پیامدسنجی حضور
آ کادمیک روحانیت
منصور میراحمدی
استاد دانشگاه شهید
بهشتی

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران بــا توجــه بــه نقشــی کــه روحانیــت در شــکلگیری و
رهبــری آن داشــت ،انتظــار میرفــت در عرصههــای مختلــف انقــاب ،ماننــد مجامــع علمــی و
آ کادمیــک ،بیشــتر و مؤثرتــر حضــور داشــته باشــد .انقــاب اســامی موجــب شــد روحانیــت
در چهــار عرصــه حضــور مؤثرتــری داشــته باشــد کــه برخــی از ایــن عرصههــا بــه شــکل امــروزی
پیشتــر نبــوده و برخــی هــم تقویــت گردیــده اســت.

متمایزی را ارائه نماید ،حتی فرا گیریاش هم با توجه به
پیشینه مطالعاتی او متفاوت باشد.
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حضور روحانیت در دانشگاهها و محافل علمی شامل
دو عرصه میشود:
 .1عـ ــرصـ ــه تــبــلــیــغ آمـ ـ ــوزههـ ـ ــا و مـ ــعـ ــارف دیــنــی
ک ـ ــه در قـ ــالـ ــب نـ ــهـ ــاد ن ــم ــای ــن ــدگ ــی مـ ــقـ ــام مــعــظــم نقاط قوت حضور روحانیت در عرصههای آ کادمیک
 .1فراهم شدن زمینه آشنایی تخصصی روحانیت با
ره ـ ــب ـ ــری در دانــــشــــگــــاههــــا ف ــع ــال ــی ــت م ـ ـیکـ ــنـ ــد و
ً
طبیعتا علوم انسانی و بهندرت علوم دیگر ،به این معنا که ا گر
عمده فعالیتهایش فرهنگی و تبلیغی اســت.
روحــانــیــت هــم در تــصــمــیـمگــیــریهــا و هــم در اج ــرای روحانیت پیش از انقالب کوششی در این زمینه داشته،
تخصصی نبوده ،ولی بعد از انقالب ،وارد فرایند یادگیری
برنامهها حضور پررنگی دارد؛
 .2عرصه تدریس علوم و معارف اسالمی که بهصورت تخصصی شده است.
 .2ب ـهروز شــدن دانــش دینی روحانیت؛ دانشی که
مــؤثــرتــر انــجــام م ـیشــود .هــرچــنــد پــیـشتــر ح ــوزوی ــان با
حضور برخی شخصیتهای نامور بهطور پرا کنده به روحانیت دارد و بهعنوان دانش دینی و اسالمی از آن یاد
تــدریــس عــلــوم و مــعــارف اســامــی م ـیپــرداخــت ،بعد از میکنیم ،ا گر بخواهد با رویکردهای مختلف فلسفی،
انقالب با راهانـ ــدازی گــروه معارف اسالمی دانشگاهها فقهی و  ...ب ـ ـهروز ش ــود ،بــایــد در ارتــبــاط بــا س ــؤاالت
ای ــن مــهــم در رشــت ـههــای مــخــتــلــف ،س ــازم ــانده ــی و جدید قرار گیرد .نقطه ارتباط با مسائل جدید که در علوم
نهادینه گردید .دو عرصه مذکور را تحتعنوان حضور انسانی مطرح میشود ،دانشگاههاست .روحانیت چه
روحانیت در آ کادمیها و دانشگاهها میتوان نامگذاری در عرصه فرا گیری و چه در عرصه تدریس این علوم با
کــرد .دو عرصه دیگر هم وجــود دارد که میتوان آنها را پرسشها و مسائل جدید روب ـهرو میشود و این باعث
تحتعنوان «حضور آ کادمیک روحانیت» نامگذاری کرد .میشود که در بازخوانی متون دینی و دانش دینی خود،
بهروز شود.
این نوشتار بیشتر معطوف به این دو عرصه است.
ً
 .3تقویت جنبه کــاربــردی مــعــارف دیــنــی از طریق
 .3عرصه تحصیل در علوم دانشگاهی و عمدتا ورود
ً
طبیعتا این حضور در بعضی از ارتباط با علوم انسانی جدید؛ رویکرد علمی روحانیت از
به حوزه علوم انسانی که
نوعی انتزاعی بودن خارج میشود و امکان عملیاتی و
رشتهها کمتر و در برخی دیگر نیز بیشتر است.
