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 چکیدٌ

سا سسالت ًظام آهَصضی هعشفی کٌذ، بشای -بِ هعٌای یادداسی حضَس حق -ضَسیتبییٌی اص تشبیت اسالهی کِ تثبیت تَحیذ ح

. تلفیق بشًاهِ دسسی داللت داسد -بِ هعٌای دیذى حیثیت آیِ ای هَجَدات  -تلفیق بشًاهِ دسسی جْت تَسعِ ًگشش آیِ ای 

بشاساس هضوَى هفَْهی ٍجَد بِ تطکیل یک فشابشًاهِ دسسی بشای تشبیت هٌتْی هی ضَد کِ با تَجِ بِ ٍحذت هعشفت، 

دس  -قلوشٍّای اساسی هَاجِْ اًساى با ٍجَد  -سلسِ هشاتبی اص هفاّین ٍ هضاهیي سا اص حَصُ ّای دیي، داًص، ٌّش ٍ فشٌّگ 

ضبکِ هفَْهی کِ حاصل اص سٍابظ عَلی ٍ عشضی هضوًَْا ریل هفَْم ٍجَد است، دست کن سِ هحَس  بشهی گیشد. عالٍُ بشایي

ّای داًطی یادگیشًذگاى ضاهل تَاًوٌذی تحصیل  دیگش ًیض بشای تلفیق فشابشًاهِ دسسی هی تَاى دس ًظش گشفت. تلفیق ظشفیت

ّای اجتواعی ٍ عالیق هشبَط بِ ًقص  یق ًقصّای ضَْدی، تلفیق عالیق ًقطی ضاهل عال ّای هفَْهی ٍ دسیافت داًص

ٍجَد ضٌاختی آًاى، تلفیق اًَاع اسصضیابی ضاهل الگَّای اسصضیابی اجتواعی ٍ خَدسٌجی، هی تَاًٌذ فشآیٌذ تلفیق بشًاهِ 

با  دسسی بشای تشبیت اسالهی سا ساهاى بخطٌذ. الگَی فشابشًاهِ دسسی بِ گًَِ ای است کِ اهکاى ایجاد بشًاهِ ّای هتٌَع

دسجات گًَاگًَی اص تلفیق سا بشحسب تَصیِ ّای علَم تشبیتی، سیاستْای اجشایی، ٍیژگیْای فشدی یادگیشًذگاى، ضشایظ 

عولی، اقتضائات اّذاف ٍاسغِ ای ٍ غیشُ فشاّن هی ًوایذ بِ سغن ٍضَح ٍ سٍاج هفَْم تعلین ٍ تشبیت اسالهی، تَصیفی آضکاس 

صلی، خغَط کلی، ٍیژگیْا، داللت ّا ٍ اهتیاصّای آى اص دیگش اًَاع تعلین ٍ تشبیت هی اص هاّیت آى کِ ضاهل هباًی، عٌاصش ا

ضَد، دس دست ًیست. تبییي هاّیت تعلین ٍ تشبیت اسالهی بشاساس هذلَالت ٍجَدضٌاختی قشآى، با تَجِ بِ تٌَع تفاسیش، 

ٌباط هذلَالت ٍجَدضٌاختی قشآى بشاساس هستلضم سٍضي ضذى پایگاُ فلسفی هٌظشی است کِ بِ تفسیش آیات هی پشداصد. است

فلسفِ اصالت ٍجَد صذسالوتالْیي، تبییٌی اص تشبیت اسالهی بذست هی دّذکِ بش تزکش بِ حضَس فشاگیش ٍ قذستوٌذ خذاًٍذ دس 

بِ جْاى ّستی ٍ هَقعیت ٍیژُ اًساى دس هحضش اٍ هتوشکض است. ایي هعٌا اص تشبیت اسالهی البتِ دس گشٍ تکَیي ًگشش آیِ ای 

ّستی بشاساس عشد ّش گًَِ بیگاًگی هیاى خذا ٍ جْاى یا استقالل جْاى ٍ اًساى دس بشابش اٍست. اص ایي سٍ بٌیاد تشبیت 

اسالهی بش عشد ثٌَیت گشایی، عیٌیت گشایی، خَدبٌیادی، ّوچٌیي تاکیذ بش ٍحذت داًص ٍ تزکش هَقعیت ٍیژُ اًساى، استَاس 

 هی گشدد. 
 

 ًاهِ دسسیتشبیت اسالهی، داللت، بشتعلین، َای كلیدی:  ياژٌ

 



تشبیتی علَم ٍ سٍاًطٌاسی هغالعات  

33 -44، صفحات 9311 پاییض، 3، ضواسُ 6دٍسُ   

 

 


