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چکیده 
جنبش نرمافزاری و تولید علم دینی (باالخص در حوزه مطالعات علوم انسانی) یکی از مهمترین مساال
مطرح در مجامع علمی ایران (اعم از حوزوی و دانشگاهی) طی سالیان اخیر باوده هاا البتاا باا فاراز و
نشیبهای زیادی نیز همراه بوده است .اما با اعتقاد برخی این فعالیتها آنچنان ها باید و شاید در خاور
ماهیت ،اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی نبوده و در واقع با آسیبها و موانع مختلفی دست با گریبان
بوده است .با توجا با همین موضوع ،این مقالا در پی آن است ها با بهاره گیاری از رون نسابتاد بادیع
گراندد تئوری (نظریا داده بنیاد) و با استفاده از دیدگاههای  12تن از اساتید و صاحبنظران مطرح ایان
حوزه ها با استفاده از نموناگیری نظری (مبتنی بر هدف) انتخاب شده اند ،موانع پیش روی تولیاد علام
دینی (با تأهید بر حوزه علوم انسانی) را تبیین و آسیبشناسی نماید ها در نهایت با طی نماودن مراحا
مختلفِ رون مزبور ،این موانع را در سا سطح "معرفتی"" ،ساختاری" و "ذهنی و اخالقی" دستا بندی
هرده و در پایان با انجام فرآیند هدگذاریهای باز ،محوری و گزینشی ،مدل نظاری مناساب بارای ایان
مسئلا را پیشنهاد مینماید.
واژگان کلیدی :علم دینی ،علوم انسانی اسالمی ،جنبش نرم افزاری ،آسیب شناسی ،نظریا داده بنیاد

