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 سخه سردبیر

 شىاسوًیس یا ريانمقالٍ

، در ثخؼ عخي عرزدثیز خَد  ًؾزیِ 1931تبثغتبى  52ًبهِ هطبلعبت ثزًبهِ درعی در ؽوبرُ فقل هحتزمپَر عزدثیز اهلل هَعیدوتز ًعوت

دّذ وِ تالػ علوی، اخالق پضٍّؼ، تخیل عربسًذُ، ثزدثربر    ثِ خبهعِ علوی ّؾذار هی ًبلذ ٍهی َایشوًیسی ي پذیذٌتب مقالٍاس 

اهب اس آى تبریخ ثِ اهزٍس  اًذ.یبفتِ 1ارسػ دیَصًیعلوی هب خَیی، در خبهعِ خَیی، ایدبد فزفت تأهل ٍ توبهی دیگز لَاسم علندر ّذف

ّب ٍ همربع   ّب ٍ گزایؼًبپذیز چبح همبلِ در توبهی رؽتِوِ عطؼ عیز ًَیغی در خبهعِ داًؾگبّی ًِ تٌْب ووتز ًؾذُ اعت، تت همبلِ

ُ     بى ٍ هذرعربى داًؾرگبُ چٌرذیي ٍ چٌرذ    آهَختگر تحقیلی در داًؾدَیبى، داًؼ   ؽٌبعری ّرب  رٍاى ثزاثز ؽرذُ اعرت. در ایري هیربى گرزٍ

ًرِ  دٌّذ وِ ثِ خبهعِ تحَیل هی ٍ دوتزا التحقیالًی در همبع  هختلف وبرؽٌبعی، وبرؽٌبعی ارؽذ، ّب  هختلف وؾَر، فبرغداًؾگبُ

ِ   ا  ثزدُؽٌبعی ثْزُؽٌبعی ثِ عَر عویك ثزخَردارًذ ٍ ًِ اس ؽنّ ٍ ٌّز رٍاىاس داًؼ رٍاى ًَیغرٌذ ٍ فمرب ثزچغرت    اًذ؛ ورِ ثیؾرتز همبلر

  پزداسًذ.وؾٌذ ٍ ثِ رتك ٍ فتك اهَر رٍاًی هزدم هیؽٌبط را در خبهعِ ثِ یذن هیپزعوطزاق رٍاى

ّب  هختلف در گزایؼ ال حبضز در ؽزایطی لزار دارین وِ عبالًِ فذّب ٍ ّشاراى داًؾدَ در همبع  وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ دوتزدر حب

ّب  هختلف دٍلتی ٍ ًبهِ در داًؾگبُؽًَذ؛ عبالًِ فذّب ٍ ّشاراى پبیبىالتحقیل هیّب  هختلف پذیزفتِ ٍ فبرغؽٌبعی در داًؾگبُرٍاى

ؽرَد ورِ ثیؾرتز آًْرب یرب تىرزار       ؽَد ٍ ثِ خبهعرِ علوری تحَیرل دادُ هری    ؽٌبعی دفبع هیهختلف رٍاىّب  گزایؼغیزدٍلتی وؾَر در 

ِ تَلیذ هغرئلِ   ّب  هَخَد،ثِ خب  حل هغئلِ عبس  تَعب افزاد عَدخَ اعت، ٍ یبهىزرات اعت، یب دادُ عربس  ٍ یربفتي پبعرخ    ٍ هغرئل

ًَیغی، ووه ثرِ اًتؾربر   ّب  همبلِّبیی ثب ثزچغتگیزًذ ٍ دوّبىثِ خَثی هبّی هی آلَدا  اس آة گلثزا  آًْب اعت. در ایي هیبى عذُّ

هؾربٍرُ  ، پیؾزفتٍِ هبفَق پیؾزفتِفَق ،ّب  آهبر  پیؾزفتًَِیغی، تحلیلًَیغی ٍ رعبلًِبهِّب  ؽوب ثب ووتزیي ّشیٌِ ٍ سهبى، پبیبىهمبلِ

ًوب  عَدخَ ثِ خبهعِ علوری رعرَپ پیرذا    اًذ ٍ افزاد پضٍّؾگزوزدُ ثیؾتز اس دیزٍس در خبهعِ گغتزػ پیذا در اهز پضٍّؼ ٍ ... ّز رٍس

