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  شناختی توسعۀ علوم انسانی موانع روش
  

  احدفرامرز قراملکی
  

  چکیده
تأکید بر برخـی   از این رو .مساله توسعه علوم انسانی، مسالۀ چندتباري و چندعاملی است

هـاي   در میان موانع مختلف رشد دانـش . علل و موانع را نباید به معناي نفی دیگر عوامل دانست
کنیم و آن را معطوف به جریان رشد علوم انسانی  شناختی بسنده می وشانسانی به تحلیل موانع ر

نگـري،   در آمیختن مشکل و مسـاله، تحـویلی  . دهیم در جامعۀ معاصر خود مورد تحقیق قرار می
اخذ مساله نما به جاي مساله، اخذ نظریه به جاي فرضـیه، در آمیخـتن مـرز علـوم، حصـرگرایی      

براي تحلیل مسایل چندتباري هفـت مـانع عمـده در راه     شناختی و فقدان الگوي پژوهشی روش
انـد و داراي آثـار    هر یک از این موانع، خـود معلـول عـواملی   . رشد و توسعه علوم انسانی است

خان وادي  هاي عبور از این هفت زیانبار، اما آن چه در این مقاله مورد تأکید است اشاره به شیوه
  .شود ایه میعلم است که به صورت قواعد راهبردي ار

ــوم،    روش :واژگــان کلیــدي ــوم انســانی، مســأله، فرضــیه، مرزعل شناســی، توســعۀ عل
 نگري، مسائل چندتباري تحویلی

  
  طرح مساله

و . توسعۀ علوم انسانی نقش راهبردي در توسعۀ دانش و فن آوري بـه طـور کلـی دارد   
رشد و بالنـدگی  وجو از عوامل تسهیل کننده و موانع بازدارندة  همین نکته، ضرورت جست
وجویی به دلیل فراخ دامنـی و پیچیـدگی    اما چنین جست. کند علوم انسانی را خردپذیر می

                                                             
 12/8/83: ، تاریخ تأیید 15/7/83: تاریخ دریافت .  
  دانشیار دانشگاه تهران.  
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با استفاده از فن تجزیه، از فنون تبدیل مشکل به . قابل مطالعه در یک تحقیق محدود نیست
  . اي معین، متمایز و قابل پژوهش دست یافت توان به مساله مساله، می

هیل کننده و موانع بازدارندة توسعه علوم انسانی در دو مقام قابـل  بحث از علل تس یک،
مسالۀ نخست این است که علـوم انسـانی در مقـام    . مقام تعریف و مقام تحقق: طرح است

مسالۀ دوم پرسش از موانع رشد علـوم  . اند تعریف با چه موانع توسعه و عوامل بسط مواجه
اوالً : و مساله از جهات مختلفـی تفـاوت دارنـد   این د. است )at work(انسانی در مقام تحقق

توان آن را در سطوح مختلفی چـون سـطح    مسالۀ دوم فرهنگ وابسته است و از این رو می
 -هاي تحلیلی ثانیاً مسالۀ دوم، صرفاً با روش. اي و جهانی مورد بررسی قرار داد ملی، منطقه

  . ی استمنطقی قابل بررسی نیست بلکه محتاج مطالعۀ پسینی و تجرب
است و در تبیـین آن عوامـل    )multi factorial(توسعۀ علوم انسانی از امور چندعاملی دو،

توان مورد توجه قـرار   شناختی و تاریخی را می شناختی، جامعه شناختی، روان منطقی، روش
به همین . شناختی نقش راهبردي در توسعۀ علوم انسانی دارد در این میان، عوامل روش. داد

اما، مراد از موانع . وجو کرد شناختی توسعۀ علوم انسانی جست توان از موانع روش یدلیل م
  شناختی چیست؟ روش

به لحاظ نظـري، تردیـدي   . مند است نیروي محرکۀ توسعۀ علوم، پژوهش نظام  دانیم، می
ناپذیر است و تحقیق بدون روش به  روش براي نیل به حقیقت، ضروري و گریز«نیست که 

حتـی  ). 101و100ص  Rene Descartدکـارت، (» تر مفید تر مضر است و کم بیش رسد نظر می
انـد،   نوشـته ) Against Method(برخی از فیلسوفان پست مدرنیست که به ظاهر برضـد روش 

 )Paul Feyerabend( ).فایرابند(اند دیدگاه خود را به نحو روشمند خردپذیر سازند  سعی کرده
بنـدي بـه چـارچوب     قیق در علوم انسانی، به معناي پـاي بندي به روش تح اما در عمل پاي

  .باشد اي که پژوهش به آن متعلق است، کمرنگ می نظري، اصول و قواعد گستره
یکی از عوامل این امر، عدم الزام عملی به اصل مسبوقیت پژوهش بر آموزش کـافی در  

