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موانع توليد علوم انساني ديني در جمهوري اسالمي ايران (با استفاده از ديدگاههاي
اساتيد و صاحبنظران حوزه توليد علم ديني)
حسن محمدميرزائي

1

چكيده:
بحث توشيد علم ديني (باالخص در حوزه ملاشعا علوم انساني) يكي از مهمتدرين مسدائل ملدرح در مجدامع علمدي
ايران (اعم از حوزوي و دانشگاهي) طي ساشيان اخير بوده كه اشبته با فراز و نشينهاي زيادي نيز همدراه بدوده اسدت
اما به اعتقاد برخي اين فعاشيتها آنچنانكه بايدوشايد شايسته و درخور اهداف انقالب اسدالمي نبدوده و درواقدع بدا
آسينها و موانع مختلفي دستبهگريبان بوده است با توجه به همين مو دوع ،ايدن مقاشده در پدي آن اسدت كده بدا
بهرهگيري از رو

نسبتا بديع گراندد تئوري (نظريه داده بنيداد) و بدا اسدتفاده از ديددگاههداي  12تدن از اسداتيد و

صاحننظران ملرح اين حوزه كه با استفاده از نمونهگيري نظري (مبتني بر هدف) انتخداب شدده اندد ،مواندع پديش
روي توشيد علوم انساني ديني در ايران را تبيين و آسينشناسي نمايد كه در نهايت با طدي نمدودن مراحدل مختلدفِ
رو

مزبور ،اين موانع را در سه سلح "معرفتي"" ،ساختاري" و "ذهني و اخالقي" دستهبندي كرده و در پايدان بدا

انجام فرآيند كدگذاريهاي باز ،محوري و گزينشي ،مدل نظري خويش براي اين مسئله مهم را پيشنهاد مينمايد

واژگان كليدي :علم ،علوم انساني ديني ،آسيبشناسي ،نظريه داده بنياد ،جمهوري اسالمي ايران.

مقدمه
الف) بيان مسئله
ي
ب تشدريفات ِ
«ما تأكيد مي كنيم روي علم اين تأكيد ،جدي اسدت؛ تعدارف نيسدت؛ از روي يدك احسداس كداذ ِ
موسمي نيست؛ بلكه از يك تشخيص عميق و محاسبهشده برمي خيزد زورگوئي در دنيا زياد است زورگويان متكدي
به قدرتشان هستند آن قدر و آن ثرو و آن امكانا  ،برخاستهي از دانش آنهاست بدون دانش نمي شدود مقابلده
كددرد ،نمددي شددود مواجهدده كددرد» (بيانددا معظددمٌ شدده در ديدددار نخبگددان جددوان 1389/07/14؛ بدده نقددل از
 1دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه شاهد h.mirzaie@shahed.ac.ir
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 )KHAMENEI.IRاين قسمت از بيانا رهبر معظم انقالب اسالمي ،به خدوبي بيدانگر ايدن واقعيدت اسدت كده
دنياي امروز دنياي علم و دانش است و شايد به جرأ بتوان گفت كه علم و داندش ،يكدي از مهمتدرين مثشفده هداي
تأثيرگذار در آينده جوامع بشري -از سكوالر گرفته تا ديني -است و بنا به تعبيري؛ «اگدر فدردا تحقدق امكدان هداي
امروز است ،فردا ،فرداي علمي است» (داوري اردكاني )127 :1383 ،از همين رو ،در دنياي امروز علم داراي جايگداه
وااليي است و نسبت علمي دادن به بعضي ادعاها ،استدالل ها و آثار تحقيقي ،يك نوع امتيداز و يدا ندوعي خاصدي از
اعتماد محسوب مي گردد (چاشمرز)6 :1385 ،
اما با وجود اين كه طي دهه هاي اخير (باالخص پس از پيروزي انقالب اسالمي) فعاشيت هاي گوناگوني در مراكز
و مثسسا مختلف دوشتي و غير دوشتي در راستاي توشيد علم ديني (به ويژه حوزه هداي علدوم انسداني و اجتمداعي)
صور گرفته است وشي با گذشت بيش از سه دهه از پيروزي انقالب اسالمي ،مجمدوع ايدن كارهدا چنددان در خدور
توجه و در حد و اندازه اين انقالب و كشور نبوده است ،مو وعي كه حتي باعث نگراني و دغدغه بسدياري از صداحن
نظران و مسئوشين كشور ،گرديده است« :با پيروزي انقالب اسالمي ،در انتظار يك رويش جديد در عرصه علدم و فدن
آوري بوديم؛ اما متأسفانه به داليلي ،هرچه از ابتداي انقالب بيشتر فاصله مي گيدريم از آن حدال و هدواي مبدارك و
مقدس دورتر مي شويم» (افرو  )19 :1386 ،اشبته با نگاهي به بيانا رهبر معظم انقالب (مد ظلده اشعداشي) متوجده
مي شويم كه اين مو وع از سال هاي بسيار دور مورد تأكيد ايشان بوده و يكي از دغدغه ها و ملاشبا اصلي ايشدان
از قشر فرهيخته – اعم از دانشگاهي و حوزوي -كشور بوده مي باشدد« :آنچده كده بايدد در زمينده پيشدرفت علدم و
استقالل در بينش علمي و پيگيري علمي كار كنيم ،تا به حال كم كار كدرده ايدم» (رهبدر معظدم انقدالب اسدالمي،
 )703 :1390و همچنين اين بخش از بيانا معظمٌ شه كه حدود سه سال پيش بده صدور جددي تدر آن را ملدرح
نمودند« :اصل قضيه اين است كه ما بتوانيم متن زندگى را ،اين بخش اصلى تمدن را اصالح كنيم اشبتده در انقدالب،
در اين بخش تبخش نرم افزاري تمدن] ،پيشرفت ما چشمگير نيست؛ در ايدن زمينده ،مدا مثدل بخدش اول تبخدش
سخت افزاري تمدن] حركت نكرديم ،پيشرفت نكرديم خن ،بايد آسينشناسى كنيم؛ چرا ما در اين بخش پيشدرفت
نكرديم؟» (بياندا ايشدان در ديددار جواندان اسدتان خراسدان شدماشي1391/07/23 ،؛ بده نقدل از پايگداه اينترنتدي
)KHAMENEI.IR
شذا در مجموع با عنايت به بحث هاي مهمي همچون؛ تأثير شگرف علم و دانش درون زا بدر :اسدتمرار و بازتوشيدد
انقالب اسالمي ،ارائه اشگوهاي جديد براي پديده هاي اجتماعي ،سياسي ،اقتادادي ،فرهنگدي و ايجداد بسدتري الزم
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جهت تأثير پذيري بسياري از كشورهاي در حال توسعه (باالخص مسلمان) از نظام جمهدوري اسدالمي و  ،در روندد
انجام اين پژوهش محقق در پي آن است كه با نگاهي آسين شناسانه داليل حركت كند و نه چندان مللدوب توشيدد
علوم انساني ديني را بررسي و تبيين نمايد زيرا به اعتقاد بسياري از صاحن نظران انقالب اسالمي ايران؛ تحقق ايدده
ها و آرمان هاي انقالب اسالمي بدون در پيش گرفتن يك جندبش ندرم افدزاري ممكدن نخواهدد بدود» (ميربداقري،
)66 :1383
ب) ضرورت و اهداف
اما با توجه به مباحث ارائه شده ،مهمترين داليل اهميت و رو انجام اين تحقيق را مي توان در موارد زير احاداء
نمود:
 1اهميت توشيد علم در بازتوشيد و استمرار اصول و مباني انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران
 2شزوم طراحي و اجراي مدل هاي بومي همچون؛ اشگوي اسالمي -ايراني پيشرفت ،مردمساالري ديني و .
 3شكل گيري تحوال اخير در منلقه خاورميانه و ايجاد بستري مناسن جهت انتقال تجربيا و مدل هاي طراحي
شده در جمهوري اسالمي ايران
 4شزوم آسين شناسي موانع پيش روي تحقق علوم انساني ديني جهت آشنايي بيشتر مسئوشين و پژوهشگران بدراي
اتخاذ تدابير مناسن جهت بازنگري مسير طي شده و ادامه جدي تر و اشبته صدحيح تدر مسدير تحقدق جندبش ندرم
افزاري
در نهايت همانگونه كه مشخص شد هدف و سثال اصلي اين تحقيق ناظر به موانع پيش روي توشيد علوم انسداني
ديني است كه چگونگي تحقق اين هدف در بخش رو

