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هاي تکمیلی علوم انسانی  نیازسنجی رئوس مطالب برنامۀ درسی دوره

   *پردازي بر اساس مبانی دینی یت نظریهاي براي بهبود و تقو اسالمی:زمینه
  1 زهرا حجازي

  ٢ خندقی مقصود امین

  ٣ سیدجواد قندیلی

  چکیده
هاي تکمیلی علوم انسانی اسالمی براي فراهم  هدف این پژوهش، نیازسنجی رئوس مطالب برنامۀ درسی دوره :هدف

 روش:سانی بر اساس مبانی دینی بوده است. پردازي در اعضاي هیئت علمی علوم ان آوردن زمینۀ بهبود و تقویت نظریه
ها به  مند شده است. داده گیري گلوله برفی بهره این پژوهش از نیازسنجی با رویکرد کیفی و از ابزار مصاحبه و نمونه

منظور شناسایی رویکرد آگاهان کلیدي به علوم انسانی و علوم انسانی اسالمی و تعیین رئوس مطالب پیشنهادي از سوي 
گزین بود. سرفصلهایی از سوي آنان براي  رویکرد اغلب آگاهان کلیدي، غرب ها: یافتهبررسی و تحلیل شدند.  آنان

کلیه سرفصلهاي به دست آمده در چهار محور دین پردازي عضو هیئت علمی پیشنهاد شد که  آوردن زمینۀ نظریه فراهم
اتخاذ چنین سرفصلهایی در این  گیري: نتیجهیم شدند. پردازي تقس اسالم، علم و دین، علوم انسانی و نظریه و نظریه

در علوم  پردازي نفس ایده هشجاعت و اعتماد بتواند تحوالت قابل توجهی را ایجاد کند و عضو هیئت علمی  ها می دوره
علوم  و نایل شدن بههاي دینی  بر اساس آموزه پردازي با عنایت به بهبود و تقویت نظریه. آورد را به دست می انسانی

  .ترین دستاورد، پایان دادن به انحصارگرایی غربیان در علوم انسانی است انسانی اسالمی، مهم
  

  .پردازي، برنامۀ درسی نیازسنجی، علوم انسانی اسالمی، رویکردهاي علم دینی، نظریه واژگان کلیدي:
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  طرح مسئلهالف) 
رفتار و نهادهاي اجتماعی و چگونگی زیستن  علوم انسانی، مطالعه و پژوهش دربارة انسان و تبیین و تفسیر

پردازد و فعالیتهاي فردي و اجتماعی انسان را تبیین و  اوست. علوم انسانی به مطالعۀ رفتارها و افعال انسانی می
کند. علوم انسانی مأموریت دیگري به نام تغییر انسان هم دارد. این علوم، انسان مطلوب را معرفی  تفسیر می

رود. دین الهی نیز با معرفی انسان مطلوب  با توصیف انسانی تحقق یافته به دنبال تغییرش می کند و سپس می
کوشد انسانهاي موجود و تحقق یافته را تغییر دهد و به سطح و حد انسان  و باید و نبایدهاي انسانی، می

  مطلوب برساند؛ انسانی که به قرب الهی برسد و به سعادت و کمال حقیقی دست یابد.

 رسد یم نظر به. است یعلم محافل در زیبرانگ چالش يبحثها از یکی ما کشور در یانسان علوم تیوضع
 در و ستندین هماهنگ یاسالم - یرانیا ۀجامع اقتضائات و ازهاین با که است آن علوم نیا مشکل نیتر مهم

 و ها آموزه با علوم نیا نسبت و ربط ،کند یم توجه جلب همه از شیب آنچه ،اقتضائات و ازهاین نیا انیم
 ران،یجامعۀ ا در بحث مورد مسائل  جمله از مرتبط با این موضوع،. )8: 1388 ،ی(سوزنچاست یاسالم يشها ارز

خارج از کشور و عدم مطابقت علوم  يدر فضا ها هینظر يریگ شکل ۀواسط به که است یاسالم ریغ یانسان علوم
  )29: 1390 ،ي و همکاران(مختار.است آمدهوجود  بهملل مسلمان  یِاسالم ینیب جامعه و تعارض آن با جهان يازهایبا ن

 وجود با چرا شود؟ تحمیل ما دانشگاههاي بر سکوالر انسانی علوم جامعۀ اسالمی، یک در باید چرا
 ترین شایسته و جوانان نوآوري و خالقیت متبلور و علم تولید اساسی و اصلی مرکز عنوان به دانشگاه اینکه
 باشد داشته عهده بر را علومی آموزش و انتقال باید است، شده شناخته جامعه شهاي ارز از پاسداري سنگر

 و دانشگاهها بر محور ترجمه تفّکرِ حاکمیت همچنان است؟ تعارض در کشور بینی جهان و فلسفه با که
پورعزت و (است! مهترج انسانی علوم اساتید تألیفی کتب اکثر است! مستولی انسانی علوم آموزش مراکز

 همچنان و پرداخته دینی مبانی اساس بر خود نظري مواضع طرح به کمتر بسیار که طوري به ؛)50: 1388 همکاران،
 به را دانشجویان چگونه که اند نیاموخته انسانی علوم اساتید پردازند؛ می گرفتۀ غربی عاریت علمِ آموزشِ به

 با انسانی علوم همچنان دهند که نشان می موارد همۀ این کنند. ترغیب پوسیدة موجود باورهاي شکستن
  .است نشده داده آنها به پاسخی که روست روبه ابهاماتی و ها دشواري

و  افزایی بصیرت منظور به را هایی کارگاهها و دوره مؤسسات کشور، دانشگاهها و برخی راستا این در
 و همچنین اسالمی علوم با آشنایی کلی طور به و دینی و عقیدتی حوزة در اساتید بینش سطح افزایش

(کافی، اند کرده ها برگزار ارتقاي معرفتی و مهارتی استادان و اعضاي هیئت علمی علوم انسانی و دیگر رشته

 چگونگی و اسالمی علوم را با دانشگاهی علمی هیئت اعضاي است شده تالش ها دوره این . در)1393
افزایی نیز اهدافی همچون: ارتقاي  در طرح دانش .سازند آشنا نشاندانشجویا دینی شبهات به پاسخگویی

مهارتهاي آموزش و پژوهشی مستمر اعضاي هیئت علمی، ایجاد انگیزة علمی، ارتقاي روحیۀ خودباوري و 
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 نکتۀ توانمندسازي آنها در پاسخ دادن به نیازهاي اجتماعی و فرهنگی دانشجویان مد نظر بوده است(همان).
در  اصلی مسئلۀ. است آن محتواي قالب در ها دوره این 1برنامۀ درسی به توجه پژوهش، این در یتاهم حایز

 سوي به انسانی علوم حوزة در دانشگاهها علمی هیئت اعضاي هدایت ضرورت به توجه جلب این پژوهش،
 توانمندسازي بستر ایجاد و سازوکار این مطلوب سازي فراهم. است دینی پایۀ مبانی بر پردازي نظریه آمادگی
 رئوس و محتوا، موضوعات چه اینکه تشخیص و براي شناسایی 2نیازسنجی مطالعات به توجه بدون اساتید،
 کارگیري به قابلیت کنونی، انسانی علوم و اسالمی انسانی علوم به آگاهان کلیدي دیدگاه تناسب به 3مطالبی

سازند،  مجهز عرصه این در پردازي نظریه براي را سانیان علوم علمی هیئت اعضاي تا دارند را ها دوره این در
 مؤثري و خاص رویکرد از عرصه این در متخصص افراد و اندرکاران دست زیرا بود؛ نخواهد پذیر امکان

 رو، این از. است شده منجر کنونی وضعیت به و افکنده سایه ها دوره مطالب رئوس تعیین بر که برخوردارند
 علوم در متخصص افراد از یک هر رویکرد کند: الف) ذیل را پیگیري می پرسش این پژوهش پاسخ به دو

 هاي دوره در کارگیري براي به مطالبی رئوس متعارف چیست؟ ب) چه انسانی علوم و اسالمی انسانی
  شود؟ می پیشنهاد اسالمی انسانی علوم تکمیلی

 يگاههایپا در یپژوهش يطرحها و ها مهنا انیپا مقاالت، یابیارز که است تیاهم زیحا موضوع نیا انیب
است که بتواند ضمن  ییپژوهشها انجامدر  گرفته صورت غفلت از یحاک کشور، یپژوهش و یعلم متعدد

را  یاسالم یِعلوم انسان یلیتکم يها دوره یدر طراح یدانش رشته برنامۀ درس ییکارا یاینکه به طور کلّ
با  شیخو يدر طرح مواضع نظر یسان عضو هیئت علمر منجر شود که کمک یجیبه نتا ،آشکار سازد

 یانسان علوم یعموم مباحث ةدربار مختلف يپژوهشها وجود مدعا نیا برباشد. گواه  ینید یبه مبان تیعنا
سنجی  ی و وضعیتانسان علوم در تحول ي،پرداز هینظربازدارندة  عوامل و موانع چالشها، به صرفاًاست که 

توان به پژوهشهاي انجام شده توسط  . از جملۀ آنها میاند پرداختهساتید افزایی ا هاي معرفت دوره
و  یصادق ،)1392(رافع ییرزایم و زاده وسفی ،)1392(و همکاران یقمش یاله فضل ،)1394(يرفردیم

و  )1386(سرشت پاك ،)1388( پور مانیسل ،)1388(و همکاران پورعزت ،)1390(رافعیی رزایم ،)1391(همکاران
به  ،یاسالم یِعلوم انسان يها در دوره یبرنامۀ درس ی. اما در ارتباط با مباحث تخصصاشاره کرد )1393(کافی

  .افتیدست  یبه پژوهش توان یندرت م

 و مواضع با یانسان علوم یعلم هیئت ياعضا شدن آشنا به منجر کشور یکنون يفضا در مسئله نیا حل
 ندیفرا مقدمات و ملزومات از یکی رایز ؛شود می يپرداز هینظر خصوص در (غرب)بیرق يدگاههاید

 ضعف نقاط و ییشناسا را بیرق يها هینظر ؛شناخت را گرید يها هینظر دیبا نخست که است نیا يپرداز هینظر

