سخن سردبیر

به نام خدا
دوستان و سروران ارجمند
ثْبر عجیؼت خٌذُ سد .وَچِثبؽّبی وؾَرهبى رًگیي ٍ ػغزآگیي ؽذًذًَ .ثْبر پُز رهش ٍ راس اس راُ رعیذ ٍ
پضٍّؼًبهِی ًَپبی هب را ًیش ٍارد دٍهیي عبل عز ثزآٍردى در وَچِثبؽّبی رًگیي فصلٌبهِّبی
ػلوی-پضٍّؾی وؾَر ًوَد .ثْبر ،دفتز سیجبی هؼزفت ٍ ،لصِی تحَّل ّغتی اعت .حىبیت پضٍّؼًبهِی هب
ًیش حىبیت تحَّلخَاّی اعت .در ٌّگبهِای چٌیي ًیىَ ،چِ سیجبعت وِ چؾوبىهبى را ثیٌبتز ،جبىهبى را
ؽیذاتز ٍ ،رٍسگبراىهبى را عزؽبر اس دگزگًَی ٍ تغییزات هثجت وٌین .ثبؽذ وِ رٍسگبرهبى در عبل ًَ چٌیي
ثبؽذ.
ٍ اهب حىبیت پضٍّؼًبهِی آهَسػ سثبى فبرعی ثِ غیز فبرعیسثبًبى ،وِ در عی ایي هذتِ وَتبُ ،همبالت
ثغیبری دریبفت وزدُ اعت؛ هؾبّذات ٍ ثزرعیّبی صَرت گزفتِ تَعظ داٍراى ٍ دعتاًذروبراى هجلِ
حبوی اس آى اعت وِ ثغیبری اس ایي همبالت ،هتبعفبًِ ،چْبرچَة ٍ رًٍذ یه پضٍّؼ اعتبًذارد را رػبیت
ًىزدُاًذ ٍ فبلذ ثزخی اس اجشای ضزٍری یه همبلِی ػلوی-پضٍّؾی ثَدُاًذ .ثزخی اس همبالت ًیش اعبعبً در
حَسُّبی داًؼ آهَسؽىبٍی سثبى فبرعی ًجَدُاًذ ٍ اگز ّن ثِ ظبّز در ایي حَسُ ثَدُاًذ ،ثِ دلیل
ثیتجزثگی ٍ آؽٌبیی عغحی ًگبرًذگبىؽبى ثب اصَل ٍ ًظزیِّبی آهَسػ سثبى دٍم/خبرجی ،ثیاعالػی اس
ٍالؼیتّبی هَجَد در والطّبی آهَسػ سثبى فبرعی ثِ غیز فبرعیسثبًبىّ ٍ ،وچٌیي ،ضؼف در اًجبم
پضٍّؼّبی هیذاًی ،ػٌبٍیٌی ّوچَى «غیزلبثل پذیزػ» ٍ «ًیبسهٌذ ثِ ثبسًگزی ولّی» را دریبفت وزدُاًذ.
در خصَؿ حبلت ًخغت ،در ایي هجبل فزصت ثحث ًیغت .تٌْب ثِ ایي ًىتِ اوتفب هیوٌین وِ ثبیغتِ
اعت در داًؾگبُّبی وؾَر ،ثِ درطّبیی هبًٌذ «رٍػ تحمیك» ٍ «عویٌبر» ثِ صَرت جذّیتزی پزداختِ
ؽَد ٍ ثِ هجبحثی ًظیز «آهبر»« ،پضٍّؼّبی ووّی» ٍ «پضٍّؼّبی ویفی» اّویتی دٍچٌذاى دادُ ؽَد تب
اس ایي رّگذر ،ػالٍُ ثز تؼذاد ٍ ووّیت آثبر ػلوی ،ثٍِیضُ همبلِّب ،ثز ویفیت ٍ در ًتیجِ ،عَدهٌذی ٍ وبرایی
آىّب ًیش افشٍدُ ؽَد.
