
14 روش شناسی  7-12-92



2

سیره
منش عملی و 
عادات رفتاری 

ارتکاز
دیدگاه ذهنی و 
مبنای فکری



3

میزان احتمال تأثیر موقعیت

سیره یا 
ارتکاز

عقال

متشرعه

مسلمانان

شیعه
مردم زمان 
معصوم ع



4

سیره
منش عملی و 
عادات رفتاری 

کشف سنت

ارتکاز
دیدگاه ذهنی و 
مبنای فکری

تنقیح موضوع

تحدید ظهور

کشف سنت



5

میزان احتمال تأثیر موقعیت

سنت

قولی

فعلی

امضایی



6

میزان احتمال تأثیر موقعیت

سنت

قولی

فعلی

امضایی
فعل یا قول 

خاص



7

میزان احتمال تأثیر موقعیت

سنت

قولی

فعلی

امضایی

فعل یا قول 
خاص

سیره یا 
ارتکاز عام



8

میزان احتمال تأثیر موقعیت

سنت

قولی

فعلی

امضایی

فعل یا قول 
خاص

سیره یا 
ارتکاز عام

عقال

متشرعه

شیعه

مسلمانان
مردم زمان 
معصوم ع



9

میزان احتمال تأثیر موقعیت

سنت

قولی

فعلی

امضایی

فعل یا قول 
خاص

سیره یا 
ارتکاز عام

عقال

مردم زمان 
معصوم ع



10

میزان احتمال تأثیر موقعیت

سنت

قولی
سیره یا ارتکاز 

متشرعه

شیعه

مسلمانان

فعلی
سیره یا ارتکاز 

متشرعه

شیعه

مسلمانان

امضایی
سیره یا ارتکاز 

متشرعه

شیعه

مسلمانان



11

میزان احتمال تأثیر موقعیت

سنت

قولی
سیره یا ارتکاز 

متشرعه

شیعه

مسلمانان

فعلی
سیره یا ارتکاز 

متشرعه

شیعه

مسلمانان

امضایی

فعل یا قول 
خاص

سیره یا ارتکاز 
عام

عقال

متشرعه

شیعه

مسلمانان
مردم زمان 
معصوم ع



12

فقهیروش عرفی یا روش 
استىاص اهشی رٌّی است، دس حالی وهِ  : قَس وِ دس لثل گفتینّواى •

استىاص هوىي است ظَْس ػیٌهی  . سیشُ تِ ػول خاسجی هشتَـ است
. ٍ خاسجی تیاتذ ٍ هوىي است ظَْس ػیٌهی ٍ خهاسجی دیهذا ًىٌهذ    
ّوچٌیي هوىي است استىاصی وهِ ظْهَس ػیٌهی ٍ خهاسجی ها تهِ،      
ظَْسی گستشدُ داضتِ تاضذ ٍ تثذهل تِ سیشُ ضهَد ٍ هوىهي اسهت    

اها سیشُ . ظَْسی ًادس ٍ هَسدی داضتِ تاضذ ٍ تِ سیشُ تثذهل ًگشدد
هاتذ تِ قهَسی   ػثاست اص آى ػولی است وِ ػوَهیت ٍ گستشش هی

وِ دس ّش جاهی تِ آى تشخَسد وٌٌذ، ّویي سٍش ٍ ّویي ػول تحمك 
.وٌذ دیذا هی
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فقهیروش عرفی یا روش 
ّای  استىاصات ٍ سیشُ: ّا ٍ استىاصات گفتین دس تمسین سیشُّوچٌیي •

ّاهی ّستٌذ وِ اص حیثیهت هطهتشن ػمهال     ػمالهی، استىاصات ٍ سیشُ
گیشًذ ٍ ٍاتستِ تِ ضشاهف  شٌّگی، هَلؼیت تاسهخی، هىاى  ًطأت هی
ّای خاظ تهِ   دس حالی وِ استىاصات ٍ سیشُ. ًیستٌذ... جغشا یاهی ٍ

حیثیت خاظ اًساى تستگی داسًذ؛ تِ هسلواى تَدًذ، ضهشلی تهَدى،   
....هشتَـ تِ لشى تیستن تَدى ٍ
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فقهیروش عرفی یا روش 
ّای خاظ وِ دس  مِ ٍ اغَل هَسد تَجِ  اص استىاصات ٍ سیشُهىی •

