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روش شناسی 
بخشی از 

ی یک  فلسفه
علم 

 روش
چیست؟

تعریف دوری
، مسیر روش
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و  منطقبین 
چه نسبتی  متدلوژی

برقرار است؟ 

از فکر بحث  منطق
از  متدلوژیو کند  می

که همان متد و روش 
.استمسیر فکر 

، متدلوژیو  منطق
دو نگاه هستند به 

.  یک چیز
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تاریخروش در علن 

روش در علم 
تاریخ

انتقاد تاریخی



9

روش نقلی: سومفصل 

روش نقلی

نقل سنت

نقل اجماع

نقل شهرت 
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روش نقلی: سومفصل 
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از  سنت کشفمراحل 
طریق ارتکاز یا 

سیره

احراز اتصال به زمان 
معصوم ع
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بودن 
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از راه شواهد روایی 
یا تاریخی

احراز موافقت 
معصوم ع



12

نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
رٍز ٍ ةیِ نى   کِ زر فلن تارید ةزای ةزرسی اسٌاز ةِ کار هیی رٍضی •

ّا پیص زر فلین اغیَب ةیا     گَیین، اس قزى رٍش ًقلی یا تاریری هی
.زقت فزاٍاى هَرز استفازُ قزار گزفتِ است

اها ةزای ایي کِ ةفْوین فلن اغَب زر کجا ةِ فلن تارید ضتیِ است،  •
:ةایس ةِ فٌَاى هقسهِ ةِ هغلب سیز تَجِ کٌین
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نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
رًٍیس، ةیِ زٍ    اسٌازی را کِ ةزای ةاسساسی تارید ةِ کار هیهَرذاى •

:کٌٌس زستِ تقسین هی
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اسناد

مادی

نفسانی
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نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
ِ    هٌغقِ: اسٌاز هازی. 1• ی تیاریری زر نى اتفیا     ای کیِ ییح دازحی

ّا ٍ اةشاری کِ اس گذضتگاى ةاقی هاًسُ، ّوگی جشٍ  افتازُ، ساذتواى
. اسٌاز هازی ّستٌس
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نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
هحل اُدُس ٍ کَّی کِ ةِ ّویي ًام زر نًجا ٍجَز زارز، یکیی اس  هخالً •

تَاًیس ةیِ غیحت ٍ     هسارک هازی ةزای یح هَرخ است کِ ةا نى هی
سقن اعالفات زازُ ضسُ اس جٌگ اُدُس کیِ ذیارد اس هسیٌیِ رخ زاز،    

. ةپززاسز
تَاًیس زریاةیس کیِ نییا نى      ةا ةزرسی جغزافیای هحل اُدُس هیی هَرخ •

تَاًس ةِ نى گًَِ کِ ًقل ضسُ زر نى هحل اتفا  افتازُ ةاضس  جٌگ هی
یا ذیز؟ ّوچٌیي اةشارّای ةاقی هاًسُ اس گذضتِ هخیل ضوطییز، سرُ،   

اس جولِ ٍسایلی است کِ ةزای ةاسساسی دَازث گذضیتِ،  ... کَسُ ٍ
.کٌس هَرخ را یاری هی



17

نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
گیزز ٍ نًْا  ی اغَلی ٍ فقیِ قزار ًوی زستِ اس اسٌاز هَرز استفازُایي •

.اغالً ةِ ایي ًَؿ اسٌاز کاری ًسارًس
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نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
ی  اسٌاز ًفساًی اسٌازی ّستٌس کِ ةِ ًحَی اًسیطِ: اسٌاز ًفساًی. 2•

ةطز، فکز ٍ ذالقیت اٍ زر نًْا ٍجَز زارز ٍ زر ٍاقـ ةیاى هغالتی اس 
.سَی ةطز ّستٌس
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نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 
کلویات ٍ  . تزیي هػسا  اسٌاز ًفساًی، اسیٌاز هکتیَا اسیت    ٍاضح•

ی تاریری ًَضتِ ضیسُ ٍ ییا ةییاًگز     هغالتی کِ زر هَرز یح دازحِ
، اسیٌاز هکتیَا ةیِ    ...ّای یح ضرع اسیت ٍ ییا   فتاراتی اس گفتِ

. نیٌس دساا هی
التتِ زر کٌار نًْا ّز ًَؿ سٌسی کِ ةیِ ًیَفی تفکیز ٍ اًسیطیِ را     ٍ •

زٌّس هخل یح تیاةلَی ًقاضیی، هقویاری ییح سیاذتواى،       اًتقاب هی
   ٍ ی  زر سهیزُ ... ٌّزی کِ زر ساذت اضیاء هخل کَسُ ةیِ کیار رفتیِ 

.گیزًس اسٌاز ًفساًی قزار هی
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نقلیضباهت علن اصول به علن تاریخ در روش 

