
پیامدسنجی حضور 
کادمیک روحانیت آ

کــه روحانیــت در شــکل گیری و  پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران بــا توجــه بــه نقشــی 
رهبــری آن داشــت، انتظــار می رفــت در عرصه هــای مختلــف انقــاب، ماننــد مجامــع علمــی و 
انقــاب اســامی موجــب شــد روحانیــت  کادمیــک، بیشــتر و مؤثرتــر حضــور داشــته باشــد.  آ
کــه برخــی از ایــن عرصه هــا بــه شــکل امــروزی  در چهــار عرصــه حضــور مؤثرتــری داشــته باشــد 

گردیــده اســت. پیش تــر نبــوده و برخــی هــم تقویــت 
منصور میراحمدی

استاد دانشگاه شهید 
بهشتی



۴3
 | ۱

۳۹
ن ۶

ـتا
ـــــــ

مس
۱، ز

۷۶
ره 

ــــا
ـــــــ

شمـ

حضور روحانیت در دانشگاه ها و محافل علمی شامل 
دو عرصه می شود:

دیــنــی  مــــعــــارف  و  آمــــــوزه هــــــا  تــبــلــیــغ  ــه  ــ ــرص ــ ع  .۱
نـــمـــایـــنـــدگـــی مــــقــــام مــعــظــم  نــــهــــاد  کـــــه در قــــالــــب 
و ــد  ــ ــن ــ ــی ک ــ م فـــعـــالـــیـــت   رهـــــبـــــری در دانــــشــــگــــاه هــــا 
طبیعتًا  اســت.  تبلیغی  و  فرهنگی  فعالیت هایش  عمده 
ــرای ــت هــم در تــصــمــیــم گــیــری هــا و هــم در اجـ ــی ــان  روح

برنامه ها حضور پررنگی دارد؛
که به صورت  ۲. عرصه تدریس علوم و معارف اسامی 
ــود. هــرچــنــد پــیــش تــر حـــوزویـــان با  ــی ش مــؤثــرتــر انــجــام م
به  کنده  پرا به طور  نامور  شخصیت های  برخی  حضور 
تــدریــس عــلــوم و مــعــارف اســامــی مــی پــرداخــت، بعد از 
دانشگاه ها  اسامی  معارف  ــروه  گ ــدازی  ــ راه ان با  انقاب 
ــازمـــان دهـــی و  ایـــن مــهــم در رشــتــه هــای مــخــتــلــف، سـ
حضور  تحت عنوان  را  مذکور  عرصه  دو  گردید.  نهادینه 
کادمی ها و دانشگاه ها می توان نام گذاری  روحانیت در آ
را آنها  که می توان  دارد   کــرد. دو عرصه دیگر هم وجــود 
کادمیک روحانیت« نام گذاری کرد.  تحت عنوان »حضور آ

این نوشتار بیشتر معطوف به این دو عرصه است.
۳. عرصه تحصیل در علوم دانشگاهی و عمدتًا ورود 
که طبیعتًا این حضور در بعضی از  به حوزه علوم انسانی 

کمتر و در برخی دیگر نیز بیشتر است. رشته ها 
علوم  عمدتًا  و  دانشگاهی  علوم  تــدریــس  عرصه   .۴

انسانی است.
و  دانشگاهی  انسانی  علوم  گــیــری  فــرا عرصه  دو  هــر 

پرداختن به شغل تدریس به عنوان 
عنوان  تحت  را  هیئت علمی  عضو 
ــت«  ــی ــان کـــادمـــیـــک روح »حـــضـــور آ
کــرد؛ حضوری  نــام گــذاری  می توان 
صبغه  داشتن  معنای  به  صرفًا  که 
مفهوم  به  بلکه  نیست،  کادمیک  آ
علوم  تدریس تخصصی  و  گیری  فرا

انسانی است.
ــوشــتــار بــیــشــتــر بر  تــمــرکــز ایـــن ن
تدریس و انتقال علوم انسانی بعد 
گیری آنهاست. انتظار  از مرحله فرا
کـــه روحـــانـــیـــت بـــه دلــیــل  مـــــی رود 
تحصیل علوم اسامی و برخورداری 
از پایه های فکری حوزوی، تدریس 

گیری اش هم با توجه به  متمایزی را ارائه نماید، حتی فرا
پیشینه مطالعاتی او متفاوت باشد.

