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 چكيده 

ای کلیدی با عنوان وحدت حوزه و  سئلهدیرزمانی است که به موازات پیروزی انقالب اسالمی ایران، م

سازی  بر بومی توانست عالوهدانشگاه برای پیشبرد فرهنگ متعالی اسالمی مجال بحث یافت که می

نشینی هرچه بیشتر عالمان دینی و نخبگان دانشگاهی شود.  انسانی در کشور، مسبب اجماع و هم علوم

ه مرحلۀ اجرایی برسد و با مشکالت زیادی تاکنون های اخیر نتوانسته بحال، این ایده طی دهه بااین

گیری از روش توصیفی/تحلیلی و با تکیه بر اسناد اساس، این پژوهش با بهره رو بوده است. براین روبه

سازی های اصلی وحدت حوزه و دانشگاه در راستای بومیای، درصدد واکاوی چالشو منابع کتابخانه

های این جستار نشانگر آن است اساس، یافته خی راهکارها است. براینانسانی در کشور و ارائۀ بر علوم

های دانشگاهی و حوزوی به جایگاه علم بومی، سیطرۀ هایی چون عدم توجه کافی محیطکه چالش

ها، عدم وجود و یا تربیت نخبگان مورد اجماع در محیط حوزه و های پوزیتویستی در دانشگاهروش

ی یا عالمه طباطبایی(، فقدان تدوین آثار مشترک حوزه و دانشگاه در حوزۀ دانشگاه )نظیر شهید مطهر

انسانی و عدم پاسخگویی به موقع و مناسب به شبهات حوزۀ دین باعث شده وحدت حوزه و  علوم

انسانی بومی در حیطۀ نظری و حتی آرمانی باقی مانده و به مرحلۀ عملیاتی  دانشگاه در تدوین علوم

ها، طرح مباحث نوین علمی و اجتماعی توسط گیری اصولی از رسانهایطی، بهرهنرسد. در چنین شر

انسانی  سازی علوم تواند رهگشای بومیهای آزاداندیشی مینخبگان علمی و حوزوی و برگزاری کرسی

 از رهگذر پیوند حوزه و دانشگاه گردد.

  انسانی بومی، نخبگان، وحدت. :حوزه، دانشگاه، علومواگان کليدی
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 قدمه و بيان مسئله م

ترین مقوالتی است که از ابتدای پیروزی  تردید مسئلۀ وحدت حوزه و دانشگاه ازجمله مهم بی

توان گفت یکی از  ای که می گونه انقالب تاکنون، همواره مورد تأکید مسئولین نظام بوده است؛ به

ین مهم بوده است؛ کمااینکه اند، نیز ا های امام خمینی )ره(، که تأکید بسیاری بر آن داشته آرمان

های علمیه را خیانتی بزرگ و پیوند و آشتی آنها را یکی از  ایشان جدایی دانشگاه از حوزه

بزرگترین دستاوردهای انقالب دانسته و از اینکه افراد این دو قشر به ضرورت ارتباط با یکدیگر 

آورد، کافی  بار می ن ثمره را بهاند، اظهار خشنودی کرده و فرمودند اگر انقالب فقط همی پی برده

(. برمبنای چنین نگرشی وقوع جریانات مرتبط با انقالب فرهنگی در 54: 1931نژاد،  بود )شایسته

و « دانشگاه امام صادق)ع(»هایی چون ابتدای انقالب و به موازات آن تأسیس دانشگاه

مچنین مراکز پژوهشی نظیر و ه« شورای عالی انقالب فرهنگی»و نهادهایی چون « باقرالعلوم)ع(»

و غیره، کمابیش رسالت « پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی»، «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه»

 های علمی/ دانشگاهی تعریف نمودند.های دینی/ حوزوی با آموزهخود را نزدیک کردن آموزه

با یکدیگر حال، طی تقریباً دو دهۀ اخیر، فضای فکری و فرهنگی حوزه و دانشگاه  بااین

هایی که در این زمینه مورد ها گردید و یکی از حوزهها و اختالف دیدگاهدچار برخی اصطکاک

انسانی  علوم»انسانی بوده که منجربه طرح مباحثی چون  بحث زیادی قرار گرفت، حوزۀ علوم

بوده نیز مفهومی « انسانی اسالمی علوم»های اخیر گردیده است. هرچند که در طی سال« اسالمی

های مختلفی دربارۀ آن مطرح های اخیر مورد بحث جدی قرار گرفته و دیدگاهکه در طی سال

انسانی غربی را یک منبع اساسی  که برخی از اقشار عمدتاً دانشگاهی، علوم طوری شده است. به

انسانی در غرب برگرفته از  اند؛ چراکه به باور آنها علومصورت مستقل پنداشته شناخت به

ها حیات فکری بشر در تاریخ فکر مغرب رست و پژوهش فکری و عقلی انسان در طول قرنمما

تواند باشد؛ خصوصاً سنگ میای برای جوامع دیگر نیز بسیار گرانزمین بوده و لذا چنین تجربه

انسانی مدرن  اندیشی قرون وسطی را پشت سرگذاشته و علوماینکه انسان غربی دوران تاریک

های نظری و همچنین تجربیات عملی آنان بارور شده است. در چنین روایتی، ل دادهزمان از د هم

مثالً  شود.های دینی و علمی تا حدود زیادی نامتجانس در نظر گرفته مینفس همزیستی آموزه

هیچ »پردازد که به تذکار این نکته می مالحظاتی دربارۀ دانشگاهسیدجواد طباطبایی در کتاب 
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تواند غیرملتزم به دیانت آن حوزه باشد؛ یعنی او متعهد است... اما اگر نمی مدرسی در حوزه

یکی از همان مدرّسان حوزه کسوت استادی دانشگاه بپوشد، هر اعتقادی که داشته باشد، تعهد 

« استادی او ناشی از علم و نه ایمان اوست... دانشگاه حوزه نیست که متولی علم دینی باشد.

 (.11-11: 1931)طباطبایی، 

های دانشگاهی/ حوزوی با نقد چنین رویکردی معتقدند اما برخی دیگر از اقشار و گروه

تواند انسانی در حوزۀ تأمالت شرقی/ ایرانی نمی انسانی غربی منبعی مستقل برای علوم علوم

انسانی مدرن ناشی از برتری خرد انسانی بوده که در بسیاری موارد  باشد. چراکه سرچشمۀ علوم

انسانی غربی نیاز به پیرایش اساسی دارد؛ مثالً  نقطع از وحی الهی است و بنابراین ساحت علومم

شناختی، معتقد است معرفت دینی در همین گستره عالمه طباطبایی)ره( با التفات به مبانی انسان

ت که باید بر فطرت انسانی مبتنی باشد و تفاوت قوانین اجتماعی اسالمی با غیراسالمی در آن اس

قوانین غیردینی مبتنی بر خواست اکثریت افراد جامعه است؛ ولی قوانین اسالمی همسو با فطرت 

اهلل آیت»(. نیز 91: 1934تبار فیروزجایی، است که نمایانگر تجلی اراده خداوند است )علی

-با در نظر گرفتن متفاوت بودن انسان در اندیشۀ غرب و اسالم و وجود انسان« مصباح یزدی

انسانی اسالمی را مورد تأکید  گیری از علومهای گوناگون، وجوه مختلف ضرورت بهرهناسیش

 (. 1931دهند )محیطی اردکان و مصباح، قرار می

با توجه به این مالحظات، مسئلۀ اصلی این پژوهش این است که چرا نهادهای اصلی متولی 

همراه نخبگان و/یا سرآمدان این دو نهاد علم و دین در جامعۀ ایران که همانا حوزه و دانشگاه به 

انسانی در  ای نسبت به ماهیت و چگونه پرورش علومهای دوگانهباشد، درگیر چنین برداشتمی

های رغم برخی تالش انسانی بومی علی اند که منجر به آن شده که در تولید علومایران گردیده

توان دورنمایی برای پیشبرد و آیا می های جدّی وجود داشته باشدصورت گرفته، همچنان چالش

انسانی بومی در قالب عملکرد هماهنگ و موزون این دو نهاد مهم در نظر گرفت؟ بدیهی  علوم

تر، این چالش نیز از مسائل این است که از دل این مسئلۀ مهم پژوهش و در قالبی نامحسوس

پندارند، جنس و ماهیت روشنفکر میشود که آیا آنگونه که برخی اقشار غالباً پژوهش پنداشته می

دو نهاد علم و دین و متولیان آن یعنی حوزه و دانشگاه، دارای تعارضات یا تمایزات بنیادین با 

انسانی بومی آنچنان که باید و شاید به نتیجه نرسیده  هایی نظیر علومباشند که پروژههمدیگر می



 

 

 

 

 
 0911هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال دهم، شماره دوم، پايیز و زمستان  فصلنامه نظريه   022 

  

 

ای ت مسئلۀ این پژوهش ناظر بر مسئلهتوان گفترتیب، با پذیرش این موارد می است. بدین

ای ای نهادمحور )تعامالت حوزه و دانشگاه( و مسئلهبنیادمحور )تعامالت علم و دین(، مسئله