انگارانـه در   هامـا ایـن سـخن را نبایـد سـاد     ). 35ص  :1383فرامرز قراملکی، (گستره است 
األسف رایج آن منحصر کرد، یعنی این کـه فـردي دانـش کـافی      مصداق پیش پا افتاده و مع
. پـردازد  هاي علوم انسانی به پژوهش در مسـایل آن گسـتره مـی    نیاموخته در یکی از گستره
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هاي  نامه مروري بر آمار فراوان خلط مفاهیم کلیدي علوم در آن چه به عنوان تحقیق در پایان
اما در تحلیـل  . دهد شود، ادعاي یاد شده را نشان می حصیلی و یا برخی مقاالت رؤیت میت

بندي به اصل مسبوقیت پژوهش بر آموزش نباید نقـش وضـعیت نظـام  آمـوزش      عدم پاي
. مورد غفلـت قـرار داد  ) کارآیی و اثربخشی(هاي درسی را از حیث کارآمدي  عالی و برنامه

  .نیست رمقالۀ حاضاین بعد از بحث مورد بررسی 
بندي عملی به روشمندي پژوهش در حـوزة علـوم انسـانی، مـنقح      عامل مهم عدم پاي

 )problem( و مسـاله  )difficulty( به عنوان مثال، تمایز مشـکل . نبودن اصول و فنون آن است
براي بسیاري از محققان علوم انسانی به صورت منقح مورد تأمل قرار نگرفتـه اسـت و یـا    

مـراد از موانـع   . روشن نشده اسـت ) multiple-origens(ی تحلیل مسایل چندتباريشناس روش
  .هاي روشی در این گستره است شناختی توسعه علوم انسانی در مقاله حاضر، رخنه روش

ها اسـت و ایـن امـر     شناسی آن بدون تردید ، توسعۀ علوم انسانی در گرو توسعۀ روش
  . دهد لوم انسانی را نشان میشناختی رشد ع اهمیت تأمل در موانع روش

جستار در این موانع، معطوف به مقام تحقق علوم انسانی و با نظر به وضعیت آن علـوم  
آن چـه بـه عنـوان    . در محافل علمی معاصر در جامعۀ خودمان، مساله مقالۀ حاضـر اسـت  

هـاي پژوهشـی،    شود، طـرح  هاي تحصیالت تکمیلی تالیف می هاي تحصیلی دوره نامه پایان
هاي منتشر شده  در دو دهۀ اخیر در حوزة علوم انسـانی مـالك مطالعـه و     ها و کتاب قالهم

  .داوري این مقاله است
  

  یک، درآمیختن مشکل و مساله
شوند،  هاي علوم انسانی به عنوان پژوهش ارایه می بسیاري از آن چه در برخی از گستره

هـایی کـه بـا     در میان پـژوهش . اساساً تتبع موضوع محورند و نه پژوهش معطوف به مساله
شود و  شوند، غالباً به تمایز مهم مشکل و مساله توجه نمی مواجهۀ محقق با معضله آغاز می

  .کند حاصلی بسیاري از تحقیقات حوزة علوم انسانی را تبیین می این امر ناکامی و بی
ن ایـن اسـت کـه بـدو    » حسن السؤال نصف العلـم «اند  سر این که گفته: توضیح مطلب

علـم  . توان روش مناسب براي حل اثر بخش آن به دست گرفت تشخیص دقیق مساله، نمی
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یکی از موانع تشخیص . از مساله فربه شود و حل مساله مسبوق به تشخیص دقیق آن است
دقیق مساله، عدم توجه به تمایز مشکل و مساله است و این مهم همان گونه که در مسـایل  

و رهبران قرار گیرد، در مسایل نظري نیز بایـد مـورد توجـه     عملی باید مورد توجه مدیران
به عنوان مثال، اعتیاد، اختالس، ارتشاء و بیکاري از معضالت اجتمـاعی  . پژوهشگران باشد
همچنـین اسـت   . ها بـه مسـایل معـین و متمـایز اسـت      ها محتاج تبدیل آن است که حل آن

پذیري فهم دین، فمنیسم  ین یا تنوعهاي مختلف از د گرایی دینی، قرائت مسایلی چون کثرت
  ... .و 

مدیري که در مواجهۀ با معضالت سازمانی بدون توجه به ضرورت تبـدیل مشـکل بـه    
پروراند، جز تبدیل مشـکل   مساله، عوامانه هوس طفره از مشکل به حل مساله را در سر می

 له مرکـب معضله به اصطالح علم منطق به شـکل مسـا  . به بحران سرانجامی نخواهد داشت
)Complex  question  fallacy(   دانـان از   و یا جمع مسایل در مساله واحد است که نـزد منطـق

