
9

ی 
الم

 اس
ی 

ــ
سـ

شنا
عه 

جام
ت و 

طا
تبا

ی ار
صص

تخ
ن 

یو
س

می
ک

چکیده

»چندوجهی بودن« مســائل و موضوعات، مســتلزم »چند بعدی  شدن« رویکردها و 

زوایای مطالعه و تحقیق از لحاظ معرفت شناسی و روش شناسی است؛ ازاین رو شناخت 

پدیده های پیچیده، جز در پرتو رهیافت های تلفیقی و میان رشــته ای، ممکن نیست. 

»جریان اجتماعی« نیز، یکی از پدیده های اجتماعی است که هویتی چندوجهی دارد. 

چراکه مطابق تعریف برگزیده، جریان پدیدۀ اجتماعِی پویا و سیال، با هویتی شبکه ای 

)=سیستمی( غیررسمی، متشکل از مجموعۀ اصول و فروض معرفتی )=نظام مشترک 

معنایی( است که جمعیتی نظام  یافته )=مدیریت شــده( براساس آن عمل می کنند و 

اثر می گذارند. بنابراین، برای شناخت آن به صورت علمی و ارتقای جریان شناسی، از 

محصولی ژورنالیستی به دانش، نیازمند تنقیح روش شناسی آن هستیم. 

مطالعات میان رشته ای، بینش های رشته ها و روش های تخصصی را در راستای 

فهم پدیده ای پیچیده به صورت منظم و روش مند به خدمت می گیرد. ازجمله مراحل 

مهم فرایند این مطالعات انتخاب دانش ها و روش های بالقوۀ مرتبط با موضوع است 

تا محقق با بررسی آن ها به کفایت نظری در موضوع دست یابد. درصورتی که روش ها 

و دانش های دخیل در شناخت ابعاد موضوع پیچیده به خوبی احصا و بررسی نشوند، 

نتیجۀ مطالعه نیز به همان نسبت ناقص و ناکارآمد خواهد بود.

 بررسی تحلیلی منابع، علوم و روش های دخیل 
در روش شناسی میان رشته ای »دانش جریان شناسی« 

و واکاوی جایگاه آن ها
علی ابراهیم پور

  کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ دانشگاه باقرالعلوم)ع( 
و طلبۀ درس خارج حوزۀ علمیۀ قم. قم. ایران. 

montazer.mahdy@gmail.com

• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اســالمی در فصلنامۀ 
شماره 18 تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شده است.
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در این مقاله تالش شــده اســت با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اســتفاده از 

منابع کتابخانه ای، منابــع، علوم و روش هایی که در فرایند مطالعۀ میان رشــته ای 

جریان شناســی به آن ها نیاز داریم احصا و بررسی شود و با نشان دادن جایگاه هر 

کدام در فرایند تحقیق قدمی در مســیر تنقیح روش شناسی جریان شناسی برداشته 

شــود. مطابق این بررسی، جریان شناسی به علوم و منابع معرفتی نیازمند است که 

می توان آن ها را در سه بسته، »بستۀ الگویی«، »بستۀ محتوایی« و »بستۀ روشی«، 

تقسیم بندی کرد. 

کلیدواژه ها: جریان، جریان شناســی، روش میان رشــته ای، روش شناســی، 

مدیریت، روش تاریخی، جامعه شناسی معرفت.

مقدمه

مطابق معروف ترین و رســاترین تعریف ها از میان رشتگی، »مطالعات میان رشته ای فرایند پاسخ به 

یک پرســش، حل یک مسئله یا مواجهه با یک موضوع است که گستردگی یا پیچیدگی آن به حدی 

است که نمی توان به درستی از طریق یک رشتۀ علمی واحد با آن مواجه شد؛ این فرایند از دیدگاه های 

چند رشتۀ علمی سود جسته و بصیرت های حاصل از این رشته ها را به منظور ایجاد فهمی جامع تر 

یا پیشرفت شناختی تلفیق می کند«1 )آلن رپکو، 1396: ص 29؛ خورسندی طاسکوه، 1396: ص 

31؛ متین، 1392: ص 111(.

موضوع مطالعات میان رشــته ای موضوعی »پیچیده« است. پیچیدگی را می توان »مطالعۀ رفتار 

سیســتم ها« تعریف کرد. از همینجاست که مفهوم »سیســتم« موضوع مطالعات میان رشته ای قرار 

می گیرد. پیچیدگی در حوزۀ میان رشته ای بدین معناست که یک مسئله دارای اجزای متعددی است 

و هر جزء ماهیت رشــته ای متفاوتی دارد. به طورکلی پیچیدگی مفهومی کلیدی در تعریف معاصر 

از میان رشتگی اســت. درواقع ماهیت سیستم های پیچیده، توجیهی منطقی برای میان رشتگی ارائه 

می دهند. بنابراین، موضوع میان رشته ای مســئله ای است که: 1. پیچیده است؛ 2. حداقل دو رشته 

دربارۀ آن اظهارنظر کرده اند؛ 3. هیچ کدام از رشــته ها قادر نیستند به تنهایی درکی جامع از آن ارائه 

کادمی علوم آمریکا از میان رشتگی جزو قدیمی ترین تعاریف است. تعریف فوق  1. از نظر تاریخی، تعریف قدیمی آ
ویرایش و به روز رسانی آلن رپکو و دیگر میان رشته ای پژوهان از آن تعریف است.
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دهند )آلن رپکو، 1396: ص 256؛ خورسندی طاسکوه، 1396: صص 34، 203، 205(.

از طرف دیگر مفهوم »جریان شناســی« و »جریان« از مفاهیم جدید و پرتکرار در فضای فکری 

و سیاســی دهه های اخیر پس از انقالب اســالمی اند؛ امروزه دیگر برای اندیشــمندان عرصه های 

فکر، فرهنگ و سیاســت »جریان« و »جریان شناســی« واژه هایی غریب نیســتند. این مفاهیم با 

قیدها و پســوندهای مختلف »فکری«، »فرهنگی«، »سیاســی« و برخی قیود خاص تر رواج یافته 

و جلســات متعددی با این موضوعات برگزار شده و می شود. محققین مختلف، با الگوهای نظری 

و خالقیت های شــخصی متفاوت، پدیده های تاریخی، فکری و اجتماعی را توضیح می دهند و به 

مقوله بندی اندیشــه ها و طبقه بندی کنش گران فرهنگی و تبیین پدیده های اجتماعی می پردازند و به 

نوعی مسیر تاریخ و جامعه را ترسیم می کنند. 

معرفت برآمده از جریان شناســی ادبیاتی پرجاذبه و پرنفوذ دارد و این باعث شده توسعۀ ادبیات 

جریان شناسی، با ســرعت باالیی، ادامه پیدا کند. اما چالش اصلی اینجاست که نوپدید بودن این 

مباحــث در جامعۀ امروِز ایران و کثرت مدعیان این حوزه و عــدم تنقیح مبانی، منطق و روش این 

مباحث، ســوءتفاهم ها، تشــتت آراء و درهم ریختگی معرفتی را به دنبال داشته است و مخاطبان را 

دچار سردرگمی و تحّیر کرده است. این تشــتت ها و سوءتفاهم ها به قدری است که جریان شناسی 

مخالفان و موافقانی جدی در میان اندیشوران پیدا کرده است. 

 بدیهی است که حل مشکل جز در پرتو نگاه درجه دومی به »جریان شناسی« به دست نمی آید. 

اگر بخواهیم از این تشتت ها و سوءتفاهم ها رهایی یابیم، به نظر می رسد الزم است تا جریان شناسی 

موضوع مطالعه ای دقیق و مســتوفی قرار گیرد تا از این طریق، این دســته از معرفت ها را در جایگاه 

واقعی اش قرار دهیم، ارزش و روش آن را روشن کنیم و منطق و الگویی مشخص و متناسب برایش 

توصیه کنیم. بدین منظور ناگزیریم کار علمی و دقیقی روی نفِس جریان شناسی انجام دهیم.

مقالۀ »بررســی تحلیلی نظریه های مطرح درمفهوم شناسی »جریان« و »جریان شناسی«« قدم 

اول این کار را برداشــته و با بررسی تحلیلی نظریات مطرح دربارۀ مفهوم جریان و جریان شناسی و 

نقدوبررسی آن ها، بستر ارائۀ تعریفی جامع و منتخب از جریان و جریان شناسی را فراهم کرده و در 

پایان تعریفی مختار از جریان ارائه داده اســت. مطابق این تعریف، جریان حقیقتی اجتماعی پویا 

و زنده اســت که در متن جامعه حیات دارد. این حقیقت از ابعادی تشکیل شده است که به صورت 

نظام وار با یکدیگر در ارتباط اند و هویتی سیستمی به جریان می بخشند. مطابق آن تحقیق، »جریان 

پدیدۀ اجتماعِی پویا و سیال با هویتی شبکه ای )=سیستمی( غیررسمی، متشکل از مجموعۀ اصول 
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و فروض معرفتی )=نظام مشــترک معنایی( است که جمعیتی نظام یافته )=مدیریت شده( بر اساس 

آن عمــل می کنند و اثر می گذارند«. همچنین مطابق بررســی صورت گرفتــه در آن مقاله، هرچند 

مشــابه تولیدات جریان شناسانۀ فعلی، تحقیقاتی هم در غرب و هم در تراث بومی ما دیده می شود،  

جریان شناسی، آنگونه که امروزه در کشور ما رایج شده است، امری نو و بدیع و جدید است و سابقه 

ندارد )ابراهیم پور، 1397الف(.

در راســتای تالش علمی جهت برطرف کردن تشتت ها و سوءتفاهم های موجود دربارۀ هویت 

جریان شناسی، مقالۀ »تحلیل عناصر و ابعاد حقیقت چندبعدی اجتماعیـ  معرفتی »جریان« به مثابۀ 

موضوع دانش جریان شناسی«، برای تثبیت هویت دانشی »جریان شناسی«کوشیده است. بدین معنا 

که جریان شناسی نه یک سری گزاره های متفرق و تبلیغاتیـ  ژورنالیستی، بلکه دانشی میان رشته ای با 

روش شناسی خاص خود است. این دانش که موِضع »رئالیسم معرفتی« را پشتوانۀ معرفت شناختی 

خود قرار داده است، در سنت حکمت اسالمی تعریف می شود. باتوجه به انضباط های حاکم بر این 

ســنت نظری، علوم به موضوع خود تعریف می شوند. براین اســاس جریان شناسی دانشی است که 

دربارۀ جریان )اجتماعی( بحث می کند )ابراهیم پور، 1397ب(.

مطابق تعریفی که از جریان بیان شــد، جریان یکی از سیستم های اجتماعی است و پیچیدگی 

در ذات آن وجود دارد؛ بنابراین، جریان شناسی جز از طریق رهیافت میان رشته ای و تلفیقی حاصل 

نمی شــود. لذا الزم است برای جلوگیری از آسیب ها و حل مشکالت ادبیات جریان شناسی، فرایند 

جریان شناســی به صورت علمی منقح شود تا جریان شناســی بتواند به منزلۀ یک دانش رشد و ارتقا 

یابد.

در این مقاله تالش شــده اســت، قطعه ای از پازل این فرایند روشن شود. بدین منظور با روش 

توصیفی ـ تحلیلی و با اســتفاده از منابع کتابخانه ای علوم و روش هاِی دخیل در این فرایند را احصا 

کند و روش مطالعۀ میان رشته ای جریان شناسی جایگاه هرکدام را روشن سازد.

جایگاه رشته ها و روش های تخصصی در فرایند عام مطالعات میان رشته ای

هــر دانش تخصصــی از زاویۀ دید خاصــی به جهان می نگرد و براســاس آن زاویۀ نگاه اشــیاء را 

می شناسد. به عبارتی، تمامی علوم و دانش های تخصصی موجودات جهان هستی را از جنبۀ خاصی 

بررســی می کنند که آن جنبه همان حیثیت خاصی از موضوع آن هاســت)ابن سینا، 1404: صص 

16-3؛ مصبــاح یزدی، 1391: صص 150-91؛ مطهری، 1377الف: ص 131؛ همو، 1377ب: 
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صص 255-240(.1 اما موضوع مطالعات میان رشته ای، پدیده های پیچیده اند. بنابراین به صورت 

 هویتی چندوجهی و چندبعدی دارند 
ً
خالصه می توان موضوع را سیستم های پیچیده دانست که ذاتا

)آلن رپکو، 1396: ص 121؛ خورسندی طاسکوه، 1396: صص 34 و 203(.

مطالعۀ میان رشــته ای، رویکرد و روشی در عرض مطالعات تخصصی و رشته ای نیست، بلکه 

هر مدل میان رشته ای در دل خود از تعدادی روش و دانش تخصصی بهره می گیرد. راه میان رشتگی 

از رشــته های تخصصی می گذرد. به عبارتی، پژوهشگر میان رشته ای پدیدۀ چندوجهی را از زوایای 

رشته های مختلف بررســی می کند و هر بعد از آن را از طریق رشته ای خاص رمزگشایی می کند و 

از تاریکی به روشنایی می آورد )آلن رپکو، 1396: صص 178، 194-193؛ خورسندی طاسکوه، 

1396: صــص 36، 38، 77، 100-99، 528؛ بــرازو، 1387: ص 70؛ فوردمن، 1387: ص 

258؛ مورن، 1387: صــص 253-252؛ متین، 1388: صــص 113-112؛ فرامرز قراملکی و 

سیاری، 1389: ص 79(.

به طور خالصه می توان گفت در مطالعۀ میان رشــته ای، از سیستم پیچیده به شبکۀ مسائل و از 

شــبکۀ مسائل به مدل سیستمی حرکت می کنیم. ازاین رو ســیر حرکت میان رشته ای پژوهی حرکت 

از وحدت به کثرت و ســپس از کثرت به وحدت است. از سیستم که کل واحد است، مجموعه ای 

از مســائل تولید می شود و به کثرت می رسد. در این مرحله علوم جزئی و تخصصی به میان می آید 

و پاســخ تک گزاره ها احصا و تحقیق می شــود تا تحقیق به کفایت بینشی در رشته های تخصصی 

دســت یابد. سپس در مرحلۀ بعد، گزاره های کثیر جزئی به دست می آیند، براساس منطق سیستم ها 

نظریه پردازی می شــوند و به تلفیق و انسجام می رسند و در قالب ارائۀ مدل، سیستم به وحدت خود 
باز می گردد. بر همین اساس، می توان فرایند مطالعۀ میان رشته ای را اینگونه تصویر کرد:2

 تبدیل موضوع
 پیچیده به شکل 

مسائل

استفاده از رشته های 
تخصصی مرتبط با 

کفایت نظری

تلفیق و ترکیب 
بر اساس منطق 

سیستم ها

دستیابی به فهم 
میان رشته ای و ترکیبی 

از واقعیت پیچیده

نمودار 1. فرایند مطالعۀ میان رشته ای

1. دربارۀ اینکه هر علمی از حیث خاصی به واقعیت تقّرب پیدا می کند و جهت خاصی از جهات اشــیاء را می کاود، 
حکمای اسالمی به صورت مفصل بحث و گفت وگو کرده اند. ارجاعات مطروحه نمونه است.

