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اجمالي فهرست

اجماليفهرست

۱۳......................................................................................................پیشگفتار
۱۷..................................................................................................کلیات و مقدمات

۱۹.............................................................................................مباحث مقدماتي
۳۱...............................................................................................شناسيمفهوم

۴۹..................................................بخش اول: چیستي و حقیقت علوم انساني و منطق آن
۵۳....................................شناختي آنماهیت علوم انساني و اقتضائات روش: فصل اول
۸۹.....................................»منطق علوم انساني اسالمي«چیستي و حقیقت : فصل دوم

۱۴۱.................................»ي اسالميمنطق علوم انسان«هاي بخش دوم: عوامل و زیرساخت
۱۴۹......................»منطق علوم انساني اسالمي«هاي حاکم بر عوامل و زمینه: فصل اول
۱۶۷...................»منطق علوم انساني اسالمي«مبادي و مباني نظري حاکم بر : فصل دوم

۲۵۷.............................هاي مرتبطوم انساني با دانشبخش سوم: نسبت و مناسبات منطق عل
۲۶۳.........نیازبا علوم زیرساختي یا پیش» منطق علوم انساني«نسبت و مناسبات : فصل اول
۳۰۵...................ترازنسبت و مناسبات منطق علوم انساني با علوم همگن و هم: فصل دوم

۳۳۷...............................................................................گیري نهایيبندي و نتیجهجمع
۳۴۳.........................................................................................................منابع

۳۸۱..............................................................................................فهرست آیات
۳۸۳........................................................................................................نمایه

۳۸۵............................................................................................نمایه موضوعي
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يتفصيل فهرست

يتفصیلفهرست

۱۳........................................................................پیشگفتار
۱۷....................................................................کلیات و مقدمات

۱۹................................................................مباحث مقدماتي
۱۹........................................................................................ تبیین مسئله۱
۲۲...................................................................................... پیشینه تحقیق۲
۲۳.............................................................. اهمیت، ضرورت و اهداف تحقیق۳
۲۴...............................................................................هاي تحقیق. پرسش۴
۲۴........................................................................ فرضیه یا فرضیات تحقیق۵
۲۵........................................................................................ روش تحقیق۶
۲۵........................................................................هاي تحقیق. نقد و نوآوري۷
۲۷............................................................................ ساختار و نتایج تحقیق۸

۳۱.................................................................شناسيمفهوم
۳۱................................................................................علوم انساني-. علم۱
۳۳................................................................. دین و اسالم (دیني و اسالمي)۲
۳۶................................................................................روش علم- . روش ۳
۳۹...............................................................................منطق علم-. منطق۴
۴۰.......................................................................................شناسي. روش۵
۴۳...................................................................... روش علوم انساني اسالمي۶
۴۵..................................................................... منطق علوم انساني اسالمي۷
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۸منطق علوم انساني اسالمي

۴۹...........................بخش اول: چیستي و حقیقت علوم انساني و منطق آن
۵۳...............شناختي آنماهیت علوم انساني و اقتضائات روش: فصل اول

۵۳..............................شناختي آنگفتار اول) چیستي علوم انساني و اقتضائات روش
۵۶..................................م انسانيشناسي و نقش آن در منطق علوگفتار دوم) کنش

گاهي در موضوع علوم انساني۱ ۶۰......................................... حضور اراده و آ
۶۳..........................................و هدفداري موضوع علوم انسانيمندي. نیت۲
۶۶.....................................................بودن موضوع علوم انساني. اعتباري۳
۷۱..............................اجتماعي- . موضوع علوم انساني، تابع عوامل فرهنگي۴

۷۶........................شناختي هر کدامهاي علوم انساني و اقتضائات روشگفتار سوم) کارویژه
۷۷........................................................ تعریف در علوم انساني و روش آن۱
۷۹...................................................... توصیف در علوم انساني و روش آن۲
۸۱......................................................... تبیین در علوم انساني و روش آن۳
۸۳........................................................ تفسیر در علوم انساني و روش آن۴
۸۶...................................................بیني در علوم انساني و روش آن. پیش۵
۸۹................»منطق علوم انساني اسالمي«چیستي و حقیقت : فصل دوم

۸۹.............................................»منطق علوم انساني اسالمي«گفتار اول) ماهیت 
۸۹...................................................مي. چیستي منطق علوم انساني اسال۱
۱۰۰..............................................»منطق علوم انساني اسالمي«. موضوع ۲
۱۰۳.................................................»منطق علوم انساني اسالمي«. غایت ۳

۱۰۵...........................................»منطق علوم انساني اسالمي«گفتار دوم) امکان 
۱۰۷................................... امکان منطق عام و بنیادین در حوزه علوم انساني۱
۱۱۰...................................انساني و امکان آنبودن منطق علوم . معیار دیني۲

۱۱۵.........................»منطق علوم انساني اسالمي«هاي ها و الزامگفتار سوم) بایسته
۱۱۸............................................... رعایت اقتضائات منظومه فکري اسالم۱
۱۲۱.......................هاي مختلف علمپذیري نسبت به سطوح و ساحت. انعطاف۲

۱۲۲.................................... سطح عام و مشترک و سطح اختصاصي۲- ۱
۱۲۳....................................................... سطح بنیادین و کاربردي۲- ۲

۱۲۵...............................................شناختي). جامعیت و کمال (تکثر روش۳
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۹فهرست تفصیلي

۱۲۷........................................مند (داراي انسجام معرفتي). منسجم و نظام۴
۱۳۰.......................................»علوم انساني اسالميمنطق «گفتار چهارم) ساختار 

۱۳۰...........................................»منطق علوم انساني اسالمي«هاي . مؤلفه۱
۱۳۱.....................................................هاي منطق پیشیني. مؤلفه۱- ۱
۱۳۲......................................................هاي منطق پسیني. مؤلفه۱- ۲

۱۳۴........................................»منطق علوم انساني اسالمي«ئل . نظام مسا۲
۱۳۸.............................................................گیري بخش اولبندي و نتیجهجمع

۱۴۱............»منطق علوم انساني اسالمي«هاي بخش دوم: عوامل و زیرساخت
۱۴۹.....»منطق علوم انساني اسالمي«هاي حاکم بر عوامل و زمینه: فصل اول

۱۴۹.................»منطق علوم انساني«گفتار اول) عوامل و مبادي غیرمعرفتي حاکم بر 
۱۵۰............................................................................... عوامل فردي۱
۱۵۰........................................................................... عوامل اجتماعي۲

۱۵۲..............گفتار دوم) منظومه فکري (عوامل معرفتي) حاکم بر منطق علوم انساني
منطـق علـوم «ترین منظر و بینش براي . حکمت الهي (فلسفه) به مثابه زیرساختي۱

۱۵۵.......................................................................»انساني اسالمي
۱۶۰...............................هاي علمي)هاي علمي (مکتبردها و رهیافت. رویک۲
۱۶۱............................... چارچوب نظري به مثابه نظریه مبنا در فرایند تحقیق۳
۱۶۷...»منطق علوم انساني اسالمي«مبادي و مباني نظري حاکم بر : فصل دوم

۱۷۲...................................»منطق علوم انساني«شناختي گفتار اول) مباني معرفت
۱۷۳.......................................گرایيشناختي در پارادایم اثبات. مباني معرفت۱
۱۷۴...........................................پارادایم تفسیريشناختي در . مباني معرفت۲
۱۷۵...........................................شناختي در پارادایم انتقادي. مباني معرفت۳
۱۷۷...........شناختي منطق علوم انساني در منظومه فکري اسالممباني معرفت. ۴

۱۷۹...................هاي مختلف انساني. امکان شناخت سطوح و ساحت۴- ۱
۱۸۰....................................................گرایي در علوم انساني. واقع۴- ۲
۱۸۱................................... منابع و ابزارهاي معرفتي در علوم انساني۴- ۳
۱۸۴.................................... توجیه و داوري در علوم انساني اسالمي۴- ۴
۱۸۹................................ قلمرو علوم انساني و انواع منابع معرفتي آن۴- ۵
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۱۰منطق علوم انساني اسالمي

هـاي بـه ترکیبـي از حکمـت نظـري و عملـي و داللت. علوم انساني بـه مثا۶-۴
۱۹۱.................................................................شناختي آنروش

۱۹۳.......................................شناختي منطق علوم انسانيگفتار دوم) مباني هستي
۱۹۴........................................گرایيشناختي در پارادایم اثبات. مباني هستي۱
۱۹۴...........................................شناختي در پارادایم تفسیري. مباني هستي۲
۱۹۵............................................شناختي در پارادایم انتقادي. مباني هستي۳

۱۹۵.....................................شناختي رئالیسم انتقادي. مباني هستي۳- ۱
۱۹۶.......................................يشناختي نظریه انتقاد. مباني هستي۳- ۲

۱۹۷..........................................شناختي در مکتب اسالم. مباني عام هستي۴
۱۹۸.....................................................شناختيهستيگرایي . واقع۴- ۱
۱۹۹....................................................شناسي توحیدمحور. هستي۴- ۲
۲۰۰....................................علولي در هستيم- . حاکمیت نظام علي۴- ۳

۲۰۲.......................................شناختي منطق علوم انسانيگفتار سوم) مباني انسان
۲۰۳...........................................................گرایي. انسان در پارادایم اثبات۱
۲۰۴............................................................... انسان در پارادایم تفسیري۲
۲۰۵.............................................شناختي در پارادایم انتقادي. مباني انسان۳
۲۰۶................................................شناختي در مکتب اسالم. مباني انسان۴

۲۰۶........................... ماهیت انسان و نقش آن در روش علوم انساني۴- ۱
۲۱۲..........................................................مندي انسانس. فطرت۴- ۲

۲۱۴.....................................شناختي منطق علوم انسانيگفتار چهارم) مباني جامعه
۲۱۵.................گرایيروش علوم انساني در پارادایم اثباتشناختي. مباني جامعه۱
۲۱۹...................شناختي منطق علوم انساني در پارادایم تفسیري. مباني جامعه۲
۲۲۱..................................ادایم انتقاديشناختي در پار . مباني و اصول جامعه۳
۲۲۳..........شناختي منطق علوم انساني اسالمي در منظومه فکري اسالم. مباني جامعه۴

۲۲۳...................................................... چیستي واقعیت اجتماعي۴- ۱
۲۲۶.....................................شناختي؟گرایي یا فردگرایي روش. جمع۴- ۲

۲۲۹........................................شناختي منطق علوم انسانيگفتار پنجم) مباني دین
۲۳۰...................................... حقیقت دین و نقش آن در منطق علوم انساني۱
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۱۱فهرست تفصیلي

