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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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ی علَم را در برگیرد، ٍجَد دارد؟ آیا رٍش جاهعی کِ ّوِ•

لجبضت است اظ ٍظك چٌدس الدد زض ازدبظپ سد       ضٍش ضیبظیبت •
ی ایدي هسدیط اظ    استٌتبج یک سلسلِ قعبیب اظ ایي الَل ٍ ثمس ازاهِ
.ؼطیق استٌتبج قعبیبی زیگط هجتٌی ثط ایي الَل
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رٍش در ریاضیات  

اصول در 
ریاضیات 

تعاریف. 1

علوم . 2
متعارفه 

اصول . 3
.  موضوعه



5

رٍش در علَم طبیعی  

:روش تجربی

مشاهده

فرضیه

آزمون

تئوری 

تایید
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رٍش در رٍاى ضٌاسی  

روش روان 
شناسی

روش ذهنی یا . 1
(سابجکتیو)انفسی

روش عینی یا . 2
(آبجکتیو )آفاقی 
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رٍش در رٍاى ضٌاسی  

روش روان شناسی

روش ذهنی یا . 1
(سابجکتیو)انفسی

روش عینی یا . 2
(آبجکتیو )آفاقی 

از دیگران  مطالعه
 های پرسش طریق

کتبی یا شفاهی 

روان شناسی تاریخی

روان شناسی 
اجتماعی 
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ضٌاسیرٍش در جاهعِ 

روش در جامعه 
شناسی

روش تحلیل مدارک 

روش تحلیل 
(سابجکتیو)کالسیک

(آبجکتیو)روش کّمی

روش زبان کّمی

روش تحلیل محتوا
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تاریخرٍش در علن 

روش در علم 
تاریخ

انتقاد تاریخی
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ٍ رٍشّرهٌَتیک 

هرمنوتیک 
و روش

هرمنوتیک 
دیلتای

هرمنوتیک 
روشی 

برای علوم 
انسانی

روش 
هرمنوتیکی 
در علوم 
انسانی

روش نسبی 
گرا در 
علوم 
انسانی
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ًکتِدٍ 
دٍ ًکتِ•
. ّبی للَم هرتلد  اضدٌب ضدسین    تب کٌَى ثِ لَضت هجود ثب ضٍش•

:ًوبیینپ تَجِ کٌین ایٌک ثبیس ثِ زٍ ًکتِ کِ ثِ لٌَاى ًتیجِ ثیبى هی
ّبحعَض هٌؽق زض توبهی زاًص •
ضٍش ضٌبسی زض زاًص ّبًقص •



12

فقِضٌاسی علن اصَل رٍش :دٍمبخص 
ضٍش ضٌبسدی سدبیط للدَم    ّوبًٌس رٍش ضٌاسی علن اصَل فقهِ  زض•

یک عالن اصهَلی هقهذهات فکهر  هَد را     ذَاّین ثساًین چگًَِ  هی
یمٌی اًْب ضا کٌذ؟  دّذ ٍ چگًَِ از ایي هقذهات استفادُ هی ساهاى هی
؟ضیعز ّبیی هی زض چِ قبلت
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فقِضٌاسی علن اصَل رٍش :دٍمبخص 
زض ٍ  زاضیدن ًگهرش تَصهیفی    ابتهذا ّبی ضٍش ضٌبسدبًِ   ثطضسیزض •

ی یک ثحث ضٍش ضٌبسبًِ ّط چٌس کدِ ذدَزآ اى ثحدث ضا ثدِ     اًتْا
زسدت پیدسا    دسهتَر گیطینپ زض ٍاقك ثِ ًَلی  ی تَلیفی پی هی ضیَُ
.کٌین هی
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فقِضٌاسی علن اصَل رٍش :دٍمبخص 
رٍش ضٌاسی بِ عٌهَاى یهک داًهص دسهتَری تلقهی      ّویي زلید ثِ •

پ زض حدبلی کدِ زض ذدَزآ ضٍش ضٌبسدی اثتدساهاص ثدِ لدسٍض        ضَد هی
.پطزاظین ی تَلیفی هی ظًینپ ثلکِ ثِ یک هؽبلمِ زستَضات زست ًوی
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فقِضٌاسی علن اصَل رٍش :دٍمبخص 
ّها   در درجِ اٍل توام ّنّ ها ایي است کِ دقیقاً بفْوهین اصهَلی  پ  •

