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 گفتگَی ابراهین ع با پذر

 ﴾69﴿اتْلُ ػَلَيِِْنِ ًَجَأَ ئِثِطَاِّينَ ٍَ •

 ﴾70﴿ئِشْ لَبلَ لِأَثِيِِ ٍَ لََِهِِِ هَب تَؼِجُسٍُىَ •

 ﴾71﴿لَبلَُا ًَؼِجُسُ أَغٌَِبهبً فٌََظَلُّ لََْب ػَبوِفِييَ •

 ﴾72﴿لَبلَ َّلْ يَسِوَؼًََُىُنِ ئِشْ تَسِػَُىَ •

 ﴾73﴿أٍَِ يٌَْفَؼًََُىُنِ أٍَِ يَضُطٍُّىَ •

 ﴾74﴿يَفْؼَلَُىَ وَصلِهَ لَبلَُا ثَلْ ٍَجَسًَِب آثَبءًََب •

 ﴾75﴿لَبلَ أَ فَطَأَيِتُنِ هَب وٌُْتُنِ تَؼِجُسٍُىَ •

 الطعراء 
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 گفتگَی ابراهین ع با پذر

 ﴾76﴿ٍَ آثَبؤُوُنُ الْأَلْسَهَُىَ أًَْتُنِ •

 ﴾77﴿فَاًَُِّْنِ ػَسٌٍُّ لِي ئِالَّ ضَةَّ الْؼَبلَوِييَ •

 ﴾78﴿الَّصِي ذَلَمٌَِي فَََُْ يَِْسِييِ •

 ﴾79﴿ٍَ الَّصِي ََُّ يُغْؼِوٌُِي ٍَ يَسِمِييِ •

 ﴾80﴿ٍَ ئِشَا هَطِضْتُ فَََُْ يَطْفِييِ •

 ﴾81﴿ٍَ الَّصِي يُوِيتٌُِي ثُنَّ يُحِيِييِ •

 ﴾82﴿ٍَ الَّصِي أَعْوَغُ أَىْ يَغْفِطَ لِي ذَغِيئَتِي يََِمَ السِّييِ •

 الطعراء 
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الفقه اصول   

 فلسفه علن
 اصول الفقه

  علن اصول الفقه
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الفقه اصول   

 فلسفه علن
 اصول الفقه

  علن اصول الفقه

  تاریخ علن اصول الفقه

 هبادی علن اصول الفقه
العاهه    

  هناهج علن اصول الفقه

 التعاهل بین علن اصول
  الفقه و سایر العلوم

 الوبادی التصوریه

 الوبادی التصذیقیه
(هبانی االجتهاد الکالهیه)  

  الوبادی العاهه

 الوبادی الخاصه

(2 شوارهنوودار )   

(1نمودار شماره )   
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 فقهضٌاسی علن اصَل رٍش  :دٍمبخص 

هایعلمروش
 اصولفقه

روشعقلییا
 فلسفی

روشعرفی
 یافقهی

 روشنقلی

روش 
 يیاستقرا
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 علنی  رٍش تاریخی در فلسفه

 روش تاريخی

(Historical 
method ) 

یگرتاریخ
(Historism) 

 هگل

 دیلتای



8 

 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

معرفت 
 یشناس

 یروش شناس
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

معرفت 
 یشناس

روش 
 یشناس
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

معرفت 
 یشناس

مبانیعام
 یروش شناس

مبانیخاص
 یروش شناس
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

. هَاجْينهعرفت ضٌاساًه هب زاين ثب هجبًي رٍش ضٌاساًه هجبحث زض •
ِ  هجنبًي ػنبم   ثرطي اظ ايني هجنبًي     ّنب ضا زض   ي ضٍش اسنت ٍ ّون

هب زض اثتساي ايي ثحث اظ . گيطز ٍ هطثَط ثِ ضٍش ذبغي ًيست ثطهي
ّبيي زض ايي ظهيٌِ ًسجت ثنِ   وٌن ٍ ثؼس ثِ ثحث ّويي هجبًي آغبظ هي

 .ّبي ذبظ ذَاّين پطزاذت ضٍش
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

معرفتاولين بحث
 یشناس

ممکن بودن 
 معرفت
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

 بطر ٍ هعرفت•

ضنَز    ّبي هؼطفت ضٌبسبًِ هغطح هي وِ زض سلسلِ ثحثاٍلیي بحثی •
 . استهوکي بَدى هعرفت 

ثَزى هؼطفت ثحثي است فبضؽ اظ ًَع ضٍضي وِ ثنطاي وسنت   هوىي •
 .گيطين هؼطفت ثِ وبض هي
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

 سؤال ایي است آیا اصالً هعرفت برای بطر هوکي است؟•
تَاًس ثِ چيعي پي ثطز ٍ اضيبء ضا ّوبى گًَنِ ونِ ّسنت     اًسبى هي •

