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 سخن پ�وهشگ�ه  

انســ�نی معطــ�ف بــه طــ�ح جــ�مع اعــت�ی عل�مکت�ب ح�ض� یکی از آث�ر ب�گ�فتــه از  
کش�ر که اکن�ن به محض� ارب�ب  پیش�فت   گ�دد.مع�فت تق�یم میاست 

ژهح  ط� کــه پی�سته و مسئلههمه�یی بهج�مع اعت� مجم�عه پ�و مح�ر اســت 
پیشبــ� مبنــ�ی منشــ�ر پ�وهشــگ�ه در ســ�ل رهی�فــت گــ�فتن ه�ی اخیــ� مبنــی بــ� در

ب�دی ک�ر گ�فتــه و بــ� پ�یــ  انســ�نیســ�زی عل�مبــ�می و  خ�دجمعــی و تعــ�طی  ه� شــکل 
گــ�رگ�ه انجــ�م فــ�افکــ�ر خب�گــ�ن، نخســت طــی یــک ســ�ل و  ز مط�لعــ�تی و نــیم، از 

ین  ک�ده سپس وارد اج�ای ط�ح RFPت�و  � ش�ه است. ه عب�ر 
پ�یـــ  ــ�ن ب� کـ ــ�ح  ــن طـ ــ�ای ب�می ه� ایـ ــه بـ کـ گ�فـــت  ــق شـــکل  ــن منطـ ــ�زی و ایـ سـ

ب�دی یــ�ه مهــم به  ه� انس�نی �زم اســت ســه مق�لــ س�زی عل�مک�ر ک�و صــ�رت متمــ�ی� 
گی�د. ه� تلفیق ص�ر ط�ح ه� ش�ن� و نه�یتً� از هم  ت 

 ب�نی) (ک�رگ�وه م   .انس�نی ج�ی� ارزی�بی و نق� ش�ن� ه�ی عل�م ه مب�نی و ریش .  1
یخ ورود و استق�ار این رشــتهقلم�و و ف�این� شکل .  2 ه� در ایــ�ان گی�ی و سی� ت�ر

گ�دد یخ) .نظ� افکن�ه ش�د و نق�   (ک�رگ�وه ب�زشن�سی انتق�دی و ت�ر
ک�ربســت آنشــی�ه. 3 ایــ�ان در  ه� ه� بــ� ج�معــ مــل ایــن رشــتههــ� و تع�ه� و مظــ�ه� 
گی�د ه� چ�خ ی�بی و تحلیل ق�ار  ک�ربست) .ارز  (ک�رگ�وه 

گنجینــه کن�وک�وه�، اتصــ�ل یــ� عــ�م پی�نــ� آن بــ�  گ�رگ�ه این  ه�ی می�اثــی و از 
ز روشن می ه� ه� نسبت به نی�زه�ی ج�معتن�سب ی� تغ�ی� احتم�لی آن شــ�د. از ام�و

ت�ان� ی و دینــی و بــ� پشــ ه�ی ف�هنگ بــ�م ب� می�اث ه� ب� تکیهس�ی دیگ�، این ط�ح
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ی و به ی�یــ گبه�ه
ّ

گــ�ا و محصــ�ل ه� ب�ن�مــ  ه� صــ�رت شــبکاز مط�لعــ�ت جهــ�نی و ملــ
یک�د بینی�فته  �نه شکلیاف�اهم ای و بــ� مشــ�رکت محققــ�ن ت�انــ�ی رشــتهان� و ب� رو

ین ش�هپ�وهشگ�ه و ص�حب ی ت�و
ّ
 ان�.نظ�ان س�آم� سطح مل

ی انق�ب اســ�می مبنــی بــ� ه�یکی از آرم�ن  ه�نج�م این ط�حرود ب� اامی� می
و رهنم�ده�ی حض�ت ام�م خمینی و مق�م معظم رهب�ی در این   استق�ل فک�ی

