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چکیده

این مقاله از رویکردی انتقادی در مطالعات روششناسی با عنوان «تأسیس اصل» یاد میکند و در پی تبییین ایین روش
کاربردی برآمده است .روش «تأسیس اصل» در قالبی عینی و با مشارکت پژوهشگران حوزۀ علوم انسیانی توییید داده
شده و برایناساس ،پژوهشگران در مراحل چهارگانه و با معین شدن مطالعهای موردی ،به نتایج مشخصیی رسییدهاند و
کاربردی بودن ساختار و محتوای روش ،نشان داده شیده اسیت .ازایین رو پیژوه پیی رو از خصیلت کارگیاهی نییز
برخوردار است و میتواند در مقیاسهای مختلف دیگری نیز به کار بسته شود .نوشتار پی رو بر اساس توجهبیه روابی
سهگانۀ هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی ،تأ کید خود را بر توجه به اهمیت و جایگاه اعتبیاری روششناسیی
در علوم اجتماعی و انسانی قرار داده است ،در نتیجیه ،مبنیای تبییین «تأسییس اصیل» ،وجیود ییرورت در پاسیه بیه
«چگونگی» نقد و در جهت تحقق فضای «نقدعلمی» در قلمرو علوم انسانی اسیت .پیی از شیر و ارا یۀ ایین روش
کاربردی در حوزۀ مطالعات انتقادی ،ریشهها و مبانی معرفتی ،و بروز و ظهور نقد علمی بیان شده تا به پی زمینههیای
تکیهگاه عقالنی آن نیز توجه شود .همچنین در بدنۀ تحقیق و در اثنای توجهبه روش «تأسیس اصل» بر حرکت در مسییر
تفکر انتقادی بهمثابۀ مقدمه ای بنیادین برای ورود به نقدپژوهی پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :روششناسی ،تأسیس اصل ،نقدپژوهی ،تفکر انتقادی ،علومانسانی.
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مقدمه

اگرچه مفاهیمی مانند نقد و نقدعلمی ،در زبان ثابت نمیشوند و کیامال در قیاو و قیالبی پاییدار قیرار نمیگیرنید ،امیا
نمیتوان هر چیزی را که «نقد» نامیده شد« ،نقد» دانست و پنداشیت کیه «نقید» ،هیی معییاری نیدارد و هرکوششیی
درباو تبیین نقد ،حدود و ثغور آن و چیستی و چگونگیاش بیهیوده و بیسیرانجام اسیت .در ادبییات علمیی و پیشیینۀ
معرفتی علومانسانی و اجتماعی ایران ،بی از آنکه به«چگونگی نقد» پرداخته شود ،بیه چیسیتی آن مشیغول شیدهانید.
اگرچه پرس از چیستی یک مفهوم ،پرسشی بنیادین و از باو هستیشناسی ،مقدم بر پرس از چگیونگی اسیت ،امیا
بیشترین حجم ادبیات تولید شده در حوزۀ نقد ،به«چیستی نقد» اختصیا

دارد و درایینمییان« ،چگیونگی نقید» بیه

محاق رفتهاست .برایناساس ،حرکت علمی بهسیوی پاسیههایی بیه پرسی از «چگیونگی نقید» میتوانید در حیوزۀ
علومانسانی بر انضمامیشدن و بهعینیترسیدن بحثهای اننتزاعی و ذهنی کمیک کنید .پرسی از «چگیونگی نقید»
افزون بر ورود به حوزۀ معرفتشناسی نقد ،پیوند و پیوستگی با روششناسی آن دارد.
بدینترتیب ،حرکت بهسوی نقد ،مستلزم طیطرییق از هستیشناسیی ،بیه معرفتشناسیی و از معرفتشناسیی بیه
روششناسی است تا در پرتو این حرکت عقالنی ،بتوان به «نقد» رسید و از دایرۀ سالیق فراتر رفته و از «نقد عیامی» بیه
«نقدعلمی» نزدیک شد ،نقدی که ویژگیهای مشخصیی دارد« .نقید علمیی را از «نقید عیامی» بیا مرزهیا و تمیایزاتی
میتوان تفکیک کرد که از آن جمله عبارتند از :نظاممندی ،ارا یۀ میدل و الگیو ،قابلییت گفیتوگیوی علمیی ،توجهبیه
دغدغییههای اجتمییاعی و مسیی لهمحوری ،اسییتد لمحوری و دوری از کلیگییویی و تییوان تجزیییهوتحلیییل مسیی له،
تخصصمحوری و رعایت حدود و چارچووهای حوزههای تخصصی علوم ،توجهبه نقاط قیوت و امتییازات همیراه بیا
نظربه یعفها و کاستیها ،توجهبه اصل تبیین و تحلیل کامل یک نظریه در ارا ۀ الگوینقد ،استفاده از ادبیات تحقیقی
بهجای ادبیات تقلیدی ،بهرهمندی از ادبیات پیشرو و مفاهیم ّ
محرک بهجای استفاده از ادبیات ایستا و مانع ،ارا ه الگیوی
نقد خالق و پویا بهنحوی که نقد بتواند مانند پلی ،خواننده را از دیدگاه مؤلف بهسمت اییدهپردازی و تولیید نظرییههای
جدید هدایت کند ،تفکیک و توجهبه خاستگاه (تحلیل بیرونی) و پایگیاه (تحلییل درونیی) ییک نظرییه ،تفکییک نقید
درونساختاری (بنایی) بهمعنای تحلیل و بررسی میزان انسجام و نظم منطقی ،با نقد برونساختاری (مبنیایی) ییک اثیر
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بهمعنای تحلیل و بررسی میزان هماهنگی مفاد اثر با اصول و مبانی مفروض و نیز تحلییل و بررسیی مییزان همیاهنگی،
ارتباط و چال مفاد اثر با مبانی و اصول دینی و اسالمی ،ارا یه نقید در قالیب و شیکل ییک اثیر علمیی اعیم از مقالیه
پژوهشی یا کتاو علمی یا یادداشت تحقیقی» (حسینی.)33 :1831 ،
آنچه در باو تثبیت مفهوم «نقد» به انجام میرسد ،یکی از حیاتیترین و یرورتیترین فعالیتهیای نظیری اسیت
که زم است در حوزۀ علومانسانی به آن توجه شود؛
هر کوشندۀ وادی علم میداند که در پرتو پندار و کردار انتقاادی اسا کاه پویاایی و آفریننادیی علمای تحقا پیادا
میکند .وانگهی ،بین درک عمی متن علمی و نقد آن رابطۀ متقابل و دیالکتیکی وجاود دارد؛ باهاینمعنا کاه خاوانش
نقادانه ،درک مطلب را عمی تر میکند و همچنین درک ژرفتر متن علمی ،ممکن اس برانگیزاننادۀ نگار و عمال
نقد نسب به آن اثر باشد .نقد با پرساشانگیزی همارا اسا و در واقا هرچاه مطلبای ژرفتار درک شاود ،امکاان
شکلییری پرسش دقی تر و ژرفکاوی در آن مطلب بیشتر فراهم شد  ،در پی آن توسعۀ علمی میسر میشود (ارشااد،
.)64 :3131

اساسا نقد در مطالعات و فعالیتهای علمی ،ویعیتی ویژه دارد ،اگرچه کار علمی با پرس گری آغاز میشود ،امیا
بسیار پی میآید که پای «نقد» میان میدان علمی گشوده میشود« .نقد ،ادامۀ طبیعی مطالعات هوشمندانه است و بیه
جر ت میتوان گفت در مطالعات علمی ،نقد ،زمۀ هرگونه عمل نوشتن و گفتن و شنفتن است» (هوف.)1۳ :18۳8 ،
حرکت در مسیر نقد صحید و روشمند ،مسیر علم را میگشاید و اساسا یکی از مراحل اصلی و بنییادین پیشیرفت
علمی ،نقادی است .ازاینرو دانشمند و اهل علومانسانی نمیتواند از نقد اصولی برکنار باشد؛ زیرا بدون آن فتدبیابی در
علم بهوجود نخواهد آمد:
ا
 -3ما برخی مسائل را احتمال بهوسیلۀ برخورد تصادفی با آنها ،یزینش میکنیم؛  -2ما میکوشیم مساائل را باا ارائاۀ
یک نظریه ،بهمنزلۀ یک را حل موق  ،حل کنایم؛  -1معرفا ماا از رهگارر بحا نقاداناه درباارۀ نظریاههایمان و
بهوسیلۀ حرف برخی از خطاهایمان رشد میکند و بهاینترتیب میآموزیم که مساائل نظریاههایمان را درک کنایم و
بهنیاز برای ارائه مسائل جدید پی ببریم؛  -6بح نقادانه دربارآ حتی بهترین نظریهها ،هموار مسائل تاز ای را آشاکار
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میسازد .ایر بخواهیم این چهارمرحله را در قالب چهارکلمه بیان کنایم ،بایاد بگاویم :مساائل  -نظریاهها -نقاادی-
مسائل جدید .از این چهار مقولۀ بسیار مهم ،آنچه بیش از همه مشخصۀ علم اس  ،عبارت اس از حارف خطاا از
ا
رهگرر نقادی؛ زیرا آنچه را به نحو مبهم عینب علم و عقالنی علام میناامیم ،صارفا جنباههایی از بحا نقاداناه
دربارۀ نظریههای علمی هستند (پوپر.)232 :3133 ،

