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عرفیطرق اعمال روش 
یا فمیٝ تا ٔشاجؼٝ تٝ خٛدش، استىاص ػمال یا استىاص ٔتطرشػٝ  اغِٛی •

. وٙذ سا وطف ٔی
ٕ٘ایرذ ٚ اص دیٍرشاٖ    تٝ تیشٖٚ اص فضای رٞٗ خٛیص ٔشاجؼٝ ٕ٘ری اٚ •

.وٙذ سؤاَ ٚ پشسطی ٕ٘ی
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عرفیطرق اعمال روش 
ٞای اغِٛی ٔٛاسد ٔختّفی ٚجٛد داسد وٝ دس آٖ اغِٛی ترٝ   تحثدس •

ی  تٝ عٛس ٔثاَ یىی اص آٟ٘ا ٔسأِٝ. استىاصات ػمال تٕسه وشدٜ است
. حجیت خثش ٚاحذ است وٝ لثالً ٞٓ تٝ آٖ اضاسٜ وشدیٓ
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عرفیطرق اعمال روش 
آیا خثش ٚاحذ دس ٘ظش ػمرال  : وٝ دس آ٘جا ٔغشح است، ایٗ استتحثی •

حجت است؟ 
یىی ترٝ ػٙرٛاٖ دِیّری    . ٔسأِٝ اص دٚ جٟت تشای ٔا إٞیت داسدایٗ •

ٔستمُ تش حجیت خثش ٚاحذ وٝ تخٛاٞیٓ اص سیشٜ یا اتىاص ترٝ ػٙرٛاٖ   
ای وٝ  دِیُ استفادٜ وٙیٓ ٚ دیٍشی اص جٟت تأثیش استىاص تش ظٟٛس ادِٝ

. دس تاب حجیت خثش ٚاحذ ٚاسد ضذٜ است
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عرفیطرق اعمال روش 
تحث حجیت خثش ٚاحذ اص سیشٜ یا استىاص ػمال ػٕذتاً تٝ ػٙرٛاٖ  دس  •

تٙاتشایٗ سیشٜ یا استىاص ػمال یه دِیُ دس . ضٛد دِیُ ٔستمُ تحث ٔی
.وٙاس آیات ٚ سٚایات است
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عرفیطرق اعمال روش 
ٞا ایٗ است وٝ اٌش ساٚی ر خثش ٚاحذ ر ٔٛسد اػتٕراد     اغِٛیادػای •

تٛاٖ ترٝ آٖ اسرتٙاد    تاضذ، خثش اٚ حجت است ٚ ٞٓ ِٝ ٚ ٞٓ ػّیٝ ٔی
. ٕ٘ٛد

. دس استىاص ػمال ٔؼیاس حجیت خثش ٚاحذ، ٚثالت ساٚی استتٙاتشایٗ •
.تٛاٖ تٝ خثشش استٙاد ٕ٘ٛد اٌش ٔٛسد ٚثٛق تاضذ ٔی
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عرفیطرق اعمال روش 
اٌش وسی تا فشؼ ٚثالت ساٚی ترٝ خثرش ٚی اػتٙرایی ٕ٘ٙایرذ،     پس •

تٛا٘ٙذ ػّیٝ اٚ احتجاج وٙٙذ ٚ اٚ سا ٔٛسد سرشص٘ص لرشاس    دیٍشاٖ ٔی
ٕٞاٖ عٛس وٝ اٌش ٚی تش عثك خثش ػُٕ ٕ٘ایرذ ٚ تؼرذ ٔؼّرْٛ    . دٞٙذ

تٛا٘رذ اص خرٛیص    ضٛد ساٚی اضتثاٜ وشدٜ یا ضٛخی ٕ٘ٛدٜ است، ٔری 
.دفاع وٙذ ٚ تٝ استٙاد ٚثالت ساٚی ػُٕ خٛیص سا تٛجیٝ ٕ٘ایذ
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عرفیطرق اعمال روش 
ٝ  اص • ی ظٟرٛس   آ٘جا وٝ ایٗ استىاص یؼٙی حجیت خثش ٚاحذ ثمرٝ، صٔیٙر

. ی ػمال ٞٓ تش ٕٞیٗ لائٓ است فشاٚا٘ی ٞٓ داسد، سیشٜ
.ی ػمال تش ػُٕ تٝ خثش ٚاحذ ثمٝ است سیشٜیؼٙی •
. ایٗ ٔثاِی وٝ ػشؼ ضذ سیشٜ یا استىاص ػمالیی است•
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عرفیطرق اعمال روش 
ٔا دس اغَٛ ٔٛسدی : دس ٔٛسد سیشٜ یا اسواص ٔتطشػی تایذ تٍٛییٓأا •

  ٓ تّرٝ تؼضری دس   . ٘ذاسیٓ وٝ تٝ سیشٜ یا استىاص ٔتطشػی تٕسره وٙری
ٕٞاٖ عرٛس ورٝ   . ا٘ذ اغَٛ ٘یض تٝ سیشٜ ٚ استىاص ٔتطشػی استٙاد وشدٜ
ی حجیت خثرش ٚاحرذ،    دس لثُ اضاسٜ وشدیٓ، آلای حائشی دس ٔسأِٝ

دا٘ذ ٚ ٔؼتمذ است استىاص ٚ سیشٜ ٔتطرشػٝ   استىاص ػمال سا ٔشدٚد ٔی
اص لذیٓ تش ایٗ تٛدٜ وٝ خثش ٚاحذ ثمٝ حجت است ٚ تایذ تش عثك آٖ 

. ػُٕ ٕ٘ٛد
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عرفیطرق اعمال روش 
اش تش ایرٗ ترٛدٜ ورٝ احىراْ      ٔتطشػٝ اص ٌزضتٝ تا حاَ، سیشٜیؼٙی •

.ضشػی سا اص عشیك ٕٞیٗ اخثاس آحاد تٝ دست آٚسد
دس صٔاٖ حضٛس ائٕرٝ ػّریٟٓ اِسرالْ افرشاد ٔختّفری اص ضرٟشٞای        •

سسیذ٘ذ ٚ ٔسایُ ٔختّف  ٌٛ٘اٌٖٛ خذٔت ٔؼػٛٔاٖ ػّیٟٓ اِسالْ ٔی
پشسریذ٘ذ ٚ ٚلتری ترٝ دیاسضراٖ تراص       خٛد ٚ دیٍشاٖ سا اص آٟ٘را ٔری  

.وشد٘ذ ٌطتٙذ ٕٞاٖ ٔسایُ سا تشای ٔشدْ تاصٌٛ ٔی ٔی
اآلٖ ٞٓ ٔشدْ احىاْ دیٙی ٚ ضشػی خرٛد سا اص وسرا٘ی ورٝ ٔرٛسد      •

.وٙٙذ پشسٙذ ٚ تش عثك آٖ ػُٕ ٔی اػتٕاد ٞستٙذ، ٔی
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عرفیطرق اعمال روش 
اص ایرٗ سٚ،  . دا٘ٙذ ٘ظش آلای حائشی ػمال خثش ٚاحذ سا حجت ٕ٘یدس •

ٚی تٕاْ ٔٛاسدی سا وٝ دیٍشاٖ تشای اثثات حجیرت خثرش ٚاحرذ اص    
دٞٙذ ٚ تٝ ػٙرٛاٖ ضراٞذ رورش     عشیك استىاص ػمال ٔستٕسه لشاس ٔی

