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  ١٣۵٧ بالقنا عوقو و هاش یگراب نز
 
 
 ھئارا دروم نیا رد یرظن دوخ عسو ھب سک رھ .تسا ریذپان نایاپ یراک ١٣۵٧ بالقنا لیالد و للع نییبت

 تفص ھب ناوت یمن ار -بالقنا ھلمج زا -نایمدآ یعمج راتفر ھک تسا نیا یتخانش شور لصا .درک دھاوخ
 مدرم ...و ،یگناوید ،ینادان ،لھج ھجیتن بالقنا ھک درک اعدا لاثم ناونع ھب .تساکورف یتخانشناور تالاح ای
 .درک ھئارا نایمدآ یعمج راتفر زا یتخانش ھعماج یریسفت دیاب .دوب نامز نآ
 
 ماگ .دنھاوخن ار )نامکاح و تموکح( اھ ییالاب )مدرم( اھ ینییاپ ھک تسا نیا لوا ماگ ،بالقنا عوقو یارب
 -ود رھ ای -دناوتن ای دھاوخن تموکح ھک تسا نیا موس ماگ .تسا یبالقنا تیعضو ھب نتساوخن لیدبت مود
 ار نافلاخم ،دشاب ھتشاد بوکرس هدارا و ناوت یروتاتکید میژر رگا .دنک بوکرس ار فلاخم ضرتعم مدرم
 .درک دھاوخ بوکرس
 

 ،داسف ،ضیعبت ،رقف .دنوش یم  )دوجوم میژر نتساوخن( لوا ماگ ھب دوعص بجوم یرایسب لیالد و للع
 ،دور یمن مدرم ندز فرح و تاحالصا راب ریز ھک یا ھچراپ کی تموکح ،یسایس بوکرس ،یروتاتکید
 .)هدنب -ناگیادخ( هدرب و بابرا ھطبار ،یداصتقا دشر یدامتم یاھ لاس یپ رد یداصتقا دشر یناھگان طوقس
 "یا یآ یس" نامزاس تیاور ھب "هاش ییالط نارود"« ھلاقم رد هاش یروتاتکید دروم رد (.هریغ و هریغ و
 .)ما ھتفگ نخس »اکیرمآ یاھ تلود و
 
 ھب مدرم نداد قوس رد هدننک نییعت یشقن هدرتسگ و گرزب یاھداسف ،اھ یگژیو نیا اب یسایس میژر کی رد
 لاح رد و دساف شنایفارطا و هداوناخ و روتاتکید صخش یتقوً اصوصخ .دننک یم یزاب اھ ییالاب نتساوخن

 .دنشاب یلم تورث لواپچ
 
 طسوت وا لزع زا سپ .تشاد مامت و مات ترھش یداصتقا داسف ھب ھک دوب هاش اضر دنزرف هاش اضر دمحم
 دوب هدرک تراغ ھک یرایسب یاھ نیمز و دوخ تورث یمامتً ابیرقت ،١٣٢٠ رویرھش رد رگلاغشا یاھورین
 نیا نوماریپ یعیسو یاھ یرگنشور ،ناخ اضر طوقس زا سپ یاضف رد .درک راذگاو دوخ نیشناج ھب ار
 داسف ھلأسم اما .دنادرگ زاب ار اھ نیمز زا یدایز شخب دش روبجم اضر دمحم .تفرگ تروص یلم تراغ
 .دش یم هدوزفا نآ مجح رب زور ھب زور و دوب یقاب ناھذا رد نامز نامھ زا یتنطلس نادناخ
 
 کی رد .دیسر یم مدرم شوگ ھب ھعیاش داھن قیرط زا زین یتنطلس نادناخ "یگراب درم" و "یگراب نز"
 نز ،دندوب نیشن اتسور و داوس یب روشک تیعمج تیرثکا ١٣۵٧ لاس ات یتح ھک یبھذم -یتنس ھعماج
 ھک دوبن لوبق لباق مدرم مومع یارب .دش یم تموکح نتساوخن بجوم یدوخ یدوخ ھب یگراب درم و یگراب
 قوشعم زور رھ و دشاب "هراب درم" ،رھوش یاراد نز ،رتدب نآ زا .دشاب "هراب نز" رسمھ یاراد درم
  .دراذگب شیامن ھب ار شدیدج
 

 ربمایپ ھک یوحن نامھ ھب نیتسار مالسا رادساپ" و "عیشت و مالسا ظفاح" ، "ناملسم یناریا" ار دوخ هاش
 ار شغرآ طقف و طقف اھدنوخآ و متسھ نم مالسا یلصا عفادم ھک تفگ یم .دناسانش یم "درک حرطم مالسا
 ،ینیمخ ،هاش ،قدصم یاھ عازن ،ندوب ناملسم و ندوب یناریا رخأت و مدقت" ھلاقم ھب دوش عوجر(.دننز یم
 ادخ یوس زا و تسا دنوادخ تیامح دروم ھک درک یم اعدا هاش .)"مالسا و ناریا رس رب یا ھنماخ و ناگرزاب
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 هدرک رظن ھک نیا زا .تفگ نخس دوخ یالاو ینید و ینافرع یاھ ھبرجت زا اھراب و اھراب هاش .دراد تیرومأم
 هداد تاجن ار وا ناج اھراب نامز ماما و اضر ماما ،یلع ترضح ھک درک یم اعدا .تسا نایعیش ھمئا و ادخ
 ھلاقم ھب دوش عوجر(.داد یمن تسد زا هاگ چیھ ار -هداوناخ یاضعا هارمھ ھب -اضر ماما دقرم ترایز .دنا

 و یناملسم« ، »)٢(شدادبتسا و هاش عیشت و یناملسم« ، »)١(شدادبتسا و هاش عیشت و یناملسم« یشخب ھس
 ھجو چیھ ھب مدرم یارب یتیلوئسم و تردق نانچ اب یدرف نینچ "یگراب نز" .) »)١(شدادبتسا و هاش عیشت
  .دوبن لوبق لباق
 

 لیدبت ییاپورا ھعماج کی ھب ار ناریا ھعماج ١٣۵۶ لاس ات ھک داد یم هدعو ١٣۴۶ لاس رد وس کی زا هاش
 یعون جورم شرسمھ و دوخ ،رگید یوس زا اما .)١٣۴۶ رھم ٢٧ .١۴۵ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(دزاس
 ھلاقم ھب دوش عوجر(تشاد یساسا شقن شنتخادنارب و میژر ھیلع ھعماج جیسب رد ھک دندوب ییارگ تنس
 .)»ناگیاش ات یورسک زا :شیوخ ھب تشگزاب یالص«
 
 و فرشا "یگراب درم" و شنایفارطا و هاش "یگراب نز" یارب ھک یراتخاس ھک دوب نیا رتمھم ھلأسم اما
 ،بیترت نیدب .دوب هدیماجنا گرزب یاھ یراوخ تنار و یلام میظع یاھداسف ھب ،دندوب هدرک داجیا نارگید
 .دوب هدش یداصتقا داسف هدننک دیلوت یقالخا داسف
 
 یرکون -بابرا راتخاس ھکلب ،دوب نیرفآ ضیعبت اھنت ھن ،دش یم یھتنم یداصتقا داسف ھب ھک یقالخا داسف
 ،رکون ،مالغ ھمھ .دروآ یم رامش ھب زیچ ھمھ و روشک کلام ار دوخ هاش .دوب هدروآ دیدپ )هدنب -ناگیادخ(
 .دندراذگ یم شیامن ھب ار نآ مھ لمع رد ھکلب ،دنتشاد یم نایب نابز ھب اھنت ھن ار نیا و دندوب وا هدرب و هدنب
 نارھاوخ ،هاش ردام ،ونابھش یاھ تسد ھکلب ،دندوب هاش تسد ندیسوب ھب فظوم اھنت ھن روشک نارس یمامت

 نارتخد کلام هاش .دش یم رشتنم اھ ھمانزور رد زین اھنآ یاھ سکع .دندیسوب یم ار هاش نادنزرف و هاش
 مھ میژر دشرا تاماقم یخرب نارتخد و نانز اب .دوش رتسبمھ اھنآ اب ھک تسناد یم دوخ قح و دوب مھ ابیز
 .درک یم نینچ
 
 نیا .دوزفا یم اھ نتساوخن و اھ یتیاضران رب و دش یم رتگرزب زور ھب زور هدینت مھ رد هدیچیپ ھکبش نیا
 ار زیچ ھچ ،تسا مادک نام یقالخا یاھ شزرا ،تسیچ نام یاھرایعم ،مینک یم رکف ھنوگچ ام زورما ھک
 درادن نیا ھب یطبر چیھ ؛مینک یم دادملق یعرف و تیمھا دقاف ار زیچ ھچ و میروآ یم رامش ھب یلصا و مھم
 ،١٣۵٧ بالقنا نییبت و لیلعت یارب .دنتشاد ییاھرواب ھنوگچ ١٣۵٠ و ١٣۴٠ و ١٣٣٠ یاھ ھھد مدرم ھک
 نتساوخن بجوم ییاھ شزرا دض و اھ شزرا ھچ و دندرک یم رکف ھنوگچ اھ ھھد نآ مدرم ھک درک فشک دیاب
 .دش نانآ
 
 ،دشابن مھم روشک یسایس ناربھر "یگراب درم" و "یگراب نز" ناریا زورما مدرم یارب ھک لاحم ضرف ھب
 ھب .تسا هدوبن مھم اھ نیا مھ هاجنپ و لھچ و یس یاھ ھھد مدرم یارب ھک تفرگ ھجیتن ناوت یمن اعدا نیا زا
 تسین نیا نآ یانعم اما ،دشاب تیمھا دقاف زورما مدرم یارب یسایس ناربھر یداصتقا داسف ھک لاحم ضرف
 یسنج داسف ھک تسا نیا تیعقاو اما .تسا هدوب تیمھا دقاف زین هاجنپ و لھچ و یس یاھ ھھد مدرم یارب ھک
 یاھ ھکبش و اھ ھناسر ،نافلاخم و تسا مھم رایسب مدرم یارب یمالسا یروھمج ناربھر یلام داسف و
 .دننک یم یرگاشفا دروم نیا رد و هدرک دیکأت نآ ربً امئاد یعامتجا
 
 دندز بالقنا ھب تسد ھک یمدرم یارب یتنطلس نادناخ و هاش یلام داسف و یسنج داسف ھک تسین نیا ھلأسم
 چیھ دنھاوخ یمن هاش نارود نوچمھ یھورگ ھک تسا نیا ھلأسم ،دوبن رثوم نانآ یبالقنا شنک رد و دوبن مھم
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 یقالخا ریغ یراک یتنطلس نادناخ و هاش یسنج یاھداسف زا نتفگ نخس رگا .دنزب فرح ھنیمز نیا رد سک
 زا و دنیوگب نخس یمالسا یروھمج ناربھر یسنج یاھداسف زا تسیاب یمن اھ نامھ ،تسا نأش نود و
 یسایس ناربھر یسنج طباور دروم رد اھ ھناسر نیرتربتعم اکیرمآ رد .دننک لابقتسا ھنیمز نیا رد یرگاشفا
 لباقم فرط ھیلع یتاباختنا یاھ تباقر رد عوضوم نیا زا زین یسایس ناربھر و دننز یم یرگاشفا ھب تسد
 نامتفگ زا هاش نافلاخم راذگ« ھلاقم رد ١٣۵٧ بالقنا لیالد و للع رگید زا یخرب دروم رد( .دننک یم هدافتسا
 .)ما ھتفگ نخس »ھناحلسم هزرابم و ینوگنرس نامتفگ ھب زیمآ تملاسم هزرابم
 

  یصوصخ هزوح و یمومع هزوح
 
 رد .دریگ رارق "یبالقنا تیعضو" رد ھعماج دیاب لوا ،بالقنا یارب .دش بالقنا ١٣۵٧ لاس رد ناریا رد
 رگا اما .دوش زوریپ بالقنا ات دشاپب ورف -ود رھ ای -میژر "بوکرس ناوت" ای "بوکرس هدارا" ،دعب ھلحرم
 .دروخ دھاوخ تسکش بالقنا ،دشاب بوکرس هدارا و ناوت یاراد مکاح میژر
 
 ١٣۵٠ و ١٣۴٠ یاھ ھھد نویبالقنا .دریگ یم تروص دساف یروتاتکید -یدادبتسا ھماکدوخ ماظن ھیلع بالقنا
 ھمھ و ناردارب ،نارھاوخ ،هاش .دراد دوخ لاگنچ رد ار تردق ھمھ ھک تسا یروتاتکید هاش :دنتفگ یم
 و یرباربان .دنتسھ "هراب درم" شنارھاوخ و "هراب نز" هاش .دنتسھ یداصتقا داسف راتفرگ شا هداوناخ
 .دنک یم داد یب مھ رقف و ضیعبت
 
 و هاش "یگراب نز" عوضوم ،دوب یبھذم و داوس یب ،نیشناتسور نآ تیعمج تیرثکا ھک یا ھعماج رد
 یولھپ فرشا ھک دوب روھشم .درک یزاب یرثوم شقن میژر ھیلع مدرم کیرحت رد شنارھاوخ "یگرابدرم"
 و اھ هدنناوخ مان .دنک یم باختنا یرتسبمھ یارب ار روھشم یاھ ھشیپرنھ و اھدنناوخ و تساورپ یب رایسب
 و للع اھ هد زا یکی ،نانآ نانز "یگراب درم" و یتنطلس نادناخ "یگراب نز" .دش یم رکذ مھ اھ ھشیپرنھ
 ھب دوعص للع و لیالد رگید هرابرد .دنھاوخن ار هاش میژر ھک داد قوس ھلحرم نیا ھب ار مدرم ھک دوب یلیالد
 طسوت اھ ییالاب نتساوخن .ما هدرک ثحب یرگید یاھ ھلاقم رد ،دنتساوخن ار هاش میژر مدرم ھک یتیعضو
 .تسا یبالقنا تیعضو شیادیپ مزال طرش ،اھ ینیئاپ
 
 ینونک ھلاقم عوضوم نیا اما ،دور یم رامش ھب رسمھ ھب تنایخ یقالخا رظن زا هاش "یگراب نز" ھچ رگا
 نیا ھلأسم .تسین ھلاقم عوضوم مھ نیا اما ،دور یم رامش ھب "انز" هاش راک تعیرش رظن زا ھچ رگا .تسین
 ١٣۴٠ و ١٣٣٠ یاھ ھھد رد .دوش یم لیدبت ھناسر نیرتمھم ھب ھعیاش ،ھناسر دقاف ھتسب ھعماج رد ھک تسا
 ھب ناھد ھعماج رد یتنطلس نادناخ لک و نارھاوخ و هاش یقالخا داسف هرابرد یا هدرتسگ تاعیاش ١٣۵٠ و
 و هداوناخ و هاش ار رما نیا .دندوب رثوم هاش میژر ھیلع مدرم کیرحت رد زین تاعیاش نآ .تشگ یم ناھد
 .دندرک یمن کرد شنایفارطا
 
 یرما هاش "یگراب نز" .دندوب تسرد هاش هرابرد لقادح اھ ماھتا نآ ھک دھد یم ناشن ینونک تاعالطا

 ،اما .دشاب رثوم تسناوت یمن بالقنا عوقو رد ،دوب یصوصخ رگا .تسین و دوبن یصوصخ
 
 .دوب ثحب عوضوم مدرم نایم هدرتسگ وحن ھب ناریا رد اھ لاس نامھ ھلأسم نیا -فلا
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 روما ریزو و دمآ نایم ھب اکیرما و سیلگنا یاھ ھناخ ترافس یاپ ھک تفرگ الاب نانچ راک یدراوم رد -ب
 هاش یارب اکیرمآ رد ،دماجنیب ونابھش قالط ھب لمع نیا رگا ھک درک دیدھت یوحن ھب ار هاش اکیرمآ ھجراخ
  .دنتخادرپ هاش یقالخا یاھداسف ھب زین ییاپورا یاھ ھمانزور یخرب .دش دھاوخ تسرد لکشم
 

 یصوصخ رما و یمومع رما نایم ]یلاربیل[ یگناگود ھب عجارً امامت مسینیمف«:تفگ یم نامتیِپ لوراک -پ
 یتنس یقلت قباطم و دنروآ یم رامش ھب یصوصخ هزوح بلق ار هداوناخ اھ لاربیل ،رکاچ ھتفگ ھب ».تسا
  .دوش یم انعم دقاف هزوح نیا رد یربارب و تلادع ،هداوناخ زا نانآ
 
 ھب ار یمومع هزوح و یصوصخ هزوح یلاربیل کیکفت رب نایارگدامھداب و اھ تسینمف یاھدقن ھمھ رگا
 و نادرمتلود یصوصخ هزوح .تسا یداع نادنورھش ھب قلعتم یصوصخ هزوح ،میراپسب یشومارف
 نوتنیلک لیب یسنج هدنورپ مامت اکیرمآ رد لیلد نیمھ ھب .تسا نادنورھش یمومع هزوح ،یسایس نارادمامز
 لاس رد نوتنیلک یرالیھ اب موس هرظانم رد پمارت دلانود و تفرگ رارق یسررب دروم یمومع هزوح رد

 ھک تفگ یرالیھ ھب هرظانم نایم رد و دوب هدناشن ولج فیدر رد دوخ نامھم ناونع ھب ار نز نیدنچ  ٢٠١۶
 نآ رد پمارت دلانود ھک دیسرپ یراون هرابرد زین نوتنیلک یرالیھ .تسا هدیسر ار اھنیا ھمھ باسح وت رھوش
 ،دیتسھ هراتس کی امش یتقو ....تشاد رھوش وا .مدیباوخ وا اب هرخالاب و مدرک اردوخ یعس نم« :تفگ یم
 نانز یلسانت  تلآ  .ینکب یتساوخ یراک رھ یناوت یم .ینکب یتساوخ یراک رھ دنھد یم هزاجا ]اھنز[ اھنآ

 نانخس ھنوگ نیا اھدرمً الومعم ھک تفگ و درک یھاوخرذع پمارت 1».ینکب یتساوخ یراک رھ ،ینزب پاق ار
 ھب ار وا اب طابترا یعدم نانز ھمھ ،زین تاباختنا رد پمارت یزوریپ زا سپ.دنیوگ یم اھ هاگشزرو رد ار
 رد ندیاب وج رضاح لاح رد .دندرک وگزاب ار یو اب ناش یرتسبمھ تاییزج اھراب و دندروآ اھ ھناسر
 ھناش یور ار دوخ یاھ تسد وا ھک دنتفگ اھ ھناسر شیپ یدنچ .تساھ تارکومد دزمان لوا رفن اھ یجنسرظن
 سیرھ المک مناخ  2.دنا ھتشادن وا لمع نیا زا یبوخ ساسحا هدش دای نانز و تسا ھتشاذگ یفلتخم نانز یاھ
 مود هرظانم زا سپ ،زوین سکاف ھکبش یرجم -نرال یمات مناخ .تساھ تارکومد حرطم دزمان رگید
 ،یدیگنج دوخ یاھنامرآ یارب ایآ ،المک« :تشون - سیرھ المک ھب باطخ ٢٠١٩ یالوج ٣١ رد اھتارکومد
 زا ھک دنناد یم دوخ قح اکیرمآ مدرم وس کی زا 3.» ؟یدیباوخ ]نادرم[ اب الاب ]تاماقم[ ھب ندیسر یارب ای
 یاھ هدنورپ نیفرط ،یسایس تباقر رد ،رگید یوس زا .دنشاب هاگآ نادرمتلود یصوصخ یگدنز طباور یمامت
 یادص و رس رپ ناتساد .دننک هدافتسا لباقم فرط نایز ھب و دوخ دوس ھب نآ زا ات دننک یم ور ار رگیدکی
 داتسا نز کی .میناد یم ھمھ ار  درک باختنا اکیرمآ یلاع ناوید یارب پمارت دلانود ھک یراک ھظفاحم یضاق
 وا .دننک زواجت یو ھب دنا ھتشاد دصق شناتسود و )اناواک ترب(وا یناوج رد ھک درک اعدا هاگشناد یساشناور
 تعاس و دش حرطم اکیرمآ یانس رد ھلئسم .داتفا نم یور زین شدوخ و تخادنا باوخ تخت یور رب ارم
 عافد دوخ زا یضاق سپس و تخادرپ ارجام تاییزج حرش ھب )دروف یزیلب نیتسیرک( هاگشناد داتسا نیا اھ
 شخپ مھم یاھ ھکبش یمامت زا میقتسم روط ھب انس ھسلج .درک قیقحت عوضوم دروم رد مھ یآ یب فا و درک
 نارادمامز یقالخا یاھداسف ھب ،مھ مدرم ھکلب ،یمالسا یروھمج نافلاخم اھنت ھن زین ینونک ناریا رد .دش یم
 ھب لئاسم نیا اکیرمآ یسارکومد لاربیل رد .دنتسھ و هدوب ساسح -اھدنوخآ صوصخ ھب -یمالسا یروھمج
 .تسا هدرواین رامش ھب یسارکومد لاربیل اب یفانم ار نآ سک چیھ و دوش یم و هدش حرطم یا هدرتسگ وحن
 
 دیتاسا و مدرم اب یسایس نارادمامز .تسا تردق طباور ،نارادمتسایس یسنج طباور رد یساسا عوضوم
 رد مھتم و وجزاب ھطبار ھیبش یعون ھب ،نانآ ھطبار .دنتسین یربارب تردق یاراد نایوجشناد اب اھ هاگشناد
 اھ هاگشناد دیتاسا و نارگید اب نارادمتسایس یسنج و یقشع طباور ھک تسا تردق طباور نیمھ .تسا نادنز
 ،تسا راوشد و تخس رایسب هاگشناد یمسر داتسا جارخا ھک اکیرمآ رد .تسا هدرک راجم ان ار نایوجشناد اب



 6 

 یابیز رتخد کی یتقو ھک تسا نشور .درک جارخا هاگشناد زا ار داتسا ناوت یم یتحار ھب لیلد نیمھ ھب
 .دنتشادن نتفگ ھن ناوت شا هداوناخ و وا ،دندرک یم باختنا هاش اب یرتسبمھ یارب ار یناریا
 

 ھک یوسنارف رتخد کی .تسا هداتفا قافتا یدئوس ھلاس ٢٠ رتخد کی گرم ،هاش یگراب نز دراوم رد -ت
 یرگید لئاسم زین یرگید نارتخد .تشاد دوجو شگرم لامتحا ،دوب روشک نآ تسینومک بزح وضع شردام
 .دماجنیب یناھج حطس رد "میژر ییوربآ یب" ھب دوب نکمم ھک دندیرفآ
 

 یم ھنیزھ مدرم بیج زا ھک تشاد تموکح یارب ینیگنس یلام یاھ ھنیزھ شنایفارطا و هاش یگراب نز -ث
 ھب یبوخ لوپ دش یم هدافتسا ییاکیرمآ و ییاپورا نانز ندرب و ندروآ یارب صوصخم یاھامیپاوھ .دش
 کالم مھ نیا .داد یم ھیدھ نانآ زا یخرب ھب تمیقنارگ تارھاوج یرایسب دراوم رد هاش .دش یم هداد نارتخد
 حرطم ھک تسین هاش یصوصخ هزوح ھب قلعتم یرما ھجو چیھ ھب ،ناتساد نآ دھد یم ناشن ھک تسا یرگید
 .دشابن ھجوم شندرک
 

 نایم مھ نآ رس رب و هدشن شاف هاگ چیھ رما تایئزج ھتبلا .تشذگ رد ناطرس یرامیب ھب هاش ھک دنا ھتفگ -ج
 یرامیب و هاش یگراب نز نایم ییوگ ھک دنھد یم ناشن َملَع یاھ شرازگ اما .دراد دوجو رظن فالتخا نایوار
 نیا یارب .میتسھ ھجاوم یمومع یرما اب مھ زاب ،دشاب قداص اعدم نیا رگا .تسا ھتشاد دوجو یا ھطبار شا
  نارود و ساسح یاھدادیور رد شیاھ یریگ میمصت رد وا یگدنامرد رد هاش یرامیب شقن دروم رد ناققحم ھک
 .دنا ھتفگ نخس بالقنا
 

 شتارطاخ و َملَع
 
 مایق بوکرس زا سپ هاش یتقو .دوب وا کیدزن تسود و رابرد ریزو و هاش بوبحم ریزو تسخن َملَع هللادسا

 نسح ھب ار یریزو تسخن ات دھد افعتسا تساوخ وا زا لاس نامھ دنفسا ١٧ رد ،ملع طسوت ١٣۴٢ دادرخ ١۵
 زگرھ ار امش یراکادف و تیمیمص و یراذگتمدخ...«:تشون َملَع زا ینادردق رد ،دراپسب روصنم یلع
 تروص َملَع زا طقف و طقف ،هاش تنطلس ھلاس ٣٧ نارود لوط رد یدیجمت نینچ 4».درک میھاوخن شومارف
 .تفرگ
 

 هدرک تیصو وا .تسا هدرک رکذ ار شدوخ و هاش یاھ یزاب مناخ ناتساد نآ دوخ ھنازور تارطاخ رد ملع
 ،دعب لاس ۵٠ -راھچ . هاش میژر ینوگنرس زا سپ -ھس .هاش گرم زا سپ -ود .وا گرم زا سپ -کی ھک دوب
 هاش داصتقا ریزو -یناخیلاع یقنیلع رایتخا رد ار تارطاخ نیا ،وا رتخد و رسمھ .5دوش رشتنم تارطاخ نیا
 بالقنا زا سپ لاس ١٣ ینعی .درک رشتنم ١٩٩٢ لاس رد ار لوا دلج وا و دنداد رارق -نارھت هاگشناد سیئر و
 کیدزن زا دوخ ھک یراتساریو ناونع ھب وا . ملع گرم زا سپ لاس ١٢ و هاش تشذگرد زا سپ لاس ١٠ ،
 رد و هدرک وگ و تفگ هاش میژر هدنز دارفا اب هداد خر عیاقو دروم رد رایسب دراوم رد ،دوب عیاقو ھمھ دھاش
 ناققحم ھک ،ملع هدش رشتنم تارطاخ دلج ٧ ،بیترت نیدب .تسا هدرک رت قیقد ار تاکن یخرب اھ یقرواپ
  .تسین یصوصخ هزوح ھب قلعتم یرما  ،دنا هدرک دانتسا نادب یراگن خیرات یارب فلتخم
 

 اجنآ رد و تفر یم روشک یلامش یاھرھش ھب اھ ناتسبات رد .دنارذگ یم شیک رد ار یزورون تالیطعت هاش
 ینابلخ ،ینار قیاق ،یکسا :وا تاحیرفت .تشاد سیئوس ھب ھھام ود ات کی رفس زین اھ ناتسمز .تشاد تماقا
 یحیرفت ھنوگ چیھ ھک دیلان یمً امئاد ،ھمھ نیا اب .دوب...و ،نایفارطا لزانم رد ھنابش یاھ یزاب رامق ،امیپاوھ
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 .تسوا راک هراچ اھنت -"یزاب هدنج" هاش دوخ ریبعت ھب -"یزاب مناخ" ،تموکح نیگنس راب لمح یارب و درادن
 ھمھ نیا ندرک ضوع تفگ یم .6»منک یم ھتکس« ،موشن رتسبمھ نانز اب راب دنچ یا ھتفھ رگا تفگ یم
 مرادن تسود ،مشاب ھتشادن نانز اب یرتسبمھ تردق یزور رگا اما .7تسا »یگناوید« و یزاب سوھ ،رتخد
 .منارذگب شوخ دیاب ،متسھ هدنز ھک ینامز ات تفگ یم .منامب هدنز
 
 :َملَع تارطاخ دروم رد
 
 رد َملَع زین دراوم یخرب رد .تسا ھتشادن روضح َملَعً اموزل هاش تالیطعت و یراک یاھرفس ھمھ رد :الوا

 تبسانم ھب زین ١٣۵٠ لاس رد .تسا ھتشاد تماقا اکیرمآ و اپورا رد ینامرد و یحیرفت ینالوط یاھرفس
 .تسا هدشن ھتشاگن ملع تارطاخ -دوب نآ لوئسم ملع ھک - ھلاس ٢۵٠٠ یاھ شنج
 
 بیصن "راختفا" نیا ھک یدارفا دادعت دیاب دیوگ یم هاش دروم دنچ رد .دوب دایز هاش یاھرایب مناخ دادعت ً:ایناث

 ام بیترت نیدب .دنا هدرکن ھئارا دوخ درکلمع زا یشرازگ ،هدش دای دارفا ،ملع زج ھب .دوش مک ،دوش یم ناش
 ناطرس نامرد یارب ملع ھک ١٣۵۶ دادرخ ٢٠ رد و دوش یم زاغآ ١٣۴۶ لاس زا ھک مَلَع تارطاخ و میتسھ
 .دبای یم نایاپ -دش یھتنم وا گرم ھب ھک تشگزاب نودب یرفس -دوش یم اپورا یھار
 
 هاش یناوجون ینارود
 

 ات دوب هداد  »یروف روتسد« هاش اضر ھتشگزاب ناریا ھب یتقو دیوگ یم .دوب "هراب نز" یناوجون زا هاش
 یم َملَع .دروایب مناخ مھ شا ھلاس ١٣ دھعیلو یارب ھک دھد یم نامرف َملَع ھب هاش .8دنروایب رتخد وا یارب
 رومیت ناریا قشاع ھکلب ،متشاد ار ساسحا نیا اھنت ھن یگلاس ١٣ رد نم دیوگ یم هاش ،تسا دوز رایسب دیوگ
  9.مدوب هدش مھ شات
 
 یگرابنز ھمادا و ھیزوف اب جاودزا
 
 ناریا ھب وا هارمھ ھب ١٣١٨ نابآ ١٠ و درک جاودزا رصم رد ھیزوف اب ١٣١٧ دنفسا ٢۵ رد اضر دمحم
 یم ھیزوف شوگ ھب زین نآ یاھربخ و داد ھمادا "شا یسورع زا شیپ یگرابنز" ھب نانچمھ اما .تشگزاب
 رشتنم "دھعیلو یاھ یزابسوھ" لیلد ھب ھیزوف و وا یاھ شنت نوماریپ یناوارف تاعیاش رھش رد و دیسر
 رد هاگ و تفای شیازفا فلتخم نارتخد اب وا طابترا ،دھعیلو ھب تنطلس لاقتنا و هاش اضر نتفر اب .10دوب هدش
 ،نارود نیا ھعیاش نیرتمھم .داد یم نالوج رھش حطس رد ناوج نارتخد اب تمیقنارگ یاھ لیبموتا اب رھش
 .دش هاش یماظن دشرا ناھدنامرف زا یکی رسمھ اھدعب "س هزوریف" .11دوب هزوریف مان ھب یرتخد ھب وا قشع
 .دش هاش زا ھیزوف ییادج بجوم ،ود نیا یگدنز رد شنارھاوخ و ردام یاھ تلاخد و هاش یگرابنز
 

 و یرافغ طابترا .دش لیدبت هاش یلصا ھقوشعم ھب -"رھش ییالط وم" ھب روھشم -یرافغ نیورپ ،دعب یدنچ
 ھب هاش ھب حیرص یاھ ھناشن اب یقشع ناتساد کی روصم نارھت رد یھلا نیدلاردص ھک دوب ینلع ردق نآ هاش
 رفس زین اھ ناتسا یخرب ھب ییالط وم رتخد نیا اب هاش و دوب هرھاق رد رھق تلاح ھب ھیزوف .دناسر پاچ
 ،هاش نارھاوخ و ردام یاھ تلاخد وس کی زا .دوبن ناریا ھب تشگزاب ھب رضاح ھجو چیھ ھب ھیزوف .12درک
 نیا رب زین هرھاق رد ایناتیرب ترافس یاھ شرازگ .دوب رما نیا ببسم هاش دوخ یگراب نز ،وس رگید زا و
 یا ھینایب رد ١٣٢۶ نابآ ٢۵ رد رابرد ،تیاھن رد .درک میھاوخ هراشا نادب نایاپ رد ھک دنا هدرک دیکأت تاکن
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 رد ار وا تسد ،دوب هدرک لیمحت وا ھب هاش اضر ھک ھیزوف زا ندش اھر .داد ربخ ھیزوف و هاش ییادج زا
 .تشاذگ دازآ شیپ زا شیب یگرابنز
 
 ۶ و دش انشآ -دش راکسا هزیاج هدنربً ادعب ھک -یلک سیرگ اب ،درک رفس اکیرمآ ھب هاش ھک ١٩۴٩ لاس رد
 ناھنپ ار یلک سیرگ اب شا ھطبار هاش .دوب ھلاس ٢٠ یلک سیرگ و ھلاس ٣٠ هاش .13تفر شدرگ ھب وا اب راب
 اما ،دوب هدرک جاودزا داھنشیپ وا ھب هاش یتح .درک ھیدھ وا ھب تمیق نارگ تارھاوج ھعطق ھس و درک یمن
 ھب و دوب هاگآ ود نیا ھطبار زا ،دش وا رسمھ ادعب ھک وکانوم سنرپ ھچ رگا .دنک یم در ار داھنشیپ نیا وا

 رد ھلاس ٢۵٠٠ یاھ نشج مسارم رد و تفریذپ ار هاش توعد ١٩٧١ لاس رد اما ،درک یم تداسح هاش
 ود هاش .درک عافد ھلاس ٢۵٠٠ یاھ شنج یرازگرب یارب هاش زا تدش ھب یلک سیرگ .درک تکرش نارھت
 ھب یرگید یناریا رتخد اب ایرث اب جاودزا زا لبق هاش 14.دوب هدرک هراشا وا اب دوخ طباور ھب َملَع شیپ راب
  .دوب هاش قلطم ییاھر ینارود ،جاودزا ود نیبام نارود .دوب طابترا رد "خ غورف" مان
 
 یگرابنز ماودت و ایرث اب جاودزا
 

 ھب ،ھیزوف ھباشم یلیالد اب زین جاودزا نیا .درک جاودزا ھلاس ١۶ ایرث اب ١٣٢٩ نمھب ٢٣ رد ھلاس ٣٢ هاش
 زین نارود نیا رد هاش .دش مالعا رابرد یوس زا ١٣٣۶ دنفسا ٢٣ رد ود نیا ییادج ھینایب  .دیشک ییادج
 مسارم رد یرافغ نیورپ و وا .دوب نانآ زا یکی "ش ایرث" .درک یم دوخ نآ زا ار رھش یابیز نارتخد
 و زایتما بحاص و سلجم ناگدنیامن زا یکی رسمھ اھدعب زین "ش ایرث" .دنتشاد تکرش ایرث اب هاش یسورع
 .دش تایرشن زا یکی لوئسم ریدم
 
 وربور یفنم خساپ اب ھک تفر ایناتیرب ینطلس نادناخ یاضعا زا یکی غارس ھب ادتبا جاودزا یارب هاش راب نیا

 .15دیسرن ماجرف ھب مھ نآ ھک تفر ایلاتیا هاشداپ نیرخآ مود یوتربما رتخد الرباگ ایرام غارس ھب سپس .دش
 
 
 یگرابنز ھمادا و ابید حرف اب جاودزا
 
 نیا تایئزج ،دوب هاش ھب حرف فرعم ھک یدھاز ریشدرا .درک جاودزا ابید حرف اب ١٣٣٨  نابآ ٣٠ رد هاش
 ،دوب هدش لیدبت هاش یصخش تباث یگژیو ھب اھنت ھن یگراب نز .16تسا هدرک وگزاب دوخ تارطاخ رد ار رما
 .دشک یم شود رب ار تموکح و تنطلس نیگنس راب نامزمھ ھک دروآ یم رامش ھب یھاشداپ قح ار نآ ھکلب
  .درک ادیپ ھمادا زین ابید حرف اب جاودزا زا سپ یزاب مناخ ،ور نیا زا
 

 نایاپ رد ،تفر میھاوخ شیپ َملَع شرازگ اب لاس ھب لاس أدتبا .دوش یم زاغآ ١٣۴۶ لاس زا َملَع تارطاخ
 اب هاش یرتسبمھ َملَع .دش دھاوخ ھئارا بالقنا و یولھپ میژر طوقس اب هاش یگراب نز طابترا نوماریپ یتاکن
 "نامھم" ناونع ھب مھ نارتخد زا .دمان یم "شدرگ" ار ییاکیرمآ و ییاداناک ،ییاپورا ،یناریا یاھرتخد
 اما .دنتفر یم شدرگ ھب -دحاو یناکم رد نامزمھ -مھ اب َملَع و هاش ١٣۴٧ و ١٣۴۶ لاس رد .دنک یم دای
  .دنتفر یم شدرگ ھب ھناگادج ود نیا ھک تسا نآ زا یکاح دعب یاھ لاس شرازگ
 

 ١٣۴٧ و ١٣۴۶ لاس :متفھ دلج
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 ،مینک شدرگ یردق رھظ زا دعب ،]تشھبیدرا[مجنپ ،ادرف دش رارق .دندومرف یمسج یگتسخ راھظا یردق«
 .)١٣۴۶ تشھبیدرا ۴ .٣٢ -٣٣ صص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(»مشاب روضح رد مھ نم
 
 ،مدرک ضرع هاشنھاش ھب .تشذگ شوخ و بوخ رایسب .میتفر شدرگ تعاس ود ،هدش بایفرش رھظ زا دعب«
 ١۴ .٣٩ص ،نامھ(»دش دھاوخ تکلمم ریگنماد یمیظع یتخبدب و تخادنا دھاوخ اپ زا ار امش راک ھمھ نیا
 .)١٣۴۶ تشھبیدرا
 
 یم یگتسخ راھظا مھ زاب هاشنھاش طقف ،دوبن یمھم بلطم .مدش بایفرش یولھپ ھکلم خاک رد مھ بش«
 .۴٨ص ،نامھ(»دندومرف لوبق ،دنیامرفب یراوس و شدرگ یردق رھظ زا دعب ادرف مدرک رارصا .دندومرف

 .)۴۶ تشھبیدرا ٢۵
 
 زاغآ ار ھیکرت ]و[ اکیرمآ ،اداناک ،ناملآ ،یکاولسکچ ینالوط رفس هاشنھاش دادرخ ٢ ھبنش ھس حبص«
 .)١٣۴۶ دادرخ ٢ .۵٢ ص ،نامھ(».دیشک دھاوخ لوط زور ٣۵ً اعومجم ،دندومرف
 
 دادرخ ٢٠ .۶٨ ص ،نامھ(»میورب شدرگ و یراوس رھظ زا دعب ادرف دش رارق...دندش ھتسخ یلیخ هاشنھاش«

۴۶(. 
 