یی ش�د. ط�حب�ره پی یکــ�د ایجــ�د ج� ه�ی اعت� ب�ای تحقق ه�ف ی�دشــ�ه بــ� رو
انســ�نی را تــ� اث�بخشــی و ســ�دمن�ی علــ�م  ک�شــ� ، میپی�نــ� میــ�ن نظ�یــه و عمــل 

کش�ر مبنی ب� معط�ف به پیش�  متعّین نم�ی�. گ�اییه�ی ب�میم�لفهفت 
هــ�یی از انســ�نی و مط�لعــ�ت ف�هنگــی در مســی� تحقــق بخشپ�وهشــگ�ه عل�م

یــ�اســن�د ب��دســتی و پی یــت و یی م�م�ر امنــ� و بــ� مســ�ع�ت ســ�زم�ن هیئت ه� جــ�
نخبگــ�نی علــ�م انســ�نی   ه� ب�ن�مه و ب�دجه، ط�ح اعت� را ب�ای استق�ار عینــی شــبک

ک�ده وک رده است.  ش�ر ط�احی   به اج�ا درآو
یج پس از انتش�ر مجل�ات ح�ض� در  پ�وهشگ�ه به فضل الهی در نظ� دارد به  ت�ر

هــ�ی  گ�ارش هــ� (از ط�یــق  س�زی نش� محص��ت ط�ح زم�ن ب� متن�ع این م�حله و هم 
ــیه  ــ�دی، ت�صـ گ�ارش راهبـ ــی،  ــته ه�ی سی�سـ ــی، بسـ ــی ملـ ــ�ی علمـ ــ�م�ت  ه هـ �ی خـ

، ه�ی علمــی _ پ�وهشــی مــی و فنــی، مق�لــه ای، جســت�ره�ی عل تخصصــی و مشــ�وره 
و...)  ه�ی علمـــیه�ی نخبگـــ�نی و ســـخن�انیان�یشـــیتخصصـــی، هم_  علمـــی

کت�ب آم�ده� را نی� بهم�بقی نت�یج پ�وهش  نش� س�زد. ه� ص�رت 
 یکی از ش�خص

ً
که میاص�� هشی، ت�فیق یک نه�د پ�و ه� ت�ان� نش�نه�ی مهم 

ــه ی�ه در قل بــ ــ�و عو ــ�ای ط�حل�ممــ ــ�، اجــ ــ�نی ب�شــ ــ�خص، همانســ ــ�ی شــ �ا، گــــ هــ
ــئله ــه چ�لشمســــــ ــ�ظ� بــــــ ــ�ار در ع�صــــــــ من� و نــــــ ــ�عی و اث�گــــــ ــ�ی اجتمــــــ  ه� هــــــ
کن�نی در حقیقت م�سسگ�اری سی�ست که بت�ان� در ش�ایط  پ�وهشی   ه� ه�ست 
� به یف و اج�ای ط�ح اعت نسل چه�رم نه�ده�ی علمی وارد س�زد. تع�  ه� را به ج�گ

یـــــت روشـــــن � تحقـــــق قســـــمتی از چشـــــمر مســـــی همـــــین منظـــــ�ر د ان�از و م�م�ر
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ــ�رج در ب�ن�مـــ  ــگ�ه، منـ ــع ه� پ�وهشـ ــ�دی آن، به ه� ت�سـ ــم�ر میراهبـ ــ�ای شـ ــه بـ کـ ــ�  آیـ
یخ پ�وهشـــگ�ه ب�ن�مـــ  ت�ســـعه تع�یـــف و اجـــ�ا شـــ�ه اســـت و  ه� نخســـتین بـــ�ر در تـــ�ر

کت�ب رده�ی آن  انســ�نی هــ�ی اعــت�ی عل�م�حه�ی مجم�عه طبخشی از دست�و
 است. 