ً
عمدتا علوم کاربردیتر شدن را پیدا میکند .البته خیلی کامل نیست
 .4عرصه تــدریــس علوم دانشگاهی و
و نیازمند طی مراحل دیگری است تا بتواند کاربردیتر
انسانی است.
هــر دو عرصه فــرا گــیــری علوم انسانی دانشگاهی و شود.
 .4نــمــایــان ش ــدن ظرفیت
پرداختن به شغل تدریس بهعنوان
مـ ـط ــل ــوب دانـ ـشآم ــوخـ ـت ــگ ــان
عضو هیئتعلمی را تحت عنوان
الــتــقــاطــی ش ــدن یــکــی از آسیبهایی
ح ـ ـ ــوزوی در ع ــل ــوم ان ــس ــان ــی؛
«ح ــض ــور آ ک ــادم ــی ــک روحــانــیــت»
اســت که در بعضی از نظریهها داریــم،
ظ ــرفــیــته ــای ــی کـ ــه مــحــصــول
ً
میتوان نــامگــذاری کــرد؛ حضوری
مخصوصا در حــوزه روششــنــاســی که
ً
آشنایی بــا مبانی و آمــوزههــای
ّ
که صرفا به معنای داشتن صبغه
بسیار جدی است .روششناسیهای
دیــنــی اسـ ــت .بــرتــری طــلـبـهای
آ کادمیک نیست ،بلکه به مفهوم
جــدیــد ک ــارآم ــدیه ــای زیـ ــادی دارن ــد،
که پیشینه مطالعاتی مذکور را
امـ ــا گ ــاه ــی اوقـ ـ ــات بــهک ــارگ ــی ــری آنــهــا
فرا گیری و تدریس تخصصی علوم
دارد ،بــر دانـشــجــویــی کــه از آن
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ً
ب ـهــرهای نـ ــدارد ،کــامــا مشهود
مشکالتی مـیکــنــد و بــه نظریههایی
تــمــرکــز ای ــن نــوشــتــار بــیــشــتــر بر
اس ــت .در مــقــام اســتــادی هــم،
م ـیرســیــم ک ــه خــصــلــت تلفیقیشان
تدریس و انتقال علوم انسانی بعد
ً
بــیــشــتــر اسـ ــت .م ــن مــعــتــقــدم ک ــه ایــن
مقایسه بین استادی که صرفا
از مرحله فرا گیری آنهاست .انتظار
تـ ــاش ،الزم اس ــت و در ی ــک مرحله
بهپشتوانه معلومات دانشگاهی
مـ ـ ـیرود ک ــه روح ــان ــی ــت ب ــه دلــیــل
هــم مــوفــق اس ــت ،ام ــا بــایــد از آن عبور
خ ــود ب ــه ت ــدری ــس در بــعــضــی از
تحصیل علوم اسالمی و برخورداری
کرد.
یپــردازد با استادی
عرصهها م ـ 
از پایههای فکری حوزوی ،تدریس
که از معلومات حوزوی برخوردار
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اســت ،ظرفیت بــاالی حــوزویــان را نشان میدهد .این دستآوردهای علوم انسانی جدید ،ممکن است نوعی
ظــرفــیــت ه ـما کــنــون آشــکــار ش ــده و نــمــونـههــای آن در حالت انفعالی به وجــود آورد؛ به ایــن معنا که همیشه
درصدد معادلسازی برای مفاهیم و آموزههای موجود
دانشگاههای مختلف دیده میشود.
 .5فراهم آمدن امکان حمایتهای علمی و تئوریک در سنت فکری خــود با استفاده از علوم جدید باشد.
از انقالب و نظام جمهوری اسالمی با حضور آ کادمیک التقاطی شدن یکی از آسیبهایی است که در بعضی از
ً
روحانیت؛ خوشبختانه آثار ارزشمندی با ادبیات مذکور نظریهها داریم ،مخصوصا در حوزه روششناسی که بسیار
در حوزههای اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و عرصههای جـ ّـدی اســت .روششناسیهای جدید کارآمدیهای
دیگر تولید شده است ،یعنی بهموازات حضور آ کادمیک زیادی دارند ،اما گاهی اوقات بهکارگیری آنها در فهم متون
روحانیت ،آثاری تولید شده که هم متناسب با محافل دینی ،به مشکالتی میانجامد و نظریههایی با خصلت
علمی اس ــت و هــم بــا پــشــتــوانــه علمی و تــئــوریــک ایــن تلفیقی را به وجود م ـیآورد .در دنیای اسالم هم تالش
دانشآموختگان ،ظرفیتی را فراهم کرده است و میتوان برای تلفیق صورت گرفته ،ولی بعضی از اندیشمندان به
انتظار تقویت آن را هم داشت .البته نقاط قوت ،محدود این نتیجه رسیدهاند که باید از رویکرد تلفیقی استفاده
کرد ،اما در آن متوقف نماند و عبور کرد.
