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مصطفی جمالی
استاد یار و عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی

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 ا جتنقغعی و انقکنی ا قر امقروب مقی اغدقک و دق ت د قری انقکا را
انهغ ق یروسقن ننقی دانقک اب قن اقغ ارر قا یروتهقغی محتبقا در مقنبف هقغی محتبقا انقکنی اقن
دنبغل مهنکسی و مک ر ت دق ت دهقی انقکا قغد قند ر مقک ر ت دقکا م اقغ انقغم نقنابم انقکنی
آا مبتنی ار مبغنی  ،اهکاف و آمنبف هغی م تب ف ری ند می اغدک .
جغمرن یقردابی و انقکا سقغبی در عصقر مغاقر اقغ ناقغهی جقغمگ و قت ناقر رقنر مقی د قرد و
انسققرن هنغهنققم انققغمی دققونا م ققغ اجتنققغعی ق انققکنی ارققت اسغسققی در مهنکسققی انققکا مققی
اغدققک و اققغاار اب آا مهنکسققی انققکا انهققغ اققغ ناققغف ا کققتغوی ر اسققتغا م رققنر ننققی د ققرد اب ققن
انکا اق ن عنقناا ق قت متز قر و اقن دق ت ین قغوی ر د نغم ق م مقک نیقر رقرار مقی د رد.اقر هنق د
اسغس مکوبن دب ن عبقنم دن قغی امقروب اقن عنقناا ب رسقغ ت انقکا مقغدی  ،اراوقن مقکل از قر انقغمی
یک کف هغی عغنَم اجتنغعی و عقغنَم بب رقی و هنقغهنای انقغمی ا قد مقکل هقغی از قر ت قت مقکل از قر
عغم می اغدک ن اب آا می اناا ان فبکفن دکا ارب ر ننند.
مغل در مقغات فر ی چ کف دن غی امقروب و اقرای سقغ ت انقکا نقن د اسقالمی اقغ انقغمی نقنابم انقکنی
آا و امققراب جر ققغا مد 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 اب قن اقرای
استنبغط فقن انکنی ق اجتنقغعی و اقرای انن قک دقب ن عبقنم اسقالمی و اقرای اراوقن نیقغم اناقنی ا رانقی
ق اسالمی ن غبمنک د ت د قری عقالن تقی مقی اغدق م قن اتنانقک انقکا اسقالمی را اقن عنقناا ق قت
متز رمقنرد دنغسقی رققرار دهقک و در سقغمت انن ققک روش احق ق در « فققن م ققنمتی  ،عبقنم اسققالمی
و اناققنی ی ققرفت » و هنققغهنای ا ققد سققن مققنبف اب دانقق هققغی مققنرد ن ققغب در مهنکسققی انققکا
اسققالمی نق ق آفر نققی نققک  .ا ققد قرف ققت اب عقالن ققت ققن اب آا اققن فبکققفن دققکا ارب ققر مققی دققند
ارورای اجتنغب نغیذ ر در مهنکسی انکا اسالمی می اغدک.
واژگان کلیدی :انکا نن د اسالمی  ،فبکفن دکا  ،تّ متز ر  ،فقن انکنی  ،عبنم اسالمی  ،انانی ی رفت
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مقدمه
انقققالب اسققالمی اققغ داع ققن انققکا اسققالمی در عصققری محققق دققک ققن جغمرققن یققردابی و
مک ر ت اجتنقغعی افقغو

جقنهری اقغ دذدقتن قند ی قکا قردف اقند  .سقحد اب انسقرن جقغمگ و

هنغهنقم اجتنققغعی آنهقم نققن در مق قغس مبققی  ،اب قن در مق ققغس جهقغنی هققکف ارقبی

ققنرهغی

ان ارطالح انسرن غفتن ررار درفت .
نیققم نققن د جهققغنی  ،ده ققکف جهققغنی و جهققغنی سققغبی دققرغرهغی دن ققغی امققروب درد ققک و
مضنر در منابنقن جهقغنی و در رقنر

دادقتد رقکر

در دست نر دونقت هقغ رقرار درفقت  .اقن عبقغر

اراقر از قر منابنقن اقن نفقگ انسقرن قند

د اقر نقن انهقغ عصقر مقک ر ت مبقن انطقنا فی و

رنم ت دراوی دذدقتن اسقت اب قن ا قکف هقغی مبقت ق دونقت جقغی قند را اقن ا قکفهقغی مبقت ق
انکا دادف است .انکا ن برال دم راسقی اقغ داع قن انقکا یغ قغا اقغر

نقن انهقغ

قنر هقغی راقی

اب ن در م رق بم د هم نفنت فرهنای ق انکنی ند را اکط دادف است.
عصقر ا قکاری اسقالمی و احقق انقققالب اسقالمی در ا قراا ق ققن منتدقن ارقبی ا قد ا ققکاری
است ق بر اب از ر منابنقن در عصقر مغاقر دارد و در ا قد عصقر نیقغم اسقالمی ا قراا اقغ ی ق نن
و ادراققن هققغی انبغدققتن دققکف اققغر حی ققند اققن م ققکاا ا ردتققر د درد ققری فققر و ا نققغا رنققی
درد ری انکا مغدی انسقرن غفتقن دن قغی امقروب ر رنقی انقکا ن بقرال دم راسقیم اقغ انقکا ننیقغی
اسالمی یغ دذادتن است.
انسرن و اکط هر انقکنی متنغسقب اقغ قرف قت و ردقک عقالن قت رقنر

مقی یقذ رد و عبقنم

میهر انسقرن عقالنقی هقر انقکنی مقی اغدقک نقذا اب ار قغا مهقم و ب رسقغ ت اسغسقی هقر انقکا
دب ن عبنم غرآمک آا می اغدک .
ان احق ق مقی اقناا دفقت قن عغمقت مهقم در جهق
آنققغا اققن عبققم و دسققت غای اققن مرققغدا

انقکنی مزقرب بم ن قغا  ،از قر ناقرش

از ققر یک ققکف هققغ اققند ققن مندققر اققن انن ققک ابالعققغ

و

ا نننققنبی هققغی جک ققک درد ققک .مققغل در مقغاققت ادققر انقققالب اسققالمی مققی ناهققک از ققر جغمرققن
ند را نن اقر اسقغس عبقنم مقغدی و مرقغدا
انن ک عبنم جک قک و مرقغدا

از قر سق نار مقک ر ت وسریرسقتی نقک نغ قغر اب

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

اغدک .
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ا د مقغنن یس اب اب ق د مبقغدی اصقنر ن و اصقک ق ن  ،اقن دنبقغل اب ق د ا قد نیر قن مقی اغدقک
ققن جهققت مهنکسققی انققکا اسققالمی  ،ابم اسققت دققب ن مرققغرف وعبققنم اسققالمی اصققنر
هنغهنم دق ت اا قرد قن در هکقتن ا قد دقب ن  ،فققن انقکنی مقی ن ق نک و سقآس اقر اسقغس آا
دب ن عبنم قغراردی اسقالمی و منتدقن آا انانهقغی اسقالمی ق ا رانقی ی قرفت انن قک مقی دقردد
و هنغهنای ا د سقن ا ق ن اب عبقنم و دانق

هقغ جق اب بر ق دسقت غای اقن فبکقفن دقکا اسقالمی

ان عنناا غستاغف هنغهنای در متک هغی ا د سن ا ن ام غا یذ ر ننی اغدک.

1ـ مبادی تصوریه وتصدیقیه
ربت اب اب د منانع مقغنن ابم است مبغدی اصنر ن و اصک ق ن اجنغاً اب د دردد.

مفهوم تمدن
واتف انققکا اردققرداا فغرسققی واتف اا نققی « »Civilizationاسققت و ا ققد واتف ققند اب بنققن
اا نققی « ،»Civilisمتربّقق اققن بنققن « »civisرنققی «دققهرمنک» م ققت دققکف اسققت .ننققغنی هققغی
اغستغا اغ ا قد بنقن ن قغا مقی دادنقک قن دقهر را مدننعقن ای اب نهغدهقغ و روااقط اجتنقغعی مقی
داننققک ققن د ق ت اراققری اب بنققکدی اسققت.رو قت دورانققت ، 0911 ،د 251م در ارجنققن فغرسققی
ا د واتف اب ارقطالح انقکا و انبتقن در رغنقب نزقت عراقی اسقتفغدف دقکف اسقت  .بنقن «انقکنا» در
باققغا عراققی اب «مققکا» ا ققذ دققکف اسققت ققن اققن مرنققغی ارغمققت ققردا و ی ققکا ققردا ا ققالق
دهرن قق نغا اسققت.رنققنو س مربققنف  ، 0911،ج ،2د 0111م در فرهنققم هققغی فغرسققی ن قق
«انکنا» اقن مرنقغی دهرن ق د دقکا ،اقن ا قالق و آداب دقهر غا قندرفتد ،هن قغری افقراد ق
جغمرققن در امققنر اجتنققغعی ،ارتصققغدی ،د نققی ،س غسققی و مغننققک آا آمققکف اسققت.ر محننققک مرقق د،
، 0910د 0093م
امققغ در اققغب مرنققغی ارققطالمی انققکا اققغ رو ردهققغ و ابقققیهققغی دننققغدننی رواققرو هکققت م.
ی

اب اراون ارضی اب ا د ارقغر ا ،ا قد ن تقن را اغ قک در نیقر دادقت قن «انقکنا» مفهقنمی اقک گ

و نکبتغً جک ک اسقت و در بقنل سقکف هقغی ا قر ،د قغر احقننل مفهقنمی ن ق دقکف اسقت .ارقناً
ا ققد ارققطالح اب رققرا  01و در عصققر رودققناری یک ققک آمققک ،هققر نققک وارر ققت آا اب دذدققتن
منجند اندف اسقت .مقغل اقغ در نیقر دادقتد ن تقن م اقنر ،اقغ اررسقی ارقغر ا در اقغب انقکا اقغ
سن دستن اب ارغر ا روارو می درد م :
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0قق دسققتن اول ارققغر فی انققک ققن نققغقر اققن ا ققغا مغه ققت و کققتی انققکا مققی اغدققنک .در ا ققد
دسققتن اب ارققغر ا ار ققی هنچققنا ادوارد اققغ بنر مغه ققت انققکا و فرهنققم را اققن ق
داننققک .رآدققنری ،0910 ،د 002م و ار ققی اققغ افققغو

