
 

 

 چگونه علوم انسانی بخوانیم؟

هایی کامالً عملی برای مطالعه و تحقیق در علوم انسانی و هنر و راهنمایی

 فلسفه

 

 

 

 

 نجات غالمیعلی

 

های کامالً عملی برای مطالعه و تحقیق در علوم مختلف کنم برخی گامدر این یادداشت سعی می

ها در مطالعه، تحقیق و برخی سردرگمیها انسانی را معرفی کنم که امید است به موجب این گام

نج نامه و رساله رشاید بسیاری از شما برای نوشتن مقاله، پایانکاربست علوم انسانی مرتفع شود. 

مکی ک ندانید از کجا باید شروع کنید. کتب روش تحقیق نیز معموالً تان این بوده است که اصالًاصلی

ی مندید و مطالعاتای و موضوعی عالقهسالهاست به حوزهتر کنند. حتی به طور کلیعملی به شما نمی

خواهید با کسی دیگر وارد شود که میابهام دارید. مشکل وقتی دو چندان می اید اما بسیار در آنداشته



رسد و در های عصبی میبینید عمدتاً امکان گفتگو بین شما نیست و کار به پرخاشدیالوگ شوید و می

ی هدر لحظهر یک از ما کنید که با اینکه سری اصول بدیهی و اولیه تکیه مینهایت دو طرف بر یک 

ند. کننمی را چندان قانع انکنیم اما در خلوت، خودممباحثه از آنها با حرارت علیه دیگری استفاده می

برخی مفاهیم را برای خودمان یا در دل جمعی  ،گسسته یالل مطالعاتاست که در خعلت این امر این 

مان باورمان در خلوت ایم که این تفسیر ماست اما واقعاًایم و باور کردهخصوصی کدگذاری کرده

های خود متون باشند. با مباحث هرمنوتیکی خودمان را قانع گوییم حرفشود که آنچه داریم مینمی

زها. اما دارد و این چی طبنسبت به مخا یمتکثر خود متن معانیو کنیم که به هر حال اینها تفسیرند می

 راحت قانع کنیم که چیزی این وسط کم است.شود. چون تلویحاً داریم لمس میمان راضی نمیدل ته

 گویم.شدن دیگران ضرورتاً به این معنا نیست که من دارم درست می

ند که اخودشان حتی در خلوت شان قانعبه هر جهت، بحث بسیار است و کسانی نسبت به تفسیر 

ه نویسم کروی سخن من با آنها نیست. اما برای کسانی مثل خودم اینها را چونان تجربیات خودم می

 یک فاصله از خوددهیم ایم و داریم به هم تحویل میباور دارند آنی که اسمش را علوم انسانی گذاشته

« کریی ففقدان نقشه»علت اصلی این فاصله ظاهراً تکرار شوند. ولو همان مفاهیمش  علوم انسانی دارد،

ام را در چگونگی به دست آوردن نقشه های شخصیکوشم تجربهاست. لذا من در این یادداشت می

 بنویسم.طور گام به گام بههر گونه مطالعه و تحقیقی فکری برای 

کنار زدن موانع و دانش کاذب خست دو گام دارد: گام ندر باب هر موضوعی هر مطالعه و تحقیقی 

 ضوع.گام دوم حرکتی روشمند به سوی خود موحول آن موضوع است. 

اش ی موضوع تحقیقگویم که فرد باید در آنچه به وی دربارهدر مورد گام نخست همین را می

است شک کنند یعنی آنها را به حالت  گفته شده است و یا در هر آنچه را مسلم و قطعی فرض گرفته

وضوع ی خود متعلیق در آورد و نه رد کند و نه قبول و صبر کنند ببیند در مسیر تحقیقاتش درباره

 شان کجاست. این گام البته جزئیاتی دارد که فرصت پرداختن بدانها در اینجا نیست.جایگاه

خواهید و می موضوعی عالقه داریدبه  در مورد گام دوم که موضوع اصلی این یادداشت است. شما

