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فسوی دیعس  ای /”؟ … میدرک ، بالقنا  ام  “

شتشذگرد درگلاس  نیمود  رد  نامرهق  دمحم  هب  مارتحا  یادا 
 

ـ  تشذگرد دهشم  رد  تشهبیدرا 1392  خیرات 28  رد  لبق  لاس  ود  دوب ، هدمآ  ایند  هب  هیردیح  تبرت  رد  یدیشروخ  هام 1308  ریت  خیرات 10  رد  هک  نامرهق  دمحم 
و ما ، هدرک ربص  یلاس  ود  دودح  وا  هب  نید  یادا  مارتحا و  یادا  نیا  یارب  نم  بیترت  نیا  هب  .دوش  هلاس  هک 84  دوب  هدنام  مین  هام و  کی  دودح  اهنت  هک  یلاح  رد 
تصرف رس  ًادعب  هک  یباتک  رب  یا  همدقم ای  یباب ، حتف  درک و  یقلت  یتشاددای  اهنت  دیاب  ار  هتشون  نیا  دنچره  مزادنا ، ریخأت  هب  نیا  زا  شیب  ار  راک  نیا  هک  مناد  یمن تسرد 

.تسه فرح  رتشیب  باتک و  کی  �زادنا  هب  هک  ارچ  .دش  دهاوخ  هدناسر  ماجنارس  هب 

میئوگب راو  هصالخ  ار  روما  ّمها  رگا  تشذگ ، هک  یلاس  ود  نیا  رد 

:

، دنک دای  یکین  هب  وا  زا  رعش  نوماریپ  شیاه  تبحص رد  هاگ  هک  دوب  هداد  وا  هب  ار  راختفا  نیا  مه  نامرهق  تشذگرد  زا  شیپ  هک  یربهر ، مظعم  ماقم  یا ، هنماخ یاقآ   ـ
دّمحم یاقآ  ناسارخ  گرزب  رعاش  تشذگرد  ربخ  سوسفا ، غیرد و  اب  : “ تفگ تیلست  نینچ  یمایپ  رد  دش ) یم هدناوخ  مه  نیرید ” تسود   “ راب نیا  هک   ) ار وا  ِتشذگرد 

دزاس یم هودنا  فسأت و  راچد  ار  رصاعم  بدا  رعش و  یانشآ  ره  هتسارآ ، هتکن و  رپ  لزغ  رخاف و  رعش  ضایف  ی  همشچ نیا  ندش  شوماخ  .مدرک  تفایرد  ار  نامرهق 
راگدنام یاه  هرهچ زا  یکی  کش  یب نامرهق  .رتشیب  یسب  ار  بای  نومضم نیب و  فرژ جاوم و  نهذ  نآ  افو و  اب  نیتم و  تیصخش  نآ  دوخ  وا و  زاتمم  رعش  نایانشآ  و 

روشک و یبدا  ی  هعماج هب  ار  افص  اب  نیرید و  تسود  نیا  تشذگرد  بناجنیا  .تسا  یدنه  کبس  گرزب  نارعاش  روآدای  وا  لزغ  و  یسراف ، بدا  رعش و  ی  هتسجرب و 
30، یا هنماخ یلع  دّیس  .منک  یم تلأسم  یو  یارب  ار  یهلا  شزرمآ  میوگ و  یم تیلست  ناشیا  نادنزرف  یمارگ و  رسمه  هب  هژیو  هب  یناسارخ و  نارعاش  نابیدا و  هب 

تشهبیدرا ″1392

اجنیا و  تفگ ، دنهاوخ  هچ  ناسارخ ، ناتسا  تاماقم  ات  داشرا  ریزو  زا  هاگتسد ، مد و  مظعم  رتمک  یاه  ماقم  دیوگب ، نینچ  یربهر  مظعم  ماقم  یتقو  هک  تسا  یعیبط   ـ
، یلدیب ِرعش  ِلباق  ِیار  یبئاص و  ِرعش  ِبئاص  ِرظن  نارود ، ریظن  مک  ناشخرد و  هرهچ  نامرهق ، دمحم  داتسا   “ تفگ هک  منک  یم لقن  ینیسح )  ) داشرا ریزو  مایپ  زا  اهنت 

ِرعش ِگرزب  :” دوب هدرک  ناشیا  ِجرخ  مه  رعش  تیب  ود  یتح  شمایپ  نایاپ  رد  ینیسح  دوسب ”… تسود  ناتسآ  رب  هدید  دورس و  ار  شرواب  لزغ  عارصم  نیرخآ 
” .رنه ِراوس  نیرخآ  نیمز  دروخ  ـب  ساز لزغ / ِنامر  ـ هق رادافو ، دنام  لصا ، هب  رنه / ِرازم  هتخورفا  هتخوس ، عمش  وچ  رنه / ِراد  هلی  ـ بق ناسارخ ،

یراعشا ینکدک  یعیفش  یناهبهب و  نیمیس  نوچ  ینارعاش  هچرگا ، هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  .دش  رازگرب  ناسارخ  رد  زکرم و  رد  تشادگرزب  دوبدای و  مسارم  عاونا   ـ
رد دنشاب ، هدش  ادصمه  نایتموکح ”  “ اب دنتساوخ  یمن هک  دهعتم ، ملق  لها  بلاغ  عمج  دنتشون ، دنتفگ و  ینانخس  یناققحم  ناداتسا و  دنتشون و  شیاتس  گوس و  مسر  هب 
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.دندرک توکس  روشک  جراخ  لخاد و 

تمه و اب  هک  ارعشلا ” ةربقم   “ مان هب  یشخب  رد  یسودرف و  هاگمارآ  یکیدزن  رد  سوت ، رهش  رد  نامرهق  دمحم  رکیپ  تشهبیدرا 1392 ،  31 هبنش ، هس  زور   ـ
دش هدرپس  کاخ  هب  دوب ، هدش  داجیا  دیما ) .م   ) ناوخا شنیرید  رای  تشذگرد  زا  سپ  وا  دوخ  یگدنود 

ریخا یاه  لاس  رد  فسوی  دیعس  نامرهق و  دمحم  دای  هدنز  نییاپ 

.

