
 سازی علوم انسانی در ایران بومی و اسالمی

ّبی هختلف ثِ کطَس ّبیی است کِ ّوضهبى ثب ٍسٍد ػلَم ٍ فٌبٍسیسبصی ػلَم دس ایشاى اصجولِ دغذغِ ی ثَهیهسئلِ

هذاسى هَسد تَجِ ثَدُ ٍ ثِ ٍیژُ پس اص اًقالة اسالهی ٍ ثب دس ًظش  ّوَاسُ اص سَی اًذیطوٌذاى، هحققبى ٍ سیبست

علجبًِ هشدم ٍ سیبسیَى، ایي تَجِ ثیص اص پیص پیگیشی ضذُ است. اص ایي هٌظش ٍ پس اص سٍیکشدّبی استقاللگشفتي 

گزضت ثیص اص سِ دِّ اص اًقالة، ثِ تذسیج ٍ ثب تَجِ ثِ سٍیکشدّبی هؼشفتی ًظبم، ػلَم اًسبًی ًیض ثِ ػٌَاى یکی اص 

جِ قشاس گشفتِ ٍ لضٍم ثَهی ٍ اسالهی کشدى ایي ػلَم ًیض ی ًَیي ایشاًی هَسد تَاسکبى اغلی چبسچَة هؼشفتی جبهؼِ

ًظشاى هختلف دس ایي حَصُ ثِ اظْبس ًظش ٍ تجبدل اًذیطِ  ثیص اص پیص احسبس ضذُ است. ثش ایي اسبس غبحت

اًذ، فَایذ ٍ ّب ٍ دالیل خَد ثشای تَجِ ثِ ثَهی ٍ اسالهی کشدى ػلَم اًسبًی سخي گفتٍِ اص ضشٍست پشداختِ

سبصی ػلَم اًسبًی سا ثیبى کشدُ ٍ  اًذ ٍ هَاًغ قغؼی ٍ احتوبلی دس هسیش ثَهیّبی ایي حشکت سا ثشضوشدُدستبٍسد

تَاى ثشخی اص اًذ. ثب ایي تَغیف هیپیطٌْبدّبی خَد سا ثشای پیطشفت ّشچِ ثیطتش ٍ ثْتش ایي سًٍذ ػٌَاى ًوَدُ

ّب ثِ آًْب اضبسُ ضذُ ثِ ضشح صیش هَسد تَجِ ي ًَضتِهضبهیي ٍ هَضَػبت پشتکشاس یب پش اّویتی سا کِ دس ثشخی اص ای

 قشاس داد:

ی ػلَم اًسبًی ٍ لضٍم یب ػذم ضشٍست تغبثق ضٌبسبًِ دسثبسًُظشاى پیص اص ٍسٍد ثِ ثحث هؼشفت. ثشخی اص غبحت1

اى سا اص سبصی ػلَم اًسبًی دس ایشّبی غشفبً فشٌّگی ٍ دیٌی، لضٍم ثَهیی ایشاًی ثِ لحبػ ّوسبصیآى ثب جبهؼِ

ی ًظبم ٍ هشدم هَسد تَجِ قشاس  علجبًِ ای اهٌیتی ٍ ثب سٍیکشدّبی اقتػبدی ٍ سیبسی ٍ دس خذهت اّذاف استقاللصاٍیِ

تشیي کٌٌذ کِ یکی اص اسکبى هْن استقالل ّش جبهؼِ، استقالل فشٌّگی است ٍ یکی اص هْندادُ ٍ ایي عَس تحلیل هی

بیض ٍ ػذم ٍاثستگی دس ػلَم اًسبًی ثِ ػٌَاى یکی اص اسکبى اغلی داًص ًوَدّبی اسبسی ایي استقالل فشٌّگی، تو

ی ایشاًی است. اص ایي هٌظش هحققبى ایي حَصُ ضوي تأکیذ ثش جذایی دٍ ثستش ًظشیبت ػبم ٍ هؼشفتی ٍ فشٌّگی جبهؼِ

اسد، اهب دس هَاسد سبصی ٍجَد ًذسبصی یب اسالهیکٌٌذ کِ دس ًظشیبت ػبم، الضاهی ثِ ثَهیعَس تحلیل هیخبظ، ایي