کادمیک نقاط قوت حضور روحانیت در عرصه های آ
۱. فراهم شدن زمینه آشنایی تخصصی روحانیت با 
گر  ا که  علوم انسانی و به ندرت علوم دیگر، به این معنا 
کوششی در این زمینه داشته،  روحانیت پیش از انقاب 
تخصصی نبوده، ولی بعد از انقاب، وارد فرایند یادگیری 

تخصصی شده است.
که  روحانیت؛ دانشی  دانــش دینی  ــه روز شــدن  ب  .۲
 روحانیت دارد و به عنوان دانش دینی و اسامی از آن یاد
فلسفی،  مختلف  رویکردهای  با  بخواهد  گر  ا می کنیم، 
ــا ســـؤاالت ب ارتــبــاط  بــایــد در  ــه روز شـــود،  ــ ب  فقهی و ... 

جدید قرار گیرد. نقطه ارتباط با مسائل جدید که در علوم 
ح می شود، دانشگاه هاست. روحانیت چه  انسانی مطر
با  علوم  این  تدریس  عرصه  در  چه  و  گیری  فرا عرصه  در 
 پرسش ها و مسائل جدید روبــه رو می شود و این باعث

که در بازخوانی متون دینی و دانش دینی خود،  می شود 
به روز شود.

طریق  از  دیــنــی  مــعــارف  ــردی  ــارب ک جنبه  تقویت   .۳
ارتباط با علوم انسانی جدید؛ رویکرد علمی روحانیت از 
و  عملیاتی  امکان  و  می شود  ج  خار بودن  انتزاعی  نوعی 
کامل نیست  کاربردی تر شدن را پیدا می کند. البته خیلی 
کاربردی تر  و نیازمند طی مراحل دیگری است تا بتواند 

شود.
ظرفیت  ــدن  شـ نــمــایــان   .۴
ــان  ــگـ ــتـ ــوخـ مـــطـــلـــوب دانـــش آمـ
انـــســـانـــی؛  عـــلـــوم  در  حـــــــوزوی 
ــه مــحــصــول  ــ ک ظـــرفـــیـــت هـــایـــی 
آمــوزه هــای  و  مبانی  بــا  آشنایی 
ــنــی اســــت. بــرتــری طــلــبــه ای  دی
را  مذکور  مطالعاتی  پیشینه  که 
آن  از  کــه  دانــشــجــویــی  بــر  دارد، 
کــامــًا مشهود  ــدارد،  ــ ــره ای ن ــه ب
ــادی هــم،  ــت اســـت. در مــقــام اس
صرفًا  که  استادی  بین  مقایسه 
به پشتوانه معلومات دانشگاهی 
خـــود بـــه تـــدریـــس در بــعــضــی از 
استادی  با  مــی پــردازد  عرصه ها 
که از معلومات حوزوی برخوردار 

از آسیب هایی  یــکــی  الــتــقــاطــی شـــدن 
که در بعضی از نظریه ها داریــم،  اســت 
که   در حــوزه روش شــنــاســی 

ً
مخصوصا

بسیار جّدی است. روش شناسی های 
ــادی دارنـــد،  ــ جــدیــد کـــارآمـــدی هـــای زی
امــــا گـــاهـــی اوقــــــات بـــه کـــارگـــیـــری آنــهــا 
ــار  ــا را دچــ ــ ــــی، م ــن ــ ــون دی ــتـ در فـــهـــم مـ
نظریه هایی  ــه  ب و  مــی کــنــد  مشکاتی 
تلفیقی شان  خــصــلــت  کـــه  مــی رســیــم 
بــیــشــتــر اســــت. مـــن مــعــتــقــدم کـــه ایــن 
یـــک مرحله و در  اســـت  ــاش، الزم  ــ  ت
هــم مــوفــق اســـت، امـــا بــایــد از آن عبور 

