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پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟

دانش آموخته دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق؟ع؟
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قوای عاقله کشور
حوزه علمیه و دانشگاه موظف اند برای »مردم« و »دین مردم« 

کنند. فعالیت 

1. حوزه علمیه و تنظیمات حکمرانانه
در متون ادبی فارسی و حتی منابع اسالمی به آموزه هایی 
که ظاهرًا به نوعی »ســکــوت«، »مـــدارا« و  یم  برمی خور
کم بر این  حتی »گمنامی« توصیه می کنند. فضای حا
که لزومی به ابراز نظر  که در مواردی  توصیه ها آن است 
نباشد، اظهار فضل شایسته نیست. در برخی موارد نیز 
موضوع از جنبه ای دیگر دیده شده است؛ اینکه اساسًا 
برای در امان بودن از مواجهات غیراخالقی دیگران، راه 

»سکوت« و »تواضع« اتخاذ شود؛ چه آنکه:

کنج عافیت بنشستند که به  »آنان 
دندان سگ و دهان مردم بستند

یدند و قلم بشکستند کاغذ بدر
گیران رستند« ]1[ وز دست زبان حرف 

در نگاه نخست، اتخاذ چنین مواضعی توسط افراد یا 
گیرندگی« دارند،  که نوعی »مرجعیت« یا »فرا نهادهایی 
که پیگیری چنین  الزم به نظر می رسد. از این روست 
مواضعی در برخی نهادها همچون »روحانیت« تبدیل به 
گر هم برای چنین نظری، اظهارات  یه می شود. ا نوعی رو
صریحی برای استناد وجود نداشته باشد، الاقل در حال 

کم بر حوزه علمیه  حاضر برداشت عموم مردم از نگاه حا
ی از فضالی حوزه  همین است؛ اینکه در نظر بسیار
علمیه، کمابیش میان »محترم بودن حوزه علمیه« و »در 
کنج عافیت نشستن حوزه علمیه« ارتباطی وجود دارد.
که چنان توصیه هایی- همانند  اما باید دقت داشت 
همه توصیه ها و بایستگی های اخالقی- محدود به 
گستره خاصی هستند. حتی توجه ِصرف به  عرصه و 
ن توجه به سایر فضایل یا  یک فضیلت اخالقی بــدو
بدون توجه به موضوِع مورِد استفاده، می تواند به امری 
نامطلوب تبدیل شود. پیگیری »سکوت« در عرصه هایی 
که اساسًا محل چنین فضیلت مداری هایی نیست، 
منجر به بروز نوعی »عافیت طلبی« و »محافظه کاری« 
خواهد شد. در برخی مــوارد هم می تواند مصداقی از 
»ظلم« باشد. برای تحلیل دقیق تر این موضوع باید کمی 
نسبت به »حفظ موضع پدرانه« یا »از دست زبان برخی 

گریختن« دقت نمود.
به واقع استدالل های به نفع »سکوت« و »عافیت طلبی« 
تا چه اندازه قابل اتکا هستند؟ آیا »برخورداری از شأن 
ی« به معنای سکوت در برابر ظلم است؟ آیا »در  پدر
که  مظان تنفر برخی قرار نداشتن« آن قــدر مهم است 
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بر »احقاق حق« یا »نهی از منکر« ارجحیت دارد؟ در 
گذرا اشاره ای به این موضوع خواهد شد. ادامه به نحو 

ی در جامعه  اینکه نهاد حوزه علمیه واجد مقام پدر
باشد، اساسًا نمی تواند به معنای »محترم بودن از منظر 
همه انسان ها و تفکرات« باشد؛ هنگامی که می دانیم »َما 
َکاُنوا ِبِه َیْسَتْهِزُئوَن )هیچ پیامبری   