مرنققغ مققی

دذادققتد ا ق د انققکا و فرهنققم  ،انققکا

را دققغمت فرهنققم و انبتققن فرهنققم را روح انققکا مققی داننققک و انققکا را رققنر

مرنققغوی فرهنققم

می داننک رجنن نس ،0911،د 211م
2ق ق دسققتن دوم ارققغر فی انققک ققن نققغقر اققن ا ققغا ار ققغا و سققغبف هققغی د ق ت دهنققکف انققکا
مققی اغدققنک .هنققری نن ققغس «ان قکنا» را یک قکف ای اققن هققم ان قکف م قی دانققک ققن هنققن رو قکادهغی
اجتنققغعی ،ارتصققغدی ،س غسققی و متققی هنققر و ادا ققغ

را دراققر مققی د ققرد .رنن ققغس،0911 ،ج،0

رص1و01م
 9ق دستن سقنم ارقغر فی انقک قن نقغقر اقن ا قغا آتقغر م قغ

انقکنی مقی اغدقنک. .اب نیقر و قت

دوران قت «ان قکنا نیققغمی اسققت اجتنققغعی ققن منجققب اکققر گ دسققتغوردهغی فرهنا قی دققکف و اققن
منیققنر اهققرف د قری اب انک ققن هققغ ،آداب و رسققنم و هنققر ،دسققت اققن ااققکاع و بّغر قت مقی بنققک;
نیغمی است س غسی قن ا قالق و رقغننا ،ناقن دارنقکف آا مقی اغدقک و نیقغمی اسقت ارتصقغدی قن
اغ اقکاوم انن قک ،یغ قکار ناهقک مغنقک رو قت دورانقت  ،0911 ،ج ،0د 9م ارر قا ااقد بقکوا اب
انکا هم اب رب ت ا د ننع ارر ا می اغدک .ر ااد بکوا ،0915 ،ج ،0د15ق11م
اققغ ا نهنققن اغ ققک انجققن دادققت ققن واتف انققکا اققغ ا ققد ار ققب ققغد در رققراا و روا ققغ
ن غمکف اسقت ونقی اب واتدقغا د اقری هنچقنا مک نقن  ،ابقک  ،رر قن  ،امقت  ،مبق

عیق م و مبق

ب ر در ررآا می اناا ارای اب د مرنغی آا استفغدف ننند.
ال ار قی
در ا ندغ اقن ا تصقغر انهقغ اقن مفهقنم امقت در یراقن مرقغرف انجقن مقی دقند و ارق ً
مرتقکنک اغ قک اقن جقغی واتف انقکا اب ا قد واتف اسقتفغدف دقردد .واتف امقت در رقرآا
ان رنر

قر م  15اقغر

مفرد غ جنگ آمکف است .ار ی اب و ژدی هغی امت در ررآا عبغرانک اب

او ًا  :امت اقر مقکار عق قکف دق ت مقی د قرد و نقذا مقرب آا نقن جزراف قغ ی و اب قن مقرب م قغا
«امتهغ» مربی عق کای است .هنقن آنقغا قن اقر محقنر انم قک ،نبقن

و مرقغد متنر ق د قتنانقک،

امت وامکف اسالمی را ا ق ت مقیدهنقک « .قغا اننققغس امق وامقک فبرق

انبّقن اننب ق د مب قر د و

منذر د و أن ل مرهم ان تغب اغنح ن ح م ا د اننّغس ف نغ ا تبفن ف ن »...راقرف،آ ن902م
تغن غً  :امت ار مکار امقغم دق ت مقی د قرد و امقغم هقم اب ر قن امقت اسقت  .در ادا قغ
39
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انب غء مقکار دق ت دهقی و هقکا ت امقت هقغ مقی اغدقنک « .و ن قت امق رسقنل فقذتا جقغء رسقننهم
رضی ا نهم اغنقکط و هم ا یبننا» ر ننس،آ ن11م
تغنث قغً  :آنچققن اب منیققر رقققرآنی اهقققن ت رغاققت اققنجهی دارد بنققکدی افققراد در جنققگ و جغمرققن
است و ارالً انب غءرعمن اقرای هقکا ت دقروف هقغی مردمقی و جنامقگ انکقغنی مبرقن

مقی دقکنک و

ارغن م آنقغا نقغقر اقن ارک اجتنقغعی بنقکدی انکقغا هقغ اقندف اسقت و متقی اهقذ ب فقردی آنهقغ در
درغع اهذ ب اجتنغعی مرنغ ی کا مقی نقک ب قرا فقرد در اکقتر جغمرقن ردقک مقی نقک و انکقغنهغ اقر
ققک اراغت ر مققی دذارنققک .نققذا انب ققغء رعم ارققغن م ققند سقققری اققر ا ققد دادققتنانققک ققن بنققکدی
اجتنغعی و جنامگ انکقغنی را اقرای ب کقت اهتقر اعضقغی آا،ارقالح ننقک اققغ سققرغد

فقردی در

اکتر جغمرن ای رقغن اقمم د دقند را قن اقمت ر ارقالمی قغ انحرافقی جغمرقن اقر اعققضغی ققند
امقری است قن در آا نتقر مقی اقناا ا ق

قرد و ا قد اقکاا سقبب اسقت قن قنا بنقکدی

انکققغا در قققنغر هقققنننعغا ققند و در جغمرققن ققند سققآری مققیدققند و فققرد اب آا جهققت ققن در
ار ققی نهغدهققغی اجتنققغعی اب رب ققت غننادف،ببقققن اجتنققغعی و سقققغبمغاهققغی اجقققتنغعی،عضن ت
دارد؛اققققحت اقققمت ر عن ققق جغمرقققن و آداب و رسقققنم آا رقققرار دارد و در رقققنر
جغمرن،رالح و سرغد

ارقققالح

اعضغی آا ن امم د میدند.

راار ًغ  :هر امتی دارای منغسق

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

ند دست ی قکا مقی نقک «ن قت أمق جربنقغ منکق غهم نغسق نف » رمج،آ قن11م و مهنتقر د آرمقغا
امققت اسققالمی اجتنققغب اب ب قغ ن

اسققت «و نقققک ارثنققغ فققی قققتّ امققق رسققنا أا اعبققکوا انبّققن و

اجتنبنا انطقغ ن »..رنحت،آ قن91م انقغارا د اب مدنقنع ا قد آ قغ

در نقغر آ قغ

د ققار مققی اقناا

فهن ک ن در هقر م قغنی ققن دققروفهقغی عنقکف انکقغنی و جققنامگ انققکغنی دقق ت مقیدرفقت و
بنکدی اجتنغعی ارررار مقی دقک؛ ارسقغل رسققت اقرای آنققغا و ااقال رسقغنت انهقی و ار ق د مکق ر
و ارنغمققنی بنققکدی اجتنققغعی اققرای آنققغا و جهققتدار ققردا جقققغمرن در راسقققتغی انم ققک و
عبقغد

قکا و آبادی و رهققغ ی اب بقغ ن هغ،ابسقققنتهقغیجغر ققن انهقی در م ققغا جنامقگ انقققکغنی

اقققندف اسققت .انبتققن در رققرآا ی رامققنا امققت اسققالمی و ژدققی هققغی د اققری هنچققنا امققت وسققط
اندا راقرف،آ ن019م و وامکف اندا رانب غء،آ ن32م ت ر دکف است.

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

انقکا ار قی هقغر ر قد را مطقرح قردف انقک:

در سقغ ت ق

ا نقی و امت قغط در امقنر ارتصقغدی ،سقغبمغا س غسقی ،سقند ا الرقی ،ندق

در راف مررفقت

و اکط هنر.
در نیققر و ققت دورانققت ،عنامققت انققکا عبققغر

انققک اب دققرا ط مررفققت ااراققی ،جزراف ققغ ی،

ارتصققغدی ،ب کققتی ،روانققی ،نیققم س غسققی ،ومققک

باققغنی و رققغننا ا الرققی و اب نیققر او اهن ققت

عنامت و اواغف و امقنال ارتصقغدی در دق ت دهقی اقن ق

انقکا اق

اب عنامقت د اقر اسقت.

رو ت دورانت  ، 0911 ،ج، 0د 911م
ارضققی د اققر سققغبفهققغی ق

انققکا را نیغمققغ

محتبفققی هنچققنا نیققغم ارتصققغدی ،فرهناققی،

س غسی ،مقنری ،اربدی ،اغر حی و ...دانکتنانک.
دققغ ک اتققناا اققغ نیققری در ق سققن ر ققد ارققبی ق

انققکا را «نیققغم دققرا

 ،نیققغم انک ققن و

فرهنققم ،نیققغم محصققنا » دانکققت ققن در اقققنم اققغ ققک ار هن ققت انققکنی غرققی را د ق ت
مققیدهنققک و اکققتر دقق ت د ققری سققب

بنققکدی غرققی در سققغمت هققغی م ققغ

« فققردی ؛

ققغنناددی و اجتنققغعی» را فققراهم مققی آورنققک .اققر ققالف اک ق غری اب د ققکدغههغ ققن فرهنققم را
روح و یغ ن اربی انکا مطرح می ننک ،اغ نیقر در ق مقی اقناا دفقت قن ادقر قن فرهنقم یغ قن و
اسغس د ت د قری ع ن قت هقغی انقکنی اسقت و انقغمی انانهقغ ،مقکل هقغ ،سقغ تغرهغ و دان قهغ و
عبققنم اکققتر دقق ت د ققری محصققنا

«س غسققی ،فرهناققی و ارتصققغدی» را در سققطنح محتبققا

فققراهم مققیآورنققک امققغ فرهنققم ققند در اک قتر نیققغم درا ققغ  ،انققغ ال  ،عغبفققنهققغ و ا ققالق
اجتنغعی د ت می د رد .ان ارب قر د اقر اقغ مطغنرقن و اررسقی م قغ

اجتنقغعی ق انقکنی انکقغا اقن

ققنای ننغ ققغا مققیدققردد ققن انققکا دارای مدننعققن ای اب «انققغ ال  ،انک ققنهققغ و محصققناای»
اسققت ققن ا ققد سققن ارققک در هنققغهنای اققغ ققک ار انققغمی مققنبفه قغی م ققغ
یند

می دهنک و در ا قد م قغا نیقغم انقغ ال  ،سقهم ارقبی در دق تدهقی ق

بنققکدی انکققغا را
جغمرقن و انقکا

را دارا میاغدک.
مققثالً جغمرققن ای ققن انققغ ال

آا مبتنققی اققر اربشهققغی اسققالمی دق ت درفتققن اسققت ،ه چاققغف

در انک ققن ارتصققغدی ققند ،سققرا انانهققغی راققنی و نیققغم سققرمغ ن داری ننققی رود و روااققط
اجتنققغعی و فرهنققم ققند را متنغسققب اققغ انققغ ال
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اجتنققغعی ققغد را در مققنبفهققغی محتبققا متنغسققب اققغ انققغ ال

و انک ققنهققغی ققند انن ققک

می نک .افص ت ا د مرنغ اک غر مهم در امر دنغ ت انکا اسالمی میاغدک.