 باشد.انسانی بومی( می راهبردمحور )الگوهای تجویزی حوزه و دانشگاه در تولید علوم

 پژوهش   هایهدف و پرسش

ای کلی و بنیادین، هدف این پژوهش واکاوی دغدغه با توجه به آنچه گفته شد در یک بیان 

ویژه در ایران پس از انقالب، است که در آن نسبت علم و دین و نهادهای مرتبط  بنیادین، به

یابد. در اینجا، اگرچه درخصوص این مهم با آن، یعنی حوزه و دانشگاه، بسیار محوریت می

شناسی وحدت حوزه و دانشگاه ازمنظر آسیبها و نظرات مختلفی ابراز شده؛ اما تاکنون تالش

ها تاکنون چندان دیده نشده است و این پژوهش انسانی، این تالش سازی علوم در گسترۀ بومی

های اصلی این پژوهش از چنین زاویۀ دیدی به مسئله خواهد نگریست. ضمن اینکه پرسش

سازی  ر راستای بومیاین است که اوالً مشکالت اصلی مرتبط با وحدت حوزه و دانشگاه د

توان برای آن متصور بود؟ فرضیه این مقال انسانی چه بوده و ثانیاً چه راهکارهایی را می علوم

انسانی با مشکالتی  سازی علوم باشد که اگرچه نخبگان حوزه و دانشگاه برای بومینیز این می

تعداد نخبگان مورد  انسانی بومی در کشور، محدود بودن نظیر عدم نهادینه شدن جایگاه علوم

ها و وجود دوگانگی اجماع حوزه و دانشگاه، سیطرۀ تفکرات پوزیتویستی بر دانشگاه

گیری تبلیغی/اقناعی از رو هستند، اما با بهره شناختی در گسترۀ حوزه و دانشگاه روبه معرفت

ه به های آزاداندیشی و سوق دادن تحقیقات حوزه و دانشگاهای نوین، برگزاری کرسیرسانه

انسانی در ایران  سازی در علوم توان شرایط بومی انسانی بومی، می مسائل مشترک مرتبط با علوم

 را بیشتر فراهم  ساخت. 

 پيشينه تحقيق

انسانی انجام شده است. در برخی از  سازی علوم تحقیقات مختلفی تاکنون در زمینۀ بومی

ام و کلی مطرح شده است. برای مثال، صورت ع انسانی در کشور به سازی علوم ها، بومی پژوهش

و  انسانی در ایران سازی علوم مجموعه مقاالت بومی( کتابی با عنوان 1935محمدی ) احمد گل
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اند که منتشر کرده« انسانی در کشور سازی علوم بومی»ای با عنوان ( مقاله1913ابراهیم برزگر )

انسانی  سازی علوم و چگونگی بومیهای مختلف به پرسش از چیستی، چرایی  دربردارندۀ پاسخ

انسانی را بررسی  های مختلف علوم سازی در حوزه هستند و ماهیت و اهمیت و امکان بومی

شناختی،  گانۀ هستی های سه انسانی طبق رهیافت سازی علوم  های بومی کنند و به بررسی زمینه می

 پردازند.  شناختی می شناختی و روش معرفت

ر حوزۀ مسائل وحدت حوزه و دانشگاه نگاشته شده است. مثالً برخی دیگر از آثار د

افزاری با رویکرد به مسئله وحدت  تحقق جنبش نرم»( در مقالۀ 1919محمدمهدی بهداروند )

، بر این اعتقاد است که بایستی بدنبال ایجاد یک طرح جامع برای این مسئله «حوزه و دانشگاه

کنار تحقیقات دینی، تحقیقات علمی نیز صورت  بود که علم براساس دین تعریف شود و در

های دینی نیز وجود داشته باشند و برای  ش ها و آموز گیرد و در یک چنین سیستمی، معرفت

بزرگتر است.   دست یازیدن به این مهم راهکار اساسی تلفیق حوزه و دانشگاه در یک مجموعۀ

، به بررسی لزوم دستیابی به «شگاهوحدت حوزه و دان»( نیز در مقالۀ 1931محمدمهدی کریمی )

این مهم اشاره کرده و بر این باور است که در کنار اهداف دیگرِ این وحدت، احیای تمدن 

ترین هدف واالی وحدت حوزه و دانشگاه است. همچنین سیدجواد حسینی  اسالمی مهم

وحدت اشاره ترین عوامل  ، به مهم«وحدت حوزه و دانشگاه؛ عوامل و آثار»( در مقالۀ 1919)

کرده و بر این باور است که در این زمینه عواملی نظیر توحید، دین اسالم، جایگاه پیامبر 

 توانند نقشی اساسی ایفا کنند.  ها و مصالح عمومی می اکرم)ص(، امامت و والیت، ارزش

های صورت گرفته از جانب نویسندگانی نظیر ابراهیم توان به پژوهشغیر از موارد فوق، می

راد  (، بتول اخوی1931(، احمدعلی حیدری )1931(، مصطفی جمالی )1931کوچی ) لیمیس

( 1932نژاد ) ( و سیدمهدی ساداتی1931(، محمدعلی محیطی اردکان و علی مصباح )1911)

ها تا بدانجا که نگارندگان مطلع هستند،  رغم وجود این پژوهش حال، به اشاره نمود. بااین

شناسی بر مسئلۀ وحدت حوزه و دانشگاه، به بررسی آسیب پژوهشی خاص که با تمرکز

 انسانی در کشور پرداخته باشد وجود ندارد.  سازی علوم بومی
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سازی  اهلل مفتح و جایگاه وحدت حوزه و دانشگاه در بومیمالحظات نظری: آیت

 انسانی علوم

عنوان معمار این  اهلل محمد مفتح)ره( بهازآنجاکه بحث وحدت حوزه و دانشگاه با نام آیت

ترین محورهای فکری شود در قالب سه گام زیر با برخی از مهمرویکرد عجین شده، سعی می

انسانی از رهگذر وحدت  سازی علومشناسی و ارائۀ راهبرد برای تحول و بومیایشان در آسیب

 حوزه و دانشگاه آشنا شویم.

شاید نخستین گام در  انسانی: ۀ علومگام اول: نقد منش ماتریالیستی در التفات به مسائل حوز

دانست؛ چراکه گرایی میانسانی را شهید مفتح)ره( در پاالیش آن از سیطرۀ مادی تحول در علوم

برخی تفکرات مارکسیستی در جامعه نفوذ یافته بود و حتی منجر به  1941و  1951در دهه 

د. برای مقابله با این های التقاطی )نظیر تفکر مجاهدین خلق( شده بوظهور برخی نگرش

 مکتب تشیعهای نفوذ این تفکر پرداخت و در مجلۀ جریانات، ایشان به بررسی برخی از زمینه

، بر این عقیده بود که بعد از رنسانس و نهضت علمی اروپا، بین دین و 1951در اوایل دهۀ 

طبیعت و دانش و معبد و مدرسه شکاف افتاد و بعضی به غلط تصور کردند که کشف مسائل 

پایان را ضعیف  روشن شدن رموز زندگی، اعتقاد به خدا و فعالیت یک مبدأ غیبی و قدرت بی

کند. از دیدگاه ایشان، پیروان مکتب ماتریالیستی دین را نتیجۀ ناآشنا بودن بشر به  و/یا نابود می

گردد و گفتند بشر به هر اندازه در سیر علمی خود کامیاب  دانستند و می قوانین طبیعت می

زعم  دارد.  به معمای جهان هستی را حل کند، به همان نسبت دست از اعتقاد به امور غیبی برمی

ها غلط بوده و معتقد بود این فرضیات ماتریالیستی از یک جهان آماده و  گیری وی، اینگونه نتیجه

ه است راهی ندارد کند، اما در اینکه آغاز آفرینش چگونه بود شود گفتگو می برپا که فعالً دیده می

و تازه دربارۀ جهان فعلی هم نظریات بیشتر جنبۀ فرضیه دارد که با دلیل قاطع و محکم ثابت 

 (. 121-129: 1959نشده است )مفتح، 

ترین  گام دوم: اثبات کارآمدی دین در پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی بشر: از مهم

وده بود، این بحث بود که چرا و چگونه مباحثی که ذهن شهید مفتح را به خود مشغول نم

بسیاری از روشنفکران دانشگاهی بر این عقیده هستند که دین ناتوان از پاسخگویی به 

های بشری است. لذا ایشان  درصدد برآمد که به مانند عالمه طباطبایی)ره( اثبات نماید  خواسته
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(. بنابراین بر این عقیده بود که 41: 1931نژاد،  دین امری ثابت و از درون متغیر بوده )بوذری

های نه چندان الزم از دین بوده و  های نادرست یا اغراق بسیاری از مشکالت ناشی از برداشت

 گرایی را از دین بزداید. نحوی مسئلۀ خرافه لذا همت گماشت تا به

ها( ویژه در دانشگاه زعم ایشان، علل رویگردانی از دین )به برای پیشبرد چنین نگاهی، به

ریشه در دو مسئلۀ اساسی دارد: یکی توجه به مسائل صرف مادی در تحصیالت دانشگاهی، و 

ای از خرافات در قشر به اصطالح دینی و قدیمی. از دید ایشان، چون در  دیگری، وجود پاره

الشعاع  های مادی است، طبعاً معنویات تحت تحصیالت کنونی تمام توجه به امور علمی از جنبه

گیرد و درست به موازات باال رفتن تحقیقات در مسائل علمی و نیل به اکتشافات و  قرار می

( 11: 1915آید )نیکبخت،  ابتکارات عالی، انحطاط و تنزل در اعتقادات معنوی و دینی پدید می

بنابراین، همیشه در پی پر کردن فاصله بین قشر دانشگاهی و حوزوی بود. ایشان بر این عقیده 

اساس، پس از اثبات  یروی مادی و معنوی باید با هم و در کنار هم باشند و براینبود که دو ن

ای شیاد  سازگاری دین و علم و اینکه این مخالفت و جدایی تصوری غلط است که توسط عده

گیرد که سعادت واقعی بشر زمانی  اند، نتیجه می کرده در میان مردم ساده القا کرده به نام تحصیل

( و این نیاز 14: 1915که انسان هم از علم بهره گیرد و هم از ایمان )نیکبخت،  آید دست می به

 به همفکری متفکران حوزه و دانشگاه داشت.

