گزارش پایانی برگزاری کرسی ترویجی
 -1موضوع و نوع کرسی ترویجی« :ضيكٞٝبي تٟبرٓ؛ تزعيٚ ٝتحّيُ ر ًٙايطاٖ  ٚفطاق» /فطض٘ ٚ ٝمس ايس ٜفّٕي
 -2محل برگساری کرسی ترویجی :زا٘كٍب ٜفبِي زفبؿ ّٔي  ٚتحميمبت ضاٞجطزي
 -3تاریخ و زمان برگساری :ضٚظ يىكٙجٛٔ ٝضخ  1395/12/15ؾبفت  1000تب 1200
 -4اساتید شرکتکننده در کرسی:
ضزيف ٘بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌي اؾبتيس اضائٝزٙٞس ٜيب ٘بلس
1

أيس ٚويّيذٛاٜ

اضائٝزٙٞسٜ

2

ذؿط ٚثٛاِحؿٙي

٘بلس

3

ٔزيس ظيٗاِسيٙي

٘بلس

ٔطتجٔ ٚ ٝطوع فّٕي
پػٞٚكٍط /زا٘كٍب ٜفبِي زفبؿ ّٔي ٚ
تحميمبت ضاٞجطزي
اؾتبزيبض /زا٘كٍب ٜفبِي زفبؿ ّٔي ٚ
تحميمبت ضاٞجطزي
پػٞٚكٍط /زا٘كٍب ٜفبِي زفبؿ ّٔي ٚ
تحميمبت ضاٞجطزي

ٔسضن ٌ ٚطايف فّٕي
وبضقٙبؾي اضقس /حمٛق فٕٔٛي
زوتطي /زفبؿ ّٔي
زوتطي /ؾيبؾت زفبفي

 -5نهاد برگسار کننده نشست :زا٘كٍب ٜفبِي زفبؿ ّٔي  ٚتحميمبت ضاٞجطزي (زفتط وطؾيٞبي ٘ؾطيٝپطزاظي)
 -6مدعوین شرکت کننده :رٕقي اظ اؾبتيس  ٚزا٘كزٛيبٖ زا٘كٍب ٜفبِي زفبؿ ّٔي  ٚتحميمبت ضاٞجطزي
 -7گسارش محتوایی کرسی:
 -7/1دکتر زینالدینی (ناظر محتوایی):
(ؾالْ اهلل فّيٟب)