 و حیرفت یردق...دش شدرگ تعاس ھس ود .میتفر شدرگ ،مدش بایفرش دوب ررقم ھک نانچ رھظ زا دعب«
 .)۴۶ دادرخ ٢١ .۶٩ ص ،نامھ(»؟مینکب تبحص یدج ردق ھچ .تسا مزال شکرابم دوجو یارب شزرو
 
 یراختفا ھچ یلو .دوب مزال ھک دش لیطعت یرگید یاھراک ،دوب هرظتنم ریغ .میورب شدرگ رصع دندومرف«
 .)۴۶ دادرخ ٢۵ .٧٢ ص ،نامھ(»میتفر شدرگ رھظ زا دعب...متسھ وا رکون ھک نم .نیا زا شیب
 
 »تشذگ شوخ میتفر شدرگ رھظ زا دعب...میورب شدرگ رھظ زا دعب دش رارق .دندومرف یگتسخ راھظا یردق«
 .)۴۶ ریت ١ .٨٠ص ،نامھ(
 
 ،دندومرف .دیوشب بسا راوس ای میورب شدرگ رھظ زا دعب ،مدرک ضرع .متسھ ھتسخ تدش ھب ،دندومرف«
 (»تشذگ یسایس یاھتمحازم زا غراف یتعاس ود .دوب بوخ یلیخ ،میتفر شدرگ یرصع .میورب شدرگ
 .)۴۶ ریت ۶ .٨۴ ص ،نامھ
 
 دونشخ .مراد راک کرابم رماوا ءارجا رد ،مدرک ضرع .میورب شدرگ ادرف ،دندومرف ندش صخرم زا لبق«
 .)۴۶ ریت ٧ .٨۵ ص ،نامھ(»تسا فاصنا اب یلیخ ،دھدب شرمع ادخ .دنداد قح نم ھب یلو ،دندشن
 
 ،فرشا ترضحالاو رتخد ،]قیفش هدازآ[ .دش یخوش یردق .میتفر ایرد ھب ناشتمدخ رد ]لامش رد[یرصع«
 و یخوش یتدم .دوب هدمآ ایرد ھب ام اب ،تسا لگشوخ .دوب اج نآ ،هدروآ سیراپ زا شدوخ هارمھ یتسود

 .)۴۶ ریت ١۶ .٩١ ص ،نامھ(»دوب ھتفر مرس الاو ،ونابھش شوگ زا رود ھتبلا .دوب وا هرابرد تبحص
 
 میھاوخ شدرگ دعب ،دروآ دنھاوخ فیرشت نم لزنم ھب هاشنھاش یصاخشا تاقالم یارب رھظ زا دعب ادرف«
 .)۴۶ ریت ٣٠ .١٠٠ ص ،نامھ(»تفر
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 رھظ زا دعب...میورب شدرگ تعاس ود یکی رصع دش رارق .دنراد قح اعقاو .دندومرف طرفم یگتسخ راھظا«
 .)۴۶ دادرم ١٠۵.١٢ -١٠۶ صص ،نامھ(»تشذگ شوخ .شدرگ میتفر
 
 .)۴۶ دادرم ١٩ .١٠٩ ص ،نامھ(»دوب بوخ رایسب ،میتفر شدرگ هاشنھاش اب تعاس ھس ود یرصع«
 
 ھمھ ھنرگو دوب هاتوک ھناتخبشوخ اما .میتفر شدرگ یرفن ود هاشنھاش باکر رد یراتفرگ ھمھ اب یرصع«
 .)۴۶ دادرم ٢٩ .١١۴ ص ،نامھ(»دوب هدنام مراک
 
 .)۴۶ رویرھش ٢٠ .١٢۴ ص ،نامھ(»میدرک شدرگ یردق هاشنھاش باکر رد .میدوب راک یب یرصع«
 
 شدرگ ،دشاب دازآ رھظ زا دعب ادرف ،دنا هدش ھتسخ یلیخ ،دندومرف ھلمجنم .دندومرف نفلت اب مھ یرماوا«
 .)۴۶ رھم ۵ .١٣٠ ص ،نامھ(»میورب
 
 ،نامھ(»تشذگ شوخ و دوب بوخ رایسب ،دیشک لوط تعاس ھس .متفر شدرگ کرابم باکر رد رھظ زا دعب«

 .)۴۶ رھم ۶ .١٣١ ص
 
 (»دنتسھ ھتسخً اعقاو هاشنھاش .میا هدش رامیب و ھتسخ اعقاو نوچ ،میورب شدرگ یرصع ادرف تسا رارق«
 .)۴۶ رھم ١٢ .١٣۶ ص ،نامھ
 
 رھم ١٧ .١٣٨ ص ،نامھ(»دشاب رھظ زا دعب دش رارق .میورب شدرگ ادرف ،ما هدش ھتسخ یلیخ ،دندومرف«

۴۶(. 
 
 .)۴۶ رھم ١٨ .١٣٩ ص ،نامھ (»میتفر شدرگ هاشنھاش باکر رد رھظ زا دعب«
 
 اب .میورب شدرگ مھ اب رھظ زا دعب دنداد رما نم ھب ]نادمھ ییاوھ رونام زا[ تعجارم ضحم ھب«
 نیا ردق نآ .مرتھب بشما اقافتا .دوب بوخ یلیخ و متفر .دوبن تعاطا زج ]یا[هراچ ،متشاد ھک یگدروخامرس
 .)۴۶ رھم ٢۵ .١۴٣ ص ،نامھ(»تسا روآ تمالس و شخب تذل شتبحاصم ھک تسا بوخ هاش
 
 ات ،میراد راک رھظ زا دعب ،مدرک ضرع ؟میورب شدرگ تسھ روط ھچ رھظ زا دعب ،متسھ ھتسخ ،دندومرف«
 فیرشت ]یراذگ جات[ نیرمت یارب ]ونابھش[ترضح ایلع رھظ زا دعب هوالع ھب ،تسا زور ود یراذگ جات
 .)۴۶ رھم ٢٩ .١۴۶ ص ،نامھ(»دوب بوخ مھ یلیخ و میتفر .میورب دیاب اھنیا ھمھ اب ،دندومرف .دنرب یم
 
 ھب مھ زاب .داد مھاوخ اج نآ ]ار[رماوا ھیقب .میورب شدرگ مھ رھظ زا دعب .دشن مامت مھ بلاطم ،دندومرف«
 تشپ زا ترابع راک رگم .تسا یرتمھم راک مھ نیا ،میشاب ھتشاد ،دندومرف رما .میراد راک مدناسر ضرع
 .١۴۶ -١۴٧ صص ،نامھ(»متسھ هدرم لثم ما هدمآ ھناخ ھب ھک بشما یلو ،مدرک تعاطا ؟تسا نتسشن زیم

 .)۴۶ رھم ٣٠
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 ھچ رھ .میورب شدرگ رھظ زا دعب دنداد رما تسھ ھک راک و یراتفرگ ھمھ نیا اب مزیزع هاشنھاش هللا ءاشام«
 ھچرگ .متفر ناشباکر رد یتعاس ھس ود دبال .دندومرفن لوبق ،تسا رت بجاو یراذگ جات نیرمت مدرک رارصا

 .)۴۶ نابآ ٣ .١۴٨ ص ،نامھ(»دوب هدنام ادرف ِیتوف یروف یاھراک ھک دوب تسا تقیقح اما...تشذگ شوخ
 
 ،نامھ(»دندش هدرزآ ھک دش یدمآ شیپ ،مدوب ھتفر شدرگ هاش تمدخ رد هاتوک یلیخ تدم یارب ھک یرصع«

 .)۴۶ نابآ ۵ .١۴٨ ص
 
 .)۴۶ نابآ ٧ .١۵٢ ص ،نامھ(»میتفر شدرگ هاش باکر رد رھظ زا دعب«
 
 مدوب ھتشاذگ رھظ زا دعب ھب ھک ییاھ ھمانرب مامت .مدوبن رظتنم .میورب شدرگ رھظ زا دعب دندومرف رماً اتلفغ«
 .)۴۶ نابآ ١١ .١۵۴ ص ،نامھ(»دزرا یم زیچ ھمھ ھب هاش اب یھارمھ تداعس یلو ،دروخ مھ ھب
 
 .)۴۶ نابآ ٢٨ .١۶٢ ص ،نامھ(»میتفر شدرگ کرابم باکر رد رھظ زا دعب ھبنشجنپ«
 
 .تسا ھتفرگ تروص اھ ناتسا یخرب ھب مھ ییاھ ترفاسم نیب نیا رد
 
 ...درادن عنام ،دندومرف .دیراد ماکز ،مدرک ضرع .میورب شدرگ دیاب یرصع ھک دندومرف نفلت هاشنھاش«
 ناشیگدروخامرس .تشذگ شوخ رایسب و تفر نخس یرد رھ زا .مدوب هاش باکر رد تعاس ٣ یرصع
 .)۴۶ رذآ ٢ .١۶۵ ص ،نامھ(»تسا بوخ ،دنکن تشگرب
 
 .)۴۶ رذآ ٩ .١٧٢ ص ،نامھ(»میور یم شدرگ رھظ زا دعب دندومرف رما«
 
 میاھراک و متشاد روضح سابل اب مھ نم ،دنتشاد فیرشت مامح رد ھک بش .دندوب لاحشوخ هداعلا قوف هاشنھاش«
 یم یدنسرخ راھظا یلیخ ،مدرک یم کمک وشتسش رد هاشنھاش ھب انمض و مدرک یم ضرع جیردت ھب ار
 ملع .)۴۶ رذآ ١٢ .١٧۵ ص ،نامھ(»دیلاحشوخ طقف امش رگا ،متسھ رورغم ھک نم ،مدرک ضرع نم .دندرک
 .دنتشاد اھرایب مناخ ار ساسحا نیمھ .دنک یم مھ رورغ ساسحا نآ رطاخ ھب و دنک یم ار هاش یکالد
 
 ١۴ .١٧٩ ص ،نامھ(»تعاس ۴ دودح رد ،دش ینالوط یلیخ .میتفر شدرگ هاشنھاش باکر رد رھظ زا دعب«
 .)۴۶ رذآ
 
 نفلت اب رھظ .مشاب اج نیا دندومرف رما نوچ ،مدرک تعجارم ]زاریش زا[صوصخم هرایط اب حبص زورما«
 شوخ رایسب ،میدرک شدرگ مامت تعاس ٣ .تفر میھاوخ شدرگ رصع سپ ،دندومرف .مدش دراو مدرک ضرع
 .)۴۶ رذآ ١٩ .١٨١ ص ،نامھ(»تشذگ
 
 .)۴۶ رذآ ٢١ .١٨٣ ص ،نامھ(»دیشک لوط تعاس ۴ .متفر شدرگ کرابم باکر رد مھ یرصع«
 

 ملع و هاش یرھظ زا دعب یاھ تبیغ ھب ونابھش ندرک کش
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 اھرھظ زا دعب ملع اب اھزور یضعب امش ،دندومرف لاوئس ونابھش ھک دوب نیا دندومرف زورما ھک یمھم بلطم«
 یلیخ باوج مالغ رظن ھب ،مدرک ضرع !دینک ھلخادم دیابن امش اھراک نیا رد ،دندومرف باوج ؟دیور یم اجک
 .)۴۶ رذآ ٢٢ .١٨٣ ص ،نامھ(»مشاب هدیرب ار بلطم ھشیمھ یارب متساوخ یم ،دندومرف .تسا دُنت
 
 یظفاحادخ یارب ھعفد ود .مدش لجخ دندومرف تمحرم راھظا نم ھب سب زا .مدوب بایفرش ماش رس بش«
 زاً اقلطم هاشنھاش یفرط زا نوچ .ونابھش ترضح ایلع ھلمجنم ،دندرک بجعت نیرضاح ھمھ ھک دنداد تسد
 .)۴۶ رذآ ٢٢ .١٨٣ -١٨۴ صص ،نامھ(»دیآ یمن ناششوخ نداد تسد
 

 یم یھدناماس ار هاشنھاش یاھ شدرگ یرگید دارفا ،وا دوبن رد .دور یم اپورا و اکیرمآ ھب زور ٢۴ َملَع
 .دننک
 
 .)۴۶ ید ١۶ .١٨۶ ص ،نامھ(»مورب شدرگ باکر رد ادرف رصع دش رارق .مدش بایفرش ماش رس«
 
 شدرگ یلو ،مینک تبحص دشن نکمم یرصع یلو .مینک یم تبحص میور یم شدرگ یرصع دندومرف«
 .)۴۶ ید ١٧ .١٨٧ -١٨٨ صص ،نامھ(»میتفر
 
 ٢٣ .١٩۵ ص ،نامھ(»دش شدرگ تعاس ٢ طقف رھظ زا دعب .میور یم شدرگ رھظ زا دعب دندومرف رما«
 .)۴۶ ید
 
 دایز ،میتفر مھ زورید منکن تراسج رگا یلو ،مشچ ،مدرک ضرع .میور یم شدرگ رھظ زا دعب ،دندومرف«
 رصع شدرگ رد تروص رھ ھب...میتفر شدرگ یرصع نیاربانب .تسین طوبرم وت ھب ،دندومرف .دش دھاوخ
 .)۴۶ ید ٢۴ .١٩۵ ص ،نامھ(»تشذگ شوخ
 
 .)۴۶ نمھب ١۴ .٢١۴ ص ،نامھ(»تشذگ شوخ .میتفر شدرگ هاشنھاش باکر رد ،بش ات یرصع«
 
 ص ،نامھ(»متفر شدرگ ناشتمدخ رد بشما .شاب نم اب ،مورب شدرگ مھاوخ یم الاب ایب یروف  ،دندومرف«

 .)۴۶ نمھب ١٧ .٢١٩
 
 ھک دوبن رتالاب یراختفا ھتبلا ،متشاد بش یراتفرگ مسق نیدنچ ھک نآ اب .میورب شدرگ الاح ،دندومرفً اتلفغ«
 .)۴۶ نمھب ١٩ .٢٢٠ ص ،نامھ(»تشذگ شوخ رایسب .منارذگب مھاشداپ اب ار بش و رصع
 

 کی زا سپ دنفسا ٢١ بش مین و تشھ تعاس و تفر سیئوس ھب تحارتسا یارب ١٣۴۶ نمھب ٢١ رد هاش
 رد یدایا و ولودً الومعم ،دوبن رضاح َملَع یتقو  .دنام نارھت رد تدم نیا رد َملَع .تشگزاب نارھت ھب هام
 .دنداد یم بیترت ار ھناھاش یاھ شدرگ اپورا
 
 ٣٠ .٢۵۴ ص ،نامھ(».تشذگ شوخ ،دوب تعاس ھس ود .میتفر شدرگ ھب مبابرا باکر رد رھظ زا دعب«
 .)١٣۴۶ دنفسا
 

 -لامش رد ناھارمھ و هداوناخ ونابھش هارمھ ھب نیدرورف ١٣ نایاپ ات ،زورون لوا زور مالس زا سپ هاش
 .تشاد تماقا -لباب رھش
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 رصع زا .مدش بایفرش نم .دندومرف دورو یتمالس ھب ینویامھ ترضحالاو قافتا ھب یرصع هاشنھاش«
 تھج نیا ھب ،میدرک حیرفت یردق مھ و دایز راک مھ .مدوب روضح رد ،تسا حبص کی ھک الاح ات جنپ تعاس
 .)١٣۴٧ نیدرورف ١٣ .٢۶١ ص ،نامھ(».تشذگ شوخ
 
 .)١٣۴٧ نیدرورف ١۵ .٢۶٣ ص ،نامھ(»متفر شدرگ هاشنھاش باکر رد مھ رھظ زا دعب«
 
 ونابھش طسوت هاش و ملع نداتفا ریگ
 
 ،میتفر شدرگ ام ھک ییاج نامھ ینعی ،دش یکحضم دمآ شیپ .میتفر شدرگ کرابم باکر رد رھظ زا دعب«
 ١٨ .٢۶۵ ص ،نامھ(»دوب هدننک تحاران و هرظتنم ریغ ام دروخرب .دندروآ فیرشت ونابھش ترضح ایلع
 .)۴٧ نیدرورف
 
 راھچ ھس .منکب ارفس ھب یتبحص دشن تصرف تھج نیا ھب ،متفر شدرگ کرابم باکر رد رھظ زا دعب«
 .)۴٧ نیدرورف ٢٢ .٢۶٨ ص ،نامھ(».دیشک لوط شدرگ تعاس
 

 و نامع هاشداپ .دوب لباقتم لمع نیا .دندرب یم مناخ اھنآ یارب ،دندرک یم رفس نارھت ھب ھک برع نیطالس
 .دندوب اھنآ سأر رد شکارم و ندرا
 
 یارب ،ریخأت تعاس ود و ناھارمھ رفن ١٨۵ اب دش دراو ،]ھتفھ کی یارب نسح ناطلس[،شکارم هاشداپ«
 یایند رد دناوت یم روط ھچ تروص نیا ھب ناوج مناد یمن !دوب ھتساخرب باوخ زا رید اراکنآ رد ھک نیا

 ھب انمض...میدروخ راھان ۴ تعاس ھصالخ ؟دنکب ھلباقم هداز مارح ]رصم روھمج سیئر[رصان اب برع
 اھنآ روط ھچ مینک یم رکف تعاس ٢۴ ام الاح .دنتسین رگید زیچ رکف ھب نز زج اھ یشکارم مدناسر ضرع
 ،ام جرخ ھب ھتبلا ،دوب هداد بیترت هاشنھاش راختفا ھب ھب ینامھم کلم مھ ماش...دندیدنخ یلیخ .مینک یضار ار
 .)۴٧ نیدرورف ٢٣ .٢۶٨ -٢۶٩ صص ،نامھ(»!دوب بوخ یلو
 
 نیدرورف ٢٩ .٢٧٢ ص ،نامھ(»تشذگ شوخ ،دیشک لوط تعاس ود .میتفر شدرگ ھب باکر رد رھظ زا دعب«

۴٧(. 
 
 (»تشذگ شوخ رایسب .دوب اھیگتسخ نیا زا دعب ناشیا قح .میتفر شدرگ ھب هاشنھاش باکر رد رھظ زا دعب«
 .)۴٧ تشھبیدرا لوا .٢٧۵ ص ،نامھ
 
 :شدرگ للع ھیجوت
 
 یم بوخ وت .تسا روشک راک عمج مساوح مامت ،مرب یمن تذل مدوخ یصخش یگدنز زیچ چیھ زا نم ،دنتفگ«
 .تسا روط نیمھ هللادھش .مینکب راک میناوتب رتھب ھک تسا نیا یارب مینک یم یحیرفت مھ یھاگ رگا ھک یناد
  .)۴٧ تشھبیدرا ۶ .٢٧٨ ص ،نامھ(»مدرک قیدصت
 
 ٧ .٢٧٨ ص ،نامھ(»تشذگ شوخ رایسب .میتفر شدرگ تعاس راھچ هاشنھاش باکر رد رھظ زا دعب«
  .)۴٧ تشھبیدرا
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 مھ یور یلو ،میورب میدوب هدرک ینیب شیپ ھک شدرگ دشن نکمم و درک تدش ناشماکز بش...زاریش رد«
 .)۴٧ تشھبیدرا ٢٨٢.١۴ ص ،نامھ(»تشذگ شوخ ھتفر
 
 یردق دعب .دندومرف یخوش یتدم .دندوب لاح رس هاشنھاش مدرک ضرع ار یراج یاھراک .مدش بایفرش«
 رد یرصع... !میدوب دردمھً اتبسن ،منکن تراسج رگا و متشاد تیاکش مھ نم .دوب یگداوناخ روما زا تیاکش
 .)۴٧ تشھبیدرا ١٧ .٢٨۴ ص ،نامھ(»دوب هاتوک یلیخ .میتفر شدرگ هاشنھاش باکر
 
 .)۴٧ تشھبیدرا ١٨ .٢٨۵ ص ،نامھ(»دنداد وا ییاریذپ هرابرد یرماوا ،میراد ینامھم«
 
 »دربن مباوخ رگید .ھن ای دنتسھ ناشدوخ یاج رس اھنامھم یاھکیشک ایآ منک ناحتما ھک مدش رادیب دوز حبص«
 .)۴٧ تشھبیدرا ١٩ .٢٨۶ ص ،نامھ(
 
 .٢٩٠ ص ،نامھ(».دوب بوخ یلیخ .دیشک لوط تعاس راھچ .میتفر شدرگ هاشنھاش باکر رد رھظ زا دعب«

 .)۴٧ تشھبیدرا ٢٣
 

 هاش لابند ھب ونابھش
 
 ھک یتعاس زا داد ربخ دراگ میس یب شدرگ نمض .دوبن دب ،میتفر .میورب شدرگ رصع ،دندومرف حبص«
 تحاران یلیخ هاشنھاش .دنتسھ اجک هاشنھاش ھک دنا هدش ایوج راب ود ونابھش ،دنا هدرب فیرشت نوریب هاشنھاش
 دنھدب باوج دیاب یدج و حیرص یلیخ ،دش یلاوئس نینچ رگا هرابود نک غالبا دراگ هدنامرف ھب ،دندومرف .دندش
 یلو ،دمآ مشوخ ییامن تردق نیا زا یلیخ .مور یم اجک نم ھک دنیوگب یدحا ھب دنرادن هزاجا نم فرط زا ھک
 .)۴٧ تشھبیدرا ٢۶ .٢٩۴ ص ،نامھ(».میدش تحاران نم مھ و هاشنھاش مھ ھتفر مھ یور
 
 ھک ار درز بت نسکاو ،دندومرف...میتفر شدرگ ،دش اقافتا .میور یم شدرگ دش باتفآ رصع رگا ،دندومرف«
 ھب ھک سوسفا سپ ،مدرک ضرع .تسا هدرک تیوقت یلیخ ارم یگنادرم هوق ،ما هدز یپویتا ترفاسم یارب
 سپ مھ هاشنھاش و میور یم اکیرمآ ھب دادرخ ١١ نم ھتبلا[میتفر یم رگید یاج شاک ،دیرب یم فیرشت اج نآ
 .)۴٧ دادرخ ٩ .٣٠٨ ص ،نامھ«.]میور یم اپورا ھب دعب و دنوش یم کرویوین دراو دادرخ ٢٠ ،یپویتا زا
 

 رد َملَع .درک رفس شکارم و اپورا و اکیرما ھب زور ٢۵ تدم ھب ١٣۴٧ ریت ۴ یلا دادرخ ١٠ زا هاش
 .تسا هدرک شرازگ ار شخب نآ یاھ شدرگ و ھتشاد روضح رفس زا ییاھ شخب
 
 شوخ یردق میدوب هداد رارق ،دوبن یا ھمانرب و یراک نوچ و میدوب یلاع رایسب لتھ رد ]هاشنھاش اب[ بش«
 یکی ھک نیا ایند بیاجع زا یلو .دندوب بوخ رایسب ،دندمآ مدوب ھتساوخ کرویوین زا رتخد ود .مینکب ینارذگ
 نینچ ھک میتسناد یم ام ھن و دیآ یم ام شیپ ھک تسناد یم وا ھن .تسا هدوب موحرم یدنک تربار قیفر اھنآ زا
 هدوب وا هارمھ یتاباختنا یاھترفاسم رد ھک هدوب زیزع وا شیپ مھ ردق نآ .دیایب شیپ زگرھ تسا نکمم یقافتا
 یبیجع یایندً اتقیقح .تسا هدمآ ام شیپ وا لتق زا سپ بش ١٠ ھک هدوب رادافو وا ھب مھ ردق نآ و .تسا
 .)۴٧ دادرخ ٢٣ .نئوژ ١٣ .٣١۵ ص ،نامھ(«.تسا
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 شکارم ھب ونابھش نوچ[ مدوب باکر رد اھنت نم میتفر یم هاگدورف ھب ترافس زا ھک ]خیروز رد[لیبموتا رد«
 کرویوین رد ھک شیپ بش جنپ راھچ زا سپ[ ،دندومرف نم ھب .دندنار یم نیشامً اصخش هاشنھاش و ]دنتفر
 یب ،مدرک ضرع .مراد راردا یارجم رد یشزوس منک یم ساسحا ]میدیباوخ ییاکیرمآ یاھرتخد اب لتھ رد
 بلطم نیمھ لباب رد مھ لاسراپ .دیراد ار راکفا نیا ھشیمھ .دینک یم رکف و دیھد یم تمحز دوخ ھب تھج
 یضعب اریز دوب حیحص نآ اقافتا ،دندومرف .دیدوبن ]ونابھش[هداوناخ زج سک چیھ اب ھک نآ اب دیدومرف یم ار
 رھ ھب .دنتسھ تحاران رایسب مدید یلو ،مدرک یخوش یردق نم .متسھ تحاران مھ الاح ،دوب یچراق ضارما

 .دش تحار ناشلایخ و داد ھجیتن مھ یروف و دشً اطایتحا تاجلاعم یضعب .میدش دراو خیروز ھب تروص
 .تشذگ شوخ رایسب ،میدوب خیروز رد زور ھس تروص رھ ھب .دوبن یزیچً اساسا منک یم رکف نم ینعی
 .١٩۶٨ نئوژ ١٨ .٣١٨ ص ،نامھ(»دوب هداد ار اج نآ یاھراک بیترت ھجراخ ریزو ]یدھاز ریشدرا[
 .)۴٧ ریت لوا
 

 ١٢ .٣٢۴ص ،نامھ(»میورب شدرگ رھظ زا دعب ادرف ،دندومرف .مدوب ماش رس .دندوب لاح رس هاشنھاش«
 .)۴٧ ریت
 

 .)۴٧ ریت ١٣ .٣٢۴ ص ،نامھ(»میتفر شدرگ کرابم باکر رد رھظ زا دعب«
 

 حبص ود تعاس ھک الاح ات ھک نیا ھصالخ .مسیونب مناوت یمن ھک داتفا یدب قافتا رھظ زا دعب شدرگ رد«
 .دندش تحار هاشنھاش .مدرک ضرع شرازگ ،مدش بایفرش .دش عفر هللادمح ھب الاح .درک نامراتفرگ تسا
 .)۴٧ ریت ١٣ .٣٢۶ ص ،نامھ(»مباوخب ھک ما هدمآ هدرم لثم لزنم رد مھ نم
 

 تبحص زورید شدرگ یتحاران صوصخ رد یرادقم ماش زا لبق .مدوب مھ ماش رس .مدش بایفرش راھان رس«
 یلو ،هاشنھاش یتحاران زا مدش تحاران مھ نم .دنیامرفب راھظا دنھاوخ یمن و دنتسھ رثأتم تخس ،دش
 .)۴٧ ریت ١۴ .٣٢۶ ص ،نامھ(»درک دایز ھلخادم ناوت یمن ،تسا ناشدوخ ھب طوبرم یعوضوم
 

 رد .تس ینادجو اب و گرزب درمً اعقاو .دوب رصع زوریرپ شدرگ عیاقو زا تحاران هاشنھاش رکف ،حبص«
 رد نارادنویماک یاکیدنس نشج سلجم تھج نیا ھب .منک ارجا رصع ھک داد نم ھب یرماوا صوصخ نیا

 .)۴٧ ریت ١۶ .٣٢٨ ص ،نامھ(»متفرن ھناھاش باکر
 
 تشھ نونکا ھک ینویامھ ترضحالاو دیسر ربخ ھک میدوب شدرگ رد بش .متفر شدرگ ناشباکر رد نم دعب«
 .)۴٧ ریت ٢٩ .٣٣۵ ص ،نامھ(»تسا هداتفا رھشون ھلکسا رد ھخرچود اب دراد لاس
 
 دنچ اب نیمز یور یناریا ماش دعب...تشاد یتاعوبطم سنارفنک ]ناتسکاپ ریزو تسخن[بویا رھظ زا دعب«
 لاسراپ یشوخان زا و تسا ضیرم ھک نآ اب .دش عقاو عوبطم یلیخ ،میداد یناریا بوخ ھصاقر و ناوخ هزاوآ
 ود ھک نونکا و میتفر شدرگ هاشنھاش باکر رد نآ زا دعب .درب ناوارف تذل یلو ،درب یم جنر یبلق ھلمح و

 .)۴٧ ریت ٣٠ .٣٣۶ ص ،نامھ(»مباوخ یم یگتسخ تیاھن اب تسا حبص
 
 ]رسمار[اج نآ رد هاشنھاش ھب ،دنرب یم فیرشت برغ ھب یدوز ھب ھک ونابھش تبیغ رد ھک میداد یتابیترت«
 .)۴٧ دادرم ۶ .٣۴١ ص ،نامھ(»دننکب راک دنراد یرتدایز تصرف نینچ مھ و درذگب شوخ
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 .»یگنادرم یاود« ،دروآ نم یارب یکحضم ھیدھ و درک تاقالم نم زا ]یبونج[هرک ریفس ]ول ناچ کوس[«
 ھک نآ ضحم ھب ،دنناسکی ھمھ اھنز .دوب قالخا دب رایسب ،تشذگن شوخ یلو مدروخ متسود اب راھان رھظ
 .)۴٧ دادرم ٨ .٣۴٢ ص ،نامھ(»دننک یم مگ ار ناشدوخ ،دندش مدآ رب راوس
 
 .)۴٧ دادرم ١١ .٣۴۴ ص ،نامھ(»مداد رسمار رد ونابھش تبیغ رد ار هاشنھاش یاھراک بیترت«
 
 ھتبلا .مداتسرف بشما ،هدرک ھیھت ار ھمھ دنتشاد مزال ونابھش ترضح ایلع تبیغ رد هاشنھاش ھک ییاھبابسا«
 .)۴٧ دادرم ١۵ .٣۴۶ ص ،نامھ(»!ایادھ
 
 رسمار رد ھک یتابیترت زا دندرک تیاضر راھظا یتح ،دندوب لاحرس رایسب هاشنھاش .مدش بایفرش حبص«
 .)۴٧ دادرم ٢٢ .٣۴٨ ص ،نامھ(».دوب هدش هداد
 
 تعاس حبص .دوب هدشن ماجنا ھنافسأتم ھک دندوب هدومرف بشید ،رصع زورما شدرگ یارب یرماوا هاشنھاش«
 دادرم ٢۴ .٣۴٩ ص ،نامھ(».دش عقاو لوبق دروم مضیارع .منک ضرع حیضوت ھک دندومرف راضحا ٨

۴٧(. 
 
 ص ،نامھ(».تشذگ شوخ رایسب و دیشک لوط تعاس ھس .میتفر شدرگ کرابم باکر رد رھظ زا دعب«

 .)۴٧ دادرم ٢۶ .٣۵٠
 
 .٣۵٢ ص ،نامھ(».مسیون یمن ار تلع .تشذگن شوخ یلیخ ،میتفر شدرگ هاشنھاش باکر رد رھظ زا دعب«

 .)۴٧ دادرم ٢٩
 
 رھظ زا دعب...دندومرف ار رھظ زا دعب شدرگ بیترت .مدرک ضرع ار یراج یاھراک .مدش بایفرش«
 دوب مولعم .دندوب لاحرس رایسب مدید ار هاشنھاش ھک بش یلو ،متشاد راک ،متفرن ]هاشنھاش هارمھ[شدرگ
 .)۴٧ رویرھش ٩ .٣۶٢ -٣۶٣ صص ،نامھ(».ھتشذگ شوخ
 
 ،تشاد دنھاوخ ونابھش بایغ رد نارھت رد ھک ییاھراک .مورب ونابھش باکر رد زاریش ھب نم دندومرف رما«
 .)۴٧ رویرھش ٢٠ .٣۶٨ ص ،نامھ(»مداد ار اھراک بیترت و مدش صخرم دعب .دندومرف رما
 
 ٢١ .٣۶٩ ص ،نامھ(»تشذگ شوخ و دیشک لوط یتعاس ود .متفر شدرگ هاشنھاش باکر رد رھظ زا دعب«
 .)۴٧ رویرھش
 
 .)۴٧ رویرھش ٢٧ .٣٧١ ص ،نامھ(»دنداد یرماوا ھبنشجنپ شدرگ ھب عجار«
 
 رویرھش ٢٨ .٣٧٢ ص ،نامھ(»دوبن نیب رد یدج تبحص اقلطم .تشذگ شوخ ،میتفر شدرگ رھظ زا دعب«

۴٧(. 
 
 لامک اب و متسھ تحاران یلیخ ،تسین مھارف لیاسو دنا هداد شدرگ روتسد ھک ادرف یارب .مدوب ماش رس«
 یتقو یلو ،متسھ توافت یب و درسنوخ زیچ ھمھ لابق رد .منک راک متسناوتن یتح ،مباوخ یم مراد یتحاران
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 و یفاصنا یب ھجرد تیاھن یب ،دنک یم مھارف تمحز ھچ اب مھ ار نآ و دراد تقو تعاس ود طقف نم بابرا
 .)۴٧ رویرھش ٣٠ .٣٧۴ص ،نامھ(»میروآ مھارف ار نآ لیاسو میناوتن ھک تس یتقایل یب
 
 .)۴٧ رویرھش ٣١ .٣٧۵ ص ،نامھ(»دوب بوخ ،متفر هاشنھاش باکر رد شدرگ رھظ زا دعب«
 
 ؟درُم هاش یسیوس ھلاس ٢٠ رتخد تسود ارچ
 

 حرش و دوب هدمآ ناریا ھب مدوب هدرک توعد لبق یدنچ ھک ]یا[ھلاس ٢٠ رتخد .دمآ مرس ییالب ھچ ایادخ«
 یتالاح ھچ و دوب ھفیفع ردق ھچ و ابیز ردق ھچ .تسا هدرم ،مدوب هداد لبق تاحفص رد دیاش مھ ار شلاح
 مدیسرت .دندوب هدید ار وا مھ بابرا نوچ ،متفگن یزیچ بلطم زا یلو ،مدش بایفرش یلاح ھچ اب دعب...تشاد
  .)١٣۴٧ رھم ١٣ .٣٨٠ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(»دنروخب ھصغ
 

 ار مدرد مناوت یمن ھک تساج نیا لکشم و دشک یم ارم دراد اعقاو ،دوبن تسود نم اب ھک نیا اب رتخد نیا«
 مدش بایفرش ،هاشنھاش ھلیسو انس سلجم شیاشگ ماجنا زا دعب هرخالاب زورما اما .مراذگب نایم رد یسک اب
 متسناوتن یلو ،مدنارذگ متسود اب ار بشما .دندروخ ھصغ تیاھن یب هاشنھاش ،مدرک ضرع ار بلطم و
 تحاران یردق مھ وا .دشن نکمم ،متسھ لسک و تحاران ارچ دنادب تساوخ ھچرھ .میوگب وا ھب ار بلطم
 صص ،نامھ(»دیایب شرس ھب ییالب هدرکن یادخ مسرت یم ،تسا شوخان مھ وا ھک تسا نیا بیجع و دش

  .)۴٧ رھم ١۴ .٣٨٠ -٣٨١
 

 نآ گرم زا ار مدوخ یحور ملأت مدش راچان یلو .تشذگ شوخ رایسب ھک مدنارذگ متسود اب راھان زا دعب«
 ١۵ .٣٨١ ص ،نامھ(»تفرگن یدایز داریا ،تس یا هدیمھف رتخد .مدش تحار یکدنا .میوگب وا ھب رتخد
  .)۴٧ رھم
 

 ھب لدبم نم یاھیشوخ ھعفد کی یلو مدروخ مھ ماش و مدنارذگ بوخ تعاس دنچ متسود اب رھظ زا دعب«
 ھعفد کی ایند ھک نیا لثم .تسا هدش ادیپ ییاھ هدغ وا ندرگ و ناتسپ رد تفگ نم ھب اریز .دش یتحاران
 زونھ .دشاب ناطرس دنکن ادخ .دسرتب ادابم ھک مدرواین مدوخ یور ھب ھتبلا .دروآ راشف نم بلق و رس یور
 نابآ ٢٨ .۴١١ ص ،نامھ(»دیآ یم مغارس ھب ربخ نیا ھک ما ھتسجن یسیوس رتخد نآ گرم ینورد مغ زا

۴٧(. 
 

 نیا مامتً الوا .تشذگ شوخ ثیح رھ زا...مدوب هاشنھاش باکر رد زاریش رد رھم ٢١ ات ١۶ حبص زا«
 دوب یلاع رایسب .دوب ام اب ،میتساوخ یم ھک ار یسک نآ طقف و مدوب هاشنھاش اب ییاھنت ھب راھان و ماش تدم
 دید ار هاگشناد تفر ،دوب هاشنھاش ھجوت فرط ھک یصخش...میدوب غراف ناھج زا یتدم یارب تقیقح رد و
 شفرح ،ھقالع دروم مھ و دوب یجراخ و فرط یب نوچ .درک یدایز فیرعت ماش رس ،تشگرب یتقو و
 .)۴٧ رھم ٢١ .٣٨١ -٣٨٢ صص ،نامھ(»تشاذگ ریثأت یلیخ
 

 تابیترت ینعی ،دروخ مھ ھب ھنافسأتم رھظ زا دعب .دش مھارف تابیترت .میورب شدرگ رھظ زا دعب دش ررقم«
 رھم ٢۴ .٣٨۵ ص ،نامھ(».دش فلت تقو ینعی ،میدش تحاران یلیخ مدوخ و نم بابرا .دروخ مھ ھب

۴٧(. 
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 هاشنھاش ھعمج زور شدرگ یارب ھک یتابیترت نیا ینعی .متشاد دب رابخا ،لومعم قباطم ،تعجارم ضحم ھب«
 »دوب هدش رید ،ھتشذگ راک زا راک رگید یلو ،مدش تحاران یلیخ .دوب هدماین رد راک زا تسرد ،مدوب هداد
 .)۴٧ رھم ٢۶ .٣٨۵ -٣٨۶ صص ،نامھ(
 

 مھ قح ،متفای دنم ھلگ و لسک یلیخ ار مبابرا زورید شدرگ تابیترت ندروخ مھ ھب زا .مدش بایفرش«
 .)۴٧ رھم ٢٧ .٣٨۶ ص ،نامھ(»دنتشاد
 

 ھب رس یردق .دنکب خفن عفر ھک دندوب ھتسب مکش ھب ژاسام یکیرتکلا نیشام هاشنھاش .متفر ھناحبص رس«
 یم شدرگ رھظ زا دعب ،دندومرف .دندوب لاح رس یلیخ دش تبحص فلتخم لیاسم ھب عجار .متشاذگ ناشرس
 .)۴٧ رھم ٣٠ .٣٨٩ ص ،نامھ(»میور
 

 .)۴٧ نابآ لوا .٣٩٠ ص ،نامھ(»تشذگ شوخ رایسب .دوب شدرگ رھظ زا دعب«
 

 ص ،نامھ(»دندوب یضارً الماک زورید شدرگ زا .مدید لاح رس ار هاشنھاش .مدش بایفرش لومعم قباطم«
 .)۴٧ نابآ ٢ .٣٩٠

 
 رونام ،مدرک ضرع .)دندرب یم فیرشت نوریب دیاب یماظن رونام تبسانم ھب( میورب شدرگ بش ،دندومرف«
 یم تسا بش فصن ھک نالا نم و میتفر نوریب ھک بش تقیقح رد یلو .مینک یم طولخم ،دندومرف .دیراد
 تسا راوگرزب و اقآ ردق نآ .تسین حیحص راک نیا ،مدرک ضرع ،مدرک تراسج .دش مدقم شدرگ ،لزنم میآ
 »دوشب یفالت ھک تفر مھاوخ رونام رس رتدوز حبص ادرف ضوع رد ،ییوگ یم حیحص ،دندومرف ھک
  .)١٣۴٧ نابآ ٧ .٣٩۵ -٣٩۶ صص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(
 
 یلو ،مدش ینابصع یلیخ ،دروخ مھ ھب اھ ھمانرب و نم یاھراک مامت یرصع .میورب شدرگ دش رارق بش«
 ار یماظن راک لوا یلو ،میدرک مأوت ار یماظن رونام رب تراظن و شدرگ مھ بشما .دش تسرد هرخالاب
 فرح ،دھدب شرمع ادخ .هدش رثوم نم زوریرپ ضیارع دش مولعم .میتخادرپ شدرگ ھب دعب میدرک مامت

  .)۴٧ نابآ ٩ .٣٩٧ ص ،نامھ( »دنک یم لوبق ار باسح
 
 دوب شدوخ ژل رد زاب متسود...میتفر یکدور رالات بش...تفر میھاوخ شدرگ رھظ زا دعب ادرف ،دندومرف«
 نابآ ١٣ .۴٠٠ -۴٠١ صص ،نامھ(»!دوب هدرک ار هاشنھاش ھجوت بلج ردق نیا بشما ارچ مناد یمن و

۴٧(. 
 

