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  خاستگاه انجمن های علمی

پیش از این که به خاسـتگاه انجمن های علمی بپردازم، دو نکته در این زمینه اشـاره 
می کنـم، سـپس براسـاس آن، به نقش ها و کارکردهای ایـن انجمن ها می پردازم.

نخسـت: گاهـی اوقـات در فرآینـد تحصیـل و آموختـن علـم ممکن اسـت فـردی به 
مرحلـه ای برسـد کـه نیازمند نباشـد کـه در کالس حاضر شـده و از محضر اسـاتید 
بهره منـد شـود، چراکـه ایـن توانایـی را احسـاس می کنـد کـه بعـد از طـی مراحـل 

تحصیـل، علـوم و آموخته هـای علمـی خـود را بـه دیگـران منتقـل کند. 

نقش
انجمن های علمی

در تحـول حـوزه
انجمن های علمی در حوزه 
با چه هدفی تأسیس شده اند و چه نقش ها و 
كاركردهايی برعهده دارند؟ 
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خــوب در این جــا ایــن ســؤال مطــرح 

ــا  ــل ی ــاًل در ســن چه ــردی مث ــه ف می شــود ک

پنجــاه ســالگی بــه ایــن مرتبــه از 

دانایــی برســد، آیــا دانش افزایــی 

او متوقــف می شــود و دیگــر 

ــای  ــوم و دانش ه ــد عل نمی توان

خــود را تکمیــل کنــد؟ ایــن 

نیــازی بــود کــه در برخــی افــراد 

احســاس می شــد به  گونــه ای 

ــود  ــا وج ــت در آن ه ــن ذهنی ای

داشــت کــه چگونــه بــا توجــه بــه 

وضعیتــی کــه از آن برخوردارنــد 

ــران  ــا دیگ ــل ب ــد در تعام بتوانن

 ، آنــان  علــوم  از  اســتفاده  و 

موقعیــت علمــی خودشــان را 

ــد.  ــا بدهن ارتق

دوم: ایــن کــه فقهــای مــا در 

ــان و  ــه خودم ــای علمی حوزه ه

به خصــوص در حــوزه علمیــه 

نجــف، وقتــی بــه جایــگاه علمی 

خاصــی می رســیدند از طریــق 

تشــکیل محافــل علمــی بــه تبــادل و تعامــالت 

علمــی می پرداختنــد. گاهــی اوقــات در نجــف 

یــک فــرع فقهــی مطــرح می شــد و بــا دعــوت 

اســاتید مختلــف بــه بحــث و تبــادل نظــر 

درخصــوص آن می پرداختنــد و گاهــی نیــز 

ســاعت ها طــول می کشــید. در ایــن جلســات 

علمــی بســیاری از بــزرگان شــرکت می کردنــد و 

بــا طــرح مســائل علمــی و نقطه نظــرات فقهــی 

خودشــان، ضمــن اســتفاده از دانــش دیگــران، 

ــد.  ــود می افزودن ــی خ ــر علم ــوم و ذخای برعل

بســیاری از صاحب نظــران معتقدنــد خاســتگاه 

ــل  ــه دلی ــرب ب ــا در غ انجمن ه

نیــاز اســاتید بــرای ارتقــای 

علــوم و دانــش خــود بــوده 

ــات  ــق جلس ــه از طری ــت ک اس

گرفتــه  شــکل  غیررســمی 

چنیــن  شــکل گیری  اســت. 

ــورت  ــه به ص ــی ک ــل علم محاف

غیررســمی تشــکیل می شــد 

ــود درجهــت اســتفاده  ــزاری ب اب

ــه ای  ــی، به گون دانشــمندان غرب

کــه از ایــن جلســات الگوبرداری 

کــرده و در قالب هــای جدیــد، 

ــیدند. ــمیت می بخش ــدان رس ب

انجمن هــای  از  بســیاری 

علمــی در کشــورهای غربــی 

بــه همیــن شــکل، طراحــی 

ــه اســاتید  ــی این ک شــدند، یعن

حوزه هــای  متخصصــان  و 

ــا  ــاط ب ــا ارتب ــف علمــی ب مختل

یک دیگــر و تبــادل اطالعــات و مناظــرات علمی 

ــه تکمیــل  کــه بین شــان صــورت می گرفــت ب

ــن  ــد. ای ــان می پرداختن ــی خودش ــج علم نتای

ــوم  ــه از عل جلســات علمــی باعــث می شــد ک

ــث  ــده مباح ــوند، ارائه کنن ــد ش ــد بهره من جدی

نیــز از ایــن مزیــت برخــوردار بــود که با اســتفاده 

ــه خــودش را  از نظــرات علمــی دیگــران، نظری

کامــل کــرده و بعــد از رسمیت بخشــیدن بــه آن 

ــرد.  ــه می ک ــی ارائ ــه علم ــک نظری ــب ی در قال

طراحــی تمــدن غــرب، برمبنــای 
ســایر  تجــارب  و  دانش هــا 
ایــن  اســت،  گرفتــه  قــرار  ملــل 
علــوم  و  دانــش  ابتــدا  کشــورها 
جمــع آوری  را  کشــورها  ســایر 
کــرده ســپس بــه تجزیــه و تحلیــل 
آن هــا می پردازنــد و نقــاط قــوت 
کــرده  بررســی  را  آن هــا  ضعــف  و 
ــوم  ــن عل ــوت ای ــاط ق ــپس از نق س
در جهــت تحقیقــات علمــی خــود 
به عنــوان  می شــوند.  بهره منــد 
مثــال تحقیقــات مربــوط بــه طــب 
شــکل  غــرب  در  ابتــدا  ســنتی 
گرفــت، ســپس در ســایر کشــورها 
به خصــوص در ایــران پایه گــذاری 
شــد. تمــدن غــرب براســاس یــک 
رویکــرد در حقیقــت خردورزانــه 
ــه حاصــل تجــارب و ســنت های  ک
گرفــت،  شــکل  بــود  ملــل  ســایر 
انجمن هــای  قالــب  در  ســپس 

علمــی معتبــر نهادینــه شــد.
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ــدن  ــی تم ــاهدید طراح ــه ش ــور ک همان ط

غــرب، برمبنــای دانش هــا و تجــارب ســایر 

ملــل قــرار گرفتــه اســت، ایــن کشــورها ابتــدا 

ــوم ســایر کشــورها را جمــع آوری  دانــش و عل

کــرده ســپس بــه تجزیــه و تحلیــل آن هــا 

ــا را  ــف آن ه ــوت و ضع ــاط ق ــد و نق می پردازن

بررســی کــرده ســپس از نقــاط قــوت ایــن علــوم 

ــد  ــود بهره من ــی خ ــات علم ــت تحقیق در جه

می شــوند. به عنــوان مثــال تحقیقــات مربــوط 

بــه طــب ســنتی ابتــدا در غــرب شــکل گرفــت، 

ســپس در ســایر کشــورها به خصــوص در ایــران 

پایه گــذاری شــد. تمــدن غــرب براســاس یــک 

ــل  ــه حاص ــه ک ــت خردورزان ــرد در حقیق رویک

ــود شــکل  ــل ب تجــارب و ســنت های ســایر مل

گرفــت، ســپس در قالــب انجمن هــای علمــی 

معتبــر نهادینــه شــد. در مــورد خاســتگاه و 

ــم  ــاره کن ــد اش ــا بای ــی انجمن ه ــن اصل موط

کــه خاســتگاه مــدرن انجمن هــا برخــالف 

خواســتگاه تاریخــی آن هــا در غرب قــرار دارد. در 

ایــن انجمن هــا ابتــدا مباحــث علمــی توســط 

ــد  ــه نق ــپس در بوت ــده س ــه ش ــان عرض محقق

ــج  ــران از نتای ــه دیگ ــا این ک ــرد ت ــرار می گی ق

ــوند. ــد ش ــات بهره من ــن تحقیق ای

  نگاهی به کارکردهای انجمن های علمی
ــزاری  ــا برگ ــن انجمن ه ــرد، ای ــن کارک اولی

ایــن  در  اســت.  علمــی  نشســت های 

ــتوانه  ــه دارای پش ــی ک ــت ها، موضوعات نشس

علمــی و ناظــر بــه مســائل روز جامعــه باشــد، 

توســط متخصصــان و اســاتید ارائــه می شــود 

و ســپس مــورد نقــد و بررســی قــرار می گیــرد.