به این پنج مورد نیست.
 .3کاهش خصلت انتقادی و آزاداندیشی همیشگی
روحانیت؛ گرچه دانشگاهها در ذیل نظام اسالمی فعالیت
کاستیها و نقاط ضعف حضور روحانیت در عرصه میکنند ،اما حضور روحانیت در محیطهای دانشگاهی و
آ کادمیک
اسیر ساختار شدن ،موجب بروز این مشکل شده است.
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نهاد دانشگاه بهنوعی جــدای از بدنه حکومت حرکت
روحــانــیــت بهمثابه حــامــیــان و حــامــان دان ــش دینی؛ میکند ،اما بههرحال درمجموعه آن قرار دارد .این مسئله
روحانیت از گذشته حامل و حامی دانش دینی شناخته باعث میشود که روحانیت حاضر در فعالیتهای علمی و
شده است .لذا انتظار میرود که حضور مؤثری در محافل آ کادمیک ،مقداری از استقالل پیشین خود را که در حوزه
علمی و دانشگاهی داشته باشد و نقش معرفتبخشی داشته ،از دست بدهد و نتواند آزاداندیشی سابق خود را
خود را ایفا نماید .به نظر میرسد که گاهی اوقات ،بعد در بعضی از سطوح ،حفظ کند.
نرمافزاری در مواجهه با دانشها و فعالیتهای جدید
حــوزه بـهطــور سنتی مستقل از دولــت بــوده اســت.
ـوده
دانــشــگــاهــی ،تضعیف مـیشــود کــه دور از انتظار بـ
بنابراین وقتی حوزوی از حوزه جدا میشود و به دانشگاه
برای
است .دالیل ضعف نرمافزاری قابل بررسی است.
م ـیرود ،ازنظر ساختاری ،وابستگی بیشتری به دولت
مثال ،وجــود دریایی از پرسشهای جدید از یکسو و
پیدا میکند .قوانین دانشگاه
جذابیتهای علوم جدید از سوی
دولــتــی اســت و ساختارهایش
ـی
دیــگــر بــاعــث مـ ـیش ــود ک ــه گــاهـ
توسط دولــت تعیین میشود.
هنــوعــی ج ــدای از
نــهــاد دان ـش ـگــاه ب ـ 
تــحــصــیـلکــرده حـ ــوزوی ،پیشینه
ل ــذا اســتــقــال ح ــوزه را ن ــدارد.
یکـنــد ،اما
بــدنــه حکومت حــرکــت مـ 
تحصیالتی خ ــود را کــمــتــر درنــظــر
بههرحال درمجموعه آن قرار دارد و
روح ـ ــانـ ـ ـیای ک ــه ب ــا پــشــتــوانــه
بگیرد و نقش او کمرنگتر شود.
ای ــن بــاعــث م ـیشــود کــه روحــانـیــت
آزاداندیشی و حرکت مستقل از
تلفیقی
 .2اقبال بهنوعی رویکرد
ته ــای عـلـمــی
ح ــاض ــر در فــع ــالــیــ 
دولت زندگی میکند ،وقتی وارد
ـان؛
ـ
آن
فکری
و گــاه انفعالی در آثــار
و آ ک ـ ـ ــادمـ ـ ـ ـی ـ ـ ــک ،م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــداری از
دانـشــگــاه م ـیشــود ،در نهایت
روحانیت از یکسو دغدغههای
اسـ ــتـ ــقـ ــال پــیــشــی ــن خـ ـ ــود را کــه
به حرکت در آن ساختار ملزم
خ ــود را دارد و از س ــوی دیــگــر در
در ح ــوزه داش ـتــه ،از دســت بــدهــد و
میگردد.
مواجهه بــا علوم انسانی جدید و
نتواند آزاداندیشی سابق خود را در
 .4کـ ــاهـ ــش ارتـ ــبـ ــاطـ ــات
دس ـتآوردهــای مثبت آنها ،سعی
بعضی از سطوح ،حفظ کند.