۲۳۱............................. اهداف و غایات دین و نقش آن در منطق علوم انساني۲
۲۳۲................................. منشأ و منبع دین و نقش آن در منطق علوم انساني۳
۲۳۳..................و نیاز بشر به آن و نقش آن در منطق علوم انساني. گستره دین ۴

۲۳۶......................................شناختي منطق علوم انسانيگفتار ششم) مباني ارزش
۲۳۸..................................................گرایيشناسي در پارادایم اثبات. ارزش۱
۲۴۰......................................................شناسي در پارادایم تفسیري. ارزش۲
۲۴۱......................................................شناسي در پارادایم انتقادي. ارزش۳
۲۴۳... شناسي در منظومه فکري اسالم و نقش آن در منطق علوم انساني اسالمي. ارزش۴

۲۴۳.....................................باري علمو دانش و ارزش. ارتباط ارزش ۴- ۱
۲۴۷......................................................شناختيگرایي ارزش. واقع۴- ۲
۲۴۹........هاي پایه (حسن و قبح ذاتي و عقلي)بودن ارزشو عقلي. ذاتي۴- ۳
۲۵۱....................................................ها. ثبات و جاودانگي ارزش۴- ۴
۲۵۲.............................................................هابودن ارزش. دیني۴- ۵

۲۵۵............................................................گیري بخش دومبندي و نتیجهجمع
۲۵۷.......هاي مرتبطبخش سوم: نسبت و مناسبات منطق علوم انساني با دانش

با علوم زیرساختي یا » انسانيمنطق علوم «نسبت و مناسبات : فصل اول
۲۶۳..................................................................نیازپیش

۲۶۳...............................................گفتار اول) منطق علوم انساني و فلسفه مطلق
۲۶۷................................هاي مضاف مرتبطگفتار دوم) منطق علوم انساني و فلسفه

۲۶۹....................................شناسي). منطق علوم انساني و فلسفه علم (علم۱
۲۷۲....................................................... منطق علوم انساني و فلسفه دین۲
۲۷۳............................................. منطق علوم انساني و فلسفه علوم انساني۳

۲۷۵..................................شناسيگفتار سوم) منطق علوم انساني اسالمي و معرفت
۲۷۸.................................گفتار چهارم) منطق علوم انساني اسالمي و دانش منطق

۲۸۰.........................................هاي زبانيعلوم انساني و دانشگفتار پنجم) منطق 
۲۸۲...................................................شناسي. منطق علوم انساني و نشانه۱
۲۸۶...................................شناسي و فلسفه زبان. منطق علوم انساني و زبان۲

۲۹۰..............................گفتار ششم) منطق علوم انساني اسالمي و منطق فهم دین
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۱۲منطق علوم انساني اسالمي

۲۹۳..................................... منطق علوم انساني و منطق فهم و تفسیر قرآن۱
۲۹۸................................... منطق علوم انساني و منطق فهم و تفسیر حدیث۲
۲۹۹............................................... منطق علوم انساني و منطق فهم عقاید۳
۳۰۱................... منطق علوم انساني اسالمي و منطق فهم احکام (اصول فقه)۴
۳۰۵.ترازنسبت و مناسبات منطق علوم انساني با علوم همگن و هم: فصل دوم

۳۰۶...................گفتار اول) منطق علوم انساني اسالمي و منطق علوم انساني موجود
۳۰۷..........................................گرایيثبات. منطق علوم انساني در پارادایم ا۱
۳۰۹................................... منطق علوم انساني در پارادایم تفهمي (تفسیري)۲
۳۱۲..............................................منطق علوم انساني در پارادایم انتقادي. ۳
. مشترکات منطق علوم انساني در سه پارادایم و مقایسه آن با منطق علـوم انسـاني ۴

۳۱۶..................................................................................اسالمي
۳۱۷.......................................گفتار دوم) منطق علوم انساني و منطق علوم طبیعي
۳۲۳...........................................گفتار سوم) منطق علوم انساني و علم هرمنوتیک

۳۲۵.............................................. منطق علوم انساني و هرمنوتیک روشي۱
۳۳۰............................................ک فلسفي. منطق علوم انساني و هرمنوتی۲
۳۳۵............................................................گیري بخش سومبندي و نتیجهجمع

۳۳۷...................................................نهایيگیري بندي و نتیجهجمع
۳۴۳..........................................................................منابع
۳۴۳.................................................................................... عربي و فارسي۱
۳۶۶............................................................................................. مقاالت۲
۳۷۳............................................................................................... التین۳

۳۸۱..................................................................فهرست آیات
۳۸۳..........................................................................نمایه

۳۸۵...............................................................نمایه موضوعي
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ات و مقدماتيکل

ات و مقدماتیکل
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يمباحث مقدمات

هلئمسن ییتب.۱
» روش«، نـدیاست کـه بـه آن فرايندیفرابراینِد محصول و ، و معرفتعلم
. شـناخت شناختفرایند وساِزکار: عبارت است ازشود. روش علمياطالق م

، از آن، نـام دارد کـه بـا تسـامح» يشناسـروش«ا یـ» علـم روش«، ن سازکاریا
يبـه مثابـه دسـتگاه روشـگان، م. منطـق علـمیکنيز اطالق مـین١»منطق علم«

منطـق رو ازایـن؛ پـردازديز میروش نيو مبانيبه مباد، افزون بر روش٢،جامع
است. يترعیدامنه و گستره وسيدارا، يشناسو روشنسبت به علِم روش، علم
فلسـفه «، پردازديميشناسها و روشکه با نگاه درجه دو به مطالعه روشيعلم
، روشينبوده و دارايمستثن، ن امریز از اینينام دارد. علوم انسان» يشناسروش

ئله مسـباشد.يميشناسمنطق جامع و فلسفه روش، )يشناسعلم روش (روش
يدستگاه روشگان«به مثابه » ياسالميمنطق علوم انسان«درباره ، ق حاضریتحق
مستلزم طـرح مباحـث و مسـائل ، ن بابیامطالعه و پژوهش در است. » جامع
ازجملـهق مسـتقل و مجزاسـت کـه یـازمنـد تحقیاست که هر کـدام نيمختلف
ل یـف و تحلیتوصـ، يمعرفـبحـث از ، ن حـوزهیمرتبط با ايپژوهشيمحورها

؛ بلکـه منطـق در اینجـا بـه معنـاي دسـتگاه روشـگاني جـامع سـتیمصطلح آن نيمعنا، مراد از منطق.١

باشد.مي

».منطق فهم قرآن«اکبر رشاد؛ ر.ک: علي.٢
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۲۰منطق علوم انساني اسالمي

ا یـک دانـش یـيباشـد. جهـت معرفـين دانـش میـخـود ا)ينیو پسينیشی(پ
 دانش

ً
شـود کـه ي) آن پرداختـه ميمحور کلهشت ه (یبه رئوس ثمانواره معموال

روش علـم ، علـمموضوع، علمغرض و غایت، تعریف علمتوان بهيمازجمله
يقـین تحقیچنـبـه يهر علماتیاجزا و جزئ، مسائلشناختو... اشاره نمود.
بلکـه ؛ رودميدانش به شمار نياجزااز مسائل و نوع مباحثنیوابسته است. ا

 ، هیاز و ضرورت اولیبه جهت ن
ً
يمـورد بررسـ، دانـشایق یتحقدر آغازمعموال

دربـاره مسـئله نیـشـود. اين میآن تدودربارهيق مستقلیا تحقیرند یگميقرار 
نجـا بـه یدر ا» منطق«نکه واژه یصادق است. با توجه به ازینيمنطق علوم انسان

ن یـز دربـاره ایـق حاضـر نیـاخذ شده و تحق» جامعيدستگاه روشگان«يمعنا
نه از ، خود، ين دستگاه معرفتیمطالعه درباره ارونیازا؛ استيدستگاه روشگان

، »يشناســروش«بلکــه فلســفه ؛ ســنخ روش اســت و نــه از ســنخ علــم روش
نکـه یح ایشـود. توضـيمحسـوب م٢،»فرامنطـق«ا ی» راروشیپ«١،»فراروش«

يسـتیچ: ریـاسـت نظيمختلفـيمشـتمل بـر محورهـا، يشناسـفلسفه روش
يهـانسبت و مناسبات آن با دانش، مطلوبيشناسروشيمباد، يشناسروش
ارائـه مـدل ، موجـوديهـاروشياعتبارسـنج، هـاانـواع روشيبررسـ، مرتبط

يعنـیادشـده (یياز محورهـايدار بخشعهده، ق حاضریکه تحق؛ ...مطلوب و
مدخل ، ن اثریا، گریباشد. به عبارت ديو نسبت و مناسبات) ميمباد، يستیچ

نـه بـه مطالعـه و رو ازایـن؛ اسـتيورود به منطق علوم انسـانيبراياو مقدمه
بلکه بـه ؛ دهديارائه ميپردازد و نه مدل و روش خاصيها مانواع روشيبررس

(دســتگاه ياســالميمنطــق علــوم انســانيو مبــادتیــماهيمطالعــه و بررســ
نسـبت و مناسـبات آن بـا علـوم مـرتبط ون)یادیـمشترک و بن، جامعيروشگان

پردازد.يم

1. Metamethod.

2. metalogic (see: Bunnin, the Blackwell Dictionary of Western Philosophy,

p.426).



