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 22/20/1021تاریخ پذیرش:               72/27/0022تاریخ دریافت:                  

  یدهچک

کند و در پی تبییین ایین روش یاد می« اصل تأسیس»شناسی با عنوان این مقاله از رویکردی انتقادی در مطالعات روش
علوم انسیانی توییید داده ۀ ان حوزپژوهشگردر قالبی عینی و با مشارکت « اصل تأسیس»است. روش کاربردی برآمده 

اند و ای موردی، به نتایج مشخصیی رسییدهو با معین شدن مطالعه ان در مراحل چهارگانهپژوهشگر، اساسبراینو  شده
از خصیلت کارگیاهی نییز  روپیی اسیت. ازایین رو پیژوه   کاربردی بودن ساختار و محتوای روش، نشان داده شیده

وابی  ر بیهتوجهرو بر اساس پی  نوشتارهای مختلف دیگری نیز به کار بسته شود. تواند در مقیاسبرخوردار است و می
شناسیی اهمیت و جایگاه اعتبیاری  روش به توجهکید خود را بر أشناسی، تشناسی و روششناسی، معرفتهستی ۀگانسه

، وجیود ییرورت در پاسیه بیه «اصیل تأسییس»مبنیای تبییین  در نتیجیه،داده است،  در علوم اجتماعی و انسانی قرار
ایین روش  ۀعلوم انسانی اسیت. پیی  از شیر  و ارا ی در قلمرو« نقدعلمی»نقد و در جهت تحقق فضای « چگونگی»

هیای بیان شده تا به پی  زمینه نقد علمیها و مبانی معرفتی، و بروز و ظهور مطالعات انتقادی، ریشهۀ کاربردی در حوز
 یرمسیبر حرکت در « اصل تأسیس»روش  بهتوجهتحقیق و در اثنای  ۀگاه عقالنی آن نیز توجه شود. همچنین در بدنتکیه

 مقدمه ای بنیادین برای ورود به نقدپژوهی پرداخته شده است.  ۀمثابانتقادی بهتفکر 

 انسانی.اصل، نقدپژوهی، تفکر انتقادی، علوم تأسیسشناسی، روش واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

امیا  ،گیرنیدمیشوند و کیامال  در قیاو و قیالبی پاییدار قیرار ناگرچه مفاهیمی مانند نقد و نقدعلمی، در زبان ثابت نمی

هیی  معییاری نیدارد و هرکوششیی  ،«نقید»دانست و پنداشیت کیه « نقد»نامیده شد، « نقد»توان هر چیزی را که نمی

 ۀسیرانجام اسیت. در ادبییات علمیی و پیشییناش بیهیوده و بیدرباو تبیین نقد، حدود و ثغور آن و چیستی و چگونگی

انید. چیسیتی آن مشیغول شیده پرداخته شود، بیه« چگونگی نقد»آنکه به ازانسانی و اجتماعی ایران، بی معرفتی علوم

شناسی، مقدم بر پرس  از چگیونگی اسیت، امیا و از باو هستی اگرچه پرس  از چیستی یک مفهوم، پرسشی بنیادین

بیه« چگیونگی نقید»مییان، اییناختصیا  دارد و در« چیستی نقد»نقد، بهۀ بیشترین حجم ادبیات تولید شده در حوز

 ۀتوانید در حیوزمی« چگیونگی نقید»هایی بیه پرسی  از سیوی پاسیهاساس، حرکت علمی بهبراین است.محاق رفته

« چگیونگی نقید»های اننتزاعی و ذهنی کمیک کنید. پرسی  از رسیدن بحثعینیتشدن و بهانسانی بر انضمامیعلوم

 شناسی آن دارد.شناسی نقد، پیوند و پیوستگی با روشمعرفتۀ ورود به حوز افزون بر

شناسیی بیه شناسیی و از معرفتشناسیی، بیه معرفتطرییق از هستینقد، مستلزم طی سویحرکت بهترتیب، بدین

بیه « نقد عیامی»سالیق فراتر رفته و از  ۀرسید و از دایر« نقد»شناسی است تا در پرتو این حرکت عقالنی، بتوان به روش

 تمیایزاتی و مرزهیا بیا «عیامی نقید» از را علمیی نقید». مشخصیی دارد هاینزدیک شد، نقدی که ویژگی« نقدعلمی»

 بیهتوجهعلمیی،  گیویوگفیت قابلییت الگیو، و میدل ۀمندی، ارا ینظام: از عبارتند جمله آن از که کرد تفکیک توانمی

 ،مسیی له وتحلیییلتجزیییه تییوان و گییوییکلی از دوری و محوریاسییتد ل محوری،لهمسیی  و اجتمییاعی هایدغدغییه

 بیا همیراه امتییازات و قیوت نقاط بهتوجه علوم، تخصصی هایحوزه هایچارچوو و حدود رعایت و محوریتخصص

 تحقیقی ادبیات از استفاده نقد،الگوی ۀارا  در نظریه یک کامل تحلیل و تبیین اصل بهتوجهها، کاستی و هایعف نظربه

 الگیوی مانع، ارا ه و ایستا ادبیات از استفاده جایبه مفاهیم محّرک و پیشرو ادبیات از مندیتقلیدی، بهره ادبیات جایبه

 هاینظرییه تولیید و پردازیاییده سمتبه مؤلف دیدگاه از را خواننده پلی، مانند بتواند نقد که نحویبه پویا و خالق نقد

 نقید   تفکییک نظرییه، ییک( درونیی )تحلییل پایگیاه و( بیرونی تحلیل) خاستگاه بهتوجه و کند، تفکیک هدایت جدید

 اثیر ییک( مبنیایی) ساختاریبرون نقد   با منطقی، نظم و انسجام میزان بررسی و تحلیل معنایبه( )بنایی ساختاریدرون
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 همیاهنگی، مییزان بررسیی و تحلییل نیز و مفروض مبانی و اصول با اثر مفاد هماهنگی میزان بررسی و تحلیل معنایبه

 مقالیه از اعیم علمیی اثیر ییک شیکل و قالیب در نقید ارا یه اسالمی، و دینی اصول و بانیم با اثر مفاد چال  و ارتباط

 .(33: 1831)حسینی،  «تحقیقی یادداشت یا علمی کتاو یا پژوهشی

هیای نظیری اسیت ن فعالیتتریترین و یرورتیرسد، یکی از حیاتیبه انجام می« نقد»آنچه در باو تثبیت مفهوم  

 انسانی به آن توجه شود؛ ومعل در حوزۀ زم است که 

یننادیی و پویاایی کاه اسا  انتقاادی کردار و پندار پرتو در داند کهمی علم وادی ۀکوشند هر  پیادا تحقا  علمای آفر

 خاوانش کاه معنااینباه دارد؛ وجاود دیالکتیکی و متقابل ۀرابط آن نقد و علمی متن عمی  درک   بین وانگهی،. کندمی

 عمال و نگار  ۀبرانگیزانناد اس  ممکن ،علمی متن ترژرف درک همچنین و کندمی تری عم را مطلب درک ،نقادانه

 امکاان شاود، درک تارژرف مطلبای هرچاه در واقا  و اسا  همارا  انگیزیپرساش با نقد. باشد اثر آن به نسب  نقد

)ارشااد،  شودمی سرمی علمیۀ توسع آن پی در شد ، فراهم بیشتر مطلب آن در کاویژرف و تردقی  پرسش ییریشکل

3131 :64).   

امیا  ،شودگری آغاز میدارد، اگرچه کار علمی با پرس  ی ویژههای علمی، ویعیتنقد در مطالعات و فعالیت اساسا  

 بیه و است هوشمندانه مطالعات طبیعی ۀادام نقد،». شودمی گشودهمیان میدان علمی « نقد»آید که پای بسیار پی  می

 .(1۳: 18۳8 )هوف،« است شنفتن و گفتن و نوشتن عمل هرگونه ۀ زم نقد، علمی، مطالعات در گفت توانمی جر ت

یکی از مراحل اصلی و بنییادین پیشیرفت  گشاید و اساسا  مند، مسیر علم را میحرکت در مسیر نقد صحید و روش

بیابی در فتدزیرا بدون آن  ؛رکنار باشدتواند از نقد اصولی بانسانی نمیدانشمند و اهل علوم روازاینعلمی، نقادی است. 

