
15 روش شناسی  21-12-92



2

عینیروش . 2
عینی روش . 2•



3

عینیروش . 2
آیذ، همػَد ایي است  دس ػلَم اص سٍش ػیٌی سخي تِ هیاى هیٍلتی •

وٌدذ ٍ تدِ آصهدایص ٍ     ٍرَ هیوِ ضخع دس اعشاف خَدش رست
تِ عَس هخال یه . پشداصد تزشتِ دس هَسد دیگشاى یا اضیاء خاسری هی

ّدا ٍ   ی ػیٌی تا عشح یه سشی پشسدص  سٍاى ضٌاس دس یه هغالؼِ
ضدَد، ادا      ّا اسایِ هی ّایی وِ دس لثال آى پشسص اسصیاتی پاسخ

ِ   . وٌذ سٍای افشاد سا تفسیش هی ی پشسدص   ٍ ایي عشیك د یؼٌدی اساید
.ّای سٍش ػیٌی دس ًضد سٍاى ضٌاساى است ًاهِ د یىی اص ساُ
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عینیروش . 2
اها همػَد اص واستشد سٍش ػیٌی دس فمِ ٍ اغَل چیست؟ آیا فمیِ ٍ  •

اغَلی ًیض ّواًٌذ یه سٍاى ضٌاس تشای وطف استىاص یدا سدیشُ تدِ    
؟پشداصد ّای آًْا هی ّا ٍ اسصیاتی پاسخ عشح پشسص
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عینیروش . 2
گیدشد، ّواًٌدذ    سٍضی وِ فمیِ ٍ اغَلی دس ایٌزا تدِ وداس هدی   ظاّشاً •

یؼٌی فمیِ ٍ اغَلی تشای وطدف  . سٍش ػیٌی دس سٍاى ضٌاسی ًیست
اٍ تفسیشش سا تش اعالػاتی . پشداصد استىاص ٍ سیشُ تِ عشح سؤال ًوی

وٌدذ ٍ   وِ اص ایا  ػشفی ػمالیی یا ایا  هتطشػِ داسد، هثتٌی هدی 
.یاتذ ی ػمال یا هتطشػِ دست هی تا تىیِ تش آى تِ استىاص ٍ سیشُ
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عینیروش . 2
تشای ایي وِ حاتت وٌذ دس استىاص ػمال خثش ٍااذ ازت اسدت، تدِ   فشضاً •

اٍ تدشای  . وٌذ وِ اص سفتاسّای افشاد اعشاف خدَد داسد  اعالػاتی تىیِ هی
پشداصد ٍ فضای خثدش   غحت ادػای خَیص تِ آصهایص افشاد هختلف ًوی

ایي گًَِ ًیست وِ تدِ افدشاد هختلفدی اص ػمدالی     . وٌذ ٍااذ سا ایزاد ًوی
ّدای   ّدا ٍ تحػدیال  ٍ هَلؼیدت    هتفاٍ  ٍ الطداس هتفداٍ  تدا هلیدت    

ارتواػی، سیاسی، رغشافیایی هختلف، خثشی دّذ ٍ تؼدذ ػىدا الؼود     
اٍ فمظ تِ اسصیداتی ػىدا الؼود     . آًْا سا دس همات  ایي خثش اسصیاتی وٌذ
اگش وسی وِ هَسد »: گَیذ پشداصد ٍ هی افشاد تا تَرِ تِ اعالػا  خَد هی

اػتواد است، تِ دیگشی خثشی دّذ ٍ اٍ تِ ایي خثدش اػتٌدا ًىٌدذ، هدَسد     
ضَد خثدش ٍاادذ دس استىداص     پا هؼلَم هی. گیشد ی ػمال لشاس هی هؤاخزُ

.«ػمال ازت است
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عینیروش . 2
تَاًین تگَیین سٍش ػیٌدی دس فمدِ ٍ    تَرِ تِ ایي تیاى هختػش هیتا •

اغَل ایي است وِ ضخع تشای وطف استىاص یا سدیشُ تدِ دیگدشاى    
اها اص آًزا وِ تیي سیشُ ٍ استىاص تفداٍ  ٍردَد داسد،   . هشارؼِ وٌذ

