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چکيده

انسان از ديرباز در جهت کشف حقيقت از روشهاي گونهگون و بسياري بهره برده است .با گذر زمان و رشد و انسجام
يافتن تفکر انساني ،برخي از اين روشها گزينش و پذيرفته شد و بهعنوان پارادايم يا همان چارچوبههاي ذهني ،فکري و
فرهنگي ،معيار ک شف و سنجش حقيقت قرار مي گيرد .در حال حا ضر صاحبنظران علوم ان ساني با توجه به سه نوع
پاراديم اثباتگرايي ،تفسيرگرايي و انتقادي به تحليل ،استنباط و توصيه علمي ميپردازند .پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن
آيات قرآن کريم به برر سي پارادايم هاي رايج در علوم ان ساني پرداخته ا ست و با توجه به بينش قرآن کريم درباره ان سان،
آن ها را در بوته نقد و برر سي قرار مي دهد .پارادايم قرآني از رويکردهاي مختلف ان سان شناخت متنا سب باانگيزههاي
انسانساز بهره برده و گونهاي خاص از پارادايم فکري را سامان داده است؛ هرچندکه ميان پارادايمهاي موجود و پارادايم
قرآني نقاط مشتتترکي مشتتاهده مي گردد .اين پژوهش اثبات مي کند که پارادايم برخاستتته از مباني قرآني مي تواند بهعنوان
چارچوبه اي م شخص و م ستقل معيار ا ستدالل و ا ستنباط هاي علمي در حيطه علوم ان ساني قرار گيرد .اثبات اين مدعا با
بيان نمونههايي کاربردي و نظري به همراه پيشنهادهاي پژوهشي ديگر در ادامه اين نگاره آمده است.
واژگان کليدي :علوم انساني ،پاراديم ،قرآن کريم ،پارادايم قرآني ،رويکرد اسالمي.
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o

طرح مسئله

تمايز تمدن هاي ان ساني در م سير حرکت به سمت کمال ب شري در اختالف چارچوبه هاي فکري و يا همان پارادايم هاي
حاکم بر آن ا ست و از جهت ديگر عن صر ا صلي شکل گيري ،تداوم و سرانجام يک تمدن ،ان سان و ايده هاي مربوط به
او ست .شناخت صحيح ان سان و درک واقعي محيط پيرامون او (چه ن سبت به ساير ان سان ها و چه طبيعت و مجموعه
هستي) تنها راه رسيدن به پارادايم هاي مناسب و همسو با طبيعت و غايت انسان است .علوم انساني در ارتباط مستقيم با
انسان و تصورات و تصديقات وي نسبت به خود ،ساير انسانها و طبيعت قرار ميگيرد .تصورات و تصديقاتي دوسويه
که ارتباط ميان انسان و محيط پيرامون او را کشف و بهصورت مجموعهاي مرتبط و هدفمند در مسير تعالي و رشد انسان
به خدمت مي گيرد .آنچه م سلم ا ست درک ناقص از وجود ان سان و طبيعت و نگاه محدود به آن ها ،نمي تواند پارادايمي
کارآمد بسازد .در انديشه قرآني انسان و طبيعت تنها موجوداتي مادي نيستند و به ميزان کامل اما متناسب با خود ،روح و
درک دارند .اين اندي شه م سلماً با پارادايم هاي حاکم در علوم ان ساني معا صر که به شدت تأثير گرفته از فر ضيههاي مادي
ا ست در تعارض خواهد بود .با برر سي پارادايم هاي رايج ،کامالً آ شکار مي گردد که بردا شت از ان سان ،نه بردا شتي بر
استتاح حقيقت وجودي او؛ بلکه بر پايه تحليل هاي ناقص و محدود به مرزهاي علم بشتتري استتت .ازاينرو رخنه هاي
ب سياري در اين چارچوبههاي فکري م شاهده مي شود که بخش قابلتوجهي از واقعيت وجودي ان سان و روابط متعامل و
متکامل او و هستتتي را از قلم انداخته استتت .پژوهش حاضتتر با بررستتي برخي از ايده هاي قرآن کريم پيرامون انستتان و
هستي ،به دنبال کشف و ارائه پارادايمهاي کليدي انساني تتتت اسالمي متناسب با انديشه قرآني ،حقيقت بشري و واقعيت
هستي است .مسلم است که اينگونه چارچوبههاي فکري در تناسب با يک تمدن اسالمي خواهد بود.
o

مقدمه

علوم انساني در پژوهش حاضر يعني آنچه در ارتباط با انسان و در جهت درک صحيح دوسويه از او و محيط پيرامونش
مطرح ميگردد .همچنين ،علوم انساني به توصيف ،تبيين ،پيشبيني و اصالح کنشهاي انساني ميپردازد .به نظر ميرسد
تعريف حا ضر نقطه جمعي ميان تعاريف مختلف از علوم ان ساني با شد (ر.ک :شريفي .)1393 ،قرن پانزدهم زماني ا ست
که واژه پارادايم براي نخ ستين بار به معناي مثال يا الگو ،موردا ستفاده قرار گرفت که اکنون نيز اين معنا متداول ا ست .از
دهه  1960اين واژه در فل سفه علوم طبيعي بهکار رفت و به چارچوب نظري و فکري ا شاره پيدا کرد .پاراديم ،امروزه به
ديدگاه رايج و متداول در باب امري مربوط مي شتتتود( .علي پور و حستتتني .)13 ،1389 ،نظريات علمي که در درون
پارادايم ها وجود دارند به خود پارادايم ها واب سته ه ستند؛ اين امر بدين معنا ا ست که گزاره هاي علمي درون يک پارادايم
همعرض با ه مان ديدگاه رايج و متداول استتت .با توجه به اين نکته ،زماني که پارادايم حاکم ،دچار نقص و کاستتتي هاي
محوري باشد ،تئوريهاي هماهنگ با آن نيز دچار همان نواقص ميشوند( .گائيني و حسينزاده.)106 :1391 ،
در جهان کنوني با برر سي هاي انجام شده در نظريات علمي ميتوان به سه پارادايم د ست پيدا کرد :پارادايم اثبات گرايي،
تفسيرگرايي و انتقادي که در ادامه به بررسي هر يک از اين پارادايمها پرداخته ميشود.