گام سوم: ضرورت تالش برای ایجاد همفکری و اجماع نظر در بین متفکران حوزه و 

المی حداکثر دانشگاه: شهید مفتح برای نیل به چنین منظوری از کلیدواژۀ وحدت در جامعۀ اس

پندارد. به باور وی، ترین مصادیق آن را در اتحاد حوزویان و دانشگاهیان میبرد و مهمبهره را می

های  جامعۀ اسالمی درحالی زنده، پویا و رشد یافته است که بین افرادش برحسب انگیزه»

ها،  ها، تهمت مذهبی، نوعی انسجام، اتحاد و هماهنگی وجود داشته باشد. در این اجتماع، کینه

گشایی از مشکالت و رشد و توسعۀ کمی و  ها مرده است و همه برای گره دشنام و حسادت

های آحاد آن ریشه دوانده و روح و روان آنان را معطر  کنند. ایمان و تقوا در دل کیفی کوشش می

از داخل  ای را ازمنکر و نیز جهاد و دفاع، چنین جامعه معروف و نهی کرده است. دو عنصر امربه

: 1932)اصفهانی، « سوزاند های فساد، انحطاط و انحراف را می کند و ریشه و خارج مصون می

دانست و  وحدت می گوناگون را های عرصه در ایرانیان پیروزی ترتیب، ایشان عامل بدین(. 42
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 بدیلتوانست نقشی بیطبیعتاً وحدت نخبگان و سرآمدان حوزوی و دانشگاهی در این زمینه می

 ایفا نماید.

داد این البته آنچه که ضرورت چنین وحدتی را ازنظر ایشان بیش از هرزمانی نشان می 

های علم برخوردار گردد که به موازات پیشرفت  تواند از میوه بشریت وقتی می»اعتقاد بود که 

و نادانی داری توأم با جهل  طور که دین علم، نیروی دین و اخالق خود را نیز تقویت نماید. همان

های علمی تهی از ایمان و اعتقاد به خدا، باالتر و بیشتر است.  ضررهای فراوان دارد، خطر قدرت

کند، خرسند است که به بشریت خدمت کرده است، اما وقتی  نوبل وقتی دینامیک را کشف می

کشید و کند، آه  برداری میفهمید بشر فاقد وجدان و اخالق از آن در راه نابودی نوع خود بهره

(.در اینجا شهید مفتح تنها راه 124: 1959)مفتح، « افسوس خورد و از ابتکار خود پشیمان شد

دانست و با ابزار وحدت حوزه و های معنوی میپیشگیری از خطر قدرت علم را تبعیت از بهره

ها، رغم این تالش علیهای اسالمی برآمد. سازی علوم دانشگاهی با انگاره دانشگاه درصدد بومی

انسانی از رهگذر پیوند حوزه و  رسد به دالیل مختلف همچنان مسئله تحول در علومنظر می به

ترین این باشد. در ادامه، ضمن اشاره به برخی از مهمرو می دانشگاه با مشکالتی چند روبه

  شود.مشکالت، راهکارهای پیشنهادی نیز واکاوی می

 روش پژوهش

اهلل مفتح که بانی مسئلۀ وحدت حوزه و دانشگاه های آیتق دیدگاهبا توجه به این مقدمات و طب

تحلیلی و در قالب گردآوری اطالعات به صورت _بود، در ادامه با روش تحقیق توصیفی

سازی در جامعۀ ایران واکاوی شده  های اصلی بومی ای و اینترنتی، ابتدا سعی شده چالش کتابخانه

 ادی را برای رفع این موانع مورد مداقه قرار دهیم. و سپس راهکارها و راهبردهای پیشنه

 های پژوهش  یافته

های این پژوهش ناظر بر حرکت به همچنان که از پرسش و فرضیه پژوهش مستفاد شد، یافته

انسانی در  سازی علوم های اساسی مسئلۀ وحدت حوزه و دانشگاه در بومیسمت شناخت چالش
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ها و/یا حداقل کاستن از تبعات این آمدن بر این چالشکشور و نیز راهکارهایی برای فائق 

 هاست. در ذیل در قالب دو محور مجزا به این موارد پرداخته خواهد شد. چالش

 انسانی در کشور سازی علوم های اصلی وحدت حوزه و دانشگاه در راستای بومی چالش. 1

رچه بیشتر حوزه و دانشگاه هایی برای وحدت ههای بعد از پیروزی انقالب، گامگرچه در سال

واسطۀ گسترش روزافزون  انسانی اسالمی برداشته شد؛ اما به ویژه علوم برای تولید علم بومی و به

سو، ضرورت توجه به مباحث ایجابی مرتبط با  های اجتماعی، امروزه ازیکها و شبکهرسانه

ا علم و دانش بومی نظیر الگوهای علم بومی نظیر قدرت نرم و ازدیگرسو، مباحث سلبی مرتبط ب

تهاجم فرهنگی که نمودهای آن در بین نخبگان حوزه و دانشگاه قابلیت بررسی باالیی دارد 

ترین محورهای مرتبط شناسانه برخی از مهمشود. نظر بر این مسئله به واکاوی آسیباحساس می

پردازیم. یرانی میانسانی بومی یا اسالمی/ ا با مسئله وحدت حوزه و دانشگاه در تولید علوم

بنابراین، ابتدا به سؤال نخست پژوهش که مشکالت اصلی مرتبط با وحدت حوزه و دانشگاه در 

انسانی است خواهیم پرداخت و سپس سؤال دوم را در قالب  سازی علوم راستای بومی

 رویکردهای تجویزی مواجهه با این مشکالت مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

 انسانی بومی های دانشگاهی و حوزوی به جایگاه علومفی محيطعدم توجه کا (الف

توجهی قرار گرفته، بحث انسانی مورد بی سازی علوم ترین مسائلی که در زمینه بومی یکی از مهم

های های اخیر با تفوق رشتهانسانی در جامعه است که طی دهه عدم شناخت جایگاه واقعی علوم

تر نیز شده است. اگر بخواهیم با نگاهی در ایران عمیق های علوم تجربی و مهندسی،حوزه

خصوص ایران نگاه کنیم، مهجوریت و محدودیت  ساختارمند به وضعیت جوامع شرقی و به

بخش زعم برخی روشنفکران دانشگاهی، اساساً خار آگاهی نماید؛ چراکه بهانسانی مشهود می علوم

وال اندیشه در ایران شده است )طباطبایی، انحطاط بر تن جامعه نخلیده است و این مسبب ز

توان انکار رو شده، اما نمی (. در اینجا اگرچه چنین تصوراتی گاه با انتقادات زیادی روبه1911

ورزی زیادی درخصوص دالیل اولیه عدم پویایی  ها دارای مبانی تاملکرد که این نگرش

 باشد. انسانی در جامعۀ ما می علوم
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تاریخ معاصر ایران از مشروطیت تاکنون نگریسته شود، آنچه عیان  که اگر به طوری به

گردد آن است که اولین مواجهۀ علمای دینی با روشنفکران در هنگامۀ مشروطیت که  می

انسانی دینی و بومی را فراهم نماید، بیشتر از جنس تعارض زاده  توانست شرایط اولیه علوم می

، راه پیشرفت را «نفی خویشتن»زاده باگفتمان سیدحسن تقیشود و نه تعامل. یعنی اگر امثال  می

اهلل نوری از هرنوع پنداشت، علمای دینی نظیر شیخ فضلمی« از نوک پا تا فرق سر فرنگی شدن»

نمود قانونگذاری تحت لوای مجلس شورای ملی که ممکن بود غیرشرعی باشد اظهار نگرانی می

ن شرایطی، زحمات بزرگانی نظیر مرحوم آخوند را نگاشت. در چنی حرمت مشروطهو رسالۀ 

خراسانی و عالمه نایینی)ره( در نهادینه ساختن رویکردی بینابین نیز چندان مورد اقبال قرار 

اهلل گیری حوزۀ علمیه قم توسط آیترسد شکلنظر می نگرفت و مشروطه به انزوا کشیده شد. به

که تقریباً در دوران پهلوی  1919در سال شمسی و تأسیس نهاد دانشگاه  1911حائری)ره( در 