ّا است، سیشُ ٍ استىاصات هتطشػِ است وِ تشخاسهتِ    مْا ٍ اغَلی
. اص حیثیت تطشع هسلواًاى تِ اسالم است

: تَاًذ هٌطأ استىاصات ػمالهی تاضذ چیض هیدٍ •
ػملیهه حىن . 1•
دزهشًهذ اگشچهِ ػمهل تهِ ػٌهَاى ههه        اهَسی وِ ػمال آى سا هی. 2 •

.وٌذ ػملی تِ آى حىن ًویؾشٍست 
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فقهیروش عرفی یا روش 

دس غَست اٍل اهي استىاص دس ٍالغ تشخاسهتِ اص ػمهل اسهت ٍ اههي     •
حىن، هه حىن ػملی است ٍ اگهش احیاًهاا اص آى تهِ استىهاص تؼثیهش      

.ضَد، هه تساهح است هی
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فقهیروش عرفی یا روش 
ی اػتثاسههات   وِ دس غَست دٍم هَسد ًظش اسهت، دس حهَصُ  اهَسی •

. أ: داًین ػمل دس دٍ حَصُ ادساوات ها احىاهی داسد هی. هحؽ است
اهها دس  . ی اػتثاسهات ًفس االههشی  دس حَصُ. ی حماهك ب دس حَصُ
ی اػتثاسهات هحؽ اص آى جْت وِ اػتثاسهٌهذ، ػمهل دخهالتی     حَصُ
هه اػتثاسی هحؽ اهشی ًیست وِ ػمل تخَاّذ خهَد  آى سا  . ًذاسد

. دسن وٌذ
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فقهیروش عرفی یا روش 
وٌذ ٍ اغَالا  احىام اػتثاسی هحؽ سا تِ ًحَ ولی، ػمل دسن هیتلِ •

ّویي وِ اهَس سا تِ حماهك ٍ اػتثاسی ٍ اهَس اػتثهاسی سا تهِ ًفهس    
وٌین، واسی است وِ اص قشهك ػمل اًجهام   االهشی ٍ هحؽ تمسین هی

ی  دّین ٍ اهي اص اػتشا ات ػملی اسهت؛ ٍلهی ٍلتهی ٍاسد حهَصُ     هی
صهشا  شؼ اهي . ضَهن، ػمل دهگش دخالتی ًذاسد اػتثاسهات هحؽ هی

است وِ اػتثاسهات هحؽ اص اهَسی ّستٌذ وِ رّي ها آًْا سا خلهك  
. وٌذ، ًِ اهي وِ آًْا سا وطف ًواهذ هی
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فقهیروش عرفی یا روش 
هؼٌهی  . ػمال تِ هؼٌای خاظ هشتَـ تِ ّویي حَصُ اسهت استىاصات •

اهَسی وِ دس ٍسای آًْا ٍالؼیت ها ؾشٍستی ٍجَد ًذاسد تا اهي اهَس 
.دس اصای آى ٍالؼیت ها ؾشٍست اًتضاع ٍ اػتثاس ضًَذ
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فقهیروش عرفی یا روش 
اهن، اگشچِ اػتثاسههات هحهؽ، ًفهس     ّواى قَس وِ تاسّا گفتِالثتِ •

االهشی ًذاسًذ ٍ ٍالؼیتی ٍجَد ًذاسد وِ هٌطأ اًتضاع آًْا تاضهذ؛ اهها   
اػتثاساتی وهِ  . ّا تاضٌذ اهي گًَِ ّن ًیست وِ  الذ هػالح ٍ حىوت

. دٌّذ ّویطِ حىوت، هٌفؼت ٍ هػلحتی داسد ػمال اًجام هی



20

فقهیروش عرفی یا روش 
ٍلتی ػمهال تهِ دٍ   . آضىاس آى لَاػذ ساٌّواهی ٍ ساًٌذگی استهثال •

وٌٌهذ، حىهن آًْها تهش اسها        قش ِ تَدى ههه خیاتهاى حىهن ههی    
هؼٌهی اههي گًَهِ    . خػَغیتی وِ خاظ تِ آى خیاتاى است، ًیسهت 

