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رٍش ضٌاسی علن اصَل فقِ
هقذهِ•
ِ یکی دیگش اص امًسی کٍ تٍ فىًان • تهٍ  ی یف  علفن    تخطی اس فلسفه

؛ چشا کٍ دس ایه تحث ویض رٍش ضٌاسی آى علن استآیذ،  حساب می
. یک وگاٌ تیشيوی داسیم

وگشیم  دس ایىجا َماوىذ مثاحث لثلی، اص تیشين تٍ داوص مًسد وؾش می•
گیهشد،   َایی سا کٍ آن داوص تشای سسیذن تٍ وتیجٍ تٍ کاس مهی  ي سيش

.کىیم مغالقٍ می
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رٍش ضٌاسی علن اصَل فقِ
ههَْم رٍش•
ضًد، ایه است کهٍ   کٍ دس تحث سيش ضىاسی مغشح میايلیه سؤالی •

رٍش چیست؟ممصًد اص 
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ههَْم رٍش
دس تفسیش سيش فثاسات مختلفی گفتٍ ضذٌ است؛ امها َهیک کهذاز اص    •

. آوُا، تٍ وحًی اص اوحا خالی اص خًد مفًُز سيش ویست
ّفا   اسلَبی ٍسایل،  عثارت اس ّوِ رٍش: مثالً دس تقثیشی گفتٍ ضذٌ•

. ضَد ّایی است کِ تزای رسیذى تِ ًتیجِ تِ کار گزفتِ هی رٍشٍ 
. ی سيش استفادٌ ضذٌ است دس ایه تفسیش، اص خًد کلمٍ•
گاَی اص ايلات ویض تٍ جای لفهؼ سيش، اص الفهاػ دیگهشی اسهتفادٌ     •

ی سيش داسوذ ي مقادل آن تهٍ حسهاب    ضًد کٍ مفًُمی مثل کلمٍ می
.کلماتی چًن اسلًب، ضیًٌ، عشیمٍ اص ایه جملٍ َستىذ. آیىذ می
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ههَْم رٍش
ضایذ فلت ایه کٍ دس تفسیش سيش اص خهًد مفُهًز سيش یها الفهاػ     •

ضًد، ایه تاضذ کهٍ مفُهًز سيش یهک مفُهًز      مقادل آن استفادٌ می
تش اص خًدش تشای تفسیش خًدش  آضکاس ي ياضحی است ي ما ياضح

. وذاسیم
دَهیم ي   تٍ َمیه دلیل دس مماز تفسیش تٍ خًد َمیه مفًُز اسجاؿ می•

. کىهیم  دس يالـ اص حیث مىغمی اصالً تقشیف ي تفسهیشی فشضهٍ ومهی   
 تَتَلَصیف  یا تٍ فثهاست دیگهش   تعزیهی دٍری دَیم  آوچٍ اسایٍ می

.است
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رٍش ٍ فکز
رٍش ٍ فکز•
اگش تپزیشیم کٍ مفًُز سيش، یک مفُهًز ياضهح ي آضهکاس اسهت ي     •

ویاصمىذ تٍ تقشیف ویست یا اصالً لاتل تقشیف ویست، ممصًد اص سيش 
ایه است کٍ 

در ّز داًطی هسایلی ٍجَد دارد کِ عالواى آى داًص در پی حفل  »•
آى هسایل ّستٌذ؛ ضیَُ ٍ رٍضی را کِ عالواى آى داًص تزای حفل  

.«ًاهین ّا ٍ هتذ آى علن هی گیزًذ، رٍش آى هسایل تِ کار هی
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رٍش ٍ فکز
َهایی يجهًد داسد کهٍ تایهذ      تٍ تیان دیگهش دس َهش داوطهی ششسهص    •

. َایی تشای آوُا تیاتیم شاسخ
. هعلَهاتَمان ّا  پاسخَستىذ ي  هجَْالتَمان ّا  پزسص•
ی  در حفَسُ کىیم، دس يالـ  اص آن یاد می رٍششس آوچٍ کٍ تا فىًان •

.گًییم می« فکز»گیشد کٍ دس اصغالح مىغمی تٍ آن  امشی لشاس می
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رٍش ٍ فکز
ي تهیه ککهش ي سيش   خَد فکز، رٍش ًیست اما اگش کمی دلت کىیم، •

