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Islamic Sciences Academy of Qom is established with a special approach to organizing the relationship 
between Religious Seminary (Hawzah) and university in fulfilling knowledge-based needs of the Islamic 
Revolution and has founded a new thought under the title of “the Philosophy of Agency System” as a 
“the philosophy of becoming” which believes in a kind of “direction” and “epistemological relativity” in 
understanding, science, and even external world phenomena.Among the claims of the Academy in 
analyzing “civilizational” relations, is a special kind of conflict between Islam’s civilization and modern 
West’s civilization which has been criticized a lot. In the present research, after mentioned the criticisms 
of the doctrine of Occidentalism by the Academy, this theory is presented by themethodological 
approach of the Academy itself “the method of studying the West” like a “variable whole” and then the 
“description” and “judgment” of the Academy. Regarding the West and the method of using objective 
structures, western scientific and technological achievements (declining adaptation) is explained in detail. 
Keywords: Islamic Sciences Academy of Qom, Occidentalism, Holism, Holistic View, Declining 
Adaptation.

                                                             
 Graduated from the fourth level of Qom theological field, researcher of Qom Islamic Sciences Academy, Qom, Iran - 

ho.mahdizade@gmail.com. 

DOR: 20.1001.1.37952538.1401.2.3.10.9 

 

https://sjs.isri.ac.ir/article_87888.html
https://sjs.isri.ac.ir/article_87888.html


 

 انحاللی اقتباس
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 چکیده
 و حموه  رابطم  یهمی سمامان بم  خما  رویکمری  بما قم  اسالمی علوم فرهنگستان

 ا انهیشم  و شمه  تأسیس اسالمی انقالب بنیانیانش نیاهها  ب  پاسخ یر یانشگا 
 بم  کم  گذاشت بنیان «شهن فلسف » یک مثاب ب  «فاعلیت نظام فلسف » عنوان با نو

 و علم  فهم   یر (Relativity) «شمناختی معرفمت نسبیت» و «یار جهت» اه ا گون 
  .یاری باور بیرون جهان ها پهیه  حتی

 اه خمما  ا گونمم   «تمممهنی» روابمم  تحلیمم  یر فرهنگسممتان ایعاهمما  اهجملمم 
 نقهها  ک  است مهرن غرب تمهنی صورت و اسالم تمهنی صورت بین کشمکش

  .است  شه واری آن بر تاکنون فراوانی
 فرهنگسمتان  شناسمیغمرب آموهۀ بر واریشه  نقهها  بیان اه پس جستار  این یر

 «غممرب مطالعمم  روش» فرهنگسممتان خمموی شناسممان روش رویکممری بمما نظریمم  ایممن
 «یاور » و «توصمممی » سممم س و گرییمممه  ارائممم  «متغیمممر کممم   » یمممک همچمممون

 عینممی  ا سمماختاره اه مثبممت منممه بهممر  شممیو  و غممرب  بمم نسممبت فرهنگسممتان
 تمرتفصمیلی ا گونم  بم  (انحاللی اقتباس) غربی تکنولوژیک و علمی رهاوریها 

 .است شه  یای  توضیح
 نگممر  کمم  شناسممی غممرب قمم   اسممالمی علمموم فرهنگسممتان :کلیااد  واژگاا  

 انحاللی اقتباس نگر  کلی
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 مسئله بی  

 رابطژه دهژ سژاما  از اصخژ برداشت  برپایه ،9531 سال در قم، اسمم  علو  فرهنگستا 
 مرحژو  دسژتبژه اسژمم ، انقژم  بنیژا دانش نیازهای به گوی پاسخ در دانشگا  ه حوز 

 ایژن تمش دهه سه شد. تأسیس 1الهاشم  حسین  سیدمنیرالدین هالمسلمیناالسم حجت
 نا  به نوین  فلسف  مکتب تأسیس به منجر سامانه، این برای مناسب رهش  یافتن برای مرکز

 ه تحقیژ  رهش ه شناسژ رهش تا شناس معرفت از مکتب این شد؛ «فاعلیت نظا  فلسفه»
 کندم  پیشنهاد اسمم  جامعۀ بنیا دانش نیازهای حل برای نو ایسامانه پوههش ، سازما 

                                                             
در  02/8/9501الله سیدنورالدین حسین  هاشم  شژیرازی در تژاریخ . سیدمنیرالدین حسین  الهاشم ، فرزند آیت1

زی از مراجژ  بژزرا ایژرا  ه م سژس حژز  دینژ  ه  ژد الله سیدنورالدین حسین  شژیراشیراز متولد شد. آیت
شیراز بود. سیدمنیرالدین کمتر از دهازد  سال داشت که پژدر بژا مرگژ  مشژکور سدر سژال « برادرا »استعماری 

الله شیرازی مرد  شیراز سژیدمنیرالدین نوجژوا  را بژه ل ژاح رهحانیژت ملژ س ( از دنیا رفت. با مرا آیت9553
الله شیرازی ه ره ر حز  سیاس  ژ مذه   حز  در اقدام  تشریفات  اه را جانشین آیت کردند ه شورای مرکزی

ترین دغدغه سیدمنیرالدین در نوجوان  ه جوان  بازخوان  ه بژازگو نمژود  مطالژب ه برادرا  معرف  نمود. اصل 
سچژا  «   بژرادرا سالنامه حژز»الله شیرازی، از میا  سه کتا  منتشر شد  از پدرش یعن  م احث مرحو  آیت

های پدرش دربار  حژز ، دریافژت بود. اه با مطالعه اندیشه« اسم  ه جها  امرهز»ه « کسر  کسرهی»(، 9501
ره با ایشا  به مخالفت پرداخت ه بژه قژم کنند؛ ازاینکه حز  برادرا  اساسنامه ه نظامنامه حز  را رعایت نم 

هژای دن ژال اکتشژا ی قرار داد. اما اه با همه این فشارها، حت  بههجرت کرد. حز  نیز اه را در تنگنای اقتصاد
منژدی از درح صنعت  در کنار زندگ  طل گ  اش نیز بود. آخرین آموخته سیدمنیرالدین در حوز  علمیه قم، بهر 

رزات الله حاج شیخ حسین نوری همدان  بود ه با آغاز نهضت اما  خمین  به شیراز بازگشژت تژا م ژارسائل آیت
در  9532از سفر حج، به عراق رفت ه مقیم نجف شژد ه تژا سژال  9511مرد  شیراز شتا  بخشد؛ هی در سال 
م ارزات خود را پ  گرفت ه یک بار نیز به گن د کابوح ت عید شژد؛  9530آنجا ماند. با بازگشت به ایرا ، تا سال 

مناسژب بژرای ه ترتیژب داد  یژک اندیشژه به قم رفته ه برای پایا  تحصژیمت حژوزهی 9530هل  سرانجا  در 
کار شد ه محور فعالیتهای اه تا عضویت در مجلس خ رگا  قانو  اساس  بهگوی  به نیازهای انقم  دستپاسخ

کادم  برای  همین بود. با صدهر دستور انقم  فرهنگ  از سوی اما  خمین  فعالیتهای هی برای تأسیس یک آ
در آغاز مجامع  را در دانشگا  های بزرا کشور برگژزار کژرد ه شژماری از اسژتادا  را علو  اسمم  آغاز شد. اه 

را بنیا  نهاد تا « دفتر مجام  مقدمات  فرهنگستا  علو  اسمم » 9510جذ  اندیشه خود نمود. سپس در سال 
اندیشژه فلسژف   12به تولید مقدمات علو  اسمم  بپردازند. سید منیرالدین درنهایت موف  شژد در پایژا  دهژه 

، نیژز گژا   ژرهری 9551ساله اش در اسفند  35بنیا  نهد ه تا پایا  عمر « فلسفه نظا  فاعلیت»نوین  را با نا  
ده  اندیشه خود، یعن  بنیانگذاری رهشهای  برای تولید علم بر اساح این فلسفه جدید التأسیس را بژه سژرانجا  

 (.53-91، ص«از استاد یادی»برساند سدفتر فرهنگستا  علو  اسمم ، 
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 کژه آ  سامانۀ ه طرح این است. سابقهب  اسمم  شرق فلسف  سنت فضای در کمدست که
 دارد، باهر جها  هایپدید  حت  ه علم فهم، در «داریجهت» نوع  به خود فلسف  بنیا  در
  باشد. داشته کاربردی علو  رشد در ژر  تاثیری تواندم  طرفدارانش نگا  از

 گرایژ نسژ یت» بژر م تن  شناس معرفت است، توانسته که است آ  فرهنگستا  ادعای دیگر
 هژدایت تحلیلژ  دسژتگا  آ  از ه بژرد  بیژره  جهتژ ب  حالت از ار آ  ه نمود  مهار را «معرفت 
 بژه ،«تمژدن » رهابژ  تحلیژل در فرهنگسژتا  ال ته دهد. ارائه اسمم  «شد   » مسیر در پذیری،