 مھرد یلیخ تابیترت اریز ،تشذگ دب نم ھب و شوخ هاشنھاش ھب .میتفر شدرگ هاشنھاش باکر رد یرصع«
 رب طقف و طقف تیلوئسم و تفر یم داب رب ھمھ یوربآ دش یم یھابتشا نیرتکچوک رگا ھک دوب هدیچیپ و
 ص ،نامھ(»دیسر مبل ھب مناج تعاس راھچ ھس نیا رد یلو ،دش ماجنا یبوخ ھب هللادمحلا .دوب نم هدھع

  .)۴٧ نابآ ١۶ .۴٠٣
 

 رتخد تسود[ متسود .الاب ایب یروف ،مراد شدرگ دصق ،دندومرف .دندوب هاشنھاش .تساوخ ارم نفلت«
 .دیدومرفن عالطا البق ارچ ،مدرک ضرع .نارواین ھب الاب متفر و متشاذگ ]دابآ حرف رد[ ار ]ما ییاکیرمآ
 ھلصافالب ،مدوب راھان رس .دش لوکوم رھظ زا دعب ھب ھیقب ،میتفر شدرگ یردق .تسا هدمآ شیپ ،دندومرف
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 صص ،نامھ(»هاش تردق نیا ھب هللا ءاشام .دیشک لوط تعاس راھچ ،تشذگ شوخ رایسب .میتفر شدرگ
  »۴٧ نابآ ١٧ .۴٠٣ -۴٠۴

 
 .)۴٧ نابآ ٢٧ .۴١٠ ص ،نامھ(»دوب بوخ یلیخ ،میتفر ینالوط شدرگ رھظ زا دعب«
 

 ھک یتروص رد ،مدوب هداد ار رھظ زا دعب شدرگ بیترتً اھابتشا نم اریز ،دشن ینالوط اما .مدش بایفرش«
 .)۴٧ نابآ ٢٨ .۴١٠ ص ،نامھ(»دوب داصتقا یاروش
 

 یلیخ ار هاش ھک دوب ھعفد نیلوا .دیشک لوط تعاس راھچ ،متفر شدرگ ینویامھ باکر رد رھظ زا دعب«
 .)۴٧ نابآ ٣٠ .۴١٣ ص ،نامھ(»مدید لاحشوخ و یضار
 

 نآ دب تخب زا .دننک تمحرم ]ناش نامھم نانز زا یکی[ یصخش ھب یرھاوج ھکت دنتساوخ یم هاشنھاش«
 اج نآ زا رھاوج نتفرگ و تسا هدش تسرد ونابھش رما بسحرب ھک دوب یتارھاوج هاگشیامن رد رھاوج
 نآ و مدرک ادیپ رادلوپ یجراخ رادیرخ کی .دوب زاب یلیخ شا ھشوگ .نم طسوت مھ نآ ،دوب لکشم یلیخ
 ،نامھ(»دندیدنخ مھ ناشدوخ یلیخ .مدرک هاشنھاش میدقت ھتفرگ لیوحت ار رھاوج ات میدرک یزاب ھقح ردق

 .)۴٧ رذآ لوا .۴١٣ ص
 

 .)۴٧ رذآ ۴ .۴١۶ ص ،نامھ(»میتفر شدرگ هاشنھاش باکر رد رھظ زا دعب«
 

 ناشدوخ دعب .مینک ضوع ار عوضوم ،دندومرف .مشچ ،مدرک ضرع .میورب شدرگ رھظ زا دعب ،دندومرف«
 رھ رد تسا هدرک تحیصن نم ھب مردپ ،مدرک ضرع ؟دیآ یم ھچ نم راک وت رظن ھب ،دندومرف .دندیدنخ
 دیابن یراک چیھ لادتعا یلو ،تفر مھ شدرگ دیاب ،دیراد مزال حیرفت هاشنھاش .نک تیاعر ار لادتعا یراک
 »] لادتعا مھ نیا[دوبن دب ،میدوب شدرگ بش ٨ ات رھظ زا دعب ۴ تعاس زا تروص رھ ھب .دورب تسد زا
 .)۴٧ رذآ ٧ .۴١٨ -۴١٩ صص ،نامھ(
 

 نم .دندوب هدرب فیرشت داتس ھب شترا لبق هام کی رونام زا داقتنا ھسلج ھب هاشنھاش نوچ .مدشن بایفرش«
 مراد نیقی !دنداد رگید راک ھب ار یھدنامرف تاقوا زا یتعاس دنچ لک یھدنامرف ھک دوب نیا مداقتنا ،مدوب رگا
 ھک نانچ ،داد یم نم ھب قح ھک تسا تناتم اب و فاصنا اب هاشنھاش ردق نآ ،متفگ یم نینچ و  مدوب رگا
 .ممدآ مھ نم رخآ یلو ،ییوگ یم تسرد ،دندومرف و مدرک ضرع ار بلطم یصوصخ روط ھب تقو نامھ
 صص ،نامھ(»تشذگن شوخ نادنچ ،میتفر شدرگ ھب یھاتوک تدم یارب هاشنھاش باکر رد رھظ زا دعب

 .)۴٧ رذآ ١١ .۴٢۴ -۴٢۵
 

 .)۴٧ رذآ ١٢ .۴٢۶ ص ،نامھ(»میتفر شدرگ باکر رد یتعاس ود مھ رھظ زا دعب«
 

 رذآ ١٨ .۴٣١ ص ،نامھ(»مدش لسک یلیخ ،دشن مھارف تابیترت ،میورب شدرگ ھب رھظ زا دعب دوب رارق«
۴٧(. 

 
 ھب روج ھچ ار اھنیا میتسناد یمن .]هاشنھاش نامھم نانز یارب[دوب مزال ھک مدوب هدیرخ رھاوج ھکت دنچ«
 ار تارھاوج مھ نم دنتساوخ یمن .تفرگ یمن اج هاشنھاش بیج رد نوچ ،میربب یصاصتخا ترامع لخاد
 .)۴٧ رذآ ١٩ .۴٣٢ ص ،نامھ(»دش ماجنا هرخالاب .میدیدنخ و میدرک رکف یتدم .مربب اج نآ
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 شدرگ رھظ زا دعب دش رارق و دندرواین ور ھب هاشنھاش ،مراد بت و ماکز مدوب هدرک ضرع ھک نآ اب«
 ،میتفر شدرگ رھظ زا دعب .مشاب ھتشاد یقمر رھظ زا دعب ھک مدیباوخ هدمآ لزنم یروف تھج نیا ھب .میورب

 .)۴٧ رذآ ٢٣ .۴٣٣ ص ،نامھ(».مدوب را د بت و تحاران یلیخ
 
 یارب یدرم و متفیب وت لاح ھب رگا نم ،دندومرف .مدرک ضرع مدوخ جازم فعض صوصخ رد یردق«
 ،مدرک ضرع .نک تیوقت یردق ،تس یقاب تیناوج ات مھ وت .منک یگدنز مھاوخ یمن ،دوشب ینعم یب نم
 تردق نیا ضرف رب .دییامرفب ار یعوضوم نینچ دیرادن قح ترضحیلعا هوالع ھب ،دشاب یعیبط دیاب راک
 .دیزاسب دیاب دیزوسب ھک نیا ولو ،دینک یگدنز دیاب ،دیتسھ مدرم و روشک ھب قلعتم امش ،دش فیعض امش رد
 مدید .مشاب ھتشاد مھ یصخش یشوخلد کی دیاب هرخالاب ،مناسنا رخآ ھک نم ،دندومرف .میدرک ثحب یردق
 مھاوخ یم هزاجا یلو ،تسا تراسج ،مدرک ضرع .دنوش یم ینابصع هاشنھاش ،دوش یم ینالوط ثحب
 .دیدنخب ھک منکب حیرشت یشوخان نیا رد صوصخ ھب ازریم جریا کلملا لالج رعش اب ار مدوخ عضو
 دیاین /مشیر شاش دریگن یھاگ رگا :مدرک ضرع ناشدوخ هزاجا اب یھاوخ ترذعم ضرع اب !وگب دندومرف
 لاح نم ھک نآ اب .میور یم شدرگ یرصع ،دندومرف .دندیدنخ یلیخ یلیخ هاشنھاش .مشیوخ لیلحا زا یدای
 بش ،دنتفر یگتسخ اب مھ هاشنھاش .تشذگ شوخ مھ رایسب ،میتفر شدرگ یرصع .مدرک تعاطا ،مرادن

 .)۴٧ ید ٨ .۴٣٧ -۴٣٨ صص ،نامھ(».دنراد ینامھم ،یکسا تسیپ ،کشمش رد ونابھش
 

 اھنت نیو ھب ھیوناژ متسیب هاشنھاش نوچ .مدرک ضرع ار مضیارع ھیقب مھ زاب و مدش بایفرش حبص«
 اھنت زور ١٠ً ابیرقت و دوب دنھاوخ اھنت مھ زاب و خیروز ھب نیو زا مھ ]ھیوناژ[ ٢۵ و دنرب یم فیرشت

 ص ،نامھ(»درذگن دب ناشکرابم دوجو ھب ھک میتشاذگ رارق لحم ود نیا یارب ار یتابیترت ،دوب دنھاوخ
 .)۴٧٩ ید ٢۶ .۴۴۴

 
 مھ رگید یاھتبحص .دندوب یضار رایسب نیو تابیترت زا...مدوب هاگدورف رد نم دندش دراو هاشنھاش حبص«
 .)۴٧ نمھب ١۵ .۴۴۶ -۴۴٧ صص ،نامھ(»میدرک خیروز تابیترت صوصخ رد
 

 جراخ لادتعا دحزا و دوشب یور هدایز یراک چیھ رد دیابن یلو دیراد مزال حیرفت هاشنھاش ،مدرک ضرع«
 یب نم تسا تسرد ،مدرک ضرع .ینز یم ار فرح نیا ،یتسھ لاح یب تدوخ وت نوچ ،دندومرف .ددرگ
 ناتدوخ ھب قلعتم امش نوچ ،درک طایتحا دیاب نس نیا رد .تسا هدیسر هاجنپ ھب مھ امش کرابم نس یلو ،ملاح
 مھ نم رخآ ،دندومرف .دروخ یم مھ ھب الاح لقاال ،دروخ یم مھ ھب ناریا عضو ،دیتفر نیب زا رگا .دیتسین
 ناریا رد لدتعم و لوقعم رایسب حیرفت یاھرارق .دندیدنخ یلیخ !تسا حیحص نیا ،مدرک ضرع .متسھ مدآ
 شیک هریزج رد خاک ،سراف مرا غاب ،]سولاچ بونج ناتسھوک[ریظن تشد هاگراکش ،مدرک ضرع .میتشاذگ
 .)۴٧ نمھب ١۵ .۴۴٨ ص ،نامھ(».ما هدرک مھارف ار
 

 نوچ[درک مھاوخ سیروم تنس رد ار راک نیا ،مھدب رگید ھچب کی ھکلم ھب مھاوخ یم ھک لاسما ،دندومرف«
 لابلا غراف یردق تقو نآ .]دندنویپب هداوناخ ونابھش ھب ات دنور یم سیروم تنس ھب خیروز زا هاشنھاش
 .)۴٧ نمھب ١۵ .۴۴٨ ص ،نامھ(»دوب میھاوخ ]اھ شدرگ یارب[رت
 

 ]ریما[ و یدایا ]میرکلادبع[رتکد طقف راھانرس ]میتفر ناروتسر ھب راھان یارب هاشنھاش اب خیروز رد[«
 .۴۴٨ -۴۴٩ صص ،نامھ(».میدروخ یبوخ یلیخ راھان و بوخ رایسب بارش یلو ،دندوب ولود گنشوھ

 »۴٧ نمھب ١۵
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 یدعس رعش اب ار مدوخ عضو ھلمجنم .تشذگ یخوش ھب تبحص مامت .دندوب ولود و یدایا مھ زاب راھانرس«
 تساوخب .تفج دریگ ھک رس ھناریپ ھب درک لایخ /یریپ نھک اھزور نیا رد ھک ما هدینش" :متفگ هاشنھاش یارب
 ایھم دوب یسورع مسر ھک نانچ .تفھنب نامدرم مشچ زا شرھوگ جُرد وچ /مانرھوگ ،یوربوخ یکرتخد
 نزوس ھب رگم /تخود ناوتن ھک ،فدھ رب دشن و دیشک نامک .تفخب خیش یاصع لوا ھلمح ھب یلو /دش
 ،مدرک ضرع .دندوب لاح رس هللا ءاشام ،دندوب هدید یدایز تمحز هاشنھاش ھک نآ اب ."تفگنھ ھماج دالوپ
 Arosa ھب مدوخ تحارتسا یارب مالغ دییامرف هزاجا ،دوشن ]نافلاخم یوس زا[ یتارھاظت رھظ زا دعب رگا
 الاح .دوشب یرکف مھ وت یارب مدوب هداد روتسد ،یتسھ اھنت مدرک یم لایخ ،دندومرف .دنداد هزاجا .مورب
 و مدیسوب ار هاش تسد .درادن عنام ،مدرک ضرع !دور یم یدایا بیج زا شلوپ ،ورب یتسین اھنت ھک
 .)۴٧ نمھب ۶ .۴۵٠ ص ،نامھ(»مدش ضخرم
 
 :دش ھلماح شرتخد تسود نوچ ،دندرک یمن هدافتسا توپاک زا اھنآ
 

 یلیخ .دنیبب ارم دھاوخ یم دراد یروف راک ھک درک نفلت ندنل زا نم تسود مدش ونژ دراو ھک یزور«
 ،دمآ یتقو .دیایب ونژ ھب تعاس ٢۴ یارب مداد هزاجا .دشاب ھتشاد تسا نکمم یروف راک ھچ ھک مدرک بجعت
 مالعا وا ھب هرخالاب و مدرک رکف یلیخ نم ؟دنکب ھچ ھک دھاوخ یم ارم رظن و تسا رادراب تفگ نم ھب
 رظن نیا تلع .دیامن ھجلاعم درادن لیم رگا ،دھدب ھمادا دراد لیم رگا .متسھ وا رظن میلست یلک ھب ھک مدرک
 ،ینک یم ادف ھچب و نز بحاص هوالع ھب ریپ اتبسن درم کی یارب ار تدوخ زیچ ھمھ وت ،متفگ .دیسرپ ارم
 تالکشم و اھتیلووئسم ھمھ نم ،نکب ،تساوخ تلد ھچ رھ ؟منکب لیمحت وت ھب یرظن مناوت یم نم روط ھچ
 یارب و مریگب میمصت ھنیمز نینچ رد مناوت یم روط ھچ ،مدقتعم ادخ ھب نم هوالع ھب .مریگ یم هدھع رب ار
 ھن ھتبلا ،مدرک ھمجرت ار ظفاح رعش نیا ،مھدب رظن ھک وا رارصا لباقم رد ،مشاب هدرک تحار ار وا ھک نآ
 زان رای وچ /تسا رایسب قرف قوشعم و قشاع نایم" :دوب نکمم ھک یدح ات ]ھکلب[ظفاح یجنس ھتکن نآ اب
 یصوصخ بلاطم نیا نم .دنک تروشم شردام اب و دورب دش رارق دش تقوشوخ رایسب ."دینک زاین امش ،دیامن
 ھچ نآ دننادب نم دعب لاس ۵٠ ناگدنناوخ ھک نیا یارب مسیون یم ار قالخا قفاوم ای فلاخم مناد یمن ھتبلا و
 ییاتسدوخ و یتسرپدوخ ھب الصا ھک اریز ،ییوگغورد و ییاتسدوخ و زاجم ھن تسا تقیقح ما ھتفگ اج نیا
 .)١٣۴٧ نمھب ١٣ .۴۵۶ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(»متسین دقتعم
 
 کی زا سپ مھ هاش .ددرگ یم زاب نارھت ھب  نمھب ٢۴ و دوب ھتفر خیروز و ونژ ھب ۴٧ ید ٢۶ زا ملع
 ھک دنک یم تساوخرد هاش زا رابود دنفسا ۶ و ٣ رد ملع .تشگرب ناریا ھب ۴٧ دنفسا ١۵  رد مین و هام
 .تسین بوخ جراخ رد ندنام ھمھ نیا و ددرگ زاب ناریا ھب رتدوز
 

 دندومرف لاوئس ."موش یم شوخان ھلاس ھمھ نوچ ،مور یمن لامش ]زورون تالیطعت[ لاسما" دندومرف«
 .)۴٧ دنفسا ٢٧ .١۴۵ ص ،نامھ﴿"...هدنیآ لاس هللا ءاشنا" مدرک ضرع "؟دوش یم رضاح شیک هریزج یک"
 

 ١٣۴٨ و ١٣۴٧  لاس :لوا دلج
 
 مرحم مایا -ب .دوب زورون مایا -فلا ،ھک نیا یارب .تسین اھ شدرگ زا یشرازگ ، ١٣۴٨ نیدرورف هام رد
 ھب نیدرورف ٩ رواھنزیآ عییشت مسارم رد تکرش یارب هاش -پ .)دوب اروشاع و اعوسات نیدرورف ٩ و ٨(دوب
 ص ،لوا دلج ،ملع تارطاخ(»تشذگ شوخ ھتفر مھ یور« .تفر خیروز ھب اج نآ زا سپس و تفر اکیرمآ
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 و نیدرورف رخآ .تفر سنوت ھب تشھبیدرا لوا ات نیدرورف ٢٨ زا هاش -ت  .)١٣۴٨ نیدرورف ١۶ .١۶٧
 .تشذگ ریخ ھب تیاھن رد و دنتفر شیپ گنج ات قارع و ناریا تشھبیدرا لیاوا
 
 یارب رھظ زا دعب دوب رارق ھک نیا یکی ،مدرک لاوئس ود .مدوب بایفرش تقو رید ات و مدش بایفرش یرصع«
 ؟مورب متسناوت یم روط ھچ دوب اضریلع مرسپ دلوت ،دندومرف ؟دندربن فیرشت ارچ ،دنربب فیرشت یراوس
 ینعم رپ یلیخ هدنخ اب ؟دنراد فیرشت رتفد رد زونھ و دننک یم راک تقو رید ردق نیا ارچ ھک نیا رگید
 نز نم داقتعا ھب "!رتفد زاب ؟میوگب ھچ و منکب ھچ ھناخ ھب مورب ،متسین ینثتسم مدرم زا ھک نم" ،دندومرف
 تسوا شود رب یراب ھچ و تسیچ درم کی راک ینعم دناد یمن زونھ ،روشک ھکلم ات ھچوک نز زا ،یناریا
 ،ملع تارطاخ(»!سب و تسا نداد یراوس دنھاوخ یم ام زا ھچ نآ اھنیا .درک مک ار راب نیا دیاب ھنوگ ھچ و
 .)١٣۴٨ تشھبیدرا ٨ .١٨٢ ص ،لوا دلج
 
 ادرف...دنا هدرب فیرشت ناتسزوخ رد هاش اضر دمحم دس لحم ھب بآ یور یکسا یارب ونابھش ترضح ایلع«
 ٢۵ .١٩٢ ص ،نامھ(»تسین یرخ رس ینعی ،رگید سک .مورب دورجاج ھب هاشنھاش باکر رد تسا رارق مھ
 .)۴٨ تشھبیدرا
 
 عقاو ھجوت دروم یلیخ ما ھتخاس هاشنھاش یارب ھک یکچوک یالیو دوب تفاطل تیاھن رد اوھ ]دورجاج رد[«
 مناخ[ موس صخش ھک دندومرف یم یسراف ھب تبحص ھتبلا...دندومرف تفن زا تبحصً اددجم راھان رس .دش
 .)۴٨ تشھبیدرا ٢۶ .١٩٣ ص ،نامھ(»دیمھف یمن ]یگنرف نامھم
 
 یراتفرگ زا یردق ،مدید لسک ار هاش نوچ...]مدش بایفرش و متشگرب ناریا ھب اپورا زا ھتفھ ود زا دعب[«
 یسرتسد اھنآ ھب ھک لگشوخ یاھرتخد ندید زا یدایز سوسفا ھک نیا و متفگ ایرد رانک رد ھچب و نز اب مدوخ
 رس زا یک مناخ نیا" ،دندومرف و دندومرف مناخ و اھ ھچب زا یسرپ لاوحا .دندیدنخ یردق هاش .مدروخ متشادن
 ارم تاعارم یردق دیاب ،مراد شتسود نم لاح رھ ھب یلو ،مناد یمن مدرک ضرع "؟دراد یم رب تسد وت
 رادراب ونابھش ترضح ایلع ھک دنداد هدژم نم ھب دعب .دننکب ھچ ھک دنمھف یمن اھنز نیا ھنافسأتم دندومرف .دنکب

 .٢٢٧ ص ،نامھ(»مدرک ضرع کیربت .دنراد لایخ ھک ،دندوب هدومرف نم ھب البق ھک روط نامھ .دنا هدش
 .)۴٨ دادرم ١٢

 
 یارب مھ یجراخم دیاش مدرک ضرع و مداد حیضوت مھ ار اکیرمآ ]ھب هاشنھاش رفس[فلتخم یاھ ھمانرب«
 مدرم ار نامگرزب یاھراک ھک نآ یارب و میھدب لوپ یزاب مناخ یارب دیاب ام" ،دندومرف .تسا مزال تاغیلبت
 و دننیب یم ار دب راک کی ھنافسأتم مدرک ضرع ."دنناد یم رگید ھک ار راک نیا ؟میھدب لوپ مھ دننادب ایند
 .تسا زورما دیارج صوصخ ھب زورما یایند ھیور نیا .دننیب یمن ار گرزب راک رازھ و دننک یم گرزب
 .)۴٨ رھم ۵ .٣۶٠ -٣۶١ صص ،نامھ(»تسین هراچ ،دنریگب لوپ دیاب و دنتسھ ییاجرھ تقیقح رد اھنیا
 
 نامھم شکارم هاشداپ ردارب ماش ]سیراپ رد .میدوب ھسنارف و اکیرمآ رد هاشنھاش اب نابآ ٣ ات رھم ٢۴ زا[«
 و هاشنھاش تسود یلیخ شکارم هاشداپ رادرب نوچ -میتشاد مھ یرگید بوخ یاھ نامھم و دوب هاشنھاش
 .)۴٨ نابآ ٣ .٢٧٧ ص ،نامھ(».تسا مرحم
 
 .میتشاد یصوصخ نامھم .تشذگ شوخ ام ھب رایسب .مدوب هاش هاگشیپ رد ماش نم طقف ]زاوھا رد[ بشما«
 .)۴٨ نابآ ١۴ .٢٨۵ ص ،نامھ(».میدرک یخوش یلیخ
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 تسخن هراچیب .تشذگ یخوش و حازم ھب دعب...میدروخ یصوصخ ماش هاشنھاش هاگشیپ رد بش ]نادابآ رد[«
 ،نامھ (»!دندومرفن هزاجا ھتبلا .دنیایب ماش رس دنتشاد لیم تفن تکرش هریدم تئیھ سیئر لابقا رتکد و ریزو

 .)۴٨ نابآ ١۵ .٢٨۵ ص
 
 ،نامھ(»؟ارچ مدیمھفن یلو ارچ مناد یم .میور یم زاریش ھب ھبنشجنپ دندومرف نم ھب هاشنھاش...متفر ماش رس«

 .)۴٨ نابآ ١٨ .٢٨٧ص
 
 شیک هریزج و ھگنلردنب و زاریش ترفاسم زا ١١ تعاس ]ھبنشکی[زورما ]میتفر زاریش ھب ھبنش جنپ زا[«
 فیرشت دندومرف ذاختا میمصتً اتلفغ هاشنھاش .تشذگ شوخ یلیخ ،دوب یبوخ رفس رایسب .میتشگرب
 باکر رد نم طقف .اشامت مھ دوب لاف مھ ھتبلا یلو ،دوب بونج ردانب ھب یشکرس مھ ترفاسم عوضوم...دنربب
 و مینک لاح ھک میتشگ یم رب اھ بش ینعی ،دوب زاریش فقوت زکرم .مدوب هاش ابً امئاد راھان و ماش و مدوب
 .)۴٨ نابآ ٢۵ .٢٩٠ ص ،نامھ(»دوب لاف ھک مھ زور
 
 یم ادیپ مھ نم رد یریپ راثآ ھک تسا نیا لثم ،مرادن نز ھب ھقالع چیھ تسا زور دنچ مھ نم دندومرف«
 .)۴٨ نابآ ٢٩ .٢٩٢ ص ،نامھ(»دوش
 
 نیا نآ و مراد یتراسج نم تروص رھ ھب اما مدرک ضرع...]دش زتیروم نس ھب هاشنھاش رفس تبحص[«
 یاج نیا زا رخآ دندومرف .تسا دایزً اعقاو زور ۴٠ .دنیامرفب جراخ رد فقوت دایز دیابن هاشنھاش ھک تسا
 .)۴٨ ید لوا .٣٢۴ -٣٢۵ صص ،نامھ(».تساجک رت نما
 
 ضرع .متسھ اھنت نوچ ؛یشاب نم اب اھاج بلغا دیاب دندومرف اپورا و شیرتا ھب ندرب فیرشت ھب عجار«
 یلاخ ھثداح زا ایند .تسا دایز )زور ۴٠(هاشنھاش فقوت تدم منک یم ضرع مھ زاب یلو ،راختفا یھز مدرک
ً امئاد" دندومرف .دیربب فیرشت زور ٢٠ ھعفد رھ ،هام شش ھلصاف رد ھعفد ود ،زور ۴٠ نآ یاج ھب .تسین

 لقع یلو مرادن یلیلد مدرک ضرع "؟یتحاران ارچ وت ممھف یمن مھ دعب .تسین بوخ نتشگرب و نتفر جراخ
 .)۴٨ ید ١١ .٣٣۶ ص ،نامھ(».دندیدنخ هاشنھاش .دنک یم نم ھب ار مکح نیا میلس
 
 ید ٣٠ .٣۵٣ص ،نامھ(»میدرک تکرح ]اپورا فرط ھب هاشنھاش اب رھظ[ ١٢ تعاس ]ید ٣٠[زورما«

۴٨(. 
 
 ،نامھ(».مدروخ ماش نوریب ،متسود اب مھ نم !دنشاب رخ رس یب ھک متشاذگ اھنت ار هاشنھاش ]نیو رد[ ماش«

 .)۴٨ نمھب ٢ .٣۵۶ ص
 
 یلیخ ،تشاد یدج ینعم ھتبلا ھک ،یخوش اب هاشنھاش تبسانم ھچ ھب مناد یمن ]خیروز[ و نیو نیب هار رد«
 یارب یرایب مناخ ھلمج زا[یدایز یاھراک ھک ناشدوخ صوصخم بیبط یدایا رتکد دبھپس(یدایا ھب یلیخ
 تھج یب .متسنادن ار نآ ینعم .دندومرف ھلمح روج ھمھ )دراد شترا یرادھب ]تسایر[رب هوالع ]ترضحیلعا
 یتبحص زگرھ تھج یب و تسین ینعم یب هاشنھاش فرح ھملک کی .تسا ھتخادنا ییاج یب دگل دبال ،تسین
 .)۴٨ نمھب ۴ .٣۵۶ -٣۵٧ صص ،نامھ(».دنیامرف یمن
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 ».تشادن رگید هراچ و دوب ھتفرگ ار وا ندب ھمھ ناطرس .تشذگ رد ندنل رد ،منز ردپ ،کلملا ماوق هراچیب«
 ردپ متخ مسارم رد تکرش یارب میاھ ھچب و رسمھ اب ونژ زا[ ١٠ تعاس«.)۴٨ نمھب ۵ .٣۵٧ ص ،نامھ(
 .)۴٨ نمھب ٩ .٣۶٠ ص ،نامھ(».میدش نارھت دراو ]منز
 
 یارب ار شا ھمانسانش ھک دندرک زاب ار موحرم نآ قودنص رد .داتفا یبیجع قافتا ماوق لزنم رد زورما«
 کی لبق لاس ١۵ کیدزن دش مولعم ھک نآ رب ھفاضا .دمآ رد مھ یقشع ذغاک دنچ .دنروایب رد نفد تافیرشت
 ]مرسمھ اھنآ زا یکی[ اھرتخد و ماوق مناخ فرط زا اھ شحف ھچ ھک یاو .تسا هدوب ھتفرگ ھنامرحم مھ ینز
 ھک سوسفا متفگ نم ،دنداد ار اھ شحف ھک بوخ !دنتسھ تشذگ یب ردقچ اھ نزً اتقیقح .دش هداد موحرم نآ ھب
 هدرم زا دیتسھ فاصنا یب ردق نیا امش ارچ متفگ .دوب شتآ رب بآ لثم نم فرح !درکن فیک یفاک هزادنا ھب
 زا سپ راذگب" منکب تقد مزیم یاھوشک یوتحم رد دیاب .دوب ام یارب مھ یا ھبرجتً انمض ؟دیرذگ یمن مھ وا
 رد هاشنھاش دزن ھب ،متخ مسارم زا سپ نمھب ١٧ .)۴٨ نمھب ١٠ .٣۶١ ص ،نامھ(» ."!دربب بآ ار ایند نم
 .متشگرب سیروم تنس
 هدمآ تدوخ تسود اب ای اھنت دندیسرپ نم زا ماش رس .مدرک تعاطا .میروخب ماش ،نوریب میورب بش دندومرف«
 نیا رد لاح رھ ھب مدرک ضرع .دراد تسود ار وت ،نک تبحم وا اب دندومرف...متسھ اھنت مدرک ضرع ؟یا

 ار زتیروم تنس نوچ مدرک ضرع ؟یدروآ ارچ ار وا ،دندومرف .ما هدمآ مرتخد اب نوچ ،دوش یمن رفس
 نمھب ٢٨ .٣٧۴ ص ،نامھ(».تسا لوغشم اھنآ اب شرس و دراد تسود هدع کی شدوخ یلو ،دراد تسود

۴٨(. 
 
 دنداد یم ژاسام ار هاشنھاش ھک یتدم مامت .موش بایفرش یرصع دندومرف .دندرب فیرشت یکسا ھب هاشنھاش«
 یلوضف ھلمج نآ زا .دش دایز تعاس ود نیا نمض ھقرفتم یاھ تبحص .مدوب بایفرش ،دنتفرگ مامح دعب و
 .تسا دب نیا ،دییامرف یم طارفا مرظن ھب ]یزاب مناخ[...و شزرو رد یردق هاشنھاش مدرک ضرع و مدرک
 ۵٠ نس یارب .دیا هدرک یکسا تعاس ھس زورما دیدومرف الاح نیمھ مدرک ضرع .منک یمن طارفا دندومرف

 رتھاتوک دوب رتھب ،هدش دایز هاشنھاش فقوت ً الوصا ،مدرک ضرع دعب ]یزاب مناخ[...ھفاضا ھب تسا دایز لاس
 زا جراخ زور ۴۵ دناوت یمن هاش .منک ضرع متشاد ھفیظو نم یلو ،دماین ناششوخ بلطم نیا زا .دشاب
 ص ،نامھ(».تسین دنیاشوخ ناریا مدرم عبط و جازم اب راک نیا .حیرفت ناونع ھب مھ نآ ،دنامب روشک

 .)۴٨ نمھب ٢٨ .٣٧۵
 
 یارب مدرک ضرع ؟یور یم اجک یدوز نیا ھب دندومرف .مورب خیروز ھب ادرف متساوخ هزاجا راک رخآ رد«
 دھاوخ شکارم هاشداپ ردارب هللادبع یالوم ادرف رخآ ،دندومرف .دندش تحاران یلیخ .مور یم مشچ ھجلاعم
 کیً اعقاو مدرک ضرع ؟یسرت یم ملع مناخ زا ،دندومرف .مورب دییامرف تمحرم هزاجا رگا مدرک ضرع .دمآ
 ینارذگ شوخ و یطاولا لاح رد اج نیا ردً امئاد ،مالغ دنک یم روصت مناخ نوچ ،تسا نیا مھ گرزب لیلد
 .)۴٨ نمھب ٢٨ .٣٧۵ ص ،نامھ(».مراد رارق مشچ بیبط ابً اتقیقح یلو !تسا
 
 دورو رھظ زا دعب ٧ تعاس هاشنھاش یراب...دندومرف تعجارم اپورا هزور ۴۵ ترفاسم زا هاشنھاش زورما«
 .)۴٨ دنفسا ١٣ .٣٨۴ ص ،نامھ(».دندومرف
 

 ١٣۵١ و ١٣۴٩ لاس :مود دلج
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 ھک یروط ھب ،تفرگ زاگ تدش ھب ار متروص متسود تبسانم ھچ ھب مناد یمن .داتفا یبیجع قافتا بشما«
 نم ھب مھ یلیخ ھک لزنم گس ندرگ ھب ار هانگ ،ما هدمآ لزنم ھک الاح .دش یراج نوخ مھ یکدنا و دش هایس
 نیا یارب ،مسیون یم تسین مزال چیھ ھک ار بلاطم نیا نم !درک رواب ]مھ[ ملع مناخ !متخادنا ،دراد ھقالع
 ،مود دلج ،ملع تارطاخ ( »تسین مسیون یم ھچ نآ رد تقیقح فالخ هرذ کی ھک دنادب زیزع هدنناوخ...ھک

 .)١٣۴٩ نیدرورف ٢٩ .٣١ ص
 

 ٧ .٣٨ ص ،نامھ(»...میرب یم هارمھ ار ولود دندومرف .مدرک ضرع ار زاریش ]ھب ترفاسم[ ھمانرب«
 .)۴٩ تشھبیدرا
 

 رایسب نم ،دندرک بت ھبنشجنپ رصع ،دندوب شوخ و بوخ رایسب لوا زور ود  ]رسمار رد[هاشنھاش«
 لاس ۵٠ ھک دنیامرف یمن رکف ،دنیامرف یم یور هدایز راک ھمھ رد هللا ءاشام هاشنھاش یلو .مدش تحاران
 ھبنش حبص...دندرک لوبق ارم ضیارع ھعفد نیا ھک نیا لثم .دیتسین ناوج و درذگ یم امش کرابم رمع زا

 دایز فعض یلو دوب هدیرب بت هللادمحلا ،دوب رتھب ناشلاح ،دندرب فیرشت رھشون ھب هاشنھاش ،۴٩ ریت ٢٧
 نم رگا .تسا یوق هاش مھ زاب .دروم یب یاھیور هدایز ھطساو ھب هللا ءاشام مھ و بت ھطساو ھب مھ ،دنتشاد
 .)۴٩ ریت ٢٧ .٧۵ ص ،نامھ(«.دوش یم دروخ مناوختسا ،منکب یطایتحا یب روط نیا
 

 ترضح ایلع زا ،میتفر یم مرگ بآ ھب رونام یارب ھک رتپوکیلھ رد ،تفر رد منابز زا مدرک ضرع«
 ؛دھاوخ یم یلیخ ملد ؛دمآ مھاوخ دیایب هاشنھاش رگا دندومرف .مدرک توعد دنجریب ترفاسم یارب ونابھش
 مامت ،مدرک یطلغ بجع مدید .دنروایب فیرشت هاشنھاش دیابً اعطق ؛درذگ یم شوخ یلیخ وت شیپ نوچ
 تبحص ادعب مھ نم ابً اقافتا دندومرف .دندیدنخ یلیخ هاشنھاش !دیشاب اھنت یزور دنچ امش ھک دوب نیا روظنم
 .)۴٩ دادرم ٢٨ .٨٢ -٨٣ صص ،نامھ(».دندرک
 
 تسا سوسحم ونابھش فطل .دنداد هزاجا یناسآ ھب ،مدرگرب نارھت ھب متساوخ هزاجا ونابھش زا ]زاریش رد[«
 ار ام راتفر شیب و مک دبال و متسھ سونام هاشنھاش اب یدایز نوچ ،مھد یم قح ناشیا ھب .هدش مک نم ھب ھک
 یا ھقالع و مارتحا .مراد تسود ار وا و تسا هاش ھب نم تمدخ نوچ ،مھد یمن یتیمھا نم اما .دنناد یم مھ
 .)۴٩ رویرھش ۶ .٨٧ -٨٨ صص ،نامھ(».تسوا رطاخ ضحم مراد نیریاس ھب ھک
 

 میتشاذگ رارق نیاربانب .دنیامرف حاتتفا ار رسمار یکشزپ هرگنک ھک دندرب فیرشت رسمار ھب ونابھش حبص«
 دنداد ربخ رھظ .دنیامرف دیدزاب تاعالطا ھسسوم زا مھ ۶.٣٠ تعاس و میورب شدرگ رھظزادعب هاشنھاش اب
 مدرک ضرع هاشنھاش ھب .دنیامرف یم تعجارم رھظ زا دعب ٣ تعاس ،۵ تعاس یاج ھب ترضح ایلع ھک
 رھ ھب !ریخ دندومرف .دنروایب فیرشت تاعالطا ھسسوم ھب دنھاوخب مھ ونابھش تسا نکمم تروص نیا رد

 .دنروایب فیرشت تاعالطا ھسسوم ھب ھک دنتفرگ میمصت و دنتشگرب ونابھش و میتفر شدرگ ھب ام تروص
 ونابھش دورو زا لبق ھقیقد دنچ ھک مداد یبیترت نم ھتبلا .دننک ادیپ ار ام دنتسناوتن نفلت اب دندرک یعس ھچرھ
 ،نامھ( »!دنام یقاب ینظ ءوس ھک نیا وگ ،تشذگ ریخ ھب .دنوش اج نآ دراو هاشنھاش ،تاعالطا ھسسوم ھب

 .)۴٩ رویرھش ٢١ .٩٨ -٩٩ صص
 

 دنھاوخ رب تقو رید ؛دنور یم ناھفصا ھب یرامعم هرگنک حاتتفا یارب وت نز اب ونابھش زورما ،دندومرف «
 زا دعب ۶ تعاس ات ،دندروآ فیرشت راھان .دمآ مھاوخ وت لزنم کیدزن ناتسود زا رفن دنچ اب راھان .تشگ
 .)۴٩ رویرھش ٢٣ .١٠٠ ص ،نامھ(».تشذگ شوخ رایسب .دنتشاد فیرشت رھظ
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 ثیح رھ زا .میدنارذگ شیک رد یلاع بش ود .دندروآ فیرشت دعب بش هاشنھاش .متفر...شیک هریزج ھب نم«
 .)۴٩ نابآ ٣٠ .١١٢ ص ،نامھ(».دندش یضار یلیخ شیک یاھ نامتخاس زا هاشنھاش...تشذگ شوخ
 

 ص ،نامھ(».درذگن دب نم ھب تسا نکمم ھک اجنآ ات مھاوخ یم تمدخ نمض ،متسھ هدنز ات...دندومرف«
 .)۴٩ رذآ ٩ .١١٨

 
 ھتفر یوروش ھب زور ١٠ یارب ناشردام اب ھک[ونابھش بایغ رد ھک دندوب هدندومرف نم ھبً البق هاشنھاش«
 هاگن ھنامرحم روط ار هاش بکوم تسا نکمم رگم مدرک ضرع .میور یم شیک ھب ھنامرحم روط ھب ]دنا
 رذآ ١۵ .١٢٠ ص ، نامھ( ».مشاب ھتشاد ھمانرب میناوت یم مدرک ضرع ؟مینک راک ھچ سپ دندومرف ؟تشاد

۴٩(. 
 

