روششناسی علوم انسانی :وحدت یا کثرت روشی؟
نشستی پیرامون ضرورت روششناسی در علوم انسانی
شــهاب دلیلــی :ایــن شــماره از فصلنامــه نقــد کتــاب علــوم انســانی بــه ضــرورت
روششناســی در علــوم انســانی اختصــاص دارد کــه بیــن ســردبیر فصلنامــه دکتــر
محمــد توحیدفــام ،دانشــیار گــروه علــوم سیاســی دانشــگاه آزاد ،ســردبیر فصلنامــه
نقــد کتــاب علــوم انســانی ،نویســنده و مــدرس روششناســی در مقطــع دکتــری؛ آقــای
دکتــر قاســم پورحســن ،دانشــیار گــروه فلســفه دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و نگارنــدة
آثــاری در حــوزة روششناســی فلســفی ،و آقــای دکتــر حســن حضرتــی ،نویســنده،
مترجــم و دانشــیار گــروه تاریــخ دانشــگاه تهــران برگــزار شــده اســت؛ از ایشــان مقاالت
علمــی پژوهشــی متعــدد و کتابهایــی در خصــوص روش شناســی در گرایشهــای
مختلــف علــوم انســانی منتشــر و در دســترس عالقمنــدان قــرار دارد.
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توحیدفــام :ایــن ویژهنامــه از فصلنامــة نقــد کتــاب علــوم انســانی بهبحــث
روششناســی اختصــاص دارد .از بــاب افتتــاح صحبــت بایــد عــرض کنــم زمانــی
بــود کــه در ایــران و در دانشــگاههای مــا حــوزة روششناســی بهعنــوان یــک حــوزة
مســتقل مــورد توجــه قــرار نمیگرفــت و ادبیــات خیلــی ضعیفــی هــم در اینبــاره
در اختیــار داشــتیم .مشــکلی کــه وجــود داشــت ایــن بــود کــه در واقــع تصویــر
خیلــی دقیقــی از ایــن حــوزه حتــی در بیــن اســاتید وجــود نداشــت و کمکــم از
ســالهای  1374بــا ترجمــة کتــاب چیســتی علــم چالمــرز جانســون بحثهــای
روششناســی بهنوعــی در دانشــگاههای مــا ورود پیــدا کــرد .یکســری کارهــا هــم
مثــل فلســفة معاصــر اروپایــی نوشــتة بوخنســکی بــه ترجمــة شــرفالدین خراســانی
قبــل از انقــاب منتشــر شــده بــود کــه جامعــة دانشــگاهی بهخاطــر نثــر خــاصاش
ارتبــاط مناســبی بــا آن برقــرار نکــرد .لــذا خــأ عجیبــی در ادبیــات ایــن حــوزه در
دانشــگاه وجــود داشــت و اســاتید غالبـاً تفکیکــی بیــن حــوزة روششناســی و روش
تحقیــق بــا ســایر حوزههــای روشــی قائــل نبودنــد .ولــی خوشــبختانه امــروز کــه