ارتباط سهگانۀ «هستیشناسی»« ،معرفتشناسی»» ،روششناسی» ،ارتباطی چندسویه بوده و طبعا مسیر حرکیت
بهسوی نقد ،مسیری دوطرفه است .با درک یرورت توجهبه چگونگی نقد ،این پژوه بنا دارد تا با تکیه بیر پرسی از
چگونگی نقد ،به بیان یک روش شناختی-کاربردی بپردازد؛ زیرا زمآ رسیدن به فضای علمیی در حیوزۀ علومانسیانی،
رسیدن به نقد روشمند است؛ یعنی اگر نقد در یک فضای علمی و بهمعنای درست آن گسترش پیدا نکند ،کیار علمیی
بهسرانجام خود نخواهد رسید .در بعدی کلیتر باید گفت دربارۀ بسیاری از مفاهیم در حوزۀ علومانسیانی نمیتیوان بیه
تعریفی ناو و بنیادین رسید؛ چه اینکه ،مفاهیم شناورند و دچار تثبیت معنایی دا می نمیشوند ،اما در برابر این مفیاهیم
باید کوشید تا آنها را در نقطهای تثبیت کرد؛ «خلق معنا بهمثابۀ یک فرایند اجتماعی شیامل عمیل تثبییت معناسیت .میا
پیوسته از طریق قراردادن نشانهها در شیبکۀ روابی نشیانههای دیگیر ،تیالش مییکنیم تیا معنایشیان را تثبییت کنییم»
(سلطانی.)18 :1831 ،
با ثابتکردن این مفاهیم-که قطعا و ذاتا موقتی خواهد بود -میتوانیم حرکت صحیدتر ،روشینتر و غایتمنیدتری
در حوزۀ علومانسانی آغاز کنیم .کوش ما در تثبیت مفاهیمی چون «نقد» ییک نتیجیۀ اساسیی دربیردارد و آن ،امکیان
اجماع پارادایمی است .اجماع دانشمندان ،اندیشمندان و محققان و دانشجویان و همۀ کسیانیکیه بیهنحوی دسیتی در
تولید ادبیات در حوزۀ علومانسانی دارند« :پارادایم ،به فعالیت دانشمندانی که در چارچوو آن به تحقیق مشغولند ،نظیم
میدهد و فعالیتهای آنها را تنظیم و بین آنها اجماع برقرار میکند» (معینیعلمداری.)83 :1830 ،
بنابراین کوش ما در تثبیت مفاهیمی چون «نقد» و البته بهطور دقیقتر «نقدعلمی» ارتبیاطی بیهآنچیه در حقیقیت
«نقد» است ،دارد ،اما ما نمیدانیم و نمیتوانیم ادعا کنیم که همۀ «آن» است ،بلکیه مییدانیم تیالش بیرای اجمیاع در
تثبیت مفهومی چون «نقد علمی» در نهایت ما را به حرکت عملی بسیار نزدیک میکند و ازاینرو بیرای جامعیۀ علمیی
3۳
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یروری است« .نقد علمی ...سنجیده و روشمند یکی از سازوکارهای مهم و یروری برای پوییایی و توسیعۀ درونزای
علم است .میتوان تحقق نقد بهعنوان یک ییرورت اجتمیاعی در فضیای علمیی را بیر مبنیای پیارادایم پیونید متقابیل
کارگزار-ساختار تحلیل کرد» (ارشاد.)88 :1838 ،
پس تالش برای تثبیت مفهومی چون «نقد» ،تالش یروری برای عبور از سردرگمی علمی و ایجاد اجماع علمیی و
در نهایت حرکت علمی در قلمرو علومانسانی است .برایناساس ،تکیه بر واقعیتها و معیارهای منطقی میتواند گیامی
جدی بهسوی تبیین مفهوم نقد علمی باشد:
مرسوم این اس که برای نقد یک اندیشه ،آن را باا داد هاای ترربای و معیارهاای منطقای تطبیا کنناد و میازان
معقولی آن را بسنرند ...باید تأمل کرد که تمام این موارد ،یعنی داد های ترربی ،معیارهای منطقی و برآیند ایان
دو در سنرش علمی ،مورادی اس که تا حدود زیادی ،داخل یک نرمافزار فکری-تربیتی معنا میشاود (مردیهاا،
.)31 :3131

برایناساس یکی از روشهای مطالعه دقیق و همچنین نقد روشمند یک اثر یا دیدگاهی علمی ،بهرهگییری از شییوۀ
«تأسیس اصل» است .این روش از رویکرد نقدپژوهی در سلسله کارگاههای متد نقد ،اصیول راهنمیای تنظییم مقیا ت
نقد و نیز مطالعات روششناختی و نقدپژوهی برآمده است (حسینی.)1833 ،
پژوه پی رو به تویید و تبیین روش «تأسیس اصیل» پرداختیه اسیت ،امیا پیی از طیر جز ییات ایین روش
کاربردی ،برای روشنتر شدن فضا و پی زمینههای معرفتی و درک ارتباط میان معرفتشناسی و روششناسی ،میروری
بر ریشههای معرفتی نقدعلمی خواهیم انداخت.
 .1پیشزمینههای معرفتی نقد

مسی لۀ نقیید ،بنیییانی فلسییفی دارد و بییا سییهگانههییای هستیشناسییی ،معرفتشناسییی ،و روششناسییی مییرتب اسییت.
درخصو

ریشههای معرفتی نقد میتوان به آغازگاه تفکر فلسفی و منهج عقلی سقراط نگیاهی دوبیاره انیداخت ،چیه

اینکه رهیافت او ،مبتنی بر «نقد» و روش او مبتنی بر «گفتوگو» بود و شیاید بیههمیندلیل «تیا بیه امیروز ،نوشیتههای
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سقراط ،افالطون و ارسطو در تاریه اندیشه بیمانندند .اما تنها ایین اندیشیهها نیسیتند کیه برجسیتهاند ،بلکیه رویکیرد
انتقادی و نگرش پرس کنندۀ آنهاست که محور تفکر غربی را تشکیل میدهد( »...شارون.)18 :1838 ،
متونی که از طرف افالطون در قالب رسالههایی چون آپولیویی و کریتیون ،منیون و غییره بهدسیت میا رسییده،
حکایتگر «نقد» بسیار جدی سقراط به زیست یونانیان است؛ زیستی که سیاسیت ،اخیالق ،آداو و رسیوم و همیۀ
ش ون زندگی را در بر میگرفت .سقراط اساسا با نقد سوفسطا یان ،راه فلسفه را گشود .او از «نقد» آنچه هسیت -در
آتن ، -فلسفه ورزی را که مبتنی بر استد ل محض عقلی بود ،آغاز کرد .رسالههای سقراطی افالطون ،بهطور کامیل
«نقد» است و سقراط از دل این «نقد» ،سنتی عقالنی در قالب فلسیفیدن آغیاز میکنید و بیه یونانییان و بعیدها بیه
جهانیان آن را میآموزد « :سقراط سنت عقالنی و اخالقی را پدید آورد که اروپا از آن زمان با آن زندگی کرده اسیت»
(تیلر.)11 :1831 ،
اما آنچه در قالب نقد از سقراط بروز میکند ،پرس های بنیادین اوست؛ پرس هایی که جز از رهگیرر رهیافیت و
رویکرد نقدمحورانه سقراط ،امکان بروز و ظهور نداشت .سقراط ابتدا از رهگرر نقد پرس میکند و پرس ها را بیرای
رسیدن به پاسههایی به گفتوگو میگرارد .اما رابطۀ دو طرفه «نقد» و «فلسفه» آنجا نمایان میشود کیه همیۀ نقیدهای
بعدی سقراط بر تفکر فلسفیاش استوار است .او با «نقد» به «تفکر» میرسد و از «تفکر» دوباره به نقد بعیدی و از آن،
دوباره گسترۀ تفکر فلسفیاش بیشتر و بیشتر میشود« :گفتوگو ،عرصهای است که فرزند نفس در آن قیدم میگیرارد و
به جهان رخ مینماید ،این را شاید بتوان بزرگترین و مهمترین میراث سقراط دانست ،سقراط بیه ایین ترتییب پایهگیرار
روشی است که در آن شخص میتواند با خودانتقادی مدام ،بیه حقیقیت تقیرو حاصیل کنید( »...قزلسیفلی:183۳ ،
.)133-134
امانو ل کانت ،فیلسوف اثرگرار دوران مدرن نیز راه تفکیر فلسیفی خیوی را از «نقید» گررانید .اگیر چیه او روش
گفتوگو را در پی نگرفت اما رهیافت نقد محورانهاش ثابت کرد که از پس دوهزار سیال فعالییت فکیری بشیر بعید از
سقراط ،آنچه فلسفه را فلسفه میکند ،رویکرد نقادانه آن است .کانت از راه نقد عقل به میدان تفکر فلسفی گام نهاد .سیه
کتاو بنیادین کانت همگی با نقادی پای به میدان تفکر فلسفی میگرارند« :کانت سه کتیاو بیه نیام نقید دارد کیه نقید
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عقلمحض ،نقد عقلعملی ،و نقد قوهحکم باشد؛ ازاینرو آنها را به اختصار نقد اول دوم و سوم مینامند» (کاپلسیتون،
 .)113 :1831او در مسیر فلسفۀ خوی

