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روش شناسی علوم انسانی: وحدت یا کثرت روشی؟
نشستی پیرامون ضرورت روش شناسی در علوم انسانی

ــه ضــرورت  ــوم انســانی ب ــن شــماره از فصلنامــه نقــد کتــاب عل ــی: ای ــهاب دلیل ش
ــر  ــه دکت ــردبیر فصلنام ــن س ــه بی ــاص دارد ک ــانی اختص ــوم انس ــی در عل روش شناس
ــه  ــردبیر فصلنام ــگاه آزاد، س ــی دانش ــوم سیاس ــروه عل ــیار گ ــام، دانش ــد توحیدف محم
نقــد کتــاب علــوم انســانی، نویســنده و مــدرس روش شناســی در مقطــع دکتــری؛ آقــای 
دکتــر قاســم پورحســن، دانشــیار گــروه فلســفه دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و نگارنــدة 
ــی، نویســنده،  ــر حســن حضرت ــای دکت ــاری در حــوزة روش شناســی فلســفی، و آق آث
مترجــم و دانشــیار گــروه تاریــخ دانشــگاه تهــران برگــزار شــده اســت؛ از ایشــان مقاالت 
ــای  ــی در گرایش ه ــوص روش شناس ــی در خص ــدد و کتاب های ــی متع ــی پژوهش علم

مختلــف علــوم انســانی منتشــر و در دســترس عالقمنــدان قــرار دارد. 

توحیدفــام: ایــن ویژه نامــه از فصلنامــة نقــد کتــاب علــوم انســانی به بحــث 
ــی  ــم زمان ــرض کن ــد ع ــت بای ــاح صحب ــاب افتت روش شناســی اختصــاص دارد. از ب
بــود کــه در ایــران و در دانشــگاه های مــا حــوزة روش شناســی به عنــوان یــک حــوزة 
مســتقل مــورد توجــه قــرار نمی گرفــت و ادبیــات خیلــی ضعیفــی هــم در این بــاره 
ــر  ــع تصوی ــه در واق ــود ک ــن ب ــه وجــود داشــت ای ــار داشــتیم. مشــکلی ک در اختی
ــم از  ــن اســاتید وجــود نداشــت و کم ک ــی در بی ــن حــوزه حت ــی از ای ــی دقیق خیل
ــای  ــون بحث ه ــرز جانس ــم چالم ــتی عل ــاب چیس ــة کت ــا ترجم ــال های 1374 ب س
روش شناســی به نوعــی در دانشــگاه های مــا ورود پیــدا کــرد. یک ســری کارهــا هــم 
مثــل فلســفة معاصــر اروپایــی نوشــتة بوخنســکی بــه ترجمــة شــرف الدین خراســانی 
قبــل از انقــالب منتشــر شــده بــود کــه جامعــة دانشــگاهی به خاطــر نثــر خــاص اش 
ارتبــاط مناســبی بــا آن برقــرار نکــرد. لــذا خــأ عجیبــی در ادبیــات ایــن حــوزه در 
دانشــگاه وجــود داشــت و اســاتید غالبــاً تفکیکــی بیــن حــوزة روش شناســی و روش 
ــروز کــه  ــی خوشــبختانه ام ــد. ول ــل نبودن ــا ســایر حوزه هــای روشــی قائ تحقیــق ب
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چیــزی حــدود 30 ســال از آن دوره گذشــته در هــر یــک از رشــته های علــوم انســانی 
ــی را  ــه ایــن بحــث پرداختــه و یــک فضــای خــاص گفتمان ــژه ب اســاتید به طــور وی
ــاب  ــد کت ــا جل ــی ده ه ــوم سیاس ــتة عل ــال در رش ــور مث ــد. به ط ــی کرده ان طراح
ــه  ــت ک ــن اس ــد ممک ــت. هرچن ــگارش درآمده اس ــه ن ــف ب ــاتید مختل ــط اس توس
ــد  ــی رون ــد ول ــته باش ــی داش ــم تفاوت های ــا ه ــا ب ــث آن ه ــوای مباح ــوع و محت ن
ــوان  ــه به عن ــاد دارم ک ــرد. به ی ــاهده ک ــوان مش ــا می ت ــر آن ه ــابهی را در اکث مش
ــه عضویــت هیئــت  ــی کــه فارغ التحصیــل شــدم و ب یــک کار خــود پژوهشــی، زمان
علمــی دانشــگاه درآمــدم ســعی کــردم از یــک جایــی در حــد تهیــة یــک مقالــه یــا 
ــم.  ــام بده ــک کاری انج ــت ی ــم سیاس ــی در عل ــرفصل دروس درس روش شناس س
تــالش نمــودم هــر مطلبــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد را جمــع آوری و مطالعــه 
ــر  ــروری ب ــس از م ــی پ ــود ول ــوار ب ــیار دش ــه اول کار بس ــت ک ــی اس ــم. طبیع کن
ادبیــات موجــود احســاس کــردم کــه واقعــاً یــک زبــان واحــدی را می تــوان در بیــن 
ــای دکتــر  ــار مختلــف مشــاهده کــرد. حــال در ایــن جلســه ضمــن تشــکر از آق آث
حضرتــی در حــوزة تاریــخ و آقــای دکتــر پورحســن در حــوزة فلســفه کــه دعــوت 
ــوزة  ــن ح ــرور ای ــزان در م ــارب عزی ــا از تج ــم ت ــدند، مایلی ــرا ش ــه را پذی فصلنام
مطالعاتــی و کارهایــی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده بهــره ببریــم. همچنیــن بــه 
ایــن موضــوع بپردازیــم کــه جایــگاه روش شناســی در حــوزة علــوم انســانی چیســت؟ 
ــروز  ــا دارد؟ ام ــروز روش شناســی چــه نقشــی در حوزه هــای سیاســت گذاری م و ام
تجربیــات خیلی خوبــی در حــوزة روش شناســی به دســت آورده ایــم. نــگاه امــروز مــا 
بــه حــوزة روش شناســی بســیار متفــاوت از گذشــته شده اســت. االن می بینیــم کــه 
روش شناســی در دنیــای امــروز نه تنهــا در علــوم انســانی بلکــه در حوزه هــای دیگــر 
ــه ای کــه می شــود یــک خــط و یــک ارتبــاط  یــک ضــرورت تلقــی می شــود. به گون
ــتحضار  ــاً اس ــت. حتم ــه یاف ــن زمین ــش در ای ــای دان ــام حوزه ه ــن تم ــک بی الینف
داریــد کــه رشــتة روش شناســی به عنــوان شــاخه ای از فلســفة علــم کــه به بررســی 
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تحلیــل نقادانــة شــیوة خــاص تطبیــق ســاختار عــام نظریــه در قلمروهــای مختلــف 
ــزا  ــی مج ــتة تحصیل ــک رش ــوان ی ــدان به عن ــروزه ب ــردازد، ام ــری می پ ــش بش دان
ــود  ــی در خ ــی حت ــگاه های فن ــود. در دانش ــه می ش ــی پرداخت ــکده های فن در دانش
ایــران مــا، ایــن حــوزه بــه یــک حــوزة مشــخص و مســتقلی تبدیــل شده اســت. در 
ــی  ــا علوم ــم و ی ــن روش شناســی و فلســفة عل ــی بی ــد جالب ــن دانشــکده ها پیون ای
مثــل فیزیــک برقــرار شده اســت؛ به گونــه ای کــه امــروز پیونــد قابــل تأملــی را بیــن 
تحــوالت حــوزة فیزیــک بــا تمــام حوزه هــای روش شناســی می تــوان مشــاهده کــرد. 
ــر یــک  مثــاًل فیزیــک نیوتنــی یــک نــوع روش شناســی خــاص خــودش را مبنــی ب
ــی هــم  ــک کوانتوم ــک اینشــتاینی و فیزی ــد؛ فیزی ــا می کن ــوع معرفت شناســی الق ن
ــس.  ــا برعک ــت ی ــی اس ــر از روش شناس ــک متأث ــت فیزی ــوان گف ــور. نمی ت همین ط
هــر دو متأثــر از همدیگــر هســتند و فلســفه هــم کــه روش شناســی شــاخه ای از آن 
ــا هــم هســتند. شــاید همیــن  بــوده و خــود فیزیــک به نوعــی در ارتبــاط متقابــل ب
مســئله از الزامــات وجــودی ایــن جریــان باشــد. جالــب اســت کــه بــا ایــن وجــود، 
ــدارد.  ــراب ن ــی از اع ــانی محل ــوم انس ــکده های عل ــی در دانش ــتة تحصیل ــن رش ای
حــال آقــای دکتــر پورحســن توضیحــات مفصلــی خواهنــد داد. همــگان می دانیــم 
ــی،  ــای هستی شناس ــت و حوزه ه ــفه بوده اس ــای فلس ــته به معن ــم در گذش ــه عل ک
شــناخت  در  ذی مدخــل  اصلــی  عناصــر  از  روش شناســی  و  شناخت شناســی 
ــط  ــوان راب ــی به عن ــر، روش شناس ــه عنص ــن س ــان ای ــد. در می ــمار می آمده ان به ش
هستی شناســی و شناخت شناســی عمــل کــرده و مــا امــروز بــا پارادایم هــای متعــدد 
ــا  ــدم ت ــم و عالقه من ــاه می کن ــم را کوت ــن صحبت ــه رو هســتیم. م روش شناســی روب
نظــر مهمانــان گرامــی را در مــورد ضرورت هــا و همچنیــن وضعیــت ایــن حــوزه در 

ــا شــوم. ــخ جوی رشــته های فلســفه و تاری

پورحســن: مقدمــه ای کــه آقــای دکتــر توحیدفــام فرمودنــد شــاید بخــش اولــی 
ــر  ــران ذک ــه روش شناســی در ای ــات ب ــدم التف ــاب ع ــن می خواســتم در ب ــه م را ک
بنمایــم مقــداری بیــان کردنــد. به رغــم ایــن مقدمــه می خواهــم تأکیــد کنــم کــه 
مــا هنــوز توجــه ای بــه اهمیــت بنیادیــن روش شناســی در علــوم انســانی نداریــم. 
پرســش مهــم ایــن اســت کــه علی رغــم بحث هــای بســیار در بــاب علــوم انســانی 
ــن  ــت ای ــتیم اهمی ــرا نتوانس ــران، چ ــدن آن در ای ــکان اسالمی ش ــوص ام و به خص
مســئله را دریابیــم؟ خــوب ایــن یــک امــر تاریخــی اســت. بــا پرسشــی کــه هوســرل 
در بــاب علــم اروپایــی مطــرح کــرد در ایــران بــا ایــن معضــل مواجــه نبودیــم. چــرا 
ــم؛ بنابرایــن ایــن پرســش  ــاب علــم دچــار تأخــر بودی کــه از حیــث تاریخــی در ب
ــور خــاص در  ــام روش شناســی و به ط ــذا مســئله ای به ن ــا مطــرح نشــد. ل ــرای م ب
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علــوم انســانی در مناقشــات فکــری مــا به وجــود نیامــد. در چنــد ســال اخیــر هــم 
کــه مــا از روش شناســی حــرف می زنیــم و به نوعــی تــالش کردیــم تــا فهمــی از آن 
صــورت دهیــم، کمتریــن بحث هــا در بــاب علــوم انســانی، چــه علــوم انســانی بومــی 
و چــه علــوم انســانی دینــی یــا اســالمی در بــاب روش شناســی هســت و بیشــترین 
ــوم  ــاب عل ــه در ب ــت ک ــی اس ــای معرفت ــا چرخش ه ــت ی ــاب گسس ــا در ب بحث ه
ــا  ــای م ــت؟ و بحث ه ــر هس ــا امکان پذی ــه آی ــود ک ــام می ش ــروزه انج ــانی ام انس
عمدتــاً محــدود شــد بــه نظریــة امــکان در علــوم انســانی یــا به طــور کلــی متوقــف 
ــش های  ــات و پرس ــر مقتضی ــی ب ــانی را مبتن ــوم انس ــا عل ــه آی ــد ک ــن ش ــر ای ب
ــم  ــودن عل ــام و یونیورســال ب ــا وجــه ع ــم ی ــران کنی ــراث ای ــخ و می جامعــه و تاری
ــن اجــازه ای را  ــم چنی ــور عل ــا اســت و عمــاًل منطــق ظه ــن ادع ــا ای ــارض ب در تع
نمی دهــد. ایــن نکتــه را از ایــن حیــث عنــوان کــردم کــه مــن معتقــد نیســتم کــه 
ــم  ــم. علی رغ ــرار نگرفتی ــت آن ق ــه روش شناســی و اهمی ــات ب ــوز در درون التف هن
این کــه کتاب هایــی کــه ترجمــه شــده و یــا کتاب هایــی کــه تألیــف و چــاپ شــده 
ارزش علمــی شــایان توجــه ای در بــاب روش شناســی را نداشــته و کتاب هایــی کــه 
ــاب  ــم فلســفی را در ب ــای مه ــه بنیان ه ــی نیســتند ک ــاز کتاب های ــد ب ــه ش ترجم

روش شناســی آشــکار ســازند کــه حــال عــرض خواهــم کــرد.
ــی ای  ــن مناقشــات طوالن ــه در مغرب زمی ــن اســت ک ــن ای ــة دوم بحــث م نکت
ــت و روش  ــاب حقیق ــر کت ــه گادام ــال 1960 ک ــم. س ــی داری ــاب روش شناس در ب
ــاً ابتــدای  را چــاپ کــرد محصــول حضــورش در درس گفتارهــای هایدگــر از تقریب
دهــه 30 میــالدی و نیــز گفتگوهــا و نقدهایــی اســت کــه بــر پیــروان اصالــت روش 
ــد.  ــانی می باش ــی و انس ــوم طبیع ــانی روش عل ــر همس ــالن ب ــر قائ ــوص ب و به خص
ــش از  ــا پی ــه ت ــاب ک ــن ب ــت از ای ــی هس ــاده مهم ــاب فوق الع ــر، کت ــاب گادام کت
دیــدگاه هایدگــر تقریبــاً بحــث ایــن بــود کــه مــا از حیــث روش نمی توانیــم قائــل 
ــد،  ــرار می دادن ــا ق ــة وحــدت روشــی را مبن ــی نظری ــر روشــی شــویم یعن ــه تکث ب
نظریــة وحــدت روشــی را در کتاب هــای پرحجــم دیلتــای و قبــل از آن می توانیــم 
ــوم غیرانســانی، روش و  ــا عل ــی ی ــوم طبیع ــت عل ــل موفقی ــن دلی ــم. مهم تری ببینی
ــود و هــر علمــی اگــر  ــود کــه روش علمــی و تجربــی ب ــر اصالــت روش ب ابتنــای ب
ــتن  ــه کار بس ــر از ب ــی غی ــچ راه ــد هی ــدا کن ــت پی ــرفت دس ــه پیش ــد ب می خواه
ــی در تعبیراتمــان  ــا حت ــه م ــود ک ــث ب ــن حی ــدارد؛ از همی ــن روش وجــود ن همی
ــد  ــم مانن ــه کار بگیری ــی را ب ــای طبیع ــم واژه ه ــور بودی ــانی مجب ــوم انس در عل
ــئلة  ــن مس ــی. ای ــخ طبیع ــی، تاری ــوق طبیع ــی، حق ــن طبیع ــی، دی ــالق طبیع اخ
ــی  ــوم طبیع ــاب عل ــا در ب ــه م ــی ک ــان روش ــه هم ــود ک ــه آن ب ــی به مثاب طبیع
ــر  ــه باالت ــد و از هم ــانی باش ــوم انس ــاب عل ــت در ب ــز موفقی ــد رم ــم می توان داری
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ــه  ــتیم بلک ــالف هس ــار اخت ــه دچ ــت ک ــوم نیس ــاب روش در عل ــاً در ب ــا اساس م
اگــر تفاوت هایــی می بینیــم آن تفاوت هــا احتمــاالً در خاســتگاه های معرفتــی 
ــود  ــرده ب ــدا ک ــت پی ــدر اهمی ــر این ق ــن ام ــود. ای ــد ب ــان خواه ــا در موضوعش و ی
ــاز  ــن و پوزیتیویســم منطقــی از 1921 به بعــد، ب ــا قبــل از ظهــور حلقــة وی کــه ت
ــای پوزیتیویســمی  ــه دیدگاه ه ــه این ک ــود ب ــن مســئله خــودش را نشــان داده ب ای
ــن  ــه ای ــانی روش به مثاب ــد. یکس ــد می کردن ــانی روش تأکی ــئلة یکس ــر مس ــم ب ه
ــن باشــیم کــه یــک روش  ــه ای ــل ب ــوم انســانی قائ ــا نمی توانیــم در عل ــود کــه م ب
ــذا روش شناســی  ــم ل ــه کار بگیری ــی را ب ــوم طبیع ــی از روش مرســوم در عل متفاوت
ــه کار  ــم ب ــه در عل ــود ک ــان روش شناســی ب ــن هم  منحصــر و روش شناســی بنیادی

