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مقاله پژوهشي:
سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علومانسانی بهمنظور دستیابی به
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تاريخ پذيرش5918/55./51 :

چکيده
این مقاله با در پیش گرفتن روش حکمی-اجتهادی و راهبرد پژوهش ترکیبی و چندشیوهای ،پس

ا اینکسه

بنیان مطلوب علومانسانی اسالمی را با تحلیل محتوای بیانات امامین انقالب اسالمی ارائه کرده اسست ،بسهمنظسور
تحلیل شکاف بین وضع مطلوب با وضع موجود ،نظر نمونهی خبرگی را مورد پرسش قسرار داده اسستم مطساب
یافته های این مقاله ،سناریوی منتخب برای تغییر ،سناریوی انقالب است؛ یعنی هم ا نظر منط تغییر بنیسادین و
هم ا نظر خبرگان و صاحبنظران ،تحوّل یا تغییر علومانسانی رایج و دستیابی به علومانسانی اسسالمی صسرفاا ا
طری وقوع انقالب پارادایمی و استقرار بنیان (پارادایم) جدید اسالمی قابل تحقّ استم ال مسهی ایسن امسر هسم
غلبهی یک گفتمان راهبردی در فضای فکری و علمسی حسو ه و دانشسااه اسستم دالّ مرکسچی چنسین گفتمسانی
عبارتست ا « :راهبرد تغییر انقالبی»؛ که با اتّخاذ بسته راهبردهای هماهنس
تکمیل میشودم در این مسیر ،جن

کار و حرکت ا جن

در رویکسرد نقسار مرجسع راهبسردی

«جنبش و نهضت» است که موجب فعّال شدن فرایند

مستمرّ نظریهپردا ی بهمنظور تولید علم اسالمی بر اساس بنیان اسالمی خواهد شدم
کليد واژهها :تحوّل علومانساني ،علومانساني اسالمي ،بنيان ،پارادايم ،سناريو ،انقالب

1م نویسنده مسئول -دانشآموخته دکتری مدیریت راهبردی دانش ،دانشااه و پژوهشااه عسالی دفساع ملّسی و تحقیقسات
راهبردی؛  sk.ebadi@chmail.irو 71122113100
2م دانشآموخته دکتری معارف اسالمی و علوم سیاسی و مدرّس دانشااه
3م مدرّس حو ه و دانشااه
4م استادیار و عضو هیئت علمی دانشااه و پژوهشااه عالی دفاع ملّی و تحقیقات راهبردی
5م استاد و عضو هیئت علمی دانشااه امام صادق(ع)

مقدمه
هدف انقالب اسالمی ،استقرار نظام جدید در جهان و تشکیل تمدّن نوین اسالمی اسست
که این امر مستلچم برخورداری ا نرمافچارهای متناسسب ا جملسه علسومانسسانی متناسسب و
سا گار با آن استم
ا آنجا که عقالنیّت اسالمی با باور به عالم غیب و تأثیر آن بر ندگی این دنیسا و نقسش
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وحی و قرآن به مثابه مهمترین سرمایه معرفتی انسان مسلمان ،موجب تعسار

و درگیسری

با مدرنیسم و پستمدرنیسم در همه شئون بشری میشود؛ تحوّل در علومانسسانی ناسسا گار
با اندیشه اسالمی که عمدتاا در تمدّن غرب رشد و نمسوّ یافتسه و دسستیابی بسه علسومانسسانی
اسالمی ،همواره ا مقاصد راهبردی نظام جمهوریاسالمیایران بسوده اسستم امسام خمینسی،
استقالل فکری و تحوّل صحیح بنیادیِ فرهنای و علمی را مقدّمه تحوّل روحسی و اسستقالل
در ابعاد دیار کشور دانستهاند 1و امام خامنهای نیچ درباره وضع موجود علومانسانی تصسریح
میکنند که «حقیقتاا ما نیا مند آن هستیم که یک تحوّل بنیسادین در علسوم انسسانر در کشسور
به وجود بیایدم ممم مبناى علوم انسانر غربر ،مبناى غیرالهر است ،مبناى مادّى اسست ،مبنساى
غیرتوحیدى است؛ این با مبانر اسالمر سا گار نیستم» 2و «باید مبسانی علسومانسسانی را در
قرآن کریم جستجو کرد و پیدا کردم» 3ا این رو ضرورت تغییسر و تحسوّل در علسومانسسانی
کنونی و تولید علومانسانی اسالمی در این پژوهش امری واضح استم
ا سویی همانطورکه علومانسانی غربی مبتنی بر فلسفهی غرب و مسسائل دنیسای غسرب
شکل گرفته ،طبعاا اسالم نیچ علومانسانی خاصّ خود را مبتنی بر مبسانی و اصسول اسسالمی و
مسائل دنیای اسالم عرضه میکندم بنابراین« ،ابتنای علومانسانی بر مبانی فلسسفی و اصسول و
ار ش های حاصل ا آن مبانی» و «امکان وجود علومانسانی اسالمی» نیسچ در ایسن پسژوهش
مفرو

در نظر گرفته شده استم

1م صحیفه امام ،جلد 1351/6/31 ،17
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2م امام خامنهای ،بیانات در دیدار اساتید دانشااهها1313/4/11 ،
3م امام خامنهای ،بیانات در دیدار جمعی ا بانوان قرآنپژوه کشور1311/70/21 ،

استم علومانسانی اسالمی مبتنی بر مبانی اندیشه و ار شهای اسسالمی و نساظر بسه مسسائل
ندگی فردی و جمعی جوامع مسلمان صورتبندی میشوندم
مسألهی پژوهش این است که پذیرش علومانسانی شکل گرفته در غرب کسه بسا باورهسا،
ار ش ها و فرهن

اسالمی تناسب و سا گاری ندارد ،منجر به آسیبهای هویّتی ،اعتقسادی،

اخالقی ،فرهنای و سیاسی برای مسلمانان و جامعهی اسالمی میشودم با توجّه بسه جایاساه
تاریخی و نقش تمدّنسا انقالب اسالمی و نسسبت آن بسا تمسدّن غسرب ،فقسدان سسناریوی
مناسب برای تغییر وضع موجود ،حرکت به سوی تحقّس تمسدّن اسسالمی را مختسلّ و کنسد
میگرداندم
بنابراین ،سئوال این مقاله عبارتست ا این که «سناریوی مطلوب بسرای تغییسر در وضسع
موجود علومانسانی و حرکت به سمت وضع مطلوب یعنی دستیابی به علومانسانی اسسالمی
کدام است؟»
پيشينهشناسي تحقيق
در هر جهانبینی ،چتری ا نظم فلسفی حاکم است که ایسن چتسر فلسسفی توجیسهکننسده
نااههای مختلف هر نظام فکری به واقعیت اجتماعی استم در ایسن نظسام جسامع اسست کسه
ماهیّت واقعیّت ،ماهیّت انسان و چاونای ارتبار انسان با واقعیّت تشسریح مسیگسردد و بسر
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مراد ا بحث تولید علومانسانی اسالمی ،ظهور و برو اندیشه اسسالمی در علسومانسسانی

اساس این تشریح ،نظامهای پارادایمی خاصّسی شسکل مسیگیسرد کسه مینسه را بسرای ظهسور
نظریّهها و مدلها در ورود به واقعیّت اجتماعی فسراهم مسیکنسدم اگسر جهسانبینسی اسسالمی
متفاوت ا فلسفه و اندیشهی غربی باشد؛ بنابراین چاونای تحقی در واقعیّت اجتمساعی و
تحلیل و تبیین وقایع جوامع اسالمی ،متفاوت ا اندیشه و فلسفهی غربی اسست

(ایمسان:1313 ،

 211و )372م
با توجّه به غلبهی علوم مدرن ،بهنظر میرسد برای تهیّه یسک نقشسهی کامسل علمسی کسه
بتوان بر مبنای آن پژوهش بومی را بهصورت عالمانه و بسا توجّسه بسه غایسات تعریسفشسده،
مهندسی و مدیریّت کسرد ،نیا منسد مهندسسی جسامع در سسطح جهسانی هسستیمم ال م اسست
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مهندسی و مدیریّت دانش و پژوهش در یک چرخهی کالن ا حسو هی معسارف بشسری تسا
حو ههای تخصّصی بهصورت نجیرهی علمی انجام شده و بودجهریچی و هسدایت شسود و
ا طری با خوردگیری پیوسته ،اصالح و ترمیم شودم در اینجا هماهنای میان آمسو شهسای
پیش دانشااهی و دانشااهی و همچنین ذخیره و با یابی دانش به شکل سا مانی بسیار حائچ
اهمیّت استم ال م است شبکههای کسالن و کوچسک در خسدمت حرکست و جریسان تمسدّن
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اسالمی قرار گیرندم همچنین نظارت خبرگان باید متنمحسور و بسر اسساس ذخیسرهسسا ی و
آمو ش داده ها صورت بایرد که قابلیّت حفس و انتقسال داشسته باشسدم در ایسن صسورت بسا
مدیریّت و سیاستگذاری والیستمحسور مسیتسوان در یسک دورهی مسانی قابسل دسسترس،
جامعهی علمی و در نهایت جامعهی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی را سسامان دادم در چنسین
شرایطی نه تنها میتوان ا علومانسانی اسالمی سخن گفت ،بلکه فراتسر ا آن مسیتسوان بسه
شیوهای جهانپسند ا علوم طبیعی اسالمی و حتّی امامیّه سخن گفت کسه جامعسهی علمسی،
برنامه پژوهشی ،گفتمان و پارادایم خاصّ خود را دارد (شریعت)211-216 :1314 ،م
مقالهی «بررسی یک مدل تحول در علومانسانی با ابتناء بر میراث تمدن اسالمی» ا میان
چهار مدل اساسی ،درصدد دفاع ا «مدل ضرورت و امکان» است و مسیکوشسد تسا هسم بسر
ضرورت و امکان تحوّل در علومانسانی براهینی اقامه کنسد و هسم روش دسستیابی بسه آن را
شرح دهدم مهمترین مؤلفسهی ایسن روش ،ایجساد تغییسر در خاسستااه معرفتسی و بسا آفرینی
تعریف علومانسانی استم بدون تغییر در تعریف ،مبانی ،خاستااهها و اغرا