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Curriculum 
2. Needs Assessment 
3. Syllabus 
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هیئت  ي. با قرار گرفتن اعضا)13/7/1385 ،يرهبر معظم(مقام دیکش بوتۀ نقد به را آنها و کرد یابیارز را آنها قوت و
و  یو بستر اجتماع آموزند یرا بدون شناسنامه نم يا یغربۀ ینظر چیآنها ه ر،یمس نیدر ا یانسان یعلوم یعلم
 و دیجد يها هینظر طرح يبرا راه که است صورت نیا در. دانند یمل مأقابل ت زیرا ن هیآن نظر یمعرفت یمبان

 کشور در یانسان علوم یعلم لمحاف کیآکادم نفس به اعتماد و شود یم روشن بیرق يها هینظر با رقابت قابل
و در  )9: 1388 فرد، ییدانا(شوند  یم خارج شناسانه روش تحجر و يا رشته جمود از یانسان علوم دیاسات و ابدی یم بهبود

هیئت  يصورت، اعضا نیا ریشود. در غ نسبت به علم و دانش از منظر استاد و دانشجو متفاوت می یتلق ،تینها
: 1385 ،یوضی(عگرفت خواهند بسط و شرح و محضخود را از ترجمۀ  یِتفکّرات سطح عال ،یدر علوم انسان یعلم

  )6: 1388 فرد، یی(دانا.داشت نخواهندرا  نو يا دهیا طرح شجاعت و شندیاند یم یخط، )174

  

  ینید علم يکردهایروب) 
 است. شده مطرح عام طور به دینی علم و خاص طور به اسالمی انسانی علوم حوزة در متعددي رویکردهاي

 بتواند پژوهشگر شود می از طرفی باعث است؛ اهمیت حایز جهت چند از رویکردها این بررسی و مطالعه
 به نسبت آگاهی همچنین. ببرد آن از را الزم استفاده پژوهش فرایند در و کند شناسایی را تر جامع رویکرد

 به خاصی رویکرد داراي که کلیدي آگاهان از هر یک با متعدد، در فرایند مصاحبۀ پژوهشگر رویکردهاي
 ادامه، در. کند می تسهیل را پاسخها و پرسشها و مصاحبه روند اند، دینی علم یا اسالمی انسانی علوم

 رویکرد و تشریح و توضیح مختلف علم دینی ارائه شده است، رویکردهاي از که متعددي هاي بندي تقسیم
  .شود می رفیمع پژوهش فرایند در پیگیري جهت منتخب

بندي، کلیۀ دیدگاههاي موجود در حوزة علم دینی و علوم انسانی اسالمی، به دو دستۀ  در یک تقسیم
و ذیل هر یک، دیدگاههاي متعدد قرار گرفته  )1393(خسروپناه، بندي شده معتقدان و منکران علم دینی تقسیم

 یمنطق يبند طبقه یکعتقد است در م يو است؛ شده انجام )1388(سوزنچیبندي دیگر توسط  است. تقسیم
 يها بشر و آموزه یتجرب يدستاوردها ینتالئم ب يبرقرار یرا که در صدد نوع یدگاههایید یتمام توان یم

 یا تحویل در سعی و دهند می نقلی هاي آموزه به را اصالت که ) دیدگاههایی1در سه دسته گنجاند:  اند، ینقل
 و تجربی روش به را اصالت که ) دیدگاههایی2دارند؛  نقلی هاي موزهآ ذیل در تجربی دستاوردهاي اندراج

 تجربی روش ذیل در نقلی هاي آموزه اندراج و تحویل در سعی و دهند می بشري تجربی دستاوردهاي
هر دو با  ینجمع ب یندارند، بلکه به نوع یگريبه د یک یچه یلدر تحو یکه سع ) دیدگاههایی3دارند؛

 برقراري و تالزم ضرورت از سخن و اند پرداخته انسان معرفتی منظومۀدر  یکهر  اهیگجا یینتوجه به تب
 .آورند می میان به معرفت کسب راههاي تمامی بین هماهنگی
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 حداکثري و میانی حداقلی، رویکردهاي شامل بخش، سه در را دینی علم دیدگاههاي نیز )1384(بستان
 یاسالم یو علوم انسان ینیعلم د ةموجود در حوز یدگاههايد یتمام یزن )1393(خسروپناهاست.  کرده جایابی
 و گریزي غرب ستیزي، غرب گرایی، غرب جریان از: قرار داده که عبارتند عمده جریان چهاررا در 

 بااند.  پرداخته دینی علم مسئلۀ به مختلفی هاي تلقی و تقریرها با جریان چهار این از یک هر .گزینی غرب
گرفته پژوهش مد نظر قرار  یندر ا يبند طبقه همین 1ینی،حاکم بر علم د یانجر چهاربودن  تر جامع به توجه

 )1393(خسروپناهمذکور(چهار جریان) از منظر  رویکردهاي از یک هر کلیدي خصایص ،1جدول  است. در
کلیدي  آگاهان رویکرد تعیین براي شده انجام هاي مصاحبه تحلیل و تجزیه در جدول این است. شده ارائه

  به کار رفته است. به علوم انسانی

  هاي کلیدي رویکردهاي چهارگانۀ علم دینی : ویژگی1جدول 

  ها ویژگی  رویکرد

ب
غر

 
ن (

گزی
1(  

 اسالمی؛ انسانی علوم داشتن و انسانی علوم در تحول و تغییر براي شدن قائل اهمیت

 غرب؛ علمی دستاوردهاي نفی عدم

 ی؛غرب انسانی علوم مطلق پذیرش عدم

 غربی؛ شناسی روش و روش

 اسالمی؛ انسانی علوم تولید جهت غربیان مدلسازي به توجه

 انسانی؛ علوم فرضهاي پیش تغییر و اصالح

 انسانی؛ علوم به انتقادي نگرش

  غربی؛ انسانی علوم به گزینشی رویکرد
 بینی جهان حاکمیت ر،نص حسین سید: قدسی علم العطاس،: تأسیسی -تهذیبی: رویکرد این ذیل مطرح دیدگاههاي

: اجتهادي -ارزشی -مبنایی دینی علم آملی، جوادي اهللا آیت: حداکثري دینی علم گلشنی، مهدي: دانش بر دینی
  باقري. خسرو: دینی علم تأسیسی دیدگاه سردار، ضیاءالدین: بینی جهان با هماهنگ دانش یزدي، مصباح اهللا آیت

ب
غر

 
ز (

گری
2(  

 اسالمی؛ انسانی علوم داشتن و انسانی علوم در تحول و رتغیی براي شدن قایل اهمیت

 غربی؛ انسانی علوم هاي نظریه اثبات یا نفی به توجه عدم

 اجتهادي؛ و دینی روش با اسالمی انسانی علوم به دستیابی اثبات

 اسالمی؛ مذهب اساس بر اسالمی جامعه تنظیم

 دینی علم صدر؛ محمدباقر سید شهید: دینی هجامع زاییده دینی، علم :رویکرد این ذیل مطرح دیدگاههاي
  علیپور. مهدي حسنی، حمیدرضا :دینی دانش اجتهادي پارادایم شاهرودي؛ عابدي علی: عام اجتهادي

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
) در خصوص رویکردهاي کالن علم دینی، با توجه به جامعیت و 1393بندي خسروپناه( ه به طبقه. با وجود علمِ به نقدهاي وارد شد1

بندي انتخاب شده است. حتی با توجه به انجام مصاحبه و ارائۀ  رایی دیدگاههاي مطرح شده در ذیل این رویکردها، این طبقهگ شمول
شوندگان وجود داشت؛ که البته مستلزم  جدیدي با عنایت به سخنان مصاحبه بندي شوندگان، امکان ارائۀ طبقه دیدگاههاي مختلف از مصاحبه

  انجام پژوهش مستقل و متفاوت است.
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ب
غر

 
ز (

ستی
3(  

 اسالمی؛ انسانی علوم داشتن به عنایت

 غربیان؛ دستاوردهاي بودن طاغوتی و کفرآلود نادرست،

 دینی؛ -نقلی لومع به اکتفا و مدرن علم با مخالفت

 جدید؛ اصول علم و فلسفه با دینی علم تولید به اعتقاد و رسمی دینی علم نقد و مدرن علم با مخالفت

 اسالمی؛ انسانی علوم تولید و پرداختن مجدد شروع و غربی انسانی علوم یکپارچه طرد

 غربی؛ انسانی علوم کارگیري به و استفاده عدم

 دفتر: والیی انسانی علوم اصفهانی؛ میرزاي: انسانی نقلی علوم: درویکر این ذیل مطرح دیدگاههاي
  زیباکالم.: دینی علم تولید در گرایی نسبی اسالمی؛ علوم فرهنگستان

ب
غر

 
را (

گ
4(  

  غربیان؛ دانش تأیید
 اسالمی؛ انسانی علوم داشتن امکان به اعتقاد عدم

 بودن علمی غیر سروش؛: داوري مقام رد علوم شدن اسالمی انکار: رویکرد این ذیل مطرح دیدگاههاي
  پایا.: انسانی علوم بودن تکنولوژیک و علمی ملکیان؛: دینی علمی فرضهاي پیش نقد و بومی علم

ها(تعیین رویکرد آگاهان کلیدي) متناسب  ، بخش نخست مصاحبه1با توجه به خصایص موجود در جدول 
یافت و در نهایت بعد از اتمام این بخش از  ختصاص با این جدول تحلیل شد و کد موجود در جدول به آن ا

  شد. مصاحبه، رویکرد غالب افراد مشخص 

  

  ج) روش پژوهش
(گال و گیرد که ذیل پژوهش ارزشیابانه قرار می است نیازسنجی با رویکرد کیفی پژوهش، این انجام روش

ي پاسخگویی به پرسش نخست است. برا  مصاحبه پژوهش، در استفاده مورد ابزار .)1227: 1392همکاران، 
و براي پاسخگویی به پرسش دوم(تعیین رئوس مطالب برنامۀ  1پژوهش، از مصاحبه با روش هدایت کلیات

ساختار  هاي علوم انسانی) از مصاحبۀ نیمه هاي علوم انسانیِ اسالمی اعضاي هیئت علمی رشته درسی دوره
اندرکاران حوزة علوم انسانی  ۀ متخصصان و دستشده است. جامعۀ پژوهش، شامل کلی گیري  بهره 2یافته

و قم(قطب تولید علمی و فرهنگی جهان  )پایتخت فرهنگی جهان اسالماسالمی در سطح دو شهر مشهد(
اند.  گیري شده اسالم) است. افراد مورد مطالعه به شیوة گلوله برفی و معرفی از طرف نفرات پیشین نمونه

بخشی، تا مصاحبۀ  رو شد؛ اما به منظور اطمینان با اشباع نظري روبه پژوهشگر در انتهاي مصاحبۀ سیزدهم
مصاحبۀ انجام شده که به صورت حضوري انجام گرفت، شاملِ اعضاي  16شانزدهم پیش رفت. مجموع 

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد(هشت نفر)؛ هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی(یک 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. The General Interview Guide Approach 
2. Semi-Structured Interview 
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پژوهشی امام  -حوزه و دانشگاه(سه نفر)؛ هیئت علمی مؤسسه آموزشی نفر)، هیئت علمی پژوهشگاه
خمینی(یک نفر)، دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوي(یک نفر)؛ مؤسسه مطالعات راهبردي علوم و 

(یک نفر) و در سطح هیئت علمی دانشگاه باقرالعلومهاي دینی)(یک نفر)،  معارف اسالم(طراحی سیستم
شناسی، فقه و  هاي تحصیلیِ علوم تربیتی، روان نفر) با رشته 10ار(چهار تن) و استادیار(استاد( یک نفر)، دانشی

  مبانی حقوق اسالمی، فلسفه و حکمت اسالمی، تاریخ، فلسفه و کالم، فقه و مبانی اجتهاد بوده است.