ــا  ــن انجمن ه ــر ای ــه ب ــرد، ک ــن کارک دومی

مترتــب می شــود، رشــد و تربیت اســتعدادهای 

علمــی اســت. همان طــور کــه مســتحضرید این 

انجمن هــا محلــی هســتند بــرای ارائــه نظــرات 

علمــی و کســانی کــه هــم در ایــن مباحثــات 

شــرکت می کننــد بــر دانــش و اطالعــات آنــان 

افــزوده می شــود. در ایــن انجمن هــا برخــالف 

ــه عرضــه  ــم روزجامع دانشــگاه ها مســائل مه

ــنایی  ــن آش ــز ضم ــجویان نی ــود و دانش می ش

بــا فرضیــات جدیــد، سرنوشــت علمــی  و افــق 

آینــده خویــش را طراحــی می کننــد.

ســومین کارکــرد، ایــن انجمن هــا، توســعه 

ــی کســی  ــش اســت، چــون وقت ــای دان مرزه

مطلبــی را ارائــه می کنــد، در واقــع نتیجــه 

ــه  ــک نظری ــب ی ــش را در قال ــات خوی تحقیق

ــعه  ــل و توس ــه تکمی ــپس ب ــرده س ــرح ک مط

آن می پــردازد. پــس یکــی از کارکردهــای ایــن 

انجمن هــا حرکــت در مســیر دانــش و توســعه 

ــت.  ــردی اس ــد و کارب ــث جدی ــا در مباح آن ه

چهارمیــن کارکــرد، انجمن هــای علمــی، 

مشــاوره هــای تخصصــی بــه افــراد و نهادهــای 

مرتبــط اســت. بدیــن صــورت کــه ممکــن 

اســت حــوزه یــا نهــاد علمــی خــاص در 

موضوعــی نیازمنــد مشــاوره تخصصــی باشــند، 

ــه اســاتید دانشــگاه مراجعــه  ــد ب اگــر بخواهن

کننــد ممکــن اســت زمــان زیــادی طــول 

ــا و  ــا نیروه ــا ب ــون انجمن ه ــا چ ــد، ام بکش

تخصص های شــان آشــنا هســتند به راحتــی 

می تواننــد در کمتریــن زمــان ممکــن ایــن کار 

را انجــام دهنــد و لــذا هــم در حــوزه داخلــی و 
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هــم در حــوزه بین الملــل، انجمن هــا تکیــه گاه 

خوبــی بــرای سیاســت گذاران، برنامه ریــزان 

ــوب  ــی محس ــی و سیاس ــئوالن اجتماع و مس

ارزنــده  کارکردهــای  از  یکــی  می شــوند. 

انجمن هــای علمــی تــالش به منظــور رفــع 

نواقــص از جامعــه علمــی و حــوزوی اســت و 

ــای  ــد و ارتق ــا در رش ــن انجمن ه ــک ای بی ش

ســطح علمــی و پژوهشــی حــوزه نقــش بســیار 

مهمــی می تواننــد ایفــا کنــد کــه البتــه خــود 

نیازمنــد یــک برنامه ریــزی جامــع و هدف منــد 

اســت.

درحال حاضر  انجمن ها  حوزه: 
مشغول  فعالیت هایی  چه  به 

هستند و به چه اهدافی دراین 

زمینه دست یافته اند؟

اســتاد: انجمن هــای علمــی 
نهــاد برآمــده از حــوزه اســت. 

انجمن هــا  مهــم  ویژگــی 

ــردم  ــازمان م ــک س ــوان ی به عن

نهــاد ایــن اســت کــه به صــورت 

اعضــا  توســط  و  خودجــوش 

می شــود.  اداره  آن  مؤســس 

نهــاد  علمــی  انجمن هــای 

برآمــده از حــوزه اســت کــه 

بــا یــک پتانســیل علمــی و 

ــاال مشــغول  پژوهشــی بســیار ب

بــه کار هســتند و الزم اســت کــه 

از تــوان انجمن هــا بــرای تحــول 

ــه  ــا ب ــود. ام ــتفاده ش ــی اس ــوزه به خوب در ح

اعتبــار همیــن نوپایــی نیازمنــد حمایت هــای 

ویــژه ای اســت، البتــه انجمن هــای علمــی 

ــرداری از  ــر می رســد کپی ب ــه نظ ــه بیشــتر ب ک

انجمن هــای علمــی دانشــگاه ها می باشــد، 

نیازمنــد تدبیــر بیشــتر در جهــت بومی ســازی 

و بهره گیــری از توان مندی هــای حــوزوی و 

مشــوق  ها در جــذب افــکار و اندیشــه های 

موجــود در حــوزه اســت.

  دبیرخانه انجمن، رابط بین حوزه و انجمن های 
علمی

وظیفـه دبیرخانـه انجمـن به عنـوان رابـط 

بیـن حـوزه و انجمن هـای علمـی ایـن اسـت 

کـه مطالبـات ایـن انجمن هـا را 

از حـوزه پی گیـری کـرده و بـه 

نوعـی زبـان سـخن گوی آن هـا 

محسـوب می شـود. البتـه نـوع 

ارتبـاط اختیـاری اسـت، بدیـن 

صـورت کـه دبیرخانه موضوعات 

پیشـنهاد  انجمن هـا  بـه  را 

مطابـق  نیـز  آن هـا  و  می کنـد 

خودشـان  برنامـه  و  اهـداف 

بررسـی کرده وجـواب می دهند. 

ایـن انجمن هـا چون مسـتقل و 

آزاد عمـل می کننـد بسـیاری از 

اسـاتید مایلند با آن ها در ارتباط 

باشـند و نقطه نظـرات خودشـان 

را به صـورت تبـادل اطالعـات بـا 

آن هـا مطـرح کننـد.

  منابع مالی انجمن های علمی
امـا از لحـاظ اقتصادی انجمن ها وابسـته به 

حـوزه نیسـتند و این گونـه نیسـت کـه از ردیـف 

برآمده  نهاد  علمی  انجمن های 
از حوزه است که با یک پتانسیل 
باال  بسیار  پژوهشی  و  علمی 
مشغول به کار هستند و الزم است 
که از توان انجمن ها برای تحول در 
حوزه به خوبی استفاده شود. اما 
نیازمند  نوپایی  همین  اعتبار  به 
حمایت های ویژه ای است، البته 
بیشتر  که  علمی  انجمن های 
از  کپی برداری  می رسد  نظر  به 
دانشگاه ها  علمی  انجمن های 
بیشتر  تدبیر  نیازمند  می باشد، 
در جهت بومی سازی و بهره گیری 
و  حوزوی  توان مندی های  از 
و  افکار  جذب  در  مشوق  ها 
حوزه  در  موجود  اندیشه های 

است.
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بودجه مسـتقل برخوردار باشند، 

البته در طول سـال های گذشـته 

برخـی از خدمـات و هزینه هـای 

جاری توسـط حوزه هـای علمیه 

تأمیـن شـده، ولی حوزه فعالیت 

انجمن ها بسـیار وسـیع تر از آن 

است که متکی بر این بودجه ها 

باشـد. بیشتر هزینه های موجود 

بـا توجـه به رشـد روزافـزون این 

انجمن ها توسـط خود اسـاتید با 

حفـظ حـق عضویت شـان تأمین 

می شـود و نیـازی نیسـت کـه 

از لحـاظ اقتصـادی وابسـته بـه 

بودجه حوزه باشـند. البته جهت 

انجمن هـا،  از  بهتـر  اسـتفاده 

مهم تـر از حمایت هـای مالـی، 

یافتـن  و  تعییـن  تشـخص، 

از  انجمن هـا  اصلـی  جایـگاه 

اهمیـت باالیـی برخوردار اسـت؛ 

بایـد  و  هسـتند  وارداتـی  انجمن هـا  چراکـه 

اقتضائـات بومـی را در آن لحـاظ کـرد.

