
 حصول علمشرایط  و مسئله ما 

 محمد علی مرادی

  امکان   شرایط  در   بحران  جز  چیزي  ملی    آگاهی  در  بحران  این    وبزرگترین مسئله ما دانست    تواندمي     را  ملی  آگاهی  در  بحران

  گیريپي  علم  حصول   شرایط  در  پرسش  با  باید  ،رود  عمق  به  بخواهد  اگر  ملي  آگاهی  از  پرسش   .نیست  علم   حصول شرایط    یاعلم  

  این   که  شکل  بدین  . شود  اندیشیده   فلسفي  ايگونهه  ب  انسانو    جهان ،  خدا  بین   تناسب  باید  نخست   ،شود  حاصل  علم  اینکه  براي  .شود

 و  مسیحي  سنت  با  نآ  تمایز  و  شود  تبیین  فلسفي  دقت  با  جهان  و  خرد  وحي،  قلمرو  ؛ یعنیبرسند  تعادل  یک  به  بتوانند  قلمرو  سه

  من  اینجا .شود بارور ایران يجغرافیایـفرهنگي ـفکري فضاي در ،دارد شناسانههستي ابعاد که « ایراني  من» و شود  روشن ییهود

 است  پرسشگر  و  سنجشگر  ،بماند  خواهدمي  چون  و  بماند  خواهدمي  هست   چون  و  اندیشدمي  هست  وجود دارد که چون  اياندیشنده

  و  .دارد  خود  و  خدا  جهان،  به  رو  بلکه  ؛کندنمي  حس  بیگانه  خدا  و  جهان  با  را  خود  او  .بسنجد  خرد  با  را  چیز  همه  کوشدمي  و

 در   را  جهان  اینکه  از  جدا  او  .کند  ملأت  خود  درون  در  را  جهان  کوشدمي  .گردد  چیره  جهان  بر  خواهدمي  ،دارد  جهان  به  رو  چون

  را   خود،خوداندیشگي  به  ،این  طریق  از  و  اندیشدمي  خود  مثابه  به  خود  به  و  کندمي  ملأت  خود  در  نیز  را  خود  ،کندمي  ملأت  خود

 که دارد را گيویژ این  او اما ،زندمي  کنش به دست ،کندمي  فهم را خود چون  و کندمي فهم را خود  او .دهدمي قرار خود موضوع

 واسطهه ب  هامعیار  و  هاشاخص  این  با  من   این  .کند  اصالح  و  بسنجد  را  خود  کنش  ،فهم  این  طریق  از  و  کند  فهم  نیز  را  خود  کنش

 غازگرآ  خودآگاهی  این  رو،  این  از  .تاباندمي   باز  را  آگاهیخود  و  دارد  آگاهیخود  دغدغه   ،گیردمي   هدف  را  خود  بر  آگاهی  اینکه

 که  ايویژه  علم  یابد.مي  گسترش  و  سامان  و  سازمان  علوم  مختلف  و  متفاوت  هايشاخه  ، طریق  این  از  و  است  علم  حصول  و  علم

 آگاهی  نآ  بناي  که  طلبدمي  را  ايفلسفه  پس  .است  فلسفه  ،کند  نهادینه  مختصات  و  مشخصات  این  با  را«  ایراني  من »   این  خواهدمي

  امتناع   گيبودبرون  از  و  دارد  کیدأت  خود  بودگیدرون  به  چیز  هر  از  بیش  فلسفه    این  .است   شناسانههستي  بربنیادهاي  آگاهیخود  و

 نجاکه آ   از  فلسفه  اما  .دارند  گيبودبرون  سوداي  در  سر  هاآن  چراکه  ؛کندمي   نقد  يایدئولوژ  و  کالم  علم  به   رواین   از  فلسفه  .کندمي

  پا   مشخصات  و  مختصات  این  با  فلسفه  ،ما  تمدن  حوزه  در  .است  آگاهیخود  و  آگاهی  از  خاص  فرمي  واجد  ،کندمي  غازآ  خود  از

  شکل  کالم  ،فلسفه  جايه ب   عوض  در  .کند  پیدا  باال  دست  نتوانست   اساسا  اما،  دید  بتوان  هم  را  باریکي  هايرشته حتی    اگر  .نگرفت

  و  بیروني امري از دفاع صدد در تربیش اما ،کنند پیدا خود دانش براي عقالني و منطقي يبنای کوشیدندمي اگرچه متکلمین .گرفت

