
 بسم هللا الرمحن الرحمی

ملیحي مسعٍدی: ارائي دًودى  



 عوٍان

 اسصیاتی اًتمادی تاثیش فلسفِ سٍضٌگشی، ایواًَئل واًت 

 تش ًػام حمَق ؾوَهی هذسى دس ایشاى



 چکیدى

 جزیاى  رٍشٌگزی، بٌیاد باب در اٍ ًظز ٍ کٌذ هی ارائِ را تبییي تزیي بزجستِ هذرى رٍشٌگزی هباًی اس هزسَم ّای تبییي بیي در کِ است غزب ّیجذّن لزى فیلسَف تزیي بشرگ کاًت •
 رٍشي یکذیگز با بذیل بی ًسبتی در را جذیذ تفکز ّای بٌیاد ّواٌّگ ٍ ای هٌظَهِ شکلی بِ کِ کٌذ هی سعی هذرًیتِ، هباًی باب در اٍ دیگز طزف اس .کٌذ هی دگزگَى را غزب فکزی
 هَرد رٍشٌگزی عمالًیت لحاظ با را ّا آى ًسبت ٍ یافت تَاى هی را هذرى پایِ هفاّین تواهی کاًت فلسفِ در کِ است ایي تحمیك ایي در اًتخاب بزای کاًت فلسفِ دیگز ٍیژگی .ًوایذ

 .ًوایذ هی هٌعکس را خَد اًذیشِ ایي در هذرى عوَهی حمَق ًظام بز حاکن هستمل فکزی پاراداین لذا ٍ داد لزار ارسیابی

 .است یافتِ تحمك هعاصز تاریخ در ایزاى در هذرى عوَهی حمَق تَسعِ ٍ گیزی شکل در کِ است ساختاری ٍ ًظزی ابعاد تواهی هٌظَهِ هذرى، عوَهی حمَق ًظام اس ها هٌظَر•

 عوَهی حمَق ًظام بٌذی استخَاى در کِ است اصلی عٌاصزی است گزدیذُ توزکش آى بز تحمیك ایي در آًچِ اها دارد هتعذدی ساختاری ٍ ًظزی ابعاد ایزاى در هذرى عوَهی حمَق ًظام•
 .دارًذ حضَر عوَهی حمَق ساختاری ٍ کاربزدی ٍ  بٌیادیي ّای الیِ در ٍ دارد ای کٌٌذُ تعییي ًمش

 گفتِ عٌاصز هلوَس ٍ عیٌی شکل بِ بٌابزایي .سکَالریشم  ٍ هلت حمَق لاًَى، حاکویت آسادای، : اس عبارتٌذ اًذ بَدُ هالحظِ هَرد تحمیك ایي در کِ هذرى عوَهی حمَق ًظام عٌاصز•
 .بَد خَاٌّذ رٍشٌگزی ی اًذیشِ اس ایزاى عوَهی حمَق ًظام تاثیزپذیزی دادى ًشاى ّای شاخص شذُ

 با آى ًسبت در هعاصز تاریخ در کاًتی رٍشٌگزی اًذیشِ بز هبتٌی  هذرى عوَهی حمَق ًظام گیزی شکل ًمذ اٍال هٌظَر بلکِ ًیست کاًت رٍشٌگزی فلسفِ ًمذ اًتمادی ارسیابی اس هٌظَر•
 .است کاًت رٍشٌگزی فلسفی هباًی بز اسالهی فزٌّگ یک در عوَهی حمَق ابتٌای فلسفی اهکاى اًتمادی ارسیابی ثاًیا ٍ است اسالهی سٌت

 حمَلی هتفکزیي اس بسیاری ی ایذُ ایي  ٍ است رٍشٌگزی فلسفِ پایِ بز اسالهی ایزاًی فزٌّگ هطلَب حمَلی ًظام گیزی شکل اهکاى تحلیل ٍ ًمذ ٍالع در ها ّذف شذ گفتِ آًچِ بز بٌا•
 ی اًذیشِ بز هبتٌی عوَهی حمَق ًظام استمزار اهکاى عذم کِ ای گًَِ بِ ، سیاسی ًظام در اسالهی ّای سٌت بِ بیشتز تَجِ ضزٍرت بز است ای همذهِ ایذُ ایي ٍالع در . است هعاصز
 .ًوایذ هی اثبات پیش اس بیش را آى بز اتکای ٍ اسالهی ی اًذیشِ بِ التفات ضزٍرت ، هذرى

 