ارتقــ�ی اج�ای ط�ح ج�مع اعت�، بــه لطــف الهــی، ف�صــت تع�یف و    در ف�این� 
ی�ســـ�خت ت�انمن�ســـ�زیهـــ� و ط�ح کیفیـــت علمـــی یـــت ز ه� در پ�وهشـــگ�ه و تق�

ه� و بــه مــ�ازات اجــ�ای ایــن طــ�ح کــه طــی ایــن ســ�لدوچن�ان شــ�ه اســت، چن�ن
کثی�  ه� ک�ن، مش�رکت ب�لن�  علمی در اجــ�ای یئــتی از اعضــ�ی محتــ�م ه تع�اد 

و رشــ� بــیش از  دو ب�ابــ�یعلــم بــه رشــ� بــیش از    ه� �ک�ر و رسی�ن ت�لی� س�انط�ح م 
ــنج ب�ابــــ�ی ــ�  پــ ــگ�هی و رشــ ــ�ن دانشــ ــِ� متــ ــ��ت و  ه� ف�اینــــ�نقــ ــ� مقــ ــ� و نشــ ت�لیــ

کیفیت پ�وهشی،  ن�مهجست�ره�ی انتق�دی و انتش�ر فصل ش�ن سه ب�ن�هه�ی ب� 
المللــی بین ه� ن�ار�ن مکــ�ر در جشــ شــ ب�گ�ی�ه نقــ� ســ�ل و ه� جشــن�ارســ�ل پیــ�پی در 

ای پ�تــ�ل در صــع�د بــیش از چه�رصــ� پلــهملــی دیگــ�،  ه� هــ� جشــن�ارو ده فــ�رابی
انس�نی در سطح عل�م ه� نظ�ی ه� بن�ی جه�نی الکس�، ت�سیس قطب علمی، ارائرده

 ه� شــبکو تحقــق  ســ�زی علــمت�ویجی ه� هــ�ی حــ�ز فع�لیت چشــمگی�و رشــ�  ملــی
کش�ر، ش�اه�ی نظ� از س�اسان ص�حبنف�ه متشکل از است�د  �ارهسهنخبگ�نی    �

 آی�.شم�ر میس�زی و ارتق�ی ت�انمن�ی بهاز این ظ�فیت
هــ�یی از هــ� و آثــ�ر، بخشهــ�ی ایــن مجم�عــه ط�حم�یت  ه� ب�یهی است ب� همــ 

کت�ب ــ� نقــ� ایــن  ک�ســتی نب�شــ�، یقینــً� اهــل نظــ� ب هــ� خــ�لی از خلــل و عــ�ری از 
ی خـــ�د پ�وهشـــگ�ه را بـــ�ای قـــ�ام و هـــ�ی راهگشـــ�ی ایجـــ�بنم�یین�صـــح�نه و راه 

ری بیشت� این آث�ر در چ�پم�یه  ه�ی بع�ی م�د خ�اهن� رس�ن�.و
یی تعــ�لی و ابــ�از مســّ�ت از پیپ�سگ�اری بــه درگــ�ه حقدر پ�ی�ن، ضمن س جــ�

ونـــ� (ره) در منشـــ�ر ایشـــ�ن مبنـــی بـــ� ی�د دکتـــ� صـــ�دق آیینهاســـت�د زنـــ�ه ه� دغ�غـــ 
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یش«اتص�ل ب ر می  انطبــ�ق بــ� زمــ�ن»  ه� ه ر یــن مجم�عــه م�هــ�ن حم�یــت شــ�د ایــ�دآو
یــ�ان محتــ�م جنــ�ب دکتــ� ف�جی ز ی دانــ�، دکتــ� ف�هــ�دی و دکتــ� غ�مــی و اعضــ�و

ربــط محت�م هیئت محت�م امن� و س�زم�ن ب�ن�مه و ب�دجه و نم�ین�گ�ن محتــ�م ذی
اعــت�،   همکــ�ران طــ�ح جــ�مع  ه� ســ� و اهتمــ�م همــ مجلس شــ�رای اســ�می از یک