وٙذ وٝ یا ػمال ترٝ دِیرُ إٞیرت ٔسرأِٝ،      ٕ٘ایٙذ، تش ایٗ حُٕ ٔی ٔی
ا٘ذ ٚ یا ایٗ وٝ ػُٕ تٝ خثش  احتیاط ٕ٘ٛدٜ ٚ تش عثك خثش ػُٕ ٕ٘ٛدٜ

یا ػذْ آٖ چٙذاٖ تأثیشی تش ایطاٖ ٘ذاضتٝ، دس ٘تیجٝ عرش  ػٕرُ سا   
ا٘ذ وٝ دس ایٗ غرٛست دْٚ ٌٛیرا تخییرش ترٛدٜ ٚ ػمرال       ا٘تخاب وشدٜ

. تٛا٘ستٙذ ٞش عش  سا تشٌضیٙٙذ ٔی
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عرفیطرق اعمال روش 
وٙذ ٚ ٞیچ ورذاْ اص   ٞش حاَ ایطاٖ تٕأی ایٗ ٔٛاسد سا تٛجیٝ ٔیدس •

.دا٘ذ آٟ٘ا سا دِیُ حجیت خثش ٚاحذ ثمٝ دس ٘ضد ػمال ٕ٘ی
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عرفیطرق اعمال روش 
تٝ سیشٜ ٚ استىاص ٔتطشػی اٌشچٝ دس اغَٛ ٔٛسدی ٘ذاسد یا تٕسه •

ا٘رذ  أرا دس فمرٝ     الالُ تؼضی دس ٔٛاسد ٘ادسی اص آٖ اسرتفادٜ ورشدٜ  
.ی آٟ٘ا است ٞای صیش اص جّٕٝ ٔثاَ. ٞای فشاٚا٘ی داسد ٔثاَ
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عرفیطرق اعمال روش 
:طهارت دم متخلف در ربیحهـ •
ضٛد، خرٛ٘ی ترٝ غرٛست ٔتؼراس  اص ترذ٘ص       ٚلتی حیٛا٘ی رتح ٔی •

سرؤاِی  . ٔا٘ذ ضٛد ٚ ٔمذاسی اص آٖ دس تذٖ حیٛاٖ تالی ٔی خاسج ٔی
وٝ دس فمٝ ٔغشح است، ایٗ است وٝ آیا ایٗ خٖٛ ترالی ٔا٘رذٜ پران    
است یا ٘جس؟ یىی اص چیضٞایی وٝ عٟراست ایرٗ خرٖٛ سا اثثرات     

فمٟرا ٔؼتمذ٘رذ   . ی ٔتطرشػٝ اسرت   وٙذ، تٕسه تٝ استىاص ٚ سریشٜ  ٔی
دا٘ٙذ ٚ دس سفتاس ػّٕری   ٔتطشػٝ دس استىاصضاٖ ایٗ خٖٛ سا پان ٔی

.وٙٙذ ی ٘جس ٕ٘ی تا آٖ ٔؼأّٝ
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عرفیطرق اعمال روش 
:حلق لحیهـ •
دا٘ٙرذ ٚ ترٝ حشٔرت آٖ     تسیاسی اص فمٟا تشاضیذٖ سیص سا حشاْ ٔری  •

ی سٚایی داَ تش حشٔرت ِحیرٝ،    دٞٙذ تا ایٗ وٝ ٔؼتمذ٘ذ ادِٝ فتٛی ٔی
دِیُ آٟ٘ا تش حشٔرت تشاضریذٖ،   . سٙذاً یا دالِتاً تا ٔطىُ ٔٛاجٝ است

آٟ٘ا ٔؼتمذ٘ذ سیشٜ ٚ سٚش ٔتطشػٝ اص ٌزضرتٝ  . ی ٔتطشػٝ است سیشٜ
تشاضیذ٘ذ ٚ ایرٗ واضرف اص حشٔرت     تا حاَ ایٗ تٛدٜ وٝ سیص سا ٕ٘ی

.ایٗ ػُٕ دس ضشیؼت است
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عرفیطرق اعمال روش 
:تقلیذـ •
ٕٞاٖ عٛس وٝ دس فمٝ ٔغشح ضذٜ، استىاص ػمال تش ایٗ است ورٝ ٞرش    •

ای ٘یاص تٝ تخػرع داضرتٝ تاضریٓ ٚ خرٛد دس آٖ أرش       ٌاٜ دس ٔسأِٝ
   ٓ تمّیرذ دس ٚالرغ   . ٔتخػع ٘ثاضیٓ، تایذ تٝ ٔتخػرع ٔشاجؼرٝ وٙری

دس . ی تخػػی ی غیش ٔتخػع است تٝ ٔتخػع دس ٔسأِٝ ٔشاجؼٝ
. ی ػمرال اسرت   ی تمّیذ ٘یض ٘اظش تٝ ٕٞیٗ استىاص ٚ سیشٜ ٘ظش فمٝ ادِٝ

یؼٙی دس ایٙجا ضاسع حىٕی سا تأسیس ٘ىرشدٜ اسرت، تّىرٝ ٕٞراٖ     
ی احىراْ ضرشػی    ی ػمال سا تأییذ ٕ٘ٛدٜ ٚ دس حرٛصٜ  استىاص ٚ سیشٜ

.ٕٞاٖ سا پزیشفتٝ است
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عرفیطرق اعمال روش 
٘یض تٝ « فاسأِٛا اُٞ اِزوش اٖ وٙتٓ ال تؼّٕٖٛ»ی  ی ضشیفٝ آیٝتٙاتشایٗ •

دس ٚالغ آیٝ اسجاػی اسرت ترٝ ٕٞراٖ    . ضٛد ٕٞیٗ ٔضٕٖٛ تفسیش ٔی
دا٘یٓ تایذ تٝ وسی ٔشاجؼٝ ٕ٘راییٓ   استىاص ػمال وٝ ٚلتی ٔغّثی سا ٕ٘ی

.دا٘ذ وٝ ٔی
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عرفیطرق اعمال روش 
ٓ  ٞا دٚ اسرتفادٜ ٔری   دس ٚالغ ٔا دس ػّٓ اغَٛ اص استىاصات ٚ سیشٜ. • . وٙری

یه استفادٜ وٝ ٔطتشن تیٗ استىاص ٚ سیشٜ اسرت، اسرتفادٜ اص استىراص ٚ    
دس فالٖ ٔسأِٝ استىاص یا : ٌٛییٓ ٔثالً ٔی. سیشٜ است تٝ ػٙٛاٖ دِیُ ٔستمُ

ی ػمال چٙیٗ است ٚ ضاسع آٖ سا سدع ٘ىشدٜ است، پس ایٗ سیشٜ یا  سیشٜ
ی دیٍش وٝ دس استىاصات ٚجٛد  استفادٜ. استىاص ٔٛسد پزیشش ضاسع است

ٞا ٘یست، تأثیشی است وٝ استىاصات دس ظٟرٛسات اِفراػ    داسد ٚ دس سیشٜ
ٓ  ٔثالً دس ٍٞٙاْ استظٟاس اص آیات ٚ سٚایات ٔی. داس٘ذ ایرٗ استىراص   : ٌرٛی

. ضٛد ایٗ آیٝ یا سٚایت چٙیٗ تٛسؼٝ یا چٙیٗ تضییمی پیذا وٙٙذ تاػث ٔی
. 43٘حُ، . •
ٞرای تیراٖ ضرذٜ     تذیٟی است دس ایٙجا دس غذد تیاٖ غحت ٚ سمٓ ٔثاَ. •