َّ
ِتیِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإال

ْ
َیأ

برای هدایت آنان نیامد مگر اینکه او را استهزا می کردند: 
بخشی از آیه 36 سوره یس(«، دیگر جایی برای پیگیری 
»اصل عافیت طلبی در هر شرایطی« نخواهد بود. شاید 
که ایشان  گیرد  تا بدین جای، مورد پذیرش حوزویان قرار 
راضی به هرگونه سکوتی نیستند؛ اما مسئله مهم تر، 
به »مــیــزان« دخالت و اظهارنظرشان در امــور جامعه 
برمی گردد. ممکن است به باور ایشان، در حال حاضر 
میزان اظهار نظر حوزه علمیه در تدبیر و تنظیم امورات 
جامعه مطلوب باشد و پیگیری بیشتر برای اظهار نظر 
در این عرصه ها موجب از بین رفتن »مقام پدری« شود.
امــا چــرا چنین بــاوری نــادرســت اســت؟ نکته اصلی 
گر اندک دقتی بر ساختار حکمرانی در  که ا آنجاست 
حوزه های مختلف »سیاسی«، »اقتصادی«، »معماری و 
شهرسازی« یا »تعلیم و تربیت« داشته باشیم، درمی یابیم 
که موضوع اصلی در همه جا، شیوه »توزیع حقوق« و »رفع 
تعارضات منافع« است. اساسًا حکمرانی حکومت ها و 
یع حقوق«  تنظیم گری قواعد توسط ایشان، ناظر به »توز

و »رفع تعارضات منافع« است.
که  گونه ترتیباتی  به عنوان مثال، در حوزه سیاسی، هر 
اتخاذ می شود به موضوعاتی چون »توزیع حق تصمیم گیری 
راجع به شیوه توزیع درآمد های نفتی، مالیاتی یا عوارض« 
گفتمان های  ی میان  یا »تنظیم ترتیباتی بــرای داور
یج عمومی«  مختلف فرهنگی و سیاسی در عرصۀ ترو
برمی گردد. ترتیبات و تنظیمات مقرره در حوزه بانکداری 
به مقوالتی چون »تعیین افراد برخوردار از قدرت تصرف 

یع قدرت خلق پول  در مال دیگران به واسطۀ ایجاد و توز
در بانک« و »تعیین سطح دسترسی طبقات مختلف 
که  تی  جامعه به تسهیالت بانکی« برمی گردد، تسهیال
ی از آن، خاستگاه بــروز تعارضات  طبیعتًا بــرخــوردار
میان افراد مختلف جامعه است. ترتیبات اتخاذ شده 
در حوزه نفت و انفال در نهایت به موضوعاتی چون 
ی از نفت«،  یع حق مشارکت در فرایند بهره بردار »توز
یع حق بهره مندی از تجربه کشف و استخراج نفت  »توز
میان شرکت های مختلف«، »داوری نسبت به تمایل 
شرکت های مختلف پتروشیمی برای بهره مندی آسان تر 
گازی« یا »تعیین شیوه بهره مندی از منافع  از مایعات 
رودخانه ها، مراتع و جنگل ها میان افراد مقیم در حاشیۀ 
کشور و افراد نسل های  این منابع و افراد مقیم در مرکز 
آتــی« راجــع اســت. ســازوکــارهــا و ساختارهای مربوط 
کار، سیاست های اشتغال یا استخدام های  به بــازار 
کار نسبت به ایجاد اتحادیه یا  دولتی بر »حق نیروهای 
کارفرما  کارفرماها«، »حق  دادخواهی نسبت به تعدی 
نسبت به پایش تالش نیروی کار و کیفیت کاال یا خدمت 
تولیدی«، »حق فرزندان در برخورداری از تربیت متعالی 
و انسجام خانوادگی«، »حق همسران در برخورداری از 
محیط خانوادگی کم تنش«، »شیوه حل تعارض موجود 
در یک فرد برای تحقق وظایف پدری و وظایف شغلی« 
و »مواجهه با تعارضات موجود میان افراد برای تصاحب 
کم مخاطره دولتی« مؤثر است.  موقعیت های شغلی 
ترتیبات و تنظیمات مقرره در حوزه معماری و شهرسازی 
بر مقوالتی چون »تسهیل یا دشوار نمودن احقاق حقوق 
یا احکامی چون حق زندگی عفیفانه، حق همسایگی 
کردن یا از بین بردن  کودکان« و »تقویت  ی  یا حق باز
تذکرات روزمــرۀ انذاربخش یا بشارت بخش مربوط به 
یست  که به نوعی حق ز یاد خدا، یاد مرگ یا یاد مردم 
اسالمی یک مسلمان است« تأثیر می گذارد. تنظیمات 
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اتخاذ شده در حوزۀ تعلیم و تربیت اساسًا تعیین تکلیف 
راجع به »شیوه و میزان احقاق حق مردم در بهره مندی 
کاالی عمومی چون آمــوزش«، »داوری میان تمایل  از 
یج و شبکه سازِی  مکاتب و نظریات مختلف برای ترو
گیری  مین از فرا