براي تحلیل مصاحبه با روش هدایت کلیات، از روش تحلیل تفسیري و براي تحلیل مصاحبۀ 
ها،  داده اعتبار تأمین (سازه) استفاده شد. در این پژوهش براي1تحلیل ساختاري اختاریافته از روشس نیمه

 عنوان با رابطه این در نظران صاحب این. به کار گرفته شده است )1994(2لینکلن و گابا چهارگانۀ معیارهاي
 در 6تأییدپذیري و 5پذیري اطمینان ،4پذیري انتقال ،3باورپذیري شامل معیار، چهار رعایت از اعتماد قابلیت

 بررسی«معیار باورپذیري، از روش  با ارتباط در پژوهش این در .)64: 2004 7شنتون،(برند می نام کیفی پژوهشهاي
 فرد با آن، متن کردن مکتوب و مصاحبه هر انجام از استفاده شد. پس )2000 میلر، کرسول و(8»کنندگان مشارکت
 از تا شد داده قرار وي اختیار در مصاحبه متن و شد برقرار ارتباط ت الکترونیکیاز طریق پس شونده مصاحبه
نتایج . شود حاصل اطمینان زمینه این در شونده مصاحبه بازخورد توسط کننده مصاحبه برداشتهاي صحت

 عیارم با ارتباط بود. در ابتدایی تحلیلهاي در سوگیري عدم نیز و پژوهشگر کدگذاري روند صحت حاکی از
 به که فردي با ابتدا برفی گلوله گیري نمونه روش با شد بیان که طور همان ،»پذیري انتقال« عنوان با دوم

 برقرار ارتباط شوندگان مصاحبه سایر با وي طریق از سپس شد و انجام مصاحبه شود، می شناخته هسته عنوان
وشنی از بستر، نحوة انتخاب یافت. همچنین ارائۀ توصیف ر می ادامه ها مصاحبه انجام کرده،

 و گابا اعتقاد پذیري است. به آوري و تحلیل داده، بخشی از معیار انتقال کنندگان و فرایند جمع مشارکت
 به تأییدپذیري و پذیري اطمینان معیارهاي تحقق به منجر تواند می 9تشخیص آزمون یک )1994(لینکلن

 اختیار در آن کدگذاري همراه خام به هاي حبهمصا از درصد 25اساس،  این بر. شود همزمان صورت
 کدگذاري فرایند صحت و محتوا بررسی به ایشان و گرفت قرار کدگذار دوم و آشنا به موضوع پژوهش

هاي مرتبط با ابزار مصاحبه و  نامه پرداختند. همچنین مطالعۀ پیشینۀ موضوع، بررسی مقاالت، کتب و پایان
مند از ابزار مصاحبه، براي یافتن درکی روشن  آموختگانِ بهره ان یا دانشاستفاده از تجارب عملی دانشجوی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Structural Analysis 
2. Guba & Lincoln 
3. Credibility 
4. Transferability 
5. Dependability 
6. Confirmability 
7. Shenton 
8. Member Check 
9. Auditing 



  

  

  

  
26  70در دانشگاه اسالمی مطالعات معرفتی 

از ابزار مصاحبه و نحوة برقراري ارتباط و در ادامه چندین مصاحبه پایلوت با یک تن از دانشجویان 
هاي  نامه نیز براي کسب آمادگی ریزي درسی و دکتري تعلیم و تربیت اسالمی و استاد راهنماي پایان برنامه

شود و نشان از  الزم در حین مصاحبه، انجام گرفت که تمامی این موارد موجب باال رفتن کیفیت پژوهش می
  قابل اعتماد بودن نتایج دارد.

 دانشکده، از الزم مجوزهاي مصاحبه، انجام از پیش پژوهش، این بریا رعایت مالحظات اخالقی در
 متضمن که تحقیقاتی در اینکه به توجه با همچنین. شد اخذ قم و مشهد، تهران در مؤسسات و دانشگاهها
 شود؛ تهیه احتمالی خطرات از انسانها محافظت بر مبنی اي نامه توافق باید انسانهاست، از اطالعات گردآوري

 محرمانه و رازداري حفظ بر تأکید بیشترین فرم این در. شد تهیه شونده مصاحبه از رضایت فرم رو این از
 دانشگاههاي یا مؤسسات در قدرت مراتب سلسله تا شد تالش پژوهش حین در همچنین .بود اطالعات بودن
 از را مطلوبی انسانی روابط پژوهشگر که کرد ادعا توان می اساس، این بر. شود گرفته نظر در مطالعه مورد
  .کرد برقرار ها شونده مصاحبه با آغاز

  

  ها د) یافته
شود. براي پاسخ به پرسش نخست، به برخی از  خ داده میدر این بخش به دو پرسش اساسی پژوهش پاس

شود و براي پاسخ به پرسش دوم،  بندي از رویکردهاي آنان ارائه می هاي آگاهان کلیدي اشاره و جمع گزاره
  شود. بندي و توضیح داده می سرفصلهاي پیشنهادي از حیث موضوعی تقسیم

  سالمی آگاهانِ کلیديهاي مربوط به رویکردهاي علوم انسانیِ ا . یافته1
تر بیان شد، مراجعه به آگاهان کلیديِ علوم انسانی اسالمی و علوم انسانی به این جهت  طور که پیش همان

اي از پرسشها و برگزاري جلسه یا جلساتی با هدایت کلیات توسط   انجام شد تا با مطرح شدن مجموعه
ستیز و  گریز، غرب گزین، غرب جریانهاي غرب پژوهشگر، رویکرد و نگرش وي به علوم انسانی اسالمی در

هاي مرتبط با  اي از گزاره هاي انجام شده، مجموعه مشخص شود. با مصاحبه 1گرا بر مبناي جدول  غرب
رویکرد آگاهان کلیدي استخراج شد که به بخشی از آنها، همراه با تحلیله و دالیل جایابی آگاه کلیدي در 

 در شده کشف هاي مقوله بین درونی مچنین در این بخش به همخوانیشود. ه رویکرد خاص پرداخته می
 دست به مقوالت آیا شود مشخص که است این هدف بهتر؛ بیان به شود. پرداخته می ها مصاحبه تک تک
ها، مشخص  خیر؟ بعد از بررسی و تحلیل تمامی مصاحبه یا است رویکرد یک بر ناظر مصاحبه یک از آمده

اي  ها ناظر بر یک رویکرد و داراي همخوانی است. در ادامه به نمونه شونده اي مصاحبهه شد که اغلب گزاره
شود که عیناً جمالت آنان ارائه شده تا چگونگی تحلیل و شناسایی  شوندگان اشاره می هاي مصاحبه از گزاره

  تر شود: رویکرد آنان روشن
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  )1- 2(».کفرِ که بعد بخوایم تغییر ایجاد کنیماگر بگیم علوم انسانی یکسره کفرِ ، اصال نیاز نیست بگیم «

شهاي  اي معتقدند که ما باید علوم انسانی را کامل کنار بگذاریم و بیایم از صفر شروع کنیم. با استفاده از رو عده«
  )1-2(».شود علوم انسانیِ اسالمی. من این را قبول ندارم مطرح و اینها می

  )1-2(».ما نباید همه علوم انسانی را طاغوتی بدانیم مواجه من با علوم انسانی، این است که«

شناسی و  رویکرد و مواجه من با علوم انسانی، این است که ما نباید همه علوم انسانی کنونی مثل جامعه«
  )1-3و 1- 2(».شناسی را طاغوتی بدانیم یا اینکه کامالً از غربیان الگوگیري کنیم روان

اید علوم کنونی که در علوم انسانی وجود دارد را کامل دور بریزیم این گوید ب دیدگاهی وجود دارد که می«
ها و مباحثش از غرب گرفته شده اما ما کم کم اینو  مردود است. ببینید وقتی میگیم فلسفه اسالمی خیلی از ساختار

  )1-2(».کاري کردیم که اسالمی بشه

با علم غرب برخورد احساسی داشته باشیم. آگاهی  امکان داره دقیقا یک نظریه غربی به ما کمک کنه ما نباید«
  )1-2(».کند اي به ما نمیزنه بلکه کمکمان می نسبت به دانش غرب ضربه

رویم  تونیم مسیرمان را تعیین کنیم به خاطر اینکه وقتی ما می به عالوه بدون آگاهی نسبت به دانش غربی ما نمی«
است، نظام آموزش و پرورش. این نظام آموزش و پرورش از یک دانش سراغ علوم انسانیِ اسالمی میریم سراغ نظام سی

تونیم در اون تغییر  غربی پشتیبانی شده و ما وقتی این نهاد غربی یا این دانش پشتیبانی کننده را نشناسیم چطوري می
  )1-2(».ایجاد کنیم

ده است؛ زیرا شون گزین مصاحبه ها تأییدي بر رویکرد غرب همان طور که مشخص است، این گزاره
ستیزانه با  گزینانه به دنبال نفی مطلق دستاوردهاي علمی غرب نیست و تجددستیزانه و غرب جریان غرب

. از طرفی، نفی مطلق دستاوردهاي علمی غربیان، به )282: 1393(خسروپناه، کند دستاوردهاي غربی برخورد نمی
گرایانه به علوم  زده، غرب فکران غرب معنی پذیرش کامل علوم انسانیِ غربی هم نیست؛ همچون روشن