.1این مقالا برگرفتا از پایان ناما مقطع هارشناسی ارشد رشتا جامعاشناسی دانشگاه شاهد میباشد ها مورد حمایت
دبیرخانا حمایت و هدایت پایان ناماها و رسال علوم انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها قرار گرفتا
است .نسخا اولیا این مقالا در هشتمین هنگره "پیشگامان پیشرفت" (دانشگاه تهران -آبان  )1394در قالب پوستر ارالا و
با عنوان مقالا برگزیده انتخاب و در سایت  SIDنمایا گردیده است.
 .2هارشناساای ارشااد جامعاااشناساای دانشااگاه شاااهد و پگوهشااگر دانشااگاه جااامع امااام حسااین (ع) (نویساانده مساائول)
h.mmirzaie@chmail.ir
 .3دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد
.4استادیار گروه فلسفا و حکمت اسالمی دانشگاه شاهد
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.1مقدمهوبیانمسئله 
با وقوع انقالب اسالمی ایران در سال  ،1357شرایطی ایجاد شد ها با گذشتا خود بسیار متفاوت باود،
انقالبی ها با برهم زدن معادالت جهانی (و علی رغم تحلی ها و پیشبینیهای بسیاری از اندیشمندان)،
داعیا دار حرف جدیدی برای بشریت بود و با برگرداندن دین با عرصا تعامالت اجتماعی ،زمینا سااز
نگرن نوینی نسبت با دین و مذهب در دنیای معاصر گردید« .دیدگاهی ها مارهس ،دورههایم و وبار
همگی در آن سهیم بودند این بود ها دین سانتی بایش از پایش در دنیاای مادرن باا صاورت اماری
حاشیاای در میآید و دنیوی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است .از سا جامعا شناس شااید تنهاا وبار
میتوانست حدس بزند ها یک نظام سنتی مانند اسالم ممکن است تجدید حیات عمدهای پیدا هناد ،و
پایا تحوالت مهم سیاسی در اواخر قرن بیستم؛ شود؛ با این هما این دقیقاد هماان ییازی اسات هاا در
دها ی  1980در ایران رخ داد» (گیدنز .)516 :1386 ،لذا طبق این دیدگاههای جامعا شناساانا ،تحقاق
انقالب اسالمی ،پدیدهای استثنایی و برخالف معادلاهای باین المللای باود هاا تحلیا گاران سیاسای
احتمال وقوع آن را مطرح نمی هردند .ینین انقالبی توانست با سارعت بار معادلااهاای جهاانی ارار
گذاشتا و تمام جهان را تحت الشعاع خود قرار دهد (مصباح یزدی .)20 :1384 ،انقالبی ها باا عناوان
یک انقالب ایدلولوژیک و با جهان بینی خاص خود ،از مکتب اسالم سریشما گرفتا بود ،انقالبی هاا
در بُعد ملی احیاگر طرحها ،برناماها و نظریات خاص برای حکومت و دولات ماداری باود و در بُعاد
جهانی نیز با توجا با جهان شمولی مکتب اسالمی ،دارای افکار و نظریات خاص خاود باوده و ارالاا
دهنده نظام جهانی ویگه خود می باشد» (محمدی.)59: 1387 ،
با توجا با این ها از یک سو؛ با اعتقاد برخی از صاحب نظران ،علم بخشی از بافت فرهنگی اجتماعی
یک جامعا و حتی یکی از جلوههاای آن مایباشاد (محسانی )11 :1392 ،و از ساوی دیگار ،انقاالب
اسالمی و با تبع آن جمهوری اسالمی با دنبال ارالا طرحی جدید میباشد ها بر خالف سایر مدلها و
شیوههای حکومت داری دنیای معاصر ،مبتنی بر یک سری مبانی فلسفی و معرفتای خداگرایاناا اسات
(افروغ )221 :1386 :1همین امر ،اهمیت تولید علم بومی مبتنی بر این مبانی را بایش از پایش ،نمایاان
سال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399
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می سازد یرا ها بنیان علم بر مبانی فلسفی و متافیزیکی است و با تغییر این مبانی ،تغییراتای در سااز و
هارها ،اهداف و حتی در رونها ایجاد میگردد (افروغ .)23 :1386 ،2امری ها گلشانی نیاز آن را باا
این صورت تأیید مینماید« :پیش فرضهای متافیزیکی در نظریاپردازیهاا ،رونهاا و مساال ماورد
بررسی دخالت دارند و علم ،مبتنی بر پیش فرض هایی است ها خود نمی تواند آنهاا را ارباات یاا رد
هند» (گلشنی .)38-39 :1385 ،با توجا با تمامی این مباحث ،بسیار واضح است ها بحث تولیاد علام
بومی و ایجاد یک جنبش نرمافزاری برای اداما حیات انقالب و این هشور امری بسیار الزم و ضروری
است (میرباقری )180 :1386 ،ها البتا انقالب اسالمی بسیاری از موانع سیاسی را هاا ماانع از رشاد و
گسترن علم دینی در هشور بود را از میان برداشتا است (پارسانیا .)173 :1385 ،اما با وجود ایان هاا
طی سالهای اخیر فعالیتهای گوناگونی در مراهز و مؤسسات مختلف دولتای و غیار دولتای در ایان
راستا صورت گرفتا است ولی با گذشت قریب با یهار دها از پیروزی انقالب اسالمی ،مجماوع ایان
هارها در حد و اندازه ماهیت انقالب اسالمی نباوده اسات ،موضاوعی هاا باعاث دغدغاا بسایاری از
مسئولین و اندیشمندان نواندیش هشور گردیده است .البتا با نگاهی با بیانات رهبر معظم انقالب (ماد
ظلا العالی) متوجا میشویم ها این موضوع از سالهای دور مورد تأهید ایشان بوده و یکی از دغدغاها
و مطالبات اصلی ایشان از قشر فرهیختا جامعا – اعام از دانشاگاهی و حاوزوی -هشاور مایباشاد:
«آنچا ها باید در زمینا پیشرفت علم و استقالل در بینش علمی و پیگیری علمی هار هنیم ،تاا باا حاال
هم هار هرده ایم» (رهبر معظم انقالب اسالمی )703 :1390 ،و البتا این مسئلا در ساالهاای اخیار نیاز
مجدداد مورد تأهید صریح ایشان قرار گرفتا است« :اص قضیا این است ها ما بتوانیم ماتن زنادگر را،
این بخش اصلر تمدن را اصالح هنیم .البتاا در انقاالب ،در ایان بخاش [بخاش نارمافازاری تمادن ،
پیشرفت ما یشمگیر نیست؛ در این زمینا ،ما مث بخش اول [بخاش ساخت افازاری تمادن حرهات
نکردیم ،پیشرفت نکردیم .خب ،باید آسیبشناسر هنیم؛ یارا ماا در ایان بخاش پیشارفت نکاردیم »
(بیانات ایشان در دیدار جوانان استان خراسان شمالی1391/07/23 ،؛ با نق از  .)KHAMENEI.IRباا
عنایت با همین قضایا است ها عماد افروغ نیز با نگاهی هشدارآمیز ینین اباراز مایدارد« :باا پیاروزی
انقالب اسالمی ،در انتظار یک رویش جدید در عرصا علم و فنآوری بودیم؛ اما متأسفانا باا دالیلای،
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هریا از ابتدای انقالب بیشتر فاصلا میگیریم از آن حال و هوای مبارک و مقدس دورتار مایشاویم»
(افروغ.)19 :1386 ،2
بنابراین در مجموع با عنایت با بحثهای مهمی همچاون؛ تاأریر شاگرف علام و داناش درون زا بار:
استمرار و بازتولید مبانی و آموزههای اصی انقالب اساالمی ،ارالاا طارحهاا و الگوهاای باومی بارای
پدیدههای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و ایجاد بستری الزم جهات تاأریر پاذیری بسایاری از
هشورهای در حال توسعا (باالخص مسالمان) از نظاام جمهاوری اساالمی و ،...در روناد انجاام ایان
پگوهش در پی آن هستیم ها با نگاهی آسیب شناسانا دالی حرهت ناا ینادان مطلاوب تولیاد علاوم
انسانی اسالمی را مورد بررسی قرار دهیم؛ یرا ها تحقق ایدهها و آرمانهای این انقاالب عظایم بادون
توجا با یک نهضت و جنبش نرمافزاری میسر نمی شود (میرباقری.)66 :1383 ،
اما با توجا با مباحث ارالا شده ،مهمترین دالی اهمیت و ضروت انجاام ایان تحقیاق را مایتاوان در
موارد زیر احصاء نمود:
 .1اهمیت تولید علم در بازتولید و استمرار اصول و مبانی انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران.
 .2لزوم طراحی و اجرای مدلهای بومی همچون؛ الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،مردمساالری دینی و. ...
 .3شک گیری تحوالت اخیر در منطقا خاورمیانا و ایجاد بساتری مناساب جهات انتقاال تجربیاات و
مدلهای طراحی شده در جمهوری اسالمی ایران.