ی وطف آًْا دس سٍش ػیٌی ًیاصهٌذ تِ تَضیح ٍ دلت تیطدتشی   ًحَُ
آیذ، تیاى تَضیحا  تیطتش دس ایي صهیٌِ  هغالثی وِ دس ری  هی. است
.است
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عینیروش . 2
صیشا سیشُ، ػود   . ّا هستمیواً تِ سٍش ػیٌی لات  وطف ّستٌذ سیشُ•

خاسری ضایغ است ٍ ػو  خاسری ضایغ لات  هطاّذُ ٍ لات  تزشتِ 
. است
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عینیروش . 2
استىاص یه اهش رٌّی است ٍ یه اهش رٌّی فی اذ ًفسدِ لاتد    اها •

تَاًذ تا چطن سش استىاصاتی سا  پژٍّطگش ًوی. ی ػیٌی ًیست هطاّذُ
. وِ دس ارّاى دیگشاى ٍرَد داسد، تثیٌذ

.تَاًذ تِ ٍرَد استىاصی پی تشد ّایی هی اص سٍی ػالین ٍ ًطاًِاٍ •
.ّا، خَدِ سیشُ است یىی اص ػالین ٍ ًطاًِ •
اها اگش استىاصی تِ . ّا، استىاصا  ّستٌذ ء سیشُ صیشا یىی اص هٌاضی •

تَاًدذ اص عشیدك    ی سیشُ ًشسیذُ تاضذ، دیگش پژٍّطدگش ًودی   هشالِ
.سیشُ، استىاص سا وطف وٌذ
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عینیروش . 2
ایي غَس  اگش تخَاّذ رّي افدشاد دیگدش سا تطٌاسدذ ٍ دسیاتدذ     دس •

هشتىض رّي آًْا چیست، تایذ ضثیِ ّواى واسی سا اًزام دّذ ودِ دس  
ای ػو  وٌدذ ودِ    یؼٌی تِ ضیَُ. تاصواٍی رّي خَیص اًزام دادُ تَد

. دس سٍش رٌّی ػو  وشدُ تَد
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عینیروش . 2
آیا خثدش ٍاادذ ازدت    »: خَاّین تذاًین عَس هخال فشؼ وٌیذ هیتِ •

است تِ عَسی وِ اگش تش عثك آى ػو  وٌین ٍ اضتثاُ تاضذ، تشای هدا  
تشای « ػزس تاضذ ٍ اگش تش عثك آى ػو  ًىٌین، ازتِ ػلیِ ها تاضذ؟

ایي وِ دسیاتین وِ چٌیي چیضی هشتىض رّي ها است، دس رّي خَیص 
. پشداصین ٍرَ هیتِ رست
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عینیروش . 2
ّا لشاس  ٍرَ خَدهاى سا دس همات  یه سشی پشسصایي رستتشای •

. وٌین ّایی وِ دس لثال آًْا داسین، تَرِ هی دّین ٍ تِ پاسخ هی
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عینیروش . 2
:پشسین اص خَد هیهخالً •
یه ًفش حمِ خثشی تِ ها دّذ، آیا  صم است تِ آى خثش تْا دّین اگش •

؟اػتٌا تاضین تَاًین ًسثت تِ آى تی یا هی
؟تیي ٍرَد چٌیي خثشی ٍ ًثَد آى فشلی ّستآیا •
اگش تش عثك خثش ػو  وٌین ٍ اتفالاً ػو  اضتثاُ تاضدذ، ٍردَد آى   آیا •

؟تَاًین تا آى ااتزاد وٌین خثش ازتی تِ ًفغ ها ّست ٍ ها هی
اگش تش عثك خثش ػو  ًىٌین ٍ خثش هغاتك تا ٍالغ تاضذ، ایي خثش آیا •

تَاًٌذ تدا آى ػلیدِ هدا ااتزداد      ازتِ ػلیِ ها ّست ٍ دیگشاى هی
؟وٌٌذ
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عینیروش . 2
یاتین وِ ازیت خثدش   ّای آى دسهی ّا ٍ پاسخ تَرِ تِ ایي پشسصتا •

.ٍااذ، هشتىض رّي ها است
اال اگش تخَاّین تفْوین وِ آیا ایي اهش، یه اهش استىاصی دس رّدي   •

