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 ػلَم پبیِدفتز داًشکذُ  مجری طرح:

 

 ًمش اصَل ػبم در ػلَم تجزثی ٍ اًسبًی عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیشِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ       گزدشگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی               ٌّز ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :
 هَضَػِ( اصل ّبی )سیستن ثشزیت تبریخ فکزی سیستن شکل هَفمتزیي ثب داًشجَیبى آشٌبیی

 یي دستا ی اسیجذة هخبطت ثزای ثزًبهِ ّب ٍ آیٌذُ سبل ػلن فلسفِ ّبی ثزًبهِ شزٍػی ثزای

 داًشجَیبى سبسهبى ثب ػلَم داًشکذُ َلیيئهس ٍ داًشجَیبىثیشتز  آشٌبیی
 

  : خالصه طرح
ّشب ٍ   داًشش  ،اس حذٍد سِ لزى لجل اس هیالد .ّزگبُ اًسبى داًشی کست کزدُ است سؼی کزدُ تب آًزا در سیستوی جبهغ ثِ شکل هٌظن درآٍرد آغبساس 

گبُ ًویتَاًٌذ ّوِ گشارُ ّبی یک ًظزیِ را اثجبت کٌٌشذ   صبحجبى اًذیشِ دریبفتٌذ کِ ّیچ .ّبی استٌتبجی شکلی هٌسجن ثِ خَد گزفتِ است لاستذال

ِ  صَرت پیشفزض درست در ًظز ثگیزًذ.ِ ثذٍى آًکِ یکسزی گشارُ را ث ّشبی خشَد ثشِ ٍاصُ اصشل      ثزای اٍلیي ثبر ارشویذس داًشوٌذ یًَبًی در ًَششت

ثزای اٍلیي ثشبر  « اصَل ٌّذسِ اللیذس»( اشبرُ کزدُ است. ثؼذ اس اٍ اللیذس ثٌیبًگذار ٌّذسِ کالسیک در کتبة هؼزٍف خَد ثٌبم axiomَع )هَض

( هیشٌبسین. در ایي سیسشتن هشب یکسشزی گششارُ را کشِ الیشك       axiomatic systemِ داد کِ اهزٍس آًزا ثٌبم سیستن اصل هَضَػِ )ئسیستوی را ارا

کٌین. ثؼذ اس اللیذس ّز ًظزیِ ػلوی کِ پیشزفت کشزد ٍ   زدُ شذى ّستٌذ صحیح فزض کزدُ ٍ ثز اسبس آى ثمیِ گشارُ ّب را استٌتبج هیدرست شو

در لشزى ثیسشتن تَهشبس کشَّي فیلسشَف ػلشن ٍ صشبحت کتشبة          بثل استٌتبج آى سیبد شذ در لبلت سیستن اصل هَضَػِ ًشست.لتؼذاد گشارُ ّبی 

هسبلِ ای را هطزح کزد کِ هیگَیذ ًِ تٌْب ًظزیبت ػلوی دارای اصَل هَضَػِ اًذ ٍ ثشذٍى آى اصشَل هؼٌشبیی    « ّبی ػلوی الةسبختبر اًم»ارسشوٌذ 

آٍرد در پبراداین خَد اٍ هؼٌب دارد کِ شبهل چٌذیي اصل هَضَع است. ٍ اگز ثخشَاّین ّشز    ًذارًذ کِ حتی ّز حزف یب گشارُ ای کِ اًسبى ثز سثبى هی

اًذیشوٌذاى ػلَم اًسشبًی   ،ثبیذ ثِ هطبلؼِ پبراداین ٍ اصَل هَضَػِ آى ّن ثپزداسین. در دٍ سِ دِّ اخیز ،ی را هَرد ثزرسی لزار دّینحزف یب گشارُ ا

ّبی اصل هَضشَػی ٍ   ّبی اصل هَضَػِ داشتِ اًذ. گَیی در سهبى حبل ثزای ّز فزد شٌبخت سیستن ّن سؼی در پیبدُ کزدى داًش خَد در سیستن

 ّبی خَد اٍست. ِ دلیك اًذیشِئًی آى اس هلشٍهبت دریبفت صحیح داًش دیگزاى ٍ اراهجب

ّشبی ثششزی    ّب ٍ تأکیذ ثز اّویتشبى در داًشش  ّبی اصل هَضَػِ ثِ هؼزفی آى دفتز داًشکذُ ػلَم لصذ دارد تب ثب ثزگشاری سخٌزاًی پیزاهَى سیستن

داًششگبُ  « فلسشفِ ػلشن  »رئیس ٍ ثٌیبًگذار گشزٍُ  ، یک ٍ فلسفِ ػلن داًشگبُ صٌؼتی شزیفاستبد فیش) دکتر مهدی گلشنیثپزداسد. در ایي راستب اس 

ثزًشذُ جشبیشُ درس ػلشن ٍ دیشي اس ثٌیشبد توپلتشَى آهزیکشب        ، َم )اس اثتذای تبسشیس( ػضَ پیَستِ فزٌّگستبى ػل، تب کٌَى( 13۷4صٌؼتی شزیف )اس 

ُ  »ُ جبیشُ کتبة سبل جوْشَری اسشالهی ایشزاى )ثشزای     ثزًذ، )ثشرگتزیي جبیشُ هبلی در جْبى در سهیٌِ ػلن ٍ دیي( ّشبی فلسشفی    تحلیلشی اس دیشذگب

 تب ثِ ایزاد سخٌزاًی ثپزداسد. خَاّذ شذ دػَت «( فیشیکذاًبى هؼبصز

گلششٌی  اسفٌذ ثب هَضَع فلسفِ کَاًتَم ثب حضَر دکتشز   14شٌجِ  کبرگبّی در رٍس پٌج ،در ضوي ثِ درخَاست اًجوي ػلوی فیشیک ٍ ثب ّوکبری آًْب

 در سبلي شَرای جْبدداًشگبّی ثزگشار خَاّذ شذ.
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