فرضهاي علوم انسانی، ضامن دینی شدن آن  نگرد. همچنین بر اساس این رویکرد، دینی شدنِ پیش غربی نمی
 است آن گرو در علوم انسانیِ اسالمی ایجاد اندیشمندان، برخی نظر . از)125: 1384(بستان، شود علم قلمداد می

 توجه با. کردلحاظ  یدر علوم انسان یقتحق يبرا ۀ متافیزیکیپشتوانمنزلۀ  به را میاندیشۀ اسال از هایی پاره که
 یعلم یۀتوان نظر می نظریۀ علمی، یک گسترش و بسط مختلف مراحل در متافیزیکی پشتوانه عمیق نفوذ به
ن راستا در ای .)1387(باقري، دانست منتسب آن متافیزیکی پشتوانۀ به مسما، با و معنادار نحوي به را

  دارد: ) بیان می01-1شوندة کد( مصاحبه

ها در علوم اسالمی نظریه است. پس ما از  اید ولی این فرضیه هاتون رو از علوم اسالمی اخذ کرده ...یعنی فرضیه«
  ».کنیم گیریم با روش علمی که داره بررسی می ها رو به عنوان فرضیه در علوم انسانی می علوم اسالمی نظریه



  

  

  

  
28  70در دانشگاه اسالمی مطالعات معرفتی 

گریز بود نیز نتایج حاکی از آن بود رویکرد  غرب - گزین با آگاه کلیدي که داراي رویکرد غرب در ارتباط
گزین در رفت و آمد است و به طور یکسان در سخنان وي این  گریز و غرب شونده در دو رویکرد غرب مصاحبه

  دارد که: شونده بیان می خورد. مصاحبه رویکردها به چشم می

شهاي غربی باشند، در زندگی غیر  دانشمندان ما و محققین ما در یک فضاي غربی و ارز زمانی که متفکرین ما،«
  )2-4(».توانیم سراغ دانش انسانیِ اسالمی برویم باشند ما نمی اسالمی 

  )2- 4(».شخصیت خود متفکر یا دانشمند است که بسیار مهم است که شخصیت او تحت تاثیر تربیت دینی بوده باشد«

گفتیم غرب، دچار هراس شویم. خب غرب هم عناصر فرهنگی اش کامال و صد در صد با ما بیگانه  ما نباید تا«
  )1- 2(».نیست

  )1-2(».شود به معنی این نیست که کامال با ما تعارض دارد نه آنچه از علوم انسانیِ غربی صحبت می«

  )1-2(».یمما قطعاً بر پایه دستاوردهاي بشري باید تولید علوم انسانیِ اسالمی بکن«

 روش از استفاده بر اسالمی، انسانیِ علوم به شدن نایل چگونگی دربارة کلیدي آگاه مصاحبه، این در
 تغییر در و دارد علم بر افراد این تأثیر و افراد و جامعه تغییر بر اصرار آن، از بیش و ورزد نمی تأکید خاصی

 از و رویکردهاست و شها ارز فرهنگ، الشعاع حتت اسالمی انسانیِ علوم تولید که است معتقد انسانی علوم
 که هرچند و نیست بیگانه ایران کشور فرهنگی عناصر با صد در صد و کامالً غرب فرهنگی عناصر که آنجا

 ما فرهنگی شخصیت و ما هویت با که برویم دانشی سمت به آرمانهامان و اهداف به توجه با باید ایران در
 جامعۀ ساختن. رفت پیش سمت این به غربی علوم و غرب مطالعۀ بدون شود مین اما باشد؛ داشته سازگاري

 علوم نقد مستلزم است؛ بشري دستاوردهاي به توجه مستلزم است، اسالمی افراد از شده تشکیل که اسالمی
 به وانیمت نمی ما بکنیم، اسالمی انسانیِ علوم تولید باید بشري دستاوردهاي پایۀ بر قطعاً ما. است غربی انسانی

 با بنابر این،. کنیم تنزل اندیشه و فکر سطح ترین نازل به ما که است این اش الزمه این برگردیم تمدن آغاز
 عدم و غربی انسانی علوم به توجه کلیدي، آگاه نظر از که گفت توان می شونده، مصاحبه تصریح به توجه

 با توان می بلکه نیست، اسالمی جامعۀ اشتند جهت بازدارنده عامل معنی به آنها، علمی دستاوردهاي نفی
 مورد هاي گزاره گفت توان می رو، این از. بود اسالمی جامعۀ تنظیم صدد در انسانی، علوم به انتقادي نگاه

  .نیستند گریز غرب و گزین غرب رویکرد دو در یکدیگر منافی وي، توجه

ردهاي مختلف علوم انسانیِ اسالمی فرض پژوهش این بود که با افراد گوناگون همراه با رویک پیش
ها و تعیین رویکرد غالبِ آگاهان کلیدي مشخص  مواجه خواهیم شد؛ در حالی که بعد از تحلیل مصاحبه

اند. این امر بیانگر آن است که عمدة آگاهان کلیدي،  گزین بوده شد که اغلب آنان داراي رویکرد غرب
طور  اند که همان نسانی و داشتن علوم انسانی، تصریح کردهو توجه به تغییر و تحول در علوم ا ضمن اهمیت

که امکان نفی مطلق دستاوردهاي علمی غرب وجود ندارد، امکان پذیرش مطلق هم وجود ندارد. از این رو، 
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در اثناي دارا بودن نگرش انتقادي به علوم انسانی متعارف، معتقد به رویکرد گزینش و تهذیب علوم انسانی 
گزینی و  طور که بیان شد، یک نفر از آگاهان کلیدي رویکردي مشترك میان غرب مان. هاند کنونی
هاي ایشان در دو رویکرد  هاي مستخرج از مصاحبه ها و مقوله گریزي داشت؛ به این صورت که گزاره غرب

 از یطیف اگر مثال براي دارد؛ وجود رویکرد این میان نزدیکی مذکور به صورت یکسان منتشر شده بود. اما
 میان یعنی طیف؛ سر دو میان بسیاري تفاوت که شود می مشخص شود، رسم شده یاد رویکردهاي

 چیز هر از بیش گزینان غرب و گریزان غرب میان تفاوت این که زند، می موج ستیزان غرب و گرایان غرب
  .شود می منتهی شناسی روش انتخاب و روشی مباحث هم آن فنّی، تفاوتهاي به

  علم دینی چهارگانۀ رویکردهاي

  
 ما است معتقد گریزي غرب رویکرد که است این در گزینان غرب و گریزان غرب میان عمده تفاوت

 پیشنهاد که شهایی رو با باید بلکه بد، یا است خوب مدرن یا غربی انسانیِ علوم اینکه به نداریم کاري اصالً
 جهت آن از است؛ اي میانه دیدگاه دیدگاه، این واقع؛ در. بپردازیم اسالمی انسانیِ علوم تولید به دهیم، می
 علوم آن کنار در توانیم می دارد، وجود سکوالر علم که طور همان. کند نمی رد را غرب مدرن علم که

 باید خاصی شناسی روش با کار این یقیناً البته. کنیم تولید را آن خودمان و باشیم داشته هم اسالمی انسانیِ
 علوم تولید به روش، آن مطابق و داد پیشنهاد غربی علم شهاي رو مقابل در روشی باید یعنی شود؛ انجام

 پژوهشگاه .دارد غرب به گرایش نه و است ستیز در غرب با نه گریز، غرب رویکرد. پرداخت اسالمی انسانیِ
 دانش اجتهادي رادایمپا مثل پارادایمی آنها. برد نام رویکرد نمونۀ این عنوان به توان می را دانشگاه و حوزه
 دینی علم به آن از که دارد اي نظریه شاهرودي عابدي استاد جناب رابطه، این در و اند کرده مطرح را دینی

 بر مبتنی دینی علم عنوان تحت داد؛ جاي طبقه این در توان می نیز را صدر شهید. شود  می تعبیر عام اجتهادي
  .جامعۀ دینی

 از استنباط و استخراج براي دینی و اجتهادي روش از استفاده رویکرد، این رد تأکید بیشترین رو، این از
 مرحلۀ تعیین در اسالمی منابع از توان می نیز گزین غرب در رویکرد که حالی در است؛ دینی متون
 را آمده دست به هاي فرضیه آزمون ادامه، در و کرد استفاده اصلی پشتوانۀ عنوان به متافیزیکی فرضهاي پیش

 انسانیِ علوم داشتن) گزینان غرب و گریزان غرب(رویکرد دو هر در. داد انجام غربیان شناسی روش با
 هر در مهم، این به نیل چگونگی شد، ذکر که طور همان اما شود، می تصریح کامالً آن امکان و اسالمی
 به مجدد مراجعۀ با است، گفتنی. کند می پیدا نمود روشی، مباحث در تفاوت آن و است متفاوت رویکرد

 ستیز غرب گریز غرب گزین غرب گرا غرب
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 شونده مصاحبه که شد مشخص ،)015-3(بود مذکور رویکرد دو داراي همزمان که کلیدي آگاه مصاحبۀ
 نگاه یا 1تصویر هیدگر بوده، وي عنایت مورد چیز هر از بیش آنچه و است نداشته اي اشاره روشی مباحث به

 فرهنگی و و فکري جهان یک ایم، شده افکنده 2جهانی در ما از یک هر معنا، این به. است اکوسیستمی
 جهان زیست. ماست فرهنگی و فکري تنفس جهان جهان، این 3ذهنی. ساختارهاي پیش و باورها از جهانی
 با انسانی. دهد می بو و رنگ و شکل انسان وجود هاي خروجی و احساسات و اعمال و افکار تمام به انسان
 رنگ که بیافریند هنري یا صنعت علم، تواند نمی قطعاً سنتی اکوسیستم و اتمسفر یک با و جهان زیست یک

 چه هر نخواهد، یا بخواهد دارد، مدرن اکوسیستی و جهان واقعاً که انسانی مقابل، در و ندهد سنّتی بوي و
 .»اوست در که تراود برون آن هر کوزه از«در واقع؛ . )1390(بابابی و همکاران، بود خواهد مدرن کند می تولید

به  است) شده دینی او درونی اکوسیستم و جهان دینی(که انسانی که است علمی هم، اسالمی انسانیِ معلو
 آگاه مصاحبه، این در .کند می روحی و فکري تنفس دینی اتمسفري و فضا در که انسانی آورد؛ می وجود