 ،وکسم زا .تسا ھتشذگ شوخ ناشزیزع دوجو ھب رایسب .دنتشگ زاب وکسم زا ونابھش ترضح ایلع«
 زج دنا هدروآ ھیدھ نادنمتدارا بلغا یارب تعجارم رد .دندومرف دیدزاب ناتسنمرا و ناتسکیجات ،دارگنینل
 تسود مدوب ناشیا یاج رگا مھ نم ،دنشاب ھتشادن تسود ارم ھک مھد یم قح ترضح ایلع ھب !نم ]یارب[
  .)۴٩ ید ۴ .١٢٣ ص ،نامھ(».متشاد یمن تسود ار هاش کیدزن ھمھ نیا
 

ً ایناث ،دسانش یمن ارمً الوا نوچ .دراد قح ،تسین بوخ نم اب .تسا ھتشرف کی حرف ترضحایلعً اعقاو«
 مھ اب اھنیا دنک یم رکف اریز ،تسین بوخ شدوخ رھوش کیدزن تسود اب -نم دوخ نز لثم -ینز رھ
 .)۴٩ ید ١٢ .١٣٧ ص ،نامھ(».تسھ مھ تسردً اقافتا و دنور یم یزاب نز بقع
 

 .مینکب راک تسا رتھب سپ .تسین یناکما یگداوناخ یراتفرگ اب اریز ،منکب مناوت یمن ھک حیرفت...دندومرف«
 نم و دیتسین ھک دالوف .دیوش یم هدییاس ،دیھاوخن ھچ دیھاوخب ھچ تروص نیا ھب ھنافسأتم مدرک ضرع
 ]یزاب مناخ[صوصخ ھب راک کی ھب رصحنم طقف حیرفت رگم .تسایمیک روشک نیا یارب امش سفن ھک مدقتعم
 یم باسح حیرفت ھمھ ،دیراد تسود ھک یصاخشا اب ترشاعم ،اھتروپسا عاونا و یکسا و یراوس ؟تسا

 .)۴٩ ید ١٨ .١۴١ -١۴٢ صص ،نامھ(».دندومرفن یزیچ رگید .دوش
 

 ضرع ھب .دورب ھکم ھب شدوخ مناخ اب مریگب هزاجا دوب ھتساوخ ،دراگ هدنامرف ،داژن یمشاھ رگشلرس«
 تشھب ھب ایند نیا ردً العف مھ تدوخ ،تسرفب ھکم ھب ار مناخ ما ھتفگ وا ھب ،مدرک ضرعً انمض ،مدناسر
 اھگرزب نیا ،مدرک ضرع ؟میتسھ قساف یلیخ اھام دنیوگ یمن اھنیا ،دندومرف .دندیدنخ یلیخ هاشنھاش !ورب
 تامیلعت ریثأت تحت ھک کچوک یاھزابرس یلو .دیتسھ ادخ درمً ابلق وً اعقاو امش دنناد یم اریز ،ریخ ھک
 حالطصا ھب یاھبش رد تھج نیا ھب .دنوش عقاو کانرطخ تسا نکمم هداعلا قوف ،دنتسھ یمالسا یرشق
 متسود اب طقف مدرک یمن یراک ھک نآ اب ،زاریش رد اعوسات بش کی نم .درک طایتحا یلیخ دیاب یرادازع
 .)۴٩ ید ٢٢ .١۴۴ ص ،نامھ( »!دندادن ماش نم ھب میاھرکون ،مدوب
 

 رد راک نیا رد رگا .تسا نم یوزرآ نیا مدرک ضرع .منکب دودحم و مک ار شدرگ مراد لایخ ،دندومرف«
 لثم هار نیا زا ھک نیا ھن ،مھدب تحارتسا و حیرفت امش ھب ھک دوب و تسا نیا یارب ،متسھ و مدوب تمدخ
 نم ضرع نیا زا هاشنھاش ھک نیا لثم .مشاب ھتشاد ار امش ندرک هرادا و ندرک هدافتسا لایخ نارگید
 .)۴٩ ید ٢٢ .١۴۵ ص ،نامھ(».دش لاحشوخ
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 .دنزادرپب یکسا ھب ھک ،دندرب فیرشت سیئوس ھب اھترضحالاو اب ونابھش ترضح ایلع .میتفر هاگدورف ھب دعب«
 شوخ ھچ" .تخادرپ دنھاوخ اھراک ھب رسدرد نودب یزور دنچ هللا ءاشنا....دنا هدنام تفن راک یارب هاشنھاش
 رد ،مدرک رارصا ھچ رھ نم مناخ..."رای ندید و میظعلادبع ھش ترایز /راک ود ھمشرک کی ھب دیآرب ھک دوب
 .)۴٩ نمھب ۵ .١۵۴ ص ،نامھ(».میا هدرک وزر مھ لتھ اج نآ رد ھک نآ اب ،تفرن ونابھش باکر
 
 ،دندومرف .مشاب تحار یزور دنچ ھک ،میایب خیروز ھب هاشنھاش باکر رد نم دییامرف هزاجا ،مدرک ضرع نم«
 تسبرد ریا ناریا یامیپاوھ اب هاشنھاش باکر رد نیعم تعاس رد« .)۵۵ نمھب ٢۵ .١۶٧ ص ،نامھ(».ایب
 نمھب ٢٧ .١۶٨ ص ،نامھ(».تشذگ شوخ هار رد .دیشک لوط تعاس جنپ ،میدرک تکرح خیروز فرط ھب

۵۵(.  
 

 قیقد خیرات اما .دوب زتیروم تنس رد مھ هاش .درذگ یم شوخ اپورا رد ھک ھتشون هام ددنفسا رد طقف َملَع
 .تسین نشور دنفسا رخاوا رد ناریا ھب تشگزاب
 

 هدرکن تصرف ،شا تیلوئسم لیلد ھب َملَع ،تسا ھلاس ٢۵٠٠ یاھ شنج یرازگرب لاس ھک ١٣۵٠ لاس
 .دسیونب ار تارطاخ
 
 اب[ ھک مدرک ضرع ار ]سیوس رد ولود[گنشوھ ریما ]کایرت نداتفا ریگ[راک شرازگ و مدش بایفرش نم«
 ضرع یزیچ ترضح ایلع ھب ،دندومرف .دندش یضار یلیخ هاشنھاش .دش مامت ]یرایسب غلبم ندرک ھنیزھ
 ،دندومرف دعب .دیآ یمن ناششوخ نم یاھیفارطا زا ترضح ایلع ،دندومرف !دش دنھاوخن لاحشوخ نوچ ،نکن

 یم هاشنھاش ضرع ھب ھتکن کی اج نیا و یلب مدرک ضرع .ھچ یارب یناد یم تدوخ !دنراد ھتبلا مھ قح
 ایلع ،یتحاران نیا رثا رد ھجیتنلاب و دشاب ترضح ایلع رطاخ ینارگن ثعاب نم دوجوً انایحا  رگا ھک مناسر
 بجوم ھتبلا ،دندومرف  .دییامرف صخرم ارم نآ نامھ ،دنیامرف مھارف ار هاشنھاش یتحاران تابجوم ترضح
 ضرع .مھد یمن دوشب نم روما رد ھلخادم ھک ییاھ هزاجا نینچً ادبا یلو یتسھ ترضح ایلع ییاضران
 ماقم یب ای ماقم نیرتکچوک رد ھچ و ماقم نیا رد ھچ نم یارب ھک دینادب ترضحیلعا تروص رھ ھب ،مدرک
 مروشک یارب ھک امش زیزع دوجو یارب یتحاران ھیناث کی نم ماقم متسین یضار و دنک یمن یتوافت چیھ ،مشاب
 .)١٣۵١ تشھبیدرا ٢۵ .٢٣٩ ص ،نامھ(».دندرک تمحرم راھظا یلیخ هاشنھاش .دروآ مھارف تسا منتغم
 
 دندومرف .دراد ]ار یدوعس ناتسبرع هاشداپ ینشناج[ سناش دمحم سنرپ زا رتشیب دھف سنرپ" ،دندومرف«
 متفگ نم .تسا نارذگشوخ یلیخ دھف تفگ یم نم ھب -دشاب سیلگنا ھجراخ ریزو منک یم رکف -یسیلگنا کی

 یم ینارذگشوخ یردق رخآ ھک مھ ام دوخ مدرک یم رکف تقو نآ رد و دوش یمن راک عنام ینارذگشوخ
 و رکف ھک تسا نآ زا ریغ ،دیھد یم راک نیا ھب تقو تعاس ود یکی ھتفھ رھ هاشنھاش ،مدرک ضرع ."مینک
 ٢ .٢۴۶ ص ،نامھ(».دیوش یم فلت یحور راشف و راب نیا اب ،دینکن ار راک نیا رگا .دشاب نیمھ امش رکذ
 .)۵١ دادرخ
 
 نیسحلاانوم نیسح کلم رسمھ .دنتفر لامش ھب ناشیا قافتا ھب هاشنھاش و دش دراو ]ندرا هاشداپ[نیسح کلم«
 ص ،نامھ(».تسا هدروآ هارمھ یسیلگنا لگشوخ رتخد کی ،شرھاوخ تسود ناونع ھب کلم .تسین هارمھ

 .)۵١ دادرم ٨ .٢٧۴
 
 ھتشر و درذگب تباتک و تلاطب ھب تاقوا دوب فیح...مسیونب ھنازور ار اھ تشاددای متسناوتن زور دنچ نیا رد«
 ماف نیمیس یقاس دعاس ردنا متسد /رادب مروذعم ،تسسگب رگا حیبست ھتشر" :تفگ دیاب یلو .دش هراپ
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 ،درذگ شوخان ھب رو /تسا مک حون یگدنز ،درذگ شوخ رگا رمع"...تشذگ یشوخ رایسب ھتفھ یراب..."دوب
 .)۵١ رویرھش ٣ .٢٨٧ -٢٨۶ صص ،نامھ(»."تسا رایسب شسفن کی
 
 نابآ ١۴ .٣٣٠ص ،نامھ(».تشذگ شوخ رایسب بش و میدروخ یبوخ رایسب ماش ]هاشنھاش اب زاریش رد«

۵١(. 
 
 .)۵١ نابآ ١۵ .٣٣٠ ص ،نامھ(»....دوب بشید لثم ]هاشنھاش اب زاریش رد[ مھ بشما«
 
 تساج نیا یلب ،مدرک ضرع .مدید رود زا اھژل زا یکی رد یکدور رالات رد ار وت تسود بشیرپ ،دندومرف«
 .)۵١ رذآ ۴ .٣۴٢ ص ،نامھ(».دندیدنخ یرادقم...تسا لاح نیا ھب رکاچ و
 
 یبیترت ،دندومرف .دھد یم ]ولود[گنشوھ ریما یھانگ یب رب رئاد ییاھن ھیمالعا ونژ ناتسداد ،مدرک ضرع«
 نوچ .دیایب رد سیئوس یاھ ھمانزور رد ،دنتسھ خیروز رد ترضح ایلع ات و دوش یلمع رتدوز ھک هدب
 دننیبب الاح .دندرک شنزرس یلیخ نم ھب ترضح ایلع ار ]ولود ردخم داوم نداتفا ریگ[دمآ شیپ نیا لاسراپ
 .)٣۴٧ رذآ ٨ .٣۴٧ ص ،نامھ(».دنمھفب و تسین یگداس نیا ھب ایاضق
 
 ھب ھیبش یلیخ و ما هدرک هراجا "م" مدوخ تسود ھلیسو نم ھک یلزنم ندید یارب هاش باکر رد رھظ زا دعب«
 ار اج نیا ؟میرخب ار اج نیا دراد موزل ھچ ،دندومرف .میرخب ار اج نآ دندومرف هدارا رگا ھک میتفر تسا رصق
 نیا یارب ار ]ھلاس ٢۵٠٠ ی[ اھنشج جراخم ییوج ھفرص ناموت نویلم هدزاود هد مدرک ضرع .نک هراجا
 .)۵١ رذآ ١٢ .٣۵۴ ص ،نامھ(».ما ھتشاذگ راک
 
 اپ رس تعاس ھس هدروخ امرس هراچیب نم .اج نآ میآ یم نم ،یا هدرک رضاح ھک هزات لزنم ورب دندومرف«
 ار اج نآ هار زونھ نوچ ،میورب مھ اب ایب یروف ھک دز گنز نفلت ،مروخب کاینک کی ھک لزنم مدمآ ،هداتسیا
 یاھراک نم .تسا رضاح رتفد طقف ،تسین رضاح اھقاتا زونھ .متفر ناشباکر رد متفر مدیود نم .مناد یمن

 و تعاس کی ار اھراک و تشاد غارچ و دوب مرگ ھک متسشن ییوشتسد رد .مسرب اج نآ ھک مدرب مھ ار مدوخ
 رد ،مدرک یم ءاضما -ناتسودنھ قباس ھنطلسلا بیان -نتاب تنوم ھب ھمانً اقافتا .مدید بارخ لاح نآ اب مین
 .)۵١ رذآ ٢١ .٣۵٨ ص ،نامھ(»!حارتسم
 
 .دندیدنخ هاشنھاش ؟دینک یم راک ردق نیا ارچ دندرک ضارتعا نم ھب .مدید بشید ار مناخ هدیرف مدرک ضرع«
 ضرع .تسا تمعن و زان رد ھمھ نیا ھک صوصخ ھب ،دیوگب یزیچ ونابھش ھب ھک تسا نآ زا رتلقاع دندومرف
 نیا ،درادن بیع ، دندومرف .دش ناموت رازھ تسیود ،دندوب نامھم ھک نآ اب ناشیا ھیکرت رفس جراخم مدرک
 نم اما ،تسا دب دینک یم ھک امش دنیوگ یم ترضح ایلع ،تسھ ھک یزیچ .درک لمحت دیاب ار اھشاپ و تخیر
 رد یردق یلو .دنیامرف یمن روط نیا مھ ترضح ایلع مدرک ضرع .درادن یبیع ،منک یم هدع کی یارب ھک
 زا دعب ھک تسا ملسم تروص رھ ھب و تسا دھعیلو ردام نوچ ،دنراد مھ قح .دنا هداتفا یبیرف ماوع هار
 .)۵١ رذآ ٢٢ .٣۵٨ ص ،نامھ(».تشاد دنھاوخ دایز رسدرد هاشنھاش
 
 ترضح ایلع ردام مناخ هدیرف راک رس ،یولھپ ھکلم ترضح ایلع خاک رد ماش زا دعب بشید مدرک ضرع«
 ایلع ھک نیا زا و دندز مومع روط ھب اھدرم یدب و صوصخ ھب نم یدب زا یدایز یاھ ھشوگ ،ونابھش
 ار منز و مالغ یگدنز ھک یناھاوخدب تسا مولعم...دندرک هرکاذم ،دنتسین لاحشوخً اعومجم ونابھش ترضح
 .دنتفر ورف رکف رد یلیخ هاشنھاش .دنا هدش لوغشم مھ ینویامھ ترضحیلعا دروم رد ،دننز یم مھ ھب دنراد
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 نیمھ نم ،متفگ .مداد مکحم باوج ھک منز و مدوخ دروم رد ،مدرک ضرع ؟یداد ھچ باوج ،دندومرف دعب
 ؟یتفگ ھچ نم دروم رد .یتفگ بوخ یلیخ ،دندومرف .دور یم ای ،دنام یم نم عضو اب ای َملَع مناخ ؛متسھ
 تسود ار ناترتخد و دینک یم رواب مھ ناتدوخ ضرف رب رگا و دینکن رواب ار اھفرح نیا متفگ ،مدرک ضرع
 .)۵١ ید ٣ .٣۶۶ ص ،نامھ(».یتفگ بوخ مھ زاب ،دندومرف .دینکن ضرع ناشیا ھب ،دیراد
 
 میدقت ،هدرک جاودزا ھلاس ٢۴ ینیطسلف رتخد کی اب ھک ،نیسح کلم موس یسورع یارب یکیربت فارگلت«
 ،تسین هراچ ،مدرک ضرع !دنتسھ یضاران ھک ونابھش ،دندومرف .دوب ونابھش و هاشنھاش فرط زا ھک مدرک
 هاشنھاش .داد قالط ،تشاد رتخد ود و رسپ ود وا زا ھک ار دوخ یسیلگنا نز .تسا هدرک نالعا ھکلم ار وا
 ».تسا دنلب هاشنھاش تخب ،مدرک ضرع !دشن دب ،هدیرف بشیرپ یاھتبحص زا دعب ،دندومرف .دندیدنخ یردق
 .)۵١ ید ۴ .٣۶٧ ص ،نامھ(
 

 تنس -اپورا تمس ھب نمھب ١١ رد مھ هاش .دنتفر زتیروم تنس ھب نمھب ٨ رد اھترضحالاو و ونابھش
 َملَع زا هاش نمھب ٢٩ رد .دنتشگرب ناریا ھب نمھب ٢٨ رد اضریلع و زانحرف و دھعیلو .درک تکرح -زتیروم
 ١٩ ونابھش .دور یم سیئوس ھب ھتفھ ود تدم ھب مھ َملَع .دندنویپب سیروم تنس رد اھنآ ھب ھک دھاوخ یم
 دلوت نشج رد ات تشگزاب ناریا ھب -زور ۴٠ زا سپ – دنفسا ٢١ رد مھ هاش .تشگزاب ناریا ھب دنفسا
 .دشاب ھتشاد روضح زانحرف
 
 مھ تلع .دنرادن یتافتلا نم ھب ترضح ایلع...دندش دراو ]مر زا[ ونابھش ترضح ایلع بش ١٠ تعاس«
 یلو .منک یم ار مدوخ راک و مھد یمن یتیمھا نم ھتبلا .تسا هاشنھاش اب نم دایز یلیخ یکیدزن .تسا مولعم

 ،دسر یم شیب و مک مھ ترضح ایلع شوگ ھب ھتبلا ھک نم یرکاچ و هاشنھاش ملاوع اب ھک میوگب دیابً انمض
 .)۵١ دنفسا ١٩ .۴٠٧ ص ،نامھ(».دنز یم فرح نم لاثما اب ھک تسا ھکئالم ھکلم نیا مھ زاب
 

 ١٣۵٢  لاس :موس دلج
 

 .دندوب شیک رد نیدرورف ١٣ ات لوا زا َملَع و هداوناخ و هاش
 
 زور ھس ھک یتروص رد ،دیایب هارمھ ]ناریا بونج ھب هزور جنپ رفس رد[متفگ مھ ولود ھب ،دندومرف نم ھب«
 رصع نیا کجیلم ار وا نم ھک تسا ییاذک ولود گنشوھ ریما نامھ نیا .دیاین ھک دندوب هدومرف نم ھب شیپ
 یرصانع نینچ هاشنھاش تواکذ و تسارف و تمظع ھب یدرم ھک تسا راگزور بیاجع زا مھ نیا .ما هداد بقل

 تشھبیدرا ١٢ .٣٨ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(»دربب هارمھ زاب دننز یم و هدز وا ھب ھمدص روج رھ ھک ار
١٣۵٢(. 

 
 »......دوب یلاع رایسب ،میدوب ھناھاش هاگشیپ رد مھ بش .میدرک انش ایرد رد و میدش شیک دراو رھظ زا دعب«
 .)۵٢ تشھبیدرا ١۵ .٣٩ ص ،نامھ(
 
 .)۵٢ تشھبیدرا ١٨ .۴١ ص ،نامھ(».تشذگ شوخ رایسب ]ناھفصا رد[ هاش هاگشیپ رد بش«
 
 ینتشاد تسود رفن کی زا یا ھمان دیسر مرطاخ ھب دش بوخ ]دوب ینابصع رایسب تعاس نیدنچ هاشنھاش[«
 .)۵٢ دادرخ ١٧ .٨٢ ص ،نامھ(».دمآ شیپ شمارآ ،مدرک میدقت ار نآ .تسا نم فیک رد
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 )یفوص( دازآ ادلیگ ناتساد ندش ینلع زاغآ
 
 ھک دھد یم رھش رد یبیجع تاعیاش ]"الط" ھب روھشم یفوص ادلیگ[گ مان ھب یرتخد کی مدرک ضرع«
 یتقو کی ار ھتخوسردپ نیا دندومرف !دیوش یمن قشاع یسک ھب ھک هاشنھاش .دیتسھ وا ھتخابلد قشاع هاشنھاش
 .]تسا[هدیسر مھ ونابھش ترضح ایلع ناکیدزن شوگ ھب یتح .ما هدینش ار اھفرح و لئاسم نیا مھ نم و ما هدید
 صص ،نامھ(».دش یھاوخ سبح ،ینکب اھیگتخوسردپ نیا زا رگا وگب و نک راضحا ار وا تروص رھ ھب

 .)۵٢ دادرخ ٢٢ .٨۶ -٨٧
 
 یتاغیلبت یاھ ھمانرب مھ دعب !دیا ھتفرگ نز ینویامھ ترضحیلعا ھک دنا هدرک ھعیاش اھزور نیا ،مدرک ضرع«
 بحاص ناطلس" ینویزیولت لایرس ھب هراشا[دننک یم هرخسم ار ردتقم ناھاش ھک تسا یروط هدرپ تشپ رد
 ھکئالم ونابھش ترضح ایلع زا دھاوخ یم ھک تسا ]ادیوھ[ریزو تسخن راک نم رظن ھب ھمھ اھنیا .]"نارق
 هاشنھاش یلیخ .دنتسینً اقافتا ھک ،بولطمان ریوصت کی ینویامھ ترضیحلعا زا و )دنتسھ مھً اقافتا ھک(دزاسب
 »!وگب تسا نویزیولت سیئر ھک )ونابھش یئاد رسپ(یبطق ]اضر[ھب ار تاکن نیا دندومرف .دنتفر ورف رکف ھب
 .)۵٢ ریت ۴ .١٠٠ ص ،نامھ(
 
 ایلع ردام مناخ هدیرف راکرس .متفر اج نآ .دوب مار رتکد رتخد اب یسیوا درگرس یسورع رھظ زا دعب«
 دندمآ نم لزنم مناخ هدیرفً اتلفغ ،مدمآ لزنم یتقو .متفگن یزیچ .دنتسھ هدرسفا مدید .دنتشاد فیرشت ترضح
 ار ھعیاش یلو ،تسا ضحم غورد متفگ نم .دندرک هرکاذم هاشنھاش جاودزا ربخ ھعیاش دروم رد یتدم و
 ھیرگ ،یکنز ھلاخ یاھفرح نیا زا .دینزب ار اھفرح نیا دیابن راکرس نیا فصو اب .دنزادنا یم ام نانمشد
 نینچ میدمآ لاح ؟دیدنب یم اھراک نیا زا یفرط ھچ .تسامش دوخ ررض رب نتخادنا هار ادص و رس و ندرک
 لئاق مارتحا راکرس یارب رگا نم .دنک یمن ار نآ جالع ھک امش نتخادنا هار ادص و رس ،دشاب هداتفا مھ یقافتا
 یروط تروص رھ ھب .دیدوب ھتشاد هاگن اھفرح نیا زا رتالاب ار ناتدوخ ھک ]تسا[نیا یارب متسھ و مدوب

 ]ھنرگ و[...منکن ضرع هاش ھب یزیچ ھک تفرگ لوق نم زا و دش نامیشپ هدرک زا مناخ ھک مدز فرح دیدش
 مناخ ،دنتفر ھک دعب !دندش یم راکبلط مھ یزیچ و دندرک یم راک نیا اب طولخم مھ اب مھ ار رگید لئاسم یلیخ
 -١١١ صص ،نامھ(»...دینکن یلوضف امش متفگ .تشادن ینعم ،یدرک یدنت یلیخ تفگ ،تشاد روضح ھک ملع

 .)۵٢ ریت ٢٣ .١١٠
 
 هاشنھاش جاودزا و یکنز ھلاخ لئاسم نیا زا مناخ هدیرف .یولھپ ھکلم ترضح ایلع خاک رد ،متفر ماش رس«
 ریت ٣٠ .١١٨ ص ،نامھ(».مداد باوج تخس زاب مھ نم .دندنک ار متسوپ ،دندرک تبحص نم اب تعاس کی

۵٢(. 
 
 لاح رھ ھب یلو ،مداد مکحم باوج نم ،مدرک ضرع .مدرک ضرع لیصفت ھب ار مناخ هدیرف اب تارکاذم«
 یسک رھ ھک ار اپ و رس یب یاھرتخد نیا مدرک ضرع .نکب یرکف ورب ،دندومرف .تسا دب رایسب ھعیاش نیا
 .متفر ماشرس .دندوب تحاران یلو ،دندیدنخ هاشنھاش .دنزادنا یم هار ار اھتمحز نیا هرخالاب ،دنک یم یفرعم

 جاودزا ،یولھپ ھکلم ترضح ایلع دوخ ھلمجنم ،نیوعدم یصوصخ تبحص و دوب ناتسناغفا زا مامت تبحص
 .)۵٢ ریت ٢٧ .١٢٠ ص ،نامھ(».دنا هدش ھناوید ھمھ ھک نیا لثم ؟ھچ ینعی !هاشنھاش
 
 ھناتخبشوخ نم رتخد ،دنتفگ یم نم ھب ناشیا ھک نیا ھلمجنم و مدرک ضرع ار مناخ هدیرف بشید یاھ تبحص«
 یلو ،دندرواین نابز رب ار نیا ھک نیا وگ .)دریگب قالط دناوت یم ھک نیا ینعی( ]تسا[هدرکن تداع لمجت ھب
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 هرتخد نیا یارب دش رارق .دوشب دیاب ھچ ھک میدرک تبحص لصفم دعب و !یکز ،دندومرف .دوب نیا نآ ینعم
 ،دوب هدیسر یبوخ رایسب رتخد کی زا یا ھمان .منک ضرع دوبن یراک .مینک ادیپ یرھوش ھتخوسردپ

 کی ،میا هدز فرح یتدم دندومرف رما .میدش لوغشم و میدناوخ یتدم .دندش لاحشوخ .مدرک میدقت ناشروضح
 نفلت .دمآ رس ونابھش ترضح ایلع ھلصوح .میدز فرح مھ زاب .میدروخ یاچ .دنروایب مھ وت یارب یاچ
 .)۵٢ ریت ٣١ .١٢١ ص ،نامھ(»!میراد راک رخآ ،دندومرف ؟دینز یم فرح ردق ھچ ،دندومرف
 
 و ناشیا اب .متفر دھعیلو ندید ھب بش ]دنا ھتفر ھسنارف و اکیرمآ ھب ترفاسم یارب ونابھش و هاشنھاش [«
 ابید هدیرف راکرس .دندز نم یاپ و رب ھب دگل یرادقم .مدرک یزاب ھتاراک اضریلع و زانحرف یاھترضحالاو
 .١٢٣ ص ،نامھ(».دندرک فلت ارم تقو مین و تعاس کی و زاغآ ار یگنز ھلاخ یاھتبحص زاب .دندوب اج نآ

 .)۵٢ دادرم ٣
 
 یم فیرشت ایسآ ناراکشزرو هرگنک حاتتفا یارب رھشون زا ھک ار ونابھش ترضح ایلع ھک متفر هاگدورف ھب«
 رد و مدیدنخ یم ملد رد نم .دندوب نیگنسرس نم اب لومعم قبط و دندروآ فیرشت .میوگب مدقم ریخ دنروآ

 نیمھ مھ نز شزرا کی دیاش .تسا تاساسحا عبات و نز هرخالاب .مھد یم ناشیا ھب قح لاح نیع
 .)۵٢ دادرم ٢٩ . ١٣٣ ص ،نامھ(»!دشاب
 
 یسورع تبحص ھب عجار یردق ،دش ینالوط دایز اھتبحص نیا نوچ .مدرک ھتسخ یلیخ ار هاش ]رھشون رد[«
 .)۵٢ دادرم ٣١ .١٣۶ ص ،نامھ(»...دندیدنخ ،متفگ مدرم نیب تاعیاش و هاشنھاش
 
 تاغیلبت نیا ھک تسا هدش ملسم ام رب ھک نیا و دش تبحص جاودزا ھعیاش ھب عجار زاب یرادقم یبایفرش رد«
 ،تسا رت تسرد لوا تمسق ھتبلا .)ناتدوخ تلود ھلیسو ھن رگا متفگ ملد رد( دریگ یم ماجنا اھیوروش ھلیسو
 زین ار ونابھش ترضح ایلع ھک تسا نیا زا مسرت و ما هدرک ادیپ نظءوس یلیخ تلود ھب تبسنً اریخا نم یلو
 ۵ .١۴٣ ص ،نامھ(».بلط هاج و تسا سفنلا فیعض نز یلو !دشاب لال منابز .دنشاب ھتفرگ تسد رد
 .)۵٢ رویرھش
 
 نم هار رد .زاریش میتفر رنھ نشج رد تکرش یارب ونابھش ترضح ایلع و هاشنھاش باکر رد رھظ زا دعب«
 لوط هار مامت مھم بلاطم .مدرک یم ضرع ار مضیارع و مدوب ھتسشن ینویامھ ترضحیلعا تسد یولھپ
 یشوخ ربخ ھناتخبشوخ .مدش تحاران یردق نم .دندوب ندناوخ ھمانزور لوغشم اھنت مھ ترضح ایلع .دیشک
 دندومرف .مدناسر ضرع ھب ،دندوب ھتشون اھ ھمانزور ھک یسورع دروم رد .مداد ینویامھ ترضحیلعا ھب
 .)۵٢ رویرھش ٨ .١۴۵ ص ،نامھ(»...دنناوخب ونابھش هدب
 

 مدرم ھک ]یا[هرتخد نیا ھک دنا هدرک رواب و هدش دعاقتم الماک ونابھش ترضح ایلع ینالف یتسار دندومرف«
 یم نم ھب ھک ییاج ات .تسا ،ییاوھ یورین هدنامرف ،متاخ دبشترا تسود ،دندنابسچ ام شیر ھب فرح اب
 ام یساسا تالکشم زا یکی !رتھب ھچ مدرک ضرع ؟مینکب یراکادف ھمھ نیا دیاب متاخ یارب ارچ ام دنیوگ
 اب و[ دندوب هدید ار رتخد نیا ھعفد دنچ هاشنھاش ھک تسا نیا تقیقح .دنوشن ھفالک ترضح ایلع ھک ،دش لح
 و رتپوکیلھ اب ھعفد نیدنچ نوچ و دش وا ھتخابلد متاخ ،دش صخرم ھک دعب یلو ،]دندوب ھتفر شدرگ وا
 لگشوخ مھ یلیخ ھک صوصخ ھب .تسا هاش نز دندرک لایخ مدرم ،درک اج ھب اج ار وا تروکسا لیبموتا
  .)۵٢ رویرھش ١٠ .١۴٨ ص ،نامھ(»درک ھسنال ار شدوخ و بلط هاج و اعدا بحاص هوالع ھب و تسا
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 کحضم عوضوم( یزیچ ھک دنا هدش دعاقتم یلک ھب ونابھش ترضح ایلع ھک نیا صوصخ رد دعب«
 ١۵ .١۵٧ ص ،نامھ(».تسا یلاحشوخ ھیام مدرک ضرع .میدرک تبحص ،]تسا[هدوبن نیب رد )یسورع
 .)۵٢ رویرھش
 

 .متشاذگ اھنت مھ ار هاشنھاش ]میتسھ رسمار رد هاش و نم .دنا ھتفر زاریش رنھ نشج ھب َملَع مناخ و ونابھش[«
 ،دنشاب اھنت یاھنت رگا یلو !دنارذگب ،دھاوخ یم شلد ھک روط نآ ،اھنت یردق ھک دراد قح مھ مدآ نیا رخآ

 ،دشاب باذج و بوخ مھ ردق رھ صخش نینچ هزات .دشاب ناشیا اب دیاب یسکً اعطق .دور یم رس ناش ھلصوح
 ١٨ .١۵٩ ص ،نامھ(».دنسرب راک ھب دیاب هرابود ،دنک یم ھتسخ ار هاش تعاس ھس ود رثکادح زا سپ

 .)۵٢ رویرھش
 

 هاش نز دنتفگ ھک رتخد نآ عوضوم ھک دندرک لوبق ونابھش ترضح ایلع روط ھچ ھک نیا دروم رد دعب«
 ایلع بش دنچ ،دندومرف ،تسا ینویامھ ترضحیلعا رھاوخ رھوش متاخ دبشترا قیفر وا و تسا غورد هدش
 زا دعب ود مھ متاخ ،دنتسھ ندنل رد ھک ھمطاف ترضحالاو دنا هداد باوج ،هدرک نفلت متاخ لزنم ھب ترضح
 متاخ ھک دنا هدرک نیقی هدش لاحشوخ یلیخ ھلئسم نیا زا ترضح ایلع و دمآ دھاوخ لزنم ھب بش فصن
 .١۶٩ ص ،نامھ(»تسا دنلب هاشنھاش لابقا هللا ءاشام ھک میدیدنخ یتدم تروص رھ ھب ،تسا یطاولا لوغشم

 .)۵٢ رویرھش ٢۵
 

 و اھفرح مھ زاب .دمآ مندید ونابھش ترضح ایلع یمارگ ردام مناخ هدیرف دعب...دمآ مندید ھب اکیرمآ ریفس«
 عوضوم(درادن ھلگ و فرح رگید ھتشذگ ھک یبلطم ھک مداد تخس رایسب باوج .دندرک زاغآ ار ھنانز یاھ ھلگ
 .)۵٢ رویرھش ٢٧ .١٧١ ص ،نامھ(»؟دییامرف یم ھچ رگید .تسا غورد ھک هدش مولعم و ،)یسورع
 

 ]یفوص ادلیگ[ھتخوس ردپ هرتخد نیا ماوقا اب هدمآ ھتخوس ردپ سیون ھمانزور کرت نز کی دندومرف«
 قیقحت یروف .تسا هدوب هاش ھقیفر یلو ،دوبن نیب رد یسورع عوضوم دنا ھتفگ اھنآ .]تسا[هدرک تاقالم
 .)۵٢ رھم لوا .١٨١ ص ،نامھ(».دنوشب ھبنت دیاب رگید اھنیا .تسیچ عوضوم نک
 

 یم اکیرمآ ریفس .دز گنز نفلت ،مدوب کیتسانمیژ لوغشم مامح رد ۶.٣٠ تعاس دودح رد دوز حبص«
 هدنیآ تعاس دنچ فرظ ھک دوب هدرک ضرع هاشنھاش ھب ھک تشاد رجنیسیک زا یمایپ .دنکب تبحص تساوخ
 ریفس ار مایپ نتم ،دندومرف دورو ضحم ھب .مدش بایفرش دعب....دناوخ نم یارب .تفر دھاوخ وکسم ھب
 یروط :ھک وگب وا ھب ،دمآ یتقو سپ ،دندومرف .دروایب ١١ تعاس تسا رارق مدرک ضرع ؟داد وت ھب اکیرمآ
 رشتنم یناریا دض لفاحم نیرتدب و تسیمونوکا ،نیدراگ ،دنومول ھک اھربخ نیرتدب ،مینک یم ساسحا ام ھک
 کی ھک نم یسورع ربخ نیمھً الثم .دسر یم اکیرمآ یالاب تاماقم تسد ھب مھم ربخ ناونع ھب ،دننک یم
 یم یقلت مھم یلیخ اکیرمآ یالاب تاماقم ،تساھ ھناخزپشآ درگاش ربخ کی و شنامید سنارف ھمانزور ربخ
 یالاب تاماقم تواضق زرط رد رازھ رد کیً اعقاو رگا یلو ،درادن یتیمھا ھتبلا ام ظاحل زا اھنیا...دننک
 .)۵٢ رھم ٢٨ .٢٣٢ ص ،نامھ(».تسین بوخ ام ھنسح طباور یارب نم رظن ھب ،دراذگب رثا اکیرمآ
 
 یم تعرس ھچ اب اھراک ھک دندرک فیرعت نم زا یلیخ رجنیسیک و اکیرمآ ریفس ]نارواین خاک رد[راھان رس«
 ھب باوج نداد تلع ،دندومرف هاشنھاش .ییور هدنخ و ییورشوخ اب مامت اما مھد یم ار اھنآ باوج و درذگ
 وا ییورشوخ تلع یلو .دراد یسرتسد نم ھب ،مشاب باوخ نم رگا یتح ،تاقوا مامت ھک تسا نیا ،تعرس
 نابآ ٢٧۶.١٨ ص ،نامھ(»!تسین ھطبار یب نایوربوخ اب و دریگ یم تسد رد بارش سالیگ ھک تسا نیا

۵٢(. 
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 هدش ھتسخ یزاب کنز ھلاخ زا هاشً الوصا .دندومرف تبحص ،ناشنز ردام ،مناخ هدیرف دروم رد زاب یتدم«
 .)۵٢ رذآ ۴ .٢٩٩ ص ،نامھ(».دوش یمن نکمم ،منک رازگرب یخوش ھب مھاوخ یم نم مھ ھچ رھ .دنا
 
 روط ھچ ھک دیدوب هدومرف لبق یدنچ ھک یعوضوم ھک ناسرب ضرع ھب تفگ اکیرمآ ریفس مدرک ضرع«
 روظنم ھتبلا( ؟دھد یم ھک ار تاشرازگ نیا ؟دننک یم ینارگن راھظا ناریا داسف زا ییاکیرمآ لفاحم
 .تسین یزیچ نینچً ادبا مدرک قیقحت نم تفگ .)یھد یم تدوخ ھک منک یلاح وا ھب ھک دوب نیا ترضحیلعا
 .)۵٢ رذآ ١٢ .٣١٠ ص ،نامھ(»؟تسا هدز ریشدرا ھب رجنیسیک ار فرح نیا روط ھچ سپ ،دندومرف
 
 ھتشذگ لاس لثم ھک دندرک لوبق اھیسیوس ،مدرک ضرع...دندروآ فیرشت مھ ترضح ایلع نمض نیا رد«
 تلع ھب دندوب ھتفگ ھک نیا و دنھدب سیلپ ام ھب ]روشک نآ رد حیرفت و تحارتسا رد هاشنھاش زا تظافح یارب[
 ھک دیدرک راک ھچ ،دندومرف .دش یفتنم ،میراذگب امش رایتخا رد ھک تشاد میھاوخن سیلپ ام کیپملا یاھیزاب
 .میزادرپب مینک یم لوبق ام دیروایب ھک نوتناک رھ زا ار اھسیلپ جراخم متفگ...مدرک ضرع ؟دندرک لوبق

 ]یا[ھلگ چیھ .دیایب شدب نم زا دراد قح ناوج رتخد نیا هراچیب .دندومرفن چیھ ونابھش یلو دندیدنخ هاشنھاش
 .)۵٢ رذآ ٢٨ .٣٣٨ ص ،نامھ(».مرادن ناشیا زا
 

