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 1منطق پژوهش و روش تحقحق

*نبویدکتر لطف اهلل  ________________________ 
**حسین لطیفی  _ 2

 ___________  

 اشاره
ها  علمى تحهيق و منطق  ژوهش هاخ اه حسزايا در رشد توليد علم و نوآور   رو 

كه حا  رسش ى ژوهز  مهم تري  و  ركاربردتري  رو  هادارد. اي  خكى از   اهاي در علوه است 
كاابن  ىميااان  واحاادهااز خااود را  ساانجىآزمااون و اعت ار  باازر  سااروكار دارد و واحاادها و 

ا طار  موضااوع در ادد شار  اهمياات و هاخ ااه اياا  رو  حااحادي  ترتياب كنااد.  ىاختياار ما
منطاق  ااژوهش در خا  منحنااى  حاه هماي  ساا ب .شاده اسااتكيااد أبرآماده و بار اياا  اخاده ت

سنجى آزموده شده و در نهاخت حا  رداز  و اعت ار خابا، نررخه لهج ژوهش علمى شام  مس
 خاحد.  ها  علوه مختلف سامان مى رو تفاوت  ىبررس

 اااااارداز ،  خااااااابا، نررخااااااه لهجتحهيااااااق، منطااااااق  ااااااژوهش، مساااااا : رو ݣهججججججاکلیججججججداولژه
  رداز . اعت ارسنجى، منطق نررخه

 وقدوه
کووه اػ دحوور حوواػ ݣار  میپوورداػی" عحوول ححووث منقووق پووژوهش علمووی قوورݣ"منقووق نررخه  گحوورد 

_____________________  

کارگواه علموی 1 تآسوط دکتور هقوف اهّلل نجوآی در کوه « منقوق پوژوهش و وو  تحقحوق». اػ سلئله درس های  
خز  جرگیار ان قدس ر آی های آستݣدر ضمع اساتحد و پژوهشگران حنحاد پژوهش1395شهرحور  21و 20تاو

 شده است.
س تهران *  عضآ هحأت علمی و استاد دانشگاه ترجیت مدرن

 های اسالمی آستان قدس ر آیدانشسآی ارشد ادخان و مغاهب و پژوهشگر حنحاد پژوهشݣ **
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وه   در واقوع  پورداػی و منقوق آنݣححوث در حواب نررخه .ای آشنا جآده اسوت مقآهه اشواره حوه قلن
کوه موی توآان نواح آن را پوژوهش علموی نامحود. اػ   است خعنی ححوث اػ نققوه اوح خوک فراخنود 

ووه آن نررخهاحون وو  پوژوهش فراخنوودی  کووه نققوه اوح و قلن ال مهووم در سوؤپورداػی اسووت. ݣاسوت 
کورد   گفوت حودون آنکوه حوه دامنوه اشواره  وه سوصن  کوه طگآنوه موی توآان اػ قلن اخنسا احن اسوت 

گوورو دا وه در  وه فوورو کوه اگور دا منوه آن اسوت. طووراطوآن قوآاح احوون قلن منووه را اػ دسوت حوودهحم قلن
کند. جیݣمی ه نررکرد وهوی اگور ݣوحید و سقآ  می  دامنوه شوناظته نشوآد تردخد حاخد همآاره حه قلن

ه هرگی دست گورو دامنوه اسوت. در مجحو خافتنی نصآاهد شد و اساساً ݣقلن وه در  ث پویش فهم قلن
 گحرخم.ݣوو احن وو  علمی را  پی می

گ منقوق قحاسوی و معرفت وخشوه در دفتور منقوق دارد و دفتور منقوق شوامل دو جوردرظت 
که در اون حمنقق استقرا موی شوآد نتحسه حه صورت  روری اػ مقودمات اسوتنتاح  ل ی است 

ی آخوود. تنووه ای اػ احتمووال و نووه فقوط اػ مقوودمات حووه دسووت موو و در دوموی  نتحسووه حووا درضووه
کواوجردی ݣی و شواظهصولی  علوآح نرورهای اݣدرظت  وو  علمی  شواظه های فرعوی علوآح 

کوه ظوآد  فصول مشوترک هموه  (scientific method) اسوت و هوغا وو  علموی علوآح اسوت 
 و اعتجارسونسی (theorizing) پورداػیݣ  نررخه (problematizing) خاجیݣسوه مرحلوه مئوجله

(validation)   منقوق پوژوهش را تشوکحل موی دهود و اهجتوه هور مرحلوه  در مسموآق  داشوته و
 .منقق مرجآ  حه ظآد را دارد

وو هئوتحم  ضاخگواه احون سوه عنصور مهوم  هدر اخنسا حا خک مسمآعوه سوه تواحی مرتوب ووحو
جوی منققوی دارنود. اول مئو کوورد  خعنوی ترتن ای طوورح  لهجاسوت و ضاخشوان را نموی توآان عوآض 

گوردد و در نهاخوت احون نررخوه  تئوت و آػمو می آن شآد  سوپز نررخوه جورای حول آن اراجوه موی 
کوه مویشوآد. در احون صووسونسی مویو نقوادی و اعتجار شده خواجی و  لهجتوآان اػ مئورت اسوت 
گفت.سنسی اػ اعتجار پرداػی و نهاختاً نققه اوح احن فراخند خعنی نررخه اهجته  سصن 



 1115تابستان  111شمارۀ  122

 
 (1درظت معرفت)شکل

 
 (2منحنی پژوهش علمی)شکل
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 خابى ل: ونطق وسجلهورحله اّو 
تورحن مشوکِل  و جویرگ پژوهشوی موا  لهجله  مئوجله اسوت  ظوآد مئوجمشکل پژوهش موا مئو

ووله درجوقتووی مئوو .پژوهشووی ماسووت ل ظووآد را اػ داػی دامنووه اون پوورݣه نررخهظوووری نووداوخم  قلن
کنوود. در اخنسووا حاخوود جووین پووژوهش و آموووػ  و همشنووحن جووین ݣو سووقآ  می دهوود دسووت مووی

ال ؤحووا سووله طحئووت و طوه فرقووی جمئوو (1 )فوور، نهواد. (problem)و مئووجله (question)الؤسو
کنحم آن محوور تفکحوک  حوور و پوژوهشم جوین آمووػ  هگا دارد؟ اگر حتآانحم جین احن دو تفکحک 