ضٕٗ فطو تؿّيت ايبْ قٟبزت حضطت فبعٕٝ

حضٛض رٙبة آلبيبٖ زوتط ذؿط ٚثٛاِحؿٙي ،أيس ٚويّيذٛا ٚ ٜؾبيط

حضبض ضا زض ٘كؿت فّٕي وطؾي ٘مس وتبة «ضيكٞٝبي تٟبرٓ؛ تزعيٚ ٝتحّيُ ر ًٙايطاٖ  ٚفطاق» ٌطأي ٔيزاضيٓ .اٖقبءاهلل ايٗ
٘كؿت ثتٛا٘س ثط غٙبي وتبة ٔصوٛض ثيبفعايس.
ثيقه  8ؾبَ ز فبؿ ٔمسؼ ثطي ظضيٙي زض تبضيد وكٛض ايطاٖ اؾت وٛٔ ٝرجبت فرط ّٔت ايطاٖ ضا فطإٛ٘ ٓٞز ٜاؾت .ايٗ ٔٛفميت
٘بقي اظ ضقبزتٞب ،اظ ذٛزٌصقتٍيٞب  ٚايخبضٌطيٞبي ٔطزْ ايطاٖ اؾت .اظ ؾٛيي ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطي ٕٛٞاض ٜثط ظ٘سٍٟ٘ ٜساقتٗ يبز ٚ
ذبعطات  ٚحٕبؾ ٝآفطيٙيٞبي زفبؿ ٔمسؼ تأويس فطٔٛزٜا٘س.
زض ؾيعزٕٞيٗ ٔهٛثبت ٞيئت أٙبي زا٘كٍب ٜفبِي زفبؿ ّٔي « فطا ٓٞؾبظي قطايظ ثحج ٌ ٚفتٍ٘ ٚ ٛمس  ٚثطضؾي اؾبؾي ٔؿبئُ رًٙ
اظ عطيك ايزبز وطؾيٞبي ٘مس  ٚآظاز ا٘سيكي» ٔهٛة ٌطزيس .اظ ايٗض ٚزفتط وطؾيٞبي ٘ؾطيٝپطزاظي زا٘كٍب ،ٜآحبض فّٕي ٔٙتكط قسٜ
زض ؾغح ضاٞجطزي زفبؿ ٔمسؼ ضا زض لبِت وطؾي تطٚيزي ٔٛضز ٘مس  ٚاضظيبثي لطاض ٔيزٞس .لجُ اظ رٞ ًٙط چٙس ؾغٛح فّٕيبت
٘يطٞٚبي ٔؿّح ،تحطوبت اضتف فطاق  ٚذغط لطيت اِٛلٛؿ ثٛزٖ ر ًٙضا ٌٛقعز وطز٘س ِيىٗ ٔؿئِٛيٗ ؾغح ضاٞجطزي وكٛض زچبض
ذجظ  ٚغبفٍّيطي ٌطزيس٘س  ٚذغط ر ًٙضا احؿبؼ ٘ىطز٘س ٛٔ ٚرت قس اتفبق ٘بٌٛاض ثطاي وكٛض پيف آيسِ .يىٗ ثٙٔ ٝؾٛض ضيكٝ
يبثي فُّ  ٚفٛأُ قطٚؿ ر ًٙوتبة ٔصوٛض ٘مس ٔيقٛز.
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ض٘ٚس ازأ ٝرّؿ٘ ٝيع ثسيٗ ٘ح ٛاؾت و ٝاثتسا اضائٝزٙٞس ٜثٔ ٝقطفي وتبة ٔيپطزاظز ،ؾپؽ ٘بلساٖ ثب تٛر ٝثٔ ٝغبِق ٝلجّي ث٘ ٝمس وتبة
پطزاذت ،ٝزض ازأ ٝچٙب٘چ ٝؾبيط حبضطاٖ زض رّؿ ٝؾؤاِي زاقت ٝثبقٙس ٔغطح  ٚزض ٟ٘بيت رٕـثٙسي ٔيٌطزز .ث ٝفّت ايٗو ٝآلبي زوتط
فطٞبز زضٚيكي ٔؤِف وتبة اظ حضٛض زض رّؿ ٝفصضذٛاٞي ٕ٘ٛز٘سِ .صا اظ أيس ٚويّيذٛا ،ٜتمبضب ٔيقٛز وتبة ضا اضائ ٝفطٔبيٙس.
 -7/2امید وکیلیخواه (ارائه دهنده):
 فٛٙاٖ وتبة :ضيكٞٝبي تٟبرٓ
ث ٝوٛقف فطٞبز زضٚيكي (فضٞ ٛيئت فّٕي زا٘كٍب ٜثيٗإِّّي أبْ ذٕيٙي«ض ٚ )»ٜرٕقي اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ
 چبح :چٟبضْ  (1395چبح ا ، 1378 َٚچبح ز ، 1380 ْٚچبح ؾ)1384 ْٛ
 ا٘تكبضٔ :طوع اؾٙبز ٚتحميمبت زفبؿ ٔمسؼ ث ٝپيكٟٙبز ٔطوع ٔغبِقبت  ٚتحميمبت ر ًٙؾپب ٜپبؾساضاٖ ا٘مالة اؾالٔي
پيكٍفتبض چبح چٟبضْ(ٔطوع اؾٙبز ٚتحميمبت زفبؿ ٔمسؼ):
زض ايٗ ثرف ٔؿئِٛيٗ ٔطثٛع ٝثب ثيبٖ ايٗ ٔغّت ؤ ٝزٕٛف( ٝتزعي ٚ ٝتحّيُ ر ًٙايطاٖ  ٚفطاق) اظ رّٕ ٝآحبض پػٞٚكي  ٚتحّيّي
