
  1393 زمستان /چهارم ارة شم ،دهمهجسال /  61در دانشگاه اسالمی  فصلنامه مطالعات معرفتی
The Knowledge Studies in The Islamic University, 2015(Winter) 61, Vol. 18, No.4 

  
ها و  چرایی و چگونگی تحول در علوم انسانی با نگاهی به مؤلفه

  هاي مطرح در آن  آسیب
  1 محسن فرمهینی فراهانی

  ٢ هادي انجمن سرخابی 

    چکیده
ه، تبیین ضرورت و چگونگی تحول در علوم انسانی از یک سو و بیان برخی از نکات قابل این مقالاز  هدف :هدف

این  روش :روش .هاي روشی و محتوایی مطرح در آن بوده است توجه در عرصۀ اجرا و همچنین برخی از آسیب
با توجه به این  :ها یافته. تاي و اینترنتی انجام شده اس تحلیلی بوده که با استفاده از منابع کتابخانه - پژوهش، توصیفی

مسئله که علوم انسانی فعلی، محصولی وارداتی از غرب بوده و خود نیز حاصل چهار قرن اخیر تمدن غربی است، الزم 
است با شناخت و آگاهی عمیق و دقیق به بررسی مبانی علوم انسانی در غرب پرداخته، در کنار آن با شناخت کارامد 

ترین  یکی از مهم. طراحی و سازماندهی الگویی بومی براي حوزة علوم انسانی اقدام کرداز فرهنگ بومی خود، به 
ترین موضوعات بنیادي در علوم انسانی از یک سو و از سوي دیگر تبیین این مفاهیم با  گامها در این فرایند، تعیین مهم

ادین در علوم انسانی، باید به آسیبهاي همچنین در امر تحول بنی. تکیه بر مبانی اندیشۀ اسالمی و معارف دینی است
گرایی، محدود  توان از جملۀ آنها به سه آسیبِ کارکردگرایی به جاي صدق مطرح در این زمینه توجه کرد که می

مبانی فلسفی  :گیري نتیجه. نگري به جاي اجتهادنگري اشاره کرد ساختن روش تحقیق به روش تجربی و سطحی
و مبانی اندیشۀ اسالمی در تعارض و تقابل بوده و همین مسئله، ضرورت امر تحول را بیان علوم انسانی غربی با فرهنگ 

تفاوت نگاه و نحوة نگریستن به . 1: توان به این موارد اشاره کرد از تفاوتهاي اساسی موجود بین این دو می. کند می
  .ر منابع معرفتیعدم توجه به سای. 5زدگی؛  عقل. 4زدگی؛  تجربه. 3گرایی  نسبیت. 2انسان؛ 
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  مقدمه) الف
شود؛ به نحوي  برانگیز جامعه محسوب می بحث تحول در علوم انسانی، یکی از مباحث مهم و چالش

باعث اي  از سوي دیگر، تفاوت نگاه و نگرش به این مسئله، تا اندازه. که یکی از مسائل مطرح امروز است
شده که اجماع کلی براي تحقق آن در کار نباشد؛ تا جایی که برخی اعتقادي به این کار نداشته و شاید 

توان  البته دلیل این واکنش یا دلیل دیگر عدم اجماع را می. اند بتوان گفت به اهمیت این موضوع پی نبرده
طرد و حذف کلی علوم انسانی فعلی  وجود برخی از قرائتهاي تحول در علوم انسانی دانست که اساساً به

  )1387باقري، (.باشند معتقد می

دانیم، اساساً  حتی آن چنان که می. علوم انسانی به هر حال ضرورتاً ماهیت تمدنی و فرهنگی دارد
بخشی از علوم اجتماعی امروز غرب، دیگر علوم انسانی و اجتماعی را در جرگۀ علوم پوزیتیویستی جهان 

لذا باید توجه داشت که در علوم انسانی و براي شناخت ابعاد مختلف . دانند گرا نمی اثبات شمول و مطلقاً
انسان، تنها به کارگیري روش تجربی و آزمایشگاهی و حتی مطالب آماري کافی نیست و از این جهت، 

الطبیعه است، هر چند علوم طبیعی هم داراي مبانی فلسفی و مابعد. علوم انسانی با علوم طبیعی متفاوت است
دهد، به مراتب بیشتر از علوم طبیعی  ولی در علوم انسانی، عناصر غیر تجربی که این علوم را شکل می

کنندة تکاپوهاي خرد  بان و هدایت توان گفت علوم انسانی کارامد، دیده همچنین می. )1388فنایی اشکوري، (است
ز تفکرات و مالحظات معرفتی، بیرون از دامنۀ هیچ اندیشه و هیچ مشیی برآمده ا. و کالن یک جامعه است

از این رو، علوم انسانی به بخش وسیع . پذیرد ها، دستاوردها یا روشهاي علوم انسانی شکل نمی مبانی رهیافت
ها و مختصات فرهنگهاي مختلف را شکل داده  شود که مؤلفه و قابل توجهی از علوم انسانی مدرن اطالق می

ساز است؛  ترین عنصر تمدنی انسجام از سوي دیگر، علوم انسانی مهم. )1392کوچی، سلیمی (کند و هدایت می
شک اگر علوم انسانی یک  بی. ترین رسالت علوم انسانی سیاستگذاري کالن در جامعه است چرا که مهم

کشور با اختالل یا تعطیلی مواجه شود، طرح کالن آن کشور یا تمدن به اختالل و تعطیلی دچار 
  )1390میرزاپور ارمکی، (.شود می

گفته و اهمیت علوم انسانی و تأثیر آن بر تربیت نیروي انسانیِ کشور، آن هم  با توجه به مطالب پیش
و همچنین صرف بودجۀ گزاف براي این بخش از ... در سطح بینش، نگرش، الگوي اجتماعی، رفتاري و

اسالمی، ضرورت و اهمیت تحول بنیادین  - آموزش و ناکارامدي و عدم همسویی الزم آن با فرهنگ ایرانی
  .دهد در علوم انسانی و سیاستگذاري در راستاي تحقق آن را نشان می
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  شناسی تحقیق روش) ب
در . تحلیلی است -به اهداف و ماهیت تحقیق، روش پژوهش توصیفیروش پژوهش حاضر با توجه 

ست، به تشریح و تبیین دالیل چگونه بودن تحلیلی، محقق عالوه بر تصویرسازي آنچه ه -تحقیقات توصیفی
در این راستا کلیه اسناد، مدارك و منابع در دسترس و مرتبط با موضوع . پردازد و چرایی وضعیت مسئله می

در فرایند پژوهش از دو . ، به طور هدفمند مورد بررسی و تحلیل واقع شده است)اعم از کتاب ومقاالت(
در راهبرد اخیر، . استفاده شده است 1و تفکر پایان تا آغاز) برداري م فیشفر(راهبرد خالصۀ اسناد و مدارك 

کند اجراي پژوهش کیفی را در جهت ابتدا تا پایان انجام دهد و در عین حال، در جهت  پژوهشگر تالش می
همان این شیوه مستلزم آن است که فرد از . پایان تا آغاز فکر کند تا بتواند یک تحقیق با کیفیت انجام دهد

بندي  ابتدا در بارة تمامیت پروژة تحقیقاتی فکر کند و این تفکر باید قبل از شروع کار به محض صورت
  )1386گال و دیگران، (.مسئلۀ پژوهشی وحصول نتیجه انجام شود

  :باشند سؤاالت این پژوهش به قرار زیر می

  چه دالیلی براي تحول در علوم انسانی وجود دارد؟. 1
  ان تحول در علوم انسانی را عملیاتی کرد؟تو چگونه می. 2
  هاي اثربخش در امر تحول در علوم انسانی کدامند؟ مؤلفه. 3
  شناختی و محتوایی مطرح در حوزة تحول علوم انسانی کدامند؟ آسیبهاي روش. 4
  