ی ایشاًی ًیبص داسد ثب اغالح سبختبس ّبیی هبًٌذ اقتػبد، سیبست، ػلَم اجتوبػی ٍ ... جبهؼِخبظ حتوبً دس حَصُ

ی گزاسی(، ًظبم آهَصش ٍ پژٍّص، ًظبم ثبصاس ٍ اسکبى اغلی تطکیل دٌّذُسیضی، سیبستهذیشیتی )ضبهل ثشًبهِ

ایشاًی اتخبر ًوبیذ تب ثتَاًذ اص توبهیت  -ّبی اسالهیٍ ثب تأکیذ ثش اسصش سبختبس دٍلت ٍ... سٍیکشدی ثَهی ٍ هلی

 ی ثشقشاسی اهٌیتی پبیذاس سا فشاّن آٍسد.         ّب دفبع کشدُ ٍ صهیٌِی ػشغِاستقالل خَد دس ّوِ



 

-یي هَضَع، گشٍُسبصی ػلَم اًسبًی دس ایشاى ٍ تَافق ثش اغل ای لضٍم ثَهی. پس اص تأکیذ هحققبى هختلف دسثبس2ُ

سبصی ػلَم اًسبًی سا ثب سِ ی چگًَگی ثَهیّبی خَد دسثبسُپشداصاى دس ایي حَصُ، تحلیلّبی هختلف اص ًظشیِ

ای اص پژٍّطگشاى اػتقبد داسًذ ثب تَجِ ثِ گفتوبى دیٌی هسلظ ثش ًظبم ًوبیٌذ. ثش ایي اسبس ػذُسٍیکشد کلی اسائِ هی

تَاى ایي دٍ هفَْم ػشؼ یکذیگشًذ ٍ هی سبصی اسبسبً ّنسبصی ٍ اسالهیى، ثَهیی ایشاسیبسی ٍ صًذگی هشدم جبهؼِ

ی سبصی ػلَم اًسبًی یکی دس ًظش گشفت. ػذُ سبصی سا ثب اسالهی سا یکی داًستِ ٍ تغییش ٍ تحَالت الصم ثشای ثَهی

لحبػ سبختبسی ٍ چِ ثِ  سبصی چِ ثِسبصی ٍ ثَهیدیگشی اص پژٍّطگشاى ّن ثش ٍجَد توبیضّبی اسبسی هیبى اسالهی

ّبی خَد سا ثش اسبس تأکیذ ثش لضٍم تَجِ ثِ یکی اص ایي دٍ سٍیکشد ثِ ػٌَاى لحبػ هحتَایی اغشاس داضتِ ٍ تحلیل

ی سَم ًیض گشٍّی ّستٌذ کِ ضوي تَجِ ثِ توبیض ثشًذ. دستِاغل ٍ احتسبة دیگشی ثِ ػٌَاى اهش تجؼی، پیص هی

یک سا ّبی اغلی تحَالت اغلی دس ًظش گشفتِ ٍ ّیچسبًی دس ایشاى، ّش دٍ سا پبیِسبصی ػلَم اً سبصی ٍ اسالهیثَهی

 ضوبسًذ. ی هغلَة الصم هیداًٌذ ٍ تَاصى ّش دٍ سٍیکشد سا ثشای سسیذى ثِ ًتیجِهقذم یب اغل ثش دیگشی ًوی

 

ٍضؼیت هَجَد ػلَم سبصی ػلَم اًسبًی،  ی ثَهی ٍ اسالهیّبی هشثَط ثِ حَصُ. دس ثشخی اص هقبالت ٍ ًَضت3ِ

ضَد کِ ثبیذ عَس تحلیل هیی ایي دٍ دیذگبُ )ثَهی ٍ اسالهی ثَدى( ثسیبس ًبهغلَة اسصیبثی ضذُ ٍ ایياًسبًی اص صاٍیِ

ّب سبصی ػلَم اًسبًی اص داًطگبُ ٍ ثَهی ی اّل ًظش، سًٍذ اسالهیثش اسبس تؼبسیف دقیق، ضفبف ٍ هَسد پزیشش ّوِ