 منطق  از  وجهي   از  کوشدمي  ،کند  ردرا    امري  و  برخیزد  دفاعبه    امري  از  خواهدمي  که  نجاآ  از  کالم   .نداه بود  دیگري  امر  رد

  به  که  جدل  .شعر  فن  و  خطابه  جدل،  برهان،  ها،مقوله   بر  است  مشتمل  ارسطو  منطق  .گویندمي  جدل  نآ  به  که  ،گیرد  بهره  ارسطو

  از  و  گیرندمي  بهره  عامه  یراآ  یعني  محسوسات   و  اتمشهود  از  جدل   در  همواره   متکلمین  .است  مجادله  فن  ،گویندمي  توپیکا  نآ

  باب   در  نگاهآ  و  ورزیدمي  کیدأت  بودگیدرون  این   بر  بایستمي  پذیر یابد  تحقق  صورت   خواست مي  علم   اگر  .گریزندمي  استدالل

  خارجي   عوامل  ثیراتأت  از  کوشدمي  و  گریزدمي  عامه  یآرا  از  عقلي  مباحث  و  خرد  چراکه  گرفت؛مي  پي  را  مسائل  ،برهان

  کالم  علم  .بماند  وفادار  است  بودگیدرون  که  خود  اساسي  اصل  به  تا  نباشد  وارداتي  و  بیروني  پندارهاي  به  وابسته  و  باشد  برکنار

  غازآ  آگاهی  یحوز   در  نقطه  همین  از  ما  مشکل.  شودمي  متمسک  جدل  به  روش  جنبه  از  و  است  محسوسات  و  مشهودات  به  متکي

 روشنفکران   نیز  جدید  دوران  غازآ   با  .است  کرده  مبادرت  متکلم  تولید  به  تربیش  ما  فکري  حیات  تاریخ  .دارد  ادامه  هم  هنوز  و  شد

  دفاعه  ب  مشهودات  و  محسوسات  از  تربیش  نانآ  .زدند  رقم  را  گيبودبرون  از  دیگر  فرمي  که  مدندآ  پدید  هاایدئولوگ  و

 کوشیدندمي   و  کردندمي  عمل  خطابه  باب  در  تربیش  هاآن  ،کردندمي  رجوع  جدل  باببه    مجادله  در  متکلمین  اگر  و  استندوخبرمي 

 که   شکل  بدین داشتتند،را   خود  از  بیرون  هاينظام   از  دفاع  سوداي  نانآ  دهند، قرار  ثیرأت  تحت  را  عمومي  حوزه   تربیش   ،خطابه  با

  روشن  قادمص واقع  در این و بودند متفاوت فکري هاينظام مروجند، بود دیده  که موزشيآ  و نددانستمي که زباني تناسب به افراد

  ، نداشتند  خود  روي  پیش   را  يالگوی  و  مدل  ،دادند  قرار  آگاهیخود  و   آگاهی  بر  را  بنا  غرب  متفکران  که  هنگامي.  بود  گيبودبرون 

  یافته تحقق   الگوهاي  در  همواره  هاایدئولوگ   و  روشنفکران  اما  ،فشردندمي  پاي  خود  گيبوددرون   بر  و  اندیشیدندمي   رواین  از

  و  استدالل   تعطیل  و  خطابه  و  جدل  به  درغلتیدن  ،آگاهیخود  و  آگاهی  تعطیل  ،بودگیدرون  از  عدول   جز  یچیز  این  و  اندیشیدندمي

بحران بطور عمیق اندیشید  مد یا اینکه به  " نمی تواند ازاین بحران بیرون آمن ایرانی  "نیستند اما بدون تمرکز بر  فلسفه  و  برهان

 ؟ کدام مختصات است  واجد  "من ایرانی"اما این  

  از طریق من صورت می گیرد ما در المانی به ایک مفهوم پیچده فلسفی است ، چرا که علم اساسمن ایرانی را می توان گفت که 

از جنبه تاریخ فلسفه    ما  ،است  ه علی مرادی  بزرگ می نویسم که به معنی من بطور کلی نه من بمثاب  Iمی گوییم که با     Ich  ،من

مد به خواب  آ -منظور ارسطواست-این من را در سنت خودمان داشته ایم وقتی سهرودی می گوید دغدغه من مسئله علم بود شیخ 