ّ
ایده خویش« یا »حق بهره مندی متعل
علوم و فنون مورد نیاز و مفید« است.

که در همۀ موارد فوق صحبت از »تعیین حق« و  از آنجا 
»داوری میان تعارضات منافع« است و مواجهه با این 
موضوعات اساسًا متکی بر نگاه ما نسبت به »خوبی و 
بدی«، »روایی و ناروایی«، »عدالت و ظلم« یا »ُحسن 
که نقش اساسی در  و ُقبح« است، پرواضح خواهد بود 
این بین، از آِن مدعیان »اداره جامعه«، »هدایت انسان« 

گرهای خوبی و بدی« است. یا »شناسا
چطور ممکن است در جامعه اسالمی راجع به »حقوق 
مــردم« و »شیوه رفــع تعارض منافع« میان ایشان، در 
عرصه های مختلف، تصمیم گیری  شود اما حوزه علمیه 
به نحو فّعال و از موضعی دادخواهانه در آن ها مشارکت 
نداشته باشد؟ مگر نه آنکه الاقل از منظر زنده نگاه داشتن 
امربه معروف و نهی از منکر، باید مواجهه های فعالی با 
ِبّرِ 

ْ
ل

َ
 ا

ُ
ْعَمال

َ
گیرد؟ مگر نه اینکه »َما أ امور جامعه صورت 
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َ
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َ
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جهاد در راه خدا، برابر امربه معروف و نهی از منکر چونان 
قطره ای بر دریای مّواج و پهناور است: برگرفته از حکمت 
گر بیان علی  374 نهج البالغه، صص. 1280-1281(«؟ ا
شریعتی- با همۀ انتقادات وارد بر افکارش- را بپذیریم که 
»در انزوا، فیلسوف، شاعر، پارسا، عابد می توان ساخت 

اما مسلمان نمی توان ساخت )شریعتی، بی تا، 47(«، 
نگاهمان به احکام نیز متأثر خواهد شد: 

»امربه معروف و نهی از منکر نصیحت بابا به بچه ها 
نیست. ... امربه معروف و نهی از منکر یعنی رسالت 
که  فرد در سرنوشت جامعۀ خویش و مکتب اعتقادی 

به آن معتقد است )شریعتی، بی تا، 52(.«
آیا نهاد حوزه و اساتید و دانش پژوهان حاضر در آن متوجه 
تفاوت شرایط »از عصر غیبت تا انقالب اسالمی ایران« 
کنون« نیستند؟ مگر این  و »از انقالب اسالمی ایران تا 
ی بن ُخَنیس را نباید همواره به خود تذکر 

َّ
حدیث از معل

که به امام صادق؟ع؟ گفت: فدایت شوم، به یاد آل  داد 
که از آن ها بهره مندند  فالن )بنی عباس( و نعمت هایی 
گر این حکومت به دست شما  گفتم ا افتادم و با خود 
کنار شما زندگی خوبی داشتیم. فرمود:  بود ما هم در 
گر چنین  گاه باش، به خدا سوگند ا ی! آ

