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ترین مقاله هاي خود  اکبر حسینی در یکی از شاخص دکتر سید علی فقیداستاد       

طرح : ها و عالئم بروز بحران محنت در علوم انسانی معاصر نشانه«تحت عنوان 
مالحظاتی پیرامون «و پیش از آن در مقاله ) 1373در سال (» دیدگاههاي اسالمی

و ) 1368در سال ( »شناسی، بهداشت روانی و روان درمانی از دیدگاه اسالم روان
؛ در خصوص )1365درسال (تر در سخنرانی سمینار بررسی مسایل نوجوانان  پیش

» نظریه تفکیکی«آورد که از آن با عنوان  علوم انسانی اسالمی به دیدگاهی روي می
  .کند یاد می

شناسی بحران در علوم انسانی معاصر و بیان عالئم  ایشان در مقالۀ فوق پس از نشانه
ه، به طرح دیدگاههایی پیرامون علوم انسانی اسالمی پرداخته و با عنوان چهارگان

گذاري و از یکدیگر جدا  دیدگاه مطرح پس از انقالب اسالمی را نام 6 ،»نظریه«
نظریۀ دستگاه معیار، نظریۀ رشد آزاد، نظریۀ پیشکشی، نظریۀ   نظریۀ انفعالی،: کند می

ترین اثر خود یعنی کتاب  نه سپس در مهماین متفکر فرزا. ترکیبی و نظریۀ تفکیکی
نظریۀ تاسیسی  دوبر فهرست قبلی،  ،»تعلیم و تربیت اسالمی؛ مبانی، منابع و اصول«

  .افزاید و نظریۀ تحلیلی ـ جمعی را نیز می
آفت التقاط و عدم سازش و تالئم بین علوم انسانی اسالمی با مبانی الوهی و علوم 

ترین نقدهاي ایشان بر دیدگاههاي دیگر  گرایانه، مهم انسانی معاصر با مبانی مادي
سو دانسته و بر تفکیک دو مقولۀ  ترکیبی هم یۀبوده و در نهایت، نظریۀ خود را با نظر

ورزد؛ در  هاي علوم انسانی تاکید می در هریک از دانش» مسایل«و » مکاتب«
به » مسایل«ها و اصول است و در  شالوده ها، ها، ایسم سخن از تئوري» مکاتب«

ها توجه  موضوعات و محتواي خاص هر رشته و امور متفرع از مکاتب و نظریه
بر این اساس، علوم انسانی اسالمی در حوزة مکاتب یا اصول و مبانی نظري  .شود می

فلسفی داراي غناي فراوانی است و مکتب اسالم در این خصوص جوابگو است اما در 
آن اصول  موضوعات و مباحث متفرع بر  ین،قلمرو مسایل علوم که سخن از عناو

، )اي ارگانیک نیز داشته باشند که بایستی با آن مبانی بنیادین، رابطه(خواهد بود 
مکاتب علوم انسانی  از این رو چنانچه واجد. کاري جدي صورت نگرفته است

باشیم مسایل خاص علوم انسانی اسالمی نیز می اسالمی هستیم اما فاقد.  



هاي آن با  استاد حسینی و تحلیل تفاوت تیب در این مقاله پس از تبیین نظریۀبدین تر
علوم انسانی «گانه دیدگاهها در مقالۀ  9بندي  دیدگاههاي مشابه، براساس تقسیم

، ضمن طرح )1375اثر نویسنده در سال (» اسالمی؛ مبناي تحقّق وحدت فرهنگی
  .شود ها در این خصوص اشاره می شاي پرس ترین امتیازات نظریۀ ایشان به پاره مهم

بندي دیدگاههاي  و تقسیم) 1(اگر فهم اصل صورت مسألۀ علوم انسانی اسالمی
و قایل شدن به تفاوت ماهوي بین علوم انسانی اسالمی و علوم انسانی )2(مطرح 

حلی براي دوري از التقاط فکري  و ارائه راه) 3(ها  معاصر و صوري دانستن مشابهت
اما ابهاماتی نیز وجود  ،جملۀ امتیازات نظریۀ استاد فرزانه به حساب آوریماز  ،را) 4(

مندان به مکتب تربیتی وي پیرامون آنها  دارد که الزم است شاگردان و عالقه
  : جویی کنند چاره

 ترین محور تمایز دو مقوله مکاتب و مسایل در علوم انسانی چیست؟  مهم -1
صرفاً به همین دو مقوله تفکیک  آیا ساختار سازندة دانش علوم انسانی -2

 شوند؟ می
 بندي چیست؟ نقش روش تحقیق و متدولوژي علوم در این تقسیم -3
اسالمی به عنوان مکاتب در ساختار ) نظري(توان از مبانی کلّی  چگونه می -4

تواند  می ،برخاسته از اسالم آیا هر اصل و مبناي کلّیِ علوم انسانی استفاده کرد؟
  انسانی را ایفاء کند؟ ر علومثّهاي متفاوت و متک نقش اصول و مبانی در قلمرو دانش

توان تضمین کرد در این شیوه، مسایل بدست آمده،  چگونه می ،با این وجود -5
 اسالمی باشند؟انسانی مسایل متعلّق به علوم 

ربیت اسالمی ایران و در حوزة تعلیم و ت فقیدتازي آن استاد  این مقاله با یادبود پیش
  .پذیرد هاي فکري وي پایان می نوآوري

  
استاد حسینی، نظریه تفکیک بین مکاتب و مسایل، علوم  علم دینی، : کلید واژه
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