ححصم یدنه و  کبس  رعاش  هک  نامرهق  دمحم  دلوت  زور  ینعی  هام ، ریت  مهد  داشرا ، ریزو  مکح  اب  یگنهرف و  بالقنا  یلاع  یاروش  دییأت  اب  هام 1392 ، دادرخ  رد   ـ
.دوش یم یراذگ  مان یزیربت ” بئاص  زور   “ ناونع هب  دوب ، بئاص  ناوید 

�داج یور   “ مان هب   ) نامرهق دمحم  راعشا  باتک  نیمود  باختنا  شا  هنومن نیرخآ  دراد : همادا  یمسر  و  یتموکح ”  “ عون زا  تاراختفا  عاونا  زین  نآ  زا  سپ  و   ـ
زا دندوب و  هدرک  میرحت  ار  هراونشج  نیا  ضارتعا ، هب  یدورگنل  سمش  نوچ  ینارعاش  هکیلاح  رد  ( 16/12/1393  ) تسا رجف  رعش  �راونشج  رد  مشیربا )”

.دندوب هداد  فارصنا  نآ  رد  روضح 

نوچمه لاثم  یارب  هک  یرعاش  اب  ینعی  راک ؟ هچ  نامرهق  دمحم  اب  متسه ـ  یدیعبت  یرعاش  هک  ارم ـ  هک  دیایب  شیپ  شسرپ  نیا  هک  تسا  یعیبط  ًالماک  لاح ، نیا  رد 
نایتموکح و یوس  زا  نانچنآ  گرم  زا  سپ  هکلب  دوب ، هتفرگن  رارق  قانتخا  روسناس و  هب  ناضرتعم  رانک  رد  مدرم و  فص  رد  اراکشآ  یراتخم  دمحم  ای  ولماش  دمحا 

.تسا نانآ  فص  رد  یئوگ  هک  دش  یم لیلجت  یربهر  صخش  یتح 

هب  ) نآ زا  یمالسا  یروهمج  لیکشت  یادتبا  نامه  زا  هدیزرا  یم شنت  هب  شرس  رنه  تایبدا و  �صرع  رد  هک  یسکره  هک  یطیارش  رد  هک  تسا  نیا  یلو  تیعقاو 
دنچ لابند  هب  رد  هبرد  ماظن  نیا  دندش ـ  نامیشپ  هدرک  زا  دندروخ و  ار  شبوچ  دوز  یلیخ  دندرکن  نینچ  هک  مه  ییاه  یا هدوت و  تسا ـ  هتفرگ  هلصاف  فلتخم ) تاجرد 
دوب رایرهش  درمریپ  دندرک  ادیپ  هک  یسک  اهنت  نارعاش ، نایم  رد  .دهدب  ناشن  تموکح  یماح  و  یقالخا )!”  “ لقادح ای   ) یبتکم ناملسم و  ار  اهنآ  هک  دوب  هزاوآرپ  مدآ 
ناوج  ) یدورامرگ یوسوم  نوچ  یناوج  زا  رتدنلب  یمان  رگید  دیتشذگ ، یم هک  رایرهش  زا  .دوب  نآرق  یطاطخ  لوغشم  هناشیورد و  تورپه  ملاوع  رد  یرمع  رخآ  هک 

.تسین یمالسا  ماظن  طاسب  رد  مه  یرترادمان  وا  زا  یلو  تسین  یمان  مه  زونه  هک  دیدرک ، یمن ادیپ  اهلاس ) نآ  رد 

�سلج �رادا  همه  زا  رتمهم  و  یدنه ، کبس  نارعاش  نیواود  پاچ  حیحصت و  شرعش و  دوب و  شدوخ  راک  هب  شرس  هک  دوب  یرعاش  نامرهق  دمحم  نایم ، نیا  رد 
زا سپ  اهنت  همهنیا ، اب  .درواین  درد  هب  ار  شدرد  یب رس  دزیهرپب و  کاکطصا  زا  هک  دوب  نیا  رهاظ  هب  وا  شالت  و  هبنش ، هس  یاهزور  رد  شا  هناخ رد  رعش  یگتفه 

اب شا ) ندنایامن دوخ  زا  و  ندوبر ”  “ ای وا (  ِکَج ” ْیاه   “ ِراک ات  دش  شالت  هک  دریگب ـ  ار  ناراوخ  هدرم ولج  هک  تسین  رگید  وا  هکنیا  زا  نانیمطا  اب  و  دوب ـ  شتشذگرد 
.دسرب ماجنا  هب  تحار  لایخ 

دمحم نایاقآ ، هن ، میوگب : هک  هدیسر  نآ  نامز  الاح  .دننک و  رتبرچ  هچره  ار  ناشیاه  لیلجت نایتموکح  ات  ما  هدرک هراظن  رود  زا  طقف  یلاس  ود  مه  نم  هک  متفگ  و 
یاه لیلجت لیلد  هب  هک  اهنآ  �مه  روشک ، جراخ  لخاد و  رد  رعش  هب  نادنمقالع  یگمه  هک  تسا  نآ  تقو  الاح  .تشادن  امش  اب  یتیخنس  چیه  دوبن و  امش  زا  نامرهق 



.دنسانشب ار  شا  یعقاو هاگیاج  دننکب و  رعاش  نیا  هب  یرگید  هاگن  هدش ، هتخیگنارب  ناش  یرازیب هقالع ، زا  رتشیب  اسب  هچ  دنا و  هتسشن سپ  نایتموکح 

یاه هدورس زا  ار )”؟ ام  بالقنا  ای  میدرک ، بالقنا  ام   )“ داتفا اهنابز  رس  رب  بالقنا  زا  سپ  هک  یفورعم  رایسب  رعش  نآ  هک  میوگب  دیراذگب  اّما ، یرگید ، زیچره  زا  لبق 
.درک مهاوخ  لقن  یتاحیضوت  اب  ار  رعش  لماک  نتم  هتشون ، نیا  �مادا  رد  نم ، و  تسا ، هدش  هداد  تبسن  ناوخا  هب  نآ  زا  یصقان  لکش  هک  یرعش  دوب ، نامرهق  دمحم 

؟ دوب هداتسیا  اجک  دوب و  هک  نامرهق  دمحم 

رد ترهش  ردقنآ  مایا  تشذگ  اب  دوب ، ترهش  زا  یرارف  ریگ و  هشوگ بوجحم و  رایسب  یرعاش  نامرهق  دمحم  هچرگا 
عبانم شا  یتاقیقحت یرعش و  یاهراک  یگدنز و  زا  نتفای  عالطا  یارب  نونکا  هک  دوب  هدرک  ادیپ  نآ  زا  رتارف  ناسارخ و 

تفگ و مهاوخ  ار  اه  ینتفگ ّمها  هدرشف  یلیخ  اجنیا  رد  نم  .دشاب  دوجوم  باتک  یتح  هبحاصم و  هلاقم و  تروص  هب  یفاک 
.منک زیهرپ  دوش  یم تفای  مه  رگید  عبانم  رد  هک  هچنآ  رارکت  زا  ناکما  ّدح  ات  منک  یم یعس 