سّب ٍ ًْبدّبی جبهؼِ تسشّی یبثذ. ثش ایي اسبس تَجِ ثِ تحَل دس فشآیٌذ اًسبًی یؼٌی آغبص ضذُ ٍ ثِ سبیش سبختب

ّبی تشثیت اضخبظ )استبداى، داًطجَیبى ٍ هذیشاى ثبغالحیت فشٌّگی( قذم اٍل؛ ٍ سپس ثبصثیٌی ٍ اغالح سشفػل

ذم ٍ اقذاهبت ثؼذی خَاّذ سبصی قّبی ػلَم اًسبًی ٍ هتٌبست کشدى آًْب ثب سٍیکشدّبی ثَهی ٍ اسالهیدسٍس سضتِ

 ثَد.

 

ای سبصی ػلَم اًسبًی، سٍیٍِ اسالهی ی ثَهیای اص هحققبى ّن ٍجَد داسًذ کِ ًظشضبى دسثبسُ. اضبسُ ضذ کِ دست4ِ

ی تشکیجی است کِ ضوي تأکیذ ثش توبیض ثیي ایي دٍ، ّوکبسی ٍ ّوسَیی ثِ کبس ثشًذگبى آًْب سا دس سسیذى ثِ ًتیجِ



بسًذ. ثش ایي اسبس، ایي گشٍُ اص هحققبى اثتذا چگًَگی توبیض ػلن دیٌی ٍ ػلن ثَهی سا ثب تَجِ ثِ ضوهغلَة هْن هی

، ثبضذ ّبی ػلوی، ّش چِ تٌَع هٌبثغ ثیطتش ّب ٍ فشضیِدس تَلیذ ًظشیِکٌٌذ کِ ّب ایي عَس تطشیح هیی سئبلیستفلسفِ

است، ثٌبثشایي  تش ثِ ّذف یبفت ضَد، ثیطتشیکّبی ًضد ثضسگ، ثشخی ًوًَِ یاهکبى ایٌکِ اص هیبى یک هجوَػِ

هحک ٍ  یهَفق ثیشٍى آهذى یب ًیبهذى اص هشحلِ هؼٌبداس ایجبد ًوبیذ،هیبى ایي هحػَالت تفبٍت  تَاًذچیضی کِ هی

 دستبٍسد )دیي یب غیش اص آى(، ّب ّشچِ ثبضذظَْس ًظشیِ هٌطأاػتقبد داسًذ  ّبسئبلیستثب ایي سٍیکشد، اسصیبثی است. 

گفت الضام هحققبى ثٌبثشایي ثبیذ  ّوبى ٍاقؼیت است؛ هحک حقیقیضَد ٍ هیخَد ٍاقؼیت اسصیبثی  یًْبیی ثِ ٍسیلِ

ضٌبسی ػلوی ًبسبصگبس ثب سٍشدیٌی جستجَ کٌٌذ،  اغَل ٍ ٌّجبسّبیدس حتوبً ثغ الْبم ٍ اکتطبف خَد سا بهٌ ثِ آًکِ

ًیض ایي ًکتِ ثبیذ ثِ  گشایی ػلوی گشدد. ػالٍُ ثش ایيٍاقغ یبثی ٍاست ٍ هوکي است ثبػث دٍس ضذى اص سًٍذ حقیقت

دٌّذ ٍ ایي تفسیشّب ًطبى ًویهؼٌبیی خَد سا ٍ تأٍیل ًطًَذ سغَح ّبی دیٌی تب صهبًی کِ تفسیش کِ آهَصُ ضَدتَجِ 

ثشایي ثٌب اضخبظ هختلف دس یک جبهؼِ خَاّذ ثَد. یّبی رٌّی اص پیص ضکل گشفتًِیض ثِ ضذت تحت تأثیش ثٌیبى

ّبی هؼشفتی  ّب، ثشای دستیبثی ثِ ثْشُ ّبی دیٌی، دس قیبس ثب دیگش آهَصُ ثَهی کِ دس آى ثش اّویت آهَصُ دس صیست

