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  : ویژگی هاي متدلوژیک عالم علوم انسانی
  نگرشی به روش و شناخت اجتماعی در جامعه فعلی ما 

  
  محمود سریع القلم  
  دانشگاه شهید بهشتی 

  
  

این مقاله نگرشی انتقادي نسبت به تلقـی موجـود جامعـه از متـون و چـارچوب رشـته هـاي علـوم          □
ن اساس است کـه متـون علـوم انسـانی متـاع عمـومی       تصور فعلی جامعه بر ای. انسانی را مطرح می کند 

هستند و تمامی افراد بدون توجه به نوع ذهنی که دارند و تربیتی که در میدان جامعه و علوم دیده اند می 
این مقاله با رد این تصور ، هشت ویژگـی بـراي عـالم علـوم انسـانی      . توانند در علوم پدیده شناسی کنند 

قدرت مشاهده ، قدرت تفکر ، قدرت تفکر منظم ، قدرت ترکیـب وتجزیـه ،   : ند از آنها عبارت. قائل می شود 
مقاله ، ضمن بررسی یکایک توانـایی  . قدرت قیاس و استقرا، قدرت تصور ، قدرت انتزاع و قدرت نوشتن 

هاي فوق ، نتیجه می گیرد که شاخه هاي مختلف علوم انسانی ، در انتها مطرح می کند که براي دسـتیابی  
ه یک شناخت جامع و پیچیده و چند بعدي ، عـالم علـوم انسـانی مـی بایسـتی از ویژگـی هـاي فـوق بـه          ب

صورت ذاتی برخوردار باشد زیرا بی دلیل نیست که وارد شوندگان به رشته هاي علوم انسانی بسـیارند  
  .اما برجستگان آنها محدودند 

  
  
  

  : مقدمه 

هدف از این مقاله بررسی ویژگی هـا و  
ــای ــمندان و  توانـ ــاص اندیشـ ــاي خـ ی هـ

محققان رشته هاي مختلف علوم انسـانی  

هر چند شاخه هاي مختلف علـوم   1.است
ــه بحــث و   ــاي مختلــف ب انســانی از زوای
بررسی می پردازند ولـی در مجمـوع بـه    
ــا و      ــده ه ــف پدی ــناخت و کش ــال ش دنب
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رفتارهاي انسـانی، اجتمـاعی و مجموعـه    
هــایی هســتند کــه هــر دو را در بــر مــی  

به عبارت دیگر، پدیده هـاي مـورد    .گیرند
مطالعه از یـک خـانواده انـد و سـنخیت و     
اشتراکی دارند ولی از دریچه هـا و ابعـاد   
گوناگون اجتماعی، اقتصـادي، سیاسـی و   
روانی مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار مـی      

  .گیرند
در جامعه ما به علت عدم ورود علـم و  
روش هاي علمی به حوزه تفکر و تربیـت  

همچنین اداره جامعه، همگـان  اجتماعی و 
درباره همه مباحث جامعه انسانی اضهار 
نظر می کننـد، حتـی آن را بـه چـاپ مـی      

ایـن  . رسانند و بر آن اسـرار مـی ورزنـد   
ــون در    ــم اکن ــر ه ــه و تفک فضــاي اندیش
جامعــه مــا مجــاز، معتبــر و بــدون آفــت  

شـاخه هـاي مختلـف    . شناخته شده است
از علوم انسـانی در ایـن میـزان همگـانی     

ما در . مشتریان بیشتري برخوردار است
این مقاله قصد داریم که ویژگی هاي مهم 
فکــري و روشــی تفکــر و اظهــار نظــر در 
علوم انسانی را بر شماریم و بر این نکتـه  
تأکید کنیم کـه علـوم انسـانی، متـاع عـام      
نیست، بلکه از لحاظ وسـعت، پیچیـدگی و   
کاربرد به مراتب عمیقتر از علـوم پایـه و   

نی و پزشکی اسـت کـه از نظـم درونـی     ف
اگــر در کشــورهاي جهــان . برخوردارنــد

سوم به رشته هاي علوم انسـانی اهمیـت   
الزم داده نمی شود، این آفـت ایـن علـوم    
نیســـت بلکـــه در فقـــدان یـــا تـــاخیر در 
شناختی است که نسبت به ایـن دسـته از   
ایـن علــوم وجــود دارد؛ چــه بســا کــه در  

ستقیمی میان تاریخ عملکرد بشر، رابطه م
توسعه یافتگی و رشـد و پـرورش رشـته    
هاي مختلف علوم انسـانی وجـود داشـته    

جایگاه آمـوزش در ژاپـن و   : مثال. (باشد
اهمیـت دانشــکده هـاي علــوم انســانی در   

  ).توسعه یافتگی آمریکا
یکــی از ویژگیهــاي یــک جامعــه رو بــه 
توسعه این است که به آفـات  و محاسـن   

اندیشه هـا  » روشی یا متدلوژیک«و مضار
. و تفکرات خود توجه مـدام داشـته باشـد   

یک جامعه چگونه می اندیشـد؟ و چگونـه   
استنباط می کنـد؟ و بـه چـه صـورت بـه      
ــا و   اســـتنتاج مـــی رســـد؟ و شـــیوه هـ
روشهاي تحلیلی آن تا چه اندازه وارسـی  
می شود؟ به عقیده مـا، اهمیـت متـدلوژي    

شـیوه و  . تفکر کمتر از خود تفکـر نیسـت  
بی و تفکــر جامعــه فعلــی مــا روش ارزیــا

نسبت  به علوم انسانی فوق العاده سـلیقه  
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در . اي و عــاري از مبنــاي منطقــی اســت 
حال حاضر، تخصص در علـوم انسـانی،   
حکـم متـاع عمـومی را دارد کـه افـراد بـا       
انـدکی مطالعــه و باشـرکت در کالســهاي   

دسـت  «درسی و کارهاي مشـابه، بـه آن   
دن، در حـالی کـه شـیوه فکـر کـر     . »میابد

تحلیل کردن و اسـتنتاج کـردن در شـاخه    
هــاي مختلــف علــوم انســانی، ویژگیهــاي 
تربیتی و تدریجی و تکاملی خـاص خـود   

متخصص شدن در علوم انسانی . را دارد
در حدي که  مطلوب یک جامعه پیچیـده و  
ارزشی باشد، مستلزم تربیتهاي بسـیاري  

شاید به همین دلیل باشد که مدرك . است
شته هاي علـوم انسـانی   کارشناسی در ر

بــراي بهــره بــرداري هــاي جــدي از ایــن 
در حالیکه در رشـته  . معارف کافی نیست

ــدرك    ــخص داراي م ــی، ش ــاي مهندس ه
کارشناســی بــه میــدان کــاربردي آن بــه  

شـاید بـی   . راحتی دسترسی پیدا می کنـد 
دلیل نباشد که افراد بسیاري وارد رشـته  
هاي علوم انسانی مـی شـوند ولـی افـراد     