زا زین  ار  یبدا  قوذ  هک  تشادنپ  یم دوخ  تشاد و  قلعت  هاشیلعحتف  باقعا  زا  اهراجاق  زا  یا  هخاش هب  نامرهق  دمحم 
زیر و ناکالم  هب  ًابلاغ  هیردیح  تبرت  دننام  ناسارخ  زا  ییاه  شخب  رد  اه  هدازهاش نیا  .تسا  هدرب  ثرا  هب  قیرط  نامه 

رایسب مدآ  شدوخ  .دوب  هدنام  ناشیارب  یمان  اهنت  یگدزاش ”  “ زا دنتشادن و  طاسب  رد  هآ  زین  هاگ  دندوب و  هدش  لیدبت  تشرد 
دنتسب یم شفان  هب  ار  هدزاش ”  “ بقل شناتسود  زا  یناسک  یهاگ  رگا  تشادن و  بسن  لصا و  اب  یراک  هک  دوب  ینتورف 

.تشاد تهابش  هناتسود  ِیخوش  کوج و  هب  رتشیب 

دوب هدرک  مامت  ار  یئادتبا  مشش  هزات  دهد و  یم تسد  زا  تشادن ) شیب  یلاس  دنچ  یس و  هک   ) ار شردام  یگلاس  جنپ  رد 
دوب شردپ  مود  رسمه  یتسرپرس  ریز  دعب ، یاهلاس  رد  .تشذگرد  یگلاس  جنپ  لهچ و  رد  مه  شردپ  هک  لاس 1321 ) )

.دنتشاد یلقتسم  یگدنز  هک  یرتگرزب  یاهرهاوخ  ردارب و  اب  هاگ  و 

ثعاب هک  دوب  مولع  یضایر و  لیصحت ، رد  شفعض  اّما  رعش ، ندورس  هب  دوب  هدرک  عورش  ناتسبد  �رود  نامه  زا 
نایم نادرگرس   ) دورب رگید  رهش  هب  یرهش  زا  رگید و  ناتسریبد  هب  یناتسریبد  زا  دوش و  هزوفر  یتح  ای  دروایب  دیدجت  سورد  نیا  زا  هشیمه  ناتسریبد  رد  دش  یم

.تفرگ ار  شملپید  نارهت  رد  زربلا  ناتسریبد  زا  لاس 1328  رد  هرخالاب  ناگرگ .) رد  یئاه  فقوت  اب  نارهت ، دهشم و  تبرت و 

تفر و درک ، رارف  ناوت  یم رت  تحار قوقح  �دکشناد  یاه  سالک  زا  هک  دوب  هدینش  نوچ  یلو  تفر ، یم تایبدا  �دکشناد  هب  دیاب  ًاتدعاق  لیصحت  �مادا  یارب 
رد مه  دعب  و  درک .) مامت  دش  یم مه  هلاس  هس  هکیلاح  رد  دیشک  لوط  یلاس  هد  شا  همان نایاپ لیوحت  ات   ) هلجع نودب  رایسب و  یگدنگ  لد اب  مه  نآ  تفرگ ، قوقح  سناسیل 

تشونرس �رابرد  تواضق  شلغش  دهاوخ  یمن هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  دوب ، یرتسگداد  رد  بآ  نان و  رپ  لغاشم  یانعم  هب  اه  یلیخ یارب  قوقح  کردم  هک  یطیارش 
.دش کناب  دنمراک  مه  یتدم  تشگ و  ترپ  یاهاج  رد  راک  لابند  تفر ، اتسور  هب  سپ  .داد  ات  دادیب  رتشیب  دشاب و  نارگید 

رد هک  درک  داهنشیپ  دوب ، هدش  انشآ  دهشم  یبدا  یاه  نمجنا قیرط  زا  شیاهدادعتسا  وا و  اب  هک  دهشم ، هاگشناد  تایبدا  �دکشناد  لضاف  ِسیئر  ضایف ، رتکد  ماجنارس  ات 
رد لاس 1367 ، رد  .دوزفا  رایسب  یطخ  یاه  هخسن رظن  زا  هژیوب  هناخباتک  نیا  یانغ  هب  درک و  یرادباتک  لاس  وا 27  .دنک و  یرادباتک  تایبدا  �دکشناد  �ناخباتک 

.درک هتسشنزاب  ار  دوخ  رارصا  هب  تسانعمرپ ، ردقچ  میناد  یم هک  یلاس 

نامرهق دمحم  رکیپ  عییشت  مسارم 



 

کیدزن وا  هب  رتشیب  هک  یسک  .دندوب  هدیسر  مه  یترهش  مان و  هب  یضعب  دندوبن و  مک  رعش  لها  یاه  مدآ  نامرهق ، �داوناخ  رد  .یرکف  یاضف  رعش و  رظن  زا  اّما  و 
قداص کیدزن  ناتسود  زا  شخبنادزی  .دوب  راهب  ءارعشلا  کلم  داماد  یناسارخ و  فورعم  یارس  هدیصق ( 1295-1373  ) نامرهق شخبنادزی  شیومعرسپ  دوب ،

باتک زنط  راعشا  هک  میناد  یم .تشاد  لزه  زنط و  راعشا  ندورس  رد  یتسد  دوخ  دوب و  فورعم ) ”ی  همانجارعم  “ �دنیارس  ) زورهب حیبذ  یزاریش و  یوجنا  تیاده ،
هب تسوا و  یاه  لزه زا  یا  هنومن مه  ریز  رعش  و  دینک ) هعجارم  نآ  یشاوح  تیاده و  یاه  همان هب   ) تسا هدورس  شخبنادزی  ار  تیاده  رثا  یراورم ” پوت   “ �عونمم

کتک جاجح  رگید  زا  یئوس  زا  سپ  دش ، غارفتسا  تلاح  راچد  یرامیب  رثا  رب  اجنآ  تفر و  جح  هب  لاس 1322  رد  هک  دوش  یم طوبرم  یدزی  بلاطوبا  یارجام 
.دش اپ  هب  نآ  رس  رب  ادص  ورس  یلک  دندز و  ار  شندرگ  دعب  زور  ود  دنتفرگ و  ادخ  �ناخ  ندرک  هدولآ  مرج  هب  ار  وا  مرح  یاه  هطرش رگید  یوس  زا  دروخ و 