در   ،را درک می کنم یا تصویر خودم را  بخودت برگرد من بخودم برگشتم حال نمی دانستم که من خود  ؛گفت  به جواب من من  

فنا  )نرا نابود کند  کند تا آ  عارف من را پیدا می را داشته است اما در سنت عرفانی  سنت ابن سینا هم انسان پرنده زمینه های من  

من فکر می کنم انه داشته باشد بجای اینکه بگوید؛ابعاد هستی شناس  داریم که  اداریم که این من خود را برنهاما ما نیاز د  ،(هللافی  

نخست از هست بودن پرسش کند ما ازدوران مشروطه  هرگز  به الیه های درونی روح خود توجه نکردیم که هستی    ،پس هستم



ازاین رو چگونه می توان من ، تو ، ما    ،ایرانی دارد که می خواهد در دنیای امروز زیست کند  –من چگونه مولفه های اسالمی  

 .  پدیدارشناسی روح ایرانی را نوشت ، شما را فلسفید شاید باید

  ، شاه  ناصرالدین  حکومت  نیمه   درهنگامیکه    ؛از جنبه تاریخی پیگیری کرد بدین صورت است که  را  اگر بتوان این موضوع   

 کرد  دگرگون   را   خود  دیگر  فرمي  به  ،بود  متکلمین  ویژه  که  بودگیبرون  . در این دوران مدآ  کار   روي  سپهساالر  خان حسن  میرزا

  که   مشخصاتي  و  مختصات   باـ  «ایراني  من»  نآ  اینکه  بدون  سازيمدل  فرم  به  بودگیبرون  این  . گرفت  خود  هب  دیگر  ايجلوه  و

 نظامي   و  بپردازد  داخلي  معضالت  و  مشکالت  حل  به  نآ بنیان  بر  گاه  نآ  و  شود  بارور  ایران  فرهنگيـفکري  فضاي  در  ـبرشمردم 

  بود  متوسط مدرسه  یک حد  در ایران در عالي مدرسه اولین مثابه به دارالفنون .پرداخت الگوبرداري به ،دهد سازمان  را دانش از

  نظري   تفکر  نآ  مورد  در  اینکه  بدون  ،شد  ایجاد  بود  دیده  روسیه  در  امیرکبیر  که  نچهآ  نیز  و  استانبول  دارالفنون  از  تقلید  با  که

 تحلیل   که  بود  توپخانه  معلم  یک  مدرسه  این  فیزیک  معلم  که   یافت  درخواهیم  کنیم  توجه  نآ  درسي  مواد  به  اگر  .باشد گرفته  صورت

  مدارس  گذاربنیان   که  رشدیه  مرحوم  فعالیت   و  تهران  دانشگاه  سیسأت  .است  بوده  فیزیک  از  او  نازل  درک  نشانگر  او  تقریرات

  از   امتناع  این   .است   بودگیبرون  این   از  حاکي  و  کردمي  پیروي  رویه  همین  از  ، شودمي  نامیده  جدید  موزشيآ  نظام  و  جدید

 به   ما  براي  که  گفت  توانمي  و  است  کرده  قطع  ما  اجتماعي  حیات  االمرنفس   و  بودگی زندگی  با  را  ما  رابطه   عمال  بودگیدرون

   .است نیاورده ارمغان به جهل  و توهم و پندار حصول جز چیزي ،علم حصول جاي

 در  هاآن  میان  سنجیده  روابط  تا  کند  تنظیم  دولت  و  نهادها  و  هاانسان  میان  و  کشور  در  را  هاانسان  بین  مناسبات  تا  کوشدمي  علم

  و  جامعه  آگاهی  حوزه  در  غازآ  همان  از  بایستمي  ساماندهي  این  که  کرد  تصریح  باید  .یابد  سامان   و  سازمان  زندگي  بهبود  جهت

 از چه  نآ اما پذیرفت،مي صورت موزشيآ نظام و مدارس در گاه  نآ و علمیه هايحوزه دانشگاه، یعني جامعه دانش تولید سازمان

 و   مسائل  و  مقدرات  همه   رواین   از  .بود  سیاسي  حوزه  در   چیز  همه  شدن  متمرکز   ،گرفت  صورت  ما  تاریخ  جدید  عصر  غازآ

  من   اگر.  یافت  معنا  سیاسي  نیروي  تناسب  و   سیاسي  درگیري  چارچوب  در  و  شد  سیاسي   امر  به  تبدیل  جامعه  و   زندگي  معضالت