ّا هَاردِ   دیگشاى ّن ّست یا خیش، تایذ آًاى سا ًیض تا ّویي پشسص
.ّای آًْا سا اسصیاتی ًوایین وٌین ٍ پاسخ
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عینیروش . 2
است تا تَرِ تِ ایي فشؼ وِ استىاص ها تِ اذ سیشُ ًشسدیذُ  تذیْی •

تَاًین تا سرَع تِ سیشُ، استىاص دیگشاى سا دس ایدي هدَسد    است، ًوی
.وطف وٌین

ای ٍرَد داضت ها تشای وطف ایي استىاص دس  دس االی وِ اگش سیشُ •
صیشا ّواى عَس وِ . ی آًْا هشارؼِ وٌین تَاًستین تِ سیشُ دیگشاى، هی

ی سفتداس دیگدشاى    گفتین سیشُ، ػولی ضایغ اسدت ٍ هدا تدا هطداّذُ    
؟وٌٌذ یا خیش تَاًین دسیاتین وِ آیا آًْا تش عثك خثش ٍااذ ػو  هی هی
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عینیروش . 2
ای رض ایدي ًدذاسین ودِ دیگدشاى سا ًیدض تدا ّودیي         ها چاسُتٌاتشایي •

ّا ٍ فمْای ها دس ایٌزدا چدِ    اها ٍالؼاً اغَلی. ّا هَارِ وٌین پشسص
؟وٌٌذ هی
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عینیروش . 2
عَس ودِ وودی لثد  اضداسُ ودشدین ٍ دس سٍش ضٌاسدی سٍاى       ّواى •

ضٌاسی تیاى ًوَدین، یىی اص عشق سٍش ػیٌی دس سٍاى ضٌاسی ایدي  
ّدایی لدشاس دٌّدذ تدا اص سٍی      است وِ ضخع سا دس لثدال پشسدص  

اش لضداٍتی داضدتِ    ّای ٍی تتَاًٌذ ًسثت تِ االدت دسًٍدی   پاسخ
. تاضٌذ
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عینیروش . 2
ّدا   گفتین یىی اص هؼضال  سٍاى ضٌاسداى، عشاادی پشسدص   ّواًزا •

.است
ّایی وِ دلیماً تتَاًذ تیاًگش اا   سٍادی   ّا ٍ پاسخ یافتي پشسص •

.افشاد تاضذ، واس تا دضَاسی است
سَی دیگشاختالف سٍاى ضٌاسداى دس تلمدی اص اًسداى ٍ تلمدی اص     اص •

ّدای سٍاى   هفاّین سٍاًی، خَد ػاه  دیگش تدشای گًَداگًَی تسدت   
.ضٌاسی ٍ لْشاً پیذایص ًتایذ هتفاٍ  است
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عینیروش . 2
ّدا اسدتفادُ وٌدذ، تدا      اگش اغَلی یا فمیِ تخَاّذ اص ّویي سٍشاال •

. ّواى هؼضال  هَارِ خَاّذ تَد
ِ الثتِ • ای تدا ادال تْیدِ     دس سٌت اغَلی ٍ فمْی ها ّیچ پشسص ًاهد

ّا وسی الذام تِ چٌدیي وداسی ًىٌدذ،     ًطذُ ٍ ضایذ ّن تِ ایي صٍدی
.ٍلی اًزام آى، واس هحالی ًیست
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عینیروش . 2
ّا تا وٌَى تشای  آًچِ هسلن است ایي است وِ فمْا ٍ اغَلیتٌاتشایي •

ی پشسص ًاهدِ ٍ اسصیداتی    ّا، اص سٍش اسایِ وطف استىاصا  ٍ سیشُ
.اًذ ّا استفادُ ًىشدُ پاسخ

:اًذ، چٌیي است واسی وِ آًْا اًزام دادُ •
وٌٌذ ٍ اص سَی دیگش تِ  اص یه سَ تِ دسٍى خَدضاى هشارؼِ هیآًْا •

پشداصًذ؛ اها ایدي هغالؼدا     ی اعالػاتی وِ اص تیشٍى داسًذ، هی هغالؼِ
هٌدذ   ی ًظدام  ی هیذاًی ٍ یه هطداّذُ  تیشًٍی ّیچ ٍلت یه هغالؼِ

