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چکیده

تحــول و تکامل همواره در نســبت یک مبدأ و مقصد معنــا می یابد؛ یعنی باید از 

جایی شروع کرد و به جایی رسید و در سراسر این فرایند مراحل پیشین باید پشتوانۀ 

مراحل پســین قرار گیرند. این بدین معناست که تولید علم دینی را باید »فرایندی« 

دید و همواره آن را با تکیه بر تراث پیشین علوم اسالمی به جلو برد؛ ازاین رو، در این 

مقاله، نویسندگان با توجه به تجربه های  خود در این حوزه فرایندی چهارمرحله ای 

را برای تحقــق تحول در علوم انســانی مطرح کرده اند که به  زعــم آن ها می تواند 

مسیری روشن و کارآمد به حساب آید.

این فرایند از شــناخت نظام مند و مبنادار ادبیات علمی موجود آغاز می شــود 

و در ابتــدا با تغییر ظاهری در چهرۀ علــم و پاالیش آن از موارد قطعی مخالفت با 

دین، به صورت کوتاه مدت در حل مســائل جامعه مورد بهره برداری قرار می گیرد. 

در مرحلۀ بعد، ضمــن طبقه بندی علوم و توجه به نظام نظریه ها، شــرایط را برای 

نقد جامع نظریه های غربی به صورت نظام منــد و مؤثر فراهم می کند و به صورت 

علیرضا پیروزمند
دانشیار فرهنگستان علوم اسامی قم. قم. ایران.

حسن چگنی)نویسنده  مسئول(
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی. تهران. ایران.

 فرایند برنامه ای پاالیش، پیرایش و پیدایش 
در تحول علوم انسانی
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• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اســالمی در فصلنامۀ 
شماره 17 تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شده است.
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بخشی به تولید نظریه های جدید اسالمی می پردازد. در مرحلۀ نهایی هم به صورت 

بنیادین، فراگیر و منســجم موضوع پیدایش علوم را مطرح می کند. نوشتار پیش رو، 

با روش توصیفی اکتشافی صورت گرفته و ازنظر هدف کاربردی است.

کلیدواژه ها: پاالیش، پیرایش، پیدایش، تحول، علوم انسانی، اسالمی سازی.

مقدمه

تحول در علوم انسانی و اسالمی ســازی آن ها، باید به تدریج و طی مراحل مشخص صورت گیرد. 

، همۀ زوایای 
ً
ایجاد تحول در علوم انســانی، نیازمند داشــتن نگاهی جامع و کامل اســت که اوال

، ابهام ها، پیچیدگی ها و مسیر تحول را به خوبی تبیین کند. البته در این 
ً
مسئله را مشخص کند و ثانیا

راستا اقدام های کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت باید توأمان انجام شوند. این انتظار که همۀ علوم 

یک باره دستخوش تحول شوند، واقع بینانه نیست.

اولین قدم برای آغاز این راه، طراحی نقشۀ راهی است که مسیر دستیابی به علم انسانی اسالمی 

را در افقی بلندمدت تولید کند؛ حال می توان این نقشــه و ســند را دکترین، ســند راهبردی، فرایند 

برنامه ای یا طرح تولید علم انسانی و دینی یا هر چیزی شبیه به آن تعابیر نامید.

این سند راهبردی عالوه بر اینکه نقشۀ راه را روشن می کند، باید مورد وفاق نسبی نخبگان جامعه 

قرار گیرد. این امر ســرآغاز حرکتی فراگیر، منسجم و شــبکه ای به سوی تولید علوم انسانی اسالمی 

است.

در مســیر اجرای این فرایند نباید انتظار داشت که اسالمی سازی به طور طبیعی به نتیجه برسد. 

 این روند نیازمند برنامه ریزی دقیق و مدیریت هوشــیارانه اســت و در مسیر اجرای آن موانع و 
ً
قطعا

مسائلی پیش خواهد آمد که نباید برای متولیان و نظریه پردازان عامل ایجاد دلسردی و توقف باشد؛ 

ازطرف دیگر، باید دانســت که این تحول با اقدام های روبنایی رخ نمی دهد؛ ازاین رو، باید براساس 

طرحی جامع، کارهای مشــخصی را دنبال کرد و برمبنای مراحلی مشخص، فرایند اسالمی سازی 

را به فرجام رساند.

ازاین رو، در این مقاله طرحی کلی مطرح شــده است که هر بخش آن به صورت تفصیلی قابل 

تشــریح و ارائه اســت و قابلیت اجرایی در کشــور دارد. مؤلفه ها و گام های اشاره شده در این طرح 

براســاس تجربیات به دست آمده در چهار دهۀ گذشتۀ کشور و با تکیه بر واقعیت های جامعۀ علمی 

استخراج شده است.
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با طی فرایند مطرح شده در این مقاله در اسالمی سازی، به تدریج این امکان برای جامعۀ علمی 

ـ اسالمی را بر عهده گیرد؛ از نیروی انسانی موجود به  فراهم می آید که مســئولیت تولید علوم انسانی 

بهترین شکل استفاده کند و این توان را به طور پیوسته در خویش تقویت کند.

1. مفهوم شناسی

قبل از ورود به بحث و برای نزدیک شــدن دیدگاه خوانندگان به آرای مطرح شــده در این 

مقاله، تعریفی مختصر از مفاهیم اصلی بحث ارائه می شود.

1ـ1. علوم انسانی

علوم انســانی را می توان مجموعۀ علومی تعریف کرد که ارتباط انســان را با خود، خدا یا طبیعت 

برقرار می کنند؛ به این ترتیب، حتی آنجاکه ارتباط انســان  با  طبیعت بررســی می شود نیز پای علوم 

انســانی به میان می آید. به تعبیر بهتر، ذیل مباحثی نظیر حفاظت از محیط زیست، صیانت از منابع 

زیســتی و طبیعی و بهره برداری درست از سرمایه های بشری، به نحوی به علوم انسانی می پردازیم؛ 

همچنان  که دخل و تصرف انســان در طبیعت و کاربرد فناوری های مختلف بدین منظور ذیل علوم 

انســانی جای نمی گیرد. حاصل آنکه دانش هایی همچون مهندسی و پزشکی در شمار دانش های 

علوم انســانی طبقه بندی نمی شوند. درمقابل، علومی که چگونگی ارتباط انسان با سایرین، خدا یا 

خود را بیان می کنند علوم انسانی محسوب می شوند.