  پیشینۀ پژوهشی) ج
داشتن و  سعی داشته که با مفروض» یک متدولوژي: سازي معرفت اسالمی«در کتاب  )1999(خلیل

کند که  لذا وي اظهار می. شناسی براي آن به دست دهد سازي معرفت، یک روش اعتقاد به فرایند اسالمی
سطح نظري ناظر به تبیین . سطح نظري و سطح عملی: افتد سازيِ دانش در دو سطح اتفاق می فرایند اسالمی
. هاي دانش است ن وجوه در همۀ حوزهبخشی به ای ها، اهداف و گامهاي اساسیِ فرایند هویت وجوه، انگیزه

هاي  اي از مواد و ابزارهاست که در بر دارندة همۀ شاخه از نظر وي سطح عملی نیازمند طیف گسترده
معرفت انسانیِ محض، علوم انسانیِ محض یا کاربردي است و هدف این است که این علوم بر اساس 

  .یابی مجدد پیدا کنند دیدگاه واقعی اسالم شکل

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Finish-to-Start 
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، ضمن بیان و سامان دادن فلسفه و »)سکوالریزم(گري  اسالم و دنیوي«در کتاب  )1998(اسالعط
بینی با محوریت قرآن و اعتقاد به مراتب و درجات وجود و وابستگی مطلق هستی به خداوند، به  جهان

و انسان و  کند تا با تبیین حقیقت علم و ایمان ارتباط ناگسستنی بین انسان و جهان اشاره کرده و سعی می
العطاس . جایگاه انسان در هستی، به پیوند علم با انسان و دین بپردازد و به تفسیر علم دینی دست یابد

عدم ثبات و استقرار، خرد : هاي آن از جمله شناسی علم غربی رایج و بیان ویژگی همچنین به نقد و آسیب
گري و تقلید از جهان  از آموزة انسانبینی دنیوي، حمایت  انگاري حقیقت، تصدیق جهان بسندگی، نسبی

  .پردازد درام می

، از مواجهۀ تمدن »دیروز و امروز: سازي معرفت اسالمی«اي با عنوان  در مقاله )1374(جابر العوانی
وي . با تمدن اسالمی، با عنوان تهاجم فرهنگی یاد کرده است) باشد که وجه بارز آن علم می(مدرن غربی 

عرفت را درگیر شدن در جستاري فکري از طریق بررسی، تلخیص، ارتباط و انتشار سازي م هدف از اسالمی
  .نگرد از منظري که اسالم به زندگی، انسان و جهان می

سازي معرفت یکی از  ، بیان کرده که اسالمی»توضیحاتی ناگزیر«اي با عنوان  در مقاله )1385(فاروقی
شناسی اسالمیِ استوار و فراگیري  سالمی به معناي روشگرایی است و بر آن است که معرفت ا ابعاد اسالم

  .است که به هدایت الهی ملتزم باشد و نقش عقل را تعطیل نکند

به بررسی تعاریف » شناختی علوم انسانی شناسی معرفت آسیب«اي با عنوان  در مقاله )1389(خسروپناه
ترین  در ادامه نیز به بررسی و واکاوي مهم .پردازد مهم از علوم انسانی پرداخته،سپس به تعریف این حوزه می

هاي علوم انسانی  کند که نظریه وي اشاره می. پردازد می) گرایی نسبیت(ترین آسیب علوم انسانی و بنیادي
گرایی است؛ لذا  بر مبناي نسبیت... شناسی، اقتصاد، علوم تربیتی و شناسی، روان هاي جامعه معاصر در حوزه

تواند به  نفی معیار شناخت و نفی معیار تشخیص شناخت حقیقی و غیر حقیقی، نمینسبیت معرفتی به دلیل 
  .کشف معرفت انسانی دست یابد

اسالمی بر اساس رهنمودهاي  -تبیین مفاهیم کلیدي علوم انسانی«اي با عنوان  در مقاله )1389(رودگر
سازي علوم انسانی؛  بومی. 1: د ازاسالمی که عبارتن -، به سه مسئله در بحث علوم انسانی»مقام معظم رهبري

کند و سپس به بیان و تبیین مفاهیمی  اسالمی، اشاره می -تولید علوم انسانی. 3سازي علوم انسانی؛  اسالمی. 2
  .پردازد می... تحول، علم، تولید علم، علوم انسانی و: همچون

لوم انسانی و تولید علم اهمیت و ضرورت تحول در ع«اي با عنوان  در مقاله )1390(میرزاپور ارمکی
شناسی علوم انسانی موجود، به بیان اهمیت بحث  ، سعی کرده تا ضمن آسیب»دینی و راهکارهاي تحقق آن
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محقق، . کند اي گذرا به دیدگاههاي موجود در باب برخورد با علوم انسانی می تحول پرداخته و سپس اشاره
  .راه تحول علوم انسانی دانسته استحصول تحول در علوم انسانی را منوط به تدوین نقشۀ 

سازي علوم انسانی از  بایدها و نبایدهاي اسالمی«اي با عنوان  در مقاله )1391(مصباحو  محیطی اردکان
، ضمن پرداختن به نقاط ضعف علوم انسانی موجود از یک سو و بررسی نقاط قوت »دیدگاه عالمه مصباح

ند تا از منظر عالمه مصباح یزدي، به تبیین علوم انسانی و علوم علوم انسانی اسالمی از سوي دیگر، سعی کرد
  .انسانی اسالمی بپردازند و بر همین اساس، به ضرورت و موانع پیش روي این کار اشاره کنند

، »تحول در علوم انسانی موجود و مزیتهاي فرایندنگري«اي با عنوان  در مقاله )1392(سلیمی کوچی
سازي علوم انسانی  لوم انسانی غربی، سعی دارد تا به فرایندي بودن مقولۀ بومیضمن بیان برخی از نواقص ع

  .اشاره کرده، بر مطلوبیت آن تأکید کند

  

  هاي تحقیق یافته) د
  دالیل تحول در علوم انسانی: سؤال اول

به . باشد عنصر کلیدي و محوري در علوم انسانی، نحوة توصیف، تعریف و تفسیر انسان در آن می
دیگر؛ نوع نگاه به انسان و برداشت از آن بر سایر عناصر و موارد این حوزه تأثیرگذار است و  عبارت
هاي سنّتی از جمله  در فرهنگ. دهد دهی و نظریات مطرح در این علوم را تحت تأثیر خود قرار می جهت

ید غربی اساس شناسی مبتنی بوده که انسان جد فرهنگ مسیحی و اسالمی، بناي حیات بشر بر نوعی انسان
شناسی دینی، انسان را چون موجودي آسمانی بر روي  انسان«. تفکر خود را بر فراموش کردن آن بنیان نهاد

شناسی جدید  اما در انسان. )17-18: 1386مددپور، (»کرد زمین که به صورت الهی آفریده شده است، تلقّی می
این سو، فاقد علم معنوي و استعداد سیر در  غرب، آدمی فاقد استعداد درك ساحت معنوي عالم است و از

اما در ساحت اندیشۀ اسالمی، انسان وجودي است که خداوند به خود نسبت داده و . باشد ماوراءالطبیعه می
؛ پس وقتی آن را پرداختم و از روح خود در آن )29: حجر(»...فإذاسویتُه و نَفَخت فیه من روحی«: فرماید می

سپس آن را آفرینشی ...؛ )14: مؤمنون(»...ثُم اَنشَأناه خَلقاءاخَرَ...«: فرماید اي دیگر می در آیه همچنین... . دمیدم
است؛ یعنی کسی که » حی متألّه«توانیم بگوییم که از منظر قرآن، انسان  در همین جهت می... . دیگر دادیم

الوهیت حضرت حق را در بر دارد در عین داشتن حیات، خداخواهیِ مسبوق به خداشناسی و ذوب شدن در 
  )1390جوادي آملی، (.تواند به این مقام دست یابد و می
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به عبارت دیگر؛ . گرایی است آسیب جدي که علوم انسانی فعلی را در بر گرفته، چالش نسبیت
، ...شناسی، اقتصاد، حقوق، علوم تربیتی و شناسی، روان هاي جامعه هاي علوم انسانی معاصر در حوزه نظریه

