گسارش پایانی برگساری کرسی ترویجی
 -1مًضًع ي وًع کرسی تريیجی« :خبهؼِضٌبسي احسبس اهٌيت» /ػطضِ ٍ ًمس ايسُ ػلوي
 -2محل برگساری کرسی تريیجی :زاًطگبُ ػبلي زفبع هلي ٍ تحميمبت ضاّجطزي -زاًطىسُ اهٌيت هلي
 -3تاریخ ي زمان برگساری :ضٍظ زٍضٌجِ هَضخ  1395/12/23سبػت  9000تب 1200
 -4اساتید ضرکتکىىدٌ در کرسی:
ردیف

وام ي وام خاوًادگی اساتید

ارائٍدَىدٌ یا واقد

1

ثْطام ثيبت

اضائِزٌّسُ

2

هحوس ضبُهحوسي

ًبلس

3

وبظن سبمزليطي

ًبلس

مرتبٍ ي مرکس علمی

مدرک ي گرایص علمی

زاًطيبض /زاًطگبُ ػبلي زفبع هلي ٍ

زوتطي -خبهؼِ ضٌبسي

تحميمبت ضاّجطزي
پژٍّطگط /زاًطگبُ ػبلي زفبع هلي ٍ
تحميمبت ضاّجطزي
استبزيبض /زاًطگبُ ػبلي زفبع هلي ٍ
تحميمبت ضاّجطزي

دوتطي -خبهؼِ ضٌبسي سيبسي

زوتطي -خبهؼِ ضٌبسي سيبسي

 -5وُاد برگسار کىىدٌ وطست :زاًطگبُ زفبع هلي ٍ تحميمبت ضاّجطزي(زفتط وطسيّبي ًظطيِپطزاظي)
 -6مدعًیه ضرکت کىىدٌ :خوؼي اظ اسبتيس ٍ زاًطدَيبى زاًطگبُ ػبلي زفبع هلي ٍ تحميمبت ضاّجطزي
 -7گسارش محتًایی کرسی:
 -7/1دکتر زینالذینی (ناظر محتوایی):
(ػح اهلل تؼبلي فطخِ الططيف)

ثب سالم ثِ پيطگبُ حضطت ٍلي ػػط

ٍ ثب زضٍز ثِ ضْساي ضاُ حك ،آظازي ٍ ػسالت ثِ ذػَظ اهبم ضْسا ٍ ثب

سالم ذسهت حضبض گطاهي ،ذيط همسم ػطؼ هيوٌن ،ذسهت ًَيسٌسُ وتبة آلبي زوتط ثيبتً ،بلساى آلبيبى زوتط سبمزليطي ٍ زوتط
ضبُهحوسي ّنچٌيي زاًطدَيبى حبضط زض خلسِ .لبل ضسَل اهلل(غلي اهلل ػليِ ٍ آلِ ٍ سلن)ً« :ؼوتبى هدَْلتبى الػحِ ٍ االهبى» لسض زٍ ًؼوت
ضٌبذتِ ًطسُ :سالهت ٍ اهٌيت .اهٌيت يىي اظ اضوبى هْن ظًسگي اختوبػي اًسبى است .پس اظ پيطٍظي اًمالة اسالهي ،زضوي ثؼثي ثب
حوبيت ايبزي ذَز ثب حولِ ثِ خوَْضي اسالهي ايطاى تالش وطز اهٌيت هطزم ضا ثِ ذغط ثيبًساظز الجتِ ثب اظذَزگصضتگي ،ايثبضگطي ٍ
ضْبزت علجي هطزم ايي تَعئِ زضّن ضىستِ ضس؛ ثِ ًحَي وِ زض حبل حبضط خوَْضي اسالهي ايطاى ثِػٌَاى لٌگطگبُ اهٌيت زض هٌغمِ
هحسَة هيضَز .اهٌيت ثِ هؼٌبي ذبظ ذَز زاضاي اًَاع هرتلفي است .اظ خولِ اهٌيت التػبزي ،فطٌّگي ،ضغلي ،اختوبػي ،سيبسي،
خبًي ٍ  ...وِ زض ايي ثيي اهٌيت پبيساض هستلعم تأهيي ّوِ اًَاع اهٌيت هيثبضس .اهٌيت ثِ هؼٌبي ػبم اظ ّوِ هْنتط است وِ اگط آى
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ذسضِ زاض ضَز ،پبيِّبي سبيط اًَاع اهٌيت فطٍ هي ضيعزّ .ط چٌس سبيط ضمَق اهٌيت ًيع حبئع اّويت ّستٌس .اظ سَيي خبهؼِضٌبسي ًيع
زاضاي سغَح هرتلفي اظ خولِ ظيست هحيغي ،التػبزي ،سيبسي ،خوؼيت ضٌبسي ،خٌگ ٍ ...است .آًچِ هْن است ايي وِ اهٌيت ثب
ّوِ ػطؼ ٍ عَل آى زض خبهؼِ احسبس ضَز ٍ خبهؼِ ثتَاًس آى ضا لوس ٍ زضن وٌس.
ثطاي تجييي اّويت ٍ ضطٍضت اهٌيت همبم هؼظن ضّجطي هيفطهبيٌس:
 زازى احسبس اهٌيت ٍ آضاهص ٍ عوأًيٌِ ثِ هطزم زض ظًسگي ،چيعّبيي ًيست وِ زض ًظبم خوَْضي اسالهي ثِ چطن وناّويت
ثطَز ثِ آىّب ًگبُ وطز)1386/8/2(.
 ثسٍى احسبس اهٌيت ٍ ثسٍى حضَض آضاهص ٍ اعويٌبى ،زض ّيچ وطَضي ًِ ػلن هيتَاًس پيططفت وٌس ًِ ،همبهبت هؼٌَي ٍ
اذاللي هلتْب هيتَاًس ثِ آى ًمغِ هغلَة ثطسس .زًيب ٍ آذطت ضا ثب اهٌيت هيتَاى تأهيي وطز)1386/8/16(.
 ثِ هَاظات پيططفت ّبي گًَبگَى ػلوي ٍ سيبسي ٍ افتربضات ٍ ػعت هلي وِ ثحوساهلل ثِ ثطوت هَاضغ اًمالة ،هلت هب ثِ
زست آٍضزُ -زض سغح هٌغمِ ٍ زض سغح خْبًي -ثِ احسبس اهٌيت ػوَهي زض خبهؼِ ًيبظهٌسين)1386/8/16(.
اهيس است ايي ًطست ػلوي ثتَاًس ثِ غٌبي وتبة هَضز ًمس ثيفعايس .ضًٍس ازاضُ خلسِ چٌيي است وِ زض ازاهِ ًَيسٌسُ وتبة ،ظطف
حساوثط  30زليمِ ثِ اضائِ وتبة هيپطزاظز .سپس ًبلساى ًظطات ذَز ضا زض ذػَظ وتبة اضائِ هيًوبيٌس .زض ازاهِ سبيط حضبض چٌبًچِ
سؤالي اظ اضائِ زٌّسُ يب ًبلساى زاضتِ ثبضٌس هغطح ٍ زض ًْبيت اضائِزٌّسُ هدسزاً ثِ سؤالّب پبسد هيزّس .ثِ ثطوت غلَات ثط هحوس ٍ
آل هحوس ثِ استمجبل اضائِ ًَيسٌسُ وتبة آلبي زوتط ثيبت هيضٍين.
 -7/2دکتر بيات (ارائهدهنذه):
خب زاضز تطىط وٌن ّن اظ زفتط وطسيّبي ًظطيِپطزاظيً ،بلسيي هحتطم ٍ زاًطدَيبى ػعيع .ايي وتبة ًتيدِ ضسبلِ زوتطي هي است زض
زاًطگبُ اغفْبى وِ تَسظ اًتطبضات اهيطوجيط ثِ چبح ضسبًسين ٍ لطاض ضس زض زاًطگبُ ػبلي زفبع هلي ٍ تحميمبت ضاّجطزي تدسيس
چبح ضَز .ثٌبثطايي پيطٌْبزاتي وِ زض ايي خلسِ هغطح ذَاّس ضس ثسيبض ووه وٌٌسُ ثطاي ضرع ثٌسُ ذَاّس ثَز .ايي وتبة اٍليي
اثط ثب هَضَع خبهؼِضٌبسي احسبس اهٌيت است .زض  5فػل تسٍيي ضسُ ،فػل اٍل هفَْم ضٌبسي اهٌيت ٍ احسبس اهٌيت؛ فػل زٍم
احسبس اهٌيت ٍ هتغيطّبي هطتجظ ثب آى؛ فػل سَم چبضچَة ًظطي احسبس اهٌيت؛ فػل چْبضم تدعيِ ٍ تحليل ٍضؼيت احسبس
اهٌيت ٍ ًْبيتبً فػل پٌدن ضاّجطزّبي پيطٌْبزي .ضاثغِ ثيي اهٌيت ٍ احسبس اهٌيت ثط اسبس هسل آضهبًي هيتَاًين ًَ 9ع خبهؼِ زاضتِ
ثبضين .اهب زض حبلت عجيؼي هؼوَالً ًويتَاًيس خبهؼِاي ثجيٌيس وِ زض آى ّن اهٌيت ثبال ثبضس ٍ ّن احسبس اهٌيت .يه عيف زاضين وِ
يه سط آى اهٌيت وبهل ٍ سط زيگط آى ًباهٌي وبهل هيثبضس .اهٌيت وبهل ظهبًي ثَخَز هيآيس وِ ّن احسبس اهٌيت ٍ ّن اهٌيت ثبال
است ٍ ًباهٌي وبهل ظهبًي است وِ ّط زٍ ،اهٌيت ٍ احسبس اهٌيت پبييي است .ثيي ايي زٍ تطس اهٌيتي ٍ ًگطاًي اهٌيتيً ،بضضبيتي
اهٌيتي ،احسبس اهٌيت لبثل لجَل ٍخَز زاضزً .ىتِ ثؼسي وِ زض ًظطيبت خبهؼِضٌبذتي زًجبل احسبس اهٌيت هي گطتن ،ثبالخجبض
هيثبيستي ثيي  4هفَْم ضاثغِ هٌغمي پيسا هيوطزم .اٍليي هفَْم ثحث اًضجبط است .اًضجبط آى الگَّبي ضفتبضي است وِ زض يه سغح
اًتعاػيتط يؼٌي ًظن لطاض زاضزٍ .لتي ًظن ايدبز ضس ثِ ًَػي ثٌيبىّبي اهٌيت ضىل هيگيطز ٍ پس اظ ايي هطحلِ ،احسبس اهٌيت ثَخَز
ذَاّس آهس .هوىي است زض خبهؼِاي اهٌيت پبييي ثبضس ٍلي ضسبًِّبي خوؼي ثِ ضوب المب وٌٌس وِ ايي ػيي اهٌيت است .زض ثرص
چبضچَة ًظطي  3حَظُ يب  3پبضازاين ضا زض حَظُ احسبس اهٌيت هَضز ثطضسي لطاض زازم .ضٍيىطز هغبلؼبت اهٌيتي وِ توطوعش ثط
زٍلت ،لسضت ٍ زٍلت -هلت ّبست .ضٍيىطز خبهؼِ ضٌبذتي وِ ثِ سبذتبضّب ٍ هحيظ اختوبػي تَخِ زاضز .احسبس اهٌيت هفَْهي
است وِ هيتَاًيس زض ّط يه اظ ايي  3حَظُ آى ضا پي خَيي وٌيس ٍ چبضچَةّب ضا پيسا وٌيس .زض ضٍيىطز هغبلؼبت اهٌيتي ثب  2ثرص
9
تهران -ضلع شمالي بسرگراٌ بابايي -بعد از اتًبان هىگام -داوشگاٌ عالي دفاع ملي
تلفه-97353319 :ومابر-99977393:پست الكتريويكnazarieh@sndu.ac.ir :