ید و ای مطالعه کننامه، رساله و یا کتاب بنویسید و یا اصال دوست دارید در حوزهاش مقاله، پایاندرباره



 واهیدخبیایید با مثالی شروع کنیم. مثالً شما میها پیرامون آن را بدانید. به خوبی نظریات و اندیشه

را یکی یکی باید در نظر بگیرید تا به  های زیرتحقیق کنید. گام« خشونت»ی موضوعی همچون درباره

از کجا به کجا مطالعه کنید  ی آن برسید و متوجه بشوید کهها و غیرهای از مسائل، مفاهیم، چهرهنقشه

 بنویسید. و به چه ترتیبی

 یچیدهون سنگین و پاولین کاری که باید بکنید این است که از عجله بپرهیزید و سریعاً سراغ مت

ها و مجالت و نیز نه و روزنامههای دوستانروید و همچنین تعاریفی که در مدرسه و دانشگاه و جمع

در ذهن دارید را فعال معلق کنید. یعنی نه رد کنید و تان از مفهوم و مصادیق خشونت زندگی شخصی

 های زیرا را باید به ترتیب پی بگیرید: گام نه قبول.

 المعارفیِ موضوع:دایرهرصد  (1

بروید  هاالمعارفترین دایرهاولین کاری که باید بکنید این است که کامالً فروتنانه سراغ عمومی 

هر  یای براغرور نشوید زیرا چیزهای بسیار مهم و اولیهپدیا است. اصال دچار ترین آنها ویکیکه مهم

 د.آفرین خواهد شبرای مابقی عمر تحقیقی مشکلتحقیقی در اینها وجود دارد که فقدان توجه بدانها 

 . اندیافتن نقشه بسیار مهم و اولیهدر المعارف دیگر و چند دایرهپدیا ویکی

 ار مهم و بسیار بسیپدیا پاسخ چند پرسش تان در ویکییشما با سرچ کلیدواژهپدیا: ویکی

های ترین چهره( مهم2ترین تعریف از موضوع چیست؟ ترین و پذیرفته( عام1اساسی را خواهید یافت: 

ها ترین تم( مهم4 ترین خط سیر تاریخی آن موضوع چیست؟( عام3فکری در این موضوع کیستند؟ 

ترین مهم( 6اند؟ ها و منابع اصلی و شرحی کدامترین کتاب( مهم5اند؟ ها در این موضوع کدامو ترم

اند؟ شما کدام و مفاهیم ضوعمتضاد موو مفاهیم ترین موضوعات مهم( 7اند؟ های موضوع کدامشاخه

 و غیره( 9اند؟ ده و مرتبط کدامواانخترین موضوعات و مفاهیم هم( مهم8

دهند که با طرح مناسب آن و دقت تان را میای اولیه از فضای موضوعها به شما نقشهاین پرسش

البته نقشه صددهند که این پدیا یک نقشه به شما میی مربوطه و صفحات مرتبط از ویکیدر صفحه

 های بعدی ترمیم و اصالح خواهد شد. شما را دارد که در مسیر گام« نقشه خام»حکم 



 سایت اکسفورد بیبلوگرافی: سایت اکسفورد بیبلوگرافی  

(mwww.oxfordbibliographies.co) "ترین متون حول موضوعات برای یافتن کلیدی "ترین سایتمهم

ی مربوطه همراه با تهصفحه تعرفی از خود موضوع در دل رشتان در این است. شما با سرچ موضوع

د های مرتبط با توضیحی چنمعرفی کتب کلیدی آموزشی، کتب کلیدی مرجع و کتب کلیدی حوزه

ان با خواندن بسیار دقیق توضیحیات کتب را برای خودتیابید. خطی اما بسیار مهم از موقعیت این آثار می

بندی کنید. ممکن است موضوع شما بندی و آرشیوتوانید به ترتیب درجه اهمیت برای مطالعه درجهمی

 نید.تان را سرچ کتوانیم موضوعتر میتر یا خاصضوعاتی عامومشخصاً در این صفحه نباشد اما در دل م

