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ا رکدرخن.ی راینافر.اربدرپریشر رپرسرارررر نا.گنهتدرسنسننینفرر.ریکرنقطۀرعطفرخن.یخ ،رنقطد

گرنرخ ر یلرررگنر.اربدریک راررمهضهعنترمهرمرر.رگارۀررمییردرررپژ گشرر.بن.ۀرآفکی ،راسالمرخقسیمرم 

گن رخهر،رهنمننن ای ربرنر لان یر رگسرتنره،ررررر یلرمنجناجهی خیهنربدکنرهراستارهنرن افرسنسنفرند

کردرر،رگن رهنگی  رمتارنی ،ر رآنچردربرنرامرکننینفرخحایرلرکنرنر ررررررسینست رآمیختدربنرریننت،ر یژگ 

کردررغ غرۀرهلسرفۀرخرن.ی رررررردرآنرنفر را  ت ررر.ادرمه.خنفران ی منفرنی رگاها.هرخهجّغمس برپنینفرکن.ربد

.ارنی ربدر«رآخنرمنگینمد»،رمنگینمدان ارخهأمنفربهرفرهنجنمرسنسننینفربنرپنینفررا.ن ،ربدرخهررجلبرکنره

رمنجنای رر.امنخیکرب هرکنرهراستا

کرنخربلیر ررر»ان یر رمرنعناند،راررهرناررایردررررربهرنر رارر .ا رایردر. ایرترغرمرررررخن،رکسرنن رکهمری هررپیش

چشرمرخرن.ی رمرهن ،ررررر.گن راستها.رحانسدرچشرمرسه ررراسطه.هر رآف«رمنرگن ر.ار»،رر.رپسر«گ ا.سن د

نیر ،رگایشردررررخن.ی ر.ارارررهرحانسدربین فربکشی ر رآفر.اربنرمحکراسرتینرر راسرت الهربسریجی ارر.رمقنبرلرررر

منگینمدر رپنیرنفررکالهراررسنربنرا.ن ارحنالرامّن،رراگناررن ،ررمنگینمدان رکدرخیهنرر.ربنابنراربیّترکسنن ربهره
گرنررنارنی رگرنر ربر .گرر.ارمیتشنرکنرهر ربنرآفراسرترکردراسرنيینر رپهلهانرنفرهناانسرنن ،رمر فت رررررررسنسننینف

ر«انربهرفرمتدررامتدربنمی خهانی رستی ر رخین ض ربنرخن.یخ ربهرفر رمعت نا »

رگاچیرنفرر رگیرهرررنخسرتراییکردررراررچی رری گنهررا.ا راگاّیتراسرتاررمنگینمدر رپنینفرسنسننینفانتشن.ر

رگاردرربیهقر ررخن.ی رر.بن.ۀرناهندر.ا،راندرینرگسترگمرسی  رخن.یخ رمنگینمدرکدررا.ررارامدرایدرسنربنربح 
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انصرن ررر رينهر ربر رر ل رۀررر.رر.جنی نهرمی عرخرن.یخ ررگمراسترا جرر.رارب راثنرعیهافگمربدرکدرگاننی ب 

ر جرهررنر ا.ررکردرایردراثرنریرکررررررکردرخنریر  ررررچییدراسرتررمنگینمدرر.بن.ۀرایدرمهضهِرامّنرایستنرهراست،

رگرهر گفرتررکرنر،رراستینررآفربدرگمر. ی ارگن رخن.یخ رر.بن.ۀرمهرم رآینراییکدر   رارب راست،رمنگکن.

آفر ر. رگرن.رررخرن.یخ رربردررمهسرهمرربخرشررر.برن.ۀرر یرژهربردرررا.ر؛رمخن فرنفرارامردررگاچینفرمینفرمهاهقنفر ر

. نر ررم رآفربخشرخن.یخ ،رکاتنرسنادرمنگینمدخهانی گنفر،رپنرهخعن. ر رب ر مراییکدرب  فرسنسننینف؛ر

بخرشررربردرر رنیقر رظنایرفرررکاترنرررمی نر ؛رر.رنتیجردرر ربیشتنربدر. ی ارگن راسنيین ر رپهلهان رآفرعال ردر

