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چکیده
انقالب اسالمی در عصری محقق دقک قن دن قغی مزقرب بمق د اقغ ادعقغی انقکا یغ قغا اقغر در یقی
سغمغنکهی و مک ر ت هنن دقونا اتمنقغعی و انقکنی ااقر امقروب مقی اغدقک و دقتم قری انقکا را
انهغ ق یروسقن ننقی دانقک ابتقن اقغ ارر قا یروتهقغی محمبقا در مقنبف هقغی محمبقا انقکنی اقن
دنبغل مهنکسی و مک ر ت دقتم دهقی انقکا قغد قند ر مقک ر ت دقکا م اقغ انقغم قنابم انقکنی
آا مبمنی ار مبغنی  ،اهکاف و آمنبف هغی متمب فتری ند می اغدک .
تغمرن یقردابی و انقکا سقغبی در عصقر مغاقر اقغ ناقغهی تقغمگ و قم ناقر رقنر مقی قرد و
انسققرن هنغهنققم انققغمی دققونا م ققغ اتمنققغعی ق انققکنی ارققم اسغسققی در مهنکسققی انققکا مققی
اغدققک و اققغاار اب آا مهنکسققی انققکا انهققغ اققغ ناققغف ا کققمغوی ر اسققمغا م رققنر ننققی قرد ابتققن
انکا اقن عنقناا ق قم ممز قر و اقن دقتم ین قغوی ر د نغم ق م مقک ن قر دقرار مقی رد.اقر هنق د
اسغس مکوبن دبتن عبقنم دن قغی امقروب اقن عنقناا ب رسقغ ت انقکا مقغدی  ،اراوقن مقکل از قر انقغمی
یک کف هغی عغ َم اتمنغعی و عقغ َم بب رقی و هنقغهنای انقغمی ا قد مقکل هقغی از قر قم مقکل از قر
عغم می اغدک ن اب آا می اناا ان فبکفن دکا ارب ر ننند.
مغل در مقغام فر ی چ کف دن غی امقروب و اقرای سقغ ت انقکا نقن د اسقالمی اقغ انقغمی قنابم انقکنی
آا و امققراب تر ققغا مت ققت در انققغمی ار ققغا انققکا اسققالمی انهققغ ننققی اققناا اب بر ق مبققکا و مرققغد
ا د انکا ر اراون مبقغنی انقکا اسقالمی م اقن هقکا ت و مهنکسقی انقکا اسقالمی یردا قت ابتقن اقرای
اسمنبغط فقن انکنی ق اتمنقغعی و اقرای ان قک دقبتن عبقنم اسقالمی و اقرای اراوقن ن قغم ا اقنی ا رانقی
ق اسالمی ن غبمنک دتم قری عقالن مقی مقی اغدق م قن امنانقک انقکا اسقالمی را اقن عنقناا ق قم
ممز رمقنرد دنغسقی دققرار دهقک و در سقغمت ان ققک رود احق ق در « فققن متققنممی  ،عبقنم اسققالمی
و ا اققنی ی اققرفت » و هنققغهنای ا ققد سققن مققنبف اب دانقق هققغی مققنرد ن ققغب در مهنکسققی انققکا
اسققالمی نق ق آفر نققی نققک  .ا ققد فرف ققت اب عقالن ققت ققن اب آا اققن فبکققفن دققکا ارب ققر مققی د قند
ارورای اتمنغب نغیذ ر در مهنکسی انکا اسالمی می اغدک.
واژگان کلیدی :انکا نن د اسالمی  ،فبکفن دکا  ،مّ ممز ر  ،فقن انکنی  ،عبنم اسالمی  ،ا انی ی ارفت
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مقدمه
انقققالب اسققالمی اققغ داع ققن انققکا اسققالمی در عصققری محققق دققک ققن تغمرققن یققردابی و
مک ر ت اتمنقغعی افقغو

تقنهری اقغ ذدقمن قند ی قکا قردف اقند  .سقحد اب انسقرن تقغمگ و

هنغهنقم اتمنققغعی آنهقم نققن در مق قغس مبققی  ،ابتقن در مق ققغس تهقغنی هققکف ارقبی اققنرهغی
ان ارطالح انسرن غفمن درار رفت .
ن ققم نققن د تهققغنی  ،دهتققکف تهققغنی و تهققغنی سققغبی دققرغرهغی دن ققغی امققروب رد ققک و
مضنر در منابنقن تهقغنی و در رقنر

دادقمد دقکر

در دسمنر دو قت هقغ دقرار رفقت  .اقن عبقغر

اراقر از قر منابنقن اقن نفقگ انسقرن قند

د اقر نقن انهقغ عصقر مقک ر ت مبقن ا طقنا فی و

دنم ت راوی ذدمن است ابتقن ا قکف هقغی مبقت ق دو قت تقغی قند را اقن ا قکفهقغی مبقت ق
انکا دادف است .انکا برال دمتراسقی اقغ داع قن انقکا یغ قغا اقغر

نقن انهقغ اقنر هقغی راقی

ابتن در مارق بم د هم نفن فرهنای ق انکنی ند را اکط دادف است.
عصر ا قکاری اسقالمی و احقق انققالب اسقالمی در ا قراا ق قن منمتقن ارقبی ا قد ا قکاری
است ق بر اب از ر منابنقن در عصقر مغاقر دارد و در ا قد عصقر ن قغم اسقالمی ا قراا اقغ ی اق نن
و اتراققن هققغی انبغدققمن دققکف اققغر حی ققند اققن م ققکاا افر مققر د در ققری فققر و ا نققغا رنققی
در ری انکا مغدی انسقرن غفمقن دن قغی امقروب ر رنقی انقکا بقرال دمتراسقیم اقغ انقکا ننیقغی
اسالمی یغ ذادمن است.
انسرن و اکط هر انقکنی ممنغسقب اقغ فرف قت و ردقک عقالن قت رقنر

مقی یقذ رد و عبقنم

م هر انسقرن عقالنقی هقر انقکنی مقی اغدقک قذا اب ار قغا مهقم و ب رسقغ ت اسغسقی هقر انقکا
دبتن عبنم غرآمک آا می اغدک .
ان احق ق مقی اقناا فقت قن عغمقم مهقم در تهق
آنققغا اققن عبققم و دسققم غای ا قن مرققغدا

انقکنی مزقرب بم ن قغا  ،از قر ناقرد

از ققر یک ققکف هققغ اققند ققن منتققر اققن ان ققک ابالعققغ

و

اتنن ققنبی هققغی تک ققک رد ققک .مققغل در مقغاققم ا ققر انقققالب اسققالمی مققی ناهققک از ققر تغمرققن
ند را نن اقر اسقغس عبقنم مقغدی و مرقغدا
ان ک عبنم تک قک و مرقغدا

از قر سقتنار مقک ر ت وسریرسقمی نقک نغ قغر اب

از قر تک قک اقر اسقغس مبقغنی  ،آمقنبف هقغ و اهقکاف اسقالمی مقی

اغدک .
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ا د مقغ ن یس اب اب ق د مبقغدی اصقنر ن و اصقک ق ن  ،اقن دنبقغل اب ق د ا قد ن ر قن مقی اغدقک
ققن تهققت مهنکسققی انققکا اسققالمی  ،ابم اسققت دققبتن مرققغرف وعبققنم اسققالمی اصققنر
هنغهنم دقتم اا قرد قن در هکقمن ا قد دقبتن  ،فققن انقکنی مقی ناق نک و سق س اقر اسقغس آا
دبتن عبنم غراردی اسقالمی و منمتقن آا ا انهقغی اسقالمی ق ا رانقی ی اقرفت ان قک مقی قردد
و هنغهنای ا د سقن ا قن اب عبقنم و دانق

هقغ تقف اب بر ق دسقم غای اقن فبکقفن دقکا اسقالمی

ان عنناا غسماغف هنغهنای در ممک هغی ا د سن ا ن امتغا یذ ر ننی اغدک.

1ـ مبادی تصوریه وتصدیقیه
دبم اب اب د منانع مقغ ن ابم است مبغدی اصنر ن و اصک ق ن اتنغاً اب د ردد.

مفهوم تمدن
واتف انققکا ار ققرداا فغرسققی واتف اا نققی « »Civilizationاسققت و ا ققد واتف ققند اب بنققن
اا نققی « ،»Civilisممربّقق اققن بنققن « »civisرنققی «دققهرمنک» ماققم دققکف اسققت .ننققغنی هققغی
اغسمغا اغ ا قد بنقن ناقغا مقی دادنقک قن دقهر را متننعقن ای اب نهغدهقغ و روااقط اتمنقغعی مقی
داننققک ققن دققتم اراققری اب بنققک ی اسققت.رو م دورانققت ق 256 : 1368م در ارتنققن فغرسققی ا ققد
واتف اب ارطالح انکا و ا بمقن در دغ قب زقت عراقی اسقمفغدف دقکف اسقت  .بنقن «انقکّا» در باقغا
عراقی اب «مققکا» ا ققذ دققکف اسققت ققن اققن مرنقغی ادغمققت ققردا و ی قکا ققردا ا ققالق دهرناق نغا
اسققت.ر نو س مربققنف ق  1374ق ج 1766 :2م در فرهنققم هققغی فغرس قی ن قف «ان قکّا» اققن مرنققغی
دهرنا ق د دققکا ،اققن ا ققالق و آداب دققهر غا ققن رفمد ،هنتققغری افققراد ق

تغمرققن در امققنر

اتمنغعی ،ادمصغدی ،د نی ،س غسی و مغننک آا آمکف است.ر محنّک مر د ق 1139 : 1371م
امققغ در اققغب مرنققغی ارققطالمی انققکا اققغ رو تردهققغ و ابقققیهققغی ننققغ ننی رواققرو هکققم م.
ی

اب اراون ارضی اب ا د ارقغر ا ،ا قد نتمقن را اغ قک در ن قر دادقت قن «انقکّا» مفهقنمی اقک گ

و نکبمغً تک ک اسقت و در بقنل سقکف هقغی ا قر ،د قغر احقنّل مفهقنمی ن قف دقکف اسقت .ارقناً
ا ققد ارققطالح اب دققرا  18و در عصققر رودققناری یک ققک آمققک ،هققر نققک وادر ققت آا اب ذدققمن
منتند اندف اسقت .مقغل اقغ در ن قر دادقمد نتمقن مفاقنر ،اقغ اررسقی ارقغر ا در اقغب انقکا اقغ
سن دسمن اب ارغر ا روارو می رد م :
1قق دسققمن اول ارققغر فی انققک ققن نققغفر اقن ا ققغا مغه ققت و کققمی انققکا مققی اغدققنک .در ا ققد
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دسققمن اب ارققغر ا ار ققی هنچققنا ادوارد اققغ بنر مغه ققت انققکا و فرهنققم را اققن ق
داننققک .رآدققنری 112 :1381 ،م و ار ققی اققغ افققغو