ار یدزی  نیسح  نب  بلاط 

رس هب  دوب  هبعک  رادید  قوش 

درک ینامدیر  هبعک  رد  تفر و 

ربخ ْشنامدیر  دش ز  ناهج  هک 

داد رفیک  دندز و  ار  شندرگ 

رترخ �عیش  هب  رخ  ِینس 

راک ود  همشرک  کی  هب  بلاط  درک 

رگد ِنابلاط  هب  یسرد  داد 

دیر سّدقم  �ناخ  نآ  رد  مه 

رتمک ناهج  زا  دش  رخ  کی  هک  مه 

برع دض  یاه  شیارگ  زا  یمالسا ، دض  ای  ینید  دض  یاه  شیارگ  رب  هوالع  هک  دوب  نارکفنشور  زا  یا  هقلح نیا  و  تشادن ، مک  راعشا  هنوگنیا  زا  نامرهق  شخبنادزی 
هب ًالمع  هک  دوب  هدوت  بزح  دشر  یاهلاس  دعب ، هب  یاهلاس 20  .تفرن  یتوافتم  ریسم  هب  زین  نامرهق  دمحم  هک  دید  میهاوخ  ور ، ره  هب  .دوب  هدرب  یا  هرهب هنافسأتم  مه 

ناریا و یگنهرف  طباور  نمجنا   “ توعد هب  لاس ١٣٢۵  رد  ناریا  ناگدنسیون  �رگنک  نیتسخن  هک  میناد  یم .دش  لیدبت  ناریا  نارکفنشور  �مه  ِریگارف  بزح 
رسپ راهب ، دادرهم  .جیشوی  امین  یتح  تیاده و  نوچ  ینایوجون  مه  دنتشاد و  تکرش  یسیفن  دیعس  ادخهد و  راهب و  نوچ  یدیتاسا  مه  نآ ، رد  هک  دش  رازگرب  یوروش ”

دنداد و له  هدوت  بزح  تمس  هب  یکدنا  شخبنادزی  شداماد  رسپ و  نیمه  ار  ءارعشلا  کلم  .داتفا  نادنز  هب  اتدوک  زا  دعب  هک  دوب  هدوت  بزح  نیلاعف  زا  ءارعشلا ، کلم 
.دورس ار  گنج ” دغج   “ فورعم �دیصق  نآ  راهب  دندرک و  زاب  حلص ” �ناخ   “ هب ار  شیاپ 

ندناوخ ضیف و  بسک  یارب  مه  کلم ”  “ ِتمدخ هب  شخبنادزی ) یفرعم  اب  زین  و   ) یتسود نیمه  هار  زا  تشاد و  راهب  دادرهم  اب  یکیدزن  یتسود  نامرهق ، دمحم  اّما  و 
رد لاس 1326 ،)  ) تفر دهشم  هب  هرابود  هک  یتقو  ناتسریبد  مایا  رد  شیاه  ندش اجباج  زا  یکی  رد  رگید ، یوس  زا  .دوتس  یم ار  شیاهراک  راهب  تفر و  یم شراثآ 

دوب و وا  اب  رمع  نایاپ  ات  ناوخا  هب  نامرهق  دمحم  راو  هدیروش قشع  دمآرد و  وا  �ناگی  رای  تروص  هب  هک  دش  سالکمه  ثلاث  ناوخا  یدهم  اب  اضرهاش  ناتسریبد 
تسود و هک  نانچمه  داتفا ، نادنز  هب  هدوت  بزح  اب  شطابترا  لیلد  هب  لاس 32  یاتدوک  زا  دعب  مه  ناوخا  هک  میناد  یم .دش و  تبث  یباتک  رد  ناوخا  تشذگرد  زا  سپ 

. دوب یناسک  هچ  �قلح  رد  یئاضف و  هچ  رد  نامرهق  دمحم  مینادب  هک  میوگ  یم ار  اهنیا  .ناش  نایانشآ زا  رگید  یرایسب  و  نابزرم ، اضر  اهنآ  یودره  �ناخمه 

هتشون ناوخا  هچنآ  زا  یلو  درادن ، یمیقتسم  �راشا  دوخ  نامرهق 
زور و هک  مه ، نامرهق  شتسود  نیرتکیدزن  دروم  رد  دناوت  یم (و 

اهنآ هک  دوش  یم طابنتسا  دشاب ) قداص  دندنارذگ ، یم مه  اب  ار  بش 
فارطا رد  ناشددرت  رتشیب  دنا و  هتشادن یبزح ”  “ یّدج تیلاعف 

و  ) نامرهق دمحم  اتدوک ، زا  سپ  .تسا  هدوب  بزح  تایرشن 
ترپ یاه  هشوگ رد  یتدم  یارب  دندادن و  هلت  هب  مد  زین ) شخبنادزی 
زین ار  دوخ  �ّرضم ” راثآ   “ دندش و روگ  مگ و  یگداوناخ  کالما 
ادیپ زگره  رگید  ًاضعب  هک  نانچنآ  دندرک ، ناهنپ  خاروس  تفه  رد 

.دندشن

اب دنویپ  رد  اتدوک  زا  سپ  ینت  دنچ  اهومعرسپ ، ناشیوخ و  زا 
هب یکوت  کت و  دندش ، ریگتسد  نارسفا  نامزاس  یتح  بزح و 
شخرچ هجرد  اب 180  هک  دندوب  مه  یناسک  یلو  دنتخیرگ ، جراخ 

ای دندمآرد  کاواس  مادختسا  هب  یتح  دنتفر و  هاش  تموکح  یوس  هب 
داد حیجرت  نامرهق  دمحم  .دنتفرگ  تموکح  رد  یرگید  تاماقم 

زا دوبن ) ینادنچ  زیچ  مه  شا  شیپ ”  “ نامه هک   ) شیپ زا  شیب 



فسوی دیعس  هب  نامرهق  دمحم  یاه  همان  زا  ییاه  هدیرب 

و تشاد ، هاگن  لد  رد  ار  پچ  یتسیلایسوس و  یاهنامرآ  هب  یا  هقالع مارتحا و  هکنآ  نمض  دندرک ، زین  جاهتبا )  ) هیاس ناوخا و  لاثما  هک  یراک  دریگب ، هرانک  تسایس 
” هبزور  “ زین ار  شرسپ  مان  دعب  اهلاس  هک  مینیب  یم

هب هک  دراد  یرگید  ناتساد  شمّود  رسپ  مان   ) .تشاذگ
فلاخم ًاقیمع  ًابلق و  وا  .دوش ) یمن طوبرم  رضاح  ثحب 

هک یداقتنا  راعشا  یخرب  رد  ار  نیا  دوب و  هاش  تموکح 
.داد یم ناشن  دناوخ  یم ناکیدزن  نایانشآ و  یارب  اهنت 

هدیصق رتمک  دوب و  ارسلزغ  یرعاش  هکنآ  اب  ًالثم 
هس تسیب و  رد  یا  هدیصق لاس 1340  رد  دورس ، یم
نیا هک  دادرم ،” یاتدوک 28  درگلاس  رد   “ تشون تیب 