 ثطٌبسس؟
ِ   ًبهيسُ ٍ هني توام آًچه بطر به ًام هعرفت يب  • اي اظ  ًبهنس  هموَػن

ضٌبسس  تحلينل   وٌس وِ هي است ٍ اًسبى گوبى هيتَهوات ٍ خیاالت 
 ؟.....وٌس ٍ لضبٍتي هغبثك ثب ٍالغ زاضز ٍ هي
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

ايي ثحث زض ٍالغ زػَايي است ونِ ثنيي ضنىبوبى ٍ هربلفنبى آًْنب      •
 .ٍجَز زاضز

 
 . ضکاکیت دارای هراتبی است•
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 ضکاکیت هراتب

 الوؼبًسٍى أغٌبف  ٍ •
 الوستطضس الوملس للحىوبء  هٌْن •
 هٌْن المبغس الى تعييف الحمبئك هي أّل الوسى المبّلة  ٍ •
 هٌْن السيّئ الفْن الؼبجع ػي ازضان الحمبئك  ٍ •
 .هٌْن الطبن الصي يعػن استحبلة هؼطفة الحميمةٍ •

 

 14، ظ (الفارابیابَ ًصر )آراء اهل الوذیٌة الفاضلة ٍ هضاداتها  
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

اش ايي است وِ هغلك هؼطفت ٍ هغلك ضٌبذت هَضز اًىبض  هطتجِيه •
 . گيطز لطاض هي

تَاًس ثطٌبسس ٍ  ايي ًظطيِ هؼتمسًس وِ ثطط ّيچ چيع ضا ًويعطفساضاى •
 .ّيچ ضاّي ثطاي ضٌبذت ًساضز
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

زستِ اظ ضىبوبى وسبًي ّستٌس وِ حتي ًسجت ثِ ضه ذَزضبى ايي •
 .زاًٌس ّن ضه زاضًس ٍ ّيچ چيع ضا يميٌي ًوي

 .گَيين هيضکاک هطلق ثِ چٌيي افطازي  •
  زض ايني ونِ ٍالؼنبً    «ضه زاضم»: گَيس يه ضىبن هغلك ٍلتي هي •

 .ضه زاضز ٍ ذَزِ ضه اٍ يه ٍالؼيتي است  ًيع ضه زاضز
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 ضکاکیت هراتب

 الوؼبًسٍى أغٌبف  ٍ •
 الوستطضس الوملس للحىوبء  هٌْن •
 هٌْن المبغس الى تعييف الحمبئك هي أّل الوسى المبّلة  ٍ •
 هٌْن السيّئ الفْن الؼبجع ػي ازضان الحمبئك  ٍ •
 .هٌْن الطبن الصي يعػن استحبلة هؼطفة الحميمةٍ •

 

 14، ظ (الفارابیابَ ًصر )آراء اهل الوذیٌة الفاضلة ٍ هضاداتها  
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

 :گَيس سيٌب زض هَضز چٌيي افطازي هيثَػلي •
گصاضًس ٍ  آًْب ثب ايي افىبض ّيچ پبيگبُ ٍ همبلي ثطاي ثحث ثبلي ًوي •

. ضاُ زضهبى ضىبويت آًْب چَة است. ثحث ثب آًْب اغالً هوىي ًيست
ثبيس آًْب ضا ثعًين تب زضزضبى ثيبيس ٍ ثسًطبى ظذن ضنَز ٍ زض همبثنل   

وٌينس ونِ زضز زاضينس  ضنوب      ضوب گوبى هي: اػتطاؼ آًْب فمظ ثگَيين
 ....وٌيس وِ زض اثط ضطثِ  ثسًتبى ظذن ضسُ است ٍ گوبى هي
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

اهب اگط ضىبن اظ ايي هطتجِ ثنبالتط  . يه هطتجِ اظ ضىبويت استايي •
ِ  « يميي زاضم وِ ضه زاضم»: ثيبيس ٍ ثگَيس ي يمنيي   يؼٌي ينه حلمن

تَاًين هجسأ يه ثحث لطاض زّنين ٍ   ثطاي ذَزش ثپصيطز  ّوبى ضا هي
پس . تَ ضه زاضي اهب ًسجت ثِ ضه ذَز يميي زاضي: ثِ اٍ ثگَيين
 . تَاًي ضاّي ثِ يه هؼطفت پيسا وٌي زّس تَ هي ايي ًطبى هي

ِ    تَاى اٍ ضا ثِ ثحنث  ايي ضا لجَل وٌس  هياگط • ي  ّنبيي ونِ زض فلسنف
 . ضَز  اضجبع زاز اسالهي زض هَضز ػلن حضَضي هغطح هي

 .اي ثِ سَي هؼطفت گطَز تَاى زضيچِ ٍ ضٍظًِ ايي ثحث هيثب •
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