مانند سقراط از نقد به فلسفه و از فلسفه بیه نقید و دوبیاره از نقید بیه فلسیفه

میرود و این رابطۀ دوطرفه را بهخوبی نشان میدهد.
کافی است رجوعی گررا به سهگانۀ کانت داشته باشیم تا عمق رهیافت نقدمحور او را در آثارش دریابیم .او مشیتاق
است عقل را به وسیلۀ نقد و نقادی رشد دهد:
جزمی  ،جریان عمل جزمی عقل محض اس  ،بدون انتقاد قبلی از قوای خود .کان میخواهد این نقد و انتقااد را
بر عهد بگیرد .پس محکمهای که مابعدالطبیعه را باید در حضاور آن آورد ،چیازی جاز تحقیا انتقاادی خاود عقال
نیس ؛ یعنی تحقی انتقادی در قوۀ عقل با رجوع به تمام شناخ هایی که عقل کوشش میکند تاا مساتقل از هریوناه
ترربهای به آنها دس یابد (کاپلستون.)213 :3131 ،

این مسی له از نیمیۀ دوم قرنبیسیتم و تیاکنون نییز در تفکیر فلسیفی و در قامیت فلسیفۀ پسیتمیدرن ظهیور دارد.
پستمدرنها راه فلسفی خوی را از نقد ثابتات و بدهیات اندیشۀ مدرن گشودند و نیچه در گشیودن ایین راه پی قیدم
ّ
شد« .نیچه نخستین متفکر بزرگی است که در مقابل همۀ ارزشهیا و آرمانهیای میدرن ایسیتاده و از چنیدوچون آنهیا
پرسیده و کوشیده است ّ
هم آنها را مورد نقدوبررسی قرار دهد» (کهون .)8 :1838 ،بودیار ،فوکو ،دریدا و بسیاری دیگر
از فیلسوفان ،کوشیدند تا با نقد انگارههای فلسفی مدرنیته ،راه دیگری را در تفکیر آغیاز کننید .در مییان ایین فیلسیوفان،
رهیافت نقدمحورانه اصل بود ،اگرچه در روش ،هم گفتوگوی سقراطی را و هم غیر آن را برگزیدنید« .پستمدرنیسیم،
مجموعهای از تفکرات و نظریهها در زمینههای علم و معرفت ،سیاست ،هنر و ادبییات و سیرانجام معمیاری اسیت کیه
شاید با تسامد بتوان وجه مشترک همۀ آنها را در نقد مدرنیسم و بهچال خواندن مواییع کلییدی و اساسیی مدرنیسیم
دانست» (قادری .)180 :1831 ،این فلسفه با متفکران پرتعدادی که هرکدام بهشکلی آن را نمایندگی میکنند ،آکنده از
نقد است ،نقد روایاتها ،نقد مفاهیم و حتی نقد نقد.
آنچه امروز تفکر پس مدرن شناخته میشود ،آمیز ای اس از نگار سااخ یرا و هرمنیاوتیکی و در اندیشاههاای
نیچه ،ویتگنشتاین ،هایدیر ،لکان ،دریادا و فوکاو ریشاه دارد .مباانی فلسافی و نظاری تفکار پسا مدرن در نحلاۀ
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پساساخ یرایی شکل یرف  ...همۀ این جریانهای فکری به عمل ساوژ محور یاا فلسافۀ آ یااهی ،بادبین باود و
یفتمان فلسفی مدرنیته را به نقد کشید اند .شکل روشنی از ایان نقاد را میتاوان در اندیشاۀ فلسافی هایادیر یافا .
هایدیر در آثار خود ،از جمله در هساتی و زماان ( ،)۷۲۹۱باه نقاد یارایش دکاارتی باهمنزلاۀ رو بنیاادی مدرنیتاه
پرداخ  ...اندیشۀ نیچه نیز یکی دیگر از سرچشمههای تفکر پساساخ یرا و پس مدرن اس که ضارورت هریوناه
رابطۀ ثاب میان فاعل شناسایی و موضوع شناسایی را نفی میکند؛ باهویژ یارایش ضاد ایدئالیساتی ،تفکار افقای و
مرکززدایی او و نقد وی بر علم مدرن در تفکر پس مدرن مؤثر بود اس ( ...بشیریه.)113-112 :3132 ،

بدینترتیب پیوستگی عمیق میان نقد و فلسفه بیهعنوان نیوعی از تفکیر عقالنیی نشیان میدهید کیه روی آوردن بیه
«نقدعلمی» (حسینی1831 ،و) بدون التفات به معرفتشناسیی ،دشیوار مینمایید« .نقید» را آنگیاه میتیوان جیدی
انگاشت که در مبانی معرفتی خاصی ریشه داشته باشد .تثبیت مفهوم نقد برای امکان اجماع و ایجیاد تحیرک علمیی در
علومانسانی زم و یروری است و از طرفی رابطه نقد و تفکر رابطهای دو طرفیه و از جینس «وجیودی» اسیت .بیدون
«نقد» ،معرفتی شکل نمیگیرد و بدون معرفت ،نقدی قوام نمییابد .ازاینرو با زمینیههایی اینچنیین ،حرکیت بهسیوی
حلقۀ سوم از سهگانۀ هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی ،یعنی «روششناسی» میتواند تکمیلکنندۀ زنجییرۀ
شکلگیری «نقدعلمی» باشد.
 .2روش «تأسیس اصل»

در ادامۀ این مقاله ،بهگزارش پژوهشی از نحوۀ اجرای روش اشاره میشود تا با مراحل آن بهگونهای عملیاتی و کاربردی،
آشنایی بیشتری حاصل شود .تردیدی نیست که بهکارگیری این شییوۀ پژوهشیی در دورههیای پژوه محیور در قلمیرو
علومانسانی و یا دورههای تحصیالت تکمیلی کارشناسیارشد و دکتری و نیز کارگاهها و مجیامع علمیی-پژوهشیی کیه
درصدد تولید مفاهیمنو و زمینهسازی خالقیتهیای فکیری و تولیید نظرییهپیردازیهیای علمیی مییباشیند ،راهگشیا
خواهدبود .این شیوۀ پژوهشی و رویکرد انتقیادی ،در دورۀ میرکور بیا مشیارکت جمعیی از پژوهشیگران علومانسیانی1

بهانجام رسید که شامل مراحل چهارگانه بهشر ذیل بود:
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مرحله