در تقابل با یکدیگر شکل گرفته و به جلو رفتند، ادامۀ همین تقابل ساختاری را به پیش برد و 

 انسانی اسالمی را تا زمان پیروزی انقالب اسالمی به تعویق انداخت.  تدوین علوم

گی مطرح و تالش شد که بعد از پیروزی انقالب اسالمی، اگرچه مباحثی مثل انقالب فرهن

رغم  انسانی تولید شود که مورد وفاق حوزه و دانشگاه باشد، اما به علمی بومی در حوزۀ علوم

هایی با رویکردی اسالمی مثل دانشگاه امام صادق)ع(، برخی اقدامات، نظیر تأسیس دانشگاه

و اجباری همۀ  انسانی دینی و الهی به واحدهای عمومی الحاق واحدهای درسی مرتبط با علوم

هایی مثل سازمان مطالعه و تدوین کتب ها و پژوهشگاه ها، تأسیس سازماندانشجویان دانشگاه

باشد. رو می انسانی و بومی در ایران همچنان با ابهاماتی روبه انسانی )سمت(، جایگاه علوم علوم

خصوص در  ما به»که در همین زمینه مقام معظم رهبری این نکته را مطرح نمودند که  طوری به

رفت و توقع بود، حرکت مناسب و خوبی  انسانی، برخالف آنچه که انتظار می زمینۀ علوم

های  ایم، بلکه مفاهیم گوناگون مربوط به این علم را )چه در زمینۀ اقتصاد و چه در زمینه نکرده

ربی های غ شناسی و سیاست( به شکل وحی مُنزل از مراکز و خاستگاه شناسی، روان جامعه

خواهیم  ایم و براساس آن می های تغییرنکردنی در ذهنمان جا داده صورت فرمول ایم و به گرفته

عمل و برنامه خودمان را تنظیم کنیم...در حالی که این روش، روش غلطی است، ما در زمینۀ 

ای هم که براساس آن  انسانی احتیاج به تحقیق و نوآوری داریم. مواد و مفاهیم اساسی علوم
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انسانی را شکل داد و تولید و  های اساسی علوم توان حقوق، اقتصاد و سیاست و سایر بخش یم

معنای حقیقی کلمه در فرهنگ عمیق اسالمی ما وجود دارد که باید از آنها  فراوری کرد، به

رسد یکی از دالیل این نظر می در اینجا به(. 11 -11: 1913)مروتی و مروتی، « استفاده کنیم

عدم توجه کافی به فلسفۀ علم و مبادی آن در میان حوزه و دانشگاه باعث ین است که مسئله ا

انسانی را سراسر غربی در نظر گرفته و  سو، دانشگاهیان و روشنفکران، علوم شده است که ازیک

دیگر حوزویان نیز آن را  تطبیق آن با فرهنگ برآمده از جامعۀ ایران را ناممکن بدانند و ازسوی

 ای غربی که درصدد نابودی فرهنگ درونی جامعه است بدانند. ه پدیدهمثاب به

این روند از زمان نفوذ تفکرات ناشی از امواج جهانی شدن در کشور که اخیراً نیز بسیار  

 شناسی انسان و غربی تمدن از برآمده که اندیشۀ طوری آید؛ بهچشم می تشدید شده است بیشتر به

است؛ تا بدانجا که اساساً برخی  گردیده راه در ایران چراغ انسانی علو حوزۀ در غربی امروزه

 های رشته در ما، استادان از بسیاری و است غرب از برگرفته ما انسانی علوم معتقدند شاکلۀ

 اند آموخته شناخت برای که ابزاری زیرا کنند؛ می فکر غربی همان مبانی براساس انسانی، علوم

 با ای جامعه به ما که درحالی است، چنین آنان اظهارنظرهای مبنای و غربی است های روش همان

 و شناسی انسان و انسان از متفاوت تعریفی خود برای داریم که تعلق دیگر مختصات فکری

 (. 9: 1932نژاد،  نموده است )ساداتی ترسیم ای دیگر گونه به را زندگی اهداف و داشته انسانی علوم

 های دانشگاهیبر محيط سيطرۀ تفكر پوزیتویستی (ب

انسانی از مبانی تفکر پوزیتویستی  های ایران در حوزۀ تحقیقات علومدیرزمانی است که دانشگاه

تجربی و انسانی است بسیار  که بر مبنای آموزۀ آگوست کنت معتقد به وحدت روشی برای علوم

زمینۀ شناخت است.  تأثیر پذیرفته که بنیان آن، سیطرۀ رویکردهای استقرایی و غیرالوهی در

خواهند هنجارهای اخالقی و رفتاری صحیح را بشناسند و دراینجا، اگر نظریات هنجارگرا می

ها هایی چون آزادی و عدالت را ترجیح دهند؛ اما نظریات تجربی و پوزیتویستی به فاکتارزش

د )معینی ورزها و بایدهای اخالقی اجتناب مینگرد و از بحث در خصوص ارزشها میو علت

 (.21: 1914علمداری، 
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چنین بینشی که با طرح نظریات متأخرتر پوزیتویستی در قالب پوزیتویسم منطقی و حلقۀ  

وین و توسط اندیشمندانی چون رودلف کارناپ و مایکل فریدمن تشدید گردید، قائل بر 

نگونه حقایق جای حقیقت اخالقی و متافیزیکی بوده و معتقد است ای جایگزینی عقل و تجربه به

: 1911شود؛ چون امکان آزمودن تجربی آنان وجود ندارد )حقیقت، معنا قلمداد میاساساً بی

هایی معنا دارند که قابلیت تحصل در عالم حس را  (. درواقع، مطابق این دیدگاه، تنها گزاره143

ارگیری چنین ک داشته باشند؛ در غیر این صورت، گزارۀ مورد نظر فاقد معنا خواهد بود. با به

گیرند،  انسانی و الهیات مورد توجه و مطالعه قرار می هایی که در علوم معیاری، اغلب گزاره

(. پرواضح است که نفوذ 1-1: 1913های فاقد معنا خواهند بود )مهدوی آزادبنی،  مصداق گزاره

را که مورد  انسانی بومی و اسالمی تواند تدوین علومها تاچه حد میچنین رویکردی در دانشگاه

باره بیان  رو سازد؛ چنانچه مقام معظم رهبری دراین تأیید حوزه هم قرار بگیرد با مشکل روبه

گری و بی  هایی است که مبانی آنها مادی انسانی مبتنی بر فلسفه بسیاری از علوم»نمودند که 

عالیم الهی و اعتقادی به تعالیم الهی و اسالمی است و آموزش این علوم موجب بی اعتقادی به ت

ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در  انسانی در دانشگاه شود و آموزش این علوم اسالمی می

   (.14: 1913)مروتی و مروتی، « مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد

 گویا، که گرفته قرار استقبال مورد چنان دانشگاهی ایران حوزۀ در رویکرد حال، این بااین

است. چنین وضعیتی زمانی بیشتر  معرفت صحیح کسب راه یگانه آن بانیان ۀاولی تصور همانند

نظران علوم طبیعی در ایران، اصوالً فرایند و ذات علم  شود که از دید برخی صاحبمعنامند می

انسانی و  گیرد. در چنین دیدگاهی، میان علوم ها قرار نمی تأثیر اقلیم بوده و تحت 1تجربی جهانی

طبیعی را به  های علوم وتی وجود ندارد و منطق فرامکانی و فرازمانی یافتهطبیعی تفا علوم

دهد و پروژۀ  واکنش نشان می 2«سازی گفتمان بومی»شدت، درمقابل  انسانی، تسری و به علوم

دیگر، نقطۀ مقابل چنین  (. ازطرف51: 1913داند )برزگر،  انسانی را تحجرآمیز می سازی علوم بومی

باشند معتقدند های تولیدکنندۀ علم دینی و متفکران این حوزه میدستگاهنگرشی که عمدتاً 

بر اینکه علوم پوزیتویستی در غرب نیز با انتقادات زیادی از جانب بزرگانی چون پوپر و  عالوه

رو شده،  واسطۀ اتکای بر یقینی بودن امر تجربی و استقرایی روبه مدرن بهاصحاب مکتب پست

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Universal 

2. Localization Discourse 
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ینی نیز با فرونهادن ابعاد روحی انسان و وحی قطعی و نادیده گرفتن آن در دایرۀ نقد درون د

(. 114، 1911باشد )حقیقت،  رو می عنوان منبعی برای شناخت علمی با اشکاالت اساسی روبه به

توان گفت سیطرۀ رهیافت پوزیتیویستی و روش تعمیمی و اومانیستی مدنظر آن به  درمجموع، می

 و گرایانه مادی نگاه و انسان وجود از زدایی قداست ت: اول این عوامل ختم گردیده اس

 انسان؛ و سوم خودبنیادی سرشت در اخالقی فضایل و مداری ارزش او؛ دوم نفی به گرایانه طبیعت

ترتیب، تعارضات نظری بین برخی  (. بدین29: 1932نژاد،  دنیا )ساداتی در انسان خودمختاری و

ویکردهای پوزیتویستی و مخالفان چنین رویکردهایی که هم روشنفکران دانشگاهی معتقد به ر