ي زيگطي وِ ثطاي ضىبويت هغطح است  ايي است وِ ضنىبن   هطتجِ•
وٌنس ٍ ثپنصيطز زض ذنبض  ٍ زض ػنيي ّنن       ثپصيطز اهَضي ضا زضن هي

اهَضي ٍجَز زاضز؛ اهب زض ايي وِ آى اهَض شٌّي چِ اًساظُ ثنب ٍالنغ   
هغبثمت زاضز  تطزيس زاضتِ ثبضس ٍ ثِ ػجبضت زيگط ازػب وٌس وِ ضاّي 

 .ثطاي وطف ٍالغ ًساضز
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

 
ّويي وِ ثِ ذغبي ازضاوبت ذَز پني  : زض همبثل ايي ًظط ثبيس ثگَيين•

زّنس وطنف    ضَين  ًطبى هني  ثطين ٍ هتَجِ اضتجبّبت ذَيص هي هي
گيطز ٍ هب لسضت وطنف   ذغب زض ازضاوبت  تَسظ ذَز هب غَضت هي

 .حميمت ضا زاضين
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

ي اسنالهي اظ لنسين تنب ثنِ      ثيبى ضس  جَاثي است وِ زض فلسفِآًچِ •
 .حبل ٍجَز زاضتِ ٍ زاضز

ثطاي پبسد ثِ ايي اضىبل ضاُ زيگطي ًيع لبثل عطح اسنت ٍ آى ايني   •
 :وِ
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

 : ّبيي وِ زض شّي زاضين اظ زٍ حبل ذبض  ًيستٌس غَضت•

ّبي آًْب ذبض  اظ زستطس هب است؛ يؼٌي اهَضي ّستٌس وِ  هغبثَك. أ•
 . ي ٍجَزي هب است ذبض  اظ زايطُ

يؼٌي هؼلَم ثنبلؼطؼ  . ي ٍجَز هب است ّبي آًْب زض حيغِ هغبثَك. ة•
 .ذَزش اهطي است وِ ثطاي هب هؼلَم حضَضي است
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

. ّبي فطاٍاًي زاضًنس  ي زٍم لضبيبي ٍجساًي ّستٌس ٍ هثبل زستِايي •
ونٌن ٍ ثؼنس اظ آى حىبينت     ي آًْب زضزي است وِ حس هني  اظ جولِ

گيطز  زضز ٍالؼيتي  ذَضز ٍ زضز هي ٍلتي زستن ثِ زيَاض هي. ًوبين هي
وٌن ٍ  ٍ ٍلتي ثِ ايي زضز التفبت پيسا هي. ي ٍجَز هي است زض حيغِ

آيس يب زضز ذيلني   زستن زضز هي»: گَين ًوبين ٍ هي اظ آى حىبيت هي
 .  زض ايي ٌّگبم هفَْم ٍ غَضتي اظ زضز زاضم«...ثسي زاضز ٍ يب
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

زض ايٌمب است وِ زض ٍالغ هؼلَم حضَضي هي ثنب ينه التفنبت ثنِ      •
زض ايي ػلن حػَلي  هؼلَم ثبلنصات ن   . ضَز هؼلَم حػَلي تجسيل هي

يؼٌي غَضت ن هؼلَم ٍجساًي ٍ حضَضي است ٍ هؼلَم ثبلؼطؼ ّن  
 .ن يؼٌي غبحت غَضت وِ ذَز زضز ثبضس ن هؼلَم حضَضي است
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

ايي ًَع ػلن حػَلي هب ايي لسضت ضا زاضينن ونِ غنَضت ضا ثنب     زض •
چَى ّن غَضت يؼٌي هفَْم زضز ٍ ّن . غبحت غَضت همبيسِ وٌين

غبحت غَضت يؼٌي ٍالغ زضز  ّط زٍ زض ًعز هب ثِ ػلنن حضنَضي   
تَاًين ثفْوين وِ ٍالؼبً چمسض ػلن حػَلي هب ثنب آى   پس هي. حبضطًس

 .هؼلَم ثبلؼطؼ هغبثمت زاضز
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

اهىبى زاٍضي وِ زض ايي ًَع ػلن حػَلي ٍجنَز زاضز  اظ ينه   ايي •
جْت ٍاثستِ ثِ ايي ًَع است ٍ اظ جْت زيگط ًَػي لضبٍت اسنت  

 . هطثَط ثِ ػلن حػَلي هب
تَاًين زض ثرطي اظ ػلنَم حػنَلي ذَزهنبى      ّويي لسض وِ هييؼٌي •

ػلوي هغبثك ثب ٍالغ زاضتِ ثبضين  وبفي اسنت ثنطاي ايني ونِ هجنسأ      
ّنبيي   تنَاًين غنَضت   ضىبويت ضا ًفي وٌين ٍ ازػب ًوبيين وِ هب هني 

 .زاضتِ ثبضين وِ وبهالً ثب ٍالؼيت ذبضجي هغبثمت زاضتِ ثبضس
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