کمیتــ ی محتــ�ش�مل اعضــ� علمــی طــ�ح اعــت�،   ه� م شــ�رای پ�وهشــی پ�وهشــگ�ه، 
یــ�ن محتــ�م ط�  ه� ج�نشین رئیس و رئــیس دبی�خ�نــ  هــ�، مــ�ی�ان حطــ�ح اعــت�، مج�

ک�رگ�وهک�رگ�وه ــ�ی محتــ�م  ران، اعض ــ�و ــ�رای مش کلیــ هــ�، ش ــی و   ه� هــ�ی تخصص
ران ط�ح �ســ�ن از ســ�ی دیگــ� ه�ی پ�وهشی وک�رشن محقق�ن و ن�ظ�ان علمی و داو

ی�ه جنــ�ب آقــ�ی آن�ن ب�شیم؛ به  ه� رس� سپ�سگ�ار همنظ� می�ا س�اوار بهاست. ل و
کمــ�لی ،زادهدکتــ� سی�محم�رضــ� امیــ�ی طه�انــی زاده، ســ�ک�ر خــ�نم دکتــ� طــ�ه�ه 

جن�ب آق�ی دکت� یحیی ف�زی، جن�ب آق�ی دکت� علی�ض� م�یــی تــ�انی، جنــ�ب 
ف�، جنــ�ب ســنیب آقــ�ی دکتــ� عبــ�ال�حمن حزاده، جنــ�آق�ی دکت� مه�ی معــین

شــن�س، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� حمیــ� تنکــ�بنی، جنــ�ب آقــ�ی مهنــ�س ف�امــ�ز حق
یــ�ر، جنــ�ب  ی� آقــ�ی دکتــ� عبــ�س خلجــی، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� آقــ�ی دکتــ� ف�هــ�د ز

زاده، جن�ب آقــ�ی دکتــ� عب�ا� قنب�ل�، جن�ب آق�ی دکت� سی�محم�رحیم رب�نی
پــ�ر، جنــ�ب آقــ�ی آق�ی دکت� سی�محســن عل�یاله�ی، جن�ب  سی�سج�د علم

محمــ�علی مینــ�یی، جنــ�ب آقــ�ی به�نــگ ذوالفقــ�ری و تمــ�می اعضــ�ی محتــ�م 
ران و ک�رشن�س�ن محت�م ط�ح. همچنین ب�ی� از جنــ�ب   ش�رای دبی�خ�نه و مش�و

گ�امـــی ایشـــ�ن در  ه� آقـــ�ی دکتـــ� یـــ�ا� رفیعـــی مـــ�ی� محتـــ�م نشـــ� و همـــ  همکـــ�ران 
ــ�ز  کــــنم. اگ�چــــه ب�رگــــ�ن وک� انتشــــ�رات پ�وهشــــگ�ه تشــــ  مفــــ�خ� و اعضــــ�ی معــ

گ�ن و در علمی فــــ�اوان دیگــــ�ی در بخشهیئــــت گ�نــــ� م�احــــل مختلــــف هــــ�ی 
که ذک� ن�م کــه بــیش از صــ� تــن را این شخصــیت  م�درس�ن ب�دن�  ه� و محققــ�ن، 

 ش�د، مت�سف�نه در این مج�ل ان�ک میس� نیست.ش�مل می



 15سخن پ�وهشگ�ه         

انــ� پ�وهشــی و علمــی بت�  ه� خنــ� رود بــه لطــف خ�اونــ� ایــن ح�کــت ف�امی� می
یت اث�ب  کشــ�ر، راهگشــ�ی خشی عل�مضمن تق� انس�نی و پی�ن� پ�وهش و اج�ا در 

ــ�داری بیشــت� از ظ�فیتبه�ه شــم�ر آیــ� و انتشــ�ر مجلــ�ات انســ�نی بهعل�مهــ�ی ب
گ�ارش گ�می در مسی� پیش�فت و ب�لنــ�گی ایــ�ان اســ�می بع�ی  ه�ی ط�ح اعت� 