 مکاتژب دیگژر میا  در آ  جزئیات که دارد باهر غر  ه اسم  بین «کشمکش» از خاص ایگونه
 هلژ  رهد؛مژ  شژماربژه نیژز ناموجژه گژا  ه نیست ه ن ود  برخوردار تا  پذیرش  از کشور علم 

 اصژل  مدعاهای از ایپار  در قم اسمم  علو  فرهنگستا  شناس غر  نظریه شناخت ازآنجاکه
  بود. خواهد اهمیت حائز نظریه، این جزئیات شناخت دارد، بسزای  نقش آ 

کید مورد اندیشه این طرفدارا  سوی از هموار  آنچه  «تعژار » ه «تقابژل» گرفته ارقر تأ
کیژد اسژت؛ غژر  ه اسم  کامل  بژرهز سژ ب فرهنگسژتا  اندیشژه در بژاهری چنژین بژر تأ

 داد. پاسژخ هژاآ  بژه درسژت بژه بایژد کژه اسژت شد  مخاط ا  ذهن در فراهان  هایپرسش
 رهش» ه «شژد  فلسژفۀ» درزمینژۀ تولیژدهای  ادعای با مکت   چرا اینکه مانند های پرسش

 غر  به تبکم این نگا  بدهد؟ اجتماع  مسئله یک به جایگاه  چنین باید «جدید حقی ت
 یافته  رهرت فلسف  مکتب این در انداز  این تا آ  نقد که است چگونه غرب  عهد تجدید ه

 ایرابطژهقطژ  آ  بژا ه جسژت دهری غژر  از بایژد آیا چیست؟ نقد این عین  نتیجه است؟
 دسژتاهردهای از توا نم  دیگر که نیست آ  اندیشه این پذیرش یجهنت آیا داشت؟ سویههمه

  بازگردند؟ تجدد از پیش دهرا  به باید مسلمانا  ه جست بهر  اسمم  فضای در غر 
 ؛955 :9583 ارا ،کژهم ه سحسژن  زمینژه ایژن در شژد ارائژه نقژدهای دقی  بررس  با

 شناسژژ غژژر  نظریژژۀ ارکژژا  ه...(، 025 :9588 سژژوزنچ ، ؛985 :9581 خسژژرهپنا ،
 است: بندیجم  قابل شرحبدین آ  منتقدا  نگا  از فرهنگستا 

 از اسژتفاد  امکژا  کژه اسژت سژل   رهیکردی مدر ، غر    با فرهنگستا  رهیارهی  .9
 کند؛م  نف  را اسمم  توسعۀ مسیر در مدرنیته دستاهردهای
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 ه «غیراسمم » هایفر پیش هجود تنخس مدعا این بر اندیشه این طرفدارا  دلیل .0
 نگژژا  از اسژژت؛ آ  ایشژژ که سژژاختار آ ، از پژژس ه غربژژ  علژژو  ه فلسژژفه در «حسژژ »

 اسژت برقرار خاص  تنیدگ درهم ه انسجا  ساختار، این هایم لفه ه اجزا میا  فرهنگستا ،
 ه داشژته کامژل همخژوان  یکژدیگر بژا غژر  سژاختار دهندۀتشکیل اجزای آ  درنتیجۀ که

 (؛985 :9581 سخسرهپنا ، هستند تجزیه غیرقابل
 بژه را آ  دسژتاهردهای ه غرب  مدرنیتۀ اسمم ، علو  فرهنگستا  طرفدارا  پایهبراین .5

 دانند.م  اسمم  رهاب  ه جامعه در اقت اح غیرقابل ه باطل «مطل » صورت
 از دیگژر برخ  به هکهنگام  هل  باشد؛ پذیرفتن  نخست نگا  در است ممکن تقریری چنین

 رهبژهره چژالش بژا تقریژری چنژین درسژت  شژود،مژ  پیوست اندیشه این از شد شنید  م احث 
 ایژن که است شد  بیا  نکته این فرهنگستا  ارشد پوههشگرا  سوی از بارها نمونه برای شود؛م 

 ایژن اگر (.921 الف:9585 یرباقری،داندسمم  «گذار دهرا » طراح    را غر  از ع ور را  اندیشه
 دسژتاهردهای مطلژ  نفژ  بژا را آ  تژوا م  چگونه باشد، فرهنگستا  باهرهای شمار در نیز گزار 
 نژوع  فرهنگستان  شناس معرفت فرهنگستا ، منتقدا  همه اعتقاد به اینکه یا نمود؟ جم  غر 

 بژا فرهنگسژتا  کژه شژودمژ  تهگف دیگرازسوی ه (095 :9588 سسوزنچ ، است «گرای نس  »
   داند.م  مردهد مطل  طور به را آ  دستاهردهای همه ه غر  اش،فلسف  پایگا  تکیه

 ایاندیشژه فرهنگسژتا  اندیشژه اگژر کژه اسژت آ  شژودمژ  مطرح اینجا در که پرسش 
 بیا  اطمق  ادبیات با را خود هاینظریه هرگز ایاندیشه چنین اینکه بهباتوجه ه گراستنس  
 نقژش اذها  در چگونه آ  دستاهرد ه غر  پیرامو  فرهنگستا  نظریه از باال تصور کند،نم 
 یژا گژرددبژازم  مکتب این هایآموز  درهن  تهافت به یا تضادهای  چنین است؟ شد  بسته

  است. آ  طرفدارا  حت  ه منتقدا  بین در اندیشه این نادرست ه ناقص ترسیم از برخاسته
 شژژناخت در فرهنگسژژتا  شناسژژ رهش ه رهیکژژرد آغژژاز در کژژه بژژرآنیم رهپژژیش نوشژژتار در
 شناسژ غژر  مو ژو  در را رهیکژرد ایژن آنگا  ه نمود  معرف  را چندهجه  ه متغیر هایپدید 
 دریافژت درسژت بژه اگر هک است اندیشه این از وتا ک برش  نوشتار این دهیم. قرار بازخوان  مورد
 باشد. پیدا نو تبکم این ظاهری ه نخستین هایابها  زدایش برای شایان  کمک تواند م شود،
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 ستیزیغر  رهحیۀ هرچند که است  رهری تهکن این به توجه بحث، اصل آغاز از پیش
 فلسژف ، مکتژب ایژن اصژل  متفکژر ه گژذاربنیا  ،(الهاشم  حسین  الدینسیدمنیر شدید

 منتقژدا  کژه گونژههمژا  ه (02 :1030 اسژمم ، انقژم  سژنادا سمرکز است انکارناپذیر
کید تهکن این بر نیز فرهنگستا   ه جژوان  دهرا  از رهحیژه این هجود هاینشانه هرزند،م  تأ

 مسژئله ایژن هلژ  (؛132 :1032 سخسژرهپنا ، اسژت بژود  بارز ه آشکار هی نوجوان  حت 
 ه ایشژا  فلسژف  رهحیژه بژر فرهنگسژتا  گذاربنیا  ستیزیغر  رهحیۀ رت   تقّد  معنایبه

 ازسژوی تولیدشژد  شناسژ معرفژت در اساسا   چراکه نیست؛ هی فلسف  پرهژ  به آ  تحمیل
 را آ  خژود جژای در بایژد ال ته که است آغازین ه مهم، نقش  دارای سلب، ه نقد الهاشم ،

 پژرهژ  در جژهمو ه مشژخص نقشژ  خژود، رهیکژرد ایژن که است آ  مهم هل  داد؛ تو یح
 پیگیری اسمم  علو  فرهنگستا  در که هی، شناخت غر  دیدگا  رهازاین دارد؛ هی فلسف 

 بژه «شژد » ه «تکامژل» مسژیر در ال ته ه بود  متک  هی فلسف  تفکرات ه نگا  به شود،م 
 هی کژه اسژت ایژن به آ  شد  ترفلسف  است؛ شد  نیز ترفلسف  خود، نهای  مقصد سوی

 کژرد  برپژا را جدیژدی دسژتگا  غر ، فلسف  ه فکری دستگا  با رهیارهی  در است مدع 
 پایا  در اش،فلسف  پرهژ  نخست بخش گیری پایا  از پس الهاشم  حسین  مرحو  است.