 ما بکنیم. اسالمی نیِانسا علوم تولید باید بشري دستاوردهاي پایۀ بر قطعاً ما که کند می تصریح کلیدي
. کنیم تنزل اندیشه و فکر سطح ترین نازل به ما که است این اش الزمه این برگردیم. تمدن آغاز به توانیم نمی

 رویکرد دو در یکدیگر منافی وي، هاي گزاره که گفت توان می شونده، مصاحبه تصریح به توجه با بنابر این،
 آگاهان غالب رویکرد که گرفت نتیجه توان می شد بیان آنچه مجموع از .نیستند گریز غرب و گزین غرب

 گرایش آنان، اکثر در و است شده شناسایی گزین اسالمی غرب انسانیِ علوم و انسانی علوم زمینۀ در کلیدي
 .دارد وجود اسالمی انسانیِ علوم تولید بر مشخصی

  نسانی اسالمیهاي مربوط به سرفصلهاي پیشنهاديِ آگاهان کلیدي علوم ا . یافته2
تر بیان شد، مراجعه به آگاهان کلیديِ علوم انسانی اسالمی و علوم انسانی به منظور  طور که پیش همان

پاسخگویی به دو پرسش عمده بود. در بخش دوم، پرسشهایی مبتنی بر ارائۀ پشنهادهایی از سوي آگاهان 
ها،  سازي مصاحبه پرسیده شد. بعد از پیادههاي علوم انسانی اسالمی  کلیدي براي سرفصلهاي مورد نیاز دوره

ها احصا شد. سپس سرفصلها از حیث  مورد بود، از متن مصاحبه 222کلیۀ سرفصلهاي پیشنهادي که شامل 
  بندي شد. شونده به علوم انسانیِ اسالمی دسته موضوعی و نوع رویکرد مصاحبه

گزین است؛ تعیین شد که  رد غرباما بعد از مشخص شدن اینکه رویکرد غالب آگاهان کلیدي، رویک
گزین بودند. بنابر  تفاوتی از حیث سرفصلهاي ارائه شده وجود ندارد؛ زیرا غالب آنان داراي رویکرد غرب

معنا بود و تنها به  بندي جدید سرفصلها با توجه به رویکردهاي آگاهان کلیدي بی این، ارائۀ تقسیم
شد. از این رو، چهار محور کالن یا موضوعات کلیدي با بندي سرفصلها از حیث موضوعی پرداخته  تقسیم

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Heidegger 
2. World 
3. Pre Structures 
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پردازي حاصل شد. در ادامه، نتایج به دست  عناوین دین اسالم، علم و دین، علوم انسانی و نظریه و نظریه
شود و هر یک از محورها، همراه با سرفصلهاي  آمده از این بخش، بر اساس محورهاي بیان شده ارائه می

  شود. آن توضیح داده میکلّی و رئوس مطالب 

بینی  منظور از محورِ کالن دین اسالم: شناخت دین، قلمرو و ساحت آن، شناخت علوم اسالمی و جهان
مسائل آن، آشنایی با متون اسالمی و  اسالمی است. ذیل این محور کالن، سرفصلهاي کلّیِ شناخت دین و 

مربوط به سرفصلهاي کلّی و رئوس  2جدول  الزامات اساسی آن و مبادي و مبانی دین قرار گرفته است.
  مطالب پیشنهادي توسط آگاهان کلیدي است.
  : محورِ موضوعی دین اسالم2جدول 

 رئوس مطالب
سرفصلهاي 

 کلّی
موضوع 
 کلیدي

 آشنایی با دین و تبیین ضرورت آن .1

 هاي آن  هاي مختلف بشري و ظرفیت آشنایی با معرفت دینی و معرفت .2

 ین اسالمتبیین قلمرو و ساحت د .3

  تبیین نسبت عقل و دین(بررسی رابطه علم و دین) .4
 بررسی و شناسایی شبهات مطرح در رابطه با دین .5

  شناخت ماهیت و جایگاه دین اسالم و ارتباط با زندگی انسان .6
 بررسی اخالق عالمان در اندیشه اسالمی .7

 مسائل جامعه اسالمی از منظر دین تحلیل و تبیین الزامات اهداف و  .8

1-1 
شنا

ن و 
ت دی

خ
 

 آن
ائل

مس
 

1
الم

 اس
ین

.د
 

 تسلط بر دانش عربی به منظور درك قرآن و متون .9

 توانمندسازي در روخوانی و روان خوانی، تجوید، ترتیل قرآن کریم .10

  شناخت انواع تفسیر (تفسیرات مفردات، ترتیبی، موضوعی، ارتباطی، کلّی) .11
 بررسی و تفسیر موضوعی قرآن .12

ا نهج البالغه، صحیفه سجادیه، نهج الفصاحه، غرر کتاب شناسی حدیث شیعه(آشنایی ب .13
 الحکم، وسائل الشیعه)

 بررسی مبانی و قواعد نقد حدیث شیعهحدیث شناسی و  .14

آشنایی با آثار و کتب فلسفی جهان اسالم (اسفار مالصدرا، بدایه الحکمه و نهایه  .15
 الحکمه)

 آشنایی با کلیات علوم اسالمی(فلسفه، منطق، کالم، عرفان) .16

 و تحلیل فلسفه علوم اسالمی  تشریح .17

با توجه به ترتب تاریخی( حکمت متعالیه ، مشا و  اسالمی مهم فلسف آشنایی با متون .18
  اشراق)

 1-2 
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 آشکارسازي مبادي جایگزین با مبادي غیر اسالمی در دین .19

 ظرفیت فلسفه اسالمی در تحول علوم انسانیبررسی  .20

 بررسی و تفسیر مبانی دیگر مکاتب فلسفی و مقایسه آن با مبانی اسالمی .21

  گرایی اسالمی گرایی و واقع بررسی و تحلیل نظریه واقع .22

 1-3 
دین

نی 
 مبا

ي و
مباد

  

است؛ منظور از این محور، مباحث مرتبط با رابطه علم و دین است  علم و دینموضوع کلیدي دیگر، 
شناختی و تاریخی آن و  نی و اسالمی(عام)؛ شناخت علم و مبانی فلسفی، جامعهکه سرفصلهايِ کلّی علم دی

، سرفصلهاي کلّی و رئوس مطالب مربوط 3بررسی ارتباط میان علم و دین شناسایی شده است. در جدول 
  به این موضوع آمده است.

  : محورِ موضوعی علم و دین3جدول 

 رئوس مطالب
سرفصلهاي 

 کلّی
موضوع 
 کلیدي

گرایی(بررسی چگونگی تحول در علوم به  و تحلیل فلسفه علم با عنایت به دیدگاه واقع بررسی .1
 ))واقع بینانه (رئالیستیشیوه 

 )فایرابند الکاتوش، کوهن، پوپر، پوزیتویسم،شناسایی و تحلیل مکاتب فلسفه علم( .2

 ارائه مثالهایی از تاثیر مبانی متفاوت با مبانی اسالمی بر علم .3

 بانی فلسفی علم بر اساس دین و فلسفه اسالمیتحلیل انتقادي م .4

 هاي علم در اسالم و غرب هاي ذات علم و مولفه روشنگري ویژگی .5

 هاي تاثیر گذار در رشد و افول علم بررسی مولفه .6

2   مروري تاریخی جامعه شناختی بر وضعیت توسعه و افول علم به منظور آگاهی بخشی .7
 -1 

شناخت علم و مبانی فلسفی، 
جامعه شناخ

تی و تاریخی آن
  

2
 .علم و دین

 بررسی نسبت علم به طور کلّی با دین .8

 تشریح و تحلیل بسترهاي ارتباط علم و دین از منظر عمل و نظر .9

 هاي علمی و اسالم تبیین رابطه میان حوزه .10

تبیین پارادایم خاص علم دینی با تأکید برمبانی فلسفی، مبانی کالمی، مبانی معرفتی ومبانی  .11
-2  روشی علم دینی

2
بررسی ارتباط میان 

علم و دین
  

 هاي دینی بررسی و تحلیل در گزاره .12

 شناسایی چیستی علم اسالمی جهت کاربردي سازي .13

 شناخت علم دینی اسالمی و علم بومی .14

 ها و گزیده استدالالت علم اسالمی موازي بر اساس گزیده متون آشنایی با قواعد، گزاره .15

علم دینی با علوم بشري، خدمات علوم بشري به علم  تعریف علم دینی از طریقِ تشریح رابطه .16
-2  شناسی علوم انسانی موجود و نقدهاي آن، نسبت عقل در علم دینی. دینی، روش

3 
علم دینی و اسالمی(عام)
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است که ذیل آن، سرفصلهاي کلّیِ علوم انسانیِ غربی، علوم انسانیِ  علوم انسانیمحور کلیدي دیگر، 
طور  علوم انسانیِ اسالمی و غربی و حوزة علمی خاص قرار داده شده است. همان اسالمی، بررسی تطبیقی

که از عنوان محور کلیدي مشخص است، در این بخش به موضوعات و سرفصلهایی پرداخته شده که مرتبط 
، 4هاي تحصیلی است. در جدول  با علوم انسانی چه به طور عام و چه به طور خاص مربوط به رشته

  ده است.لّی و رئوس مطالب مربوط به آن آمکسرفصلهاي 

  : محور موضوعی علوم انسانی4جدول

 رئوس مطالب
سرفصلهاي 

 کلّی
موضوع 
 کلیدي

 بررسی تاریخ تمدن غرب و تمایزات آن با تاریخ ایران .1

هاي معرفتی  فرض جریانهاي مؤثر در تاریخ اندیشۀ غرب و پیشغرب شناسی در قالب تحلیل  .2
 حاکم بر این جریانات

 هاي علوم انسانیِ غربی شناسایی ساختار و ویژگی .3

 مطالعه انتقادي علوم انسانیِ غربی بر اساس روش علمی .4

هاي علوم انسانیِ غربی و نقد و مقایسه درونی و  گیري نظریه بررسی و تحلیل چگونگی شکل .5
 بیرونی

 علمی انسانی هاي نظریه صریح و بررسی انتقادي مستمر .6

 ، با روش علمبدون واسطهمتعارف  انسانی علوم بررسی تهذیبی .7

 شناخت ماهیت و جایگاه علوم انسانی و ارتباط با زندگی انسان .8

 تفحص تاریخی مقام علوم انسانی .9

بندي علوم انسانی  هاي علوم انسانی، طبقه تشریح و تبیین هویت علوم انسانی در قالب شاخه .10
  هاي آن. و ترکیب رشته