2. آلن رپکو نیز در صفحۀ 45 کتاب »پژوهش میان رشته ای: نظریه و فرایند«، با نموداری شبیه نمودار فوق، با عباراتی 
متفاوت، به سه جزء از اجزاء این نمودار اشاره می کند.
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بنابراین مطالعۀ میان رشــته ای ســیری از وحدت به کثرت و از کثرت به وحدت دارد؛ ســیر از 

وحدت موضوع به کثرت مســائل و دانش ها و بهره مندی از روش های تخصصی متناســب و سپس 

 کفایت بینشی و 
ّ

ســیر از کثرت اطالعات به وحدت فهم میان رشته ای. در این فرایند، رسیدن به  حد

نظری در رشــته های تخصصی، نقطۀ پایانی سیر از وحدت به کثرت است و نقطۀ آغاز فرایند تلفیق 

و ترکیب محسوب می شــود. کفایت بینشی بدین معناست که »به اندازۀ کافی درمورد رشتۀ در نظر 

گرفته شده بدانیم تا درکی پایه از رویکرد آن رشته به مسئله و اینکه چه بینشی درمورد آن ارائه می دهد 

به دست آوریم« )آلن رپکو، 1396: صص 319 و 358(.

محقق میان رشــته ای، بعد از طراحی شبکۀ مســائل موضوع خویش، به سراغ »رشته های بالقوه 

مرتبط« می رود. منظور از رشته های بالقوه مرتبط، دانش هایی است که پدیدۀ بررسی شده را در حیطۀ 

پژوهشی خود جای می دهند؛ هرچند بالفعل دربارۀ آن حرفی نزده باشند، نظریه ای ارائه نکرده باشند و یا 

کتاب و مقاله ای ننوشته باشند )همان: ص 272(. به عبارتی، محقق باید بررسی کند متغیرها و مسائل 

موضوع، در کدام دانش ها قابل بررسی اند. احصاء و سپس انتخاب همه یا تعدادی از دانش های مرتبط 

و دخیل در موضوع، خود گامی مهم در موفقیت مطالعۀ میان رشــته ای اســت و نیازمند تصمیم گیری 

هوشــمندانۀ محقق است. پس از این مرحله، محقق میان رشــته ای به سراغ علوم و روش های مرتبط 

می رود و اطالعات و نظریه های مرتبط با شبکۀ مسائل را جمع آوری می کند.

بنابراین، بررســی دانش ها و روش های تخصصی دخیل در شــناخت موضوع، از مراحل مهم 

مطالعۀ میان رشــته ای و جامع پدیده به شمار می آید. بدون این مرحله ـ که جزئی از گام دوم نمودار 

باال محســوب می شــود ـ اطالعات کامل جمع آوری نمی شــود و مطالعۀ جامع و کارآمد حاصل 

نخواهد شد. 

یان اجتماعی  شبکۀ متغیرهای جر

مطابق تعریفی که از جریان ارائه شــد ، هویت اجتماعی، نظام مشــترک معنایی، سیالن و پویایی 

گاهی و هویت شبکه ای  )حرکت(، جمعیت و افراد، مدیریت و رهبری، اثرگذاری، عدم رسمیت و ناآ

ارکان و ابعاد جریان معرفی شــدند. براســاس توضیحاتی که داده شــد، هویت شبکه ای، به منزلۀ 

جنس بعید جریان اســت و روح حاکم بر ارکان آن را معرفی می کند و اجتماعی بودن، جنس قریب 

آن. بنابراین، جریان را می توان سیســتم اجتماعی باز ارگانیک دانســت و آن را اینگونه تعریف کرد: 

»جریان، سیستِم باِز اجتماعی پویا و متحرِک غیررسمِی ارگانیِک هدف مند یا آرمان مند است که از 
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مجموعۀ اصول و فروض معرفتی تشکیل شده که جمعیتی نظام یافته براساس آن عمل می کنند و اثر 

می گذارند« )ابراهیم پور، 1397ب(.

دراین میان، »هویت شــبکه ای« به روح حاکم و ســاختار جریان اشــاره دارد و منطق مواجهه 

و تحلیل آن را مشــخص می کند و »غیررســمی«بودن به نوع فعالیت جریان اشاره دارد. همچنین 

کیدی هستند.  »هویت اجتماعی«، »ســیالن و پویایی« و »مدیریت و رهبری« عناوینی ثانوی و تأ

بنابراین، در روش شناســی بیشــتر از همه بر سه رکن »نظام مشــترک معنایی«، »جمعیت و افراد« 

و »اثرگــذاری« ناظر هســتیم و در این میان نیز »نظام مشــترک معنایــی« و »اثرگذاری« از مابقی 

پراهمیت ترند.

گاهانه(، از   ناآ
ً
بنابراین، جریان سیســتمی منسجم و ســازمان یافته، اما غیررســمی )و عموما

ارکانی اســت که از اصول و فروض مشترک میان افراد آغاز می شــود و به جمعیت و افراد هویت و 

معنایی جدید می بخشــد. متناسب با این اصول و فروض مدیریتی بر افراد شکل می گیرد که افراد را 

ـ متناســب با محیطـ  به سمت اثرگذاری هدایت می کند. و این ارتباط چند سویه ادامه پیدا می کند 

تا زمانی که جریان بمیرد.

نظام مشترک معنایی

مدیریت و رهبریجمعیت و افراد

یان اثرگذاریپویایی وسر

یان اجتماعی جر

یان در ساحت عمل نمودار 2.  ارتباط اجزای درونی جر
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جریان، به مثابۀ سیستم، یک »کل« اســت که از »اجزاء مرتبط و منسجم« تشکیل شده است. 

هویت سیســتمِی جریان مشخص می کند که هیچ عاملی را نمی توان جدا از دیگر عوامل شناخت. 

جریان، از آن حیث که هویتی سیستمی و شبکه ای دارد، متشکل از عناصری است که هر عنصر بر 

 از عناصر دیگر تأثیر می پذیرد )اسکات، 1393: ص 43(.
ً
دیگر عناصر تأثیر می گذارد و متقابال

باتوجه به این توضیحات، می توان شبکۀ متغیرهای جریان را این چنین تصویر کرد:

یان اجتماعی نمودار 3 . روابط میان ارکان یک جر

براساس آنچه در فرازهای قبل بیان شــد، در فرایند مطالعۀ میان رشته ای جریان های اجتماعی، 

یکی از بزنگاه های مهم شناســایی علوم و روش های مرتبط و دخیل در شناخت جامع این متغیرها 

و روابط آن است.

یان شناسی دانش ها و روش های دخیل در جر

در روش میان رشته ای جریان شناسی، بعد از تولید شبکۀ مسائل جریان، که قدم اول شناخت عمیق 

است و به منزلۀ موضوع و مسئله شناسی تحقیق عمل می کند، نوبت به انتخاب دانش و روش هاست. 

در این مرحله، الگوی مطالعۀ میان رشــته ای جریان شناسی، شبکه ای از دانش ها و روش های دخیل 

و مرتبط با مسائل و متغیرهای جریان را معرفی و توصیه می کند.

به طورکلی، روش ها، علوم و منابع معرفتی که در جریان شناسی به آن ها نیاز است را می توان در 

سه بسته تقسیم کرد: »بستۀ الگویی«، »بستۀ محتوایی« و »بستۀ روشی«. جریان شناس با تسلط بر 

علوم بســتۀ الگویی و اشراف بر ابزارهای بستۀ روشی سراغ منابع بستۀ محتوایی می رود و گزاره های 

معرفتی را، که در جریان شناسی نیاز دارد، استخراج می کند.

مقومان

مخاطبان

مؤسسـان
رهبــــران
مفســران
مروجــان
یان مجــر
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بسته الگویی

بسته محتواییبسته روشی

علوم و روش های معرفتی الزم

یان شناسی نمودار 4. معرفی اجمالی بسته های معرفتی دخیل در جر

1.  بستۀ الگویی

بســتۀ الگویی به مجموعۀ دانش هایی اطالق می شــود که محتوای آن ها، در روند جریان شناسی، 

نقش الگو و قالب های کلی را ایفا می کند. جریان شناسی، در مقایسه با این دانش ها، مصرف کننده 

اســت. درواقع این دانش ها، کبراهای حاکم بر ابعاد جریان را در اختیار جریان شناس می گذارند. 

جریان شناس با دانســتن این کبراها، هنگامی که سراغ منابع )بســتۀ محتوایی( می رود، صغراها و 

مصادیق کبراهای بستۀ الگویی را جســت وجو می کند. به عبارتی، دانش های بستۀ الگویی، روابط 

برخی متغیرهای جریان را به صورت عام بررســی می کنند؛ بنابراین، در جریان شناســی آن ها نقش 

دانشی خرد و مصرف کننده دارند.

اصلی ترین دانش های بســتۀ الگویی عبارت اند از »جامعه شناســی معرفت«، »روان شناسی 

معرفت«، »مدیریت و رفتار سازمانی« و »نظریه های ارتباطات، تبلیغات و رسانه«. 

بستۀ الگویی یه های ارتباطات، روان شناسی معرفت نظر
تبلیغات و رسانه

یت و   مدیر
رفتار سازمانی

جامعه شناسی معرفت

نمودار 5. معرفی علوم بستۀ الگویی
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1-1. جامعه شناسی معرفت )و علم(

جامعه شناســی معرفت،1 در معنای کلی و عام آن، شاخه ای از جامعه شناسی است که رابطۀ فکر و 

جامعــه را مطالعه می کند )گلیوور و دیگران، 1388: صص 13-12(. در جامعه شناســی معرفت، 

جامعه شناســان به دنبال کشــف ارتباط میان دو نوع از پدیدارهای اجتماعی ا ند. در یک ســوی این 

رابطــه، معرفت )انواع مختلف نظام های فکری، اندیشــه و فرهنــگ، فراورده های ذهنی، معرفت 

علمی، معرفت دینی، معرفت فلسفی، معرفت سیاسی، معرفت حقوقی، هنر و ...( به منزلۀ پدیده ا ی 

اجتماعی درنظر گرفته می شود و در جانب دیگر، شرایط اجتماعی وجودی )عوامل نهادی، ساختی، 

شخصیتی، فرهنگی سیاسی و ...( قرار دارد. جامعه شناسی معرفت می خواهد چگونگی این ارتباط 

را دریابد و فرایندی را که از طریق آن انواع معرفت شــکل می گیرد و ثبات و تحول می یابد بررســی 

کند )کوزر و دیگران، 1389: صص 11، 31؛ مانهایم، 1380: صص 340، 361-343؛ مولکی، 

1389: صص 12-11؛ اژدری زاده، 1390: صص 30-26؛ علیزاده و دیگران، 1385: ص 26(.

ص و تعّیــن می یابد، همان 
ّ

درواقع این مطلــب، که چگونه معرفت به لحاظ اجتماعی تشــخ

اســت که به مسئلۀ »تعّین اجتماعی معرفت« موسوم است و مســائل اصلی، و بلکه هستۀ مرکزی 

مباحث جامعه شناسی معرفت را تشکیل می دهد )اژدری زاده، 1390: صص 30-29؛ علیزاده 

و دیگران، 1385: ص 26(. جامعه شناسی معرفت این مسئله را تحلیل می کند که چرا گروه های 

گوناگون، در دوره های خاص و تحت شــرایط ویژه، بیشــتر احتمال دارد که با مسائل و معضالت 

 با دیدگاه های خاصی دست وپنجه نرم می کنند )توکل، 
ً
معّینی درگیر باشند و اینکه چرا آنان احتماال

1370: ص 134(. اگر بخواهیم موضوع جامعه شناســی معرفت را به طور خالصه بیان کنیم، باید 
بگوییم جامعه شناسی معرفت، دانشی است که »ابعاد اجتماعی علم و معرفت« را بررسی می کند.2

نمونه ای از سؤاالتی که جامعه شناسی معرفت )و علم( با آن مواجه است به این شرح اند: کدامیک 

از عوامــل فرهنگی و اجتماعی، به چه میزان، بــر فراورده های ذهنی اثر می گذارند؟ چه ارتباطی میان 

تأثیرات فرهنگی و اجتماعی و فراورده های ذهنی وجــود دارد؟ این تأثیرات تمام فراورده های ذهنی را 

شــامل می شود یا فقط بخشی از آن ها را و همچنین، این تأثیرات از طرف بخشی از عوامل فرهنگی و 

1. the sociology of knowledge
2. الزم به ذکر اســت که »معرفت شناسی اجتماعی« عنوان دانشی اســت که گاهی معادل »جامعه شناسی معرفت« 

استعمال می شود. برای نمونه ر.ک: گلدمن، 1395: ص 11.
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اجتماعی است یا تمامی آن ها؟ )مولکی، 1389: صص 12-13(

 دو ســؤال اول– از مجموعه پرسش های شبکۀ مسائل 
ً
واضح است که این ســؤاالت –خصوصا

جریان شناســی است. آشــنایی با این دانش، در فهم ارتباطات میان نظام مشــترک معنایی جریان 

و عوامل اجتماعی، محیطی و فرهنگی شــکل دهنده و مؤثر بر آن تأثیرگذار اســت )خســروپناه، 

1392(. جریان شــناس با اطالع از روابط میان این دو متغیر، هنــگام مطالعۀ تفصیلی جریان، به 

کشف مصادیق آن ها می پردازد.

1-2. روان شناسی معرفت

فعالیت های شــناختی و رفتارهای حرفه ای دانشــمندان، یا هر کنشــگر خالق، کــه منجر به تولید 

فراورده های معرفتی می شــود، در خأل صورت نمی پذیرند. اندیشوران، همچون انسان های دیگر، در 

یک متن زیستی، روان شناختی و اجتماعی زندگی و کار می کنند. آن ها شجره نامه دارند و خصوصیات 

و صفات زیســتی خود را از خانوادۀ خویش به ارث می برند، در محیط خانواده رشد می کنند و از آن 

تأثیر می پذیرند، خصوصیات شخصیتی ویژه ای پیدا می کنند، هیجان ها و انگیزش ها بر آن ها تأثیرات 

عمیقی می گذارند و حتی هنگامی که در مقام دانشمندان صاحب نام و با تجربه در آزمایشگاه های شان 

و یا در کتابخانه به فعالیت علمی مشــغول می شوند، موجوداتی متأثر از حضور همکاران و رفتارهای 

ارزیابانۀ آن ها هستند. محیط زیستی، روان شناختی و اجتماعی احاطه کنندۀ دانشمند به وضوح رفتار 

علمی او را مشروط می سازد و تحت تأثیر قرار می دهد. هدف اصلی روان شناسِی علم شناخت دقیق 

این تأثیرات و مکانیسم های تأثیرگذاری است )موسوی، 1390: ص 2(.