 انقم  از پس خود فعالیت ده  دهه در فاعلیت، نظا  نا  با فلسف  نظا  تأسیس ه 102 دهه
 هرحال،به هل  آهرد؛ ره علو  شناس رهش ه منط  حوز  در اشهنظری تردقی  سازمانده  به
 بژود  سژکوالر ه معرفژت رهیکرد از علم -فلسف  کامم   بیان  0شمس ، 02 دهه آغاز در

 0دیژد. تژوا مژ  هی از شژد ارائژه م احژث در کژه اسژت داشژته غژر  الگوهژای ه هامدل

                                                             
بژه پایژا  رسژید. ایژن دهر  در بانژک  90/90/9552آغژاز ه در  3/90/9511. نخستین دهر  فلسفۀ نظا  هالیژت در 1

 قرار دارد. 913اطمعات فرهنگستا  به شناسه پوههش 
علیژت اسژت، از شناسانه که دیدگا  حاکم بر آ ، رهش فراگیر نهای  در اندیشۀ نظا  فا. نخستین دهر  م احث رهش0

در فرهنگستا  برگزار گردیژد کژه در بانژک اطمعژات فرهنگسژتا  بژه شناسژۀ  1/3/9559تا  95/1/9559تاریخ 
 موجود است. 931پوههش 

هژای مرحژو  حسژین  بژرای تژرین سرفصژلریزی، کهنشناس  در کنار رهشهای اجتهاد ه برنامه. سرفصل مو و 0
کژرد سر.ر. دفتژر از آ  بژرای ارائژه م احژث خژود اسژتفاد  مژ  12خست دهژه باشد که تا نیمۀ ناش م اندیشه

 فرهنگستا  علو  اسمم ، مو و  شناس (.
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 ه نظژری علمژ ، مهژم نقژا  از بایژد یزن را فرهنگستا  شناس غر  رهیکرد هصف، این با 
 دانست. قم اسمم  علو  فرهنگستا  فکری مکتب ناپذیرجدای 

 فرهنگست   فکر  مکتب در ه پدیده مط لعۀ منطق

 گژا هژی  هلژ  دانژد،مژ  سژویههمه تقابل  را اسم  ه غر  رهیارهی  فرهنگستا  اینکه با
 نفژ  بژا نه غر  از ع ور است مدع  بلکه ند؛کنم  نف  مطل  طوربه را غر  دستاهردهای

 در دهگانژه، ظژاهربژه آمژوزۀ ایژن پیدایش چرای  است؛ پذیرامکا  آ  از «گذار» با بلکه آ ،
  است. نهفته سازیمنط  در (holisticس نگریکل یعن  مکتب، این شناخت رهش رهیکرد

 متغیرهژای «براینژد   مطالعۀ» نو  از سیستم ، ه نگرکل هایمنط  در پدید  یک مطالعه
 رهیکژژرد بژژا مطالعژژه بژژا رهشژژن بژژه کژژه اسژژت سیسژژتم ه کژژل یژژک بیرهنژژ  ه درهنژژ 

 یژک همچژو  نیژز را غژر  نگر،کل منط  که است رهشن دارد؛ تفاهت (abstractنگرسکل 
 حکمژ  نیژز منطژ  ایژن ازسوی صادرشد  حکم ره،ازاین کند؛م  مطالعه سیستم ه «کل»

  بود. خواهد «کل» کی برای
 ه دانسژته دنیوی ه مادی ُبعد با آمیخته را مدر  غر  تمامیت فرهنگستا ، نگرش اگرچه

 از پژیش نظژا  به بازگشت ه انزها غرب ، عاَلم از ع ور برای هل  شمرد،م  الز  را آ  از ع ور
 ه الگژو برپایژه مشژره ، اقت ژاح   ه اخذ از خاص ایگونه بلکه کند؛نم  تجویز نیز را تجدد
 اسژت کژرد  طراحژ  خژود کژه را دینژ  ارزشژ  ه بوم  هاینیازمندی نظا  از برآمد  مدل

  کند.م  پیشنهاد
 دسژت گزینش  به بوم  ه ارزش  هایشاخص از نظام  بده  توا نم  اندیشه این برابر

گاه ، رهی از گزینش این چراکه زد؛  نجامژد؛ام  غر  از کورکورانه تقلید ه شیفتگ  به ناآ
 مشژره  ه معقژول اقت اسژ  به توا م  بوم  ه ارزش  هایشاخصه نظا  داشتن با آنکه حال

  یافت. دست
 اقت ژاح بژه هژافعالیژت اهژم آ  در کژه را ایدهر  فرهنگسژتا ، فکری مکتب دارا طر 

 (50 :9551 سبهدارهند، نامندم  «گذار دهرا » است، معطو  مشره 
 از توأمژا  صژورت بژه که است ادراک  به رسید  فرهنگستا ، ۀاندیش در شناخت غایت
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 نژوع  آ  شناسژ معرفژت نظریژۀ ه بژود  برخژوردار دینژ  حجیژت ه نظژری توجیه هیوگ 
 تکامژل سیسژتم  رهش» یژا «تکژامل  نگرکل رهش» را آ  توا م  که است نگریمجموعه

 خواهد داد  تو یح اجمالبه منط  این ارکا  ادامه، در (؛923 :9588 نامید سمهدیزاد ، «گرا
  شد:

 آ  اجژزای ه شژد  مطالعژه «متغیر کّل » یک صورت به هاپدید  همۀ منط  این در الف(
 دره  هستند، های «کل» عاَلم همه سخن، دیگربه رهند؛م  شماربه دیگر کّل  یک نیز، کل

 (؛58 الف: 9585 اسمم ، علو  سفرهنگستا  دیگر! های «کل»
 پرداخت؛ آ  اجزای شناخت به مستقیم ایگونه به توا م  «کل» یک شناخت برای  (

 ایژن از گریژز بژرای فرهنگسژتا  است؛ ناپذیرتعمیم ه جزئ  شخص ، شناخت ، چنین هل 
 در تعریف قابل کّل  ترینکوچک از چندسطح  مدل یک در را کل اهصا  آغاز در مشکل،
 را اجژزا سژپس ه نمژود  مطالعژه علم ، شد تعریف نیاز رفراخو به آ ، ترینبزرا تا اندیشه
 (؛00 سهمژا : 1کنژدمژ  بندیط قه ه شناسای  دارند، نظر مورد اهصا  با که نس ت  برپایۀ

 اطمعژات سبانک 0است مقد  آ  مو وع  شناخت بر کل، یک «هصف   » شناخت   بنابراین
 (؛102 پوههش شناسه اسمم ، علو  فرهنگستا 

 ه «ساختار اهصا » ،«جهت اهصا » کم    دستۀ سه به متغیر، کّل  یک هایگ هیو ج(
 شوند.م  تقسیم «کارای  اهصا »

 جرئژتبژه هکژ جای  تا است عالم هایپدید  همۀ در عا  ایقاعد  داری،جهت جهت:
 اسژمم ، علژو  سفرهنگسژتا  نژدارد هجژود درعژالم جهتژ بژ  پدیژدۀ هژی  گفت توا م 

 حرکژت آ  سژویبژه کژل هژر کژه است غایت  بیا  برای شاخص  جهت، (؛00 : 1030
 همژوار  خژود عمژر طژول در ایپدید  هر «تکامل  نگرکل» نگا  از که معنا این به کند؛م 

 بژا یژا را یژاب خلژوص مسژیر   این ه یابدم  «جهت در خلوص» شود،م  «جهت در بهینۀ»
                                                             

گردد؛ بنابراین بایژد گفژت کژه فرهنگسژتا ، گری ذهن ممکن م گیری از قدرت انتزا . شناخت هصف  اشیا با بهر 1
دهد که غیر از جایگژا  آ  در ه به آ  جایگا  جدیدی م کند گری ذهن را در دستگا  خود منحل م قدرت انتزا 

 های دیگر، ازجمله منط  ارسطوی  است.منط 
. این بحث با عنوا  رابطه جزءسمو و ( ه ُبعدسهصف( در م احث مربو  به رهش ه مژدل مطژرح گردیژد  اسژت؛ 0

 .951ر.ر. بانک اطمعات فرهنگستا  علو  اسمم ، شناسه پوههش  
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 دفتژر اطمعژات سبانژک کنژدمژ  سژپری برتژر گرکنش یک از پیرهی با یا ه خود گری  کنش
 (.121200220 شناسه اسمم ، علو  فرهنگستا 

 میژزا  ال تژه سهما (؛ است «سازنظا  ارادۀ» سیستم، یک جهت در م لفه تأثیرگذارترین
 برتژر   هژایاراد  تژاب  خژود چراکه نیست؛ یکسا  نیز خود هایساخته بر هااراد  تأثیرگذاری  

 ه تأثیر از نظام  هستند؛ هااراد  از نظام  تأثیرتحت هموار  هاپدید  بنابراین هستند؛ یگرید
 سهما (. است حکیم ه قادر خدای ارادۀ هاآ  همه از باالتر که هااراد  تأثر

 جدیژد هایسازینظا  که انداز  هر به هل  خداست؛ سویبه آفرینش ّل ک آغازین جهت 
 در ایتژاز  هژایجهژت ه یافته حضور ه نوین هایسازیسیستم در نیز هااراد  ،دهدم  رخ

 خواهد تصدی  گزار  این گردد، تصور درست به جهت، در حرکت   اگر شود.م  پدیدار جها 
 تصر  در انسا  نیرهی نمونه: برای نیست؛ انسا  ارادۀ تأثیرتحت انداز  یک به عالم که شد

 تنهژا ه مفهژوم  هژاینظژا  پدیدآهرد  در اه قدرت از کمتر ط یع ، نوین هاینظا  ایجاد ه
 بژر حاکم هایجهت توا م  منطق  چنین با سازد.م  تخیل نیرهی کمک به که است ذهن 

 کژدا  هیژو ، پدیژدۀ یک در که کرد مشخص سپس ه مطالعه جداگانه ایگونه به را پدید  هر
 اسژت؛ داشژته را ت عژ  تژأثیر یژک کژدا  ه فرعژ  تأثیر گرکنش کدا  ه اصل  تأثیر گرکنش
 سهما (. سوست کدا  به پدید  این جهت شیب که شودم  مشخص ترتیببدین