3-
1 

علوم انسانیِ غربی
  

3
. علوم انسان

  ی 

  بررسی مطالبات از دانشگاه در قبال علوم انسانی .11
 هاي علوم انسانی با دیگر نهادها بررسی چگونگی تعامل حوزه .12

 مسائل جامعه تبیین چگونگی پیوند بین علوم انسانی و حل  .13

 مسائل جامعه بنا به اقتضائات رشته با عنایت به حل مسئله بررسی و شناسایی   .14

 بومی به منظور باورمندي فناوري توسعه و علمی نقش آفرینیهاي تبیین .15

 تحلیل انتظارات متقابل جامعه علمی و جامعه .16

-3  تشریح نسبت دانشگاه در حوزه علوم انسانی .17
2 -1

 
علوم انسانی و جامعه
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علوم انسانیِ اسالمی
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 بررسی ضرورت علوم انسانیِ اسالمی .18

 بررسی امکان و توانایی دستیابی به علوم انسانیِ اسالمی .19

 سی باورمندي دستیابی به علوم انسانیِ اسالمیبرر .20

 فلسفه علوم انسانیِ اسالمیبررسی چیستی  .21

 تشریح اصول مبتنی بر مبانی علوم انسانیِ اسالمی .22

  بررسی و تشریح ضرورت دارا بودن نظام نامه علوم انسانیِ اسالمی .23
  بررسی و تحلیل خط مشی اساسی و کلّی علوم انسانیِ اسالمی .24
 شناسی علوم انسانیِ اسالمی هدف گذاري و هدف .25

شناسایی و تحلیل مقتضیات علوم انسانیِ اسالمی در قالب آشنایی با نهادهاي تربیتی و  .26
هاي ناشی از به کارگیري علم و نهادهاي  علمی غربی ؛ ارزشهاي حاکم بر علم، آسیب

غربی، شناخت ارزشهاي جایگزین و مطلوب اسالمی، شناخت روش دستیابی به تکنولوژي 
 رم و نهادهاي اجتماعین

 روشنگري هویت علوم انسانیِ اسالمی و پیوند آن با علوم انسانی .27

 گیري علوم انسانیِ اسالمی  تبیین مفهومی چرایی و چگونگی شکل .28

  مطالعه انتقادي دیدگاههاي مطرح در علوم انسانیِ اسالمی .29

3-
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چیستی، چگونگی و ضرورت علوم انسانیِ اسالمی

  

 میزان نقش آفرینی آنها در راستاي علوم انسانیِ اسالمیبررسی اسناد و  .30

 شناسایی کارکردها و کاربردهاي علوم انسانیِ اسالمی .31

  تعامل انسان با جهان تحت عنوان روابط انسان با خدا، خود، جامعه و طبیعتتحلیل  .32
 تشریح پیامدهاي علوم انسانیِ اسالمی .33

  مسائل قابل حل با علوم انسانیِ اسالمی شناسایی  .34

3-
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بررسی کاربردي علوم 

انسانیِ اسالمی
  

  

 شناخت ومقایسه مبادي و مبانی علوم انسانیِ اسالمی و علوم انسانیِ غربی .35

 بررسی تطبیقی میزان کنش متقابل علوم انسانیِ غربی و علوم اسالمی در مبانی و فروع .36

 تشریح ظرفیت تعامل میان علوم انسانیِ غربی و علوم اسالمی .37

 مبانی دیدگاههاي غربی و اسالمی، به علوم انسانی و برون داد آنهابه  نگاه تطبیقی .38

  بررسی مبانی اسالمی علوم انسانی با توجه به نفی مبانی رایج .39

3-
3 

بررسی تطبیقی علوم انسانیِ 
اسالمی و غربی

  

  

  هاي رایج علوم، در تاریخ، در حوزه علمی خاص تبیین پارادایم .40
  ج در حوزه علمی خاصهاي اصلی و رای تبیین پارادایم– .41
-3  هاي موجود در حوزه علمی خاص نقد و ارزیابی پارادایم– .42
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پارادایم 
ص

حوزه علمی خا
  

3-4
 

حوزه علمی 
ص

خا
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  هایی از چگونگی ارتباط حوزه علمی خاص و دین ارائه نمونه .43
 تبیین سازگاري علم و دین با توجه به حوزه علمی خاص .44

لمی خاص در اسالم با توجه به مقاصد، اصول، ارزشها، ارائه و تبیین هندسه یا نظام حوزه ع .45
 ها قواعد، گزاره

 شناسایی و بررسی مبانی فلسفی حوزه علمی خاص .46

 ها در هر علم خاص فرض بررسی و تحلیل پیش .47

  بررسی چگونگی تاثیر گذاري مبانی دینی در حوزه علمی خاص .48
 ی دینیهاي محتوایی حوزه علمی خاص با مبان بررسی چگونگی تلفیق حوزه .49

 تبیین موضوعیت پارادایم جدید بر مبناي انگاره دینی در هر حوزه علمی .50

تبیین موضوعیت پارادایم جدید در هر حوزه علمی با توجه به مبانی هستی شناسی، معرفت  .51
شناسی، جامعه شناسی، تاریخ شناسی ،آینده  شناسی، ارزش شناسی، انسان شناسی، روش

 شناسی ودین شناسی

ئل و موضوعات آن حوزه علمی خاص در آیات و روایت یا در متون مسا مروري بر  .52
 اسالمی

 بررسی و تبیین نقش متون اسالمی و آیات و روایات در ارتباط با حوزه علمی خاص .53

 شهاي فهم آیات و روایات بنا به حوزه علمی خاص شناسایی و تحلیل رو .54

 ی خاص در علوم انسانیتوضیح و تشریح کلیات و فلسفه علم اسالمی موازي با حوزه علم .55

 تبیین فلسفه حوزه علمی خاص با عنایت به رویکرد اسالمی .56

  بررسی انتقادي مکاتب فلسفی حوزه علمی خاص .57
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ص و دین اسالم

حوزه علمی خا
  

  

  

 پیشینه شناسی حوزه علمی خاص مرتبط با علوم انسانیِ اسالمی .58

 سالمیشناخت پیشینه موضوعات آن حوزه علمی خاص در علوم ا .59

  شناسایی بستر تاریخی تکوین آن رشته علمی خاص .60

3-4
 -3 

تاریخ حوزه 
ص

علمی خا
  

  هاي علمی با روش علمی تحقیق انتقادي گزاره
 مسائل مطرح و اصلی در آن علم خاص شناسایی 

 بررسی و تحلیل سطوح فرعی حوزه علمی خاص .61

 شناسایی و بررسی کتب مرجع حوزه علمی خاص .62

 حوزه علمی خاصنمایاندن بهره عملی  .63

شناسایی مختصات دانش مطلوب آن رشته خاص و تفاوت و تمایز آن با دانش در سنت  .64
4-3  خودي و غربی

 -4 
ماهیت و 
 

علمیمسائل حوزه 
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ها  است. در این بخش، به سرفصلهاي کلّیِ بررسی نظریه پردازي نظریه و نظریهموضوع کلیدي دیگر، 
پردازي حوزة علمی خاص، آموزش  پردازي، نظریه و نظریه یههاي تولید علم در اسالم، نظر و نمونه

طور که مشخص است در این محور به  شناسی پرداخته شده است. همان پژوهشگري، روش و روش
هاي تحصیلی  پردازي چه به طور عام و چه به طور خاص در رشته ها و نظریه سرفصلهاي مرتبط با نظریه

  هاي کلّی و رئوس مطالب مربوط به آن آمده است.، سرفصل5پرداخته شده است. در جدول 

  پردازي : محور موضوعی نظریه و نظریه5جدول 

 رئوس مطالب
سرفصلهاي 

 کلّی
موضوع 
 کلیدي

 هاي اسالمی اي از نظریه ارائه گزیده .1

  هاي اسالمی تولید علم بررسی و نقد نمونه .2
قوت و ضعف نظریات، بررسی تطبیقی نظریات موجود علم دینی با تأکید برشناسایی نقاط  .3

1-4  امکان و وقوع علم دینی، شبهات مطرح در بحث علم دینی
 

بررسی نظریه
 

ها و 
نمونه
 

هاي تولید علم در اسالم
  

4
. نظریه و نظریه
 

پردازي
 

 شناخت اصول ساخت نظریه .4

  پردازي بر اساس رویکرد اسالمی مفهوم شناسی نظریه .5
 پردازي و ضرورت آن بررسی امکان نظریه .6

 پردازي ونگی نظریهبررسی چگ .7

شناسایی و تبیین مدل معرفتی و راهبردي علم دینی در قالب مباحث روشی و  .8
  اجتهادي) - راهبردها(براي مثال مدل حکمی
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نظریه
 

پردازي
 

 هاي غربی در حوزه علمی خاص بررسی و نقد نظریه .9

 بررسی و نقد نظریات ارائه شده حوزه علمی در ایران .10

-4  دازي در حوزه علمی خاصپر تبیین چگونگی نظریه .11
3 

نظریه و 
نظریه
 

پردازي حوزه 
ص

علمی خا
  

 آموزش منطق به منظور مصون داشتن اندیشه از انحراف و خطا .12

 اي توانمند کردن اساتید در پژوهشهاي بین رشته .13

 شهاي جدید پژوهش آموزش مهارت نبوغ، خالقیت و رو .14

  آشنایی با علم اصول .15

4-
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آموزش پژوهشگري
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  شناسی در جهان و ایران قادي رویکردهاي روشمداقه انت .16
 شهاي پژوهش استفاده از منابع اسالمی مثل استنتاج شناسی و رو بررسی روش .17

 معرفی روش اجتهادي به عنوان روش تولید علم دینی .18

  بررسی چگونگی تولید مکتب فکري در علوم انسانی مانند مکتب روانشناسی اسالمی  .19
4-

5 
روش و روش
 

شناسی
  

  

  گیري حث و نتیجههـ) ب
مسئلۀ اصلی این نوشتار، جلب توجه به ضرورت هدایت اعضاي هیئت علمی دانشگاهها در حوزة علوم 