شناسي تا حدودي تشريح خواهد شد

پس سثال اصلي اين مقاشه چنين است :مهمترين موانع پيش روي توشيد علوم انساني ديني چه عواملي هستند؟
روش شناسي
نظريه برخاسته از داده ،نظريه داده بنياد ،نظريه داده محور ،نظريه داده نگر ،نظريده زمينده اي و رويدش نظريده
(گراندد تئوري) تعابيري هستند كه در منابع مختلف براي نام گذاري ايدن رو
است اين رو

نسبتا بديع ،رو

كيفدي مدورد اسدتفاده قدرار گرفتده

شناسي ويژه اي است كه با هدف نظريه سازي از داده ها بدر اسداس بنيدان هداي

تفسيري برساختي ابداع شده و در واقع عبار است از كشف و استخراج نظريه از داده هايي كه بده طدور مدنظم در
فرآيند تحقيق اجتماعي به دست آمده باشند (حبيبي )304 :1393 ،اما در ميان رهيافت هداي مختلدف ايدن رو
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(نظام مند ،ظاهر شونده و ساخت گرايانه) در اين تحقيق از رهيافت نظامنددِ اسدتراوس و كدوربين ( )1990اسدتفاده
گرديده است زيرا با توجه به نظام مندي و مناسن بدودن رهيافدت اسدتراوس و كدوربين بدراي انجدام يدك تحقيدق
اجتماعي و همچنين تأكيد بيشتري كه توسط صاحن نظران براي استفاده از اين رو

مي شود ،ايدن پدژوهش نيدز

همين رهيافت را مورد توجه خويش قرار داده است همچنين با توجده بده تدازگي ايدن رو

الزم اسدت تو ديحا

مختاري نيز پيرامون آن ارائه گردد؛ كوربين و استراوس كليا شيوه خود را در اين پنچ گزاره بيدان نمدوده اندد1 :
گردآوري و تحليل داده هاي فرآيندهايي كه به هم مرتبط هستند  2مفداهيم ،واحددهاي اصدلي تحليدل هسدتند 3
مقوشه ها بايد ايجاد شده و به هم ربط داده شوند  4نمونه برداري در نظريه داده بنياد ،مبتني بر بنيان هداي نظدري
است  5تحليل با استفاده از مقايسه هاي مستمر صور مي گيرد (كوربين و استرواس ,1990 ،شدي47 :2001 ،؛ بده
نقل از دانايي فرد و همكاران )93-94 :1391 ،اما اين رو  ،در واقع بر استفاده از مراحل تحليل داده هدا از طريدق
سه نوع كدگذاري باز ،محوري و گزينشي تأكيد مي گردد:
اشف) كد گذاري باز  :در اين مرحله ،پژوهشگر از طريق جزء به جزء كردن يافته ها به شكل بندي مقوشه هاي (طبقده
ها) اطالعا درباره پديده مورد ملاشعه مي پردازد پژوهشگر با استفاده از داده هداي بدسدت آمدده از ماداحبه هدا،
مشاهده ها ،يادداشت هاي روزانه و يادداشت هاي فني مقوشه هاي اصلي و فرعي را مشخص مي نمايد
ب) كد گذاري محوري  :در اين بخش ،پژوهشگر يكي از مقوشه هاي كد گذاري باز را انتخاب نموده و به عنوان مقوشه
يا پديده اصلي (مقوشه كانون ي) در مركز فرآيند مورد بررسي قرار مي دهد و سپس ساير مقوشه ها را به آن مرتبط مي
سازد به طور كلي ،اين مقوشه ها عبارتند از 1 :شرايط علّي (مقوشه ها يا شرايلي كه مقوشه اصلي را تحت تدأثير قدرار
مي دهند)  2زمينه يا محيط (شرايط ويژه اي كه راهبردها را تحت تأثير قرار مي دهد)  3مقوشده اصدلي (پديدده يدا
هستي اصلي فرآيند مورد ملاشعه)  4شرايط واسله اي (شرايلي عمومي محيلي كه راهبردها را تحدت تدأثير قدرار
مي دهد)  5راهبردها (اقداما يا تعامل هاي ويژه اي كه از پديده اصلي حاصل مي شود)  6پيامددها (نتدايجي كده
در اثر راهبردها پديدار مي شود) اشبته انجام مرحله كدگذاري محوري مستلزم ترسيم شكلي به نام نمودار كدگذاري
است كه رابله ميان شرايط علّي ،راهبردها ،شرايط محيلي ،و زمينه اي ويژه و پيامدهاي حاصل را نمايش مي دهد
ج) كدگذاري گزينشي  :در اين مرحله نيز ،پژوهشگر به تكوين نظريه اي درباره مقوشه هاي بدسدت آمدده در اشگدوي
كدگذاري محوري مي پردازد اين نظريه ،تبييني نظدري از فرآينددي اسدت كده مدورد پدژوهش قدرار گرفتده اسدت
(بازرگان)96-102 :1391 ،
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همچنين جامعه پژوهشي اين تحقيق شامل كليه صاحن نظران و فعاالن عرصه توشيد علدوم انسداني ديندي مدي
باشند كه با بهره گيري از رو

