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الفقه اصول

فلسفه علن
اصول الفقه

علن اصول الفقه
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های فلسفه  بخش
علم

تاریخ علم. أ

مبادی علم. ب

شناسی روش. ج
علم

تعامل علم با . د
.سایر علوم
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الفقه اصول

فلسفه علن
اصول الفقه

علن اصول الفقه

تاریخ علن اصول الفقه

هبادی علن اصول الفقه
العاهه 

هناهج علن اصول الفقه

التعاهل بین علن اصول
الفقه و سایر العلوم

الوبادی التصوریه

الوبادی التصذیقیه
(هبانی االجتهاد الکالهیه)

الوبادی العاهه

الوبادی الخاصه

(2 شوارهنوودار )

(1نمودار شماره )
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روش شناسی 
بخشی از 

ی یک  فلسفه
علم 

روش 
چیست؟

تعریف دوری
روش، مسیر 

.حرکت است

مسیرهای 
همگون را 
یک روش 

.کنیم تلقی می
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بین منطق و 
متدلوژی چه نسبتی 

برقرار است؟ 

منطق از فکر بحث 
متدلوژی از و کند  می

که همان متد و روش 
.استمسیر فکر 

منطق و متدلوژی، 
دو نگاه هستند به 

.  یک چیز



7

ی علوم را در برگیرد، وجود دارد؟ آیا روش جاهعی که هوه•

فجبصت اؽت اط ٚضـ چٙدز امدُ رص ازدبطپ ؽد ؼ     صٚؿ صیبضیبت •
ی ایدٗ ٔؾدیض اط    اؽتٙتبد یه ؽّؾّٝ لضبیب اط ایٗ امَٛ ٚ ثقز ارأٝ
.عضیك اؽتٙتبد لضبیبی ریٍض ٔجتٙی ثض ایٗ امَٛ
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روش در ریاضیات  

اصول در 
ریاضیات 

تعاریف. 1

علوم . 2
متعارفه 

اصول . 3
.  موضوعه
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روش در علوم طبیعی  

:روش تجربی

مشاهده

فرضیه

آزمون

تئوری 

تایید
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روش در رواى شناسی  

روش روان 
شناسی

روش ذهنی یا . 1
(سابجکتیو)انفسی

روش عینی یا . 2
(آبجکتیو )آفاقی 
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روش در رواى شناسی  

روش روان شناسی

روش ذهنی یا . 1
(سابجکتیو)انفسی

روش عینی یا . 2
(آبجکتیو )آفاقی 

از دیگران  مطالعه
 های پرسش طریق

کتبی یا شفاهی 

روان شناسی تاریخی

روان شناسی 
اجتماعی 
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شناسیروش در جاهعه 

روش در جامعه 
شناسی

روش تحلیل مدارک 

روش تحلیل 
(سابجکتیو)کالسیک

(آبجکتیو)روش کّمی

روش زبان کّمی

روش تحلیل محتوا
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تاریخروش در علن 

روش در علم 
تاریخ

انتقاد تاریخی
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و روشهرهنوتیک 
روشو ٞضٔٙٛتیه •
ٔب لجاًل رص رفتدض فقدٓ اط ایدٗ ؽّؾدّٝپ ٔجبیدج طیدبری رص ٔدٛصر        •

رص ا٘جب ثیقتض ٍ٘بٜ ٔب ثٝ ٞضٔٙٛتیه رص ٔٛصر . ٞضٔٙٛتیه ثیبٖ وضریٓ
ِفؼ ثٛر وٝ ایب ِفؼ راصای ٔقٙبی ٚایزی اؽدت  ایدب ددٛر ٌٛیٙدزٜ     
ٔقٙبیی صا اصارٜ وضرٜ  ایب ِفؼ یه ٔقٙبی ٟ٘بیی راصر  ٞزف اط تفؾیض 

ددٛاٞیٓ ثضؽدیٓ  أدب ایدب      چیؾت  ٚ ٔب رص فٟٓ ٔدتٗ ثدٝ وجدب ٔدی    
 ٞبی ٞضٔٙٛتیىی فمظ رص ایٗ یٛطٜ اؽت ثحج
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هرهنوتیکنگاهی اجوالی به سیر تحول 
نگاهی اجوالی به سیر تحول هرهنوتیک•
ثٙیددبٖ ٌددشاص ٞضٔٙٛتیددهپ یدده ٔتیِددٝ ٔؾددیحی نضٚتؾددتبٖ ثددٝ ٘ددبْ •

اط ا٘جب وٝ اصای ٚی رص والْ ثؾیبص ٔغدض  اؽدتپ   . فالیضٔبدض اؽت
فدالیضٔبدض ودٝ   . تٛاٖ اٚ صا یه ٔتىّٓ ٔؾیحی ثٝ یؾدبة اٚصر  ٔی

. یه فذنیت إِب٘ی ثٛرپ رص یه فضبی دبك فىضی لضاص رافدت 
وب٘دت ثدٝ   . ٞبی وب٘دت ثدٛر   رص اٖ طٔبٖپ فضبی إِبٖپ ّٕٔٛ اط ثحج

فدالیضٔبدض  . ٌقدت  ی ثقضی ٔی ر٘جبَ لٛافز فٕٛٔی تفىض ٚ ا٘زیقٝ
رص اٖ فضب ثحخی صا ٔغض  وضر وٝ رص طٔدبٖ ددٛرؿ چٙدزاٖ ٔدٛصر     

ٞبی ٘ٛ ٚ تبطٜ وٝ إٞیت  تٛجٝ لضاص ٍ٘ضفت؛ ٕٞب٘ٙز ثؾیبصی اط ثحج
. فٛر اٟ٘ب رص طٔبٖ دٛرفبٖ فٙبدتٝ ٕ٘ی
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هرهنوتیکنگاهی اجوالی به سیر تحول 
ای وٝ فالیضٔبدض صا ثٝ دٛر جّدت ودضرپ تفؾدیض ٔؾدیحیبٖ اط      ٘ىتٝ•

اٚ رصیبفت تفؾیض ٔؾیحیبٖ ثٝ مٛصت دبك صٚی . وتبة ٔمزػ ثٛر
وٙٙزپ فمدظ ثدٝ تفؾدیض     اٌض ا٘جیُ ِٛلب صا تفؾیض ٔی. ٔتٗ دبك اؽت

. نضراط٘ز وٝ ٕٔىٗ اؽت ثب تفؾیض ؽبیض ٔتدٖٛ تغجیدك ٘ىٙدز    ٕٞبٖ ٔی
ٕٞچٙیٗ ٔتٛجٝ فز ایٗ تفؾیضٞب ٘بؽض ثٝ ٔتٗ وتدبة ٔمدزػ ٚ ٔدتٗ    

ثٙبثضایٗ تفؾیض ٔؾیحیبٖ رٚ ٚیغٌی رفت اط یه ؽٛ فمظ . ریٗ اؽت
ثٝ ٔتٖٛ ریٙی ادتنبك رافت ٚ اط ؽٛی ریٍض ٞض تفؾیضی ٘بؽض ثدٝ  

. ٔتٗ دبمی اط ریٗ ثٛر
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هرهنوتیکنگاهی اجوالی به سیر تحول 
چٙیٗ فضبییپ فالیضٔبدض ثٝ عض  ایٗ ثحج نضرادت وٝ ایب امالً رص •

تٛاٖ  ثضای فٟٓ ٔتٗپ فبصق اط مبیت اٖپ لٛافزی ٚجٛر راصر  ایب ٔی
ای صا وقف ٕ٘ٛر وٝ چٍٍٛ٘ی تفؾیض ٔتٗ صا ثیبٖ ٕ٘بیز  یقٙدی   لبفزٜ

فالیضٔبدض اط ٕٞبٖ جبیی فضٚؿ وضر وٝ ٔجبیج اِفبػ فّدٓ امدَٛ   
. فضٚؿ فز
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هرهنوتیکنگاهی اجوالی به سیر تحول 
تدضیٗ   تبصیخ فّٓ امَٛ افبصٜ وضریٓ وٝ ٔجبیج اِفدبػ فدبیز لدزیٕی   رص •

ٝ  فٕزٜ. ثذـ فّٓ امَٛ ثبفز اِٚدیٗ وتدبة   )ی فدبفقی   ی ٔجبیج صؽدبِ
ی ٞقدبْ ثدٗ    پ رص ٔٛصر اِفبػ اؽت ٚ اٌض صؽبِٝ(امِٛی رص ٘ظر اُٞ ؽٙت