نوع فرآیند

مرحله اول

طرح پرسش +مطالعۀ هدفمند یک اثر علمی

مرحله دوم

جمعآوری پاسخها

مرحله سوم

توزیع پاسخها  +تطبیق و مستندسازی روشمند

مرحلهچهارم

تأسیس اصول ترکیبی  +ارائۀ تحلیل
جدول شماره 1

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

در مرحلۀ نخست از پژوهشگران خواسته شید پیس از مطالعیۀ فصیل اول کتیاو پیامبرِوحدا

 ،2حیداقل  18اصیل

روششناختی–تاریخی ،استخراج و استنباط کنند.
در تویید پرس آمده بود:
« .1تأسیس اصل» کنید؛ بدین معنا که پس از مطالعۀ کتاو ،برداشتهای خود را مستند به مفاد کتیاو ،بهصیورت
فیضان ذهنی و در قالب یک گزاره خبری بنویسید.
مقصود از «اصل» در اینجا ،طر اصولی پژوهشی–روششناختی است ،بدین معنا که هر اصل ،بیهعنیوان مبنیایی
موثر و نق آفرین در «حل» و «تحلیل» مسا ل علمی باشد .حلوتحلیل مسیا ل علمیی ،برآمیده از تعرییف برگزییدۀ
پژوه است بهمعنای فرآیند تجزیه و تحلیل و جستجوی متدیک (روشمند) در یکی از حوزههای علیم پیرامیون ییک
مس لۀ علمی برای کشف یا ابداع یا مرزافکنی دروازههای دان  .اصول روششناختی ،اصولیاند که در حوزۀ مطالعیات
روششناختی بهشمار میآیند ،در مقابل اصول معرفتشناختی ،اصول هستیشیناختی وییا اصیول انسیانشیناختی ،در
حوزۀ مطالعات فلسفی ،کالمی ،دینی و غیره.
 .1اصول تاریخی نیز اصولیاند که مصداق مطالعات تاریخی و در محدودۀ دان تاریه به حساو آینید؛ در برابیر
اصول فلسفی ،روانشناختی ،ادبی ،اقتصادی ،کالمیی ،تربیتیی ،عرفیانی ،جامعهشیناختی ،سیاسیی ،تربیتیی ،فقهیی،
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قرآنی ،حقوقی ،اخالقی ،هنری ،و الهیاتی.
.2-2مرحلۀ دوم :جمعآوری پاسخها

در مرحلۀ دوم ،پاسه پژوهشگران به پرس فیوق ،جمیعآوری شید کیه گیزارش نهیایی نتیجیه تأسییس اصیول توسی
پژوهشگران فوق به قرارزیر بود؛ (گفتنی است بهدلیل یرورت پرهیز از زییاد شیدن حجیم ایین مقالیه فقی بخشیی از
نمونههای نوشتههای پژوهشگران ،آنهم با تلخیص بسیار ،در اینجا آمدهاست):
یزار پژوهشگر :۷

ّ
 .1کوش علمی در مسیر کشف رواب علیی رخیدادهای تیاریخی ،موجیب شیکلگیری تیاریه تحلیلیی
میشود)18 ( .
 .1در روش ابنخلدون ،تحلیل با تاریه مالزمت علمی دارد)1۳( .
 .8شناخت سیرۀ پیامبر

یکی از روشها برای کسب معرفت دینی است)13( .

 .0تاریه تحلیلی بر اساس روش «تکنگاری» پی نمیرود ،بلکه مبتنی بر روش «کلگرایانه» است)13( .
 .8روش تاریه تحلیلی پیوند اساسی با منطق و فلسفه دارد)34( .
 .۳در تاریه نقلی میتوان بهروش استقراء تجربی تکیه کرد)31( .
 .1تاریه نقلی در روش ،مقدم بر تاریهتحلیلی است)38( .
 .3روش تاریخی قرآن کریم ،ترکیبی از شیوۀ نقلی و تحلیلی است)33( .
 .3از عوامل درونی اختالفات در تاریه اسالم ،روش پریشان و پراکندهگویی در مویوعات است)3۳( .
 .14سنت سیرهنویسی مسلمانان ،روشی نقلی دارد)141( .
 .11نقد روشمند برای عبور از تاریه نقلی صرف ،یرورت دارد)141( .
 .11تحلیل سیرۀ نبوی به روش حکمتیابی نیاز دارد نه علتیابی)118( .
 .18روش تحلیلی جامعنگر به تبیین و فهم تاریهاسالم و سیرۀ نبوی کمک شایانی میکند)111( .
 .10روشهای تحلیلی باید با مویوع موردسنج خود هماهنگ باشد)188( .
31

سال هفتم ،شمارۀ سیزدهم  ،بهار و تابستان 1041

 .18اسناد و اطالعات ،تمام حقیقت تاریخی را نمایان نمیکنند ،بلکه بهتحلیل و نظم دادن نیاز دارد)18۳( .
 .1۳روش مناسب برای مطالعۀ تاریه ،سه مرحله دارد :مشاهده ،فرییهسازی ،دستیابیبه قوانین کلی )18۳(.
 .11روش تحلیلی جامعنگر به باروری نظریهپردازی در تاریه اسالم و سیرۀ نبوی میانجامد)183( .
گزارش پژوهشگر :۹

 .1تحلیلگر متون تاریخی یرورتا باید متون را نقادی کند)143 ( .
 .1یرورت استفاده از روش نقلی و تحلیلی برای بررسی سیرۀ نبوی)18( .
 .8فلسفۀ تاریه در مجموع مباحث فلسفی قرار دارد)10( .
 .0مطالعۀ تاریه صدر اسالم با استفاده از روش جامعنگر و پاسه به مسا ل روز)18( .
 .8عدم یکسونگری و استفاده از روشهای مختلف برای شناخت سیرۀ پیامبر

)111( .

 .۳استفاده از روش تحلیلی برای نقد متون تاریخی و دینی)111( .
 .1امکان مطالعۀ تاریه نقلی سیرۀپیامبر

بهوسیلۀ روش جامعنگر وجود دارد)118( .

 .3توجه به ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی یا عوامل درونی و بیرونی تاریهنگاری سیرۀ پییامبر
و لزوم استفاده از روش تحلیلی)33-30( .
 .3تحلیل ابعاد زندگی پیامبر

رهنمون اصولی است که میتواند راهکارهای عملی زنیدگی امیروز را فیراهم

آورد)13( .
 .14تعیین هدف ،استخراج روش ترکیبی ،استفاده از دادههای تاریخی و تحلیل و توصیف نتایج)38( .
 .11رویدادهای تاریخی عینیت تام ندارد ،بلکه مورخ باید درک زمانی و مکانی از وقایع داشته باشد)30( .
 .11تاریه نقلی از جهت روش ،مقدم بر تاریه تحلیلی و از جهت رتبی ،تاریه تحلیلی مقیدم بیر تیاریه نقلیی
است)38( .
 .18فرایند تحلیل برگرفته از سه فراز محوری نقلی ،تاریخی و دستهبندی تقدم و تأخر وقایع است)111( .
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 .10تاریه نقلی بهدلیل فراهمآوری مقدمات اسنادی ،مقدم بر تاریه تحلیلی است)31( .
 .18معرفت تعبدی ،زمینه برای معرفت تعقلی است تا جایگاه تاریه در اندیشۀ بشر مشخص شود)3۳( .
 .1۳مقایسۀ انواع تاریه و مشخص ساختن تمایز فلسفۀ تاریه با آنها) 11-10 ( .
 .11تمییز نگاه نقلی ،تحلیلی و تعیین جایگاه نظاممندی یا استخراج روش )38(.
 .13کافی نبودن نصو

نقلی و لزوم تحلیل تاریخی از متون گرر)118( .

 .13استفاده از روش تحلیل جامعنگر ()181-111
یزار پژوهشگر :3

 .1تاریه تحلیلی باید پی زمینهها و پیامدهای پسین یک رویداد را بررسی کند)13 (.
 .1کاربست تاریه تحلیلی راهکارهایی عملی برای جامعۀ کنونی ما نشان میدهد)13( .
 .8امکان تحلیل جامع در مطالعۀ تاریه با نگرش کلی حاصل میشود)34( .
 .0در چارچوو تاریه تحلیلی تشکیل سلسیلهای از قضیایا و حرکیت اسیتد لی از قضییهای بیه قضییۀ دیگیر
یروری است)31( .
 .8در یک روش تاریخی نقطۀ شروع با تاریه نقلی و ادامۀ کار با تاریه تحلیلی است)38( .
 .۳کاربست قواعد و اصول تحلیل ،مرز میان ذهنگرایی ناخودآگاه با غرض ورزیها در تحلییل تیاریخی
است)31( .
 .1کشف نگاه فلسفۀ تاریه یک مورخ در تحلیل اندیشه او از تاریه مؤثر است)33( .
 .3برای تحلیل تاریخی باید به میزان ممکن به چارچووهای عصر پدیدهها نزدیک شد)111( .
 .3برای یک پژوه تاریخی ،تاریه نقلی و تحلیلی باید تؤامان بهکار رود)11۳( .
 .14اصل اساسی تحلیل تاریخی ،بررسی منقو ت با نقد روشمند است)110( .
 .11تحلیل تاریخی بدون توجه به دیدگاههای گوناگون امکان موفقیت ندارد)181( .
 .11در تحلیل تاریخی حرکت براساس تسلسل وقایع زم است)101( .
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 .18در تحلیل رویدادهای تاریخی باید از اندوختههای علوم دیگر استفاده کنیم)100( .
 .10هر روش تحلیلی باید هماهنگ با مویوع مورد سنج خود باشد)108( .
 .18روش تاریخی ،کاربست سه مؤلفۀ نقل ،نقد و تحلیل است)103( .
 .3-2مرحله سوم :توزیع پاسخها بههمراه تطبیق و مستندسازی روشمند