: تسا نآ  زا  اهتیب 

اه هراکدب ِیداش  ِهاگ  تسا و  دادرم  هام 

اه هراوخنوخ ار  شیوخ  ِحتف  دنریگ  یم نشج 

مصخ ِنوسفا  زک  تس  هتفر  نامز  نآ  زا  لاس  تشه 

اه هراکدب ِنتشک  رد  دش  تسُس  مدرم  ِتسد 

یا هفرح ِناشکوقاچ  �ماگنه  دش  مرگ 

اه هراّدق رمک  زا  دندیشک  نوریب  ناردلق 

رالد ِریبدت  دمآ ز  یوج  هب  نوچ  هتفر  ِبآ 

 )…( اه هراّیط اب  هتشگ  نازیرگ  نآ  دمآ  زاب 

هامرهم خیرات 30  رد  زین  ار  زنط  هاتوک  �عطق  نیا 
دنچ نمض  رد  و   ) ادیوه ترادص  نامز  رد  ، 1350

: تسا هتشون  درک ) ریگتسد  ارم  کاواس  هکنآ  زا  سپ  یهام 

تس هدش  ادیپ  ام  ِرهش  ردنا  صقر  شوخ  یرتنع 

دوش یم اغوغ  زور  ره  شرس  رب  قیالخ  زک 

”؟ تساجک اج  ار  ناتسود  : “ وا زا  یطول  دسرپب  نوچ 

دوش یم هس ّال  ّالود و  دهن ، یم رس  رب  تسد 

” هدب ام  ِناشن  ار  نمشد  یاج  : “ دیوگب رو 

دوش یم ادیوه ”  “ شنوک دنز ، یم یخرچ  مین 

.دشاب هنوگچ  بالقنا  زا  سپ  هک  تشاد  راظتنا  دیاب  هجیتن  رد  دوب و  هنوگچ  بالقنا  زا  شیپ  نامرهق  دمحم  میوگب  متساوخ  طقف  تسین و  اه  هنومن �مه  ِلقن  نم  ِدصق 

راب نیلوا  نیا  و  منک ، لقن  شبالقنا  زا  دعب  یداقتنا  راعشا  زا  یا  هنومن ناونع  هب  ار )”؟ ام  بالقنا  ای  میدرک ، بالقنا  ام   )“ ار هّیلحف ”  “ رعش نآ  اجنیا  رد  مناوتب  دیاش  و 
: دوش یم پاچ  ییاج  رد  رعش  نیا  لماک  نتم  هک  تسا 