کرد.
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این  را نشان می دهد.  بــاالی حــوزویــان  اســت، ظرفیت 
کــنــون آشــکــار شـــده و نــمــونــه هــای آن در  ظــرفــیــت هــم ا

دانشگاه های مختلف دیده می شود.
۵. فراهم آمدن امکان حمایت های علمی و تئوریک 
کادمیک آ با حضور  انقاب و نظام جمهوری اسامی   از 

روحانیت؛ خوشبختانه آثار ارزشمندی با ادبیات مذکور 
عرصه های  و  فرهنگ  سیاست،  اقتصاد،  حوزه های  در 
کادمیک  دیگر تولید شده است، یعنی به موازات حضور آ
که هم متناسب با محافل  روحانیت، آثاری تولید شده 
ایــن  تــئــوریــک  پــشــتــوانــه علمی و  ــا  ب علمی اســـت و هــم 
کرده است و می توان  دانش آموختگان، ظرفیتی را فراهم 
انتظار تقویت آن را هم داشت. البته نقاط قوت، محدود 

به این پنج مورد نیست.

عرصه  در  روحانیت  حضور  ضعف  نقاط  و  کاستی ها 
کادمیک آ

کادمیک  آ حضور  نرم افزاری  بعد  شدن  کمرنگ تر   .۱
دینی؛  دانـــش  حــامــان  و  حــامــیــان  به مثابه  روحــانــیــت 
گذشته حامل و حامی دانش دینی شناخته  روحانیت از 
شده است. لذا انتظار می رود که حضور مؤثری در محافل 
علمی و دانشگاهی داشته باشد و نقش معرفت بخشی 
گاهی اوقات، بعد  که  خود را ایفا نماید. به نظر می رسد 
جدید  فعالیت های  و  دانش ها  با  مواجهه  در  نرم افزاری 
بــوده  انتظار  از  دور  کــه  مــی شــود  تضعیف  دانــشــگــاهــی، 
است. دالیل ضعف نرم افزاری قابل بررسی است. برای 
و  یک سو  از  جدید  پرسش های  از  دریایی  وجــود  مثال، 

جذابیت های علوم جدید از سوی 
گــاهــی  کـــه  دیــگــر بــاعــث مـــی شـــود 
پیشینه  حــــوزوی،  تــحــصــیــل کــرده 
درنــظــر  کــمــتــر  را  ــود  خـ تحصیاتی 

کم رنگ تر شود. بگیرد و نقش او 
۲. اقبال به نوعی رویکرد تلفیقی 
آنــان؛  ــار فکری  آث انفعالی در  گــاه  و 
دغدغه های  یک سو  از  روحانیت 
در  دیــگــر  ســـوی  از  و  دارد  را  ــود  خـ
و  جدید  انسانی  علوم  بــا  مواجهه 
آنها، سعی  دســت آوردهــای مثبت 
می کند.  آنها  بین  تلفیق  ایجاد  در 
ــی و  ــن ــای دی ــوزه هــ ــ تــلــفــیــق بــیــن آم

دست آوردهای علوم انسانی جدید، ممکن است نوعی 
همیشه  که  معنا  ایــن  به  آورد؛  وجــود  به  انفعالی  حالت 
درصدد معادل سازی برای مفاهیم و آموزه های موجود 
باشد.  جدید  علوم  از  استفاده  با  خــود  فکری  سنت  در 
که در بعضی از  التقاطی شدن یکی از آسیب هایی است 
نظریه ها داریم، مخصوصًا در حوزه روش شناسی که بسیار 
کارآمدی های  جدید  روش شناسی های  اســت.  جــّدی 
زیادی دارند، اما گاهی اوقات به کارگیری آنها در فهم متون 
دینی، به مشکاتی می انجامد و نظریه هایی با خصلت 
تلفیقی را به وجود مــی آورد. در دنیای اسام هم تاش 
گرفته، ولی بعضی از اندیشمندان به  برای تلفیق صورت 
که باید از رویکرد تلفیقی استفاده  این نتیجه رسیده اند 

