
 

 

 

سازی علوم انسانی دراندیشه اسالمیراهبردهای تحول و 
 متفکران انقالب اسالمی

کید بر دیدگاه مقام معظم رهبری و   1الله مصباح یزدیآیتبا تأ

 2جواد محقق

 چکیده

ترین اهداف و سازی علوم انسانی و استقالل فرهنگی و فکری، یکی از مهمتحول و اسالمی
طوری که بعد از پیروزی بوده است؛ به  خمینیآرزوهای انقالب اسالمی به رهبری امام 

انقالب، هم امام و هم مقام معظم رهبری و سایر متفکران و اندیشمندان انقالب برای تحول و 
ترین پرسش این نوشتار این است که اند. مهمهای فراوانی کردهتغییر علوم انسانی تالش

الله مصباح یزدی چه آیت ری و صورت خاص مقام معظم رهبمتفکران انقالب اسالمی و به
اند. برای سازی علوم انسانی مطرح کردهاسالمیراهکارها و راهبردهایی را برای بسط، تحول و  

یافتن پاسخ این پرسش، با مراجعه به آثار و سخنان این دو اندیشمند اسالمی به این نتیجه 
سازی می برای تحول و اسالمیایم که راهکارها و راهبردهایی را که این دو متفکر اسالرسیده

شود: راهبردهای بنیادی و علمی و راهبردها میاند به دو بخش تقسیم  علوم انسانی مطرح کرده
ـ توصیفی این راهبردها و راهکارها تحقیق و و راهکارهای عملی که با استفاده از روش تحلیلی

 بازخوانی شده است. 
سازی، راهبردها و راهکارها، مقام معظم رهبری المی: انقالب، علوم انسانی، اسواژگان کلیدی

 الله مصباح یزدی.آیتو 

 
 10/2/99؛ تاریخ پذیرش: 9/9/98تاریخ دریافت:  .1

  :jmohaqqeq@gmail.comالمصطفیدکتری تخصصی جامعه 2.
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 مقدمهـ 1

ها و مراکز علمی، همانند دیگر علوم مدرن، محصول فرهنگ و تمدن  علوم انسانی رایج در دانشگاه 
غرب و به عبارت دیگر، یک علم وارداتی است که از جهان غرب، وارد کشورهای اسالمی شده است.  

های  فرهنگ و تمدن غرب که علوم انسانی از درون آن سر برآورده است، تمدنی است که بر پایه 
گذاری شده است؛ تمدنی که در  گرایی افراطی پایه گرایی و علم عقل فکری اومانیسم، سکوالریسم، 

ظهور  آن، انسان به جای خدا، دنیا به جای آخرت، و حس و عقل به جای نقل و وحی نشسته است.  
 گوید:  ، آنجا که می اندیشه در قراردادهای ژان ژاک روسو است   این تفکر و  عینی 

انســان گیــرد و همــه چیــز بایــد بــرای انســان جــای خــدا را می ،در عصر جدید»
نیســت،  عبــدانســان باشــد... آدمــی دیگــر اســیر زنجیرهــای آســمانی نیســت. 

چنــان کــه را آنخواهــد مســتقل باشــد و خــود و جهــان می ؛اســت رب خود بلکه 
و نیچــه و فرویــد آخــرین تیرهــای تــرکش  مــارکسبســازد. نظریــات  ،دوست دارد

 (.6، ص1380حکاک، « )اصالت انسان است

که ساحت پاک باعث شد تمدن غرب براساس تفکر اصالت انسان، اصالت دنیا و اصالت علم،  
و از صحنه زندگی  گیرد حمله قرار « و معنویات و باورهای ماوراءالطبیعی، هدفدین»و قدسی 

 . نفسانیت بشری بگیرد حس و تجربه و علم و عقل و جای آن را ،بشری نفی شده
یقین از ای، انقالب اسالمی ایران، بهمحورانهگرایانه و انساندر مقابل چنین فرهنگ مادی

های پایانی قرن بیستم بود که برخالف تمدن و فرهنگ غربی، ها و حوادث دهه ترین پدیدهمهم
گرایانه غرب را به چالش رویکرد دینی و معنوی داشت و از اساس، نگرش دنیامحورانه و مادی

 کشید و موجی از شور و امید میان ملل محروم جهان و جوامع اسالمی پدید آورد.
روشنی دریافته شد که جنگ، تنها به جنگ نظامی یا اسالمی، به از زمان برپایی انقالب

سیاسی یا اقتصادی منحصر نیست، بلکه ذاتًا جنگ تمدنی است که عنصر فرهنگی در آن، از 
جایگاه خاص و حساسی برخوردار است. هدف اصلی و نهایی انقالب فقط تغییر حاکمان و 

تار نظام سیاسی ایران نبود؛ بلکه هدف کنندگان و صرفًا تحول در ساخجایی حکومتجابه
مقام معظم   سازی تحول عظیم، عمیق و گسترده فرهنگی، اخالقی و معنوی بود.انقالب، زمینه

http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
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را دست یافتن به حیات طیبه  رهبری، هدف انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی
ان بزرگ انسان و انبیای عظام سوزان بشر و راهنمایل : »تالش همه دفرماید و می   دانداسالمی می

الله در طول تاریخ این بوده است که این حیات طیبه را برای بشر به و اولیا و مجاهدان فی سبیل 
«: »جمهوری استقالل فرهنگی؛ همچنین » ( 110ص  ، 1390مختارپور قهرودی، ) «ارمغان بیاورد 

واهد رفت. این نکته را من اسالمی از اول نشان داد که زیر بار فرهنگ مبتذل و فاسد غربی نخ 
فرهنگی است.... جمهوری اسالمی، فرهنگ غربی   ها، سلطه واقعی قدرت   کنم که سلطه عرض می 

 (. 135را رد کرد و گفت ما فرهنگ مستقل اسالمی داریم« )همان، ص 
یکی از اهداف مهم فرهنگی انقالب اسالمی ایران، مبارزه با انحرافات فکری و فرهنگی، 

گذار و به عنوان بنیان گرایانه غربی و تقلید از آن بود که امام خمینیهنگ مادیویژه فربه
و  «فرهنگ خودی»در مقام رهبری انقالب اسالمی، همواره در بیانات خود بر ضرورت اتکا به 

کید می «فرهنگ غربی»نفی  شد که حرکت انقالبی مردم ایران ورزید و این نکته را متذکر میتأ
کید می150، ص1395راستای نفی فرهنگ غربی بود )ر.ک: حقی، در  فرمود:  ( و همواره تأ

 »آمریکا با قلم و نه با نیزه به جنگ آنان خواهد آمد« )همان(. 
گرایانه غرب، یکی از موضوعاتی که بعد در راستای مبارزه فرهنگی و مقابله با فرهنگ مادی

گذار این انقالب ، به عنوان بنیانمام خمینیاز پیروزی انقالب اسالمی، هم مورد توجه ا
بود، و هم سایر رهبران و متفکران انقالب اسالمی بر آن اهتمام داشتند، تغییر و تحول در علوم 

ها و مراکز علمی ایران تدریس ها بود؛ زیرا علوم انسانی که در دانشگاهانسانی رایج در دانشگاه
شود، ریشه در میمی سایر کشورهای اسالمی تدریس شد و تا االن در ایران و مراکز علمی

فرهنگ غربی دارد و بسیاری از مبانی و اصول آن با مبانی و اصول فرهنگ اسالمی و قرآنی ما 
خصوص مقام معظم رهبری و همچنین در تضاد است. لذا رهبران و متفکران انقالب اسالمی، به

کید کردهورت تحول در علوم انسانیضرهای اخیر بر »الله مصباح یزدی، در سالآیت  اند و « تأ
ها تدریس کنیم، های غربیان را ترجمه، و در دانشگاهمعتقدند اگر ما در علوم انسانی صرفًا کتاب

ایم بینی و فرهنگ و اخالق غربی را به دست خود بر کشور خود حاکم کردهاز این طریق جهان
کشور اسالمی داشته باشیم. لذا هم مقام معظم و با ادامه چنین وضعی هرگز نخواهیم توانست  
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الله عالمه مصباح یزدی، در سخنان و آثار خود، راهکارها و راهبردهایی را آیترهبری و هم 
اند که در این نوشتار بر آنیم تا سازی علوم انسانی مطرح کردهاسالمیبرای تغییر، تحول و 

 سالمی را تحقیق و بازخوانی کنیم. راهکارها و راهبردهای این دو متفکر انقالب ا
قبل از واکاوی و بررسی راهکارها و راهبردهای تغییر و تحول علوم انسانی از دیدگاه مقام 

« از اهمیت علوم انسانی« و »تعریفالله مصباح یزدی، ضروری است به »آیتمعظم رهبری و 
 منظر این دو متفکر انقالب اسالمی اشاره کنیم. 