که ابـداع گـر باشـند    » موفق«و » فیتباکی«
ایـن  . کمتر تحویل جامعـه داده مـی شـود   

مسأله در مورد تمامی کشـورهاي جهـان   
  .مصداق دارد

ــکافیم  ــتر بشـ ــود را بیشـ ــور خـ . منظـ
متدلوژي تفکر و تحلیل در علـوم انسـانی   
به مراتب پیچیـده تـر از آن اسـت کـه مـا      

مطالعه کردن مساوي بـا  . تصور می کنیم
مــدرك تحصــیلی . نیســتتحلیــل کــردن 

ــدان     ــه می ــارت ورود ب ــاً ک ــتن لزوم داش
ــاي  . مشــاوره نیســت ــدگاه ه شــنیدن دی

مختلف ضرورتاً ایـن ایـن توانـایی را بـه     
. فــرد نمــی دهــد کــه بــه اســتنتاج برســد 

دسترسی به اطالعات و اطالعـات داشـتن   
بــا تفکــر و اســتنباط همســان نیســت، بــه 
ــا   همــان دلیــل کــه مصــالح ســاختمانی ب

دسـت یـافتن بـه یـک     . نیستعمارت یکی 
چارچوب عمیق فکري از طریق اطالعـات،  
مطالعه و شرکت در جلسات میسـر نمـی   

تحلیل کردن،استنباط کردن، تجزیـه  . شود
کردن و استنتاج کـردن از مشتقاتروشـی   
رشته هاي علوم انسانی اسـت و از آنجـا   
که رأس هرم تصمیم گیري هـا و برنامـه   

ــه، ع  ــور جامع ــا و اداره ام ــزي ه ــوم ری ل
ــتقات    ــابر این،مش ــرار دارد، بن ــانی ق انس
روشی رشته هاي علوم انسانی و شـیوه  
برخورد با آنها و گماردن افرادي کـه بـه   
ایــن فعالیــت هــا مــی پردازنــد، در مســیر 
حرکت جامعه اثر فوق العاده می گذارد و 
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تا انـدازه قابـل تـوجهی سرنوشـت آن را     
مسئله زمانی مشکل تـر و  . حهت می دهد 

تر می شود که آفـات و نارسـایی   پیچیده 
اگــر . هــاي فکــري آن قابــل لمــس نباشــد

اقتصاد دانی ساختمانی را بنا کنـد، ایـراد   
هاي آن به وضوح قابل مشـاهده خواهـد   
بود ، اما در محصوالت و تفکـرات علـوم   
ــا     ــت ت ــادي الزم اس ــان زی ــانی ، زم انس
محاسن و مضار پدیده هـا و عملکـرد هـا    

انی کـه بـراي   لذا ، اگر کسـ . روشن شود 
یک جامعـه تصـمیم هـاي مهمـی در حـد      
کارگزاران می گیرند و راه حل ارائـه مـی   
دهند، از متدلوژي تفکر و از جامع نگـري  
ــاظ     ــن لح ــا از ای ــند و ی ــد نباش ــره من به
ضعیف باشند ، شناسـایی آفـات تصـمیم    
ها و راه حل هاي آنان بـه راحتـی میسـر    
نمی شود ؛ و در کوتاه مدت ، جـو حـاکم   

دیشه آنان اجازه نقـادي را بـه خـود    بر ان
بنــا . تصـمیم گیرنـدگان نیـز نخواهـد داد     

ــل ،      ــر ، تحلی ــدلوژي تفک ــه مت ــراین ، ب ب
اسـتنباط و اسـتنتاج در یــک جامعـه بایــد    
توجه عمیق شود تا بتوان امیدوار بود که 

میدان . فرهنگ ، متناسب با آن غنی گردد 
ــگ   ــد ، تصــحیح و ســیقل دادن فرهن تولی

  2.تا در علوم انسانی اسـت  متدلوژي عمد

و )  مملکـت داري (از آنجا کـه در عرافـت   
اداره یــک جامعــه علــوم انســانی جایگــاه 
ــدي  دارد ، نتیجــه مــی   ــی کلی ــژه وحت وی
ــگ متــدلوژي و روشــی   گیــریم کــه فرهن
ــان و     ــانی و مجری ــوم انس ــر عل ــاکم ب ح
کارگزاران علوم انسانی در رشد و آینـده  

ی یک جامعه به خصوص در شـرایط فعلـ  
بین المللی ، فوق العـاده سرنوشـت سـاز    

  . است 
به عقیده مـا ، بـراي آنکـه متـدلوژي و     
روش افرادي کـه بـه کـار علـوم انسـانی      

) افتصـادي   –فکري ، فرهنگی ، اجتماعی (
چه از لحاظ تئوریک و چه از حیث عملـی  

مشاورتی می پردازند ، شـکوفا گـردد ،    –
دو نوع خصیصه باید مـورد توجـه قـرار    

استعداد درونی و خـدادادي در   –ا :  گیرد
ــانی و   ــوم انس ــت و   -2عل ــت ، تقوی تربی

در مهندسی ، پایه قـوي ریاضـی   . تمرین 
و ذهن خالق ، عموما شخص را به سمت 

در . موفقیت تخصصـی سـوق مـی دهـد     
پزشــکی ، تحقیــق ، تمــرین و تکــرار و     
روانشناسی ، زمینه هاي طبابت جـامع را  

لـوم انسـانی ،   امـا در ع . فراهم می آورد 
تحقیق و مطالعه ، عمل و تمرین و فـراهم  

، ت ، کتابخانه و استاد مسـلط بودن اطالعا
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متفکر و مجري قوي علوم انسانی به بـار  
شخص بـا هـوش و پـی گیـر     . نمی آورد 

مــی توانــد مهنــدس یــل طبیــب متبحــري  
بشود ، اما هوش فی نفسـه بـراي جامعـه    
شناس شدن ، روانشناس شدن ، اقتصـاد  

شدن و عالم علم سیاست شدن کافی دان 
به نظـر ایـن نویسـنده خصیصـه     . نیست 

ــتعداد    ــی اس ــانی ، یعن ــوم انس اول در عل
درونی براي نگرش به انسـان ، جامعـه و   
مشتقات رفتاري و عملکـردي آنهـا بـراي    
عالم شدن و ورود به عـالم شـناخت ، بـه    

ــژوه . شـــدت ضـــرورت دارد  ــش پـ دانـ
ــا دا  ــوم انســانی را ب ــاهوش در عل ــش ب ن

پژوهی که ذهنیت علوم انسانی دارد بایـد  
در واقـع ، ایـن تفکیـک در ایـن     . جدا کرد 

نکته خالصه می شود کـه چگونـه دانـش    
ــایی   ــژوه ، توان ــل «پ ــاهدات و » تحلی مش