ًیست وِ ؾشٍستی وِ تشخاستِ اص هه ٍالؼیت تاضذ التؿهای چٌهیي   
. حىوی داضتِ تاضذ

وٌذ وِ ػمال خیاتاى سا دٍ  دس ػیي حال هػالح ٍ هٌا ؼی التؿا هیاها •
تَاًٌذ تؼذّا تش اسها  هػهالح ٍ    ّواى قَس وِ هی. قش ِ اػالم وٌٌذ

.هٌا غ دهگشی تِ هه قش ِ تَدى آى حىن ًواهٌذ
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فقهیروش عرفی یا روش 
تَاًین اص ػمل تخَاّین دس هَسد هه قش ِ تَدى  ػثاست دهگش ًویتِ •

صهشا ّیچ اههش تىهَهٌی ٍ   . ها دٍ قش ِ تَدى هه خیاتاى حىن ًواهذ
ّیچ خػَغیتی دس خَد  خیاتاى ًیست تا ههه قش هِ تهَدى هها دٍ     

.قش ِ تَدى اص آى اًتضاع ضَد
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فقهیروش عرفی یا روش 
هالىیت ًِ هه اهش تىهَهٌی  . دهگش دس اهي صهیٌِ، هالىیت استهثال •

دس اهٌكَس ًیست وِ دس . است ٍ ًِ حتی هه اػتثاسی ًفس االهشی
ٍالغ چیضی ٍجَد داضتِ تاضذ وِ ها تِ دلیل ٍجَد آى ًاگضهش تاضهین  

ٍلتهی وتهاتی سا وهِ هالهه ّسهتین،      . هفَْم هالىیت سا اًتضاع وٌهین 
تخطین، دهگشی هاله آى خَاّذ تَد؛ اها ّیچ تغییش تىَهٌی اتفاق  هی

اص آى سَ، اگش وتاتی دس دست ضخػی تاضذ، دلیهل تهش   . ًیفتادُ است
هالىیت اٍ ًسثت تِ وتاب ًیست؛ چشا وِ هوىي است وتاب ضهخع  

.دهگشی دس دست اٍ تاضذ
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فقهیروش عرفی یا روش 
ای اص هالىیت اػتثاسی ًیست ٍ اص آى  ی تىَهٌی ًطاًِ تٌاتشاهي سلكِ •

ای تشای هالىیهت   سا اهاسُ« هذ»ضَد ٍ اگش دس  مِ  هالىیت اًتضاع ًوی
آٍسهن، خَدش هه اهش اػتثاسی است ٍ ّیچ وهس دس   تِ حساب هی

.ضَد ی تىَهٌی، هالىیت اًتضاع هی آًجا لاهل ًیست وِ اص سلكِ



24

فقهیروش عرفی یا روش 
هالىیت وِ هه اػتثاسی هحؽ است، هػلحتی داسد وِ ػمهال  ّویي •

ػمال تِ دلیل هػلحت تٌظیوی وهِ هالىیهت اهجهاد    . دزهشًذ آى سا هی
ّا دس تْشُ تشداسی اص اضهیا    ضَد سٍاتف تیي اًساى وٌذ ٍ تاػث هی هی

.دزهشًذ ساهاى هاتذ، هفَْم هالىیت سا هی
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فقهیروش عرفی یا روش 
. تهیي سهیشُ ٍ استىهاص استثهاـ ٍجهَد داسد     : اضاسُ وهشدهن ّوچٌیي •

هاتٌذ، دس لالهة سهیشُ تجلهی     ی ظَْس  شاٍاى هی استىاصاتی وِ صهیٌِ
. وٌٌذ دیذا هی

، حتوهاا  ...آى سَ، ٍسای ػول خهاسجی ػمهال هها هسهلواًاى ٍ هها     اص •
ی ػمال هها   هوىي ًیست هه د ؼِ ٍ ًاگْاًی ّوِ. رٌّیتی ٍجَد داسد

آًْا حتواا رٌّیهت ٍ  . ی هسلواًاى تا ّن واس ٍاحذی اًجام دٌّذ ّوِ
.اًذ وِ هٌطأ اهي ػول خاسجی ضذُ است تاٍسی داضتِ
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فقهیروش عرفی یا روش 
ضَد، تشخاستِ  ّاهی وِ دس تیي ػمال هؼوَل هی ّا ٍ سیشُ سٍشگاّی •

ّا، سهطِ دس حماهك هها   دس اهي غَست سیشُ. اص حىن ػمل آًْا است
. اػتثاسهات ًفس االهشی داسد