این صفحه در  تان توضیح خواهم داد.ی به دست آوردن و آرشیو بندی کتب را برایدر ادامه نحوه

تان روی کاغذ بیاورید و در مسیر یکرد. حتماً نقشهتان بسیار به شما کمک خواهند ی خامترمیم نقشه

هایی مشابه هم ممکن است خاصه نظر به حوزه تحقیقی البته سایت ها آن را مداوماً اصالح کنید.گام

 اشند که با سرچ هوشمندانه می توانیید آنها را بیابید و از آنها استفاده کنید.شما وجود داشته ب

 های استنفورد، المعارفدایرهiep ها که دو مورد اول المعارفو راتلج و غیره: در این دایره

الت او موضوعات مرتبط بیابید. این مقی موضوع توانید سرچ کنید و مقاالتی دربارهآنالین هستند می

ضوع ی کلیت آن مواین مقاالت نوعاً مقاالتی آموزشی درباره رتیبی معنادار سیو و آرشیو کنید.را در ت

ان از تیترین مقاالت نقشهی دیگری اولویت دارد.  با خواندن کلیدیشان بر هر مقالههستند و خواندن

د تر خواهنترتیبی غنی ،ها و مفاهیمها و حوزهو شاخه و مسائل  هاحیث متحوایی تقویت شده و چهره

 یافت.

 

 

 رشیوبندی متون:آ (2

( متون اصلی و کالسیک، 1شوند: شوند به چند دسته تقسیم میای تولید میمتونی که در هر حوزه

( مقاالت 5 المعارفی،( متون دایره4 ،بوکی( متون هندبوکی و تکست3 کالسیک و روزآمد( شروح 2

 هانامهواژه( 6مقاالت تخصصی، ( 5 عمومی



 ها وبه دست آوردن متون: برای به دست آوردن متون خب خریدن، استقراض از کتابخانه 

ها آنقدری هست که در ازای نفتی که سومیحلی اولیه است اما خب ما جهانکپی گرفتن و غیره راه

بی البته این کار خورایگان کش برویم  یهادر سایتداری داریم چهار تا متن از دنیای سرمایهتقدیم می

درست و انسانی در علوم انسانی به کار برود شرعاً  نیازمندیم اگر در راه نیست ولی خب ما که واقعاً

باره کنید را پس از خواندن دوتوانید متنی که از سایتی دانلود میای دارید میو اگر شبهاشکال است بی

)البته ید! ی استصحاب استیصالی رفع شبه کنبق قاعدهدر سایتی آپلود کنید و بدین سان با رد امانت بر ط

 را خرید یید داخلی باید کتب فارسشود، در جهت حمایت از تولاین فقط برای متون التین توصیه می

 اندود نشر با فالکتهزارتوی مرگاز وجدانی است کتاب با تیراژ کمتر از هزار جلد را که چون اوج بی

، و نیز سایت (http://gen.lib.rus.ec) یبگنی همچون لهادر سایت. (تک زد!است ر کرده گذ

 این متون را با دقتتوان به بسیاری از متون دست یافت. ها میو دیگر سایت( archive.com)آرشیو 

 بندی کنید.تان دانلود کنید. و بر طبق ماهیت متن آنها را آرشیوی راهو بر طبق نقشه

 ند یا اکالسیک اند، یا شروحبندی متون: حتماً متون را بر طبق اینکه متن اصلیفهرست

ندی متون بها و نکات سایت اکسفوردبیبلوگرافی در دستهبندی کنید. حتماً از توصیهروزآمد و غیره دسته

هایی که آنها هتوانید نقشهای بیشتر در اینترنت میاستفاده کنید. یک نکته را نیز باید افزود که با سرچ

 توانید سعی کنید در دنیای متون گم نشوید وجاییکه میاند را اصالح، تقویت و آپدیت کنید. اما تا داده