خٛاٞیٓ تٍٛییٓ ایٟٙا اص جّٕٝ ٔٛاسدی ٞستٙذ وٝ دس آٟ٘را   فمظ ٔی. ٘یستیٓ
. ٞای ػمالیی یا ٔتطشػٝ استفادٜ ضذٜ است اص استىاصات ٚ سیشٜ
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میسان احتمال تأثیر موقعیت

سیره یا 
ارتکاز

عقال

متشرعه

مسلمانان

شیعه
مردم زمان 
معصوم ع
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سیره
منش عملی و 
عادات رفتاری 

کشف سنت

ارتکاز
دیدگاه ذهنی و 
مبنای فکری

تنقیح موضوع

تنقیح ظهور

کشف سنت
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ارتكازکاربردهای سیره و 

کاربردهای 
سیره و ارتكاز

ـ تنقیح 1
.موضوع

ـ تنقیح 2
.  ظهور

ـ كشف 3
.سنت
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کشف مراحل 
از طریق سنت 

ارتکاز یا سیره

احراز ارتکاز یا سیره

تعیین نوع 

احراز اتصال بو زمان معصوم ع

احراز موافقت معصوم ع
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از  سنت کشفمراحل 
طریق ارتکاز یا 

سیره

به کمک استقراءاز طریق تحلیلاحراز ارتکاز یا سیره

به کمک استقراءاز طریق تحلیلتعیین نوع 

احراز اتصال به زمان 
معصوم ع

عقال

ارتکاز
صرف احراز عقالیی 

بودن 

سیره

احراز عقالیی بودن 

احراز زمینه تحقق 
سیره

متشرعه

از طریق نقل

از راه شواهد روایی 
یا تاریخی

احراز موافقت 
معصوم ع
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 کشفمراحل مقدماتی 
از طریق  سنت

ارتکاز یا سیره

به کمک استقراءاز طریق تحلیلاحراز ارتکاز یا سیره

به کمک استقراءاز طریق تحلیلتعیین نوع 
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مراحل مقدماتی 
از طریق  سنت کشف

ارتکاز یا سیره

احراز ارتکاز یا 
سیره

عقال و متشرعه مثل 
هم

تعیین نوع 
متشرعه آسان تر از 

عقال



26

  کشفشرایط 
از طریق  سنت

ارتکاز یا سیره

احراز اتصال به 
زمان معصوم ع

عقال

ارتکاز
صرف احراز 
عقالیی بودن 

سیره

احراز عقالیی 
بودن 

احراز زمینه 
تحقق سیره

متشرعه

از طریق نقل

از راه شواهد 
روایی یا تاریخی

احراز موافقت 
معصوم ع
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 سنت کشفشرایط 
از طریق ارتکاز یا 

سیره

احراز اتصال به زمان 
معصوم ع

احراز موافقت 
معصوم ع

متشرعه
صرف تحقق در زمان 

معصوم ع

عقال

ـ اگر شارع آن را 1
قبول نداشت، آن را 

.كرد ردع مى

ـ اگر شارع ردع 2
كرد، این ردع به  مى

.رسید ما مى
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رهنیعملكرد رهه در روش 
ٞرای آٖ   اص ایٗ وٝ تٝ اضىاالت ٚاسد ترش سٚش رٞٙری ٚ پاسر    لثُ •

تپشداصیٓ، الصْ است ػّٕىشد رٞٗ سا دس سٚش رٞٙی تٛضیح دٞیٓ ٚ 
؟تیاٖ ٕ٘اییٓ وٝ چشا ضٙاسایی دس ایٗ سٚش تٝ غٛست ٔستمیٓ است
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رهنیعملكرد رهه در روش 
سٚش رٞٙی، رٞٗ تا یه اِتفات اسادی ٚ آٌاٞا٘ٝ آ٘چٝ سا ورٝ ترٝ   دس •

وٙرذ ٚ ایرٗ دس    آٖ ػّٓ حضٛسی داسد، تٝ ػّٓ حػرِٛی تثرذیُ ٔری   
غٛستی است وٝ ٔؼّْٛ تٝ ػّٓ حضٛسی دسن ضذٜ تاضرذ، أرا اٌرش    
ٔؼّْٛ خٛدش یه أش حػِٛی تاضذ، یه أش اجٕاِی اسرت ورٝ ترا    

. ٌشدد اِتفات، تٝ یه أش تفػیّی تثذیُ ٔی
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رهنیعملكرد رهه در روش 
پژٚٞطٍش دس سٚش رٞٙی آٖ أرشی سا ورٝ دس رٞرٙص اسرت ٚ     پس •

ٚجٛی آٌاٞا٘ٝ ٕٔىٗ است تٝ آٖ اِتفات ٘ذاضتٝ تاضذ، تا یه جست
وٙذ، حاَ یا اص ػّرٓ   تٝ یه أش ٔٛسد تٛجٝ ٚ ٔٛسد اِتفات تثذیُ ٔی

وٙذ ٚ یا اص ػّٓ اجٕاِی ترٝ ػّرٓ    حضٛسی تٝ ػّٓ حػِٛی تثذیُ ٔی
.تفػیّی
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دس ایٙجا اتتذا تٝ تیاٖ ٔغاِثی دس ٔٛسد تثذیُ یه ػّرٓ حضرٛسی   ٔا •

:ٕ٘اییٓ پشداصیٓ ٚ سپس دیٍشی سا تیاٖ ٔی تٝ ػّٓ حػِٛی ٔی
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سٚش رٞٙی ٚلتی یه ػّٓ حضرٛسی ترٝ ػّرٓ حػرِٛی تثرذیُ      دس •

آٚسد وٝ لثُ اص ایرٗ   ضٛد، دس ٚالغ رٞٗ اعالػاتی سا تٝ دست ٔی ٔی
رٞٗ . واس ٘یض تشای اٚ ٔؼّْٛ تٛدٜ است  ٔٙتٟی ٔؼّْٛ تٝ ػّٓ حضٛسی

ایٗ ػّٓ حضٛسی سا تا یه اِتفات اسادی ٚ آٌاٞا٘ٝ تٝ ػّٓ حػرِٛی  
.وٙذ تثذیُ ٔی
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ٔغّة یؼٙی تثذیُ ػّْٛ حضٛسی تٝ ػّْٛ حػرِٛی دس ٔثاحرث   ایٗ •

آیذ ٚ تٝ ِحراػ ٔؼشفرت    ٔٙغك ٚ فّسفٝ جضٚ ٔسّٕات تٝ حساب ٔی
ضٙاسا٘ٝ ٘یض تایذ ادػا وشد وٝ ایٗ ٔؼّٛٔات حػِٛی دس ٚالرغ سرًٙ   

صیشا دس ایٗ ػّٓ حػِٛی ٞرٓ  . تٙای سایش ٔؼّٛٔات حػِٛی ٔا است
ٔؼّْٛ تاِزات تشای ٔا ٔؼّْٛ است ٚ ٞرٓ ٔؼّرْٛ تراِؼشؼ اص جٟتری     

.ٔؼّْٛ تاِزات است
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اعالػات حػرِٛی ٔتؼراس  یره غرٛست ٚجرٛد داسد ٚ یره       دس •

ٌٛیذ تٝ دسختی وٝ دس حیاط است  ٚلتی ضخػی ٔی. غاحة غٛست
ػّٓ داسد، ایٗ ػّٓ اص عشیرك غرٛستی اسرت ورٝ اص آٖ دسخرت دس      