ّ
هیهات ای معل

ْبَس 
ُ
َهار« و »ل ْیل« و »ِسَیاَحَة الّنَ

َّ
بود چیزی جز »ِسَیاَسَة الل

َجِشب )خوردن 
ْ
ْکَل ال

َ
َخِشن )پوشیدن لباس زبر(« و »أ

ْ
ال

کنون حکومت از  کار نبود، ولی ا غذای نامطبوع(« در 
گرفته شده است )کلینی،1390، ص. 117(. دست ما 
کنج عافیت نشستن« یا »از دست زبان برخی  آیا »در 
گریختن« توجیه موجّهی برای حوزه علمیۀ شیعی است؟ 
چطور ممکن است راجع به اختالف نظرهای بنیادینی 
که در تعیین انواع حقوق و مواجهه با تعارضات منافع در 
کت بود،  انواع نظریات و مکاتب مختلف وجود دارد سا
در حالی که در عرصه اجرا به ناچار یکی از این ایده ها باید 
که در نقش »پدر« برای  پذیرفته شود؟ مگر نه آنکه آن ها 
َعُه  که »َمْن َضّیَ جامعه هستند باید به خود متذکر شوند 
گذارند،  که نزدیکانش وا ْبَعُد )کسی را 

َ
أ

ْ
ُه ال

َ
ِتیَح ل

ُ
ْقَرُب أ

َ
أ

ْ
ال

بیگانه او را پذیرا می گردد: حکمت 14 نهج البالغه، 
ص. 1055(«؟
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چطور ممکن است در جامعه اسالمی راجع به 
»حقوق مــردم« و »شیوه رفع تعارض منافع« میان 
ایشان، در عرصه های مختلف، تصمیم گیری  شود اما 
حوزه علمیه به نحو فّعال و از موضعی دادخواهانه 

در آن ها مشارکت نداشته باشد؟



که انواع سیاست گذاری ها،  خالصه آنکه بنا به ماهیتی 
تنظیم گری ها و برنامه ریزی های حکومتی دارند، عماًل با 
»تعیین حقوق« و »داوری تعارضات« مواجهیم؛ اموری 
که الاقل در لزوم اظهارنظر حوزه علمیه نسبت به آن ها 

شکی وجود ندارد.

2. دانشگاه و مردم
که هرچند شاهد عدم ارتباط  گفته شود  ممکن است 
وثیق نهاد حوزه علمیه در کشور با تنظیمات حکمرانانه 
جامعه هستیم، نهاد دانشگاه به عنوان یکی دیگر از قوای 
عاقله کشور، این مهم را بر عهده دارد. ]2[ حتی ممکن 
که اتفاقًا نظام دانشگاهی، الاقل مبتنی  است گفته شود 
بر برخی معیارها، در رتبه بندی های متعارف جهانی از 
وضعیت خوبی برخوردار است؛ ]3[ با این وجود اما 
می توان ادعا کرد که زبان حال »مردم« چیز دیگری است:

م نیست
َ
»ای آنکه به اقبال تو در عال

که غمت نیست، غم ما هم نیست« گیرم 
نکته اصلی آن است که هرچند حضور دانشگاه در عرصه 
تنظیم و تدبیر امور جامعه -به معنای تعیین حقوق و 
شیوه داوری در تعارضات منافع- از حضور حوزه علمیه 
یه دید« و »مبنای  پررنگ تر است، اما باید راجع به »زاو
حل مسئله« توسط دانشگاه تأمل بیشتری صورت گیرد.

وابسته به اولویت های تحلیلی مان نسبت به ماهیت و 
جایگاه دانشگاه می توان مواردی چون »حل مسائل جامعه« 
یا »درک حقایق عالم« را به عنوان وظایف نهاد دانشگاه 
کنار همه این اهداف  کنیم؛ به نظر نگارنده در  تلقی 
کارکرد نهاد  عنوان شده برای نهاد دانشگاه، مهم ترین 
دانشگاه »ایجاد و اشاعه گفتمان هایی برای نظم بخشی 
خاصی به اذهان مردم جامعه« است. دانشگاِه پویا به 
واسطه ارتباط گیری با جامعه و تمرکز بر مسائل جامعه در 
حوزه های مختلف، سعی در ارائه چارچوب های تحلیلی 
گر  یه دیدهایی برای مشاهده پدیده هاست. ا و حتی زاو