سٌتي ٍ هسضى هَاخِ ّستين .زض ثرص سٌتي ًمغِ ًظطات هتفىطاًي چَى افالعَىّ ،بثع ٍٍ ...خَز زاضز .زض ثرص هسضى(ضٍيىطز
اختوبػي ضسُ) وِ ػوستبً ثؼس اظ خٌگ خْبًي زٍم هغطح ضس ،وطَضّبي اضٍپبيي ثِ ًَػي آى ّستِّبي خوؼيت ذَزضبى ضا اظ زست
زازًس ٍ گطفتبض لَهيتّبي غيط ثَهي ضسًس .زض ايي ثرص تْسيسات ثيطًٍي هجتٌي است ثط يه هفَْم زيگط تحت ػٌَاى لسضت ًطم يب
ضضبيتوٌسي ،ايي هَضَع ّستِ اغلي زض ثحث هطثَط ثِ احسبس اهٌيت است .اهب زض ضٍيىطز خبهؼِ ضٌبذتي ثب هىبتت ٍ ًظطيِپطزاظاى
ضٍثطٍ ّستين .هىبتت ػجبضتٌس اظ وبضوطزگطايي ،وٌص هتمبثل ًوبزيي ،ضٍشضٌبسي هطزهي ٍ هىتت اًتمبزي ،زض ٍالغ ايي  4هىتت ّن ثِ
ضئبليسن اهٌيتي تَخِ زاضًس ٍ ّن ثِ ايسُ آليسن اهٌيتي .ضئبليسن اهٌيتي ،هٌظَض ايي است وِ احسبس اهٌيت هفَْم ٍ تػَضي است وِ زض
شّي وٌطگط ٍخَز زاضز ًِ ثيطٍى اظ آى .هثالً زض پبضن زاًطدَي تْطاى ايي هفَْم ٍ تػَض زض شّي اػضبي خبهؼِ ٍخَز زاضز وِ ايي
پبضن هحل ػجَض ٍ تطزز زٍخٌسيّبست ،زض حبليىِ ضبيس ايٌگًَِ ًجبضس .اهب ّويي شٌّيت ثبػث هيضَز وِ ذيلي اظ افطاز اظ ٍضٍز ثِ
ايي پبضن ذَززاضي وٌٌس.

زض احسبس اهٌيت ثطذالف اهٌيت ثب شّي سطٍوبض زاضين ًِ ٍالؼيتً .ظط زيگطاى ثِ لحبػ شٌّي زض

