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Abstract 

Many texts have been published, in recent years, about the Islamization of science, and 

different scholars tried and still trying to demonstrate what Islamic science is and how it 

can be realized. Abdol Hossein Khosrow Panah is one of the prominent authors of this 

realm, who tries to reach Islamic science through a special methodology that explained in 

his last book - Methodology of Social Sciences. In the present paper, we introduce and 

evaluate the book concerning its form and content. Regarding its form, we have reviewed 

the editorial and punctuation issues, and in regard to its content, the steps to formulate the 

special methodology has been depicted and criticized. Finally, we have made some efforts 

to prepare a broader critique for this book and other authors of this realm from a pragmatic 

point of view. 
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951-9911،911مرداد،پنجمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 نقد کتاب 

 ی علوم اجتماعیشناس روش

*حميدرضاخادمی

**محمدعلیرمضانی

 چكيده

علم دینی منتشر شده  اسدو و افدراد متیدهدی      دربارۀی اخیر آثار فراوانی ها سالدر 
تا از دیهگا  خود نشان دهنه که علم دینی چیسدو   کوشنه یمچنان  یا هم انه ه یکوش

یابه. از افراد پرکار در این زمینه عبهالحسین خسروپنا  اسو کده   میو چگونه تحقق 
 ،در ایدن زمینده  اثر او شناسی اسو و آخرین  تأکیه دارد کانون تحقق علم دینی روش

علدوم اجتمداعی   بر آن اسدو تدا روش تولیده     ،اجتماعی علوم شناسی روشبا عنوان 
شدللی و   لحاظ ازایم کتاب مذکور را  حاضر کوشیه مقالۀ اسالمی را میرفی کنه. در 

مسدال  نگارشدی و ویرایشدی     تدر  بیشمحتوایی بررسی و نقه کنیم. در بخش شللی 
هدای اساسدیم مفلدر بدرای      شه  و در بخش محتوایی تالش شه  اسو گدام بررسی 

نید    وید درنها. شدود شرح داد  شود و بررسدی و نقده    موردنظرشناسی  تولیه روش
نقهی فراگیرتر به ایشان و برخدی دیگدر در    انهیگرا عم ایم با رویلردی  تالش کرد 

 این حوز  داشته باشیم.

اجتهادی، نقده،    د  شناسی حلمی شناسی، روش علوم اجتماعی اسالمی، روشها: کليدواژه
عبهالحسین خسروپنا .
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 مقدمه. 1

ی طددوینی دارد و شددایه مشددهورترین تنددویر آن ا سددابقهبددین علددم و دیددن  ۀرابطدد ۀمسددئل
. این مسئله از حهود دو قدرن پدیش بدا گسدترش اسدتیمار در جهدان       باشه لهیگالمحلومیو 

آغدازگر نهتدو احدالحی در جهدان اسدالم، دلید         درمقدام  ،جمال سیهو  شه   مطرحاسالم 
لوم جهیه دانسته و نگرش منفی علمدا و فقهدا   به ع یتوجه بیمانهگی جوامع اسالمی را  عقب

ی داندش اسدو   ساز یاسالم. موج دوم احیاگری در جهان اسالم کنه یمبه علوم جهیه را نقه 
علمایی چون اسماعی  فداروقی و محمده نقیدب الیطدار مطدرح       بیستمدوم قرن  ۀنیمکه از 

علدم و دیدن اسدو. ایدن جریدان را       ۀرابطد له بلی مانهگ عقببنیادی آن نه  ۀمسئلکننه و  می
 نده ادالیدالم چدودری ادامده د    مسدیود و حسدین نندر،    سیهسردار،  نیاءالهیضدیگرانی ماننه 

 (.81-6: 8931)ایمان و کالته 
ی تدر  بدیش ی علوم بیه از انقالب اسالمی بدا شده    ساز ینیددر ایران تولیه علم دینی یا 

ۀ چیسدتی و روش  ند یزم در تاکنون 8911ۀ دهاز  شه  نگارشآثار  تیهاد ،حال نیباادنبال شه. 
نیسو. در سالیان اخیدر افدراد متیدهدی تدالش      شهنی ی پیش از آن قیارها سالعلم دینی با 

 ؛8913و حسدنی   پدور  یعلبه ریه نگب) دسو دهنه بهتیریفی از علم دینی و را  تولیه آن  انه کرد 
؛ 8911 ؛ رشداد 8916ی آملدی  ؛ جدواد 8931و  8911؛ میربداقری  8911؛ گلشنی 8911باقری 
( و 8931ی سدادات   کالتده ؛ ایمدان و  8913سدوزنیی   ؛8931 ،الر8938، 8938 حیابط موحه

 انده  بدود  ی مختلر مخالر املان یا مطلوبیو علم دیندی  ها جنبهدرمقاب  نی  افراد دیگری از 
(. عبهالحسدین  8916 ؛ پایدا 8931؛ فراستخوا  8931؛ سروش 8916 ،8919مللیان  بنگریه به)

  نوشدته های نسبتاً زیدادی   اخیر متن های لحامیان علم دینی اسو که در سا ازجملهخسروپنا  
 دیگدران ؛ خسدروپنا  و  8939 ،8931؛ خسروپنا  و عاشدوری  8931خسروپنا  بنگریه به )اسو 
ن کدرد  روشدن هده  آن   وخسدروپنا   آخدرین کتداب    اجتمداعی  علوم یشناس روش (.8939
 علوم اجتماعی اسالمی اسو. یشناس روش
 

 معرفی کلی اثر. 2

پژوهشدی   ۀمفسسد از سدوی   8931نخسدو در سدال    اجتمداعی  علدوم  یشناسد  روشکتاب 
. ایدن کتداب   شده   چدا  نسدخه   8111 شمارگانحفحه و با  911ایران در  ۀفلسفحلمو و 

 میتنظد تحریدر و   آن را سلسله مباحث کالسی خسروپنا  اسو کده مهدهی عاشدوری    درواقع
 اسو. د کر



 030   (محمدعلی رمضانیو  حميدرضا خادمی) یعلوم اجتماع یشناس روشنقد کتاب 

 در« فلسدفه و روش ». در بخش اول با عندوان  دارد« گفتار» شان د و  «بخش»کتاب چهار 
 ۀحدوز ی علدوم و برخدی مسدال  فلسدفی     شناسد  روشبین فلسدفه و   ۀرابطپنج گفتار دربارۀ 

سدیی  « گدرا  نیدی تبی هدا  فلسدفه » ییندی  ی علوم بحث شه  اسدو. در بخدش دوم  شناس روش
کننهۀ تبیین در علدوم اجتمداعی    تبیین در علوم اجتماعی و رویلردهای فلسفی توجیه شود یم

همدین کدار    شدود  یمنی  تالش « گرا تفهمی ها فلسفه»در بخش سوم با عنوان  .شرح داد  شود
  دد   یحلمد ی شناسد  روش. در بخدش نهدایی هدم رلالیسدم و     دشدو هرمنوتیک انجدام   دربارۀ
 .شود یمماعی دینی باشه، توضیح داد  که بایه روش علوم اجت ،یاجتهاد
 

 نقد و بررسی جایگاه اثر. 3

ۀ علم دینی مستل م ترسیم تندویری  نیزم درشهن جایگا  اثر حاضر دربین آثار موجود  روشن
 ؛وجدود دارد « علم دینی»سو. مباحث مختلفی دربارۀ ها آن کلی از آثار موجود و رویلردهای

« علدم دیندی  »در عبدار   « دیدن »و « علم»منظور از  ؟مینای علم دینی چیسو که این ازجمله
مسدال    دربارۀحامیان املان علم دینی  ؟توان به علم دینی دسو یافو و چگونه می ؟چیسو

 ی کننه.بنه دستهرا  مختلرانه رویلردهای  مذکور اختال  دارنه و برخی کوشیه 
 گویدده مددیو تأسیسددی سددخن  ،بددرای ملددال بدداقری از سدده رویلددرد اسددتنباطی، تهددذیبی

احدالو بده میدار  نقلدی یدا روش       کده  این(. سوزنیی نی  براسار 8911 ،8911 )باقری
 بدرد  داد  شدود، از سده رویلدرد ندام مدی      زمدان  هدم طدور   های مختلر بده  تجربی یا روش

رفییدی آتدانی بدا     بنهی رفییی آتانی کارآمهتر اسو. تقسیمجا  این (. اما در8913)سوزنیی 
گویده کده    بندهی دیگدری مدی    مرور رویلردهای موجود برای تولیه علم دیندی در تقسدیم  

 اهلل یدو . آخود علم باشه یا ،پرداز نظریه یو،مدوضوع، غدا یواسالم توانه یماسالمیو علم 
ی مطهدر  یهو شده  ید دی مندباح   اهلل وید آو  موضوع علم یو رامالک اسالم یآمل یجواد
را  یددنی سددوم عددلم د   یلدرد . روداننده  میعلم  یوغا یوبه اسالممنوط  را علم یواسالم

 یلدرد . روردیگ یقرار م چهارچوب یدندر ا گدلشنی رنظ .دانه یم ینید پرداز یهمحنول نظر
 ملدال خسدرو  برای  چهارچوبدر این  .دانه میعلم  یو خوداسالم را یومالک اسالم آخر

 بددا حددفم مدالک    ی متدافی یلی، هدا  فدر   شیپۀ حوزرا در  ینید یها ورود گ ار  باقری
سوزنیی تولیه علدم دیندی مسدتل م    از نظر  و دانه ، یزم میعلم یوعلم روش تجربی برای

 اسو علم یودرکنار عق  و تجربه در قلمرو مأمور یانیوح یها آموز  از منه روش استفادۀ
 .(8939)رفییی آتانی 
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رویلردهای تأسیسی اسدو کده اسدالمیو    ی ج و اجتهاد  د یحلمد وحر، رویلر این با
 جاکده  ازآنشناسدی اسدو.    روشبدر  و تمرکد ش   هدان میخود علم  علم را مستل م اسالمیو

اسدو و طبدق   « های علمی با رویلرد اسدالمی  تولیه نظریه»هه  احلی علوم انسانی اسالمی 
 من لدۀ   بده ، تولیه نظریه «گیری نظریا  در علوم انسانی منطقی شل  فراینه»تقریر خسروپنا  از 

 ،را شکدانون مبداح   ویاسو،  8(118)ص  «شناسی تهوین نظام روش» ۀنتیجآخرین مرحله، 
 ۀارالد و « شدناختی  کدار میرفتدی و روش   بیدان را  »در مقایسه با سایر حامیان املان علم دینی، 

 (.11ص ) دانه می« تولیه علوم انسانی اسالمیی برای اجتهادد  یحلمشناسی  مهل روش»
انجامده؟ هده  کتداب     اما ماهیو این روش چیسو و چگونه به تولیده علدم دیندی مدی    

 درحدهد »دادن به این مسال  اسدو و بدرای طدی ایدن را       پاسخ شناسی علوم اجتماعی روش
های متیدار  مدهرن و پسدامهرن     بر گ ارش کوتا  توحیفی و انتقادی از روش عالو اسو تا 

 ۀمقالد در  .(3ص ) «اجتهدادی بردردازد  د  شناسی حِلمی علوم انسانی، به تبیین روش ۀحوزدر 
یابی به روش تولیه علم دینی در کتاب را بررسدی   دسو منظور بهشه   حاضر کلیو رونه طی

 .یمکن میرا بررسی شللی کتاب  واردمها  به این گام اشار  بهخواهیم کرد. اما پیش از 
 
 نقد شكلی اثر. 4

، درسدو  کنده  یمد به حجم کدم آن، حدم ملبتدی القدا      توجه با قطع وزیری و ححافی شومی ، 
بدین آن و محتدوای کتداب ارتبداط      تدوان  ینمعلمم جله کتاب که طراحی خوانایی نهارد و 

اسو، اما همین می ان کیفیو در چدا    قبولمی کتاب نیچ حرو یی و آرا حفحهبرقرار کرد. 
، 99ص بده   ریده نگب)انه  چا  شه  تر رنگ کمو در موارد متیهدی خطوط  شود دیه  نمیآن 
11 ،18 ،11 ،11 ،61 ،811 ،811 ،811 ،811 ،183 ،111 ،191، 191.) 