 انسانی تعریف علوم ـ 2

«، موضوع« تعاریف گوناگونی شده است؛ برخی آن را بر اساس »علوم انسانیبرای اصطالح »
 اند.« تعریف کردهغایت«، و برخی بر اساس »روش» برخی بر اساس

 تعریف بر اساس موضوعـ 2ـ1

 ،معتقد است که تعریف شایع از مفهوم علوم انسانی در محافل دانشگاهیالله مصباح یزدی  آیت 
ع بوده است؛   مثاًل ژولین فروند، علوم انسانی را چنین تعریف کرده است: معمواًل بر اساس موضو

ع تحقیق آنها فعالیت هایی است که متضمن های مختلف بشر، یعنی فعالیت»معارفی که موضو
از روابط افراد بشر با یکدیگر و روابط این افراد با اشیا و نیز آثار و نهادها و مناسبات ناشی 

علوم "همانند  "علوم انسانی"گوید: »اصطالح (؛ و یا می4و 3، ص1362اینهاست« )فروند، 
اند این علوم را، علوم اخالقی، علوم انگیز است. نویسندگان گوناگون ترجیح دادهبحث  "طبیعی

مربوط به فرهنگ، علوم مربوط به روح )نفس ناطقه(، علوم مربوط به انسان، علوم دستوری یا 
گوید: »بر مبنای این تعاریف، علوم انسانی، (. عالمه مصباح می4هنجاری بنامند )همان، ص

 اندیشه و فکر با علوم، این "متعَلق" یعنی دارد؛ سروکار انسان هکه با فکر و اندیش است علومی
 انی،انس علوم "متعلق" ولی دارد، ارتباط انسان اندیشه با علمی هر البته. دارد ارتباط انسان
 است،  انسان  هشناسی، هرچند شناخت به واسطانل،[ در حیومثا  عنوان  به. ]است  انسان  اندیشه
 فکر به مربوط شناخت شناسی،زمین در[ همچنین. ]است حیوان شناخت، این متعلق ولی

(. بنابراین 77، ص1378)مصباح یزدی،  است« زمین شناخت، این متعلق ولی است، انسان
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ع هایی از دانش میعلوم انسانی شامل شاخه ع آنها، انسان و فرهنگ، و یا موضو شوند که موضو
هایی که شامل روابط افراد بشر با یکدیگر، های مختلف بشراست؛ فعالیتتحقیق آنها فعالیت

 . شودمیروابط روابط افراد با اشیا و مناسبات ناشی ازاین
ع، دانش  شناسی، حقوق، علوم  هایی چون علم اقتصاد، جامعه طبق تعریف بر اساس موضو

شناسی، تاریخ )تاریخ سیاسی، تاریخ  شناسی، زبان شناسی، جغرافیا، قوم سیاسی، مدیریت، انسان 
شناسی،  ن شناسی، باستا علوم، تاریخ فلسفه، تاریخ هنر و نظایر آنها(، دانش آموزش و پرورش، سیاست 

آیند و  می  شناسی از زمره علوم انسانی به حساب شناسی، و اسطوره اللغه، شناخت فنون، جنگ فقه 
های تخصصی و زیرتخصصی آنها به حدی متعددند  شوند و رشته بندی می تحت چنین عنوانی گروه 

 (. 3ص ،  1362توان فهرست مستوفایی از آنها به دست داد )ر.ک: فروند،  که نمی 

 تعریف بر اساس روشـ 2ـ 2

: »علوم انسانی، عقیده دارد جان استوارت میل، علوم انسانی را بر اساس روش آن تعریف کرده، 
(. برخی 65« )همان، ص تجربی آزمایشی نیست، بلکه استنتاجی است   آن،روش    علومی است که

اند: دیگر در مقام فرق بین علوم انسانی با علوم طبیعی، علوم انسانی را چنین تعریف کرده 
»معارفی است که از طریق مشاهده و تجربه به دست نیامده است« )دبیرخانه همایش مبانی 

تند که (. بر مبنای این تعاریف، علوم انسانی علومی هس 181، ص 1389فلسفی علوم انسانی، 
ع تقسیم کرده روش آنها غیرتجربی است. ازاین  اند: علوم تجربی، علوم دقیقه رو علوم را به سه نو

و علوم انسانی. اما عالمه مصباح این تقسیم علوم را به چالش کشیده و معتقد است: »این تقسیم 
نیز ]همچون   های علوم انسانی روش بعضی از رشته .. زیرا  رسد. این صورت، صحیح به نظر نمی به  

هایش که بعضی رشته  شناسیشناسی تجربی یا جامعه علوم تجربی،[ تجربی است، مثل روان 
 (. 202و    196، ص 1361)جمعی از نویسندگان،    کم، ممکن است تجربی باشد« دست 

  تعریف بر اساس غایت ـ 2ـ3

 انسانی است و چنین است:  مصباح از علوم انسانی، بر معیار هدف و غایت و کارکرد علوم عالمه تعریف
 معنــوی تکامــل و انســان ســاختن در کــه علــومی از اســت عبــارت  انسانی علوم»
 انبیــا هــدف بــا جهــت، ایــن از و باشــند داشــته نقشــی تواننــدمی انسان روحی و
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 بــوده انســان ســاختن نیــز انبیــا هــدف چــون کننــد؛می پیدا ارتباط آنها تعالیم و
  .(197 همان،« )است

بر روح و ابعاد معنوی   ،این تعریف، علوم انسانی علومی است که نتیجه و حاصل آنبر اساس  
 د. ورآو موجبات سقوط یا تعالی او را فراهم می شودمیانسان عارض 

ع و هم غایت را در تعریف علوم می با توجه به این تعریف، توان گفت که ایشان هم موضو
ع علوم انسانی، » تکامل معنوی و «، و غایت و هدف آن، »انسانانسانی دخالت داده که موضو

معتقد   ایشان،  شود می   ی ها و علوماما اینکه علوم انسانی شامل چه رشته   ؛ باشد می   انسان « روحی
ها و ( و شامل رشته www.mesbahyazdi.ir  یضی دارد« )ر.ک: است که »علوم انسانی عرض عر 

شناسی، مانند: اقتصاد، حقوق، سیاست، مدیریت، اخالق، روان  شود؛می علوم متعدد و مختلفی 
ع آن و... و به   شناسیجامعه  « باشد،  های اوانسان و افکار و اندیشه»   ، صورت کلی هر علمی که موضو
  شود. می   علوم انسانی محسوب   و جز 

 اهمیت علوم انسانی ـ 3

فکر و اندیشه و طور که در تعریف علوم انسانی گذشت، علوم انسانی، علومی است که با » همان 

های نفوذ « انسان، و به تعبیر دیگر، با فرهنگ یک جامعه سروکار دارد. لذا یکی از راه باورهای
های نخبگان جامعه و تواند بر افکار و اندیشه می  ت که هم فرهنگ غربی، همین علوم انسانی اس 
علوم انسانی هوای تنفسی فرماید: » مقام معظم رهبری می   هم بر افکار توده مردم تأثیرگذار باشد.

لوده یا پاک بودن  . های نخبه کشور است که هدایت جامعه را بر عهده دارند مجموعه  بنابراین آ
( و در جای دیگر از علوم انسانی به 1/ 12/ 1391« ) کننده استاین هوای تنفسی بسیار تعیین 

تحرکات  ها، همه دانش  لوم انسانی روح دانش است. حقیقتًا همه کند: »ع « تعبیر میروح دانش» 
ت. علوم انسانی جهت برتر در یک جامعه، مثل یک کالبد است که روح آن، علوم انسانی اس 

دانش ما دنبال چیست. وقتی علوم  ؛رویم کند که ما کدام طرف داریم می مشخص می  ؛دهد می 
شود که می های غلط استوار شد، نتیجه این بینی های غلط و جهان انسانی منحرف شد و بر پایه 

 . ( 13/ 7/ 1390« ) رودتحرکات جامعه به سمت یک گرایش انحرافی پیش می   همه 
مین دلیل بعد از پیروزی انقالب اسالمی، اکثر متفکران و رهبران انقالب اسالمی، به ه
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کید  خصوص امام خمینیبه و مقام معظم رهبری، همواره بر تحول علوم انسانی تأ
کرد، های فرهنگی که شاه از آن پیروی میدر نکوهش سیاست اند. امام خمینیفرموده

 چنین فرموده است:
ــالش» ــد ت ــا نمودن ــت ت ــه را انســانی تربی ــیب ــران از طور کل ــد محــو ای  در و کنن

ــامع ــا مج ــگ  م ــی فرهن ــد رواج را غرب ــن در. دادن ــر، ای ــی اواخ ــه تربیت  رواج ک
 داشــته همــراه بــه را فســاد بلکــه نبــود؛ درســت و بــود غربــی تربیــت دادنــد،می

 ( 198، ص1392)پورآذر،  «است

هویت فرهنگی و دستیابی به استقالل فرهنگی تأکید ای نیز همواره بر حفظ الله خامنه آیت 
، 1390ها سلطه فرهنگی است« )مختارپور قهرودی،  کرده و معتقد است که »سلطه واقعی قدرت 

هاست. فرهنگ یک ملت است که (؛ و یا فرموده است: »فرهنگ مایه اصلی هویت ملت 134ص 
نوآور و دارای آبروی جهانی کند. اگر فرهنگ   تواند آن ملت را پیشرفته، عزیز، توانا، عالم، فناور،می 

-در کشوری دچار انحطاط شد و یک کشور هویت فرهنگی خودش را از دست داد، حتی پیشرفت 
ای در هایی که دیگران به آن کشور تزریق کنند، نخواهد توانست آن کشور را از جایگاه شایسته 

(؛ 29، 1389« )احمدی و دیگران، مجموعه بشریت برخوردار کند و منافع آن ملت را حفظ کند 
خصوص نظام آمریکا، اصرار دارند های استکباری و به همچنین فرموده است: »سردمداران نظام 
بندوباری را که جزو خصوصیات فرهنگ غربی است، به با انواع و اقسام طرق، فرهنگ فساد و بی 

ا با این مخالفیم« )مرکز های مسلمان و کشورهای اسالمی تزریق و تحمیل کنند و م میان ملت 
(. استراتژی آمریکا در کشورهای اسالمی، تغییر رژیم 99، ص 1378تحقیقات اسالمی سپاه، 