تیزیي نًْیا ّوییي الفیاػ ٍ کلویات      ةحج اسٌاز ًفساًی کِ هْین زر •
ها زر فلن . ضًَس ّستٌس، فلن اغَب ةا تارید ةسیار ةِ ّن ًشزیح هی

اغَب رٍش ًقلی یا تاریری را زر ّویي اسیٌاز هکتیَا ییا هٌقیَب     
ةزین کِ اس قتیل اسیٌاز ًفسیاًی زر فلین تیارید      ةِ کار هی( ضفاّی)

.است
ةِ زلیل ایي کِ زر اییي رٍش، اسیٌاز هیَرز ًقیس ٍ ةزرسیی قیزار       . •

. گَیٌس گیزًس، ةِ ایي رٍش، اًتقاز یا رٍش ًقازی ًیش هی هی
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نفسانیبررسی اسناد 
بررسی اسناد نفسانی•
.زر ةزرسی اسٌاز ًفساًی چٌس ةحج هغزح است•
اسٌازةزرسی غسٍر . أ•
اسٌاز( زاللی)ةزرسی هحتَایی . ا•
ةزرسی اسٌاز زر کٌار اسٌاز زیگز. د•
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بررسی صذور اسناد. أ
اسنادبررسی صذور . أ•
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بررسی صذور اسناد. أ
ّایی کِ زر اسیتفازُ اس اسیٌاز هغیزح اسیت، سیٌسیت       اس ةحجیکی •

ذَاّس  زر ایي ةزرسی یح هَرخ یا یح اغَلی هی. زاضتي نًْا است
زٌّس، ٍاققاً گفتِ است  ةساًس نیا هغلتی را کِ ةِ یح ضرع ًستت هی

؟یا ذیز
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بررسی صذور اسناد. أ
نًچِ ها زر فلن اغَب ٍ زر فلن فقیِ راجیـ ةیِ اسیٌاز رٍاییات ٍ       •

زّین، ّویي ارسیاةی سٌسی نًْا  هٌقَالت ٍ دتی ذَزِ قزنى اًجام هی
.است

التتِ قزنى ةِ زلیل ایي کِ ًقلص هتَاتز است، چٌساى هَرز ةحج قزار  •
ی ساةق ةِ ًحَی اس اًحا یح ارسییاةی   گیزز؛ اها زر ٍاقـ زر رتتِ ًوی

. پذیزز سٌسی زر نى ّن غَرت هی
ةِ غَرت ذاظ زر ةحج رٍاییت کیِ ةیِ ٍییوُ هیَرز تَجیِ       ٍلی •

ّا ٍ فقْا اسیت، ارسییاةی ییح سیٌس ةیِ تینهیي سیٌسیت نى         اغَلی
.گززز ةزهی
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بررسی صذور اسناد. أ
تنهیي سٌسیت یح سٌس زر تیارید، هیَرخ ةاییس نى سیٌس را ةیِ      زر •

زر . ای ارسیاةی کٌس کِ ًْایتاً اعویٌاى ةِ سیٌسیت نى پییسا کٌیس    گًَِ
دالی کِ زر فلن اغیَب زر ةحیج دجییت ذتیز ٍادیس، الاقیل زر       

ضیَز کیِ ةیا نى     ی ًقل سٌت، هقیاری ةزای سٌسیت هغزح هیی  دَسُ
.ضًَس هقیار، اغَلی ٍ فقیِ اس ضزٍرت زستیاةی ةِ اعویٌاى فارك هی
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بررسی صذور اسناد. أ
ضَز کِ ٍقتی ذتزی تَسیظ ییح ضیرع هیَرز      زر نًجا گفتِ هی •

افتوازی ًقل ضَز، اس لحاػ هقیارّای ضزفی ةزای احتات دکن هَرز 
. ًؾز کافی است

ّویي زلیل زر فلن فقِ یا اغَب ضزٍرت زستیاةی ةیِ اعویٌیاى را   ةِ •
گَیین ةزای استٌاز ةِ سیري   کٌین ٍ هی زر هَرز سٌت هقوَالً ًفی هی

هقػَم فلیِ السالم السم ًیست اعویٌاى ةِ غیسٍر چٌییي سیرٌی اس    
هقػَم فلیِ السالم پیسا کٌین، ةلکِ کافی است ضرع ییا اضراغیی   

اًس، هَرز افتواز ٍ اعویٌیاى   کِ ایي سري را ًقل کززُ ٍ ةِ ها رساًسُ
.ةاضٌس
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بررسی صذور اسناد. أ
ّا ّستٌس کساًی کِ زر ةحج ذتیز ٍادیس،    زر ةیي فقْا ٍ اغَلیالتتِ •

زاًٌس، ةلکِ هَحَقیت غسٍر را هقیار قیزار   هقیار را ٍحاقت راٍی ًوی
گَیٌس فقیِ ةایس اعویٌاى پیسا کٌس کِ چٌییي رٍایتیی    نًْا هی. زٌّس هی