، امدا  اسو شه   استفاد  جا بهویرایشی و نگارشی با تسامح شایه بتوان گفو م لعالدربارۀ 
غیر از ایرادهای نگارشی و ویرایشدی، حدهاق  سده ایدراد      که باعث شه  اسو نشهن یشویرا

دوم،  .دیگدر  برخدی  بودن نامفهوم وجمال   برخی نبودنشیوا اول،. بمانه باقی کتابمهم در 
از رلالیسدم، پوزیتویسدم، سوبجلتیویسدم،     تنداوب  بده نشدهن احدطالحا . مفلدر     دسو یک

ثدابتی ندهارد. در مدواردی حتدی      ۀروید کنه و  استفاد  میها  آن های فارسی و میادل ،فیهلیسم
ماندهن زبدان کتداب. تدهریم کالسدی بدا        گفتداری سان نیسو. سوم،  یک نوشتار این کلما 

گفتاری و حتی وعم و خطابه در مدتن   زبان، اما واس شه شل  متن چاپی تنظیم  ویرایش به
تغییدر ویرایشدی و نگارشدی     نیتدر  کوچدک بدهون   1نه جملهباقی مانه  اسو. برای نمونه، چ

 :شود یمدرادامه آورد  



 033   (محمدعلی رمضانیو  حميدرضا خادمی) یعلوم اجتماع یشناس روشنقد کتاب 

 «کنده  یمی در علوم اجتماعی کمک شناس روشاین مقهمه ما را در تییین جایگا  نقش »د 
 «.ی...شناس روشبه ما در تییین جایگا  »نوشته شود:  اسو که(. شیواتر 81ص )

چیسدتی علدوم، شدرای      دربدارۀ دومدی هسدتنه کده     مرتبهیی ها دانشی علوم، ها فلسفه» د
ی علدوم  هدا  فلسدفه : »نوشدته شدود   اسدو کده   تدر  درسدو (. 98ص ) «کنده  یماعتبار... بحث 

 .«کننه یمدومی هستنه که... بحث  مرتبهی ها دانش
یی، چنین ادراکاتی مملن نیسدو؛ امدا امدارا  و    نما واقعهرچنه احراز یقینی حهق و » د

(. در ایددن جملدده 111ص ) «، چنددین اعتبارهددایی وجددود داردبددودن میقددولحُجَجددی بددرای 
 کرد.تبهی  را به ویرگول  رگولیو نقطهحذ  و  جمله ازرا بایه  ها رگولیو

ها و مشداهها  اجتمداعی، سدوبژکتیو )وابسدته بده  هدن        آیا تمام نظریه که اینالبته در » د
قتدایا   ۀهمگر( و ایهلولوژیک اسو؟ جای تحقیق میهانی و تحلی  نسبو به  شخص مشاهه 

(. منظور مفلر روشن نیسو، ولدی احتمدایً منظدور وی    136ص ) «در علوم اجتماعی اسو
ماعی سوبژکتیو )وابسدته بده  هدن شدخص     و مشاهها  اجت ها هینظرتمام  که این»این اسو: 

 «.یا خیر، بایه با تحقیق تجربی روشن شود انه کیهلولوژیا( و گر مشاهه 
لحداظ نگارشدی و    بده سدو،  ها آن آخدر از  ۀنموند گفتارهای چهاردهم تا شان دهم، که دو 

و نامفهوم اسدو و گفتارهدای    ،آشفته، مغلق سیاردارد. گفتار چهاردهم ب مشل شیوایی بسیار 
و فاقده نظدم )آغداز و     ،چنان آشفته، آکنه  از تلدرار  ترنه، هم ساد  اگرچهپان دهم و شان دهم 

 نوردی اسو. ها ماننه حخر  آن ۀچنهبارتالش برای فهم این فنول با خوانهن  .انهانجام(
ی شناسد  روشی میرفد  رسه یمنظر  بهموارد، سه مشل  دیگر وجود دارد. اول،  نیا از ریغ

یی را حذ  یا تلخیص کدرد و  ها بخش شه یم. نهارد ازیننویسنه  به چنین تفنیلی  موردنظر
آوری در  هدای مدالل   تر نگاشو. اطناب تر و روان درمقاب  گفتار چهاردهم را بس  داد و منظم

 زالهنه.، اما برای متن چاپی انه بود برای تهریم در کالر یزم  بسا چهمتن وجود دارد که 
 دری دوجلده کتداب   8939. مفلر در سدال  گردد یبازمدوم به ل وم چا  این اثر  ۀمسئل
ی علم دیندی  ها هگا یدکه در جله اول آن  اسو نگاشتهرا  اسالمی انسانی علوم جویو جسو

و در جله دوم نی  کاربسو ایدن الگدو در چنده     شه   یمیرفی اجتهادد  یحلمنقه و الگوی 
ی رایدج در  هدا  یشناسد  روششود. نویسنه  در اثر حاضر پم از میرفدی   رشته شرح داد  می

. اسدو  کدرد  ی را دوبدار  میرفدی   داجتهدا د  یحلمالگوی ها  آن علوم اجتماعی مهرن و نقه
لوم اجتمداعی مدهرن   ی موجود در عها یشناس روشپی نقه  درشایه خواننه  بگویه که ایشان 

حاضدر   ۀمقالد حور ، امیهواریم   . درایناسو  بود ها  آن دادن برتری الگوی حلمی بر نشانو 
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بتوانه روشن کنه که کتاب تا چه حه در این کار موفق بدود  اسدو. امدا نقدههای کتداب بدر       
 تدوان  یمد در اغلب آثدار علدم دیندی     تر منسجمو  تر منقح حور  بهی رایج را ها یشناس روش

درحدده کتدداب بدده نقدده ایددن  11مشددخص نیسددو بددا اختندداص حددهود  رو نیددازایافددو، 
خدود، بدهون ایجداد پیوندههای یزم بدین       مدوردنظر درحه به الگدوی   11و  ها یشناس روش
الگدوی خدود را احد      توانسدو  یمشود. نویسنه  حهاق   چه خلئی پر می های کتاب، بخش
 را نقه کنه.ها  آن ای دیگر ارجاع دهه وو از منظر توضیح الگوی خود به الگوه ههدقرار 

اول کتداب فقد    حدفحۀ   811کتاب تقریباً فاقه ارجاع اسدو. در   که اینمشل  سوم 
درون متن. از  11حفحۀ و پانوشو در  31و ، 13، 11چهار ارجاع وجود دارد: حفحا  

دو مدورد نید  در   سدی  شنا کتداب این چهار مورد، فق  دو مورد حفحه دارد و اطالعدا   
اسدتقرا در   دربدارۀ کده  (، 889-811انتهای فنول نیسو. اما در گفتدار هفدتم )  ۀ نام کتاب

بیدهی  حدفحۀ   111توان یافو. در  مسلمان میفالسفۀ به  اسالمی اسو، نُه ارجاعفلسفۀ 
ا  ید نظر دربدارۀ ( که 819-819حفحه ) 81ج   ؛توان دیه دوبار  ارجاعا  میهودی می

عالو ، در مواردی جمالتی داخ  گیومه یا پشدو   بهارجاع دارد.  18شهیه حهر اسو و 
)بدرای   ارجداع کلدی هدم ندهارد    اما  ،اسو  میمستق قول نق وجود دارد که ظاهراً  دونقطه
 (.111، 111، 181، 61 صبه ریه نگب ،نمونه
 

 نقد و تحليل محتوایی اثر. 5

اجتهدادی بدرای    دد    شناسی حلمدی  درپی تشریح روشی شناس روشکتاب  ،اشار  شه تر شیپ
هدای اساسدی نویسدنه  در ایدن      کوشیم تا گام درادامه می تولیه علوم اجتماعی اسالمی اسو.

منسجم ندهارد کده خواننده  بتوانده در      یمسیر را روشن کنیم. برعلم نمودِ اولیه، کتاب کلیت
 دد   شناسدی حلمدی   ی روشن و منظم از خالل متن پیش برود تا درانتها بده فهدم روش  فراینه

کده   ،مطالیده کدرد   مج ا یا حرفاً فنول نهایی را حور  بهتوان فنول را  تهادی برسه. میاج 
، زیرا خوانهن فندول پیشدین بده درک فندول     اسو  یاجتهاد د  یحلمشناسی  روش دربارۀ
انده کده نویسدنه      سدامان  های مدبهم و نابد   اندهاز   بده کنه. این فنول  نمیکمک چنهانی نهایی 

ایدن  ا جد  ایدن  ، درهمده   نید ا بدا کنه خواننه  یا منتقه به فهمیده  اسدو.    توانه ادعا ی میراحت به
ی هدا  گدام  تدا  تدالش خدواهیم کدرد    تدر  بدیش ، بلله کنیم مینبررسی را های زبانی  سامانی هناب

و چگدونگی   ،یشناسد  روشایدن   ی، اجد ا مدوردنظرش ی شناسد  روشنویسنه  برای بناکردن 
 بررسی کنیم.ی را شناس روشتولیه علم دینی از طریق این 
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نظریدۀ  : طدرح  کنده  یمد خسروپنا  برای ساختن این بنا مراح  زیر را طی  ،رسه یمنظر  به
ی ها هگا یدیی برای نقه و طرد گرا ینسبتوس  به ، یی و سابجلتیویسمگرا مانیانقه ، یبان ه ید

طدرح  و ، طرح تندوری جهیده از علدوم انسدانی موجدود     ، ییگرا ینسبطرد ، غربی سلویر/
فر  و  پیش چنین هموی  دارد(.گوناگونی اجتهادی )که خود مراح  د  ی حلمیشناس روش

یزم اسو به این  9.یا را  سوم نامیه« جمع بین این و آن»شیوۀ آن را  توان یمی دارد که ا و یش
 مراح  وجود دارد.همۀ مورد پیش از بررسی مراح  اشار  شود، زیرا در پمم 

دیدهگا   های متفاو  یا مخدالر   به دیهگا  کوتا  ۀاشار با مفلرکه  شود بارها مشاهه  می
نشدانهن   هدم  کندار اسو کده بدا    فرضشان این دانه، یینی پیش می« جمع بین این و آن»را  بهی 

هدم از بحدث    ،بید ترت  نید ا  . بده شود بهی  ایجاد می یدیهگاه ها این دیهگا  عناحر ملانیلی
گرفتده   نادیده  هدا   آن هدا و تتدادهای   ، هم تفداو  شود یماجتناب ها  این دیهگا  دربارۀدقیق 

 در دیدهگا  بدهی  جمدع شده  و    هدا   آن دیدهگا   ۀهمنقاط قو   شود یمادعا هم  و ،شود یم
مدوارد   ،مقالده  ۀادامد  در انده.  اسو که پیشینیان به آن دسدو نیافتده   ه پهیه آمدیهگا  جهیهی 

مقدهاری  سدی تفندیلی ایدن مدوارد     مختلر استفاد  از این شیو  را مشاهه  خواهیم کرد. برر
 کالم را طوینی خواهه کرد، اما امیهواریم خواننهگان آن را سودمنه بیابنه.