ٔطوع ٔغبِقبت زضثبض ٜر ًٙتحٕيّي اؾت اؽٟبض زاقتٝا٘س وتبة حبضط ٘رؿتيٗ رّس اظ ايٗ ٔزٕٛفٞ ٝؿت و ٝزض آٖ ث ٝثطضؾي فٛأُ
 ٚظٔيٞٝٙبي ؾيبؾي  ،ثيٗ إِّّي ،تبضيري ،رغطافيبيي ،التهبزي  ٚارتٕبفي رٍٙي و ٝثب تٟبرٓ اضتف فطاق ث ٝؾطظٔيٗ ايطاٖ آغبظ
ٌطزيسپطزاذت ٝاؾت .ايٗ وتبة ثِ ٝحبػ اؾتمجبَ فاللٕٙساٖ  ٚپبيبٖ يبفتٗ ٘ؿرٞٝبي چبح ؾ ْٛزض ؾبَ ربضي ث ٝچبح چٟبضْ ضؾيس.
پيكٍفتبض:
ٔطوع ٔغبِقبت  ٚتحميمبت ر ًٙزض ايٗ ثرف ضٕٗ ثيبٖ ايٗ ٔغّت و ٝزض ر ًٙتحٕيّي ٞسفٞبي آغبظٌط ر ًٙتبٔيٗ ٘كس ٚ
ذؿبضت ٞبي رب٘ي ٔ ٚبِي فطاٚاٖ ٔؿيط ّٔت ايطاٖ ضا زض زؾتيبثي ث ٝتٛؾق ٕٝٞ ٝرب٘ج ٝؾس وطز رب زاضز ضٕٗ اؽٟبض تأؾف اظ آ٘چ ٝوٝ
زض لبِت يه ر ًٙثط ّٔت ايطاٖ تحٕيُ قس ث ٝثطضؾي ٔٛقىبفب٘ ٝآٖ پطزاذت ٚ ٝاظ ظٚايبي ٔرتّف ٔٛضز تزعي ٚ ٝتحّيُ لطاض زازٜ
قٛز.
زيجبچ:ٝ
آلبي ٔحؿٗ ضضبيي زض زيجبچ ٝاي ٗ وتبة ثب ثيبٖ ايٗ ٔغّت و ٝر ًٙاثقبز ٌ٘ٛبٌ٘ٛي زاضز و ٝثطرؿتٝتطيٗ آٟ٘ب ثقس ٘ؾبٔي ٔيثبقس
آٚضز ٜاؾت ( :ثي ٌٕبٖ ثطاي تزعي ٚ ٝتحّيُ رٍٙي ايٗ چٙيٗ ثعضي ضطٚضي اؾت وتبثٟبيي تأِيف قٛز أب تبثحبَ ثطذي اظ ٔت٘ٛي وٝ
زض ايٗ ثبضٍ٘ ٜبقت ٝقس ٜاؾت زض ايفبي ٘مف ذٛز ٘بضؾب ثٛزٜا٘س ٘ ٚتٛا٘ؿت ٝا٘س زضوي زضؾت  ٕٝٞ ٚرب٘ج ٝاظ ر ًٙضا زض آحبض ذٛز اضائٝ
ٕ٘بيٙس .تالقٟبي لبثُ تمسيط زٚؾتبٖ ٔزٕٛفٔ ٝجبحج ٔسّ٘ٚي ضا قبُٔ قس و ٝاظ آ٘بٖ تكىط  ٚؾپبؾٍعاضي ٔيو.ٓٙ
ٔمسٔ:ٝ
آلبي زضٚيكي زض ٔمسٔ ٚ ٝزض ٚضـ زاليُ ،اٍ٘يع ٚ ٜفّؿف( ٝچيؿتي  ٚچطايي) تسٚيٗ ايٗ احط اؽٟبض زاقت ٝاؾت  ( :رٛ٘ ًٙفي وٙف ٚ
ٚاوٙف ذك٘ٛت آٔيع  ٚثط٘بٔ ٝضيعي قس ٜثيٗ ز ٚوكٛض ٔتربنٓ اؾت.و ٝيىي يب ٞطز ٚوكٛض ثطاي ضؾيسٖ ث ٝاٞساف ٔٛضز ٘ؾط ٘ ٚيع
حُ اذتالفبت آٖ ضا ث ٝفٛٙاٖ اٍِٛي لبِت زض ضٚاثظ ثيٗ ذٛز ا٘تربة ٔيوٙس.زض ٘ؾبْ ثيٗ إُِّ و٘ٛٙي زِٚتٟب اٞساف ٙٔ ٚبفـ ٕٞؿ ٛيب
ٔتقبضضي ثب  ٓٞزاض٘س  ٚثطاي ضؾيسٖ ث ٝايٗ اٞساف  ٚحُ اذتالفٟب اظ قيٞ ٜٛب  ٚاثعاضٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛثٟطٔ ٜيرٛيٙس .ر ًٙچطا ٚ
چٍ ٝ٘ٛثٚ ٝرٛز آٔس؟ زض چ ٝثؿتطي ضقس يبفت ٚ ٝتحمك پيسا ٔيىٙس؟ تهٕيٓ ٌيط٘سٌبٖ زض چ ٝقطايظ  ٚاٚضبفي ثطاي ضؾيسٌي ثٝ
ٞسف قي ٚ ٜٛاثعاضٞبي ٘ؾبٔي ضا ا٘تربة ٔيوٙٙس؟ پبؾد زليك  ٚفّٕي ث ٝايٗ پطؾفٞب  ٚاضظيبثي ٘تبيذ ثسؾت آٔس ٜزض ٔٛاضز زيٍط
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ٔي تٛا٘س اٍِٛي تقٕيٓ پصيطي ضا ثسؾت زٞس و ٝثب اؾتفبز ٜاظ آٖ ٔيتٛاٖ ؾٕت  ٚؾٛي حٛازث ٚ ٚلبيـ ضا پيفثيٙي  ٚثب اتربش
تهٕيٕبت ٔٙبؾت  ٚثٛٔ ٝلـ اظ پيبٔسٞبي ٔٙفي آٖ ارتٙبة وطز.

