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چکیذُ

سال چُارم ،شمارٌ ششن  ،بُار ي تابستان 1395

قشآى کتابی اػت کِ توذى اػالهی دائش هذاس آى تأػیغ ٍ ًـَ ٍ ًوا یافتِ اػت .هتٌی کاًًَی کِ
لف ٍ ًـش تاسیخی آهَصُّایؾ بِ قبن ٍ بؼي توذًی اػالم کوکی ؿگفت ًوَدُ اػت .دس هقالِی
حاهش تالؽ ؿذُ با بْشُگیشی اص سٍؽ اػٌادی ٍ کتابخاًِای ٍ با الْام اص هفاّین اػالهی ٍ قشآًی بِ
سٍؿيداؿت ًقؾ هعاسف اػالهی دس تلَی ٍ کاسبؼت هفَْم علویت ٍ توَ علَم اًؼاًی اص هٌرش
ًِ عبذالشحوي پشداختِ ؿَد .خؼتاس حاهش دس پی آى اػت کِ الْام اص گضاسُّا ٍ هفاّین قشآًی ٍ
اػالهی تا چِ حذ دس توَ علَم اًؼاًی اػالمهذاس تأثیش بٌیادیي داسد .یافتِّای پظٍّؾ بیاًگش آىاًذ
کِ ًِ عبذالشحوي هعاسف قشآًی سا داسای ًقؾ بیبذیل دس پیسیضی توذى اػالهی ٍ تَاًؾ چـنگیشی
دس پشٍساًذى علَم اًؼاًی اػالهی هیداًذ ،علَهی کِ اگشچِ اص حیث سٍؽؿٌاختی بِ خشیاى اكلی ایي
ؿاخِ اص علَم تعلق داسد؛ اها هوتَا ٍ هفاد خَد سا اص ًق قشآى ٍ تفاػیش بشآهذُ اص خَاًؾ استذکغ
(هؼلي) آى بشهیگیشد تا بذیلی باؿذ دس بشابش علَم اًؼاًی غشبی(ػکَالس)؛ سّیافتی کِ آهاج آى
دگشدیؼی ٍ توَ ایي علَم اص ًشیق سخَع بِ هتي هقذع (قشآى) ٍ آهیختي ٍحی ٍ عقل اػت.
کلیذٍاشُّا :اػالمهذاس ،توَ علَم اًؼاًی ،علویت ،علَم اًؼاًی ًِ عبذالشحوي ،قشآى
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ًیاص بِ ػخخي گفختي ٍ اًذیـخیذى دس بخام بخَهی ػخاصی یخا توخَ دس علخَم اًؼخاًی هَخخَد ،ػخکِ
سایح اكوام ٍ اعَاى علَم اًؼخاًی ػخشصهیي هخا ؿخذُ اػخت .ایخي هَهخَع کخِ بوخث توخَ دس علخَم
اًؼخاًی هَخخخَد اص هؼخخائل پشاّویخت ٍ ًَیْخخَس ایخخشاى هعاكخش ؿخخذُ ،خخخَد اتفخا ًیکخخَ ٍ خدؼخختِای
اػت.
علخَم اًؼخاًی ،پذیذآٍسًخخذُ ٍ فخشاّنکٌٌخخذُ ًگخشؽّخخا ٍ سٍیکشدّخای اػاػخخی اػخت کخخِ گخشٍُّخخای
اختوخخاعی دس قالخخ آىّخخا ٍ بخخش هبٌخخای بایؼخختِّخخای ًرخخشی آىّخخا اًذیـخخیذُ ،سفتخخاس ٍ صًخخذگی
هیکٌٌخذ .بخِبیخاى دیگخش؛ علخَم اًؼخاًی دس ّخش حخَصُ ػخشصهیٌی ٍ توخذًی ،هعٌخا بخـخی بخِ صًخذگی
فشدی ٍ توْیخذ اًذ یـخی بخشای ػخاهاى دادى بخِ حیخای خوعخی آدهیخاى سا ػخشلَحِ اّخذاف ،سٍؽّخا
ٍ سّیافخختّخخای خخخَد قخخشاس هخخیدّخخذ .اصایخخيسٍػخخت کخخِ ّوچخخَى گخخضاسُای بخخذیْی ،سٍؽّخخا ٍ
سّیافت ّای خَد قشاس هخیدّخذ .اصایخيسٍػخت کخِ ّوچخَى گخضاسُ ای بخذیْی ،چخاالکی یخا ٍاهاًخذگی
خَاهخخر سا ٍابؼخختِ بخخِ ثبخخای ،اػخختوکام ٍ تَػخخعِ ٍ پَیخخایی ابعخخاد ًرخخشی ٍ عولخخی علخخَم اًؼخخاًی آى
خَاهر هیداًٌذ.
علَم اًؼاًی کاسآهذ ،دیخذُبخاى ٍ ّخذایت کٌٌخذُ تکاپَّخای خخشد ٍ کخالى یخع خاهعخِ اػختّ .خی
اًذیـِ ٍ ّخی هـخی بشآهخذُ اص تفکخشای ٍ هالحرخای هعشفتخی ،بیخشٍى اص داهٌخِ هبخاًی ،سّیافختّخا،
دػتاٍسدّا یا سٍؽّای علخَم اًؼخاًی ؿخکل ًوخیپخزیشد .اصایخي سٍ ،علخَم اًؼخاًی بخِ بخخؾ ٍػخیر ٍ
قابلتَخْی اص علَم اًؼاًی هخذسى اًخال هخیؿخَد کخِ هفلفخِّخا ٍ هختلخای فشٌّخ ّخای هختلخف
سا ؿکل دادُ ٍ ّذایت هیکٌذ.
بخخشای اسصیخخابی ٍ ػخخٌدؾ ّخخش ؿخخاخِای اص علخخن ،بایخخذ آى علخخن سا بخخا عٌایخخت بخخِ هَهخخَع ،اّخخذاف،
ًتایح ،سٍؽ توقیق ٍ بایؼختِّخای ًرخشی ٍ هعشفختؿخٌاختی آى بخِ بَتخِ ًقخذ گزاؿخت ٍ ػخٌدیذ ٍ
ػخ غ ًقخخاى قخخَی ٍ هخخعف آى سا هخخَسد بخخاصبیٌی ٍ ٍاکخخاٍی قخخشاسداد .بخخش کؼخخی پَؿخخیذُ ًیؼخخت کخخِ
کخخظیّخخا ٍ ًقلخخاىّخخای فخخشاٍاى ٍ هتعخخذد بخخِ علخخَم اًؼخخاًی هَخخخَد ًیؼخخت دادُ هخخیؿخخَد ٍ ًل خ
فخخشاٍاى ٍ پشؿخخَس ٍ حخخذتی بخخشای پیشاػخختِ ػخخاصی ٍ پخخاالیؾ ایخخي علخخَم ٍخخخَد داسد .هبشصتخخشیي ٍ
بٌیادی تخشیي هـخلخِ علخَم اًؼخاًی هَخخَد ،ایخي اػخت کخِ ایخي علخَم بخش هبٌخای "اًؼخاىؿٌاػخی
تدشبی" قشاس داسًخذً ،خِ بخش هبٌخای اًؼخاىؿٌاػخی بخِ هعٌخای گؼختشدُ ٍ خْخاىؿخوَ آى .اصایخيسٍ،
فخخشم هؼخخاٍی گخخشفتي تخخام ٍ توخخام "علخخَم اًؼخخاًی هَخخخَد" بخخا "اًؼخخاىؿٌاػخخی" ،فخخشم اػخختَاس ٍ
قابل قبَلی ًیؼت.
اص ػَی دیگخش ،علخَم اًؼخاًی هَخخَد ،بخِّشحخا داعیخِ "علخن بخَدى" داسًخذ .اهخا ٍ كخذ اهخا ،ایخي
علَم اًؼاًی تدشبخی ،فلؼخفی ًیؼختٌذ ٍ دس چخاسچَم کلخی اًؼخاىؿٌاػخی بخِ هعٌخای سایخح ٍ کاهخل
کلوخخِ ّخخن قخخشاس ًوخخیگیشًخخذ .ایخخي علخخَم ،تٌْخخا هخخذعی ؿخخٌاخت ٍ تبیخخیي ابعخخادی اص سفتخخاس فخخشدی ٍ
اختوخخاعی آدهیخخاىاًخخذ کخخِ قابلیخخت تدشبخخِ پخخزیشی ٍ تکشاسپخخزیشی داسد .بٌخخابشایي ،بعوخخی اص ؿخخ َى
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آدهیخخاى سا کخخِ دس چخخاسچَم کلخخی قخخَاًیي تکشاسپخخزیش ٍ تدشبخخِ پخخزیش قخخشاس ًوخخیگیخخشد ،بیخخشٍى اص
هَهَع علن ٍ بِتبر آى ،بیشٍى اص هَهَع علَم اًؼاًی هیداًٌذ.
علَم اًؼخاًی هَخخَد بخش ایخي فخشم اػختَاسًذ کخِ ّوخِ آًچخِ دس عخَالن اًؼخاًی ٍخخَد داؿختِ یخا
هٌشح اػت ،قابلیخت بیخاى ٍ یْخَس ٍ بخشٍص علوخی -تدشبخی ًخذاسد؛ یعٌخی ًوخیتخَاى آى سا بخا قخَاًیي
علوخخی -تدشبخخی ّوگخخاى ؿخخوَ ٍ تکشاسپخخزیش تبیخخیي ٍ تفؼخخیش کخخشد .ایخخي علخخَم اًؼخخاًی هَخخخَد بخخا
التفای بخِ بایؼختِّخای ًرخشی ٍ پخیؾفخشمّخا ٍ ابخضاس ٍ سٍؽّخایی کخِ دس چٌتخِ داسًخذ ،بشسػخی ٍ
ٍاکخخاٍی چٌخخیي پذیخخذُّخخایی سا هٌوخخر ًرخخش خخخَیؾ قخخشاس ًوخخیدٌّخخذ .بٌخخابشایي بخخًِخخَس تلخخَیوی یخخا
بِ كخشاحت ،داهٌخِ هـخخق خخَیؾ سا اص فلؼخفِ ٍ اخخال ٍ ًرخایش آىّخا خخذا هخیداًٌخذ ٍ ّوخَاسُ
بخخش ایخخي ًکتخخِ تأکیذداسًخخذ کخخِ هشصّخخای هخختقي ٍ هـخخخق علخخَم اًؼخخاًی تدشبخخی سا بایخخذ اص فلؼخخفِ ٍ
اخال باصؿٌاخت.
دس ًَؿخختاس حاهخخش ػخخعی بخخش آى اػخخت کخخِ بخخا ایخخي فشهخخیِ؛ «هفخخاّین اػخخالهی ٍ قشآًخخی هخخیتَاًخخذ
هٌبر هٌاػبی بشای تأػخیغ علخَم اًؼخاًی اػخالهی قلوخذاد ؿخَد .هٌبعخی کخِ اعتبخاس ٍ َّیخت خخَد
سا دس تقابخخل بخخا علخخَم اًؼخخاًی اًؼخخاى بخخاٍس (اٍهاًیؼخختی) ٍ عشفی(ػخخکَالس) سایخخح فشاخٌ خ آٍسد ».کخخِ
یکخخی اص ثوخخشُّخخای هٌلخخَم چٌخخیي ًرشگخخاّی ،باصؿٌاػخخی هخخشٍسی "سٍیکخخشد قشآًخخی" بخخِ توخخَ دس
علَم اًؼاًی اػت .ایخي سٍیکخشد بخِ هخا خَاّخذ آهَخخت کخِ دس عخضم اكخالح ٍ پیشاػختِ ػخاصی علخَم
اًؼاًی ،بایذ بِ خخای سٍیکشدّخا ٍ سّیافختّخای "علخَم اًؼخاًی هَخخَد" ،علخَم اًؼخاًی دیگشگًَخِای
قخخشاسداد ٍ ًخخَعی فلؼخخفِ ٍ اخخخال اػخخالهی ٍ قشآًخخی سا بخخِ فشاخخخَس هاّیخخت اًؼخخاًی آى سا دس ٍخخخَد
علَم اًؼاًی هَخَد بِ ٍدیعِ ًْاد.
 -2تحَل در علَم اًساًی
چالؾ ّخای فخَ عخالٍُ بخش علخَم اًؼخاًی بخِ هباحخث پیشاهخًَی آى ًیخض هاًٌخذ هباحخث ػخاختاسی
تَخِ داؿتٌذ ،پخغ ًبیعخی خَاّخذ بخَد کخِ بخشای سفخر چخالؾّخای فخَ ًخِتٌْخا بایخذ اكخالحاتی
اػاػی دس علَم اًؼاًی بخِخخَدی خخَد كخَسی گیخشد بلکخِ بایخذ دس هَهخَعای پیشاهخًَی ایخي دػختِ
اص علخخَم ًیخخض تاییخخشای ّذفوٌخخذی اًدخخام ؿخخَد ،بخخِعٌخخَاىهثخخا اكخخالح ػخخاختاس خخخزم ٍ گخخضیٌؾ
داًـخخدَ دس سؿخختِّخخای علخخَم اًؼخخاًی یکخخی اص ایخخي هخخَاسد هخخیباؿخخذ .باایٌکخخِ هخخَاسد فخخَ هخخیتَاًخخذ
دالیخخل هتقٌخخی بخخشای ًشاحخخی بشًاهخخِ توخخَ دس علخخَم اًؼخخاًی بخخِ ؿخخواس آیٌخخذ ٍلخخی اصآًداکخخِ ّخخی
توَ هثبت ػاصًذُ ٍ بٌیخادی دس خْخت استقخا ٍ کوخا اًؼخاى ؿخکل ًوخیگیخشد هگخش ایٌکخِ خشیخاى
عوَهی ٍ اسصؽگزاسی فشدی ٍ اختوخاعی بشًاهخِسیخضیّخا ،قخاًَىگخزاسیّخا ٍ خخيهـخی گخزاسی بخش
هبٌای علن ٍ توقیق ٍ بخا تکیخِبخش ًخَآٍسیّخا ،تَلیخذ علخن ٍ بافتخِّخای خذیخذ باؿخذ (هٌلخَسی)7 :
پخخغ بشًاهخخِ توخخَ ًخخایش بخخِ علخخَم اًؼخخاًی ًیخخض بایخخذ بخخِ ؿخخکل یخخع بشًاهخخِ توخخَ هلخخی دس عشكخخِ
خيهـی گزاسی کالى هلی هَسدتَخِ قشاس گیشد.
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قَاًیي ٍ سٍیِ ّای هَخخَد دس حخَصُ علخَم اًؼخاًی اص دٍ خْخت بخشای هخا هْخن اػخت؛ یکخی اص ایخي
ًرخخش کخخِ بخخش ًبخخق هفخخاّین خخخيهـخخی گخخزاسی عوخخَهی ،قخخَاًیيً ،اؿخخی اص ًیاصّخخا ٍ سفتخخاس خاهعخخِ
هَسدبشسػخخی اػخخت .پخخغ ّخخش قخخاًًَی ًـخخاى اص ًیخخاص اعوخخای خاهعخخِ هَسدبشسػخخی خخخَد بخخِ هَهخخَعی
داسد؛ اص ًخخشف دیگخخش قخخَاًیي دس ؿخخکلگیخخشی سفتاسّخخا ًیخخض هخخفثش اػخخت ٍ بخخِهشٍسصهخخاى باعخخث دسًٍخخی
ؿذى سفتخاسی خخاف دس افخشاد خاهعخِ هفخشٍم هخیؿخَد .بخِعٌخَاىهثخا قخَاًیي هخشتبي بخا استقخای
اػخخاتیذ داًـخخگاّی ػخخب هخخیؿخخَد تخخا بشخخخی اص اػخخاتیذ بخخِ ّخخش ًوخخَی هاًٌخخذ قبخخَ ساٌّوخخایی
پایخخاىًاهخخِّخخای دٍسُ کاسؿٌاػخخی اسؿخخذ بخخیؾاصحخخذ تخخَاى علوخخی ٍ صهخخاًیؿخخاى ،تـخخکیل حلقخخِّخخای
بؼتِ دس هدالی علوی خ پظٍّـی بخشای چخام هقخاالی خَدؿخاى بخِكخَسی اًفخشادی ٍ یخا بخِكخَسی
هـتشک ٍ ...ػعی دس افخضایؾ تعخذاد هقخاالی علوخی  -پظٍّـخی خخَد کٌٌخذ؛ دسحخالیکخِ اگخش ًرخام
استقخخای اػخخاتیذ داسای ؿاخلخخِّخخای دیگخخشی دس کٌخخاس ؿخخاخقّخخای هَخخخَد هخخیبخخَد ،آًگخخاُ سفتخخاس
ایيگًَِ اص اػاتیذ ًیض تاییش هیکشد.
ًْ -2-1-2ادّا:
ًْادّای هؼ َ دس حخَصُ علخَم اًؼخاًی ًقخؾ هْوخی دس ایخي ًرخام بخاصی هخیکٌٌخذ .ایخي ًْادّخا
کِ یا بًَِس هؼتقین ٍ یا بخًِخَس غیشهؼختقین دس ؿخکلگیخشی ٍ خْختدّخی بخِ علخَم اًؼخاًی هخفثش
ّؼتٌذ ،دس دٍ ؿکل ػاختاسیافتِ ٍ بذٍى ػاختاس قابلبشسػی ّؼتٌذ.
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بشای ًشاحی بشًاهِ توخَ دس علخَم اًؼخاًی هاًٌخذ ّخش بشًاهخِ دیگخشی ًیخاص بخِ هـخاّذُ ٍ بشسػخی
سفتخخاس هفلفخخِّخخای هَخخخَد دس ایخخي حخخَصُ یعٌخخی تْیخخِ الگخخَی توخخَ دس علخخَم اًؼخخاًی داسیخخن؛
بخخِعبخخاسیدیگخخش ایخخي الگخخَ ًشاحخخی هخخیؿخخَد تخخا بخخشای توقیخخق ّخخذف هخخَسدًرش ساّخخی بٌوایخخذ ٍ
هدوَعخِای اص دػخختَسالعولّخخا سا دس اختیخاس ًْخخذ .پخخغ کـخف عَاهخخل هخخفثش دس توقخق یخخع ّخخذف ٍ
ؿخخٌاخت سابٌخخِ بخخیي آىّخخا ؿخخشى هخخشٍسی بخخشای تبیخخیي یخخع الگَػخخت( .تقخخَی )74 :1387 ،بخخشای
کـف ایي عَاهل بایذ یا سفتخاس پذیخذُ هخَسدًرش سا باسّخ ا ٍ باسّخا توخت ًرخش داؿخت تخا بتخَاى الگخَی
سفتخاسی آى سا اػخختخشاج کخشد ٍ ػخ غ ساُّخای ایدخخاد تاییخخش دس آى سا بشًاهخِسیخخضی کخشد ٍ یخخا ایٌکخخِ
دس قال خ یخخع فشهخخیِ هبتٌخخی بخخش هٌالعخخای ٍ تدخخاسم اًذٍختخخِ ؿخخذُ ،الگخخَی سفتخخاسی آى پذیخخذُ سا
تعییي ًوَد .دس حَصُ خخيهـخی توخَ دس علخَم اًؼخاًی ،هفلفخِّخای اثشگخزاس ًقخؾ ایفخا هخیکٌٌخذ
کِ کـف ٍ دػتِبٌذی آى ّخا کوخع ؿخایاًی بخِ تْیخِ الگخَی هخَسدًرش هخیکٌخذ.هعیاس اًتخخام ایخي
هفلفِّخا اص ػخایش هفلفخِّخای هوکخي ،تخأثیشای بخاالی هتقابخل آىّخا بخش یکخذیگش ٍ بخش علخَم اًؼخاًی
بَدُ اػت .دسٍاقر ایي ادعا بش ایخي اػخت کخِ هخیتخَاى ّخش هفلفخِ اثشگخزاس ٍ یخا اثشپخزیش دس سابٌخِ بخا
علَم اًؼاًی سا دسیکی اص چْاس بخؾ رکشؿذُ گٌداًذ .ایي چْاس بخؾ عباسیاًذ:
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ٍ -2-2یصگیّای علَم اًساًی
ّوخخاىًخخَس کخخِ دس قؼخخوت بخخاال ًیخخض اؿخخاسُ ؿخخذ ،دس رای ًبقخخِبٌخخذی اؿخخیاگً ،گخخاُ فلؼخخفی ًْفتخخِ
اػت کِ هیتَاى آى سا هبتٌخی بخش ٍیظگخیّخای راتخی اؿخیاگ داًؼخت کخِ آىّخا سا دس عوخل ٍ ًرخش اص
ػایش خذا هیکٌٌذ .علَم اًؼخاًی ًیخض کخِ خخَد بخِعٌخَاى یخع ًبقخِ هدخضا دس هٌرَهخِ ًبقخِبٌخذی
علَم خخای هخیگیخشد داسای ٍیظگخیّخایی اػخت کخِ اًذیـخیذى دس بخام آى سا اص ػخایش علخَم بـخشی
خذا هیکٌذ .ایي ٍیظگیّا سا بًَِس خالكِ هیتَاى دس پٌح دػتِ صیش بیاى ًوَد:
چگخخًَگی تَلیخخذ داًخخؾ دس علخخَم اًؼخخاًی؛ تفخخاٍیّخخای هخخاَّی علخخَم اًؼخخاًی بخخا ػخخایش علخخَم؛
خْتداسی علَم اًؼخاًی؛ چخالؾّخای علخَم اًؼخاًی دس کـخَس؛ ٍ چخالؾّخای خخيهـخی گخزاسی دس
حَصُ علَم اًؼاًی؛ ّشکذام اص ٍیظگیّای فَ ًیض بِ دػتِّای دیگشی تقؼین هیؿًَذ.
 -3-2چگًَگی تَلیذ داًش در علَم اًساًی