 

 (یمنطقـ  یخیمضاف تار ۀفلسف)ی بان دهید ۀنظری. 6

آن را نظدم خودانگیختده درمقابد  نظدم      تدوان  یمهایی اسو که  پهیه  ازجمله( scienceعلم )
بدا   خواهده  یمد چدون بسدیاری دیگدر،     ، هدم  نویسدنه  جاکه ازآن اما .دانسو 1شه  ی یر برنامه
ظهدور ایدن    ۀزمینکنه بایه با تحلی  فلسفی  ری ی علم جهیهی ایجاد کنه و احسار می برنامه

زیدرا در   ؛ارتباط جهیهی بین فلسفه و علم تیریدر کنده   تا علم جهیه را آماد  کرد، نیاز دارد
(، امدا در وضدییو جهیده    11ص ) انده  پسدینی های علوم نسبو به علوم  حالو عادی فلسفه

علوم پیشینی ایجاد شدود کده     به  ی متا ها فلسفهرویلرد جهیهی یزم اسو تا با کمک آن 
الگدوی   نظریده/  کنده. ایدن رویلدرد جهیده رویلدرد/      املان تأسیم علوم دینی را فراهم می

 1.(8916)خسروپنا   ی اسوبان ه ید
پنج سال پژوهش مفلر در آثدار غربدی اسدو، هدم      که محنول بیش از ،بانی دیه  ۀنظری

های متا  کشر کرد  و هدم تلفیقدی نوآورانده ارالده کدرد        بنهی جهیهی برای فلسفه طبقه
کنده:   ی متا  مشدخص مدی  ها فلسفهی جهیه مفلر چهار رویلرد برای بنه طبقهاسو. در 

 ۀفلسدف علوم با رویلدرد تداریخی،     به  متا  ۀفلسفمتا  به علوم با رویلرد منطقی،  ۀفلسف
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 هدا بدا رویلدرد تداریخی     متا  به واقییدو  ۀفلسفو  ،ها با رویلرد منطقی متا  به واقییو
کده بخدش ترکیبدی آن     ،یبدان  ه ید ۀنظری(. اما بخش دوم 11-18: 8916؛ خسروپنا  91-99)

 اسو.« جمع بین این و آن» ۀشیو بر مبتنیموارد  ازجملهاسو، 
 ۀرشدت علوم با رویلرد تاریخی دانشی پسینی اسدو کده پدم از تحقدق       به متا فلسفۀ 

 ،آن با علدوم دیگدر   ۀرابط، (ماننه روش)های بیرونی آن رشته  پرسش دربارۀالیه  علمیم متا 
 آورد دسو مدی  بهتوحیفی از تاریخ آن علم پاسخ آن مسال  را  ۀشیو بهکنه و  و غیر  بحث می

متا  به علدوم بدا رویلدرد منطقدی و هنجداری       ۀلسفف(. اما 19: 8916؛ خسروپنا  91-99)
. هکند  مدی بحدث  الیده   علم متا  دربارۀدانشی پیشینی اسو که با رویلرد هنجاری و منطقی 

دنبال تیریر این علدم،   بهعلم اقتناد اسالمی با رویلرد منطقی و هنجاری  ۀفلسفبرای ملال، 
 (.همانهنجاری خواهه بود )و « بایسته»شل   بهآن با علوم دیگر  ۀرابطو  ،روش آن

متا  نی  کشر کرد  اسدو کده در غدرب     ۀفلسفگویه که دو مهل جهیه  خسروپنا  می
  دد   متا  به علدوم بدا رویلدرد تداریخی     ۀفلسفها و  متا  به واقییو ۀفلسفانه:  سابقه نی  بی

لدرد  سدازد. در روی  بدانی را مدی   منطقی همان رویلرد دیده    د  منطقی، که این ترکیب تاریخی
های درونی یدا بیروندی بدا رویلدرد      بان در مناطق جنگی، ابتها پرسش چون دیه  بانی، هم دیه 

هدای موجدود    هدا و نظریده   شدود و سدرم بدا رویلدرد منطقدی پاسدخ       تاریخی پاسخ داد  می
هدای   به نیازهای زمدان و جامیده بدا روش منطقدی بده نظریده       توجه باشود تا  شناسی می آسیب

ترتیدب   بدهین اراله کندیم و  را متا   ۀفلسفو مهل دیگری از  میابی  سوددیگری  ی «بایسته»
 (.11: 8916 منشأ تحول در علوم شویم )خسروپنا 

جمع بین ایدن و آن   ۀشیوبر  لحاظ حوری  بهی بان ه ید ۀنظری که اینفارغ از  ،در این بحث
علدوم اجتمداعی    ۀفلسدف اهمیدو زیدادی دارد.    رود یماسو، کارکردی که از آن انتظار مبتنی 

. آوریدم  پهیده اسالمی با رویلرد تاریخی منتفی اسو و ما بایه اول علوم اجتماعی اسالمی را 
ی نویسنه  چنین اسو که گرچه علدوم اجتمداعی   نهاد پیشح   رسه را  نظر می بهاما چگونه؟ 

داندیم علدوم    سلویر وجود دارد و ما مدی  اسالمی تحقق خارجی نهارنه، علوم انسانی غربی/
کده   ،هدای متدا    ی جهیده فلسدفه  ها مهلجا  این خواهنه بود. درمغایر اسالمی با این علوم 

بانی توحدیفی تداریخی از    آینه و با رویلرد دیه  به کمک ما می اسو، کرد خسروپنا  کشر 
کندیم و   را نقه میها  آن دهنه، سرم با رویلرد منطقی میها  آن واقییو علوم موجود و مسال 

هدای علمدی    ترتیب تحوی  میناداری در رشته بهینرسیم و  می نهاد پیشتوحیه و  ۀمرحلبه 
(. ظاهراً این همان کداری اسدو کده نویسدنه  در     91: 8916؛ خسروپنا  91) آیه به ارمغان می

  چید ی  شود که درعمد  ی آشفته انجام میقهر بهدرپی انجام آن اسو، اما  شناسی روشکتاب 
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چنده پرسدش   توانسدو   مدی  شود. نویسنه  برای ملال ماننه یورنم نیومن عایه خواننه  نمی
ی بدهی  خدود بده ایدن     شناس روشهای مختلر و  شناسی کنه و پاسخ روش مشخص مطرح

 6.مقایسه کنهبا هم را  ها پرسش
هدای   اسدو. درادامده گدام   چه بود  تاکنون مشخص شه که اولین گام و طرح کلی کتاب 

 .یمکن میرا بررسی دیگر 
 

 گرایی یی و ذهنگرا مانیانقد . 7

یددا  هددا روشی تدداریخ تفلددر غددرب را براسددار   هددا دور خسددروپنا  در گفتددار پددنجم  
 و دوران پسدامهرن  ،قرون وسطی، دوران مهرن ۀدورمتفاو  حاکم به سه  1یها یشناس روش

یدی، از زبدان   گرا مانیایی حاکم اسو. گرا مانیاسنتی یا قرون وسطی  ۀدور. در کنه یمتقسیم 
(. 61ص ) «تددا بفهمددم آورم یمددمددن ایمددان »آنسددلم، بدده ایددن نحددو خالحدده شدده  اسددو: 

تدا   مید آور یمد ایمدان  ’» .دکدر واقییو خارجی را بایه از طریدق ایمدان درک   » ،گرید عبار  به
مان اسو و نخسو بایه ایمان آورد تا بیده  ... بهان میناسو که را  فهم عالم خارج ای‘بفهمیم

 (.11ص ) «چی  را فهمیه همه
تفلددر »رنسددانم  ۀدوردر ، دهدده یمددیددی را تغییددر گرا مددانیاامددا وقددوع رنسددانم فلددر 

دکدار   (. »11ص ) آن اسدو  ۀکننده  نیدی تبو دکار  بهترین  شود یممطرح « سوبجلتیویسم
پدم   شمیانه یم’و گفو:  دکررا مطرح « cogito» ،‘تا بفهمم آورم یممن ایمان ’ ۀجملی جا به

او  1یدی  گرا  هن؛ لذا ابجلتیویسم ]کنه یماو ایمان را بیه از میرفو  کر (. »18ص ) «‘هستم
مدهرن   ۀدورو در  انده یگرا مدان یاسدنتی رلالیسدم    ۀدوربنابراین، در «. »فیهلیسم اسو درمقاب 

حالو فاع  شناسای انسدانی  رلالیسم سوبجلتیویسم موردپذیرش قرار گرفو؛ رلالیسمی که ا
چده هسدو و نیسدو و     فاع  شناسا را مییار شدناخو و تییدین آن  »این دیهگا  «. را پذیرفو

 ۀدورو این ایه  و تفلر... ناشدی از حاکمیدو اومانیسدم در     دانه یمبایه باشه یا نباشه  چه آن
 (.18ص ) «رنسانم اسو

ها نید  سوبجلتیویسدم    مهرن و پسو کنه یمادامه پیها  مهرن پسو ۀدورسوبجلتیویسم تا 
مهرن فاع  شناسدای   ۀدورتفاو  اسو. در  سمیمهرن پسواما میان مهرنیسم و » .رنهیپذ یمرا 

 هدا  مدهرن  پسو، بشناسه. اما انهینما یمه ک  چنانهسو یا  که چنانواقییو را  توانه یمانسانی... 
هسدو قالد     کده  چنان آنهستنه، یینی برای انسان توان کشر واقع را  سویللاهیای گرا ینسب

 (.11ص ) «نیستنه
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اسالمی به وجدود شدیء خدارجی و حدور   هندی       ۀفلسف ،هیگو یمدرمقاب  خسروپنا  
اسالمی بده یدک عقد  نظدری      ۀفلسف ،عالو  . بهانه شناخومتیلَّق  ها نیای هردواسو و قال  