1ـ2. پاالیش )ترمیم وضعیت(

 تغییرات ظاهری در چهرۀ علم اســت. شاخص آن احراز عدم مخالفت قطعی 
ْ

محور اصلی پاالیش

نظریه ها با کتاب و سنت با هدف تهذیب علم در کوتاه مدت است.

1ـ3. پیرایش )تغییر وضعیت(

محور اصلی پیرایش و تغییر وضعیت تغییر در بخشــی از اجزای علم اســت که شاخص آن احراز 

موافقت بخشــی نظریه ها با کتاب و ســنت با هدف ارائۀ نظریه های اســالمی در پاره ای موارد در 

میان مدت است.
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1ـ4. پیدایش )تکامل وضعیت(

محور اصلی تکامل و اسالمی ســازْی تحول الزم در تمامی ارکان علم اســت که شاخص آن احراز 

موافقت کلی و جامع نظریه ها با کتاب و سنت با هدف تغییر مبانی و روش های علمی در بلندمدت 

است.

یخچۀ بحث 2. تار

پرداختن به پیشینۀ پژوهش درحد مجال مقاله، مروری گذرا بر آثار و نظرهای مطرح در این حوزه را 

پیش روی ما قرار می دهد که به صورت تیتروار به آن ها اشاره می شود.

ـ طرح ایدۀ ضرورت تأســیس دانشگاه اسالمی و اسالمی کردن دانش توسط ابواالعلی مودودی در 

دهۀ 1930 در دانشگاه علیگره هند )گلشنی، 1385: ص 152(.

ـ پرداختن به برخی از موضوع ها و علوم توســط برخی از متفکران مســلمان همچون شــهید صدر 

)سوزنچی، 1389: ص 4(.

ـ شکل گیری »جمعیت جامعه شناسان مسلمان« در 1972در امریکا و کانادا و برگزاری اولین کنگرۀ 

جهانی اقتصاد اســالمی در 1974 در عربستان و اولین کنگرۀ جهانی تربیت اسالمی در 1977 

)باقری، 1382: ص 235(.

ـ برگزاری کنگرۀ جهانی اندیشــۀ اسالمی در ســوئیس در 1977 که از نتایج آن می توان به تأسیس 

مؤسسۀ جهانی اندیشۀ اسالمی در 1981 اشاره کرد. این مؤسسه در 1982 با همکاری دانشگاه 

اسالمی پاکستان دومین کنگرۀ جهانی اندیشۀ اسالمی را با عنوان »اسالمی کردن معرفت« برگزار 

کرد. برخی برگزاری این کنگره و تدوین کتاب »اسالمی کردن معرفت« توسط اسماعیل الفاروقی 

را نقطۀ عطف تحوالت این حوزه معرفی کرده اند )سوزنچی، 1389: ص 5(.

ـ در 1992 العطاس مدعی شــد که اولین بار او اصطالح »اسالمی ســازی معرفت« را ابداع کرده 

است )مرادی، 1385: ص 12(. او ضمن تأسیس مؤسسۀ بین المللی اندیشه و تمدن اسالمی به 

تدوین و نشر آرای خود در این حوزه در مالزی پرداخت.

ـ عمادالدیــن خلیل )1999( در کتاب  اسالمی ســازی معرفت؛ یک متدولوژی شــیوه ای را برای 

فرایند اسالمی سازی معرفت در دو سطح نظری و عملی بیان کرد )فرمهینی و انجمن سرخابی، 

1393: ص 4(.

ـ در ایران نیز از همان ابتدای انقالب و با شکل گیری دو مجموعه دفتر همکاری های حوزه و دانشگاه 
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و ســازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها این موضوع پیگیری شد. در سال های 

بعد و با شــکل گیری نهضت نرم افزاری تحول در علوم انســانی و کنگرۀ علوم انســانی اسالمی 

به صورت جدی این موضوع پیگیری شد. اساتید و متفکران بزرگی در چند سال اخیر به صورت 

فردی و گروهی و تیمی و سازمانی در این جهت تالش های بسیار خوبی انجام داده اند.

3. فرایند برنامه ای )نقشۀ راه( اسامی سازی علوم انسانی

تحول و تکامل همواره در نسبت یک مبدأ و مقصد معنا می یابد؛ یعنی باید از جایی شروع کرد و به 

جایی رســید و در سراسر این فرایند مراحل پیشین باید پشتوانۀ مراحل پسین قرار گیرند. این مسئله 

در موضوع اسالمی سازی علوم انســانی و تولید علم دینی نیز مستثنی نبوده و باید آن را »فرایندی« 

دید و همواره آن را با تکیه بر علوم اسالمی پیشین به جلو برد.

ازآنجاکه در دل تاریخ اســالم شاهد تالش های ارزشمند و پیشرفت های عظیم علمی بوده ایم، 

برای رســیدن به تمدن نوین اســالمی گذر از دل این تاریخ امری حتمی است و پیدایش و تأسیس 

علم جدید براساس بنیان های دینی نمی تواند از نقطۀ صفر شروع شود، بلکه باید ظرفیت همۀ علوم 

انسانی و اسالمی موجود را در تکامل بخشیدن به آن به کار گرفت و فعال کرد.

 قبل از تولید، تقلید، 
ً
تولید علْم عملی »پســینی و متأخر« است؛ بدین معنا که انسان ها معموال

گزینش، اقتباس، اســتخدام وغیره دارند و پس از تجربۀ همه یــا اکثر این روش ها در تولید توانمند 

می شوند. در این صورت، شــرط ورود به مرحلۀ تولید این است که محقق در الگوهای پیش تولید 

غرق نشود تا بتواند از ســیطرۀ اقتضائات آن ها خارج شود؛ به عبارت دیگر، ساحت تولید، ساحت 

تصرف کنندگی اســت؛ فرد، جریان و زمانه ای که تولید علم می کند باید بتواند در تولیدات موجود 

تصرف کند )رهدار، 1391: ص 3365(.

3ـ1. شناخت نظام مند و مبنادار ادبیات علمی موجود

گام اول در فرایند اسالمی ســازی علوم انســانی و قبل از ورود به مراحل سه گانۀ پاالیش، پیرایش و 

پیدایش، شناخت و تسلط کامل بر علوم موجود غربی و عقالنیت مدرن است.