هایی ایجاد کنید تا برای جستجو و مطالعه کارتان دستهای نیز زیردر دل هر دستهها را حفظ کنید. سرنخ

تخصصی و به طور عمومی، نیمهها و غیره ها، حوزهدرباب چهرههایی نامهواژهتر باشد. مثالً راحت

 را جسته و آرشیو کنید. هایی وجود دارد که باید آنهانامهتخصصی واژه

 یترین کارهایی که باید انجام بدهید این است که مفسران برجستهمفسرشناسی: یکی از مهم 

تر از خود اندیشمندان تان را اعم از زنده و مرده بیابید. اینها از حیثی مهمی تحقیقیضوع و حوزهوم

 ینیم قرن در باب کانت کار کرده است و نکات او و رقبای او در نقشه هستند. مثالً پل گایر مفسر کانت

تر از متون کانت برای مطالعه است. اصال تصور نکنید که ی کانت مهمی در هر تحقیقی دربارهامسئله

ان ششان با هم متون را در مسیری تاریخی از انکشافمتون اینها متون درجه دوم هستند. اینها در دیالوگ

ت آورند. شما حتماً باید آرشیوی از آثار و مقاالالحان مختلف به سخن در می کنند و متن را بامیباز 



و نقاط ضمن مطالعه مستدام کارهای اینها متوجه بشوید که نکات  و نکات این آدمها جمع کنید. و

حول  فکرشوند تا با روال زنده تبر سر موضوع دقیقاً کجاهاست. اینها نه تنها باعث می« نزاع»اصلی 

ا در ای که ممکن است شمشوند که نکات از قلم افتاده و از یاد رفتهموضوع آشنا شوید بلکه سبب می

دارید  ایشان را نشان بدهند و شما اگر حرفی تازهضمن خواندن متون اصلی بدانها دست بیابید اهمیت

 همچنین اینهاالمللی عرضه کنید. بیندر سطوح محلی و در دل این دیالوگ در خالل مقاالت و کتب 

ا ای شمهای حرفهشوند از سرگردانی موضوعی دربایید و یک موضوع اخص حیطه فعالیتباعث می

 زنید.دارید حرف میو در چه بابی باشد و بدانید برای چه کسانی و علیه چه کسانی 

 را  تانهای تخصصی حول موضوعشناسی: در ادامه مفسرشناسی شما باید حتماً مجلهمجله

رت امکان آنها را به دست آورده آرشیو کنید. به نگاهی به چکیده مقاالت به خوبی رصد کنید و در صو

طالعه م تان را دریابید و بهترین مقاالت را برایی نزاع بر سر مسائل مربوط به موضوعچهخیتوانید تارمی

 سر فرصت مناسب گزینش کنید.

 ترین مقاالت درماآنگاه عالمعارفی، و بندی مطالعه: مطالعه را از برخی مقاالت دایرهترتیب 

 -هومیمف-تاریخی یا ظمن ترسیم و تکمیل نقشهو این کار ر ها مطالعه کنیدها و هندبوکبوکتکست

لوگرافی ی سایت اکسفورد بیبشده. بویژه از منابع معرفیتان انجام دهیدتحقیق منبعیِ-ایچهره-ایمسئله

عمومی  یهای مربوطهنامهواژه است را بخوانید و حتماًترین متونی که پیشنهاد کرده اولیهاستفاده کرده و 

ه روی تان کیضمن این مطالعات نقشه تان باز باشند.بگذارید دم دست تخصصی و تخصصی،و نیمه

کاغذ آمده است را مداوماً اصطالح کنید و بسط دهید و نکات شرحی حول مفاهیم، مسائل و بویژه 

رد وُ یتان درست کنید. مثالً یک صفحههایبرداریآرشیویی برای یادداشتنقاط نزاع را بیافزایید. 

، ده و نشرنویسن ،کتابی کتاب شامل اسم تعریف کنید که یک سربرگ داشته باشد حاویی شناسنامه

ها و بندها را تایپ یا کپی کنید. در ی وورد یادداشتشماره صفحه و غیره و در این صفحه چاپ، لسا

پردازش این آرشیو دقت بسیار داشته باشید که بعدها هنگام استفاده چیزی گم نشود و راحت قابل 

 مراجعه باشد.