ی امِٛی ثبفزپ رص ٔٛصر ٕٞدیٗ ٔجبیدج اِفدبػ ٘ٛفدتٝ      یىٓپ یه صؽبِٝ
ٞبپ یجٓ  ٍ٘ضیٓپ تب لضٖ اط اٖ ؽٛ ٚلتی ثٝ تبصیخ فّٓ امَٛ ٔی. فزٜ اؽت
ٞدب   رارٜ ٚ ؽبیض ثذـ ٞبی امِٛی صا ٔجبیج اِفبػ تقىیُ ٔی امّی ثحج

ٞب رص ٔجبیج اِفدبػپ   امِٛی. رص ٔمبیؾٝ ثب ایٗ ثذـ ثؾیبص وٓ ثٛرٜ اؽت
ثٝ ر٘جبَ لٛافز فٕٛٔی ؽٟٛصات اِفبػ ثضأز٘ز تب ثفٟٕٙز اِفبػ ثدٝ فدىُ   

ای  دبؽتٍبٜ ٞضٔٙٛتیه ٞٓ اط ٕٞبٖ ٘مغٝ. وّی رص چٝ ٔقٙبیی ؽٟٛص راص٘ز
ٞبیی اؽت وٝ  اؽت وٝ فّٓ امَٛ فضٚؿ فز ٚ تمضیجبً ثب ٕٞبٖ نیـ فضه

اٌضچٝ ٕٞدبٖ عدٛص ودٝ فدبٞز ددٛاٞیٓ ثدٛرپ ثحدج        . فّٓ امَٛ رافت
. ٞب یىؾبٖ ٘یؾت فالیضٔبدض وبٔال ثب ریزٌبٜ امِٛی
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هرهنوتیکنگاهی اجوالی به سیر تحول 
. ٔخُ ٌشفتٍبٖ دٛر ٔقتمز ثٛر ٔتٗ ٔقٙبی ٔقذنی راصرفالیضٔبدض •

رص امغال  ٞضٔٙٛتیه ثٝ اٖ ٔقٙبی ٔقدذلپ ٔقٙدبی ٟ٘دبیی ٌفتدٝ     
ٞزفپ زضه ٚ ٔؾئِٛیت ٔفؾّدضپ وقدف اٖ ٔقٙدبی ٟ٘دبیی     . فٛر ٔی
.اؽت
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هرهنوتیکنگاهی اجوالی به سیر تحول 
اط فالیضٔبدضپ ٞضٔٙٛتیه تٛؽظ فذنیت ریٍضی ثٝ ٘بْ ریّتبی ثقز •

رص ٚالـ ریّتبی وؾی ثدٛر ودٝ فدالیضٔبدض صا اط ث قدز     . نی ٌضفتٝ فز
لجدُ اط اٚ فدالیضٔبدض ثدٝ    . ٞضٔٙٛتیىی ثٝ جٟبٖ زضة ٔقضفدی ودضر  

. فٙٛاٖ یه ٔتىّٓ ٔؾیحی ٔغض  ٚ اصای اٚ رص والْ ٔٛصر تٛجٝ ثٛر
ریّتدبی ثحدج   . ریّتبی اٚ صا اط ث قز ریٍض ثٝ جٟبٖ زضة ٔقضفی وضر

فالیضٔبدض صا وٝ فمظ ٔضثٛط ثٝ تفؾیض ٔتٗ ٚ فٕزتبً ٘دبؽض ثدٝ ٔدتٗ    
ٝ  )٘ٛفتبصی  ثدٛرپ تٛؽدقٝ رار ٚ اط اٖ ثدٝ    ( وتبةپ ٌفتبصپ ِفدؼپ ٘ٛفدت

رص ٘ؾض ریّتبی ٞضٔٙٛتیده  . فٙٛاٖ صٚفی ثضای فٙبدت اؽتفبرٜ ٕ٘ٛر
ٞضٔٙٛتیده  . لٛافزی راصر وٝ رص ٔغّك فٙبدت لبثُ اؽدتفبرٜ اؽدت  
.ریّتبیپ صٚؿ فٟٓپ صٚؿ فٙبدت ٚ صٚؿ فّٓ اؽت
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هرهنوتیکنگاهی اجوالی به سیر تحول 
ٔیدزاٖ راص  ( فیّؾدٛفبٖ تحندّی  )ٞدب   رٚصاٖ ریّتبیپ نٛطیتٛیؾترص •

ثدٝ  . ی تجضثٝ تیویز رافتٙز اٟ٘ب ثؾیبص ثض ٔؾیِٝ. ی فّؾفٝ ثٛر٘ز محٙٝ
ای صا ودٝ لبثدُ تجضثدٝ ٘جبفدزپ فبلدز افتجدبص        ٕٞیٗ رِیُ ٞض ٌدظاصٜ 

ٞب ثحج ٔقیبص ٔقٙبراصی ثٝ مٛصت جدزی   ثب نٛطیتٛیؾت. را٘ؾتٙز ٔی
رص ٘ؾض اٟ٘ب ٔقیبص ٔقٙب رافتٗ یه فجدبصتپ لبثدُ تجضثدٝ    . ٔغض  فز

ی  یه جّٕٝ« دزا ٚجٛر راصر»ی  ثب ایٗ ٚمف جّٕٝ. ثٛرٖ اٖ اؽت
. تٛاٖ اٖ صا تجضثٝ ٕ٘ٛر ٔقٙب اؽت؛ طیضا ٕ٘ی ثی
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هرهنوتیکنگاهی اجوالی به سیر تحول 
اٟ٘ب اط تجضثٝ ٕٞبٖ چیظی اؽت ودٝ رص فّدْٛ تجضثدی ٔخدُ     ٔمنٛر •

تجضثٝ رص ا٘جب أدض  . ثبفز فٙبؽی ٔغض  ٔی فیظیه ٚ فیٕی ٚ طیؾت
ٔحؾٛؽی اؽت وٝ لبثُ تىضاص ثبفز؛ یقٙی ثتٛاٖ فضایظ یه نزیزٜ صا 

ٔخُ ایٗ وٝ فّدظی  . رٚثبصٜ ثبطؽبطی ٕ٘ٛر تب ٕٞبٖ نزیزٜ تىضاص ٌضرر
رص جبی ریٍض ثب ٕٞیٗ فضایظ . ٌضرر رٞٙزپ ٔٙجؾظ ٔی صا یضاصت ٔی

... فٛر ٚ ٌیضر ٚ اٖ ٞٓ ٔٙجؾظ ٔی فّظ ریٍضی تحت یضاصت لضاص ٔی
ثٙبثضایٗ ٔمنٛر اط تجضثٝپ اٖ چیظی ٘یؾدت ودٝ رص امدغال  فدضف     

ٝ    ٌبٞی ثٝ وبص ٔی ای اط ط٘دزٌی ٚ   صٚر ٚ ٔمنٛر ٌشصا٘دزٖ یده ثضٞد
.ی ثقضی یٛارث تبصیذی اؽت ٔقبٞزٜ
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هرهنوتیکنگاهی اجوالی به سیر تحول 
. تٛجٝ اؽت وٝ رص دٛر زضة تجضثٝ تٛؽقٝ ٔقٙدبیی نیدزا ودضر   لبثُ •

ی ریٙی وٝ ٚیّیبْ جیٕظ ٚ أخبَ اٚ ٔغدض  وضر٘دز ثدضای     ثحج تجضثٝ
اٟ٘ب رص فّْٛ ا٘ؾب٘ی . ثیبٖ فزْ ادتنبك تجضثٝ ثٝ ٔٛاصر دبك ثٛر

ٞٓ ٌضایـ تجضثی صا ٔغض  ٕ٘ٛر٘ز ٚ ارفبیقبٖ ایٗ ثٛر وٝ تجضثٝ رص 
رص ٞدض یدبَپ رص فضدبیی ودٝ     . ٞض فّٕی ثٝ یؾت ٕٞبٖ فّٓ اؽدت 

ٞب اٖ ٌٛ٘ٝ وٝ أدضٚط ٔغدض     وضرپ ٞٙٛط ایٗ ثحج ریّتبی ط٘زٌی ٔی
.اؽتپ فىُ ٍ٘ضفتٝ ثٛر
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هرهنوتیکنگاهی اجوالی به سیر تحول 
رص ٔمبثُ فّْٛ تجضثیپ امغال  ریٍضی صا ثٝ وبص ٌضفت ودٝ  ریّتبی •

صا « فّدْٛ ٔقٙدٛی  »ی اٖ امغال  إِب٘ی ثٝ فبصؽدیپ   ٔب رص تضجٕٝ
رلیمبً ٔقبرَ امغال  « فّْٛ ٔقٙٛی»وٙیٓ؛ اٌضچٝ تقجیض  جبیٍظیٗ ٔی
رص ٚالـ ایٗ امغال  إِب٘ی ٕٞبٖ اؽت وٝ ثقدزٞب ثدٝ   . إِب٘ی ٘یؾت
ٚ ثقز اط اٖ ثٝ فّدْٛ ا٘ؾدب٘ی فدٟضت یبفدت ٚ      (ٞیٕٙیتیظ) ا٘ؾب٘ی ٞب