واقعیت این اســت که علم شبکه ای رشد می کند نه خطی و الزمۀ رشد شبکه ای علم این است 

که میان مصادیق علم در فرهنگ های مختلف تعامل وجود داشــته باشد؛ از این رو، برای تولید علم 

دینــی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگ ها حتی فرهنگ های غیردینی هســتیم و این تعامل و ارتباط 
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 به منظور وام گیری و تقلید از آن فرهنگ ها، بلکه به منظور آشــنایی با ســاختار و نظام علم، 
ً
نه صرفا

الهام گیــری و اقتباس از برخی از مصادیق علم در آن فرهنگ ها وغیره اســت؛ به عبارت دیگر، برای 

تولید و بازتأسیس و تحول در علوم انسانی دو مرحلۀ »بازفهمی« فرهنگ های دیگر و »بازنگری« در 

ـ 361(. آن ها الزم است )رهدار، 1391: صص 363

آشــنایی کافی با علوم انسانی موجود، گامی بزرگ برای فهم صحیح و پس از آن، ارزیابی و نقد 

آن ها یا استفاده از نظریه های صحیح اســت )محیطی اردکان و مصباح، 1391: ص 13(. حوزه و 

دانشــگاه باید اجازۀ مطرح شدن مسائل مخالف تفکر اســالمی را نیز بدهند تا بتوانند زمینه را برای 

آشنایی، فهم و سپس نقد آن ها آماده کنند. البته این کار حساس را باید با درنظرگرفتن برخی شرایط 

انجام داد که عبارت اند از:

الف ـ تبحر و تســلط کافی دانش پژوهان بر مبانی فکری اندیشــۀ اســالمی و توانایی استنتاج 

نظر؛
ّ

مطالب از دل مبانی متناسب با شرایط و مباحث مد

ب ـ داشــگتن قابلیت و فن مقایسه و تطبیق مبانی اندیشۀ اسالمی در مقابل مبانی اندیشۀ غرب 

و به طور اخص، تطبیق در هر حوزه از علوم انسانی توسط دانش پژوهان مسلمان )فرمهینی 

و انجمن سرخابی، 1393: ص 513(.

2-3. پاالیش علوم انسانی موجود

این مرحله که درواقع شــروع فرایند تحول در علوم انســانی است، با هدف ترمیم وضعیت موجود 

مورداســتفاده قرار می گیرد. برخی از صاحب نظران، این مرحله را رویکردی در اسالمی سازی علوم 

معرفی کرده  و از آن به رویکرد تهذیبی تعبیر کرده اند.

در این مرحله تالش می شــود تا گزاره ها، فرضیه ها و نظریه های مطرح شــده حداقل مخالف با 

دین نباشــند؛ ازاین رو، نظریه پردازان، اندیشمندان و اساتید در این مرحله باید تالش کنند تا علومی 

مانند علوم انســانی غربی را ازطریق تغییر فرضیه ها، نظریه ها و گزاره های مخالف با دین موجود در 

آن، اصالح و بهینه ســازی کنند؛ یعنی تکمیل علوم براســاس نظریۀ تکمیلی دین و یا تصحیح علوم 

به وســیلۀ نظریۀ تصحیحی موجود در دین. طبق این رویکرد گزاره ها، فرضیه ها و نظریه های علمی 

حوزۀ علوم انســانی را باید تهذیب و آنچه مخالف با مفروضات دینی اســت، حذف کرد؛ آن دسته 

از گزاره هــا و نظریات نیز که دین دربارۀ آن ها نظریۀ تکمیلی دارد، تکمیل کرد و بخشــی را که دین 

مشروط کرده است، مشروط کرد )میرباقری، 1391: ص 30(.
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این مرحله باید به عنوان مرحلۀ گذار و مقدمۀ مراحل بعد ترسیم شود. یعنی برای دوران گذار و 

انتقال، باید سیستمی جامع طراحی شود که در این سیستم جامع، جایگاه الگوی پاالیش مشخص 

باشد. اما اگر این مرحله بریده از مرحله های بعدی مالحظه شود مشکالت، بعد از زمان کوتاهی، 

خود را نشان خواهند داد. کمااینکه این آسیب ها در شرایط کنونی بروز کرده و مشکالت و آفت های 

آن گریبانگیر جامعۀ اسالمی ما شده است.

در مرحلۀ پاالیش علوم انســانی به دنبال ایجاد تحول بنیادین در این علوم نخواهیم بود. بلکه با 

تکیه بر دانش موجود، نظریه های ضعیف را از نظریه های قوی و نظریه های مخالف و ضد دین را از 

نظریه هایی که تعارضی با معارف دینی ندارند، تفکیک کرده و از علوم موجود برای حل مســائل و 

مشکالت کشور استفاده حداکثری می شود.

پاالیش علوم انســانی موجب می شود تا در پیشــبرد اهداف در عرصه های مختلف، تدبیر امور 

اجتماعی براســاس این علوم، تدریس منابع علوم انســانی و تربیت نســل آینده برای فعالیت در این 

رشته ها درست  تر و کم ضررتر شود و گامی به جلوتر حرکت کنیم. این مرحله شامل گام های زیر است:

3ـ2ـ1. تفکیک موارد مخالفت قطعی با معارف اسامی

در ایــن مرحله باید نظریه های علمــی و گزاره های توصیفی و تجویزی آن را بر معارف دینی عرضه 

کرد و چنانچه در جایی تعارضی مشاهده شد، با بهر ه گیری از شیوه های خاص اصولی، آن تعارض 

را حل کرد و از این طریق به علمی پاالیش  شده توسط دین دست یافت.

متأسفانه باید گفت هنوز هم، پس از گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی، در مراکز آموزشی 

و دانشگاهی ما مباحثی تدریس می شود که در آن موارد قطعی مخالفت با دین و مذهب وجود دارد 

و در برخــی از جاها به گفتمان علمی غالب تبدیل شــده و در برخــی از موارد هم در رویکردهای 

اجرایی و اداری کشور وارد شده و درحال اجراست.

2-2-3. پاسخ گو قراردادن جامعۀ علمی در برابر نظام نیازمندی های ایران اسامی

حداقلی ترین سطح تحول و اسالمی سازی علوم انسانی موجود، پاسخ گوبودن این علوم در مواجهه 

 یکی از نقاط اشتراک همۀ صاحب نظران 
ً
با مسائل و نیازهای جامعۀ امروز است. این موضوع تقریبا

دربارۀ تحول در علوم انســانی است. حتی صاحب نظرانی که به اسالمی سازی علوم اعتقاد ندارند، 

بر این نکته صحه می گذارند که علوم انســانی موجود باید جواب گوی نیازهای بومی ایران باشــد. 
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حتی سکوالرها هم این مسئله را قبول دارند؛ از این رو، پاسخ گو قراردادن جامعۀ علمی در برابر نظام 

نیازمندی های ایران اسالمی از جملۀ این اقدامات به شمار می رود.