ها در جهان اسالم، تغییر رژیم فرهنگی است و بدون ایجاد دگرگونی فرهنگی است: »تغییر رژیم 
سیاسی، اقتصادی، های  توان انتظار بروز و ظهور تحول در حوزه در فرهنگ و مذهب جوامع، نمی 

(. لذا مقام معظم رهبری، از نخستین 209، ص 1386نیا، نظامی و امنیتی را داشت« )فاضلی 
« غرب برحذر داشته و به تهاجم فرهنگیهای رهبری خود تا به امروز، همگان را از خطر » سال 

توصیف این های این تهاجم فرهنگی فراخوانده است. ایشان در هشیاری در رویارویی با انواع راه
و فرموده است: »تهاجم  « نیز یاد کرده ناتوی فرهنگی« و » شبیخون فرهنگیتهاجم، از آن به » 
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-ام و حساسیت خاصی را در آن احساس میفرهنگی اصطالحی است که بارها آن را به کار برده 
؛ 196، ص 1392گیرد« )پورآذر، نمایم؛ حساسیتی که تمامی وجود و قلب و روحم را فرامی

(. ایشان در جای دیگر، با توجه به اهمیت علوم انسانی در 31، ص 1389دی و دیگران، احم 
 دهد:هدایت و ضاللت انسان، درباره علوم انسانی وارداتی از غرب چنین هشدار می 

  مبنــایش  کــه  هســتند  هایی فلســفه  بــر  مبتنــی  انســانی،  علــوم  مباحــث  از  بسیاری » 
ــادی  ــت؛   گری م ــایش   اس ــوان   مبن ــتن   حی ــان   انگاش ــت؛   انس ــدم   اس ــئولیت   ع   مس
  جهــان   و   انســان   بــه   معنــوی   نگــاه   نداشــتن   اســت؛   متعــال  خداونــد  قبــال  در  انسان 
  و  گفتنــد هــا غربی  کــه  را  آنچــه  کنــیم،  ترجمــه  را  انســانی  علــوم  ایــن  خــوب، . است 

  واقــع   در   بــدهیم،   تعلــیم   خودمــان   جــوان   بــه   بیــاوریم   را   همــان   مــا   عینــاً   نوشــتند، 
  ی هــا ارزش   و   اســالمی   و   الهــی   مبــانی   بــه   اعتقــادی بی   و   تردیــد   و   شــکاکیت 
ــان  ــه   درســی   هــای قالب   در   را   خودم ــیم؛   منتقــل   هــا جوان   ب ــن   کن ــز   ای ــی   چی   خیل
 (.  1388/ 6/ 8ها، )دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه  « نیست  مطلوبی 

 ست،ین کمتر یو پزشک یاز علوم صنعت یعلوم انسان از دیدگاه مقام معظم رهبری اهمیت
 یهایپردازهینظر از یناش را ایدن اتفاقات و حوادث از یاریبس شانیاست. ا شتریبلکه ب

 د:یفرمایداند و میها مرشته نیدانشمندان ا
ــا حــوادث از بســیاری» ــی دنی ــه در حت ــره، و سیاســی و اقتصــادی هایزمین  غی

ــوم   ــرات محک ــاحب نظ ــوم در اننظرص ــانی عل ــی،جامعه در اســت؛ انس  در شناس
ــی،روان ــا فلســفه؛ در شناس ــتند آنه ــه هس ــاخص ک ــدمی مشــخص را هاش  «کنن

 (.14/2/1387های شیراز، دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه)

شود: علوم کاربردی میالله مصباح، علوم انسانی به سه بخش تقسیم آیتاز دیدگاه 
و مسائل بنیادی. همه این اقسام، در تربیت و تکامل  البلوی، کاربردی در سطح نخبگان،عام

تنها به چشم نخبگان، بلکه به اند که اگر انحرافی در آنها به وجود بیاید، دود آن نهانسان مهم
 چشم همه مردم سرایت خواهد کرد:

ــدگی در حتــی کــه اســت کــاربردی مســائل برخــی شــامل آن، بخــش یــک »  زن
ــره ــا روزم ــوم و م ــردم عم ــه یمســائل دارد؛ نقــش م ــه ک ــوم شناســی،روان ب  عل
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ــی، ــائل تربیت ــانوادگی مس ــوط …و خ ــت مرب ــاً  و اس ــام تقریب ــت البلویع  و اس
 روشــنمســائل  ایــن در اســالم هایدیــدگاه اگــر. نیســت مســتثنا آن از کسهیچ

ــی برکــات شــود، ــاکرده خــدای اگــر و داشــت خواهــد فراوان ــی آنهــا در ن  انحراف
 کننــد، پیــدا اســالم بــا مخــالف نگرشــی جهــات، ایــن در کســانی و گیــرد صــورت 

 (.  www.mesbahyazdi.ir) «رودمی همه چشم در آن دود

 گوید:و در مورد اهمیت سطح دوم علوم انسانی می
ــا بیشــتر و دارد تریخــاص ســطح کــه اســت علــومی دیگــر، بخــش»  نخبگــان ب

 دولتیشــبه و دولتــی مختلــف نهادهــای در کــه کســانی بــا کنــد؛می پیــدا ارتباط
ــمیم در ــازیتصمیم و هاگیریتص ــت هاس ــدمی فعالی ــن. کنن ــراد ای ــک  از اف  ی

ــایگزاره سلســله ــوم ه ــدمی اســتفاده انســانی عل ــه کنن ــر ک ــاکرده خــدای اگ  ن
 ولــی ؛شــودمی خاصــی گــروه متوجــه زیــانش ابتــدا شــود، پیــداآنهــا  در انحرافی
 (.همان) «کندمی سرایت هم مردم سایر به واسطه با نهایتاً 

ع علوم انسانی که از اهمیت بیشتری برخوردار است  مسائل بنیادی علوم انسانی سومین نو
چه علوم « برای علوم کاربردی ـریشه و پایهالله مصباح یزدی همچون »آیتاست که از نگاه 

آن است.  هایباشد و علوم کاربردی به عنوان شاخه و میوهـ  میکاربردی تجربی و چه انسانی
 های آن نیز فاسد خواهد شد: طور طبیعی میوهاگر ریشه خراب و فاسد شود، به

 تــرکلی مســائل، ایــن از کــه هســت هــم انســانی علــوم مسائل از دیگری سلسله»
 بنیــادی مســائل از ولــی اســت، ضــعیف آن کــاربردی جنبــه اســت؛ تربنیــادی و

ــت ــم و اس ــه حک ــاریش ــد؛ را ه ــر... دارن ــن اگ ــه ای ــای در هاریش ــودش ج  خ
 خــوبی نتیجــه رویــد،می آنهــا از کــه هــاییبرگ  و شــاخ  باشــند، شــده مســتحکم

 بــه هاریشــه راه از کــه غــذایی یــا باشــد فاســد هاریشــه ایــن اگــر امــا داد؛ خواهد
 در نهایتــاً  و هــابرگ  و شــاخ  در نــامطلوبی آثــار باشــد، ســمی مــواد رســد،می گیاه
 (.همان) «داشت خواهد هامیوه

لذا اهمیت علوم انسانی، اگر از علوم طبیعی مانند مهندسی، پزشکی و... بیشتر نباشد، کمتر 
 نخواهد بود.  
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 راهکارها و راهبردهاـ 4

هم مقام معظم رهبری و هم عالمه مصباح یزدی راهکارها و راهبردهای مختلفی را برای تحول 
توان به دو بخش تقسیم کرد: صورت کلی میاند که بهسازی علوم انسانی بیان کردهاسالمیو 
 شود:می« که اجمااًل به آنها اشاره راهکارهای کاربردی و عملی« و »راهبردهای بنیادی و علمی»

 راهبردهای بنیادی و علمی ـ 4ـ1

 گراییرویکرد تولید علم به جای رویکرد مصرفالف( 

سازی علوم انسانی مطرح اسالمیو  یکی از راهبردهایی که مقام معظم رهبری در راستای تحول  
گرایی است. فرماید، رویکرد تولید و نوآوری در علوم انسانی، به جای رویکرد تقلید و مصرفمی

ها در انقالب اسالمی هستیم، باید ابداعات ارزشایشان معتقد است که اگر ما خواستار حفظ 
های دینی انقالب ارزشر شویم، علمی داشته باشیم؛ چون اگر در باتالق جمود و سستی گرفتا

 از هم خواهد پاشید:
ــه   کهنگــی   و   تحجــر   و   جمــود   کــه   شــود می   موجــب   ســکوت   و   ســکون   و   رکــود »    ب

ــود  ــد   وج ــا ارزش   و   بیای ــارایی   ه ــود   ک ــت   از   را   خ ــد   دس ــی .  بده ــه   کهنگ   اش دنبال
  بــه   حرکــت   و   پیشــرفت   بایــد   نیایــد،   بــه وجــود  کهنگــی  بخواهنــد  اگــر . است  ویرانی 
  بــه  آن  از  عاشــورا  روز  در  مــن  کــه  اســت  همــانی  جلــو،  بــه  حرکــت  ایــن . باشــد  جلو 

ــی"   "اصــالحات  ــردم   انقالب ــر .  تعبیرک ــوآوری   و   پیشــرفت   اصــالحات،   اگ   براســاس   ن
 (. 1379/ 2/ 23)  « شد   خواهد  ناکامی  دچار  جامعه  نباشد،  انقالب  های ارزش 