 ب�ش�. 
 حسینعلی قب�دی 

 ی و مط�لع�ت ف�هنگییس پ�وهشگ�ه عل�م انس�نئر
 و

کش�ر رئیس ط�ح اعت�ی عل�م  انس�نی معط�ف به پیش�فت 
 

 

 





 

 مق�مه 

ــ� تمــ�ن  گ�شــته در م�اجهــ� مســتقیم ب ج�معــ� ایــ�ان طــی یکصــ� و پنجــ�ه ســ�ل 
ُکنشــگ�ی و تکــ�پ� ب�خ�ســته غ�ب، در می�ان گ�ن فک�ی و اجتم�عی به  گ�ن� ه�ی 

ُکنش ین ه� و آم�زشانشمی�ان اخ� ددر  ی دش�ار  �ه است. یکی از این  هــ�ی نــ�
یی نظــم یــ�رو که بــه رو ین انج�میــ�. در قلمــ�و علــ�م دانشــی هــ�ی رخ داد  کهــن و نــ�

ــی،  ــی، مهن�س ــ� علــ�م تج�ب ــ� آغــ�ز شــ� و در قیــ�س ب کش دی�ت کشــ� ــن  انســ�نی ای
رزی پی�م�ه�ی متف�وت کش�و ی�ا ح�زهپ�شکی و  رد، ز ه�ی علمیه به ت�ی به ب�ر آو

ــ�نان پـــــ�چمعنـــــ� ــ�ز فعـــــ�دار معـــــ�رف انســـ ــه ت�بیـــــت ی قـــــ�یم هنـــ ل ب�دنـــــ� و بـــ
ین آثــ�ر علمــی مــیدانــش پ�داختنــ� ولــی در قلمــ�و علــ�م دقیقــه آم�ختگــ�ن و تــ�و

یخ علــ�م انســ�نی بــه تق�یبً� ع�صه خ�لی ب�د. از همین رو، پ�وهش و ت�مل درب�رۀ ت�ر
ُکنش فک�ی و علمی نخبگ�ن ای�انــی در ب�ابــ� م  رتی �رنیتــه، عن�ان بخشی از  ضــ�و

کــه بــه فهــ گ�ی�ن�پــ�  کشــ�ر مــیی� اســت  یخ و ف�هنــگ ایــن  انج�مــ�. البتــه م بهتــ� تــ�ر
گ�یختهت�ش یخ رشــتهه�ی جسته  کنــ�ن بــ�ای نگــ�رش تــ�ر کــه تــ�  هــ�ی علــ�م ای 

گ�فتــه، چــ�ن مبتنــی بــ� مســ�له یخی مــ� نبــ�ده، نت�انســته انســ�نی صــ�رت  هــ�ی تــ�ر
ز مــ� ب�شــ�. گــ�ی پ�ســشاســت پ�ســخ ــ�هــ�ی امــ�و کنــ�ن ب  و هــ�ای درک ظ�فیــتا

ک�ستیت�ان�ئی ه�ی عل�م انس�نی ای�ان ب�ی� به این ام� اهتم�م ه� و ن�رس�ئیه� و نی� 
کــه ایــن دانــش یــ�ا تنهــ� بــ� ت�مــل نق�دانــه در ایــن علــ�م اســت  هــ� بــه بلــ�غ کــ�د، ز

 رسن�.می
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رۀ مع�صــ� بسط عل�م انس�نی ج�ی� در ای�ان یکی از نشــ�نه رود مــ� بــه دو هــ�ی و
که درا ُکنش ُپ� تن   ست  گیک  یخی ص�رت  �فت. مس�له از آن ج� آغــ�ز شــ� ش ت�ر

هــ�ی ه� و نه�ده�ی علمی پیشین (حــ�زهکه عل�م انس�نی ج�ی� نه از درون دانش
کــه حــ�زهگ�فــت.  قــ�ار  هــ�در پی�ن� بــ� آننه  و    ب�آم�   علمیه) هــ�ی علمیــه بــ� از آنجــ� 