 نید. این متون باید پاسخگویطوری نخوامطالعه متون اصلی: متون اصلی را بی پروا و همین 

تن مکنند کل ها هستند که معین میاند و آن پرسشی شما حاصل آمدههایی باشند که در نقشهپرسش

 هایی از آن را.را بخوانید یا بخش اصلی

 گیری با اساتید: هر استادی اعم از خارجی و داخلی، وقت کمی طبعاً برای شما دارد ارتباط

شما با  قرار نیست نخست اینکه اشید.برحذر ب چیزایت استفاده را ببرید و از دو نه ملذا در آن وقت ک

ی اداند. شما قرار نیست چیزی را در جلسهنمیها چیز هست که نزاع کنید. خب هر استادی میلیوناو 

اید یا ایمیلی که نوعاً برای درخواست راهنمایی است سر مرافعه داشته اش رفتهکه برای مشورت پیش

تان را با تکیه بر دانش و اطالعات و تحلیالت و حتی باشید. شما سعی کنید نقاط خالی نقشه فکری

ف دوم اینکه از تعری داند.داند نه آن چیزی که نمیاو پر کنید. بر آنچیزی تأکید کنید که می یهاحدس

حث . احترام به او بشاش شوید نه عاشقااو برحذر باشید. نه دشمن طرفدارو تمجید و تبدیل شدن به 

الف نظر را گفت و اکثر اساتید اختتوان ضمن احترام دیگری است و نقد او هم بحث دیگری است. می

ر تانسانی که تازه طبعاًشوند بلکه مسئله لحن است. ام از خود نقد ناراحت نمیجدی که تاکنون دیده

که در پدیدارشناسی شروع به مطالعه کرده بودم گاه  تر نیز هست. خود من اوایلکند عجولشروع می

ی دارد هایکردم. اما به مرور فضا تعدیل شد. به هر حال گفتگو تکنیکها میترهایی به قدیمیپرخاش

 کند ولو حتی حقی رات چیزی را ثابت نمیآیند. عصبانیکه به مرور و در خالل تجربه به دست می

کند. کالً خطر سقوط در جنگ انگ البته این با جدیت فرق میشود. بگوییم در خالل لحن ما گم می

ای از مطالعات تواند دامی باشد که هر اهل فکری را در هر مرحلهام میای مجزا بدان پرداختهکه در مقاله

 و تحقیقاتش در خود فرو ببرد.

: خب شاید فرد بپرسد اینها نیازمند دانستن زبانی است. من همینجا ی زبانبارهای درنکته

ونان چ ،زبانکل یک دانستن »ام را در خصوص مطالعه به شما بگویم: ترین زار زندگیخواهم بزرگمی

 ای بین مطالعه وی ذاتیو هیچ رابطه ، یک دروغ بزرگ استبرای مطالعهشرط حتمی و ضروری پیش

ما ش این حرف ولی این یک واقعیت است. قطعاً تعجب خواهید کرد از« زبان وجود ندارد!کل دانستن 

نید متن مورد تا بتوااسم وسایل آشپزخانه را حفظ کنید  و یانیاز نیست مدرک تافل و این چیزها بگیرید 



زبان عمومی و ساختارهای  مقدار اندکیبا دانستنِ تان بخوانید.  ی تحقیقی تان را در حوزهعالقه

رام به دل متون مورد رام آتوانید آلیت و غیره و میها و گوگل ترنسنامهاده از واژهگرامری و نیز استف

با هر  کنید ونشینی نعقبدانید ی اینکه زبان نمیی راه به بهانهی نقشهویژه در تهیهبهوذ کنید. تان نفرنظ

تید اگر در سطح زبان هم صفر هساستفاده کنید.  الذکرفوق انگلیسی زحمت و ترفندی که شده از منابع

قی بامدو سه ماه روی صرف ریدینگ کار کنید و آنقدر گرامر بخوانید که ساختار جمالت را دریابید. 