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

۲۱کلیات و مقدمات

؛ ردیـگيدر دو سطح صـورت م» ياسالميمنطق علوم انسان«بحث درباره 

شـود. در سـطح يبه مطالعه آن پرداختـه م، يخیو تارينیاز نوع نگاه پس، يکی

ن یا، شود. الزمه نگاه نخستيميبررس، ينیشیو با نگاه پياز منظر فلسف، دوم

ز یـنيخیتـارنه یشیپيداشته باشد و دارايتحقق خارج، ين منطقیاست که چن

کنـون کند و تـايصدق نمياسالمين نکته درباره منطق علوم انسانیباشد که ا

توان در يمينیشیو پيتنها با نگاه فلسفرو ازاین؛ نشده استدیتولين دانشیچن

ـرد ، ن گونه پژوهش به مثابه فرادانشین باب سخن گفت. ایا
ُ
نسبت به مسائل خ

ارهـا و الزامـات آن یو ارائـه معيبـه معرفـهکـاینافزون بر ، ک دانشیيو درون

در دانـش مـورد » مبناهینظر«ه و ینظرد کالنیساز تولنهیزم، يبه نوع، پردازديم

ت یـت و اولویـاز لحـاظ اهميقـین تحقیارائـه چنـنیبنابرا١؛باشديز مینظر ن

، ن اسـاسیـو تقـدم دارد. بـر ايبرتـر، ن حوزهیاير مسائل درونیبر سا، يزمان

منطـق «و الزامـات يررکنـیو غيعناصر رکنـ، هايژگیدرباره و، ادشدهیق یتحق

پـردازد يم، ياسالمحکمتيو مبانيبر مباديبا ابتنا، »ياسالميعلوم انسان

يهـار دانشیدهد و هم نسبت آن با سـاياز آن ارائه ميکلیيکه هم نما و شما

کند.يميمرتبط را بررس

است. در حـلمیخرد قابل تقسيهاهیکالن و نظريهاهیبه نظر، بودنيادیو بنيبه لحاظ گستردگهینظر.١

کـه يادیـو بنيدر قلمـرو کلـهیـ. از نظرشـوديخرد بهره گرفته ميهاهیاز نظردر قلمرو مشخصمسئله 

، به حسب پـژوهشدامو هر کشوديگفته مهینظرمختلف باشد کالنيعلميهاحاکم بر مسائل و رشته

اطـالق ياهیـبـه نظر، مبنـاهیـنظر. ردیقرار گيمبنا و چارچوب نظر، هاپژوهشگرینسبت به دتواننديم

نیادیـو بنهیـنظرکالن، خـودنکـهیاعـم از ا؛ کنديپژوهش را بازيبرايکه نقش چارچوب نظرشوديم

رد؛ ایباشد 
ُ
وجه اسـت. مـراد از عموم و خصوص من، مبناهیو نظرهینظرکالننیرابطه بنیبنابرانظریه خ

 دانش؛ استهینظردیتولسازنهیزمایسازهینظر، که خودیيهادانش، )هی(فراتر از نظرهیفرانظر
ً
یيهـامثال

محسـوب ياهیـانظرفريهااز سنخ دانش، سازندهیخود نظر، يوجود دارد و به عبارتهیکه در آن چند نظر

) به معناي دیگر نیز آمده است.Metatheoryفرانظریه (البته؛ شونديم

See: Audi, the Cambridge Dictionary of Philosophy, p.561.
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قینه تحقیشیپ.۲
کـه در شـوديرا شـامل مـ١يموارد مختلفـ، همسئلکیدربارهيکاونهیشیپ

و آثـار و کتـب مسـئله خیتـار؛ خالصه نموديدر دو محور کلتوانيمجموع م
علـوم سـت. روش ینين قاعده مستثنیز از اینينه منطق علوم انسانیشیپمرتبط. 
، ن علـوم و مسـائل آنیـبا خـود ا، علوميهاگر روشیهمانند د، موجوديانسان

بـوده يشاهد تحوالت و تطـورات فراوانـ، آنياست و پا به پازمانهمهمزاد و 
امـا؛ ز انجـام گرفتـه اسـتیـنيفراوانيهاآثار و پژوهش، نهین زمیاست و در ا

ينه طـوالنیشـیپ، همانند خود آن علوم» ياسالميمنطق علوم انسان«خاستگاه 
يعلـوم انسـانویژهبـهينیدعلمدیتولمسئله با طرحزمانهم، ندارد و طرح آن

صورت گرفته یيهاتالش، نهین زمیدر ادر جهان اسالمرو ازاین؛ استياسالم
اعم از کتاب يادیآثار ز، يعلوم انسانيدر مسائل روش، ياست و از لحاظ نظر

ا نقـد یـيمنطق علوم انسـانيشتر به مسائل درونیکه ب٢و مقاله ارائه شده است
بر فلسفه علميکتاب درآمدنمونهرايب؛ موجود پرداخته شديهايشناسروش

 بـه انـواع ي) نوشته عبدالله عبداللهيشناس(روش و روشيدر علوم انسان
ً
صرفا

علـوم يشناسـروش«ا فصـلنامه یـ، آن پرداختـه اسـتيها و نقد و بررسروش

روند و مراحل تحول و تطور ، ظهور آنيگچگون، هیاوليخاستگاه و فضا، هیطرح اولخیزمان و تارنظیر .١

دربـارههـا و آثـار موجـود آن و پژوهشيفعلـتیـموقع، حل آنجهینت، عالمان با آنرویارویينحوه ، آن

گیـري از آن در زمینـه و تجارب دیگران و بهرهمسئله نهیشیبا پیيمطالعه و آشنانیبنابراامثال آن؛ ومسئله 

شناسي است که جایگاه پژوهش جدیـد را و نقد و غیره ازجمله فواید پیشینهشیوه ارزیابي، هاروش، منابع

کـه رابطـه ردیـگيدر فرایند جمعي تولید دانش قرار ميپژوهش در صورتکیرایز؛ سازديمشخص مزین

هـاي ه پژوهشکـهر پژوهشي باید از جایي شروع شـود رونیازا؛ هاي قبلي مشخص گرددآن با پژوهش

يدیـي از نکـات کلکـرشد دانش به مسیر خود ادامه دهد. یبهآنجا ختم شده است تا روند رودیگران به 

و مسـئله موجـود در زمینـهشوضـعیت دانـنیهمچنـوهامبودهـا و ضـعفکشناخت ، يکاونهیشیدر پ

مورد نظر نیز مشـخص مسئله دربابقیهاي آن است و از این طریق اهمیت و ضرورت انجام تحقدمبوک

.دگرديم

شـتریرا نـام بـرد. بيعلوم انسـانيشناسآثار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و فصلنامه روشتوانيجمله ماز.٢

يدر حـوزه علـوم انسـانيبـه مسـائل روشـياند بـه صـورت جـدکه در فهرست منابع درج شـدهيآثار

اند.پرداخته
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 با استقرای(تقر١»يانسان
ً
د) بـه مسـائل یـجديهان شماره تا شـمارهیاز نخستبا

ا به مسائل ین حوزه یشتر آثار موجود در این بیبنابرا؛ روش پرداخته استيدرون
 درون
ِ
ویژهبـهموجـود يهاروشفیو توصيا به معرفیروش اختصاص داشته ي
علـوم ناظر بـه فـراروشيکمتر اثر، نین بیاند. در اپرداختهياقتباسيهاروش
و زامـاتال، ارکـانو ارائـه ياسـالميعلوم انسانروشي(معرفياسالميانسان
بـه ارائـه ، شتر آثـاریگر بی) پرداخته است. به عبارت دروش مطلوبيهايژگیو

رد و نقد و بررسهینظر
ُ
اختصـاص يروش علوم انسـاندربارهها هیگر نظریديخ

چـه يسـت و دارایچ، ياسالميروش و منطق علوم انسانهکایناما ؛ افته استی
ق یـتحقکـهنشده اسـتو... مورد پژوهش واقعد باشدیبایيهايژگیار و ویمع

پرداختن به آن است.يدر پ» فراروش«حاضر به مثابه 

قیضرورت و اهداف تحق، تیاهم. ۳
ف و یدر تعـارينسـببـه وحـدتدسـتیابي: ازاند عبارتن اهدافیترمهم

ن ارائـه یو منطق آن و همچنيدر حوزه علوم انسان...م ویاصول و مفاه، هايتلق
و ن)یادیـ(منطق جامع و بنياسالمياز منطق علوم انسانيکلير و شمایتصو
بـا يدر مسـائل بعـدتـا؛ روشهیـنظردیـجهت تول، بستر مناسبيسازفراهم

م.یپژوهش شوق و یتحقروشن وارد شناخت صحیح و بینشي
جـود دارد کـه ي ومباحث و مسـائل مختلفـ» يعلوم انسانمنطق«در حوزه 

؛ سـتینيدیـگونه شـک و تردچیهيت هر کدام جاینسبت به ضرورت و اهم
و يها در حـوزه علـوم انسـانهیـنظريرکشـف و داويهـاروشر یـنظيمسائل
تـا يپردازهیاز مرحله نظر، عاّم و خاصياصول و راهبردها، ندهایفرانیهمچن
، يو رتبــيب زمــانیــاز لحــاظ ترت، تريتــر و اساســامــا مهم؛ و...مســئلهحــل
) و ياسالمي(منطق علوم انسانين دستگاه معرفتیار ایساختن معنا و معروشن
ا فلسـفه یـ» فـراروش«ق بـه عنـوان یـتحقنیـلـذا ا؛ آن اسـتينو مبـايمبـاد

.پژوهشگاه حوزه و دانشگاهمربوط به .١
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ارائه نمـا ، است و رسالت آنيشناسروشيمقدم بر مسائل درون، يشناسروش
است.يقات بعدیتحقيبراطرح جامع و نقشه راه، يکليو شما

قیتحقياهپرسش.۴
ک دسـتگاه یست و به مثابه یچ» ياسالميانسانمنطق علوم «: يسؤال اصل

) برخـوردار يو روشي(معرفتيها و الزامات منطقيژگیو، از چه ابعاد، يمعرفت
است؟

:يفرعيهاسؤال

آن يشـناختروشسـت و اقتضـائات یچ» ياسـالميعلوم انسان«مراد از -
کدامند؟

ين بـرایادیعام و بن، ا منطق جامعیست؟ آیچياسالميمنطق علوم انسان-
ر است؟یپذامکان، ياسالميعلوم انسان

است؟يهايژگیها و ومؤلفه، چه اهدافيدارا، يمنطق علوم انسان-

»ياســالميمنطــق علــوم انســان«حــاکم بــر يهارســاختیعوامــل و ز-
اند؟کدام

سـت؟ یمـرتبط چيهـابـا دانشينسبت و مناسبات منطـق علـوم انسـان-
تراز)عرض و همهم، همگن، ازینشیپ، يرساختیزيها(دانش

قیات تحقیا فرضیه یفرض.۵
دیـساِزکار و روش تولدانش : عبارت است از»ياسالميمنطق علوم انسان«

ن یادیـبه مثابـه منطـق عـام و بن، ن دانشیااز منابع معتبر.ياسالميعلوم انسان
و الزامـات يمبـاد، ارهـایمعيدارا)موجـوديهـا(در برابـر روشيعلوم انسان

باشـد. منطـق علـوم ير میپذز امکانیو تحقق آن ندیاست و توليخاصيمنطق
، ازیـنشی(پيتعامـل و مناسـبات مختلفـيدارا، علومينسبت به برخ، يانسان
از) است.یناز و پسینهم
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قیروش تحق. ۶
و مطالعـه يااز روش کتابخانـه، مدارکياز نظر گردآور، ق حاضریدر تحق

» يبرفگلوله«با روش ، منابعيو گردآوریيگردد. شناسايار مکتوب استفاده مثآ
ک روش یــ» يبرفگلولــه«رد. یپــذي) صــورت مياا شــبکهیــيارهیــوه زنجی(شــ
قابـل يراحتـهمورد مطالعه بـياست که واحدهايدر علوم اجتماعيریگنمونه

ن واحــد یا انتخــاب اولــیــیين روش پــس از شناســایــنباشــند. در ایيشناســا
ا یـاسـتفاده يریگن واحد نمونـهیو انتخاب دومیيشناساياز آن برايریگنمونه