  کاهت بزرگ ترین فیلسٍف روشوگری 

 دس وِ هیالدی ّجذّن لشى فشٌّگی ٍ فىشی تاسیخی، جشیاى تِ•

 .ضَد هی گفتِ سٍضٌگشی جٌثص گشفت ضىل اسٍپا

 ًػام ٍاستش دیگش وس ّش اص سا سٍضٌگشی ّای هَلفِ وِ فیلسَفی•

 واًت ایواًَئل :تَد آلواًی یه وشد ؾشظِ



ن
 
 عكل عملی و ما تكدم بٍدن لٍاهین ا

 تشجیحات ٍ تصویوات ایجاد تا واسش ٍ سش خَد ؾولی ًمص دس ؾمل•
 .اٍست خَد اص ًاضی وِ لاًًَی حسة تش است اخاللی

 ًَؼ ّش اص هستمل واهال یؿٌی اًذ تمذم ها ٍ هحط ؾولی ؾمل لَاًیي•
 .خَاّی سؿادت اص هستمل حتی تجشتی هحشن



 خٍد مختاری ارادى

 وِ ضَد داًستِ لاًًَی هٌطا تایذ ؾالل هَجَد ؾٌَاى تِ اًساى اسادُ•
 .ضٌاسذ هی آٍسی الضام ؾام ًحَ تِ اٍ



زادی
 
 هسبت خٍد مختاری ارادى و ا

 اًذیطِ آٍسین ًػش دس اسادُ صاحة ٍ خشدهٌذ سا راتی تخَاّین اگش•
 .ضَد گضاسُ پیص تایذ آصادی



زادی
 
زادی: ا

 
ذات اهسان: ذات عكل، ا  

 رات ٍ است ؾمل اًساى رات .است آصادی یؿٌی اًگیختگی خَد رات•
 .است آصادی ؾمل



 اهسان غایت ًستی

 .تاضذ هؿٌی ٍاجذ تَاًذ هی جْاى ّستی وِ است اًساى ٍجَد تذلیل•



 مفٌٍم حق در فلسفي کاهت

 ًفش یه گضیٌص آى هَجة تِ وِ است ضشایطی هجوَؾِ حك•
 .ضَد هتحذ دیگشی فشد گضیٌص تا آصادی ولی لاًَى طثك هی تَاًذ



ای هظام حكٍق عمٍمی مدرن در  تاثیر فلسفي روشوگری کاهت بر مباهی و ساختاًر
 ایران

 لاًَى حىَهت آصادی، سىَالسیسن، تٌیادیي هفَْم چْاس تش توشوض تا•

 تاثیش ٍ ًسثت تاسیخی استٌادات تِ اتىای تا ٍ هلت اساسی حمَق ٍ

 .این دادُ لشاس تحلیل هَسد سا ضذُ ادؾا



 سکٍالریسم

 ؾٌاصش اص یىی است واًتی ؾمالًی ؾٌاصش اص یىی وِ سىَالسیسن•

 .تاضذ هی ًیض ایشاى هؿاصش حمَق تاسیخ تحَالت ساختاسی ٍ فىشی



زادی
 
 ا

ِ ی سٍضٌفىشی، جشیاى هشاد آصادی•  تا ٍ داضتِ سىَالس ٍ هذسى صثغ

 .است هتفاٍت تٌیاًا دیٌی سٍیىشد



 حاکمیت لاهٍن

 هؿٌای هؿشفتی صیشتٌای لاًَى تِ سىَالسیستی ٍ اٍهاًیستی سٍیىشد•

ِ ی تذٍى لاًَى هؿوَال اها است سٍضٌگشی گفتواى دس لاًَى  هالحػ

 .ضَد هی استفادُ ؾوَهی حمَق ادتیات دس  آى هؿشفتی پاساداین

 



 حكٍق اساسی ملت

 اًذیطِ اص هتاثش ٍ هذسى اٍهاًیستی سٍیىشد تا هلت حمَق تِ پشداختي•

 ایشاى دس هذسى ؾوَهی حمَق گزاساى تٌیاى ّای سسالِ دس سٍضٌگشی

 .خَسد هی چطن تِ



 هتیجي گیری 

 گیشی ضىل هٌطمی، تَجیِ اص ًػش صشف ضذ، اسائِ وِ هىشسی استٌادات تشاساس•

 تشخی سٍضٌفىشی، جشیاى ًَضتاسی ٍ فىشی فؿالیت ّای تا وِ ایشاى ؾوَهی حمَق

 تشدیذ تذٍى است، تَدُ ّوشاُ لَاًیي گیشی ضىل ّوچٌیي ٍ ساختاسی تحَالت

 تَظیحات تِ تَجِ تا وِ است، آى فىشی هثاًی ٍ هذسى سٍضٌگشی تاثیش تحت

 اص هتاثش هذسى ؾوَهی حمَق ًػام وِ وشد ادؾا تَاى هی ًاهِ پایاى همذهاتی

 .است واًتی سٍضٌگشی

 