 برخژ  نیسژتند؛ خالص انداز  یک به نیز خود جهت در هاپدید  که دریافت توا م  براینافزه 
 پنهژا ؛ ه اندر شیب با برخ  ه کنندم  حرکت خود هد  سوی به آشکار ه تند شی   با هاپدید  از
 هژایغایژت از ترکی ژ  ،«میژل» این نیست؛ میلب  غایت به نس ت عالم در ایپدید  هی  هرحالبه

 سهما (. اندداد  جای نوین موقعیت  در را پدید  آ  که است سازینظا  هایاراد  ه نخستین ط یع 
 نکتژۀ هلژ  نیسژت؛ مشکل  کار گفته،پیش تصویر ه شیو  به داریجهت مسئلۀ تصدی 

 گونژاگون  هژایجهژت هسژت  جهژا  در اگرچه که است این فرهنگستا  اندیشه در متمایز
 ه شژوندمژ  منحژل عژا  جهژت   ده در هژاجهژت این همه ایشا  نظر از اما کنند،م  تصور

 ده این از  کی یابد؛م  حق ت جهت ده این از یک  در هاپدید  شد  خالص فرایند ترینعا 
 ایژن بژا (؛123 ص ،1033 سمهدیزاد ، است «باطل جهت» دیگری ه «ح  جهت» جهت،
 بودنش، باطل یا آ  تغییرات   جهت   بود    ح  مطالعۀ ساختارها، ه هانظا  بررس  در هصف،
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  علژو فرهنگستا  دفتر اطمعات سبانک یابدم   رهرت آ ، کذ  ه صدق مطالعه بر مقد 
 حژّ   کژه اسژت آ  گویژای کمژال مسیر بود  نامتناه  قاعدۀ ال ته (؛1001 شناسه اسمم ،

 قاعژدۀ ازدیگرسژو، نیسژت؛ ممکژن ،معصژوما  جز آفریدگا ، برای هرگز بود ، محض
 جهژت بژا سیسژتم  هرگژز که است آ  بیانگر نیز هست  نظا  کّل  بر ح  اهلیای بود  حاکم
 آغژازین اصژل بژود  فراگیژر در اصژول، ایژن ال تژه ؛شودنم  محق  جها  در محض باطل

  ندارد. تأثیری موجودات همۀ داریجهت
 فژرا آ  سژاختاری اهصا  شناخت زما  متغیر، کّل  یک جهت   مطالعۀ از پس ساختار:

 اهصژا  اسژت؛ متغیژر کژّل  سژاختاری ه محتوای  اجزای ه ارکا  کنندۀتوصیف که رسدم 
 تژا دهژدمژ  قژرار مطالعژه مژورد آ  بیرهنژ  محی  ممحظۀ با را سیستم یک دره  ساختار،
 بژا هماهنژ  ه هد  جهت در مشمول، کّل  این ساختاری یکپارچگ  آیا که شود مشخص

  است؟ قرار متناسب سیستم  دره    زیرسیستم این آیا ه نه؟ یا است شامل کّل  شد    م نای
 منطتق راه از درست ،نا و درست  روابط یافتن درپی سطح، این در فرهنگستان منطق

 .(82 الف:1822 قم، اسالمی علوم )فرهنگستان اس  نگرکل

 بژود  مفیژد نژرخ تژا گیردم  قرار مطالعه مورد پدید ، کی از اهصاف  سطح، این در کارایی:
 کژم  هژد  ه جهت ده از تر کوچک هایفاید  ه ژ اغرا  ه اهدا  تأمین در پدید  آ  ساختار

 هصژف  هژای شاخصه مطالعه، از مرحله این در نهای  محصول آید؛ دستبه ژ درآ  باطل ه ح 
 یژاری کم ( گیری انداز  ه سنجش سقدرت ریا یات ازسوی مطلو  ایگونهبه چنانچه که است
 اطمعژات بانژک سر.ر. دهژد دسژت بژه نیژز کمژ  صژورتبژه را کارامدی نرخ تواندم  شود،

  (.003 ه 091 ه 951 پوههش هایشناسه اسمم ، علو  فرهنگستا 
 متغیژری کّل  اگر هکنحوی به است؛ باطل اهصا  ه ح  اهصا  از ایآمیز  پدید  هر اهصا 

 اه بژرای جهژت در عصژمت به دستیاب  معنایبه برسد، اهصا  بطم  یا حقانیت در هحدت به
 بایژد خود یجا در که نیست ممکن جهت حیث از مطل  خلوص به دستیاب  ال ته که بود خواهد

 ره،ازایژن (؛والیا  نظال  فلساه  عالی  دوره سر.ر. بگیژرد قژرار تفصیل  تحلیل ه بررس  مورد
 هژم ه منفژ  کارکاردهژای هژم زمژا هم هستند، جها  در که متغیری هایکل همۀ برای توا م 

   شود.م  گفته چاقو منف  یا ه مث ت هایکارای  دربارۀ آنچه مانند شمرد؛ بر مث ت
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 اسژت؛ 1«بژود  صژرفهبژهمقژره » شژوند،مژ  بندیجم  هاشاخصه آ ، با که فهوم م
 افژزایش منظژور بژه زیرسیستم، یک حذ  آیا که پردازدم  تهکن این به مفهو  این درحقیقت

  خیر؟ یا است صرفهبهمقره  شامل، سیستم   کارای 
 «چیست » ه «چرای » بررس  نظورمبه تنها اندیشه، این در هاپدید  شناخت از هد  د:

 :9588 سمهژدیزاد ، است مدنظر نیز هاآ  هدایت ه مدیریت «چگونگ » بلکه نیست، هاآ 
 چیست  چرای ، پرسش سه به باید کارای ، ه ساختار جهت، اهصا    هرسه ره،ازاین (؛922

 سژش  پر بژه نژاظربود  درصورت پدید  جهت   شناخت مثال: برای دهند؛ پاسخ چگونگ  ه
 ه داد، خواهژد تشژکیل را پدیژد  آ  پوههژ آینژد  دانش اصل  هایبخش تحق ، چگونگ   
 هژایبخژش تحقژ ، چگژونگ  پرسش به بود  ناظر صورت در پدید ، آ  ساختار شناخت

 زد. خواهد رقم را پدید  آ  کنترل دانش اصل 
 تعژار  عژۀمطال معنژایبژه یکژدیگر، بژا سیسژتم ده تعژار  مطالعۀ منط ، این در ه:

 یکپژارچگ    ه «کّل » عنوا به آنچه که معناست بدین بلکه نیست؛ سیستم ده این جزءبهجزء
 هر اگرچه گیرد؛م  قرار دیگر سیستم یکپارچگ  ه کل برابر در شود،م  شناخته سیستم یک

 اسژمم ، علژو  سفرهنگسژتا  باشژند داشژته نیژز مشژابه هژای مکژانیز  ه اجزاء سیستم، ده
 مطالعژۀ» منطژ  کژه ژژ نگژرکژل هژایمنط  طری  از تنها ایمقایسه چنین (.05  :9585
 بژود خواهد پذیرامکا  ژ است بیره  با هاآ  ممحظۀ در پدید  یک درهن  متغیرهای «برایند  

 در آ  کاست  زدایش ه یافتگ تکامل مدع  فرهنگستا  که منطق  (؛18 :9588 سمهدیزاد ،
 است.  فرهنگستان رهش

 چنین در پدید  یک مطل  بطم  ه نف  به حکم که دریافت توا م  شد گفته آنچه با هژ:
 ایژن بژه توجژه بده  رهازاین است؛ آ  نشدۀتجزیه ساختار ه جهت نف  معنایبه ای،اندیشه

 در انجامیژد؛ خواهژد اندیشه این فهم با  شد  بسته به ،«مطل  نف » ع ارت کاربرد نکته،
 اگرچژه رهد؛نمژ  کژار بژه «مطلژ  نفژ » ع ارت معموال   نیز فرهنگستا  کارشناس  اتادبی

                                                             
جهتژ ، »مثابه یک پدید ، دارای سه بعد صرفه بود  در اندیشه فرهنگستا ، خود بهبهت که مفهو  مقره . رهشن اس1

هژای است؛ بنابراین مفهو  یادشد  از پایگا  اندیشه اهمانیست ، با معنای آ  از پایگا  اندیشه« ساختاری ه کارای 
 توحیدی تفاهت دارد.
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 مژورد «اسم  با غر  جهت صددرصدی تقابل» مسئلۀ شد، بیا  این از پیش آنچه بهباتوجه
 کند. منتقل درست به را معنا تواندنم  مطل  نف  اصطمح اما است؛ تأیید

 فرهنگست   شن سیغرب آموزۀ ارک  

 مو وع  مثابهبه را آ  باید فرهنگستا ، شناس غر  نظریۀ شناخت برای شد گفته آنچه برابر
 در مکتژب این که های پرسش به همچنین داد؛ قرار دقت مورد گفتهپیش رهش در مطالعات 