.کٌٌذ چِ هی
تطیي ثرص زض ایي تحلید ثبضدس ٍ هسدلوبص    فْن ایي هؽلت ضبیس هْن •

.ّب هتَق  ثط اى است ثبقی ثحث
•    ِ ّدبی ًدَ    ی ضاُ چطا کِ اگط چٌیي کٌین ٍ اثتساهاص ثدِ ؼدطو ٍ لطظد

حدد ًدَ ٍ جسیدس     ّبیی ضا کِ ثِ لٌدَاى ضاُ  حد ث طزاظینپ چِ ثسب ضاُ
.اًس ّب اظ اًْب ثْطُ گطفتِ ًوبیینپ ّوبى ثبضس کِ الَلی لطظِ هی
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فقِضٌاسی علن اصَل رٍش :دٍمبخص 
؟ضٍز ّبیی زض للن الَل فقِ ثِ کبض هی چِ ضٍشاهب •
ثدِ ّودیي   . الَل اظ هجوَلِ هسبید گًَبگًَی تطکید ضسُ اسدت  •

.پطزاظًس ّبی گًَبگًَی ثِ ثحث هی ّب ثب ضٍش زلید الَلی
ی للن الَل ضٍش ٍاحسی ثطای پبسد گدَیی ثدِ    زض ٍاقك هجوَلِ •

. سؤاالت ًساضز
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فقِضٌاسی علن اصَل رٍش :دٍمبخص 
ّبیی کِ ثطای پبسد گدَیی ثدِ کدبض     زض یک هسألِ گبّی ضٍشحتی •

. ضٍزپ هتفبٍت است هی
کٌدس ٍ الدَلی زیگدط اظ     یک الَلی اظ یک ضٍش استفبزُ هدی یمٌی •

.ّب زاضًس ای است کِ الَلی ضٍش زیگط ٍ ایي ثِ زلید تفبٍت هجبًی
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فقِضٌاسی علن اصَل رٍش :دٍمبخص 

های علم  روش
اصول فقه 

روش عقلی یا 
فلسفی

روش عرفی 
یا فقهی

روش نقلی
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فلسفیعقلی یا رٍش 
رٍش عقلی یا رٍش فلسفی فصل اٍل•
اظ هسبید زض للن الَل ثدب ضٍش لقلدی هدَضز ثحدث قدطاض      ثطذی •

هقصَز اظ ضٍش لقلی ّوبى ضٍضی اسدت کدِ زض فلسدفِ ٍ    . گیطز هی
.ضٍز هٌؽق ثِ کبض هی
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فلسفیعقلی یا رٍش 

ّبی زیط هستقالت لقلیِ د هثد ثحث ظسپ ثحث اجتودبق    توبم ثحث •
ی ٍاجت د ٍ ّوچیٌي ثطذی اظ الَل لولیدِ    اهط ٍ ًْیپ ثحث هقسهِ

پصیطًدس ٍ اظ اى ثدِ    ّب اى ضا هی کِ الَلی)هثد ثطائت لقلیپ احتیبغ 
الجتِ ترییدط زض زٍضاى ثدیي زٍ   )ٍ ترییط ( کٌٌس احتیبغ لقلی تمجیط هی

.گیطًس ّوِ ثب ضٍش لقلی هَضز ثحث ٍ هؽبلمِ قطاض هی( هحصَض
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فلسفیعقلی یا رٍش 
ّب اظ ضٍش لقلدی   زض ثطذی هسبید زیگط ًیعپ ثمعی اظ الَلیگبّی •

ّدبی زیگدط    کٌٌس ٍ ثطذی زیگط زض ّوبى هسبید ثِ ضٍش استفبزُ هی
. ًوبیٌس توسک هی

زض ثحث استموبل لفؿ زض ثیص اظ یک همٌبپ ثطذی هثد لدبحت  هثالص •
کٌٌس ٍ ثطذی زیگط هثد سیس لبحت  کفبیِ اظ ضٍش لقلی استفبزُ هی

اًس کِ هب اظ اًْدب   لطٍُ یب ضْیس لسض اظ ضٍش زیگطی ّن ثْطُ گطفتِ
.کٌین ثِ ضٍش لطفی تمجیط هی
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فلسفیعقلی یا رٍش 
ضٍش لقلی زض ایٌجب ّوبى ضٍضی است کِ فیلسَف ٍ هٌؽقدی  گفتین •

. پطزاظًس ثب اى ثِ ثحث هی
ایب الالص کبضثطز چٌدیي ضٍضدی زض الدَل هجدبل زاضز؟ ایدب هدب       اهب •