■



1ت پارادايم اثباتگرايي

در اين ديدگاه ،تجربه نقش اساسي را بهعنوان منبع معرفت ايفاء ميکند و تفکر استقرايي بهجاي تفکر قياسي مورد تأييد
ا ست .از منظر پيروان اين پارادايم ،براي د ستيابي به دانش و شناخت واقعي بايد به م شاهده و تجربه پرداخت و همه ي
علوم بايد بر تجزيهوتحليل يافته هاي تجربي مبادرت ورزند (رفيع پور ،1360 ،ص .)37-38روش اين نوع پارادايم به
ماترياليسم متدولوژيک معروف است؛ زيرا که صرفاً به علل مادي پديدهها ميپردازد (ملکيان ،1377 ،ص.)68
در زمينهي علوم انستتاني نيز افراد پيرو پارادايم اثبات گرايي مانند آگوستتت کنت ،ديويد هيوم و فرانستتيک بيکن معتقدند
مي توان با پديده هاي انستتاني مانند پديده هاي طبيعي برخورد کرد و با روش يکستتاني هر دو را موردمطالعه و بررستتي
قرارداد .براين استتاح ،پژوهش در زمينه پديده هاي اجتماعي مبتني بر مشتتاهده و تجربه ،باهدف کشتتف قوانين حاکم بر
رفتارهاي ان سان خواهد بود .زماني که اين قوانين ک شف شد پژوه شگر جهت تبيين و پيش بيني رفتارها توانمند مي شود.
بهعبارتديگر ،با کاربرد روش علوم طبيعي در علوم ان ساني ميتوان به تبيين علي پديدههاي ان ساني و درنتيجه به توانايي
براي کنترل و پيشبيني دست پيدا کرد (سروش ،1366 ،ص.)24
در قرن بي ستم رويکرد تجربي اثبات گرا با پيدايش جريان فل سفي و تحليلي اثباتگرايي منطقي ،جايگاه مهم و ا سا سي را
در حوزه معرفتشناسي و روش شناسي پيدا کرد .در اين جريان ،گزارههاي زباني در صورتي معنادار بهحساب ميآمد که
در پيوند با پديده هاي قابلم شاهده با شد .بهطورکلي ،در معرفت شنا سي اثبات گرايي سه مؤلفه ا سا سي وجود دارد که
عبارتاند از .1 :واقعيت يک امر خالص و مستقل از هرگونه پيشداوري است؛  .2استفاده از تقليلگرايي پديدههاي مورد
مشاهده؛  .3پژوهش فارغ از ارزش (گائيني و حسينزاده ،1391 ،ص.)108
در پارادايم اثباتگرايي ه ستي در پديدههاي مح سوح ،عيني و م شاهدهپذير خال صه مي شود و صرفاً اين پديدهها معتبر
ه ستند و زماني نظريه ها بتوانند در تناظر م ستقيم با مح سوسات و م شاهدات باشند از اعتبار برخوردار ه ستند .همانطور
که گفته شد؛ از منظر روش شناسي دانش در قلمرو علوم طبيعي و علوم انساني از روش يکساني تبعيت ميکند بهگونهاي
که ميتوان ادعا کرد همگي علوم از وحدت روششناختي ،برخوردار ميباشند.

 نقد
امروزه ،برخي منتقدان توجه صرف و معيار قرار دادن م شاهده و تجربه را در رويکرد اثبات گرايي موردنقد قرار مي دهند
و به نظر آنان عوامل فراتجربه و فرامشتتاهده معرفت هاي حاصتتل از تجربه و مشتتاهده را تعين مي بخشتتد .اين عوامل
فرامشتتاهده اي همان پک زمينه هاي ذهني محقق استتت که هنگام انتخاب فرضتتيه و انتخاب ميدان پژوهش ،براي تأييد و
ابطال فر ضيه و در هنگام تف سير و تبيين پديده هاي مورد م شاهده ،فعال مي گردد و تأثيرگذار مي شوند .همچنين ،ان سان
همواره تحت تأثير ارزش هاي گوناگون اجتماعي استتت که اين ارزش ها بر ادراک وي از واقعيت ها تأثير مي گذارد و در
بي شتر موارد نميگذارد واقعيتها را آنگونه که ه ست ادراک کند .تأثير اين ارزشها در ب سياري اوقات ناآگاهانه ا ست و
هيچکک نميتواند اذعان کند که قادر است آنها را بهطور کامل در کنترل خود درآورد (رفيعپور ،1360 ،ص.)90-91
بهطورکلي ،محقق در هنگام م شاهده پديده هاي مختلف منفعل ني ست؛ بلکه او همواره مجموعه ن شانههاي قابلت شخيص،
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اما همي شه در حال تغيير را درباره جهان و پديده هاي آن مي آفريند و از اين شيوه براي سازمان دادن به م شاهده و معنا
دادن به پديدهها ،استفاده ميکنند (مايکل مولکي ،1376 ،ص.)83-92
درنهايت براي اختصتتتار در گفتار مي توان به چهار نقد استتتاستتتي به پارادايم اثبات گرايي اشتتتاره کرد :جدايي ناپذيري
واقعيت هاي اجتماعي از نظريهها :در اين زمينه مي توان گفت که رفتارهاي افراد در حرکات فيزيکي خالصتته نمي شتتود.
تبيين کنش ان سان ها بهعنوان حامالن معنا و اراده در مقاي سه با عملکردهاي طبيعي تفاوت جوهري دارد .درک کنش هاي
انستتاني نيازمند به دخالت دادن عنصتتر اراده و قصتتد در آن ها استتت .وجود تعامل دوستتويه بين پژوهشتتگر و موضتتوع
موردپژوهش ،يکي ديگر از انتقاداتي است به اين پارادايم شده است که به اين امر اشاره دارد که پژوهشگر در جمعآوري
دادهها با تمامي داشتههاي شخصي خود ،درگير است براي مثال شخصي که به مطالعه نقش جنسيتي در يک امر ميپردازد
خود ،يا مرد يا زن ا ست به همين دليل ،مي تواند دچار سوگيري شود .نقد ديگري که به رويکرد اثبات گرايي مي شود به
تأثير ارزش ها در فرآِيند پژوهش توجه دارد که به امر مي پردازد که برخي مفاهيم در حوزه کاربرد بار ارز شي دارند مانند
مفاهيم کارايي ،اثربخشي .بهعنوان نقد آخر ميتوان به اين مورد اشاره کرد که پيش بيني در علوم انساني و علوم طبيعي با
يکديگر متفاوت ا ست .با توجه به اينکه ،عوامل مؤثر بر رفتارهاي ان سان از گ ستردگي و تنوع ب سياري برخوردار ا ست و
کنترل اين عوامل م شکل ا ست به همين دليل به سختي مي توان رفتارهاي جمعي ان سان ها را پيش بيني کرد (گري سري،4
 ،2002ص.)115


