
 

  

 گزٍُ کالم اسالهی

 ّا طزح الف( کالى

  «:ًاهِ هتکلواى ضیعِ  اًذیطِ»طزح  کالى   .1 

اصَل  تَاًذ بذٍى آضٌایى دلیك با هباًى ٍ  بزرسى هسائل جذیذ کالهى ٍ پاسخ بِ سؤاالت اًساى اهزٍس ًوى   

هیزاث  بزد فکز ٍ اًذیطِ بایذ بز اساس  کالهى ٍ بذٍى تَجِ بِ هیزاث کالهى گذضتِ صَرت گیزد. پیص

عمیذتى  ًحزاف فکزى ٍ گذضتِ صَرت پذیزد تا اس اصَل دیٌى ٍ عمیذتى خَیص دٍر ًیفتذ ٍ سز اس ا

بزاى  را بِ عٌَاى ًخستیي گام « ًاهِ هتکلواى ضیعِ اًذیطِ»درًیاٍرد. بذیي هٌظَر، گزٍُ کالم طزح کالى 

کالهى ّز  ّایى در هَرد آراى  ًگارى ضٌاخت تاریخ جاهع کالم ضیعِ در دست اًجام دارد. در ایي طزح تک

  پذیزد. حیات کالهى ضیعِ صَرت هىّاى هختلف  یک اس هتکلواى بزجستِ ضیعِ در دٍرُ

  طزح: ّاى فعال ایي کالى طزح *  
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  :«عمل ٍ دیي»  طزح کالى  .2 

اهزٍسُ  ّاى فیلسَفاى ٍ هتکلواى بَدُ است.  تزیي دغذغِ  تبییي رابطِ هیاى عمل ٍ دیي ّوَارُ اس اساسى   

للوزٍ ّن بِ  ح در ایي آیذ. هباحج هطز تزیي هباحج در فلسفِ دیي بِ ضوار هى  ًیش بحج در ایي بارُ اس هْن

کالم، با ّذف  اًذ ٍ ّن بِ لحاظ عولى تاحیز بسشائى در جاهعِ دیٌى دارًذ. گزٍُ   لحاظ ًظزى بسیار هْن

را در « ٍ دیي عمل »تحکین هباًى دیٌى در حَسُ ًظزى ٍ تمَیت ضعائز دیٌى در حَسُ عولى، طزح کالى 

هسیحیت بزگشیذُ  فاًى اس دٍ حَسُ فکزى اسالم ٍ دست اجزا دارد. در ایي طزح کالى، هتکلواى ٍ فیلسَ

  ایي باب تبییي گزدد. ّاى هتفکزاى هسلواى در  ضَد دیذگاُ  دیگز تالش هى  ضذُ ٍ با همایسِ آراى آًْا با یک

  طزح:  ّاى فعال ایي کالى * طزح 
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