سال دوم ،شماره 5
بهار 1398

نقد شفاهی

سال دوم ،شماره 5
بهار 1398

144
350

] [ Downloaded from hsbr.faslnameh.org on 2023-01-09

چیــزی حــدود  30ســال از آن دوره گذشــته در هــر یــک از رشــتههای علــوم انســانی
اســاتید بهطــور ویــژه بــه ایــن بحــث پرداختــه و یــک فضــای خــاص گفتمانــی را
طراحــی کردهانــد .بهطــور مثــال در رشــتة علــوم سیاســی دههــا جلــد کتــاب
توســط اســاتید مختلــف بــه نــگارش درآمدهاســت .هرچنــد ممکــن اســت کــه
نــوع و محتــوای مباحــث آنهــا بــا هــم تفاوتهایــی داشــته باشــد ولــی رونــد
مشــابهی را در اکثــر آنهــا میتــوان مشــاهده کــرد .بهیــاد دارم کــه بهعنــوان
یــک کار خــود پژوهشــی ،زمانــی کــه فارغالتحصیــل شــدم و بــه عضویــت هیئــت
علمــی دانشــگاه درآمــدم ســعی کــردم از یــک جایــی در حــد تهیــة یــک مقالــه یــا
ســرفصل دروس درس روششناســی در علــم سیاســت یــک کاری انجــام بدهــم.
تــاش نمــودم هــر مطلبــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد را جمـعآوری و مطالعــه
کنــم .طبیعــی اســت کــه اول کار بســیار دشــوار بــود ولــی پــس از مــروری بــر
ادبیــات موجــود احســاس کــردم کــه واقعـاً یــک زبــان واحــدی را میتــوان در بیــن
آثــار مختلــف مشــاهده کــرد .حــال در ایــن جلســه ضمــن تشــکر از آقــای دکتــر
حضرتــی در حــوزة تاریــخ و آقــای دکتــر پورحســن در حــوزة فلســفه کــه دعــوت
فصلنامــه را پذیــرا شــدند ،مایلیــم تــا از تجــارب عزیــزان در مــرور ایــن حــوزة
مطالعاتــی و کارهایــی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده بهــره ببریــم .همچنیــن بــه
ایــن موضــوع بپردازیــم کــه جایــگاه روششناســی در حــوزة علــوم انســانی چیســت؟
و امــروز روششناســی چــه نقشــی در حوزههــای سیاس ـتگذاری مــا دارد؟ امــروز
تجربیــات خیلیخوبــی در حــوزة روششناســی بهدســت آوردهایــم .نــگاه امــروز مــا
بــه حــوزة روششناســی بســیار متفــاوت از گذشــته شدهاســت .االن میبینیــم کــه
روششناســی در دنیــای امــروز نهتنهــا در علــوم انســانی بلکــه در حوزههــای دیگــر
یــک ضــرورت تلقــی میشــود .بهگون ـهای کــه میشــود یــک خــط و یــک ارتبــاط
الینفــک بیــن تمــام حوزههــای دانــش در ایــن زمینــه یافــت .حتمــاً اســتحضار
داریــد کــه رشــتة روششناســی بهعنــوان شــاخهای از فلســفة علــم کــه بهبررســی
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تحلیــل نقادانــة شــیوة خــاص تطبیــق ســاختار عــام نظریــه در قلمروهــای مختلــف
دانــش بشــری میپــردازد ،امــروزه بــدان بهعنــوان یــک رشــتة تحصیلــی مجــزا
در دانشــکدههای فنــی پرداختــه میشــود .در دانشــگاههای فنــی حتــی در خــود
ایــران مــا ،ایــن حــوزه بــه یــک حــوزة مشــخص و مســتقلی تبدیــل شدهاســت .در
ایــن دانشــکدهها پیونــد جالبــی بیــن روششناســی و فلســفة علــم و یــا علومــی
مثــل فیزیــک برقــرار شدهاســت؛ بهگونـهای کــه امــروز پیونــد قابــل تأملــی را بیــن
تحــوالت حــوزة فیزیــک بــا تمــام حوزههــای روششناســی میتــوان مشــاهده کــرد.
مث ـ ً
ا فیزیــک نیوتنــی یــک نــوع روششناســی خــاص خــودش را مبنــی بــر یــک
نــوع معرفتشناســی القــا میکنــد؛ فیزیــک اینشــتاینی و فیزیــک کوانتومــی هــم
همینطــور .نمیتــوان گفــت فیزیــک متأثــر از روششناســی اســت یــا برعکــس.
هــر دو متأثــر از همدیگــر هســتند و فلســفه هــم کــه روششناســی شــاخه ای از آن
بــوده و خــود فیزیــک بهنوعــی در ارتبــاط متقابــل بــا هــم هســتند .شــاید همیــن
مســئله از الزامــات وجــودی ایــن جریــان باشــد .جالــب اســت کــه بــا ایــن وجــود،
ایــن رشــتة تحصیلــی در دانشــکدههای علــوم انســانی محلــی از اعــراب نــدارد.
حــال آقــای دکتــر پورحســن توضیحــات مفصلــی خواهنــد داد .همــگان میدانیــم
کــه علــم در گذشــته بهمعنــای فلســفه بودهاســت و حوزههــای هستیشناســی،
شناختشناســی و روششناســی از عناصــر اصلــی ذیمدخــل در شــناخت
بهشــمار میآمدهانــد .در میــان ایــن ســه عنصــر ،روششناســی بهعنــوان رابــط
هستیشناســی و شناختشناســی عمــل کــرده و مــا امــروز بــا پارادایمهــای متعــدد
روششناســی روبــهرو هســتیم .مــن صحبتــم را کوتــاه میکنــم و عالقهمنــدم تــا
نظــر مهمانــان گرامــی را در مــورد ضرورتهــا و همچنیــن وضعیــت ایــن حــوزه در
رشــتههای فلســفه و تاریــخ جویــا شــوم.
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پورحســن :مقدم ـهای کــه آقــای دکتــر توحیدفــام فرمودنــد شــاید بخــش اولــی
را کــه مــن میخواســتم در بــاب عــدم التفــات بــه روششناســی در ایــران ذکــر
بنمایــم مقــداری بیــان کردنــد .بهرغــم ایــن مقدمــه میخواهــم تأکیــد کنــم کــه
مــا هنــوز توج ـهای بــه اهمیــت بنیادیــن روششناســی در علــوم انســانی نداریــم.
پرســش مهــم ایــن اســت کــه علیرغــم بحثهــای بســیار در بــاب علــوم انســانی
و بهخصــوص امــکان اسالمیشــدن آن در ایــران ،چــرا نتوانســتیم اهمیــت ایــن
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
کــه از حیــث تاریخــی در بــاب علــم دچــار تأخــر بودیــم؛ بنابرایــن ایــن پرســش
بــرای مــا مطــرح نشــد .لــذا مســئلهای بهنــام روششناســی و بهطــور خــاص در
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علــوم انســانی در مناقشــات فکــری مــا بهوجــود نیامــد .در چنــد ســال اخیــر هــم
کــه مــا از روششناســی حــرف میزنیــم و بهنوعــی تــاش کردیــم تــا فهمــی از آن
صــورت دهیــم ،کمتریــن بحثهــا در بــاب علــوم انســانی ،چــه علــوم انســانی بومــی
و چــه علــوم انســانی دینــی یــا اســامی در بــاب روششناســی هســت و بیشــترین
بحثهــا در بــاب گسســت یــا چرخشهــای معرفتــی اســت کــه در بــاب علــوم
انســانی امــروزه انجــام میشــود کــه آیــا امکانپذیــر هســت؟ و بحثهــای مــا
عمدتـاً محــدود شــد بــه نظریــة امــکان در علــوم انســانی یــا بهطــور کلــی متوقــف
بــر ایــن شــد کــه آیــا علــوم انســانی را مبتنــی بــر مقتضیــات و پرســشهای
جامعــه و تاریــخ و میــراث ایــران کنیــم یــا وجــه عــام و یونیورســال بــودن علــم
در تعــارض بــا ایــن ادعــا اســت و عم ـ ً
ا منطــق ظهــور علــم چنیــن اجــازهای را
نمیدهــد .ایــن نکتــه را از ایــن حیــث عنــوان کــردم کــه مــن معتقــد نیســتم کــه
هنــوز در درون التفــات بــه روششناســی و اهمیــت آن قــرار نگرفتیــم .علیرغــم
اینکــه کتابهایــی کــه ترجمــه شــده و یــا کتابهایــی کــه تألیــف و چــاپ شــده
ارزش علمــی شــایان توج ـهای در بــاب روششناســی را نداشــته و کتابهایــی کــه
ترجمــه شــد بــاز کتابهایــی نیســتند کــه بنیانهــای مهــم فلســفی را در بــاب
روششناســی آشــکار ســازند کــه حــال عــرض خواهــم کــرد.
نکتــة دوم بحــث مــن ایــن اســت کــه در مغربزمیــن مناقشــات طوالنــیای
در بــاب روششناســی داریــم .ســال  1960کــه گادامــر کتــاب حقیقــت و روش
را چــاپ کــرد محصــول حضــورش در درسگفتارهــای هایدگــر از تقریب ـاً ابتــدای
دهــه  30میــادی و نیــز گفتگوهــا و نقدهایــی اســت کــه بــر پیــروان اصالــت روش
و بهخصــوص بــر قائــان بــر همســانی روش علــوم طبیعــی و انســانی میباشــد.
کتــاب گادامــر ،کتــاب فوقالعــاده مهمــی هســت از ایــن بــاب کــه تــا پیــش از
دیــدگاه هایدگــر تقریب ـاً بحــث ایــن بــود کــه مــا از حیــث روش نمیتوانیــم قائــل
بــه تکثــر روشــی شــویم یعنــی نظریــة وحــدت روشــی را مبنــا قــرار میدادنــد،
نظریــة وحــدت روشــی را در کتابهــای پرحجــم دیلتــای و قبــل از آن میتوانیــم
ببینیــم .مهمتریــن دلیــل موفقیــت علــوم طبیعــی یــا علــوم غیرانســانی ،روش و
ابتنــای بــر اصالــت روش بــود کــه روش علمــی و تجربــی بــود و هــر علمــی اگــر
میخواهــد بــه پیشــرفت دســت پیــدا کنــد هیــچ راهــی غیــر از بــهکار بســتن
همیــن روش وجــود نــدارد؛ از همیــن حیــث بــود کــه مــا حتــی در تعبیراتمــان
در علــوم انســانی مجبــور بودیــم واژههــای طبیعــی را بــهکار بگیریــم ماننــد
اخــاق طبیعــی ،دیــن طبیعــی ،حقــوق طبیعــی ،تاریــخ طبیعــی .ایــن مســئلة
طبیعــی بهمثابــه آن بــود کــه همــان روشــی کــه مــا در بــاب علــوم طبیعــی
داریــم میتوانــد رمــز موفقیــت در بــاب علــوم انســانی باشــد و از همــه باالتــر
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مــا اساســاً در بــاب روش در علــوم نیســت کــه دچــار اختــاف هســتیم بلکــه
اگــر تفاوتهایــی میبینیــم آن تفاوتهــا احتمــاالً در خاســتگاههای معرفتــی
و یــا در موضوعشــان خواهــد بــود .ایــن امــر اینقــدر اهمیــت پیــدا کــرده بــود
کــه تــا قبــل از ظهــور حلقــة ویــن و پوزیتیویســم منطقــی از  1921بهبعــد ،بــاز
ایــن مســئله خــودش را نشــان داده بــود بــه اینکــه دیدگاههــای پوزیتیویســمی
هــم بــر مســئلة یکســانی روش تأکیــد میکردنــد .یکســانی روش بهمثابــه ایــن
بــود کــه مــا نمیتوانیــم در علــوم انســانی قائــل بــه ایــن باشــیم کــه یــک روش
متفاوتــی از روش مرســوم در علــوم طبیعــی را بــهکار بگیریــم لــذا روششناســی
منحصــر و روششناســی بنیادیــن همــان روششناســی بــود کــه در علــم بــهکار
گرفته میشد.
گادامــر در ایــن کتــاب بیــان میکنــد کــه ایــن یــک فهــم اشــتباهی اســت،
اساســاً مــا بــا دو دانــش متفــاوت ســروکار داریــم؛ یــک قســم دانشــی اســت کــه
بنیادهــا و مؤلفههایــش متفــاوت از دانــش علــوم انســانی هســت؛ فاعــل شناســا در
آن بازیگــر نیســت و اساسـاً نمیتوانــد کنشــی داشــته یــا کنــش او تأثیرگــذار باشــد.
ایــن ســنخ از دانــش ،دانشــی محســوب میشــود کــه در آن بــا تئوریهــا ســروکار
داریــم؛ قســم دوم ســنخی از دانــش اســت کــه در حــوزة علــوم انســانی اســت؛ در