ثؼٌي ثنب اثجنبت ايني    . تَاًين ًِ ثبلمولِ است هب في المولِ هيثسيْي •
تَاًين ثِ ػلن هغنبثك ثنب    وٌين ٍ هي اهىبى  اظ ضىبويت ًمبت پيسا هي

تَاًين ايي ػلنن هغنبثك ثنب ٍالنغ ضا اضظينبثي وٌنين        ٍالغ ثطسين ٍ هي
 ؛ (هغبثمت آى ضا ٍالغ احطاظ وٌين)
ايي عَض ًيست وِ تونبهي ػلنن حػنَلي هنب اظ ّونيي ٍي گني       اهب •

تنَاًين   ثطذَضزاضًس ٍ حتوبً هغبثك ثب ٍالنغ ّسنتٌس ٍ حتونبً هنب هني     
 .لضبٍت زضستي اظ ٍالغ زاضتِ ثبضين
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

ػلن هب هغبثك ثب ٍالغ ثبضس ( زض ثؼضي هَاضز)ّويي وِ في المولِ اهب •
ضنَز ونِ    ٍ ثتَاًين لضبٍت زضستي اظ ٍالغ زاضتِ ثبضين  هَجت هني 

ثب پطنت سنط گنصاضزى    . ايي هطحلِ اظ ضىبويت ضا پطت سط ثگصاضين
 .ضسين ّب هي ي ثؼس يؼٌي ثطذَضز ثب ضٍش ايي هطحلِ ثِ هطحلِ
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

پصيطين وِ هؼطفت ثنطاي ثطنط هوىني     ػجبضت زيگط تب ايٌمب هب هيثِ •
تَاًس آًچِ ضا وِ ّسنت  ّونبى گًَنِ ونِ ّسنت       است ٍ اًسبى هي

تَاًس ضٌبسبيي ٍ هؼطفت ذنَز ضا اضظينبثي وٌنس ٍ     يؼٌي هي. ثطٌبسس
 .غسق آى ضا اظ وصثص ٍ تغبثمص ضا اظ ػسم تغبثمص تطريع زّس
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

حبل هَلغ ايي سإال است وِ ثِ چِ ضٍضي ثِ زًجبل وسنت هؼطفنت    •
ينبثين    ثطٍين تب هؼبضف  هغبثك ثب ٍالغ ثبضس؟ ٍ الجتِ ضٍضني ونِ هني   

يؼٌي اگط ثرَاّين ثساًين . هؼيبضي ثطاي اضظيبثي هؼبضف هب ذَاّس ثَز
هؼطفتي هغبثك ثب ٍالغ است يب ًِ  وبفي است ثفْوين اظ چِ ضٍضي ثِ 
زست آهسُ است؟ اگط اظ ّوبى ضٍش ثِ زست آهسُ  هغبثك ثنب ٍالنغ   

 .است
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

ضَز وِ اغل ٍجَز هؼطفت   ثحث ضٍش ضٌبسي ٍلتي هغطح هيپس •
ثؼس اظ پصيطش . اغل اهىبى هؼطفت ٍ اغل اضظيبثي هؼبضف ضا ثپصيطين

ّب ضا هَضز ثطضسني لنطاض    ايٌْب است وِ جب زاضز اضظش هؼطفتي ضٍش
تَاًنس ٍالؼينت ضا ثنطاي هنب      زّين ٍ ثجيٌين ّط ضٍضي تب چِ حس هني 

 .آضىبض سبظز
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

آًمب وِ ثحث هب زض هَضز ػلن اغَل فمِ است  ثنِ اضظينبثي تنه    اظ •
ضنَز ٍ   پطزاظين وِ زض ايي ػلن ثِ وبض گطفتِ هني  ّبيي هي ته ضٍش

وٌنين ٍ   اضىبالت هغطح ضسُ زض هَضز ّط يه ضا جساگبًِ شونط هني  
ّبي لسيوي است  اضنىبالت ٍاضز   ّب  ضٍش چَى ثطذي اظ ايي ضٍش

 .ثط آًْب ًيع لسيوي است ٍ اضىبالت جسيس ًساضز
ّبي ًَ ّستٌس  اضىبالت جسيسي زض هَضز  اهب ثطذي زيگط وِ ضٍش •

ّبي آيٌسُ ّوگي آًْب ضا هغطح  آًْب هغطح ضسُ است وِ زض پي ثحث
  .ًوبيين هي
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 ها ی رٍش هعرفت ضٌاساًههباًی 

اًسيطنن  پنس    وٌن  پس هي ضه هي: ثيبى زوبضت ًيع آًمب وِ گفت. •
ّستن  ضجيِ ثِ ّويي ثحث است؛ اهب ًِ زليمبً ثنِ ضنىلي ونِ هنب زض     

ذَاسنتِ   الجتِ ضبيس زوبضت ّنن هني  . وٌين ي اسالهي هغطح هي فلسفِ
 .  ّويي ثحث ضا ثيبى ًوبيس
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