.غازر ضسُ است؛ یقٌی فقیِ ةایس ٍحَ  ةِ غسٍر زاضتِ ةاضس
اگز کسی چٌیي هتٌایی را ةپذیزز، اس ایي جْت فقِ ٍ اغَب ٍ تارید  •

سیزا ّواى عَر کِ گفتین زر فلن . کاهالً ةِ یکسیگز ضتیِ ذَاٌّس ضس
تارید، هقیار سٌسیت یح سٌس، ٍحَ  هَرخ ةِ غسٍر چٌیي سیٌسی  

.است
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بررسی صذور اسناد. أ
ّیایی کیِ    ایي ًکتِ ّن ةایس تَجِ زاضتِ ةاضین کِ فقْیا ٍ اغیَلی  ةِ •

کٌٌس، هقوَالً ٍحاقیت راٍی را یکیی اس    هَحَقیت غسٍر را هغزح هی
زر ًؾیز نًیاى یکیی اس    . ًوایٌیس  فَاهل هَحَقیت غسٍر هقزفیی هیی  

ی نى ةیِ غیسٍر ییح رٍاییت اعویٌیاى پییسا        فَاهلی کِ ةِ ٍاسغِ
. کٌین، ایي است کِ راٍی ضرع هَرز افتوازی ةاضس هی
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بررسی صذور اسناد. أ

. هَحَقیت غسٍر فقظ هٌحػز زر ایي ًیست کِ راٍی حقیِ ةاضیس  اها •
هوکي است راٍی یح رٍایت حقِ ًتاضس ییا ٍحیاقتص ادیزاس ًطیسُ     
ةاضس، اها ها ةِ زلیل فول اغحاا یا کخیزت ًقیل رٍاییت زر کتیب     

.ةِ غسٍر رٍایت ٍحَ  پیسا کٌین... هرتلف ٍ یا
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بررسی صذور اسناد. أ
گَیٌس ةایس  نى سَ، نًْا کِ قایل ةِ هقیار ٍحاقت راٍی ّستٌس ٍ هیاس •

راٍی حقِ ةاضس تا ةتَاًین ةِ ذتز فول کٌین، ٍحیَ  ةیِ غیسٍر ییح     
پذیزًس کیِ   یقٌی هی. کٌٌس رٍایت را ةزای دجت نى رٍایت اًکار ًوی

اگز ضرػی ةِ غسٍر یح رٍاییت اعویٌیاى پییسا کٌیس، نى رٍاییت      
کٌیین کیِ    سیزا زر ةحج اعویٌاى ةز ایي ًکتِ تنکییس هیی  . دجت است

.اعویٌاى هغلقا دجت است
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بررسی صذور اسناد. أ
ةٌاةزایي اگز فقیِ اعویٌاى پیسا کٌس کِ رٍایتی اس اهیام غیاز  فلییِ     •

السالم غازر ضسُ است، نى رٍایت ةزای ٍی دجیت اسیت؛ اگزچیِ    
هوکي است رٍایت اس عزیق راٍیاى غیز حقِ یا راٍیاًی کِ ٍحاقتطیاى  

. هحزس ًیست، ًقل ضسُ ةاضس
زاًٌیس، السم   زر ًؾز ایٌاى یقٌی ایٌْا کِ هقیار را ٍحاقت راٍی هیی اها •

ّویي هقسار کِ راٍیاى یح رٍاییت  . ًیست ٍحَ  ةِ غسٍر پیسا کٌین
حقِ ّستٌس، نى رٍایت ةزای ها دجت است؛ اگزچِ اعویٌاى ةِ غسٍر 

.رٍایت ًساضتِ ةاضین
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بررسی صذور اسناد. أ
است جایگاُ ةحج اس هقیار دجیت یح رٍایت زر ذَز فلین  ةسیْی •

اغَب است ٍ ها فقظ زر ایٌجا اس هٌؾیز رٍش ضٌاسیی ةیِ نى ًگیاُ     
ای اس  نًچِ زر ایٌجا اّویت زارز ایي است کِ اغَلی زر پارُ. کٌین هی

هتادج ةِ ذػیَظ نًجیا کیِ اس عزییق سیٌت ةیِ احتیات هغلتیی         
گیزز ٍ زر ایي عزیق، ةزرسی اسٌاز  پززاسز، اس رٍش ًقلی ةْزُ هی هی

. یکی اس کارّای هْن است
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بررسی صذور اسناد. أ
ی هسرک اغیَلی   عَر هخاب ةزای احتات دجیت استػحاا، فوسُةِ •

ةرطیی اس کیار   . رٍایاتی است کِ زر اییي هسینلِ ٍارز ضیسُ اسیت    
ّویي عَر زر ةحیج ةزاتیت   . اغَلی، ارسیاةی سٌس ایي رٍایات است