فهُ ا:َٚ
ثطضؾي فُّ ٚلٛؿ ر ًٙايطاٖ  ٚفطاق و ٝاظ ٔتغيطٞبي ؾبذتبضي  ٚظٔيٝٙؾبظ  ٚثطضؾي اٞساف نساْ نحجت ٔيوٙس زض  12نفحٝ
تٛؾظ آلبي حؿيٗ حؿيٙي فضٞ ٛيئت فّٕي زا٘كٍب ٜأبْ حؿيٗ(ؿ) وتبثت ٌطزيس و ٝزض آٖ اظ فُّ ٔ ٚتغيطٞبي ؾبذتبضي يب
ظٔيٝٙؾبظ قبُٔ تأحيط ؾيبؾتٞب ٛٔ ٚضـٌيطي ٞبي اثطلسضت ٞب ٘ ،مف تكٛيمي  ٚحٕبيتي وكٛضٞبي ٔٙغمٚ ٝضقيت ٔؿبفس زاذّي ٚ
ؾطا٘زبْ تهٛضات  ٚپٙساضٞ ٜبي نساْ حؿيٗ اظ رّٕ ٝاحجبت لسضت حعة ثقج زض ثطاثط ا٘مالة اؾالٔي  ،ازفبي غا٘ساضٔي زض ٔٙغمٝ
و ٝزض آٖ تكطيح  ٚتجييٗ ٔيوٙس.
فهُ ز:ْٚ
تجييٗ  ٚتكطيح پيكي ٚ ٝٙتبضيرچ ٝضٚاثظ  ٚاذتالفبت ٔبثيٗ ز َٚايطاٖ  ٚفطاق اؾت و ٝتٛؾظ آلبي ٔزيس ٔرتبضي ٔىتٛة ٌطزيس ٜوٝ
زض ز ٚحٛظ ٜضٚاثظ وكٛضٞبي يبز قس ٜث ٝعٛض فبْ  ٚاذتالفبت ٔطظي آٖ ث ٝعٛض ذبل زض  10نفح ٝنحجت ٔيوٙس.ضٕٗ ايٙى ٝرب
زاقت تسٚيٗ وٙٙس ٔ ٜحتطْ لجُ اظ ٚضٚز ث ٝثطضؾي فُّ ٔربنٕ ٝث ٝتجييٗ ؾبثم ٚ ٝپيكئ ٝٙي پطزاذت و ٝالظْ اؾت زض چبپٟبي ثقسي
ث ٝايٗ ٘ىت ٝزلت قٛز.
فهُ ؾ:ْٛ
ث ٝثطضؾي  ٚتجييٗ ٚضقيت ٘ؾبْ ثيٗإِّّي زض آؾتب٘ ٝر ًٙايطاٖ  ٚفطاق ٔيپطزاظز و ٝقبُٔ ٘ؾبْ ز ٚلغجي تحٛالت ٘ؾبْ ثيٗإِّّي زض
آغبظ زٞ ٝٞكتبز  ٚيه اؾتٙتبد اؾت و ٝتٛؾظ آلبي حؿيٗ يىتب زض  19نفح ٝوتبثت ٌطزيس ٜو ٝث ٝتكطيح تحٛالت ؾبذتبضي ٘ؾبْ
ثيٗ إُِّ زض ز 1980 ٝٞاؾت وٛٔ ٝحط اظ ٚلبيقي ٕٞچ ٖٛا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ثٛز ٜاؾت.
فهُ چٟبضْ:
تحت فٛٙاٖ ثطضؾي ٚضقيت زاذّي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض آؾتب٘ ٝر ًٙاؾت و ٝتٛؾظ رٕقي اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ زض  28نفحٝ
ٔىتٛة ٌطزيس ٚ ٜزض ثركٟبي ٔرتّف اظ اٚضبؿ رغطافيبيي ،ارتٕبفي  ،ؾيبؾي ،التهبزي٘ ،ؾبٔي نحجت ٔيوٙس  ٚث ٝتجييٗ ايٗ پطؾف
ٔي پطزاظزو ٝچطا رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض ٚضقيت ا٘مالثي ذٛز  ٚثب رٕقيتي ثبِغ ثط ؾ ٝثطاثط رٕقيت فطاق  ٚثب اضتف ثعضي ٚ
ٔٛلقيتي ثطتط ٔٛضز تزبٚظ ايٗ وكٛض لطاض ٔيٌيطز؟
فهُ پٙزٓ:
ث ٝثطضؾي ٚضقيت زاذّي وكٛض فطاق زض آؾتب٘ ٝرٔ ًٙيپطزاظز و ٝزض  18نفح ٝتٛؾظ آلبي ٔحٕس حؿيٗ رٕكيسي زا٘فآٔٛذتٝ
فّ ْٛؾيبؾي ٔىتٛة قس ٚ ٜاظ ٚضقيت رغطافيبيي  ٚغئٛپّيتيىي وكٛض فطاق ،تبضيدٚ ،ضقيت ا٘ؿب٘ي ،ارتٕبفي ،التهبزي ،ؾيبؾي ٚ
٘ؾبٔي زض زٚضاٖ پيف اظ قطٚؿ ر ًٙتحٕيّي زض زٞ ٝٞكتبز ٔيالزي ثٛيػ ٜزض ؾبِٟبي ٔ )1359 ٚ1358(1980 ٚ 1979يپطزاظز.
فهُ قكٓ:
زض ايٗ فهُ ث ٝفٛٙاٖ فهُ فطربٔيٗ وتبة ،آلبي زضٚيكي زض ذهٛل تٕٟيسات ؾيبؾي ٘ ٚؾبٔي وكٛض فطاق ثطاي آغبظ رًٙ
ٔجبزضت وطز ٜو ٝزض ثيؿت  ٚيه نفح ٝتٙؾيٓ قس ٜاؾت ٚي زض ايٗ فهُ آٚضز ٜاؾت ( :لطايٗ ٚقٛاٞس حبوي اظ آٖ اؾت وٕٝٞ ٝ
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السأبت فطاق رٟت فطا ٓٞؾبذتٗ ظٔيٞٝٙبي الظْ ثطاي آغبظ ر ًٙثٛز ٜث ٝفجبضت اذطي تهٕيٓ فطاق ثطاي تزبٚظ ث ٝايطاٖ اظ ٔستٟب
پيف اتربش قس ٜثٛز .ضٞجط ايٗ وكٛض تٟٙب ٔتطنس فطنت عاليي ثطاي حّٕ ٝث ٝايطاٖ ثٛز و ٝايٗ فطنت زض  31قٟطيٛض  1359ثسؾت
آٔس .زض ايٗ فهُ ظٔيٝٙؾبظي  ٚاؾجبةچيٙيٞبي فطاق پؽ اظ افالٔئ 1975 ٝيالزي اِزعيط ٚ ٜا٘قمبز لغقٙبٔٔ ٝطظي  ٚحؿٗ رٛاضي