ثٙبثضایٗ ٔمندٛر ریّتدبی اط ایدٗ فّدْٛ     . ٞبی فضاٚا٘ی نیزا وضر صفتٝ
.٘بٔیٓ تمضیجبً ٕٞبٖ اؽت وٝ أضٚط فّْٛ ا٘ؾب٘ی ٔی
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هرهنوتیکنگاهی اجوالی به سیر تحول 
فزپ تبصیخ ٚ صٚاٖ فٙبؽی ثؾیبص  ثیٗ ا٘چٝ رص ایٗ فّْٛ ٔغض  ٔیاط •

رص اٖ رٚصاٖ صٚاٖ فٙبؽی تبطٜ رافت فىُ . ٔٛصر تٛجٝ ریّتبی ثٛر
. ٌضفت ٚ رص ٕٞیٗ رٚصاٖ ثٛر وٝ فذنیتی ٔخُ فضٚیز ٔغض  فدز  ٔی

ٞددب ثبطٌقددت ثددٝ تددبصیخ ٚ  ٕٞددیٗ عددٛص رص اٖ رٚصٜ ثددضای إِددب٘ی
ٞدب ثقدزٞب    ٕٞیٗ ا٘زیقٝ. ٌیضی ّٔت إِبٖ ثؾیبص إٞیت رافت فىُ

یقٙدی رص  . ی ٘بطی ٚ جًٙ جٟب٘ی رْٚ فدز  ٔٙجض ثٝ نیزایـ ا٘زیقٝ
.ٚالـ یه ثحج فّؾفی ؽض ٔٙقی یه ثحج ؽیبؽی ٌقت
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هرهنوتیکنگاهی اجوالی به سیر تحول 
ٚجدٛی ٔقیدبص ٔقٙدب راصی    ٘یظ تحت تیحیض ایٗ ا٘زیقٝ رص جؾدت ریّتبی •

فّْٛ ا٘ؾب٘ی یب ثٝ تقجیض دٛرؿ فّْٛ ٔقٙٛی ثٛر ٚ اط ٔیبٖ اٟ٘ب تبصیخ رص 
ثضای ریّتدبی احجدبت اصطؿ فّٕدی تدبصیخ ثؾدیبص      . ٔمبْ اَٚ لضاص رافت

ٞب ثب ٔقیدبص ددٛیـپ تدبصیخ صا     رص اٖ ٔٛلـ وٝ نٛطیتٛیؾت. ثبإٞیت ثٛر
ٝ : ٌفتٙز را٘ؾتٙز ٚ ٔی فبلز اصطؿ ٔی ی تدبصیذی لبثدُ تجضثدٝ     یه یبرحد
ریّتدبی ثدب   . تٛاٖ اٖ صا تىضاص ٕ٘ٛرپ ثٙبثضایٗ فبلز افتجبص اؽت ٘یؾتپ ٕ٘ی

اؽتفبرٜ اط ثحج فالیضٔبدض ثٝ ر٘جدبَ صاٞدی ثدضای عدض  اصطؿ فّٕدی      
ا٘چٝ صا وٝ فالیضٔبدض ثضای تفؾیض ٔتٗ ثدٝ ودبص ٌضفدتپ اٚ رص    . ٌقت ٔی

فّْٛ ا٘ؾب٘ی اؽتفبرٜ وضر ٚ ٞضٔٙٛتیه صا ثٝ فٙٛاٖ یه صٚؿ ثضای فّْٛ 
رص فّْٛ عجیقدی صٚؿ  : ٌٛیز ثزیٗ تضتیت ریّتبی ٔی. ا٘ؾب٘ی ٔقضفی ٕ٘ٛر

فٙبدتپ تجضثٝ اؽت؛ أب رص فّدْٛ ا٘ؾدب٘ی صٚؿ فدٙبدتپ ٞضٔٙٛتیده     
.اؽت
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ٝ    ریّتبی • ی  فّی صزٓ تغییضی وٝ رص ثحدج فدالیضٔبدض رارپ ثدٝ ٘ىتد

اٚ ٞٓ ٔقتمز ثٛر وٝ ٔدتٗ یده ٔقٙدبی    . اؽبؽی ثحج اٚ نبی ثٙز ثٛر
اِجتٝ تفؾیض دبمی ثضای وقف ٔقٙبی ٟ٘دبیی ٔدتٗ اصایدٝ    . ٟ٘بیی راصر

. وضر
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ٚی اط یده  . ثقزی رص ٞضٔٙٛتیه تٛؽظ ٞبیزٌض مٛصت ٌضفتٌبْ •

ٌیدضر ٚ اصای اٚ رص   ی فیّؾٛفبٖ اٌظیؾتب٘ؼ لضاص ٔی جٟت رص یٛطٜ
ی ثٙیدبٖ ٌدشاصاٖ ٚ    فٛر ٚ اط جٟت ریٍضپ رص طٔدضٜ  فّؾفٝ ٔغض  ٔی

ی ریٍضی ثدٝ   اٚ تٛؽقٝ. ایزمبیت ٘ؾضاٖ ٞضٔٙٛتیه ثٝ یؾبة ٔی
 ٝ ٚی . ی جزیددزی اط اٖ صا ایجددبر وددضر   ٞضٔٙٛتیدده رار ٚ فددبد

   ٝ ی ٔقضفدت فٙبؽدی    ٞضٔٙٛتیه صا وٝ تب لجدُ اط اٚ ٟ٘بیتدبً رص مدحٙ
ی ٚجٛر فٙبؽی وقب٘ز ٚ یه ثحدج فّؾدفی صا    ٔغض  ثٛرپ ثٝ محٙٝ

اط ایٗ صٚپ ثٝ ٞضٔٙٛتیه ٞبیدزٌضپ  . ثٝ ٔقٙبی دبك وّٕٝ ٔغض  ٕ٘ٛر
.ٌٛیٙز ٞضٔٙٛتیه فّؾفی ٔی
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تٟٙدب وتدبثی ودٝ    . فدٛر  فزٜ ٚ ٔدی  ٞبیزٌض ثضای دٛر زضة ثؾیبص نیچیزٜ تّمی ٔیاصای •

ی احبص ٞبیزٌض ؽدذٙضا٘ی   ثمیٝ. ٞبیزٌض ثٝ فٙٛاٖ وتبة ٘ٛفتٝپ وتبة ٞؾتی ٚ طٔبٖ اؽت
وتدبة ٞؾدتی ٚ طٔدبٖ ثدٝ طثدبٖ      . یب ٔمبالتی اؽت وٝ ثقضبً ثٝ فىُ وتبة رصأزٜ اؽت

ؽدبَ   26٘ٛفتٝ فز ٚ ثب ایٗ وٝ اصای اٚ ثؾیبص ٔغض  ثٛرپ تب ( طثبٖ دٛر ٞبیزٌض)إِب٘ی 
ثقز اط اٖپ رٚ ٘فض اط فبٌضراٖ . ٞیچ وؼ ٘تٛا٘ؾت اٖ صا ثٝ ٞیچ طثبٖ اصٚنبیی تضجٕٝ وٙز

ثدض اؽدبػ اٖ تضجٕدٝپ    . ٞبیزٌض وتبة صا ثضای اِٚیٗ ثبص ثٝ طثبٖ اٍّ٘یؾی تضجٕٝ وضر٘ز
ٚ تبوٖٙٛ ؽٝ تضجٕٝ اط ایٗ وتبة ثٝ طثبٖ فبصؽی ٞبی ریٍضی ٞٓ مٛصت ٌضفت؛  تضجٕٝ

. فیّؾٛفبٖ زضة رص فٟٓ ٔغبِت ٞبیزٌض ثب ٔقىُ جزی ٔٛاجٝ ٞؾدتٙز .ٔٙتقض فزٜ اؽت
تدض ثدٝ ٘ؾدض     ثضای فضق ٚ ثٝ دنٛك فیّؾٛفبٖ اؽالٔی فٟٓ ٔغبِت ٚی دیّدی صایدت  

فیّؾدٛفب٘ی چدٖٛ   )ٞدب   ٞدبی اٚ ثؾدیبص فدجیٝ امدبِت اِٛجدٛری      صؽز؛ طیدضا یدضف   ٔی
یه تفؾیض دٛؿ ثیٙب٘دٝ اط  . اؽت( فضفب)ٞب  ٚ ثّىٝ فجیٝ ٚیزت اِٛجٛری( مزصإِتیِیٗ