 فرماید:در جای دیگر می
 را علــم کنندگیمصــرف رویکــرد مــا کــه اســت ایــن روشــن هایمصداق از یکی»

 علــم کنندهمصــرف بنشــینیم مــا بایــد کــی تــا. علــم تولید رویکرد به کنیم تبدیل
 ایــن نیســتم؛ مخــالف هــیچ دیگــران از علــم گــرفتن یــاد بــا بنده باشیم؟ دیگران

 آن از کــه کنــدنمی ننگمــان مــا گفــتم داننــد؛می هــم همــه و امگفتــه بارهــا را
 یــک  شــاگردی امــا کنــیم؛ شــاگردی و بگیــریم یــاد اســت، علــم دارای کــه کسی
ــا! اســت دیگــر حــرف یــک  تقلیــد اســت، حــرف  و آنایــن  علــم رودنبالــه کــی ت
 (http://www.khamenei.ir) «باشیم؟
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  :فرمایده میایشان در ادام
 و کنــیم فکــر بنشــینیم کــهشــود می گفتــه وقتــی انســانی علــوم زمینه در چرا»

 آقــا،» کــه آشــوبندبرمی فــوراً  ایعــده یــک  کنــیم، پیــدا را اســالمی انســانی   علوم
 قابــل نتــایجش و بــودنش علــم کــه تجربــی علــوم در اســت؟ علــم!« اســت علــم

 روزروزبــه علمــی هاییافتــه بــودن   غلــط همــهاین اســت، آزمایشــگاه در آزمــایش
ــات دارد ــودمی اثب ــما وقــتآن ،ش ــوم در ش ــع انســانی عل ــد توق  غلــط] داری

 در! دارد وجــود متضــاد و متعــارض هــایحرف چقــدر اقتصــاد در ؟[نباشــد
ــدیریت، ــاگون مســائل در م ــوم گون ــهاین فلســفه، در انســانی، عل ــایحرف هم  ه
 دســت آن بــه شــما کــه اســت چیــزی آن علــم علــم؟ کــدام دارد. وجود متعارض

ــدا ــد، پی ــد کنی ــد بتوانی ــن درون از را، آن بفهمی ــال ذه ــراوش شــما فع ــد ت . بکن
ی تــا بکنــیم؛ علــم تولیــد ما که باشیم این دنبال باید ایــن  علــم کنــیم مصــرف کــ 
 (http://www.khamenei.ir)«را؟ و آن

-« یاد مینهضت علمیگرایی، به »ایشان در جای دیگر، از رویکرد تولید علم به جای مصرف
 فرماید:می کند و

 را علمــی نهضــت بحــث بــار اولــین بــرای امیرکبیــر دانشــگاه در پیش سال چند»
ــردم مطــرح  ــه ک ــت و نهضــت ایجــاد منظــورم ک ــم عرصــه در عظــیم حرک  و عل
 علمــی نهضــت. بــود کنــونی مرزهــای و حــد ســر گذاشــتن پشــت و علــم تولیــد
 دیگــران بــه معرفــت و علــم عرصــه در را دســتتان ننشــینید شــما اینکــه یعنــی
 را آنچــه شــما بــه و ببرنــد را خودشــان بهــره شــما کــار ایــن از آنهــا تا کنید دراز

ــاز خودشــان ــد، نی ــد؛ ندارن ــان بلکــه بدهن ــد خودت ــه بای ــال ب ــم دنب ــد عل  و بروی
)بیانــات در دیــدار بــا  «ماســت هــدف ایــن و کنیــد آبیــاری را خودتان هایکاشته

 (. 17/10/1383وزیر علوم و رؤسای دانشگاه، 

 و تأسیس مبانی نوین نقد مبانی علمی و فلسفی علوم انسانیب( 

سازی علوم انسانی که هم در سخنان مقام اسالمیراهبرد بنیادی و علمی برای تحول و  دومین  
الله مصباح یزدی به آن مکرر اشاره شده، این است که مبانی آیتمعظم رهبری و هم در آثار 

شناختی( علوم انسانی رایج شناختی و انسانشناختی، روششناختی، هستیفلسفی )معرفت
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اند، نقد، و با معمواًل بر مبانی مادی، سکوالریستی و پوزیتویستی بنا شدهکه  ها رادر دانشگاه
گذاری کنیم. نقد مبانی فلسفی های اسالمی، مبانی نوینی را پایهتوجه به مبانی قرآن و آموزه

 اند از:علوم انسانی عبارت 

 شناختی ( نقد مبانی معرفت1

سازی علوم انسانی، باید اسالمیاست که برای  شناسی آناولین مبنای هر علم، مبنای معرفت
ها در هر تالش ترین سؤالدقت بررسی شود؛ زیرا بنیادیشناختی آن بهابتدا مبانی معرفت

هایی از این قبیل: معرفت انسان های مربوط به اصل معرفت است؛ پرسشعلمی، پرسش
ع است؟ از چه راه زه و به چه دلیل اعتبار دارد؟ آید؟ چه انداهایی به دست میچیست؟ چند نو

« حس و تجربهشناسی علوم انسانی غربی، منبع و معیار معرفت فقط »بر اساس مبنای معرفت
پذیرند و در نتیجه همه هستی را در وجود مادی خالصه بوده و ابزار دیگری را برای معرفت نمی

و منابع دینی، ابزار معرفت  که بر اساس قرآنکرده، به ماورای ماده اعتقادی ندارند؛ درحالی
اند از: حس، عقل، قلب )کشف و شهود(، فطرت متعدد و دارای مراتب مختلف است که عبارت 

الله مصباح آیت (.  72، ص1393ترین آن مرحله حس و تجربه است )ر.ک: معلم،  و وحی که نازل
 نویسد:  یزدی می

 بــه منحصــر عرفــتم کســب هــایراه کــه شــودمی اثبــات اسالمی هایآموزه در»
-مــی دارد، اختیــار در انســان کــه هــاییراه همــه از بلکــه نیســت، تجربه و حس
 هــایانســان عرفــانی شــهود عقــل، ماننــد هــاییراه یافــت؛ دست معرفت به توان

 تواننــدمــی انبیــا نــام بــه ممتــازی هــایانســان کــه وحیــانی معارف  و تر،برجسته
ــتقیماً  ــدای از مس ــال خ ــی متع ــد تلق ــزدی،  «کنن ــباح ی ، و 240، ص1392)مص

 ( 65-64، ص1388ر.ک: جوادی آملی، 

تنها کمتر از روش حسی و های غیرحسی نهتوان اثبات کرد که اعتبار راهمی و همچنین
اند، بیشتر تجربی نیست، بلکه ادراکات بسیاری از آنها از ادراکات حسی که منشأ علوم تجربی

 گوید:است. عالمه مصباح در ادامه می
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 خــاص، زبــان خــاص، قومیــت خــاص، مــذهب خــاص، دیــن به نسبت تعصبی ما»
 یــا باشــد غــرب از -باشــد حقیقــت از کاشــف کــه علمــی. نــداریم خاص نژاد یا و
 بــرای -ســیاه از یــا باشــد ســفید از غیرمســلمان، از یــا باشــد مسلمان از شرق، از
 (.241، ص1392) مصباح یزدی،  «پذیریممی را آن ما و است محترم ما

 شناختی( نقد مبانی هستی2

شناسی علوم انسانی مسائل هستیشناختی، نوبت به  پس از درک و اثبات مبانی صحیح معرفت
خوبی تبیین و بررسی شود که آیا هستی مساوی با ماده است یا موجودات رسد؛ باید بهمی

علیت درست است یا درست نیست؟ آیا انسان موجود صرفًا فرامادی هم وجود دارند؟ آیا مسئله  
مادی است یا مرکب از روح و ماده است؟ خلقت این جهان چگونه بوده است؟ آیا خالقی دارد 

 صورت تصادفی به وجود آمده و امثال این سؤاالت که باید روشن شود:و یا به
( انســانی لــومع یــا طبیعــی علــوم خــواه) علــم جهــان در امــروزه آنچه متأسفانه»

ــا دارد، رواج  بنیادهــایی چنــین از پــرکن،دهــان و پرطمطــراق ادعاهــای وجــود ب
 اســالمی، جمهــوری دانشــگاهی هــایکتــاب در حتــی اکنــونهــم. اســت بهرهبی

ــهایــن ــاره کــه شــودمی مطــرح  گون ــه دو جهــان پیــدایش درب : دارد وجــود نظری
 اعتقــاد خداونــد توســط عــدم، از جهــان آفــرینش بــه کــه اســت دینی نظریه یک 

ــن دارد؛ ــه ای ــد،مــی غیرعلمــی را نظری ــل چــون دانن ــه قاب . نیســت حســی تجرب
 شــود،می تلقــی "علمــی"  و تــرآســان فهمــش تــر،قبــول قابــل کــه دیگــر نظریــه
 کــه بــود متــراکم مــاده از ایتــوده شــکل بــه ابتــدا در جهــان کــه اســت معتقــد
ــر در ناگهــان ــه عظــیم، انفجــاری اث ــزرگ  و کوچــک  هــاییتکــه ب ــدیل، ب  در و تب
 کــه آمدنــد پدیــد آنهــا از هــامنظومــه و کهکشــان و شــد، منتشــر الیتناهی فضای
 (.245)همان، ص «است شمسی منظومه آنها از یکی

که این نظریه هم با اصول مفروضه خود آنها مخالف است؛ چون با تجربه و آزمایش درحالی
قابلیت تکرار و مشاهده آزمایشگاهی را ندارد و هم شدنی نیست؛ زیرا مسئله آغاز هستی اثبات