مهندسی
اب د اققر مبققغدی اصققنر ن انجققن اققن مفهققنم مهنکسققی مققی اغدققک .انک ققننکاا مرتقکنققک ققغرارد
اون ن ا د واتف در باغا فغرسقی در بم نقن هقغ ی قنا عبقم هنکسقن ،مکقغمی و انقکابف د قری بمق د
و انغهغی سغ تنغنی اقندف اسقت قن رفتقن رفتقن اقغ ورود عبقنم و دانق
دانقق

هققغ ی ققنا مرنققغری ،راف سققغبی،

هقغی ارویقغ ی ،اقن ربنقرو

ققغوربی و برامققی و سققغ ت انققناع مغدقق د هققغ و

س کتم هغی ان تر ی و ان ترون قی اکقری غفتقن اسقت .در دهقن هقغی ا قر ن ق ربنقرو مفهقنمی
ا د نزت دست نش از رااقی دقکف و اقن دکقترف مرنقغ ی آا افق ودف دقکف اسقت .ادر قن مضقغف
ان ققن هققغی ا ققد واتف در دذدققتن ا ققتر مققغه تی نققی دادققتن و جقق و مفققغه م ع نققی محکققنب
مققی دققکنک امققغ نزققغ

ار بققی جک ققک ا ققتر اب سققبقن فققی و ققر مبنققنس ار ققنردار هکققتنک؛

مناردی هنچنا مهنکسی نرم اف ار ،مهنکسی س کتم هغ ،مهنکسی اربش ،مهنکسی فرهنم
انققغارا د مهنکسققی عبققغر

اسققت اب دققنغ ت و جغننققغ ی عنغرققر قق

س کققتم و برامققی و

انی م روااقط و ارغمقت م قغا ا قد عنغرقر ،اقن دننقن ای قن در جهقت ا غمقت و ین قغ ی مدننعقن،
بم نن غر رد غ رفتغر مطبنای را در س کتم فراهم

ننغ ک .

امققغ ارققنل مهنکسققی کققت ارققننی ققن در مهنکسققی و اققن ابققگ آا در مهنکسققی انققکا ن ق
اغ ک رعغ قت دقند ،عبقغر

اسقت اب دارا اقندا ق

ناقرش بم نقن ای .مهنقکس اغ قک مح طقی قن

می ناهقک در آا مهنکسقی نقک راقن بقنر مثقغل سقغ تنغنی را قن مقی ناهقک انقغ نقکم ا نغسقک،
ر رنققی دققنغ ت م ق اا سققفتی و سکققتی بمق د و م ق اا درجققن هققنا و...م ناققرش جققغمگ اققغ منطق
منغسققب ،اررققراری نکققبت اق د عنامققت ،رققکر

انانسققغبی ،رققکر

آ نققکفناققری و آ نققکف یققردابی

ر رنی دانکتد ا قد قن رقرار اسقت در آ نقکف قن اافقغری ا فتقک ،هنچنق د اتنانقک آ نقکف منغسقبی را
ا دققغد نققک و اققرای ا دققغد آا ارنغمققن ر قق ی ننغ ققک ،اسققتقبغل اب از ققر جغ اغههققغ و متققی از ققر
روش ،ارتضققغی د نققغم ی اققندا مر ققت اسققت ،م ققروط اققن ا دققغد ارققغنی و در مدننعققن اققندا.
ری روبمنققک ،0935 ،د  51م انققغارا د مهنکسققی انققکا اققن مرنققغی دققنغ ت انققغمی مننفققن هققغی
اققغت ر دققذار در د ق ت دهققی انققکا  ،اررسققی و اب ق د وبا و اققغت ر هققر مننفققن در احق ق انققکا و
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اررسی نحنف ارابغط و اغت ر و اقغتر آنهقغ اقر قک ار و در آ قر ارسق م فرا نقک سقغ ت ق

انقکا

می اغدک.

دین حداکثری
اب مهنتقر د مبقغدی اصقک ق ن در اب ق د نیر قن ا قد مقغنقن  ،اعتققغد اقن مقکا ثری اقندا دکققترف
د د اسالم می اغدک  .رنی در ا قد مقغنقن مفقروی ا قد اسقت قن د قد اسقالم و مرقغرف آا ا قغا
ننکف ارنل و اربشهقغ ی جهقغا دقننل اسقت قن قرف قت سریرسقتی انقغمی جنامقگ را در بقنل
اغر

دارا میاغدک .ار ا د اسغس د د اسقالم نقن د قد مقکاربی اسقت و نقن ا ناننقن اسقت قن انهقغ

ان اراون جهقتد قری هقغی بقی اکقنکف نقک و اقن مغدق د امضقغء محصقنا

انقکاهقغی رانهقی

اقکل دقند ،اب قن د ققد اسقالم ،د نقی مققکا ثری اسقت و دقغمت مدننعقن هققکا تهقغ ی اسقت ققن
هنققن عررققنهققغی م ققغ
وااکتایهغ و درا

ا ققر را مققییندققغنک .رنققی اب مققنبف انک ققنهققغی تهنققی اققغ نققنع

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

سریرستیمی نک .ان ارب ر امغم رامت :
«م نمت در نیر مدتهقک واررقی ،فبکقفن عنبقیانقغمی فققن در انقغم بوا قغی بنقکدی ا قر ت
است .م نمت ،ن غا دهنقکف جنبقنعنبقی فققن در ار قنرد اقغ انقغم مرضقال

اجتنقغعی و س غسقی

و نیغمی و فرهناقی اسقت .فققن ،اوقنری واررقی و غمقت ادارف انکقغا و اجتنقغع اب دهقنارف اقغ دقنر
است ».رامغم ن نی  ، 0913 ،ج،20د 31م
اسغس قغً م ققغا انققغمی دققونا م ققغ

فققرد و جغمرققن ،ارابققغبی مح ققم و یغ ققکار اررققرار اسققت و

ننیاناا ن د ا غا رد ن د د فققط اح قی اب ا قد دقونا را در فقرد قغ جغمرقن یندق

مقیدهقک

و ام غم آا را ا غا می نقک وام قغم اح قی د اقر را اقن قند انکقغا وادذادقتن اسقت .ا قد ابققی،
افق وا اققر ا ن ققن قرف ققت منجققند د ققد اسققالم را ننققیدنغسققک ،دققن ی در و دققنغ ت رققح حی
ابجغمرققن و انکققغا اققن و ققژف در ا ققد دوراا نققکارد؛ دورانققی ققن مققک ر ت وسریرسققتی هنققن دققونا
بنققکدی در اناققنی جققغمگ و بققرح غمققت رققنر
انسرنای هننجغنبن ارای م غ

مققید ققرد وم ققنمتی منف ق اسققت ققن اتنانققک

افراد جغمرن ند ررم بنک.

هققکا ت مق قققی بمققغنی ر مققیدهققک ققن هنققن جنبققنهققغی وجققندی انکققغا و جغمرققندر نیققر
درفتققن دققند و اققرای هنققن جنبققنهققغی ا ققغمبی انکققغا ،ارنغمققنر ق ی دققکف اغدققک.انغارا د ،من ققد
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ن کقت ققن د ققد فققط عررققنای اب بنققکدی انکقغا را اققکوا در نیردققرفتد د اقر جنبققنهققغ رهبققری
نک.
« هرف ب بغی د د آادغف اق

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

انکققغا را اا ققرد و او را اققن من ق ل مقصققند ومطبققنب رهننققنا دققند » .رجققنادی آمبققی ،0910،د
11م

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

اققن اتبققغ

اققرور

و جغ اققغف

فبکفن دقکا یردا تقن مقی دقند .آنچنغن قن ا قغا دقک اب ار قغا مهقم در مهنکسقی انقکا اسقالمی ،
دست غای ان عبنم اسالمی مقی اغدقک .اقن عبقغر
انکا از ر در درا غ
هنر در ا دغد
هغی رومغنت

و ناست

د اقر ادقر قن نقطقن ع نقت دق ت د قری ق

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

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

انقکا در دقرو دق ت د قری عقالن قت انقکنی غرآمقک مقی اغدقک و قهقنر ا قد عقالن قت در
دقق ت د ققری دققب ن عبققنم غرآمققک و در راسققتغی احققق انققکا هققکف مققی اغدققک .در انقققالب
اسقالمی 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 ارقت

اجتنققغعی درد ققک امققغ ا ققد

انقققالب س غسققی مققی اغ کققت اققن انقققالب فرهناققی هققم ققتم دققند و در مکققوبن انقققالب فرهناققی
محنری ار د مکوبن  ،انن 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 ااتقکای انقققالب ا قد مکققوبن در رققکر
مطغنبغ

رهبراا نیقغم اسقالمی اب نحباقغا فرهناقی

قنر و غرقت ًغ دو نهقغد مننقک عبقم مقنبف و

دان اغف ررار درفت.
در اققغب یغسققحانوی اققن ا ققد مکققوبن اققغ نققنا د ققکدغههغی محتبفققی در جغمرققن عبنققی

ققنر

ی رامنا ف ت دست غای ان عبقم د نقی مطقرح د رد قکف اسقت هنچقنا از قر در مبقکا و مرقغد عبقنم
و جر ققغا مبققغنی د نققی در عبققنم ر جققنادی آمبققی ، 0913 ،د095م  ،ققغ نق وم انن ققک فبکققفن هققغی
مضققغف اققن عبققنم ر کققروینغف 0915 ،م ققغ اسققتنبغط فقققن مضققغف و یغ ققن دققذاری عبققنم اققر اسققغس
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قنر و متقی در جهقغا اسقالم مطقرح درد ققکف

فققن م قنمتی و د قکدغههغی د اقری قن هقم در

اسققت .امققغ اققن نیققر مققیرسققک ناققغف سق ک من رانققک د مکق نی انهغدققنی منسققس فرهناکققتغا عبققنم
اسالمی در ا قد اقغب اب عنق ا قتری ار قنردار اسقت  .در ا قد مقغنقن سقری مقی دقند اقر قری
در ق اب نیر ققن ا ققغا در اققغب مناققنع مقغنققن اراوققن دققردد .انبتققن ااتققکا اجنققغاً واققر ت عبققم در
دن غی امروب و نق
ان اب د ارور

فبکفن دقکا مقغدی در ا دقغد دقب ن عبقنم مقغدی اررسقی مقی دقردد و سقآس
فبکفن دکا اسالمی جهت انغ ردا دب ن عبنم اسالمی یردا تن می دند.