انتخـاب ویيگـر نمونـه شناسـایديب واحـدهایـن ترتیرد. به همیگيکمک م
ــوند. ايم ــش ــی ــهیوه در تحقین ش ــات کتابخان ــنياق ــاربرد دارد. در روش ی ز ک

ک یـابتدا با مراجعه به منابع و مآخذ ، منابع مرتبطیيت شناساجه، ياکتابخانه
بـاز بـه مآخـذ آنهـا ، افتن آن منابعیسپس با ، شوديکشف ميمنابع مختلف، اثر

ز یـرود تـا حجـم اطالعـات نيش میند رو به گذشته پین فرایشود. ايمراجعه م
روش تیـاز لحـاظ ماه١رسـد.يت به مرحله اشباع میابد و در نهایيش میافزا

ت و یبا محوريبیاز روش ترک، قی) با توجه به نوع تحقيل و داوری(در مقام تحل
بهره گرفته شده است.يتقدم روش عقل

قیتحقياهينقد و نوآور .۷
نـو و يهـايژگیويدارا، ق حاضـر از لحـاظ سـاختار و نـوع مسـائلیتحق

منطـق «مسـئله بـهيو فرادانشينیشینگاه پ، شتریبهکاینویژهبه؛ استيدیجد
؛ دارديو معرفيفیجنبه توص، را هرچند به ظاهریز؛ دارد» ياسالميعلوم انسان
، دانـشک یـبه صورت مستقل و تحـت عنـوان ، ين منطق و روشیاما چون چن
مطلـوب آن اشـاره يهاق به جنبـهین تحقیالزم است در ا، ندارديوجود خارج

ارهـا و یان معیـضـمن ب، ق به مثابه فـراروشین تحقیدر ا، گریگردد. به عبارت د

يهاد/ هاپنداشتهوکندوکاوها؛پورعیفرامرز رف/يانسانعلومدرقیتحقروشبريامقدمه؛اینحافظر.ک:.١

.قیتحقروشوآمار؛ يصمد
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۲۶منطق علوم انساني اسالمي

يگـر بررسـیديهـانسبت و مناسبات آن را با دانش، يمنطق علوم انسانيمباد
 در تعر؛ کنديم

ً
يمنطـق علـوم انسـان، مـراد، يعلـوم انسـانف از منطـقیمثال

از يا وقتـیموجود و محقق. يهاد و مطلوب است نه روشیدر مقام باياسالم
و يمنظومه فکر، مراد، شودين منطق سخن گفته میامیو پارادايچارچوب نظر

منطـق مطلـوب و يو مفروضات حاکم بر منطق مطلوب است. بـا معرفـيمبان
؛ شـديها بررسـنسبت و مناسبات آن با دو دسته دانش، و مفروضات آنيمبان
سـاز نهیزم، يعلـوم انسـانيشناسروشبه مثابه فراروش، ق حاضریتحقنیبنابرا

،سـکوالريعلـوم انسـانيهـاشود که هم بـا روشيروش مطلوب محسوب م
بـه نیبنـابرا؛ ت داردیـجامع، ينـیديهاهیـکند و هم نسـبت بـه نظريرقابت م

:ق حاضر برشمردیتحقيهايرا از نوآورزیرتوان موارد يم، صورت مشخص
از علـوم ينـوع تلقـنیبـيربط منطق؛ يعلوم انسانتیدر بحث ماه.۱-۷
نشان داده شد.آنيشناسو روشيانسان
ي(بر اساس منظومه فکريدر بحث اختصاصات موضوع علوم انسان.۲-۷
ان شد.یبيشناسامتداد آن در انواع روش، )اسالم
با توجه به انواع يشناسپرداختن به انواع روش، قیتحقيهاياز نوآور.۳-۷

است.يعلوم انسانيکارکردها
بـه چنـد ، ياسـالميعلـوم انسـانين و مشـترک بـرایادیدر منطق بن.۴-۷
نحـو تکـون و ؛ يشناسـن روشیاصـل امکـان چنـ: توان اشاره نموديمينوآور
يآن و ساختار معرفتـيهاستهیالزامات و با؛ بودن آنينیار دیمع؛ آنيریگشکل
ن منطق.یها و نظام مسائل) ا(مؤلفه
مختلـف يهاهیـتوان به سـطوح و اليق میتحقيهايگر نوآوریاز د.۵-۷

ــاشــاره نمــود. در ا» يعلــوم انســانيشناســروش« بــا مکاتــب و ، ن قســمتی
گـاه یجا، موجـوديهـامیسـه شـد و ضـمن نقـد پارادایموجود مقايهامیپارادا
نشان داده شد.، ياسالميعلوم انسانيشناسروش
گــر یاز د، يدر منطــق علــوم انســانينــیديدادن امتــداد مبــادنشــان.۶-۷
باشد.يق حاضر میتحقيهاينوآور
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۲۷کلیات و مقدمات

نسبت و مناسبات يبررس، قین تحقیمهم و نو در ايهااز بخشيکی.۷-۷
نسـبت بـه ، علـوميبرخ، نهین زمیدر ابا علوم مرتبط است.يمنطق علوم انسان

ر یکـه نـوع تـأثرندرا دااز)ینشیا پی(و مبناهینقش پا، يعلوم انسانيشناسروش
ریـنظگـریديبرخ، نشان داده شد و در مقابل، ين علوم در منطق علوم انسانیا

ز بـه یـنانديشناسـر آن که از سـنخ روشیو نظايعیروش علوم طب، کیهرمنوت
يانهیشـیپ، نکه موارد هفتگانـه فـوقیپرداخته شد. خالصه اآنها دادوستدنحوه 

است.یيد و نویبحث جد، نداشته و هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ ساختار
يهـامیپاراداویژهبـهگر یمکاتب ديبا نقد و بررس، شتر موارد فوقیب.۸-۷

همراه بوده است.، يو علوم انسانعلميشناسغالب در روش

قیج تحقیساختار و نتا.۸
، در دو فصل، افت. بخش نخستیسامان يق حاضر در سه بخش کلیتحق
قت منطق علوم یو حقيستیچ.۲؛ يعلوم انسانقتیو حقيستیچ.۱، بیبه ترت
ق دربـاره یـتحقهکـاینطرح شد. باتوجه بـه ، ها و مختصات آنيژگیو ويانسان

؛ از آن دانـش اسـتيه و اجمـالیـمستلزم شناخت اول، ک علمیروش و منطق 
ها و مختصـات يژگیو ويک فصل به علوم انسانیدر ، در بخش حاضررو ازاین

، يف علـوم انسـانیـر تعریـنظ، چند محور مهـم، ن فصلیآن پرداخته شد. در ا
ن مسائل یرا ایز؛ قرار گرفتيبررسآن مورد يهاهژیو کارويموضوع علوم انسان

. فصـل خواهـد داشـتمیمستقریتأث، يعلوم انسانيشناسروشيریگلدر شک
يمسـائل، نـهین زمیـافـت و در ایاختصاص يمنطق علوم انسانتیبه ماه، دوم
هـا و مختصـات منطـق علـوم يژگیت و ویـموضوع و غا، امکان، يستیر چینظ

طرح شده است.، ياسالميانسان
ها رسـاختینوبت به طرح ز، يمنطق علوم انسانيه و کلیاوليپس از معرف

ن بخـش در دو یـباشد. ايدار آن معهده، د که بخش دومیآن رسينظريو مبان
در فصـل پرداختـه شـد. ، يحاکم بر منطق علوم انسانيرونیبيبه عوامل، فصل

طـرح ، يحاکم بر منطق علوم انسـانيفلسفه و منظومه فکر، ن بخشینخست ا
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۲۸منطق علوم انساني اسالمي

ير مبـانینظيمختلفيافت و مبانیآن اختصاص ينظريشد. فصل دوم به مبان
يشـناختجامعه، يشناختنید، يشناختانسان، يشناختمعرفت، يشناختيهست

نشان داده شد.يهر کدام در علوم انسانيشناختو... و اقتضائات روش
بـا ينـاظر بـه نسـبت و مناسـبات منطـق علـوم انسـان، يانیبخش سوم و پا

باشد.ّيمرتبط و همگن ميهادانش
، يرسـاختیزيدر سـه دسـته کلـيمرتبط با منطـق علـوم انسـانيهادانش

دو دسته ، ن بخشیاست که در ايقابل بررس، )یي(روبنايعرض و روساختهم
نسبت و ، قرار گرفت. فصل نخستيمورد بررس، نخست و در دو فصل مستقل
ر فلسـفه یـنظ؛ ازینشیا پیيرساختیزيهابا دانشيمناسبات منطق علوم انسان

، و...)فلسـفه زبـان، يعلـوم انسـان، مضاف (فلسـفه علـميهافلسفه، محض
طرح شد. فصـل دوم بـه نسـبت و مناسـبات ، ر آنیو نظايشناسمعرفت، منطق

ر یـنظسـنخ)همگن(هميهاا دانشیعرض هميهابا دانشيمنطق علوم انسان
و يعـیعلـوم طبيشناسـروش، موجـوديعلوم انسـانيشناسروش، کیهرمنوت
نقـش ، يز نسبت به منطق علـوم انسـانینیيهاافت. دانشیر آن اختصاص ینظا

، همسئل(در سه سطح يعلوم انسانيهارشتهيدارند. تمامیيو روبنايروساخت
اند که بحث ن سنخیاز اها هر کدام از رشتهيشناسو نظام دانش) و روشهینظر

ق یاز به تحقین، خوديدر جا، يعلوم انسانيهاهر کدام از رشتهيشناساز روش
مستقل دارد.
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 ۲۹ کلیات و مقدمات

قیج تحقینمودار ساختار و نتا

ي
سان
م ان
لو
 ع
طق

من

چیستي و حقیقت علوم انساني و 

روش شناسي آن

چیستي علوم انساني و اقتضائات 

روش شناختي آن

چیستي منطق علوم انساني

ویژگي ها و مختصات منطق علوم 

انساني

عوامل و زیرساخت هاي نظري

فلسفه و منظومه فکري حاکم بر 

منطق علوم انساني

مباني منطق علوم انساني

نسبت و مناسبات منطق علوم 

انساني با علوم مرتبط

نسبت و مناسبات با علوم 

زیرساختي یا پیش نیاز

نسبت با علوم همگن و هم عرض
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يشناسمفهوم