لذا نسبیت معرفتی به دلیل نفی معیار شناخت و نفی معیار . باشند گرایی معرفتی مبتنی می بر مبناي نسبی
به . )الف/1389خسروپناه، (تواند به کشف معرفت انسانی دست یابد تشخیصِ شناخت حقیقی و غیر حقیقی، نمی

تحت معرفت بشري نخواهیم داشت؛  عبارتی؛ با قبول چنین نگاهی در عرصه و حوزة معرفت، دیگر عنوانی
زیرا نظریات متکثّري مطرح خواهند شد که بعضاً در مبانی یا برخی از موارد، در تضاد و تقابل یکدیگر 

شود نظرات یا دیدگاههاي متفاوتی خواهد بود که تحت تأثیر شرایط  لذا آنچه مطرح می. خواهند بود
در علوم » علمیت«در همین راستا، بحث . اهد بودنظران به مسائل خو محیطی و نگرش صاحب -فرهنگی

به عبارت . مسئلۀ دیگر، کارایی این علوم در جامعۀ ایران است. اي از ابهام قرار گرفته است انسانی در هاله
انداز  گفته، این علوم که عمدتاً برآمده از مکاتب فلسفی غربی و با چشم دیگر؛ با توجه به مطالب پیش

تواند در جامعۀ ایران که خود مختصات فرهنگی و  ی خاص خودشان است، لذا نمیاي و فرهنگ اندیشه
در همین راستا، علوم انسانی غربی بارها ناکارامدي . تمدنی مشخصی دارد، کارامدي الزم را داشته باشد

ده بینی آنان نادرست بو خودش را براي جوامع شرقی نشان داده و حتی در برخی از موارد و رخدادها، پیش
توان عدم شناخت حقیقی و درست از انسان  یکی از دالیل مهم این مسئله را می. )1390میرزاپور ارمکی، (است

ها و  به عبارت دیگر؛ هر نوع برداشت غلط از انسان و انحراف در شناخت او، بر سایر عرصه. بیان کرد
یار مهمی که علوم انسانی فعلی را در لذا یکی از مبانی اصلی و بس. گذارد مباحث مطرح پیرامون او تأثیر می

دهد، نوع قرائت و برداشت از انسان در مکاتب غربی و به  تضاد با اندیشۀ اسالمی و فرهنگ ایرانی قرار می
  .شناسی اسالمی است شناسی غربی در برابر مبانی انسان عبارتی مبانی انسان

تفاوت مبانی : سانی را چنین بیان کردتوان دالیل و ضرورتهاي تحول در علوم ان اما به طور کلی می
علوم انسانی و » علمیت«شناسی؛ ابهام در حوزة  در مبانی فلسفی علوم انسانی به خصوص در حوزة انسان

واکنش نشان دادن به محدود کردن نگاه و روش کار در این حوزه به روش تجربی؛ وجود چالش 
مختلف؛ انفکاك حوزة ارزشها از علوم انسانی و تنها گرایی معرفتی؛ ناکارامدي این علوم درجوامع  نسبیت

وحی و شهود، عقل و محدود کردن : پذیر؛ عدم توجه به سایر منابع معرفتی از جمله توجه به ابعاد تجربه
  ... .مطالعات و سایر مقوالت به حوزة حس و عالم محسوسات و

  چگونگی ایجاد تحول در علوم انسانی: سؤال دوم

شایسته، شود، تدوین و ارائۀ الگوي بایسته،  می که در تحول علوم انسانی مطرح میاز جمله مباحث مه
در همین جهت . هاي وحیانی و معطوف به نیازهاي جامعۀ ایران است کارامد، جامع و کامل بر اساس آموزه
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فتمان تحول الزم است قبل از هر اقدامی، تبیین مفهومی و تصور و تفسیر درستی از مفردات و مفاهیم کلیدي گ
  :کم دو فایده بر آن مترتّب است در علوم انسانی و علوم انسانی اسالمی داشت؛ زیرا دست

  پیشگیري از مغالطات منطقی، به خصوص مغالطۀ اشتراك لفظی و معنوي؛) الف

  )1389رودگر، (.اسالمی -فهم درست از هدف و مطلوبِ طراح گفتمان علوم انسانی) ب

شناخت بهتر از فضاي حاکم بر این مباحث، الزم است رویکردهاي کلی  در راستاي مطالب مذکور و
در بحث . و مهم مطرح در این زمینه را به طور خالصه از نظر گذرانده، سپس رویکرد برگزیده را بیان کنیم

توان به  تحول در علوم انسانی، آرا و نظریات متفاوتی وجود دارد که با توجه به وجوه اشتراك،آنها را می
  :ه گروه کلی تقسیم کردس

گروهی معتقدند از یک سو باید به نقّادي علوم انسانی فعلی پرداخت و از سوي دیگر بر اساس آن 
باشد، اصالح کرد و به  اسالمی می -هاي این علوم را که در تضاد با فرهنگ ایرانی  نقّادي، مبانی و پایه

: شاید بتوان افرادي چون. اسالمی اقدام کرد -ریزي مبانی و اصول این علوم بر اساس فرهنگ ایرانی پی
. اهللا جوادي آملی، مصباح یزدي، خسروپناه و ازغدي را از جمله طرفداران این گرایش قرار داد آیت

گروهی نیز با اشاره به مبانی فکري و ایدئولوژیکی غرب و روح حاکم بر آن، قائلند که علوم انسانی فعلی را 
نمایندگان . یدئولوژي و مکتب خود، به طراحی و ایجاد ساختاري نوین اقدام نمودباید رها کرد و بر اساس ا
و ) حسینی هاشمی(مهدي نصیري، فرهنگستان علوم اسالمی : توان افرادي چون این طرز فکر را نیز می

گروه دیگر نیز رویکردي اصالحی و ترمیمی به مسئله . دانست) همچون سعید زیبا(مدرنهاي مسلمان پست
  .ه، معتقدند باید همین مباحث مطرح در علوم انسانی را با اصالحات و ترمیماتی برطرف کردداشت

سازي، علم دینی و  اي به نام اسالمی همچنین باید به جریانی دیگري اشاره کرد که اساساً با مقوله
ویکردي گرا مصطلح است، ر این جریان که به جریان غرب. بومی و تعابیري از این دست موافق نیستند

هاي ساختاري فعلی،  انفعالی به جریان پیشرفت داشته، معتقد است که در وضعیت و شرایط جدید و مؤلفه
به تبع آن، اعتقادي به علم دینی و . در این ساختار و شرایط، جایگاهی نداریم. امکان پیشرفت وجود ندارد

دالیل و نظرات کلی طرفداران . دانند میبومی نداشته، تنها راهکار اساسی را پیوستن به جریان علم جهانی 
توانیم علوم و معارفی با استفاده از متون مقدس  اینکه ما نمی: این رویکرد به طور خالصه عبارت است از

دینی و مذهبی بسازیم و این حرکت یعنی جایگزین کردن متون دینی و مذهبی به جاي روشهاي تجربی، 
ورت وقوع، چنین علمی عمومیت نداشته و تنها منحصر به جمع در ثانی، در ص. عقلی، تاریخی و شهودي

  .خاصی خواهد شد
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سخن از تحول بنیادین علوم انسانی به این معنا نیست که متون : در پاسخ به این سخنان باید گفت
گونه که مطرح شد، محدود ساختن روش کسب  شناسی شود، بلکه همان دینی جایگزین روشهاي معرفت

شناسی، خود  نگاه تجربی و عقلِ مبتنی بر حس و تجربه و انکار سایر ساحتهاي معرفت معرفت و دانش به
در ثانی، نکتۀ مورد بحث، امري عمیق و جامع بوده و سخن از تضاد علوم انسانی با . خسران عظیمی است

