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چکیده

در پژوهش حاضر به چگونگی تحول علوم انســانی یا اسالمی سازی علوم انسانی 

از منظر حجت االسالم والمسلمین میرباقری پرداخته شده است. برای جمع آوری 

اطالعات از روش جست وجوی کتابخانه ای و برای دسترسی به اسناد )مکتوبات، 

ســخنرانی ها و فیلم های منتشرشده( از روش جســت وجوی میدانی اینترنتی بهره 

گرفته شده است. اسناد جمع آوری شــده با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی 

و تحلیل شده و بر این اســاس، به چرایی و چگونگی تحول علوم انسانی از منظر 

ایشان پاسخ داده شده است. از دیدگاه حجت االسالم والمسلمین میرباقری، علم 

و فناوری جهت دار و مبتنی بر ایدئولوژی ســازندۀ آن است و دنیای غرب ازطریق 

این علوم انســانی به دنبال تغییر ایدئولوژی و ســبک زندگی ســایر جوامع است. 

ایشان تحول علوم انســانی را در حد تحول و تغییر در روش تحقیق حاکم بر علم 

سید جواد رضایی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش، دانشکدۀ مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی. تهران. ایران.

علیرضا پیروزمند
دانشیار فرهنگستان علوم اسامی. قم. ایران.

ابوطالب شفقت
استادیار مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر. تهران. ایران.
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دانســته و معتقدند که فلسفۀ روش تحقیق باید نسبت بین علوم وحیانی، عقالنی، 

تجربی و حســی را به صورت هماهنگ تعریف کنــد و کارکرد عقل و حس را ذیل 

وحی در عمل تحقیق جای دهد. ایشــان قائل به دیدگاه حداکثری در دین هستند و 

بیان می کنند که سرپرســتی تحقیقات باید در دست دین باشد. نخستین حرکت در 

تولید علوم اســالمی را دستیابی به فلسفۀ روش تحقیق برمی شمرند و بیان می کنند 

که فلسفه های مضاف روش تحقیق از دل فلسفۀ روش تحقیق استخراج می شوند.

کلیدواژه ها: تحول در علوم انسانی، علوم دینی، انقالب فرهنگی، تمدن نوین اسالمی.

1. مقدمه

 ما نیازمند آن هستیم که تحولی بنیادین در علوم انسانی در کشور به وجود بیاید. این به معنای 
ً
»حقیقتا

آن نیســت که ما خودمان را از کار فکری و عملی و تحقیقی دیگــران بی نیاز بدانیم. برخی از علوم 

انسانی ساخته و پرداختۀ غربی هاســت. در این زمینه کار کردند، فکر کردند، مطالعه کردند؛ از آن 

مطالعات باید اســتفاده کرد. حرف این اســت که مبنای علوم انسانی غربی، مبنای غیرالهی است، 

مبنای مادی اســت، مبنای غیرتوحیدی است. این با مبانی اسالمی ســازگار نیست، با مبانی دینی 

سازگار نیست« )خامنه ای، بیانات در دیدار اساتید دانشگاه، 1393/04/11(.

واژۀ علوم انســانی در ادبیات رایج ایران برداشــت غیردقیق از ترجمۀ »Humanities« و چیزی 

است که بشر آن را ساخته و قوام آن به وجود انسان )همانند شعر، زبان، هنر و معماری( است و در 

این نگرش فقط برای علوم طبیعی ارزش »علمی« قائل هســتند. با قوت گرفتن نگرش پوزیتیویستی 

در حوزۀ اجتماع، مفهوم علوم اجتماعی وضع شــد که پس از افول این نگرش علوم طبیعی و علوم 

پایه ذیل مقولۀ فرهنگ و برساخته ای انسانی دانسته شد )پیروزمند و همکاران، 1397: ص19(.

بحث از علم دینی قدمت زیادی ندارد و از دیدگاه برخی از محققان مسئلۀ اسالمی سازی دانش 

تالشی است که از چند دهۀ گذشته نقیب العطاس، مودودی، سید احمدخان هندی و دیگران آن را 

آغاز کرده اند )گلشــنی، 1385: ص 19(. اما بعد از پیروزی انقالب اسالمی، به ویژه در سال های 

اخیر، بحث های علم دینی رشــد چشمگیری داشته و محققان زیادی را به خود مشغول کرده است. 

این درحالی است که بحث جهت داری یا عدم جهت داری علم، یکی از بنیادی ترین مباحثی است 

که دربارۀ علم دینی مطرح می شود؛ زیرا ادعای امکان علم دینی، بدون پذیرش تأثیر امور پیشینی در 

علم، امری بسیار مشکل به نظر می رسد )سبحانی و سعدآبادی، 1392: ص94(.



15

ی 
سان

م ان
لو

ل ع
حو

ت ت
یری

مد
ی 

صص
تخ

ن 
یو

س
می

ک

همان گونه که در مطلع کالم اشــاره شد، تحول در حوزۀ علوم انسانی یکی از الزامات دستیابی 

به تمدن نوین اســالمی است که باید در گام دوم انقالب محقق شود. ما باید در این رقابت تمدنی 

هوشــمندانه عمل کنیم و در این راســتا نیاز است تا بحث های اساســی و بنیادین دربارۀ چگونگی 

تحول در حوزۀ علوم انســانی در جامعه به وقوع بپیوندد؛ همچنین، ضروری اســت که نظریه های 

موجود در این حوزه، فارغ از نگرش های سطحی، یک جانبه و توأم با گرایش های سیاسی که آفت زا 

هســتند، در فضایی نظری و علمی و به دور از سیاســت زدگی دنبال شود. در این راستا نیاز است تا 

نظرها و افکار اندیشــمندان بررســی شــود تا به ماهیت و چرایی و چگونگی تحول از دیدگاه آن ها 

دست یابیم.

بســیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی اســت که مبانی آن ها مادیگری و بی اعتقادی به 

تعالیم الهی و اســالمی اســت و آموزش این علوم موجب بی اعتقادی به تعالیم الهی و اســالمی 

می شود و آموزش این علوم انسانی در دانشگاه ها منجربه ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و 

اعتقادی خواهد شد )خامنه ای، در دیدار با دانشگاهیان: 1388/6/8(.

در این پژوهش آرای حجت االسالم والمسلمین سید محمدمهدی میرباقری مبتنی بر مکتوبات، 

بیانات و مناظر ه های ایشان با موضوع علم دینی و تحول در حوزۀ علوم انسانی بررسی و تحلیل شده 

است. برای این منظور ابتدا آثار و بیانات ایشان از منابع قابل دسترس ازطریق جست وجوی میدانی 

و کتابخانه ای اســتحراج شــد. با توجه به حجم باالی اطالعات جمع آوری شــده در این مرحله، 

مواردی که بیشــترین ارتباط را با موضوع داشته است غربال شده و از آن ها فیش های موضوعی تهیه 

شده است. سپس فیش های با ارتباط بسیار باال با مفاهیم موردنظر برای ادامۀ روند پژوهش انتخاب 

و در نرم افزار MAXQDA بارگذاری شــده اند، پس از کدگذاری اولیه، مضامین استخراج شده اند 

و درنهایت، مبتنی بر مضامین استخراج شــده، مدل تحول در علوم انســانی اسالمی از منظر ایشان 

مفصل بندی شده است.

2. زمینه

محمدمهدی میرباقری در ســال 1340 در شــهر مقدس قم به دنیا آمدند؛ پــس از دورۀ ابتدایی، 

در ســن چهارده ســالگی وارد حوزۀ علمیۀ قم و در آنجا به تحصیل علوم حوزوی مشــغول شدند. 

مهم ترین اســاتید ایشــان در »فقه و اصول« حضرات آیات عظام جواد تبریزی، شــبیری زنجانی، 

وحید خراســانی و کاظم حائری و در »منطق و فلسفه« حضرات آیات مصباح یزدی، جوادی آملی 
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و حســن زاده آملی بوده اند؛ همچنین، بالغ بر پانزده ســال از محضر استاد سید منیرالدین حسینی 

الهاشمی )رحمة الله علیه( در زمینۀ فلسفۀ شدن، روش شناسی و اصول فقه احکام حکومتی کسب 

فیض کردند )میرباقری، 1398(.

اســتاد میرباقری هم زمان با تحصیل در دورۀ سطح و خارج، به تدریس علوم مختلف حوزوی 

در زمینۀ فقه، اصول، کالم، فلســفه و منطق اشتغال داشتند و درحال حاضر هم کالس های تدریس 

ایشــان در دورۀ خارج فقه و اصول برگزار می شود. ایشان از رحلت اســتاد سید منیرالدین حسینی 

الهاشــمی )رحمة الله علیه( در 1379 تاکنون، مسئولیت فرهنگســتان علوم اسالمی قم را بر عهده 

دارند و در کنار آن، در انجام تحقیقات بنیادی و مدیریت پژوهش های مختلف و نظارت بر طرح های 

علمی و نیز مشاوره یا راهنمایی پایان نامه های متعدد در سطوح عالی حوزوی و دانشگاهی فعالیت 

وسیعی داشته اند و ســخنرانی های گســترده ای در زمینۀ توحید، والیت، عاشورا، مهدویت، شرح 

ادعیه و زیارات، تفســیر قرآن، والیت فقیه و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی و حوادث منطقه ای 

و جهانی در مجامع و محافل مذهبی و فرهنگی ارائه کرده اند و در نشســت ها و مناظره های علمی و 

کرسی های نظریه پردازی متعددی شرکت داشــته اند. از استاد میرباقری کتب و مقاله های متعددی 

چاپ شده است )میرباقری، 1398(.

