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 مجموعه یناظر علم یشگفتارپ

ک یکم های یشناس روش» مجموعه که اخ «یفیو  به همت نشر  لوگوس در حال  یراً را، 
 یها روش یمعرف یتالش منسجم و هدفمند در راستا ینبتوان نخست یدانتشار است، شا

کشو یقتحق کشور به  یشناخت و ترجمه آثار روش یفکه سابقه تأل ینر دانست. با ادر  در 
به  یداخل یسندگانتوسط نو یزن یدوره آثار ارزشمند ینو در خالل ا رسد یدهه م ینچند

 ینتر و در ع جامع یبا نگاه یشترنشر آثار ب یتاند، امروزه ضرورت و اهم درآمده یررشته تحر
کاربرد و  یاناز دانشجو یاریکه بس یژهبه و شود؛ یحساس ما یشاز پ یشب تر یحال 

گم  یقتحق یها ها و فلسفه از روش یانبوه یانهگاه خود را در م یقعالقمندان به تحق سر در 
گون در حاش یلبه دال یفیک یقتحق یها روش یان،م ین. در ابینند یم گرفته یهگونا اند  قرار 
که شاکاربست آنها آ یوهو ش یچیدگیگستره، تنوع، پ یا است مورد توجه قرار  یستهن طور 

ک یکم های یشناس روش» موعهاساس، مج یننگرفته است. بر ا  تواند یلوگوس م «یفیو 
کل، ا یننو و مؤثر در ا یگام چند است:  یاهداف یمجموعه دارا ینخصوص باشد. به طور 

ک یکم یقتحق یها نخست آنکه در نظر دارد روش و  تر ییختار یرا با اتخاذ نگاه یفیو 
روش و  ینمتعادل ب یدهد. دوم، ارتباط یحکرده، توض یبه طور منظم معرف تر یفلسف

ک یکم یها سو و روش یکفلسفه از  کند؛ سوم، زم یگرد یاز سو یفیو   یرا برا ینهبرقرار 
کاربست روشمنِد روش  یرا برا ینهزم یت،فراهم سازد. چهارم و در نها یقتحق یها درک و 

 .یددست هموار نما ینز اا ییها نشر مجموعه
کرده است، اما ب این کتاب آغاز  کار خود را با انتشار پنج عنوان  خود را  یدترد یمجموعه 

کرد. سه عنوان ا ینبه ا گانه روش ینچند اثر محدود نخواهد   یشناس مجموعه )که به سه 
اند.  مه شدهترج یگراند و دو عنوان د سطور نگاشته شده یناند( به قلم نگارنده ا موسوم یزن

 یکاربرد های یوهو ش یفلسف های ینهعنوان ضد روش به طور مبسوط به زم اکتاب اول، ب



 

کتاب دوم ا یفیک یقانجام تحق مجموعه با عنوان روش در روش به  یناختصاص دارد. 
 یتهو یاختصاص دارد و هدف آن بررس یدر علوم انسان یقتحق یها روش شناسی یمپارادا
که روش یو نظام ارزش یفلسف . جلد خیزند یاز آن بر م یبیترک یا یفیک ی،کم یها است 

 یبی،ترک یقتحق یها روش یگربه عبارت د یا ی،شناخت سوم، فرا روش به جنبش سوم روش
 های یهو رو یپژوهش یها طرح ی،نظر های یانجلد، محققان با بن ینپردازد. در ا یم

 شنا خواهند شد.آ یبیترک یقروش تحق یابیو اعتبار یلتحل ی،گردآور
که به دو موضوع مهم روا ینچهارم و پنجم ا جلد  یقدر تحق یاییو پا ییمجموعه 

 یعلوم اجتماع یدو موضوع نه تنها در فضا یندو چندان دارند. ا یتیاهم پردازند یم یفیک
کمتر مطرح شده تا  یززبان ن یسسیانگل یمرسوم علوم اجتماع یاتاند بلکه در ادب کشور 

گانه در ا یاییو پا یی. دو مفهوم رواندا بوده یهدر حاشاواخر  ینهم کتاب جدا  ینکه در دو 
گام مجموعه آمده  یقاتدر تحق یارزنده و ستودن یدر نوع خود و مشارکت یرکم نظ یاند، 

گرفته و  یکشور هستند. انتخاب هر دو اثر برا یاجتماع ترجمه با دقت فراوان صورت 
که ب میو قل یواش ینثر با یزمحترم ن یراستارمترجمان و و آنها با  یعوس ییآشنا یانگررسا 

رو، مطالعه  یناند. از ا آنها زده یرایشحوزه است، دست به ترجمه و و ینمطالب و مباحث ا
که هدف آنها نه تنها  کنم یم یهدو اثر را مخصوصًا به همه عالقمندان و محققان توص ینا

 است.« بردرست و معت یقتحق»بلکه انجام  یق،انجام تحق
اصغر  یعلسید دکتر  ام، یختهاز دوست فرزانه و فره دانم یبر خود الزم م یانپا در
که همت واال یرمحترم نشر لوگوس تقد یرمد ی،سلطان خدمت به علوم  یبرا یشانا یکنم 

کم بر فضا یرمادیو غ یهمه مشکالت ماد یرغمکشور، عل یاجتماع نشر و مطالعه،  یحا
 .دادندس همگان قرار مجموعه را در دستر ینا

 محمدپور احمد
 7931 تیرماه
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