یبالقنا روش  زک  اداب ، دای  زور  نآ 

ار ام  باوخ  هظحل  کی  حبص  ات  دوبن  اهبش 

درُب یم بآ  دیِّما  ار ، ام  کشخ ، ماک  اب 

ار ام  بارس  ِجوم  دبیرف  یم  هک  لفاغ ،

” دراد همادا  تضهن  نئاخ ، هاش  گرم  ات  “

ار ام  باوج  دمآ  لسلسم ، زا  میتفگ و ،



فسوی دیعس  شا  هدازرهاوخ  هب  نامرهق  دمحم  یاه  همان  زا  ییاه  هدیرب 

هاشنهش ِربنچ  زا  هدرُبن  رد  هب  ندرگ 

ار ام  باقر  ْکلام  ّالم  خیش و  دنتشگ 

لولعم رازه  نیدنچ  لوتقم ، رازه  نیدنچ 

ار ام  باش  خیش و  زا  دندنام  هک  ای  دنتفر 

میدیدن یهر  ِرضخ  میتفر ، هک  فرط  ره  زا 

ار ام  باوص  ِهار  دراذگ  اپ  ِشیپ  ات 

هارمگ ِناربهر  نیا  نادزد ، ْبالقنا  نیا 

ار ام  بارغ  نوچمه  دندرب  بارخ  یوس 

دندنام کشخ  یاجرب  تشحوز  ناگیاسمه 

ار ام  باقن  ْخر  زا  تشادرب  بالقنا  ات 

دنتفر بآِریخ و  زا  دنتشذگ  ناگنشت  ْبل 

ار ام  بان  ِرهز  نوچ  دندید  دنت  خلت و  ات 

عرش مکاح  ِروج  زو  خیش ، ِیباسح  یب زا 

ار ام  باسح  ِزور  تشحوز  دش  زورره 

تاساجن ِثحبم  رد  تفرورف  سبز  الم 

ار ام  بالجنم  رد  دنکفا  شناهد  ِدنگ 

ناطیش درُب  هار  زا  ار  ادخ  ِتیآ  نآ 

ار ام  بانتجا  وز  دمآ  بجاو  هک  نادنچ 

رخآ تشک  دنهاوخ  ناملسمان  ِلیخ  نیا 

ار ام  باوث  ِرهب  یبرح  ِنارفاک  نوچ 

ریفکت راسگنس و  ای  ریزعت ، صاصق و  ِمیب 

ار ام  بات  چیپ و  رد  دراد  جوم  ِدننام 

لاماپ هتشگ  یاهنوخ  تسد ، زا  هتفر  یاهناج 

ار ام  بابک  نوچمه  غاد  دص  دنهن  لدرب 

درک یم  تسم  شیپ  نیز  ارام  ْبارش  یوب 

ار ام  بارش  یوب  درآرامخ  نونکا 

هتورس یب  ماکحا  شحوت ، �رود  نوچ 

ار ام  بانط  نوچمه  دیچیپ  یاپ  تسد و  رب 

تداهش ِتبرش  زج  میرادن  یندیشون 

ار ام  بارخ  نیا  رد  دش  نفک  یندیشوپ 

یدنب هریج  یاهفص  یطحق ، گنج و  راتشک و 



ار ام  باذع  جنر و  یعون  هب  دهد  کیره 

کشخ رغال و  کود  نوچ  میتشگ  راو  ضاترم 

ار ام  بآ  دندرک  تضایر  تِّدش  زک 

هتسکش اپ  ِناج  ات  نک ، یتمه  گرم ، یا 

ار ام  بابح  نوچمه  دیآرب  سفن  کی  اب 

میناد هیقف و  دناد  روجحم  هیفس و  ار  ام 

ار ام  باتکال  نیز  دیآ  رس  رب  هک  دب  سب 

وت �رهَبَنِروپ  ار  ام  درک  لاماپ 

(1  ) ار ام  بارتوب  یا  رادرب  هار  ِکاخزا 

تسا هدیشک  نام  هدرگ  زا  وید  نیا  هک  اه  همست  سب 

ار ام  باود  نوچمه  تس  هدرُب  راب  ِریز  رد 

بیاغ ِماما  یاج  رضاح  ِماما  تفرگب 

(2  ) ار ام  باخ  َباغ  نَم  دندوب  هتفگ  شیپ  نیز 

میزرل شیوخ  ناج  رب  مالسا ، ِغیت  ریز  رد 

؟ ار ام  بارطضا  نیز  دناهراو  هک  نآ  وک 

! برای تخوسب ، ار  ام  ملظ ، شتآ  هک  نونکا 

ار ام  باتفآ  رد  راذگم  رامش  ِزور 

رگید تسا  هدرسفا  زورما ، هک  اترسحاو ،

ار ام  باتش  دص  اب  دْنار  یم ْشیپ  هک  یروش 

نداد لحَف  ِرهبزا  ار  نایدام  میدرُب 

ار ام  باجتسم  دش  اهوزرآ  ِسوکعم 

میتشگزاب میداد و  یدنق ، هلک  ینوک و 

(3  ) ار ام  باب  چیه  زا  یماو  دْنامن  رگید 

دییوگب ام  هب  یراب  دوب ، نیا  بالقنا  رگ 

!؟ ار ام  بالقنا  ای  میدرک ، بالقنا  ام 

.یلع ترضح  �ینک  بارتوب : صلاخان /  هرسان و  هرهبن : ( 1)

(. ثیدح کی  زا   ) دنام یم هالک  یب  شرس  تسا ، بئاغ  هکنآ  باخ : باغ  نم  ( 2)

.دهدب ار  نایدام  هب  نداد  لحف  �زاجا  ات  دش  یم هداد  نایرن  بحاص  هب  یدنق  هلک  هک  دنک  یم هراشا  یمسر  هب  ( 3)

هب یتافرصت ، تارییغت و  اب  هاگ  و  نآ ، زا  یرتهاتوک  لکش  اهدعب  .دناوخ  دهشم  رد  نم  یارب  شدوخ  ار  رعش  نیا  .تسا  هام 1360  رذآ  رعش 21  نیا  ندورس  خیرات 
رد یتقو  .متفایرد  دوب  هدش  عورش  مه  تنرتنیا  نارود  مدوب و  جراخ  رد  هک  اهدعب  نم  ار  نیا  .تشگ  تنرتنیا ) رد  و   ) تسد هب  تسد  دش و  هداد  تبسن  دیما ) .م   ) ناوخا
هب یترهش  نینچ  دیاش  .درادن ” دیما  نم و  هتفرن ، یرود  یاج  هب   “ تفگ یم ناوخا  هب  رعش  باستنا  دروم  رد  دراد و  ربخ  هک  تفگ  ما ، هدید هچ  هک  متشون  شیارب  یسامت 

رایسب تسا و  مسر  هکنانچمه   ) مه ناوخا  هدوب و  هدناوخ  شیارب  ار  رعش  نیا  ناوخا  اب  شا  یگشیمه یاهرادید  زا  یکی  رد  نامرهق  هک  تسا  نشور  .دوب  مه  شعفن 
لاس رد  یا  همان رد  .دوب  هدمآ  دوجو  هب  هعیاش  نیا  بیترت  نیا  هب  و  تسا ، هدوب  هداد  ینارگید  هب  نارهت  رد  دعب  هتشون و  هخسن  کی  شدوخ  یارب  نآ  یور  زا  یداع )



” .دسرب ارف  یعقاو  �دنیوگ  مان  یاشفا  نامز  ات  دنامب  دیما  مان  هب  نانچمه   “ دیاب هّیلحف ”  “ رعش هک  درک  دیکأت  هرابود  تشهبیدرا 1385 )  12  ) 2006

راک هب  نآ  رد  ار  نومضم  نیمه  هک  تسا  هدورس  یا  هعطق نامرهق  زین  هامرذآ 1360  مّود  خیرات  رد  ینعی  رعش ، نیا  ندورس  زا  لبق  هتفه  دنچ  هک  دینادب  تسا  بلاج 
هک دراد  هیدنوامد ”  “ رعش ود  مه  راهب  درادن ؛ یتبارغ  مه  راک  نیا   ) .دنک یم ار  راک  نیا  دزاسب و  نومضم  نیمه  اب  یرتهب  رعش  دناوت  یم هک  دنیب  یم ًادعب  یلو  دریگ  یم

نیا : “ دبای یم نایاپ  نینچ  رعش  و  درس ” یتسد  لد و  اب  هتفر  ِهار  زا  دنتشگرب / هکرعم  زور  نادرم  : “ تسا نینچ  لوا  تیب  یلبق ، �عطق  نآ  رد  ( .تسرتروهشم یمّود 
”!؟ درک ار  ام  هک  دوب  بالقنا  ای  میدرک /؟ ام  هک  دوب  بالقنا 

تیمکاح هب  یطبر  چیه  نامرهق  دمحم  میهد  ناشن  هک  دوب  نیا  ام  روظنم  و  تسا : یفاک  ام  روظنم  یارب  یلو  تسین  نامرهق  بالقنا  زا  سپ  یاهراک  رد  هنومن  اهنت  نیا 
.درادن نآ  اب  یتیخنس  چیه  ناریا و  ینونک 

: هنومن یارب  تسا ، هدورس  وا  یارب  ییاهرعش  نامرهق  دمحم  دش و  مادعا  یسایس  ناینادنز  یعمج  راتشک  رد  دهشم  رد  شردارب ، رسپ  نامرهق ، مانهب  لاس 67  رد 

دش مگ  تراب  گرب و  دنلب ، ِلخن  یا 

دش مگ  تراهب  ماِّیا  ِیزبسرس 

تسشنن تروگ  هب  ناشن  ِیپ  یگنس ز 

دش مگ  ترازم  دنام و  اج  هب  وت  مان 

رمع ِلصاح 

.دش یم پاچ  (، 1384  ) شتایح لاس  نیمشش  داتفه و  رد  رید ، رایسب  هک  دیزگرب  دوخ  رعش  هعومجم  نیتسخن  یارب  نامرهق  دمحم  هک  تسا  یمان  رمع ” ِلصاح  “
زا هرخالاب  ات  هتخادنا  بقع  هب  ار  همدقم  نیا  نتشون  راگزآ  یاهلاس  دسیونب و  شرعش  باتک  رب  یا  همدقم هدوب  رارق  هک  درک  یم دای  ناوخا  یاه  یلبنت زا  هدنخ  اب  شدوخ 

.دادن ناشن  دوخ  زا  رعش  ناوید  کی  پاچ  یارب  ینادنچ  �لجع  مه  ناوخا  نتفر  زا  دعب  یلو  .تسا  هتفر  ناهج 