 مد:وجود نخواهد آعلم به

 ۀارائا باا را مساائل کوشیممی ما -2 ؛کنیمآنها، یزینش می با تصادفی برخورد ۀوسیلبه احتمالا  را مسائل برخی ما -3

یه، یک یاهن ۀدرباار  نقاداناه بحا  رهگارر از ماا معرفا  -1 ؛کنایم حل حل موق ،یک را  ۀمنزلبه نظر  و مانهایظر

یاه مساائل که آموزیممی ترتیباینبه و کندمی رشد مانخطاهای از برخی ۀ حرفوسیلبه  و کنایم درک را مانهاینظر

یه بهترین حتی آدربار  نقادانه بح  -6 ؛ببریم پی جدید مسائل ارائه برای نیازبه  آشاکار را ایتاز  مسائل هموار  ،هانظر
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یاه - مساائل: بگاویم بایاد کنایم، بیان چهارکلمه قالب در را چهارمرحله این بخواهیم ایر .سازدمی  -نقاادی -هانظر

 از خطاا حارف از عبارت اس  اس ، علم ۀمشخص همه از بیش آنچه مهم، بسیار ۀمقول چهار این از. جدید مسائل

یرا ؛نقادی رهگرر  نقاداناه بحا  از هاییجنباه صارفاا  ناامیم،می علام عقالنی  و علم عینب  مبهم نحو به را آنچه ز

یه ۀدربار   .(232: 3133)پوپر، علمی هستند  هاینظر

مسیر حرکیت  ارتباطی چندسویه بوده و طبعا   ،«شناسیشرو«، «شناسیمعرفت»، «شناسیهستی»گانۀ ارتباط سه  

با تکیه بیر پرسی  از این پژوه  بنا دارد تا چگونگی نقد،  بهسوی نقد، مسیری دوطرفه است. با درک یرورت توجهبه

انسیانی، علوم ۀرسیدن به فضای علمیی در حیوز آ زم زیرابپردازد؛  کاربردی-شناختیچگونگی نقد، به بیان یک روش  

 علمیی کیار نکند، پیدا گسترش آن درست معنایبه و علمی فضای یک در نقد مند است؛ یعنی اگررسیدن به نقد  روش

 تیوان بیهانسیانی نمیعلوم ۀ بسیاری از مفاهیم در حوزۀدربار گفتتر باید عدی کلیرسید. در ب   نخواهد خود سرانجامبه

شوند، اما در برابر این مفیاهیم ند و دچار تثبیت معنایی  دا می نمیشناورچه اینکه، مفاهیم  ؛تعریفی ناو و بنیادین رسید

فرایند اجتماعی شیامل عمیل تثبییت معناسیت. میا یک  ۀمثابخلق معنا به»ای تثبیت کرد؛ باید کوشید تا آنها را در نقطه

« را تثبییت کنییم شیانکنیم تیا معنایهای دیگیر، تیالش مییروابی  نشیانه ۀها در شیبکدادن نشانهراز طریق قرا پیوسته

   .(18: 1831)سلطانی، 

منیدتری و غایتتر تر، روشینتوانیم حرکت صحیدمی -بود موقتی خواهد و ذاتا   که قطعا  -کردن این مفاهیمبا ثابت

، امکیان دربیردارد و آن اساسیی ۀییک نتیجی« نقد»انسانی آغاز کنیم. کوش  ما در تثبیت مفاهیمی چون علومۀ در حوز

نحوی دسیتی در کیه بیهکسیانی ۀمحققان و دانشجویان و هماجماع پارادایمی است. اجماع دانشمندان، اندیشمندان و 

نظیم  ،به فعالیت دانشمندانی که در چارچوو آن به تحقیق مشغولند ،پارادایم» :انسانی دارندعلوم ۀتولید ادبیات در حوز

 .(83: 1830علمداری، )معینی« کندهای آنها را تنظیم و بین آنها اجماع برقرار میدهد و فعالیتمی

در حقیقیت  آنچیهارتبیاطی بیه« نقدعلمی»تر دقیق طورو البته به« نقد»بنابراین کوش  ما در تثبیت مفاهیمی چون 

دانیم تیالش بیرای اجمیاع در بلکیه میی ،است« آن» ۀتوانیم ادعا کنیم که همدانیم و نمیاما ما نمی ،، دارداست« نقد»

علمیی  ۀبیرای جامعی روازاینکند و عملی بسیار نزدیک می حرکتدر نهایت ما را به « علمی نقد»تثبیت مفهومی چون 
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 زایدرون ۀتوسیع و پوییایی برای یروری و مهم سازوکارهای از یکی مندروش و سنجیده ...علمی نقد» .یروری است

 متقابیل پیونید   پیارادایم مبنیای بیر را علمیی فضیای در اجتمیاعی ییرورت یک عنوانبه نقد تحقق توانمی. است علم

   .(88: 1838)ارشاد، « کرد تحلیل ساختار-کارگزار

ی برای عبور از سردرگمی علمی و ایجاد اجماع علمیی و ، تالش یرور«نقد»برای تثبیت مفهومی چون  پس تالش

تواند گیامی ها و معیارهای منطقی می، تکیه بر واقعیتاساسبراینانسانی است. علمی در قلمرو علوم در نهایت حرکت  

 :باشد علمی نقدسوی تبیین مفهوم جدی به

 معیارهاای منطقای تطبیا  کنناد و میازان هاای ترربای ومرسوم این اس  که برای نقد یک اندیشه، آن را باا داد 

های ترربی، معیارهای منطقی و برآیند ایان این موارد، یعنی داد  معقولی  آن را بسنرند... باید تأمل کرد که تمام

یادی، داخل یک نرم شاود )مردیهاا، تربیتی معنا می-افزار فکریدو در سنرش علمی، مورادی اس  که تا حدود ز

3131 :31). 

گییری از شییوۀ مند یک اثر یا دیدگاهی علمی، بهرههای مطالعه دقیق و همچنین نقد روشساس یکی از روشابراین

های متد نقد، اصیول راهنمیای تنظییم مقیا ت است. این روش از رویکرد نقدپژوهی در سلسله کارگاه« اصل تأسیس»

 .(1833است )حسینی،  شناختی و نقدپژوهی برآمدهنقد و نیز مطالعات روش

امیا پیی  از طیر  جز ییات ایین روش  ،اسیتپرداختیه « اصیل تأسیس»رو به تویید و تبیین روش پی  پژوه   

شناسی، میروری شناسی و روشهای معرفتی و درک ارتباط میان معرفتزمینهتر شدن فضا و پی ردی، برای روشنکارب

 خواهیم انداخت. نقدعلمیهای معرفتی بر ریشه

 معرفتی نقد های زمینهپیش. 1

شناسییی مییرتب  اسییت. شناسییی، و روششناسییی، معرفتهییای هستیگانهنقیید، بنیییانی فلسییفی دارد و بییا سییه مسیی لۀ

چیه  ،انیداختنگیاهی دوبیاره سقراط  فلسفی و منهج عقلی   توان به آغازگاه تفکر  های معرفتی نقد میدرخصو  ریشه

 هاینوشیته امیروز، بیه تیا» دلیلهمینبیهبود و شیاید « وگوگفت» و روش او مبتنی بر« نقد»اینکه رهیافت او، مبتنی بر 
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 رویکیرد بلکیه اند،برجسیته کیه نیسیتند هااندیشیه ایین تنها اما. مانندندبی اندیشه تاریه در ارسطو و افالطون سقراط،

 .(18: 1838)شارون، « ...دهدمی تشکیل را غربی تفکر محور که آنهاستۀ کنندپرس  نگرش و انتقادی

دسیت میا رسییده، آپولیویی و کریتیون، منیون و غییره به هایی چونافالطون در قالب رساله متونی که از طرف 

 ۀزیستی که سیاسیت، اخیالق، آداو و رسیوم و همی ؛بسیار جدی سقراط به زیست یونانیان است« نقد»گر حکایت

در  -آنچه هسیت« نقد»فلسفه را گشود. او از با نقد سوفسطا یان، راه  گرفت. سقراط اساسا  را در بر می ش ون زندگی

 طور کامیلبههای سقراطی  افالطون، ورزی را که مبتنی بر استد ل محض عقلی بود، آغاز کرد. رساله، فلسفه -آتن

کنید و بیه یونانییان و بعیدها بیه ، سنتی عقالنی در قالب فلسیفیدن آغیاز می«نقد»است و سقراط از دل این « نقد»

« اسیت سقراط سنت عقالنی و اخالقی را پدید آورد که اروپا از آن زمان با آن زندگی کرده» :آموزدا میجهانیان آن ر

 .(11: 1831)تیلر، 

هایی که جز از رهگیرر رهیافیت و پرس  ؛های بنیادین اوستکند، پرس اما آنچه در قالب نقد از سقراط بروز می

ها را بیرای کند و پرس نداشت. سقراط ابتدا از رهگرر نقد پرس  میرویکرد نقدمحورانه سقراط، امکان بروز و ظهور 

نقیدهای  ۀشود کیه همیآنجا نمایان می «فلسفه»و  «نقد»دو طرفه  ۀگرارد. اما رابطوگو میهایی به گفترسیدن به پاسه

 ،به نقد بعیدی و از آن دوباره «تفکر»رسد و از می «تفکر»به « نقد»اش استوار است. او با بعدی سقراط بر تفکر فلسفی

 و گیراردمی قیدم آن در نفس فرزند که است ایعرصه وگو،گفت» شود:اش بیشتر و بیشتر میۀ تفکر فلسفیدوباره گستر

 گیرارپایه ترتییب ایین بیه سقراط دانست، سقراط میراث ترینمهم و ترینبزرگ بتوان شاید را این نماید،می رخ جهان به

: 183۳)قزلسیفلی، ..« .کنید حاصیل تقیرو حقیقیت مدام، بیه با خودانتقادی تواندمی شخص آن در که است روشی

134-133). 

