فعاليـت كنند ايـن تـصور را دارنـد كـه تمـامي               مي
  خـاصِ  ة انحصاري يك عالم بـر حـوز       همچنين، تمركز . توضيح است  قابل

 او را در    ي كـار  ةشود كه به عناصري نظر كند كه حوز         خود مانع از اين مي    
چندپاره شدن علـوم مـا را از        به طور خالصه،    . دهد  تري قرار مي    متن وسيع 
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  بعـضي از    سـبب،  ايـن    بـه . نگر محروم كرده اسـت       كل داشتن يك ديدگاه 
مـورد   ي بيـنش عالمـان معاصـر در       بينـ    زمان مـا از باريـك      ةعالمان برجست 

 :گويد  هايزنبرگ مي،براي مثال. اند واقعيت شكايت كرده

ــه تفــصيالت  ــشمند، عــشق ب  تنظــيم و ــــ كــشف  امــروز افتخــار دان
  به  كه  محدود است  حوزة يك ــ در  طبيعت هاي  آشكارسازي ترين  كوچك

 دست  از  و طور طبيعي با احترام بيشتر براي هنرمند در يك موضوع خاص          
در ايـن   . ها در يك مقياس بزرگ همراه اسـت         دادن درك ارزش همبستگي   

يافتـه از طبيعـت سـخن         وحدت  يك بينشِ  ةتوان دربار   سختي مي   دوران، به 
 را   خـود   باريكي از طبيعت است كه او عمـر        ةعالم، حوز يك  جهان  . گفت

 ).80: 1979هايزنبرگ، (كند  صرف آن مي

ه به علوم فيزيكي و طبيعي       چندپارگي علوم اين است ك     محصول ديگرِ 
ها علـم     اما اگر قرار باشد انسان    . اند  توجه  گذرد بي   آنچه در علوم انساني مي    

كار ببرند و بـراي حـل مـسائل انـساني از آن اسـتفاده كننـد، چگونـه            را به 
  !توان علوم فيزيكي و زيستي را از علوم انساني جدا كرد؟ مي
  يادي بشرهاي بن ها و پرسش ناديده گرفتن دغدغه .ث
 بـه بـسياري از      قــادر نيـست    ش،بـودن ظـرفيت     محـدود  به دليل  ،لم مدرن ـع
  معنا و هدف حيات انساني پاسخ دهد؛ ازة انسان دربارهاي ه دغدغوؤاالت ـس

 ة همچنين دربـار   .»هدف حيات چيست؟  «و  » كنيم؟  ما در اينجا چه مي    «: جمله
 :نگرقول شرودي به. هاي اخالقي ساكت است ها و ارزش زيبايي

بـا ايـن تـصوير،      .  ما بسيار ناقص اسـت     اطرافجهان  از  تصوير علمي   
آيـد و تجـارب مـا در نظمـي مـتقن قـرار                دست نمـي   اطالعات زيادي به  

 بـراي    و  چيزهايي كه واقعاً به قلب ما نزديـك        ةاين تصوير دربار  . گيرد  ينم
 قرمز و آبي، تلـخ و شـيرين،   رةتواند دربا نميكند؛  سكوت ميما مهم است  

 زيبـا و زشـت،      ةما بگويد؛ چيزي دربار    رد و شادماني جسماني چيزي به     د
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كند كـه در ايـن         وانمود مي  يعلم گاه . داند  خوب و بد، خدا و ابديت نمي      
 اسـت  احمقانـه  به حديها گاه   پاسخاماد، ده ها به سؤاالت پاسخ مي    حوزه

 ).81: ويلبر (ها را جدي بگيريم كه تمايلي نداريم آن

 انگيـزِ    دغدغـه   سـؤاالت نهـاييِ    تنهـا    رايج، نه  محورانة  علمبيني    در جهان 
 انكـار   نيـز مانـد، بلكـه حتـي اعتبـار ايـن سـؤاالت                بدون پاسخ مي   يانسان
دسـت داده اسـت و       بنابراين، معنـاي حيـات اهميـت خـود را از          . شود  مي

دنبال رفـاه مـادي     به   فناوري، بيشتر    ةكنند خيره تحت تأثير قدرت     ،ها  انسان
گيرند ناديده ميد معنوي خود را عهستند و ب.  