.ًیست



21

عینیروش . 2
وٌٌذ ٍ تؼذ  ػثاس  دیگش آًْا اتتذاءاً استىاصا  خَیص سا وطف هیتِ •

ًوایٌذ اص عشیك تحلی  ّودیي استىداصا  دسیاتٌدذ ودِ ایدي       سؼی هی
. استىاصا  اص چِ ایخیتی اص ایخیا  آًْا ًطأ  گشفتِ است
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عینیروش . 2
، اص رْت دیگدش دس  ػمالیٌذی  ّش اال آًْا اص یه رْت دس صهشُتِ •

ٍ اص آًزدا ودِ    ضدیؼیاى ی  ٍ اص رْت سَم دس صهشُ هسلواًاىی  صهشُ
اًذ دس  ّستٌذ ٍ اگش ضْشیّا  تحػی  وشدُی  اًذ دس صهشُ تحػی  وشدُ

ی ایي ایخیا   وٌٌذ تِ ّوِ آًْا سؼی هی.... ّستٌذ ٍّا  ضْشیی  صهشُ
.تَرِ وٌٌذ تا دسیاتٌذ استىاصضاى اص چِ ایخیتی تِ ٍرَد آهذُ است

پا ػوذتاً واس فمیِ یدا  . دس ایٌزا است وِ ًین ًگاّی تِ تیشٍى داسًذ •
اغَلی واسی دسًٍی ٍ رٌّی است؛ اها دس ػیي اال ًین ًگداّی تدِ   

.ػیي ٍ خاسد ٍ دیگشاى داسد
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عینیروش . 2
یاتٌدذ   ّا ایي استىاص سا دس خَد هی ػٌَاى هخال ٍلتی فمْا ٍ اغَلیتِ •

ایدي ازیدتِ خثدش ٍاادذ     »: گَیٌدذ  وِ خثش ٍااذ ازت است، هدی 
ػٌػشی است وِ تِ خَد را  خثش اص آى رْت ودِ واضدف ٍ اهداسُ    

ضَد ٍ ایدي اهدش ّدیچ سًدت اػتمدادی، فشٌّگدی،        است، هشتَط هی
گیشًذ ودِ ایدي    ّویي دلی  ًتیزِ هیتِ . «ًذاسد... سیاسی، تاسیخی ٍ

. استىاص، استىاصی ػمالیی است
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عینیروش . 2
یاتٌذ وِ دم  ّا دس هشارؼِ تِ خَیص، ایي استىاص سا دس خَد هی ّویي•

. هتخلف دس رتیحِ پان است
ی ًزاست ٍ عْاس  ضدشػی   دس ایٌزا ایي اهش سا هشتَط تِ اَصُاها •

.گَیٌذ ایي استىاص اص ضشػیت ًطأ  گشفتِ است داًٌذ ٍ هی هی
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عینیروش . 2
دس ّش دٍ ػٌػش یؼٌی ػٌػش اغ  ٍردَد استىداص ٍ ػٌػدش    تٌاتشایي •

 ِ ی استىداص سا تدِ    ی دایشُ هٌطأ پیذایص ایي استىاص د وِ اهىاى تَسؼ
وٌٌدذ   ّا ٍ فمْا اص سٍش رٌّی استفادُ هی دّذ د اغَلی  پژٍّطگش هی

.تا ًین ًگاّی تِ ٍالغ ٍ ػیي
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عینیروش . 2
ها و اهمیت سیره و ارتکاز اصولی•
ّای هحَسی دس فمِ ٍ اغَل  ّا یىی اص تحج استىاصا  ٍ سیشُتحج •

ّای فمْی ٍ اغَلی تش ًَػی داٍسی ًسثت  تسیاسی اص لضاٍ . است
تِ استىاص یا سیشُ یا تِ تیاى دیگش تش ًَػی تطخیع یه اهش ػشفدی  

. هثتٌی است
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عینیروش . 2
عَس هخال ها داین دس فمِ اص عشیك تؼییي هَضَع لِ ػشفدی الفداػ   تِ •

پشداصین ٍ هؼیاس دس هَضَػا  فمْی سا فْن  ّای فمْی هی تِ لضاٍ 
. داًین ػشفی هی

گَیذ، دس ضشیؼت ًزا  چیضی وِ هخالً ػشف تِ آى خَى هیتٌاتشایي •
است ٍ چیضی وِ ػشف تِ آى سًدت خدَى تگَیدذ، ًزدا ًیسدت؛      
اگشچِ اص ًظش فلسفی آًچِ سًت خَى داسد، اتواً رساتی اص خدَى سا  