گررانید. اگیر چیه او روش  «نقید»فلسیفی خیوی  را از  گرار دوران مدرن نیز راه تفکیر  اثرامانو ل کانت، فیلسوف 

ر سیال فعالییت فکیری بشیر  بعید از هزادو اش ثابت کرد که از پس  را در پی  نگرفت اما رهیافت نقد محورانه وگوگفت

کند، رویکرد نقادانه آن است. کانت از راه نقد  عقل به میدان تفکر فلسفی گام نهاد. سیه سقراط، آنچه فلسفه را فلسفه می

کانت سه کتیاو بیه نیام نقید دارد کیه نقید » :گرارندکتاو بنیادین کانت همگی با نقادی پای به میدان تفکر فلسفی می
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)کاپلسیتون، « نامندآنها را به اختصار نقد اول دوم و سوم می روازاین ؛حکم باشدو نقد قوه عملی،لقد عقمحض، نعقل

خوی   مانند سقراط از نقد به فلسفه و از فلسفه بیه نقید و دوبیاره از نقید بیه فلسیفه ۀ او در مسیر فلسف .(113: 1831

 دهد. خوبی نشان میدوطرفه را به ۀرود و این رابطمی

کانت داشته باشیم تا عمق رهیافت نقدمحور او را در آثارش دریابیم. او مشیتاق  ۀگانکافی است رجوعی گررا به سه 

 :  نقد و نقادی رشد دهد ۀاست عقل را به وسیل

خواهد این نقد و انتقااد را جریان عمل جزمی عقل محض اس ، بدون انتقاد قبلی از قوای خود. کان  می ،جزمی 

عقال  ای که مابعدالطبیعه را باید در حضاور آن آورد، چیازی جاز تحقیا  انتقاادی خاود  رد. پس محکمهبر عهد  بگی

ریوناه کند تاا مساتقل از ههایی که عقل کوشش میشناخ  تمامعقل با رجوع به ۀ یعنی تحقی  انتقادی در قو ؛ نیس 

 .(213: 3131)کاپلستون،  ای به آنها دس  یابدترربه

ظهیور دارد.  میدرنپسیت ۀتفکیر فلسیفی و در قامیت فلسیف و تیاکنون نییز در بیسیتمقرندوم ۀ از نیمی مسی لهاین 

قیدم یچه در گشیودن ایین راه پی گشودند و ن ۀ مدرنها راه فلسفی خوی  را از نقد ثابتات و بدهیات اندیشمدرنپست

 آنهیا چنیدوچون از و ایسیتاده میدرن هیایآرمان و هیاارزشۀ هم مقابل در که است بزرگی متفّکر نخستین  نیچه» شد.

بودیار، فوکو، دریدا و بسیاری دیگر  .(8: 1838)کهون، « قرار دهد نقدوبررسی مورد را آنها است هّم  کوشیده پرسیده و

های فلسفی مدرنیته، راه دیگری را در تفکیر آغیاز کننید. در مییان ایین فیلسیوفان، کوشیدند تا با نقد انگاره ،از فیلسوفان

مدرنیسیم، پست»اطی را و هم غیر آن را برگزیدنید. وگوی سقراگرچه در روش، هم گفت ،قدمحورانه اصل بودرهیافت  ن

بییات و سیرانجام معمیاری اسیت کیه دهای علم و معرفت، سیاست، هنر و اها در زمینهای از تفکرات و نظریهمجموعه

چال  خواندن مواییع کلییدی و اساسیی مدرنیسیم همدرنیسم و ب آنها را در نقد   ۀشاید با تسامد بتوان وجه مشترک هم

کنده از کنندمیشکلی آن را نمایندگی با متفکران پرتعدادی که هرکدام بهاین فلسفه  .(180: 1831)قادری، « دانست ، آ

 .  و حتی نقد نقد ها، نقد مفاهیماست، نقد روایات نقد

 هاایاندیشاه در و هرمنیاوتیکی و یراسااخ  نگار  از اس  ایآمیز  ،شودمی شناخته مدرنپس  تفکر امروز آنچه

ۀ مدرن در نحلاپسا  تفکار نظاری و فلسافی مباانی. دارد فوکاو ریشاه و دریادا لکان، هایدیر، ویتگنشتاین، نیچه،



 

 
 

 

 34 

 یگزارش مورد ی؛انتقاد ۀروش مطالع ۀبه مثاب« اصل یستأس»

یان این ۀ.. هم.یرف  شکل یراییپساساخ  یااهی،ۀ فلساف یاا محورساوژ  عمل به فکری هایجر  و باود  بادبین آ

. یافا  هایادیر فلسافی ۀاندیشا در تاوانمی را نقاد ایان از روشنی شکل. اندکشید  نقد به را همدرنیت فلسفی یفتمان

 مدرنیتاه بنیاادی رو  ۀمنزلاباه دکاارتی یارایش نقاد باه ،(۷۲۹۱) زماان و هساتی در جمله از خود، آثار در هایدیر

 هریوناه ضارورت که اس  درنمپس  و یراپساساخ  تفکر هایسرچشمه از دیگر یکی نیز نیچه ۀپرداخ ... اندیش

 و افقای تفکار ایدئالیساتی، ضاد یارایش ویژ باه کند؛می نفی را شناسایی موضوع و شناسایی فاعل میان ثاب  ۀرابط

یه، مدرن مؤثر بود  تفکر پس  در مدرن علم بر وی نقد و او مرکززدایی  .(113-112: 3132اس ... )بشیر

دهید کیه روی آوردن بیه نشیان می عنوان نیوعی از تفکیر عقالنییفه بیهسنقد و فل میانپیوستگی عمیق  ترتیببدین

تیوان جیدی را آنگیاه می« نقید»نمایید. دشیوار می ،شناسییو( بدون التفات به معرفت1831)حسینی، « نقدعلمی»

در داشته باشد. تثبیت مفهوم نقد برای امکان اجماع و ایجیاد تحیرک علمیی ریشه انگاشت که در مبانی معرفتی خاصی 

اسیت. بیدون « وجیودی»ای دو طرفیه و از جینس انسانی  زم و یروری است و از طرفی رابطه نقد و تفکر رابطهعلوم

سیوی حرکیت به چنیین،هایی اینرو با زمینیهازاینیابد. گیرد و بدون معرفت، نقدی قوام نمی، معرفتی شکل نمی«نقد»

ۀ زنجییر ۀکنندد تکمیلتوانمی« شناسیروش»یعنی شناسی، روشو  شناسیشناسی، معرفتهستی ۀگانسوم از سهۀ حلق

 باشد. « نقدعلمی»گیری شکل

 «تأسیس اصل»روش . 2

ای عملیاتی و کاربردی، گونهتا با مراحل آن به شودمیگزارش پژوهشی از نحوۀ اجرای روش اشاره بهاین مقاله،  ۀدر ادام

محیور در قلمیرو هیای پژوه ارگیری این شییوۀ پژوهشیی در دورهکتردیدی نیست که به آشنایی بیشتری حاصل شود.

پژوهشیی کیه -ها و مجیامع علمییارشد و دکتری و نیز کارگاهکارشناسیهای تحصیالت تکمیلی انسانی و یا دورهعلوم

باشیند، راهگشیا هیای علمیی مییپیردازیهیای فکیری و تولیید نظرییهسازی خالقیتنو و زمینهدرصدد تولید مفاهیم

 1انسیانیان علومپژوهشیگرپژوهشی و رویکرد انتقیادی، در دورۀ میرکور بیا مشیارکت جمعیی از  ۀبود. این شیوواهدخ

 شر  ذیل بود:به هانجام رسید که شامل مراحل چهارگانبه
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 1جدول شماره 

 همراه مطالعۀ هدفمند یک اثر علمی)کتاب(مرحلۀ اول: طرح پرسش به. 2-1

وحدا   ان خواسته شید پیس از مطالعیۀ فصیل اول کتیاوپژوهشگردر مرحلۀ نخست از   ِ پیامبر
اصیل  18ل ، حیداق2

 استنباط کنند.  تاریخی، استخراج و–شناختیروش

 در تویید پرس  آمده بود:

صیورت های خود را مستند به مفاد کتیاو، بهکنید؛ بدین معنا که پس از مطالعۀ کتاو، برداشت« اصل تأسیس». 1

 فیضان ذهنی و در قالب یک گزاره خبری بنویسید.