گرفته می شد.
ــت،  ــتباهی اس ــم اش ــک فه ــن ی ــه ای ــد ک ــان می کن ــاب بی ــن کت ــر در ای گادام
ــه  ــک قســم دانشــی اســت ک ــم؛ ی ــاوت ســروکار داری ــش متف ــا دو دان ــا ب ــاً م اساس
ــوم انســانی هســت؛ فاعــل شناســا در  ــش عل بنیادهــا و مؤلفه هایــش متفــاوت از دان
آن بازیگــر نیســت و اساســاً نمی توانــد کنشــی داشــته یــا کنــش او تأثیرگــذار باشــد. 
ــا تئوری هــا ســروکار  ــش، دانشــی محســوب می شــود کــه در آن ب ــن ســنخ از دان ای
ــوم انســانی اســت؛ در  ــش اســت کــه در حــوزة عل ــم؛ قســم دوم ســنخی از دان داری
ایــن گونــه از دانــش مــا بــا وجــه کنشــگری ســروکار داریــم. مــرادش ایــن بــود کــه 
ــد؛  ــدا بکنی ــوم انســانی دســت پی ــت عل ــه حقیق ــد ب ــق روش نمی توانی شــما از طری
ــة وحــدت روشــی وجــود  ــه در نظری ــود ک ــان روشــی ب ــرادش از روش هم ــه م البت
داشــت. )کتــاب حقیقــت و روش علی رغــم اهمیــت اساســی کــه دارد هنــوز ترجمــه 
نشــده ولــی مــن در کتــاب هرمنوتیــک تطبیقــی کــه نوشــتم بخش هــای زیــادی از 
ایــن کتــاب را در بخــش گادامــر آورده ام. ایــن کتــاب ســه بخــش دارد و در هــر ســه 
بخــش گادامــر تأکیــد می کنــد کــه بــا مســئلة روش نمی شــود علــوم انســانی را حــل 
کــرد( شــاید تحــت تأثیــر ایــن فهــم فلســفی مهــم گادامــر و بــا توجــه بــه تأکیداتــی 
 agains  t( کــه بــر مســئلة روش و علــوم انســانی می کنــد فایرابنــد کتــاب علیــه روش
me thod( را می نویســد کــه در فارســی بــه ضــد روش ترجمــه شــد. درکتــاب علیــه 
ــوم  ــم کــه موفقیــت عل ــا کنی ــم ادع ــا می توانی ــد معتقــد نیســت کــه م روش فایرابن
ــی  ــه نیســت. یعن ــاور وی اصــاًل اینگون ــود. به ب ــه ب ــان نهفت ــر انســانی در روش ش غی
ــم و  ــتور و روش بچینی ــش دس ــا برای ــه م ــت ک ــه نیس ــی این گون ــور کل ــوم به ط عل
ــم در  ــودن ه ــد. الری الئ ــرفت کردن ــود پیش ــی از روش ب ــه تابع ــا ک ــم از آنج بگویی
برنامــة پژوهش هــای فلســفة علــم کامــاًل مخالــف روش اســت. وی مباحــث مهمــی را 
ــن کتــاب علیــه روش  ــاره روش مطــرح می کنــد کــه فوق العــاده مهــم اســت. ای درب
در فارســی ترجمــه شــده البتــه نقدهایــی بــرای ترجمــه اش صــورت گرفتــه و ترجمــة 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 28

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-86-fa.html


350148

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

نقد شفاهی

دقیقــی نیســت ولــی در عیــن حــال در جامعــة مــا علی رغــم این کــه کتــاب ترجمــه 
ــیاری از  ــه بس ــده بلک ــده ش ــم خوان ــا ک ــت. نه تنه ــده شده اس ــم خوان ــی ک ــده ول ش
کســانی کــه امــروزه در بــاب علــوم انســانی حــرف می زننــد کمتــر تقربــی بــه ایــن 

دیدگاهــی کــه در آنجــا وجــود دارد، پیــدا کردنــد.
ــه می توانیــم در  ــن وضــع چگون ــا ای ــا بپرســند ب نکتــة ســوم این کــه اگــر از م
بــاب روش علــوم انســانی حــرف بزنیــم و روش علــوم انســانی چیســت؟ شــاید نقطــة 
ــف  ــن اســت. تعری ــم همی ــوان کردی ــه عن ــی ک ــد از آن مقدمات ــا بع ــاز بحــث م آغ
ــم در پیــش  ــوم انســانی می توانی ــا چــه روشــی را در عل ــا از روش چیســت؟ و م م
ــوم  ــم؟ در عل ــی داری ــرات وحــدت روشــی آگاه ــتی ها و خط ــا از کاس ــم؟ آی بگیری
ــق در  ــوم انســانی به طــور مطل ــی در عل ــا به طــور کل ــا اســالمی ی انســانی بومــی ی
درون تکثــر روشــی می اندیشــیم؟ می توانــم تأکیــد کنــم کــه تاکنــون روش هــای 
ــن در  ــن بی ــن بحــث شــده و در ای ــوم انســانی در مغرب زمی ــاب عل متعــددی در ب
ایــران تعــداد قلیلــی مــورد توجــه قــرار گرفته اســت. مثــاًل مــا مدت هــای طوالنــی 
درون روش تاریخی انــگاری )His  toricism( کــه محوریــت را بــه رهیافــت و جریــان 
تاریخــی مــی داد، بودیــم. زمانــی کــه دیــدگاه پدیدارشناســی شــکل گرفــت و تأکیــد 
ــگاری کــرد توانســتیم اهمیــت گــذار از  ــر غفلت هــا و خطــرات دیــدگاه تاریخی ان ب
ــد هســتم  ــه معتق ــن البت ــم. م ــه پدیدارشناســی را بیابی ــگاری و توجــه ب تاریخی ان
ــدی  ــه تاح ــتیم ک ــرل هس ــی هوس ــدگاه پدیدارشناس ــوز در درون دی ــا هن ــه م ک
ــگاه  ــر هوســرلی. در درون ن ــا غی ــک اســت ت ــه رویکــرد روان شناســی گروانه نزدی ب
ــد  ــی مانن ــه بحث های ــا ب ــی گروی ی ــه روانشناس ــا ب ــرلی م ــی هوس پدیدارشناس
ــم  ــا می کنی ــه م ــی ک ــا بحث ــه آنج ــویم؛ درحالی ک ــک می ش ــم نزدی ــد داری فردی

ــت. ــه هس ــای تاریخی گرایان ــا نگاه ه ــف ب ــاًل مخال کام
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یــک کتابــی کــه بــه فارســی ترجمــه شــده مربــوط بــه نورمــن بلیکــی اســت. 
ــوم انســانی؛ وی در  ــوان پارادایم هــای پژوهــش در عل ــا عن ــد ب ــی دارن ایشــان کتاب
ایــن اثــر، 12 روش را در علــوم انســانی پیشــنهاد می کنــد. مــا بعضــی از ایــن 12 
روش را در ایــران به عنــوان لقلقــة زبانــی بــه کار می گیریــم؛ مثــاًل مــن خیلی هــا را 
ــد، درحالی کــه می گوینــد  ــدگاه هرمنوتیکــی ندارن ــده ام کــه هیــچ فهمــی از دی دی
از روش هرمنوتیکــی بهــره جســته انــد. اگــر از آنهــا بپرســیم کــه روش هرمنوتیکــی 
ــا هرمنوتیــک فلســفی  ــا روش هرمنوتیــک واقع گــرا ب ــا روش فهمــی و تفهمــی ی ب
ــل  ــه پ ــانه در اندیش ــک پدیدارشناس ــا هرمنوتی ــاختارگرا ب ــک س ــا هرمنوتی و ی
ــا بیاییــم  ــن اگــر م ــد. بنابرای ــی دارد، فهمــی روشــن از آن ندارن ریکــور چــه تفاوت
ــم   ــم و ببینی ــل آوری ــه عم ــانی ب ــوم انس ــود در عل ــای موج ــی ای از روش ه بررس
ــی  ــای اثبات گرای ــم از دیدگاه ه ــا می توانی ــتند؟ م ــانی چیس ــوم انس ــای عل روش ه
یعنــی پوزیتیویســم، دیدگاه هــای ســلبی گرایی، دیدگاه هــای تفهمــی، زبانــی، 
کارکردگرایــی، ســاختارگرایی، پدیدارشناســی، نظریــة انتقــادی، واقع گرایــی یعنــی 
رئالیســم، تاریخی گرایــی، خردگرایی گرایــی انتقــادی و.... ســخن بگوییــم. امــا ایــن 
ــری  ــل از هان ــا قب ــی ت ــد یعن ــا دارن ــة م ــی در جامع ــی اندک ــة خیل ــا ریش روش ه
کربــن مــا فهــم دقیقــی از دیــدگاه پدیدارشناســی نداشــتیم. درحالی کــه در ایــران 
ــوژی  ــة فنومنول ــة اولی ــی را در ترجم ــن پدیده شناس ــر از کرب ــد زودت ــد فردی احم
مطــرح کــرده بــود. در دورة اول ترجمــه کــرده بــود پدیده شناســی و بعــد 
ــرده  ــان ک ــی بی ــای تاریخ ــارة نگاه ه ــی را درب ــم مهم ــک فه ــی. او ی پدیدارشناس
بــود کــه نگاه هــای تاریخــی نمی توانــد خرســند کننــده باشــد امــا علی رغــم ایــن، 
ــارة  ــود و درب ــه ایــران آمــده ب مــا زمانــی پدیده شناســی را فهمیدیــم کــه کربــن ب
ــج  ــود و به تدری ــرده ب ــث ک ــانه بح ــر پدیدارشناس ــیع از منظ ــی و تش ــالم ایران اس
ــرار  ــه ق ــورد توج ــری را م ــرلی و هایدگ ــی هوس ــی پدیدارشناس ــای اساس تفاوت ه
دادیــم؛ پــس از آن دریافتیــم کــه تفــاوت بنیادیــن نگاه هــای تاریخ انــگاری و 
ــگاه کنیــم  ــاب روش علــوم انســانی هم اکنــون اگــر ن پدیدارشناســی چیســت. در ب
مــا بــه ایــن پرســش کــه روش علــوم انســانی چیســت دو پاســخ متفــاوت داده ایــم. 
یــک پاســخ همــان بــود کــه علــم، علــم هســت، علــم دیســیپلین و منطــق خــودش 
را دارد، شــما نمی توانیــد در یــک علمــی بگوییــد کــه مــن علــم را امــری فراینــدی 
متکاملــی می دانــم و ایــن روشــش هســت و در دیگــری بگوییــد کــه نــه مــن علــم 
را در یــک فراینــد طوالنــی بــا یــک دیســیپلین متکاملــی قــرار نمی دهــم. ادعــا ایــن 
اســت کــه هــر جــا شــما نــگاه کنیــد روش زاییــده و مولــود مســئله و موضــوع علــم 
ــرای  ــاری ب ــراردادی و اعتب ــی، ق ــن دلبخواه ــد م ــد بگویی ــما نمی توانی ــت. ش هس
ــن  ــد، م ــاب می کنی ــی انتخ ــما روش تاریخ ــم، ش ــاب می کن ــی را انتخ ــم روش عل
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نقد شفاهی

روش رئالیســم یــا روش خردگرایــی انتقــادی را انتخــاب می کنــم. ایــن دیــدگاه در 
ــد و  ــم انتخــاب می کن ــه روش را موضــوع عل ــا کم وبیــش وجــود دارد ک ــة  م جامع
اگــر این گونــه باشــد پــس روش تابــع و در اختیــار شــما نیســت کــه شــما بخواهیــد 
ــد  ــاب کرده ان ــن روش را انتخ ــاب ای ــن ب ــران در ای ــه دیگ ــه این ک ــد ب ــت بزنی دس
ــک پاســخ  ــس ی ــن روش پدیدارشناســی را نمی پســندم. پ ــچ وجــه ای ــن به هی و م
ایــن اســت کــه منطــق پژوهــش در بــاب علــوم یکســان هســت؛ یعنــی هــر علمــی 
ــاب روش  ــذا مــا در ب ــع یــک منطــق واحــدی اســت؛ ل ــن تاب ــد ای را درنظــر بگیری
بایــد روش یکســانی را در پیــش بگیریــم. ایــن روش یکســان در تمــام علــوم هســت 
ــه  ــل ب ــا قائ ــر م ــورت اگ ــد؛ در غیراین ص ــر باش ــام و فراگی ــی ع ــد روش و می توان

ــده ایم. ــارج ش ــم خ ــق عل ــیم از منط ــاب روش باش ــت ها در ب گسس
پاســخ دوم کــه بســیاری معتقــد هســتند کــه ایــن پاســخ زمانــی شــکل گرفــت 
ــدا  ــانی پی ــوم انس ــی و عل ــوم طبیع ــن عل ــای بنیادی ــه تفاوت ه ــی ب ــا تفطن ــه م ک
ــدا  ــات پی ــا التف ــو م ــه این س ــم ب ــدة نوزده ــل س ــة اوای ــی از مناقش ــم یعن کردی
ــوم  ــه عل ــم ک ــی داری ــک دســته علوم ــم، ی ــوم داری ــا دو دســته عل ــه م ــم ک کردی
ــا روحــی مــی  ــوم ghos t ی ــم کــه عل طبیعــی هســتند و یــک دســته علومــی داری
باشــند کــه   علــوم روحــی )Geis t Wissenschaf ten( بــه ایــن معنــا اســت کــه علــوم 
فرهنگــی، علومــی معنــوی و روحــی هســتند. اصلــن ایــن علــوم دیســیپلین، قاعــده 
و بنیادهایشــان متفــاوت هســت. در این جــا مــا قائــل شــدیم بــه تفکیــک روش. از 
آن زمــان کــه مــا قائــل شــدیم بــا دو دســته علــوم ســروکار داریــم مــا در این جــا 
ــوان  ــم عن ــک روش را فهمیدی ــی تفکی ــا وقت ــدیم. م ــک روش ش ــه تفکی ــل ب قائ
کردیــم کــه روش علــوم انســانی روش متکثــری هســت، از ایــن حیــث نظریــة تکثــر 

روشــی را در بــاب علــوم انســانی مطــرح کردیــم.