گاّی اص اٍلات سیشُ تشخاستِ اص استىهاصات ػمهال تهِ آى هؼٌهای     ٍ •
ّها، سهطهِ دس اػتثاسههات هحهؽ      دس اهي غَست سیشُ. استاخع 

.داسًذ ٍ اغالا تِ اػتثاسهات ًفس االهشی ها حماهك ستكی ًذاسًذ
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فقهیروش عرفی یا روش 
ّوهاى قهَس وهِ    . دشداصهن تَجِ تِ اهي هكالة، تِ سٍش ػش ی هیتا •

ّا تهِ حهل    گفتین اغَلی دس سٍش ػش ی تا وطف استىاصات ٍ سیشُ
. دشداصد هساهل ػلن اغَل هی

گاُ تحث دس اهي سٍش، تؼییي استىاص ػمهال ٍ دس تشخهی ههَاسد     تىیِ•
. ی ػمال است سیشُ
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فقهیروش عرفی یا روش 

ی هتطشػِ ًیض تا ّویي سٍش هَسد تَجهِ   گاّی استىاص ها سیشُالثتِ •
گیشد ٍ ّش چٌذ اهي هَاسد تسیاس ووتش است؛ اها دس ّش حهال   لشاس هی

ّستٌذ وساًی وِ الالل دس تشخی هساهل تِ سیشُ ها استىاص هتطهشػِ  
. وٌٌذ توسه هی

:تَاى تِ هَسد صهش اضاسُ وشد ػٌَاى ًوًَِ هیتِ •
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فقهیروش عرفی یا روش 
ّا هؼتمذًهذ خثهش ٍاحهذ     تحث حجیت خثش ٍاحذ، هطَْس اغَلیدس •

ػمالئیاا حجت است ٍ دس اهي تحث تش سهیشُ ٍ استىهاص ػمهال تأویهذ     
اها تشخی هثل آلای حائشی سیشُ ها استىاص ػمال سا دس ههَسد  . داسًذ

حجیت خثش ٍاحذ لثَل ًهذاسد ٍ هؼتمذًهذ وهِ حجیهت خثهش ٍاحهذ       
.ػمالهی ًیست
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فقهیروش عرفی یا روش 
دس ًظش آلای حائشی ػمال دس اهي هَسد سیشُ ٍ استىاص ًذاسًذ، سیشُ  •

. ٍ استىاصی وِ دس اهي هَسد ٍجَد داسد، هشتَـ تهِ هتطهشػِ اسهت   
ّا دس وٌاس دالهل حجیت خثش ٍاحهذ تهِ    تذهي تشتیة هطَْس اغَلی

وٌٌذ، دس حالی وهِ آلهای حهائشی     ی ػمال هشاجؼِ هی استىاص ٍ سیشُ
.داًذ سیشُ ٍ استىاص ػمال سا دس اهي صهیٌِ هشدٍد هی
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فقهیروش عرفی یا روش 
وٌین، تِ هَاسدی  ّش حال ٍلتی اص سٍش  مْی ٍ ػش ی غحثت هیدس •

ّای ػمالههی توسهه    ّا تِ استىاصات ها سیشُ تَجِ داسهن وِ اغَلی
وٌٌذ ٍ تا استفادُ اص تحلیل هه استىاص ها تحلیل هه سیشُ، ًتیجِ  هی

.ًواهٌذ گیشی هی
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فقهیروش عرفی یا روش 
گیهشد، وطهف    اص جولِ هَاسدی وِ سٍش ػش ی هَسد اسهتفادُ لهشاس ههی    •

ای وِ اغهَلی اص آى تحهث    صهشا خیلی اص اٍلات هؼاًی. هؼاًی الفال است
تهِ  . وٌذ،  اسؽ اص ساخت تیاًی است ٍ ٍاتستگی تِ صتاى خاغی ًذاسد هی

قَس هثال ظَْس اهش دس ٍجَب ٍاتستِ تِ صتهاى ػشتهی ًیسهت ٍ دس ًظهش     
اغَلی اهش تِ قَس ولی دس ّش صتاًی تا ّهش سهاختی، ظْهَس دس ٍجهَب     