ثیطتش است ٍ ایي ًیض تأکیذی دٍثبسُ ثسیبس  دیٌی ًسجت ثِ ًتبیج غشفبً ػلوی -ًتبیج ػلوی ضَد، اهکبى ٍقَع تأکیذ هی

گش ثب تَجِ ثِ هؼیبس ّوسبصی ثب ٍاقؼیت. ایي گشٍُ اص هحققبى اػتقبد است ثشای جذاسبصی ػلن ثَهی ٍ ػلن دیٌی ه

، اهکبى پزیش است اهشی کبهالًکٌٌذ کِ ایي هی کوکثِ اٍ ثبٍسّبی دیٌی یک فشد دس ضکل دادى ثِ یک فشضیِ داسًذ 

ذ تب ثِ ػٌَاى یک ٍ تحلیل ًظشی سش ثلٌذ ثیشٍى آی یثبیذ اص آصهَى هؼیبسّبی تجشث سبختِ ضذُ دس ًْبیت یفشضیِ اهب

َد. ثب ایي تَغیفبت ثبیذ ًظش ایي دستِ اص هحققبى سا ایٌگًَِ تحلیل کشد کِ ػلَم اًسبًی دس ػلوی پزیشفتِ ض ی ًظشیِ

ثَهی ایي  ّبی صیستتَاًذ تحت تأثیش سٍیکشدّبی ثَهی قشاس گشفتِ ٍ ثِ هشٍس صهبى ثب ضبخعایشاى اص یک سَ هی

تَاًذ تحت تأثیش ی ایشاًی، هیی ػٌبغش هزّجی ثش صًذگی جبهؼِثب تَجِ ثِ غلجِ سشصهیي ّوسبص ضَد ٍ اص سَی دیگش

 ایشاًی تجذیل ضًَذ. -تلفیقی اص ػٌبغش ثَهی ٍ دیٌی قشاس ثگیشًذ ٍ ثِ اغغالح ثِ ػلَم اًسبًی اسالهی

 

ّبیطبى ًطبى  . گشٍُ دیگشی اص پژٍّطگشاى ّن دس ایي حَصُ هطغَل ثِ تحقیق ّستٌذ کِ ثشسسی هقبالت ٍ ًَضت5ِ

ّب ٍ ػٌبغش دیٌی دس ػلَم اًسبًی ّبی اسالهی ٍ تقَیت ضبخعدّذ کِ ّذف اغلی آًْب تَجِ هغلق ثِ اًگبسُهی

سبصی ػلَم آٍسًذ ٍ تٌْب ساُ کبسثشدی ای دیٌی ثِ ضوبس هیی ایشاًی سا ثِ عَس هغلق جبهؼِاست. ایي هحققبى جبهؼِ



دٌّذ ًبظش ثش اغَل دیٌی کبسّبیی کِ ایي هحققبى اسائِ هیثش ایي اسبس، ساُداًٌذ. سبصی هیاًسبًی دس آى سا اسالهی

ًظشاى ایي حَصُ، دالیل ًبکبهی ی اعْبس)ع( است. پژٍّطگشاى ٍ غبحتی پیبهجش )ظ( ٍ ائوٍِ ثِ ٍیژُ قشآى ٍ سیشُ

ّبی اغیل دٍسی اص آهَصُیب ػذم تأثیشگزاسی هٌبست ػلَم اًسبًی ٍ جبیگبُ هتضلضل ایي ػلَم دس ایشاى سا ثِ دلیل 

داًٌذ ٍ تٌْب ساُ هٌتج ثِ ضٌبسی ٍ هحتَای غشثی ایي ػلَم هیّبی ػویق ػلَم اًسبًی دس سٍشاسالهی ٍ ٍجَد سیطِ

کٌٌذ. ثِ ثیبى هجول هحققبًی کِ ثب ایي ی هغلَة ثشای ػلَم اًسبًی سا دس اغَل ٍ هؼبسف دیٌی جستجَ هیًتیجِ

ّب ٍ ساُ ّب، دالیل ًبکبهی یب کبهیبثی ٍ پیطشفت ٍ چبلصکٌٌذ، ضشٍستپشداصی هیًظشیِی ػلَم اًسبًی سٍیکشد دسثبسُ