کرد. کرد، اما در آن متوقف نماند و عبور 
کاهش خصلت انتقادی و آزاداندیشی همیشگی   .۳
روحانیت؛ گرچه دانشگاه ها در ذیل نظام اسامی فعالیت 
می کنند، اما حضور روحانیت در محیط های دانشگاهی و 
اسیر ساختار شدن، موجب بروز این مشکل شده است. 
حرکت  حکومت  بدنه  از  جــدای  به نوعی  دانشگاه  نهاد 
می کند، اما به هرحال درمجموعه آن قرار دارد. این مسئله 
باعث می شود که روحانیت حاضر در فعالیت های علمی و 
کادمیک، مقداری از استقال پیشین خود را که در حوزه  آ
داشته، از دست بدهد و نتواند آزاداندیشی سابق خود را 

کند. در بعضی از سطوح، حفظ 
حــوزه بــه طــور سنتی مستقل از دولــت بــوده اســت. 
بنابراین وقتی حوزوی از حوزه جدا می شود و به دانشگاه 
دولت  به  بیشتری  وابستگی  ساختاری،  ازنظر  مــی رود، 
دانشگاه  قوانین  می کند.  پیدا 
ساختارهایش  و  اســت  دولــتــی 
می شود.  تعیین  دولــت  توسط 
لـــذا اســتــقــال حـــوزه را نـــدارد. 
کـــه بـــا پــشــتــوانــه  ــی ای  ــ ــانـ ــ روحـ
آزاداندیشی و حرکت مستقل از 
دولت زندگی می کند، وقتی وارد 
نهایت  در  مــی شــود،  دانــشــگــاه 
ملزم  ساختار  آن  در  حرکت  به 

می گردد.
ــات  ــ ــاط ــ ــب ــ ارت کــــاهــــش   .۴
دانشگاهی  روحــانــیــان  مــردمــی 
ج از  نسبت بــه روحــانــیــان خـــار

نــهــاد دانــشــگــاه بــه نــوعــی جـــدای از 
بــدنــه حکومت حــرکــت مــی کــنــد، اما 
 به هرحال درمجموعه آن قرار دارد و

ایـــن بــاعــث مــی شــود کــه روحــانــیــت 
حـــاضـــر در فـــعـــالـــیـــت هـــای عــلــمــی 
از  مــــــــقــــــــداری  کـــــــادمـــــــیـــــــک،  آ و 
کــه ــقــــال پـــیـــشـــیـــن خــــــود را  ــ ــت  اســ
در حـــوزه داشــتــه، از دســت بــدهــد و 
نتواند آزاداندیشی سابق خود را در 

بعضی از سطوح، حفظ کند.
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این  ارتباطات  کاهش  دانشگاه؛ 
دسته از روحانیان با عموم مردم 

از چندزاویه درخور بررسی است:
ــیــان،  - ایـــن دســتــه از روحــان
ــات  ــ ــی ــ زبـــــــان و ادب تـــحـــت تـــأثـــیـــر 
ــرار مـــی گـــیـــرنـــد و  ــ ــ دانـــشـــگـــاهـــی ق
درنــتــیــجــه فــاصــلــه مــعــنــاداری با 

توده ها پیدا می کنند.
ــگــر، چـــون حــوزه  ـ از طـــرف دی
فــعــالــیــتــشــان در جــــای خــــاص و 
تــعــریــف شــده،  محیط دانــشــگــاه 
طــبــیــعــتــًا بـــه مــهــم تــریــن حـــوزه 
و  مــردمــی  عــرصــه  کــه  فعالیتشان 
کمتر  حضور در بین مــردم اســت، 
ــنــنــد. مــمــکــن اســت  تــوجــه مــی ک
و  ندانند  آسیب  را  آن  خــودشــان 
به حساب  شغلی  اقتضائات  جزء 

ــبــاط بــا مـــردم احساس  ــذا لــزومــی هــم بـــرای ارت ــد. ل ــ آورن
نکنند. در این صورت آنها هم جایگاهی مشابه جایگاه 
پیدا می کنند. چه بسا نسبت  را  روشنفکران دانشگاهی 
به مسائل جامعه، احساس مسئولیت هم بکنند، ولی 
شناخت دقیقی از آنچه در متن جامعه می گذرد، ممکن 
است پیدا نکنند، یعنی فاصله نظری و ذهنی با جامعه 
قابلیت  که  بپیچند  نسخه هایی  درنتیجه  و  کنند  پیدا 
به کارگیری و عملیاتی شدن را نداشته باشند. این، حالت 