معضـله، مرکـب، فراگیـر، عـام، مـبهم، نامتمـایز،       . هاي رهزن اندیشه محسوب است مغالطه
با تبـدیل مشـکل بـه مسـالۀ معـین،      . سطحی و غیرقابل بررسی روشمند و حل ناپذیر است

  .وجو نمود و از حل آن جست. توان آن را قابل بررسی روشمند کرد میمتمایز او روشن 
در حوزه نظري رخنـۀ معرفتـی در صـورت    . مشکل و مساله تفاوت اعتباري مهم دارند

شود و در صـورت   علم به وجود و عدم علم به ماهیت و صورت منطقی، مشکل نامیده می
  .شود علم به صورت دقیق منطقی مساله خوانده می

. شـود  قصان روشی به ویژه در دین پژوهشی معاصر در جامعۀ ما فراوان دیده مـی این ن
هـا   اي مرکب از قریب به ده مساله عمده اسـت و هـر یـک از آن    گرایی دینی معضله کثرت

گرایـی خـارج    خلط مسایل محقق را از عینیـت . روش تحقیق خاص و راه حل معینی دارد
  .مسایل رفتاري غالباً مشکل مرکب از مسایلند. دساز سازد و فرآیند پژوهش را عقیم می می

تبدیل مشکل به مساله محتاج فرآیند خاصی است کـه مراحـل مختلـف آن را بـا فنـون      
اما در این باب تحقیق مدون و نسبتاً کاملی در حوزة علوم انسـانی  . توان طی کرد معینی می

جم و قابـل اعتمـادي   تحقیق سخن منس  نزد محققان ما، صورت نگرفته است و منابع روش
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   .اند ارایه نکرده
اي از پژوهشگران روشمند در حوزة علوم انسـانی و دیـن پژوهـی     استاد مطهري نمونه

توجه داشته و فنون ) ها البته نه با این اصطالح(است که هوشمندانه به تمایز مشکل و مساله 
ل، وقتـی ایشـان بـا    بـه عنـوان مثـا   . خاصی را در تبدیل مشکل به مساله به کار گرفته است

فهمیدم کـه اگـر   «یابد که  شود به این نکته توجه می معضله علل انحطاط مسلمین مواجه می
بنا شود، تحقیق کافی و عالمانه در این مطلب بشود، باید موضوعات فراوانی مورد بحث و 

مراد ایشـان از موضـوعات در عبـارت    ). 347، ص 1، ج1370مطهري، (» تحقیق قرار گیرد
ایشان پس از توجه به مرکب بـودن مشـکل انحطـاط مسـلمین بـا      . ده، مسایل استنقل ش

در مسایل چـون عـدل   . کند استفاده از فنون تجزیه آن را به بیست و هفت مساله تحلیل می
هی، خودآگاهی، علم و دین، خاتمیت، هدف آفرینش، دین و آزادي نیز همـین روش را  اال

  ).و بعد 103 :1382فرامرز قراملکی(د، توان رؤیت کر درآثار استاد مطهري می
یکی از آثار عدم توجه به تمایز مشکل به مساله و حصر توجـه بـه مشـکالت، گـرایش     

هاي کالن و بسیار عام است که چون کلیدي از جنس هوا به هر قفـل   محقق به ارایه نظریه
عۀ علـوم  و این خود از موانع مهـم رشـد و توسـ   . اما هیچ معضلی را نگشاید. مشکل درآید
  .انسانی است

  
  نگري دو، تحویلی

اي است کـه برخـی از دانشـمندان از آن بـه      به گونه )reductionism( نگري خطر تحویلی
ــی  ــی ذهن ــرده  )mental slavery( بردگ ــر ک ــد  تعبی ).  1ص :La Rouche ( ،2004( الروش(ان

یـاب   ه و آسـان هاي تفکر مدرنیسم است، به تعبیر ساد ترین آسیب نگري که از عمده تحویلی
نگري خطاي کنه و  اما در تحویلی. خطاي اخذ وجهی از شیء به جاي همۀ هویت آن نامید

وجه ناشی از عدم دقت نیست بلکه ناشی از انگاره و سیستم فکري حاکم بر ذهنیت محقق 
                                                             

 طرح کرد و آن گاه بحث تفصیلی آن را در ) 1380(شناسی مطالعات دینی  در روشرنده این بحث را ابتدا به اجمال فراوان انگ
اخالق تـدا در  و در خصوص مسایل عملی اب) 1383(اصول و فنون پژوهشی خصوص مسایل نظري و به ویژه دین پژوهشی در 

  .ارایه کرد) 1383(هاي تشخیص و حل مساله  مهارتو آن گاه در ) 1382(اي  حرفه
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. دهـد  تر از آن چه هسـتند، سـوق مـی    است که او را به فروکاستن پدیدارها به امور کوچک
گرایانه اصالت ماشینی قرن هجدهم، متفکر را به انگارة انسان چیزي نیست  اديبینی م جهان