علم معادله تغییر
اغ ناغف ان اقغر

عبقنم اقن قنای اقن افقغو

جقکی ناقغف اقن عبقم در دن قغی مقکرا اقغ دن قغی

دذدقتن یققی ققناه م اقرد .ناققغف اصققرفی اققن عبقم و ا ن ققن عبققم ااق ار اصقرف و سققبطن اققر جهققغا
اسققت مهنتققر د و ژدققی عبققم جک ققک اسققت  .اققن اعتقققغد اق د ق اققن عنققناا سققردمکار ا ققد دننققن
ارر ا ق اربش دانق  ،در قغرارد و اسقتفغدف عنبقی اب آا اسقت و اب ا قد بر ق اسقت قن دانق
در انسققرن سققروری نکققت ا ققر و مغ ن ققت آدمققی اققر بب رققت نقق

ناهققک دادققت .ر غیبکققتنا،

 ،0911د913م .ارر ققا اقق د اب عبققم ،قق

ناققغف هنققن د ققر در م ققغا انک ققننکاا راققی و

« سحد ا د ا غا جهتا قری انک قن و ندق

آنهقغ اقندف اسقت .آنچقن مکقبم اسقت اب آ قغب دورف

جک ققک ،ققرب هنققنارف عبنققی را جکققتدن ققردف ققن رققکر

با اغدققک.رداوری ،0911 ،د011م

ققرا ققن انکققغا اققغ اققن دسققت آوردا نق د عبنققی اکق غر نتققر اب دذدققتن اسق ر محق ط ی رامققننی
ند م اقردد .رراسقت ،0919 ،د  119م رو قرد اصقرفی عبقم جک قک اقن عقغنم مندقر اقن وجقند
و ژدی هغی غری در عبم و عبقم آمقنبی درد قک؛ و ژدقیهقغ ی قن در ارر قا رقک م اب عبقم اقن
م ننی قنرد .قی اب مهنتقر د ا قد و ژدقی هقغ از قر در روش عبنقی اقند  .عبقم رقک م انهقغ
اققن روش اسققتقراوی ا ققن مققی ققرد و اققغ آبمققغ

و روش ادر ققک و ارنق م اققن مطغنرققن یک ققکف هققغ

مییردا ت امغ در دن غی عبم جک ک  ،روش عبنقی اقن فراق نهقغ و مقکلهقغ ی مندقر مقیدقند قن
ام ققغا یق

سققندی و یق

ا نققی احققنا

مناققنع را فققراهم مققیآورد اققن دننققنای ققن اتققنان م اب

دناهکی قن آ قغب قردفا قم فرااقر اقرو م .ر غیغنقکی ،0911 ،د21م اقن ارب قر د اقر عبقم جک قک
ام ققغا مققک ر ت احققنا

مناققنع را در ا ت ققغر انکققغا مققیدققذارد .اققغ ام ققغا مققک ر ت احققنا

منانع ،انکغا میانانقک رقنرای را قن مقکنیرش اسقت در مناقنع یک قک آورد .ا قد نقنع جک قک
33

دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی ،دوره  ،1شماره  ،1بهار و تابستان 1317

اب عبققم ،مناققنع را اققن رققنر
رنر

قق

ققت دارای اج ق اء و روااققط انر ق ا مققی نققک .انرقق ا

درفتن اب ا د ت ان دننقن ای اسقت قن اقغ از قر اجق اء ا قد قت قغ روااقط ا ن قغا ،قت و

مدننعن اج اء و روااط ن ق از قر مقی نقک .در وارقگ عبقم جک قک ق
انغ می نک اغ اتنانقک اب احقنا
ام ققغا مققک ر ت احققنا

مقکل اقرای مناقنع قند

مناقنع م غ قت ننغ قک و هنق د دننقن م غ قت قردا اسقت قن

مناققنع را در ا ت ققغر انکققغا رققرار ناهققک داد .اققن ارب ققر د اققر عبققم

جک ک مرغدنن اصرف در منانع را ان انکغا میدهک.
دققغ ک در اح ق
اغدققنک ،و ا تالفققغ

اققننای انن ققک عبققم ،یققغردا مه قغی محتبفققی در انققکا ققرب ا دققغد دققکف
جققکی اققغ ققک ار در هکققتیدنغسققی ،مررفققتدنغسققی ،روشدنغسققی و

روشهقققغی احق ققق دادقققتن اغدقققنکرا نغا ،0911 ،د 50م و اقققن هنققق د دن قققت صنرققق غ
مققکلهققغ ی ققن اققرای مناققنع ققند ا دققغد مققی ننققک ،متفققغو
یغرادا م هقغی احق ق  ،مقکنی اقرای ا قغا احقنا

اغدققک؛ امققغ در نهغ ققت هققر ق

مناقنع ا قغا ناهنقک ننقند قن اب ق

اب

سقری

«مفغه م» ق ن اب اج ای مکل م غ قت مقی نقک ق قن در «ارابقغط»ی قغد اقغ هقم رقرار درفتقنانقک
ت دکف است .انبتن انتحقغب قغ بق ا قد مفقغه م و نحقنف ار قب آنهقغ و « غرآمقکی» غرقی

ا

ققن اب ا ققد مققکلهققغ مققنرد انتیققغر اسققت ،متنغسققب اققغ افکقق ر یققغرادا مهققغ اب هکققتیدنغسققی،
مررفققتدنغسققی ،روشدنغسققی و روش احق ق متفققغو

مققیاغدققک .امققغ اققن هققر مققغل در نهغ ققت

دارای مققکنی هکققت م ققن انسققط مفققغه م و ارابققغط غرققی ققن م ققغا آنهققغ اررققرار مققی نققک ،اب
احققنا
یق

مناققنع م غ ققت ناهققک ققرد .نت دققن ن ق د ارر فققی اب عبققم اققن ا ققر راققی رققکر

ا نققی و نتققرل ورققغ گ را دادف اسققت .هنق د مکققمنن منجققب اققرآوردف دققکا ناسققت اصققرفی

ققرب در دوراا جک ققک دققکف اسققت .اققن عبققغر

د اققر در ا ققد دوراا ،ا ققر ققن نکققبت اققن عققغنم

اجتنققغعی و ققن نکققبت اققن عققغنم بب رققی  ،اققن دنبققغل دققنغ ت متز ققرهققغی اققغت ردققذار در از ققر
یک کف هغ و انغسقبغ

ا قد متز رهقغ اقن قک ار و انرق ا سقهم اقمت ر هقر ق

در ا دقغد از قر و

منتدن مقنرد نیقر مقیاغدقک و اقک د دننقن ام قغا اراوقن مقکلهقغی اصقرف و مرغدنقن از قر یک قکف
فراهم میدردد.
انبتققن اغ ققک اققن ا ققد ن تققن اسغسققی هققم اغ ققک ققرد ققن دن ققغی عبققم جک ققک جهققت اصققرف در
یک کف هغ اقن ا قد امقر مهقم وارقا دقک قن انهقغ انرق ا فقی اب یک قکفهقغ و دقنغ ت انغسقبغ
فی و اراون مکل فقی از قر فغ قت ننقی نقک؛ اب قن جهقت اراوقن در ق مرغدنقن از قر یک قکفهقغ
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ابم است انغسبغ
عبم در

ننی آنهقغ دنغسقغ ی دقردد .نقذا دوراا جک قک قرب اقن ر غاق غ

ق اقن عنقناا

ق جغ اغف و ژفای در ا غا مق قت عغنم میدهک.

فلسفه شدن مادی پایگاه هماهنگی علوم
انسققرن در دن ققغی امققروب اققرور

هنققغهنای در از ققرا

و اصققرفغ

در یک ققکف هققغی

اجتنققغعی و بب رققی را ا دققغب ننققند ققرا ققن جغمرققن مناققنعغً وامققک اسققت و از ققر نقق د
منانعی ن غبمنقک مقکل از قر هنغهنقم مق ی اغدقک اقغ ومقک

مناقنع در مکق ر از قر و انسقرن

اب ا ق د نققرود .ن ق د اققرورای در دققغم ربققت هنققغهنای عبققنم در جغ اققغف ب رسققغ ت انسققرن را
ا دغب ننقند .ا ن قن در دن قغی جک قک عبقم سقحد اب اقرور
اصرف اسقت ر قن در هنق د مکقوبن دارد  .اقن عبقغر
ان ا د انک ن وارا درد قک قن از قرا

انجقن اقن نکقبت م قغا مقکلهقغی

د اقر قرب در مقغل انسقرن اقن اقکر ج

در یک قکف هقغی محتبقا اغ قک اقن هنقغهنای ارسقنک .قرا

ققن مققغ اققغ جهققغنی هنغهنققم در ارابققغط مققیاغد ق م .ادققر ققن اققن جهققت مغ ن ققت ناققغف مققغدی و
ینب تن کققتی ،ا ققد ناققغف ااتققکا در عبققنم یغ ققن محصنرقق ًغ در ف قق

ر داد ،ونققی اققن جهققت

مغ ن ققت عبققنم یغ ققن در عبققنم انققکا ققرب و اب جنبققن اققر عبققنم انکققغنی ق اجتنققغعی ،مکققوبن
هنغهنای در ا د رنا اب عبنم هقم اقن جهقت ا دقغد انسقرن یغ قکار مطقرح درد قک .بقرح نیر قن
نکققب ت ان ققتد دققغمی مهققم در ا دققغد نیر ققن ومققک

در دققب ن عبققنم ققرب درد ققک .ادققر ققن

ان ققتد در ااتققکا اققغ بققرح نیر ققن نکققب ت ققغد ققند اققن دنبققغل مققت ارغراققغ
مغ کنل و مرقغدا

ا ق د مرققغدا

ن قناد اقند ر جنقغنی ،0931 ،د  02م امقغ اقغ بقرح نیر قن نکقب ت عقغم قند

و از ققر در مفهققنم فضققغبمغا اتققرا

عن قققی اققر اف ققر فبکققفی و مررفققت دنغسققی انققکا ققرب

دادت ن در جغی آا اغ ک اقن ا قد مکقوبن اقن افصق ت یردا قت  .مر قت در مکق ر سقغ ت نیر قن
ومققک

و عغمققت هنغهنققمسققغب مققکلهققغی اصققرف ،در بم نققن روش انن ققک عبققم ن قق اققمت را