 و اخالقعلم . 3

محـيط   تـا    اوري انسان را قـادر سـاخته      كه پيشتر عنوان شد، علم و فنّ        چنان
 و خيـرات و شـرور       ،شـيميايي و ژنتيكـي خـود را كنتـرل كنـد            ـ فيزيكي

شود كه آيا  اكنون اين سؤال مطرح مي. ه استبار آورد بسياري براي بشر به   
شـكل  تـوان     يـا مـي    ،لم بدون هيچ محدوديتي رشـد كنـد       بايد اجازه داد ع   

 بـه ايـن منظـور، بايـد       . اوري را حذف كرد    شرور ناشي از علم و فنّ      گرفتن
ايـن  .  علمي افزايش يابد   فعاليتهاي اخالقي در      برابر دغدغه  حساسيت در 

شناسـي مولكـولي و       كـه زيـست   صادق اسـت     در عصر ما     خصوص  به امر
 نحـو براي دستكاري موجـودات زنـده بـه          رامهندسي ژنتيك توان انساني     

نماي اخالقـي، هـر چيـزي         بدون يك قطب  . اي افزايش داده است     سابقه  بي
شناسان زمـان مـا و    ترين جامعه از مهم، آنتوني گيدنز. ممكن است رخ دهد  
 :گويد  چنين ميتان،انگلساسبق وزير   نخست،مشاور آقاي توني بلر

فقط    نه كنيم،ناپذير جلوگيري    خواهيم از آسيب جدي و برگشت      مياگر  
ـ  ه بدون مالحظـ ةبه تأثير خارجي، بلكه به منطق توسع  نيـز  اوري  علـم و فنّ

ـ  انساني   .بايد توجه شود    فزاينـدة كـردن    اوري احتمـاالً بـر وارد     ساختن فنّ
 فعالً ابزاري، كـه بـين انـسان و محـيط ايجـاد              همالحظات اخالقي در رابط   

  ).17: گيدنز ( مشتمل است،شده
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 :است دان ونِ فيزيكفريمان دايسهاي  تر از اين،  گفته جالب

د و نيازهـاي فقـرا و منـافع         دهـ اش ادامـه       مـسير فعلـي    بهاوري  اگر فنّ 
اوري شـورش   گيرد، فقرا دير يا زود عليه ظلم فنّ       بروزافزون اغنيا را ناديده     

... هـاي غيرعقالنـي و خـشن برخواهنـد آمـد            پي عـالج   خواهند كرد و در   
جبـران    بـا اخـالق قابـل      فقطاوري و نيازهاي انساني     ين فنّ  ب فزايندةشكاف  
بازار  .تر از سياست و اقتصاد باشد       تواند نيرويي بس قوي     اخالق مي ... است

 فقـط  ... براي فقرا ايجاد نخواهـد كـرد       ياوري مناسب آزاد به خودي خود فنّ    
 ).1997: دايسون( تواند چنين كاري كند شده با اخالق مي  هدايتاوريِفنّ

خــدمت   علمــي غــرب درةاي از جامعــ مالحظــه أســفانه بخــش قابــلمت
كـه  تقاضاهاي سياستمداران و مؤسسات نظامي قـرار گرفتـه اسـت، بـدون آن       

الزم است در نقش عالماني كـه در        . دن خود داشته باش   ياي براي كارها    دغدغه
كنند تجديدنظري جـدي      هاي نظامي يا تحقيقات نظامي كار مي         سالح صنعت

 .انجام شودهاي جدي  مورد كاربردهاي دانش علمي بحث  و درصورت گيرد

 شود بايد علم و اخـالق را در          شاملي كه بر علم آينده حاكم مي       بينيِ  جهان
هم آميزد و اين مستلزم آن است كه تربيت محققان با آموزش اخالقي همـراه               

ر را  اين ام . مراحل حيات به آنها القا كند     ة  در هم را  تا احساس مسئوليت     باشد
تواند بـراي      ديني به بهترين وجه انجام داد؛ زيرا دين مي         ةتوان در يك زمين     مي

 زيست به  ها را براي حفظ محيط      هاي اخالقي توجيه فراهم كند و انسان        ارزش
بدون ايمان به معـاني و      كه  غيرممكن است   « :قول شوماخر  به. تحرك درآورد 

 بـدون  ديگـر،  ــ به عبارت   بقا   گرايانه و   هاي فايده   هايي فراتر از آسايش     ارزش
 ).14: شوماخر( »بماند باقي ــ تمدني ديني ايمان يك

دسـت    و كيهـان بـه  ،هـا  با دين است كه شناختي متقن از حيات، انسان    
 كـه هـم علـم و هـم اخـالق را            ،تر  وسيع يعلم ما بايد در چارچوب     .آيد  مي