  ضٍضني اسنت ونِ    ليبسيٍ ثِ تؼجيطي ضٍش ػملي يب فلسفي ضٍش •
 . ثِ تجييي ٍ تَضيح آى پطزاذتِ استهٌغك اضسغَيي 

 . ضٍش يه ضٍش تحليلي استايي •
زستيبثي ثِ ًتيمِ زض ايي ضٍش اظ تحليل فطايٌس اًسيطِ ثِ زست يؼٌي •

 .آيس هي
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

اگطچِ زضست است وِ اظ هٌغك اضسغَيي ثِ ػٌَاى ينه اثنعاض   پس •
ضَز؛ اهب زض ٍالغ لَاًيٌي ونِ زض هٌغنك    يبز هي( آلة لبًًَية)زستَضي 

اضسغَيي هغطح ّستٌس  ثيبى لَاًيي عجيؼي حبون ثنط شّني ثطنط زض    
 . ٌّگبم اًسيطيسى است

گنصاضز ٍ   سط هيت طپاًسيطيس  چٌيي هطاحلي ضا  ٌّگبهي وِ هيثطط •
هٌغك اضسغَيي حبغل يه تحليل است ًسنجت ثنِ آًچنِ زض شّني     

 .زّس آزهي ضخ هي
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

اسبس ايي تحليل  اًسبى زاضاي هؼلَهبتي است وِ ثنسٍى اًسيطنِ   ثط •
 .گَيين ايي زستِ هؼلَهبت ضا ثسيْيبت هي. ضَز ثطاي ثطط حبغل هي

ي ليبسي زض لبلت غغطي ٍ وجطي وٌبض  ايي هؼلَهبت ثسيْي ثِ ضيَُ •
 . گيطًس ّن لطاض هي

يؼٌني زاًطني   . آيس  يه زاًص ًظطي اسنت  اي وِ ثِ زست هي ًتيمِ•
است وِ ًيبظهٌس ثِ فىط است ٍ ايي فىط اظ عطيك ليبس تحمنك پينسا   

 .وٌس هي
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

وِ ثسيْيبت زض ( ضىل اٍل)ّب  هٌغك اضسغَيي اغل ذَز آى لبلتزض •
اظ عطيك آى هحتَاي ثنسيْي ٍ ايني   . ضَز  ثسيْي است آى ضيرتِ هي

 . ضسين وِ ًظطي است اي هي لبلت ثسيْي  ثِ ًتيمِ
اًضوبم ايي ًظطي ثِ ثسيْيبت زيگنط ينب ثنب اًضنوبم ثنسيْيبت ثنِ       ثب •

ي هؼطفت ضا ثِ زسنت   ّبي تبظُ ّب  زاًِ يىسيگط اظ عطيك ّويي لبلت
 .آٍضين هي

ّب ًيع ثِ ًحَي اظ ليبس ضنىل اٍل   ي لبلت غيط آى لبلت اغلي  ثميِ•
 .آيٌس ٍ اظ عطيك ًَػي فطايٌس ليبسي ثِ زست هي
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

تطيي اضىبلي وِ ثط ضٍش ليبسي ٍاضز ضسُ  ايي است ونِ ثنط    اسبسي•
اسبس ايي ضٍش ثطاي زستيبثي ثِ ًتيمِ ًيبظهٌس همسهبتي ّستين ونِ  
ًتيمِ زض ذَز آى همسهبت هستجغي است؛ هثل ّونبى هثنبل هؼنطٍف    

 .«سمطاط اًسبى است  ّط اًسبًي فبًي است  پس سمطاط فبًي است»
 
زض ذنَز  ( سمطاط فبًي اسنت )ضَز وِ ًتيمِ  زض ايي هثبل اضىبل هي •

اي  پس ثب ثِ زسنت آٍضزى ًتيمنِ اعنالع تنبظُ    . همسهبت ٍجَز زاضز
زاًسنتين    همسهبت ّونبى ضا ونِ لنجالً هني    . ضَز ثطاي هب حبغل ًوي

 .وٌس زٍثبضُ ثِ هب ػطضِ هي
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

ي هؼطفت ًيست ٍ هؼطفتي ضا تَليس  ظايٌسُي سليبثيبى زيگط ضٍش ثِ •
وٌس؛ ثلىِ ّوبى هؼبضف ٍ اعالػبت لجلي هب ضا زٍثنبضُ پنطزاظش    ًوي
 .اي زض اذتيبض هب ثگصاضز ًوبيس  ثسٍى ايي وِ ّيچ اعالع تبظُ هي
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

ي تػنَضات ّنن    ي ليبس ًيست  زض ًبحيِ اضىبل فمظ زض ًبحيِايي •
 .ضَز هغطح هي
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