روان شناسی علم و معرفت، قلمرویی نوظهور از علم پژوهی است که علم روان شناسی را برای 

مطالعۀ رفتارهای معرفتی اندیشوران به خدمت می گیرد )همان: ص 10(. درواقع روان شناسی علم 

ازیک ســو در عرض حوزه های دیگر علم پژوهی، همچون فلسفۀ علم، تاریخ علم، جامعه شناسی 

علم و اقتصاد علم، قرار دارد و از دیگر ســو، ریشــه های خود را در دامان مادر خویش، یعنی علم 

روان شناســی، می جوید. روان شناســی علم، با بهره گیری از محتویات سنتی موجود در جعبه ابزار 

قلمرو بزرگ تِر روان شناســی، به بررسی ریشه های عصب شناختی، خانوادگی، شخصیتی و عوامل 

خرد اجتماعی مؤثر بر عملکرد علمی ـ معرفتی اندیشــوران می پردازد و می کوشد فرایندهای متنوع 

درگیر در ذهن آنان را با استفاده از مدل های شناختی توصیف کند )همان: ص 22(.

روان شناســی معرفت، الگوهای کالن ارتباط میان نظام مشــترک معنایــی جریان و متغیرهای 
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روان شناختی را در اختیار جریان شناس قرار می دهد. به پشتوانۀ این دانش می توان در جریان شناسی 

به این سؤاالت پاسخ داد که چه ارتباطی میان آن نظام معنایی خاص با محیط و ویژگی های شخصی 

جمعیت جریان وجود دارد؟ چه عوامل خانوادگی و ارثی یا ژنتیکی مؤســس جریان را بر آن داشته 

اســت  تا جریانی با چنین اصول و فروض معرفتی تأســیس کند؟ بنابراین از جمله دانش های بستۀ 

الگویی جریان شناسی، روان شناسی علم و معرفت است )خسروپناه، 1392(.

یت و رفتار سازمانی 1-3. دانش مدیر

»سازمان«1 از مفاهیم نزدیک به مفهوم جریان است. در تعریف سازمان آورده اند: »سازمان پدیده ای 

 به طور 
ً
 مشخصی است و تقریبا

ً
گاهانه هماهنگ شده و دارای حد و حدود نسبتا است اجتماعی که آ

مداوم برای تحقق یک هدف مشــترک یا مجموعه ای از اهــداف فعالیت می کند« )رابینز، 1396: 

ص 22؛ رضائیان، 1395: ص 11(. گسســت مفهوم سازمان از مفهوم جریان ـ چنان که برخی 

گاهی اســت.  مؤلفان به آن اشــاره کرده اند )جعفریان، 1390: ص 12(ـ  در عنصر رســمیت و آ

 ژله ای 
ً
گاهانه افراد را به خدمت بگیرد؛ اما جریان ذاتا  هویتی رسمی دارد و می کوشد آ

ً
سازمان اساسا

است و از رسمیت ِابا دارد.

گاهانه و مســتمر، بــرای هماهنگی  مدیریــت2 عبــارت اســت از عمل هایی که به صــورت آ

کوشــش های اعضا انجام می شود، و به سازمان، برای رســیدن به اهداف، شکل می دهد )الوانی، 

1388: ص 11(.  مدیر،3 در هر سازمان، فردی است که وظیفۀ اش به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع 

مادی و انســانی در برنامه ریزی، سازمان دهی، بســیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل براساس 

اهداف و نظام ارزشــی قابل قبول از سوی سازمان اســت )رضائیان، 1384: ص 7؛ همو، 1395: 

ص 8(. براین اساس، »مدیریت« دانشی است که از سازمان و مدیریت آن بحث می کند. شیوه های 

سامان دهی، هماهنگی، خط مشی دهی، نظارت، کنترل و سطوح و انواع مدل های مختلف مدیریت 

و رهبری از جمله مباحثی است که در این دانش بررسی می شود )رضائیان، 1395: ص 15(.

علم مدیریت و دانش های زیرمجموعه اش دارای مباحثی هستند که می توانند به منزلۀ الگوهایی 

1. organization
2. management
3. manager
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بــرای فهم جریان به کار روند و برخی از قواعــد کلی حاکم بر برخی متغیرهای جریان را در اختیار 

جریان شــناس قرار دهند. مهم ترین این مباحث عبارت اند از شیوه های رهبری، شیوه های تعامل و 

ارتباط با محیط، عوامل مؤثر بر رفتار افراد.

هدایــت از وظایف اصلــی مدیر و رهبــری از بخش های مهم وظیفۀ هدایت اســت. رهبری 

فعالیت هایی است که جمعیت یا یک گروه را، برای تالش مشتاقانه جهت رسیدن به اهدافی معین، 

ترغیــب می کند و تحت تأثیر قرار می دهد )رضائیان، 1384: ص 222؛ الوانی، 1388: ص 141؛ 

رضائیــان، 1387: ص 375؛ رابینز و جــاج، 1396: صص 415-414(. براین اســاس، رهبری 

مســتلزم »نفوذ کردن«1 و »اثرگذاری بر افراد« اســت )الوانی، 1388: ص 142(. طریقی که رهبر 

از نفوذش برای رســیدن به اهداف استفاده می کند ســبک رهبری نامیده می شود. یکی از مباحث 

دانش مدیریت، بررســی الگوهای رهبری است که مطالعات زیادی دربارۀ آن صورت گرفته است. 

نظریه های رفتار رهبری و اقتضایی و دیگر تقسیم بندی های مربوط به سبک های رهبری دورنمایی از 

انواع و حاالت رهبری در اختیار جریان شناس می گذارد و می تواند براساس آن ها، رهبری جریان را 

تحلیــل و مطالعه کند2 )الوانی، 1388: صص 155-144؛ رضائیان، 1384: صص 230-224؛ 

همو، 1395: صص 482-469؛ همو، 1387: صص 405-380؛ رابینز و جاج، 1396: صص 

.)438-460 ،418-429

از مباحث مهم، در نظریه های ســازمان و مدیریت، اصول مدیریت محیط و راهبردهای تعامل 

با آن اســت. جریان، از آن جا که در معنی سیستمی بازتعریف شد، حیات خود را در گروی تعامل 

ســازنده و پایدار بــا محیط می بیند؛ بنابرایــن، این بحث از دانش نظریه های ســازمان و مدیریت 

کاربرد فراوانی در رفتارشناســی جریان خواهد داشت. برای نمونه، راهبردهای سازمان در مواجهه 

با محیط، به دو دســته، راهبردهای داخلی و راهبردهای خارجی، تقســیم می شــوند. راهبردهای 

داخلی می کوشــند از طریق تطبیق و تغییر اقدامات و فعالیت ها تناســب با محیط را ایجاد کنند و 

راهبردهــای خارجی این هدف را در تغییر محیط می جوینــد )رابینز، 1396: ص 367(. انتخاب 

 »رهبری، فراگرد نفوذ است« )رضائیان، 
ً
1. این قید، تا آنجا در تعریف رهبری اهمیت دارد که برخی معقدند، اساســا

1387: ص 375(.
2. برای نمونه، جدول مقایســۀ ویژگی های ســبک های رهبری آمرانه، میانه رو و مشــارکتی و شناخت عملکردهای 
متفــاوت و خصوصیات آن هــا در موقعیت های متفاوت، به جریان شــناس بصیرتی قابل اعتنــا در مطالعۀ جریان و 

پیش بینی عملکرد آن ارائه می دهد )ر.ک: رضائیان، 1395: صص483-486(.
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قلمرو، جذب و استخدام، کنکاش محیطی، ایمن سازی، یکنواخت سازی، سهمیه بندی و پراکندگی 
جغرافیایی، نمونه های راهبردهای داخلی تعامل با محیط است )رابینز، 1396: ص 368-373(. 

تبلیغــات، مذاکره )رابینز و جاج، 1396: صص 524-515(، قرارداد، تصاحب و نمک گیر کردن، 

ائتالف سازی و نفوذ به دستگاه های حکومتی و قانون گذاری، نمونه ای از راهبردهای خارجی تعامل 

با محیط محسوب می شــوند )رابینز، 1396: صص 376-373؛ اسکات، 1393: صص 355-

317(. آشــنایی با این تقسیم بندی ها، الگوی الزم برای شــناخت تعامالت جریان با محیط را در 

اختیار جریان شناس قرار می دهد.

تحلیل رابطۀ میان رفتار افراد )و اثرگذاری جریان( با اصول و مبانی جریان و همچنین نوع مدیریت 

و ســاختار جریان، مجموعۀ مهمی از پرسش های شبکۀ مســائل جریان شناسی را تشکیل می دهند. 

دراین میان، دانش مدیریت رفتار ســازمانی، که از علوم اقماری رشتۀ مدیریت محسوب می شود، در 

ارائــۀ الگوهای کالن عوامل مؤثر بر رفتار فردی و جمعی به جریان شــناس نقش مهمی ایفا می کند. 

درواقع مدیریت رفتار ســازمانی، دانشی میان رشته ای است که از متغیرهای مؤثر بر رفتار و کنش افراد 

با هدف تغییر آن ها در جهت افزایش بهره وری ســازمانی بحث می کند )رابینز و جاج، 1396: صص 

25-24؛ رضائیان، 1387: صص 16-7؛ شفیعی و همکاران، 1391: صص 2-1(. بنابراین، متغیرها 

و مفاهیم متنوعی را از دانش های روان شناسی، روان شناسی اجتماعی،1 جامعه شناسی و انسان شناسی 

1. روان شناســی اجتماعی، دانشی میان رشته ای اســت که مفاهیمی از روان شناســی و جامعه شناسی را دریکدیگر 
می آمیزد و با رویکرد روان شناسانه به بررسی متغیرهای اجتماعی مؤثر در رفتار )اعم از فکر، احساس و کنش( انسان 
می پردازد. درواقع تمرکز این دانش بر بررســی تأثیر افراد بر یکدیگر، یا به عبارت دیگر، رفتار اجتماعی انسان است و 
می کوشد با کشف علل رفتارهای اجتماعی انسان، به پیش بینی و کنترل رفتارهای انسانی کمک کند. متغیرهایی نظیر، 
ادراک اجتماعی، شــناخت اجتماعی، خود اجتماعی، نگرش، پیش داوری، جاذبۀ میان فردی، دوستی، پرخاشگری، 
رفتار حمایتی، تبلیغات، افکار عمومی، شــایعه، نفوذ اجتماعی و گروه و پویایی آن، در این دانش بررســی می شوند. 
چنان که از این توصیف روشن می شود خود این دانش می تواند، هم عرض روان شناسی معرفت، جامعه شناسی معرفت 
و مدیریت، یکی از دانش های بســتۀ الگویی جریان شناسی معرفی شود. چراکه از روابط کالن رفتار بحث می کند که 
در جریان شناســی به دنبال شــناخت آن هســتیم. اما از آنجا که امتدادها و ســرریزهای این دانش نظری، به صورت 
کاربردی، در دانش رفتارسازمانی و همچنین نظریه های رسانه متبلور شده است و آنچه از این دانش هدف قرار گرفته 
به صورت کاربردی در این دو دانش بررسی می شود و اصل در روش تحقیق، سادگی و کاربردی بودن است، از ذکر آن 
در فهرســت بستۀ دانش های الگویی اجتناب شد )بارون و دیگران، 1388: ص27-6؛ ساالری فر و دیگران، 1393: 
صص 7-3؛ بدار و دیگران، 1392: صص 4-2؛ ستوده، 1392: صص 19-13؛ استوتزل، 1374: صص 24-47(.
بااین حال، از برخی مباحث بسیار مفیدی که در روان شناسی اجتماعی مطرح می شود و نقش مهمی در جریان شناسی 
دارد، نمی توان غفلت کرد. روان شناســی حرکت های اجتماعی )بدار و المارش، 1392: 343-339( و روان شناسی 
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جمع آوری می کند که در رفتار انسان مؤثرند و سپس، با اهداف عملی و کاربردی، دربارۀ آن ها بحث 

و گفت وگو می کند )رابینز و جاج، 1396: صص 28-27(. متغیرهایی نظیر ویژگی های شخصیتی، 

لق ها، تیم و گروه، ارتباطات، فرهنگ سازمانی،1 قدرت، تعارض 
ُ

نگرش، ادراک، انگیزش، ارزش ها، خ

و... .2 بنابراین، دانش رفتار سازمانی به جریان شناس در ارائۀ الگوهای کالن عوامل مؤثر بر رفتارهای 
افراد جریان، که منجر به اثرگذاری می شود، کمک می کند.3

بنابرآنچه گفته شــد، دانش مدیریت و علوم زیرمجموعۀ آن بخش مهمی از کبرا های استنباطی 

جریان شناســی را در اختیار جریان شناس قرار می دهند. سبک های رهبری، انحای تعامل جریان با 

محیط و عوامل مؤثر بر رفتار جمعیت جریان که منجر به اثرگذاری می شــوند، از جمله اصلی ترین 

مباحثی هســتند که الگوهای آن ها در دانش مدیریت بحث و بررسی می شود.4 بنابراین، هنگامی 

که جریان شناس، در مقام شــناخت تفصیلی جریان، به منابع رجوع می کند از کنار عوامل مؤثر بر 

رهبری، شــیوۀ مدیریت، نحوۀ تعامل با محیط و عوامل مؤثر بــر رفتار افراد جریان، به راحتی عبور 

نخواهد کرد و ارتباط این ابعاد جریان را با ابعاد دیگر جریان درخواهد یافت.

رهبری و عوامل روان شــناختی که باعث می شود شخصی رهبر شود و اشــخاص دیگر نه )بارون و دیگران، 1388: 
صص 815-810( نمونه ای از این مباحث است.