قدرون   ۀفلسدف اسدالمی بدا    ۀفلسدف وحدر،   دارد. بااین مستق  و یک عق  عملی مستق  باور
گرایددی را  قددرون وسددطی ایمددان ۀفلسددفمددهرن اشددتراک دارد، امددا بددرعلم  ۀدوروسددطی و 

اسدالمی   ۀفلسدف  ،دیگدر  طر  از(. 11ص ) «به عق  قب  از ایمان میتقه اسو»پذیرد، زیرا  نمی
مانده و منبدع      بداقی مدی  وحی ابدژ »حور   احالو فاع  شناسا را هم قبول نهارد، زیرا درآن

ی عقد  مسدتق  بده وحدی     و وقتد ( 11ص ) «چندین نیسدو   که یدرحالمیرفو نخواهه بود؛ 
 (. تفداو  19ص ) «شدود  دکار  فاع  شناسا می احطالح  بهوحی منبع شناخو و »رسه،  می
وحدی   دربدارۀ گوینه: من هسدتم کده    های میتقه به وحی می سوبجلتیویسو»سو که جا این

 بداش. ...  گونده  نید ابیندهیش و   گونده  نید اتوانه به من بگویده   کنم؛ اما وحی نمی ححبو می
اسالمی هدم قالد  بده عقد       ۀفلسفاسو؛  ادیخودبنسوبژکتیویسم قال  به عق  مستق  و عق  
پدذیرد. وحدی، خدود سدوژ  خواهده بدود و منبدع         مستق  اسو؛ ولی عق  خودبنیاد را نمدی 

. حقایقی از ایدن قسدم   ‘الورید حبل من الیه اقرب نحن’گویه  که میمیرفو... این وحی اسو 
(. بنابراین نویسنه  نظر دکدار  را نید  بدا عندوان عقد       11-11) «یافتنی نیستنه با عق  دسو

دهده بده پرسدش از حجیدو      ، زیدرا احتمدال مدی   ردیپدذ  ینمد گرایدی   خودبنیاد دربرابر ایمدان 
 شناختی وحی منتهی شود. میرفو

جدای   ها بده  مهرن گویه که پسو مهرنیسم می اسالمی با پسو ۀفلسفخسروپنا  برای تمای  
انده، امدا    ( را پذیرفتده 16ص ) «سوبجلتیویسدم لیسم لاایه»گرا هستنه و  باور به رلالیسم نسبی

اسدالمی   ۀفلسدف  موردقبدول اسالمی به رلالیسم باور دارد. البته هر تقریری از رلالیسدم   ۀفلسف
بدر پدذیرش عقد      عدالو  توان عقالنیو اسالمی تیبیر کرد کده   رلالیسمی را می» نیسو، بلله

 (.16ص ) «بودن متن دینی و وحی را نی  برذیرد منبعمستق ، 
گذاشدتن عقد     کنارپذیرد، زیرا پذیرش آن را  گرایی را نمی طور خالحه، نویسنه  ایمان به

زیرا پذیرش آن را مستل م تقلی  جایگدا  وحدی    ،پذیرد گرایی دکارتی را نی  نمی عق  ؛دانه می
گرایی و عق  خودبنیاد عقد  مسدتق  را مطدرح     دانه و درنهایو بین ایمان از سوژ  به ابژ  می

کنده و   کنه. عق  مستق  عق  ماقب  وحی اسو که وقتدی بده وحدی رسدیه سدلو  مدی       می
 پذیرد. سوژ  و منبع میرفو می من لۀ  بهجایگا  آن را 

 کده  رسده  نظدر مدی   بهای که نویسنه  بین عق  و وحی تیریر کرد  اسو،  رابطه به توجه با
قب  از رسیهن به وحدی چنده کدار را بایده انجدام دهده: اول،        بودن« عق  مستق »عق  برای 

شناختی وحی را اثبا  کنه؛ سوم، نداتوانی   وحی را از غیروحی بشناسه؛ دوم، حجیو میرفو
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از  کده   اکندون را اثبا  کنه؛ چهدارم، تبیدین کنده کده،      محتوای وحی دربارۀقتاو   درخود 
اسو، نسبو به آن بایه موضع پدذیرش  ناتوان محتوای وحی  دربارۀشناسانه  قتاو  میرفو

توانه مواضع دیگر، ماننه انلار یا یادری، بگیرد. اکنون ایدن پرسدش پدیش     داشته باشه و نمی
 .ی ی اسوگرایی چه چ آیه که این موضع نویسنه  ج  ایمان می

گرایی و متمای دانستن موضدع خدود از آن بدود ، تندور      چه باعث رد ایمان ظاهراً آن
نویسدنه   از نظدر   دهده کده   گرایی اسو. مدتن کتداب نشدان مدی     نادقیق نویسنه  از ایمان

چندین نیسدو.    کده  یدرحدال دانسدتن کد  میرفدو بده ایمدان،       مسدبوق گرایی یینی  ایمان
یدافتن بده حقیقدو     دسدو گراها برعلم برداشو مفلر محترم میتقه نیسدتنه کده    ایمان
 3.اسدو محدهود  آوردن اسو، بلله این حیطه بده حقدایق دیندی     ایمانمنوط به   یچ همه

، اگرچده بدا طدرح عقد      درواقدع  اسدو.   گرایی افتاد  دوبار  به دامن ایمانوی  ،رو ازاین
را   وید درنهاربار  با جمع بین ایدن و آن را  سدومی بسدازد،    دیگ ،کنه مستق  تالش می

 گیرد. گرایی درپیش می ایمان
 

یی بـرا  توجيـه نيـاز بـه علـی دینـی درعـين  ـرد         گرا ینسباستفاده از . 8

 گرایی نسبی

نیداز بده علدم    « توجیه ۀشیو»نیاز و « چرایی»از مسال  مطرح بین حامیان و مخالفان علم دینی 
ربدانی  ؛ 8911الدر؛ تمدهن جهرمدی    8938 ،8938ابطحدی   بده موحده   ریده نگب) دینی اسدو 
کردن جایگدا  بدرای علدم     بازتوجیه و روش  ۀشیو ۀمسئل تر بیشجا  این (. در8936گلرایگانی 

ای نیداز بده آن    مسئله این اسو که مفلر برای علم جهیه به چه شیو دینی موردتوجه اسو. 
کدانونی پاسدخ بده ایدن پرسدش       ۀنقطد ظداهراً   سدازد.  کنه و برای آن جایگا  می را توجیه می

اسدالمی   ۀجامید شدود تدا نشدان دهده      گرایدی متوسد  مدی    به نسبی ویاسو. « گرایی نسبی»
 کنه. مینیازمنه علم جهیهی به اقتتالاتی دارد که آن را 

هدا و   دخالو ارزش ۀمسئلیازیهن به  دسوبرای توجیه نیاز به علم دینی  وی ۀشیواسار 
 تللر واقییو اسو. ۀمسئلهای متللر در تولیه علم و  فر  پیش

هددا در تولیدده علددم بدده دخالددو مبددانی   هددا و ارزش فددر  درمددورد دخالددو پددیش وی
 د  هدای علدوم رفتداری    شدناختی در تولیده نظریده    و انسدان  ،شدناختی  شناختی، هسدتی  میرفو

علوم انسانی دینی از علدوم انسدانی سدلویر را    کنه و بر این اسار، تمای   اجتماعی اشار  می 
 :گویه در جای دیگری می چنین هم(. 11ص ) دانه مینادار می
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گیرد و در هدر عقالنیتدی    تولیه هر میرفو علمی در درون مهلی از عقالنیو حور  می
و مبادی دینی و غیردینی حتور دارد و علدوم انسدانی در مدهلی از     ،شناسی، مبانی روش

اسدالمی را میندادار و مملدن دانسدو      تدوان علدوم انسدانیم    عقالنیو قرار دارد؛ پم می
 (.111 ص)

 ،اما درمورد ارجاع به تللر واقییو برای توجیه نیاز به علمی دیگر برای جوامدع اسدالمی  
گرایدی   شدود. شدرح ایدن مدورد بدا طدرد نسدبی        یوید  مد  آ بودن واقییو دسو محلی درواقع
شناسدی رلالیسدتی    روش»گرایدی را   نسدبی  درمقابد  آمیخته اسو. نویسنه  موضع خود  درهم
 دانه. ( می111ص ) «گرایانه بسترگرایی واقع»( یا 166ص ) «گرا زمینه
ی ورای  هن مدا وجدود دارد... کده انسدان     تیواقی»یینی « گرا شناسی رلالیسم زمینه روش»

زمدانی، ملدانی، رفتداری،    ]» رمختلد هدای   هدا بدا زمینده    توان کشر آن را دارد، اما واقییدو 
 ،رو ازایدن  .(166ص ) «یابنده  شونه و اشلال گوناگون مدی  ، متفاو  می« و تاریخی ،اجتماعی

( 111ص ) تسدری داد دیگدر   یکتوان به  حلم انسان موجود در مناطق مختلر جهان را نمی
سدازی   بدومی  ۀمسئللذا هموار   ،انسان محقَّق را بایه با نگا  بومی توحیر نمود جاکه ازآن»و 

بده   توجه بادرباب امور انسانی، شناخو واقع بایه » جهیدرنت(. 18ص ) «اسو موردتوجهدانش 
ها و امور انسانی، ملد  خودکشدی و انقدالب و     ها باشه؛... ]و  در تبیین پهیه  بستر این پهیه 

 «تدوان بده چندهین نظریده دسدو یافدو       ر ، نسبو به جوامع مختلر میجنگ و حلح و غی
سدخن در ایدن اسدو کده انسدان بدا کمدک        »زیدرا   ؛گرا شویم نسبی که این(، بهون 113 ص)

ر  هدن را کندار   دهای تأثیرگذار  توانه زمینه و مییار شناختی که در اختیار اوسو میا  یبهیه
هدای ملدانی، زمدانی،     گونه که هسو و با همان قیدود زمینده   خارجی را آن ویواقیبگذارد تا 

 (.166) «و تاریخی بشناسه ،رفتاری، اجتماعی
ی را مسددتل م نددیردیغنویسددنه  در نقدده کسددانی کدده تمددای  روش دینددی از    ،جددهیدرنت

 گویه: داننه می گرایی می شهن روش و نسبی خواهانه دل

مدا  ... شناسی رلالیسم میرفتدی اسدو   بنایمان در میرفوگرایی را قبول نهاریم و م ما نسبی
را  81هدا  ایدن روش ۀ همد ولی این ادعا بهان مینا نیسو که  ،پذیریم رلالیسم میرفتی را می

را حدق  هدا   آن ۀتدوان همد   انده و نمدی   لحاظ تاریخی متنوع بهها  روش هرچنهحق بهانیم. 
بدر عقد     مبتندی کندیم کده    شناسی بررسدی مدی   ها را در فراروش دانسو. اعتبار این روش

داندیم، همدین    پدذیر مدی   ها را قیار ها و روش محض اسو. پم در این رویلرد پارادایم
بدهیلی دربرابدر    عندوان  بده شود مهعی شویم کده روش اسدالمی،    تنوع تاریخی سبب می