ایٗ غٛست ٔؼّرْٛ تاِرزات اسرت ٚ آٖ دسخرت     . رٞٙص ٚجٛد داسد
. خاسجی ٔؼّْٛ تاِؼشؼ
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تٛا٘ذ پی تثرشد ورٝ ایرٗ     ایٗ سؤاَ ٔغشح است وٝ اٚ چٍٛ٘ٝ ٔیحاَ •

وٙرذ، دس حراِی ورٝ آٖ     غٛست رٞٙی تا آٖ ٚالؼیت ػیٙی تغثیك ٔری 
ٚالؼیت ػیٙی اص چًٙ ٔؼشفت اٚ خاسج اسرت ٚ آ٘چرٝ دس دسرتش     

وٙذ، ٕٞریٗ غرٛست رٞٙری     ٚی لشاس داسد ٚ اٚ تٝ آٖ ٔؼشفت پیذا ٔی
؟است
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ٔغّة تحثی دس ٔؼشفت ضٙاسی است وٝ اص لذیٓ ٞٓ ٔغشح ترٛدٜ  ایٗ •

ٔرا دس ایٙجرا لػرذ    . ٚحٛش آٖ سخٙی ٌفترٝ اسرت   ٚ ٞش وس حَٛ
خٛاٞیٓ تٍٛییٓ ایٗ ٘رٛع ػّرٓ    ٞا ضٛیٓ  أا ٔی ٘ذاسیٓ ٚاسد آٖ تحث

تٛا٘ذ دس پاس  ایرٗ   حػِٛی وٝ اآلٖ دس غذد تٛضیح آٖ ٞستیٓ، ٔی
.پشسص ٔا سا یاسی دٞذ



37

رهنیعملكرد رهه در روش 
ٝ   دس • ی اِتفرات ترٝ ػّرٓ     ایٗ ٘ٛع اص ٔؼّٛٔات حػرِٛی ورٝ دس ٘تیجر

:ضٛد، ٔا دس ٚالغ دٚ ػّٓ داسیٓ حضٛسی پیذا ٔی
،ػّٓ حضٛسی. 1 •
. ػّٓ حػِٛی. 2 •
ػّٓ حػِٛی یه غٛست است ٚ یه غاحة غٛست ٚ غاحة دس •

تٝ تیراٖ  . غٛست دس ایٗ ػّٓ حػِٛی، ٕٞاٖ ٔؼّْٛ حضٛسی ٔا است
.دیٍش ٔؼّْٛ تاِؼشؼِ ػّٓ حػِٛی، ٔؼّْٛ تاِزاتِ ػّٓ حضٛسی است
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ٞای ٔؼشفت ضٙاسرا٘ٝ تیراٖ ضرذٜ، ػّرٓ ٔرا ترٝ        وٝ دس تحثٕٞچٙاٖ •

دس ٚالرغ  . غٛست دس ٔٛاسد ػّٓ حػِٛی، یه ػّٓ حضرٛسی اسرت  
 ٓ . خٛد غٛست تشای ٔا حاضش است ٚ تٝ ٕٞیٗ دِیُ تٝ آٖ ػّٓ داسیر

وٙذ، ٚ اٌش تٝ آٖ ػّٓ  پس ػّٓ حػِٛی تٝ ػّٓ حضٛسی تاصٌطت ٔی
.ٌٛییٓ تٝ اػتثاس غاحة غٛست است حػِٛی ٔی
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ایٗ ٚغف دس ایٗ ٌٛ٘ٝ ػّْٛ حػِٛی، غٛستی اص چیرضی ورٝ ترٝ    تا •

ضٛد وٝ خٛد  ػّٓ حضٛسی ٔؼّْٛ تاِزات است، دس رٞٗ ػآِ پیذا ٔی
ٞش چٙذ اص آٖ جٟت . آٖ غٛست تٝ ػّٓ حضٛسی ٔؼّْٛ تاِزات است

وٝ تشای آٖ ٔؼّْٛ حضٛسی غٛست است، ػّٓ تٝ آٖ ػّرٓ حػرِٛی   
.است
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ٓ    اجاصٜ • دس أرٛس  : دٞیذ دس یه ٔثاَ ٔغّرة سا دٚتراسٜ تیراٖ ٕ٘رایی

ٔا٘رذ، دس دسرت خرٛیص     ٚجذا٘ی ٔثُ آ٘جا وٝ دسرتٕاٖ الی دسٔری  
ٓ  احسا  دسد ٔی ٖ   )ایرٗ دسد  . وٙری ٔؼّرْٛ  ( خرٛدِ دسد ٘رٝ ٔفٟرِْٛ آ

.حضٛسی است ٚ دس ٘فس ٔا حاضش است
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وٙیٓ، ٔفٟٛٔی اص آٖ دسد دس رٞٗ ٔا  ٚلتی تٝ ایٗ دسد اِتفات پیذا ٔی •

دس . تٙذد وٝ غیش اص خٛدِ دسدی اسرت ورٝ اآلٖ ٚجرٛد داسد    ٘مص ٔی
: ٌٛیذ ساصد ٚ ٔی ی خاظ ٔفٟٛٔی ٔی ٚالغ رٞٗ اص دسد دس یه ٘مغٝ

ایٗ ٔفْٟٛ یه غٛست است . «ی دست چپ ٔٗ دسد اٍ٘طت سثاتٝ»
وٙذ ٚ دسد تٝ ػّٓ حضٛسی ترشای ٔرا حاضرش     وٝ اص دسد حىایت ٔی

.است
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چٙیٗ جایی وٝ ػّٓ حػِٛی ٔا اص تٛجٝ آٌاٞا٘ٝ تٝ ػّٓ حضٛسی دس •

٘اضی ضذٜ، رٞٗ ایٗ لذست سا داسد وٝ غٛست ٚ غاحة غرٛست سا  
صیشا اٌشچٝ غاحة غٛست، ٔؼّْٛ حػرِٛی ٔرا   . تا ٕٞذیٍش تسٙجذ

است، أا ٕٞیٗ غاحة غٛست ٔؼّْٛ حضٛسی ٔا ٞرٓ ٞسرت ٚ اص   
آ٘جا وٝ غاحة غٛست ٔؼّْٛ حضٛسی ٔا است ٚ خٛدِ غٛست ٞٓ 
ٔؼّْٛ حضٛسی است، ٔا ایٗ لذست سا داسیٓ وٝ تغاتك ٚ ػذْ تغاتك 
. آٟ٘ا سا تسٙجیٓ ٚ ایٗ دس ٚالغ سًٙ تٙای ٔؼاس  حػِٛی ٔا است
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تیاٖ دیٍش اسا  ٔؼاس  ٔا اتتذاءاً ػّرْٛ حضرٛسی ٚ تؼرذ ػّرْٛ     تٝ •

ٚ چرٖٛ  . ضٛد ای است وٝ اص اِتفات تٝ ػّٓ حضٛسی پیذا ٔی حػِٛی
ترٛا٘یٓ   دس ایٗ ٘ٛع ػّْٛ حػِٛی لذست اسصیاتی ٔؼّْٛ سا داسیٓ، ٔری 

ساٞی تشای تغاتك سایش ٔؼّٛٔات حػرِٛی پیرذا وٙریٓ، ٚ ترٝ غرذق      
.ٔؼّٛٔات حػِٛی خٛد دست یاتیٓ



44

رهنیعملكرد رهه در روش 
ٚ ٔؼّْٛ ( ضٛد یؼٙی غٛستی وٝ پیذا ٔی)سٚش رٞٙی ٔؼّْٛ تاِزات دس •