ازجملــه ؛ اســتيم و اصــطالحات مختلفــیمفــاهيدارا، ق حاضــریــتحق

و منطـق علـوم يشناسـروش، منطـق، روش، يعلوم انسان، نید، اصطالح علم

منطـق تیـو ماهقـتیان حقیـق حاضر که بیتحقرسالتکه با توجه به يانسان

م یمفـاهيبـه صـورت اجمـال بـه معنـا، در ادامـهرو ازاین؛ استيعلوم انسان

ادشده اشاره خواهد شد.ی

يعلوم انسان-علم.۱
اعم ن معنا یا١آمده است.يو آگاهدانستنمطلق يدر لغت به معنا» علم«

و... يادآوریـ، يکلـ، يجزئـ، يقیو تصـديو تصـوريو حضـورياز حصول

(بـه معـادل علـم و معرفـت، »Knowing«واژه ، يسـیدر زبـان انگل٢باشد.يم

يمختلفـيمعـانيسین واژه در زبان انگلیرود. اميکاره آن) بيمصدريمعنا

گـاه بـودن، کـردنتجربـه، آشنا بودن، مهارت داشتن و بلد بودن: رینظ؛ دارد ، آ

واژه، آنياسميکه معنا...ص دادن و یز و تشخییتم، دانستن، اطالعات داشتن

.معرفتوعلمواژه؛نیمعفرهنگ؛نیمعر.ک: .١

و ۳۶۰-۲۷۷، ص۳ج؛هیـالحکمـه المتعال؛مالصـدرا/ ۳۰۸، ص۱ج؛هـاتیاالشـارات و التنب؛نایسابن.٢

.۳۶۷ص، ۱ج؛هیالمباحث المشرقي؛فخر راز/۲۰۰، ص۸ج
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۳۲منطق علوم انساني اسالمي

»Knowledge «١باشد.يرش میق و پذیو تصدیيآشنا، مهارتيبه معنا

، شناسـيمعرفت، فلسـفه، ر منطـقیـدر علوم مختلـف نظ» علم«اصطالح 
امـروزه در زبـان ٢آمده اسـت.يگوناگونيو کاربردهايمعانبه فلسفه علم و... 

ــ ــهيفارس ــویژهب ــل علم  از واژه ، يدر محاف
ً
ــوال ــم«معم ــ، »عل ــم تجرب يعل

)science( ،ردیـگيقـرار من واژه وصـف معرفـتیـايا وقتـیشود يز اراده مین
واژه يکه وقتـگونههمان؛باشديميمراد همان معرفت تجرب، )ي(معرفت علم

مثـل متـد ، اسـتيعلـم تجربـيشتر به معنـایب، ردیقرار گيزیوصف چ، علم
در ن اسـاس یبر ا..).و.ينیا دیي(در مقابل متد و ابزار عقليابزار علم، يعلم
تقسـیمزیـنبه دو دسته انسـانی و طبیعـی، يعلوم تجرب، لیکبندی تقسیمکی

ن یپلیسـیو ديرشـته علمـ، »علم«مراد ما از اصطالح ، قین تحقیدر ا. شودمي
)Disciplineز یـن» يگزاره معرفتـتک«ياز علم به معنا، باشد و به مناسبتي) م

ان خواهد یز سخن به مین، يدهنده دانش و نظام معرفتلیبه عنوان سازنده و تشک
آمد.

يعلـوميعلـوم انسـان، يو انسانيعیبه طبم علمیف و تقسیبا توجه به تعر
و آثـار و يمبـاد-يو اجتمـاعياعم از فرد-انسانيهااست که درباره کنش

و يهـم از سـنخ اخبـار، يعلـوم انسـاننیبنـابرا٣؛کنديآن بحث ميامدهایپ

1. Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2003/
پور؛ / منـوچهر آریـانانگلیسـي-فارسـيفرهنگ؛يباطنمحمدرضا/ نونشرفرهنگي؛جعفرمحمد تقي 

.انگلیسي پیشرو-فرهنگ فارسي

؛زادهنیحسـمحمـد /و معرفتعلم هاي واژه؛میکلمات القرآن الکر يفقیالتحقي؛مصطفوحسنر.ک:.٢

/ ۳۶۷، ص۱ج؛هیالمباحث االمشـرقي؛فخر راز/۴۴-۴۳ص؛شناسي معاصردر معرفتيقیتطبيپژوهش

و ۳۶۰-۲۷۷، ص۳ج؛هیـالحکمـه المتعال؛مالصـدرا/ ۳۰۸، ص۱ج؛هـاتیاالشـارات و التنب؛نایسابن

/ يو کالمـيفرهنگ علوم فلسـفو،هم/۳ج؛ يفرهنگ معارف اسالمي؛سجادجعفردیس/۲۰۰، ص۸ج

/نیفرهنـگ معـ؛نیمعـ/واژه معرفـت، ۲ج؛ کشـاف اصـطالحات الفنـون و العلـوممحمدعلي تهانوي؛

.درس چهارم، ۱ج؛آموزش فلسفهي؛زدیمصباح 

.۶۱۱ص؛يو علوم انسانيدرباره علوم اجتماعیيمجموعه نوشتارها؛ایپارسانحمید ر.ک: .٣
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۳۳کلیات و مقدمات

ن یـا١دو.از هـريبیو هم ترکيزیتجووياهیاست و هم از سنخ توصيفیتوص
ن علـوم یشود. نسبت بـيميراجتماعیو غياجتماعيف شامل علوم انسانیتعر
، يعلوم اجتماعيعنی؛ نسبت عموم و خصوص مطلق استيو اجتماعيانسان
، يانسـانياهـکنش، يرا موضوع علوم انسانیز؛ استيرمجموعه علوم انسانیز

، يکار علوم اجتماعيول؛ استيو اجتماعياعم از فرد،آنيامدهایو پيمباد
 اهمطالعه درباره کنش

ِ
 اجتماعي

ً
انسان و لوازم و عوارض مربـوط بـه آن يصرفا

است.
يل علـوم انسـانیذکیزیر فلسفه و متافینظيبه آنچه گفته شد علومبا توجه
از يعلوم انساند وکنيرا فلسفه از احکام عام موجودات بحث میز؛ قرار ندارند

جـاد یکـه بـا اراده انسـان اياحکـام موجـوداتيعنـی؛ احکام موجودات خاص
ن جهـت وامـدار یـاست که از اياصل وجود و هست، شوند. موضوع فلسفهيم

علوم يهان رشتهیترمهم، دهیف برگزیست. بر اساس تعریانسان نياراده و آگاه
علـوم ، علـوم اقتصـادي، حقـوق، مدیریت، علوم سیاسي: ازاند عبارتانساني

ات و یـادب، علوم تربیتي، مطالعات زنان، شناسيجامعه، شناسيروان، ارتباطات
ر مطالعات زنان.ینظ؛ ياز علوم اجتماعيانارشتهیبيهادانشيبرخ

)يو اسالمينین و اسالم (دید.۲
مجموعـه ، اسـالمدیـن.دین اسـالم اسـتيعنی، آنمصداق، نمراد از دی

وینی و کـناشـی از مشـیت تکـهاسـتانسـان و جهـان، حقایق مربوط به خدا
مالکو ) برای سعادتو فطرتعقل، نقله از سه طریق (کتشریعی الهی است 

دو يدارا، نیـد، فیـن تعریـبر اساس ا٢شود.ميحقیقی انسان به وی گزارش 
ت یمشـ، نیديشناختياست. منبع هستيشناختو معرفتيشناختيمنبع هست

و فطرت يوح، عقل، آنيشناختاست و منابع معرفتيالهيعیو تشرينیتکو

خواهـدبحـثآنيشناسروشويانسانعلوممختصاتوتیماهدربارهيبعدفصلدرنکهیابهتوجهبا.١

 نجایادر، شد
ً
.شدخواهداکتفامصداقانیبويکلفیتعربهصرفا

.۳۵-۳۱ص؛ينیعلم د، وهم/۲۳-۲۲ص؛ ينیمعرفت دیي؛روزجایفتباريعلرمضان:ر.ک.٢
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۳۴منطق علوم انساني اسالمي

شـف و اطـالع از کبرای ها و ابزارها راه، يشناختمراد از منابع معرفتباشد.ّيم
:سه راه وجود داردنه ین زمیاست که در ا)يت و اراده الهی(مشاالمریدین نفس

به مردم ابـالغ و ائمه معصومیناسالمخصوص پیامبر آنچه انبیا بهاول
باشـد وميفطـرت ، م قطعـی آن و راه سـومکـعقل و حطریقازدومواندردهک

االمرینفسدینازفطرتوعقل، )سنتوتابک(نقلراهازتوانندميهاانسان
.نندکپیدااطالع

ن از یـاتصـاف آن بـه د، علـمبـودنينیمراد از د، نین معنا از دیبا توجه به ا
يهـام و ارزشیتعـال، با اهدافيو سازگاريهماهنگازجمله،جهات مختلف

بودن ينیبه د، يعلوم انسانویژهبهبودن علم ينید، گریباشد. به عبارت ديمينید
ر یـنظیيرهـایمتغ؛ گردديعلم برميرونیو بيدرونيهاعناصر و مؤلفه، عوامل
هـدف و ، و کـاربرددهیـفا، منبـع، ابزار، روش، معلوم، عاِلم، محمول، موضوع

، فرهنـگ، ایـجغراف، مکـان، زمـان، هـاانگارهشیپ، هافرضپیش، يمبان، تیغا
» معلـوم«و » عـاِلم«، »علـم«يرا در سه محور کلـآنها توانيکه م١تمدن و...

، انـد و مـراد از معلـومان علمیـمؤسسـان و بان، نمود. مـراد از عـاِلميبنددسته
ينقش علت را باز، بودنينین عناصر در دیاز اياند. برخموضوع و مسائل علم

ز از سنخ علل ینيم و برخیکنير میتعبيو رکنيکنند که از آن به عناصر اصليم
ه
ّ
مختارهین نظرییتبرو ازاین؛ میکنياطالق ميررکنیاند که از آن به عناصر غمِعد

و عناصـر يو اصليعناصر رکن؛ بودن علم در سه حوزه مطرح استينیددرباره
علـوم موجـود و يسـازينینـد دیعلم در مقام مطلوب و راهکـار و فرايررکنیغ

، »مبـادي«و مولـد همچـون سـازعناصـر ماهیت، يمراد از عناصر رکنمحقق. 
کـه تکـون و اسـتعلـم» روش«و ، »تیغا«،»مسائل«،»موضوع«،»منابع«

يررکنیعناصر غ.ستآنهاآن در گرو يهر دانش و مسائل اساستشخص ماهوي
فرهنگـي و ، ظروف تاریخي«، »مؤسس«مانند بخشعبارت است امور هویت

ه موجب تعیـین هویـتکدانش » ساختار صوري«و ، و تطورونکت» اجتماعي

».ينیعلم داریمع«اکبر رشاد؛ علي.١
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ــا ميدانش ــوند.ه ــهش ــاس معرفتــیيهاعوامــل و مؤلف و يادشــده بــر اس
ــه دو دســته قابــل طبقهیــبــودن نيترمعرفیغ عوامــل و ، دســته اول: انــديبندز ب