در خصَؿ حبلت دٍم ،ثب تَجِ ثِ ٍجَد ًؾزیبت ػلوی در حَسُی رؽتِّب ٍ ػلَم دیگز ،ایي ًؾزیِ در
پی فزاّن ًوَدى اهىبى چبح ٍ ػزضِی همبالتی در حَسُی آهَسؽىبٍی سثبى فبرعی اعت .صذ الجتِّ ثبیذ ثِ
ایي ًىتِ تَجِ داؽت وِ حَسُّبی پضٍّؾی «سثبىؽٌبعی وبرثزدی» ٍ «آهَسؽىبٍی سثبى فبرعی» هتفبٍت
اس یىذیگز ّغتٌذ ٍ هزسّبی هیبى آىّب ًیبس ثِ ؽٌبعبیی ثیؾتز ٍ دلیكتز دارًذ .اوثز پضٍّؼّبی اًجبم ؽذُ
ٍ ارعبل ؽذُ ثِ فصلٌبهِ در خصَؿ تَلیذ ،تْیِ ٍ تذٍیي هَاد درعی ٍ ثزرعی اثزات اجزای درطّب در
والطّب ،ثِ دلیل پیزٍی ًىزدى اس اصَل داًؼ آهَسؽىبٍی سثبى فبرعی یب دعتون ًجَدِ تجزثِی آهَسؽی،

ثزای والطّبی آهَسػ سثبى فبرعی ٍ سثبىآهَساى غیزایزاًی لبثل اعتفبدُ ًیغتٌذ .ثِ ػٌَاى هثبل ،ثب تَجِ
ثِ همبالتی وِ در سهیٌِی تْیِ ٍ تذٍیي هَاد درعی دریبفت وزدُاین ،ثبیذ گفت وِ سثبىؽٌبعی وبرثزدی
هیتَاًذ در سهیٌِی تْیِ ٍ تذٍیي هَاد درعی ،صزفب در هزحلِی پیؼ اس تغییز ٍ عبسگبر وزدى هحتَا ثب
اّذاف آهَسػ ٍ یبدگیزی در ثبفت آهَسؽی ًمؼ ایفب وٌذ.
پیزٍ ّویي هغئلِ ،ؽبیغتِ اعت ایي هَضَع را ثیؾتز ثؾىبفین ٍ اؽبرُ ًوبیین وِ ػلن آهَسؽىبٍی سثبى ٍ
ػلن سثبىؽٌبعی اس دِّی  1790اس یىذیگز جذا ؽذًذ ٍ اّذاف غبیی ٍ حَسُی پضٍّؼ آىّب ثب ّن تفبٍت
دارًذ (صرهي .)1773 ،تَصیفبت ػلوی ٍ ّوِجبًجِی سثبىؽٌبعی هیتَاًذ هٌجغ هْوی ثزای آهَسؽىبٍی
سثبىّب فزاّن آٍرد ،اهب تَاًبیی فزاّنآٍری تَصیفبت لبثل اػتوبد ثزای آهَسؽىبٍِ سثبى ،صالحیت آهَسؽىبٍی
فزاّن ًویآٍرد .تَصیفبت سثبًی ،ثزای ایيوِ تَعظ هذرط سثبى لبثل اعتفبدُ ثبؽٌذ ،ثبیذ اس صبفی هجبحث ٍ
ًظزیبت هزثَط ثِ ػلن آهَسػ سثبى ًیش ثگذرًذ؛ ایي یؼٌی هتٌبعتعبسی هَاد سثبًی ثب اّذاف ٍ همبصذ
آهَسؽی ٍ تغجیك ٍ عبسگبر ًوَدىؽبى ثب ًیبسّب ٍ اّذاف سثبىآهَساى .اس ایي رٍ ،چؾناًذاس سثبىؽٌبعی
وبرثزدی ،ثِ دلیل آىوِ تٌْب اس یه ػلن ،سثبىؽٌبعی ،ثْزُ هیگیزد ،ثب تَعؼِی هغتمل ٍ ػلوی آهَسؽىبٍی
سثبىّب وِ اس دعتبٍردّبی ػلَم ثیؽوبری ثْزُ هیجَیذ ،در تضبد اعت .حتی در آهَسؽىبٍی سثبىّب ًیش ثب
ٍجَد آىوِ آهَسؽىبٍی سثبىّ بی هبدری ،دٍم ٍ ،خبرجی گبّی ثب ّن دارای اؽتزاوبتی ّغتٌذ ،ثِ دلیل
یىغبى ًجَدى ؽزایظ ٍ هحیظّبی یبدگیزی ٍ فزاگیزی ،اس ّوذیگز هتوبیش هیگزدًذّ .ذف ػلن آهَسؽىبٍی
سثبى صزفبً ارائِی یه تىٌیه ایذُآل ثزای ووه ثِ افزاد در یبدگیزی سثبى ًیغت ،ثلىِ هیخَاّذ ثب هؾبّذُ
ٍ ٍاوبٍی فزایٌذ ایي یبدگیزی ،رًٍذّبی فزاگیزی ٍ ،اػوبلی وِ ثزای ًیل ثِ آى صَرت هیپذیزدً ،مؼ خَد
را ثِ ػٌَاى ػلوی وبرثزدی ایفب وٌذ .هتبعفبًِ در ایي فزصت اًذن هیغّز ًیغت وِ تبریخچِی تغییز ٍ
تحَالت ایي ػلن ثیبى ؽَد ،اهب ثِ عَر خالصِّ ،وبىگًَِ وِ وَن ( )91 :2004اػتمبد دارد« ،آهَسؽىبٍی
هیوَؽذ پبیِّبی خَد را ثِ ػٌَاى داًؾی هغتمل تحىین ًوبیذ».