ضٍزپ زض  ّبی لقلی کِ زض هٌؽق ٍ فلسفِ ثِ کبض هی تَاًین اظ ضٍش هی
؟للن الَل ّن استفبزُ کٌین
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فلسفیعقلی یا رٍش 
ی اًْب ثدِ ًحدَی اظ    کٌین کِ ّوِ زض للن الَل اظ هؽبلجی ثحث هی •

.اًحب اظ سٌد التجبضیبت است
ّبی لقلی ثدطای ثطضسدی هسدبیلی کدِ زض      تَاًین اظ ضٍش ایب هب هی •

؟ی التجبضیبت ّستٌسپ استفبزُ کٌین حَظُ
ضدًَس ٍ زض   ّبی استساللی کِ زض فلسفِ ٍ هٌؽق هؽطو هدی  ایب ضیَُ •

؟هَضز حقبیق ّستٌسپ قبثد تؽجیق ثط اهَض التجبضی ًیع ّستٌس
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فلسفیعقلی یا رٍش 

مفاهیم

حقایق . أ

اعتباریات . ب
نفس االمری 

اعتباریات . ج
محض 
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فلسفیعقلی یا رٍش 
ایدب  : گدطزین  ثب تَجِ ثِ ایي هؽبلت زٍثبضُ ثِ سؤال ذَز ثبظ هیحبل •

احکدبم  »ی فلسدفی کدِ    التجبضی ثَزى ایي اهَض ثب تَجِ ثِ اى جولِ
ضَز کِ التجبضیبت ثدِ   پ ثبلث هی«حقبیق زض التجبضیبت جبضی ًیست

ؼَض کلیپ زًیبی هستقلی اظ حقبیق زاضتِ ثبضٌس ٍ احکبم حدبکن ثدط   
ّبی هَجَز زض سبحت التجبضیبت ثب احکبم  التجبضیبت ٍ ثِ تجك ضٍش

ی حقدبیق ٍجدَز زاضزپ کدبهالص هتفدبٍت ٍ      ّبیی کِ زض حَظُ ٍ ضٍش
؟هتجبیي ثبضس
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فلسفیعقلی یا رٍش 

اگطچِ التجبضی استپ اهب ذدَزآ  التجبضی •
.اى اظ یک جْت اهطی حقیقی است
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فلسفیعقلی یا رٍش 
ایي ٍل  اگط زض ٍاقك ٍ حقیقتپ اجتوبق زٍ ًقیط هحبل اسدت ٍ  ثب •

ٍجَز ٍ لسم قبثد جوك ًیستٌسپ ّویي حکن زض التجبضیبت ّن ثبثدت  
زض ایٌجب ّن ثب ّوبى ضطایؽی کِ زض تٌبقط شکط ضسُپ ٍجَز ٍ . است

تَاًدس ّدن ثبضدس ٍ ّدن اظ      یک التجبضی ًوی. لسم قبثد جوك ًیستٌس
.ّوبى جْت کِ ّستپ ًجبضس؛ یب زض ّوبى جبیی کِ ّستپ ًجبضس
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فلسفیعقلی یا رٍش 

: ثٌبثطایي ّویطدِ زض ثحدث التجبضیدبت ثبیدس جْدت هحفدَؾ ثوبًدس       •
اعتباری از آى جْت کِ حقیقت است، احکهام  
حقیقت را دارد ٍ از آى جْهت کهِ اعتبهاری    

.است، احکام حقیقت را ًذارد
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فلسفیعقلی یا رٍش 
لحههاآ آى ًفهها بههِ ًفهها ارهههری اعتباریههات •

. اًذ ارهرضاى حقیقی



30

فلسفیعقلی یا رٍش 
ثٌبثطایي التجبضیبت ًف  االهطی اظ زٍ جْت تحدت احکدبم حقدبیق     •

. گیطًس قطاض هی
اظ ایي جْت کِ هؽلق التجبض د چِ التجبضی هحط ٍ چِ ًفد    یکی •

االهطی د یک حقیقت ٍ یک اهط ٍاقمی ٍ یک اهدط هحقدق زض شّدي     
است 

ی التجبضیبت ًف  االهدطیپ ٍاقمیدت ٍ    یکی اظ ایي جْت کِ ضیطٍِ •
التجبضیبت ًف  االهطی ّن ثِ لحدبؾ جْدت اٍل ٍ   . ًف  االهط زاضز