.داسا است
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عینیروش . 2
ی فمْا ٍ  ػیي اال تا ایي وِ استىاص ٍ سیشُ ّوَاسُ هَسد استفادُدس •

ّا لدشاس گشفتدِ، اهدا آًْدا چٌدذاى تدِ تٌمدیح ایدي دٍ تحدج           اغَلی
.اًذ ٍ ضایذ ًَػاً تِ آى دٍ التفا  ّن ًذاضتٌذ ًپشداختِ

وشدًذ  ای لضاٍتی پیذا هی آًْا تِ غَس  ًاخَدآگاُ ًسثت تِ هسألِ •
داًسدتٌذ   ّا تَد؛ اها خَدضاى ًوی ی تِ واسگیشی ّویي سٍش وِ ًتیزِ

.سٍ تَدًذاص ایي سٍ، دس تفسیش آى تا هطى  سٍتِ. وٌٌذ چِ واس هی
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عینیروش . 2
ّدا   تیٌین فمْا ٍ اغَلی ّویي دلی  تؼضی هَاسد دس فمِ ٍ اغَل هیتِ •

ای لثَل وشدًذ تذٍى ایدي ودِ دلید      ّوِ یه ًظش سا دس هَسد هسألِ
.ای تش آى تیاٍسًذ لاًغ وٌٌذُ

یاتین وِ چَى هسألِ تشای خَدضاى  وٌین، دسهی ٍلتی خَب دلت هی •
ٍاضح تَدُ ٍ استىاصاً آى سا پزیشفتِ تَدًذ، تدا توسده تدِ دلید  یدا      

.اًذ د یلی وِ چٌذاى دلی  ّن ًثَدُ، چٌیي اىوی سا غادس وشدُ
ِ   ای ّن تَدًذ وِ تده  الثتِ دس ایي هیاى ػذُ • ی هَردَد دس   تده ادلد

هَسد هسألِ سا تشسسی ٍ سد ًوَدًذ؛ اها تؼذ خَدضاى تا ایدي تحدشاى   
هَارددِ ضددذًذ وددِ چگًَددِ اىددن هسددألِ سا تَریددِ ًوایٌددذ؛ صیددشا 

.تَاًستٌذ تِ آى لای  ضًَذ ًوی
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عینیروش . 2
ضَد، اص آحاس  ّایی وِ دس هَسد سیشُ ٍ استىاص اهشٍصُ هغشح هی تحج•

تَرِ ٍ التفا  تِ ایي دٍ تحج دس اغَل هؼاغش، ایي . هتأخشیي است
تش تدِ تفسدیش هسدایلی تپدشداصین ودِ       اهىاى سا فشاّن وشدُ وِ ساات

.گزضتگاى دس تفسیش آى تا هطى  هَارِ تَدًذ
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عینیروش . 2
ی سیشُ ٍ استىداص   ّایی است وِ تِ هسألِ غذس اص رولِ اغَلیضْیذ •

ّدایی سا تدشای هسدای      اد   تَرِ خاظ وشدُ ٍ اص عشیك آًْدا، ساُ 
دس ٍالغ تایذ ضْیذ غذس سا اص پیطدگاهاى  . هختلف ػشضِ ًوَدُ است

ّای  ّا ٍ تاص وشدى گشُ اغَلی هؼاغش دس استفادُ اص استىاصا  ٍ سیشُ
ّدا ٍ استىداصا  ٍ    هَرَد دس فمِ ٍ اغَل ٍ لْشهداى تحلید  سدیشُ   
اها اتی آحاس آى . تشسسی آحاس آًْا دس هثااج فمْی ٍ اغَلی داًست

ضْیذ تضسگَاس ًیض دس ایي صهیٌِ د  الد  دس ادذی ودِ دس تمشیدشا       
ظَْس یافتِ د تسیاس ًالع ٍ دس تؼضی هَاسد تسیاس غیش دلیك است ٍ  
تا ًَػی اتْام ٍ ضؼف هَارِ است وِ لاػذتاً چٌیي چیضی تِ خداعش  