حضرتــی: بــه نــام خــدا. خیلــی ممنــون از ایــن فرصتــی کــه در اختیــارم گذاشــتید. 
ترجیــح مــن ایــن بــود کــه در مــورد وضعیــت روش در رشــتة تاریــخ صحبــت کنیــم 
ــا رشــتة  ــاره و دغدغه هــای روشــی کــه در ارتبــاط ب ــا اجــازة شــما در این ب و مــن ب
ــال  ــاید 60-70 س ــتین بار ش ــرای نخس ــرم ب ــم. به نظ ــت می کن ــان دارم صحب خودم
ــا  ــا ب ــخ را نوشــت و م ــگارش در تاری ــن ن ــاب آئی پیــش مرحــوم رشــید یاســمی کت
ــا روش تحقیــق در تاریــخ روبــرو شــدیم؛ یعنــی قبــل  کتــاب مســتقلی در ارتبــاط ب
از مرحــوم یاســمی به طــور جــدی توجهــی بــه بحــث روش در رشــتة تاریــخ نشــده 
ــن رســاله ای کــه مرحــوم یاســمی نوشــتند  ــد کــه ای ــت داری ــود. حتمــاً هــم عنای ب
ــود  ــوم انســانی ب ــه دانشــکدة ادبیــات و عل به عنــوان رســالة دکتــرای ورود ایشــون ب
ــی  ــم؛ یعن ــاب مانده ای ــان در ســطح همــان کت ــا همچن ــه م ــب هــم هســت ک و جال
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کتابــی بــود کــه خیلــی توجــه بــه مباحــث منطــق و فلســفه و مالحظــات فلســفی در 
ارتبــاط بــا تحقیــق و پژوهــش در رشــته تاریــخ داشــت، و جالــب بــود کــه بعــداً اصــال 
مــورد توجــه قــرار نگرفــت و مــن االن کــه آن کتــاب را می خوانــم می بینــم کــه مــا 
بعــد چندیــن ســال هنــوز نیــاز داریــم کــه بــه ایــن کتــاب توجــه کنیــم. ایــن مســئله 
ــی  ــگاه، روش، جایگاه ــخ در دانش ــی تاری ــام آموزش ــه در نظ ــت ک ــن اس ــانگر ای نش
نداشته اســت؛ یعنــی کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفته اســت. قبــل از برنامــة آموزشــی 
ســال 76، دو واحــد درس روش تحقیــق در رشــتة تاریــخ در مقطــع کارشناســی بــود 
و 2 واحــد در مقطــع دکتــرا. بعــد هــم همیــن اتفــاق افتــاده و در برنامــه ای کــه امــروز 
هــم اجــرا می شــود بــاز در همیــن ســطح مــورد توجــه اســت. امــا ایــن بی توجهــی 
بــه بحــث روش همــراه بــا یــک توجــه بــود، آن هــم توجــه ســنتی بــه بحــث روش 
در پژوهش هــای تاریخــی؛ چیــزی کــه مــا در دورة ســنت داریــم و به عنــوان ســبک 
تاریخ نــگاری از آن یــاد می کنیــم و البتــه کــه نمی توانیــم به عنــوان متــد از آن 
صحبــت کنیــم کــه هومبولــت  آن را بــه عنــوان رویکــرد مــدرن بــه بحــث روش در 
ــبک  ــب آن س ــت در قال ــی اس ــا طبیع ــرد. ام ــه کار می ب ــانی ب ــوم انس ــات عل مطالع
ســنتی، مورخــان قدیــم مــا یــک روشــی بــرای خودشــان داشــتند کــه از آن روش در 
ــث  ــن حی ــنت از ای ــا در دورة س ــن، م ــر م ــد. به نظ ــتفاده می کردن ــگاری اس تاریخ ن
ــرای  ــزی ب ــرب چی ــطی غ ــرون وس ــتیم. و در دورة ق ــرب هس ــر از غ ــیار جلوت بس
ارائــه نــدارد. در حالی کــه مــا مورخــان بســیار بزرگــی داریــم کــه مورخــان جهانــی 
هســتند مثــاًل از بیهقــی می توانیــم صحبــت کنیــم تــا جوینــی و خواجــه رشــیدالدین 
ــرن  ــل ق ــم و اوای ــرن هفت ــارم و پنجــم، ق ــرون چه ــن ق ــی. در همی فضــل اهلل همدان
هشــتم کــه خواجــه رشــید کتابــش را می نویســد در اروپــا خیلــی خبــری از حیــث 
تاریخ نــگاری نیســت. یعنــی میــراث گرانقــدری کــه مــا از حیــث تاریخ نــگاری داریــم 
ــر  ــا همانطــور کــه شــما بهت ــه غــرب بســیار درخشــان اســت. ام ــع نســبت ب در واق
ــث  ــاد بح ــرب افت ــدرن در غ ــه در دورة م ــی ک ــات مهم ــه اتفاق ــد از جمل می دانی
ــه بحــث روش اســت کــه مــا امــروزه از  ــژه توجــه ب ــه وی ــژه و ب تفکیــک ســوژه و اب
آن هــا بســیار فاصلــه داریــم. امــا در دورة پهلــوی اول و دوم مشــخصاً مورخانــی کــه 
ــتند و  ــه داش ــنتی روش توج ــبک س ــان س ــد به هم ــگاری می کردن ــران تاریخ ن در ای
حــد اعالیــش همــان چیــزی هســت کــه در کتــاب مرحــوم یاســمی می بینیــم. ایــن 
از یــک جهــت خــوب بــود و آن هــم ایــن بــود کــه براســاس همــان فهــم ســنتی کــه 
ــگاری توجــه  ــه تاریخ ن ــه ب ــب علــم رجــال و علــم درای از روش وجــود داشــت در قال
می کردنــد و تاریــخ می نوشــتند کــه همــان روش ســنتی بــود. بــه نظــر مــن اتفاقــی 
ــخ ورزان  ــی اســتادان و تاری ــود و نســل انقالب ــراه ب ــم هم ــالب ه ــا انق ــاد و ب ــه افت ک
انقالبــی ایــن را رقــم زدنــد ایــن بــود کــه می خواســتند بــه بحــث روش در مطالعــات 
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ــد؛ در  ــروع ش ــخ ش ــای تاری ــة 60 در دپارتمان ه ــن از ده ــد و ای ــه کنن ــخ توج تاری
دهــة 70 خیلــی اوج گرفــت و اســتادانی ظهــور کردنــد کــه به طــور جــدی مورخــان 
را به بحــث روش توجــه دادنــد؛ امــا متأســفانه خطــای بــزرگ از این جــا شــروع شــد. 
ــر مبنــای تقلیــد و الگــو  ــود ب ــن توجــه، توجــه درســتی نبــود، توجــه ای ب چــون ای
ــخ کــه هــم آمــوزش  ــا، اســتادان تاری ــوم تعمیمــی یعنــی مورخــان م گرفتــن از عل
تاریــخ می دادنــد و هــم تاریــخ ورزی می کردنــد، ایــن تفکیــک را بیــن تاریــخ 
ــت و رشــته های  ــوم سیاســی، مدیری ــا جامعه شناســی، عل ــدی ب ــم تفری ــوان عل به عن
ــوزش  ــوان روش آم ــی به عن ــوم تعمیم ــه در عل ــزی ک ــل نشــدند و آن چی ــر قائ دیگ
ــد.  ــخ ورزی وارد کردن ــی و تاری ــخ و تاریخ شناس ــتة تاری ــه رش ــد، آن را ب داده می ش
ــه  مــن معتقــد هســتم کــه مــا از ایــن حیــث آســیب های جــدی دیدیــم؛ چراکــه ب
ــا نظریه آزمایــی اســت. یعنــی در  نظــر مــن غایــت علــوم تعمیمــی، نظریه پــردازی ی
ــه  ــتند ک ــن هس ــال ای ــت به دنب ــا در نهای ــی، آن ه ــوم سیاس ــی و در عل جامعه شناس
ــک  ــان  ی ــی و گفتم ــل پدیدارشناس ــد مث ــاره ش ــه اش ــی ک ــن نظریه های ــاًل همی مث
ــش  ــد اعالی ــد و ح ــون بگذارن ــه آزم ــا ب ــاس آن نظریه ه ــخصی را براس ــوع مش موض
ــدی در  ــة جدی ــه نظری ــت ک ــن اس ــم ای ــان نمی بینی ــور خودم ــا درکش ــه م ــم ک ه
ــدارد کــه  ــرای آن هــا خیلــی جــای خرده گرفتــن ن ــه بکننــد. ایــن ب ایــن حــوزه ارائ
در رســاله های دکتــری کــه در علــوم سیاســی انجــام می شــود 50 یــا 100 صفحــة 
ــان را  ــة خودش ــد و نظری ــرف بزنن ــان ح ــورد نظریه ش ــه در م ــه این ک ــش را ب اول
ــد  ــد. کســی از گفتمــان اســتفاده می کن ــد اختصــاص می دهن ــح بدهن ــاره توضی دوب
ــز  ــاًل ج ــاید اص ــت. ش ــان چیس ــد گفتم ــار می گوی ــن ب ــرای چندمی ــدا ب ــان ابت هم
ــه  ــت متوج ــدم، درس ــه فهمی ــان را چگون ــن گفتم ــد م ــه بگوی ــت ک ــش هس وظایف
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ــرم؛ و  ــه کار بگی ــه ب ــک نظری ــورد ی ــم آن را در م ــن می خواه ــر و م ــا خی ــده ام ی ش
ــوم سیاســی،  ــن حــوزه اســتادان عل ــه به هرحــال در ای ــن اســت ک ــش ای حــد اعالی
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــش ه ــد و حداقل ــه کنن ــد ارائ ــة جدی ــک نظری جامعه شناســی ی
ایــن نظریه هایــی کــه وجــود دارد را در ارتبــاط بــا موضوعــات مربــوط بــه ایــران بــه 
ــش  ــت و دان ــن نیســت. غای ــخ اصــاًل ماهیتــش ای ــه تاری ــد. درحالی ک ــون بگذارن آزم
ــق  ــخ توصیــف عمی ــت تاری ــردازی نیســت. غای ــی و نظریه پ ــخ اصــاًل نظریه آزمای تاری
ــترده  ــق و گس ــف عمی ــخ در توصی ــدرت تاری ــه ق ــر این ک ــت؛ به خاط ــترده اس و گس
ــنادی  ــرد اس ــک رویک ــان ی ــه رویکردش ــه این ک ــه ب ــا توج ــان ب ــی مورخ اســت. یعن
ــزی  ــف، آن چی ــن کش ــتند و در ای ــف هس ــال کش ــخ به دنب ــائل تاری ــت، در مس هس
ــر  ــف فراگی ــک توصی ــه ی ــت ک ــن اس ــتند ای ــد هس ــه آن عالقه من ــدت ب ــه به ش ک
ــخ  ــای تاری ــه در دپارتمان ه ــی ک ــال اتفاق ــد. ح ــه بکنن ــه ارائ ــف پرمای ــک توصی و ی
ــن دو  ــی )ای ــی و جامعه شناس ــوم سیاس ــن از عل ــا الگوگرفت ــه ب ــود ک ــن ب ــاد ای افت
ــخ  ــان تاری ــا را در دپارتم ــد طرح نامه ه ــا آمدن ــود( این ه ــذار ب ــی تأثیرگ ــته خیل رش
به گونــه ای تعریــف کردنــد کــه می گوینــد نظریــه ای کــه بــه کار می بــردی چیســت؟ 
فرضیــه و نظریــه ات چیســت؟ و ناخواســته از دانشــجو خواســتند کــه نظریه آزمایــی 
کنــد. آن چیــزی کــه در رشــته های دیگــر وجــود داشــت. در جلســات دفــاع دغدغــة 
ــرا  ــان چ ــش اصلی ت ــما پرس ــه ش ــت ک ــن اس ــخ دارد ای ــتاد تاری ــه اس ــی ای ک اصل
تحلیلــی نیســت؟ چــرا پرســش تان توصیفــی هســت؟ ایــن یــک ایــراد بــزرگ بــرای 
تحقیقــات و رســاله های تاریخــی محســوب مــی شــود در حالی کــه مهم تریــن 
ــرای مورخــان همیشــه پرســش چگونگــی هســت. پرســش چرایــی، یــک  پرســش ب
ــیپلینی  ــدرت دیس ــد ق ــه می توان ــی ک ــورخ آنجای ــت. م ــه هس ــش فرامورخان پرس
خــودش را ارائــه کنــد ایــن اســت کــه بــه پرســش های چگونگــی پاســخ دهــد نــه بــه 
ــش های  ــان، پرس ــرای مورخ ــع ب ــی در واق ــش های چرای ــی. پرس ــش های چرای پرس
ــد  ــان می آی ــق و فراگیرش ــف عمی ــال توصی ــون به دنب ــت چ ــاده ای اس ــی س خیل
و در درون همیــن پرســش عمیــق و فراگیــر پاســخ آن پرســش های چرایــی را 
ــب را  ــردم و عق ــی برمی گ ــخصه وقت ــن به ش ــه )م ــد و یک دفع ــه می دهن ــم ارائ ه
ــخ کــه در  ــا یــک اتفاقــی در دپارتمان هــای تاری ــرو شــدیم ب ــا روب ــگاه می کنــم( م ن
واقــع خواســتند راه رفتــن کبــک را بیاموزنــد و راه رفتــن خودشــان را گــم کردنــد. 
یکبــاره مــا دیدیــم کــه داریــم بــه دانشــجوهایمان یــاد می دهیــم کــه هرمونوتیــک 
چیســت؟ تحلیــل گفتمــان چیســت؟ نظریــة سیســتمی چیســت؟ و هــر دانشــجوی 
تاریخــی کــه این هــا را بلــد بــود دانشــجوی خوبــی بــود. در حالی کــه این هــا 
 اهمیــت دارد و تردیــدی نــدارم ولــی به عنــوان کار اول مورخــان نبایــد مــورد توجــه 