انسانی هستند از موانع اساسی  در حوزه و هم در دانشگاه مشغول به تحقیق و نگارش متون علوم

 . باشدرسیدن به علم بومی انسانی می

 ساز در محيط حوزه و دانشگاه  فقدان وجود نخبگان و آثار مشترکِ اجماع (ج

انسانی در ایران معاصر وجود داشته است، فقدان یا  سازی علومکه برای بومیازجمله مشکالتی 

صورت توأمان مورد پذیرش  محدود بودن وجود نخبگانی بوده که ازطرف حوزه و دانشگاه به

واقع با گذشت بیش از چهار  قرار گرفته باشند و آثار آنان مورد استناد هر دو طیف قرار بگیرد. به

قالب اسالمی، امروزه خأل وجودی بزرگانی چون شهید مرتضی مطهری)ره(، دهه از پیروزی ان

نماییم و همچنان آثار آنان را مورد عالمه طباطبایی)ره( و شهید مفتح)ره( را کامالً احساس می

پردازی دهیم و این درحالی است که با توجه به تحوالت جدید نیاز به نظریهاستناد قرار می

 شود.شدت احساس می جدید به

در اینجا فقدان یا کمبود نخبگان مورد اجماع حوزه و دانشگاه باعث شده که راه دانشگاه و 

واقع، اگر این فرض اساسی را  های اخیر، به سمت جدایی پیش برود. بهحوزه در طی سال

انسانی آن است که نخست  پردازی در ساحت علومبپذیریم که ازجمله ملزومات فرایند نظریه

ی رقیب شناخته شود و نقاط ضعف و قوت آنان مورد شناسایی قرار بگیرد و سپس از هانظریه

انسانی بومی انتخاب شود، مشکل اساسی این  دل این بینش، بهترین اسلوب برای تدوین علوم

ای را به پیش است که در شرایط حاضر نخبگانی مورد اجماع و حتی آثاری که بتواند چنین رویه

تر  ست و/یا حداکثر در ابتدای راه است. توجه به این مسئله زمانی پراهمیتببرد در اختیار نی
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گزینی،  است که در نظر بگیریم که برای رسیدن به علم دینی با یک معادلۀ چهار مجهولی غرب

 رو هستیم. گرایی مطابق جدول زیر روبهستیزی و غرب گریزی، غرب غرب

 ا علوم غربیهای مختلف علوم اسالمی بنسبت 1جدول شمارۀ 

 

 

 غرب گزین

 انسانی اسالمی؛ اهمیت قائل شدن برای داشتن علوم

 عدم نفی دستاوردهای علمی غرب؛

 انسانی غربی؛ عدم پذیرش مطلق علوم

 انسانی اسالمی؛ توجه به مدلسازی غربیان جهت تولید علوم

 انسانی غربی... رویکرد گزینشی به علوم

 

 غرب گریز

 

 انسانی اسالمی؛ انسانی و داشتن علوم یر و تحول در علوماهمیت قائل شدن برای تغی

 انسانی غربی؛ های علومعدم توجه به نفی یا اثبات نظریه

 انسانی اسالمی با روش دینی و اجتهادی؛  اثبات دستیابی به علوم

 تنظیم جامعۀ اسالمی براساس مذهب اسالمی...

 

 غرب ستيز

 

 انسانی اسالمی؛ عنایت به داشتن علوم

 درست، کفرآلود و طاغوتی بودن دستاوردهای غربیان؛نا

 دینی؛ -مخالفت با علم مدرن و اکتفا به علوم نقلی

 انسانی اسالمی... انسانی غربی و شروع مجدد پرداختن و تولید علوم طرد یکپارچه علوم

 تأیید دانش غربیان؛ غرب گرا

 انسانی اسالمی؛ عدم اعتقاد به امکان داشتن علوم

 (1939سروپناه، منبع: )خ

رسد توجه توامان به ابعاد مختلف رویکردهای مورد اشاره در باال نظر می در چنین شرایطی، به 

های نحوی که مورد اجماع ولو نسبی قرار گرفته و در محیط انسانی بومی به در تدوین علوم

ین حیث، نیاز به ای است و از همحوزوی و دانشگاهی مورد تأیید قرار بگیرد، کار واقعاً پیچیده

 شود. شدت احساس می نخبگان مورد اجماع و آثار مورد تایید حوزه و دانشگاه در شرایط فعلی به

 شناسانه در گسترۀ حوزه و دانشگاهوجود دوگانگی معرفت (د

هایی دارند؛ بدین نحو که روحانیون بیشتر  قشر حوزه و دانشگاه ازلحاظ معرفت شناختی تفاوت

انسانی  تجربی و فنی و در درجۀ بعد، با علوم لهی و دانشگاهیان بیشتر با علومبا علوم دینی و ا

تواند  انسانی بومی( می سروکار دارند. یکی از عوامل دوری بین این دو قشر )در تدوین علوم
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ای  ها و مراکز غیرحوزه واقع، فرهنگ دانشگاه شناختی باشد. به همین دوگانگی حوزۀ معرفت

ها بیشتر عادت کرده است تا فرهنگ نظری و  ه تجزیه و لمس واقعیتصورتی است که ب به

(. این مسئله در منظومۀ فکری امام خمینی)ره( و مقام معظم 35: 1911محمدی،  فلسفی. )گل

شناختی  واقع، امام خمینی)ره( ضمن تأیید دوگانگی معرفت رهبری نیز مورد توجه بوده است. به

کند و  لفیق این دو فرهنگ و/یا کاهش فاصله بین آنها را مطرح میها پیشنهاد ت ها و حوزه دانشگاه

ها و  فرهنگ دانشگاه»زعم ایشان،  دانند. به آن را عامل ذوب شدن حوزه و دانشگاه درهم می

ها بیشتر عادت کرده است تا  صورتی است که با تجربه و لمس واقعیت ای به مراکز غیرحوزه

ها، حوزه و دانشگاه  ق این دو فرهنگ و کم کردن فاصلهفرهنگ نظری و فلسفی، باید با تلفی

: 1911تر گردد )علی بابایی،  درهم ذوب شوند تا میدان برای گسترش و بسط معارف وسیع

ما دو نهاد اصیل »ها قبل مقام معظم رهبری نیز به این مسئله اشاره فرمودند: (. همچنین سال111

ربوط به فهم و تبلیغ دین و نوآوری در مباحث دانشجویی داریم. یکی متوجه به کسب علوم م

دینی و نوآوری در فهم مسائل روز و حادث شونده در زندگی است که این حوزه است و 

کارش عبارت است از تحقیق در مسائل دینی و فراگرفتن احکام الهی در همه شئون زندگی، آن 

ه در قلمرو وسیع زندگی بشر، هم نه فقط در آنچه که مربوط به کُنج محراب یا خانه است؛ بلک

ها را از آن  ها و ناسره این گروه این را باید یاد بگیرند، احکام جدیدش را تحقیق کنند، ناخالصی

ای و هر زمانی و هر مخاطبی به رساترین شکل  بزدایند و آن را با زبان مناسب در هر جامعه

اسمش حوزۀ علمیه است. یک  ای است و ممکن به مخاطبین برساند. این وظیفۀ آن نهاد حوزه

نهاد دانشجویی دیگر داریم که ناظر است به ادارۀ امور زندگی مردم منهای مسائل مربوط به دین؛ 

های گوناگون الزم است.  مردم معاش دارند، راه دارند، ساختمان دارند، جسم دارند، شناسایی

ها، برای بهتر کردن  ام دانشتحقیق در امور زندگی مردم الزم است؛ علوم مختلف و انواع و اقس

هاست که اینها  و راه انداختن زندگی مردم، وجود دارد. این نهاد هم مشغول فراگیری این دانش

را فرا بگیرد... و آنها را برای پیاده شدن در جامعه آماده کند. تحقیقات نو، دنیایی را جذب کند و 

د و به بشریت عرضه کند. این هم یک نهاد ها بیافرین هایی در این دانش نوبۀ خود، تازه خودش به

دانشجویی دیگر. حاال اگر هر دوی این نهادهای دانشجویی خوب کار کنند و با هم رابطۀ متقابل 
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دوستانه و از خود دانستن یکدیگر داشته باشند معنایش این خواهد شد که این جامعه، هم 

 (.1919ای، )خامنه« دینش، هم دنیایش آباد خواهد شد.

رغم اینکه این دو سنخ از معرفت در حوزه و دانشگاه مطابق با کالم رهبری  ا متأسفانه علیام

توانند علومی تولید کنند که هم ساز همسوی با یکدیگر حرکت نمایند، میاگر در شکلی فرصت

سازندۀ دنیا و هم آخرت افراد باشد، اما این فرصت امروزه فراهم نگردیده و حتی گاه در شکل 

که امروزه فقدان اصول معرفتی مشترک بین حوزه و دانشگاه در  طوری سربرآورده است. به تهدید

ترسیم اهداف مرتبط با وحدت در تولید نظرات بومی و کاربردی بسیار خود را نشان داده است. 