زض  13غٚئٗ ( 23ذطزاز  ) 1354زض ثغساز تب قطٚؿ تٟبرٓ ؾطاؾطي فّي ٝايطاٖ زض  31قٟطيٛض  1359زض چٙس ٔحٛض ٔٛضز ثطضؾي لطاض
ٌطفت ٝاؾت .قبيبٖ زلت اؾت ،ثِ ٝحبػ ٔزٕٛؿ ٔمبالت زض ايٗ وتبة زض پبيبٖ ٞط فهُ فٟطؾت ٔٙبثـ ٘يع ث ٝنٛضت ٔٙفه ٔ ٚزعا
ثيبٖ قس ٜاؾت.ضٕٗ ايٙى ٝضٚيسازٞبي ٔ٘ ٟٓيع ث ٝتفهيُ اضائ ٝقس ٜاؾت .اظ ٘ىبت ثبضظ ايٗ وتبة ٔيتٛاٖ ث ٝايٗ ٘ىت ٝاقبض ٜوطز وٝ
قٕبي وّي ٔغبِت ٔغطٚح ٝث ٝنٛضت اٍّ٘يؿي زض پكت نفحٔ ٝصوٛض اؾت .الظْ ث ٝتٛضيح ٞؿت قٕبضٌبٖ  156زض نفح ٝا٘تٟبيي
ٔؤيس تقساز نفحبت آٖ اؾت.
زض يه ٘ؾط وّي ٌطچ ٝتسٚيٗ چٙيٗ وتبة ٔ ٚقطفي ضٚـقٙبؾي آٖ زض ٔٛضٛؿ «التهبز زفبؿ» اضظقٕٙس اؾت  ٚتٛؾظ ٘ٛيؿٙس ٜاي
ٔترهّم ثطاي آٖ ثؿيبض تالـ قس ٜاؾت أب ٔجبحج ٔحتٛايي وتبة حىبيت اظ آٖ زاضز ؤ ٝؿبئُ التهبز ذطز  ٚوالٖ زض لبِت يه
ٔخبَ فّٕي تحت فٛٙاٖ «ٔؿبئُ زفبفي» تفؿيط  ٚحُ قس ٜاؾتٛ٘ .يؿٙسٔ ٜحتطْ ٔيتٛا٘ؿت ذاللب٘ٝتط ثب ٔخبَٞبي ٚالقي  ٚثب ازثيبتي
فّٕي ٙٔ ٚحهط ث ٝلّٓ ذٛز،يه چبضچٛة ٚاحس ٔ ٚكرم تحت ايٗ فٛٙاٖ تأِيف ٕ٘بيسٔ .غبِق ٝايٗ وتبة ثطاي تٕبْ زا٘كزٛيبٖ
التهبز ٔفيس اؾت چطاؤ ٝيتٛا٘ٙس ضٚـ تحّيُ  ٚثطضؾ ي ٔؿبئُ التهبزي ضا زض يه ٔٛضٛؿ وبضثطزي ثيبٖ ٕ٘بيٙس.وتبة ٘يبظ ث ٝيه
ٚيطايف زاضز تب ٔجبحج ظايس وبؾت ٝقسٔ ٚ ٜجبحج ٔٛرٛز ٘ؾٓ ٚيىپبضچٍي ثٟتطي ثٍيط٘س.
 -7/3دکتر خسرو بوالحسنی(ناقد اول کتاب):
 وتبة اضظقٕٙسي اؾت  ٚظحٕبت ظيبزي ثطاي تبِيف آٖ وتبة وكيس ٜقس ٜو ٝثٙس ٜث ٝظحٕبت ِٔٛف ٌ ٚطِٛٔ ٜٚفيٗ ارط ٔي ٘ٚ ٟٓتكىط ذبِهب٘ ٝزاضْ.
 ايٗ وتبة ثطاي ٘ؿُ ا ٚ َٚز ْٚا٘مالة و ٝثٛ٘ ٝفي ر ًٙضا ِٕؽ وطز ٜثٛز٘س اضظقٕٙس اؾت  ٚاظ عطفي ثطاي ٘ؿُ ؾ ٚ ْٛچٟبضْا٘مالة ٘يع و ٝثب ٔؿبئُ ر ٚ ًٙضيكٞ ٝب  ٚظٔيٞ ٝٙبي ر ًٙيب زفبؿ ٔمسؼ  8ؾبِ ٝآقٙب ٔي ق٘ٛس ٔفيس ٔي ثبقس.
 ايٗ وتبة زض ؾبَ  1378حسٚز  17ؾبَ لجُ چبح قس ٚ ٜايٗ ٘ؿر ٝچبح چٟبضْ اؾت ٕٞ ٚب٘غٛض و ٝفطو وطزْ وتبة لبثُاؾتفبز ٜاي اؾت  ٚاضظـ فّٕي ذٛثي زاضز أب اقىبالتي  ٓٞث ٝايٗ وتبة ٚاضز اؾت
 زض ٔتغيطٞبي ؾبذتبضي زض نفح 27 ٝو ٝتيتط ٚؾظ نفح ٝاؾت الظْ ثٛز ث ٝؾبذتبض رٟبٖ  ٚوكٛضٞبي ٔٙغم ٝاي  ٚفطأٙغم ٝاي وٝتبحيط ٌصاض زض ر ًٙايطاٖ  ٚفطاق ثٛز٘س اقبضٔ ٜي قس و ٝايٗ ٔ ٟٓنٛضت ٍ٘طفت ٝاؾت
 تيتطٞب قٕبضٌ ٜصاضي ٘ساض٘س تيتطٞب  ٚظيط تيتطٞب ٔكرم ٘يؿت ،زضؾت اؾت تيتطٞبي انّي زض ٚؾظ نفح ٝآٔس ٚ ٜظيط تيتطٞب زضقطٚؿ پبضٌطاف ٞب ِٚي ث٘ ٝؾط اٌط قٕبضٌ ٜصاضي ٔي قس ٔٙبؾت ثٛز.
 زض قطٚؿ فهُ ا َٚزض ثطضؾي فُّ ٚلٛؿ ر ًٙايطاٖ  ٚفطاق تٛضيحبتي ضارت تيتطٞب  ٚظيط تيتطٞب آٔس ٜو ٝزض ؾيط تبِيف فهُا َٚوتبة ايٗ ٕٞرٛا٘ي ٞب زض ثقضي اظ ربٞب زيسٕ٘ ٜي قٛز  ٚثقضب تيتطٞب  ٚظيطتيتطٞبي آٚضز ٜقس ٜثب قطٚؿ فهُ ٔتفبٚت اؾت
 زض نفح ٝا َٚفهُ اٛٔ َٚضـ ٔؿبفس آٔطيىب ٔغطح قسٔ ٚ ٜكرم ٘كس ٜاؾت و ٝايٗ ٔٛضـ ٌيطي تٛؾظ زِٚت آٔطيىب يب چٝضز ٜاي اظ ٔؿئِٛيٗ آٔطيىب ايٗ ثيبٖ قس ٜاؾت.
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 آيب ٘رؿتيٗ فبُٔ ظٔي ٝٙؾبظ تزبٚظ فطاق ث ٝرٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ؾيبؾت ٞبي ثيٗ إِّّي ٔؿبفس آٔطيىب ثٛز پؽ آيب ظٔيٞ ٝٙبيانّي ٕٞبٖ ثٙسٞبيي ضا و ٝقٕب زض شيُ ايٗ فهُ آٚضز ٜايس ٘يؿت  ٚزضحب٘ي آيب آٔبز٘ ٜجٛزٖ ٔب رعء ٚفٛأُ  ٚظٔيٞ ٝٙبي انّي حّٕٝ