3. پیشینۀ پژوهش

مطالعه های میدانی صورت گرفته و جســت وجو در منابع متعدد بیانگر این نکته اســت که تاکنون 

پژوهشــی به ســبک پژوهش حاضر، چه به لحاظ روشــی و چه به لحاظ موضوع و زمینۀ تحقیق، 

صورت نگرفته اســت. اما برخی از پژوهش هایی که نزدیک به  موضع حاضر است در ادامه بررسی 

می شود.

موحد ابطحی )1394( در پژوهشی با عنوان »نســبت نظریۀ فرهنگستان علوم اسالمی دربارۀ 

علم دینی با واقع گرایی معرفت شــناختی« به بررسی آرای ســید محمدمهدی میرباقری دربارۀ علم 

دینی و نســبت آن با واقع گرایی پرداخته و بیان می دارد که دیدگاه فرهنگستان علوم اسالمی مبتنی بر 

جهــت داری علم بنا شــده و بدون واردکردن عنصــر »فاعلیت« در تحلیل علم، نمی توان تفســیر 

مناســب از فهم و علم انســانی ارائه داد. به تناســب ورود عنصر اراده، اختیار و فاعلیت در تحلیل 

علم و ازآنجاکه ارادۀ انســان جهت دار اســت، فهم درک و علم انســان نیز جهت دارد می شود. در 

نگاه میرباقری، خداوند انســان را دارای اراده آفریده اســت و به همین دلیل، چگونگی زیســتن و 
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درنتیجه چگونگی بودن انســان در عالم با چگونگی ارادۀ او مرتبط اســت. موحد ابطحی مبتنی بر 

قبول اراده گرایی به عنوان مبنای معرفت شــناختی نظریۀ علم دینی فرهنگســتان علوم اسالمی به این 

جمع بندی رسیده اســت که این نگاه فرهنگستان علوم اسالمی منجربه نفی واقع گرایی )کاشف از 

واقع( و درنتیجه نسبیت گرایی می شود )موحد ابطحی، 1394: ص126(.

جمالی )1393( در پژوهشــی به مهندســی تمدن اسالمی از منظر ســید منیرالدین حسینی 

الهاشــمی پرداخته  است. شــخصیت مورد پژوهش در این مقاله از اساتید جناب میرباقری بوده و 

ایشان فلسفۀ شدن و نظام والیت را زیرنظر تعلیم های ایشان توسعه و بسط داده اند. در این پژوهش 

ـ اجتماعی  اســالمی بودن تمدن به معنای جریان روشــمند دین در تمامی حوزه های حیات تمدنی 

بشر بیان شده اســت. برمبنای اندیشه های سید منیرالدین حسینی الهاشمی، به منظور تحقق تمدن 

اســالمی باید مبتنی بر مبانی، آموزه ها و اهداف اســالم ناب هم به شبکۀ علوم و هم به ساختارها و 

فراورده های تمدنی دست یافت. دســتیابی به سه الیه از دانش های راهبردی و کاربردی از این نظر 

ضــرورت دارد که در هماهنگی نظری کامل باید زیرســاخت نظری تمدن اســالمی را تمام کنند. 

این سه الیۀ نظری فقه سرپرســتی، علوم اسالمی کاربردی و مدل های اسالمی ادارۀ جامعه هستند 

)جمالی، 1393(.

ســبحانی و ســعدآبادی )1392( در پژوهشی با عنوان »بررســی جهت داری علوم تجربی از 

منظر برخی اندیشمندان معاصر« به مسئلۀ »جهت داری علم« از منظر آیت الله جوادی آملی، دکتر 

سروش و حجت االســالم میرباقری پرداخته اند. ایشان مســئلۀ »جهت داری علم« را از مهم ترین 

مبانی معرفت شناســانه در راستای قبول یا رد مسئلۀ »علم  دینی« دانسته اند و از همین رو به بررسی 

جهت داری علم از منظر برخی از اندیشــمندان معاصر پرداخته اند. بــر این مبنا، پژوهش در ابتدا 

مبانی نگاه اســتاد جوادی آملی و دکتر سروش را، که قائل به واقع نمایی علم هستند و فهم نسبی را 

رد می کنند، بررســی می کند و در ادامه جمع بنــدی می کند که این نگاه با موضوع جهت داری علم 

ســازگار نیست؛ درحالی که دیدگاه آقای میرباقری مبتنی بر حضور فاعلی در فرایند فهم، که به نوعی 

قائل به نســبیت در فهم است، با جهت داری علم سازگار اســت. در ترابط فهم و اختیار نیز استاد 

جوادی و دکتر ســروش فهم را غیراختیاری می دانند و درمقابل، اســتاد میرباقری معتقد است فهم 

بدون اختیار شــکل نمی گیرد. در سایر موارد مبانی این سه شخصیت، بر موضوع جهت داری علوم 

تجربــی موجود صحه می گذارند و آن را تأیید می کنند. ازجمله همگی قائل به تأثیر فلســفه در این 

علوم هســتند. همچنین، هر سه نفر فرضیه ها و نظریه ها را در علم مؤثر دانسته و از نقش شخصیت 
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عالم و محیط پیرامون او در علم سخن گفته اند )سبحانی و سعدآبادی، 1392(.

موحد ابطحــی و دنیوی )1391( در مقاله ای با عنوان »تکنولوژی و فرهنگ؛ بررســی تطبیقی 

دیدگاه میرباقری و پایا«، چیســتی فناوری، امکان متناسب ســازی آن بــا فرهنگ و نحوۀ مواجهه با 

فناوری غرب را بررســی و بیان کرده اند که این دو ازنظر چیســتی و امکان متناسب سازی فناوری با 

فرهنگ )»مذهب« به تعبیر میرباقری و »بوم« به تعبیر پایا( دارای دیدگاه مشــابهی هســتند، اما در 

حوزۀ نحوۀ مواجهه با فناوری غربی دو دیدگاه متفاوت دارند.

4. روش شناسی پژوهش

در ایــن پژوهش از روش تحلیــل مضمون، که یکی از روش های تحلیل داده های کیفی اســت، با 

بهره گیری از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است.

روش تحلیــل مضمون فراینــدی برای تحلیل داده های متنی اســت و داده های پراکنده و متنوع 

را بــه داده های غنی و تفصیلی تبدیل می کند و از آن برای شــناخت، شناســایی، تحلیل و گزارش 

الگوهــای موجود در داده های کیفی بهره گرفته می شــود. در کمتریــن حالت، این روش مجموعۀ 

داده ها با جزئیات بسیار را سازماندهی می کند و آن ها را شرح می دهد و به پژوهشگر اجازه می دهد 

که به جســت و جوی تم های آشــکار و پنهان بپردازد و سپس آن ها را تفســیر کند. خنیفر و مسلمی 

)1397( به نقل از بویاتزیس1 تحلیل مضمون را روشــی برای دیدن متن، برداشــت و درک مناسب 

 نامرتبط، تحلیل اطالعات کیفی، مشــاهدۀ نظام مند شــخص، تعامل، گروه، 
ً
از اطالعــات ظاهرا

موقعیت، ســازمان و یا فرهنگ و تبدیل داده های کیفی به کمی تعریف و بیان می  کند که در تکنیک 

تحلیل مضمون اطالعات براساس موضوع در دسته های معنادار طبقه بندی می شوند تا بتوان متن و 

نظر مصاحبه شوندگان را خالصه و تحلیل کرد )خنیفر و مسلمی، 1397: ص53(.

شناســایی مضمون: هر متن یا داده دارای ایده ها و مفاهیمی است که درصورت فهم درست آن 

می توان ساختار و چهارچوب اصلی متن را به دست آورد. مضمون یا تم دربردارندۀ نکته ای مهم دربارۀ 

داده های پرسش پژوهش است و مفهوم و معنای عمیقی از داده ها را بازنمایی می کند که حاصل کشف 

الگوی منظمی در روابط میان آن هاســت. مضمون روح حاکم بر متن اســت که نشانۀ این امر تکرار 

مضمون در بخش های مختلف متن داده و در قالب کلمات و اصطالحات مختلف است.

1. Boyatzis (1998)
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مضمون طرح و اصل عینی نظام مندی است که جهان نویسنده تمایل دارد خود را حول و حوش 

آن سازمان دهد و بســط پیدا  کند. اساس در آن، همان ارتباط مکنون است؛ هویتی پنهانی و خفی 

که باید از پوشش ساختاری که آن را دربرگرفته است بیرون کشید و آشکار کرد. مضامین اصلی یک 

 
ً
اثر، معماری پنهان آن را به وجود می آورند و باید بتوانند کلید نظام آن را به ما بدهند. مضامین غالبا

گاه  در اثر بســط داده و از سر گرفته می شوند. تکرار و ازســرگیری خبر از دغدغه های ذهنی ناخودآ

نویسنده می دهد )گوهری  مقدم و همکاران، 1396: ص 109(.

روش های شــناخت مضامین: با توجه به تعریفی که از مضمون ارائه شــد، روشــن شد که 

برخی از مضامین به صورت آشــکار در متن وجود دارند و برخی را باید با مداقه در متون پیدا کرد. 

اما ســؤال اصلی این اســت که مضمون چه ویژگی هایی دارد و از کجا باید آن را شناسایی کرد؟ با 

اینکه در تحقیقات کیفی نمی توان پاســخ روشــن و صریحی داد، می توان ویژگی هایی را نام برد که 

راهنمای مناســبی برای ما باشند. در شــناخت مضمون توجه به برخی ویژگی های موجود در متن 

می تواند به شناخت مضامین یاری رساند که برخی از آن ها عبارت اند از: توجه به کلمات تکراری، 

توجه به کلمات مکنون، توجه به کلمات کلیدی، مقایســه و هم ســنجی، کاوش موضوعات مهم، 

جست وجوی اطالعات مفقود وغیره.