، هـا)می(پارادايمکاتب علمـ١،نگرش (فلسفه)ر کالنینظ؛ يمختلفيهامؤلفه
، ن عوامـلیـشود کـه از مجمـوع ايرا شامل ميو مبانيمباد، يچارچوب نظر
ياشبکهيامجموعه، قتیدر حقيمنظومه فکرم. یکنياطالق ميمنظومه فکر

ا یـبـودن ينیار دوگانـه دیـمع، ن سـطحیـااسـت.ادشـدهیاز عوامل مندو نظام
و ياعـم از امـور درونـ-يرمعرفتـیزند. عوامـل غيعلم را رقم مسکوالربودن

-يرونیب
و هـانشیب، هـاشیگرا، ازهـاین، هـازهیانگ: ریـنظيز امـور مختلفـین٢

.ردیگيرا در بر مو...ياقتضائات اجتماع، يفرهنگيبستر و فضا، هامنش
به ، دیس و تولیدر مقام تأسيعلوم انسانيبرايو اسالمينیدوصفنیبنابرا

، يو منـابع اسـالميمبـان، يح از مبادین علوم با منطق صحین معناست که ایا
و منابع يبرآمده از مبان، ياسالميعلوم انسان، گرید شده باشد. به عبارت دیتول

که در تحقق روشمنديبه نحو، و ...عقل، سنت، کتاب: مانندياسالميمعرفت
يگـاه، علميبراينیوصف د٣اسالم کارآمد است.يو اجتماعيات انسانیغا

يسـازينـیو دبیتهذندیفراباشد. در يز مطرح میب نیا تهذیکرد امضا یبا رو
سـپس بـا ، شدهیيشناساينیاز علوم و معارف ديدیابتدا عناصر کل، علومنیا

شـود. در ينـید، گردد تا علوم برآمده از آنهـانیگزیجاينیضدديدیعناصر کل
در نیکه با ديادست به اصالح زد و هر گزارهتوانيمزیبدنه و ساختمان علوم ن

 ؛ آن نمودنیگزیرا جانیگزارة هماهنگ با دکی، کنار نهاده، استارضتع
ً
مثال

يفکـررساختیزنیتريادیبن، است که خوديناظر به نوع نگرش و نگاهر بحث حاظر، فلسفه دمراد از .١

نقطـه ، قـتیحقدر ، نگـرشبه معنـاي کالنفلسفهنه به معناي یک رشته علمي به همین نام است. است

.باشديمزینيدانش فلسفه و مکاتب فلسفمتیعز

ها، اهداف شخصي ها، نیتباطن انسان است مثل انگیزشمراد از عوامل دورني، عوامل ناظر به درون و.٢

و... و در مقابل آن، عوامل غیرمعرفتي بیروني قرار دارد که به اموري نظیـر مسـائل اجتمـاعي و فرهنگـي 

اشاره دارد.

و، همـ/۵۶-۲۹؛ صياسالميبر علوم انساندیبا تأکينیعلم داریمعیي؛روزجایفتباريعلرمضانر.ک: .٣

.به بعد۲۰۷ص؛يندیعلم
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۳۶منطق علوم انساني اسالمي

ينـیديهاحذف و گزاره، ناسازگارندنیکه با دیيهاگزاره، دیفرويکاودر روان
ينـید، حاصـلهيکـاوروان، شـوندنیگزیجا، سازگارندنیکه با دیيهاگزارهای

بـه شـرب خمـر يگـاههايماریبيدرمان برخيدر طب که براای، خواهد بود
آن را کنار گذاشت و دیبا، استينیضدد، هیتوصنیحال آنکه ا، شديمهیتوص

١ت.آن رفنیگزیبه دنبال جا

منـابع و ، يبودن مبـانينیبر ديز مبتنینمنطق علمبودنينید، ن اساسیبر ا
؛ مطرح اسـت، علمدیند تولیمراحل و فرايبودن روش در تمامينیادله است. د

توسـط يابیـدر موضـوع، ينـیديهاتوسط گزارهيعلميسازهیدر مرحله فرض
ير مبـانیو تـأثينـیاهداف ديدر راستايعلميریگجهتدر، ينیديهازهیانگ
ر ین تـأثیاطالعـات و همچنـيازهـا و گـردآوریها و نزهیبر انگينیديکیزیمتاف
يشناسـد و در روشین جدیکشف قوانيبرار انسان و جامعهییبر تغينیديمبان
يروش، آنيهان و آموزهیبا استفاده از دروازاینعلوم و... يدر مقام داورينید

ز محقق ینيدیعلوم جد، دین روش جدید که بر اساس ایآيمطلوب به دست م
٢خواهند شد.

روش علم-روش .۳
يبـه معنـا»مـنهج«يو واژه عربـ٣»متـد«يونانیمعادل واژه » روش«واژه

يبـرايراهـگـرفتنشیدر پيعنـی؛ آمـده اسـتيروال منطقای» وهیش«، »راه«
از سـنخ ، روشنیبنـابرا؛ خـاصيبا نظـم و تـواليبه هدف و مقصوددنیرس

فنـون ، اشاره دارد و هم به قواعد» راه«به خود ست. روش همیو دانش نمعرفت

علـم ؛سروپناهخنیعبدالحس/ به بعد۱۵۳ص؛ )سمی(سکوالریيگرايویاسالم و دن؛العطاسبینقر.ک: .١

.۶۹؛ صدیکالم جد، / همو۱۷؛ صنیبه مثابه راه حل تعارض علم و دينید

.۱۱۰؛ صنیبه مثابه راه حل تعارض علم و دينیعلم د؛سروپناهخنیعبدالحس.٢

3. Method/ See: Bunnin; the Blackwell Dictionary of Western Philosophy;
p.430.
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ا یـواژه روش (در علمنیبنابرا١؛به هدف و مقصددنیرسيالزم برايابزارهاو 
دنیرسيابزار مناسب براقواعد و يریکارگوه و فنون بهیش، هرگونه راه، رعلم)یغ

ف یا توصـیـشـناخت فرایند يبه معنا، روش علم٢شود.يرا شامل مبه مقصود
و فنـون ، ابزارهـا، شامل مجموعه قواعد، ن معنایروش به ا٣آمده است.تیواقع
ت یبه کشف مجهوالت هدا، و پژوهشياست که انسان را هنگام بررسیيهاراه
٥:ارائه شده استيمختلفيو کاربردهايمعان، واژه روشيبرا٤کند.يم

:رکروش به معناي شیوه تف.۱
دار آن روش تفکر است کـه دانـش منطـق عهـده، از سطوح عام روشيکی

در حـوزه فیتعر: ازجمله؛ استيمختلفيکارکردهايدارا، منطقعلماست.
) و نوع مـواد قاتی(تصدایاستدالل و حجت در حوزه قضا، (تصورات)میمفاه

مواد و موضوع خـاص خـود را محـدود ، علمنیارو ازاین؛ در صناعات خمس
نـیم. در کر که ما چگونه تفکه به صورت مطلق به دنبال این است کبل، ندکنمي
خطابي و ، شعري، يجدل، ه مواد یا برهانيکنند کحث از مواد ميوقتي ب، منطق

ه کـبل، پردازنـدنمي، ه مـاده اسـتکمانند آن است. به ماده خاص از آن جهت 
٦نند.کلي مواد را بیان ميکام کاح

گاهي مراد ؛ خود سطوحي دارد، روش علم: مطالعهوهیشيبه معناروش.۲
، بـراي مثـال؛ اسـت)و چگونگي مطالعه آن علمروش خواندن(روش مطالعه 

در چـه سـاعتي ، به هنگام مطالعه چگونه بنشـیند، ندکه چه زماني مطالعه کاین
ند... کند و چگونه بخواند تا ثواب ببرد یا سریع بخواند یا چگونه حفظ کمطالعه 

.۳۱ص؛ياسیعلوم سيشناسروش؛قتیصادق حقدیسر.ک: .١

2. see: Caygill, Howard; A Kant Dictionary Blackwell Philosopher
Dictionaries; p.294.

3. Bunnin; the Blackwell Dictionary of Western Philosophy; p.623.
.۲۴، ص۱ج؛يدر علوم اجتماعقیهاي تحقروشي؛ساروخانباقرر.ک:.٤

در علـوم قیـروش تحقهیبـر حاشـ«، وهم/۶۱-۵۳ص؛ياسیعلوم سيشناسروش؛قتیصادق حقدیس.٥

.۴۲-۳۳ص؛»ياسیس

.۵۳-۳۹ص؛شناسي علوم انساني با رویکرد اسالميروش؛حمید پارسانیا.٦
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ه درون کـردن آن مفاهیمي است ککهاي گوناگون روش مطالعه و دراینها جنبه
١علم وجود دارد.کی

يشـهود، يفلسف، ينقل، يخیمثل روش تار: روش به لحاظ نوع معرفت.۳
.يو تجرب
يا اّنـیيلّم ، یيا استقرایياسیمثل روش ق: روش به لحاظ نوع استدالل.۴

.و..
روش ، ر روش مشـاهدهیـنظ: اطالعـاتيگـردآور٢روش به لحاظ فـن.۵
.ياروش مصاحبه و روش کتابخانه، نامهپرسش
م روش یمثـل تقسـ، اطالعـات)يها (پس از گـردآوردادهلیروش تحل.۶
.يا آماریک یکالسل بهیتحل

ي(بـه معنـايلـیتحل-يفیمثل روش توص: لیروش به لحاظ سطح تحل.۷
٣.ياعم) و هنجار

لیو روش تحليگردآوريهامحقق عالوه بر روش: نوع نگاه به موضوع. ۸
تواند از روش پژوهش خود نام ببرد. پژوهشـگر يز مینيگریديبه معنا، هاداده

ا یـانهیا سـاختارگرایدارشناسانهید پدیتواند با ديبه موضوع مورد مطالعه خود م
و امثال آن بنگرد.يکیهرمنوت
و ، شیآزما، يسازهیفرض، مشاهداتيبندطبقه، مشاهده٤:يروش علم.۹
و فرایند ،انین بیه. بر اساس ایا رد فرضیها به منظور اثبات ل دادهیه و تحلیتجز
، ا سؤال مـورد نظـریان موضوع یطرح و ب: عبارت است ازيروش علميهاگام
ن روش یـیتع، مـورد مطالعـهن جامعهییتع، اطالعات موجوديابیو ارزيبررس
و محاسـبات يبنـداسـتخراج و جدول، پژوهشياطالعات و اجرايآورجمع

.همان.١

2. Technique.
 مثتواند ميجامعه هدف است کهاسیناظر به مقلیسطح تحل.٣

ً
ياسـیدر علـوم سایـکالن باشد ایخرد ال

الملل باشد.نینظام بایدولت ، فرد

4. Scientific method.
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١ج.یر نتایتفسل ویه و تحلیو باألخره تجز، يآمار

فوق اسـت و هـم ياست که هم جامع معان٢»علمروِش «، از روشمراد ما 
را شـامل يپردازهیو روش نظرمسئلهروش حل، يروش کاربرد، نیادیروش بن