ثب تَجِ ثِ هغبلت فَق ،پیؾٌْبد هیگزدد ثزای چبح همبالت در ایي ًؾزیِ ،تب حذّ اهىبى ،پضٍّؼّب ثِ
هحَرّبی ًؾزیِ ٍ دعتون ثِ حَسُّبی عِگبًِی سثبىآهَس غیز فبرعیسثبى ،فزایٌذ یبدگیزی ٍ ،هذرط سثبى
فبرعی (در والط سثبى ٍ ثِ ٌّگبم تذریظ) عَق دادُ ؽًَذ وِ در اداهِ ثِ تَضیح ثیؾتز ایي حَسُّب
هیپزداسین.
 در حَسُی سثبىآهَس ،تحمیكّب هیتَاًٌذ در ایي سهیٌِّب اًجبم گیزًذ :ػالیك ٍ اًگیشُّبی سثبىآهَساىغیز فبرعیسثبى ثزای یبدگیزی سثبى فبرعیً ،مؼ حبفظِ در یبدگیزی سثبى فبرعی ،رًٍذ ٍ عزػت یبدگیزی،
ٍاوٌؼّب ٍ همبٍهتّبی سثبىآهَساى در ثزاثز هَاد درعی ،الذاهبت ،راّجزدّب ٍ عجهّبیی وِ ثزای یبدگیزی
سثبى ثِ وبر گزفتِ هیؽَد ،رٍاثظ ثب دیگز سثبىآهَساى غیز فبرعیسثبى ٍ هذرعبى سثبى فبرعی ٍ ًَع ًگبُ آىّب

ثِ فزٌّگ ٍ توذى ایزاًی-اعالهی ٍ ،فؼبلیتّبی ادراوی (گفتبری ٍ ًَؽتبری) ٍ تَلیذی (گفتبری ٍ
ًَؽتبری) سثبىآهَساى ٍ . ...
 در حَسُ ی فزایٌذ یبدگیزی ،هَضَػبتی ّوچَى رًٍذ ٍ پیؾزفت یبدگیزی ٍ آسهَىعبسی ٍ ارسیبثی سثبًیسثبىآهَساى ٍ ...هیتَاًٌذ هَرد تَجِ لزار گیزًذ.
 در خصَؿ هذرط سثبى فبرعی ًیش هیتَاى پضٍّؼّبیی در ایي سهیٌِّب اًجبم دادً :مؼ هذرط دراًتمبل هفبّین ٍ داًؼ سثبًی ،راّجزدّبی آهَسؽی در آهَسػ هْبرتّب ٍ سیزهْبرتّبی گًَبگَى ٍ ًیش در
هذیزیت یبدگیزی آىّب تَعظ سثبىآهَساى ،اجزای رٍػّبی آهَسؽی ٍ هَاد درعی ٍ اًتخبة آىّب ثز پبیِی
هجبًی ًظزی هتمي ٍ عبسگبر ًوَدى آىّب ثب ًیبسّبی سثبًی سثبىآهَساى ٍ. ...
پظ ؽبیذ ثتَاى گفت اس آى جب وِ ووجَد همبالت تخصصی ٍ ثبویفیت ،یىی اس ػلل تأخیز در اًتؾبر ایي
فصلٌبهِ هیثبؽذ ،ثذیْی اعت وِ دریبفت همبالتی هفیذ ،ثبویفیت ٍ ،ػبلوبًِ در حَسُی تخصصی
آهَسؽىبٍی سثبى فبرعی ،اس هیشاى تأخیز در اًتؾبر فصلٌبهِ جلَگیزی خَاّذ ًوَد؛ در ایي صَرت ،ؽبیذ
ثتَاى ؽبّذ فزا رعیذى رٍسی ثَد وِ لبدر ثبؽین ثزای ّز ؽوبرُ اس فصلٌبهِ ،هَضَػی خبؿ را تؼییي وٌین
ٍ پیؾبپیؼ در سهیٌِی آى هَضَع ،فزاخَاى همبلِ دّین.
در پبیبى ،ثبر دیگز ثز خَد فزض هیداًن وِ در دٍهیي عبل اس اًتؾبر فصلٌبهِ ،یبدی اس وَؽؼّبی
ًخغتیيِ جٌبة آلبی دوتز ًبصز هحغٌیًیب ثزای راُاًذاسی هجلِ وٌن ٍ اس اػضبی ّیأت تحزیزیِی فصلٌبهِ
وِ تزویجی اس چْزُّبی ػلوی ٍ فزّیختِی آهَسؽىبٍی سثبى فبرعی ّغتٌذ ،ثِ دلیل ّوىبری
صویوبًِؽبى تؾىز ًوبین ٍ ّوچٌیي ،هزاتت لذرداًی ٍ عپبعگشاری خَد را اس ّوت ثلٌذ عبیز ّوىبراى
دفتز هجلِ اػالم ًوَدُ ٍ ثزای ّوِی ایي ػشیشاى اس خذاًٍذ هتؼبل ،تٌذرعتی ٍ هَفمیت رٍسافشٍى در
ػزصِی داًؼ آرسٍ ًوبین.
اهیزرضب ٍویلی فزد -آهَسؽىبٍ سثبى فبرعی ٍ عزدثیز پضٍّؼًبهِ
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