در ... ستی ولذا برداشت و قرائتهایی که از انسان، ه. مبانی اندیشۀ اسالمی و بعضاً با فرهنگ ایرانی دارد
هاي گوناگون در این  فلسفۀ غرب مطرح شده، اساس علوم انسانی فعلی را شکل داده و منجر به ایجاد نظریه

نکتۀ مهم دیگر این است که علوم انسانی فعلی حاکم بر جهان، چگونه و چطور حاکم بر . باب شده است
تاریخی به این جا رسیده  -فرهنگی از یک سو این علوم بدون پشتوانه نبوده و در یک بستر! جهان شد؟

اما به . گنجد است و شرایط حاکم شدن آن بر جهان نیز ویژه و خاص بوده که تحلیل آن در این مجال نمی
و ) به دالیلی از جمله ضعف حکومتی، استعمار و غارت ملل(ماندگی سایر ملل  طور خالصه، ضعف و عقب

جهانی شدن، غربی شدن و : گیري تعابیر و اهدافی چون دور شدن از فرهنگ و دستاوردهاي خویش و شکل
. توان به عنوان بخشی از این شرایط بیان کرد را می... از این دست مقوالت از سوي جریان مسلّط بر جهان و

همچنین در عصر نوزایی مشاهده شد که با هدف و طرح بازگشت به فرهنگ یونان و اصالح آن، جریان 
لذا در بحث داخلی نیز حداقل، جوامعی که خود دارا و صاحب . گرفت علمی شکل -رنسانس فرهنگی

تمدنی  -اند، باید براي حفظ دستاوردها و تکامل چرخۀ فرهنگی اي فرهنگ و تمدن اصیل و با پشتوانه
خویش به تعالی و پیشرفت آن کمک کنند؛ نه اینکه به حذف فرهنگ بومی و تقلید از سایر فرهنگها اقدام 

اي است که جاي  هاي آن، مقوله دیگر، نسبیت حاکم بر فضاي علوم انسانی و تضاد بین نظریه از سوي. کنند
علم باشد، ) نه وهم و خیال و فرضیۀ محض(لذا علم اگر به معناي واقعی. کند تردید در علمیت آن را باز می

صورت، اگر تحلیل  در این. کند اسالمی و غیر اسالمی ندارد؛ بلکه چنین علمی بر مدار حقیقت حرکت می
. یا شناخت نادرستی از انسان ارائه شود، طبیعی است که سایر مقوالت را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد

شود، به این معناست که مبانی  سازي می به همین جهت، اگر سخن از تحول بنیادین علوم انسانی یا اسالمی
  .طور کلی فرهنگ و تمدن اسالمی باشدفلسفی این علوم، برآمده از اندیشۀ اسالمی و به 

به . توان رویکرد برگزیده را رویکردي بیان کرد که بر عقالنیت اسالمی تأکید دارد اما در انتها می
هاي غربی و با  جریان عقالنیت اسالمی سعی دارد تا با توجه به پرسشهاي برگرفته از نظریه«عبارت دیگر؛ 

شناسی اجتهادي، به تولید  هاي مضاف و با استفاده از روش ۀ فلسفهیافته در عرص کمک نظام فلسفی توسعه
اجتهادي بیان کرد  -توان تحت عنوان نظریۀ الگوي حکمی این جریان را می. علوم انسانی اسالمی بپردازد

لذا به طور . شناختی است شناختی، مکتبی و روش شناختی، ارزش مند فلسفی، انسان که داراي پنج بخشِ نظام
هاي علوم انسانی با  سازي آن، تولید نظریه توان گفت منظور از تحول بنیادین علوم انسانی یا اسالمی یکلی م
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در ) عقلی و، تجربی شهودي و نقل دینی(شناسی اجتهادي و ترکیبی مبانی متافیزیکی اسالمی و روش
  )18: 1391خسروپناه، (.»باشد راستاي اهداف اسالمی می

اي گوناگون و برگزیدن عقالنیت اسالمی و رویکرد اجتهادي، روشن با توجه به بیان رویکرده
لذا براي تحقق . شود که در تحول علوم انسانی باید با نگاهی عمیق، به مبانی فکري این علوم توجه کرد می

  .مدت و بلندمدت حرکت کرد مدت، میان توان در سه بخش و عرصۀ کوتاه چنین مطلوبی می

را در جامعه و مشخصاً دانشگاهها ) تحول علوم انسانی(اهمیت این موضوع مدت باید  در عرصۀ کوتاه
هاي مطرح در هر حوزه از علوم انسانی  روشن کرد و به تبع آن سعی کرد تا به تحلیل و نقد بنیانی نظریه

همچنین همزمان نیز باید . شود ها می زدایی و ابهت این نظریه پرداخت؛ که خود این مهم، باعث قداست
اي و نیاز مطرح در آن،  هاي مختلف علوم انسانی را متناسب با فضاي رشته کننده در رشته شجویان تحصیلدان

مدت  در مرحلۀ بعد که همان اقدامات میان. هاي مبانی فلسفی آشنا کرد با معارف و اندیشۀ اسالمی در حوزه
طبیق و تحلیل نظریات مطرح در علوم ها و آشنایی با معارف و اندیشۀ اسالمی، به ت است، بر اساس آن نقّادي

انسانی با مبانی اندیشۀ اسالمی دست زد و در همین راستا، نظریاتی را که با اندیشۀ اسالمی قرابت دارد 
هایی را که در تضاد با این مبانی است، بازنگري یا حذف و نگاه  توسعه داد و کامل کرد و نظرات و اندیشه

هاي قبلی از جمله طرح  البته این کار مستلزم ایجاد بسترها و زمینه. ین کردهمسو با اندیشۀ اسالمی را جایگز
هاي مختلف علوم انسانی بر اساس اندیشۀ اسالمی و استخراج و استنتاج  مباحث موضوعی مرتبط با حوزه

طبیعی است . صحیح و درست این موضوعات از دل مبانی اندیشۀ اسالمی توسط خبرگان این مباحث است
اي از معارف همسو با مبانی فرهنگی  تب قبلی به خوبی و منسجم پیش روند، در بلندمدت به مجموعهاگر مرا

همچنین در این . پردازي زد توان دست به نظریه اسالمی مواجه خواهیم بود که بر اساس آن می -ایرانی
به عبارت . کرد عرصه باید بیش از پیش به عملیاتی کردن آن و حل مشکالت جامعه بر اساس آنها اقدام

هاي علوم انسانی، نه تنها در بحث نظري، بلکه در بحث عملیاتی نیز  دیگر؛ در اقدام بلندمدت باید تمام حوزه
  .تحت تأثیر مراتب قبلی قرار گرفته، تبعات آن به صورت کاربردي عملیاتی و عینی مطرح شود

راهبردي، اجرایی و (و فرایندهايتوان براي تحول در علوم انسانی به ساحتها  در همین راستا می
  :)20-22: 1391خسروپناه، (ذیل اشاره کرد) معرفتی

  ؛)ها و مدیریت راهبردي تحول شناخت و تدوین فرایند، سیاست( سازي بهینه :ساحت اول
  ؛)آموزش و پرورش در راستاي نیازهاي جامعۀ اسالمی(سازي علوم انسانی بومی :ساحت دوم
  ).شناسی اسالمی هاي علوم انسانی مبتنی بر مبانی و روش تولید نظریه(لوم انسانیسازي ع اسالمی :ساحت سوم
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  هاي مطرح در تحول بنیادین علوم انسانی ساحت: 1شکل 

  :توان فرایند راهبردي تحول بنیادین در علوم انسانی را چنین بیان کرد با توجه به مطالب بیان شده، می

ه یکی از غایات اصلی علوم انسانی است، فرایندي این مرحل :سازي فرهنگ) مرحلۀ نخست
هاي تخصصی  بلندمدت و تدریجی است و از آغاز تا انجام تحول در علوم انسانی با برگزاري نشست