انتزاعی اندیشیدن آنها را بیشتر می کند.
سایه  قــوت،  نقاط  بر  می تواند  شده  ذکر  آسیب های 

افکند و تأثیر سوء بگذارد.
ــدار مــســئــوالن مجله حـــوزه با  ــ ــقــاب در دی  رهــبــر ان

گفته بودند: ایشان)تاریخ دیدار: سال۱۳۷۰( 
ــد؛ حاال  ــرون ب مــا می گفتیم روحــانــیــون بــه دانــشــگــاه 
مبارکی  وجــود  روحانیون  البته  رفته اند.  هم  روحانیون 
که توقع بــوده اســت. االن  هستند، امــا نه آن مــقــداری 
روحانیونی که در دانشگاه هستند، آیا واقعًا همان شبحی 
که دانشجویان با دیدن مرحوم شهید  را تداعی می کنند 
که  مطهری از روحانیت به چشم می آوردند؟ این سیلی 
از دانشگاه به طرف حوزه  قم راه افتاد و مرتب آمدند طلبه 
روحانیت  از  که  بود؟ چون شبحی  به خاطر چه  شدند، 
در نظرشان بود، شبح مطهری و باهنر و مفتح و امثال 

که حاال به  آقایی  این  آیا  اینها بود. 
ــی رود، هــمــان شــبــح را  ــ دانــشــگــاه مـ
تداعی می کند یا نه؟ قاعدتًا نه. این 
کنید؛  ُپر  مقاله هاتان  با  شما  را  خأل 
بگذارید حوزه آن جایگاه خودش را 

داشته باشد.
غ التحصیان   ارزیابی اساتید و فار
حضور  که  روحانیانی  از  دانشگاهی 
درمجموع  ــد،  داشــتــه ان کــادمــیــک  آ
مثبت بوده است. گاهی اوقات حتی 
نگریسته اند  آنها  بــه  الگو  بــه عــنــوان 
تا  شــده  ایجاد  برایشان  انگیزه ای  و 
وارد حوزه شوند، وانگهی تفاوت در 
که اوایل انقاب به لحاظ  این است 
کم  ارزشی، فضای خاص انقابی حا
بود و این دغدغه ها، تحصیل کردگان 
می کشاند  حوزه ها  به  را  دانشگاهی 
کــرده، تا  و طلبه می شدند، ولی امــروزه چون فضا تغییر 
حوزه می آیند و رغبت به علوم و مطالعات حــوزوی هم 
پیدا می کنند، اما این به معنای پیگیری مطالعاتشان از 

طریق ورود رسمی به حوزه نیست.

کادمیک راهبردهای حضور موفق روحانیت در عرصه آ
کادمیک  آ عرصه  در  روحــانــیــت  موفق  حضور  بــرای 
پیشنهادهای زیر به عنوان راهبرد و بعضی نیز به عنوان 

ح می شود: راهکار مطر
تــحــقــیــقــاتــی در جهت  کـــز  مـــرا یـــا  مــرکــز  ــأســیــس  ت  .۱
کنون  هویت سازی دینی علوم انسانی. بعد از سی سال، ا

کاری فراهم آمده است، زیرا: فرصت چنین 
ــجــاربــی در زمــیــنــه هــای مــخــتــلــف مــخــصــوصــًا در  ـ ت
کادمیک روحانیت به دست آمده و افراد  موضوع حضور آ
را  حضوری  چنین  مختلف،  دانشگاه های  در  گونی  گونا

کرده اند. تجربه 
ــروری  -هــویــت ســازی دیــنــی عــلــوم انــســانــی امـــری ض
است. علوم انسانی باید از هویت دینی برخوردار باشد. 
گونی دراین باره وجود دارد؛ بعضی ها تعبیر  تلقی های گونا
به اسامی  تعبیر  و بعضی دیگر  کردن می کنند  بومی  به 
کنیم، باید در مــورد نحوه  ــه  ارائ که  با هر تعریف  کــردن. 
که آیا اصواًل  کرد  کردن علوم انسانی بررسی  بومی و دینی 