  نگاهی به سابقه فعالیت انجمن های علمی
فعالیـــت  ســـابقه  درخصـــوص  امـــا 

انجمن هـــا در حـــوزه علـــوم قدیـــم و جدیـــد 

ــا  ــن فعالیت هـ ــه ایـ ــم کـ ــاره کنـ ــد اشـ بایـ

در حـــوزه علـــوم قدیـــم شـــامل انجمـــن 

ــن  ــی، انجمـ ــوم قرآنـ ــن علـ ــث، انجمـ حدیـ

فقـــه، انجمـــن اصـــول و کالم می باشـــد. 

انجمن هـــای  نیـــز  جدیـــد  مباحـــث  در 

ــاد،  ــی، اقتصـ ــه شناسـ ــی، جامعـ روان شناسـ

ـــانه و  ـــات رس ـــت و مطالع مدیری

تأســـیس  مجـــازی  فضـــای 

اســـت،  گفتنـــی  شـــده اند. 

انجمـــن زنـــان و خانـــواده در 

کمیســـیون مربوطـــه تصویـــب 

شـــده و در شـــورای عالـــی در 

می باشـــد،  بررســـی  حـــال 

تمدن پژوهـــی  انجمـــن  دو 

در  نیـــز  آینده پژوهـــی  و 

مراحـــل تأســـیس و کســـب 

مجـــوز هســـتند. هم چنیـــن 

انجمن هـــا دارای ســـه هـــزار 

عضـــو پیوســـته هســـتند کـــه 

ــی  ــته های علمـ ــاس رشـ براسـ

انجمن هـــای  در  خودشـــان 

مختلـــف بـــه فعالیـــت علمـــی 

ـــتند.  ـــغول هس ـــی مش و پژوهش

تــا قبــل از ســال 96 فعالیــت 

انجمن هــا به صــورت متمرکــز 

و در قــم انجــام می شــد، ولــی از ســال 96 

بــا تأکیــد و حمایتــی کــه آقــای اعرافــی 

ــتان ها  ــایر اس ــا در س ــن انجمن ه ــتند، ای داش

نیــز فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و پیش بینــی 

می شــود تــا اواخــر ســال 99 تعــداد ایــن 

انجمن هــا بــه بیســت انجمــن برســد. بــا توجــه 

بــه ظرفیت هــای ویــژه ای کــه مــا در اســتان ها 

از آن بهره منــد هســتیم تشــکیل انجمن هــا 

ــه  ــت، چراک ــوردار اس ــی برخ ــت باالی از اهمی

پایــگاه و اهرمــی بــرای تقویــت حوزه هــای 

علمیــه، نهــاد نمایندگــی ولــی فقیــه، ادارات و 

ایــن انجمن هــا در ســایر اســتان ها 
کــرد و  نیــز فعالیــت خــود را آغــاز 
اواخــر  تــا  می شــود  پیش بینــی 
ســال 99 تعــداد ایــن انجمن هــا 
بــا  برســد.  انجمــن  بیســت  بــه 
توجــه بــه ظرفیت هــای ویــژه ای 
کــه مــا در اســتان ها از آن بهره منــد 
از  انجمن هــا  تشــکیل  هســتیم 
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، 
بــرای  اهرمــی  و  پایــگاه  کــه  چرا
تقویــت حوزه هــای علمیــه، نهــاد 
و  ادارات  فقیــه،  ولــی  نمایندگــی 
ــده  ــوب ش ــر محس ــای دیگ نهاده
جهــت  در  کــه  هم افزایــی  بــا 
رشــد فکــری افــراد جامعــه ایجــاد 
در  اســت  مؤثــری  گام  می شــود، 
جهــت حرکــت به ســوی رشــد و 
تقویــت مبانــی جامعــه دینــی کــه 
در ابعــاد مختلــف آن مــورد توجــه 
مســئوالن و مدیــران حــوزه قــرار 

دارد. 
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نهادهــای دیگــر محســوب شــده بــا هم افزایــی 

کــه در جهــت رشــد فکــری افــراد جامعــه ایجــاد 

می شــود، گام مؤثــری اســت در جهــت حرکــت 

به ســوی رشــد و تقویــت مبانــی جامعــه 

دینــی کــه در ابعــاد مختلــف آن مــورد توجــه 

ــرار دارد.  ــران حــوزه ق مســئوالن و مدی

فعالیت هایــی  ســابقه  درخصــوص 

انجــام  تاکنــون  انجمن هــای علمــی  کــه 

ــل بررســی اســت،  ــد حــوزه قاب ــد در چن داده ان

علمــی  نشســت های  برگــزاری  نخســت، 

اســت کــه براســاس مســائل روز جامعــه و 

ــاالت  ــی، مق ــی های آزاداندیش ــب کرس در قال

ــردازی  ــی های نظریه پ ــی و کرس علمی  ـ  ترویج

ــن  ــر ای ــای دیگ ــود. از فعالیت ه ــه می ش ارائ

قالــب  در  فاخــر  آثــار  تولیــد  انجمن هــا 

نشــریات علمــی پژوهشــی و علمــی تخصصــی 

ــی دارای  ــای علم ــن انجمن ه ــت. هم چنی اس

فصل نامــه تخصصــی و علمــی پژوهشــی 

هســتند کــه در قالــب سیاســت متعالیــه ماننــد 

فقــه و مبانــی حقــوق، فصل نامــه اصــول، 

ــن  ــه انجم ــی ک ــه کالم ــت و فصل نام مدیری

علــم کالم عهــده دار تولیــد آثــار مرتبــط بــا ایــن 

می باشــد. حــوزه 

برگزاری همایش ها و نکوداشت شخصیت ها 

و چهره هـای علمـی، همکاری هـای مشـترک با 

مراکـز علمـی داخلـی و خارجـی کشـور، تدوین 

و تهیـه کتـب مـورد نیـاز و تولیـد موضوعـات 

فاخـر در عرصه هـای تخصصـی مـورد نظـر برای 

پایان نامه هـا و رسـاله های حوزه که با همکاری 

معاونـت پژوهشـی حـوزه انجـام می شـود. از 

دیگـر اقدامـات انجمن هـای علمـی حـوزه ارائه 

خدمـات مشـاوره ای بـه حوزه هـای علمیـه و 

نهادهـای علمـی کشـور کـه آخریـن نمونـه آن 

بحـث الگـوی پیشـرفت ایرانی ـ اسـالمی بـود 

کـه از طـرف مقـام معظـم رهبـری بـه حوزه هـا 

و سـپس بـه انجمن هـای علمـی ارائـه شـد یـا 

بحـث نظام منـد کـردن رشـته های تخصصی در 

حوزه که در شـورای گسـترش رشـته های علمی 

تهیـه و تدویـن و سـپس توسـط آقـای اعرافـی 

بـه انجمن هـای علمـی پیشـنهاد شـد. یکـی 

دیگـر از فعالیت هـای انجمن هـا، مشـارکت در 

داوری و ارزیابـی جشنواره هاسـت کـه توسـط 

اعضـای پیوسـته انجمـن داوران و ارزیابـان 

مجموعه هـای مختلـف انجمـن علمـی حـوزه 

مـورد بررسـی قـرار گرفت. 