1. نســبت مفهوم فرهنگ سازمانی به سازمان تناســب معناداری با مفهوم نظام مشترک معنایی با جریان دارد؛ با این 
تفاوت که نقشــی را که ساختار در ســازمان دارد نیز نظام مشترک معنایی جریان به دوش می کشد. از میان متغیرهای 
مطروحه در رفتار ســازمانی، فرهنگ ســازمانی بیشترین ارتباط را با جریان شناســی )و همچنین جریان سازی( دارد 

)رابینز و جاج، 1396: صص584 -567(.
2. ر.ک: رفتار ســازمانی، استیون رابینز. مبانی مدیریت رفتار سازمانی، رضائیان؛ رفتار سازمانی با رویکرد اسالمی، 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
3. نگارنده معتقد اســت ظرفیتی که نظریه های سازمان برای طراحی و ایجاد یک سازمان دارد دانش رفتار سازمانی 
بــرای ایجاد جریان دارد. به عبارت دیگر، چنان که برای طراحی یک ســازمان، ســراغ دانــش مدیریت و نظریه های 
ســازمان می رویم و براساس آن سازمان جدیدی را بنا می کنیم، دانش رفتار سازمانی، دارای ظرفیت بنیاد علمی برای 

جریان سازی اجتماعی است.
4. البتــه در کنار این عناوین، مباحث دیگری نیز در دانش مدیریت وجود دارد که، هرچند به درجۀ اهمیت این ســه 
بحث نیســتند، در شــناخت جریان مفیدند که از میان آن ها می توان به نحوۀ شــناخت محیط )رابینز،1396: صص 
237-211(، فّنــاوری جریان )همان: صص 206-181(، راهبردهای جریــان )همان: صص 150-137(، انحای 
تشــکیل گروه و تیم )رابینز و جاج،1396: صص 300-274( و... اشــاره کرد. باتوجه بــه آنکه مدیریت جزء ذاتی 
جریان اســت، به نظر می رسد تمامی وظایف مدیریت و درنتیجه تمامی مباحث دانش مدیریت را می توان، با ویرایش 
حذف رویکرد افزایش بهره وری سازمانی و رســوبات عنصر رسمیت مأخوذ در تعریف سازمان، برای روش شناسی 

جریان شناسی بازتعریف و بازتولید کرد.
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یه ها و تکنیک های رسانه 1-3-1.  نظر

نظریه های ارتباطات و رسانه مجموعۀ منســجمی از مفاهیم، توصیف ها و تبیین هایی هستند که با 

خالصه سازی مجموعه ای از دانش ها، نقشۀ عملی ارتباطی روشنی برای فعالیت، کنترل و پیش بینی 

ارائه می دهند. نظریه های ارتباطات و رسانه درک ما را از نقش و تأثیر رسانه ها و ارتباطات در زندگی 

روزمره بســط می دهند و کمک می کنند تا دانش ما از رســانه های جمعی گسترش یابد. با شناخت 

انواع نظریه های رسانه و درک آن ها، امکان تفسیر رخدادها به شیوه هایی قابل انعطاف تر، سودمندتر 

و مشخص تر فراهم می آید )مهدی زاده، 1393: صص 14-18(.

رسانه مهم ترین ابزار انتقال و تولید فرهنگ در دنیای امروز است. جریان های مختلف، بر اساس 

الگو یا تکنیک های رســانه ای و تبلیغاتی خاص خود، به ترویج تفکــر و فرهنگ خود می پردازند. 

بنابراین، آشــنایی با الگوهای رسانه ای و ارتباطی نقش مهمی در شناخت جریان دارد. با کمک این 

دانش می توان نظام ترویج و نوع فعالیت مروجان و مبلغان جریان ها را شناخت و شیوۀ تبلیغاتی آنان 

را درک کرد، همچنین متناسب با هر نظام تبلیغی، قدرت اثرگذاری جریان را سنجید و پیش بینی کرد 

)یوسف زاده و دیگران، 1394: ص 16(.

2. بستۀ محتوایی

پاسخ شبکۀ مسائل جریان شناسی را می توان در مجموعه ای از دانش ها جست وجو کرد. بستۀ محتوایی، 

منابع شناخت جریان را معرفی می کند. منابع بســتۀ محتوایی جریان شناسی عبارت اند از »تاریخ«، 

»فلسفه و تاریخ اندیشه«، »نظریه های جامعه شناسی، فرهنگ و سیاست« و »جامعه، عرف و مردم«.

بستۀ محتوایی یخ اندیشه جامعه، عرف و مردمفلسفه و تار

نظریه های جامعه شناسی، 
فرهنگ و سیاست

یخ تار

نمودار 6. معرفی علوم بستۀ محتوایی
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یخ )به معنای عام( 2-1. تار

تاریخ علم شــناخت جزئیات و امور فردی متعلق به زمان اســت و به مجموعه حوادث فرهنگی، 

طبیعــی، اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و رویدادهایی گفته می شــود که در گذشــته و در زمان و 

مکان، در متن زندگی انســان ها و در رابطه با آن ها رخ داده است )زرین کوب، 1381: صص 30 و 

119؛ مالئی توانی، 1390: صص 25-24؛ ایمــان، 1393: ص 132(. این رویدادها کردارها و 

دســتاوردهای مادی و معنوی انسان ها و هر آنچه گفته، اندیشیده و عمل کرده اند را شامل می شود. 

هرآنچه در جهان رخ می دهد و متعلق به زمان اســت ـ اعم از احوال، اعمال و اندیشه ها ـ موضوع 

تاریخ است )سجادی و عالم زاده، 1389: ص 12(. دانِش تاریخ معرفتی است ناظر به وقایع جزئی 

و درک پدیده های فوق الذکر که در ذهن مورخ شــکل می گیرد و از نوع معرفت درجه یک اســت. 

به عبارت دیگر، علم تاریخ بازگو کردن کلیۀ اعمال گذشتۀ انسان است به گونه ای که نه تنها در جریان 

وقایع قرار می گیریم، بلکه علت وجود آن حوادث را نیز باز می شناسیم )مفتخری، 1393: ص 13؛ 

مالئی توانی، 1390: صص 17-18(.

بنابراین، »گذشــته« موضوع تاریخ است که به وســیلۀ مدارک و آثاری که از آن باقی است در 

معرض نوعی تجربه و مشــاهدۀ مورخ واقع می شــود. چون مورخ اســناد را حجت نمی داند، در 

اصالــت، صداقت و دقــت و اصابت آن ها تحقیق می کند، در تفســیر و تحلیل مندرجات آن ها و 

در اســتخراج درســت تمام محتویات آن ها اهتمام می ورزد. کار او، اگرچه مشــاهده ا ی مستقیم 

نیست، نوعی تجربه است و چون بر استقراء تام مبتنی نیست و بر مشهورات و مظنونات تکیه دارد، 

قطعیتی که در تجربه و مشاهدۀ مستقیم در علوم طبیعی حاصل می شود از تاریخ حاصل نمی شود. 

 دانشی احتمالی و ظّنی است )مالئی توانی، 1390: صص 33-32؛ 
ً
از این روست که تاریخ اساسا

زرین کوب، 1381: ص 136(.

تاریخ تنها گردآوری روایات یا مقایسۀ آن ها و شناخت »واقعیت« حوادث گذشته نیست؛ بلکه 

ورای این کار به توجیه و تفسیر این »واقعیات« نیز نظر دارد که بین جزئیات رابطه برقرار کند و آن ها 

را به یکدیگر پیوند دهد. »این کار در واقع عبارت است از تجدید بنای گذشته، به کمک مصالح و 

موادی که اینجا و آنجا از بقایای آوار حوادث باقی مانده اســت. مصالح و موادی را که مورخ برای 

این بازســازی گذشته به کار می برد، از مدارک و اســناد پراکنده ای که از دستبرد زمان در امان مانده 

است، به دست می آورد؛ البته تمام مصالح و مواد گذشته را نمی تواند در این بازسازی خویش به کار 

برد و خواه ناخواه قســمتی از آن را کنار می گذارد. به عــالوه وی چگونه می تواند این مواد و مصالح 
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غیرمادی را ـ که به وسیلۀ اذهان گواهان، راویان و ناقالن گذشته مکرر دستکاری شده است ـ تبدیل 

بــه عناصر اصلی و واقعی کند که گذشــته را آنچنان که بوده بنا می کرده اســت؟ با این همه، برای 

آنکه تجدید بنا، هرقدر ممکن اســت به اصل بنا بیشتر شباهت داشته باشد، باید هم در به کار بردن 

مصالح دقت کرد و هم در بازآفرینی نقشــه و اصل بنــا« )زرین کوب، 1381: ص 138(. بنابراین، 

اینکه آیا تاریخ همان واقعیات اســت یا خیر، پرسشــی درخور توجه در مبانی علم تاریخ است؛ اما 

پاسخ هرچه باشــد، تاریخ تنها دسترسی ما به واقعیات در زمان گذشــته است؛ هرچند منتخباتی 

ناچیز باقی مانده از آن باشند )کار، 1387: ص 39(. 

جریان شناســی، به یــک  اعتبار، مطالعه ای یکپارچه تاریخی اســت؛ زیرا ناظر بر انســان ها و 

اتفاقات اســت، نه اموری کلی و انتزاعی. بنابراین، اطالعاتی که جریان شناس برای جریان شناسی 

جمع آوری می کند، از ســنخ گزارش های تاریخی اســت، گزارش از انســان ها )جمعیت جریان و 

نیروی انســانی(، گزارش اتفاقات و تأثیرات )اثرگذاری و پویایی(، گزارش از نظرات، گفت و گوها، 

نامه ها، ســخنرانی ها، کتاب ها و تفکرات )اصول و فروض و نظام معنایی مشترک(. به عبارت دیگر، 

 فاصل انتقال از 
ّ

مطالعۀ تاریخی در جایی اتفاق می افتد که یک فکر، انگاره، اندیشه یا مفهوم درحد

زمان الف به زمان ب دچار تفاوت موقعیتی شده باشد )پاکتچی، 1391: ص 76(. باتوجه به هویت 

پویا و در حال حرکت جریان، از لوازم ذاتی تعریف جریان ضرورت مطالعۀ تاریخی است.

به طور خالصه می توان گفت افراد مرتبط با جریان، جغرافیای جریان و اثرات جریان، همگی از 

عناصر مهم جریان اند که از طریق منابع تاریخی قابل شناسایی اند. عالوه برآنکه تاریخ یکی از منابع 

 اطالع اجمالی و انس با تاریخ، برای 
ً
اصلی برای شناخت تفصیلی جریان محسوب می شود، اساسا

هر نوع جریان شناســی الزم اســت؛ پیداکردن روحیه و مذاق رویکرد تاریخی و دست یابی به نگاه 

یکپارچه به پدیده های زمان دار و درنتیجه، تقارب و انس با موضوع جریان ثمراتی اســت که از انس 

با تاریخ نصیب جریان شناس می شود.

باید توجه داشــت که عنوان »تاریخ« در اینجا، به منزلۀ یکی از منابع محتوایی جریان شناسی، 

منحصر به کتب تاریخی گذشــتگان نیســت؛ بلکه معنای عامی از آن اراده شــده است. تاریخ، به 

معنای عام خود، هم شــامل گذشته های دور می شــود و هم تاریخ معاصر. البته تاریخ هر عصر را 

پس از وقوع آن و با گذشــت زمان بهتر و دقیق تر می توان نگاشــت و مطالعــه کرد؛ زیرا با فروکش  

کردن التهابات سیاسی و فروخوابیدن احساسات و هیجان های به غلیان درآمده از یک سو و انتشار 

وسیع اطالعات، اسناد، مدارک و منابع مربوط به آن دوره، از سوی دیگر، امکان شناخت منطقی تر 
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و عمیق تــر بیش از پیش فراهم می آید )مالئی توانی، 1390: ص 27(. اما، باتوجه به تعریف تاریخ 

که عبارت اســت از »مطالعۀ امور جزئی زمان گذشته«، اتفاقات زمان  معاصر نیز گذشته محسوب 

می شوند و مقدار دوری و نزدیکی آن ها به زمان حال آن ها را از تاریخ بودن خارج نمی کند.

عالوه بر آنکه زمان اخذشــده، در عنوان تاریخ، عام اســت، از حیث متن نیز شمولیت دارد و 

منحصر به کتب تاریخی نیســت. متون تاریخی، از کتب تاریخ گرفته، تــا روزنامه ها، گزارش ها، 

اخبار، اقوال، اســناد، فیلم ها و محصوالت فرهنگی را شامل می شود. به این اعتبار، منابع تاریخی 

از نظر شــکل چنان گسترده و متنوع اند که دسته بندی  کردن شان بسیار دشوار است؛ زیرا شامل همه 

طیــف آثار مکتوب و غیر مکتوب، تصاویر، ابنیه، ادوات زندگی و همۀ انواع منابعی می شــوند که 

بتوان از آن ها اطالعات یا داده های تاریخی استخراج کرد. برخی محققان، از یک نگاه کالن، آن ها 

را به شــش دستۀ عمده تقســیم می کنند: 1. منابع مکتوب؛ 2. منابع تصویری و ترسیمی؛ 3. منابع 

الکترونیک؛ 4. ابنیه و آثار ساختمانی؛ 5. ابزارها و ادوات زندگی؛ 6. منابع شفاهی و نقلی )مالئی 

توانی، 1390: صص 107-119(.

یخی نمودار 7. دسته بندی منابع تار

یخ اندیشه و علم 2-2. فلسفه و تار

از منابع مهم بســتۀ محتوایی جریان شناســی انباشــت تأمالت و تفکرات کالن بشری است که در 

قالب »فلســفه«، »تاریخ علم« و »تاریخ اندیشــه« در دسترس ماســت. فلسفه تالش عقلی برای 
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درک نظام کالن هســتی است و »فیلسوف کسی است که نظم خارجی جهان را در ظرف فهم خود 

ادراک کند«، یعنی بکوشد خطوط کلی هستی عینی را کشف و در جان خود ترسیم کند )مالصدرا، 

1981: ص 20؛ جوادی آملی، 1387: ص 24؛ همو، 1386: ص 121(. کوشــش های بشر برای 

پاسخ دادن به ســؤاالت کالن خود دربارۀ خطوط کلی جهان هســتی، که ریشه در نیازهای فطری 

حقیقت جویی و حقیقت طلبی دارد، در دانشــی به نام فلسفه صورت بندی می شود )جوادی آملی، 

1386: ص 134(. تاریخ علم و اندیشــه نیز ســیر حرکت علوم و اندیشه های مطرح شده در تاریخ 

بشری را می کاود و می کوشد چگونگی بقا و اســتمرار اندیشه ها و همچنین صورت ها و زمینه های 

نابودی مفاهیم و نظریه هایی که بدون مشــارکت در ساخت زندگی اجتماعی و تمدن انسانی نابود 

شده اند را برجسته کند.

اصول و فروض هر جریان ریشه در مکاتب فکری ـ فلسفی، تاریخ فلسفه و تاریخ اندیشه دارند. 

اندیشــه، هرچند در فرد و به صورت مجرد شکل می گیرد، هویتی اجتماعی دارد. یک فرد به تنهایی 

نمی توانــد علم و نظام فکری بنا کند؛ بلکه افــراد در کنار هم اجزای پیکرۀ دانش را فراهم می آورند. 

افکار امروز بر دوش اندیشــۀ پیشینیان استوارند؛ بنابراین، جریان شــناس برای فهم عمیق اصول و 

 جریان های فکری ـ نیازمند مراجعه به تاریخ فلســفه و اندیشــه است. 
ً
فروض جریان ها ـ خصوصا

همچنان که انس و آشــنایی اجمالی با ادوار تاریخ تفکر بشری، به جهت ایجاد ذوق فکری و قرابت 

با هویت جریان های فکری و همچنین ایجاد ظرفیتی که در مرحلۀ شناخت اجمالی ایجاد می کند، 

برای جریان شناس ضروری می نماید.