الثتِ دس ّویي جا ّن گاّی تشخی هكالة ٍ دالهل ٍاتستِ تهِ صتهاى   . داسد
خَاّهذ   هثل آًجا وِ دس هه سٍهىشد تفسیشی، اغَلی ههی . ضَد ػشتی هی
دس اهٌجا اگش اص ٍؾغ الفال تهشای  . «چشا اهش ظاّش دس ٍاجة است»تذاًذ 

ّاهص تِ صتاى ػشتی تستگی داسد، حهال آى وهِ    هؼاًی ووه تگیشد، تحث
اگش دلیل ػملی تش اهي هكلة الاهِ وٌذ، دلهیلص ٍاتسهتِ تهِ صتهاى ػشتهی      

. تَؾیح اهي هكلة دس آهٌذُ خَاّذ آهذ. ًیست
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عرفیطرق اعمال روش 

کشف طرق 
ها  ارتکازات و سیره

روش ذهنی . 1

روش عینی. 2
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عرفیطرق اعمال روش 
ّا تهِ حهل    سٍش ػش ی اغَلی اص قشهك وطف استىاصّا ٍ سیشُدس •

ّا دٍ قشههك ٍجهَد    تشای وطف استىاصات ٍ سیشُ. دشداصد هساهل هی
: داسد

سٍش رٌّی . 1•
.سٍش ػیٌی. 2•
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عرفیطرق اعمال روش 
ّاهی ّستٌذ وِ لثالا دس ػلن سٍاى ضٌاسی تا  دٍ سٍش ضثیِ سٍشاهي •

ّا اص آًْا هاد وشدهن ٍ گاّی تِ آًْا سهاتجىتیَ ٍ آتجىتیهَ    ّویي ًام
.گَهٌذ ًیض هی

هؼٌی سٍش رٌّی دس ػلن اغَل ضهثیِ سٍش رٌّهی هها سهاتجىتیَ      •
سٍاى ضٌاسی ٍ سٍش ػیٌی دس اهي ػلن ضثیِ سٍش ػیٌی ها آتجىتیَ 

. دس ػلن سٍاى ضٌاسی است
ّای آهٌذُ هطهخع   ّاهی ٍجَد داسد وِ دس قَل تحث الثتِ تفاٍتٍ •

.خَاّذ ضذ
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عرفیطرق اعمال روش 
روش ذهنی. 1•
دس سٍش رٌّی وِ تِ خػَظ دس استىهاصات ههَسد اسهتفادُ لهشاس     •

گیشد، ضخع اص قشهك تحلیل رٌّیت خهَهص تهِ ًتیجهِ گیهشی      هی
. دشداصد هی

ی اٍ دس دسًٍهص   ای تِ تیشٍى ًذاسد، هشاجؼِ دس اهي سٍش هشاجؼِاٍ •
خَاّذ تذاًذ خَدش تِ ػٌَاى هه ضخع چِ استىاصی  اٍ هی. است
.داسد
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عرفیطرق اعمال روش 
. گیشد اهي سٍش ضٌاساهی تِ قشهك هستمین غَست هیدس •
دس ٍالغ ػال ن ه وسی وِ دس غذد ها تي هكلثی است ه تا هؼلهَم    صهشا •

.گیشد ه هىی است ه هَسدی وِ دس آى واٍش غَست هی
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عرفیطرق اعمال روش 
تِ  ؿای تیشٍى اص رّي خَهص ه تِ دهگشاى ه وهاسی ًهذاسد ٍ     ػالن •

. ٍجَ است مف دس دسٍى خَدش هطغَل جست
هه استثاـ هستمین تیي دژٍّطگش ٍ هَسد دهژٍّص تشلهشاس   تٌاتشاهي •

.است
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ی اهي واٍش دسًٍی، تِ استىاصات دسًٍی خهَهص دس   دس ًتیجِػالن •

تشد، اها اص آًجا وهِ تهِ دهگهشاى ٍ تهِ تیهشٍى اص       ای دی هی ّش هسألِ
آههذ وهِ     ؿای رّي خَهص هشاجؼِ ًىشدُ است، اهي سؤال دیص هی

تَاًذ ًسثت تِ دهگشاى لؿاٍتی داضتِ تاضهذ ٍ حىوهی    اٍ چگًَِ هی
؟ولی غادس ًواهذ
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عرفیطرق اعمال روش 
ػالن اص قشهك لیا  تِ ًفس، تهِ  : ضَد دس جَاب اهي سؤال گفتِ هی •