حـوزه: بـا تعاریفـی کـه ارائـه شـد، دیـدگاه 
شـما در مـورد طـرح گفتمـان علم ودین و نقش 

انجمن هـا در ایـن خصـوص چیسـت؟

اسـتاد: بـرای بحث درمـورد گفتمان ها باید به 
تولید آثاری بپردازیم که علی رغم ارزشمندبودن 

آن هـا متأسـفانه به صـورت واقعـی بـه دیگـران 

معرفـی نمی شـوند و سـرمایه گذاری الزم در 

مـورد آن هـا صـورت نمی پذیـرد. همان طـور که 

مسـتحضرید بعـد از انقـالب بسـیاری از طـالب 

بـه سـمت تحصیـل علـوم جدیـد رفتنـد، آن هـا 

معتقـد بودنـد کـه اسـالم در تمـام زمینه هـای 

علمـی می توانـد ورود کنـد و لـذا تحصیـل در 

رشـته های تخصصـی را انتخـاب کردنـد برخـی 

در دانشـگاه و عـده ای دیگـر در حـوزه مشـغول 

تحصیـل شـدند. ایـن عـده کم کـم توانسـتند 
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گروه های پژوهشـی و سـپس پژوهشـکده ها را 

تأسـیس کننـد و سـپس بـه تحقیقـات علمـی 

در حوزه هـای مختلـف علوم اسـالمی مشـغول 

شـوند. با رشـد رشته های علوم انسانی به تدریج 

مـا شـاهد توسـعه مراکـز و مؤسسـات آمـوزش 

عالـی بودیـم و کتـب و آثـار بسـیار عمیـق و 

گسـترده نیـز مـورد چـاپ و حمایـت حـوزه قرار 

گرفت.

  ضرورت تبلیغ و معرفی آثار فاخر در حوزه علوم 
انسانیـ  اسالمی

رشـد و توسـعه آثـار علمی در 

حـوزه علـوم انسـانیـ  اسـالمی 

امـروز  بـه  تـا  هفتـاد  دهـه  از 

هم چنـان به سـیر صعـودی خود 

ادامـه داده اسـت، ولـی بـا ایـن 

سـرمایه گذاری  علی رغـم  حـال 

در بخـش تولیـد آثـار فاخر، هنوز 

در بخـش تبلیـغ و معرفـی آثـار 

صـورت  پشـتیبانی  هیچ گونـه 

نمی گیـرد.

در  مشـکل  ایـن  البتـه 

بخش هـای کشـاورزی و اقتصاد 

نیـز بـه چشـم می خـورد و مـا بـا 

این کـه بهترین محصول را تولید 

می کنیـم، ولی چـون بازاریابی و 

تبلیـغ خاصـی روی آن صـورت 

نمی توانیـم  عمـاًل  نمی گیـرد 

به صـورت قدرت منـد وارد میدان 

شـده و محصوالت مـان را عرضـه 

کنیم و این ضعف در تمام ارکان 

اقتصادمـان چـه در عرصـه داخلی و چه خارجی 

کاماًل مشـهود اسـت. یکی از آسـیب های بزرگ 

اجتماعـی، فرهنـگ و اقتصـادی در حـوزه ایـن 

اسـت کـه ممکن اسـت یـک اثر فاخر بـا این که 

بعـد از سـال ها تحقیـق و تجربـه تألیـف شـده 

باشـد، ولـی بـه دلیـل برخی از مشـکالت خاص 

تیـراژ نداشـته باشـد چـون کـه نـه ناشـر و نـه 

نویسـنده خـودش را متولـی ایـن کار نمی داند. 

همان طـور کـه آگاه ایـد قباًل آثار علمـی در تیراژ 

بسـیار بـاال منتشـر می شـدند، 

ولـی امـروزه به صـورت دیجیتال 

و در تعـداد محـدود و بسـته بـه 

نیـاز خریـدار تولیـد می شـوند، از 

ایـن تعـداد نیـز مثـاًل پنـج عـدد 

بـه نویسـنده و پنـج تـا هـم در 

و  می شـود  نگـه داری  ویتریـن 

ایـن به معنـای ایـن اسـت کـه 

ارزشـمند  سـرمایه های  تمـام 

فکـری یـک جامعـه بالاسـتفاده 

دوم  نتیجـه  مـی رود.  هـدر  و 

گفتمـان علـم ودیـن این اسـت 

کـه بـا وجـود تولیـد آثـار دینـی، 

گفتمـان غالـب در کشـور را ایـن 

آثار تشـکیل نمی دهد و به جای 

آن مـا بـا گفتمـان سکوالریسـم 

روبـه رو هسـتیم کـه از غـرب بـه 

مـا تحمیـل شـده اسـت. ایـن 

گفتمـان به صـورت طرح و الیحه 

وارد مجلـس شـده و در صـورت 

تأییـد شـورای نگهبـان به صورت 

نتیجــه دوم گفتمــان علــم ودیــن 
ایــن اســت کــه بــا وجــود تولیــد آثــار 
دینــی، گفتمــان غالــب در کشــور 
نمی دهــد  تشــکیل  آثــار  ایــن  را 
گفتمــان  بــا  مــا  آن  جــای  بــه  و 
هســتیم  روبــه رو  سکوالریســم 
کــه از غــرب بــه مــا تحمیــل شــده 
گفتمــان به صــورت  اســت. ایــن 
مجلــس  وارد  الیحــه  و  ح  طــر
شــده و در صــورت تأییــد شــورای 
نگهبــان به صــورت یک نظــام واره 
در  غــرب  از  برگرفتــه  الگــوی  و 
و  اجتماعــی  سیاســی  ویتریــن 
علمــی کشــور عرضــه می شــود و 
چــون ایــن ویتریــن از محصــوالت 
حــوزوی خالــی اســت، جایگزیــن 
آن هــا شــده و در بدنــه و ســاختار 
جامعــه نهادینــه می شــود. یکــی 
از ایرادهایــی کــه از طــرف جامعــه 
حــوزه  بــه  نســبت  روشــن فکری 
حوزه هــا  این کــه  اســت  ح  مطــر
و  ندارنــد  گفتــن  بــرای  حرفــی 
عمــاًل ویتریــن حــوزه از آثــار علــوم 
انســانی ـ اســالمی خالــی اســت. 
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یـک نظـام واره و الگـوی برگرفتـه از غـرب در 

ویترین سیاسی اجتماعی و علمی کشور عرضه 

می شـود و چـون ایـن ویتریـن از محصـوالت 

حوزوی خالی اسـت، جایگزین آن ها شـده و در 

بدنـه و سـاختار جامعـه نهادینه می شـود. یکی 

از ایرادهایـی کـه از طـرف جامعه روشـن فکری 

نسـبت بـه حـوزه مطـرح اسـت این کـه حوزه ها 

حرفـی بـرای گفتن ندارند و عمـاًل ویترین حوزه 

از آثـار علـوم انسانی ـ اسـالمی خالـی اسـت. 

البتـه در ایـن قضـاوت و داوری بـه نوعـی حـق 

بـا آن هاسـت، چراکـه عمـاًل وارد عرصه گفتمان 

نشـدیم. طـرح گفتمـان زمانی آغاز می شـود که 

کار ناشـر و نویسـنده تمـام می شـود و یـک اثـر 

علمـی بعـد از طـی مراحـل تدویـن - مانند میوه 

روی درخـت کـه آمـاده عرضـه به بازار اسـت، در 

اختیـار جامعـه هـدف قـرار گیـرد. 

 موضوع طرح گفتمان: شناسـایی روشـمند آثار 
فاخر

ــایی  ــه شناس ــک جمل ــان در ی ــرح گفتم ط

علــوم  عرصــه  در  فاخــر  آثــار  روشــمند 

ــا  انسانی ـ اســالمی اســت. در ایــن طــرح مــا ب

ــه  ــم و این گون ــار علمــی ترویجــی کار نداری آث

نیســت هرکــس بخواهــد اثــر خــود را در قالــب 

ایــن طــرح ارائــه کنــد. امــا نحــوه ورود بــه طرح 

ــرح  ــن ش ــد بدی ــی کن ــد ط ــه بای ــل ک و مراح

ــرای این کــه  اســت کــه عــرض می کنــم، مــا ب

یــک طــرح جامعــی درخصــوص گفتمــان 

ــراغ  ــد س ــدا بای ــم ابت ــه کنی ــن ارائ ــم و دی عل

مراکــز و ســازمان های معتبــر برویــم کــه نوعــًا 

بعــد از انقــالب تأســیس شــده یــا این کــه 

ــد از  ــی بع ــد ول ــکل گرفتن ــالب ش ــل از انق قب

ــه رشــد و پویایــی رســیدند.  ــه مرحل انقــالب ب

ــزی هم چــون  ــال در حــوزه، مراک ــوان مث به عن

پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، پژوهشــگاه 

فرهنــگ و اندیشــه اســالمی، پژوهشــگاه آقــای 

ری شــهری، مؤسســه  آموزشــی و پژوهشــی 

امــام خمینــی، جامعةالمصطفــی، مؤسســه  

نرم افــزاری علــوم اســالمی نــور، دانشــگاه امــام 

ــوم رضــوی، دانشــگاه  صــادق×، دانشــگاه عل

آزاد اســالمی، دانشــگاه ادیــان و مذاهــب، 

مؤسســه  اســرا، مؤسســه  آقــای مکارم شــیرازی 

از مراکــزی بــود کــه بــه آن هــا مراجعــه کردیــم.