ر ســــنت ا در حصــــ�هــــ�ی ج�یــــ�، راه خــــ�د رچشــــم فــــ�و بســــتن بــــه روی دانــــش
نه ق�در به حــ�ف یکــ�یگ� ب�دنــ� و نــه هضــم  عل�م ق�یم و ج�ی�   �، اینپیم�دنمی

هــ�ی ســنتی و یکــ�یگ�. بــه همــین ســبب، علــ�م انســ�نی ج�یــ� جــ�یگ�ین دانــش
ــ� آن ــً� ن�ســ�زگ�ر ب ــه عنــ�ان یــک خــط مــ�ازی و غ�لب ــه  –هــ� حــ�زوی نشــ� بلکــه ب ن

یچیــ�ه و ن�ع دانش را پ�ت این درش� ی�فت. آنچه من�سب   –انب�شتی و نه متق�طع  
ــه قــ�رت رســی�ن دانــشو بغــ�نج ســ  ــ�ع انقــ�ب اســ�می و ب آم�ختگــ�ن �خت وق

کـــه ن�ســـ�زگ�ری  گ�شـــت� نم�ینـــ�گ�ن و نه�دهـــ�ی علـــ�م دینـــی بـــ�د  هـــ�ی پنهـــ�ن و 
گفتمــ�ن کشــ�ن� و از درون آن  یــ�روئی آشــک�ر  هــ�یی نه�ده�ی ق�یم و ج�ی� را بــه رو

ک�دن دانشگ�ه ه ت ح�زه و دانشــگ��نی اس�می، وح� انس  عل�مه�،  چ�ن اس�می 
ی�اده� نه تنه� وضعیت اکن�نی و آین�ۀ این دانــش گ�فت. این رو هــ� را و ... شکل 

گ�شــت� ایــن در ه�له کــه حتــی ممکــن اســت ســیم�ی  ای از ابه�م قــ�ار داده اســت 
یخ آنهــ� را از نظــ� خــ�انشدانــش کــه از تــ�ر گیــ�د، هــ� صــ�رت مــیهــ�ی نــ�روایی 

کن�   . مخ�وش 
ــی�ن د ــ�ب�این، ان�یشـ ک�رن�مـــ بنـ یخ و  ــ�ر ــ�رۀ تـ بـ ــتهر ــ�نی از � رشـ ــ�م انسـ ــ�ی علـ هـ

هــ�ی اهمیتــی دو چنــ�ان ب�خــ�ردار اســت. ایــن اثــ� قصــ� دارد فــ�رغ از فض�ســ�زی 
یخ» ارائــه دهــ�. ه�چنــ�  یِخ «رشت� ت�ر یک ارب�ب ق�رت، روایتی ت�زه از ت�ر ای�ئ�ل�ژ

ــ�رت در ت�ســ  ــ�ار اربــ�ب ق ــ�ثی� پ�ی ــتهت ــ�اوم رش ــگ�هی، ه�گ�نــه یس و ت هــ�ی دانش
کنــ� و طــ�ح هــ� روایتــی بــه واســط� پــ�دازی مســتقل را دشــ�ار و پ�ه�ینــه مــیوایــتر

پی�ستگی «دانش و ق�رت» خ�د به روایت ب�ســ�خت� ج�یــ�ی منجــ� خ�اهــ� شــ� 
�نــ�: آب که ح�وی عن�ص�ی از ف�هنگ و من�سب�ت قــ�رت اســت امــ� بــه تعبیــ� م�
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ک گــ� نتــ�ان  ــ� را ا ی ــه قــ�ر  شــی�/در ــ� هــم ب ــ� شــ�یتشــنگی ب�ی � صــ�حب�ن چشــی�. ت
 ب�انگی�د. ان�یشه را به تفک� و نق�دی

