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فقهشناسی علن اصول روش :دومبخش 

هایعلمروش
اصولفقه

روشعقلییا
فلسفی

روشعرفی
یافقهی

روشنقلی
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فقهشناسی علن اصول روش :دومبخش 

هایعلمروش
اصولفقه

روشعقلییا
فلسفی

شبیهفلسفه

روشعرفی
یافقهی

شبیه
روانشناسی

شبیهعلوم
تجربی

روشنقلی
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روش در روان شناسی  

روشروانشناسی

روشذهنییا.1
(سابجکتیو)انفسی

روشعینییا.2
(آبجکتیو)آفاقی

ازدیگرانمطالعه
هایپرسشطریق

کتبییاشفاهی

روانشناسیتاریخی

روانشناسی
اجتماعی
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فقهشناسی علن اصول روش :دومبخش 

هایعلمروش
اصولفقه

روشعقلییا
فلسفی

روشعرفی
یافقهی

روشتحلیلی

روشعینی

روشنقلی
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عینیروش . 2

تحلیلیروش

یروانشناس

فقهواصول
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عینیروش . 2

روشعینی

علوم

آزمایشوتجربه

یپرسشنامهارایهیروانشناس

فقهواصول

ارزیابیعکسالعمل
افرادباتوجهبه

خودشخصیاطالعات
یپرسشنامهارایه

آزمایشوتجربهشبیه
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فقهشناسی علن اصول روش :دومبخش 

هایعلمروش
اصولفقه

روشعقلییا
فلسفی

روشعرفی
یافقهی

روشنقلی
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روش نقلی: سومفصل 
ّای اصَلی، هطاالیی ٍواَد داسد  اِ اصاَلی اص      بخشی اص بحجدس •

ّای ًقلای هخال رااسیه باِ  ااس       طشیق ًقل ٍ با سٍشی  ِ دس داًش
.  ٌذ سٍد، با هسألِ بشخَسد هی هی

گیشد  اِ باِ  ى سٍن ًقلای     ایي هَاسد اصَلی اص سٍشی بْشُ هیدس •
. گَیین هی

.گیشد ی فقیِ ًیض قشاس هی سٍن هَسد استفادُایي •
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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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روش نقلی: سومفصل 
خَاّاذ هطلیای سا اص طشیاق     ٍاقغ ّش وایی  ِ اصَلی یا فقیِ هیدس •

ًقل سٌت یا ًقل اوواع یا ًقل شْشت احیات  ٌذ، سٍشی  ِ باِ  ااس   
.گشفتِ، یک سٍن ًقلی است

ی  اسبشد سٍن ًقلی، اضافِ بش ًقل سٌت، ًقل اووااع   بٌابشایي دایشُ •
گیشد؛ اها بِ صَست خاص ٍ ػواذُ دس   ٍ ًقل شْشت سا ًیض دس بشهی

.سٍد ًقل سٌت بِ  اس هی
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روش نقلی: سومفصل 
سِ هَسد ا ًقل سٌت ٍ ًقل اوواع ٍ ًقال شاْشت ا ساِ هاَسد        ایي •

.هؼشٍف ٍ شٌاختِ شذُ ٍ  شکاس قضیِ است
:رَاى اضافِ ًوَد ٍ بِ  ًْا دٍ هَسد دیگش سا ّن هی •
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روش نقلی: سومفصل 
. قش ى بِ راَارش باِ هاا سسایذُ اسات     . هَسد اٍل خَد  قش ى است. 1•

باشای رَضای    . بٌابشایي دس روسک بِ  ى، سٍن ًقلی هذخلیت داسد
. ایي هطلب  افی است بِ بشخی هیاحج گزشتِ هشاوؼِ ًوایین

طَس  ِ قیالً گفتین بشای استٌاد بِ قاش ى بایاذ بشخای هطالاب     ّواى •
راَاى   ی  ًْا های  هَسد بحج ٍ بشسسی ٍ احیات قشاس گیشد  ِ اص وولِ

:بِ هیاحج صیش اشاسُ ًوَد
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روش نقلی: سومفصل 
 یات قش ى بش پیاهیش ا شم صلی اهلل ػلیِ ٍ لِ ًاصل شذُ ٍ بِ ّوااى  ا •

اًذ؛ ًِ چیضی بش  ًْا افضٍدُ شذُ ٍ ًِ چیضی اص  شکل ًضٍل حیت شذُ
. ًْا  استِ شذُ است

.ا رشریب ٍ چیٌش  یات با ّذایت الْی صَست گشفتِ است•
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روش نقلی: سومفصل 
 یات قش ى دس صهاى حضشت صلی اهلل ػلیاِ ٍ لاِ رَسات  ت اا      ا •

....ًَشتِ شذ ٍ دس ّواى هَقغ رٌظین گشدیذ ٍ
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روش نقلی: سومفصل 
اهاا  یاا   . گاشدد  ّا، ٍحیاًی بَدى قش ى احیات هی ًْایت  ایي بحجدس •

قش ًی  ِ ّن ا ٌَى دس اختیاس ها است، ّوااى قش ًای اسات  اِ باِ      
؟حضشت صلی اهلل ػلیِ ٍ لِ ًاصل شذُ است
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روش نقلی: سومفصل 
 ٌذ ٍ پاسه ایي پشسش سا بشای ها   ًچِ ها سا بِ  ى صهاى هشریت هی •