 اخم. گغاشته
 2له"جاموا پوژوهش "فراخنود حول مئو  اسوت 1ال"ؤدر واقع آموػ  "فراخند  اسوز دادن حوه سو

کوه موݣاػ تقاجل علم و ضهل جر می  الؤاست. س ا را ظحید و احن تقاجل در ما تحرکی موی آفرخنود 
کوه در سوقآح مصتلوف حه عرصه آمووػ  موی جورد توا جور ضهول ظوآد فواحق شووخم. ا گور آموػشوی 

ت می آفرخنود و احون حوه نوحوه ظوآد در ݣفرامی گحرخم مناسب حاشد در ما عهنحت علمی و ظجروخن
ها و امووری ݣکه اگر در اطراف ظوآد  دخودهکند. تجحین  خعنی اخنݣن اخساد میما خک انترار تجحی

علمووی  هووایݣتجوریهوا را در پرتووآ  کنووحم حتووآانحم آنݣتصصصووی ظوووخش مشواهده میرا در حووػه 
کلی مآضن ݣتثجحت شده خا قآانحن و مدل  ه تآ حز دهحم.های 

گوواهی احوون انترووار جوورآورده نمووی شووآد و دطوار خووک ناسوواػگاری خووا عوودح تقوواجق جووین  اموا 
خووا  ظووارح خووا اموورعهنحوت علمووی و انترووار جرآمووده اػ آن حووا شوویء خووا واقعحوت خووا ووخوودادی در 

کووه نݣمآقعحووت خووا و ووعحتی در ظووارح می ار مووا تووآانحم آن را تآ ووحز دهووحم و انترووݣمیشوووخم 
که ما دطوار طواهش ضدخود میشآد. در اخنساݣجرآورده نمی کوه ناشوی اػ ݣست  شووخم   طاهشوی 

(2)اسوت. 3(s.v.oژه و اجوژه )جتقاجول سوو
کوه سووؼه نموی تآانود اجوژه را ت   کنود و آن هنگواح  جحوین 

کافی و وافوی نجوآدنݣدهد  خعنی اجژه تآ حز که آموػ  قجلی ما را حه  . در کنود یموتهم مو هاحی 
که مئ گحرد.جاحن صورت است   له تشصحص داده می شآد و پژوهش شکل می 

_____________________  
1 .A Process of Question Answering. 

2 . A Process of Problem Solving. 

3 . Subject vs object. 
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کاو  حه سآی آخنده اسوت پژوهش خک طین  کفواختی   طرحق و  کوه در عقجوه آمووػ   طورا 
کرد. اهجت له  نوآعی ظالقحوت هوم جه در خافتن مئونحئت و حاخد حه سآی آخنده رفت و پژوهش 

کند.ݣلهجشآد مئݣجرظورد حا اجژه مآفق نمی طآن هر عهنحتی در  الػح است  خاجی 

 
 (3خاجی)شکل لهجفراخند مئ

 پردازیݣورحله دوم: ونطق نظرخه
وه پوژوهش خعنوی نررخهخاج  ز اػ مئجله پورداػی جپوردازخم. در اخنسوا نحوی احتودا ݣی حاخود حوه قلن

نررخوه در واقوع عواح تور اػ فر وحه  (3)و فر وحه پژوهشوی تفکحوک قاجول حشووخم. حاخد جین نررخه
خه پژوهشی"است  خعنی خک " گحورد. طنود  اػ مسمآعه طند فر حه پژوهشی شکل می 1نٌر

_____________________  
1 . research theory. 
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کوه مورتجط حواهم هئوتند نررخوه را تشوکحل موی دهنود فر حه حنحادحن و  اخه اهجتوه ممکون  .ای 
کووه در مرحلووه اعتجار اسووت اػ شووآند حووه عنووآان فر ووحات ݣسوونسی مقوورح میفر ووحات دخگوور 

مووا  حصووش اػ نررخووه احوون فر ووحات حووه عنووآان فر ووحات ضووان  حووه عجووارتی .کمکووی جهووره جوورد
که تجوری شکل حگحرد.ݣحفاظت می  کنند تا وقتی 

حوه عنوآان مثووال   دهنودݣی حواهم خوک نررخوه پوژوهش را شوکل میجراحن  فر وحات اصولحنوا
که در آغاػ اراجوه شود  دارای سوه فر وحه اصولی جوآد  هور  نررخه ضاعحه عمآمی نحآتن هنگامی 

کلشوا ک اػ آنخو ن نررخووه ضاعحوه عموآمی را تشووکحل هوا نحووی فر وحه ضاعحوه عمووآمی هئوتند و 
 حاخئت ارتجا  تنگاتنگ و مفهآمی حا هم داشته حاشند. ݣها میݣدهند. احن فر حه می

گآنووه تعرخووف  در اخنسوا مووی کورد: "نررخووه پژوهشووی مسمآعووه تووآان نررخووه پژوهشوی را احوون 
که جرای حل خک مئ گیاره  له اراجه می شآد". جهای مرتجط و منئسم است 

گویاره    دو.مسمآعوه اسوت. کخوشوش عامول دخوده موی شوآد:   در احون تعرخوف مسمآعوه 
ای حول جوراسوت  شوش. جورای حول    ونذ. منئوسم اسوت   طهوار.مرتجط اسوت  سه. است

 له است.جمئ

 
خه پژوهشی)شکل  (4نرر

کوه سواظتار نررخوات علموی طگآنوه ݣهای مهم در نررخهݣخکی اػ ححث پرداػی احن اسوت 
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کند؟ و اساساً   ساظتار علم طگآنه است؟  شکل پیدا می 
کلوی در احون ػمحنوه وضوآد دارد: خکوی نگواه پوزختحوخئوم گراحی و دوح ݣخوا تحصول  1دو نگواه 

 گراحی. عقل خا 2نگاه راسحآناهحئم
کوه هموان  اگر هرمی را حه عنآان هرح علم در نرر حگحرخم اػ نگاه پوزختحوخئوم حاخود اػ دامنوه 

کنووحمداده ها سووپز حووا خووک نگوواه انقجا ووی  تعمحمووی    سووت شووروق و آنهووا را ضمووع آوری 
کنووحم و حوه سوومت حوواال  تلصحصوی و تصلحصووی  قودح حووه قوودح احون ظلووآص را جیشوتر و جیشووتر 

