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روش هنطقی
ی هسایلی است که ابزار عووهی استنباط  اصول فقه در صدد هطالعه•

. هستند
زهدس   اید     ثه تؼجیط زیگط اصول فقه حجت ضا موضز مغبلؼه قطاض می•

یک امط حقیقی ثه آن مؼنبیی کده زض فسفد،هح حقدبیو مدوضز مغبلؼده      
.هفتنسح نیفت
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روش هنطقی
:حبصل سر  ای  است که•
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روش هنطقی
ذواسته قبلت انسیشه ضا ثس ن زض نظط گدطفت  مدبز ح مدوضز     منغو می•

ی  ای کده هودواض  قبلدت انسیشده     مغبلؼه قطاض زهسح امب چون آن مبز 
ای فسف،ی ثوز ح قبلجی که  زاز ح مبز  منغقی زض آن ذوزش ضا نشبن می

ی اصسی   جسی منغقی قطاض گطفتهح قبلت ت،کط فسفد،ی   موضز مغبلؼه
. است



5

روش هنطقی
پس اگط منغقی ض شی ضا موضز مغبلؼه قطاض زاز  د که الجته همّ منغقی  •

شدس  د آن    ی ض ش نجوز    ض شح امطی تجؼی محفدوة مدی   مغبلؼه
است   منغقی ذوزش هم اظ هوی  ض ش روش تعقل فلسفیی  ض شح 

.ثطای مغبلؼبت ذویش است،بز  کطز  است
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روش هنطقی
هدب ثدب حدسس ثده       اضح است حسس زض اصغالح منغقی. ثنبثطای  حسسح آنی است   امتساز ظمبنی نساضز. حسس زض اصغالح منغقی زست یبفت  ثه پبسد پطسش ثس ن حطکت است. ی حسس قطاض زاضز زض مقبثل فکط قو . •

. ض زح فطق زاضز مؼنبی گوبن   تروی  که زض نعز ػطف ثه کبض می
منغقیبن سنجسیک یب منغقیبن ضیبضی ثب توجه ثه ای  که منغو ثه محتدوا  . گوییم توجه ثه قبلت   صوضت   ػسم توجه ثه محتوا ثبػث گطزیس منغو زیگطی ظهوض   ثط ظ پیسا کنس که ثه آن منغو سنجسیک یب منغو ضیبضی می. •

هدب     اظ ای  ض ح ثط ذالف آنچه زض منغو کالسیک شبهس هفتیمح زض منغو ضیبضیح گدعاض  . هب است،بز  نوبینس کبضی نساضز   ثه شکل   قبلت نظط زاضزح سؼی نووزنس توبم محتواهب ضا ترسیه کننس   ثه جبی آنهب اظ ضموظ   سنجل
هب زض ضو  یدک محتدوای ذدب      زض حبلی که زض منغو کالسیک هوواض  قبلت. تواننس پصیطای هط محتوایی ثبشنس هب هفتنس که می هب زض منغو ضیبضی زض  اقغ ضمع قبلت ضمعهب   سنجل. قضبیب ثیبنگط محتوای ذبصی نیفتنس

ثه هوی  سجت شکل   صوضت منغو کالسیک هویشه زض یک محتوایی تجفم پیسا کطز  است   مدب  . هب اظ محتوا است،بز  کننس؛ ظیطا قبلجی ثس ن محتوا  جوز نساضز منغقیبن گصشته مججوض ثوزنس ثطای ثیبن قبلت. انس مغطح شس 
.انس هب یب مغبلجی هفتیم که زض  اقغ منغقی نیفتنس   اظ ػسوم زیگط ثه ذصو  فسف،ه ثه ػبضیت گطفته شس  هویشه شبهس گعاض 