عنیوان مبنیایی شناختی است، بدین معنا که هر اصل، بیهروش–ژوهشیدر اینجا، طر  اصولی پ« اصل»مقصود از 

تحلیل مسیا ل علمیی، برآمیده از تعرییف برگزییدۀ وحلمسا ل علمی باشد. « تحلیل»و « حل» موثر و نق  آفرین در

های علیم پیرامیون ییک مند( در یکی از حوزهفرآیند تجزیه و تحلیل و جستجوی متدیک )روش معنایبهپژوه  است 

اند که در حوزۀ مطالعیات شناختی، اصولی. اصول روشهای دان علمی برای کشف یا ابداع یا مرزافکنی دروازه مس لۀ

شیناختی، در اصیول انسیانوییا  شیناختیشناختی، اصول هستی، در مقابل اصول معرفتآیندشمار میبهشناختی روش

 و غیره. مطالعات فلسفی، کالمی، دینی ۀحوز

اند که مصداق مطالعات تاریخی و در محدودۀ دان  تاریه به حساو آینید؛ در برابیر یخی نیز اصولیاصول تار. 1

شیناختی، سیاسیی، تربیتیی، فقهیی، شناختی، ادبی، اقتصادی، کالمیی، تربیتیی، عرفیانی، جامعهفلسفی، روان اصول

 نوع فرآیند مرحله

 طرح پرسش+ مطالعۀ هدفمند یک اثر علمی مرحله اول

 هاآوری پاسخجمع مرحله دوم

 مندها + تطبیق و مستندسازی روشوزیع پاسخت مرحله سوم

 تأسیس اصول ترکیبی + ارائۀ تحلیل چهارممرحله
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 قرآنی، حقوقی، اخالقی، هنری، و الهیاتی.

 هاآوری پاسخمرحلۀ دوم: جمع.2-2

اصیول توسی   تأسییسآوری شید کیه گیزارش نهیایی نتیجیه پژوهشگران به پرس  فیوق، جمیع در مرحلۀ دوم، پاسه

یرورت پرهیز از زییاد شیدن حجیم ایین مقالیه فقی  بخشیی از  دلیلبهاست زیر بود؛ )گفتنی پژوهشگران فوق به قرار

 است(:دهدر اینجا آم هم با تلخیص بسیار،ان، آنپژوهشگرهای های نوشتهنمونه

 :۷یزار  پژوهشگر 

تحلیلیی  گیری تیاریهکوش  علمی در مسیر کشف رواب  عّلیی رخیدادهای تیاریخی، موجیب شیکل .1

 (18شود. ) می

 (1۳با تاریه مالزمت علمی دارد. )خلدون، تحلیل در روش ابن .1

 (13. )ها برای کسب معرفت دینی استیکی از روش پیامبر ۀشناخت سیر .8

 (13. )است« گرایانهکل»بلکه مبتنی بر روش  ،رودپی  نمی« نگاریتک»اس روش تحلیلی بر اس تاریه .0

 (34یوند اساسی با منطق و فلسفه دارد. )تحلیلی پ روش تاریه .8

 (31. )روش استقراء تجربی تکیه کردتوان بهنقلی می در تاریه .۳

 (38) .تحلیلی استنقلی در روش، مقدم بر تاریه تاریه .1

 (33. )نقلی و تحلیلی است ۀریم، ترکیبی از شیوروش تاریخی قرآن ک .3

 (3۳. )گویی در مویوعات استاز عوامل درونی اختالفات در تاریه اسالم، روش  پریشان و پراکنده .3

 (141مسلمانان، روشی نقلی دارد. ) نویسیسنت سیره .14

 (141ارد. )نقلی صرف، یرورت د نقد روشمند برای عبور از تاریه .11

 (118یابی. )دارد نه علتنیاز  یابی روش حکمت نبوی به ۀتحلیل سیر .11

 (111کند. )نبوی کمک شایانی میۀ اسالم و سیرنگر به تبیین و فهم تاریهروش تحلیلی جامع .18

 (188سنج  خود هماهنگ باشد. )های تحلیلی باید با مویوع موردشرو .10
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 :۹پژوهشگر گزارش 

 (18۳. )نیاز داردل و نظم دادن تحلیبهبلکه  ،کنندتمام حقیقت تاریخی را نمایان نمی ،اسناد و اطالعات .18

 (18۳.)به قوانین کلی سازی، دستیابیتاریه، سه مرحله دارد: مشاهده، فرییه ۀروش مناسب برای مطالع .1۳

 (183) .انجامدنبوی می ۀالم و سیرپردازی در تاریه اسنگر به باروری نظریهروش تحلیلی جامع .11

 (  143)  .باید متون را نقادی کند تحلیلگر متون تاریخی یرورتا   .1

 (18) .نبوی ۀیرورت استفاده از روش نقلی و تحلیلی برای بررسی سیر .1

 (10دارد. ) تاریه در مجموع مباحث فلسفی قرارۀ فلسف .8

 (18به مسا ل روز. ) نگر و پاسهتاریه صدر اسالم با استفاده از روش جامع ۀمطالع .0

 (111. )پیامبر ۀمختلف برای شناخت سیرهای سونگری و استفاده از روشعدم یک .8

 (111) .ای نقد متون تاریخی و دینیاستفاده از روش تحلیلی بر .۳

 (118نگر وجود دارد. )روش جامع ۀوسیلبه پیامبرۀنقلی سیر تاریه ۀامکان مطالع .1

 پییامبرۀ نگاری سیربه ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا عوامل درونی و بیرونی تاریه توجه .3

 (33-30) .و لزوم استفاده از روش تحلیلی

تواند راهکارهای عملی زنیدگی امیروز را فیراهم رهنمون اصولی است که می تحلیل ابعاد زندگی پیامبر .3

 (13) .آورد

 (38) .های تاریخی و تحلیل و توصیف نتایجتعیین هدف، استخراج روش ترکیبی، استفاده از داده .14

 (30مکانی از وقایع داشته باشد. )ت تام ندارد، بلکه مورخ باید درک زمانی و رویدادهای تاریخی عینی  .11

نقلیی  تحلیلی مقیدم بیر تیاریه تحلیلی و از جهت رتبی، تاریه نقلی از جهت روش، مقدم بر تاریه تاریه .11

 (38) .است

 (111ع است. )خر وقایبندی تقدم و تألی، تاریخی و دستهفرایند تحلیل برگرفته از سه فراز محوری نق .18
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 :3یزار  پژوهشگر 

 (31تحلیلی است. ) آوری مقدمات اسنادی، مقدم بر تاریهدلیل فراهمنقلی به تاریه .10

 (  3۳بشر مشخص شود. ) ۀزمینه برای معرفت تعقلی است تا جایگاه تاریه در اندیش ،معرفت تعبدی .18

 ( 11-10)  .تاریه با آنهاۀ انواع تاریه و مشخص ساختن تمایز فلسف ۀمقایس .1۳

 (  38).مندی یا استخراج روش ه نقلی، تحلیلی و تعیین جایگاه نظامتمییز نگا .11

 (118) .کافی نبودن نصو  نقلی و لزوم تحلیل تاریخی از متون گرر .13

 (181-111نگر )استفاده از روش تحلیل جامع .13

 (13ها و پیامدهای پسین یک رویداد را بررسی کند.) زمینهتحلیلی باید پی  تاریه .1

 (13دهد. )کنونی ما نشان می ۀتحلیلی راهکارهایی عملی برای جامع کاربست تاریه .1

 (34شود. )تاریه با نگرش کلی حاصل می ۀامکان تحلیل جامع در مطالع .8

دیگیر  ۀقضییبیه  ایای از قضیایا و حرکیت اسیتد لی از قضییهتحلیلی تشکیل سلسیله در چارچوو تاریه .0

 (31ست. )ا یروری

 (38تحلیلی است. ) کار با تاریه ۀنقلی و ادام شروع با تاریه ۀاریخی نقطدر یک روش ت .8

گاه با غرض ورزیکاربست قواعد و اصول تحلیل، مرز میان ذهن .۳ ها در تحلییل تیاریخی گرایی ناخودآ

 (31است. )

 (33ثر است. )ؤتاریه یک مورخ در تحلیل اندیشه او از تاریه مۀ کشف نگاه فلسف .1

 (111ها نزدیک شد. )های عصر پدیدهباید به میزان ممکن به چارچووبرای تحلیل تاریخی  .3

 (11۳کار رود. )امان بهؤنقلی و تحلیلی باید ت برای یک پژوه  تاریخی، تاریه .3

 (110مند است. )اصل اساسی تحلیل تاریخی، بررسی منقو ت با نقد روش .14

 (181ت ندارد. )های گوناگون امکان موفقیبه دیدگاه تحلیل تاریخی بدون توجه .11

 (101در تحلیل تاریخی حرکت براساس تسلسل وقایع  زم است. ) .11
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 مندهمراه تطبیق و مستندسازی روشها بهمرحله سوم: توزیع پاسخ. 2-3

ان توزیع شد و در ایین دور پژوهشگر)اصول مستخرج( در میان همۀ  آوری شدههای جمعدر مرحلۀ سوم، تمامی پاسه

 یبی مبادرت ورزند.اصول ترک تأسیسمند، به صورت نظامپژوهشی تکمیلی، از آنها درخواست شد با روش زیر و به

تفاوت این مرحله با دور پی  این است که اصول مستخرج دور نخست، با شیوۀ فیضیان فکیری اسیتخراج شیده و 

رو، طبیعیی بیود کیه ، اصول و مبانی متکثر و متفاوتی از میتن اسیتخراج شیود و از ایینتا جای ممکنتالش بر این بود 

مدار و روش خاصی فوق بر اما در این دور پژوهشی، اصول  .ای نداشتندشده بندی تعریفبندی و اولویتمعمو   طبقه

نهیایی جیامع یک تحلیلگی و سازواری اصول تا دستیابی بهمند شده و زمینه برای هماهنمحور، نظاممس له صورت هو ب

 فراهم خواهد شد.