به عبــارت دیگر، جدای از اینکه محتوا و غایت علوم انســانی چه باشــد، ِصرف اندیشــیدن 

دانشمندان علوم انسانی به مســائل بومی و تالش آنان برای پاسخ گویی به سؤاالت و مشکالتی که 

منشــأ آن ها نیازهای اصیل جامعۀ اسالمی اســت، آنان را به سمت یافتن پاسخ های بومی نیز سوق 

خواهد داد. این ســطح از تطابق می تواند بسترساز و زمینه ساز سطوح عمیق تری از تحول محتوای 

علوم انسانی به ســمت مؤلفه های اسالمی باشد؛ به عبارت دیگر، پاسخ گویی نظام علوم انسانی ما 

به نیازهای اسالمی، به مرور زمان زمینه ساز یافتن پاسخ های اسالمی برای آن نیازها خواهد شد.

ضــرورت هماهنگی با نیازهــای معاصر و زمان حال ما را به تحول و تغییر در علوم انســانی و 

فلسفی موجود فرامی خواند. فلسفه و علوم انسانی موجود اگر نتوانند با نیازهای عصر خود هماهنگ 

شوند، بالتبع منزوی خواهند شد.

شــکی نیســت که علوم بشــری با توجه به تغییر نیازها و مقتضیات زمان، تحول و تکامل پیدا 

می کنند و تحول زمان، منشأ تحول نیازهای معرفتی و رفتاری و آن هم منشأ تحول علوم و تکنولوژی 

می شود. مطلب دیگر اینکه گاهی تحول در علوم، عقب تر از تحوالت زمان و نیازهای جامعه است 

که برای توســعۀ جامعه، بسیار زیانبار اســت و شــاید بتوان از حدیث »اْلَعاِلُم ِبَزَماِنِه َل َتْهُجُم َعَلْیِه 

َواِبُس« را نیز اســتفاده 
َّ
ْیِه الل

َ
ْهُجُم َعل

َ
 ت

َ
َعِلُم ِبَزَماِنِه ال

ْ
َواِبــُس« )کلینی، 1369: ص 26(1 مطلب »ال اللَّ

کرد )خسروپناه، 1386: ص 42(.

3ـ2ـ3. احراز ناکارآمدی علوم انسانی موجود در حل مسائل تمدن اسامی

همان گونه که مطرح شد، عموم علوم ازجمله علوم انسانی، به دنبال حل مسائلی هستند که یا توسط 

محقق و پژوهشــگر شناســایی و دغدغۀ او شده اســت تا برای حل آن اقدام کند یا ازطرف متولیان 

و مدیران جامعه شناســایی شده و برای حل آن به کارشناســان ارجاع شده است. ازآنجاکه تعریف 

درســت مسئله، نقش برجسته ای در هدایت و پیشرفت و جهت دهی علم دارد، درصورتی که بتوانیم 

ثابت کنیم مسائل مبتالبه جامعۀ اسالمی ما با جامعۀ غرب متفاوت است، آنگاه خواهیم فهمید که 

علوم انسانی موجود به دلیل آنکه برای حل مسائل جامعۀ متفاوتی بنیان نهاده شده اند، کارآمدی الزم 

1. امام صادق )علیه السالم(: »شبهات به کسی که زمانۀ خود را بشناسد هجوم نمی آورد«.
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برای حل مسائل جامعۀ ما را ندارند.

مســائل هر جامعه، تابعی از ارزش ها، آرمان ها و فرهنگ حاکم در آن جامعه اســت و مسائل 

علوم شکل گرفته در آن نیز برمبنای آرمان ها و ایدئال های آن جامعه تعریف می شوند. پس این نکتۀ 

بسیار مهمی است که یکی از دالیل مهم ناکارآمدی علوم انسانی موجود به این موضوع برمی گردد 

 مسائل جامعۀ ما نیست؛ ازطرف 
ً
 این علوم در پاســخ به مسائلی شکل گرفته اند که لزوما

ً
که اساسا

 
ً
دیگر، روش های به کارگرفته شــده برای حل این مسائل به دلیل تفاوت نگاهی که وجود دارد، کامال

متفاوت بوده و درنتیجه در مواردی هم که مسئلۀ جامعۀ اسالمی درست تشخیص داده شود، پاسخ 

جامع و کامل به آن داده نمی شود.

فارغ از این مباحث نظری، در دنیای واقع ما حق داریم در مقابل علوم انسانی موجود این سؤال 

را مطرح کنیم که دســتاورد علوم انسانی برای بشــریت در حد کالن چه بوده است؟ لزومی ندارد 

وارد موارد، مصادیق و جزئیات شــویم و به بررســی بپردازیم. آیا این علوم توانسته اند دغدغه های 

اصلی بشریت را حل کنند؟ )دغدغۀ امنیت، عدالت، آزادی، رفاه وغیره(؛ کدام یک از این مسائل و 

مباحث را توانســتند حل کنند؟ در سطح کشور نیز مشکالت و مسائلی وجود دارد که علوم انسانی 

موجود با روش های وارداتی هنوز نتوانسته اند راه حل جامعی مبتنی بر مختصات و نیازمندی ما ارائه 

دهند. مشکالت حاکم بر جامعۀ کنونی ما، در ابعاد مختلف، بیانگر این ناکارآمدی است.

ازجمله آســیب های این رویکرد که گریبان برخی از کشورهای اسالمی نظیر مالزی را گرفته، 

این اســت که استفاده از علوم انســانی غربی به دلیل اضطرار، به مرور به روندی حاکم و مسلط بر 

جامعۀ علمی تبدیل شده و در تار و پود جامعه نفوذ کرده است و رهاشدن از آن برای ورود به مراحل 

بعدی به سختی انجام می شود.

 علوم 
ً
در پایان این بخش الزم است به این نکته اشاره شود که اگرچه علوم انسانی موجود، عمدتا

مناســب عالم غرب و برآمده از آنجا و حتی معطوف به برآوردن نیازهای همان عالم اســت، نفی و 

نقد هژمونی علوم انسانی موجود نباید به معنی ناکارآمدی همۀ ظرفیت های علوم جدید تلقی شود. 