شس د که ای  انتعاػی شسن ذصوصدیت ضیبضدیبت اسدت د ثده         تط می کطز   زمبزم انتعاػی ی ضیبضی پیسا می منغو ضیبضی ثه زلیل ای  که صجغه. ی سیط ذویش اظ منغو کالسیک جسا شس نبگ،ته نوبنس منغو ضیبضی زض ازامه•
شدسح   هب است،بز  مدی  زض حبلی که ای  حس   مطظ زض آنجب که اظ سنجل. توانفت اظ آن حس فطاتط ض ز منغو کالسیک ثه زلیل است،بز  اظ محتوا محس ز ثوز   نوی. هبیی کشیس  شس که زض منغو کالسیک اصالً  جوز نساشت ثحث

. جوز نساشت
شونس   ثه ػجبضت ثهتط فقظ قبلت  زض منغو ضیبضی مؼبنی فقظ ثه صوضت قبلت مغطح می. هبی مؼنبیی زض منغو ضیبضی است تط اظ تحسیل هبی مؼنبیی ػویو الجته اظ آن سوح زض منغو کالسیک ثه زلیل است،بز  اظ محتواح تحسیل•

ثده عدوض ملدبل    . زهنس هبی مؼنبیی ثحث مهوی ضا تشکیل می زض حبلی که زض منغو کالسیک تحسیل. هبی مؼنبیی جبیی پیسا نکطز  است اظ ای  ض ح زیگط چنسان تحسیل. ی ضمع   سنجسشبن مغطح است ثوزن آنهب   سپس جنجه
ظیطا آنچه ثدطای ا  مهدم اسدتح ض اثدظ ثدی       . گصضز منغو ضیبضی ثفیبض سطیغ اظ توضیح حقیقت قضیه می. حقیقت قضیه زض منغو کالسیک ثحث پیچیس ح زقیو   ثفیبض مهوی است که زض منغو ضیبضی چنسان اهویتی نساضز

. هب است گعاض 
زض  اقغ آنچه . ای که ثه کشوضهبی اسالمی آمس ثه شست ضشس کطز   تنب ض شس شبذه. یک شبذه ثه کشوضهبی اسالمی آمس   زض فطهنگ اسالمی ضشس کطز   یک شبذه زض غطة مبنس. منغو اضسغویی اظ اثتسا ز  شبذه شس. •

ی منغقی کده   امب هوی  شبذه. ذیسی اظ مغبلت ضا زانشونسان اسالمی ملل فبضاثی   ثوػسی سینب زض منغو مغطح کطزنس   گفتطش زازنس. گوییمح ثب آنچه اضسغو ػطضه کطز ح فبصسه زاضز زض ای  حوظ  ثه آن منغو اضسغویی می
ی  مکتوثبت ثوػسی سینب   ذواجه نصیط السی  عوسدی زض ظمینده  . ی زیگط ضا متکسوبن یک شبذه ضا فسیفوفبن مت،کل شسنس   شبذه. ی زیگط تجسیل گشت ی مفیط ذویش ثه ز  شبذه ی اسالمی ضشس کطزح زض ازامه زض حوظ 

زض  اقدغ آنهدب کده گدطایش فسفد،ی      . هبی منغقی ثب گطایش کالمی است ی مولی ػجساهللح شوفیهح شطح شوفیه   جوهط النضیس اظ کتبة هبیی ملل حبشیه ای است که گطایش فسف،ی زض آن قوی است   کتبة منغوح اظ شبذه
الجته ثی  فسف،ه   کالم هم تؼبمل  جوز زاشته   ای  عوض نجوز  که ای  ز  کبمالً اظ هدم جدسا   . انس هبی کالمی ضا زض کتت ذویش آ ضز  انس   آنهب که گطایش کالمی زاشتنسح ملبل هبی فسف،ی است،بز  کطز  زاشتنسح ثیشتط اظ ملبل