زض هٌغك اضسغَيي ثبالتطيي ٍ اضظضنوٌستطيي ضنىل   : آى وِتَضيح •
اي ظاينس ثنط آى    هؼطِف  حس تبم است ٍ حنس تنبم ّنيچ اعنالع تنبظُ     

 . زّس اعالػبتي وِ زض تػَض هؼطَف زاضين  ثِ هب ًوي
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

حيَاى ًبعك وِ حس تبم اًسبى است  ثنيص اظ آًچنِ زض تػنَض    هثالً •
وٌين  ظيطا ٍلتي اظ هبي حميميِ سإال هي. وٌس زاًين  اضايِ ًوي اًسبى هي

زاًين وِ هثالً  زاًين ٍ اغالً ًوي اگط هفَْم ضا ًوي. وِ هفَْم ضا ثطٌبسين
اًسبى ثطاي چِ چيعي ٍضغ ضسُ  سإال هب ثِ هبي حميمِ ًرَاّس ثَز 

 . ٍ جَاة ّن ثِ هؼطِف يؼٌي هثالً حيَاى ًبعك ًرَاّس ثَز
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

وٌين  ٍ ثب هبي حميمِ سإال هي« االًسبى هب َّ»: پطسين ٍلتي هيپس •
  هفْنَم اًسنبى ضا   «االًسبى حيَاى ًنبعك »ضَز وِ  ٍ جَاة زازُ هي

ٍلتي هفَْم اًسبى ضا تػَض وطزين  اظ آًمب وِ هفْنَم  . اين تػَض وطزُ
اًسبى چيعي غيط اظ حيَاى ًبعك ًيست  پس هفَْم حيَاى ًنبعك ضا  

 . اين ًيع تػَض وطزُ
ّنيچ اعنالع ظينبزتطي ًسنجت ثنِ آى      ( حيَاى ًبعك)هؼطِّف ثٌبثطايي •

 .زّس هفَْهي وِ زاضتين  ًوي
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

است وِ ثط ول تفىنط ليبسني ينب    اسبسي  ايطازايي اضىبل  يه  پس•
ٍ ثط اسبس آى هب ثب ايي ضٍش  تػَض ينب  . ضَز ضٍضي ػملي ٍاضز هي

آٍضين  ثلىِ ّوبى تػَضات ٍ تػسيمبت  اي ثِ زست ًوي تػسيك تبظُ
 .وٌين گصضتِ ضا ثب يه پطزاظش تبظُ ػطضِ هي
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

 .ضَز پبسد ثِ ايي اضىبل ثحث ػلن اجوبلي ٍ تفػيلي هغطح هيزض •
زض ايٌمب  اجوبل ٍ تفػنيل ثنِ اغنغالح    يل ػتفهمػَز اظ اجوبل ٍ  •

 .هٌغمي است ًِ اغَلي ٍ فلسفي
زض هٌغك همػَز اظ ػلن اجوبلي  ػلوي است ثسٍى التفبت ثِ اجنعاء   •

 .ٍ همػَز اظ ػلن تفػيلي  ػلوي است ثب التفبت ثِ اجعاء
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

ِ    ايي • ي ثنسيْي ٍ ًظنطي زض هٌغنك     ثحث ثنب تػنَضي ونِ اظ هسنأل
 . اضسغَيي ٍجَز زاضز  هطتجظ است

زيس هٌغك اضسغَيي  هالن ثساّت  ثسبعت است ٍ هالن ًظنطي  اظ •
آًچِ ثسيْي است  ثسيظ است ٍ آًچنِ ًظنطي اسنت     . ثَزى  تطويت

 .هطوت
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

زض اهَض ًظطي وِ زاضاي تطويت ّسنتٌس  ػلنن اجونبلي ٍ تفػنيلي      •
همػَز است  اهب زض اهَض ثسيْي وِ ثسيغٌس  ػلن اجوبلي ٍ تفػنيلي  

  .هتػَض ًيست
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

زض ػلَم ًظطي چنَى هطونت ّسنتٌس  زٍ فنطؼ ٍجنَز زاضز ٍ زٍ      •
تَاًين هؼلَم ًظنطي ضا تػنَض وٌنين     هب هي. غَضت لبثل تػَض است

تَاًين آى ضا تػنَض   ثسٍى ػلن ثِ اجعاء ٍ ثسٍى التفبت ثِ اجعاء ٍ هي
 . وٌين ثب التفبت ثِ اجعاء
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

زض هؼلَهبت ًظطي التفبت ٍ ػلن ًسجت ثِ اجعاء ٍ ػسم آى هؼٌب يؼٌي •
زاضز؛ زض حبلي وِ زض ثسيْبت ثِ زليل ثسبعت  اغنالً جعئني ٍجنَز    
ًساضز تب زض هَضز آًْب ػلن ثِ اجعاء ٍ التفبت ثِ آًْنب ينب ػنسم آى ضا    