 .4لزوم آسیبشناسی موانع پیش روی تولید علوم انسانی اسالمی و تحقق جنبش نارمافازاری جهات
آشنایی بیشتر مسئولین و پگوهشگران برای اتخاذ تدابیر مناسب جهت بازنگری مسیر طی شده و اداماا
جدیتر و البتا صحیحتر مسیر تحقق جنبش نرم افزاری.
.2پییشینهتحقیق 
پیرامون مسئلا مورد مطالعا در این پگوهش تحقیقاتی صورت گرفتا و در قالب مقالاا ،هتااب و پایاان
ناما منتشر گردیده است .اما تفاوت اصلی این پاگوهش باا بسایاری از تحقیقاات مشاابا قبا از آن را
میتوان در استفاده هدفمند از دیدگاههای مختلف و در نتیجا "جامعیت" مولفاهایی شناساالی شاده و
همچنین مبتنی بر "رون مندی علمی" آن دانست ها این امر در مقایسا با سایر تحقیقات باا وضاوح
سال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399
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قاب مشاهده است .با در نظر گرفتن این دو نکتا ،یهار مورد از تحقیقات مزبور معرفی میگردد:
 .1عبدالحسین خسروپناه در مقالاای تحت عنوان «آسایبشناسای جنابش نارم افازاری» معتقاد اسات
همانگونا ها هر طرح و ایدهای ممکن است در مرحلا نظریا پردازی و اجراء دیار آسایب و انحاراف
گردد ،بحث جنبش نرمافزاری هم از این قاعده مستثنی نبوده است ،در نهایت ایشان آسایبهاای ایان
جنبش را در سا دستا معرفتی ،اجتماعی و روانی طبقابندی نموده اسات و معتقاد اسات آسایبهاای
"معرفتی" ،ریشاایترین و مهمترین این آسیبهاست (خسروپناه.)1383 ،
 .2حسین سوزنچی نیز در هتابی تحت عنوان «معنا ،امکان و راهکارهای تحقق علام دینای» باا دنباال
ارالا راهکارهایی جهت تحقق علم دینی میباشد ،راهکارهایی ها طبیعتاد ریشا در بررسی آسایبهاا و
موانع پیش روی تولید علوم دینی دارد و میتوان این آسیبها را در الباالی راهکارهاای ایشاان ذیا
بحثهای برناماهای "آموزشی و درسی" (برقراری نوعی تعام بین اندیشاهای غربای و آماوزههاای
اسالمی)" ،برناماهای تربیتی و پرورشی" (توجا جدی با ابعاد فرهنگی و تربیتای معلماان ،متعلماان و
محیط آموزشی با توجا با ارتباط علم با شخصیت عالم) "نظام رسامی علام و سااختارهای فرهنگای
حاهم بر دانش و پگوهش" (ضرورت ایجاد تحول عمیق و طراحی نظام جدیدی برای اعتبار بخشی با
فعالیتهای پگوهشی) مشاهده نمود (سوزنچی.)1389 ،
 .3افروغ نیز در هتاب خود تحت عنوان «محتواگرایی و تولید علم» ها ناظر با نقد رویکردهاای قالاب
گرایانا ،همی و اربات گرایانا حاهم بر نظام آموزن رسمی هشور میباشد باا دنباال نجاات هشاور از
عقب ما نادگی علمای اسات .او معتقاد اسات بیگاانگی دسات انادهاران نظاام آموزشای باا مباحاث
معرفتشناسی و فروافتادن آنها در معرفت شناسیهای بی ریشاا و پوزیتیوساتی ،و همچناین غفلات
آنها از نسبت علم با فرهنگ و جامعا باعث شده است تا اوالد تالنها و آرار علمی دقیق و عمیق غیر
اربات گرایانا بسیاری از اندیشمندان داخلی نادیده گرفتا شود و رانیاد انگیزه و تالن علمی دانشاگاهیان
با مسیر معرفت تجربی هدایت گاردد .در نهایات ایشاان در بحاث آسایبشناسای فضاای حااهم بار
دانشگاهها با  25آسیب اشاره مینماید ها برخی از مهمترین آنها عبارتند از :بیگاانگی باا زمینااهاای
تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی ،غلبا نگاه پیش زمیناای و سخت افزارانا با علم ،عدم انطباق بین داناش
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نظری و دانش عملی ،خروج مرجعیت از داخ با خارج ،بی توجهی با مبانی متافیزیکی علام ،غفلات
از نظم هنجاری و علم اجتماعی محقاق ،خاط و رباط گارفتن از سیاسات ،فقادان حقاوق معناوی در
دانشگاه ،هثرت سرقتهای علمی و ( ...افروغ.)1386 ،2
 .4پگوهش "بررسی یالشهای نهضت نرمافزاری(تولید علم) از دیاد اعضاای هیئات علمای دانشاگاه
شاهد تهران در سال تحصیلی ( "1386-87پایان ناما مقطع هارشناسی) نیز جازو تحقیقاات مارتبط باا
موضوع این پگوهش است .در تحقیق مورد اشاره ،محقق از بین جامعا آماری  280نفری اعضای هیئت
علمی دانشگاه شاهد ،تعداد  100نفر از آنها را با رون نموناگیری طبقااای متناساب باا حجام و باا
صورت تصادفی ساده انتخاب هرده است و یالشهای ماورد بررسای در ایان پاگوهش شاام ؛ عادم
نهادینا شدن فرهنگ پگوهش بین اعضای هیأت علمی ،ناهارآمدی نظام مدیریت پگوهش دانشاگاهی و
سیاست گذاریهای نامناسب آن و عدم تخصیص و توزیع نا متناسب بودجا و امکانات پگوهشی باوده
است .در این تحقیق ها با رویکردی توصیفی و با بهره گیری از رون پیمایش انجام شده است هر سا
مورد اشاره شده در بحث یالشهای تولید علم ،در حد باالتر از متوسط ماورد تأییاد قارار گرفتاااناد
(بروغنی.)1387 ،
.3هدفوسؤالپژوهش 
همانگونا ها مشخص شد هدف اصلی این تحقیق ناظر با موانع پیش روی تولید علوم انسانی اساالمی
و تحقق جنبش نرمافزاری است ها یگونگی تحقق ایان هادف در بخاش رونشناسای تاا حادودی
تشریح خواهد شد.
بنابراین سؤال اصلی این پگوهش ینین است:
 مهمترین موانع پیش روی تولید علوم انسانی اسالمی و جنبش نرمافزاری یا عواملی هستندسایر سؤاالت فرعی این پگوهش نیز عبارتند از:
 موانع معرفت شناسانا پیش روی تولید علوم انسانی بومی (دینی) ییست موانع ساختاری و مدیریتی پیش روی تولید علوم انسانی بومی (دینی) ییست موانع ذهنی ،اخالقی و روان شناختی پیش روی تولید علوم انسانی بومی (دینی) ییستسال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399
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.4تعریفمفاهیم 
با توجا با موضوع مورد مطالعا و رون مورد استفاده در این پگوهش الزم است مفاهیم اصلی پگوهش
معرفی شود ،لذا در اینجا مفاهیم "علم دینی (اسالمی)" و "جنبش نرمافزاری" را تعریف مینمالیم:
 علوم انسانی اسالمی :علوم انسانی ،علومی است ها با مطالعاا فهام ،توصایف و تبیاین رفتارهاای
فردی ،جمعی ،تاریخی ،تمدنی و ماورایی انسان میپاردازد (واساطی .)139 :1392 ،اماا در تولیاد
علوم انسانی دینی (اسالمی) دو قید مهم مطرح میشود« :قیاد "علاوم انساانی" هاا دامناا علام را
محدود نموده است و قید "اسالمی" ها جهت محتوایی علم را معین هرده اسات؛ بناابراین نظریاا
پردازی مورد نظر است ها مسال هشور اسالمی را مبتنی بر اندیشا اسالمی ح نماید» (پیروزمناد،
.)489 :1391
 جنبش نرم افزاری :یکی از مفاهیمی هلیدی ها طی یکی دو دها اخیر (بالخص پاس از پیاام مقاام
معظم رهبری در سال بهمن ماه  1381خطاب با اندیشمندان حوزه و دانشگاه) در ادبیات علمای و
مجامع اندیشا ورز ما رواج پیدا هرده تعبیر «جنبش نرم افزاری» میباشد ،مفهومی ها در واقع ناظر
با همین تولید علم دینی میباشد .جنبش نرم افزاری ،حرهتی ساازمان یافتاا باا اهاداف روشان و
ایدلولوژی تعریف شده است ها برای ایجاد تغییر و تحول در روند تولید علم ،از سا حیث مباانی،
همیت و هیفیت مطرح گردیده است (حسنی .)366-367 :1390 ،خساروپناه نیاز در تشاریح ایان
مفهوم ،بر خاصیت مولد بودن آن تأهید میهند« :فرآیند خاصی است ها نظام آموزشی و پگوهشای
مجامع حوزوی و دانشگاهی را با گوناای عالمانا تغییر میدهد ها ویگگای مصارف هننادگی ایان
مراهز را با تولید علم و نظریا پردازی تبدی میگردد و این تبادی  ،فزایناده و همگای مایشاود»
(خسروپناه .)5 :1383 ،البتا طبیعی است ها این مفهوم ،تقریباد مبتنی بر هماان اصاول و معیارهاایی
است ها در بحث تولید علم دینی باید مورد توجا قرار بگیرد.
.روششناسی 