به نهاد دانشگاه در مغرب زمین نیز تأملی داشته باشیم 
درمی یابیم که »ترویج گفتمان های ذیل مکاتب اخالقی 
و ارزشی مغرب زمین«، »اشاعه مباحثه و تولید ادبیات 
برای مفاهیم مهم فرهنگی و حقوقی خویش« و »ایجاد 
کارکردهای مهم این نهاد  شهروند مطلوب غربی« از 
اســت؛ اساسًا دانشگاه ها و محافل علمی مهم ترین 
که به عنوان »حکومت بر  بسترساز آن چیزی هستند 

گفتگو« ]4[ ادعا می شود. پایه 
کارکرد  گر از منظر فوق به جایگاه دانشگاه بنگریم،  ا
»حل مسائل جامعه« نیز تحقق می یابد. دانشگاهی 
که غالب دانشجویان و اساتید آن در  را در نظر بگیرید 
چارچوب ارزشــی، اخالقی و حقوقی خاصی به امور 
گر رویکرد مزبور به خوبی  آموزشی و پژوهشی مشغول اند؛ ا
در دانشجویان این دانشگاه نهادینه شود- به نحوی که 
مشاهده جهان پیرامون و شیوه تحلیلی ایشان بر پایه 
که  یه دید صورت پذیرد- طبیعی است  یکرد یا زاو آن رو
یکردها و  ارائه راه حل از جانب آن ها نیز رنگ و بوی آن رو
گفتمان ها را خواهد داشت. بسیار طبیعی خواهد بود 
که در دوران دانشجویی  کنیم  که دانشجویی را تصور 
به طور مستقیم با موضوعاتی چون »آمــوزش وپــرورش 
عمومی« یا »حکمرانی نظام حمل ونقل« مواجه نشده 
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که  کژکارکردهای دانشگاه هستیم  هنگامی شاهد 
گفتمان و زاویه دید ترویج شده از جانب   

ً
اساسا

دانشگاه تناسبی با »مسائل مردم« و »ارزش های 
مردم جامعه« نداشته باشد. به دیگر بیان، »زاویه 
دید نخبگان دانشگاهی« و »مبنای حل مسئله 
که باید از  توسط دانشگاهیان« مقوالتی هستند 

»مردم« تأثیر بپذیرد.



کارشناس، به  اما پس از فراغت از تحصیل و در مقام 
که  ارائه راه حل های بدیعی در آن حوزه ها دست بزند 
یکردهای آموزش دیده  البته متأثر از چارچوب ها و رو

در دوران دانشجویی اش است.
گسترۀ تأثیرگذاری دانشگاه را نباید به پژوهش های اساتید 
کارشناسان تخصصی در حوزه های مختلف  یا تولید 
که در  محدود نمود؛ جنبه اثرگذاری دانش آموختگانی 
فضای علمی یا اجرایی مربوطه به رشته خود مشغول به 
فعالیت نیستند، بسیار قابل توجه است. دانش آموخته ای 
که مبتنی بر یک نوع نگاه، آموزش دیده و بنا به دالیلی، 
مشاغلی نامرتبط با رشته خود برمی گزیند یا اساسًا 
شاغل نمی شود، به راحتی اشاعه دهنده تحلیل ها 
گرفته  که در دورۀ تحصیلش فرا یکردهایی است  و رو
است. همین فرد در مقام همسر، پدر، مادر، برادر و ... 
یکردها می پردازد؛ از این رو  یج آن تحلیل ها و رو به ترو
نهاد دانشگاه افزون بر یک »قوه عاقله« به عنوان »قوه 