. هاصد ی ولی دست هی هه ًتیجِ
تٌهاتشاهي اگهش ههي چٌهیي     . دهگشاى ّن هثل هي ّستٌذ»: گَهذ هیاٍ •

. «استىاصی داسم، آًْا ّن ّویي استىاص سا داسا ّستٌذ
.دّذ تشتیة استىاص خَد سا تِ دهگشاى ًیض سشاهت هیتذهي •
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عرفیطرق اعمال روش 
رٌّی وِ تیي  مِ ٍ اغَل هطتشن اسهت ٍ دس ّهش دٍ وهاستشد    سٍش •

. تشهي سٍش دس وطف استىاصات است داسد، هؼوَل
اگشچِ سٍش رٌّی تٌْا سٍش تشای وطف استىاصات ًیست؛ اها هؼٌی •

. وٌٌذ ّا ٍ  مْا تِ ّویي سٍش ػول هی ػوذتاا اغَلی
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ها  میِ تا هشاجؼِ تِ خَدش، استىاص ػمال ها استىاص هتطهشػِ  اغَلی •

. وٌذ سا وطف هی
ًواههذ ٍ اص دهگهشاى    تِ تیشٍى اص  ؿای رّي خَهص هشاجؼِ ًوهی اٍ •

.وٌذ سؤال ٍ دشسطی ًوی
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
ّهای آى   اص اهي وِ تِ اضىاالت ٍاسد تهش سٍش رٌّهی ٍ داسه    لثل •

تپشداصهن، الصم است ػولىشد رّي سا دس سٍش رٌّی تَؾیح دّین ٍ 
؟تیاى ًواهین وِ چشا ضٌاساهی دس اهي سٍش تِ غَست هستمین است
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
سٍش رٌّی، رّي تا هه التفات اسادی ٍ آگاّاًِ آًچِ سا وهِ تهِ   دس •

وٌهذ ٍ اههي دس    آى ػلن حؿَسی داسد، تِ ػلن حػهَلی تثهذهل ههی   
غَستی است وِ هؼلَم تِ ػلن حؿَسی دسن ضذُ تاضهذ، اهها اگهش    
هؼلَم خَدش هه اهش حػَلی تاضذ، هه اهش اجوالی اسهت وهِ تها    

. گشدد التفات، تِ هه اهش تفػیلی تثذهل هی
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
دژٍّطگش دس سٍش رٌّی آى اههشی سا وهِ دس رّهٌص اسهت ٍ     دس •

ٍجَی آگاّاًِ هوىي است تِ آى التفات ًذاضتِ تاضذ، تا هه جست
وٌذ، حال ها اص ػلهن   تِ هه اهش هَسد تَجِ ٍ هَسد التفات تثذهل هی

وٌذ ٍ ها اص ػلن اجوالی تهِ ػلهن    حؿَسی تِ ػلن حػَلی تثذهل هی
.تفػیلی
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
دس اهٌجا اتتذا تِ تیاى هكالثی دس هَسد تثذهل هه ػلهن حؿهَسی   ها •

:ًواهین دشداصهن ٍ سپس دهگشی سا تیاى هی تِ ػلن حػَلی هی
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
سٍش رٌّی ٍلتی هه ػلن حؿهَسی تهِ ػلهن حػهَلی تثهذهل      دس •

آٍسد وِ لثل اص اههي   ضَد، دس ٍالغ رّي اقالػاتی سا تِ دست هی هی
رّي . واس ًیض تشای اٍ هؼلَم تَدُ است؛ هٌتْی هؼلَم تِ ػلن حؿَسی

اهي ػلن حؿَسی سا تا هه التفات اسادی ٍ آگاّاًِ تِ ػلن حػهَلی  
.وٌذ تثذهل هی
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
هكلة هؼٌی تثذهل ػلَم حؿَسی تِ ػلَم حػهَلی دس هثاحهث   اهي •

آهذ ٍ تِ لحهال هؼش هت    هٌكك ٍ  لسفِ جضٍ هسلوات تِ حساب هی
ضٌاساًِ ًیض تاهذ ادػا وشد وِ اهي هؼلَهات حػَلی دس ٍالهغ سهٌ    

صهشا دس اهي ػلن حػَلی ّهن  . تٌای ساهش هؼلَهات حػَلی ها است
هؼلَم تالزات تشای ها هؼلَم است ٍ ّهن هؼلهَم تهالؼشؼ اص جْتهی     