  .یابد هاي ملّی تحقق می دانشگاهی و حوزوي و همایش

ي نقد و ها با تدوین و نشر مقاالت علمی و برگزاري نشستهاي تخصصی و کرسی :نقد) مرحلۀ دوم
  .پذیرد مناظره صورت می

ها در مجلّات  پردازي و نوآوري و نشر نظریه هاي نظریه با برگزاري کرسی :تولید) مرحلۀ سوم
  .پذیرد صورت می

ناظر به حوزة کاربردي و عملیاتی کار است که با نشر و مطرح شدن مطالب  :ترویج) مرحلۀ چهارم
  .یابد تحقق می... در کالس درس، کتابها و
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  فرایند راهبردي تحول بنیادین در علوم انسانی: 2شکل 

  :توان به مراحل ذیل اشاره کرد در حوزة فرایند معرفتی تحول در علوم انسانی نیز می

هاي  هاي علوم انسانی غربی و معارض با آموزه نشان دادن نظریه. 1 :نقد میراث غربی) مرحلۀ اول
هاي  هاي معارض غربی با کمک آموزه و پاکسازي آموزه تهذیب. 2آشکار اسالمی در علوم انسانی؛ 

شناختی  شناختی و انسان هاي فلسفی و معرفت معرفی و نقد پارادایم. 3اسالمی از عناصر کلیدي تمدن غربی؛ 
گیري از مبانی فلسفی و جهان بینی و  شناختی غربی در عرصۀ علوم انسانی با یکدیگر و با بهره و روش

  .شناختی اسالم شناختی و روش رفتشناختی و مع انسان

کشف . 2شناسایی و تدوین میراث علوم انسانی اسالمی؛ . 1 :کشف میراث اسالمی) مرحلۀ دوم
  .الگوها و نظامهاي علوم انسانی در تمدن اسالمی

گفتنی است تولید فلسفه به معناي  :هاي علوم انسانی اسالمی تولید فلسفه و نظریه) مرحلۀ سوم
یز جدیدي نیست، بلکه با استفاده از پتانسیل و قابلیتهاي مکاتب فلسفی اسالمی و بر اساس خرق مکتب یا چ

اقداماتی . شود اندیشه و معارف اسالمی، ضمن رفع و اصالح نواقص، به کاربست آنها در جامعه پرداخته می
  :پذیرد عبارتند از که در این مرحله صورت می
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بینی اسالمی؛  تدوین نظام و الگوي فلسفی و جهان. 2ی؛ کشف عناصر کلیدي علوم انسانی اسالم. 1
شناسی اسالمی  تدوین نظام انسان. 4شناسی اسالمی عام براي همۀ علوم انسانی اسالمی؛  تدوین نظام انسان. 3

در ... خاص براي هر یک از علوم انسانی براي کشف انسان اقتصادي، سیاسی، مدیریتی،؛ تربیتی، حقوقی و
شناسی خاص  تدوین نظام ارزش. 6شناسی عام براي همۀ علوم انسانی اسالمی؛  ین نظام ارزشتدو. 5اسالم؛ 

هاي  تدوین تعاریف و الگو. 8شناسی اسالم؛  تدوین نظام روش. 7براي هر یک از علوم انسانی اسالمی؛ 
مکان وقوعی؛ هاي علم دینی بر اساس ا تعیین فرایند تعاریف و الگو. 9سازي علوم انسانی؛  مختلف اسالمی

هاي علم دینی؛  پذیري الگو آزمون. 11هاي گزینشی براي استفادة عالمان علوم انسانی؛  سازي الگو ساده. 10
بازسازي و بالندگی علوم . 14تولید علوم انسانی اسالمی؛ . 13هاي علوم انسانی اسالمی؛  کشف نظریه. 12

  .انسانی اسالمی

  
  در علوم انسانی فرایند معرفتی تحول بنیادین: 3شکل 

  هاي مؤثر در تحول علوم انسانی مؤلفه: سؤال سوم

آشنایی کافی با این دسته از علوم، گامی بزرگ براي فهم  :آشنایی با علوم انسانی رایج در دنیا. 1
محیطی اردکان و (هاي صحیح است صحیح و پس از آن، ارزیابی و نقد آنها یا استفاده از نظریه

ه و دانشگاه باید اجازة مطرح شدن مسائل مخالف تفکّر اسالمی را نیز بدهند تا حوز. )13: 1391مصباح،
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البته این کار حساس را باید با در نظر . بتوانند زمینه را براي آشنایی، فهم و سپس نقد آنها آماده سازند
  :گرفتن برخی شرایط انجام داد

اسالمی و توانایی استنتاج مطالب از دل  پژوهان بر مبانی فکري اندیشۀ تبحر و تسلّط کافی دانش) الف
  مبانی متناسب با شرایط و مباحث مد نظر؛

دارا بودن قابلیت و فن مقایسه و تطبیق مبانی اندیشۀ اسالمی در مقابل مبانی اندیشۀ غرب و به ) ب
  .پژوهان مسلمان طور اخص تطبیق در هر حوزه از علوم انسانی توسط دانش

ها و برگزیدن بهترین آنها  شنیدن همۀ نظریه :موجود در علوم انسانی هاي توجه به همۀ نظریه. 2
خداوند سبحان در . اي است که رعایتش بنا به دستور قرآن کریم و بر اساس موازین عقلی الزم است شیوه

ذینَ هداهم اللَّه و أُولئک هم الَّذین َیستَمعونَ الْقَول َفَیتَّبِعونَ أَحسنَه ُأُولئک الَّ«: فرمایند وصف خردمندان می
کنند؛ آنان  شنوند و از نیکوترین آنها پیروى مى همان کسانی که سخنان را مى«؛ )18: زمر(»ْأُولُوا الْأَلْبابِ

  .اند خدا هدایتشان کرده وآنها خردمندانند کسانى

ایمان سودمند باشد که تواند بر آشنایی با علوم انسانی رایج در صورتی می :تقویت دروس دینی. 3
در این عرصه نیز نباید دچار التقاط شویم و به عبارتی؛ . هاي دینی صحیح ارزیابی شوند با استفاده از آموزه

  )1388سوزنچی، (.به اسم تغییر، با اقداماتی عجوالنه، سطحی و تقلیدي، بر مشکالت موجود افزود

گرفته در زمینۀ علم دینی و  صورتگیري از اقدامهاي  فهم درست منابع دینی و عبرت. 4
یکی از مشکالت در سالهاي اول انقالب این بود که برخی از افراد، مطالبی را از  :بومی در اسالم و غرب

گرفتند و با ضمیمه کردن چند آیه و روایت، آنها را به اصطالح  هایی مانند مارکسیسم و ماتریالیسم می فلسفه
هایی نیز  ها، موجب بسیاري از انحرافها شد و ضربه نگري ها و سطحی ريانگا چنین سهل. کردند اسالمی می

به اسالم و انقالب اسالمی وارد کرد؛ که یکی از مشکالت عمدة آنها، عدم فهم درست منابع دینی 
طلبد در عرصۀ تحول بنیادین علوم انسانی، با رویکردي  لذا می. )151: 1391محیطی اردکان و مصباح، (بود

به بررسی مبانی فلسفی این علوم بر اساس اندیشۀ اسالمی پرداخت و از اقدامات سطحی و ) تهادياج(عقالنی
شود که شاکلۀ این علوم بر اساس مبانی اندیشۀ اسالمی و منطبق  وقوع این مهم باعث می. ظاهري پرهیز کرد
  .بر آن شکل گیرد

هاي  ، تبیین و تحلیل آرا و اندیشهیکی از اقدامات مهم و اساسی، بررسی :توجه به افکار بزرگان. 5
این مهم عالوه بر اینکه از . حکما و عقالي مسلمان و بزرگان مطرح در فرهنگ و اندیشۀ اسالمی است