 ،نمیتسوان ا

تحوّل بنیادین در علومانسانی در ایران سخن گفتم میراث اسسالمی ،اساسسیتسرین بسستر و
مینه در این واخوانش و تغییر خاستااه تلقی میشود (پورحسن)1317 ،م
نظربهاینکه تولید معرفت علمسی در درون مسدلی ا عقالنیّست صسورت مسیگیسرد و در ایسن
عقالنیّت و روششناسی ،مبانی و مبادی دینسی و غیردینسی مسؤثّر اسست ،علسومانسسانی اسسالمی،
معنادار و ممکن خواهسد بسودم علسم دینسی ،علمسی مبتنسی بسر جهسانبینسی اسسالمی ،برگرفتسه ا
روششناسی اسالمی و در راستای اهداف مطلوب جامعهی اسالمی است (خسروپناه)216 :1314 ،م
سه دسته متغیّر در طرّاحی الاوی پایه در تحسوّل علسومانسسانی ،تعیسینکننسده اسست کسه
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عبارتند ا  -1 :متغیّرهای مراحل تحوّل (تولید علسم-عرضسه علسم -بهسرهوری ا علسم)-2 ،

نتایج تحوّل (انسانسا ی  -سا مانسا ی  -جامعهسا ی) (پیرو مند)460-445 :1312 ،م
برخی تحوّل را فرایندی تدریجی دانستهاند که دارای سطوح مختلفی مانند بومیسسا ی،
اسالمیسا ی یا ممم بوده و در آن ،علومانسانی به نحوی روشمند ا مبانی و منسابع معرفتسی
اسالم (کتاب ،سنّت و عقل) برآمده و در تحقّ غایات انسانی و اجتماعی اسالم نیچ کارآمسد
میشود (کاظمینی و آذربایجانی)147 : 1314 ،م
برخی معتقدند گام اصلی و اولویت اساسی در مسیر تولید علومانسانی اسالمی و مواجهسه
با علومانسانی موجود ،تبیین فلسفهی علومانسسانی اسسالمی اسستم در ایسن راسستا ال م اسست
ضمن تبیین مبانی فلسفی علومانسانی ،علت غایی و علت فاعلی علومانسانی و حتسی علسم در
معنای عام آن مورد بررسی قرار گیردم در ادامه با بهرهمندی ا شاخصهای ار یسابی مفساهیم و
نظریههای علومانسانی ا یسکسسو و همچنسین مبسانی فلسسفه علسومانسسانی بایسد بسه پساالیش
علومانسانی موجود که آمیختهای است ا مفاهیم غیرمنطب با نارش دینی اسالمی و مفاهیم و
نظریات همسو با اندیشههای اسالمی پرداختم گام بعدی در این راستا ایجاد ناسرش انتقسادی
بهنظریهها و مفاهیم موجود در علومانسانی است (ابوالفضل میر اپور ارمکی)00-61 :1317 ،م
در جریانشناسی تولید علومانسانی اسالمی ،رویکردهای مختلف در نسبتِ دین با تولید
علومانسانی به دو دسسته مسوافقین و مخسالفین تقسسیم مسیشسود؛ مخسالفین بسا فسر

هسای

دینشناسی و هستیشناسی خود ،قائل به اثرگذاری دین در مقام داوری نیستند؛ و منکر علم
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متغیّرهای سطوح تحوّل (مبانی علمی -روشهای علمی -نظریههای علمی) و  -3متغیّرهای

دینیِ انسانی میشوندم امّا رویکردهای موافقین علومانسسانی ِاسسالمی بسه سسه دسسته تقسسیم
میشوند« -1 :رویکرد تهذیبی» که تولید علم دینی را ا طری تهذیب و بهینسهسسا ی علسم
موجود ممکن میداند؛ « -2رویکرد فلسفههسای مضساف» کسه شسامل فلسسفهی مضساف بسه
واقعیات و امور و فلسفه ی مضساف بسه علسوم اسستم طبس ایسن رویکسرد ،چسارچوبهسا و
فر

های منظم نظری هر علم ا طری فلسفهی آن علم شکل میگیردم بنابراین ابتسدا بایسد

فلسفههای مضاف تولید شده و سپ

علم مربور مبتنسی بسر آن تولیسد شسودم « -3رویکسرد

روشهای مضاف» که یک منظومهی عقالنیت اجتماعی الهی مبتنی بر یسک نظسام هماهنس ِ
روش تحقی است که در آن استناد به وحی ،محاسبات و دقّتهسای نظسری ،عقسل تجربسی
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انسان و شهود انسانی پیوسته عمل میکند و چاونای کاربردی کردن فرهن

دین را نشسان

میدهد (میرباقری)54-21 :1312 ،م
علم اسالمی ،علمی است که در آن محتوا و سساختار درونسی معرفست علمسی ،اسسالمی
باشدم اگر ساختار درونی علم به اسالمی و غیراسالمی بودن متّصف شود ،صرفاا بسا اسسالمی
شدن اموری که مربور به عالمان است و یا ناظر به استفاده و کساربرد نتسایج و محصسوالت
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علمی است و یا در حو ه فرهن

و رفتار جامعهی علمی میباشسد ،علسم اسسالمی نخواهسد

شد؛ هر چند که علم اسالمی اینگونه ا لسوا م و پیامسدها را نیسچ بسه همسراه خسود خواهسد
داشت(جوادی آملی)1-1 :1311 ،م
ویژگی مهم علومانسانی اسالمی ،تأسیسی بودن آن استم در واقع ،رویکرد تهذیبی قسادر
به رفع مشکالت ژرف و یرپوستی علومانسانی سکوالر نیستم تحوّل در علومانسانی بایسد
تحوّل بنیادین باشدم منظور ا تحوّل بنیادین ،انطباق توأمان روح و بدنسهی علسومانسسانی بسا
جهانبینی ،احکام و ار شهای اسالمی استم به تعبیر دقی تر باید باوییم علومانسانی بایسد
ا بطن جهانبینی و تعالیم اسالمی متولّد شودم
در تأسی

(غالمی 110 :1310 ،و )120

علومانسانی اسالمی باید ا ریشهایتسرین مباحسث ،یعنسی معرفستشناسسی و

فلسفه شروع کردم یعنی برای تأسی

شاخهای ا علومانسانی ،ابتدا باید آن دسته ا مباحسث

معرفتشناختی و هستیشناختی و انسانشسناختی فلسسفی را کسه در مسسائل آن علسم نقسش
دارند ،تشخیص داده ،موضع خود را دربارهی آنها مشخص نمساییم؛ سسپ

بسر پایسهی ایسن

مبانی ،به تدوین آن شاخه خاص ا علومانسانی اقدام کنیم (عبداللهی)204-231 :1313 ،م
ا نااهی دیار ،راهکار تحقّ علومانسانی اسالمی بیش ا آنکسه یسک برنامسه پژوهشسی
ناظر به محتوا باشد ،یک برنامهریچی تعلیم و تربیتی نسبتاا درا مدت طلب میکند که تحقس
علم را نه در مجموعههای مکتوب ،بلکه در درون انسآنها جستجو میکند و میکوشسد یسک
نهضت تولید علم را در این انسآنها رقم بچند (سو نچی)21-0 :1311 ،م
در مقاله «روششناسی تحق علوم اسالمی ا دیدگاه سیدمحمد نقیب العطاس» ،دیسدگاه
علم دینی وی شامل دو مرحلهی اسالمیسا ی علوم رایسج و تولیسد علسوم اسسالمی جدیسد
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معرّفی شده است که در مرحله اسالمیسا ی ،العطاس با ناری کامل و عمی علوم موجود

الحادی غربی ا پیکره علوم جدا شده و در صورت امکان ،گسچارههسای مناسسبی برآمسده ا
متون دینی بر آنها افچوده میشودم مرحلهی دوم که راه حل اساسسی و اصسیل بسرای خاتمسه
دادن به سیطره علوم غربی است ،عبارت ا تولید علوم جدید بر اساس مبانی اسالمی استم
العطاس بر اساس مبانی هسستیشسناختی ،معرفستشسناختی و انسسانشسناختی خسود اصسول
روششناسی تحق علوم اسالمی را چنین تبیین نموده است -1 :نفی حصسر روششسناختی
رایج در علم پو یتیویستی و اسستفاده ا روشهسای چهارگانسه تجربسی ،عقلسی ،شسهودی و
اجتهادی؛  -2اسسالمی سسا ی بسان و جلسوگیری ا نفسوذ واژگسان نااسسالمی در اندیشسهی
اسالمی؛  -3اسستفاده ا روش هسای تفسسیر و تأویسل مسورد اسستفاده در قسرآن بسرای تبیسین
پدیدههای طبیعی و انسانی (حسنی و درگاه اده)11-60 :1313 ،م
ناارنده پژوهش «اسالمی کردن دانش ،اصول کلّسی و طسرح اقسدام» ،ادعسا مسیکنسد کسه
ضروری است که مطالعات انسانی و علوم اجتماعی و طبیعی ا نسو با شناسسی و با سسا ی
شوند و بر مبانی جدید اسالمی شکل بایرند و ا طری آنها اهداف جدید سا گار با اسسالم
دنبال شودم او مینویسد تردیدی نیست که اسالم ،همه جوانب اندیشه ،نسدگی و وجسود را
شامل میشودم بنابراین ،ال م است اسالم به صورت کامل در همه علوم ظهور و برو داشسته
باشدم باید کتابهای درسی در علوم مختلف ا نو نوشته شوند؛ تا بسا ناسرش اسسالمی ،بسه
عنوان یک عنصر تکاملی ،در جایااه حقیقی خود قرار گیردم بلکسه ال م اسست بسا برگسچاری