.ًَ ٍ رذیذ تَدى تحج، عثیؼی است
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عینیروش . 2
رولِ هَاسدی وِ دس تؼاتیش ضْیذ غذس ًدَػی تشدیدذ ٍ ضدؼف دس آى    اص •

ضْیذ غذس دس تیداى ودالم   . ی هتطشػِ است ضَد، تفسیش سیشُ هطاّذُ هی
یىدی اص آًْدا ّوداًی    . وٌذ ی هتطشػِ اسایِ هی خَیص دٍ تفسیش اص سیشُ

تش عثك ایي تفسیش . است وِ لثالً ّن تیاى وشدین ٍ تفسیش دسستی ًیض ّست
ی هتطشػِ ػثاس  است اص سفتاسی وِ دس تیي هتطشػِ اص آى رْدت   سیشُ

اها تفسیش دیگش ودِ دس ردای دیگدش رودش     . وِ هتطشع ّستٌذ، ضیَع داسد
ای است وِ فمیِ تدا   ی ػمالئیِ ی هتطشػِ، سیشُ گشدیذُ ایي است وِ سیشُ

هخالی وِ ٍی تدشای ایدي تفسدیش    . وٌذ آى تش یه اىن ضشػی استذ ل هی
ی ػمالیی است تشای احثا  ایدي هغلدة    وٌذ، استفادُ اص سیشُ دٍم روش هی

.وِ ایاص  هٌطأ هالىیت دس ضشیؼیت است
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عینیروش . 2
ء  ی ػمالیی تش ایي است وِ اگش وسی یده ضدی   سیشُ: آى وِتَضیح •

    ِ ی  هٌمَل هثاح سا د هخ  پشًذگاى آسواى، ایَاًدا  ٍاطدی، ضداخ
ء تدِ   د ایاص  ًوایذ، هاله آى ضدی ... ای سٌت ٍ یه دسخت، تىِ

ضدْیذ غدذس   . آیذ ٍ وسی اك ًذاسد آى سا اص ٍی تگیدشد  اساب هی
وٌین تدش ایدي ودِ     ی ػمالیی استذ ل هی فشهایذ ٍلتی تا ایي سیشُ هی

ی هتطدشػِ   ایاص  هٌطأ هالىیت دس ضشیؼت است، ایي سیشُ، سدیشُ 
.است
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تدشد، تؼثیدش    ایي اغغالای وِ ٍی دس ایي تفسیش دٍم تِ وداس هدی  اها •

. گَیین ی هتطشػِ ًوی ها تِ چٌیي چیضی سیشُ. دلیك ٍ دسستی ًیست
ی فَق ػمالیی است ٍ ستغی تِ هتطشػِ ٍ ایخیت تطدشع آًْدا    سیشُ
ی ػمال  ایي سیشُ سا ّوِ»: دس ٍالغ دس ایٌزا تایذ چٌیي تگَیین. ًذاسد

داضتٌذ ٍ هتطشػِ ّن تِ ػٌَاى تخطی اص ػمال ّویي سیشُ سا داسًدذ؛  
اگش ایي سدیشُ  . اها ًِ اص ایخیت تطشػطاى، تلىِ اص ایج ػمالییتطاى

ّا تَدُ ٍ اص آًزا وِ هؼػَم ػلیدِ   ی صهاى دس تیي ػمال تَدُ، دس ّوِ
ضَد چٌیي چیدضی ضدشػیت    السالم آى سا سدع ًىشدُ، پا هؼلَم هی

.«ّن داسد
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عینیروش . 2
. ّویي ًَضتاس، هثحج سٍش دس سٍاى ضٌاسی: ن.س. •
ِ . 1: استىاصا  تِ دٍ دلی  هوىي است تِ اذ سیشُ ًشسدٌذ . • ی  صهیٌد

ای است وِ اغالً لات   ی آًْا تِ گًَِ غثغِ. 2. اًذ ظَْس فشاٍاى ًیافتِ
ظَْس ػیٌی تِ آى هؼٌا ًیستٌذ؛ هخ  هؼاًی لغَی الفاػ وِ ظَْس ػیٌی 

. یاتٌذ ًوی
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ّای اسدتاًذاسد   ّا ٍ تست تش خالف ػلَم تزشتی ٍ سٍاى ضٌاسی وِ ًتایذ دس آًْا دس پی یه سشی آصهایص. •