 در تویید پرس  مرحلۀ سوم آمده بود: 

)متون گزارش پژوهشگران فوق(، مراحیل  پیمبرِوحد  ۀ مستخرج از کتاو لیمتون حاوی اصول اوبا مرور بر تمامی

 انجام رسانید:به، «اصل تأسیسمدل ترکیبی  »زیر را بر اساس 

ییا  شیناختیمورد، تطبیق اصل کرده؛ یعنی مواردی که زیر مجموعۀ مفهوم اصول، ییا اصیول روشدر هر دوباره .1

 کنید. گیرند، حرفقرار نمی شناختی تاریخیاصول روش

 ها را از فهرست اصول، خارج کنید.پوشانیموارد مشترک و یکسان و هم .1

متیون(، عنیوانی  از تمیامعلمی همراه با پرس  اصلی، برای فهرست اصول باقیمانیده ) مس لۀپس از طر  یک  .8

 کلی برگزینید. 

 گراری کنید.ارهبندی کرده و شماولویت ترتیببه، قبلیمحور بر مبنای نگاه مس لهاصول مرکور را  .0

 نقلی( کنید.)دلیل عقلی( یا مستند)دلیل مستدل هر اصلی را، .8

 (100های علوم دیگر استفاده کنیم. )در تحلیل رویدادهای تاریخی باید از اندوخته .18

 (108هر روش تحلیلی باید هماهنگ با مویوع مورد سنج  خود باشد. ) .10

 (103. )نقل، نقد و تحلیل است ۀلفؤروش تاریخی، کاربست سه م .18
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 یگزارش مورد ی؛انتقاد ۀروش مطالع ۀبه مثاب« اصل یستأس»

 یک پاراگراف همرا با اّدله، تویید داده و تبیین کنید.ۀ هر اصلی را، در انداز .۳

 گیری به نوشتار خود بیافزایید.یک چکیده و نتیجه .1

 خود ایافه کنید. ۀمنابع مورد استفاده را در پایان نوشت .8

 لۀ چهارم: تأسیس اصول ترکیبی به همراه ارائۀ تحلیلمرح. 2-4

کیار خیود را  ۀ، نتیجی«اصیل تأسییس»نهایی روش پژوهشگران یمن رسیدن به نقطهای است که مرحله پایانی، مرحله

روش، خیود را در  ،ترتیببیدینرسیند. جزء به کل میجزء، در این مرحله از سطد  بینند و با حرکت از سطد کل بهمی

چهارم، نمیاد و  ۀدیگر با پایان حرکت عقلی استقرا ی )که از جزء به کل بود(، مرحل عبارتیدهد. بهکلی نشان می نمایی

 اسیتقراء منطقییین را کلیی بیه جز یی از سیر»داد. ، رخ خواهداست(نمود پایان حرکت عقلی قیاسی )که از کل به جزء

 (18: 1831)مطهری، «. شودمی خوانده قیاس فالسفه، و منطقیین اصطال  در جز ی به کلی از سیر و خوانندمی

ییاد، کاربستن الگوی پی هفراخور دقت یا تکمیل و یا نحوۀ ببهطبیعی است؛ زیرا  ان،پژوهشگرتفاوت در نتایج کار 

ادنید؛ کار خود را بدین شکل ارا ه د ۀشویم. پژوهشگران فوق در مرحلۀ پایانی پژوه ، نتیجبا نتایج متفاوتی روبرو می

های اصیلی آنهیا هیای میرکور حیرف شیده و قسیمتهایی از نوشیتهبرای جلوگیری از طو نی شدن این مقاله، بخ 

 شود:گزارش می

 :۷پژوهشگر 

 نسب  تحلیل با رو  تاریخی 

آیید نیه دست میوابستگی عمیقی با روش دارد. بدون روش آنچه به ،انسانی و اجتماعیعلوم ۀکسب معرفت در حوز

شیود. یکیی از نمی منجیر ای است کیه بیه دانی  اطالعات پراکنده گاههایی از توصیف و علمی بلکه سویه معرفت

تواند ویع پژوه  را در کشورما تا حیدودی بهبیود بخشید، روش تیاریخی اسیت. روش های بنیادینی که میروش

امیا  ،جوامیع اسیالمی دارد هویژبیهبسیار طیو نی در سینت علمیی جوامیع،  یعمر ،تاریخی اگر چه در شکل اولیه

 .گشا باشدانسانی کشورمان راه علوم ۀتواند برای تحقیقات علمی در حوزقراردادن تحلیل در کنار تاریه می
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شیود. منجربیه  تواند تولید دان  دهد که میابعاد دیگری از سنت روش تاریخی را نشان می« تحلیلی روش تاریه»

 ،«اصیل علییت»یعنی التفیات بیه ؛است قا م  پریرش یک اصل اساسی علمی  هرچیز، روش تاریخی بر ازاما پی 

گییرد. شیود و معرفتیی شیکل نمیبدون علیت، به احتمال زیاد، علم آغیاز نمی؛ زیرا آغاز روش تاریخی است  ۀنقط

امیا روش تیاریخی در معنیای  (13: 1813)حسیینی، «. است علیت اصل پریرش بر مبتنی تاریخی شناسیروش»

هیا و به اصل علیت باید بکوشد تا ارتباط مییان رخیدادها را نشیان دهید. پییداکردن ارتباط توجه ۀواسطآن، به موسع

دهید و بیه معرفیت علمیی عمییق ش تاریخی را قوام و غنای بیشتری تواند روومعلولی در آنها مییکشف رواب  علّ 

دسیت  اریخی در روش تاریخی، محقق چیزی بهتوان گفت که بدون تکمیل و وصل نقاط تمی رهنمون سازد. اساسا  

 رسییدن راه در تیاریخی حوادث میان ارتباط دادن نشان تاریخی، روش»است که بتوان نام آن را علم گراشت. نیاورده

بلکیه بیه دو روش  ،ناپریر نیسیتروش تاریخی یک کل تفکیک (31. )همان: «است محصول معین و هدف یک به

انسیانی کشیور  تحلیلی برای علوم سوی روش تاریهتقسیم است. اگرچه حرکت بهلیلی قابلتح نقلی و تاریه تاریه

های امیا آنچیه از سیوابق علمیی و نگاشیته ،هایی در این زمینه صیورت گرفتیهرسد و تاکنون نیز تالشنظرمی زم به

تخفییف و  ،صید نگارنیدهنقلیی اسیت. ق تام و تمام روش تیاریه ۀگر سیطره و غلبحکایت ،گرشتگان مشهود است

تحلیلی میسیر  در راستای کابرد روش تاریه پیمایشینقلی هی   نقلی نیست، چه آنکه بدون روش تاریهتقلیل تاریه

دیگیر، تحلییل در روش  (. ازسیوی138. )همان: «تحلیلی است نقلی در روش، مقدم بر تاریه تاریه»نخواهد بود.

 دارد.وابستگی  نقلی  به تاریه ،شد گفتهبلکه چنانچه  ،امری انتزاعی و معلق نیست ،تاریخی

سیاز زمینیه ،توان از منطق و فلسفه جیدا دانسیت. منطیق و فلسیفهتحلیلی را نمی این وابستگی، روش تاریه افزون 

هیای نقلیی شود و دادهظهور تحلیل در روش تاریخی هستند. محقق با تفکر منطقی و فلسفی وارد میدان تحلیل می

هیا خصیلتی ذوقیی و شخصیی داشیته و پردازد. بدون فلسیفه و منطیق تحلیلیابی میعلت کرده و به متصلهم را به

امیر  (31: )همیان .«تحلیلی پیوند اساسی با منطق و فلسفه دارد روش تاریه»کند.های محکم عقالنی پیدا نمیپایه

گرایانیه اسیت. تحلییل ساند، اتخیاذ روش کلراش میسرانجام مطلوو و علمیتحلیلی را به دیگری که روش تاریه

تحلیلی براسیاس  نیز داشته باشد. تاریه« کل»دهد مگر اینکه محقق با دقت در جزییات مختلف، نظری به رخ نمی
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 یگزارش مورد ی؛انتقاد ۀروش مطالع ۀبه مثاب« اصل یستأس»

