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یکی از کاربران 

 سایت
 تحول در علوم انسانی

 

 ثسن اهلل الرحوي الرحین

صحجت ورد ٍ جبیگبُ « تحَل ػلَم اًسبًی»چرا ثبیذ از 
ٍ ًمص ایي تحَل در جبهؼِ چیست؟ ثرای ثررسی ایي 
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هَضَع الزم است از ٍیژگی ػلَم اًسبًی حبضر گفتِ ٍ 
اًسبًی ثِ  سپس ثِ چرایی تحَل آى ثپردازین. ػلَم

ی وطَر است  ّبی ًخجِ َّای تٌفسی هجوَػِ هثبثِ
ُ دارًذ. ثٌبثرایي آلَدُ یب وِ ّذایت جبهؼِ را ثر ػْذ

وٌٌذُ است  ثَدى ایي َّای تٌفسی ثسیبر تؼییي پبن
ای وِ اهرٍزُ در  ی ػلَم اًسبًی ثبیذ گفت وِ ّوِ

ّبی اًسبًی در وطَر ثِ داًطجَیبى تؼلین  داًطىذُ
ضَد وبهال ٍارداتی ثَدُ ٍ ثر اسبس ًظریبت  دادُ هی

ر اًذیطوٌذاى غرثی تذٍیي ضذُ است. ًظریبتی وِ د
ػلَم اًسبًی در رضتِ ّبی هختلف التصبد، هذیریت، 

ضٌبسی ٍ ... ٍجَد  ػلَم سیبسی، رٍاًطٌبسی، جبهؼِ
دارًذ ّوگی ثراسبس هجبًی تفىر غرثی ضىل گرفتِ 
است. اسبس ٍ هحَر ًگبُ در ًظریبت ػلَم اًسبًی، 

است. ثِ ایي هؼٌب وِ ارتجبط ػمل ثب « سَثژوتیَ»ًگبُ 
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دثٌیبد هحَر لرار گرفتِ ٍ ٍحی لطغ گردیذُ ٍ ػمل خَ
خَد اًسبى ثِ ػٌَاى وسی وِ خَد ّذف ّستی لرار 

گیرًذ. ًگبُ  گیرد، ًظریبت، حَل آى ضىل هی هی
سَثژوتیَ ثِ ػلَم ثذیي گًَِ است وِ هب در 

پردازی ثِ ّیچ حمیمتی لبئل ًجَدُ ٍ تٌْب آى  ًظریِ
وٌذ درست است،  چیسی را وِ خَد اًسبى فىر هی

ی ایي ًگبُ در ًظریبت ایي  ذ. ًتیجِوٌ ریسی هی طرح
ضَد ٍ ػُمجبئی  سبحتی دیذُ هی ضَد وِ اًسبى، ته هی

ضَد. در ًگبُ اًسبى غرثی،  ثرای اٍ در ًظر گرفتِ ًوی
هؼٌب است ٍ ایٌىِ جْبى ّستی  تىَیي ٍ تطریغ ثی

حمیمت ٍ هلىَتی دارد ٍ جْبى تطریغ ثبیذ ثر اسبس 
در ًگبُ اًسبى هلىَت خَد ضىل ثگیرد هؼٌبیی ًذارد. 

غرثی ّر چِ ّست ّویٌی است وِ اًسبى در اطراف 
ثیٌذ ٍ حمبیك ّستی ٍ آى چیسی وِ ثبیذ  خَد هی

 ثبضذ، هؼٌبیی ًذارد.
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هطىل اسبسی ػلَم حبضر ایي است وِ ایي ًظریبت 
ثر اسبس هجبًی فىری ٍ فلسفی خبصی ضىل گرفتِ وِ 

رّجری هی  ثرخبستِ از فرٌّگ جبهؼِ خَد است.
اًسبًى در  ػلَم ى درثبرُ ثٌذُ ایٌىِ »فرهبیٌذ
ّطذار  هسوَم ّب ٍ خطر ایي داًطْبى راتبً داًطگبُ

ثِ خبطر  -ثِ هسئَالى  ّب، ّن ّن ثِ داًطگبُ -دادم 
اى وِ اهرٍز رائج  اًسبًى ػلَم ایيّویي است. 