 
ً
عناوین و طبقه بندی مضامین: طبقه بندی های متفاوتی از مضامین ارائه شــده اســت؛ مثال

مضامین را براســاس زمان شــناخت مضمون، ماهیت مضمون در متن، سلســله مراتب مضمون 

در قالب مضامین، جایگاه مضمون در شــبکۀ مضامین، قابلیت مشــاهدۀ مضمون در متن، منشأ 

شناســایی مضمون، نقش مضمون در تحلیل و تثبیت موقعیت مضمون طبقه بندی کرده اند که یکی 

از پرکاربردترین روش های آن طبقه بندی با توجه به جایگاه مضمون در شــبکۀ مضامین است که بر 

این اســاس، در ســه گروه جای می گیرند: 1. فراگیر یا کانون شبکه، 2. سازمان دهنده یا واسط، 3. 

پایه یا نکات کلیدی متن )شکل 1(.
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شکل1. طبقه بندی مضامین با توجه به جایگاه

فرایند تحلیل مضمون: برای انجام پژوهشی با روش تحلیل مضمون سه مرحلۀ اساسی را باید 

پشــت سر گذاشت؛ اول تجزیۀ متن، سپس بررســی متن و کدگذاری و در مرحلۀ نهایی بازسازی 

و تولیــد گزارش نهایی. گوهری  مقدم و همکاران )1396( بــه نقل از براون و کالرک فرایند تحلیل 

مضمون را در شش مرحله توضیح داده اند:

گام اول: آشنایی با داده ها؛ 	•
گام دوم: ایجاد کدهای اولیه؛ 	•

گام سوم: جستن به دنبال مضمون ها میان کدها؛ 	•
گام چهارم: بازبینی مضمون ها؛ 	•

گام پنجم: تعریف و نام گذاری مضمون ها؛ 	•
گام ششم: تولید گزارش نهایی. 	•

5. چهارچوب نظری و مفاهیم

رابطۀ »علم و دین« از دیرباز به اشــکال مختلف در مقاطع تاریخی نقد و بررسی شده است و هنوز 

نیز ادامه دارد. در این کشاکش بین متولیان علم و دین، گاه دین بر علم )دورۀ قبل از رنسانس( و گاه 

علم بر دین )دورۀ پس از رنســانس تا حدود نیمۀ قرن بیستم( فرمانروایی کرده است و گاه نیز، برای 

ایجاد نوعی همزیســتی مسالمت آمیز بین این دو، به جداکردن حوزۀ آن ها از هم تالش شده است؛ 

گاه به انفصال آن ها از هم، گاه به تعارض آن ها با هم و گاه به ترابط و تکامل این دو با هم )نیمۀ دوم 

قرن بیستم تاکنون( حکم شده است. سردمداران نهضت »عقل گرایی« معتقد بودند که دین باید در 
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محدوده ای که عقل از ادراک آن ناتوان اســت محصور شود؛ یا باالتر از این حرف که »دین تا آنجا 

پذیرفتنی است که عقل آن را تأیید کند« )پیروزمند، 1393: ص 84(.

دین: براساس اعتقادهای یک مسلمان و شــیعۀ اثنی عشری، دین محصول نزول وحی الهی و 

دارای قدرت سرپرســتی همه جانبۀ تاریخی اســت که قابل تبعیت در همۀ زمان هاست. دین برای 

سرپرستی تکامل در طول تاریخ آمده است؛ به عبارت دیگر، دین روشنگر مناسک و پرستش است. 

دین باید سرپرســتی هر مســئله ای را، اعم از روابط فردی و اجتماعی و مسائل مادی و معنوی که 

عدل و ظلم در آن راه داشــته و در سعادت و شــقاوت مردم دخیل است، به دست گیرد )پیروزمند، 

1393: ص 111(.

از منظر حجت االســالم والمسلمین میرباقری )1394( جریان دین در قوس نزول از »توحید« 

آغاز می شــود و ســپس در »والیت« خلفای الهی جریان پیدا می کند و بعد در »شریعت« کیفیت 

می پذیرد. اما ســیر انسان در قوس صعود از »شریعت« به »والیت« و »اسمای حسنای الهی« و از 

آنجا به »توحید« اســت. دین داری سیر صعود انسان است که از »عمل به شریعت« آغاز می شود. 

عمل به شــریعت، اگر در راســتای »تولی به والیت« باشــد، تقرب می آورد. والیت طریق جریان 

الوهیت خدای متعال در عالم اســت. بر این اســاس، انســان مؤمن باید عامل به شریعت، متولی 

به والیت و متأله به توحید باشــد. این مراتب، مراتب طولی جریان دین داری است که درحقیقت، 

انوار توحید و یگانگی حضرت حق را در گســترۀ اراده های انسانی و ساخت های وابسته به آن بسط 

می دهد.

علم: با توجه به مواضع و محل اســتفاده، معانی مختلفــی برای علم به کار می رود؛ بعضی آن 

گاهی معنا می کنند، بعضی تنها علوم تجربی را از آن اراده می کنند و بعضی آن  را مطلق اطــالع و آ

را مترادف با مجموعه اطالعات کاربردی می دانند؛ علم در زمان افالطون و ارســطو حداقل چهار 

ویژگی عمده داشــت که بعد از انقالب علمی دوران رنســانس رفته رفته به چهار ویژگی جدید بدل 

شد )پیروزمند، 1393(.

ویژگی های علم نزد قدما عبارت است از:

1. علم دارای مراتبی بود که از حکمت نظری تا معرفت حسی را شامل می شد. علم نه به علوم 

نظری محض منحصر می شد و نه به علوم طبیعی، بلکه به مجموع آن ها اطالق می شد.

2. علم فی نفسه مطلوبیت داشــت و موجبات کمال نفس را فراهم می کرد؛ چون فعلیت علم 

برابر با فعلیت و کمال نفس اســت. علم برای علم موضوعیت دارد نه برای کاربرد. عبارت 
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منقول از ارسطو شاهد این مدعاست: »آدمی به آن مقداری است که می داند«.

3. علــم مطلق یــا علم اعلی مبادی همۀ علــوم را تأمین و وحدت آن هــا را تضمین می کرد؛ 

ازاین رو، وحی و حکمت بر کل علوم حکومت داشت.

4. علــْم ُمدرک صورت و ماهیت و ذات اشــیا بود؛ ازاین رو، واقع نمایــی یا حقیقت نمایی از 

ویژگی های بارز صور ادراکی محسوب می شدند.

ویژگی های علم نزد علمای پس از رنسانس عبارت است از:

1. علم با علم تجربی مترادف می شود و هر امر غیرتجربی، غیرعلمی شناخته می شود )مکتب 

پوزیتیویسم(.

2. دیگــر علم برای علم مطلوبیت ندارد، بلکه علم جنبۀ کاربردی می یابد و یک فن )تکنیک( 

محسوب می شود.

3. به دنبال نهضت عقل گرایی )راسیونالیسم علمی( عقل جزئی یا عقل ُمدرک جزئیات به جای 

کل عقل می نشیند و عقل کلی یا عقل ُمدرک کلیات از رسمیت می افتد.

 ُمدرک صور ماهیت اشیا نیست، بلکه به ابزار سلطه و قدرت بدل می شود.
ً
4. علم صرفا

چنانچه از نظر قدما برمی آید، علم در این پژوهش نه مطلق هر اطالعی اســت و نه منحصر به 

علوم تجربی است، چنان که اکثر متأخرین غربی بر آن تصریح دارند؛ بلکه مجموع اطالعاتی است 

که جنبۀ کاربردی دارند و برای حل مشکلی خاص و در جهتی مشخص به کار می آیند، اعم از اینکه 

علوم تجربی باشــند یا انســانی و نظری یا عملی؛ یعنی مجموعه علومی که بشر برای حل مسائل 

ذهنی و عینی خود از آن ها بهره مند می شود )پیروزمند، 1393: ص123(.

اندیشمندان مسلمان در مواجهه با علم و فناوری های مدرن سه رویکرد متفاوت اتخاذ کرده اند 

)میرباقری، 1394: ص10(: 

1. رویکرد اول )ســکوالرهای مســلمان(: طرفــداران این رویکرد معتقدنــد که عقالنیت و 

فناوری های مدرن پدیده ای جهانی هســتند و تحت تأثیر فرهنگ خاصی قرار ندارند؛ پس 

می توانیم از فناوری و تکنولوژی مدرن غرب در راســتای آرمان های خودمان استفاده کنیم؛ 

بنابراین، به منظور مدرن سازی جامعه باید قرائت دینی و گرایش های مذهبی جامعه اصالح 

و بــا مدرنیته هماهنگ شــوند. اینان عرصۀ دخالت دین در اجتمــاع را یک حوزۀ حداقلی 

 عهده دار تنظیم حوزۀ محدود 
ً
بــا مأموریت حداقلی می دانند. دین، در این رویکــرد، صرفا

باطنی و فردی انسان هاســت. در ایــن رویکرد باید تمامیت عقالنیــت و فناوری غرب را 
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پذیرفت و آن را به طور کامل پیاده کرد و اگر تعارضی بین الگوهای توسعه با فرهنگ مذهب 

جامعه اتفاق افتاد، فرهنگ مذهب را به نفع عقالنیت و فناوری مدرن تغییر دهیم!