 : ۹پژوهشگر 

 (31: 1813)حسینی، « است« گرایانهکل»رود بلکه مبتنی بر روش پی  نمی« نگاریتک»روش 

 تاریخۀ از منظر فلسف ۀ سیر  پیامبرلعشناسی مطابایسته های رو 

تواند راهگشای مسا ل امیروز ویل و تحلیل عقالنی حوادث آن، میتجربیات انسانی است که تفسیر، تأ منبع ،تاریه

های مختلف از چیستی، چرایی و چگونگی نق  تاریه در زنیدگی امیروز و و طر  سودمند برای آینده باشد. قرا ت

ها و الگوهای زمان حیال حلدارد. اما آنچه مسّلم است ریشه داشتن مسا ل و مشکالت و راه انسان وجودۀ حتی آیند

تیاریه ۀ تیوان فلسیفهیای گرشیته را میهمین دلیل بازخوانی انتقادی روایت. بهباشدمیدر تجربیات گرشته  و آینده

مهیم در  ۀ( نکتی18: 1813ینی،. )حسی«ذات تاریه و روندهای تیاریخی اسیت ۀتاریه مطالعۀ فلسف»زیرا  ؛دانست

هیر تاریه سخن گفت؛ ۀ توان از یک قرا ت و روش خا  در مورد فلسفتاریه آن است که نمیۀ مورد اهمیت فلسف

 تاریه اسالم، غرو، شرق و غیره را دارد. ۀ خا  تاریخی  خود مانند فلسف ۀفرهنگ و اجتماعی فلس

تفاوت شکلی و میاهوی دارد.  ،دیگر اقوام ۀکند که با تجربمی خا  را تداعی ۀتاریخی، نوع فلسف ۀهر نوع تجرب

تیاریه ایشیان را ۀ دارد و بنییان فلسیف سیزای بهاز جمله تجربییات تیاریخی کیه در زنیدگی جمعیی مسیلمانان نقشی

مرکیزی  دال ۀ پییامبردهد که سییرتجربه تاریخی مسلمانان نشان می ۀاست. مطالع ۀ پیامبرسازد، سیربرمی

اند کیه پیی  از ظهیور گیری بوده است. در واقع متفکران مسلمان با ارجاع به سیره، نشان دادهع تفکر و تصمیمهر نو

ین الگیو رفتیار کیرد توان متصور شد و بعد از آن باید بر اساس ااسالم، معنای خاصی از زندگی جمعی دینی را نمی

توانید رهنمیون اصیولی اسیت کیه می گی پییامبرتحلیل ابعاد زنید»توان گفت بنابراین می (11: 1813)سعید، 

چیسیتی، چگیونگی و چراییی،  پییامبر ۀزیرا سییر؛ (13: )همان« راهکارهای عملی زندگی امروز را فراهم آورد

 است. زندگی فردی و جمعی مسلمانان را مشخص کرده ۀفلسف

فی نبیودن نصیو  نقلیی و لیزوم کا»شود، مطر  می ۀ پیامبرتاریخی سیرۀ ای که در مورد فهم فلسفمس له

تواند( رمز سودمندی تاریه اسالم برای مسلمانان در زمان حال و تحلیل تاریخی از متون، گرر از نقل )است که می
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نقلی کیه بییان تیاریه ؛تاریه مسلمانان بر بنیاد دو نوع تاریه اسیتوار اسیتۀ فلسف (118: 1813سعید، ) .آینده باشد

ای کیه در چگونگی  رخداد ایین حیوادث اسیت. در اینجیا مسی له ۀتحلیلی که مطالع یهروایی حوادث گرشته و تار

چگونگی تفسیر رخداد حوادث و ابزار تحلیل آن است. آنچیه در  ،آیدپدید می ۀ پیامبرتاریه سیرۀ رابطه با فلسف

آن حضیرت را  ۀب اسیت کیه سییرانگارانه و البته متصلرسد، قرا ت سادهنظر میپیامبر به ۀظاهر تاریه اسالم از سیر

ای خیا  از گونیهوچرا بهتصیویر کشییده کیه تنهیا راه شیناخت آن اعتمیاد بیدون چیونامری ماورایی و انتزاعیی به

بسیت فکیری خیارج شید و فهیم تیوان از ایین بینهای نقلی و طرد هر نوع تحلیل و تبیین است. چگونیه میروایت

 دست آورد؟هب پیامبر ۀرآفرین سیتاریه وحدتۀ تری از فلسفدقیق

رواییی، نقلیی و گیاه  ۀبیر سیبق بیشتردهد که نشان می ۀ پیامبرسیر ۀمروری بر مطالعات انجام شده در زمین

 و دلیل این امر را بایید در قدسییت بخشییدن بیه سییره در طیول تیاریه تفکیر (18رای تأکید دارند )همان: هتفسیر ب

نسیبت مسیتقیم بیا  ۀ پییامبراکرم چگیونگی تفسییر سییرز وفات رسولبعد ا ؛ زیراورزی اسالم دانستسیاست

 (۳3. )همان: مشروعیت حاکمیت وقت داشته است

تاریه بر دو بنیان نقیل و تحلییل اسیتوار اسیت. امیا آنچیه در ۀ معنا و مفهوم فلسف گفته شد،گونه که پیشتر همان

دلیل فیراهم آوردن نقلی بیه تاریه» ؛ زیرانقلی است مشروعیت متصلب و همیشگی تاریه ،رسدمی نظرظاهر امر به

هیای اسینادی و رواییی کیه توسی  داده (33: 1813)حسیینی،  .«تحلیلی اسیت مقدمات اسنادی، مقدم بر تاریه

ترین و شاید تنها منبع فلسفی تاریه است که چگیونگی، چراییی و چیسیتی حیوادث و آید مهمنقلی فراهم میتاریه

 اول نسیبت بیه تیاریه نقلی علم درجهدلیل شاید بتوان گفت تاریههمینکند. بهرا مشخص می رویدادهای تاریخی

نگیاری نقلیی توان از انحراف در تاریهتحلیلی باشد. اما از آنجا که نقل حوادث به عوامل مختلف بستگی دارد، می

 یابد.یت خود را بازمیتحلیلی اهم صحبت کرد. در اینجاست که تاریه ۀ پیامبرهم چون تاریه سیر

تاریه از اهمییت دوچنیدانی برخیوردار اسیت، ۀ نقلی و تحلیلی با یکدیگر و با فلسف آنچه در مورد نسبت تاریه

و  هیای نقلییتیاریه(، نیازمنید سیازواری و انسیجام )بیین روایتۀ تیاریخی )فلسیفۀ نظری ۀارا »این مهم است که 

هیا نیاظر اسیت و ایین مهیم را تاریه بر قوانین عام تکامل ملتۀ فلسف ازیر ؛(181: 1813)همان، « است. تحلیلی(
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: 1813، حسیینی) .برداری و تربیت نسیل کنیونی و آتیی اسیتتحلیلی، تفسیر تاریه برای بهره سازد که تاریهبرمی

عملکیرد الگویی روایی، تحلیلی از چگونگی رفتار و  تاریخی سیرۀ پیامبرگفت فلسفۀ  توانبنابراین می (10 

آورد. امیا آن حضرت در طول زندگی و رسالت است که بنیان تاریه فکری، رفتاری و اخالقی مسلمانان را فراهم می

ای است کیه شیاید آفرین باشد، خود مس لهکه وحدت مند از سیرۀ پیامبرمکان-مندچگونه رسیدن به فهم زمان

 تر باشد. ناممکن نقلی سیرۀ پیامبرتحلیل تاریه از

وحیدت و  ۀلفیتا کنیون نسیبت بیه دو مؤ اصحاو دان  بعد از وفات پیامبرفکری و  مطالعه رویکرد جامّع 

اسیت.  مسیلمانان بیوده مییانعامیل افتیراق  ،خیود ،دهد کیه چگیونگی خلیق وحیدتنشان می ،آن حضرت ۀسیر

امیل بیرونیی، درونیی، ثر از عوأمتی نگیاری زنیدگی پییامبرانحراف در تاریه»شود که دلیل مشاهده میهمینبه

نگاری نقلیی و حتیی تحلیلیی زنیدگی پییامبر بررسی سنت تاریه (38: )همان .«سیاسی، فرهنگی، اقتصادی است

اسیت کیه  آفرین شناخته شیدهعنوان قرا ت وحدتدهد آن قرا تی که موافق نظر قدرت حاکم بوده همواره بهنشان می

تولیید قرا یت  ،تیرزبان سیادهاست. بیه مسلمانان بوده میانامل تفرقه دلیل محدودیت در تولید معنا همواره خود عبه

آن حضیرت بایید  ۀگردد. بلکه برای فهم سییر پیامبر ۀفهم مشترک از سیر ۀگشای ایدتواند راهآفرین، نمیوحدت

کیه . علت ایین مهیم آن اسیت نموداصل تساهل و مدارای فکری و مرهبی را در مورد فهم زندگی آن حضرت دنبال 

 (118: )همان .«شناسی نیازمند استسیاسی و جامعه ، به دان پیامبر ۀنامتحلیل تاریخی جامع از زندگی»