هَضز يه پسيسُ ذبظ چيست؟ يب هثبل زيگط ايي ا ست وِ ثِ ًظط ضوب زض لجطستبى تطس ٍ ًباهٌي ثيطتطي ٍخَز زاضز يب يه وَچِ
تٌگ ٍ تبضيه؟ لغؼبً لجطستبى هحل زفي افطازي است وِ ّيچ هعاحوتي ًساضًس(ثِ لحبػ ٍالؼي) اهب هطزم اظ لجطستبى تطس ثيطتطي
زاضًس .چطا؟ چَى ّوبى شٌّيت ٍ احسبس ًباهٌي زض هَضز هىبى لجطستبى زض شّي وٌطگط ٍخَز زاضز .ثٌبثطايي احسبس اهٌيت ثب
احسبس ٍ شٌّيت افطاز وبض زاضز ًِ ٍالؼيت ػيٌي .ضٍشضٌبسي هطزهي ثب وٌطي وِ هطزم زض وَچِ ٍ ذيبثبى اًدبم هيزٌّس سطٍوبض
زاضز .وٌص هتمبثل ًوبزيي تفسيط ٍضؼيت ضا هَضز تَخِ لطاض هيزّس .هىتت اًتمبزي ثِ غٌؼت ٍ فطٌّگ تَخِ هيوٌسً .ظطيِپطزاظي زض
هىتت اًتمبزي ٍخَز زاضز ثِ ًبم ّبثطهبسً ،ظطيِ ايطبى تحت ػٌَاى هسل وٌص اضتجبعي هغطح ضسُ است .هيگَيس ّط چمسض ثيطتط زض
هَضز يه هَضَع اضتجبط ٍ هجبحثِ زاضتِ ثبضيس ،اهىبى ثِ تَافك ضسيسى ثسيبض ظيبز است .ايي وٌص اضتجبط ٍ گفتگَ ٍ سري اظ ودب
آغبظ هي ضَز؟ ايٌىِ ثِ لحبػ شٌّي ضوب اظ فضبي هَخَز چِ اًتظبضي زاضيس ٍ هتمبثالً زيگطاى ثِ لحبػ شٌّي چِ اًتظبضي اظ ضوب زاضًس
ّويي هجٌبيي هيضَز ثطاي ًَع اضتجبط ضوب ثب زيگطاى .ايطبى هي گَيس ػالٍُ ثط آًچِ گصضتگبى گفتٌس وِ اًسبى حيَاًي است ًبعك ٍ ثِ
ٍيژگي اثعاضهٌسثَزى اًسبى اضبضُ هي وٌس ،هؼتمس است هب ثبيس ثِ لسضت اضتجبعي اًسبى تَخِ وٌين ٍ ايي هَضز ضا ّن اضبفِ وٌين وِ ًمص
ثسعايي زض ثحث هطثَط ثِ احسبس اهٌيت زاضز .گيسًع خبهؼِ ضٌبس اًگليسي ًيع هؼتمس است وِ خبهؼِ ثبيس ثتَاًس ثِ چٌس سَال
اسبسي پبسد هٌبست ثسّس:

 -1هي وِ ّستن؟  -2سَال هطثَط ثِ ضٍاثظ ثب اضربظ زيگط  -3سَال هطثَط ثِ ضاثغِ اًسبى ثب