در کنار تاریخ فلسفه و تاریخ اندیشه و ثمراتی که بر آن ها در روش جریان شناسی مترتب می شود، 

نظرات، مصاحبه ها، سخنرانی ها، درس گفتار ها، مقاالت و کتبی که حاوی نظرات هستی شناسانه و 

فلسفی اند و متفکران جامعه آن ها را نگاشته و ارائه کرده اند، منبع شناخت نظامات فکری جریانات 
جامعه هستند.1

یه های جامعه شناسی، فرهنگ و سیاست 2-3. نظر

نظریه ها، مجموعه ای منســجم از مفاهیم و گزاره ها هستند که بخشــی از جهان را، به طور موجه و 

کید  1. البته این ســنخ از اطالعات، در تعریف عامی که از »متون تاریخی« ارائه شــد، وارد می شوند. اما از جهت تأ
بر اهمیت، دوباره ذکر شد.
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کارآمــد، تبیین و توصیف می کنند و یا دربارۀ آن توصیه ای کارآمد ارائه می دهند )توســلی، 1390: 

صص 12-3؛ اسمیت و رایلی، 1394: ص20(. اندیشه های بشر دربارۀ زندگی اجتماعی، نقش ها 

و فعالیت های اجتماعی، ســاختارهای اجتماعی، فرهنگ، قدرت، حکومت و دولت و دیگر امور 

مرتبط با زندگی اجتماعی انســان، در قالب نظریه های جامعه شناسی، فرهنگ و سیاست، در طول 

تاریــخ، ارائه شــده اند. نظریه های جامعه شناســی، هر یک به نوعی، یا به صورت خرد به بررســی 

پدیــده ای از پدیده های اجتماعــی پرداخته اند و یا به صورت کالن، جامعــه را به صورت یک کل 

واحد مطالعه کرده اند )کوزر و روزنبــرگ، 1391: صص 40-27؛ آرون، 1386: صص 3-18(. 

نظریه های فرهنگی نیز الگوهایی مفهومی اند که برای شــناخت ساختار و یا نقش ها و کارکردهای 

فرهنگ ارائه می شوند )اسمیت و رایلی، 1394: صص 20-21(.

 جریان های فرهنگی و سیاســی، ازآن رو که جریان اند و دارای 
ً
جریان های اجتماعی، خصوصا

اصول و فروض )نظام مشــترک معنایی( هستند و در امتداد نظامات معنایی پیشین شکل می گیرند، 

همگی از نظریه های جامعه شــناختی، فرهنگی و سیاســی ریشــه می گیرنــد. درواقع جریان های 

اجتماعی، در دامنۀ نظریه های هم عرض خود، شــکل می گیرند و حیــات می یابند. بنابراین، برای 
شناخت اصول جریان ها نیازمند رجوع به این منابع هستیم.1

اهمیت این منابع تنها در شــناخت اصول و فروض جریان ها خالصه نمی شــود. زمینۀ حیات 

جریان هــای فرهنگی و سیاســی، در هر محیــط اجتماعی، فرهنگ آن محیط اســت. هر جریان 

اجتماعی جز با تمرکز بر شــاخصه یا شــاخصه هایی از فرهنگ یک جامعه و محیط نمی تواند در 

آن محیط زندگی و رشــد کند. جریان های اجتماعی، مبتنی بر آن محیط فرهنگی، به تأثیرپذیری یا 

اثرگذاری اجتماعی مشغول می شوند. بنابراین، فهم و ادراک فرهنگی از عناصر مهم جریان شناسی 

است که با رجوع به این منابع و نظریه ها حاصل می شود.

عالوه براین، انس با این مباحث و داشتن اطالع اجمالی از آن ها ثمری همچون دو منبع پیشین 

دارد. چنان که دانستیم، هویت اجتماعی جنس قریب جریان است. بنابراین، شناخت جامعه نوعی 

تقارب به موضوع را حاصل می آورد که الزمۀ هر تحقیق اســت. جریان شــناس، با آشنایی اجمالی 

1. برای مثال، جریان های سیاســی، همگی براساس تعریف خاصی از قدرت و دولت شکل گرفته اند و نقطۀ مطلوب 
خود را تصویر کرده اند. با مراجعه به نظریه های موجود در این زمینه، می توان ریشــه های این مبانی را یافت و از این 
طریق، امتداد عینی آن ها را در قالب جریان های سیاســی ـ اجتماعی جست وجو کرد و به شناخت عمیق آن ها دست 

یافت )وینسنت، 1395: صص 15-76(.
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با اندیشۀ جامعه شناسی، از نگاه بسیط به جامعه رهایی می یابد و پیچیدگی جامعه را درک می کند.

در کنــار نظریه هــای جامعه شــناختی، فرهنگــی و سیاســی و ثمراتی که بر آن هــا در روش 

جریان شناســی مترتب می شود، نظرات، مصاحبه ها، ســخنرانی ها، درس گفتار ها، مقاالت و کتبی 

که حاوی مطالعات جامعه شناســانه، فرهنگی و سیاسی اند و متفکران جامعه، دربارۀ مسائل جامعۀ 
امروز می نگارند و ارائه می  کنند، منبع شناخت نظام مشترک معنایی جریان های جامعه اند.1

2-4. جامعه، مردم و عرف

»عــرف« عبارت اســت از فهم و بینش یا بنــا و روش رفتاری یا داوری و ارزش گذاری مســتمر و 

ارادی مردم که حالت رســمی و قانونی به خود نگرفته است و تنها هویتی بین االذهانی نزد افراد دارد 

)علیدوست، 1394: ص 61(. اثرگذاری جریان ها بر جامعه و مردمی است که مخاطب آن ها قرار 

گرفته اند؛ گاهی عموم مردم مخاطب این اثرات هســتند که، در این صورت، اثرگذاری بر »هویت 

بین االذهانی تمامی افراد جامعه« )عرف یا عقل عرفی(2 وارد می شــود و گاهی جمعیت خاصی از 

مردم مخاطب اند که، در این صورت، اثر بر آن »عرف خاص« گذاشــته می شود. گاهی این اثرات 

در قالب های مکتوب یا مصنوع بازسازی می شوند و در اشیائی تبلور پیدا می کنند. در این صورت، 

تعریــف عــام از تاریخ بر آن صادق خواهد بود و براســاس آن منابع تاریخــی، می توان این اثرات 

اجتماعی را مطالعه کرد.

اما، گاهی جریان های روز جامعه مطالعه می شوند که هنوز امتداد اثرات فرهنگی ـ اجتماعی آن ها 

در قالب اشــیاء و منابع تاریخی رســوب پیدا نکرده است و یا جنبه هایی از اثرات مطالعه می شوند که با 

 به سراغ مردم رفت و جامعه و مردم موجود 
ً
چند واسطه نمود پیدا می کنند. دراین صورت می توان مستقیما

را به منزلــۀ یک »متن« مطالعه کرد. درواقع، »عرف« خود منبعی اصلی و اساســی برای مطالعۀ اثرات 

جریان های روز جامعه محسوب می شود که با روش های مردم شناسانه3 قابل مطالعه است.

کید  1. البته این ســنخ از اطالعات، در تعریف عامی که از »متون تاریخی« ارائه شــد، وارد می شوند. اما از جهت تأ
بر اهمیت، دوباره ذکر شد.

2. common sense
3. مردم نگاری، یکی از روش های مطالعات کیفی و روش عمدۀ رشتۀ انسان شناسی از زمان پیدایش این رشته است که 
محقق از طریق آن به توصیف ارزش ها، رفتارها، عقاید و زبان مشترک یک گروه فرهنگی می پردازد. از دیدگاه مردم نگاری، 
فرهنگ )و به یک معنا، عقل سلیم یا عقل عرفی یا دانش عامه( از یک سو مخلوق کنش بامعنا و از سوی دیگر، هدایتگر 
و حتی تولیدکنندۀ آن اســت و انسان ها در تعامالت اجتماعی و در یک بستر فرهنگی، از دانستنی ها یا معرفتی فرهنگی 
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3. بستۀ روشی

استخراج داده ها از بستۀ محتوایی و همچنین فراوری و ارزیابی آن ها خود نیازمند روش هایی است 

که در بســتۀ روشی جریان شناسی قرار می گیرند. این روش ها عبارت اند از »منطق و تفکر نقدی«، 

»روش هــای جمع آوری داده«، »روش تاریخی«، »روش های تحلیل داده های کیفی و فهم متن« و 

»روش مطالعات تطبیقی«.

بستۀ روشی
 روش های 

جمع آوری داده
روش مطالعات تطبیقی

روش های فهم متن یخی روش تار

منطق و تفکر نقدی

نمودار 8. معرفی روش های بستۀ روشی

3-1. منطق و تفکر نقدی

منطق دانشی است که رسالت خود را ارائۀ مجموعۀ قانون ها و قواعدی کلی برگزیده است که به کارگیری 

ـ ی ، 1375: صص 10-8؛ قطب الدین  آن هــا ذهن را از خطای در تفکــر باز می دارد )ن ص ی رال دی ن  طوسـ

شیرازی، 1383: ص 28؛ ساوی، 1383: صص 53-52؛ مظفر، 1433: صص 10-8(. این رسالت با 

بیان سیر حرکت تفکر در تصورات و تصدیقات به انجام می رسد. آنچه از این علم الزمۀ هر کار و پژوهش 

برخوردار می شــوند. دانستنی های فرهنگی، به مثابۀ مخزن دانش و معرفت انسان ، تعیین کنندۀ دیدگاه وی برای هدایت 
رفتارها و کنش های اجتماعی است. بنابراین، مردم نگاری به معنای توصیف انسان هاست و این هدف را از طریق توصیف 
فرهنگ آن ها محقق می کند. ازاین رو، فرهنگ و فهم عرفی هســتۀ اصلی مردم نگاری را شــکل می دهد. در این روش، 
محقق در زندگی روزمره و روابط اجتماعی جمعیتی که مطالعه می کند وارد شده، در آن غوطه ور می شود تا بدین وسیله 
از طریق مصاحبه، مشاهده و یادداشــت )پژوهش میدانی( با اطالعات دست اول، به فهمی از نظام معنایی فرهنگی و 

اشتراکی آن ها دست پیدا کند )محمدپور، 1392: صص 222-211؛ ایمان، 1393: صص 35-60(.
البته باید توجه داشت که جریان شناسی در اصل دانشی مصرف کننده است و از محصوالت دانش ها و مطالعات تولیدی 
بهره می گیرد؛ ازاین رو روش های مردم شناسانه، جزو روش های اصلی و اصیل جریان شناسی ـ در بستۀ روشی ـ قرار داده 
نشــده است. اما هنگامی که جریان شناس بخواهد جریان های روز جامعه را به صورت عمیق و تخصصی مطالعه کند، 

ناگزیر باید برای شناخت، به صورت مستقیم به سراغ عرف برود، از روش های مردم شناسانه بهره جوید.
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علمی است، بدون شک حیث مهارتی آن است، و نه حیث دانشی آن. اصل فهم، شناخت و مطالعۀ هر 

امری نیازمند داشتن حدی از شخصیت منطقی توسط محقق و اندیشور است.

امروزه، با پیراســتن زوائد نظــری مجموعه مباحثی که به فهم عمیق و درســت نظریه ها کمک 

کند و شــخصیت منطقی را بیش ازپیش در دانش پژوه احیا نماید، در دانشــی به نام »تفکر نقدی« 

یا »روش نقد اندیشــه ها« جمع آوری شده  اســت. تفکر نقدی دانش مهارت نقد و بررسی باورها، 

اندیشه ها و نظریه هاست )خواص، 1393: ص 25(. به عبارت دیگر، تفکر نقدی، که مصرف کنندۀ 

دانش های منطق، معرفت شناســی، روش شناسی و فلسفۀ علم است )خواص، 1393: صص 27-

25؛ ملکیان، 1373: صص 7، 21-20(، به شیوه های داوری دربارۀ آراء، اندیشه ها و نظریه های ما 

و دیگران می پردازد. به طورکلی، در نقد یک اندیشــه چهارمرحله وجود دارد: 1. روشن  کردن معانی 

واژگان و اصطالحــات و ارزیابی حفظ آن معنا در طول نظریه؛ 2. کشــف پیش فرض ها و ارزیابی 

ســازگاری یا ناســازگاری آن ها با یکدیگر؛ 3. تفکیک انگیزه و انگیختــه و تفکیک مدعا و دلیل و 

مطالبۀ دلیل و ارزیابی ادله و ســنجش تناسب دلیل با مدعا؛ 4. کشف مغالطات )خواص، 1393: 

صــص46 -45؛ ملکیان، 1373: صص33 -22(. بنابراین، تفکر نقدی از این چهار بحث عمده 

گفت وگو می کند و روش های آن را ارائه می دهد.

جریان شناســی از آن حیث که نوعی فعالیت علمی است، نیازمند داشتن تفکر منطقی است؛ 

 آنکه جریان هویتی شــبکه ای و نظام وار دارد و برای شناخت آن الزم است ارکان مختلف، 
ً
خصوصا

مرتبط با یکدیگر، فهم شــوند و همچون حقایق تک بعدی نیســت که به صورت خطی و با تکیه بر 

منطق فطری ـ عرفی بتوان آن را شــناخت. عالوه براین، فهم محتوایی نظام های فکری ـ فلســفی و 

شــناخت اصول و فروض جریان ها، نیازمند مهارت تفکر نقدی است. بنابراین، تفکر نقدی الزمۀ 

درک هویت سیستمی جریان و اصول و فروض آن محسوب می شود.

3-2. روش های جمع آوری داده

ورای اینکه هــر پژوهش چه طرح تحقیقی دارد و از چه روش هایی بــرای تحلیل و ارزیابی داده ها 

استفاده می کند، »جمع آوری اطالعات و داده ها« جزء انکارناپذیر فرایند تحقیق است. بنابراین، در 

روش شناسی جریان شناسی، یکی از روش هایی که جریان شناس به آن نیاز دارد، آشنایی و بهره گیری 

 جریان شناســی، از آن رو که 
ً
از روش های جمع آوری اطالعات و گردآوری داده هاســت. خصوصا

روشی میان رشته ای می طلبد و از روش های متکثری در تحلیل داده ها استفاده می کند، به اطالعات 
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 متفاوتی که منابع مختلفی دارند نیازمند اســت؛ ازاین رو اهمیت روش های گردآوری داده ها در 
ً
ذاتا

جریان شناسی دوچندان است.

اســناد و منابع استفاده شــده در هر تحقیق، از نظر اهمیت و اعتبار ـ صرف نظر از شکل، تنوع و 

نحوۀ دست یابی به آن ها  به دو دستۀ »منابع اصلی یا دست اول« و »منابع فرعی یا دست دوم« تقسیم 

می شوند. منابع دست اول یا اصلی به آثاری1 اطالق می شود که یا خودشان عیِن پدیدۀ مطالعه شده اند 

و یا گزارش هایی هستند که در همان زمان وقوع رویداد و یا نزدیک ترین زمان نسبت به وقوع آن، نوشته 

شده اند.2 منابع دســت دوم و فرعی، به آثاری اطالق می شود که مدتی پس از پدیده و ناظر بر آن و با 

 جریان شناسـ  نباید 
ً
استفاده از منابع دست اول نگاشته و تولید می شوند. به طورکلی، محققـ  خصوصا

به منابع دســت دوم و چندم و تفسیرها و گزارش های برداشتی و با واسطه بسنده کند. پژوهشگر ملزم 

 به منابع دست اول مراجعه کند و آب را از سرچشمه بنوشد 
ً
اســت، تا آنجا که می تواند، خود مستقیما

تا تحقیق او از دقت و اتقان باالیی برخوردار شــود )مالئی توانی، 1390: صص 107-105؛ ایمان، 

1393: صص 149-147؛ محمدپور، 1392: صص356-357(.