ایــن گونــه از دانــش مــا بــا وجــه کنشــگری ســروکار داریــم .مــرادش ایــن بــود کــه
شــما از طریــق روش نمیتوانیــد بــه حقیقــت علــوم انســانی دســت پیــدا بکنیــد؛
البتــه مــرادش از روش همــان روشــی بــود کــه در نظریــة وحــدت روشــی وجــود
داشــت( .کتــاب حقیقــت و روش علیرغــم اهمیــت اساســی کــه دارد هنــوز ترجمــه
نشــده ولــی مــن در کتــاب هرمنوتیــک تطبیقــی کــه نوشــتم بخشهــای زیــادی از
ایــن کتــاب را در بخــش گادامــر آوردهام .ایــن کتــاب ســه بخــش دارد و در هــر ســه
بخــش گادامــر تأکیــد میکنــد کــه بــا مســئلة روش نمیشــود علــوم انســانی را حــل
کــرد) شــاید تحــت تأثیــر ایــن فهــم فلســفی مهــم گادامــر و بــا توجــه بــه تأکیداتــی
کــه بــر مســئلة روش و علــوم انســانی میکنــد فایرابنــد کتــاب علیــه روش (against
 )methodرا مینویســد کــه در فارســی بــه ضــد روش ترجم��ه ش��د .درکتــاب علیــه
روش فایرابنــد معتقــد نیســت کــه مــا میتوانیــم ادعــا کنیــم کــه موفقیــت علــوم
غیــر انســانی در روششــان نهفتــه بــود .بهبــاور وی اصــ ً
ا اینگونــه نیســت .یعنــی
علــوم بهطــور کلــی اینگونــه نیســت کــه مــا برایــش دســتور و روش بچینیــم و
بگوییــم از آنجــا کــه تابعــی از روش بــود پیشــرفت کردنــد .الری الئــودن هــم در
برنام��ة پژوهشه��ای فلس��فة عل��م کامـ ً
ا مخالــف روش اســت .وی مباحــث مهمــی را
دربــاره روش مطــرح میکنــد کــه فوقالعــاده مهــم اســت .ایــن کتــاب علیــه روش
در فارســی ترجمــه شــده البتــه نقدهایــی بــرای ترجمـهاش صــورت گرفتــه و ترجمــة
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دقیقــی نیســت ولــی در عیــن حــال در جامعــة مــا علیرغــم اینکــه کتــاب ترجمــه
شــده ولــی کــم خوانــده شدهاســت .نهتنهــا کــم خوانــده شــده بلکــه بســیاری از
کســانی کــه امــروزه در بــاب علــوم انســانی حــرف میزننــد کمتــر تقربــی بــه ایــن
دیدگاهــی کــه در آنجــا وجــود دارد ،پیــدا کردنــد.
نکتــة ســوم اینکــه اگــر از مــا بپرســند بــا ایــن وضــع چگونــه میتوانیــم در
بــاب روش علــوم انســانی حــرف بزنیــم و روش علــوم انســانی چیســت؟ شــاید نقطــة
آغــاز بحــث مــا بعــد از آن مقدماتــی کــه عنــوان کردیــم همیــن اســت .تعریــف
مــا از روش چیســت؟ و مــا چــه روشــی را در علــوم انســانی میتوانیــم در پیــش
بگیریــم؟ آیــا از کاســتیها و خطــرات وحــدت روشــی آگاهــی داریــم؟ در علــوم
انســانی بومــی یــا اســامی یــا بهطــور کلــی در علــوم انســانی بهطــور مطلــق در
درون تکثــر روشــی میاندیشــیم؟ میتوانــم تأکیــد کنــم کــه تاکنــون روش هــای
متعــددی در بــاب علــوم انســانی در مغربزمیــن بحــث شــده و در ایــن بیــن در
ایــران تعــداد قلیلــی مــورد توجــه قــرار گرفتهاســت .مث ـ ً
ا مــا مدتهــای طوالنــی
درون روش تاریخیانــگاری ( )Historicismکــه محوریــت را بــه رهیافــت و جریــان
تاریخــی مـیداد ،بودیــم .زمانــی کــه دیــدگاه پدیدارشناســی شــکل گرفــت و تأکیــد
بــر غفلتهــا و خطــرات دیــدگاه تاریخیانــگاری کــرد توانســتیم اهمیــت گــذار از
تاریخیانگــاری و توج��ه ب��ه پدیدارشناس��ی را بیابیــم .مــن البتــه معتقــد هســتم
کــه مــا هنــوز در درون دیــدگاه پدیدارشناســی هوســرل هســتیم کــه تاحــدی
بــه رویکــرد روانشناس ـیگروانه نزدیــک اســت تــا غیــر هوســرلی .در درون نــگاه
پدیدارشناســی هوســرلی مــا بــه روانشناســیگروی یــا بــه بحثهایــی ماننــد
فردیــد داریــم نزدیــک میشــویم؛ درحالیکــه آنجــا بحثــی کــه مــا میکنیــم
کامــ ً
ا مخالــف بــا نگاههــای تاریخیگرایانــه هســت.
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یــک کتابــی کــه بــه فارســی ترجمــه شــده مربــوط بــه نورمــن بلیکــی اســت.
ایشــان کتابــی دارنــد بــا عنــوان پارادایمهــای پژوهــش در علــوم انســانی؛ وی در
ایــن اثــر 12 ،روش را در علــوم انســانی پیشــنهاد میکنــد .مــا بعضــی از ایــن 12
روش را در ایــران بهعنــوان لقلقــة زبانــی ب ـهکار میگیریــم؛ مث ـ ً
ا مــن خیلیهــا را
دیــدهام کــه هیــچ فهمــی از دیــدگاه هرمنوتیکــی ندارنــد ،درحالیکــه میگوینــد
از روش هرمنوتیکــی بهــره جســته انــد .اگــر از آنهــا بپرســیم کــه روش هرمنوتیکــی
بــا روش فهمــی و تفهمــی یــا روش هرمنوتیــک واقعگــرا بــا هرمنوتیــک فلســفی
و یــا هرمنوتیــک ســاختارگرا بــا هرمنوتیــک پدیدارشناســانه در اندیشــه پــل
ریکــور چــه تفاوتــی دارد ،فهمــی روشــن از آن ندارنــد .بنابرایــن اگــر مــا بیاییــم
بررســی ای از روشهــای موجــود در علــوم انســانی بــه عمــل آوریــم و ببینیــم
روشهــای علــوم انســانی چیســتند؟ مــا میتوانیــم از دیدگاههــای اثباتگرایــی
یعنــی پوزیتیویســم ،دیدگاههــای ســلبیگرایی ،دیدگاههــای تفهمــی ،زبانــی،
کارکردگرایــی ،ســاختارگرایی ،پدیدارشناســی ،نظریــة انتقــادی ،واقعگرایــی یعنــی
رئالیســم ،تاریخیگرایــی ،خردگراییگرایــی انتقــادی و ....ســخن بگوییــم .امــا ایــن
روشهــا ریشــة خیلــی اندکــی در جامعــة مــا دارنــد یعنــی تــا قبــل از هانــری
کربــن مــا فهــم دقیقــی از دیــدگاه پدیدارشناســی نداشــتیم .درحالیکــه در ایــران
احمــد فردیــد زودتــر از کربــن پدیدهشناســی را در ترجمــة اولیــة فنومنولــوژی
مطــرح کــرده بــود .در دورة اول ترجمــه کــرده بــود پدیدهشناســی و بعــد
پدیدارشناســی .او یــک فهــم مهمــی را دربــارة نگاههــای تاریخــی بیــان کــرده
بــود کــه نگاههــای تاریخــی نمیتوانــد خرســند کننــده باشــد امــا علیرغــم ایــن،
مــا زمانــی پدیدهشناســی را فهمیدیــم کــه کربــن بــه ایــران آمــده بــود و دربــارة
اســام ایرانــی و تشــیع از منظــر پدیدارشناســانه بحــث کــرده بــود و بهتدریــج
تفاوتهــای اساســی پدیدارشناســی هوســرلی و هایدگــری را مــورد توجــه قــرار
دادیــم؛ پــس از آن دریافتیــم کــه تفــاوت بنیادیــن نگاههــای تاریخانــگاری و
پدیدارشناســی چیســت .در بــاب روش علــوم انســانی هماکنــون اگــر نــگاه کنیــم
مــا بــه ایــن پرســش کــه روش علــوم انســانی چیســت دو پاســخ متفــاوت دادهایــم.
یــک پاســخ همــان بــود کــه علــم ،علــم هســت ،علــم دیســیپلین و منطــق خــودش
را دارد ،شــما نمیتوانیــد در یــک علمــی بگوییــد کــه مــن علــم را امــری فراینــدی
متکاملــی میدانــم و ایــن روشــش هســت و در دیگــری بگوییــد کــه نــه مــن علــم
را در یــک فراینــد طوالنــی بــا یــک دیســیپلین متکاملــی قــرار نمیدهــم .ادعــا ایــن
اســت کــه هــر جــا شــما نــگاه کنیــد روش زاییــده و مولــود مســئله و موضــوع علــم
هســت .شــما نمیتوانیــد بگوییــد مــن دلبخواهــی ،قــراردادی و اعتبــاری بــرای
علــم روشــی را انتخــاب میکنــم ،شــما روش تاریخــی انتخــاب میکنیــد ،مــن
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روش رئالیســم یــا روش خردگرایــی انتقــادی را انتخــاب میکنــم .ایــن دیــدگاه در
جامعــة مــا کموبیــش وجــود دارد کــه روش را موضــوع علــم انتخــاب میکنــد و
اگــر اینگونــه باشــد پــس روش تابــع و در اختیــار شــما نیســت کــه شــما بخواهیــد
دســت بزنیــد بــه اینکــه دیگــران در ایــن بــاب ایــن روش را انتخــاب کردهانــد
و مــن بههیــچ وجــه ایــن روش پدیدارشناســی را نمیپســندم .پــس یــک پاســخ
ایــن اســت کــه منطــق پژوهــش در بــاب علــوم یکســان هســت؛ یعنــی هــر علمــی
را درنظــر بگیریــد ایــن تابــع یــک منطــق واحــدی اســت؛ لــذا مــا در بــاب روش
بایــد روش یکســانی را در پیــش بگیریــم .ایــن روش یکســان در تمــام علــوم هســت
و میتوانــد روشــی عــام و فراگیــر باشــد؛ در غیراینصــورت اگــر مــا قائــل بــه
گسســتها در بــاب روش باشــیم از منطــق علــم خــارج شــدهایم.
پاســخ دوم کــه بســیاری معتقــد هســتند کــه ایــن پاســخ زمانــی شــکل گرفــت
کــه مــا تفطنــی بــه تفاوتهــای بنیادیــن علــوم طبیعــی و علــوم انســانی پیــدا
کردیــم یعنــی از مناقشــة اوایــل ســدة نوزدهــم بــه اینســو مــا التفــات پیــدا
کردیــم کــه مــا دو دســته علــوم داریــم ،یــک دســته علومــی داریــم کــه علــوم
طبیعــی هســتند و یــک دســته علومــی داریــم کــه علــوم  ghostیــا روحــی مــی
باشــند کــه علــوم روحــی ( )Geist Wissenschaftenبــه ایــن معنــا اســت کــه علــوم
فرهنگــی ،علومــی معنــوی و روحــی هســتند .اصلــن ایــن علــوم دیســیپلین ،قاعــده
و بنیادهایشــان متفــاوت هســت .در اینجــا مــا قائــل شــدیم بــه تفکیــک روش .از
آن زمــان کــه مــا قائــل شــدیم بــا دو دســته علــوم ســروکار داریــم مــا در اینجــا
قائــل بــه تفکیــک روش شــدیم .مــا وقتــی تفکیــک روش را فهمیدیــم عنــوان
کردیــم کــه روش علــوم انســانی روش متکثــری هســت ،از ایــن حیــث نظریــة تکثــر
روشــی را در بــاب علــوم انســانی مطــرح کردیــم.
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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
و مــن بــا اجــازة شــما در اینبــاره و دغدغههــای روشــی کــه در ارتبــاط بــا رشــتة
خودمــان دارم صحبــت میکنــم .بهنظــرم بــرای نخســتینبار شــاید  70-60ســال
پیــش مرحــوم رشــید یاســمی کتــاب آئیــن نــگارش در تاریــخ را نوشــت و مــا بــا
کتــاب مســتقلی در ارتبــاط بــا روش تحقیــق در تاریــخ روبــرو شــدیم؛ یعنــی قبــل
از مرحــوم یاســمی بهطــور جــدی توجهــی بــه بحــث روش در رشــتة تاریــخ نشــده
بــود .حتم ـاً هــم عنایــت داریــد کــه ایــن رســالهای کــه مرحــوم یاســمی نوشــتند
بهعنــوان رســالة دکتــرای ورود ایشــون بــه دانشــکدة ادبیــات و علــوم انســانی بــود
و جالــب هــم هســت کــه مــا همچنــان در ســطح همــان کتــاب ماندهایــم؛ یعنــی
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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 بعــدا ً اصــا