. داسد، ًقل است هؼلَم هی
شاَد، ًقال     ِ ایٌجا هطشح است ٍ چٌذاى ّن بِ  ى اػتٌا ًوای ًقلی •

 ٌاین   ها بِ دلیل ّویي رَارش، اص خَد  ًقل صشف ًظش هی. هتَارش است
 ٌین  اِ باش    ٍ دس سوَع بِ قش ى، قش ى سا ػیٌاً ّواى قش ًی رلقی هی

پیاهیش صلی اهلل ػلیِ ٍ لِ ًاصل شذُ است ٍ هؼتقذین  اِ اگاش صهااى    
حضشت صلی اهلل ػلیِ ٍ لِ ّن بَد، ّوایي  یاات ٍواَد داشات ٍ     

.چیضی غیش اص ایٌْا ًیَد
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روش نقلی: سومفصل 
ٍاقغ بِ دلیل ایي  ِ ایي ًقل هتَارش است، حالت ًقلی بَدى قاش ى  دس •

 ٌین ٍ باِ اصاطالح اصاَلی قاش ى سا قطؼای ال اذٍس        سا لحاظ ًوی
 ٌین، باِ سٍن   داًین؛ ٍلی دس ػیي حال ٍقتی بِ قش ى روسک هی هی

.ًوایین ًقلی ػول هی
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روش نقلی: سومفصل 
 ٌاین،   هَسد دٍهی  ِ بِ ػٌَاى ه ذاقی بشای سٍن ًقلی ر ش های . 2•

. سیشُ است
ی هَوَد دس صهاى ها، دس صهاى گزشاتِ   خَاّین بذاًین سیشُ هیٍقتی •

 ٌین  ِ دس هاَسد  ى سایشُ اص    ّایی استٌاد هی ّن ٍوَد داسد، بِ ًقل
صهاى گزشتِ بیاى شذُ است ٍ ایاي سٍن یؼٌای هشاوؼاِ باِ اساٌاد      

ّایی باَد  اِ شاْیذ صاذس      راسیخی ٍ استفادُ اص ًقل، یکی اص سٍن
بشای احشاص ار ال یک سیشُ بِ صهاى هؼ َم ػلیِ السالم ًاام باشد ٍ   

.ها  وی قیل  ى سا بیاى ًوَدین
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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



22

از  سنت کشفمراحل 
طریق 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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روش نقلی: سومفصل 
ی قاش ى ٍ ساٌت ٍ    بِ ر ش است  ِ ایي هَسد خااسد اص دایاشُ  الصم •

یؼٌی اگشچِ یک سیشُ یاا اسرکااص دس بؼضای    . اوواع ٍ شْشت است
. حاالت  اشف سٌت است؛ اها سیشُ ٍ اسرکاص با سٌت رفاٍت داسد
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روش نقلی: سومفصل 
قیل اص  شف سٌت اص طشیق سایشُ ٍ  : خَاّین بگَیین دس ایٌجا هیها •

رَاى با استفادُ اص سٍن ًقلی بِ ٍوَد سیشُ یا اسرکااصی   اسرکاص، هی
. دس صهاى گزشتِ پی بشد
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روش نقلی: سومفصل 
ٍقتی احشاص  شدین  ِ اٍالً سیشُ ٍ اسرکاصی دس صهاى هؼ َم ػلیِ بلِ •

ی  ًْا هَسد سدع قاشاس ًگشفتاِ،    السالم ٍوَد داشتِ ٍ حاًیاً اص ًاحیِ
یابین  ِ ایي سیشُ یا اسرکاص هَسد قیَل  ًْا بَدُ است ٍ باذیي   دسهی

بٌابشایي بحج احشاص ٍوَد یک سایشُ  .  ٌین ٍسیلِ سٌتی سا  شف هی
یا اسرکاص دس صهاى گزشتِ قیل اص بحج  شف سٌت اص طشیق سیشُ یا 

.اسرکاص هطشح است
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نقلیشباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
راسیه اص وولِ ػلَهی است  ِ دس  ًْا با سٍن ًقلی بِ پژٍّش ػلن •

شَد ٍ ػلن اصَل اص ایي وْت شاییِ باِ ػلان     ٍ رحقیق پشداختِ هی
. راسیه است
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نقلیشباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
ها اص ػلن راسیه، غیش اص صشف راسیه ًگااسی اسات  اِ دس    هق َد •

دس  ى صهاى هَسخاى فقت بِ حیت حَادث . گزشتِ ٍوَد داشتِ است
. پشداختٌذ راسیخی هی

ػلن راسیه اضافِ بش راسیه ًگاسی بِ اسصیاابی ٍ ًقاذ اساٌاد    اهشٍصُ •
پشداصد، ٍ اص ایاي وْات    راسیخی گزشتِ ٍ بشسسی ٍ باصساصی  ى هی

شاَد، ّاش چٌاذ     ّای  ْي هحسَ  ًوای  داًشی است  ِ وضٍ داًش
.اصل راسیه ًگاسی اهش  ٌْی است
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نقلیشباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
سٍد ٍ باِ  ى    ِ دس ػلن راسیه بشای بشسسی اسٌاد بِ  اس های سٍشی •

ّا پیش دس ػلان اصاَل باا     گَیین، اص قشى سٍن ًقلی یا راسیخی هی
.استدقت فشاٍاى هَسد استفادُ قشاس گشفتِ 