 .دوب نارھت رد دنفسا ١۴ رد هاش .دنام ناریا رد َملَع .دش جراخ مزاع رفس یارب نمھب ۶ رد هاش
 
 رد دیابن ناسنا بش ھک نیا نآ و دز یم یباسح مھ رگید فرح کی ]ییابطابط نیدلا ءایض دیس[،دندومرف«
 ناسنا ھب و دوش یم زاب فرخزم یاھفرح و اھ ھلگ رس ھک تسا باوختخر رد اریز ،دباوخب شنز اب قاتا کی
 هاشنھاش دوش یم مولعم ،مدرک ضرع .مدیدنخ نم .تفگ یم یباسحً اعقاو نیا و ،دھد یم یتحاران و یباوخ یب

 .)۵٢ دنفسا ٢٠ .٣٧۶ -٣٧۵ ص ،نامھ(»!راچان ،دندومرف .دیراد یراتفرگ یلیخ
 

  ١٣۵٣ لاس :مراھچ دلج
 
 .١٨ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(».میتفر شیک ھب ھلاس ھمھ لومعم قبط ١۴ ات نیدرورف مود زور زا«

 .)١٣۵٣ نیدرورف ١۴
 
 .)۵٣ نیدرورف ١۵ .٢٢ ص ،نامھ(».هدب ار رھظ زا دعب شدرگ بیترت دندومرف«
 
 ھک تسا ھتساوخ ادخ دندومرف .مدناشک تاردخم ھب ار تبحص ،ینالوط و دش یدج یردق تارکاذم نوچ«
 ھب نینچ نیا ینارگ راب دناوت یمن ،دنکن حیرفت ناسنا راب ود یکی ھتفھ رد رگا اما .مدنب یمن لد یسک ھب نم
 هاشنھاش ھب قحً الماک مدرک ضرع .تسین یرگید ربخ دنلورق زج هداوناخ رد ھک صوصخ ھب ،دشکب شود
 .)۵٣ نیدرورف ٢۵ .٣۵ ص ،نامھ(».دنتسین روما نیا ھجوتم ام یاھ مناخ ھنافسأتم ،مھد یم
 
 ھک نیا یاج ھب .دنز یمن لد ھب یگنچ چیھ .دش دراو دمآ ]تسیاب یم[بشید ھک یسک ھنافسأتم مدرک ضرع«
 .)۵٣ نیدرورف ٢٩ .۴١ ص ،نامھ(».مدش لاحشوخ نم ،دندیدنخ ،دنوش ینابصع
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 .مینک یم لماک هدافتسا مھ ام و تسا تشھب لثم اوھ ،درذگ یم شوخ ]و میتسھ هاشنھاش اب زاریش رد[«
 دنلب هاشنھاش لابقا ؟مینکن ارچ "ندیزگ بل تسد زا یدرگ لولم رخاک /راذگم تسد ز اناج رای بل ندیسوب"
 .)۵٣ تشھبیدرا ٢٢ .۶۴ ص ،نامھ(».ماک ھب روما و تسا
 
 رتخد کی اب زورما و مدوب متسود اب ]ناھفصا[ ھتشذگ لاس...میدوب ینویامھ باکر رد...ناھفصا هاگدورف رد«
 .)۵٣ تشھبیدرا ٢٣ .۶۵ ص ،نامھ(».رگید
 
 هرخالاب .درذگب ھجیتن نودب اھراک بلغا دیاش ،مزاس لوغشم هدننک ھتسخ یاھراک اب هرسکی ار هاش رگا نم«
 زاب و دنک ادیپ طاسبنا یردق شزیزع رطاخ اھراک نمض دیاب ،دوش یم ھتسخ و هدوسرف و تسا رشب مھ هاش
 رد هاش .متشاذگ مھ رس تشپ بیترت نیمھ ھب ار اھراک تروص رھ ھب .مینک لابند ار یدج یاھراک هرابود

 روما زا ھتشر رھ رد زیمآ تیقفوم یاھراک یلوا ھک دننک یم حیرفت زیچ ود زا هدننک ھتسخ یاھراک نمض
 دسر یم نم طسوت ھب طقف مھ نآ و دسر یم ھل مظعم یارب ھک ]یا[ھناتسود یاھ ھمان زا دعب و .تسا یتکلمم
 .)۵٣ دادرخ ٣ .٨۶ ص ،نامھ(».دراد هاگن دنیامرف یم مھ ار یضعب ،دننک یم هراپ بلغا ھک
 

ً ادج ولود گنشوھ ریما ؟دننک یم مگ ار ناشدوخ مینک یم تبحص اھنآ اب ام ھک صاخشا نیا ارچ دندومرف«
 ؟دراد یجیاتن ھچ نم یارب راک نیا ھک دنک یمن رکف رخآ .مربب ھسنارف ھب مدوخ اب ار وا ھک ھتساوخ نم زا
 قباس یاھباتک رد نم و دش کایرت و قاچاق لمح ھب مھتم ھک لبق لاس ھس ھب هراشا(گنشوھ ریما ھقباس نآ اب
 زا ؟دراد تمحز نم یارب راک نیا دنک یمن رکف رخآ .دیایب نم اب دھاوخ یم الاح )ما ھتشون منک یم رکف
 قن قن ھب ار ناشیا ھک دراد تمحز مھ ترضح ایلع تھج زا ،دراد تمحز ]یللملا نیب یوربآ [تھج نیا

 رکف ھب اج نآ ات ،دنتسھ ناشدوخ رکف ھب ھمھ ،تسین نم رکف ھب سک چیھ تروص رھ ھب .دزادنا یم ندز
 ارم ،ما هداتسرف لگ نتسدراکسیژ تیقفوم یارب نوچ دیوگ یم نم ھب...مشاب هدافتسا دروم ھک دنتسھ نم
 لگ روھمج سیئر یارب ھک یتسھ ھک وت !یداتسرف لگ یدرک طلغ ؟فرح دش مھ نیا .دیربب هارمھ
 ».سرت زا رگم دھد یمن ماجنا بلق یور زا یتمدخ چیھ و دھاوخ یم نم زا زیچ ھمھ سک ھمھ...؟یتسرفب
 .)۵٣ دادرخ ١۴ .١٠١ -١٠٢ صص ،نامھ (
 
 نانامھم یلام یاھ ھنیزھ
 

 ادیپ راگتساوخ رفن ھس ھک درک یم شدوخ یسورع زا تبحص .متفر متسود شیپ یتعاس مین رھظ زا دعب«
 .دنشاب وا لوپ راگتساوخ منک یم رکف رتشیب ھتبلا .یوسنارف کی ،یسیلگنا کی ،یناملآ کی ،تسا هدرک
 ھمھ یلام ظاحل زا ھک نآ اب ،دنک باسح نم یور دناوت یمن تروص نیا ھب نوچ ،مھد یم وا ھب قح ھتبلا

 شیارب سیلگنا رد لزنم و ما هداد وا ھب تفن تکرش کی رد یبوخ راک .ما هدرک نیمأت ار شیناگدنز روج
 لاس دنچ یاھ ییوج ھفرص لحم زا مھ شدوخ .)تسا بوخ رایسب وا یارب یلو کچوک ھتبلا(ما هدیرخ
 .)۵٣ دادرخ ١٧ .١٠٨ص ،نامھ(».تسا نیمأت ظاحل رھ زا ،هدیرخ ھسنارف بونج رد یلزنم ،ھتشذگ
 

 لئاسم یضعب رد ثحب و بوخ یاھ ھمان یضعب میدقت ھب و مدرک اھر ار اھراک .مدید نارگن یردق ار هاش«
 هدییاس ھک تسا فیح و .دوش یم هدییاس ،تسین دالوف تروص رھ ھب ھک درم نیا رخآ .مدنارذگ تقو بوخ
 ظفح ار وا سفن یتح دیاب سپ .تسا هابت زیچ ھمھ وا نتفر نیب زا اب .هدرک ان یادخ ،دورب نیب زا و دوش
 .)۵٣ دادرخ ٢٠ .١١٣ ص ،نامھ(».درک
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 رد مدرک ضرع ،دش دھاوخ لیکشت رسمار رد ھک مجنپ ھمانرب نوناق رد رظن دیدجت نویسیمک دروم رد«
 زا مھ و راک ظاحل زا مھ(ثیح رھ زا ام یارب ،دنتسھ خاک رد اج نآ یولھپ ھکلم ترضح ایلع عقوم نآ
 .)۵٣ ریت ١٣ .١٣٣ ص ،نامھ(».نکب یرکف ،دندومرف .دوش یم مھارف تالکشم )حیرفت ظاحل
 

ً امئاد ھک تسین دالوپ سدقم دوجو نیا رخآ .متخادرپ ازفا تجھب یاھربخ و بوخ یاھذغاک ھب یرادقم زاب«
 یاراد و بترمان ءاضعا لفاسا عضو و مراد تلاسک زاب ھک دندومرف تیاکش یردق .دنکب دناوتب راب لمحت

 یژرلآ زورما حالطصا ھب و یمرگ حالطصا ھب تلاح نیمھ یوق لامتحا ھب مدرک ضرع .تسا شزوس
 .)۵٣ ریت ١٧ .١٣٨ ص ،نامھ(».دشاب دناوت یمن رگید زیچ .تسا هاشنھاش
 

 ،رسمار دنورب رھشون یاج ھب دندومرف .مداد امش رد ار دنلھ و نادوس ،ھشبح ھجراخ ارزو یبایفرش بیترت«
 ود یکی ،دندومرف هاشنھاش .دنراد فیرشت اج نآ مھ یولھپ ھکلم ترضح ایلع .دنوش بایفرش اج نآ رد
 یم حیحص ،مدرک ضرع .میشاب ھتشاد ھناھب نتفر رسمار یارب میناوتب مھ دعب ھک میور یم تھج یب ھعفد
 .)۵٣ ریت ١٨ .١٣٩ ص ،نامھ(»!دییامرف
 

 یم ار فلتخم نایورھام یاھتبحص هاشنھاش اب یا ھشوگ رد .تشذگ شوخ ینامھم رد بش ]رسمار رد[«
 .)۵٣ دادرم ١۴ .١۶٣ ص ،نامھ(».میدرک
 

 .میور یم رسمار ھب ،ییایسآ کیپملا یارب مویداتسا حاتتفا تافیرشت زا دعب بشما ،ادرف یاج ھب دندومرف«
 و دش البرک سلجم زاب ،متفگ َملَع مناخ ھب ھک ار بلطم ،متفر لزنم ھب رھظ .منک یم تعاطا مدرک ضرع
 ،مینک یزاب مناخ میتساوخ ام ضرف رب !دروخن راھان ھک شدوخ .درک رام رھز شدوخ و نم رب ار راھان
 .)۵٣ رویرھش ١٠ .١٧٣ ص ،نامھ(»؟دراد یقرف ھچ ادرف و بشما
 

 رگا ھعمج حبص ادرف ،دندومرف .تسا رضاح رھشون رد ،دش دراو هاشنھاش ریسلا عیرس قیاق مدرک ضرع«
 یحیرفت مھ نآ ھک دنربب فیرشت یقیاق ندید یارب هاش ھک تسا بجعت یلیخ !منیبب تفر مھاوخ دشاب بوخ اوھ
 لئاسم نیا ھب هاشنھاش ھک ار ادخ رکش .دراد  رتمولیک ١۵٠ دودح رد یتعرس و تسا یلاع یلیخ ھتبلا .تسا

 ھب ھناتخبشوخ .دنراد یمرگرس عون نیا لقاال ینعی دوب هدش ھل نونکات دایز راک نیا اب ھنرگو دنتسھ دنمقالع
 .)۵٣ رویرھش ١۴ .١٨١ ص ،نامھ(».تسا یرازگرکش یاج و دنراد ھقالع مھ نز ھب و یراکتخرد
 

 و نیشام ھب ھقالع و یراکتخرد و یزاب نز لیبق زا اھیمرگ رس یضعب زاب ھک ھتساوخ ادخ مدرک ضرع«
 اب ھک نم و .درک یم زورب ]یرامیب[مئالع و راثآ نیا رتدوز یلیخ ھنرگو ،دیراد اھراک لیبق نیا و امیپاوھ
 یلیخ اھراک زا فارصنا زا مھ مدوخ ھک تسا نیا یارب منک یم مھارف ار امش حیرفت تابجوم لیم لامک
 یتعاس راھچ ھس مراد لیم تھج نیا ھب .منک یم طاشن ساسحا و دوش یم مک منویسنات زا و موش یم تحار
 زا رود و عمج لایخ و تحار یاج دینک یم شدرگ قیاق و امیپاوھ و لیبموتا اب ای دیور یم شدرگ ھب ھک
 نس ھک دیشاب ھتشاد رظن رد هاشنھاش ھک منک ضرع دیاب اما .دیشاب ام یاھ ھفایق زا تحار یتح و رایغا
 یھاگ هاگ ،درادن یموزل راک نیا .لمع نالف زا ھن میربب تذل نز تسلاجم زا رتشیب ھک هدیسر ییاج ھب ام
 رد ار ]یرامیب[راثآ نیا ھک دیرواین راشف ناتدوخ ھب تھج یب ،دشن ،دشن رگا !رتھب ھچ ،دیایب شیپ رگا
 .)۵٣ رویرھش ١٨ .١٨٨ ص ،نامھ(».دندرک نم ضیارع ھب ھجوت یلیخ یلیخ .دراد سپ
 
 و تسا نینمؤملا ریما ترضح لتق بش لبقام ادرف رصع مدرک ضرع ،میورب شدرگ رصع ادرف دندومرف«
 دنریگب هاشنھاش ھب یداریا صوصخ نیا رد ناشبلق ھت رد ادابم ھک تساھرسفا و اھزابرس زا ما ینارگن نم
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 نیب رد یلاکشا ،دیتسھ دقتعم مناد یم ھک هاشنھاش تھج زا ،یونعم ظاحل زا یلو .تسا کانرطخً الآم ھک
 یلاکشا چیھ ھک نم ظاحل زا اما .تسا یرمق هام نوچ ،تسین ھک یعقاو لتق بش یبش نینچً اعقاو نوچ ،تسین
 سانشن ادخ دنوخآ یارب یناکد طقف ھک مناد یم ینعم یب یلاخ وت یروص لئاسم ار لئاسم نیا نوچ ،تسین
 .٢٠٧ ص ،نامھ(».منک یم فوقوم ار شدرگ بش ادرف تروص رھ ھب ،بوخ رایسب ،دندومرف .سب و تسا

 .)۵٣ رھم ١۴
 
 راظتنا ھک دنا هدوب یبھذم یدارفا ،)یھاشنھاش دراگ(وا صخش و هاش یاھ خاک ظفاحم نایماظن یتح ینعی
 زا ،دیبات یمن رب ار راتفر نیا نانآ یتقو .دنک تیاعر ار لئاسم ھنوگ نیا یبھذم مایا رد لقادح هاش دنتشاد
 ؟تفر یم یراظتنا ھچ یداع مدرم
 
 ایلع ،هاشنھاش یارب ھک ییاھنامھم نیا اب مدرک ضرع هاشنھاش ھب هار رد...دندرب فیرشت شیک ھب هاشنھاش«
 دندیدنخ هاشنھاش .دنارذگ دیھاوخ روج ھچ شیک رد ھک ،دزوس یم ناتلاح ھب ملد ،دنا هدومرف توعد ترضح
 ص ،نامھ(»!درک میھاوخ تحارتسا مھ اج نآ ،میداد ماجنا هزور ود نیا رد ار نامراک ھک ام ،دندومرف و

 .)۵٣ رھم ٢۵ .٢٢١
 
 ،تسین یمھم زیچ هاشنھاش یلسانت تالآ و اپ یژرلآ عوضوم نیا مدرک ضرع ناشدوخ یتمالس دروم رد«
 .)۵٣ نابآ ١٩ .٢٣٩ ص ،نامھ(».مرادن ینارگن چیھ نم
 
 دیاب ھک یصخش نآ دش مولعم .دز گنز نفلت ،دوب هدشن عورش راھان زونھ لزنم رد رھظزادعب ٣ تعاس«
 مدرک نفلت هاشنھاش روضح یروف .تسا هدماین ،دنک یھارمھ هاگشدرگ رد ار هاشنھاش رھظزا دعب زورما
 نکمم ھک مھ ھمانرب نیا .دماین ھک دماین ،یراب .هدش دمآ شیپ نیا ارچ مینیبب ات دنربن فیرشت لحم نآ ھب ھک
 ضرع ھب هرفس رس ار بلطم نیا روط ھچ نم الاح .دشن یلمع دشخبب تحارتسا یردق ارم هاشنھاش دوب
 ،نامع ھب[رفس مامت ھک  منکن تحاران ار هاشنھاش ھک نیا یارب و متفر ماشرس یتحاران اب یراب .مناسرب
 ،تسھ صخش نیا ھب صوصخم ھقالع ھک صوصخ ھب ،دنشاب تمحز رد ]...و ،سیئوس ،ریازجلا ،رصم
 ھب ربخ تسرد ام هاگتسد مدرک ضرع .منک ضرع یشحاف غورد مدوخ ررض رب ھک نآ زج متفاین یا هراچ
 ھک هداد عالطا وا ھب ،دنا ھتشاد مھ اب ھک یعازن رس ھک دوب شا ھمع زا ریصقت مھ دیاش !دوب هدناسرن وا
 ،نامھ(»میدرک ادیپ وج و تسج رثا رد مھ اب هرسپ اب ار وا ھنافسأتم...تسا هدروخ مھ ھب زورما ھمانرب

  .)۵٣ ید ١۵ .٣١١ -٣١٢ صص
 

 و دندیشک یرانک ھب ارم هاگدورف ھب ندیسر ضحم ھب .دندرک تکرح رصم و نامع یارب هاشنھاش حبص«
 تسرد شا ھمع عوضوم نآ مھ دیاش مدرک ضرع ؟یدرواین تسد ھب یرگید ربخ ھلئسم نآ رد دندومرف
 رد یلیخ و نکب یرتشیب قیقحت لاح رھ ھب یلو تسا بیجع ،دندومرف .دنا ھتشاد اوعد مھ اب نوچ ،دشاب
  .)۵٣ ید ١۶ . ٣١٢ ص ،نامھ(»دندوب رو ھطوغ رکف نیا
 

 ید ٢٢ ات سپس و ندرا رد ید ١٨ ات ١۶ .دندرک زاغآ ار دوخ یجراخ رفس ید ١۶ رد ونابھش و هاش
 ھمادا شیاھ یزاب مناخ ھب و دوب ناریا رد َملَع .دندش سیئوس و شیرتا راپسھر اج نآ زا .دندوب رصم رد
 یتسیزمھ نیا زا دعب مناخ اب«:دسیون یم ملع .درک ادج وا زا ار شباوخ قاتا شرسمھ تیاھن رد .داد یم
 ۵٠ دودح زا سپ -دنفسا ٣ رد هاش .)۵٣ نمھب ١٩ ،٣٢١ ص ،نامھ(».تشاد میھاوخ زیمآ تملاسم
 هاگرھ و دوب دایز اھرایب مناخ دادعت ،هدمآ نتم رد اھراب ھک روطنامھ ھتبلا .ددرگ یم زاب ناریا ھب -زور
 .تشگزاب ناریا ھب دنفسا ۵ رد مھ ونابھش .دندرک یم فرط رب ار هاش زاین  نارگید ،دوبن سرتسد رد َملَع
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 ماظن ١٣۵٣ دنفسا ١١ رد تیاھن رد و دوب یبزح ماظن هرابرد یریگ میمصت لاح رد شیپ اھتدم زا هاش
 .دنوش "زیخاتسر بزح" وضع ھمھ ات درک مالعا ار ناریا یبزح کت
 

 ار وت ارچ ھک دنراد داریا َملَع مناخ ھب مھ ونابھش ترضح ایلع ،میوگب وت ھب یزیچ کی یتسار ،دندومرف«
 یم مھ رگا و ؟دنک یمن اھر ار وت ارچ سپ دزاسب دناوت یمن و دزاس یمن وت اب رگا .دنک یم تیذا ردق نیا

 یمن اھر ار رگید کی اھنز نوچ تسا بجعت یاج ،مدرک ضرع !دزاسب وت زیچ ھمھ اب دیاب دزاسب دھاوخ
 .)۵٣ دنفسا ١٢ .٣٣۵ ص ،نامھ(».دننک
 

 ١۶ دادماب ٢ تعاس رد و تشاد تکرش کپوا نارس سنارفنک رد ریازجلا رد دنفسا ١۵ یلا ١٣ هاش
 .تشگزاب نارھت ھب دنفسا
 

 ؟منک ضرع ھچ ،مدرک ضرع ؟مینک ھچ ،دنوش یم فرشم دھشم ھب ونابھش ترضح ایلع ادرف ،دندومرف«
 ینیب شیپ ورب ،دندومرف .دوب هدشن ینیب شیپ چیھ رخآ مدرک ضرع ؟منک ضرع ھچ روط ھچ ،دندومرف
 .)۵٣ دنفسا ٢۶ .٣۵۵ ص ،نامھ(»!نک
 

  ١٣۵۴ لاس :مجنپ دلج
 
 .دندوب شیک رد نیدرورف مھدراھچ ات مود زا َملَع و نانامھم و نادنزرف و ونابھش و هاش
 

 ]دندوب ونابھش نامھم شیک رد زورون لوا زا ھک[نانوی هاشداپ یظفاح ادخ ینامھم )بشید(بش ھبنش جنپ«
 مسیونب مناوت یمن ھک دنا هدروآ دوجو ھب یگرزب یرکف تمحز نم یارب ونابھش ترضحایلع .دوب خاک رد
 ١۵ .٢۶ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(».مزاس یم و مزوس یم .منکب ادیپ مناوت یمن مھ یلح هار و
 .)١٣۵۴ نیدرورف
 

 یارب ناملآ زا دوب رارق ھک ینامھم ھک مدیسر اج نیا ھب تبحص نیب رد و مدرک عورش ار مضیارع یراب«
 تیاھن یب هاشنھاش .)دشاب هدیسر بشیرپ دوب رارق و هدش ریخأت مود راب یارب ھتبلا( ،دیسرن بشید ،دسرب ام
ً الوصا یلو .ما هدرکن یریصقت نم ھک دنتسناد یم نوچ ،دندومرفن نم ھب یزیچ ھتبلا .دندش ریغتم و تحاران
 ھب دیاب رھظزادعب ھک دندومرف یرماوا  تروص رھ ھب .مدرک یمن رکف نم ھک یدح ھب ،دنا هدش تحاران
 تمحز ھب ،مدش صخرم ھک دعب و درک مھاوخ یعس ناکمالا یتح ،مدرک ضرع !هدب یتابیترت ،میورب شدرگ
 تسا ناسناً اعقاو ھک یناسنا وچمھ ھب ام ھک تسا یتداعس ھچ ھک مدرک یم رکف مدوخ شیپ اما .مداد یتابیترت
 یگداس نیا ھب دنک یم باسح )نآ قوفام ھن( یعیبط تاساسحا یاراد یدنوادخ تادوجوم ءزج ار شدوخ و
 .)۵۴ نیدرورف ١٨ .٣٢ ص ،نامھ(»دنشیدنا یم لئاسم نیا ھب
 

 اھفرح نیا و اھرتخد و تایصوصخ تبحص یردق .مینزب فرح مھ زاب ھک مدید لیام ار هاشنھاش یراب«
 گرزب درم نیا یارب ملد !مدرک باوثً اعقاو منک یم رکف .میدنارذگ اھفرح نیا ھب یا ھقیقد هد .مدیشک شیپ ار
 .)۵۴ نیدرورف ٢۶ .۴۴ص ،نامھ(».تسا بابک دش دھاوخ نشور رتشیب وا یگرزب اھدعب ھک
 

 ،دیسر اپورا زا مناخ رتخد رفن دنچ زا ییاھربخ نینچمھ و رجنیسیک زا یمایپ ،مورن ماش رس متساوخ«
 .)۵۴ نیدرورف ٢٨ .۴٩ ص ،نامھ(»منکب ار مضیارع و مورب ماش رس ھقیقد دنچ مدش راچان
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 .دوب بوخ تروص رھ رد .مدنارذگ متسود اب ار رھظزادعب مھ نم ،میور یم شدرگ رھظزادعب ،دندومرف«
 ار بلاطم مامت و دندوب خلت تاقوا ونابھش ترضح ایلع بشما ھک نیا الا دوبن یمھم بلطم .متفر ماش رس
  .)۵۴ نیدرورف ٣٠ .۵٠ ص ،نامھ(»دندید یم ینیبدب و تلاسک ھچیرد زا
 

 رارصا ترضحایلع نوچ .یتحاران اب میتفر شدرگ هاشنھاش باکر رد ]تاداس ھقردب و هاگودرف زا[ دعب«
  .۵٣ ص ،نامھ(»؟دنریگب سکع چام یراپ ھلجم یارب ناشیا اب دنربب فیرشت هاشنھاش ھک )نفلت اب( دنتشاد
  .)۵۴ تشھبیدرا ۴
 

 !نآ زا لبق دندومرف .میراد ار اھتاملپید یتراپ ندراگ مدرک ضرع .میور یم شدرگ رھظزادعب دندومرف«
 نارواین خاک لخاد رد دوب اھتاملپید یتراپ ندراگ رھظ زا دعب...!ھن ،دندومرف .دیوش یم ھتسخ مدرک ضرع
 فیرشت شدرگ زا مھ هاشنھاش .دوب هدش ابیز رایسب دوش یم ھک یقیقد یراک لگ و یراھب یاھلگ اب ھک
  .)۵۴ تشھبیدرا ٧  .۶٢ ص ،نامھ(».دندیسر یم رظن ھب ھتسخ یردق .دندروآ
 

 درک یم لایخ هراچیب .)یناریا(دوب یلاع رایسب .دسرب روضح ھب دیاب ھک مدرک تاقالم ار یرتخد مدمآ دعب«
 .)۵۴ تشھبیدرا ١٠  .۶۵ ص ،نامھ(»تسا هدمآ نم تاقالم یارب
 

  .)۵۴ دادرخ  ۴ .٨١ ص ،نامھ(»میتفر شدرگ ھب هاشنھاش باکر رد رھظزادعب«
 
 ررقم ھک نانچ ،مدرک ضرع .دش ،دیآ یم نارھت ھب زورما ھک یدنک روتانس تبحص...مدش بایفرش حبص«
 اب راھان رس....تسا یتاغیلبت رفس کی نیا و دراد روھمج تسایر دصق...تسا نم نامھم راھان ،دیا هدومرف

 زونھ ،هدییاز ھلوت شش ھک نآ اب .دماین شدب !مدز سال یردق .مدز فرح یرادقم ،دوب نم یولھپ ھک شمناخ
 شیوخ و موق اکیرمآ هدنیآ روھمج سیئر اب دیاش .دنامب وا ددرگرب ھک شرھوش دش رارق .تسا لگشوخ
 .)۵۴ دادرخ ۵ .٨۵ -٨۶ صص ،نامھ(»!میوشب
 

 شدوخ یدنک زا ھک نیا ھلمجنم مدروآ رد تلاسک زا ار هاشنھاش ،مدرک یخوش یردق...مدش بایفرش زورما«
 ھتخاس یراک وت زا رگم ھک دندومرف یخوش مھ هاشنھاش .دشاب رتدیفم شمناخ دیاش ،دشن مریگتسد یزیچ ھک
 .)۵۴ دادرخ ۶ .٨٧ ص ،نامھ(».دندیدنخ یلیخ یلیخ !تسا نکمم روشک هار رد مدرک ضرع ؟تسا
 

  .)۵۴ دادرخ  ٧ .٨٨ ص ،نامھ( »دندرب فیرشت شدرگ مھ هاشنھاش«
 

 مھاوخ یم مھ زورما ،دندومرف .دیدرب فیرشت زورید مدرک ضرع .میور یم شدرگ رھظزادعب دندومرف«
 مھ قح هاشنھاشً اعقاو !مراد ھبحاصم رب رظن طقف دندومرف .دیوش یم ھتسخ مدرک ضرع !هدب بیترت ،مورب
 (»دشک یم ھشیمھ یارب مھ نآ ار نارگ راب نیا روط ھچ ھک منک یم بجعت نم و دوش یم ھتسخ .دنراد
  .)۵۴ دادرخ  ٨ .٩٨ ص  ،نامھ
 

 .ورب ھتبلا ،دندومرف .منیبب ار اھنآ مورب دییامرف هزاجا .دنا هدش دراو ام بوخ یاھنامھم مدرک ضرع«
 .)۵۴ دادرخ ١٧ .١١٩ ص ، نامھ (»منیب یم ار اھنآ و میور یم شدرگ ھب رھظزادعب ،دندومرف
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 لاح رھ ھب...مینکب دنکیو تحارتسا و میورب زانحرف دس ھب ترضح ایلع اب تسا رارق بشما ،دندومرف«
 فیرشت رھظ زا دعب رگا ھک متشاد مھ قح و متفرگ دوخ ھب بجعت تلاح نم .میور یم شدرگ رھظ زا دعب
 نیا ھب مھاوخ یم ،مراد تقو یتعاس کی ،دندومرف ؟دیرب یم فیرشت شدرگ یک ،زانحرف دس ھب دیرب یم

 هاشنھاش ھب نوچ ،دییامرفب یرگید لایخ مھ دیابن مدرک ضرع .مرادن یرگید لایخ یلو منارذگب تروص
 یمن ھک تسا یلماع نیا و دراذگ یم رثا ام یور نس ،میھاوخن ھچ و میھاوخب ھچ ام .دیآ یم دراو ھمدص

 .)۵۴ دادرخ ٢٢ .١٢۴ -١٢۵ صص ،نامھ(».درک شومارف ناوت
 

 مادک رھ هرخالاب ھک تسا بیجع ،دندومرف هاشنھاش...دوب هرود نیا یاھرتخد زا تبحص مامت تعاس مین«
 لاعتم یادخ ایند رد صقن یب مدآ ھک الوا مدرک ضرع .دنتسین صقن یب مادک چیھ و دنراد یبیع کی اھنیا زا
 سیئر ھنطلسلا مشتحم جاح زا دیقف هاشنھاش ایوگ !تسھ مھ یریپ راثآ اھنیا منکن تراسج رگاً ایناث ،هدیرفاین
 دندوب هدومرف .دوب هدناسر ضرع ھب یفلتخم راثآ ؟تسیچ یریپ راثآ ھک دندوب هدومرف لاوئس سلجم تقو
 ،دندومرف .دندیدنخ یلیخ هاشنھاش !دیوشب ریگب داریا نز ھب تبسن ھک دیآ یم یتقو یریپ .تسین اھنیا مادک چیھ
 تمحز بابسا نم یارب نآ و دوشب ادیپ یگتسبلد دوب نکمم ھنرگو ،ادخ تساوخ و دشاب بوخ نیا مھ دیاش
 .)۵۴ دادرخ ٢۶ .١٢٩ ص ،نامھ(».تسا روط نیمھ مدرک ضرع .تسا
 
 ارم مناخ هدیرف راکرس ،سراپ ]یلاع ھسردم[ ھب طوبرم ءانما تئیھ ھسلج کی زا دعب زورید ندرک ضرع«
 اما ،یلوپ مک زا ھلگ لوا .دنھاوخ یم ھچ هرخالاب مدیمھفن نم ھک دندز فرح تعاس کی تسرد و دندروآ ریگ
 !دنھاوخ یمن مھ ار نآ لاح نیع رد اما ،دیشروخ ناشن نتشادن زا ھلگ مود !دنھاوخ یمن لاح نیع رد لوپ

 الاح !مناخ شیورد هراچیب ،دندومرف !دندرکن اضاقت ار اھنیا مادک چیھ اما ،عرف یب ضرق لوپ یردق موس
 تعاس کی فرظ مامت مدرک ضرع .دزادرپب رابرد مھ ار عرف و هدب ناشیا ھب نارمع کناب زا ار ضرق لوپ
 ،ھعفد کی طقف ،ھعفد کی طقف متسناوت ،مداد شوگ و مدوب شوگ تدم مامت یراتفرگ نارازھ اب نم ھک زورید
 ھب ھک یرفس رھ .دنرادن ھقیاضم امش زا ھک یزیچ هاشنھاش مدرک ضرع ناشیا ھب ھک نیا نآ و منزب فرح
 ناشیا .دیآ یم اجک زا اھلوپ نیا سپ .دییامرف یم جرخ ناموت نویلیم کی زا شیب ،دیرب یم فیرشت جراخ
 طقف .دنتفرگ ار ناشیاھفرح ھلابند زاب و مور یم هاشنھاش رطاخ ھب ،مور یمن ھک مدوخ یارب رفس ،دندومرف
 یم ھک ییاھفرح« میوگ یم ھشیمھ ]ونابھش[ مرتخد ھب نم ھک ،دوب ھجوت لباق ھتکن کی ناشیا یاھفرح یوت

 یاھراک الاح ،دندومرف و دندرک لمأت یردق هاشنھاش .)ھناھاش یاھشدرگ ھب هراشا(»یریگب هدینشان دیاب یونش
 .)۵۴ ریت ٣ .١۴٠ -١۴١ صص ،نامھ(»میور یم شدرگ مھ رھظزادعب .زادنیب هار ار مناخ شیورد یلام
 
 بجعت یلیخ .میور یم شدرگ ھب رھظزادعب ،دندومرف .مدش راضحا ینعی ،مدش بایفرش نم ھقیقد کی یارب«
 حیرفت و شدرگ طقف یلو ،ینک یم بجعت مناد یم ،دندومرف هاشنھاش .]دندوب ھتفر شدرگ زورید نوچ[مدرک
 .)۵۴ ریت ۴ .١۴١ ص ،نامھ(»!تسا
 
 اب ،مداد مھ ار هاشنھاش رھظ زا دعب شدرگ بیترت ھلمج زا .مدیسر یراج یاھراک ھب مدش صخرم نم دعب«
 کی دندومرف .دش یم بایفرش دیاب مھ اکیرمآ ریفس و دوب کرابم هاگشیپ رد داصتقا یاروش ھسلج ھک نآ

 مرھاوخ بشما ،دندومرف .دیتسھ راکیب ھک بشما مدرک ضرع .منارذگب تقو مھاوخ یم ،مراد تقو یتعاس
 ».دندیدنخ مھ هاشنھاش ،مدیدنخ نم !دنا هدرک توعد ماش ھب ار ام ،میشابن اھنت ھک نآ یارب ،هدرک فطل ھمطاف
 .)۵۴ ریت ٩ .١۵٢ ص ،نامھ(
 
 .)۵۴ ریت ١١ .١۵۶ ص ،نامھ(».مداد ار هاشنھاش یاھشدرگ بیترت .مدش صخرم نم راھان زا دعب«
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 ص ،نامھ(».دناد یمن رگید سک چیھ یلو تسیچ شتلع مناد یم نم و دوب هاشنھاش تینابصع زور زورید«
 .)۵۴ ریت ١۵ .١۶٠

 
 لاس زا لاسرھ و تسا لزنت رد ھلاس رھ ام یزابرتخد ھلئسم نیا ھک تسا یبیجع زیچ ،دندومرف...هاشنھاش«
 نیا نآ و تسا ملسم بلطم کی یلو .مراد دیدرت ھلئسم نیا رد نم ،مدرک ضرع .میراد یرتدب یاھرتخد لبق
 هاشنھاش یلو .مدش تراسج نیا زا نامیشپ دعب .دیوش یم رتدنسپ لکشم ھجیتنلاب و رتریپ ھلاس رھ هاشنھاش ھک
 دادعت هوالع ھب ،مدرک ضرع .ییوگ یم تسار ،تسا نکمم ،دندومرف و دندومرف یقلت هدنخ و یخوش اب یلیخ
 رگا نم ؟درک دیاب ھچ ،بوخ ،دندومرف .میشاب هدش...راچد اھ یوسنارف لوق ھب تسا نکمم و هدش دایز مھ
 مامت و تسا ینویامھ ترضحیلعا اب قح الماک ،مدرک ضرع .منک یم ھتکس ھک مشاب ھتشادن ار حیرفت نیمھ
 تسا رسیم نز هار زا طقف نم رظن ھب ھک دنشاب ھتشاد لماک یمرگرس کی دیاب راچان گرزب نادرم و ءاسؤر
 .)١٣۵۴ ریت ١۶ .١۶١ -١۶٢ صص ،نامھ(»)مدرک تراسج زاب(دنوشب مھ محر یب تسا نکمم ھنرگو
 
 ضرع .دز نفلت ھعفد دنچ ،منامب اھنت متساوخ یم .دش محازم یردق دھعیلو ،شدرگ ماگنھ بشید دندومرف«
 نفلت شردپ ھب دراد قح ،دھعیلو مھ نآ ،رسپ هرخالاب !ھن ،دندومرف ؟مھدب یرکذت دییامرف یم رما مدرک
 .)۵۴ ریت ١٧ .١۶٢ ص ،نامھ(».دنک
 
 .)۵۴ ریت ٢٩ .١٧٢ ص ،نامھ(».میور یم شدرگ رھظ زا دعب ،دندومرف«
 
  .)۵۴ ریت ٣٠ .١٧٢ ص ،نامھ(».مدش لاحشوخ نم و دندومرف یم تیاضر راھظا رایسب زورید شدرگ زا«
 
 »تسا یبوخ رایسب رتخد .میدز فرح و مدید ،هدش دراو ھک ار ،هاشنھاش تسود ،تبازیلا یتعاس کی«
 .دندناوخ تقد ھب .دوب هدرک میدقت یرعش تبازیلا .متفر شیک ھب« .)۵۴ رویرھش ١۴ .٢١٧ ص ،نامھ(
 زاب مھ دعب« .)۵۴ رھم ٣ .٢۵٨ ص ،نامھ(»؟یمھف یم نیبب ،ناوخب وت .مدیمھفن یزیچ ھک نم ،دندومرف
 .تسا هدوب ولج ینیب نشور ظاحل زا هزادنا ھچ لبق لاس دصتفھ رد ھک مدرک ضیارع یتدم ظفاح ھب عجار
 مروایب ریگ یتصرف رھ زا ،دنرادن ھقالع نادنچ یرعاش و رعش ھب هاشنھاش نوچ ،مناد یم مدوخ ھفیظو نم
 رھظ زا دعب شدرگ ،دندومرف دعب...میامن بلج روشک ناکرا زا یکی و گرزب بلطم نیا ھب ار ھل مظعم ھجوت

 .)۵۴ ریت ٣١ .١٧٧ -١٧٨ صص ،نامھ(»تفر میھاوخ
 
 .مدناسر ضرع ھب دوب ھتشون ونابھش و هاشنھاش طباور یگدروخ مھ ھب هرابرد یحرش یناملآ ھتنوب ھلجم«
ً اعطق یلو ،دنا ھتفرگ ار نآ راشتنا یولج نارھت رد مدرک ضرع .تسا یلاجنج ھلجم ،دینکن انتعا ،دندومرف
 بلاطم ھناتخبشوخ ،دندومرف .داتسرف دنھاوخ ترضح ایلع یارب ار نآ یروف شیدناریخ ناحلصم اپورا زا
 .)۵۴ دادرم ١ .١٧٨ ص ،نامھ(».دیدنخ دنھاوخ مھ ونابھش دوخ ھک تسا لذتبم یلیخ نآ
 