2. رویکــرد دوم )مســلمانان تجددمآب(: طرفداران این رویکرد نیز بــه علم و فناوری غرب 

نگاهی مثبت دارند؛ با این تفاوت که غرب را به غرب خوب و غرب بد تقسیم می کنند و بر 

این باورند که به شرط ضمیمه کردن یک ادبیات انضمامی معنوی و یک فرهنگ اخالقی به 

عقالنیت مدرن می توان از علم و فناوری غرب اســتفاده کرد و از وجوه مثبت دستاوردهای 

جامعۀ مدرن بهره مند شــد. نگاه  اینان به تمدن غرب نگاه عمیقی نیست و توجه ندارند که 

توســعۀ غربی مبتنی بر تحوالت بنیادین علم سکوالر است و فناوری های منبعث از آن نیز 

سکوالر است. مسلمانان تجددمآب گرچه قائل به دخالت دین در عرصۀ حیات اجتماعی 

بشــرند، باور ندارند که دین می تواند همۀ عرصه های حیات اجتماعی انسان را سرپرستی 

کند؛ اینان از یک ســو، به خاطر ضعف در غرب شناســی و نداشتن نگاه سیستمی و عمیق 

به غرب؛ ازســوی دیگر، به دلیل خأل نگاه مدیریتی به دیــن و اینکه دین می تواند عهده دار 

مدیریت همۀ شــئون حیات اجتماعی شود باعث می شــوند این رویکرد نیز در عمل و در 

درازمدت به همان راهی برود که سکوالرهای مسلمان رفته اند.

3. رویکرد ســوم )طرفداران تمدن اسالمی(: برخالف دو رویکرد پیشــین، این گروه توسعۀ 

فناوری و عقالنیت مدرن را جهت دار می دانند و معتقدند که بعد از رنســانس، روح حاکم 

بر توســعۀ عقالنیت و فناوری های مدرن روح غیردینی اســت. این نــگاه دین را جریانی 

حداکثری می داند و معتقد است همۀ علوم باید در مدیریت دین تولید شوند؛ طرفداران این 

رویکرد ســّر دین را توحید، باطن دین را والیت و ظاهر دین را شریعت می دانند؛ به عبارت 

دیگر، دین را »طریق جریان سرپرســتی والیت خدای متعــال بر تکامل تاریخ« می دانند. 

این جریان سرپرســتی باید بتواند همۀ نیازمندی های انســان را تأمین و عقالنیت، ابزارها، 

فناوری ها و ســازوکارهای اجتماعی را مدیریت کند؛ ازاین رو، معنای حداکثری بودن دین 

مدیریت حداکثری است نه نقلی شدن همه چیز.

از منظر فرهنگســتان علوم اسالمی، دین اســالم نه دین حداقلی است و نه دینی است که تنها 

به ارائۀ جهت گیری های کلی بســنده کند و الگوهای توسعۀ غیرالهی تولید کند و یا اینکه تنها خود 

را پاسخ گوی مســائل مســتحدثه بداند، بلکه دین اسالم دین حداکثری اســت و شامل مجموعه 

هدایت هایی است که همۀ عرصه های حیات بشر را پوشش می دهد )جمالی، 1393: ص183(.
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از منظر فرهنگســتان علوم اســالمی، اعتقاد به جهت داری علوم از دیگر مبانی مهم است. در 

این نگاه علوم، بــه معنای معادله های تغییر عینیت، هم بر مبانــی و غایت های خاص تولید مبتنی 

می شوند و هم روش تحقیق خاصی بر روند تولید علوم حاکم است که بدون داشتن این متدها، تنها 

با ترسیم مبانی و اهداف دینی و دخالت غیرروشمند معارف در محتوای علوم موجود، مسئلۀ تولید 

، علم به صورت اجتماعی تولید می شود و نتیجۀ نظام 
ً
علوم اسالمی حل نخواهد شد. همچنین، اوال

، در تولید آن نقش کسانی که تولید منطق و فلسفه می کنند 
ً
اراده های اجتماعی و تمدنی اســت؛ ثانیا

محوری است. براســاس همین نگاه و با دغدغۀ جریان اسالمی بودن و حجیت به صورت روشمند 

در محتوای گزاره های علوم باید به تولید روش تحقیق پرداخته شود.

در نگاه فرهنگســتان علوم اســالمی نه تنها علوم انســانی، که علوم تجربی نیــز از ارزش ها و 

گفتمان ها تأثیر می پذیرند. علوم تجربی الگوهای کاربردی برای تصرف جهان هستند. علوم حسی 

الگو می سازند. در شــکل گیری یک الگو هم استقرا، هم تجربه و هم قیاس حضور دارد. یک الگو 

تنظیم نسبت های کمی و کیفی را مبتنی بر پیش فرض ها انجام می دهد. در یک الگو ارزش ها ازطریق 

تعیین متغیر اصلی و تبیین نســبت کل به مقصد حضور می یابند و تمامی نسبت های کمی و کیفی 

متغیرهاـ  هرچند به صورت اســتقرایی به دســت آمده باشــندـ  از متغیر اصلی و نسبت حاکم تأثیر 

می پذیرند؛ ازاین رو، این گونه نیســت که هیچ فلســفه ای در شکل دهی الگوها حضور نداشته باشد 

)جمالی،1393: ص187(.

6. گردآوری داده های پژوهش

داده های پژوهش ازطریق جســت وجو در منابع مختلف جمع آوری شــده و پــس از غربالگری، 

متن ها، ســخنرانی ها و مناظره هایی که بیشــترین ارتباط را با موضوع پژوهش داشتند جدا شده و از 

محتوای آن هــا فیش های موضوعی تهیه و در نرم افزار MAXQDA فراخوان و کدگذاری اولیه روی 

آن ها انجام شده است. از میان کل فیش های کدگذاری شده 72 فیش با درجۀ ارتباط باال و به تبع آن 

مضامین پایه ای انتخاب شده است )جدول1(.
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جدول1. فیش ها و مضامین پایه ای منتخب

مضامینفیشردیف

1
دو نــوع فهم از جهان وجود دارد که یکی »فهم نورانی« از عالم و هســتی 
است و دیگری »فهم ظلمانی« از عالم و هستی؛ یکی علم است و دیگری 

جهل.

تعارض در آرمان و ادبیات 
انقالب اسالمی و غرب

2
فناوری و بقیۀ تولیدهای تمدن غرب فاعلیت دارند. به نسبت فاعلیت شما 
مسخر شما می شوند، هم زمان به نسبت فاعلیتی هم که دارند شما را مسخر 

خودشان می کنند.

جنگ تمدنی بین غرب و اسالم

3
برای اینکه انسان مؤمنانه بفهمد، الزم است که منطق و متدولوژی فهمش را 
نیز متناسب با ایمان درست کند. در این  صورت است که می توان جهان را 

مؤمنانه فهمید، در غیر این صورت، جهان کافرانه فهم خواهد شد.

نیاز به منطق و متدولوژی فهم 
اسالمی

4
به لحاظ معرفت شناسانه، اگر در فرایند فهم سوء اختیار دخیل باشد، فهم از 

جهان نیز کافرانه خواهد بود؛ مکانیسم ها نیز کافرانه فهمیده خواهند شد.
نیاز به معرفت شناسی اسالمی

5
ما منتقد دســتگاه اصالت ذات هستیم؛ یعنی معتقدیم هویت یک شیء را 
باید در ارتباط با عوامل درون زا و برون زا و در ارتباط با گذشــته و آینده اش 

تحلیل کرد.

اصالت تاریخی شیء

6
انسان دارای اختیار است و هیچ جبری به طور مطلق بر او حاکم نیست؛ نه 
جبر تاریخی و نه حتی جبر ربوبی؛ ازاین رو،اختیار انســان در شکل گیری 

تاریخ نقش مهمی دارد.

تأثیر اختیار در شکل گیری 
تاریخ

7

فاعل بودن یک شــیء و مرتبط بودن آن با نظام فاعلیت از این حقیقت پرده 
برمی دارد که هر شــیء در فرایند مشخصی تولید شــده است و در فرایند 
مشخصی هم تغییر می کند؛ سپس می بینید این روابط است که ذات شیء 

را تعیین می کند.

وابستگی تعّین شیء به روابط 
آن

 تعیین ذات شیء متقوم به روابط اوست.8
ً
اساسا

روابط در هویت شیء دخیل است.9

1۰
علوم باید در مدیریت دین تولید شــوند. ســّر دین را توحید، باطن دین را 

والیت و ظاهر دین را شریعت می دانند.
تولید علم مبتنی بر مدیریت دین

11
به لحاظ هستی شناسی نیز اگر انسان در فهم خودش دنبال شیطنت باشد، 

این فهم در بستر دستگاه شیاطین قرار خواهد گرفت.
جهت دار بودن علم 

12
رشــد عقالنیت و فناوری ها در بستر تکامل تاریخ مبتنی بر ربوبیت خدای 

متعال، اختیار انسان و جریان درگیری حق و باطل است.
رشد عقالنیت در بستر تاریخ

13

در تحلیل جامعه شــناختی موضوع ما »مدیریت تحقیقات« است؛ یعنی 
حضــور اراده در مدیریت تحقیقات اتفاق می افتد. اگر مدیریت تحقیقات 
 فرایند باطل است و محصول این تحقیق نیز 

ً
مدیریت مادی باشــد، حتما

چیزی جز تولید ظلمت و دانش باطل نیست.