بعــد از ایــن مراکــز، ســراغ دبیرخانه همایش 

کتــاب رفتیــم و از آن هــا خواســتیم کــه 

برتریــن آثــار خودشــان را کــه شــامل اســم اثــر، 

اســم نویســنده و رشــته و موضــوع تخصــص و 

ــد  ــدان دســت یافته ان رتبــه ای کــه در کشــور ب

بــرای مــا معرفــی کننــد. بعــد از ایــن کــه ایــن 

مراکــز اطالعــات خودشــان را در اختیــار مــا قرار 

ــمند وارد  ــورت روش ــا را به ص ــا آن ه ــد م دادن

سیســتم کردیــم. البتــه غیــر از عناویــن کتــاب 

ــخه  ــده و دو نس ــک چکی ــه ی ــرم جداگان در ف

کتــاب خالصــه شــده در اختیــار مــا قــرار گرفــت 

کــه بــا احتســاب عناویــن مذکور)2500عنــوان( 

ــت ودو  ــه و بیس ــزار صفح ــر دوازده ه ــغ ب بال

ــد کتــاب چــاپ کردیــم کــه توســط اقــای  جل

ــرح  ــال 1397 در ط ــر س ــه فج ــی در ده اعراف

گفتمــان علمــی انقــالب رونمایــی شــد. 

ــرح  ــای ط ــی از خروجی ه ــن یک ــس بنابرای پ

گفتمــان، مجموعــه کتــب مرجــع و آثــار فاخــر 



13
99

هار 
  ب

م  
ده

ره 
شما

113
بــرای محققــان می باشــد، البتــه چــون نقــل و 

ــال کتاب هــا به صــورت فیزیکــی مشــکل  انتق

ــن را در  ــم کــه عناوی ــاده کردی ــود طرحــی پی ب

ــامانه  ــوان س ــت عن ــزار تح ــک نرم اف ــب ی قال

گفتمــان  شــناخت  کتــاب  نرم افــزاری 

ســامان دهی شــد که در 27 آذر امســال )1399( 

بــا حضــور آقــای اعرافــی، وزیــر علــوم، شــورای 

ــا و دانشــگاه های  ــران حوزه ه ــان و مدی معاون

کل کشــور رونمایــی شــد. ســامانه مذکــور 

ایــن قابلیــت را دارد کــه چنانچــه کســی 

ــک  ــانی و در ی ــوم انس ــه عل ــد در زمین بخواه

رشــته تخصصــی خــاص ماننــد روان شناســی، 

ــت وجو  ــی را جس ــی و... موضوع جامعه شناس

کنــد، ایــن ســامانه بــا معرفــی آثــار برتــر ایــن 

حــوزه و کتــب مرجــع راه او را بــرای دســتیابی 

بــه موضــوع مــورد نظــر بســیار کوتــاه می کنــد. 

ــامانه  ــن س ــود درای ــب موج ــداد کت ــه تع البت

ــاد نباشــد، چراکــه مــا فقــط  ممکــن اســت زی

ــر را انتخــاب و در ســامانه  ــده و برت ــار برگزی آث

ثبــت کردیــم ایــن آثــار در چهــار ســطح 

کتــب برگزیــده، شایســته تقدیــر، شایســته 

ــی هســتند.  ــل ارزیاب تحســین و منتخــب قاب

در ســامانه مذکــور عالوه بــر آثــار برگزیــده، 

فصل نامه هــای  و  )50000مقالــه(   مقــاالت 

 علمــی ـ پژوهشــی کــه در عرصــه علــوم 

ــک  ــا ی ــدند ب ــده ش ــالمی برگزی ــانیـ  اس انس

نرم افــزار نورمگــز قابــل اســتفاده هســتند.

یکــی نیــز قالــب بــرای ارائــه و معرفــی طــرح 

گفتمــان، سلســله نشســت های تخصصــی 

ــا دانشــگاه، وزارت  اســت، بدیــن منظــور مــا ب

ــه، آســتان  ــی فقی ــی ول ــاد نمایندگ ــوم، نه عل

قــدس رضــوی و نهادهــای دیگــر ارتبــاط 

گرفتیــم تــا این کــه بتوانیــم نشســت های 

علمــی را بــا کیفیــت هرچــه بهتــر ارائــه کنیــم. 

مــا بــرای این کــه بتوانیــم اســالم را بــه نســل 

ــب واحدهــای  ــد معرفــی کنیــم در دوقال جدی

ــر اســت.  ــغ امکان پذی معــارف و در اعــزام مبل

خــوب اعــزام مبلــغ بــرای عمــوم مــردم امــری 

ــرای نســل فرهیختــه  ــی ب پســندیده اســت ول

ــی  ــای معارف ــت، کتاب ه ــرش نیس ــل پذی قاب

ــد نمی باشــد و  ــا نیازهــای جدی ــق ب ــز مطاب نی

جــواب نمی دهــد و لــذا بهتریــن گزینــه بــرای 

معرفــی اســالم اســتفاده از کســانی اســت کــه 

از تحصیــالت حــوزوی و دانشــگاهی توأمــان 

برخــوردار باشــند و در ایــن زمینــه آثــار مکتــوب 

ــز داشــته باشــند.  ــده نی برگزی

درحال حاضــر، ایــن نشســت ها بــا اســتقبال 

ــده  ــه ش ــجویان مواج ــاتید و دانش ــوب اس خ

ــات  ــواًل نظری ــت ها معم ــن نشس ــت. در ای اس

علمــی ارائــه می شــود و مــورد نقــد و بررســی 

ایــن  در  کار  روش  امــا  می گیــرد،  قــرار 

نشســت ها بدیــن صــورت اســت کــه بــه جــای 

ــم  ــتفاده کنی ــتوری اس ــیوه دس ــه از ش این ک

ــان  ــای خودم ــا و ظرفیت ه ــواًل توانایی ه معم

را در دانشــگاه ها عرضــه می کنیــم و اجــازه 

می دهیــم دانشــجویان واســاتید انتخــاب 

کننــد ســپس بــا مشــارکت یک دیگــر بــه 

تکمیــل و طــرح مباحــث علمــی بپردازنــد. 

ــی در بیســت  درحال حاضــر نشســت های علم

و دو اســتان کشــور انجــام می شــود و مــا 
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عناویــن موضوعــات را بــرای آن ها می فرســتیم 

ــاتید الزم  ــم اس ــا درخواســت می کنی و از آن ه

را متناســب بــا موضوعــات موردنظــر انتخــاب 

ــورا  ــتان ها 22 ش ــا در اس ــن م ــد. هم چنی کنن

داریــم، ایــن شــوراها در نشســت های اســتانی 

ــای  ــوان راهنم ــا به عن ــزاری آن ه ــوه برگ و نح

مــا محســوب می شــوند به گونــه ای کــه تمــام 

ــارکت  ــا مش ــک نشســت ب ــل تشــکیل ی مراح

ــود.  ــام می ش ــا انج آن ه

از دســتاورد طــرح گفتمــان، وجــود ســامانه 

نرم افــزاری اســت کــه تمــام اطالعــات مربــوط 

ــوم  ــوزه عل ــوط در ح ــب مرب ــاالت و کت ــه مق ب

ــن  ــت. ای ــده اس ــذاری ش ــالمی در آن بارگ اس

ــا قابلیــت جســت وجوی کــه در آن  ــزار ب نرم اف

تعریــف شــده اســت بــه اســاتید محتــرم ایــن 

ــه  ــه موضــوع ب ــا ارائ امــکان را می دهــد کــه ب

ــن زمــان  ــار مــورد نظــر خودشــان در کمتری آث

ممکــن دســت یابنــد. به عنــوان نمونــه ممکــن 

اســت مقــام معظــم رهبــری یــا رئیــس جمهور 

مســئله ای را طــرح کننــد، این مباحــث چون در 

ــده  ــورت پراکن ــف به ص ــای مختل فصل نامه ه

ــی  مطــرح شــده اســت ممکــن اســت به راحت

قابلیــت دست رســی نداشــته باشــد ولــی 

ــا مراجعــه بــه ایــن نرم افزارهــا بــه  می تــوان ب

راحتــی آن را دســته بندی و در قالــب یــک 

موضــوع واحــد ارائــه کــرد، ســپس در اختیــار 

مراجــع مــورد نظــر قــرار داد. 