هاي قـرن نـوزدهم سـهم زیـادي در تـرویج       ماکروتئورسین. کند جز ماشین پیچیده الزام می
یابی محقق به توصیف و تبیین واقع بینانـه   نگري مانع دست تحویلی. اند نگري داشته تحویلی

  .گردد از امور می
نگـري ناشـی از تحقیـق مسـبوق بـه       اسان بر اساس ایـن گمـان کـه تحـویلی    پدیدارشن

هاي آزمون نشده است، به ارایه الگوهاي پدیدارشناختی براي پیشگیري و درمـان آن   فرضیه
شـناختی   نگري فرزنـد حصـرگرایی روش   اما تحویلی) 9-26ص : 1375 اشمیت(پرداختند 

بیش از ایـن  . شود نگري چاره نمی یلیاست و مادامی که این حصرگرایی درمان نشود، تحو
به تفصیل  از آثار زیانبار )  ترین مانع تولید علم نگري عمده نوشتار تحویلی(دو موضع دیگر، 
  .ام نگري سخن گفته و عوامل تحویلی

  
  سه، اخذ مساله نما به جاي مساله

-pseudo( ترین موانع تشخیص دقیق مساله، عدم توجه به تمـایز مسـاله نمـا    یکی از مهم

problem( مند معطوف به حـل   گفتیم علم از مسالۀ فربه شود و پژوهش نظام. و مساله است
و هر گونـه انحـراف محقـق از مسـاله مـانعی در      . است ) problem oriented research( مساله

براي پرهیز از این انحراف، باید به این  نکتـه توجـه کـرد کـه نـه هـر       . توسعۀ دانش است
انگارد، در واقع مساله  اي بسا آن چه را که محقق، مساله می. ور تحقیق استاي در خ مساله

بنـابراین، بایـد مواضـع اخـذ     . گردد توفیق می پنداري است و از این رو تالش وي جهد بی
  .ها را آموخت مساله نما به جاي مساله را شناخت و فنون پرهیز از آن

معنا و یا  وف شدن تحقیق به مساله بییکی از مواضع اخذ مساله نما به جاي مساله، معط
گاهی مساله علی رغم ظـاهر و سـاختار نحـوي بـه لحـاظ سـاختار       . مساله خودستیز است

امروزه با ابزارهـاي فیلسـوفان تحلیـل زبـانی بسـیاري از      . معنایی فاقد معناي محصل است
علـت   چـرا «هاي معطوف بـه مسـالۀ    استاد مطهري، پژوهش. ایم مساله نماها را کشف کرده

) البته بدون اسـتفاده از ایـن تعبیـر   (اي از مساله نما  را نمونه» نخستین، علت نخستین است
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که در فلسفۀ غرب یک سؤال بالجواب تلقی شده اسـت،  «به تعبیر وي، این سؤال . داند می
  ).511ص 1ج :1370مطهري، (» معنا سؤالی است بی

، مسالۀ متضـمن ایهـام   )دلیل(ه وجو از توجی به جاي جست) علت(اخذ جستار از تبیین 
  .James  C(بست موهوم، مسالۀ متضمن ایهام منع جمـع یـا بـه تعبیـر کـالینز      منع خلو یا بن

Collins (    طنـاب پوسـیده یـا ،)  ،1380کـالینز،) Built to Last, successful Habits of Visionary 

Companies( پنـداري   اي مسـاله ، مساله تبیین غیر مسبوق به توصیف روشمند و خطـ )13ص
اند که تحقیق را منحرف و علوم انسانی  مبانی از دیگر مواضع اخذ مساله نما به جاي مساله

  .شوند را از رشد مانع می
  

  نظریهبه جاي  فرضیهچهار، اخذ 
پیش از توضیح این مانع روشی توسعه علوم انسانی در جامعه ما، توضیح مراد نگارنـده  

پاسخ اولیه و حدسـی محقـق را بـه مسـاله،     . ضروري است از دو اصطالح نظریه و فرضیه
محقق نسبت به فرضیه در موضع حدس است و طلب یقین، امـا نظریـه را   . نامیم می فرضیه 

محقـق اطـالق   ) یـا تأییـد شـدة   (به فرضیۀ پیروز از آزمون برآمده و پاسخ قطعـی و یقینـی   
  .کنیم می

مواجهۀ محقق با مشکل، .1: است ترین شکل فرآیند پژوهش از چهار مرحله مرکب ساده
به آزمون روشمند سـپردن فرضـیه   . 4پیشنهاد و تدوین فرضیه، .3تبدیل مشکل به مساله، .2

شناختی فراوانی عدة قابل مالحظـه   عوامل روان. براي نیل به نظریه تعمیم یافته و تایید شده
اولیه خود به مساله را از مدیران و محققان جامعۀ ما را به این امر سوق داده است که پاسخ 