فقلی اغَلی ةایس ةِ ارسیاةی رٍایاتی ةپززاسز کِ زر اییي سهیٌیِ ٍارز   
ّا  زر ةحج ادتیاط ضزفی ٍ ادتیاط فقلی ًیش کِ اذتاری. ضسُ است

ّیای   ةاضٌس، یکی اس ةحیج  ّا هٌکز نى هی قایل ةِ نى ّستٌس ٍاغَلی
.هغزح، ارسیاةی سٌس رٍایات هَرز توسح است
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بررسی صذور اسناد. أ
ّا زر ةحج سٌت ةِ ارسیاةی اسٌاز  گَیین اغَلی است ٍقتی هیٍاضح •

ّواى عَر . پززاسًس، هقػَزهاى ةحج اس دجیت ذَز سٌت ًیست هی
کِ قتالً ّن گفتین ةحج اس دجیت ذَزِ سٌت ی یقٌی دجیت قَب ییا   
فقل یا تقزیز هقػَم فلیِ السالم ی یح ةحج اغیَلی ًیسیت، ةلکیِ     
یح ةحج کالهی است ٍ اگز ادیاًاً زر اغَب هغزح ضسُ اس هتادیج  

ةلِ ةحج اس دجیت ذتز ٍادس کیِ ًقیل سیٌت    . استغزازی ةَزُ است
.نیس است یح ةحج اغَلی ةِ ضوار هی
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بررسی صذور اسناد. أ
عذم ارزیابی سنذی در هتون یقینی•
ارسیاةی سٌسی زر اغَب زر جایی هغزح است کِ سیٌس یقیٌیی   ةحج •

اس . پیززاسز  اگز سٌسی یقیٌی ةاضس، اغَلی ةِ ارسیاةی نى ًویی . ًتاضس
ِ  ایي رٍ، ّیچ اغَلی ی رٍاییی ی تْیذیب،     ای زر استٌاز ةِ کتب ارةقی

استتػار، هي الیحضزُ الفقیِ ٍ کافی ی کیِ ّوگیی هتَاتزًیس، ةحیج      
سٌسی ًسارز ٍ اگز ادیاًاً اسٌازی ةِ ایي کتب ّسیت، غیزفاً تتزکیی    

ّا ضٌاذتِ ضیسُ   زر ٍاقـ ایي کتب اس گذضتِ ةیي فقْا ٍ اغَلی. است
ٍ ّویي، زلیل هتَاتز ةَزى نًْا ٍ زر . اًس ةَزًس ٍ زست ةِ زست گطتِ
.ًتیجِ یقیٌی ةَزى نًْا است
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بررسی صذور اسناد. أ
عَر کِ کوی قتل اضارُ کززین، فلت فسم ارسیاةی سٌسی قزنى ّواى •

قزنًی کِ اهزٍس زر اذتیار ها است، ّواى قزنًیی  . ًیش تَاتز نى است
است کِ زر سهاى پیاهتز غلی اهلل فلیِ ٍنلِ ةز دضزت ًیاسب ضیس ٍ   
تَسظ کتّاا ةِ رضتِ تحزیز زرنهس ٍ ةا ّسایت ذَز پیاهتز غیلی اهلل  

.فلیِ ٍنلِ جوـ نٍری ٍ تسٍیي ضس ٍ ًسل ةِ ًسل هٌتقل گززیس
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بررسی صذور اسناد. أ
یاةین زر ایي هتَى ی هتَى هتَاتز ی ًیش    اگز ذَا زقت کٌین زرهیاها •

فلیت اییي ارسییاةی    . گییزز  گاّی ًَفی ارسیاةی سٌسی غَرت هیی 
.ضَز ّا ٍ ذغاّایی است کِ زر ایي هتَى هطاّسُ هیغلظ
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بررسی صذور اسناد. أ

ها زر فلن رجاب ٍ ةِ ٍیوُ زر فلن زرایِ ی یا ةِ عَر کلیی زر فلین     •
دسیج ضٌاسیی ةیِ هقٌیای ٍسییـ کلویِ ی ةحخیی را تحیت فٌیَاى          

کٌین کِ زر نى ةِ ةزرسی ذغاّیای هَجیَز زر    تػحیفات هغزح هی
التتِ قزنى ةِ زلیل ٍیوگی ذاظ ذَز اس تػیحیف  . پززاسین اسٌاز هی

هتزا است ٍ اگز تػحیفی ٍجَز زارز زر سایز کتیب هتیَاتز رٍاییی    
.است
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بررسی صذور اسناد. أ
رٍایی ها زر عَب ایي قزٍى، ةارّا ٍ ةارّا هَرز ًقیازی فلویا   کتب •

قزار گزفتِ ٍ ةِ ٍیوُ فلوای ضیقِ ةِ زلییل افتقیاز ةیِ اًفتیاح ةیاا      
ذیلی اس رٍایات ةِ . اًس اجتْاز، زاین زر ةاسکاٍی ایي اسٌاز فقاب ةَزُ