2ت پارادايم تفسيرگرايي

علوم اجتماعي تفسيري ،ريشه در تفکر فلسفي ماکک وبر ( 1864ت )1920و ويلهم ديلتاي ( 1883ت )1911دارد .ديلتاي با
طرح تمايز بين علوم ان ساني از علوم طبيعي ،که اولي متکي بر فهم همدالنه و يا تفهم از تجربيات زندگي روزمره مردم ت
ريشه در يک موقعيت خاص تاريخي دارد تتتت است و دومي مبتني بر تبيين ذهني است ،نگرشي متفاوت از اثباتگرايي
ابالغ مي نمايد .در اين رويکرد برعکک اثباتگرايي ،واقعيت خارج از انستتتان نيستتتت بلکه در ذهن و آگاهي اوستتتت.
واقعيت به لحاظ اجتماعي از طريق تعامل بين کنش گران ستتاختهشتتده و مورد تفستتير آنان قرار مي گيرد .در تفهم آنچه
اصالت دارد ،ديد و نگاه افراد موردمطالعه بهجاي مشاهدهگر است (ر.ک :محمدتقي ايمان.)1390 ،
در پارادايم تف سيرگرايي معنا ،نقش مهمي را ايفاء ميکند و به عنوان عن صر ا سا سي در تف سير رفتارهاي عامالن اجتماعي
مدنظر استتتت .به همين دليل ،اين پارادايم بهعنوان رويکرد معناگرا نيز شتتتناخته مي شتتتود .رويکرد معناگرا ،از نظريه
هستتتي شتتناستتانه «دکارت» در تمييز بين نفک و بدن ،روش شتتناستتي ديگري را به وجود آورد که بر استتاح آن هيچ گاه
نمي توان روح را به ماده ،انديشتته را به طبيعت و تارير را به طبيعت و درمجموع پديده هاي انستتاني تتتتت اجتماعي را به
پديده هاي فيزيکي تأويل داد (فروند ،1372 ،ص .) 9از اين منظر ،دنيايي اجتماعي با دنيايي طبيعي تفاوت دارد ،دنياي
اجتماعي کامالً ذهني است و نميتوان به لحاظ عيني اين دنيا را موردمطالعه قرارداد .ازاينرو ،نميتوان گزارههاي علت و

4. Griseri
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معلول از دنياي اجتماعي را که براي تمام زمانها درست باشند ارائه کرد (ر.ک :سارانتاکوح.)1993 ،5
با توجه به اينکه موضتتتوع موردمطالعه در علوم اجتماعي برخالف علوم طبيعي ،ملموح نيستتتت ،بايد از روش تفهمي
بهجاي روش تبييني ا ستفاده کرد (ر.ک :رفيع پور .)1360 ،همچنين ،واقعيت چيزي وراي ذهن و آگاهي ان سان ني ست و
واقعيتهاي اجتماعي از طريق کنش کنشگران اجتماعي ساخته و بهوسيله آنان تفسير ميشوند .نگرش تفسيري در قلمرو
علوم انساني بر دگرگون شوندگي فرهنگي معناي انساني تأکيد ميکند و معتقد است کساني که با بهکارگيري روش علوم
طبيعي از برر سي جزئيات فرهنگي سرباز مي زنند ،به يک نوع ف شريت و تع صب ظاهري مبتال مي شوند و درنتيجه از
عناصر اساسي فرهنگ غافل ميمانند.
از منظر معرفت شناسي پارادايم تفسيرگرايي ،معرفت و شناخت از دنياي اجتماعي بر اساح توانايي ما در تجربه جهان به
نحوي استتتت که ديگران نيز آن را تجربه مي کنند .همچنين ،هدف علم ،تالش در معرفي و نمايش روابط علي در جهان
اجتماعي نيست بلکه هدف اصلي تفسيرگرايي ،فهم طرقي است که مردم به لحاظ ذهني ،جهان اجتماعي را خلق و آن را
تجربه مي کنند .در زمينهي روش شنا سي نيز در رويکرد تف سيرگرايي مدل فر ضيهاي تتت ت قيا سي قابلا ستفاده در دنياي
اجتماعي نيستتتت؛ چون واقعيت اجتماعي منتظر نمينماند که کشتتتف شتتتود .ازاينرو ،بهترين شتتتکل تبيين واقعيت،
محدودستتتازي آن به زمان و مکان خاص استتتت .همچنين ،امکان اظهارات تجربي از دنياي اجتماعي وجود ندارد؛ چون
پديده هاي قابلمشتتاهده توليد ستتاده اي از معنا و تفستتير انستتان مي باشتتند .درنهايت ،بي طرفي و عينيت گرايي شتتخصتي
ضرورت دارد ،ولي در جهت فهم و درک تفاسير ذهني افرادي که از سوي محقق مطالعه مي شود ،مالحظه آزاد از ارزش
غيرممکن ا ست .با توجه به اين موارد تأکيد تف سيرگرايي بر جمع آوري اطالعات غيرتجربي ا ست .به همين خاطر افراد
پيرو اين پارادايم از مصاحبههاي غيرساختمند و مشاهده مشارکتي بيشتر استفاده ميکنند (ر.ک :سارانتاکوح.)1993 ،