وٙدز ٚ اِجتدٝ یده تفؾدیض      اؿ تجدزیُ ٔدی   ٞبیزٌضپ اٚ صا ثٝ یه فبصف ثٝ ٔقٙبی اؽالٔی
ٞب امضاص راص٘ز ودٝ ٞبیدزٌض ّٔحدز ٚ     زضثی. ؽبطر ثزثیٙب٘ٝ اط ٞبیزٌضپ اط اٚ یه ّٔحز ٔی

وٙدزپ   رص یبِی وٝ ایٗ عضف ٔقتمز٘زپ دزایی صا وٝ ٞبیدزٌض ا٘ىدبص ٔدی   . ٔٙىض دزا اؽت
.دزای ٔؾیحی اؽتپ ٘ٝ دزا ثٝ ٔقٙبی وّی وّٕٝ
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ٞدبی   ثحدج رص یدٛطٜ  ایٙجب دیّی ثحج ٞضٔٙٛتیهپ ثحج رازدی  تب •

.ٔغض  ٕ٘ی وٙزی ٔب  فمٟی ٚ امِٛی ٚ ثٝ عٛص وّی ریٗ فٙبؽب٘ٝ
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ی ٞضٔٙٛتیه ؽدبٞض   اط ٞبیزٌض فذنیتی ثٝ ٘بْ ٌبرأض رص فضمٝثقز •

ؽبٍِیپ وتدبثی ٔٙتقدض    60ٔیالریپ رص  1960ٚی رص ؽبَ . فٛر ٔی
ٚی . وضر وٝ رص اٖ ؽقی ٕ٘ٛر اصای ٞبیزٌض ٚ ریّتبی صا تضویت ٕ٘بیز

ی  ٘تیجٝ. ٌٛییٓ چیظی صا ایجبر وضر وٝ ثٝ اٖ ٞضٔٙٛتیه ٘ؾجی ٌضا ٔی
ی ٔمبثُ اٖ چیظی اؽت وٝ ٞضٔٙٛتیه ثدب   ایٗ ٞضٔٙٛتیه وبٔالً ٘مغٝ

یقٙی ثض دالف صأی فالیضٔبدض ٔجٙی ثض ایٗ ودٝ  . اٖ فضٚؿ فزٜ ثٛر
ٌٛیٙزٜ ٔضاری راصر ٚ ٔذبعت ثبیز اٖ صا وقف وٙز ٚ ثٝ ر٘جبَ وقف 
. فٕٛٔی ٔتٗ ثضٚرپ ٌبرأض لبیُ فز وٝ ٔتٗ امالً ٔقٙبی ٟ٘بیی ٘زاصر
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یه تفؾیض اط ؽذٗ ٌبرأضپ ٞض والٔی ثٝ تقزار ٌٛیٙزٜ ٚ ٔذبعت رص •

ثٙب ثض ایٗ تفؾیض اٌض ٔتىّٓ ثضای فنت ٘فض ؽذٗ ثٍٛیدزپ  . ٔقٙب راصر
فٟٕدز ٚ   یىی اٖ وٝ ٌٛیٙزٜ ٔی. ٔتٗ فنت ٚ یه ٔقٙب دٛاٞز رافت

عجك ٔجدب٘ی  . فٟٕٙز فنت ٔقٙبپ ٔتقّك ثٝ ٔقب٘ی اؽت وٝ ٔذبعجبٖ ٔی
فٟٕیٓ ٚ ٘ٝ تٟٙب ٔخدُ ریٍدضی    ٌبرأض ٞیچ یه اط ٔب ٔخُ ریٍضی ٕ٘ی

ٓ     فٟٕیٓپ ثّىٝ امالً ٕ٘ی ٕ٘ی رص ٘ؾدض اٚ  . تدٛا٘یٓ ٔخدُ ریٍدضی ثفٟٕدی
ٔذبعت ٞض چٙز ؽقی وٙدز ٟ٘بیتدبً   . فٟٕیزٖ ٔخُ ریٍضاٖ ٔحبَ اؽت

.یه تفؾیض فذنی اط ؽذٗ ٌٛیٙزٜ دٛاٞز رافت
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ٞبی ٔب رص فّٓ امدَٛ   ی ٔمبثُ ثحج رص ایٗ مٛصت ٘مغٝٞضٔٙٛتیه •

أىدبٖ  . رص ایٙجب ریٍدض ٔقٙدبی ٟ٘دبیی ٔدتٗ ٚجدٛر ٘دزاصر      . فٛر ٔی
فٛر  فٙبدت ٔضار ٔتىّٓ ٚ وقف ٔقٙبی ٟ٘بیی ثضای ٕٞیقٝ ٔٙتفی ٔی

. وٙز ٚ وُ ثحج فىُ ریٍضی نیزا ٔی
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ی ٌبرأض اؽدت ٚ   وٝ سوض وضریٓپ تفؾیضی افضاعی اط ا٘زیقٝتفؾیضی •

. تٛاٖ رص ٔٛصر اصای اٚ تفؾیض ریٍضی صا ٘یظ اصایٝ وضر ٔی
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أب ثضای . ا٘چٝ تب وٖٙٛ ثیبٖ ٕ٘ٛریٓپ ؽیضی اجٕبِی اط ٞضٔٙٛتیه ثٛر•
ایٗ وٝ تحَٛ ٞضٔٙٛتیه صا اط اَٚ تب ا٘چٝ ثٝ اٖ ٔٙتٟی فدزپ فدبٞز   

ٓ  تض ثٝ اصای مبیت ٘ؾضاٖ ایٗ فّدٓ ٔدی   ثبفیٓپ ٍ٘بٞی رلیك . ا٘دزاطی
ی ا٘چٝ صا وٝ فیّؾٛفبٖ  تٛا٘یٓ ٕٞٝ اِجتٝ ٚاضح اؽت رص ایٗ ٔجبَ ٕ٘ی
ی اٟ٘دب   ا٘زپ ثیبٖ ٕ٘بییٓ؛ ثّىٝ ٕٞٝ ٞضٔٙٛتیه رص ایٗ طٔیٙٝ اصایٝ وضرٜ

. ٞٓ رص ا٘چٝ ٔٛصر ٘ؾض ٔب اؽتپ ضضٚصت ٘زاصر
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فٕزتبً فیّؾٛفبٖ ٞضٔٙٛتیه إِب٘ی ٞؾدتٙز ٚ ٞضٔٙٛتیده یىدی اط    . •

رص ثدیٗ ٔقبمدضاٖ   . ایدز  ی إِبٖ ثٝ فٕبص ٔی رؽت اٚصرٞبی فّؾفٝ
. طٔبٖ ٔبپ فیّؾٛفبٖ زیض إِب٘ی ٞضٔٙٛتیه ٘یظ ٚجٛر راص٘ز

. رص ثحج تبصیخ فّٓ امَٛپ رص ایٗ ٔٛصر تضریز وضریٓ. •
•* Geisteswissen - schaften

•

•** Humanities
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•

•*** Human Sciences 
•
ٝ  . ایز ی اٌظیؾتب٘ؼ ثٝ فٕبص ٔی ای اط فّؾفٝ اٌظیؾتب٘ؾیبِیؾٓ وٝ رص فبصؽی ٞٓ ٔقضٚف اؽتپ فبدٝ. • ٝ  ثدٝ ٕٞد ی  ی فّؾدف

عاٖ نُ ؽبصتض اٌظیؾتب٘ؾیبِیؾٓ صا ٔغض  . فٛر؛ ٍٔض ثب تٛؽقٝ یب تؾبٔح اٌظیؾتب٘ؼپ امغال  اٌظیؾتب٘ؾیبِیؾٓ اعالق ٕ٘ی
ٝ . ٕ٘ٛر ٚ فیّؾٛفبٖ ٔقبمض فضة اٖ صا ثٝ امبِت اِٛجٛر تضجٕٝ وضر٘ز جدبیی ایدٗ تقدبثیض    اِجتٝ ثضدی ا٘زیقٕٙزاٖ ثٝ جبثد

ٔب رص ایٙجب ٘دٝ اط اٌظیؾتب٘ؾیبِیؾدٓ   . ثض٘ز ی عاٖ نُ ؽبصتض ثٝ وبص ٕ٘ی یؾبؽیت راص٘ز ٚ اٌظیؾتب٘ؾیبِیؾٓ صا رص زیض فبدٝ
ی اٌظیؾتب٘ؼ اؽت ٚ امبِت اِٛجدٛر رص   ای اط فّؾفٝ وٙیٓ ٚ ٘ٝ اط امبِت اِٛجٛر؛ طیضا اٌظیؾتب٘ؾیبِیؾٓ فبدٝ اؽتفبرٜ ٔی