سازي، سرعت و شتاب  کند، به امر و چرخۀ تمدن جلوگیري می... ها و اتالف وقت، هزینه و کاري دوباره
  .دهد بیشتري می
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شود تا  این اقدام باعث می :هاي علوم شناسی در همۀ شاخه سانمبنا قرار دادن مباحث ان. 6
شناسی آن توأم شود تا حدأقل نحوة ابتناي این علوم بر اساس  آموزش علوم انسانی فعلی، با نقد مبانی انسان

  )1388سوزنچی، (.شناسی اومانیستی و ماتریالیستی معلوم شده، زمینۀ ورود نگاه دینی به انسان را فراهم سازد انسان

پردازي در حوزة علوم انسانی مبتنی بر منابع  اگر نظریه :پردازي در زمینۀ علوم انسانی نظریه. 7
شود هم از تفکر التقاطی به دور مانیم و هم در  اصیل و ناب اسالمی، عقالنیت و فطرت باشد، باعث می

در مواجهه با نگاهها و نظرات شود  همچنین این امر باعث می. اي محکم گام برداریم عرصۀ عمل با پشتوانه
  )158: ب/1389مصباح یزدي، (.جدید، پویاتر عمل کرده، با رویکرد انتقادي به مباحث مطرح نظر اندازیم

شایسته است که استادان و دانشجویان علوم  :ها و میزگردهاي علمی گسترش و توسعۀ مناظره. 8
اشته باشند و حتی با یکدیگر مباحثه، مناظره و انسانی به صورت فردي یا جمعی با یکدیگر ارتباط علمی د

  .تبادل علمی کنند

شناسی و دیگر بحثهایی که زیرمجموعۀ  شناسی و انسان علومی مانند معرفت :بندي علوم اولویت. 9
با توجه به تأثیر عمیق مباحث بنیادي در علوم کاربردي، . توان خط مقدم بحث تحول دانست اند را می فلسفه

بررسی و متحول ... شناسی، اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی و شناسی، جامعه ا باید پیش از رواناین علوم ر
  )1391محیطی اردکان و مصباح، (.کرد

یکی از نکات حائز اهمیت در امر تحول، تبیین چرایی  :تبیین ضرورت تحول در علوم انسانی. 10
سازي و توجیه افراد به خصوص  تر؛ آگاه به عبارت دقیق. و ضرورت تحول بنیادین علوم انسانی است

ساز و اقدامی مهم و اساسی در این زمینه  تواند زمینه اندرکاران و اشخاص درگیر در این حوزه، می دست
تواند به  لذا اگر تبیین خوبی از این موضوع صورت نگیرد یا برداشتهاي اشتباه از آن صورت گیرد، می. باشد

  .م و راهگشا تبدیل شودمانعی بر سر تحقق این امر مه

دار کردن پژوهشهاي مراکز  جهت :سازي علوم دار کردن پژوهشها در راستاي اسالمی جهت. 11
پژوهان کارشناسی ارشد  سازي علوم از طریق ارائۀ موضوعهاي مناسب به دانش آموزشی در راستاي اسالمی

  .تحول در علوم انسانی درخور توجه باشدتواند در راستاي  نامه نیز می و دکتري براي نگارش مقاله و پایان
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  هاي قابل توجه در عرصۀ تحول علوم انسانی مؤلفه: 1شکل 

  شناختی و محتوایی در امر تحول علوم انسانی هاي روش آسیب: سؤال چهارم

در اندیشۀ اسالمی، حق و حقیقت از جایگاه  ):گرایی حق(گرایی کارکردگرایی به جاي صدق. 1
لذا در بحث . ردار است؛ به نحوي که سعادت انسانها قرار گرفتن در این مسیر استواال و مهمی برخو

گرایی باشد نه در پی اینکه چه  معرفت نیز انسان باید به دنبال کسب و شناخت حقیقت و به عبارتی؛ صدق
ت توجه البته طبیعی اس. نفع یا پیامدي براي انسان رقم خواهد زد و به عبارتی؛ چه کارکردي خواهد داشت

زدگی و تنها بسنده کردن به  به عمل و کارکرد بر اساس صدق و حق، خود امري پسندیده است؛ اما عمل
. ، خود انحراف از مسیر کمال انسانی خواهد بود)آن هم تنها بر اساس امیال، خواستها و طبیعت صرف(آن
خصات دوران پسامدرن و آثار گرایی که از مش شناختی در غرب و حاکمیت نسبیت تزلزل مبانی معرفت«لذا 

شود، موجب شده است که به تدریج کارکردگرایی به جاي  گرایی تلقّی می گرایی و تجربه افراد در عقل
شود، اما به تدریج به جمعی از آثار  این آسیب در علوم انسانی غربی مشاهده می. گرایی قرار گیرد صدق

  )24: 1391، ساجدي( .»داخلی نیز راه یافته است



  

  

  

  
516  61در دانشگاه اسالمی  مطالعات معرفتی 

شناختی در غرب  از دیگر نتایج تزلزل مبانی معرفت :گرایی گرایی به جاي استدالل تبیین. 2
گرایی، آن است که جایگاه استدالل منطقی، تضعیف و تبیین جایگزین آن شده  و حاکمیت نسبیت

. این شیوه امروزه کما بیش به علوم انسانی در کشور ما نیز سرایت کرده و در حال افزایش است. است
برخی با ارائۀ تبیینهاي مختلف از یک فرضیۀ محتمل و تکرار آن، درصددند آن را در اذهان مخاطبان 

این شیوة غلط در غرب به ویژه پس از نیمۀ دوم قرن بیستم، تا حد زیادي جا باز کرده و . جاي دهند
انی استدالل اگر در علوم انس. به تدریج به آثار داخلی ما در علوم انسانی نیز سرایت کرده است

ساجدي، (.تواند به تدریج جا باز کند و مقبول تلقّی شود تضعیف شود، هر ادعا، فرضیه یا تفکّر غلطی می

  )25- 26: همان

سازي علوم انسانی، تالش  یکی از آسیبها در عرصۀ اسالمی :گرایی کاربردگرایی به جاي علم. 3
مختلف حیات فردي و اجتماعی، در مقایسه با هاي  براي به کارگیري آثار علوم انسانی غربی در عرصه

هم مطابق فرهنگ، مبانی : پردازي است؛ علوم انسانی غربی، هر دو جهت را حفظ کرده است اهتمام به نظریه
اما در کشور ما بیش . گیرد گراست و هم آن را در ابعاد مختلف جامعه به کار می و نیازهاي مادي خود، علم
متناسب با فرهنگ و دین جامعه تالش شود، از نتایج این علوم به منزلۀ داروهاي  از آنکه در صدد تولید علم

  )26: همان(.برداري شده است آماده بهره

سازي علوم انسانی مساوي  سازي یا ایرانی گاهی بومی :سازي سازي و بومی خلط اسالمی. 4
م، عبارت است از استقالل علم، سازي به طور عمو شود؛ در حالی که مراد از بومی سازي تلقّی می اسالمی

تواند علوم انسانی غربی را با  هر جامعه و فرهنگی می«به عبارت دیگر؛ . نفی استعمار و نژادگرایی غربی
؛ در حالی که مراد )1388رجبی، (»تغییرها و اصالحاتی با فرهنگ و نیازهاي بومی خود متناسب و همگن سازد

  .سالمی در تحول علوم انسانی استسازي، توجه به فرهنگ ناب ا از اسالمی

یکی از محورهایی که به تحقیق نیاز دارد،  :شناسی مناسب علوم انسانی اسالمی فقدان روش. 5
. شناسی تحقیق در علوم انسانی غربی و رابطۀ آن با روش در علوم انسانی اسالمی است روشن کردن روش

؛ 83-87: ب/1389مصباح یزدي، : ك.ر(سازد کل مواجه میسازي را با مش توجهی به روش مناسب پژوهش، اسالمی بی

در همین راستا اگر تنها به روشهاي کمی یا تجربی بسنده کنیم و به سایر روشهاي کسب . )دفتر ششم: تا دلتاي، بی
لذا آنچه امروز بر . معرفت و به تبع آن روشهاي پژوهشی توجه نکنیم، خسران و غفلت عظیمی خواهد بود