ــون حــــــــوزه فـــعـــالـــیـــتـــشـــان)  ــ ــ چـ
حــوزویــان دانشگاهی(  در جای 
تعریف  دانشگاه  محیط  و  خــاص 
 به مهم ترین حوزه 

ً
شده، طبیعتا

کــه عرصه مــردمــی و  فعالیتشان 
کمتر  حضور در بین مــردم اســت، 
ــنــنــد. مــمــکــن اســت  تـــوجـــه مــی ک
را آسیب ندانند و  خــودشــان آن 
جزء اقتضائات شغلی به حساب 
آورند. لذا لزومی هم برای ارتباط 
با مــردم احساس نکنند. در این 
صورت آنها هم جایگاهی مشابه 
دانشگاهی  روشنفکران  جایگاه 

را پیدا می کنند.
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امــکــان پــذیــر اســت  کـــاری  چنین 
ــه. بــحــث هــای نــظــری صــورت  یــا ن
کــتــاب هــا نــوشــتــه شــده،  گــرفــتــه و 
چنین  متولی  تخصصی  کز  مرا اما 

بحثی وجود
ندارد تا در مورد نحوه عملیاتی 
در  نماید.  طریق  ارائـــه  آن  کــردن 
تدبیری  چنین  سیاست گذاری ها 

اندیشیده نشده است. اخیرًا
تحقیقات  ــوم،  ــل ع وزارت  در 
جهت  در  اقـــدامـــاتـــی  ــاوری  ــنـ فـ و 
ــوم  ــلـ ــی عـ ــ ــنـ ــ هـــــویـــــت ســـــازی دیـ
شاید امــا  گرفته،  صــورت   انسانی 
ــــه مـــی تـــوانـــد  ک ــی  ــایـ ــن جـ ــری ــت ــه ب
آن  انجام  برای  نسبی  مزیت های 
تحقیقاتی  کــز  مــرا بــاشــد،  داشــتــه 
که باید  خاص این موضوع باشد 
ــا افـــراد مــجــّرب و  تأسیس شــود ت
را  انسانی  علوم  که  دغــدغــه داری 
خوب شناخته اند و در عرصه های 

مختلف آن تخصصی دارند، سند دانش بومی را بنویسند 
و بعد بر اساس آن، سیاست ها و برنامه ها تعیین شود. 
کــز تحقیقاتی انــجــام شــود و  کــار در مــرا ابــتــدا سطحی از 
گیرد.  بعدازآن سیاست گذاری و تصویب قوانین صورت 
امروز برعکس این روند صورت می پذیرد و این مشکل زا 
افراد  کزی برای تجمیع  می شود. لذا تأسیس چنین مرا

صاحب نظر می تواند بسیار مفید باشد.
کادمیک  که حضور آ کز صنفی روحانیانی  ۲. ایجاد مرا
گفت وگو و  در رشته های مختلف دارند تا عرصه ای برای 
که  تعقیب منافع و اهداف مشترک باشد؛ زنجیر اتصالی 
کند. چنین اتفاقی حتی در مورد  این افراد را به هم وصل 
یک رشته هم نیفتاده، چه رسد به رشته های مختلف. در 
غ التحصیلی مانند کنون انجمن های فار  دانشگاه ها هم ا

پزشکی  متخصصان  انجمن های  یا  مهندسان  انجمن 
انجمن صنفی  ترتیب الزم است  به همین  وجــود دارد. 
روحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه ها تأسیس شود تا 
کمک مؤثری به تبادل تجربه ها، تقویت نقاط قوت و رفع 

نقاط ضعف نماید.
کز تحقیقاتی مذکور  ۳. زمینه سازی در مرکز صنفی و مرا

روحانیان  علمی  گفت وگوی  ــرای  ب
نیروهای  از  دودسته  با  دانشگاهی 
فکری جامعه؛ روحانیان و نیروهای 
متخصصان  و  یــک ســو  از  حــــوزوی 
ــر. ــگــ ــ دی ســـــــوی  از  ــی  ــ ــاه ــ ــگ ــ ــش ــ  دان