 نقد
در زمينهي نقد اين پارادايم مي توان به اين مورد اشتتاره کرد که صتترفاً نوع خاصتتي از قصتتد و يا نيت ،بهعنوان منشتتأ
رفتارهاي آدمي مدنظر ني ست؛ بلکه احتمال وجود دامنه ي و سيعي از مقا صد و نيات براي هر رفتاري همواره وجود دارد.
در ابتدا تفستتيرگرايي به خود رفتار ،توجه مي کند ،ست ک به اهميت دروني آن رفتار مي نگرد و ستتعي مي کند آن را درک
کند و سرانجام عمل را آنچنان که هست درک ميکند .اما بااينوجود ،گاه تمرکز بر اهميت دروني رفتار ،موجب مي شود
تا درک کمتري نسبت به نيت و قصد فرد صورت بگيرد .همچنين ،گاه دامنه محدوديتهاي رفتاري به صورتي است که
بيرون از آن محدوديت ،درک قصتتد آن رفتار ،ممکن نيستتت .به عبارت بهتر ،در چارچوب و عملکرد خاصتتي استتت که
مي توان نيت و قصتتد آن رفتار را درک کرد و زماني که اين محدوديت و چارچوب برداشتتته مي شتود ،نمي توان به درک
درستي از نيت و قصد آن رفتار رسيد و فقط عامل آن رفتار مي تواند به تشريح پيوند عمل با نيت آن ب ردازد .با توجه به
اين موارد ،انسان در جهاني زندگي ميکند که گاه افراد مقاصد روشني را پي نميگيرند و بهطور سريع مقاصد و نيتهاي
خود را تغيير مي دهند .پر سش ا صلي که در اينجا مطرح مي شود آن ا ست که آيا در چنين جهاني که عدم شفافيت در
5. Sarantakos
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مقاصد و نيات افراد وجود دارد و با تغيير سريع در آن مواجه هستيم ميتوان نيات را بهتنهايي مبناي پژوهش قرار دهيم.
افزون براين ،گاه ديده مي شتتتود که مقاصتتتد يک فرد با يکديگر در رقابت قرار مي گيرند و نيز دچار تغييرات دائمي
مي شوند ،در اين صورت ،ديگر تنها نمي توان به مقا صد و نيات جهت تبيين پديدههاي رفتاري اکتفا نمود .يک ق صد و
نيت در لحظهاي که به وجود مي آيد ممکن است ،ظاهراً صميمانه اما در باطن فريبي بيش نباشد.
دومين نقدي که به پا رادايم تفسيرگرايي وارد است اين است که قصد و نيت را تنها شرط الزم براي توصيف رفتار تلقي
مي کند و حال اينکه گرچه بر اهميت نيت در معنادهي به رفتار مي توان اذعان کرد ولي اينهمه آن چيزي ني ست که براي
توصتتيف رفتار الزم استتت .همچنان که نيات مختلف مي تواند باعث برانگيختگي رفتار يکستتاني گردد نيت يکستتان هم،
مي تواند از طريق رفتارهاي متنوعي تحقق يابد .علت اينکه طريق و رفتاري خاص برگزيده مي شود ،صرفاً به نيتي واحد
ربط داده نمي شود .براي فهم يک عمل عالوه بر درک از نيت و ق صد به پيو ستاري از باورها و انتظارات عامل هم بايد
توجه گردد .به نظر ميرستتد که کاهش فهم يک رفتار اجتماعي به درک از يک نيت و احستتاح ستتاده دروني فرد ،قابل
دفاع نباشد (گريسيري ،2002 ،ص .)135-136


3ت پارادايم انتقادي

پارادايم اثبات گرايي و تفستتتيرگرايي از دو منظر متفاوت به پديده هاي اين عالم نگاه مي کنند .اثبات گرايي به عينيت،
اندازه پذيري ،قابل پيش بيني بودن ،کنترل ،الگودهي ،ستتتاختن قوانين و قواعد و انتستتتاب عليت تأکيد دارد .پارادايم
تفستتيرگرايي در تالش براي فهم و تفستتير جهان از ديدگاه انستتان ها استتت .اين پارادايم بهعنوان هرمنوتيک مضتتاعف
توصتتيف مي شتتود که مردم تالش مي کنند تا تفستتير کنند و بر استتاح اين تفستتير در جهان عمل کنند (ر.ک :هابرماح،6
 .)1984به همين دليل اين روش بهعنوان يک روش در حال ظهور يعني پارادايم انتقادي در تحقيقات مدنظر قرار گرفت.
اين پارادايم دو پارادايم سابق را بهعنوان پارادايمهاي ناقص مدنظر قرار ميدهد؛ زيرا که ديد سياسي و ايدئولوژيک را در
تحقيقات ،مورد غفلت قرار داده اند .ديده مي شتتتود که پارادايم اثبات گرايي و تفستتتيرگرايي به ترتيب با دانش فني و
هرمنوتيک م شغول ه ستند (ر.ک :گاج .)1989 ،7پارادايم انتقادي به شدت تحت تأثير کار اوليه هابرماح و به ميزان کمتر
تحت تأثير مکتب فرانکفورت ،به ويژه افرادي مانند آدورنو ،مارکوح ،هورکهايمر و فروم استتت؛ که قصتتد آنان بيشتتتر
سياسي بود که تأکيد بسيار به مساواتطلبي داشتند.
نظريه انتقادي َآ شکارا تجويزي و هنجاري ا ست که مت ضمن رفتار در يک دموکرا سي اجتماعي ا ست (ر.ک :في1987 ،8؛
ر.ک :موريک .)1995 ،9ق صد اين رويکرد ،دادن برابري و م ساوات به همه ي اع ضاء جامعه ا ست .هدف اين ا ست که در
ضمن شناخت پديدهها به تغيير آنها نيز پرداخته شود .بهطور خاص ،آنان به دنبال رفع نابرابري ،ترويج آزاديهاي فردي
در يک جامعه دموکراتيک هستند .ازاينرو ،نظريه انتقادي به دنبال کشف منافع در محيط کار و شرايط خاص است و به
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بازبيني از مشروعيت منافع ميپردازد و خدمات را براي برقراري برابري و دموکراسي را موردبررسي قرار ميدهد.
بهطورکلي ،ق صد اين پارادايم ،دگرگون سازي براي تغيير جامعه و سوق دادن افراد به سمت دموکرا سي اجتماعي ا ست.
در اين را ستا هدف از پژوهش به شدت عملي ا ست ،براي آنکه افراد عادالنه تر بتوانند به سمت جامعهاي م ساواتطلب
گام بردارند که در آن بر آزاديهاي فردي و جمعي تأکيد مي شتتود و براي از بين بردن تأثيرات قدرت نامشتتروع تالش
صورت ميگيرد .شجرهنامهي نظريهي انتقادي را در مارکسيسم ميتوان جستجو کرد .براي نظريهپردازان انتقادي ،محققان
ديگر نمي توانند ادعاي بي طرفي و بي گناهي ايدئولوژيک يا سيا سي مطرح کنند .با توجه به اين موارد ،دانش و فهم جزء
منافع اجتماعي بايد باشد و افراد را بايد به سمت برابري و دموکراسي بکشاند .ازاينرو ،هابرماح ( )1972تعريف دانش
و درک را در سه پيامد مثبت شناخت ساختاربندي ميکند .1 :پيشبيني و کنترل .2 ،فهم و تفسير و  .3رهايي و آزادي.
وي نام اين موارد را تکنيک ،عمل و رهاييبخ شي گذا شت .واژه تکنيک تو سط دان شمندان اثبات گرا ،مفهوم سازي شده
ا ست که به تأکيد بر قوانين و پيش بيني و کنترل رفتارها مي پردازد و بهعنوان دانش ابزاري مطرح مي شود .واژه عملي در
ديدگاه اثباتگرايي موردتوجه قرار نمي گيرد ،اما در ديدگاه هرمنوتيک ،تفسيري مشخص در رويکردهاي کيفي ميپردازد
و به کنش متقابل توجه دارد .واژه رهاييبخشتتتي از دو پارادايم ديگر استتتتفاده مي کند اما فراتر از آن دو مي رود (ر.ک:
هابرماح.)1972 ،