.هؼلَم تالزات است
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
اقالػات حػهَلی هتؼهاسی ههه غهَست ٍجهَد داسد ٍ ههه       دس •

گَهذ تِ دسختی وِ دس حیاـ است  ٍلتی ضخػی هی. غاحة غَست
ػلن داسد، اهي ػلن اص قشههك غهَستی اسهت وهِ اص آى دسخهت دس      

اهي غَست هؼلهَم تالهزات اسهت ٍ آى دسخهت     . رٌّص ٍجَد داسد
. خاسجی هؼلَم تالؼشؼ
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
تَاًذ دی تثهشد وهِ اههي     اهي سؤال هكشح است وِ اٍ چگًَِ هیحال •

وٌهذ، دس حهالی وهِ آى     غَست رٌّی تا آى ٍالؼیت ػیٌی تكثیك ههی 
ٍالؼیت ػیٌی اص چٌ  هؼش ت اٍ خاسج اسهت ٍ آًچهِ دس دسهتش     

وٌذ، ّوهیي غهَست رٌّهی     ٍی لشاس داسد ٍ اٍ تِ آى هؼش ت دیذا هی
؟است
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
هكلة تحثی دس هؼش ت ضٌاسی است وِ اص لذهن ّن هكشح تهَدُ  اهي •

هها دس اهٌجها لػهذ    . ٍحَش آى سخٌی گفتهِ اسهت   ٍ ّش وس حَل
خَاّین تگَهین اهي ًهَع ػلهن    ّا ضَهن؛ اها هی ًذاسهن ٍاسد آى تحث

تَاًذ دس داس  اههي   حػَلی وِ اآلى دس غذد تَؾیح آى ّستین، هی
.دشسص ها سا هاسی دّذ
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
ِ   دس • ی التفهات تهِ ػلهن     اهي ًَع اص هؼلَهات حػهَلی وهِ دس ًتیجه

:ضَد، ها دس ٍالغ دٍ ػلن داسهن حؿَسی دیذا هی
،ػلن حؿَسی. 1 •
. ػلن حػَلی. 2 •
ػلن حػَلی هه غَست است ٍ هه غاحة غَست ٍ غاحة دس •

تِ تیهاى  . غَست دس اهي ػلن حػَلی، ّواى هؼلَم حؿَسی ها است
.دهگش هؼلَم تالؼشؼِ ػلن حػَلی، هؼلَم تالزات  ػلن حؿَسی است
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
ّای هؼش ت ضٌاسهاًِ تیهاى ضهذُ، ػلهن هها تهِ        وِ دس تحثّوچٌاى •

دس ٍالهغ  . غَست دس هَاسد ػلن حػَلی، هه ػلن حؿهَسی اسهت  
. خَد غَست تشای ها حاؾش است ٍ تِ ّویي دلیل تِ آى ػلن داسههن 

وٌذ، ٍ اگش تِ آى ػلن  دس ػلن حػَلی تِ ػلن حؿَسی تاصگطت هی
.گَهین تِ اػتثاس غاحة غَست است حػَلی هی
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
اهي ٍغف دس اهي گًَِ ػلَم حػَلی، غَستی اص چیهضی وهِ تهِ    تا •

ضَد وِ خَد  ػلن حؿَسی هؼلَم تالزات است، دس رّي ػالن دیذا هی
ّش چٌذ اص آى جْت . آى غَست تِ ػلن حؿَسی هؼلَم تالزات است

وِ تشای آى هؼلَم حؿَسی غَست است، ػلن تِ آى ػلهن حػهَلی   
.است
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
دس اههَس  : دّیذ دس هه هثال هكلهة سا دٍتهاسُ تیهاى ًوهاهین    اجاصُ •

هاًهذ، دس دسهت خهَهص     ٍجذاًی هثل آًجا وِ دسهتواى الی دسههی  
هؼلهَم  ( خهَد  دسد ًهِ هفْهَمِ آى   )اههي دسد  . وٌهین  احسا  دسد هی

.حؿَسی است ٍ دس ًفس ها حاؾش است
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وٌین، هفَْهی اص آى دسد دس رّي ها  ٍلتی تِ اهي دسد التفات دیذا هی •