. ٞبیی راصرپ ِٚی رلیمبً ثب اٖ یىی ٘یؾت ی اٌظیؾتب٘ؼ فجبٞت فضًٞٙ اؽالٔی ثبص ٔقٙبیی دبمی راصر وٝ اٌضچٝ ثب فّؾفٝ
ٗ . ة. ٞضٔٙٛتیه فّؾفی. أ: را٘ٙز ثضدی ٞضٔٙٛتیه صا رٚ لؾٓ ٔی. • ٞضٔٙٛتیده فدالیضٔبدض ٚ ریّتدبی صا    . ٞضٔٙٛتیه ٔدت

رص یبِی وٝ تمؾیٓ فیّؾٛفبٖ ثٝ ایدٗ  . فٕبص٘ز ٞضٔٙٛتیه ٔتٗ ٚ ٞضٔٙٛتیه ٞبیزٌض ٚ ثضدی ریٍض صا ٞضٔٙٛتیه فّؾفی ٔی
ٞضٔٙٛتیه ریّتبی ٞٓ ثٝ ٔقٙبی دبك وّٕٝ ٞضٔٙٛتیه ٔتٗ ٘یؾتپ ٞض چٙز فجیٝ ٞضٔٙٛتیده ٞبیدزٌض   . فىُ رلیك ٘یؾت

. ٘یؾت
. ؽبٍِی اط ر٘یب صفت 102ٔیالری رص ؽٗ  2002ٔیالری ٔتِٛز ٚ رص  1900ٞب٘ؼ ٌؤصي ٌبرأض رص ؽبَ . •
. یىی اط اٟ٘ب ٞضٔٙٛتیه اؽت. ا٘ز ٌضایی ٔٙتٟی فزٜ ٞبی ٔذتّفی ثٝ ٘ؾجی فّؾفٝ. ٌضایی رص زضة ٔجب٘ی ٔذتّفی راصر ٘ؾجی. •
. تض رص ایٗ طٔیٙٝ ثٝ وتبة ٔجب٘ی والٔی اجتٟبر ٚ ٔٙبثقی وٝ رص اٖ وتبة سوض فزٜپ ٔضاجقٝ ٕ٘بییز ثضای ثحخی ٔفنُ. •
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ٞضٔٙٛتیه رص ایٗ وٝ ٚالقبً ٞضٔٙٛتیه چیؾت  ثب ادتالف را٘قٕٙزاٖ •

. ٚ ٔقىُ ٔٛاجٝ ٞؾتٙز
ایز ٚ وتدبة    ٌضا ثٝ یؾبة ٔی وٝ ثٙیبٖ ٌشاص ٞضٔٙٛتیه ٘ؾجیٌبرأض •

ثددٝ ثقددز ٔضجددـ ٞضٔٙٛتیدده  1960اٚ اط ؽددبَ « یمیمددت ٚ صٚؿ»
ٌضا اؽتپ رص ایٗ وٝ ایب ٞضٔٙٛتیه فّؾفٝ اؽت یب ٔٙغكپ ٔٙغك  ٘ؾجی

.فّٕی اؽت یب ٔتزِٛعیپ تقبثیض ٔذتّفی راصر
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ثحخی وٝ رص ٞضٔٙٛتیه ٔغض  اؽت ایٗ اؽت وٝ ایب ٔتٗ ٔقٙبی یه •

ٞدبی صٚفدٗ فٙبؽدب٘ٝ ٔغدض       تجـ ایٗ ثحدجپ ثحدج  ثٝ ٟ٘بیی راصر  
. فٛر ٔی

ٞبی ٞضٔٙٛتیىی ثٝ فٙٛاٖ یه  عٛص ٔخبَ دٛر ٞضٔٙٛتیه ٚ صٚؿثٝ •
ٞبیی ودٝ   صٚؿ رص فّْٛ اجتٕبفی ٔغض  اؽت ٚ اآلٖ ثقضی اط وتبة

فدٛرپ فمدظ ثدض اؽدبػ صٚؿ      ی فّْٛ اجتٕبفی ٘ٛفتٝ ٔی رص فّؾفٝ
.نضراطر ٞضٔٙٛتیىی ثٝ ثحج ٔی
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. ٞدبی ٔتفدبٚت   ٞبی ٔذتّفی ثٛر٘ز ثب تّمی ٞب افضار ٚ ٌضٜٚ ٞضٔٙٛتیه•

ٞدبی   ٞبی والؽیه یه ٌٛ٘ٝ تّمدی رافدتٙزپ ٞضٔٙٛتیده    ٞضٔٙٛتیه
ٌضا ٔخُ ٌبرأض  ٞبی ٘ؾجی فّؾفی ٔخُ ٞبیزٌض یه ٌٛ٘ٝ ٚ ٞضٔٙٛتیه

ٞب ٚ ٔغبِقدبت فّٕدی تدیحیض     ٞب رص ثحج ایٗ تّمی. ی ریٍض یه ٌٛ٘ٝ
. ٌشاصر ٔی
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و روشهرهنوتیک 

ٞدبی ٞضٔٙدٛتیىی    عٛص ٔخبَ اٌض وؾی ٔجٙبی ریّتبی صا رص ثحدج ثٝ •
ٞبی تدبصیذی ثدض ثبطؽدبطی فضدبی      ث شیضرپ ثبیز ٕٞب٘ٙز اٚ رص ثحج
.تبصیذی ٌشفتٝ تیویز رافتٝ ثبفز
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و روشهرهنوتیک 
ٝ ثضای • ی  صٚفٗ فزٖ ایٗ ٔخبَپ اجبطٜ رٞیز ٍ٘بٞی اجٕبِی ثٝ ا٘زیقد

: ریّتبی ثیٙزاطیٓ
ی فیّؾٛفبٖ ٞضٔٙٛتیىی اؽت ودٝ اصای فدالیضٔبدض    رص طٔضٜریّتبی •

ٚی رص . صا ثدٝ زدضة ٔقضفدی ودضر    ( ثٙیبٖ ٌشاص ٞضٔٙٛتیه ٔقبمدض )
فز ٚ فّدْٛ عجیقدی تٟٙدب     فضبیی وٝ فّْٛ ا٘ؾب٘ی ثٝ فزت تحمیض ٔی

أدزپ صٚی فّدْٛ ا٘ؾدب٘ی ثؾدیبص تیویدز       فّْٛ ٔقٙبراص ثٝ یؾبة ٔی
ٚصطیز ٚ ؽقی وضر یه نبیٍبٜ فیٙی ثضای اٖ فّْٛ نیزا وٙز ٚ ثٝ اٟ٘ب 

تدبصیخ ثدضای ریّتدبی رص اٖ طٔدبٖ اط إٞیدت      . ٔقٙب ٚ افتجبص ثذقز
.ای ثضدٛصراص ثٛر ٚیغٜ
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و روشهرهنوتیک 
ٞبی تبصیذی ثؾیبص ٟٔٓ اؽتپ ایٗ  جّٕٝ ٔجب٘ی ریّتبی وٝ رص ثحجاط •

ٚی ٔقتمدز  . ٞب ثٝ ٔٛلقیت تبصیذی اٟ٘دب اؽدت   اؽت وٝ تفبٚت ا٘ؾبٖ
ٌضرر  اؽت تفبٚت یه فذل ثب فذل ریٍض مضفبً ثٝ ٔٛلقیتی ثضٔی

اٌض ایٗ ٔٛلقیت ثضای فذل ریٍض ٞٓ . وٝ رص تبصیخ نیزا وضرٜ اؽت
.فز فضاٞٓ ثٛرپ اٚ ٞٓ فیٙبً ٕٞبٖ ٔی
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و روشهرهنوتیک 
. نؼ تفبٚت ٞیتّض ثب یبفؼ ثٝ ٔٛلقیت اٟ٘ب رص تدبصیخ اصتجدبط راصر   •

فدز ٚ   ٌضفتپ ٞیتّض ٔدی  اٌض فذل یبفؼ رص ٔٛلقیت ٞیتّض لضاص ٔی
. فدٛر  ٌضفتپ یبفؼ ٔی اٌض فذل ٞیتّض رص ٔٛلقیت یبفؼ لضاص ٔی

رص ٍ٘بٜ ریّتبی ٞٛیت ا٘ؾب٘یپ یده ٞٛیدت ٔقدتضن اؽدت ٚ فمدظ      
وٙٙزپ ثبفدج   ٞبی تبصیذی نیزا ٔی ٞب رص ٔٛلقیت ٞبیی وٝ ا٘ؾبٖ تفبٚت
.فٛر اٟ٘ب ثب ٞٓ ادتالف رافتٝ ثبفٙز ٔی
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و روشهرهنوتیک 
فٛر وٝ ٚی رص تحّیُ تبصیخ ٚ تحّیُ  ریزٌبٜ ریّتبی ٔٛجت ٔیایٗ •