4-1

نظریا برخاستا از داده ،نظریا داده بنیاد ،نظریا داده محور ،نظریا داده نگار ،نظریاا زمینااای و رویاش
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نظریا(گراندد تئوری) تعابیری هستند ها در منابع مختلف بارای ناام گاذاری ایان رون هیفای ماورد
استفاده قرار گرفتا است .این رون نسبتاد بدیع ،رونشناسی ویگهای است ها با هدف نظریا ساازی از
دادهها بر اساس بنیان های تفسیری برساختی ابداع شده و در واقع عبارت است از هشاف و اساتخراج
نظریا از داده هایی ها با طور منظم در فرآیند تحقیق اجتماعی با دسات آماده باشاند (حبیبای:1393 ،
 .)304اما در میان رهیافت های مختلف این رون (نظام مند ،ظاهر شونده و سااخت گرایاناا) در ایان
تحقیق از رهیافت نظامندِ استراوس و هوربین ( )1990استفاده گردیده است زیرا با توجا با نظام مندی
و مناسب بودن رهیافت استراوس و هوربین برای انجام یک تحقیق اجتماعی و همچنین تأهید بیشتری
ها توسط صاحبنظران برای استفاده از این رون میشود ،این پگوهش نیاز هماین رهیافات را ماورد
توجا قرار داده است .اما این رون ،در واقع بر استفاده از مراحا تحلیا دادههاا از طریاق ساا ناوع
هدگذاری باز ،محوری و گزینشی تأهید میگردد:
الف) هد گذاری باز :در این مرحلا ،پگوهشگر از طریق جزء با جزء هاردن یافتااهاا باا شاک بنادی
مقولاهای (طبقا ها) اطالعات درباره پدیده مورد مطالعا میپردازد .پگوهشاگر باا اساتفاده از دادههاای
بدست آمده از مصاحبا ها ،مشاهده ها ،یادداشتهای روزانا و یادداشتهای فنی مقولاهاای اصالی و
فرعی را مشخص مینماید.
ب) هد گذاری محوری :در این بخش ،پگوهشگر یکی از مقولاهای هد گذاری باز را انتخاب نموده و با
عنوان مقولا یا پدیده اصلی (مقولا هانونی) در مرهز فرآیند مورد بررسی قرار میدهد و سپس سایر مقولاها
را با آن مرتبط میسازد .با طور هلی ،این مقولاها عبارتند از .1 :شرایط علّی (مقولاها یا شرایطی ها مقولا
اصلی را تحت تأریر قرار میدهند)  .2زمینا یا محیط (شرایط ویگهای ها راهبردها را تحت تأریر قرار
میدهد)  .3مقولا اصلی (پدیده یا هستی اصلی فرآیند مورد مطالعا)  .4شرایط واسطاای (شرایط عمومی
محیطی ها راهبردها را تحت تأریر قرار میدهد)  .5راهبردها (اقدامات یا تعام های ویگهای ها از پدیده
اصلی حاص میشود)  .6پیامدها (نتایجی ها در ارر راهبردها پدیدار میشود) .البتا انجام مرحلا هدگذاری
محوری مستلزم ترسیم شکلی با نام نمودار هدگذاری است ها رابطا میان شرایط علّی ،راهبردها ،شرایط
محیطی ،و زمیناای ویگه و پیامدهای حاص را نمایش میدهد.
سال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399
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ج) هدگذاری گزینشی :در این مرحلا نیز ،پگوهشگر با تکوین نظریاای درباره مقولاهای بدست آماده
در الگوی هدگذاری محوری میپردازد .این نظریا ،تبیینی نظری از فرآیندی است هاا ماورد پاگوهش
قرار گرفتا است (بازرگان.)96-102 :1391 ،
جامعا پگوهشی این تحقیق شام هلیا صاحبنظران و فعاالن عرصا تولید علوم انسانی بومی باالخص
دینی میباشند ها با بهره گیری از رون نموناگیری «نظری» یا «مبتنی بر هدف» تعداد  12تن از ایشان
مورد مصاحبا باز قرار گرفتااند تا موضوع مورد بررسی تبیین گردد ،اما در این نموناگیری از موارد
برجستا و افراد شاخص استفاده گردیده است یرا ها هدف از این نموناگیری انتخاب نموناهایی
است ها با نظریا همخوانی بیشتری داشتا باشد ،نظریا را بسط دهد و برای مقوالت مختلف نموناهایی
ارالا دهد (قجری و نظری .)128 :1392 ،پس طبیعی است ها در جریان انجام آن ،انتخاب نموناها با
صورت تعمدی صورت گیرد یرا ها تمرهز آن بر تدوین نظریا است (بازرگان .)112 :1391 ،البتا این
انتخاب نموناها تا جایی پیش رفتا ها دادهها با مرحلا اشباع برسند یا با عبارت دیگر ،در مرحلاای از
هار ،دادههای بدست آمده تکرار گردیدهاند ها در این صورت انتخاب و رجوع با نموناها متوقف
گردیده است.
تحلیلیافتههایپژوهش 