نمونه گيري «نظري» يا «مبتني بر هدف» تعداد  12تن از ايشان مورد مااحبه بداز

قرار گرفته اند تا مو وع مورد بررسي تبيين گردد ،اما در اين نمونه گيري از موارد برجسته و افراد شاخص اسدتفاده
گرديده است چرا كه هدف از اين نمونه گيري انتخاب نمونه هايي است كه با نظريه همخواني بيشتري داشته باشدد،
نظريه را بسط دهد و براي مقوال مختلف نمونه هايي ارائه دهد (قجري و نظري )128 :1392 ،پس طبيعدي اسدت
كه در جريان انجام آن ،انتخاب نمونه ها به صور تعمدي صور گيرد چرا كه تمركدز آن بدر تددوين نظريده اسدت
(بازرگان )112 :1391 ،ا شبته اين انتخاب نمونه ها تا جايي پيش رفته كه داده ها بده مرحلده اشدباع برسدند يدا بده
عبار ديگر ،در مرحله اي از كار ،داده هاي بدست آمده تكرار گرديده اند كه در ايدن صدور انتخداب و رجدوع بده
نمونه ها متوقف گرديده است
تحليل يافته هاي پژوهش
همانلور كه گفته شد هدف اصلي اين پژوهش «بررسي موانع موجود بر سر راه توشيد علوم انساني ديني» است،
كه يكي از بهترين ابزارها براي نيل به اين هدف ،بهره گيري از يافته هايي است كه در مااحبه با صداحن نظدران و
فعاالن مختلف عرصه توشيد علم ديني حاصل مي گردد ،در نتيجه سعي گرديده است كه براي تحقدق ايدن مهدم ،بدا
تعدادي از افراد مزبور گفتگو هايي صور گيرد تا با استخراج و بهره گيري از يافته هاي بدست آمده از اين مااحبه
هاي آزاد ،امكان توشيد مدشي نظري (در قاشن استفاده از رو

نظريه داده بنياد) براي دستيابي به هدف فوق ميسدر و

امكان پذير گردد
بنابراين مااحبه ها  -تا حد امكان -با محوريت شاخص ترين و اصلي ترين فعاالن اين عرصه انجام گرفته تدا بده
شحاظ منلق نمونه گيريِ استفاده شده در اين رو  ،يافته هاي بدست آمده بده اشدباع برسدند و مبتندي بدر آن هدا
بتوان مدشي تهيه نمود كه از غناي الزم براي تبيين مسئله مورد نظر برخوردار باشد ،شذا ماحال تال

هاي صدور

گرفته مااحبه با  12تن از برجسته ترين اساتيد مراكز علمي مختلف مي باشد ،صاحن نظراني كه علدي رغدم تندوع
نگر

ها و نگاه هايشان به مقوشه توشيد علم ديني ،در اصل وجود موانع مختلف بر سر راه توشيد علوم انسداني ديندي،

داراي اتفاق نظر هستند ،هر چند كه اين اتفاق نظر داراي محور ها و درجا مختلفي است
جدول شماره  :1اسامي صاحن نظران و اساتيد مااحبه شده (به ترتين حروف اشفباء)
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رديف

نام استاد

مركز علمي محل فعاليّت

1

تقي آزاد ارمكي

هيئت علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران

2

صفدر الهي راد

هيئت علمي گروه روان شناسي مثسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)

3

شهال باقري

هيئت علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه خوارزمي

4

يحيي بوذري نژاد

هيئت علمي گروه علوم اجتماعي اسالمي دانشگاه تهران

5

حميد پارسانيا

هيئت علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران

6

غالمرضا

هيئت علمي گروه علوم اجتماعي اسالمي دانشگاه تهران

جمشيديها
7

محمد حسين زاده

هيئت علمي گروه معرفت شناسي مثسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)

8

حسين سوزنچي

هيئت علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه باقراشعلوم(ع)

9

ابراهيم فياض

هيئت علمي گروه انسان شناسي دانشگاه تهران

10

عبدالحسين

هيئت علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران

كالنتري
11

مهدي گلشني

هيئت علمي گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف

12

علي مصباح يزدي

هيئت علمي گروه فلسفه و حكمت مثسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)

الف) كُدگذاري باز
همانگونه كه در بخش رو

شناسي گفته شد ،اوشين مرحله در بحث رو

نظريه داده بنياد ،كدگذاري بداز مدي

باشد در اين مرحله با تجزيه داده هاي بدست آمده از مااحبه ها و همچنين يادداشدت هداي فندي صدور گرفتده
حين انجام مااحبه ،مقوشه هاي اصلي و فرعي شناسائي مي گردند ،شذا  -با توجه به هدف انجام ايدن ماداحبه هدا-
ديدگاه هاي اساتيدي با رشته و تخاص هاي گوناگون (اعم از؛ جامعه شناسي ،روان شناسي ،انسان شناسي ،فلسدفه
و حكمت ،فلسفه علم ،معرفت شناسي ،متفكران اجتماعي مسلمان ،ملاشعا زنان و خانواده و ) به صور مجدزا (از
مااحبه هاي گرفته شده) استخراج و سپس تجزيه شده اند و در نهايت بر اساس داده هاي بدست آمده ،موانع پيش
روي توشيد علوم انساني اسالمي ،در قاشن مقوشه هاي اصلي و فرعي تقسيم بندي شده اند امدا بدراي ايدن منظدور در
يك نگاه كلي ،ابتدا يافته ها و اطالعا موجود در هر كدام از اين مااحبه ها ،جزء به جزء شدده و آن گداه در قاشدن
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يك سري مقوشه ها ،شكل بندي و تقسيم بندي گرديده اند ،و سپس هر كدام از اين مقوشه ها اصلي و فرعدي شدده و
در نهايت پس از تعيين مقوشه اصلي ،ساير مقوشه هاي شناسائي (در يك نظام منلقي) به آن مرتبط مدي شدوند امدا
با توجه به محدوديت هاي موجود در نگار

مقاال  ،امكان ارائه مبسوط و جداگانه مقوال ملدرح شدده از سدوي

صاحن نظران مزبور فراهم نبوده و صرفا جمع بندي هاي بدست آمده در سلوحِ انتراعي سه گانه به صور جدامع و
دسته بندي شده در در قاشن جداول زير ارائه مي گردند:
جدول شماره  : 2شكل بندي مقوشه هاي بكار رفته در مااحبه ها (بٌعد معرفتي)
مقوله كلي