هر آنچــه در جهان اجتماعی اتفاق می افتد برســاخته ا ی اجتماعی و محصول انســانی تلقی 

می شــود و قابل تحلیل و بررسی است و داده  و اطالعات محســوب می شود. داده ها را به طورکلی 

1. این منابع بســیار متنوع اند که برخی از مهم ترین آن ها عبارت اند از قوانین عادی، قوانین اساســی، فرمان ها، رأی 
دادگاه ها، صورتجلســات ســازمان ها، وزارتخانه ها و نهادهای سیاســیـ  اجتماعی، گزارش های رسمی، خاطرات، 
نامه ها، حســب حالها، شــجره نامه ها، قراردادها، قباله ها، اجاره نامه هــا، وصیت نامه ها گواهینامه هــا، اقرارنامه ها، 
استشــهادها، اظهارنامه ها، آگهی ها، گواهی ها، فهرســت ها، اعالمیه ها، صورت حساب ها، رســیدها، روزنامه ها، 
مجالت سیاســیـ  اجتماعی، اســناد سیاسی، اسناد تجاری، نقشــه ها، نمودارها، کتاب های تاریخی که همزمان با 
رخدادهای تاریخی نوشــته می شوند، کتب و یادداشت های شخصیت های تأثیرگذار، کاتالوگ ها، فیلم ها، عکس ها، 
نقاشی ها، کتیبه ها، رونوشت ها، گزارش های تحقیقی،  ای میل ها، اسناد الکترونیکی، مرامنامه ها، برنامه های سیاسی. 
در کنار آن ها باید از سنگواره ها، قبرها، بناهای تاریخی، ابزارها و ادوات زندگی، سالح ها، غذا، ظروف، لباس، اثاثیۀ 
خانه، تصاویر، ســکه ها، اشیاء هنری و همۀ بقایای گذشــته، که می توانند دربارۀ نحوۀ زندگی، تفکرات، اختراعات، 
ابداعات، هنرها و عقاید مذهبی گذشتگان اطالعاتی در اختیار پژوهشگر قرار دهند، نام برد. آنچه گفته شد تنها نمونه 
هایی از منابع اصلی است که به دلیل تنوع و گستردگی شان نمی توان فهرست دقیق و کاملی از آن ها ارائه داد )مالئی 

توانی، 1390: ص 106(.
 هر یک از آن ها بنا بر ماهیت متفاوت شان 

ً
2. البته همۀ این آثار از نظر درجۀ اهمیت و اعتبار یکســان نیستند. طبیعتا

جنبه ای از پدیده و تحوالت تاریخی را بازتاب می دهند و محقق ناگزیر اســت برای تکمیل داده ها و تســلط کافی بر 
جنبه های گوناگون یک رخداد یا بررســی دقیق تر یک موضوع به انواع متنوع آن ها رجوع کند تا نقص ها و کاستی های 

آن ها را از طریق مقابله، مقایسه و نقد درونی و بیرونی برطرف سازد.
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می توان در دو دستۀ متنی و مشاهده ای قرار داد. داده های مشاهده ای با استفاده از روش های مشاهدۀ 

آزاد، مســتقیم و مشــارکتی و داده های متنی از طریق روش های مصاحبه و تحلیل اســناد و مدارک 

گردآوری می شوند )محمدپور، 1392: ص100(.

جدول 1. انواع داده ها و روش های دست یابی به آن ها

روشموارددادۀ خاصنوع داده

متنی

مکتوب

خاطره ها،  زندگــی،  تاریخچه هــای 
نامه هــا،  مجله هــا،  و  روزنامه هــا 
داستان ها و روایت های منقول، اسناد 

و مدارک اداری، مقاالت و کتب و...

تحلیل اسناد و مدارک و روش های 
کتابخانه ای

شنیداری )تولید شده(
غیررســمی،  )رســمی،  مصاحبه ها 
 ،)... و  خودمصاحبــه  متمرکــز، 

روایت های زنده، تاریخ شفاهی

انواع مصاحبه )منظم، نیمه منظم، 
و عمیق(

مشاهده ای

متنی  شده
یادداشــت های میدانــی پراکنــده و 

استنباطی و مشاهده ای
مشاهدۀ آزاد، مستقیم، مشارکتی و 

غیرواکنشی

ناب
نقشه ها  کروکی ها،  فیلم ها،  تصاویر، 

و...
تحلیل اسناد و مدارک و روش های 

کتابخانه ای

مجموعۀ روش های گردآوری داده ها را می توان در دو دســتۀ کلی میدانی )مشاهده1 و مصاحبه2( و 

کتابخانه ای )تحلیل اسناد و مدارک و سنجه های غیرمزاحم و غیرواکنشی3( قرار داد. روش های مشاهده، 

مصاحبه و کتابخانه ای، هرکدام بر حســب نوع روش تحقیق، اهداف و ســؤال پژوهشی خاص و نوع 

داد ه هایی که محقق به آن ها نیاز دارد، در فرایند تحقیق استفاده می شوند )محمدپور، 1392: ص 126(.

مراجعه به کتب، اسناد و مکتوبات ابزار اصلی هر پژوهش و نقطۀ عزیمت گردآوری اطالعات 

1. برای اطالع از انواع مشــاهده )نظیر مشاهدۀ مشــارکتی( و تکنیک های بهره گیری از آن ر.ک: محمدپور، 1392: 
صص 127-139، 207.

2. برای اطالع از انواع مصاحبه و پرســش های مصاحبه ای و نظریه ها و تکنیک های این شــیوۀ گردآوری داده ر.ک: 
محمدپور، 1392: صص 141-180.

3. روش های غیرمزاحم یا غیرواکنشــی، شــامل هرگونه مطالعۀ رفتار انسانی اســت که بر گفت وگو مستقیم با افراد 
)مانند مصاحبه( یا مشــاهدۀ آن ها )مانند مشاهدۀ مشارکتی( مبتنی نباشد. این روش می تواند دربرگیرندۀ آثار فیزیکی 
و به جامانده از انســان ها، مانند آثار باستانی ، اســناد و مدارک مکتوب یا اینترنت باشــد. از این رو برخی روش های 

غیرواکنشی را برای اشاره به داده های ثانویه به کار می برند )محمدپور، 1392: صص 201-202(.
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 داده های گزارشــی و تاریخ مندـ  اســت. روش کتابخانه ای در همۀ تحقیقات 
ً
و داده هــاـ  خصوصا

 اســناد و کتب و به طورکلی، 
ً
علمی، به ویژه تحقیقات جریان شناســانه، کاربرد فراوان دارد. عموما

روش کتابخانه ای، پاســخ گوی عمدۀ نیازهای جریان شــناس برای جمع آوری داده ها و اطالعات 

اســت. گام اول در این روش، آشــنایی با رده بندی کتب و اســتفاده از کتابخانه و محتویات آن و 

دیگر فّناوری های مرتبط با مطالعۀ اسناد و مدارک است )مالئی توانی، 1390: صص 119-120(. 

پژوهشگر، بعد از شناسایی منابع، برای یادداشت برداری و گردآوری داده ها به سراغ آن ها می رود. 

در مواجهــه با تمامی انواع منابع، تالش پژوهش گر معطوف به جمع آوری داده هایی اســت که 

هرچه شایســته تر باشــند. شایســتگی اطالعات، در گرو مرتبط  بودن، کافی و کامل  بودن، صادق  

بودن، دقیق  بودن، وضوح مفهومی و تمایز مصادقی داشتن، نو و به روز بودن، مستند بودن و مستدل 

بودن است )فرامرز قراملکی، 1392: صص 107-120(.

یخی 3-3. روش تار

جریان شناســی را، از یک منظر، می توان یکپارچه مطالعه ای تاریخی دانست؛ زیرا ناظر بر انسان ها 

و اتفاقات عینی زمان مند و مکان مند اســت، نه اموری کلــی و انتزاعی. مطالعۀ تاریخی، در جایی 

 فاصــل انتقال از زمان الف به زمان ب 
ّ

اتفاق می افتد که یک فکر، انگاره، اندیشــه یا مفهوم درحد

دچار تفاوت موقعیتی شده باشد )پاکتچی، 1391: ص 76(. باتوجه به هویت پویا و در حال حرکت 

جریان، از لوازم ذاتی تعریف جریان ضرورت مطالعۀ تاریخی است.

تاریخ و متون تاریخی، به معنای عام، در بستۀ محتوایی منبع اصلی استخراج پاسخ های شبکۀ 

مسائل جریان شناسی معرفی شــد. از مجموعه قواعد استخراج و بهره گیری منضبط و علمی از این 

منبع تحت عنوان »روش تاریخی« یاد می شــود. جریان شناســی در شناخت تمامی ابعاد و عناصر 

 نیازمند روش 
ً
تشــکیل دهندۀ جریان نیازمند منابع تاریخی اســت، در تمامی این مــوارد ضرورتا

پژوهش در تاریخ نیز هســت. در روش تاریخی، تفاوتی نمی کند که مسئلۀ مطالعه شده رویدادی 

تاریخی است یا کالم منقولی که از بیان و تفکر اندیشمند یا سخنگویی حکایت می کند، در هر دو 

حالت، قواعد استخراج و داوری دربارۀ گزاره از قواعد یکسانی تبعیت می کنند؛ چراکه سنخ هردوی 

آن ها گزارشی است و ارزیابی های تاریخی را می طلبند.

مطالعۀ تاریخی، به طورکلی، از دو مرحلۀ عمده تشــکیل می شود: قدم اول گردآوری داده های 

تاریخی و ارزیابی و پاالیش آن هاست. مورخ، با استقرا در تمام مظان روایت، می کوشد اطالعات و 
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 کامل گردآوری کند )زرین کوب، 1381: ص 142؛ ایمان، 
ً
سندهای مرتبط با مسئله را به طور نسبتا

1393: ص 149-147؛ محمدپــور، 1392: ص357 -356(. امــا اصلی ترین مرحله داوری و 

پاالیش داده های جمع آوری شــده است. در این مرحله، چشم پژوهشگر بر واقعیات تازه ای از میان 

داده های تاریخی، نظیر داده های متناقض، داده های شــاذ و نادر، داده های مشکوک، داده های مبهم 

و...، گشوده می شود. در این مرحله، داده ها به صورت علمی تصفیه می شوند و صدق و کذب آن ها 

تشخیص داده شده، اخبار و اطالعات سست از واقعی تفکیک و شناسایی می شوند )مالئی توانی، 

1390: صص 131-133(.

روش  تاریخی، با تقسیم بندی انواع داده ها )نظیر تقسیم به خبر واحد و مستفیض و متواتر و...(، 

راه را برای ارزیابی داده ها و سنجش قدرت آن ها می گشاید و روش های حل تعارضات میان آن ها را 

بیان می کند. در اخبار مندرج در اسناد مکتوب، دو مسئلۀ عمده باید بررسی شوند: 1.صحت سند و 

انتساب؛ 2.صحت متن خبر )زرین کوب، 1381: ص 150؛ ایمان، 1393: ص 149(. به عبارتی، 

با ارزیابی ســندی و متنی داده های تاریخی، هم خود آن ها پاالیش می شــوند و درجۀ اعتبارشــان 

مشخص می شود1 و هم در هنگام تعارض آن ها با داده های دیگر مالک ترجیح شان معین می گردد.2 

درصورت یکسان بودن ارزش و اعتبار دو یا چند مدرک یا خبر، قواعد تعادل و تراجیح اجرا می شود 

)مالئی توانی، 1390: صص 134-135(.

به طورخالصه، مرجحات روایت تاریخی از حیث سند و راوی، عبارت اند از عدالت و اعدلیت 

)بــا مطالعۀ فضایل و تاریــخ آن(3 اصدقیت، اضبط )دقت و حافظــۀ او در نقل عین حدیث(، علو 

1. نتیجۀ این فعالیت تولید اطالعات تاریخی است. به عبارت دقیق تر، بین دادۀ تاریخی با اطالعات تاریخی، تفاوت 
اســت. نقد و ارزیابی اســناد تاریخی داده های تاریخی را به »اطالعات تاریخی« تبدیــل می کند )فرامرز قراملکی، 

1392: ص 275(.
2. بخش قابل توجهی از دانش اصول فقه در سنت اسالمی در مقام بیان چنین قواعدی است که امروزه در روش شناسی 
تاریخی بحث و بررسی می شوند. در عمدۀ کتب اصول فقه، مباحثی که مربوط به تقسیم انواع روایت، از جمله تقسیم 
روایت به واحد و متواتر و همچنین مباحث تعارض، تعادل و تراجیح اســت، به این مسئله اختصاص دارند. بنابراین، 
روش های اصول فقهی کاربرد قابل توجهی در جریان شناسی دارند: نیمی از مباحث آن که در حوزۀ تفسیر متن است و 
تحت عنوان مباحث الفاظ قرار گرفته اند، جزو »روش های تحلیل داده های کیفی و فهم متن« قرار می گیرند و مباحث 

تعارض و تقسیمات اخبار جزو »روش های تاریخی«.
 المذهب در روایت دیگر یا ترجیح راوی عادل تر در یک 

ُ
3. ترجیح راوی عادل در یک روایت بر راوی موثق و فاســد

روایت بر راوی روایت دیگر. عادل تر بودن او می تواند به صراحت در شرح  حالش ذکر شده باشد یا اینکه فضائلی برای 
او ذکر کرده باشند که او را نسبت به راوی دیگر عادل تر معرفی می کند.
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اســناد )قلت الوسائط(،1 ِاســناد در مقابل ِارســال مقبول،2 تعدد و کثرت راوی نسبت به شذوذ و 

قلــت، اعلی بودن طریق تحمل و انتقال روایت از یــک راوی به راوی دیگر،3  و کثرت روات )نقل 

بیشتر(4. همچنین، مرحجات متنی و محتوایی روایت تاریخی عبارت اند از بافت زبانی )فصاحت 

و افصحیــت(، نقل به لفظ در برابر نقل بــه معنا، عدم اضطراب متن،5 موافقت با اصول مســلم، 

مخالفت با جریان فکری رقیب، و عمل )فهم عرفی موافق با روایت( )ابن شهید ثانی، بی تا: صص 

256-250؛ انصاری، 1428ه.ق.: صص 81-79؛ نائینی، 1376: ص 726؛ آخوند خراســانی، 

1409ه.ق.:صص 460-443؛ صدر، 1417ه.ق.: صص 158-155؛ امام خمینی، 1410ه.ق.: 

صص 86-85؛ مکارم شــیرازی، 1428ه.ق.:صص 590-544؛ سبحانی تبریزی، 1414ه.ق.: 

صص 498-520(.