 ةدر جامع . هداالت بنيادين انسان را پاسخ د     ؤ و س  شود، قرار گيرد    شامل مي 



   157/  ...با مواجهه  براي به دانش، راهي اسالميرويكردـ ـــــــــــــــــــــــ

 

اي با ديـن   گونه نگرند كه علم را به  ميطور  ميان علم و دين اين ة رابط بهما  
يعني علم و دين را دو خط       ؛   رخ ندهد  ها   آن هماهنگ كنيم كه تضادي ميان    

 تمدن اسالمي و در     ةدانشمندان در دور  نگرش   اما. گيرند موازي در نظر مي   
، علمي را فعاليت   ها   بود؛ آن  متفاوت علم و دين     ةشروع علم جديد به رابط    

هـايي    سرنخ ضمناً. كردند  تلقي مي   خود  بخشي از عبادت   البته با ابزار خود،   
 هـاي  هـا و اسـتنتاج     دهد در قضاوت   پردازان مي  كه دين به محققان و نظريه     

اگـر دانـشمندي در جهـان       . اسـت تأثيرگـذار   العـاده    ها فـوق    از پديده  آنان
هـدفي در كـار    نبايد ادعا كند كه ،يافتچيزي را ناز خلقت    هدف   ،طبيعت
گويـد   دين هرگـز نمـي    . شود  اداره مي  تصادف بر اساس    امورو  است   نبوده

 دادن يك   بابلكه  ،   ديني بنگريد  هاي  معناي كار علمي اين است كه به كتاب       
  .دهد تري قرار مي بينش كلي به محقق، فعاليت تجربي او را در متن وسيع

اي براي دستيابي انـسان بـه حقيقـت            وسيله ، علم عمدتاً  اوسط در قرون 
كمـك  نيز  ها در سطح عملي       رفت كه به انسان      و انتظار مي   شد  محسوب مي 

 امـروز . دسـت رفتـه اسـت      در علم معاصر، بسياري از اين اهداف از       . كند
كننـد و در       مـي  گـذاري   سـرمايه كـار علمـي     در زمينـة     هـا   اغلب حكومـت  

الـشعاع اهـداف عملـي        بـاً تحـت    صنعتي، كار علمي غال    ةكشورهاي پيشرفت 
شود كـه      علم حمايت مي   درهايي     از آن حوزه   بنابراين، عمدتاً . فوري است 

.  انساني باشدواالترهدف علم بايد ارتقاي ابعاد   .  گرايانه دارند  فايدهاهداف  
بار آورد كه بـا      تواند براي انسان خوشبختي و نجات به         مي فقط زماني علم  

 .حكمت همراه باشد

 با جهات فيزيكي جهان مـا سـروكار دارد و واقعيـات             صرفاًي  علم فعل 
پارادايم اساسي علم اين اسـت كـه تمـامي          . گيرد  فيزيكي را ناديده مي    فوق
 در  بنـابراين، حسب فيزيك و شيمي توضيح دهـد؛         هاي طبيعي را بر     پديده

 بـه  فقـط علـم  همچنـين،  . گيـرد  نظـر نمـي   نظم طبيعي جايي براي خدا در    
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نسان توجه دارد و براي كنتـرل طبيعـت و جوامـع انـساني              نيازهاي مادي ا  
هـاي   علـم و محـصوالت آن در راه       اسـت    باعـث شـده      رود، كـه    ميكار    به

  .كار گرفته شوده شيطاني ب
-اوري است و اينگيري و هدف علم و فنّ        در تغيير جهت   مسئلهحل    راه

 سـطوح واقعيـت و      ة همــ  تـا بخش استفاده شـود       رچوبي وحدت اكه از چ  
شناس برجستة    آليس، كيهان جرج  . بر گيرد   ابعاد حيات انساني را در     تمامي

نظـم زيربنـايي جهـان      « : بيـان كـرده اسـت      ييزيبا بهاين مطلب را    معاصر،  
اين نظم بـا    . تر از آن است كه صرفاً با شناخت فيزيك توصيف شود            وسيع

كل عمق تجارب انساني، خصوصاً فراهم كردن مبنايي براي اخالق و معنا،            
 بين اين چارچوب     شدن قائل  براي تمايز  آليس). 125: آليس (»تبط است مر

 كوچـك را بـراي      »c«شناسي با حـرف        كيهان ةتر و ديدگاه رايج، واژ      وسيع
از واژة  بـرد و      كـار مـي    شناسـي فيزيكـي بـه       ارجاع بـه ابعـاد فنـي كيهـان        