مقاله پژوهشی :سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علومانسانی بهمنظور دستیابی به علومانسانی اسالمی با رویکرد نقار مرجع راهبردی

را پیشنهاد میکند که بر اساس آن گچارههای گسرانبسار ا مبسانی ،پسیشفسر

هسا و تفاسسیر

دورههای آمو شی ،معلمهای مسلمان برای آشنایی با نحوه بهکسارگیری کتسابهسای درسسی
جدید آمو ش ببینندم همچنین دانشااههسا و دانشسکدههسا و مسدارس مسسلمانان بسهگونسهای
با سا ی شود که رهبری پیشاامانه آنها در تاریخ جهان ا سسر گرفتسه شسودم اسسالم ،دیسن
تکاملیافته ،صالح ،ایجابی و واقعی استم باید همه علوم به سیاق جدیدی ابداع شسوند کسه
در روش ،راهبرد ،دادهها ،مسائل ،اهداف و آرمانها ،بر مبادی اسالمی شکل بایرنسدم علسوم
باید حول محور اساسی توحید در سه بُعد تشکیل شوند -1 :بُعد وحدت معرفست -2 ،بُعسد
وحدت ندگی و  -3بُعد وحدت تاریخ (راجی فاروقی 1113 ،مم)م
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ناارندهی مقاله «غیرغربی کردن و اسالمیسا ی علوم :عملیاتی نمودن دیدگاه نوغچالی-
عطاسی» بر این باور است که معانی دوگانهی تاریخی و فلسفی ا علم اسالمی ،باید به یک
معنی سوّم کاربردی و عملی تسسرّی یابسد کسه بسا بسهکسارگیری مجسدّد شسناخت اسسالمی و
ار شهای اخالقی در حو ه علم و فناوری در جهان معاصر مرتبط استم این امر پیوسستای
حیاتی تالشهای علمی به چارچوب مفهومی جهانبینی اسالمی و توضیح همچمان مفساهیم
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،15پاییچ 1311

و داللتهای شناختی ،روشی و ار شی را در این پیوستای در پژوهشهای علمسی حسال و
آینده شامل میشودم این با تعریف عملیاتی علم اسالمی منجر به ارائسه یسک «پسارادایم» یسا
«برنامهی پژوهشی» فراگیر میشود که گرانبار ا داللتهای تجربی و روششسناختی بسدیع
(و در نتیجه اکتشافهای بدیع) است که تجلّی جهانبینی اسالم در ندگی رو مره فسردی و
اجتماعی ا طری چشماندا و عملکرد غیرغربی بوده و با برخورداری ا علسم و فنساوری
اصیل اسالمی ،در وهلهی اول منجر به شناسایی و حسل مسسائل واقعسی و ایجساد رضسایت
نسبت به نیا های واقعی امت شودم تفصسیل ایسن «برنامسه پژوهشسی علسم

اسسالمی» ()ISRP

ضرورتاا به درگیرشدن انتقادی و خلّاقانه در سطح عمی نظری با علم مدرن دارد و در اینجا
علم اسالمی به عنوان یک جایاچین بادوامتر برای مسلمانان ،اگر ناوییم برای همه بشریت،
تقدیم شده است1م پژوهشاران دانشااه بینالمللی اسالمی بسناالدش در مقالسهی «اسسالمی
کردن دانش :یک برنامه کاری برای روشنفکران مسلمان» تأکید میکننسد کسه اسسالمیسسا ی
دانش یک پدیده جامع است که منجر به تأسی

دوباره دانش بر مبنای پایههای اصیل خسود

استم بهنظر میرسد منظور ا احیاگری اسالمی ،جنبش اصالحی ناشی ا تغییر آگاهانسه در
فکر ،نارش و رفتار مسلمانان باشد که مشخصهی آن تعهّد به احیای تمدّن اسسالمی اسستم
اسالمیسا ی دانش یک فرایند مستمر برای «حرکت به سمت یک هدف پویسا» اسست و بسه
احتمال یاد باید ابعاد آن در خالل اجتهساد صسحیح و تحقیس عمیس تغییسر نمایسدم قبسل ا
پذیرش ،ردّ ،یکسانسا ی یا ترکیبی که میتوان بهمنظور توسعه دانش اسالمی معاصر انجسام
داد ،نیا به یک ار یابی جدّی (داللت معیارهسا و اسستانداردها) وجسود داردم یسک نوسسا ی
جامع مورد نیا استم البته ضمن برخسورداری ا ناسرش عمیس و فهسم انتقسادی و تحلیسل
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با روشهای تجربی جدید ،محروم کنیم؛ به شرطی که ما به تفاوتهسا در مینسه ،انایسچه و
هدف آگاه بمانیم1م
استادیار گروه آمو شی مطالعات عمومی در دانشااه اسالمی بینالمللی کِسرخ

کشسور

مالچی در مقاله ای با عنوان «سهم دانشمندان مسلمان در جهان :مروری بر برخی مینههسای
منتخب» تالش کرده تا بر کارهای اندکی که توسط دانشمندان اسالمی انجام میشده اسست،
نورافکنی بتاباند تا با یادآوری همه قهرمانان مسلمان و سهم آنها ،دانشمندان و پژوهشساران
معاصر مسلمان ا آنها الهام بایرندم ناارنده معتقد است اسالمیسا ی دانش راهحل درسستی
برای مسائل ماست و بسیار ضروریست که اسالمیسا ی دانسش صسورت پسذیرد؛ چسرا کسه
آلودگی به دانش فاسد معاصر را که عامل اصلی افسول مسسلمانان اسست ،برطسرف مسیکنسدم
دانشمندان مسلمان میتوانند روحیسهی پیشسرفت علمسی و دسستاوردهای دانشسمندان صسدر
اسالم را در بربایرندم آنها میتوانند پیشرفتهای فناوری غرب را با توجه به شرایط خساص
خودشان دریافت و منطب نمایند و ا خالل ترویج اسالمیسا ی دانش در بخسش آمسو ش
و پرورش ،در اکتشافات مختص خودشان مشارکت کنند؛ و به این ترتیب با بهکارگیری یک
روش علمی قابل اطمینان ،بین مواریسث یبسای اسسالمی بسا علسم مسدرن پیوسستای ایجساد
میکنندم اما مسلماا برای پیوسته نمودن این دو نوع دانش ،به یک متخصص یا مؤسسه واجد
شرایط اسالمی نیا است که ا یک سو جهانبینی اسسالمی را بسه طسور جسامع بفهمسد و ا

مقاله پژوهشی :سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علومانسانی بهمنظور دستیابی به علومانسانی اسالمی با رویکرد نقار مرجع راهبردی

سیستمی ،ما نباید خود را ا دانشِ پژوهش که توسط غیرمسلمانان کشفشده یسا ا انطبساق

سوی دیاسر علسوم رو را بشناسسدم چنانچسه شسرایط بسرای کساوش آ ادانسه فسراهم شسود،
مشوّقهای مناسب وجود داشته باشد ،حمایتهای نهادی صورت پسذیرد و منسافع ناشسی ا
علم تشوی شوند ،علم و فناوری میتواند دوباره در میان مسلمانان و سسایر بشسریت رونس
بایرد2م

 1م رمک 2713 ،Amimul Ahsan
 2م رمک 2711 ،Afridi
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مباني نظری تحقيق
«معرفتشناسان» و «فیلسوفان علم» روابط معرفتی نظریات علمسی را بسا مبسادی ،مبسانی،
اصول موضوعه ،پیشفر

ها ،مفاهیم ،موضوعات و حتّی با دیار علسوم و دانسشهسا مسورد

بررسی قرار داده و پیامدهای معرفتی و منطقی یک دانش علمی را بررسی میکنندم سساختار
معرفتی هر نظریهی علمی متشکل ا مجموعهی مفاهیم ،تصوّرات و گچارههایی است که بسر
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،15پاییچ 1311

اساس مبانی خود بهگونهای منطقی و علمی سسا مان یافتسهانسدم «جامعسهشناسسان معرفست و
علم» ،تعیّنات اجت ماعی معرفت ،روابسط تساریخی ،فرهناسی و اجتمساعی نظریّسات علمسی و
عالمان را دنبال میکنندم تکوین یک نظریه در جهان علمی ،عالوه بر آنکه مرهون مینههای
فلسفی ،معرفتشناختی و یا مینههای معرفتی مربسور بسه سسایر علسوم اسست ،ا پیشسینهی
تاریخی علمی که در بستر آن شکل گرفته است نیچ استفاده میکنسدم بسهعسالوه ،ال م اسست
«مسئله» مربور نیچ ظاهر شده باشدم «مسئلهی علمی» پدیدهای است که در شسرایطمختلسف
تاریخی ،تحت تأثیر عواملمعرفتیو غیرمعرفتی پدید میآید (پارسانیا)27-1 :1312،م
بنابراین ،ابعاد وجودی یک نظریهی علمی عبارتند ا  -1 :ابعاد معرفتسی و علمسی ،یعنسی
روابط معرفتی و منطقی نظریهی علمی با عناصسر و اجسچای درونسی و بیرونسی آن-2 ،ابعساد
مینهای و انایچشی ،یعنی بررسی مینههای تساریخی ،فرهناسی ،اجتمساعی و روانشسناختی
نظریهم
راهحلهای روشمند