بی شک بخش ها و جنبه هایی از علوم جدید بیش از آنکه متعلق به عالم غرب باشد، میراث مشترک 

عالم انسانی اســت و می تواند ویژگی های مشترک انسانی را بازنمایی کند )سراج زاده، 1395: ص 

.)168
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3-3. پیرایش علوم انسانی موجود

مرحلۀ دوم در فرایند اسالمی ســازی علوم انسانی به دنبال نقد و تغییر جدی در علوم موجود است. 

گام بعدی در کارآمدســازی و تحول علوم انســانی، امکان نوآوری در این علوم و فعالیت در تولید 

اندیشــه و علم را فراهم می کند. این رویکرد بر این باور اســت که برای اسالمی کردن یک علم باید 

ارزش ها و اهداف اسالمی را بر گفتمان علمی حاکم کرد. در پرتو این امر، تحقیقات و نوآوری هایی 

که توسط اندیشمندان دین دار در ساحت علم و دانش انجام می شود، صبغۀ دینی خواهد یافت و در 

مقام کاربرد نیز، اهداف و آرمان های اسالمی محقق خواهد شد.

برای کارآمدسازی علوم انسانی نباید در ابتدای کار انتظار بروز جهش در تمامی امور را داشت؛ 

چراکه این امر باید به صورت تدریجی صورت گیرد.

یه های موجود به منظور احراز عدم موافقت با اندیشۀ اسامی 3ـ3ـ1. نقد بخشی نظر

پس از مشخص شدن موضوع ها و مسائل اصلی و قبل از ایجاد نوآوری در این زمینه، باید تالش علمی و 

نهضتی نقدی برای بررسی نقاط قوت و ضعف نظرهای ارائه شده شکل بگیرد. این بررسی و نهضت نقد 

باعث کاهش ضعف های نظریه های جدید شده و زمینه را برای ایجاد طرح های جدید فراهم می کند.

درحال حاضر، برخی از اســتادان و متخصصان نظریه های موجــود را نظریه های برتر در علوم 

معاصر می دانند؛ ازاین رو، برای ایجاد تغییــر و تحول در این زمینه، باید نقدهای علمی و منصفانه 

روی نظریه های گذشته صورت گیرد تا نکات مثبت و قابل قبول آن ها استفاده شود. پس از ارزیابی 

نظریه ها با میزان های موردتأیید جامعۀ علمی، ترسی برای به کارگیری نظریه های مقبول گذشته وجود 

نخواهد داشــت. پس از انجام نقد علمی نظریه ها و موضوع های اصلی، باید برای ایجاد نوآوری و 

نظریه پردازی در این موضوع ها وارد عمل شویم.

در این مسیر آشنایی اندیشــمندان و نظریه پردازان با شرایط فرهنگی و محیطی که علوم انسانی 

از آن برآمده بسیار مهم است و در نوع نتایج و اظهارنظرهای آن ها مؤثر خواهد بود. یکی از عناصر 

فرهنگی دخیل در انتقال مفاهیم علوم، زبان است که خود حامل بار فرهنگی و ظرفیت علمی است. 

 عدم آشنایی دقیق با زبان مبدأ علم به شناسایی دقیق و کامل آن علم نخواهد انجامید.
ً
یقینا

یه ها و طبقه بندی علوم 3ـ3ـ2. توجه به نظام نظر

یکی دیگر از پیش نیازهای اسالمی کردن علوم انسانی طبقه بندی علوم است تا جایگاه منابع معرفتی 
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مانند آموزه های دینی، عقل، شهود و وحی در آن روشن باشد. ما باید مواضع اسالم را در حوزه های 

انسان شناسی، معرفت شناسی، هستی شناســی و غایت شناسی روشن کنیم؛ روشن شدن این موارد 

نیازمند تبیین روشی فلسفی  است که می  خواهیم با آن به این مسائل بپردازیم.

به منظور تشــخیص ارتباط علوم نســبت به یکدیگر و تأثیر آن ها در حل مسائل اجتماعی باید 

نوعی طبقه بندی و اولویت بندی بین آن ها شــکل بگیرد. اولویت بندی علوم انسانی امکان گزینش 

علمی و تشخیص مهم ترین مسائل و تحول های اجتماعی را فراهم می کند. پس از طبقه بندی، باید 

ســاختار موضوع های اصلی علومی را که برای ایجاد تحول در اولویت قرار گرفته اند با مهندســی 

اجتماعی از موضوع های فرعی و نظریه های اصلی آن را از نظریه های فرعی تفکیک و روی مفاهیم، 

موضوع ها و مسائل اصلی آن علم تمرکز کنیم.

ازنظر اســتاد میرباقری، در صورتی امکان پیرایش علوم موجود میسر خواهد بود که ابتدا حوزۀ 

این علوم را به فرضیــه، نظریه و پارادایم هایی الیه بندی و طبقه بندی کنیم. همچنین، باید گزاره های 

معرفت های دینی را نیــز به گزاره های موضوعی و خرد و گزاره های راهبــردی و بنیادین طبقه بندی 

کرد؛ برای مثال، وقتی می خواهیم نظر اســالم را براســاس این رویکرد دربارۀ یک نظریۀ مدیریتی 

ببینیم، باید ابتدا آن نظریه الیه بندی شــود و گزاره های آن از مفاهیم راهبردی و مفاهیم راهبردی هم 

از پارادایم ها جدا شود و پس از شــناخت این الیه، آنگاه این نظریه به فرهنگ مذهب عرضه شود. 

البته باید در فرهنگ دینی نیز مدلی برای مطالعات پیرایشی طراحی شده باشد.

ایــن رویکرد با شــکل گیری و طراحی یک شــبکۀ تحقیقاتی امکان پذیر اســت؛ به طوری که 

اطالعات دو طرف را به صورت شــبکه ای تولید و بین آن ها پیوند برقرار کند و در یکدیگر منعکس 

شــوند. این شیوه به ویژه باید دربارۀ حوزه هایی صورت گیرد که برحسب ظاهر از هم جدا هستند و 

ارتباط چندانی با هم ندارند.

در رویکرد پیرایشی به علوم انسانی باید مدلی طراحی شود که هم از آسیب ها جلوگیری کند و 

هم در تأثیر فرهنگ دین، ولو به صورت جزیره ای، تأثیر نمایان و روشن داشته باشد.