مــورد توجــه قــرار نگرفــت و مــن االن کــه آن کتــاب را میخوانــم میبینــم کــه مــا
بعــد چندیــن ســال هنــوز نیــاز داریــم کــه بــه ایــن کتــاب توجــه کنیــم .ایــن مســئله
نشــانگر ایــن اســت کــه در نظــام آموزشــی تاریــخ در دانشــگاه ،روش ،جایگاهــی
نداشتهاســت؛ یعنــی کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتهاســت .قبــل از برنامــة آموزشــی
ســال  ،76دو واحــد درس روش تحقیــق در رشــتة تاریــخ در مقطــع کارشناســی بــود
و  2واحــد در مقطــع دکتــرا .بعــد هــم همیــن اتفــاق افتــاده و در برنامـهای کــه امــروز
هــم اجــرا میشــود بــاز در همیــن ســطح مــورد توجــه اســت .امــا ایــن بیتوجهــی
بــه بحــث روش همــراه بــا یــک توجــه بــود ،آن هــم توجــه ســنتی بــه بحــث روش
در پژوهشهــای تاریخــی؛ چیــزی کــه مــا در دورة ســنت داریــم و بهعنــوان ســبک
تاریخنــگاری از آن یــاد میکنیــم و البتــه کــه نمیتوانیــم بهعنــوان متــد از آن
صحبــت کنیــم کــه هومبولــت آن را بــه عنــوان رویکــرد مــدرن بــه بحــث روش در
مطالعــات علــوم انســانی بــهکار میبــرد .امــا طبیعــی اســت در قالــب آن ســبک
ســنتی ،مورخــان قدیــم مــا یــک روشــی بــرای خودشــان داشــتند کــه از آن روش در
تاریخنــگاری اســتفاده میکردنــد .بهنظــر مــن ،مــا در دورة ســنت از ایــن حیــث
بســیار جلوتــر از غــرب هســتیم .و در دورة قــرون وســطی غــرب چیــزی بــرای
ارائــه نــدارد .در حالیکــه مــا مورخــان بســیار بزرگــی داریــم کــه مورخــان جهانــی
هســتند مثـ ً
ا از بیهقــی میتوانیــم صحبــت کنیــم تــا جوینــی و خواجــه رشــیدالدین
فضــلاهلل همدانــی .در همیــن قــرون چهــارم و پنجــم ،قــرن هفتــم و اوایــل قــرن
هشــتم کــه خواجــه رشــید کتابــش را مینویســد در اروپــا خیلــی خبــری از حیــث
تاریخنــگاری نیســت .یعنــی میــراث گرانقــدری کــه مــا از حیــث تاریخنــگاری داریــم
در واقــع نســبت بــه غــرب بســیار درخشــان اســت .امــا همانطــور کــه شــما بهتــر
میدانیــد از جملــه اتفاقــات مهمــی کــه در دورة مــدرن در غــرب افتــاد بحــث
تفکیــک ســوژه و ابــژه و بــه ویــژه توجــه بــه بحــث روش اســت کــه مــا امــروزه از
آنهــا بســیار فاصلــه داریــم .امــا در دورة پهلــوی اول و دوم مشــخصاً مورخانــی کــه
در ایــران تاریخنــگاری میکردنــد بههمــان ســبک ســنتی روش توجــه داشــتند و
حــد اعالیــش همــان چیــزی هســت کــه در کتــاب مرحــوم یاســمی میبینیــم .ایــن
از یــک جهــت خــوب بــود و آن هــم ایــن بــود کــه براســاس همــان فهــم ســنتی کــه
از روش وجــود داشــت در قالــب علــم رجــال و علــم درایــه بــه تاریخنــگاری توجــه
میکردنــد و تاریــخ مینوشــتند کــه همــان روش ســنتی بــود .بــه نظــر مــن اتفاقــی
کــه افتــاد و بــا انقــاب هــم همــراه بــود و نســل انقالبــی اســتادان و تاریــخورزان
انقالبــی ایــن را رقــم زدنــد ایــن بــود کــه میخواســتند بــه بحــث روش در مطالعــات
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تاریــخ توجــه کننــد و ایــن از دهــة  60در دپارتمانهــای تاریــخ شــروع شــد؛ در
دهــة  70خیلــی اوج گرفــت و اســتادانی ظهــور کردنــد کــه بهطــور جــدی مورخــان
را بهبحــث روش توجــه دادنــد؛ امــا متأســفانه خطــای بــزرگ از اینجــا شــروع شــد.
چــون ایــن توجــه ،توجــه درســتی نبــود ،توج ـهای بــود بــر مبنــای تقلیــد و الگــو
گرفتــن از علــوم تعمیمــی یعنــی مورخــان مــا ،اســتادان تاریــخ کــه هــم آمــوزش
تاریــخ میدادنــد و هــم تاریــخورزی میکردنــد ،ایــن تفکیــک را بیــن تاریــخ
بهعنــوان علــم تفریــدی بــا جامعهشناســی ،علــوم سیاســی ،مدیریــت و رشــتههای
دیگــر قائــل نشــدند و آن چیــزی کــه در علــوم تعمیمــی بهعنــوان روش آمــوزش
داده میشــد ،آن را بــه رشــتة تاریــخ و تاریخشناســی و تاریــخورزی وارد کردنــد.
مــن معتقــد هســتم کــه مــا از ایــن حیــث آســیبهای جــدی دیدیــم؛ چراکــه بــه
نظــر مــن غایــت علــوم تعمیمــی ،نظریهپــردازی یــا نظریهآزمایــی اســت .یعنــی در
جامعهشناســی و در علــوم سیاســی ،آنهــا در نهایــت بهدنبــال ایــن هســتند کــه
مثــ ً
ا همیــن نظریههایــی کــه اشــاره شــد مثــل پدیدارشناســی و گفتمــان یــک
موضــوع مشــخصی را براســاس آن نظریههــا بــه آزمــون بگذارنــد و حــد اعالیــش
هــم کــه مــا درکشــور خودمــان نمیبینیــم ایــن اســت کــه نظریــة جدیــدی در
ایــن حــوزه ارائــه بکننــد .ایــن بــرای آنهــا خیلــی جــای خردهگرفتــن نــدارد کــه
در رســالههای دکتــری کــه در علــوم سیاســی انجــام میشــود  50یــا  100صفحــة
اولــش را بــه اینکــه در مــورد نظریهشــان حــرف بزننــد و نظریــة خودشــان را
دوبــاره توضیــح بدهنــد اختصــاص میدهنــد .کســی از گفتمــان اســتفاده میکنــد
همــان ابتــدا بــرای چندمیــن بــار میگویــد گفتمــان چیســت .شــاید اصــ ً
ا جــز
وظایفــش هســت کــه بگویــد مــن گفتمــان را چگونــه فهمیــدم ،درســت متوجــه
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شــدهام یــا خیــر و مــن میخواهــم آن را در مــورد یــک نظریــه بــهکار بگیــرم؛ و
حــد اعالیــش ایــن اســت کــه بههرحــال در ایــن حــوزه اســتادان علــوم سیاســی،
جامعهشناســی یــک نظریــة جدیــد ارائــه کننــد و حداقلــش هــم ایــن اســت کــه
ایــن نظریههایــی کــه وجــود دارد را در ارتبــاط بــا موضوعــات مربــوط بــه ایــران بــه
آزمــون بگذارنــد .درحالیکــه تاریــخ اص ـ ً
ا ماهیتــش ایــن نیســت .غایــت و دانــش
تاریــخ اص ـ ً
ا نظریهآزمایــی و نظریهپــردازی نیســت .غایــت تاریــخ توصیــف عمیــق
و گســترده اســت؛ بهخاطــر اینکــه قــدرت تاریــخ در توصیــف عمیــق و گســترده
اســت .یعنــی مورخــان بــا توجــه بــه اینکــه رویکردشــان یــک رویکــرد اســنادی
هســت ،در مســائل تاریــخ بهدنبــال کشــف هســتند و در ایــن کشــف ،آن چیــزی
کــه بهشــدت بــه آن عالقهمنــد هســتند ایــن اســت کــه یــک توصیــف فراگیــر
و ی�کـ توصیـ�ف پرمای��ه ارائـ�ه بکننــد .حــال اتفاقــی کــه در دپارتمانهــای تاریــخ
افتــاد ایــن بــود کــه بــا الگوگرفتــن از علــوم سیاســی و جامعهشناســی (ایــن دو
رشــته خیلــی تأثیرگــذار بــود) اینهــا آمدنــد طرحنامههــا را در دپارتمــان تاریــخ
بهگون ـهای تعریــف کردنــد کــه میگوینــد نظری ـهای کــه ب ـهکار میبــردی چیســت؟
فرضیــه و نظری ـهات چیســت؟ و ناخواســته از دانشــجو خواســتند کــه نظریهآزمایــی
کنــد .آن چیــزی کــه در رشــتههای دیگــر وجــود داشــت .در جلســات دفــاع دغدغــة
اصلــیای کــه اســتاد تاریــخ دارد ایــن اســت کــه شــما پرســش اصلیتــان چــرا
تحلیلــی نیســت؟ چــرا پرس ـشتان توصیفــی هســت؟ ایــن یــک ایــراد بــزرگ بــرای
تحقیقــات و رســالههای تاریخــی محســوب مــی شــود در حالیکــه مهمتریــن
پرســش بــرای مورخــان همیشــه پرســش چگونگــی هســت .پرســش چرایــی ،یــک
پرســش فرامورخانــه هســت .مــورخ آنجایــی کــه میتوانــد قــدرت دیســیپلینی
خــودش را ارائــه کنــد ایــن اســت کــه بــه پرسـشهای چگونگــی پاســخ دهــد نــه بــه
پرســشهای چرایــی .پرســشهای چرایــی در واقــع بــرای مورخــان ،پرســشهای
خیلــی ســادهای اســت چــون بهدنبــال توصیــف عمیــق و فراگیرشــان میآیــد
و در درون همیــن پرســش عمیــق و فراگیــر پاســخ آن پرســشهای چرایــی را
هــم ارائــه میدهنــد و یکدفعــه (مــن بهشــخصه وقتــی برمیگــردم و عقــب را
نــگاه میکنــم) مــا روبــرو شــدیم بــا یــک اتفاقــی در دپارتمانهــای تاریــخ کــه در
واقــع خواســتند راه رفتــن کبــک را بیاموزنــد و راه رفتــن خودشــان را گــم کردنــد.
یکبــاره مــا دیدیــم کــه داریــم بــه دانشــجوهایمان یــاد میدهیــم کــه هرمونوتیــک
چیســت؟ تحلیــل گفتمــان چیســت؟ نظریــة سیســتمی چیســت؟ و هــر دانشــجوی
تاریخــی کــه اینهــا را بلــد بــود دانشــجوی خوبــی بــود .در حالیکــه اینهــا
اهمیــت دارد و تردیــدی نــدارم ولــی بهعنــوان کار اول مورخــان نبایــد مــورد توجــه
قرار میگرفت.
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مورخــان اینجــا منظــورم تاریــخورزان هســتند .تاریــخورز بایــد کاغذشناســی،
خطشناســی ،مهرشناســی و سندشناســی ،ســندخوانی و ســیاق یــاد بگیــرد؛ یعنــی
تمــام مهارتهایــی کــه بــه او اجــازه میدهــد مبتنــی بــر منابــع دســت اول
دســت بــه توصیــف عمیــق و گســترده بزنــد .برفــرض بگوییــم ایــن کار را هــم
انجــام میدهنــد چــه اشــکالی دارد نظریهآزمایــی میکننــد .شــما اســتادانی
کــه در حــوزة علــوم سیاســی ،جامعهشناســی و فلســفه هســتید ،چندیــن مرتبــه
بهتــر از مــا ایــن کار را انجــام میدهیــد .مثــ ً
ا در جامعهشناســی  16واحــد در
مــورد روش و بحــث نظریههــا میخواننــد .مــا چقــدر بخوانیــم کــه بــه پــای
شــما برســیم کــه ماننــد شــما نظریهآزمایــی انجــام دهیــم؛ امــا کاری کــه شــما
نمیتوانیــد انجــام دهیــد مــا انجــام میدهیــم؛ آن هــم توصیــف پرمایــه اســت
براســاس اســناد.
مــن بهنظــرم بــرای دور اول فقــط ایــن را خواســتم بگویــم کــه یــک کـجروی خیلی
فاجعهبــار در ایــن  40-30ســال در بحــث روششناســی را در دپارتمانهــای 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 مهمتریــن وظیفــة
مورخــان حــرف میزنــم نــه از تنهــا وظیفــة مورخــان .مــورخ میتوانــد کارهــای
دیگــری هــم بکنــد امــا مهمتریــن وظیفــة مــورخ توصیــف پرمایــه اســت .اشــکالی
کــه مــن از حیــث روش بــرای دپارتمانهــای تاریــخ قائــل هســتم ایــن اســت
کــه بــه روش توجــه کردنــد امــا کــج توجــه کردنــد .یعنــی مهارتهــای توصیــف
پرمایــه را بــه دانشــجویانمان یــاد ندادهایــم ،بلکــه یــک تحلیــل کـجدار و مریــزی
را بــه آنهــا یــاد دادیــم کــه بهنظــر مــن در مطالعــات تاریخــی در درجــة دوم
اهمیــت قــرار دارد.

