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 اصولی علن  اصول فقه و فلسفه

 ی علن اصول اصول فقه و فلسفه•

ی علن اغَل را یه علن تلمی وٌین، ًسثتص تا خَد علمن   اگز فلسفِ•
 . اغَل ٍاضح است

ی علن اغَل هستمیواً ًاظز تِ خَد علن اغَل است ٍاس تیزٍى  فلسفِ•
ی علن اغَل، هثادی علن اغَل، هتذ علن  فلسفِ. ًگزد تِ ایي علن هی
 .وٌذ ی آى را تٌمیح هی اغَل ٍ حیغِ

وٌذ ٍ تمز چمِ    ّایی استفادُ هی ایي ًىتِ وِ علن اغَل اس چِ رٍش •
همذهاتی تَلف دارد ٍ حتی ایي وِ چِ هزاحلی را پطت سز گذاضتِ، 

 .ّای اغَلی تأثیز تگذارد تَاًذ در تحث هی
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 اصولی علن  اصول فقه و فلسفه

گمزدد، هثمادی لزیمة     ی یه علن هغزح همی  ای وِ در فلسفِ هثادی•
 . است؛ ًِ هثادی تعیذ

علوی هوىي است تز یه سزی هسایل تَلف داضتِ تاضذ ٍ خَد ّز •
هثل ایي وِ علن اغَل تز هثماًی ومهمی   . آى هسایل تز هسایل دیگز

ّمای   اجتْاد تَلف دارد ٍ آًْا تز هثاحث ومهی ٍ خَد ومم تز تحث
 . هٌغمی ٍ فلسفی استَار است

در هثادی علن اغَل اس اغل ٍجَد وِ اس هسایل فلسمفی اسمت،   ها •
وٌین وِ هثذء هسمتمین   ای را هغزح هی فمظ آى هثادی. وٌین ضزٍع ًوی

 .ٍ ًشدیه خَد علن اغَل ّستٌذ
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 اصولی علن  اصول فقه و فلسفه

ای وٌار ّن  ای اس هسایل وِ تا هعیار ٍ ضاتغِ لثمً گفتین ّز هجوَعِ. •
جوع ضًَذ ٍ تیي آًْا اًسجام ٍ ٍحذت تاضذ، یه علمن را تطمىیل   

 .دٌّذ هی
اگز هَضَع هَرد هغالعِ در یه هجوَعِ، یه اهز تىمَیٌی تاضمذ،    •

ٍحذتص حمیمی است ٍ اگز هَضَع اعتثاری تاضذ، ٍحذت، اعتثاری 
 .است
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 اصولی علن  اصول فقه و فلسفه

است یه هجوَعِ، یه علن را تطىیل دّذ ٍ هوىمي اسمت   هوىي •
تخطی اس یه هجوَعِ تا تخص دیگز ًام یه علن را تِ خَد تگیزًذ 

تز داخلِ یه هجوَعمِ، یمه   ی وَچه ٍ هوىي است یه هجوَعِ
 .علن هستمل را تطىیل دّذ

تِ عَر هثمال فلسمفِ در یمه اغمغمح ّمن ٍجمَد ضٌاسمی را در        •
گیزد ٍ ّن هعزفت ضٌاسی را اها گماُ فلسمفِ فممظ تمِ ٍجمَد       تزهی

ضمَد ومِ    ضٌاسی ٍ گاّی فمظ تز الْیات تِ هعٌای اخع اعمق همی 
 .تاضذ تخطی اس ٍجَد ضٌاسی است ٍ هزتَط تِ ٍاجة الَجَد هی
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 اصولی علن  اصول فقه و فلسفه

ِ حال • ای ومِ ًمام    ٍلتی در پی ًسثت دٍ علن ّستین، ّز دٍ هجوَعم
 .ی ها لزار گیزًذ تَاًٌذ هَرد هغالعِ علن تِ خَد تگیزًذ، هی

ی ایي هغالعِ هوىي است ًسثت دٍ علن، عوَم ٍ خػَظ  در ًتیجِ •
هي ٍجِ یا تثایي یا عوَم ٍ خػَظ هغلك تاضذ؛ اها ًسثت تساٍی، 

 .تَاى تزای آى هػذالی پیذا وزد ًسثتی است وِ ًوی
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 اصولی علن  اصول فقه و فلسفه

ًسثت دٍ علن، عوَم ٍ خػَظ هي ٍجِ تاضمذ، هعومَ ً در آى   اگز •
لسوت هطتزن رٍیىزدی هتفاٍت دارًذ ٍ الثتِ گاّی ّیچ رٍیىمزد  
هتفاٍتی ٍجَد ًذارد ٍ تِ د یلی، تحثی ٍاحذ در ّز دٍ علن هغمزح  

هثل تزخی هثاحث الفاػ وِ ّن در علن اغمَل ٍ ّمن در   . ضذُ است
هٌغك ٍ ّن در فلسفِ تحلیل ستماًی تمذٍى ّمیچ رٍیىمزد هتفماٍتی      