مسئلههای معرفتي و علمي

نظریه
پاسخها به نيازها

نيازهای زمينهای و انگيزشي

شکل  -5بسترهاي نظريه پردازي (منبع :محقّ )

در نظامهای تولید علم و معرفت ،پنج عنصر اساسی وجود دارد که عبارتنسد ا  :فلسسفه،
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پارادایم ،نظریه ،مدل (الاو) و واقعیت اجتمساعی (ایمسان)211 :1313 ،م طبس الاسوی حِکمسی-
اجتهادی نیچ چهار نوع معرفت ا واقعیت ،میتوان داشت -1 :معرفت فلسفی ا واقعیست کسه

معرفت پارادایمی ا واقعیت که عبارت است ا شناخت مجموعه پیشفسر

هسای فلسسفی و

اصولی و اینکه چاونه میتوان دربارهی جهان تحقی کرد؛  -3معرفت علمی عام و خاص کسه
عبارت است ا شناخت قانون عام حاکم بر واقعیت (نظریه) و شناخت قانون خاص حاکم بسر
واقعیت (مدل)؛ و  -4معرفت الاویی که عبارت است ا شناخت سلسله معرفتی و روابط سسه
نوع معرفت فلسفی و معرفت پارادایمی و معرفت علمی عام و خاص(خسروپناه)203 :1314 ،م
هر نظریهی علمی مبتنی بر مجموعهای ا مبانی معرفتسی اسستم برخسی ا ایسن مبسادی،
مبادی عام هستند؛ مثل مبادی هستیشناختی ،معرفتشناختی و انسانشناختیم برخی مبسادی
هم مبادی خاصتری هستند که ا علوم جچئی کمک مسیگیرنسدم ربسط بسین هسر نظریسه بسا
مبادیاش ربطی منطقی و فراتاریخی است و بدون در نظر گرفتن عسالِم و جامعسهی علمسی،
خود نظریه نشان میدهد که به لحاظ منطقی بر چه مبنایی استوار است (عاشوری)116 :1312 ،م
مباحث معرفتی علم را در دو سطح میتوان تبیین کرد :عناصر پیشینی و عناصر درونسیم
عناصر پیشینی شامل مفاهیم ،مبانی و پیشفر

ها ،موضوع ،غایات ،روش و قلمرو است و

عناصر درونی نیچ شامل مسئله ،فرضیّه ،نظریّه ،مدل و راهحلهسا اسست

(کساظمینی و آذربایجسانی،

)145 :1314م
علم همواره در یک چارچوب متافیچیکی کار مسیکنسدم ایسن چسارچوب مسیتوانسد یسک
متافیچیک دینی باشد یا یک متافیچیک غیردینیم توفی علم در یک چسارچوب (جهسانبینسی)

مقاله پژوهشی :سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علومانسانی بهمنظور دستیابی به علومانسانی اسالمی با رویکرد نقار مرجع راهبردی

عبارت است ا شناخت هستیشناختی و معرفستشسناختی و انسسانشسناختی ا واقعیست؛ -2

خداباورانه ،توضیحی طبیعی و معقول دارد و البته این چارچوب را وحی بسه بهتسرین وجسه
ارائه میدهد (گلشنی21 :1311 ،و)23م
نچد فیلسوفان مسلمان ،همانگونه که معرفت تجربی نیا منسد بسه معرفست عقلسی اسست،
معرفت عقلی مستقل ا معرفت شهودی و وحیانی نبوده و برخی ا حقای را تنها با کمسک
وحی و شهود درمییابد (مالصدرا)12 :1367 ،م شهود و وحی ،برترین وسیلهی شناخت حقیقت
است و آدمی ا طری آن ،به عمی ترین الیههای واقعیّت پی میبرد (ابنسینا)441 :1167 ،م
بنابراین در یک جمعبندی کلّی میتوان ادّعا کرد که ساخت علم در سه سسطح شسناخت
فلسفی ،شناخت پارادایمی و شناخت روشی شکل میگیردم شناخت فلسفی پیرامسون مبسانی
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و پیشفر

های عامّ علم ،شناخت پارادایمی پیرامون مبانی و پیشفر

های خاصّ علسم و

شناخت روشی شامل نظریهها و مدلهای علم استم
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شکل -0ساخت علم (منبع :محقّ )

رشد و تولید علم و اندیشه منطقاا در پارادایم خاصی صورت مسیگیسردم هویّست تمسدّنهسا و
نظامهای بشری نیچ بر شالودهی ار شی و فکری خاصی بنیان شده است (خاکی قراملکی)34 :1311 ،م
برخورداری ا نااهی متفاوت در مباحث پایه ،موجب میشود که یک اندیشه برای مفهومهسا
نیچ تعریفهای خاص و متمایچی داشته باشدم ا این رو است که با توجسه بسه مبسانی و تعساریف
جداگآنهای که در هر اندیشه ترسیم میشسود ،نمسیتسوان در سساحت اندیشسه اقسدام بسه ترکیسب
نامو ون کرد و اجچاء مختلفی ا اندیشههای گوناگون را در کنار هم قرار داد(جلیلی)315 :1311 ،م
علومانساني
علومانسانی علومی هستند که انسان و ابعاد وجودیاش (بینش ،گرایش و کنش فردی و
اجتماعی) را بررسی میکنندم موضوع علومانسانی ،هستهایی است که پیوند وثیقی با اراده
و آگاهی انسانی دارند (ساجدی)62 :1317 ،م
تا معرفتشناسی و هستیشناسی و انسانشناسی صحیحی نداشته باشیم ،نمسیتسوانیم در
حیطه علوم انسانی نظریهپردا ی کن (مصباح یچدی)1311 ،م برای اینکه علسومانسسانی بسر مبنسای
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درستی استوار شوند ،ابتدا باید معرفتشناسسی و سسپ

هسستیشناسسی و بسر اسساس آنهسا

انسان است که میتوان در علومانسانی ،داوریهای درست ارائه داد (نبویان)13 :1312 ،م
علومانسانی بهطورجد نیا مند فلسفه است؛ همچنانکسه فلسسفه نیسچ در جهساتی نیا منسد
علومانسانی استم بسیاری ا دیدگاههایی که عالمان علومانسانی اتخاذ مسیکننسد ،ریشسه در
مبانی فلسفی آنها داردم خیلی وقتها اگر ما در سطح علومانسانی بمانیم ،واقعساا نمسیتسوانیم
بین چند دیدگاه که در یک علم انسانی ارائه شده ،یکی را انتخاب کنیم و ادعا کنیم کسه بسه
واقع نچدیکتر است؛ مار اینکه به یربنای فلسفی آنها رجوع کنیم و ببینیم که کسدام یربنسا
را ترجیح میدهیم تا بعد بتوانیم روبنای آن را بر بدیلها و رقیبها ترجیح دهیمم عالوه بسر
این بسیاری ا اصطالحات و مفاهیم علومانسانی قابل تدقی و واشکافی نیستند ،مار اینکسه
ما ا مبانی فلسفی آنها آگاهی داشته باشیمم هسر هسمگرایسی در علسومانسسانی ناشسی ا یسک
همگرایی در فلسفه است و هر واگرایی در علومانسسانی ناشسی ا یسک واگرایسی در فلسسفه
است (ملکیان)1313 ،م
در این مقاله با توجّه به نقش واسط و محوری بنیان (پارادایم) در شکلگیری علوم و ا
جمله علومانسانی و با توجّه به اینکه بنیان ا مهمترین نقار مرجع راهبردی در بحث تحوّل
علومانسانی و شکلدهی به فرایند دستیابی بسه علسومانسسانی اسسالمی اسست ،بسر مطالعسه و
بررسی این بخش ا ساختار علومانسانی متمرکسچ مسیشسویمم بنیسان مطلسوب علسومانسسانی
اسالمی در این پژوهش بر مبنای آراء و اندیشههای امام خمینی و امام خامنهای شسکل مسی-

مقاله پژوهشی :سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علومانسانی بهمنظور دستیابی به علومانسانی اسالمی با رویکرد نقار مرجع راهبردی

انسانشناسی را مورد بحث دقی و عالمانه قرار دهیم و با دستیابی به آراء درسست در مسورد

گیردم جدول  1که مؤلّفهها و شاخصهای بنیسان علسومانسسانی اسسالمی را نشسان مسیدهسد،
محصول تحلیل محتوای بیانات امامین انقالب اسالمی استم پ

ا دستیابی به ایسن بنیسان،

وضع موجود علومانسانی نسبت به این وضع مطلوب سسنجیده مسیشسود و پس

ا تحلیسل

شکاف ،سناریوی منتخب نمونهی خبرگی برای تغییر ا وضسع موجسود بسه وضسع مطلسوب
پیشنهاد میشود (شکل )6م
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جدول -5بنيان علومانساني اسالمي حاصل تحليل محتواي بيانات امامين انقالب اسالمي (منبع :محقّ )
ميزان اهميت در
وضع مطلوب
بُعد

مؤلفه

بنيان علومانساني اسالمي

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،15پاییچ 1311

هستیشناسی علومانسانی اسالمی
معرفتشناسی علومانسانی اسالمی

شناخت جامع و همه جانبه ا اسالم
امتداد سیاسی و اجتماعی یافتن فلسفه اسالمی
روش حِکمی-اجتهادی
اولویت تدوین مبنای علمی و فلسفی تحوّل علومانسانی
یافتن مبانی ا قرآن
پرهیچ ا تخصص گرایی افراطی و محدود کردن ذهن و فکر بسه
یک اویه دید ناقص در شناخت پدیده ها

