گزارش چهارمين نشست علمي روششناسي
نشست علمي ياد شده در ساعت  01:01روز دوشنبه مورخ  0031/6/30در محل دانشگاه عالي دفاع ملي با تالوت آياتي از
قرآن مجيد آغاز گرديد .سپس مسئول دفتر كرسيها نظريهپردازي ضمن خير مقدم به حجتاالسالم و المسلمين دكتر
خسروپناه و پذيرش دعوت دانشگاه به رغم مشغله كاري فراوان ،به تبيين موضوع جلسه پرداخته ،و اظهار نمودند:
در جلسه حاضر مديران پژوهشي و اساتيد روشي در حوزه نظام حكومتي الگو حضور دارند دانشگاه عالي دفاع ملي تاكنون
جلسات متعددي در خصوص روششناسي از جمله تحليل محتوا ،تحليل گفتمان ،تحليل تفسيري و نظريه دادهبنياد برگزار
نموده با توجه به روش اجتهادي – حكمي كه جنابعالي مطرح نمودهايد .دانشگاه عالقمند است نحوه استفاده از روششناسي
در مطالعات ديني – راهبردي بهرهبرداري نمايد.
سپس با طرح يك سوال كه ،آيا روش اجتهادي -حكمي ميتواند در حوزه نظريهپردازي راهبردي ورود نمايد؟ از
حجتاالسالم و المسلمين دكتر خسروپناه تقاضا كردند مطالب خود را ارائه فرمايند.
در ادامه دبير هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي كشور موارد زير را ايراد نمودند:
موضوع بحث «كاربست روش حكمي -اجتهادي در علوم اجتماعي»
در اين جلسه به تبيين روش حكمي اجتهادي در حوزه علوم اجتماعي ميپردازيم .وقتي بحث تحول در علوم انساني و علوم
اجتماعي مطرح شد ،مطالعات بنده به اين نتيجه رسيد كه اول بايد تحولي در فلسفه اسالمي صورت بگيرد .به هميين خياطر
نگاشته اي تهيه شد به اسم فلسفه اسالمي ،اين اولين قدمي بود كه در تحول علوم انساني برداشته شد .بعد از اين وارد بحيث
ديگري شديم به نام فلسفه علوم انساني ،حاال كه نگاه ما به فلسفه تغيير پيدا كرد طبيعتاً تاكيد ما بر فلسفههاي مضاف و تلقي
ما از فلسفه بيشتر شد.
بعد وارد اين مقوله شديم كه علوم انساني اسالمي چيست؟ ما چه تعريف و تلقي از علوم انساني اسالمي بايد داشيته باشييم.
چون بزرگاني در اين زمينه سالها زحمت كشيده بودهاند .ابتدا بايد ببينيم ديگران چه گفتهاند و دقيق هم بفهميم چه گفتهاند.
چيستي روششناسي عبارت است از:
روش :چگونگي كاربست قواعد معرفت شناختي و منطقي جهت كسب معرفت صادق موجه است.
روش شناسي پس از معرفت شناسي و منطق بكار مي رود.
روش به دو ساحت گردآوري اطالعات و داوري تقسيم مي شود.
روش كتابخانه ايي و ميداني ،دو روش شايع در مقام گرداوري اطالعات است.
روش هاي تبييني و تفسيري و انتقادي ،سه نوع رويكرد متعارف در مقام داوري هستند
همانطور كه در نمودار زير مشاهده ميشود روش حكمي -اجتهادي از سنخ روش داوري با بهره گيري از رويكرد تبييني-
تفسيري -انتقادي مبتني بر حكمت اسالمي است.
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روش حِكمي -اجتهادي و علوم رفتاري و اجتماعي
روش حِكمي -اجتهادي بر مبناي چيستي علوم رفتاري و اجتماعي تبيين مي گردد.
علوم رفتاري و اجتماعي ،مشتمل بر سه فعاليت توصيف انسان مطلوب و توصيف انسان تحقق يافته و نقد و تغيير انسان
تحقق يافته به انسان مطلوب است.
