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كغشیهْذیَى

آػیةّای اجتواػی،یکیاصهَضَػاتتؼیاسهْنٍحؼاعدس ّوِیجَاهغتـشیًٍظامّای حکَهتی
اػت .تضّکاسی دس هؼٌای ػام ّن اصلحاػ ػشفی ٍ ّن اصلحاػ لاًًَی تِػٌَاى آػیةّای اجتواػی جذی

آػیةؿٌاػیاجتواػیتِتشسػیاًَاعهـکالتدسػغحاجتواعهیپشداصدٍػللتشٍصآًْاسااصجٌثِّای

هحؼَبهیؿَد.

هختلف فشدی ،اجتواػی ٍ  ...هَسد تشسػی لشاس هی دّذ کِ اص جولِ ػَاهلی چَى آؿفتگی کاًَى خاًَادُ،

دایشُی آػیةّایاجتواػیتؼیاس ٍػیغتَدٍُ ّشکذام اص ایي آػیةّاًیض تِخَدیخَداصاّویتٍیظُای
تشخَسداسًذ چشاکِ عی هؼائلی کِ ؿایذ آػیة جذی دس جاهؼِ تِ ؿواس ًشًٍذ چٌاى دس تافت جاهؼِ احش

عالق ،خـًَت ،اػتیاد ،ؿثکِ ّای اجتواػی ٍ  ...تاػج تشٍص آػیة ّای اجتواػی دس جاهؼِ ؿذُ اػت کِ
ؿٌاختچٌیيػَاهلیهیتَاًذهؼیشحشکتجاهؼِساتِػَیتشلیٍتؼاهلّوَاسػاصد.

هیگزاسًذکِپغاصگزؿتچٌذیيػالؿاّذتغییشاتهٌفیصیادیدسجاهؼِخَاّینتَد.
دس پاػخ تِ صهیٌِّا ٍ ػلل تشٍص آػیةّای اجتواػی دس جاهؼِ هیتَاى گفت :عالق ،هـکالت صًاؿَیی،
ػؼت تَدى تٌیاد خاًَادُ ،تٌَععلثی اصجولِ ػَاهل دس تشٍص ایيگًَِ آػیةّا هیتَاًذ تاؿذ .دس ساتغِ تا
آػیةّای اجتواػی کتة ٍ هماالتی تِ تألیف سػیذُ اػت کِ اصجولِی آىّا هیتَاى تِ کتاب «آػیةّای
اجتواػی» ًَؿتِ هْشاًگیض ؿؼاع ٍ کتاب «آػیةّای اجتواػی اص هٌظش هذدکاس اجتواػی» ًَؿتِ هحوذ
صاّذیاكلاؿاسُکشد.پظٍّؾحاضشتاسٍؽکتاتخاًِایـتَكیفیٍتااػتؼاًتاصکتةٍهماالتهؼتثش
جاهؼِؿٌاختی ٍ سٍاىؿٌاختی دس چْاس گفتاس کِ گفتاس اٍل تِ هفَْم ؿٌاػی ٍاطُّای آػیة ،اجتواع ،لشآى
ٍ گفتاس دٍم تِ ػَاهل فشدی ،گفتاس ػَم تِ ػَاهل خاًَادگی ٍ گفتاس چْاسم تِ ػَاهل اجتواػی پیشاهَى
صهیٌِّاٍػللتشٍصآػیةّایاجتواػیهیپشداصد.

ًتیجِای کِ تا تحمیك دس هَسد صهیٌِّا ٍ ػلل تشٍص آػیةّای اجتواػی دس جاهؼِ سػیذُام ایي اػت کِ
تیؿک ًمؾ فشد ،خاًَادُ ٍ ًیض ًمؾ ػاختاسّای اجتواػی ،فشٌّگی ،التلادی ،ػیاػی دس تشٍص ٍ ؿیَع
هؼائل ٍ ًاتؼاهاًیّای اجتواػی هْن ٍ ًیاصهٌذ کٌکاؽ ٍ تشسػی هیتاؿذ .آػیةّای اجتواػی تؼیاسی دس
جاهؼِ اهشٍص هَجَد اػت کِ اگش اًؼاى ،ؿخلیت اًؼاىّای هوتاص ٍ ػالی سا ػشلَحِی خَد لشاس دّذ
دسًتیجِ ػاصًذگی ٍ تکاهل ٍ ػؼادت گام خَاّذ تشداؿت کِ ایي کاس ّن هؼتلضم دلت ٍ حؼي اًتخاب ٍ
پشٍسؽ اسادُ ٍ توشیي هواسػت اػت ٍ دس ایي ساػتا ػالٍُ تش ایٌکِ خَد ؿخق ٍ خاًَادُ دخیل ّؼتٌذ
ػایشًْادّاّوچَىحاکویت،آهَصؽٍپشٍسؽًْ،ادلضاییٍٍ...ظایفیًیضداسًذ.کِّشکذامدسجایگاٍُ
ٍظیفِخَدحلکٌٌذُهـکالتتاؿٌذ.

دسایيپظٍّؾػؼیتشآىتَدُاػتکِتاسٍؽکتاتخاًِایـتَكیفیـتحلیلیٍتااػتؼاًتاصکتة
سٍاى ؿٌاختی ـ جاهؼِ ؿٌاختی ضوي تشسػی صهیٌِ ّا ٍ ػلل تشٍص آػیة ّای اجتواػی اص هٌظش لشآى،
ساّکاسّاییتشایهماتلِتاآػیةّایاجتواػیدسجاهؼِپیـٌْادهیکٌین.
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