 ثب هخبلف ٍ هؼبرض هبّیتبً وِ دارد هحتَاّبئى است،
بم اسالهى است؛ هتىى ثر ًظ ٍ اسالهى حروت
ثیٌى دیگرى است؛ حرف دیگرى دارد، ّذف  جْبى

دیگرى دارد. ٍلتى ایٌْب رائج ضذ، هذیراى ثر اسبس آًْب 
آیٌذ در رأس  ضًَذ؛ ّویي هذیراى هى ترثیت هی

، در رأس هسبئل ، در رأس التصبد وطَرداًطگبُ
، غیرُ ٍ غیرُ لرار هی ، اهٌیت، خبرجىسیبسى داخلى
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ای وبرسبز  بیذ گفت وِ ایي ًظریبت در جبهؼِث«. گیرًذ
است وِ فرٌّگ هتٌبست ثب خَد را داضتِ ثبضذ. اگر 

ای ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ فرٌّگی وِ آى ًظریِ از  ًظریِ
آى ثرخبستِ است ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ، آى جبهؼِ 

تَاًذ داضتِ ثبضذ. هطىل  حروت رٍ ثِ جلَ ًوی
ثب ظَْر ی هب  ی هب ّن ایي است وِ جبهؼِ جبهؼِ

هسلح ثِ ًَػی از ثیٌص ٍ فرٌّگ « اًمالة اسالهی»
ضذُ وِ در تضبد تبم ثب هجبًی ٍ هجبدی ًظریبت ػلَم 

 اًسبًی هذرى است.
ی هب ثخَاّذ پیطرفت وٌذ، یب ثبیذ جبهؼِ  اگر جبهؼِ

ّب را در خَد  تغییر وٌذ ٍ فرٌّگ هتٌبست ثب آى ًظریِ
اتفبق ثیبفتذ ایجبد وٌذ، یب ایٌىِ تحَلی اسبسی در ػلَم 

اسالهی -ی ایراًی ٍ ػلَم اًسبًی هتٌبست ثب جبهؼِ
ضىل ثگیرد. تحَل در ػلَم ثذاى هؼٌب ًیست وِ ظبّر 
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یه ًظریِ را تغییر دّین ٍ ثِ لَلی اسالهیسُ وٌین آى 
را؛ ثلىِ تحَل در ػلَم ثِ آى هؼٌبست وِ رٍش ّب ٍ 
داًطْبی جذیذ ایجبد ضَد ٍ ًَاًذیطی در ػلن صَرت 

هي ثبة ّویي هسبلِ، اهبم اهت خطبة ثِ ثگیرد. 
داًطجَیبى ٍ اسبتیذ داًطگبُ ٍ حَزُ فرهَدًذ وِ ثبیذ 
هسبلِ ی ًْضت تَلیذ ػلن ٍ جٌجص ًرم افساری رلن 
ثخَرد ٍ ثِ یه جٌجص ّوگبًی ٍ فراگیر تجذیل ضَد. 
تحَل در ػلَم ٍ تَلیذ ػلن ثِ هؼٌبی تحَل ٍ تَلیذ 

آى ثِ ًَاًذیطی داًطْب ٍ رٍش ّبی جذیذ است وِ از 
 .یبد هی وٌٌذ

 ای گالیِ اًسبًی ػلَم ی درثبرُ هي: )) فرهَدًذ ایطبى 
 ّن اٍاخر ثبرّب،ایي-وردم داًطگبّی ّبی هجوَػِ از

 هجبًی ٍ هجبدی ثر هبى اًسبًی ػلَم هب-جَر ّویي
 ػلَم.است ضذُ ثٌب اسالهی ٍ لرآًی هجبًی ثب هتؼبرض
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است، هجتٌی  دیگری ثیٌی جْبى ثر هجتٌی غرة اًسبًی
ثر فْن دیگری از ػبلن آفریٌص است ٍ غبلجب هجتٌی ثر 
ًگبُ هبدی است. خَة ایي ًگبُ ،ًگبُ غلطی است؛ایي 
هجٌب، هجٌبی غلطی است.ایي ػلَم اًسبًی را هب ثِ 
صَرت ترجوِ ای ، ثذٍى ایٌىِ ّیچگًَِ فىر تحمیمی 
اسالهی را اجبزُ ثذّین در آى را پیذا ثىٌذ ، هی آٍرین 

ًطگبُ ّبی خَدهبى ٍ در ثخص ّبی هختلف ایٌْب در دا
را تؼلین هی دّین در حبلیىِ ریطِ،. پبیِ ٍ اسبس ػلَم 

 ((82/7/22اًسبًی را در لرآى ثبیذ پیذا ورد.
 اتفبق ثبیذ وِ است حیبتی ٍ هْن ی هسبلِ ّوبى ایي 

 ثر وِ ورد تبسیس ٍ تَلیذ ای اًسبًی ػلَم ثبیذ. ثیبفتذ
 ٍ ثبضذ اسالهی ٍ لرآًی  ی اًذیطِ ٍ هجبًی اسبس

 از ًظریبتی ایٌىِ ًِ هب، ی جبهؼِ فرٌّگ ثب هتٌبست
 وٌین اجرا را آًْب ثخَاّین ای جبهؼِ در ٍ ثیبٍرین غرة
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 غرثی فىری هجبًی ثب وبهل تضبد در اش فىری هجبًی وِ
 .است

 
 ثِ للن : یىی از وبرثراى سبیت

 