اص . ٞش دٚ تٝ ػّٓ حضٛسی ٔؼّٛٔٙرذ ( یؼٙی غاحة غٛست)تاِؼشؼ 
ضٙاسایی دس ایرٗ سٚش ترٝ غرٛست ٔسرتمیٓ     : ٌٛییٓ ٕٞیٗ جٟت ٔی
ٚجرٛی پشٚٞطرٍش دس ایرٗ سٚش،    دس ٚالغ جست. ٌیشد غٛست ٔی

آیرذ،   ای وٝ تٝ دسرت ٔری   ٚجٛیی تذٖٚ ٚاسغٝ است ٚ ٘تیجٝجست
وٙرذ،   ٚجٛ ٔری آ٘چٝ سا وٝ ضخع جست. ای است تسیاس دلیك ٘تیجٝ

ضرٛد،   یه ٔؼّْٛ حضٛسی است ٚ ٚلتی تثذیُ تٝ ػّٓ حػرِٛی ٔری  
. غٛست حاغُ، خٛدش ٔؼّْٛ حضٛسی خٛاٞذ تٛد
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ضخع ایٗ لذست سا داسد وٝ ایٗ غٛست سا تا غاحة غرٛست  پس •

ٔمایسٝ وٙذ ٚ ( وٝ ٞش دٚ دس غمغ رٞٗ اٚ تٝ ػّٓ حضٛسی حاضش٘ذ)
غحت ٚ سمٓ غرٛست ٚ تغراتك ٚ ػرذْ تغراتك آٖ سا ترا غراحة       

ی لٛت سٚش رٞٙری ٚ حسسرٗ آٖ    ٚ ایٗ ٘مغٝ. غٛست تٝ دست آٚسد
.آیذ تٝ حساب ٔی
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ٌفتیٓ ٔشتٛط تٝ آ٘جا تٛد وٝ ػّٓ حضٛسی تا اِتفرات ترٝ ػّرٓ    آ٘چٝ •

أا دس ٔٛسد تثذیُ ػّٓ اجٕاِی حػِٛی تٝ ػّٓ . حػِٛی تثذیُ ضٛد
یؼٙی تثذیُ یه ػّٓ حػرِٛی ترٝ ػّرٓ حػرِٛی     )تفػیّی حػِٛی 

دس ایٗ فشؼ أشی اجٕراِی  . ٘یض ٔغّة تٝ ٕٞیٗ غٛست است( دیٍش
دس وٕٖٛ رٞٗ پژٚٞطٍش ٚجٛد داسد وٝ تا اِتفات تٝ أرشی تفػریّی   

دِیرُ  . ٔثاَ آٖ، تحث خشیذ ٚ فرشٚش اػضرا اسرت   . ضٛد تثذیُ ٔی
ػمال ٔشتىضاً تٝ ایرٗ ٔؼٙرا اػتمراد    . جٛاص ایٗ حىٓ استىاص ػمال است

  ٝ تٛا٘رذ   ی تىرٛیٙی داسد، ٔری   داس٘ذ وٝ چٖٛ ا٘ساٖ تش خرٛدش سرّغ
ی تىرٛیٙی اٚ ٔجرٛص ایرٗ     دس ٚالغ سّغٝ. اػضای خٛیص سا تفشٚضذ
.تػشفات تطشیؼی است
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ضٛد ایٗ است وٝ ایرٗ تحرث اص ثٕرشات دا٘رص      اضىاِی وٝ ٔغشح ٔیأا •

تٙراتشایٗ  . دس ٌزضتٝ اغالً أىاٖ پیٛ٘ذ اػضا ٚجرٛد ٘ذاضرت  . جذیذ است
اغالً ػمال چٙیٗ استىاصی ٘ذاضتٙذ تا تٝ ٔٛجة استٙاد ترٝ آٖ، حىرٓ ترٝ    

  ٓ اٌرش ایٙجرا استىراصی ٚجرٛد داسد،     . جٛاص خشیذ ٚ فشٚش اػضرا ٕ٘رایی
استىاصی است وٝ اص فشًٞٙ ٚ تٕذٖ جذیذ ٘طرأت ٌشفترٝ اسرت ٚ اٌرش     

ی ػمالی دٚساٖ ٔا ٞٓ چٙیٗ استىاصی داضتٝ تاضٙذ، ستغی ترٝ صٔراٖ    ٕٞٝ
آ٘چٝ دس احىاْ فمٟی ٟٔٓ است، ٔطشٚػیت فمٟی ٚ اسرالٔی  . ضاسع ٘ذاسد

تایذ حتٕاً ثاتت وٙیٓ ایٗ استىاص دس صٔاٖ ضاسع ٞٓ ٚجٛد داضرتٝ ٚ  . است
تٙاتشایٗ ایٗ وٝ فمرظ ٔطرشٚػیت ػمالیری    . ضاسع آٖ سا سدع ٘ىشدٜ است

.ٞای فمٟی وافی ٘یست داضتٝ تاضذ، دس تحث
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دسست اسرت ورٝ   : ضٛد، چٙیٗ است وٝ تٝ ایٗ اضىاَ دادٜ ٔیجٛاتی •

أشٚص أىاٖ پیٛ٘ذ اػضا فشاٞٓ ضذٜ ٚ دس ٌزضتٝ ٚجٛد ٘ذاضرتٝ  أرا   
ضذ٘ذ، ٕٞیٗ حىرٓ سا   اٌش ػمال دس ٌزضتٝ ٘یض تا ایٗ فشؼ ٔٛاجٝ ٔی

پشسیذ٘ذ وٝ اٌش تتٛاٖ اػضای وسری   یؼٙی ٚلتی اص آٟ٘ا ٔی. وشد٘ذ ٔی
سا تشای دیٍشاٖ استفادٜ ٕ٘ٛد، آیرا فشٚضرص جرایض اسرت؟ آٟ٘را دس      

اٌشچٝ ٞیچ ٚلت چٙیٗ سرؤاِی ٔغرشح ٘طرذ ٚ    . تّٝ: ٌفتٙذ جٛاب ٔی
أا ٕٞیٗ ٔمذاس ر یؼٙی ایٗ  . ٞیچ ٚلت جٛاتی ٘یض اص ػمال ضٙیذٜ ٘طذ
داد٘ذ  ٌشفتٙذ، چٙیٗ پاسخی ٔی وٝ اٌش دس لثاَ چٙیٗ پشسطی لشاس ٔی

.ر دِیُ ٚجٛد چٙیٗ استىاصی دس وٕٖٛ رٞٗ ػمال است
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ٚجرٛ دس دسٖٚ  آٖ وٝ دس سٚش رٞٙی، پژٚٞطٍش تا جسرت خالغٝ •

چٝ آ٘چٝ ٔشتىض اٚ است، یره  . آیذ خٛد تٝ وطف استىاصات ٘ایُ ٔی
ػّٓ حضٛسی ٔثُ دسد تاضذ وٝ تا اِتفات، تٝ یه ػّٓ حػِٛی تثذیُ 
ٌشدد ٚ چٝ یه أش حػِٛی اجٕاِی تاضرذ ورٝ ترا اِتفرات، ترٝ أرش       

.تفػیّی تثذیُ ٌشدد
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تٛا٘ذ اص أرٛسی ورٝ دس خرٛدِ     رٞٗ ایٗ ٚیژٌی سا داسد وٝ حتی ٔی. •

تٛا٘ذ  رٞٗ دس ٚالغ دٚستیٙی است وٝ ٔی. رٞٗ است، ٔفْٟٛ ساصی وٙذ
تٛا٘ذ تػٛیش آ٘چٝ سا  ای است وٝ ٔی اص خٛدش ٞٓ تػٛیش تٍیشد  آیٙٝ
ٞای رٞٙی، وراسی   اغٛالً دس تحّیُ. دس خٛدش افتادٜ ٘یض ٘طاٖ دٞذ