ذبضج  -4سَال هطثَط ثِ ّستيضٌبسي .گيسًع هيگَيس هب ّطچِ خلَتط هيآيين ،اثْبم زض هَضز ايي سَاالت ثيطتط هيضَز .ايي
پيچيسگي زض سَالّبً ،ظبمّبي هدطز ضا ايدبز هيوٌس .هَضز ثؼس ،ضرػي است ثِ ًبم ثَضزيَ وِ اظ هفَْهي تحت ػٌَاى ضٌبسبيي غلظ
غحجت هيوٌس .زض حميمت خسل ثيي زٍ عطف لضيِ وِ هٌدط ثِ ضٌبسبيي غلظ ضسُ زض ًْبيت هَخت احسبس ًباهٌي زض ثيي افطاز
ذَاّس ضس .زض ظهيٌِ ًعاعّبي ذبًَازگي يب والى آى ًعاعّبي سيبسي هيتَاًين ّويي هَضَع ضا ثِ ٍضَح هطبّسُ وٌين .هغلت هْن ٍ
لبثل تَخِ زيگطي وِ ٍخَز زاضز ،ثحث پطزاذت ضسبًِاي است .يؼٌي ضسبًِ ثِ ضست هيتَاًس زض ضىلگيطي احسبس اهٌيت يب ًمغِ
همبثل ترطيت آى هَثط ٍ وبضسبظ ثبضس .ضسبًِ هيتَاًس يه ضا ّعاض يب ثطػىس خلَُ زّس .هي ثِ ّويي ثحث چبضچَة ًظطي اوتفب هي-
وٌن چَى پبيِ ايي وتبة ّويي ًظطيبت است ٍ زض ازاهِ اظ ًمغِ ًظطات زٍستبى استفبزُ ذَاّن وطز.
 -7/3دکتر کاظم سامدليری(ناقذ اول):
ػطؼ سالم زاضم ذسهت زٍستبى ٍ ذستِ ًجبضيس ذسهت زوتط ثيبت .ثحث ًمس وتبة هيتَاًس خٌجِ آهَظضي ثطاي زاًطدَيبى ّن
زاضتِ ثبضس .تػَض غلغي ثيي زاًطدَيبى ضٍاج زاضز وِ اثطي وِ هَضز ًمس لطاض هيگيطز ،اثطي ثي اضظش است .زض حبليىِ ثطػىس اثطي
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وِ زيسُ ضسُ ٍ ذَاًسُ ضسُ ثِ عَض هؼوَل هَضز ًمس لطاض هيگيطزٍ .لت گصاضتِ ضسُ خْت فْن هغبلت ،پس ايي اثط ثباضظش است.
وتبثي وِ اوٌَى هَضز ًمس لطاض هيگيطز هطثَط ثِ زُ سبل لجل ٍ هطتجظ ثب ضسبلِ زوتطي خٌبة ثيبت است .هغوئٌبً اگط ايطبى اهطٍظ ثب
تَخِ ثِ فْن ٍ ثلَغي وِ پيسا وطزًس هيذَاستٌس ايي وتبة ضا ًگبضش وٌٌس ثِ ضىل هتفبٍتي هيًَضتٌس .اًَاع وتبةّب سِ زستِ ّستٌس:
آهَظضي ،پژٍّطي ٍ تطويجي .وتبةّبي آهَظضي يه هفَْم يب هَضَع ضا هحَض لطاض هيزٌّس ٍ حَل آى ثحث هيوٌٌس ،چَى هي-
ذَاٌّس يه هفَْم ضا ثِ هربعت ثطٌبسبًٌس .وتبةّبي پژٍّطي اسبسبً ثطاي حل يه هسبلِ ًَضتِ ضسُ ٍ هستمين سط اغل هغلت هي-
ضًٍس ٍ ًْبيتبً وتبةّبي تطويجي تلفيمي اظ ايي زٍ هَضَع است .سؼي هيوٌن زض ضاثغِ ثب وتبة هغطح ضسُ هغبلجي وِ ثِ شٌّن ذغَض
وطزُ ثيبى وٌن:
 تَضيحبت ثرص تؼطيف اهٌيت ،ثيي اهٌيت ٍ احسبس اهٌيت زض ضفت ثطگطت است /تؼطيف اهٌيت زض غفحِ  14تؼطيف احسبساهٌيت است(ثِ ضطايظ شٌّي تَخِ زاضز).
 سغَح اهٌيت (ظ 20ثِ ثؼس) اًَاع اهٌيت است ،زض ضوي تَضيحبت هجْن هيثبضٌس هثالً تفبٍت اهٌيت زاذلي اظ اهٌيت هلي هطرعًيست (ظ )21
 زض ثرص«ضبذعّب ٍ هَلفِّبي احسبس اهٌيت»(ظ )26هَلفِّبي اهٌيت اختوبػي هغطح هيضًَس ٍ اًَاع زيگط اهٌيت هغفَلهبًسُاًس.
 زض فػل زٍم ضاثغِاي لغؼي هيبى ًظن ٍ اهٌيت ثطلطاض ضسُ است (ظ )34اهبً -1 :ظن اظ ًگبُ چِ وسي؟ ًبظط يب ثبظيگط؟  -2هؼٌبيًظن چيست؟ (ظ -3 )32آيب هٌبثغ احسبس ًباهٌي تٌْب ثيًظوي است؟ ٍ...
 زض ثرصّبي :اػتوبز ٍ احسبس اهٌيت (ظ  40ثِ ثؼس) « ،هطبضوت ٍ احسبس اهٌيت» (ظ 46ثِ ثؼس) تأويس ثحث ثط هفبّين اػتوبزٍ هطبضوت است ٍ ضثظ آىّب ثب اهٌيت ٍ احسبس اهٌيت هطرع ًيست.
 زض فػل زٍم :هتغيط ّب ٍ هفبّين:اػتوبز ،هطبضوت ،تأهيي اختوبػي ،ضْط ،ضسبًِ ٍ َّيت هَضز ثطضسي لطاض هيگيطًس ٍ ثِ غطاحت يبتلَيح ،تبثيط آىّب ثط اهٌيت ٍ احسبس اهٌيت ثحث هيضَز ،اهب ثب چِ هٌغمي ايي هتغيطّب اًتربة ضسُاًس ٍ چطا؟
 فػل سَم(چبضچَة ًظطي) چبضچَة ًظطي ثطاي چيست؟ اسبسبً هسئلِاي وِ لطاض است چبضچَة ًظطي آى ضا تجييي وٌس چيست؟زض تحميك هسئلِاي عطح ًطسُ است.
 فػل سَم ثب ثحث ضٍيىطزّبي هغبلؼبت اهٌيتي ضطٍع هيضَزّ ،وبىگًَِ وِ پيسا است ثحث هطثَط ثِ ضٍيىطزّبي اهٌيت (يبضٍيىطزّبي هغبلؼِي اهٌيت) است ًِ ضٍيىطزّبي احسبس اهٌيت (آى گًَِ وِ ًبم فػل ازػب زاضز :چبضچَة ًظطي احسبس اهٌيت
تبويس ثحث ثط اهٌيت ٍ اًَاع آى ٍ ضٍيىطزي ثط اهٌيت است ًِ احسبس اهٌيت).
 فػل سَم ٍيژگي چبضچَة ًظطي ضا ًساضز ،ثيطتط ضجيِ پيطيٌِ ٍ ازثيبت است .زض ايي فػل هٌبست ثَز اًَاع احسبس ًباهٌي ٍػَاهل هَثط ثط آىّب ٍ چگًَگي تبثيط( هىبًيعمّب) ثِ ثحث گصاضتِ ضَز( .ايي فػل ّن آهَظضي است).
 زض ثرص هىبتت خبهؼِ ضٌبسي :هىتت وبضوطزگطايي ،وٌص هتمبثل ًوبزيي ،ضٍشضٌبسي هطزهي ٍ ...ضثظ ثحث ثب احسبس اهٌيت ٍهىبًيعم ٍ تبثيط ػَاهل هَضز ثحث ثط احسبس اهٌيت(ٍ زض ثطذي هَاضز ذَز اهٌيت) هطرع ًيست.
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 غبلت ًظطيِّبي هَضز استفبزُ زض ايي فػل ضثظ هستمين (ٍ يب حتي غيط هستمين) ثِ هفَْم احسبس اهٌيت ًساضز ثلىِ ثطزاضتًَيسٌسُ اظ ًظطيبت زيگطاى است .ذَة ثِ هَضَع احسبس اهٌيت ضثظ پيسا ًىطزُاًس .ثب ايي تَضيح ّسف اضائِ ضسُ زض همسهِ (ظ
 )10وِ وتبة لػس آظهَى اًغجبق پصيطي ًظطيِّب زض ايطاى ضا زاضز ،غيط هَخِ هيضَز .ظيطا ّيچ ًظطيِ ثِ آظهَى گصضتِ ًطسُ است.