 ھب ار وا ادرف و دوش یم دراو بشما مدرک ضرع ؟دمآ دھاوخ یک دسرب دیاب ھک یرفاسم دندومرف لاوئس«
 .)۵۴ دادرم ٣ .١٨٢ ص ،نامھ(».داتسرف مھاوخ رسمار
 
 ھبنشراھچ حبص و منامب مھ بش ھک میآ یم نارھت ھب ]ونابھش نودب رھشون زا[،ھبنش ھس ،ادرف سپ ،دندومرف«
 روط نیمھ ،دندومرف .دیدروآ فیرشت حبص نامھ ھک نیا لثم ھتشذگ لاس مدرک ضرع .مورب ثعبم مالس ھب
 اما ،مدیمھف الاح مدرک ضرع ؟یدیمھف ،میایب شدرگ مھاوخ یم ؟منکب تحاران ار مدوخ ارچ رخآ یلو دوب
 الاح .مورب متالیطعت یارب ادرف و مریگب هزاجا کرابم یاپکاخ زا زورما ھک متشاد دصق و مدرک یم لایخ نم



 41 

 اعطق ،یورب دیاب ،یراد تحارتسا ھب جایتحا وت !ھن ،دندومرف .مورب مالس زا دعب ،منام یم تسا روط نیا ھک
  .)۵۴ دادرم ١١ .١٩١ ص ،نامھ(»ورب و هدب ار مراک بیترت اھتنم .ورب ادرف
 
 ھمھ و دنروآ یم فیرشت مھ ترضح ایلع لاسما ایوگ رسمار ]یشزومآ[ سنارفنک ھب عجار مدرک ضرع«
 هراچ یلو تسا روط نیمھ دندومرف ،دندیدنخ هاشنھاش .دننز یم مھ ھب ار ]یزاب مناخ[ ام رگید یاھ ھمانرب
 .١٩۶ ص ،نامھ(».دشاب لئوتکلتنا حالطصا ھب روما نیا رد ناشیا مسا دنراد لیم ترضح ایلع نوچ ،تسین
 .)۵۴ رویرھش لوا
 
 .)۵۴ رویرھش ۵ .٢١١ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ هاشنھاش«
 
 ھب زاریش رنھ نشج ھمتاخ یارب بشید مھ ترضح ایلع .دندوب لاح رس رایسب ،دندش امرف فیرشت هاشنھاش«
 و میور یم شدرگ بشما ،دندومرف نم ھب هاشنھاش .تشاد دنھاوخ فیرشت مھ بش و دندرب فیرشت اج نآ
 .)۵۴ رویرھش ٧ .٢١٢ ص ،نامھ(».دیشاب رکف رد ،میراد مھ یدایز رایسب تقو
 
 دبشترا ]گرم[ ھحناس ھک مدش لاحشوخ یلیخ نم .میور یم شدرگ رھظ زا دعب ادرف ،دندومرف«
 و[ تسا هدشن هاش یگتسکش ثعاب ]شیپ زور ود رد هاش رھاوخ رھوش و ییاوھ یورین هدنامرف[یمتاخ
 .)۵۴ رویرھش ٢٢ .٢٣٧ ص ،نامھ(».]دنور یم شدرگ ھب وا عییشت مسارم رد تکرش یاج ھب هاشنھاش
 
 تمناخ یرادن قح .ورب تشگ و ریس ھب اھنت و تحارً الماک یدنچ کی مھ دعب....ورب اکیرمآ ھب...دندومرف«
 ،نامھ(».مدش ھناھاش فاطلا رازگرکش یلیخ و منک یم تعاطا و مدیمھف مدرک ضرع ؟یدیمھف ،یربب ار

 .)۵۴ رویرھش ٢۴ .٢٣٨ ص
 
 .)۵۴ رویرھش ٣٠ .٢۴٨ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ ھب هاشنھاش ھناتخبشوخ«
 
 ندنل زا دوب رارق ام یارب ھک یبوخ رایسب نامھم ھک دوب نیا ،مدرک ضرع هاشنھاش ھب ھک یدب ربخ نیرخآ«
 .)۵۴ رویرھش ٣١ .٢۵٠ ص ،نامھ(».دندش خلت تاقوا هداعلا قوف .دیآ یمن ،دیایب
 
 ،دندومرف .مدرک ضرع مھ ار مدوخ تارظن و مدناسر کرابم رظن ھب ار یوب یلپ ]رد ینھارب اضر[ ھلاقم«
 .تسا ھتشون یزیچ ام یاھیزاب هدنج ھب عجار مدرک لایخ نم .دناوخ یمن ار یدج ھلاقم یسک ھک ھلجم نیا رد
 .)۵۴ رھم ٧ .٢۶٢ ص ،مجنپ دلج(»درادن عنام سپ ،دندومرف و دندیدنخ .ریخ مدرک ضرع
 
 ،دندومرف .دیسرن ام نامھم بشما ھک ملجخ یلیخ نم ،مدرک ضرع .میور یم شدرگ رھظ زا دعب ،دندومرف«
 حلاصم اب ار نامدوخ شدرگ نیا فصو اب .ھتشاد ریخأت اکیرمآ زا وا یامیپاوھ ،تسین یسک ریصقت ،مناد یم
 تسین یمھم بلطم یلو ،مداتفا تمحز و لکشم ھب یلیخ ،شدرگ تابیترت یارب رھظ زا دعب .میور یم یلحم
 یم تالکشم اب ھجاوم امئاد و مدوب راتفرگ رھظ زا دعب ٣ تعاس ات ١١.٣٠ تعاس زا ،ھصالخ .مسیونب ھک
 .)١٣۵۴ رھم ١۴ .٢٧٣ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ((»مدش
 
 .)۵۴ رھم ١۵ .٢٧۴ ص ،نامھ(».دش دراو ،میدوب شرظتنم ھک مھ یرفاسم«
 
 .)۵۴ رھم ١۶ .٢٧۵ ص ،نامھ(».دندوبن یضار یلیخ یزورید نامھم زا ]هاشنھاش[«



 42 

 
 ،دنا ھتفای زاب لماک روط ھب ار ناشدوخ تمالس هللادمحب ھک نیا و ینویامھ ترضحیلعا جازم هرابرد یتدم«

 ھتشاد لماک شمارآ تعاس ھس ود لقاال ،شدرگ ماگنھ مراد رارصا نم ھک نیا ،مدرک ضرع .دش تبحص
 ،ندرک راک بش ات زور و زور ات بش ، ھنرگو .دیشکب ار نیگنس راب نیا دیناوتب ھک تسا نیا یارب .دیشاب
 .تسا یمومع درد ھک نیا ،مدرک ضرع !]ونابھش[بش یاھرقرق ھفاضا ھب ،دندومرف .دنک یم بآ مھ ار دالوپ

 ثعاب طقف و دوب مزال ریغ ھک یراک ،ینویامھ شدرگ ماگنھ ،نامزالم زا یکی زوریرپ مدینش  ،مدرک ضرع
 یروط ھب ،مدرک خیبوت و ھیبنتً ادیدش ار وا .دوب هدناسر ضرع ھب ،دوشب دوب نکمم کرابم رطاخ ترودک
 هاشنھاش ،ھتفھ رد ھک تسا یبیجع زیچ نیا .تسا ھتشون نم ھب شیاشخب و یھاوخرذع ھمان و درک ھیرگ ھک
 تداع نم ،دندومرف ،دندیدنخ .دنوش محازم اھقمحا نیا مھ زاب ،دیشاب ھتشاد شمارآ تعاس ھس ود طقف دیھاوخب
 دوخ دودح و دحً الوا دیاب ھمھ اھنیا ،مدرک ضرع ،یدرک اوعد هراچیب اب تھج یب ،تسین یمھم بلطم ،مراد
 رد یسک رھ ،تسین زگرھ ھک نیا ،دندومرف !هاش هراچیب .دنشاب هاشنھاش تحارتسا رکف ردً ایناث ؛دنمھفب ار
 .)۵۴ رھم ١٧ .٢٧٩ ص ،نامھ(».تخوس ملدً اعقاو .تسا یصخش روما و دوخ راک رکف
 
 ،نامھ(».مدرک هزات یسفن ،مدید ار یناریا مناخ رتخد کی رھظ زا دعب نم .میور یم شدرگ ھب ،دندومرف«

 .)۵۴ رھم ٢٠ .٢٨٧ ص
 
 اج نآ زا .)نارواین خاک رد(دندرب فیرشت یزاسنادند هاشنھاش .مدیسر یراج یاھراک ھب نم رھظ زا دعب«
 .)۵۴ رھم ٢٣ .٢٩٢ ص ،نامھ(».دندید ار ام دراو هزات یاھنامھم یتعاس مین مھ
 
 رایسب نوچ ،میدرک هرکاذم یتدم اھنآ صوصخ رد دعب .مدرک ضرع مھ ار نآ .دنا هدیسر ھمھ ام یاھنامھم«
 دنتفرگ یم باتفآ دنتشاد ،درس یاوھ اب ،دنتسھ یدئوس نوچ .مدز اھنامھم ھب یرس...دنتسھ ھجوت لباق و بوخ
 .)۵۴ رھم ٢۴ .٢٩۴ -٢٩۶ صص ،نامھ(».دندرک یم یربارب باتفآ ابً اعقاو و
 
 ٢۶ .٢٩٧ ص ،نامھ(».تسین تذل یب مھ اھنآ یاشامت .مدز ]هاشنھاش یدئوس ی[ ابیز یاھ نامھم ھب یرس«
 .)۵۴ رھم
 
 راک ھب و منک تحارتسا یمک لزنم رد متشاد دصق مھ نم .دندرب فیرشت شدرگ ھب هاشنھاش رھظ زا دعب«
 ھب .ما هدرک شومارف ،منک ھیھت دندوب هدومرف حبص ھک یا ھیدھ دش مولعم .دز گنز نفلت ھعفد کی .مزادرپب
 کی مھاوخ یمن نوچ ،مراد درد رس یتحاران نیا زا زونھ .تسا بش رس ھک الاح ات ھک مدش تحاران یردق
 ؟]درک[ دیاب ھچ یراب .درذگب یخلت و یتحاران ھب ،تسا مک رایسب ھک نم زیزع هاشنھاش تغارف تاقوا ھقیقد
 لامک اب ارم ھک تسا راوگرزب ردق نآ هاشنھاش اھتنم .دروآ یم نایسن ،دایز و قرفتم و فلتخم یاھراک
 .)۵۴ رھم ٢٧ .٢٩٩ ص ،نامھ(».دندیشخب یراوگرزب
 
 مدنارذگ اھنامھم اب یتعاس کی نم .دوب ناشیا نیگنس یاھزور نآ زا و دندرک راک مامت هاشنھاش رھظ زا دعب«
 .)۵۴ رھم ٢٩ .٣١٢ ص ،نامھ(».دوب بوخ رایسب ھک
 
 زور ،هدش نییعت سیراپ ھب ونابھش ترضح ایلع ییامرف فیرشت خیرات ھک ھیوناژ مھدزاود مدرک ضرع«
 ص ،نامھ(».دتفایب رتولج وگب ؟دتفایب بقع ارچ ،دندومرف .دندیدنخ .دتفیب بقع دییامرف هزاجا .تساروشاع

 .)۵۴ نابآ ٣ .٣١٨
 



 43 

 دیاش .متشاد میدقت هاشنھاش روضح ھک دیسر بوخ نامھم ود ندمآ ھب عجار یفارگلت ،اھیراتفرگ نیا مامت رد«
 .)۵۴ نابآ ۵ .٣٢٠ص ،نامھ(».دھاکب گرزب درم نیا نارگ راب زا یکدنا
 
 .)۵۴ نابآ ١٢ .٣٢۴ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ هاشنھاش«
 
 کچوک رتخد ،الیل ترضحالاو تسد ھک دنداد عالطا نم ھب...میور یم شدرگ رھظ زا دعب ،دندومرف«
 ترضحیلعا ھب تقو نآ...دراد یحارج لمع ھب جایتحا و هدیرب تخس امیپاوھ رد ،ینویامھ ترضحیلعا
 و دننکب ضوع سابل دیاب نوچ اما .)مداد ربخ هاگشدرگ رد ھتبلا(دندش تحاران یلیخ ،مدرک ضرع ینویامھ
 .)۵۴ نابآ ٢۵ .٣۴٨ ص ،نامھ(».دنروایب فیرشت ناتسرامیب ھب دنتسناوتن ،دنورب رطق ریما ینامھم ھب
 

 ضرع ؟دندیسر اھنامھم ،دندومرف لاوئس .مدوب راوس ناشکرابم باکر رد نم ،خاک و هاگدورف نیب شیک رد«
 .دروایب ار یمود ھک ھتشگرب ،دروآ ار یلوا ھک امیپاوھ نامھ .تسا هار رد یمود یلو ،دیسر یلوا ،مدرک
 ھتبلا ،مدرک ضرع ؟تسیچ یارب و تسیک یارب دننک یمن رکف ،دنروآ یم ار اھنیا ھک اھنابلخ نیا ،دندومرف
 تسا نیا تشاد ناوت یم ھک یدیما اھنت ؟دننکن رکف ھک دوب راودیما تسا نکمم روط ھچ .دننک یم رکف ھک
 مدرم زا ناوت یم ،مدرک ضرع .دندیدنخ یلیخ هاشنھاش .تسا مالغ ھب قلعتم یمود لقاال دننکب رکف ھک
 تسرد ،دندومرف .دنمھفن و دننکن رکف ھک تشاد راظتنا ناوت یمن یلو ،دنوشن و دننیبن ھک تشاد راظتنا
 نآ و تسا لاح ھچ رد روشک راک ھک تسا نآ مھم .تسین مھم لئاسم نیا لاح رھ ھب ،مدرک ضرع .تسا
 .)۵۴ رذآ لوا .٣۵٣ ص ،نامھ(»تسا یلاع زا رتالاب و یلاع ،کرابم ھیاس ریز رد ھک
 

 هاگدورف ھب مھ ونابھش ترضح ایلع میدش دراو یتقو...میدمآ نارھت ھب شیک زا هاشنھاش باکر رد حبص«
 ناشیا ھب و دنراد مھ قح ھتبلا .دننک یم زادنارو ار ام ھنانیبدب یلیخ مدرک ساسحا نم .دندش امرف فیرشت
 .)۵۴ رذآ ٣ .٣۵۵ ص ،نامھ(».تفرگ ھنیمز نیا رد یداریا ناوت یمن
 

 رضاح ار ھمانرب .مریگب رظن رد ناتسزوخ ھب ترفاسم ھمانرب هدنیآ ھتفھ یارب دندوب هدومرف رما زورید«
 منک رضاح ار ھمانرب ونابھش ترضح ایلع قافتا ھب ،مدیسرپ یلو مدناسر ضرع ھب راصتخا ھب مدوب هدرک
 ھب ناتسزوخ زا مھ نم ،تفر دنھاوخ شیک ھب ونابھش .میور یم اھنت ،ھن ،دندومرف ،دندز یدنخبل ؟اھنت ای
 نم دوخ ھک صوصخ ھب ،تسیچ ناتسزوخ رد ]یرایب مناخ[راک نیا تالکشم مدرک ضرع .مور یم شیک
 ھب صوصخ ھب و لیلد رازھ ھب ،ناراکمھ نوچ (مھدب روتسد ھمھاو نودب مناوت یم عطاق روط ھب ھک مھ
 دیا هداد هزاجا و دوب مھاوخن کرابم باکر رد ،]دنرادن تأرج[ ،ونابھش ترضح ایلع زا دایز تشحو تلع
 ضرع .هدب اھوسرت نیا ھب قیقد تاروتسد ،یراد تقو الاح زا ،دندومرف .مورب اکیرمآ ھب هدنیآ ھتفھ لیاوا
 ونابھش یتمحرم مک و یرھم یب دروم ادابم ھک دننارگن ناشدوخ عضو زا ،دنتسین وسرت اھ هراچیب مدرک
 .)۵۴ رذآ ٣۵٨.۶ ص ،نامھ(».دندومرفن یزیچ رگید و دندز یدنخبل .دنریگب رارق
 
  نامھ( »دندوب ھتسخ مھ رایسبً اتعیبط و یضار رایسب ام دراو هزات نامھم زا .دنتشگرب شدرگ زا هاشنھاش«
  .)۵۴ رذآ ٩ .٣۶۵ ص ،
 
 سدقم کشخ یلیخ( ناینیعم ]هللا ترصن[ یارب ار اھراک بشید ،مدرک ضرع .منادنخ ار هاشنھاش یردق«
 ،مداتسرف یم ، صوصخم رتفد سیئر ،)]دروخ یمن بارش هاگ چیھ و دریگ یم هزور و دناوخ یم زامن[تسا
 دیناسر ضرع ھب" .مسیونب و متسرفب ناینیعم یارب مھ ار نآ متساوخ .دوب اھرتخد سکع یرادقم اھراک لخاد
 هدنخ زا و دندیدنخ یلیخ یلیخ هاشنھاش ".دییامرف غالبا کی رھ باختنا رد ار ینویامھ رونا یأر یاضتقا و
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 ١٠ ھبنشود .دندومرف تمحرم راھظا یلیخ یسوب تسد ماگنھ .تفرگ ما هدنخ یلیخ مھ مدوخ نم .دندرک شغ
 .)۵۴ رذآ ١٠ .٣۶۶ ص ،نامھ(«.مدش سیراپ دراو رذآ
 
 ید ٢۴ .٣٨٨ ص ،نامھ(».مدوب اھنت نم یلو ،دندوبن اھنت بش ،]ونابھش بایغ رد و ناھفصا رد[ هاشنھاش«

۵۴(. 
 
 وا رمع رب تعاس کی رگا ینعی .ما هدرک مک ،منکب ھچ رھ ،وا تمالس ینعی ،صخش نیا ظفح یارب نم«
 وا ینارذگ شوخ و اذغ و یگدنز دیاب تھج نیا ھب .دراد روصت لباق ریغ شزرا روشک یارب ،دوش هدوزفا
 .)۵۴ ید ٢۵ .٣٨٩ ص ،نامھ(».تسا نم اب طقف نیا و ددرگ تیاعرً الماک ،تسا لادتعا یالعا دح رد ھک
 
 
 ھک دوب اھتدم نوچ .دوب هاشنھاش یارب یلاع  surprise یلیخ .دمآ بشید Annenberg ھک مدرک ضرع«
 ھلمجنم .دید مھاوخ ار وا ماش یارب بشما اعطق ،دندومرف .تسا ییابیز یالعا دح رد .دمآ یمن و دیایب دیاب
 ییابیز ھقباسم رد لاسما .مراذگ یم اج نیا ار وا سکع .تسابیز اعقاو .مدرک تاقالم ار مناخ رتخد نیا متفر
  .)۵۴ نمھب ٢ .۴٠١ ص ،نامھ(»تسا رتابیز کی هرامش زا نم رظن ھب یلو ،تسا هدش مود رفن ندنل
 
 نآ ،دندومرف .دیدرب فیرشت زانحرف دس ھک مھ زورید مدرک ضرع .میور یم شدرگ رھظزادعب ،دندومرف«
 یم تدوخ یلاح یب و تدوخ ھب سایق ار ھمھ وت ،دندومرف .مدز یدنخبل نم .دش رازگرب شدرگ ھب ھک
  .)۵۴ نمھب ۵ .۴١٠ ص ،نامھ(»ینک
 
 مدرک ضرع ؟مینک فقوت اج نآ و میورب یکسا یارب هرجاگ نیزید ھب یزور دنچ تسا روط ھچ ،دندومرف«
 یمرگرس تابجوم میناوت یم یناسآ ھب اج نآ مھ و دییامرف یم دازآ یاوھ رد شزرو مھ .تسا بوخ رایسب

 رخآ ،دندومرف ؟میناوت یمن روط ھچ مدرک ضرع .دیناوت یمن ریخ ،دندومرف یخوش اب .مینک مھارف ار هاشنھاش
 مادک چیھ ھک مربب هارمھ ھُگ دنچ دیاب ؟تفگ دنھاوخ ھچ ترضح ایلع تقو نآ ،مورب مناوت یمن ھک اھنت نم
 تمسق نیا رکف ،دییامرف یم تسرد مدرک ضرع .دنتسھ واکجنک و لوضف مھ یلیخ ضوع رد ،دنتسین مرحم
  .)۵۴ نمھب ۶ .۴١١ ص ،نامھ(»مدوب هدرکن ار
 
 یم ]ایآ[.مراک یب بشما ،دندومرف .مدرک نفلت ٣ تعاس...مراد یراک ،نک نفلت نم ھب ٣ تعاس دندومرف«
 .دشاب اج نیا یلباق ِسَک منک یمن رکف ،دنتفر ام یاھنامھم مدرک ضرع ؟میشاب ھتشاد یبحاصم کی طقف میناوت

 .درادن شزرا ،ھن ،دندومرف ،دندومرف یرکف .منک مادقا ،دییامرفب رما رگا ،نیا فصو اب ،تسا رید مھ الاح
 روتسد وت ھب ادرف ،دشاب سپ ،دندومرف .تسا روط نیا مدرک ضرع .دنسر یم ام بوخ یاھنامھم ھک ادرف

 .)۵۴ نمھب ٩ .۴١٧ ص ،نامھ(»داد مھاوخ
 
 ،دندومرف .دش ضرع نفلت یروف .دندومرف نفلت ھعفد ود هاشنھاش دنتفگ نم ھب دابآ حرف رد ،متشگرب یتقو«
 مسرت یم .تسالاب شنس ایوگ ھنافسأتم یلو ،هدیسر ،مدرک ضرع .دید مھاوخ ار وا بشما ،هدیسر نامھم رگا

 ھضیرع رد ھک زمیات کرویوین ربخم(...دوب دھاوخ برجم ،بوخ ،دندومرف .دندیدنخ .دروایب راب یھایسور
 .)۵۴ نمھب ١٠ .۴٢٠ ص ،نامھ(»)دشاب یم ام نامھم نامھ تسا ھمیمض

 
 سیئر ،یدنک ]ناج[ اب ھک ییاکیرمآ رتخد کی .دنا هدرک وھ مھ ار اھ یدنک .تسا یبیجع زیچ ،دندومرف«
 زا شیب اب شدوخ یروھمج تسایر ھلاس ود هرود رد و ھک دنک یم شاف دراد الاح ،ھتشاد طابترا ،روھمج
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 گنج یراتفرگ رد اکیرمآ و دوب حرطم اھکوخ جیلخ ھیضق ھک یعقوم یتح .تسا هدش انشآ رتخد رفن ١٢٠٠
 هدوب یروانش لوغشم ددعتم نارتخد اب دیفس خاک یانش خرختسا رد بش اقآ ،دوب یوروش اب حلص ای
 .)۵۴ نمھب ١٢ .۴٢٢ ص ،نامھ(»دنا
 
 .دیایب وگب ،نیا فصو اب .دیآ یمن مشوخ دایز ار الاح نامھم نیا یلو مور یم شدرگ یرصع ،دندومرف«
 و تمحز ناتدوخ ھب تھج یب منکب اعدتسا مناوت یم نم رگید ،صوصخ ھب راک کی نیا رد ،مدرک ضرع
 زا ،مھ ار ناتدوخ ،هاشنھاش ھک درادن ام زا یبلط رگید ،میھد یم وا ھب مھ یلوپ ،هدمآ یسک کی .دیھدن رجز
 نالف ،ییوگ یم تسرد ،دندومرف .دندومرف یرکف ؟ارچ .دیھدب رجز ناشیا یارب ،دیتسھ اقآ و راوگرزب سب
 .)۵۴ نمھب ٢۵ .۴۴٩ ص ،نامھ(»نک ربخ ار یناریا رتخد
 
 ص ،نامھ(».مور یم شدرگ یتعاس کی رھظ زا دعب ،دندومرف نم ندش صخرم ماگنھ ،هارکا یلیخ اب«

 .)۵۴ دنفسا ٣ .۴۵٧
 
 دشن قفوم هاشنھاش تلاسک تلع ھب یلو ،دوب نم نامھم ھک یوسنارف مناخ رتخد اب یتعاس دنچ رھظ زا دعب«
 .)۵۴ دنفسا ٧ .۴٧٣ ص ،نامھ(».مدنارذگ ،دنک ناشترایز
 
 
 و میتفر یم شیک ھب تحارتسا ناونع ھب زورما شاک ،دندومرف .دیراب یم رایسب ییابیز اب و تدش ھب فرب«
 ھمھ ،دییامرفب هدارا رگا ،مدرک ضرع .دیرادن یگدامآ امش دبال یلو میدرب یم مھ ار دراو هزات یاھنامھم نیا

 یرتسب زور دنچ زا دعب هاشنھاش...مینامب دشاب رتھب دیاش ،ھن ،دندومرف ،دندومرف یرکف دعب .تسا رضاح زیچ
 .)۵۴ دنفسا ٩ .۴٧٧ ص ،نامھ(».دندوب فیرشت شدرگ ، ٣ -٧ تعاس نیب زورما ،ندوب
 
 .)۵۴ دنفسا ٢٣ .۴٩٩ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ رھظ زا دعب هاشنھاش«
 
 ار ام دراو هزات نامھم دش مولعم ،نافوکش تروص ھبً اعقاو ینعی مدید لاح رس ار هاشنھاش و مدش بایفرش«
 ،هاتوک رایسب تدم ھب مھ نآ ،ھتفھ رد ھعفد ود یگدنز رد ،]هاشنھاش[ یشوخلد اھنت و اھنت....دنا هدیدنسپ یلیخ
 یگدنز رد ھک ییاھیزاب دنب و تامیالمان و راشف نیا اب رگا .تسا ھنارصع یاھ شدرگ و یصوصخ یاھتاقالم
 فورتساتاک رگید .دشاب ھتشادن مھ ار یشوخلد نیا ،دنکب دیابً امئاد شیوخ یعامتجا و یسایس و یصوصخ
 .)۵۴ دنفسا ٢۴ .۴٩٩ -۵٠٠ ص ،نامھ(».دماجنا یم وا یتسین ھب و تسا
 

 ١٣۵۵ -١٣۵۶ لاس :مشش دلج
 

 .دندوب یزورون تالیطعت رد شیک رد نیدرورف ١۴ ات نیدرورف مود زا َملَع اب یتنطلس هداوناخ و هاش
 
 تبحص ،تسا یلاخ رایسب اھنآ یاج ،اج نیا ھک ییاھمناخ رتخد ھب عجار مھ یردق ]هاشنھاش اب شیک رد[«
 فیرشت اجنیا یزورون تالیطعت رد نیدرورف ١۴ ات نیدرورف لوا زا مھ ناھارمھ و ونابھش نوچ[میدرک
 .)١٣۵۵ نیدرورف ۶ .٢۴ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»]دنراد
 
 .)۵۵ نیدرورف ١۵ .٣٠ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ هاشنھاش رھظ زا دعب«
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 نیدرورف ٢١ ص ،نامھ(».دندومرف ار رھظ زا دعب شدرگ ھمانرب...مدش بایفرش راصتخا ھب یلیخ حبص«

۵۵(. 
 
 رھظ زا دعب زورید ھک نیا ھب ھجوت اب نم .میرادن یراک ،دندومرف .دش رھظزادعب تبحص یصخرم عقوم«
 دشاب رضم ادابم ناشیا یتمالس یارب نوچ ،منکب شدرگ ھب کیرحت ار هاشنھاش دیابن ،دندرب فیرشت شدرگ
 لیلد ھچ ھب مناد یمن نیا فصو اب  .تسا سدقم و منتغم دوجو نیا تنایص و ظفح نم ھفیظو نیرتگرزب و
 بل ھتفیش هاشنھاش نوچ و دندومرف ھظحالم .تسا هارمھ شسکع ھک هدیسر میارب ینامھم کی مدرک ضرع
 لوق مالغ ھب ،مدرک ضرع .مدش نامیشپ  اعقاو نم .منیبب اعطق ار وا دیاب رھظ زا دعب ،دندومرف ،دنتسھ تفلک
 ھک مراذگب اج نیا ار سکع نیا راگدای یارب تسین دب .مھد یم لوق ،دندومرف ،دینیشن یم طقف وا اب دیھدب
  .)۵۵ نیدرورف ٢٢ .۴٢ ص ،نامھ(».منامیشپ هدرک نیا زا زونھ
 
 ،مدرک تراسج دعب .تسا هدامآ زیچ ھمھ ،مدرک ضرع .میورب شیک ھب ھبنشراھچ ما هدرک رکف ،دندومرف«
 نم دعب !ادبا ،دندومرف ،دندیدنخ ؟دیدومرف لوبق ار ترشاعم طقف دروم رد نم زورید یاعدتسا مدیسرپ
 لاحشوخ رایسب و ]هاش یدنسرخ ھناشن[ مدینش ار کرابم یاھ ھنشاپ یادص یصخرم ماگنھ .مدش صخرم
 .)۵۵ نیدرورف ٢٣ .۴۴ ص ،نامھ(»مدش
 
 َمدرُم یم ،بشید ،هدنخ زا متشاد مدوخ ھک مدرک ضرع ار بشید هزم اب تیاکح ]حبص زورما یبایفرش رد[«
 رتخد .دندیدنخ رایسب مھ هاشنھاش و منک یراددوخ هدنخ زا دوبن نکمم ،مدرک یم فیرعت ھک مھ زورما و
 ھب یدئوس ھتخوسردپ .ماداب ھلاغچ ندروخ تلع ھب ،دش لاھسا و ] یق[ راچد بشید هاشنھاش ھقالع دروم
 مداتسرف تدایع ھب و متساوخ ار نایوفص ]سابع[ رتکد یروف و مدش ھچاپتسد نم یراب ؟دراد راک ھچ ھلاغچ
 رگید رتخد دوجو زا و دبای یم رد ارم ھلجع ھک نم هدننار .مدرک وا فقوت لحم ھناور مدوخ هدننار اب ار وا و
 تسود ،یوسنارف رتخد شیپ ار رتکد و دھد یمن شوگ ،مھد یم ھک یسردآ و نم فرح ھب تسرد ،درادن ربخ
 یک زا و دیا هدروخ ھچ .هداتسرف امش ھجلاعم یارب ارم ینالف دیوگ یم و دوش یم دراو رتکد .درب یم ،نم
 رارصا رتکد یلو ،مرادن یضرم نینچ نم دیوگ یم و دوش یم بجعت راچد رتخد ؟دیا هدش لاھسا و یق راچد
 رتکد زا و راکنا وا زا .دیسرتب یناریا یاھرتکد زا دیابن ؟دییوگ یمن  نم ھب ،دیراد ضرم ارچ ھک ]دنک یم[
 شیپ ار رتکد نم و دوش یم زاب ود رھ ،رتکد و نم تشم و دنک یم نفلت نم ھب رتخد هرخالاب ات ،رارصا
 ]هاشنھاش[ قاتا دراو ھظحل نیا رد انایحا تمدخشیپ رگا ھک مدیدنخ ]هاش اب[ یردق ھب .متسرف یم یدئوس رتخد
 ھب یراب  .دندیدنخ یلیخ مھ هاشنھاش و مدوب هداتفا ھیرگ تلاح ھب ھک نم .هدش ھچ ھک درک یم بجعت ،دش یم
 ،دب تخب زا یلو .میورب مھ نامدوخ ادرف ھک مداتسرف شیک ھب ار وا و دش بوخ رتخد لاح زورما هللادمح
 تقو ھک متحاران رایسب نم و هداتفا ولج ھتفھ کی نم یگنانز تداع ھک دز نفلت شیک زا یدئوس رتخد هراچیب
 فیرشت یولھپ ھکلم ترضح ایلع ماش رس ھک نیا زا لبق .مدش تحاران رایسب مھ نم .درک مھاوخ فلت ار
 سک ؟مینک ھچ ھک دندرک رکف و دنتفر هار هاشنھاش یتدم .مدرک ضرع راچان ار بلطم ،مدیسر نم ،دنربب
 هرخالاب و ،ھقیقد ١٠ دودح رد ،میدرک تبحص ار فلتخم تاھج و ؟میورن الوصا ]ای[ میتسرفب یرگید
 ھلمجنم ،دندوب هداتسیا فارطا رد ھک یمدرم .مینک یم تحارتسا الماک و میور یم ،بوخ ،دندومرف
 ،مدش یمن هاشنھاش محازم اھبش رگید الومعم ھک نم ھک هدمآ شیپ یلضعم ھچ ھک دندرک بجعت ،اھترضحالاو
 .)۵۵ نیدرورف ٢۵ .۴٨ -۴٩ صص ،نامھ(»متفر ار ینویامھ تقو ھقیقد ١٠ بشما
 
 .)۵۵ نیدرورف ٢٨ .۵٢ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ ھب هاشنھاش«
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 ).دنیایب ام زا دعب ھک میدوب ھتشاذگ یزور ھس ار اھنآ( ؟دندمآ شیک یاھنامھم ،دندومرف لاوئس نم زا هاشنھاش«
 .)۵۵ نیدرورف ٣٠ .۵۶ ص ،نامھ(».تسا بوخ رایسب مھ ناشلاح و دندمآ ملاس ،مدرک ضرع
 
 ریمزا ھب یا ھقطنم نارمع یراکمھ نامزاس سنارفنک رد تکرش یارب هاشنھاش دادماب ٨.۴۵ تعاس حبص«
 ھقردب یارب ترضح ایلع نیا فصو اب ،دوب اھمناخ یارب یدوز حبصً اتبسن ھک نآ اب .دندرب فیرشت ھیکرت رد
 ایلع ھک ھعفد ود یکیً اریخا ھک دمآ مرظن ھب دعب .دوب روآ بجعت لوا ھلھو رد نم یارب .دندوب هدروآ فیرشت

 دندرواین فیرشت زاوشیپ و ھقردب یارب هاشنھاش و دندومرف تعجارم ای دندرب فیرشت ترفاسم ھب ترضح
 یارب ھتبلا(یدوز نیا ھب حبص ترضح ایلع تھج نیا ھب .تسا بآرکش نیبامیف ھک دوب هدش عیاش رھش رد
 یاقآ دعب تعاس ود ھک دش نیقی یتقو نم رظن نیا .دندوب هدروآ فیرشت ،هداد تمحز ناشدوخ ھب )اھمناخ
 نم زا تاطابترا ندوب بآرکش دروم رد ناشیا و متفریذپ ار ونابھش ترضح ایلع ییاد یبطق ]یلع دمحم[
 ،نامھ(».تسین یزیچ نینچً اعقاو ینعی ،متفگ یم مھ تسرد و تسین یبلطم نینچً ادبا متفگ نم و دش ایوج

 .)۵۵ تشھبیدرا لوا .۵٧ ص
 
 .)۵۵ تشھبیدرا ١١ .٧۶ ص ،نامھ(».میور یم شدرگ یرصع ،دندومرف«
 
 دندرک ھلگ یردق .مدرک ضرع .دندش زاریش رفس خیرات یایوج نم زا و دندومرف نفلت ونابھش ترضح ایلع«
 کشخ باوج نیا زج ]یا[هراچ .تسا ناریا هاشنھاش ماقم ھمزال مدرک ضرع ؟دننک یم ناھنپ نم زا ارچ ھک
 ھلصافالب .)!تسھ مھ تسرد ھتبلا ھک(دندومرف یم یرگید یاھرکف ،مدش یم ھچاپتسد رگا نوچ ،متشادن
 رییغت ضرعت تروص یلک ھب .دننکب ھتسخ ار ناشدوخ هاشنھاش یراذگن ھک میوگب وت ھب متساوخ یم ،دندومرف
 نیب ھطبار ھلئسم نیا زا ،مراد ھک یماقم رد نم لاح رھ ھب یلو .منک یم تعاطا ھتبلا ،مدرک ضرع .درک
ً ابلق ھک مھ ونابھش یارب و دنکن دمآ شیپ هدرکن یادخ یبولطمان قافتا ھک منارگن تیاھن یب ونابھش و هاشنھاش
 یم تحارانً الماک ارم ھک هداتفا یصاخ نایرج ھب راک یلو ،دزوس یم ملد هدیدع تاھج ھب ،مراد تسود
 .)۵۵ تشھبیدرا ١۵ .٨۴ ص ،نامھ(».دنک
 
 ھب ھک منک ناھنپ دیابن و تشذگ تحارتسا ھب زاریش رد بش...میدمآ زاریش ھب هاشنھاش باکر رد رھظ زا دعب«
 .)۵۵ تشھبیدرا ١٧ .٨۶ ص ،نامھ(».دندوبن اھنت هاشنھاش .مدوب متسود دای
 
 اھنت مھ هاشنھاش و تشذگ تحارتسا ھب زاریش رد .میتشگرب زاریش ھب ]دیشمج تخت زا[ً اددجم«
 .)۵۵ تشھبیدرا ١٨ .٨٧ ص ،نامھ(».دندوبن
 
 .)۵۵ تشھبیدرا ٢١ .٩١ ص ،نامھ(».دنتسین اھنت هاشنھاش یلو ،متسھ اھنت ناھفصا رد بشما نم«
 
 .دندومرف بیوصت .مدناسر ضرع ھب ار ونابھش ترضح ایلع و هاشنھاش ناسارخ رفس و دھشم ھمانرب نیرخآ«
 ،دنرب یم فیرشت نم لزنم ھب دنجریب رد ترضح ایلع نوچ ھک دییامرف یم تمحرم هزاجا ،مدرک ضرع
ً البق ،مدرک ضرع ؟دنک بترم ]یک[دھشم رد ار ام یاھراک یلو ،ھتبلا ،دندومرف ؟مورب ناشباکِر رد مھ نم
 لرتنک لباق ثیح رھ زا و هدش ھتخاس دیدج ترامع ھک صوصخ ھب .تسین ینارگن یاج و مھد یم بیترت
 زا لبق....بوخ رایسب ،دندومرف .دشاب اج نآ داد مھاوخن هزاجا ار ھناتسآ یاھرکون ]زا[رفن کی و تسا
 .)۵۵ تشھبیدرا ٢۵ .٩٨ -٩٩ صص ،نامھ(».میور یم شدرگ ،دندومرف یصخرم
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 کی رھظ زا دعب...متفر دھشم ھب ونابھش ترضح ایلعو ینویامھ ترضحیلعا باکر رد حبص ١٠ تعاس«
 -١٠٨ صص ،نامھ(».مدروخ یاچ وا اب یتعاس مین .متشادن یتقو نم یلو ،دوبن دب چیھ .مدید یناتسھل رتخد

 .)۵۵ تشھبیدرا ٢٧ .١٠٧
 
 ؟دیرادن شدرگ دصق ،دنرادن فیرشت ترضح ایلع ھک بشما مدیسرپ ]میتشگرب نارھت ھب ترضحیلعا اب[«
 .)۵۵ تشھبیدرا ٣٠ .١١١ ص ،نامھ(».متسھ ھتسخ یلیخ ،ھن ،دندومرف
 
 .)۵۵ دادرخ ۴ .١١٩ ص ،نامھ(».میور یم شدرگ ھب رھظ زا دعب ،دندومرف«
 
 ضرع یشرازگ مناخ رتخد کی دروم رد تسیاب یم نوچ ،متفر ماش رس ،مدوب ھتسخ رایسب ھک نآ فصو اب«
 .)۵۵ دادرخ ١٣ .١٣٩ ص ،نامھ(».مدرک یم
 
 ترضح ایلع مدرک ضرع حبص ھک نآ اب .دندرب فیرشت شدرگ هاشنھاش .مدرک راک مامت رھظ زا دعب نم«
 یمن رییغت ار ما ھمانرب ،دندومرف ،دنیامرف تعجارم تسا رارق جنپ تعاس ]نادمھ هزور ود رفس زا ونابھش[
  .)۵۵ دادرخ ١٧ .١۴١ ص ،نامھ(».مھد
 