 هژایپرسش ترینعمد  داد. پاسخ رهش  چنین با باید رهست،بهره آ  با شناس غر  زمینۀ
 از: اندع ارت استقرا به دشد ،یا

 چیست؟ غر  از فرهنگستا  توصیف ژ
 است؟ چگونه غر  دربارۀ فرهنگستا  داهری ژ
 است؟ ممکن چگونه غر  از اقت اح فرهنگستا ، نگا  برپایه ژ

 غرب توصیف الف(

  سمیربژاقری، است دست در مناب  کاف  انداز به غر ، از فرهنگستا  توصیف شناخت برای
 9582مرعش ، ؛9585 ه 9558 ،9555 ر ای ، ؛9580  ؛9583 ه الف9583 ،9580

 تژوا مژ  آنچه پرداخت؛ نخواهد مو و  این به تفصیلبه کنون  نوشتار بنابراین (؛9551 ه
 از: است ع ارت دانست، خود منط  از استفاد  غر  از فرهنگستا  توصیف اجمال،به

 رنسژانس از پژس گرفتژهشژکل هژایبینش ه هاگرایش از برساخته تمد  معنایبه غر ،
 یژک اقتصژادی ه فرهنگ  سیاس ، اجزای همه با هماهن ، ه یکپارچه است کل  ارهپای ،

 سهمژا ، دنیا از بیشترهرچه کامجوی  آ ، غایت ه هد  که (00 :1030 سمیرباقری، تمد 
 ه عقل دانستن کاف  (،112 :1033 سمهدیزاد ، مادی شناس هست  اصل برسه تکیه با (100
 محژوری حژّ   بژه محژض توجه با همرا  (،03 :1030سمیرباقری، آ  شناخت در بشر حس

 ه هماهن  است کل  نیز اسم  کهدرحال  (؛00 سهما : است عالم از مندیبهر  در انسا 
 ه هژد  کژه (00-13  : 1030 سمیرباقری، فراتمدن  ه تاریخ  مسیر یک قالب در منظم
  بژا (22 :1030 سمیربژاقری، سطوح همه ه شئو  همه در خداهند ع ودیت عۀتوس آ ، غایت
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 پژذیرش بهباتوجه همرا  (20-21 سهما : ان یا ه هح  تعالیم ه دعوت به متعّ د عقل   بر تکیه
 (.00 ج: 1030 سمیرباقری، است کمال به رسید  در آفریدگا  همۀ حّ  

 از پژس پدیدآمژد  هژایدانش ه هابینش ا،هگرایش برپایه که تمدن  فرهنگستا ، نگا  از
 چه جهت، در چه است، اسم  بر آ  بنیاد که تمدن  با است، گرفته شکل ارهپای  رنسانس

 کژه دارنژد یکژدیگر بژا مغژایر های شاخصه ه متفاهت اهصاف  کارای ، در چه ه ساختار در
 بود. خواهد ه بود   رهری هاآ  ناپذیری آشت  ه تقابل

  غرب به نسبت داوری ب(

 بژار درایژن فرهنگسژتا  از پرسژش تریناصل  غر ، به نس ت فرهنگستا  داهری از پرسش
 موافقژا  هلژ  نیسژت پژذیرفتن  برخژ  سوی از اگرچه غر  از فرهنگستا  توصیف است؛

 نژدارد. مدافع  معمول لکش به غر  دربارۀ فرهنگستا  داهری کهدرحال  دارد؛ نیز بسیاری
 ایژن از کژه است نادرست  تصویر داهری، این پذیرش عد  علت تریناصل  رسدم  نظر به

 است. شد  ایجاد اذها  در مو و 
 حکم این ه دانسته ناپیمودن  را آنا  شدۀط  مسیر ه اعتمادغیرقابل را غر  فرهنگستا  

 دانژدم  اریج ه ساری بشر آحاد برای بلکه اسمم ، تمد  به اعتمادکنندگا  برای تنهانه را
 را اه اخرهی سعادت تنهانه انسا ، بود  غرب  فرهنگستا  باهر به (؛81 :9580 سمیرباقری،

 بینش لوث از نیز ط یعت مادی حیات چنانچه بلکه (،983-980 سهما : افکندم  خطر به
 فرهنگسژتا ، بنابراین (؛955 سهما : گذاشت خواهد زهال ه نابودی به ره نشود، رپا غرب 

 اطمعژات سبانژک داندم  خرهج را  پیداکرد  هد  با آ  از «گذار» را غر  از رهای  ارۀچ
 از گذار هک است رهشن ال ته (.929251221 شناسه :9512اسمم ، علو  فرهنگستا  دفتر

 پیمژود گژا بژهگا  باید که است مسیری این بلکه یابد؛نم  تحق  گیریتصمیم با تنها غر ،
 گفت: باید چنین تعار  این مفصل بیا  در (.38 :9580 سمیرباقری،

 دربارۀ بیشتر است، نشریافته غر  دربارۀ فرهنگستا  نظریۀ از آنچه غر : داریجهت .9
 نظژام  کژه اسژت متعقد فرهنگستا  است. غر  کل  جهت یعن  غر ، یکپارچگ  عامل

 سژازگار اسژم  بژا گژا هی  آ ، غایت تنهانه که است گرفته شکل غر  در منظم ه یکپارچه



 412     حسین مهدیزاده بیاتانی/  غرب تمدن یدستاوردها از یمندبهره ۀویش ؛یانحالل اقتباس

 اگژژر بنژژابراین (؛11ص سهمژژا : اسژژت اسژژم  بژژا قطعژژ  تعژژار  در هکژژبل بژژود، نخواهژژد
 منظژور دانژد،مژ  باطژل مطلژ  صژورتبژه را آ  دستاهردهای ه غرب  مدرنیتۀ فرهنگستا ،

 نژه -شودم  مطالعه غر  «جهت» مفهو  با اندیشه این منظر از که - است غر  «کلیت»
 است، آ  جهت غر ، «کّل » دربارۀ قضاهت شاخصه مهمترین اگرچه چراکه ر ؛غ «کّل »

 بژا- مطلژو  داهری یژک بژه رسژید  بژرای زیژرا کژرد؛ بسند  شاخصه این به توا نم  هل 
 همچنژا  را کژل یک مطالعه هایشاخصه باق  باید -اندیشه این در مطلوبیت هایشاخصه
 نمود؛ مطالعه

 هژا«تقابژل» بررسژ  ساختارها، مطالعۀ رهش شد، گفته چهچنان غرب : ساختارهای .0
 اسژت سیستم ه کل یک قالب در چهارچو  آ  بیرهن  ه درهن  رهاب  مطالعه بلکه نیست؛

 تحلیژل مژوردنظر «جهژت  » در آ  «سژازیبهینژه» میژزا  ه رهابژ  ایژن درست  آ  را  از که
 است رهابط  بود  متناسب ه تدرس از سخن هاسیستم مطالعۀ در سخن، دیگربه شود؛م 
 برقژرار اسژت مسژیر ط  حال در آ  سویبه که غایت  ه جهت ذیل در سیستم اجزای بین که

 باشد.م 
 بهر  «تکامل  نگر  کل منط » نا  با منطق  از خود مطالعات از سطح این در فرهنگستا 

 ازبژین آ  العژۀمط امکژا  باشژد، باطژل سیسژتم کل  جهت اگر حت  منط  این در برد؛م 
 ه داد  قرار مطالعه مورد باالی  دقت با را ساختار این توا م  علم  جهت از هکبل رهد،نم 

 در فرهنگسژتا  کژه مژدل  نوشژتار، ایژن در که نمود «مجدد ترکیب ه تحلیل تجزیه،» را آ 
  شد. خواهد داد  تو یح کند،م  ارائه مدرنیته از دین  جامعه «گذار» دهرا 

 عناصژر سپس ه مطالعه مورد مو و ، سیستم    رهاب  آغاز در مطالعه، از سطح ینا در
 امکژا  سژطح این در که م احث  از ژ یک  تنها ه ژ یک  رهازاین گیرد؛م  قرار دقت مورد آ 

 فرهنگسژتا ، اطمعات بانک سر.ر. است سازسیستم اراد  با سیستم رابطه یابد،م  مطالعه
 جژدل ،«الهاشژم  حسژین  مرحو  پوههش  م احث ترسیم  اسناد» ؛519 پوههش شناسه

 (؛903ص تحقیژ ، رهش زیرسژاخت سژطح: کژاربردی، علژو  تحقیژ  رهش مقایسه نظا 
 تژرکنزدیژ پردازینظریه ه نظری هایپوههش سمت به حس  ادراکات از هرچه ترتیببدین



 1201بهار و تابستان / سوم/ شمارۀ  دوم/ سال  های گفتمان تمدنی انقالب اسالمیپژوهش      412

 از هرچژه ه شژودمژ  یشژترب سژازدمژ  کژه سیسژتم  در انسژان  ارادۀ تژأثیر میژزا  شویم،
 ه اراد  تژأثیر شژویم،مژ  تژرنزدیژک محض حس  ادراکات به ه شویمم  دهر پردازینظریه
  رسد.نم  مطل  صفر به گا هی  اراد  این اگرچه شود؛م  کمتر اختیار