روششناسی علوم انسانی :وحدت یا کثرت روشی؟

سال دوم ،شماره 5
بهار 1398

155
350

] [ Downloaded from hsbr.faslnameh.org on 2023-01-09

توحیدفــام :فکــر میکنــم صحبــت اول مــن در چنــد جــا نیــاز بــه توضیــح
بیشــتری دارد .منظــور مــن از اینکــه مدتــی اســت در ایــران ادبیــات خوبــی در
حــوزة روششناســی تولیــد شدهاســت الزامــاً بــه ایــن معنــی نیســت کــه ایــن
ادبیــات فراگیــر شــده و در دروس دانشــگاهی بــه نحــو شایســتهای بــه آن پرداختــه
شــده و ایــن دانــش توســط جامعــة علمــی فهمیــده شدهاســت .ایــن دو مســئله از
هــم جداســت .بهنظــر مــن ایــن موضــوع نــه تنهــا در کشــور مــا بلکــه در هیــچ
جــای دنیــا بــه واقعیــت نپیوستهاســت .ضمــن اینکــه بایــد اشــاره کنــم کــه علــوم
انســانی حــوزهای اســت کــه در مــورد رفتارهــای انســانی بحــث میکنــد امــا هــر
کــدام از شــاخهها و گرایشهایــش رشــتهای خــاص تلقــی میشــوند و قواعــد
خــاص خــود را دارنــد .یعنــی تاریــخ ،حقــوق ،روانشناســی ،فلســفه ،اقتصــاد و
جامعهشناســی قواعــد خــاص مطالعاتــی خــود را دارنــد .ولــی برخــی قواعــد عــام
پژوهــش هــم هســت کــه در ســاختار پروپوزالهــای تحقیقاتــی در همــة مراکــز
دانشــگاهی و پژهشــی بــا اندکــی تفــاوت رعایــت میشــود .برخــی بهاشــتباه
میگوینــد اینهــا همــان قواعــد پوزیتیویســم اســت ،درحالیکــه آن مباحثــی کــه
در حــوزة روش تحقیــق و روش پژوهــش تدریــس میشــود قواعــدی اســت کــه
امــروز بهعنــوان زبــان بینالمللــی تحقیــق در دنیــا بهرســمیت شــناخته
شدهاســت ،و ضرورت ـاً ارتباطــی بــه مباحــث پوزیتیویســمی نــدارد .امــروز وحــدت
رویــهای در حــوزة نــگارش و ســیاقهای نوشــتاری بهچشــم میخــورد کــه
رعایتکــردن آن نــکات و قواعــد باعــث منقحشــدن و یکدستشــدن شــیوة
نــگارش کارهــای پژوهشــی میشــود .بهگون ـهای کــه کارهــای علمــی امــروز را از
دیــروز متمایــز میکنــد .بهطــور مثــال امــروز در شــیوة مقالهنویســی در ســطح
بینالملــل مشــاهده میکنیــم کــه همــگان ملــزم بــه رعایتکــردن نکاتــی مشــابه
هســتند مثــل چکیــده و مقدمــه و مــرور ادبیــات پیشــین و رویکــرد نظــری و
اســتفاده از مدلســازی تــا نتیجهگیــری پایانــی و حتــی شــیوة رفرنسنویســی و
فهرســت منابعنویســی .بهنظــر میرســد یــک زبــان بینالمللــی در حــال
شــکلگیری اســت کــه روش و متــد بهمعنــای عــام آن مــورد توجــه همــگان قــرار
گرفتهاســت .قطعــاً ایــن حــوزه از مباحــث روش بــه مباحــث روش تحقیــق
برمیگــردد .امــا منظــور از حــوزة روششناســی خیلــی فراتــر از ایــن نــگاه اســت
و رشــتههای مختلــف ،دانــش خــود را در ایــن زمینــه تولیــد کردهانــد .روششناســی
بهدنبــال ایجــاد پلــی بیــن هستیشناســی و شناختشناســی اســت .از یــک
طــرف تمــام آنچــه کــه بایــد مــورد مطالعــه قــرار بگیــرد را در دایــرة مطالعاتــی
هستیشناســی قــرار میدهیــم؛ و از طــرف دیگــر حــوزهای کــه بایــد ایــن هســتی
را مــورد مطالعــه قــرار دهــد ،حــوزة شناختشناســی مینامیــم؛ و روششناســی