سال چُارم ،شمارٌ ششن  ،بُار ي تابستان 1395

کؼخخاًی کخخِ دس حخخَصُ علخخَم اًؼخخاًی ػشسؿخختِای داسًخخذ هخخیداًٌخخذ کخخِ تَلیخخذ داًخخؾ علوخخی
داًـگاّی ،فعالیتی اختوخاعی اػخت .بخِ گفتخِ كخاح ًرخشاى ،تَلیخذ داًخؾ چخِ دس علخَم ًبیعخی ٍ
چِ دس علَم اختواعی بش ػِ هوَس صیش اػتَاس اػت:
 -1-3-2اًگیسُ ًخستیي:
دسیافتي چگًَگی تَلیذ داًؾً ،خؼختیي پشػـخی کخِ بخِ رّخي هخیسػخذ آى اػخت کخِ چخشا یخع
هوقق بِ هَهَعی عالقخِهٌخذ هخی ؿخَد ػخَاالی ٍ ابْاهخای اٍ دسبخاسُ حخَصُ هَسدعالقخِاؽ چگًَخِ
دس رّي اٍ ؿکل هخی گیشًخذ ٍ چخشا اص هیخاى اًبخَُ ػخَا الی هوکخي ،پشػخؾّخای هـخلخی بخشای اٍ
هٌشح هی ؿَد ٍ ٍ ...بایذ ارعاى ًوَد کخِ خخَام ایخي دػختِ اص پشػخؾّخا سا هخیتخَاى توخت عٌخَاى
کلخخی اًگیخخضُ ًخؼخختیي قخخشاسداد؛ اًگیخخضُای کخخِ بخخِ دالیخخل بؼخخیاس هتٌخخَع بخخِعٌخخَاى هَتخخَس هوخخشک
هوققاى عول هیکٌذ .البتخِ دس یخع ًرخام هٌؼخدن ٍ بشًاهخِسیخضیؿخذُ کخِ دس ساػختای سػخیذى بخِ
اّذافی اص پیؾ تعیخیيؿخذُ گخام بشهخیداسد ،خخيهـخی گخزاساى هلخی دس اؿخکا گًَخاگَى ػخعی دس
خْخختدّخخی پظٍّـخخی هوققخخاى خخخَد داسًخخذ تخخا اص پخخشداختي بخخِ هَهخخَعای بخخیاّویخخت خلخخَگیشی
کٌٌذ .ایي خي هـی گزاسی چخِ دس قالخ تخذ ٍیي ًقـخِ عولخی یخع کـخَسّ ،وخِ دس ساػختای ایدخاد
اًگیضُ دسًٍی بشای هوققیي دس ساػختای تَلیخذ داًخؾ هَسدًیخاص هخیباؿخٌذ؛ البتخِ تخاسیل علخن بخِ هخا
ًـاى هخی دّخذ کخِ بشآهخذى ٍ بخاال گخشفتي داًخؾ خذیخذ ،یخع پذیخذُ پیچیخذُ اختوخاعی اػخت کخِ
چٌذیي قشى بِ ًَ اًداهیذُ ٍ اص عَاهل هتعذدی اثش بشدُ اػت( .باسبَس)18 :1385 ،
 -2-3-2کار:
کخخاس بخخِ هعٌخخای دسگیخخشی بخخا هَهخخَع دس دػخخت هٌالعخخِ اػخخت یخخا اؿخخعاس بخخِ توخخَ دس هخخادُای دس
علخخَم ًبیعخخی یخخا سفتخخاس ٍ ًوخخادی دس علخخَم اًؼخخاًی بٌخخا بخخِ اّخخذاف اًؼخخاىّخخای پظٍّـخخگش دسگیخخش دس
پظٍّؾ داسد .بخِعبخاسیدیگخش ،پظٍّـخگش یخا ًرشیخِپخشداص بایخذ سفتخاسی اص هخادُ یخا پذیخذُ اختوخاعی