با اصول فلسفی و عقلی تعارض دارد؛ زیرا بر اساس یک قانون فلسفی یقینی و استثناناپذیر، 
هیچ معلولی بدون علت به وجود نمی آید. بنابراین اولین نقد به علوم رایج، آن است که از اصول 
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ول موضوعه خود، به اثبات و رد مطالب پرداخته بدیهی منطق تخطی کرده و پیش از اثبات اص
گوید این یک نقد منطقی است و به مسلمان بودن یا متدین بودن  است. عالمه مصباح می

( 246ناقدان، یا نامسلمان بودن یا ملحد بودن دانشمندان علوم ربطی ندارد )ر.ک: همان، ص
 فرماید:ربی میمقام معظم رهبری نیز درباره مبادی و مبانی علوم انسانی غ

ــن» ــاره م ــوم درب ــانی عل ــه انس ــه از ایگالی ــگاهی هایمجموع ــردم دانش  - ک
 مبــانی و مبــادی بــر مانانســانی علــوم مــا - جــورهمین هــم اواخــر ایــن بارهــا،

 مبتنــی غــرب انســانی علــوم. اســت شــده بنــا اســالمی و قرآنی مبانی با متعارض
 و اســت آفــرینش عــالم از دیگــری فهــم بــر مبتنــی اســت؛ دیگــری بینیجهان بر

 ایــن اســت؛ غلطــی نگــاه نگــاه، ایــن خــوب،. اســت مــادی نگــاه بــر مبتنــی غالباً 
 .(28/7/1388پژوه کشور، قرآن بانوان با داری« )داست غلطی مبنای مبنا،

 :فرمایدو در کالمی دیگر می
ــن حــرف» ــای کــه اســت ای ــوم مبن ــی، انســانی عل  اســت، غیرالهــی مبنــای غرب

 ســازگار اســالمی مبــانی بــا ایــن اســت؛ غیرتوحیــدی مبنــای اســت، مادی مبنای
 .(1393/04/11) «نیست سازگار دینی مبانی با نیست،

 ( نقد مبانی متدلوژی 3

طور که گذشت، در علوم انسانی غربی، هم منبع و ابزار معرفت، محدود به حس و تجربه همان
« عقلی« و نهایتًا »حسیانسانی، روش پوزیتویستی »شناسی علوم است و هم متدولوژی و روش

است؛ اما در فرهنگ و باور اسالمی، راه شناخت و کشف حقایق، فقط حس و عقل نیست، بلکه 
های دیگری مانند مراجعه به وحی، تعبد و کشف و شهود نیز وجود داشته و ارزش ها و روشراه

سازی علوم انسانی، اسالمیه برای تحول و الله مصباح معتقد است کآیتو اعتبار دارد. لذا 
شناختی علوم انسانی، روش پژوهش و متدولوژی شناختی و هستیعالوه بر نقد مبانی معرفت

 آن نیز باید نقد و توسعه یابد:
ــوم» ــاً  انســانی عل ــه از غالب ــردی هایتجرب ــوردی و شخصــی و ف ع  م  شــده شــرو

 قاعــده یــک  صــورت به هاییتجربــه آنهــا، تفســیر و تحلیــل بــا کــمکم بعــد و است
 از تــوانیممی نیــز مــا شــده؛ عرضــه علــم صــورت به آنهــا مجموعه و درآمده علمی
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 دانشــمند یــک  عنــوان بــه مــا ولــی کنــیم؛ اســتفاده خــود شخصــی هایتجربــه
 خودمــان بــرای گــاهی دهــیم، نظــر مباحــث ایــن در خــواهیممی وقتــی مسلمان

 بــا مطلــب ایــن بگــوییم کنــیم، اســتفاده تعبــدی و دینــی منــابع از دانیممی الزم
 کــه اصــطالحی بــه علــم متــدولوژی ایــن. ســازدمی یــا و ســازدنمی قرآن آیه این

 فراتــر انســانی علــوم رایــج متــدولوژی از جاهــایی در مــا. نیســت اســت، معــروف
 تنهــا اســت، تروســیع مــا متــدلوژی کــه کنــیم اعــالم اول از بایــد یعنــی رویم؛می
 چــون کنیم،مــی اســتناد هــم تعبــدی ادلــه بــه و کنیمنمــی اکتفا عقل و حس به

ــتوانه ــی پش ــرددبرمی و دارد عقل ــه گ ــک  ب ع  ی ــو ــتدالل  ن ــی؛ اس ــی عقل  اول یعن
 آن بــه بعــد اســت، حجــت و اســت صــحیح مبنــا ایــن کــه کنــدمی اثبــات عقــل
 (.www.mesbahyazdi.irک:.ر) «کندمی استناد

 گوید: ایشان در ادامه سخنانش می
ــا »  ــوییم می   م ــک   گ ــتالف   ی ــایی   اخ ــدلوژی   در   مبن ــوم   مت ــانی   عل ــم؛   انس   آن   و   داری

  اثبــات   و   مســتند   وحــی،   بــر   تعبــد   بــر اســاس   را   مطلبــی   اگــر   کــه   اســت   ایــن  اختالف 
  علــم . واقــع  از  کاشــف  یقینــی  اعتقــاد  معنــای  بــه  علــم  اســت؛  علــم  هــم  ایــن  کردیم، 

ــالمی  ــره   اس ــه   دای ــیع   اش ادل ــدولوژی   و   تر وس ــترده   آن   مت ــت   تر گس ــد .  اس ــه   بای   توج
  ها پوزیتویســت   و   شــدیم   خــارج   علــم   اصــطالح   جهــانی   عــرف   از   اگــر   باشــیم   داشــته 
  ارزش   کم دســت   نیســت،   الیغفــری   ذنــب   و   گنــاه   ایــن   ندانســتند،   علــم   را   ایــن   دیگــر 

.  شــود می   ت اثبــا   حــس   راه   از   کــه   اســت   مبــاحثی   از   بیشــتر   ارزشــش   و   دارد   داخلــی 
  هویــت   و   بــدهیم   گســترش   بخــش   ایــن   در   را   مــان فرهنگی   ســیطره   بتــوانیم   مــا   اگــر 
 (. همان )  « پذیرفت  خواهد   هم  دنیا  کنیم،  اثبات  بیشتر  را  خودمان  علمی 

 شناسی( نقد مبانی انسان4

ترین شناسی، پایه و اساس علوم انسانی و یکی از مهمعالمه مصباح معتقد است که انسان
اند و درباره آن بسیار بحث کردهآید و متفکران غربی نیز موضوعات محوری آن به حساب می

تقریبًا محور مباحث فلسفی آنان را به خود اختصاص داده است. بسیاری از فیلسوفان غربی، 
جو، طلب، منفعت« و موجودی »قدرت گرگ انسان« و به تعبیر هابز »موجود بدسرشتانسان را »

او وجود ندارد« تعریف   ناپذیر که هیچ حریمی برایطلب، خودمحور، پرخاشگر و مسئولیتسلطه
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؛ 85، ص1383؛ هی وود، 103، ص1385؛ جکسون، 154، ص1381اند )ر.ک: هابز، کرده
« )انسان: موجود مختار و مسئولکه قرآن انسان را »(؛ درحالی103-95، ص1394اسپریگنز، 

« مرکب از جسم و روح( و »29« )حجر: دارای فطرت الهی(، »6« )انشقاق: موجود ابدی(، »3
گوید: پذیری انسان میکند. عالمه مصباح با اشاره به اراده و مسئولیت( معرفی می29ر: )حج 

گذارد... »قرآن، بدون آنکه فاعلیت الهی را انکار کند، مسئولیت کار انسان را به عهده خود او می
(؛ 31، ص1388هر قدر انسان اراده و اختیار دارد، به همان قدر مسئول است« )مصباح یزدی،  

باید "خویشتن" را انتخاب  گوید: »انسان تنها موجودی است که خودشا شهید مطهری میی
ع انسان231، ص1365)مطهری،    کند که چه باشد« های شناسی یکی از بحث(. بنابراین موضو

بسیار مهم در علوم انسانی است که باید ماهیت انسان و ابعاد وجودی او، عوامل انحطاط و 
 گوید: الله مصباح میآیت لش، بر اساس مبانی قرآنی مشخص گردد. کیفیت رشد و تکام

 شناســیانسان مباحــث انســانی، علــوم هایرشــته همــه پایــه کــه معتقــدیم مــا»
. باشــد داشــته وجــود بایــد درس ایــن انســانی علــوم هایرشــته تمام در که است

ــان ــد انس ــانده بای ــود، شناس ــاد ش ــودی ابع ــت اش،وج ــد کیفی ــاملش، و رش  تک
 گــردد؛ مشــخص بایــد اینهــا همــه وجــودش، از نهــایی هــدف انحطــاطش، عوامل

 بــدون هارشــته ســایر و اقتصــاد حقــوق، دربــاره بحــث نگیــرد، صــورت  کار این تا
 اســالم، دیــدگاه از بــدانیم بایــد مســلمان یــک  عنــوان مابــه ...اســت ریشــه و پایه

 از یابــد؟می تکامــل چگونــه کنــد؟می رشــد چگونــه اســت؟ موجــودی چــه انسان
ــوی، و روحــی لحــاظ ــه معن ــد چگون ــت بای ــد حرک ــا کن ــه ت ــل ب ــایی تکام  اشنه
 (.87، ص1378)مصباح یزدی،  «برسد؟