 بژرای آهرد؛م  ارمغا  به فرهنگستان  پوههشگر یک برای را رهشن  هاینگا  رهیکرد، این
 بیشژتری خطژای بژه آمیختژه آ  ط یع    علو  به نس ت را غر  اجتماع  ه انسان  علو  اه مثال
 انسژا سفاعل ارادی رهابژ  تحلیژل در پوههشژگر ارادۀ کژه اسژت بژاهر ایژن بژر زیژرا داند؛م 

 در اسژت؛ ت عژ ( ط یع سفاعژل رهابژ  مطالعژۀ در اه تحلیل  توا  از ترفعال بسیار تصرف (،
 در پژوههش هنگژا  انسژا ، ارادۀ سژخن دیگژر به دارد؛ هجود مسئله همین نیز شناس ط یعت
 دربژارۀ «پژردازینظریژه» بژه انسژا  هک است هنگام  از ترت ع  حس ، ساد  ادراکات مو و 

 اطمعات سبانک پردازدم  حیات( سفلسفه شناس  زیست ه فیزیک( فیزیکسفلسفه کم  نظا 
 فرهنگستان  یک دیگرازسوی (.929251221 شناسه ،9512 ،اسمم  علو  فرهنگستا  دفتر

 آ ، هاسژطهبژه کژه کند دن ال را هاتکنولوژی ه علو  در مستقل  مطالعات تواندم  رهش این با
 آهرد؛م  ارمغا  به غر  هاییافته از جدیدی هایترکیب
 مطل  ترر دربارۀ ،«ود ب صرفهبهمقره » اید  بهباتوجه مرحله، این در غر : کارای  .5

 اسمم ، جامعۀ مطالعات در هاآ  هضم ه ریزتر عناصر به آ  تجزیه یا غرب ، دستاهردهای
 اقتصژادی صژرفه یژک تنهژا بود ، صرفهبهمقره  مسئله ال ته شد. خواهد ارائه نهای  دیدگا 

 ایژ حژذ  نیژز سیاسژت ه فرهنژ  دیژن، همچژو  دیگژری هایحوز  در باید بلکه نیست؛
 سمیربژاقری، باشژد هزینژهکژم ه صرفهبهمقره  جدید( ترکیب ه تحلیل سپس هضمستجزیه،

 هژای فژر پژیش به غر ، «ط یع    علو » هک است رهشن مثال، برای (؛911 الف:9585
 در هژاآ  جژایگزین  ه نقژض دالیل ، بنابر است نکمم حالبااین هل  است؛ آمیخته مادی
 در هلژ  شژود؛ تجویز مشخص ایدهر  برای آ  از استفاد  ه ن ود  صرفهبهمقره  مدتکوتا 

 ه ایمژان  جامعژه در غر  اجتماع  ه انسان  علو  منف  بسیار هایکارامدی به زما  همین
 حکژم علژم تولیژد پرهزینژۀ ه بزرا فرایند به جایگزین تولیدات در بوم  دانشمندا  ظرفیت

  ندانست. صرفهبهمقره  را غرب   انسان علو  به اتکا هرگونه ه رد ک
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 غرب از اقتباس روش ج(

 ایژن در «غژر  از اقت ژاح رهش» فرهنگسژتا ، شناسژ غژر  نظریۀ از بخش ترینچالش 
 اسژت شد  شنید  منتقدا  زبا  از بارها باشد؛م  جامعه م تمبه مسئلۀ کهچرا است؛ اندیشه

 ن اید که است معتقد ه دچارشد  «گریسلف » نوع  به غر  با رهیارهی  در فرهنگستا  که
 در اسژت آ  فرهنگسژتا  بژاهر کژه شژودمژ  گفتژه گژا  حتژ  بژرد. بهر  غر  تکنولوژی از

 1بازگشت! چهارپایا  با هنقلحمل شیوۀ به باید نیز هنقلحمل
 ند؛بیاب را خود پاسخ درست به اندنتوانسته هنوز که دارد های پرسش در ریشه چالش این
 دیگری از یک  اجتنا  در تنها غر ، ه اسم  سیستم  ناهماهنگ  درما  آیا اینکه ازجمله
 مجژاهر سیسژتم به م ادا تا کشید دیواری آنا  دستاهردهای ه عاَلم ده این بین باید آیا است؟
 از ه کننژد زنژدگ  غربژ  تکنیژک ه علژم از اسژتفاد  بژده  باید مسلمانا  آیا کنند؟ سرایت
 تعژار  درما  رهش آنکه طورخمصهبه ه نمایند؟ احتراز غرب  درما  ه بهداشت ،اتوم یل

  چیست؟ فرهنگستا  منظر از سیستم ده ه دستگا  ده
 رهیکرد خود شناس رهش در که مکات   برای که داد توجه الز  نکته یک به باید آغاز در

 پاسژخ  متضژاد، یسژتمس ده بژین دیژوار کشژید  از گفژتن سخن گزینند،برم  را سیستم 
 بژاهر سیسژتم  هایرهش به که کسان  (؛915 ،923 الف:9585 سمیرباقری است سطح 

 را هژای تعژار  چنین تواندم  که دارند اختیار در کارگشاتری ه گوناگو  هایحلرا  دارند،
 چنژین هبژ نیژازی هکژ آنجژا تژا نمایند، مدیریت ه کنترل را هاآ  ه رد ک تحلیل ه تجزیه بهتر

 باشد. نداشته هجود سطح  های حلرا 
 سژعادت ه معیشت مو و  هاحدسهمچو  مو وع  پیگیری در سیستم ده است نکمم

 منطژ  بژه هژم ها،آ  غایت به هم تعار  این که باشند داشته متعار   رفتارهای  بشری(،
 حژذ  چنانچژه صژورتدرایژن گردد؛م  باز سیستم آ  نهای  کارامدی به هم ه هاآ  نظری

                                                             
کننژد ه بژه آ  مثابه س ال رایج از خود مطرح م به این اندیشه، خود این پرسش را بهمندا  . در موارد بسیاری، عمقه1

دهنژژد سر.ر. سژژیدمحمدمهدی میربژژاقری، در شژژناخت غژژر ؛ محمدمهژژدی بهدارهنژژد، پاسژژخ منفژژ  مژژ 
ستیزی؛ سیدمحمدمهدی میرباقری، دیژن، مدرنیتژه ه اصژمحات؛ سژیدمنیرالدین حسژین  شناس  ه غر غر 

  ، کلیات  پیرامو  فلسفه رهش ه...(.الهاشم
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 سیسژتم کژه اسژت ایژن حژلرا  بهتژرین ن اشژد، پذیرامکا  مدتکوتا  در نامناسب سیستم
 یعنژ  شژود؛ چیژر  آ  بژر ه (120 سهما : کرد  «هضم» خود دره  را ده  سیستم مطلو ،

 اجژزاء کژه کنژد هضژم نحژوی بژه خژود «ها مه جهاز» در را ده  سیستم نخست، سیستم
 از اسژت، ناپژذیرجذ  آنچه ه شد  هارد اهل سیستم «نس یت» در مغلو ، سیستم  رهری

 تا بود  برخوردار زیادی دقت ه پیچیدگ  از فرایند این که است رهشن 1شود. دف  آغاز هما 
 (.38 :9580 سمیرباقری، گردد مدیریت کامم   عملیات  فرایند این

 اقت اح» مقاله ینا در که است اینظریه قالب در غر  هضم ،فرهنگستا  آموز  خمصۀ
 فرهنژ  اصل  راه رد انحمل ، اقت اح فرهنگستا ، رهیکرد برابر شود.م  نامید  «انحمل 

 دهرا  طراح  ال ته است؛ غرب  مدر  تمد  ه اسم  جها  سنت  تمد  «گذار» برای اسم 
 «یتژهم اکژل» فقهژ  بژا  از ه ا طرار دلیل به تنها نگر،مجموعه هایاندیشه سوی از گذار

 بسیار رهیارهی  قدرت از انحمل ، اقت اح راه رد بلکه (؛120 الف:1030 هما ، س نیست
  است. برخوردار رغیب نظا  با هسیع  ه جدی
 شوند هارد خود رقیب با افزاری نر  جنگ  به قادرند برتر هایفرهن  فرهنگستا ، نگا  از

 تمژد  مزایژای دهنژد، در تژن هاآ  ن ین جها به یا ه درافتاد  رقیب تمد  جهت در آنکهب  ه
 مقابژل در رقیب هایمزیت پایهبراین کنند؛ هضم خود فرهنگ  ه فکری دستگا  در را رقیب

                                                             
. برای مثال به دستگا  گوارش یک درخت سیب دقت کنید: برای تولید میوۀ سیب  موردنیژاز جامعژه، مژا نیازمنژد آ  1

عنوا  کودهای مغذی به پای درخت سیب بریزیم تا اه هستیم که بسیاری از محصوالت ط یع  ه غیرط یع  را به
ای را کژه در پژای شژد تژوا  برگهژای پوسژید گا  نم ود، میو  سیب را تولید کند. هی بر اساح فرایند ط یع  خ

