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  سید محمدرضا حسینی بهشتی
  

گام پـژوهش   به شناسایی روند تحوالت پژوهش علمی در عرصۀ علوم انسانی مدرن بدون آشنایی دقیق و گام
اي از جهـان آغـاز    مواجهۀ نظري با طبیعت که بـا تبیـین اسـطوره   . علمی در حوزة علوم طبیعی میسر نیست

فلسـفی منجـر    -سقراطی و دورة کالسیک عهد باستان یونان به تبیینی عقلـی  ، در دورة پیشگردد و سپس می
کوشش انسـانی بـراي   . همراه است» طبیعت«و » تکنیک«، »علم«شود، با تحوالتی چشمگیر در سه مفهوم  می

بـر   هاي قابـل تـوجهی اسـت کـه     برقراي مناسباتی نظري با جهان و طبیعت در بستر اسطوره، داراي ویژگی
پویـا   نگـرش اسـطوره، طبیعـت را   . اند تحوالت بعدي اندیشۀ فلسفی و پژوهش علمی تأثیرات ژرفی گذارده

)Dynamism( ــدار ــداموار )Animism(، جان ــور) Organicism(، ان ــلدار و برخ ــی   از تقاب ــاي درون ه
)Antagonism (برآمـدن  . سـازد  اي را برمی اي از تبیین اسطوره لفهؤم ،بیند که هریک از این خصوصیات می

گیري نحوة جدیـدي از نگـرش بـه سـه مفهـوم پایـۀ        علمی در دل اسطوره در جریان شکل -اندیشۀ فلسفی
  .مند دارد اي از تاریخ علم است که نیاز به تحلیلی نظام پذیرد و برهه گفته صورت می پیش

افالطـونی،   -غوريهـاي فیثـا   ویژه، در جریـان  هاي طبیعت به علمی به پدیده -گیري نگرش عقلی با شکل
شناسـی در داد و سـتد بـا مابعدالطبیعـه      یـافتن طبیعـت   مشّائی و نیز نوافالطونی و رواقی با قـوام  -ارسطویی

  . روییم که برخی از بنیادهاي آن هنوز هم در نگرش به علم طبیعت دخیل و مؤثرند روبه
تنها مناسبات معرفتی میان انسـان و   آور است، نه منزلۀ دانشی نظري که داراي ثبات و یقین تلقی از علم به
هاي عملی نظیر اخالق و سیاست برپایۀ علم نظـري،   دلیل استواردانستن دانش کند، بلکه به جهان را تقویم می

هـاي اجمـالی و    رغـم آگـاهی   این بـه . کند ها نیز می علمی را متوجه این دسته از دانش -همین رویکرد عقلی
هـا و   در کارآمدبودن کاربرد روش واحد پژوهش در خصوص ایـن دانـش   هاي اولیۀ تردید سربرآوردن جوانه
بنـدي علـوم و    رتبـه  ،هاي جدید بود که خود را در طـرح فرونسـیس در اخـالق ارسـطویی     سعی در راهیابی

  .سازد هاي نظري، عملی و صناعی آشکار می گذاري دانش ارزش
اي به پـژوهش علمـی در    دهنده قش جهتبه انسان، خدا و جهان ننسبت هاي میانه، نگرش دینی  در سده

پژوهش علمی در عرصۀ طبیعـت، عناصـر مهمـی را از الگـوي تفسـیر مـتن و کتـاب منـزل         . این دوره دارد
قصد رسیدن به شـناخت و   به) legere in libri naturae(» خواندن در کتاب طبیعت«گیرد و  عاریت می به

ان دانش مدرسی دربـارة طبیعـت و خداشناسـی را معلـوم     در نهایت، بندگی و انجام تکالیف الهی، نسبت می
گذارانـه بـا ایـن موضـوع      اند و شتابزده و ارزش هایی که متأثر از سدة نوزدهم نگاري برخالف تاریخ. سازد می

هاي میانه براي آشنایی ما با تحوالت بعدي آن در دوران  شوند، پرداختن به پژوهش علمی در سده مواجه می
  .اهمیت است جدید بسیار حائز