 .)۵۵ دادرخ ٢٠ .١۴۶ ص ،نامھ(».میور یم شدرگ یرصع ،دندومرف«
 
 یرھش خاک ھب ار وا دش دراو سوباق ناطلس دعب...تفر ]رصم روھمج سیئر[تاداس ]رونا دمحم[«
 تیاکش ماش رس .دوب ھتشذگن شوخ ناشکرابم دوجو ھب ایوگ یلو .دندرب فیرشت شدرگ مھ هاشنھاش...میدناسر
 ناطلس راختفا ھب ینامھم یارب یرھش خاک رد ار یا هدع زاب بش ادرف یارب ونابھش ترضح ایلع...دندومرف
 نز ھک نآ اب نوچ ،تسا رازیب ینامھم نیا زا ،مدرک ضرع هاشنھاش ھب یکشاوی نم .دندومرف توعد سوباق
 ناششوخ .میدرگرب دوز دیاب دندومرف ونابھش ھب هاشنھاش .دنک یتاولا یردق ھک هدمآ اھنت اج نیا ،ھتفرگ
 .)۵۵ دادرخ ٣١ .١۶٠ -١۶١ صص ،نامھ(»دماین
 
 رد ،دندومرف لاوئس...دنزادنیب هار ار سوباق ناطلس دندروآ یم فیرشت هاشنھاش ھک متفر هاگدورف ھب حبص«
 شرایتخا رد مناخ جنپ راھچ یبش رھ ،مدرک ضرع ؟درک ھچ ینارذگ شوخ ]سوباق ناطلس[ ھبش ود نیا
 یاھرتخد ،مدرک ضرع .دوشن شوخان انایحا داماد هزات ،دندومرف .مناد یمن ،درک ھچ اما ،)خاک جراخ رد(دوب
 .)۵۵ ریت ٣ .١۶٧ ص ،نامھ(»دراد یم تسود ار اھنآ یلیخ مھ وا و دنا هدش زیمت یناریا
 
 دوجو ھب ھک مناد یم نم یلو ،دندرب فیرشت زانحرف دس لحم ھب حیرفت حالطصا ھب یارب زورما هاشنھاش«
ً اعقاو .دنیامرف یم لمحت راچان یلو ،دیآ یمن ناششوخ نایفارطا زا یلیخ زا نوچ درذگ یمن شوخ ناشکرابم
 هرابرد ھک میرک نآرق لوق ھب .دشاب دناوت یم یناھج هدنز لاثم کی یرابدرب و ھلصوح رد ھک گرزب درم نیا

 .)۵۵ ریت ۴ .١٧٠ ص ،نامھ(».میظع قلخ یلعل کنا :دیامرف یم )ھیبشت الب( ص/دمحم ترضح
 
 .دندوب فیک رس یلیخ هاشنھاش هللادمح ھب....دوب دنھ یروھمج سیئر ]راختفا ھب[نارواین خاک رد ینامھم بش«
 ،مدرک ضرع .منکب یتاقیقحت اھنآ هرابرد ،دندومرف .دوب هدمآ ناششوخ مھ بشما یاھ ھصاقر یضعب زا
 .)۵۵ ریت ۵ .١٧٣ ص ،نامھ(» .ھتبلا
 
 .)۵۵ ریت ۶ .١٧۴ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ هاشنھاش«
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 نامھم کی دوخ هارمھ ھب تشگزاب رد .دوب ھسنارف رد ھجلاعم و تحارتسا یارب دادرم ١۴ ات ریت ٢۶ زا ملع
 .دروآ یم هاش شدرگ یارب مھ
 
 فیرعت ،دوب ناشروضح رد بشید و مدوب هدروآ مدوخ اب ھسنارف زا نم ھک ]یا[ھیدھ زا ادتبا هاشنھاش«
 .)۵۵ دادرم ١۵ .١٨٧ ص ،نامھ(».دندومرف
 

 مین نم ھک َملَع ھمیزخ ]نیسح ریما[هدازرھاوخ ،ھمیزخ یرھم ھلمجنم .دوب یسورع دنچ مھ یرصع«
 ناشن هاشنھاش ھب ار وا سکع ،منکب ناریا ھکلم ار وا متساوخ نم .دوب لگشوخ رتخد نیا .متفر یتعاس
 یارب[ ار وا ،دندرب یم تذل ]یزاب مناخ[یدازآ زا زونھ هاشنھاش و دوب ایرث ھکلم قالط لئاوا یلو ،مداد
 فیرعت یلیخ و دندید دنجریب رد ار رتخد نیا ،ونابھش ترضح ایلع اب جاودزا زا دعب .دنتساوخن ]یرسمھ
 ،دنتشاد فیرشت اج نآ ھک ییاھراھان و اھماش مامت رس دندومرف ھک دندش وا نوتفم یروط ھب و دندومرف
 زا لبق ارچ ،دندومرف .دش ونابھش ترضح ایلع یتحاران بجوم یردق ھک یروط ھب ،دنک ادیپ روضح
 ،دندومرف .دیتساوخن ،مدناسر کرابم رظن ھب ار وا سکع ،مدرک ضرع ؟یدرکن یفرعم ار وا یسورع
 .)۵۵ دادرم ٢١ .١٩۶ ص ،نامھ(».تسا هدنامن مرطاخ چیھ ،فیح یلیخ ،بجع
 

 .)۵۵ دادرم ٢۴ .١٩٩ ص ،نامھ(».دنتفر شدرگ رھظ زا دعب هاشنھاش«
 

 ،نامھ(».میور یم شدرگ یرصع ،دندومرف ،مدش بایفرش هاشنھاش ھناحبص رس نم ھک ھسلج زا لبق حبص«
 .)۵۵ دادرم ٢۶ .٢٠۴ ص

 
 اب دنتساوخن هاشنھاش ھک دوب یقاب تقو یدایز رادقم ]میتشگ یم زاب ناجیابرذآ ھب هزور جنپ رفس زا]«
 اھیناوج زا یرادقم ،اھرتخد زا یرادقم .دنتشاد یم او فرح ھب ارم ،دنوش طولخم امیپاوھ رد نارگید

 دیآ یم مرطاخ و دوب مردام ھلاس لھچ تفلک مدش ھجاوم ھک ینز نیلوا اب مدرک ضرع ھلمجنم .دش تبحص
 دندیدنخ دنلب و دندیدنخ ردق نآ هاشنھاش !دمآ یم ییابرلد رطع مرظن ھب و دوب هدروخ یلصفم ریس بش نآ
 .٢١٠ -٢١١ صص ،نامھ(».دندش ھجوتم امیپاوھ رد مھ نارگید و دندش ھجوتم ونابھش ترضح ایلع ھک
 .)۵۵ رویرھش ۴
 
 رایسب نم .دنتفرگ ار یرتخد غارس و دندومرف نفلت هاشنھاش .میدوب ھتسشن ملع مناخ اب ھناحبص رس ،غاب رد«
 ضرع یلو .دوب ھتسشن ]نم یور ھب ور[ یگرزب یعدم نوچ ،منک ضرع حیضوت متسناوتن ھک مدش لجخ
 رت نئمطم ،منک تبحص مرتفد لخاد زا یصوصخ طخ اب دییامرف هزاجا ،تسا یمومع ]نفلت[ طخ نیا ،مدرک
 رایسب ،مدرک ضرع حیضوت رتفد لخاد زا ھک دعب .دندومرف بجعت نم باوج زا هاشنھاش .تسا

  .)۵۵ رویرھش ۵ .٢١١ ص ،نامھ(»دندیدنخ
 
  .)۵۵ رویرھش ٩ .٢٢٠ ص ،نامھ( »میور یم شدرگ رھظ زا دعب ،دندومرف«
 
 .دییامرفب نم ھب ،درب دیھاوخ فیرشت شدرگ رصع رگا ،مرادن یبایفرش راختفا ھبنشکی نوچ ،مدرک ضرع«
  .)۵۵ رویرھش ١٢ .٢٢۶ ص ،نامھ(»هدب ار نآ بیترت ،میور یم ،یلب ،دندومرف
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 شدرگ ھب دعب...تفر میھاوخ شدرگ یرصع سپ ،دندومرف .میراد یبوخ نامھم مدرک ضرع ھمتاخ رد«
  .)١٣۵۵ رویرھش ٢٠ .٢۴٢ ص ،نامھ(»دندرب فیرشت
 
 یلیخ یبشید نامھم نیا ھک فیح دص و فیح ،دندومرف ،هاشنھاش ترایز ضحم ھب .مدش بایفرش حبص«
 هدافتسا ناوت یمن رگید و دیآ یم شیپ لتق مایا رخآ ،دندومرف ؟فیح ارچ ،مدرک ضرع .تسا یلاع
 رمع لوط و یتمالس ترضحیلعا ھب دنوادخ ،مدرک ضرع .)نانمؤم ریما تداھش و ندروخ تبرض(درک
 شدرگ هاشنھاش رھظ زا دعب...تسا ناتدارم قفو رب ھشیمھ و زیچ ھمھ ،دیراد ھک یصلاخ هدیقع نیا اب .دھدب
  .)۵۵ رویرھش ٢١ ،٢۴۴ و ٢۴٢ ص ،نامھ(»دنتفر
 
  .)۵۵ رویرھش ٢٧ .٢۵٢ ص ،نامھ(»دندرب فیرشت شدرگ هاشنھاش رھظ زا دعب«
 
 .دندیدنخ .دییامرفن راد ھشدخ ار ناتدوخ یلاع یتمالس نیا مدرک ضرع .میور یم شدرگ یرصع ،دندومرف«
 یم تعاطا ،مدرک ضرع .مشاب ھتشاد شیاسآ طقف مھاوخ یم .درک مھاوخن ینک یم رکف وت ھچ نآ ،دندومرف
  .)۵۵ رویرھش ٢٨ .٢۵۴ ص ،نامھ(»دراد مزال ار شیاسآ نیا هاشنھاش تقشم رپ یگدنز نیا اعقاو .منک
 
 رما زورید ھک روط نامھ ،مدرک ضرع ؟تسا رضاح رھظ زا دعب شدرگ .ورب .بوخ رایسب ،دندومرف«
  .)۵۵ رھم ۴ .٢۶١ ص ،نامھ(»تسا هدش هداد نآ بیترت ،دیدومرف
 
 ...میور یم شدرگ رھظ زا دعب سپ ،دندومرف .دیسر ،مدرک ضرع زورید ھک ام نامھم ھک مدرک ضرع«
  .)۵۵ رھم ١٠ .٢۶٨ و٢۶۶ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ هاشنھاش
 
 .دوش یم دراو ھسنارف روھمج سیئر ھک ٣ تعاس ،مدرک ضرع .مور یم شدرگ یرصع ،دندومرف نم ھب«
 ؟دراد شزرا .دروخ یم کرابم هاگشیپ رد ماش ھک مھ بش .۴.٣٠ دوش یم ،دوش رازگرب تافیرشت ات
 ینویامھ ترضحیلعا تسا نکمم لاح رھ ھب ،مدرک ضرع !ینک یم تواضق تدوخ یور زا ارم وت ،دندومرف
 .کرابم دوجو ھب رضم مھ و تسا تقیقح کی یگتسخ هرخالاب یلو ،دنوشب ھتسخ مالغ زا رترید یلیخ
  .)۵۵ رھم ١٢ .٢٧۶ ص ،نامھ(»دندیدنخ هاشنھاش
 

 .دندوب دنجریب رد ملع نامھم ھتفھ کی ونابھش دلوت نشج یرازگرب یارب یتنطلس نادناخ لک و ونابھش و هاش
 تدوخ سپ ،دندومرف« ونابھش .دننامب رتشیب ھک دھاوخ یم ونابھش زا ملع .ددرگ یم زاب نارھت ھب هاش نایاپ رد
 متسناد یم ھتبلا .دندومرف تمحرم هزاجا هاشنھاش ھناتخبشوخ .ریگب هزاجا هاشنھاش زا و نکب نارھت ھب نفلت
 »دومرف دنھاوخ تقفاوم لیم اب یلیخ ،مھاوخب ار هزاجا نیا نم رگا و دنراد شدرگ ھمانرب رھظ زا دعب ھک
 .)۵۵ رھم ٢۵ .٢٩۴ -٢٩۵ صص ،نامھ(
 
 یرکف ؟دییامرف یم روتسد ھچ ھبنشجنپ .دمآ دھاوخ ھعمج ،دسرب ادرف دوب رارق ھک ام نامھم ،مدرک ضرع«
 .)۵۵ رھم ٢٧ .٣٠١ ص ،نامھ(».تسین مزال چیھ ،دندومرف دعب ،دندومرف
 
 و دنراد فیرشت شیک رد هاشنھاش ھک متسناد یم ،]ھتفھ ھس یارب[مدوب سیراپ یتقو .مدش بایفرش حبص«
 باکر نیمزتلم ،بجعت لامک رد بشید یلو ،تشاد دنھاوخ فیرشت مھ ار ھعمج و ھبنشجنپ ھک مدرک یم رکف
 دنتفگ .مدیسرپ ار تلع .مدش تحاران یلیخ .دنا هدمآ ]متشگرب سیراپ زا ھک[نم لابقتسا ھب ھک مدید ار کرابم
 ترضحیلعا زورما .تسا ھتفرگ زاگ گس ار کرابم یاپ دش مولعم دعب اما .دش ذاختا روط نیا میمصت
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 ھب ،تسا هدوب هارمھ ھک یوسنارف رتخد گس ھک تروص نیا ھب .دندرک فیرعت نم یارب ار ھیضق ینویامھ
 ،تلع نیا ھب ،هاشنھاش ھقالع دروم و گرزب گس .هدرک یم یزرو قشع ینویامھ ترضحیلعا کچوک گس
 یاپ یاھ ھچیھام کرتخد گس ،دننک ادج مھ زا ار اھگس دنا ھتساوخ هاشنھاش .تسا هدیرپ کرتخد گس ھب

 ھیخب دنا هدش روبجم اج نآ رد و ھتشادرب یقیمع مخز ھک یروط ھب تسا ھتفرگ یکانرطخ نادند ار هاشنھاش
 ھتبلا ھک (گس یراھ ظاحل زا دیاب ھک صوصخ ھب ،دراد یتحاران یلیخ گس نادند یاج ندروخ ھیخب .دننزب
 نوچ ھک دننزب زازک دض نسکاو یروف دیاب ھک زازک ظاحل زا نینچمھ و )تسا دامتعا دروم ،تسا یوسنارف

 و دز بوانتم رادقم ھب یلو ،رثا مک نسکاو کی دیاب ،دننزب نسکاو عون چیھ دنناوت یمن نم لثم مھ هاشنھاش
 ماجنا اھراک ھمھ ھتبلا .هدرک تسرد گرزب یاھیراتفرگ یراب .درک رظن لدابت جلاعم یاھروسفورپ اب دیاب

 ،دندومرف .دسرب متسد ھب ھک مرظتنم ھقیقد رھ نم مدرک ضرع ھک دسرب ھسنارف زا دیاب نسکاو یلو ،هدش
 ضرع .دمآ نامرس ھب الب نیا لوا زور ،مینکب ییانش و میشکب سفن یتشھب یاوھ نآ رد زور ھس ود میتفر
ِ خَْسِفبُ َھناَحْبُسَ هللا ُتْفَرَع[ ممھلا ضقن و مئازلا خسفب هللا تفرع ،دنیامرف یم نینمؤملا ریما ترضح مدرک
 یمن روط نیا ھک مامت ھتبلا ،دندومرف .]٢۵٠ راصق تاملک ،ھغالبلا جھن :مَمِھْلا ِضَْقن َ،دُوُقعْلا ِّلَحَو ِِمئاََزعْلا

 یتحار یلدنص یور ناشباوخ قاتا رد ھک هاشنھاش یراب .تسا یگرزب لصا لاح رھ ھب ،مدرک ضرع .دوش
 مرظن ھب تحاران یلیخ ،دندوب ھتشاذگ یکچوک زیم یور ،دوب مھ ملأتم ھک ار کرابم یاپ و هدرک تحارتسا

 ناشروضح اپورا زا ھک یحرش و هاشنھاش ریھک زا .تفر نخس یرد رھ زا...دندرک رثأتم ارم و دندیسر
 یمن مباوخ المع ،دش قیرزت و دیسر ھسنارف زا هرخالاب نسکاو ھک ادرف راھچ تعاس ات...مدوب هدرک ضرع
  .)۵۵ نابآ ٢٧ .٣١٨ -٣١٩ صص ،نامھ(»درب
 
 .)۵۵ رذآ ٢ .٣٣٣ ص ،نامھ(».مور یم شدرگ رھظ زا دعب دندومرف«
 
 ھس ،مدرک ضرع و مدیدنخ نم .هدب اج نآ رد ار شدرگ بیترت ،دشاب رضاح زانحرف دس رد راھان دندومرف«
 نآ زا ،دندومرف ،دندیدنخ .تسین بوخ کرابم دوجو یتمالس یارب .دیرب یم فیرشت شدرگ یلاوتم زور
 ،نامھ(».تسا هزم اب یلیخ یلیخ ام نامھم نیا .منارذگ یم تقو طقف .تسین ینک یم رکف وت ھک ییاھشدرگ

 .)۵۵ رذآ ۴ .٣٣٨ ص
 
 .)۵۵ رذآ ٧ .٣۴۴ ص ،نامھ(».میروخب ماش نوریب ھک هدب ار ادرف شدرگ بیترت دندومرف«
 
 ١٠ تعاس لومعم قبط و مدوب خاک رد ٩.٣٠ تعاس رتپوکیلھ و امیپاوھ اب ھک مدرک تکرح یروط حبص«
 مناخ اب ،مدرک ضرع ؟یدوب یک اب ،دندومرف لاوئس .دندومرف یدایز تمحرم راھظا هاشنھاش .مدش بایفرش
 مھ یا هراچ بوخ ،دندومرف و دندیدنخ .تسا یرتسب رھشون مھ الاح و دروخ امرس هراچیب و مدوب ھتفر َملَع
 نیا ھب دایز مھ یا ھقالع ،مدرک ضرع ؟یورب یرگید سک اب ]یرامیب شرتسگ نیا اب[دراد هدیاف ھچ ،یرادن
 زا و ینکب ھجلاعم دیاب تروص رھ ھب ،دندومرف .تسا ینارذگ تقو یارب دشاب مھ رگا ،هدنامن یقاب راک
 راک نیا یارب ینیماتیو چیھ رگید مالغ هوالع ھب .دزرا یمن شتمحز ھب ،مدرک ضرع .ینکب هدافتسا یگدنز
 نآ مدرک ضرع ؟روط ھچ رگید یاھھار زا ،دندومرف .دوش یم لاخبت دیدشت ثعاب نوچ ،مروخب مناوت یمن
 رگا ربلد /دشن ،دشن ،دش وت ماک ھب ناھج لد یا" .متسھ ھفسلف نیا وریپ مالغ .دزرا یمن شتمحز ھبً اعقاو مھ
 .میرادن یفرح ام ،یتسھ یضار ھک وت بوخ دندومرف .دندیدنخ یلیخ هاشنھاش "دشن ،دشن ،دش ،دش وت مار
 تخب تبون و دیسر یریپ" :ھک اریز ،تسا یتقوم تدم یارب ،دوشب یراک ضرف رب مناد یم ،مدرک ضرع
 .)۵۵ رذآ ١٠ .٣٩۵ -٣٩۶ صص ،نامھ(»."تشذگ نارگ لطر لمحت زا نت بات /تشذگ ناوج
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 متاروتسد .مدش صخرم دعب و متفرگ باوج و مدرک ار مضیارع ،دنسرب سیراپ زا دیاب ھک ییاھنامھم ھب عجار«
ً اددجم و مداد ار متاروتسد ،دوب مھاوخن نارھت نم ھک یتدم فرظ رد ھناھاش یاھشدرگ یارب نینچمھ .مداد ار
 .)۵۵ رذآ ١١ .٣۴٩ ص ،نامھ(».متشگرب َملَع مناخ شیپ رھشون ھب
 
 .)۵۵ رذآ ٢١ .٣۵١ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ رھظ زا دعب هاشنھاش«
 
 یاج ھب ،ناتدوخ روضح ھب ھک دندمآ ھک ییاھنآ مامت ھک نیا و ]دھعیلو[ینویامھ ترضحالاو دروم رد یردق«
 یمن ]دھعیلو[وا درد ھب اھنیا رخآ ،دندومرف ،دندیدنخ .مدرک ضرع ،دندش فرشم ،ینویامھ ترضحالاو
 و ،دندومرف یرکف مھ زاب !تسا مزال ھتشک راک مدآ وا یارب !دندوب یا هدش تیبرت یاھ ھچب اریز دنروخ
  .)۵۵ ید ۴ .٣٣۶ ص ،نامھ(».مینک یم تبحص ادرف ،دند.ومرف
 

 یلو ،مسرپب ھک مرادن لومعم ھچرگ .متفای ھتخورفارب و ینابصع رایسب ار هاشنھاش و مدش بایفرش حبص«
 قمحا ]...[ نیا ھب ،یدوبن وت ھک شیپ ھتفھ ،دندومرف .مدرک لاوئس یروف ،دوب راظتنا فالخ یلیخ نوچ
 یم نم ھب ،مدش یم ایوج وا زا ھک زورما .دشاب رضاح سک نالف ام شدرگ یارب رھظ زا دعب زورما متفگ
 دیاب ،دنرادن ندرک راک تردق رگید ،دنوش یم تفرخ و ریپ ھک یمدرم نیا .دیا هدومرفن یرما نینچ دیوگ
 درادن لیم تقو چیھ و تسا یبظاوم و بقارم درمریپ ]...[ً اقافتا ،مدرک ضرع .دنوشب ھتسشنزابً اعقاو
 .تسا هدش دمآ شیپ نیا ھک هدش روط ھچ مناد یمن .دوش مھارف هدرکن یادخ کرابم رطاخ ترودک تابجوم
 ،مدرک ضرع یروف .مزادنیب یخوش هدند ھب ار راک ،نیا زا سپ ھک نیا زج تسین یرگید هار چیھ مدید
 نکمم ،ییاھقمحا وچمھ کی اب رخآ ،دندومرف !دیوشب ینابصع دیرادن قح ینویامھ ترضحیلعا مھ الاح
 مالغ دییامرفب هزاجا لاح .تفرگ رظن رد ار نآ ھجیتن دیاب یراک رھ رد ،مدرک ضرع ؟دشن ینابصع تسا
 هاشنھاش !دیوشب ینابصع ھک منک یم ضرع نفلت تقو نآ ،مدشن قفوم رگا .منکب ار مدوخ یعس و مورب

 ،دنریگب رظن ردً البق ار یسک رگا ھک تسا نیا رب هاشنھاش تداع .دندیدنخ یلیخ و دندیدنخً اتلفغ ھناتخبشوخ
 ماجنا راک نآ ھک دیسر ]...[تخبدب تشاددای نمض نیا رد...تشاذگ وا یاج ناوت یمن ار سک چیھ رگید
 اب هزات تسا نکمم ،دندومرف .دندومرفن رواب مھ زاب .مدناسر ضرع ھب و مدش لاحشوخ رایسب نم .دش
 موش یم صخرم نالا ،مدرک ضرع .دناد یمن ار شدوخ سردآ و هرمن ھنرگو دشاب ھتفرگ سامت وا ھطساو
 اب هدش روط رھ ھک ،هدیسرت تخبدب ردق نآ مدید ،مدرک قیقحت ،نوریب مدمآ .مناسر یم ضرع ھب نفلت اب و
 مدنارذگ یناریا مناخ رتخد اب یتعاس ود مدوخ دعب .مدرک ضرع نفلت .تسا یعطق راک و ھتفرگ سامت شدوخ
 .)۵۵ ید ٨ .٣٧٨ -٣٧٩ صص ،نامھ(».دوب بوخ رایسب ھک
 
 .دنھد یم بیترت ار ھناھاش یاھ شدرگ نارگید و تسا یرتسب لزنم رد رتشیب و ھتفرگ تدش َملَع یرامیب

 ھک دسیون یم تشھبیدرا ٧ رد .دوش یم یرتسب ناتسرامیب رد و ھتفر ھسنارف ھب هاش روتسد ھب سپس
 ،نامھ(».متسھ تھاقن نارود ندنارذگ و تحارتسا و ھجلاعم لوغشم اپورا رد ھک تسا هام ھس کیدزن«

 سپس .دور یم هاش رادید ھب و ھتشگ زاب ناریا ھب ۵۶ تشھبیدرا ١٠ .)١٣۵۶ تشھبیدرا ٧ .٣٩٧ ص
 .دنور یم دھشم ھب مھ ونابھش و هاش .دور یم دھشم ھب تشھبیدرا ١٣ زا تحارتسا تھج
 

 فاوخ ھب ونابھش قافتا ھب هاشنھاش .متفرن کرابم باکر رد اج چیھ ھب رھطم دقرم ترایز ھب زج نم«
 ناشدوخ یاقافر اب اج نآ زا ھک دندرب فیرشت نارھت ھب ونابھش ترضحایلع ھبنشراھچ رصع .دندرب فیرشت
 بولطم و میدنارذگ ناسارخ رد ار تالیطعت مھ ام .دنورب هاش اضر دمحم دس ھب یبآ یکسا یارب تالیطعت ھب
 ١۶ .۴٠٣ ص ،نامھ(».تشذگ شوخ و دش قارطا یبوخ رفاسم دورو تلع ھب مھ ١۶ ھعمج !دوب مھ
 .)١٣۵۶ تشھبیدرا
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 .)۵۶ تشھبیدرا ١٩ .۴٠۵ ص ،نامھ(».دنرب فیرشت شدرگ هاشنھاش«
 

 ...تشذگ یشوخ ھب یتعاس ود .متشاد تاقالم رارق مدوخ یناریا تسود اب نوچ مدرک هاتوک ار مضیارع«
 .)۵۶ تشھبیدرا ٢٠ .۴٠۶ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ هاشنھاش
 

 یاھنامتخاس هوالع ھب .دیراذگب بوخ ھیثاثا و نک ریمعت تسرد رسلباب خاک لثم مھ ار رسمار خاک دندومرف«
 نآ ِراک لئاوا نوچ ؟دوش یم مامت یک رھشون خاک مدیسرپ یخوش ھب .دیراذگب اج نآ غاب رد دیاب مھ یرگید
 مدوخً امسر و درس یمن ییاج ھب مدیمھف نم .دش ونابھش ناتسود و ناکیدزن طسوت ھلخادم عون نیدنچ ،اج
 ار راک ماجنا یصاصتخا کالما دییامرف رما ،تسا هاشنھاش یصوصخ کلم مدرک ضرع و مدیشک رانک ار
 .دندیدنخ هاشنھاش .دش دھاوخن مامت مھ رگید لاس جنپ و درذگ یم لاس جنپ خیرات نآ زا .دریگب هدھع ھب
 مھ نم !منک هدافتسا رظانم زا طقف دیاب مردپ لثم تسد ھب اصع .دروخ دھاوخ ام یریپ مایا درد ھب ،دندومرف
 اھرتخد ترشاعم زا تسناوت دنھاوخ هاشنھاش زونھ ھک دوشب مامت رگید لاس جنپ رگا ، مدرک ضرع ،مدیدنخ
 روج ھمھ ،دیراد ینامسج تردق و ناوج حور ھک یماگنھ ات ،مدرک ضرع ؟یتذل ھچ ٧دندومرف .دنربب تذل
 ھتبلا ،مدرک ضرع ؟درک ناوت یم یفیک ھچ ،هدنگ مکش و هدیکورچ بغبغ اب ،دندومرف .دراد یعنام ھچ تذل
 .دییامرفب دیناوت یم هدافتسا یلو ،مراد تسا اھلاس مالغ ھک تسا یساسحا نیا .دییامرفب دیناوت یمن ییابرلد
 ھلاو ار ناشدوخ یروط اھنز ھتخوس ردپ ،دیتسھ هاشنھاش نوچ ،مدرک ضرع .دیآ یمن مشوخ نم ،دندومرف
 -۴٠٧ صص ،نامھ(».دندیدنخ یلیخ هاشنھاش !دش دھاوخ مھ ناتدوخ روابً اتقیقح ھک دنھد یم ناشن ادیش و

 .)۵۶ تشھبیدرا ٢١ .۴٠۶
 

 .)۵۶ تشھبیدرا ٢٢ .۴١١ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ هاشنھاش«
 

 .)۵۶ تشھبیدرا ٢٧ .۴١۵ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ هاشنھاش«
 

 هدع کی اب ؟منارذگب شوخ یک اب ،دندومرف .دییامرفن راک و دینراذگب شوخً القا ار تالیطعت مدرک ضرع«
 یم ار راک نیا بیترت دییامرف هزاجا رگا ،مدرک ضرع ؟ترضح ایلع و مدوخ عقوت رپ و قمحا نایفارطا
 .درک تیاعر یگداوناخ ملاع رد ار یدودح کی ھنافسأتم دیاب رخآ دندومرف .دییامرف یمن هزاجا ناتدوخ ،مھد
 ھجراخ ریزو نآ زا دعبً الثم ،یگتسخ اب ھک ،رھظ زا دعب تعاس دنچ تاحیرفت روط نیا ،مدرک ضرع
 ار ھمدص و دیراد یوق جازم ھناتخبشوخ .دراد یعطق ھمدص کرابم دوجو یارب ،دریذپ یم ار سیلگنا
 یم ما هراچیب یور هدایز ای یلداعت مدع کدنا و ما هداتفا زور نیا ھب ھک مناد یم مالغ .دییامرف یمن ساسحا
 .دناسرن ار زور نآ ادخ و دش دھاوخ رھاظ کرابم دوجو ردً الآم اھ لداعت مدع نیا رثا لاح رھ ھب یلو .دنک
 مالغ یبیترت کی ھب .دییامرف فقوت یلک ھب یزور ھس ود رھ لقاال ،دییامرفن تحارتسا ار ھتفھ رھ رخآ رگا
 ضرع .دندومرف یخلت هدنخ باوج رد .دنوشن تحاران مھ ونابھش ترضح ایلع ھک منک یم لح ار بلطم
 ]ھکلب[ ،مدوخ یارب اھنت ھن ،هاشنھاش کرابم دوجو مھاوخ یم طقف .مرادن کاب یسک زا نم نآ زا ریغ ،مدرک
 کی هاشنھاش رھظ زا دعب...دوش یم ھچ مینیبب ،نکب یرکف دندومرف .تسا چیھ یقاب .دنامب یقاب روشک یارب

 .)۵۶ تشھبیدرا ٢٨ .۴١۶ -۴١٧ صص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ یتعاس
 

 .)۵۶ تشھبیدرا ٣١ .۴۴٢ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ رھظ زا دعب هاشنھاش«
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 تابیترت اما ،تسا یبوخ رایسب رکف ،دندومرف .منک تحارتسا و مورب رسمار ھب یزور دنچ...متفرگ هزاجا«
 .)۵۶ دادرخ ٣ .۴۴۶ ص ،نامھ(».تسا بترم زیچ ھمھ ،مدرک ضرع ؟یا هداد ار ام یاھراک
 
 ھقالع ریش راکش عون نیا ھب و تسا ھتشک یم یبُرس تشخ برض اب ار ریش دوعسم ناطلس ،مدرک ضرع«
 ،نامھ(».هدب بیترت ،تفر میھاوخ شدرگ ادرف اما .میناوت یمن ھک ام ،دندومرف هدنخ اب .تسا ھتشاد صاخ

 .)۵۶ دادرخ ٧ .۴۴٨ ص
 

 مسبت نم .مور یم شدرگ اج ود یرصع ،دندومرف هاشنھاش حبص...تسابیز یلیخ .مدید ار یدنلریا رتخد«
 یرایتخب ھب ونابھش ترضح ایلع زورما !تسا هداس شدرگ ،شابن تحاران ،دندومرف .مدرک تیاضر مدع
 .)۵۶ دادرخ ٨ .۴۵١ ص ،نامھ(».تسا ناشباکر رد مھ ریزو تسخن .دندرب فیرشت
 

 یم فیرشت اج نآ ھک بشما ،دیدوب ھتفرگ غارس سمش ترضحالاو شیپ ھک یناملآ رتخد مدرک ضرع«
 ضرع .دنراد گرزب ینامھم ھک بشما ،دندومرف !تسا کرابم مدقم دورو رظتنم هداشگ نماد اب ،دیرب
 هدرک یلاح وا ھب ،ناشدوخ دیاش و ترضحالاو راک و سک ار بلطم ھک مدرک ضرع یلک روط ھب ،مدرک
 .دوب هارمھ رتخد نیا ٧دندمآ نم ندید ھب ،دندوب هدومرف تمحرم راھظا ترضحالاو شیپ زور دنچ یلو .دنا
 .متسین ھقیلس یب ،مدرک ضرع .یتسھ ھقیلس یب یھاگ وت ،دندومرف .دنز مین لد ھب یگنچ ھک مالغ رظن ھب
 رایسب یاھقاس یاپ و داشگ شنھد ھلمجنم .ما هدش ریگ داریا دایز یلیخ تھج نیا ھب .علو یب و متسھ ھینب یب
 دادرخ ٩ .۴۵٣ ص ،نامھ(».مدرک یبایزرا بوخ نم و دنتسشن ام اب تعاس کی .تشاد یتخیر یب و تفلک

۵۶(. 
 

 ادرف شدرگ فیلکت ،دندومرف...دندش یم امرف فیرشت کارا ھب هاشنھاش .مدش بایفرش هاگدورف رد حبص«
 منک ضرع یزیچ الاح مناوت یمن عطق روط ھب یلو ،متسین یلاخ تسد ،مدرک ضرع ؟تیسچ رھظ زا دعب
 فیلکت دندومرف .مدش بایفرش هاگدورف رد نم زاب .دندومرف تعجارم رھظ زا دعب ٢.٣٠ تعاس هاشنھاش...
 ینویامھ ترضحالاو رایتخا رد مدرک رکف مالغ ھک میراد یفاضا مھ رفن کی ،مدرک ضرع ؟تسیچ ادرف
 ینارذگ شوخ تقو ،مناوخب سرد مھاوخ یم و مراد ناحتما الاح دنیامرف یم ناشیا یلو ،میراذگب ]دھعیلو[
  .)۵۶ دادرخ ١٠ .۴۵۶ ص ،نامھ(».تسین
 

 .دنسر یم بشما رگید یاھنامھم یلو ،یلب مدرک ضرع ؟هدش هداد رھظ زا دعب شدرگ بیترت ،دندومرف«
 .)۵۶ دادرخ ١١ .۴۶٠ ص ،نامھ(».مینیبب ادرف تسا نکمم مھ ار اھنآ ،دندومرف
 

 .)۵۶ دادرخ ١٢ .۴٧٠ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ رھظ زا دعب هاشنھاش«
 

 .)۵۶ دادرخ ١۵ .۴٧٣ ص ،نامھ(».دنتفر شدرگ رھظ زا دعب هاشنھاش«
 

 و دیدومرف رما ]...[ھب زورید ،مدرک ضرع ؟تسا مھارف تابیترت .میور یم شدرگ رھظ زا دعب دندومرف«
 .)۵۶ دادرخ ١٩ .۴٧٩ ص ،نامھ(».تسا هداد ماجنا ار شراک
 
 ھک نآ نمض .درک یم راک مھ َملَع بایغ رد ھک دندوب ھتخادنا هار ھنانھاش یاھ شدرگ یارب تالیکشت کی
 یم رتدب و رتدب وا یمسج عضو زور رھ .دوب مامتا ھب ور شراک و دوب هدرک تفرشیپ رایسب ملع یرامیب

 .دش
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 هدش دراو ھناتخبشوخ .ھن ای تسا هدش ،دوش دراو بشید دوب رارق ھک یزیزع نامھم منیبب...متفر مرتفد ھب«
 رداص رھظ زا دعب شدرگ یارب یتاروتسد و درک ضوع ار رفسمتا ،نامھک دورو ربخ ھناتخبشوخ....دوب
 .)۵۶ دادرخ ٢١ .۴٨٠ -۴٨١ صص ،نامھ(».دندومرف
 

 ساسحا یروف .متسھ یضاران ینعی ،متخادنا نییاپ ار مرس نم .میور یم شدرگ رھظ زا دعب ،دندومرف«
 ،یھابتشا رد ھشیمھ وت ،دندومرف .تسین حیحص مھ رس تشپ زور ود ھک منک یم تیاضر مدع نم ھک دندرک
 منک تبحص وا اب مھاوخ یم مھ زورما .تسا بوخ رایسب یزورید نامھم نیا .درذگ یم هرکاذم ھب بلغا
 ،نامھ(».دندوب لاحشوخ و دندیبوک یم مھ ھب ار اپ یاھ ھنشاپ هاشنھاش ،مدش صخرم یتقو .منارذگب تقو و

  .)۵۶ دادرخ ٢٢ .۴٨٢ -۴٨٣ صص
 

 .تشگرب یگدروخامرس و دیدش بت اب ،میدوب هداتسرف لامش ھب و دوب هدمآ ھک یزیزع نامھم .متفر مرتفد ھب«
 شرازگ ]هاشنھاش ھب[ ھک نآ زا سپ ھتبلا .تحاران ار ام و درک بارخ یلک ھب ار رھظ زا دعب یاھ ھمانرب
 .)۵۶ دادرخ ٢۵ .۴٨٨ ص ،نامھ(».دش یتحاران ثعاب ،مداد
 

 نیا لاح حرش یراب...زیزع نامھم لاح حرش میدقت ھلمجنم ،دوب یراج یاھراک مامت .مدش بایفرش حبص«
 لزنم زا بت لاح اب زورید .دنک یم مکحت و دھد یم شحف ھمھ ھب ،دروخ یمن اود مدرک ضرع هردخم ایلع
 ھک ھتساوخ وا زا ]م[نم تسود ھچ رھ .ھتشگرب بت لاح ابً اددجم و تسا ھتفر هار هدایپ یتدم و جراخ
 .تسا ھتفشآ ای  ھناوید ای ھک دسر یم رظن ھب ھصالخ و .تسا هداد شحف  وا ھب و هدرکن لوبق ،دوشن جراخ
 اب مراد نیقی یلو ،تسا باوخ زونھ ھک حبص زورما .تسین وا رادولج مھ رمش ،دوش یم ھئشن یتقو نوچ
 صخرم دعب...دندیدنخ هاشنھاش .تسا بوخ ،دنزن کتک ار ]م[تخبدب رگا .دش دھاوخ رادیب یتخبدب و بت

 و ھتساخرب باوخ زا دایز بت اب ،ھتخوس ردپ هرتخد ھک دش مولعم ھلمجنم .مدیسر یراج یاھراک ھب و مدش
 مولعم .مور یمن ،دھد یم شحف ،تفگ یم .دورب وا شیپ متفگ رتکد ھب .دوش جراخ لزنم زا دھاوخ یم زاب

 زا دعب لاح رھ ھب ،دندومرف .مدرک ضرع ار نایرج نفلت اب .مینادرگ رب ار وا بشما دیاب و تسا ھناوید دش
 لوبق ،تسا ریگاو ،دراد نیژنآ دیوگ یم رتکد مدرک سامتلا ھچ رھ .تفر مھاوخ وا یسرپ لاوحا ھب رھظ
 .)۵۶ دادرخ ٢۶ .۴٨٨ -۴٩٠ صص ،نامھ(».دندومرفن
 