 زم است میورخ  ،و رسیدن به اصل تساهل و مدارا در این زمینه پیامبر ۀتاریه سیر ۀبرای فهم چیستی فلسف

روییدادهای »نظر بگیرند. دلیل این امر آن است کیه تاریخی، زمان و مکان را در  رخداد ۀلفؤو البته مخاطب او سه م

 .«بلکه مورخ باید درک زمانی و مکیانی از وقیایع تیاریخی داشیته و سیپس بیه آن بپیردازد، تاریخی عینیت تام ندارد

ییابی جای علیتشود مورخ برای فهم رخداد تیاریخی بیهموجب می ،( عینیت تاریخی نداشتن حوادث38: )همان

همین دلییل گفتیه شیده بیرای فتن روایت رسمی، معنا را براساس شرای  زمان و مکان تفسیر کند. بهتجربی و یا پریر

میورخ و  نیاگزیر (118: )همیان .«ییابی توجیه کیردجای علتییابی بیهنبوی باید بیه حکمت ۀتحلیل تاریخی سیر»

اجتمیاعی و  ۀب بیا زمینیشناسیی متناسیبایید از روش پیامبر اکرم ۀمخاطب او برای فهم فلسفه وحدت در سیر
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فرهنگی آن در سه مقطع زمانی گرشته، حال و آینده و موقعیت مکانی ظهور اسالم و موقعیتی کیه میورخ در آن قیرار 

 دارد، استفاده کند. 

 ۀلفیؤکاربست سه م»نگر که هم بر نقل روایات و هم فهم عقالنی و تحلیلی تأکید دارد، در روش تاریخی جامع

نویسیی از اهمییت زییادی برخیوردار اسیت. در ایین روش ابتیدا میورخ سینت سییره« تحلیل» نقل، عقل و نقد، و

روش » درونی اختالفات در تیاریه اسیالم کیه همیان»کند. به شناسایی عوامل مسلمانان را با عینک نقد مطالعه می

 کند. نتخاو میپردازد و سپس روش کار خود را امی (3۳: )همان« گویی در مویوعات استپریشان و پراکنده

کیه شیرط  را احراز صیحت گیزارش اخبیار و وقیایع»شود مورخ ابتدا نقلی موجب می رویکرد انتقادی به تاریه

نگیر کیه بیه بیاروری تحلییل جیامع»سپس بیا ییک روش  ،فراهم آورد ،(143: )همان« یروری تاریه علمی است

 پییامبر ۀنامنگرش فلسفی خود به زندگی (183: )همان ،«انجامدنبوی می ۀپردازی در تاریه اسالم و سیرنظریه

نگیر کیه جیامع اصل وحدت در آن را انتخاو کند. در صورتی که مورخ ییا محقیق نگیرش فلسیفی جیامع ویژهبهو 

داشته باشید، دیگیر  ی پیامبربه زندگ است، گیری تحلیلیسازی عقالنی و تجربی و نتیجههای نقلی، فرییهداده

بلکیه معییار او  نخواهد بود،های تاریخی و فکری را ذیل آن قرار دهد، جریانۀ که بتواند همیک قرا ت خا   در پی

 . گیردقرار میهای قرآنی تطبیق فهم سیره با حکمت

نقلیی و  ۀترکیبی از شیو»تاریه الهیات ابراهیمی بنا شده است، ۀ در روش قرآنی فهم  تاریه که البته بر بنیان فلسف

مبنا تاریه اسالم اعم از تاریه قیرآن و  این آید. اگر بر( برای فهم فلسفی تاریه اسالم فراهم می33: )همان« تحلیلی

نبیوی و وحیی، ۀ بیرای تحلییل سییر»تیاریه اسیالم گردد که در فلسیفۀ مطالعه شود، مشخص می پیامبر ۀسیر

شیود فهیم یکیرد باعیث مییایین رو ۀنتیج (118: )همان .«شودیابی کامل، ناممکن مییابی ممکن و علتحکمت

بلکه وحیدت امیر مشیترکی  ،عنوان علت تفرقه و نزاع شناسایی نشودبه پیامبر ۀناموحدت و تفسیر آن در زندگی

نیزاع و تفرقیه بیر سیر  ،ترسازد. به زبان سادهاست که تفاوت بین مسلمان و غیرمسلمان را در این زمینه مشخص می

زندگی آن حضیرت،  ۀاس آن، جای خود را به الگوبرداری از لحظه لحظو عمل بر اسپیامبر ۀچگونگی فهم سیر

 .  دهدمیگیری، بیان وحی و فهم قرآن نوع تصمیم



 

 
 

 

 141 

 یگزارش مورد ی؛انتقاد ۀروش مطالع ۀبه مثاب« اصل یستأس»

 :3پژوهشگر

 تبیین نسب  نقل، نقد، و تحلیل در رو  پژوهش تاریخی

ی مند با فرایندی تجزیه و تحلیلی جهت کشف یا مرزافکنیکه پژوه  جستجوی روشجا از آن تسلسل روشی:. ۷

، عقالنیی و روشیمندهیدف خیود بایید الگیویی های دان  است، ناگزیر هر روش پژوهشی جهت نییل بهدروازه

 زییرا ؛نقل، نقد، و تحلییل اسیت مؤلفۀکاربردی داشته باشد. در این خصو  فرایند روش تاریخی، کاربست سه 

(، یعنیی 183-18: 1813، یحسینشود )تاریه با نگرش جامع و کلی حاصل می ۀامکان تحلیل جامع در مطالع

گری اسیت کیه نقل و نقد و تحلیل است. نقل، مقام روایت میان پیوستۀاساس، روش تاریخی یک دیالکتیک  براین

تیاریه میورخ و  ۀفلسیف ۀهیا و کشیف زاوییکند؛ نقد، مقام بررسی صحت و سیقم دادهمین میأداده های اولیه را ت

های وقوع روییداد و در همبسیتگی بیا قام استخراج قواعد با نظر به زمینهخالء منابع است و تحلیل، م ۀکنندجبران

 های علوم دیگر است. اندوخته

روش تیییاریخی ماننییید هیییر روش دیگیییری در قلمیییرو پیییژوه ،  نقلی و تحلیلااای:پیوساااتگی تااااریخ. ۹

اهیم درونیی آن های درونی نبیوده و مییان مفیاست، به این معنی که دچار تناقض« انسجام»و « سازواری»نیازمند

بیه  ( از این جهت بایید گفیت کاربسیت روش تیاریخی بیدون توجیه181: پیوندهای چندگانه برقرار باشد )همان

تحلیلیی اسیت.  کار بیا تیاریه ۀنقلی و ادام شروع با تاریه ۀنقط ،نیست. در یک روش تاریخی ممکننقلی تاریه

تحلییل درسیت  تیاریخی، بیه نقیل زیرا  (38: )همان ؛«ردتحلیلی تقدم دا نقلی از جهت متدیک بر تاریه تاریه»

نقلیی،  امیا تیاریه، نقلیی اسیت تحلیلی وابسته به تاریه تاریه»راستین و روش معقول وابسته است. از این نظر، 

بندی تاریه ییک میورخ بیر صیورت ۀدیدگاه فلسف ،در این مقام (31: )همان .«تحلیلی است ثر از تاریهأمت ،خود

 و از تاریه اثرگرار است.روایت ا

که روییدادهای تیاریخی عینییت تیام نقلی باشد از آنجا شروع روش تاریخی با تاریه اگر پایۀ نقادی متون:. 3

زمان خود با گرشته مواجیه  ۀشدنی نیست و پژوهشگر خواه ناخواه با معیارهای جامعۀ تاریخی تکرارندارد و گرشت

: 1813، حسیینی) ؛«ی و مکانی از وقایع داشته و سپس به بیان آن بپردازدپس ناگزیر باید یک درک زمان»شود؛ می



 1041بهار و تابستان ، سیزدهم  ۀشمار هفتم، سال

  
 

 148 

گر بنیابراین تحلییل ،ها نزدیک شدهای عصر پدیدهمیزان ممکن به چارچوو(یعنی برای تحلیل تاریخی باید به30

 ۀکننیدکمبودهیا و حل ۀکننیدباید متون را نقیادی کنید. اصیل همراهیی نقیل و نقید، جبران تاریخی یرورتا   تونم

هیای اما نقادی متون جز با سینج  روایت (143:  1813. )همان، های روش پژوه  تاریخی استدشواری

گاه بیا کاربست قواعد و اصول تحلیل، مرز میان ذهنبا معیارهای عقالنی امکان ندارد؛ زیرا تاریخی  گرایی ناخودآ

تیوان گفیت کیه اصیل تیجه آنکیه میهای علمی است. نهای شخصی در تحلیل تاریخی و کل روشورزیغرض

مند است و چون پریرش یک واقعیت تاریخی تنهیا بیا نقد روش از طریقاساسی تحلیل تاریخی بررسی منقو ت 