انسانشناسی علومانسانی اسالمی

انسان موضوع علم انبیاء
معنویت عنصر اساسی ندگی انسان
وحی تنها راه تربیت و تعلیم صحیح و کامل انسان
تولید فکر و پرورش انسان ال مه رسیدن به تمدّن اسالمی
نیا به اشخاص عالم ،امین ،صالح ،کارآمد و انقالبی
ایفای نقش فعاالنه نان در کنار مردان در مینه علسوم و صسنایع
خصوصاا در علوم اسالمی و تعلیم و تربیت نان

فرجامشناسی علومانسانی
اسالمی

دستیابی به دانش همراه با معنویت
علم برای عدالت ،رشد ،سعادت و در جهت مقاصد الهی
خارج شدن کشور ا اسارت علمی به طور مطل
چشم اندا آینده :بان فارسی ،بان مرجع برای دستیابی به علوم
ایران اسالمی مرجع علم برای جهان اسالم

خيلي زیاد

علم نور الهی در قلب انسان
تچکیه مقدّمه علم و حکمت و سعادت

زیاد

آغا علم «باسم رب»

کم

علومانسانی روح دانش ها و هوای تنفسی نخباان کشور

متوسط

ار شمند بودن علوم طبیعی در کنار علوم معرفتی و ار شی

خيلي کم

علم و عمل دو بال ترقّی و تعالی
برگرداندن علوم طبیعی به عالم تعقّل و علوم الهی و توحید

خيلي زیاد

علم توأم با معنویت عامل سعادت

زیاد

سبک ندگی اسالمی مبتنی بر توحید و والیت

متوسط
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استقالل فکری و فرهنای

کم

شناخت هویّت اسالمی خود
اسالم منشأ و مشوّق علم و تمدّن

خيلي کم

شاخص

ميزان انطباق وضع
موجود

دستیابی به مقاصد راهبردی استم برنامه راهبردی به مثابسه نقشسهای پویسا بسرای حرکست ا
وضع موجود به سمت وضع مطلوب در آینده در طیّ مان استم شکل 3رابطهی بین تفکّسر
راهبردی و برنامهریچی راهبردی را نشان میدهدم

شکل -9فرايند راهبردي :برنامه ريزي راهبردي و تفکّر راهبردي
( )Gates, 2010: 22و ()Hitt, 2001: 81

امرو ادبیات برنامهریچی ا مفاهیم پیشبینی ،آیندهناری 1و کشف آینده عبسور کسرده و
به حو هی آیندهپژوهی 2و آیندهنااری 3که وظیفهاش نااشست آینسده و سساخت آن اسست،
رسیده است ( السی)6-4 :1313 ،م پنج مرحلهی پایه برای فراینسد تفکّسر سسناریو عبارتنسد ا -1 :
متمرکچ شدن بر موضوعات کانونی -2 ،کاوش عدمقطعیّتهای بحرانی و پیشفر

هسا-3 ،

مقاله پژوهشی :سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علومانسانی بهمنظور دستیابی به علومانسانی اسالمی با رویکرد نقار مرجع راهبردی

تفکّر راهبردی در پی یافتن فرصتها و ابتکار عمل در هدایت جریان امور آینسده بسرای

اسسستنتاج چسسارچوب سسسناریو و معرّفسسی سسسناریوها -4 ،اقسسدام بسسا توجّسسه بسسه پیامسسدها و
دستورالعملهای راهبردی و  -5پایش شاخصهای پیشرو (فولتون و اسسکیرس)24 :2774 ،4م یسک
رویکرد سودمند و غالب در ساخت سناریو در ادبیات راهبردی ،استفاده ا دو عسدمقطعیّست
پیشران است که یک فضای مختصات چهار قسمتی را برای چهار سناریوی متفساوت شسکل
میدهند(لیندگرن و بندهولد)66 :2773 ،5م سسناریو ،تصسویری ذهنسی ا آینسده محتمسل بسرای یسک
1 . Forecasting
2 . Future Study
3 . Foresighting
4 . Fulton&Scearce
5 . Lindgren&Bandhold
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موضوع استم سناریو مبتنی بر منط و تجچیه و تحلیل دقی شکل میگیسرد و بسین عناصسر
تشکیل دهنده آن هماهنای وجود داردم برای تغییر بنیادین وضع موجود علومانسسانی ،بایسد
سناریو و راهبردهایی اتّخاذ شود که منجر به تغییر در سطح بنیسان و پسارادایم علسومانسسانی
گردد (سناریوی توسعهدهنده راهبردهای چالشگر پارادایم در شکل )5م
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شکل –4انواع سناريوها براي تدوين انواع راهبردهاي ناظر به آينده
()LINDGREN & BANDHOLD, 2003: 25

سناريوهاي تغيير علومانساني با رويکرد نقاط مرجع راهبردي
نظریه نقطه مرجع راهبردی 1مدّعی است که انتخاب نقار مرجع راهبسردی توسسط یسک
بنااه ،میتواند در دستیابی به تنظیم راهبردی کمک کرده و قابلیت راهبری برای رسیدن بسه
عملکرد بهتر را ایجاد کندم نقار مرجع راهبسردی ،تصسویر ذهنسیای ا سسا مان نسسبت بسه
موقعیت رقابتی آن شکل میدهد که بر تصمیمات راهبردی که در سا مان اتخساذ مسیشسود،
تأثیر میگذاردم نقار مرجع راهبردی در دو بعد داخلی و خارجی ،فضای راهبردی را شسکل
میدهند

(لیندر

و همکاران)2771:11 ،2م نظریه نقطه مرجع راهبردی پیشنهاد میکند که مسدیران ا

نقار مرجع برای ار یابی موقعیت راهبردی نسبی خود و راهنمایی برای حرکت بسه سسمت
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(1 . Strategic Reference Points (SRP
2 . Leenders, et.al

راهبری بهنظریههای پایه بستای دارد و چارچوب آن مبتنی بر الاوی اسکات ،الاوی بسارل
و مورگان برای تحلیل نظریههای اجتماعی و مکاتسب سسا مانی ،الاسوی اثربخشسی هسال و
مجموعه ار شها و الاوی سا ماندهی دفت اسست (احمسدی و همکساران)114 :2714 ،2م بنسابراین،
میتوان الاوی جامعی برای چارچوب مفهومی نقار مرجع راهبردی استنتاج نمودم در ایسن
الاوی جامع دو بُعد «تغییرپذیری» و «خطرپذیری» که نشاندهنده میچان آمادگی برای تحوّل
است ،مورد مطالعه و سنجش قرار میگیردم
« بُعد تغییرپذیری در الاوی جامع»  ،نشانار میچان درون ایی و عم تغییر است و در
واقع نوع تغییر در الاوی مورگان (بنیادین یا تدریجی) ،نوع سامانه در الاوی اسسکات
(با یا بسته) ،میچان انعطاف پذیری در الاوی هال (انعطافپذیر یا انعطافناپذیر) ،میچان
پایداری مینه در الاوی دفت (ناپایدار یا پایدار) را نمایندگی می کندم بُعد تغییرپسذیری
حاکی ا میچان آمادگی درونی برای تحوّل یعنی میچان انعطاف پذیری ،با بودن و عمس
تغییر استم
«بُعد خطرپذیری در الاوی جامع» ،نشانار میچان برونگرایی و گسترهی تغییسر اسست و
در واقع پیشفر

های فلسفی در الاوی مورگان (عینی یا ذهنی) ،نسوع ناسرش در الاسوی

اسکات (طبیعی یا عقالیی) ،میچان توجّه به عوامسل محیطسی در الاسوی هسال (خسارجی یسا
داخلی) و نسوع مینسه در الاسوی دفست (بیرونسی یسا درونسی) را نماینسدگی مسیکنسدم بُعسد

مقاله پژوهشی :سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علومانسانی بهمنظور دستیابی به علومانسانی اسالمی با رویکرد نقار مرجع راهبردی

بهبود عملکردشان استفاده کنند (سودهارشسان وهمکساران)1 :2713 ،1م اصسول منطقسی نقسار مرجسع

خطرپذیری حاکی ا میچان آمادگی بیرونی برای تحوّل یعنی میچان توجّه به محسیط بیرونسی،
عینیّتگرایی و نارش عقالیی استم

1 . Sudharshan, et.al
2 . Ahmadi, et.al
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شکل  –1الگوي جامع نقاط مرجع و سناريوها و بسته راهبردهاي هماهنگ تغيير (منبع :محقّ )

رویکسسرد سناریونویسسسی در ایسسن مقال سه ،رویکسسرد اسسستنتاجی بسسوده ،عسسدمقطعیّسستهسسای
شناساییشده یعنی «تغییرپسذیری» و «خطرپسذیری» ،مبنسای سناریونویسسی قسرار مسیگیسردم
چارچوب سناریوهای مختلف در واقع احتمال شکلگیری آیندههای ممکن و بدیل را نشان
میدهندم سناریوی منتخب ا طری پیمایش و اخذ نظرات خبرگی مشخص میشودم
با توجّه به منط اتّخاذ راهبرد هماهن
هماهن

در رویکرد نقار مرجسع راهبسردی ،راهبردهسای

تغییر در ابعاد داخلی و خارجی نقار مرجع راهبردی بسرای سسناریوهای مختلسف

تغییر علومانسانی و تولید علومانسانی اسالمی قابل تدوین استم
سناريوهاي چهارگانه در مواجهه با علومانساني رايج
بر اساس دو عدمقطعیّت «تغییرپذیری» و «خطرپسذیری» ،چهسار سسناریو پیرامسون نحسوه
مواجهه با وضع موجود علومانسانی قابل تصوّر است که در ذیل تشریح میگرددم
سناریوی  :1تطبيق