رر؛رانیر رخهانی ر رم اربینت،رکاتنرخن.ی رم رآمهخت نفرانش رسهمراییکدران ؛رخهجّدرکنرهرمنگینمدرخن.یخ 

رررررکیرر رکررنرهأفرخآر.رمق مرردربررنررنهیسرری ۀرکتررنبسررترکرردرارایرردرچیرر  رررر ر راررسرره رری ررن،راسررت

درمردررسرترکرررار رایدرچی  ررگن رربنن ر رارب رامنا ررا.ن ،رخن.ی رگمرکاتنربدرظناهترآمهخت نفرانش

رخن.ی ررکتنا رآمهختۀکدرگمررانشرنهمتدرکس ر.ارآفرکتنب؛ر.ۀرایدنرر.بنامّررررکیمبنرآفرمق مدراضنهدرم 

را.افرر سرتررانجادرکدچینفاراسترآفرآمهرگن.ر ررا.ررا فت ر رانسرمنگینمدرگنسترکدربنسنهرگمراست،

 .می راستبهنهر اررحضه.رارتگنست،رم ّا  نررمنگینمۀ

رسرنهررر.ر رخهانر هررخجنبر ررعلرهمررربینسرتنفررر.راسرتاررکنمننشرنهررر.ر1356رمنهمته   رخنرارررن رراگنا

رر.ر.ارمینسر رایرنافررا.م کن.مینس ر1385را رسنهارم هراستربهشت رمهی رپ مک رعلهمررانش نهر ا.رر1374

ِرربرنرر1388رسرنهررر.رکرنرر ررآغرنرر(ربهشرت ررمرهی ر)رمینسر راینافربیینر رسریجشررحرهرۀرر.ررا ننمردرپنیرنفررارررهرن

ر .ۀرر1391رسرنهررپرسراررآف،ررنر رر.ررار.سرنن ررپنینفربدرنخستر.خ ۀرمینس ،رآفرر .هر.اربنمنقربنرمینس ایناف

رسنسرننینفررپنیرنفِررر.بن.ۀرخهرر.سن ۀرارر1397رسنهر رکنررآغنررخهنافررانش نهرر.ر.اربنستنفراینافرخن.ی ررکتنا 

رمر .ارراکیرهفرگمرم ر را تحصیلهن.درنخستر.خ ۀربنر رکنرررهنِ(رمطلقرخن ق رجالهرمشن .ۀربن)رمنگینمدرر.

ر رمینسرر اسررطه.هر،مررنگینمدرخرر .یسرمشررغههر1388رسررنهراررایشررنفرااسررتر رر  یدرخاییرر امررنمررانشرر نه

راسرتررا  نر(رمنگینمۀرر ست ا.افرکنجر)انجادرر.رخهان منگینمدرگفت  ِرگن نشستربنگ ا. ر رمینس ایناف

رمجرال تررر.رمینسر رمنگینمدر ربنستنفراینافرخن.ی رمینس ،اینافرگن حهرهرر.رمقن درعیهافر40رح  ررخنکیهفر 

رکنرهراستارمیتشنرگنننمدجشدر رگنننمدرانشرا الل ،بیدر رمل  رگن گانیشرررپژ گش ،رعلا 

.ارکدرحنصلر.سن ۀررکتن را ست،ربدرجالهرخن ق رمطلقررمنگینمدر رپنینفرسنسننینفراگناررن ر

ر.ررمررنگینمدگاتررنرکرردرجنی ررنهرمرریناربرر مررینار رمررنگینمدر رایررناف» رعلینضررنرمررنپه.رمرره نر ر

 ربردریرنررر هرمرهه،رخئرهر .ررررر«رر.سرت رنشرنفررارنر رررمینس ر راینافربنستنفر.اربدگن رسنسنن پژ گش

برنا رررمرنگینمدرارب .گرکدرپیشراررری رنافربردرا.رشرررمینسدرایناف»سدرنه  کدر رآ.خه.رکنیستید

رخق یمرکنرهراستا«رمینس رپ ربنرن گن راینافپژ گش
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ر