آمیزی به یک سژیب ت ژدیل کنژیم ه آ  را از درخژت دار ه رن ایم را به هم بچس انیم ه با مواد طعمدرخت ریخته
ا به جهاز ها ژمه انسژا  توجژه سیب آهیزا  کنیم ه توق  داشته باشیم که یک سیب هاقع  را عمل آهرد  باشیم. ی

کنید؛ انسا  هقت  بخواهد فعل  مثل نمازخواند  را انجا  دهد، نیازمند آ  است که انرژی حرکت عضمن  خود 
گا  ممکن است کژه موادغژذای  بژده  هسژاطت خورد. آیا هی را از ق ل تأمین کند. برای این کار انسا  غذا م 

دغذای  باید در بد  انسا  بسوزند تا بتوانند ت ژدیل بژه نژوع  خژاص از فعالیژت انسا ، نماز را بجا بیاهرند؟ موا
شوند تا درنهایت انسا  آ  را در طاعت یا معصیت خرج کند. ال تژه دسژتگا  ها ژمه موجژودات زنژد  همژوار  

ه باعژث کنژد کژکند ه یا برخ  را به ناچار جذ  م صورت فضوالت دف  م قسمت  از غذای استفاد  شد  را به
دهژد سبرگرفتژه از مثژال شژوند؛ امژا بژه مقتضژای  ژرهرت بژه آ  تژن در مژ ایجاد امرا ژ  در هجژود اه مژ 

 (.1/92/9588، فیضیه، 9588سیدمحمدمهدی میرباقری، سخنران  در تحلیل هقای  عاشورای 
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 پس گیرد.م  شتا  آ  ا محمل فرایند ه یافته کاهش آنجا تا زما  طول در خودی، سیستم
 دهرا » ه رسژدمژ  حژداقل بژه نیژز آ  از اقت ژاح رقیب، تمد  هایقوتنقطه شد بوم  از

 ه صژرفهبهمقره  دیگر هل  نیست، ممنو  اقت اح گرچه آ  در که شودم  آغاز «رشدیافتگ 
  کند.م  میل صفر سمت به ه ن ود   رهری
 باید گذار، عملیات  برنامه تا نظری تحلیل از که است آ  به مشره  دستاهردها این همه

 کژه کشژوری مثژال بژرای نشژود؛ معنژا انفعژال به ه رددگ مدیریت فعال اندیشه یک سوی از
 جمژ  بژه خواهژدمژ  ه پیوسژته هواپیمژا پیچیژد  موتورهژای سژاخت صژنعت بژه تازگ به

 تکنولوژی که دارد نیاز فلزات از خاص آلیاژهای  به بپیوندد موتورها از گونه این تولیدکنندگا 
 دیگژر محصوالت در فلز این یافتن با دکوشم  آغاز در بنابراین نیست؛ دسترح در آ  تولید

 از اسژت اینمونژه اسژتخراج، نژو  این کند؛ استخراج را آ  معکوح، مهندس  با کشورها،
 ایژن تولید مهندس  به مزبور کشور اگر است رهشن فرهنگستا ؛ اندیشه در انحمل  اقت اح

 دیگژر باشژد، اشژتهد دسترسژ  نیژز آ  خژا  مواد به ه یافته دست اهلیه خا  مواد از محصول
 بود. نخواهد صرفهبهمقره  ه معقول معکوح مهندس  هسیلهبه آ  استخراج

 بژرای رهش همین از مدرنیزاسیو ، فرایند در نیز غر  فرهنگستا ، تبکم پیرها  نظر از
 غر  سخن، دیگربه است؛ جسته بهر  ژ اسم  فرهن  ازجمله ژ غیرغرب  هایفرهن  مهار

 دیگژر ه «شژامل فرهنژ » مثابژهبژه را خژویش فرهنژ  خژود اجتمژاع  ه ن انسا علو  در
 ره،ازایژن اسژت؛ کرد  بندیط قه «فرهن خرد » یا «مشمول فرهن » همچو  را هافرهن 
 فرهنگژ  دسژتاهردهای هضژم برای گوناگو  علو  از بلندمدت دهر  یک در تا است کوشید 
 نسژ   مزیت هی  دیگر که - را مشمول فرهن  تعار ، مرحلۀ در سپس ب رد؛ سود دیگرا 

 1دهد. سوق کامل ا محمل به - است نماند  باق  غرب  فرهن  مقابل در آ  برای
گاه  بیشترین باید اقت اح، دهرا  طول در  داشژته هجژود اقت ژاح مدل   از تمکین ه خودآ
 در کژه ژژ لانحژم درحژال جامعژۀ بنیژادین هژایبینش ه هاگرایش صورت،درغیراین باشد؛

                                                             
نخست به دالیل فلسفه تژاریخ   تواند به موفقیت نائل گردد؛. از نظر فرهنگستا ، غر  در این پرهژ  به ده دلیل نم 1

تحریفژات مژدر  »شناسانه سر.ك. سیدمحمدمهدی میربژاقری، شناسانه ه معرفته ده  به دلیل  عفهای هست 
 .(www.bashgah.net/pages-14244.html، «عاشورا
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 خواهژد رسوخ میزبا  جامعۀ به ژ اندشد  اشرا  آ  علم  مفاهیم ه ساختارها محصوالت،
 پژژوههش شناسژژه :9512 اسژژمم ، علژژو  فرهنگسژژتا  دفتژژر اطمعژژات سبانژژک کژژرد

  ژعیف ه شژدید هژایبحژرا  ایجژاد سژرایت، این هیرانگر آثار کمدست (؛929251221
 جامعژۀ یعنژ  اسژت؛ انحمل فرایند اصل شد  معکوح آ ، حداکثر ه جامعه در اجتماع 

گاه ، این (؛03 -09 :9588 سمهدیزاد ، شد! خواهد حل میهما  در خود میزبا ،  از خودآ
 ابعژاد از یژککژدا  کژه کنژد مشخص باید اقت اح رهش ه شد خواهد کنترل «رهش» طری 

 اسژت؛ اقت ژاح غیرقابژل کیکدا  ه اقت اح قابل غر ، «کارای  ه ساختار جهت،» گانۀسه
 کژارای  ه سژاختار جهت، گانۀسه ابعاد از هریک که گردد بررس  دیگر بار باید اساحبراین
 رد.ک منحل اسم  سیستم در توا م  چگونه را غر 

 فرهنگسژتا  نظژر از غژر ، جهژت کارگیریبه که گردید رهشن غر : با شد  جهتهم
 هرگونژه درنتیجه است؛ ُبعد همین در غر  ه اسم  رقابت محور چراکه است؛ مردهد کامم  

  بود. خواهد غر  تمد  در هچراچو ب  انحمل معنایبه جهت، اقت اح  
 داد  رهی جژاهمژین در نیژز فرهنگستا  شناس غر  نظریۀ تحلیل در اشت ا  تریناصل 

 نقژد مژدل همژین بژا را غژر  کژارای  ه ساختار فرهنگستا  شود،م  تصور هکچنا  است؛
  کند.م 

 نگرکل  رهیکرد غل ه علت به که است این مسلمانا  جامعۀ مشکل فرهنگستا ، باهر به
 شژد  تجزیژه «بد غر   » ه «خو  غر   » به غر   عیف، تقسیم یک در اسم ، جها  در

 ی اراکژ ه سژاختار جهژت، الیۀ سه منطق  ایگونه به اندنتوانسته هنوز دلیلهمینبه ه است
 ایژن نماینژد؛ همژوار غژر  بژا مطلژو  ایرابطژه برای را را  ه کرد  جدا دیگرکی از را غر 

 است. کرد  فراهم تفری  یا ه افرا  به را مسلمانا  جامعه لغزید  زمینۀ کاست ،
 این به باید غرب ، ساختارهای از اقت اح در ه بعد مرحلۀ در کارامدی: ه ساختار اقت اح

 اجژزای اجزاسژت؛ از چشژمگیری شمار از یافتهشکل سیستم  غر ، که داشت توجه تهکن
 گژزینش منطژ  غر ، از اقت اح منط  هستند. سیستم کی خود، درجای کهری نیز یادشد 
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 کارکردهژای ه غر  جهت پذیرش به هکآن با گزینش این است؛ 1هازیرسیستم یا سیستم این
 ه مث ت کارکردهای ه اجزا حال،درعین هل  انجامد،نم  آ  از شد اقت اح هایسیستم منف 

  کند.م  منتقل هد  جامعۀ به را پذیراقت اح

 گیر نتیجه

 ات،کن همین بهباتوجه است؛ اقت اح مدیریت برای فرهنگستان  رهش تدابیر اهم ذیل نکات
 .شودم  ارائه «انحمل  اقت اح» عنوا  با فرهنگستا  شناس غر  نظریۀ نوشتار، این در

 ترکیب ه ممکن( نهایت ستا هاسیستم تجزیۀ انحمل ، اقت اح در قاعد  نخستین برابر .9
 قاعژدۀ اسژتدالل گیژرد.مژ  لکشژ میزبژا  ساختار ه جدید گیریجهت برپایه ها،آ  دربارۀ