سناریوی تطبی در حالت «تغییرپذیری کم -خطرپذیری کسم» اتّخساذ مسیشسودم در ایسن
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حالت ،انعطافناپذیری و عدمآمادگی برای تغییر در کنسار خطرگریسچی موجسب فروکاسستن
تغییرات به سطح حدّاقلی با هدف بقا و حف موقعیت ،ثبات و انسجام در ذیل بنیان حساکم

مطلوبی که در این سناریو ترسیم میشود ،فاصله یادی با وضع موجسود نسدارد و بنسابراین،
موجب تغییر و تحوّل عمیقی نمیشودم در این سناریو ،تحسوّل حسدّاقلی در وضسع موجسود
علومانسانی با هدف دور شدن ا عوامسل و مینسههسای چسالش ا ،اصسالح نقسار ضسعف و
عقبماندگیها مورد توجّه قرار میگیرد؛ چرا که این با ناری سسطحی و جچئسی و انطبساق
مجدّد و تدریجی با شرایط ا الچامات بقاء و ثبات استم
سناریوی  :2تبدیل

سناریوی تبدیل در حالت «تغییرپذیری کم-خطرپذیری یاد» اتّخاذ میشودم در این
سناریو ،تغییرات سطحی و غیربنیادین برنامهریچی می شود و به تغییسر شسکل و تکامسل
تدریجی بر مبنای بنیان موجود منجر می شودم فرهن

حاکم بر جامعهی علمی ،فرهن

مصرفی است که خلّاقیّت و تولید علم در آن جریان ندارد و صرفاا به یک با یار پیرو،
منفعل و مقلّد در محیط رقابتی خود تبدیل شده استم طبعاا علوم وارداتسی ،اقتضسائات
فرهنای ،مینه های محیطی و ار ش ها و مبانی معرفتی خود را به جامعه ی مصرفکننده
تحمیل می کندم فرهن

و تمدّن حاصل ا این رویکرد نیچ نسبت بسه فرهنس

صادرکننده علوم ،اقماری خواهد بودم فرهن

و تمسدّن

تقلیدی ،تشسوی بسه الاویسابی ،تقلیسد ا

الاوهای موفّ و اتّخاذ راهبردها و ابتکارات جدید در این مینه  ،ا دیار ویژگسیهسای
سناریوی تبدیل استم خطرپذیری در این سناریو ،برای به رو شدن و قرابت به تمسدّن

مقاله پژوهشی :سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علومانسانی بهمنظور دستیابی به علومانسانی اسالمی با رویکرد نقار مرجع راهبردی

خواهد شدم در این سناریو ،راهبرد تدافعی برای سا گاری با محیط اتّخاذ مسیگسرددم وضسع

غالب و حف توان رقابتی در محیط پیرامونی استم این سناریو عمسدتاا در واکسنش بسه
عوامل محیط خارجی و به دلیل برو عدماطمینان های راهبسردی بسرای کسسب و حفس
توان رقابتی اتّخاذ می شود؛ بنابراین ،ار یابی ا عوامل خارجی اهمیّت باالیی داردم تغییر
راهبردی در این سناریو ،در واکنش به ضعفها و چالش ها در مواجهه بسا دیاسران ،بسه
تغییر شکل و تحوّل در برخی ا حو ه های وضع موجود می پردا دم عمده فعالیتها بسر
اساس عمل متقابل ،معامله و برون گرایی در سا مان شکل میگیردم
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سناریوی  :3انقالب

سناریوی انقالب در حالت «تغییرپذیری یاد-خطرپذیری یاد» اتّخاذ میشسودم در ایسن
سناریو آمادگی و انعطافپذیری برای دگرگونی در وضسع نسامطلوب کنسونی و خطرپسذیری
برای نوآوری و ایجاد فرصتهای جدیسد تصسمیم در حسدّ بساالیی ایجساد مسیشسودم تغییسر
راهبردی ا نوع «انقالب» ،در وضع موجود تغییرات بنیادین و پارادایمی ایجاد مسیکنسدم در
این سناریو ،تعهّد نسبت به باورها ،ار شها ،اصول اساسی و اهداف سا مان اهمیت بساالیی
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داردم اجرای این سناریو ،نیا شدیدی بسه فعّسال بسودن داردم مسدیریت اسستعدادها ،رهبسری
توانمند بهویژه ا طری شکل دادن به نظام باورها و ار شها و همچنین طرّاحی یک فضای
کار راهبردی دانشی و دسترسی به فناوری مغچافچارمحور ا اهمیّت باالی برخسوردار اسستم
سامانههای جامعهی علمی ا سساختار پویسا و فرهنس

انعطسافپسذیر برخسوردار هسستند و

خلّاقیّسست و نسسوآوری و اسسستفاده ا فرصسستهسسا اهمّیّسست فسسوقالعسسادهای داردم تحمّسسل آراء و
سلیقههای مختلف ،ترویج شجاعت بیان و آ ادی اندیشه ،پذیرش تغییرات و نتیجهمحسوری
ا ویژگیهای یک فرهن

انعطافپذیر استم تبادل اطالعات و دانش میان افسراد و آگساهی

عمومی بستر کار در این سناریو استم ایجاد ساختار پویا و بسیار ارگانیک در ایسن سسناریو
مورد توجّه قرار میگیردم ساختاری غیرمتمرکچ ،با رسمیّت پایین و ارتباطات افقی که امکسان
فعّالیّت ،مشارکت ،بهاشتراکگذاری و همافچایی همهی ظرفیّتها را فراهم کندم
سناریوی  :4تصحيح

سناریوی تصحیح در حالت «تغییرپذیری یاد-خطرپذیری کم» اتّخساذ مسیشسودم تغییسر
راهبردی ا نوع تصحیح است که تغییری با رویکرد محافظهکارانه بهمنظور بهبود عملکرد و
حف تعادل سا مان بدون تحمّل مخاطرات یساد اسستم در ایسن سسناریو ،جامعسهی علمسی
تالش میکند هویّت و ار شهای خود را حف کند و نظریهها و الاوهای دیاران را مطاب
با اقتضائات معرفتی و مینهای خود ،گچینش و ترمیم نموده و ارتقاء دهد تا علسوم وارداتسی
به علوم بومی تحوّل یابدم امّا چنانچه لوا م معرفتی و غیرمعرفتی نظریسههسای اخسذ شسده ا
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دیاران ،الیههای عمی مبنایی و ار شی را در جامعسهی گیرنسده مسورد هجمسه قسرار داده و

نفوذ و سلطهی فرهن

و تمدّن فرستندهی علوم قرار میگیردم

بنیان مطلوب علوم انسانی
اسالمی

سناریوی تغییر

بنیان موجود علوم انسانی

شکل  – 6چارچوب نظري پژوهش (منبع :محقّق)

روششناسي تحقيق
پژوهش این مقاله به روش حِکمسی-اجتهسادی انجسام شسده اسستم در روش حکمسی-
اجتهادی مسیتسوان ا ترکیبسی ا شسیوههسای پسژوهش اسستفاده کسردم روشهسای معتبسر در
روششناسسسی حکمسسی-اجتهسسادی شسسامل برهسسان ،تبیسسین تجربسسی ،تفسسسیر ،اجتهسساد و انتقسساد
میشود(خسروپناه)212 :1314 ،م در بخشهای مختلف این پژوهش ،به تناسب شیوهی پژوهشسی
خاصّی مورد استفاده قرار گرفته استم
«شیوهی حکمی و فلسفی» در بخش تحلیل و شناسایی ساخت علم« ،شیوهی تفسیری و
اجتهادی» در تحلیل محتوای کیفی بیانات امامین انقالب« ،شیوهی پیمایش و تحلیل آمساری»
در بخش الاوی کمّی پژوهش« ،شیوهی تبیینی» در جمعبندی و نتیجهگیری ا فرایند کیفسی

مقاله پژوهشی :سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علومانسانی بهمنظور دستیابی به علومانسانی اسالمی با رویکرد نقار مرجع راهبردی

مغلوب کنند ،به جای بومیسا ی ،استحاله اتّفاق میافتد و فرهن

گیرندهی علسوم ،در ذیسل

و کمّی پژوهش و ارائه سناریوی منتخب مورد استفاده قرار گرفته استم
راهبرد این تحقی ا نوع ترکیبی (کیفی و کمّی) و چندشیوهای (اسستفاده ا شسیوههسای
اسنادی و پرسشنامه در مرحلهی توصیف و گردآوری دادهها و همچنین استفاده ا شیوهها
و نرمافچارهای  SPSSو  Smart-PLSدر مرحله تحلیل و تفسیر دادهها) اسستم نمونسه آمساری
خبرگی شامل حداقل  47نفر ا علمای حو وی و اساتید دانشااهی و پسژوهشگسران آشسنا
با آراءو اندیشههای حضرت امامخمینی(ره) و حضرت امامخامنهای(مدّظلّهالعسالی) و صساحبنظسر
در حو ه علومانسانی اسالمی و نیسچ اعضسای دورههسای قبلسی و دوره فعلسی شسورایعسالی
انقالبفرهنای و یرمجموعههای آن در حو ههای مرتبط با علومانسانی استم
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یافتههای تحقيق
اطالعات پاسخاویان در  41مورد پرسشسنامه جمسعآوری شسده در جسداول  3و  4درج
شده اسستم  17نفسر ا ایسن پاسسخ گویسان ا اعضسای شسورای عسالی انقسالب فرهناسی یسا
یرمجموعههای آن هستندم
جدول -0رتبه علمي پاسخگويان به پرسشنامهها
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،15پاییچ 1311

