سخن سردبیر
ادسان اص طشیك فىش ،هجشد است ،یؼٌی ٍاتستِ تِ جسن (هادُ) ًیست .لزا تی اًتْا است  .ضٌاخت اص طشیك حس (حَاس)
است ٍ ٍاتستِ تِ جسن است  .هحذٍد تِ جسن (هادُ) است .اداسن هلوَس ًیست ،هجشد است ٍ دلیل تش ٍجَد سٍح یا
ًفس است .تذى فمط ضشط ظَْس ًفس یا سٍح یا ادسان یا فىش است  .تِ ػثاست تْتش تي هؼثش ٍ ساُ ػثَس است  .اگش تذى
ٍجَد ًذاضتِ تاضذ تلىِ ًظش (فىش) ٍجَد داضتِ تاضذ ّوِ جا ّستینً ،فس یا سٍح یا اداسن یا فىش ٍ یا ًظش دس تمای
خَدش ًیاص تِ تذى ًذاسد ٍلی ضٌاخت ٍ احساس ًیاص تِ تذى داسًذ ّ .وِ هَجَدات تِ ّویي دلیل نساًِ داسًذ غیش اص
اًساى وِ وشاًوٌذی تی وشاًِ است  .وشاًوٌذی جسن (حس) ٍ تی وشاًگی تِ ًفس (سٍح) ٍ اداسن یا فىش ٍ ًظش هشتَط
است .لزا است وِ اهشٍصُ اّویت ًظشیِ ٍ ًظشیِ پشداصی دسػلَم اًساًی جایگاُ هْوی سا دس جْاى ػلن تِ خَد اختػاظ
دادُاًذ .سٍشّای تحمیك ویفی دس ع لَم اًساًی جایگضیي سٍش ّای تحمیك ووی وِ هَجة هحذٍدیت فىش است
هیضًَذً .ظش ٍ ًظشیِ پشداصی وِ ًاضی اص یه رّي خالق است جای سٍضْای تجشتی دس تحمیك وِ اًساى سا هحذٍد تِ
یه جاهؼِ آهاسی هحذٍد هی وٌذ دس هطالؼات ػلَم اًساًی هی گیشد .چشا وِ فىش تی اًتْا است ٍ هحذٍدیت ًذاسد دس
ضًَذ .اص ایي سٍ اّویت
حالی وِ جسن ٍ تي ٍ جاهؼِ ٍ تِ تثغ آى جاهؼِ آهاسی هحذٍد ٍ هَجة هحذٍدیت فىش هی
ًظشیِ پشداصی دس ػلَم اًساًی تیطتش اص تحمیمات تجشتی هثتٌی تشآهاس ٍ اطالػاتی است وِ هَجة هحذٍدیت هطالؼات
اًساًی هی ضَد .فػلٌاهِ هطالؼات هذیشیت (تْثَد ٍ تحَل ) ّوگام تا ایي تحَل جْاًی تِ اطالع اًذیطوٌذاى ػلَم
اًساًی هی سساًذ وِ تشخالف سٍال جاسی وِ هماالت تا سٍش ّای تحمیك تجشتی (ووی) دسػلَم اًساًی سا دس چاج
اٍلَیت لائل ّستٌذ لشاس تشایي گزاضتِ است وِ تشخی اص هماالت ّش ضواسُ سا تِ هماالتی تا هحتَای ًظشیِ پشداصی ٍ
استفادُ اص سٍش ّای تحمیك ویفی تخػیع دّذ؛ تاضذ تا ایي الذام دس گطایص رّي ّا ،فىشّا ،ایذُ ّای ًَ ٍ جذیذ وِ
اص تفىش حاغل هی ضًَذ هَثش تاضذ ٍ ػلَم اًساًی سا دس چاسچَب هحاسثات آهاسی هحثَس ًٌوایذ ٍ فىش ٍ اًذیطِ سا دس
ػلَم اًساًی تِ پشٍاص دسآٍسد  .تذیْی است دس ایي صهیٌِ ػالواى اًذیطوٌذی وِ هطالؼات ٍ تجشتِ وافی دس اهش ػلَم
اًساًی داسًذ هخاطة ایي سطَس ّستٌذ  .الثتِ ّش چٌذ «ًظش» یا «ًظشیِ» هستٌذ تِ ًظش یا ًظشیِ دیگشاى ًیست ٍلی
حاغل هطالؼات ٍ تجشتیات اضخاظ هتفىش ٍ اًذیطوٌذی است وِ پس اص سالْا تفىش ٍ تفحع دس یه هَ ضَع اًساًی
تِ ًظش یا ًظشیِ ای تاصُ سسیذُ اًذ .هتاسفاًِ ایي اضتثاُ وِ تشخی تػَس هی ًوایٌذ وِ ًظش یا ًطشیِ ّن تایذ هستٌذ تِ
ًظشات دیگشاى تاضذ ٍ حتی ًظش تشخی اص هتَلیاى اهش وشسی ّای ًظشیِ پشداصی ّن ّویي ّست دسست ًیست ! چشا وِ
ًظشی وِ لائن یا هستٌذ تِ ًظش دیگشا ى تاضذ «ًظشیِ» ًیست تلىِ ًمل لَل است ٍ فالسفِ ٍ ػلوای ایشاًی اسالهی
ّوچَى اتَػلی سیٌا ٍ هالغذسا ٍ ً ...ظشات خَد سا هستٌذ تِ فىش ٍ رّي ٍ خاللیت خَد ًوَدًذ ٍ ًِ ًظشات دیگشاى .
اگش داًطگاُ تِ دًثال ًظشیِ پشداصی دسػلَم اًساًی ٍ تشتیت اتَػلی سیٌا ٍ هالغذسا  ...تذیي هؼٌا است هستٌذ ساصی سا
تایذ تِ دست فشاهَضی تسپاسد ٍ دس ًظش ٍ ًظشیِ پشداصی تِ فىش ٍ رّي ٍ هطالؼات ٍ تجشتیات فیلسَف هتىی تاضذ  .خَد
ًظش سا هَسد تشسسی ٍ هطالؼِ ٍ اسصضیاتی لشاس دّذ ٍ ًِ هستٌذات آى سا .