و نیـز  ) Mathematicism) (هندسـی (گـرفتن نگـرش اصـالت ریاضـی      با پیدایش عصرجدید و قـوت 
هـاي   به طبیعت که از پیامدهاي آراء دونس اسـکات و اُکـام در اواخـر سـده    )Empiricism(نگرش تجربی 

برقـراري   کنـد و بـا   میانه بود، پژوهش علمی در خصوص طبیعت مسیر مستقل و پرفرازونشیبی را طـی مـی  



هاي فیزیک و مکانیـک پایـه    دو قلمرو، دانش هاي حاکم بر این طبیعت و صناعت و قانونمنديی میان اینهمان
  .گیرند می

مابعـد الطبیعـی بـه     -منزلۀ راه خروج از شک برآمده از رویکرد عقلـی  به» روش«اهمیت پیداکردن اکسیر 
انگاشـتن   و مطلق» اسطورة روش«گیري  شکلمسیر تا سرحد این موجب طی  ،جهان و طلب رسیدن به یقین

  .طور مطلق شد تنها براي علوم طبیعی، بلکه براي علوم به تجربی نه -روش ریاضی
منزله سرلوحۀ کار علـم و پـژوهش علمـی و سـیطرة      در پی قرارگرفتن غایات انسانی به ،در دوران مدرن

شـود،   بر عهده تکنیک و استلزامات آن مـی هاي علمی طبیعی  ساالري، به طرز فزاینده اي راهبري پژوهش فن
سـاختن طبیعـت سـرانجام، در     تکنیکـی . برخوردار شـده انـد   )Autodynamism(که از نوعی خودپویایی 

  .نماید ترین صورت تحقق این آرمان چهره می عنوان نهایی دانش سایبرنتیک به
هار دهۀ اخیـر کـه خـود را در    هاي بحران در مناسبات انسان و طبیعت در چ آگاهی نسبت به بروز نشانه

هـا و   گـذاري  تنهـا در زمینـۀ هـدف    تـأمالتی ژرف، نـه   آشکار ساخته اسـت، بـه  » بحران محیط زیست«چهرة 
انسان با جهـان انجامیـده   مناسبات هاي پژوهش علمی شده است، بلکه به بازنگري در خصوص نحوة  روش
  .به طبیعت و جهان داشته باشدتکنیک علم و  هاي مهمی را بر رویکرد این بازنگري می توتند بازتاب. است

هـاي   انـد و نخسـت تحـت تـأثیر کامیـابی      زمین در چنین بستري سربرآورده علوم انسانی جدید در مغرب
بار در قلمرو پژوهش علمـی   این -عنوان الگو ویژه، توفیقات عظیم دانش مکانیک به تجربی به -دانش ریاضی

فرازوفرودهـایی کـه ایـن علـوم از     . انـد  یتیویستی به علم شکل گرفتهبراساس نگرشی پوز -در حوزه انسانی 
  . است گام به اند، نیازمند کاوشی ریزبینانه و گام سدة نوزدهم تاکنون طی کرده

مواجهۀ علوم انسانی با موانع در کـاربرد تقلیـدي روش علـوم طبیعـی در قلمـرو موضـوعات انسـانی و        
تنهـا در طـرح پرسـش از     ر طی دو سدة اخیر صورت گرفته است، نههایی که براي گذر از این موانع د تالش

چیستی و چگونگی پژوهش علمی در حوزة علوم انسانی تأثیر گـذارده بـوده، بلکـه بنیـان پـژوهش علمـی       
  .طور کلی را از نو مورد بازنگري عمیق قرار داده است به

رویکردهـاي  . رات ژرفـی داشـته اسـت   پدیدآمدن رویکردهاي جدید در قلمرو فلسفه نیز بر روند علوم تـأثی 
حـال کـه در    زبانی، دیالکتیکی، هرمنویتیکی و یا تلفیقـی درعـین   -فلسفی جدیدي مانند رویکردهاي تحلیلی

زمین با اقتضائات اندیشه و زندگی، از جمله  دلیل دادوستد زندة فلسفۀ مغرب اند، اما به عرصۀ فلسفه رخ داده
  .وة عمل علوم انسانی همراه بوده استدهی و نح با پیامدهاي مهمی در جهت

 