فطاق ث ٝرٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٘جٛز ٜاؾت؟
 زض نفح 28 ٝزض قطٚؿ نفح ٝثقس اظ ٔؿبفس ثٛزٖ ٔٛضـ آٔطيىب ث ٝا٘مالة اؾالٔي  ٚپيبٔسٞبي ايٗ ا٘مالة ث ٝنٛضت ٌصضا پطزاذتٝقس ٜو ٝثب تيتط ٔؿبفس ثٛزٖ ٔٛضـ آٔطيىب ٕٞرٛا٘ي ٘ساضز.
 اقىبالت تبيپي زض ٔتٗ زيسٔ ٜي قٛز زض نفحٔ 43 ٝطظٞبي ظيط ظٔيٙي  ،نفح 48 ٝپبضٌطاف اذط وّٕ ٝثطذٛضزٞب  ٚنفح52 ٝثطتطي ضاٞجطزي شوط قس ٜثطتطي ضاٞجطز  ٚنفح ٚ 112 ٝزض ثقضي نفحبت زيٍط  ٓٞايٗ ٔ ٟٓزيسٔ ٜي قٛز.
 ضفط٘ؽ زٞي و ٝزض ٔتٗ رٟت اضربء ث ٝپبٚضلي زاز ٜقس ٜانِٛي ٘يؿت. زض نفح٘ 46 ٝتيزٌ ٝيطي قس ٜو ٝاٌط وٛزتبي ٔ 28طزاز  1332اتفبق ٕ٘ي افتبز قبيس ر ًٙثيٗ ايطاٖ  ٚفطاق اتمبق ٔي افتبز ثب چٝؾٙس ٔقتجطي ايٗ ٔغّت ثيبٖ قس ٜاؾت ٚث٘ ٝغطْ ايٗ ٘تيزٌ ٝيطي پكتٛا٘ٔ ٝقتجطي ٘ساضز
 ثقضي اظ افساز  ٚآٔبضٞب  ٚعٔ َٛطظٞب اقىبَ زاضز ٔ ٚؿتٙس ٘يؿت ٔخال ؾبحُ فطاق زض ذّيذ فبضؼ اوخط آٔبض اضاي ٝقس ٜزض ذهٛل ٘يطٚي ٘ؾبٔي ايطاٖ زض ؾبَ  1351اقىبَ زاضز ٙٔ ٚجـ آٖ اضاي٘ ٝكسٜ زض ذهٛل ٘فت شوط قس« ٜفطاق يىي اظ لسيٕي تطيٗ  ٚغٙي تطيٗ وكٛضٞبي ٘فت ذيع رٟبٖ» و ٝايٗ ٔغّت  ٓٞاقىبَ زاضز ٚنحيح ٘يؿت.
 ٔتغيطٞبي ؾبذتبضي ثب ٔتغيطٞبي ظٔي ٝٙؾبظ اظ يه رٙؽ ٘يؿتٙس زض حبِيى ٝزض ايٗ وتبة تمطيجب ٔتطازف  ٓٞزض يه تيتطٔغطح قسٜاؾت.
ل44پبييٗ نفح ٝضفط٘ؽ فسز  4ذٛضز ٜزض حبِي و ٝزض پبٚضلي چيعي ٘ٛقت ٝقس ٜاؾت .نفحبت ٘ 41ٚ42ٚ43يع ثٕٞ ٝيٗ قىُاؾتٞ .ط چٙس و ٝايٗ افساز ث ٝفٛٙاٖ ٔٙجـ اؾتفبز ٜقس ٚ ٜزض ا٘تٟبي ٞط فهُ آٔس ٜاؾت ِٚي ثٟتط ثٛز ٔٙجـ زٞي اظ ضٚـ APA
اؾتفبزٔ ٜي قس.
زض نفح 44 ٝشيُ تيتط آغبظ ضٚاثظ (پبضاٌطاف ؾ )ْٛاقبض ٜث ٝؾبَ ٘كس ٜاؾت – اٚال ثبيس اقبضٔ ٜي قٛز و ٝچ ٝؾبِي ايطاٖ ثب اذص أتيبظ
فطاق ضا ث ٝضؾٕيت قٙبذت اؾت زٔٚبً ثٙؾط ٔي ضؾس ايٗ ٔغّت اؾبؾبً نحيح ٘جبقس
 ل 45ؾبَ  )1325( 1946ر ًٙرٟب٘ي ز ْٚاؾت ٘ ٝر ًٙرٟب٘ي اَٚ آٔبض اضتف ثرهٛل ثطاي ٘يطٚي زضيبيي زض نفحبت  93ٚ92ثب ٔ 96تفبٚت اؾتآٔبض اضتف زض ٘يطٚي ٛٞايي زض ؾبَ ٞ100 ،57عاض ٘فط آٚضز ٜقس – ٜايٗ آٔبض غّظ اؾت .ظيطا اٌط ٞط پبيٍبٛٞ ٜايي انّي حساوخطٞ 2000عاض ٘فط ؾبذتبض زاقت ٝو ٝثبيس پبيٍب ٜوكٛض زض ؾبَ  57ث 50 ٝفسز ٔيطؾيس تب ايٗ آٔبض زضؾت ثبقس؛ زض حبِي و ٝايٗ أط ٘جٛزٜ
اؾت
 ثطاثط آٔبض ازاض ٜز ْٚآرب اضتف ايطاٖ زض ؾبَ  57ث ٝا٘ضٕبْ قٟطثب٘ي -غا٘سأطي رٕقب ٞ 186عاض ٘فط ثٛز ٜاؾت. پيٛؾتٍي زض فهُ ٞبي وتبة ضقيف اؾت  ٚاظ يه ؾيط ٔٙغمي ثطذٛضزاض ٕ٘ي ثبقس الظْ ثٛز زض وتبة ث ٝپيكي ٝٙتبضيري فطاق  ٚؾيط تكىيُ فطاق اقبضٔ ٜي قس  ٚزض ا َٚوتبة ثب ايٗ تبضيرچ ٚ ٝيب پيكي ٝٙتكىيُفطاق قطٚؿ ٔي قس ٔ ٚفهُ تط ث ٝآٖ پطزاذتٔ ٝي قس چطا و ٝاؾتقٕبض ٘مبط ثحطاٖ ذيع زض زاذُ وكٛضٞب  ٚزض ثيٗ وكٛضٞب ضا زض
تمؿيٕبت ٔطظي ِحبػ وطز ٜتب ثتٛاٖ زض ظٔبٖ الظْ اظ آٟ٘ب اؾتفبزٕ٘ ٜبيس.
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 زض پبيبٖ اظ ِٔٛف يب ِٔٛفيٗ وتبة تكىط ٔي و ٚ ٓٙأيسٚاضْ ِٔٛفيٗ ٔحتطْ ثب ٍ٘ب٘ ٜمبزا٘ ٝث ٝوتبة فٛق اقىبالت ٔكبٞس ٜقس ٜزض٘ٛثت چبح ٞبي ثقسي ث ٝحسالُ ثطؾس.