 هٌبست ثَز ايي فػل ثِ ثحث احسبس اهٌيت هتوطوع هيضس ،اگط اهٌيت افطاز ثِ حَظُ ّبي :التػبزي ،اختوبػي ،فطٌّگي ،سيبسي،اهٌيتي ،ظيست هحيغي هطثَط است پس احسبس اهٌيت ّن زض حَظُ هدعا ثبيس ثطضسي ضَز.
 زض ظ  138يه هسل هفَْهي آهسُ وِ ثبيس ثسظ ٍ تَضيح زازُ ضَز. زض ثرص چبضچَة ًظطي ثبيس هسبلِ تججيي ًظطي ضَز وِ اييگًَِ ًطسُ است. ثسيبضي اظ هتغيطّبي هَخَز زض هسل (ظ )138زض فػل چبضچَة ًظطي ثِ آىّب اضبضُاي ًطسُ است. فػل چْبضم :هفبّين ٍ هتغيطّبيي وِ لطاض است ثِ تدطثِ زض ثيبيٌس ػوليبتي ًطسُاًس لصا گَيِّبيي وِ ثب آىّب ايي هفبّين هَضزسٌدص لطاض گطفتِاًس ،هطرع ًيستٌس پس زضثبضُ ايي فػل ًويتَاى اظْبض ًظط وطز( .هفبّين ٍ هتغييطّب ػوليبتي ًطسُاًس)
 گَيِّبي اضائِ ضسُ ثطاي سٌدص احسبس اهٌيت(ظ )162هٌبست ثطاي سٌدص ايي هتغيط ًيستٌس اگط احسبس اهٌيت ػوليبتيهيضس(تؼطيف ػوليبتي ،تؼييي اًَاع ٍ اثؼبز ٍ )...گَيِّبي زيگطي هيضس استفبزُ وطز.
 -7/4دکتر محمذ شاه محمذی(ناقذ دوم)
ضوي تطىط اظ خٌبة زوتط ثيبت هَلف هحتطم ٍ زفتط وطسيّب وِ ظحوت ثطگعاضي ضا وطيسًس ٍ تطىط اظ زٍستبى زاًطدَ زض زاًطىسُ
اهٌيت .چَى ذيلي اظ هغبلت ضا زوتط سبمزليطي هغطح وطزًس هي اظ ثطذي هَاضز ػجَض هيوٌنً .ظط ضرػي ثٌسُ ايي است وِ ذَة
ًيست ضسبلِ تجسيل ثِ وتبة ضَز .ثْتط است وِ ضسبلِ ّوبى ضسبلِ ثبلي ثوبًس .چَى هغبلت يه ضسبلِ هؼوَالً خْت گصضاًسى يه
همغغ ًگبضش ضسُ ٍ اظ اس تحىبم ٍ اًسدبم وبفي ٍ ٍافي ثطذَضزاض ًيست .وتبة ًمبط لَت ظيبزي زاضز وِ ًويتَاى ثِ سبزگي اظ آى
گصضت اهب ثب ايي ٍخَز ًىبتي ٍخَز زاضز وِ تَخِ ثِ آًْب هيتَاًس ثِ غٌبي هغبلت آى ثيفعايس:
 هْنتطيي ًيبظ خبهؼِ ،تبهيي اهٌيت خبهؼِ ٍ افطاز آى است .آيب افطاز اظ خبهؼِ خسا ّستٌس؟ ٍ اسبسبً هگط اهٌيت خع ثطاي افطاز است وِثرَاّين اهٌيت خبهؼِ ٍ افطاز ضا اظ ّن خسا وٌين؟ (ظ  11سغط )2
 ولوبت ذيلي ذَة ثِ وبض ًطفتِ است .هثالً تؼوك ثطاي ػوك ثرطيسى ثِ يه وبضي ،فىطي يب ّطچيعي ثِ وبض هيضٍز ٍلي زض سغطسَم اظ احسبس اهٌيت احسبس اهٌيت ثِ ػٌَاى  .......زض فطز خبهؼِ ضٌبسي هَضز تؼوك لطاض زاضز( .هَضز تَخِ غحيح است)
 احسبس اهٌيت چيست وِ ثبيس ثب ًباهٌي هطضي تفىيه ضَز؟ (ظ )14 هغبلت سغط زٍم احسبس اهٌيت (ظ )14هدسزاً زض سغط سَم (ظ )15تىطاض ضسُ است. تؼطيف اهٌيت ٍ احسبس اهٌيت زض ايي وتبة هطرع ًطسُ است. وتبة ًيبظ ثِ ٍيطاستبضي ػلوي ٍ ازثي زليك زاضز .هثالً زض ّوبى اثتسا زض سغط  5پبضاگطاف زٍم زض همسهِ ثب ايي تَسؼِ ازثيبت ٍهغبلؼبت اًدبم ضسُ ،ولوِ (ايي) اضبفِ است .يب استمالل هَضَػيت غلظ است .استمالل هَضَع غيحيح است.
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 اهٌيت آىضٍي سىِ تلمي ًويضَز ،ضوب وِ اظ سىِاي غحجت ًىطزُاي وِ زٍضي آى چيست؟ وِ ايي ضٍي ثس سىِ ثبضس! (سغط 6ّوبى پبضاگطاف)
 استمالل هَضَػيت غلظ است .استمالل هَضَع غحيح است. «احسبس اهٌيت فطاتط اظ ازثيبت ًظطي ذَز اهٌيت است» زض سغط چْبضم پبضاگطاف زٍم همسهِ آهسُ زليمبً زض سغط ّ 9ويي پبضاگطافزٍثبضُ شوط ضسُ است.
 فػل سَم ًسجت ثِ سبيط فػلّب زض همسهِ ثيطتط تططيح ضسُ ،اظ تؼبزل ثطذَضزاض ًيست . فػل پٌدن ثِ تدعيِ ٍ تحليل ضاّجطزّبيي ثطاي تَسؼِ ٍ اضتمبء سغح اهٌيت پطزاذتِ زض حبليوِ تدعيِ ٍ تحليل اًدبم ضسُ ثبضاّجطزّبي اضائِ ضسُ ضاثغِ ًساضز.
 ضفطًس ثؼضي هغبلت آٍضزُ ًطسُ است .سغط زٍم ظ 11هؼٌبي لغَي اظ ويست؟ هؼبزل التيي ولوبت زض ظيط ًَيس ًيبهسُ است ظ 11سغط آذط ٍ سبيط هَاضز زض وتبة ثؼضي هٌبثغ زض هتي ّست وِ زض فْطست هٌبثغ ًيبهسُ است. اػساز ضفطًسّبي هتي التيي است. اهٌيت وِ هجٌبي وبض ضوبست اظ هٌظط چِ غبحت ًظطي تؼطيف ضسُ وِ سٌس آى زض هٌبثغ ًيست. (ّوبى) زض غفحِ  15ثِ وسام هٌجغ ثط هيگطزز. غلظّبي اهاليي ٍخَز زاضز .ثِ عَض هثبل توبم ػيبض ،توبم هؼيبض زض ظ 20شوط ضسُاست. هغبلت ظ  26-25اظ چِ هٌجؼي شوط ضسُ است. تطتيت ٍ تَالي هغبلت ًيبظ ثِ اغالح زاضز .ظهبًي وِ اظ اهٌيت غحجت هيوٌيس ثبيستي ثِ ّوِ هغبلت هطثَط ثِ ٍيژگي ،سغَح ،اثؼبزٍ غيطُ اضبضُ وٌيس ،سپس ثِ اًَاع اهٌيت ػيٌي ٍ شٌّي وِ ّوبى احسبس اهٌيت است ثپطزاظيس(.ظ)18
 ٍيژگيّبي اهٌيت زضظ  ،18،19چطا فمظ زيسگبُ زوتط زالٍض شوط ضسُ؟ ضوي اييوِ ايي هٌجغ زض هٌبثغ ٍ هبذص ًيست .ثْتط ثَز اظچٌس غبحت ًظطٍ ،يژگيّب شوط هيضس ٍ ثٌس 6وِ هطثَط ثِ ثحث ضوب هيضس.
 ثْتط است اثتسا سغَح اهٌيت ثحث ضَز سپس ثِ ٍيژگيّبي آى پطزاذت ضَز. آيب سغَح اهٌيت ،اهٌيت هلي ٍ ػوَهي ٍ زاذلي است؟ (ظ )20اهٌيت ػوَهي ٍ زاذلي ذَز ظيط هدوَػِ اهٌيت هلي است ٍسغَح هلي ،هٌغمِاي ٍ ثييالوللي است ضوي اييوِ اضبضُ ًطسُ وسام يه اظ غبحت ًظطاى هتبذط حَظُ اهٌيت ايي هَاضز ضا گفتِاًس.