مقوله هاي اصلي

برخي از مهمترين ابعاد اصلي هر مقوله (مقوله هاي فرعي)

* مسددددائل سددددلبي (در

 .1احاطه فرهنگ علمي غرب در سلح جهان و غاشن بدودن ايدن ديددگاه در

ارتبدداط بددا علددم و فرهنددگ

فضاي علمي و دانشگاهي كشور ما /ابتناي فضاي فكري و معرفتي بسياري از

علمي غرب)

اساتيد و دانشجويان علوم انساني بر مباني و مبدادي معرفتدي غدرب /مللدق
نگري و عدم برخورد صحيحِ بسياري از طرفداران علم غربدي بدا ايدن علدم و
عدم آشنايي الزم با مبادي فلسدفي و متدافيزيكي آن /عددم آشدنايي و درك

معرفتــــــي

صحيحِ مباحث نظري موجود در علم غربي از سوي برخدي حاميدان جندبش

(شناختي)

نرم افزاري /وجود نوعي استبداد معنايي در محدود نمودن مفهدوم و گسدتره
علم و برداشت تجربه گرايانه از علم /وجود معار ان جدي معرفتي در زمينه
توشيد علم ديني و عدم اعتقاد و يقين به قابل شناخت بودن واقعيدت و اشقداء
برخي شكاكيت ها و مباحث نسبي گرايانه /برخدي برخدورد هداي افراطدي و
نادرست تعدادي از طرفداران علم ديني در نقد نادرست تمدن و علم غرب و
نسبت آن با اسالم /كپي برداري ناقص و نادرست برخدي معتقددين بده علدم
ديني از مباحث نظري علم غربي
 .2تلقي و برداشت نادرست از مفهوم علم ديني و عدم شناخت دقيق مسائل
مربوط به آن از سوي برخي حاميان عرصه جنبش نرم افزاري /عدم آشدنايي
* مسددددائل ايجددددابي (در
ارتباط با مبداني و كيفيدت
توشيد علوم انسانيِ اسالمي)

دقيق ،عميق و همه جانبه دين توسط برخي صاحن نظران و حاميان توشيدد
علم ديني و در نتيجه بهره گيري نه چندان درست از معارف موجود در آن/
عدم آشنايي كافيِ اساتيد و دانجشويان علوم انساني با مباني فكري ،معرفتي
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و قابليت هاي تمدني دين اسالم و در نتيجه عدم توانايي در تشخيص وجدوه
معرفتــــــي

تمايز علم غربي و علم مللوب اسالمي /شكاف ايجاد شده بين علدوم سدنتي

(شناختي)

(اصول ،كالم و ) و علوم جديد /ناديده گرفتن ذخاير و پشتوانه هاي علمي و
فرهنگي كشور در مراكز علمي و آموزشي /موا ع انتزاعي ،غير واقع بينانده و
غير عملياتي برخي رويكردهاي موجود در زمينه توشيدد علدم ديندي /تمركدز
بيش از حد بر بُعد فرهنگي و تبليغي بحث جنبش نرم افزاري و عدم تمركدز
و فعاشيت كافي در بُعد تئوريك و نظريه سازي /عدم وجود همددشي و فضداي
كافي جهت گفتگو و انتقال تجريبا و ايده ها فكري و معرفتي بين تفكرا
قائل به توشيد علم ديني و جزيره اي عمل نمودن آن هدا /عددم وجدود يدك
نهضت و خواست فراگير در زمينه توشيد علم ديندي در ميدان مراكدز علمدي/
سلحي بودن بسياري از توشيدا صور گرفته در حوزه علم ديندي و عددم
انلباق آن ها بر منلق اسالمي /كم كاري هاي صور گرفته از سمت حوزه
هاي علميه به دشيل عف هاي معرفتي ،بينشي و رساشتي موجود در آن ها/
عدم توجه جدي به مقوشه فرهنگ (به شكل اعدم و اخدص آن) و جايگداه آن
در عرصه پيشرفت علمي

جدول شماره  : 3شكل بندي مقوشه هاي بكار رفته در مااحبه ها (بُعد ساختاري)
مقوله كلي

ساختاري

مقوله هاي اصلي

برخي از مهمترين ابعاد اصلي هر مقوله (مقوله هاي فرعي)

* مدريتي (با تأكيدد

 1بهره گيري از افراد غير متخاص ،غير مرتبط و غير معتقد به بحث توشيدد علدم

بر عوامل انساني فعال

ديني در مناصن مختلف مديريتي و اجرايي (عمدتا ميداني) در دسدتگاه هداي ذي

در عرصدددده هدددداي

ربط و مراكز علمي و آموزشي (از تاميم و سياست گذاري تا اجراء) /عف موجود

مددديريتي و اجرايددي

در شوراي عاشي انقالب فرهنگي(بده عندوان عداشي تدرين مرجدع تادميم گيدر در

نهادهاي ذي ربط)

خاوص تحول در علوم انساني) و عدم روشن بودن درور توشيدد علدوم انسداني
ديني از سوي برخي اعضاي عمدتا حقوقي اين شوراء /استفاده از برخدي نيروهداي
قويِ فكري انقالب و حلقه اصلي توشيد علم ديني در مناصدن سياسدي و اجرايدي/
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مشغله ها و مسئوشيت هاي فراوان و وقت گير برخي فعاالن و حلقده اصدلي بحدث
توشيد علم ديني /عدم وجود كافي سياست گذاري هداي دقيدق و عمليداتي جهدت
بازخواني و بازبيني دقيق مباني فرهنگ علمي غرب و همچنين توشيد علدم ديندي/
عدم قدر اِعمال تكليف ساختاري (اشزام آور نبودن تاميما و سياسدت گدذاري
ها) و فراهم نشدن صحيحِ زمينه ها و مسير اجرايي توشيد علوم انساني ديني
* آموزشي (با تأكيدد

 .2قرار گرفتن اكثريت كرسي هاي علمي دانشگاهي در اختيار اساتيدي با رويكدرد

بر عوامل انساني فعال

فرهنگ علمي غرب /ادامه سياست هاي جذب اعضاي هيئت علمديِ (بده ويدژه در

درعرصددددده هددددداي

حوزه ملاشعا علوم انساني) معتقد به مباني فرهنگ علمي غرب و مخاشف با بحث

آموزشددي و پژوهشددي

توشيد علوم انساني ديندي /پدايين بدودن نسدبيِ تعدداد افراد(بده نسدبت مخاشفدان)