مطالعات خود را در ذهن ، از خـود بـروز   
اگر دانش پـژوه علـوم انسـانی    . می دهد 

ذهنیت متناسب با علـوم انسـانی نداشـته    
تربیت ، تمرین ، کتابخانه اسـتاد و  باشد ، 

  . کالس در س آنچنان موثر نخواهد بود 
» ذهنیـت علـوم انسـانی    «احتماالً اصل 

مبهم به نظر می آید ، بنابراین بهتر اسـت  
اما . این مسئله را مورد تجزیه قرار دهیم 

قبل از اینکـه وارد ایـن بحـث شـویم الزم     
را در » ذهنیت علـوم انسـانی   «است اصل 

ب صـحیح و کـالن آن نسـبت بـه کـل      قال
در جامعـه مـا ، شـیوه    . مقاله قرار دهـیم  

نگرش به علوم انسانی صـحیح نیسـت و   
تخصص در علوم انسانی که به شدت بـه  
اداره جامعه مربـوط مـی شـود ف جنبـه     

متـون  . متاع عمومی به خود گرفته اسـت  
و تخصـص هـاي مختلـف علـوم انسـانی      

ی خـود  هنوز جایگاه منطقی ، هرمی و عقل
را درچـاچوب ســیایت گــذاري ، تصــحیح  
عقاید ، رشد و توسعه و پیشـبرد اهـداف   
عینــی و ارزشــی جامعــه ، بــه دقــت پیــدا 

ورودو خـروج بـه تحصـص    . نکرده انـد  
هاي علوم انسانی هماننـد معـابر عمـومی    

دلیــل عمــده ایــن مشــکل و . شــده اســت 
معضل ، عدم شـناخت صـحیح پیچیـدگی    

ردي رشــته هـاي ذاتـی و تربیتـی و کـارب    
در ایـن  . هاي مختلف علوم انسانی اسـت  

مقاله هدف ما تشریح فشرده ویژگـی هـا   
و تواناییهاي و پیچیدگی هـاي شـناخت و   
تربیت در علوم انسانی است که ابتدا مـی  
بایستی به صـورت زمینـه هـاي مسـتعد     
ذهنی در عالم علوم انسانی وجود داشـته  
باشد وسپس با تربیت ، تقویـت و وجـود   
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ــ ــالی نظــري و    امکان ــه ســطوح ع ات ، ب
ذهـن یـا ذهنیـت علـوم     . کاربردي برسـد  

انسانی متاع عام نیست و بسـیار پیچیـده   
است و به واقع به نفـع جامعـه اسـت کـه     
کسانی که با اداره جامعه سرو کار دارند 
، از ویژگــی هــا و توانــایی هــاي ذاتــی و  
اکتســابی متناســب بــا علــوم انســانی      

  .برخوردار باشند 
ي ذهنیت عوم انسـانی را در  ویژگی ها

ــه     ــیم و ب ــی کن ــه م ــر خالص اصــول زی
  :بررسی آنها می پردازیم 

  اصل مشاهده  -1
 اصل تفکر  -2

 اصل تفکر منظم و سیستماتیک  -3

 اصل ترکیب و تجزیه  -4

 اصل اسقرا و قیاس  -5

 اصل انتزاع  -6

 اصل تصور   -7

 اصل توانیی نوشتن  -8

بیشتر رشـته هـاي   :اصل  مشاهده )  1
سـتقیم یـا غیـر    علوم انسـانی بـه طـور م   

فـردي  . مستقیم با عینیات سروکار دارند 
ــه    ــر اســت ک ــق ت ــوم انســانی موف در عل

منظور از این توانـایی  . مشاهده گر باشد 
، قدرت ذهن براي تصویر برداري و ثبـت  

میدان مطالعـه و تفکـر یـک    . عینیات است 
عالم علوم انسانی جامعه است ؛ بنـابراین  

اشته باشد ، عالم می بایستی این قوه را د
و در خود پرورش داده باشد که با چشم 
بصیرت ، به عینیات معنـا بخشـد و میـان    
اجزاي آنچه که مشاهده می کند ، ارتبـاط   

ــد    ــرار کن ــولی برق ــت و معل ــی و عل . ذهن
منظور از مشاهده ، صرف دیدن نیسـت ،  
ــر در     ــاهده گ ــت مش ــیرتی اس ــه بص بلک
ارتباط با محیط خـود از طریـق مکانیسـم    

ــاي ارت ــی آورد  ه ــت م ــه دس ــاطی ب .  3ب
مشاهده کردن و بصیرت داشتن یک نـوع  
توانایی درونی است که با مجهز شدن بـه  
. معلومات و نظریه ها تقویـت مـی گـردد    

ــال     ــته در ح ــانی پیوس ــوم انس ــالم عل ع
تصویر برداري از وقایع در محـیط خـود   
است تا جاي خاص آنها را درشبکه کالن 

تعیـین  علت و معلولی تحوالت یک جامعه 
ذهن مشاهده گـر ، ذهنـی اسـت کـه     . کند 

نسبت به محیط بی اعتنا نیست و بـه هـر   
نوع تغییر صوري یا ساختاري دقـت مـی   
کند و در مقام مقایسـه و تطبیـق آن بـا و    

مشـاهده گـر   . ضعیت گذشته بر می آیـد  
رفتار شناس است چه در سطح فـرد چـه   

ذهن مشـاهده گـر   . در سطح مجموعه ها 
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بـــه هـــر مشـــاهده اي و داراي بصـــیت 
قداست می بخشد و در مقام ارزش یـابی  
و بررســی آن بــر مــی آیــد در مجمــوع ، 
ــلی     ــدان اص ــانی در می ــوم انس ــالم عل ع
تحصصــی خــود ، یعنــی مجموعــه هــاي  
انسانی ، به دقت و آگاهی و ذهنیتـی بـاز   
و غیر کلیشه اي به ثبـت پدیـده هـا همـت     
می گمارد و سپس با ابزاري که بعـدا بـه   

نها خواهیم پرداخت بـه جـرح و   بررسی آ
. تعلیل و تجزیه  وتحلیل آنها می پـردازد  

ــایی مشــاهده  ــابراین ، توان ــا مجهــز . بن ی
بـودن بـه بصــیرت ، از اولـین قـوه هــا و     
استعداد هایی است که باید در عالم علوم 
انســانی وجــود داشــته باشــد تــا اورا بــه 
سمت شناخت پدیده هاي اجتماعی سـوق  

  . دهد 
ــل ت)  2 ــر اصـ ــر از  : فکـ ــد تفکـ هرچنـ

خصــایص مهــم هــر عــالم و دانشــمندي  
است ، اما در علوم انسانی ، اگـر فعالیـت   
فرد محدود بـه محفوظـات ذهنـی گـرددو     
هیچ گونه دخل و تصـرفی در داده هـایی   
که وارد ذهـن مـی شـود ، انجـام ندهـد ،      