بنابرایــن، روش تاریخــی مجموعه قواعــد عامی را بیــان می کند که بر اســاس آن می توان به 

ســراغ منابع تاریخی )به معنای عام خود که در بســتۀ محتوایی بیان شــد( رفت و محتوایی که در 

جریان شناسی نیاز است را از آن استخراج، پاالیش و ارزیابی کرد.

3-4. روش های تحلیل داده های کیفی و فهم متن

تحقیق و تولید علم، بعد از دستیابی به اطالعات شایسته، در گرو پردازش و تحلیل روشمند است. اطالعات 

مفید بدون انجام یک تحلیل دقیق، فعالیت پژوهشی را بی ارزش و سطحی می کند. در بسیاری از موارد، 

1. مراد از علو، کم بودن واسطه هاست؛ یعنی هر اندازه که تعداد واسطه ها میان راوی و مروی عنه کمتر باشد، آن خبر 
از نظر سند ارزنده تر است و بر خبر دیگر مقدم می شود، زیرا در خبری که علو سند دارد احتمال خطا کمتر است.

2. ترجیح روایت مرســل راوی ای که مرسالت او پذیرفته است بر روایت مسند. دراین صورت روایت مسند در مقام 
تعارض ترجیح دارد.

 قرائت نســبت به استنســاخ. ترجیح روایتی که طریق تحمل آن برتر از طریق تحمل راوی دیگر است، مانند 
ً
3. مثال

برتری طریق سماع بر طریق اجازه.
4. هرگاه شــمار راویان یکی از دو خبر متعارض بیشــتر از دیگری باشــد، رجحان از آِن همان خبر است، زیرا ظن 
حاصل از خبری که راویانش بســیار است، قوی تر اســت از ظن حاصل از خبری که راویانش کم اند. ترجیح روایت 
دارای راویان متعدد بر روایتی که تنها یک راوی آن را نقل کرده اســت یا ترجیح روایتی که راویان آن بیشــتر از روایت 

دیگر باشند.
5. اضطراب در بیان متن یک روایت سبب اطمینان به صادر نشدن آن روایت می شود. البته در پاره ای موارد، اضطراب 
و اختالل ســبب بی  اعتباری متن نمی  شود، بلکه گاه تنها یک عدم تناسب شمرده می شود. منظور از اضطراب متن در 

اینجا اضطراب یک روایت در مقایسه با روایت دیگر است.
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محقق در جمع آوری اطالعات تالش قابل تقدیری به انجام می رساند و داده های جمع آوری شده از کیفیت 

و اعتبار خوبی برخوردارند، ولی مرحلۀ فراوری و پردازش آن ها سریع و سطحی انجام می شود و از این رو 

محصول پژوهش از اعتبار قابل توجه علمی بی بهره می ماند )منادی، 1385(.

از آنجا که جوهرۀ جریان را نظام مشــترک معنایی جریان تشکیل می دهد و این عنصر از اهمیت 

باالیی در شناخت جریان برخوردار است، آشنایی و دستیابی به مهارت استفاده از روش های تحلیل 

داده ها و فهم متن در جریان شناســی اهمیت زیادی دارد. بنابراین، بعد از جمع آوری داده های خام 

دربارۀ اصول و فروض جریان )نظام مشــترک معنایــی( باید با روش یا روش هایی، آن ها را پردازش 

کرد تا به فهم جامع و منضبطی از آن دســت یافت. روش های تحلیل1 داده های کیفی و فهم متن، از 

تنوع زیادی برخوردارند )محمدپور، 1392ب: صص 61-60(؛ اما مهم ترین و کاربردی ترین آن ها 

که در فهم نظام مشــترک معنایی جریان مفیدند، به این شــرح اند: 1. روش های تفسیر متن )اصول 

 رویکردی خرد و گزاره ای دارند؛ 2. روش تحلیل گفتمان که رابطۀ نظام فکری را با 
ً
فقهی( که عموما

قدرت می سنجد و در این چارچوب فهم می کند؛ 3. روش و نظریۀ زمینه ای2 که رویکردی نظام مند 

به متون دارد و می کوشد از جزئیات پیکره ای دستگاه واره استخراج کند.

روش های تحلیل داده های 
کیفی وفهم متن

روش هرمنوتیکی ـ اصول فقهی

روش تحلیل گفتمان

یۀ زمینه ای )بنیادی( نظر

یان شناسی نمودار 9. انواع روش های تحلیل داده های کیفی و فهم متن در جر

1. باید توجه داشــت که روش »تحلیل محتوا« خود یکی از »روش های تحلیل متن« اســت. بنابراین، هرچند گاهی 
تعبیر تحلیل محتوا را به صورت عام برای روش های تحلیل داده های کیفی استعمال می کنند؛ اما این دو را نباید یکسان 
فــرض کرد. تحلیل محتوا یکی از قدیمی تریــن روش های تحلیل متن در میان روش هــای تجربی تحقیق اجتماعی 
اســت. این روش »شمارش« عناصر متن را برای فهم محتوا بسیار اساســی می داند. در واقع تحلیل محتوا به روشی 
گفته می شــود که به طور مســتقیم و روشــن بر ابعاد کمی پذیر محتوای متن متمرکز است. هرچند در دهه های اخیر، 
پیدایش روش های دیگر تحلیل محتوای کیفی، تفکیک روش را از دیگر روش های تحلیل متنـ  به خصوص روش های 
مردم نگارانه یا نظریۀ زمینه ای ـ دشوار کرده است )محمدپور، 1392: صص 101-100؛ منادی، 1385: صص 22-

20؛ رضوانی، 1389: صص 139-137؛ موسوی، 1384: صص 84-79؛ حاجیلو، 1383: صص58 -57(.
2. grounded theory
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 در مرحلۀ اول مواجهه با متن که دارای نگاه خرد1 است ـ به قواعد 
ً
فهم و تفسیر متن ـ خصوصا

و روش های عام تفسیر نیازمند اســت. »هرمنوتیک روش شناختی«، در سنت غربی، دانش،هنر و 

روشی است که مباحث مربوط به روش تفسیر متن را بررسی می کند. در این اصطالح، هرمنوتیک 

روش و هنر فهمیدن یا تفســیر و دســتیابی به فهم کامل و غیرمبهم هر نوع متن گفتاری و نوشتاری 

دانســته می شــود )واعظی، 1389: صص 28-27؛ الهی راد، 1395: صص 10-9؛ خسروپناه، 

1392: ص 107؛ همو، 1394: صص 162-161(. این دانش از مجموعه قواعد روش شناسانه ای 

یاد می کند که الزم اســت، برای رفع خطر ابتال به ســوءفهم و جلوگیری از بدفهمی، مفسر به آن ها 

توجه کند. دغدغۀ اصلی هرمنوتیک روش شــناختی »کشف مراد متکلم یا مؤلف« است. بنابراین، 

به این ســؤاالت می پردازد که با چه اصــول و روش هایی باید متن را فهمید و قواعد اســتخراجی، 

اســتفهامی و تطبیقی آن کدام اســت؟ )واعظی، 1389: صص 28-27؛ اعرافی، 1395: صص 

23-22 و 38؛ خســروپناه، 1394: ص 164؛ همو، 1392: صص 108 و 126-125؛ شریفی، 

1395: ص 413؛ الهی راد، 1395: صص 11-10 و 30(

در ســنت اســالمی نیز، بخش معظمی از دانش ســترگ و پرقدمت اصول فقه در مقام تحلیل 

و معرفی قواعد و اصول نظام مند روش تفســیر متن و دســت یابی به برداشتی صحیح و متناسب با 

متون دینی اســت. مباحث بخش الفاظ دانش اصول فقه، که حــدود نیمی از مباحث این دانش را 

به خود اختصاص داده اســت و بــه مباحث روش های ظهورگیری از الفــاظ و اصول لفظیه، قواعد 

عــام و خاص و تخصیص، قواعد مطلق و مقید، مجمل و مبیــن و مباحث مفهوم گیری می پردازد، 

همگی با رســالت تنقیح و تبیین قواعد و روش هایی که برای فهم و کشف مراد متکلم نیاز است در 

دانش اصول فقه بحث و بررســی می شوند. ازاین رو، بسیاری از مباحث هرمنوتیکی روش شناختی 

از حیث روشــی با مباحث الفاظ اصول فقه قابل انطباق اســت )واعظی، 1389: صص 53-52؛ 

همو، 1390: صص 50-49؛ اعرافی، 1395: صص 265 و 276-270؛ طاهری، 1379: صص 

104-94؛ الهی راد، 1395: صص 265-235(.

»گفتمــان« از جمله مفاهیم بســیار قریب به جریان اســت. اصطالح گفتمان بیشــتر مدیون 

نظریه پردازی های میشل فوکوست. گفتمان از دیدگاه فوکو یک شیوۀ توصیف، تعریف، طبقه بندی و 

1. خرد در اینجا در مقابل نگاهی اســت که به دنبال کشــف منظومه و نظریه از متن است. درواقع خرد به معنای فهم 
حداقلی است به گونه ای که فهم از متن دارای تناقض با متن نباشد.
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اندیشیدن دربارۀ انسان ها، چیزها و حتی دانش و نظام های انتزاعی اندیشه است 1 )اسمیت و رایلی، 

1394: صص 220-219(. البته زمانی به مجموعــۀ ایده ها، مفاهیم و باورهای مرتبط با یکدیگر 

گفتمان گفته می  شــود که به منزلۀ جهان بینی مقبول در یک جامعه یا جمع رسمیت یابد و چارچوبی 

قدرتمنــد را برای فهم و عمل اجتماعی شــکل دهد. درواقع گفتمان زمانی گفتمان می شــود که به 

اشتراک برسد. قدرت، چگونگی شکل گیری، مشروعیت یابی و تداوم آن و نیز اراده های معطوف به 

قدرت، محور توجه گفتمان است )سلطانی، 1383: ص 155؛ ایمان، 1393: صص 192-191(؛ 
بنابراین، در این اصطالح، گفتمان و قدرت پیوندی تنگاتنگ دارند.2

تحلیــل گفتمان، به چگونگی ســاخت معرفت و حقیقت در گفتمــان و تأثیر روابط قدرت در 

گفتمان ها می پردازد )محمدپور، 1392: ص 159(. وظیفۀ تحلیل گفتمان این است که ساختارهای 

گفتمان ها و پیش فرض های معرفت شناســی آن ها را ترسیم کند، نه اینکه بخواهد ارزش حقیقی این 

گفتمان ها را با جســت وجوی تطابق آن ها با یــک واقعیت عینی ارزیابی کند. درواقع به جای تالش 

برای ارزیابی صحت یک جهان بینی یا اســتدالل معین، وظیفۀ تحلیلگر ترسیم خطوط یک گفتمان 

و بررسی داللت های آن برای روابط قدرت است. تحلیل گفتمان به بررسی متن و زمینه می پردازد و 

در تالش است تا دریابد هر جمله از متن چه تصویری از واقعیت را تداعی می کند )ایمان، 1393: 

ص 198؛ اسمیت و رایلی، 1394: ص 222(.

روش تحلیل گفتمان، به مثابۀ الگوی تحلیل داده های کیفی، به کلمه ها، جمله ها و مشخصه های 

1. باید توجه داشت که واژۀ گفتمان و تحلیل گفتمان، از استقرار و اجماع معنایی برخوردار نیست، بااین حال می توان 
به چارچوب های کلی آن ـ چنانچه آمد ـ اشاره کرد )فاضلی، 1383(.

2. از دیــدگاه فوکو، گفتمان ها هرگز از روابط قدرت خالی نیســتند. درواقع، برخالف نگرش ســنت انســان گرایانه، 
گفتمان ها را نمی توان فقط فرآوردۀ ذهن خالق و خودمختار بشــری درنظر گرفــت؛ بلکه باید گفت که گفتمان ها از 
روابط قدرت میان گروه هایی از آدم ها برمی خیزند؛ آدم هایی که خودشــان این روابط را می ســازند و تنظیم می کنند. 
بنابرایــن، قدرت و دانش متضمن یکدیگرند. هیچگونه رابطۀ قدرتی وجود ندارد که فاقد ســاختار متناظر حوزه ای از 
دانش باشد. گفتمان ها مجســم کنندۀ معنا، ارتباط اجتماعی، شــکل دهندۀ ذهنیت و تعامالت سیاسی یا قدرت اند. 
قدرت، که ابزار بنیادین ساخت در هر جامعه ای به شمار می رود، وجهی دوگانه دارد؛ یا بر زور استوار است یا بنیادی 
گفتمانی دارد. گفتمان آن وجه مشــروع قدرت اســت که تداوم حیات آن را تضمین می کند. بنابراین، گفتمان اغلب 
ســاختار دانش و قدرت را بازنمایی می کند. در نظر فوکو، گفتمان ها دربــارۀ موضوعات صحبت نمی کنند و هویت 
موضوعات را تعیین نمی کنند، بلکه خودشــان ســازندۀ موضوعات اند و البته در فرایند این ســازندگی، مداخلۀ خود 
را پنهان می کنند )اســمیت و رایلی، 1394: ص 220؛ ایمان، 1393: ص 193-192؛ خســروپناه، 1394: صص 

.)128-230
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زبانی یا، به عبارت دیگر، بر شــیوۀ کاربرد زبان به صورت انتقادی تمرکز می کند. اینکه زبان چطور 

به کار می رود، برای چه به کار می رود، بســترهای کاربرد آن چه هســتند و... پرسش هایی است که 

چارچــوب روش تحلیل گفتمان را شــکل می دهد )محمدپــور، 1392: ص 142(. روش تحلیل 

گفتمان به دنبال انکشاف معنای مســتتر در متون گفتاری و نوشتاری است. به عبارتی دیگر، در این 

 در  متن  و جمالت و واژگان خالصه نمی شــود و پژوهشــگر بیش  از هر چیز باید 
ً
روش، معنا صرفا

به محتوا و معنایی که در میان ســطور نهفته است عنایت داشته باشــد. در هر متن، تولیدکنندۀ آن 

محتوا  یا  پیامی را با اســتفاده از دال ها و عالئمی خاص تولید می کند و آن را از طریق خط ارتباطی 

به مخاطب می رســاند. مخاطب نیز درعین حال به عالئم  دال  ها  و نشــانه ها توجه می کند و پیام یا 

معنای در نظر گرفته شــده را درک می کند )عقیلی، 1389: ص 177(. براساس این روش، می توان 

پدیده های اجتماعی را براساس منظومه ای فکری بیان کرد که دارای دال مرکزی و دال های پیرامونی 

اســت. دال مرکزی رکن اصلی است و نباید آســیب ببیند و دال های پیرامونی به وسیلۀ دال مرکزی 

معنا و تفسیر می شوند.1 آنچه باعث تمایز نظریه ها می شود، دال مرکزی است و دال مرکزی هر فرد، 
مشخص کنندۀ گفتمان فردی اوست )خسروپناه، 1393: صص 606-607(.2

روش تحلیــل گفتمان می تواند، در جریان هایی که قدرت سیاســیـ  اجتماعی دارند، از حیث 

 قابل قبولی، 
ّ

، براســاس پارامتر قدرت، تا حد
ً
روش شــناختی دو کاربرد پراهمیت داشته باشد: اوال

، رابطۀ این نظام فکری را با 
ً
اصــول و فروضـ  ِاعمالی و نه فقط اعالمــیـ  آن ها را معرفی کند. ثانیا

متغیر قدرت شرح دهد.