.ضًَس ّن ثِ لحبؾ جْت زٍم تبثك احکبم ٍاقمی هی



31

فلسفیعقلی یا رٍش 

اظ قَالدددس لقلدددی ٍ فلسدددفی ثرطدددی •
. اذتصبظ ثِ حقبیق ًساضز
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فلسفیعقلی یا رٍش 
ّدبی الدَلی اثتدسا ثدِ تَلدی        ثب تَجِ ثِ ایي کِ هب زض ثحثحبل •

یدبثینپ   پطزاظین ٍ ثمس زض ًْبیت ثِ یک سطی زستَضات زست هدی  هی
ّدب   گطزز الَلی زض یک ثطضسی تَلیفی هملَم هی: تَاًین ثگَیین هی

کٌٌس ٍ فی الجولدِ   زض ثطذی هسبید الَل اظ ضٍش لقلی استفبزُ هی
. تَاى اى ضٍش ضا تَظیح زاز هی
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فلسفیعقلی یا رٍش 
ایس ٍ اى  یک سطی زستَضات ّن زض پی ایي تَلی  ثِ زست هیاهب •

ایي کِ اگط اظ ایي ضٍش استفبزُ کٌینپ یب ثبیس اظ اى جْت ثبضدس کدِ   
التجبضیبت حقیقت زاضًسپ یب ثبیس اظ اى جْدت ثبضدس کدِ التجبضیدبت     
ضیطِ زض حقیقت زاضًس ٍ یب اظ اى جْت ثبضس کِ التجبضیبت ثب حقبیق 

.زض احکبم هطتطکٌس



34

فلسفیعقلی یا رٍش 
اگط ذبضج اظ ایي سِ زایطُپ اظ ضٍش لقلی یب فلسفی ثدطای هسدبید    •

پد  اگدط زض التجدبضی اظ اى    . این التجبضی استفبزُ کٌینپ اضتجبُ کطزُ
ای یب ضٍضی ضا ثِ کبض گیطین  جْت کِ التجبضی استپ حکوی یب قبلسُ

کِ اى حکن یدب قبلدسُ یدب ضٍش اذتصدبظ ثدِ حقدبیق زاضز ٍ زض       
.این ضاِّ ضفتِالتجبضیبت جبضی ًیستپ ثِ ثی
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 
ّبی الدَلی کدِ ضٍش اًْدب ضٍش لقلدی اسدتپ       ّب زض ثحث الَلی•

یمٌی ٌّگبم هَاجِْ ثب ّط هسدألِ ٍ  . کٌٌس لوستبص اظ تحلید استفبزُ هی
کٌٌس ٍ ثب  سؤال الَلیپ ذَز اى هسألِ ٍ ذَز اى سؤال ضا تحلید هی

. یبثٌس تحلید اى ثِ جَاة زست هی
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 
ه هقتعدی ًْدی اظ    ثطای ثطضسی لحت ایي ثحث کِ اهط ثِ ضیفطظبص •

: پطزاظًس ظس استپ ثِ تحلید ذَزآ ثحث هی
ه زض الَل ثِ  ظس یک ضی. کٌٌس هقصَز ذَز اظ ظس ضا ضطو هیاثتسا •

: ضٍز زٍ همٌب ثِ کبض هی
ه قبثد جوك ًیست اهطی کِ ثب ذَز اى ضی. 1•
. لسم اى اهط. 2 •
پ  ظس زض الؽالو الدَلی ّدن ظدس ثدِ الدؽالو فلسدفی ضا زض       •

ثِ لجبضت زیگط ظس زض الدؽالو الدَلی   . گیطز ٍ ّن ًقیط ضا ثطهی
.ضَز لبم است کِ ضبهد ظس ذبظ ٍ ًقیط هی
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 
. زّدس  ضا زض ایي ثحث تَظیح هدی « زیط قبثد جوك»ّوچٌیي الَلی •

ًوبظ ذَاًسى ٍ تؽْیط هسجس هثالصپ ظدس ّدن   »: گَیس هطاز اٍ ٍقتی هی
.پ ثِ التجبض تحقق ذبضجی اًْب است«ضًَس ّستٌس ٍ ثب ّن جوك ًوی
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 
التجبض کطزُ کِ « ًوبظ»ای اظ الوبل ٍ اشکبض ضا ثِ اسن  هجوَلِضبضق •