كند كـه مـسائلي نظيـر         زماني استفاده مي  » C«شناسي با حرف بزرگ       كيهان
 . و سؤاالت بنيادي انسان را نيز شامل باشد،ها، هدف، دين ارزش

 علـم   بنـابراين، .  دارد  معنـوي  وبيني اسالمي، واقعيت ابعاد مادي        در جهان 
 تحـت    فقـط  .در نظـر گيـرد    هـا را      واقعيت و تعامل آن    ةآينده بايد هر دو جنب    
 توانند هماهنگ بـا طبيعـت و        ها مي    است كه انسان   اي  بيني  هدايت چنين جهان  

 . واقعيت داشته باشندةتر دربار ساير موجودات زندگي كنند و ديدگاهي جامع

هـاي علمـي از يكـديگر مـا را از             شدن حـوزه   كه عنوان شد، جدا     چنان
.  واقعيـت محـروم كـرده اسـت        دربارةبخش    رسيدن به يك ديدگاه وحدت    

  در . نيـست  توجيه قابل و ممكن   زيرا شويم؛  شدن  تخصصي نبايد مانع البته  
تـر     نبايد از ضرورت درج تخصص فرد در يـك چـارچوب وسـيع             ،ضمن

بخش از واقعيت و نيز معنـاي    ديد وحدتدر غير اين صورت،  غفلت كرد؛   
ها   بنابراين، ما به تركيب نتايج تخصص      .دهيم  حيات خويش را از دست مي     
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در مـتن    هـا حفـظ شـود و        آن ةنحوي كه خـصوصيات ويـژ      نياز داريم، به  
 .گيرند تري قرار وسيع

علم  مهم ديگر اين است كه دانش علمي تنها نوع دانش معتبر نيست؛            ةنكت
 بـراي   .حرفي براي گفتن ندارد   هاي موردتوجه انسان      حوزهاز  بعضي  در مورد   

ة  و حـوز   ،هـاي اخالقـي، كارهـاي هنـري          ارزش ةدربـار تواند    علم نمي  ،مثال
يا مباني خود  ،به سؤاالت بنيادي انسان پاسخ دهد، طبيعي چيزي بگويدءالماورا

 را بـه  اي خودتر، علم بايد ج براي پرداختن به اين مسائل عميق . را توجيه كند  
از نظـر پـوپر، فيلـسوف علـم         . بدهـد ــ   و غيره    ،دين، فلسفه  ــ   علوم انساني 

نامد   ها را سؤاالت بنيادي مي      معاصر، سؤاالتي وجود دارد ــ سؤاالتي كه او آن        
 نوبـل   ة جـايز  ة برند ،پيتر مداوار .  ناتوان است  ها  آنگويي به    كه علم از پاسخ   ــ  

او در ايـن كتـاب آورده       . دارد  علم يها  تيمحدود عنوان   با كتابي   ،در پزشكي 
 ء، به سؤاالت مربوط به اشـيا      يافتن پاسخ پس فقط علم نيست كه براي       «: است

 بايـد بـه متافيزيـك،     منظـور،     اول و آخر بايد به آن رجوع كرد، بلكه براي اين          
 ).60: مداوار( »رجوع كرد يا دين ،خيليادبيات ت

علمي است كـه علـم را غيرانـساني كـرده             فوق گرفتن اين سؤاالت  ناديده  
 و عرفان در غرب شاهدي گويا بر ناتواني         ،توسل به سحر، آسترولوژي   . است

 ارزيـابي مجـددي از      بـه بنابراين،   .هاست علم در ارضاي نيازهاي عميق انسان     
هـا را از     پژوهان بيفزايد و آن     ست تا بر بصيرت دانش    انظام آموزشي فعلي نياز     

توان بـا افـزودن تعـدادي         اين را مي  . هاي مختلف مطلع سازد     همبستگي حوزه 
 نـوع كوشـش   اين. ها تأمين كرد   دانشگاه ةدروس علوم انساني مناسب به برنام     

 آغاز و آكسفورد    ،هاي مهم غرب نظير استانفورد، كمبريج       در بعضي از دانشگاه   
  .اند مانده  كشورهاي اسالمي در اين زمينه عقباما ،ه استشد