دس . تٌذد وِ غیش اص خَد  دسدی اسهت وهِ اآلى ٍجهَد داسد    ًمص هی
: گَهذ ساصد ٍ هی ی خاظ هفَْهی هی ٍالغ رّي اص دسد دس هه ًمكِ

اهي هفَْم هه غَست است . «ی دست چپ هي دسد اًگطت سثاتِ»
وٌذ ٍ دسد تِ ػلن حؿَسی تهشای هها حاؾهش     وِ اص دسد حىاهت هی

.است
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
چٌیي جاهی وِ ػلن حػَلی ها اص تَجِ آگاّاًِ تِ ػلن حؿَسی دس •

ًاضی ضذُ، رّي اهي لذست سا داسد وِ غَست ٍ غاحة غهَست سا  
صهشا اگشچِ غاحة غَست، هؼلَم حػهَلی هها   . تا ّوذهگش تسٌجذ

است، اها ّویي غاحة غَست هؼلَم حؿَسی ها ّهن ّسهت ٍ اص   
آًجا وِ غاحة غَست هؼلَم حؿَسی ها است ٍ خَد  غَست ّن 
هؼلَم حؿَسی است، ها اهي لذست سا داسهن وِ تكاتك ٍ ػذم تكاتك 
. آًْا سا تسٌجین ٍ اهي دس ٍالغ سٌ  تٌای هؼاسی حػَلی ها است
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
تیاى دهگش اسا  هؼاسی ها اتتذا اا ػلهَم حؿهَسی ٍ تؼهذ ػلهَم     تِ •

ٍ چهَى  . ضَد ای است وِ اص التفات تِ ػلن حؿَسی دیذا هی حػَلی
تهَاًین   دس اهي ًَع ػلَم حػَلی لذست اسصهاتی هؼلَم سا داسهن، ههی 

ساّی تشای تكاتك ساهش هؼلَهات حػهَلی دیهذا وٌهین، ٍ تهِ غهذق      
.هؼلَهات حػَلی خَد دست هاتین
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ٍ هؼلَم ( ضَد هؼٌی غَستی وِ دیذا هی)سٍش رٌّی هؼلَم تالزات دس •

اص . ّش دٍ تِ ػلن حؿَسی هؼلَهٌهذ ( هؼٌی غاحة غَست)تالؼشؼ 
ضٌاساهی دس اههي سٍش تهِ غهَست هسهتمین     : گَهین ّویي جْت هی
ٍجهَی دشٍّطهگش دس اههي سٍش،    دس ٍالغ جست. گیشد غَست هی
آههذ،   ای وِ تِ دسهت ههی   ٍجَهی تذٍى ٍاسكِ است ٍ ًتیجِجست
وٌهذ،   ٍجَ ههی آًچِ سا وِ ضخع جست. ای است تسیاس دلیك ًتیجِ

ضهَد،   هه هؼلَم حؿَسی است ٍ ٍلتی تثذهل تِ ػلن حػهَلی ههی  
. غَست حاغل، خَدش هؼلَم حؿَسی خَاّذ تَد
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
ضخع اهي لذست سا داسد وِ اهي غَست سا تا غاحة غهَست  دس •
هماهسِ وٌذ ٍ ( وِ ّش دٍ دس غمغ رّي اٍ تِ ػلن حؿَسی حاؾشًذ)

غحت ٍ سمن غهَست ٍ تكهاتك ٍ ػهذم تكهاتك آى سا تها غهاحة       
ی لَت سٍش رٌّهی ٍ حسسهي آى    ٍ اهي ًمكِ. غَست تِ دست آٍسد

.آهذ تِ حساب هی
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ذهنیعملکرد ذهه در روش 
گفتین هشتَـ تِ آًجا تَد وِ ػلن حؿَسی تا التفهات تهِ ػلهن    آًچِ •

اها دس هَسد تثذهل ػلن اجوالی حػَلی تِ ػلن . حػَلی تثذهل ضَد
هؼٌی تثذهل هه ػلن حػهَلی تهِ ػلهن حػهَلی     )تفػیلی حػَلی 

دس اهي  شؼ اهشی اجوهالی  . ًیض هكلة تِ ّویي غَست است( دهگش
دس ووَى رّي دژٍّطگش ٍجَد داسد وِ تا التفات تِ اههشی تفػهیلی   

. ضَد تثذهل هی