ّای نًْا هقلَم گطتِ  اًس ٍ ًسرِ ةسب لحاػ هتي تقزیتاً ضٌاسایی ضسُ
.است
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بررسی صذور اسناد. أ
ّا ٍ رٍات ٍ کساًی کِ ةِ ّز داب ةِ ًحَی اس اًحا ةا  فقْا ٍ اغَلی •

ی ًقل ایي ادازییج، کتاةیت اییي     رٍایات سزٍکار زاضتٌس، زر هسنلِ
اًیس ٍ سیقی    ادازیج ٍ زقت زر ضتظ نًْا، ٍسیَا  ةیِ ذیزد زازُ   

اًس اغالط ضٌاسایی ضًَس ٍ اگز ًسیرِ ةیسلی ةیزای ییح هیتي       کززُ
ّیای   اًیس ًسیرِ ةیسب    نًْا دتی سقی کززُ. ٍجَز زارز، هقلَم گززز

اس ایي رٍ، اهزٍس . ّای هزجَح پیسا کٌٌس راجح را ًستت ةِ ًسرِ ةسب
کٌس،  ّای هزتتظ ةا ایي ةحج فقالیت هی ةزای یح هحققی کِ زر سهیٌِ
.کار ةسیار نساى ضسُ است
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بررسی صذور اسناد. أ
قزاتت یکی اس هجوَفِ فَاهلی ةَز کِ زر اًتقاب غیحیح اییي   سٌت •

. رٍایات ةِ نیٌسگاى هؤحز ةَز
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بررسی صذور اسناد. أ
گزفیت ٍ   زاًین زر گذضتِ استٌساخ ةِ غَرت زسیتی اًجیام هیی    هی•

کٌس، ادیاًاً فوساً یا سَْاً چییشی اس   هوکي ةَز کاتتی کِ استٌساخ هی
ةزای ایي کیِ  . ذَزش ةِ فتارات ةیفشایس، یا چیشی اس نًْا را کن کٌس

چٌي اضیتتاّی غیَرت ًپیذیزز، ییا ضیاگززاى کتیب رٍاییی را ةیز         
کزز ٍ یا استاز کتیاا   ذَاًسًس ٍ استاز نًْا را تنییس هی اساتیسضاى هی
ایي . ًوَز ذَاًس ٍ غحیح نًْا را ةزای ضاگززاى ةیاى هی رٍایی را هی
ّا ازاهِ زاضت تا اس ةزٍس ذغاّایی کِ ادیاًاً زر ادازییج   کار تا قزى
.زّس، جلَگیزی ضَز رخ هی
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بررسی صذور اسناد. أ
ّایی کِ غَرت گزفتِ، ةاس گاّی ةا ةقضیی   فلی رغن توام زقتالتتِ •

افتاز کیِ   ةسیار اتفا  هی رٍاتهخالً زر اساهی . ذغاّا هَاجِ ّستین
ضَز کِ ةِ عَر هخیاب   ةِ ّویي زلیل سفارش هی. اضتتاُ غَرت گیزز

ٍجیَ  ای اسوص دسي یا دسیي است، ّن دسي جسیت  اگز راٍی
چزا کِ ایي زٍ زر هَقـ کتاةت ةِ کخیزت ةیا ّین    . ضَز ٍ ّن دسیي

ای کِ اسیوص دسیي ةیَزُ،     ذیلی جاّا یح رٍای. ضًَس اضتتاُ هی
ضَز  ةقضی جاّا دسي ًَضتِ ضسُ ٍ ةقضی جاّا دسیي ٍ گواى هی

هخاب زیگز فَوز ٍ . نًْا زٍ ًفزًس زر دالی کِ زر ٍاقـ یح ًفز ّستٌس
فُوَز است کِ اس هَارز ضایـ ذغا زر ًام راٍی است ٍ هَارز زیگزی 

.اس ایي ًَؿ ًیش ٍجَز زارز
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بررسی صذور اسناد. أ
پیذیزز، ٍجیَز    است ٍقتی اةتساءاً چٌیي سفارضاتی غَرت هیهوکي •

ایي اضتتاّات ةقیس ةِ ًؾز رسس؛ اها ةا تَجِ ةِ رسین الرغیی کیِ زر    
یاةین ذغاّای ةقییستز ّین گیاّی اتفیا       گذضتِ ٍجَز زاضتِ، زرهی

.افتازُ است
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اسناد( داللی)بررسی هحتوایی . ب
اسناد( داللی)بررسی هحتوایی . ب•
ةحج زیگزی کِ زر اسٌاز ًفساًی هغزح اسیت، ارسییاةی اسیٌاز ةیِ     •

.لحاػ هحتَا است
یح هتي هکتَا ةایس ةِ لحاػ ایي کِ چِ هقٌایی اس الفیاػ نى ارازُ   •