 ضوبسًذ.    ّبی هشثَط ثِ ػلَم اًسبًی سا تٌْب ٍ تٌْب دس سجَع ثِ اغَل ٍ فشٍع دیي اسالم ثشهیحل

 

ّبیی خبظ هَسد سضتِی ػلَم اًسبًی ثَهی یب اسالهی، سضتِ یب ّبی غَست گشفتِ دس حَصُ. دس ثشخی اص پژٍّص6

ّبی هبًٌذ ػلَم سبصی دس آى تحلیل ضذُ است. ثش ایي اسبس سضتِتَجِ قشاس گشفتِ ٍ اثؼبد هختلف ثَهی یب اسالهی

ّبی گًَبگَى اص هٌظش ّبی ّستٌذ کِ دس هقبالت ٍ ًَضتِضٌبسی ٍ ... اص سضتِضٌبسی، جبهؼِسیبسی، اقتػبد، سٍاى

-ّبی ایجبد دیذگبُّب اثتذا ضشٍستاًذ. دس ایي دست پژٍّصتَجِ ثشسسی قشاس گشفتِسبصی هَسد سبصی یب اسالهیثَهی

ّبی غشثی سضتِ دس ی خبظ ضبهل ضؼف سبختبسی ٍ هحتَاییِ سیطِی آى سضتِ یب سضتِّبی ثَهی یب اسالهی دسثبسُ

سسی ًظشیبت غشثی دس ی ایشاًی، ػذم ّوبٌّگی ضشایظ جَاهغ )ضْشی یب سٍستبیی( هَسد ثشتغبثق ثب هسبئل جبهؼِ

ی ایشاًی ٍ ... هَسد اضبسُ قشاس گشفتِ ٍ سپس ًظشات هختلف ثشای حل ایي ثَهی ٍ اػتقبدی جبهؼِضشایظ صیست

ّبی هشثَط سبصی هَسد تَجِ قشاس گشفتِ است. دس ثشخی اص پژٍّصهؼضالت ٍ دس قبلت سٍیکشدّبی ثَهی یب اسالهی

-ّبی هختلف عشح ضذُ ٍ دس ثشخی هَاسد ًوًَِای خبظ ثب دیذگبُسضتِثِ ایي حَصُ ضشایظ ًظشیبت جذیذ ثَهی دس 

ّبی تطشیحی ٍ تَجیْی ثیبى ضذُ است. اگشچِ غبلجبً دس ایي تحقیقبت ّبیی اص تغییشات ًظشی ًیض ثِ ػٌَاى هثبل

یبت ٍ ّبی سسیذى ثِ ایي ًظشاًذ ساُی خبغی ثِ غَست ثَهی یب اسالهی هغشح ًطذُ، اهب هحققبى کَضیذًُظشیِ

 ضشایظ ًظشیِ یب سٍضی ثَهی سا ثِ عَس کلی ٍ چبسچَثی ثشای هخبعجبًطبى ثِ ًوبیص ثگزاسًذ.

 

ّبیی است کِ دس  سبصی پشداختي ثِ چبلصی ثَهیّب ٍ هقبالت حَصُ. ثخص دیگشی اص هضبهیي عشح ضذُ دس ًَضت7ِ



صاى قشاس خَاّذ گشفت. اص ایي هٌظش پشداسٍی هحققبى ٍ ًظشیِّبی هختلف پیصکشدى سضتِهسیش ثَهی ٍ اسالهی

گیش ٍ ػوَهی است ٍ ثشخی اص ایي ّبی ّوِّبی ػلَم اًسبًی ٍ دس ضکلی سضتِّب ػبم ٍ هشثَط ثِ ّوِثشخی چبلص

ّب ًیض دس ّوبى ّبیی خبظ است کِ تٌْب دس اثؼبد ّوبى سضتِ عشح ضذُ ٍ ساُ حلّب ًبظش ثِ سضتِ یب سضتِچبلص

 اًذ.ّبی خبظ اسائِ ضذُلی ػیٌی ٍ دس ثشخی هَاسد دس قبلت ًوًَِ ٍ هثبلچبسچَة هحذٍد ٍ ثِ ضک

 