هـا و گزارهدیند اکتشاف و تولیسازکار و فرا: عبارت است ازشود. روش علميم
علم دیاعم از روش تول-از منابع معتبر. روش علم يو معرفتيعلميهاهینظر

اشـاره دارد و هـم بـه روش د علـمیـهـم بـه روش تول-در علمقیو روش تحق
علـِم «ر از یـغ، دروِن علـم. روِش علـميهاهیـهـا و نظرد گزارهیاکتشاف و تول

لذا مقـدم بـر علـم روش؛ ستیخود از سنخ دانش ن، است. روش علم» روش
هاسـت کـه از آن بـه علـم مطالعـه روش، ا علـم بـه روشیـاست. علـِم روش 

 روش علم فقه؛ شوديمیادنیز علم يشناسروش
ً
مراحـل : عبارت است از، مثال

روش علم فقه در ٣.معتبراز منابعيفرعياسالمياحکام شرعاستنباطندیو فرا
ند است. ین فرایند ایمحصول و برا، ند استنباط است که علم فقهینجا همان فرایا

علِم ، اصول و قواعد استنباط باشد، يمباديدار شناخت و بررسکه عهدهيعلم
شـود. اصـول فقـه در ير میـتعب» اصول فقـه«باشد که از آن به يم» روش فقه«
فقه يشناسا روشیمنطق علم فقه ، يمنطق فهم احکام است که به نوع، قتیحق
باشد.يز مین

منطق علم-منطق.۴
معـادل دانـش ، ک معنـایرود. منطق در يکار مه بيمختلفيمنطق به معان

ينیقـواناز قواعـد ويامجموعـه، است. علم منطق» منطقعلم«به نام يخاص

؛انیــملکيمصــطف: ر.ک/»يدر علــوم انســانقیــتحقهــاي روشينظــريمبــان«؛انیجوارشــکعبــاس .١

/»ياسیعلوم سدر شناسي روش«
Bunnin, 2004, p.623.

2. the method of science- the method of knowledge (Suárez, EPSA
Epistemology and Methodology of Science, p.119).

.۲۶ص؛نیمعالم الد؛نیالدجمالنیالدنیزبنحسنر.ک: .٣
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۴۰منطق علوم انساني اسالمي

منطق در کاربرد ١کند.يحفظ متفکردر يآنها ذهن را از خطاتیکه رعااست 
نه معادل علم منطق اسـت و نـه معـادل يول؛ با مفهوم روش قرابت دارد، گرید

. باشـدمـي»جـامعيدسـتگاه روشـگان«ای» منطق علم«يبه معنابلکه؛ روش
يهـا بـرافنـون و راه، ابزارهـا، مجموعه قواعد، هادنیاگر از سنخ فرا، روش علم

، قواعـد، نـدی(فراافـزون بـر روش، منطـق علـم، استمسئلها حلیعلمدیتول
سـاِزکار عـام و وفراینـد»مسائل«و يمبادمجموعه مشتمل بر، ابزارها و فنون)

: برمشتمل است، منطق علم، گریباشد. به عبارت ديمزینفراگیر تکون معرفت
کـه برحسـب یيهـاروشخردهعلـم) و دی(روش تول» يدستگاه روشگانکالن«

علـم بـه اسـتخدام گرفتـه کدر یـ، »مدرکات«و » مدارک«و ، »هاهمسئل«تنوع 
 اصـول فقـه بـه ٢؛)معینعلمدرمسئلهحلوگزارهتولیدروش(شونديم

ً
مـثال

از سنخ منطق علم اسـت کـه هـر دو سـطح از روش را شـامل ، مثابه منطق فقه
 به چنیتقر، پوپر» يمنطق اکتشاف علم«ا کتاب یشود. يم

ً
پرداخته ين منطقیبا

 به ایاست. پوپر در آثارش دق
ً
، ن معنـا از منطـق وفـادار بـود و بـر اسـاس آنیقا

منطـق يولـ؛ تفاوت قائـل بـود، يو اجتماعيعیعلوم طبيهاروشنیبهرچند
 را يو علوم اجتماعيعیعلوم طب

ً
مراد از منطق نیبنابرا٣؛دانستيميکیاساسا

باشد.ير آن میاخيمعنا، قیتحقنیدر ا

يشناسروش.۵
و »هیـمنهجال«يو در عرب» يشناسروش«، يدر زبان فارسمطالعه روش را

.۵، ص۱ج؛المنطق؛مظفرمحمدرضا.١

يگونـاگونيهاشـاخهيدارا، از لحـاظ مختلـف، دارد کـه خـودياشاره به علم خاص، ن معنا از منطقیا

، نیمنطـق نمـادي، اضـیمنطق ر، دیمنطق جد، کیمنطق کالس، منطق ارسطوي، مثل منطق صور: است

يالمنطق الصور ي؛ نظممحمدعزیز /منطقفلسفه ؛هاکسوزانر.ک:و... (يمنطق فازي، منطق کاربرد

.)۴-۳؛ صيو الریاض

».منطق فهم قرآن«اکبر رشاد؛ ر.ک: علي.٢

3. see: Popper, The Logic of Scientific Discovery, pp.3-28.
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ازجملـه بـه ؛ يمختلفيبه معانيشناسروش.نامنديم١»يلوژومتد«يسیانگل
و (در کــاربرد روزمــره٤»روش«٣؛»فلســفه علــم«ا یــ٢»علــمهیــنظر«يمعنــا
از يبخشـ٥؛)پروپـوزالنی(در تـدوقیروش تحق؛ »روشفیتوص«؛ )انهیعام

علـم بـه «؛ )يا علـم قواعـد و اصـول روشـیـ(٧»علم روش«٦؛فلسفه معرفت
١١ر آن آمده است.یو نظا١٠»روشنیدکتر«٩؛»هادرباره روش«ا علم ی٨»روش

به روش (=ا علمیرا علِم روشآنها توانيم، يشناسروشيتوجه به معانبا 
، به مثابه علم روششناسیروش١٢فلسفه مضاف به امر) دانست.فلسفه روش/

مطالعـه و علـمدیـهـای تولهو راشـهیاندهـایهویشو مطالعه يبررسيبه معنا

1. Methodology.
2. theory of science.
3. philosophy of science.

See: Borchert. Encyclopedia of Philosophy, Second Edition, V. 6. P.490 -
Rosenberg, A philosophy of science, pp.147 & 199- Fritz,
Methodology of economics and other social sciences, pp.5-55.

4. Method (The worst misuse of the word methodology is its substitution
for method.- Fritz, ibid, p.62).

5. The methodology of research- Methodology of Survey (see: ibid, pp.7-8).
6. methodology as a part of the philosophy of knowledge (see: ibid,).
7. The science of method.
8. discussion on method.
9. Methodology is about methods, it is not a method, nor a set of methods,

nor a description of methods. (see: Fritz, ibid, P.55).
10. doctrine of method (Caygill, Howard, A Kant Dictionary, P.294).
11. see: Fritz, ibid, pp.5-55/

اثر مکالپ فریتز، ضـمن اشـاره بـه معـاني » و دیگر علوم اجتماعيشناسي علم اقتصاد روش«در کتاب 

، به کاربردهاي آن در آثار و آراي مختلف مثل آثار کانت، کـراس، مـاکس وبـر، »شناسيروش«مختلف 

/بریجمن، وایتهد، موریس کوهن، رایشنباخ، کافمن، شوتز، کارناپ، پوپر، همپل و... پرداخته شد
see: Fritz, ibid, pp.5-55

آمـد؛ بلکـه هماننـد شناسي (متدولوژي) دانش مستقلي به حسـاب نميبه همین دلیل در گذشته، روش.١٢

شد.بندي ميعلم منطق، ذیل فلسفه، طبقه
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۴۲منطق علوم انساني اسالمي

يرونـیهم از نگاه ب١»فلسفه روش«ا یيشناسباشد. روشيمقیتحقيهاروش
مـدل روش و ، ينیشـیپيو هم با نگاه٢پردازديعلوم ميها) به روشينی(و پس

لـذا از منظـر ؛ هاسـتروش، يشناسـموضوع روش٣کند.يز میرا تجومطلوب
قرار ينسبت به موضوع خود (روش) در رتبه بعديشناسروش، يشناختمعرفت

افتن یـسـه و یمقا، علوميهابه مطالعه روشيشناسروش، گریدارد. به عبارت د
.پردازديها و نقاط ضعف و قوت آنها و ارائه روش مطلوب متیمحدود
بـه کـار بـرده و سـپس هـر دو را را معادل فلسفه علـميشناسروش، يبرخ

کـــه درحالي٤کننـــد.يمـــيمعرفـــيشناســـو شناختيشناســـمعـــادل علم
گونـاگون و يهاروشيل و بررسیتحلي(فلسفه روش) به معنا» يشناسروش«

اسـت و ٥از سـنخ دانـش درجـه اولد بـوده و یـجديشـناختروشهیـارائه نظر
روِش علم نـام ، اتیعملند ویبه مثابه فرا، علمدیتوليکارگرفتن ابزار و راه برابه

و بـه مطالعـه علـِم روش، يشناسـسـت. فلسـفه روشیدارد که از سنخ دانش ن
ــروش ــردازديميشناس ــ؛ پ ــذا دانش ــه دوميل ــوب م٦درج ــويمحس د. از ش
کس«يتوان به بررسيميشناسروشيهاژهیکارو و »هـافرضپیش«٧،»هاومیآ

1. The philosophy of method.
2. See: Jupp, the Sage Dictionary of Social Research Methods, pp.175-437/ Shell,

Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economic, pp.5-50.
شناسـي اسـت و مطالعـه بیرونـي و روش، فرایند است و علم به آن فرایند، علِم روش، منطق علم و روش.٣

 باشد؛ شناسي ميفرانگر عقالني آن، بر عهده فلسفه روش
ً
مراحل، فرایند و عملیات اسـتنباط توسـط مثال

شـود و مطالعـه فرانگـر عقالنـي ل فقه، علِم روش (منطق فقه) محسـوب ميفقیه، روش فقه است و اصو

يدرآمـداکبـر رشـاد؛ شـود. (ر.ک: عليشناسي فقه) نامیـده مياصول فقه، فلسفه اصول (یا فلسفه روش

).۱۳؛ صبر فلسفه اصول فقهيسیسأت

نقد کتاب فلسـفه «ي؛ناجدیسع: نقد آن در/۲۳و۱۳، ۷؛ صصيلوژ و فلسفه علم و متدي؛ساروخانباقر .٤

.۱۷۰-۱۵۵؛ ص»يلوژوعلم و متد

5. first order.
6. second order.
7. the nature of their axioms.
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٣،»یياسـتقرامیتعمـ«٢،»يمنطقـاستنتاج«١،»هاهیفرض«، »اصول موضوعه«

و يشناسـروشيبا توجـه بـه معنـا٥ر آن نام برد.یو نظا٤»شیو آزمامشاهده«
ن دو علم در موضـوع و یبا منطق علم دارد و ايارتباط تنگاتنگ، آنيهاژهیکارو
توان يکه ميااند به گونهافقهميدارند و از جهاتيادیاشتراک ز، مسائليبرخ

 به جا
ً
و تنها از لحاظ روش علم است ، برد. موضوع هر دوکاره ز بیهم نيبعضا

بـه ، هـاافـزون بـر مطالعـه روش، تفاوت دارند. در منطق علـم، گستره و قلمرو
در مقـام ویژهبـه، مـوارديدر برخـرو ازاین؛ شوديز پرداخته مینيو مبانيمباد
.رونديکار مه گر بیهمديجاه ب، عمل

) و منطق علميشناس(روشعلِم روش، گاه روش علمیم جایترس

ياسالميروش علوم انسان.۶
تیف واقعیا توصیشناخت فرایند يبه معنا، »ياسالميروش علوم انسان«
يعلـوم انسـانروش«، گـری) است. به عبارت دياز منابع معتبر (اسالميانسان

1. Hypotheses.
2. logical deduction.
3. inductive generalization.
4. observation and experimentation.
5. see: Fritz, ibid, p.8.