ع زبان تخصصی اولویت بر زبان در واق .گیردی تان یاد مین را ضمن مطالعه متون مورد عالقهزبا

ن تلف زبا تان می خوانید. عمرتان رای عمومی دارد و آسان تر خواهد بود و مفیدتر زیرا بنا به عالقه

ر ه طویعنی بتوانید بیاموزید. همزمان با خواندن خود اندیشه می زبان را ،خواندن به طور جداگانه نکنید

زید وهم با اندیشه زبان را. آموزش زبان را چیزی ساده و همزمان با دوسویه هم با زبان اندیشه بیامو

بسیار ار کطور گروهی بخوانید یکی از گروه شما زبان بداند همچنین اگر بهتان در نظر بگیرید. مطالعات

کس که زبان می داند  هم معنای عبارات همکاری کنند و آنمشروط بر اینکه همه در فاست و  ترراحت

ضمناً به فهمد. دچار این توهم نشود که چون معنی جمالت را می داند ضرورتاً معانی مطلب را هم می

ی تان را پرورده کنید بعد بنا به حوزهلیسیزبان انگهیچ وجه هم بدواً نیاز به دانستن چند زبان ندارید. 

 شان خواهید شد.شان نه سطح عمومیی دیگر نیز در سطح تخصصیهای الزمهتان وارد زبانتحقیقی

طور های گوناگون در هر حال خوب است اما اینالبته عالقه داشتن و قت گذاشتن و آموختن زبان

انسانی و فلسفه و غیره محال باشد. بوعلی سینا چقدر نیست که بدون دانستن چند زبان خواندن علوم 

اهیم به هر حال، دانستن مفی ارسطویی بود؟ دانست که از بهترین مفسران و مکمالن فلسفهیونانی می

ی تخصصی شما معنادار است و جداگانه چیز خاصی ها و غیره بنا به حوزهیابیو معادالت و ریشه

تان را به نحوی دوسویه عمیق توانید همزمان دانش زبانالعمر مییک فرایند مدام طور کلی دربهنیست. 

 تر کنید.و عمیق
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شاید در علوم انسانی این بخش باشد که بسیار خاص این علوم است و بسیار حائز اهمیت است.  

ریات محض و تکنیکی مانند علوم طبیعی نیستند بلکه بدواً با زندگی و ای نظعلوم انسانی طبعاً دسته

انی داریم جامعه و فضای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ما سروکار دارند. ما بدواً در دل جهانی انس

شود های ما میهای خودمان یا انچه بر طبق گفتهها و کنشخوانیم و نسبت به گفتهعلوم انسانی را می

در هر موضوعی مثالً همین موضوع خشونت دنیای اطراف ما سرشار از مصادیقی و تعاریفی ایم. مسئول

همچنین در خالل گفتگوی کنیم. کنیم باید در نسبت با آنها فهم از آن است و ما آنچه را مطالعه می

نها تواند بر آشوند که یک تعریف جدید به راحتی نمیهای محقق تعاریفی در جامعه نهادینه مینسل

در مضوعات علوم رو است. لذا فرد هایی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی روبهغلبه کند و با مقاومت

م از او باید مصادیق و تعاریف را اعانسانی باید بسیار صبور و دقیق و با حوصله و شجاعانه کار کنید. 

اند را رصد کند. بدواً مهم توسط دیگر محققان در جامعه جاری شدهاینکه شعور متعارفی باشند یا 

 درست است یا غلط بلکه بدواً این نیست که مثالً تعریفی که جامعه و فرهنگ زیسته از خشونت دارد

 تر ما در کجا باید به دلمهم است که به خوبی مطالعه و توصیف شود تا مشخص شود مطالعات علمی

در پساساختارگرایی نزد دریدا و دیگران مدتها مطالعه « نشانه»ی مفهوم ما دربارهمثالً جامعه نفوذ کند. 