ها همان "نررخه" است. احون ووخکورد پوزختحوخئوم اسوت ݣاهت ُهبن هجاب دادهوخم. در احن حجر
کارنوا   راخݣپوزختحوخئوتو جیرگانی مثل جویکن  اسوتآارت محول  اػ  کالسوحک و  شونجاد و های 

هووا جوورای  های ضدخد)حلقووه وحوون( هئووتند. در احوون نگوواه دادهݣارنئووت موواد اػ پوزختحوخئووت
کووافی هئووتندݣاخسوواد تجوری و حوووه عجووارتی دخگوور تجووووری محصووآل و مآهوووآد  هووا شووور  الػح و 

 هاست.  داده
و  تآهحوود نررخووه در احوون دخوودگاه دارای خووک فراخنوود مکووانحکی و ماشووحنی اسووت.  اػ احوون و

که در احون مرحلوه تجووری مقورح و متآهود ݣپوزختحوخئم را نجاخد حه اثجات کرد  طرا  گراحی ترضمه 
و اعتجوار سوونسی اسوت. پوزختحوخئووم در  گراحی مرجوآ  حووه مقواح اوزخوواجیݣاموا اثجووات  موی شووآد

 گرویݣگراحی خوا تحصوولݣ وز جهتور اسووت حوه تحصوول  مقورح اسووت مقواح دسوتحاجی و حصووآْل 
سواػی مثول ݣماشوحن نررخهسوان ݣنگاه پوزختحوخئتی را می توآان حه  . در مقاح تشجحهترضمه شآد

کوه در آن گحریݣدسوتگاه آب محوآه کورد   ر  شوآد و ݣگرفتوه میهواخش ݣهوا وخصتوه و تفاههݣداده تصوون
 شآد نررخه.ݣهبن هجاحش می

کوه احوون فراخنود ظالقحووت  مهوم تورحن اشووکال ووخکورد پوزختحوخئووتی در پوژوهش احون اسووت 
گحورد و در نتحسوه حوا فعاهحوت پژوهشوی  زحورا حوا حوغف   نوداردمناسوجت انئانی را نادخده می 

کم می  ظالقحت انئانی  کند.  فراخند ماشحنی را حا

_____________________  
1 .Positivism. 

2 . rationalism. 
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ختحوخئتی  (5)شکلووخکرد پوز

ئوم حوه هورح حاسوت. نگواه راسحآناه (rationalism) گراحیݣدر مقاجل احن نگاه  ووخکرد عقل
کوه اػ احون   سآی حواال نحئوته نگاه مجتنی جر ساظت قاعده و دامنه و حرکت ح  علمی طورا 

در احون  .پورداػی و پورداػ  مقورح اسوتݣحلکوه نررخه  سواػی مقورح نحئوت منرر دخگر نررخه
پورداػ  گحورد؟  نررخوه ا نررخوه جور مجنوای طوه عهنوی شوکل مویامو  گحرد نگاه نررخه اصل قرار می
کئووی م کووه عهنحووت علمووی و دغدغووه دارد  مقجئووکحئووت؟ طووه  کئووی  اهعووات له دارد؟ 

گاه احن نررخه پورداػ  حوا خوک ووخکورد انجئواطی نوه  له است. آنجفراوانی دارد و طاهب حل مئ
کنود. انقجا ی  تصصحصی نوه  تعمحموی و تشورخحی حوه سومت دامنوه و قاعوده حرکوت موی 

کانوت  حوه محیانوی  گفتوه  کانت طنحن نگاهی داشته و معتقد حه فاعل شناسا جآده است. حه 
کنحم حه شناظت میکه ما در ع گر حاشوحم حوه رسحم و اگر تماشواطی و ت اهم حازخگری می  ماشوا

 رسحم. شناظت واقعی نمی
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گراحی)شکل  (6ووخکرد عقل 

گفت دادݣووخکرد تحصل  گراحی دخگر در ووخکرد عقل ه عجارتح که می  ها شور  ݣهگراخانه 
کافی جرای نررخه آنشه در احون ووخکورد اهمحوت دارد  .شآد شدت نقد میه ها هئتند ح الػح و 

کوردن تجوری حلکوه  فراخند رسحدن حه تجووری نحئوت هوا تآسوط شوآاهد ݣفراخنود تئوت و  آػموآن 
اگوور در نگوواه پوزختحوخئووم  االخشووگاه مقوورح جووآد در احوون ووخکوورد   اسووت. حووه دخگوور عجووارت

هوا هماننود ݣدر احون ووخکورد نررخه  )حه معنای عواح( مقورح اسوت. در مقواح تشوجحه آػماخشگاه
کئوی تووا توور پهون نکنوود کنوود  توور نررخه تورهوا هئوتند   پورداػی مقوورح ݣطحویی را صوحد نموی 

 مقرح است.پرداػ    دخگر ساظتن مقرح نحئت  در واقع .است

 سنجىورحله سوم: ونطق اعتجار
پوورداػی ݣخوواجی و نررخه لهجگوواح اػ مراحوول وو  علمووی حعوود اػ مئوواعتجارسوونسی  سووآمحن 

کوه نررخوه ثموره مئو گفته شد  نررخوه   لهجله اسوت  خعنوی جورای حول مئوجاست. پیش اػ احن 
وو اراجوه موی آاهوود ه و ققعوی ظآاهود شوود و مقجآهحوت عموآح ظشوآد. احوون نررخوه در صوورتی مآضن

کووه تئووت و آػمووآن شووده حاشوود و نقووادی و اعتجارسوونسی شووآد. حووه عجووارتی عوواِهم و   خافووت 
حاخد حتآاند آن را حه دخگران جرسواند و در   پژوهشگر در اوح فراخند علمی ظآد اگر طحیی خافت
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 ضمع عحار آن را محک جیند تا مقجآل همه افتد.
کنحمݣدر اخنسا الػح است حه دسته گراخانوه  در خک دخودگاه وو را علآح  .حندی علآح اشاره 

کرد: حه دو دسته می  تآان تقئحم 
 . علآح قحاسی1
 ی ح. علآح استقرا2

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

مثل منقوق  وخا وحات و آموار     (4)و در رتجه حعدی  علآح قحاسی حه علآح صوری         
نروری و  شحمی نروری  اقتصواد نروری  ضامعوه شناسوی  فحیخک نرریو علآح نرری شامل 