اسـتاد  : گفـت  دانشمندي فرزانه در مقام تبیـین مسـاله حجـاب مـی    . نظریه یقینی تلقی کنند
علـی رغـم   . دانـم  آن را قداست زن مـی  /دانست اما من سرّ ر حجاب را عفت میمطهري س

دیدیم صاحب فرضیه  پرسیدم، می جذابیت دیدگاه دوم، وقتی از روش آزمون این فرضیه می
ــه اصــرار مــی بــدو ــابی آن، بــر آن قاطعان ــد ن دغدغــۀ روش ارزی ایــن موضــع را . ورزیدن
  .نامم پنداري فرضیه می نظریه

اي یقینی و جازم تلقـی کنـد، بـه     وقتی محقق، پاسخ اولیه خود را نه حدس بلکه نظریه
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ترین مؤید را  وجو از موارد نقض و نقص، در پی موارد تایید خواهد رفت و کم جاي جست
. هاي رقیب ناشنوا خواهد بـود  م خواهد انگاشت و نسبت به نقد منتقدان و فرضیهحجت تا

منتقدان را خصم و قاصر از فهم نظریه خـود، خواهـد پنداشـت و از ایـن روي بـه جـاي       
وجو از مواضع رخنه فرضیۀ خود به بحث از موانع فهم نظریه توسط منتقدان خواهد  جست

گـوي  و ا طالح خواهد نامید و نهایت این که از گفتمؤیدان را صالح و منتقدان ر. پرداخت
نگري، دگماتیسم نقابدار، نقدناپـذیري، گریـز از کـار     تحویلی. اثر بخش محروم خواهد شد
  .اند پنداري فرضیه گروهی از آثار زیانبار نظریه

  
  پنج، درآمیختن مرز علوم

اي  هر مساله. دتوجه به تمایز روشی علوم در حل اثر بخش مسایل اهمیت راهبردي دار
اصـل تعلـق پـژوهش بـه گسـتره معینـی از دانـش،        . به گسترة معینی از علـوم تعلـق دارد  

فنـی و ریاضـی     این اصل در بسیاري از علوم طبیعـی، . کند مندي تحقیق را تعیین می ضابطه
بسیارند کسانی . شود اما در مسایل علوم انسانی غالباً مورد غفلت واقع می. مورد توجه است

هـاي   پردازند و کسانی که از روش ا ابزارهاي تجربی به مسایل متافیزیکی یا عرفانی میکه ب
روش تحلیـل مسـایل   . شناختی را انتظـار دارنـد   شناختی یا جامعه فلسفی، حل مسایل روان

  .شناختی متفات است شناختی با روش و ابزار حل مسایل روان جامعه
هـاي   شـن نبـودن حـدود و ثغـور گسـتره     یکی از موانع رشد و توسعه علوم انسانی، رو

شـود کـه محقـق مـرز بـین فقـه و        بسیار دیده می. مختلف این حوزه از دانش بشري است
و یا کالم جدیـد را بـه فلسـفۀ دیـن     . آمیزد می یابد و یا کالم و فلسفه را در حقوق را درنمی

گرفتـه   شناسـی و اخـالق در تحلیـل بسـیاري از مسـایل نادیـده       مرز روان. دهد تحویل می
  .خلط مسایل زبانی و وسایل منطقی نیز از همین موارد است. شود می

تـاریخ  ، که در نقد روش خود تـالیف مشـهور   )مPeter Abailard( )1079-1142( آبالرد
دیالکتیک مرا ! خواهرم الوئیز: نویسد می )Heloise(اي به الوئیز را نوشت، در نامهمصائب من 

: افزاید در تحلیل سخن آبالرد می )Etienne Gilson(ژیلسون. تدر نظر عالمیان منفور کرده اس
شمار دیگر شد که باعـث زوال فلسـفۀ    همین امر، مایۀ بدفرجامی فلسفی او و مشکالت بی
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عظمت آبالرد مرهون فهم دقیق او نسبت به معضالت فلسفی اسـت  . قرون  وسطی گردید
کـرد   مشکالت منطقـی بررسـی مـی    به صورت  ها را همواره اما ضعف او در این بود که آن

هـا را انـدرهم آمیخـتن،     مرزهاي دانـش «به تعبیر کانت ). و بعد 22ص: ق 1402ژیلسون، (
  ).24ص: 1362کانت، (» ها است ها نیست بلکه ناقص کردن آن افزونش دانش

محقق براي رفع این رخنۀ روشی باید در مواجهۀ با مسایل ابتدا بـه تبارشناسـی مسـاله    
این امر، محتاج فنون خاصی است که در حوزة علوم انسانی هنـوز بـه صـورت     و. بپردازد

  .منقح ارایه نگردیده است
  

  شناختی شش، حصرگرایی روش
اي تاکید بر تمایز روشـی علـوم را، بـه خطـا، بـه معنـا و یـا مسـتلزم حصـرگرایی           عده