در مرحلۀ سوم ،تمامی پاسههای جمعآوری شده (اصول مستخرج) در میان همۀ پژوهشگران توزیع شد و در ایین دور
پژوهشی تکمیلی ،از آنها درخواست شد با روش زیر و بهصورت نظاممند ،به تأسیس اصول ترکیبی مبادرت ورزند.
تفاوت این مرحله با دور پی این است که اصول مستخرج دور نخست ،با شیوۀ فیضیان فکیری اسیتخراج شیده و
تالش بر این بود تا جای ممکن ،اصول و مبانی متکثر و متفاوتی از میتن اسیتخراج شیود و از ایینرو ،طبیعیی بیود کیه
معمو طبقهبندی و اولویتبندی تعریف شدهای نداشتند .اما در این دور پژوهشی ،اصول فوق بر مدار و روش خاصی
و بهصورت مس لهمحور ،نظاممند شده و زمینه برای هماهنگی و سازواری اصول تا دستیابی بهیک تحلیلنهیایی جیامع
فراهم خواهد شد.
در تویید پرس مرحلۀ سوم آمده بود:
با مرور بر تمامیمتون حاوی اصول اولیۀ مستخرج از کتاو پیمبرِوحد

(متون گزارش پژوهشگران فوق) ،مراحیل

زیر را بر اساس «مدل ترکیبی تأسیس اصل» ،بهانجام رسانید:
 .1دوباره در هرمورد ،تطبیق اصل کرده؛ یعنی مواردی که زیر مجموعۀ مفهوم اصول ،ییا اصیول روششیناختی ییا
اصول روششناختی تاریخی قرار نمیگیرند ،حرف کنید.
 .1موارد مشترک و یکسان و همپوشانیها را از فهرست اصول ،خارج کنید.
 .8پس از طر یک مس لۀ علمی همراه با پرس اصلی ،برای فهرست اصول باقیمانیده (از تمیام متیون) ،عنیوانی
کلی برگزینید.
 .0اصول مرکور را بر مبنای نگاه مس لهمحور قبلی ،بهترتیب اولویتبندی کرده و شمارهگراری کنید.
 .8هر اصلی را ،مستدل (دلیلعقلی) یا مستند (دلیلنقلی) کنید.
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 .۳هر اصلی را ،در اندازۀ یک پاراگراف همرا با ّادله ،تویید داده و تبیین کنید.
 .1یک چکیده و نتیجهگیری به نوشتار خود بیافزایید.
 .8منابع مورد استفاده را در پایان نوشتۀ خود ایافه کنید.
 .4-2مرحلۀ چهارم :تأسیس اصول ترکیبی به همراه ارائۀ تحلیل

مرحله پایانی ،مرحلهای است که پژوهشگران یمن رسیدن به نقطهنهایی روش «تأسییس اصیل» ،نتیجیۀ کیار خیود را
میبینند و با حرکت از سطد کل به جزء ،در این مرحله از سطد جزء به کل میرسیند .بیدینترتیب ،روش ،خیود را در
نمایی کلی نشان میدهد .بهعبارتی دیگر با پایان حرکت عقلی استقرا ی (که از جزء به کل بود) ،مرحلۀ چهارم ،نمیاد و
نمود پایان حرکت عقلی قیاسی (که از کل به جزءاست) ،رخ خواهدداد« .سیر از جز یی بیه کلیی را منطقییین اسیتقراء
میخوانند و سیر از کلی به جز ی در اصطال منطقیین و فالسفه ،قیاس خوانده میشود»( .مطهری)18 :1831 ،
تفاوت در نتایج کار پژوهشگران ،طبیعی است؛ زیرا بهفراخور دقت یا تکمیل و یا نحوۀ بهکاربستن الگوی پی ییاد،
با نتایج متفاوتی روبرو میشویم .پژوهشگران فوق در مرحلۀ پایانی پژوه  ،نتیجۀ کار خود را بدین شکل ارا ه دادنید؛
برای جلوگیری از طو نی شدن این مقاله ،بخ هایی از نوشیتههیای میرکور حیرف شیده و قسیمتهای اصیلی آنهیا
گزارش میشود:
پژوهشگر :۷
نسب تحلیل با رو تاریخی

کسب معرفت در حوزۀ علومانسانی و اجتماعی ،وابستگی عمیقی با روش دارد .بدون روش آنچه بهدست میآیید نیه
معرفت علمی بلکه سویههایی از توصیف و گاه اطالعات پراکندهای است کیه بیه دانی

منجیر نمیشیود .یکیی از

روشهای بنیادینی که میتواند ویع پژوه را در کشورما تا حیدودی بهبیود بخشید ،روش تیاریخی اسیت .روش
تاریخی اگر چه در شکل اولیه ،عمری بسیار طیو نی در سینت علمیی جوامیع ،بیهویژه جوامیع اسیالمی دارد ،امیا
قراردادن تحلیل در کنار تاریه میتواند برای تحقیقات علمی در حوزۀ علوم انسانی کشورمان راهگشا باشد.
3۳
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«روش تاریه تحلیلی» ابعاد دیگری از سنت روش تاریخی را نشان میدهد که میتواند تولید دان

منجربیه شیود.

اما پی از هرچیز ،روش تاریخی بر پریرش یک اصل اساسی علمی قا م است ؛یعنی التفیات بیه «اصیل علییت»،
نقطۀ آغاز روش تاریخی است ؛ زیرا بدون علیت ،به احتمال زیاد ،علم آغیاز نمیشیود و معرفتیی شیکل نمیگییرد.
«روششناسی تاریخی مبتنی بر پریرش اصل علیت است»( .حسیینی )13 :1813 ،امیا روش تیاریخی در معنیای
موسع آن ،بهواسطۀ توجه به اصل علیت باید بکوشد تا ارتباط مییان رخیدادها را نشیان دهید .پییداکردن ارتباطهیا و
ّ
کشف رواب علیومعلولی در آنها میتواند روش تاریخی را قوام و غنای بیشتری دهید و بیه معرفیت علمیی عمییق
رهنمون سازد .اساسا میتوان گفت که بدون تکمیل و وصل نقاط تاریخی در روش تاریخی ،محقق چیزی به دسیت
نیاورده است که بتوان نام آن را علم گراشت«.روش تاریخی ،نشان دادن ارتباط میان حوادث تیاریخی در راه رسییدن
به یک هدف و محصول معین است»( .همان )31 :روش تاریخی یک کل تفکیکناپریر نیسیت ،بلکیه بیه دو روش
تاریه نقلی و تاریه تحلیلی قابلتقسیم است .اگرچه حرکت بهسوی روش تاریه تحلیلی برای علوم انسیانی کشیور
زم بهنظرمیرسد و تاکنون نیز تالشهایی در این زمینه صیورت گرفتیه ،امیا آنچیه از سیوابق علمیی و نگاشیتههای
گرشتگان مشهود است ،حکایتگر سیطره و غلبۀ تام و تمام روش تیاریه نقلیی اسیت .قصید نگارنیده ،تخفییف و
تقلیل تاریهنقلی نیست ،چه آنکه بدون روش تاریه نقلی هی پیمایشی در راستای کابرد روش تاریه تحلیلی میسیر
نخواهد بود«.تاریه نقلی در روش ،مقدم بر تاریه تحلیلی است»( .همان .)138 :ازسیوی دیگیر ،تحلییل در روش
تاریخی ،امری انتزاعی و معلق نیست ،بلکه چنانچه گفته شد ،به تاریه نقلی وابستگی دارد.
افزون این وابستگی ،روش تاریه تحلیلی را نمیتوان از منطق و فلسفه جیدا دانسیت .منطیق و فلسیفه ،زمینیهسیاز
ظهور تحلیل در روش تاریخی هستند .محقق با تفکر منطقی و فلسفی وارد میدان تحلیل میشود و دادههیای نقلیی
را بههم متصل کرده و به علتیابی میپردازد .بدون فلسیفه و منطیق تحلیلهیا خصیلتی ذوقیی و شخصیی داشیته و
پایههای محکم عقالنی پیدا نمیکند«.روش تاریه تحلیلی پیوند اساسی با منطق و فلسفه دارد»( .همیان )31 :امیر
دیگری که روش تاریه تحلیلی را بهسرانجام مطلوو و علمیاش میرساند ،اتخیاذ روش کلگرایانیه اسیت .تحلییل
رخ نمیدهد مگر اینکه محقق با دقت در جزییات مختلف ،نظری به «کل» نیز داشته باشد .تاریه تحلیلی براسیاس
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روش «تکنگاری» پی نمیرود بلکه مبتنی بر روش «کلگرایانه» است» (حسینی)31 :1813 ،
پژوهشگر :۹
بایسته های رو شناسی مطالعۀ سیر پیامبر