 . هغطح وٌين
وٌنين؛ ينب تػنسيك     وٌين ٍ يب تػَض ًوي هب يب ثسيْي ضا تػَض هييؼٌي •

وٌين  حبلت هيبًي ٍ ٍجنِ زيگنطي هتػنَض     وٌين ٍ يب تػسيك ًوي هي
 . ًيست

ّط اهط ثسيغي ينب زض شّني حبغنل    . ّن فمظ ثسبعت آى استػلت •
 .ضَز  ٍجِ زيگطي ًساضز ضَز ٍ يب ًوي هي
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

زّنس    ثب تَجِ ثِ ايي همسهبت پبسري وِ هٌغمي اضسغَيي هني حبل •
ػلن ثِ هؼنطَّف لجنل اظ تؼطينف  اجونبلي اسنت ٍ ثؼنس اظ       : ايي است

تؼطيف  تفػيلي؛ ػلن ثِ ًتيمِ لجل اظ حمت  اجوبلي است ٍ ثؼنس اظ  
 . حمت  تفػيلي
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

ٍضظز ونِ ػلنن تفػنيلي      اضسغَيي ثط ايي ًىتِ ًيع تأوينس هني  هٌغك •
ظينطا زض هنَاضز ػلنن    . اي است ًسجت ثِ ػلنن اجونبلي   زاًص افعًٍِ

اجوبلي  ًسجت ثِ هطوت ػلن زاضين  اهب ًسجت ثِ اجعاء ػلن ًساضين ٍ 
زّين  زض حبلي وِ ثؼس اظ تؼطيف يب ثؼنس   اجعاء ضا اظ ّن تطريع ًوي

اظ حمت وِ ػلن هب تفػيلي است  ػلن ثِ هطوت زاضين ثب التفبت ثنِ  
وٌنين ٍ آًْنب ضا اظ يىنسيگط     اجعاء؛ يؼٌي اجعاء ضا اظ ّن تفىيه هني 

 .زّين تطريع هي
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

اظ زيس هٌغك اضسغَيي ػلن تفػيلي ونِ حبغنل هؼنطف ينب     ثٌبثطايي •
حمت است ثب ػلن اجوبلي وِ لجل اظ تؼطيف يب لجل اظ ليبس ٍجنَز  

ػلن تفػيلي يه ػلن جسيس ٍ يه زاًنص تنبظُ   . زاضز  هتفبٍت است
 .است
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

آى . هَضز هٌغك اضسغَيي اضىبل زيگطي ًيع هغنطح ضنسُ اسنت   زض •
 :اضىبل چٌيي است
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

ِ  وليِ• ي اضسنغَيي ثنِ ثنسيْيبت هٌتْني      ي اعالػبت هب ثٌب ثط اًسيطن
 .وٌس ضَز ٍ هٌغك اضسغَيي اهَضي ضا ثِ ػٌَاى ثسيْي هؼطفي هي هي

ّستٌس ن يؼٌي ًيبظهٌس ثِ  بت يثسيْايي وِ ذَزِ ايي اهَض جعٍ  زضاهب  •
فىط ًيستٌس ٍ ثِ تؼجيط زيگنط ثسنيغٌس ٍ زض ًتيمنِ ػلنن اجونبلي ٍ      

 .تفػيلي زض آًْب هتػَض ًيست ن هحل اذتالف است
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

غسض زض هجبًي هٌغمي استمطاء ثِ تجييي ٍ تَضنيح ايني هغلنت    ضْيس •
 . پطزاظز هي

ٍي زض آًمب ايي است وِ لضبيبي ازػب ضسُ ثِ آى هؼٌبيي ونِ  اػتمبز •
 . گَيس  ثسيْي ًيستٌس هٌغك اضسغَيي هي

ًيست وِ ايي لضبيب ثسٍى ّيچ گًَِ حمتي ثِ زست آهنسُ ٍ  ايٌغَض •
 . ي ثب ذبض  حبغل ضسُ ثبضٌس اثتساءاً زض هَاجِْ
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 هعرفتیرٍش عقلی یا فلسفی به لحاظ ارزیابی 

ًظط ضْيس غسض فمظ اٍليبت ثِ اغغالح هٌغك اضسغَيي وبهالً ٍ ثِ ثِ •
ي لضبيب ثِ ًحَي ثِ اغغالح  هؼٌبي ٍالؼي ولوِ ثسيْي ّستٌس ٍ ثميِ

 اًس؛  هٌغك اضسغَيي ًظطي
ايي ًظطيبت ًِ اظ عطيك ليبس ثلىِ اظ عطيك استمطاء ثنِ زسنت   لىي •

 .آيٌس هي
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ي ضْيس غسض اگط هب عطيك استمطاء ضا ثجٌسين  ّويي زليل زض اًسيطِثِ •
ن آى گًَِ وِ هٌغك اضسغَيي ثستِ است ن ػوالً ثبة هؼبضف جسينس   