  بيني اسالمي بر حوزه و دانشگاه حاكميت جهان. 4

حـوزه  . حـوزه و دانـشگاه    :  وجـود دارد   نهاد متولي دانـش در كـشور       امروز دو 
هاي روز،   عمدتاً محل تعليم معارف خاص اسالمي و دانشگاه محل تعليم دانش          
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در چند قرن اول     .، است معه و پيشرفت مرزهاي دانش    به منظور رفع نيازهاي جا    
آموزش داده  معارف تمام ها  وجود داشت كه در آن اي   آموزشي هاي نهاد ،هجري

سـيس  أ براي مصلحت خود، مكتب اشعري را ت       ،كه خلفاي عباسي   تا اين  شد،  مي
 خداوند تعبيـر    ة همه چيز بر اساس خواست و اراد       ،مكتب كالمي اين  در  . كردند

 معتزله و تضعيف حاكميت اشاعره منجر به      . و مانع نقد خلفا بود     شد  مي و تفسير 
علـوم  .  سـوزانده شـد    ، ري ة از جمله كتابخان   ،ها كتابخانهبعضي   و   گرديدشيعيان  

منتقـل    و به محافل خـصوصي     نشدمعارف خاص ديني تدريس     با  عقلي همراه   
 علوم عقلـي    يمامدر آنجا ت  كرد و    بغداد را برپا     ةالملك نظامي  نظام خواجه. گشت

 دو مكتـب حنفـي و   فقـط  ،مكتب اهـل تـسنن    ر   و حتي از چها    شترا كنار گذا  
ملك شاه و شـافعي را بـه اعتبـار            حنفي را به اعتبار سلطان      را حفظ كرد؛   شافعي
  القـدري ماننـد     هـاي جليـل    شخـصيت بعـدها    اگـر    .نظـام الملـك    خواجـه خود

  . خصوصي بودمكاتب ة زاييدشكل گرفتند،نصير  خواجه
زا جي مي نهادها و درجهان اسالم وارد شدبه  علوم جديد ،در دو قرن اخير

توجهي به   موجب بي آنها پرداختند، كه اين امر      تدريس  به  هاي علميه    از حوزه 
در شروع علم جديد  مصادف با كه،  صفويه ةدر دور . گرديددين و علوم ديني     

 بـه همـت    ،هـاي علمـي    خالف سـاير رشـته     بر، فلسفه در ايران،     استغرب  
يافت و در ساير نقاط جهان اسـالم كنـار           ادامه   ،زمان با دكارت    هم و   صدرامال

خـورد و    شكـست    يه روسـ  ازجنـگ   در   ، ايران  قاجاريه ة دور در .گذاشته شد 
اي   عـده  به همين دليـل،    ؛ كه به تجهيزات نظامي نياز دارد      شدمتوجه  حكومت  

 زمـان   پـس از آن، در     .فرستاد تـا علـوم الزم را بياموزنـد        دانشجو را به خارج     
 سـپس  و   كـرد سـيس   أرا ت ) نـه دارالعلـوم    ( اميركبير دارالفنـون   ،شاه ناصرالدين

هاي   بسيار طبيعي است كه دانشگاه،در چنين فضايي. شددانشگاه تهران افتتاح 
 .گذرد رونويسي كنند هاي غرب مي در دانشگاه ايران از آنچه

ت حـوزه و دانـشگاه     شود كه منظور از وحد     اكنون اين سؤال مطرح مي    
 همـة ها    علوم روز و دانشگاه    تمامها   آيا منظور اين است كه حوزه     . چيست
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 نـه   ، علـوم  ةالعاد  با بسط فوق   چنين چيزي، علوم حوزوي را تدريس كنند؟      
م حـوزوي   وآيا منظور اين است كه بعضي از عل       . ميسر است و نه ضروري    

 خـوب   ؟يس كنـيم  هاي روز را در حوزه تـدر        دانش رخيرا در دانشگاه و ب    
 .نيست كافي و وافي به مقصود اما ،است

دو  گيري هر   منظور از وحدت حوزه و دانشگاه اين است كه جهت          م،به نظر 
 وارد  ،در ايـن راسـتا    . بر هر دو حاكم باشـد     بيني اسالمي     يعني جهان  ؛الهي باشد 

ي علوم روز در حوزه در رسـيدن        رخب كردن بعضي علوم حوزوي در دانشگاه و      
 حوزويـان و    ةگـوي دوطرفـ   و  تعامـل و گفـت     . اسـت   مـذكور مـؤثر    به هـدف  

آشـنا   هـا و   تواند در اصالح تفكر پوزيتيويستي حاكم بر دانـشگاه         دانشگاهيان مي 
مـان    اسالمي ةجامع  و نيازهاي روز   ، علم روز  ،كردن حوزويان با مقتضيات زمان    