قرار می گرفت. 
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ــی،  ــد کاغذشناس ــخ ورز بای ــتند. تاری ــخ ورزان هس ــورم تاری ــا منظ ــان این ج مورخ
خط شناســی، مهرشناســی و سندشناســی، ســندخوانی و ســیاق یــاد بگیــرد؛ یعنــی 
ــت اول  ــع دس ــر مناب ــی ب ــد مبتن ــازه می ده ــه او اج ــه ب ــی ک ــام مهارت های تم
ــم  ــن کار را ه ــم ای ــرض بگویی ــد. برف ــق و گســترده بزن ــف عمی ــه توصی دســت ب
ــتادانی  ــما اس ــد. ش ــی می کنن ــکالی دارد نظریه آزمای ــه اش ــد چ ــام می دهن انج
کــه در حــوزة علــوم سیاســی، جامعه شناســی و فلســفه هســتید، چندیــن مرتبــه 
ــد در  ــی 16 واح ــاًل در جامعه شناس ــد. مث ــام می دهی ــن کار را انج ــا ای ــر از م بهت
ــای  ــه پ ــه ب ــم ک ــدر بخوانی ــا چق ــد. م ــا می خوانن ــث نظریه ه ــورد روش و بح م
شــما برســیم کــه ماننــد شــما نظریه آزمایــی انجــام دهیــم؛ امــا کاری کــه شــما 
ــت  ــه اس ــف پرمای ــم توصی ــم؛ آن ه ــام می دهی ــا انج ــد م ــام دهی ــد انج نمی توانی

براســاس اســناد. 
مــن به نظــرم بــرای دور اول فقــط ایــن را خواســتم بگویــم کــه یــک کــج روی خیلی 
فاجعه بــار در ایــن 30-40 ســال در بحــث روش شناســی را در دپارتمان هــای تاریــخ 
شــاهد بودیــم. ایــن حــرف مــن خیلــی حــرف متفاوتــی اســت و ممکــن هســت کــه 
بعضــی از مــا را بــه تفکــرات پوزیتیوســمی متهــم کننــد. مــن از مهم تریــن وظیفــة 
ــد کارهــای  ــه از تنهــا وظیفــة مورخــان. مــورخ می توان ــم ن مورخــان حــرف می زن
دیگــری هــم بکنــد امــا مهم تریــن وظیفــة مــورخ توصیــف پرمایــه اســت. اشــکالی 
ــت  ــن اس ــتم ای ــل هس ــخ قائ ــای تاری ــرای دپارتمان ه ــث روش ب ــن از حی ــه م ک
کــه بــه روش توجــه کردنــد امــا کــج توجــه کردنــد. یعنــی مهارت هــای توصیــف 
پرمایــه را بــه دانشــجویان مان یــاد نداده ایــم، بلکــه یــک تحلیــل کــج دار و مریــزی 
ــة دوم  ــی در درج ــات تاریخ ــن در مطالع ــر م ــه به نظ ــم ک ــاد دادی ــا ی ــه آن ه را ب

اهمیــت قــرار دارد.
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ــح  ــه توضی ــاز ب ــا نی ــد ج ــن در چن ــت اول م ــم صحب ــر می کن ــام: فک توحیدف
ــی در  ــات خوب ــران ادبی ــی اســت در ای ــه مدت ــن از این ک بیشــتری دارد. منظــور م
ــن  ــه ای ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــاً ب ــت الزام ــد شده اس ــی تولی ــوزة روش شناس ح
ادبیــات فراگیــر شــده و در دروس دانشــگاهی بــه نحــو شایســته ای بــه آن پرداختــه 
شــده و ایــن دانــش توســط جامعــة علمــی فهمیــده شده اســت. ایــن دو مســئله از 
ــچ  ــا بلکــه در هی ــا در کشــور م ــه تنه ــن موضــوع ن ــن ای هــم جداســت. به نظــر م
جــای دنیــا بــه واقعیــت نپیوسته اســت. ضمــن این کــه بایــد اشــاره کنــم کــه علــوم 
انســانی حــوزه ای اســت کــه در مــورد رفتارهــای انســانی بحــث می کنــد امــا هــر 
ــد  ــوند و قواع ــی می ش ــاص تلق ــته ای خ ــش رش ــاخه ها و گرایش های ــدام از ش ک
ــاد و  ــفه، اقتص ــی، فلس ــوق، روان شناس ــخ، حق ــی تاری ــد. یعن ــود را دارن ــاص خ خ
ــد. ولــی برخــی قواعــد عــام  جامعه شناســی قواعــد خــاص مطالعاتــی خــود را دارن
ــز  ــة مراک ــی در هم ــای تحقیقات ــاختار پروپوزال ه ــه در س ــم هســت ک پژوهــش ه
ــتباه  ــی به اش ــود. برخ ــت می ش ــاوت رعای ــی تف ــا اندک ــی ب ــگاهی و پژهش دانش
می گوینــد این هــا همــان قواعــد پوزیتیویســم اســت، درحالی کــه آن مباحثــی کــه 
ــه  ــت ک ــدی اس ــود قواع ــس می ش ــش تدری ــق و روش پژوه ــوزة روش تحقی در ح
شــناخته  به رســمیت  دنیــا  در  تحقیــق  بین المللــی  زبــان  به عنــوان  امــروز 
ــاً ارتباطــی بــه مباحــث پوزیتیویســمی نــدارد. امــروز وحــدت  شده اســت، و ضرورت
رویــه ای در حــوزة نــگارش و ســیاق های نوشــتاری به چشــم می خــورد کــه 
رعایت کــردن آن نــکات و قواعــد باعــث منقح شــدن و یک دست شــدن شــیوة 
ــروز را از  ــه ای کــه کارهــای علمــی ام ــگارش کارهــای پژوهشــی می شــود. به گون ن
ــطح  ــی در س ــیوة مقاله نویس ــروز در ش ــال ام ــور مث ــد. به ط ــز می کن ــروز متمای دی
بین الملــل مشــاهده می کنیــم کــه همــگان ملــزم بــه رعایت کــردن نکاتــی مشــابه 
ــری و  ــرد نظ ــین و رویک ــات پیش ــرور ادبی ــه و م ــده و مقدم ــل چکی ــتند مث هس
ــی و  ــیوة رفرنس نویس ــی ش ــی و حت ــری پایان ــا نتیجه گی ــازی ت ــتفاده از مدل س اس
حــال  در  بین المللــی  زبــان  یــک  می رســد  به نظــر  منابع نویســی.  فهرســت 
شــکل گیری اســت کــه روش و متــد به معنــای عــام آن مــورد توجــه همــگان قــرار 
گرفته اســت. قطعــاً ایــن حــوزه از مباحــث روش بــه مباحــث روش تحقیــق 
ــگاه اســت  ــر از ایــن ن بر می گــردد. امــا منظــور از حــوزة روش شناســی خیلــی فرات
و رشــته های مختلــف، دانــش خــود را در ایــن زمینــه تولیــد کرده انــد. روش شناســی 
به دنبــال ایجــاد پلــی بیــن هستی شناســی و شناخت شناســی اســت. از یــک 
ــی  ــرة مطالعات ــرد را در دای ــرار بگی ــه ق ــورد مطالع ــد م ــه بای طــرف تمــام آنچــه ک
هستی شناســی قــرار می دهیــم؛ و از طــرف دیگــر حــوزه ای کــه بایــد ایــن هســتی 
ــی  ــم؛ و روش شناس ــی می نامی ــوزة شناخت شناس ــد، ح ــرار ده ــه ق ــورد مطالع را م
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نقد شفاهی

شــیوه های مختلــف ارتبــاط میــان ایــن دو حــوزة هســتی و شــناخت را در طــول 
ــک از دو  ــر ی ــارة ه ــی درب ــات مختلف ــه نظری ــت. البت ــر کشیده اس ــخ به تصوی تاری
ــرون وســطی  ــان ق ــا پای ــوب ت ــخ مکت ــدای تاری عنصــر نخســت وجــود دارد. از ابت
ــا  ــه اســت، پــس از آن ب ــه و جوهرگرایان ــه هســتی یــک دیــدگاه ذات گرایان ــگاه ب ن
نــگاه  جایگزینــی  شــاهد   science بــه   knowledge از  علــم  تعریــف  تغییــر 
ــوزة  ــتیم. در ح ــی هس ــه در هستی شناس ــگاه ذات گرایان ــای ن ــانه به ج پدیدار شناس
شناخت شناســی نیــز تــا اواخــر قــرون وســطی نــگاه فطــری تســلط دارد و بعــد از 
ورود بــه دورة مــدرن شــاهد اســتیالی نــگاه اکتســابی در شناخت شناســی هســتیم؛ 
بدین معنــا کــه شــناخت هســتی در گــرو ارادة فــرد انســانی و امــری کامــاًل 
اکتســابی و در نتیجــه تــالش فــردی اســت. همســو بــا تغییــر نــگاه از ذات گرایــی 
ــناخت  ــه ش ــری ب ــناخت فط ــت از ش ــی و حرک ــی در هستی شناس ــه پدیده گرای ب
ــف  ــای مختل ــکل گیری دوره ه ــاهد ش ــز ش ــی نی ــوزة روش شناس ــابی، در ح اکتس
هســتیم. بیشــترین توجــه بــه روش شناســی، شناســایی همیــن دوره هاســت. اولیــن 
ــر  ــه عص ــد ب ــداد می یاب ــطی امت ــرون وس ــان ق ــا پای ــه ت ــی ک دورة روش شناس
ــتی  ــه هس ــه ب ــت ک ــان دوره ای اس ــن هم ــت. ای ــروف گردیده اس ــامدرن مع پیش
ــم  ــد از آن وارد پارادای ــری دارد. بع ــگاه فط ــناخت ن ــه ش ــه و ب ــی ذات گرایان نگاه
مــدرن می شــویم کــه آغــاز نــگاه پدیدارشناســانه بــه هســتی و نــگاه اکتســابی بــه 
ــدرن  ــد م ــوان دورة نق ــامدرن به عن ــم پس ــس از آن دورة پارادای ــناخت اســت. پ ش
قــرار می گیــرد و آخریــن دوره، دورة فراپســامدرن اســت. ظاهــراً ایــن الگــو، ربطــی 
پیــدا نمی کنــد کــه مــا درخصــوص کــدام رشــته صحبــت می کنیــم. تمامــی علــوم 
به نوعــی در دایــرة ایــن تحــوالت معرفت شناســی قــرار گرفتــه و متأثــر از آن 
ــورد  ــی م ــکده های فن ــی در دانش ــش روش شناس ــت دان ــن جه ــد. به همی گردیده ان
ــای  ــوالت دوره ه ــن تح ــی بی ــاط وثیق ــه ارتب ــرا ک ــت؛ چ ــرار گرفته اس ــه ق توج
ــتی  ــا به راس ــود. آی ــاهده می ش ــک مش ــای فیزی ــوالت نظریه ه ــی و تح روش شناس
می تــوان در گــذار از فیزیــک نیوتــن بــه فیزیــک اینشــتاین از تحوالت روش شناســی 
مــدرن بــه پســامدرن غافــل بــود؟ در دورة مــدرن ایــن مهــم هســت کــه چــه نــوع 
ــرد. در دورة  ــه حــوزة شــناخت شــکل می گی ــه هســتی و چــه نگاهــی ب نگاهــی ب
ــتقراء،  ــق اس ــا منط ــه ب ــی اولی ــل تجربه گرای ــی مث ــدرن مکاتب ــی م روش شناس
پوزیتیویســم بــا منطــق اثبات گرایــی، ماتریالیســم دیالکتیــک بــا منطــق دیالکتیــک، 
مکتــب فرانکفــورت بــا منطــق دیالکتیــک انتقــادی و مکتــب خردگرایــی انتقــادی 
ــی  ــر مکتب ــد، واز دل ه ــود می گذارن ــة وج ــه عرص ــا ب ــی، پ ــق ابطال گرای ــا منط ب
ــته ای  ــر رش ــة ه ــا از زاوی ــه م ــال چنان ک ــراود. ح ــرون می ت ــف ب ــات مختل نظری
ــان  ــه جه ــم ب ــته ها بخواهی ــر رش ــفه و دیگ ــی و فلس ــوم سیاس ــخ، عل ــون تاری چ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            14 / 28