 اینکه   جاي هب  و  شد مي  بیدار  گران  خواب   از  و   گشتمي  ورربا  ما   فکري  حوزه  در  ـ شد  برشمرده   که  مختصاتيباـ  ایراني  اندیشنده

 همه   البته   صد   و  البته  و  زندگي  مهم  بسیار  هايشاخه  از  یکي  تنها  سیاست  که  یافتدرمي   یافت،مي  تمرکز   دولت  روي  بر  تنها

 به  نخست  ایراني  اندیشنده  من   و  دادندمي  بودگیدرون   به  تن  و    شدندمی  خارج  بودگیبرون  از  ما  دانش  هايحوزه  ،نیست  زندگي

  را  خود متفاوت  هاي میل و هاغریزه ، خود شناخت و کنترل با و دهدقرار  خود  ملأت مورد را خود  بتواند تا گشت برمي خود درون

  گسترش خود  سیاسي  و  اجتماعي کنش  براي باید را ابعادي چه  و شود  مهار باید ن آ از ابعادي چه که  یافتدرمي و داد مي تشخیص

  ما   این  است،  یافته  تکوین  و  گرفته  شکل  "ایراني  ماي"  چگونه  اندیشید کهو می  کردمي  حرکت  سوي »ما«   به  از»من«   نگاهآ  .دهد

 خصوصیاتي  چه  با  مسلمان   این  و  است  هاییگيویژ  چه  واجد   ایراني  مسلمان  که  شکل  بدین  ؛است  چگونه  ما  پهناور  سرزمین  در

 چگونه   که  کشاندمي  فلسفي  ساحت  بهرا    پرسش  ایندر نتیجه    ؟چه  یعني  اساسا    بودن  ایراني  این  .یابدمي  تمایز  مسلمانان  دیگر  از

  . بود  امروزي  و  بود دو  هر  توانمي   چگونهو    بود  مسلمان  امروز  جهان  در  توانمي   چگونه  و  بود  ایراني  امروز  جهان  در  توانمي

فهم   سرزمین  این  مردم  تاریخي  حقیقت  تا  نوشت  را  ایران  تاریخ  توانمي  چگونه  پرسیدمي  و  رفتمي  خود  تاریخ  بطن  به  نگاهآ

حصول علم ما را وارد گونه ای رومزه گی کرده است که همه چیز را در لحظه می فهمیم و تجلی  اما عدم توجه به شرایط    شود.

نکه سیاست امر مهم در زندگی است اما همه زندگی  حا ل آاست    سیاسی تقلیل داده   امری  ن روزه مرگی همه زندگی را به  ای

 . نیست 

  و   مشکالت   که  شدمي  حاصل   آگاهی   ،امور  این  به  اگر  . نیست  چیز  همه  اما   ،است  اهمیت  حائز  امري  مرهروز  امر  ،شک  بدون

 و  طبیعي  علوم  تنها  دانش  که  گرفتمي  صورت  دانش  از  ايجانبه   همه  درک  و  است  حل  قابل  دانش  طریق  از  تنها  معضالت

  ابعاد   ،نظري  وجه   از  جدا  ،علم  حصول  زیرا  ؛شدمي   منتقل  دانش  حوزه  به   روز   سیاست  حوزه  از  هادرگیري  گاهنآ  نیست،  مهندسي

 سه   که  یافتیممي  در  گاهنآ.  شدمي   نظري  جنبه  از  ايهژوی  توجه  علوم  سازماندهي  به  پس  .است  نآ  سازماندهي  همان  که  دارد  عملي

  حوزه  و  دانشگاه  از  بیرون  يفضا  ـ3  ،انشگاهـ د2  ،علمیه  حوزهـ  1  از  اندعبارت   که  دارد  وجود  ایران  در  علم  تولید  براي  فرم  نوع

  شکل   تواندمي  فسادکه    است  نظري  خالء  این  بستر  در  و   است  وردهآ  فراهم  نظري  خالئی  ،جامعه  در  فرم  سه  این  بین  شکاف  .