ای هنری و فکری که درگیر داریم. در نگاه اولیه به جامعهای به طور تخصصی حرفهای تازهایم و کرده

کنیم مثالً چیزهای بسیاری غلط است شناسی در سطح زندگی ادبی و فرهنگی ماست احساس مینشانه

 ل است که ما مسیر زیستدهد. این به این دلیمان را بزنیم کسی گوش نمیکوشیم حرفولی هر چه می

دام ی ما کتازه توانیم بگوییم که این حرفایم و نمیجهان رصد نکردهشناسی را در زیستشدن نشانه

علت افسردگ اکثر محققان علوم انسانی همین دهد. باور را مثالً در نقد شعرهای فالن دوره تغییر می

جهان فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و ها در دل زیستسردرگمی و نیز نفرت از جریان زیستن اندیشه

 ره است.غیاقتصادی و 



برای این کار به طور عملی محقق باید بداند که صرف مطالعه متون نظری کافی نیست باید 

شوند وبدواً قضاوتی ارزشی ها دارند زیست میجهان را نیز مطالعه کند. یعنی آن طور که اندیشهزیست

اش دنشهای جاریشان نکند و سعی کنید مسیر تاریخی آنها را به نحو توصیفی دریابد. الگویدرباره

یالت ها و حتی تحلها، صفحات اینترنتی، جلسات روشنفکری، بیانیهجهان را در خالل ژورنالرا زیست

ا گوید نباید تلوزیون رای اینکه طرف دارد در تلوزیون چرت میفرد به بهانهدریابد. را غیره  ایرسانه

  چه فهمی این کارشناس تلوزیونی از مثالخاموش کند اتفاقاً باید با دقت گوش بدهد و ببیند که مثالً

موضوع خشونت دارد چگونه چنین فهمی ممکن شده است و در ان عمیق شده و عقب برود تا بفهمد 

جهان کجا بوده و چه نوع تفسیری و یا حتی سوءتفسیری غالب ی تزریق اندیشه در زیستکه مثالً نقطه

ا برخذر هبه خوبی کار کند. و از خزیدن در کنج کتابخانهتواند شده است. اینجاست که علوم انسانی می

 باشد. 

ها، اغراض، مسائل، مفاهیم و موضوعات را همانقدر شناسیهای زیست شدن روشباید نحوهشما 

 ریر آنها را در متون فنی و نظری.ی تقجدی بگیرید که نحوه

 

 

 

 بندی تحقیق نوشتاریفصل (4

 

نامه، رساله یا کتاب چطور یک مقاله، پایان»دهم که این یادداشت را با این پرسش پایان می

امه نمنظورم این است که از کجا شروع کنیم. بسیاری از دانشجویانی که شروع به نوشتن پایان« بنویسیم؟

اند که چه کنند و در نهایت مجبور مدتها سردرگمکه واقعا دوست دارند کنند میخاصه در موضوعاتی 

هم راضی نیستند اما به دلیل  چسبانند و قلباًآورند که از چند متن به هم میشوند کوالژی فراهم می

کنند. نوشتن دو بحث فرمی و محتوایی دارد. در فرم بهترین کار اینکه چاره و فرصت نیست چنین می



ها را طرح اولیه تان را بنا به سطوح عام و خاص تقطیع کنید و همانینامهاین است که عنوان پایان

«. ادثی خشونت در فالن حوشناسانهبررسی نشانه»تان را نظر بگیرید. مثالً عنوان شما این است: ولفص

شناسی فصل سوم را بگذارید خشونت و خب فصل اول را بگذارید مقدمه فصل دوم را بگذارید نشانه

در  تنشانسی شناسی خشون»فصل چهارم فالن حوادث فصل آخر را نیز ترکیب دوباره این مفاهیم 

برداری هم در مسیر نوشتن این از حیث فرمی به شما هم در مسیر مطالعه و یادداشت«. فالن حوداث