دٞذ ایٗ است وٝ اص یه ٔٙظش دیٍرش ترٝ آ٘چرٝ دس     وٝ رٞٗ ا٘جاْ ٔی
ٔؼمرٛالت  . آٚسد وٙذ ٚ ٔفٟٛٔی اص آٖ تٝ دست ٔی رٞٗ است، ٍ٘اٜ ٔی

وٝ د سٚالغ فمظ ثا٘یٝ ٞٓ ٘یستٙذ ٚ ٌاٜ ثاِثٝ )ی فّسفی ٚ ٔٙغمی  ثا٘یٝ
ی تؼذ اص اِٚی لشاس داس٘ذ ترٝ   ا٘ذ ٚ تٟٙا تٝ دِیُ ایٗ وٝ دس ستثٝ ٚ ساتؼٝ

. ا٘ذ تش حسة ٕٞیٗ ٔفْٟٛ ساصی رٞٗ پذیذ آٔذٜ( ٌٛیٙذ آٖ ثا٘یٝ ٔی
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رهنیعملكرد رهه در روش 
وٙریٓ ٚ یره ػّرٓ     دس ٚالغ دس ایٙجا تٝ یه ٔؼّْٛ حػِٛی ٍ٘اٜ ٔی. •

یؼٙی اص جٟت دیٍشی ػّٓ تٝ یره  . وٙیٓ حػِٛی دیٍش تٝ آٖ پیذا ٔی
. ٔؼّْٛ حػِٛی ساتك، خٛاٞیٓ داضت

ایٓ وٝ دس حاَ حیرات، اػضرایی ٔجرٛص     اِثتٝ دس جای خٛدش ٌفتٝ. •
. فشٚش داس٘ذ وٝ ٔٛجة ٔشي یا ضشس ػظیٓ تشای ضخع ٘ثاضٙذ



52

رهنیاشكاالت وارد بر روش 
ای ورٝ   ٘تیجٝ: اضىاِی وٝ تش سٚش رٞٙی ٚاسد ضذٜ، چٙیٗ استاِٚیٗ •

اص اٚ ٚ . ی ضخػی است ٌیشد، یه ٘تیجٝ پژٚٞطٍش دس ایٗ سٚش ٔی
تٛا٘ذ تا اسرتفادٜ اص ایرٗ استىراصِ     اٚ چغٛس ٔی. سٚد رٞٗ اٚ فشاتش ٕ٘ی

؟وأالً ضخػی، ٘سثت تٝ دیٍشاٖ لضاٚتی داضتٝ تاضذ
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
چشا . اضىاَ ٞٓ دس ایٙجا لاتُ عشح است ٚ ٞٓ دس سٚاٖ ضٙاسیایٗ •

وٝ سٚاٖ ضٙا  ٘یض لػذ داسد تا استفادٜ اص ایٗ سٚش، حاالت سٚا٘ی 
خٛدش سا دسیاتذ ٚ آٟ٘ا سا تؼٕیٓ دادٜ، ٘سثت تٝ دیٍشاٖ ٞرٓ ٕٞریٗ   

.لضاٚت سا داضتٝ تاضذ
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
فٛق تا یه تؼثیش دیٍش ٚ تٝ ػٙٛاٖ یره اضرىاَ دیٍرش ٘یرض     اضىاَ •

آٖ اضرىاَ  . وٙذ ٔغشح ضذٜ وٝ دس ٚالغ تٝ ٕٞیٗ اضىاَ تاصٌطت ٔی
وٙرذ، داسای   پژٚٞطٍشی وٝ تٝ وطف استىاصی الذاْ ٔری : چٙیٗ است
ی اثٙری   ٞای ضخػی است  ٔثالً ایشا٘ی است، ٔسّٕاِٖ ضیؼٝ ٔطخػٝ

اٚ تا .... ػطشی است، داسای تحػیالت دا٘طٍاٞی یا حٛصٚی است ٚ
. ٕ٘ایذ ی ایٗ خػٛغیات، استىاصی سا دس رٞٗ خٛیص وطف ٔی ٕٞٝ
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
تٛاٖ ٟ٘ایتاً دس افرشاد ٕٔاثرُ اٚ ورٝ ٕٞرٝ یرا       ایٗ استىاص سا ٔیٚجٛد •

ٞا سا داضتٝ تاضٙذ، تٛلغ داضت  أرا دیٍرشاٖ    تسیاسی اص ایٗ ٔطخػٝ
چغٛس؟ آٟ٘ا وٝ ٔثالً ایشا٘ی ٘یستٙذ یا ٔسّٕاٖ ٘یستٙذ یا ضیؼٝ ٘یسرتٙذ  

اص وجا ٔؼّْٛ آٟ٘را ٞرٓ ٕٞریٗ    .... یا تحػیالت ٔزوٛس سا ٘ذاس٘ذ ٚ یا
؟استىاص سا داضتٝ تاضٙذ
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
عٛس وٝ ٔؼّْٛ است، ایرٗ اضرىاَ ترٝ ٕٞراٖ اضرىاَ اَٚ تراص       ٕٞاٖ •

ٝ . ٌشدد ٔی ای ضخػری ٚ   دس ٚالغ پژٚٞطٍش دس سٚش رٞٙی تٝ ٘تیجر
یاتذ ٚ ایٗ ٘تیجٝ حتی اٌش دسسرت ٞرٓ تاضرذ، اص اٚ     جضئی دست ٔی

ٝ . سٚد فشاتش ٕ٘ی ی خػٛغریاتص تسرتٍی داسد ٚ لاترُ     تٝ اٚ تا ٕٞر
.صیشا ٔٛسد پژٚٞص ٚی، رِٞٗ خٛد اٚ است. سشایت تٝ دیٍشاٖ ٘یست
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
ی خػٛغیات خرٛیص اص آٖ ٔؼّرْٛ    ایٗ پژٚٞطٍش است وٝ تا ٕٞٝ •

ساصد ٚ ٔؼّْٛ حضٛسی خرٛیص سا   اش ٔفٟٛٔی دس رٞٗ ٔی حضٛسی
اص وجا ٔؼّْٛ وٝ ایٗ ٔؼّْٛ حضٛسی . وٙذ تٝ ٔؼّْٛ حػِٛی تثذیُ ٔی

؟دس دیٍشاٖ ٞٓ تاضذ
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
ٌشدد وٝ دس ایٙجا دٚ تحث ٚجٛد  تٛجٝ تٝ آ٘چٝ تیاٖ ضذ ٔؼّْٛ ٔیتا •

:داسد
ی خٛدش تٝ دیٍشاٖ سرشایت   چٍٛ٘ٝ استىاص پژٚٞطٍش اص حیغٝ. 1 •

وٙذ؟ ایٗ استىاص، استىاص ٚی اسرت، اص وجرا ٔؼّرْٛ ورٝ استىراص       ٔی
؟دیٍشاٖ ٞٓ تاضذ
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
ی  وٙرذ، دایرشٜ   تش فشؼ تپزیشیٓ استىاص ٚی تٝ دیٍشاٖ سشایت ٔی. 2•

ایٗ سشایت تا وجا است؟ ٕٔىٗ است ایٗ استىاص دس افرشادی ورٝ دس   
أرا  . خػٛغیت تا پژٚٞطٍش ٔطتشن ٞسرتٙذ، ٚجرٛد داضرتٝ تاضرذ    

