سخن سردبیر

به نام خدا
دوستان و سروران ارجمند
در دًیای پزؽتاب علوی اهزٍس ،دهادم تز گغتزُ ،تعذاد ،صرفا ٍ هیشاى تخصصی ؽذى علَم ،افشٍدُ هیگزدد ٍ
طثیعتاً اس اًذیؾوٌذاى ّز حَسُ اًتظار هیرٍد هتٌاعة تا پیؾزفت علَم ،تتَاًٌذ پاعخگَی ًیاسّای علوی
یک جاهعِ تاؽٌذ .یکی اس ایي حَسُّا ،حَسُی آهَسؽکاٍی ستاى فارعی اعت ،کِ تز خالف پیؾزفتّای
چؾوگیز ٍ تیؽوار داًؼ آهَسؽکاٍی ستاى در کؾَرّای تَععِیافتِ ،تا کاعتیّای فزاٍاًی هَاجِ اعت.
تٌاتزایي ،ؽایغتِ اعت تذٍى آىکِ هغحَر پیؾزفتّای داًؼ آهَسؽکاٍی در کؾَرّای پیؾزفتِ ؽَین ٍ
ّوَارُ چؾن تِ دعتاٍردّای ایي کؾَرّا داؽتِ تاؽین ،تالػ ًوایین کِ تا تَهیعاسی داًؼ آهَسؽکاٍی
ستاى ،ایي کاعتیّا ٍ کوثَدّا اس حَسُی آهَسؽکاٍی ستاى فارعی رخت تزتٌذد کِ تْزُگیزی اس هتخصصاى
هجزب ٍ هتعْذ در حَسُی آهَسؽکاٍی ٍ آهَسػ ستاى فارعی تِ غیز فارعیستاًاى ،یکی اس ایي راُّاعت.
تِ عٌَاى ًوًَِ ،یکی اس ایي کاعتیّا در سهیٌِی آهَسػ ستاى فارعی ایي اعت کِ تِ «دعتَر ستاى
آهَسؽی» آىچٌاى کِ ؽایغتِ اعتٌَّ ،س پزداختِ ًؾذُ اعت .در حَسُی دعتَر ،اگز تخَاّین در ایي
عخي کَتاُ ٍارد جشئیات ًگزدینً ،گاُّای هتفاٍتی ٍجَد دارد .تِ طَر کلی ،تزخی اس هتخصصاى ادتیات
دعتَر را تیؾتز اس جٌثِ ّای تاریخی ٍ ادتی تِ هٌظَر فْن هتَى تاریخی ٍ ادتی هطوح ًظز قزار هیدٌّذ.
ایي ًگزػ دعتَر را تیؾتز تز اعاط آثار تزجغتِی ادتی تجَیش هیکٌذ ٍ تِ جٌثِّای کارتزدی ٍ ارتثاطی
ستاى اهزٍس تَجِای ًویکٌذ.
ستاًؾٌاعاى جٌثِ ّای گًَاگَى ستاى را در چارچَب ًظزیات گًَاگَى تِ صَرت تغیار تخصصی ٍ در
حَسُّای ٍاج ؽٌاعی ،عاخت ٍاصًُ ،حَ ٍ هعٌاؽٌاعی ٍ کارتزد ؽٌاعی تزرعی هیکٌٌذ .اطالعات تخصصی ٍ
گًَاگَى کِ گاُ در تضاد تا یکذیگز ّغتٌذ ٍ فْن آى ًیاسهٌذ گذراًذى دٍرُ تخصصی داًؾگاّی اعت کِ تا
اّذاف آهَسؽی ستاى در عطَح پاییيتز یا کَتاُتز ستاى عاسگار ًیغتّ .ز دٍ ًگاُ خَد اس جایگاُ ٍاالیی
تزخَدار اعت ،اها در حَسُی آهَسػ ستاى فارعی ،تٍِیضُ تِعٌَاى ستاى دٍم یا خارجی ،تحث دعتَرً ،گاُ
دیگزی را طلة هیکٌذً :گاّی ٍاقعگزایاًِ ٍ کارتزدگزایاًِ ٍ ًیش تا قاتلیتْای یادگیزی ٍ یاددّی در ایي

حَسُ .در ًتیجِ تایغتِ اعت ًگزػ هتخصصاى ًغثت تِ آهَسػ دعتَر تغییز کٌذ ٍ ًَعی اس دعتَر تحت
عٌَاى «دعتَر آهَسؽی» ،تذٍیي ٍ هعزفی گزدد کِ هیتَاى تزای ایي دعتَر ،هؾخصات سیز را تزؽوزد:
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ًگاُ ٍاقع گزایاًِ تذیي هعٌاعت کِ ًگاُ دیگز تجَیشی ًیغت ،تلکِ ستاى ٍاقعی رٍسهزُ در عطح

گفتار ٍ ًَؽتار ٍ حتی گًَِّای هختلف ّز یک هذًظز آهَسؽکاٍاى قزار هیگیزد.
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کارتزدگزایاًِ اس ایي هٌظز کِ هاًٌذ ًگاُ ستاىؽٌاعی هحض ٍ تخصصی ًیغت ،تلکِ جٌثِی

کارتزدی ستاى هذًظز اعت ،تز ایي اعاط تکتک ٍاصُّای اًتخاتی آهَسؽکاٍ تِ لحاظ صَرت ،هعٌا ٍ کارتزد
هَرد تَجِ قزار هیگیزد.
-3

هٌظَر اس قاتلیت یادگیزی ایي اعت کِ آهَسػ ستاى ٍاقعی ٍ کارتزدی تا چِ اًذاسُ تز هثٌای

ًظزیات یادگیزی ستاى اعتَار اعت ،تِ عثارت دیگز ،پظ اس تذٍیي هطالة آهَسؽی ،عطحتٌذی ٍ اٍلَتتٌذی
ٍ چیٌؼ آىّا هثتٌی تز ًظزیات یادگیزی ستاى دٍم ٍ خارجی تایذ تاؽذ.
 -4قاتلیت آهَسػ دّی تذاى هعٌاعت کِ پظ اس اًتخاب ًکات دعتَری هفیذ ٍ هَرد ًیاس  ،آًْا را
چگًَِ ٍ تا چِ راّثزدّا ٍ فًٌَی آهَسػ دّین .آهَسػ دعتَر در ارتثاط ٍ در درٍى آهَسػ ٍ گغتزػ
هْارتّای اصلی ستاًی صَرت هیپذیزد .آسهَى دعتَر ّوچَى گذؽتِ تِ صَرت جذا اس عایز هْارتْا ٍجَد
ًذارد ،تلکِ تِکارگیزی آى در ضوي هْارتّای ستاًی ٍ در تَلیذات ًَؽتاری ٍ گفتاری ستاىآهَساى عٌجیذُ
هیؽَد.
اهیذ اعت تا اًجام هطالعِ ٍ پضٍّؼّای کارتزدی در سهیٌِی دعتَر آهَسؽی ٍ تعوّق ٍ تفکز
اًذیؾوٌذاى در ایي حَسُ ،تِ ًتایجی دعت یافت کِ راّگؾای داًؼ ًَپای آهَسؽکاٍی ستاىفارعی ٍ
هذرعاى آهَسػ ستاى فارعی تِ غیز فارعیستاًاى گزدد.
تِ اهیذ پیؾزفت ٍ رعیذى تِ قلِّای رفیع علوی.

اهیزرضا ٍکیلی فزد -آهَسؽکاٍ ستاى فارعی ٍ عزدتیز پضٍّؼًاهِ