مــردمــی روحــانــیــان دانشگاهی
در ایجاد تلفیق بین آنها میکند.
نسبت بــه روحــانــیــان خ ــارج از
تــلــفــیــق بــیــن آمـ ــوزههـ ــای دیــنــی و
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اینها بود .آیا این آقایی که حاال به
دانشگاه؛ کاهش ارتباطات این
دان ـشــگــاه مـ ـ ـیرود ،هــمــان شــبــح را
دسته از روحانیان با عموم مردم
ً
چ ـ ـ ــون حـ ـ ـ ــوزه فــع ــالــیــتــش ــان(
تداعی میکند یا نه؟ قاعدتا نه .این
از چندزاویه درخور بررسی است:
حــوزویــان دانشگاهی) در جای
خأل را شما با مقالههاتان ُپر کنید؛
 ای ــن دســتــه از روحــانــیــان،خــاص و محیط دانشگاه تعریف
ً
بگذارید حوزه آن جایگاه خودش را
ت ــحــتت ــأث ــی ــر زب ـ ـ ــان و ادبـ ــیـ ــات
شده ،طبیعتا به مهمترین حوزه
داشته باشد.
دان ــش ــگ ــاه ــی قـ ـ ــرار مــیگ ــی ــرن ــد و
فعالیتشان کــه عرصه مــردمــی و
ارزیابی اساتید و فار غالتحصیالن
درنــتــیــجــه فــاصــلــه مــعــنــاداری با
حضور در بین مــردم اســت ،کمتر
دانشگاهی از روحانیانی که حضور
تودهها پیدا میکنند.
ت ــوج ــه م ـیکــنــنــد .م ـم ـکــن اســت
آ کــادم ـیــک داشــت ـهانــد ،درمجموع
ـوزه
ـ
ح
ـون
ـ
چ
ـ از ط ــرف دیــگــر،
خــودشــان آن را آسیب ندانند و
مثبت بوده است .گاهی اوقات حتی
فــعــالــیــتــشــان در جـ ــای خـ ــاص و
جزء اقتضائات شغلی بهحساب
بـهعــنــوان الگو بــه آنها نگریستهاند
محیط دانــشــگــاه تــعــریــف شــده،
آورند .لذا لزومی هم برای ارتباط
ً
و انگیزهای برایشان ایجاد شــده تا
طــبــیــعــتــا بـــه مــهــمتــریــن حـــوزه
با مــردم احساس نکنند .در این
وارد حوزه شوند ،وانگهی تفاوت در
فعالیتشان کــه عــرصــه مــردمــی و
صورت آنها هم جایگاهی مشابه
این است که اوایل انقالب به لحاظ
حضور در بین مــردم اســت ،کمتر
جایگاه روشنفکران دانشگاهی
ارزشی ،فضای خاص انقالبی حا کم
تــوجــه م ـیکــنــنــد .مــمــکــن اســت
را پیدا میکنند.
بود و این دغدغهها ،تحصیلکردگان
خــودشــان آن را آسیب ندانند و
دانشگاهی را به حوزهها میکشاند
جزء اقتضائات شغلی بهحساب
آورنـ ــد .لــذا لــزومــی هــم ب ــرای ارتــبــاط بــا م ــردم احساس و طلبه میشدند ،ولی امــروزه چون فضا تغییر کــرده ،تا
نکنند .در این صورت آنها هم جایگاهی مشابه جایگاه حوزه میآیند و رغبت به علوم و مطالعات حــوزوی هم
روشنفکران دانشگاهی را پیدا میکنند .چهبسا نسبت پیدا میکنند ،اما این به معنای پیگیری مطالعاتشان از
به مسائل جامعه ،احساس مسئولیت هم بکنند ،ولی طریق ورود رسمی به حوزه نیست.
شناخت دقیقی از آنچه در متن جامعه میگذرد ،ممکن
است پیدا نکنند ،یعنی فاصله نظری و ذهنی با جامعه
پیدا کنند و درنتیجه نسخههایی بپیچند که قابلیت راهبردهای حضور موفق روحانیت در عرصه آ کادمیک
بــرای حضور موفق روحــانـیــت در عرصه آ کادمیک
بهکارگیری و عملیاتی شدن را نداشته باشند .این ،حالت
پیشنهادهای زیر بهعنوان راهبرد و بعضی نیز بهعنوان
انتزاعی اندیشیدن آنها را بیشتر میکند.