می تولیه کنه که متمای  از علم غیراسالمی باشه و بدا  توانه علم اسال های دیگر، می روش
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شناسدی مُبدی ن    ر میرفوشناسیم عق  محض اعتبار روش اسالمی را د استفاد  از فراروش
 (.131-131ص ) سازیم می

شددناختی،  بدده نسددبیو در مبددانی هسددتی طددر  کیددازمفلددر  ،بینددیم کدده مددی چنددان هددم
هدا اسدتناد    و بده تندوع تداریخی روش    ،ها واقییوبودن  محلیشناختی،  انسان ،شناختی میرفو

مدهعی اسدو کده     ،دیگدر  طدر   تا نیاز به علم جهیه و روش بهی  را توجیده کنده. از   کنه یم
ر  هن را کندار ]گدذارد  تدا    دهای تأثیرگذار  و مییار شناختی زمینها  یبهیه»توان با کمک  می
دانده و بدا رد    نمی« ا را حقه روش ۀهم»شناخو. وی « گونه که هسو خارجی را آن ویواقی

 ،«پدارادایم حدق را از باطد  تشدخیص داد    »شود نتدوان   که باعث می ،ها دایماناپذیری پار قیار
هدا   اعتبدار ایدن روش  »و « دانیم پذیر می ها را قیار ها و روش پارادایم»گویه که  ( می111ص )

هدا   پدارادایم » ،رو نید ازا«. عق  محض اسدو  بر مبتنیکنیم که  شناسی بررسی می را در فراروش
تدوان بدا منطدق و     های موجود را مدی  زیرا مجموعه پارادایم ،پذیرنه نظر کوهن قیار برخال 
زیدرا میرفدو فلسدفی در     ،را یافدو هدا   آن بودن غل شناسی ارزیابی کرد و درسو یا  میرفو

 (.113ص ) «سطحی فراپارادایمی قرار دارد
شناسدی   شونه، در بخدش روش  آن بهیهیا  چیستنه و چگونه مییار شناخو می که اینبه 
گرایدی   نسدبی  ۀمسدئل عالو ، در دو بخش بیهی ناچار به  شود. به ی اشار  میاجتهاد  د  یحلم

 کنیم. به چنه نلته بسنه  می ،رو نیازاگشو.  میبازخواه
و غیر  حتدی بدر  هدن     ،اجتماعیی تاریخی، ها نهیزمباور به تأثیر رغم  بهاول، اگر مفلر 

را کندار گدذارد   ها  آن تأثیر توان یمبا کمک بهیهیا  و مییارهای شناختی  اسو، شناسا میتقه
که هسو شناخو، واقیاً چه نیدازی بده تأسدیم علدم جهیدهی وجدود        گونه آنو واقییو را 

از  کد   بهرا  ییوی واقفهم کجی ها پرد تواننه  دارد؟ آیا این بهیهیا  و مییارهای شناختی نمی
 ها ب داینه؟ پیش چشم انسان

شدمارد و ایدن امدر را     و تاریخ متغیر مدی  ،دوم، مفلر واقییو را بنابر زمان، ملان، جامیه
آیده ایدن اسدو کده ایدن       شمارد. پرسشی کده پدیش مدی    بنیادی برای تأسیم علم جهیه می

مییداری بده توقدر ایدن     و اجتماعی را کجا متوقر کنیم و با چه  ،بنهی زمانی، ملانی تقسیم
 .بگیریم که املان علم اجتماعی از میان نرودتنمیم منفردسازی 

هدای عقالنیدو یدا تللدر واقییدو       سوم، وقتی از تللر علم براسار تللر مبانی یا مهل
ی شدمول  جهدان توانه ادعدای اطدالق و    شه  از این را  نمی سخن بگوییم، منطقاً علم توجیه

مشخص نیسو نویسنه  چدرا  اما ، چی ی باشه در عر  دیگرانداشته باشه و بایه برذیرد 
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تدوان ایدن    کنه و چگونده مدی   دلی  آن را طرد می گرایی، بی از نسبی  مطلوباستفادۀ پم از 
 تناقض را رفع کرد.

دارد، راهدی   هدا  ه یپهدر فهم  ، با تأکیهی که مفلر بر ل وم توجه به زمینهکه این درنهایو
 .دچار نشویم نهیگو یمه به مشللی که در نقه هرمنوتیک فلسفی که چگون اسو  نهاد نشان 

گرایدی فهدم    ی و زمینده حدهاکلر گرایدی   ی نسدبی ندوع  بده دیهگا  گادامر درخنوص فهم 
میرفتدی    دد  بر زمینه... و هرکم در هر مقطیی در بستر فلری مبتنیانجامه. یینی فهم،  می

بدده  بسددا چددهچیدد ی جدد  فهددم او نیسددو. ایددن دیددهگا   ویددواقیقددرار دارد و  خدداص
بدرد و اساسداً    هدا را زیرسدفال مدی    هدا و میرفدو   انگاری بینجامه، چون همۀ فهدم  نیسو

میرفتدی   ۀزمینهرکم  چراکه؛ دشو  میمینا  مطابقو مینا نهارد و حتی فهم مشترک نی  بی
 (.111ص )خود را دارد  خاص

و تاریخی با دیگدری درحدهی    ،ان، ملان، فرهنگوقتی باور داریم واقییو هر جامیه، زم
از نیاز به علمدی جهیده سدخن گفدو، مشدخص نیسدو چگونده         توان یممتفاو  اسو که 

ی رها شه. اگر راهی وجود دارد، چدرا  انگار سوینو  ها شناخوی این ریناپذ اریقاز  توان یم
 شویم. می اچگونه مستلن ها دریغ کرد و اگر راهی وجود نهارد، ما این را  را بایه از گادامری

 

 تصویر جدید از علوم اجتماعی. 9

دهده.   رفتاری ارالده مدی    د  و علوم اجتماعی خسروپنا  تنویری جهیه از ساختار علوم انسانی
 «و مشدترک  مهمسه کارکرد »اجتماعی متیار  در غرب   د  براسار این تنویر، علوم رفتاری

 ( دارد:111ص ) «سه ضلع»( یا 13ص )

انسدان مطلدوب را   »(. علوم اجتماعی در ایدن ضدلع   13ص ) «حیر انسان مطلوبتو». 8
 ۀفلسدف شود ... ]که خدود  از   شناسی میینی گرفته می کنه. این انسان مطلوب از انسان بیان می
 (.111 -6ص ) «انسان نی  ... ۀفلسفانسان و 

مختلدر  هدای   بدا روش »(. در این ضلع علدوم موجدود   13ص ) ققّمحتوحیر انسان . 1
 «پردازنده  یافته مدی  و گفتمانی به توحیر انسان تحقق ،تبیینی، تفسیری، انتقادی، ساختارگرایی

 (.111ص )

هدایی کده    نقده و توحدیه  »(. 13ص ) نقه انسان محقق و تغییر آن بده انسدان مطلدوب   . 9
 چهدارچوب هدا در   را به انسان مطلوب ن دیک کنه، ایدن توحدیه   افتهی تحققخواهه انسان  می
 (.111ص ) «گیرد م حقوقی و اخالقی شل  مینظا
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ی سه ضدلع یدا   اجتماعگیری که علوم  . اول، این نتیجهکنیم اشار  میبه دو نلته جا  این در
« احتمدایً »گیدری،   این نتیجده ؟ دوم، کارکرد آن چیسو؟ ردیگ یمکارکرد دارد از کجا ریشه 

و انتقدادی اسدو.    ،تفسدیری های علوم اجتماعی به سه بخش تبییندی،   حاح  تقسیم روش
هدای تفسدیری    ها، روش دنبال کشر علو پهیه  بههای تبیینی  گویه که روش خسروپنا  می

 دنبدال نقده وضدع موجدود و تغییدر آن اسدو       بده انتقدادی   روشو  ،هدا  دنبال فهم پهیده   به
انه که برای این سه رویلدرد   آن سه ضلع احنا کارکردهایی که رسه نظر می به(. 11-16 ص)

 .اسو جمع این و آن با هم ۀشیودیگری از  ۀنموندر نظر گرفته شه  اسو و البته 
کردن زمینه برای طرح علوم اجتماعی اسدالمی   آماد ضلیی  سهآن کارکرد این   از  تر مهماما 
متا  علدم دیندی درپدی آن محقدق      ۀففلسکه علم دینی محقق نشه  بود  تا  چنان هماسو. 

علم جهیه با رویلردهای جهیه ساخو تدا عندای دسدو وی     ۀفلسف ناچار بهشود و مفلر 
آن  ۀوظیفد در ساختن علم جهیه باشنه، اگر بنا را بر تنور رایج از علوم اجتماعی بگذاریم و 

تأسدیم علدوم   در نظدر بگیدریم، احتمدایً بداز در      دد  انسان محقّق د را حرفاً توحیر واقییو
نید  بده تندویر جهیدهی نیداز      جدا   این اجتماعی اسالمی مشل  خواهیم داشو. درنتیجه، در

 (.111-1ص  ریده بده  نگب) بتوان نظام ارزشی و نظام ملتبی را وارد کرد تر بیشداریم که در آن 
چندهان جهیدهی ورای علدوم اجتمداعی متیدار        مطلدب تنهدایی   بخش توحیر واقییو به

تنهدایی میدارفی    ش توحیر انسان مطلوب و نقده انسدان محقدق نید  بده     نخواهه داشو. بخ
بخش توحدیر واقییدو    جهیدرنت. مینام یمکلی میار  اسالمی  حور  بهشود که امروز   می

بدودن کدرد، امدا واردکدردن دو بخدش       تجربیدعوی علم  توان یماعتبار آن  بهیزم اسو، زیرا 
سدخن گفدو. امدا    « علدم اسدالمی  »تدوان از   نمدی هدا   آن دیگر نی  ضروری اسو، زیرا بدهون 

 گذارد. باقی نمی« ساینم»مینای  بهکه خواهیم دیه این را  چی ی از علم  چنان هم
 

  اجتهاد  ـ یحكمی شناس روش. 11

ی آمداد   اجتهداد   دد  یحلمد ی شناس روشی پیش کوشیهیم زمینه را برای توضیح ها بخشدر 
میرفدی   مدوج  ی و اجد ا و عناحدر آن را   شناس روشاین  کوشیم خودِ کنیم. در این بخش می

 گفو: توان یمی یا الگو شناس روشکنیم. در میرفی اجمالی این 

ی از رید گ بهر ی علوم انسانی اسو که با شناس روشد اجتهادی مهلی از  الگوی حلمی
ی و متناسدب بدا   شناسد  انسانو  ،یشناس میرفوی، شناس یهستحوزۀ اسالمی در فلسفۀ 

، توحدیر امدور   افتده ی تحقدق نظام ارزشی و هنجاری اسالمی به توحیر امور انسانی 
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. ایدن الگدو بدا    پدردازد  یمد برای تغییر با رویلدرد اسدالمی    ها هیتوحو  ،انسانی شایسته
تولیه علوم انسانی سلویر و نقش آن در مطالیۀ نحوۀ تأسیسی و  د رویلردی تهذیبی