یه ها 3ـ3ـ3. نقد جامع نظر

یکی از مراحل مهم پیرایش در علوم انسانی موجود نقد جامع نظریه های مطرح در این حوزه است 

که در چند بخش قابل تفکیک است:

تحلیل مبانی،  -
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تحلیل مسائل،  -

تحلیل روش،  -

تحلیل پیامدها و آثار.  -

ـ تحلیل مبانی: غرب با پایه ریزی علوم جدید، برهه ای جدید و مهم را در تاریخ بشــریت رقم 

زد که مبدأ تحول علم و فناوری و تمدن ســازی شد. گرچه این تحوالت منحصر و مختص 

به بحث علوم انســانی نیستند، به دلیل فراگیربودن، حوزۀ علوم انسانی را هم تحت تأثیر قرار 

داده اند. این علوم جدید چون در بستر دنیای مسیحیت شکل گرفته اند و مسیحیت نیز دین 

 یک مبدأ متعالی که عالم از او صادر شده، مفروض بوده 
ً
توحیدی اســت، در آن ها عموما

و پذیرفته شده اســت. اما ازآنجاکه تفسیری ناقص از نگرش توحیدی مبنای این علوم قرار 

گرفته، منشأ انحراف در دانش های تولیدشــده در مغرب زمین شده است. آن تفسیر ناقص 

عبارت است از اینکه »خدای متعال عالم را آفریده ولی بعد از خلق، آن را رها کرده است«.

 به جنبۀ اعتقادی مسئله نیست، بلکه بیشتر 
ً
البته دربارۀ اینکه آن را رها کرده اســت، توجه صرفا

جنبۀ واقعیت مســئله موردنظر است؛ به این معنا که آیا آن کسی که قصد داشته است در حوزۀ علوم 

انســانی نظریه پردازی کند، در حوزۀ اقتصاد و جامعه شناســی هم خود را ملزم دیده است که نگاه 

توحیــدی را در نظریه پردازی جاری کنــد یا خیر. البته باید گفت خیر؛ ازاین رو، این گسســتگی و 

انحراف هستی شناســانه در شناخت و تحلیل پدیده ها در حوزۀ علوم انسانی یکی از مبادی انحراف 

بوده است که باید در مرحلۀ به کارگیری و استفاده از علوم انسانی در حل مسائل کشور نقد و بررسی 

شود.

در بحث نقد مبانی علوم انســانی غربی می توان به انحراف جامعه شناختی یا انحراف در مبانی 

جامعه شــناختی اشاره کرد. در نگرش جامعه شــناختی در غرب، تفکر و مبنای فکری سکوالریسم 

حاکم شــده اســت؛ یعنی کنارزدن دیــن در حوزۀ تبییــن اجتماعی. تأثیر این مســئله تنها بر علم 

جامعه شناسی محدود نشده است و علومی که از این علم منشعب می شوند و حتی علومی که ناظر 

به انسان هستند را نیز دربرمی گیرد.

ازجملــه انحراف های دیگری که به مبانی علوم انســانی برمی گردد و باید در بررســی این علوم 

به صورت روشن و شــفاف نقد شود، انحراف در انسان شناســی و معرفت شناسی است. در موضوع 

 اومانیستی و انسان محور و مستقل دانستن انسان در تعیین سرنوشت، 
ً
انسان شناسی می توان به نگاه صرفا

اهداف و آیندۀ خود اشــاره کرد. در موضوع معرفت شناســی این انحراف در معرفت شناسی حاکم بر 
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علم ورزی بروز بیشــتری دارد. نمود برجسته و افراطی این امر در معرفت شناسی تجربی خود را نشان 

می دهد؛ زیرا براساس این نظریه، تنها معرفتی قابل اعتماد است که بتوان آن را از حیطۀ تجربه، حس و 

آزمایش گذراند و تنها در آن صورت می توان آن را به عنوان علمی پذیرفت. این نوع تقلیل گرایی در حوزۀ 

معرفت شناسی باعث شده است که بشر خود را در یک وادی تنگ محصور ببیند.

ـ تحلیل مسائل: همان گونه که در بحث ناکارآمدی علوم انسانی در حل مسائل و رفع نیازهای 

جامعۀ اسالمی بحث شد، مسائل هر جامعه ای تابع ارزش ها و فرهنگ حاکم بر آن جامعه تعریف 

می شــود و مســائل علوم شــکل گرفته در آن نیز برمبنای آرمان ها و ایدئال های آن جامعه تعریف 

می شــوند؛ از این رو، انتقاد جدی به این علوم این اســت که پاســخ گوی مسائل جامعۀ اسالمی ما 

نیستند.

ـ  تحلیل روش: انتقاد ســومی که می توان دربارۀ علوم انسانی موجود مطرح کرد انتقاد روشی 

است؛ یعنی روشی که این علوم انسانی در حل مسئله به آن تمسک می جویند ما را به مقصد موردنظر 

نمی رســاند. آنچه اتفاق افتاده این اســت که روش به کارگرفته در این علوم براساس اصالت دادن به 

تجربه و حس، پایه ریزی شده اســت؛ یعنی همان اشکال مبنایی که در بحث معرفت شناسی بدان 

اشاره شد. به همین دلیل اگر بخواهیم با استفاده از مبانی متافیزیکی نظریه پردازی کنیم و مسئله ای 

را حل کنیم، آن نظریه به دلیل آنکه روش تجربی را به کار نگرفته است، علمی محسوب نمی شود.

ـ تحلیل پیامدها و آثار: همان گونه که اشــاره شــد، در موضوع پیامدهــا نیز وضعیت امروز 

جامعۀ بشری قابل دفاع نبوده و نقدهای جدی به آن وارد است.

نتایج تحول در علوم انســانی را باید خارج از حیطۀ خود علم جســت وجو کرد. تحول علمی 

مقدمۀ ایجاد تغییر، حل نیازمندی و حل بهتر و بیشــتر مســائل اســت. شــاخص تحول نیز ذیل 

همین محور قابل تعیین اســت. ثمرۀ تحول در علوم انســانی را در یکی از سه بخش انسان سازی، 

سازمان سازی و جامعه سازی می توان جست وجو کرد.

 موضوع 
ً
در علومی مثل حقوق، روان شناسی، تعلیم و تربیت، ادبیات، زبان و هنر انسان مستقیما

توجه اســت، اما در علومی مثل تاریخ و به ویژه جغرافیا، انسان غیرمستقیم موضوع بررسی است. 