؟ تسیچ ام  رصاعم  بدا  رد  وا  هاگیاج  دوب و  هچ  نامرهق  رمع ” لصاح   “ اّما و 

یدنه کبس  نایارسلزغ  دمآرس  دوب  هدنز  وا  ات  ار  یهوکزوریف  یریما  شدوخ  نارصاعم ، نایم  رد  .دوب  ریظن  یب  یناهفصا )”  “ ای  ) یدنه کبس  لزغ  رد   ـ
رد ار  نامرهق  یاه  لزغ  مینک ، هسیاقم  رگیدکی  اب  نآلا  ار  رعاش  ود  نیا  راک  لصاح  رگا  یلو  دوب ، داتسا  کبس  نیا  هب  ندورس  رد  ًاعقاو  یریما  و  تسناد ، یم

.تفای میهاوخ  رت  یمیمص رتمرگ و  رت ، نیشنلد عومجم 

یلیخ یناعم  نیچلگ  هب  یهوکزوریف ، یریما  زا  سپ  وا  دوخ  هنیمز  نیا  رد  .دوب  هناگی  یدوجوم  زین  یدنه  کبس  رعش  رد  رظن  بحاص ححصم و  ققحم و  ناونع  هب   ـ
ساوسو اب  ار  یدنه  کبس  ِمهم ) رتمک  هاگ  و   ) مهم نارعاش  �مه  یاه  ناوید .میتشادن  نامرهق  نوچ  یسک  رگید  راوگرزب  ود  نآ  یشوماخ  زا  سپ  یلو  تشاد ، داقتعا 

.یدنه کبش  رعش  یاه  نیچلگ اه و  هدیزگ عاونا  رب  هوالع  دناسر ، پاچ  هب  درک و  حیحصت  رایسب 

زین ار  یتبرت  یلحم  یاه  یتیبود هکنآ  نمض  یئابیز ، تیاهن  رد  دورس  یتبرت  یلحم  �جهل  هب  یدایز  راعشا  دوخ ، یمسر  یاهلزغ  رب  هوالع  نامرهق  دمحم   ـ
�جهل چیه  ندرگ  رب  یئاهنت  هب  یرگید  رعاش  چیه  دیاش  دراد  یتبرت  �جهل  ندرگ  رب  وا  هک  یقح  .دروآ  درگ  ار  یتبرت  تاغل  زا  یا  هنیجنگ درک و  پاچ  یروآدرگ و 

.دشاب هتشادن  یسراف  رگید 

، دمآ یم شیپ  یزاین  مه  رگا  و  دورس ، یم یندنام  دای  هب  ییاهرعش  دوب و  داتسا  مه  لزه  زنط و  رعش  �نوگ  رد  دوب ، ارآ  سلجم وگ و  هلذب خوش و  رایسب  یمدآ  هک  وا   ـ
ناکما ًالعف  هک  درک  وگاجه  رعاش  یزیشرت  باهش  ناوید  حیحصت  فرص  ار  یدایز  تقو  .تشون  یم دندوب  وجه  قحتسم  هک  نانآ  یارب  ار  اه  هیوجه نیرت  هدنبوک

.تسین ناریا  رد  شپاچ 

هار هب  شا  هناخ رد  نامرهق  یبدا ” نمجنا  ( “ بش زا  یتاعاس  ات  رصع   ) هبنش هس  یاهزور  هتفه  ره  لاس ، هاجنپ  زا  شیب  تدم  هب  شتشذگرد ، نامز  ات  لاس 1340  زا   ـ
�ناخ رد  دهشم  یعقاو  تایبدا  �دکشناد   “ دیوگ یم نآ  هب  هراشا  اب  ینکدک  یعیفش  هک  تسا  ینمجنا  نامه  نیا  .دوب  زاب  رعش  نارادتسود  یور  هب  نمجنا  نیا  ِرد  دوب و 
هک یدهشم  بوخ  نارعاش  زا  دنرایسب  .متخوماین  یرگید  یاج  چیه  رد  هک  متخومآ  ییاهزیچ  نامرهق  �ناخ  رد  تاسلج  نیا  رد  نم  دیوگ  یم و  دوب ” نامرهق  دمحم 

.دنناد یم وا  نویدم  ار  دوخ  یرعش  دادعتسا  شرورپ 

اهنآ �رادا  یگنوگچ  تاسلج و  نیا  �رابرد  هژیوب  هدش ، پاچ  لاس 1384  رد  دعب  لسن  نارعاش  زا  یکی  تّمه  هب  هک  نامرهق ” دمحم  داتسا  �مانتخانش   “ باتک رد 
، یئامدق یاه  نمجنا نینچ  رد  رگید  یتنس  نارعاش  یرایسب  فالخرب  یلو  دوش ، یم هتخانش  یتنس  رعاش  کی  ناونع  هب  نامرهق  .تسه  یبلاج  تارطاخ  تاعالطا و 
رد ون  رعش  ندورس  یارب  یدایز  دادعتسا  یلو  دوب  هدرک  ییاه  نیرمت شدوخ  .دوب  ناوخا  راعشا  قشاع  و  تشادن ، دوبن )! شفنب ” غیج   “ رگا  ) ون رعش  اب  یتیدض  چیه 
دمحم دوب ، هتشادرب  رود  ون  رعش  نافلاخم  زا  یکی  دوب و  هتفرگ  الاب  نهک  ون و  رعش  رس  رب  ثحب  هک  تاسلج  نیا  زا  یکی  رد  هک  مدوب  دهاش  دوخ  نم  .دوب  هتفاین  دوخ 
شتآ ار  میاهلزغ  نیا  مامت  مسیونب ، ناوخا  لثم  رعش  کی  متسناوت  یم نم  رگا  دز : دایرف  دمآ  یمن شبیجن  مارآ و  قالخا  هب  ًالصا  هک  یمشخ  یگتخورفارب و  اب  نامرهق 

.مدز یم

اب هک  دنیبن  دب  زور  تمشچ  اّما  متفرگ ، ار  وت  �مان  مدیسر و  لزنم  هب  حبص  دودح 11  دوب …“  هتشون  میارب  یا  همان رد  هک  دوب  نادنچ  وا  رعش  ناوخا و  هب  شقشع 
، دیما ِنتفر  زا  دعب  دریگ .) یم ارف  راخب  ار  مکنیع  �شیش  مسیون و  یم میرگ و  یم مه  نآلا  نیمه   ) داتفا هار  مکشا  داب )” تراثن  مکشا  رُپ  ِرکش   )“ نآ ناونع  ندناوخ 