»نظریۀ زمینه ای )بنیادی(« یا »نظریۀ پدیدار شــده از واقعیت« از روش های کیفی پراهمیت در 

میان انواع روش شناسی کیفی اســت. نظریۀ زمینه ای نظریۀ کالنی دربارۀ روش تولید نظریه است. 

محقق می تواند، براساس آن، به تولید یک تبیین عام )یک نظریه( از یک متن، فرایند، کنش یا تعامل 

اقدام کند. در این روش، محقق به طور مداوم میان تفکر استقرایی )ایجاد مفاهیم، مقوالت و روابط 

میان آن ها( و تفکر قیاســی )آزمون مفاهیم، مقوالت و روابط میان آن ها( در رفت و برگشــت قرار 

1. نقش گزاره های پایه و دال مرکزی به گونه ای اســت که حذف آن باعث تخریب علم می  شود؛ همانند بازی شطرنج 
که نقش کلیدی را شــاه و وزیر برعهده دارند و این دو نباید آســیب ببینند و سربازان همانند دال پیرامونی محافظ شاه 

و وزیرند.
2. برای آشنایی با اصول نظری تحلیل گفتمان و فعالیت اساسی در این روش ر.ک: محمدپور، 1392: صص 145-

143؛ عقیلی، 1389.
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می گیرد. بنابراین، نظریۀ زمینه ای کشــف و اســتخراج نظریه از داده هایی است که به طور منظم در 

فرایند تحقیق اجتماعی به دســت آمده اند )ایمان، 1393: صص 70-69؛ محمدپور، 1392: ص 

314(. محصول نهایی تحقیق با نظریۀ زمینه ای یک صورت بندی نظری منســجم دربارۀ بســترها، 

فرایندها و پیامدهای وجود یک پدیده، رویداد یا متن است )محمدپور، 1392: ص 316(.

نقطۀ قوت نظریۀ زمینه ای آن اســت که رویه های روشــنی برای تحلیل داده های کیفی و تولید 

نظریه در تحقیق فراهم می ســازد به گونه ای که، ضمن انعطاف پذیری، نظام مند و هماهنگ اســت 

)محمدپور، 1392: ص 345(. اهمیت این روش، از یک ســو، به قابلیت آن در نظریه ســازی و از 

سوی دیگر، به ایجاد ظرفی برای تحلیل داده های کیفی مربوط است. درواقع این روش، در عین آنکه 

داده های کیفی را تحلیل می کند، این تحلیل را به ســوی ارائه و کشف یک نظریه هدایت می نماید. 

نظریه در این روش از خارج بر تحقیق تحمیل نمی شــود، بلکه خود در این روش متکی بر داده های 

اخذ شــده تولید می شــود. به همین اعتبار، نظریۀ زمینه ای را نظریۀ داده مبنا یا نظریۀ پدیدارشده از 

تجربه نیز می نامند )ایمان، 1393: ص 70(. 

ســاخت نظریۀ مبتنی بر داده ها به معنای آن اســت که اکثر فرضیه ها و مفاهیم نه تنها از داده ها 

اســتخراج می شــوند، بلکه در جریان تحقیق هم به طور نظام مند در ارتباط با داده ها قرار می گیرند 

)محمدپور، 1392: صص 314-313(. در فرایند ســاخت این نظریه، داده های گردآوری شده در 

ســه مرحله کدبندی و به هم متصل می شــوند که عبارت اند از کدبندی بــاز، کدبندی محوری و 

کدبندی گزینشــی یا انتخابی. نتیجۀ این فرایند ســه مرحله ای، دست یابی به اشباع مفهومی و تولید 
نظریه است )محمدپور، 1392ب: ص 77(.1

زمانی که نظام معنایی مشــترک جریان دارای نظام یا نظامات فکری باشــد، با استفاده از روش 

نظریۀ زمینه ای، می توان از متون اصلی جریان به کشف و تولید آن اصول و فروض به صورت نظریۀ 

منسجم دست یافت.

بنابراین سه روش هرمنوتیکی و اصول فقهی، تحلیل گفتمان و نظریۀ زمینه ای، هرکدام متناسب 

با هدف خود، می توانند برای مطالعۀ نظام مشترک معنایی جریان، در جریان شناسی استفاده شوند.

1. برای آشــنایی با فرایند تحقیق در نظریۀ زمینه ای ر.ک: ایمان، 1393: صص 94-89؛ ایمان و محمدیان، 1387: 
صص 47-39.
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3-5. روش مطالعات تطبیقی

مطالعۀ تطبیقی عبارت است از شناخت حداقل یک شیء )پدیدار یا دیدگاه( در پرتو مقایسه با شیء 

دیگــر و بیان مواضع خالف و وفاق آن ها )فرامرز قراملکی، 1392: ص 294(. این روش، یکی از 

راه های نزدیک  شــدن به موضوع مطالعه و شــیوه ای برای مرئی سازی جنبه هایی است که به صورت 

مســتقل به چشم نمی آیند. زیربنای این روش قاعدۀ فلسفی معروف »األشیاء قد تعرف باضدادها و 

مقابالتها؛ اشیا گاهی به وسیلۀ ضدها و مقابل های شان شناخته می شوند« است )مالصدرا، 1387: 

ص 252؛ سبزواری، 1379: ص 414(.

در این شــیوه، شیء مطالعه شــده با نمونه های مشــابه آن مقایسه می شــود تا، از این طریق، 

جنبه های مختلف هر دو روشــن گردد. بنابراین مطالعات تطبیقی، هرچند بیشتر یک جهت گیری 

در تحقیق اســت تا یک روش شناســی متمایز، نقش مهمی در همه جانبه نگری در شــناخت دارد 

)فرامرز قراملکی، 1392: ص 295؛ پاکتچی، 1391: صص 33 و 35؛ ایمان، 1393: ص 153؛ 

محمدپور، 1392: ص 360(.

کید اصلی تحقیقات تطبیقی بر تشابهات و تفاوت های میان واحدهاست )ایمان، 1393: ص  تأ

153؛ محمدپور، 1392: ص 360(. بنابراین، از پایه های اساســی این روش انتخاب مالک های 

مشــخص برای سنجش اســت. درواقع در مطالعۀ تطبیقی، پرســش یا متغیری یکسان به دو شیء 

عرضه می شود و نسبت هر کدام از آن دو با متغیر مطالعه شده سنجیده می شود. این متغیر می تواند 

از یکی از دو شیء اخذ گردد یا به صورت بیرونی انتخاب شود. همچنین مسئلۀ همسانی و درنتیجه 

مالک تطبیق، در مطالعات تطبیقی، اهمیت باالیی دارد. همسانی زیربنای استفادۀ محقق از مفاهیم 

یا مقیاس های واحد برای مطالعۀ دو شیء متفاوت است.1 

مطالعۀ تطبیقی در جریان شناســی کاربرد قابل اعتنــا و فراوانی دارد. باتوجه به اصل هم معنایی 

کنش های اجتماعی، شناخت عمیق و تفصیلی بسیاری از جریان ها در گرو نسبت آن ها با یکدیگر 

اســت؛ ازاین رو هنگامی می توان یک جریان فرهنگی یا سیاســی را به طــور کامل درک کرد و فهم 

مطابق با واقعیت از اصول و مبانی آن به دســت آورد که اثرگذاری ها و اصول و مبانی آن را در تقابل 

1. چهار نوع عمدۀ همســانی از این قرارند: 1.همســانی واژگانی )پیدا کردن واژگان هم معنا(؛ 2.همسانی زمینه ای 
)کاربرد درست اصطالحات در بسترهای اجتماعی مختلف(؛ 3.همسانی مفهومی )توانایی استفاده از یک مفهوم در 
فرهنگ ها یا ادوار تاریخی مختلف(؛ 4.همســانی سنجشی )اندازه گیری یک مفهوم در محیط های مختلف( )ایمان، 

1393: صص 159-158؛ محمدپور، 1392: صص 364-365(.
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بــا اثرگذاری ها و اصول و مبانی جریان رقیبش معنا کرد. بســیاری از اوقات، دلیل موضع گیری ها و 

راهبردهای اثرگذاری و تبلیغی و بیانیه های جریان ها، موضع گیری جریان رقیب آن هاست. بنابراین، 
نقش مطالعۀ تطبیقی در فرایند جریان شناسی غیرقابل انکار است.1

نتیجه  گیری

ازآنجا کــه الگوی مطلــوب مطالعۀ جریان هــای اجتماعی )جریان شناســی(، روشــی تلفیقی و 

میان رشــته ای است، از منابع، علوم و روش های مختلفی بهره می گیرد. این علوم، منابع و روش ها، 

هرکدام جایگاه مشخصی در فرایند مطالعۀ میان رشــته ای جریان شناسی برعهده دارند. مطابق این 

پژوهش، روش ها، علوم و منابع معرفتی الزم در جریان شناســی را به طورکلی می توان در ســه بسته 

تقسیم بندی کرد: »بستۀ الگویی«، »بستۀ محتوایی« و »بستۀ روشی«.

ایــن منابع معرفتی، روش ها و علوم، و جایگاه اهمیت و نوع تأثیر آن ها در روش میان رشــته ای 

جریان شناسی را می توان در جدول زیر خالصه کرد:

یان شناسی و جایگاه آن ها جدول 2 . خاصه بسته های معرفتی دخیل در جر

یان شناسیدانش / روشبسته جایگاه و اهمیت و نوع تأثیر در روش جر

ی
ستۀ الگوی

ب

جامعه شناسی معرفت
ارتباطات میان نظام مشترک معنایی جریان و عوامل اجتماعی، محیطی و 	 

فرهنگی شکل دهنده و مؤثر بر آن

ارتباط میان نظام مشترک معنایی جریان و متغیرهای روان شناختی	 روان شناسی معرفت

مدیریت و رفتار سازمانی
سبک های رهبری	 
شیوه های تعامل و ارتباط با محیط	 
عوامل مؤثر بر رفتار جمعیت جریان که منجر به اثرگذاری می شوند	 

نظریه های ارتباطات، تبلیغات و 
رسانه

شناســایی نظام ترویج و نوع فعالیت مروجان و مبلغان جریان ها و شیوۀ 	 
تبلیغاتی آنان

قدرت اثرگذاری	 

1. برای اطالع از فرایند مطالعۀ تطبیقی ر.ک: فرامرز قراملکی، 1392: صص 298-314.



45

ی 
الم

 اس
ی 

ــ
سـ

شنا
عه 

جام
ت و 

طا
تبا

ی ار
صص

تخ
ن 

یو
س

می
ک

ی
حتوای

ستۀ م
ب

تاریخ

شناخت افراد مرتبط با جریان، جغرافیای جریان و اثرات جریان )گزارش 	 
از انســان ها )جمعیــت جریان و نیروی انســانی(، گــزارش اتفاقات و 
تأثیرات )اثرگذاری و پویایی(، گــزارش از نظرات، گفت و گوها، نامه ها، 
سخنرانی ها، کتاب ها و تفکرات )اصول و فروض و نظام معنایی مشترک((

پیداکردن روحیه و مذاق رویکرد تاریخی و دست یابی به نگاه یکپارچه به 	 
پدیده های زمان دار

فلسفه و تاریخ اندیشه
فهم عمیق اصول و فروض جریان ها 	 
ذوق فکری و قرابت با هویت جریان های فکری 	 
ایجاد ظرفیت برای مرحلۀ شناخت اجمالی	 

جامعه شناســی،  نظریه هــای 
فرهنگ و سیاست

شناخت اصول جریان های سیاسی و فرهنگی 	 
رهایی از نگاه بســیط به جامعه و چشــیدن مزۀ پیچیدگــی آن )قرابت به 	 

موضوع( 

منبعی اصلی و اساسی برای مطالعۀ اثرات جریان های روز جامعه	 جامعه، عرف و مردم

ی
ستۀ روش

ب

منطق و تفکر نقدی
شخصیت منطقی محقق	 
درک هویت سیستمی جریان و اصول و فروض آن 	 

روش های جمع آوری داده
 متفاوتی که منابع گوناگونی دارند براســاس 	 

ً
جمــع آوری اطالعات ذاتــا

میان رشتگی بودن  روش

نیازمندی منابع تاریخی به روش پژوهش در تاریخ	 روش تاریخی

روش های تحلیل داده های کیفی 
و فهم متن

فهم جامع و منضبطی از داده های خام دربارۀ نظام مشترک معنایی	 

روش مطالعات تطبیقی
شناخت عمیق و تفصیلی جریان در مقایسه با جریان های رقیب باتوجه به 	 

اصل هم معنایی کنش های اجتماعی

از منظر روش شــناختی، به طور خالصه، می توان گفت جریان شــناس با تسلط بر علوم »بستۀ 

الگویی«، و اشراف بر ابزارهای »بســتۀ روشی«، سراغ منابع »بستۀ محتوایی« می رود و گزاره های 

معرفتی الزم جریان شناسی را استخراج می کند.
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علوم و 
روش های 

 معرفتی 
الزم

بستــۀ 
روشــی

بستــۀ 
الگویی

منطق و 
تفکر نقدی

جامعه  ، عرف 
و مردم

روش های 
جمع آوری داده

روش
تاریخی

روش های 
فهم متن

نظریه های 
ارتباطات، 

تبلیغات و رسانه

جامعه  شناسی
 معرفت

 مدیریت 
و رفتار سازمانی

روش مطالعات 
تطبیقی

فلسفه و تاریخ تاریخ
اندیشه

نظریات 
جامعه شناسی، 

فرهنگ و 
سیاست

بستـــۀ 
محتوایی

روان شناسی
 معرفت

یان شناسی نمودار 1۰. معرفی شبکه ای علوم و روش های معرفتی الزم جر

کتابنامه

آخوند خراســانی، محمد کاظم بن حســین. 1409ه.ق. کفایة األصول. قم: مؤسسه آل البیت . 1

علیهم السالم. چاپ اول.

آرون، ریمون. 1386. مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی. ترجمۀ باقر پرهام. تهران: . 2

انتشارات علمی فرهنگی. چاپ هشتم.

یان«و . 3 یه های مطرح درمفهوم شناسی »جر ابراهیم پور، علی. 1397الف. »بررســی تحلیلی نظر

یان شناســی««. همایــش بین المللــی جریان شناســی فرهنگــی در عرصــۀ بین الملل.  »جر

جامعه المصطفی. قم.
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یان شناسی«. همایش بین المللی جریان شناسی فرهنگی در  یان« به مثابۀ موضوع دانش جر »جر

عرصۀ بین الملل. جامعه المصطفی. قم.
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اول.
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اســکات، ریچارد. 1393. سیســتم های عقایی، طبیعی و باز. ترجمۀ دکتر حســن میرزایی . 9

اهرنجانی. تهران: سمت. چاپ هفتم.
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