در هر صورت، قدر مسلم انسان ســازی یکی از اهداف علوم انسانی محسوب می شود. چگونگی 

شکل گیری و ادارۀ سازمان ها، شکل ارتباط و پیوند بین آن ها، پیوستگی سازمان های ملی و جهانی، 

بررســی پیامدهای سیاســی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن ها و مسائلی از این دست محتاج 

  در علوم اجتماعی انجام می گیرد.
ً
نظریه پردازی هایی است که تماما
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در تحول علوم انســانی توجه باید به الیۀ جامعه  سازی و مسائل مربوط به آن نیز معطوف شود. 

چگونگی ایجاد و تغییرات جامعه، وابستگی جامعه به هویت تاریخی آن، وابستگی جامعه به سایر 

جوامع، جهانی سازی و نوع مواجهه با آن، نقش ارتباطات و رسانه های جمعی در فرهنگ و جامعه، 

مهندســی اجتماعی، نرم افزار ایجاد تمدن و مســائلی از این دســت الیۀ جدیدی از مسائل علوم 

اجتماعی را تشکیل می دهند. بر این اساس، در اصطالح جامعه سازی، تمدن سازی و جهانی سازی 

نیز نهفته است.

در تحول علوم انســانی باید شاخص هایی را تعریف کرد که براســاس آن مشخص شود علوم 

انسانی موجود بر روی هم چه انسان، سازمان و جامعه ای را تحویل می دهد و علوم انسانی اسالمی 

چه نگاه متفاوتی به انســان، سازمان و جامعه دارد؟ چه مبانی بینشــی و اهداف ارزشی را فراروی 

خود قرار می دهد؟ و چه سازوکار متفاوتی را در انسان سازی، سازمان سازی و جامعه سازی پیشنهاد 

می کند؟

نکتۀ مهم در اینجا این اســت که باید میان مقام نقد و مقام اجرا تفکیک قائل شد؛ نقد بی شک 

کار عالمان و دانشمندان اســت و اجرا کار سیاستمدران و مدیران. طبیعی است که برخی از نقدها 

به وجوهی از علوم انســانی صورت گیرد که حیــث اجرایی پیدا کرده اند. ضرورت های اجرایی اگر 

بخواهند مانع تداوم نقد علوم انســانی موجود شــوند، پروژۀ نقد سهمی بسزا در تولید علوم انسانی 

اسالمی نخواهد داشت.

یه های اسامی به شکل  بخشی و موضعی 3ـ3ـ4. تولید نظر

عرصۀ علم عرصۀ رقابت نظریه هاســت. نهضت تحول در علوم انســانی حرکتــی به منظور تولید، 

عرضــه و بهره مندی از نظریه های علمی اســت که مبدأ تغییرات و تحوالت در اندیشــه یا عینیت 

هستند.

نظریه هــا، مجموعه گزاره های علمی هســتند کــه در ارتباط با یکدیگر به شناســایی و تحلیل 

 ناظر 
ً
متغیرها یا ارکان تشــکیل دهندۀ یک پدیدۀ عینی یا موضوع نظری می پردازند. نظریه ها معموال

بر حل یک مســئله، پاسخ به یک نیاز، یا حل یک معضل هســتند. نظریه ها، در صورت مستدل و 

پاســخ گوبودن در نظر یا کارآمدبودن در عمل، به قانون علمی تبدیل می شــوند. نظریه ها و ســپس 

قانون های علمی، دســتاورد تالش پژوهشی بشرند و به وسیلۀ آن ها می توان مسائل مختلف را پاسخ 

داد؛ ازاین رو، نظریه ها به منزلۀ ســلول های تشــکیل دهندۀ پیکرۀ علم محسوب می شوند. به همین 
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دلیــل، درصورت ارائۀ نظریه هــای نوین می توان ادعای نوآوری در عرصۀ علم داشــت. احتیاج به 

نظریه های علمی، امری گسترده و فراگیر به گستردگی عرصه های علم است.

اگر نظریه پردازی در حوزۀ علوم انسانی مبتنی بر منابع اصیل و ناب اسالمی، عقالنیت و فطرت 

باشد، باعث می شود هم از تفکر التقاطی دور بمانیم و هم در عرصۀ عمل با پشتوانه ای محکم گام 

برداریم. همچنین، این امر باعث می شــود در مواجهه با نگاه ها و نظرهای جدید، پویاتر عمل کنیم 

و با رویکرد انتقادی به مباحث مطرح نظر اندازیم )مصباح یزدی، 1389: ص 158(.

3ـ4. پیدایش علوم انسانی اسامی

مرحلۀ نهایی این فرایند برنامه ای تحول، که در درازمدت قابل بهره برداری است و اثر خود را خواهد 

گذاشت، رویکرد تکاملی و تحول بنیادین در علوم است. در این مرحله براساس تلقی علم شناسانۀ 

ویژۀ دینی، برای بازســازی یک علم براســاس آموزه های دین اســالم، بایــد در حوزۀ مفروضات، 

پیش فرض ها و مبانی آن دخالت کرد و چنانچه مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی 

اســالم به درستی تنقیح شود و در قلمرو نظریه پردازی علوم انســانی از آن ها استفاده شود، آن علم 

می تواند در جهت معارف اسالمی متحول شود.

3ـ4ـ1. تحول بنیادین

وقتی می گوییم تحول در علم بدان معناست که محتوا در علم عوض شده است و موضوع ها، مبانی 

و روش ها تغییر کرده اســت. اگر تغییر چشــمگیری در این سه حوزه ایجاد نشده باشد، باید بدانیم 

که تحولی ایجاد نشــده اســت؛ چراکه تحول در محتوای علم به معنای تحول در مبانی، روش ها و 

موضوع های آن اســت و تحول در علم به معنای تحول در ردۀ بنیادی، کاربردی و راهبردی است و 

ازطرفی، تحول در قابلیت ها و ظرفیت های آن علم در جامعه ســازی و انسان سازی و طبیعت سازی 

تعریف می شود.