در مراكدددز علمدددي و

متخاص و متعهد به مسئله توشيد علم ديني /شهاد برخي از اصلي ترين و قدوي

دانشگاهي)

ترين نيروهاي فكري انقالب و به مسئوشيت گماردن برخي ديگر از اين افراد (اشبته
اكثرا بنا به رور ) و دوري ايشان از فضاهاي علمي و آموزشدي /حاشديه نشديني
برخي اساتيد فعال در زمينه توشيد علم ديني و دوري آن ها از دانشگاه ها و مراكدز

ساختاري

مهم علمي و آموزشي /عدم تال

جدي جهت پشتوانه سدازي انسداني و تقويدت و

بهره گيري از نيروهاي جوانِ متعهد ،متخاص و اشبته حق پذير جهت فعاشيدت در
عرصدده هدداي مختلددف توشيددد علددم ديني(بدداالخص عرصدده هدداي آموزشددي و
پژوهشي)/حضور برخي افراد بدون داشتن دانش كافي پيرامدون مباحدث و فضداي
علم جديد و علم ديني در فضاهاي علمدي و آمدوز

مربدوط بده تحدول در علدوم

انساني و توشيد علوم انساني اسالمي

1

 .3برخي سياست زدگي هاي موجود در فضاي مراكز علمدي (انتادابا  ،رفتارهدا،

(عوامل ناشي از اندواع

جهت گيري ها و ) /سياسي و تزريقي جلوه دادن مسئله توشيد علوم انساني ديني

سياست زدگدي هداي

از سوي برخي منتقدين و معار ان /ايجاد برخي حساسيت هاي بي مدورد نسدبت

موجود كه بايد آن ها

به بحث توشيد علم ديني به دشيل برخي ناشي كاري هاي سياسي صور گرفتده از

* عوامددل سياسددي

 1در واقع این مقوله در میان هر کدام از مقوله های بخش ساختاری نیز قابل ارائه بود ولی با توجه به نقش و اهمیت عوامل سیاسی ،آن را مستتقال و بته عاتوان
یک مؤلفه اصلی  -که می تواند حتی با عوامل معرفتی و اخالقی نیز ارتباط جدی داشته باشد -ذکر می نمائیم.
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را جدددداي از سددداير

سوي بعضي مسئوشين /نگاه ،برخورد و عملكدرد حزبدي ،سياسدي و دوشتدي برخدي

بحددث هدداي سياسددي

مسئوشين و نهادهاي مهمِ تاميم گير در بحث توشيد علوم انسداني ديني(بداالخص

عاشماندده و منادددفانه

در نهادهايي چون :شوراي عاشي انقدالب فرهنگدي ،وزار علدوم) /نفدوذ و فعاشيدت

دانست)

دشمن در حوزه هاي علميه و شكل گيري جريان هاي سياسي زاويه دار بدا نظدام
در حوزه هاي علميه و مخاشفت آن ها با بحث توشيد علم ديني به عنوان مسئله اي
سياسي

* سازماني(سدددددداير

 .4قدمت و امكانا جهاني و بسيار زياد تمدن  400ساشه غدرب جديدد و طدوالني

عوامدددل محيلدددي و

بودن پروسه مقابله با آن /تنظيم و ادامه ساختارها و سازه هاي علمدي و آموزشدي

سازماني)

كشور بر مبناي همان مثشفه هاي فرهنگ علمي غدرب بدا وجدود پيدروزي انقدالب
اسالمي (باالخص با سدر كدار آمددن دوشدت سدازندگي و در پديش گدرفتن برخدي
اقداما سياسي و اقتاادي مبتني بر توسعه بدرون زا) /رشدد بسديار سدريع و بدي
برنامه مراكز آموز

عاشي بدون در نظر گرفتن مثشفه هاي پيشرفت بدومي /تغييدر

ساختار و رساشت هاي اصلي و اوشيه برخي مراكز علميِ فعال در زمينه پدر نمدودن
ساختاري

خألهاي علوم ان ساني به صور كوتاه مد (همچون دانشگاه تربيدت مددرس) /در
حاشيه بودن بسياري از مراكز و مثسسا فعال در زمينه توشيد علم ديتدي و عددم
ارتباط جدي و مناسن آن ها با ساير مراكز علمي و دانشگاهي /برخي كمبودهداي
ماشي و حمايتي از مراكز و افراد فعال در زمينه توشيدد علدم ديندي و عددم سدرمايه
گذاري و توجه جدي و طوالني مد به آن ها /عدم وجدود صدبر و تأمدل كدافي و
تلقي نادرست از كوتاه مد بودن فرآيند توشيدا علمي در عرصده علدوم انسداني/
وجود برخي محدوديت ها ،ابهاما و سنگ اندازي هاي ساختاري (قدوانين ،آيدين
نامه ها ،دستوراشعمل ها و ) جهت تسهيل در ايجاد رشته ها و جذب دانشدجوياني
با نگر

تحول گرايانه در علوم انساني (وجود بروكراسي علمي منلبق با فرهندگ

علمي غرب در ساختارها و سازمان هداي ذي ربدط و تسدلط جددي آن بدر مراكدز
علمي و آموزشي) /وجود عف هاي جدي در زمينه نشر ،توزيع و معرفيِ تال
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توشيدا صور گرفته در عرصه توشيد علم ديني /عدم وجود مشوق ها و امتيدازا
مناسن جهت ايجاد خالقيت و تحول در علوم انساني و تنظيم عوامل ارتقاء و رتبه
بندي مبتني بر همان مثشفه هاي فرهنگ علمي غرب (چاپ مقداال بددون توجده
كافي به عنار نوآوري ،توجه بيش از حد بده  isiنويسدي و ) /جدوّ بروكراتيدك و
اداري (غير جهادي) حاكم بر فضاي وزار علوم /عدم وجود يك شبكه تحقيقدا
اسالمي منسجم در زمينه سامان دهي به تحقيقا بومي /نفوذ و فعاشيدت دشدمن
در ساختار حوزه هاي علميه و ايجاد برخي تشكل هاي مخاشف و زاويه دارِ با نظدام
اسالمي و مخاشفت جدي آن ها با حضور دين در عرصه تعامال اجتماعي بشر

جدول شماره  : 4شكل بندي مقوشه هاي بكار رفته در مااحبه ها (بُعد ذهني و اخالقي)
مقوله كلي

برخي از مهمترين ابعاد اصلي هر مقوله (مقوله هاي فرعي)