.5
همانطور ها گفتا شد هدف اصلی این پگوهش «بررسی موانع موجود بر سر راه تولید علوم انسانی
اسالمی و تحقق جنبش نرمافزاری» است ،ها یکی از بهترین ابزارها برای نی با این هدف ،بهرهگیری
از یافتاهایی است ها در مصاحبا با صاحبنظران و فعاالن مختلف عرصا تولید علم دینی حاص
میگردد ،صاحب نظرانی ها علی رغم تنوع نگرنها و نگاههایشان با مقولا تولید علم دینی ،در اص
وجود موانع مختلف بر سر راه تولید علوم انسانی دینی ،دارای اتفاق نظر هستند ،هر یند این اتفاق
نظر دارای محورها و درجات مختلفی است و جمعبندی نظرات ایشان در قالب هدگذاری باز و در
اداما ارالا میگردد.
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-کُدگذاریباز 

همانگونا ها در بخش رونشناسی گفتا شد ،اولین مرحلا در بحث رون نظریا داده بنیاد ،هدگاذاری
باز میباشد .در این مرحلا با تجزیا دادههای بدست آمده از مصاحباها و همچنین یادداشتهاای فنای
صورت گرفتا حین انجام مصاحبا ،مقولاهای اصلی و فرعی شناسالی میگردناد ،لاذا  -باا توجاا باا
هدف انجام این مصاحبا هاا -دیادگاههاای اسااتیدی باا رشاتا و تخصاصهاای گونااگون (اعام از؛
جامعاشناسی ،روانشناسی ،انسانشناسی ،فلسفا و حکمات ،فلسافا علام ،معرفاتشناسای ،متفکاران
اجتماعی مسلمان ،مطالعات زنان و خانواده و ) ...با صورت مجزا استخراج و سپس تجزیا شادهاناد و
در نهایت بر اساس دادههای بدست آمده ،مواناع پایش روی تولیاد علاوم انساانی اساالمی ،در قالاب
مقولاهای هلی ،اصلی و فرعی تقسیمبندی شدهاند.
* موانع معرفت شناسانه پیشروی تولید علوم انسانی بومی (دینی) چیست؟
 .1مقولههای معرفتی :اولین مقولاهای شناسالی شده در میان تحلیا هاای بدسات آماده از مصااحبا هاا،
مقولاهای معرفتی یا شناختی میباشند ها در دو دستا اصلی ناظر با مسال سلبی و مسال ایجابی میباشد.
الف) در این تقسیم بندی منظور از "مسال سلبی" ،مقولاهای معرفتی است هاا در ارتبااط باا علام و
فرهنگ غربی مطرح میگردد و در موارد زیر قاب ذهر میباشد:
 احاطا فرهنگ علمی غرب در سطح جهان و غالب بودن این دیدگاه در فضای علمی و دانشگاهی هشور ابتنای فضای فکری و معرفتی بسیاری از اساتید و دانشجویان علوم انسانی بر مبانی و مبادی معرفتی غرب مطلق نگری و عدم برخورد صحیح بسیاری از طرفداران علم غربی با این علم و عدم آشنایی الزم بامبادی فلسفی و متافیزیکی آن
 عدم آشنایی و درک صحیح مباحث نظری موجود در علم غربی از سوی برخی حامیان جنبش نرم افزاری وجود نوعی استبداد معنایی در محدود نمودن مفهوم و گستره علم و برداشت تجربا گرایانا از علم وجود معارضان جدی معرفتی در زمینا تولید علم دینی و عدم اعتقاد و یقین با قاب شاناخت باودنواقعیت و القاء برخی شکاهیتها و مباحث نسبی گرایانا
 برخی برخوردهای افراطی و نادرست تعدادی از طرفداران علم دینی در نقد نادرست تمادن و علامغرب و نسبت آن با اسالم
سال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399
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 هپیبرداری ناقص و نادرست برخی معتقدین با علم دینی از مباحث نظری علم غربیب) از سوی دیگر ،در میان مقولاهای معرفتی میتوان با "مساال ایجاابی" نیااز اشااره نماود هاا در
بردارنده مقولاهایی است در ارتباط با مبانی و هیفیت تولید علوم انسانی اسالمی مطرح میگردد:
 تلقی و برداشت نادرست از مفهوم علم دینی و عدم شناخت دقیاق مساال مرباوط باا آن از ساویبرخی حامیان این عرصا
 عدم آشنایی دقیق ،عمیق و هما جانبا دین توسط برخی صاحبنظران و حامیان تولید علام دینای ودر نتیجا بهرهگیری نا یندان درست از معارف موجود در آن
 عدم آشنایی هافی اساتید و دانشجویان علوم انسانی با مبانی فکری ،معرفتای و قابلیاتهاای تمادنیدین اسالم و در نتیجا عدم توانایی در تشخیص وجوه تمایز علم غربی و علم مطلوب اسالمی
 شکاف ایجاد شده بین علوم سنتی (اصول ،هالم و )...و علوم جدید نادیده گرفتن ذخایر و پشتواناهای علمی و فرهنگی هشور در مراهز علمی و آموزشی مواضع انتزاعی ،غیر واقع بینانا و غیر عملیاتی برخی رویکردهای موجود در زمینا تولید علم دینی تمرهز بیش از حد بر بُعد فرهنگی و تبلیغی بحث جنبش نرمافزاری و عدم تمرهز و فعالیت هافی دربُعد تئوریک و نظریا سازی
 عدم وجود همدلی و فضای هافی جهت گفتگو و انتقال تجریبات و ایدههاا فکاری و معرفتای باینتفکرات قال با تولید علم دینی و جزیرهای عم نمودن آنها
 عدم وجود یک نهضت و خواست فراگیر در زمینا تولید علم دینی در میان مراهز علمی سطحی بودن بسیاری از تولیدات صورت گرفتا در حوزه علم دینی و عدم انطباق آنها بر منطق اسالمی هم هاریهای صورت گرفتا از سمت حوزههای علمیا با دلی ضعفهای معرفتی ،بینشی و رساالتیموجود در آن ها
 عدم توجا جدی با مقولا فرهنگ (با شک اعم و اخص آن) و جایگاه آن در عرصا پیشرفت علمی* موانع ساختاری و مدیریتی پیش روی تولید علوم انسانی بومی (دینی) چیست؟
 .2مقولههای ساختاری :در هنار مقولاهای معرفتی ،دستاای دیگر از عوام را میتوان شناساالی نماود
آسیبشناسی موانع تولید علوم انسانی اسالمی و تحقق جنبش نرمافزاری
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ها اصطالحاد از آن با عنوان مقولاهای "ساختاری" یاد میگاردد هاا خاود در مجماوع مایتاوان ایان
مقولاها را در موارد اصلی و فرعی و با ترتیب زیر ذهر نمود:
الف) مدیریتی -اجرایی (در این مقولاها تأهید بر عوام انسانی فعال در عرصاهای مدیریتی و اجرایی
نهادهای ذی ربط میباشد):
 بهره گیری از افراد غیر متخصص ،غیر مرتبط و غیر معتقاد باا بحاث تولیاد علام دینای در مناصابمختلف مدیریتی و اجرایی (عمدتاد میاانی) در دساتگاههاای ذی رباط و مراهاز علمای و آموزشای (از
تصمیم و سیاست گذاری تا اجراء)
 ضعف موجود در شورای عالی انقالب فرهنگی (با عنوان عالی ترین مرجع تصمیمگیر در خصاوصتحول در علوم انسانی) و عدم روشن بودن ضرورت تولید علوم انسانی دینی از سوی برخای اعضاای
عمدتاد حقوقی این شوراء
 استفاده از برخی نیروهای قوی فکری انقالب و حلقا اصلی تولید علم دینی در مناصب سیاسی و اجرایی مشغلاها و مسئولیتهای فراوان و وقت گیر برخی فعاالن و حلقا اصلی بحث تولید علم دینی عدم وجود هافی سیاست گذاریهای دقیق و عملیاتی جهت بازخوانی و بازبینی دقیق مبانی فرهناگعلمی غرب و تولید علم دینی
 عدم قدرت اِعمال تکلیف ساختاری (الزام آور نبودن تصامیمات و سیاسات گاذاری هاا) و فاراهمنشدن صحیح زمیناها و مسیر اجرایی تولید علوم انسانی دینی
ب) مقولاهای آموزشی (این مقولاها با تأهید بر عوام انسانی فعال درعرصاهای آموزشی و پگوهشای
در مراهز علمی و دانشگاهی شناسالی شده و سایر عواما ساازمانی مرباوط باا مباحاث آموزشای در
قسمت یهارم همین بخش ذهر میگردد):
 قرار گرفتن اهثریت هرسیهای علمی دانشگاهی در اختیار اساتیدی با رویکرد فرهنگ علمی غرب اداما سیاستهای جذب اعضای هیئت علمی (با ویگه در حوزه مطالعات علاوم انساانی) معتقاد باامبانی فرهنگ علمی غرب
 پایین بودن نسبی تعداد افراد (با نسبت مخالفان) متخصص و متعهد با مسئلا تولید علم دینیسال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399
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 شهادت برخی از اصلی ترین و قوی ترین نیروهای فکری انقالب و با مسئولیت گماردن برخی دیگراز این افراد (البتا اهثراد بنا با ضرورت) و دوری ایشان از فضاهای علمی و آموزشی
 حاشیا نشینی برخی اساتید فعال در زمینا تولید علم دینی و دوری آنها از دانشگاهها و مراهاز مهامعلمی و آموزشی
 عدم تالن جدی جهت پشتواناسازی ،تقویت و بهرهگیری از نیروهای جاوان متعهاد ،متخصاص والبتا حق پذیر جهت فعالیت در عرصاهای تولید علم دینی (باالخص عرصاهای آموزشی و پگوهشی)
 حضور برخی افراد بدون داشتن دانش هافی پیرامون مباحث علم جدیاد و علام دینای در فضااهایعلمی و آموزشی مربوط با تحول در علوم انسانی و تولید علوم انسانی اسالمی
ج) عوام سیاسی( 1مقولاهایی ها نشئت گرفتا از انواع سیاست زدگیهای موجود میباشد):
 برخی سیاست زدگیهای موجود در فضای مراهز علمی (انتصابات ،رفتارها ،جهت گیریها و)... سیاسی و تزریقی جلوه دادن مسئلا تولید علوم انسانی دینی از سوی برخی منتقدین و معارضان ایجاد حساسیتهای بی مورد نسبت با بحث تولید علم دینای باا دلیا ناشای هااریهاای سیاسایصورت گرفتا از سوی بعضی مسئولین
 نگاه و برخورد حزبی ،سیاسی و دولتی برخی مسئولین و نهادهای مهم تصمیم گیار در بحاث تولیادعلوم انسانی دینی (باالخص در نهادهایی یون :شورای عالی انقالب فرهنگی ،وزارت علوم)
 نفوذ و فعالیت دشمن در حوزههای علمیا و شک گیری جریانهای سیاسای زاویاا دار باا نظاام درحوزههای علمیا و مخالفت آنها با بحث تولید علم دینی با عنوان مسئلاای سیاسی
د) سازمانی(سایر عوام محیطی و سازمانی):
 امکانات جهانی و بسیار زیاد تمدن  400سالا غرب جدید و طوالنی بودن فرآیند مقابلا با آن -تنظیم و اداما ساختارها و سازههای علمی و آموزشی هشور بر مبنای همان مؤلفاهای فرهنگ علمای

 .1در واقع این مقولا در میان هر هدام از مقولاهای بخش ساختاری نیز قاب ارالا بود ولی با توجا با نقش و اهمیت
عوام سیاسی ،آن را با صورت مستق و با عنوان یک مؤلفا اصلی  -ها میتواند حتی با عوام معرفتی و اخالقی نیز
ارتباط جدی داشتا باشد -ذهر مینمالیم.
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غرب با وجود پیروزی انقالب اسالمی (باالخص با سر هار آمدن دولت ساازندگی و در پایش گارفتن
برخی اقدامات سیاسی و اقتصادی مبتنی بر توسعا برون زا)
 رشد بسیار سریع و بی برناما مراهز آموزن عالی بدون در نظر گرفتن مؤلفاهای پیشرفت بومی تغییر ساختار و رسالتهای اصلی و اولیا برخی مراهز علمی فعال در زمینا پر نمودن خألهای علاومانسانی با صورت هوتاه مدت
 در حاشیا بودن بسیاری از مراهز و مؤسسات فعال در زمینا تولید علم دینای و عادم ارتبااط جادیآنها با مراهز علمی و دانشگاهی
 برخاای همبودهااای مااالی و حمااایتی از مراهااز و افااراد فعااال در زمینااا تولیااد علاام دیناای و عاادمسرمایاگذاری و توجا جدی و طوالنی مدت
 عدم وجود صبر و تأم هافی و تلقی نادرست از هوتاه مدت بودن فرآیند تولیدات علمی در عرصااعلوم انسانی
 وجود برخی محادودیت هاا ،ابهاماات و سانگ انادازیهاای سااختاری (قاوانین ،آیاین ناماا هاا،دستورالعم ها و )...جهت تسهی در ایجاد رشتاها و جاذب دانشاجویانی باا نگارن تحاول گرایاناا
(وجود بروهراسی علمی منطبق با فرهنگ علمی غرب در ساختارها و سازمانهاای ذی رباط و تسالط
جدی آن بر مراهز علمی و آموزشی)
 وجود ضعفهای جدی در زمینا نشر ،توزیع و معرفی تالنها تولیدات صاورت گرفتاا در عرصااتولید علم دینی
 عدم وجود مشوقها و امتیازات مناسب جهت ایجاد خالقیات و تحاول در علاوم انساانی و تنظایمعوام ارتقاء و رتبا بندی مبتنی بر همان مؤلفاهای فرهنگ علمی غرب (یاا