 هغبلت هطثَط ثِ سغح اهٌيت زاذلي :اهٌيت حبوويت سِ ثبض پي زض پي تىطاض ضسُ ٍ ثِ لحبػ ازثي ٍ ػلوي هٌبست ًيست. خسٍل ظ 23سغَح اهٌيت :زض حبل حبضط اٍالً اهٌيت هلي زض  6سغح التػبزي ،سيبسي ،اختوبػي ،فطٌّگي ،اهٌيتي -زفبػي ٍفْطست هحيغي ثحث هيضَز .ضوي اييوِ اغالً اهٌيت هلي ،زفبػي ٍ ًظبهي ًيست اهطٍظُ ٍ حتي ثيص اظ زٍ زِّ است وِ هسبئل
التػبزي ٍ اختوبػي ثؼس اظ  ٍ 1991فطٍثبضي ضَضٍي حتي هسبئل اختوبػي ،تأثيطاتص اضتص ثط اهٌيت هلي ثيطتط ضسُ است.
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 خسٍل  1-2اظ آلبي لبليجبف اظ ودبي هتي احػبء ضسُ است؟ ضىل غفحِ  23زض ذػَظ اثؼبز اهٌيت اظ ودب آهسُ است چطا ضوبضُ ًساضز؟ ظً 27تبيح اًمالة اسالهي وِ ًگبّي است ثِ اهٌيت ،آظازي ٍ ػسالت ثْتط است اضبضُ ضَز .هغبلت ضوب ثِ شّي هتجبزض هيوٌس وِاًمالة فمظ ثحث اهٌيت ضا هْن هيزاًس.
 هغبلت ظ 26-31اظ وسام هٌجغ است (ّوبى) ثِ وسام هٌجغ ثط هيگطزز .ضوي اييوِ تطتيت ٍ تَالي هغبلت هطثَط ثِ اهٌيت ٍاحسبس اهٌيت ثبيستي اغالح ضَز.
 ضبذعّب ٍ هَلفِّبي احسبس اهٌيت وِ زض ظ 26ثِ ثؼس زًجبل آى ّستيس ،ايي هَاضز وسام هَلفِ است ٍ وسام ضبذع هيثبضس ثًِظطم ثبيستي تفىيه وٌيس .چطا وِ ثؼضي هَاضز هثل ضسبًِ ًِ هَلفِ است ٍ ًِ ضبذع.
 ايي هغلت وِ ثيي خبهؼِ زاضاي ًظن ٍ اهٌيت ًسجت هؼمَلي ثيي ذَاستِّبي ضْطًٍساى ايطاًي اظ يه سَ ٍ وبضآهسي ًظبم اظ سَيزيگط ٍخَز زاضز ،ايٌگًَِ ًيست .چَى زض وطُ ضوبلي ًظن ٍ اهٌيت ّست ٍلي ًظبم وبضآهس ٍ ذَاستِ ضْطًٍساى هؼمَل ًيست چَى
وِ هطزم اخبظُ ًساضًس ثيص آًىِ زٍلت تؼييي ًىطزُ ذَاستِ زاضتِ ثبضٌس.
 ثٌس  6ظ .34پبييي ثَزى هيعاى ًبٌّدبضيّب ٍ...اظ چِ هٌجؼي است؟ زض غفحِي  36زض ذػَظ پيبهسّبي اهٌيت زض اختوبع ،هتي ثطاي ػسم اهٌيت تيتط الظم زاضز ٍلي ازاهِ ّوبى هغبلت ًَضتِ ضسُاست.
 زض ثٌس زٍم ػسم اهٌيت (ظ ) 36اظ اهٌيت ّستي ضٌبذتي غحجت هي ضَز زض حبلي وِ اظ آى غحجتي ثِ هيبى ًيبهس ٍ ذَاًٌسُ ًبگْبىثب يه اغغالح خسيس ضٍثطٍ هيضَز.
 ضىل ظ 37چِ ضاثغِاي ضا ثيي اًضجبطً ،ظن ،اهٌيت ٍ احسبس اهٌيت ًطبى هيزّس؟ ٍلتي هغلجي اظ لَل يه غبحت ًظط هغطح هيوٌين ثبيس هٌجغ آى ّن اظ وتبة ايطبى يب هتطخن اضائِ ضَز .هغبلت ظ 39اظ ولوي ّطثٌس اظ چْبض هَضز ًظط ايطبى اظ يه هٌجغ شوط ضسُ زضغَضتي وِ ايي چٌس ثٌس ثبيس ثبّن ثبضٌس
زض ظ 40ٍ39ثِ ثحث سطهبيِ اختوبػي پطزاذتِايس زض پبضگطاف چْبضم ظٌَّ 40ظ هغبلت زض ثحث تحميك اضائِ ضسُ است. آيب ًيبظ است تؼطيف اػتوبز ٍ اًَاع است آٍضزُ ضَز؟ ضوي ايٌىِ هٌجغ آى ّن زض هٌبثغ ٍ هبذص ًيست. هغبلت غفحِ  43 ٍ 42 ٍ 41هطثَط ثِ اػتوبز است وِ اٍالً ذيلي ظيبز است زٍهبً ذيلي اظ هغبلت هٌجغ ًساضز. هغبلت هطثَط ثِ اًَاع اػتوبز غويوبًِ ٍ تؼوين يبفتِ زٍثبضُ زض غفحِ  43تىطاض ضسُ است. زض ضفطًسزّيّب ثبيستي ثطاي هٌبثغ ذبضخي ثب سبل هيالزي ثبضس ثؼضي خبّب ضػبيت ضسُ ثؼضي خبّب ضػبيت ًطسُ است. هغبلت هطثَط ثِ هطبضوت اختوبػي ٍ اهٌيت زض ًْبيت ًتيدِ ًوي زّس وِ چگًَِ هطبضوت اختوبػي ثبػث ايدبز احسبس اهٌيتهيضَز( .ظ )50
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 آيب ذَز ثب َّيت يىي است؟ َّيت ثِ هسبئل ضرػي ٍ گطٍّي هيپطزاظز ،زض حبلي وِ ذَز ايٌگًَِ ًيست .تطريع هؼبزلَّيت گطفتِ ضسُ (ظ )51ضوي ايٌىِ زض حَظُ ذَز ًظطيِپطزاظاى ظيبزي ثِ ذػَظ زض حَظُّبي آهَظضي ثِ آى پطزاذتِاًس ٍلي
ضوب توبهي هغبلت ضا اظ گيسًع زض زٍ غفحِ اضائِ زازُايس.
 ضاثغِ احسبس اهٌيت ثب اهٌيت اختوبػي زض ذيلي اظ خبّبي وتبة ثب ّن ثِ وبض ضفتِ آيب ايي زٍ ثبّن ضثغي زاضًس؟ اهٌيت اختوبػيچگًَِ زض ايي خب تؼطيف ضسُ وِ ثب احسبس اهٌيت يىي ضسُ است؟ (ظ)53
 زض ظ 55اظ ضاثغِ ضسبًِّبي خوؼي ٍ خطاين غحجت ًوَزُايس اٍالً ايي هغلت ثِغَضت ثْتط زض ظ 53اظ لَل ّبًطي ضٍثطتٍويل زازگستطي گعاضش ضسُ ٍلي هغبلت ظ 55هغلت ذبغي زض ذػَظ خطاين ٍ ضسبًِّب ًساضز
 ًظطيِّبي تبثيط ضسبًِاي :آيب ثب تَخِ ثِػٌَاى وتبة اغالً ًيبظ است؟ (ظ ) 56اگط ًيبظ است آيب فمظ ّويي چْبض هَضز است؟ ضوياييوِ هسئلِي هبضپيچ سىَت اغالً ضثغي ثِ احسبس اهٌيت ًساضز .چَى احسبس اهٌيت هَضَع زضًٍي است ٍلتي لبزض ًيستيس
ًظطات ذَزتبى ضا ثيبى وٌيس پس احسبس اهٌيت ًويوٌيس ٍ خبي ايي ًظطيِ ايي خب ًيست .ثْتط است اظ زيسگبُّبي زيگط استفبزُ ضَز.
 اظ ظ 52تب  59زض ذػَظ ضسبًِّب ٍ احسبس اهٌيت است تيتطّب ثِ ًيبظ ثِ اغالح زاضًس. ًمص ضسبًِّب زض احسبس اهٌيت (ظ )57ثب هغلجي ضطٍع هيضَز وِ ًطبى زٌّسُي آثبض هٌفي ضسبًِ است ٍ ثب ػٌَاى يب تيتط هغلتّنذَاًي ًساضز.
 ظ  59اضبضُ ضسُ ثِ ايي پژٍّص زض حبلي وِ وتبة ثبيس ثبضس. ظ  60ضبذعّبي ضفبُ اختوبػي اظ زيسگبُ زٍ غبحت ًظط آهسُ ًجبيس ضوبضُ آىّب زًجبل ّن ثبضس. ظ ،77ثِ اهٌيت ػوَهي پطزاذتِ ايس زض خبي زيگط ثِ اهٌيت اختوبػي ٍ زض ّويي غفحِ ثِ اهيٌت اختوبػي ضسُ ٍ اهٌيت خبهؼِهحَض ،ضاثغِ ايي هَاضز ثب احسبس اهٌيت چيست؟