های عصر خود بود، اما امروزه مثالً امروزه، حوزه باید بپذیرد که اگر زمانی متصدی همه دانش

که دانشگاه هم باید بپذیرد که وضع جامعۀ ما وضعیتی نیست  علمی بسیاری دارد؛ همچنان رقبای

(. این 11: 1911که بشود منهای دین به همۀ کارها سرو سامان داد )اعرافی، منتظری، الهام، 

انسانی بومی است که بتواند برای دنیا و آخرت  نخستین گام در وحدت اولیه برای تولید علوم

های اصلی وحدت گشا باشد. درمجموع، با توجه به محورهای فوق شِمای کلی چالشانسان ره

  حوزه و دانشگاه مبتنی بر نمودار زیر است.

 
 های اصلی وحدت بين حوزه و دانشگاهچالش 1نمودار شمارۀ 

 انسانی بومی راهبردهای تحكيم پيوند حوزه و دانشگاه در تدوین علوم. 6

دوم پرسش پژوهش، که ناظر بر راهبردها و راهکارهای وحدت در راستای پاسخ به محور 

انسانی است، تاکنون راهبردهای زیادی مطرح  سازی علوم حوزه و دانشگاه در راستای بومی
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های رهبر معظم انقالب اسالمی در این زمینه را در بیانات شده است؛ برای مثال، اگر دغدغه

که ایشان با درنظر داشتن این دغدغۀ اساسی که شود ایشان مورد نظر قرار دهیم، مشخص می

دیگر،  عبارت در ایران برمبانی متعارض با مبانی قرآنی و اسالمی بنا شده است و به  انسانی علوم

هایی هستند که مبنایش مادیگری است،          انسانی، مبتنی بر فلسفه بسیاری از مباحث علوم»

مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال است، مبنایش حیوان انگاشتن انسان است، عدم 

(. در تحکیم پیوند حوزه و 1911ای، )خامنه« نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان است

انسانی بومی و توحیدی نقش ایفا کند، بر مواردی  تواند در زمینۀ تولید علوم دانشگاه که می

ها، آگاهی حانیون در دانشگاهچون تبادل دانشجو بین حوزه و دانشگاه، حضور عالمانۀ رو

حوزه از نظام آموزش عالی، حضور فعال حوزه در مسائل اصلی جهانی یا شناخت محیط 

( و 1931نمای وحدت حوزه و دانشگاه، اند )دادهطلبگی ازسوی دانشگاهیان تأکید نموده

ای انسانی نظیر فلسفه، اقتصاد و سیاست بر های مختلف علومحال با تفکیک حوزه درعین

اند که طبعاً بحث دربارۀ هریک از آنها مجالی هریک از آنها نظرات متفاوتی را ابراز نموده

ترین راهکارهای وحدت حوزه و دانشگاه در حال در ذیل، برخی از مهم طلبد. بااینطوالنی می

 گیرد.انسانی مورد اشاره قرار می سازی علوم راستای بومی

 های اجتماعیهای دیجيتالی و شبكهگيری اصولی از رسانهبهره الف(

-وجود آورده است، ورود رسانه انسانی به امروزه یکی از مباحثی که تحولی عظیم در ادبیات علوم

های جدید به فضای فکری مردم است که مسبب ایجاد جامعۀ مجازی یا بسترهای آن شده است. 

های های اجتماعی در طی سالکهکه در کشوری نظیر ایران، آمار کاربران اینترنت و شب طوری به

های صورت گرفته  که با نگاه به برخی آمارها و پژوهش طوری اخیر، رو به فزونی گذاشته است. به

درصد از  49شود که غیر از کاربران عام اینترنت که فراوانی بسیار باالیی دارند، مشخص می

 (. 1931برند )فروهر،  می های اجتماعی نیز بهرهکاربران فضای مجازی در ایران از شبکه

صورت مستقیم یا غیرمستقیم  های جدید بهانسانی از رسانه های تحول در علومدر اینجا، زمینه

انسانی بومی و اسالمی در  بسیار زیاد و قابل تأمل است. مثالً یکی از مسائلی که با پیشرفت علوم

معناکه  ئلۀ سبک زندگی است. بدانهای اخیر بسیار در ارتباط قرار گرفته است، مسکشور در سال
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اگر سبک زندگی مردم شکلی مدرن، غربی و مادی به خود بگیرد، هر نوع برنامه و تولید متن 

رو خواهد شد و در آثار مکتوب قرنطینه  بست روبه انسانی کشور با بن برای تغییر در فضای علوم

خن گفت که جامعه هم شرایط انسانی س توان از تحول در علومواقع زمانی می خواهد شد. به

جانبه در جهت تغییر نگرش مردم پذیرش آن را داشته باشد و چنین شرایطی با فضاسازی همه

 باشد.توام می

بینی اسالمی در  بایست ابتدا جهانانسانی بومی باشیم، می دنبال تولید علوم واقع اگر به به

دینه سازیم. نگاهی به پیشینۀ تولید های فرهنگی جامعه نها ترین الیه خصوص وحدت را در ژرف

میالدی پس از آن  13علم غربی نیز تأییدکنندۀ این ادعاست؛ چراکه تولید علوم مدرن در قرن 

های پس از رنسانس، کسانی چون بیکن،  های نظری آن علوم را، اوالً در سده آغاز شد که بنیان

فعاالن فرهنگی در قلمرو گوناگون  دکارت و کانت طرح کردند و ثانیاً هنرمندان، نویسندگان و

(. بنابراین، یکی 12-11: 1931بازتولید کردند و در فرهنگ آن جامعه استقرار یافت )خورشیدی، 

توان انجام داد این مسئله است که با  ای می گیری از فضای رسانه ترین اقداماتی که با بهره از مهم

وع تفکر و سبک زندگی غربی از طرف های بسیار مثبت به ن های جدید، برداشتکمک رسانه

 دانشگاهیان و حوزویان اصالح شود.

توانند با تالش برای رسیدن های زیر نیز میدیگر، استادان حوزه و دانشگاه در زمینه ازطرف

های اجتماعی فراهم سازند. انسانی را از طریق شبکه سازی علوم به وحدت در نظر، زمینۀ بومی

های اجتماعی و بحث انسانی در شبکه : امکان طرح شبهات مرتبط با علوماند از این موارد عبارت

انسانی بومی،  های مناسب تدریس و تفهیم کاربردها و منافع علومو تبادل نظر، بررسی شیوه

انسانی، معرفی منابع مثمرثمر  های ارزشیابی کتب علومهای مناسب نظامبحث درخصوص شیوه

انسانی در ایران  های علومزیابی مجازی آن، بحث درخصوص آسیبانسانی بومی و نقد و ار علوم

انسانی در ایران. بدیهی است که نتایج این مباحث  و درنهایت چگونگی کاربردی ساختن علوم

های مختلف به اشتراک گذاشته شود و سرانجام تواند به صورت مطلوب و منسجم در رسانهمی

 به چاپ برسد. 
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 شترک دانشگاهی بين نخبگان حوزه و دانشگاههای مبرگزاری کرسی ب(

سازی شناسی وحدت حوزه و دانشگاه در بومیهای آسیبکه گفتیم یکی از زمینه چنان

شناسی و متدلوژی متفاوت و بعضاً متعارض حوزه و انسانی، به ضرورت فهم معرفت علوم

ند. به باور ایشان ا گردد. امری که امام خمینی)ره( نیز بر آن صحه گذاشتهدانشگاه برمی

کشیم برای این بوده است که از هم جدا بودیم، ما و شما در یک  هایی که ما االن می مصیبت»

بابایی،  )علی« گویید گوییم و شما چه می مجمعی با هم صحبت نکردیم که ببینیم ما چه می

امتیازات های این دو حوزه  (. نکتۀ مهم در اینجا این است که قطعا در بین روش111: 1911

خاصی وجود دارد که در صورت کاربرد آن برای حوزۀ دیگر بسیار مثمرثمر خواهد بود. مثالً 

شوند، روح استنباط و  امتیاز حوزویان در این نهفته است که خیلی عمیق در مسائل وارد می

اجتهاد دارند، مطالب را پیگیرند، درس آنها مربوط به زمان نیست و مدرک برای آنها مسئله 

هاست. اما در  عالوه، روح اخالص و تواضع و عشق به دانش از مزایای حوزه نیست. به

ها نیز مزایایی ازجمله فشرده کردن و کالسیک نمودن مطالب که دانشجو را در پیگیری  دانشگاه

براین، مزایای  (. عالوه1: 1913زاده خراسانی،  نماید وجود دارد )واعظ مطلب کمک بیشتری می

های امکان تفسیرهای جدید از علم و نقد آن یا عدم نگرانی از ایجاد آموزه دیگری نظیر

 های دانشگاهی ازجمله مزایای این محیط باشد. آمیز برای محیط بدعت

های مشترک نشده و این  حال، دانشگاهیان و حوزویان چندان حاضر به تشکیل کرسی بااین

های علمی در کشور، نقالب از محیطدرحالی است که یکی از مطالبات اصلی رهبر معظم ا

 11/11/1911ای به مورخ که ایشان در نامه طوری های آزاداندیشی بوده است. بهبرگزاری کرسی

  نباید از آزادی»اند  ای دقیق بر این مسئله تأکید نمودهگونه آموختگان حوزه بهبه جمعی از دانش