مرنققغ مققی

ذادققمد ا ق د انققکا و فرهنققم  ،انققکا را

دغمم فرهنقم و ا بمقن فرهنقم را روح انقکا مقی داننقک و انقکا را رقنر

مرنقغوی فرهنقم مقی

داننک رتن نس 267 :1376،م
2ق دسقمن دوم ارقغر فی انقک قن نقغفر اقن ا قغا ار قغا و سقغبف هقغی دقتم دهنقکف انقکا مقی
اغدنک .هنری ن غس «انکّا» را یک قکف ای اقن هقم ان قکف مقی دانقک قن هنقن رو قکادهغی اتمنقغعی،
ادمصغدی ،س غسی و ممی هنر و ادا غ

را درار می رد .ر ن غس،هنری ق ،1366ج1:7و16م

3ق دسمن سقنم ارقغر فی انقک قن نقغفر اقن ا قغا آتقغر م قغ

انقکنی مقی اغدقنک. .اب ن قر و قم

دورانققت «ان قکّا ن ققغمی اسققت اتمنققغعی ققن منتققب اکققر گ دسققمغوردهغی فرهنا قی دققکف و اققن
من ققنر اهققرف قری اب انک اققن هققغ ،آداب و رسققنم و هنققر ،دسققت اققن ااققکاع و بّغد قت مقی بنققک;
ن غمی است س غسی قن ا قالق و دقغننا ،ناقن دارنقکف آا مقی اغدقک و ن قغمی اسقت ادمصقغدی قن
اغ اقکاوم ان قک ،یغ قکار ناهقک مغنقک رو قم دورانقت ق 1368قق ج 3 : 1م ارر قا ااقد بقکوا اب
انکا هم اب دب م ا د ننع ارر ا می اغدک .ر ااد بکوا ق  1375ق ج 75 :1ق76م
اققغ ا نهنققن اغ ققک انتققن دادققت ققن واتف انققکا اققغ ا ققد ار ققب ققغد در دققراا و روا ققغ
ن غمکف اسقت و قی اب وات قغا د اقری هنچقنا مک نقن  ،ابقک  ،در قن  ،امقت  ،مبق

ع ق م و مبق

ب ر در درآا می اناا ارای اب د مرنغی آا اسمفغدف ننند.
در ا نتغ اقن ا مصقغر انهقغ اقن مفهقنم امقت در یراقن مرقغرف انتقن مقی دقند و ارقالً ار قی
مرمقکنک اغ قک اقن تقغی واتف انقکا اب ا قد واتف اسقمفغدف قردد .واتف امقت در دقرآا
ان رنر

قر م  65اقغر

مفرد غ تنگ آمکف است .ار ی اب و ژ ی هغی امت در درآا عبغرانک اب

اواً  :امت اقر مقکار عق قکف دقتم مقی قرد و قذا مقرب آا نقن تزراف قغ ی و ابتقن مقرب م قغا
«امتهغ» مربی عق کای اسقت .هنقن آنقغا قن اقر محقنر انم قک ،نبقن
امت وامکف اسقالمی را ااقت م میدهنقک « .قغا ا نققغس امق وامقک فبرق
منذر د و أنفل مرهم ا تمغب اغ ح

و مرقغد ممنر قف اقمنانک،
ا بّقن ا نب ق د مباقر د و

حتم ا د ا نّغس ف نغ ا مبفن ف ن »...راقرف312/م

تغن غً  :امت ار مکار امقغم دقتم مقی قرد و امقغم هقم اب ر اقن امقت اسقت  .در ادا قغ

درآنقی

انب غء مقکار دقتم دهقی و هقکا ت امقت هقغ مقی اغدقنک « .و تقم امق رسقنل فقذ ا تقغء رسقن هم
دضی ا نهم اغ قکط و هم ا بننا» ر ننس74/م
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تغ ث قغً  :آنچققن اب من ققر دقققرآنی اهقققن ت دغاققم اققنتهی دارد بنققک ی افققراد در تنققگ و تغمرققن
است و ارقالً انب قغءرعمن ف اقرای هقکا ت روفهقغی مردمقی و تنامقگ انکقغنی مبرقن

میدقکنک و

ارغ م آنقغا نقغفر اقن ارقک اتمنقغعی بنقک ی انکقغاهغ اقندف اسقت و ممقی اهقذ ب فقردی آنهقغ در
درغع اهذ ب اتمنغعی مرنغ ی کا مقی نقک ب قرا فقرد در اکقمر تغمرقن ردقک مقی نقک و انکقغنهغ اقر
تققک اراغت ر مققی ذارنققک .ققذا انب ققغء رعم ارققغ م ققند سقققری اققر ا ققد دادققمنانک ققن بنققک ی
اتمنغعی و تنامگ انکقغنی را اقرای ب کقت اهمقر اعضقغی آا،ارقالح ننقک اققغ سققرغد
اکمر تغمرنای رقغ

فقردی در

اقمم د دقند را قن اقمت ر ارقالمی قغ انحرافقی تغمرقن اقر اعققضغی ققند
قرد و ا قد اقکاا سقبب اسقت قن قنا بنقک ی

امقری اسقت قن در آا نمقر میاقناا ااقت

انکققغا در قققنغر هقققنننعغا ققند و در تغمرققن ققند س ق ری میدققند و فققرد اب آا تهققت ققن در
ار ققی نهغدهققغی اتمنققغعی اب دب ققم غننادف،ببقققن اتمنققغعی و سقققغبمغاهغی اتقققمنغعی،عضن ت
دارد؛اققققحت اقققمت ر عن ققق تغمرقققن و آداب و رسقققنم آا دقققرار دارد و در رقققنر
تغمرن،رالح و سرغد

ارقققالح

اعضغی آا ن ف امم د میدند.

راارغً  :هر اممی دارای منغسق

و ارنغمقن غرقی مقی اغدقک قن ممنغسقب اقغ آا اقن آرمقغا هقغی

ققند دسققت ی ققکا مققی نققک « تققم أمق تربنققغ منکققتغهم نغسققتنف » رمق 67/م و مهنمققر د آرمققغا
امققت اسققالمی اتمنققغب اب بققغ ن

اسققت «و قققک ارثنققغ فققی قققمّ امققق رسققنا أا اعبققکوا ا بّققن و

اتمنبققنا ا طققغ ن »..رنحققم36/م انققغارا د اب متنققنع ا ققد آ ققغ

در نققغر آ ققغ

د قققار مقققیاناا

فهن قک قن در هقر متقغنی ققن قققروفهغی عنقکف انکقغنی و تققنامگ انققکغنی دققتم می رفققت و
بنک ی اتمنغعی اردقرار میدقک؛ ارسقغل رسققم اقرای آنققغا و ااقال رسقغ ت ا هقی و ار ق د مکق ر
و ارنغمققنی بنققک ی اتمنققغعی اققرای آنققغا و تهققتدار ققردا تقققغمرن در راسقققمغی انم ققک و
عبققغد

ققکا و آبادی و رهققغ ی اب بغ ن هغ،ابسقققنتهغیتغر ن ا هققی در م ققغا تنامققگ انقققکغنی

اقققندف اسققت .ا بمققن در دققرآا ی رامققنا امققت اسققالمی و ژ ققی هققغی د اققری هنچققنا امققت وسققط
اندا راقرف143/م و وامکف اندا رانب غء92/م

ر دکف است.

ارکان تمدن
اب د ار مبغدی اصقنر ن انتقن اقن ار قغا انقکا مقی اغدقک .در اقغب من فقنهقغ و ار قغا ارقبی
انکا و سهم اقمت ر هقر ق

انقکا ار قی هقغر ر قد را مطقرح قردف انقک:

در سقغ ت ق
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ا نقی و امم قغط در امقنر ادمصقغدی ،سقغبمغا س غسقی ،سقند ا الدقی ،ندق

ی

در راف مررفقت

و اکط هنر.
در ن ققر و ققم دورانققت ،عنامققم انققکا عبققغر

انققک اب دققرا ط مررفققت ااراققی ،تزراف ققغ ی،

ادمصققغدی ،ب کققمی ،روانققی ،ن ققم س غسققی ،ومققک

باققغنی و دققغننا ا الدققی و اب ن ققر او اهن ققت

عنامم و اواغف و امقنال ادمصقغدی در دقتم دهقی اقن ق

انقکا اق

اب عنامقم د اقر اسقت.

رو م دورانت  ، 1368 ،ج307 : 1م
ارضققی د اققر سققغبفهققغی ق

انققکا را ن غمققغ

محمبفققی هنچققنا ن ققغم ادمصققغدی ،فرهناققی،

س غسی ،مقندی ،اربدی ،اغر حی و ...دانکمنانک.
دققغ ک امققناا اققغ ن ققری دد ق سققن ر ققد ارققبی ق

انققکا را «ن ققغم ققرا

 ،ن ققغم انک اققن و

فرهنققم ،ن ققغم محصققنا » دانکققت ققن در اقققنم ا قغ تققک ار هن ققت انققکنی غرققی را دققتم
مققیدهنققک و اکققمر دققتم ققری سققب

بنققک ی غرققی در سققغمت هققغی م ققغ

« فققردی ؛

ققغنناد ی و اتمنققغعی» را فققراهم مققی آورنققک .اققر ققالف اک ق غری اب د ققک غههغ ققن فرهنققم را
روح و یغ ن اربی انکا مطرح می ننک ،اغ ن قر دد ق مقیاقناا فقت قن ا قر قن فرهنقم یغ قن و
اسغس دتم قری ع ن قتهقغی انقکنی اسقت و انقغمی ا انهقغ ،مقکل هقغ ،سقغ مغرهغ و داناقهغ و
عبققنم اکققمر دققتم ققری محصققنا

«س غسققی ،فرهناققی و ادمصققغدی» را در سققطنح محمبققا

فققراهم مققیآورنققک امققغ فرهنققم ققند در اکققمر ن ققغم را اققغ  ،انققغ ال  ،عغبفققنهققغ و ا ققالق
اتمنغعی دتم می رد .ان ارب ر د اقر اقغ مطغ رقن و اررسقی م قغ

اتمنقغعی ق انقکنی انکقغا اقن

ققنای ننغ ققغا مققی ققردد ققن انققکا دارای متننعققن ای اب «انققغ ال  ،انک اققنهققغ و محصققناای»
اسققت ققن ا ققد سققن ارققک در هنققغهنای اققغ تققک ار انققغمی مققنبفهققغی م ققغ
یند

میدهنک و در ا قد م قغا ن قغم انقغ ال  ،سقهم ارقبی در دقتمدهقی ق

بنققک ی انکققغا را
تغمرقن و انقکا

را دارا میاغدک.
مققثالً تغمرققن ای ققن انققغ ال

آا مبمنققی اققر اربدهققغی اسققالمی دققتم رفمققن اسققت ،ه چاققغف

در انک اققن ادمصققغدی ققند ،سققرا ا انهققغی راققنی و ن ققغم سققرمغ ن داری ننققی رود و روااققط
اتمنققغعی و فرهنققم ققند را ممنغسققب اققغ انققغ ال