دققارفی دذادققتن اسققت .در نیققر ا ن ققت د «ف ق
است قن دقغنندف آا را ننقیاقناا

ق

دسققتاغف ف ققری منطقققی در مققغل ا غمققت

قکف ای دقنرد قن اقن رودقی اسقتقراوی اب ادراقن اقن دسقت

آمققکف اغدققک ،اب ققن فقققط اب راف ااققکاع و آفققر ن

آباد مققیاققناا اققکاا رسق ک ».را ن ققت د،0911 ،د

19م در وارگ ا ن قت د اقن اف قر ر غسقی ق و نقن اسقتقرا ی ق اقرای اریقغ قردا دقغنندفهقغی نیر قن
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ومققک

مرتقققک اققند .ا ققد ناققرش در ارققغری اققغ ناققرش مققغ م در آا بمققغا ق رنققی ناققرش

ن نانی ق اند قن هقر دننقن فراق ن ای را قن اقغ اسقتقرا اب ادراقن اقن دسقت ننقیآمقک را ا قروا اب
فبکقفن بب رققی مققی نانقک و ا ققغا مققی ققرد « قن در ف ق

مرتبققر ،هقر رضق نای اغ ققک اب یک ققکارهغ

ا ذ دند؛ سقآس اقغ اسقتقرا ارنق م غاقک ».رد بق س،0910 ،د 11م ا ن قت د مرتققک اقند قن «هق
روش اسققتقرا ی وجققند نققکارد ققن اتنانققک اققن مفققغه م ان ققغدی ف قق

ا ندغمققک ».را ن ققت د،

،0911د11م ققرا ققن مفققغه م ان ققغدی در مک ق ر انت ق اع ققرداهققغی متققنانی اب ادراققن اققن دسققت
میآ ک و بب ری است ن نتناا آا را ان رنر

مکتق م اب ادران ان دست آورد.رهنغام

روش ی ققنهغدی ا ن ققت د در انن ققک نیر ققغ  ،اققمت را

دققارفی در روش انن ققک عبققم ،

فبکفن عبقم و م قغن م انسقرن و ردقک عبقم اسقت و اب ا قد منیقر مقی اقناا فبکقفن دقکا مقغدی
دن ققغی امققروب را فبکققفن نکققب ت مققغدی دانکققت  .اققن نیققر ا ن ققت د نیر ققغ
میدننک؛ را ن « در عبقم هق

غن

ارضی اب وارر غای ن نیر قنای یق
ق

عبنققی هنققنارف د ققغر

نیر قن جقغودانی وجقند نقکارد .هن قن اافقغق مقیافتقک قن
ا نقی مقی نقک اقن وسق بن آبمقغ

رد مقیدقند .هقر نیر قنای

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

اقر بقغً هققر ی ققرفت ا ردققی ققن در عبققم رققنر
االش ارای مت م ق ال

مققییققذ رد نت دققن احرانققی اسققت ققن در اققند

منجقند در نیر قنهقغی رقک نی یک قکار مقیدقردد ».را ن قت د و ا نفبقک،

،0911د 11م انبتن «رقکمهقغی اونقی و اسغسقی [در انن قک نیر قن جک قک] هن قن سردقتی انقالاقی
دارنققک [ .ققرا ققن] اح ققت عبنققی هن ققن مفققغه م رققک نی را انققم و محققکود مققیدققنرد ،و مرققغنی
جک ققکی را جغن ق د آنهققغ مققی نققک ».رهنققغا92 ،م انققغارا د دققغهک هکققت م ققن او اققرای انر ق ا
اققننای ردققک عبققم ،مفققغه م اسغسققی نیر ققن انقققالبهققغی عبنققی ققنهد را انا ق
نیر غ

عبنی اغ جغ ی مقبنل هکتنک ن یق

ا نقیهقغ ی قن مقی ننقک انسقط آبمقغ

و ا د دورف ردک اقکر دی و ی قروبی نیر قن مقیاغدقک .سقآس اقن وسق بن آبمقغ
ی

مققیدهققک.
ام قک دقند

هقغ ی ،ار قی اب

ا نیهقغی نیر قن رد مقی دقند و در نت دقن نیر قن د قغر احقراا دقکف و ا قد احقراا مندقر اقن

انحطغط سر گ نیر ن می دقند .هنچنق د هقر ی قرفت ا ردقی در عبقم نغدقی اب احرانقی اسقت قن
در نیر ن رببی یک ک آمقکف اسقت و رقکم هقغی اونقی و اسغسقی اقرای سقغ ت نیر قن جک قک هنقنارف
سردتی انقالای نکبت اقن مفقغه م نیر قن ربقت دارنقک .انبتقن اناق حی قن ا ن قت د دراقغرف م قغن م
ردک عبم مقی دهقک اقغ روش انن قک عبنقی قن انرق ا قردف اسقت ن ق هنقغهنای دارد .در وارقگ
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رققکمهققغی اسغسققی ققن اققرای ا دققغد نیر ققن جک ققک اردادققتن مققیدققند و اب آا ارب ققر اققن سردققت
انقالاققی دادققتد مققی نققک ،نغدققی اب از ققر در دققغنندفهققغی ان ققغدی ف ق

اسققت ققن اب راف اف ققر

ر غسی ارای مت احرااهغی نیر ن ربت است.
ا نققنا اقققرور

یققردا تد اقققن هنغهنقققمسققغبی اصقققرفغ

سققغمتهققغی محتبققا جهققغا بب رققی و اجتنققغعی ا ققد انققکا اققن ق

در انققکا قققرب در انقققغمی
ارققت اسغسققی ابققک ت دققکف

است و ن غننهقغی آا را مقی اقناا در انقغمی اارقغد ا قد انقکا م قغهکف ننقند .در اسرقک س غسقی اقغ
اریققغ ی سققغبمغاهققغی جهققغنی مغننقک سققغبمغا مبققت متحققک ،اققن سققنی هنققغهنای در مققک ر ت جهققغا
رفتنانک اغ ارغراغ

س غسی را مک ر ت ردف و اغ ه ننهغی نتری ان اناف ارسنک.

در اسرققک فرهناققی اققغ یریققغ ی سققغ تغرهغی وامققک در مققک ر ت انن ققک عبققم مغننققک  ISIسققری در
انن ققک منکققدم و آغر ققن عبققم دارنققک .هنچنقق د اققغ ا دققغد اا ارهققغ ی اققرای مققک ر ت جر ققغا
ابالعققغ

در جهققغا مغننققک ا نترنققت ،سققری در مققک ر ت انب ققگ و مصققرف ابالعققغ

دارنققک .اراوققن

اونری هغ ی اغ عنناا ده کف وامقک جهقغنی و فرهنقم وامقک جهقغنی ن ق م غ قت اب یقی اقردا اقن
ارور

هنغهنمسغبی فضغی فرهنای جهغا دارد.

در اسرققک ارتصققغدی ن قق اققن دنبققغل قق

یغر ققن ارتصققغدی در سراغسققر د تققی هکققتنک و اققرای

انسققرن ارتصققغدی سققری در مالمیققن هنققن امققنر دارد اققغ اتنانققک اققن رققنر
اققغاار د سققرعت و اققن رققنر
سغ تغرهغ ی مغننک اغن

هنققن جغنبققن و اققغ

متققنابا مرااققب انسققرن ارتصققغدی ققند را بقق

ننققک .ا دققغد

جهقغنی ،اراوقن اوقنریهقغی انسقرن اقن منیقنر ا دقغد ردقک متقنابا جهقغنی

مبتنققی اققر م ققت هققر

ققنر و ققغ سققغبمغا ادققغر

است ن ن غا دهنکف یی اردا ان ارور

جهققغنی ق  WTOق اب جنبققن رو ردهققغ ی

هنغهنمسغبی ارتصغد جهغا دارد.

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

و اققغ ادعققغی اراوققن نکققحن جققغمگ ادارف جغمرققن ا ققری و اققغ عبققنم و

انانهغی انسرن قند اقن دنبقغل جهقغنی سقغبی مقی اغدقک .مقغل انققالب اسقالمی هقم راهقی جق
ا د نکارد قن در مقغاقت فقر ی چ قکف  ،اسقالم جقغمگ را اقن م قکاا درد قری انقکنی ا قغورد  .رنقی
در مقغاققت نکققحن راققی و انانهققغی انسققرن  ،نکققحن ادارف اسققالمی جنامققگ  ،انانهققغی ی ققرفت
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ققند و عبققنم و مرققغدا

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

مبتنی ار انک ن د نی اکغبد .اقر هنق د اسقغس انن قک دقب ن عبقنم اسقالمی در مقغاقت دقب ن عبقنم
مغدی دن غی امروب ارورای اجتنغب نغیذ ر است.
یققس اب انقققالب اسققالمی دققغ ک اتققناا اققن رققرامت ا ققغا ققرد ققن اسققتغد من رانققک د مک ق نی
انهغدقنی اققغ ناقغهی عن ق و ان قغد د ققند در مقنبف دسققت غای اقن دققب ن عبقنم اسققالمی رغوقت اققن
ارور

انن ک فبکفن دقکا اسقالمی درد قک و اب ا قد منیقر مکقوبن اسقالم ت عبقنم را یقی د قری

ننند.
ا جنقغل نیر قن ا قغا ا قد اسقت قن جهقت سقغ ت انقکا اسقالمی و مقغابقن اقغ فقر ی چ قکف
دن غی امروب اغ قک اقن انن قک دقب ن عبقنم اسقالمی یردا قت قن در مر ق ا قد دقب ن عبقنم  ،فققن
م نمتی ررار دارد و سقآس اقر اسقغس آا دقب ن عبقنم اسقالمی  ،اناقنی جقغمگ ی قرفت اسقالمی
ام ققغا یققذ ر ناهققک درد ققک .جهققت هنققغهنای ا ققد سققن ا ققن اب مرققغرف و عبققنم  ،فبکققفن دققکا
اسالمی ان عنقناا غسقتاغف هنقغهنای متقک و روش هقغی احق ق در ا قد سقن ا قن اقرور

ی قکا

می نک .در ادامن ان اب د ا د نیر ن یردا تن می دند.

ضرورت تولید سه الیه از علوم و دانش ها
اسقتغد مکق نی مرتققک اقند قن در مقغاقت دقب ن عبقنم قغراردی انقکا مقغدی قرب ق قن اقن
دنبققغل مققک ر ت انسققرن و از ققر عققغنم اققن سققنت آرمغنهققغی مققغدی ققند و احق ق سققب

بنققکدی

مغد نی اغدنک ق انکا درا غا اسالمی هقم مقی اغ کقت مبتنقی اقر آرمقغا هقغ و مبقغنی انهقی قند و
جهقت احقق سققب
مبتنققی اققر آا مرققغدا

بنقکدی اسققالمی ،اققن دنبققغل انن قک دققب ن عبققنم غرآمقکی اغدققنک ققن اتناننققک
ردققک و از ققرا

انکغنی و عغنم بب ری را ان رنر

هنغهنققم اعققم اب «ی ق

ا نققی ،هققکا ت و نتققرل» عققغنم

فی و نی اراون دهنک.