دیٍشا٘ی وٝ تا ٚی ٔطتشن ٘یستٙذ، چغٛس؟ پژٚٞطٍش تا چرٝ حرذ ٚ   
؟تٛا٘ذ استىاص خٛیص سا تٝ آٟ٘ا ٞٓ سشایت دٞذ تا چٝ ٔؼیاسی ٔی
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
پژٚٞطرٍش  . ی پیذایص استىاص ٟ٘فتٝ اسرت  ایٗ ٔغاِة دس ٘ىتٝپاس  •

تایذ ٚسای استىاص سا ٞٓ دس دسٖٚ خٛدش جتسجٛ وٙذ تا تفٟٕذ چشا 
؟ٚ اص چٝ جٟت ایٗ استىاص پیذا ضذٜ است

اٌش فمظ تٝ ایٗ ٘ىتٝ اوتفا وٙذ وٝ استىاصی دس رٞٗ خرٛیص داسد ٚ   •
تٛا٘رذ استىراص    ٚجٛی یافتٗ ٔٙطأ آٖ استىاص ٘ثاضرذ، ٕ٘ری  دس جست

.خٛیص سا تٝ دیٍشاٖ سشایت دٞذ
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
ٝ : ا٘سا٘ی خػٛغریاتی داسد ورٝ خراظ خرٛد اٚ اسرت     ٞش • ی  سراتم

خا٘ٛادٌی ٚ تحػیّی، تجشتیات ضخػی ٘اضی اص ٔشاوضی وٝ تٝ آٟ٘را  
سفش وشدٜ یا دس آٟ٘ا الأت داضتٝ، حٛادثی وٝ تشایص اتفراق افترادٜ،   

ٚ    ٔجٕٛػٝ .... ی ضشایظ اجتٕاػی ٚ سیاسی ورٝ دس آٖ صیسرت ورشدٜ 
ٞرای فرشدی تاضرذ،     اٌش استىاص پژٚٞطٍش تشخاستٝ اص ٕٞیٗ ٚیژٌری 
ٞا دس آٟ٘ا جٕغ ٘یست،  ضشٚستاً دس افشادی وٝ تٕاْ ایٗ أٛس ٚ ٚیژٌی

. ٚجٛد ٘ذاسد
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
اٌش ایٗ استىاص تٝ دِیُ تحػیالت یا سفشٞای خراظ ٚ یرا ترٝ    پس •

 ٚ ... دِیُ الأت دس یه ضٟش تٝ خػٛظ یا تٝ دِیُ ضشایظ تراسیخی 
ترٛاٖ ا٘تظراس داضرت ٕٞریٗ      وٝ ٔخػٛظ پژٚٞطٍش است تاضذ، ٕ٘ی

استىاص دس افشادی وٝ ایٗ خػٛغیات یرا تؼضری اص آٟ٘را سا ٘ذاس٘رذ،     
.ٚجٛد داضتٝ تاضذ
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
ٚجٛی ػّت ٚ ٔٙطأ پیذایص استىراص، پژٚٞطرٍش   اٌش دس جستأا •

دسیاتذ وٝ ایٗ استىاص اص حیثیت ٔسّٕاٖ ترٛدٖ یرا ضریؼٝ ترٛدٖ ٚی     
ی سرایش ٔسرّٕاٖ یرا سرایش      تٛا٘ذ آٖ سا دس حیغٝ تشخاستٝ است، ٔی

تٛا٘ذ ٘سثت تٝ فشاتش اص ضیؼیاٖ یرا   ضیؼیاٖ تٛسؼٝ دٞذ  ِٚی دیٍش ٕ٘ی
. ٔسّٕا٘اٖ لضاٚتی داضتٝ تاضذ

حاِی وٝ اٌش پژٚٞطٍش دسیاتذ ػالُ تٛدٖ ٚی ٔٙطرأ استىراصش   دس •
صیشا ایٗ حیثیرت  . تٛا٘ذ استىاص خٛد سا تٝ ٕٞٝ سشایت دٞذ است، ٔی

.ٞا ٔطتشن است دس تٕاْ ا٘ساٖ
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
تیاٖ دیٍش اٌشچٝ ایٗ پژٚٞطٍش فشضاً ایشا٘ی است ٚ فمیٝ اسرت ٚ  تٝ •

وٙذ ٚ ضشایظ سیاسری،   ٔثالً ضیؼٝ است ٚ دس دٚساٖ ٔؼاغش ص٘ذٌی ٔی
، أا تٝ ٞش حاَ فشدی اص افشاد ...جغشافیایی ٚ تاسیخی خاغی داسد ٚ

وٙرذ، دایرشٜ سا    ی ػمال جذا ٔری  خػٛغیاتی اٚ سا اص ٕٞٝ. ػمال است
ٕ٘ایرذ  أرا    ٌشدا٘ذ ٚ افرشاد ٔطرتشن ترا اٚ سا ورٓ ٔری      ٔحذٚدتش ٔی

. دٞذ خػٛغیتی ٞٓ اٚ سا تا ٕٞٝ دس یه سدیف لشاس ٔی
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
ایٗ پژٚٞطٍش ٕٔىٗ است اص ایشا٘ی تٛد٘ص اص ضیؼٝ ترٛد٘ص،  ٔشتىض •

٘طرأت  ... اص ٔسّٕاٖ تٛد٘ص، اص ضشایظ جغشافیرایی ٚ تراسیخی ٚ اص  
اش تٝ دست آیذ ٚ ٞیچ یه اص  ٌیشد ٚ ٕٔىٗ است اص حیثیت ػمالیی

.حیثیات خاظ دس آٖ دخاِت ٘ذاضتٝ تاضذ
تٛا٘ذ استىاص خرٛیص   دٞذ، ٔی ای وٝ ٔٙطأ تٝ اٚ اجاصٜ ٔی تٝ ا٘ذاصٜاٚ •

.سا تٝ دیٍشا٘ی وٝ دس آٖ ٔٙطأ تا اٚ ٔطتشوٙذ، سشایت دٞذ
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
:پژٚٞطٍش تایذ دٚ واس سا ا٘جاْ دٞذپس •
اغُ ٚجٛد چٙیٗ استىاصی سا وطف وٙذ ٚ پی تثشد وٝ آیا چٙریٗ  . 1 •

؟استىاصی دس اٚ ٞست یا ٘ٝ
دسیاتذ ٔٙطأ استىاص اٚ اص چٝ حیثیتی اص حیثیات اٚ ٘طأت ٌشفتٝ . 2 •

تٛا٘رذ   ی آٖ ٔٙطرأ ٔری   اٌش ایٗ دٚ واس سا ا٘جاْ دٞذ، دس حیغٝ. است
.استىاصش سا تٝ دیٍشاٖ سشایت دٞذ
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
تٛا٘ذ تٝ سٚش رٞٙی، تذٖٚ ٔشاجؼرٝ ترٝ دیٍرشاٖ ٚ     آیا ضخع ٔیأا •

فمظ تا واٚش دس دسٖٚ خٛدش، دسیاتذ وٝ استىاصش اص چٝ حیثیتری  
تٝ دست آٔذٜ است؟ 

ٓ   : جٛاب اٌش ٍ٘ٛییٓدس • ٔؼٕرٛالً ٚ  : خیش ٕٔىٗ ٘یسرت، تایرذ تٍرٛیی
ٓ  . لاػذتاً أىاٖ ٘ذاسد ٕٞیطرٝ ر ٔٙطرأ    : پژٚٞطٍش غاِثاً ر اٌش ٍ٘رٛیی