اهدب ّودیي هجوَلدِ زض    . ای زیگط التجدبض ًوبیدس   تَاًست ثِ گًَِ هی
. ذبضجپ اهطی حقیقی است کِ ثب ثمعی افمبل زیگط قبثد جوك ًیسدت 
زض . ثط هکل  ٍاجت است ایي هجوَلِ ضا زض ذدبضج تحقدق ثرطدس   

تَاًس ثِ افمبلی هثد تؽْیدط   ٌّگبم تحقق ایي تکلی پ هکل  زیگط ًوی
پ  فمد ًوبظ زض ذبضج ثِ لٌَاى یک اهط حقیقدی د   . هسجس ث طزاظز

 ِ ای اظ افمبل ٍ اشکبض است کدِ ثدب    ًِ ثِ لٌَاى التجبض ضبضق د هجوَل
.ضَز ثطذی افمبل زیگط جوك ًوی
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 
ه هقتعی  اهط ثِ ضی»ی  اقتعب زض گعاضُ. ضسس ًَثت ثِ اقتعب هیس   •

ثِ چِ همٌب است؟ « ًْی اظ ظس است
ِ    ایب • ی  هقصَز ایي است کِ تکلی  هکل  ثِ ًودبظ هدثالصپ یدک الظهد

تَاًس کدبضی   لقلی زاضز ٍ اى ایي است کِ زض ـطف ًوبظ ذَاًسى ًوی
؟اًجبم زّس...( هثد تؽْیط هسجسپ ذَاثیسى ٍ)کِ ثب ًوبظ هٌبفبت زاضز 

یب ایي کِ هقصَز ایي است کِ ضبضق زض کٌبض التجدبض اهدط ثدِ ًودبظپ      •
التجبض زیگطی ّن قطاض زازُ ٍ اى ًْی اظ ظس ًوبظ است کِ ثدب ذدَز   

؟ًوبظ هٌبفبت زاضز
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 
پطزاظز کِ ایب التجدبض   اظ ایي ثحثپ الَلی ثِ جَاة ایي سؤال هیثمس •

ای زاضز؟  ایي ًْی زض کٌبض اى اهط فبیسُ
ایي سؤال اظ اى ضٍ است کِ ثب تَجِ ثِ هجبحث کالهیپ حکوت ؼطو •

. ضبضقپ اهطی هفطٍض ٍهسلن است
کٌس یب ثِ لجبضت  حکین هؽلق است ٍ ثسٍى حکوت التجبض ًویضبضق •

. زیگط لسٍض فمد زیط حکیوبًِ اظ ٍی هحبل است
زّسپ حتوبص حکوتی  اگط اٍ التجبضی زض کٌبض التجبض زیگط قطاض هیپ  •

.ای زض اى ًْفتِ است ٍ فبیسُ
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 
زّدس ٍ   یبثس ٍ کٌبض ّدن قدطاض هدی    تطتیت الَلی هقسهبت ضا هیثسیي •

. گیطز ًتیجِ هی



42

فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 
ّب ٍ قعبیب ضا ثِ قعدبیبی قجلدی اًْدب     کٌس گعاضُ ٍاقك اٍ سمی هیزض •

تط ٍ تحلید ًوبیس ٍ ثمس ایي قعبیبی هقسهبتی ضا ثِ قعبیبی کَچک
ٍجدَ زض  یب هفبّیوی کِ زض اًْب استپ تحلید کٌس ٍ س   ثب جسدت 

. اى قعبیب ٍ هفبّین ثِ ًتیجِ ثطسس
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 

ّبی الَلی حبلتی همکَس ٍجدَز زاضز ٍ   ّویي زلید زض استساللثِ •
. کٌس الَلی هقسهبتآ استسالل ضا ثِ لَضت همکَس کط  هی

ثِ جبی ایي کِ هقسهبت ضا ثچیٌس ٍ ثِ ًتیجِ ثطسسپ اظ ًتیجِ ضطٍق اٍ •
.ضٍز کٌس ٍ ثِ سوت هقسهبت هی هی
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 
ّب زض تحلیدپ ّنّ ظیبزی ضا زض تٌقیح هحد ًدعاق   اٍقبت الَلیثمعی •

ًوبیٌس  ای جسا هی کٌٌس ٍ لٌبلط ضا ثِ گًَِ ٍ تَظیح هسألِ لطف هی
ضسٌسپ گَیب ّیچ زلیلی اقبهِ ًکطزُ ٍ ثِ ٍاظح  کِ ٍقتی ثِ جَاة هی