جهققت احق ق ا ققد مهققم ابم اسققت سققن ا ققن مهققم در ا ققد دققب ن عبققنم ودان ققهغ اصققنر
هنغهنم انن قک دقند؛ سقن ا قن ای قن نقغقر اقر سریرسقتی  ،مقک ر ت و اراوقن مرغدنقن از قر قت
جغمرن اغدنک.
انام فقن سریرستی  :اونق د ا قن اب مرقغرف ق قن اقغمد اسقالم ت انقکا اسقالمی مقی اغدقک
ق ن وم دست غای اقن فققن انقکنی ق اجتنقغعی و اقن ارب قر را قج فققن م قنمتی مقی اغدقک  .در نیقر
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اسققتغد فقققن م ققنمتی انهققغ ا ققغا ام ققغم منطقققن انفققرا  ،ققغ ا ققغا ام ققغم تغنن ققن  ،ققغ ا ققغا ام ققغم
اجرا ی  ،غ ا غا ام قغم مبتنقی اقر مصقبحت ننقی اغدقک اب قن ام قغم م قنمتی اقن مرنقغی ام قغم
سریرستی اجتنغعی اسقت  .ام قغم سریرسقتی هقم انهقغ منحصقر اقن ا قغا ام قغم مناقنعغ
و ققغ متققی ام ققغم نیغمققغ

بقی

اجتنققغعی ننققی اغدققک اب ققن اققغاار اب ا نهققغ ام ققغم نحققنف سریرسققتی

جر ققغا ردققک نیققغم اسققالمی در مق ققغس درد ققری اققغ نیققغم فققر جهققغنی اسققت  .ر یققرور ،
،0930د011م
مبتنی ار هن د ناغف استغد مرتقک اند قن فققن منجقند مقنبف هقغی عبن قن اغ قک هقم نق ًغ و هقم
ف ًغ اغننکدی ی کا نقک و آسق ب جقکنی مقنبف هقغی عبن قن هقم ا قد اسقت قن ااق ار اسقتنبغط فققن
م ققنمتی را نققکارد و اققغ ا ققد ارققنل منجققند انهققغ در مققک یغسققحان ی اققن مکققغوت مکققتحکتن
می انانک مضنر در عررن مک ر ت جغمرن دادتن اغدک.
«نیر مغ ا د اسقت قن اقغ اا ارهقغی فربقی هقر نقک ن روهقغی جقناا اکق غر ب قغد در دان قاغف
و منبف احناهنک مکغ ت م قنمتی را یغسق اکهنقک ،مکقغ ت م قنمتی را ورقبن ی نقن مقی ننقک ،امقغ
یغسقق ننققیدهنققک .ققغرا ی فقققن منجققند [نققن فقققن مطبققنب] اققرای ام ققغم فققردی در م نمققت
مققیاغدققک ،ونققی ققغرا ی اصققرفی و محققنری نققکارد .انبتققن مققکعی آا هققم ن کققت .ننققیدن ققک نیققغم
انب ققگ رققکر

اراوققن مققیدهققم؛ رنققی اننققن ققغر

ادارفهققغ را انیق م ن ققک .ننققیدن ققک اننققن

انانی احصق ص را اکسقت اا ر قک .ننقی دن قک اننقن عقکانت س غسقی ،فرهناقی و ارتصقغدی را
بققرح ن ققک .ننققیدن ققک اننققن در ارااققر فققر محققک
مکتحکتن و مبتالاقن مقیاغدقک و ادعقغی اق

مغدتققن اققغش! انبتققن یغسققحان اققن مکققغ ت

اب ا قد هقم نقکارد .مقغ مرتققک م م ق ال

اب رودقهغ

می اغدقک ،سقآس اب ارقغر ا و ام قغمی قن هکقت .اقر اسقغس ا قد مبقغنی ،انسقرن اربقک مغرقت
ننیدند».ر مک نی انهغدنی  ،0919 ،د01م
اققر اسققغس هنقق د ناققغف دسققت غای اققن فقغهققت و روش اسققتنبغط فقققن سریرسققتی اققرورای
اجتنققغب نغیققذ ر مققی اغدققک و انر ق اسغسققی اسققتغد اققر دسققت غای اققن

ن ق د رودققی اققند « .روش

اسققتنبغط ،رااطققن اققغ د ققد را انققغم مققی نققک؛ د نققی ققن مت فّقت سریرسققتی ا غمققت و محققک
اغدک و اتنانک نیغمغ

مغدتققن

را داونقغً در مکق ر انهقی اه نقن نقک اقغ اکقتر یقرورش ا قالق من قکف دقننک

اقغ هققر روب نیقغم مکغسق تهغی انهقی در امققنر رومققی دکقتردفاققر و اه نقن دققند .ا قد ققند اغعق
میدردد اغ واگ دنغنقنبنقیهقغ ،دق ن هقغ و یقردابشهقغ و هنچنق د اف ّقر و اح نقت ا غمقت ی قکا
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نک و مفغه م در راف اسالم منکقدماقر دقننک و رفتقغر اسقالمی در ع ن نقت ،اراققغء ی قکا نقک .اقرای
ا د غر دنغ رطرقغً ن غبمنقک ارقننی هکقت ک قن اتنانقک مد نقت ام قغم را انقغم نقک؛ رنقی ق ی
را ان د قد احن قت ن نقک ،اب قن احناهقک د قد را اقغ ع نق

در قتقری اب نقک و ام قغم ا غمقت را اقن

دسققت ا ققغورد و سریرسققتی انسققرن اجتنققغعی و وا ققت اققر ردققک نیغمققغ

اجتنققغعی را اققن دسققت

د رد ».ر مک نی انهغدنی 0913 ،ج  ،د21م
بم عبققنم اسققالمی ومرققغدا
اسالمی غ مرغدا

ققغراردی  :دومقق د ا ققن مرققغرف دسققت غای اققن دققب ن عبققنم

قغراردی اسقت .راه قغر اسغسقی اسقتغد مکق نی در اسقالم ت عبقنم انهقغ ا تفقغ

ان اصقرف در مبقغنی عبقنم منجقند و قغ انن قک فبکقفن هقغی مضقغف ننقی اغدقک اب قن اقن جهقت
د ک ققن اسققالم ت و جر ققغا مد ققت مرتقققک اندنققک ققن جر ققغا اسققالم ت در عبققنم انهققغ اب بر ق
دست غای ان متکهغ و روش هقغی قغد احق ق مقی اغدقک اقغ اقن رقنر

رودقننک اتنانقک جر قغا

د ققد را در مققنبف هققغی محتبققا عبققنم دنبققغل ننغ ققک  .ا ققد مکققوبن در اررسققی مهنتققر د دسققت ورد
ا غا رنی فبکفن دکا اب د ناهک دک.
جم انان و مکل هقغی انسقرن اسقالمی  :سقنم د مقنبف اب مرقغرف و دانق

هقغی مقنرد ن قغب ،

دس ت غای ان مکل انسرن اسقالمی و اقن ارب قر در ق اقر نیقغم اناقنوی نقغقر اقن « دنغسقغ ی ،هقکا ت
و نتققرل» ع ن تهققغی متز ققر اجتنققغعی مققی اغدققک ققن منطققغً اب ق

بققرف ر ققن در مرققغدا

وو

ربت اب آا فقن اجتنقغعی دارد و اب بقرف د اقر نقغقر اقن واقر ت منجقند اسقت  .اقن ارب قر د اقر
مکل انسرن  ،متز رهقغی اجتنقغعی را دنغسقغ ی و نکقبت آنهقغ اقن قک ار و سقهم اقغت ر هقر ق
را در انسققرن ققت دنغسققغ ی ققردف و اققغ اررققراری اققنابا ققغد ا ق د ا ققد متز رهققغ متنغسققب اققغ
مقکورا

و درا ط وار ت رونک از را

ت اغ رس کا ان انابا مطبنب را مر د می

نک.

تولید نظام روش های مضاف و روش عام ( فلسفه شدن)
آنچنغن ن ا غا دقک اب ناقغف اسقتغد مکق نی جهقت انن قک دقب ن عبقنم اسقالمی انهقغ نبغ قک اقن
اصرف در مبغنی عبقنم منجقند و قغ انن قک فبکقفن هقغی مضقغف و ....ا تفقغ قرد اب قن اقن جهقت
د ک قن مد ققت  ،جر ققغا اسققالم ت در عبقنم انهققغ اب بر ق دسققت غای اقن نیققغم هنغهنققم متققکهغ و
روش هغی مضغف احق ق ام قغا یقذ ر مقی اغدقک قرا قن انهقغ در سقغ ن ا قد رودقننکی اواً :اقغ
مرققغرف نققغب اسققالمی اققغب اری رققنر

ننققی د ققرد و جغمر ققت د ققد در مهنکسققی اجتنققغعی ق
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انکنی نحغظ می دردد و تغن غً :ام غا افغهم در ا د متحصص د فراهم می آ ک.
اب ناغف ا غا هنقغهنای سقن مقنبف اب عبقنم و دانق

هقغی فقنق در عقغنی اقر د دق ت قند

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

می د رد و جهقت هنقغهنای روش هقغی مضقغف ،ن غبمنقک ق

روش عقغم مقی اغدق م قن

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

د اقر فبکقفن دقکا اسقالمی نقرم افق ار و یغ اقغف دق ت

دهققی و هنققغهنای ا ققد رودققهغ مققی اغدققک و انن ققک و دسققت غای اققن ا ققد فبکققفنر روش عققغم و
رودهغی سن دغنن م ارورای اجتنغب نغیذ ر است.
«اققن هققر مققغل «فبکققفن اققننای» اققن منیققنر جر ققغا اربدققهغ در ع ن نققت اققرور
آا را نکادققتن اغد ق م ققغن

دارد و ادققر

ا ق د اربدققهغ و غرآمققکی هققر روب ا ققتر مققیدققند .ا ققد اا ق ار نبغ ققک

س غسققی اغدققک .اققغ اوققتالف س غسققی ،هنققغهنای مبنققغ ی وارققگ ننققیدققند ».ر مکقق نی انهغدققنی ،
0913ب،د 21م در ادامققن اققغ اب ق د کققتی فبکققفن دققکا  ،اققرور

دسققت غای اققن ا ققد فبکققفن

اب د ا تری ناهک دک.