... استىاص خٛیص سا اص عشیك ٚجٛد ضٛاٞذی دس ػمال یا ٔتطشػٝ یرا 
.آٚسد تٝ دست ٔی
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
. سسذ سٚش رٞٙی، یه سٚش تاْ ٚ وأّی ٘یسرت  تٝ ٘ظش ٔیتٙاتشایٗ •

صیشا اٌشچٝ دس وطف یه ػٙػش ر اغُ ٚجٛد استىاص ر ٔٛفك است    
أا دس وطف ػٙػش دیٍشی وٝ تایذ تٝ آٖ ضٕیٕٝ ضٛد ٚ سپس ٘تیجٝ 
ٌیشی غٛست ٌیشد، ر یؼٙی دس یافتٗ جٟت ٚ ٔٙطأ استىاص ر چٙرذاٖ    

.ٔٛفمیتی ٘ذاسد
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رهنیاشكاالت وارد بر روش 
ضٛد ٚ دس  اِثتٝ ایٗ اضىاَ دس سٚاٖ ضٙاسی تٝ یه غٛست تمشیش ٔی. •

ٝ    . تحث ٔا تٝ ضىُ دیٍش ٞرای   دس ایٗ تحث ٔرا ترٝ استىراص ٚ سیطر
سٚاٖ . استىاص تٛجٝ داسیٓ ٚ دس تحث سٚاٖ ضٙاسی تٝ حاالت ضخع

ٝ    ضٙا  دس آ٘جا تا ٚیژٌی ی  ٞای سٚحی خاغی ورٝ داسد، ترٝ ٔغاِؼر
پس اٌش تٝ ِحاػ سٚا٘ی سرآِ تاضرذ،   . پشداصد خٛیص ٚ حاالتص ٔی

ٞای سآِ اسرت ٘رٝ    آٚسد، ٔشتٛط تٝ ا٘ساٖ اعالػاتی وٝ تٝ دست ٔی
ٞای تیٕاس ٚ اٌش ٔثالً تحػیُ وشدٜ است، اعالػات اٚ ٔشترٛط   ا٘ساٖ
ا٘رذ   تٟشٜ ٞای تحػیُ وشدٜ است ٘ٝ آٟ٘ا وٝ اص ایٗ تحػیالت تی تٝ آدْ

ٞا است ٘ٝ آٟ٘ا ورٝ   ٚ اٌش ضٟشی است، اعالػات اٚ ٔشتٛط تٝ ضٟشی
.... وٙٙذ ٚ دس سٚستا ص٘ذٌی ٔی
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عینیروش . 2
عینی روش . 2•
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عینیروش . 2
آیذ، ٔمػٛد ایٗ است  دس ػّْٛ اص سٚش ػیٙی سخٗ تٝ ٔیاٖ ٔیٚلتی •

وٙرذ ٚ ترٝ آصٔرایص ٚ     ٚجٛ ٔیوٝ ضخع دس اعشا  خٛدش جست
تٝ عٛس ٔثاَ یه . پشداصد تجشتٝ دس ٔٛسد دیٍشاٖ یا اضیاء خاسجی ٔی

ٞرا ٚ   ی ػیٙی تا عشح یه سشی پشسرص  سٚاٖ ضٙا  دس یه ٔغاِؼٝ
ضرٛد، حراالت    ٞا اسایٝ ٔی ٞایی وٝ دس لثاَ آٖ پشسص اسصیاتی پاس 

ٝ   . وٙذ سٚحی افشاد سا تفسیش ٔی ی پشسرص   ٚ ایٗ عشیك ر یؼٙری اسایر
.ٞای سٚش ػیٙی دس ٘ضد سٚاٖ ضٙاساٖ است ٘أٝ ر یىی اص ساٜ
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عینیروش . 2
أا ٔمػٛد اص واستشد سٚش ػیٙی دس فمٝ ٚ اغَٛ چیست؟ آیا فمیٝ ٚ  •

اغِٛی ٘یض ٕٞا٘ٙذ یه سٚاٖ ضٙا  تشای وطف استىاص یرا سریشٜ ترٝ    
؟پشداصد ٞای آٟ٘ا ٔی ٞا ٚ اسصیاتی پاس  عشح پشسص
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عینیروش . 2
ٌیرشد، ٕٞا٘ٙرذ    سٚضی وٝ فمیٝ ٚ اغِٛی دس ایٙجا ترٝ وراس ٔری   ظاٞشاً •

یؼٙی فمیٝ ٚ اغِٛی تشای وطرف  . سٚش ػیٙی دس سٚاٖ ضٙاسی ٘یست
اٚ تفسیشش سا تش اعالػاتی . پشداصد استىاص ٚ سیشٜ تٝ عشح سؤاَ ٕ٘ی

وٙرذ ٚ   وٝ اص حیات ػشفی ػمالیی یا حیات ٔتطشػٝ داسد، ٔثتٙی ٔری 
.یاتذ ی ػمال یا ٔتطشػٝ دست ٔی تا تىیٝ تش آٖ تٝ استىاص ٚ سیشٜ
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عینیروش . 2
تشای ایٗ وٝ ثاتت وٙذ دس استىاص ػمال خثش ٚاحذ حجت اسرت، ترٝ   فشضاً •

اٚ ترشای  . وٙذ وٝ اص سفتاسٞای افشاد اعشا  خرٛد داسد  اعالػاتی تىیٝ ٔی
پشداصد ٚ فضای خثرش   غحت ادػای خٛیص تٝ آصٔایص افشاد ٔختّف ٕ٘ی

ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘یست وٝ ترٝ افرشاد ٔختّفری اص ػمرالی     . وٙذ ٚاحذ سا ایجاد ٕ٘ی
ٞرای   ٞرا ٚ تحػریالت ٚ ٔٛلؼیرت    ٔتفاٚت ٚ الطراس ٔتفراٚت ترا ّٔیرت    

اجتٕاػی، سیاسی، جغشافیایی ٔختّف، خثشی دٞذ ٚ تؼرذ ػىرس اِؼٕرُ    
اٚ فمظ تٝ اسصیراتی ػىرس اِؼٕرُ    . آٟ٘ا سا دس ٔماتُ ایٗ خثش اسصیاتی وٙذ
اٌش وسی وٝ ٔٛسد »: ٌٛیذ پشداصد ٚ ٔی افشاد تا تٛجٝ تٝ اعالػات خٛد ٔی

اػتٕاد است، تٝ دیٍشی خثشی دٞذ ٚ اٚ تٝ ایٗ خثرش اػتٙرا ٘ىٙرذ، ٔرٛسد     
ضٛد خثرش ٚاحرذ دس استىراص     پس ٔؼّْٛ ٔی. ٌیشد ی ػمال لشاس ٔی ٔؤاخزٜ

.«ػمال حجت است
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تٛا٘یٓ تٍٛییٓ سٚش ػیٙری دس فمرٝ ٚ    تٛجٝ تٝ ایٗ تیاٖ ٔختػش ٔیتا •

اغَٛ ایٗ است وٝ ضخع تشای وطف استىاص یا سریشٜ ترٝ دیٍرشاٖ    
أا اص آ٘جا وٝ تیٗ سیشٜ ٚ استىاص تفراٚت ٚجرٛد داسد،   . ٔشاجؼٝ وٙذ

ی وطف آٟ٘ا دس سٚش ػیٙی ٘یاصٔٙذ تٝ تٛضیح ٚ دلت تیطرتشی   ٘حٜٛ
آیذ، تیاٖ تٛضیحات تیطتش دس ایٗ صٔیٙٝ  ٔغاِثی وٝ دس ریُ ٔی. است
.است