نقد شفاهی

سال دوم ،شماره 5
بهار 1398

350
156

] [ Downloaded from hsbr.faslnameh.org on 2023-01-09

شــیوههای مختلــف ارتبــاط میــان ایــن دو حــوزة هســتی و شــناخت را در طــول
تاریــخ بهتصویــر کشیدهاســت .البتــه نظریــات مختلفــی دربــارة هــر یــک از دو
عنصــر نخســت وجــود دارد .از ابتــدای تاریــخ مکتــوب تــا پایــان قــرون وســطی
نــگاه بــه هســتی یــک دیــدگاه ذاتگرایانــه و جوهرگرایانــه اســت ،پــس از آن بــا
تغییــر تعریــف علــم از  knowledgeبــه  scienceشــاهد جایگزینــی نــگاه
پدیدارشناســانه بهجــای نــگاه ذاتگرایانــه در هستیشناســی هســتیم .در حــوزة
شناختشناســی نیــز تــا اواخــر قــرون وســطی نــگاه فطــری تســلط دارد و بعــد از
ورود بــه دورة مــدرن شــاهد اســتیالی نــگاه اکتســابی در شناختشناســی هســتیم؛
بدینمعنــا کــه شــناخت هســتی در گــرو ارادة فــرد انســانی و امــری کامــ ً
ا
اکتســابی و در نتیجــه تــاش فــردی اســت .همســو بــا تغییــر نــگاه از ذاتگرایــی
بــه پدیدهگرایــی در هستیشناســی و حرکــت از شــناخت فطــری بــه شــناخت
اکتســابی ،در حــوزة روششناســی نیــز شــاهد شــکلگیری دورههــای مختلــف
هســتیم .بیشــترین توجــه بــه روششناســی ،شناســایی همیــن دورههاســت .اولیــن
دورة روششناســی کــه تــا پایــان قــرون وســطی امتــداد مییابــد بــه عصــر
پیشــامدرن معــروف گردیدهاســت .ایــن همــان دورهای اســت کــه بــه هســتی
نگاهــی ذاتگرایانــه و بــه شــناخت نــگاه فطــری دارد .بعــد از آن وارد پارادایــم
مــدرن میشــویم کــه آغــاز نــگاه پدیدارشناســانه بــه هســتی و نــگاه اکتســابی بــه
شــناخت اســت .پــس از آن دورة پارادایــم پســامدرن بهعنــوان دورة نقــد مــدرن
قــرار میگیــرد و آخریــن دوره ،دورة فراپســامدرن اســت .ظاهــرا ً ایــن الگــو ،ربطــی
پیــدا نمیکنــد کــه مــا درخصــوص کــدام رشــته صحبــت میکنیــم .تمامــی علــوم
بهنوعــی در دایــرة ایــن تحــوالت معرفتشناســی قــرار گرفتــه و متأثــر از آن
گردیدهانــد .بههمیــن جهــت دانــش روششناســی در دانشــکدههای فنــی مــورد
توجــه قــرار گرفتهاســت؛ چــرا کــه ارتبــاط وثیقــی بیــن تحــوالت دورههــای
روششناســی و تحــوالت نظریههــای فیزیــک مشــاهده میشــود .آیــا بهراســتی
میتــوان در گــذار از فیزیــک نیوتــن بــه فیزیــک اینشــتاین از تحوالت روششناســی
مــدرن بــه پســامدرن غافــل بــود؟ در دورة مــدرن ایــن مهــم هســت کــه چــه نــوع
نگاهــی بــه هســتی و چــه نگاهــی بــه حــوزة شــناخت شــکل میگیــرد .در دورة
روششناســی مــدرن مکاتبــی مثــل تجربهگرایــی اولیــه بــا منطــق اســتقراء،
پوزیتیویســم بــا منطــق اثباتگرایــی ،ماتریالیســم دیالکتیــک بــا منطــق دیالکتیــک،
مکتــب فرانکفــورت بــا منطــق دیالکتیــک انتقــادی و مکتــب خردگرایــی انتقــادی
بــا منطــق ابطالگرایــی ،پــا بــه عرصــة وجــود میگذارنــد ،واز دل هــر مکتبــی
نظریــات مختلــف بــرون میتــراود .حــال چنانکــه مــا از زاویــة هــر رشــتهای
چــون تاریــخ ،علــوم سیاســی و فلســفه و دیگــر رشــتهها بخواهیــم بــه جهــان
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بنگریــم ،آیــا میتــوان از منطــق حاکــم نگاهکــردن بــه جهــان در هــر دوره غافــل
بــود؟ بهعبارتــی نــگاه حاکــم در هــر دورة روششناســی ،تمامــی رشــتهها را متأثــر
از خــود میســازد .بههمینخاطــر میتــوان از هــر یــک از دورههــای روششناســی
بــه پارادایــم روششناســی آن دوره یــاد کــرد .پــس از پارادایــم مــدرن بــا نقدهایــی
کــه متوجــه آن میشــود بــه پارادایــم پســامدرن میرســیم کــه بهتبــع آن نــگاه
بــه هســتی و نــگاه بــه فاعــل شــناخت تغییــر میکنــد .در اینجــا هســتی ســیال
و شــناخت نســبی میگــردد .روشهــای علــوم تفســیری همچــون هرمنوتیــک،
ساختشــکنی ،زبانشناســی ،تبارشناســی ،دیرینهشناســی و  ...گفتمــان محصــول
ایــن دوره هســتند .نهایتــا از دیالکتیــک پارادایــم مــدرن و پســامدرن شــاهد
شــکلگیری پارادایــم فراپســامدرن هســتیم کــه بــا رویکــردی تعاملگرایانــه از
کمینگــری مــدرن و کیفینگــری پســتمدرن حاصــل میشــود.
دیالکتیــک ّ
دورة تعاملگرایانــه یــا فراپســامدرن بــا افــرادی چــون یورگــن هابرمــاس ،پیــر
بوردیــو ،آنتونــی گیدنــز ،برایــان فــی ،ریچــارد رورتــی و روی باســکار ســعی دارد بین
نــگاه عل ـتکاو دورة مــدرن و معنــاکاو پس ـتمدرن ،پیونــدی تعاملگرایانــه ایجــاد
کنــد .اهمیــت روششناســی جدیــد کــه در دنیــا مطــرح هســت ،در آن اســت کــه
آن دریچــه و جایگاهــی کــه مــا از آن بــه دنیــا نــگاه میکنیــم را مشــخص
میســازد .کســی کــه در حــوزة تاریــخ کار میکنــد قطعــاً ابــزار مطالعــة خــاص
خــود را داراســت ،امــا مهمتــر از همــه آن اســت کــه در کدامیــن پلــه از پلههــای
روششناســی ایســتاده و بــه جهــان و بــه تاریــخ مینگــرد؛ چــرا کــه هــر پارادایــم
اقتضائــات خــود را داراســت ،و بههمیــن جهــت تفاســیر مختلــف را نســبت بــه
وقایــع تاریخــی شــاهدیم .هــر کــس بــا توجــه بــه پارادایمــی کــه از درون آن بــه
جهــان نــگاه میکنــد ،رویدادهــای تاریخــی را بــه تفســیر میکشــد .اینجــا دیگــر
فرقــی نمیکنــد کــه متخصــص علــوم سیاســی یــا فلســفه یــا تاریــخ باشــید.
پارادایمهــای روششناســی همــه را متأثــر از خــود میســازد .یعنــی مــا بایــد
بدانیــم کــه در کجــا ایســتادهایم و از چــه دریچـهای بــه دنیــا نــگاه میکنیــم .چــرا
کــه نــوع قضــاوت مــا از جهــان بــه پارادایمــی کــه درون آن قــرار داریــم وابســته
اســت .بیشــتر اختالفاتــی کــه امــروز بیــن نخبــگان جهــان وجــود دارد نیــز عمدتـاً
از همیــن جنــس اســت .اینکــه دنیــا را یــک امــر از قبــل تعریــف شــده بدانیــم
کــه بایــد صرفــاً بهدنبــال کشــف آن باشــیم ماننــد نــگاه غالــب پیشــامدرن ،یــا
اینکــه هماننــد پارادایــم مــدرن بایــد دنبالــش برویــم و پدیدههایــش را بشناســیم؟
شــما بهعنــوان تاریخنــگار از دریچــة هــر پارادایمــی کــه بــه رویدادهــای تاریخــی
بنگریــد قطع ـاً موضعتــان تغییــر خواهــد کــرد .اگــر شــما از نــگاه تفســیری وارد
قضیــه شــوید ،نگاهتــان بــه حــوزة تاریــخ متفــاوت از زمانــی خواهــد بــود کــه بــه
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جهــان از دریچــة پارادایــم تعاملگرایــی مینگریــد .هرچنــد ایــن بــه معنــی
نادیدهانگاشــتن حوزههــای تخصصــی هــر دانشــی نیســت .درواقــع مــا گسســت
بــه اینمعنــای پارادایمیــک در روشهــا نداریــم .ولــی بــه آنمعنــای ابزارانگارانــه
چــرا .تاریــخ ابــزار خــودش را دارد ،علــوم سیاســی و فلســفه هــم ابــراز خــاص خــود
را داراســت؛ و نمیتــوان گفــت کــه همــگان بایــد از ابــزار واحــدی تبعیــت کننــد.
مــا در هــر حــوزهای یــک تخصصــی داریــم کــه مــن بــا ایــن نکتــه موافــق هســتم.
امــا آن نــگاه از بــاال ،یعنــی در حــوزة معرفتشناســی مثـ ً
ا در حــوزة علــوم سیاســی
بایــد ببینــم کــه از کجــا بــه دنیــا بــه مســائل آن نــگاه میکنیــم .در حــوزة تخصصی
علــوم سیاســی میبینیــم کــه اختالفــی کــه کشــورها عمدت ـاً در حــوزة سیاســت
خارجــی خــود و دیگــر کشــورها دارنــد بیشــتر برمیگــردد بــه اینکــه مــا کجــا
ایســتادهایم و از چــه دریچ ـهای بــه دنیــا نــگاه میکنیــم و دیگــر آنکــه ببینیــم
دیگــری از کــدام دریچــه مینگــرد .مارکــس نقطــة آغازیــن ایــن مباحــث را در
اواســط قــرن  19در قالــب بحــث پراکســیس خــود مطــرح کــرد؛ ولــی دریافــت
صحیحــی از آن بحــث تــا ایــن اواخــر صــورت نگرفــت .زمانــی کــه ایشــان بحــث
پراکســیس را مطــرح میکنــد بــاور غالــب بــر آن میشــود کــه اســاس پیشــرفتها
و تحــوالت تاریخــی عرصــة مــادی زندگــی اســت .بعدهــا براســاس تالشهــای
اصحــاب فرانکفــورت و ســایر منتقدیــن مشــخص شــد کــه مگــر میشــود مــاده
بهخودیخــود تغییــر کنــد؛ چــرا کــه بایــد عنصــر ذهــن درگیــر امــر مــادی گــردد
تــا بتــوان شــاهد تحــول ابــزارآالت بــود .یعنــی تحــول زیربنــا تحــت تأثیــر
دیالکتیــک ذهــن و عیــن اســت کــه میتوانــد روبنــای مختــص هــر دوره را
بهوجــود بیــاورد .ایــن کتــاب فهــم علــم اجتماعــی اثــر راجــر تریــک بــدون اینکــه
توجــه کنــد کــه از موضــع چــه رشــتهای صحبــت میکنــد ،الگوهــای عــام
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روششناســی را از آغــاز تــا االن طبقهبنــدی میکنــد .ایشــان در تالشانــد تــا
دریچههــای نــگاه بــه جهــان را از آغــاز تاکنــون بــرای مــا بهتصویــر دربیاورنــد.
شــاید بتــوان از ایــن طریــق وحدتــی را در حــوز ة مطالعاتــی روششناســی
پایهگــذاری کــرد ،وحدتــی از جنــس نیــاز .اینگونــه اســت کــه دانــش
روششناســی بهعنــوان دانشــی عــام ،نهتنهــا در علــوم انســانی ،بلکــه در ســایر
عرصهها ،جامعیت پیدا میکند.
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پورحســن :اگــر اجــازه بدهیــد میخواهــم مباحثــم را بــه یــک ســرانجامی برســانم.
همانطــور کــه دکتــر توحیدفــام هــم اشــاره کردنــد قواعــد عــام پژوهــش جــدای
از مســئلة روششناســی میباشــند .قواعــد عــام مشــترک هســتند .همانطــور کــه
مطــرح کردنــد کــه علــم ،علــم اســت .امــا داســتان روششناســی کام ـ ً
ا متفــاوت
اســت .احتمــاالً میتوانــم در مــورد ایــن تمایــز فوقالعــاده مهــم توضیــح بیشــتری
ارائــه کنــم.
اســتوارت میــل عنــوان میکنــد یکــی از معضالتــی کــه مــا در بــاب علــوم
انســانی داریــم ایــن اســت کــه مــا نتوانســتیم روش عامــی را کــه در علــوم طبیعــی
بــود و ســبب پیشــرفت آن شــد بــهکار بگیریــم .وی مــی گویــد بــا بهکارگیــری
روشــی کــه عــام هســت و حاکــم هســت در علــوم طبیعــی میتوانیــم علــوم انســانی
را از ایــن وضعیــت فالکتبــار نجــات دهیــم .کارل پوپــر هــم علیرغــم اینکــه بــا
دیــدگاه ابطالگرایــی کــه مقابــل اثباتگرایــی بــر یکســانی روش تأکیــد میکنــد،
ایــن دیــدگاه را دارد .یعنــی خــود پوپــر هــم عنــوان میکنــد کــه مــن دیــدگاه
میــل را قبــول دارم .معضــل علــوم انســانی ،معضــل عــدم تبعیــت از روش یکســان
هســت و ایــن اصــ ً
ا مســئلة اندکــی نیســت .در بــاب روش علــوم غیــر انســانی،
مســئلة مهــم ،فقــدان عــزم و اراده و کنــش هســت .بنیــاد علــوم انســانی را عــزم و
اراده و کنــش تشــکیل میدهــد .هایدگــر در گفتارهایــش وقتــی کــه در بــاب علــوم
انســانی حــرف میزنــد میگویــد اول بایــد بفهمیــد علــوم انســانی امکانهایــی
دارد کــه «نــه هنــوز» اســت« .نــه هنــوز» یعنــی امکانهــا؛ امکانهــا را مــا بایــد
بــا طــرح افکنــی کــه تابعــی از روش تفهمــی اســت ،روش انتقــادی و روش تفســیری
اســت ،شــکل دهیــم .اصـ ً
ا علــوم انســانی چیــزی غیــر از تفســیر و تعبیــر نیســت.
امــا علــوم طبیعــی اینگونــه نیســت ،شــما اصــأ کنشــگر نیســتید .شــما نظارهگــر
هســتید .ایشــان میگوینــد کــه مــا دو اصطــاح داریــم یکــی  Entschlossenheitو
دیگــری  .Erschlossenheitاولــی بهمعنــای عــزم و اراده اســت و دومــی بهمعنــای
آشکارســازی .میگویــد میدانیــد علــوم انســانی پوئزیــس اســت یعنــی فــراآوری.
اینگونــه نیســت کــه شــما فکــر کنیــد یــک نظــام مدلــول و معنایــی آمــاده وجــود
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دارد و شــما آن را دریافــت میکنیــد یــا آن را بیــان میکنیــد .لــذا روش علــوم
غیرانســانی توضیــح و تنهــا  DISCRIPtIONهســت .امــا شــما در علــوم انســانی
بــا روش تفهمــی و تفســیری مواجــه هســتید .اگــر ایــن کار صــورت بگیــرد آن
اصطــاح دوم معنــا مییابــد کــه آشــکارگری اســت .پــس بنابرایــن مــا در علــوم
انســانی بــا چیــزی بهنــام آشکارســاختن مواجــه هســتیم .مــا در آنجــا بــا چیــزی
بهنــام توضیــح یــک پدیــدة از پیــش متعیــن مواجــه نیســتیم .سراســر متفــاوت
اســت .بههمیــن دلیــل میگویــم التفــات شــایانی بــه مســئلة روششناســی در
ایــران نشدهاســت .روششناســی ،شــیوههای عــام و متــداول تحقیــق در دانشــگاه
نیســتند .روششناســی کامــ ً
ا متفــاوت هســت .مــن از حیــث فلســفی حــرف
میزنــم .از حیــث فلســفی مــا بــا روش توضیــح نمیتوانیــم معنــا و ســمانتیک
کنشــگری را کــه نطفــه هســت و  Semenceهســت کشــف کنیــم .اصـ ً
ا در دســت
مــا نخواهــد بــود .یعنــی اینگونــه نخواهــد بــود کــه شــما بتوانیــد بــا یــک روش
مکانیکــی آنچــه را کــه در یــک موجــود انــداموار زنــده وجــود دارد از ارگانهایــش
بتوانیــد بیــرون بکشــید .ایــن مســئلهای کــه عنــوان کــردم کــه هوســرل میگویــد
بحــران علــم اروپایــی ،ایشــان عنــوان میکنــد کــه مــا از بــاب علــوم انســانی حتــی
در بــاب علــم دچــار یــک بحــران هســتیم .مســئله کجاســت؟ همــة ثقــل مســئله
آمــد روی بحثهــای روش نــه روی پایههــای پژوهــش علــوم .اینهــا بــا هــم
متفــاوت هســتند .روش منظــر هســت .مــن اگــر بــه علــوم انســانی ماننــد علــوم
طبیعــی نــگاه کنــم منظــر یکســانی دارم .در آنجــا نظــام دالــی هســت و یــک
نظــام مدلــول متعینــی وجــود دارد ،مــن تنهــا کاری کــه میتوانــم بکنــم ایــن
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
روش منحصربهفــردی اســت .همچنــان کــه روش فلســفه روش منحصربهفــردی
میباشــد .یعنــی اینگونــه نیســت کــه مــن در تابعــی از روش هندســه ،دربــارة
فلســفه بیندیشــم .اصــ ً
ا افالطــون همیــن را میگویــد ،عنــوان میکنــد کــه مــا
دو عالــم داریــم ،عالــم دوکســا و عالــم نوئتــا؛ در عالــم دوکســا یقیــن وجــود نــدارد.
در عالــم نوئتــا مــا یــک حیثــی داریــم اپیســتمه و یــک حیثــی داریــم دیانویــا.
در دیانویــا و علــم هندســه و علــم ریاضــی شــما بــا وجــه اکزیوماتیــک مواجــه
هســتید اص ـ ً
ا اینگونــه نیســت کــه اپیســتمه شــود .آنجــا بــا وجــه اکزیوماتیــک
مواجــه نیســتید ،شــما آنجــا بایــد بتوانیــد ایدههــا  Ideasرا بفهمیــد و بــا آن
نســبت برقــرار بکنیــد .لــذا هایدگــر میگویــد در علــوم انســانی مــا راهــی جــز
مواجهــه نداریــم؛ امــا در علــوم شــما اصــ ً
ا مواجهــه و کنشــگری نمیخواهیــد.
ایــن مســئلة مهمــی هســت کــه مــا در علــوم انســانی «درگیــر بــا» میشــویم.