 .اًذ هغزح ضذُ
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 اصولی علن  اصول فقه و فلسفه

الثتِ هوىي است در سٌت علوی یه علن، هسایلی لزار گیزد وِ تمِ   •
ضمَد   عٌَاى اجشای آى علن تلمی ضَد؛ ٍلی تا دلت ٍ تأهل هعلَم هی

وِ ایي هسایل جشٍ آى علن ًثَدُ ٍ اس هسایل علن دیگمز تمِ ضموار    
اگز ایي گًَِ تاضذ در ٍالمع ًسمثت ایمي دٍ علمن، عومَم ٍ      . آیذ هی

خػَظ هي ٍجِ ًیست ٍ هثاحثی وِ هغزح ضذُ، اسمتغزادی تمَدُ   
 . است
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 ادبیاصول فقه و علوم 

 اصول فقه و علوم ادبی•

ّا تا هتي وتاب ٍ سٌت وار دارًذ ٍ وتاب ٍ سمٌت   اس آًجا وِ اغَلی•
ّمای ادتمی هزتمَط تمِ ستماى عزتمی، در        تِ ستاى عزتی است، تحث

 .وٌذ ّای اغَلی ًمص پیذا هی تحث
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 ادبیاصول فقه و علوم 

ی آًْما اسمت ومِ تمِ ادتیمات       ها اس علَم ادتی در ایٌجا ّوِهمػَد •
را در ... تٌاتزایي غزف ٍ ًحَ ٍ هعاًی تیاى ٍ تذیع ٍ. ضَد هزتَط هی

 .گیزد تزهی
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 ادبیاصول فقه و علوم 

ّای اغَلی خَیص تزخی اس ایي هثاحث ادتمی را   ّا در وتاب اغَلی•
اًمذ ٍ حتمی گماّی دلمت      ّا دارًذ، هغمزح ومزدُ   تا دلتی وِ هٌغمی

هثمً . ّا ّن تیطتز تَدُ است ّا در عزح ایي هثاحث اس هٌغمی اغَلی
ّا تحث تفىیه اسن ٍ فعل ٍ حزف را تا دلت خاغی هغمزح   هٌغمی
ّا، تحث هعاًی حزفی را  ّا فزاتز اس ایي دلت هٌغمی اًذ ٍ اغَلی وزدُ

ّمای   ایي دلت، ضثیِ دلتی است وِ جا دارد در فلسفِ. اًذ تٌمیح وزدُ
 .تحلیل ستاًی تِ وار آیذ
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 ادبیاصول فقه و علوم 

ّای تحلیل ستاًی تِ ستاى اًگلیسی ٍ آلواًی ّسمتٌذ   ًَعاً فلسفِالثتِ •
هثمً فزگمِ،  . اًذ، فیلسَف ًثَدًذ ّا را هغزح وزدُ ٍ آًْا وِ ایي تحث

اٍ تحثی . ریاضی داى است ٍ تا ایي حال ٍالعاً وار فلسفی وزدُ است
در هَرد هثادی ریاضی دارد ٍ در آًجا تِ تحلیل هعٌما پزداختمِ ومِ    

 .ی تحلیل ستاًی ضذُ است ّای هعٌاداری در فلسفِ هٌطأ تحث
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 ادبیاصول فقه و علوم 

اهما آى  . ّمای اغمَلی ًشدیمه اسمت     ّا تِ تحمث  ی ایي تحث غثغِ•
ّای اغَلی وِ تِ ساختار ستاى عزتی هزتَط است، هثل ّیأت،  تحث

ّیمأت در ستماى اًگلیسمی،    . ضَد ی تحلیل ستاًی دیذُ ًوی در فلسفِ
ّا پیطًَذ ٍ پسمًَذی   سیستن ایي ستاى. آلواًی ٍ حتی فارسی ًیست

. ی ستاى عزتی جذا است در ٍالع ستاى ٌّذ ٍ ارٍپایی، اس ضاخِ. است
ّمای   ٍلمی دلمت  . تزای ّویي در تعضی هَارد تا ّن اضتزان ًذارًمذ 

 .ّای فیلسَفاى تحلیل ستاًی است ّا ضثیِ دلت اغَلی
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 ادبیاصول فقه و علوم 

وزدًذ در ادتیات عمزب ٍ   ّا تزخی هثاحث را وِ احساس هی اغَلی•
  ِ اًمذ، هغمزح    یا حتی در هٌغك تِ لذر وافی هَرد تَجِ لمزار ًگزفتم

در تزخی ایي هثاحث هثل تحث هعاًی حزفی الَال ٍ آرایی . اًذ وزدُ
 .ضَد ٍجَد دارد وِ در ّیچ وتاب ادتیاتی ٍ هٌغمی دیذُ ًوی
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