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-86-fa.html


350157

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

روش شناسی علوم انسانی: وحدت یا کثرت روشی؟

بنگریــم، آیــا می تــوان از منطــق حاکــم نگاه کــردن بــه جهــان در هــر دوره غافــل 
بــود؟ به عبارتــی نــگاه حاکــم در هــر دورة روش شناســی، تمامــی رشــته ها را متأثــر 
از خــود می ســازد. به همین خاطــر می تــوان از هــر یــک از دوره هــای روش شناســی 
بــه پارادایــم روش شناســی آن دوره یــاد کــرد. پــس از پارادایــم مــدرن بــا نقدهایــی 
ــگاه  ــع آن ن ــه به تب ــم پســامدرن می رســیم ک ــه پارادای ــه متوجــه آن می شــود ب ک
بــه هســتی و نــگاه بــه فاعــل شــناخت تغییــر می کنــد. در این جــا هســتی ســیال 
ــک،  ــون هرمنوتی ــیری همچ ــوم تفس ــای عل ــردد. روش ه ــبی می گ ــناخت نس و ش
ساخت شــکنی، زبان شناســی، تبارشناســی، دیرینه شناســی و ... گفتمــان محصــول 
ــاهد  ــامدرن ش ــدرن و پس ــم م ــک پارادای ــا از دیالکتی ــتند. نهایت ــن دوره هس ای
ــه از  ــردی تعامل گرایان ــا رویک ــه ب ــتیم ک ــامدرن هس ــم فراپس ــکل گیری پارادای ش
دیالکتیــک کّمی نگــری مــدرن و کیفی نگــری پســت مدرن حاصــل می شــود. 
ــر  ــاس، پی ــن هابرم ــون یورگ ــرادی چ ــا اف ــامدرن ب ــا فراپس ــه ی دورة تعامل گرایان
بوردیــو، آنتونــی گیدنــز، برایــان فــی، ریچــارد رورتــی و روی باســکار ســعی دارد بین 
ــه ایجــاد  ــدی تعامل گرایان ــگاه علــت کاو دورة مــدرن و معنــاکاو پســت مدرن، پیون ن
کنــد. اهمیــت روش شناســی جدیــد کــه در دنیــا مطــرح هســت، در آن اســت کــه 
آن دریچــه و جایگاهــی کــه مــا از آن بــه دنیــا نــگاه می کنیــم را مشــخص 
ــاص  ــة خ ــزار مطالع ــاً اب ــد قطع ــخ کار می کن ــوزة تاری ــه در ح ــازد. کســی ک می س
خــود را داراســت، امــا مهم تــر از همــه آن اســت کــه در کدامیــن پلــه از پله هــای 
روش شناســی ایســتاده و بــه جهــان و بــه تاریــخ می نگــرد؛ چــرا کــه هــر پارادایــم 
ــه  ــبت ب ــف را نس ــیر مختل ــت تفاس ــن جه ــت، و به همی ــود را داراس ــات خ اقتضائ
ــا توجــه بــه پارادایمــی کــه از درون آن بــه  وقایــع تاریخــی شــاهدیم. هــر کــس ب
جهــان نــگاه می کنــد، رویدادهــای تاریخــی را بــه تفســیر می کشــد. این جــا دیگــر 
ــید.  ــخ باش ــا تاری ــفه ی ــا فلس ــی ی ــوم سیاس ــص عل ــه متخص ــد ک ــی نمی کن فرق
ــد  ــا بای ــی م ــازد. یعن ــود می س ــر از خ ــه را متأث ــی هم ــای روش شناس پارادایم ه
بدانیــم کــه در کجــا ایســتاده ایم و از چــه دریچــه ای بــه دنیــا نــگاه می کنیــم. چــرا 
ــه پارادایمــی کــه درون آن قــرار داریــم وابســته  کــه نــوع قضــاوت مــا از جهــان ب
اســت. بیشــتر اختالفاتــی کــه امــروز بیــن نخبــگان جهــان وجــود دارد نیــز عمدتــاً 
ــم  ــف شــده بدانی ــر از قبــل تعری ــک ام ــا را ی از همیــن جنــس اســت. این کــه دنی
ــا  ــامدرن، ی ــب پیش ــگاه غال ــد ن ــیم مانن ــال کشــف آن باش ــاً به دنب ــد صرف ــه بای ک
این کــه هماننــد پارادایــم مــدرن بایــد دنبالــش برویــم و پدیده هایــش را بشناســیم؟ 
ــه رویدادهــای تاریخــی  ــگار از دریچــة هــر پارادایمــی کــه ب شــما به عنــوان تاریخ ن
ــگاه تفســیری وارد  ــر شــما از ن ــرد. اگ ــر خواهــد ک ــان تغیی ــاً موضع ت ــد قطع بنگری
قضیــه شــوید، نگاهتــان بــه حــوزة تاریــخ متفــاوت از زمانــی خواهــد بــود کــه بــه 
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ــی  ــه معن ــن ب ــد ای ــد. هرچن ــی می نگری ــم تعامل گرای ــة پارادای ــان از دریچ جه
ــت  ــا گسس ــع م ــت. درواق ــی نیس ــر دانش ــی ه ــای تخصص ــتن حوزه ه نادیده انگاش
ــه  ــای ابزارانگاران ــه آن معن ــی ب ــم. ول ــا نداری ــای پارادایمیــک در روش ه ــه این معن ب
چــرا. تاریــخ ابــزار خــودش را دارد، علــوم سیاســی و فلســفه هــم ابــراز خــاص خــود 
را داراســت؛ و نمی تــوان گفــت کــه همــگان بایــد از ابــزار واحــدی تبعیــت کننــد. 
مــا در هــر حــوزه ای یــک تخصصــی داریــم کــه مــن بــا ایــن نکتــه موافــق هســتم. 
امــا آن نــگاه از بــاال، یعنــی در حــوزة معرفت شناســی مثــاًل در حــوزة علــوم سیاســی 
بایــد ببینــم کــه از کجــا بــه دنیــا بــه مســائل آن نــگاه می کنیــم. در حــوزة تخصصی 
ــاً در حــوزة سیاســت  ــوم سیاســی می بینیــم کــه اختالفــی کــه کشــورها عمدت عل
ــا کجــا  ــه م ــه این ک ــردد ب ــد بیشــتر برمی گ خارجــی خــود و دیگــر کشــورها دارن
ــم  ــه ببینی ــم و دیگــر آن ک ــگاه می کنی ــا ن ــه دنی ایســتاده ایم و از چــه دریچــه ای ب
ــث را در  ــن مباح ــن ای ــة آغازی ــس نقط ــرد. مارک ــه می نگ ــدام دریچ ــری از ک دیگ
ــت  ــی دریاف ــرد؛ ول ــب بحــث پراکســیس خــود مطــرح ک ــرن 19 در قال اواســط ق
ــا ایــن اواخــر صــورت نگرفــت. زمانــی کــه ایشــان بحــث  صحیحــی از آن بحــث ت
پراکســیس را مطــرح می کنــد بــاور غالــب بــر آن می شــود کــه اســاس پیشــرفت ها 
ــای  ــاس تالش ه ــا براس ــت. بعده ــی اس ــادی زندگ ــة م ــی عرص ــوالت تاریخ و تح
ــاده  ــر می شــود م ــه مگ ــن مشــخص شــد ک ــایر منتقدی ــورت و س اصحــاب فرانکف
به خودی خــود تغییــر کنــد؛ چــرا کــه بایــد عنصــر ذهــن درگیــر امــر مــادی گــردد 
ــر  ــت تأثی ــا تح ــول زیربن ــی تح ــود. یعن ــزارآالت ب ــول اب ــاهد تح ــوان ش ــا بت ت
دیالکتیــک ذهــن و عیــن اســت کــه می توانــد روبنــای مختــص هــر دوره را 
به وجــود بیــاورد. ایــن کتــاب فهــم علــم اجتماعــی اثــر راجــر تریــک بــدون این کــه 
ــه کنــد کــه از موضــع چــه رشــته ای صحبــت می کنــد، الگوهــای عــام  توج
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ــا  ــد ت ــان در تالش ان ــد. ایش ــدی می کن ــا االن طبقه بن ــاز ت ــی را از آغ روش شناس
ــد.  ــر دربیاورن ــا به تصوی ــرای م ــون ب ــاز تاکن ــان را از آغ ــه جه ــگاه ب ــای ن دریچه ه
شــاید بتــوان از ایــن طریــق وحدتــی را در حــوزة  مطالعاتــی روش شناســی 
ــه دانــش  ــت ک ــس نیــاز. این گونــه اس پایه گــذاری کــرد، وحدتــی از جن
ــایر  ــه در س ــانی، بلک ــوم انس ــا در عل ــام، نه تنه ــی ع ــوان دانش ــی به عن روش شناس

عرصه ها، جامعیت پیدا می کند.

پورحســن: اگــر اجــازه بدهیــد می خواهــم مباحثــم را بــه یــک ســرانجامی برســانم. 
ــد قواعــد عــام پژوهــش جــدای  ــام هــم اشــاره کردن همانطــور کــه دکتــر توحیدف
از مســئلة روش شناســی می باشــند. قواعــد عــام مشــترک هســتند. همان طــور کــه 
مطــرح کردنــد کــه علــم، علــم اســت. امــا داســتان روش شناســی کامــاًل متفــاوت 
اســت. احتمــاالً می توانــم در مــورد ایــن تمایــز فوق العــاده مهــم توضیــح بیشــتری 

ارائــه کنــم.
ــوم  ــاب عل ــا در ب ــه م ــی ک ــی از معضالت ــد یک ــوان می کن ــل عن ــتوارت می اس
انســانی داریــم ایــن اســت کــه مــا نتوانســتیم روش عامــی را کــه در علــوم طبیعــی 
ــری  ــا به کارگی ــد ب ــی گوی ــم. وی م ــه کار بگیری ــد ب ــود و ســبب پیشــرفت آن ش ب
روشــی کــه عــام هســت و حاکــم هســت در علــوم طبیعــی می توانیــم علــوم انســانی 
را از ایــن وضعیــت فالکت بــار نجــات دهیــم. کارل پوپــر هــم علی رغــم این کــه بــا 
ــر یکســانی روش تأکیــد می کنــد،  دیــدگاه ابطال گرایــی کــه مقابــل اثبات گرایــی ب
ــدگاه  ــن دی ــه م ــد ک ــوان می کن ــم عن ــر ه ــود پوپ ــی خ ــدگاه را دارد. یعن ــن دی ای
میــل را قبــول دارم. معضــل علــوم انســانی، معضــل عــدم تبعیــت از روش یکســان 
ــانی،  ــر انس ــوم غی ــاب روش عل ــی نیســت. در ب ــئلة اندک ــاًل مس ــن اص هســت و ای
مســئلة مهــم، فقــدان عــزم و اراده و کنــش هســت. بنیــاد علــوم انســانی را عــزم و 
اراده و کنــش تشــکیل می دهــد. هایدگــر در گفتارهایــش وقتــی کــه در بــاب علــوم 
ــی  ــانی امکان های ــوم انس ــد عل ــد بفهمی ــد اول بای ــد می گوی ــرف می زن ــانی ح انس
ــد  ــا بای ــوز« یعنــی امکان هــا؛ امکان هــا را م ــه هن ــوز« اســت. »ن ــه هن دارد کــه »ن
بــا طــرح افکنــی کــه تابعــی از روش تفهمــی اســت، روش انتقــادی و روش تفســیری 
اســت، شــکل دهیــم. اصــاًل علــوم انســانی چیــزی غیــر از تفســیر و تعبیــر نیســت. 
امــا علــوم طبیعــی این گونــه نیســت، شــما اصــأ کنشــگر نیســتید. شــما نظاره گــر 
هســتید. ایشــان می گوینــد کــه مــا دو اصطــالح داریــم یکــی En tschlossenhei t و 
ــی به معنــای عــزم و اراده اســت و دومــی به معنــای  دیگــری Erschlossenhei t. اول
ــراآوری.  ــوم انســانی پوئزیــس اســت یعنــی ف ــد عل ــد می دانی آشکارســازی. می گوی
این گونــه نیســت کــه شــما فکــر کنیــد یــک نظــام مدلــول و معنایــی آمــاده وجــود 
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ــوم  ــذا روش عل ــد. ل ــان می کنی ــا آن را بی ــد ی ــت می کنی ــما آن را دریاف دارد و ش
ــوم انســانی  ــما در عل ــا ش ــا DISCRIP tION هســت. ام ــح و تنه غیرانســانی توضی
ــرد آن  ــورت بگی ــن کار ص ــر ای ــتید. اگ ــه هس ــیری مواج ــی و تفس ــا روش تفهم ب
ــوم  ــا در عل ــن م ــس بنابرای ــه آشــکارگری اســت. پ ــد ک ــا می یاب اصطــالح دوم معن
انســانی بــا چیــزی به نــام آشکارســاختن مواجــه هســتیم. مــا در آن جــا بــا چیــزی 
ــاوت  ــن مواجــه نیســتیم. سراســر متف ــش متعی ــدة از پی ــک پدی ــح ی ــام توضی به ن
ــی در  ــئلة روش شناس ــه مس ــایانی ب ــات ش ــم التف ــل می گوی ــن دلی ــت. به همی اس
ــران نشده اســت. روش شناســی، شــیوه های عــام و متــداول تحقیــق در دانشــگاه  ای
ــرف  ــفی ح ــث فلس ــن از حی ــت. م ــاوت هس ــاًل متف ــی کام ــتند. روش شناس نیس
ــمانتیک  ــا و س ــم معن ــح نمی توانی ــا روش توضی ــا ب ــفی م ــث فلس ــم. از حی می زن
کنشــگری را کــه نطفــه هســت و Semence هســت کشــف کنیــم. اصــاًل در دســت 
ــا یــک روش  ــود کــه شــما بتوانیــد ب ــه نخواهــد ب ــود. یعنــی این گون مــا نخواهــد ب
مکانیکــی آنچــه را کــه در یــک موجــود انــدام وار زنــده وجــود دارد از ارگان هایــش 
بتوانیــد بیــرون بکشــید. ایــن مســئله ای کــه عنــوان کــردم کــه هوســرل می گویــد 
بحــران علــم اروپایــی، ایشــان عنــوان می کنــد کــه مــا از بــاب علــوم انســانی حتــی 
در بــاب علــم دچــار یــک بحــران هســتیم. مســئله کجاســت؟ همــة ثقــل مســئله 
ــم  ــا ه ــا ب ــوم. این ه ــش عل ــای پژوه ــه روی پایه ه ــای روش ن ــد روی بحث ه آم
ــوم  ــوم انســانی ماننــد عل ــه عل متفــاوت هســتند. روش منظــر هســت. مــن اگــر ب
ــک  ــت و ی ــی هس ــام دال ــا نظ ــانی دارم. در آن ج ــر یکس ــم منظ ــگاه کن ــی ن طبیع
ــن  ــم ای ــم بکن ــه می توان ــا کاری ک ــن تنه ــود دارد، م ــی وج ــول متعین ــام مدل نظ
اســت کــه آن را توضیــح بدهــم، مــن بازیگــرش نیســتم، مــن کنشــگر نیســتم. امــا 
در علــوم انســانی مــن کنشــگر هســتم. یــک مــورخ کــه مــن معتقــدم روش تاریــخ 
ــردی  ــفه روش منحصربه ف ــه روش فلس ــان ک ــت. هم  چن ــردی اس روش منحصربه ف
ــارة  ــه، درب ــی از روش هندس ــن در تابع ــه م ــت ک ــه نیس ــی این گون ــد. یعن می باش
ــا  ــه م ــد ک ــوان می کن ــد، عن ــن را می گوی ــون همی ــاًل افالط فلســفه بیندیشــم. اص
دو عالــم داریــم، عالــم دوکســا و عالــم نوئتــا؛ در عالــم دوکســا یقیــن وجــود نــدارد. 
ــا.  ــم دیانوی ــی داری ــک حیث ــم اپیســتمه و ی ــی داری ــک حیث ــا ی ــا م ــم نوئت در عال
ــه  ــک مواج ــه اکزیوماتی ــا وج ــما ب ــی ش ــم ریاض ــه و عل ــم هندس ــا و عل در دیانوی
هســتید اصــاًل این گونــه نیســت کــه اپیســتمه شــود. آن جــا بــا وجــه اکزیوماتیــک 
ــا آن  ــد و ب ــا Ideas را بفهمی ــد ایده ه ــد بتوانی ــا بای ــما آن ج ــتید، ش ــه نیس مواج
ــز  ــی ج ــا راه ــانی م ــوم انس ــد در عل ــر می گوی ــذا هایدگ ــد. ل ــرار بکنی ــبت برق نس
ــد.  ــگری نمی خواهی ــه و کنش ــاًل مواجه ــما اص ــوم ش ــا در عل ــم؛ ام ــه نداری مواجه
ــویم.  ــا« می ش ــر ب ــانی »درگی ــوم انس ــا در عل ــه م ــت ک ــی هس ــئلة مهم ــن مس ای
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روش شناسی علوم انسانی: وحدت یا کثرت روشی؟