کشور نیز به ایفای نقش می پردازد. محرکه« 
با توجه به چنین اثرگذاری وسیعی که از دانشگاه شاهدیم، 
که »ارتباط دانشگاه با مسائل  بسیار مهم خواهد بود 
اصلی و بحران های واقعی از منظر ارزش های جامعه 
کژکارکردهای  چیست؟« بر این پایه، هنگامی شاهد 
یج  یه دید ترو گفتمان و زاو که اساسًا  دانشگاه هستیم 
شــده از جانب دانشگاه تناسبی با »مسائل مــردم« و 
»ارزش های مردم جامعه« نداشته باشد. به دیگر بیان، 
یه دید نخبگان دانشگاهی« و »مبنای حل مسئله  »زاو
که باید از »مردم«  توسط دانشگاهیان« مقوالتی هستند 

تأثیر بپذیرد.

3. لزوم هم قدم شدن با »مردم« 
و »دین مردم« و لوازم آن

که از ایــن نوشتار، سپردن همه امور  پــرواضــح اســت 
کنونی، قابل برداشت نیست.  جامعه به حوزۀ علمیه 
همچنین بی اهمیت انگاشتن موضوعات و تکالیفی 
چون »طهارت«، »نماز« و »روزه« نیز منحرف ترین تلقی 
از منظور نویسنده است. آنچه از این نوشتار برمی آید، 
همراه شدن حوزه و دانشگاه به عنوان قوای عاقله تدبیر 
و تنظیم امورات کشور با »مردم« و »دین مردم« است. دم 
کشور از »مردم«  گفتِن ِصرف قوای عاقله  زدن و سخن 
گام  کافی نیست؛ آنچه بایسته است،  و »دین مردم« 

کردن واقعی است. برداشتن و همراهی 
»قدم باید اندر طریقت نه َدم     که اصلی ندارد َدم بی قدم«
کــردن قــوای عاقله مدنظر با  کــردن و همراهی  حرکت 
که حتمًا  »مردم« و »دین مردم«، نیازمند لوازمی است 
برشمردن همۀ آن ها به سادگی ممکن نیست، اما برخی 
کمتر مورد توجه  که به نظر نگارنده  از لوازم پیشنهادی، 

فضال و پژوهشگران است، به شرح زیر ارائه می شود.

3-1. زدودن حجاب مشهورات زمانه
انسان ها به واسطه انــواع محدودیت های شناختی و 
کم بر ادبیات و  تحلیلی، بسیار متکی به فضای حا
گفتمان های موجود در زمان خویش اند. از این روست که 
به طور پیش فرض، نسبت به معنا و داللت های بهره گیری 
از برخی اصطالحات دقت الزم صورت نمی گیرد. یکی 
که الزم است با دقت بیشتری  از مهم ترین اصطالحاتی 
 »Science :گیرد، »ساینس مــورد استفاده و فهم قــرار 
که در زبان فارسی به »علم«  است. این دستاورد بشری 
ترجمه می شود، دارای خاستگاه، ابزارها و داللت هایی 
است که بعید می رسد معادل »علم« در ادبیات اسالمی 
تی این چنینی انتزاعی  باشد. هر چند در نگاه اول تأمال
که  و فلسفی به نظر برسد اما مشکل آنجا رخ می نماید 
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با اتکا به جایگاه »علم« در متون دینی و آموزه های 
اسالمی، چنان تلقی مقدس گونه ای از »ساینس« ارائه 
که جایگاهی هم عرض »رِب علیِم نافِع دلیِل  می شود 
ِر خبیر« در اذهان نوجوانان و جوانان مسلمان پیدا  مدّبِ
که دستاوردهای نو  می کند. مشکل آنجا رخ می نماید 
به نوی این پدیده، یعنی فراز و فرود نظریات و مکاتب 
ساینتیستی، از نظر علمای دانشگاهی مغفول مانده و 
دستاوردهای آن را ناسخ برخی احکام و آموزه های اسالمی 
که به  تلقی می کنند. یکی دیگر از واژه های بسیار مهم 
نظر نگارنده موجبات بروز مشکالت تحلیلی بسیاری 
ی و علمای دانشگاهی در حوزه  را برای فضالی حوزو
تدبیر و تنظیم امور جامعه فراهم آورده، »عقل« است، 

که البته در این مجال فرصت پرداخت به آن نیست.