 نگژا  بژده  سیسژتم، یژک بژد ه خژو  هایکارامدی ه جهت انتزا  که است این گفتهپیش
 کارامژدی ه ساختار از سیستم یک جهت   تجزیۀ را  تنها بلکه نیست؛ نکمم آ  به گرایانهکل
 هژایاراد  حضژور تجزیژه، گا  هر با است؛ ترکوچک ساختارهای به آ  ساختار تجزیه آ ،

 هژایسژازیسیستم در هازیرسیستم این از مندیبهر  امکا  ه یافته کاهش آ  در سازسیستم
 اقت ژاح   کژه دارد هجژود اقت ژاح در بنیژادین اصژل ایژن درنتیجه یابد؛م  گسترش نیز نوین

 از هرچه مسیر دراین هاست؛«سیستم» اقت اح از ترصرفهبه ه ترکنترل قابل بسیار ،«عناصر»
 دشوارتر انحمل  اقت اح رهیم،م  پیش اصل  ساختارهای سمت به اجزاء، ه عناصر سمت

 کند.م  پیرهی سازسیستم اراد  از ازپیشبیش سیستم، آ  ساختار چراکه شود؛م 
 در نیژز دستاهردها سطوح که دارد اشار  تهکن این به انحمل  اقت اح در قاعد  دهمین .0
 مفژاهیم،» دسژتۀ سژه در مدر  غر    دستاهردهای دارند. دیجتأثیر انحمل، رهش ه امکا 

 فرهنگستا  دفتر اطمعات بانکس شوندم  بندیط قه «ستکنولوژی( محصوالت ه ساختارها
 سژژوی بژژه مفژژاهیم جانژژب از هرچژژه (؛929251221 شناسژژه :9512 اسژژمم ، علژژو 

 نیز داریجهت میزا  آ ، درپ  ه انسا  م ثر ارادۀ میزا  شود، تکحر سخت هایتکنولوژی
 از بژیش مفژاهیم، غژر ، تمژد  دسژتاهردهای نظژا  بژین در بنژابراین یابژد؛مژ  «کاهش»

 هسژتند؛ دارجهژت مفاهیم، دیگر از بیش ها«تحقی  رهش» نیز مفاهیم بین در ه ا،هتکنیک
                                                             

 شوند.ها، عناصر آ  سیستم شناخته م ترین زیرسیستم. کوچک1
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 از اسم  اقت اح تریننامعقول غر ، تحقی  هایرهش تغییر بده  ه یکپارچه جذ  بنابراین
 بود. خواهد غر 

 ونژه،نم بژرای انژد؛ن ژود  دارجهت انداز  یک به هادهر  همۀ در نیز پوههش هایرهش ال ته
 بژه نسژ ت ژژ بژود  انتژزا ( مو وع سمنط  مطالعۀ منط  که ژ باستا  یونا  منط  داریجهت
 سهما (؛ است مترک -آهرد ارمغا  به غر  برای را سازیکل که - غر  نون ک سیستم  منط 

 سژوی بژه سژاختارها ه محصژوالت جانژب از تکحر میزا  به که است این ده  قاعد  بنابراین
 کند.م  میل صفر سمت به اقت اح امکا  ها،منط  ه هارهش هاآ  رأح در ه مفاهیم

 منفژ ، از مث ژت هژایکارامدی کیکتف میزا  که است این انحمل  اقت اح در سو  قاعدۀ .5
 اسژت؛ رفتژه کژار بژه تحقیژ  رهش توا  تاب  بعد مرحلۀ در ه بین جها پیش نخست، مرحلۀ در
 هژر ه رسژید نخواهنژد مطلژ  صژفر بژه منفژ  هایکارامدی گا هی  اقت اح، مسیر در هرحالبه

 شژد ،اقت ژاح عناصژر ایژن آنکژه جژز داشژت؛ خواهد همرا  به را خود خاص عوار  اقت اس ،
 را آ  دیگژر صژورت،درایژن که باشند اقت اح مورد پدید  اجزای تریننخورد دست ه ترینط یع 
 دانیم.م  خا  مواد از جدید تولید را آ  بلکه نامید؛ نخواهیم اقت اح
 میژل صفر سمت به اقت اح سازی،جامعه مسیر در پیشرهی میزا  به اصل، همین پایۀ بر

 محصژوالت ترکیب ه تجزیه چراکه شود؛م  آ  جایگزین بوم ، مدل برپایه تولید ه کندم 
 هژر از اسژت، رخژوردارب اهلیژه مواد با محصول تولید توا  از که تمدن  برای ها،تمد  دیگر

 بود. نخواهد ترصرفهبهمقره  جهت



 448     حسین مهدیزاده بیاتانی/  غرب تمدن یدستاوردها از یمندبهره ۀویش ؛یانحالل اقتباس

 کت بن مه
 اولیت  مقالت  بتر میربتاقری استتاد نقتد» (.1230) اسالمی علوم فرهنگستان دفتر اطالعات بانک

 .101020002 شناسۀ ،«مهدیزاده حسین شناسیغرب

 .1221 پژوهش شناسۀ ،«نظام مقدماتی جامع طرح» (.1200)تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

  .133 پژوهشی شناسۀ ،«مدل و روش مباحث» (.1232)تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 شناستتۀ ،«اول( )دورۀ اربردیکتت معتتاد ت تولیتتد روش طراحتتی زمینتتۀ» (.1232)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 .210 پژوهش

 شناستتۀ ،«دوم( )دورۀ اربردیکتت معتتاد ت تولیتتد روش طراحتتی زمینتتۀ» (.1232)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 .222 پژوهش

 پژوهشتی شناستۀ ،«یکپزشت علتوم در تحقیتق روش زیرستات  جتدول» (.1233)تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

231. 

 پژوهشتگاه قتم، ،دینا  علا  مالحظاا  و هادیدگاه (.1232) همکاران و سیدحمیدرضا حسنی،

 دانشگاه. و حوزه

 تربیتت  و علتتیمت قتتم، ،معاصاار ایاارا  فکاار  شناساا جریااا  (.1233) عبدالحستتین تستتروپناه،

 اسالمی.

 نظتام جدل» ،«حسینی عالم  پژوهشی مباحث ترسیمی   اسناد  » اسالمی، علوم فرهنگستان دفتر

 داتلی. کتاب ،«تحقیق( روش زیرسات  )سطح: کاربردی علوم تحقیق روش مقایس 

 و ی . فجر قم، ،استاد از یاد  (.1230)تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 علتوم فرهنگستتان دفتتر قتم، ،اساالم  شد  فلسفه اندیش ه  گزارش (.1233)تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 پنجم. تکثیر اسالمی،

 چهارم. تکثیر اسالمی، علوم فرهنگستان دفتر قم، ،شناس موضوع (.1233)تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 صنعتی. مدیری  سازمان تهران، ،اجتماع  توسعۀ (.1233) عبدالعلی رضایی،

 صنعتی. مدیری  سازمان تهران، ،اجتماع  نظام رهبر  (.1233)تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 مجنون. تهران، ،تکنولوژ  ماهیت تحلیل (.1232)تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 تهتران، انستانی، علوم در تحول همایش نامۀویژه ،«منیر اندیش » (.1230) سیدداوود، ساجدی،

 تابستان. اندیش ، سورۀ ماهنامۀ
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 پژوهشتکده تهتران، ،دینا  علا  تحقا  راهکارهاا  و امکاا  ناا مع (.1233) حستین سوزنچی،

 اجتماعی. و فرهنگی مطالعات

 صنعتی. مدیری  سازمان تهران، اجتماع   تفاه  توسعۀ (.1230) سیدجعفر مرعشی،

 ساایدمنیرالدی  والمساالمی االسااالمحجاات خاااارا  (.1232) استتالمی، انقتتالب استتناد مرکتتز

 اسالمی. انقالب اسناد مرکز تهران، ،الهاشم  حسین 

 سایدمنیرالدی  فقیاد عالماه اندیشه در روش فلسفه پیرامو  کلیات  (.1233) حسین مهدیزاده،

 دوم. تکثیر اسالمی، علوم فرهنگستان دفتر ،الهاشم ( حسین 

 و ی . فجر مؤسسۀ قم، ،اصالحا  مدرنیته  دی   (.1232) مهدی سیدمحمد میرباقری،

  و ی . فجر مؤسسۀ قم، ،ااالعا  فناور  و اخالق نسبت (.1232)تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

  اندیش . باشگاه سای  ،«عاشورا مدرن تحریفات» (.1230)تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 هفتم. تکثیر و ی ، فجر مؤسسۀ قم، ،غرب شناخت در الف(.1233)تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 فجتر مؤسستۀ قتم، ،آ  در ظهاور جایگااه و  شایع تااری  فلسفۀ ارکا  ب(.1233)تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 سوم. تکثیر و ی ،

 نهم. تکثیر و ی ، فجر موسسۀ قم، ،شناس امام ج(.1233)تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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