 مراجعه به قرآن و متون دینیج( 

سازی علوم انسانی از منظر مقام معظم رهبری و سومین راهبرد بنیادی برای تحول و اسالمی
رآن و تولید علوم انسانی مبتنی بر قرآن« است. هر دوی الله مصباح یزدی، »مراجعه به قآیت 

کید کردهسازی دانشگاهاسالمیایشان بارها درباره  اند که ها و علوم انسانی اشاره و تأ
های ها و علوم انسانی، تنها با تغییر چند اصطالح و برگزاری نماز و آیینسازی دانشگاهاسالمی

بلکه با مراجعه به قرآن و منبع وحی و استفاده از آنها، شود؛ مذهبی در دانشگاه، حاصل نمی
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 فرماید: بینی و اصول حاکم بر علوم انسانی را باید تغییر داد. مقام معظم رهبری میجهان
ــن» ــوم ای ــانی عل ــا را انس ــه صــورت به م ــدون ای،ترجم ــه ب ــههیچ اینک ــر گون  فک

ــی ــالمی تحقیقـ ــازه را اسـ ــدهیم اجـ ــدا راه آن در بـ ــد، پیـ ــی کنـ ــو آوریممـ  تـ
ــگاه ــان هایدانش ــایبخش در و خودم ــف، ه ــا مختل ــیم را اینه ــی تعل ــیم؛م  ده
ــه و ریشــه کــهدرحالی ــوم اســاس و پای ــرآن در را انســانی عل ــد ق ــدا بای ــرد پی . ک
ــی ــایبخش از یک ــم ه ــژوهش مه ــی پ ــن قرآن ــت ای ــد. اس ــه در بای ــایزمین  ه

 قــرآن در را انســانی علــوم مبــانی و کــرد توجــه قــرآن دقــایق و نکات به گوناگون
. اســت مهمــی و اساســی بســیار کــار یــک  ایــن. کــرد پیدا و کرد وجوجست کریم
ــر ــن اگ ــد، ای ــت آن ش ــرین وق ــدگان و متفک ــاحب و پژوهن ــوم در نظرانص  عل

. کننــد بنــا را رفیعــی بناهــای اســاس و پایــه ایــن بــر تواننــدمــی انســانی مختلف
 در کــه کســانی و هــاغربــی دیگــران، هایپیشــرفت از تواننــدمــی وقــت آن البتــه
 مبنــای بایــد مبنــا لکــن بکننــد، هــم اســتفاده داشــتند، پیشــرفت انســانی علــوم
 .(28/7/1388پژوه کشور، قرآن بانوان از یجمع با داری« )دباشد قرآنی

 نویسد:الله مصباح یزدی نیز میآیت 
ــور» ــازیبومی از منظ ــالمی و س ــردن اس ــوم، ک ــرف عل ــویض ص ــطالحات تع  اص

ــت، ــه نیس ــر بلک ــابینیجهان تغیی ــتفاده و ه ــع از اس ــی منب ــد در وح ــم تولی  عل
ــه کــه هــاییگزاره. اســت ــام ب  اطــرافش در و شــودمی شــناخته انســانی علــوم ن
ــاکتاب ــته ه ــده، نوش ــتگاهش ش ــرب خاس ــت زمینمغ ــاخواهخواه و اس ــأثیر ن  ت

ــگ  ــات و فرهن ــرب ادبی ــا در غ ــه آنه ــا اصــطالحاتش. اســت شــده تعبی ــان ب  هم
 ســردمداران و اســت گرفتــه شــکل اســت، غربــی فرهنــگ  موافــق که اصطالحاتی

ــاحبان و ــه صـ ــروف هاینظریـ ــدتاً  آن، معـ ــل عمـ ــرب اهـ ــتند زمینمغـ . هسـ
 هــاییکتاب از اســت ایترجمــه تغییــر، انــدکی بــا نیــز مــا دانشــگاهی هــایکتاب
 (.87، ص1378یزدی، )مصباح  «است شده نوشته آمریکا و اروپا در که

 گوید:می وی در ادامه
 مطالعــات فرمــول از خــارج  کــه داریــم وحــی برکــت بــه چیزهــایی اســالم در ما»

ــدانی ــون و می ــا و آزم ــایروش و خط ــی ه ــت علم ــا. اس ــک  اینه ــوالت ی  محص
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... دانیمنمــی را قــدرش مــا و مــا اختیــار در اســت بهشــتی الهــی، غیبــی، آمــاده،
ــا ــوظفیم م ــه م ــوان ب ــدافعین عن ــالم م ــانی و اس ــه کس ــراث وارث  ک ــی می  علم

 قــرار دنیــا دســترس در و کنــیم اســتخراج کنــیم، کشــف را اینهــا هستیم، اسالم
 حرکتــی بایــد. شماســت نظریــات از برتــر نظریــات، ایــن کــه کنــیم اثبات و دهیم
ع   و بدهــد خودبــاوری مــا بــه یکــی کنــد؛ تــأمین را کمبــود دو ایــن که شود شرو

 علمــی نقــد کنــیم، نقــد کنــیم، اظهــارنظر هــم مــا کــه بدهیم جرئت خودمان به
 و منطــق راه از عــالم بــرای آن برتــری اثبــات و اســالم بــا ارتبــاط دوم، منطقــی؛
ــا اســتدالل  ــا عقلــی، منطــق ب  «کنــیم فــتح را علمــی محافــل وســیله ایــن بــه ت

 (.www.mesbahyazdi.ir)ر.ک:

کند: هدف انقالب اسالمی را حاکمیت قرآن در کشور معرفی می  همچنین امام خمینی
»ما نهضت را برای آن کردیم که اسالم و قوانین اسالم و قرآن و قوانین قرآن در کشور ما 

 ( 307ص ،1ج ،1364 خمینی، امام)حکومت کند« 

 راهکارها و راهبردهای عملی ـ 4ـ2

راهکارها و راهبردهای علمی و بنیادی، مقام معظم رهبری و عالمه مصباح یزدی عالوه بر 
اند که در روند بسط، تغییر و برخی راهکار و راهبردهای عملی و کاربردی را نیز مطرح کرده

 سازی علوم انسانی باید مورد اهتمام و توجه قرار گیرد:اسالمیتحول، و 

 پردازیهای نظریهخودباوری و ایجاد کرسی روحیه. تقویت 1-2-3

« در مردم و ملت ایران خودباوریاف و دستاوردهای انقالب اسالمی، ایجاد روحیه »یکی از اهد
کید داشت و می است که امام خمینی فرمود: »ما در جنگ به این نتیجه همواره بر آن تأ

(. مقام معظم رهبری 131، ص1395ایم که باید روی پای خودمان بایستیم« )بهداروند،  رسیده
ایل انقالب، همیشه امام خطاب به جوانان، دانشجویان، متفکران کشور و فرماید: »از اونیز می

گفت که به خودتان ایمان بیاورید؛ نیروی خودتان را باور کسانی که دارای استعداد بودند، می
توانید. این درست در مقابل تعالیمی بود که در دوران طوالنی استبداد در کنید و بدانید که می
(. لذا در 590، ص1390توانند« )مختارپور، شد که مردم ایران نمییاین کشور، تلقین م

الله مصباح یزدی، یکی از راهکارهای تحول، بسط و آیتمنظومه فکری مقام معظم رهبری و 



  

 

اهی
هبرد ا ر

 
ول

تح
 و 

می سال ا
زی 

سا
 

علوم
 

نی نسا ا
 

یشه  رداند
ان متفکر

 
ب

نقال ا
 

می سال ا
 

145 
 

  :« برای اساتید و دانشجویان علوم انسانی استخودباوریتغییر در علوم انسانی، تقویت روحیه »
  کــه  علــومی  نهایــت  کــردیم می  فکــر . بــود  دبــاختگی خو  حــال،  به  تا  ما  جدی  مشکل » 
  غربــی   دانشــمندان   کــه   اســت   مطــالبی   ترجمــه   بیــاموزیم،   تــوانیم می   دانشــگاه   بــه   مــا 
  خودتــان  کــه  بودنــد  کــرده  تربیــت  طــور این  را  مــا  جوانــان . انــد داده  قرار  ما  اختیار  در 
  بــه  مــا  کــه  هاســت همین  بگیریــد،  یــاد  چیــزی  اگــر  نداریــد؛  چیــزی  ها زمینــه  این  در 
 (. www.mesbahyazdi.irک: . ر ) . « دهیم می  شما 

ها و استادان و مقام معظم رهبری، بارها و بارها مقامات کشور و مسئوالن امور دانشگاه
های کرسی«، تأسیس »افزاریجنبش نرم«، »نهضت علمی«، برپایی »خودباوریدانشجویان را به »

اند تا از این « دعوت و تشویق کردهنوآوریتحقیق و «، و »شکستن محاصره علمی«، »پردازینظریه
کید ایشان همیشه بر این بوده است که در دانشگاه ها طریق، تولید علم در کشور رونق گیرد. تأ

پردازی تأسیس شود و طالب و دانشجویان و استادان های نظریههای علمیه، کرسیو حوزه
مطرح کنند و در معرض داوری و  های جدید خود راتشویق شوند تا در محیطی آزاد، اندیشه

ها نباشد، بسط و تحول در همه نقد عالمانه و منطقی بگذارند. از دیدگاه ایشان، تا این روحیه
ها و ابعاد علمی، ازجمله در علوم انسانی، محقق نخواهد شد: عرصه

 
 شــامل بلکــه نیســت،... و تجربــی پایــه، علــوم بــه مربــوط فقط علم تولید مسئله»