نقش اراده در مدیریت 
تحقیقات
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مضامینفیشردیف

14

به لحاظ فلســفۀ تاریخی، مسئله این اســت که مبتنی بر دو جریان حق و 
باطل، در عالم دو جریــان تولید دانش و معرفت وجود دارد؛ یعنی جریان 
جهل و جریان علم. هر دو جریان دارای توسعه اند؛ کارآمدی هایشان را در 

طول زمان می افزایند و ایجاد قدرت می کنند.

جهت داری علم

15
این جریان سرپرســتی باید بتواند همۀ نیازمند های انســان را تأمین کند و 
عقالنیت، ابزارها، فناوری ها و ســازوکارهای اجتماعی را ـ که تأمین کنندۀ 

نیازمندی های انسان هستندـ  مدیریت کند.

جریان سرپرستی مرتفع کنندۀ 
همۀ نیازمندی ها

16
تکنولوژی ای که منطق و فلســفۀ حاکم بر آن در اختیار ما نباشــد تابع ما 

نخواهد بود.
لزوم تولید منطق و فلسفۀ 

اسالمی در فناوری

حاکم  بودن وحیحاکم کردن وحی بر عقالنیت، فناوری و ساختارهای اجتماعی17

18

معنای حداکثری بودن دین مدیریت حداکثری است، نه نقلی شدن همه چیز. 
دین عهده دار مدیریت سرپرســتی قرب و تکامل اجتماعی انسان است و 
در این راســتا سرپرستی عقالنیت انسان و فناوری هایی که در خدمت حل 

نیازمندی های اجتماعی او قرار می گیرند را نیز به عهده دارد.

حداکثری بودن دین

تحوالت اجتماعی باید در مدیریت دین واقع شوند و مدیریت دینی نه فقط 19
بر ارزش ها بلکه بر عقالنیت و فناوری نیز حکومت کند.

تحوالت اجتماعی در مدیریت 
دینی

عقالنیت مبتنی   بر معرفت دینیعقالنیت باید به نفع معرفت دینی متحول شود.2۰

حل این مســئله که چگونه می توان عقالنیت مذهبی را تکامل بخشــید و 21
معرفت دینی را بر فرایند تکامل علم و فناوری حاکم کرد.

تکامل علم و فناوری مبتنی بر 
عقالنیت مذهبی

دین جریان حداکثری در نگاه طرفداران تمدن اسالمی دین را جریانی حداکثری می داند.22
تمدن سازی

23
فرهنگ و تمدن غرب را باید نمونۀ پیچیده و بسط یافتۀ جبهۀ باطل دانست 
که با همۀ توان و در گســترده ترین شکل، به جنگ عالم غیب و آموزه های 

وحیانی آمده است.

جنگ تمدنی بین غرب و اسالم

 برآمده از 24
ً
همان ادبیات و فرمول های علمی و فرهنگی متداول را که عمدتا

تمدن غرب است به رسمیت می شناسد.

نوعــی ناســازگاری میان اهــداف انقالب اســالمی بــا چهارچوب ها و 25
ساختارهای فکری بیگانه است.

تعارض در آرمان و ادبیات 
انقالب با غرب

خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شــدن فرهنگ آموزندۀ 26
اسالمی ملی و انقالب فرهنگی در تمام زمینه ها در سطح کشور

انقالب فرهنگی اسالمی در 
تمام زمینه ها

علوم انسانی رایج بر پایۀ تعاریف و نگرش مادی و زمینی از رابطۀ انسان و 27
جهان فرمول بندی شده اند.

مادی بودن علوم انسانی رایج

بــا رویکرد توحیدمحور در زمینۀ رابطۀ انســان، جهــان و خداوند متعال 28
ناهماهنگ و ناسازگارند.

جنگ تمدنی بین غرب و اسالم
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مضامینفیشردیف

29
علوم انسانی موجود از عقالنیت خودبنیاد، دنیازده و منقطع از وحی نشئت 

می گیرد که زاییدۀ گرایش های اومانیستی است.
اومانیستی بودن علوم انسانی 

غربی

3۰
علوم انسانی غربی تعارض و تناقض میان آرمان ها و ادبیات سیاسی انقالب 
اسالمی با علوم و تئوری های نظری و کاربردی غربی را بارز کرده و شکاف 

نظری عمیقی را در متن جامعۀ انقالبی پدید آورده است.

شکاف نظری در جامعۀ انقالبی 
به دلیل به کارگیری علوم انسانی 

غربی

31

بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی است که مبانی آن ها مادیگری 
و بی اعتقادی به تعالیم الهی و اســالمی است و آموزش این علوم موجب 
بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسالمی می شود و آموزش آن ها در دانشگاه ها 

منجربه ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد.

شکاف نظری در جامعۀ انقالبی 
به دلیل به کارگیری علوم انسانی 

غربی

32

چنانچه علوم انسانی غربی در ذهن جوانان مسلمان نقش بندد و همچون 
»وحی منزل« تقدیس و ستایش شود و مبدأ و منشأ برنامه ریزی برای کشور 
قرار گیرد، بحران های عمیق اجتماعی پدید می آورد و راهبردهای توســعۀ 

انقالب اسالمی با تهدید مواجه خواهد شد.

بحران زابودن علوم انسانی غربی 
در کشورهای اسالمی

33
تحول در علوم انسانی از ارکان انقالب فرهنگی به شمار می آید که بدون آن 

نمی توان امیدی به تحقق تمدن نوین اسالمی داشت.
انقالب فرهنگی الزمۀ تحقق 

تمدن نوین اسالمی

34
تاریخ بشــر را می توان تاریخ صف آرائی و درگیــری این دو جبهه ]حق و 
باطل[ دانســت و رشد و تکامل جوامع گوناگون را نیز بر محور همین نبرد 

تاریخی تحلیل و تفسیر کرد.

نبرد تاریخی بین تمدن غربی و 
تمدن اسالمی

35
تحول در علوم انسانی الزمۀ تحول در علوم انسانی از ارکان انقالب فرهنگی به شمار می آید.

انقالب فرهنگی

36
گام دوم انقالب یعنی نشــر و گســترش فرهنگ اسالمی در سطح »ملی، 

منطقه ای و جهانی«
گسترش فرهنگ اسالمی الزمۀ 

تحقق تمدن نوین اسالمی

37
تا دانشگاه و محافل دینی مولد نشوند، نمی توانند فرهنگ را به طرف علوم 

دینی تغییر جهت دهند.
مولدشدن دانشگاه و محافل 

دینی الزمۀ تحول در علوم دینی

38
علوم انسانی غربی مانند »تنگۀ احد« فرهنگی و جنگ افزار صحنۀ نبرد نرم 
عمل می کنند و باعث نفوذ فکری و سیاسی دشمن به درون جبهۀ انقالب 

اسالمی و بحران سازی می شوند.

علوم انسانی غربی مانند »تنگۀ 
احد« فرهنگی

39
جمهوری اسالمی را از محتوای حقیقی خود عاری و تهی کنند و به سمت 

انفعال، سازش و انطباق با غرب بکشانند.
براندازی نرم انقالب اسالمی 

ازطریق علوم انسانی غربی

4۰
ماهیت بحران زای علوم انســانی غربی در جامعۀ اسالمی موجب می شود 
این فراورده های غربی در میان مــدت و درازمدت تهدیدهای امنیتی برای 

نظام جمهوری اسالمی تلقی شوند.

ماهیت بحران زای علوم انسانی 
غربی در جامعۀ اسالمی
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41

انقالب اسالمی در بخش سیاسی و »فرهنگ عمومی« شاهد پیروزی های 
شــگرف و چشــمگیری بوده اســت که از آن نمونه می توان به صدور پیام 
انقالب اســالمی به جای جای جهان و شــکل گیری رویش های عظیم به 
تأسی از انقالب، منزوی کردن قدرت های مستکبر در بدنۀ ملت ها، ترویج 
اسالم محمدی )صلی الله و علیه و آله و سلم( و تعریف سعادت اجتماعی 
مبتنی بر دین، تبلیغ معنویت و اخالق الهی، تقبیح ظلم پذیری و وابستگی 
به ابرقدرت ها، ایجــاد روحیۀ خودباوری و مقاومت، جهش های بزرگ در 
عرصۀ بومی ســازی فناوری ها، ایجاد شــوق در علم آموزی و دانش افزایی 

وغیره اشاره کرد.

دانش افزایی محور رشد و   	
تکامل جوامع

روحیۀ خودباوری الزمۀ   	
انقالب فرهنگی

تقبیح ظلم پذیری الزمۀ   	
انقالب فرهنگی

معنویت الزمۀ انقالب   	
فرهنگی

سعادت دینی ماحصل   	
انقالب فرهنگی

بیداری اسالمی الزمۀ تحقق   	
تمدن نوین اسالمی

صدور انقالب ماحصل   	
تحقق تمدن نوین اسالمی

انزوای مستکبرین ماحصل   	
تحقق تمدن نوین اسالمی
بومی سازی محور رشد و   	

تکامل جوامع

42
تحول باید برمبنای عقل و شــرع باشد و توسط راهکارهای منطقی نهادینه 

به ثمر برسد.
تحول مبتنی بر عقل و شرع

43
نگاه نظام گرا به علوم انسانی؛ بر این اساس، علوم نظامی واحد دارند و هرگز 

نمی توان مسائل و مبانی یک علم را دو پایه ای کرد.
نظام گرا بودن تحول در علوم 

انسانی

44
نظام لیبرال دموکراســی را به مثابه حکومت آرمانی در سطح بین المللی و 

جهانی بر ملت ها تحمیل کند.
تحمیل نظام لیبرال دموکراسی 

ازسوی غرب

45

در گام نخســت باید نهضت گسترده ای در حوزه و دانشگاه برای نقد علوم 
انسانی و مبانی و خاستگاه های غربی آن با هدف افشاگری و سلب اعتماد 
روحی و ذهنی از این علوم راه بیفتد و در کنار آن، کرســی های آزاداندیشی 
نیز برگزار شــوند. در ایــن خصوص می توان با همکاری پژوهشــگاه ها و 
تشــکل های مختلف، چرخه و شبکۀ علمی و مدیریتی نوینی تعریف کرد 
 ،

ً
، اندیشــه های تولیدی در ساخت علوم انســانی را گرد آورد؛ ثانیا

ً
که اوال

، به  صورت علمی و عملی، از 
ً
اندیشه های تولیدشده را ارزیابی کند؛ و ثالثا

دیدگاه های ارزیابی شده، بهره برداری کند.