 نقد
چندين انتقاد در رويکرد انتقادي مطرح مي شتتتود .در اين زمينه ،موريک ( )1995نشتتتان داد که بين ستتته واژه هابرماح
به صورت مصنوعي جدايي وجود دارد (ر.ک :هسه1982 ،10؛ ر.ک :برنشتاين .)1983 ،11بهعنوانمثال ،محقق هرمنوتيک به
برر سي پديدهها و معناي پديده هاي موردمطالعه اثبات گرايان مي پردازد .عالوه براين ،ارتباط بين نقد ايدئولوژي و آزادي،
نه روشن است و نه اثبات شده است و نه يک ضرورت منطقي است (ر.ک :موريک .)1995 ،راههاي بسياري وجود دارد
که جهان و پديدههاي آن مطالعه شود؛ اما هابرماح فقط اين سه مؤلفه را بهعنوان راه هاي مطالعه و بررسي م سائل جهان
مطرح کرده استتت .درواقع معلوم نيستتت که آيا هابرماح براي طرح اين راه هاي کستتب دانش از يک مدل مفهومي ،يک
تحليل ستتتياستتتي ،مجموعه اي از کليات ،مجموعه اي از اصتتتول فراتاريخي ،مجموعه اي از مشتتتاهدات زمان خاص يا
مجموعه اي از تعاريف آزادانه استتتفاده کرده استتت (ر.ک :موريک )1995 ،که فقط به دليل ابهام خود باقيماندهاند (ر.ک:
کوالماسکي .)1978 ،12الکامسکي )1999( 13مطرح ميکند که هابرماح در زمينه تغييرات اجتماعي سکوت کرده است و
صرفاً به مسائل ذهني پرداخته است.
ا سا سي ترين انتقادي که به رويکرد انتقادي وارد ا ست اين ا ست که اين رويکرد ،وظيفه محقق مي داند که بهعنوان يک
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ايدئولوگ عمل کند تا اينکه بيغرض باشتتتد (ر.ک :موريک .)1995 ،البته ،نظريه پردازان انتقادي استتتتدالل مي کنند که
محققان به لحاظ ايدئولوژيکي بايد بي طرف باشتتتند و براي آزادي و برابري تالش کنند .همچنين ،در رويکرد انتقادي
همي شه نفي و انتقاد وجود دارد و بهگونهاي ا ست که همي شه نظم اجتماعي را با علم گرايي و عقالنيت ابزاري تحت تأثير
قرار مي دهد (ر.ک :ايگلتون ،)1991 ،14ستت ک آنان به توليد يک دستتتور کار مثبت مي پردازند اما در انجام مانند محققان
سنتي دچار نقص مي شوند زيرا که تمرکز خود را بر برنامهي ايدئولوژيک ميگذارند و نميتوانند به اقدام صحيح د ست
بزنند (ر.ک :موريک.)1995 ،
يک مشکل ديگر ،آن است که معياري براي تشخيص تفسيرهاي درست از نادرست و مرزي براي پايان تحقيق تف سيري
وجود ندارد .با توجه به اينکه اين پارادايم با فرايندي ديالکتيکي براي توليد تفستتيرهايي متنوع و گاه متضتتاد از واقعيت
اجتماعي ستتروکار دارد؛ همواره جاي اين پرستتش وجود دارد که آيا معياري براي تفستتيرهاي مرتبط و غيرمرتبط وجود
دارد؟ بهعبارتديگر ،آيا مع ياري براي ت شخيص تف سيرهاي در ست از نادر ست موجود ا ست؟ آيا ا سا س ًا کاربرد مفهوم
درست و نادرست نسبت به اين تفسيرها معقول است؟ در علوم طبيعي همواره احتمال بروز نتايجي که در تقابل با عقايد
جاري باشد وجود دارد .در اين صورت است که تبيينهاي ساده مالک ترجيح در بين نتايج ناسازگار است؛ باوجودآنکه،
اين سؤال و ابهام وجود دارد که معيار سادگي چيست؟ اما در هنگام بروز نتايج متقابل در تفسير هرمنوتيکي از رفتارهاي
اجتماعي چه نوع مالکي براي ترجيح استتت؟ مشتتکل ديگر در تفستتيرهاي انتقادي اين استتت که هيچ مرزي براي پايان
پژوهش هاي تفستتيري ارائه نمي دهد .زيرا هيچ معيار روشتتني را براي يک تفستتير رضتتايت بخش از رفتار ارائه نمي کند
(گريسيري ،2002 ،ص.)135-136
با توجه به مطالبي که ذکر شد ،از منظر اين ديدگاه همي شه اجتماع بايد در حال تغيير با شد و تنها را ر سيدن به رهايي و
تغيير مثبت را نقد ايدئولوژيک ميداند و راههاي ديگر را ناديده ميگيرد.
o