مقوله هاي اصلي

تحليدل گرايانده و نقادانده كدافي در ميدان

* مسدددائل فكدددري و

 .1عدم وجود خالقيت علمي ،نگدر

ذهنددي (بددا تأكيددد بددر

بسياري از اساتيد علوم انساني /برخي مللق انگاري هاي ذهني در رد و پدذير

قابليددت هدداي فكددري و

مسائل علمي در محيط هاي علمي و دانشگاهي /ساختار فكدري سدنتي و ذهدن

ذهني)

بسته برخي حوزيان

ذهني

* مسدددائل اخالقدددي

1

 .2خودباختگيِ شخايتي بسياري از اساتيد علوم انساني /غرب زدگي ،دشداگي و

و

(مشددتمل بددر مسددائل

شذ ذهندي و رواندي (دروندي شددن عناصدر فرهندگ علمدي غدرب) در برخدي

اخالقي

شخاي ،روان شناختي

دانشگاهيان /برتري طلبي ،تعان ،جزم انگاري و عدم وجود روحيه حق پدذيري

و اجتماعي)

در ميان برخي از اساتيد و متخااين علمي كشور /تحريك رواني دانشجويان و
مسئوشين عليه مقوشه علم ديندي توسدط برخدي مخاشفدان و معار دان /اسدتفاده
ابزاري از فرهنگ علمي غرب جهت كسدن هويدت ،شخاديت و برخدي مواهدن
اقتاادي /استفاده ابزاري از مقوشه علم ديني جهت رسديدن بده برخدي خواسدته

 1با توجه به گستردگی طیف مسائل اخالقیِ مربوط به علم در فرهاگ و آموزه های اسالمی ،این قستمت ،بستیاری از مستائل فتردی ،روان شتااختی ،جامعته
شااختی و ...را در بر می گیرد .لذا در این مقوله ،بسیاری از مسائل را می توان گاجاد و سایر مسائلی که ناشتی از عتعف هتای موجتود در زمیاته قابلیتت هتای
ذهای و فکری است را می توان در مقوله اصلیِ مربوط به مسائل فکری و ذهای قرار داد.
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هاي اقتاادي و اجتماعي توسط برخي مدعيان توشيد علم ديندي /برخدي عزشدت
گزيني ها و عدم وجود عُلقه و همدشي الزم در ميان انديشمندان و فعاالن عرصه
توشيد علم ديني /و در مجموع :عدم وجودِ كافيِ تهذين نفدس ،اخدالق و تقدواي
علمي در ميان فعاالن عرصه علمي و آموزشي

اما در ميان مقوشه هاي شناسائي شده در اين پژوهش ،هرچند كه اين مقوشه هاي كلي ،اصلي و حتي فرعدي؛ در يدك
سيستم ارتباطي نظامند ،داراي ارتباطاتي نسبتا متقابل با يكديگر هستند وشي به طور كلي بايدد گفدت كده در ميدان
اين مقوشه ها ،مسائل معرفتي اعم از؛ سلبي و ايجابي ،از جايگاه خاص و مهمي برخوردار مي باشند؛ بده گونده اي كده
مي توان گفت كه عدم درك صحيح" مفهوم ،ابعاد و حتي رور توشيد علم ديني" به و وح بر بسدياري از مسدائل
ساختاري تأثيرگذاشته و سبن شده كه بسياري از مسائل ساختاري مبتني بر اين عامل معرفتي شكل و جهت دهدي
خاصي داشته باشد اما به همين ترتين مي توان گفت كه اين مقوشه هاي مهم معرفتي خود بده ندوعي (مسدتقيم يدا
غيرمستقيم) تحت تأثير فضاهاي ذهني و اخالقي انديشمندان و فعالن عرصه علم و دانش نيز مي باشند براي مثدال؛
عدم وجود قدر تحليل و نقاديِ كافي و يا حتي برخي تعابا و برتري طلبي هدا و مدي تواندد بدر درك صدحيح
مفهوم ،جايگاه و اهميت توشيد علم ديني اثر گذاشته و به دنبال آن ،ساختارهاي علمي نيز بر اسداس همدين نگدر
معرفتي افراد شكل و استقرار يابد و با ريشه دوانيدن در اليه هاي مختلف ساختاري ،ساشيان متمدادي تدداوم داشدته
باشد