. تفايتی يجًد داسد
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رٍش ٍ فکز
ایه است کٍ ما يلتی تها مجُهًل مًاجهٍ    « ککش»دس اصغالح مىغمی •

سپس دس داخل مقلًمهات  . ضًیم، تٍ سمت مقلًمات حشکت کىیم می
. سیش وماییم ي تقذ اص آن اص ایه مقلًمات تٍ سمت مجًُل تشگشدیم



13

رٍش ٍ فکز
: تىاتشایه ککش مطتمل تش سٍ حشکت است•
حشکت اص مجًُل تٍ مقلًمات، •
حشکت دس داخل مقلًمات •
.يحشکت اص مقلًمات تٍ سمت مجًُل•
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رٍش ٍ فکز
الفکش حشکة الی المثادی                   ي مه مثادی الی المشاد•

حشکت دس اصغالح کلسفی یک امش تهذسیجی اسهت کهٍ دس امتهذاد      •
.ضًد صمان يالـ می
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رٍش ٍ فکز
. اما سيش، خًد ایه ککش ي خًد ایه حشکت ویست •
.رٍش، هسیز حزکت است•
سیش ما اص مجًُل تٍ مقلًز ي سهیش دس داخهل مقلًمهات ي سهیش اص      •

.مقلًمات تٍ مجًُل، َمًاسٌ مسیش یکساوی وذاسد
.وامیم ما َش یک اص ایه مسیشَا سا یک سيش می•
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رٍش ٍ فکز
گهًییم، تایهذ تهٍ     اما تشای ایه کٍ تذاویم يالقاً تٍ چٍ چیضی سيش می•

. عشح یک سؤال ي شاسخ آن تپشداصیم
داویم دي حشکهت حتهی اگهش کهاماًل اص یهک سهىخ تاضهىذ، داسای         می•

مسیشَای متفايتی َستىذ؛ صیشا مسیش َش حشکت لهامم تهٍ خهًد آن    
. حشکت است

: گًییم آیا يلتی می•
چفَى ّفز   »رٍش، هسیز حزکت اسفت، هقوفَدهاى ایفي اسفت کفِ      •

حزکتی هسیزی دارد، پس ّز فکزی تزای خفَدش رٍش خفاظ تفِ    
!!!؟«خَد دارد
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رٍش ٍ فکز
هسفیزّای ّووفَى را یف  رٍش تلقفی     مها دس يالهـ   . مسلماً خیهش •

. کٌین هی
دي مسیش َمگًن، تٍ يالـ دي مسیشوذ؛ صیشا مسیشَای دي حشکتىذ؛ اما •

اص آوجا کٍ دس کلیات، َمگًن ي مطاتٍ َستىذ، آوُا سا اص سهىخ یهک   
.آيسیم سيش تٍ حساب می
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رٍش هٌطقی
خًاَیم دس آن  مىغك، ککش سا تٍ وحً کلی تا لغـ وؾش اص داوطی کٍ می•

گیهشد ي تهٍ    ککش کىیم ه یقىی تا لغـ وؾش اص وًؿ مجًُل ه دس وؾش می  
. ششداصد تحلیل آن می

گیشد کٍ اگش ککش اص مسهیشی سهامان    تش اساس تحلیل کًق وتیجٍ می•
سسهذ ي اگهش اص    ی دسستی می ومایذ، تٍ وتیجٍ شیذا کىذ کٍ يی اسایٍ می

.ایه مسیش خاسج ضًد، وتیجٍ، دسست وخًاَذ تًد
آلۀ قاًًَیۀ تعون هزاعاتْا : گًییم تٍ َمیه دلیل دس تقشیف مىغك می •

مىغك یک اتضاس دستًسی ي لاوًوی اسهت  )الذّي عي الخطا فی الهکز 
(.داسد کٍ مشافاتص رَه سا اص خغای دس ککش تاص می
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رٍش هٌطقی
هٌطقفی تفِ عٌفَاى    ياضح است ایه دستًسات، دستًساتی ویست کهٍ  •

. گزاس صادس ومایذ ، مطشؿ ي لاوًنهقٌي
تهٍ  ّا  تحلیل ّستی خًیص سا اص تایذّاادفای مىغمی ایه است کٍ •

کىذ ي سهپس   آيسد؛ یقىی کشآیىذ ککش سا مغالقٍ ي تحلیل می دست می
.یاتذ اص عشیك آن تٍ خصًصیات ککش صحیح دست می
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رٍش هٌطقی
. هٌطق اصالً تِ هادُ ٍ هحتَای فکز کاری ًذاردشس •
محتًای ککش افم اص تصًسی کٍ لصذ تقشیف آن سا داسیم، یا تصذیمی •