زدگی و بسنده به روشهاي معین است؛  پژوهشی کشور رایج است، ساختارگرایی و قالب فضاي علمی و
چنانچه اگر کسی بخواهد بر اساس روشی دیگر حرکت کند یا خالقیتی انجام دهد، با مخالفت مواجه 

  .خواهد شد
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اگر روش تحقیق در علوم  :محدودسازي روش تحقیق در علوم انسانی به روش تجربی. 6
در  - چنان که امروزه روش غالب در کشور ما همین است - به روش تجربی محدود سازیم انسانی را

حاکمیت رویکرد پوزیتیویستی در غرب . شویم ي مواجه می این علوم با مشکالت جدسازي  اسالمی
در چند سدة اخیر، موجب شده است که تنها روش معتبر در این عرصه، روش تجربی تلقّی شود؛ 

م انسانی به دلیل پیوند ویژه با انسان، باید از سایر روشهاي معتبر معرفتی نیز بهره در حالی که علو
سویه و غیر جامع  گیرد؛ در غیر این صورت نگاه به انسان مورد تحقیق در علوم انسانی، نگاهی یک

به عبارت دیگر؛ روشهاي صرفاً تجربی و کمی در این علوم راهگشا . )1389خسروپناه، (خواهد بود
این چالش نه تنها اثرات آموزشی و پژوهشی را بر علوم انسانی داشته، بلکه از لحاظ . یستندن

فرهنگی نیز توانسته در برخی جوامع، علوم انسانی را در مقابل سایر علوم کم اهمیت و حتی غیر 
  )1391عبدي، (.علمی معرفی کند

تالشهاي اجتهادي و تحلیل  سازي علوم انسانی، اسالمی :نگري به جاي اجتهادگرایی سطحی. 7
طلبد و صرف اضافه کردن برخی آیات و روایات به منابع غربی، آنها را اسالمی  عمیق منابع استنباط را می

کنند، ضمن شناخت دقیق  در همین زمینه الزم است افرادي که در این عرصه ورود پیدا می. سازد نمی
جانبه و عمیقی از مبانی  نسانی غربی، شناخت همهموشکافانه و درك روح حاکم بر مبانی فلسفی علوم ا

هاي بزرگان این حوزه آشنا بوده، توانایی این مسئله را داشته باشند تا  اسالمی داشته یا حدالممکن با اندیشه
بر اساس شرایط و مباحث مطرح، محتواهاي مورد نیاز را از این مبانی استخراج کنند و بر همین اساس به نقد 

  .نی علوم انسانی غربی و روح حاکم بر آن بپردازندو تحلیل مبا

علوم انسانی نقشی  :توجهی به میزان پیوند میان علوم انسانی اسالمی و تمدن اسالمی بی. 8
شگرف و بنیادین در توسعۀ تمدن جوامع غربی ایفا کرده و حتی مرجع فکري تمدن غرب است و در 

شکی، جایگاهی برتر دارد؛ زیرا علوم انسانی منبع تدوین مهندسی و پز -مقایسه با علوم تجربی، فنّی
سازي علوم انسانی در کشور ما،غفلت از  اما یکی از آسیبهاي اسالمی. طرحهاي کالن و حیاتی جامعه است
سازي دینی به علوم انسانی به منظور تأمین  از این رو، نیازمندي تمدن .میزان پیوند آن با تمدن اسالمی است

سازي  لذا تمدن. و معرفتهاي مورد نیاز براي مدیریت و هدایت این فرایند، امري ضروري استها  آگاهی
میرزاپور (.هاي آن همراه است، نیاز اساسی به علوم انسانی اسالمی دارد اسالمی که با مرجعیت دین و آموزه

  )1390ارمکی، 

هم در حوزة تحول بنیادین یکی از اقدامات اساسی و م :پردازي پردازي پیش از مسئله مبانی. 9
علوم انسانی، تعریف و تحلیل مبانی بحث، پیش از پرداختن به موضوعات و مسائل مطرح در این حوزه 
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لذا تدوین مبانی . اند فرضها و مبانی فلسفی ها خود نیز مبتنی بر پیش در علوم انسانی غربی نیز نظریه. است
اي  تبیین مبانی علوم انسانی باید مقدمه. زي علوم انسانی استسا فلسفی علوم انسانی، اولین گام براي اسالمی

  )1391ساجدي، (.براي تغییر یا ابداع در اصول، روشها، اهداف و در نهایت مسائل این علوم باشد

  
  شناختی و محتوایی در امر تحول علوم انسانی آسیبهاي روش: 2شکل 

د که معطوف به اهداف تحول در حوزة علوم آل و مطلوب خواهد بو در انتها باید گفت تحولّی ایده
انسانی باشد؛ همچنین باید ابعاد و زوایاي تحول نیز روشن شده تا مسیر و روشهاي تحول در تحقق اهداف و 

همچنین یک نقشۀ راه منسجم و کارامد جهت انجام این حرکت بزرگ و عظیم «. رویکردها آشکار شود
توان گفت یکی از  نظران این حوزه الزم است؛که می یان و صاحباندرکاران، اساتید، دانشجو براي دست

فقدان دالیل اصلی و مهمی که باعث شده مشکالتی در حوزة اجراي تحول در علوم انسانی داشته باشیم، 
  )تا خسروپناه، بی(.»اجرایی راه براي تحول در علوم انسانی است ۀنقش
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  گیري نتیجه) هـ
عمدت محصول دورانی است که غرب کوشید تا با عقل بشري، راه و علوم انسانی برآمده در غرب، 

لذا . اي براي علوم انسانی ایجاد کند رسم زندگی خویش را دریابد و با توسعۀ مکتبهاي فلسفی جدید، فلسفه
طی فرایندي سایر جوامع از جمله عالم شرق و ایران به واسطۀ برخی عوامل و شرایط، تحت تأثیر تحوالت 

از جمله در حوزة علوم انسانی قرار گرفته و به پیروي و بعضاً تقلید از غرب پرداخته و دستاوردها  عالم غرب
اما نکتۀ قابل توجه و تأمل در این است که برخی . تمدنی خویش را فراموش کردند -و رهاوردهاي فرهنگی

. اسالمی در تعارض و تقابل استاز مبانی فلسفی که علوم انسانی بر آن بنا شده، با فرهنگ و مبانی اندیشۀ 
توان به دو تفاوت اساسی و چالش عمدة علوم انسانی فعلی با مبانی اندیشۀ اسالمی اشاره  در همین راستا می

چالش . 2نحوة تعریف و تفسیر آنها از انسان، که عنصر کلیدي و محوري در علوم انسانی است؛ . 1: کرد
  .گرایی نسبیت

ی تحول در علوم انسانی، باید سعی کرد تا بر اساس عقالنیت اسالمی از سوي دیگر در بحث چگونگ
شناسی  حرکت کرد و با استفاده از روش) گرا و همسو با فطرت پاك انسانی نگر، صدق قدسی، جامع(

طبیعتاً در مواجهه با علوم انسانی غربی باید عقالنیت . اجتهادي، به تولید علوم انسانی اسالمی اقدام کرد
در همین راستا . مبانی فرهنگی و ارزشی جامعه و شرایط و نیازهاي جامعۀ ایران را لحاظ کرداسالمی، 

کشف میراث . 2نقد میراث غربی؛ . 1: توان به سه گام اساسی براي تحول بنیادین در علوم انسانی اشاره کرد می
ها و نکات کاربردي و  فههمچنین در بحث مؤل. هاي علوم انسانی اسالمی تولید فلسفه و نظریه. 3اسالمی؛ 

فهمِ درست منابع دینی و . 2توجه به افکار بزرگان؛ . 1:توان به موارد زیر اشاره کرد اجرایی مطرح در این امر می
شناسی در  مبنا قرار دادن مباحث انسان. 3هاي صورت گرفته در حوزة علم دینی و بومی؛  گیري از اقدام عبرت