 اًذ. ارسػ علن ٍ پضٍّؼ را ثِ عخزُ گزفتٍِ  وزدُ

َیبى همطر  وبرؽٌبعری   ؽَد ٍ حتی ثِ عزاغ داًؾدهی تزتز ٍ داغداغؽٌبعی ّز رٍس ًَیغی در ثیي داًؾدَیبى رٍاى، تٌَر همبلِآر 

آى رؽرتِ، ثرِ    در یه حیطِ علوی ٍ تخقـ یربفتي در ًیش آهذُ اعت ٍ داًؾدَیبى هب در ّز همط  تحقیلی وِ ثبؽٌذ ثذٍى غَر وزدى 

ّرب   ا  وتبة ٍ چٌذیي همبلِ هثال در حرَسُ اخرتالل  آهَختِ. در ایي ؽزایب اعت وِ داًؼٍرسًذًَؽتي همبلِ ٍ حتی وتبة هجبدرت هی

وٌذ ٍلی در توبم عوز خَد ثِ هؾبّذُ ثربلیٌی یره   دیگز هٌتؾز هی ّب ، افغزدگی، ٍعَاط، اٍتیغن، ًبرعبیی تَخِ، ٍ یب حیطِیاضطزاث

دّذ وِ خَد حتی لبدر ثرِ ثىربرگیز    همبلِ خَد ثِ خبهعِ ارائِ هی ٍ یبًپزداختِ اعت ٍ عوال راّجزدّبیی در وتبة  ّبفزد ثب ایي اختالل

  یه هَرد آًْب ًیغت.

ؽٌبعی رٍاىهب همقزًذ؟ داًؾدَ  همط  وبرؽٌبعی، وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ یب حتی دوتزا  آهَختگبى ؼٍ داًاهب تب چِ حذ داًؾدَیبى 

تز گزدد اس اثتذا ثرِ دًجربل تمَیرت رسٍهرِ علوری      ؽٌبعی عویك ٍ عویكٌّز رٍاىهْبرت ٍ ثِ خب  ایي وِ در داًؼ ٍ  وِ ّب  هبداًؾگبُ
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گزفتِ تب ثَرط ٍ خذة ؽذى ثِ عٌَاى  اوِ اس ؽزایب لجَلی ٍ ٍرٍد ثِ همط  دوتز فضبییاعت؟ در  همقزتب چِ حذ  پضٍّؾی خَد اعت

 تعذاد ثب فیلتز یب هالن ووّی فمب  ٍ اعتخذام اس هزحلِ لزارداد  ثِ آسهبیؾی ٍ رعوی ٍ ارتمب ثِ هزاتت علوی ثبالتز ّیئت علوی داًؾگبُ

ُ  ٍ تب چِ ؟اعت آهَختِ همقزب چِ حذ داًؾدَ ٍ داًؼؽَد، تهمبلِ ٍ وتبة عٌدیذُ هی گیزًرذگبى افرلی خبهعرِ علوری     تقروین  اًرذاس

پرَل ٌّگفتری ثرِ     علوری،  هب ثزا  ٍرٍد ثِ همط  ٍ هزتجِ ثبالتزة آهَختًتیدِ ایي گًَِ ارسیبثی ایي اعت وِ داًؾدَ ٍ یب داًؼ؟ همقزًذ

وٌرذ  ّب  هتعذد  رٍاًِ ثربسار علوری هری   ّب ٍ وتبةٍ در ووتزیي سهبى هوىي همبلِ پزداسدؽذُ هی ّب  هطزحدارالتزخوِ ٍ دیگز دوبى

عبس  ثیؼ اس حذ چربح همبلرِ ٍ وتربة اس ً رز     ّب آگبّی داؽتِ ثبؽذ. آر  ایي ًتیدِ ارسًذُثذٍى ایي وِ خَدػ اس هحتَا  آى وتبة

 ؽذُ اعت. عبس  ثیؼ اس حذ ویفیت آثبر هٌتؾزووّی ٍ ًبارسًذُ

وغبًی وِ در گیزٍدار چبح ٍ ًؾز  ثیؾتزثذیْی اعت ؽَد. ثِ خبهعِ ختن ًویتٌْب ثِ تحَیل افزاد غیزهتخقـ ایي هغئلِالجتِ تجعبت 

اوتغبة هذارج ٍ اخذ هذارن علوی پزعوطزاق پزداختِ ٍ ظربّزا  ًزدثربى تزلری را عری     ثِ ٍ  اًذّب  ثلٌذ  را ثزداؽتِچٌیي همبالتی گبم