. اًس ٍ هجطّي ثَزى اًْب اکتفب ًوَزُ
زض ٍاقك اًْب زض ّوبى تحلیدِ هحدد ًدعاقپ هقدسهبت الظم ثدطای     ظیطا •

اًدسپ هسدألِ ٍاظدح ٍ     اًس ٍ ٍقتی ثِ اًتْدب ضسدیسُ   ثطّبى ضا شکط کطزُ
ضسس هسألِ ثسیْی است ٍ الالص ًیبظی  هجطّي ضسُ است ٍ ثِ ًفط هی

.ثِ استسالل ًساضز
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 
ضسدس یدب سدبظگبضی     الَلی زض اًتْبی تحلید ذَیص ثِ اى هیاًچِ •

گدطزز ٍ یدب    ثیي ًتیجِ ٍ هقسهبت است کِ ثِ تجك ًتیجدِ اثجدبت هدی   
. ضَز ًبسبظگبضی ثیي اًْب است کِ ثِ زًجبل اى ًتیجِ اثؽبل هی
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 

یبثس کِ فدطض التجدبض    ؼَض هثبل زض ثحث ظس ٍقتی الَلی زضهیثِ •
گیطز کدِ اهدط ثدِ     یک ًْی زض اظای اى اهطپ حکوتی ًساضزپ ًتیجِ هی

. هپ هقتعی ًْی اظ ظس ًیست ضی
اى کِ اگط ثتَاًس ثبثت ًوبیس کِ حکوت التجبض ًْی ٍجَز زاضزپ حبل •

ایس کِ  پطزاظز ٍ زض لسز پبسد ثِ ایي سؤال ثطهی ی ثحث هی ثِ زًجبلِ
....ای ظطٍضت زاضز؟ ٍ ایب ٍجَز چٌیي ًْی
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 
ِ : اثتسای ایي ثحث گفتینزض • ّدب زض ثمعدی هسدبید اظ     ی الدَلی  ّود

اهب هسبید زیگطی ًیع ٍجدَز زاضز کدِ   . اًس ضٍش لقلی استفبزُ کطزُ
ّب ثب استفبزُ اظ ضٍش لقلدی ثدِ ثطضسدی اًْدب      فقػ ثمعی اظ الَلی

ّدبی زیگدطی    اًس ٍ ثطذی زیگط زض ّودبى هسدبید اظ ضٍش   پطزاذتِ
ّدب   هب حتی زض ّویي هَاضز ًیع کِ ثمعی اظ الَلی. اًس استفبزُ ًوَزُ

. اًسپ ثبظ ضبّس ضٍش تحلید ّستین اظ ضٍش لقلی استفبزُ کطزُ
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 
زض ثحث استموبل لفؿ زض ثیص اظ یک همٌبپ ثطذی هثد هطحدَم  هثالص •

اًسپ ثب استفبزُ اظ ضٍش تحلیدد   اذًَس کِ ثِ ضٍش لقلی توسک کطزُ
پطزاذتدِ ٍ  « اسدتموبل لفدؿ زض ثدیص اظ یدک همٌدب     »اثتسا ثِ همٌبی 

ی لفؿ زض  هقصَز اظ استموبل لفؿ زض ثیص اظ یک همٌبپ اضازُ: اًس گفتِ
ِ  ( یب چٌس)زٍ  یدب  )ی زٍ  همٌب است ٍ ایي ثساى همٌب است کِ لفدؿ ایٌد
ی همٌب ثَزى ًیع ایي است کِ ٍقتدی ثدِ    هطاز اظ ایٌِ. همٌب ثبضس( چٌس

ای کِ همٌب تودبم سدؽح    کٌینپ همٌب ضا زض اى ثجٌین ثِ گًَِ لفؿ ًگبُ هی
اًس اگط قطاض ثبضس یک لفؿ زٍ  س   گفتِ. ضا پط کطزُ ثبضس( لفؿ)ایٌِ 
همٌبی هتفبٍت ضا ثِ ؼَض کبهد حکبیت کٌسپ همٌدبیص ایدي   ( یب چٌس)

. تب ثبضس( یب چٌس)است کِ یک لفػپ زٍ 
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 
ّوبى ؼَض کِ زض کالم هطحَم اذًَس اهسُپ کسی کِ ثب یدک لفدؿ   ٍ •