ققند دققتم مققیدهققک و اققغ طبگ محصققنا

اتمنققغعی ققغد را در مققنبفهققغی محمبققا ممنغسققب اققغ انققغ ال

و انک اققنهققغی ققند ان ققک

می نک .افص م ا د مرنغ اک غر مهم در امر دنغ ت انکا اسالمی میاغدک.
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مهندسی
اب د اققر مبققغدی اصققنر ن انتققن اققن مفهققنم مهنکسققی مققی اغدققک .انک اققننکاا مرمقکنققک ققغرارد
او ن ا د واتف در باغا فغرسقی در بم نقن هقغ ی قنا عبقم هنکسقن ،مکقغمی و انقکابف قری بمق د
و انغهغی سغ منغنی اقندف اسقت قن رفمقن رفمقن اقغ ورود عبقنم و دانق
دانقق

هقغی ارویقغ ی ،اقن دبنقرو

هققغ ی ققنا مرنققغری ،راف سققغبی ،اققغوربی و برامققی و سققغ ت انققناع مغدقق د هققغ و

س کمم هغی ا تمر تی و ا تمرون تقی اکقری غفمقن اسقت .در دهقن هقغی ا قر ن قف دبنقرو مفهقنمی
ا د زت دست ند از رااقی دقکف و اقن کقمرف مرنقغ ی آا افقفودف دقکف اسقت .ا ر قن مضقغف
ا ققن هققغی ا ققد واتف در ذدققمن ا اققمر مققغه می نققی دادققمن و تققفو مفققغه م ع نققی محکققنب مققی
دقکنکامغ زققغ

ار بقی تک ققک ا اقمر اب سققبقن فققی و قر مبنققنس ار قنردار هکققمنک؛ مققناردی

هنچنا مهنکسی نرم اففار ،مهنکسی س کمم هغ ،مهنکسی اربد ،مهنکسی فرهنم
انققغارا د مهنکسققی عبققغر

اسققت اب دققنغ ت و تغننققغ ی عنغرققر قق

س کققمم و برامققی و

ان م روااقط و ارغمقم م قغا ا قد عنغرقر ،اقن ننقن ای قن در تهقت اتغمقم و ین قغ ی متننعقن،
بم نن غر رد غ رفمغر مطبنای را در س کمم فراهم

ننغ ک .

امققغ ارققنل مهنکسققی کققت ارققن ی ققن در مهنکسققی و اققن ابققگ آا در مهنکسققی انققکا ن ققف
اغ ک رعغ قت دقند ،عبقغر

اسقت اب دارا اقندا ق

ناقرد بم نقن ای .مهنقکس اغ قک مح طقی قن

می ناهقک در آا مهنکسقی نقک راققن بقنر مثقغل سققغ منغنی را قن مقی ناهققک انقغ نقکم اانغسققک،
ر رنققی دققنغ ت م ققفاا سققفمی و سکققمی بمق د و م ققفاا درتققن هققنا و...م ناققرد تققغمگ اققغ منطق
منغسققب ،اردققراری نکققبت ا ق د عنامققم ،دققکر

ا انسققغبی ،دققکر

آ نققکفناری و آ نققکف یققردابی

ر رنی دانکمد ا قد قن دقرار اسقت در آ نقکف قن اافقغدی ا فمقک ،هنچنق د امنانقک آ نقکف منغسقبی را
ا تققغد نققک و اققرای ا تققغد آا ارنغمققن ر ققفی ننغ ققک ،اسققمقبغل اب از ققر تغ اغههققغ و ممققی از ققر
رود ،ادمضققغی د نققغم تی اققندا مر ققت اسققت ،ماققروط اققن ا تققغد ارققغ ی و در متننعققن اققندا.
ری روبمنققک  57 :1395 ،م انققغارا د مهنکسققی انققکا اققن مرنققغی دققنغ ت انققغمی من فققن هققغی اققغت ر
ذار در دقتم دهقی انقکا  ،اررسقی و اب ق د وبا و اقغت ر هقر من فقن در احقق انقکا و اررسقی
نحقنف ارابقغط و اقغت ر و اققغتر آنهقغ اقر تققک ار و در آ قر ارسق م فرا نقک سققغ ت ق
اغدک.
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دین حداکثری
اب مهنمقر د مبقغدی اصقک ق ن در اب ق د ن ر قن ا قد مقغ قن  ،اعمققغد اقن مقکا ثری اقندا کققمرف
د د اسالم می اغدک  .رنی در ا قد مقغ قن مفقروی ا قد اسقت قن د قد اسقالم و مرقغرف آا ا قغا
ننکف ارقنل و اربدهقغ ی تهغادقننل اسقت قن فرف قت سریرسقمی انقغمی تنامقگ را در بقنل
دارا میاغدک .ار ا د اسغس د د اسقالم نقن د قد مقکادبی اسقت و نقن ا ناننقن اسقت قن انهقغ

اغر

اققن اراوققن تهت ریهققغی بققی اکققنکف نققک و اققن مغدق د امضققغء محصققنا

انققکاهغی را هققی

اقکل دقند ،ابتقن د ققد اسقالم ،د نقی مققکا ثری اسقت و دقغمم متننعقن هققکا تهقغ ی اسقت ققن
هنققن عررققنهققغی م ققغ
وااکمایهغ و را

ااققر را مققییندققغنک .رنققی اب مققنبف انک اققنهققغی هنققی اققغ نققنع

هقغی نفکقغنی اقغ هقکا ت انکقغا در ع ن قت و وادر قت اتمنقغع ،هنقن را د قد

سریرسمیمی نک .ان ارب ر امغم رامم :
«متنمت در ن ر متمهقک وادرقی ،فبکقفن عنبقیانقغمی فققن در انقغم بوا قغی بنقک ی ااقر ت
است .متنمت ،ناغا دهنقکف تنبقنعنبقی فققن در ار قنرد اقغ انقغم مرضقال

اتمنقغعی و س غسقی

و ن غمی و فرهناقیاسقت .فققن ،اوقنری وادرقی و غمقم ادارف انکقغا و اتمنقغع اب هقنارف اقغ قنر
است ».رامغم ن نی  ، 1379 ،ج98 : 21م
اسغس قغً م ققغا انققغمی دققونا م ققغ

فققرد و تغمرققن ،ارابققغبی محتققم و یغ ققکار اردققرار اسققت و

ننیاناا ن د ا غا رد ن د د فققط احاقی اب ا قد دقونا را در فقرد قغ تغمرقن یندق

مقیدهقک

و امتغم آا را ا غا می نقک وامتقغم احاقی د اقر را اقن قند انکقغا وا ذادقمن اسقت .ا قد ابققی،
افققفوا اققر ا نتققن فرف ققت منتققند د ققد اسققالم را ننققیدنغسققک ،ققن ی در و دققنغ ت رققح حی
ابتغمرققن و انکققغا اققن و ققژف در ا ققد دوراا نققکارد؛ دورانققی ققن مققک ر ت وسریرسققمی هنققن دققونا
بنققک ی در ا اققنی تققغمگ و بققرح غمققم رققنر
انسرنای هننتغنبن ارای م غ

مققی ققرد ومتققنممی منف ق اسققت ققن امنانققک

افراد تغمرن ند ردم بنک.

هققکا ت مق قققی بمققغنی ر مققیدهققک ققن هنققن تنبققنهققغی وتققندی انکققغا و تغمرققندر ن ققر
رفمققن دققند و اققرای هنققن تنبققنهققغی اتققغمبی انکققغا ،ارنغمققنر ققفی دققکف اغدققک.انغارا د ،منتققد
ن کقت ققن د ققد فققط عررققنای اب بنققک ی انکقغا را اققکوا در ن ر ققرفمد د اقر تنبققنهققغ رهبققری
نک.
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« هرف ب بغی د د آا غف اق

اقر ننغ قغا مقیدقند ن در دقونا محمبقا مغاقر دقند و دسقت

انکغا را اا رد و او را ان منفل مقصند ومطبنب رهنننا دند » .رتنادی آمبی 76: 1381،م

ضرورت فلسفه شدن
یققس اب اب قق د مبققغدی اصققنر ن و اصققک ق ن  ،در ا ققد احقق

اققن اتبققغ

اققرور

و تغ اققغف

فبکفن دقکا یردا مقن مقی دقند .آنچنغنتقن ا قغا دقک اب ار قغا مهقم در مهنکسقی انقکا اسقالمی ،
دسم غای ان عبنم اسالمی مقی اغدقک .اقن عبقغر
انکا از ر در را اغ
هنر در ا تغد
هغی رومغنم

و ناست

د اقر ا قر قن نقطقن عف نقت دقتم قری ق

امت مقی اغدقک ر و اب ا قد من قر هقم مقی اقناا اقن نقق

انکا یی اقرد هنچنقغا قن در مزقرب بمق د اقغ احقنل هنقری و اداقی و تنقب
و اغ از ر در م قم و ناسقت انکقغا راقی مکرن مقن ب قک قنرد م امقغ اققغ و اکقط

انقکا در قرو دقتم قری عقالن قت انقکنی غرآمقک مقی اغدقک و فهقنر ا قد عقالن قت در
دققتم ققری دققبتن عبققنم غرآمققک و در راسققمغی احققق انققکا هققکف مققی اغدققک .در انقققالب
اسالمی هقم ق قن اقغ داع قن رسق کا اقن انقکا اسقالمی ق انققالب س غسقی  ،محقق
انقققالب و بققرح آرمققغا هققغ  ،افقق و از ققر در ناسققت و انققغ ال

ننقکف ارقم

اتمنققغعی رد ققک امققغ ا ققد

انقققالب س غسققی مققی اغ کققت اققن انقققالب فرهناققی هققم ققمم دققند و در مکققوبن انقققالب فرهناققی
محنری ار د مکوبن  ،ان قک عبقم د نقی و اسقالمی مقی اغدقک قرا قن انهقغ در سقغ ن ا قد عبقنم ،
اسقالم ت انققکا اضقن د ناهققک دقک .اققر هنق د اسققغس اب اامقکای انقققالب ا قد مکققوبن در رققکر
مطغ بغ

رهبراا ن قغم اسقالمی اب نحباقغا فرهناقی اقنر و غرقمغً دو نهقغد من قک عبقم مقنبف و

دانااغف درار رفت.
در اققغب یغسققحانوی اققن ا ققد مکققوبن اققغ نققنا د ققک غههغی محمبفققی در تغمرققن عبنققی اققنر
ی رامنا ف ت دسم غای ان عبقم د نقی مطقرح رد قکف اسقت هنچقنا از قر در مبقکا و مرقغد عبقنم
و تر ققغا مبققغنی د نققی در عبققنم ر تققنادی آمبققی 135 : 1389 ،م  ،ققغ ققفوم ان ققک فبکققفن هققغی
مضققغف اققن عبققنم ر کققروینغف 1385 ،م ققغ اسققمنبغط فقققن مضققغف و یغ ققن ققذاری عبققنم اققر اسققغس
فققن متقنممی و د قک غههغی د اقری قن هقم در اقنر و ممقی در تهقغا اسقالم مطقرح رد ققکف
اسققت .امققغ اققن ن ققر مققیرسققک ناققغف سق ک من را ققک د مکق نی ا هغدققنی منسققس فرهناکققمغا عبققنم
اسالمی در ا قد اقغب اب عنق ا اقمری ار قنردار اسقت  .در ا قد مقغ قن سقری مقی دقند اقر قری
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دد ق اب ن ر ققن ا اققغا در اققغب مناققنع مقغ ققن اراوققن ققردد .ا بمققن اامققکا اتنققغاً واققر ت عبققم در
دن غی امروب و نق
ان اب د ارور

فبکفن دقکا مقغدی در ا تقغد دقبتن عبقنم مقغدی اررسقی مقی قردد و سق س
فبکفن دکا اسالمی تهت انغ ردا دبتن عبنم اسالمی یردا من می دند.