مطالیدۀ  دوم تولیده نظریده و    مرتبده  حدور   بده تحقق تمهن غربی، در تدالش اسدو   
 متا  اسدالمی میرفدی نمایده   فلسفۀ  چهارچوباجتماعی را در  د ی رفتاریها ه یپه
 (.111ص )

همین قطیه مراح  تولیه و عناحر علوم اجتماعی اسدالمی را تلخدیص کدرد  اسدو. در     
هدا، سده    و نقه منطقدی آن  ،ی، توحیر تاریخی علوم غربیبان ه ید ۀنظریهمین قطیه حتور 
اسدالمی بدرای سداختن ایدن سده ضدلع را مشداهه          ۀفلسدف بستن  کار بهضلع علوم انسانی و 

آیده کده بیدهتر اشدار       دسو می به بیترت  نیا  بهی اسو که بیهی اعتبار دانش ۀمسئل. میکن یم
ی را بده  اجتهداد   دد  یحلمد ی شناسد  روشکوشدیم مراحد  و عناحدر     خواهیم کرد. اکنون می

 توانیم مختنر توضیح دهیم. وضوحی که می
ی علدوم  سداز  یاسالممفلر سه ضلع دارنه. اکنون بایه دیه آیا  نظر ازاشار  شه که علوم 

بخشیهن به ایدن سده ضدلع چگونده      تحققانسانی در هر سه ضلع تحقق دارد یا خیر و روش 
 سازی علوم انسانی در هر سه ضلع تحقق دارد: اسالمی ،مفلراز نظر  اسو.
 ،و غیراسدالمی دارد. ایدن انسدان مطلدوب از فلسدفه      ،ضلع اول، انسان مطلوب، اسالمی»
 (.118ص ) «هیآ یمدسو  بهو سنو  ،قرآن

ضلع دوم، بدرای توحدیر انسدان محقدق، بایده از روش تجربدی ]و احد  بسدترگرایی         
  استفاد  کرد. ... ]ملالً  اگر در جنوب تهران یک ناهنجاری اتفاق افتاد  یدا در  انهیگرا واقع

 کد   بده توان  ها را نمی شمال تهران ناهنجاری دیگری... حلم انسان موجود در این منطقه
 (.111) تهران سرایو داد

آوردن این بایدهها و نبایدهها    دسو بهضلع سوم، تغییر انسان د بایهها و نبایهها: برای  
منبدع   عندوان  بهو عرفان اسالمی  ،ی اجتهادی دقیقاً از فقه، اخالقشناس روش ۀلیوس بهبایه 

... کافی نیسو، بللده بایده   ها حوز ی اجتهادی متیار  در شناس روشاما  ،استفاد  کنیم...
 (.119ص ) کنم یم... تغییر دهیم که از آن به هرمنوتیک اجتهادی تیبیر  آن را

اجتهادی شدام  برهدانی، تجربدی،      د  ی حلمیشناس روشی میتبر در ها روش ،یطورکل به
مفلدر اندواعی دارد و    نظدر  از ها روشهریک از این  اماو انتقادی اسو.  ،تفسیری، اجتهادی
بده رعایدو   هدا   آن و اسدتفاد  از  اسدو  استفاد   قاب علوم اجتماعی  ۀگان سهدر یلی از اضالع 

 (.131ص ) سوا منوط ها شرای  آن
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بایدده  ،یددافتن بدده فهددم میتبددر دسددوبددرای  در اسددتفاد  از روش تفسددیری ،بددرای ملددال
 ی اجتناب کرد.ا ستهینبای ها فر  شیپی را رعایو و از ا ستهیبای ها فر  شیپ

،   کدرد پرهید ی سدلویر بایده   هدا  نظامی مینایی تحمیلی برگرفته از ها فر  شیپملالً، از 
 (.139-1ص ) اسالمی نیستنه ۀجامیی مشلال  گو پاسخانه و  زن درک واقییو زیرا ر 

و نقلدی   ،ی برهدانی، تجربدی  هدا  روشاز م ظمناجتهادی ترکیبی  د بنابراین روش حلمی
عقلدی، قیدار اقتراندی و اسدتلنایی، آمدار و       ا یهیبهی از ریگ بهر )اجتهادی( اسو که با 

بر توانایی در توحدیر پیشدرفو    عالو . این روش هیآ یمدسو  بهو اجتهاد...  ،احتمای 
ز اسدالمی و چگدونگی تغییدر ا    دد  ، توان توحدیر پیشدرفو مطلدوب ایراندی    افتهی تحقق

 (.133ص )وضییو موجود به پیشرفو را دارد 

کنیم که علم اسالمی چگونه اضدالع مختلدر علدوم انسدانی و      مشاهه  می ،بیترت  نیا  به
را برطدر   هدا   آن هدای  اف ایه و نقص میها  آن هایی را به کنه، روش را جمع می ها روش ۀهم
اسدو. حدال اعتبدار شدناخو     « جمدع بدین ایدن و آن   » ۀشدیو  بدر  مبتندی  درمجموعکنه و  می

جدا   این مییار حهق چیسو؟ نویسنه  در ؟کنیمشه  در این سه ضلع را چگونه تأمین  حاح 
 نامه. ( می3 ص« )منه کارآمه بهاهو نظام»نهه که آن را  ی پیش میسطح سهمییاری 

آغاز کدرد و   ،میرفو هستنه ۀریشکه  ،و ثانویلی وادر تحنی  میرفو بایه از بهیهیا  
گردنده.   وم میمیل ا ی  بهیهستوهای مجهولی که  های نظری رسیه، یینی گ ار  به گ ار 

یابیم که خدود   میرفتی دسو می ۀمنظوماز مجموعه بهیهیا  و نظریا  به یک  جیتهر به
هدایی باشده کده از طریدق      توانه مییار ارزیابی برای سدایر گد ار    میرفتی می ۀمنظوماین 

میرفتدی   ۀمنظومد هدایی کده بدا     را ارزیابی کدرد. گد ار   ها  آن توان استناد به بهیهیا  نمی
  سازگاری نهاشته باشنه، کا ب هستنه. اگر دو گ ار  با هم تقابد  یدا   ااز بهیهیبرگرفته 

 بایده بده کارآمدهی    ،میرفتی سازگاری داشته باشدنه  ۀمنظومولی با  ،تخالر داشته باشنه
نظر کرد. کارآمهی هموار  با مقاحه در ارتباط اسدو. اگدر کارآمدهی یدک گد ار       ها  آن
ادق و اسدددالمی باشددده، آن گددد ار  حددد عقالنیدددوراسدددتای مقاحددده شدددرییو و  در

 .(111ص )حور  کا ب اسو  این درغیر

 :بنابراین

 ←بدهیهیا  ثدانوی    ←ای عبار  اسو از: بهیهیا  اولی  ترتیب منطقی رلالیسم شبله
کشدر   ←یابی به نظام میرفتدی منسدجم    دسو ←های نظری  کشر برخی از میرفو

کشر میرفو کارآمده بدا    ←های نظری هماهنگ با نظام میرفتی منسجم  سایر میرفو
 (.11: 8931)خسروپنا   هه  نظام منسجم
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 چده  بده  نسبو حهقآیه که  میسنجش حهق را دیهیم، این پرسش پیش  فراینهحال که 
 شدونه. در  مدی  سدنجیه   بدهیهیا   به نسبو قتایا اول مرحلۀدر  اسو؟ مفلر مهنظر چی ی
 ۀمرحلد عدهم ناسدازگاری بدا آن و در     حور  بهدوم نسبو به نظام میرفتی منسجم و  ۀمرحل

بدا مقاحده شدرییو. مشدخص نیسدو جایگدا  واقییدو         تدر  بیشانطباق  حور  بهسوم نی  
اسدو، ولدی مفلدر در مییدار      افتده ی تحقدق کجاسو. یک ضلع این علدوم توحدیر انسدان    

 کنه. نمیای  هیچ اشار حهق در این بخش  ۀمسئلسطحی به  سه
گیدری   منطقدی شدل    فراینده تدوان بده    شناسی اشار  شه، مدی  به این نظام روش که  اکنون

ی ندوع  بده اجتهدادی اشدار  کدرد کده       دد  شناسی حلمی ها در علوم انسانی از دیه روش نظریه
 .تلخیص تمام مباحث پیشین اسو

شددهن مبددانی  مشددخصهددای متددا  بدده حقددایق و  فلسددفه ۀدربردارنددهمطلددق ) ۀفلسددف
گیدری   شدل   ←و غیر (  ،شناختی شناختی، روش شناختی، انسان شناختی، میرفو هستی

 ←نظام ارزشی و الگوی انسان بایسته و بایهها و نبایههای انسدانی )حقدوق و اخدالق(    
یابی بده نظدام    دسو ←شناسی یا انسان شایسته و انسان مطلوب  گیری نظام انسان شل 

 (.113ص ) تولیه نظریه ←شناسی  .. تهوین نظام روشملتب رفتاری و اجتماعی.

های موجدود   شناسی اجتهادی نقاط قو  روش د  شناسی حلمی دیهیم که روشجا  این تا
 ۀادامد هاسدو. اکندون، پدیش از     را در خود گرد آورد  اسو و از جوانب مختلر برتدر از آن 

 هدا  یشناسد  روشی بدر سدایر   شناسد  روشی این ها یبرترمطلب، بهتر اسو به یلی دیگر از 
 دربدارۀ اسدو. مفلدر   « یاجتهداد   دد   یحلمد شناسی  عمومیو روش» ۀمسئلاشار  کنیم و آن 

ایهلولوژی و علم و بحدث تدأثیر بیدنش     ۀرابطکشیهن  پیشبا « یشناس روشعمومیو » ۀمسئل
 گویه: ها می از پهیه ها  آن تفسیر و تبیینر دو فرهنگی انهیشمنهان  ،اجتماعی، طبقاتی

توانه به روش عالم طبییدو تقدرب جویده و بده همدین       میلوم شه که عالِم اجتماع نمی
بدین علدوم    ۀفاحدل و  اسدو  های طبقاتی تبهی  شده   دلی ، علوم اجتماعی به ایهلولوژی
 ۀنظرید علدم کدوهن و    ۀفلسدف . ایدن دیدهگا  در   اسدو اجتماعی و ایهلولوژی محو شه  

 شود. ها آشلارتر می پارادایم
هدای   توان به نظریده  ی نشان داد  اسو که میاجتهاد  د یحِلمالگوی  ۀارالنگارنه  با 

 ۀمجموعد کده هدم    یا گونده  بده بر بهیهیا  دسدو یافدو،    مبتنیعلوم رفتاری و اجتماعیم 
مینای مطابقو با واقع و هم ایدن   بههای علوم رفتاری و اجتماعی ححیح و حادق  گ ار 
، دیندی و  نیاوجدود  بدا ، هماهنگ و هم نسبو به مقاحده، کارآمده و   دیگر یکها با  گ ار 