آسیبهای ذکر شده میتواند بر نقاط قــوت ،سایه راهکار مطرح میشود:
 .1تــأس ـیــس مــرکــز ی ــا م ــرا ک ــز تــحــقــیــقــاتــی در جهت
افکند و تأثیر سوء بگذارد.
رهــبــر انــقــاب در دیـ ــدار مــســئــوالن مجله ح ــوزه با هویتسازی دینی علوم انسانی .بعد از سی سال ،ا کنون
فرصت چنین کاری فراهم آمده است ،زیرا:
ایشان(تاریخ دیدار :سال )1370گفته بودند:
ً
ـ تــجــاربــی در زمــی ـن ـههــای مــخـتـلــف مــخــصــوصــا در
مــا میگفتیم روحــانــیــون بــه دانــشــگــاه بــرونــد؛ حاال
روحانیون هم رفتهاند .البته روحانیون وجــود مبارکی موضوع حضور آ کادمیک روحانیت بهدستآمده و افراد
هستند ،امــا نه آن مــقــداری که توقع بــوده اســت .االن گونا گونی در دانشگاههای مختلف ،چنین حضوری را
ً
واقعا همان شبحی تجربه کردهاند.
روحانیونی که در دانشگاه هستند ،آیا
هــوی ـتســازی دیــنــی عــلــوم انــســانــی ام ــری ضــروریرا تداعی میکنند که دانشجویان با دیدن مرحوم شهید
مطهری از روحانیت به چشم میآوردند؟ این سیلی که است .علوم انسانی باید از هویت دینی برخوردار باشد.
از دانشگاه به طرف حوزه قم راه افتاد و مرتب آمدند طلبه تلقیهای گونا گونی دراینباره وجود دارد؛ بعضیها تعبیر
شدند ،بهخاطر چه بود؟ چون شبحی که از روحانیت به بومی کردن میکنند و بعضی دیگر تعبیر به اسالمی
در نظرشان بود ،شبح مطهری و باهنر و مفتح و امثال کــردن .با هر تعریف که ارائــه کنیم ،باید در مــورد نحوه
ً
بومی و دینی کردن علوم انسانی بررسی کرد که آیا اصوال
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بــرای گفتوگوی علمی روحانیان
چنین ک ــاری امــکــانپــذیــر اســت
دانشگاهی با دودسته از نیروهای
یــا نــه .بــحـثهــای نــظــری صــورت
ً
اخیرا در وزارت علوم ،تحقیقات
فکری جامعه؛ روحانیان و نیروهای
گــرفــتــه و کــتــابهــا نــوشــتــه شــده،
و ف ــن ــاوری اقــدامــاتــی در جهت
حـ ــوزوی از ی ـکســو و متخصصان
اما مرا کز تخصصی متولی چنین
ه ـ ــویـ ـ ـتس ـ ــازی دی ـ ـنـ ــی عــل ــوم
دان ـ ـشـ ــگـ ــاهـ ــی از س ـ ـ ــوی دی ـ ـگـ ــر.
بحثی وجود
انسانی صــورت گرفته ،اما شاید
ایـ ـنه ــا م ـیتــوانــنــد حــل ـقــه اتــصــال
ندارد تا در مورد نحوه عملیاتی
بــهــتــریــن ج ــای ــی ک ــه م ـیتــوانــد
ب ــس ــی ــار م ــن ــاس ــب ــی در م ــوض ــوع
کــردن آن ارائ ــه طریق نماید .در
مزیتهای نسبی برای انجام آن
وح ــدت ح ــوزه و دان ـشــگــاه باشند؛
سیاستگذاریها چنین تدبیری
داشــتــه بــاشــد ،مــرا کــز تحقیقاتی
ً
هـ ــم مـ ـیت ــوان ــن ــد گـ ـفـ ـتوگ ــوه ــای
اندیشیده نشده است .اخیرا
خـ ــاص ایـ ــن م ــوض ــوع ب ــاش ــد که
خوبی را با روحانیان غیردانشگاهی
در وزارت عــلــوم ،تحقیقات
ب ــای ــد ت ــأس ــی ــس ش ـ ــود تـ ــا اف ـ ــراد
داشته باشند و هم با کسانی که در
و ف ــن ــاوری اق ــدام ــات ــی در جهت
ّ
مجرب و دغــدغـهداری که علوم
دانشگاه فعالیت میکنند.