کوواوجردی    ی حووه علووآح تسرجویحماننود آن  و علووآح اسووتقرا کوواوجردی  شووحمی  ماننوود فحیخووک 
کواوجردی  ووان ووان کواوجردی   و علوآح اسووتنادی شناسوی حواهحنی  ضامعوه شناسوی    شناسوی 

  علوآح حودخث و ماننود آن ک و تفئوحر  علوآح انئوانی   هرمنآتحونگاری  ادجیات مانند تاوخز
 سنسی ظاص ظآد را دارند.های اعتجار وو   گردد. و هرخک اػ احن علآح تقئحم می

 (7حندی علآح )شکلطجقه

 (7طبقه بندی علوم)شکل
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 (8علآح استنادی)شکل

اسووتفاده  (5)اػ وو  اصوول مآ ووآعی  سوونسی نررخووات در علووآح صوووری. جوورای اعتجار1
شوووآد. وو  اصووول مآ وووآعی اػ سووواظتار  منققوووی زحووور جووورای اعتجوووار سووونسی نررخوووات  مووی
 احن ساظتار جراساس قاعده قحاسی و ع مقدح است.گحرد  یم  جهره

 (9 )شکلصوری علآح 
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اثجات خک فر وحه خوا  یجرا یخعن استفاده اػ قاعده و ع مقدح در آػمآن و انتقال صد، 
هوان ممکون شوآد. احون اقاموه جر یحن جرهان اقاموه موپیش  نررخه حا استفاده اػ اصآل و قضاخا

 حاشد. یاحکاح ساػگار آن علم نح یاݣاست حا استفاده اػ  اره
اسووتفاده  (6)اػ  وو  تحلحوول منققووی  . جورای اعتجووار سوونسی نررخووات در علووآح نرووری2

که متناسب حا ساظتار درظتی علآح قحاسی است حوا خکئوری حودود  می کنحم. در احن وو  
کوه حوه منیهوه  (axioms) مآ آعهو اصآل  خا حوه تعجحور پیشوحنحان مجوادی تصووری و تصودخقی 

و سوپز  (basic theorems) وخشوه اسوت جرمجنوای خکئوری قآاعود موی توآان قضواخای  اخوه
کرد  .فروعات آن را اثجات 

 
 (10طجقه حندی علآح)شکل

ماننود متأسفانه جرظالف ساظتار درظتی مرتوب علوآح صووری  در جرظوی اػ علوآح نروری 
فلئوفه احون سوواظتار  نامرتوب اسووت. خکوی اػ مصوادحق اصوولی احون درهووم آمحصتگوی  عوودح 

تفکحوک  .اسوت  (basic theorems) اػ قضواخای  اخوه (Axioms) تفکحوک اصوآل مآ وآعه
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کنوار جرهان (Axioms)  وغحرنجآدن اصوآل مآ ووآعهݣاحون دو مئوجله اػ حواب جرهان  ووغحری ݣدر 
 حئحار مهم است. (basic theorems) قضاخای  اخه

هووای آػماخشوووگاهی   سوونسی نررخووات در حووووػه علووآح تسرجووی و جررسوووی وو . اعتجار3
کوه اػ حآصووله احون نآشووتار ظووارح  حواهحنی  محوودانی و پیماخشوی ححووث وسوحعی را مووی طلجوود 

و فقط حه احن نکتوه حئونده موی  دهحم حاره آن را حه مناحع مرجآ  حآاهت میعه دواست و مقاه
کوه کوه جرمجنوای وخشوهظالف علوجور کنوحم  ن اعتجووار هوای پیشووحنی حوه سونسش محویا آح قحاسووی 

نررخوات   هوای  ئوحنی اسوت و  ومناً  نررخات می پردازخم  اخنسا مجنای اعتجارسنسی محآه
 .شآند ی میحای اػ احتمال  تأحید استقرا ات قحاسی  حا درضهجحه ضای اث

گحور   جهورهی و نقلوی اػ وو  اسوتناد  اعتجارسنسی نررخات در علآح اسوتنادیجرا  . 4
کنود. احون اػ سواظتار منققوی زحور جورای اعتجارشآد. وو  استنادی  می سونسی اسوتفاده موی 

 حه صورت زحر قاجل فرمآهحیه است.  اء تجحینیرساظتار نحی همانند علآح تسرجی جر اساس استق

 
 (11طرح تحقحق)شکل
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R نقووش آن  عقالنحووت اسووت وحنوودی میجووور در واقووع اشوواره حوه اصوول ݣدر سواظتار و فرمآل
کمکی در علآح تسرجی است. همانند فر حه  های 

  آنشه در احن حوػه نقش محوری دارد موتن اسوت و موراد اػ موتن  اعوم اػ متوآن نآشوتاری 
سونادی ماننوود اَّ گفتواری و خوا رفتواری اسوت. علوآح اسوتنادی در خوک تقئوحم ووشوی حوه علوآح 

گردد علآح حدخث و علآح استنجاطی مانند علم تفئحر  .متآن دخنی  تقئحم می 

سنادی  دهفوی  فهوم عحنوی اَّ حه طور عمآمی  وو  استنادی حه  نذ وو  تحلحل محتآا  
کووه دو وو  اون  گوردد  سونادی و سووه اَّ ل در حووػه علووآح پووپر و تفهموی موواکز وجور تقئووحم موی 

کار می وود  .وو  دخگر در حوػه علآح استنجاطی حه 

کنود و حوه  (7)وو  تحلحل محتآا که متن  پیاح ظآد را حاخد اجوراػ  مجتنی جر احن اصل است 
ک در شناسواحی آن  تحلحول  عجارت دخگر  پیاح متن حاخد  شوتآانه هفروی داشوته حاشود و موال

ی محتآا خا شن ی است. اخنکمن کمن کوردن محورهوا خوا اساحی مآارد تآاتر  سا شناظت و جرضئوته 
کالحخنکوه تظقآ  اصلی خک متن ظحلوی اهمحوت دارد و ا هوا طقودر و حوا طوه  ورحجی ݣکحوه 