مقااالت بادون توجاا

هافی با عنصر نوآوری ،توجا بیش از حد با  isiنویسی و)...
 جوّ بروهراتیک و اداری (غیر جهادی) حاهم بر فضای وزارت علوم عدم وجود یک شبکا تحقیقات اسالمی منسجم در زمینا سامان دهی با تحقیقات بومی نفوذ و فعالیت دشمن در ساختار حوزههای علمیا و ایجاد برخی تشک های مخالف و زاویاا دار بااسال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399
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نظام اسالمی و مخالفت جدی آنها با حضور دین در عرصا تعامالت اجتماعی بشر
* موانع ذهنی ،اخالقی و روان شناختی پیش روی تولید علوم انسانی بومی (دینی) چیست؟
 .3مقولههای ذهنی و اخالقی :در نهایت در هنار مقولاهای معرفتی و ساختاری ،از مقولاهای "ذهنای
و اخالقی" با عنوان آخرین مقولاهای مبنالی شناسالی شده در این پگوهش میتوان یاد نمود ،ها البتاا
این مقولا هلی خود در دو بخش مقولاهای فکری -ذهنی و مسال اخالقی قاب طبقابندی میباشد:
الف) مسال فکری -ذهنی (این مقولاها با تأهید بر قابلیتهای فکری و ذهنی انسان مطرح میگردد) :
 عدم وجود خالقیت علمی ،نگرن تحلی گرایانا و نقادانا هافی در میان بسیاری از اساتید علوم انسانی برخی مطلق انگاریهای ذهنی در رد و پذیرن مسال علمی در محیطهای علمی و دانشگاهی ساختار فکری سنتی و ذهن بستا برخی حوزویانب) مسال اخالقی( 1این مقولاها نیز مشتم بر مسال شخصی ،روان شناختی و اجتماعی میباشد):
 خودباختگی شخصیتی بسیاری از اساتید علوم انسانی غرب زدگی ،دلداگی و لذت ذهنی و روانی (درونی شدن عناصر فرهناگ علمای غارب) در برخایدانشگاهیان
 برتری طلبی ،تعصب ،جزم انگاری و عدم وجود روحیاا حاقپاذیری در میاان برخای از اسااتید ومتخصصین علمی هشور
 تحریک روانی دانشجویان و مسئولین علیا مقولا علم دینی توسط برخی مخالفان و معارضان استفاده ابزاری از فرهنگ علمی غرب جهت هسب هویت ،شخصیت و برخی مواهب اقتصادی استفاده ابزاری از مقولا علم دینی جهت رسیدن با برخی خواستاهای اقتصاادی و اجتمااعی توساطبرخی مدعیان تولید علم دینی

 .1با توجا با گستردگی طیف مسال اخالقی مربوط با علم در فرهنگ و آموزههای اسالمی ،این بخش بسیاری از مسال
فردی ،روان شناختی ،جامعا شناختی و ...را در بر میگیرد .لذا در این مقولا ،بسیاری از مسال را میتوان جای داد و سایر
مساللی ها ناشی از ضعفهای موجود در زمینا قابلیتهای ذهنی و فکری است را میتوان در مقولا اصلی مربوط با مسال
فکری و ذهنی قرار داد.
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 برخی عزلت گزینیها و عدم وجود عُلقا و همدلی الزم در میان اندیشمندان و فعاالن عرصاا تولیادعلم دینی
 و در مجموع :عدم وجودِ هافی تهذیب نفس ،اخالق و تقوای علمی در میان فعاالن عرصا علمی و آموزشی* جمع بندی مقولاهای شناسالی شده در هدگذاری باز :هریند ها این مقولاهای هلی ،اصلی و حتای
فرعی؛ در یک سیستم ارتباطی نظامند ،دارای ارتباطاتی نسبتاد متقاب با یکدیگر هستند ولی با طور هلی
باید گفت ها در میان این مقولا ها ،مسال معرفتی اعم از؛ سلبی و ایجابی ،از جایگاه خااص و مهمای
برخوردار میباشند؛ با گوناای ها میتوان گفت ها عدم درک صحیح "مفهوم ،ابعاد و حتای ضارورت
تولید علم دینی" با وضوح بر بسیاری از مسال ساختاری تأریرگذاشاتا و سابب شاده هاا بسایاری از
مسال ساختاری مبتنی بر این عام معرفتی شک و جهت دهی خاصی داشتا باشد .باا هماین ترتیاب
میتوان گفت ها این مقولاهای مهم معرفتی خود با نوعی (مستقیم یا غیرمستقیم) تحت تأریر فضاهای
ذهنی و اخالقی اندیشمندان و فعالن عرصا علم و دانش نیز میباشند برای مثال؛ عادم وجاود قادرت
تحلی و نقادی هافی و یا حتی برخی تعصبات و برتری طلبیها و ...میتواند بر درک صاحیح مفهاوم،
جایگاه و اهمیت تولید علم دینی ارر گذاشتا و با دنبال آن ،ساختارهای علمای نیاز بار اسااس هماین
نگرن معرفتی افراد شک گرفتا و استقرار یابد ،و با ریشا دوانیادن در الیااهاای مختلاف سااختاری
سالیان متمادی تداوم داشتا باشد.

شکل شماره  : 1سیستم ارتباطی موجود بین مقولههای کلیِ شناسائی شده در پژوهش
سال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399
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-کُدگذاریمحوری 

پس از تجزیا و شک بندی یافتاهای بدست آمده از مصاحباها و شناسالی مقولاهاای هلای ،اصالی و
فرعی (ابعاد مختلف موجود در مقولاهای اصلی) ،حال نوبت آن است ها وارد مرحلا جدیدی شاده و
گامهای پایانی این بخش را برداریم .آنچا ها قرار است در این قسمت انجام گیرد هدگذاری محاوری
یافتاهای پگوهش میباشد ،لذا الزم است مقوالت شناسالی شده را در قالب شش جعبا

(یاا مقولاا)