تبیین ضرورت تحول در . 5ها و میزگردهاي علمی؛  گسترش و توسعۀ مناظره. 4هاي علوم انسانی؛  همۀ شاخه
  ... .هدفمند کردن پژوهشها در حوزة علوم انسانی در راستاي تحول در آن و. 6علوم انسانی؛ 

نکتۀ قابل توچه و تأمل دیگر در بحث تحول علوم انسانی، توجه به برخی از آسیبهایی است که وجود 
  :توان به موارد ذیل اشاره کرد قوع آن وجود دارد و از جملۀ آنها میداشته یا احتمال و

 3سازي؛  سازي با بومی خلط اسالمی. 2گرایی؛  قرار گرفتن نگاه کارکردگرایی به جاي صدق. 1
سازي روش تحقیق در علوم انسانی به روش  محدود. 4شناسی مناسب علوم انسانی اسالمی؛  فقدان روش

توجهی به میزان پیوند میان علوم انسانی اسالمی و  بی. 6به جاي اجتهادنگري؛ نگري  سطحی. 5تجربی؛ 
  ... .فرهنگ و تمدن اسالمی و
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  پیشنهادهاي پژوهشی
شناسی فضاي حاکم بر نظام  شناسی اسالمی تحول در علوم انسانی و آسیب بررسی مبانی انسان. 1

  .آموزشی کشور بر اساس آن
  .شناسی اسالمی تحول در علوم انسانی و تأثیر آن بر نظام آموزشی تتبیین و تحلیل مبانی معرف. 2
  .شناسی اسالمی تحول در علوم انسانی و تأثیر آن بر نظام آموزشی تبیین و تحلیل مبانی هستی. 3
شناسی علوم  شناسی اندیشمندان مسلمان و تأثیر آن بر مبانی انسان هاي انسان بررسی و تحلیل نظریه. 4

  .انسانی
هاي اجرایی تحول در حوزة تعلیم و تربیت بر اساس مبانی فلسفی اسالمی تحول  ررسی کاربستب. 5

  .در علوم انسانی
  .بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت کشور در بحث تحول بنیادین علوم انسانی. 6



  

  

  

  
  521 ...چرایی و چگونگی تحول در علوم انسانی با 

  منابع
 .ستاره سبز: تهران). 1387(پور ترجمه ابوالفضل بهرام. قرآن کریم -

 .11، ش رهیافت. ترجمۀ مسعود پدرام. »دیروز و امروز: سازي معرفت اسالمی« ).1374(العوانی، طاها جابر -

 .54، ش حوزه و دانشگاه. »شناسی علوم انسانی روش«). 1387(باقري، شهال -

 ].نا بی]: [جا بی. [ناسیش هاي جامعه نظریه). تا بی(توسلی، غالم عباس -

 .اسراء: قم. تفسیر انسان به انسان). 1390(جوادي آملی، عبداهللا -

 .55- 56، سال دوازدهم، ش کتاب نقد. »شناختی علوم انسانی شناسی معرفت آسیب«). 1389(خسروپناه، عبدالحسین - 

: برگرفته از. )مصاحبه(»پنج گام تحول علوم انسانی«). تا بی(خسروپناه، عبدالحسین -
www.khosropanah.ir 

 .مؤسسۀ فرهنگی حکمت نوین اسالمی: قم. شناسی فکري ایران معاصر جریان). الف/1389(عبدالحسینخسروپناه،  - 

، فصلنامۀ فلسفه و کالم اسالمی آینۀ معرفت. »چیستی فلسفۀ علوم انسانی«). 1391(خسروپناه، عبدالحسین -
 .31سال دهم، ش 

 .گاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمیپژوهش: ، تهرانفلسفه فلسفۀ اسالمی). ب/1389(خسروپناه، عبدالحسین -

، حکمت و فلسفه. »مبانی حکمی علم دینی از دیدگاه محمد نقیب العطاس«). 1392(خسروپناه، عبدالحسین -
 .2سال نهم، ش 

 . ققنوس . تهران . بیدي ، ترجمۀ منوچهر صانعی درهاي بر علوم انسانی مقدمه). 1388(دلتاي، ویلهم -

 رسانی ماهنامۀ آموزش و اطالع. »نسانی و چرایی بازنگري در آنچیستی علوم ا«). 1388(رجبی، ابوذر -
 .74، ش معارف

اسالمی بر اساس رهنمودهاي مقام معظم  -تبیین مفاهیم کلیدي علوم انسانی«). 1389(رودگر، محمدجواد -

 .55- 56، ش کتاب نقد. »رهبري

انتشارات مؤسسه آموزشی و .  » اسالمی سازي علوم انسانی ، آسیب شناسی « ) .  1391( ساجدي ، ابوالفضل  -
 .پژوهشی امام خمینی رحمه اهللا 

تبیین و تحلیل اسالمی سازي علوم و آثار آن بر  ) . 1383( سجادي ، سید مهدي و برخورداري ، رمضان   -

 . 7، فصلنامه نوآوري هاي آموزشی ، سال سوم ، شماره  تعلیم و تربیت

فصلنامه مهندسی . »هاي فرایندنگري انسانی موجود و مزیت تحول در علوم«). 1392(سلیمی کوچی، ابراهیم -
 .76، سال هشتم، ش فرهنگی

حرکت به سمت تحقق علوم انسانی : هاي تحول در علوم انسانی تأملی در باب بایسته«). 1388(سوزنچی، حسین -

 .5، ش فصلنامه راهبرد فرهنگ. »اسالمی

فصلنامه  .»ن خط مشی ملّی تحول در علوم انسانیطراحی و تبیین الگوي تدوی«). 1391(عبدي، اسماعیل -
 .1، سال اول، ش مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانی



  

  

  

  
522  61در دانشگاه اسالمی  مطالعات معرفتی 

 .341روزنامۀ وطن امروز، یکم اسفند، ش . »مصاحبه«). 1388(فنایی اشکوري، محمد -

جمه تر). جلد دوم(شناسی روش تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان). 1386(گال، مردیت و دیگران -
 .دانشگاه شهید بهشتی و سمت، چ دوم: تهران. احمدرضا نصر

سازي علوم انسانی از دیدگاه  بایدها و نبایدهاي اسالمی«). 1391(محیطی اردکان، محمدعلی و علی مصباح -

 .1، ش فصلنامه معرفت فلسفی. »عالمه مصباح

پرورش، مؤسسۀ فرهنگی  وزارت آموزش و» تهران. سیر تفکر معاصر در ایران). 1386(مددپور، محمد -
 .منادي تربیت

 .، قم ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اسالمی سازي معرفت  ) . 1385( مرادي ، مجید  -

نامه همایش مبانی  ویژه. »بناي علوم انسانی بر مبناي استوار دین«). الف/1389(مصباح یزدي، محمدتقی -
 ].نا بی]: [جا بی. [فلسفی علوم انسانی

 ).ره(مؤسسۀ امام خمینی: قم. انسانی جستارهایی در فلسفۀ علوم). ب/1389(قیمصباح یزدي، محمدت -

مجموعه مقاالت . »رابطۀ ایدئولوژي و فرهنگ اسالمی با علوم انسانی«). 1378(مصباح یزدي، محمدتقی -
 ].نا بی]: [جا بی. [سازي و اسالمی کردن علوم انسانی وحدت حوزه و دانشگاه و بومی

اهمیت و ضرورت تحول علوم انسانی و تولید علم دینی و راهکارهاي تحقّق «). 1390(الفضلمیرزاپور ارمکی، ابو -

 .49، ش فصلنامه رهیافت. »آن

- Al-Attas, Muhammad Naguib Syed (1998) [1978] Islam andSecularism. (With a 
foreword by the author to the 2nd edition, dated1993) Lahore: Suhail Academy  .  

- Kalil, Imad al din (1991) . Islamization of Knowledge: A methodology, 
International Institute of Islamic Thought, London . 
 

 
  
  