. ثبشنس
. ی ػسوم مجبزی ذوزشبن ضا اظ فسف،ه ثگیطنس؛ زض حبلی که فسف،ه د که ػسم ا ل است د ثه هیج ػسم سبثقی اػتنب نساشته ثبشس الجته قبػستبً زض عجقه ثنسی ػسوم هوی  توقغ  جوز زاشته که هوه. •
. شوز شس    می ی آموظش فسف،ه تسقی می ثب ای  که منغو اظ نظط تطتیت ػسومح ذوزش مجتنی ثط فسف،ه استح  لی زض آموظشح منغو ثه ػنوان مقسمه. ثه لحبػ آموظشی هم هوی  عوض است. •
ثحث حقیقت نوبیی که ثرشی اظ آن ضا فیسفوف زض ثحلی ملل چیفتی ػسم متک،ل شدس   ثرشدی زیگدط ضا منغقدی زض ثحدث چگدونگی زضسدت انسیشدیسن           . هب توسؼه پیسا کطز ی ای  ثحث نبگ،ته نوبنس که زض ازامهح هوه. •

هدبی   هدبییح ثحدث   زاز که مب امط ظ  ثه چنی  ثحث زض گصشته فسف،هح ػسم ضا ثه ػنوان یک موجوز موضز مغبلؼه قطاض می. چگونگی مغبثقت ػسم ثب  اقغ ثط ػهس  گطفتح ثب پیسایش مؼطفت شنبسیح ثحث مفتقسی ضاتشکیل زاز
آنهدب اسدتح   ای ای زض کنبض  جوز شنبسی مغطح شس   هسف آن فقظ ثطضسی ای  نقغه ثوز که مؼبضف ثشطی تب چه حس  اقغ نوب هفتنس   تب چه حس آن چده ضا کده  ض   مؼطفت شنبسی ثه ػنوان شبذه. گوییم  جوز شنبسی می

. زهنس نشبن می
. زض آینس  ثه توضیح م،صل ای  ثحث ذواهیم پطزاذت. •



7

نسبت هنطق با هتدلوژی
ثؼس اظ ثطضسی م،هوم فکط   ض شح جب زاضز ثه نفدجت ثدی  منغدو      •

. متسلوغی ثپطزاظیم
بین هنطق و هتدلوژی چه نسبتی برقرار است؟ •
آیب منغو زانشی جسا   کبمالً ثیگبنه اظ متدسلوغی اسدتی یدب منغدو     •

زهدسی یدب    زانشی است کده متدسلوغی ثرشدی اظ آن ضا تشدکیل مدی     
زهدسی یدب    متسلوغی زانشی است که منغو ثرشی اظ آن ضا تشکیل می

ای  که هط ز ح ز  ػنوان ثطای یک مؼنون هفتنس    اقؼبً یک چیعنسی
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نسبت هنطق با هتدلوژی
هبح  انسح ثه ذصو  غطثی زض تؼبثیط کفبنی که زض ای  ظمینه ثحث کطز •

ثطذدی  . زض موضز نفجت ثی  منغو   متسلوغی اذدتالف  جدوز زاضز  
اصطاض زاشتنس منغو   متسلوغی یک چیع « جبن استواضت میل»ملل 

. هفتنس   آنهب فقظ ز  تؼجیط هفتنس ثط یک مغست
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نسبت هنطق با هتدلوژی
ضا زض اید  مدوضز   « جبن اسدتواضت میدل  »ثطذی زیگط اگطچه ض ش •

نپصیطفتنس؛ امب ای  مغست ضا که متسلوغی   منغو یدک چیدع ثبشدنسح    
جدبن  »تدوان   اظ ای  جوسه مدی . انس تقویت کطز    آن ضا انکبض ننووز 

. ضا نبم ثطز« زیویی
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نسبت هنطق با هتدلوژی
ثب ای  مغست که « منغوح تئوضی تحقیو» ی زض کتبة ذویش ثه نبم •