 .3چیستی فلسفه شدن اسالمی
آنچنغن ن ا غا دک جهقت هنقغهنای اق د مقنبف هقغی محتبقا عبقنم و ا دقغد دقب ن عبقنم
اسققالمی  ،در رققکم ربققت مققی اغ کققت ا ققد هنققغهنای در مققنبف روش هققغ و متققکهغی احق قق
اققرور

ی ققکا مققی نققک .اققن عبققغر

د اققر هر ق

اب روش هققغی عبققنم اققن دنبققغل اراوققن مققکنی

غد اب منانع قند مقی اغدقنک و در ا قد مقکل انقغمی روااقط و متز رهقغی مناقنع درونقی و
ا رونی اغت ر دقذار در از قر مناقنع ا قغا مقی دقردد رنقی هقر روش هقغی عبقنم اقن دنبقغل اراوقن
نکب ت قغد مناقنع مقنرد مطغنرقن قند مقی اغدقنک اقغ در سقغ ن اب ق د آا نکقب ت  ،اتقناا اقن
ارا ون مرغدنن از ر منانع نغوقت آمقک .مبتنقی اقر ا قد ناقغف د ک قن ارقبی اسقتغد دسقت غای اقن روش
عققغمی اققند ققن اتنانققک یغ اققغف هنققغهنای متققکهغ و روش هققغی محتبققا احق ق در مققنبف هققغی
محتبقا عبققنم اغدققک  .ا ققد روش عقغم ققن اب آا ارب ققر اققن فبکققفن دقکا مققی دققند هنققغا نکققب ت
عغمی است ن مبنغی هنغهنای نکب ت هغی غد در عبنم ناهک دک.
ان عبغر

د اقر اسقتغد در دقغم اول اقن دنبقغل ارسق م اهقم ی نسقتای انقغمی مناقنعغ
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انکغنی اند اغ در سقغ ن ارسق م نیقغم ه
در ق
رققکر

قغنی اتنانقک جغ اقغف و انقغمی ارابغبقغ

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

ق

مناقنع و

د اققر فبکققفن دققکا منطق عققغمی اسققت ققن

« اعتقققغدی  ،نیققری ،ع نققی» را دارد .رمهققکی بادف ،0911،

د 20م ان نیر استغد راب دقتغب انسقرن انقکا قرب دسقت غای آنقغا اقن فبکقفن دقکا مقغدی اسقت
قن ر ققن در فبکقفن هققغی ارقک اب رنکققغنس هنچقنا فبکققفن هاقت و ابققک ت آا فبکقفن اققن نیر ققن
نکب ت عغم و نکقب ت قغد ان قتد و در دقغم هقغی ارقکی مبتنقی اقر نیر قن نکقب ت ا قد فبکقفن
ف قق

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

نک.رمکقق نی انهغدقققنی 0913 ،ب،د 20م اقققرهن د اسقققغس جهقققت مقققک ر ت انهقققی جغمرقققن
اسالمی دست غای اقن فبکقفن دقکا اسقالمی و نیر قن نکقب ت انهقی اقرور

ی قکا مقی نقک .هنق د

فبکفن دکا اسالمی است ن یغ اغف هنغهنای نیغم روش هغی مغ م ار مرغرف می دند.
«آ ققغ متققکهغی نکدغنققن ادققر اققن ومققک

نرسققک در جققغ ی ،ا ققد هنققغا س ق ال اول؛ رنققی ادققر

ااق ار هنغهنقم سقغبی دقغا ،ونقن آا متقک ،متقک ق اقن ارقطالح ق مقغدر اقن دحصقن ن غ قک ا ققد را
ا کغبد ،مثت نکقب ت عقغم قن اقغ نکقب ت قغد فقرق دارد« .نکقب ت ق اقن ارقطالح ق عقغم» رناعقک
عنققنمی جغتاققن را ت ققر مققی نققک و ابققک تهققغ را« .نکققب ت ققغد» مققیدن ققک  :مرغدنققن ا ققد جققرم
محصققند در ا ققد مققنبف محصققند ،در ا ققد نکققبت محصققند ،ا ققد دننققن ابققک ت مققیدققند.
متنغً ا د مقغ متقکهغ ی ن ق

اح قی نق ن ا ن قن ق

نیغمی اب متقکهغ را دار قم قن در ق
اق ر

ققن مققی ناهققک ومققک

متقک اق ر

دانقن و دو اقغ دانقن ،اقن عبقغر

اغ قک ومقک

د اقر ق

دقغا انقغم دقند .مقغا ا قد متقک

ا ققدهققغ را انققغم نققک ،مکققونل هنغهنققم سققغبی جغمرققن اسققت.

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

و ثقر

ا قتر در عغبفقن اغ قک اندقغم اا قرد ،در عنقت اغ قک اندقغم اا قرد،

در نیر هم اغ ک اندغم اا رد؛ رنی اقن عبقغر
انکدغم و ومکا

د اقر انکقغا قن مرابق ًغ اقن ا غمقت اهتقری مقیرسقک،

اقغ سقغ ر انکقغنهغ اغ قک دقک کار ا قند .هنقغا بقنری قن نکقبت دقغا اقن قت

ا تر میدند.رمک نی انهغدنی 0913،انا،ج0م
انققغارا د روش عققغم ،روش ا دققغد نیققغم نکققبتهققغی هنغهنققم و مت غمققت در مق ققغس عققغم
مققیاغدققک رنققی «روش عققغم ،روش انی ق م نیققغم متز رهققغ در هققر مناققنعی اسققت» .نققذا مققیاققناا
ادققغی «روش عققغم» اب عبققغر

«روش عققغم انانسققغبی ققغ مققکل سققغبی» ن قق اسققتفغدف ققرد.
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ر ی روبمنک ،0911 ،د03م
ا ققد روش عققغم در ناققغف اسققتغد « فبکققفن دققکا اسققالمی» و اققن جهققت محتققنای ققغد آا «
فبکققفن نیققغم وا ققت» نققغم درفققت  .اققن د اققر سققحد ارققب اققر د محصققنل فرهناکققتغا عبققنم
اسالمی  ،دست غا ان فبکفن مهنکس انسقرن اجتنقغع

قغ فبکقفن دقکا قغ اقن ارب قر د اقر «فبکقفن

نیققغم وا ققت اجتنققغع » اسققت ققن اققر اسققغس آا مرقنن ققت مهنکسقق اسققالم جغمرققن ،جهققت
«ارابققغط رودققننک د ققد» اققغ «مهنکسق اجتنققغع » ا ققغا مق دققردد .ا ققد امققر اققن وسق بن یغ ققنر ق
روش عققغم و رودققهغ

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

است نن فبکفنا رقرفغً نیقر

ققغرارد

قرا قن اقن دنبقغل ارب قت و احب قت مناقنع غرنق اسقت قن آا

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

و عنققت

اجتنغعی است .رجنری اب نن کنکدغا ،0911 ،د 23م
«ان نیر مغ مقیرسقک قن «فبکقفن اقننای» ،اغ قک هنغهنقمسقغبی سقن روش را اندقغم اکهقک:
اول :روش اسققتنبغط د نققی؛ دوم :روش عبققنم ققغ مرققغدا

و سققنم روش ادارف و نتققرل ع نققی» .

)مک ق نی انهغدققنی 0913 ،ب،د01م اققغ ا ققد انا ق

ققغمالً م ققهند اسققت ققن منیققنر اب فبکققفن

دققکا  ،فبکققفن اققن مرنققغی م ققهنر آا رنققی انه ققغ

عققغم ر فبکققفن راوققی و فبکققفن کققتی م

ننی اغدک اب ن فبکقفن اقن مرنقغی فبکقفن روش و فبکقفن اقننای اسقت قن جهقت جر قغا د قد
در م غ

اجتنغعی ارور

اقکوا هققر دننققن اناق

دارد.
ااققغفن ،م تهققغ روش عقغم ققغ فبکققفن دققکا ی ققنهغد را نکققبت

ان رودهغ م غان م اناا ان د ت ب ر ار دنرد:
 0ق فبکفن دکا در ااتکا رودقی قغد در اراوقن ارر قا اب مناقنع اراوقن مقی دهقک .در ا قد
روش اققرای مناققنع «نیققغم اب اورققغف متقققنم اققن ققک ار» را مررفق مق ننغ ققک ققن اققر اسققغس
اغت ر و اغتر اورغف یک کف را در ک ار ان رنر

متقنم و منر س مالمین ننند.

 2ق عالوف اقر مالمیقن روااقط درونق  ،نکقبت مناقنع را اقغ مدننعقنهقغ دقغمبتر قند ن ق
مر د م نک .مالمین روااقط درونق و ا رونق در رودقهغ مقکلسقغب منجقند مطقرح اسقت اقغ
ا د افغو
نن

ن اواً :رودق منطقق اقرا انیق م انغسقب ارقغدن و ا قغمب اق د عنامقت اقن

نرد .تغن غً :مر غر ارا ا ن انک مدننعنهغ ا رون وجند

قم

نکارد.

 9ق مناققنع را ا کققتغ فققری ن ققردف و اققن ا غمققت مناققنع نیققر دارد .در روش س کققتن ن ق
013
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منانع در مغل از ر فقری مق دقند ،امقغ ا غمقت رجهقت از قرا م قغ مالمیقن ننق دقند و قغ
ادر مالمیقن دقند اواً :از قرا

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

غا از ر وجند نقکا رد .در منطق ی قنهغد

ال
قنا اقر ان قغا وا قت و اقنن اسقتنار اسقت قغم ً

رغات ردد ر است ن هر از ر در جهت ن نیغم وا ت و انن ررار

دارد.

اک د ارا قب مبتنق اقر جهقت د قر نیقغم وا قت و اقنن  ،مق و اغبقت مرنقغ غفتقن و رغاقت
ان م

دند.

 1ق ا د روش مقکلسقغب اقن ا قغا اورقغ ف فق ا تفقغ ن قردف و ف قت را اقن ن قت متققنم
م دانک .مهنتر ا ن قن « قا و قم» را اقر ق

ان قغا فبکقف اسقتنار ننقندف و اقن قک ار مقرابط

سغ تن است .در رب ،فبکقفن قم و قا اقر ان قغا فبکقف ارقغنت نکقب نت اسقتنار دقکف اسقت.
امغ اواً :ان امس س رود فراد ر ار ا قد یغ قن نغ قت ن غمقکف اسقت و اقن هنق د دن قت رقکر
سغ تد

جقغر

نکقبت نق و فق مطبقنب را در مرااقب محتبقا نیقغم نقکارد .تغن قغً :آنهقغ هر نقک

در مکلسغب اب « ن ت مقکار » عبقنر قردف و اقن « ن قت نکقبت » دسقت غفتنقک ،امقغ اقن « ن قت
جهت » دست ن غفتنک .نذا اقنم م و ا در ا ندغ مرنغ

عن قتر

دارد.