"مقولا محوری"" ،شرایط علّی"" ،زمینا یا محیط"" ،شرایط مداخلا گر"" ،راهبردها"و "پیامدها" باا
صورت زیر تنظیم و دستا بندی نمایئم:
 مقوله محوری :از آنجالی ها مقولا محوری صورتی ذهنی از پدیدهای است ها اساس این فرآیند و
پگوهش است ،و مسئلا این قسمت نیز «بررسی موانع تولید علاوم انساانی باومی (دینای)» اسات،
میتوان گفت پدیده مطرح در این مدل همان بحث «موانع پیشروی تولیاد علاوم انساانی دینای»
است ها برای تحقق این فرآیند ،موارد و عواملی همچون؛ «تعیین اهداف و مسئلا اصالی»« ،جلاب
توجا و حمایت الزم برای اقدام»« ،انتخاب برخی از اساتید صاحب نظر برای همکاری» (در بحاث
مصاحباها)« ،تنظیم و جهت دهی مراح و فعالیتهای مورد نیاز در پگوهش» و در نهایت «تهیا و
پیشنهاد مدل نظری» مورد نیاز و پیگیری میباشد.
 شرایط علّی :این شرایط در واقع مربوط با شرایط ،عوام و مقولا هایی است ها بار پدیاده ماورد
نظر (مقولا محوری) تأریر میگذارند ،لذا با توجا با مقولاهای شناسالی شده ،این شرایط و مقولاها
را میتوان در سا دستا عوام «معرفتی»« ،سااختاری» و «ذهنای و اخالقای» تقسایم بنادی نماود،
بنابراین این شرایط علّی ،با طور هلی همان مقوالت هلّی ،اصلی و فرعیای اسات هاا در قسامت
قب در قالب محورها و سپس جداولی ،با صورت نسبتاد مفص شک بندی گردید.
 زمینه :محیط یا زمینا نیز مقولاها و شرایط خاصی است ها بر راهبردها تأریر میگذارناد .از هماین
رو اگر بخواهیم در اینجا این شرایط را مد نظر قرار دهایم بایاد باا عاواملی همچماون؛ «تواناایی
(علمی و ذهنی) اساتید معتقد با تولید علوم انسانی دینی»« ،درجا دلبستگی اساتید با علوم انساانی
فعلی»« ،مدت زمان سپری شده و مورد نیاز» و ...اشاره نمالیم.
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 شرایط مداخله گر :در هنار مقولاهای محیطی ها در برگیرنده شرایط خاص هستند ،یک سری مقولاها
و شرایط زمیناای عمومی نیز وجود دارند ها بر راهبردها تأریر میگذراند ،این شارایط را مایتاوان باا
نوعی همان مسال مطرح در محیط سازمانی نیز دانست .با توجا با تأریرپذیری مستقیم شرایط مداخلاا
گر از شرایط علّی و حضور عوام ساختاری در میان مجموعا مقولاهای شرایط علّی ،در واقع میتوان
برخی از این مقولاهای ساختاری (بالخص عوام سازمان) را با شاک خااص تاری نیاز در شارایط
مداخلا گر قرار دهیم ،یرا این شرایط عالوه بر تأریر در پدیده و مقولا محوری بر شرایط مداخلاا گار
مؤرر در راهبردها نیز تأریر میگذارند .اما برخی از این شرایط را میتوان در مقولاهایی از قبی ؛ «فرهنگ
علمی موجود در مراهز علمی»« ،سیاستهای علمی موجود»« ،شرایط مالی» و ...مشاهده نمود .البتا هار
هدام از این مقولاها خود در بر گیرنده ابعاد و مقولاهای فرعی زیادی است هاا در بخاش مرباوط باا
عوام سازمانی در بعد ساختاری قاب مشاهده و بررسی است.
 راهبردها :هنشهای خاص منتج از پدیده محوری را هم راهبردها مینامند ها در واقع مجموعااای
از عم ها و تعام ها میباشد ،با توجا با پدیده محوری این پگوهش ،میتوان مجموعا عما هاای
اصلی صورت گرفتا از سوی هم موافقین و هم مخالفین علوم انسانی دینی(اساالمی) را یناین بار
شمرد« :پیشنهاد اندیشا» (جساتجو ،فهام ضارورت و امکاان)« ،اندیشاا ورزی»« ،ارالاا مباحاث»،
«مباحثا و مذاهره»« ،موافقت برخی»« ،مخالفت برخی دیگار»« ،سیاسای هااری» و در اداماا «دنباال
گیری» این بحث جهت رسیدن با اجتماع احتمالی و تالن در این زمینا.
 پیامدها  :اما برخی از مهمترین خروجیهای حاص از پدیده محوری و بکارگیری راهبردها عبارتند از:
«عدم بازبینی و بازنگری مباحث علوم انسانی فعلی (با لحاظ مبادی فکاری و هارآمادی آن) در ساطح
عمومی دانشگاه»« ،عدم تحقق علوم انسانی دینی هارآمد»« ،عدم تحقق ابعاد نرم افزارانا انقالب» و«ایجاد
مشکالت جدی در پیگری اهداف ،آرمانها و اداره نظام جمهوری اسالمی»
 کُدگذاری گزینشی :پس از شناسالی و بررسی مقولا های شناسالی شده در بخش هدگذاری باز ،اینمقولا در بخش هدگذاری محوری جمع بندی گردیده و در نهایت در بخش هاد گاذاری گزینشای در
قالب مدل نهالی زیر پیشنهاد میگردد.
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«میحط (زمینا)»
 توانایی علمی و ذهنی درجا دلبستگی اساتید زمان و...«شرایط علّی»
* عوامل معرفتی
 مسال سلبی مسال ایجابی* عوامااااااال
ساختاری
 مسال مدیریتی مسال انسانی مسال سیاسی مسال سازمانی* عوامل ذهنی و
اخالقی
 مسال فکری وذهنی
 -مسال اخالقی

«پدیده»
(موانع تولید علوم
انسانی دینی)
 تعیین مسئلا و هدفاصلی
 جلااااب توجااااا وحمایت الزم
 انتخاااب برخاای ازاساااتید صاااحب نظاار
برای مصاحبا
 تنظیم و جهت دهیمراح و فعالیاتهاای
مورد نیاز
 تهیااا ماادل نظااریپیشنهادی

«راهبرد ها»
* پیشنهاد اندیشه
 جستجو درک ضرورت و امکان* اندیشه ورزی
* ارائه دیدگاه ها
* مباحثه و مذاکره
 موافقت (عده ای) مخالفت (عدهای دیگر) -سیاسی کاری

* دنبااالگیری (در حااال
حاضر)
* رساایدن بااه اجمااا
(اجما احتمالی)
* تااالب باارای تحقااق
هدف

«پیامد ها»
 عاادم بااازبینیعلاااوم انساااانی
موجود
 عااادم تحقاااقعلاااوم انساااانی
دینی هارآمد
 عااادم تحقاااقابعاد نارم افازاری
انقالب
 ایجااااااااااادمشاااااکالتی در
اهااااداف و اداره
نظام

شرایط مداخلا گر
 فرهنگ علمی موجود سیاستهای علمی شرایط مالی و...شکل شماره  : 2مدل نظریِ پشنهادی پیرامون بحث «موانع تولید علوم انسانی دینی (اسالمی) در ایران»