تَاى ثِ  ظيطا اگط ثپصيطين اظ عطيك استمطاء ًوي. اين ضا ثط ذَزهبى ثستِ
چيعي يميي وطز  تٌْب هؼلَهبت ثسيْي هب ّوبى اٍليبت ذَاٌّنس ثنَز   

اًس ٍ اظ تطويت ايي لضبيب ثنِ تٌْنبيي    وِ ثِ هؼٌبي ٍالؼي ولوِ ثسيْي
 . تَاًين ثِ هؼلَهبت جسيس زست يبثين ًوي

حبلي وِ هب ًيبظهٌس لضبيبي زيگط هثل همطيبت ٍ غيطُ ًيع ّستين زض •
 .آيٌس وِ ايٌْب فمظ اظ عطيك استمطاء ثِ زست هي
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تطيي اضىبالتي است ونِ زض   زٍ اضىبلي وِ هغطح وطزين  اسبسيايي •
 .ي غطة ثط هٌغك اضسغَيي هغطح ضس فلسفِ

وسبًي هثل فطاًسيس ثيىي ٍ زوبضت وِ ثِ زًجبل وطف يه هٌغنك   •
تبظُ ثطآهسًس  ّويي اضىبل ضا زض شّي زاضتٌس وِ ثب هٌغك اضسنغَيي  

 .اي ضا ثِ زست آٍضز تَاى زاًص تبظُ ًوي
•  ِ اي  ايي ػسُ تالش وطزًس ثب عطح ضٍش تمطثي يب استمطايي ثِ ضٍظًن

ثطاي هؼبضف تبظُ زست يبثٌنس ونِ ايني هغلنت ضا زض ثطضسني ضٍش      
 .استمطايي پي ذَاّين گطفت
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تَاًين ايي ضا اًىبض وٌين وِ ضٍش ليبسي  ثبيس تَجِ زاضت وِ ًوياهب •
زض زاذل ذَزش يه سبذتبض وبهالً هٌسمن است ٍ هب زض تحلينل ٍ  
زستيبثي ثِ ػلن تفػيلي اظ عطيك ػلَم اجوبلي  ضاّي جع استفبزُ اظ 

 . ضٍش ليبسي ًساضين
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وٌين هٌىطاى سطسرت ضٍش ليبسي ٍلتني   ّويي زليل هطبّسُ هيثِ •
ذَاستٌس ضٍش ذَيص ضا ػطضِ وٌٌس ٍ يب اظ ضٍش ذَيص اسنتفبزُ  

 .ًوبيٌس ٍ ًتيمِ گيطي وٌٌس  ػوالً اظ ضٍش ليبسي ثْطُ ثطزًس
آًْب ًتَاًستٌس سيستن ٍ ضٍضي ضا ػطضنِ وٌٌنس ونِ ونبهالً اظ ضٍش      •

 .ًيبظ ثبضس ليبسي ثي
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ّبيي زاضتِ ثبضنس  اهنب    اگطچِ هوىي است ايي ضٍش وبستيثٌبثطايي •
اي ونِ اػونبل    ايي ثساى هؼٌب ًيست وِ ذَزِ ايني ضٍش زض هحنسٍزُ  

 . ضَز ثب ًمػبى يب وبستي زض زضٍى ذَزش هَاجِ ثبضس هي
ّنب   ّبي زيگطي ضا هغنطح وٌنين  آى ضٍش   اگط هب ثتَاًين ضٍشًْبيتبً •

تَاًٌس هىول ايي ضٍش ثبضٌس؛ ًِ ايي ونِ جنبيگعيٌي ثبضنٌس ونِ      هي
 .ًيبظ وٌس ي هٌغك اضسغَيي ثي وبهالً هب ضا اظ ضٍش ليبسي ٍ ضيَُ
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ثيبى زيگط ّوبى عَض وِ گفتين هٌغك اضسغَيي اظ تلحينل فطايٌنس   ثِ •
 ِ ي ذنَيص   اًسيطِ ثِ زست آهسُ است ٍ هب زض فطايٌس عجيؼي اًسيطن

ِ . وٌين چٌيي ضاّي ضا عي هي ي هغلنت    پس اگطچِ هوىي است ّون
آى چيعي وِ زض هٌغك اضسغَيي گفتِ ضنسُ  ًجبضنس؛ ٍلني آًچنِ زض     

ي ذنَزش هغلنت تنبم ٍ     هٌغك اضسغَيي ػطضِ ضسُ  زض هحنسٍزُ 
 .وبهل ٍ زليمي است
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 . هطاز اظ حمت  حمت هٌغمي است ًِ حمت اغَلي. •
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زفتط ّفتن  هجحنث حمينت يمنيي    : ن.زض تفبٍت ايي اغغالحبت ض. •
 . اجوبلي

  هجحنث تؼطينف   1هْسي ّبزٍي تْطاًي  گٌميٌنِ ذنطز      : ن. ض. •
 . فىط

 