روششناسی علوم انسانی :وحدت یا کثرت روشی؟

سال دوم ،شماره 5
بهار 1398

350
161

] [ Downloaded from hsbr.faslnameh.org on 2023-01-09

«درگیــر بــا» یعنــی دچاربودگــی مــا داریــم .مــا در علــوم طبیعــی اصــأ چیــزی
بــه نــام درگیــر بــودن نداریــم .درگیــر بــودن بهمثابــه ایــن هســت کــه شــما
بخشــی از آن هوریــزن و افــق هســتید .عــرض مــن ایــن اســت کــه اگــر مــا نتوانیــم
تفــاوت بنیادیــن اینهــا را بهمنزلــة یــک مســئله یــا یــک پرســش و معضــل
در علــوم انســانی دریابیــم ،نمیتوانیــم فهمــی بنیادیــن از علــوم انســانی داشــته
باشــیم .مــا ســه ،چهــار آدم مهــم در مغربزمیــن داریــم کــه اینهــا در بــاب
علــوم انســانی نوشــتهاند و تفاوتهــای علــوم انســانی بــا دیگــر علــوم را بررســی
کردنــد .یکــی ژولیــن فرونــد هســت کــه کتابــی تحــت عنــوان علــوم انســانی نوشــته
کــه همــة مــا میخوانیــم .یکــی دیلتــای هســت کــه همیــن حــرف را میزنــد.
یکــی هایدگــر هســت و یکــی گادامــر .اینهــا بهطــور کلــی میگوینــد سرشــت
علــوم انســانی بــا ســایر علــوم چــه تفاوتــی دارد .اول میگویــد تفطنــی بــه ایــن
داریــد؟ اگــر نداریــد اول بایــد روی ایــن بحــث بکنیــم .دقیق ـاً ماننــد ایــن اســت
کــه آقــای دکتــر حضرتــی میفرماینــد کــه ماهیــت و ذات تاریــخ چیســت .خــوب
مناقشــاتی کــه مــا در مکتــب آنــال در فرانســه در بــاب تاریــخ داشــتیم همیــن
بــود .اص ـ ً
ا بخشــی از بنیانگــذاران مکتــب آنــال در تاریــخ معتقــد بودنــد تاریــخ
ماننــد همــة علــوم هســت و شــما همــان روش را میتوانیــد بـهکار بگیریــد .آنهــا
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 .آنجــا ایــن بحــث
وجــود دارد کــه مــا چــه دیدگاهــی در علــم داریــم؟ مــا ادعــا میکنیــم تجربــی
و مشــاهدهمحوریم .میگویــد آیــا شــما میتوانیــد ادعــا کنیــد کــه قواعــد عــام
علــم ،بنیادهــای متافیزیکــی و پیشــینی نــدارد؟ وقتــی شــما میگوییــد کــه مــن
در درون هندســة اقلیدســی هســتم ،وقتــی مثالــی میزنــم ،یــک خطــی دارم و
بیرونــش یــک نقطــهای دارم ،فقــط یــک خــط مــوازی بــا آن میتوانــم رســم
بکنــم .در هندســة نااقلیدســی چــه اتفاقــی میافتــد؟ بینهایــت خــط میتوانیــد
رســم کنیــد .آن زمــان ایــن برمیگــردد بــه مبــادی کــه شــما داریــد .ایــن
مبــادی شــما منظــر شماســت .مــن حرفــم ایــن اســت کــه مــا در ایــران هنــوز
نتوانســتیم ایــن بحــث را مطــرح کنیــم کــه ذات و سرشــت علــوم انســانی بــا غیــر
علــوم انســانی چگونــه اســت .در علــوم انســانی مــا میتوانیــم بحــث کنیــم کــه
مــا قائــل بــه تکثــر روشــی شــویم یــا قائــل بــه وحــدت روشــی شــویم .در بــاب
موضــوع همــة مــا اتفاقنظــر داریــم کــه روش ،موضــوع تعیینکننــدهای هســت.
یعنــی وقتــی مــی گوییــد موضــوع فیزیــک تعییــن کننــدة روش اســت ،عیــن آن
را در ریاضیــات و فلســفه و تاریــخ جســتجو مــی کنیــد .مــا در بــاب گــردآوری و
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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 نمیتوانیــد همــان کاری را انجــام دهیــد کــه در مقــام گــردآوری
انجــام میدهیــد .در مقــام گــردآوری ممکــن هســت امــور بســیاری در گــردآوری
شــما دخالــت داشــته باشــد .زمینههــا و شــرایط تاریخــی ،از حیــث فرهنگــی
دخالــت داشــته باشــند .حتــی ممکــن اســت مســئلهای بــه نــام تقابــل بــا دیــن و
یــا ســازگاری بــا دیــن بــرای شــما دخالــت داشــته باشــد .مــا معتقدیــم وقتــی از
علــوم انســانی اســامی حــرف میزنیــم در مقــام گــردآوری اشــکالی نــدارد ماننــد
ابــن ســینا کــه یــک متفکــر مســلمان اســت و در درون شــرایط تاریخــی جامعــة
اســامی پرســشهایی مطــرح میکننــد کــه برآمــده از آن اســت و محصــول
فرهنــگ و تاریــخ آن اســت .امــا در بــاب مقــام داوری میگوییــد کــه موضــوع علــم،
علــم اســت .شــما چــه فیلســوف اســامی باشــید ،چــه یونانــی و چــه مــدرن ،چــه
پســامدرن یــا پساپســامدرن باشــید در بــاب فلســفه  ،روش شــما روش خردگرایــی
انتقــادی اســت ،کــه روش فرانگرانــه اســت .ایــن تابــع موضــوع اســت .مــن فکــر
میکنــم مــا بایــد اول ایــن تفــاوت را قائــل شــویم .مســئلة روششناســی علــوم
انســانی مســئلة متأخــری اســت .ایــن کامـ ً
ا بــا چیــزی کــه مــا دربــارة قواعــد عــام
مطالعــه و نوشــتار در بــاب علــوم بــهکار میگیریــم متفــاوت میباشــد .منظــورم
از ایــن کــه میگویــم متأخــر اســت ،اشــاره بــه کتــاب حقیقــت و روش گادامــر
اســت کــه ایشــان پاســخ میدهــد شــما بــا روش نمیتوانیــد حقیقــت علــم را
بهدســت بیاوریــد .ایــن اثــر در  1960نوشــته شــد امــا در جامعــة مــا هنــوز ورود
پیــدا نکردهاســت .مــا هنــوز درگیــر ایــن نکتهایــم کــه آیــا فایرابنــد یــک شورشــی
در بــاب فلســفة علــم اســت؟ کوهــن وقتــی نظریــة انقــاب را در علــم طــرح کــرده
و از انقــاب در ســاختارها ســخن میگویــد یــک شورشــی هســت؛ یــک دیــدگاه
الیگارشــی را در بــاب علــم مطــرح میکنــد کــه قائــل بــه روش نیســت .او هــم
ادلــة خــودش را دارد .همــة متفکــران در حــوزة فیزیــک درگیــر بودنــد ،کار کردنــد،
مــن هــم بــه نحــو پســینی اینهــا را ثبــت و ضبــط میکنــم .ایــن مســئلة مهمــی
اســت کــه مــا هنــوز در ایــران بحثهــای روششناســی پالــوده نداریــم ،مــا هنــوز
دچــار خلطهــای مضمونــی هســتیم .روششناســی یــک بنیانــی سراســر متفــاوت
از همــة بحثهایــی اســت کــه مــا از حیــث موضــوع ،از حیــث غایــت و از حیــث
شــیوة بهخصــوص دچــارش هســتیم.
در علــوم انســانی تــا بــه تاریــخ مناقشــات روششناســی در علــوم انســانی آگاهی
نداشــته باشــیم دشــوار اســت کــه یــک بحــث منقحــی در بــاب روششناســی علــوم
انســانی مطــرح کنیــم .ایــن تاریــخ صدوپنجــاه ســاله در غــرب بیدلیــل مطــرح
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نشــد ،معضلــی وجــود داشــت .معضــل ایــن بــود کــه آیــا مــا بایــد از روششناســی
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 روششناســی چــه هســتند.
حضرتــی :مــن وقتــی بحثهــای آقــای دکتــر پورحســن را در مــورد علــوم
طبیعــی و علــوم انســانی گــوش میکــردم ســؤالی کــه بــه ذهنــم آمــد ایــن بــود
کــه آیــا واقع ـاً مــا االن در حــوزة روششناســی کســی را در ایــران داریــم کــه بــه
وحــدت روش قائــل باشــد؟ یعنــی بگویــد علــوم انســانی و علــوم طبیعــی را بایــد
یکســان دیــد .چــون بهنظــرم همــه بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه ایــن دو،
دو مقولــة متفــاوت از هــم هســتند و دیگــر نمیتــوان از وحــدت روش صحبــت
کــرد .در ادامــة بحثــی کــه آقــای دکتــر توحیدفــام در مــورد روششناســی جدیــد
فرمودنــد ،چنــد دقیقـهای در مــورد نگــرش جدیــدی کــه ایــن روششناســان جدید
در مطالعــات تاریخــی ایجــاد کردهانــد بایــد حــرف بزنــم .امــا بهنظــرم میرســد
دامنــة بحــث روش بهحــدی گســترده اســت کــه بخشــی از بحثهــای مــا
بهســمت روش تحقیــق رفــت .برخــی از بحثهــا مربــوط بــه ســاحت متدولــوژی
بــود و بخشــی از بحثهایــی کــه مطــرح شــد در حــوزة معرفتشناســی بــود.
بهنظــر میرســد در حــوزة معرفتشناســی تاریخــی مــا بــا تغییــر نگــرش مواجــه
هســتیم؛ ولــی ایــن بدانمعنــا نیســت کــه مــا وضعیــت مشــترکی را شــاهد هســتیم.
یعنــی اینکــه همــه یکســان بیندیشــند .امــا بــا تغییــر نگرشهــا روبــرو هســتیم؛
یعنــی شــاهد جنــگ نگرشهــا در ایــن قســمت از مطالعــات تاریخــی هســتیم.
زمانــی پارادایمــی کــه در حــوزة معرفتشناســی تاریخــی مســلط بــود ،پارادایــم
ســنت بــود کــه مــا بهعنــوان نظریــة  correspondenceیــا نظریــة تطابقــی یــا
نظریــة آیینــهوار بــا آن آشــناییم .یعنــی آن نظریــهای کــه مورخــان مــا بــا آن
درک و نگــرش ســراغ ماجراهــای تاریخــی میرفتنــد .وقتــی طبــری میگویــد
مــن بهعنــوان مــورخ مجمــع عمــل میکنــم آن چیــزی کــه وجــود دارد در مــورد
یــک رویــداد تاریخــی همــة گزارشــاتش را از همــة منابــع جمــع میکنــد و بــرای
شــما ارائــه میکنــد .بــدون اینکــه کوچکتریــن دخــل و تصرفــی در آن انجــام
بدهــد؛ یعنــی بــدون اینکــه خــودش را وارد ماجــرا کنــد .آن تصــوری کــه از کاری
کــه انجــام میدهــد دارد یــک تصــور مبنــی بــر نگــرش تطابقــی و آیینـهوار هســت.
یعنــی فکــر میکنــد کــه کامــ ً
ا بیطــرف و نظارهگــر هســت .یعنــی کنشــگر
نیســت ،فقــط میبینــد و مثــل آینــه بازتــاب میدهــد .ایــن در دورة ســنت حاکــم
هســت .ضمــن اینکــه در قالــب پارادایــم ســنت هنــوز عــدهای در تاریخنــگاری
اینچنیــن فکــر میکننــد و ســخن از مــورخ بیطــرف میزننــد .پارادایــم دومــی
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کــه در تاریـخورزی شــکل گرفتــه ،پارادایــم مــدرن هســت کــه ایــن پارادایــم مــدرن
در واقــع ماهیــت معرفــت تاریخــی را درپاســخ بــه ایــن ســوال جســتجو مــی کنــد
کــه آیــا رســیدن بــه کنــه امــر واقــع ممکــن اســت یــا نــه؟ کــه پاســخ آن بــه
ایــن ســوال ،مثبــت اســت .یعنــی بــا تفکیــک عینیــت و ذهنیــت و تفکیــک دو
حــوزة عیــن و ذهــن ممکــن میدانــد کــه مورخــان میتواننــد بــه کنــه امــر
واقــع برســند .گرچــه تفاوتــی کــه اینجــا بــا پارادایــم ســنت وجــود دارد ایــن
اســت کــه پارادایــم ســنت تصــورش ایــن اســت کــه ایــن اتفــاق خیلــی ســاده رخ
میدهــد .یعنــی مورخــان خیلــی راحــت بــه کنــه امــر واقــع میرســند و آن را
ارائــه میکننــد .امــا در پارادایــم مــدرن ایــن اتفــاق بهســختی رخ میدهــد کــه
ایــن ســختی بــا روش آســان میشــود .یعنــی در پارادایــم مــدرن روش بهوســط
میآیــد کــه کنــه امــر واقــع را بــرای مورخــان مشــخص کنــد .امــا پارادایــم ســومی
کــه مطــرح شــد و دانــش تاریــخ را بهچالــش کشیدهاســت پارادایــم پســتمدرن
هســت کــه بــه امتنــاع قانــع اســت؛ یعنــی اصــا اعتقــادی بــه ایــن موضــوع نــدارد
کــه رســیدن بــه کنــه امــر واقــع ممکــن هســت .ایــن موضــوع خیلــی نگرشهــا را
بــه تاریــخ تغییــر دادهاســت .تاریخنگاریهــای ایدئولوژیــک را بهصــورت جــدی
بهچالــش کشــیده ،تاریخنــگاری بیطــرف را بیمعنــا کــرده و فهــم متفاوتــی
نســبت بــه تاریــخ ارائــه میکنــد .امــا بهنظــر مــن مشــکالت جــدی هــم ایجــاد
میکنــد .دو مســئلهای کــه در مــورد پارادایــم پس ـتمدرن در تاریخنــگاری وجــود
دارد یکــی مربــوط بــه نــوع انسانشناســی آنهاســت .انسانشناســی ارســطویی
بــا انسانشناســی پســتمدرن زمیــن تــا آســمان تفــاوت دارد .آن افقــی اســت
ایــن عمــودی ،آن بــه وجــوه اشــتراک قائــل اســت ایــن بــه وجــوه اشــتراکی در
انســانها قائــل نیســت .بنابرایــن شــناخت تاریخــی اینجــا خودبهخــود منتفــی
میشــود .دیگــری بحــث نســبت ارزش و دانــش هســت .همــان حیــث التفاتــی
کــه ماکــس وبــر از آن صحبــت میکنــد کــه ایــن اجــازه را نمیدهــد هیچوقــت
رویــداد بــا گــزارش رویــداد برابــر باشــد .امــا مســئلهای کــه اینجــا پارادایــم
پس ـتمدرن بهوجــود م ـیآورد در بحــث معرفتشناســی تاریخــی اســت کــه یــک
هرجومــرج و یــک آنارشیســم روشــی اســت .یعنــی وقتــی واقعیــت بیرونــی انــکار
میشــود هــر کســی در تاریــخ تشــخیص خــودش را علمــی ارزیابــی میکنــد.
یــک زمانــی حــدود  10ســال پیــش وقتــی بحثهــای پســت مدرنیســم در میــان
روشــنفکران خیلــی رونــق گرفتــه بــود یکســری محققــان از آن بهرهبــرداری
کردنــد؛ یعنــی در مــورد رویدادهایــی حــرف میزدنــد کــه مــا میگفتیــم ایــن
حــرف بســیار بیمعناســت و بــا واقعیتهــا و اســناد تاریخــی هماهنــگ نیســت.
در پاســخ میگفتنــد ایــن تشــخیص و فهــم و درک مــن اســت .شــما فهــم خــود