3-2. از بین بردن تفکیک »فقاهت-کارشناسی«
که  ی و دانشگاهی آن است   تلقی رایج در محافل حوزو
ی مسئولیت »استنباط احکام« و  زعما و فضالی حوزو
علما و محققان دانشگاهی مسئولیت »تبیین مسائل« و 
»مصداق یابی ناظر به احکام استخراج شده« را بر عهده 
دارند. هرچند نقد تفکیک میان »فقاهت« و »کارشناسی« 
گون قابل بحث است،  گونا که از زوایای  موضوعی است 
اما در اینجا تبیینی ساده از چرایی بروز این تفکیک و 

در نتیجه لزوم از بین بردن این تفکیک ارائه می شود.
که  که قدرتمندترین تفکیک ذهنی  گفت  شاید بتوان 
هم میان مسلمانان و هم در مغرب زمین وجود داشته 
و دارد، تفکیک میان »هست ها« و »بایدها«ست. آن که 
که هر مقدار  این تفکیک را پذیرفته، بر این باور است 
کنیم،  گزاره هایی راجع به امور »هستی مند« ارائه  هم 
گزاره ها یک الزام یا بایستگی قابل  از مجموع همۀ این 
استخراج نیست. تفکیک »فقاهت« از »کارشناسی« نیز 
گویی  برگرفته از تفکیک »بایدها« از »هست ها«ست؛ 
یان راجع به »خوبی«، »بدی« یا همان »بایستگی«  حوزو

که  امــور صحبت می کنند و دانشگاهیان از روابطی 
ی  کار میان پدیده ها وجود دارد؛ بنا بر چنین تقسیم 
میان »فقاهت« و »کارشناسی«، به عنوان مثال، دین 
کننده اهــداف است و ساینس تعیین کننده  تعیین 
شیوه رسیدن به اهداف، دین تعیین کننده میزان بهینه 
»فقر« و »آرامش« و »انتفاع« است و ساینس تعیین کننده 
چگونگی استفاده از سیاست های پولی، سیاست های 
کار  گمرکی و سیاست های بازار  ارزی، سیاست های 

برای رسیدن به آن اهداف.
هرچند تفکیک »بایدها« از »هست ها« و عملیاتی کردن 
آن در عرصه تدبیر و تنظیم امور اجتماع ذیل دو عنوان 
»فقاهت« و »کارشناسی«، موجبات آسودگی فراوان و 
کردن پیچیدگی های ذهنی بسیاری می شود، اما  کم 
دقیقًا مشکل »حکمرانی غیراسالمی مسلمانان« همین 
گر بپذیریم  که حتی هم ا است؛ مشکل اصلی آن است 
که میان »بایدها« و »هست ها« در عوالم نظری و فلسفی 
تفاوت وجود دارد، آن دوگانگی قابل تطبیق با عرصه های 

کاری و پژوهشی »حوزه علمیه« و »دانشگاه« نیست.
که در آن وجود دارد، و  اتفاقًا دانشگاه و محصوالتی 
به طور خاص علوم اجتماعی، تنها راجع به »هست ها« 
که هر چند در  صحبت نمی کنند. پیچیده تر آن است 
ظاهر راجع به »هست ها« صحبت می کنند اما در باطن 
با پذیرش »بایدها«یی به تبیین منظور خود می پردازند. به 
این ترتیب باید دانست که در علوم اجتماعی و باز به طور 
خاص در علم اقتصاد، گزاره های تولیدی، حتی آن ها که 
گزارش می شوند، در پس خود  به ظاهر با افعال اخباری 
گزاره های هنجاری و بایستگی ها هستند. مشحون از 
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هرچند تفکیک »بایدها« از »هست ها« و عملیاتی 
کردن آن در عرصه تدبیر و تنظیم امور اجتماع ذیل دو 
عنوان »فقاهت« و »کارشناسی«، موجبات آسودگی 
کردن پیچیدگی های ذهنی بسیاری  کم  فــراوان و 
 مشکل »حکمرانی غیراسالمی 