رتبه علمي

فراواني

استاد

6

دانشیار

17

استادیار

10

مدرس 5

5

پژوهشار

11

جدول  -9سطح تحصيالت پاسخگويان به پرسشنامهها
رتبه علمي

فراواني

اجتهاد

6

سطخ  4حو وی

6

دکترا

34

کارشناسیارشد

3

پايايي 1یا قابلیّت اعتماد ،ثبات اندا هگیری را نشان میدهدم پایایی مشخص میکنسد کسه
شاخصهای الاو تا چه حدّ توانایی پیشبینی و قدرت تبیینکنندگی سا هی خود را دارنسدم
طب محاسبه نرمافچار  ،SPSSضسریب آلفسای کرونبسال کسل پرسشسنامه برابسر  75154اسستم
همچنین طب محاسبه نرمافسچار  ،Smart-PLS3تمسامی ضسرایب آلفسای کرونبسال و ضسرایب
پایایی ترکیبی ( )CRبرای مؤلّفههای الاوی پژوهش بیشتر ا  750استم بنابراین ،با اطمینسان
میتوان ادّعا کرد که پایایی الاوی اندا هگیری در این پژوهش در حدّ خیلی خوب استم
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1 . Reliability

همان مفهوم مورد نظر پژوهشگر را میسنجد؟ در این پژوهش ،روایی محتوایی و صسوری
به شیوهی کیفی ا طری نظرخواهی و مشورت با  0نفر ا خبرگسان تأییسد شسده اسستم بسا
توجه به بارهای عاملی بین شاخصها و سا هها (نمودار  )1میتوان گفت روایی عساملی در
حدّ خوبی وجود داردم مقادیر  AVEدر سا هها نشان مسیدهسد کسه الاسوی انسدا هگیسری ا
روایی همارا برخوردار استم همچنین بسا توجّسه بسه مساتری

بارهسای عساملی و مساتری

فورنل -الرکر در نرمافچار  Smart-PLS3میتوان ادّعا کرد که الاوی پژوهش ا روایی واگسرا
برخوردار استم
ضرايب معناداري ( zمقسادیر  )t-valuesدر سسطح اطمینسان  15برابسر اسست بسا 1516م
بنابراین چنانچه مقادیر  t-valuesدر روابط بین سا ههای الاو ا  1516بیشتر باشسد ،صسحّت
رابطهی بین سا هها را نشان میدهدم چنانچه در نمودار  2مالحظه میشسود مقسادیر

t-values

در تمامی روابط بین سا هها بیش ا  1516است و این حساکی ا معنساداری ایسن روابسط در
الاوی ساختاری استم
مقدار ( d-ULSمجذور فاصلهی اقلیدسی) برابر بسا  105111اسست کسه بچرگتسر ا مقسدار
 1516در سطح معناداری  7575است که برا ش مناسب الاو را نشان میدهدم
معیار  GoFنیچ مربور به برا ش بخش کلّی الاو اسست کسه طبس فرمسول یسر محاسسبه
میگردد:

مقاله پژوهشی :سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علومانسانی بهمنظور دستیابی به علومانسانی اسالمی با رویکرد نقار مرجع راهبردی

روايي 1یا اعتبار ابچار نشان میدهد که آیا سئوالهای پرسشسنامه و الاسوی انسدا هگیسری

بنابراین با توجّه به اینکه مقدار معیار  GoFبیشتر ا نصساب  7536اسست؛ مسیتسوان بسا
اطمینان ادّعا کرد که برا ش کلّی الاو مناسب و قوی است (داوری و همکاران)11 :1314 ،م
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1. Validity
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نمودار -5مقادير ضرايب مسير و بارهاي عاملي در الگوي پژوهش

نمودار -0مقادير  t-valueدر الگوي پژوهش

تجزیه و تحليل یافتهها
برای انتخاب سناریوی مطلوب ناظر به عدمقطعیّتهای «تغییرپسذیری» و «خطرپسذیری»،
ا نمونه آماری به شیوهی طیف لیکرتسی  5تسایی نظرخسواهی شسد و ا میساناین امتیسا ات،
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مختصات سناریوی پیشنهادی نمونهی خبرگی به دست آمدم

جدول  -1نتايج آزمون  tزوجي براي تحليل شکاف (منبع :محقّ )

چنانکسسه در جسسداول  5و  6مالحظسسه مسسیشسسود ،سسسطح معنسسیداری مقایسسسهی وجسسی
عدمقطعیّتها در فاصله اطمینان  15کمتر ا  7575است که این وضع نشان میدهسد کسه ا

مقاله پژوهشی :سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علومانسانی بهمنظور دستیابی به علومانسانی اسالمی با رویکرد نقار مرجع راهبردی

جدول  -4نتايج آزمون  tزوجي براي انتخاب سناريو (منبع :محقّ )

نظر پاسخ گویان شسکاف معنساداری بسین مختصسات سسناریوی تغییسر در وضسع موجسود بسا
مختصات سناریوی تغییر در وضع مطلوب وجود داردم
میاناین نظرات پاسخگویان پیرامون عدمقطعیّتها نشان مسیدهسد مختصسات سسناریوی
مطلوب در نقطهی ( 4521و  )4545استم یعنسی سسناریوی مطلسوب در ربسع سسوّم دسستااه
مختصات قرار دارد؛ یعنی سسناریوی پسیشنهسادی خبرگسان بسرای تغییسر ا وضسع موجسود
علومانسانی به وضع مطلوب با «سناریوی انقالب» تطاب داردم (نمودار )3
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 -9سناريوي انقالب

 -4سناريوي تصحيح

(تأسيس و توليد علومانسانی اسالمی و

(ترميم و ارتقاء علومانسانی موجود به کمک

حرکت به سمت تحقّ تمدّن اسالمی)

معارف اسالمی بدون تغییر بنیادین)

 -0سناريوي تبديل
(تغيير شکل تکاملي و بهروزرساني
علومانسانی موجود برای حف توان رقابتی)

 -5سناريوي تطبيق

تغييرپذيري

(انطباق با علومانسانی موجود و مراقبت
نسبت به برخورداری ا حدّاقل لوا م بقا و
ثبات)
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خطرپذيري

5

5

0

نمودار -9نمودار مختصات سناريوي مطلوب (منبع :محقّ )

بررسی مقدار بار عاملی ( )|-75143|>754و مقدار ضسریب معنساداری )75623>1516( t
در نمودارهای  1و  2نکتهی جالب توجّهی را نشان میدهسد و آن اینکسه هسم اصسل وجسود
رابطه معنادار و هم شدّت این رابطه بین دو مؤلفهی «بنیان موجسود علسومانسسانی» و «بنیسان
مطلوب علومانسانی اسالمی» ،رد میشودم به تعبیسر دیاسر بسین ایسن دو سسا ه اثرگسذاری و
اثرپذیری معنساداری ا هسم وجسود نسداردم ایسن در حسالی اسست کسه بسین «بنیسان مطلسوب
علومانسانی اسالمی» با «سناریوی تغییر» رابطهی معنادار قویّ و خیلی مطلوب وجود دارد و
بین «سناریوی تغییر» و «بنیان موجود علومانسانی» هم رابطهی معنادار قابل قبولی و مطلوبی
وجود داردم بنابراین ا آن جا کسه سسناریوی منتخسب خبرگسان بسرای تحسوّل علسومانسسانی،
سناریوی انقالب است؛ میتوان گفت که نمونهی خبرگی تغییر وضع موجسود علسومانسسانی
برای رسیدن به وضع مطلوب علومانسانی اسالمی را ا طری انقالب بنیسانی یسا دگرگسونی
پارادایمی قابل تحقّ میداندم
نتيجهگيری و پيشنهاد
هدف اصلی این پژوهش شناسسایی سسناریوی مطلسوب بسرای تغییسر در وضسع موجسود
علومانسانی و دستیابی به علومانسانی اسالمی بوده استم نتایج این تحقی بیانگر آن اسست
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که هم ا نظر منط تغییر بنیادین و هسم طبس نظسر نمونسهی خبرگسی ،سسناریوی مطلسوب،

یک گفتمان راهبردی غالب امری ضروری و اولویّتدار استم دالّ مرکچی این گفتمان که با
سناریوی منتخب سنخیّت دارد ،عبارتست ا «راهبرد تغییر انقالبی»م سایر دالّهای گفتمسانی
نیچ همان راهبردهای هماهن

و منسجم هستند که با استفاده ا نظریه نقار مرجع راهبسردی

تعریف گردیده و حول دالّ مرکچی مفصلبندی میشوندم
نظریههای علوم انسانی در ایسن روش مبتنسی بسر مبسادی و مبسانی معرفتسی و متناسسب و
سا گار با مسائل و مینههای بومی و ناظر به چالشها و تضادّهای بیرونی تولیسد مسیشسودم
این نظریهها بر بستر فرهن

و تمدّن مادر خود و برای پیشرفت و ارتقاء دانشی شکل مسی-

گیرندم سناریوی انقالب قائل به رابطهی «وحدت علم و دین» اسست و سرچشسمهی تولیسد
علومانسانی اسالمی را توجّه به حضور خداونسدِ خسال ِ مسدبّر و تحقّس مشسیّت او در تمسام
مراتب هستی می داندم در واقع ،در این نااه منشأ و جن

علم و دین واحد و ا جن

ح ّ

و حقیقت هستی استم
انقالب در وضع موجود علومانسانی و دستیابی به علومانسانی اسالمی در صورتی قابسل
حصول است که شناخت مسائل و ارائه راهحلها برای ندگی دنیایی بشر در طول شسناخت
ا مراتب مابعدالطبیعی هستی باشد که این تنها با هدایت الهی و دستیابی به وحی ا طریس
ارتبار با نبیّ و ولیّ امکانپذیر استم با آگاهی ا ابعاد وجودی انسسان و سسنّتهسای الهسی،
امکان برخورداری ا علومانسانی صحیح و هماهن