ایجاد نهضت نقد و ارزیابی   	
علوم انسانی

تعریف شبکۀ علمی و   	
مدیریتی نوین

46

صاحبان نظریه های علوم جدید مدعی هســتند که ما توســعۀ مدیریت را 
به دست گرفته ایم و دیگران هم نمی توانند از ابزار ما به صورت مجزا استفاده 
کنند، چون ابزارهای ما منسجم و هماهنگ هستند و به همین علت، کاربرد 

عینی و عملی دارند.

محدودیت های معرفت شناختی 
و روش شناختی در به کارگیری 

علوم انسانی غربی
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47
علوم انسانی اســالمی حاکم بر تغییر و تکامل خواهند بود و علوم انسانی 

غرب هم که علوم الحادی اند.
علوم انسانی اسالمی حاکم بر 

تغییر و تکامل

48
هر دینی کــه نتواند »معادله« تولید کند باید بپذیرد که مکتبی »حکومت« 
کند که معادله دارد، چون حکومت عینی به دست کسی است که معادله ها 

در دست اوست.

تولید معادله الزمۀ عینی شدن 
حکومت اسالمی

49
اگر عمل جامعه به دست معادله های دیگری سپرده شد، آرام آرام شما نیز در 
آن معادالت و الگوها حل خواهید شد و به سمت ارزش های دیگری میل 

پیدا خواهید کرد.

5۰

فلســفه ای که کاری به کنترل عینیت نداشته باشــد، مناسبات و تنظیمات 
اجتماعی را به رقیب واگذار می کند. اخالق اجتماعی، اخالق ســازمانی، 
عرفان ســازمانی، فقه حکومتی و فقه اداری باید با روش متقن و براساس 

وحی به دست آید.

کنترل عینیت مبتنی بر وحی

51
بــر پایۀ »وحی« می توان دنیا را اداره کرد و علوم جدید انســانی را نیز بنیان 
گذارد. »اســالم« دارای نظریۀ شــامل اســت که قدرت تعریف دوست و 

دشمن را دارد و می تواند رهبری جبهۀ حق را در تاریخ به دست گیرد.

رهبری جبهۀ حق در تاریخ 
مبتنی بر وحی

52

باید در نوآوری، فراوری و تحقیق جدی در مفاهیم، قواعد و چهارچوب های 
این علوم همت گماشــت و بــا تکیه بر عقالنیت دین محــور و بهره گیری 
متقن از معارف کامل و جامــع قرآن مجید و اهل بیت عصمت و طهارت 
)علیهم السالم( و تجربۀ منسجم، مبانی و مسائل علومی همچون اقتصاد، 

جامعه شناسی، علوم سیاسی، روان شناسی را از نو صورت بندی کرد.

عقالنیت دین محور و بهره گیری 
متقن از منابع شناخت اسالمی

53

این نرم افزار بایــد بتواند کارایی خود را در نقد روبناها و تهذیب مســائل 
ظاهری، تحلیل و نقض زیربناهای علوم انســانی و تئوری های پیشینی و 

ربط روبناها به زیربناها به اثبات برساند.

نقد روبناها در تولید نرم افزار   	
در روش نقد

نقد زیربناها در تولید نرم افزار   	
در روش نقد

ربط روبناها و زیربناها در   	
تولید نرم افزار در روش نقد

ارزیابی زیرساخت ها و   	
روش های تحقیق در تولید 

نرم افزار در روش نقد

تعیین شاخص های اسالمیتباید شاخص ها و معیارهای اسالمیت این علوم مشخص شود.54

55
اصل قرار دادن فهم گرایی در نظام اصل قراردادن فهم گرایی به جای حافظه گرایی در نظام آموزش

آموزش

ترویج روحیۀ خودباوری علمیترویج هرچه بیشتر روحیۀ خودباوری علمی56

57
کارآمدی آن در راســتای رفع نیازمندی های جامعۀ اســالمی شــاخص 

اسالمی بودن آن است.
کارآمدی در راستای رفع 

نیازمندی های جامعۀ اسالمی
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58
استناد منطقی و متدیک به منابع استناد منطقی و متدیک به منابع اسالمی

اسالمی

59
باید انقالب فرهنگی متناسب با انقالب سیاسی را سامان داد تا از رهگذر 
اصالح و تحــول در ســاختارهای فرهنگی جامعه بنیان های سیاســی و 

انگیزشی انقالب اسالمی تئوریزه و تثبیت شود.

انقالب فرهنگی متناسب با 
انقالب سیاسی

6۰
جامعۀ اسالمی باید بر محور توســعۀ ایمان، و نه بر محور توسعۀ اخالق 

مادی، تکامل پیدا کند.
جامعۀ اسالمی مبتنی بر توسعۀ 

ایمان

61
توســعۀ اخالق فرهنگــی مبتنی بر ایمان ظرفیت منطــق و روش تحقیق و 
استنباط را رشد می دهد و تکامل ظرفیت منطق توسعۀ معرفت دینی می آورد 

و توسعۀ معرفت دینی مبنای منظومۀ معارف می شود.

توسعۀ اخالق فرهنگی مبتنی  بر 
ایمان

62
امروزه انقالب فرهنگی در حوزه و دانشــگاه درک شده و طرفداران فراوانی 
دارد؛ چون تعارض فرهنگ مدرنیته و آرمان های اسالمی آشکار شده است.

تعارض فرهنگ مدرنیته و 
آرمان های اسالمی

63
باید زمینۀ حضور و مشــارکت تمایالت اجتماعــی را در مقیاس باالتر از 

ساختارهای تئوریک موجود فراهم آورد.
مشارکت اجتماعی الزمۀ 

انقالب  فرهنگی

64
مجاری نفوذ اندیشــۀ مادی غربی در فرهنگ عمومی و تخصصی جامعه 

را سد کند.
انقالب فرهنگی سد نفوذ در 

برابر اندیشۀ مادی غربی

65
انقالب فرهنگی نوعی ساختارشــکنی فرهنگی است که می تواند »موانع 

علمی« پیش  روی عینیت  یافتن آرمان های انقالب را از میان بردارد.
انقالب فرهنگی منجربه حذف 

موانع علمی

66
نرم افزارهای انقالب اقتصادی و صنعتی به عنوان گام سوم انقالب اسالمی 

تولید شود.
انقالب فرهنگی منجربه تولید 

علم و نرم افزارهای دینی

67
پروژۀ انقالب فرهنگی درنهایت باید به عنوان مکانیســم و ســازوکاری در 
راســتای تولید علوم و نرم افزارهای دینی، برای مهندسی نظام اجتماعی و 

دستیابی به تمدن نمونۀ اسالمی ارزیابی شود.

انقالب فرهنگی منجربه تولید 
علم و نرم افزارهای دینی

68
با اصالت دادن به آن ]انقالب فرهنگی[، علم می تواند از سکوالریسم بیرون 

بیاید و پیش فرض ها و روش آن تغییر کند.
انقالب فرهنگی منجربه خروج 

از فرهنگ بدآموز غربی

69
مســیر دوْم راه طرفداران انقالب اسالمی است. تأکید رهبر معظم انقالب 
)مدظله العالــی( بر ضرورت مولدبودن حوزه و دانشــگاه به همین جهت 

است.

ضرورت مولدبودن حوزه و 
دانشگاه

7۰
ایجاد ساختار جدید حکومتی و تغییر در انگیزش اجتماعی مبتنی بر دین، 

تنها اولین گام در مسیر تأسیس تمدن الهی است.
ایجاد ساختار جدید حکومتی 

اولین گام در تمدن نوین 
اسالمی

71
بعد از آنکه انقالب فرهنگی محقق شــد، انقالب صنعتی اتفاق می افتد و 

درنتیجه تکنولوژی و فناوری و محصوالت هم تغییر می کند.
انقالب صنعتی بعد از انقالب 

فرهنگی اتفاق می افتد.

72
باید منطق دینــی و معرفت های دینی تکامل یابد تــا معرفت دینی محور 

منظومۀ معرفت های دیگر شود.
معرفت دینی محور منظومۀ 

معرفت های دیگر
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دسته بندی و نام گذاری مضامین: در این مرحله مضامین احصاشده، با توجه به ارتباط 

و همبستگی بین آن ها در قالب پنج مضمون فراگیر دسته بندی شد )جدول2(.