علم معادله تغییر
اغ ناغف ان اقغر

عبقنم اقن قنای اقن افقغو

تقکی ناقغف اقن عبقم در دن قغی مقکرا اقغ دن قغی

ذدقمن یققی ققناه م اقرد .ناققغف اصققرفی اققن عبقم و ا نتققن عبققم ااققفار اصقرف و سققبطن اققر تهققغا
اسققت مهنمققر د و ژ ققی عبققم تک ققک اسققت  .اققن اعمقققغد اق تد ق اققن عنققناا سققردمکار ا ققد ننققن
ارر ا ق اربد دانق  ،در قغرارد و اسقمفغدف عنبقی اب آا اسقت و اب ا قد بر ق اسقت قن دانق
در انسققرن سققروری نکققم ااققر و مغ ن ققت آدمققی اققر بب رققت نقق

ناهققک دادققت .ر غیبکققمنا،

:1388د349م .ارر ققا اقق تد اب عبققم ،قق

ناققغف هنققن ققر در م ققغا انک اققننکاا راققی و

«سحد ا تد ا غا تهما قری انک اقن و ندق

آنهقغ اقندف اسقت .آنچقن مکقبم اسقت اب آ قغب دورف

تک ققک ،ققرب هنققنارف عبنققی را تکققمتن ققردف ققن دققکر

با اغدققک.رداوری :1386 ،د167م

ققرا ققن انکققغا اققغ اققن دسققت آوردا نق د عبنققی اکق غر نمققر اب ذدققمن اسق ر محق ط ی رامققننی
ند م اقردد .رراسقم :1373 ،د  683م رو تقرد اصقرفی عبقم تک قک اقن عقغ م منتقر اقن وتقند
و ژ یهغی غری در عبقم و عبقم آمقنبی رد قک؛ و ژ یهقغ ی قن در ارر قا دقک م اب عبقم اقن
اقم ننی ققنرد .تققی اب مهنمققر د ا ققد و ژ یهققغ از قر در رود عبنققی اققند  .عبققم دققک م انهققغ
اققن رود اسققمقراوی ات ققن مققی ققرد و اققغ آبمققغ

و رود اتر ققک و ارنق م اققن مطغ رققن یک ققکف هققغ

مییردا ت امغ در دن قغی عبقم تک قک  ،رود عبنقی اقن فراق نهغ و مقکلهغ ی منتقر میدقند قن
امتققغا ی

سققنتی و ی

ا نققی احققنا

مناققنع را فققراهم مققیآورد اققن ننققنای ققن امققنان م اب

دققناهکی ققن آ ققغب ققردفا م فرااققر اققرو م .ر غیغ ققکی :1377 ،د24م اققن ارب ققر د اققر عبققم تک ققک
امتققغا مققک ر ت احققنا

مناققنع را در ا م ققغر انکققغا می ققذارد .اققغ امتققغا مققک ر ت احققنا

منانع ،انکغا میانانقک رقنرای را قن مقکن رد اسقت در مناقنع یک قک آورد .ا قد نقنع تک قک
اب عبققم ،مناققنع را اققن رققنر
رنر

قق

ققم دارای اتققفاء و روااققط انر ق ا مققی نققک .انرقق ا

رفمن اب ا د م ان ننقنای اسقت قن اقغ از قر اتقفاء ا قد قم قغ روااقط ا ناقغا ،قم و

متننعن اتفاء و روااقط ن قف از قر می نقک .در وادقگ عبقم تک قک ق
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انغ می نک اغ امنانقک اب احقنا
امتققغا مققک ر ت احققنا

مناقنع متغ قت ننغ قک و هنق د ننقن متغ قت قردا اسقت قن

مناققنع را در ا م ققغر انکققغا دققرار ناهققک داد .اققن ارب ققر د اققر عبققم

تک ک مرغد ن اصرف در منانع را ان انکغا میدهک.
دققغ ک در احقق

اققننای ان ققک عبققم ،یغردا مهققغی محمبفققی در انققکا ققرب ا تققغد دققکف

اغدقققنک ،و ا مالفقققغ

تقققکی اقققغ تقققک ار در هکمیدنغسقققی ،مررفتدنغسقققی ،روددنغسقققی و

رودهقققغی احق ققق دادقققمن اغدقققنکرا نغا :1388 ،د 51م و اقققن هنققق د د قققم صنرققق غ
مققکلهغ ی ققن اققرای مناققنع ققند ا تققغد می ننققک ،ممفققغو
یغرادا مهققغی احق ق  ،مققک ی اققرای ا ققغا احققنا

اغدققک؛ امققغ در نهغ ققت هققر ق

مناققنع ا ققغا ناهنققک ننققند ققن اب ق

اب

سققری

«مفغه م» ق ن اب اتفای مقکل متغ قت می نقک ق قن در «ارابقغط»ی قغد اقغ هقم دقرار رفمنانقک
اات م دکف است .ا بمن انمحقغب قغ بق ا قد مفقغه م و نحقنف ار قب آنهقغ و « غرآمقکی» غرقی
ققن اب ا ققد مققکلهغ مققنرد انم ققغر اسققت ،ممنغسققب اققغ افکقق ر یغرادا مهققغ اب هکمیدنغسققی،
مررفتدنغسققی ،روددنغسققی و رود احق قق ممفققغو

میاغدققک .امققغ اققن هققر مققغل در نهغ ققت

دارای مققک ی هکققم م ققن انسققط مفققغه م و ارابققغط غرققی ققن م ققغا آنهققغ اردققرار می نققک ،اب
احققنا
ی

مناققنع متغ ققت ناهققک ققرد .نم تققن ن ق د ارر فققی اب عبققم اققن ااققر راققی دققکر

ا نققی و نمققرل ودققغ گ را دادف اسققت .هن ق د مکققم ن منتققب اققرآوردف دققکا ناسققت اصققرفی
ققرب در دوراا تک ققک دققکف اسققت .اققن عبققغر

د اققر در ا ققد دوراا ،ااققر ققن نکققبت اققن عققغ م

اتمنققغعی و ققن نکققبت اققن عققغ م بب رققی  ،اققن دنبققغل دققنغ ت ممز رهققغی اغت ر ققذار در از ققر
یک کفهغ و انغسقبغ

ا قد ممز رهقغ اقن تقک ار و انرق ا سقهم اقمت ر هقر ق

در ا تقغد از قر و

منمتققن مققنرد ن ققر میاغدققک و اققک د ننققن امتققغا اراوققن مققکلهغی اصققرف و مرغد ققن از ققر یک ققکف
فراهم می ردد.
ا بمققن اغ ققک اققن ا ققد نتمققن اسغسققی هققم اغ ققک ققرد ققن دن ققغی عبققم تک ققک تهققت اصققرف در
یک ققکفهغ اققن ا ققد امققر مهققم وادققا دققک ققن انهققغ انرق ا فققی اب یک ققکفهغ و دققنغ ت انغسققبغ
فی و اراوقن مقکل فقی از قر فغ قت ننی نقک؛ ابتقن تهقت اراوقن دد ق مرغد قن از قر یک قکفهغ
ابم است انغسبغ
عبم دد

نّی آنهغ دنغسقغ ی قردد .قذا دوراا تک قک قرب اقن ر غاق غ

ق تغ اغف و ژفای در ا غا مق قت عغ م میدهک.
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فلسفه شدن مادی پایگاه هماهنگی علوم
انسققرن در دن ققغی امققروب اققرور

هنققغهنای در از ققرا

و اصققرفغ

در یک ققکف هققغی

اتمنققغعی و بب رققی را ا تققغب ننققند ققرا ققن تغمرققن مناققنعغً وامققک اسققت و از ققر نقق د
منانعی ن غبمنقک مقکل از قر هنغهنقم مقی اغدقک اقغ ومقک

مناقنع در مکق ر از قر و انسقرن

اب ا ق د نققرود .ن ق د اققرورای در ققغم دبققم هن قغهنای عبققنم در تغ اققغف ب رسققغ ت انسققرن را
ا تققغب ننققند .ا نتققن در دن ققغی تک ققک عبققم سققحد اب اققرور
اصرف است ر ان در هن د مکقوبن دارد  .اقن عبقغر
ا د انک ان وادا رد ک قن از قرا

انتققن اققن نکققبت م ققغا مققکلهغی

د اقر قرب در مقغل انسقرن اقن اقکر

اقن

در یک قکفهغی محمبقا اغ قک اقن هنقغهنای ارسقنک .قرا قن

مققغ اققغ تهققغنی هنغهنققم در ارابققغط میاغدقق م .ا ققر ققن اققن تهققت مغ ن ققت ناققغف مققغدی و
ینب من کققمی ،ا ققد ناققغف اامققکا در عبققنم یغ ققن محصنرققغً در ف ف قق

ر داد ،و ققی اققن تهققت

مغ ن ققت عبققنم یغ ققن در عبققنم انققکا ققرب و اب تنبققن اققر عبققنم انکققغنی ق اتمنققغعی ،مکققوبن
هنغهنای در ا د رنا اب عبنم هقم اقن تهقت ا تقغد انسقرن یغ قکار مطقرح رد قک .بقرح ن ر قن
نکققب ت ان اققمد ققغمی مهققم در ا تققغد ن ر ققن ومققک

در دققبتن عبققنم ققرب رد ققک .ا ققر ققن

ان اققمد در اامققکا اققغ بققرح ن ر ققن نکققب ت ققغد ققند اققن دنبققغل مققم ارغراققغ
مغ کققنل و مرققغدا

ا ق د مرققغدا

ن ققناد اققند ر تنققغ ی 12 :1396 ،م امققغ اققغ بققرح ن ر ققن نکققب ت عققغم ققند و

از ر در مفهنم فضغبمغا اتقرا

عن ققی اقر افتقر فبکقفی و مررفقت دنغسقی انقکا قرب دادقت

ققن در تققغی آا اغ ققک اققن ا ققد مکققوبن اققن افص ق م یردا ققت  .مر ققت در مک ق ر سققغ ت ن ر ققن
ومققک

و عغمققم هنغهنمسققغب مققکلهغی اصققرف ،در بم نققن رود ان ققک عبققم ن ققف اققمت را
ق