ببیٌذ ،فْخن کٌخذ ٍ حخغ کٌخذ تخا آى سا بخِ ًرخن دسآٍسد .بخشای ایٌکخِ هَهخَع هَسدهٌالعخِ ،خخَد سا
بِ پظٍّـگش ًـاى دّخذ بایخذ بخا آى دسگیخش ؿخَدّ .خذف اص ایخي کخاس ،آؿخکاس کخشدى توخَالی دسًٍخی
یا تاییشای بشًٍی دس سفتاس عیٌی ٍ رٌّی پذیذُ اػت( .داًاییفشد)2 :1388 ،
 -3-3-2تعاهل ارتباطی:

چٌاًکِ هیداًخین ،اسائخِ تعشیخف خخاهر ٍهخاًعی اص علخَم اًؼخاًی کخِ دسبشگیشًخذُ کلیخت بایؼختِّخا،
سٍؽ ّا ٍ اّذاف ایي علخَم باؿخذ ،کخاس آػخاى ٍ صٍدیخابی ًیؼخت .اهخا دسهدوخَع هخیتخَاى گفخت کخِ
بیي عوَم ؿخاخِ ّخای ایخي علخَم ،حخذاقل یخع هخخشج هـختشک هعخیي ٍ هـخخق ٍخخَد داسد ٍ آى
ایٌکخخِ "علخخَم اًؼخخاًی هَخخخَد" دسبشگیشًخخذُ داًخخؾّخخایی اػخخت کخخِ سفتاسّخخای فخخشدی ٍ خوعخخی
آدهیخخاى سا بخخِ بیخخاى علوخخی خ تدشبخخی؛ یعٌخخی بخخِ بیخخاى گخخضاسُّخخای تدشبخخِ پخخزیش ٍ تکشاسپخخزیش تبیخخیي
هخخیکٌٌخخذ .بٌخخابشایيّ ،خخی ؿخخاخِای اص ایخخي علخخَم ،تبیخخیي فلؼخخفی یخخا اخالقخخی اص سفتاسّخخا ٍ
خللت ّای آدهیاى سا هَسدتَخخِ قخشاس ًوخیدّخذ .اصایخيسٍٍ" ،قتخی هخیگخَیین علخَم اًؼخاًی خذیخذ
هبٌخخای غیخخش الْخخی داسد ٍ ایخخي علخخَم سا دس کٌخخاس فقخخِ ٍ ؿخخعش ٍ عشفخخاى ٍ کخخالم هخخیگخخزاسین ،خوخخر
ًخخاخَس ٍ ًخخاّوَاسی سا گخخشد هخخیآٍسیخخن" (داٍسی اسدکخخاًی .)4 :1387 ،دسٍاقخخر؛ اگشچخخِ فلؼخخفِ ٍ
اخال ّش یع بِ ًَبخِ خخَد هالحرخای ٍ تفاػخیش ٍ تبیخیيّخای خاكخی بخشای سفتاسّخا ٍ پذیخذُّخای
اًؼاًی داسًذ ،اهخا بخِ ّخشسٍی ،ایخي هالحرخای ٍ تفاػخیش ،بیخشٍى اص داهٌخِ هعخیي تبیخیيّخا ٍ تفاػخیش
علَم اًؼاًی (تدشبی) قشاس هیگیشًذ.
تبییي ّا ٍ تفاػیش علخَم اًؼخاًی ،بؼختِ بخِ غایخای خخاف ّخش ؿخاخِ اص ایخي علخَم ،اغلخ دسكخذد
تبییي ٍ اسائِ پخیؾبیٌخی ّخای تدشبخِ پخزیش ٍ تکشاسپزیشًخذ ،چشاکخِ بخِ عقیخذُ عوخَم علخن ؿٌاػخاى،
"علن" ٍاخخذ یخع صبخاى ٍ ًٍخي هـختشک اػخت؛ یعٌخی ّوخَاسُ یخعصبخاى عوخَهی ٍ هـخاسکت پخزیش
داسد" .علن" ،ؿخٌاختی اػخت کخِ اص هٌـخَس ًرخن ،ػخاصهاى یخافتگی ،اػختذال  ،تکشاسپخزیشی ٍ تدشبخِ
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علیرضا کچًیان

 -4-2رهس گشایی از هفَْم"علویت" در علَم اًساًی
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حَصُ علخن االختوخاع هتـخکل اص هوافخل علوخی هتعخذدی اػخت .پظٍّـخگش بایخذ داًخؾ خخَد سا دس
هوافخخل علوخخی عشهخخِ کٌخخذ .بٌخخابشایي بایخخذ صبخخاى علوخخی خخخاف بیخخاهَصد ٍ بخخِ هدوَعخخِای اص ابضاسّخخا
بشای اًذیـیذى ٍ بوث دس بام هَهَع هَسدهٌالعِ هدْض ؿَد.
پظٍّـخخگش بخخا آهخخَختي صبخخاى علوخخی هخخیتَاًخخذ داًخخؾ خخخَد سا اص سّگخخزس ػخخاصٍکاسّای گًَخخاگًَی
اصخولخخِ فلخخلٌاهِّخخاً ،ـخخشیای ،کتخخامّخخا ،هیضگشدّخخاّ ،وخخایؾ ّخخا ،ػخخویٌاسّا ،سٍصًاهخخِ ّخخا ٍ فوخخای
هدخاصی اسائخِ دّخذ .تأییخذ یخا سد ایخي داًخؾ بخِ هیخضاى اػختٌاد ٍ اػختقبا اص آى ٍ هیخضاى اعتبخخاسؽ
دس عول بؼتگی داسد .اص ایخي سٍ هوافخل علوخی بخِ هثابخِ ؿخبکِای ّؼختٌذ کخِ ًیخف گؼختشدُای اص
داًخخؾ ،اص بخخِ دػخخت دادى ایخخذُای ابتخخذایی تخخا ًرشیخخِای کخخالى یخخا ًخخشح یخخع پخخاساداین سا دس
بشهخخیگیشًخخذ .هوکخخي اػخخت بشخخخی اص خَاهخخر علوخخی ،ایخخذًُ ،رشیخخِ ،یخخا دیخخذگاّی سا تأییخخذ کٌٌخخذ ٍ
ؿواسی دیگش بِ سد ّواى ایذًُ ،رشیِ یا دیذگاُ ب شداصًذ (داًاییفشد.)3 :1388 ،
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پخخزیشی عبخخَس کخخشدُ ٍ دػخختًخخخَسدُ ٍ بخخی اعَخخخاج بیخخشٍى آهخخذُ اػخخت .دسحخخالیکخخِ بخخًِخخَس هثخخا
فلؼفِ ،بِ اسائِ ؿخٌاختّخای کلخی اص اًؼخاى بؼخٌذُ هخیکٌخذ ٍ ادعخای تَلیخذ یخا تبیخیي گخضاسُّخای
تدشبخخِ پخخزیش علوخخی سا ًخخذاسد .اص ایخخي هٌرخخشً" ،رخخامّخخای هعشفخختؿخخٌاختی ٍ هتخخافیضیکی اخالقخخی ٍ
هٌٌقی بش هبٌخای هفخاّین هتوخادی هاًٌخذ اػختعالیی -تدشبخی ،دسًٍخی -بیشًٍخی ،اكخلی -اؿختقاقی،
خیخخش -ؿخخش ،سٍح -بخخذى ٍ عخخام -خخخاف بٌاؿخخذُاًخخذ کخخِ دس ّخخش یخخع اص آىّخخا ،یخخعًخخشف ،اكخخیل ٍ
اسصؿوٌذ ٍ قابخلاعتوخاد ٍ دیگخشی ،فاقخذ اسصؽً ،اٌّدخاس ٍ غیشقابخلقبخَ تلقخی هخیؿخَد"ً( .خَرسی،
)22 :1379
بخخاسی ،گفتوخخاى "توخخَ دس علخخَم اًؼخخاًی هَخخخَد" یخخا "بخخَهیػخخاصی علخخَم اًؼخخاًی هَخخخَد" بخخا
بشخی اص ایي هخذلَلت ػخش ػخاصگاسی ًخذاسد ٍ گَیخا بخش ػخش ادعخای ًشحخی ًخَ دساًخذاختي ،پافـخاسی
هیکٌذ .بِ عقیذُ ًشفذاساى ایخي گفتوخاى  ،علخَم اًؼخاًی قبخل اص ّخش چیخض ،هاّیتخ طا ٍ هٌٌقخ طا بخا ًرخام
اعتبخخاسای ٍ اسصؽّخخای آدهیخخاى یخخع خاهعخخِ ػخخشٍکاس داسد ٍ بٌخخابشایي ،داًـخخوٌذ ٍ ًرشیخخِپخخشداص علخخَم
اًؼاًوی ًوی تَاًذ ّوچَى هوقق علخَم ًبیعخی ،تٌْخا بخِعٌخَاى یخع تواؿخاگش بخیًخشف ،بخِ سفتخاس
یع پذیذُ یا هَخَد بٌگشد ٍ پخیؾبیٌخیّخا ٍ ًتخایح بخِدػختآهخذُ سا كخشفًرخش اص ّوخِ هالحرخای
اًذیـخخگی ٍ فشٌّگخخی ٍ خلخخلتّخخای پیخخذا ٍ پٌْخخاى آى خاهعخخِ اسائخخِ کٌخخذ .بٌخخابشایي ،علخخَم اًؼخخاًی
ًِ تٌْخا اصلوخاٍ قلوخشٍ هَهخَع ٍ غایخای بخا علخَم ًبیعخی تفخاٍی داسًخذ ،بلکخِ دسسٍؽ ًیخض بخِکلخی
هتفاٍی اًذ .علخَم اًؼخاًی عشكخِ سكخذ کخشدى سفتاسّخای هعٌخاداس آدهیخاى اػخت (گخایٌَى ٍ ّشبخشی،
)8 :2222؛ دسحخخالیکخخِ داًـخخوٌذ علخخَم ًبیعخخیٍ ،قخخَع یخخع پذیخخذُ ًبیعخخی یخخا فیضیکخخی سا تٌْخخا بخخا
عٌف تَخِ بِ سٍػاخت ّا ٍ یخَاّش آى پذیخذُ (آًچخِ بخًِخَس هؼختقین قابخلهـخاّذُ علوخی اػخت)
هَسدبشسػی قشاس هیدّذ.
ؿکلگیشی ّش ًخَع علخن اًؼخاًی ،عخالٍُ بخش تأکیخذ بخش یافتخِّخای عقلخی ٍ تدشبخی ،هشّخَى پخا بخِ
هیخخذاى گزاؿخختي هدوَعخخِ باٍسّخخای کخخالى اختوخخاعی ٍ فشٌّگخخی ٍ دس کخخل ،هشّخخَى پَیخخایی ًخخَعی
خْاى ًگشی خاف اػت .اص ّویي سٍ ،بؼخیاسی اص ًرشیخِپخشداصاى علخنؿٌاػخی بخش ایخي عقیخذُاًخذ کخِ
گشچخخِ تکیخخِ اًولخخاسی بخخش سٍؽّخخای تدشبخخی بشآهخخذُ اص پخخیؾفخخشمّخخای پَصیتیَیؼخختی بخخًِخخَعی
حاکویخخت اًؼخخاىؿٌاػخخی تدشبخخی دس علخخَم اًؼخخاًی هٌدخخش ؿخخذُ اػخخت ،اهخخا الگخخَی هٌلخخَم علخخَم
اختوخخاعی ٍ اًؼخخاًی بایخخذ بخخش اػخخاع الگخخَی صبخخاى باؿخخذ؛ صیخخشا صبخخاى دس تعخخاهالی بخخیي اًؼخخاًی ،تٌْخخا
سدٍبخخذ ؿخخذى هدوَعخخِای اص اكخخَای ًیؼخخت ،بلکخخِ توخخام اخخخضای آى حاهخخل هعٌخخایی اػخخت کخخِ آى
هعٌخخا ،بٌیخخاد ایخخي تعخخاهالی بخخِ ؿخخواس هخخیسٍد .ؿخخایذ اص ّوخخیي سٍػخخت کخخِ بخخِ عقیخخذُ کخخَلش ّخخن
هْن تخشیي ٍ هٌاقـخِ تشاًگیضتخشیي چخالؾ داًخؾ هخذیشیت ٍ هخذیشیت داًخؾّ ،واًخا هؼخ لِ فشٌّخ
بَهی اػت (فَلش.)49 :2221 ،
علخخَم اًؼخخاًی ٍ علخخَم اختوخخاعی" ،علخخَهی اًتضاعخخی یخخا خٌثخخی ًیؼخختٌذ ،بلکخخِ ّخخذف آىّخخا تولیخخل
پذیذُ ّخا بخِ ػخب تاییخش ٍ توخَ دس خاهعخِ اػخت .دس ایخي عشكخِ ،علخن ٍ ایخذئَلَطی بخش یکخذیگش
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رَیافتی شىاختشىاساوٍ بٍ تحًل علًماوساوی ازدیدگاٌ قرآوی طٍ عبدالرحمه