هر سه ساحت پيشگفته در علوم انساني اسالمي ،مبتني بر حكمت اسالمي به ويژه هستيشناسي و معرفتشناسي و
انسانشناسي و دينشناسي و همچنين مبتني بر فلسفه ارزش(خلق و حق) است.
مطابق نمودار زير روش حِكمي -اجتهادي با استفاده از روش برهاني و تجربي و اجتهادي به مسايل اين سه ساحت پاسخ
ميدهد.
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همانطور كه نمودار زير ارائه شده ،روش تجربي عبارت است از :روش استقرايي -قياسي يا استقرايي -آماري

مطابق نمودار زير روش برهاني عبارت است از :ابتناي گزارههاي نظري به بديهي در قالب شكل اقتراني و استثنايي
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چه گفتيم تا االن ،عرض بنده اين بود -0 :بحث ما علوم اجتماعي اسيت نيه عليوم انسياني  -3ييك تلقيي خياص از عليوم
اجتماعي داشتيم و سه كاركرد داشت  -0دومبناي مهم معرفت شناختي :يكي صدق و مطابقت با واقع ميدانيم اما مين تعبيير
ميكنم مطابقت پنجرهاي ،مثل اينكه شما از اين پنجره يك ساحتي را از بيرون ميبينيد و از پنجرهاي ديگر يك ساحت ديگير
از بيرون را ميبينيد.
صدق پنجره (مطابقت پنجرهاي) سپس آمديم سراغ معيار (بداهت منسجم و كارآمد) ما اسم ايين دو بحيث صيدق (چيسيتي
صدق كه مطابقت پنجرهاي بود و معيار صدق كه بداهت نظاممند و كارآمد بود) را گذاشتيم رئاليسم شبكهاي.
روش حكمي يعني روش برهاني ،در اين برهان قياس است ،تجربه هست.
روش اجتهادي ،اعم از اجتهاد مصطلح در فقه رايج است ،اجتهاد سه قسم دارد :اجتهاد قسم اول ،اجتهاد قسم دوم و اجتهاد
قسم سوم و آنچه در حوزهها رايج است اجتهاد نوع اول است كه عبارتند از:
 -0كشف كليات متون ديني و انطباق بر مسايل جزيي
 -3عرضه پرسشهاي برگرفته از جامعه و مكاتب جديد بر متون ديني جهت كشف پاسخ ديني آنها
 -0عرضه پرسشهاي برگرفته از متون اسالمي و منظومه معرفتي اسالم بر جامعه تحقق يافته ،جهت كشف پاسخهاي عيني
است.
من معتقدم دانشگاهيهاي ما كه عالقمند هستند ميتوانند در اسالميسازي علوم اجتماعي نقيش داشيته باشيند وليو مجتهيد
نباشند .يعني به عبارت ديگر براي اسالميسازي علوم انساني ،يك مجتهد هم دانيش خيودش را دارد و دانشيگاهي هيم كيه
ميتواند عالم علوم انساني دانش خود را دارد ولو اگر مجتهد هم نباشد ،يعني حتي مجتهدي هم كه در ايين عليوم تخصي
ندارد اما آشنايي دارد يك نقشي دارد ،عالمي هم كه در اين علوم تخص

دارد ولي مجتهد نيست او هم نقش دارد.

اجتهاد قسم اول هماني است كه در حوزهها اريج است كه ،كليات را از متون ديني با روش اصيول فقهيي اسيتخراك بكنيد و
انطباق بدهد به مسائل جزئي.
اجتهاد قسم دوم اين است كه از اين دنياي مدرن كه جامعه مدرن ساخته ،ايدئولوژي هاي ميدرن سياخته ،دانشيمندان عليوم
انساني از اين پرسش هاي جديد در بياوريم كه به هر حال هم پرسشهايي دارند و هم پاسخهايي .در اجتهاد قسم اول نقيش
مجتهدان پررنگ است ولي در اجتهاد قسم دوم هر دو گروه نقش پررنگي ايفا ميكنند.
