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  : شرفتیپ یرانیا یاسالم علوم انسانی والگوي 

  پژوهشی يهاافتهی يسازکپارچهفراتحلیل   وی

  1یحیی فوزي

ــ ضــرورت از بحثدر چند دهه اخیر   در و شــد مطرح شــرفتیپ یرانیا یاســالم يالگو سیتاس
ستا  سترده اي   مختلف آثار الگو نیا يساز  یاتیعمل یوچگونگ یست یچ نییتب يرا صه در وگ  عر
نه  یافته هاي تبیین  ویژگی ها و وجوه نوآورا پژوهش نیا مسئلهکه  است منتشرشدهی انسان علوم

 یچرائ و این پژوهش ها  نســبت به نظریات واندیشــه هاي متفکران  پیشــین بومی گرا درایران   
ي تبیین نظري منتشرشده توسط محققان علوم انسانی و ارائه مدلی برا     آثار دراین الگو  یست یوچ
   .باشدمیآن 

اکید بر براین اســاس این پژوهش بدنبال پاســخ به ســوال اصــلی زیر اســت:با توجه به اینکه  ت     
ظریات نضرورت همسوئی الگوي پیشرفت با مولفه هاي فرهنگی ودینی ایران وجه غالب در در    

ست ،          شته  بوده ا سده گذ سانی طی دو شه هاي   متفکران علوم ان ش  واندی شده  هاي انجاپژوه م 
نوآورانه اي را در وچه یافته هاي  متمایز  ،بعد از انقالب   شرفت یپ یرانیا یاسالم  يالگو ه دربار

 ؟باره  این الگو مطرح ساخته اند

 بیفراترک شـــده اســـت اســـتفاده ))Meta-Synthesis(( بیترک فرا روشدراین پژوهش از 
کپارچه  یبراي  و  دارد تمرکز  پژوهشــها یفیک يها افتهی بیترک بر که اســت ییروشــها از یکی

  سازي پژوهشها وخلق نظریه اي جدید  بکار گرفته می شود .
ــالهاي بعد از انقالب     یطکه    يمتعدد  و مختلف آثار وبه این منظور    ــوص سـ  يوالگ درخصـ

سالم  شته  شرفت یپ یرانیا یا ست  شده  نگا سی که ا   ا  30 قالهم 160 از شیب آثار نیا نیب زبرر
له   ــا ــت   تک  و کتاب  40 و نامه   انی پا و  رسـ ته ی و انتخاب  نگاشـ  بی ترک و لی تحل آنها  يها  اف

هایت        ــازي  ودرن ــتفاده  با ویکپارچه سـ ــتگاه  کی  از اسـ  نظریه  کی  به  متفاوت،  یمفهوم دسـ
  درخصوص الگوي مذکور تبدیل شد

  که در گزارش نهایی پژوهش  یافته هاي این پژوهش درسه سطح  ارائه گردید: 
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مفاهیم محوري کلیه آثار مهم پژوهشــی مرتبط با الگوي  اولین یافته هاي این پژوهش کشــف _
ست که طی          شهائی ا شف مفاهیم محوري همه پژوه ست که درواقع ک شرفت ا سالمی ایرانی پی ا

   سالهاي بعد از انقالب درخصوص الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت درکشور انجام شده است.
ــف مقوالت فراگی        _ هاي این پژوهش کشـ ته  یاف یه از  یب     دومین ال که از ترک رتري اســــت 

ست           شده بود بد ستخراج  صاره هرپژوهش ا شترك قبلی که بعنوان ع سازي مفاهیم م ویکپارچه 
آمده اســت. که این مقوالت ترکیب وتجمیع مجموعه یافته هاي پژوهشــها درخصــوص الگوي  

   اسالمی ایرانی درکشور است.
هاي پژوهش ، را می      _ ته  یاف ــتی و   آخرین  یه اي براي تبیین چرائی ، چیسـ توان درخلق نظر

چگونگی الگوي اسالمی ایرانی منتج از یافته هاي پژوهشهاي محققان علوم انسانی ایران دانست    
ــالمی            . که بعنوان  یک مدل تبیینی تالش می کند تا  چگونگی فهم پدیده اي به نام الگوي اسـ

شـرفت را از منظر محققان علوم انسـانی درسـالهاي بعد از انقالب توضـیح دهد . وبتوان     ایرانی پی
  وجه نوآورانه این الگو را  نسبت به دیگر الگوهاي بومی استخراج کرد. 

که مجموعه یافته هاي این پژوهش می تواند اوال  با یکپارچه سازي همه پژوهشها منجر به فهمی 
علوم انسـانی از این الگو گردد وثانیا می تواند امکان مقایسـه  این    جامع تر از نوع تلقی محققان 

شخص       شی  را م شود ودرنهایت نیز می تواند خالء هاي پژوه الگو را با الگوهاي دیگر موجب 
  کرده وکاستی ها ونیازهاي پژوهشهاي آینده درتکمیل این الگو را مشخص نماید .

 