 (.131ص ) غیرایهلولوژیک باشنه
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بر بهیهیا  درعین انجدام آن سده    تلیه بانویسنه  چگونه  موردنظرمشخص نیسو الگوی 
شهن بده ایدهلولوژی اجتنداب کنده. مخنوحداً       تبهی کارکرد در کنار هم خواهه توانسو از 

 «ی، عمللدردی مشدابه دیدن دارنده    اجتمداع  دد  یرفتدار علدوم  »مفلر از نظر  که اینبه  توجه با
هدای   ی واقیدی تبیدین پهیده    هدا  نمونهبایه قتاو  در این زمینه را تا زمان تولیه  .(11 ص)

 .تیویق انهاخو بهی اجتهاد  د  یحلماجتماعی با علم دینیم زاییهۀ الگوی 
 

 بيان مستور و دیریاب. 11

 کده  چندان  آنویژ  در گفتارهای انتهایی، متن مستور و دیریاب آن اسو،  از مشلال  کتاب، به
 . به این عبارا  بنگریه:کنه یممملن ناتقریباً  رافهم فحوای کالم 

(، 118ص ) یا پنجددر   ددد  یمجددازنمددایی  (، واقددع113ص ) ای ای پنجددر  رلالیسددم شددبله
 شناسدی رلالیسدم قهسدی    (، روش113ص ) ی(، میرفدوِ بحلد  111ص ) ای مبناگرایی شدبله 

(، انواع میرفو: میرفو فلسفی، میرفو پارادایمی، میرفو علمدی عدام و خداص،    161 ص)
ی، نظدام ارزشدی،   شناس انسان(، پنج نظام میرفتی: نظام فلسفی، نظام 119ص ) میرفو الگویی

موجدود در علدوم انسدانی:     چهدارچوب (، سده  111ص ) یشناسد  روشو نظام  ،نظام ملتبی
 (.113ص ) شناختی روش چهارچوبو  ،ارچوب ملتبیهفلسفی، چ چهارچوب

بییده اسدو بتدوان میندای      کده  ایدن موضدوع   نیتر مهمدر جهان مبهم واژگان و عبارا ، 
، در هید گو یمد از آن سدخن   یشناس روشکه کتاب « علمی»یافو، « علم» ۀواژمشخنی برای 

در متن خواهده دیده کده    خواننه  بارها ، عالو  بهدانش اسو.  بهترین حالو میادل میرفو و
امدر را  یدن  ا. شدونه  یمد گد ین هدم اسدتفاد      جدای  حور  بهی شناس روشبا  ها روش روش/

 روش/ الگدو/ »کده بدا سده پیشدونه      میکن یمهم مشاهه  « اجتهادی  د حلمی»درمورد عبار  
شدایه   ،آشفتگی و ابهام زبدانی  همه نیا بااستفاد  شه  اسو. « اجتهادی  د شناسی حلمی روش

 نرفته اسو. تاکنونایم که کسی  هایی را رفته را  میشه ینمبهتر بود مهعی 
 

 و بررسی ،بحث ،گير  نتيجه. 12

در ایدن بخدش    .سدخن گفتده شده    یشناسد  روشمحتوای کتاب  دربارۀکافی  ۀانهاز به تاکنون
 دربدارۀ رویدم. آثدار اغلدب حامیدان علدم دیندی بدا بحلدی          فراتر مدی  انهکی از محتوای کتاب

و  شدود  یمد بدین علدم و ارزش آغداز     ۀرابطد  دربارۀمهرنیسم  گرایی و پسو های اثبا  دیهگا 
هدا،   گرایدی و قبدول دخالدو ارزش    مهرنیسم بدر اثبدا    نوایی با نقههای پسو ماحن  آن هم
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، را  بدرای تولیده علدم دیندی بدا      بید ترت  نید ا  بهدین، در مراح  مختلر علم اسو.  ازجمله
داران علدم دیندی    از طر  هرکهامشود. حال،  ی دینی گشود  میها ارزش ۀآگاهاندادن  دخالو

 شل  خاحی و در نقطه یا نقاط خاحی وارد علم کرد. بهمیتقهنه دین را بایه 
ییندی،   .انده  داران علم دینی درمقام نظر درپی تأسیم علم دیندی  اما جالب اسو که طر 

دهنه که دیدن را چگونده و از کجدا وارد علدم      حرفاً توضیح میها  آن که اطالع داریم، جایی تا
تدا توضدیحی جهیده از    نه ده نمی را انجامدرعم  این کار  اماکنیم تا علم دینی حاح  شود، 

ی هدا  کوچده  پدم  کوچده تدوان موعظده در   بدسو دهنه. اسم این حالدو را شدایه    بهای  پهیه 
 سی نامیه.شنا میرفو
یافتن به دانش نیسو، بلله اقنداع دیگدران بدرای     دسواساساً هه  موعظه  رسه یمنظر  به

باور به وجود یا املان متاعی اسو که فروشنه  خود نهارد، اما میتقه اسو که وجود دارد یدا  
هدای   کوچده  پدم  توانه وجود داشدته باشده. بهتدرین جدا بدرای ایدن موعظده هدم کوچده          می

هان پدژوهش تجربدی   شناسی اسو، زیرا برعلم جهان علم کده بایده در آن وارد مید    میرفو
توانیده بدهون کدار     ی مدی شناسد  میرفدو ی ها کوچه پم کوچهشویه و آن را گ ارش کنیه، در 

 کاررفتده  بده شناسانه بلنیه. هنر اقنداعی   های میرفو ها بحث برای اقناع دیگران ساعو تجربی
 نامیه.« اما آیا قب  از»توان  را نی  میجا  این در

کدردن بحدث احدلی و کشدانهن آن بده       منحدر  ای هندری اسدو بدر   « اما آیا قب  از»هنر 
وانمدودن کده بحدث را بده ژرفاهدای ژر  آن منتقد         چنین حال نیدرعها و  کوچه پم کوچه

شناسدی هدم    امدا آیدا قبد  از روش   »شدود:   انجام می نیچن نیاهایی  کنیه. این کار با عبار  می
 (.11 ،81ص ) «چی ی وجود دارد؟

بحددث از روش و  کدده گویدده مددی یشناسدد روشبخددش اول کتدداب  ۀمقهمددمفلددر در 
گوینه. اما، بحث از روش مقهم بر کاوش تجربدی و بحدث از    شناسی می ی را روشمنه روش
شناسی و منطدق و   میرفو بر مبتنیشناسی هر علمی  ی مقهم بر روش اسو. روششناس روش

 ۀعهده شناسدی بر  شناسی اسو و بحث از مبادی مفثر بر روش بینی و هستی متأثر از نوع جهان
ی، شدناخت  میرفدو ی، شناخت یهستروش، که مباحث  ۀفلسفترتیب،   این  روش اسو. به ۀفلسف
 براینابند  .اسدو مقهم ی شناس روشکنه، بر  ی را تنقیح میشناس روشو منطقی  ،یشناخت انسان

روش  ۀفلسدف بایده بحدث را از   « ی در علدوم اجتمداعی  شناس روشجایگا  »برای فهم درسو 
ی در علوم اجتماعی مستل م این اسدو کده   شناس روشاز جایگا   تر درسواما فهم  ،آغاز کرد

و  ،ی متدا  هدا  فلسفهروش، تلقی درستی از ماهیو فلسفه،  ۀفلسفپیش از ورود به مبانی و 
 (.81ص ) دسو آورد بهعلوم اجتماعی و انسانی  ۀفلسف
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 فراینده  یدن . محندول ا یمدالدم مدواجه   یکداو  پدم  فراینهبا  شود، یکه مشاهه  مطور همان
 ی،و انسدان  یعلوم اجتمداع  ۀفلسفروش،  ۀفلسف ی،شناس روش، روش ی،مسال  تجرب) یکاو پم

 شدویه  یمواجه نمد  یینها ۀنقطبا  گا  یچاسو که شما ه ینا (فلسفه یوماهو متا ،  یها فلسفه
خدود را   جدا  آن در دیگدران  با شما تفاو  و اسو آن دربارۀو پژوهش  یکه همان مسال  تجرب

اسدو کده    ینهم شناسی میرفو یها کوچه پم هه  موعظه در کوچه درواقعنشان خواهه داد. 
 یسدخن  ینیع یدرمورد متاع که اینشما محفوظ نگه دارد بهون  یرا برا یبواعم و خط یگا جا

و از املدان   یده هدا پدژوهش را پنبده کن    قدرن  یها و رشته ینیهبنش ی پشو م که اینبهون  ییه،بگو
البته فق  درمدورد   ینو ا یهکن یهاز آن قسم تول یخودتان کار که اینبهون  .ییهخن بگوس ی یچ

 :گویه یم بانی یه د یۀنظر ینقه و بررس ۀجلسبستان در  ین. حسیسوخسروپنا  حادق ن

وجدود دارد   یکدار پژوهشد   و یپرداز هینظر یدو محور احل یو پژوهش یقهر تحق یبرا
مدورد اول اسدو و    در تدر  بدیش و بحث مدا   شود یمطرح م یدر علوم اجتماع تر بیشکه 

بده   یندی خود برسده، علدم د   یودارد و اگر مورد نخسو به غا یثانو یوبخش دوم اهم
 88.هیآ یوجود م به ی ن یر پژوهشمس ۀو در ادام رسه یخود م یقتوف

چده   دربدارۀ جای این پرسش از بستان باقی اسو که بهون پژوهش تجربدی قدرار اسدو    
پردازی شود؟ آیا این کار داستان نواختن نادرسو سرنا نیسو؟ شدایه هدم قدرار     چی ی نظریه

مسدیر   ۀی شود. اگر چنین باشه، درادامپرداز هینظر« واقییو ۀدرباری پرداز هینظر» دربارۀاسو 
 شناسدانه  میرفوی فلسفی و ها بحثمحنول آن در بهترین حالو  ،هم که به پژوهش برسیم

پارسددانیا  ( و8938 ،8911 ،8911. ایددن مسددئله درمددورد بدداقری )تددر بددیشندده  ،خواهدده بددود
 ( نی  حادق اسو.8931 ،8931 ،8911)

 آورد: یاد  بهسخن ماکم وبر را  هیاما درمورد خاص خسروپنا  با

خدود را درعمد  نشدان     یمنده  کده ارزش  ییهدا  و یاب ارها و ش توانه یفق  م یشناس روش
 شدانه یبازانه یباعدث شدود فهمد    بید ترت  نید ا  آشلار فراخوانه و به یانه به سطح آگاه داد 

کدار   شرط شیبه همان انهاز  پ یشناس روش م،یکه بگذر  نیااز  .میدسو آور بهها  آن دربارۀ
 (.Weber 1949: 115) ‘حیحح’را  رفتن  شرط شیپ یپربار اسو که دانش آناتوم یعلم

 

 ها نوشت پی
 

، در ارجاع بده کتداب در دسدو بررسدی فقد  شدمارۀ       ها ارجاعر  دلی  کل از این نقطه به بیه، به. 8
 حفحۀ کتاب داخ  پرانت   کر خواهه شه.
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انده تدا خواننده      ی بیهی متن نی  بهون هیچ تغییر نگارشدی  کدر شده    ها بخشهای  قول سایر نق  .1
 دسو آورد. تری از می ان رعایو مسال  نگارشی و ویرایشی در کتاب به بتوانه تنویر جامع

آکولینار... سیی کدرد تدا   »ملهم از متن خود کتاب اسو. برای ملال: « جمع بین این و آن»عبار   .9
 (.11-9)ص « میان عق  و ایمان جمع کنه

 .11-11ویژ  ص  ، فن  دوم، به8913بنگریه به گری  ختهیخودانگبرای توضیح نظم  1.