دققارفی ذادققمن اسققت .در ن ققر ا ناققم د «ف ف ق

دسققماغف فتققری منطقققی در مققغل اتغمققم

اسقت ققن دققغ ندف آا را ننیاققناا ت ققکفای دققنرد قن اققن رودققی اسققمقراوی اب اتراققن اققن دسققت
آمققکف اغدققک ،ابتققن فقققط اب راف ااققکاع و آفققر ن

آباد میاققناا اققکاا رسق ک ».را ناققم د63 :1384 ،م

در وادققگ ا ناققم د اققن افتققر د غسققی ق و نققن اسققمقرا ی ق اققرای اریققغ ققردا دققغ ندفهغی ن ر ققن
ومققک

مرمقققک اققند .ا ققد ناققرد در ارققغری اققغ ناققرد مققغ م در آا بمققغا ق رنققی ناققرد

ن نانی ق اقند قن هقر ننقن فراق نای را قن اقغ اسقمقرا اب اتراقن اقن دسقت ننیآمقک را ا قروا اب
فبکققفن بب رققی می نانققک و ا ققغا می ققرد « ققن در ف ف ق
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ا ققذ دققند؛ س ق س اققغ اسققمقرا ارن ق م غاققک ».ر ب ق س76 :1381 ،م ا ناققم د مرمقققک اققند ققن «ه ق
رود اسققمقرا ی وتققند نققکارد ققن امنانققک اققن مفققغه م ان ققغدی ف ف ق

ا نتغمققک ».را ناققم د:1384 ،

47م ققرا ققن مفققغه م ان ققغدی در مک ق ر انمققفاع رداهققغی ممققنا ی اب اتراققن اققن دسققت میآ ققک و
بب ری است ن نمناا آا را ان رنر

مکمق م اب اتران ان دست آورد.رهنغام

رود ی اققنهغدی ا ناققم د در ان ققک ن ر ققغ  ،اققمت را

دققارفی در رود ان ققک عبققم ،

فبکفن عبقم و متقغن فم انسقرن و ردقک عبقم اسقت و اب ا قد من قر مقی اقناا فبکقفن دقکا مقغدی
دن ققغی امققروب را فبکققفن نکققب ت مققغدی دانکققت  .اققن ن ققر ا ناققم د ن ر ققغ
میدننک؛ را قن «در عبقم هق

غ

ارضقی اب وادر ققغای قن ن ر ققنای ی
قق

عبنققی هنققنارف د ققغر

ن ر قن تقغودانی وتقند نقکارد .هن اقن اافقغق میافمقک قن
ا نقی می نققک اقن وسق بن آبمقغ

رد میدققند .هقر ن ر ققنای

دورف ردققک اققکر تی و ی ققروبی دارد ققن یققس اب آا د ققغر انحطققغط سققر گ میدققند[ ...و]

اقر ب قغً هققر ی اققرفت افر ققی ققن در عبققم رققنر
االد اقرای مقم ماقتال

مییققذ رد نم تققن احرانققی اسققت ققن در اققند

منتقند در ن ر قنهغی دقک نی یک قکار می قردد ».را ناقم د و ا نفبقک،

70 :1377م ا بمققن «دققکمهغی او ققی و اسغسققی [در ان ققک ن ر ققن تک ققک] هن اققن سردققمی انقالاققی
دارنققک [ .ققرا ققن] اح ققم عبنققی هن اققن مفققغه م دققک نی را انققم و محققکود میدققنرد ،و مرققغنی
تک ققکی را تغناقق د آنهققغ می نققک ».رهنققغا32 :م انققغارا د دققغهک هکققم م ققن او اققرای انرقق ا
اققننای ردققک عبققم ،مفققغه م اسغسققی ن ر ققن انقالبهققغی عبنققی ققنهد را اناقق
ن رغ

عبنی اغ تغ ی مقبقنل هکقمنک قن ی

ا نیهقغ ی قن می ننقک انسقط آبمقغ

و ا قد دورف ردقک اقکر تی و ی قروبی ن ر قن میاغدقک .سق س اقن وسق بن آبمغ
ی

میدهققک.
ام قک دقند

هقغ ی ،ار ققی اب

ا نیهققغی ن ر ققن رد میدققند و در نم تققن ن ر ققن د ققغر احققراا دققکف و ا ققد احققراا منتققر اققن

انحطغط سر گ ن ر ن میدقند .هنچنق د هقر ی اقرفت افر قی در عبقم نغدقی اب احرانقی اسقت قن
در ن ر ن دببی یک قک آمقکف اسقت و دقکمهغی او قی و اسغسقی اقرای سقغ ت ن ر قن تک قک هنقنارف
سردمی انقالای نکبت اقن مفقغه م ن ر قن دبقم دارنقک .ا بمقن اناق حی قن ا ناقم د دراقغرف متقغن فم
ردک عبقم میدهقک اقغ رود ان قک عبنقی قن انرق ا قردف اسقت ن قف هنقغهنای دارد .در وادقگ
دققکمهغی اسغسققی ققن اققرای ا تققغد ن ر ققن تک ققک اردادققمن میدققند و اب آا ارب ققر اققن سردققت
انقالاققی دادققمد می نققک ،نغدققی اب از ققر در دققغ ندفهغی ان ققغدی ف ف قق
د غسی ارای مم احرااهغی ن ر ن دبم است.
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ا نقققنا اقققرور

یقققردا مد اقققن هنغهنمسقققغبی اصقققرفغ

سققغمتهغی محمبققا تهققغا بب رققی و اتمنققغعی ا ققد انققکا اققن ق

در انقققکا قققرب در انقققغمی
ارققم اسغسققی ابققک م دققکف

اسققت و ناققغننهغی آا را میاققناا در انققغمی اارققغد ا ققد انققکا ماققغهکف ننققند .در ارققک س غسققی اققغ
اریققغ ی سققغبمغاهغی تهققغنی مغننققک سققغبمغا مبققم ممحققک ،اققن سققنی هنققغهنای در مققک ر ت تهققغا
رفمنانک اغ ارغراغ

س غسی را مک ر ت ردف و اغ هف ننهغی نمری ان اناف ارسنک.

در ارققک فرهناققی اققغ یریققغ ی سققغ مغرهغی وامققک در مققک ر ت ان ققک عبققم مغننققک  ISIسققری در
ان ققک منکققتم و ت غر ققن عبققم دارنققک .هنچنقق د اققغ ا تققغد اافارهققغ ی اققرای مققک ر ت تر ققغا
ابالعققغ

در تهققغا مغننققک ا نمرنققت ،سققری در مققک ر ت انب ققگ و مصققرف ابالعققغ

دارنققک .اراوققن

اونریهغ ی اغ عنناا دهتکف وامقک تهقغنی و فرهنقم وامقک تهقغنی ن قف متغ قت اب یقی اقردا اقن
ارور

هنغهنمسغبی فضغی فرهنای تهغا دارد.

در ارققک ادمصققغدی ن ققف اققن دنبققغل قق

یغر ققن ادمصققغدی در سراغسققر مققی هکققمنک و اققرای

انسققرن ادمصققغدی سققری در مالم ققن هنققن امققنر دارد اققغ امنانققک اققن رققنر
اققغاار د سققرعت و اققن رققنر
سغ مغرهغ ی مغننک اغنق

هنققن تغنبققن و اققغ

ممققنابا مرااققب انسققرن ادمصققغدی ققند را بقق

ننققک .ا تققغد

تهقغنی ،اراوقن اونریهقغی انسقرن اقن من قنر ا تقغد ردقک ممقنابا تهقغنی

مبمنققی اققر مف ققت هققر اققنر و ققغ سققغبمغا اتققغر
است ن ناغا دهنکف یی اردا ان ارور

تهققغنی ق  WTOق اب تنبققن رو تردهققغ ی

هنغهنمسغبی ادمصغد تهغا دارد.

ضرورت فلسفه شدن اسالمی
آنچنغنتن ا قغا دقک انققالب اسقالمی در عصقری ممن قک دقک قن فقر ی چ قکف دن قغی امقروب اقغ
داع ققن انققکا یغ ققغا اققغر

و اققغ ادعققغی اراوققن نکققحن تققغمگ ادارف تغمرققن ااققری و اققغ عبققنم و

ا انهغی انسرن قند اقن دنبقغل تهقغنی سقغبی مقی اغدقک .مقغل انققالب اسقالمی هقم راهقی تقف
ا د نکارد قن در مقغاقم فقر ی چ قکف  ،اسقالم تقغمگ را اقن م قکاا در قری انقکنی ا قغورد  .رنقی
در مقغاققم نکققحن راققی و ا انهققغی انسققرن  ،نکققحن ادارف اسققالمی تنامققگ  ،ا انهققغی ی اققرفت
ققند و عبققنم و مرققغدا

از ققر و اصققرف اسققالمی در ی ک ققکهغ را اراوققن دهققک و تهققغا ققند را

مبمنی ار انک ان د نی اکغبد .اقر هنق د اسقغس ان قک دقبتن عبقنم اسقالمی در مقغاقم دقبتن عبقنم
مغدی دن غی امروب ارورای اتمنغب نغیذ ر است.
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یققس اب انقققالب اسققالمی دققغ ک امققناا اققن رققرامت ا ققغا ققرد ققن اسققمغد من را ققک د مک ق نی
ا هغدقنی اققغ ناقغهی عن ق و ان قغد د ققند در مقنبف دسققم غای اقن دققبتن عبقنم اسققالمی دغوقم اققن
ارور

ان ک فبکفن دقکا اسقالمی رد قک و اب ا قد من قر مکقوبن اسقالم ت عبقنم را یقی قری

ننند.
اتنقغل ن ر قن ا اقغا ا قد اسقت قن تهقت سقغ ت انقکا اسقالمی و مقغابقن اقغ فقر ی چ قکف
دن غی امروب اغ قک اقن ان قک دقبتن عبقنم اسقالمی یردا قت قن در مر قف ا قد دقبتن عبقنم  ،فققن
متنممی درار دارد و سق س اقر اسقغس آا دقبتن عبقنم اسقالمی  ،ا اقنی تقغمگ ی اقرفت اسقالمی
امتققغا یققذ ر ناهققک رد ققک .تهققت هنققغهنای ا ققد سققن ا ققن اب مرققغرف و عبققنم  ،فبکققفن دققکا
اسالمی ان عنقناا غسقماغف هنقغهنای ممقک و رود هقغی احق ق در ا قد سقن ا قن اقرور

ی قکا

می نک .در ادامن ان اب د ا د ن ر ن یردا من می دند.