ثِ ظَاّز ٍ عٌبٍیي تَخِ ذت بتز در خبهعِ رؽذ ٍ ًوَ ًوَدُ ٍ ثب تَخِ ثِ ایي وِ در وؾَرّب  در حبل تَععِ هزدم ثِ ؽ، پزادعاًذًوَدُ

گزدد. ًجبیذ اس یبدآٍر  ایي هَضَع غبفرل ثرَد ورِ یىری اس هعضرالت اختوربعی ورِ        تز هیخبیگبُ ایي لؾز در خبهعِ پزآٍاسُ وٌٌذ،هی

ؾن وغی پَؽیذُ ًیغت ٍ ثِ چثبر آى اس َرهبى ثب آى هَاخِ اعت، فغبد ادار  ثَدُ وِ آثبر سیبىخَاه  در حبل تَععِ ٍ ثِ خقَؿ وؾ

ّرب ثرِ هؾربغل حغربط     لطعب  وغبًی وِ اس الثال  ایي همبالت ٍ اخذ هذارن عبلی ًبؽی اس ایي همبالت ٍ وتبةعطَر، ایي ً ز ًگبرًذُ 

ادار  را پیذا وزدُ ٍ دعتی ثز آتؼ داؽتِ ثبؽٌذ. ثبلطج  لؾرز  ورِ راُ هیربًجز را ثرزا      ّب  فغبد تَاًٌذ رٍسًِتز هیآعبى یبثٌذ،دعت هی

ذ اس ٌر تَاًدر توبهی هزاحل سًذگی هی اًذخَد حبفلی ًجزدُ ةًىزدُ ٍ ًذاؽتّب  وغتوغت هذارن علوی اًتخبة ًوَدُ ٍ اس آهَختِ

ّرب  ترزٍیح فغربد در ادارات را ّورَارتز     ترز گربم  ذ ٍ چِ ثغب راحتٌٍ ثِ اهیبل ٍ آرسٍّب  خَد دعت یبث وزدُ ایي راُ ًشدیه اعتفبدُ

 .ًوبیٌذذ ٍ عی عزیك ًعبس

ثبر دیگز اس آثبر ًبؽری اس فغربد ادار    ّب اثز سیبىّب ٍ دُّب  اختوبعی، ثیىبر ، فزٍپبؽی خبًَادُفزار هغشّب، لبچبق وبال، ًبرضبیتی

همبالت ّب ٍ پضٍّؼرا اس راُ دعت ثزدى در  ّب  ًبدرعتآیذ وِ اٍلیي گبمزهیث در وؾَرّبعت وِ ؽبیذ آغبس آى تٌْب اس تَاى وغبًی

 ًبهی را ثزا  ًبًی ثِ دعت آٍردًذ.  ،علوی آغبس وزدُ ٍ ثب چبح ٍ ًؾز آى

در ایي هیبى فزاهَػ ًىٌین وِ ثزخی اٍلبت ارسػ علوی ٍ ویفی ٍ وبرثزد  یه همبلِ یب وتبة اس یه پضٍّؾگز ثزخغتِ هتعْذ اس 

ّب  هختلف ثِ اًتؾبر آثبر خَد ّب ثزاثز ثیؾتز اس فذ الی دٍیغت همبلِ آى پضٍّؾگز  اعت وِ ثب رایشًی ثب هدلِ ز علوی ٍ اخاللی دًُ

ِ   تْری  ثرب افتخربر  هیربى   ؽذُ خَد ًذارد! ٍ ّرز رٍس  زیي اعالعی اس هحتَا  آثبر هٌتؾزپزداختِ اعت ٍ ووت               ّرب  خرَد   ثرِ ؽروبرػ همبلر

ٍ اعرتبداى دلغرَس ٍ     ؽٌبعربى رٍاىثبیذ یبدآٍر ؽرذ ورِ پضٍّؾرگزاى،     الجتِگزدد. ًبپذیزتز هیپزداسد ٍ عطؼ اٍ ًِ عیزاة؛ وِ عیز هی

  .ٍ تعذداؽبى ثغیبر سیبد اعت اس ایي ًَؽتِ هغتثٌی ّغتٌذؽٌبعی هب هتعْذ اس ً ز علوی ٍ اخاللی در خبهعِ رٍاى

خاوزادٌعباسعلی حسیهدکتر   

داًؾگبُ گیالىی ؽٌبعرٍاى داًؾیبر  