 .گیرد

  سبک   با  و   معین  ساختارهاي  با  داشتند،  « دیني  علوم»   نام  به  که  دانش  از  فرمي  سازماندهي  در  طوالني  سابقه   که  های علمیهحوزه

 در نهاد این اما  ،است معین هايبنیان و اصول به متکي دانش ساختار این .دنپردازمي و پرداختهمي مسائل به خود  خاص روش و

 ، دارد تحقیق به نیاز که دالیليه ب بنا  .بود قدیمه علوم پاسدار همچنان و بود  داده دست از جدید  مسائل با  را خود  نسبت جدید قرون

 تحوالت  با  .شد  رجالو    خطابه  فقه،  به  فومعط  ،حوزه  انرژي  تربیش   و  شد  رانده  حاشیه  به  علمیه  هايدرحوزه   الهیات  و  فلسفه

  بازي اسالمي انقالب در مهمی  نقش توانستند و  شدند سیاسي شدت  به علمیه هايحوزه ، گرفت صورت  ایران جامعه در که سیاسي

 تئوریزه  نظري و فکري منظر  از را ن آ باید که شدند روبرو مسائلي  با چیز هر از  بیش هاحوزه  ،انقالب فرداي همان  از  اما ،کنند

 نیاز  این   .دریافت  را  موضوع   عمق  و  پرداخت   نآ  به  شود نمي  و  شد نمي  اخالق  یا  فقه  طریق  از  تنها   که  جدیدي  مسائل   کنند،



  اکنون  .نداشت  را  نآ  براي  پردازيتئوري  گيآماد  حوزهاز نظر عملی،    وبود    های مختلفی داشت، از نظر فکری غامضدشواری

 .دهد پاسخ را دیني ایراني انسان هايخواست و نیازها بتواند تا است جدیدي الهیات به نیاز

  مرکز   این  ،بدانیم  ینامروز  هايدانشگاه  پدر  را  دارالفنون  اگر  نگرفت،  قرار  نظري  ملأت  مورد  هرگز  ایران  در  دانشگاهاما،  

  اساسا    و  نیست  نظري  و  دقیق  هايسنجه  برپایه   هادانشگاه  در  علوم  بنديسیمتق  .بود  جدي  نظري  هايبنیان   فاقد  دانشگاهي

 اندنشده   موفق  ایران  هايدانشگاه  ايرشته   هیچ  در   رواین  از  .اندنشده  تفکیک  هم  از  کاربردي  هايپژوهش   و  بنیادین  هايوهش ژپ

 بدین  ،کرد  سیاسي  شدت  هب  را  دانشگاه  انقالب،  از  بعد  دوران  دثاحو  .بشوند  ،باشد  دانشگاه  نآ  خاص  که  فکري  یمکتب  صاحب

  این   و  دارند  روز  سیاست   به  گرایش  تربیش  و  تربیش  ،مدیریت  و  استادان   سوي   از  چه  و   دانشجو   سوي   از  چه  هادانشگاه  که  شکل

 در   و  بپردازند  اصولي   و  بنیادین  مسائل   به  بتوانند  هادانشگاه  تا  کندنمي  فراهم  فرصتي  ،درگیر  هايطرف  تمامي  از  گيزدسیاست

  متفاوت  هایعرصه  جدي    مسائل   با   ،دانشگاه  مابینفي  ارگانیگ  رابطه   ،دیگر  سوي  از  .ندداشته باش  دانش  انباشت  ،تاریخي  یروند

 . ندارد وجود زندگي

 دانش تولید فضاهاي ایران در غیردیني و دیني هايعرصه  درباید بگویم که  علمیه های حوزه و هادانشگاه بیرون فضاي در مورد

  مباحث   با  و  خود  هايتولید   با  عرصه  این  نفعاال  که  جا  نآ  از  .گیردمي  صورترسمی    نهاد  دو  قلمرو  از  بیرون  که  دارد  وجود

  براي  است توانسته تدریجهب که عرصه این  .برد پي ن آ اهمیت به توان مي ،کنندمي ثرأمت را ها حوزه و  دانشگاه واقعي طورهب خود

  ایران   از   بیرون  فضاهاي  از   ثرأمت  تربیش   عرصه  این  .است  دانش  از  خاص  فرمي  واجد  ،کند  پیدا   یمعین  هویت  خود  نظر  و  عمل

  و   کثرت  رواین  از  ؛است  موختهآ  دانش  یا  کرده  زندگي  نآ  در  که  است  خاصی  فکري  فضاي  از  ثرأمت  نیز  مقدار  همین  بهو    است

 . است  بسیار گروه این در تنوع

  که  ايگونه هب ، است  شده ایرانیان آگاهیخود و آگاهی در جدي  شکاف به منجر ایران در دانش تولید قلمرو در تشتت و گسست این 