ضرورت تولید سه الیه از علوم و دانش ها
اسمغد مکق نی مرمققک اقند قن در مقغاقم دقبتن عبقنم قغراردی انقکا مقغدی قرب ق قن اقن
دنبققغل مققک ر ت انسققرن و از ققر عققغ م اققن سققنت آرمغنهققغی مققغدی ققند و احق ق سققب

بن قک ی

مغد نی اغدنک ق انکا را غا اسالمی هقم مقی اغ کقت مبمنقی اقر آرمقغا هقغ و مبقغنی ا هقی قند و
تهقت احقق سققب
مبمنققی اققر آا مرققغدا

بنقک ی اسققالمی ،اققن دنبققغل ان قک دققبتن عبققنم غرآمقکی اغدققنک ققن امناننققک
ردققک و از ققرا

انکغنی و عغ م بب ری را ان رنر

هنغهنققم اعققم اب «ی ق

ا نققی ،هققکا ت و نمققرل» عققغ م

فی و نی اراون دهنک.

تهققت احق ق ا ققد مهققم ابم اسققت سققن ا ققن مهققم در ا ققد دققبتن عبققنم وداناققهغ اصققنر
هنغهنم ان قک دقند؛ سقن ا قن ای قن نقغفر اقر سریرسقمی  ،مقک ر ت و اراوقن مرغد قن از قر قم
تغمرن اغدنک.
ا ام فقن سریرسمی  :او د ا قن اب مرقغرف ق قن اقغمد اسقالم ت انقکا اسقالمی مقی اغدقک
ق فوم دسم غای ان فققن انقکنی ق اتمنقغعی و اقن ارب قر را ق فققن متقنممی مقی اغدقک  .در ن قر
اسققمغد فقققن متققنممی انهققغ ا ققغا امتققغم منطقققن ا فققرا  ،ققغ ا ققغا امتققغم تغنن ققن  ،ققغ ا ققغا امتققغم
اترا ی  ،غ ا غا امتقغم مبمنقی اقر مصقبحت ننقی اغدقک ابتقن امتقغم متقنممی اقن مرنقغی امتقغم
سریرسمی اتمنغعی اسقت  .امتقغم سریرسقمی هقم انهقغ منحصقر اقن ا قغا امتقغم مناقنعغ
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و ققغ ممققی امتققغم ن غمققغ

اتمنققغعی ننققی اغدققک ابتققن اققغاار اب ا نهققغ امتققغم نحققنف سریرسققمی

تر ققغا ردققک ن ققغم اسققالمی در مق ققغس در ققری اققغ ن ققغم فققر تهققغنی اسققت  .ر یققرور ،
،1391د178م
مبمنی ار هن د ناغف اسمغد مرمقک اند قن فققن منتقند مقنبف هقغی عبن قن اغ قک هقم نقغً و هقم
فغً اغ نک ی ی کا نقک و آسق ب تقکّی مقنبف هقغی عبن قن هقم ا قد اسقت قن ااقفار اسقمنبغط فققن
متققنممی را نققکارد و اققغ ا ققد ارققنل منتققند انهققغ در مققک یغسققحان ی اققن مکققغوم مکققمحکتن مققی
انانک مضنر در عررن مک ر ت تغمرن دادمن اغدک.
«ن ر مغ ا د اسقت قن اقغ اافارهقغی فربقی هقر نقک ن روهقغی تقناا اکق غر ب قغد در داناقاغف
و منبف احناهنک مکقغ م متقنممی را یغسق اکهنقک ،مکقغ م متقنممی را ورقبن ی نقن می ننقک ،امقغ
یغسقق ننیدهنققک .ققغرا ی فقققن منتققند [نققن فقققن مطبققنب] اققرای امتققغم فققردی در متنمققت
میاغدققک ،و ققی ققغرا ی اصققرفی و محققنری نققکارد .ا بمققن مققکعی آا هققم ن کققت .ننی ن ققک ن ققغم
انب ققگ دققکر

اراوققن مققیدهم؛ رنققی اننققن ققغر

ا اققنی احصق

ادارفهققغ را ان ق م ن ققک .ننی ن ققک اننققن

را اکسققت اا ر ققک .ننی ن ققک اننققن عققکا ت س غسققی ،فرهناققی و ادمصققغدی را

بققرح ن ققک .ننی ن ققک اننققن در ارااققر فققر محققک
مکقمحکتن و مبمالاقن میاغدققک و ادعقغی اق

مغدتققن اققغد! ا بمققن یغسققحان اققن مکققغ م

اب ا قد هقم نققکارد .مقغ مرمقققک م ماقتال

اب رودققهغ

میاغدققک ،سق س اب ارققغر ا و امتققغمی ققن هکققت .اققر اسققغس ا ققد مبققغنی ،انسققرن اربققک مغرققم
ننیدند».ر مک نی ا هغدنی  ،1373 ،د10م
اققر اسققغس هنقق د ناققغف دسققم غای اققن فقغهققت و رود اسققمنبغط فقققن سریرسققمی اققرورای
اتمنققغب نغیققذ ر مققی اغدققک و انر ققف اسغسققی اسققمغد اققر دسققم غای اققن

ن ق د رودققی اققند « .رود

اسققمنبغط ،رااطققن اققغ د ققد را انققغم مققی نققک؛ د نققی ققن ممتفّقم سریرسققمی اتغمققم و محققک
اغدک و امنانک ن غمغ

مغدتققن

را داونقغً در مکق ر ا هقی اه نقن نقک اقغ اکقمر یقرورد ا قالق من قکف دقننک

اقغ هققر روب ن قغم مکغسق مهغی ا هقی در امققنر رومققی کقمردفاققر و اه نقن دققند .ا قد ققند اغعق
می ردد اغ واقگ نغنقنبنقیهقغ ،قف ن هقغ و یردابدهقغ و هنچنق د افتّقر و اح ّقم اتغمقم ی قکا
نک و مفغه م در راف اسالم منکقتماقر دقننک و رفمقغر اسقالمی در ع ن ّقت ،اراققغء ی قکا نقک .اقرای
ا د غر دنغ دطرقغً ن غبمنقک ارقن ی هکقم ک قن امنانقک مت ّقت امتقغم را انقغم نقک؛ رنقی قفی
را ان د قد احن قم نتنقک ،ابتقن احناهقک د قد را اقغ ع نق
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اتمنققغعی را اققن دسققت

دسققت ا ققغورد و سریرسققمی انسققرن اتمنقغعی و وا ققت اققر ردققک ن غمققغ
رد ».ر مک نی ا هغدنی 1379 ،ج  ،د24م
بم عبققنم اسققالمی ومرققغدا
اسالمی غ مرغدا

ققغراردی  :دومقق د ا ققن مرققغرف دسققم غای اققن دققبتن عبققنم

قغراردی اسقت .راهتقغر اسغسقی اسقمغد مکق نی در اسقالم ت عبقنم انهقغ ا مفقغ

ان اصقرف در مبقغنی عبقنم منتقند و قغ ان قک فبکقفن هقغی مضقغف ننقی اغدقک ابتقن اقن تهقت
د ک ققن اسققالم ت و تر ققغا مت ققت مرمقققک اندنققک ققن تر ققغا اسققالم ت در عبققنم انهققغ اب بر ق
دسم غای ان ممکهغ و رود هقغی قغد احق ق مقی اغدقک اقغ اقن رقنر

رودقننک امنانقک تر قغا

د ققد را در مققنبف هققغی محمبققا عبققنم دنبققغل ننغ ققک  .ا ققد مکققوبن در اررسققی مهنمققر د دسققم ورد
ا اغا رنی فبکفن دکا اب د ناهک دک.
جم ا ان و مکل هقغی انسقرن اسقالمی  :سقنم د مقنبف اب مرقغرف و دانق

هقغی مقنرد ن قغب ،

دسم غای ان مکل انسرن اسقالمی و اقن ارب قر دد ق اقر ن قغم ا اقنوی نقغفر اقن « دنغسقغ ی ،هقکا ت
و نمققرل» ع ن مهققغی ممز قر اتمنققغعی مققی اغدققک ققن منطققغً اب ق

بققرف ر اققن در مرققغدا

وو

دبم اب آا فقن اتمنقغعی دارد و اب بقرف د اقر نقغفر اقن واقر ت منتقند اسقت  .اقن ارب قر د اقر
مکل انسرن  ،ممز رهقغی اتمنقغعی را دنغسقغ ی و نکقبت آنهقغ اقن تقک ار و سقهم اقغت ر هقر ق
را در انسققرن ققم دنغسققغ ی ققردف و اققغ ارد قراری اققنابا ققغد ا ق د ا ققد ممز رهققغ ممنغسققب اققغ
مقکورا

و درا ط وار ت رونک از را

م اغ رس کا ان انابا مطبنب را مر د می

نک.

تولید نظام روش های مضاف و روش عام ( فلسفه شدن)
آنچنغنتن ا غا دقک اب ناقغف اسقمغد مکق نی تهقت ان قک دقبتن عبقنم اسقالمی انهقغ نبغ قک اقن
اصرف در مبغنی عبقنم منتقند و قغ ان قک فبکقفن هقغی مضقغف و ....ا مفقغ قرد ابتقن اقن تهقت
د ک قن مت ققت  ،تر ققغا اسققالم ت در عبقنم انهققغ اب بر ق دسققم غای اقن ن ققغم هنغهنققم ممققکهغ و
رود هغی مضغف احق ق امتقغا یقذ ر مقی اغدقک قرا قن انهقغ در سقغ ن ا قد رودقننکی اواً :اقغ
مرققغرف نققغب اسققالمی اققغب اری رققنر

ننققی ققرد و تغمر ققت د ققد در مهنکسققی اتمنققغعی ق

انکنی حغظ می ردد و تغن غً :امتغا افغهم در ا د ممحصص د فراهم می آ ک.
اب ناغف ا اغا هنقغهنای سقن مقنبف اب عبقنم و دانق

هقغی فقنق در عقغ ی اقر د دقتم قند

اب یغ اققغف هنققغهنای رود هققغی آنهققغ رنققی رود فقغهققت  ،رود عبققم و رود مققکل سققغبی
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رنر

می رد و تهقت هنقغهنای رود هقغی مضقغف ،ن غبمنقک ق

رود عقغم مقی اغدق م قن

یغ اققغف هنققغهنای رود هققغی سققن غنققن فققنق اغدققک .ا ققد رود عققغم اققن ارب ققر عالمققن مک ق نی ،
فبکفن دکا اسالمی می اغدقک .اقن عبقغر

د اقر فبکقفن دقکا اسقالمی نقرم افقفار و یغ اقغف دقتم

دهققی و هنققغهنای ا ققد رودققهغ مققی اغدققک و ان ققک و دسققم غای اققن ا ققد فبکققفنر رود عققغم و
رودهغی سن غنن م ارورای اتمنغب نغیذ ر است.
«اققن هققر مققغل «فبکققفن اققننای» اققن من ققنر تر ققغا اربدققهغ در ع ن ّققت اققرور
آا را نکادققمن اغد ق م ققغ

دارد و ا ققر

ا ق د اربدققهغ و غرآمققکی هققر روب ا اققمر مققیدققند .ا ققد ااققفار نبغ ققک

س غسققی اغدققک .اققغ اوققمالف س غسققی ،هنققغهنای مبنققغ ی وادققگ ننققیدققند ».ر مکقق نی ا هغدققنی ،
1379ب27 :م در ادامن اغ اب ق د

کقمی فبکقفن دقکا  ،اقرور

دسقم غای اقن ا قد فبکقفن اب ق د

ا امری ناهک دک.