هیای تیاریخی اسیت. بیدون پس نقادی عقالنی، محور اصلی و پاشنه آشییل پژوه  ،است ممکنتحلیل عقلی 

 ایع زمانی خود هست نه گرری به تحلیل عقالنی. نقادی نه راهی به جایگاه روایت نقلی در سلسه وق

که هر روش تحلیلی باید هماهنگ با مویوع مورد سنج  خود باشید،  از آنجاها: تحلیل متون و روای .4

گونه کیه ابین خلیدون نییز شیناخت تیاریخی را  شناسی تاریخی مبتنی بر پریرش اصل علیت است، همانروش»

عوامیل عینیی و  ( زیرا148: 1833؛ )ساروخانی، «داندعی توس  محقق میهای اجتمامستلزم دنبال کردن علت

 ،امری یگانه شمرد. بنیابراین در تحلییل تیاریخیۀ توان آنها را وجود دوگاناند که میهم پیوستهذهنی تاریه چنان به

ت ای از قضیایا و حرکیحرکت براساس تسلسل وقایع،  زم است. در چیارچوو روش تیاریخی، تشیکیل سلسیله

اطالعیات پیژوه   و اسیناد»اساس بایید پیریرفت کیه  دیگر یروری است. براین ۀای به قضیاستد لی از قضیه

دادن آنهیا خیواهیم بیود و هیر روییداد بلکه محتاج تحلیل و نظیم ،کنندشده، تمام حقیقت تاریخی را نمایان نمی

علیل و عوامیل ییک »برای این منظور  (113: 1833)همان، « دها قابل فهم استرویدا دیگرتاریخی در ارتباط با 

)همیان، « فرعیی متعیین شیوند بندی شوند و رخیدادهای اصیلی وابتدا باید دسته ،رخداد تاریخی برای فهم بهتر

ها در روش تاریخی وار دیدن رویدادها، کاربرد اصل علیت و اثبات فرییهبندی و سلسلهاین تقسیم (113: 1833

فرایند تحلیل روش تیاریخی، برگرفتیه از »کاری عملی برای استخراج قواعد عام است. کرد و راه را تسهیل خواهد

دم و تیأخر بیین بندی و تقی)نقلی( رویدادهای تاریخی، دوم، ایجاد دستهۀ سه فراز  محوری است: اول، تبیین و ارا 

 (118: 1813. )حسینی، «بندیشناسی و جمعو سپس فرجام وقایع
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بلکییه مبتنییی بییر ،رود پییی  نمییی« نگییاریتک»تحلیلی بییر اسییاس روشتییاریه یرایانااه:رویکاارد کل. 5

ها و پیامیدهای زمینیهتحلیلی از ییک طیرف بایید پی یعنی تیاریه (13: 1813است )همان، « گرایانهکل»روش

ترشیدن معرفیت پسیینی هیای پیشیین موجیب عمییقتحلیل ۀپسین یک رویداد را بررسی کند و یرورت مطالعی

های گوناگون امکان موفقیت نیدارد. بنیابراین در تحلییل به دیدگاهدیگر تحلیل تاریخی بدون توجهشود. ازطرفمی

امکیان موفقییت روش تیاریخی  ،اسیاسهای علوم دیگر اسیتفاده کنییم. براینرویدادهای تاریخی باید از اندوخته

گرایانه، به هیدف روش تیاریخی اجتماعی و سیاسی و فلسفی محل تردید است. این رویکرد کلبدون نگاه به علوم

و بیه اسیتخراج قواعید کلیی در  رسیاندخواهید  یاریکنونی ما(  ۀ)یعنی نشان دادن راهکارهایی عملی برای جامع

وتحلیل رویدادهای اجتماعی خواهد انجامید.
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 گیرینتیجه

تیوان بیر چنید اد، میییاصیل و همچنیین گیزارش متیون پیی  تأسیسبا مرور به رویکرد فوق و مراحل چهارگانۀ روش 

 دستاورد مهم این مقاله تأکید کرد:

 دهد.انسانی قرار میتری از متون علمی را در اختیار پژوهشگران عرصۀ علوماین روش، امکان فهم دقیق .1

های متشیتت نگاه همین دلیل، از آسیبو به شمار آمدهبهها و تأکیدات این روش محور از ویژگیمس لهخوان   .1

 است. ور دورمحو مویوع

تواند به بازپروری و نوسازی میتن از نگیاه خیود رود و پژوهشگر خالق میامکان خالقیت مفهومی از بین نمی .8

 مبادرت ورزد.

هیای آن را و سازواری یا ناهمیاهنگی گیزاره نمودتوان نظم منطقی یک متن علمی را بررسی با این روش می .0

 .ارزیابی کرد

 سازی تحلیل جامع خواهد شد.نگاه متکثر و زمینه آمدنبه متون علمی، سبب فراهم  امکان نگاه از زوایای گوناگون .8

علمی؛ ایین امکیان را  مس لهمند از یک و هرآینه ارا ۀ نظام مندمند، نقد نظاممند، فهم نظامتمرین برداشت نظام .۳

 و مالزم بداند.سان هم« مندییرورت نظام»را با « امر پژوهشگری»سازد که برای پژوهشگر فراهم می

 آید.چشم میاستفاده از مدل فیضان فکری، امکان خالقیت ذهنی به دلیلبه .1

پژوهشگر قادر است دوباره و چنیدباره مسییر رفیت و  زیرابسی ؛ از الگوی فرآیندمحور چرخشی و غیراستفاده  .3

 نتیجه مطلوو پی  رود.و تا دستیابی بهنموده  تأسیس اصل را تکراربرگشتی روش 

روی، محدود نیست و سامانۀ فیوق ایین قابلییت را کنندگان در این روش به هی آماری و تعداد مشارکت جامعۀ .3

دارد که به هر تعداد مورد نیاز از پژوهشگران بهره برده و به این وسیله مواد اطالعاتی ورودی دستگاه را به اشیباع 

 برساند.

پژوهشیگر ملیزم اسیت همیۀ اصیول زییرا وز جامعیه؛ پیوند دادن و یرو متون و منابع موجود در نیازهای امر .14

 نوین امروزی قرار دهد. مس لۀمستخرج را در ذیل یک 
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های علمی و پرهیز از طیر  ییا سازی گزارهسازی یا مستندوسیلۀ مستدلتمرین کار پژوهشگری با اقامۀ دلیل به .11

 های فاقد دلیل.دفاع از گزاره

 سازی جهت پرداخت یک کّل نوآورانه.سی آن و سپس زمینهعلمی برای نقد و برر امکان تجزیه یک متن   .11

منید سیازد و بیا خیروج از ورطیه و فضیای متون پژوهشیی و دانشیگاهی را نظام نقدعلمیتواند، این روش می .18

 مشخص علمی بکشاند. ۀچارچوو و دایربهنامتناهی سالیق و ذوق ها، آنها را 

تری از میتن  تر و دقییقمرزهیای روشین بیهتوان می یف اصل،ها و تعربه ویژگیتوجهبا کاربست این روش و با  .10

ها در قلمیرو گرایی پژوه تری از آسیب توصیفتر و جامعتوصیفی با متن  تحلیلی دست یافت و درک صحید

 انسانی داشت. حوزه علوم

از  گشایی علمی است. حرکت رفیت و برگشیتی از کلییات بیه جز ییات ونقد در مسیر درست خود موجد افق .18

 گشایی رهنمون کند. سوی افقتواند ذهن مخاطب و ناقد را بهجز یات به کلیات در این روش، می

ناپیریر اسیت. ایین روش ور انکارانسانی و اجتماعی امروز کشیعلوم ۀیعف تفکر انتقادی و ذهن نقاد در حوز .1۳

 ژوهشی یاری رساند. پ-عف علمیتواند به رفع این یمی

ای عینیی بیه شناسی را به گونیهشناسی به روشعمق راهبردی، اتصال معرفت« اصل تأسیس»گیری روش کاربه .11

 دهد.کارورزان پژوهشی نشان می

هیا و ارتبیاط منطقیی آن بیا مبیانی موجب تمرکز عقالنی در عبارات و گزاره« اصل تأسیس»از روش  گیریبهره .13

-وسییله از حشونویسیی در آثیار علمییشود و بیدین های پژوهشگران میها و عنوانمعرفتی و روشی  مویوع

 شد.  پژوهشی کاسته خواهد



 1041بهار و تابستان ، سیزدهم  ۀشمار هفتم، سال
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   هانوشتپی
 

 اللیه مظفرپیورنعت ییانآقا یژهوو بیه شیودیمی یمشارکت داشتند، تشکر و قدردان یکه در طر  اصل یافرادۀ از هم وسیلهینبد. 1
 (.8لو )پژوهشگر(، و ریا خدابنده1)پژوهشگر ییریا ی(، مصطف1)پژوهشگر

 شد. یدهپژوهشگران برگز یبرا یمطالعات ۀعنوان نمون، بهحد  ویمبرِپکتاو  180تا  18صفحات . 2
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