شكل شماره  : 1سيستم ارتباطي موجود بين مقوشه هاي كليِ شناسائي شده در پژوهش
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ب) كُدگذاري محوري
پس از تجزيه و شكل بندي يافته هاي بدست آمده از مااحبه ها و شناسائي مقوشه هداي كلدي ،اصدلي و فرعديِ
(ابعاد مختلف موجود در مقوشه هاي اصلي) موجود در آن ها ،حال نوبت آن است كه وارد مرحله جديدي شده و گدام
هاي پاياني اين بخش را برداريم آنچه كه قرار است در اين قسمت انجام گيرد كدگذاري محوري يافته هاي موجدود
مي باشد ،شذا بايستي مقوال شناسائي شده را در قاشن شش جعبه (يا مقوشه)ي "مقوشه محوري"" ،شدرايط علّدي"،
"زمينه يا محيط"" ،شرايط مداخله گر"" ،راهبردها"و "پيامدها" به صور زير تنظيم و دسته بندي نمايئم:
* مقوله محوري  :از آنجائي كه مقوشه محوري صورتي ذهني از پديده اي است كه اسداس ايدن فرآيندد و پدژوهش
است ،و مسئله اين قسمت نيز «بررسي موانع توشيد علوم انساني بومي (ديني)» است ،مي توان گفدت پديدده ملدرح
در اين مدل همان بحث «موانع پيش روي توشيد علوم انساني ديني» است كده بدراي تحقدق ايدن فرآيندد ،مدوارد و
عواملي همچون؛ «تعيين اهداف و مسئله اصلي»« ،جلن توجه و حمايت الزم براي اقدام»« ،انتخاب برخي از اسداتيد
صاحن نظر براي همكاري» (در بحث مااحبه ها) « ،تنظديم و جهدت دهدي مراحدل و فعاشيدت هداي مدورد نيداز در
پژوهش» و در نهايت «تهيه و پيشنهاد مدل نظري» مورد نياز و پيگيري مي باشد
* شرايط علّي  :اين شرايط در واقع مربوط به شرايط ،عوامل و مقوشه هايي است كه بدر پديدده مدورد نظدر (مقوشده
محوري) تأثير مي گذارند ،شذا با توجه به مقوشه هاي شناسائي شده در در مرحله كدگذاري باز ،اين شدرايط و مقوشده
ها را مي توان در سه دسته عوامل «معرفتي»« ،ساختاري» و «ذهني و اخالقي» تقسيم بنددي نمدود ،بندابراين ايدن
شرايط علّي همان مجموعه مقوال كلّي ،اصلي و فرعي اي اسدت كده در قسدمت قبدل در قاشدن محورهدا و سدپس
جداوشي ،به صور نسبتا مفال شكل بندي گرديد
* زمينه  :محيط يا زمينه نيز مقوشه ها و شرايط خاصي است كه بر راهبردها تدأثير مدي گذارندد از همدين رو اگدر
بخواهيم در اينجا اين شرايط را مد نظر قرار دهيم بايد به عواملي همچمون؛ «توانايي (علمي و ذهني) اساتيد معتقدد
به توشيد علوم انساني ديني»« ،درجه دشبستگي اساتيد به علوم انساني فعلي»« ،مد زمان سپري شده و مورد نيداز»
و اشاره نمائيم
* شرايط مداخله گر  :در كنار مقوشه هايي محيلي كه در برگيرنده شرايط خاص هستند ،يك سدري مقوشده هدا و
شرايط زمينه اي عمومي نيز وجود دارند كه بر راهبردها تأثير مي گذراند ،اين شرايط را مي تدوان بده ندوعي همدان
مسائل ملرح در محيط سازماني نيز دانست با توجه به تأثيرپذيريِ مستقيمِ شدرايط مداخلده گدر از شدرايط علّدي و
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حضور عوامل ساختاري در ميان مجموعه مقوشه هاي شدرايط علّدي ،در واقدع مدي تدوان برخدي از ايدن مقوشده هداي
ساختاري (بالخص عوامل سازمان) را به شكل خاص تري نيز در شرايط مداخله گر قرار دهيم ،چرا اين شرايط عالوه
بر تأثير در پديده و مقوشه محوري بر شرايط مداخله گرِ مثثر در راهبردها نيز تدأثير مدي گذارندد امدا برخدي از ايدن
شرايط را مي توان در مقوشه هايي از قبيل؛ «فرهنگ علمي موجود در مراكز علمي»« ،سياست هاي علمي موجدود»،
«شرايط ماشي» و مشاهده نمود اشبته هر كدام از اين مقوشه ها خود در بر گيرنده ابعاد و مقوشه هداي فرعدي زيدادي
است كه در بخش مربوط به عوامل سازماني در بعد ساختاري قابل مشاهده و بررسي است
* راهبردها  :كنش ها خاص منتج از پديده محوري را هم راهبردها مي نامند كه در واقع مجموعه اي از عمل هدا و
تعامل ها مي باشد ،با توجه به پديده محوريِ اين پژوهش ،مي توان مجموعه عمل هاي اصليِ صور گرفته از سدوي
هم موافقين و هم مخاشفين علوم انساني ديني را چنين بدر شدمرد« :پيشدنهاد انديشده» (جسدتجو ،فهدم درور و
امكان)« ،انديشه ورزي»« ،ارائه مباحث»« ،مباحثه و مذاكره»« ،موافقت برخي»« ،مخاشفت برخي ديگدر»« ،سياسدي
كاري» و در ادامه «دنباشگيري» اين بحث جهت رسيدن به اجتماع احتماشي و تال

در اين زمينه

* پيامدها  :اما برخي از مهمترين خروجي هاي حاصل از پديده محوري و بكدارگيري راهبردهدا عبارتندد از« :عددم
بازبيني و بازنگري مباحث علوم انساني فعلي (به شحاظ مبادي فكري و كارآمددي آن) در سدلح عمدومي دانشدگاه»،
«عدم تحقق علوم انساني ديني كارآمد»« ،عدم تحقق ابعاد نرم افزارانه انقالب» و«ايجاد مشكال جددي در پيگدري
اهداف ،آرمان ها و اداره نظام جمهوري اسالمي»
ج) كُدگذاري گزينشي
پس از تحليل مااحبه ها ،محور شناسي ،شكل بندي و نيز تنظيم مقوشه هاي شش گانه مزبور ،حال در آخدرين
مرحله انجام اين پژوهش نوبت به ارائه مدل نظري در مورد مسئله مورد ملاشعه (موانع توشيد علوم انساني ديني) مي
رسد براي تحقق اين مهم الزم است كه هر كدام از مقوشه هاي تنظيم شده به درستي در محل هداي مناسدن خدود
جاگذاري شده و نحوه ارتباط و تأثير گذاري آن ها با يكديگر مشخص گردد با توجه به تمدامي ايدن مباحدث ،مددل
نظري پيشنهاديِ حاصل از ملاشعه و پژوهش انجام شده ،در قاشن چنين مدشي ارائه مي گردد:
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میحط (زمینه)
 توانایی علمی و ذهای درجه دلبستگی اساتید زمان و...شرایط علّی
* عوامل معرفتی
 مسائل سلبی مسائل ایجابی* عوامل ساختاری
 مسائل مدیریتی مسائل انسانی مسائل سیاسی -مسائل سازمانی

راهبرد ها

پدیده

(موانع تولید علوم انسانی دینی)

* پیشنهاد اندیشه

 تعیین مسئله و هدف اصلی جلب توجه و حمایت الزم انتخاب برخی از اساتیدصاحب نظر برای مصاحبه
 تاظیم و جهت دهی مراحلو فعالیت های مورد نیاز
 -تهیه مدل نظری پیشاهادی

 جستجو -درک عرورت و امکان

* اندیشه ورزی
* ارائه دیدگاه ها
* مباحثه و مذاکره
 موافقت (عده ای) مخالفت (عده ای دیگر) سیاسی کاری* دنبالگیری (در حال حاعر)
* رسیدن به اجماع (اجماع
احتمالی)
* تالش برای تحقق هدف

* عوامل ذهنی و اخالقی

 مسائل فکری و ذهای -مسائل اخالقی

پیامد ها
 عدم بازبیای علومانسانی موجود
 عدم تحقق علومانسانی دیای کارآمد
 عدم تحقق ابعادنرم افزاری انقالب
 ایجاد مشکالتی دراهداف و اداره نظام

شرایط مداخله گر
 فرهاگ علمی موجود سیاست های علمی -شرایط مالی و...