با حقیقت هستی در عرصهی فسردی و

مقاله پژوهشی :سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علومانسانی بهمنظور دستیابی به علومانسانی اسالمی با رویکرد نقار مرجع راهبردی

«سناریوی انقالب» استم برای تغییر و تحوّل در وضع موجود علومانسسانی ،برخسورداری ا

اجتماعی فراهم میشودم
در این مسیر ،به دلیل پیچیسدگیهسای موجسود در نظریسهپسردا ی و تولیسد علسم و ارائسه
الاوهای عملیاتی ،به افراد متفکّر ،دانشمند ،توانمند ،متخصّص و مساهر نیسا اسستم در ایسن
سناریو ،بستر امن و آرامی برای آ اداندیشی ،گفتوگو ،تبادلنظر و تضارب آراء برای افسراد
و نهادهای جامعهی علمی فسراهم مسیشسود و ا حسدّاکثر منسابع در دسسترس بهسرهبسرداری
میارددم بر استانداردهای علمی و معیارهای کارآمدی تأکید شده و البتسه کنتسرلهسا غالبساا ا
طری تعریف و ترویج معیارهای باوری و ار شی انجام میشسودم رهبسری تسالش مسیکنسد
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ایمان و بصیرت افراد را نسبت به اولویتها تقویت کند و در کارکنسان انایسچش و همسدلی
ایجاد نمایدم در این سناریو ،حرکت و کار ا نوع «جنبش و نهضت» استم
بهمنظور شکلگیری این جنبش و فراگیری تحوّل در علومانسانی با جهتگیری دستیابی
به علومانسانی اسالمی ،مهمترین گام برنامهریچی برای گفتمانسسا ی و مشسارکت جامعسهی
علمی در این عرصه استم پیشنهاد میشود شورای عالی انقالب فرهنای به عنسوان قرارگساه
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،15پاییچ 1311
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مرکچی فرهنای کشور ا جمله در مینهی دستیابی به علومانسسانی اسسالمی ،تصسمیمهسا و
اقدامهای مؤثّری را در این مسیر اتّخاذ کند؛ به گونهای که ناکارآمدی علومانسسانی غربسی و
ضرورت دستیابی به علومانسانی اسالمی برای رسیدن بسه پیشسرفت و سسعادت و رفساه ،بسه
گفتمان غالب در فضای فکری کشور تبدیل شودم

الف .منابع فارسي




امام خمینی(قدّس سرّه) ،صحیفه امام ، ،قابل دسترسي درWWW.Emam.com :
امام خامنهای (مدّظلّهالعالی) ،مجموعه بیانات ،قابل دسترسي درWWW.Khamenei.ir :

ایمان ،محمدتقی ،)1311( ،فلسففه روش تحقيفق در علفومانسفاني ،چسا

دوّم ( ،)1313قسم،

پژوهشااه حو ه و دانشااهم


پورحسن ،قاسم( ،دی ،)1317علومانساني در بستر فرهنگ و ارزشهفاي اسفالمي ،منسدرج در:
چکیده مقاالت دومین کناره ملی علومانسسانی ،چسا




اول ،تهسران ،پژوهشسااه علسومانسسانی و

مطالعات فرهنایم
پارسانیا ،حمید( ،پاییچ  ،)1312نظریه و فرهن  :روششناسی بنیادین تکوین نظریسههسای علمسی،
راهبرد فرهنگ ،شماره 23م
پیرو مند ،علیرضا ،)1312( ،الگو و راهبرد تحول در علومانساني ،مندرج در :مجموعه مقساالت
کتاب تحوّل در علومانسسانی ،همسایش بچرگداشست دهمسین سسالارد ارتحسال اسستاد فقیسد سسید
منیرالدین حسینی الهاشمی (ره) ،چا



اول ،قم ،کتاب فردام

جلیلی ،سعید ،)1311( ،بنيان انديشهي سياسي اسالم در قرآن ،رسالهی دکتری ،دانشکده معارف
و علوم سیاسی ،دانشااه امام صادق علیهالسالمم




جوادی آملی ،عبداهلل( ،تابستان  ،)1311علم اسالمی ،راهبرد فرهنگ ،سال دوم ،شماره6م
حسنی ،سیدحمیدرضا؛ درگاه اده ،محمد( ،تابستان  ،)1313روششناسی تحق علسوم اسسالمی ا
دیدگاه سیدمحمد نقیب العطاس ،فصلنامه علمي-پژوهشي راهبرد فرهنگ ،سال  ،0ش 26م



خاکی قراملکی ،محمدرضا ،)1311( ،تحليل هويت علم ديني و علم مدرن ،قم ،کتاب فردام



خسروپناه ،عبدالحسین ،)1314( ،روششناسفي علفوم اجتمفاعي ،چسا

مقاله پژوهشی :سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علومانسانی بهمنظور دستیابی به علومانسانی اسالمی با رویکرد نقار مرجع راهبردی

فهرست منابع و مآخذ

اوّل ،تهسران ،مؤسسسه

پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانم


خلیلی شورینی ،سیاوش ،)1311( ،روشهاي پژوهش آميخته (با تأکيد بر بوميسازي) ،چسا
دوّم ( ،)1311تهران ،انتشارات یادواره کتابم



داوری ،رضا؛ رضا اده ،آرش ،)1312( ،مدلسفازي معفاد ت سفاختاري ،چسا

دوم (،)1313

تهران :سا مان انتشارات جهاد دانشااهیم


الی ،نادر ،)1313( ،آسيبشناسي الگوهاي برنامهريزي سنتي و پيشنهاد رويکرد کالن مفدرن
برنامهريزي مبتني بر تفکّر آيندهپژوهي ،مندرج در :مجموعه مقاالت سسوّمین کنفسران
اسالمی ایرانی پیشرفتم

الاسوی
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ساجدی ،ابوالفضل( ،آبان  ،)1317اسالمیسا ی علومانسسانی؛ آسسیبشناسسی ،نشفريه معرففت،
شماره 160م
سو نچی ،حسین( ،بهار  ،)1311تأملی در باب بایستههای تحسوّل در علسومانسسانی؛ حرکست بسه
سمت تحق علومانسانی اسالمی ،مجله راهبرد فرهنگ ،شماره 5م
عاشوری ،مهدی ،)1312( ،توليد و تکوين علومانسفاني اسفالمي ،چسا

اوّل ،تهسران ،مؤسسسه

پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانم
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،15پاییچ 1311



نخستین کناره بینالمللی علومانسانی اسالمی ،جلد دوم ،چا

اول ،تهران ،آفتاب توسعهم



غالمی ،رضا ،)1310( ،معنا و مبناي علومانساني اسالمي ،چا



کاظمینی ،سیدمحمدحسین؛ آذربایجانی ،مسعود ،)1314( ،درآمدي بر نظريّهي مفديريّت تحفوّل

اوّل ،تهران ،آفتاب توسعهم

در علومانساني (با تأکيد بر نقش محوري عوامل جامعهشفناختي) ،مجموعسه مقساالت دومسین
کناره بینالمللی علومانسانی اسالمی ،جلد  ،1چا


اوّل ،تهران ،آفتاب توسعهم

گلشنی ،مهدی ( ،مستان  ،)1311چرا علم دینی؟ ،فصلنامه اسراء ،سال سوم ،شسماره دوم ،پیساپی
ششمم



میرباقری ،سسیدمحمدمهدی ،)1312( ،جريانشناسي توليد علفومانسفاني اسفالمي ،منسدرج در:
مجموعه مقاالت کتاب تحول در علومانسانی ،جلسد دوم ،همسایش بچرگداشست دهمسین سسالارد
ارتحال استاد فقید سید منیرالدین حسینی الهاشمی (ره) ،چا
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عبداللهی ،مهدی ،)1313( ،الگوي تأسيس علومانساني اسالمي ،منسدرج در :مجموعسه مقساالت

اول ،قم ،کتاب فردام

مصباح یچدی ،عالمه محمدتقی ،)1311( ،سخنرانی در کناره بینالمللی علسوم انسسانی اسسالمی،
قابل دسترسي درhttp://mesbahyazdi.ir/node/3741 :
مالصدرا ،)1367( ،رسالهي سه اصل ،تهران ،انتشارات مولیم

ملکیان ،مصطفی ،)1313( ،درسگفتار مبانی فلسفهی علومانسانی ،قابل دسترسي در:

https://3danet.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D
9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
http://s6.picofile.com/file/8226218400/01_%D9%85%D8%A8%D8%A7%
D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C_%D8
%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7
%D9%86%DB%8C.mp3.html

 سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علومانسانی بهمنظور دستیابی به علومانسانی اسالمی با رویکرد نقار مرجع راهبردی:مقاله پژوهشی

 اهمیت و ضرورت تحول علومانسانی و تولید،)1317  (پاییچ و مستان،ابوالفضل،میر اپور ارمکی
م41  شماره، مجله رهيافت،علم دینی و راهکارهای تحق آن
، قرارگساه شسهید بساقری، از دانشگاه سکو ر به دانشگاه اسفالمي،)1312( ، سیدمحمود،نبویان



م21 جچوه مطالعاتی شماره

 عربي.ب
 نشر و اره التربیه و التعلیمم، القاهره، الهیات، الشفاء،) م1167( ،ابنسینا
 األسستاذ، المبادئ العامة و خطة العمفل، أسلمة المعرفة،) مم1113( ، إسماعیل راجسی،الفاروقی




، جامعسة الکویست، عبدالوارث سعید: ترجمة، الوالیات المتحدة األمریکیة، بنسلفانیا،بجامعة تمبل
دار البحوث العلمیة بالکویتم
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