جدول2. دسته بندی مضامین استخراج شده

مضامین فراگیر
مضامین احصاشده

مضمون پایهمضمون سازمان دهنده

چرایی تحول

و  بیــن غرب  جنــگ تمدنی 
اسالم

تعارض در آرمان و ادبیات انقالب

شکاف نظری در جامعۀ انقالبی

محور رشد و تکامل جوامع
علم آموزی و دانش افزایی

بومی سازی فناوری

رکن انقالب فرهنگی

روحیۀ خودباوری

تقبیح ظلم پذیری

معنویت

سعادت دینی

الزمــۀ تحقــق تمــدن نوین 
اسالمی

انزوای مستکبرین

بیداری اسالمی

صدور انقالب

گسترش فرهنگ اسالمی

چگونگی تحول

دانشگاه و محافل دینی مولددانشگاه و محافل دینی مولد

مبتنی بر شرعمبتنی بر شرع

مبتنی بر عقلمبتنی بر عقل
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مضامین فراگیر
مضامین احصاشده

مضمون پایهمضمون سازمان دهنده

نظام گرا بودن

ایجاد نهضت نقــد و ارزیابی 
علوم انسانی

چرایی

تنگۀ احد فرهنگی

براندازی نرم انقالب اسالمی

عقالنیت خودبنیاد

تردید در مبانی دینی و اعتقادی

مبتنی بر فلسفه های مادیگری

بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسالمی

چگونگی

1. نهضت گسترده ای در حوزه و دانشگاه

2. افشاگری و سلب اعتماد روحی و ذهنی از علوم غربی

3. کرسی های آزاداندیشی

4. تعریف شبکۀ علمی و مدیریتی نوین
4-1. گردآوری اندیشه های تولیدی

4-2. ارزیابی اندیشه ها
4-3. بهره برداری از دیدگاه ها

تولید نرم افزار در روش نقد

چرایی
محدودیت های معرفت شناختی و روش شناختی

تولید معادله

چگونگی

رویکرد توحیدمحور
مبتنی بر وحی  	

بهره گیری از قرآن مجید و اهل بیت  	
عقالنیت دین محور  	

نقد روبناها

نقد زیربناها

ربط روبناها به زیربناها

ارزیابی زیرساخت ها و روش های تحقیق

تعیین شاخص های اسالمیت

اصل قراردادن فهم گرایی

ترویج روحیۀ خودباوری علمی

کارآمدی در راستای رفع نیازمندی های جامعۀ اسالمی

استناد منطقی و متدیک به منابع اسالمی
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مضامین فراگیر
مضامین احصاشده

مضمون پایهمضمون سازمان دهنده

انقاب فرهنگی

در تناسب با انقالب سیاسی

ایمان محور توسعه

تعارض فرهنگ مدرنیته و آرمان های اسالمی

مشارکت اجتماعی

سد نفوذ دربرابر اندیشۀ مادی غربی

حذف موانع علمی

تولید علم و نرم افزارهای دینی

خروج از فرهنگ بدآموز غربی

تولید معادلۀ تغییر

مولدبودن دانشگاه و حوزه

نویــن  تمــدن 
اسامی

ایجاد ساختار جدید حکومتی

انقالب فرهنگی

ارزش های الهی

مدیریت راهبردی جامعۀ بشری

 
6. گزارش و توصیف نتایج

از منظر حجت االســالم والمســلمین میرباقری انقالب اســالمی دارای ســه بعد اصلی سیاسی، 

فرهنگی و اقتصادی اســت. در گام اول، انقالب اســالمی در بعد سیاسی در 1357 به ثمر نشسته 

اســت، اما دو بعد فرهنگی و اقتصادی هنوز در اول مســیر خود قرار دارد. در گام دوم باید انقالب 

فرهنگی تحقق یابد تا در نتیجۀ آن اصالح  و تحول در حوزۀ ساختارهای فرهنگی در جامعه صورت 

پذیرد و انقالب اقتصادی محقق شــود و درنهایت منجربه شــکل گیری تمدن نوین اســالمی شود 

)شــکل2(. از منظر ایشــان »پروژۀ انقالب فرهنگی درنهایت باید به عنوان مکانیسم و سازوکاری 

در راســتای تولید علوم و نرم افزارهای دینی، برای مهندسی نظام اجتماعی و دستیابی به تمدن نوین 

اســالمی ارزیابی شود«. ایشان تحول در علوم انســانی را از ارکان انقالب فرهنگی برشمرده و بیان 

می کند که بدون آن نمی توان امیدی به تحقق تمدن نوین اســالمی داشــت. همچنین، بیان می کند 

که »توسعۀ اخالق فرهنگی مبتنی بر ایمان، ظرفیت منطق و روش تحقیق و استنباط را رشد می دهد 
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و تکامل ظرفیت منطق، توســعۀ معرفت دینی می آورد و توسعۀ معرفت دینی مبنای منظومۀ معارف 

می شود که با اصالت دادن به آن، علم می تواند از سکوالریسم بیرون بیاید و پیش فرض ها و روش آن 

تغییر کند. بر این اســاس، بعد از آنکه انقالب فرهنگی محقق شد، انقالب صنعتی اتفاق می افتد و 

درنتیجه تکنولوژی و فناوری و محصوالت هم تغییر می کند« )میرباقری، 1389: ص34(.

شکل2. مسیر تحقق تمدن نوین اسامی از منظر سید محمدمهدی میرباقری

مبتنی بر تحلیل مضمون صورت گرفته پنج مضمون فراگیر استخراج شده در تحول علوم انسانی 

از منظر حجت االسالم والمسلمین میرباقری عبارت اند از: چرایی تحول، چگونگی تحول، نظام گرا 

بودن، انقالب فرهنگی و تمدن نوین اسالمی )شکل3(.

شکل3. مضامین پایۀ تحول در علوم انسانی از منظر سید محمدمهدی میرباقری 
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مضمون فراگیر چرایی تحول: چرایی تحول در علوم انســانی یکی از پنج مضمون فراگیر در 

پژوهش حاضر از منظر میرباقری اســت که از چهار مضمون سازمان دهندۀ رکن انقالب فرهنگی، 

جنگ تمدنی بین غرب و اســالم، محور رشــد و تکامل جوامع و الزمۀ تحقق تمدن نوین اسالمی 

تشکیل شده است )شکل4(.

شکل4. مؤلفه های چرایی تحول در علوم انسانی از منظر حجت االسام میرباقری

از منظر حجت االســالم میرباقری چرایی تحول در علوم انسانی به دلیل جنگ تمدنی است که بین 

غرب و اسالم وجود دارد. غرب در تالش است ازطریق سیطرۀ علوم و فناوری جهت دارخویش بر آحاد 

جوامع، مادی گرایی را ترویج کند؛ بر این اســاس، ایشــان علوم و فناوری غرب را در تعارض با آرمان  و 

ادبیات انقالب برشمرده و بیان می دارند که: »چنانچه علوم انسانی غربی در ذهن جوانان مسلمان نقش 

بندد و همچون وحی منزل تقدیس و ســتایش شــود و مبدأ و منشــأ برنامه ریزی برای کشور قرار گیرد، 

بحران های عمیق اجتماعی پدید می آورد و راهبردهای توســعۀ انقالب اسالمی با تهدید مواجه خواهد 

شد« )میرباقری، 1389: ص 34(. بر این اساس، تحول در علوم انسانی، که یکی از ارکان تحقق انقالب 

فرهنگی و رسیدن به انقالب اقتصادی برای تحقق تمدن نوین اسالمی است، ضروری است.

مضمون فراگیر چگونگی تحول: چگونگی تحول در علوم انســانی دارای سه مؤلفۀ مبتنی بر 

شــرع، مبتنی بر عقل و دانشگاه ها و محافل دینی مولد است )شکل 5(. حجت االسالم والمسلمین 

میرباقری عقل و شــرع را مبنای تحول برشــمرده و بیان می کنند که »باید برای رسیدن به نوآوری، 

فراوری و تحقیق جدی در مفاهیم، قواعد و چهارچوب های این علوم همت گماشــت و با تکیه بر 

افزایی
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عقالنیــت دین محور و بهره گیری متقن از معارف کامل و جامــع قرآن مجید و اهل بیت عصمت و 

طهارت )علیهم السالم( و تجربۀ منسجم، مبانی و مسائل علومی همچون اقتصاد، جامعه شناسی، 

علوم سیاسی، روان شناسی وغیره را از نو صورت بندی کرد«. همچنین، ایشان دربارۀ نقش دانشگاه ها 

و محافل دینی در تحول علوم انســانی بیان می دارند که »تا دانشــگاه و محافل دینی مولد نشــوند، 

نمی توانند فرهنگ را به طرف علوم دینی تغییر جهت دهند؛ بنابراین، گام دوم انقالب این اســت که 

مفاهیم بنیادین حوزه و دانشگاه تکامل یابند«.

شکل5. مؤلفه های چگونگی تحول در علوم انسانی از منظر حجت االسام میرباقری

مضمون فراگیر نظام گرا بودن تحول در علوم انســانی: این مضمون فراگیر از ســه مضمون 

ســازمان دهندۀ ایجاد نهضت نقد و ارزیابــی، تولید نرم افزار در روش نقد و تعیین شــاخص های 

اسالمیت تشکیل شده است )شکل6(.

شکل6. مضامین سازمان دهندۀ »نظام گرا بودن تحول در علوم انسانی« از منظر حجت االسام والمسلمین میرباقری



37

ی 
سان

م ان
لو

ل ع
حو

ت ت
یری

مد
ی 

صص
تخ

ن 
یو

س
می

ک

علوم انسانی موجود مبتنی بر عقالنیت خودبنیاد، دنیازده و منقطع از وحی نشئت گرفته و زاییدۀ 

گرایش های اومانیســتی است. درصورتی که این علوم انســانی غربی در ذهن برنامه ریزان کشوری 

رخنه کند و مبنای برنامه ریزی کشور شود، منجربه تهدید برای راهبردهای توسعۀ انقالب اسالمی و 

براندازی نرم و ایجاد بحران های اجتماعی خواهد شــد. بر همین اساس، ایشان علوم انسانی غربی 

را بــه »تنگۀ احد« فرهنگی انقالب تعبیر می کنند که درصورت عدم توجه و چاره اندیشــی برای آن 

منجربه نفوذ فکری و سیاســی دشمن به درون جبهۀ انقالب اســالمی، بحران سازی و تهدیدهای 

امنیتی در میان مدت و بلند مدت خواهد شد.