شناختی آن  روش مراد از حصرگرایی. اند انگاشته )methodological exclusivism(شناختی روش
شناسی متعلـق   است که محقق پس از وقوف به این که مساله مورد تحقیق وي مثالً به روان

ها و ابزارهاي همین دانش محـدود   است، خود را به چارچوب نظري، قواعد، مبانی، نظریه
  .آوردهاي دیگر علوم موضع انکار و نفی اخذ کند ها و ره کند و نسبت به رهیافت

ترین عارضه پژوهش و رشد علـوم   ترین و پر سابقه شناختی پر آسیب شحصرگرایی رو
ساخت و  در تاریخ تفکر، فیلسوف غالباً متکلم را به قصور در فهم و معرفت متهم می. است

دید و عارفان بـر هـر سـه گـروه طعنـه       سلفی و تفکیکی هر دو را از جاده حقیقت دور می
را به دیـدة شـک و تردیـد و یـا انکـار و تکفیـر       زدند و فقها هر چهار گروه  تحقیرآمیز می

  . نگریستند می
در روزگار ما به ویژه در عصر مدرنیته، حصرگرایی شتاب زیاد و پیچیدگی فراوان یافت 

شناسـی   در روان. ها و مکاتب یک علـم نفـوذ کـرد    ها به درون آن و به تدریج از بین گستره
گري اخـذ کردنـد و هـر دو، شـناخت      حلیلرفتارگرایان موضع نفی و انکار بر علیه روان ت

شـناختی در حـوزة تفکـر     حصـرگرایی روش . کردند و قس علـی هـذا   گرایان را تخطئه می
. ها همـت گماشـتند   فیلسوفان تحلیلی به انکار اگزیستانسیالیست. فلسفی به اوج خود رسید

ه وجـود  اي در وضـع کنـونی فلسـف    نوعی نقص عضو حرفه )William Barett( به تعبیر نبِرت
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، 1374مگـی،  . ك .ر. (شـود  کسی که دید معینی دارد، نسبت به دید دیگران نابینا مـی . دارد
هـا   ها پدیدارشناسان را قاصر از کشف حقیقت پنداشتند، متافیزیسین هم آن). 138-137ص

ارایه دو نمونه مراد از حصرگرایی را بـه نحـو عینـی    . نیز فیلسوفان تحلیلی را تخطئه کردند
آن چـه حکمـا   «: دهد؛ عارف در نقد دیدگاه فیلسوفان، حصرگرایانه معتقـد اسـت   نشان می

ابن عربی، (» اي را فربه پنداشتند آماس کرده. اند دربارة خودشناسی به عنوان حقیقت دریافته
هـا   فنومنولوژیست«: آورد پدیدارشناسان گوید فیلسوف تحلیلی در باب ره). 125ص :1366

اند که الیسمن  اند، سخنانی آورده دي است پا در این وادي نهادههم که چن) پدیدارشناسان(
و الیغنی من جوع و محصول کارشان در نهایت فرضیاتی است متعلق به مقام گـردآوري و  

سـروش،  (» .محتاج قدم نهادن در مقام داوري که باید به محک تجربه تایید یا تضعیف شود
  ).35، ص1378

اختی و خطا انگاشتن آن، ترغیب بـه پـذیرش اقـوال    شن مراد از تقبیح حصرگرایی روش
  .دیگران نیست بلکه مراد، تحذیر از انکار بدون نقد و اجتناب از نقد مسبوق به فهم است

عالوه . حصرگرایی نوین محصول دورة مدرنیسم است و رواج آن عوامل فراوانی دارد 
عامل زیر را ) وش هیجانیمانند نقصان ه(هاي شخصیتی محقق  هاي مناسب در پایه بر زمینه

  .توان مورد تاکید قرار داد می
و ) قاعـده تحلیـل بـه جزئیـات    (گرایـی دکـارتی    گزینشی بودن علوم تجربی، جزئیات

ها سبب شد محقق به بعدي از پدیدار معطوف شود و از ابعـاد دیگـر    تخصصی شد دانش
شناسـی علـوم    عی روشخبري که نتیجۀ طبی این بی. خبر گردد هاي معرفتی بی و سایر زمینه

شـناختی را بـه میـان     همراه گردیـد و حصـرگرایی روش   است، با ساز و کار روانی انکار
  . آورد

امـا ایـن   . شناختی اسـت  گرایی روش شناختی، کثرت راه پیشگیري از حصرگرایی روش
ها به التقاط و حیرت  گرایی محتاج الگوهاي منطقی خاصی است که بدون رعایت آن کثرت

                                                             
 در نهج البالغه نیز به آن اشاره شده است) ع(اد از ساز و کار انکار همان است که در کلمات قصار حضرت امیرالمؤمنین علی مر :