ــه ــوم، هم ــه و عل ــوم ازجمل ــانی عل ــا. اســت انس ــه در خصــوصبه م ــوم زمین  عل
 و متناســب حرکــت بــود، توقــع و رفــتمــی انتظــار کــه آنچــه بــرخالف انســانی،
 زمینــه در چــهـ را علــم ایــن بــه مربــوط گونــاگون مفــاهیم بلکه ایم؛نکرده خوبی

 ـسیاست و شناســیروان شناســی،جامعــه هــایزمینــه در چــه و اقتصــاد
نــَزل وحــی شــکلبه ــمگرفتــه غربــی هــایخاســتگاه و مراکــز از م   صــورت به و ای

 خــواهیممــی آن اســاس بــر و ایــمداده جــا ذهنمــان در تغییرنکردنــی هایفرمول
 احتیــاج  انســانی علــوم زمینــه در مــا! کنــیم تنظــیم را خودمــان برنامــه و عمــل،

 (. www.khamenei.ir) «داریم نوآوری و تحقیق به

ها را به تحقیق و نوآوری و های علمیه و دانشگاهایشان در بسیاری از سخنان خود، حوزه
اند )ر.ک: دفتر مقام معظم تربیت محققان و پژوهشگران متخصص، دعوت و تشویق کرده

http://www.khamenei.ir/
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البات مقام معظم رهبری از حوزه علمیه، ؛ دفتر پیگیری فرامین و مط172، ص1383رهبری، 
 فرماید:که می(؛ چنان34، ص1387

 بــه متمــادی هایســال طــول در اینهــا کــه اســت ایــن تــربزرگ  فرهنگی »تهاجم
 و غــرب رودنبالــه بایــد تــوانی؛نمی تــو کــه کردنــد تزریــق ایرانی باور و ایرانی مغز

ــا ــی اروپ ــدنمی. باش ــان گذارن ــاور را خودم ــیم ب ــما االن. کن ــر ش ــوم در اگ  عل
 علمــی نظریــه یــک  غیــره و ریاضــی در و فیزیــک  در طبیعــی، علــوم در انســانی،
ــته ــید، داش ــه باش ــرخالف چنانچ ــات ب ــج نظری ــدهنوشته و رای ــا ش ــد، دنی  باش

 فالنــی نظریــه بــا مخــالف اقتصــاد، در شــما حــرف گوینــدمی و ایستندمی ایعده
ــرف اســت؛ ــما ح ــی،روان در ش ــالف شناس ــا مخ ــه ب ــی نظری ــی اســت؛ فالن  یعن

ــه طــوریآن ــؤمنین ک ــه نســبت م ــرآن ب ــالم و ق ــاد الهــی وحــی و خــدا ک  اعتق
 اعتقــاد بیشــتر یــا انــدازه همــان اروپــایی دانشــمند فــالن نظــرات به اینها دارند،
 (.17/04/1383) «دارند

سازی علوم انسانی چیزی جز متحول کردن اسالمیاز دیدگاه مقام معظم رهبری، تحول و 
فکر اسالمی و اسلوبش در زمینه علوم انسانی نیست و این همیشه از آرزوهای انقالب اسالمی 

« را سرلوحه خود قرار دهد. ایشان نه شرقی نه غربیبوده است که شعار بازگشت به خویشتن و »
طلبی و با توجه به اهمیت استقالل و روحیه خودباوری، فواید و دستاوردهای استقالل

 فرماید: گونه بیان میاینخودباوری را 
 و آبــادانی عرصــه در الحمدللــه امــروز کــه یابیــددرمــی بنگریــد، چنانچــه شــما»

 سیاســت عرصــه در کــه گونــههمان ایــم،یافتــه دســت هــاییپیشــرفت به ساخت،
ــیبین ــز الملل ــتازیم نی ــای در. پیش ــر، روزه ــل اخی ــا را سرخسـمشهد آهنری  ب

 ایــن و آمدنــد همگــی چگونــه کــه بودیــد شــاهد و رســاندیم اتمــام بــه موفقیــت
ــن. ســتودند را عمــل ــن ای ــه اســت اســتقالل و دی ــهاین ک ــا گون ــق را کاره  محق
 و آمریکــا کــه ســاخت محقــق را دســتاوردها ایــن زمــانی ایــران ملــت. کنــدمــی
 کوشــندمــی برخــی. بودنــد گرفتــه برابــرش در خصــمانه موضــعی پیمانــانشهــم
 هــیچ ایســتد،مــی آمریکــا مقابــل در کــه کشــوریهــر  کــه کننــد القــا را تفکر این
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ــتاوردی ــد دس ــت نخواه ــس. داش ــه پ ــا آنچ ــه م ــت ب ــم، دس ــت؟ آوردی  «چیس
 (.192، ص1392)پورآذر، 

 ریزی و کار گروهیبرنامه. 3-2-2

سازی علوم انسانی، در سخنان مقام معظم اسالمیراهکار عملی دیگری که برای تحول، بسط و  
« است. به باور ریزی و کار گروهیبرنامهالله مصباح یزدی به آن اشاره شده است، »آیترهبری و  

سازی علوم انسانی کار یک نفر یا دو نفر نیست، بلکه نیازمند اسالمیالله مصباح، تحول و آیت 
یک جنبش علمی، ساختاری و فرهنگی عظیم و یک مجموعه متخصص و متعهد است که دارای 

شند: یکی، باورمند به تحول در علوم انسانی باشند؛ و دیگر، همت و پشتکار این دو خصلت با
 امر مهم را داشته باشند:

ــدمی اینکــه» ــه از بســیاری در بینی ــوم هایزمین ــه هســتیم، عقــب انســانی عل  ب
ــاطر ــن خ ــت ای ــه اس ــن در ک ــه ای ــه» هازمین ــده «ریزیبرنام ــت نش ــوم. اس  عل
ــاد انگیــزه ته،داشــ  دنیــوی نتــایج چــون تجربــی و طبیعــی  کــار. اســت بــوده زی
ــا بایــد نــدارد، زیــادی مــادی منــافع چــون جاهــا ایــن در بنیــادی  هــایانگیزه ب
 یــک  بــه نیســت؛ نفــر دو یــا نفــر یــک  کــار کــار، ایــن البتــه گیــرد. انجــام الهــی

 اســت نیــاز هاییانســان از ایمجموعــه بــه دارد؛ نیــاز مناســب انســانی مجموعــه
 کنــد؛ تغییــر بایــد اینهــا کــه باشــد باورشــان اواًل، باشــند: داشــته خصــلت دو که

 .(www.mesbahyazdi.ir)ر.ک: «باشند داشته نیز را کار این همت ثانیًا،

 . تغییر کتب و استادان علوم انسانی3-2-3

سازی علوم اسالمیدر راهکارها و راهبردهای علمی بیان شد که یکی از راهبردها برای تحول و  
بینی و اصول حاکم بر علوم انسانی است؛ این کار انسانی، مراجعه به قرآن و تغییر جهان

پذیر نیست مگر اینکه کتب و متون علوم انسانی و همچنین اساتید این علوم تغییر کنند امکان
 فرماید:یا بازآموزی شوند. مقام معظم رهبری می

 مــثالً  را انســانی علــوم از بعضــی انقــالب، اول هایســال در مــا اگــر کنیــد فرض»
 آن، ]و[ اهــداف و محتواهــا چگــونگی و علــوم ایــن بــه نســبت اســالمی تفکــر که

ــوزش ــایآم ــن ه ــوم ای ــر عل ــر دارد، نظ ــه نســبت اگ ــا ب ــاب اینه ــایکت ــی ه  کل
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ــد حــاال داشــتیم، ــاب بای ــر باشــیم؛ داشــته بیشــتری هــایکت  کمــی اســاتید اگ
 علــوم   از بعضــی جهــت اگــر باشــیم؛ داشــته بیشــتری اســاتید بایــد حاال داشتیم،
 بــا بایــد مــا.... باشــد شــده بیشــتر بایــد حــاال بــود، اسالمی کمتر یا نبود اسالمی

 در بایــد ایــن... بشــویم تــرنزدیــک  انقــالب اهــداف بــه انقــالب، مبدأ از شدن دور
ــگاه ــا،دانش ــب در و ه ــگاهی، کت ــاتید، در و دانش ــای در اس ــگاه فض ــانه دانش  نش
 .(164ص ،1392 ای،خامنه امام) «بدهد نشان را خودش

الله مصباح یزدی معتقد است که تغییر کتب و اساتید، کار ساده و آسانی نیست، بلکه آیت 
 نیازمند تالش و زمان فراوان و نیروی انسانی و مالی زیادی است:

 هایرشــته همــه در بایــد. نیســت شــوخی ایــن و بگیــرد انجــام بایــد زیادی کار»
 اســالمی بــرای مــا. شــود نظــر تجدیــد اســاتید، در و هــاکتاب در انســانی، علــوم
 همــه کــه طورهمــان هــاکتاب. کتــاب نــه و داریــم اســتاد نــه ها،دانشــگاه شــدن

ــاحب ــالع  نظرانص ــد، اط ــه دارن ــت ایترجم ــاییکتاب از اس ــه ه ــا در ک  و اروپ
 بــه و شــده برداشــته اروپــایی مثــال چنــد. تغییــر انــدکی بــا شــده، نوشته آمریکا
 ایــن اگــر. اســت شــده ســازیبومی اصــطالح به و گذاشــته ایرانــی مثال آن، جای
 نوشــتن البتــه . ...شــود عــوض کتــاب کــل بایــد شــود، اســالمی بخواهد هاکتاب
ــاب ــرای دانشــگاه، درســی کت ــه ب ــته هم ــوم هایرش ــار انســانی، عل ــی ک  عظیم
 مخلــص انســانی نیــروی زیــاد، زمــان بــه زمینــه ایــن در کتاب یک  نوشتن. است