تخخأثیش هخخیگزاسًخخذ؛ لخخزا بؼخخیاسی اص پخخظٍّؾّخخای علوخخی کخخِ دس بخخام هؼخخائل اختوخخاعی ،فشٌّگخخی،
اقتلخخادی ٍ سٍاىؿخخٌاختی هعخخشٍف ؿخخذُاًخخذ ،هَاهخخر فلؼخخفی ٍ ایخخذئَلَطیع خخخَد سا دس قالخ ّوخخاى
دیخخذگاُّخخای هخخادی سایاًخخِ ٍ ایخخذُ آلیؼخختی هخخٌعکغ هخخیکٌٌخخذ ٍ دسٍاقخخر ،ایخخي دٍ هکتخخ  ،بخخِ
اكخخلیتخخشیي ابخخضاس تولیلخخی دس علخخَم اختوخخاعی هبخخذ ؿخخذُاًخخذ ٍ بخخِّخخی سٍی ،خخخاهرًگخخش ٍ
خْخخاىؿخخوَ هوؼخخَم ًوخخیؿخخًَذ" (بخخاقشی .)1387 ،بٌخخابشایي ،علخخَم اًؼخخاًی بخخِّشحخخا هخخشٍستاط
هاّیخخت توخخذًی ٍ فشٌّگخخی داسًخخذ .حتخخی آىچٌخخاىکخخِ هخخیداًخخین ،اػاػخاط بخـخخی اص علخخَم اختوخخاعی
اهخخشٍص غخخشم ،دیگخخش علخخَم اًؼخخاًی ٍ اختوخخاعی سا دس خشگخخِ علخخَم پَصیتیَیؼخختی خْخخاىؿخخوَ ٍ
هٌلقاط اثبایگشا ًویداًٌخذ " .بایخذ تَخخِ داؿخت کخِ دس علخَم اًؼخاًی ٍ بخشای ؿخٌاخت ابعخاد هختلخف
اًؼخخاى ،تٌْخخا بخخِکخخاسگیشی سٍؽ تدشبخخی ٍ آصهایـخخگاّی ٍ حتخخی هٌالعخخای آهخخاسی کخخافی ًیؼخخت ٍ
اصایخخيخْخخت ،علخخَم اًؼخخاًی بخخا علخخَم ًبیعخخی تفخخاٍی داسدّ .شچٌخخذ علخخَم ًبیعخخی ّخخن داسای هبخخاًی
فلؼخخفی ٍ هابعذالٌبیعخخِاًخخذٍ ،لخخی دس علخخَم اًؼخخاًی ،عٌاكخخش غیشتدشبخخی کخخِ ایخخي علخخَم سا ؿخخکل
هخخیدّخخذ ،بخخِهشات خ بیـخختش اص علخخَم ًبیعخخی اػخختّ .وخخیيکخخِ پخخای عٌاكخخش غیشتدشبخخی بخخِ هیخخاى
هی آیذ ،دخالت خْاى بیٌخیً ،رخام اسصؿخی ٍ فشٌّخ اختوخاعی آؿخکاس هخیؿخَد ٍ ایخيگًَخِ عٌاكخش
دس ؿکلگیشی علَم اًؼاًی تأثیش هیگزاسًذ" (اؿکَسی.)21:1388 ،
قائخخل بخخَدى بخخِ هاّیخخت فشٌّگخخی -تخخاسیخی علخخَم اًؼخخاًی ٍ اختوخخاعی ،هخخشص هـخخخق بخخیي
ػخخاختّخخای بخخِیخخاّش هٌفخخع "علخخَم اًؼخخاًی ٍ اختوخخاعی" ٍ "اًذیـخخِ اختوخخاعی" سا بخخِکلخخی
هَسدتشدیخخذ قخخشاسداد اػخخت .علخخَم اًؼخخاًی ٍ اختوخخاعی چیخخضی خخخض تفکخخش اختوخخاعی ٍ پیـخخیٌِ
تخخاسیخی -فشٌّگخخی ًیؼخخت .فْخخن ،تبیخخیي ،تولیخخل ٍ ًرشیخخِػخخاصی دس بخخام پذیخخذُّخخا ٍ سٍیخخذادّای
اختوخخاعی کخخِ بخخِّخخشسٍی دس چ خاسچَم تخخاسیخی ٍ فشٌّگخخی خخخاف خخخَد اتفخخا هخخیافتٌخخذ ،هخخشٍستاط
هاّیت دسٍى ػشصهیٌی داسد .البتِ ًبایخذ اص یخاد بخشد کخِ " علخن ،ػخشکؾ اػخت ٍ بخِ ّخش كخَسی کخِ
هخخا بخخخَاّین دسًوخخیآیخخذ .سد هبخخادی ٍ هبخخاًی علخخَم اًؼخخاًی ،سد خْخخاى خذیخخذ ٍ هتد خذد ٍ اعخخالم
اًلشاف اص تَػعِ اػت" (داٍسی اسدکاًی.)49 :1388 ،
اصایيسٍ ،صهاًی هخیتخَاًین بخِ ؿخکل گیخشی ٍ ًْادیٌخِ ؿخذى علخَم اًؼخاًی ًخافر ٍ غیخش تضییٌخی دس
خاهعخخِهخخاى اهیخخذٍاس باؿخخین کخخِ فعالیخختّخخای ًرخخشی کخخالى ٍ پَیخخا دس بخخام اهکخخاى توخخَ دس علخخَم
اًؼخخاًی هَخخخَد اص قبیخخل تخخشٍیح تفکخخش اًتقخخادی ًؼخخبت بخخِ سّیافخختّخخا ٍ سٍؽّخخای علخخَم اًؼخخاًی
ه َخخخَد ٍ تـخخَیق ٍ تکخخشین ًَاًذیـخخی دس هیخخشای ًلخخَف دیٌخخی ٍ هلخخی علخخَم اًؼخخاًی دسٍى
ػشصهیٌی بخا اؿختیا ٍ اختیخاس اص خاًخ ًیخف حخذاکثشی ًخبگخاى علخَم اًؼخاًی خاهعخِ پیگیخشی ٍ
هٌالبِ ؿَد .بذیْی اػت تٌْخا دس ایخي كخَسی اػخت کخِ هخیتخَاًین بخِ اهکخاى یخع تَػخعِ داًخایی
هوَس کِ بشآهذُ اص توَالی بٌیادی دس علَم اختواعی ٍ اًؼاًی یع خاهعِ اػت د بؼت.
دسٍاقر؛ هخشاد ٍ هٌلخَم هخا اص توخَ دس علخن اًؼخاًی ٍ بخِخلخَف بخَهیًگخشی دس علخَم اًؼخاًی،
ًبایخخذ ّوچخخَى هخخذلَالی عوخخَهی "علخخن" ،تٌْخخا بخخِ تفخخاخش بخخِ یخخع ػخخشی اص دادُ ّخخا ٍ هفخخاّین
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سال چُارم ،شمارٌ ششن  ،بُار ي تابستان 1395

هوذٍد ؿَد ،بلکخِ بایخذ دس بشابخش علخن اًؼخاًیّ ،وخَاسُ ایخي پشػخؾ سا دس چٌتخِ داؿختِ باؿخین کخِ
ایخخي علخخن اًؼخخاًی بخخِ هثابخخِ "علخخن دس عوخخل" چگًَخخِ اػخخت ٍ چگًَخخِ هخخیتَاًخخذ باؿخخذ اص ایخخيسٍ
هخخیتخخَاى چٌخخیي عٌخخَاى کخخشد کخخِ "بخخَهیػخخاصی علخخَم اًؼخخاًی" ،بخخیؾ اص ّخخش چیخخضً ،خخایش بخخِ
"بخخَهیػخخاصی کاسبشدّخخای علخخَم اًؼخخاًی" دس خاهعخخِ دسٍى ػخخشصهیٌی اػخخت؛ ٍگشًخخِ تاییخخش ٍ تبخخذیل
چٌذ هفَْم اص یع حخَصُ داًـخی بخِّخی عٌخَاى ًوخی تَاًخذ هَخخذ یخا هقخَم توخَ بٌیخادی دس یخع
عشكِ باؿذ.
ًْوخختّخخا ،هکاتخ ٍ ًرشیخخِّخخای اكخخیل فکخخشی ،اغلخ اص سّگخخزس باصاًذیـخخی اًتقخخادی دس هفخخاّین
بٌیخخادی اًذیـخخِّخخای هَخخخَد س دادُاًخخذ .البتخخِ تعیخخیيکٌٌخخذُ ػخخٌر کاسآهخخذی ًرشیخخِّخخا یخخا
خٌبؾّای فکشی ،ایي اػت کِ ببیٌین ایخي ًرشیخِّخا تخا چخِ حخذ تَاًؼختِاًخذ اص پخغ هـخکلّخا ٍ
بوشاىّای اختواعی ٍ فشٌّگی بشآیٌذ!
توخخَ دس هبخخاًی ،سٍؽّخخا ٍ ػخخاصٍکاسّای ًرشیخخِپخخشداصی دس علخخَم اًؼخخاًی ،خخخَد ؿخخکلی اص
هَاخْخخِ بخخا پذیخخذُّخخای هَخخخَد یخخا ًَیْخخَس ٍ تخخالؽ بخخشای دسک ٍ تبیخخیي آىّخخا ٍ دسًْایخخت ،اسائخخِ
بْتشیي ساّکخاس بشخخَسد بخا آىّاػختّ .خش ًرشیخِ ای دس علخَم اًؼخاًی ،اص هشحلخِ الگخٍَاسُ (پخاساداین)
گشفتخخِ تخخا عوخخل (پشاگوخخا) ،حخخذاقل ٍاخخخذ دٍ ػخخاحت اًؼخخاًی ٍ هویٌخخی اػخخت .بخخذیْی اػخخت کخخِ
ّشًرشیِ آىچٌاىکِ ّؼخت ٍ آىچٌخاىکخِ هخیتَاًخذ باؿخذ دس ایخي دٍ ػخاحت ٍ بخِخلخَف دس بعخذ
دٍم ،تخخابعی اص هقتوخخیای صهخخاًی ٍ هکخخاًی خخخاف اػخخت .اصایخخيسٍ ،تَلیخخذ ،باصتَلیخخذ ٍ بخخِخلخخَف
کاسبشد ٍ توقق ّش علن اًؼخاًی دس یخع خاهعخِ خخاف ،الضاهخای اًتقخادی خخاف خخَد سا هخیًلبخذ ٍ
بخًِشیخخقاٍلخخی ،دػخختاٍسدّا ٍ سّیافختّخخای یخخع ًرشیخخِ دس عشكخخِ تَلیخذ ٍ توقخخق ،بخخًِخخَس هٌٌقخخی
ًویتَاًذ ٍاخذ هٌلَبیت بشای ّوِ خَاهر یخا ّوخِ صهخاى ّخا باؿخذ .ؿخایذ دیخذگاُ هٌخشح سیخض هبٌخی
بخخش "اًؼخخاى دس ساُ" ٍ "علخخَم اًؼخخاًی دس ساُ" ،خخخَد تعبیخخشی اص صهاهخخذاسی ٍ بخخَم هخخذاسی علخخَم
اًؼاًی باؿذ (سیضٍ.)75:2223 ،
البتِ ًشفخذاساى بخیًٍخي ٍ بخیصهخاى بخَدى "علویخت" دس ّوخِ علخَم ٍ اصخولخِ دس علخَم اًؼخاًی
ّن بش ایي عقیذُ اًذ کخِ تفخاٍی علخن بخا ػخایش "هعخاسف" بـخشی دس ًرشیخِّخا ٍ دػختاٍسدّای آىّخا
ًیؼخخت ،بلکخخِ تفخخاٍی دس سٍؽ حلخخَ آًْاػخخت .چٌاًکخخِ هخخیداًخخین ،ػخخخي اص "سٍؽ حلخخَ " بخخا
فلؼخفِ دکخخاسی ّوچٌخاى هبٌخخای بؼخیاسی اص سّیافخختّخای علخخن ؿخٌاختی سٍصگخخاس هاػخت" :چخخِبؼخخا
گضاسُّای دسػتی کخِ بخِ هخذد بخخت ٍ اقبخا بیخاىؿخذُ ٍ آى سا ًوخیتخَاى علخن داًؼخت ٍ چخِبؼخا
گضاسُ ّخای غیشدقیقخی کخِ علوخی تلقخی ؿخذُ اػخت .بیخاى ایخي ػخخي تخفیخف علخن ًیؼخت؛ آؿخکاس
کخخشدى قاعخخذُ بخخاصی اػخخت .علخخنً ،رشیخخِپخخشداصی ٍ آصهخخَىٍخٌاػخخت :پخخیؾبیٌخخی ٍ پخخغ آصهخخایی"
(ّاؿوی.)42 :1388 ،