ّدبیص   هبًدس کدِ چطدن    حساقد زٍ همٌب ضا اضازُ کٌسپ هبًٌس کسی هدی 
اٍ زض ٍاقدك لفدؿ ضا زٍ تدب    . ثیٌس هطکد زاضز ٍ یک چیع ضا زٍ تب هی

.زیسُپ زض ًتیجِ زٍ همٌب ضا اضازُ کطزُ است
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 
گدطزز   تطتیت حبلد ایي تحلید کِ زض اى الَلی ثِ لقت ثطهیثسیي •

ِ   ٍ اثتسا هحد ًعاق ضا ٍ س   هقسهبت ضا تحلید هدی  ی  کٌدسپ اسدتحبل
تَاًس ثب یک  یمٌی هتکلن ًوی. استموبل لفؿ زض ثیص اظ یک همٌب است

.لفؿپ زٍ یب چٌس همٌب ضا اضازُ کٌس
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 

زٌّدس ٍ   اهب حکیوبى ًسجی هثد لقال گبّی کبض حکیوبًِ اًجبم هدی . •
.گیطز گبّی کبضضبى ثسٍى حکوت لَضت هی
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فلسفیچگًَگی عولکرد اصَلی در رٍش عقلی یا 
اًسبى زض اًجدب ّدن   . زّس ایي اتفبقی است کِ زض فلسفِ ّن ضخ هی. •

کٌدس الدالص    ّب ثب استفبزُ اظ ایي ضٍش تحلیدپ احسبس هی ذیلی ٍقت
ضسدس کدِ گَیدب ًتیجدِ      استساللی زض کبض ًیست ٍ ثحث ثِ جبیی هدی 

اًسپ تصَض زض  ؼَض کِ ذَزآ فیلسَفبى ّن گفتِ الجتِ ّوبى. ثسیْی است
اگط قعبیبی فلسدفی تصدَض ضدًَسپ تصدسیق اًْدب      . فلسفِ هْن است
.هطکلی ًساضز
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الفاآضْیذ صذر ٍ استفادُ از رٍش عقلی در هباحث 

ضْیذ صذر ٍ استفادُ از رٍش عقلی در هباحث الفاآ•
زض ثیي للوبی للن الَلپ تمساز کسبًی کِ ثحث ضٍش ضا زض الدَل  •

. اًسپ ظیبز ًیست هؽطو کطزُ
اًسپ فقػ زض ثمعی هَاضز اضبضاتی ثدِ   ّن کِ ثِ ایي ثحث پطزاذتِاًْب •

. اًس اًس ٍ ّیچ یک ثِ لَضت جبهك اى ضا ثیبى ًکطزُ اى زاضتِ
ّدب   ّب ثدِ هسدبید هطثدَغ ثدِ ضٍش     ثیبى زیگط هَاضزی کِ الَلیثِ •

.اًسپ ثسیبض ًبزض است پطزاذتِ
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الفاآضْیذ صذر ٍ استفادُ از رٍش عقلی در هباحث 

ی ّویي گطٍّی قدطاض زاضز کدِ ثدِ ثحدث ضٍش      لسض زض ظهطُضْیس •
. اًس پطزاذتِ



55

الفاآضْیذ صذر ٍ استفادُ از رٍش عقلی در هباحث 

کٌدس کدِ فقدػ     زض هجبحث الفبؾ ثحثی زض هَضز ضٍش هؽطو هیٍی •
ّدبی للدن    اذتصبظ ثِ ّویي ثرص زاضز ٍ هطثَغ ثِ سدبیط ثردص  

.الَل ًیست
ّبیی است کِ زض کد هجبحث  اًچِ ضْیس زض اًجب هؽطو ًوَزُپ ضٍش •

. الفبؾ ٍجَز زاضز
گصضزپ حبلد ثیبى ضدْیس لدسض زض    کِ زض شید اظ ًفطتبى هیهؽبلجی •

ّبیی اظ استفبزُ اظ ضٍش  ایي ظهیٌِ است ٍ ّسف اللی هب ثیبى ًوًَِ
.لقلی زض ایي هجبحث است کِ ثِ ثحث فملی هب ًیع هطتجػ است
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الفاآضْیذ صذر ٍ استفادُ از رٍش عقلی در هباحث 

: گَیس ضْیس لسض هی•
:هجبحث الفبؾ زض للن الَل زٍ ضٍیکطز ٍجَز زاضززض •
تفسیطیضٍیکطز . 1•
ضٍیکطز کطفی. 2•
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الفاآضْیذ صذر ٍ استفادُ از رٍش عقلی در هباحث 