  و  مل أت مورد  جدي  صورتبه « تغییر»   و «ثبات»  دهدنمي مجال که  است   وردهآ مراه ه به یافتهسستگ  و  پراکنده ذهني هايساختار

 که  است  شتتتم  فضاي  این  در  .کنندمي  عمل  هارابطه   تر بیش   بلکه  ،هاضابطه  نه  که  هاستشکاف   این  در  گیرد.  قرار  اندیشه

 و   خطابه  که  است  بستر  این  در  .واقعیت  چیز  چهو    است  رمانآ   یک  کدام  و  فروع  چیز  چه  است،  اصول  چیز  چه  دریافت  توانینم

  استادان   هايرزومه  و  شوندمي  سنجیده  کنندگان شرکت  حجم  با  تربیش  علمي   هايهمایش  و  گیردمي  را  استدالل  و  برهان  جاي   جدل

  و   سازيکتاب  که  است   همگاني  جنبش   این  در  .خرید  را  نآ  توانمي  که  است  مقاالتي  نوشتن  و  هاهمایش  در  شرکت   از  مملو

  این  در  و   شودمي  تقسیم  سیاسي  و  شخصي  روابط  طریق  از  دانشگاهي  هايمنصب  و  هاارتقا  شود، مي  عام  یارویه   سازيمقاله

  تشنج  فضای پر  چیز،  هر  از  بیش  کادمیکآ  فضاي  زیرا  ؛ دلیل  و  برهان  تا  دسازنمي   روابط  تربیش  را  علمي   حقیقت  که  است  روند

تشنج شکافی جدی را.است این  پدیدآ  و  آگاهی ملی   قبول  کادمیکآ  حوزه  در  حداقل  ،شکاف  این  از  عبور  براي  .ورده است  در 

 .گیرد صورت  گو وگفت ها آن بین باید ،. پس از این پذیرشاستضروری  ایران در تفکر و اندیشه  قلمرو در ساحت سه  این وجود

  با  جدي   وگويگفت  وارد  ،خود  مباني  به  تکیه  با   سه  اینباید    ،کند  متقاعد  یا  مجاب  را  دیگري  ، کسي  قرار نیست  وگو گفت  این  در

  دانش  تولید  نظام  سازماندهي  متوجه  که  اموري  به  سیاسي  امر  از  یابي جهت  تغییر  که  است  وگو گفت  این  در  .شوند  مقابل  طرف

 و  مردم  مشکالت  و  معضالت  به  پرداختن  ،هدف  اگرچه  که  شود  واقع  عمل  راهنماي  اصل  این  باید  گیرد.قرار می   نظر  مد  ،است

 جدل و خطابه از جدي طورهب باید و  است برهاني ،مباحث منطق کهه این معنی  ب ؛بود گریزان مردم توده از باید اما ،است جامعه

 و  گیردنمي  مردم  از  را  خود  مشروعیت  اما  ،پردازدمي  جامعه  و  مردم  زندگي  به  چه  اگر  علم  و  استدالل  و  برهان  چراکه  ؛گریخت

 مباني   بر  تکیه  با  باید  علمیه  هايحوزه  که  است  اینجا  .داندنمي  مردم  را  خود  مخاطب  و  دهدنمي   قرار  مردم  داوري  مورد  را  خود

 خود  مباحث  مباني  ،فلسفه  بر  تکیه  با  هم  دانشگاهیان  کنند.  دوري  حوزه  این  در  کالم  علم  از  و  کنند  بنديصورت  را  الهیاتي  ،خود

  در را خود مباني ،هستند هنر و  شعر مباحث به متکي تربیش  که نیز روشنفکران و  کنند روشن ،است خرد بر تکیه ايگونه که را

 همکاري   تواندمي  ،شناسيي زیبای  و  فلسفه  الهیات،  بین  فکري  جدال  که  است  گاهنآ  . کنند  تعریف  باز(  Aesthetic)شناسيي زیبای

 براي   معیاري  هابنیان   در  بتواند  سنجه  این  تا  دآی  فراهم  ايسنجه  و  ارمعی  هاشکاف   رفع  با  تا  زند  رقم  را  فرهنگ  و  علم  دین،

  .شوند  برساخته امروز زندگي با متناسب مفاهیم و شود زندگي عرصه وجهي چند هايحقیقت
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