کندس   منغو   متسلوغی ز  زانش جساگبنه ثبشنسح ثب تطزیس ثطذوضز می
: گویس   می

هبی متسلوغی ثب ای  نگطش نوشدته   هبی منغو   کتبة ای  که کتبة»•
انس که اینهب ز  زانشنسح زلیل ثط ای  که اینهب  اقؼبً ز  زانش ثبشنسح  شس 

هدب ثدطای هوفدبنی     اظ آن سوح ای  نکته هم که ثطذی تدالش . نیفت
منغو   متسلوغی د ملل تالش جدبن اسدتواضت میدل د ثدب شکفدت        

.«توانس زلیسی ثط ت،ب ت ای  ز  زانش ثبشس مواجه شس ح نوی
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نسبت هنطق با هتدلوژی
ح متسلوغی ضا قفدوت  «ضاله فلیسین»زض مقبثل ای  ضأیح ثطذی زیگط ملل •

که شدبیس   هتدلوژیثه نبم  کتابص ی زض . مهوی اظ منغو ثه شوبض آ ضزنس
ا لی  کتبة زض ظمینه متسلوغی ثبشس که ثه ظثبن فبضسی تطجوه شس  استح 

هتدلوژی عبارت »: گویس اضبفه ثط مغست فوقح زض یک ت،فیط زیگطی می
ی نیسففانیات عففالوی کففه روش صففبیبی را بففه کففار  اسففت ام هطالعففه

اش  یؼنی زض متسلوغی مب ػبلوی ضا که ض شدش زض کدبض ػسودی   . «بندد هی
گیطیم   ن،فدبنیبت ا  ضا   صحیح   زضست استح ثه ػنوان الگو زض نظط می

کندسح   اش ضا ملل ای  که چگونه اقسام ثه تحقیو مدی  د یؼنی حبالت زض نی
دد مدوضز   ... کندس    پطزاظزح چگونده مغبلؼده مدی    چگونه ثه یک مفأله می

.زهیم ثطضسی قطاض می
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نسبت هنطق با هتدلوژی
فسیفی  شبله زض تؼجیط زیگط ثبظ متسلوغی ضا عوضی ت،فیط کدطز  کده   •

: گویدس   ی مدی . ذیسی شجیه ت،فیطهبیی است که مب اظ منغدو زاضیدم  
هتدلوژی علوی دستوری است که قواعدی را بفرای فرفر تفدوین    »
. «کند تا ها با کاربرد این قوانین بتوانین به حقایق دست پیدا کنین هی

. هبی مب اظ منغو نعزیک است ای  تؼطیف ذیسی ثه تؼطیف منغقی
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نسبت هنطق با هتدلوژی
زض نظط فسیفی  شبله متسلوغی ن،فبنیبت ػبلوی ضا که ض ش صحیحی •

زهدس کده    کنس   ثؼس قواػسی ضا اضایه می گیطزح مغبلؼه می ضا ثه کبض می
ی کدبضش مغدبثو ثدب  اقدغ      اگط کفی ثط اسبس آن ػول کنسح نتیجده 

. ذواهس ثوز
کنسح قواػسی نیفت کده   ثسی  تطتیت قواػسی که متسلوغی ػطضه می•

گدصاض آن ضا   گصاضی شس  ثبشس   یک مشطع   قدبنون  ثه آن مؼنب قبنون
. آیس صبزض کطز  ثبشسح ثسکه قوانینی است که که اظ تحسیل ثه زست می

  ای  تقطیجبً ػی  هوبن تؼطی،ی است که مب زض منغو زاضیم   قجالً ثده  
.توضیح آن پطزاذتیم
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نسبت هنطق با هتدلوژی
امب  اقؼبً نفجت ثی  منغو   متسلوغی چیفتی•
  کنفد   هنطق ام فرفر ببفم هفی   هوبن عوض که زض قجل ثیبن کطزیمح  •