از دستاوردهای طرح گفتمان،  یکی دیگر 

تشکیل کتاب خانه ها و نمایشگاه های تخصصی 

از  نمایشگاه ها  این  راه اندازی  برای  است. 

مؤسساتی که قصد شرکت دارند تقاضا کردیم 

از  بعد  کنند،  ارسال  ما  برای  آثارشان  لیست 

جمع آوری آثار اولین کتاب خانه تخصصی و 

نمایشگاه دائمی گفتمان انقالب اسالمی در 

سالن وقت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با حضور 

آقای اعرافی و برخی دیگر از شخصیت های علمی 

رونمایی شد. شانزده بهمن امسال )1399( نیز 

شعبه دوم این کتاب خانه در تهران و در مدرسه 

علمیه مروی رونمایی و افتتاح شد. البته غیر از 

نمایشگاه های دائمی ما نمایشگاه های مقطعی 

ح گفتمــان،  آخریــن دســتاورد طــر
آثــار  تشــریح  و  تبییــن  تدریــس، 
توســط  تحقیــق  یافته هــای  و 
محققــان اســت. بــرای ایــن منظور 
آخریــن  بــه  دســتیابی  بــرای  و 
یافته هــای محققــان مــا ســامانه 
طراحــی  را  مجــازی  آموزشــی 
تمــام  از  و  کردیــم  راه انــدازی  و 
کــه قصــد ارتقــا دانــش و  اســاتید 
معلومــات خــود را دارنــد تقاضــا 
نظریــات  و  آثــار  لیســت  کردیــم 
ح  مطــر را  خودشــان  علمــی 
کــرده و در اختیــار مــا قــرار دهنــد. 
یــک  بــه  مــا  نمونــه،  به عنــوان 
اســتاد دانشــگاه کــه در موضوعــی 
خــاص می خواهــد آمــوزش ببینــد 
بــه جــای این کــه فلســفه صــدرا 
ــاد بدهیــم،  ــه ی ــا حکمــت متعالی ی
را  اســالمی  محققــان  فاخــر  آثــار 
در مباحــث اقتصــادی در اختیــار 
این کــه  تــا  قــرار می دهیــم  آن هــا 
اســالم  دینــی  آموزه هــای  بــا 

شــوند. آشــنا  دراین خصــوص 
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هم داریم که با درخواست مراجع ذی ربط و با 

دریافت آثارشان برگزار می شود.

تدریس،  گفتمان،  طرح  دستاورد  آخرین 

تبیین و تشریح آثار و یافته های تحقیق توسط 

محققان است. برای این منظور و برای دستیابی 

به آخرین یافته های محققان ما سامانه آموزشی 

مجازی را طراحی و راه اندازی کردیم و از تمام 

اساتید که قصد ارتقا دانش و معلومات خود را 

دارند تقاضا کردیم لیست آثار و نظریات علمی 

خودشان را مطرح کرده و در اختیار ما قرار دهند. 

به عنوان نمونه، ما به یک استاد دانشگاه که 

در موضوعی خاص می خواهد آموزش ببیند به 

جای این که فلسفه صدرا یا حکمت متعالیه یاد 

بدهیم، آثار فاخر محققان اسالمی را در مباحث 

تا  می دهیم  قرار  آن ها  اختیار  در  اقتصادی 

این که با آموزه های دینی اسالم دراین خصوص 

آشنا شوند. البته تولید این کار شروع شده و 

برای ادامه کار، الزم است کتاب ها وآثار علمی 

بعد از ترجمه به شکل پلتفرم به خارج کشور 

ارسال شوند. 

حـوزه: بـا توجـه بـه این کـه بیـش از دو دهـه 
از فعالیـت انجمن هـا می گـذرد، ارزیابـی شـما 

از عمل کـرد آن هـا چیسـت و آیـا انجمن هـا 

توانسـته اند اعتمـاد جامعـه علمـی کشـور را 

کسـب کـرده و بـا آن هـا درارتبـاط باشـند؟

  نگاهی به آثار و دستاوردهای انجمن های علمی
اسـتاد: قبل از پاسـخ به این سـؤال، دو نکته 
قابـل ذکـر اسـت: نخسـت، این کـه انجمن هـا 

عالوه بـر ارزیابـی سـاالنه توسـط شـورای عالـی 

براسـاس  یـا چهارسـال  حـوزه، هـر سه سـال 

شـاخصه ها و مالک هایـی کـه از قبـل تعییـن 

شـده و مـورد تأیید قـرار گرفته مورد ارزیابی قرار 

می گیرنـد. ایـن ارزیابـی که به صورت مسـتمر و 

منظـم انجـام می شـود، حاکـی از اهمیـت ایـن 

انجمن هـا و جایـگاه ویـژه آن هـا نـزد حـوزه و 

شـورای عالی حوزه دارد که امید اسـت به صورت 

روشـمند ادامـه یابد.

و  فرهنـگ  بحـث  در  نوعـًا  این کـه  دوم، 

نهادینه شـدن سـامانه ها یـا پدیده هـا و عناصـر 

فرهنگـی، از مرحلـه آغـاز تـا مرحلـه تصویـب و 

عــلــی رغـــــم  انـــجــمــن هـــــا 
چالش هـــای  و  فرازونشـــیب ها 
مـواجــــه  آن  بـــا  کـــه  مـوجــــود 
رشـــد  از  توانستــــند  هستــــند، 
نســـبی در ارزیابی هـــا برخـــوردار 
شـــوند. ایـــن پیشـــرفت مرهـــون 
علمـــی  گروه هـــای  تالش هـــای 
کـــز و مؤسســـات حـــوزوی  در مرا
 
ً
و دانشـــگاهی می باشـــد. قطعـــا

وضعیـــت امـــروز حـــوزه و انجمن هـــا 
بـــا وضعیـــت دو دهـــه قبـــل آن هـــا 
کـــه  بســـیار متفـــاوت اســـت، چرا
از  بهره منـــدی  بـــا  انجــــمن ها 
ـــی  ـــی و تخصص ـــامانه های علم س
و تجـــارب و رویکردهـــای جدیـــدی 
کـــه دارنـــد منشـــأ دســـتاوردها و 
آثـــار مهـــم و منحصـــر بـــه فـــردی 
عالوه بـــر  امـــروزه  بوده انـــد. 
رشـــته های  از  بســـیاری  این کـــه 
شـــده اند،  تخصصـــی  حـــوزه 
طراحـــی حـــدود ســـی صد رشـــته 
ــوزه  ــه حـ ــانی در برنامـ ــوم انسـ علـ

اســـت. شـــده  داده  قـــرار 
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بـازه  یـک  بـا  سـامانه ها  ایـن  نهادینه شـدن 

طوالنـی همـراه اسـت کـه ایـن بـازه، فرصـت 

ایـن سـامانه ها  بـاز تعریـف  بـرای  مناسـبی 

و ارتبـاط آن هـا بـا نهادهـای دیگـر از اهمیـت 

فوق العـاده ای برخـوردار اسـت. با توجـه به این 

دو مقدمـه، انجمن هـا علی رغم فرازونشـیب ها 

و چالش هـای موجـود که با آن مواجه هسـتند، 

توانسـتند از رشـد نسـبی در ارزیابی ها برخوردار 

تالش هـای  مرهـون  پیشـرفت  ایـن  شـوند. 