1ت پارادايمهاي انسانشناخت قرآن کريم

همان گونه که گذشت ،پارادايم کن شي در جهت درک ه ستي و جهان است و به دنبال تحليل آنچيزي است که در ارتباط
با انسان قرار ميگيرد .در انديشه قرآني ،انسان جزئي از هستي و مخلوقي از مخلوقات شناخته و ناشناخته خداوند متعال
ا ست .قدم اول در درک ه ستي ،شناخت ان سان از خود او ست .معيار قرآن کريم در اين سنجش و شناخت ،معياري
همهجانبه و واقعبينانه استتت .قرآن کريم در برخي از آيات خود به تبيين ماهيت انستتان مي پردازد (ر.ک :مطهري،1385 ،
ص )16و در بخشتتي ديگر ا نستتان متخلق به آداب رحماني و انستتان دورافتاده از اين آداب و اخالق را معرفي مي کند.
بهعبارتديگر ،پارادايم قرآني در دو محور مباحث انسانشناختي خود را مطرح ميکند :انسان آنگونه که هست و آنگونه
که بايد باشد.


فطرت

قرآن کريم اثبات ميکند که انسان داراي فطرت است .اين فطرت خالي از خصوصيت و ويژگي نيست .فطرتي خدايي و
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خداجو استتت« .فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَکْثَرَ

النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ؛ پک روى (وجود) خود را به دين حقگرايانه راست دار( ،و پيروى کن از) سرشت الهى که (خدا) مردم
را بر (ا ساح) آن آفريده ،که هيچ تغييرى در آفرينش الهى ني ست اين دين ا ستوار ا ست ،وليکن بي شتر مردم نمى دانند»
(روم .)30:ان سان همانند ساير موجودات فطرتي دارد که او را به سمت کمال سوق مي دهد و او را ازآنچه به صالح و
ضرر او ست آگاه مي سازد .اين فطرت خاص ،ان سان را در م سيري خاص قرار ميدهد و هدفي معين را دنبال مي کند.
عالوه براين ،نوع خلقت انستتان (همه آنچه از اعضتتاء و جوارح بدني و غير آن در اختيار او قرار دادهشتتده) ابزاري براي
تحقق اين غايت و هدف ا ست .ان سان يا مي تواند به سعادت بر سد و يا شقاوت .هدايت گر او ن سبت به شناخت و گام
برداري در يکي از اين دو مسير ،همان فطرت و خلقت خاص اوست (طباطبايي ،1417 ،ج ،16ص.)179-178


نَفک

در کنار فطرت ،قرآن کريم سخن از نفک به ميان ميآورد« .وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّئهَا فَأَلهمَهَا فجُُورَهَا وَ تَقْوَئهَا؛ سوگند به نفک و
آنکه آن را مرتب ساخت! و بد کاريش و پارسايىاش را به او الهام کرد (شمک7 :تتتت .)8يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ؛ اى جان
آرام يافته» (فجر.)30:
نفک انستتان درجات متعددي دارد و مي توان آن را در ستته درجه و مرتبه قرارداد .مرتبه نخستتت نفک آدمي ،نفک اماره
است .نفسي که انسان را به سمت خواست خود ،بدون توجه به خير و يا شر بودن آن ،امر ميکند .مرتبه دوم نفک لوّامه
يا مالمتگر است .اين نفک به سنجش اعمال خوب و بد انسان ميپردازد و با درک بد بودن عملي و يا ناقص بودن عملي
اندوهناک مي شود .مرتبه سوم ،نفک مطمئنه ا ست چراکه ن سبت به پروردگارش اطمينان دارد و از سبب ا ضطراب که
همان انانيت خويش است رها ميگردد (گنابادي ،1408 ،ج ،4ص.)254


حک ،عقل و وحي

«وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُدىً وَ ال کِتابٍ مُنيرٍ؛ و از (ميان) مردم کستتى استتت که بدون هيچ دانش و
هيچ رهنمود و هيچ کتاب روشنى بخشى ،درباره خدا مجادله مىکند» (حج.)8:
قرآن کريم براي معرفت و شنا سايي صحيح سه مو ضوع را شرح مي دهد .1 :تجربه ح سي؛  .2عقل؛  .3وحي .تجربه،
ح سي ا ست که ماديات را شنا سايي ميکند؛ چراکه ماديات مح سوحاند و تجربه آنها را درک ميکند .تجربه ،بينياز از
عقل ني ست و حواح چيزي را بدون کمک عقل درک نمي کند .وحي سبب معرفت و شناخت آن چيزي ا ست که وحي
شده باشد و اشياء غيبي منحصراً بهوسيله وحي شناسايي ميشوند (ر.ک :نجفي خميني ،1398 ،ج ،13ص.)50
عالوه بر آنچه گذشتتت انستتان از رهگذر شتتناخت خود به شتتناخت خداوند متعال مي رستتد و به هدايت دستتت مي يابد
(مصباح يزدي ،1388 ،ص .)318حق است که انسان شناسي در ارتباط مستقيم با مسائل مختلف اعتقادي ،اخالقي ،فردي
و اجتماعي دارد .در انديشه اسالمي انسانشناسي نقطه آغاز هدايت و يا همان تکامل همهجانبه انسان در همه ساحتهاي
فردي و اجتماعي است .در ادامه بيمناسبت نيست که به برخي از مباني قرآني پيرامون شناخت انسان اشاره گردد:

■



خلقت جداگانه هر انسان

هر انستتان خلقتي جداگانه دارد (اصتتالت فرد) و بهطور جداگانه مي تواند مخاطب (قرآن کريم) قرار گيرد (ر.ک :مصتتباح
يزدي ،1388 ،ص .)322ح ضرت آدم از خاک خلق شد و ن سل ب شر از نطفه زن و مرد گ سترش يافت (همان) .قرآن
کريم به مراحل خلقت و ن سج ان سان از نطفه به ج سمي کامل را شرح مي دهد و به نفرِ روح در اندام او ا شاره مي کند
(همچون مؤمنون ) 12:روح انسان مخلوق خداوند است و از باب تشريف به خداوند نسبت داده ميشود .هرچندکه جسم
و روح هر دو مخلوق خداوند متعالاند؛ اما روح از جهت شرافت به خداوند نزديکتر است (همان).