.استهسیر فرر که هوبن هتدلوژی ام هتد و روش 
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نسبت هنطق با هتدلوژی
هدط  . مفیط فکط ثب فکط د که ذوزش حطکت است د ز  امط مالظمندس    •

. حطکتی   هط سیطیح مفیطی زاضز
گیدطزح سدیط اسدت   آنچده زض      آنچه زض منغو موضز مغبلؼه قطاض مدی •

. شوزح مفیط است متسلوغی مغطح می
شونس؛ یؼنی مب فکط ثس ن ض ش  ای  سیط   مفیط اظ هوسیگط جسا نوی•

.  ض ش ثس ن فکط نساضیم
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نسبت هنطق با هتدلوژی
زهس  ثه ػجبضت زیگط حطکتی که اظ مجهول ثه سوت مؼسومبت ضخ می•

کنس   سپس ثه مجهدول ثبظگشدت      زض زاذل مؼسومبت ازامه پیسا می
.نوبیسح مفیطی زاضز می

شونسح ز  امدط   ای  سیط   مفیط د ای  فکط   ض ش د اظ هم جسا نوی   •
.حطکت امطی غیط اظ مفیط حطکت است. مالظمنس  لی ز  چیع هفتنس



17

نسبت هنطق با هتدلوژی
ثسه آنچه زض منغو موضز مغبلؼه استح قبلت فکط است ثس ن زض نظدط  •

. گطفت  محتوا
پصیطیم که هط فکطی یک قبلت   صوضت زاضز    ظیطا مب زض منغو می•

. یک محتوا   مؼنب
زض متسلوغی نیع آنچه مس نظط استح ذوز مفیط است ثدس ن زض نظدط   •

.شوز گطفت  محتوایی که زض ای  مفیط ضیرته می
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نسبت هنطق با هتدلوژی
ثنبثطای  اگطچه موضوع منغو   متسلوغی اظ هم جسا است د یکی زض  •

موضز فکط است   زیگطی زض موضز ض ش د ؛ امب ای  ز  امط کبمالً ثه  
. انس یکسیگط  اثفته

: توانیم ثگوییم پس مب می•
ظیطا مفدیط حطکدتح   . هنطق و هتدلوژی، دو نگاه هستند به یک چیز•

امطی جسا اظ ذوز حطکت نیفتح ثسکه امطی است که اظ ذوز حطکت 
.شوز انتعاع می
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نسبت هنطق با هتدلوژی
پس زض  اقغ منغو   متدسلوغی اظ ز  جهدتح اظ یدک امدط صدحجت      •

.زهنس کننس   ثه ػجبضت زیگط ز  ظا یه ضا موضز مغبلؼه قطاض می می
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هتدلوژی و طبقه بندی علوم
هوبن عوض که ثیبن کطزیم اظ گصشته تب حبل هوواض  ای  تطزیس  جدوز  •

زاشته که آیب متسلوغی   منغو ز  زانش هفتنس یب ای  که هوپوشدبنی  
زاضنسی 

آیفا روش  ثه تجغ ای  ثحثح سؤال زیگطی عطح گطزیس   آن ای  کده  •
ی علوم را در برگیرد، وجود دارد؟ جاهعی که هوه
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هدبی   هبی متسلوغی یب الاقل ثط اسبس ثؼضی گطایش زض اثتسای ثحث•
موجوز زض ای  ظمینهح سؼی ثط ای  ثوز که متسلوغی جبمؼی ثطای توبم 
ػسوم اضایه گطزز؛ امب زض گصض ظمبن ذالف ای  تدالش ات،دبق افتدبز      

.متسلوغی ػسوم مرتسف اظ هم جسا شس
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ی ػسم متسلوغی ثب ػسم منغو هودواض    توضیح آن که ثه زلیل مقبیفه•

ضسیس که زض اینجب هم هوبننس ػسم منغو ثبیس ثه یک ض ش  ثه نظط می
هبی منغقی ثده   جبمغ ثطای توبمی ػسوم زست یبفت؛ چطا که زض ثحث