منظـور از  . پیشرفتی حاصل نخواهد شـد  
 فکر کردن ، شکافتن داده ها و مشـاهدات 
و تصویر بـرداري هـایی اسـت کـه وارد     

ترکیب و تجزیه ، قیاس و . ذهن می شود 
استقراء و انتزاع ، از محصـوالت تفکـر و   
تغییر صورت و ارتباط میان داده هاسـت  

ــدون    .  ــال و ب ــردن در خ ــر ک ــر و فک تفک
تربیت و پرورش قبلی میسر نیست ، بلکه 

هـر  . ار یک ذهن انباشتی نشئت می گیرد 
ر از یک استعداد درونـی  چند شخص فکو

اولیــه اي برخــوردار اســت ، امــا محــیط  
ــون    ــی و متـ ــیط آموزشـ ــدگی ، محـ زنـ
ــد و     ــم رش ــاي مه ــه ه ــی ، زمین آموزش
ــر و    ــرار و تفک ــرین و تک ــکوفایی و تم ش

فکر کردن .  4تفحص ذهن کنجکاو هستند
و عــادت بــه تفکــر را مــی تــوان معبــاري 
برایپیشرفت و توسعه عمومی یک جامعـه  

فکر کـردن فعـالیتی اسـت کـه     . تلقی کرد 
تمرکز می طلبد ، ذهـن و روان آرامـی را   
ــه    ــه ، ب ــر از هم ــد و مهمت ــرض مــی کن ف
روحیه اي کنجکاو و معمایی محتاج است 

شخصی که سوال نمی کنـد و پرسشـی   . 
شـخص فکـور   . ندارد ، فکر هم نمی کنـد  

کسی اسـت کـه بیشـتر بـه دنبـال سـوال       
است تا پاسخ ، و به راحتـی هـر پاسـخی    

عالم علوم انسـانی کـه   . را قبول نمی کند 
به فکر کردن و شکافتن عادت کرده است 
، عمدتا به چراها می پـردازد و چـه هـا و    
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چگونه ها به عنوان موادخام و داده هـاي  
شـخص و  . اولیه بهـره بـرداري مـی کنـد    

ــانها و     ــا انس ــه ب ــانی ک ــوم انس ــالم عل ع
مجموعه هاي انسانی سـروکار دارد، مـی   

برخوردهـاي مطبــق گونـه بــا   بایسـتی از  
آنها بپرهیزد و با رفتـار انسـانها انسـانی    

نگرش هاي مطلق گونه بـه   5.برخورد کند
شــناخت رفتــاري انســانها و جوامــع، بــه 
کلیشه هایی تبدیل می شود کـه تحلیـل را   
به محدودیت مبتال می سازد و احتمـاالت  
را ناچیز می انگارد و به ذهنیتهـاي قـالبی   

فکـري میـدان مـی دهـد،      که به اذهان غیر
بنـابر ایـن،   . مقبولیت و رسمیت می بخشد

فکر کردن یعنی شکافتن و دوري گزیـدن  
. از پـیش فرضــها و ذهنیتهـاي کلیشــه اي  

اگر عالم علوم انسانی چنین روحیه علمی 
را در خود نپروراند، داده هـا و اطالعـات   
و مشــاهدات او در ذهــن از رونــد فکــر و 

  .کرد پردازش ذهنی عبور نخواهد
در : اصل تفکر منظم و سیسـتماتیک ) 3

رشته هاي مختلف علـوم انسـانی، پدیـده    
ها و مشاهدات مجرد نظم خـاص درونـی   

ــد ــوم   . ندارن ــالم عل ــر، ع ــارت دیگ ــه عب ب
انسانی، دهها داده را مشاهده مـی کنـد و   
این داده ها ممکن است هر لحظه شـکل و  

نظـم روشـنی میـان    . محتوا عـوض کننـد  
دارد و ایـن در شـرایطی   پدیده ها وجود ن

است که میدان تفکر و تفحص و شـناخت  
در علوم انسانی نه تنها وسیع است بلکـه  

در رشـته هـاي   . میان رشته اي نیز هست
ی بـه سـختی    علوم انسانی، در مباحث علّ
مــی شــود یــک پدیــده اجتمــاعی را از     
ــی    ــی و روان ــادي، سیاس ــاي اقتص علیته

در واقع، رشته هـاي مختلـف   . تفکیک کرد
علوم سیاسی میدانهاي متـداخلی هسـتند   
که در یک فضاي مشترك بـا هـم ارتبـاط    

بنابراین، شـناخت در علـوم   . پیدا می کنند
انسانی فوق العاده پیچیده تر اسـت، زیـرا   

ــط   ــه، رواب ــوم پای کشــف «بــر خــالف عل
. به معناي دقیـق و علمـی نیسـتند   » شدنی

در فیزیک و شیمی و علـوم دقیقـه، عـالم    
روابـط علـت و معلـولی     »کشف«در مقام 

به این دلیل که روابـط  . پدیده ها برمی آید
م بیــرون،  خــارج از ذهــن انســان، در عــالَ
وجود دارند و همت عالم و بـه کـارگیري   
روش علمی و توجه به پیچیدگی برخورد 

امـا در علـوم   . او را به مقصود می رساند
که عالمان بـه پدیـده   » نظمی«انسانی، نوع 

ط علــت و معلــولی هــاي بیرونــی و روابــ
میان آنها می بخشند، شناخت خاص آنها 
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کشف کردنیهاي علـوم  . را عرضه می کند
ــیع و    ــالن و وس ــاده ک ــوق الع ــانی ف انس
فلسفی و در مدت زمانهاي طـوالنی قابـل   

تجزیه و تحلیل تـا انـدازه   . استخراج است
قابــل تــوجهی تــابع منطــق ذهنــی و نظــم 
فکـــري محققـــین و اندیشـــمندان علـــوم 

با تغییر مصادیق، دیدگاهها . است انسانی
و قضـاوتها و نظریــه هـا نیــز تغییـر مــی    

عالم علوم انسانی در هر مقطعی به . یابند
. دنبال شناخت مسائل زمان خویش اسـت 

به درجه اي که این عالم، مسائل را با یک 
ــال انســانها و    ــاري در قب ــالن رفت ــد ک دی
مجموعه هاي انسانی می نگرد، بـه همـان   

از مصادیق زمـان خـود مـی     درجه فراتر
ـی   تواند نظریه پردازي کند و به مسائل علّ

نتیجــه مــی . اجتماعــات انســانی بپــردازد
گیریم که پدیده ها و داده ها و مشـاهدات  
در علوم انسانی فـی ذاتـه در میـان خـود     

و اگر نظمـی وجـود   (نظم ایجاد نمی کنند 

 6 )دارد، فوق العاده کالن و وسـیع اسـت  
انسانی در پی شناخت و  و اگر عالم علوم

باشد، خود مـی بایسـتی   » چراها«عرضه 
ــتماتیک   ــن سیسـ ــري و ذهـ ــم فکـ از نظـ