 هتیجي گیری 

  حمَق گیشی ضىل ٍ هذسًیضاسیَى هذیشیت وِ سٍضٌفىشی جشیاى سّثشاى هٌطمی لحاظ تِ•

  گیشی ضىل اهىاى اص جذی طَس تِ گاُ ّیچ است، ضذُ هحمك آًْا دست تِ هذسى ؾوَهی

 ساتطِ ایي دس ٍ ًىشدًذ پشسص اسالهی فشٌّگ دس سٍضٌگشی هثاًی تا هذسى ؾوَهی حمَق

  سؿی ؾولی ّای حَصُ دس تش تیص ٍ ًوَدًذ فشض هوىي سا آى تلىِ ًذاضتٌذ، جذی تاهل

  ضاّذ ًیض دلیل ّویي تِ ٍ گشدًذ ًائل خَد همصَد تِ هوىي طشیك ّش اص تا وشدًذ

ِ ی ایذئَلَطیه ٍ سیاسی تشخَسدّای  .ّستین آًْا تَسیل

 



 هتیجي گیری 

 هثاًی تا هذسى ؾوَهی حمَق ًػام ضىل گیشی اهىاى تاب دس تخَاّین اگش•

  وِ تَظیحاتی تِ تَجِ تا آصادی ٍ لاًَى حك، اص هذسى فْن ٍ واًتی سٍضٌگشی

ِ ی تاب دس   وِ سسذ هی ًػش تِ تگَئین، سخي ،گشدیذ اسائِ واًتی فىشی هٌػَه

 .تَد خَاّذ هوتٌؽ فلسفی ًػش اص اسالهی، هثاًی حفع فشض تا ًػاهی چٌیي

 



 هتیجي گیری 

  ساختاسی، اتؿاد دس ّن ٍ فىشی اتؿاد دس ّن هذسى، ؾوَهی حمَق گیشی ضىل•

ِ ّای دس  تذیي ٍ است هَاجِ ضذُ روش فلسفی اهتٌاؼ چالص تا خَد هتؿذد الی

 خَد، همصَد ّذف پیطثشد دس اخیش لشى دٍ طی دس سٍضٌفىشی جشیاى دلیل

 .گشدد هی هَاجِ ضىست تا هذام

 



گیری هتیجي   

 اسالهی فشٌّگ دس ؾوَهی حمَق ساختاس ٍ سیاسی ًػام ّش گیشی ضىل•

ِ ی تذٍى ایشاى،   ضىست تِ جذی ٍ ؾویك ضىلی تِ اسالهی سٌت هالحػ

 هطلَب ؾوَهی حمَق ًػام یه گیشی ضىل  فلسفی اهىاى لزا ٍ اًجاهیذ خَاّذ

 .است پزیشش لاتل اسالهی سٌت تا ًسثت دس تشدیذ تذٍى



 هتیجي گیری 

ِ ی ٍ (اسالهی ٍحىوت فمِ)اسالهی سٌت گشفتي ًػش دس•  ساصی ًػام دس آى هالحػ

ِ ّای ٍ اتؿاد تواهی دس تایذ ؾوَهی حمَق  هجذد طشح ٍالّا تاضذ، تَجِ هَسد آى الی

ِ ی ٍ هذسى فىشی هثاًی لحاظ تا ؾوَهی حمَق ًػام  ادتیات تا غاّشی ساصگاسی اسائ

  حىوت ٍ فمِ ساستا ایي دس وِ است ًیاص .ضذ خَاّذ هٌجش ضىست تِ هطلماً اسالهی

 ٍ وٌٌذ پیذا سا خَد حمیمی جایگاُ ؾوَهی حمَق ًػام صیشساخت ّای دس اسالهی

ِ ی  .است ًثَدُ ؾویك ًگاُ ایي تا هٌطثك هطشٍطِ تجشت



گیری هتیجي   

ِ ی تش اسالهی هطلَب ؾوَهی حمَق ًػام اتتٌای•   تا واًتی سٍضٌگشی فلسف

 فلسفی لحاظ تِ هذسى، ٍ اسالهی فىشی دستگاُ دٍ هثٌایی تؿاسظات تِ تَجِ

 .ًوایذ هی هوتٌؽ

 



 والسالم علیمک و رمحة هللا و براکته

 صلٍات