 شآد در شناظت محورهای اصلی متن نقش حئیاحی دارد.ݣتکرار می

کوه مجتنوی جور تحلحول صووری و حوه نوآعی اَّ در وو   سنادی  جرظالف وو  تحلحل محتوآا 
ک ماست  .تآاتر هفری است  تآاتر محتآاحی در اسناد مال

 وو  فهوم (Max Weber) مواکز وجوراموا در علوآح اسوتنجاطی  موا حوا سوه وو  تفهموی 
کارل پوپر  .و وو  دهفی مآاضه هئتحم (Karl Popper) عحنی 

کووه علووآح انئووانی اػ ضهووات متعووددی حووا علووآح طجحعووی  موویحووه عنووآان مقدمووه خوواد  شووآد 
. در علووآح اندݣهووا اصوورار داشووته ان جیرگووی ماننوود وجوور جوور احوون تفوواوتتفوواوت دارد و دانشوومند

کاوی می شوآد. احون تفواوت را  کواوی موی وهی در علآح انئانی دهحول  دشآ طجحعی فقط علت 
می تآان حا مقاخئه تحلحل متفاوت سقآ  جرگی اػ درظوت و سوقآ  اظتحواری انئوانی اػ حواح 

کرد  .تاحدی درک 
کافی اسوت و نحواػ حوه ݣاخنسا می که تحلحل ظارضی و طجحعی جرای عمل انئانی نا  غحرخم 

کتواب تفئوحر دوونوی دارد و احون خعنوی ووود ا تعههار  ظوتالف تفاسووحر. ضنواب پول وخکوور در 
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که قراجت هر متنی ظآاه نواظآاه دوون خوک سونت خوا نحلوه فکوری  تُسحرها گوخد: اػ آنسا  می 
گآن همحشه  اجرضاست گآنا گحرد  معضل تفئحرهای   .ظاص صورت می 

وجور و پووپر دانشمندان همشوآن اخنسا طاهش اعتجارسنسی ضدی می شآد و تال  های 
گرفته استدوواقع   .حه دنجال احن هدف شکل 

 
 (12علآح استنجاطی)شکل

ک تحلحول و تفئوحر اعموال را نحوات  وز عهون شوصص (8)وجور در وو  تفهوم عحنوی   موال
کووار معتقود حووه نووآعی حاػاندخشووی اسوت کتوواب  .دانئوته و جوورای احوون   ادتصههاد و جاوعهههاو در 

گغاشوت و حوه احون گوخد: حاخد ظوخشوتن را حوه ضوای عامول خوا عوامالن در تواوخز  می خوا ضامعوه 
کرد  .وسحله عمل تاوخصی خا اضتماعی را اػ دوون احئاس 

گوخد: پویش اػ آنکوه حتوآان حودحهی تورحن  اما درمورد نحآه اعتجارسنسی احن حاػاندخشی می 
و ی مهووار تفهووم را تعجحور را  تجحووین  قاجول فهووم و معتجوور دانئوت حاخوود حوه وو  هووای معمووآل علن

گرفت  .دردست 

گانوه اسوتقراجارسونسی آن حاخود خعنوی در اعت ی اسوتآارت محوول ححوه سورا  وو  هووای  ونذ 
که فرصت ووود حه آن در اخنخعنی تآافق و اظتالف و ..  سا نحئت. احن وو  مسمآعاً . رفت 
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پرداػی حاخد حه سرا  قصد و غورض و نحوت عامول رفوت ݣخعنی در نررخه  تفهمی است _ علی
ک استقرا و نهاختاً  کردی  آن را ححا مال  .اوزخاجی 

گرفتهاشکاه که جر احن نرر  کوه شوما در احون وو   ی  عهنحوت را اخسواد حاخود اند احون اسوت 
مقوواح اوزخوواجی حتوووآانی اػ آن ظووارح شووآی. هووغا پوووپر در وو  فهوووم  کنووی و معلووآح نحئووت در

که جرای تحلحل  حوه ضوای نحوات  وز عهون  حاخود حوه سورا  عحنحوت و  (9)عحنی معتقد است 
کوه او حوا طوه مئواجل و ماضراهواحی درگحور جوآده  مئاجل پیش طشوم او کورد  رفوت و احتودا درک 

اسووت و حعوود اػ فهووم شووراخط و مآقعحووت  محوویان سوواػگاری رفتووار او حووا احوون مآقعحووت را حاخوود 
کرد  .جررسی 

کوه هوم وجور و هوم پووپر حوق میحه نرر م گوخنود و نحوات  وز عهون و مئواجل پویش ݣی رسود 
ظ ممکون اسووت  در تفئوحر خوک غویل عرفوانی حوافموثال  طشوم  هرخوک ضاخگواه ظوآد را دارد

 .حاشد و حاخد حه سرا  عهن عمحق و عرفانی او رفت امعنݣمئاجل پیش طشم جی

کووه در حآنووان حاسووتان محوول شووور  25و امووا دهفووی نوواح معجوودی در  کحلووآمتری آتوون اسووت 
عقالی قآح جآده است و جر همحن اساس نواح وو   ونسم در اعتجارسونسی علوآح اسوتنادی و 

جاطی را اػ احوون مکوووان عجووارت دخگوور وو  سووآح در اعتجارسوونسی علووآح اسووتنادی اسووتن حووه
کرده  .اندݣاقتجاس 

پیشنهاد وو  دهفی جرای ظروح اػ اظتالف تفئوحرها  ارضواق حوه عقوال و ظردمنودان قوآح 
 .است

نصجگووووان و ظجرگووووان و   آوری و تسمحووووع آراگوووورد  وو  دهفووووی در خووووک تعجحوووور دقحووووق
تفئوحر جورای شوناظت  در امری حدون شاهد مئتقحم و محتاحکارشناسان مشرف و منصف 

 .تر استݣگحری مناسبݣجیشتر و تصمحم

کنحد در اخنه که مالحره می  سا تآاتر تفئحری و توأوخلی مقورح اسوت و توآاتر  وای مانقور 
 .ی استحاستقراء را حه محان می آورد و هغا احن وو  هم استقرا