ــصــال  ــد حــلــقــه ات ــن ــوان ــی ت ــا م ایـــن هـ
مـــوضـــوع  در  ــی  ــبـ ــاسـ ــنـ مـ بـــســـیـــار 
ــوزه و دانــشــگــاه باشند؛  ــدت حـ وحـ
ــوهـــای ــفـــت وگـ گـ  هــــم مـــی تـــوانـــنـــد 

خوبی را با روحانیان غیردانشگاهی 
که در  کسانی  داشته باشند و هم با 

دانشگاه فعالیت می کنند.
معنوی  و  سازمانی  حمایت   .۴
ــان دانــشــگــاهــی. ایــن هــا  ــی ــان از روح
علمی شان،  فعالیت های  کــنــار  در 
هستند،  حمایتی  چنین  نیازمند 
کـــه عــنــایــت خــاصــی  ــــن مــعــنــا  بـــه ای
ــا  ــه گـــــــروه آن ــنـــف و  نـــســـبـــت بــــه صـ
با بــاشــد و متناسب   وجـــود داشــتــه 

کــــــــــه دارنــــــــــــــد  جـــــــایـــــــگـــــــاهـــــــی 
ــر و  ــکـ ــرصــــت فـ ــ ــی ف ــوعــ ــ ــا بـــــرخـــــورد شـــــــود؛ از ن ــهــ ــ بــــا آن
ــرایـــشـــان زمــیــنــه هــای ــوردار شـــونـــد و بـ ــ ــرخـ ــ  انـــدیـــشـــه بـ

نظریه پردازی فراهم شود تا احساس کنند که پشتوانه ای 
کسی به فکر و اندیشه شان نیاز دارد و خواهان  دارنــد و 

آن است. در چنین صورتی می توان انتظار حضور مؤثر از 
آنها را داشت.

۵. استفاده از روحانیان دانشگاهی به عنوان بخشی 
بخشی  روحانیت،  دینی؛  جامعه  اجتماعی  سرمایه  از 
گروه ها  همه  که  همان طور  اســت،  اجتماعی  سرمایه  از 
این  گــی  ویــژ امــا  هستند.  اجتماعی  سرمایه  از  بخشی 
از دو جایگاه مهم برخوردار است:  که  گــروه در آن است 
روحانیان  و حــوزوی؛ جایگاه دانشگاهی.  جایگاه دینی 

کارکرد دارند: دانشگاهی چندین 
مــوردنــیــاز  دیــنــی  معرفت  تولیدکننده  می توانند   .۱

جامعه با زبان جدید باشند؛
۲. مهم ترین ناظران بی طرف و ناقدان فرایند عمومی 

فرهنگ و دانش در جامعه باشند؛
نظام  حــامــیــان  و  مــدافــعــان  مهم ترین  نقش  در   .۳

سیاسی و انقاب اسامی انجام وظیفه نمایند.

 در وزارت علوم، تحقیقات 
ً
اخیرا

و فـــنـــاوری اقــدامــاتــی در جهت 
هـــــویـــــت ســـــازی دیــــنــــی عـــلـــوم 
گرفته، اما شاید  انسانی صــورت 
ــایـــی کـــه مــی تــوانــد  ــهــتــریــن جـ ب
مزیت های نسبی برای انجام آن 
کــز تحقیقاتی  داشــتــه بــاشــد، مــرا
ــوع بـــاشـــد که  ــن مـــوضـ ــ ــاص ای ــ خ
ــراد  ــ ــا افـ ــ ــود ت ــ بـــایـــد تـــأســـیـــس شـ
که علوم  مجّرب و دغــدغــه داری 
ــی را خـــوب شــنــاخــتــه انــد  ــســان ان
و در عـــرصـــه هـــای مــخــتــلــف آن 
ــد، ســنــد دانـــش  ــ ــ تــخــصــصــی دارن
بومی را بنویسند و بعد بر اساس 
آن، سیاست ها و برنامه ها تعیین 

شود.