 سازوکار نیا مطلوب يساز فراهم ،طرفی از پردازي بر پایۀ مبانی دینی است؛ انسانی، به سوي آمادگی نظریه
 ییشناسا. براي بود نخواهد ریپذ امکان یزسنجاین مطالعات به توجه بدون ،دیاسات يتوانمندسازایجاد بستر  و
پردازي عضو هیئت علمی علوم انسانی  سازي و ایجاد زمینه براي نظریه اگر هدف، آماده اینکه صیتشخ و

هایی به کار گرفته شود، به آگاهان کلیدي و  ی در چنین دورهمطالب رئوس و موضوعات چهباشد، بهتر است 
دین، علمِ دینی و علوم انسانی اسالمی داراي آثار و تألیفاتی بودند و در  متخصصان امر که در حوزة علم و

هاي مشابه براي اساتید و دانشجویان نقش داشتند، مراجعه و با آگاهی از رویکرد آنان،  طراحی دوره
  ها دریافت شد. پیشنهادهایی در خصوص سرفصلها و موضوعات مورد نیاز در این دوره

که افراد مختلفی با رویکردهاي متفاوتی معرفی خواهند شد؛ افرادي با  فرض پژوهش این بود پیش
بعد از تجزیه و تحلیل  .امروز در ایران فعالیت دارد علوم انسانی اسالمی کهچهار جریان رویکردهایی از 

رویکرد آگاهان کلیدي، مشخص شد که رویکرد غالب آنان به علوم انسانی اسالمی و علوم انسانی، 
است. این امر نشان از وجه مثبتی دارد که متخصصان علوم انسانی و علوم انسانی اسالمی با توجه گزین  غرب

کند که  تر جلوه می تري گرایش دارند. این رویکرد از آن حیث کامل تر و جامع به خبرگی، به رویکرد کامل
توان  نی اسالمی اقدام کرد؛ نمیبا ادلۀ موجه معتقد است باید بر پایۀ دستاوردهاي بشري به تولید علوم انسا

توان براي تولید علم، به آغاز تمدن بازگشت؛  علوم غربی را کنار گذاشت، به مطالعه نپرداخت؛ نمی
ترین سطح فکر و اندیشه رفت؛ بلکه باید به شناخت مبانی فلسفی غرب و به نقد اومانیسم و  توان به نازل نمی

مدرنیته، نگرش گزینشی داشت. متخصصان معتقدند که و در باب دستاوردهاي  سکوالریسم پرداخت
گیري تمدن اسالمی نیز در سایۀ توجه به میراث فرهنگی، علمی و دستاوردهاي قرون متمادي بشر در  شکل

توان بدون توجه به علوم انسانی غرب و دستاوردهاي آن،  تمدنهاي پیشین حاصل شده است. از این رو نمی
  را پذیرفت. بسته آن توان چشم اسالمی زد و از طرفی، نمیدست به تولید علوم انسانی 
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در حالی که در دیگر رویکردهاي علوم انسانی اسالمی، نگاه به علم، آن هم علوم انسانی غربی، یا 
گزین،  شود یا کامالً پذیرفته؛ در رویکرد غرب زده؛ یا کامالً رد می ستیزانه است یا غرب تجددستیزانه و غرب

زند. در باب روش تولید علوم انسانی  ادي به بررسی و پذیرش علوم انسانی غرب دست میبا نگاهی انتق
به علوم انسانی اسالمی اطالق کرد که متأثر از » علمی«توان صفت  اسالمی نیز باید گفت: در صورتی می

 همانند دقیقاً علوم انسانیِ اسالمی تکوین ها پرداخته شود. بنابر این، فرایند روش علمی، به آزمون فرضیه
فرضهایی که  اما در این رویکرد، پیش .اند یافته ینآن تکو یمعاصر ط یاست که علوم انسان ینديفرا

در مرحلۀ نخست که همان کشف  ها متأثر از آنند، از اندیشۀ اسالمی برگرفته شده است. به بیان بهتر؛ فرضیه
سیار برجسته است و این برجستگی در هاي اسالمی ب فرضهاي متافیزیکی است، نقش دین و آموزه پیش

گریز در دلِ  توانیم به واسطۀ این ویژگی، شاهد رویکرد غرب شود؛ یعنی می گریز نیز دیده می رویکرد غرب
  دهد و منافی و متضاد هم نیستند. تر آن را پوشش می گزین باشیم که به نحوي متعالی رویکرد غرب

اي به صورت نظري و  چه از حیث موضوع، مطالعه نظر به بدیع بودن پژوهش، چه از حیث روش و
کاربردي در این زمینه صورت نگرفته است تا نتایج پژوهش حاضر را با آن مقایسه کرد. از این رو، توجه به 

افزایی  هایی که به منظور توانمندسازي، بصیرت هاي برگزار شده براي اساتید، مانند دوره وضع موجود دوره
اعضاي هیئت علمی دانشگاهها برگزار شده است(براي مثال  ش دینی و عقیدتیباال بردن سطح بینو 

هاي  هاي ضیافت اندیشه)، حایز اهمیت است تا با نتایج این پژوهش مورد مقایسه قرار گیرد. مصاحبه دوره
هاي  هایی در دوره هاي پژوهشگر، نشان از وجود کاستی صورت گرفته با آگاهان کلیدي و همچنین بررسی

زار شده براي اساتید علوم انسانی دارد که تشریح و تبیین آن نیاز به توضیح مقدماتی دارد؛ از جمله برگ
پردازي در کل حوزة  پردازي در علوم انسانی، آن هم بر اساس مبانی دینی، متأثر از نظریه اینکه، بحث نظریه

ید نظریه نایل شویم که نیازي در توانیم به نتیجۀ مطلوب؛ یعنی تول علم است. در هر علمی، در صورتی می
ها و وقایع را ندارند و  هاي موجود توانایی تبیین پدیده فرد متخصص ایجاد شود. به این صورت که، نظریه

هاي موجود عالمت سؤال گذاشت. اگر باور و درك به وجود نیاز احساس نشود که  باید روي نظریه
اي شکل نخواهد گرفت. نگاه و اندیشۀ هر فرد،  ین کرد، نظریهتوان پدیده و وقایع را به شکلهاي نویی تبی می

دارد. اگر افکار وي صحیح نباشد، عمل وي نیز متأثر از آن است. از این  وي را به سمت عمل خاص وا می
رو، اگر اندیشه و نگاه عضو هیئت علمی تغییر کند، عمل او نیز تغییر خواهد کرد. هدف از برگزاري 

هاي ضیافت اندیشه، افزایش سطح بینش دینی و عقیدتی عضو هیئت علمی  ه ویژه دورههاي مختلف، ب دوره
اند نگاه و اندیشۀ عضو هیئت علمی را تغییر دهند یا فقط براي  هاي مذکور توانسته است؛ اما آیا دوره

می آن هم پردازي در عضو هیئت عل گذراندن و دریافت ترفیع بوده است؟ ایجاد نیاز به تولید نظریه و نظریه
  ها ایجاد نشده است. بر اساس مبانی دینی، در این دوره
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تواند در عرصۀ  گیري نظریه، باورمندي عضو هیئت علمی است به اینکه می مسئلۀ دوم مؤثر بر شکل
یکی از » توانم من می«پردازي ورود پیدا کند و تولید نظریه صرفاً کارِ فرامنها نیست. ایجاد باور  نظریه

 پردازي است که در عضو هیئت علمی ایجاد نشده و این موضوع یک آسیب است. براي ظریهاستلزامات ن
هایمان را مرور کنیم و بعد آموزش در راستاي نگهداري و حفظ آن  ابتدا باید داشته ،رسیدن به یک باور

کنند که این درك اساتید و رسیم هایمان را بروز دهیم تا به اهدافی که نیاز است ب توانمندي و صورت گیرد
ها و کالسها  د. تا باورمندي به صورت مطلوب ایجاد نشود، دورهتوانمندي در تمام این سرزمین وجود دار

پردازي در عرصۀ علوم انسانی، نیاز به یک باورمندي استوار  براي استاد دانشگاه ارزشی ندارد. براي نظریه
  داریم و آن حضور خداوند در تمامی عرصۀ هستی است.

پردازي کند، در بدو ورود  خواهد در رشتۀ تحصیلی خود با توجه به مبانی دینی نظریه ي که میاستاد
توان از استادي که با دین میانۀ خوبی ندارد، انتظار  اي رسیده باشد؛ زیرا نمی باید از لحاظ ایمانی به مرتبه

حتی اگر حاصلی هم داشته باشد،  اي است. پردازي در حوزة علوم انسانی را داشت و این انتظار بیهوده نظریه
هاي ضیافت  پذیر نیست. دوره حاصل قابل دفاعی نیست. همچنین این امر در یک دورة محدود امکان

اندیشه، حالتی از اضطرار را به همراه دارد که مطلوب نیست و یادگیري واقعی در فضاي اضطرار و اجبار 
ها، در دورة یک ماهه تا سه ماهه، بدون توجه  این دورهافتد. گذراندن واحدهاي درسی مورد نظر  اتفاق نمی
دهی دروس با یکدیگر و آشکارسازي کاربرد آنان براي عرصۀ علوم انسانی و اسالمی، راه به  به ارتباط

  برد. جایی نمی

هایی همچون: علم و ایمان و ضیافت اندیشه،  اندرکاران برگزاري دوره طبق گفتۀ سرپرستان و دست
مسائل غیر کاربردي، کلّی و انتزاعی است که استاد درك مناسب و  ۀ درسی موجود، شامل محتواي برنام

دهد و در مورد  اندازي از موضوع مورد نظر را ارائه می کند. مدرس دوره، تنها چشم موجهی از آن پیدا نمی
ط آن با گیري از موضوعات و ارتبا شود و چگونگی بهره چگونگی به کارگیري آن به ندرت صحبت می

محور و ملموس نیست و  هاي مذکور، مسئله رشتۀ استاد دانشگاه مشخص نیست. محتواي ارائه شده در دوره
  مسائل چه کاربردي برایش دارد. شود که این  گیرد، متوجه نمی استادي که در این کالسها قرار می

لم خاص، آن هم بر اساس در عهایمان  داشتهها، ضمن التفات به  در محتواي برنامۀ درسی این دوره
هاي موجود در آن رشتۀ تحصیلی خاص را شناخت و آن را نقد و  چارچوب اسالمی و دینی، باید نظریه

هاي برگزار شده، این توانایی را  آید این است که آیا دوره بررسی کرد. سؤالی به موازات این مسئله پیش می
هاي علوم انسانی متعارف با  شگاه به مقایسه کردن نظریهاند؟ آیا عضو هیئت علمی دان در اساتید ایجاد کرده