 -5-2علَم اًساًی ٍ سِگام در تحَل اسالمهذار آىّا

اسصیابی اًتقادی ًرشیای هَخَد دس علخَم اًؼخاًی خذیخذ هلخشٍف ؿخذُ ٍ هخیؿخَد؛ لخزا فعالیختّخای
بشخخخی اص اًذیـخخوٌذاى سا هخخیتخخَاى دس ساػخختای اػخخالهی ػخخاصی علخخَم اًؼخخاًی قلوخخذاد کخخشد؛ اهخخا دس
ّویي ػٌر ًقخذ ٍ اسصیخابی .البتخِ ایخي گخام ّخن هخشٍسی داسد ٍ ًبیعخی اػخت کخِ بخخؾ عریوخی
اص فعالیخختّخای فکخخشی سا بخخِ خخخَد هلخخشٍف داسد؛ صیخخشا هؼخخلن اػخخت کخخِ یخخع ػخخٌت تعشیخخفؿخخذُ ٍ
گؼتشدُ دس علَم اًؼخاًی ٍخخَد داسد کخِ تَاًؼختِ اػخت خخَد سا دس بیـختش ًقخاى خْخاى بـٌاػخاًذ ٍ
تا حذٍدی ّن هقبَلیت یابذ؛ لزا تا فعالیخت ّخای ایخي گخام هَفخق ًباؿخذًَ ،بخت بخِ گخامّخای بعخذی
دس اهش اػخالهی ػخاصی ًخ َاّخذ سػخیذ؛ چشاکخِ تأػخیغ یخع ػخٌت علخَم اًؼخاًی خذیخذ دس ؿخشایي
کًٌَی ،دسگشٍ عبَس ٍ هالَم ػاختي ػٌت فعلی ًَع غشبی آى اػت
گااام دٍم :دس ایخخي هشحلخخِ تخخالؽ اًذیـخخوٌذاى هؼخخلواى هلخخشٍف بیخخاى هبخخاًی ٍ هبخخادی اًذیـخخِ
اػالهی ٍ تٌقیر ٍ تٌرخین آىّخا هخیؿخَد؛ صیخشا ؿخکلگیخشی یخع ػخٌت علخَم اًؼخاًی خذیخذ بایخذ
هبتٌی بش هبخادی ٍ هبخاًی هوکخن ٍ تعشیخف ؿخذُ ٍ هٌقخل باؿخذً .کتخِ قابخل تَخخِ آى اػخت کخِ دس
خشیاى تَلیخذ علخَم اًؼخاًی غشبخی ّخن ایخي هشحلخِ ٍخخَد داؿختِ اػخت ٍ اًذیـخوٌذاى ٍ فیلؼخَفاى
بخخضسآ آى دیخخاس ،ابتخخذا اًذیـخخِّخخای پایخخِای ٍ کلیخخذی سا عشهخخِ کشدًخخذ ٍ دس هشاحخخل بعخخذ ،علخخَم
اًؼاًی ،بش آى پایِّا ٍ صیشػاختّا ؿکل گشفت.
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ًگخخاّی اخوخخالی بخخِ فعالیخختّخخای اًذیـخخوٌذاى هؼخخلواى دس استبخخاى بخخا علخخَم اًؼخخاًی ٍ بوخخث
اػالهی ػاصی ،ایي حقیقت سا ًوایخاى هخی ػخاصد کخِ ٌّخَص دس هیاًخِ ساُ قخشاس داسًخذ ٍ البتخِ ایخي اهخش
ًبیعی اػت؛ صیشا یشافتّا ٍ ػختی ّخای ایخي اهخش تخا حخذٍدی هـخَْد اػخت ٍ ؿخکل گخشفتي یخع
گفتوخخاى علوخخی خذیخخذ دس صهیٌخخِ علخخَم اًؼخخاًی بخخا هـخخکالی صیخخادی هَاخخخِ اػخخت .بخخشای هثخخا
باصتَلیخخذ ػخخٌت علخخَم اًؼخخاًی خذیخخذ بخخٍِاػخخٌِ تشخوخخِ ٍ تخخشٍیح ٍ ؿخخیَع آى دس فوخخای کـخخَسّای
اػالهی ػب ؿذُ اػخت رٌّیخت بخـخی اص اً ذیـخوٌذاى هؼخلواى بخِ توخذى غخشم ٍ هبخاًی فکخشی
آى هتوایل ؿَد .اص دیگش هـخکالی ایخي اهخش ،غفلخت خَاهخر اػخالهی اص هاّیخت علخَم اًؼخاًی اػخت؛
چخخَى دس بخخادی اهخخش آىّخخا سا بخخِ دیخخذُ علخخن ًگشیؼخختِاًخخذ ٍ ایخخي ًگخخشؽ ،ػخخا ّخخا دس فوخخای فکخخشی
خَاهر هؼلواى ٍخَد داؿتِ اػخت ٍ اکٌخَى ّخن اداهخِ داسد .غافخل اص ایٌکخِ علخَم اًؼخاًی خذیخذ تخا
حخخذٍدی ًقخخؾ یخخع ایخخذئَلَطی سا بخخشای توخخذى غخخشم بخخش عْخخذُ داسد .هٌل خ دیگخخش ایٌکخخِ علخخَم
اًؼاًی خذیخذ بخا ػخشعت فخَ العخادُای دس حخا ًخَ ؿخذىاًخذ؛ بخًِخَسیکخِ یخع ًرشیخِ ًخَ تخا بخِ
کـَسّای غیش غشبی بشػخذً ،رشیخِّخای دیگخشی دس پخی آى تَلیذؿخذُاًخذ .ایخي ػخشعت تخا حخذٍدی
ابتکخخاس عوخخل سا اص اًذیـخخوٌذاى هؼخخلواى ػخختاًذُ اػخخت .بخخِّشحخخا هخخیتخخَاى فعالیخختّخخای فکخخشی
اًذیـوٌذاى هؼلواى دس استباى با اػالهی ػاصی علَم اًؼاًی سا دس ػِگام دػتِبٌذی کشد:
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گام سَم :دس ایخي هشحلخِ ًَبخت بخِ بٌخای علخَم اًؼخاًی اػخالهی هخیسػخذ؛ چشاکخِ دس دٍ هشحلخِ
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قبل ًقذ ٍ اسائِ هباًی فشاّن ؿذُ اػخت .دس ایخي هشحلخِ علخَم اًؼخاًی خذیخذ هتَلخذ هخیگخشدد .البتخِ
ایي گام دس اػخالهی ػخاصی علخَم اًؼخاًی ٌّخَص هوقخق ًـخذُ اػخت ٍ عوخذُ فعالیختّخا دس دٍ گخام
قبل هتوشکض اػت .اکٌخَى بخاصاس ًقخذ غخشم ٍ دػختاٍسدّای آى ٍ دس هشحلخِ بعخذ اسائخِ هبخاًی فکخشی
اػالهی داغ اػت ٍ ٌَّص بًَِسخذیٍ ،سٍدی دس گام ػَم اًدام ًـذُ اػت.
با تَخِ بِ دیخذگاُ ًخِ دسبخاسُ اػخالم کخِ آى سا دیخي حخق ٍ خخاتن ادیخاى هخیداًخذ ٍ ًیخض دیخذگاُ
ٍی دس خلخخَف هذسًیتخخِ اػخخالهی ٍ هؼ خ لِ عقالًیخخت ،تشدیخخذی بخخاقی ًوخخیهاًخخذ کخخِ علخخَم اًؼخخاًی
ًِ تٌْا اهکاى اػخالهی ػخاصی بشایـخاى هتلخَس اػخت ،بلکخِ ایخي اهخش ،هخشٍسی بخِ ًرخش هخیسػخذ .بخا
اقاهخخِ ػخخِ دلیخخل رکشؿخخذُ ،بخخًِخخَس ًبیعخخی ًخخِ عبخخذالشحوي دس صهخخشُ اًذیـخخوٌذاى هؼخخلواًی قخخشاس
هی گیخشد کخِ اهکخاى اػخالهی ػخاصی علخَم اًؼخاًی سا پزیشفتخِ ،دسكخذد توقخق آىاًخذ .دس اداهخِ بخِ
تٌبیق ٍ پیخادُػخاصی فعالیختّخای فکخشی ًخِ بخش گخامّخای ػخِگاًخِای کخِ دس هقذهخِ بیخاى ؿخذ،
هیپشداصین.
 -3طِ عبذالرحوي ٍ گام اٍل در تحَل علَم اًساًی اسالمهذار
ًِ ًِ بِ ٍاقعیت هَخَد هذسًیتخِ غخشم ساهخی هخیؿخَد ٍ ًخِ ٍهخعیت ػخشدسگن خَاهخر اػخالهی
سا بشهخخیتابخخذ؛ لخخزا دس اٍلخخیي هشحلخخِ اص اقخخذاهای ٍی دس ساػخختای هقاكخخذؽ ،بخخِ بشخخخی اص ًقخخذّایی
هیپشداصین کِ اصًرش ٍی هتَخِ توذى غشم ٍ هذسًیتِ بشآهذُ اص آى اػت.
ً -1-3قذ جْاًی بَدى فلسفِ
یکی اص ساُّای کخِ ًخِ دس پخشٍطُ فکخشی خخَیؾ خْخت ًیخل بخِ آهخا خخَد هخیپیوایخذً ،ادیخذُ
گخخشفتي خْخخاًی بخخَدى فلؼخخفِ اػخخت ٍ ؿخخایذ اص ایخخي ًشیخخق هخخیخَاّخخذ هذسًیتخخِ غخخشم سا اص
دػخختاًخخذاصیّخخایؾ بخخِ ّوخخِ اقٌخخام عخخالن خلخخر یخخذ کخخشدُ ،آى سا دس هشصّخخای خاشافیخخایی غخخشم
هولخخَس ػخخاصد؛ صیخخشا ًبایخخذ فشاهخخَؽ کخخشد کخخِ توخخذى غخخشم ٍ ادعاّخخای بخخیپایخخاًؾّ ،وگخخی بخخش
صیشػخخاختّخخای سٍؿخخی ٍ فلؼخخفی آى اػخختَاس گشدیخخذُاًخخذ .بخخِ گفتخخِ ًخخِ بـخخشیت ؿخخاّذ دٍ فلؼخخفِ
بَدُ اػت کِ ادعای عوَهی بَدى ٍ فشاگیشی داؿتِاًذ:

 فلؼفِ یًَاًی کِ داسای سً ٍ بَی ّؼتی ؿٌاختی اػت فلؼفِ اسٍپایی کِ سًخ ٍ بخَی ػیاػخی داسد ٍ بخا تکیخِبخش ػخلٌِ ػیاػخی ،دسپی فشاگیش ًوَدى خَد اػت.
ًِ دس ساػتای سفخن خْخاًی بخَدى فلؼخفِ بخِ بشسػخی سٍیکخشد ابخي سؿخذ ،غضالخی ٍ ابخي خلخذٍى
دس خْاى اػالم هخیپخشداصد ٍ آىّخا سا دس ػخیشی تکخاهلی ٍ پشٍػخِای هعشفخی هخیکٌخذ کخِ ّشکخذام
تَاًؼتِاًذ بِ بخـی اص ٍاقعیت عذم خْاىؿوَ بَدى فلؼفِ دػت بیٌذاصًذٍ ،ی هیگَیذ:
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 -1-1-3ارتباط فلسفِ با بافت تاریخی ٍ اجتواعی:
بِ ًرخش ًخِ دس ایٌکخِ ّخش فلؼخفِ ای دس ّشکدخا کخِ باؿخذ ،تَلیخذ یخع بافخت تخاسیخی ٍ چخاسچَم
اختوخخاعی هخلخخَف اػخخت ،تشدیخخذی ٍخخخَد ًخخذاسد ٍ ّوخخاىًخخَس کخخِ یخخع فخخشد دس یخخشف تخخاسیخی ٍ
ٍهعیت اختوخاعی خخَد قخشاس داسد ،یخع اهخت ّخن بخًِشیخقاٍلخی ٍیظگخیّخای تخاسیخی ٍ اختوخاعی
خَد سا داسد ٍ اص ّویي سٍػت کِ فلؼفِّای اهتّای هختلف باّن هتفاٍیاًذ.
سٍؿخخي اػخخت کخخِ صبخخاى هوخخل ٍ هووخخل تَلیخخذ گفتخخاس فلؼخخفی اػخخت ٍ اصآًداکخخِ ّخخی فلؼخخفِای
بذٍى صباى توقق ًوی پزیشد ،خخایض اػخت کخِ هوخاهیي فلؼخفی بخا اخختالف صبخاىّخا ،هختلخف باؿخٌذ
ٍ حتی اػخلَم ّخای بالغخی دس هوخاهیي فلؼخفی تأثیشگزاسًخذ .البتخِ ایخي ادعخای ًخِ دسبخاسُ صبخاى ٍ
فلؼخفِ اص ًرشیخخای صبخخاًی ٍی کخخِ سٍیکخشدی خذیخخذ بخخِ صبخخاى اػخختً ،ـخأی هخخیگیخخشد ٍ تخخا حخخذٍدی
ؿبیِ سٍیکشد ّشهٌَتیعّای فلؼفی اهثا گاداهش اػت (عبذالشحوي.)53:2226 ،
 -2-1-3اختالفات فکری هیاى فالسفِ ٍ دستِبٌذی قَهی فیلسَفاى:
تشدیذی ًیؼت کخِ فالػخفِ دس دسٍى یخع اهخت ٍاحخذ بخا یکخذیگش اختالفخای عویقخی داسًخذ؛ بخشای
هثا دس یًَاى ،اسػخٌَ ٍ افالًخَى ،دس هیخاى اعخشام ،ابخي سؿخذ ٍ غضالخی ،دس آلوخاىّ ،گخل ٍ کاًخت ٍ
دس فشاًؼخخِ ،بشگؼخختَى ٍ ػخخاستش هقابخخل ّخخن قخخشاس داسًخخذ ٍ تخخا حخخذٍد صیخخادی هتفخخاٍی اص ّخخن
هی اًذیـٌذ .اص ًشف دیگش ،هَسخاى فلؼخفِ هدبخَس ؿخذُاًخذ کخِ فلؼخفِّخا سا بخِ ػخب تعخذدی کخِ
داسًخخذ ،بخخِ اقخخَام هختلخخف ًؼخخبت دٌّخخذ؛ هاًٌخخذ فلؼخخفِ یًَخخاًی ،فلؼخخفِ فشاًؼخخَی ،فلؼخخفِ آلوخخاًی،
فلؼخخفِ اًگلیؼخخی ٍ ... .بخخا ایخخي اختالفخخای فیلؼخخَفاى دس دسٍى اهخختّخخا ،دیگخخش خخخایی بخخشای ادعاّخخای
عوَهی بَدى ٍ خْاًی بَدى فلؼفِ باقی ًوخیهاًخذ؛ لخزا بٌخا بخش دیخذگاُ ًخِ ،فلؼخفِ ػشًَؿختی خخض
قَهی بَدى ًخَاّذ داؿت (ّواى.)54 ،
 -3-1-3جذا بَدى ٍحذت عقل از ٍحذت طبیعت اًساًی:
اصًرش ًِ بشفخشم ایٌکخِ كخویر باؿخذ اًؼخاىّخا داسای ًبیعخت ٍاحخذ باؿخٌذ ،الصهخِاؽ قخَ بخِ
ٍحذی عقل ًیؼت ٍ بشفخشم کخِ اؿختشاکاتی دس اًذیـخِ اًؼخاىّخا ٍخخَد داؿختِ باؿخذ ،بخاصّن ایخي
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 -1-1-3ارتباط فلسفِ با بافت زباًی ٍ ادبی:
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ابي سؿذ دسیافت کِ عبخاسی فلؼخفی هخی تَاًخذ اص قخَهی بخِ قخَم دیگخش هتفخاٍی باؿخذ ٍ دس خاتوخِ
ابي خلذٍى بِ تکثش سٍؽ ٍقَف یافخت؛ لخزا ایخي ػخِ اًذیـخوٌذ بخِ بخاٍس ًخِ ،دس یخع پشٍػخِ صهخاًی
بخِ ٍاقعیتخخی دػخخت یافتٌخذ کخخِ عبخخاسی اػخت اص تکثخخش عبخخادی ،هوخوَى ٍ سٍؽ فلؼخفِ .بٌخخابشایي دس
ایي پشٍػخِ ،اًذیـخوٌذاى هخزکَس ًتخایح فعالیخت فکخشی ّوخذیگش سا تکویخل کخشدُ ،هولخَ پشٍػخِ
کِ تکثش دس عباسی ،هووَى ٍ سٍؽ فلؼخفِ اػخت ،هخَسد خَؿخایٌذ ٍ ارعخاى ًخِ ّخن قخشاس هخیگیخشد
(عبذالشحوي 323 :1988 ،خ .)317
دس اداهخخِ بخخِ بشخخخی اص اعتشاهخخای ٍی بخخِ فلؼخخفِ داسای داعیخخِ ّؼخختیؿٌاػخخی (ًخخَع یًَخخاًی آى)
اؿاسُ هیؿَد:
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ٍهعیت بِ هعٌای ٍحذی كفای فکشی ًیؼخت .لخزا ًخِ تأکیخذ هخیکٌخذ کخِ فلؼخفِ ٍاحخذ ،پٌخذاسی
اػت کِ توققًاپزیش اػخت ٍ غخشم ّخن ًبایخذ ٍ ًوخیتَاًخذ دس پٌخاُ ایخي ادعاّخای خْخاًی ٍ عوخَهی
پٌْاىؿذُ ،خَد سا بِ ّوِ هکاىّا ٍ صهاىّا ػشایت دّذ.
ً -2-3قذ اصَل هذرًیتِ غرب
ًخخِ دس کتخخام سٍح هذسًیتخخِ کخخِ آى سا بخخِهثابخخِ هخخذخلی بخخش تأػخخیغ هذسًیتخخِ اػخخالهی ًگاؿخختِ
اػت ،هیخاى سٍحهذسًیتخِ ٍ ٍاقخرتخاسیخی هذسًیتخِ فخش هخیگخزاسد ٍ ایخي اهخش سا بخٍِاػخٌِ هعشفخی
اكَلی بشای ًَع هذسًیتِّا هوقق هیػاصد (ّواى .)24 :2226 ،ایي اكَ ػِگاًِ عباستٌذاص:
 -1-2-3اصل رشذ ) :(principle of majorityبِهقتوای ایي اكل ،اكل دس هذسًیتِ ،اًتقا اص حالت
قلَس ٍ ًابالای بِ حالت بلَغ ٍ تَاًایی اػت؛
 -2-2-3اصل ًقذ ) :(principle of criticismبِهقتوای ایي اكل ،اكل دس هذسًیتِ ،اًتقا اص حالخت
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اعتقاد کَسکَساًِ بِ حالت اًتقاد ٍ هٌالبِ دلیل اػت (ّواى)26 ،؛
 -3-2-3اصل شوَل ) :(principle of universalityبِ هقتوای ایي اكل ،اكل دس هذسًیتِ ،ػخَ اص
حالت هٌولش بَدى دس بشخی صهیٌِّا ٍ خَاهر ،بِ حالت ؿوَ دس ّوِ عشكخِّخا ٍ ّوخِ خَاهخر اػخت
(ّواى.)28 :2226 ،
ٍی پخخغ اص بیخخاى ایخخي اكخخَ بخخشای سٍح هذسًیتخخِ ،بخخِ چٌخخذ ًتیدخخِ کخخِ بخخش ایخخي اكخخَ هتشت خ
هیؿًَذ ،اؿاسُ هیکٌذ کِ بؼیاس هْناًذ:
 سٍح هذسًیتِ کاسبؼتّای هتعذدی هخیتَاًخذ داؿختِ باؿخذ؛ لخزا ّوخاىًخَس کخِ هذسًیتخِ غخشمیکی اص کاسبؼتّخای هوکخي آى اػخت ،دس ػخایش ًقخاى ٍ اهختّخای عخالن ّخن هذسًیتخِّخای دیگخشی
هوتول اػت.
 سٍح هذسًیتخخِ بخخا اهخخش ٍاقخخرؿخخذُ آى هتفخخاٍی اػخخت ٍ هذسًیتخخِّخخای هوقخخق ؿخخذُ دس توقخخقبخـیذى بِ گل ایي سٍح باّن هتفاٍی اػت ٍ بشخی بش دیگشی بشتشی داسًذ.
 اكالت با سٍح هذسًیتخِ اػخت ٍ سٍح هذسًیتخِ ّخن یخع ػخاصُ غشبخی ًیؼخت؛ بلکخِ غخشم یکخی اصاًَاع هوکخي هذسًیتخِ سا آىّخن بخِ ًخَس ًخاقق ٍ هخعیف هوقخق کخشدُ اػخت ٍ ادعخایی دسبخاسُ ایخي
سٍح ًذاسد.
 ّوِ هلت ّا دس اًتؼخام بخِ سٍح هذسًیتخِ هؼخاٍی اًخذ ٍ هذسًیتخِ ،هلخع خلَكخی اهتخی خخافًیؼت.
ًخخِ ّخخش کاسبؼخختی اص سٍح هذسًیتخخِ سا داسای اكخخَ هَهخخَعِای خخخاف خخخَد هخخیداًخخذ ٍ اكخخَ
هَهَعِ کاسبؼت ّخا ًیخض بخا تَخخِ بخِ ؿخشایي اختوخاعی ،تخاسیخی ٍ هعشفتخی آىّخا هتفخاٍی خَاّخذ
بَد.
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 -1-4اًساىشٌاسی اخالقی-اسالهی طِ عبذالرحوي

 -2-4شٌاختشٌاسی قرآًی طِ عبذالرحوي
دس ایي بخؾ بِ ًرشیخِ ؿخٌاخت ؿخٌاخت ًخِ هخیپخشداصین .ابتخذا رکخش دٍ هقذهخِ کَتخاُ ،هخشٍسی
بِ ًرش هیسػذ:
هقذهِ اٍ ً :خِ ًگخاُ خخَّشی بخِ عقخل سا ًوخیپخزیشد ٍ بخش ؿخی داًؼختي آى دس فلؼخفِ یًَخاى ٍ
بخـخخی اص فلؼخخفِّخخای خذیخخذ اعتخخشام هخخیکٌخخذ .دس هقابخخل ،عقخخل سا کٌـخخی اص کخخٌؾّخخای اًؼخخاى
هیداًذ کِ بٍِػیلِ قَُای بِ ًام قلخ كخَسی هخیپخزیشدّ .وخاىًخَس کخِ دیخذى بخٍِػخیلِ چـخن ٍ
ؿخخٌیذى بخخٍِػخخیلِ گخخَؽ اًدخخام هخخیگیخخشد ،فعخخل تعقخخل ّخخن تَػخخي قلخ اًدخخام هخخیؿخخَد .یکخخی اص
هؼتٌذای قَی ًخِ دس ایخي ادعخا آیخِ ؿخشیفِ  44ػخَسُ حخح اػخت کخِ خذاًٍخذ هخیفشهایخذ " :فلخن
یؼخخیشٍا فخخیاالسم فتکخخَى لْخخن قلخخَم یعقلخخَى بْخخا" (ّوخخاى .)18 :1997 ،البتخخِ ًخخِ دسایخخيبخخاسُ اص

علیرضا کچًیان

ًِ بِ دالیل هختلفی کخِ یکخی اص آىّخا حخذٍد ٍ خایگخاُ عقخل اًؼخاى اصًرخش ٍی اػخت ،عقالًیخت
سا ؿاخلِ توییض اًؼاى اص حیخَاى ًوخی داًخذ؛ صیخشا عقخل اًؼخاًی سا عقلخی هخیداًخذ کخِ بخِ ػخَدّا ٍ
صیخخاىّخخای خخخَد یقخخیي پیخخذا ًوخخیکٌخخذ ٍ كخخَامّخخای آىّخخن آهیختخخِ بخخا خٌاػخخت (ّوخخاى:2226 ،
ٍ .)13ی اًؼخخاى ٍ حیخخَاى سا دس عقالًیخخت ؿخخشیع هخخیداًخخذ ٍ فقخخي هشاتخخ ایخخي عقالًیخخت سا دس
اًؼاى قَیتش هی پٌذاسد؛ لزا دس پی یخع ؿاخلخِ دیگخش بخشای توخایض اًؼخاى بخا حیخَاى بشهخیآیخذ کخِ
ّواى اخالقی بَدى اػختٍ .ی اص تعشیخف یًَخاًی اًؼخاى خ کخِ آى سا حیخَاى ًخاًق (عاقخل) هخیداًٌخذ
خ عبَس هیکٌذ ٍ اًؼاى سا "حخی عاهخل" یخا خاًخذاس کٌـخگش تعشیخف هخیکٌخذ ٍ دس هیخاى کخٌؾّخای
اًؼخخاًی ،عبخخادی سا ٍاالتخخشیي آىّخخا هخخیداًخخذ؛ لخخزا بخخِ تعشیخخف خذیخخذتش اًؼخخاى ،یعٌخخی "حخخی عابخخذ"
هیسػخذ (ّوخاىً .)77 ،کتخِ قابخل تَخخِ دس ایخي ساػختاً ،رشیخِ ًخِ دسبخاسُ خاػختگاُ اخخال اػخت.
ٍی هوي سد ًرشیِ کاًت کِ اخخال سا خاػختگاُ دیخي هخیداًخذ ٍ ّوچٌخیي ًرشیخِ ّیخَم کخِ دیخي
ٍ اخخخال سا هؼخختقل اص ّخخن قلوخخذاد هخخیکٌخخذ ،بخخِتبخخر هتفکخخشاى بضسگخخی چخخَى قخخذیغ آگَػخختیي ٍ
تَهاع آکَیٌاع ،دیخي سا خاػختگاُ اخخال هخی داًخذ ٍ اخخال بخذٍى دیخي سا بخذٍى هعٌخی هخیداًخذ
(ّواى.)31 ،