ً
می شود، اما دقیقا

مسلمانان« همین است



کوتاه سخن آن که تفکیک »فقاهت« و »کارشناسی« کاله 
یان  گشاد شارالتانیزم ساینتیستی بر سر مردم و حوزو
کارشناسی در دل خود  کار ساینتیستی و  که  است، چرا
واجد انواع موضع گیری های هنجاری و اخالقی است. 
که معنای نتیجه گیری فوق آن نیست  شایان ذکر است 
که همه عالمان دانشگاهِی علوم اجتماعی ملتفت 
که به  بروز چنین واقعه ای هستند؛ این مقوله ای است 
کثریت مشغولین به فعالیت های  نظر می رسد برای ا
دانشگاهی نیز آشکار نیست. همچنین معنای مطالب 
فوق آن نیست که دانشگاهیان فورًا دست از پژوهش های 
که الاقل هر عاِلم  خویش بکشند، بلکه بدان معناست 
که به مشاهده پدیده ها و تحلیل مسائل  دانشگاهی 
می پردازد، هنجارها و بایستگی های ملفوف در تحلیل های 

خویش را تصریح نماید.

3-3. بازبینی و بازنویسی قواعد تدبیر جامعه مبتنی 
بر »تعیین حق« و »مواجهه با تعارضات منافع«

 یکی از لوازم مهم هم قدمی علما و دانشمندان با »مردم« 
و »دین مردم«، نگریستن دقیق به همه امور مربوط به 
که در آن عرصه  عرصه پژوهشی شان از منظر »حقوقی 
که در  یع شده«، »انواع تعارضات منافعی  ایجاد یا توز
کنونی با  آن عرصه وجود داشته« و نیز »شیوه مواجهه 
آن تعارضات« است. پس از آنکه پژوهشگِر مورد نظر، 
البته به زعم خویش، به شناخت دقیقی از نظر »حقوق 
تعیین شده« و »انواع تعارضات منافع یا تعارضات حق 
قابل تصور« دست یافت، نوبت به بازنویسی ترتیبات و 
کم بر آن مسئله یا پدیده است. تا بدین جا  تنظیمات حا
پس از درک ماهیت موضوع مورد نظر، باید به نحوی از 
انحاء و متکی بر آموزه های اسالمی در پی ارائه راهکار 
که هنوز مسئولیت مهم  یم. پرواضح است  عادالنه برو
دیگری برای این محّققان وجود دارد و آن موّجه نمودن 
پیشنهاد های خویش با هر آنچه »دیگر روحانیون«، 

»دیگر دانشگاهیان«، »کارشناسان«، »مــردم« و حتی 
که بخش  »نوجوانان« را قانع سازد. در این مرحله است 
مهمی از همراهی با مردم و دل نگرانی نسبت به ایشان 

قابل حصول است.
نتیجه نهایی آن کــه حــوزه علمیه و دانشگاه بنا به 
مسئولیت شرعی، حرفه ای، اخالقی و اجتماعی خویش 
کنند،  موظف اند برای »مردم« و »دین مردم« فعالیت 
یم یک آتش نشان یا پزشک  که انتظار دار همان طور 
گر این دو نهاد از منظر  ی انجام دهند. ا کــار چنین 
کمیت، نقش قوای عاقله تدبیر و تنظیم  »مردم« یا حا
امور جامعه را بر عهده دارند- یا به بیان دقیق تر مردم 
این جایگاه را به ایشان داده اند- باید ملتزم به لوازم آن 
نیز باشند؛ هرچند رفع موانع برای بروز چنین همراهی 
نیازمند لوازم بسیاری است اما به نظر نگارنده، »زدودن 
حجاب مشهورات زمانه«، »از بین بردن تفکیک فقاهت-

کارشناسی« و »بازبینی و بازنویسی قواعد تدبیر جامعه 
مبتنی بر تعیین حق و مواجهه با تعارضات منافع« از 

مهم ترین این لوازم است.
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