بنر جرهررر»رگ رمهر؛رجنی رکدرخهضی رم کتنبربنرپیش فتن.ر رینررامترجالهرخن ق رمطلقرآغنررم 
صرل رمطن ربرررر.ربنخر رج ئیرنتربرهره،رخفرن ترارررررننمردرخر ا رگن رمتع ررنهیساختالهنخ رکدرمینفررست

گیرن رمؤ فرنفرررگرن،ربلکردربیشرتنرر.رمریهۀربهرنهرررررکاترنرر.راخرتال راخ رن.رمیرنبعرآفرررررمنگینمدبنررا ن سلخن.ی 
پن .انر ر  ر رررآ.ایر ر رمر ررگنستارب یدرمعی رکدرهنر س راگنچدرمطن برمأخارخرهرر.ارر.ر فرظرمر رررآف

انر ،ربسری هرررن   رکردرخرن.یخ ررکدري ن رخیهنربدرنقلرمطرررن ارر.حن  چی  راررج ئینترغینخن.یخ رآفرنا 
بسرین. راررج ئیرنتررر»کی رکردرررن رنی رپسراررآف،رر.رمق مۀرخهرربنرکتنب،ربنرایدربن .رخأکی رم «ارکی م 

رمرنگینمدرگرن رخرن.یخ ر رجغناهیرنی رر .ۀرسنسرنن ر.ارر.رررررگرنر رری رنررارهررنرنمر.خ ارگن،رننمرکسنفر رجن 
خ ن.مینسرر رمررنگنفرسنسررنن ر رخکایررلرمررینختررربررنا ررمررنگینمدخررهافرینهررتر ربن.سرری ارگاچیرریدررمرر 

ر«اگن رگهننگهفرسینس ،راجتانع ر رهنگی  رآفرر .ه،رمی عرا.رمای  راستمینسنفراررسهیدسنسنن 
ن رن.ان ررنهیسی هرگاچییدرر.رمق مد،رمینبعرسیجشرخرهرر.ارر.رر ررسرتۀرراخلر ر)مترهفرخرن.ی ررررر

یعقهب ،ررییه. ،رحا ۀراصفهنن ،ري ن ،رمسعهر ،ربلعا ،رمسکهید،ربین نر ر رگنریر  (ر رررر:مننی 
خهرسرتنف،ررر. ی ارننمۀپنسکن د،رر. ی ارننمۀخئههننس،رر. ی ارننمۀس ئها،ررخن.ی را.میستنفخن.ج ر)

کی رخنرر.ررهرهصلربدربن.سر ر ررمعنه رم رِرابدربطنیق(ا اجاهخن.ی  ررسیعنتینررخن.ی رنسطه.ینف
رهنر س راررگفترپنرمنهرپنینن رسنسننینفربپنراررارمنگینمۀگنربنر. ایترمقنیسۀر. ایترآف
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خرهافرههنسرترخهصریف رمختصرنر رررررعیهافرپیشییۀرپژ گشرآفرگمراست،رم هصلرنخسترکتنبر.ارکدربد

رمرنگینمۀرمینس رنی ر لار اررکرنرارایردرهصرلربردرچهرن.ربخرش:ررررررررمینس ر رسنسنن گن رمنگینمدهشنرۀرپژ گش

مینسر راررمرین یدرخرنررررگرن رسنسرنن ررگن رنخستیدراسالم ،رپرژ گشرگن رعنب رررهن.س رس هرهنر س ،رخن.ی 

ن ن. راینان رخقسیمرم هراستارهصرلرر م،ربردرمعنهر ر ربن.سر رمیرنبعرخرن.یخ رررررررپنینفرر .ۀرسنسنن ر رخن.ی 

 یرژهربن.سر رررسریح (،ربردرربنگ ی ه،راعمراررراخل ر)عنب ر رهن.س (ر رخن.ج ر)ا.می ،رسرنینن ،ربی انسر ر رمرر

رگنربنرر .ۀرسنسننینفراختصنصررا.رامی افرخانک رآف

خنخیبربدرپنرمنگ رمین ید،را.رمینرسهم،رهناییدر)مهنبنار(،رهصلرسهمرخنرنهم،رپیکنۀراصل رکتنبراستر ربد

نررپنرمنگ رماکه.رآغرر«رخالصۀر. ایت»پنراررارگنرهصلربنررارر ری رگنررسهمرم رخت،رهن خبه.اف،رآر.م 