روششناسی علوم انسانی :وحدت یا کثرت روشی؟

پورحســن :در بــاب علــوم انســانی نظریــة حاکــم و غالــب مــا همســانی روشــی
علــوم طبیعــی اســت .در بســیاری از مراکــز علمــی و حتــی در وزارت علــوم شــما
نــگاه کنیــد کســانی کــه غیــر علــوم انســانی هســتند عهــدهدار علوم انســانی هســتند
و نــگاه کمیتــی حاکــم اســت .ایــن مســئلة کماهمیتــی نیســت .مــن میخواهــم
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را داریــد و مــا هــم فهــم خودمــان را .چــون براســاس تفکــر پس ـتمدرن واقعیــت
بیرونــی وجــود نــدارد و هــر کســی پــژواک صــدای خــودش را در تاریــخ میشــنود.
بنابرایــن هــر فهمــی میتوانــد درســت باشــد .امــا بههرحــال ایــن مالحظــات باعــث
میشــود کــه مــا رویکــرد پس ـتمدرن را نقــد کنیــم و بــا احتیــاط بــا آن برخــورد
کنیــم .همــة اینهــا هســت امــا محاســن زیــادی هــم دارد .کــه خــود باعــث شــده
مــا در قضاوتهــا و تبییــن تاریخــی و توصیــف و تحلیــل تاریخــی خیلــی محتــاط
باشــیم .مــا را از متصلــب دیــدن تاریــخ بازمــیدارد .مــا را متوجــه میکنــد کــه
عقــل مــا بســیار آســیبپذیر اســت و بایــد در نتیجهگیریهایــی کــه از تاریــخ
انجــام میدهیــم احتیــاط کنیــم .ایــن وضعیــت بهنظــرم فراگیــر نیســت .یعنــی
فکــر میکنــم در حــال حاضــر در حــوزة تاریخنــگاری در کشــورمان تابــع پارادایــم
ســنت هســتیم؛ حتــی وارد پارادایــم مــدرن نشــدهایم .چــون اگــر وارد پارادایــم
مــدرن میشــدیم بــه روش ،بهــای جــدی میدادیــم ولــی ندادیــم ،همچنــان
ذیــل پارادایــم طبــری عمــل میکنیــم .مورخانــی کــه االن در کشــور وجــود دارنــد
حتــی در ســطح دانشــگاهی ،نمیتوانیــم بگوییــم نگرشهــای جدیــد را دنبــال
میکننــد .ولــی وقــوع انقــاب در ایــن قضیــه تأثیرگــذار بــود .تردیــدی در ایــن
نیســت کــه نگرشهــای مــدرن در حــوزه تاریخنــگاری در کشــور مــا شــکل بگیــرد
ولــی معتقــدم هنــوز بــه یــک منظومــة فکــری جدیــد (نمیگویــم پارادایــم) ،مثــل
ابــن خلــدون کــه بگویــد تاریــخ حکمــت اســت و رویکــرد عقالنــی بــه آن داشــته
باشــیم ،نرســیدهایم.
کالم آخــر اینکــه مــن امیــدوارم در بازنگــری برنامههــای درســی رشــتة
تاریــخ در دروههــای مختلــف توجــه جــدی بــه بحث روش شــود .مــا هنــوز در درون
دپارتمانهــای تاریــخ معتقــد بــه اینکــه مبانــی علــم تاریــخ ،روش تحقیــق در
تاریــخ ،روششناســی تاریــخ ،معرفتشناســی تاریخــی جــزو مباحــث و موضوعاتــی
اســت کــه مورخــان مــا بایــد بهصــورت جــدی بــا آن برخــورد کننــد ،نیســتیم.
یعنــی ایــن مباحــث جــزو مســائل و موضوعــات درجــه دوم اســت .موضوعــات
درجــه اول رویدادهــای تاریخــی هســتند کــه مورخــان خیلــی بــه آن عالقــه دارنــد؛
ولــی اینکــه خودآگاهــی نســبت بــه دانــش خودشــان داشــته باشــند دغذغــة
خیلــی جــدی بــرای آنــان نیســت.
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بگویــم برخــی معتقدنــد علــت مهمــی کــه علــوم انســانی ( بــه قــول اســتوارت
میــل) در جامعــة مــا فالکــتزده اســت ،میگوینــد بــرای اینکــه نتوانستهاســت
روشــی کــه منجــر بــه پیشــرفت و ترقــی علــوم شدهاســت در علــوم انســانی وارد
شــود .فکــر میکننــد علــوم انســانی یعنــی ذوقزدگــی یعنــی روانشناســیگروانه.
علتــش همیــن هســت کــه هنــوز بنیادهــای روششناســی در علــوم انســانی بهطــور
دقیــق بحــث نشدهاســت .تصورشــان ایــن اســت کــه چــون علــوم انســانی تابــع
روش علمــی نیســت ،لــذا پیشــرفتی نداشتهاســت .ایــن همــان بحثــی بــود کــه در
میــان علمگرایــان حلقــة ویــن مطــرح بــود .گزارههــا را تقســیم کــرده بودنــد کــه
یــا گزارههــای گفتنیانــد یــا گزارههــای ناگفتنــی .همــة گزارههــای علــوم انســانی
را ناگفتنــی و غیرعلمــی میپنداشــتند .البتــه ایــن بحــث مســتقلی را میطلبــد.
حضرتی :در علوم انسانی چطور؟ در فیلسوفها.
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پورحســن :آقــای ملکیــان نقــدی دارد کــه آیــا علــوم انســانی را میتوانیــد از
عالمیــت مغــرب زمیــن جــدا کنیــد و تبدیــل کنیــد بــه علــوم بومــی و اســامی و ...
و عنــوان میکنــد کــه علــم ،علــم اســت .مــن عنــوان میکنــم کــه حتــی در علــوم
انســانی مــن قائــل بــه تکثــر روشــی هســتم .در درون علــوم انســانی همیــن بحــث
هســت .مــا میدانیــم کــه روششناســی یــک مســئله اســت .مــا در روششناســی در
علــوم انســانی بایــد قائــل بــه دیــدگاه بافتــاری و شــبکهای باشــیم .دیــدگاه بافتــاری
و شــبکهای ،دیــدگاه تکثــر روشــی را در علــوم انســانی مطــرح میکنــد .پدیــدار
شناســی مربــوط بــه علــوم طبیعــی نیســت ،علــوم انســانی هســت امــا پدیدارشناســی
کــه بهســمت روانشناســیگروی بلغــزد تــا پدیدارشناســی کــه ســوق پیــدا کنــد
بهســمت فلســفه ،دو روش متفــاوت هســتند .مــا  6ویژگــی در روششناســی علــوم
انســانی داریــم کــه ایــن  6ویژگــی ســبب شدهاســت شــما در هــر دانشــی بگوییــد کــه
ایــن نــوع روششناســی وجــود دارد .یکــی نظریــة تفهمــی هســت کــه مــا را بــه حــوزة
هرمنوتیکــی نزدیــک میکنــد (در حــوزة هرمنوتیکــی بحــث مفصلــی هســت کــه
اص ـ ً
ا دیــدگاه تفســیری یعنــی چــه) یــک دیــدگاه کنشــگری اســت کــه فوقالعــاده
مهــم هســت .مــا در علــوم انســانی بهمراتــب کنشــگری داریــم( .در مردمشناســی
یــا روانشناســی کنشــگری نداشــته باشــیم یعنــی آنچــه از نظریــة حافظهمحــور بــه
تأملمحــور رســیدیم) .مؤلفــة ســوم پوئزیــس هســت کــه خــود پوئزیــس یــک بحــث
مهمــی هســت .پوئزیــس ربــط پیــدا میکنــد بــه فرونســیس ارســطو .یعنــی شــما
در حــوزة علــوم انســانی شــکاف نظــر و عمــل داشــتید بــا فرونســیس میخواهیــد
ایــن شــکاف را حــل کنیــد .اینگونــه نیســت کــه شــما بگوییــد علــوم انســانی علــوم
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تئوریهاســت و علــوم تجربــی علــوم پرکسیسهاســت .نــه ،در علــوم انســانی شــما
وقتــی فرونســیس را داریــد بــرای همیــن هســت .علــوم انســانی علــوم اعتباری هســت،
مفاهی ـ م آن اعتباریانــد .یــک مقالــة مفصــل در مــورد عالمــه طباطبایــی نوشــتهام
در بحــث اعتباریــات .اصــ ً
ا اینگونــه نیســت کــه  20نفــر قاعــده وضــع کردنــد و
شــما براســاس آن علــوم انســانی داریــد؛ نــه اینطــور نیســت .علــوم انســانی در بــاب
جامعهشناســی کــه شــما پیشــاگیدنزی داشــتید چــه تفاوتــی دارد؟ پســاگیدنزی
کــه ماننــد پیتــر برگــر داریــد کــه او جامعهشناســی را نزدیــک میکنــد بــه اوضــاع
مطالعــات دیــن .عیــن همیــن را در فلســفه داریــد .چطــور در فلســفة اســامی قائــل
بــه گسســت بنیادیــن معرفتــی بــا حــوزة غــرب هســتید .ایــن برمیگــردد بــه اینکــه
علــوم انســانی اعتبــاری هســت .اینکــه اعتبــاری اســت شــما مفاهیــم را شــکل دادیــد.
ویژگــی پنجــم نــگاه خردگرایــی انتقــادی و ویژگــی ششــم مواجهــه هســت؛ کــه هــر
کــدام از اینهــا بحثهایــی دارد .بلــه ،اینکــه مــن عنــوان میکنــم کــه چطــور
مــا در بــاب علــوم انســانی روش را مــورد مطالعــه قــرار میدهیــم و روششناســی را
چگونــه تعریــف میکنیــم؛ اینهــا مؤلفههــای بنیادیــن روششناســی علــوم انســانی
اســت کــه در مــورد هــر یــک از اینهــا میشــود بحــث کــرد و حــال عــرض مــن ایــن
اســت کــه مــا متأســفانه هنــوز التفــات بنیادیــن پیــدا نکردیــم؛ نــه در روششناســی
خــود علــوم انســانی و نــه در تمایــز آن .ایــن نــزاع یــک مناقشــة  100ســال قبــل
بودهاســت .در بــاب علــوم انســانی همــه فکــر میکننــد شــیوهای کــه در بــاب اقتصــاد
داریــم میتوانیــم بهنحــو همســان از یــک کشــور بــه کشــور دیگــر داشــته باشــیم.
تیلــور کــه برنــدة نوبــل اقتصــادی شــده عنــوان میکنــد کــه بنیــان اقتصــاد را اقتصــاد
رفتــاری شــکل میدهــد .اص ـ ً
ا نظری ـهاش همیــن هســت .میگویــد ممکــن اســت
کــه شــما اگــر بــه یــک کشــور الــف وام بانــک جهانــی بدهیــد ورشکســتشــود 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
رشــد اقتصــادی صــورت میگیــرد ،خیــر؛ در ایــران بــه ورشکســتی میرســد؛ ولــی
اگــر در ســوئیس ســود بانکــی را بــاالی  10درصــد ببریــد حتم ـاً آنجــا ورشکســت
میشــود .اقتصــاد رفتــاری یعنــی اینکــه شــما نمیتوانیــد بــا قاعــدة همســانی،
نظریــة رشــد و توســعه بدهیــد .اقتصــاد کشــورها تابــع ســیاق و زمینههــای سیاســی،
اجتماعــی و فرهنگــی آنهاســت یعنــی رفتــاری اســت .ایــن بحــث مهمــی اســت کــه
مــا در خــود علــوم انســانی دچــار تکثــر روشــی بایــد بشــویم؛ بــرای همیــن مــن نظریة
شــبکهای و بافتــاری را عنــوان میکنــم .ایــن بحــث مهمــی در روششناســی اســت
کــه متأســفانه در ایــران چــون التفــات بنیادیــن بــه روششناســی نداشــتیم هنــوز
نتوانســتهایم زمینههــای مفهومــی اولیــه آنهــا را فراهــم کنیــم.
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پورحســن :مکتــب فرانکفــورت دیــدگاه انتقــادی دارد .همیــن مارکــوزه وقتــی کــه
کتــاب تمــدن و ماللتهــای آن از فرویــد را میبینــد بــا کتــاب اروس و تمــدن
پاســخ میدهــد؛ یعنــی اینگونــه نیســت کــه خــود مارکــوزه بگویــد مــن دیــدگاه
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توحیدفــام :البتــه مــن بــه ایــن موضــوع معتقــدم کــه علــوم انســانی حوزههــا و
روشهــای خــاص خــودش را دارد و آنچــه در مــورد اقتصــاد هــم متذکــر شــدید
درســت اســت یعنــی مــا نمیتوانیــم یــک الگــوی اقتصــادی کــه در یــک منطقــه
اســت را بــرای منطقــة دیگــر اجــرا کنیــم .ایــن مســئله بــه تمــام الگوهــای فرهنگــی
و اجتماعــی برمیگــردد .مثــ ً
ا کســانی کــه در یــک منطقــة جغرافیایــی زندگــی
میکننــد الگوهــای رفتارهــای اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی خــود را
دارا هســتند .امــا مــن احساســم بــر ایــن بــود کــه مثالــی کــه از راجرتریــک زدم
کمــی گویــا باشــد .چــون رشــتة شــما فلســفه اســت و بــرای آنکــه آن نــگاه عــام و
جهانشــمول تمــام حوزههــا را داشــته باشــیم ،رشــتة فلســفه میتوانــد بهنوعــی
میــزان و خطکــش مناســبی بــرای مــا باشــد .وقتــی بــه اکثــر حوزههــای مطالعاتــی
رشــتههای مختلــف نــگاه میکنیــم ،میبینــم کــه درســت اســت کــه هــر حــوزه
قواعــد خــاص خــودش را دارد امــا یــک جریانهایــی هســتند کــه همــگان درون
آن قــرار گرفتهایــم .بــا طــرح اندیشــة پارادایمهــای کوهــن ظاهــرا ً الگوهــای حاکــم
بــر علــوم از یــک وحدتــی برخــوردار شــدهاند .باالخــره مــا بایــد بپذیریــم در دورة
قبــل از عصــر جدیــد ،کــه بــه پیشــامدرن معــروف اســت ،زمانــی کــه هنــوز تاریــخ بــا
روشهــای جدیــد بــه نــگارش درنیامــده بــود ،یــک نــگاه کلنگــر بــر همــة موضوعات
هســتی متفــاوت از آن نگاهــی کــه علــم بهمعنــای جدیــدش بــه جهــان دارد ،احاطــه
داشتهاســت .ایــن تغییــر نــگاه در تمامــی رشــتهها تحوالتــی را ایجــاد کردهاســت.
هربــرت مارکــوزه کتابــی دارد بــه نــام انســان تکســاحتی کــه در آن اشــاره میکنــد
کــه پارادایــم مــدرن اگــر درســت درک میشــد اینقــدر وجــه مــادی ایــن دوره
برجســته نمیشــد .در جهــان پیشــامدرن میگفتنــد هســتی بایــد فقــط بــه مطالعــة
باطــن بپــردازد و مطالعــة ظاهــر هســتی امــری بـیارزش اســت .ولــی بــا آغــاز جهــان
مــدرن ایــن نــگاه تغییــر کــرد و دریچــة نوینــی پیــش روی انســان گشــوده شــد کــه
ظاهــر و باطــن هســتی هــر دو مهمانــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه ظاهــر هســتی را از
طریــق درک مســتقیم هســتی و باطــن هســتی را از طریق درک غیرمســتقیم هســتی
بایــد شــناخت .ولــی بنابــر اشــارة صحیــح هربــرت ماکــوزه و بهخاطــر آن تأثیــرات
منفــی باطنگرایــی کــه دورة قبــل داشــته ،دورة مــدرن بــا کنــار زدن وجــه باطنــی،
خــود را دلمشــغول ظاهریــات هســتی مینمایــد ،در صورتیکــه از آغــاز قــرار نبــود
کــه ایــن چنیــن شــود.
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انســان تکســاحتی داشــتم کــه انتقــاد از دوران مــدرن هســت همــان را در اروس هــم
بیــاورم .فرویــد میگویــد بهطــور کلــی ایــن دوره و تمــدن جدیــد یعنــی ســرکوبی
مضاعــف ،مارکــوزه میگویــد نــه ،میتوانــد نســبتی بــا غریــزة بنیادیــن مــا نیــز
داشــته باشــد .تمــدن میتوانــد اروســی هــم باشــد ،مــا میتوانیــم در تمــدن وجــه
اروتیــک داشــته باشــیم ،عشــق داشــته باشــیم .انســان تکســاحتی 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 تکســاحتی بــه خاطــر ایــن
بودهاســت کــه او تنهــا یــک زاویــة خــاص از دوران مــدرن را میبینــد و آن زاویــة
خــاص بهمثابــه آن بــود کــه او ماننــد نیچــه فکــر کــرد کــه لوگــوس دوران جدیــد،
همــة زندگــی و فرهنــگ و نســبتهای ســنت را از مــا گرفــت .میــراث مــا را حــذف
کــرد ،مــا نمیتوانیــم ولعگونــه گالدیاتــور باشــیم ،همــة انســانها زبــون شــدند،
نیچــه هــم همیــن را میگویــد کــه الهیــات مســیح ،دوران مــدرن مــا را زبــون
کردهاســت ..مارکــوزه در اروس و تمــدن میگویــد دیدگاهــی کــه مــن دارم ایــن
اســت کــه شــما نمیتوانیــد یــک نســخه بپیچیــد .ایــن خیلــی مهــم اســت .خــود
مارکــوزه در مواجهــه بــا آنهایــی کــه در دوران مــدرن بــه خردگرایــی ابــزاری تأکیــد
میکننــد انســان تکســاحتی را مینویســد و در پاســخ بــه آنهایــی کــه میگوینــد
دوران مــدرن بدبختــی و فالکــت هســت اروس را مینویســد .بهنظــر میآیــد کــه
مــا وقتــی از روششناســی حــرف میزنیــم هیچکــس منکــر قواعــد عــام نیســت.
علــم ،علــم اســت ،علــم دیســیپلین خــودش را دارد؛ یعنــی در هیــچ ســرزمینی امــکان
نــدارد شــما  100نخبــه و اســتاد دانشــگاه را جمــع کنیــد و بگوییــد مــن  5ســاله
از شــما علــم میخواهــم ،اینطــور نیســت .علــم فراینــدی اســت ،علــم در زمانــی
طوالنــی شــکل میگیــرد ،علــم تکاملپذیــر هســت ،علــم بــه اعتبــار پیشــرفت
مفاهیــم بشــری صــورت میگیــرد .شــما نمیتوانیــد در بــاب علــم دســتور دهیــد و
نســخه بپیچیــد .آیــا میتــوان گفــت جامعهشناســی کــه در مغربزمیــن بــا ماکــس
وبــر صــورت گرفــت ،پایــان جامعهشناســی هســت؟ نــه ،ایــن پایــان جامعهشناســی
نیســت .اگــر کســی ماننــد هــگل میگویــد پایــان عقــل ،ایــن یــک کجفهمــی
بــزرگ اســت .اص ـ ً
ا اینگونــه نیســت کــه مــا در پایــان ســدة  19بــه پایــان عقــل
رســیده باشــیم .اینگونــه نیســت چــون عقــل حــد و حصــری نــدارد .مــن روی ایــن
تأکیــد میکنــم کــه روششناســی در علــوم انســانی بــه شــما نمیگویــد کــه اگــر
نمیتوانیــم در فیزیــک پســاکوانتومی برویــم بگوییــم مــا در فلســفه و جامعهشناســی
و علــوم سیاســی هــم نمیتوانیــم .در علــوم سیاســی ممکــن اســت دیدگاهــی کــه
امــروز در مغربزمیــن غلبــه دارد شــما بگوییــد مــن میخواهــم بیــرون از ایــن
یــک فرامطالعــه صــورت بدهــم .مــا بــه چــه دلیــل ماننــد فوکــو بایــد بیندیشــیم
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کــه نظــام دانایــی بایــد تابعــی از نظــام قــدرت باشــد .اساســاً تمــدن اســامی
در بیــرون از نظــام قــدرت رســمی و مســتقر ســر بــرآورد .نــه شــما میتوانیــد
بگوییــد کــه نظــام دانــش اصـ ً
ا اینگونــه نیســت کــه تابعــی از نظــام قــدرت شــکل
بگیــرد .نظــام قــدرت هســت ،نظــام دانــش هــم هســت ،دو نظــام متفــاوت هســتند
و تأثیرگذاریشــان میتوانــد کموبیــش باشــد .ایــن بیــرون روی از نظــر دیســکورس
فوکــو میتوانــد باشــد .مــن حرفــم ایــن اســت کــه روششناســی فوقالعــاده مهــم
اســت .روششناســی ،انشــا نوشــتن ،مکتوبکــردن و قاعــدة عــام پژوهــش نیســت.
روششناســی همیــن اســت کــه گفتمــان در فوکــو را شــکل میدهــد و فوکــو معتقــد
اســت بهطــور کلــی در هــر جامعــهای وقتــی از فرهنــگ حــرف میزنــی بایــد در
ذیــل قــدرت حــرف بزنــی ،البتــه فوکــو در دورة تبارشناســی ایــن حــرف را میزنــد
کــه مــن آن قدرتــی کــه نــام بــردم منظــورم حاکــم نیســت .در نظریــة اخالقــش مــا
فوکــوی  1و  2و  3داریــم ،فوکــوی دیرینهشناســی و تبارشناســی و فوکــوی اخــاق
یــا نفــس .کتــاب رهیافتهــای جنســی را کــه نوشتهاســت مربــوط بــه دورة ســوم
هســت .فوکــو آنجــا عنــوان میکنــد کــه مــن بهتدریــج میگویــم مــا دو نظــام
داریــم .مــن میگویــم در روششناســی مــا بایــد بــه روش تکثرگرایانــه و تعاملــی
نزدیــک شــویم .یعنــی یــک روشــی کــه علــوم انســانی ممکــن هســت بــه مطالعــات
حــوزة فلســفه کمــک کنــد ،مثــل همیــن کاری اســت کــه در نــزد هابرمــاس در
نســبت بــا گفتگوهایــی کــه بــا گادامــر داشــت ،اتفــاق افتــاد .هابرمــاس متفکــر علــوم
اجتماعــی اســت ولــی هابرماســی کــه در گفتگوهــای فلســفی شــرکت کــرد کامـ ً
ا بــا
هابرمــاس بعــد از گفتگوهــای  1967متفــاوت شــد.
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توحیدفــام :بهعنــوان حســن ختــام ایــن نشســت ضمــن تشــکر از همراهــی
میهمانــان گرامــی ،بایــد بگویــم چیــزی کــه قابــل انــکار نیســت آن اســت کــه در
جهــان امــروز انســانها بــرای اینکــه زبــان همدیگــر را بشناســند و درک خوبــی
از یکدیگــر داشــته باشــند ،مجبورنــد بــا حوزههــای مختلــف روششناســی آشــنا
شــوند .میتوانــم بگویــم نتیجــة ایــن نشســت مــا میتوانــد ایــن باشــد کــه علــوم
انســانی فــارغ از نظریــات قائــان بــه وحــدت یــا کثــرت روشــی ،بایــد درکــش را
از حــوزة روششناســی بــاال ببــرد تــا بتوانــد بــه یــک زبــان مشــترک نائــل گــردد
و زبانهــای متفــاوت را درک کنــد تــا از ایــن طریــق بتوانــد جهانهــای مختلــف
را بشناســد و رفتارهایــش را متناســب بــا آن نمایــد .ایــن مهمتریــن مســئلة
روششناســی در علــوم انســانی اســت کــه انشــاهلل بتوانیــم در ســالهای آتــی
در کشــور خودمــان بســترهای مناســبی را بــرای توســعة فراگیــری ایــن حــوزه از
دانــش فراهــم ســازیم.
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