یابی« شکل7. مضامین پایه   تشکیل دهندۀ مضمون سازمان دهندۀ »ایجاد نهضت نقد و ارز

از منظر ایشــان »در گام نخســت باید نهضت گسترده ای در حوزه و دانشــگاه برای نقد علوم 

انســانی و مبانی و خاستگاه های غربی آن، با هدف افشاگری و سلب اعتماد روحی و ذهنی از این 

علوم راه بیفتد و در کنار آن، کرســی های آزاداندیشــی نیز برگزار شوند. در این خصوص می توان با 

همکاری پژوهشــگاه ها و تشکل های مختلف، چرخه و شبکۀ علمی و مدیریتی نوینی تعریف کرد 

، اندیشه های تولیدشده را 
ً
، اندیشــه های تولیدی در ساخت علوم انســانی را گرد آورد؛ ثانیا

ً
که اوال

، به صورت علمی و عملی از دیدگاه های ارزیابی شــده بهره برداری کند )شکل 
ً
ارزیابی کند؛ و ثالثا

.)7
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شکل8. مضامین پایه   تشکیل دهندۀ مضمون سازمان دهندۀ »تولید نرم افزار در روش نقد«مج

از نگاه حجت االسالم والمسلمین میرباقری »همراه با ایجاد بسیج نقد و ارزیابی علوم انسانی، 

باید به روش نقد علوم انسانی نیز دست یافت و با آن ابزار علوم انسانی رایج را نقد کرد. این نرم افزار 

بایــد بتوانــد کارایی خود را در نقد روبناها و تهذیب مســائل ظاهــری و در عرصۀ تحلیل و نقض 

زیربناهای علوم انسانی و تئوری های پیشینی و ربط روبناها به زیربناها به اثبات برساند )شکل 8(. 

روش نقد علوم انســانی باید بتواند عالوه بر ورود به نقد گزاره ها و نظریه ها، نقد مبانی، پیش فرض ها 

و اهداف آن ها زیرســاخت ها و روش های تحقیق را، که در حکم ماشین تولید علوم انسانی هستند، 

بررسی و ارزیابی کند و تغییر در آن سطح را هم زمینه سازی کند«.

شکل9. مضامین پایه  تشکیل دهندۀ مضمون سازمان دهندۀ »تعیین شاخص های اسامیت«
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ایشــان بیان می دارند که »در فرایند تحول در علوم انســانی رایج و گام نهادن در مسیر تولید این 

 باید آشکار 
ً
علوم، باید شــاخص ها و معیارهای اسالمیت این علوم مشخص شود )شکل 9(؛ مثال

شود که آیا »استناد منطقی و متدیک به منابع اسالمی« مالک اسالمیت یک علم است یا »کارآمدی 

آن در راســتای رفع نیازمندی های جامعۀ اسالمی« شاخص اسالمی بودن آن است؟ و یا امر سومی 

 تعریف »علوم انسانی اسالمی« چیست؟ و چه تفاوت ها و شباهت هایی میان 
ً
مالک است؟ اساسا

علوم انسانی اسالمی، علوم انسانی بومی و علوم انسانی غربی وجود دارد؟«

مضمون فراگیر انقاب فرهنگی: این مؤلفه را می توان زیربنایی ترین مؤلفه در بین مؤلفه های 

فراگیر دانســت. تحول علوم انســانی در راســتای تحقق انقالب فرهنگی است که منجربه انقالب 

اقتصادی و درنهایت، تمدن نوین اســالمی می شــود. این مضمون شــامل مؤلفه هایی می شود که 

عبارت اند از: 

در تناسب با انقالب سیاسی،  .1

ایمان محور،  .2

تعارض فرهنگ مدرنیته و آرمان های اسالمی،  .3

مشارکت اجتماعی،  .4

سد نفوذ در برابر اندیشۀ مادی غربی،  .5

حذف موانع علمی،  .6

تولید علم و نرم افزارهای دینی،  .7

خروج از فرهنگ بدآموز غربی،  .8

تولید معادلۀ تغییر،  .9

10. مولدشدن دانشگاه و حوزه.

مضمون فراگیر تمدن نوین اسامی: این مضمون هدف غایی از تحول در علوم انسانی است 

که با تحقق آن آمادگی ظهور خورشید عالم تاب امام عصر )عجل الله تعالی( فراهم خواهد شد. این 

مضمون دارای مؤلفه های زیر است:

ایجاد ساختار جدید حکومتی،  .1
انقالب فرهنگی،  .2
ارزش های الهی،  .3

مدیریت راهبردی جامعۀ بشری.  .4
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7. نتیجه گیری

بررسی آرای حجت االسالم والمسلمین ســید محمدمهدی میرباقری در حوزۀ تحول علوم انسانی 

ما را به پنج مضمون فراگیر چرایی تحول، چگونگی تحول، نظام گرا بودن تحول، انقالب فرهنگی و 

تمدن نوین اسالمی رهنمون می کند.

در مضمون چرایی تحول در علوم انســانی دالیل و ضرورت تحول اســتخراج شد که در نگاه 

ایشــان با توجه به جهتمند بودن علم و منشأ مادی آن در غرب، به کارگیری بدون توجه علوم منجربه 

سیطرۀ فرهنگ غربی، تضاد آرمانی، برنامه ریزی غلط و ایجاد بحران در جامعه می شود و راهبردهای 

انقالب اسالمی را با تهدید مواجه می کند.

در مضمون چگونگی تحول روش و فرایند تحول در علوم انســانی استخراج شده است؛ تحول 

 باید مبتنی بر شرع و عقل و از دانشگاه ها و محافل دینی مولد آغاز شود.

برمبنای نظرها و آرای ایشان تحول در علوم انسانی نظام گراست و با ایجاد نهضت نقد و ارزیابی 

علوم انسانی آغاز می شود، اما هم زمان با آن باید روش نقد علوم انسانی نیز کسب شود تا با استفاده 

از این ابزار بتوان کارایی را در نقد زیربناها، روبناها و ربط روبناها به زیربناها اثبات کرد.

برمبنای مضمون انقالب فرهنگی استخراج شــده، تحول علوم انســانی یکی از ارکان انقالب 

فرهنگی اســت و ازطریق انقالب فرهنگی متناسب با انقالب سیاسی، دانشگاه ها و حوزه ها تبدیل 

به مولد شــده و تولید معادله می کننــد. با تحقق انقالب فرهنگی، نه تنهــا فرهنگ بدآموز غربی از 

کشور رخت بربسته، بلکه سد نفوذی در برابر ورود اندیشه های غربی خواهد بود؛ انقالب فرهنگی 

با ازبین بردن موانع علمی موجب تولید علم و ابزارهای توســعه براســاس ایمان محوری می شود و 

مشارکت اجتماعی را پدید می آورد.

از مضمون تمدن نوین اســالمی چنین تحلیل می شــود که ثمرۀ تحول در علوم انسانی ازطریق 

تحقق انقالب فرهنگی باعث حاکمیت ارزش های الهی، ایجاد ساختار جدید حکومتی و مدیریت 

راهبردی جامعۀ بشری خواهد شد که مبتنی بر کالم مقام معظم رهبری )مدظله العالی( زمینۀ طلوع 

خورشید امام عصر)عجل الله تعالی( را فراهم خواهد کرد.

به طور کلی، برمبنای تحلیل آثار حجت االســالم والمسلمین میرباقری می توان چنین برداشت 

کرد که علم و فناوری  جهت دار و مبتنی بر ایدئولوژی سازندۀ آن است و می تواند در مسیر ارادۀ الهی 

و یا مســیر شیطانی، علم و جهل در توسعه باشــد. تمدن غربی در تالش است تا ازطریق این علوم 

انســانی مسموم در ایدئولوژی و سبک زندگی ســایر جوامع تغییر ایجاد کند. تحول در حوزۀ علوم 
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انسانی سنگ زیربنایی تحول در سایر حوزه های علمی است و این تحول  باید مبتنی بر وحی تحقق 

یابد تا انقالب فرهنگی مبتنی بر انقالب سیاســی در کشور به عرصۀ ظهور برسد و به تبع آن انقالب 

اقتصادی محقق خواهد شــد که این نظام در راستای شکل گیری تمدن نوین اسالمی است. ایشان 

تحول علوم انســانی را درحد تحول و تغییر در روش تحقیق حاکــم بر علم می دانند و معتقدند که 

فلسفۀ روش تحقیق باید نسبت بین علوم وحیانی، عقالنی و تجربی و حسی را به صورت هماهنگ 

تعریــف کند و کارکرد عقل و حس را ذیل وحی در عمل تحقیق جای دهد. ایشــان قائل به دیدگاه 

حداکثری در دین بوده و بیان می کنند که سرپرســتی تحقیقات باید در دســت دین باشــد. ایشان 

نخســتین حرکت در تولید علوم اسالمی را دســتیابی به فلســفۀ روش تحقیق برمی شمرند و بیان 

می کنند که فلسفه های مضاف روش تحقیق از دل فلسفۀ روش تحقیق استخراج می شوند.
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