خنیدرنتنی رپژ گشر.ارر.رخهررجن ررارهرخنرینب ارهصلررگم،رمهمارامدرم «ربح ر رسیجش»مهرر رسپسربنرم 

عیهافریکرمی عرا.رمای رخرن.یخ ربرنا رررخهان ربدم ه،رم بیشراررآنچدرخنرکیهفرگانفرم رمنگینمد»نشنفررگ ر

ر«اکن.گنهتدرمهرنینفربدمینس رر.ربخشرپنرمنگ رمین یدرخنرهن پنم رسنسنگن رسنسنن پژ گش

ر.رر .ۀرسنسرننینف،ربرنرآفراسرترررررمرنگینمدرگن رخن.یخ رنهیسی هرر.رسخدرپنینن ،رضادربنمانرفرا.رش

گرن رخرن.یخ ربسرین.رررر. ایترهنر س رر.رایدرر .اف،ربسرین.رخرن.یخ ر رمسرتی راسرتارر.رایردرر .هررارهررررر»کدر

مرهن ر ررمینبعر)راخلر ر رخرن.ج (رخأییر رمر ررررگنرر.رسیجشربنرری نرث ترم هرکدربیشتنرآفرمنگینمدمها رر.ر

گرن رمعت رنرگرنهرر.رجغناهیرن رخرن.یخ ر ررررررخنرگسرتی ارایردررارهررخنر رر.ستگنراررری نرمینبع،رر یقبنخ راررآف

رمرنگینمدرگرنی رهقرطرر.رررآییر ارگرنهررارهررکرن.م رخ ن.مینسر ربردررمینس ر رنرنمرمینس ر ررمنن رر.ربنستنفننمجن 

 راسینررمهجهررینربنراست الهرخن.یخ ر نبلر.رریرنرانکرن.رنیسرتی ر رمیطقر راسرترکردرررررررر جهرررا.ن رکدربنرمهاگ 

 رری رنرمیرنبعربردرخفرن ترمیرنفرررررررمرنگینمدرگرنرمیرنفرررعیهافرسری  رمحتارلربپراینیماربنخر رخفرن ترررررگنر.اربدآف

رررررمر ررننمرردخر ا رگرن ر)خحنینگررن (رر. نهمرتر .سرر ر راررایردرریر ،ر. ایررترهنر سر ربررنا رسریجشرانررهِا

 یرژهرپنرمرنگ رررگرن،ربردررگنربسین.ر.اگ شنر رکلی  راست؛رگاچییدرر.ربنخ ربخش ربنرسنر رآفرگنمدننخ ا 

ر«اگین رر.ر. ایترهنر س ر جهرررا.ررخت،رکا هرر رکنست رچشمبه.افر رآر.م 

نظرنافرراییکدرهنضیۀرنهیسی هر ر. شراث نترآفرر.رایدرکتنب،رخنرچدرمی افرمق ههرنظنرمیتقر افر رصرنحبرر

نظنرحنه،رر.رن نهرنخستر رگی نمرخهان فرا  یۀرکتنب،ربدنرمی رگا.ررمنفر راظهن.رنظنرآننفراستاربنایداهت ،رنی

گرن رن ن.مر ر رررگنرخن  راررهنیر هرنیسرت؛راصرالحربنخر ر غر شررررر.س ربنرن ن رنهیسی هرر.ربنخ ربخشم 

گن رهن.س رر .ر یدجن ریک ی نر رگاچییدربنخ رجنی کن.گین راصطالحنتربد ینایش ،رخج ی رنظنرر.ربد

گرنر رامرن.هربردربنخر رررررگن رخکنا. ،رخنخیربر رعیرن یدرهصرلررر ر.ای ،رحا رپن.اگنا گناررنگدربنا ر اره

ان ارننگفتدرپی است،رایدرمها.رر رمها.ر راررایدررسرتراررا.رشراصرل ررر. ی ارگن رمهمرخن.یخ راررایدرجالد

ردرمهر،را.رمشرر چی افرخهاگ رم اکتنبرنخهاگ رکنست،ربلکدرگنراثن رکدربدرگهگنرنق رآ.است