گروه هـای علمـی در مراکز و مؤسسـات حوزوی 

و دانشـگاهی می باشـد. قطعـًا وضعیـت امـروز 

حـوزه و انجمن هـا بـا وضعیـت دو دهـه قبـل 

آن هـا بسـیار متفاوت اسـت، چراکـه انجمن ها 

بـا بهره منـدی از سـامانه های علمی و تخصصی 

و تجارب و رویکردهای جدیدی که دارند منشـأ 

دسـتاوردها و آثـار مهـم و منحصـر بـه فـردی 

بوده انـد. امـروزه عالوه بـر این کـه بسـیاری از 

رشـته های حـوزه تخصصـی شـده اند، طراحـی 

حـدود سـی صد رشـته علـوم انسـانی در برنامـه 

حوزه قرار داده شـده اسـت. نکته دیگر این که در 

انجمن هـا بایـد طراحی رشـته ها صـورت بگیرد 

و نیازسـنجی، نظام سـازی علـوم حـوزوی مورد 

تأکیـد باشـد و آمـوزش را بـا پژوهش هماهنگ 

سازیم، اگر بخواهیم تولید علم و نظریه پردازی 

را در کل حوزه هـای علمیـه داشـته باشـیم، بـه 

پژوهشکده های موفق نیاز داریم، در این زمینه 

پیشـنهاداتی مّدنظر اسـت که براین اساس اتاق 

فکـر انجمن های هم سـو راه انـدازی گردد، برای 

نمونـه انجمـن »اصـول فقـه« و انجمـن »فقه و 

حقوق« هم سـو می باشـند، این ها یک اتاق فکر 

مشترک داشته باشند و برنامه هایشان براساس 

نقطه های مشـترک ایجاد شـود و با هم تعامل 

داشـته باشند. هم چنین در رأس انجمن ها یک 

اتـاق فکـر دیگـری ایجـاد شـود تـا پیشـنهادات 

انجمن هـا در ایـن اتاق فکر اصلـی مورد ارزیابی 

قـرار بگیـرد و عملیاتی شـدن پیشـنهادات را 

منتقـل نماینـد. پیشـتر نشسـت های علمـی 

به صورت غیررسـمی برگزار می شـد، ولی امروزه 

این نشست ها با هویت و شخصیت تازه ای که 

یافتـه انـد، در قالب کرسـی های آزاداندیشـی یا 

نظریه پـردازی قابـل ارائـه هسـتند. مطلب دیگر 

توجـه بـه ظرفیت هـای بسـیار خـوب انجمن ها 

به خصـوص انجمـن مدیریـت اسـالمی حـوزه 

است، این انجمن به خصوص در بحث مدیریت 

انجمن هــا در سراســر دنیــا، یــک 
اجتماعــی  مســتقل  شــخصیت 
دارنــد، خودشــان بایــد بــه همــان 
انــدازه افــراد مؤســس و مدیــران 
اجتماعــی  شــخصیت های  و 
ــه  ــوان وزن ــا به عن ــند ت ــته باش داش
گــر  ا را ســوق دهنــد،  فعالیت هــا 
ایــن اتفاقــات بیفتــد، انجمن هــا 
می تواننــد موفــق باشــند. امــا بــا 
فعلــی  وضعیــت  توصیــف،  ایــن 
رضایت بخــش  انجمن هــا 
کــه ایــن انجمن هــا بــا  نیســت، چرا
آن جایــگاه منحصــر بــه فــرد خــود 
کــه می توانــد در حــوزه  و تأثیــری 
کشــور و مرزهــای دانــش  علمــی 
حوزه هــای  در  و  عــام  به طــور 
علمیــه به طــور خــاص ایفــا کنــد، 

دارد.  زیــادی  فاصلــه 
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آموزشـی می توانـد برنامه هـا و طرح هـای کالن 

کلـی را بیـان کنـد که درنهایت به ارتقای سـطح 

علمـی حـوزه و جبـران افت علمـی برخی طالب 

و فضـالی حـوزوی منجـر شـود، ضمـن آن کـه 

مشـورت هایی بـه تشـکیالت مدیریتـی حـوزه 

بدهد تا بتوان بیشـترین بهره را در مسـیر تحول 

مطلـوب در حـوزه ُبـرد. انجمن هـا در سراسـر 

دنیـا، یک شـخصیت مسـتقل اجتماعـی دارند، 

خودشـان بایـد بـه همـان انـدازه افراد مؤسـس 

و مدیـران و شـخصیت های اجتماعـی داشـته 

باشـند تـا به عنـوان وزنـه فعالیت هـا را سـوق 

دهنـد، اگـر ایـن اتفاقـات بیفتـد، انجمن هـا 

می تواننـد موفـق باشـند. امـا بـا ایـن توصیف، 

رضایت بخـش  انجمن هـا  فعلـی  وضعیـت 

نیسـت، چراکـه ایـن انجمن هـا بـا آن جایـگاه 

منحصـر بـه فـرد خـود و تأثیری کـه می تواند در 

حوزه علمی کشـور و مرزهای دانش به طور عام 

و در حوزه هـای علمیـه به طـور خـاص ایفـا کند، 

فاصلـه زیـادی دارد. مـن بـه جرئت می گویم که 

هنـوز بیشـتر ظرفیت هـای انجمن هـای علمـی 

آزاد نشـده اسـت، مطالبات هم از اسـاتید، اعضا 

ومدیـران بسـیار زیـاد اسـت کـه باید بـرای رفع 

آن هـا تـالش کـرد. انجمن هـای علمـی حـوزه 

به عنـوان مجموعـه ای از نهادهـا در حـوزه بـه 

شـمار می رونـد کـه در سـطح عالـی بـه ارائـه 

ایـده، نظریه پـردازی و تحقیقـات و پژوهـش 

می پردازند و در مسیر تعالی و رشد علمی حوزه 

و رفع نیازهای اساسـی آن تالش می کنند.همه 

انجمن هـای علمـی در ایجاد تحـول مطلوب در 

نظـام حـوزه هـر کـدام براسـاس مأموریت هـا و 

شـاخصه هایی کـه دارنـد می توانند ایفاگر نقش 

باشـند و اگـر ایـن نقش ها به صـورت هم افزایی 

باشـد و بـا برنامه ریـزی دقیـق و سـامان دهی 

تشـکیالت می تـوان بـه نتایـج بسـیار خـوب 

و ُامیدوارکننـده ای دسـت یافـت. طبعـًا ایجـاد 

هماهنگـی و ارتبـاط میـان انجمن هـای علمی 

در راسـتای تحقـق هم افزایـی و نیـز تقویـت 

و  دوسـویه  هماهنگی هـای  و  همکاری هـا 

الزامـات  جملـه  از  نیازهـا  دقیـق  شناسـایی 

دراین بـاره اسـت. هم چنیـن بایـد از نظـرات و 

ایده پـردازی کارشناسـان و صاحب نظـران ایـن 

انجمن هـا به خوبـی بهره بـرداری شـود، چراکـه 

انجمن هـای علمـی بـا ظرفیت باالیـی که دارند 

می توانند به رفع خأهای آموزشـی و پژوهشـی 

در حوزه همت بگمارند و خود این مسـئله را تا 

حصـول نتیجـه پی گیـری و مطالبـه کننـد.

حـوزه: چـه عواملـی را در ایـن زمینـه دخیـل 
می دانید؟

  ضـرورت تبیین نقش انجمن ها در فرآیند علمی 
آموزشی و برنامه ریزی حوزه

اسـتاد: بـرای ایـن خیـز جدیـد انجمن هـا 
نیازمنـد چنـد کار جدید هسـتیم، نخسـت، این 

کـه نقـش انجمن هـا در فرآینـد علمی آموزشـی 

و برنامه ریزی حوزه و کشـور براسـاس مطالبات 

شـورای عالی تعریف و تبیین شـود. دوم، نقطه 

مطلـوب انجمن هـا در حـوزه آموزش و پژوهش 

گیـرد.  قـرار  بررسـی  مـورد  به صـورت صریـح 

درحال حاضـر مـا هفت کمیتـه تخصصی داریم 

کـه از رؤسـای انجمن هـا تشـکیل یافته انـد 

کـه دغدغـه اصلـی آن هـا، مسـائل انجمن هـا و 
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اسـت. در ایـن کمیته هـا غالبـًا جلسـات مهمی 

تشـکیل می شـود کـه پیرامـون مسـائل مربوط 

بـه حـوزه علمـی پژوهشـی ، آموزشـی و تربیـت 

اسـت و نقش هایـی کـه انجمن هـا بـا توجـه به 

مطالبـات جدیـد و تخصصـی حـوزه در فرآینـد 

تولیـد دانـش در نهادهـای علمـی کشـور ایفـا 

می کننـد.