رَیافتی شىاختشىاساوٍ بٍ تحًل علًماوساوی ازدیدگاٌ قرآوی طٍ عبدالرحمه

دس ایخي بخخخؾ بخِ تخخالؽّخای فکخخشی ًخِ دسصهیٌخخِی ًرشیخِپخخشداصی دس هبخاًی فکخخشی ٍ تٌقخخیر ٍ
ًَػاصی علوی آىّا ،هٌابق با خذیذتشیي یافتخِّخای علوخی بـخش اؿخاسُ هخیکٌخین .آًچخِ دسایخيبخاسُ
بًَِس خالكِ بیاى هی کٌین ،ابتخذا اسائخِ تلخَیشی اخالقخی ٍ الْخی اص اًؼخاى اػخت کخِ ًخِ دساثٌخای
پشٍطُ فکشیاؽ دًبا هخیکٌخذ ٍ ػخ غ بخِ ًرشیخِپخشداصی ٍی دسبخاسُ هعشفخت ٍ حلخَ ٍ افخضایؾ
آى توخخت عٌخخَاى ًرشیخخِ صایخخؾ عقلخخی (تکخخاثش عقلخخی) هخخیپخخشداصین ٍ دس اداهخخِ گشیخخضی اخوخخالی بخخِ
ّؼتیؿٌاػی عاسفاًِ ٍ الْی ًِ خَاّین داؿت.
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علوم انسانی

فلؼخخفِ پشاگواتیؼخخن آهشیکخخایی ٍ فیلؼخخَفاى آىً ،ریخخش سیچخخاسد سٍستخخی کخخِ حقیقخخت سا بخخِ فعخخل ٍ
عوخخل تعشیخخف هخخیکٌٌخخذ ٍ بخخِخلخخَف اص پذیذاسؿٌاػخخی َّػخخشلی ٍ بوخخث حیخخث التفخخاتی آى هتخخأثش
اػت.
هقذهخخِ دٍم :بخخا تَخخخِ بخخِ هقذهخخِ اٍ ً ،خخِ کخخٌؾ ؿخخٌاختی سا یخخع کخخٌؾ عقلخخی هخخیداًخخذ؛ لخخزا
هیگَیذ " :آًچِ دس ایي فعالیت صایؾ هی یابخذ ،عقخل اػخت ٍ ایخي بخذاى هعٌاػخت کخِ عقخل بخش یخع
حالت ًویهاًذ ٍ پیَػتِ دس حا باصػاصی ٍ صایؾ اػت" (ّواى.)21 :1998 ،
ّ -3-4ستیشٌاسی طِ عبذالرحوي

سال چُارم ،شمارٌ ششن  ،بُار ي تابستان 1395

ًِ بشای اًؼخاى هؼخلواى دٍ ًخَع ًگخاُ بخِ عخالن سا بیخاى هخیکٌخذ؛ یخع ًگخاُ اكخلی اػخت ٍ ًگخاُ
دیگخخش فشعخخی (هـخخشٍحً .)221 :2229 ،گخخاُ اكخخلیً ،گخخاّی اػخخت کخخِ بخخِ اخخخضای عخخالن اص بخخام آیخخِ
بَدى بش ٍخَد خذاًٍخذ هتعخا هخی ًگخشد ٍ لخزا یخع ًگخاُ هلکخَتی اػخت ٍ هاحلخل آى ایوخاى بخشای
فشد هؼلواى اػتً .گاُ فشعی ًگاّی اػخت کخِ بخِ اخخضای عخالن اص دسیچخِ پذیخذُ بخَدى هخیًگخشد ٍ
اػاػاط یع ًگاُ هلکی ٍ ایي خْاًی اػت کِ هاحلل آى علن اػت ًِ .هیگَیذ:
دس دیخخذگاُ اًؼخخاى هؼخخلواى ًگخخاُ هلکخخی ٍ پذیخخذُای بخخِ عخخالن ،بخخِتبخخر ٍ دس ًخخَ ًگخخاُ اكخخلی ٍ
هلکخخَتی ٍی بخخِ عخخالن اػخخت ٍ پیذاػخخت فخخش ع بخخذٍى اكخخل فایخخذُای ًخَاّخخذ داؿخخت (عبخخذالشحوي،
.)19 :2225
با ًگاّی بِ فعالیت ّای فکخشی ٍ اكخَ ًرخام فکخشی ًخِ کخِ عبخاسی اػخت اص ًگخاُ ٍی بخِ اًؼخاى
ٍ ّؼتی ٍ هعشفت ،سٍؿخي هخی ؿخَد کخِ ٍی دس بوخث هبخاًی فکخشی ،بخِ ًَػخاصی ٍ تٌقخیر آىّخا دس
ؿشایي خذیذ هیپشداصد؛ اهخا آًچخِ بخَاّخذ بخِ عٌخَاى ؿخا ٍ بخشآ ایخي ًرخام فکخشی قلوخذاد ؿخَد-
چِ علَم اًؼاًی باؿذ یا علَم ًبیعخی -قٌعخ طا بخا تعشیخف دیٌخی اّخذاف ٍ ابضاسّخا ّوخشاُ اػخت ٍ لخزا
ّخخن ٍكخخف دیٌخخی خَاٌّخخذ داؿخخت ٍ ّخخن ٍكخخف اخالقخخی ٍ اهکخخاى ًخخذاسد ًرشیخخِپخخشداصی ،هبخخاًیاؽ
ایيگًَِ باؿذٍ ،لی سٍػاختّای آى ،گًَِای دیگش.
 -5طِ عبذالرحوي ٍ گام سَم در تحَل علَم اًساًی
ًِ اًذیـخوٌذی اػخت کخِ علخی سغخن ّوخِ اًتقادّخایی کخِ بخِ بشخخی اص عٌاكخش پخشٍطُ فکخشیاؽ
ٍاسد اػخخت ،بخخِ آیٌخخذُ توخخذى اػخخالهی ٍ اػخختقال آى خخخَؽبخخیي ٍ اهیخخذٍاس اػخخت ٍ دس ایخخي ساػخختا
تخخالؽّخخای خخخَد سا دس ّوخخِ ػخخٌَحی کخخِ بتَاًخخذ بخخِ ایخخي هْخخن کوخخع کٌخخذ سا هبخخزٍ هخخیداسد.
ّوخخاىگًَخخِ کخخِ گزؿخخت ،فعالیخختّخخای فکخخشی ًخخِ دس ّخخش ػخخِگخخام قابخخل تٌبیخخق اػخخت ٍ ٍی
اًذیـخخوٌذی اػخخت کخخِ ًخخِ تٌْخخا بخخِ ًقخخذ توخخذى خذیخخذ غخخشم ٍ لَاصهخخای آى اّتوخخام داسد ،بلکخخِ دس
ّواى حا هوي بیخاى ٍ تدذیخذ ٍ ًرشیخِ پخشداصی دس هبخاًی ،دس ساػختای گخام ػخَم اػخالهی ػخاصی
ّن فعالیتّخای چـخن گیخشی داسد کخِ دیگخش خٌبخِ ًفخی ٍ ًقخذ یخا بیخاى اكخَ ًذاسًخذ ،بلکخِ هخذ
اسائِ هخی دّخذ کخِ ّشکخذام دس خخای خخَد خخای بوخث ٍ بشسػخی داسًخذ؛ لخزا دس ایٌدخا بخِ بشخخی اص

هباًی فکشی ٍی دس عولیاتی ؿخذى بوخث اػخالهی ػخاصی هخیپخشداصینً .خِ بخًِخَس خخاف دس چٌخذ
پشٍطُ خضئخیتخش گخامّخایی دس ساػختای توقخق آهخا خخَد بشهخیداسد کخِ خٌبخِ اثبخاتی ٍ اسائخِ الگخَ
داسًذ کِ عباسیاًذ اص:
 -1-5فی اصَل الحَار ٍ تجذیذ علن الکالم

دس ساػخختای توخخذى ػخخاصی ٍ اػخخالهی ػخخاصی علخخَم ،ػخخشهایِ ٍ سمع الوخخا اًذیـخخوٌذاى هؼخخلواى،
چیخخضی خخخض ّوخخاى هیخخشای اػخخالهی ًیؼخخت .اص دیخخذگاُ ًخخِ ،هیخخشای دس ٍهخخعیت هٌلخخَبی بخخِ ػخخش
ًویبشد ٍ بخًِخَس هٌاػخ  ،خخَاًؾ ًوخی ؿخَد ٍ لخزا ًاکاسآهخذ ؿخذُ ،گخاّی ّوخیي سکخَد آى ػخب
گشدیذُ اػت بشخخی دسكخذد ًخابَدی آى بشآیٌخذ .بخشای هثخا عبخذای العخشٍی ّخنًٍخي ًاهخذاس ًخِ
عبخخذالشحوي بخخا اتخخخار سٍیکخخشد تخخاسیخی بخخِ هیخخشای ،اص آى اعخخشام هخخیکٌخخذ ٍ دسكخخذد اػخخت بخخِتبخخر
هخخاسکغ ٍ اًگلخخغ کخخِ "ایخخذئَلَطی هعاكخخش آلوخخاًی" سا ًگاؿخختٌذ ٍ بخخا هیخخشای گزؿخختِ آلوخخاى
تلخخفیِحؼخخام کشدًخخذ؛ بخخا تَلیخخذ یخخع هاسکؼیؼخخن عشبخخی ٍ تخخشٍیح آى دس ّوخخِ ابعخخاد فخخشدی ٍ
اختواعی ،سدپخایی اص هیخشای بخاقی ًگخزاسد (العخشٍی )187:1983 ،یخا هووخذ عابخذ الدخابشی فیلؼخَف
هعاكش هاشبی ،هخوي تدضیخِ هیخشای بخِ هیخشای آًذلؼخی ٍ هـخش اػخالهی ٍ تخشخیر هیخشای حخَصُ
آًخخذلغ ،بخخخؾ عریوخخی اص هیخخشای اػخخالهی سا اص حیخخض اًتفخخاع بیخخشٍى هخخیػخخاصد (عابخخذ الدخخابشی،
.)586:1986

ً -6تیجِگیری
دس علخَم اًؼخاًی ،اًؼخاى ّخن پظٌٍّخخذُ اػخت ٍ ّخن هَهخَع پخخظٍّؾ .اٍ دس ایخي علخَمّ ،خن فاعخخل
ؿٌاع اػت ٍ ّخن ابخظُ هخَسد پشػخؾ .هگخش هخیؿخَد ایخي ٍاقعیخت دس پخظٍّؾّخای علخَم اًؼخاًی،
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رَیافتی شىاختشىاساوٍ بٍ تحًل علًماوساوی ازدیدگاٌ قرآوی طٍ عبدالرحمه