در اجتهاد قسم سوم ما از متون ديني ،از ايدئولوژي اسالمي ،از منظومه فكري اسالمي سؤالهيايي را اسيتخراك و بيه جامعيه
عرضه كنيم و جامعه را مورد سؤال قرار دهيم .يعنيي نظيام معرفتيي ،منظوميه معرفتيي اسيالم را گرفتيه و از آن سيؤاالتي را
استخراك ميكنيم و همان جامعه آماري را مورد سؤال مجدد و مكرر قرار ميدهيم .اينجا نقش مجتهيد حيوزوي كيمرنيگ و
نقش عالم دانشگاهي پررنگ است.
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چيستي روش حكمي -اجتهادي
روش حِكمي -اجتهادي ،تركيبي منظم از روش هاي برهاني و تجربي و نقلي است كه با بهره گيري از بديهيات عقلي و
قياس(اقتراني و استثنايي) و آمار (حساب احتماالت) و اجتهاد (تطبيق كليات ديني بر مصاديق ،كشف نيازهاي معاصر از
مدلولهاي التزامي متون ديني ،عرضه نيازهاي مطلوب ديني بر انسان تحقق يافته) بدست مي آيد.
اين روش عالوه بر توانايي در توصيف پيشرفت تحقق يافته ايراني -غربي ،توان توصيف پيشرفت مطلوب ايراني -اسالمي و
چگونگي تغيير از پيشرفت ايراني -غربي به پيشرفت مطلوب ايراني -اسالمي را دارد.
در نمودار زير چيستي روش حِكمي -اجتهادي به تصوير كشيده شده است.

اگر اسالميسازي علوم انساني را در جامعه منظومهاي نبينيم ،دچار نگرش جزيرهاي ميشويم و شايد علت عيدم رسييدن بيه
يك اجماع هدفمند در مدلسازي تحول در علوم انساني آن است كه تمام كساني كه در حوزه تحول علوم انساني كار ميكنند
جزيرهاي عمل و نگاه ميكنند و از نگرش منظومهاي خود را دور ميكنند .وقتي منظومهاي ديديم معلوم ميشود وظيفه حوزه
كجاست ،وظيفه دانشگاه كجاست و كجا بايد با هم مرتبط شوند و روش حِكمي اجتهادي دقيقاً در همين راستا است.
بحث وتبادل نظر:
سپس تعدادي از اساتيد به بيان ديدگاهها و طرح سوالهاي خود پرداختند.
جمعبندي:
از مجموع مسائل مطرح شده چنين استنباط گرديد كه روششناسي ارائه ،نيازمند تشريح بيشتري بوده تا با قابليتهاي ديني –
راهبردي دانشگاه تطبيق بيشتري يابد لذا اساتيد حاضر در جلسه به منظور نزديك شدن ديدگاهها و بهرهمندي از روششناسي
اجتهادي – حِكمي خواستار تداوم نشست علمي موصوف گرديدند.
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بنا بر پيشنهاد دفتر كرسيها با عنايت به ضرورت مطالعه اساتيد محترم راهنماي دوم با رويكرد حكمي -اجتهادي كتاب روش
شناسي علوم اجتماعي نوشته دكتر خسروپناه توسط اساتيد راهنما مطالعه و سپس جلسهاي ديگر در آبانماه برگزار شود.
با توجه به اينكه روش اجتهاد مقاصد و اجتهاد فرامسئله توسط دفتر كرسيها در تمدن نوين اسالمي بعنوان روش انتخاب و
دنبال مي شود پيشنهاد شد در يك جلسه ديگر به اين موضوع پرداخته شود كه ايشان بسيار خوشحال شده و گفتند در نظر
داشتند اين موضوع را در مباحث دفاعي -امنيتي بعنوان يك نظريه كار كنند كه مقرر شد در يك جلسه ديگر روش شناسي
طرح موضوع شود.
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