کرد؛   ، تبدیل تشریفاتی  و/یا امری  قاچاق  کاالی  و نقد و انتقاد را به  گریخت  ترسید و از مناظره

  و مسئولیت  هتاکی  دام  ، به آزادی  و مراء، گرفتار آمد و بجای  جدال  ، به مناظره  نباید بجای  چنانچه

با   توأم  اندیشه  بیان  و برای  اندیشیدن  برای  فرصتی  و مطالبه  آزادیخواهی  شک  لغزید... بی  گریزی

شعار   یک  ، نه و بیان  تفکر، قلم  و آزادی  است  اسالمی  مطالبه  ، یک از آزادی  استفاده  ادب  رعایت

ایشان در ادامۀ همین نامه سه روش « . است  اسالمی  انقالب  اصلی  از اهداف  بلکه  تبلیغاتی

و   «شبهات و  سؤاالت  به  پاسخ  های کرسی»،  «پردازی نظریه  های کرسی»پیشنهادی حوزه شامل 
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ها هم را مورد تأیید قرار داده و برای اینکه این رویکرد در دانشگاه«  نقد و مناظره  های کرسی»

ها و آغاز ای در دانشگاهانسانی ترجمه نهادینه شود، شورای انقالب فرهنگی را برای نقد علوم

 (. 1911ای،  دهند )خامنهدوران خالقیت و تولید مورد خطاب قرار می

شود که در نظر بگیریم که امروزه و با گسترش تر می ت چنین نگرشی زمانی روشنضرور

های گوناگون و مباحث نظری مرتبط با آن )مسائل مستحدثه(،  های علمی گسترده در شاخه حوزه

حوزه و دانشگاه و در تعامل این دو نهاد با یکدیگر  دائماً نیاز به طرح مباحث جدید در محیط

انسانی بومی، مثالً  عنوان یک مصداق در بحث تدوین علوم واقع اگر بخواهیم به اهمیت دارد. به

سو، نیاز به آن دسته از اقشار دانشگاهی است که نسبت به  جریان مدرنیته را تحلیل نماییم، ازیک

این جریان فکری غرب آشنایی الزم را برای طرح بحث و بررسی جوانب مختلف آن داشته باشد 

های ه حوزویانی نیاز است که بعد از چنین طرح بحثی بتوانند نظرات مرتبط با سنتو ازدیگرسو، ب

حال فرصت مناظره و مباحثه  اسالمی را در نقد و ارزیابی جریان مدرنیته به بحث بگذارد و درعین

های  تواند خود را در پرسش و پاسخ این همکاری علمی مینیز برای حضار وجود داشته باشد. 

بینانه دانشجویان و استادان، در کالس و/یا حتی بیرون از کالس نشان دهد. چنانچه  دقیق و واقع

هایی مانند کاستن شمار دانشجویان در یک کالس  برخی برای برآورده شدن این کار بزرگ، روش

های باالی  ها با دعوت از استادان دارای وقت کافی و توانمندی ها و پاسخ و باال بردن کیفیت پرسش

 (. 145: 1931کنند )محیطی اردکان و مصباح،  و اخالقی را پیشنهاد میعلمی 

حال، پرواضح است که برای رسیدن به این مهم تالش برای ایجاد انگیزۀ مجدد و آن هم  بااین

های  های فردی، که در انگیزه انگیزه در عمل نیاز است. البته انگیزه به شکل سازمانی، نه انگیزه

افتند و دستگاهی را به  صورت یک مجموعه و نظام درآمده و به چرخش می بهها  سازمانی، انگیزه

شود و لذا بایست تالش شود که در این زمینه  ها تعبیر می اندازند که از آن به نظام انگیزه راه می

 (. 19: 1919اخالق سازمانی را )در دو نهاد حوزه و دانشگاه( پرورش دهیم )بهداروند، 

 سازی  های محققان و دانشجویان به سمت بومی محتوایی پژوهش_سوق دادن موضوعی (ج

سازی و  با در نظر گرفتن افزایش کمیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی و محققان کشور، بومی

کاربردی نمودن تحقیقات آنها متناسب با نیاز جامعه اهمیت یافته است. اما سؤالی که مطرح 
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سازی  توانند در این زمینه برای بومیدانشگاه می شود این است که چگونه نخبگان حوزه و می

ترین اقدامات در این زمینه رسد مهمنظر می انسانی با یکدیگر تشریک مساعی نمایند؟ به علوم

تواند از سه مسئلۀ اساسی مورد تأکید رهبر معظم انقالب که همانا الگوی اسالمی/ ایرانی می

 ینی است آغاز گردد.ساالری د پیشرفت، اقتصاد مقاومتی و مردم

توان با تعامل نخبگان حوزه و برای مثال، در زمینۀ الگوی اسالمی/ایرانی پیشرفت، می

لحاظ امکانات،  دانشگاه، به شناخت مبدأ و مختصات فعلی نظام جمهوری اسالمی، به

ها پرداخت و بر مبنای آن تحقیقات را به سمت توجه به ها، انتظارات و چالشمحدودیت

ای و تطبیقی آنها در های مختلف در الگوهای توسعه و استقرار آنها و نیز تحلیل مقایسهدیدگاه

دستیابی به مسیر مطلوب و استراتژی تحقق نظام عادالنه معطوف ساخت تا ضمن تعمیق درک 

های توسعه، مسیر اصلی و مسئله و ایجاد امکان ارزیابی نسبت به نقاط و ضعف نظرات و دیدگاه

 (. 159: 1932های جامعه اسالمی/ایرانی فراهم شود )زریباف، جه به ظرفیتممکن با تو

همچنین درخصوص اقتصاد مقاومتی، از مشکالتی که نیاز به تعامل بهینۀ حوزه و دانشگاه و 

تدوین متون مناسب دارد، مباحث مرتبط با بانکداری اسالمی و رونق درآمد مبتنی بر کار و تولید 

ثالً تحقق بانکداری بدون ربا های گسترده دارد. در همین زمینه، میاست که نیاز به بررس

های مدید است که از جانب مراجع دینی مورد تأکید قرار گرفته است که طبیعتاً نیاز به  مدت

دیگر، تدوین متون و نگارش تحقیقات  تحقیقات مناسب برای ارائۀ راهکار دارد و ازطرف

الحسنه شود و از تولید و  احیای هرچه بیشتر قرض مشترک حوزه و دانشگاه که منجر به

 تولیدکنندگان حمایت کند اهمیت بسزایی دارد.

رغم تمام اقدامات صورت گرفته، همچنان ابعاد  ساالری دین،ی به همچنین درخصوص مردم

مرتبط با نظریات حوزه و دانشگاه با یکدیگر بعضاً دچار اصطکاک بوده و/یا در موارد همسو 

ساالری دینی بپذیریم که مدلی از نهادینه نشده است. درواقع، اگر این تعریف را از مردمخوبی  به

حکومت است که بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم در چارچوب مقررات الهی استوار است و 

محوری و ایجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی ایفای مداری، خدمتدر راستای حق

شود ( آنچه از این تعریف به ذهن متبادر می121،1935دانی، سلطانی و قاسمی، کند )یزنقش می

ویژه مأخوذ از امر  این است که حوزه باید در تولید آن بخش از متون بومی کمک نماید که به
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دینی است و دانشگاهیان در تدوین علمی مباحث مرتبط با پایگاه رأی مردمی وارد عمل شود و 

 انسانی بازتولید شود. یکدیگر متون بومی علوم از تلفیق این دو با

 
 راهبردهای اصلی وحدت بين حوزه و دانشگاه 6نمودار شمارۀ 

 گيری نتيجه

توان گفت که در راستای گیری نماییم، میصورت مختصر از آنچه ذکر شد نتیجه اگر بخواهیم به

سازی  ارهای بومیها در عین توجه به راهکهای اصلی این پژوهش که شناخت چالشپرسش

انسانی در کشور از رهگذر وحدت حوزه و دانشگاه بود، در ابتدا باید این نکتۀ اساسی را  علوم

های انسانی بومی/ اسالمی در ایران، مجموعۀ متعددی از مؤلفه در نظر گرفت که در تدوین علوم

ین پژوهش آنچه تواند داشته باشد که در انهادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی نقش می

بخش دو نهاد حوزه  مورد نظر قرار گرفت، از جنس مؤلفۀ نهادی و در قالب کارکردهای وحدت

شود آن است که اساس، آنچه از محتوای مطالب ارائه شده مستفاد می و دانشگاه بود. براین

کنونی  تر شدن نهادهای حوزه و دانشگاه در جامعۀ ایرانهای فکری/علمی برای نزدیکبازآفرینی

های علمی/فکری در گام اول باید مبتنی بر شود. درواقع، این بازآفرینیشدت احساس می به

انسانی بومی باشد.  شناخت مشکالت مرتبط با وحدت حوزه و دانشگاه در تعامل بر سر علوم

مشکالتی که در نگرشی کلی/محتوایی ناشی از تصور تعارض علم و دین و نهادهای متولی این 
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کشور پنداشته شده و البته در قالب اَشکالی نظیر تعارضات روشی این دو نهاد در کسب دو در 