   الناس اعداء لما جهلوا
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  .کنیم در بحث از رخنۀ هفتم به این الگوها اشاره می. مدانجا می
بسـیاري از مسـایل علـوم     هفت، فقدان الگوي پژوهشی براي مسایل چندتباري

چیست؟ و یا چرا سـیب افتـاد ولـی     naclاین که ترکیب شیمیایی . اند انسانی چندتباري
دارنـد امـا    انـد کـه ریشـه در یـک علـم، ماننـد شـیمی و فیزیـک،         افتد، مسایل ماه نمی
اي اسـت کـه در    زنند، مسـاله  ها دست به خودکشی می ناوجو از این که چرا انس جست
. ریشـه دوانـده اسـت   ... شناسی، تـاریخ و  شناسی، جامعه هاي مختلفی چون روان گستره
نمونـۀ بـارزي   » توسعۀ علوم انسـانی «اي که مقالۀ حاضر به آن متعلق است، یعنی  مساله

  .از مسایل چندتباري است
رخنۀ روشی عمده در تحقیقات رایج در علوم انسانی در جامعۀ ما، عدم توجه به تمـایز  
روشی مسایل تک تباري و مسایل چندتباري است و رخنه دیگر عدم توجه بـه ایـن نکتـه    

. خـاص و الگـوي پژوهشـی معـین اسـت       است که تحلیل مسایل چندتباري محتاج روش
هـاي   توان بررسی کرد و اخذ روش اي نمی ن رشتههاي میا مسایل چندتباري را جز با روش

  . اي محتاج الگوهاي اثربخش است میان رشته
امروزه مسایل چندتباري فراوانی در علوم انسانی پیش روي محققان قرار دارد، مسایلی 

، یادگیري، انقالب، تجربـۀ دینـی، ایمـان،     هاي رفتار ارتباطی خودشناسی، الگو  چون اعتیاد،
تر  اما محققان در جامعۀ ما کم.... . گرایی دینی، فمینیسم، دین و اخالق و کثرت فساد اداري،

  .پردازند اي در مواجهۀ با این مسایل می به مطالعۀ میان رشته
هـاي   اوالً کار گروهی مرکب از متخصصـان رشـته  : سر این رخنۀ فاحش چند امر است

تـر سـعۀ    و تسامح یا به تعبیر دقیقثانیاً تساهل . مختلف در بررسی مساله واحد وجود ندارد
تر الگوهـاي   ثالثاً و از همه مهم. تر است ها بسیار کم هاي دیگر رشته صدر نسبت به ره آورد

  . اي مدون و منقح نشده است پژوهشی و قواعد منطقی مطالعه میان رشته
ب است زیرا در فرهنـگ  جیاي در جامعۀ ما از جهت تاریخی ع غیبت مطالعه میان رشته

 شـناختی  گرایـی روش  یران اسالمی، چهار قرن پیش، مالصدراي شیرازي به اهمیت کثـرت ا
)methodological pluralism  (وي بسیاري از . اي توجه داشته است آورد میان رشته و اخذ روي

عرفـانی    فلسـفی،   هاي تفسـیري، کالمـی،   آورد هیات را با الگوي چالش بین رويمسایل اال
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در میــان ). و بعــد 337، ص 1380فرامــرز قراملکــی، (داده اســت  مــورد تحلیــل قــرار مــی
اي، تـأثیر فراوانـی در عـدم     هاي یاد شده، رخنۀ اخیر یعنی فقدان مطالعات میان رشته رخنه

امروزه تولید علم و رسیدن بـه نظریـه در حـوزة علـوم     . بالندگی و رشد علوم انسانی دارد
  . اي محتاج است میان رشتهشناسی مطالعات  انسانی به بسط و توسعه روش

اي است که با الگوهاي منطقی، مانند تلفیقی  نهاگرای آورد کثرت اي روي مطالعۀ میان رشته
کنـد و سـعی در فهـم     آوردهاي علوم مختلف در حل مساله واحد اقبال می و چالشی، به ره

رسـد و یـا بـا     گـرا مـی   اي جامع ها به نظریه ها دارد و با تلفیق سازگار و منطقی آن دقیق آن
  .یابد نگر دست می آوردي ژرف ها به روي چالش بین آن

  
  نتیجه

هـاي جـاري    هاي روشی در پژوهش ترین موانع توسعه علوم انسانی رخنه یکی از عمده
در هفت ها را به ترتیب اهم این رخنه. هاي مختلف این حوزة دانش بشري است در گستره
  : توان تلخیص کرد موضع می
شوند، نه پژوهش مساله محور، بلکـه تتبـع    از آن چه تحقیق خوانده می بسیاريیک، 

