سخن سردبیر
انســانها پیوســته درصــدد آن بودهانــد تــا راه نیــل بــه دانــش بیشــتر و صحیحتــر
را بیابنــد و از آن بهرهمنــد شــوند .ایــن ســعی و تــاش انســان در طــول تاریــخ
بــه تدویــن اصولــی انجامیــد کــه امــروزه از آن بــه  Scienceتعبیــر میشــود.
کوشــش انســان بــرای دســتیابی بــه روش کارآمــد ،بــه پیدایــی روشهــای مختلفــی
انجامیــد و در نتیجــه شناســایی ایــن روشهــا و چگونگــی بــه کاربســتن آنهــا در
بررســی اشــکال گوناگــون هســتی ،خــود بــه رشــتهای از دانــش انســان انجامیــد
کـ�ه روششناسـ�ی ( )Methodologyنــام گرفــت .آنچــه شــناخت انســان امــروزي
را از انســان گذشــته متمايــز ساختهاســت عمدتــاً بــه تغييــر پارادايمهــاي
معرفتشناســي و روششناســي بازميگــردد .بهعبارتــي اگــر بــه اينصــورت بــه
مســئله بنگريــم کــه از قديمااليــام چيــزي بــراي شــناخت وجــود داشــته (اعــم از
خــود انســان و جهــان خــارج از او) و قطع ـاً ايــن انســان بــوده کــه ميبايســت بــه
شــناخت نائــل شــود ،لــذا آنچــه کــه شــناخت انســان را از گذشــته تــا بــه امــروز
متمايــز ساختهاســت ،روش شــناخت او و نيــز نــوع نــگاه او بــه مســئلة شــناخت
و موضــوع شــناخت بـــودهاست .بيترديــد نقــش روششناســي بهعنــوان عامــل
رابــط بيــن دو عنصــر شناختشناســي و هستيشناســي و بهعنــوان آن شــاخهاي
از فلســفة علــم کــه بهبررســي تحليــل نقادانــة شــيوة خــاص تطبيــق ســاختار عــام
نظريــه در قلمروهــاي مختلــف دانــش بشــري ميپــردازد ،حائــز اهميــت اســت .لــذا
روششناس��ی بـ�ه ای��ن معن��ا را بایدــ از روش تحقیـ�ق ( )the Research Methodکــه
در واقــع مســیری اســت کــه پژوهشــگر را تــا رســیدن بــه هــدف و اثبــات فرضیــه
یــاری میدهــد و مراحــل اجــرای یــک تحقیــق علمــی را دربرمیگیــرد ،متمایــز
دانســت.
حــال بــا توجــه بــه اهمیــت روششناســی در تاریــخ علــم در ایــن شــماره بــر آن
شــدیم تــا رهپویههــای دانــش روششناســی را در علــوم انســانی کنونــی بهتصویــر
درآوریم .امــروز بیــش از آنکــه توجــه مــا بــه روششناســی باشــد عمدتـاً معطــوف
گسســت یــا چرخشهــای معرفتــی و تــاش بــرای بومیســازی آن اســت
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درحالیکــه هــر نــوع ابتــکار در بومیســازی و نظریهپــردازی تنهــا از مســیر
مناقشــات طوالنــی در بــاب روششناســی اســت کــه میتوانــد ره بــه ســرمنزل
مقصــود بــرد .روششناســی خــود پایــة نخســتین نظریهپــردازی (بهعنــوان فراینــد
بســط و ســازماندهی نظاممنــد بهمنظــور تبییــن پدیدارهــا) و الگوســازی بــا توجــه
بــه بنیانهــای معرفتشناســی و پارادایمیــک (مــدرن علــتکاو ـ پســامدرن
معنــاکاو و فراپســامدرن تعاملگــرا) آن در ســطوح مختلــف تحلیــل (فــردی ـ
گروهــی ـ ســاختاری ـ پساســاختاری و جهانــی) نیــز محســوب میشــود .لــذا
بیتردیــد امــروزه روششناســی ،اهمیــت ویــژه و تعیینکننــدهای در رشــد و
توســعة علــوم و جهتدهــی بــه نــوع نــگاه مــا انســانها بــه جهــان یافتهاســت.
امــروزه قواعــد روششناســی خصلتــی جهانــی یافتــه و هیــچ عرص ـهای از دانــش
بشــری نیســت کــه بینیــاز از ایــن شــاخه از دانــش باشــد ،و پــر ب ـیراه نخواهــد
بــود کــه روششناســی را زبــان مشــترک علــم معرفــی کنیــم .امــا بــا اینهمــه
بــا نگاهــی کوتــاه و انتقــادی بــر آثــار منتشرشــدة داخلــی در ایــن زمینــه شــاهد
وضعیــت قابــل قبولــی چــه در حــوزة نشــر و چــه حــوزة آمــوزش دانشــگاهی
نیســتیم .از آنجــا کــه درک تحــوالت عمیــق دانــش بــدون آگاهــی الزم از ایــن حوزة
مطالعاتــی دشــوار مینمایــد و از آنســو کــه نتایــج آن بــر حوزههــای مختلــف
سیاســتگذاری غیرقابــل انــکار اســت ،ضــروری اســت تــا بازنگــری جــدیای در
ایــن زمینــه توســط نخبــگان فکــری و متولیــان سیاســتگذاریهای آموزشــی
و پژوهشــی کشــور بهعمــل آیــد ،بــه آن امیــد کــه شــاید بتــوان آینــدة بهتــری
را بــرای عرصههــای مختلــف دانــش بهویــژه علــوم انســانی نویــد داد .مجموعــة
پیــش رو تالشــی هــر چنــد مختصــر بــرای بازاندیشــی در حــوزة روششناســی
علــوم انســانی میباشــد.
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