از منظر فلسفۀ تاریخ

تاریه ،منبع تجربیات انسانی است که تفسیر ،تأویل و تحلیل عقالنی حوادث آن ،میتواند راهگشای مسا ل امیروز
و طر سودمند برای آینده باشد .قرا تهای مختلف از چیستی ،چرایی و چگونگی نق تاریه در زنیدگی امیروز و
ّ
حتی آیندۀ انسان وجود دارد .اما آنچه مسلم است ریشه داشتن مسا ل و مشکالت و راهحلها و الگوهای زمان حیال
و آینده در تجربیات گرشته میباشد .بههمین دلیل بازخوانی انتقادی روایتهیای گرشیته را میتیوان فلسیفۀ تیاریه
دانست؛ زیرا «فلسفۀ تاریه مطالعۀ ذات تاریه و روندهای تیاریخی اسیت»( .حسیینی )18 :1813،نکتیۀ مهیم در
مورد اهمیت فلسفۀ تاریه آن است که نمیتوان از یک قرا ت و روش خا
فرهنگ و اجتماعی فلسۀ خا

در مورد فلسفۀ تاریه سخن گفت؛ هیر

تاریخی خود مانند فلسفۀ تاریه اسالم ،غرو ،شرق و غیره را دارد.

هر نوع تجربۀ تاریخی ،نوع فلسفۀ خا

را تداعی میکند که با تجربۀ دیگر اقوام ،تفاوت شکلی و میاهوی دارد.

از جمله تجربییات تیاریخی کیه در زنیدگی جمعیی مسیلمانان نقشیی بهسیزا دارد و بنییان فلسیفۀ تیاریه ایشیان را
برمیسازد ،سیرۀ پیامبر

است .مطالعۀ تجربه تاریخی مسلمانان نشان میدهد که سییرۀ پییامبر

دال مرکیزی

هر نوع تفکر و تصمیمگیری بوده است .در واقع متفکران مسلمان با ارجاع به سیره ،نشان دادهاند کیه پیی از ظهیور
اسالم ،معنای خاصی از زندگی جمعی دینی را نمیتوان متصور شد و بعد از آن باید بر اساس این الگیو رفتیار کیرد
(سعید )11 :1813 ،بنابراین میتوان گفت «تحلیل ابعاد زنیدگی پییامبر

رهنمیون اصیولی اسیت کیه میتوانید

راهکارهای عملی زندگی امروز را فراهم آورد» (همان)13 :؛ زیرا سییرۀ پییامبر

چیسیتی ،چگیونگی و چراییی،

فلسفۀ زندگی فردی و جمعی مسلمانان را مشخص کردهاست.
مس لهای که در مورد فهم فلسفۀ تاریخی سیرۀ پیامبر

مطر میشود« ،کافی نبیودن نصیو

نقلیی و لیزوم

تحلیل تاریخی از متون ،گرر از نقل (است که میتواند) رمز سودمندی تاریه اسالم برای مسلمانان در زمان حال و
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آینده باشد( .سعید )118 :1813 ،فلسفۀ تاریه مسلمانان بر بنیاد دو نوع تاریه اسیتوار اسیت؛ تیاریهنقلی کیه بییان
روایی حوادث گرشته و تاریه تحلیلی که مطالعۀ چگونگی رخداد ایین حیوادث اسیت .در اینجیا مسی لهای کیه در
رابطه با فلسفۀ تاریه سیرۀ پیامبر

پدید میآید ،چگونگی تفسیر رخداد حوادث و ابزار تحلیل آن است .آنچیه در

ظاهر تاریه اسالم از سیرۀ پیامبر بهنظر میرسد ،قرا ت سادهانگارانه و البته متصلب اسیت کیه سییرۀ آن حضیرت را
از

امری ماورایی و انتزاعیی بهتصیویر کشییده کیه تنهیا راه شیناخت آن اعتمیاد بیدون چیونوچرا بهگونیهای خیا

روایتهای نقلی و طرد هر نوع تحلیل و تبیین است .چگونیه میتیوان از ایین بینبسیت فکیری خیارج شید و فهیم
دقیقتری از فلسفۀ تاریه وحدتآفرین سیرۀ پیامبر
مروری بر مطالعات انجام شده در زمینۀ سیرۀ پیامبر

بهدست آورد؟
نشان میدهد که بیشتر بیر سیبقۀ رواییی ،نقلیی و گیاه

تفسیر بهرای تأکید دارند (همان )18 :دلیل این امر را بایید در قدسییت بخشییدن بیه سییره در طیول تیاریه تفکیر و
سیاستورزی اسالم دانست؛ زیرا بعد از وفات رسولاکرم چگیونگی تفسییر سییرۀ پییامبر

نسیبت مسیتقیم بیا

مشروعیت حاکمیت وقت داشته است( .همان)۳3 :
همانگونه که پیشتر گفته شد ،معنا و مفهوم فلسفۀ تاریه بر دو بنیان نقیل و تحلییل اسیتوار اسیت .امیا آنچیه در
ظاهر امر بهنظر میرسد ،مشروعیت متصلب و همیشگی تاریه نقلی است؛ زیرا «تاریه نقلی بیهدلیل فیراهم آوردن
مقدمات اسنادی ،مقدم بر تاریه تحلیلی اسیت»( .حسیینی )33 :1813 ،دادههیای اسینادی و رواییی کیه توسی
تاریهنقلی فراهم میآید مهمترین و شاید تنها منبع فلسفی تاریه است که چگیونگی ،چراییی و چیسیتی حیوادث و
رویدادهای تاریخی را مشخص میکند .بههمیندلیل شاید بتوان گفت تاریهنقلی علم درجه اول نسیبت بیه تیاریه
تحلیلی باشد .اما از آنجا که نقل حوادث به عوامل مختلف بستگی دارد ،میتوان از انحراف در تاریهنگیاری نقلیی
هم چون تاریه سیرۀ پیامبر

صحبت کرد .در اینجاست که تاریه تحلیلی اهمیت خود را بازمییابد.

آنچه در مورد نسبت تاریه نقلی و تحلیلی با یکدیگر و با فلسفۀ تاریه از اهمییت دوچنیدانی برخیوردار اسیت،
این مهم است که «ارا ۀ نظریۀ تیاریخی (فلسیفۀ تیاریه) ،نیازمنید سیازواری و انسیجام (بیین روایتهیای نقلیی و
تحلیلی) است( ».همان)181 :1813 ،؛ زیرا فلسفۀ تاریه بر قوانین عام تکامل ملتهیا نیاظر اسیت و ایین مهیم را
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برمیسازد که تاریه تحلیلی ،تفسیر تاریه برای بهرهبرداری و تربیت نسیل کنیونی و آتیی اسیت( .حسیینی:1813 ،
 )10بنابراین میتوان گفت فلسفۀ تاریخی سیرۀ پیامبر

الگویی روایی ،تحلیلی از چگونگی رفتار و عملکیرد

آن حضرت در طول زندگی و رسالت است که بنیان تاریه فکری ،رفتاری و اخالقی مسلمانان را فراهم میآورد .امیا
چگونه رسیدن به فهم زمانمند-مکانمند از سیرۀ پیامبر
از تحلیل تاریهنقلی سیرۀ پیامبر

که وحدتآفرین باشد ،خود مس لهای است کیه شیاید

ناممکنتر باشد.