ًخخِ هخخوي ساهخخی کخخِ بخخش فلؼخخفِ ٍ سٍؽ ادعخخایی آى یعٌخخی بشّخخاى داسد ،دس پخخی خخخایگضیٌی علخخن
کخخالم خذیخخذ بخخِخخخای آى اػخختٍ .ی هعتقخخذ اػخخت" :ایخخي علخخن بخخش هٌخخایشُ اػخخالهی اػخختَاس اػخخت ٍ
ّشچٌذ دس بؼي بشخی قَاعخذؽ اص خخذ یًَخاًی کوخع گشفتخِ؛ اهخا اكخل ٍ سیـخِ آىّ ،وخاى خخذ
قشآًی اػت" (ّواى.)21:2222 ،
ٍی دس ایي پشٍطُ ،علن کخالم هوخاٍسُ ای خخَد سا بخا صبخاى سیاهخیای خذیخذ بخِ ًگخاسؽ دسهخیآٍسد ٍ
بِ اسائِ یعکخالم كخَسی کخِ اص ًوادّخای سیاهخی بْخشُ هخیخَیخذ ،دػخت هخییخاصدٍ .ی هخوي ایخي
فعالیخخت ،اكخخَ ٍ هبخخاًی کخخالم هٌخخایشُای خخخَد سا تٌقخخیر ًوخخَدُ ،سٍؽّخخا ٍ آدام ٍ خلَكخخیای ٍ
هضایای آى سا بیاى هخی کٌخذ ٍ آى سا کاسآهخذتشیي سٍؽ ٍ علخن دسسػخیذى بخِ تَافخق ٍ یقخیي هخیداًخذ
ٍ بشخالف فلؼفِ بشّاًی کِ آى سا هؼختبذ ٍ یکخِتخاص هخیخَاًخذ ،علخن ،کخالم هوخاٍسُای سا اًؼخاًیتخش
ٍ هتَاهرتش هیداًذ (ّواى.)68 ،
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هٌاػخخبای ٍ هالحرخخای خاكخخی ایدخخاد ًکٌخخذ علخخَم اًؼخخاًی هَخخخَد ،بخخًِخخَس عوخخذُ اص غخخشم ػخخش
بشآٍسدُ ،دس تدذد بالیذُ ٍ دس هذسًیتخِ ،قخَامیافتخِ اػخت .اصایخيسٍ ،ایخي علخَم ّخنؿخأى غشبخی بخَدى
داسد ٍ ّخخن ادعخخای اًتقخخادی ٍ کخخاسبشدی بخخَدى .اهخخا حخخذاقل چٌخخیي هخخیتخخَاى گفخخت کخخِ ٍابؼخختگی
فکخخشی ٍ هعشفخختؿخخٌاختی ًخبگخخاى ٍ اًذیـخخوٌذاى علخخَم اًؼخخاًی هَخخخَد ،ؿایؼخختِ ػخخشصهیٌی کخخِ
خخخَد هخخیتَاًخخذ اص آفخخشیٌؾ گخخشاى ٍ بخخاصیگشاى اكخخلی علخخَم اًؼخخاًی خْخخاى باؿخخذً ،یؼخخت .بخخش ّخخی
اًؼخخاى آصادُ ٍ اًذیـخخِ دٍػخختی پَؿخخیذُ ًیؼخخت کخخِ هخخا علخخَم اًؼخخاًیای کخخِ بتخخَاى بخخِػخخالهت ٍ
قذسی آى بالیذ ٍ بخشای بشػخاختي خْخاًی اهخي تخش ٍ صیبخاتش اص آى کوخع گشفخت ٍ بخش آى تکیخِ کخشد،
دس چٌتخخِ ًخخذاسین .اص یخخعػخخَ ،تَلیخخذ علخخن اًؼخخاًی دس خاهعخخِ هخخا دچخخاس عاسهخخِّخخایی ّوچخخَى
ػٌویًگخشی ٍ ؿختام صدگخی اػخت ٍ اص ػخَی دیگخش ،کخاسبشد عخام یخا خخاف ایخي علخَم دس تلخوین
ػاصیّا ٍ ًشح ٍ اخشای ػیاػتّای کالى اختواعی ٍ فشٌّگی ،چٌذاى هٌلَم ًیؼت.
ًگاُ تضییٌخی ٍ دػخت دٍم بخِ چیؼختی ٍ چشایخی ایخي علخَم ٍ تشدیخذ ٍ تعلخل دس تٌقخیر ٍ تٌرخین ٍ
ًَػاصی هیشای فاخش ًلخَف دیٌخی ٍ هلخی دس حخَصُ علخَم اًؼخاًی ،اص هَاًخر خخذی توخَ دس علخَم
اًؼاًی هَخَد بِ ؿواس هیسًٍذ .اهخا توخَ دس علخَم اًؼخاًی هَخخَد ،بخِّخی ٍخخِ خَاػختِ گخضاف ٍ
بخخیهعٌخخایی ًیؼخخت .حخخذاقل هخخیتخخَاى گفخخت کخخِ ٍاکٌـخخی اػخخت تَخیخخِپخخزیش دس بشابخخش ایؼخختایی ٍ
بخخی سهقخخی ٍ سًدخخَسی علخخَم اًؼخخاًی هَخخخَد کخخِ كخخشف طا بخخِ آهخخَختي ٍ آهَصاًخخذى ػلؼخخلِای اص
هوفَیای تشخوِای هوذٍد هخی ؿخًَذ کخِ ًخِ گشّخی اص کخاس فشٍبؼختِ خاهعخِ هخا هخیگـخایٌذ ٍ ًخِ
ػٌ پاسُای بش دیَاس ػتبش علَم اًؼاًی خْاى هیافضایٌذ.
ًگخخاُ فشآیٌخخذ هوخخَس بخخِ هؼ خ لِ بخخَهیػخخاصی علخخَم اًؼخخاًی ،فشكخخت ًیکخخَیی بخخشای اسصیخخابی غیخخش
ؿتام صدُ علخَم اًؼخاًی هَخخَد ٍ اسائخِ الگَّخای هٌٌقخی ٍ عولخی دسصهیٌخِی توخَ دس ایخي علخَم،
پخخیؾ سٍی اكخخوام ٍ اعخخَاى علخخَم اًؼخخاًی قخخشاس خَاّخخذ داد ٍ اص ًشیخخق ایدخخاد فوخخای هفاّوخخِ ٍ
گفتگخخَ ٍ ّخخن اًذیـخخی ،هختاساًخخِ بخخِ ًْادیٌخخِ ؿخخذى ایخخي آسهخخاى دس ّخخش ػخخِ حخخَصُ ًخخشح ٍ تلخخوین
ػاصی ٍ اخشا خَاّذ اًداهیذ.
بِ ّی ٍخِ ًبایذ اص یخاد بخشد کخِ آسهخاى توخَ دس علخَم اًؼخاًی هَخخَد اگخش دػختاٍسدی ًذاؿختِ
باؿذ ٍ بِ هعشفت بخـخی ٍ تفؼخیش پخزیشی ًیٌداهخذ ،اص اػخاع صیخش ػخَا اػخت .اص ایخي سٍ ؿایؼختِ
اػخخت کخخِ هـخختاقاى توخخَ دس علخخَم اًؼخخاًی هَخخخَد ٍ ًالبخخاى علخخَم اًؼخخاًی هفیخخذ ٍ کخخاسبشدی ،دس
خؼخختدَی ًخخَعی اص علخخَم اًؼخخاًی باؿخخٌذ کخخِ توخخام ٍ کوخخا عْخخذُ داس پخخظٍّؾ ٍ کخخاٍؽ دس ابعخخاد
هختلف فشٌّگی خ اختواعی خاهعخِ هخا باؿخذ ٍ آدهیخاى خاهعخِ هخا سا بخِعٌخَاى "فاعخل ؿٌاػخا" ،بخِ
ادساک ٍ تفاّوی ًَ ٍ البتِ ٍاقخر گشایاًخِ دعخَی کٌخذ .هخیتخَاى چٌخیي اًذیـخیذ کخِ پشػخؾ داٍسی
اسدکاًی ّوچٌاى پابشخاػت " :هخا ًبایخذ كخشف طا دس بٌخذ ایخي باؿخین کخِ علخَم اختوخاعی ٍ اًؼخاًی بخِ
چِ دسد ها هی خخَسد ،بلکخِ بایخذ پشػخیذ کخِ ایخي علخَم اص کدخا آهخذُ ٍ چخِ ؿخأًی دس عخالن کٌخًَی
داسد ٍ هخخا بخخا آىّخخا چخخِ ًؼخخبتی هخخیتخخَاًین داؿخختِ باؿخخین " (داٍسی اسدکخخاًی .)53 :1363 ،اص

علم تخ
دو فصلناهم ی – صصی

مطالعات تحول رد

علوم انسانی

علیرضا کچًیان

رَیافتی شىاختشىاساوٍ بٍ تحًل علًماوساوی ازدیدگاٌ قرآوی طٍ عبدالرحمه

ّویي سٍ ،بایذ ًْادّا ٍ هتَلیخاى ٍاقعخی ،بخشای تَػخعِ علخَم اًؼخاًی ٍ بْخشُ هٌخذی اص یشفیخت ّخا ٍ
دػتاٍسدّای ایخي علخَم داؿختِ باؿخین .بایخذ تَصیخر ٍاقعخی اػختعذادّا ٍ فشكخت ّخا سا دس هَػؼخای
ٍ هشاکخخض پخخظٍّؾ ٍ آهخخَصؽ علخخَم اًؼخخاًی ًادیخخذُ ًگیخخشین ٍ گوخخاى ًبخخشین کخخِ بخخی اعتٌخخای یکلخخذ
ػخخالِ بخخِ علخخَم اًؼخخاًی سا هخخیتخخَاى بخخا سٍیکشدّخخای عدَالًخخِ ،سٍػخخاختی ٍ غیشدقیخخق خبخخشاى کخخشد:
"عوخخق هعٌخخایی کخخِ تَػخخي عشفخخاى قبخخل ٍ بعخخذ اص اػخخالم دس هخختي فشٌّخ هخخا ٍخخخَد داؿخختِ اػخخت،
هخخیتَاًؼخخت تفکخخش تفْوخخی سا دس علخخَم اًؼخخاًی هخخا ایدخخاد کٌخخذ ٍ بؼخخي دّخخذ .دس كخخَستی کخخِ علخخَم
اًؼاًی خذیذٍ ،اسداتی اػت ٍ هخا آى هؼخیشی سا کخِ علخَم اًؼخاًی غخشم ًخی کخشد؛ یعٌخی اص الْیخای
خاهعخخِ ٍ تخخاسیل سفخخت بخخِ ػخخوت فلؼخخفِ خاهعخخِ ٍ تخخاسیل ٍ اهخخشٍص آهخخذُ بخخِ ػخخَی داًخخؾ خاهعخخِ
ؿٌاػی ٍ علن تاسیل ،ها آى سا پـت ػش ًگزاؿختِ ایخن .بخَهی ػخاصی بخِ هثابخِ یخع پخشٍطُ القخایی ،بخِ
هدوَعخخِای اص گواًخخِّخخای ًاّواٌّخخ ً ،اهتدخخاًغ ٍ ًخخاهَصٍى هخخیاًداهخخذ کخخِ کخخاسکشد ٍ ًقخخؾ
آفشیٌخخی هخخَثشی دس خاهعخخِ ًذاؿخختِ ،اص دسٍى دچخخاس تٌخخاقن ّخخا ٍ توخخادّای فخخشاٍاى خَاّخخذ ؿخخذ.
هیتَاى اًتراس داؿت کِ بَهی ػخاصی بخِ هثابخِ یخع فشآیٌخذ ٍ ًخِ یخع پخشٍطُ القخایی ،بخِ دام ػخٌت
پشػختیّخای هتعلخخباًِ ٍ تدخذد ػختیضیّخخای هاشهخاًِ ٍ ًفخی دػخختاٍسدّای هٌلخَم علخَم خْخخاًی
ًخَاّذ افتاد.
ًبایذ اص یاد بشد کِ عضم ساػخل ٍ ٍاقعخی بخشای بخَهیػخاصی علخَم اًؼخاًی دس خاهعخِ کٌخًَی ایخشاى،
ًِ اص سّگزس سٍیِّخای کلیـخِ ای ػخلبی ،دفعخی ٍ ابالغخی ،کخِ تٌْخا اص ًشیخق بخِ سػخویت ؿخٌاختي
ًَعی فشآیٌذ ً گخشی ٍ تکثخش گشایخی ٍحخذی بخخؾ ٍ ًَآٍساًخِ هوکخي ٍ هٌلخَم خَاّخذ بخَد .اص ایخي
لوخخاٍ ،دس کٌخخاس گـخخَدگی ٍ خخخاسی بخخَدى گفتوخخاى ًقخخذ ٍ تفؼخخیش دس ًولخخِّخخای هختلخخف ٍ هتعخخذد
علخخَم اًؼخخاًی هَخخخَد ،هعوخخاسی دٍػخخَیِ الگخخَ ٍ عوخخل دس ًَػخخاصی هیخخشای ًلخخَف ٍ بؼخخي تفکخخش
اًتقخخادی دس بخخام سٍؽ ّخخا ٍ سّیافخختّخخای هَخخخَد ،اص گخخامّخخای ًخؼخختیي ٍ هبٌخخایی ایخخي آسهخخاى
خدؼتِ اػت.
آًچخخِ گزؿخخت ،بیخخاى سٍیکخخشد اػخخالهی ػخخاصی علخخَم اًؼخخاًی اص ًگخخاُ دکتخخش ًخخِ عبخخذالشحوي بخخَد.
ًـاى دادیخن کخِ ٍی اػخالهی ػخاصی سا ًخِ اهخشی هوکخي ،بلکخِ هخشٍسی هخیداًخذ ٍ بخِ اّویخت دٍ
چٌذاى آى دس بٌای دًیایی خذیخذ بخشای هؼخلواًاى ٍاقخف اػختً .خِ اًذیـخوٌذ پشتالؿخی اػخت کخِ
بخخِ هیخخشای اػخخالهی ٍ تَاًخخایی توخخذى ػخخاصی آى ٍ تأػخخیغ هذسًیتخخِای اػخخالهی ایوخخاى داسد ٍ دس
ساػتای ایي بخاٍس بخِ اقخذاهاتی دػخت هخی صًخذ .حخا تخا چخِ هیخضاى پخشٍطُ فکخشی ٍ الگخَی اػخالهی
ػخخاصی ٍی كخخویر ٍ قابخخل دفخخاع اػخخت ٍ تخخا چخخِ اًخخذاصُ خٌخخا ،هوخخل بوخث اػخخت .اخوخخاالط بخخِ ًرخخش
هی سػخذ بشخخی هبخاًی فکخشی ٍی بخِ خلخَف دس سفخن فلؼخفِ ٍ عقخل بشّخاًی ٍ هباحخث هعشفخت
ؿٌاػی قابل خذؿخِ اػخت؛ تخا ایخي حخذ کخِ ایخي خذؿخِ ّخا دس هبخاًی فکخشی ٍی تخأثیش صیخادی دس
سفن بٌای فکشی ٍی خَاٌّذ داؿت.
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