ذَاسیتٌس ةییاى کٌٌیس،     ضسُ ٍ ًَیسٌسُ یا گَیٌسُ چِ چییشی را هیی  
.ارسیاةی گززز
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اسناد( داللی)بررسی هحتوایی . ب
فلن تارید ٌّگام ارسیاةی هحتَایی اسٌاز، ّن هقاًی هفززات کالم زر •

ضًَس ٍ ّین هقیاًی نى هفیززات زر     ةِ غَرت جساگاًِ ضٌاسایی هی
هتي؛ سیزا گاّی اس اٍقات هوکي است الفاػ زر هتي هقٌیایی زاضیتِ   
ةاضٌس کِ ةِ غَرت هفزز ٍ ةِ تٌْایی فاقس چٌیي هقٌایی ةاضٌس؛ هخیل  

.ضَز هقاًی کٌایی کِ زر تزکیتات ةزای یح لفؼ پیسا هی
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اسناد( داللی)بررسی هحتوایی . ب

زر هغالقات جسیس ّزهٌَتیح ًقص هْوی زر ةزرسی هحتَایی اسٌاز •
ًفساًی پیسا کززُ است ٍ زر ٍاقـ ذاستگاُ ةزذی اس هْوتزیي زیسگاُ 
ّای ّزهٌَتیکی هاًٌس زیلتای ّویي فلن تارید است کِ  زر اًتْیای  

.ایي قسوت ةِ نى اضارُ ذَاّین کزز
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اسناد( داللی)بررسی هحتوایی . ب
هحتَایی هتي کِ زر اغغالح فقْی یا اغَلی، ارسیاةی زاللی ارسیاةی •

ّا ًستت ةِ اسٌاز هٌقَب  ضَز، کاری است کِ فقْا ٍ اغَلی ًاهیسُ هی
.زٌّس اًجام هی

ٍقتی فقیِ یا اغَلی اس ةحج سٌسی فارك ضَز ٍ هتي را ةیِ لحیاػ    •
اغالط ًیش تػحیح کٌس ٍ ةِ یح هتي ةسٍى غلظ کِ ةِ لحاػ سیٌسی  

.پززاسز هقتتز ةاضس، زست یاةس، ةِ ةحج زاللی هی
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اسناد( داللی)بررسی هحتوایی . ب
ّواى عَر کِ گفتین زر قزنى ةِ زلیل قغقیی الػیسٍر ةیَزى ةحیج      •

ی  ی رٍایی تیا ًَیسیٌسُ   سٌسی ٍجَز ًسارز ٍ ّویي عَر کتب ارةقِ
ی کتیاا تیا    کتاا هحتاد ةِ ةحج سٌسی ًیسیتٌس، اهیا اس ًَیسیٌسُ   

یح . هقػَم فلیِ السالم ةایس اس دیج سٌس هَرز ارسیاةی قزار گیزًس
غلظ هقتتیز زسیت یاةیس، ةیِ      فقیِ یا اغَلی ةقس اس ایي کِ ةِ سٌس ةی

پیززاسز ٍ   هقٌای هفززات ٍ هقاًی تزکیتات هَجیَز زر نى سیٌس هیی   
.ةحج زاللی ضزٍؿ ضَز
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دیگربررسی اسناد در کنار اسناد . ج
دیگربررسی اسناد در کنار اسناد . ج•
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دیگربررسی اسناد در کنار اسناد . ج
ضیَز، ةحیج    زیگزی کِ زر ارسیاةی اسٌاز زر تارید هغزح هیی ةحج •

ها اةتساءاً یح سٌس را . کٌار ّن قزار زازى اسٌاز هرتلف تاریری است
ةِ غَرت یح تح سٌس ةِ لحیاػ سیٌسیت ٍ غیسٍر ٍ ةیِ لحیاػ      

ّا ٍ ةیِ لحیاػ زاللیی ی چیِ       غحت هتي ٍ ادیاًاً ٍجَز ًسرِ ةسب
کٌیین ٍ ًْایتیاً    هفززات ةِ تٌْایی ٍ چِ هفززات زر هتي ی ارسیاةی هی 

یح هتي هَرز پذیزش ةِ لحاػ سٌس ٍ تػحیح ضسُ ٍ ةا تقییي ًسرِ 
نٍرین؛ ٍلی ایي یح تح سیٌس   ّا ٍ ةا هقٌای رٍضي ةِ زست هی ةسب
. است
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دیگربررسی اسناد در کنار اسناد . ج
ِ زر • ی اییي   تارید یکی اس کارّایی کِ ةایس هَرخ اًجام زّس، ضیویو

. تح سٌس ةِ اسٌاز زیگز است
ی تاریری را زر پزتَ اسٌاز هرتلفی کِ اس نى ٍاققِ  یح ٍاققِهَرخ •