دیدگاههاي موازي آن در اسالم توانمند شده است؟ باید عضو هیئت علمی از دو حیث تحصیالت حوزوي 
  و معارف اسالمی و هم دانشگاهی تسلط داشته باشد.
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ها با عنایت به بهبود  دورهاز این رو، نکتۀ حائز اهمیت آن است که اگر نگاه حاکم بر برنامۀ درسی این 
ترین  و نایل گشتن به علوم انسانی اسالمی باشد، مهمهاي دینی  بر اساس آموزه پردازي و تقویت نظریه

علم متعلق به بشریت است و دستاورد آن، پایان دادن به انحصارگرایی غربیان در علوم انسانی است؛ زیرا 
بشریت  ۀعلوم انسانی باید براي هم ۀ، تولید علم در عرصاز این رو .اي در آن مرزکشی کند نباید جامعه

هدایت قرار گیرد و به  أتواند منش می ،مورد استفاده قرار بگیرد و این دانش اگر بر اساس مبانی صحیح باشد
پردازي این است که  . همچنین یکی از ملزومات و مقدمات فرایند نظریهرفتارهاي انحصارطلبانه پایان دهد

هاي رقیب را شناسایی و نقاط ضعف و قوت آنها را  ریهنظباید  ؛ي دیگر را شناختها نظریهنخست باید 
دنیا را به روي  درِپردازي بر اساس مبانی دینی این نیست که  ارزیابی کرد و به بوتۀ نقد کشید. انتظار از نظریه

موجود و  انسانی خت علوم، بلکه باید با شناخود ببندیم و مخالف دستاوردهاي مثبت سایر ملتها باشیم
ید آن علوم انسانی را تقلید با بپذیرد را آنها کسی اگر که شده استوار هایی ۀ فلسفهبر پای که هاي آن نظریه

هایی با این رویکرد، منجر به آشنا شدن اعضاي  نگریست. توجه به برگزاري دورهانتقادي  ةبه دید، کند
شود. از این رو، با قرار گرفتن اعضاي  هاي رقیب(غرب) میهیئت علمی علوم انسانی با مواضع و دیدگاه

آموزند و بستر  اي را بدون شناسنامه نمی هیئت علمی علوم انسانی در این مسیر، آنها هیچ نظریۀ غربی
دانند. در این صورت است که راه براي طرح  اجتماعی و مبانی معرفتی آن نظریه را نیز قابل تأمل می

شود و اعتماد به نفس آکادمیک محافل علمی  هاي رقیب روشن می بل رقابت با نظریههاي جدید و قا نظریه
شناسانه خارج  اي و تحجر روش یابد و اساتید علوم انسانی از جمود رشته علوم انسانی در کشور بهبود می

  شود. جو متفاوت میو در نهایت، تلقی نسبت به علم و دانش از منظر استاد و دانش )9: 1388فرد،  دانایی(شوند  می

شویم که همه آنها صرفاً موضوعات نظري  با توجه به سرفصلهاي ارائه شده در بخش پیش، متوجه می
محوري به سمت  اند. با تغییر نگاه از آموزش نیستند، بلکه تعداد زیادي از آنها مرتبط با مباحث پژوهشی

شناسی غربیان،  بر آشنایی بیشتر با روش ها، عضو هیئت علمی عالوه محوري در این دوره آموزش و پژوهش
کند.  گیري از منابع اسالمی، بینشی صحیح پیدا می شناسی اسالمی و چگونگی استفاده و بهره نسبت به روش

شجاعت و اعتماد آموزد و  هاي جدید پژوهشگري را در راستاي پژوهش می در این مجال، خالقیت و شیوه
نداشتن و  منابع غیر بومیورد. میزان وابستگی عضو هیئت علمی به آ را به دست میپردازي  نفس ایده هب

ها با  بدون توجه به شرایط کشور و سازگاري و انطباق این نظریه ،استقالل فکري و تقلید محض از این منابع
شود میان آنچه آموخته و به تحقیق و پژوهش پرداخته است، ارتباط  و قادر می یابد کاهش می محیط ایران

  مسائل جامعه سرازیر کند. و برایند آن را در حل دهد 
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  پیشنهادها
 هاي دوره برنامۀ درسی تدوین و طراحی تیم در حضور براي دانشگاهی متخصص نیروهاي شود می توصیه

 براي حوزوي و دانشگاهی نهاد میان همکاري و مجتهدین از و شوند جذب اساتید اسالمیِ انسانی علوم
 توصیه نیز دانشجویان براي موازي، صورت به ها دوره این طراحی همچنین. شود دهاستفا مذکور هاي دوره

  .است دانشجویان با متناسب محتواي و اهداف تدوین مستلزم امر این البته شود؛ می

 علوم هاي رشته کنونی وضع و موقعیت از که اساتیدي میان انتقادي گفتگوي تاالرهاي ایجاد به توجه
 در تغییر به معتقد که افرادي و دارند رضایت استادان توسط رشته هر متعارف رهايمحو تدریس و انسانی
 براي را فرصتی و نقّادي زمینۀ گفتگوها گونه این. است اهمیت حائز نیز اند انسانی علوم هاي رشته فضاي
 تاس بهتر. شوند می مشترك قناعت یک به رسیدن به منجر و کنند می مهیا مخالف دیدگاههاي شنیدن

 به و خارج اي دوره حالت از اندیشه، ضیافت مانند شود، می برگزار علمی هیئت اعضاي براي که هایی دوره
 علوم تخصصی هاي رشته با متناسب مذکور، هاي دوره شود می پیشنهاد. شوند تبدیل مداوم فرایند یک

  .شود دوینت تخصصی رشته با متناسب برنامۀ درسی محتواي و طراحی مجزا صورت به انسانی،

رو بود و به عنوان یک دغدغه توسط آگاهان  مسائلی که پژوهشگر در این پژوهش با آن روبه یکی از 
شد، تفاوت قائل نشدن میان علم دینی و علوم انسانی اسالمی است. از این رو بهتر است  کلیدي نیز مطرح می

دامه یابد، مشکل مفهومی تا شناسی از ریشه حل شود. در صورتی که عدم تمایزگذاري ا بحث مفهوم
یابد. به همین سبب، با توجه به وجود تعاریف متعدد  گیري علوم انسانی اسالمی و علم دینی تداوم می شکل

شود پژوهشی به واکاوي  از طرف آگاهان کلیدي نسبت به علوم انسانی اسالمی و علمِ دینی، توصیه می
  مفهومی موارد مذکور بپردازد.

پردازي، مستلزم داشتن  هاي علوم انسانی اسالمی براي تقویت نظریه ۀ درسی دورهطراحی دقیق برنام
  هاي دکتري پیگیري شود. شود این امر در رساله مدل و الگوي مناسب است. توصیه می

هاي ضیافت اندیشه، بررسی و تفاوت آن با وضعیت مطلوب مشخص شود و نتایج  شناسی دوره آسیب
شود  نیاز پیشنهاد می وم انسانی اسالمی به کار گرفته شود. به عنوان پیشهاي عل آن براي طراحی دوره

سنجی تدوین سندي در خصوص مشخص شدن نوع مطالبات از دانشگاه، دانشگاهی و عضو هیئت  امکان
  پردازي مشخص شود. علمی در زمینۀ نظریه

شود. برایند این روش و  تر با استفاده از روش گروههاي کانونی نیز پیشنهاد می اجراي پژوهشی وسیع
ریزان درسی و هم مجتهدان  توانند هم شامل برنامه کنار هم قرار دادن آگاهان کلیدي(آگاهان کلیدي می

دینی باشند) با دیدگاههاي متفاوت و گفتگوي میان آنها، هر چند دشوار، اما حائز اهمیت است. از این رو، 
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شد، چه تفاوتی با  فاده از روش گروههاي کانونی انجام میآید که اگر این پژوهش با است این سؤال پیش می
  آنچه حاصل شده است داشت؟

  

  محدودیتها
 به پاسخگویی و کامل مصاحبه افراد، از برخی با اینکه جمله از بود رو روبه نیز محدودیتهایی با پژوهش این

 متعدد هاي مراجعه و اسهاتم شد و می موکول بعدي روزهاي به و شد نمی تمام روز یک در محورها، تمامی
 بر و بود علت ترین مهم زمانی لذا محدودیت برد. نمی جایی به راه مصاحبه، ادامۀ پیگیري براي پژوهشگر

 اما بود، ارزشمندي اطالعات داراي شده انجام مصاحبۀ از قسمتی چند هر. گذاشت می تأثیر ها مصاحبه
  .نداشت را پژوهش این در کارگیري به قابلیت و شد یم رها شده، انجام تمام نیمه هاي مصاحبه گونه این

 گرفت می قرار ها شونده مصاحبه اختیار در اطالعاتی ممکن حد تا پژوهش ماهیت دربارة اینکه با وجود
 رعایت رازداري جهت در را شونده مصاحبه از رضایت فرم در نامبرده موارد شد می متعهد پژوهشگر نیز و

 پر کردن بر بیشتر و دادند نمی نشان خود صداي ضبط و مصاحبه انجام به تمایلی افراد از برخی اما کند،
 بودن بر زمان را، مصاحبه در شرکت رغبت عدم نیز علت کلیدي آگاهان از برخی. داشتند تمایل پرسشنامه

 وجود با. شدند می حذف شونده مصاحبه افراد دایرة از کلیدي آگاهان این رو، این از. داشتند می بیان آن
 آنان از تعدادي کلیدي، آگاهان از برخی همکاري و رضایت جلب براي متعدد هاي پیگیري و فراوان تالش

  .ورزیدند امتناع متعددي دالیل به مصاحبه در شرکت از

 پژوهش انجام روش باب در نظري و پژوهشی منابع فقر به توان می مطالعه این محدودیتهاي دیگر از
 آنها اکثر اما است، شده استفاده متعدد هاي رشته در نیازسنجی مطالعات از ما کشور در چند هر. کرد اشاره

 رویکرد با نیازسنجی طریق از مطالعه این انجام لذا. اند شده انجام کمی صورت به که است هایی نیازسنجی
 نیز و بعمنا از برخی به دسترسی عدم دلیل به و پذیرفته صورت کشور از خارج مطالعات مدد به کیفی،

  است. بوده ییها دشواري دچار زمینه این در موضوعی، تفاوتهاي
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