از برجسته ترین ویژگی . برخوردار باشد
هاي ذهن منظم و سیستماتیک مـی تـوان   

مجموعـــه نگـــري، تشـــخیص تقـــدمها و 
، فهـم سـطوح   )و یـا درك ترتـب  (تأخرها 

علیتها و تحلیلهاو توانایی نوسان تحلیلـی  

  7 .سطوح علیتهارا نام برد میان
ــه ) 4 ــب و تجزی ــه و : اصــل ترکی تجزی

ترکیب کردن نوعی توانـایی فکـري اسـت    
کـه ذهنهــا مـنظم و سیســتماتیک بهتــر از   

منظــور از ترکیــب . عهــده آن برمــی آینــد
کردن، تنظیم و چیدن منطقـی و تسلسـلی   
داده هـا و پدیـده هـاي ابتـدا هـم ســنخ و      

یـده  سپس تکرار همین رونـد در میـان پد  
هایی است که لزوماً سـنخیتی بـا یکـدیگر    

کنار هم گذاشتن تمام مشاهدات  8 .ندارند
ــک    ــه در ی ــمهایی ک ــا و مکانیس و نموده
جامعــه بــه آگــاهی یــا از خــود بیگــانگی، 
ــافتگی و     ــعه نی ــا توس ــافتگی ی ــعه ی توس
توزیع عادالنه و یا غیر عادالنه منجر مـی  
شود می توان مثالی بـراي قالـب ترکیـب    

مان گونه کـه تصـور مـی شـود،     ه. باشد
چنین کار علمی، مستلزم نظم فکري است 
که به نحوي ابتـدا عـالم سـؤال مهمـی را     
مطرح کند، سپس تعاریف خود را روشـن  
سازد و به دنبـال نمودهـاي سـؤال خـود     
بـرود و آنهـا را در قـالبی قـرار دهـد کـه       
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ــد   ــادار را عرضــه نمای ــه اي معن . مجموع
علمـی آن   اصل ترکیب و اهمیت و کاربرد

ــوم    ــد کــه پدیــده هــاي عل فــرض مــی کن
ــدي و      ــه بن ــوان طبق ــی ت ــاعی را م اجتم
نمودهاي مختلف را معرف یک نوع رفتار 

ترکیـب روشـی اسـت    . خاص تلقـی کـرد  
براي استنتاج علمی و در صورتی متحقق 
می شود که عالم مشاهده گـر باشـد و از   
توانایی فکري و از نظم فکـري بهـره منـد    

ممارست بـه درجـات    باشد و با تمرین و
  .عالی ترکیب دست یابد

تجزیـه کـردن، بـرعکس ترکیـب اسـت،      
یعنی اینکه عالم علوم انسانی، که معمـوالً  
ــاهدات    ــا و مشـ ــوهی از داده هـ ــا انبـ بـ
روبروست، بتواند میان آنها تفکیـک قایـل   
شود و در طول مـدتی کـه بـه مطالعـه و     
مشاهده پرداخته است آموخته باشـد کـه   

معناسـت و منظـور از   بـه چـه   » سنخیت«
اشتراك هویت میان پدیـده هـا چیسـت و    
ــخیص   ــنش را تش ــنش و واک ــاي ک مالکه
بدهد و بدین صورت پدیـده هـا را کـه از    
اشکال، محتـوا، هویـت، منشـأ، پروسـه و     
ستانده هاي مختلفی تشکیل شـده انـد در   

. مخصـوص خـود قـرار دهـد    » سبدهاي«
این دو فعالیت یعنی ترکیـب و تجزیـه بـه    

گارنده از مهمتـرین فعالیـت هـاي    عقیده ن
ذهنی یک عالم علوم انسانی است کـه بـه   

از طریق این . بحث علیت مربوط می شود
ــن     ــمند ای ــالم و دانش ــه ع ــت ک روش اس
توانــایی را پیــدا مــی کنــد کــه نظــر دهــد، 
تحلیل کند، اسـتنباط نمایـد و بـه اسـتنتاج     
دست یابد و اگر در قلمرو نظریه پـردازي  

انایی ایـن کـار را نیـز    وارد شد، قوه و تو

  9 .پیدا کند
ــل اســتقرار و قیــاس  ) 5 ایــن دو : اص

روش استنتاج و نظریـه پـردازي، پیچیـده    
ــوم    ــناخت در عل ــاي ش ــه ه ــرین پروس ت

کمتر عـالم علـوم انسـانی    . انسانی هستند
در مسیر استنتاج، خود را بـه قواعـد ایـن    

مقصــود مــا از . دو روش مقیــد مــی کنــد
ــری   ــاس، تش ــتقرار و قی ــرح اس ــا ط ح آنه

نیســت، بلکــه اشــاره بــه اهمیــت ایــن دو  
روش در شناخت پدیـده هـا پدیـده هـاي     

در تحقیقات علوم انسـانی  . اجتماهی است
بــه طــور کلــی، شــناخت هــر موضــوعی، 
مســتلزم ورود و روش تحقیـــق خـــاص  
ــق   خـــود اســـت و طراحـــی روش تحقیـ
مناسب براي شناخت یک موضـوع، تـابع   
ــق     ــی محق ــناختی و معرفت ــاي ش ظرافته

هرچند نه اسـتقراي محـض وجـود    . است
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دارد و نه قیاس محض، ولی به نظـر مـی   
آید که اسـتقراي نسـبی، شـناخت بهتـري     

اگـر عـالم کـار خـود را بـا      . ارائه می دهد
اســتقرا آغــاز کنــد، ذهنــی بــازتر و غیــر  
کلیشــه اي تــر خواهــد داشــت و از آفــات 
. پیشداوریهاي خود مصـون خواهـد بـود   

ت پدیـده  مـا بـرآن نیسـتیم کـه در شـناخ     
 -سیاســـی –هـــاي عینـــی اجتمـــاعی   

اقتصــادي، اســتقرار بــر قیــاس مقــدم     
شماریم، بلکه بـراي سـوق دادن شـناخت    
به یک مسـیر علمـی و غنـی، بهتـر اسـت      

و » آغــاز«عــالم بــا اســتقرا کــار خــود را 
رابطه میان قیاس و استقرا را به صـورت  

اگر هدف تشـریح اسـت،   . دورانی طی کند
تمـامی اجـزاي    پس باید حتی المقدور بـه 

ــق    ــود و از طری ــه ش ــک موضــوع توج ی
استقرا بـه ایـن مقصـود بهتـر مـی تـوان       

استقرا و قیاس دو روشـی  . 10دست یافت
هسـتند کــه اگــر عـالم  علــوم انســانی در   
ــاي    ــف و در چارچوبهـ ــات مختلـ تحقیقـ
گوناگون شـناختی در آنهـا مهـارت پیـدا     
نکرده باشـد، دقـت و ظرافـت نگرشـی او     