  چالش های فرارو انجمن های علمی
امـا در مـورد چالش هایـی کـه انجمن هـا از 

آن برخوردارنـد بایـد اشـاره کنـم کـه انجمن هـا 

به عنـوان یـک سـازمان جدید برخاسـته از غرب 

که در فضای سـنتی رشـد و توسعه پیدا کرده اند 

بـرای سـازگاری و هم افزایـی در بدنـه سـنتی 

حـوزه نیازمنـد زمـان اسـت. البتـه درحال حاضر 

بـا رویکرد جدید شـورای عالی حـوزه این ارتباط 

ایجـاد شـده و درحـال حاضـر در مرحله تثبیت و 

نهادینه سـازی آن هسـتیم. در سـال های اولیه 

تأسـیس انجمن هـای علمـی، ایـن انجمن ها با 

مشـکالت زیـادی روبـه رو بودنـد چـون هم باید 

فعالیـت می کردنـد و هـم ایـن کـه خودشـان 

را اثبـات کننـد ولـی اکنـون بـه دلیـل رشـد و 

توان مندی هـای خاصـی کـه در ایـن انجمن هـا 

ایجـاد شـده، ایـن ارتباط و هـم افزایی در جهت 

ارتباط با بدنه حوزه بیشـتر شـده اسـت. مشـکل 

دیگری که در ارتباط با انجمن ها وجود دارد این 

که بعضی از تعاریفی که در ارتباط با انجمن ها 

براسـاس شـاخصه ها و مالک هایـی  صـورت 

اسـت که در غرب شـکل گرفته اسـت و با فضای 

بومی کشـور سـازگار نیسـت. خوب برای این که 

مشـکل مرتفع شـود بایـد ابتدا این شـاخصه ها 

شناسایی شده و سپس در بدنه حوزه بازتعریف 

شـوند. به عنـوان نمونه، مـواردی از قبیل تأمین 

منابـع مالـی انجمن ها یا مسـئله خودکفایی در 

انجمن هـا و مسـائلی از ایـن قبیـل از موانعـی 

اسـت کـه نیازمنـد شناسـایی و رفـع مشـکل 

اسـت. امـا ایـن نکتـه قابـل تامـل اسـت کـه ما 

قبـاًل فیزیـکال انجمن ها را برداشـته بودیم ولی 

اکنـون بایـد کاری کنیـم کـه ایـن انجمن هـا با 

فضای بومی کشـور سـازگار باشـند، به نظر من 

آینـده انجمن هـا بایـد براسـاس چشـم انداز و 

برنامه هـای کالن و بلندمـدت تعریـف شـود. 

حـوزه: درواقـع اآلن ایـن مسـئله را طراحـی 
می کنیـم کـه انجمن هـا عالوه بـر این کـه در 

توسـعه مرزهـای دانـش مؤثر هسـتند در تحول 

حـوزه و کشـور هـم نقـش دارنـد.

اسـتاد: مـا بـرای تحـول در نظـام اسـالمی 

تأســیس  اولیــه  ســال های  در 
ایــن  علمــی،  انجمن هــای 
انجمن هــا بــا مشــکالت زیــادی 
بایــد  هــم  چــون  بودنــد  روبــه رو 
ایــن  هــم  و  می کردنــد  فعالیــت 
کننــد  اثبــات  را  خودشــان  کــه 
و  رشــد  دلیــل  بــه  کنــون  ا ولــی 
کــه در  توان مندی هــای خاصــی 
ایــن انجمن هــا ایجــاد شــده، ایــن 
ارتبــاط و هــم افزایــی در جهــت 
بیشــتر  حــوزه  بدنــه  بــا  ارتبــاط 

اســت. شــده 
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صـرف بـه تنهایـی کافـی نمی باشـد.

حـوزه: یعنـی درواقـع یکی از مـوارد تحول در 
حـوزه ایـن اسـت که حـوزه بتوانـد درحال حاضر 

پشـتوانه انقالب باشـد. 

استاد: ما درحال حاضر در دوره گذار از مرحله 
کمون به مرحله رشـد و تثبیت هسـتیم که باید 

تجـارب خودمـان را تثبیـت و نهادینـه کنیم که 

ایـن امـر هم اقتضائات خودش را می طلبد و ما 

سـعی می کنیـم ایـن اقتضائـات را با مشـارکت 

خود انجمن ها و با تشـریک مسـاعی اعضا حل 

کنیم.

حـوزه: آیـا انجمن هـا توانسـته اند بین نسـل 
سـنتی و نسـل جدید اعتماد الزم را درون حوزه 

ایجـاد کنند؟ 

اسـتاد: بـه نظـرم بـا توجـه بـه مالک هـا و 
شـاخصه های موجود، این اعتماد به طور نسـبی 

ایجـاد شـده اسـت، چراکـه شـورای عالـی حوزه 

به عنوان متولی حفظ میراث فرهنگی کشـور از 

انجمن ها درخواسـت دارد که جایگاه خودشـان 

را در آینـده نظـام حـوزه تعریـف کننـد تا این که 

اتحـاد بیـن نسـل جدیـد و قدیـم ایجـاد شـده و 

بسـیاری از چالش هـای موجـود برطـرف شـود. 

همان طـور کـه مسـتحضر هسـتید مطالبـات از 

انجمن هـا بسـیار زیـاد اسـت کـه بایـد در زمـان 

مشـخص بـه انجـام برسـد، انجمن هـا بایـد بـا 

تشـریک مسـاعی و تجاربـی کـه دارنـد بـا ارائـه 

طرح هـای الزم جایـگاه خـود را در آینـده نظـام 

حـوزه تبییـن کننـد. البتـه وجود این نشـانه ها، 

حاکـی از عمل کـرد مثبـت انجمن هاسـت و 

این که از مرحله ابتدایی خود گذشـته و با عبور 

از مشـکالت و ابهامات به مرحله تثبیت رسـیده 

اسـت. از دیـدگاه حـوزه، لـزوم توجه به مسـائل 

و نیازهـای نظـام و پاسـخ گویی بـه آن هـا امری 

الزم و اجتناب ناپذیـر اسـت وایـن مهـم اتفـاق 

نمی افتـد مگـر این کـه مـا در عرصه هـای علـوم 

انسـانی جدیـد، از تخصص هـای الزم درایـن 

حـوزه بهره منـد شـویم و مطمئن ترین مکان نیز 

برای اسـتفاده ازاین تجارب، انجمن ها هسـتند 

کـه محـل حضـور افـراد مـورد اعتمـاد حـوزه و 

دانشـگاه می باشـند. بـه نظـر مـن، اسـتفاده از 

تجـارب افـرادی که در حوزه و دانشـگاه تحصیل 

کرده انـد، نقـش مهمـی در اتحـاد بین دو نسـل 

ایجـاد کـرده اسـت کـه بایـد بـدان توجـه کـرد؛ 

مـا اگـر بخواهیـم بـه سـمت الگـوی ایرانـی 

اسـالمی پیشـرفت حرکـت کنیـم و آن را به طور 

مسـتمر مـورد نقـد و بازخوانـی قـرار دهیم باید 

در عرصه هـای علـوم انسـانی موفـق باشـیم و از 

تجـارب متخصصـان این حـوزه در جهت تبیین 

جایـگاه انجمن هـا در آینـده نظام حوزه بهره مند 

یم. شو

پی نوشت:
* . رئیس دبیرخانه  انجمن های علمی حوزه.