 .3چیستی فلسفه شدن اسالمی
آنچنغنتن ا غا دک تهقت هنقغهنای اق د مقنبف هقغی محمبقا عبقنم و ا تقغد دقبتن عبقنم
اسققالمی  ،در دققکم دبققم مققی اغ کققت ا ققد هنققغهنای در مققنبف رود هققغ و ممققکهغی احق قق
اققرور

ی ققکا مققی نققک .اققن عبققغر

د اققر هر ق

اب رود هققغی عبققنم اققن دنبققغل اراوققن مققک ی

غد اب منانع قند مقی اغدقنک و در ا قد مقکل انقغمی روااقط و ممز رهقغی مناقنع درونقی و
ا رونی اغت ر قذار در از قر مناقنع ا قغا مقی قردد رنقی هقر رود هقغی عبقنم اقن دنبقغل اراوقن
نکب ت قغد مناقنع مقنرد مطغ رقن قند مقی اغدقنک اقغ در سقغ ن اب ق د آا نکقب ت  ،امقناا اقن
اراوققن مرغد ققن از ققر مناققنع نغوققم آمققک .مبمنققی اققر ا ققد ناققغف

د ک ققن ارققبی اسققمغد دسققم غای اققن

رود عققغمی اققند ققن امنانققک یغ اققغف هنققغهنای ممققکهغ و رود هققغی محمبققا احق قق در مققنبف
هققغی محمبققا عبققنم اغدققک  .ا ققد رود عققغم ققن اب آا ارب ققر اققن فبکققفن دققکا مققی دققند هنققغا
نکب ت عغمی است ن مبنغی هنغهنای نکب ت هغی غد در عبنم ناهک دک.
ان عبغر

د اقر اسقمغد در قغم اول اقن دنبقغل ارسق م اهقم ی نسقمای انقغمی مناقنعغ

انکغنی اند اغ در سقغ ن ارسق م ن قغم هتاقغنی امنانقک تغ اقغف و انقغمی ارابغبقغ
در ق
دققکر

بنققن نکققب ت آا را اکسققت آورد.اققن عبققغر
فرا ققری ب ققن مناققنعغ

ق

عقغ م

مناقنع و

د اققر فبکققفن دققکا منطق عققغمی اسققت ققن

« اعمقققغدی  ،ن ققری ،ع نققی» را دارد .رمهققکی بادف ،1387،
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د21م ان ن ر اسمغد راب دقمغب انسقرن انقکا قرب دسقم غای آنقغا اقن فبکقفن دقکا مقغدی اسقت
قن ر اققن در فبکقفن هققغی ارقک اب رنکققغنس هنچقنا فبکققفن هاقم و ابققک م آا فبکقفن اققن ن ر ققن
نکب ت عغم و نکقب ت قغد ان اقمد و در قغم هقغی ارقکی مبمنقی اقر ن ر قن نکقب ت ا قد فبکقفن
ف ف قق

و فبکققفن ر غاققی اسققت ققن مققی انانققک دققکا تغمرققن را انققکابف ققری و مققک ر ت

نک.رمکقق نی ا هغدققنی 1379 ،ب21 :م اققرهن د اسققغس تهققت مققک ر ت ا هققی تغمرققن اسققالمی
دسم غای اقن فبکقفن دقکا اسقالمی و ن ر قن نکقب ت ا هقی اقرور

ی قکا مقی نقک .هنق د فبکقفن

دکا اسالمی است ن یغ اغف هنغهنای ن غم رود هغی مغ م ار مرغرف می دند.
«آ ققغ ممققکهغی نک غنققن ا ققر اققن ومققک

نرسققک در تققغ ی ،ا ققد هنققغا س ق ال اول؛ رنققی ا ققر

اافار هنغهنقم سقغبی دقغا ،و قن آا ممقک ،ممقک ق اقن ارقطالح ق مقغدر اقن دحصقن ن غ قک ا قد را
اکغبد ،مثم نکب ت عغم قن اقغ نکقب ت قغد فقرق دارد« .نکقب ت ق اقن ارقطالح ق عقغم» دناعقک
عنققنمی تغ اققن را ققر می نققک و ابققک مهغ را« .نکققب ت ققغد» می ن ققک  :مرغد ققن ا ققد تققرم
محصققند در ا ققد مققنبف محصققند ،در ا ققد نکققبت محصققند ،ا ققد ننققن ابققک م میدققند.
ممنغً ا د مقغ ممقکهغ ی ن ق

احاقی نقن ا نتقن ق

ن غمی اب ممقکهغ را دار قم قن در ق
اققفر

ققن می ناهققک ومققک

ممقک اقفر

دانقن و دو اقغ دانقن ،اقن عبقغر

اغ قک ومقک

د اقر ق

دقغا انقغم دقند .مقغا ا قد ممقک

ا دهققغ را انققغم نققک ،مکققونل هنغهنققم سققغبی تغمرققن اسققت.

هنغهنققم سققغبی ن ققغب و اراققغء اققغر حی و انسققرن آا؛ رنققی اتغمققم ،ا ققر بنققن انسققرن را هققم
اردار م؛ رنی ومقک

و ثقر

ا اقمر در عغبفقن اغ قک انتقغم اا قرد ،در عنقم اغ قک انتقغم اا قرد،

در ن ر هم اغ ک انتغم اا رد؛ رنقی اقن عبقغر
انکتغم و ومکا

د اقر انکقغا قن مرابقغً اقن اتغمقم اهمقری میرسقک،

اقغ سقغ ر انکقغنهغ اغ قک دقک کار ااقند .هنقغا بقنری قن نکقبت دقغا اقن قم

ا امر میدند.رمک نی ا هغدنی 1379،ا ا،ج1م
انققغارا د رود عققغم ،رود ا تققغد ن ققغم نکققبتهققغی هنغهنققم و ممتغمققم در مق ققغس عققغم
مققیاغدققک رنققی «رود عققغم ،رود ان ق م ن ققغم ممز رهققغ در هققر مناققنعی اسققت» .ققذا مققیاققناا
اتققغی «رود عققغم» اب عبققغر

«رود عققغم ا انسققغبی ققغ مققکل سققغبی» ن ققف اسققمفغدف ققرد.ر

ی روبمنک ،1388 ،د19م
ا ققد رود عققغم در ناققغف اسققمغد « فبکققفن دققکا اسققالمی» و اققن تهققت محمققنای ققغد آا «
فبکققفن ن ققغم وا ققت» نققغم رفققت  .اققن د اققر سققحد ارققب اققر د محصققنل فرهناکققمغا عبققنم
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قغ فبکقفن دقکا قغ اقن ارب قر د اقر «فبکقفن

اسالمی  ،دسم غا ان فبکفن مهنکس انسقرن اتمنقغع

ن ققغم وا ققت اتمنققغع » اسققت ققن اققر اسققغس آا مرقن ققت مهنکسقق اسققالم تغمرققن ،تهققت
«ارابققغط رودققننک د ققد» اققغ «مهنکسق اتمنققغع » ا ققغا مق ققردد .ا ققد امققر اققن وسق بن یغ ققنر ققف
رود عققغم و رودققهغ

ققغد عبققنم امتققغایققذ ر م ق دققند« .فبکققفن دققکا» فبکققفنا

است نن فبکفنا رقرفغً ن قر

ققغرارد

غرق اسقت قن آا
ّ
قرا قن اقن دنبقغل ارب قم و احب قم مناقنع

عبغراکققت اب« :مهنکس ق اسققالم انسققرن اتمنققغع » .ا ققد فبکققفن مبقققن ی ننققک اعمقققغدا

و عنققم

اتمنغعی است .رتنری اب نن کنک غا 29 :1380 ،م
«ان ن ر مغ مقیرسقک قن «فبکقفن اقننای» ،اغ قک هنغهنقمسقغبی سقن رود را انتقغم اکهقک:
اول :رود اسققمنبغط د نققی؛ دوم :رود عبققنم ققغ مرققغدا
)مک ق نی ا هغدققنی 1379 ،ب،د18م اققغ ا ققد انا ق
دکا  ،فبکفن اقن مرنقغی ماقهنر آا رنقی ا ه قغ

و سققنم رود ادارف و نمققرل ع نققی» .

ققغمالً ماققهند اسققت ققن من ققنر اب فبکققفن

عقغم ر فبکقفن راوقی و فبکقفن

کقمی م ننقی

اغدک ابتقن فبکقفن اقن مرنقغی فبکقفن رود و فبکقفن اقننای اسقت قن تهقت تر قغا د قد در
اتمنغعی ارور

مغ

دارد.

اقکوا هققر ننققن اناق

ااققغفن ،مف مهققغ رود عقغم ققغ فبکققفن دققکا ی اققنهغد را نکققبت

ان رودهغ ماغان م اناا ان دتم ب ر ار دنرد:
 1ق فبکفن دکا در اامکا رودقی قغد در اراوقن ارر قا اب مناقنع اراوقن مقی دهقک .در ا قد
ارای منانع «ن غم اب اورقغف ممققنم اقن تقک ار» را مررفق مق ننغ قک قن اقر اسقغس

رود

اغت ر و اغتر اورغف یک کف را در تک ار ان رنر

ممقنم و منرتس مالم ن ننند.

 2ق عالوف اقر مالم قن روااقط درونق  ،نکقبت مناقنع را اقغ متننعقنهقغ دقغمبمر قند ن قف
مر د م نک .مالم ن روااقط درونق و ا رونق در رودقهغ مقکلسقغب منتقند مطقرح اسقت اقغ
ا د افغو
نن

ن اواً :رودق منطقق اقرا ان ق م انغسقب ارقغد

نرد .تغن غً :مر غر ارا ا ن انک متننعنهغ ا رون وتند

و اتقغمب اق د عنامقم اقن اقم
نکارد.

 3ق مناققنع را ا کققمغ فققری نتققردف و اققن اتغمققم مناققنع ن ققر دارد .در رود س کققمن ن ققف
منانع در مغل از ر فقری مق دقند ،امقغ اتغمقم رتهقت از قرا م قغ مالم قن ننق دقند و قغ
ا ر مالم قن دقند اواً :از قرا

در تهقت مقغد سقنق دادف مق دقند تغن قغً :رودق اقرا تهقت

غا از ر وتند نقکارد .در منطق ی اقنهغد

قنا اقر ان قغا وا قت و اقن
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درار

دغام رد ر است ن هر از ر در تهت ن ن غم وا ت و ان

دارد.

اک د ارا قب مبمنق اقر تهقت قر ن قغم وا قت و اقن  ،مق و اغبقم مرنقغ غفمقن و دغاقم
ان ف م

دند.