ــوم طبیعــی اصــأ چیــزی  ــم. مــا در عل ــا« یعنــی دچاربودگــی مــا داری »درگیــر ب
ــما  ــه ش ــت ک ــن هس ــه ای ــودن به مثاب ــر ب ــم. درگی ــودن نداری ــر ب ــام درگی ــه ن ب
بخشــی از آن هوریــزن و افــق هســتید. عــرض مــن ایــن اســت کــه اگــر مــا نتوانیــم 
ــل  ــش و معض ــک پرس ــا ی ــئله ی ــک مس ــة ی ــا را به منزل ــن این ه ــاوت بنیادی تف
ــوم انســانی داشــته  ــن از عل ــم فهمــی بنیادی ــم، نمی توانی ــوم انســانی دریابی در عل
ــاب  ــا در ب ــه این ه ــم ک ــن داری ــم در مغرب زمی ــار آدم مه ــه، چه ــا س ــیم. م باش
ــوم را بررســی  ــر عل ــا دیگ ــوم انســانی ب ــای عل ــوم انســانی نوشــته اند و تفاوت ه عل
کردنــد. یکــی ژولیــن فرونــد هســت کــه کتابــی تحــت عنــوان علــوم انســانی نوشــته 
ــد.  ــرف را میزن ــن ح ــه همی ــت ک ــای هس ــی دیلت ــم. یک ــا می خوانی ــة م ــه هم ک
ــت  ــد سرش ــی می گوین ــور کل ــا به ط ــر. این ه ــی گادام ــت و یک ــر هس ــی هایدگ یک
ــن  ــه ای ــی ب ــد تفطن ــی دارد. اول می گوی ــوم چــه تفاوت ــا ســایر عل ــوم انســانی ب عل
ــن اســت  ــاً ماننــد ای ــن بحــث بکنیــم. دقیق ــد روی ای ــد اول بای ــد؟ اگــر نداری داری
کــه آقــای دکتــر حضرتــی می فرماینــد کــه ماهیــت و ذات تاریــخ چیســت. خــوب 
ــن  ــتیم همی ــخ داش ــاب تاری ــال در فرانســه در ب ــب آن ــا در مکت ــه م ــاتی ک مناقش
ــد تاریــخ  ــال در تاریــخ معتقــد بودن ــود. اصــاًل بخشــی از بنیان گــذاران مکتــب آن ب
ماننــد همــة علــوم هســت و شــما همــان روش را می توانیــد بــه کار بگیریــد. آن هــا 
گفتنــد نــه، تاریــخ دارای حیــث متفاوتــی اســت. مــا ایــن را چــه کار کنیــم؟ یــک 
کتابــی در ایــران چــاپ شــد بــا عنــوان پدیدارشناســی هرمنوتیــک علــم، کــه مرکــز 
اســتراتژیک منتشــر کــرد و نوشــتة آقــای حســین مالیــری اســت. آن جــا ایــن بحــث 
ــی  ــم تجرب ــا می کنی ــا ادع ــم؟ م ــم داری ــا چــه دیدگاهــی در عل ــه م وجــود دارد ک
ــام  ــد ع ــه قواع ــد ک ــا کنی ــد ادع ــما می توانی ــا ش ــد آی ــاهده محوریم. می گوی و مش
ــدارد؟ وقتــی شــما می گوییــد کــه مــن  علــم، بنیادهــای متافیزیکــی و پیشــینی ن
ــی دارم و  ــک خط ــم، ی ــی می زن ــی مثال ــتم، وقت ــی هس ــة اقلیدس در درون هندس
ــم  ــم رس ــا آن می توان ــوازی ب ــط م ــک خ ــط ی ــه ای دارم، فق ــک نقط ــش ی بیرون
ــد  ــت خــط می توانی ــد؟ بی نهای ــی می افت ــه اتفاق ــة نااقلیدســی چ ــم. در هندس بکن
ــن  ــد. ای ــما داری ــه ش ــادی ک ــه مب ــردد ب ــن برمی گ ــان ای ــد. آن زم ــم کنی رس
ــوز  ــران هن ــا در ای ــه م ــن اســت ک ــم ای ــن حرف ــادی شــما منظــر شماســت. م مب
نتوانســتیم ایــن بحــث را مطــرح کنیــم کــه ذات و سرشــت علــوم انســانی بــا غیــر 
ــه  ــم ک ــم بحــث کنی ــا می توانی ــوم انســانی م ــه اســت. در عل ــوم انســانی چگون عل
ــاب  ــه وحــدت روشــی شــویم. در ب ــل ب ــا قائ ــه تکثــر روشــی شــویم ی ــل ب ــا قائ م
ــده ای هســت.  ــه روش، موضــوع تعیین کنن ــم ک ــر داری ــا اتفاق نظ ــة م موضــوع هم
یعنــی وقتــی مــی گوییــد موضــوع فیزیــک تعییــن کننــدة روش اســت، عیــن آن 
ــاب گــردآوری و  ــا در ب ــد. م ــخ جســتجو مــی کنی ــات و فلســفه و تاری را در ریاضی
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نقد شفاهی

داوری دو مســئلة متفــاوت داریــم. یــک بحــث داریــم تحــت عنــوان علــوم انســانی 
معرفــت درجــه اول، و یــک بحــث دیگــر علــوم انســانی معرفــت درجــه دوم. شــما 
در مقــام داوری نمی توانیــد همــان کاری را انجــام دهیــد کــه در مقــام گــردآوری 
انجــام می دهیــد. در مقــام گــردآوری ممکــن هســت امــور بســیاری در گــردآوری 
ــی  ــث فرهنگ ــی، از حی ــرایط تاریخ ــا و ش ــد. زمینه ه ــته باش ــت داش ــما دخال ش
دخالــت داشــته باشــند. حتــی ممکــن اســت مســئله ای بــه نــام تقابــل بــا دیــن و 
یــا ســازگاری بــا دیــن بــرای شــما دخالــت داشــته باشــد. مــا معتقدیــم وقتــی از 
علــوم انســانی اســالمی حــرف می زنیــم در مقــام گــردآوری اشــکالی نــدارد ماننــد 
ابــن ســینا کــه یــک متفکــر مســلمان اســت و در درون شــرایط تاریخــی جامعــة 
ــد کــه برآمــده از آن اســت و محصــول  اســالمی پرســش هایی مطــرح می کنن
فرهنــگ و تاریــخ آن اســت. امــا در بــاب مقــام داوری می گوییــد کــه موضــوع علــم، 
علــم اســت. شــما چــه فیلســوف اســالمی باشــید، چــه یونانــی و چــه مــدرن، چــه 
پســامدرن یــا پساپســامدرن باشــید در بــاب فلســفه ، روش شــما روش خردگرایــی 
ــع موضــوع اســت. مــن فکــر  ــن تاب ــه اســت. ای انتقــادی اســت، کــه روش فرانگران
ــوم  ــویم. مســئلة روش شناســی عل ــل ش ــاوت را قائ ــن تف ــد اول ای ــا بای ــم م می کن
انســانی مســئلة متأخــری اســت. ایــن کامــاًل بــا چیــزی کــه مــا دربــارة قواعــد عــام 
ــورم  ــد. منظ ــاوت می باش ــم متف ــه کار می گیری ــوم ب ــاب عل ــتار در ب ــه و نوش مطالع
ــر  ــت و روش گادام ــاب حقیق ــه کت ــاره ب ــت، اش ــر اس ــم متأخ ــه میگوی ــن ک از ای
ــم را  ــت عل ــد حقیق ــا روش نمی توانی ــما ب ــد ش ــخ می ده ــان پاس ــه ایش ــت ک اس
به دســت بیاوریــد. ایــن اثــر در 1960 نوشــته شــد امــا در جامعــة مــا هنــوز ورود 
پیــدا نکرده اســت. مــا هنــوز درگیــر ایــن نکته ایــم کــه آیــا فایرابنــد یــک شورشــی 
در بــاب فلســفة علــم اســت؟ کوهــن وقتــی نظریــة انقــالب را در علــم طــرح کــرده 
ــدگاه  ــک دی ــک شورشــی هســت؛ ی ــد ی و از انقــالب در ســاختارها ســخن می گوی
ــم  ــت. او ه ــه روش نیس ــل ب ــه قائ ــد ک ــرح می کن ــم مط ــاب عل ــی را در ب الیگارش
ادلــة خــودش را دارد. همــة متفکــران در حــوزة فیزیــک درگیــر بودنــد، کار کردنــد، 
مــن هــم بــه نحــو پســینی این هــا را ثبــت و ضبــط می کنــم. ایــن مســئلة مهمــی 
اســت کــه مــا هنــوز در ایــران بحث هــای روش شناســی پالــوده نداریــم، مــا هنــوز 
دچــار خلط هــای مضمونــی هســتیم. روش شناســی یــک بنیانــی سراســر متفــاوت 
ــا از حیــث موضــوع، از حیــث غایــت و از حیــث  ــی اســت کــه م از همــة بحث های

ــتیم. ــارش هس ــوص دچ ــیوة به خص ش
در علــوم انســانی تــا بــه تاریــخ مناقشــات روش شناســی در علــوم انســانی آگاهی 
نداشــته باشــیم دشــوار اســت کــه یــک بحــث منقحــی در بــاب روش شناســی علــوم 
ــل مطــرح  ــرب بی دلی ــاله در غ ــاه س ــخ صدوپنج ــن تاری ــم. ای انســانی مطــرح کنی
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نشــد، معضلــی وجــود داشــت. معضــل ایــن بــود کــه آیــا مــا بایــد از روش شناســی 
متفــاوت در علــوم انســانی فهمــی ویــژه داشــته باشــیم یــا خیــر. مــا واجــد چنیــن 
تاریخــی نیســتیم. پــس بایــد ابتــدا بتوانیــم آن مناقشــات تاریخــی را بفهمیــم بعــد 

عنــوان کنیــم کــه موضوعــات روش شناســی چــه هســتند.
ــوم  ــورد عل ــن را در م ــر پورحس ــای دکت ــای آق ــی بحث ه ــن وقت ــی: م حضرت
ــود  ــه ذهنــم آمــد ایــن ب طبیعــی و علــوم انســانی گــوش می کــردم ســؤالی کــه ب
کــه آیــا واقعــاً مــا االن در حــوزة روش شناســی کســی را در ایــران داریــم کــه بــه 
وحــدت روش قائــل باشــد؟ یعنــی بگویــد علــوم انســانی و علــوم طبیعــی را بایــد 
ــن دو،  ــه ای ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه ب ــرم هم ــون به نظ ــد. چ ــان دی یکس
ــت  ــدت روش صحب ــوان از وح ــر نمی ت ــتند و دیگ ــم هس ــاوت از ه ــة متف دو مقول
کــرد. در ادامــة بحثــی کــه آقــای دکتــر توحیدفــام در مــورد روش شناســی جدیــد 
فرمودنــد، چنــد دقیقــه ای در مــورد نگــرش جدیــدی کــه ایــن روش شناســان جدید 
ــد  ــرم می رس ــا به نظ ــم. ام ــرف بزن ــد ح ــد بای ــاد کرده ان ــات تاریخــی ایج در مطالع
دامنــة بحــث روش به حــدی گســترده اســت کــه بخشــی از بحث هــای مــا 
ــوژی  ــه ســاحت متدول ــوط ب ــت. برخــی از بحث هــا مرب به ســمت روش تحقیــق رف
ــود.  ــی ب ــوزة معرفت شناس ــد در ح ــرح ش ــه مط ــی ک ــی از بحث های ــود و بخش ب
ــا تغییــر نگــرش مواجــه  به نظــر می رســد در حــوزة معرفت شناســی تاریخــی مــا ب
هســتیم؛ ولــی ایــن بدان معنــا نیســت کــه مــا وضعیــت مشــترکی را شــاهد هســتیم. 
ــا تغییــر نگرش هــا روبــرو هســتیم؛  یعنــی این کــه همــه یکســان بیندیشــند. امــا ب
ــتیم.  ــی هس ــات تاریخ ــمت از مطالع ــن قس ــا در ای ــگ نگرش ه ــاهد جن ــی ش یعن
ــم  ــود، پارادای ــه در حــوزة معرفت شناســی تاریخــی مســلط ب ــی پارادایمــی ک زمان
ــا  ــی ی ــة تطابق ــا نظری ــة correspondence ی ــوان نظری ــا به عن ــه م ــود ک ــنت ب س
ــا آن  ــا ب ــان م ــه مورخ ــه ای ک ــی آن نظری ــناییم. یعن ــا آن آش ــه وار ب ــة آیین نظری
ــد  ــری می گوی ــی طب ــد. وقت ــی می رفتن ــای تاریخ ــراغ ماجراه ــرش س درک و نگ
مــن به عنــوان مــورخ مجمــع عمــل می کنــم آن چیــزی کــه وجــود دارد در مــورد 
یــک رویــداد تاریخــی همــة گزارشــاتش را از همــة منابــع جمــع می کنــد و بــرای 
ــام  ــی در آن انج ــل و تصرف ــن دخ ــه کوچک تری ــدون این ک ــد. ب ــه می کن ــما ارائ ش
بدهــد؛ یعنــی بــدون این کــه خــودش را وارد ماجــرا کنــد. آن تصــوری کــه از کاری 
کــه انجــام می دهــد دارد یــک تصــور مبنــی بــر نگــرش تطابقــی و آیینــه وار هســت. 
ــگر  ــی کنش ــت. یعن ــر هس ــرف و نظاره گ ــاًل بی ط ــه کام ــد ک ــر می کن ــی فک یعن
نیســت، فقــط می بینــد و مثــل آینــه بازتــاب می دهــد. ایــن در دورة ســنت حاکــم 
ــگاری  ــده ای در تاریخ ن ــوز ع ــنت هن ــم س ــب پارادای ــه در قال ــن این ک ــت. ضم هس
ــی  ــم دوم ــد. پارادای ــرف می زنن ــورخ بی ط ــخن از م ــد و س ــر می کنن ــن فک اینچنی
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نقد شفاهی