ثٙب ثدض ٘ؾدض ٚی اٌدض ٔدب     . یه ٔتٗ ٘یظ ٘مغٝ ٘ؾض دبمی رافتٝ ثبفز
فٛاٞز تبصیذی صا جٕـ اٚصی وٙدیٓ ٚ ثتدٛا٘یٓ فضدبیی صا ودٝ یده      

    ٚ طیؾددتٝپ  رص اٖ ٔدی ... ٘ٛیؾدٙزٜپ یده ؽیبؽدتٕزاصپ یدده را٘قدٕٙز 
تٛا٘یٓ ٕٞب٘ٙز اٖ ٘ٛیؾٙزٜ یب  ثبطتِٛیز ٚ ثبطؽبطی ٕ٘بییٓپ اٖ ٔٛلـ ٔی

ؽیبؽتٕزاص یب را٘قٕٙز ثیٙزیقیٓ ٚ ٕٞب٘ٙدز اٚ ثفٟٕدیٓ ٚ رص ٘تیجدٝ اط    
.ٔٙؾض اٚ ثٝ فبِٓ ٍ٘بٜ وٙیٓ
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و روشهرهنوتیک 
فجبصت ریٍض اٌض وؾی ایدٗ ٔجٙدبی ریّتدبی صا ث دشیضرپ ثبیدز رص      ثٝ •

ٞبی تبصیذی ثض ثبطؽبطی فضبی تبصیذی ٌشفتٝ تیویدز ٚصطر ٚ   ثحج
ثضای ایٗ وبص ثبیز اؽٙبر صا اصطیبثی وٙز ٚ اٟ٘ب صا وٙبص یىدزیٍض لدضاص   

رص مٛصت ٔٛفمیتپ فضبیی صا . رٞز ٚ اصتجبط ثیٗ اٟ٘ب صا وقف ٕ٘بیز
وٙدز ٚ   وضرٜپ فٙبؽبیی ٔی وٝ یه فذنیت تبصیذی رص اٖ طیؾت ٔی

.ٞبیی رافتٝ اؽت تٛا٘ز رص یبثز وٝ اٚ چٝ دنٛمیبت ٚ دنّت ٔی
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و روشهرهنوتیک 
طٔضٜ صٚؿ ٞبی زیضتجضثی ٚ زیض نٛطیتیٛیؾتی رص ٞضٔٙٛتیه أضٚطٜ •

ٖ  صا  تقىیُ « فٟٓ»ٚ « اصتجبط»پ «ٔقٙب»لضاص راصر وٝ جٛٞضٜ امّی ا
ٔی رٞز ٚ یدبَ ا٘ىدٝ جدٛٞضٜ صٚؿ ٞدبی تجضثدی ٚ نٛطیتیٛیؾدتی       

.اؽت« تجییٗ»ٚ « ٔقبٞزٜ»پ «فّت»
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و روشهرهنوتیک 
اط جّٕدٝ  « تجییٗ»ٚ « فٟٓ»ٚ یب تٕبیظ ٔیبٖ « فّت»ٚ « ٔقٙب»تٕبیظ ٔیبٖ  •

ٖ صا   ٔجبیج ثٙیبریٗ فّؾفٝ فّٓ ٔحؾٛة ٔی فٛ٘ز وٝ ٞض چٙز ؽض ٔٙقدی ا
ٚ ( ثب عض  ٔمِٛٝ فنجیت ٚ فّدٓ اجتٕدبؿ  )ٔی تٛاٖ رص افىبص اثٗ دّزٖٚ 

ثب تٕبیظ ٔیدبٖ فدٙبدت ٔمدٛالت تدبصیخ ٚ فضٞٙدً اط یىؾدٛ ٚ       )ٚیىٛ 
ثب عض  صٚؿ تفٟٕی رص فّدْٛ ا٘ؾدب٘ی ٚ   )ٚ ٚثض ( عجیقیبت اط ؽٛی ریٍض

ـ ٞبی اجتٕبفی جؾت ٚجٛ ٕ٘ٛرپ ِٚی تندضیح  ( صفتٗ ثٝ نؼ افٕبَ ٚ وٙ
ثٝ ایٗ تٕبیظ ٚ ٟ٘بریٙٝ وضرٖ اٖ رص فضمٝ فّدٓ ٞضٔٙٛتیده ٚ لدضاص رارٖ    
فّٓ ٞضٔٙٛتیه ثٝ فٙٛاٖ ٔجٙبی فّْٛ ا٘ؾب٘ی ثیـ اط ٕٞٝ ٔضٞدٖٛ افىدبص   

اؽت ٚ ثٝ ٕٞدیٗ ؽدجت اؽدت ودٝ اٚ صا     ( 1833د 1911)ٚیّّٟٓ ریّتبی 
. دغبة وضرٜ ا٘ز« نزص فّْٛ ا٘ؾب٘ی جزیز»
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نکتهدو 
دو نکته•
ٓ    تب وٖٙٛ ثٝ مٛصت ٔجُٕ ثب صٚؿ• . ٞبی فّْٛ ٔذتّدف افدٙب فدزی

:ٕ٘بییٓپ تٛجٝ وٙیٓ ایٙه ثبیز ثٝ رٚ ٘ىتٝ وٝ ثٝ فٙٛاٖ ٘تیجٝ ثیبٖ ٔی
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حضور هنطق در تواهی دانش ها
یضٛص ٔٙغك رص تٕبٔی را٘ـ ٞب•
ٞدبی   قالب  یبثیٓ وٝ  ی فّْٛ صا رص ٘ؾض ثٍیضیٓپ رصٔی اٌض ٔجٕٛفٝ. 1•

ٞبیی وٝ رص ٔٙغك ٔغض  فدزٜپ   ا٘زیقٝ رص تٕبٔی اٟ٘بپ دبصد اط لبِت
. ٘یؾت

ٓ  اؽت وٝ رص ٔٙغك ثدٝ ودبص ٔدی    صورتٕٞبٖ  قال اط ٔمنٛر • . ثدضی
.ٞبی ٔغض  رص ٔٙغكپ لیبػ ٚ اؽتمضاء ٚ تٕخیُ اؽت مٛصت
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حضور هنطق در تواهی دانش ها
ٞبیی وٝ راص٘زپ ثٝ  ی تٙٛؿ ٚ تفبٚت فجبصت ریٍض تٕبْ فّْٛ ثب ٕٞٝثٝ •

ٞدب ثدٝ    ٞض یبَ رص جٛٞض ٚ ٌٛٞض دٛرفبٖ ثب یىی اط ایدٗ مدٛصت  
ثض٘ز یب اط اؽتمضاء ٚ یب اییب٘دبً   یب اط لیبػ ثٟضٜ ٔی. نضراط٘ز ا٘زیقٝ ٔی
.اط تٕخیُ
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حضور هنطق در تواهی دانش ها

ٞب رص ٔىبتدت   اِجتٝ ٕٔىٗ اؽت ٔجب٘ی ٔٛجٛر رص یىی اط ایٗ مٛصت•
ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕٞبٖ عدٛص ودٝ   . ٞبی ٔذتّف ٔتفبٚت ثبفز ٚ ریزٌبٜ

لجالً ٞٓ ثیبٖ وضریٓپ اط ٘ؾض ٔٙغك اصؽغٛییپ اؽتمضاء ٞیچ ٌدبٜ ٔفیدز   
أب وؾب٘ی ٔخُ فٟیز مزص . یمیٗ ٘یؾت؛ ٍٔض ایٗ وٝ اؽتمضاء تبْ ثبفز

.ا٘ز وٝ اؽتمضاء ٔفیز یمیٗ اؽت ثض ایٗ فمیزٜ
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حضور هنطق در تواهی دانش ها
فٟیز مزص ٕٔىٗ اؽت رص ٔٙغك والؽیه ٔغدض  ٘جبفدز یدب    ٔجٙبی •

نشیضفتٝ ٘قزٜ ثبفز؛ أب ایٗ مٛصت د یقٙی ددٛر اؽدتمضاء د ٔغّجدی      
اؽت وٝ ثٝ ٞض یبَ رص ٔٙغك والؽیه ٔغض  فزٜ اؽت ٚ اؽدتمضایی  

اؿ صا تجیدیٗ   وٙدز ٚ ٔجدب٘ی   وٝ فٟیز مدزص رص ٔدٛصر اٖ ثحدج ٔدی    
ٕ٘بیزپ ٕٞبٖ اؽتمضایی اؽت وٝ ٔٙغك اصؽدغٛیی ثدٝ اٖ نضرادتدٝ     ٔی
.اؽت
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حضور هنطق در تواهی دانش ها
اؽتمضاء ٔفیز یمدیٗ ٘یؾدت ٚ ٔٙؾدٛصؿ اط    : ٌٛیز اصؽغٛیی ٔیٔٙغك •