حلکوه حوه    وغحرد  دخگور نررخوه پژوهشوی نحئوتسنسی حوه ظووجی انسواح جارتاگر فراخند اع
نررخوه علموی در واقوع هموان  .شوآد شوآد و اػ تملوک عواِهم ظوارح موی مویتجدحل نررخه علمی 
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وو گه خوا معتجور" . حنواجرنررخوه پژوهشوی اسوت حووا قحود ا وافی "مآضن آنووه احن نررخووه علموی را احون 
گویاره کنوحم: مسمآعوه  و تعرخف موی  کوه جورای حول )معتجور( ا ههوای مورتجط منئوسم مآضن سوت 

 له اراجه می شآد.جخک مئ

 
خه علمی)شکل  (13نرر

 پی نوشت:
 لهج. تُاوت سؤال حا وس1

کنوحم   مویظآدموان و خوا دخگوران مقورح  یکه جورا یها و اجهامات اگر حه پرسش شوآند دقوت 
کنحم. یکل ۀها را حه دو دست تآانحم آن می   تقئحم 

که جرظ یتفاوت اصل گروه  در احن است  ما حه ظاطر ضهاهوت و  یها اػ پرسش یاحن دو 
دانووحم  آن را  موویمآ ووآق ن کخوو ۀدوحووار یطووآن طحووی یآخنوود  خعنوو موویحووه وضووآد  یاطالعوو یجوو

کنحم می کئب    .پرسحم تا در آن حاره اطالق 
گآنه پرسش   .نامحم می  (question)" "سؤال اصقالحدر ها را  احن 

کوه جور اثور دانواح اػ پرسوش یاموا جرظو   .شوآند مویموا اخسواد  یو اطالعوات قجلو یها هئوتند 
حوه آن مآ وآق  دانوحم و خوا اصوالً  موین یمآ وآق طحوی کخو ۀدوحوار یحه عجارت دخگر  توا وقتو     
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کلحوو یوهوو  رسوود موویعهنمووان نهووم در راحقووه حووا آن حووه  یتآضووه نووداوخم  پرسشوو کووه   ۀهمووحن 
ها و  هووا و مقاخئووه آن مقلووب را حووه دسووت آوردخووم  توواػه در تحلحل ۀاطالعووات مآضووآد دوحووار

  .شووآد موویجراخمووان مقوورح  یضدخوود یها کشووف ارتجاطووات مرجووآ  حووه آن مآ ووآق  پرسووش
ا مقاهعووه و اسووتفاده اػ منوواحع  ها را حووا پرسووحدن اػ دخگووران خوو اگوور حتووآانحم  اسووز احوون پرسووش

که احن پرسش میدست آووخم  معلآح ݣحه موا  ر اثور ضهاهوت خوا نقوص در اطالعواتها نحی جو شآد 
ضدخود موا  نوید هوحر  یها اخم. اموا اگور  اسوز پرسوش داشوته اخساد شده و در واقع  ما "سؤال"

کوه ظآدموان  میمآاضه  یکز و در هحر ضا وضآد نداشته حاشد  ما حا دغدغه و مشکل شوخم 
گآنووه پرسووش  (problem) «لهجمئوو» اصووقالحدر ها را  حاخوود حووه دنجووال حوول آن حاشووحم. احوون 

 .گوحیم می
گآنه ضمع میرا خادشده مقاهب   :کنحم یحند تآانحم احن 

 :سؤال
 .شآد میجر اثر ضهل و ندانئتن اخساد  . 1
 . غحر است حه آن حا رضآق حه افراد و خا مناحع امکان یگوح  اسز . 2
که فرد   اسز آن را ن یمسهآه . 3  .داند میاست 

 :لهجوس
کلح . 1  .شآد میػمحنه اخساد  کاطالعات مآضآد در خ ۀجر اثر دانئتن 
 .ندارد یخافتن  اسز آن  مراضعه حه افراد و خا مناحع دخگر  سآد ی. جرا2
که ضامع یمسهآه . 3  .داند میحه آن نپرداظته است و  اسز آن را ن یعلم ۀاست 

 هَّژاَّژه و سو. 2
کوه دوحاره اجژه  در جراجر  سوجژه خا عهن  آن است 

و

گفتوه موی ݣ شوآد  جور ظوالف سووجژه خوا ا  
کنود. در ووخکورد  گوخنده است. اجوژه موی تآانود فکور شوآد  وهوی سووجژه فکور موی  که ظآد  عهن 

نفئووانی و... قوورار  غحرمووادی  انفئووی  دوونووی  سوووجژه را معووادل اموور عهنووی  سوووؼه/  راخووذ
کوه اػححوث وضوآدی ظوارح و  - موادی آفواقی  ظوارضی  جیرونوی/ دهند و اجوژه را امرعحنوی  می

آقووای فووالن حووا   آسوومان  در احوون تلقووی محووی ظووارضی .کننوود معنووی مووی_  نوودا فووار  اػ انئووان



 1115تابستان  111شمارۀ  138

 طجحعت و... وضآدی آحسکتحوآ و اجژه  مشصصات فالن

و

امووری ماننود   ای دارنود و در مقاجولݣ
مکاشوفات معنوآی   تشونگی  عداوت  محجت  احئاس درد  تصور محی خا تصور آقای فالن

 سوووؼه قوورار سوواحسکتحآ/ کووه در عحوول امووور سوووحسکتحآ/ هووای دخنووی اموووری هئووتند تسرحووه و
 ژه و اجژه است.جاحن تقرحر معمآل سو گحرند. یم

ووق  اموا در تقرحوور دوح   سووؼه/ سوووجژه آن فاعول شناسووا خووا هموان انئووان اسوت و اجووژه متعلن
که می شناسد و اجوژه آنا شناساست. حناجراحن سوؼه آن کوه شوناظته موی شوآد و ا ست  سوت 

گحورد. تفواوت احون دو تقرحور در نوید اهول فون حوه وضوآهی طنود مورد مقاهعوه و  مداقوه قورار موی 
 ووشن است:  کامالً 

ل: متعلق شناسا/ اجژه می تآاند ظارضی حاشد خا دوونوی  انفئوی حاشود خوا آفواقی  وضه اون 
محئووآس)راحقه عمووآح ادی/ محئووآس حاشوود خووا غحوور مووادی/ ناعهنووی حاشوود خووا عحنووی  موو

ت طجحعوواننوود م   حووار امووری محئووآس و ظووارضی خووک وظصووآص مقلووق(. جوورای مثووال مووا
ارتجا  اضویای آن حوا خکودخگر موی پوردازخم و  دهحم و حه جررسی وݣپیرامآنی ظوخش را اجژه قرار می