هـا آموزشـی،    گیري آن جهت. کنند موضوع محورند و رسالتی غیر از تولید علم را دنبال می
در نتیجه از تشخیص و حل مساله عاجز و به طریق اولـی از  . رسانی است ترویجی و اطالع

  )رخنۀ اول. (تولید دانش ناتوانند
پردازنـد، بـدون    اي از کسانی که به وسیلۀ مواجهۀ با مشکالت به پـژوهش مـی   عده، دو

کننـد و گرفتـار    وقوف به تمایز مشکل و مساله، تنها به سطح مشـکالت حصـر توجـه مـی    
شـوند و از ایـن روي، از    مـی ) مغالطۀ پرسـش مرکـب  (خطاي اخذ مسایل در مساله واحد 

                                                             
 اي که اولی موجب دومـی و   اند به گونه اي به هم پیوسته ها به صورت زنجیره الً رخنهبه دو معنا است او این ترتیب

هـاي   ها از حیث محقق به ترتیب از سهل به صعب مرتبند یعنـی رخنـه   ثانیاً رخنه. باشند می... و   دومی مستلزم سومی
  .هاي اخیر از آن محققان زیردست است کار و رخنه اولیه از آن محققان تازه

 هاي  هاي تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتري، طرح گونه که در طرح مساله اشاره شد مقیاس مطالعه پایانامه مانه
   هاي منتشر شده در حوزة علوم انسانی است ها و کتاب مقاله  تحقیقاتی،
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  )رخنۀ دوم. (مانند یتشخیص دقیق و حل مساله همچنان ناتوان م
کنند از مشکل به مساله عبور کنند، گروهی مسـاله نمـا    در میان کسانی که سعی میسه، 

دهند و گرفتار مواضع مختلف اخذ مساله پنداري  بودن مساله مورد تحقیق را تشخیص نمی
یـا،  معنا، مسایل القا کننده، بن بست موهوم  مانند مسایل بی. (شوند به جاي مساله واقعی می

طناب پوسیده یا، تبیین غیر مسبوق به توصیف روشمند، اخذ طلب علـت بـه جـاي طلـب     
این گروه نیز مانند دو گروه نخسـت از تولیـد دانـش ناکـام     ) دلیل و مساله پنداشتن مبانی 

  )رخنۀ سوم. (مانند می
حـل   هـا را  اي که آن کننده هاي عام و خیره اي به دلیل گرفتار آمدن به نظریه عدهچهارم، 

عینکی از نظریـه عـام خـویش بـه     . رسند نگري می انگارند، به تحویلی کنندة همۀ مسایل می
وجهی . دهند زنند و در نتیجه امور را به چیزي فروتر از آن چه هستند، تحویل می چشم می

طرف دور  نشانند و به این طریق از پژوهش عینی و بی از شی را به جاي همۀ هویت آن می
رخنـۀ  . (چرخند هاي نوین، دور خود می یابی به نظریه جاي تولید علم و دست افتند و به می

  )چهارم
. دهند نگري و نیز عوامل دیگر، گروهی را به درآمیختن مرز علوم سوق می تحویلیپنج، 

علوم از تبارشناسی مسـایل نـاتوان و از برگـرفتن      آنان به دلیل عدم وقوف بر تمایز روشی
هاي تجربه تحلیل  مساله فلسفی را به مدد روش. گردند ه ناکام میهاي مناسب با مسال روش

  )رخنۀ پنجم. (کنند و یا برعکس آن می
یابند  پردازند و به درستی درمی در میان کسانی که به تبارشناسی مساله به دقت میشش، 

که مساله تحقیق به کدام دانش از علوم انسانی متعلق است، گروهی تعلق به گسـتره را بـه   
کننـد و خـود را از مطالعـات دیگـر      شـناختی تفسـیر مـی    طا، به معناي حصرگرایی روشخ

ها موضع انکـار   نسبت به سایر دانش. سازند آوردها محروم می آورد سایر روي ها و ره دانش
رخنـۀ  . (شـوند  ها به ویژه در تشخیص و حل مسایل چند تباري ناکام مـی  این. کنند اخذ می

  )ششم
انـد و   شناختی رهیـده  که به هر دلیل از بند حصرگرایی روش در میان کسانیهفت، 

اند، گروهـی در مقـام     ها در حل مساله واحد وقوف یافته به اهمیت توجه به دیگر دانش

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
    

    
    

    
 

هم 
ل ن

سا
 /

ان 
مست

ز
13

83
  

  

  

116  

آوردهــاي ســایر علــوم، بــدون الگــوي پــژوهش و قواعــد مطالعــۀ   جســتن از ره  بهــره
سـازي   اي به انبـوه  لعه میان رشتهبا شعار مطا. پردازند ها می اي به التقاط اندیشه رشته میان

  )رخنۀ هفتم. (یابند شوند و ثمري جز التقاط و حیرت نمی اي مشغول می چند رشته
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