برای مثال، ســاختمان علوم مبتنی بر »انســان به عنوان حیوان دوپا« و ســاختمان علم مبتنی بر 

»انســان خلیفۀ خدا« بسیار متفاوت هســتند. نظریه های متفاوت در علوم انسانی موجود ناشی از 

اختالف در بنیان های معرفت شــناختی و انسان شناختی است؛ بنابراین، دین می تواند نقش مهمی 

در پیدایش علوم انســانی ایفا کند. با وجود نقش بنیادین و سنگ بنای دینی، در حوزۀ معرفت بنای 

متفاوتی از علم را ایجاد خواهد کرد.
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در رویکرد تحولی، تولید مبانی نوین و نیز عرضه و بهره مندی از مبانی تولیدشده پیش نیاز الزم 

در تحول علوم انســانی محســوب می شود. در بررســی فرایند نظری نهضت تحول علمی، پس از 

نظریه ها و روش ها، »مبانی« الیۀ سوم و عمیق تر در کاوش علمی محسوب می شوند. »مبانی« به آن 

دسته از اطالعات اطالق می شود که پایه و اساس شکل دهی اطالعات فرعی تر و علوم مادون است 

و امور موردپذیرش در علوم تلقی می شــود و نگرش های بنیادین را به علوم مادون شــکل می دهد. 

نتایج به دست آمده در علومی همچون هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، دین شناسی و 

فلسفه می تواند پایه و اساس اصالح روش ها و جهت دهنده در تولید نظریه ها قلمداد شود؛ بر همین 

اساس، به عنوان مبنای تولید علم محسوب می شوند.

3ـ4ـ2. تحول فراگیر

به نظر می رســد در تجربۀ چندســالۀ پس از انقالب یکی از بزرگ ترین موانع در شکل گیری تحول 

علوم انسانی، فراگیرنشدن این پدیده در بدنۀ جامعۀ علمی کشور است. آنچه در کشور نیاز داریم و 

کمتر به آن پرداخته می شود این است که گفتمان تحول و تغییر در علوم انسانی و اسالمی سازی این 

علوم هنوز به گفتمان اصلی و غالب جامعه تبدیل نشــده اســت. تا زمانی که مسئلۀ تحول علوم در 

میان بخشی از اساتید دغدغه مند می چرخد، نباید توقع فراگیری این موضوع را داشت.

این مسئله باید سؤال جدی جامعۀ علمی شود و از مشترک ترین نقطه بین طرفداران این تحول و 

جامعۀ علمی حرکت را آغاز کرد تا به مرور شبهات و مسائلی که ممکن است مانع واردشدن اساتید 

دیگر در فرایند گســترش این تحول در کشور شود، برطرف شــود که راه آن نیز شروع از اشتراکات 

است.

3ـ4ـ3. تحول منسجم

امر تحول در علوم انســانی باید به صورت واحد منسجمی در نظر گرفته شود که دارای ابعادی است 

و تحول بنیادین در همۀ ابعاد آن صورت گیرد. به فرایند اسالمی ســازی علوم انســانی باید به عنوان 

حقیقتی نظام وار، یکپارچه و منسجم نگریسته شود. بسیاری از آسیب های فعلی در صحنۀ عمل به 

فقدان نگاه جامع، منسجم و نظام وار به تحول بازمی گردد که باید با مدیریتی کالن و جامع نگر و به 

دور از یک جانبه گرایی و نگرش کاریکاتوری این مشکالت را به حداقل رساند.

برای مثال، اگر ما مسئلۀ توسعۀ کشور را در نظر بگیریم و ابعاد آن را سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
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بدانیم، در ایجاد توسعه باید هر سه بعد را با هم ببینیم. در توسعۀ سیاسی، توسعۀ فرهنگی مالحظه 

می شود و در توسعۀ فرهنگی، توسعۀ سیاسی و در هر دو، توسعۀ اقتصادی لحاظ می شود.

 مجزا نمی توانیم سراغ جامعه شناسی 
ً
برای مثال، برای تحول علوم انسانی به صورت کامال

برویم، بدون اینکه سایر علوم انسانی و دیگر علوم را درنظر بگیریم. همچنین، نمی توانیم به 

محیطی که جامعۀ علمی در آن علم ورزی می کند توجه نداشته باشیم و بخواهیم بدون توجه 

به آن به تحول علمی دست بزنیم.

4. ارائۀ الگوی پیشنهادی در اسامی سازی علوم انسانی

با توجه به مطالب گفته شــده و تحلیل صورت گرفته، اکنون می توانیم فرایند برنامه ای تحول در علوم 

انسانی را در طرحی کلی مشاهده کنیم که هر کدام از بخش ها و سرفصل های مطرح شده در طرح، 

که در حد وســع این مقاله به صورت مختصر شرح داده شــد، دارای زیرمجموعه و زیرفرایندهای 

دیگری خواهند بود که در جای خود ارائه خواهند شد.

شکل 1. فرایند برنامه ای )نقشۀ راه( تحول در علوم انسانی

فرایند برنامه ای )نقشه راه( تحول در علوم انسانی
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5. نتیجه گیری

می توان گفت مرحلۀ اول، که رویکرد اصالح علم و بهســازی اســت و از آن به پاالیش تعبیر شد، 

معطوف به کوتاه مدت اســت؛ البته همان گونه که گفته شــد، در این مرحله بایــد از مدل و منطق 

مناسبی استفاده شود.

مرحلۀ دوم که به نقد جامع علوم انســانی موجود می پردازد، به صورت تفکیکی در حوزۀ مبانی، 

روش، مســائل و آثار و پیامدها علوم غربی را به چالش می کشــد و به صورت بخشــی و موضعی 

نظریه های جایگزین اسالمی را مطرح می کند. مرحلۀ پیرایش باید برای میان مدت طراحی شود.

مرحلۀ ســوم، که رویکردی بلندمدت را می طلبد، به تحول بنیادی، فراگیر و منسجم با استفاده 

از فلسفه های مضاف می پردازد.

درمجموع این امکان وجود دارد که با ایجاد انسجام، هر سه روش را به شکل موازی پیش برد تا 

به الیه های مختلفی از علم دینی دست یافت؛ این الیه های مختلف عبارت اند از: علم دینی مستند 

به پاالیش، علم دینی مستند به اصالح مبانی و علم دینی مستند به رویکرد اصالح روش ها و ایجاد 

انسجام در روش ها و توجه به روش های مضاف.

البته پــاره ای از تدبیرهای درازمدت، متوالی و مترتب بر برنامه هــای میان مدت و فعالیت های 

میان مــدت نیز مترتب بر برنامه های کوتاه مدت هســتند؛ هرچند لزوم متوالی بــودن فعالیت ها نیز 

همیشــگی نیست، بلکه می توان فعالیت های موازی را از ابتدا آغاز کرد و فعالیت های متوالی را نیز 

با برنامه ریزی دنبال کرد.
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