کــه در تاریــخ ورزی شــکل گرفتــه، پارادایــم مــدرن هســت کــه ایــن پارادایــم مــدرن 
در واقــع ماهیــت معرفــت تاریخــی را درپاســخ بــه ایــن ســوال جســتجو مــی کنــد 
ــه  ــه پاســخ آن ب ــه؟ ک ــا ن ــع ممکــن اســت ی ــر واق ــه ام ــه کن ــا رســیدن ب ــه آی ک
ــک دو  ــت و تفکی ــت و ذهنی ــک عینی ــا تفکی ــی ب ــت اســت. یعن ــوال، مثب ــن س ای
ــر  ــه ام ــه کن ــد ب ــان می توانن ــه مورخ ــد ک ــن می دان ــن ممک ــن و ذه ــوزة عی ح
ــن  ــود دارد ای ــنت وج ــم س ــا پارادای ــا ب ــه این ج ــی ک ــه تفاوت ــند. گرچ ــع برس واق
اســت کــه پارادایــم ســنت تصــورش ایــن اســت کــه ایــن اتفــاق خیلــی ســاده رخ 
ــند و آن را  ــع می رس ــر واق ــه ام ــه کن ــت ب ــی راح ــان خیل ــی مورخ ــد. یعن می ده
ــه  ــد ک ــختی رخ می ده ــاق به س ــن اتف ــدرن ای ــم م ــا در پارادای ــد. ام ــه می کنن ارائ
ــدرن روش به وســط  ــم م ــی در پارادای ــا روش آســان می شــود. یعن ــن ســختی ب ای
می آیــد کــه کنــه امــر واقــع را بــرای مورخــان مشــخص کنــد. امــا پارادایــم ســومی 
ــم پســت مدرن  ــش کشیده اســت پارادای ــخ را به چال ــش تاری ــه مطــرح شــد و دان ک
هســت کــه بــه امتنــاع قانــع اســت؛ یعنــی اصــال اعتقــادی بــه ایــن موضــوع نــدارد 
کــه رســیدن بــه کنــه امــر واقــع ممکــن هســت. ایــن موضــوع خیلــی نگرش هــا را 
ــدی  ــورت ج ــک را به ص ــای ایدئولوژی ــت. تاریخ نگاری ه ــر داده اس ــخ تغیی ــه تاری ب
به چالــش کشــیده، تاریخ نــگاری بی طــرف را بی معنــا کــرده و فهــم متفاوتــی 
ــم ایجــاد  ــن مشــکالت جــدی ه ــا به نظــر م ــد. ام ــه می کن ــخ ارائ ــه تاری نســبت ب
می کنــد. دو مســئله ای کــه در مــورد پارادایــم پســت مدرن در تاریخ نــگاری وجــود 
ــطویی  ــی ارس ــت. انسان شناس ــی آن هاس ــوع انسان شناس ــه ن ــوط ب ــی مرب دارد یک
ــت  ــی اس ــاوت دارد. آن افق ــمان تف ــا آس ــن ت ــت مدرن زمی ــی پس ــا انسان شناس ب
ــه وجــوه اشــتراکی در  ــن ب ــل اســت ای ــه وجــوه اشــتراک قائ ــن عمــودی، آن ب ای
ــی  ــود منتف ــا خودبه خ ــی این ج ــناخت تاریخ ــن ش ــت. بنابرای ــل نیس ــان ها قائ انس
ــی  ــث التفات ــان حی ــت. هم ــش هس ــبت ارزش و دان ــث نس ــری بح ــود. دیگ می ش
ــت  ــد هیچ وق ــن اجــازه را نمی ده ــه ای ــد ک ــت می کن ــر از آن صحب ــه ماکــس وب ک
ــم  ــا پارادای ــه این ج ــئله ای ک ــا مس ــد. ام ــر باش ــداد براب ــزارش روی ــا گ ــداد ب روی
پســت مدرن به وجــود مــی آورد در بحــث معرفت شناســی تاریخــی اســت کــه یــک 
هرج ومــرج و یــک آنارشیســم روشــی اســت. یعنــی وقتــی واقعیــت بیرونــی انــکار 
ــد.  ــی می کن ــی ارزیاب ــودش را علم ــخیص خ ــخ تش ــی در تاری ــر کس ــود ه می ش
یــک زمانــی حــدود 10 ســال پیــش وقتــی بحث هــای پســت مدرنیســم در میــان 
ــرداری  ــان از آن بهره ب ــری محقق ــود یک س ــه ب ــق گرفت ــی رون ــنفکران خیل روش
ــن  ــم ای ــا می گفتی ــه م ــد ک ــرف می زدن ــی ح ــورد رویدادهای ــی در م ــد؛ یعن کردن
ــت.  ــگ نیس ــی هماهن ــناد تاریخ ــا و اس ــا واقعیت ه ــت و ب ــیار بی معناس ــرف بس ح
در پاســخ می گفتنــد ایــن تشــخیص و فهــم و درک مــن اســت. شــما فهــم خــود 
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را داریــد و مــا هــم فهــم خودمــان را. چــون براســاس تفکــر پســت مدرن واقعیــت 
بیرونــی وجــود نــدارد و هــر کســی پــژواک صــدای خــودش را در تاریــخ می شــنود. 
بنابرایــن هــر فهمــی می توانــد درســت باشــد. امــا به هرحــال ایــن مالحظــات باعــث 
می شــود کــه مــا رویکــرد پســت مدرن را نقــد کنیــم و بــا احتیــاط بــا آن برخــورد 
کنیــم. همــة این هــا هســت امــا محاســن زیــادی هــم دارد. کــه خــود باعــث شــده 
مــا در قضاوت هــا و تبییــن تاریخــی و توصیــف و تحلیــل تاریخــی خیلــی محتــاط 
ــه  ــد ک ــه می کن ــا را متوج ــی دارد. م ــخ بازم ــدن تاری ــب دی ــا را از متصل ــیم. م باش
ــخ  ــه از تاری ــی ک ــد در نتیجه گیری های ــت و بای ــیب پذیر اس ــیار آس ــا بس ــل م عق
ــی  ــر نیســت. یعن ــت به نظــرم فراگی ــن وضعی ــم. ای ــاط کنی ــم احتی ــام می دهی انج
فکــر می کنــم در حــال حاضــر در حــوزة تاریخ نــگاری در کشــورمان تابــع پارادایــم 
ــم  ــر وارد پارادای ــون اگ ــده ایم. چ ــدرن نش ــم م ــی وارد پارادای ــتیم؛ حت ــنت هس س
ــان  ــم، همچن ــی ندادی ــم ول ــدی می دادی ــای ج ــه روش، به ــدیم ب ــدرن می ش م
ذیــل پارادایــم طبــری عمــل می کنیــم. مورخانــی کــه االن در کشــور وجــود دارنــد 
ــال  ــد را دنب ــای جدی ــم نگرش ه ــم بگویی ــگاهی، نمی توانی ــطح دانش ــی در س حت
ــن  ــدی در ای ــود. تردی ــذار ب ــه تأثیرگ ــن قضی ــالب در ای ــوع انق ــی وق ــد. ول می کنن
نیســت کــه نگرش هــای مــدرن در حــوزه تاریخ نــگاری در کشــور مــا شــکل بگیــرد 
ولــی معتقــدم هنــوز بــه یــک منظومــة فکــری جدیــد )نمی گویــم پارادایــم(، مثــل 
ابــن خلــدون کــه بگویــد تاریــخ حکمــت اســت و رویکــرد عقالنــی بــه آن داشــته 

ــیده ایم. ــیم، نرس باش
ــتة  ــی رش ــای درس ــری برنامه ه ــدوارم در بازنگ ــن امی ــه م ــر این ک کالم آخ
تاریــخ در دروه هــای مختلــف توجــه جــدی بــه بحث روش شــود. مــا هنــوز در درون 
ــق در  ــخ، روش تحقی ــم تاری ــی عل ــه مبان ــه این ک ــد ب ــخ معتق ــای تاری دپارتمان ه
تاریــخ، روش شناســی تاریــخ، معرفت شناســی تاریخــی جــزو مباحــث و موضوعاتــی 
ــد، نیســتیم.  ــا آن برخــورد کنن ــد به صــورت جــدی ب ــا بای ــان م ــه مورخ اســت ک
ــات  ــت. موضوع ــه دوم اس ــات درج ــائل و موضوع ــزو مس ــث ج ــن مباح ــی ای یعن
درجــه اول رویدادهــای تاریخــی هســتند کــه مورخــان خیلــی بــه آن عالقــه دارنــد؛ 
ــة  ــند دغذغ ــته باش ــان داش ــش خودش ــه دان ــبت ب ــی نس ــه خودآگاه ــی این ک ول

خیلــی جــدی بــرای آنــان نیســت.

ــا همســانی روشــی  ــب م ــم و غال ــة حاک ــوم انســانی نظری ــاب عل ــن: در ب پورحس
ــوم شــما  ــی در وزارت عل ــز علمــی و حت ــی اســت. در بســیاری از مراک ــوم طبیع عل
نــگاه کنیــد کســانی کــه غیــر علــوم انســانی هســتند عهــده دار علوم انســانی هســتند 
ــم  ــن می خواه ــت. م ــی نیس ــئلة کم اهمیت ــن مس ــت. ای ــم اس ــی حاک ــگاه کمیت و ن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            23 / 28

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-86-fa.html


350166

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

نقد شفاهی

ــتوارت  ــول اس ــه ق ــانی ) ب ــوم انس ــه عل ــی ک ــت مهم ــد عل ــی معتقدن ــم برخ بگوی
ــت  ــه نتوانسته اس ــرای این ک ــد ب ــت، می گوین ــت زده اس ــا فالک ــة م ــل( در جامع می
ــوم انســانی وارد  ــوم شده اســت در عل ــی عل ــه پیشــرفت و ترق ــه منجــر ب روشــی ک
ــی روان شناســی گروانه.  ــی ذوق زدگــی یعن ــوم انســانی یعن ــد عل شــود. فکــر می کنن
علتــش همیــن هســت کــه هنــوز بنیادهــای روش شناســی در علــوم انســانی به طــور 
ــع  ــانی تاب ــوم انس ــون عل ــه چ ــت ک ــن اس ــان ای ــت. تصورش ــث نشده اس ــق بح دقی
ــود کــه در  ــذا پیشــرفتی نداشته اســت. ایــن همــان بحثــی ب روش علمــی نیســت، ل
ــد کــه  ــا را تقســیم کــرده بودن ــود. گزاره ه ــن مطــرح ب ــة وی ــان حلق ــان علم گرای می
ــوم انســانی  ــی. همــة گزاره هــای عل ــا گزاره هــای ناگفتن ــد ی ــا گزاره هــای گفتنی ان ی
ــد. ــتقلی را می طلب ــث مس ــن بح ــه ای ــتند. البت ــی می پنداش ــی و غیرعلم را ناگفتن

حضرتی: در علوم انسانی چطور؟ در فیلسوف ها.

ــد از  ــانی را می توانی ــوم انس ــا عل ــه آی ــدی دارد ک ــان نق ــای ملکی ــن: آق پورحس
عالمیــت مغــرب زمیــن جــدا کنیــد و تبدیــل کنیــد بــه علــوم بومــی و اســالمی و ... 
و عنــوان می کنــد کــه علــم، علــم اســت. مــن عنــوان می کنــم کــه حتــی در علــوم 
ــه تکثــر روشــی هســتم. در درون علــوم انســانی همیــن بحــث  انســانی مــن قائــل ب
هســت. مــا می دانیــم کــه روش شناســی یــک مســئله اســت. مــا در روش شناســی در 
علــوم انســانی بایــد قائــل بــه دیــدگاه بافتــاری و شــبکه ای باشــیم. دیــدگاه بافتــاری 
ــدار  ــد. پدی ــرح می کن ــانی مط ــوم انس ــی را در عل ــر روش ــدگاه تکث ــبکه ای، دی و ش
شناســی مربــوط بــه علــوم طبیعــی نیســت، علــوم انســانی هســت امــا پدیدارشناســی 
ــد  ــدا کن ــوق پی ــه س ــی ک ــا پدیدارشناس ــزد ت ــی گروی بلغ ــمت روان شناس ــه به س ک
ــوم  ــا 6 ویژگــی در روش شناســی عل ــاوت هســتند. م به ســمت فلســفه، دو روش متف
انســانی داریــم کــه ایــن 6 ویژگــی ســبب شده اســت شــما در هــر دانشــی بگوییــد کــه 
ایــن نــوع روش شناســی وجــود دارد. یکــی نظریــة تفهمــی هســت کــه مــا را بــه حــوزة 
ــه  ــی هســت ک ــی بحــث مفصل ــوزة هرمنوتیک ــد )در ح ــک می کن ــی نزدی هرمنوتیک
اصــاًل دیــدگاه تفســیری یعنــی چــه( یــک دیــدگاه کنشــگری اســت کــه فوق العــاده 
ــی  ــم. )در مردم شناس ــگری داری ــب کنش ــانی به مرات ــوم انس ــا در عل ــت. م ــم هس مه
یــا روان شناســی کنشــگری نداشــته باشــیم یعنــی آن چــه از نظریــة حافظه محــور بــه 
تأمل محــور رســیدیم(. مؤلفــة ســوم پوئزیــس هســت کــه خــود پوئزیــس یــک بحــث 
ــه فرونســیس ارســطو. یعنــی شــما  ــد ب ــدا می کن ــط پی مهمــی هســت. پوئزیــس رب
ــد  ــا فرونســیس می خواهی ــوم انســانی شــکاف نظــر و عمــل داشــتید ب در حــوزة عل
ایــن شــکاف را حــل کنیــد. این گونــه نیســت کــه شــما بگوییــد علــوم انســانی علــوم 
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ــوم انســانی شــما  ــه، در عل ــوم پرکسیس هاســت. ن ــی عل ــوم تجرب تئوری هاســت و عل
وقتــی فرونســیس را داریــد بــرای همیــن هســت. علــوم انســانی علــوم اعتباری هســت، 
ــی نوشــته ام  ــة مفصــل در مــورد عالمــه طباطبای ــد. یــک مقال مفاهیــم  آن اعتباری ان
ــد و  ــع کردن ــده وض ــر قاع ــه 20 نف ــت ک ــه نیس ــاًل این گون ــات. اص ــث اعتباری در بح
شــما براســاس آن علــوم انســانی داریــد؛ نــه این طــور نیســت. علــوم انســانی در بــاب 
ــاگیدنزی  ــی دارد؟ پس ــه تفاوت ــتید چ ــاگیدنزی داش ــما پیش ــه ش ــی ک جامعه شناس
ــه اوضــاع  کــه ماننــد پیتــر برگــر داریــد کــه او جامعه شناســی را نزدیــک می کنــد ب
مطالعــات دیــن. عیــن همیــن را در فلســفه داریــد. چطــور در فلســفة اســالمی قائــل 
بــه گسســت بنیادیــن معرفتــی بــا حــوزة غــرب هســتید. ایــن برمی گــردد بــه این کــه 
علــوم انســانی اعتبــاری هســت. این کــه اعتبــاری اســت شــما مفاهیــم را شــکل دادیــد. 
ویژگــی پنجــم نــگاه خردگرایــی انتقــادی و ویژگــی ششــم مواجهــه هســت؛ کــه هــر 
ــور  ــه چط ــم ک ــوان می کن ــن عن ــه م ــه، این ک ــی دارد. بل ــا بحث های ــدام از این ه ک
مــا در بــاب علــوم انســانی روش را مــورد مطالعــه قــرار می دهیــم و روش شناســی را 
ــه تعریــف می کنیــم؛ این هــا مؤلفه هــای بنیادیــن روش شناســی علــوم انســانی  چگون
اســت کــه در مــورد هــر یــک از این هــا می شــود بحــث کــرد و حــال عــرض مــن ایــن 
اســت کــه مــا متأســفانه هنــوز التفــات بنیادیــن پیــدا نکردیــم؛ نــه در روش شناســی 
ــل  ــک مناقشــة 100 ســال قب ــزاع ی ــن ن ــز آن. ای ــه در تمای ــوم انســانی و ن خــود عل
بوده اســت. در بــاب علــوم انســانی همــه فکــر می کننــد شــیوه ای کــه در بــاب اقتصــاد 
ــه کشــور دیگــر داشــته باشــیم.  ــم می توانیــم به نحــو همســان از یــک کشــور ب داری
تیلــور کــه برنــدة نوبــل اقتصــادی شــده عنــوان می کنــد کــه بنیــان اقتصــاد را اقتصــاد 
ــد ممکــن اســت  ــن هســت. می گوی ــه اش همی ــاری شــکل می دهــد. اصــاًل نظری رفت
کــه شــما اگــر بــه یــک کشــور الــف وام بانــک جهانــی بدهیــد ورشکســت  شــود امــا 
همــان را بــه کشــور ب بدهیــد پیشــرفت کنــد. اقتصــاد فرمول و تابع دســتور و نســخه 
نیســت کــه فکــر کنیــد اگــر ســود بانکــی را در ایــران پاییــن بیاوریــد ماننــد ســوئیس 
ــی  ــه ورشکســتی می رســد؛ ول ــران ب ــر؛ در ای ــرد، خی رشــد اقتصــادی صــورت می گی
اگــر در ســوئیس ســود بانکــی را بــاالی 10 درصــد ببریــد حتمــاً آن جــا ورشکســت 
ــانی،  ــدة همس ــا قاع ــد ب ــما نمی توانی ــه ش ــی این ک ــاری یعن ــاد رفت ــود. اقتص می ش
نظریــة رشــد و توســعه بدهیــد. اقتصــاد کشــورها تابــع ســیاق و زمینه هــای سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی آن هاســت یعنــی رفتــاری اســت. ایــن بحــث مهمــی اســت کــه 
مــا در خــود علــوم انســانی دچــار تکثــر روشــی بایــد بشــویم؛ بــرای همیــن مــن نظریة 
شــبکه ای و بافتــاری را عنــوان می کنــم. ایــن بحــث مهمــی در روش شناســی اســت 
ــوز  ــه روش شناســی نداشــتیم هن ــن ب ــات بنیادی ــران چــون التف کــه متأســفانه در ای