ذواهیم زض  پطزاظیم   ظبهطاً ثه نوع ػسوی که می عطح قواػس کسی می
زض آنجب قواػس ضا ثط اسدبس  . آن اظ منغو است،بز  کنیمح توجه نساضیم

فالن قبػس  مطثوط ثه : گوییم کنیم   نوی ػسوم مرتسف زسته ثنسی نوی
فسف،ه استح فالن قبػس  مطثوط ثه فقه استح فالن قواػس مطثوط ثده  

یؼندی زض  اقدغ فدبضؽ اظ ػسدوم مرتسدف ثده       .... اصول فقده اسدت    
. پطزاظیم هبی منغقی می ثحث
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پس قبػستبً ثبیس زض ػسم متسلوغی هم چنی  هدسفی ضا زنجدبل کندیم؛    •

هبی متسلوغی هم زض اثتسا ثب هودی  هدسف آغدبظ     هوبن عوض که ثحث
هبی مرتس،ی که زض ػسوم  زض اینجب هم تالش ثط ای  ثوز که ض ش. شس

کبضثطز زاضنسح موضز ثطضسی قطاض گیطز؛ ثس ن ای  کده زاندش ذبصدی    
.لحبػ شوز
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توانیم ثطای هط  کم ای  گطایش غسجه پیسا کطز که مب می امب زض ازامه کم•

هدبی   زانشیح یک ثحث ض ش شنبسبنه زاشته ثبشیم   ض ش یب ض ش
قبػستبً چنی  ثحلیح . ذب  ثه آن ضا جساگبنه موضز ثطضسی قطاض زهیم

.ی آن زانش ضا زض ثط ذواهس گطفت ثرشی اظ فسف،ه
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طبقفه بنفدی علفوم بفر اسفا       ثط اسبس هوی  گطایش ثوز که ثحث •

. مغطح گطزیس روش
زض گصشدته زض  . جایگاه ببم طبقه بندی علوم فلسفیه اسفت  زانیم  می•

هبی فسف،ی   منغقی تنهدب مؼیدبضی کده ثدطای تودبیع ػسدوم اظ        ثحث
گطزیسح موضوع ػسم ثوز؛ امب ثؼسهب عجقده ثندسی ثدط     هوسیگط شکط می

. اسبس ض ش ثه ػنوان ضا  زیگطی ثطای زسته ثنسی ػسوم مغطح شس
  ای  ثحلی است کده حتدی زض آردبض محققدبن   فیسفدوفبن مؼبصدط       

.ذوضز نیع ثه چشم می(   نه غطثی)حوظ ی 
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ثسیهی است پصیطش عجقه ثنسی ػسدوم ثدط اسدبس ض شح مجتندی ثدط      •

هبی مرتسف زاضیدم     پصیطش ای  است که مب زض ػسوم مرتسف ض ش
.یک مجووػه ض ش که زض توبم ػسوم ثه کبض گطفته شوزح  جوز نساضز

ثسه موک  است یک ض ش یب چندس ض ش زض ثفدیبضی اظ ػسدوم یدب      •
حتی زض توبم ػسوم ثه کبض ض ز؛ امب ای  ثسان مؼندب نیفدت کده تودبم     

.هبی ػسوم مرتسفح ثب هوسیگط مشتطکنس ض ش
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ی ای  عجقه ثنسیح ػسومی که متسهبی نعزیک ثه هم زاضندسح   زض نتیجه•

ثه عوض ملبل متسلوغی ػسدوم تجطثدی اظ   . گیطنس زض یک گط   قطاض می
کندس     هبی ػسوم شیویح فیعیکح ظیفدت شنبسدی ثحدث مدی     ض ش

.هبی موجوز زض توبم ػسوم انفبنی متسلوغی ػسوم انفبنی اظ ض ش
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تدطی نیدع تقفدیم    هدبی کوچدک   هب ثه مجووػده  الجته ذوز ای  گط  •