 -7/4دکتر مجید زینالدینی(ناقد دوم کتاب):
عّيق ٝثحج ضا ثب والْ ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطي آغبظ ٔيوٙيٓ ؤ ٝيفطٔبيٙس:
٘ مس وتبة ،رعء وبضٞبي الظْ اؾت()1373/02/20
 زض ٔحيظ زا٘كٍبٔ ،ٜحيظ زا٘كزٛيى٘ ،مس ٔٙهفب٘ٔ ٚ ٝتمبثًّب ٘مسپصيطى ٔتٛاضقب٘ٞ ٝط ز ٚالظْ اؾت)1386 /02 /25( .
ٔ حبؾٗ ٔحتٛايي
ٔ -1غبِت ٔرتهط ٛٔ ٚرع اؾت  ٚحٛنّ ٝذٛا٘ٙس ٜضا ؾط ٕ٘يثطز.
 -2تٛؾظ ٔحممبٖ حٛظ ٜزفبؿ ٔمسؼ تٟي ٝقس ٜاؾت.
 اقىبالت ٔحتٛايي
 -1ثبظذٛا٘ي رًٞٙبي ثيٗ فطاق  ٚايطاٖ ث ٝزٚضاٖ أپطاعٛضي ايطاٖ  ٚفخٕب٘ي ثط ٔيٌطزز .زض حبِي و ٝوتبة پيفض ٚث ٝفُّ ٚلٛؿ
ر ًٙثيٗ ز ٚوكٛض اظ ظٔبٖ ر ًٙرٟب٘ي ا َٚپطزاذت ٝاؾتٕٟٔ .تطيٗ فُّ  ٚظٔيٞٝٙبي ر ًٙثيٗ أپطاعٛضي ايطاٖ  ٚفخٕب٘ي فجبضتٙس
اظ:
 اذتالفبت ؾطحسي ز ٚزِٚت  ٚتٛؾق ٝعّجي حىبْ فخٕب٘ي  ٚچكٓ زاقت آٟ٘ب ث ٝلؿٕتٟبيي اظ ذبن ايطاٖ ث ٝذهٛل ثٝ
ٌطرؿتبٖ ،اضٔٙؿتبٖ ،آشضثبيزبٖ ،وطزؾتبٖ  ٚفطاق ٔ ٚتمبثالً فالل ٝايطا٘يبٖ ث ٝفطاق ث ٝذبعط ٚرٛز فتجبت فبِيبت ٔٛضز احتطاْ قيقيبٖ.
 اذتال فبت ٔصٞجي ٘بقي اظ قيق ٝثٛزٖ ايطا٘يبٖ  ٚؾٙي ثٛزٖ فخٕب٘يٟب و ٝزض تسا ْٚاذتالفٟبي ز ٚوكٛض ٘مف اؾبؾي ضا ايفب ٔيوطز.
 ثسضفتبضي حىبْ ٔ ٚأٔٛضاٖ زِٚت فخٕب٘ي ثب ظٚاض ايطا٘ي و ٝثطاي ظيبضت ث ٝثيٗاِٟٙطيٗ (فطاق) فعيٕت ٔيوطز٘س.
 تحطيه  ٚآتف افطٚظي وكٛضٞبي اضٚپبيي ثطاي ثطافطٚذتٗ آتف ر ًٙثيٗ ايطاٖ  ٚفخٕب٘ي ثٙٔ ٝؾٛض تضقيف ايٗ ز ٚاثط لسضت
قطلي  ٚتأٔيٗ أٙيت ٙٔ ٚبفـ ذٛز.
 اٚضبؿ ٘بثؿبٔبٖ زاذّي ايطاٖ زض ظٔبٟ٘بي ٔرتّف ٘بقي اظ ثيحجبتي حىٔٛتٟبي اؾتجساز  ٚثيِيبلتي ظٔبٔساضاٖ.
 پٙبٙٞس ٜقسٖ أيطاٖ  ٚقبٞعازٌبٖ ٘بضاضي  ٚيبغي ايطاٖ  ٚفخٕب٘ي ث ٝوكٛضٞب  ٚزضثبضٞبي ٔمبثُ.
ٚ ضقيت ايالت  ٚفكبيط ؾطحسي ٔ ٚطظ٘كيٗ  ٚييالق  ٚلكالق وطزٖ آٟ٘ب زض ٚاليبت ٔطظي ز ٚوكٛض و ٝثطاي اؾتفبز ٜاظ ٔطاتـ ثيٗ
ز ٚوكٛض تطزز ٔي وطز٘س  ٚثطحؿت ٔٙبفـ ذٛز ٔىطضاً تطن تبثقيت  ٚتزسيس تبثقيت ٕ٘ٛز ٚ ٜثبفج ثط ٓٞذٛضزٖ ضٚاثظ ز ٚوكٛض
ٔيقس٘س.
 -2أب فُّ  ٚظٔيٞٝٙبي ٚلٛؿ ر ًٙتحٕيّي و ٝزض وتبة ث ٝعٛض وبُٔ ث ٝآٟ٘ب اقبض٘ ٜىطز ٜفجبضتٙس اظ:
 ثب تِٛس ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ  ٚؽٟٛض يه لسضت اؾالٔي زض ٔٙغم ،ٝاظ ِحبػ ٘ؾطي اؾبؼ ٘ؾٓ ثيٗ إِّّي ؤ ٝجتٙي ثط ؾّغ ٝزٚ
اثطلسضت قطق  ٚغطة ثٛز  ٚاظ ر ًٙرٟب٘ي ز  ْٚقىُ ٌطفت ٝثٛز ،ث ٝچبِف وكيس ٜقس  ٚا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ث ٝنٛضت آقىبض
ٔربِفت ذٛز ضا ثب ؾّغ ٝز ٚاثطلسضت ثٚ ٝيػ ٜآٔطيىب افالْ وطز.
 احؿبؼ ذغط ٍ٘ ٚطا٘ي و ٝرٟبٖ غطة ثٚ ٝيػ ٜآٔطيىب ٔ ٚتحسيٗ  ٚوكٛضٞبي فطثي ٔٙغم٘ ٝؿجت ث ٝتٛؾق ٝا٘مالة اؾالٔي ث ٝؾبيط
ُّٔ ٔؿّٕبٖ  ٚلّٕط ٚتحت ٘فٛش ذٛز زاقتٙس.
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٘ بوبٔي آٔطيىب زض حفؼ حجبت ،أٙيت  ٚثطلطاضي تٛاظٖ ثيٗ ثّٛن قطق  ٚغطة زض ٔٙغم ٝذبٚضٔيب٘ ٝثب تٛر ٝثِ ٝغ ٛپيٕبٖ ؾٙتٚ ٛ
ٌؿؿت ٝقسٖ وٕطثٙس أٙيتي غطة ث ٝزٚض وٕ٘ٛيؿٓ ٕٞ ٚچٙيٗ اظ زؾت زازٖ ثبظٚي لسضتٕٙس ٘ؾبٔي ذٛز زض ٔٙغمٔ ٝجتٙي ثط زوتطيٗ