تًاوذ  خًاَیم اص مجًُل تٍ مقلًز تثذیل کىیم، اص َش سىخی می کٍ می
. تاضذ

. آًچِ هٌطقی تِ دًثال آى است، قالة ٍ صَرت فکز است•
.گًییم تٍ َمیه دلیل تٍ مىغك، مىغك صًست یا مىغك صًسی می•
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رٍش هٌطقی
اوذ، دس يالهـ تهش اسهاس     َا اص گزضتٍ تا حال اوجاز دادٌ آوچٍ مىغمی•

. گشکتىذ ای تًد کٍ آوُا سا اص کلسفٍ می مثاوی
َهای صهحیح ککهش     یقىی دسست است کٍ مىغمی تٍ ؽاَش دوثال لالة•

.گیشد است؛ اما مفاَیم اساسی خًیص سا اص کلسفٍ می
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رٍش هٌطقی
ککش حشکهت  »ي « ککش محتًا ي لالة داسد»، «ککش چیست؟»ایه کٍ  •

.َای کلسفی َستىذ َمٍ ي َمٍ تحث« تذسیجی است ي صمان داسد
حتی عثمٍ تىذی مقمًالت تٍ مقمًالت ايلیٍ ي ثاوًیٍ ي تقهذ تمسهیم    •

     ٍ ی  مقمًالت ثاوًیٍ تٍ مقمًالت مىغمهی ي کلسهفی، ویهض یهک مغالقه
کلسفی است ي مىغك تماز َم خًیص سا مصشيف مقمهًالت ثهاوًی   

.کىذ مىغمی می
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رٍش هٌطقی
مىغهك  . تٍ َمیه دلیل مىغك کُه ما تٍ ضذت تا کلسفٍ آمیختٍ اسهت •

َایص سا َهم اص   گیشد؛ َمان گًوٍ کٍ مثال اش سا اص کلسفٍ میمثادی
ٍ . گیشد کلسفٍ می َهایی کهٍ دس مىغهك     ی مثهال  اص ایه سي، تمشیثاً َمه

.َای کلسفی است خًاویم، وًفاً مثال می
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رٍش هٌطقی
َا تٍ دلیل ایه کٍ َمًاسٌ لالهة مىغمهی سا دس محتهًا     تىاتشایه مىغمی•

دیذوذ ي محتًای مأوًس آوُا، محتًای کلسفی تهًدٌ اسهت، کمهظ     می
.اوذ سيی لالة ي سيش خاصی کاس کشدٌ

دس رٍضفی کفِ هٌطقفی    یهاتیم   کىهیم، دسمهی   امشيص کٍ تٍ آن وگاٌ می •
يجًی آن تًدٌ ي تیطتش َمّ خًد سا مصشيف آن کشدٌ اسهت،  جست

. استرٍش عقلی 
َای مىغمی خًدضان ویهض اص َمهیه سيش فملهی     َا دس تحلیل مىغمی•

.اوذ استفادٌ کشدٌ
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رٍش هٌطقی
اوذ، سيش فملهی   تٍ تیان دیگش َم سيضی سا کٍ مًسد مغالقٍ لشاس دادٌ•

َایطهان اص َمهیه سيش    َا ي تحلیهل  تًدٌ ي َم خًدضان تشای تحث
ی ایىُا تٍ دلیل اوس تها کلسهفٍ اسهت کهٍ      اوذ ي َمٍ فملی تُشٌ گشکتٍ

.سيضص، سيش فملی است
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رٍش هٌطقی
اص آن سً، کلسفٍ واؽش تٍ حمهایك اسهت ي َمهان گًوهٍ کهٍ فالمهٍ       •

داسد، مسهوًلیت کلسهفٍ    عثاعثایی دس ايایل تذایٍ ي وُایهٍ تیهان مهی   
. حمیمت ضىاسی است

َا  تىاتشایه تحلیل. خًاَذ حمایك سا اص غیش حمایك جذا کىذ کلسفٍ می•
. َایص تٍ حمایك وؾش داسد ي تشسسی