ی لغدَی ضا   ذَاّس ٍجَز یک پسیسُ پ الَلی هیتفسیریضٍیکطز زض •
. تفسیط کٌس

ؼَض هثبل زض ثحث ـَْض اهط زض ٍجَة ثیص اظ اى کِ ایي هؽطو ثِ •
ثبضس کِ ایب اهط ـبّط زض ٍجَة است یب ًِپ ایي هؽطو است کِ چطا 

یمٌی ـَْض اهط زض ٍجَةپ جعٍ هسلوبت . اهط ـبّط زض ٍجَة است
ضَز ٍ الَلی ثِ زًجبل ایي است کِ ثِ چِ زلید اهدط چٌدیي    تلقی هی

ِ  ٍ ّوبى ؼَض کِ هی. ـَْضی زاضز ی اهدط   زاًین زض تفسیط ـَْض لدیغ
ثٌدبثطایي ّدسف ضٍیکدطز    . زض ٍجَة هسبلک هرتلفدی ٍجدَز زاضز  

.ی تفسیطی اظ یک پسیسُ لغَی است تفسیطیپ اضایِ
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الفاآضْیذ صذر ٍ استفادُ از رٍش عقلی در هباحث 

پ الَلی زض پی کط  همٌبی یدک کلودِ یدب یدک     کطفیضٍیکطز زض •
. ّیئت است

ذَاّس ثساًس کِ ایب الفبؾ لجبزات ثطای لحیح  ؼَض هثبل ٍقتی هیثِ •
اًس یب ثطای الن اظ لحیح ٍ فبسدسپ اظ ایدي ضٍیکدطز ثْدطُ      ٍظك ضسُ

.گیطز هی



59

الفاآضْیذ صذر ٍ استفادُ از رٍش عقلی در هباحث 

: کٌس لسض ثطای ضٍیکطز کطفی زٍ ضٍش ضا هؽطو هیضْیس •
ضٍش تجبزض . أ•
. ضٍش ثطّبى. ة•
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الفاآضْیذ صذر ٍ استفادُ از رٍش عقلی در هباحث 

ذدَاّین   اًچدِ زض ایٌجدب هدی   . فمالص هحد ثحث هب ًیست تبادرضٍش •
.است برّاىتَظیح زّینپ ضٍش 

ثٌبثطایي همٌدبی ثدِ   . تطیي ضکد یک استسالل لقلی است کبهد برّاى•
گیدطی اظ ضٍش لقلدی    کبضگیطی ثطّبى زض کط  همٌبی الفبؾپ ثْدطُ 

.ثطای کط  همبًی الفبؾ است
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الفاآضْیذ صذر ٍ استفادُ از رٍش عقلی در هباحث 

اثتساهاص استفبزُ اظ ضٍش لقلی زض کط  همٌبی لغَی زطیت ثِ ًفط اهب •
ی همدبًی الفدبؾ    تدَاًین ثدب ثطّدبى زض حدَظُ     هب چگًَِ هی. ضسس هی

؟قعبٍتی زاضتِ ثبضین
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الفاآضْیذ صذر ٍ استفادُ از رٍش عقلی در هباحث 

ایدب ثدطای ایدي    . ٍظك الفبؾ ثطای همبًیپ یک قطاضزاز ٍ التجبض است •
التجبض ظطٍضتی ٍجَز زاضز؟ هثالص ایب ظطٍضت زاضز لفؿ اة ضا ثطای 

ه ثدِ ذصدَظ    اى هبیك ثِ ذصَظ ٍ لفؿ زضذت ضا ثدطای اى ضدی  
تَاًین ثطای ّویي هبیكپ لفؿ زضذت ضا قطاض زّدین ٍ   ٍظك کٌین ٍ ًوی
هپ لفؿ اة ضا؟  ثطای اى ضی
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الفاآضْیذ صذر ٍ استفادُ از رٍش عقلی در هباحث 

تَاًین اظ ثطّبى زض کطد  همدبًی الفدبؾ     ضسس هب الالص ًوی ًفط هیثِ •
استفبزُ کٌین؛ چَى همدبًی الفدبؾ التجدبضی هحدط ّسدتٌس ٍ ّدیچ       
ظطٍضت لقلی ـبّطاص ٍجَز ًساضز کِ یک لفؿ ثطای همٌدبی ذبلدی   

.ٍظك ضَز