 طـرف   گـوي دو  و   مؤثر خواهد بود كه گفـت      اين راهكار زماني   البته   .مفيد باشد 
ي متبحرانه به نيازهـاي     يگو براي پاسخ  .بدون انتظار تمكين يكي از ديگري باشد      

الزم اسـت حـداقل تعـدادي از    علميـه،   هاي حوزه توسط روز  ـ عقيدتي فكري
  پاسخگوي شـبهات   ، به زبان روز   ،حوزويان در علوم روز متبحر شوند تا بتوانند       

هاي علم باعـث شـده      دوديتهاي روز و مح    آگاهي از دانش  نا. شده باشند  مطرح
 .ثر سازدأزدگي بعضي از حوزويان را نيز مت كه جريان غرباست 

توجهي حوزه به علوم  ي حوزه و دانشگاه بيي يكي از علل جدا،به نظرم 
رف افـزودن چنـد درس علـوم انـساني، از قبيـل             ص. دانشگاهي بوده است  

امـروز  . دكنـ   به دروس حوزوي مشكل را حل نمي       ،شناسي و اقتصاد   جامعه
 . ابعاد زندگي دخالت دارندة در هم،علوم، چه فيزيكي و چه انساني

 زمينـه   ،هاي روز  ها براي انتقال دانش    استفاده از اساتيد دانشگاهي در حوزه     
همچنـين  . سـازد  مـي م هفرهنگي فـرا علمي ـ  را براي تعامل اين دو نهاد مهم 

تـر    بيشتر و عميق  ت   براي تعامال  بستر مناسبي سيس مراكز تحقيقاتي مشترك     أت
، هاي مطرح دنيا   دانشگاهبرخي   كه در    شاهديمامروز  . كند  ميآماده  نهاد  اين دو   
 مسائل اول دربارة مطالعه براي ي مشتركهاي كمبريج و آكسفورد، گروه از قبيل
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دان،   علمـي، كـشيش، فيزيـك      هـاي   ايـن گـروه   در  . شده است خلقت تشكيل   
مـا   كـشور ا متأسفانه چنين اهتمامي در  ام.مشاركت دارند و غيره   ،شناس كيهان

  .شود مشاهده نمي
  
 گيري نتيجه

 جهـان فيزيكـي     ةدربـار را   دانش ما    ،كه اشاره شد، علم جديد      چنان 
 امـا   ،افزايش داده و به خيرات و شرور زيادي براي بشر منجر شـده اسـت              

نشان شـد كـه      همچنين خاطر . كند   انسانيت را تهديد مي    ةوزن شرور، آيند  
 .بيني رايج حاكم بر علم معاصر است  شرور، جهانمنشأ اين

 احساس اخالقـي     و  ماده محدود  ة انسان را به حوز    ،بيني رايج   جهان 
 وسـعت ديـد را از عالمـان          است؛ همچنـين   انسان معاصر را تضعيف كرده    

گرفته و علم را در خدمت قدرتمندان و ثروتمندان قـرار داده اسـت تـا از                 
 .ي كنندبردار ها بهره طبيعت و انسان

 تـر   جـامع بينـي     بيني رايج، يك جهان     جاي جهان  اگر به ،   ما ةعقيد به 
و حيـات   پاسـخ دهـد     هـا     نيازهاي مادي و معنـوي انـسان        به  كه گيردقرار  

   . از آثار سوء علم پرهيز كردتوان ، مي جهان مرتبط سازداقيانساني را با ب
 ــين چــارچوبي دارد  جهــان ــد : بينــي اســالمي چن ــر محــور توحي ب
 ،نگـر دارد     به طبيعت ديدگاهي كل    ، در وحي اسالمي ريشه دارد     ،رخدچ  مي

مـدت  بلندو منـافع    ،  مراتبـي بـراي واقعيـت قائـل اسـت           ساختاري سلسله 
بيني، انـسان بخـشي از يـك          طبق اين جهان   بر. گيرد  نظر مي  ها را در    انسان

هاي علمي    جمله فعاليت  هاي خود، از     فعاليت ةنظم كيهاني است و بايد هم     
 .را با اين نظم كيهاني هماهنگ سازداش،  اورانهو فنّ

اگر اين تغيير اساسي در ذهنيت علماي نسل مـا صـورت نگيـرد، علـم      
اي بـراي انـسانيت       آينده به نتايج تخريبي بيشتري منجر خواهد شد و آينده         

  .باقي نخواهد ماند
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