 5ق انهغ ان ارا ن «روش رقنر » اکقنکف ننق ننغ قک اب قن نکقبت اقن مقناد روش ن ق نیقر دارد.
در روش س کتن ن ان مناد نیقر دارنقک ،امقغ انتحقغب مقناد و ا دقغد انغسقب اق د آنهقغ رغعقکفمنقک
ن کت.

 1ق یققس اب ا ن ققت ،اققغ اققن ققغرد ر آا در سققطح دکققتردف م ق اققناا رااطققن اعتقققغدا
انیقق م امققنر مکققبن د را در دققونا محتبققا ارهغنققغً اتبققغ

و

ننققند؛ مقق اققناا واسققطن مطبناهققغ و

اربدققهغ را اققغ سققغدفاققر د و روبم قرّفاققر د امققنر مالمیققن ننققند؛ م ق اققناا مققکل اسققالم ا غمققت
اجتنغع را ار محنر دکترش وا ت مقن انی م

ننند.

 1ق اققغا رف ا ن ققن روش ی ققنهغد را مق اققناا منطق ا ققغمب رمحققنر م نغم ققک .ا ققد روش،
منط ق س کققتن راصققرف م و منط ق انت اع ق رابر ق م را اققن ققغر درفتققن و نتققغ ج آا را در فرا نققک
مطبقنب قند منحقت مق ننغ قک .اب انانننقک هغ آا اهققرف مق د قرد ،امقغ مققرف افق وااقر اققرا
دفقتد دارد و آا محغسققبن «جهقت مر ققت» و مهنتقر اب آا «ا غمققت جهقت مر ققت» اسقت .یققس اب
ا ققد ،جر ققغا دادا جهققت در «نیققغم اورققغف» و یققس اب نیققغم اورققغف در «نیققغم مناققنعغ »
اهن ققت دارد .در رو ققرد جک ققک اققر اسققغس منط ق ا ققغمب  ،نتققغ ج و محصققنا
001
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متمتر اب جهتد ر جک ک از ر م نک .ری روبمنک ، 0911 ،د 11م

نتیجه گیری
انن ک دقب ن عبقنم اسقالمی جهق ت مهنکسقی انقکا اسقالمی اقرورای اجتنقغب نغیقذ ر اسقت .
دست غای ان ا د دب ن انهغ اب بر

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

مضغف ام قغا یقذ ر ننقی اغدقک اب قن جهقت جر قغا د قد در محتقنای عبقنم اقن عنقناا مرقغدا
از ققر و اصققرف در یک ققکهغ  ،ابم اسققت اواً  :سققن ا ققن مهققم مرققغرف  ،عبققنم و دانق
فقن  ،عبم  ،انان » نغقر ان اراوقن مرقغدا
م قنمتی اغ قک اتنانققک نیغمقغ

هققغ ققغ «

از قر و اصقرف اسقالمی در یک قکفهقغ اغدقنک رنقی فققن

اجتنقغعی و اققغاار اب آا قالا اقر د مرققغدا

اراون دهک اغ در ا ن ارک عبنم مبتنقی اقر آا فققن  ،اتناننقک مرقغدا

از قر یک قکف هققغ را

از قر یک قکفهقغ را اقن رقنر

افص ق بی و ننققی اراوققن دهنققک و در مرمبققن آ ققر انانهققغی ی ققرفت اسققالمی اققن عنققناا ارآ نققک
عبنم اسقالمی متنغسقب اقغ دقرا ط قغد اجتنقغعی  ،مقکل ع نقی از قر قغد هقر جغمرقن ای را
اراون دهک .تغن قغً  :جهقت هنقغنای در عبقنم و مرقغدا
و روش هغی ا ن هقغی محتبقا مرقغرف  ،عبقنم و دانق

از قر در سقطنح محتبقا ابم اسقت متقک
هقغ اقر اسقغس روش عقغم اقن هنقغهنای

ارسنک نذا انن قک فبکقفن دقکا اقن مرنقغی روش عقغم احق ق و روش هقغی مضقغف احق ق جهقت
انن ک دب ن عبنم اسالمی ارورای اجتنغب نغیذ ر است.

منابع
0ق رراا ر م
2ق مفغا

اندنغا

9ق نهج انبال ن
1ق آدنری ،دار نش ،ر0910م ،ارر ا و مفهنم فرهنم ،اهراا ،انت غرا

 -5ا ن ت د ،آنبر و ا نفبک نونیننک ،ر0911م ،ا غمت ف
ناربمی ،غپ دوم.
000

آ ن ،چ دوم.

 ،ارجنن امنک آرام  ،اهقراا ،انت قغرا
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 -1ااد بکوا ،ر 0915م  ،مقکنمن ااد بکوا ،ارجنن محننکیرو د دنغاغدی ،اهراا ،عبنی و فرهنای،چ ه تم.

1ق امغم ن نی  ،ر0913م ،رح فن امغم ،اهراا ،سغبمغا غپ و انت غرا

فرهنم و اردغد اسالمی.

 -1ا نغا ،محنکاقی ،ر0911م ،مبغنی یغرادا نی روش هغی نی و فی احق
انت غرا

در عبنم انکغنی  ،رقم،

یژوه اغف منبف و دان اغف.
و وارر ت  ،ارجنقن محنکراقغ ناجقن یقنر ،اهقراا ،انت قغرا

 -3ا ن ت د ،آنبر ر0911م ف
ناربمی.
01ق اد نبی  ،مغن ،ر0311مم ،م

بن ااف غر فی انرغنم ااسالمی ،نبنغا  ،انت غرا

دارانف ر.

00ق یرور،اسنغع ت،ر0930م  ،ام غم م نمتی  ،رم  ،ن ر تغب فردا.
 -02ی روبمنک  ،عب راغ ،ر0935م  ،مبغنی و انانی مهنکسقی فرهناقی  ،رقم  ،انت قغرا

انقکا نقن د

اسالمی ،غپ دوم.

 -09ی روبمنک ،عب راغ ،ر0911م  ،کتی و ارور

روش عغم  ،انت غرا

فرهناکتغا عبنم اسقالمی

 ،ن ر دا بی.
01ق جرفری ،محننکاقی ،ر0953م  ،ارجنن و افک ر نهج انبال ن ،اهراا ،دفتر ن ر فرهنم اسالمی.
 -05جنغنی  ،مصطفی و د

انررار د ،مکد ،ر 0931م  ،ان امغ

انن ک دب ن عبقنم اسقالمی  ،مقغنقن

اراون دکف ان هغرم د نارف ا د اننببی عبنم انکغنی اسالمی  ،اهراا  ،منسکن رکرا.

 -01جنری اب نن کنکدغا ،ر0911م  ،ارور
انت غرا

مهنکسی انکا اسقالمی اقر یغ قن فبکقفن دقکا  ،رقم ،

فدر وا ت.

01ق جنادی آمبی ،عبکاهلل ،ر 0913م ،من نت عقت در هنکسن مررفت د نقی  ،قغپ هقغرم  ،منسکقن
فرهنای احق قغای اسراء
01ق جنادی امبی ،عبکاهلل ،ر0910م ،در رت در آ نن مررفت ،رم ،مر

ن ر اسرار.

 -03جنن نس دننک ،ر0911م  ،و ب غم ننب  ،فرهنم عبنم اجتنغعی  ،ارجنن دروف مترجنغا  ،اهراا
 ،انت غرا

مغب غر.
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 -21مک نی انهغدنی  ،س ک من ر انک د ،ر0919م ،مررفی دفتر ان یژوه
یژوه

کف مقغم مریم رهبقری  ،قک

 ،211یراغل فرهناکتغا عبنم اسالمی.

20ق مک نی انهغدنی  ،س ک من ر انک د ،ر0913انقام  ،اقرور
ومک

ا غمقت منطق هنقغهنای اقرای اقن

رسغنکا انغمی متکننت هغ ار اسغس نکب ت درا ی انهی  ،کیژه  ،111یراغل فرهناکقتغا

عبنم اسالمی
 -22مک نی انهغدنی  ،س ک من ر انک د ،ر0913بم ،مررفی دفتر اب باغا استغد در م هک مقکس ،کیژوه
 ،111یراغل فرهناکتغا عبنم اسالمی.

 -29کروینغف ،عبکانحک د ،ر 0915م ،فبکفن هغی مضغف ردورف دو جبکیم  ،رم  ،سغبمغا انت غرا
یژوه اغف فرهنم و انک ن اسالمی.
21ق داوری ارد غنی ،راغ ،ر0911م  ،دراغرف عبم  ،و راست دوم  ،انت غرا

 -25راست ،ارارانک ،ر0919م  ،اغر

هرمس ،غپ اول.

فبکفن رب  ،ارجنن ندا در غانکی  ،اهراا  ،انت قغرا

تقغب

یرواب ،جبک  ، 2غپ د م.
21ق ببغببغ ی،س ک محنک مک د،رایاغم ،انن اا فی افک ر انقرآا،رم،جغمرن مکرسق د مققنبف عققبن ن
رم.
21ق غیغنکی  ،ن الس ،ر0911م ،فبکفن عبم  ،ارجنن عبی مقی  ،اهراا  ،انت غرا
21ق غیبکتنا فردر
انت غرا

 ،غرن  ،ر0911م ،اغر

سروش.

فبکفنرجبک سقنمم ،متقرجم ااقراه م دادجقن ،دقر ت

عبنی و فرهنای.

23ق ننو س ،مربنف ،ر 0911م  ،اننندک ،ارجنن محننک انکر ر ای ،اهراا.

91ق نن غس ،هنری ،ر 0911م  ،اغر

انکنا ،ارجنن عبکانحک د آترنم ،اهراا ،آترنم.

90ق محننک مر د ،ر0910م  ،فرهنم فغرسی  ،اهراا ،ام ر ب ر ، ،چ ه تم.

 -92مهکی بادف ر0911م  ،ب غای ی رامنا فبکفن دکا در انک ن عالمن فق ک س ک من رانقک د مکق نی
انهغدنی  ،انت غرا

دا بی دفتر فرهناکتغا عبنم اسالمی.
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 -99و ت دورانت ،ر  0911م  ،درآمکی ار اغر

انقکنا ،ارجنقن امنقک اطحقغ ی و

قغ غر د هنقی،

اهراا ،آمنبش انقالب اسالمی ،چ دوم.
 -91هغنت ناتنا،سغمنوت،ر0911م  ،ار نرد انکاهغ و اغبسغبی نیم جهغنی ،مترجم،محنک عبی من قک
رفق ری  ،اهراا ،دفتر یژوهق هغی فرهنای ،غپ اول.

001