.ًوایس کٌس ٍ نى ٍاققِ را ةاسساسی هی ةاقی هاًسُ، ارسیاةی هی
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دیگربررسی اسناد در کنار اسناد . ج
ّا ًیش ایي کار را تحت فٌَاى جوـ ةیي رٍایات یا ازلیِ   ٍ اغَلیفقْا •

یقٌی ةقس اس ایي کِ یح رٍایت هیَرز ارسییاةی قیزار    . زٌّس اًجام هی
ضیَز، نى   گیزز ٍ افتتار سٌسی نى هحزس ٍ هفاز نى هطیرع هیی   هی

رٍایت را ةا نیات ٍ رٍایات زیگز کیِ ًسیتت ةیِ نًیاى ًییش ّوییي       
.کٌٌس ّا غَرت گزفتِ، هقایسِ هی ارسیاةی
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دیگربررسی اسناد در کنار اسناد . ج

نًاى دتی ایي رٍایت را ةیا فتیَایی کیِ اس فقْیا ًقیل ضیسُ ییا ةیا          •
اًس، هقایسِ  ّایی کِ زر رٍش فزفی ةِ زست نٍرزُ ارتکاسات ٍ سیزُ

.ًوایٌس کٌٌس ٍ زر ًْایت ةِ استٌتاد ٍ ًتیجِ گیزی اقسام هی هی
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یهعرفت ضناس ی وروش ضناسارتباط 
نکتهیک •
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یهعرفت ضناس ی وروش ضناسارتباط 
ّای فلن اغَب فقِ زٍةارُ ةز ایي ًکتِ تنکیس  اًتْای هتادج رٍشزر •

ّای رٍش ضٌاساًِ یح ةحج هقزفیت   ٍرسین کِ ّز یح اس ةحج هی
یقٌیی ةییي رٍش ضٌاسیی ٍ هقزفیت     . ضٌاساًِ ًیش ّوزاُ ذیَز زارز 

.ضٌاسی یح تقاهل زاین ٍجَز زارز
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یهعرفت ضناس ی وروش ضناسارتباط 
ةِ عَر هخاب زر ّویي ةحج تارید ٍ ارسیاةی اسٌاز تیاریری ةحیج    •

ای ّست کِ قتالً تحت فٌَاى ّزهٌَتیح اس نى ییاز   هقزفت ضٌاساًِ
زر هیاى کساًی کِ ّزهٌَتیح کالسیح را هغیزح کززًیس، زٍ   . کززین

گیذار ّزهٌَتییح    ًفز را ًام ةززین کیِ یکیی ی ضیالیزهاذز ی ةیٌیاى      
ضَز ٍ زیگزی کسی است کِ ضالیزهاذز را اس ایي ةُقس ی   هحسَا هی

ٍی ضرػی اسیت  . یقٌی ةُقس ّزهٌَتیکی ی ةِ جْاى فلن هقزفی کزز 
. ةِ ًام زیلتای



58

یهعرفت ضناس ی وروش ضناسارتباط 
زیلتای اس عزح ةحج ّزهٌَتیح، یافتي یح هتٌای هقتتز ةزای ّسف •

تیزیي  هْین . فلَم اًساًی ی یا ةِ تقتیز ذَزش فلَم هقٌیَی ی ةیَز    
. فلوی کِ ةزای ٍی اس هیاى فلَم اًساًی هغزح ةَز، فلن تارید ةیَز 
پیسایص فلن تارید ًَیي ةِ ّویي زٍراى زیلتیای ٍ کویی قتیل اس اٍ    

.گززز ةزهی
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یهعرفت ضناس ی وروش ضناسارتباط 
هتٌایی کِ زیلتای زر نًجا هغزح کزز یح هتٌیای هقزفیت ضٌاسیاًِ     •

قیتالً هتٌیای زیلتیای را    . گییزز  است کِ هقیار رٍش ضٌاسی قزار هی
ّای ّگلی قاییل ةیِ    زیلتای ةز اسا  اًسیطِ: تَضیح زازین ٍ گفتین

.یح ًَؿ رٍح فوَهی ةَز
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یهعرفت ضناس ی وروش ضناسارتباط 
ای اسیت ٍ   ةا تَجِ ةِ ایي ًگاُ، اًساى زر ًؾز زیلتای هَجَز یگاًِ •

تفاٍت ةیي افزاز اًساى غزفاً ةزذاستِ اس هَققیتی است کِ زر تارید 
. زارًس

گزفت، ّواًٌس اٍ  اگز فزضاً دافؼ زر هَققیت ّیتلز قزار هیةٌاةزایي •
ضس، ّواى عَر کِ اگز ّیتلز زر هَققیت دافؼ یا فززٍسی قیزار   هی
. ضس گزفت، دافؼ یا فززٍسی هی هی