ه ـ ــویـ ـ ـتس ـ ــازی دی ـ ــن ـ ــی ع ــل ــوم
انــســانــی را خ ــوب شـنــاخـتـهانــد
 .4حمایت سازمانی و معنوی
انسانی صــورت گرفته ،امــا شاید
و در ع ــرصـ ـهه ــای م ـخ ـت ـلــف آن
از روحــانــیــان دان ـشــگــاهــی .ایـنهــا
ـد
بــهــتــریــن ج ــای ــی کـ ــه مــیت ــوان ـ
تــخــصــصــی دارنـ ـ ــد ،س ـنــد دان ــش
در کــنــار فعالیتهای علمیشان،
آن
مزیتهای نسبی برای انجام
بومی را بنویسند و بعد بر اساس
نیازمند چنین حمایتی هستند،
داشــتــه بــاشــد ،مــرا کــز تحقیقاتی
آن ،سیاستها و برنامهها تعیین
ب ــه ایـ ــن مــعــنــا ک ــه عــنــایــت خــاصــی
خاص این موضوع باشد که باید
شود.
ن ــســب ــت بـ ــه صـ ـن ــف و گ ـ ـ ــروه آنــهــا
تأسیس شــود تــا اف ــراد مــجـ ّـرب و
وج ــود داش ـتــه بــاشــد و متناسب با
دغــدغ ـهداری که علوم انسانی را
ج ـ ـ ــای ـ ـ ــگ ـ ـ ــاه ـ ـ ــی کـ ـ ـ ـ ــه دارنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
خوب شناختهاند و در عرصههای
مختلف آن تخصصی دارند ،سند دانش بومی را بنویسند بـ ــا آنـ ــهـ ــا ب ـ ــرخ ـ ــورد ش ـ ـ ــود؛ از نـ ــوعـ ــی فـ ــرصـ ــت فـ ـک ــر و
و بعد بر اساس آن ،سیاستها و برنامهها تعیین شود .ان ــدیــش ــه ب ـ ــرخ ـ ــوردار ش ــون ــد و ب ــرای ــش ــان زمــی ـن ـههــای
ابــتــدا سطحی از کــار در مــرا کــز تحقیقاتی انــجــام شــود و نظریهپردازی فراهم شود تا احساس کنند که پشتوانهای
بعدازآن سیاستگذاری و تصویب قوانین صورت گیرد .دارنــد و کسی به فکر و اندیشهشان نیاز دارد و خواهان
امروز برعکس این روند صورت میپذیرد و این مشکلزا آن است .در چنین صورتی میتوان انتظار حضور مؤثر از
میشود .لذا تأسیس چنین مرا کزی برای تجمیع افراد آنها را داشت.
 .5استفاده از روحانیان دانشگاهی بهعنوان بخشی
صاحبنظر میتواند بسیار مفید باشد.
 .2ایجاد مرا کز صنفی روحانیانی که حضور آ کادمیک از سرمایه اجتماعی جامعه دینی؛ روحانیت ،بخشی
در رشتههای مختلف دارند تا عرصهای برای گفتوگو و از سرمایه اجتماعی اســت ،همانطور که همه گروهها
تعقیب منافع و اهداف مشترک باشد؛ زنجیر اتصالی که بخشی از سرمایه اجتماعی هستند .امــا ویــژگــی این
این افراد را به هم وصل کند .چنین اتفاقی حتی در مورد گــروه در آن است که از دو جایگاه مهم برخوردار است:
یکرشته هم نیفتاده ،چه رسد به رشتههای مختلف .در جایگاه دینی و حــوزوی؛ جایگاه دانشگاهی .روحانیان
دانشگاهها هما کنون انجمنهای فار غالتحصیلی مانند دانشگاهی چندین کارکرد دارند:
 .1میتوانند تولیدکننده معرفت دیــنــی مــوردنــیــاز
انجمن مهندسان یا انجمنهای متخصصان پزشکی
وجــود دارد .به همین ترتیب الزم است انجمن صنفی جامعه با زبان جدید باشند؛
 .2مهمترین ناظران بیطرف و ناقدان فرایند عمومی
روحانیان عضو هیئت علمی دانشگاهها تأسیس شود تا
کمک مؤثری به تبادل تجربهها ،تقویت نقاط قوت و رفع فرهنگ و دانش در جامعه باشند؛
 .3در نقش مهمترین مــدافــعــان و حــامــیــان نظام
نقاط ضعف نماید.
 .3زمینهسازی در مرکز صنفی و مرا کز تحقیقاتی مذکور سیاسی و انقالب اسالمی انجاموظیفه نمایند.