 چطا ثحث اهٌيت زض توبهي حَظُ اظ آلبي افتربضي فمظ استفبزُ ضسُ است زض غَضتيوِ ذَز آلبي افتربضي ًيع اظ زيگطاى شوطًوَزُ است ضوي اييوِ آٍضزى ايي ّوِ هغلت اظ يه هٌجغ ثِ ًظط غحيح ًيست( .ظ  71تب ) 81
 زض غفحِ ،87ٍ 83ثيطتط هغبلت هَالض ٍ ٍيَض ضا آٍضزُايس ٍ ثِ اهٌيت اختوبػي پطزاذتِايس آيب احسبس اهٌيت ضا هؼبزل اهٌيتاختوبػي ،اهٌيت ػوَهي ٍ يب اهٌيت زاذلي هيزاًيس؟ وتبة ًتَاًستِ تىليف ذَز ضا ضٍش وٌس ٍ هطرع ًوبيس ثِ زًجبل چيست؟
 زض ظٍ 85يَض زض وتبة اهٌيت اختوبػي ............ضلبثت ػوَهي ،غحيح است يب ضلبثت ػوَزي زضست است؟ هؼبزل ولوِّبي ثِ وبضثطزُ ضسُ زض فطهَل اػتجبض ظيط ًَيس ضَز(.ظ)87 پيطٌْبز هيوٌن الف ٍ ة ضا زض ذػَظ اهٌيت اظ ظ 87 ٍ 70ثطزاضيس ظيطا ذَاًٌسُ پس اظ  17غفحِ ًبگْبى هَاخِ هيضَز ثبيسثطگطزز ثجيٌس الف چِ ثَزُ است.
 هفَْم ذَز ضا زض ظ 50تحت ػٌَاى احسبس تطريع (َّيت) تَضيح زازُايس هدسزاً زيسگبُ هىتت وٌص هتمبثل ًوبزيي ضا ثبّوبى هَضَع زض ظ  93تىطاض هيوٌيس ٍ ثِ آى هيپطزاظيس ثْتط است يىي اظ ايي زٍ همَلِ هس ًظط لطاض گيطز.
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 خولِ (ظ )95زض ثٌس وٌص ٍ وٌص هتمبثل اغالح ازثي ًيبظ زاضز. اگط ثطاي هىتت وبضوطزگطايي ضوبتيه ضسن هيوٌيس ثْتط است ثطاي سبيط هىبتت ًيع ايي وبض اًدبم ضَز( .ظ )96 زيسگبُّبي زٍضوين وِ زض حَظُ خبهؼِ ضٌبسي اضائِ ضسُ ،ثْتط است زض فػل زٍم وِ ثِ ًظن پطزاذتِ ،آٍضزُ ضَز(.ظ ) 98 زض ًظطيِ زٍضوين زض پبيبى پبضاگطاف زٍمً ،بگْبى ثِ ذَزوطي اضبضُ ضسُ ٍ يه ضىل اظ ( )3-5ايطبى ثطاسبس ًظط ٍيتٌيپَح اضائِضسُ ٍلي ضثغي ثِ ذَزوطي ًساضز.
 زٍ ًوَزاض (ظ  )100اضتجبعي ثب هغبلت پبيبى (ظ ً )99ساضز .اظ ذَزذَاّي ٍ زگطذَاّي غحجت ضسُ ٍلي تفسيط ظيط آى ثِذَزوطي پطزاذتِ است.
 زض شيل زيسگبُ هبوس ٍثط :اضتجبعص ثب ثحث احسبس اهٌيت چيست؟ ضىل ( )3-7آيب ثطزاضت هحمك ٍ ًَيسٌسُ هحتطم است يب اظ خبيي آهسُ است( .ظ)101 ولوبت ػبهيبًِ ظيبز زض وتبة ثِ وبض ضفتِ است( .ظ)103 ٍ 102 توبهي هغبلجي وِ اظ پبضسًَع اضائِ ضسُ ثِ خع يه پبضاگطاف ثميِ ثسٍى هٌجغ هيثبضس .زض پبضاگطاف آذط ظ 103گفتِ ضسُ ثطاسبسهسل فَق اظ ًظط پبضسًَع وِ هسلي ٍخَز ًساضز.
 هسل ظّ 104ن ثسٍى هٌجغ هيثبضس. ًساضتي ػسز گعاضي تيتطّب هطىلي است وِ وتبة اظ آى ضًح هيثطز. هغبلت گيسًع ثطػىس سبيطيي ثسيبض عَالًي ٍ چٌس تيتط ظيط آى آهسُ وِ اضتجبعص ثب ًظطيبت گيسًع هطرع ًطسُ است( .ظ108ٍ)112
 ضىل ( )3-10چِ ضٍاثغي ضا ًطبى هيزّس؟ هسل احسبس ًباهٌي ٍخَز گيسًع (ظ )112ضىل پبييٌي ضوبضُ ًساضز؟ هغبلجي وِ زض ازاهِ زيسگبُّبي پبتطيه (ظ )113آهسُ ّيچ اضتجبعي ثب آى ثطلطاض ًطسُ است. هغبلجي وِ زض ذػَظ هسضًيتِ ٍ پست هسضًيتِ :ثطذالف ًظط هسضًيتِّب اػتمبز ثِ پبيبى هسضًيتِ اٍل زاضز ٍ ثب پطت سط گصاضتي ًظبمسطهبيِزاضي وبضذبًِزاضي ثِ ػػط پيططفت غٌؼتي هيضسس ،خولِ ًبضسب ٍ ثيهفَْم است( .ظ)117
 زض خبيي وِ ًظطات ثَضزيَ ضا ثحث هيوٌيس هسل احسبس ًباهٌي گيسًع ضا اضائِ زازُايس زض حبلي وِ زض پبيبى ًظطات گيسًع ّيچ هسلياضائِ ًطسُ است .ضوي ايٌىِ هسل فبلس ػسز ٍ هٌجغ است( .ظ)119
 پبضاگطاف سَم (ظ )127ثبيستي لجل اظ تمسين ًيبظّب اضبضُ ضَز وِ ايي ًيبظّب اظ ًظط اٍ ايٌگًَِ تططيح ضسُ است. زض ظ 128چطا ثؼس اظ هغبلجي وِ اظ فطٍم آٍضزُ ضسُ هدسزاً ًظطيِ ّطضًبي اضائِ ضسُ است؟ هغبلجي وِ زض ضىل ( ) 3-13آٍضزُ ضسُ زض هتي ٍخَز ًساضز. افعايص احسبس ًباهٌي ٍخَزي زض زًيبي خسيس ،ثطٍظ ػسم ثجبت ضٍاًي ٍ اذتالل زض ضرػيت اختوبػي افطاز ،اذتالل زض ضٍاثظاختوبػي ثيي افطاز ٍ ٍخَز آًَهي اختوبػي ،زض هتي ًيست.
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 هسل ًظطي احسبس اهٌيت (ظٍ )138يژگي ّبي فطزي ٍ ذبًَازگي اظ وسام ثرص وتبة گطفتِ ضسُ است؟ عجمِ التػبزي – اختوبػي اظ ودبي هتي احػبء گطزيسُ است؟ (ظ)138 فطق خسٍل  41-8ثب  4-9چيست؟ زازُ زاذلي آىّب يىي است ٍ پبسدّب زٍتب است( .ظ)146 تَضيحبت خسٍل ً 4-15 ٍ 4-14بهفَْم است( .ظ)151 سغح تبهيي اختوبػي ثِ چِ هفَْهي است؟ (ظ )152 خسٍل ً 4-19يبظ ثِ ثطضسي ثيطتطي زاضز( .ظ)155 زض خسٍل ( 4-25ظ )160آيب ًباهٌي خبًي ٍ هبلي ًَػي ًباهٌي ػوَهي ًيست؟ ايي ضبذع ،هَلفِ است ٍ گَيِّبيي زاضز وِ ثبتحليل هيتَاى ثِ آى ضسيس وِ ًباهٌي ػوَهي زاضين يب ذيط؟
 ثْتط است لسوت آهبضي حصف ضَز يب آًىِ حسالل لسوتّبيي هثل هسلّبي ظ 169تب ظ 173وِ ثطاي يه ضرع هغبلؼِوٌٌسُ وتبة اًسٍذتِاي ًساضز ،حصف گطزز.
 ازػب وطزُايس وِ ثيي ضضبيت اظ ثيوِ ٍ احسبس ًباهٌي ضاثغِاي ًيست .آيب ثب ٍالؼيت ّنذَاًي زاضز؟ وسي وِ ثيوِ ًساضز اگط ثيوبضضَز زض پبيبى ػوط اگط تػبزف وٌس ،احسبس ًباهٌي يب زاضتي آىّب احسبس اهٌيت ثِزًجبل ًساضز؟ (ظ)176