لوم انسانی پرورش نسبت به دیده هاي ع
پیــدا نمــی کنــد و منحصــراً بــه شخصــی 
تبدیل می شود که هنر او در جمـع آوري  

ــا و    ــدة داده هـ ــۀ پراکنـ ــب و ارائـ مطالـ
اسـتقرا و قیـاس ،   .مشاهدات خواهد بـود  

عالم علوم انسانی را به سمت علمی شدن 
می برد و قوة احتمالی برخورد کـردن بـا   

ی اسـتنباط و اســتنتاج را در او تقویــت مــ 
کند و به عظمت و پیچیدگی هاي شـناخت  

بنـابراین ، قیـاس و اسـتقرار    . پی می برد 
دو روشـــی هســـتند کـــه زمینـــه هـــاي  
استحکام شخصیت علمی را در محقـق و  

  .عالم علوم انسانی فراهم می آورند 
بسـیاري از مـا تصـور    : اصل انتزاع) 6

می کنیم که جزئیـات بیشـتر ، بـه معنـاي     
بیشتر اسـت و  تسلط و آگاهی و شناخت 

ایــن مســئله در فرهنــگ اجتمــاعی مــا بــه 
ــدت رواج دارد  ــان  .شـ ــان محریـ در میـ

جامعۀ ما، افراد انتزاعی بسـیار محدودنـد   
و این در حالی است که ادارة یک جامعـه  
ــی     ــري انتزاع ــاي فک ــا و نظامه ــه ذهنه ب

منظـور از انتـزاع چیسـت؟    . نیازمند است
انتزاع یعنی بیان چکیده ها و عصاره هـا ،  

ــی ،  ا ــده هــاي عین ســتخراج مفهــومی پدی
کشف علیتها از انبوه داده هاي متفاوت و 
ــوه     ــه انب ــیدن ب ــامان بخش ــاد و س متض

یکـی از  .مشاهدات و داده ها و مواد خـام  
مشکالت جدید شناخت در علوم انسانی ، 
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انبوع مواد خام است که به صورت ظاهر 
، قابلیت جمع شدن و معنـا پیـدا کـردن را    

ج شـناخت دقیـق علمــی و   ندارنـد و محتـا  
  .ذهنی هستند 

چگونه مـی تـوان بـه ایـن انبـوه مـواد       
ــا و جامعیـــت و اســـتحکام   خـــوام، معنـ
بخشید؟ یکـی از روشـهاي مفیـد هرچنـد     

کار فکري انتزاعـی  . دشوار ،ا نتزاع است 
، یعنی وارد کردن انبوه مواد خـام و داده  
ها و مشاهدات در یـک قیـف و اسـتخراج    

آنـان بـه صـورتی     مفهومی واحد از میان
که بیانگر تمامی مـواد خـام باشـد ماننـد     

اشـــتراك فرهنـــگ « اســـتخراج مفهـــوم 
از تمـامی فعالیتهـاي   » توسعۀ اقتصـادي  

اقتصادي ، مالی ، تجاري و برنامه ریـزي  
  .اکثریت کشورهاي جهان 

اگر تصمیم گیرنده اي نتواند مشاهدات 
خـود را بــه نحــوي جمــع کنــد و بــا آنهــا  

از لحاظ مدیریتی و چـه  هرمی بسازد چه 
از حیث پیشرفت وظـایف مربـوط بـه او،    
شخص فوق العاده ضـعیفی خواهـد بـود    

مجریــان کلیــدي جامعــه مــی بایســتی از .
ذهـــن انباشـــتی و انتزاعـــی برخـــوردار 
باشند، زیرا که واحد آنها ، جزئـی از کـل   
یک مجموعه است و اگر در خُـرد، کـل را   

د نبیند و متوجه ارتباط منطقـی میـان خـر   
و کل نباشد ، طبیعی است کـه عملکـرد او   

حتـی  . رو به رشد و توسعه نخواهـد بـود  
ادارة مجموعــه هــاي فنــی و تکنیکــی نیــز 
. نیازمند نگرش انسانی و اجتماعی اسـت  

بنــابراین ، انتــزاع محــدود بــه دانشــگاه و 
شــناخت علمــی و علمــاي علــوم انســانی  
ــري     ــرورت فک ــزاع ض ــه انت ــت ، بلک نیس

افــرادي کــه .اســت مــدیریت یــک جامعــه 
ذهنشــان پراکنــده اســت و توانــایی جمــع 
ــل و     ــد، در عم ــا را ندارن ــده ه ــدي پدی بن
برنامه ریزي و هدایت نیز موفق نخواهنـد  

مسئله زمانی پیچیده تـر مـی شـود    . بود 
که کنشها و واکنشهاي متقابل داخـل یـک   
نظام اجتمـاعی را بـه مـیحط بیرونـی آن     
 مدنظر قرار دهیم و از مجـري و تصـمیم  
گیرندة کـالن، انتظـار تلفیـق منطقـی داده     
هاي دو میدان متـداخل را داشـته باشـیم    

بعضی مسائل یا مشکالت علت هسـتند و  .
تمیـز و تفکیـک ایـن    . بعضی دیگر معلول 

دو از یکدیگر ذهن انتزاعی و روشـی مـی   
  .خواهد 

براي عـالم علـوم انسـانی ، کـه وظیفـۀ      
ــام     ــا در مق ــد ت ــی کن ــاب م ــی او ایج علم

بــه تجزیــه و تحلیــل بپــردازد و شــناخت 
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ــه    ــد و بـ ــا را بشناسـ ــدمها و تأخرهـ تقـ
تحوالت اجتماعی ، نظـم علمـی و درونـی    
ــروریترین   ــزاع از ضـ ــد ، انتـ ــل کنـ منتقـ
روشهایی است که اندیشـه و برخـورد و   

فقـدان انتـزاع،   .دقـت او را صـیقل مـی ده    
پراکندگی اسـت کـه روش و متـدلوژي را    

. د از متن و محتـواي کـار دور مـی سـاز    
نتیجه می گیریم کـه انتـزاع چـه در مقـام     
شناخت و چـه در حکـم اجـرا، داده هـا و     
مواد خام را به نحوي می آراید که علـوم  

ــی شــدن   ــیر علم ــانی را در مس ــه ( انس ب
بـه حرکـت در   ) معناي غیرسلیقه اي شدن

آورد، سازماندهی تفهیم را غنی تر کنـد و  
از همه مهمتر ، بـراي معرفـت و عرافـت ،    

  .کاملی و انباشتی به ارمغان آورد جنبۀ ت
توانایی تصـور بـراي   : اصل تصور ) 7

شناخت از خاصترین تواناییها و در عـین  
حال از مبهمترین و ناشناخته تـرین آنهـا   
در علوم انسـانی اسـت هرچنـد مشـاهده     
خود اصل است و براي درك و آگاهی از 
لوازم ضـروري اسـت، امـا واقعیـت ایـن      