کوه امووری غحرموادی خک  حار نفز خا ووح و خا دستگاه ادراکی حشر را اجژه ظوآد قورار موی دهوحم 
 (هئتند.)نفز و ووح( و دوونی و غحر ظارضی)دستگاه ادراکی

وضوه دوح: در راحقوه سووؼه حوا اجوژه حاخئوتی نوآعی تقاجل)نوه حوه معنوای تهواضم و تصاصوم(  
خعنی حاخد سوؼه اػ اجوژه فاصوله حگحورد و آن را وو   دوجحت  غحرخت و فاصله وضآد داشته حاشد

کاو دوحارۀ آن حه سپز   حه ووی ظآد قرار دهد کند و   جپرداػد.پژوهش و 
کوه تصوور سووؼه  ت الػح و ملیومی جرقرار اس ۀژه راحقوضه سآح: جین سوؼه و اج حوه احون معنوا 

 حدون اجژه و حاهعکز ممکن نحئت. 
وضوه طهووارح: سوووؼه حووا اجوژه اػ ححووث هئووتی شووناظتی/ وضوآد شووناظتی دو اموور ضوودا اػ 

ححووث معرفووت شووناظتی/ اپیئووتمآهو خک حووا خکوودخگر نووآعی آمحصتگووی  امووا اػ  خکدخگرنوود
که   دارند هوا  اموا حوه هنگواح شوناظت آن  دو وضآد ضدا اػ خکدخگر دارندخعنی درست است 
گوغارد های عهنی و پیش فورض قاهب کوه  هماننود آخنوه  هوای سووؼه جور اجوژه اثور موی  ای رنگوی 

جورظالف تقرحوور   ػنوود و اهجتوه رنووگ ظوآد را نحوی جوور آن مویکنوود  تصواوحر را در ظوآد موونعکز موی
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کووه دسووتگاه شووناظتی آدمووی را همشووآن آخنووه رنووگ تصووور  ػالل و شووفاف و جیای  نصئووت 
 کرد. می

 . تُاوت فرضحه حا نٌرخه 3
ووق جوورای حوول مئووجله خووا  اسووز تحقحووق حووا مئووجله آغوواػ می گوحی حووه سووؤال   شووآد و محقن

آوری شوووده  فر ووووحه  گوووردکه اطالعوووات  کنووود. در صوووورتی حندی می ای را صوووورت فر وووحه
کند   اخه و اساسی جرای تعمحم خا نتحسه تدوحن کلی حوه شده را حماخت  آخود.  وضآد می گحری 

که واقعحت گرطوه  آوری شدند و انترواح خافتنود  حوه نررخوه تجودحل می گردها  هنگامی  شوآند. 
تفواوت جوین فر ووحه و نررخوه  همحشووه ووشون نحئوت  وهووی نررخوه  دارای دامنووه حئوط خافتووه 

کار دارد. حه که حا طندحن واقعحت سر و  ه در تفواوت جوین نررخوه و فر وح  عجارت دخگر است 
کوواوجرد آن اسووت نووه در نووآق. در صووورتی تری حووه جآتووه  ها در مقحوواس وسووحع که نررخووه محوویان 

گغاشته شآند و اطالعات آػماخشوی و تسرجوی  آن کننود و اػ طرحوق آن آػماخش  هوا  هوا را تأحیود 
کرد  حه قانآن تجدحل می حتآان راحقه منرمی را پیش  شآد. جینی 

هئوتند و حوه  یو عموآم یکلو یمشوتمل جور قضواخاشوتر جیه و قوآانحن خحه عجارتی دخگر  نرر
کوه فر وحه  یدر حواه  داشوته حاشوند یتآانند مصادحق زخواد یتعلق ندارند و م یمورد ظاص
کل که اػ قضاخاله تحقجندارد و مصتص مئ یحاهت   یوهو  شوآد موی یناشو یکلو یحق است 

 گحرد. یدر خک قلمرو ظاص شکل م

 ی. علوم صور4
کووه حووا سحئووتمای اػ  ظهعلووآح صوووری شووا همشووآن منقووق   های رسوومیݣدانووش هئووتند 

 .شناسی درگحر استݣهای زحان علآح راخانه و حعضی ضنجه  وخا ی  آمار
هوا جور اسواس مشواهدات دنحووای ݣعلوآح صووری درگحوور اثجوات نررخه  جورظالف سواحر علوآح

هووای رسوومی جوور اسوواس تعرخووف و قووآانحن  حلکووه حووا ظصآصووحات سحئووتم  واقعووی نحئووتند
هوای علموی درگحور حوا وقواخع  های علوآح صووری در سواظتن و آػموآن مودل هجته وو درگحرند. ا

کار  .شآند جرده می قاجل مشاهده حه 
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 . هر دستگاه دحاإ5
گوویاره اسووت: دسووته اون هوور دسووتگاه قحوواس  ل عووالوه جوور مفوواهحم اوهحووه شووامل سووه دسووته 

که مفاهحمی ضدخود را اػ ووی مفواهحم اوهحوه خوا  گیاره  اػ ووی مفواهحم قوجالً هاحی حه ناح تعرخف 
گیاره تعرخف شده مشصص می که حدون اثجوات  غحرفتوه  کنند  دسته دوح  هاحی حه ناح اصل 

گیاره می کوه درسووتی آن شوآند  دسوته سووآح  شووآد.  هوا حوا جرهووان ثاحوت می هواحی حوه نوواح قضوحه 
  اند: شده های هر دستگاه قحاس حه دو دسته تقئحم می حناجراحن اصل

کوه درسوتی آن هوای حودحهی خوا اصول اصل: خک دسته حه ناح خک هوا اػ راه  هوای متعوارفی 
    غحرفته است. شهآد و مکاشفه

که حدون اثجات  غحرفتوه می دوح: دسته دخگر حه ناح اصل شوآند توا اخنکوه راه  های مآ آق 
گشآده شآد. اثجات قضحه  ها 

کوه هوحر اصول خوا قضوحه  ای حوه وو  اصل مآ آعی  همان قحاسی است حوا احون تفواوت 
شوآد. دسوتگاه قحاسوی حوا وو  اصول مآ وآعی حوه غحور اػ   غحرفته نمی معنآان حدحهی و مئلن 