شكل شماره  : 4 -9مدل نظريِ پشنهادي پيرامون بحث «موانع توشيد علوم انساني بومي (ديني) در ايران»
بحث و نتيجه گيري
علم اندوزي و توشيد علم و دانش از مثشفه هاي اساسي زندگي بشر در طول ساشيان متمادي و باالخص سده هاي
اخير محسوب مي گردد امروزه نيز جوامع در پي آن هستند كه با افزايش سهم خود در دايره توشيدد علدم جهداني و
همچنين كاربردي و صنعتي سازي آن ،گدام هداي اساسدي را در ارتقداء حدوزه هداي سياسدي ،اجتمداعي ،فرهنگدي،
اقتاادي ،نظامي و جوامع خود بردارند اما به اعتقاد بسياري از انديشمندان ،در ميان علوم مختلف ،علوم انسداني و
اجتماعي از اهميت بسيار بيشتري برخوردارند چرا كه همچون روحي در كاشبدد سداير علدوم طبيعدي و تجربدي نيدز
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جريان دارد و در واقع اين علوم ،علومي جريان ساز هستند كه جوانن مختلف زندگي اجتمداعي را كنتدرل و هددايت
مي نمايند از همين رو ،در طي دهه هاي اخير ،علدوم انسداني بديش از گذشدته مدورد توجده انديشدمندان و حتدي
دوشتمردان جوامع مختلف (و از جمله جامعه ما) قرار گرفته و جايگاه آن در معادال مختلف بشريت بديش از پديش
ارتقاء يافته است
علم به عنوان يك پديده فرهنگي -اجتماعي ،فار از شرايط و تحوال فرهنگي ،اجتماعي و سياسدي نبدوده و در
واقع اين عوامل نقش بسزا و بسيار تأثيرگذاري در ماهيت و چگونگي شكل گيري يك علم (باالخص در علوم انسداني
و اجتماعي) دارند كه اشبته اين مو وع توسط بسياري از صاحبان فكر و انديشه مورد توجه و مداقّه قرار گرفته است
جامعه ايران نيز با پيروزي انقالب اسالمي در سال  1357شاهد تغييرا و تحدوال مهمدي در مختادا فرهنگدي،
اجتماعي و سياسي جامعه خود بوده است ،تحوالتي كه بر خالف فرآيند جهاني سازيِ فعلي ،در پي باز گرداندن دين
به عرصه هاي مختلف معادال زندگي فردي و اجتماعي بشر بوده است با به وجود آمدن چنين شرايلي ،توجده بده
رور و مللوبيت توشيد علم ديندي (بداالخص در حدوزه ملاشعدا علدوم انسداني) در مجدامع و مراكدز حدوزوي و
دانشگاهي مورد توجه بسياري از علما و انديشمندان كشورمان قرار گرفت ،اشبته هر چند كه سابقه بحث شدزوم توشيدد
علم ديني به قبل از انقالب اسالمي ايران باز مي گردد اما با پيروزي انقالب اسالمي ،توجه به ايدن درور تداريخي
چه در بُعد ملّي و چه در بُع د فرا ملّي (باالخص در كشورهاي اسالمي) فزوني قابل توجهي يافت شذا قرين بده چهدار
دهه است كه بحث توشيد علوم انساني بومي(ديني) به عنوان يك رور اساسي جهت تهيه نرم افزارهاي مورد نيداز
اداره نظام جمهوري اسالمي (جهت فراهم نمودن بسترهاي الزم براي رسيدن به تمدن بزرگ اسدالمي) و همچندين
بازتوشيد اصول و مباني انقالب اسالمي از اهمّ مسائل پيش روي كشورمان محسوب مي گردد
بحث چرايي عدم توفيقِ چندانِ توشيد علوم انساني ديني در ايران و در واقع همان بحدث شدناخت مواندع پديش
روي توشيد علوم انساني اسالمي (علي رغم وجود ديدگاه ها و تال

هاي صور گرفته در اين زمينده) همدان هددف

اصلي اين مقاشه بود كه براي پرداختن به اين مسئله ،ماداحبه هدا و جلسدا گفتگدويي بدا تعددادي از چهدره هداي
شاخص و صاحن نظر اين حوزه ترتين داده شدد و نتدايج بدسدت آمدده در قاشدن رو

نظريده داده بنيداد (گرانددد

تئوري) تحليل و ارائه گرديده است طبق داده هاي بدست آمده و تحليل هاي صدور گرفتده ،سده دسدته از مواندع
«معرفتي»« ،شناختي» و «ذهني و اخالقي» در مسئله موانع توشيد علوم انساني ديني شناسائي شد كه در اين ميان،
عوامل معرفتي با در بر گرفتن مسائل مختلف سلبي و ايجابي پيرامون علم غربي و علم ديندي ،بده شحداظ جايگداه ،از
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اهميت بيشتري برخوردار بود و عوامل ساختاري (مسائل مديريتي ،انساني ،سياسي و سازماني) نيز كه تا حدد بسديار
زيادي تحت تأثير عوامل معرفتي است مقوال بسيار زيادي را در خود جاي داد و به شحاظ فراوانيِ مقوشه هدا ،بديش
از عوامل معرفتي و ذهني مورد تو جه و تأكيد اساتيد قرار گرفت عوامل ذهني و اخالقي هم كه مي توان بسدياري از
آن ها را به نوعي عوامل زمينه اي بسيار مهمي دانست نيز از عوامل مهم و تأثيرگذار در اين مسدئله بودندد مقدوال
شناسائي شده در مرحله كدگذاري باز ،در مجموع و طي مراحل كدگذاري محوري و گزينشي ،در قاشن شش مقوشده
(پديده محوري ،شرايط علّي ،شرايط مداخله گر ،زمينه ،راهبردها و پيامدها) تنظيم و دسدته بنددي گرديدده و بدا در
نظر گرفتن يك منظومه ارتباطي دقيق ،در قاشن يك مدل نظري پيشنهاد گرديد
در هر صور با وجود تمامي بحث هايي كه پيرامون امكان ،مللوبيت ،رور  ،كيفيت و حتدي مواندع توشيدد علدم
ديني وجود دارد ،آنچه كه بسيار حائز اهميت مي باشد اين مو وع است كه مو وع توشيد علم ديندي بحثدي بسديار
حساس ،پيچيده و فراتر از برخي تال

هاي فردي و حتي گروهي بوده و نيازمند فراهم شدن دسدته اي از عوامدل و

شرايط مختلف مي باشد ،بنابراين الزم است كه عوامل مختلف ساختاري ،معرفتي ،ذهني و اخالقي بدا فكدر و تدأملي
باال و به درستي (و به صور هماهنگ) در كنار يكديگر قرار بگيرند تا بتوانيم منتظر نتايج مللدوب ،واقدع بينانده و
مورد نياز كشور عزيز اسالمي مان باشيم و در چنين شرايلي است كه مي توان شاهد برداشته شدن گام هاي مهم و
اساسي اي در مسير تحقق تمدن نوين اسالمي بود ،تمدني كه مي تواند فال هداي جديددي را در زمينده معدادال
جهاني رقم زده و سرمنشأ تحوال شگرفي در جهان (باالخص دركشورهاي اسالمي) باشد "بده اميدد تحقدق تمددن
بزرگ اسالمي"
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