کهب�انگی�  نکت� ت�مل یخ   این است  در تم�ن ای�انــی پــیش و پــس از اســ�م، تــ�ر
یخمستقل به عن�ان یک رشت� آم�زشی  نگ�ران ای�انــی بیشــت� در وج�د ن�اشت. ت�ر

 هــ�ی خــ�دگ�فتنــ� و تج�بــهتج�بی این فن را ف�امیدرون نظ�م دی�انی و به ص�رت  
زی ک�دن�. بن�ب�این، ح�زهان�ر نسل منتقل می  را نسل ه�ی علمیه ت� پیش از پیــ�و

ــمیت  ــه رسـ ــم بـ ــک علـ ــ�ان یـ ــه عنـ یخ را بـ ــ�ر ــش تـ ــ� دانـ ــه ه�گـ ــ�می نـ ــ�ب اسـ انقـ
ردی بــ� نظــ�م آمــ�زش شــن�ختن� و نــه آن را آمــ�زش مــیمــی دادنــ� تــ� ادعــ�ی همــ�و

یخ در زی انقــ   ب�شــ�. امــ� بــ�هــ� را داشــته  دانشگ�ه  ت�ر هــ�ی �ب و تبــ�یل حــ�زهپیــ�و
ی�ن به علمیه به یکی از پ�یگ�ه رق ب�گشت و انب�هی از ح�زو ه�ی اصلی ق�رت، و

یخ رزی پ�داختن� و از همین زم�ن، ن�همس�زی ت�ر   1ه� آغ�ز ش�.و
که نه دانش نســ�نی ه� و مع�رف انس�نی ســنتی و نــه علــ�م اواقعیت این است 

بین�نــه و تحلیلــی از یــق، واقــعقــ�در نب�دنــ� شــن�ختی عم کیــ مــ�رن ایــ�ان هــیچ
یـــ�ا مســـ�له کننـــ�، ز کـــ�ن�ن وضـــعیت ج�معـــ� ایـــ�ان ارائـــه  یخی ایـــ�ان در  هـــ�ی تـــ�ر

کــ�میمط�لع�ت هیچ یک ق�ار ن�اشت. از همین ک�وش درب�رۀ علــل ایــن ن� هــ� رو، 
 خ�د م�ض�عی ان�یشی�نی است.

کت�ب قص� ن�ارد به یخ در این   دای�ان پیش�م�رن بپ�داز س�گ�شت آم�زش ت�ر
رود و شــکلبلکــه مــی ــه رونــ� و گــ�را ب ــ� نگــ�هی  گیــ�ی نه�دهــ�ی آم�زشــی ک�شــ� ب

یخ در نظ�م دانشــگ�هی ایــ�ان بپــ�دازد. در واقــع، ک�رک�د رشت� ت�ر ی�بی  ین، به ارز  ن�

یخی وضــعیت ب�ن�مــه  مس�له اصلی، هــ�ی آم�زشــی از حیــث ب�رســی و تحلیــل تــ�ر
ی�ن رشت مه�رت یخ و اشــتغ�ل دانــش  �اف�ایی دانشج� �ختگــ�ن آن در مقــ�طع م آتــ�ر

گ�ن تحصیلی از آغ�ز ت�   ز گ�ن� ک�شــ�، بــ� است. بــه همــین منظــ�ر، ایــن اثــ� مــی  ام�و
یخ فع�لیــت یخ در ایــ�ان بنگــ�د و از نگــ�هی نق�دانــه بــه تــ�ر هــ�ی آم�زشــی رشــته تــ�ر

 
گفتدر این ب�ره در فصل. ١  .ه�ی آین�ه سخن خ�اهیم 
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ــ�زنگ�ی رت ب ــه و مســت هــ�ی ه�فمنــ�، واقــعضــ�و ک�رک�دهــ�ی م� ب�ن�مــهبین�ن هــ� و 
کش�ر سخن ب�ان�.ب� نی�زم�زشی آن متن�سب آ  ه�ی 

