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انســان ها پیوســته درصــدد آن بوده انــد تــا راه نیــل بــه دانــش بیشــتر و صحیح تــر 
ــخ  ــول تاری ــان در ط ــالش انس ــعی و ت ــن س ــوند. ای ــد ش ــد و از آن بهره من را بیابن
ــود.  ــر می ش ــه Science تعبی ــروزه از آن ب ــه ام ــد ک ــی انجامی ــن اصول ــه تدوی ب
کوشــش انســان بــرای دســتیابی بــه روش کارآمــد، بــه پیدایــی روش هــای مختلفــی 
انجامیــد و در نتیجــه شناســایی ایــن روش هــا و چگونگــی بــه کاربســتن آن هــا در 
ــش انســان انجامیــد  ــه رشــته ای از دان بررســی اشــکال گوناگــون هســتی، خــود ب
ــروزي  ــت. آنچــه شــناخت انســان ام ــام گرف کــه روش شناســی )Me thodology( ن
بــه تغییــر پارادایم هــاي  را از انســان گذشــته متمایــز ساخته اســت عمدتــاً 
ــه  ــورت ب ــه این ص ــر ب ــي اگ ــردد. به عبارت ــي بازمي گ ــي و روش شناس معرفت شناس
مســئله بنگریــم کــه از قدیم االیــام چیــزي بــراي شــناخت وجــود داشــته )اعــم از 
خــود انســان و جهــان خــارج از او( و قطعــاً ایــن انســان بــوده کــه مي بایســت بــه 
شــناخت نائــل شــود، لــذا آنچــه کــه شــناخت انســان را از گذشــته تــا بــه امــروز 
ــه مســئلة شــناخت  ــگاه او ب ــوع ن ــز ن ــز ساخته اســت، روش شــناخت او و نی متمای
ــل  ــوان عام ــي به عن ــش روش شناس ــد نق ــوده است. بي تردی ــناخت بـ ــوع ش و موض
ــوان آن شــاخه اي  ــن دو عنصــر شناخت شناســي و هستي شناســي و به عن ــط بی راب
از فلســفة علــم کــه به بررســي تحلیــل نقادانــة شــیوة خــاص تطبیــق ســاختار عــام 
نظریــه در قلمروهــاي مختلــف دانــش بشــري مي پــردازد، حائــز اهمیــت اســت. لــذا 
روش شناســی بــه ایــن معنــا را بایــد از روش تحقیــق ) the Research Me thod( کــه 
در واقــع مســیری اســت کــه پژوهشــگر را تــا رســیدن بــه هــدف و اثبــات فرضیــه 
ــز  ــرد، متمای ــق علمــی را دربرمی گی ــک تحقی ــد و مراحــل اجــرای ی ــاری می ده ی

دانســت.
ــر آن  ــا توجــه بــه اهمیــت روش شناســی در تاریــخ علــم در ایــن شــماره ب حــال ب
شــدیم تــا ره پویه هــای دانــش روش شناســی را در علــوم انســانی کنونــی به تصویــر 
درآوریم. امــروز بیــش از آن کــه توجــه مــا بــه روش شناســی باشــد عمدتــاً معطــوف 
گسســت یــا چرخش هــای معرفتــی و تــالش بــرای بومی ســازی آن اســت 
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درحالی کــه هــر نــوع ابتــکار در بومی ســازی و نظریه پــردازی تنهــا از مســیر 
ــرمنزل  ــه س ــد ره ب ــه می توان ــت ک ــی اس ــاب روش شناس ــی در ب ــات طوالن مناقش
مقصــود بــرد. روش شناســی خــود پایــة نخســتین نظریه پــردازی )به عنــوان فراینــد 
بســط و ســازماندهی نظام منــد به منظــور تبییــن پدیدارهــا( و الگوســازی بــا توجــه 
بــه بنیان هــای معرفت شناســی و پارادایمیــک )مــدرن علــت کاو ـ پســامدرن 
ــردی ـ  ــل )ف ــف تحلی ــطوح مختل ــرا( آن در س ــامدرن تعامل گ ــاکاو و فراپس معن
ــذا  ــود. ل ــوب می ش ــز محس ــی( نی ــاختاری و جهان ــاختاری ـ  پساس ــی ـ س گروه
بی تردیــد امــروزه روش شناســی، اهمیــت ویــژه و تعیین کننــده ای در رشــد و 
ــت. ــان یافته اس ــه جه ــان ها ب ــا انس ــگاه م ــوع ن ــه ن ــی ب ــوم و جهت ده ــعة عل توس

ــش  ــه و هیــچ عرصــه ای از دان ــی یافت ــروزه قواعــد روش شناســی خصلتــی جهان ام
ــی راه نخواهــد  ــر ب بشــری نیســت کــه بی نیــاز از ایــن شــاخه از دانــش باشــد، و پ
ــه  ــا این هم ــا ب ــم. ام ــی کنی ــم معرف ــان مشــترک عل ــه روش شناســی را زب ــود ک ب
ــر آثــار منتشرشــدة داخلــی در ایــن زمینــه شــاهد  ــا نگاهــی کوتــاه و انتقــادی ب ب
ــگاهی  ــوزش دانش ــوزة آم ــه ح ــر و چ ــوزة نش ــه در ح ــی چ ــل قبول ــت قاب وضعی
نیســتیم. از آنجــا کــه درک تحــوالت عمیــق دانــش بــدون آگاهــی الزم از ایــن حوزة 
ــف  ــای مختل ــر حوزه ه ــج آن ب ــه نتای ــو ک ــد و از آن س ــوار می نمای ــی دش مطالعات
ــری جــدی ای در  ــا بازنگ ــکار اســت، ضــروری اســت ت ــل ان سیاســت گذاری غیرقاب
ــی  ــت گذاری های آموزش ــان سیاس ــری و متولی ــگان فک ــط نخب ــه توس ــن زمین ای
ــری  ــدة بهت ــوان آین ــه شــاید بت ــد ک ــه آن امی ــد، ب و پژوهشــی کشــور به عمــل آی
ــة  ــد داد. مجموع ــانی نوی ــوم انس ــژه عل ــش به وی ــف دان ــای مختل ــرای عرصه ه را ب
ــی  ــوزة روش شناس ــی در ح ــرای بازاندیش ــر ب ــد مختص ــر چن ــی ه ــش رو تالش پی
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