گیاره گویاره اسوت:  هواحی حوه عنوآان اصول مآ وآق  مفواهحم اوهحوه و تعواوخف   شوامل دو دسوته 
گیاره که حدون اثجات  غحرفته می که ثاحت می شآند و   شآند. هاحی حه عنآان قضحه 

 . تحلحل فلسُی 6
که در آن سعی می یفتحلحل فلئ افکوار  ۀهوای پیشحود شآد نرواح ووشی اػ تحقحق است 

کوه محوان احون عناصور وضوآد  حه عناصر حئوحطو تحلحل"  حا "تسیخه تر سونسحده شوآد و وواحقوی 
گحرد. پوزختحوخئوت کانآن تآضه قرار  هوای منققوی احون وو  را در اثنوای  دارد حدحن وسحله در 

کوه  مصاهفت ۀو در حئتر جرنام 193٣ ۀده شان حا ماحعداهقجحعه تآسعه دادنود و معتقود شودند 
خگانه تحقحق مشروق فلئفی است. حنواجراحن  اػ نرور آنوان فلئوفه تنهوا امکوان دارد « تحلحل»

 تحلحلی" حاشد. ۀکه "فلئف

 . تحلحل وحتوا 7
کوه در سوال خکوی اػ وو تحلحل محتوآا  های اظحور جیشوتر موورد  هوای مهوم پوژوهش اسوت 

گرتآضوه  "تحلحوول محتووآا وو   اند:ݣفتووه اسووت. در تعرخووف آن طنووحن نآشووتهپژوهشووگران قوورار 
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 هووا حووه شووحآه نراح ارتجا  مقاهعووه و تسیخووه و تحلحوول

وو

ووݣ کمن گحری  ی جوورای انووداػهدار  عحنووی و 
 متغحرهاست".

و حوه دنجوال  کنود های تآهحود شوده را تسیخوه و تحلحول موی در تحلحل محتآا  پژوهشگر پیاح
های تحقحوق ظوآد اسوت. وو  تحلحول محتوآا جورای دانشومندان  ی پرسشخافتن  اسصی جرا

گآنووا علووآح اضتموواعی و انئووانی فرصووت گحرتوورحن گآنی را ضهووت اسووتفاده موونرم اػ فراهای 
آورد. دامنوه وسوحع  فوراهم موی -خعنی محتآای ارتجاطات -شکل مدارک مرجآ  حه امور انئانی

کوه وو  ت احون فرصوت کووه تنوآق موآاردی را  حلحوول محتوآا در آن مفحود واقوع شووده ها هنگوامی 
 .آشکارتر ظآاهد شد  کنحم است مرور می

 . رو  تُههی8
گوور  مشواهده توال   پورداػد. منروور اػ احون وو مواکز وجور حوه طوور وحوژه حوه احون وو  موی

کنشوگر  کجرای در کوار حوه احون  کنش اضتماعی اػ رهگوغر پیآنودی همدالنوه حوا  اسوت. وونود 
که پژوهشگر سعی  کند و سحر صورت است  کنشگر و انگحیه های او خکی  کند ظآد را حا  می 

که می تآان ظآد را ضای  کند  نه اػ دخد ظوخش. حا احن وو  است  کنشگر نراره  رفتار را اػ دخد 
گفته ماکز وجر  .کنحم کالػح نحئت قحصر حاشحم تا قحصر را در :دخگری قرار داد. خا همان 

ه و دخگور ای جی واسق شآد: خکی فهم مشاهده آق تقئحم میوو  تفهمی نحی ظآد حه دو ن
ای جی واسقه همان ارتجا  وو در وو اسوت. هموان نفوز حوه نفوز  فهم تجحینی. فهم مشاهده

که فرد وو حوه  که حا هر تغحیر حاهتی در طهره )ظآشحال خا ناراحت( می تآانحم حفهمحم  است 
حوه طراحوی   احون فراتور رفتوه وجور سوعی دارد اػ شناسویݣما طگآنه احآاهی دارد. اموا ضامعهووی 

 له جرسد.جمئ

 . رو  فهن عحنی9
کوه علووآح پووپر حووه طوور وحووژه حوه احوون وو  در علوآح اضتموواعی موی پوورداػد و معتقود اسووت 

کوه موویحووافتی عحنووی دارنود  زحوورا آنره  ر علووآحگوخداضتمواعی نحووی ماننوود  تووآان عحنحووت شووه را 
لوم حوه فردفورد دانشوومندان علموی ظآانود فقوط جور سونت نقود مجتنوی اسوت  خعنوی عحنحوت ع

شوان متکی نحئت  حلکه جیشتر محصآل اضتماعی نقد متقاجل اخشوان و همکواری و رقاحوت
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کوه حوه طوور خقوحن و ققعوی دانشومند علوآح اضتمواعی حاخود است. اػ طرفی  نموی گفوت  توآان 
های غحور علموی اػ فار  اػ اوػ  حاشد  زحرا احن ظآد خک اوػ  است و در واقع حغف اوػ 

ت علمووی در عموول نوواممکن اسووت. در نتحسووه وو  علووم عجووارت اسووت اػ: انتصوواب فعاهحو
 های مآقت آن مئاحل. حلل ضاهب تآضه و نحی نقد مئتمر راهجمئا

کوامالً  کوه در علوآح اضتمواعی ووشوی  کوه شواخد جهتور  وی معتقود اسوت  عحنوی وضوآد دارد 
حاشود آن را وو  فهوم عحنوی خووا منقوق موآقعحتی حنوامحم. احوون وو  عجوارت اسوت اػ: تحلحوول 
کوه آن  مآقعحت اضتماعی اشصاص فاعول. حوه عجوارتی فهوم عحنوی تشوصحص احون امور اسوت 
کوه هرطنود احون وو    فعل حوه نحوآ عحنوی حوا آن مآقعحوت متناسوب اسوت. حاخود خوادآور شود 

شوناظتی را حوغف شناسوانه نحئوت  زحورا تمواح عناصور ووان اموا ووان  دگراخانه استووشی فر
گحورد. تحلحول موآقعحتی  تحلحلوی ها اػ عناصر مآقعحتی عحنوی جهوره موی کند و حه ضای آنمی

  .عقالنی و در تسرحه نقد غحر است