ای  رٍش عقلفی شس آوچٍ دس مىغك مًسد مغالقٍ لشاس گشکتٍ، َمهیه  •
رٍش سکتٍ؛ سيضی کهٍ گهاَی اص آن تهٍ     تًدٌ کٍ دس کلسفٍ تٍ کاس می

.کىیم تقثیش می فلسهی
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رٍش هٌطقی
ی تقمل ه آن َم تقمهل کلسهفی ه مهًسد       شس مىغك ککش سا دس حًصٌ•

َا ه یا الالل تصًس تىیان گزاس   مغالقٍ لشاس دادٌ ي وُایتاً تصًس مىغمی
.هٌطق اتشار خَتی تزای فلسهِ استمىغك ي متمذمان ه ایه تًدٌ کٍ 
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رٍش هٌطقی
ی مىغمی تًضیح لالة تًدٌ است؛ اما اص آوجا  تٍ تیان دیگش لصذ ايلیٍ•

کٍ لالة تٍ محتًا ياتستٍ است ي مسیش دس خًد َمیه سهیش مقىهاداس   
. ضًد، تٍ تًضیح مسیش ایه تفکش ویض ششداختٍ است می

هسیز ٍ هتذی کِ هٌطقی تَضیح دادُ، رٍش تعقل فلسهی است کفِ  •
.اٍالً ٍ تالذات تِ حقایق هزتَط است
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رٍش هٌطقی
ٍ   تىاتشایه می• ی سيش کهًق تیهان    تًاویم وتیجٍ تگیشیم مىغمی تها اسایه

داسد کٍ اگش کیلسًف تٍ سيضهی کهٍ يی یاکتهٍ اسهت، تیىذیطهذ،       می
اش امشی مغاتك تا يالـ خًاَذ تًد ي يی دس صًستی  ی اوذیطٍ وتیجٍ

کىهذ کهٍ کیلسهًف تهٍ      ی کلسفی سا تضمیه می حمیمت ومایی اوذیطٍ
.تىذ تاضذ ی اي شای َای اسایٍ ضذٌ سيش
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رٍش هٌطقی
ی کلسفی  اضاسٌ وماییم کٍ تحث حمایك ي افتثاسیات سیطٍ دس اوذیطٍ•

َهایی اص تًجهٍ کیلسهًکان ي     ي مىغمی کُه ما داسد ي ما ضاَذ وطاوٍ
.َای مشتًط تٍ افتثاسیات َستیم مىغمیان گزضتٍ تٍ تحث

َا کهشدٌ اسهت،    تٍ عًس مثال ضیخ دس اضاسات، اضاساتی تٍ ایه تحث •
يلی ایه اضاسات خیلی خهاز ي مهثُم َسهتىذ ي کمتهش مهًسد تًجهٍ       

.اوذ َا لشاس گشکتٍ تقذی
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رٍش هٌطقی
َایی کٍ امشيصٌ اص افتثاسیات داسیم، محصًل تفکشات  تىاتشایه تحلیل•

کسی کٍ تٍ گستشش ي سيضه ضذن ایه تحث خیلهی  . متأخشیه است
. کمک ومًد، فالمٍ عثاعثایی تًد

 غهشيی اصهفُاوی  حسهیه   لثل اص يی استادش، مشحًز ضیخ محمهذ •
، ایهه تحهث سا مغهشح ومهًد ي تقهذ فالمهٍ آن سا       مقشيف تٍ کمپاوی

.گستشش داد
ٍ       سسالٍ• ی  ی افتثاسیات فالمهٍ عثاعثهایی، دس فهیه حهال کهٍ سسهال

.ی آثاسش تسیاس فمیك ي دلیك است کًچکی است، مثل تمیٍ
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رٍش هٌطقی
دَذ، سيش تقمهل   حال سيضی کٍ مىغمی مًسد مغالقٍ لشاس دادٌ ي می•

کلسفی است کٍ جایگاٌ ايلی آن َمان کلسفٍ است، یقىی داوطی کهٍ  
.يجًی حمیمت استدس جست



33

رٍش هٌطقی
کىهیم ه مهشص حمهایك ي      َا مغشح می اما چًن مشصی کٍ دس ایه تحث •

َا ه چىذان مًسد افتىا   افتثاسیات ي مشص سيش کلسفی اص سایش سيش
َای مغشح دس کلسفٍ، دس فلًز دیگش مثل اصًل  ي تًجٍ وثًدٌ، سيش

. کمٍ َم تٍ کاس سکت کٍ اصالً کاسضان کطف حمایك ویست


