
  ∗شناسي حوزه و دانشگاه آسيب

 گفتگوي نشرية پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با رضا منصوري

  

م وحدت حوزه و دانشگاه داريد؟ .1  چه  تعريفي از مفهو

يابي   دست

چال(عواملي را 
است، كه بعضي آقايان در قم  "الشه مرده"علم دانشگاهي 

 بينيد؟ اه متقابل حوزه و دانشگاه به يكديگر و وضعيت فعلي وحدت حوزه و دانشگاه را چگونه مي.4

                                                           

هاي  انسان: بينم در زمينة اجتماعي مي "وحدت كلمه"اين وحدت را همانند شعار : پاسخ
حوزه . كوشند مي ،انساني و ملياستقالل و شرافت از جمله متفاوت كه براي هدفي واحد، 

اگر حوزه دانشگاه بشود ديگر حوزه نيست و اگر : اند و دانشگاه دو نهاد كامالً متفاوت
حوزه و دانشگاه نمايندة دو نوع معرفت ! دانشگاه حوزه بشود ديگر دانشگاه نيست

دو مكمل اين هر. است، و بايد به آن افتخار كند پديد آوردهاند كه هردو را بشر   انساني
همين  به. يكديگرند كه بايد كمك كنند براي رهايي، استقالل، و حرمت معنويت انساني

  .يكديگر باشند دليل بايد بكوشند يكديگر را درك كنند بدون اينكه مخلِّ
  

 به اين وحدت از ديدگاه شما چيست؟ضرورت .2

يابي به اين وحدت، با تعريف باال، ضرورت توسعة پايدار كشور و رهايي از  دست: پاسخ
 چند قرنمعرفت و خفت سياسي ما مسلمانان و ايرانيان در طول حدود حالت ماندگاري 

آفريني جهان  و يكم ميالدي قرن چالش و نقش   بيست/قرن پانزدهم هجري .گذشته است
  .مورد نياز استاسالم است؛ پس اين وحدت بيش از پيش 

  
 دانيد؟ بر وحدت حوزه و دانشگاه مؤثر مي) ها و راهكارها ها و موانع، فرصت شچه  .3

نه ! عدم درك متقابل: پاسخ
نه ! دكنن كه بعضي دانشگاهيان خيال ميدردنخور  اند، و نه علم حوزوي منسوخ و به  گفته

و فراگير همه نوع معرفت، و نه علم دانشگاهي  استگوي همة نياز بشر  علم حوزوي پاسخ
  .ها وجود دارد متأسفانه در هردو نهاد اين بينش ؛گوي همة نيازهاي بشر پاسخ

  
نگ 

 
 .شگاه انجام شده استبا پژوهشگاه حوزه و دان 1387ماه  اين گفتگو در بهمن ∗



و دانحوزه  به: پاسخ
 اين ترتيب، با كمال تأسف،  و به ؛بخوانيد دولتي، تبديل شده است

دت در نهاد را چگونه .5
 كنيد؟ زيابي مي

پژوهشگاه
درجهت پويايي بيشتر حوزه و درك مدرنيت 

ويژه كه شعار اتحاد حوزه و دانشگاه  به! اند يكديگر مشكوك شگاه هنوز
به يك شعار سياسي، 
  .را از دست داده است شناختي با ارزش خود اين شعار جوهرة معرفت

  
آن در توليد علم ديني و وحسابقة فعاليت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نقش  

ار
ها را درجهت استفادة حوزه از دستاوردهاي  گام ن حوزه و دانشگاه اولي: پاسخ

اين ترتيب گامي  به. دانشگاه برداشته است
 .برداشته است