ه همۀ پدیـده هـا   است که مشاهده نسبت ب
ــر   ــاگون میس ــاي گون ــا و مکانه در زمانه

در علوم دقیقه، بیشتر پدیده هـا و  . نیست 
چیزهــایی کــه مــورد شــناخت واقــع مــی 

شوند، محسـوس و ملمـوس انـد و حتـی     
اگـر ایــن گونـه نباشــند، عـالم ایــن علــوم    
می را می توانـد   رابطۀ علت و معلولی مسلّ

امـا  . مبناي شـناختهاي بعـدي قـرار دهـد    
الم علوم انسانی بیشتر چیزهایی را کـه  ع

می خواهد معنا بخشد محسـوس نیسـت،   
عـالم مـی   .بلکه نامحسوس و نسبی است 

بایست روابط میان پدیده هـا را در ذهـن   
خود تجزیه و تحلیل کند و برآنچه که می 
بیند، مشاهده می کند ویا در اختیار خـود  
به عنوان مواد خام قرار می دهد، معنـا و  

این پروسه ها عمدتاً ذهنی . بخشد اعتبار 
اگر عالم و دانشمند علوم انسانی . هستند 

با گذشت زمان به شـبکۀ پیچیـدة علـت و    
معلولی در ذهـن خـود نسـبت بـه میـدان      
وســیع تخصصــی خــود دســت نیابــد بــه 
سختی می توانـد قـوة نظریـه پـردازي و     
ــد     ــاد کن ــود ایج ــرا در خ ــال ن ــتنتاج ک اس

یعنـی   منظور از تصور چیسـت؟ تصـور  .
حــدس علمــی، شــناخت نشــئت گرفتــه از 
شناختهاي قبلی ، قـدرت تحلیلـی انباشـته    
شـــده در ذهـــن و توانـــایی اســـتنباط و 

عالم علوم دقیقـه در  . استنتاج از راه دور 
آزمایشـگاه بـه نتیجــه مـی رسـد و عــالم     
علوم انسانی در ذهن و در عالم انتـزاع و  



 

 

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

وم
س

_ 
ان 

ست
زم

13
71

  

عالم علـوم انسـانی فاقـد تصـور،     . تصور
ــ ــد عـ ــد  هماننـ ــه اي فاقـ ــوم دقیقـ الم علـ

در علـوم  . دستگاههاي اندازه گیري است 
انسانی ، امکانپذیر نیست که تمـامی مـواد   
ــده و   ــل کنن ــراي تحلی خــام و اطالعــات ب

آنچـه جبـران   . نظریه پـرداز مهیـا باشـد    
کمبود را می کند، قوة تصور محقق اسـت  
کــه از مجموعــۀ پیچیــده علــت و معلــولی 

اگـر شخصـی   .ذهن او را تراوش می کند 
ــی،    ــف سیاسـ ــدانهاي مختلـ ــه در میـ کـ
اقتصـــادي، اجتمـــاعی و روانـــی قصـــد 

کـه عمـدتاً   ( شناخت دارد، از قوة تصـور  
بهـره منـد   ) ذاتی است و بخشی اکتسـابی 

نباشد، زمینه هاي رشـد فکـري ، نظـري ،    
عملـــی و علمـــی در او پدیـــدار نخواهـــد 

  . 11گشت
در میـدان علمــاي علـوم انســانی ، ســه   

) 1: تر می توان متمـایز کـرد  گروه را بیش
کسانی که به جزئیات ، توصـیف و جمـع   
آوري و برخورد غیرنظري به مـواد خـام   

گروهــی کــه بــه نظریــل ) 2تمایــل دارنــد؛ 
محض می پردازنـد و در عـالم تصـور و    

) 3انتزاع و نظریه پردازي سیرمی کننـد و  
افرادي که به تلفیق مـواد خـام بـا نظریـه     

بــه قیــاس و  گــروه اول. توجــه مــی کننــد

استقرا ، ترکیب و تجزیه ، انتزاع و تصور 
امـا دو  . و نظریه پردازي احتیاجی نـدارد  

و گــروه ســوم بــا شــدت ( گــروه بعــدي 
. به ابزار ذهنی فـوق نیازمندنـد   ) بیشتري

ــرن   ــد کــه یکــی از ویژگــی هــاي ق هرچن
بیســتم، انقــالب در ارتباطــات و اطالعــات 

و است ، ولی انسانها، تصـمیم گیرنـدگان   
ــورت      ــه ص ــته ب ــردازان پیوس ــه پ نظری
ــات و   ــامی اطالع ــرض تم ــوب در مع مطل

در ایـن  . مواد خام دقیق قرار نمی گیرنـد  
چارچوب ، ارزش انتزاع و تصور روشـن  
مــی شــود و از طریــق تصــور اســت کــه 
شخص چه در مقام اجرا و چـه در مقـام   
بـــاالتر علمـــی و دانشـــگاهی ، صـــاحب 

ــنش« ــدگاه«و » بی  مــی شــود و از آن» دی
دریچه بـه قضـاوت و تحلیـل و اسـتنباط     

بـا قـوة تصـور یـا حدسـیات      . می پردازد
منطقی و علمی اسـت کـه از جزئـی مـواد     
. خام، انبوهی استنباط به دست مـی آیـد   

کسانی که در رشته هـاي مختلـف علـوم    
انسانی ، مقام نظري و یـا ارائـۀ پـارادایم    
دارنــد، کســانی هســتند کــه از قــوة فــوق 

. برخـوردار هسـتند   » تصور«العاده قوي 
غزالــی ، کانــت، مالصــدرا ، هگــل ، وبــر ، 
مطهري و کینز از جمله افرادي هستند که 
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به وضوح در اندیشه و قلم از خو دقدرت 
تصور نیـز  . تصور و انتزاع نشان داده اند

مانند انتـزاع ،ترکیبـی و تجزیـه از درجـه     
بندي هاي مختلفی برخوردار اسـت و بـه   

در ایـن ویژگـی   درجه اي که قوة شخص 
هاي متدلوژیک فراتر رود، عمـق شـناخت   
و وسعت دیـد و بصـیرت او ارتقـاء پیـدا     

  .خواهد کرد
نوشتن سـخت  : اصل توانایی نوشتن) 8

ترین مرحلۀ کار علمی و نظري و اجرایـی  
نوشـــتن و بـــه رشـــتۀ تحریـــر . اســـت 

درآوردن اندیشه ها ، تفکرات ، اسـتنباطها  
. اسـت  و نتیجه گیریها محتـاج متـدلوژي   

نویسنده در مقام اقناع، می بایستی سـعی  
کند تا مطالب خود را با سیر منطقی و بـا  

عـالمی کـه   .صورت استداللی بیـان نمایـد  
ننویســد ، نــه تنهــا رشــد نمــی کنــد بلکــه 
ــه    ــی در ذهــن خــود نســبت ب ــی حت محکّ
اندیشه ها و استنباطهاي خـود در اختیـار   