.6بحثونتیجهگیری 
علماندوزی و تولید علم و دانش از مؤلفاهای اساسی زندگی بشر در طول سالیان متماادی و بااالخص
سدههای اخیر محسوب میگردد .امروزه نیز جوامع در پی آن هستند ها با افزایش سهم خود در دایاره
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تولید علم جهانی و همچنین هاربردی و صنعتی سازی آن ،گامهاای اساسای را در ارتقااء حاوزههاای
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی و ...بردارند .اما با اعتقاد بسیاری از اندیشامندان در میاان
علوم مختلف ،علوم انسانی و اجتماعی از اهمیت بسیار بیشتری برخوردارند یرا ها همچون روحی در
هالبد سایر علوم طبیعی و تجربی نیز جریان دارد و در واقع این علوم ،علومی جریان سااز هساتند هاا
جوانب مختلف زندگی اجتماعی را هنترل و هدایت مینمایند .از همین رو ،طی دهاهای اخیار ،علاوم
انسانی بیش از گذشتا مورد توجا اندیشمندان و حتی دولتمردان جوامع مختلف (و از جملا جامعا ما)
قرار گرفتا و جایگاه آن در معادالت مختلف بیش از پیش ارتقاء یافتا است.
علم با عنوان یک پدیده فرهنگی -اجتماعی ،فارغ از شرایط و تحوالت فرهنگی ،اجتمااعی و سیاسای
نبوده و در واقع این عوام نقش بسزا و بسیار تأریرگذاری در ماهیت و یگونگی شک گیری یک علم
(باالخص در علوم انسانی و اجتماعی) دارند ها البتا این موضوع توساط بسایاری از صااحبان فکار و
اندیشا مورد توجا و مداقّا قرار گرفتا است .جامعا ایران نیز با پیروزی انقالب اسالمی در ساال 1357
شاهد تغییرات و تحوالت مهمی در مختصات فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی جامعاا خاود باوده اسات،
تحوالتی ها بر خالف فرآیند جهانی سازی فعلی ،در پی باز گردانادن دیان باا عرصااهاای مختلاف
معادالت زندگی فردی و اجتماعی بشر بوده است .با با وجود آمدن ینین شرایطی ،توجا با ضارورت
و مطلوبیت تولید علم دینی (باالخص در حوزه مطالعات علوم انسانی) در مجامع و مراهاز حاوزوی و
دانشگاهی مورد توجا بسیاری از علما و اندیشمندان هشورمان قرار گرفت .هر یند هاا ساابقا بحاث
لزوم تولید علم دینی با قب از انقالب اسالمی ایران باز میگردد اما با پیروزی انقالب اساالمی ،توجاا
با این ضرورت تاریخی یا در بُعد ملّی و یا در بُعد فرا ملّی (باالخص در هشورهای اسالمی) فزونی
قاب توجهی یافت .لذا قریب با یهار دها است ها بحث تولید علوم انسانی بومی(دینی) با عنوان یک
ضرورت اساسی جهت تهیا نرم افزارهای مورد نیاز اداره نظام جمهوری اسالمی (برای فاراهم نماودن
بسترهای الزم جهت تحقق تمدن نوین اسالمی) و همچنین بازتولید اصول و مبانی انقالب اساالمی از
اهمّ مسال پیش روی هشورمان محسوب میگردد.
بحث یرایی عدم توفیق یندان تولید علوم انسانی دینی در ایران و در واقع همان بحث شناخت موانع پیش
روی تولید علوم انسانی اسالمی (علی رغم وجود دیدگاهها و تالنهای صورت گرفتا در این زمینا) هدف
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اصلی این مقالا بود ها برای پرداختن با این مسئلا ،مصاحباها و جلسات گفتگویی با تعدادی از یهرههاای
شاخص و صاحب نظر این حوزه ترتیب داده شد و نتایج بدسات آماده در قالاب رون نظریاا داده بنیااد
(گراندد تئوری) تحلی و ارالا گردید .طبق دادههای بدست آمده و تحلی های صورت گرفتا ،ساا دساتا از
موانع «معرفتی»« ،شناختی» و «ذهنی و اخالقی» در مسئلا موانع تولید علوم انسانی دینی شناسالی شد ها در
این میان ،عوام معرفتی با در بر گرفتن مسال مختلف سلبی و ایجابی پیرامون علم غربی و علم دینای ،باا
لحاظ جایگاه ،از اهمیت بیشتری برخوردار بود و عوام سااختاری (مساال مادیریتی ،انساانی ،سیاسای و
سازمانی) نیز ها تا حد بسیار زیادی تحت تأریر عوام معرفتی است مقوالت زیادی را در خود جاای داد و
با لحاظ فراوانی مقولا ها ،بیش از عوام معرفتی و ذهنی مورد توجا و تأهید اساتید قارار گرفات .عواما
ذهنی و اخالقی هم ها میتوان بسیاری از آنها را با نوعی عوام زمیناای مهمی دانست نیز از عوام مهام
و تأریرگذار در این مسئلا بودند .مقوالت شناسالی شده در مرحلا هدگذاری باز ،در مجموع و طای مراحا
هدگذاری محوری و گزینشی ،در قالب شش مقولا (پدیده محوری ،شرایط علّی ،شرایط مداخلا گر ،زمینا،
راهبردها و پیامدها) تنظیم و دستا بندی گردیده و با در نظر گرفتن یک منظوما ارتباطی دقیق ،در قالب یک
مدل نظری پیشنهاد گردید.
در هر صورت با وجود تمامی بحثهایی ها پیرامون امکان ،مطلوبیت ،ضرورت ،هیفیت و حتی مواناع
تولید علم دینی وجود دارد ،آنچا ها بسیار حالز اهمیت میباشد این موضوع است ها موضاوع تولیاد
علم دینی بحثی بسیار حساس ،پیچیده و فراتر از برخی تالنهای فردی و حتی گروهای مایباشاد و
نیازمند فراهم شدن مجموعاای از عوام و شرایط مختلف میباشد ،بنابراین الزم است عوام مختلف
ساختاری ،معرفتی ،ذهنی و اخالقی ،با تفکر و دقتی باال ،با درستی (و با صاورت هماهناگ) در هناار
یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانیم منتظر نتایج مطلوب ،واقع بینانا و مورد نیاز هشاور عزیاز اساالمی ماان
باشیم".با امید تحقق تمدن بزرگ اسالمی"
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(دینی)» در تاریخ .1394/03/04
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 .26مصاحبا با دهتر "یحیی بوذری نژاد" با موضوع «بررسی موانع پیشروی تولید علوم انسانی باومی
(دینی)» در تاریخ .1394/02/29
 .27مصاحبا با حجتاالسالم و المسلمین دهتر "حمید پارسانیا" با موضوع «بررسی موانع پایش روی
تولید علوم انسانی بومی (دینی)» در تاریخ .1394/03/08
 .28مصاحبا با حجتاالسالم و المسلمین دهتر "محمد حسین زاده" با موضوع «بررسای مواناع پایش
روی تولید علوم انسانی بومی (دینی)» در تاریخ .1394/03/11
 .29مصاحبا با دهتر "غالمرضا جمشیدیها" با موضوع «بررسی موانع پایشروی تولیاد علاوم انساانی
بومی (دینی)» در تاریخ .1393/12/24
 .30مصاحبا با حجتاالسالم و المسلمین دهتر "حسین سوزنچی" با موضوع «بررسی موانع پیشروی
تولید علوم انسانی بومی (دینی)» در تاریخ .1394/03/03
 .31مصاحبا با دهتر "ابراهیم فیاض" با موضوع «بررسی موانع پایشروی تولیاد علاوم انساانی باومی
(دینی)» در تاریخ .1394/03/02
 .32مصاحبا با دهتر "مهدی گلشنی" با موضوع «بررسی موانع پایشروی تولیاد علاوم انساانی باومی
(دینی)» در تاریخ .1394/03/06
 .33مصاحبا با دهتر "عبدالحسین کالنتری" با موضوع «بررسی موانع پایشروی تولیاد علاوم انساانی
بومی (دینی)» در تاریخ .1393/12/24
 .34مصاحبا با حجتاالسالم و المسلمین دهتر "علای مصابای یازدی" باا موضاوع «بررسای مواناع
پیشروی تولید علوم انسانی بومی (دینی)» در تاریخ .1394/03/05
 .35پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آرار حضرت آیتا ...العظمی خامناای(مدظلا العالی)
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