انسان خليفه خداوند

خداوند متعال ان سان را خليفه خود بر زمين دان سته ا ست« .إِنِّي جاعِلٌ فِي األَْرْضِ خَلِيفَة» .وجه اين خالفت در آيات قرآن
کريم ،علم آدم به استتماء الهي معرفي مي گردد .در اين ايده ،توجه به عنصتتر علم ضتتروري استتت .بر طبق نظر برخي از
مف سرين ،آگاهي و علم آدم به همه ا سماء و صفات الهي و همه مخلوقات عالم ،منا سب با خالفت کامل او ست (همان،
ص .)359اين نکته بايد تذکر داده شود که خليفهاللهي تنها به دارندگان اين علم به اسماء ميرسد.
آنچه از اين سخنان به دست مي آيد آن است که اوالً خاستگاه نسل بشر ،خاستگاهي الهي و داراي بارقههايي از شرافت و
علم استتتت؛ چراکه در ارتباط با آفرينش خداوند متعال قرار مي گيرد و به پروردگار جلجالله نستتتبت دارد (نه آنچه
اومانيستها به خود انسان نسبت ميدهند) (همان ،ص .)367-363ثانياً انسان بايد در مسيري قرار گيرد که بتواند ارتباط
شاي سته اي ميان خود و خداوند متعال و ه ستي (بهطور ويژه طبيعتي که در تعامل با آن ا ست) برقرار کند .ثالثاً ان سان در
رفتار خود اختيار دارد .مي تواند خود را م شغول به انجام اموري سازد که او را به تکامل بي شتر و وجود کاملتر رهنمون
سازد و يا اينکه از م سير تکامل دورترش سازد .بدين سبب ا ست که گاهي قرآن کريم ان سان را مي ستايد و گاهي او را
به شدت نکوهش ميکند .خالصه آنکه انسان ،نه موجودي تهي از استعداد و فطرت الهي است و نه موجودي به صورت
مطلق ستوده شده .خلقت و استعدادش متناسب با مسير تکامل است ،توانايي درک واقعيت ،شايسته و ناشايست را دارد
اما با انتخاب و اختيارش سنجيده ميشود.
برخي از پارادايمهاي انسانشناختي قرآن کريم عبارت است از:
 .1انسان مخلوق خداوند است و هر انسان خلقتي جداگانه دارد؛
 .2انسان بايد خود را براي قرار گرفتن در جايگاه خليفهاللهي و يا همان مديريت شايسته هستي پرورش دهد؛
 .3ابزارهاي ادراکي انسان تنها منحصر در حواح و عقل نيست بلکه فطرت ،نفک ،قلب و وحي از ابزارهاي ضروري
شناخت بشمار ميآيد؛
 .4حواح انسان زمينه ادراک حقايق هستي را براي عقل فراهم ميسازد و عقل اين ادراک را به سامان ميرساند.
بدين معنا که رابطهاي دوسويه ميان عقل و حواح برقرار است؛
 .5انسان موجودي تهي از تمايالت و معلومات متولد نميشود اما اين تمايالت و آگاهيها بايد تحت تعليم و نظارت
عقل و وحي قرار گيرد؛

■

 .6اراده انسان بايد همسو با خوبي ها و خيرها باشد ،از فَساد و تخريب دور باشد و به سمت صَالح و آباداني گام
بردارد چراکه ميزان در سنجش اراده ،متعلق اوست.
o

2ت هستي و طبيعت و حقيقت آن

هستي در انديشه قرآن کريم ،منظومه اي از مخلوقات ارزشمند خداوند متعال و هدفمند است .انسان نيز در اين مجموعه
د ست به انتخاب و اختيار مي زند .مخلوقي ا ست که در ارتباط با ساير مخلوقات اين مجموعه هدفي را دنبال ميکند که
به خداوند متعال ختم مي شتتتود« .أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السَََّّّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَََّّيْ ءٍ ...؛ و آيا نظر
نکردهاند ،در فرمانروايى مطلق آسمانها و زمين و هر چيزى که خدا آفريده است ( »...اعراف .)185:همه مخلوقات دليلي
بر وجود خداوند متعال و مالکيت او ه ستند (طبرسي ،1372 ،ج ،4ص .)776واقعيت و حقيقت اين منظومه غيرقابلانکار
استتت .همه مخلوقات بهحق خلقشتتدهاند و در مستتير حق نيز حرکت مي کنند« .أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَََّّّماواتِ وَ الْأَرْضَ

بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَديدٍ؛ آيا اطالع نيافتى که خدا ،آسمانها و زمين را بهحق آفريده است؟! اگر بخواهد،
شتتما را (از ميان) مى برد و آفرينش جديدى مى آورد» (ابراهيم 19:و آيات ديگر :حجر ،85:نحل )... ،3:حق و حقيقت در
اينجا به معناي هدفمند و در مقابل عبث و باطل استتت (ابن عاشتتور ،بي تا ،ج ،12ص242؛ حقي بروستتوي ،بي تا ،ج،4
ص .)410خلقت بر پايه حق استتت و آنان که به ستتمت حق رهستت ارند ،به حق ايمان مي آورند و بر استتاح حق عمل
مي کنند به ستتعادت مي رستتند .اين آيات نشتتان مي دهد که تنها دو مستتير وجود دارد ،مستتير هدايت و مستتير گمراهي
(طباطبايي ،1408 ،ج ،12ص .)41هر مخلوقي ابتدا و انتهايي دارد و هدفي دارد که بايد بدان برسد .برخي بايد به استفاده
ديگر مخلوقات برستتتد چون گياه که بايد برويد تا حيوان از آن بهره ببرد .خلقت عالم مرحلهبهمرحله پيش مي رود تا به
هدفي برسد که باالتر از آن چيزي نيست و آن بازگشت بهسوي خداوند سبحان است (پيشين ،ج ،12ص.)56-57
ان سان بايد بداند که مالک طبيعت ني ست و لذا به هر نحوي نميتواند در طبيعت ت صرف کند .برخورد انفعالي و بهرهبري
مادي صرف انسان از طبيعت مطلوب نيست بلکه در ابتدا انسان بايد از مسير توجه ،تفکر و استدالل نسبت به مخلوقات
خداوند در مستتير ايمان و اعتقاد و خداشتتناستتي حرکت کند و در جهت تکامل خود از آن ها بهره ببرد (ر.ک :جصتتاص،
 ،1405ج ،4ص.)211