( دقتی که در کـار علمـی   . نخواهد داشت 
از طریق نوشتن بـه  ) ن طور اجراییو همی

دست می آید، در بیان و سخنرانی کسـب  
  .نمی گردد

تسلسل منطقـی و تمرکـزي کـه از یـک     
ــا دقــت و صــاحب   ــا ذوق و ب نویســندة ب

روحیۀ علمی در یک متن به ثمر می رسـد  
، در بیــان و صــحبت یــک گوینــده یــا     
سخنران نه تنها متحقـق نمـی شـود بلکـه     

در مراحل کـار و  . انتظار آن نیز نمی رود
فعالیــت علمــی گفتــه مــی شــود کــه ابتــدا 
ــۀ    ــري اســت، ســپس مرحل ــۀ فراگی مرحل
تدریس و نهایتاً مرحلۀ نوشتن و بر روي 

در جوامـع شـرقی ، عالقـه    . کاغذ آوردن 
بـه بیــان بــه مراتـب بیشــتر از عالقــه بــه   

ایـن ویژگـی خـود    . تحریر و چـاپ اسـت  
زمینــۀ رکــود علمــی را فــراهم مــی آورد  

نهــا کــه بــه شــناخت و تفکــر مــی  زیــرا آ
پردازند، کمتـر اسـتنباطها و اسـتنتاجهاي    
خود را به رشتۀ تحریر در مـی آورنـد و   
در جامعه اي که تضارب آرا بـه صـورت   
مکتوب آن ایجاد نگردد، زمینه هاي رشـد  

  .فکري و تکامل اجتماعی فراهم نمی آید
نوشتن خود صاحب قداسـت اسـت بـه    
 خصــوص نوشــتنی کـــه بــا اســـلوب ،   
متدلوژي ، منطق و دقت و ظرافت ممـزوج  

عــالم علــوم انســانی زمــانی دقــت .باشــد 
علمی خود را به نهایت می رسـاند کـه بـا    
بهره گیـري از تفکـر ، ترکیـب و تجزیـه ،     
تصــور و انتــزاع ، تحلیلهــاي خــود را بــه 
روي کاغــذ بیــاورد و در معــرض نقــادي 
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عـالمی کـه ننویسـد، از لحـاظ     . قرار دهد 
بنـابراین،  .ود خواهـد شـد   علمی دچار جم

ــرورش     ــري ، پ ــز فک ــاد تمرک ــراي ایج ب
تسلسل منطقی افکار ، صیقل اندیشـه هـا،   
تکامــل آرا و حتــی توســعۀ شخصــیتی و 
فکــري، ضــروري اســت کــه عــالم علــوم 

حتی مجري فکور و  عالقمند بـه  (انسانی 
، دســت بــه قلــم ببــرد و ) تغییــرات کیفــی

  .براي توسعۀ عقل و منطق اهتمام ورزد 
  

  : نتیجه 

این مقاله با این نگرش به رشتۀ تحریـر  
درآمده است که متدلوژي حاکم بر رشته 
هــاي علــوم انســانی را بــه طــور خــاص  

فرضیۀ مقاله این بوده اسـت  . معرفی کند 
که شناخت و تحلیـل و اسـتنتاجدر علـوم    
انسانی به مراتب پیچیـده تـر از تصـوري    
است که در فرهنگ اجتماعی ما نسبت بـه  

ود دارد از آنجــا کــه پدیــده هــاي آن وجــ
علوم انسانی اعـم از اجتمـاعی ، روانـی ،    

در مقــام مقایســه (اقتصــادي و سیاســی 
، از نظـم ذاتـی و   ) نسبت بـه علـوم دقیقـه   

پایــدار برخــوردار نیســتند، عمــدة وظیفــۀ 
ــتنباط و     ــل و اس ــا و تحلی ــتخراج معن اس
کاربرد، به علماي علوم انسانی منتقل مـی  

یچیــدگیهاي علــت و بــه موجــب پ. گــردد 
معلــولی در پدیــده هــاي علــوم انســانی ،  
شناخت و تحلیل در این دسته از معـارف  
، به ابزار ، ظرافتها و ویژگی هاي خاصی 

یـا  (نیازمند است که عـالم علـوم انسـانی    
مجــري اجتمــاعی کــه عمــدتاً بــا مســائل  

ــانی  ــر و کــار دارد   –انس ) اجتمــاعی س
  . بایستی به آنها مجهز باشد

عۀ جهانی فعلی ، نتایج تحقیقـات  در جام
در علــوم انســانی ، هــدایت جوامــع را در 
اختیار دارد زیرا کـه اقتصـاد، سیاسـت ،    

ــاعی   ــت اجتم ــۀ «روح و روان و باف جامع
می بایستی در چارچوب اهـداف  » انسانی

علـوم دیگـر ، جایگـاه    .کشورها تغییر کند 
امـا  . خاص و تکنیکی خود را دارا هستند 

مجموعه معـارف مهمتـري   علوم انسانی ، 
ــر ،    ــی بزرگت ــۀ ظرف ــه مثاب ــه ب هســتند ک
مظروفات دیگر را در خود جاي می دهند 

عدم توجـه بـه ایـن نکتـۀ تعیـین کننـده،       . 
موجب تأخیر در رشد و تکامـل اجتمـاعی   

ویژگیهاي خاص پدیـده هـاي   .خواهد شد 
مورد مطالعه در علـوم انسـانی ، افـرادي    

ــب    ــایی مشــاهده، ترکی ــه توان ــز ب و مجه
تجزیه، انتزاع و تصور و قیاس و اسـتقرا  
می طلبد تا آنکه محصول تفکر و زحمـات  
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آنان، جامعه را به سمت تکامـل و کیفیـت   
  .و تعالی ، سوق می دهد

*   *   *  
منظور از علوم انسانی ، رشته هاي اقتصاد،  -1

روانشناسی ، علوم سیاسی ، روابط بین الملـل ،  
تاریخ و فلسفه جامعه شناسی ، انسان شناسی ، 

  .است
البته نویسنده می پذیرد که علوم پایه و نفوذ  -2

آنها روش و تفکر علمـی را بـه طـور عمیقـی در     
جوامع وارد و رایج کرده است، امـا در مجمـوع   
ــالن سیاســـی ، اجتمـــاعی و  خـــط مشـــهاي کـ
ــه نــوع و شــیوة بهــره   اقتصــادي هســتند کــه ب

  .برداري از علوم پایه جهت می دهند 
، اهداف و منافع ملی و جهـان بینـی یـک    بنابراین

ــر    ــر آنهــا مقــدم ب ــدلوژي حــاکم ب جامعــه و مت
متدلوژي علوم پایه است که اهداف جزئـی تـري   
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