مطالعه رویکرد ّ
جامع فکری و اصحاو دان بعد از وفات پیامبر

تا کنیون نسیبت بیه دو مؤلفیۀ وحیدت و

سیرۀ آن حضرت ،نشان میدهد کیه چگیونگی خلیق وحیدت ،خیود ،عامیل افتیراق مییان مسیلمانان بیوده اسیت.
بههمیندلیل مشاهده میشود که «انحراف در تاریهنگیاری زنیدگی پییامبر

متیأثر از عوامیل بیرونیی ،درونیی،

سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی است»( .همان )38 :بررسی سنت تاریهنگاری نقلیی و حتیی تحلیلیی زنیدگی پییامبر
نشان میدهد آن قرا تی که موافق نظر قدرت حاکم بوده همواره بهعنوان قرا ت وحدتآفرین شناخته شیده اسیت کیه
بهدلیل محدودیت در تولید معنا همواره خود عامل تفرقه میان مسلمانان بوده است .بیهزبان سیادهتیر ،تولیید قرا یت
وحدتآفرین ،نمیتواند راهگشای ایدۀ فهم مشترک از سیرۀ پیامبر

گردد .بلکه برای فهم سییرۀ آن حضیرت بایید

اصل تساهل و مدارای فکری و مرهبی را در مورد فهم زندگی آن حضرت دنبال نمود .علت ایین مهیم آن اسیت کیه
«تحلیل تاریخی جامع از زندگینامۀ پیامبر
برای فهم چیستی فلسفۀ تاریه سیرۀ پیامبر

 ،به دان سیاسی و جامعهشناسی نیازمند است»( .همان)118 :
و رسیدن به اصل تساهل و مدارا در این زمینه ،زم است میورخ

و البته مخاطب او سه مؤلفۀ رخداد تاریخی ،زمان و مکان را در نظر بگیرند .دلیل این امر آن است کیه «روییدادهای
تاریخی عینیت تام ندارد ،بلکه مورخ باید درک زمانی و مکیانی از وقیایع تیاریخی داشیته و سیپس بیه آن بپیردازد».
(همان )38 :عینیت تاریخی نداشتن حوادث ،موجب میشود مورخ برای فهم رخداد تیاریخی بیهجای علیتییابی
تجربی و یا پریرفتن روایت رسمی ،معنا را براساس شرای زمان و مکان تفسیر کند .بههمین دلییل گفتیه شیده بیرای
«تحلیل تاریخی سیرۀ نبوی باید بیه حکمتییابی بیهجای علتییابی توجیه کیرد»( .همیان )118 :نیاگزیر میورخ و
مخاطب او برای فهم فلسفه وحدت در سیرۀ پیامبر اکرم
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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.
در روش تاریخی جامعنگر که هم بر نقل روایات و هم فهم عقالنی و تحلیلی تأکید دارد« ،کاربست سه مؤلفیۀ
نقل ،عقل و نقد ،و «تحلیل» از اهمییت زییادی برخیوردار اسیت .در ایین روش ابتیدا میورخ سینت سییرهنویسیی
مسلمانان را با عینک نقد مطالعه میکند .به شناسایی عوامل «درونی اختالفات در تیاریه اسیالم کیه همیان «روش
پریشان و پراکندهگویی در مویوعات است» (همان )3۳ :میپردازد و سپس روش کار خود را انتخاو میکند.
رویکرد انتقادی به تاریه نقلی موجب میشود مورخ ابتدا «احراز صیحت گیزارش اخبیار و وقیایع را کیه شیرط
یروری تاریه علمی است» (همان ،)143 :فراهم آورد ،سپس بیا ییک روش «تحلییل جیامعنگیر کیه بیه بیاروری
نظریهپردازی در تاریه اسالم و سیرۀ نبوی میانجامد»( ،همان )183 :نگرش فلسفی خود به زندگینامۀ پییامبر
و بهویژه اصل وحدت در آن را انتخاو کند .در صورتی که مورخ ییا محقیق نگیرش فلسیفی جیامعنگیر کیه جیامع
دادههای نقلی ،فرییهسازی عقالنی و تجربی و نتیجهگیری تحلیلی است ،به زندگی پیامبر
در پی یک قرا ت خا

داشته باشید ،دیگیر

که بتواند همۀ جریانهای تاریخی و فکری را ذیل آن قرار دهد ،نخواهد بود ،بلکیه معییار او

تطبیق فهم سیره با حکمتهای قرآنی قرار میگیرد.
در روش قرآنی فهم تاریه که البته بر بنیان فلسفۀ تاریه الهیات ابراهیمی بنا شده است« ،ترکیبی از شیوۀ نقلیی و
تحلیلی» (همان )33 :برای فهم فلسفی تاریه اسالم فراهم میآید .اگر بر این مبنا تاریه اسالم اعم از تاریه قیرآن و
سیرۀ پیامبر

مطالعه شود ،مشخص میگردد که در فلسیفۀ تیاریه اسیالم «بیرای تحلییل سییرۀ نبیوی و وحیی،

حکمتیابی ممکن و علتیابی کامل ،ناممکن میشود»( .همان )118 :نتیجۀ ایین رو یکیرد باعیث مییشیود فهیم
وحدت و تفسیر آن در زندگینامۀ پیامبر

بهعنوان علت تفرقه و نزاع شناسایی نشود ،بلکه وحیدت امیر مشیترکی

است که تفاوت بین مسلمان و غیرمسلمان را در این زمینه مشخص میسازد .به زبان سادهتر ،نیزاع و تفرقیه بیر سیر
چگونگی فهم سیرۀ پیامبر

و عمل بر اساس آن ،جای خود را به الگوبرداری از لحظه لحظۀ زندگی آن حضیرت،

نوع تصمیمگیری ،بیان وحی و فهم قرآن میدهد.
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پژوهشگر:3
تبیین نسب نقل ،نقد ،و تحلیل در رو پژوهش تاریخی

 .۷تسلسل روشی :از آنجا که پژوه جستجوی روشمند با فرایندی تجزیه و تحلیلی جهت کشف یا مرزافکنیی
دروازههای دان است ،ناگزیر هر روش پژوهشی جهت نییل بههیدف خیود بایید الگیویی روشیمند ،عقالنیی و
کاربردی داشته باشد .در این خصو

فرایند روش تاریخی ،کاربست سه مؤلفۀ نقل ،نقد ،و تحلییل اسیت؛ زییرا

امکان تحلیل جامع در مطالعۀ تاریه با نگرش جامع و کلی حاصل میشود (حسینی ،)183-18 :1813 ،یعنیی
براین اساس ،روش تاریخی یک دیالکتیک پیوستۀ میان نقل و نقد و تحلیل است .نقل ،مقام روایتگری اسیت کیه
داده های اولیه را تأمین میکند؛ نقد ،مقام بررسی صحت و سیقم دادههیا و کشیف زاوییۀ فلسیفۀ تیاریه میورخ و
جبرانکنندۀ خالء منابع است و تحلیل ،مقام استخراج قواعد با نظر به زمینههای وقوع روییداد و در همبسیتگی بیا
اندوختههای علوم دیگر است.
 .۹پیوساااتگی تااااریخنقلی و تحلیلااای :روش تیییاریخی ماننییید هیییر روش دیگیییری در قلمیییرو پیییژوه ،
نیازمند«سازواری» و «انسجام» است ،به این معنی که دچار تناقضهای درونی نبیوده و مییان مفیاهیم درونیی آن
پیوندهای چندگانه برقرار باشد (همان )181 :از این جهت بایید گفیت کاربسیت روش تیاریخی بیدون توجیه بیه
تاریهنقلی ممکن نیست .در یک روش تاریخی ،نقطۀ شروع با تاریه نقلی و ادامۀ کار بیا تیاریه تحلیلیی اسیت.
«تاریه نقلی از جهت متدیک بر تاریه تحلیلی تقدم دارد»؛ (همان )38 :زیرا تحلییل درسیت تیاریخی ،بیه نقیل
راستین و روش معقول وابسته است .از این نظر« ،تاریه تحلیلی وابسته به تاریه نقلیی اسیت ،امیا تیاریه نقلیی،
خود ،متأثر از تاریه تحلیلی است»( .همان )31 :در این مقام ،دیدگاه فلسفۀ تاریه ییک میورخ بیر صیورتبندی
روایت او از تاریه اثرگرار است.
 .3نقادی متون :اگر پایۀ شروع روش تاریخی با تاریه نقلی باشد از آنجاکه روییدادهای تیاریخی عینییت تیام
ندارد و گرشتۀ تاریخی تکرارشدنی نیست و پژوهشگر خواه ناخواه با معیارهای جامعۀ زمان خود با گرشته مواجیه
میشود؛ «پس ناگزیر باید یک درک زمانی و مکانی از وقایع داشته و سپس به بیان آن بپردازد»؛ (حسیینی:1813 ،
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)30یعنی برای تحلیل تاریخی باید بهمیزان ممکن به چارچووهای عصر پدیدهها نزدیک شد ،بنیابراین تحلییلگر
متون تاریخی یرورتا باید متون را نقیادی کنید .اصیل همراهیی نقیل و نقید ،جبرانکننیدۀ کمبودهیا و حلکننیدۀ
دشواریهای روش پژوه تاریخی است( .همان:1813 ،