تط  شونس   زض ای  تقفیوبتح متسلوغی ػسومی که ثبظ ثه هم نعزیک می
ی ػسوم زض گط   ذدوز   گیطنس   اظ ثقیه هفتنسح زض یک زسته قطاض می

. شونس ت،کیک می
ای ثه  اظ ای  ض ح ملالً مب زض گط   متسلوغی ػسوم انفبنیح ظیطمجووػه•

ای اظ ػسوم انفدبنی ضا   نبم متسلوغی ػسوم اجتوبػی زاضیم که مجووػه
.گیطز ی ذویش می تحت حوظ 
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ثب ای   صف سر  اظ متسلوغی ػسم اصول فقه نیدع ثدب هودی  تسقدی     •

هبی ذب  ثه ذوز زاشته  توانس متسهب   ض ش است که هط زانشی می
ای است که ثبیس مدوضز   هبح یک امط جساگبنه ثبشس   شنبذت آن ض ش
. زقت   ثطضسی قطاض گیطز

ای  ثطضسی هوبن عوض که زض قجل هم ثیبن کطزیم   اآلن ثط آن تأکیس •
آیدس   اظ مغبلؼدبت    ی آن ػسم ثه حفبة مدی   ضظیمح جع  فسف،ه می

.ثیط نی مب نفجت ثه آن زانش است
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زهدیم کده    الظم ثه شکط است که ثحث منغو   متسلوغی ضا زض اینجب تب حسی موضز مغبلؼه قطاض مدی . •

تصویط صحیحی اظ متسلوغی حبصل گطزز؛ فطاتط اظ ای  مب ضا ثه شست اظ سبحت موضز نظطمدبن ز ض  
ثه . مفسوبً مغبلت زیگطی هم هفت که ثبیس زض جبی ذوزش موضز ثحث   ثطضسی قطاض گیطز. کنس می

هدبیی اسدتواض    هبی منغو ای  سئوال مغطح است که آیب منغو ثط پیش فطض عوض ملبل زض ذوز ثحث
گیدطز     پصیطیم که منغوح موضوع ذوز ضا اظ فسف،ه مدی  است یب ذیطی مب ػوالً زض منغو کالسیک می

پس جب زاضز ثپطسیم که اگط منغو مجتنی ثط فسف،ه اسدتح آیدب ذدوز آن    . منغو مجتنی ثط فسف،ه است
زهنسح ثه قواػدس منغقدی نیدبظ زاضندسی زض      هبی فسف،ی که مقسمبت مجبحث منغقی ضا تشکیل می ثحث

گطزیم؛ چطا که قواػس منغقی ثط ثرشی  ثسه   ثب ای  جواة ثب مشکل ز ض مواجه می: گوییم جواة می
.هب ثط قواػس منغقی توقف زاضنس هبی فسف،ی متوقف است که ذوز هوبن ثحث اظ ثحث

ی مؼسومبتودبنح   اگط مب زض حیغه. ضا  حسی که ثطای ای  مشکل  جوز زاضزح توجه ثه اموض ثسیهی است•
قیدبس شدکل ا ل   . ی استنتبجبت هم ثدسیهیبتی زاضیدم   مؼسومبت ثسیهی زاضیم د که زاضیم د زض حیغه  

مقصوز اظ ثدسیهی االنتدبج ثدوزن اید      . عوض که زض جبی ذوزش ثیبن شس ح ثسیهی االنتبج است هوبن
مفسوبً مقصوزمبن هم . اش حتوبً یک زانش نظطی است اش ثسیهی است؛ چطا که نتیجه نیفت که نتیجه

ای  نیفت که مقسمبت ای  استسالل ثسیهی استح چطا که زض جبی ذوز آمس  که مقسمبت یک قیدبس  
مقصوز مب اظ ثسیهی االنتبج ثوزن ای  . توانس حبصل استسالل زیگط   زض نتیجه نظطی ثبشس ذوزش می