 ساز برای حوزه و دانشگاه خود را نشان داده است.  معرفت حقیقی و فقدان نخبگان اجماع

تر نخبگان حوزه تر و بهینه هایی در تعامالت فزونرسد که چنین چالشنظر می حال، به بااین

باشد. اما برای رسیدن به انسانی بومی قابلیت حل را دارا می ی رسیدن به علومو دانشگاه برا

ویژه در قالب  رسد در گام اول باید تعامالت حوزه و دانشگاه بهنظر می حل در این زمینه به راه

هایی از گفتگو و وارههای اجتماعی به حداکثر خود برسد و نظامها و شبکهگیری از رسانهبهره

بین نیروهای حوزوی و دانشگاهی ایجاد شود تا ابتدا فهم و شناخت مشترک از  مناظره

های فکری و استدالالت نیروهای دانشگاهی و حوزوی تمهید شود.در واقع فقدان کرسی

باشد باید مرتفع شود و در شرایط فعلی که در سایۀ آزاداندیشی که مطالبۀ رهبر انقالب نیز می

هایی مثل وبینارها فراهم شده، نخبگان اری مجازی گفتگوها در قالببیماری کرونا، امکان برگز

 توانند از شرایط موجود استفادۀ زیادی را ببرند. هر دو نهاد می

های بیشتری در سطوح باالی حوزه و دانشگاه باید به رسد پژوهشنظر می ضمن اینکه به

ز حیث تاریخی، فرهنگی، مسائل مختلف مرتبط با تعامالت نیروهای دانشگاهی و حوزوی ا

سیاسی و حتی اقتصادی بپردازد و دستاوردهای آن در اختیار متولیان امر قرار بگیرد تا شرایط الزم 

 انسانی در کشور از طریق ایده وحدت حوزه و دانشگاه محقق شود. سازی علوم برای پیشبرد بومی

 منابع

 ( 1932اصفهانی، عبدهلل ،)«سال سی  ماهنامه پاسدار اسالم،، «شهید مفتح جامعه پویا و زنده از دیدگاه

 .42-49: 919-915و دوم، شمارۀ 

 ( 1911اعرافی، علیرضا و منتظری، الهام ،)« گفتگو: نقد و بررسی وحدت حوزه و دانشگاه در دو دهه

 .12-33: 1، زمستان، شمارۀ مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی، «اخیر

 ( 1913برزگر، ابراهیم ،)« تابستان، شمارۀ  انسانی، شناسی علوم روش، «انسانی سازی علوم بومیرهیافت

19 :45-23. 

 های دوفصلنامه نظریه، «طباطبایی منشأ حیات اجتماعی از نظر عالمه»(، 1931نژاد، یحیی ) بوذری

 .51-12، سال دوم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان: اجتماعی متفکران مسلمان
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 ( 1919بهداروند، محمدمهدی ،)«افزاری با رویکرد به مسئلۀ وحدت حوزه و  تحقق جنبش نرم

 .59-11، آذر: 91شمارۀ پیایی  فصلنامه رواق اندیشه، ،«دانشگاه

 ( 1931جمالی، مصطفی ،)«عیار پژوهش در ، «شناختی انسانی اسالمی؛ از دیدگاه روش هویت علوم

 .4-91بهار و تابستان:  علوم انسانی،

 ( 1911حقیقت، سید صادق ،)قم: نشر دانشگاه مفید.سیاسی شناسی علومشرو ، 

 ( 1931حیدری، احمدعلی ،)«بنیادین شناسی هستی منظر از انسانی علوم سازیبومی امکان بررسی»، 

 . 11-112، پاییز و زمستان: 2شمارۀ   نشریه فلسفه،

 (، 11/1/1919)« بیانات مقام معظم رهبری در روز ملی مبارزه با استکبار»(، 1919ای، سیدعلی )خامنه

 http://farsi.khamenei.ir/FA/Views/vahdat.jsp                                         بازیابی شده از:

 (، بازیابی شده از:1/1/1911« )هابیانات در دیدار اساتید دانشگاه»(، 1911ای، سیدعلی )خامنه 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7959 
 آموختگان و پژوهشگران حوزۀ علمیه در پاسخ به نامۀ جمعی از دانش»(، 1911ای، سیدعلی )خامنه

 ، بازیابی شده از:«پردازیهای نظریهمورد کرسی
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=8290 

 ( 1939خسروپناه، عبدالحسین) ،های علم دینی و  انسانی اسالمی؛ تحلیل نظریه در جستجوی علوم

، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم 1، ج انسانی اسالمی اجتهادی در تولید علوم -آزمون الگوی حکمی

 رف.ها و دفتر نشر معارهبری در دانشگاه

 ( 1931خورشیدی، سعید ،)«انسانی  های ارتباط جمعی در مسیر تولید علوم تأملی دربارۀ بایسته

 .4-92، تابستان: 1، شمارۀ فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، «اسالمی

 رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بازیابی شده  (، پایگاه اطالع1931نمای وحدت حوزه و دانشگاه )داده

   ww.leader.ir/fa/content/17026/http://wاز: 

 ( 1932زریباف، سیدمهدی ،)« مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسالمی

، بهار و 11، سال پنجم، شمارۀ دوم، پیاپیدوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی ،«ایرانی پیشرفت

 .121-141تابستان: 

 دو فصلنامه ، «شناسی نسانی و ضرورت بازبینی مبانی انسانا علوم»(، 1932نژاد، سیدمهدی، ) ساداتی

 .4-91، بهار: 1، شمارۀ های سیاست اسالمی پژوهش

 موانع درونی و بیرونی تحقق وحدت مطلوب بین حوزه و دانشگاه»(، 1931اکبر ) نژاد، علی شایسته» ،

 .59-11، زمستان: 5، شمارۀ 14، سال فصلنامه معرفت در دانشگاه اسالمی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7959
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7959
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=8290
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=8290
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 رساله دکتری «بررسی عوامل مأثر بر وحدت نخبگان در حوزه فرهنگ»(، 1911بابایی، یحیی )علی ،

 شناسی، دانشگاه تربیت مدرس. رشته جامعه

 انسانی اسالمی از منظر عالمه  معیار علم دینی با تأکید بر علوم»(، 1934تبارفیروزجایی، رمضان )علی

 .23-44پاییز: ، سال بیست و یکم، فصلنامه قبسات، «طباطبایی

 ( 1931فروهر، محمد ،)« رسانی ، پایگاه اطالع«های اجتماعیها در شبکهدرصد ایرانی 49فعالیت

 /https://paydarymelli.ir/fa/news/52674پدافند غیرعامل )پایداری ملی(، بازیابی شده از: 

 ( 1911طباطبایی، سیدجواد ،)تهران: نشر کویر.زوال اندیشه سیاسی در ایران ، 

 ( 1931طباطبایی، سیدجواد ،)تهران: نشر مینوی خرد.، مالحظاتی دربارۀ دانشگاه 

 ( 1935گل محمدی، احمد ،)تهران: نشر دانشگاه انسانی در ایران سازی علوم  مجموعه مقاالت بومی ،

 عالمه طباطبایی.

 ( 1911گل محمدی، فرهود ،)«ی در مطالعات معرفت، «تحلیلی تاریخی بر وحدت حوزه و دانشگاه

 .11-119، زمستان: 91، شماره دانشگاه اسالمی

 ( 1931محیطی اردکان، محمدعلی و مصباح، علی ،)«انسانی از  سازی علوم باید و نبایدهای اسالمی

 .191-111، پاییز: 91، شمارۀ فصلنامه معرفت فلسفی، «دیدگاه عالمه مصباح

 ( 1913مروتی، مرضیه و مروتی، محمدجواد ،)«های ایران از  انسانی در دانشگاه ومبررسی وضعیت عل

 .19 -22، شهریور: 149، شماره ماهنامه معرفت، «ها و راهکارها منظر مقام معظم رهبری؛ چالش

 ( 1914معینی علمداری، جهانگیر ،)گرایی و های جدید در علم سیاست )اثبات شناسی نظریه روش

 تهران: نشر دانشگاه تهران. گرایی(،فرااثبات

 111، خرداد: 11، شمارۀ مجله مکتب تشیع، «همبستگی مسجد و دانشگاه»(، 1959) مفتح، محمد-

121. 

 ( 1913مهدوی آزادبنی، رمضان ،)«سازی  شناختی در بومی شناختی و انسان جایگاه هستی

 . 5-29، بهار: 1، شمارۀ معرفت در دانشگاه اسالمی، «انسانی علوم

 ( 1915نیکبخت، رحیم ،)تهران: مرکز اسناد انقالب اهلل شهید دکتر مفتح زندگی و مبارزات آیت ،

 اسالمی.

 فصلنامه مشکوۀ ،«وحدت حوزه و دانشگاه و وحدت اسالمی»(، 1913زاده خراسانی، محمد )واعظ ،

 .1-11، زمستان:  23شماره 
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 ساالری دینی: قدرت نرم مردم»(، 1935ا...، سلطانی، محمدجواد و قاسمی، مصطفی )یزدانی، عنایت

، پاییز 12، سال پنجم، شمارۀ دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، «ی اسالمی ایرانجمهور

  .115-151و زمستان: 