ــم. ــم کنی ــا را فراه ــه آن ه ــی اولی ــای مفهوم نتوانســته ایم زمینه ه
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ــوم انســانی حوزه هــا و  ــن موضــوع معتقــدم کــه عل ــه ای ــام: البتــه مــن ب توحیدف
ــر شــدید  ــورد اقتصــاد هــم متذک روش هــای خــاص خــودش را دارد و آن چــه در م
ــک الگــوی اقتصــادی کــه در یــک منطقــه  ــا نمی توانیــم ی درســت اســت یعنــی م
اســت را بــرای منطقــة دیگــر اجــرا کنیــم. ایــن مســئله بــه تمــام الگوهــای فرهنگــی 
ــی  ــی زندگ ــة جغرافیای ــک منطق ــه در ی ــانی ک ــاًل کس ــردد. مث ــی برمی گ و اجتماع
ــی و سیاســی خــود را  ــی، اجتماع ــای اقتصــادی، فرهنگ ــای رفتاره ــد الگوه می کنن
ــک زدم  ــه از راجرتری ــی ک ــه مثال ــود ک ــن ب ــر ای ــن احساســم ب ــا م دارا هســتند. ام
کمــی گویــا باشــد. چــون رشــتة شــما فلســفه اســت و بــرای آن کــه آن نــگاه عــام و 
ــی  ــد به نوع ــفه می توان ــتة فلس ــیم، رش ــته باش ــا را داش ــام حوزه ه ــمول تم جهان ش
میــزان و خط کــش مناســبی بــرای مــا باشــد. وقتــی بــه اکثــر حوزه هــای مطالعاتــی 
ــر حــوزه  ــه ه ــه درســت اســت ک ــم ک ــم، می بین ــگاه می کنی ــف ن رشــته های مختل
ــگان درون  ــه هم ــتند ک ــی هس ــک جریان های ــا ی ــودش را دارد ام ــاص خ ــد خ قواع
آن قــرار گرفته ایــم. بــا طــرح اندیشــة پارادایم هــای کوهــن ظاهــراً الگوهــای حاکــم 
ــر علــوم از یــک وحدتــی برخــوردار شــده اند. باالخــره مــا بایــد بپذیریــم  در دورة  ب
قبــل از عصــر جدیــد، کــه بــه پیشــامدرن معــروف اســت، زمانــی کــه هنــوز تاریــخ بــا 
روش هــای جدیــد بــه نــگارش درنیامــده بــود، یــک نــگاه کل نگــر بــر همــة موضوعات 
هســتی متفــاوت از آن نگاهــی کــه علــم به معنــای جدیــدش بــه جهــان دارد، احاطــه 
ــی را ایجــاد کرده اســت.  ــی رشــته ها تحوالت ــگاه در تمام ــر ن ــن تغیی داشته اســت. ای
هربــرت مارکــوزه کتابــی دارد بــه نــام انســان تک ســاحتی کــه در آن اشــاره می کنــد 
ــن دوره  ــادی ای ــه م ــدر وج ــد این ق ــت درک می ش ــر درس ــدرن اگ ــم م ــه پارادای ک
برجســته نمی شــد. در جهــان پیشــامدرن می گفتنــد هســتی بایــد فقــط بــه مطالعــة 
باطــن بپــردازد و مطالعــة ظاهــر هســتی امــری بــی ارزش اســت. ولــی بــا آغــاز جهــان 
مــدرن ایــن نــگاه تغییــر کــرد و دریچــة نوینــی پیــش روی انســان گشــوده شــد کــه 
ــر هســتی را از  ــه ظاه ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد؛ ب ــر دو مهم ان ــر و باطــن هســتی ه ظاه
طریــق درک مســتقیم هســتی و باطــن هســتی را از طریق درک غیرمســتقیم هســتی 
ــرت ماکــوزه و به خاطــر آن تأثیــرات  ــر اشــارة صحیــح هرب ــی بناب بایــد شــناخت. ول
منفــی باطن گرایــی کــه دورة قبــل داشــته، دورة مــدرن بــا کنــار زدن وجــه باطنــی، 
خــود را دل مشــغول ظاهریــات هســتی می نمایــد، در صورتی کــه از آغــاز قــرار نبــود 

کــه ایــن چنیــن شــود.

پورحســن: مکتــب فرانکفــورت دیــدگاه انتقــادی دارد. همیــن مارکــوزه وقتــی کــه 
ــدن  ــاب اروس و تم ــا کت ــد ب ــد را می بین ــای آن از فروی ــدن و ماللت ه ــاب تم کت
ــدگاه  ــن دی ــد م ــوزه بگوی ــه خــود مارک ــه نیســت ک ــی این گون ــد؛ یعن پاســخ می ده
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انســان تک ســاحتی داشــتم کــه انتقــاد از دوران مــدرن هســت همــان را در اروس هــم 
ــد یعنــی ســرکوبی  ــد به طــور کلــی ایــن دوره و تمــدن جدی ــد می گوی بیــاورم. فروی
ــز  ــا نی ــن م ــزة بنیادی ــا غری ــبتی ب ــد نس ــه، می توان ــد ن ــوزه می گوی ــف، مارک مضاع
ــد اروســی هــم باشــد، مــا می توانیــم در تمــدن وجــه  داشــته باشــد. تمــدن می توان
اروتیــک داشــته باشــیم، عشــق داشــته باشــیم. انســان تک ســاحتی متعلــق بــه دورة 
اولیــه مارکــوزه اســت یعنــی زمانــی کــه ایــن کتــاب در ایــران، بــا نســخة فرانســوی 
آن کــه فردیــد مطالعــه کــرده بــود، مطــرح شــد. انســان تک ســاحتی بــه خاطــر ایــن 
ــة  ــد و آن زاوی ــدرن را می بین ــة خــاص از دوران م ــک زاوی ــا ی ــه او تنه بوده اســت ک
خــاص به مثابــه آن بــود کــه او ماننــد نیچــه فکــر کــرد کــه لوگــوس دوران جدیــد، 
همــة زندگــی و فرهنــگ و نســبت های ســنت را از مــا گرفــت. میــراث مــا را حــذف 
ــدند،  ــون ش ــان ها زب ــة انس ــیم، هم ــور باش ــه گالدیات ــم ولع گون ــا نمی توانی ــرد، م ک
ــون  ــا را زب ــدرن م ــیح، دوران م ــات مس ــه الهی ــد ک ــن را می گوی ــم همی ــه ه نیچ
ــن  ــن دارم ای ــه م ــی ک ــد دیدگاه ــدن می گوی ــوزه در اروس و تم ــت.. مارک کرده اس
ــی مهــم اســت. خــود  ــن خیل اســت کــه شــما نمی توانیــد یــک نســخه بپیچیــد. ای
مارکــوزه در مواجهــه بــا آن هایــی کــه در دوران مــدرن بــه خردگرایــی ابــزاری تأکیــد 
می کننــد انســان تک ســاحتی را می نویســد و در پاســخ بــه آن هایــی کــه می گوینــد 
ــه  ــد ک ــر می آی ــد. به نظ ــت اروس را می نویس ــت هس ــی و فالک ــدرن بدبخت دوران م
ــت.  ــام نیس ــد ع ــر قواع ــس منک ــم هیچ ک ــرف می زنی ــی ح ــی از روش شناس ــا وقت م
علــم، علــم اســت، علــم دیســیپلین خــودش را دارد؛ یعنــی در هیــچ ســرزمینی امــکان 
ــدارد شــما 100 نخبــه و اســتاد دانشــگاه را جمــع کنیــد و بگوییــد مــن 5 ســاله  ن
ــی  ــم در زمان ــدی اســت، عل ــم فراین ــور نیســت. عل ــم، این ط ــم می خواه ــما عل از ش
ــرفت  ــار پیش ــه اعتب ــم ب ــت، عل ــر هس ــم تکامل پذی ــرد، عل ــکل می گی ــی ش طوالن
مفاهیــم بشــری صــورت می گیــرد. شــما نمی توانیــد در بــاب علــم دســتور دهیــد و 
نســخه بپیچیــد. آیــا می تــوان گفــت جامعه شناســی کــه در مغرب زمیــن بــا ماکــس 
ــه، ایــن پایــان جامعه شناســی  وبــر صــورت گرفــت، پایــان جامعه شناســی هســت؟ ن
ــی  ــک کج فهم ــن ی ــل، ای ــان عق ــد پای ــگل می گوی ــد ه ــی مانن ــر کس ــت. اگ نیس
ــان عقــل  ــه پای ــان ســدة 19 ب ــه نیســت کــه مــا در پای ــزرگ اســت. اصــاًل این گون ب
رســیده باشــیم. این گونــه نیســت چــون عقــل حــد و حصــری نــدارد. مــن روی ایــن 
ــد کــه اگــر  ــه شــما نمی گوی ــوم انســانی ب ــم کــه روش شناســی در عل ــد می کن تأکی
نمی توانیــم در فیزیــک پســاکوانتومی برویــم بگوییــم مــا در فلســفه و جامعه شناســی 
ــوم سیاســی ممکــن اســت دیدگاهــی کــه  ــوم سیاســی هــم نمی توانیــم. در عل و عل
ــن  ــرون از ای ــم بی ــن می خواه ــد م ــما بگویی ــه دارد ش ــن غلب ــروز در مغرب زمی ام
ــد بیندیشــیم  ــو بای ــد فوک ــل مانن ــه چــه دلی ــا ب ــم. م ــه صــورت بده ــک فرامطالع ی
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ــالمی  ــدن اس ــاً تم ــد. اساس ــدرت باش ــام ق ــی از نظ ــد تابع ــی بای ــام دانای ــه نظ ک
ــد  ــما می توانی ــه ش ــرآورد. ن ــر ب ــتقر س ــمی و مس ــدرت رس ــام ق ــرون از نظ در بی
بگوییــد کــه نظــام دانــش اصــاًل این گونــه نیســت کــه تابعــی از نظــام قــدرت شــکل 
بگیــرد. نظــام قــدرت هســت، نظــام دانــش هــم هســت، دو نظــام متفــاوت هســتند 
ــرون روی از نظــر دیســکورس  ــن بی ــد کم وبیــش باشــد. ای و تأثیرگذاریشــان می توان
ــن اســت کــه روش شناســی فوق العــاده مهــم  ــم ای ــد باشــد. مــن حرف فوکــو می توان
اســت. روش شناســی، انشــا نوشــتن، مکتوب کــردن و قاعــدة عــام پژوهــش نیســت. 
روش شناســی همیــن اســت کــه گفتمــان در فوکــو را شــکل می دهــد و فوکــو معتقــد 
ــد در  ــی بای ــرف می زن ــگ ح ــی از فرهن ــه ای وقت ــر جامع ــی در ه ــور کل ــت به ط اس
ذیــل قــدرت حــرف بزنــی، البتــه فوکــو در دورة تبارشناســی ایــن حــرف را می زنــد 
کــه مــن آن قدرتــی کــه نــام بــردم منظــورم حاکــم نیســت. در نظریــة اخالقــش مــا 
فوکــوی 1 و 2 و 3 داریــم، فوکــوی دیرینه شناســی و تبارشناســی و فوکــوی اخــالق 
ــه دورة ســوم  ــوط ب ــاب رهیافت هــای جنســی را کــه نوشته اســت مرب ــا نفــس. کت ی
ــام  ــا دو نظ ــم م ــج می گوی ــن به تدری ــه م ــد ک ــوان می کن ــا عن ــو آن ج ــت. فوک هس
ــی  ــه و تعامل ــه روش تکثرگرایان ــد ب ــا بای ــی م ــم در روش شناس ــن می گوی ــم. م داری
نزدیــک شــویم. یعنــی یــک روشــی کــه علــوم انســانی ممکــن هســت بــه مطالعــات 
ــاس در  ــزد هابرم ــه در ن ــت ک ــن کاری اس ــل همی ــد، مث ــک کن ــفه کم ــوزة فلس ح
نســبت بــا گفتگوهایــی کــه بــا گادامــر داشــت، اتفــاق افتــاد. هابرمــاس متفکــر علــوم 
اجتماعــی اســت ولــی هابرماســی کــه در گفتگوهــای فلســفی شــرکت کــرد کامــاًل بــا 

هابرمــاس بعــد از گفتگوهــای 1967 متفــاوت شــد.

ــی  ــکر از همراه ــن تش ــت ضم ــن نشس ــام ای ــن خت ــوان حس ــام: به عن توحیدف
میهمانــان گرامــی، بایــد بگویــم چیــزی کــه قابــل انــکار نیســت آن اســت کــه در 
ــی  ــان همدیگــر را بشناســند و درک خوب ــرای این کــه زب جهــان امــروز انســان ها ب
ــف روش شناســی آشــنا  ــا حوزه هــای مختل ــد ب از یکدیگــر داشــته باشــند، مجبورن
شــوند. می توانــم بگویــم نتیجــة ایــن نشســت مــا می توانــد ایــن باشــد کــه علــوم 
انســانی فــارغ از نظریــات قائــالن بــه وحــدت یــا کثــرت روشــی، بایــد درکــش را 
از حــوزة روش شناســی بــاال ببــرد تــا بتوانــد بــه یــک زبــان مشــترک نائــل گــردد 
ــد جهان هــای مختلــف  ــا از ایــن طریــق بتوان و زبان هــای متفــاوت را درک کنــد ت
را بشناســد و رفتارهایــش را متناســب بــا آن نمایــد. ایــن مهم تریــن مســئلة 
ــی  ــال های آت ــم در س ــاهلل بتوانی ــه انش ــت ک ــانی اس ــوم انس ــی در عل روش شناس
ــرای توســعة فراگیــری ایــن حــوزه از  در کشــور خودمــان بســترهای مناســبی را ب

دانــش فراهــم ســازیم.
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