ی عام و خاص ای که در باال گفتن شما در هر یک از دو حوزهی طرح نقشهنظر به شیوهکند. کمک می

اطعی را بیابید. متون تقبندی آرشیوتان بپردازید و شناسی و خشونت باید به گردآوری و دستهیعنی نشانه

پردازند. در فصول دوم و سوم یک پیکبرندی نظری از یعنی می تونی که به نشانه شناسی خشونت می

آورید و آنگاه اخبار و اسناد واقعه را نظر به این پیکربندی شناسیو  خوشنت فراهم میی نشانهدو حوزه

ازیم. پردعه بر طبق آن پیکربندی نظری میدر فصل چهارم فراهم آورده و در فصل اخر به تحلیل واق

فصل اول را که درباره طرح مسئله اهمیت مضوع و روش و منابع غیره اسا را در مرحله نخست 

در نظر بگیرید و مطابق با پروپوزالتان به صورت خامی بنویسید و در پایان دوباره فصل اول  "صوری"

یجه گیری کنید. واز تکرار مطالب فصول دوم و سوم نظر به فصل اول و اخر هم نت را بازنویسی کنید.

 در نتیجه گیری بپرهیزید.

ت این بهترین حالمقاله و کتاب نامه یا از حیث محتوایی شما باید در نوشتن یک متن اعم از پایان

ان ی مفاهیم حرکت کنید. هم نشها با مسیر زیستهنزاع در تقاطعی بین دنیای نظری و ترتیباست که 

ی زیست شدن این نظریات در که مثالً ماجرای خشونت در سطح نظری چیست و هم نحوه بدهید

مسیری فکری ما چه بوده است و چه باورهایی امروزه درباره چیستی و مصادیق خشونت در دل زندگی 

اند در تواش تحقیق کنیم چگونه میخواهیم دربارهمسلم انگاشته شده است و هم فالن مصداقی که می

نیم خواهیم مطالعه کسبی بین این دو خود را روشن کند. مثالً وقتی ما خشونت را در فالن رویدا میتنا

بحث ما از چیستی خشونت در فضای نظری و علمی فقط یک وجه تحقیق است و توصیف مناسب 

 ها صفحات اینترنتی ورویدا یک وجه و نظریات قبالً زیست شده در باور عام که در مجالت و رسانه

 دهند وجه سومی است که بسیار حائز اهمیت است. غیره خود را نشان می



هایی دارند اما از حیث محتوایی بهترین حالت همین مقاله و کتاب نیز از حیث فرمی خب تفاوت

ی علم بنویسم. خب یک وجه این است که ی فلسفهای دربارهخواهم کتابی یا مقالهمثالً من میاست. 

و مسائل و غیره را به خوبی رصد کنم و اگر نظر خاصی در کلیات و جزیات داشتم  من تاریخ نظریات

ای جامعه یهای مربوطه بنویسم. اما این کافی نیست بلکه بهتر است نظر به نگاه زیستهرا نظر به نزاع

 ندگیکند و یا خود زی اکادمیک آنگونه که فلسفه علم را زیست میاعم از جامعهام به علم، نکه در آ

در جامعه و فرهنگ ما علم  ؟ما علم و فلسفه علم را چطور فهمیدیم ام را بسامان کنم.متعارف، نوشته

 و نیز در ادامه مردم دیروز در زندگی روزمرهچگونه با مثال دین وارد دیالوگ و تنش شد، مردم امروز 

و در  ؟کندقدرت علم مثالً تکنیکی و نظری را چطور درک می ؟فهمندعلم را چطور دارند می

ره گرایان و غیی روشنفکران و سنتالل کشاکش زیستهمان و درخهای اطرافبینیها و جهانایدئولوژی

های ما شده است؟ دانستن اینها به نوشتهن چه ماجرای خود مفهوم علم و مصادیق آماجرای فلسفه 

ی نهایی علوم انسانی ین وظیفهو هممان مرتبط خواهند کرد. خواهند بخشید و آنها را با جهان« جان»

 است.

 