فرایند و (روش علم 

)عملیات

محصول / درجه یک(علم 

)فرایند
=  علم به علم (فلسفه علم 

)علم درجه دو

روش شناسي یا (منطق علم 

)درجه یک/ علم روش

فلسفه (فلسفه روش شناسي 

)علم درجه دو/ مضاف
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۴۴منطق علوم انساني اسالمي

يعلـوم انسـانهیـتوجودیـتول، راه کشفساِزکار و : عبارت است از، »ياسالم
هم ، سوکیف از ین تعریا.وه سنجش آنی) و شي(اسالماز منابع معتبرياسالم

ن علوم و یق در ایاشاره است و هم به روش تحقيعلوم انساندیناظر به روش تول
واشاره دارد و هـم بـه قواعـد، ن علومیتحقق ا»راه«هم به خود ، گریدياز سو
توان گفت روش علـوم يميف عام و کلیک تعریدر نیبنابرا؛ آنالزميابزارها
م است که انسان را هنگایيهافنون و راه، ابزارها، شامل مجموعه قواعد، يانسان
ت یهدا، يبه کشف مجهوالت در حوزه علوم و مسائل انسان، و پژوهشيبررس

، ن اسـاسیـادشده است و بر ایند ینِد فرایمحصول و برا، يعلوم انسان١کند.يم
و علـمهر ، زیو در مقابل نآوردرا به دنبال ميشناختنوع خاصي از ، هر روش

هـاي روش، علـمسـطوح مختلـف لـذا ؛ آیدبه دستيروش خاصمعرفتي از 
 ؛ ندکگوناگوني را طلب مي

ً
ار کـه در تحقیقـات بنیـادین بـه کـيهـایروشمثال

سـان کی، شـونداربردي اسـتفاده ميکـه در تحقیقـات کهایي با روش، روندمي
٢نیستند.

، نیـیتب، فیتوصـ، فیـتعر(يعلوم انسانيهاژهیبر اساس نوع کارويبرخ
يهاز بـه دسـتهیآن را ن) روشيدهجهتایکنترل ، يابیارزش، ينیبشیپ، ریتفس

(روش پاسخ به سـؤال از يف در علوم انسانیروش تعر٣م کردند.یتقسيمختلف
ف (روش پاسـخ بـه سـؤال از یروش توصـ؛ )يدر مسـائل علـوم انسـانيستیچ

ــیروش تب؛ )يچگــونگ ــه ســؤال از چرای ــوتیــين (روش پاســخ ب ــيثب روش ای
روش پاسخ به سؤال (ریروش تفس؛ )کنشکیوقوع یيکشف چراويکاوعلت
روش ؛ )يانسـانيهـانهفتـه در کنشيکشـف معنـاا روشیـياثباتیياز چرا

ــیبشیپ ــه ســؤال از ين ــده)ینشــده آمشاهدهتیوضــع(روش پاســخ ب روش ؛ ن
ا یــيســتگیشا، يســتگیا نبایــيســتگی(روش پاســخ بــه ســؤال از بايابیارزشــ

.۲۴، ص۱ج؛يدر علوم اجتماعقیهاي تحقروشي؛ساروخانباقر ر.ک: .١

.۵۳-۳۹ص؛شناسي علوم انساني با رویکرد اسالميروش؛حمید پارسانیا.٢

.۴۲ص؛ياسالميانسانعلوميشناسروشي؛فیشرنیاحمدحس.٣
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۴۵کلیات و مقدمات

) و روش کنتـرل (روش پاسـخ آنيهاکشف ارزشو يکنش انسانيستگیناشا
ایـفیتضـع، تیتقوبه منظوريدهجهتکنترل وا ی» د کردیچه با«به سؤال از 

١است.)اصالح کنش مورد مطالعه

ياسالميمنطق علوم انسان.۷
» ياسـالميمنطـق علـوم انسـان«مفهـوم ، ق حاضریتحقيدیم کلیاز مفاه

از آن بـه يق (و اختصـاص بخشـیـن تحقیو رسالت اتیاست. با توجه به ماه
از يف کلـینجا تنها به تعریدر ا، )يمنطق علوم انسانقتیت و حقیماهيبررس

ساِزکار و علم: عبارت است از» ياسالميعلوم انسانمنطق «: شوديآن اکتفا م
منطـق علـوم ، گـریبه عبارت دمعتبر.از منابعياسالميعلوم انساندیروش تول

آن يو مبانيو مبادادشدهیدار شناخت ساِزکارها و قواعد عهده، ياسالميانسان
افزون بـر ٢،جامعيمثابه دستگاه روشگانبه، يمنطق علوم انساننیبنابرا؛ است
.پردازديز میروش نيو مبانيبه مباد، روش

روش علوم ، منطق علم، يشناسروش، علم روش، روش علم: میجدول مفاه

يو منطق علوم انسانيانسان

موضوع/يستیچمیمفاه

متعلق

هانمونهنوع و سطحهدف

دیـسازکار تولعلمدیتولروش

علم

ــــــنخ  (از س

ست)یدانش ن

ــــــبنعلمدیتولعلم ن و یادی

کالن

دیــنــد تولیفرا

علم، فقهعلم

ک و...یزیف

.۴۶-۴۵، صهمان.١

».منطق فهم قرآن«اکبر رشاد؛ ر.ک: علي.٢
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۴۶منطق علوم انساني اسالمي

روش حـــــــل

ـــئله (روش مس

ق)یتحق

ســازکار حــل 

همسئل

ــــــنخ  (از س

ست)یدانش ن

ـــــــرد و -همسئلحل -همسئل
ُ
خ

يکاربرد

روش 

ـــژوهش در  پ

ــه ، هاطرحنام

، مقــــــاالت

هاکتاب

روشعلـــــــِم 

)يشناس(روش

دانش مطالعه 

هـــــــا روش

ــــی(فرا ، هادن

اصـــــــول و 

، قواعــــــــد

فنـون ، ابزارها

)...و

ــد و یفرا- ن

اتیعمل

ابزارها-

ــــون و - فن

هانکیتک

اصــول و -

قواعــــــد 

يروش

یيشناســــا-

ـــــاروش يه

دیگوناگون تول

و علــمعلــم

سه آنهایمقا

-

يشناسـبیآس

هاروش

ـــه روش- ارائ

دیجد

کــــــــالن/-

نیادیبن

خــــــــرد/-

يکاربرد

نیپلیسید-

يآلعلم-

منطقعلم-

اصــول فقــه -

(موجود)

-

يشناســروش

ریتفس

-

يشناســروش

يعلوم انسـان

(موجود)

و...-

ـــمنطـــق تول دی

علم

ـــــــتگاه  دس

روشـــــگاني

ــرا ــامع ب يج

علمدیتول

ــاروش- ه

ـــد و ی(فرا ن

ات)یعمل

ــان- و يمب

ــــــاد يمب

ار یــــــ(مع

ـــجامع ت ی

منطــــــق 

علم)

شـــــناخت -

روشيمباد

ـــه روش - ارائ

علم

بـه دستیابي-

ــق تول ــمنط دی

علم

-

نیپلیسیشادیپ

ــــبن- ن و یادی

کالن

اصول علم-

فقـــــــــــه 

(مطلوب)

منطق علوم -

يانســــــــان

ياسالم
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۴۷اتکلیات و مقدم

فلســـــــــــفه 

يشناسروش

۲نگاه درجـه

هـا و به روش

دیــنــد تولیفرا

نگـــاه علـــم/

ــه  ــه ۲درج ب

يشناسروش

يمبــــاد-

روش

-

ــاروش يه

ـــعلـــوم  ا ی

از يادســته

علوم

دستیابي بـه -

ــاح ــي کام ک ل

دربـــــــــاره 

يشناسروش

بــه يابیدســت-

يو مبانيمباد

و نقــــــــد-

يشناسـبیآس

ـــــاروش يه

ــــوم  ــــعل ا ی

از يادســـــته

علوم 

ـــــــش - دان

درجـه /ينیپس

دو

نیادیکالن/بن

فلسفه اصـول 

فلســفه -فقــه

ـــــــق -منط

فلسفه منطـق 

ــم د ــفه -نی

فلسفه منطـق 

ــــــــــوم  عل

و...-يانسان

روش علــــــوم 

ياسالميانسان

دیـکار تولزسا

يعلوم انسـان

از ياســــالم

ــر  منــابع معتب

)ي(اسالم

علـــــــوم 

ـــــان يانس

ياسالم

علــوم دیــتول

يانســــــــان

ياسالم

ــــــبن ن و یادی

کالن

-

ـــوم  ـــق عل منط

ياسالميانسان

ـــــــتگاه  دس

روشـــــگاني

ــرا ــامع ب يج

ــتول ــوم دی عل

يانسان

-
ــاروش يه

علـــــــوم 

يانسان

ــان- و يمب

ـــاد آن يمب

ار یــــــ(مع

ـــجامع ت ی

منطــــــق 

)علم

شـــــناخت -

روشيمباد

ـــه روش - ارائ

يعلوم انسان

بـه دستیابي-

ــق تول ــمنط دی

يعلوم انسان

-
نیپلیسیشادیپ

ــــبن- ن و یادی

کالن

-