 زض ازاهِ ثحث ثبالً ،جَز ضاثغِ ثيي تبهيي اختوبػي ٍ احسبس ًباهٌي آهسُ است ٍ ًساضتي ضاثغِ ضا ثحث وطزُ است .ايي هَضَع ّنًطبى هيزّس وِ چَى تؼطيف هطرػي اظ احسبس اهٌيت غَضت ًگطفتِ گعيٌِّب ًيع ثطايي اسبس تٌظين ًطسُ است.
 زض ذػَظ اضتجبط اًتظبض اظ ويفيت ػولىطز پليس ّن هبًٌس ثٌس ثبال هيثبضس. اثط پطٍاًِاي وِ زض غفحِي  180آٍضزُايس .ضوي ايٌىِ ايي ثرص ًتيدِگيطي است ،اگط هغبلجي زض ذػَظ وتبة زاضيس زض ّوبىلسوت ذَزش ثيبٍضيس.
 زض پبيبى ثحث فػل 4سئَاالت اضائِ ضسُ ،ظيبز ثب ٍالؼيت ّنذَاًي ًساضز. پيطٌْبزات پژٍّطي ثبيستي حصف گطزز ٍ اظ ػٌَاى پژٍّص ّن استفبزُ ًگطزز( .ظ)185 زض لسوت ضاّجطزّب ثِعَضولي ثبيستي ثطاسبس هغبلت هتي وتبة ثبضس ،وِ ًيست .ثطاي هثبل زض حَظُ سطهبيِ اختوبػي هطىلاسبسي َّيت ضرع ثَزُ ٍلي ضوب ثِ آگبّي پطزاذتِايس.
 ػٌَاى ضاّجطز ثْتط است ثِوبض ثطزُ ًطَز ظيطا ضاّجطز ثبيس زاضاي ّسف ،ضٍش ٍ ٍسيلِ ثبضس زض حبليوِ ضاُوبضّب ضا اضائِ ًوَزُايس. زض هٌبثغ فْطست ثؼضي اظ وتبةّب ٍ هبذص شوط ًطسُ است. ثؼضي اظ ًوبيِّب ًيع زض هحلّبي شوط ضسُ ًيست .هثل ضثبًي  ،198لَفجط64جمعبنذی:
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 ثب آى وِ زض حَظُ احسبس اهٌيت اظ سبلّبي زِّي  60هيالزي ًظطيِپطزاظي ضسُ ٍلي زض وتبة هَضز استفبزُ لطاض ًگطفتِ اظ عطفيثِ آيبت ٍ ضٍايبت ٍ ثيبًبت اهبم (ضُ) همبم هؼظن ضّجطي ًپطزاذتِ است .چَى حَظُ هؼٌَي ذَز يىي اظ ػَاهل اغلي احسبس اهٌيت
زض فطز هيثبضس خبيي وِ فطز احسبس تٌْبيي هيوٌس ،زست ثِ زػب ثط هيزاضز.
 ًَيسٌسُ تؼطيف ذَز ضا اظ احسبس اهٌيت اضائِ ًٌوَزُ است. زض همسهِ ازػب ضسُ ايي تحميك زض خبهؼِ ايطاى (ضْط تْطاى ) ثِ آظهَى اًغجبق پصيطي ًظطيِّب زض ايطاى پطزاذتِ زض حبليوِ ايي وبضضىل ًگطفتِ است ٍ فمظ  5هٌغمِ ضا زض تْطاى ثطضسي ًوَزُ زض حبليوِ ػلت اييوِ سبيط هٌبعك هسًظط لطاض ًگطفتِ هطرع ًيست.
دکتر زین الذینی:
 -1اگط يه تؼطيف ػوليبتي اظ هفَْم احسبس اهٌيت ثِ ّوطاُ ضبذعّب ٍ هَلفِّبي آى غَضت گيطز ذيلي ضاحتتط هربعت هغلت
فْن ذَاّس وطز .زض ٍالغ هطظ ثيي احسبس اهٌيت ٍ احسبس ًباهٌي ودبست؟
 -2زض وتبثي وِ هسترطخِ اظ پبيبى ًبهِ است هتساٍل ًيست خساٍل ٍ ًوَزاضّب ثِ ّوبى ضىل وِ زض تحميك آهسُ ،آٍضزُ ضَز.
 -3هؼوَالً فػل آذط وتبة ثِ سرٌبى هَلف اذتػبظ زاضز وِ زض حميمت ًتيدِگيطي ًْبيي زض آى ثيبى هيضَز.
 -4اگط ثِ ضاّجطز اضبضُ هيضَز ثبيس هَاضز احسبس ًباهٌي زض خبهؼِ ظهبى تأليف وتبة ثطضوطزُ ضَز(ٍضغ هَخَز).
 -5ضاّجطزّب ضا اظ خٌس ضاّجطز ًيست .چٌبًچِ ضاّجطزي اضائِ ضسُ ثط اسبس چِ ضٍضي احػب ضسُ است؟
دانشجو مذدی:
زض ايٌگًَِ خلسبت اگط وتبة يب فبيلي ثِ هب زازُ ضَز وِ ثتَاًين آگبّي لجلي ضاخغ ثِ هَضَع ٍ هغبلت آى زاضتِ ثبضين هٌبستتط
است.
دانشجو فرح بخت:
ًىتِاي وِ ذسهت زوتط ثيبت ػطؼ هي وٌن ايٌست وِ هي خبي پبي هحىوي اظ زيي ،آيبت ٍ ضٍايبت ٍ ًظطيِ پطزاظاى اسالهي زض
الثالي هجبحث وتبة ًسيسمّ .وچٌيي زض لسوت ضاّجطزّب ّن ثِ ايي هَضَع پطزاذتِ ًطسُ ثَز.
دانشجو محبت خانی:
ثِ ًَثِ ذَزم تطىط هيوٌن وِ فطغتي ضس تب هب ّن زض ايي خلسِ ضطوت وٌين ٍ ثسيبض هفيس فبيسُ ذَاّس ثَز .چَى وبضثطزي وبض
ضسُ تب تئَضي .هَضز ثؼسي ايي ا ست وِ هب خبيي ًساضين وِ ًظن ٍخَز ًساضتِ ثبضس ٍ اهٌيت زاضتِ ثبضين .پس ضاثغِ ثيي ًظن ٍ
احسبس اهٌيت هستمين است .زض حبليىِ ثِ ظػن زوتط ضبُهحوسي ٍ سبمزليطي ّط ًظوي لعٍهبً اهٌيت ثِ ّوطاُ ذَز ًساضز.
دکتر سامدليری :هطىل ايٌدبست وِ هب تؼطيفي اظ ًظن ًساضين .ضوب يه تؼطيف اظ ًظن زاضيس ٍ هي تؼطيفي زيگط .ضوي ايٌىِ
ًظن اظ زيسگبُ ًبظط ثب ًظن اظ زيسگبُ ثبظيگط هتفبٍت است .احسبس اهٌيت ثطزاضت ثبظيگط اظ ٍضؼيت است ًِ ثطزاضت ًبظط.
دانشجو رضایی:
ًظن ّطگًَِ وِ ثبضس(چِ ػبزالًِ چِ ظبلوبًِ) هيعاًي اظ اهٌيت زض خبهؼِ ثب ذَز ثِ ّوطاُ ذَاّس زاضت .چٌبًىِ هطزم ػطاق زض ظهبى
حىَهت غسام وِ ضفتبض ظبلوبًِ اي زاضت ،چٌيي احسبسي زاضتٌس .ثحث زيگط ايي است وِ زض تؼطيف ًمس گفتِ ضسُ ًمس ّن ايدبثي
است ٍ ّن سلجي .آيب ٍالؼبً ًىتِ هثجتي خْت زفبع زض وبض زوتط ثيبت ٍخَز ًساضت وِ ثِ آى اضبضُ وٌيس؟ اظ عطفي ثْتط ثَز وِ ظهبى
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اضائِ ،وتبة هَضزًظط زض اذتيبض زاًطدَيبى ّن لطاض هي گطفت تب ّن هَضز تجليغ ٍالغ ضسُ ٍ ّن ثِ ًَػي تَسظ زاًطدَيبى هَضز تَضق
لطاض گيطز ٍ فضبي ثْتطي زض شّي هربعت تطسين ضَز.
دکتر بيات:
هي اظ ّوِ زٍستبى ٍ غجط ٍ حَغلِضبى تطىط هي وٌنّ .ن زٍستبى ًبلس ٍ ّن زاًطدَيبىّ .وِ اًتمبزات ضا ثِ زيسُ هٌت هي پصيطم
ٍ زض چبح ثؼسي وتبة ثب تَخِ ثِ هجبحثي وِ هغطح ضس ،لغؼبً فػل چْبضم ضا حصف ذَاّن وطز.
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