ّا فقظ ٍ فقظ ةزذاستِ اس  ّا ةا ّن کاهالً هطتزکٌس، تفاٍت اًساىیقٌی •
.اًس هَققیت تاریری است کِ نًْا زر نى قزار گزفتِ
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یهعرفت ضناس ی وروش ضناسارتباط 
اسا  ایي هتٌا، زیلتای هقتقس است اگز ها ةتَاًین اسیٌاز تیاریری   ةز •

ی تاریری قزار  یح دازحِ را ةاسسای کٌین ٍ زر ّواى فضای دازحِ
تَاًین ةِ یح قضاٍت غحیح زر هیَرز نى دازحیِ زسیت     گیزین، هی
. پیسا کٌین

ذَاّین زقیقاً ةفْوین هخالً دیافؼ زر اضیقارش قػیس     اگز هیةٌاةزایي •
ةیاى چِ هغلتیی را زاضیتِ، ةاییس فضیای تیاریری سهیاى دیافؼ را        
ةاسساسی کٌین، ةا اٍ ّن سهاى ضَین ٍ زر ّواى هَققیت تاریری قزار 

.تَاًین هتَجِ قػس دافؼ ضَین نى هَقـ است کِ هی. ةگیزین
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اًساى یح هَجیَز هطیتزک اسیت ٍ    »ةز اسا  ایي هتٌا کِ زیلتای •

ّا زر اغل َّیت اًساًی ةا ّن هطتزکٌس ٍ فقظ ٍ فقیظ   ی اًساى ّوِ
، رٍضی ةیزای هغالقیِ اراییِ    «ّای نًْا، تفاٍت تاریری است تفاٍت
. کٌس هی

ذَاّس ةِ سري زیلتای ارجاؿ زّس، اس  ّویي زلیل ٍقتی گازاهز هیةِ •
کٌیس ٍ ًیام کتیاا ذیَیص را      یاز هی( رٍش)سري اٍ ةِ فٌَاى هتس 

ی رٍش زر نى ًاؽز ةیِ ّوییي    گذارز کِ کلوِ هی« دقیقت ٍ رٍش»
ایي رٍش ةز یح هقزفت ضٌاسی استَار اسیت؛  . رٍش زیلتایی است

.یقٌی یح هتٌای هقزفت ضٌاساًِ، نحار رٍش ضٌاساًِ زارز
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ًواًس کِ ةقضی اس فقْا زر ةحج رٍایت هغلتی ضیتیِ نًچیِ زر   ًاگفتِ •

ّواى عَر کیِ قیتالً ًییش گفتیین     . زیلتای ضاّس ةَزین، هغزح ًوَزًس
هزدَم نقای ةزٍجززی هقتقس ةَز ها ةیزای فْین ییح رٍاییت ًویی      
تَاًین غزفاً اس زٍر زست ةِ نى رٍایت ًگاُ کٌین ٍ ةقس ًستت ةیِ نى  

. قضاٍتی زاضتِ ةاضین
ةایس ذَزهاى را ةِ رٍایت ًشزیح کٌین ٍ زر ّواى فضایی قیزار  ةلکِ •

تَاًین  نى هَقـ است کِ هی. ةگیزین کِ رٍایت زر نى غازر ضسُ است
.ةفْوین رٍایت چِ هقٌایی زاضتِ است
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: کِ نقای ةزٍجززی زر ایي سهیٌِ ةِ کار ةیززُ، چٌییي اسیت   تقتیزی •

تَاًیس نى را ةز سز  ذَاّیس هقػَز اس رٍایتی را ةفْویس، ًوی ٍقتی هی
ةایس اس کَُ ةیاال  . ی کَُ قزار ّیس ٍ ةقس اس تِ زرُ ةِ نى ًگاُ کٌیس قلِ

.ةزٍیس، ذَزتاى را ةِ رٍایت ةزساًیس ٍ ةقس ًستت ةِ نى قضاٍت کٌیس
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کِ نقای ةزٍجززی هغزح ًوَز، یح سزی نحار رٍش ضٌاساًِ ةحخی •

. زارز ٍ یح سزی هتاًی هقزفت ضٌاساًِ
نحار رٍش ضٌاساًِ ایي اسیت کیِ ٍی ةیز ذیالف سیایز فقْیا ٍ       اس •

ی چٌیس کتیاا لغیت     ّا زر فْن هقٌای یح رٍایت ةِ هزاجقِ اغَلی
کٌس ٍ غزفاً ةیِ هقٌیای هفیززات رٍاییت ٍ ادیاًیاً هقیاًی        اکتفا ًوی

پززاسز، ةلکِ زاین زر غسز ایي است کِ ةساًس رٍایت  تزکیتات نى ًوی
زر چِ فضای فکزی، فزٌّگی ٍ تاریری ٍ سیاسی غازر ضسُ اسیت  

.ی چِ هقٌایی را زارز تا ةساًس زر نى فضا، رٍایت هذکَر قػس افازُ
. ًَضتار داضز، هتحج ّزهٌَتیح ٍ رٍش: ک.ر) 106. •