. گیشد غَس  هی
ی ػمدال   اگش ایي استىاص ٍ سیشُ، استىاص ٍ سیشُ. ػشف دس لساى فمِ ٍ اغَل چیضی رض استىاص ٍ سیشُ ًیست. •

الثتدِ  . گدَیین  ی هتطشػِ تاضذ، تِ آى ػشف خداظ هدی   گَیین ٍ اگش استىاص یا سیشُ تاضذ، تِ آى ػشف ػام هی
ای سا وِ ٍاتستِ تِ یه فشٌّت یا تخص خاغدی تاضدذ،    عَس وِ لثالً تیاى وشدین، ّش ًَع استىاص یا سیشُ ّواى

ی هتطدشػِ   گَیین؛ ٍلی آًچِ هؼوَ ً تا وٌَى دس فمِ یا اغَل اص آى تحج ضذُ، استىاص یا سیشُ ػشف خاظ هی
تِ عَس هخدال پدَل   . ضَد تلِ هتأخشاً ػشف هتخػػاى ّن اص رولِ سیشُ ٍ استىاصاتی است وِ هغشح هی. است

چیضّدایی سا  . ػشفًا ٍ دس تیي هشدم یه هفْدَهی داسد ودِ وداهاًل تدا هفْدَم التػدادی آى ّوپَضداًی ًدذاسد        
پدَل  ( ّن التػادداًاى ٍ ّن هشدم)داًٌذ وِ دس ًضد ػشف پَل ًیست ٍ چیضّایی سا ّش دٍ  التػادداًاى پَل هی

ػدشف تدِ تؼضدی تدا یده      . ی ایي هفاّین، هفَْم رٌَى است تاص اص رولِ. ضواسًذ ٍ دس آى هطتشن ّستٌذ هی
سٍاى ضٌاساى ًیض دس سٍاى ضٌاسی اغغالح رٌَى سا داسًدذ ٍ تدا اختالفدی ودِ دس     . گَیذ هی« دیَاًِ»هؼیاسی 

چدِ تسدا   . گَیٌذ؛ اها دیَاًگاى سٍاى ضٌاسی ضشٍستاً دیَاًگاى ػشفی ًیسدتٌذ  هثاًی داسًذ، تِ تؼضی دیَاًِ هی
.ضًَذ افشادی وِ دس ًضد هشدم تِ ظاّش ػاللٌذ، اص دیذ یه سٍاى ضٌاس دیَاًِ تلمی هی

( سیشُ ٍ استىاص هتخػػاى)تذیْی است ٍلتی دس وٌاس ػشف ػمال ٍ ػشف هتطشػِ، سخي اص ػشف هتخػػاى •
سسذ وِ وذام یه اص ایٌْا هؼیاس ّستٌذ؟ یؼٌی اگش هدخالً دس ردایی    آیذ، فَسی ایي سؤال تِ رّي هی تِ هیاى هی

هَضَع هسألِ پَل تاضذ، وذام یه اص هؼاًی هذ ًظش است، ػشف ػام یاػشف هتخػػاى؟ ایٌْا هغالثی است وِ 
. ضَد فؼالً تِ تحج ها هشتَط ًوی

. 236، ظ 4سیذ هحوَد ّاضوی، تحَث فی ػلن ا غَل، د : ن.س. •
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روش عینی. 2
شهید صدر و روش عینی•
ی ٍی اص سٍش ػملدی دس   اص ضْیذ غذس هغالثی دس هَسد استفادُلثالً •

هثااج الفاػ تیاى ًوَدین ٍ گفتین تحج ٍی فمظ اختػاظ تدِ ایدي   
. تخص یؼٌی هثااج الفاػ داسد

غذس دس ّواًزا اضافِ تش سٍش ػملی، تَضدیحاتی سا ًیدض دس   ضْیذ •
.ًوایذ وِ تیطتش ًاظش تِ سٍش ػیٌی است هَسد سٍش ػشفی تیاى هی

ایي تَضیحا  سا ًیض ضْیذ غذس فمظ دس ّویي تخص یؼٌی هثاادج   •
.الفاػ روش وشدُ ٍ دس رای دیگش ًیاٍدُ است
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