 )143اما نقادی متون جز با سینج روایتهیای

تاریخی با معیارهای عقالنی امکان ندارد؛ زیرا کاربست قواعد و اصول تحلیل ،مرز میان ذهنگرایی ناخودآگاه بیا
غرضورزیهای شخصی در تحلیل تاریخی و کل روشهای علمی است .نتیجه آنکیه میتیوان گفیت کیه اصیل
اساسی تحلیل تاریخی بررسی منقو ت از طریق نقد روشمند است و چون پریرش یک واقعیت تاریخی تنهیا بیا
تحلیل عقلی ممکن است ،پس نقادی عقالنی ،محور اصلی و پاشنه آشییل پژوه هیای تیاریخی اسیت .بیدون
نقادی نه راهی به جایگاه روایت نقلی در سلسه وقایع زمانی خود هست نه گرری به تحلیل عقالنی.
.4تحلیل متون و روای ها :از آنجا که هر روش تحلیلی باید هماهنگ با مویوع مورد سنج خود باشید،
«روششناسی تاریخی مبتنی بر پریرش اصل علیت است ،همان گونه کیه ابین خلیدون نییز شیناخت تیاریخی را
مستلزم دنبال کردن علتهای اجتماعی توس محقق میداند»؛ (ساروخانی )148 :1833 ،زیرا عوامیل عینیی و
ذهنی تاریه چنان بههم پیوستهاند که میتوان آنها را وجود دوگانۀ امری یگانه شمرد .بنیابراین در تحلییل تیاریخی،
حرکت براساس تسلسل وقایع ،زم است .در چیارچوو روش تیاریخی ،تشیکیل سلسیلهای از قضیایا و حرکیت
استد لی از قضیهای به قضیۀ دیگر یروری است .براین اساس بایید پیریرفت کیه «اسیناد و اطالعیات پیژوه
شده ،تمام حقیقت تاریخی را نمایان نمیکنند ،بلکه محتاج تحلیل و نظیمدادن آنهیا خیواهیم بیود و هیر روییداد
تاریخی در ارتباط با دیگر رویدادها قابل فهم است» (همان )113 :1833 ،برای این منظور «علیل و عوامیل ییک
رخداد تاریخی برای فهم بهتر ،ابتدا باید دستهبندی شوند و رخیدادهای اصیلی و فرعیی متعیین شیوند» (همیان،
 )113 :1833این تقسیمبندی و سلسلهوار دیدن رویدادها ،کاربرد اصل علیت و اثبات فرییهها در روش تاریخی
را تسهیل خواهد کرد و راهکاری عملی برای استخراج قواعد عام است« .فرایند تحلیل روش تیاریخی ،برگرفتیه از
سه فراز محوری است :اول ،تبیین و ارا ۀ (نقلی) رویدادهای تاریخی ،دوم ،ایجاد دستهبندی و تقیدم و تیأخر بیین
وقایع و سپس فرجامشناسی و جمعبندی»( .حسینی)118 :1813 ،
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 .5رویکاارد کلیرایانااه :تییاریهتحلیلی بییر اسییاس روش«تکنگییاری» پییی نمیییرود ،بلکییه مبتنییی بییر
روش«کلگرایانه» است (همان )13 :1813 ،یعنی تیاریهتحلیلی از ییک طیرف بایید پی زمینیهها و پیامیدهای
پسین یک رویداد را بررسی کند و یرورت مطالعیۀ تحلیلهیای پیشیین موجیب عمییقترشیدن معرفیت پسیینی
میشود .ازطرفدیگر تحلیل تاریخی بدون توجهبه دیدگاههای گوناگون امکان موفقیت نیدارد .بنیابراین در تحلییل
رویدادهای تاریخی باید از اندوختههای علوم دیگر اسیتفاده کنییم .برایناسیاس ،امکیان موفقییت روش تیاریخی
بدون نگاه به علوماجتماعی و سیاسی و فلسفی محل تردید است .این رویکرد کلگرایانه ،به هیدف روش تیاریخی
(یعنی نشان دادن راهکارهایی عملی برای جامعۀ کنونی ما) یاری خواهید رسیاند و بیه اسیتخراج قواعید کلیی در
تحلیل رویدادهای اجتماعی خواهد انجامید.و
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نتیجهگیری

با مرور به رویکرد فوق و مراحل چهارگانۀ روش تأسیس اصیل و همچنیین گیزارش متیون پیی ییاد ،میتیوان بیر چنید
دستاورد مهم این مقاله تأکید کرد:
 .1این روش ،امکان فهم دقیقتری از متون علمی را در اختیار پژوهشگران عرصۀ علومانسانی قرار میدهد.
 .1خوان مس لهمحور از ویژگیها و تأکیدات این روش بهشمار آمده و بههمین دلیل ،از آسیب نگاههای متشیتت
و مویوعمحور دور است.
 .8امکان خالقیت مفهومی از بین نمیرود و پژوهشگر خالق میتواند به بازپروری و نوسازی میتن از نگیاه خیود
مبادرت ورزد.
 .0با این روش میتوان نظم منطقی یک متن علمی را بررسی نمود و سازواری یا ناهمیاهنگی گیزارههیای آن را
ارزیابی کرد.
 .8امکان نگاه از زوایای گوناگون به متون علمی ،سبب فراهم آمدن نگاه متکثر و زمینهسازی تحلیل جامع خواهد شد.
 .۳تمرین برداشت نظاممند ،فهم نظاممند ،نقد نظاممند و هرآینه ارا ۀ نظاممند از یک مس له علمی؛ ایین امکیان را
برای پژوهشگر فراهم میسازد که «امر پژوهشگری» را با «یرورت نظاممندی» همسان و مالزم بداند.
 .1بهدلیل استفاده از مدل فیضان فکری ،امکان خالقیت ذهنی بهچشم میآید.
 .3استفاده از الگوی فرآیندمحور چرخشی و غیربسی ؛ زیرا پژوهشگر قادر است دوباره و چنیدباره مسییر رفیت و
برگشتی روش تأسیس اصل را تکرار نموده و تا دستیابی بهنتیجه مطلوو پی رود.
 .3جامعۀ آماری و تعداد مشارکتکنندگان در این روش به هی روی ،محدود نیست و سامانۀ فیوق ایین قابلییت را
دارد که به هر تعداد مورد نیاز از پژوهشگران بهره برده و به این وسیله مواد اطالعاتی ورودی دستگاه را به اشیباع
برساند.
 .14پیوند دادن و یرو متون و منابع موجود در نیازهای امروز جامعیه؛ زییرا پژوهشیگر ملیزم اسیت همیۀ اصیول
مستخرج را در ذیل یک مس لۀ نوین امروزی قرار دهد.
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 .11تمرین کار پژوهشگری با اقامۀ دلیل بهوسیلۀ مستدلسازی یا مستندسازی گزارههای علمی و پرهیز از طیر ییا
دفاع از گزارههای فاقد دلیل.

ّ
 .11امکان تجزیه یک متن علمی برای نقد و بررسی آن و سپس زمینهسازی جهت پرداخت یک کل نوآورانه.
 .18این روش میتواند ،نقدعلمی متون پژوهشیی و دانشیگاهی را نظاممنید سیازد و بیا خیروج از ورطیه و فضیای
نامتناهی سالیق و ذوق ها ،آنها را بهچارچوو و دایرۀ مشخص علمی بکشاند.
 .10با کاربست این روش و با توجهبه ویژگیها و تعریف اصل ،میتوان بیه مرزهیای روشینتر و دقییقتری از میتن
توصیفی با متن تحلیلی دست یافت و درک صحیدتر و جامعتری از آسیب توصیفگرایی پژوه ها در قلمیرو
حوزه علومانسانی داشت.
 .18نقد در مسیر درست خود موجد افقگشایی علمی است .حرکت رفیت و برگشیتی از کلییات بیه جز ییات و از
جز یات به کلیات در این روش ،میتواند ذهن مخاطب و ناقد را بهسوی افقگشایی رهنمون کند.
 .1۳یعف تفکر انتقادی و ذهن نقاد در حوزۀ علومانسانی و اجتماعی امروز کشیور انکارناپیریر اسیت .ایین روش
میتواند به رفع این یعف علمی-پژوهشی یاری رساند.
 .11بهکارگیری روش «تأسیس اصل» عمق راهبردی ،اتصال معرفتشناسی به روششناسی را به گونیهای عینیی بیه
کارورزان پژوهشی نشان میدهد.
 .13بهرهگیری از روش «تأسیس اصل» موجب تمرکز عقالنی در عبارات و گزارههیا و ارتبیاط منطقیی آن بیا مبیانی
معرفتی و روشی مویوعها و عنوانهای پژوهشگران میشود و بیدین وسییله از حشونویسیی در آثیار علمیی-
پژوهشی کاسته خواهد شد.

14۳

سال هفتم ،شمارۀ سیزدهم  ،بهار و تابستان 1041

پینوشتها

 .1بدینوسیله از همۀ افرادی که در طر اصلی مشارکت داشتند ،تشکر و قدردانی مییشیود و بیهو یژه آقاییان نعتاللیه مظفرپیور
(پژوهشگر ،)1مصطفی ریایی (پژوهشگر ،)1و ریا خدابندهلو (پژوهشگر.)8
 .2صفحات  18تا  180کتاو پیمبرِوحد

 ،بهعنوان نمونۀ مطالعاتی برای پژوهشگران برگزیده شد.
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