 4ق ا د رود مقکلسقغب اقن ا قغا اورقغف فق ا مفقغ نتقردف و ف قت را اقن ن قت ممققنم
م دانک .مهنمر ا نتقن « قا و قم» را اقر ق

ان قغا فبکقف اسقمنار ننقندف و اقن تقک ار مقرابط

سغ من است .در رب ،فبکقفن قم و قا اقر ان قغا فبکقف ارقغ ت نکقب ّت اسقمنار دقکف اسقت.
امغ اواً :ان امس س رود فرا ر ار ا قد یغ قن نغ قم ن غمقکف اسقت و اقن هنق د د قم دقکر
سغ مد

تقغر

نکقبت نق و فق مطبقنب را در مرااقب محمبقا ن قغم نقکارد .تغن قغً :آنهقغ هر نقک

در مکلسغب اب « ن ت مقکار » عبقنر قردف و اقن « ن قت نکقبم » دسقت غفمنقک ،امقغ اقن « ن قت
تهم » دست ن غفمنک .ذا اقنم م و ا در ا نتغ مرنغ

عن قمر

دارد.

 5ق انهغ ان ارا ن «رود رقنر » اکقنکف ننق ننغ قک ابتقن نکقبت اقن مقناد رود ن قف ن قر دارد.
در رود س کمن ن ف ان مناد ن قر دارنقک ،امقغ انمحقغب مقناد و ا تقغد انغسقب اق د آنهقغ دغعقکفمنقک
ن کت.

 6ق یققس اب اتن ققم ،اققغ اققن ققغر ر آا در سققطح
ان قق م امققنر مکققبن د را در دققونا محمبققا ارهغنققغً اتبققغ

کققمردف م ق اققناا رااطققن اعمقققغدا

و

ننققند؛ مقق اققناا واسققطن مطبناهققغ و

اربدققهغ را اققغ سققغدفاققر د و روبم قرّفاققر د امققنر مالم ققن ننققند؛ م ق اققناا مققکل اسققالم اتغمققم
اتمنغع را ار محنر کمرد وا ت مقن ان م

ننند.

 7ق اققغا رف ا نتققن رود ی اققنهغد را مق اققناا منطق اتققغمب رمحققنر م نغم ققک .ا ققد رود،
منط ق س ک قمن راصققرف م و منط ق انمفاع ق رابر ق م را اققن ققغر رفمققن و نمققغ
مطبقنب قند منحقم مق ننغ قک .اب انانننقک هغ آا اهققرف مق

آا را در فرا نققک

قرد ،امقغ مققرف افقفوااقر اققرا

فقمد دارد و آا محغسققبن «تهقت مر ققت» و مهنمقر اب آا «اتغمققم تهقت مر ققت» اسقت .یققس اب
ا ققد ،تر ققغا دادا تهققت در «ن ققغم اورققغف» و یققس اب ن ققغم اورققغف در «ن ققغم مناققنعغ »
اهن ققت دارد .در رو تققرد تک ققک اققر اسققغس منط ق اتققغمب  ،نمققغ
مممتر اب تهت ر تک ک از ر م نک .ری روبمنک ، 1388 ،د 88م
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نتیجه گیری
ان ک دقبتن عبقنم اسقالمی تهقت مهنکسقی انقکا اسقالمی اقرورای اتمنقغب نغیقذ ر اسقت .
دسم غای ان ا د دبتن انهغ اب بر

اراوقن مبقغنی عبقنم قغ ان قک فبکقفن هقغی مضقغف قغ فققن هقغی

مضغف امتقغا یقذ ر ننقی اغدقک ابتقن تهقت تر قغا د قد در محمقنای عبقنم اقن عنقناا مرقغدا
از ققر و اصققرف در یک ققکهغ  ،ابم اسققت اواً  :سققن ا ققن مهققم مرققغرف  ،عبققنم و دانق
فقن  ،عبم  ،ا ان » نغفر ان اراوقن مرقغدا
متقنممی اغ قک امنانققک ن غمقغ

هققغ ققغ «

از قر و اصقرف اسقالمی در یک قکفهقغ اغدقنک رنقی فققن

اتمنقغعی و اققغاار اب آا قالا اقر د مرققغدا

اراون دهک اغ در ا ن ارک عبنم مبمنقی اقر آا فققن  ،امناننقک مرقغدا

از قر یک قکف هققغ را

از قر یک قکفهقغ را اقن رقنر

افص ق بی و نّققی اراوققن دهنققک و در مرمبققن آ ققر ا انهققغی ی اققرفت اسققالمی اققن عنققناا ارآ نققک
عبنم اسقالمی ممنغسقب اقغ دقرا ط قغد اتمنقغعی  ،مقکل ع نقی از قر قغد هقر تغمرقن ای را
اراون دهک .تغن قغً  :تهقت هنقغنای در عبقنم و مرقغدا
و رود هغی ا ن هقغی محمبقا مرقغرف  ،عبقنم و دانق

از قر در سقطنح محمبقا ابم اسقت ممقک
هقغ اقر اسقغس رود عقغم اقن هنقغهنای

ارسنک ذا ان قک فبکقفن دقکا اقن مرنقغی رود عقغم احق ق و رود هقغی مضقغف احق ق تهقت
ان ک دبتن عبنم اسالمی ارورای اتمنغب نغیذ ر است.

منابع
ق دراا ر م
ق مفغا

ا تنغا

ق نه ا بال ن
ق امغم ن نی ر1379م ،رح فن امغم ،اهراا ،سغبمغا غپ و انماغرا

فرهنم و اردغد اسالمی

 -ااد بکوا ر 1375م  ،مقکّمن ااد بکوا ،ارتنن محنّکیرو د نغاغدی  ،چ هامم  ،اهراا ،عبنی و فرهنای

 ا نغا محنکاقی ر1388م مبغنی یغرادا نی رود هغی نی و فی احقانماغرا

در عبنم انکقققغنی  ،دم

یژوهااغف منبف و دانااغف

ق آدنری ،دار ند ر1381م ارر ا و مفهنم فرهنم ،اهراا ،انماغرا
112
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ق نو س مربنف ر 1374م  ،ا ننتک ،ارتنن محنّک انکر ر ای ،اهراا
 -ی روبمنک ،عب ر اغ ر1388م ،

کمی و ارور

رود عغم  ،انم اغرا

فرهنا کمغا عبنم ا سالمی ،

نار دا بی
 -ی روبمنک  ،عب ر اغ ر1395م  ،مبغنی و ا انی مهنک سی فرهنای  ،غپ دوم  ،انم اغرا

انکا نن د

اسالمی  ،دم
 -و م دورانتر  1368م  ،درآمکی ار اغر

انکّا ،ارتنن امنک اطحغ ی و اقققغ غر د هنی ،اهراا،

آمنبد انقالب اسالمی چ دوم
 مکقق نی ا هغدققنی  ،سقق ک من ر ا ک د ،ر1373م ،مررفی دفمر ان یژوهاققتکف مقغم مر م رهبری  ،کیژوه

 ،207یراغل فرهناکمغا عبنم اسالمی

قققق ر1379ا ام  ،ارور

اتغمم منط هنغهنای ارای ان ومک

رسغنکا انغمی ممک نت هغ ار اسغس

نکب ت را ی ا هی  ،کیژه  ،440یراغل فرهناکمغا عبنم اسالمی
 -ر1379بم مررفی دفمر اب باغا اسمغد در ماهک مقکس ،کیژوه

 ،460یراغل فرهناکمغا عبنم اسالمی

ق تنادی امبی ،عبکاهلل ر1381م در رت در آ نن مررفت ،دم ،مر ف نار اسرار
ق تنادی آمبی ،عبکاهلل ر 1389م منف ت عقم در هنکسن مررفت د نی  ،غپ هغرم  ،منسکن فرهنای
احق قغای اسراء
 -تنری اب نن کنک غا ر1380م  ،ارور

مهنکسی انکا اسالمی ار یغ ن فبکفن دکا  ،دم  ،انماغرا

فتر وا ت
 تن نس ن ک ر1376م  ،و ب غم ن ب  ،فرهنم عبنم اتمنغعی  ،ارتنن روف ممرتنغا  ،اهراا ،انماغرا
ق اد نبی  ،مغ

مغب غر
ر1988مم ماتبن اافتغر فی ا رغ م ااسالمی ،بنغا  ،انماغرا

دارا فتر

ق ببغببغ ی،س ک محنک مک د،ا ن فاا فی افک ر ا قرآا،دم،تغمرن مکرس د مقنبف عقبن ن دم،ایاغ
مهکی بادف ر1387م  ،ب غای ی رامنا فبکققفن دققکا در انک اققن عالمن فق ک س ق ک من را ک د مک ق نی113
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دا بی دفمر فرهناکمغا عبنم اسالمی

ا هغدنی  ،انماغرا

ق محنّکاقی ترفری ر1359م  ،ارتنن و افک ر نه ا بال ن ،اهراا ،دفمر نار فرهنم اسالمی
ق هنری ن غس ر 1366م  ،اغر

انکّا ،ارتنن عبکا حک د آ رنم ،اهراا ،آ رنم

 هغنم نامنا،سقققغمنومر1378م  ،ار نرد انکاهغ و اغبسقققغبی ن م تهغنی ،ممرتم،محنک عبی من کرفق ری ،غپ اول  ،اهراا،دفمر یژوهق هغی فرهنای
-

کروینغف عبکا ح ک د ر 1385م فب کفن هغی م ضغف ردورف دو تبکیم  ،دم  ،سغبمغا انم اغرا
یژوهااغف فرهنم و انک ان اسالمی
غر ف ر1388م اغر

ق غیبکمنا فردر

فبکفنرتبک سنمم؛ ممرتم ااراه م دادتن؛ در ت انماغرا

عبنی و فرهنای
ق داوری ارد غنی راغ ر1386م دراغرف عبم  ،و راست دوم؛ غپ اول ،انماغرا
 راسم ارارانک ر1373م ،اغرانماغرا

هرمس

فبکفن رب  ،ارتنن نتا در غانکی  ،تبک  ، 2غپ دام  ،اهراا ،

مغب یرواب

ق غیغ کی ن تالس ر1377م فبکفن عبم  ،ارتنن عبی مقی  ،اهراا  ،انماغرا

سرود

ق محنّک مر د ر1371م  ،فرهنم فغرسی  ،اهراا ،ام ر ب ر ، ،چ هامم
 -تنغ ی  ،م صطفیر 1396م و م کد د

ا رراد د  ،ا فامغ

ان ک دبتن عبنم ا سالمی  ،مقغ ن اراون

دکف ان هغرم د نارف ا د ا نببی عبنم انکغنی اسالمی  ،اهراا  ،منسکن رکرا
 -ا ناقققم د آ بر

ر1384م ف ف

و وادر ت  ،ارتنن محنکراقققغ ناتن ینر ،اهراا ،انماقققغرا

ناربمی
 آ ناقققمغ د آ برانماغرا

و ا نفبک ونین ک ر1377م اتغمم ف ف

 ،ارتنن امنک آرام ،غپ دوم  ،اهراا،

ناربمی

ق یرور،اسنغع م ر1391م  ،امتغم متنممی  ،دم  ،نار مغب فردا
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