ــاه   گ ــراوان وآ ــاز ف ــه و دارد نی ــات البت ــادی امکان ــم آن م ــد ه ــراهم بای ــد ف  «باش
 .(www.mesbahyazdi.ir)ر.ک:

 . تربیت نیروی انسانی متخصص در علوم اسالمی و انسانی3-2-4

کارشناسان سازی علوم انسانی، نه متخصصان و  اسالمیعالمه مصباح معتقد است برای تحول و  
کسانی  توانند برآیند و نه متخصصان دانشگاهی، بلکهمی تنهایی از عهده این کارحوزوی به 

با  توانند وارد این عرصه شوند که از طرفی اسالم را خوب شناخته باشند و از طرف دیگرمی
بتوانند علوم   ،و با نظر نقادی عالمانه و منطقی، نه شعاری  باشندآشنا    ،علوم انسانی رایج در دنیا

 :آرای غیراسالمی را اثبات کنند بر و برتری آرای اسالم ،انسانی را استنباط



  

 

اهی
هبرد ا ر

 
ول

تح
 و 

می سال ا
زی 

سا
 

علوم
 

نی نسا ا
 

یشه  رداند
ان متفکر

 
ب

نقال ا
 

می سال ا
 

149 
 

 کــه داشــت توقــع آنهــا از تــواننمی دانشــگاهی، اســاتید علــم و اخالص علیرغم»
 همــان انــد،فراگرفته آنهــا کــه انســانی علــوم زیــرا کننــد؛ اسالمی را انسانی علوم
 اســالم بــا آشــنایی بــا صــرفاً  نیــز حوزویــان دیگــر، طــرف از. اســت غربــی علــوم
ــدنمی ــن توانن ــار ای ــه را ک ــرا برســانند؛ انجــام ب ــا آشــنایی زی ــوم ب  و انســانی عل

ع  ــول و موضــو ــز آن قضــایای و محم ــرای نی ــن ب ــار ای ــین. اســت الزم ک  روازهم
 انســانی علــوم بــا هــم و اســالمی علــوم بــا هــم را، الزم آشــنایی کــه افــرادی تنها

ــته ــند داش ــرای و باش ــن ب ــار ای ــز ک ــوزدل نی ــند، س ــدمی باش ــدم توانن  را اول ق
 (.www.mesbahyazdi.ir)ر.ک: «بردارند

 فرماید:مقام معظم رهبری درباره اهمیت اساتید دانشگاه و علوم انسانی می
 بســیار نقــش آموزشــی، هــایمحیط در اســتاد نقــش. دارد نقــش خیلــی اســتاد»

ــته ــی و برجس ــتاد. اســت مهم ــط اس ــده فق ــش آموزن ــه نیســت؛ دان ــنش بلک  م
 تــأثیر. اســت کننــدهتربیت اســتاد، باشــد. مربــی توانــدمــی اســتاد روش و اســتاد
 علمــی پیشــرفت در مــؤثر عوامــل بقیــه تــأثیر از الظــاهرعلی شــاگرد، روی اســتاد

ــوی و ــادی و معن ــتعلم م ــه بعضــی از اســت؛ بیشــتر م ــی ک ــت! بیشــتر خیل  اس
 را، آمــوزدانش یــا دانشــجو مجموعــه یــک  را، کــالس یــک  توانــدمی اســتاد گاهی

. مــؤمن انســان یــک  بــه... متــدین هایانســان بــه کنــد تبــدیل بجــا جمله یک  با
ــتاد ــوریاین اس ــت! عکســش ج ــم اس ــه ه ــت البت ــفانه. هس ــاتیدی متأس  در اس
 عمــل مقابــل نقطــه درســت کــه ـ انــدکم اگرچــهـ هســتند ما امروز هایدانشگاه

 بــا و ـنیست یــا اســت مربــوط اســت؛ کــه هــم هرچــی درسشــان حاالـ کنند می
 کشــورش آینــده از کننــد،می ناامیــد خــودش آینــده از را جــوان ایــن کلمــه، یک 

 میــراث بــه را او کننــد،می ناامیــد کشــور در حضــورش آینــده از کننــد،می ناامید
ــته ــودش گذش ــابی خ ــد،می اعتن ــنه را او کنن ــیدن تش ــمه از نوش  هایسرچش
. داریــم هــم قبیــل ایــن از کننــد؛می رهــا و کننــدمی بیگانگــان آلــوده و ناســالم
 .(02/04/1389) «دارد نقشی چنین یک  استاد

وجو کنیم، اگر به سخنان و آثار این دو متفکر انقالب اسالمی مراجعه، و تحقیق و جست
ها و راهبردهای دیگری را نیز سازی علوم انسانی، راهکاراسالمیقطعًا برای بسط و تغییر و 

توانیم به دست آوریم؛ اما با توجه به وسع و ظرفیت این نوشتار، به راهکارها و راهبردهایی می
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شود؛ به امید آنکه نخبگان و فرهیختگان جوامع اسالمی، این راهبردها میکه اشاره شد، بسنده  
 المی به معنای واقعی، تحقق پیدا کند. و راهکارها را عملیاتی کنند و در آینده، علوم انسانی اس

 گیرینتیجهـ 5

ع مطالب گذشته و سخنان مقام معظم رهبری و   توان خوبی میالله مصباح یزدی بهآیتاز مجمو
مهم انقالب، استقالل فرهنگی و مبارزه با فرهنگ  نتیجه گرفت که یکی از اهداف و آرزوهای
گذار به عنوان رهبر و بنیان  راستا، هم امام خمینیمادی و مبتذل غربی بوده است. در این  

خصوص مقام معظم رهبری و ازجمله انقالب اسالمی و هم سایر متفکران و رهبران انقالب، به
های فراوان، راهکارها و راهبردهای مختلفی را برای جوامع الله مصباح یزدی، با تالش آیت 

اگر علمیاتی شوند، بدون شک به استقالل اند که علمی، حوزوی و دانشگاهی، مطرح کرده
کید  فرهنگی و علمی دست خواهیم یافت. البته مقام معظم رهبری همیشه در سخنان خود تأ

« است و ما با تهاجم تبادل فرهنگی« غیر از »مبارزه فرهنگی« و »تهاجم فرهنگیفرموده است که »
های علوم غربی ها و نظریهدانشفرهنگی غرب مخالفیم، نه با تبادل فرهنگی. لذا ما با همه 

مخالف نیستیم؛ باید علوم و نظریاتی را که با مبانی دینی و اسالمی ما در تضاد نیستند، یاد 
بگیریم و استفاده کنیم؛ اما آنها را که با مبانی ما در تضاد است، نقد و نفی کنیم. بنابراین درباره 

تلفی وجود دارد که نگاه و رویکرد مقام سازی علوم انسانی، رویکردهای مخ اسالمیتحول و 
 « است.  اصالحیتهذیبیالله مصباح یزدی، رویکرد »آیتمعظم رهبری و 

 کانت حیث الحکمة خذ»مانند این کالم امام علی)ع( که با توجه به محتوای برخی روایات ـ

 شودمینچه گفته  حکمت را هرجایی هست، فرابگیر و به آ  ؛قال من الی تنظر وال قال ما الی وانظر
« المشرکین من ولو الحکمة خذوا(؛ و »58، ص1366نگاه کن، نه به گوینده سخن« )آمدی، 

الحکمة  فخذ المؤمن ضالة الحکمةکه فرمود: »  ( و کالم پیامبر105، ص2، ج1412)مجلسی،  

فرابگیر، شده مؤمن است، پس حکمت را (؛ حکمت گم18، ص1)همان، ج النفاق اهل من ولو
ـ نگارنده این نوشتار نیز معتقد است که بهترین ولو از اهل نفاق باشد«، و ارزش ذاتی علم

رویکرد، رویکرد تهذیبی و تنقیحی است؛ زیرا علوم انسانی رایج، علوم و نظریاتی است که بعد 



  

 

اهی
هبرد ا ر

 
ول

تح
 و 

می سال ا
زی 

سا
 

علوم
 

نی نسا ا
 

یشه  رداند
ان متفکر

 
ب

نقال ا
 

می سال ا
 

151 
 

یگر، ؛ از طرف دهای فکری اندیشمندان غربی به این رشد و تکامل رسیدهاز دو سه قرن تالش
های اسالمی تعارض و منافات ندارند. مسائل آن، با مبانی قرآنی و آموزهها و بسیاری از تئوری

« علوم انسانی جدید تأسیسپس ضرورت ندارد که ما همه آن علوم را کنار گذاشته، به دنبال »
مسائل باشیم؛ بلکه ضمن تنقیح و تهذیب مبانی این علوم از افکار سکوالر و مادی، موضوعات و  

کنیم؛ هرآنچه را با قرآن و روایات متعارض های اسالمی عرضه و تطبیق میآن را به قرآن و آموزه
کنیم؛ زیرا طبق باشد، طرد، و هرآنچه را با قرآن و منابع دینی ما تعارض نداشته باشد، اخذ می

 باشد.  گیرد، ولو زاییده فکر منافق یا مشرک روایات یادشده، مؤمن حکمت و دانش را می
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