ٟٔبض ز ٚؾت٘ٛي ٘يىؿ ٖٛو ٝزض پي ؾطٍ٘٘ٛي ضغيٓ پّٟٛي  ٚپيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي ثٚ ٝلٛؿ پيٛؾت.
 تالـ ضغيٓ ثقج فطاق ثٙٔ ٝؾٛض ايفبي ٘مف ربيٍعيٗ ايطاٖ ث ٝفٛٙاٖ غا٘ساضْ ٘ؾبٔي آٔطيىب زض ٔٙغم.ٝ
 فسْ ٚرٛز ٔٛاظ٘ ٝلٛا ثيٗ د.ا.ايطاٖ  ٚفطاق ثب تٛر ٝث ٝفطٚپبقي ؾبذتبض اضتف ضغيٓ نٟي٘ٛيؿتي قبٙٞكبٞي زض ثس ٚا٘مالة اؾالٔي
 ٚآقفتٍي زض تٛاٖ زفبفي ايطاٖ و ٝظٔي ٝٙثطاي ضقس ٘ؾبٔي فطاق  ٚايزبز قطايظ ٔٙبؾت ٘ؾبٔي ثطاي تزبٚظ ايٗ ضغيٓ ث ٝايطاٖ فطآٞ
قس.
ٚ رٛز اذتالف اضضي ثيٗ ايطاٖ  ٚفطاق ٔ ٚربِفت ضغيٓ ثقج فطاق ثب لطاضزاز 1975اِزعايط  ٚازفبي ايٙى ٝلطاضزاز فٛق تحت
قطايظ ضقف حبوٓ ثط فطاق ث ٝايٗ وكٛض تحٕيُ ٌطزيس ٜاؾت.
ٔ كىُ غئٛپّيتيىي فطاق زض قٕبَ ذّيذ فبضؼ  ٚتالـ زض رٟت ضٞبيي اظ تٍٙٙبي فٛق  ٚزؾتيبثي ث ٝآثٟبي قٕبَ ذّيذ فبضؼ.
 پيكي ٝٙتبضيري رٞ ًٙبي لسيٓ ثيٗ فطة  ٚفزٓ  ٚاليٙحُ ٔب٘سٖ ثطذي اظ تضبزٞبي في ٔب ثيٗ.
ٚ رٛز آقٛثٟب ٘ ٚبثؿبٔب٘يٟبي زاذّي ،قٛضقٟبي رسايي عّجب٘ ٝزض وطزؾتبٖ ،ذٛظؾتبٖ ،ؾيؿتبٖ  ٚثّٛچؿتبٖ  ... ٚو ٝوكٛض ضا زض
يه ٚضقيت حؿبؾي لطاض زاز ٜثٛز  ٚتٛاٖ ارطايي  ٚزفبفي وكٛض ضا ث ٝقست تقسيُ ٕ٘ٛز ٜثٛز.
 -3فسْ اؾتفبز ٜاظ حتي يه ٔٛضز اظ ٔٙبثـ  ٚوتت ٔٙتكط قس ٜاظ ٔطاوع آٔٛظقي  ٚتحميمبتي ارب
٘ -4بٔٙبؾت ثٛزٖ ثرفٞبي فهُ ا َٚثب فٛٙاٖ فهُ ،زض حبِي و ٝفٛٙاٖ فهُ  1ثطضؾي فُّ ٚلٛؿ ر ًٙاؾت .زض ثرفٞب ثٛٔ ٝاضـ
آٔطيىب ،قٛضٚي  ٚوكٛضٞبي ٔٙغم ٝپطزاذت ٝقس.ٜ
 -5اؾتفبز ٜاظ تقبثيط ٘بثزبي ظيط:
 وٛزتبي ٘ٛغٜ
 حىٔٛت ا٘مالثي زض ا٘عٚاي وبُٔ ثٝؾط ٔي ثطز ل ،66ل67
 ا٘مالة اؾالٔي تٟسيسي ثطاي ٚضـ ٔٛرٛز زض ٔٙغم ٝثٝقٕبض ٔيضفت ل67
 ايطاٖ ث ٝوب٘ ٖٛذغط  ٚفبُٔ ثيحجبتي زض ذبٚضٔيب٘ٔ ٝجسَ قس ٜل ،66ل70
ٟٓٔ تطيٗ فُّ ٔحتٛايي ايٗ وتبة ٘پطاذتٗ ثط فُّ زٚض ر ًٙاؾت
ٔ حبؾٗ ؾبذتبضي
ٔ -1غبِت ٌٛيب ،ضٚاٖ ثيبٖ قس٘ ٚ ٜؾط ذٛا٘ٙس ٜضا رّت ٔيوٙس
 اقىبالت ؾبذتبضي
 .1تطتيت ٔٙغمي ثيٗ فهٚ َٛرٛز ٘ساضز ثٟتط ثٛز فه َٛوتبة ث ٝتطتيت ث ٝقطح ظيط لطاض ٔيٌطفت:
فهُ ز :ْٚپيكي ٝٙتبضيري ضٚاثظ  ٚاذتالفبت ايطاٖ  ٚفطاق.
فهُ چٟبضْ :ثطضؾي ٚضقيت زاذّي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض آؾتب٘ ٝرًٙ
فهُ پٙزٓ :ثطضؾي ٚضقيت زاذّي فطاق زض آؾتب٘ ٝرًٙ
فهُ قكٓ :تٕٟيسات ؾيبؾي ٘ ٚؾبٔي فطاق ثطاي آغبظ رًٙ
فهُ ؾٚ :ْٛضقيت ٘ؾبْ ثيٗإُِّ زض آؾتب٘ ٝر ًٙايطاٖ  ٚفطاق
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فهُ ا :َٚثطضؾي فُّ ٚلٛؿ ر ًٙايطاٖ  ٚفطاق.
 .2ث ٝغيط اظ فهُ ؾ ٝؾبيط فه٘ َٛتيزٌ ٝيطي ٘ساضز
٘.3ح ٜٛاضربؿ زٞي ث ٝضٚظ ٘يؿت (اظ ضٚـ قٕبضٌٜعاضي اؾتفبز ٜقس)ٜ
.4فسْ اؾتفبز ٜاظ تهبٚيط
.5فبلس ٚاغ٘ ٜبٔ ٝاؾت
.6اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثـ ضٚظ٘بٔٝاي ثبفج ثي افتجبضي ٔؿتٙسات قس ٜاؾت
ٚ.7رٛز ثطذي اغالط أاليي
ٛ٘.8قتٗ ٞط فهُ وتبة تٛؾظ يه يب چٙس ٘ٛيؿتسٙٔ ٜزط قس ٜو ٝوتبة ث ٝچٙس نسايي تجسيُ قٛز
.9فٟطؾت رسا َٚاضائ٘ ٝكسٜ
.10اؾتفبز ٜاظ وّٕبت التيٗ ٔب٘ٙس اؾتطاتػي زض ٔتٗ
.11فه 6 ٚ3ٚ 1 َٛپب٘ٛيؽ ٘ساضز
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