است که اگط صغطی   کجطایی ثب شطایظ مصکوض زض شکل ا ل کنبض هم گطز آینسح نتیجه که زض آن حدس  
.گطزز اصغطح موضوع   حس اکجطح محوول استح ثه صوضت ثسیهی حبصل می
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زهس   قیبس شکل ا لح قیبس مهودی زض ثدی     ثنبثطای  ثب توجه ثه ای  که قیبس ثرش مهوی اظ قواػس منغقی ضا تشکیل می•

  ثطای مب ای  امکبن  جوز زاضز که ثط اسدبس  . توان ازػب نووز که زض مت  قواػس منغقیح ثساهت نه،ته است اقیفه استح می
ای  انتبج ثسیهی   ثب است،بز  اظ اعالػبت ثسیهی د تصسیقبت ثسیهی دح یک سبذتبض فسف،ی ضا سبمبن زهیم تب زض آن سبذتبض 

ضسدیم     هبی فسف،ی نهبیتبً ثه ارجدبت مؼقدوالت ردبنی منغقدی مدی      هوچنبن که زض هوبن ثحث. ثه مجبنی منغقی زست یبثیم
ثسه ثبیس توجه زاشته ثبشیم که تغییط مجبزی   مجدبنی فسفد،ی   . زهس ای  مؼقوالتح موضوع ػسم منغو ضا تشکل می: گوییم می
. یؼنی اگط مجبنی فسف،ی ضا تغییط زهیمح موک  است ثؼضی اظ قواػس منغقدی تغییدط کندس   . توانس زض تغییط منغو مؤرط ثبشس می

. ظیطا ثی  مجبحث فسف،ی   مجبحث منغقی اضتجبط  جوز زاضز
ی ای  کتبة پطزاذتح  زض ظمبنی که  ی ثه تطجوه. ای  کتبة ضا زکتط یحیی مهس ی اظ ظثبن فطانفه ثه فبضسی تطجوه نووز. •

اظ ای  ض ح متطجم ثب اید  کده ثدب    . اصغالح ض ش شنبسی که ثؼسهب ثه ػنوان مؼبزل متسلوغی انتربة گطزیسح  جوز نساشت
زانفت متسلوغی ثه مؼنبی شنبذت ض ش است؛ امب زض پیسا کطزن اسدم کتدبة ثدب مشدکل      ظثبن فطانفه کبمالً آشنب ثوز   می

 ی زض . ضسیس   اصغالح ض ش شنبسی هم اصالً شنبذته شس  نجدوز  مؼبزل منبسجی ثه نظط نوی« شنبذت ض ش». مواجه ثوز
هدبی ثفدیبض    ای  کتبة اظ کتبة. نهبز« فسف،ه ػسوی»نهبیت متسلوغی ضا ثه فسف،ه ػسوی تطجوه کطز   نبم کتبة ذویش ضا 

. قسیوی است که زانشگب  تهطان منتشط نووز  است
ثسیهی است اگطچه منغو ثه زنجبل صوضت   قبلت فکط ثس ن زض نظط گطفت  محتوا   مؼنب است؛ امب ای  صدوضت   قبلدت   . •

زض مدوضز متدسلوغی   . قبلت مفتقل اظ محتوا   مؼنبح تحقو ذبضجی نساضز. کنس هوواض  زض یک محتوا   مؼنبیی تحقو پیسا می
ی ض ش ثب قغغ نظط اظ محتوا است؛ امب ض ش د مفیط حطکدت    زضست است که متسلوغی زض پی مغبلؼه. هم هوی  عوض است

. یبثس کنس   هوواض  زض یک محتوایی ػینیت می   مفیط فکط د ثه صوضت مفتقل تحقو پیسا نوی