شناخت طبيعت

همان گونه که انديشمندان مسلمان بر آن تأکيد دارند ،شناخت طبيعت نيز يکي از راههاي خداشناسي است؛ چراکه از اين
م سير به قدرت ،يکتايي و حکمت خداوند پي برده مي شود ،خداوندي که نظير ندا شته و مرکب ني ست (قرائتي1383 ،؛
ج ،1ص.)252
نخستتتين ثمره طبيعتشتتناستتي درک توحيد و يا همان زيربناي اصتتلي تفکر استتالمي استتت .در نگاه توحيدي ،لغويت،
بي برنامگي و پوچي معنا ندارد .همه مخلوقات از قدرت و علم خداوند ستترچشتتمه گرفته اند و به وجود آمدن ،ماندن و
درگذ شتن آنها از جانب خداوند تدبير مي شود .ازاينرو طبيعت و آنچه ان سان نيز به ساخت و ابداع آنها اقدام ميکند،
مخلوق خداوند بوده و طبيعت و هر آنچه در آن است نشانه و آيهاي از کتاب خداوند در طبيعت است (همان).

■

طبيعت مجموعه اي از ا شياء مادي صرف ني ست .روح خدا شنا سي و خداجويي در همه اجزاء طبيعت جاري ا ست و هر
موجودي به زبان خود خداوند را ستايش و تنزيه مي کند « .سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي ال سَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ؛ آنچه
در آسمانها و زمين است براى خدا تسبيح مىگويند و او شکستناپذير فرزانه است» (حديد .)1:عالوه براين تسبيح و
تنزيه اجزاء عالم و طبيعت نشتتان مي دهد که پروردگار منزه از هر نقص و عيب بوده و کمال (مطلق) استتت (طباطبايي،
 ،1417ج ،19ص .) 144هر آنچه در زمين و آ سمان ا ست از آن خداوند ا ست و مالک و حاکمي جز خداوند متعال براي
آنها قابلتصور نيست (فخرالدين رازي ،1420 ،ج ،19ص.)60
«اللَّهِ الَّذي لَهُ ما فِي ال سَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ وَيْلٌ لِلْكافِرينَ مِنْ عَذابٍ شَديدٍ؛ (همان) خدايى که آنچه در آستتمان ها و
آنچه در زمين ا ست ،فقط از آنِ او ست و واى بر کافران از عذابى شديد» (ابراهيم .)2:خداوند مالک همهچيز و بينياز از
مردمان است و تنها او بر طبيعت و هستي و انسانها سيطره دارد (سيد بن قطب ،1412 ،ج ،4ص .)2086با توجه به اين
بيان ،انستان مالک حقيقي چيزي نيستت و اگر هر مالکيت براي او تصتور شتود ،مالکيتي اعتباري استت؛ بنابراين انستان
هرگونه که بخواهد نمي تواند ن سبت به خود هرگونه عملي را مرتکب شود و نه ن سبت به عالم بيرون و جهان ه ستي .با
اين توصتتيفات ،تنها قوانين معتبر در حوزه ارتباط انستتان با خود ،اجتماع و طبيعت ،قوانيني الهي و يا مورد تأييد خداوند
است.
برخي از پارادايمهاي قرآني پيرامون طبيعت عبارت است از:
 .1نگاه توحيد محور به طبيعت ،مخلوقات و حتي ساخته هاي دست بشر :در اين بينش سه عنصر حکمت ،قدرت
و يگانگي اهميت دارد؛
 .2همه اجزاء طبيعت در حد خود شعور ،فهم و ادراک دارند و موجوداتي صرفاً مادي نيستند؛
 .3انسان مالک و حاکم طبيعت نيست؛
 .4تصرف انسان در طبيعت و هستي بر اساح بايستههاي وحياني و عقالني است؛
 .5رابطه انسان با طبيعت و هستي رابطه اي دوسويه است :اصالح و آباداني و مديريت شايسته آن و از جهت ديگر
تأثير مستقيم طبيعت و تعامل شايسته با آن در جهت تکامل انسان و خداشناسي.
o

نتيجهگيري

همانگونه که گذ شت پارادايم هاي رايج در علوم ان ساني معا صر ،هرکدام در کنار نقاط قوت خود دچار ضعفهايي کليدي نيز
ه ستند که امکان شناختِ مطابق با واقع را از ان سان ميگيرد .عالوه براين پارادايمهاي موجود ن سبت به م سئله وحي و برخي از
ابزارهاي شناختي ان سان توجه ننموده و يا بهطور شاي سته بدان ن رداختهاند و جايگاهي براي آن در زمينه شناخت قائل ن شدهاند.
قرآن کريم با نگاهي همهجانبه همه ابزارهاي الزم براي تکامل ب شر و جامعه ان ساني را معرفي کرده و موردتوجه قرار داده ا ست.
فطرت ،نفک ،حواح ،عقل و وحي ازجمله اين ابزارهاي مهم بهشمار ميرود .شناخت انسان ،جامعه انساني و طبيعت با شناخت
اين ابزار ،تعليم و استفاده از آنها به دست ميدهد .شناخت انسان و يا طبيعت هدف غايي اين حرکت آگاهيبخش نيست؛ بلکه

■

در انتها بايد منجر به تکامل ان سان و آب اداني طبيعت و ه ستي شود و در قدم نهايي به شناخت خداوند و خ شوع و خ ضوع در
مقابل او تبديل گردد (...إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ؛ در حقيقت ما از آنِ خداييم و درواقع ما فقط بهسوي او بازميگرديم (بقره.))156:
بنابراين ،الزم ا ست براي ر شد و ارتقاء وجود ان ساني به همهي جنبههاي وجودي وي توجه شاياني کنيم و با ديدي ترکيبي در
روش شنا سي علوم ان ساني پاردايمي بديع و جديد را پايه گذاريم و دانش ب شري را در تمام جنبهها بهبود ببخشيم .براي تحقق
اين امر ،الزم است محققان حوزههاي مختلف علوم انساني با انجام بررسيهاي علمي و منطقي پارادايم جامعي را مطرح کنند.
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