بسیار مدفج  اسدو،    شناسی روشر کتاب بانی د که توضیحا  خسروپنا  دربارۀ نظریۀ دیه  جا آن از .1
( نی  استفاد  شه  اسدو. در  8916« )بانی نظریۀ دیه »برای توضیح این نظریه از مقالۀ وی با عنوان 

 موارد ارجاع به این مقاله نویسنه  و سال انتشار نی   کر شه  اسو.

« یشناسد  روش»کده بده    ،اجتمداعی  پدژوهش  هدای  یو شد . یورنم نیومن در فن  چهدارم کتداب   6
ی مشخنی را طرح کرد  )بدرای ملدال، هده  نهدایی انجدام پدژوهش       ها پرسشاختناص دارد، 

اجتماعی چیسو؟ ماهیو واقییو اجتماعی چیسو؟ ماهیو انسدان چیسدو؟ چده ارتبداطی بدین      
ی مختلر موجدود در علدوم   شناخت روشعلم و عق  سلیم وجود دارد؟ و...( و پاسخ رویلردهای 

: فند   8913)بنگریده بده یورندم نیدومن      کنه یمرا مقایسه  ها پرسشاز آن  اجتماعی به هرکهام
 چهارم(.

ی یدا  شناس روشی روش اسو یا بنه میتقسدریافو مالک  توان ینمدرستی  البته در اغتشاش متن به .1
بدر   دهده  یم، اما فحوای کالم نشان کنه یماستفاد  « ها روش»تر از کلمۀ  چی ی دیگر. نویسنه  بیش

 ی پژوهش دیلو نهارد.اه روش

 گرایی اسو. ی  هنامین کنه که از نظر دکار  ابجلتویسم به مفلر اشار  می 1.

« فیهلیسددم»،  یدد  واژۀ اسددتنفورد فلسددفۀ نامددۀ دانددشتددر بنگریدده بدده   بددرای اطالعددا  بددیش  .3
(<https://www.plato.stanford.edu/entries/fideism >.) 

هدا را بده دو دسدتۀ کلدی مدهرن و       دارد کده نویسدنه  آن  اشدار    هدای مختلدر تحقیدق    به روش .81
 کنه. مهرن تقسیم می پسو

11. <https://www.mehrnews.com/news/3618095>.  

 

 نامه کتاب

، قدم:  ی علوم انسانی ن د انهیشمنهان مسلمانشناس روش ،(8931) یسادات  کالته احمهایمان، محمهتقی و 
 پژوهشگا  حوز  و دانشگا .

 .9 ، شانسانی علوم شناسی روش نامۀ فن  ،«دینی علم هویو» ،(8911باقری، خسرو )
 تهران: وزار  فرهنگ و ارشاد اسالمی.،هویو علم دینی ،(8911باقری، خسرو )

https://www.mehrnews.com/news/3618095
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 ،یبدا علدوم انسدان    نید د ۀرابطبه  یشناخت میرفو ی: نگاهینید یعلم تجرب ۀینظر ،(8938)خسرو  ،یباقر
 .نقه و مناظر  ،یپرداز هینظر یها یاز کرس ویحما ئویه ۀرخانیدبتهران: 

 قم: پژوهشگا  حوز  و دانشگا .، ج 1، سوی علم دینی بهگامی  (،8911بستان، حسین )
 .1 ، شفرهنگ برد را ، «فرهنگ و علم نسبو» (،8911) یهحم یا،پارسان
 .کتاب فرداقم:  ،ییحلمو حهرا یانتقاد یشناس روش (،8931) هیحم ا،یپارسان
 بدرد  را  ،«علمدی  هدای  نظریده  تلدوین  بنیدادین  شناسدی  روش: فرهندگ  و نظریه» (،8931) یهحم یا،پارسان

 .19 ش، فرهنگ
 و حلمدو  ۀنامد  فند  ، «بدومی  علدم  و دیندی  علم مفهوم دو دربارۀ نقادانه مالحظاتی» (،8916) پایا، علی

 .88و  81، ش 9 ، رفلسفه
 علدوم  شناسدی  روش، «دیندی  علم جایگا  و علم و دین ۀرابط ابیاد» (،8911) تمهن جهرمی، محمهحسین

 .11 ش(، پیشین دانشگا  و)حوز   انسانی
 ، قم: اسراء.میرفو دینی ۀهنهسمن لو عق  در  (،8916) عبهاهللی، آمل یجواد

 تحدول  ۀنظرید  ۀملابد  به منطقی  د یخیتار متا  ۀفلسف) بانی یه د ۀنظری»(، 8916خسروپنا ، عبهالحسین )
 .81 ، ش9 ، ردینی نوین انهیشۀپژوهشی  د علمی ۀنام ، فن «(علوم در

، هشدتم  ۀ، دورخدرد  جاویدهان ، «انسانی علوم اجتهادی  د  حلمی الگوی» (،8931) خسروپنا ، عبهالحسین
 .(1)پیاپی  83 ش

 ، قم: میار .ینبه علم و د یمطهر استاد یلردرو (،8931) ینس ح هال ب ، عا ن روپ س خ
 فلسدفۀ حلمو و  پژوهشی مفسسۀ: تهران ،اجتماعی علوم شناسی روش (،8931) عبهالحسین خسروپنا ،
 .ایران

 ج، قم: میار . 1، جوی علوم انسانی اسالمیو در جسو (،8939دیگران )خسروپنا ، عبهالحسین و 
پژوهشدی   ۀمفسسد ج، تهدران:   9 ،تحلید  میرفدو   (،8931)عاشدوری   مهدهی خسروپنا ، عبهالحسدین و  

 ایران. ۀحلمو و فلسف
پژوهشدی حلمدو و    ۀمفسس، تهران: رلالیسم میرفتی (،8939)عاشوری  مههیخسروپنا ، عبهالحسین و 

 ایران. ۀفلسف
 .819، ش 16، راسالمی کالم، «ینیعلم د یستیچ دربارۀ ها یهگا د بررسی» (،8936) ربانی گلرایگانی، علی

 .99 ش ، هن ،«دینی علم مییار» (،8911) اکبر یعل رشاد،
 ،«یدن مختلر در قلمرو مناسدبا  علدم و د   یلردهایرو یکل یبنه حور » (،8939) عطااهلل آتانی، رفییی

 .19-11 ش ،86 ر ،کتاب نقه
 هدا  یهگا د ؛ینید علم در: ،«علم کردن دینیبر  ی: نقهیو علوم اجتماع اسالم» (،8931) عبهاللریم سروش،

 .قم: پژوهشگا  حوز  و دانشگا  ،و مالحظا 
مطالیدا    ۀپژوهشدله ، تهدران:  ی تحقدق علدم دیندی   کارهدا  را مینا، املدان و   (،8913) سوزنیی، حسین

 فرهنگی و اجتماعی.
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 ، قم: پژوهشگا  حوز  و دانشگا .پارادایم اجتهادی دانش دینی (،8913)حسنی  ، مههی و حمیهرضاپور یعل
 .819-811ش  ،8 ر ،سازنهگی روزنامۀ ،«ناعلم و علم» (،8931) مقنود فراستخوا ،

 .نو طرح: تهران یهیمی،د خشایار ترجمۀ ،هایک فون سیاسی فلسفۀ (،8913) جان گری،
 .فرهنگی مطالیا  و انسانی علوم پژوهشگا : تهران ،دینی علم تا سلویر علم از(، 8911) مههی گلشنی،

 .19-11 ش ،نقه کتاب ،«ینیاز علم سلویر تا علم د» (،8939)آقاجانلو  یرام و یمهه ی،گلشن
 ترجمدۀ  ،8 ج ،کمدی  و کیفدی  رویلردهدای : اجتماعی پژوهش های شیو  (،8913) ویلیام نیومن، یورنم

 .مهربان کتابتهران:  کاظمی، حسین و فرد دانایی حسن
 ،«اسدالم  هدای  یدهگا  در پرتدو د  یعلوم انسدان  یبازساز های فر  یشپ» (،8911-8919) منطفی مللیان،

 :8931مهر  81 خیدر تار یابیباز مللیان منطفی استاد گفتارهای سلسله ج وا  درر
<https://www.goo.gl/E5ovPv> . 

 علدوم  یشناس )روش حوز  و دانشگا  ۀنام فن  ،«ینیعلم د یاملان و چگونگ»(، 8913) منطفی مللیان،
 .11 ش، (انسانی

 یدا : املدان  یو علم جهدان  یعلم بوم یشهما در: ،«خطاسو یمفهوم علم بوم» (،8916) منطفی مللیان،
 تهدران،  دانشدگا   اجتمداعی  علدوم  دانشدله   ،یدران ا یشناس انجمن جامیه یاز سو برگ ارشه امتناع؟ 
 :8931مهر  81 یخدر تار بازیابی

<http://www.neeloofar.org/thinker/mostafamalekian/lecture/279-2012-11-02-09-58-36.html>. 
 یشناسد  روش ،«آن سداختن  عملیداتی  لوازم برخی و دینی علم اهها » (،8911) محمهتقی موحهابطحی،

 .11 ش ،81 ر، )حوز  و دانشگا ( انسانی علوم
 .11 ش ،1 ر ،فرهنگ برد را  ،«دینی علم با مخالفو دیی  بررسی» (،8938) محمهتقی موحهابطحی،
 علدم  تولیده  در موجدود  علدوم  تلمی  و تهذیب رویلرد از دفاعی» (،الر8938) محمهتقی موحهابطحی،

 .8 ش ،9 ر ،دین و علم ۀنام پژوهش ،«دینی
در  یاجتهداد  دد  یحلمد  یو آزمون الگدو  ینیعلم د های یهنظر ی تحل» (،8939) محمهتقی موحهابطحی،

 .1و  8 ش ،8 ر ،عرفان و فلسفه کالم، کتاب نقه نامۀ فن  ،«یاسالم انسانیعلوم  یهتول
 المللدی  ین: مرک  بد قم ،اسالم جهان در دینی علم های یشهبر انه تحلیلی (،8931) محمهتقی ابطحی، موحه

 .()ص المنطفی نشر و ترجمه
، قم: پژوهشگا  علوم و فرهندگ  یشناس میرفوی علوم از منظر دار جهو (،8911) میرباقری، محمهمههی

 اسالمی.
 یندی، د علدم در  ،«اجتمداعی  عمد   در اسدالم  تحقدق  ابد ار  دیندی،  علدم » (،8911) محمهمههی میرباقری،

 .دانشگا  و حوز  پژوهشگا : قم ،و مالحظا  ها یهگا د
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