ندشیضر   فٟیز مزص ٞٓ ٕٞیٗ صا ٔی. یمیٗپ یمیٗ صیبضی ٚ ٔٙغمی اؽت
یمیٗ صیبضی ٚ ٔٙغمی ٞدیچ ٌدبٜ اط اؽدتمضاء ثدٝ رؽدت      : ٌٛیز ٚ ٔی
ایز؛ أب رص فیٗ یبَ ٘ٛؿ ریٍضی اط یمیٗ ثضای اؽدتمضاء ٕٔىدٗ    ٕ٘ی

اؽت وٝ اط لجیُ یمیٗ صٚاٖ فٙبدتی د یمیٙی وٝ ٚاثؾدتٝ ثدٝ فدذل     
. مبیت یمیٗ ثبفز د ٘یؾت
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حضور هنطق در تواهی دانش ها
یمیٗ یبمدُ اط اؽدتمضاء رص ٘ؾدض فدٟیز مدزص ٘دٝ یمدیٗ صٚاٖ        نؼ •

. فٙبدتی ٔخُ لغـ لغبؿ اؽت ٚ ٘ٝ یمیٗ ٔٙغمی ٚ صیبضی
وٙزپ یمیٗ فیٙی یب اثجىتیدٛ   یمیٙی وٝ فٟیز ثضای اؽتمضاء حبثت ٔیاٖ •

.د ٔمبثُ یمیٗ سٞٙی یب ؽبثجىتیٛ یب صٚاٖ فٙبدتی د اؽت
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حضور هنطق در تواهی دانش ها
ٚجٛر ایٗ تفبٚت ثیٗ ٔجب٘ی فٟیز مزص ٚ ٔجب٘ی ٔٙغدك والؽدیهپ   ثب •

ندؼ  . دٛر اؽتمضایی وٝ ٔغض  اؽتپ ٕٞبٖ اؽتمضاء اصؽغٛیی اؽدت 
ٞدبیی ودٝ رص ٔٙغدك     ٔجب٘ی فّؾفی ٚ ٔجب٘ی ٔقضفدت فدٙبدتی لبِدت   

والؽیه ٔغض  فزٜپ ٕٔىٗ اؽت ٔٛصر ٘مز ٚ یتی ا٘ىبص ٚالـ فدٛر؛  
ٞبیی صا وٝ ثضای ا٘زیقٝ ٚجدٛر راصر د یتدی رص ٕٞدیٗ      أب اٌض لبِت

ٞب د رٚثبصٜ ٔغبِقٝ وٙدیٓپ ثدض اؽدبػ ٔقیبصٞدبی       ٘مزٞب ٚ ٕٞیٗ اثغبَ
.ٞبی فضضٝ فزٜ رص ٔٙغك ٘یؾت ٔٙغمیپ دبِی اط ٕٞبٖ لبِت
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حضور هنطق در تواهی دانش ها
عٛص ٕٔىٗ اؽت فىّی اط یه لبِدت رص یده فّدٓ ٚ فدىُ     ٕٞیٗ •

ثٝ عٛص ٔخبَ ٔب . ریٍضی اط اٖ رص فّٓ ریٍض ٔٛصر اؽتفبرٜ لضاص ٌیضر
ٓ  رص فّْٛ عجیقی اط اؽتمضاء ثٟضٜ ٔی ی جظئدی صا   چٙدز نزیدزٜ  : ٌیدضی
ٓ  ی وّدی ثدٝ رؽدت ٔدی     ٔقبٞزٜ ٔی وٙیٓ ٚ اط اٟ٘ب یه ٘تیجٝ . اٚصید

ندضراطیٓ ٚ رٚثدبصٜ    ی وّی ثٝ نیـ ثیٙی ایٙزٜ ٔدی  ؽ ؼ ثب اٖ ٘تیجٝ
ی وّی دٛر صا ٔٛصر  رٞیٓ تب ٘تیجٝ نیـ ثیٙی صا ٔٛصر اطٖٔٛ لضاص ٔی

. ایٗ یه فىُ اط اؽتمضاء اؽت. تیییز لضاص رٞیٓ
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حضور هنطق در تواهی دانش ها
ٌٛییٓ  ٌیضیٓ ٚ ٔی ریٍضی اط اؽتمضاء صا رص صیبضیبت ثٝ وبص ٔیفىُ •

ٞٓ رصؽدت  « N+1»رصؽت ثبفز ٚ ثضای « N»اٌض ایٗ ٔقبرِٝ ثضای 
ایٗ اؽدتمضاء صیبضدی   . ثبفزپ اٖ ٔٛلـ ثضای ٞض ٔمزاصی محیح اؽت

ٕٔىٗ اؽت رص یه تحّیُ ٚالقبً ثٝ ٕٞبٖ اؽتمضایی وٝ رص ٔٙغك اؽت 
ثبط ٌضرر ٚ ٕٔىٗ اؽت رص تحّیُ ریٍضی ثٝ لیبػ ثبطٌقت ٕ٘بیدز؛  
.أب رص ٞض یبَ فىُ جزیزی اط مٛصت ٚ لبِت ا٘زیقٝ ٘ذٛاٞز ثٛر
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روش شناسی در دانش هانقش 
فٙبؽی رص را٘ـ ٞبصٚؿ ٘مـ •
ٌیدضرپ ایدٗ اؽدت ودٝ ٔدب رصیدبثیٓ        ا٘چٝ رص ٔتزِٛعی مٛصت ٔی. 2•

ٞبی یه فّٓ د وٝ یب رص لبِت لیبػ ٞؾتٙز ٚ یب رص  ٔمزٔبت اؽتزالَ
ایٙز ٚ  لبِت اؽتمضاء ٚ یب اییب٘بً رص لبِت تٕخیُ د چٍٛ٘ٝ ثٝ رؽت ٔی 

ٌیض٘ز  چٍٛ٘ٝ ٔٛصر اؽتفبرٜ لضاص ٔی
:اجبطٜ رٞیز ٔغّت دٛر صا رص لبِت یه ٔخبَ تٛضیح رٞیٓ•
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روش شناسی در دانش هانقش 
وٙدیٓ ودٝ    صٚؿ فٙبؽی فّْٛ تجضثی ٔب ثٝ ایٗ جٟت تٛجدٝ ٔدی  رص •

ایز ٚ ایٗ ٔمزٔبت ثٝ چدٝ مدٛصت    ٔمزٔبت فىض چٍٛ٘ٝ ثٝ رؽت ٔی
.صٚر رص فىض ثٝ وبص ٔی( مٛصت ثٝ ٔقٙبی ٔٙغمی)
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روش شناسی در دانش هانقش 
ٔخالً ثض اؽبػ یه ؽضی ٔقبٞزات یدب تجضثیدبتپ اعالفدبتی صا ثدٝ      •

. ایٗ ٔقبٞزات ٚ تجضثیبتپ ٔمزٔبت ٔب اؽت. اٚصیٓ رؽت ٔی
ٕٞیٗ ٘ىتٝ وٝ دٛر ایٗ ٔقبٞزات یب تجضثیدبت چٍٛ٘دٝ مدٛصت    أب •

ٌیضر ٚ چٍٛ٘ٝ رص فّٓ فیظیه یب فیٕی یب طیؾدت فٙبؽدی یده     ٔی
رٞیٓپ یه ثحج ٔتزِٛعی ٚ صٚؿ  ٔقبٞزٜ یب یه تجضثٝ صا ا٘جبْ ٔی

.فٙبؽب٘ٝ اؽت
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وٙدیٓ ٚ   عٛص ایٗ وٝ چٍٛ٘دٝ اط ایدٗ ٔقدبٞزات اؽدتفبرٜ ٔدی     ٕٞیٗ •

تض اؽت ٚ فبُٔ ٔدٛاصر   اٚصیٓ وٝ یه أض وّی ای ثٝ رؽت ٔی فضضیٝ
رص . فٛرپ ثبط یه ثحدج صٚؿ فٙبؽدب٘ٝ اؽدت    ٔقبٞزٜ ٘قزٜ ٞٓ ٔی

.جٛیز ٚالـ یه فبِٓ تجضثی رص ایٙجب اط اؽتمضاء ٘بلل ثٟضٜ ٔی
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ایٗ فضضیٝ ٔمزٔٝ اؽدت ثدضای ندیـ ثیٙدیپ ٕٞدبٖ ٌٛ٘دٝ ودٝ        دٛر •