رذآ 1385)  25 ” ) .ما هدناوخ ای  هدروآ و  دای  هب  هیرگ  نودب  ار  وا  زا  یرعش  رتمک 

نامرهق دمحم  نم و 

.مسیونن راوگرزب  نآ  قح  رد  یا  هلمج دنچ  مناوت  یمن لاح  نیع  رد  و  منک ، هصالخ  اجنیا  دیایب  یباتک  رد  دیاب  هک  ار  هچنآ  مناوت  یمن

نیا یلو  مدیدن ، ار  وا  ناتسریبد  رخآ  یاهلاس  ات  رگید  نم  دوب و  هتفر  نم  یگدنز  زا  قالط  کی  اب  دوز  یلیخ  هک  یردام  ِردارب  ینعی  دوب ، نم  یئاد  نامرهق  دمحم 
ناهج ناریا و  یبدا  راثآ  نیرتهب  اب  هک  دوب  وا  قیرط  زا  .هعلاطم  رد  زین  رعش و  رد  نم  یامنهار  داتسا و  دش  دعب  و  دوب ، نم  یگدنز  ناسنا  نیرتزیزع  هشیمه  یئاد 

.مدش یم انشآ 

هک هچنآ  زا  شیب  یتح  درک ، یم هاگن  فطل  رظن  نیمه  اب  مه  نم  راثآ  هب  اهدعب  .تشاد  نم  هب  یدایز  تبحم  هجوت و  مه  وا  دوبن و  هفرطکی  هناتخبشوخ  هقالع  نیا 
راعشا میوگب  دیاب  دیدوب ، هدرک  فیرعت  نم  راعشا  زا  : “ تشون خساپ  رد  نامرهق  دمحم  دوب ، هدرک  فیرعت  وا  راعشا  زا  یا  همان رد  مرسمه  هک  راب  کی  .دندوب  هتسیاش 

نیدرورف 1386)  30 ” ) .دیرادنپم زاغ  ار  هیاسمه  غرم  .تسین  رتلابند  دشابن ، رتشیپ  نم  زا  رگا  ناج  دیعس 

یتصرف یارب  دنام  دهاوخ  هک  مدرک ، یم لقن  یوغل  یرعش و  یاهثحب  زا  ای  نامدوخ ، نایم  هدش  لدب  در و  یاه  یخوش تایناوخا و  زا  اه ، همان زا  ییاه  هنومن دیاب 
هب مه .…  هخسن  کی  ات  متسرفب  تیارب  مک  مک  ار  دوخ  ِیدابع ! یسایس - یوجه و  یزنط و  راعشا  دهاوخ  یم ملد  یلیخ  ناج ، دیعس  : “ تشون میارب  یا  همان رد  .رگید 
افو مه  رمع  هکنآ  ضرف  هب  .داد  دهاوخن  فافک  اجنیا  رد  نم  رمع  .ینزب  الاب  تّمه  نیتسآ  اهنآ  پاچ  یارب  وت  دنوشن و  روگ  مگ و  مگرم  زا  سپ  ات  دشاب  وت  شیپ  تناما 

” .منک لاسرا  هدرخ  هدرخ  مه  ار  هیقب  مداتسرف ـ  هک  یا  هدیصق ِدننام  یقفاوم ـ ، رگا  تسیچ ؟ وت  رظن  مناد  یمن .دوش  نیچ  هطقن اهرعش  رد  دیاب  اهاج  یّلک  دنک ،

: مدرک پاچ  جراخ  رد  میدوب  هدرک  قفاوت  نآ  یور  هک  یراعتسم  مان  باختنا  اب  شدوخ  تقفاوم  عالطا و  اب  نم  هک  تسا  یرعش  اهنت  نامه  هدیصق ،”  “ زا شروظنم 

؟ ناراکبان تسد  هب  ندید  ار ، اهراک  دیاب  دنچ  ات 

! نارای دیرآ ، نورب  یتسد  نانادراک ! یا  دینک  تّمه 

داب رب  تفر  ام  �زاوآ  ام ، یدازآ  دش  هچیزاب 

 )….( ناراد هماّمع  یموش  زا  ناشوپ ، نیلعن  تبکن  زا 

.دناوخ ناوت  یم ون  رصع  تیاس  رد  زونه  و  مدرک ، پاچ  نم  هک  یلکش  زا  رتدنلب  یردق  یتح  تسا ، یدنلب  مکحم و  �دیصق 

یقاتا رد  دوب و  هدمآ  تبرت  رد  ام  �ناخ  هب  دهشم  زا  .لاس  راهچ  هس  دیاش  ًالثم  متشادن ، رتشیب  لاس  دنچ  هک  دوش  یم طوبرم  ینامز  هب  مراد  وا  زا  هک  یا  هرطاخ نیلوا 
گس و دروآ ، یم رد  ار  فلتخم  یاهناویح  یادص  نم  یارب  تشاد  وا  میدوب و  عمج  اهومعرسپ  زا  ییاتدنچ  و  رتگرزب ) ای  دندوب  وا  نسمه  هک   ) نم ینتان  یاهردارب  اب 

گنر مدیسرت و  یم مبایب ، بلاج  ار  اهادص  هکنآ  زا  شیب  نم ، راب  ره  درک و  یم دیلقت  ار  اهادص  دنلب  یادص  اب  بوخ  یلیخ  .هریغ  سورخ و  ریش و  بسا و  هبرگ و 
.دیشاب مدآ  مه  یمک  کی  الاح  ناج ، یئاد  متفگ : زرل  سرت و  اب  نم  مشاب ؟ ناویح  مادک  یهاوخ  یم دیعس  الاح  بُخ ، دیسرپ ، دعب  .متشادن و  راسخر  رب 

.دوب هچ  یارب  مدیمهف  یمن تسرد  عقوم  نآ  هک  یا  هدنخ مراد ، رطاخ  هب  زونه  ار  عمج  �دنخ  کیلش 

شگرم زا  سپ  هک  تسا  هتساوخ  نم  زا  اما  .تسا  هتشاذگ  اهنت  ارم  تسا و  هتفر  کاخ  راورخ  کی  ریز  مدآ  لثم  تسا و  هدرم  مدآ ” لثم   “ نم زیزع  یئاد  نیا  الاح  و 
زا شیپ  مناسرب ، ماجنا  هب  هتساوخ  هک  ار  هچنآره  هک  منک  ادیپ  ار  تصرف  نیا  مراودیما  و  مراد ، یمرب ریخأت  لاس  ود  اب  مراد  ار  مدق  نیلوا  نم  و  منکب ، شیارب  ییاهراک 

.مورب ایند  نیا  زا  مدآ  لثم  مه  مدوخ  هکنآ 

10/5/2015 وگاکیش ،
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