ــن  ــه ایــ ــتن بــ گفــ ــخ  ــتل�م پ�ســ یخ مســ ــ�ر ــت� تــ ــ� رشــ ک�رن�مــ ــی  ــ�بی تحلیلــ یــ ارز
که آی� متن�سب ب� تغیی� نسلپ�سش رهه�ست  یخ در ایــ�ان ه� و دو هــ�، آمــ�زش تــ�ر

کیفی �زم ب�خــ�ردار شــ�ه اســت؟ آیــ� ظ�فیــت �زم  کمی و  بــ�ای ت�ســعه و از تح�ل 
یت دانش ت� ب�دی ش�ن آن ف�تق� ک�ر یخ و  یخی ر اهم آم�ه است؟ آی� نه�ده�ی تــ�ر
ــ�ن گفتم ــی ج�یــ� در حــ�زه�زم و  گ�ن آمــ�زش و هــ�ی علمــی و آم�زش گ�نــ� ــ�ی  ه

گ�فته اســت؟ یخی شکل  ین ب�ن�مــه  تحقیق ت�ر یخ بــ� تــ�و هــ�ی آم�زشــی رشــته تــ�ر
ــ�ده اســــت؟ م�ضــــ  ــت�ار بــ ــی اســ ــ�ی و مع�فتــ ــ�نی فکــ ــه مبــ ــ� و چــ �ع�ت، مح�رهــ

ین ب�ن�مهلی در تگی�ی اصجهت گ�ن و آم�ز ه�ی  �و گ�نــ� یخ در ادوار  شی رشته تــ�ر
گــــ�ایش گ�ن آن چیســــت؟در مقــــ�طع و  گ�نــــ� رابطــــه علــــم و مهــــ�رت در  هــــ�ی 

کن�ن در مقــ�طع و ب�ن�مــه یخ از ت�ســیس دانشــگ�ه تهــ�ان تــ� هــ�ی آم�زشــی رشــته تــ�ر
ی�بگ�ایش گ�ن آن را چگ�نه ب�ی� ارز گ�ن� ک�د؟ه�ی  یخدانش ی  از چه  آم�ختگ�ن ت�ر

ه�ی تخصصــی و عملــی ب�خ�ردارنــ� و آیــ� آنــ�ن ه� و ت�انمن�یه�، مه�رتق�بلیت
ک�ر پ�سخ دهن�؟ ی�گي ق�درن� به نی�زه�ی ب�زار  یخ و ه�ي بــ�زار تق�ضــ� در رشــته تــ�ر

ی�ن در ب�ن�م�چیست؟ به منظ�ر بهب�د و ارتق�ی سطح مه�رت ه�ی ه�ی دانشج�
گ�ن و گ�ن� یخ در مق�طع  ش چه تگ�نآم�ختسهیل اشتغ�ل دانش  آم�زشی رشته ت�ر

ک�د؟   ب�ی� 
که نمی کت�ب ت�ان به همه این پ�سشب�یهی است  ی�ا این  گفت، ز ه� پ�سخ 

ــ�  یخ و هم ــ�ر ــت� ت ــ�رۀ رش ــت� درب ــل بیش ــ�ای ت�م ــت ب ــ�له اس ــ�ح مس ــک ط ــل ی در اص
ک�ســتیه�، ت�انمنــ�یه�، ظ�فیتق�بلیت ک�رآمــ�یهــ�  هــ� و نیــ�  هــ�یش. پهنــ� و ن�

گســت�ده اســتزمــ�نی و م�ضــ�ع ــه همــ� ابعــ�د و کــه نمــی ی پــ�وهش چنــ�ن  ــ�ان ب ت
گ�ی� بــــه �یـــه یســــن�ه در بســـی�ری م�اقــــع نـــ� هــــ�ی پیچیـــ�ۀ آن پ�داخــــت. لـــ�ا ن�
یی پ�داخته و بحثکلی گــ�ه گ� ه�یش م�ام به ایــن ســ� و آن ســ� رفتــه اســت، لــ�ا 