نؼ اط نیـ ثیٙی ٞٓ ٘ٛثت ثٝ اطٖٔٛ . ی فضضیٝ ثٛر ٔقبٞزاتپ ٔمزٔٝ
ی ایٟٙب رص ٚالـ ٔضایّی اؽت وٝ رص یه فّٓ تجضثدی   صؽز ٚ ٕٞٝ ٔی

ٝ  ثٝ وبص ٔی ی ایٟٙدب یقٙدی ٞدٓ ثدضای رصیبفدت ٚ       ثضیٓ ٚ ٔب ثضای ٕٞد
ی چیٙـ ٚ اؽتفبرٜ اط ٔمزٔبت ٚ  رؽتضؽی ثٝ ٔمزٔبت ٚ ٞٓ رص ٘حٜٛ
ٞدبی   ٞبی ٔذتّدف اؽدتزالَپ ثحدج    ٞٓ رص وٙبص ٞٓ ٌشافتٗ مٛصت

.صٚؿ فٙبؽب٘ٝ راصیٓ
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روش در علوم طبیعی  

:روش تجربی

مشاهده

فرضیه

آزمون

تئوری 

تایید
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ٝ  وٙیٓ رصٔی ٚالـ ٚلتی رلت ٔیرص • ٞدبی   ای اط مدٛصت  یبثیٓ ٔجٕٛفد

ٔذتّف د چٝ اؽتمضاء ٚ چٝ لیبػ ٚ چٝ یتی تٕخیُ د صا رص وٙبص ٞٓ   
رٞیٓ تب ثٝ یه ٘ٛؿ ٘تیجٝ ٌیضی  یب رص عَٛ ٞٓ ٔٛصر اؽتفبرٜ لضاص ٔی

ی ٔتزِٛعی یب صٚؿ فٙبؽدی لدضاص    ثضؽیٓ ٚ ایٗ ٔغّت ٔٛصر ٔغبِقٝ
.ٌیضر ٔی
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رٞدز؛   ٞبی فىضپ وبصی اؽت وٝ ٔٙغك ا٘جبْ ٔی ی لبِت وبص ٔغبِقٝثّٝ •

فٛ٘ز ٚ ثدٝ   أب ایٗ وٝ رص یه فّٓ ثٝ چٝ فىُ ٔمزٔبت فىض نیزا ٔی
ٌیض٘دز د یقٙدی رص چدٝ      چٝ فىُ ایٗ ٔمزٔبت ٔٛصر اؽتفبرٜ لضاص ٔی

ٌیض٘ز د وبصی اؽت وٝ رص ٔتزِٛعی   ٞبیی ٔٛصر اؽتفبرٜ لضاص ٔی لبِت
.ٌیضر ٔٛصر تٛجٝ لضاص ٔی
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ٞض رٚ د چٝ ٔٙغك ٚ چٝ ٔتزِٛعی د رص ایٗ جٟت ثدب ٕٞدزیٍض     اِجتٝ •

ٔٙغدك  . ٞدب تٛجدٝ راص٘دز    ٔقتضن ٞؾتٙز وٝ ثدٝ ٚالدـ ٕ٘دبیی لبِدت    
. وٙز وٝ ٚالـ ٕ٘ب ثبفز ٞبیی صا فٙبؽبیی ٚ فضضٝ ٔی لبِت
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اط ایٗ . وٙز ٞب صا ٞٓ تقییٗ ٔی فجبصت ریٍض ٔیظاٖ ٚالـ ٕ٘بیی لبِتثٝ •

لیبػ ثب فالٖ فضایظ ٔفیدز یمدیٗ اؽدتپ    : دٛا٘یٓ صٚپ ٔب رص ٔٙغك ٔی
ی یمدیٗ   اؽتمضاء ٘بلل ٞیچ ٌبٜ ٔفیز یمدیٗ ٘یؾدتپ ٚ تٕخیدُ افدبرٜ    

ٞبی فىدض اؽدت ثدٝ     ٞب ٚ مٛصت ایٗ رص ٚالـ اصطیبثی لبِت. وٙز ٕ٘ی
. رٞیٓ ٕٞیٗ وبص صا رص ٔتزِٛعی ٞٓ ا٘جبْ ٔی. ِحبػ ٔیظاٖ ٚالـ ٕ٘بیی

وٙیٓ وٝ اٌض ثٝ فالٖ صٚؿ ٔقبٞزٜ یب تجضثٝ وٙیٓ یدب   یقٙی ثضصؽی ٔی
اٌض ثٝ فالٖ صٚؿ رص صیبضیبت تحّیُ وٙیٓپ تب چٝ یز ٚالـ ٕ٘ب اؽت 
ٚ تب چٝ یز ا٘چدٝ صا ودٝ رص ثیدضٖٚ ٞؾدت ٚ فیٙیدت راصرپ ٘قدبٖ       

.رٞز ٔی
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وٙدز ٚ رص   رص ٘ؾض ٔٙغك اصؽغٛیی اؽتمضاء تبْ ثٝ لیبػ ثبطٌقت ٔی. •

اؽدتمضاء  »نؼ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘یؾت وٝ فجدبصت  . ٚالـ امالً اؽتمضاء ٘یؾت
ثٝ ثیبٖ ریٍض . ثٝ اؽتمضاء تبْ تذنیل دٛصر ثبفز« ٔفیز یمیٗ ٘یؾت

. اؽتمضاء تبْ تذننبً دبصد اؽت ٘ٝ تذنینبً
ٌضرر وٝ ٚی طٚر ثدٝ   رص ایٗ یمیٗپ یبالت صٚیی فذل ثبفج ٔی. •

. یمیٗ ثضؽز
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٘بٌفتٝ ٕ٘ب٘ز وٝ فیٙیت د یب ثٝ تقجیضفّؾفی ٘فؼ االٔدض افدیبء د رص     . •

٘فؼ االٔض فّْٛ صیبضیپ یه أض سٞٙی . فّْٛ ٔذتّف ٔتفبٚت اؽت
. اؽت؛ طیضا ٔفبٞیٓ صیبضی دٛرفبٖ یبِت ا٘تظافدی ٚ سٞٙدی راص٘دز   
ثٙبثضایٗ ٚلتی رص ٔتزِٛعی فّٓ صیبضی محجت اط ٔیظاٖ ٚالـ ٕ٘دبیی  

دٛاٞیٓ رصیبثیٓ وٝ ثٝ چدٝ ٔیدظاٖ ایدٗ صٚؿ     وٙیٓپ ٔی یه صٚؿ ٔی
تٛا٘ز اط اٖ ٘فؼ االٔدض صیبضدی یىبیدت ٚ ثدٝ امدغال  اٖ صا       ٔی

. ٔىقٛف ٕ٘بیز
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ا٘چٝ تب وٖٙٛ ثٝ مٛصت ٔجُٕ ٚ ٔذتنض ثیبٖ وضریٓپ ثضای ا٘چٝ ٔدٛصر  . •

ثیقدتض اط ایدٗ ٔمدزاص ٔدب صا ثدب      . ٘ؾض ٔب رص ایٗ ثحج اؽتپ ودبفی اؽدت  
ٕ٘بیز؛ چضا وٝ ثیٗ ٔقضفدت   ٞبی ریٍضی رص ٔقضفت فٙبؽی رصٌیض ٔی ثحج

صٚؿ . فٙبؽددیپ صٚؿ فٙبؽددی ٚ ٚجددٛر فٙبؽددی اصتجددبعی ٚجددٛر راصر
ٞبیی اؽت وٝ ثب اٟ٘ب ثتٛا٘ز ثٝ اؽدتزالَ   فٙبؽی ثٝ ر٘جبَ رؽتیبثی ثٝ صٚؿ
ٚلتی ؽذٗ اط رؽتیبثی ثٝ یمیمت ثٝ . محیح ٚ رص ٘تیجٝ ثٝ یمیمت ثضؽز

فٛیٓ وٝ چدٝ   صٚ ٔیٔیبٖ ایزپ ثالفبمّٝ ثب ؽؤاالت ٔقضفت فٙبؽب٘ٝ صٚثٝ
  ٚ ٚ ... ٔقضفتی ٔغبثك ثب ٚالـ اؽتپ امالً ٔغبثك ثب ٚالـ ثٝ چٝ ٔقٙدب اؽدت 

ٞبی ٚجٛر فٙبؽب٘ٝ ٞٓ رصٌیض دٛاٞدز فدز ودٝ     ٞب ثب ثحج دٛرِ ایٗ ثحج
 ٚ ودٝ  ... امالً ٚالـ چیؾت ٚ دٛرِ ٔقضفت ثٝ فٙٛاٖ یه ٚالقیت چیؾدت 

. عّجز فض  ٚ تفنیُ ایٗ ٔغبِت ٔجبَ ریٍضی ٔی


