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 چىیذُ

ٍیژُ هتمذهاى،  ّایی وِ هیاى ػلوای اسالهی در تؼریف ػلن والم ٍجَد دارد، غالب آًْا، بِ با توام تفاٍت

البتِ، هسلواً بِ جْت بسیاری . اًذ ػلن والم را داًص ًسبت بِ احَال هبذأ ٍ هؼاد بر طبك لاًَى اسالم داًستِ

ٍػات ٍ هسائل دیگری را ًیس تحت از تطَرات ٍ تحَالت، ػلن والم در ایي سطح بالی ًواًذُ ٍ هَض

تر ػلن والم، تفاٍت آى  ضَد تا ضوي تبییي دلیك درپژٍّص حاضر سؼی هی. است للورٍ خَد لرار دادُ

ضَد وِ ػلن والم، در  هی ضوي ایي تذلیك، ًطاى دادُ. ّای داًص هطابِ هطخص ضَد با سایر حَزُ

ّای تخصصی، ًظیر والم  ّا ٍ ضاخِ حَزُ یافتِ، ًیازهٌذ ایجاد بسیاری از یه هؼٌای هَسغ ٍ تحَل

ّای تخصصی وِ ًیاز بِ ایجاد آى، بِ جْات گًَاگَى، از  یىی از ایي حَزُ .سیاسی ٍ یا اجتواػی است

 . ضَد، والم جٌسیتی است جولِ گسترش ضبْات در ایي ػرصِ، احساس هی

والم ٍ توایس آى با  ایي پژٍّص، درصذد آى است وِ ضوي تبییي همذهات بحث؛ یؼٌی بحث در هاّیت

ّای دیٌی در حَزُ هباحث  گرفتِ در هسیر تبییي گسارُ ّای صَرت ػلَم هرتبط، ًطاى دّذ وِ توام تالش

بٌابرایي با تَجِ بِ آًىِ َّیت ػلَم، . جٌسیتی، در حمیمت ٍ در هؼٌای هَسغ هراد، واری والهی بَدُ است

هٌذ ًوَدى،  سازی اضتراوات ٍ ًظام ا، ضوي برجستِّا ر تَاى هجوَػِ ایي تالش هاتأخر ٍ پسیٌی است، هی

 . هؼٌَى بِ ػٌَاى یه ػلن، با ًام والم یا الْیات جٌسیتی ًوَد

البتِ هسلواً برای ایجاد ٍفاق ػلوی در ایي راستا، تحمیك حاضر خَد را هتىفل ًطاى دادى ابؼاد 

ّوچٌیي پیطٌْاداتی بِ . اًذد ایي ػلن هی( در ًاحیِ غایت ٍ هَضَع)گًَاگَى ٍ در ػیي حال هطترن 

ًوایذ؛ پیطٌْاداتی وِ ًاظر بِ اصالح ایرادات ضىلی ٍ رٍضی،  صَرت هطخص در ایي رابطِ هطرح هی

تَاى بِ طَر  بٌابرایي هی. هٌسجن ایي داًص اسالهی است ٍ ًیس ایرادات هحتَایی هحصَالت پراوٌذُ ٍ غیر

بر ّویي اساس، در ایي . ٍاى الْیات جٌسیتی استخالصِ گفت وِ پیطٌْاد ها تَلیذ داًطی هذٍى، تحت ػي

 .بٌذی ٍ ترسین گردد گردد تا سیوای والى ایي داًص، صَرت پژٍّص تالش هی
 

                                                           
 .رضتِ فمِ ٍ اصَل( س)جاهؼِ السّراء 4داًص آهَختِ سطح .   