 .دروخ یمن زورما درد ھب و تسا راد بت و شوخان زونھ ،محازم و زیزع نامھم نیا ،مدرک ضرع«
 مدرک رارصا و مدرک ضرع .میور یم یسرپ لاوحا بوخ ،دندومرف ؟تسیچ رھظ زا دعب شدرگ فیکلت
 فلز رس ،دشابن وت فلز رس ،هدش ھتفگ میدق زا ،مدرک ضرع .دندومرف لوبق ات ،درادن شزرا چیھ ھک
 .)۵۶ دادرخ ٢٨ .۴٩٢ ص ،نامھ(»!یرگید
 

 تساج نیا ،ریخ مدرک ضرع .یداتسرف بشید ھک ار نامھم ،بوخ ،دندومرف هاشنھاش .مدش بایفرش حبص«
 تفگ نم ھب ]ولود[ گنشوھ ریما ،مردام خاک رد بشید روط ھچ سپ ،دندومرف .تسا دب رایسب مھ شلاح و
 تخبدب .دنک ینیریش دوخ ھتساوخ یم و تسا هدوب کایرت ھئشن رد دبال وا ،مدرک ضرع ؟میداتسرف ار وا

 رگا نوچ .تسا هدرک تخبدب مھ ار ام مھ تیژننم لامتحا و ھجرد کی و لھچ بت اب ،تسا ضیرم تخس
 ،مدرک ضرع  .دندش تحاران هداعلا قوف هاشنھاش .دنام یمن ام یارب ییوربآ رگید ،دتفیب  وا یارب یقافتا
 ،دندومرف .تساورپ یب و وگرپ و فرح رپ و قمحا نوچ ،میتسرفب ار وا میناوت یمن مھ ناتسرامیب ھب اج نیا

 زا دعب شدرگ زا رگید مالغ ،مدرک ضرع ؟مینکب ھچ رھظ زا دعب ام سپ .دینکب دیناوت یم ھچ رھ ،بوخ
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 یمن رواب ،مدرک ضرع .میناراذگب تقو یتعاس میھاوخ یم ،دندومرف و هدیدنخ مھ زاب .متسین یضار رھظ
 .)۵۶ دادرخ ٢٩ .۴٩٣ ص ،نامھ(».دندیدنخ مھ زاب .منک
 
 ضرع .دندیسرپ ار ضیرم لاح لوا یلو ،تسا بوخ رایسب هاشنھاش لاح هللادمحلا .مدش بایفرش حبص«
 یلو .دوب کانرطخ .دیسر ھجرد ۴٠ ھب و تفر الاب بت نوچ ،متسرفب ار وا بشید دشن نکمم مھ زاب ،مدرک
 ھسنارف تسینومک بزح رد شردام ھک یسک ،میتسرفب لاح نآ اب ار وا رگا مدرک رکف مالغ .تسا رتھب زورما
 ھناوید هرتخد نیا هوالع ھب .دروایب رد ام رس یبیجع یزاب تسا نکمم ،تسا ھتیناموا ھمانزور دنمراک و
 ادرف سپ ای ،رصع ادرف تسھ دیما و هدش رتھب شلاح حبص زورما اما .دروآ یم رد یبیجع یزاب و تسا
 مالسا خیم ،دیشابن نارگن ،مدرک ضرع .تسا تسینومک شردام ھک نیا زا دندش تحاران یلیخ .دورب دناوتب
 تبظاوم مھ یلیخ ،دینکب تبظاوم لاح رھ ھب ،دندومرف .دندیدنخ .دیدرک ورف مھ یتسینومک یاھروشک رد ار
 ٣٠ .۴٩۴ ص ،نامھ(»تسین ھناتخبشوخ نآ راثآ و دش مامت تیژننم رطخ لاح رھ ھب ،مدرک ضرع .دینکب

  .)۵۶ دادرخ
 

 اما ،هدرک بت یردق زاب زورما یلو ،دوب هدیرب وا بت بشید ،مدرک ضرع .دندومرف لاوئس ضیرم زا«
 .تسین شیپ رد تیژننم رطخ و تسا تھج نیا زا بت ،تسا یقاب وا یولگ کرچ زونھ نوچ ،تسین مھم
 .)۵۶ دادرخ ٣١ .۴٩۶ ص ،نامھ(».دورب دناوتب ادرف منک یم رکف
 

 رد ھک مداتسرف وا اب مھ ار ]....د[ مناخ...مداتسرف ار وا و دش بوخ نامھم لاح ھناتخبشوخ مدرک ضرع«
 دیدش روتسد یلو ،دنک یلاخ ھناش تساوخ یم ]...د[ مناخ ھچرگ .دنکن یراک بارخ سیراپ رد ای امیپاوھ
 رگید راک لمع رد و دنیوگ یم زیچ کی ام ھب اھنیا ،دندومرف .دندیدنخ هاشنھاش .تفر و دیسرت مھ وا و مداد
 ،نامھ(».دروخب لوگ دیابن اھنآ یاھفرح ھب ناسنا طقف .تسا ششخب لباق ،بوخ ،مدرک ضرع .دننک یم

 .)۵۶ ریت لوا .۴٩٨ ص
 

 شدرگ بیترت طقف ،وشب بایفرش ھبنشکی و ینکب تحارتسا و ینامب مھ ھبنش یناوت یم ،دندومرف هاشنھاش«
 .)۵۶ ریت ۴ .۵٠٠ ص ،نامھ(».مدوب هداد ھک ،هدب ار ھبنش رھظ زا دعب
 

 .)۵۶ ریت ٨ .۵١١ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ هاشنھاش«
 

 فیرشت اکیرمآ ھک [ ونابھش ترضح ایلع ھمانرب اب ار ییاھنت ھمانرب روج ھچ ھک نیا ھب عجار یردق دعب«
 ،نامھ(».دوشب مھ ناشیا تیاعر دیاب لاح رھ ھب ،مدرک ضرع .دندومرف تبحص ،دنیامرف قیبطت ]دنراد

 .)۵۶ ریت ١١ .۵١۴ ص
 

 .)دیدرب فیرشت مھ زورید نوچ( متسین قفاوم مالغ مدرک ضرع .مور یم شدرگ رھظ زا دعب ،دندومرف«
 .)۵۶ ریت ١٢ .۵١٧ ص ،نامھ(»منارپب سگم منیشنب ،مرادن یراک رخآ ،دندومرف .دندیدنخ
 

 .)۵۶ ریت ١٣ .۵١٨ ص ،نامھ(».دنتسھ اھنت یلک ھب نوچ ،دومرف دنھاوخ لیم یسک اب ار ماش ،هاشنھاش«
 

 .)۵۶ ریت ١۵ .۵٢٩ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ ھب رھظ زا دعب هاشنھاش«
 



 57 

 زا ھک میدیدنخ تھج کی زا یلیخ ،دعب .مدناسر ضرع ھب ھک دوب لصفم یوضر سدق ناتسآ یاھراک«
 نم .دندومرف فیرعت رایسب ،دوب هدیسر بشید ھک ینامھم زا .دمآ رد بآ ،ود رھ ،نم و هاشنھاش مشچ
 رتخد نالف ھب تفگ و دناسرت یلیخ ارم ،دوب ھتفر شلابقتسا یارب ھک ]س[مالغ تسود اقافتا ،مدرک ضرع
 ردق ھچ و بوخ مدآ ردق ھچ ]س[نیا ،دندومرف هاشنھاش .دیآ یمن ناششوخ نادنچ هاشنھاش ھک دراد تھابش
 .تسا تنورب نیا ،دنولب وا ایناث .تسا تفلک ]کی[نیا و کزان هرتخد نآ یاھبل الوا .تسا رخ و ھقیلس یب
 (»تشادن تیاھن ھک میدیدنخ ]س[تیرخ زا یردق ھب .رگید زیچ رازھ و تسا ناوج نیا ،هدش ریپ وا اثلاث
 .)۵۶ ریت ١۶ .۵٢٩ ص ،نامھ
 

 .دوش یم نوگرگد مردام لاح ،دور یم ترفاسم ھب سمش مرھاوخ تقو رھ ،ما هدرک ناحتما نم دندومرف«
 .ھب[رتمک سمش ترضحالاو تسا نیا قح ،مدرک ضرع .دراد رتخد نیا ھب ھک تسا یبیجع ھقالع نیا

 ار اج نیا یگدنز و دنرب یمن یتذل مھ جراخ رد ھک صوصخ ھب .)دنتسھ اکیرمآ الاح(دنربب فیرشت ]جراخ
 ات تسیب و گس ات هد اب ناسنا ھک یگناوید ای تسا سوھ عون کی مھ نیا بوخ ،دندومرف .دننک یم
 رتخد ردق نیا ام ،دندومرف .تسا فاصنا اب و اقآ ردق نآ هاشنھاش یلو .اکیرمآ ھب دورب )ناھارمھ(ھبرگ
 .)۵۶ ریت ١٨ .۵٣١ ص ،نامھ(»تسا نآ عون کی مھ نآ ؟تسین یگناوید ،مینک یم ضوع
 

 .)۵٣۴ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ رھظ زا دعب هاشنھاش«
 

 .)۵۶ ریت ٢٠ .۵٣۵ ص ،نامھ(».دندرب فیرشت شدرگ هاشنھاش«
 
 و دھد افعتسا ھک دھاوخ یم وا زا هاش دادرم ١٣ رد و دور یم اپورا ھب ھجلاعم یارب ۵۶ ریت ٢٩ رد ملع
 .دنک یم بوصنم رابرد ریزو ناونع ھب ا ادیوھ وا یاج ھب
 
 
 ینایاپ تالمأت
 

 ناریا تیعمج یبھذم – یتنس راتخاس
 
 نیشن اتسور دصرد ۵٣ ،دادعت نیا زا .دیسر رفن رازھ ٧٠٠ و نویلیم ٣٣ ھب ١٣۵۵ لاس رد ناریا تیعمج
 لیس .دوب یبھذم و یتنس راتخاس کی ،نارود نآ رد ناریا یتیعمج راتخاس .دندوب نیشنرھش دصرد ۴٧ و
 تیرثکا .دیماجنا اھدابآ یبلح رد ینیشن ھیشاح ھب ،هاش نارود رخآ ھھد رد اھرھش ھب اھاتسور زا ترجاھم
 یانعم ھب ناوت یمن مھ ار اھ ھلوغیب رد نکاس یضاران نارجاھم اما ،دوب نیشناتسور نانچمھ روشک تیعمج
 و یتیاضران ھب شیپ زا شیب ھفرم تاقبط یبھذم ریغ و سکول یگدنز .دروآ رامش ھب نیشنرھش ھملک قیقد
 هدیشک ریوصت ھب یبوخ ھب ار ھقبط نیا تیعضو ناریا رد اکیرمآ ریفس نیرخآ .دز یم نماد نانآ ضارتعا
 .17تشاد ضراعت هورگ نیا ینید یاھرواب و تاداقتعا اب نانیشنرھش یرابودنب یب ھک دیوگ یم و
 
 رد دیوگ یم یدھاز ریشدرا .تسا یبھذم ھعماج کی ،ناریا ھعماج تیرثکا ھک دنتسناد یم مھ َملَع و هاش
 یروف ،هاش خاک زا نتفر زا سپ اما ،دندروخ راھان یدنک فا ناج رایس هدنیامن و هاش اب ناضمر هام رھظ
 ١٣۴٩ رذآ ١٠ رد .18دروخ ماش هاش اب وا ھک دننک نالعاً امتح یناسر عالطا رد ھک تفرگ سامت خاک اب
 یم هاش ھب َملَع .دوب هدرک توعد ماش ھب ار ینابلآ قباس هاشداپ و هاش -ھجراخ روما ریزو -یدھاز ریشدرا
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 و زابرس ھمھ نیا اب« ھکلب ،درادن نوگش اھنت ھن .تسا یلع ترضح تافو بش اب فداصم بش نیا دیوگ
 بش ھب وگب وا ھب دیوگ یم و هدرک وغل ار نآ مھ هاش 19».تسا یکانرطخ راک نادان بصعتم راد ھجرد
 مدرم دیوگ یم هاش ھب ھعمج ماما .دوش یم نامزمھ اروشاع ١٣ اب ١٣۴٩ زورون لوا زور .دزادنیب یرگید
 طسوت نیسلجم حاتتفا مسارم ھلاس ھمھ .20دنک یم وغل ار یزورون مالس مسارم مھ هاش .دنرادن دیع لاسما

 .دوش یم نامزمھ یلع ترضح ندروخ تبرض زور اب ١٣۵٣ لاس رد .دش یم رازگرب رھم ١۴ رد هاش
 نابآ ٧ رد هاش .21دنک یم رازگرب رتدوز زور کی ار مسارم رازاب و ھچوک مدرم راکفا ھب ھجوت اب هاش

 تیاعر ار لتق زور ینید رھاوظ ھک نیا اب دیوگ یم ملع ھب -یلع ترضح تداھش اب فداصم – ١٣۵١
 داقتعا ،دیوگ یم هاش ھب ملع .تسین ارگرھاظ و تسا یرگید عون زا ھمئا و ادخ ھب شداقتعا اما ،دنک یم
 زونھ ھک یروشک و ھعیش روشک کی سیئر ظاحل زا مھ تافیرشت نیا یلو« ،دوخ یاج ھب هاش یبلق قیمع
 22».تسا مزال ،دنراد بھذم ھب قیمع یدنبیاپ دصرد ٩٠ نآ مدرم
 
 و دناوخ یم زامن ،تفرگ یم هزور ھک دوب کلسم یفوص یدرف یھاشنھاش صوصخم رتفد سیئر ناینیعم
 ١۴ رد هاش یتقو .دندوب ناملسم یدارفا زین یھاشنھاش دراگ دارفا یتح .23دز یمن بورشم ھب بل هاگ چیھ
 ھک دھد یم رادشھ وا ھب ملع ،دورب شدرگ ھب دھاوخ یم -یلع ترضح تداھش لبقام زور - ١٣۵٣ رھم
 یم فرصنم مھ هاش .تسا کانرطخ یلمع نیا و دنبات یمن رب ار نیا بقارم و ظفاحم نارسفا و نازابرس
 .24دوش
 
 خساپ َملَع ؟دنروآ یمن رامش ھب "قساف" یزاب مناخ رطاخ ھب ار ام نایماظن ایآ دسرپ یم َملَع زا هاش راب کی
 بش رد .دنتسھ یمالسا یرشق راکفا یاراد ھک نیا یارب .دنتسھ کانرطخ رایسب نایماظنً اقافتا ھک دھد یم
 مھ ماش ام ھب اھنآ اما ،مدادن ماجنا بش نآ مھ یراک چیھ و مدوب مرتخد تسود اب نم زاریش رد اعوسات
 و ییاپورا نارتخد نیا ام یارب هژیو یامیپاوھ اب ھک اھنابلخ نیا دسرپ یم َملَع زا هاش شیک رد ای .25دندادن
 26؟!دنروآ یم نم یارب دنمھف یم ایآ ،دنروآ یم ار ییاکیرما
 
 اما .داد ماجنا یراک رھ وا تسکش و ینوگنرس یارب .دوب -رصم دیقف ربھر -رصانلادبع لامج نمشد هاش
 ناریا رد لیئارسا ریفس .داد یأر لیئارسا نایز ھب للم نامزاس یمومع عمجم رد لیئارسا و رصم گنج رد
 »یناملسم تاساسحا اب یلخاد یمومع راکفا« لیلد ھب ھک داد خساپ وا ھب َملَع .درک ھیالگ َملَع ھب دروم نیا رد
 27.میتشادن نیا زج یا هراچ ام
 
 دیوگ یم راختفا اب َملَع .دندرک یم یرد هدرپ ھکلب ،هدز لامعا نیا ھب تسد اھنت ھن نانآ یا ھعماج نینچ رد
 تاملپید نامھم رازھ ،متفرگ ١٣۴۶ لاس رد نوتلیھ لتھ رد هاش یراذگ جات یارب ھک یا ھناھاش مسارم رد
 تسود اما .ناملآ زا یزاب شتآ و مدروآ ھسنارف زا ماش ،دنتشاد روضح نآ رد ینارھت سانشرس یاھ هرھچ و
 هاش ھب قلعتم دننک نامگ مدیسرت ؟تسیک لام ھک دوب وا ھب اھ مشچ ھمھ و دوب سلجم هام نم یگنرف رتخد
 نم هارمھ اج ھمھ دیوگ یم و ھتفر دنجریب ھب شرگید ییاپورا رتخد تسود اب زین ١٣۴٧ لاس رد .28تسا
 .29مھد یمن یتیمھا مدرم فرح ھب نم یلو ،دش تاماقم ھیقب و رادناتسا بجعت بجوم یتح رما نیا و دوب
 
 ییاپورا نانز اب دنزرف و رسمھ یاراد رابرد ریزو ھک دندرک یم بجعت یتموکح تاماقم و نارادناتسا یتقو
 زا -هاش رھاوخ -فرشا ؟دنتشاد اھ یرد هدرپ نیا ھب یھاگن ھچ نافلاخم و یداع مدرم ،دور یم رفس ھب
 نیا .داد یم نالوج نادرم اب ینیشن بش سلاجم و رھش رد ،دوب رسمھ یاراد ھکنیا اب .دوب رتاورپ یب ھمھ
 یم هدز نماد شیپ زا شیب اھنآ رب ،دوب دوجوم ھناسر اھنت ھعیاش نوچ و دش یم شخپ مدرم نایم رد اھربخ
 ، ھقلطم تموکح و ضیعبت راتفرگ مدرم ،نارگید و فرشا یگرابدرم و شناکیدزن و هاش یگراب نز .دش
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 ھناخ ھب رابرد دندرک یم ساسحا .درک یم کیرحت رایسب ار الاب رایسب یداصتقا یاھداسف زا هدروخرس و
 .دوش عمج یلک ھب شتطاسب دیاب ھک تسا هدش لیدبت یا هدگترشع و داسف
 
 مھ ممیژر یارب تاغیلبت یارب ،میھدب لوپ دیاب اکیرمآ رد میاھ "یزاب هدنج" یارب ام دیوگ یم َملَع ھب هاش
 ،دناسر یم عالطا ھب ار هاش یروتاتکید هرابرد یوب یلپ رد ینھارب اضر ھلاقم َملَع یتقو ؟مھدب لوپ دیاب

 ھب ھک وا .درادن یلاکشا لئاسم ھیقب ،تسا هدرک اشفا ارم یاھ "یزاب هدنج" مدرک لایخ ،دیوگ یم هاش
 .دیوشب تسد لمع نیا زا تسناوت یمن اما ،دوب هاگآ شیاھ "یزاب هدنج" ندش راکشآ یاھدمایپ
 
 یجراخ یاھ ھناخ ترافس شرازگ
 
 هاش یگدنز و تیصخش ھب - ھیسور  و اکیرمآ و ایناتیرب صوصخ ھب -یجراخ یاھ تلود یعیبط روط ھب
 هدافتسا یسوساج یارب هاش خاک رد ییایناتیرب نز کی زا اھیوروش ،لاثم ناونع ھب .دنتشاد یا هژیو ھجوت
  30 ؟ھن ای تسا ھتشاد ھطبار مھ هاش اب نز نآ ایآ ھک هدادن حیضوت َملَع و دندرک یم
 
 تسین ردام ھکلم طقف« هرھاق ھب وا تشگزاب و ھیزوف رھق یعقاو تلع ،هرھاق رد سیلگنا ترافس شرازگ ھب
 ھقوشعم نیرتروھشم .31تسا هدرک رارقرب ھناقشاع یطباور وا اب هاش ھک »تسھ مھ یرگید یناریا نز ھکلب

 .دوب یرافغ نیورپ نارود نیا رد هاش
 
   هاش یگراب نز ،تسا هدش رشتنم یگزات ھب ھک لیئارسا تلود دانسا قباطم
 
 ود طباور دروم رد یلییارسا یاھھناسر یاھشرازگ ھب اھراب ،هاش رابرد یلخاد ھقلح .دوش ینلع طباور«
 ]١٣۴۶ دادرم[ ١٩۶٧ تسوگآ رد الثم .دندرک ضارتعا یتنطلس هداوناخ رد ییارگ تذل نینچمھ و فرط
 ،"اشیال" مان ھب نانز یارب یلییارسا یگدنز کبس ھلجم کی ھک "درز شرازگ" کی ھب ناریا ھجراخ ریزو
 نیا" ھک داد حیضوت نارھت رد لییارسا هدنیامن ھچرگا .درک ضارتعا دوب هدرک رشتنم هاش هداوناخ دروم رد
 نیلوگرام یاو یاقآ ھک یمارگلت قبط رب ."دنناوخیم ناوجون نارتخد الومعم ھک تسا تیمھا یب ھلجم کی
 ھک تساوخ لییارسا ھجراخ ترازو زا ،درک لاسرا نارھت زا ]١٣۴۶ رویرھش ٢٢[ ١٩۶٧ ربماتپس ١٣ رد
 هدرک رشتنم هاش هداوناخ دروم رد ھک یا ھلاقم رطاخ ھب ار اشیال ھلجم ھک دھاوخب لیئارسا لک ناتسداد زا
 لیئارسا حلسم یاھورین روسناس طسوت لوا دیاب اھ ھلاقم ھنوگ نیا ھک دھد روتسد و هدناشک هاگداد ھب ،دوب
 32».دنوش بیوصت
 
 یم ھیدھ "یگنادرم یاود" وا یارب و هدرک تاقالم تساوخرد َملَع زا یبونج هرک ریفس ١٣۴٧ دادرم ٨ رد
 نینچ ھب تسد ھک دوب هدیسر ناششوگ ھب یتاعالطا َملَع و هاش یگراب نز زا مھ اھ یا هرکً الامتحا .دروآ
 .دننز یم یمادقا
 
 کی ھک دھد یم عالطا َملَع ھب ١٣۵٢ رھم لوا رد هاش .دوب رتشیب یجراخ شنکاو یفوص ادلیگ دروم رد
 ادلیگ ھک دنا ھتفگ راگن ھمانزور نآ ھب اھنآ و هدرک ھبحاصم یفوص ادلیگ هداوناخ اب سیون ھمانزور کرت نز
 .دنوش ھیبنت دیاب هداوناخ نیا لیلد نیمھ ھب .تسا هدوب هاش ھقیفر
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 .دوب هداتسرف هاش یارب دروم نیا رد یمایپ -اکیرمآ تقو ھجراخ روما ریزو -رجنیسیک ،َملَع شرازگ ھب
 یم وا عالطا ھب ار دروم نیا رد رجنیسیک مایپ و دور یم َملَع رادید ھب ١٣۵٢ رھم ٢٨ رد اکیرمآ ریفس
 مھم اکیرمآ ھبتر یلاع تاماقم یارب دیاب اھربخ عون نیا ارچ دیوگ یم و دوش یم ینابصع هاش .دناسر
 ینعی .دوب دھاوخ اکیرمآ اب ام ھطبار نایز ھب نیا ،درذگب رثا نانآ تواضق یور اھربخ عون نیا رگا ؟دشاب
 کوکشم نارھت رد اکیرمآ ترافس ھب هاش .دنک یم ھناھاش یاھ یزاب مناخ عبات ار اکیرمآ و ناریا ھطبار
 رذآ ١٢ رد هاش .دھد یم یفنم خساپ اکیرمآ ریفس .دننک یم لاسرا اکیرما ھب ار اھربخ نیا اھنآ ھک دوش یم

 ینالیم سابع اما »؟تسا هدز ریشدرا ھب رجنیسیک ار فرح نیا روط ھچ سپ« :دیوگ یم َملَع ھب ١٣۵٢
 ار ونابھش هاش رگا دیوگ یم وا ھب و هدرک تاقالم یدھاز ریشدرا اب ١٣۵۴ لاس رد رجنیسیک دیوگ یم
 خیرات ،َملَع تارطاخ ندوب تشاگنزور ھب ھجوت اب .33دسر دھاوخ بیسآ اکیرمآ رد وا هرھچ ھب ،دھدب قالط
 هدوب راک رد یمود ضارتعا ھک نیا رگم .تسا ھتفگ ملع ھک دشاب نامھ دیاب ،رجنیسیک ضارتعا حیحص

 .تسا
 
 مناخ هدازرھاوخ ،دازآ ادلیگ یفرعم« :دیوگ یم یتباث زیورپ .درک یفرعم هاش ھب یدایا ار یفوص ادلیگ
 هدمآ لمع ھب یدایا ھلیسو ھب ،درک داجیا ار یگرزب لاجنج ھک هاش ھب )روشک ترازو نواعم(یفوص نیورپ
 .دش زاغآ اج نآ زا ود نیا ھطبار و درک یفرعم هاش ھب ستیروم تنس رد راب نیلوا ار ادلیگ یدایا 34».دوب

 یرگید ھقیفر ات دنشاب وا بقارم ھک دوب هداد روتسد کاواس ھب هاش .دوب هدش یفوص ادلیگ قشاعً اعقاو هاش
 مھ تسودرف اب ادلیگ ھک دنداد عالطا هاش ھب اھنآ .درک زاب وا یارب یلقتسم هدنورپ مھ کاواس .دنکن ادیپ
 یم تبقارم وا زا طقف هاش رطاخ ھب ھک درک اعدا زین تسودرف و درک راضحا ار تسودرف هاش .دراد ھطبار
 یم علطم ادلیگ و هاش ھطبار زا ار ونابھش کاواس یالاب تاماقم زا یکی .دسرن وا ھب یسک تسد ات هدرک
 و ضارتعا َملَع ھب دروم نیا ردً امئاد اھنت ھن ونابھش ردام .دنک یم رھق و هدرک ضارتعا ونابھش .دزاس
 نیا زا نس نیا رد امش دنزرف ھک تسا تسرد ایآ دیوگ یم )هاش ردام(ردام ھکلم ھب ھکلب ،درک یم دیدھت
 چیھ ھب هاش .تفر یم مھ شیک ھب ادلیگ اب مھ هاش ،تفر یم جراخ رفس ھب ونابھش یتقو ؟دنکب اھراک عون
 ھتشاد مود رسمھ مراد قح و متسھ ناملسم هاشداپ نم تفگ یم .دوبن ادلیگ اب ھطبار عطق ھب رضاح ھجو
 .تفرگ رارق انگنت رد هاش ،دش شخپ ھک ود نیا ھطبار ناتساد اما .دنک جاودزا وا اب تشاد دصقً اعقاو .مشاب

 وا اب هاش درک یفرعم هاشنھاش ھب ار یدرف سک رھ دیابن ً:الوا تفگ یم و درک یم ضارتعا وا ھب مھ َملَع
 ھلأسم .تسا تموکح و هاش نایز ھبً الماک وا اب جاودزا ای ادلیگ اب هاش طابترا ً:ایناث .دزاس رارقرب ھطبار
 ھلمج زا – تموکح یاھ ییاھب ھمھ َملَع ً:اثلاث .دوب ونابھش نآ زا وا دھعیلو ھک دوب حرطم مھ هاش ینیشناج
 ھب ندز ھمدص لابند ھب ھک دروآ یم رامش ھب سوساج ار -...و ،اسراپ ور خرف ،یدایا میرکلادبع ،ادیوھ
 .درک یم راک ادیوھ ھنیباک اب زین یفوص ادلیگ ھمع .36دوب هاش یاھرایب مناخ زا یکی یدایا .35دنتسھ هاش
 شوگوگ یزاب اب ١٣۵۶ -"بش دادتما رد" ملیف زا یا ھنحص رد ولود(دوب کوکشم تدش ھب مھ ولود ھب َملَع
  .)37دراد روضح -ولرگنک دیعس و
 
 زا سپ .دش نینج طقس ھب روبجم ،درک ادیپ خیب ھک ناتساد یلو .دش ھلماح هاش یوس زا ادلیگ ،تدم نیا رد
 یرسمھ سپس اما .دندرک لصو -هاش رھاوخ رھوش -یمتاخ دبشترا ھب ار وا یتدم ، ھطبار عطق ھب هاش رابجا
 نارتخد و ناگزیشود تاعالطا ھلجم رد هاش روتسد ھب مھ ار ود نیا یسورع سکع و دندرک ادیپ وا یارب
 ناشن زین ونابھش ھب ار اھ سکع ھکلب ،دندرک لح وحن نیا ھب ار عوضوم اھنت ھن بیترت نیدب .دندرک رشتنم
 تاماقم تسد ،بیترت نیدب .دنور یم اپورا ھب شرسمھ و ادلیگ سپس .دنزاس تحار مھ ار وا لایخ ات دنداد
  .دنزاس رشتنم ار شتارطاخ باتک و دنور شغارس ھب یرافغ نیورپ دننام ات دیسرن وا ھب یمالسا یروھمج
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 ناونع ھب ار اسراپ ور خرف ،ادیوھ ھک یا ھسلج رد .دوب ادلیگ ھمع -روشک ترازو نواعم -یفوص نیورپ
 ھب 38».درک ناوارف لیلجت« دیدج ریزو تیصخش زا یفوص مناخ ،درک یفرعم شرورپ و شزومآ ریزو
 تروص یفوص نیورپ طسوت ھعماج حطس رد نآ شخپ و هاش اب ادلیگ ھطبار یاشفا ،یتباث زیورپ ھتفگ
 .دنھد راطخا اھنآ ھب و هدرک راضحا ار ود نیا ھک دھد یم روتسد کاواس ھب زین هاش .تفرگ
 
 امش ایآ ھک دیسرپ وا زا هاش اب ھبحاصم رد یچالف انایروا .دش لیدبت یناھج یناتساد ھب ادلیگ و هاش ھطبار
 .39تسا رادروخرب یقح نینچ زا ھک درک دیکأت لاح نیع رد اما .دش ینابصع رایسب هاش و دیا ھتفرگ مود نز
 
 :تسا ھتشون ونابھش و هاش طباور رب نآ یاھدمایپ و ادلیگ و هاش طباور دروم رد شباتک رد سارکاش مایلیو

 
 ھب و ،دوب هدش هاگآ یسایس ظاحل زا و ھبرجت اب ھکلم .دوب هدش هدیچیپ ھکلم اب هاش ھطبار ١٩٧٠ ھھد رد « 
 دوجو ییاھھعیاش .تسا هداتفا فاکش شرسمھ و هاش نیب ھک دوب هدش ھعیاش نانیمطا اب نارھت رد لیلد نیمھ
 .دوب هدش لمحت لباق ریغ ھکلم یارب رگید ھک ،تسا هاش یگراب نز لیلد ھب فاکش نیا ھکنیا رب ینبم تشاد
 .دندوب طیارش نیا لیلد کی ،عون نیا زا یرگید یاھسیورس و سیراپ رد دالک مادام تالیکشت زا اھھشحاف

 ،دندوب هدرک لوبق ار نیا ھمھ .دندوب هدروآ نارھت ھب رابرد رگید یاضعا و هاش یارب ار ]رتخد[ رفن اھدص
 رابرد ١٩٧٠ ھھد لئاوا رد  .داتفا قافتا یرت مھم عوضوم دعب یلو .دوب اھیولھپ هویش زا یشخب نیا ھک ارچ
 قشاع ھکلب ،ییاپورا رتخد کی قشاع ھن ،دوب هدش قشاع هاش نآ قباطم ھک دوب ییاھناتساد زا ّولمم رازاب و
 نیا هاش ھک دش یم ھتفگ اھنت ھن .دوب ادلیگ وا مان .دوب هدرک دنولب اردوخ یوم ھک یناریا ھلاس ١٩ رتخد کی
 ار وا و دوب هدرک جاودزا ادلیگ اب ھک هدوب قمحا یفاک هزادنا ھب وا ھک دش یم ھتفگ ھکلب ،درک یمن ناھنپ ار
 تسد زا ار دوخ ربص رگید ھکلم ارھاظ .دوب هداد رارق دوخ تنوکس لحم خاک زا یاھشوگ رد یاھناخ رد
 کی ھک روط نامھ .تفر اپورا ھب و درک کرت ار ناریا ناھگان وا ،١٣۵١ رذآ ،١٩٧٢ لاس نایاپ رد  .داد
 فاکش تاعیاش ھب ]ناریا زا ھکلم جورخ[ مادقا نیا" ،دومن رکذ ]١٩٧۶ لاس رد[ اھدعب ایس نامزاس شرازگ
 فاکش نیا داجیا رد یولھپ فرشا ھک دوب نآ زا یکاح ھک تشاد دوجو یتاعیاش ھچرگا .دز نماد هاش و وا نیب
 ھب ھکلم ".دوب فاکش نیا یعقاو لیلد یرگید نز اب هاش ینارسوھ دیسری م رظن ھب یلو ،تسا ھتشاد شقن
 دبشترا ،وا رھاوخ رھوش ار هاش .دوش اھر رتخد نآ رش زا دیاب هاش ھکنیا رب رارصا اب یلو ،تشگزاب ناریا

 .40».درک لوبق دوخ ھقوشعم ناونع ھب ار ادلیگ یمتاخ .داد تاجن ،یولھپ ھمطاف دنمتورث رھوش ،یمتاخ
 
 هاش یرامیب
 
 ھک دیوگ یم یناخیلاع یقنیلع ،ملع دروم رد .دنتشذگ رد ناطرس یرامیب زا ود رھ هاش و َملَع ھک هدش ھتفگ
 تارطاخ لک رد .41دندادن وا ھب یعالطا چیھ یلو دندش هاگآ وا نوخ ناطرس زا ١٣۴٧ لاس رد ناکشزپ
 ھتفرگ ناطرس رگا دیوگ یم راب کی یتح .درادن دوجو یرامیب عون نیا زا ملع عالطا زا یناشن چیھ زین
 هدرک ناھنپ شا هداوناخ لک و وا زا ار َملَع یرامیب ناکشزپ دراد ناکما ایآ .درک مھاوخ یشکدوخ ،مشاب
 ؟قح مادک ساسا رب و لیلد ھچ ھب ؟دنشاب
 
 :ملع تیاور قباطم .دنتسھ ضراعتم اھ تیاور زین هاش دروم رد
 
 ار -رانرب ناژ - تدوخ یوسنارف کشزپ دیوگ یم َملَع ھب یدایا شیک رد ١٣۵٣ نیدرورف ٢٠ رد ً:الوا

 دیآ یم وا و هداد عالطا رانرب ھب ملع  .تسا هدش گرزب ملاحط دیوگ یم هاش .دننک ھنیاعم ار هاش ات نک ربخ
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 یط  -نوخ صصختم -رانرب تشھبیدرا ١٨ رد .دریگ یم وا زا نوخ شیامزآ و ھنیاعم ار هاش لاحط و
 رویرھش ١٨ رد  ً:ایناث .دنک یم زیوجت ییاھوراد و درادن یلکشم هاش ھک دسیون یم ملع ھب بوتکم یا ھمان

 نیا رویرھش ٢۵ رد .دننک ھنیاعم هرابود ار وا -یلخاد صصختم -زیلیم و رانرب ناژ ات دریگ یم هزاجا ملع
 هاش تمالس شرازگ هرابود رانرب رھم ٢١ رد .دنریگ یم مھ ناوختسا زغم عیام و هدرک ھنیاعم ار هاش ود
 ناژ ١٣۵۴ رویرھش ۴ رد ً:اثلاث .دھد یم لیوحت هاش ھب ار شرازگ مھ ملع و دنک یم لاسرا ملع ھب ار
 لاسرا هاش تمالس زا یا هزات بوتکم شرازگ نوخ شیامزآ صصختم نردنالف روسفرپ و زیلیم ، رانرب
 مزال یاھ شیامزآ و دننک یم ھنیاعم ار هاش هرابود ۵۴ رویرھش ٢٢ رد صصختم ھس نیاً اعبار .دننک یم
 لماک شیامزآ و ھنیاعم دروم ار هاش هرابود هدش دای ناکشزپ ربماسد ١١ رد ً:اسماخ .دنھد یم ماجنا ار
 رذآ ٧ رد ً:اسداس .دننک یم لاسرا هاش یتمالس هرابرد یدیدج شرازگ ۵۴ دنفسا ۶ رد .دنھد یم رارق

 ات ملع ناکشزپ ،عومجم رد .دننک یم شیامزآ و ھنیاعم ار هاش تعاس ود تدم ھب نردنالف و رانرب ١٣۵۵
 .دندرک ھنیاعم ار هاش راب ٣۵ ،تفر ناریا زا هاش ھک ینامز
 
 مھ اھوراد و اھ شرازگ .دوش یم ماجنا وا قیرط زا اھ طابترا یمامت .دنتسھ ملع ناکشزپ نامھ ،ناکشزپ
 .دنیوگ یمن نخس ناطرس یرامیب زا اقلطم هاش ھن و ملع ھن ،ناصصختم ھن اما .دوش یم ھتشون وا مان ھب

 .42دناسر یم وا عالطا ھب امتح تشاد یکانرطخ یرامیب هاش رگا ھک دروخ یم مسق ملع یتح
 
 رد نایوفص رتکد ھب ،اھ شیامزآ و ھنیاعم زا سپ هدش دای ناصصختم ،یناخیلاع یقنیلع تیاور ھب اما
 یمئاد تبقارم لخاد رد دیاب وا دوخ و .تسا نوخ ناطرس یا ھنوگ راچد هاش ھک دنھد یم عالطا سیراپ

 دیابن نارگید و هاش اقلطم دیوگ یم وا و دھد یم عالطا یدایا ھب ار ارجام نایوفص .دریگب هدھع رب ار هاش
 .دنتشاد عالطا هاش ناطرس زا نایوفص و یدایا ،یوسنارف صصختم ھس طقف اذل .دنوش هاگآ رما نیا زا
 نآ یدایا ینعی ؟تسا راگزاس لقع اب نیا ایآ .تسا ھتفرگ تروص یدایا طسوت یمھم نیا ھب یریگ میمصت
 لایخ ندرک تحار یارب مھ ناکشزپ ؟دریگب یمھم میمصت نینچ ییاھنت ھب ھک ھتشاد تراسج و تردق هزادنا

 -١٣۵۶ رد ینعی ،دعب لاس ھس اما .دندرک یم لاسرا هاش یتمالس دروم رد ار غورد یاھ شرازگ نآ هاش
 بالقنا عوقو ات زین هاش .تسا نوخ ناطرس راچد هاش ھک دنھد یم عالطا وا ھب -سیراپ ھب ونابھش رفس رد
 .)١۶ -١٧ صص ،مراھچ دلج ، ملع یاھتشاددای (.تشادن عالطا دوخ ناطرس یرامیب زا
 
 رگنیلف روسفرپ نیو رد ١٩٧۴ لیروآ رد .دراد ییاھ توافت یلبق یاھ تیاور اب یدنواھن گنشوھ تیاور
 ژرژ و رنی یلیم لپ ،رانرب( یوسنارف ناکشزپ سپس .تسا ناطرس راچد وا دمھف یم و هدرک ھنیاعم ار هاش
 ھب ار هاش ناطرس یرامیب نانآ ١٩٧۶ ربماتپس رد .دنریگ یم هدھع رب ار هاش یوادم تیلوئسم )نردنالف
 ونابھش طقف ،یجراخ کشزپ ۴ زا ریغ ھب .هاش دوخ ھب زین دعب هام ود و دنھد یم عالطا سیراپ رد ونابھش
 رارق ضراعت ردً الماک ملع یاھ تشون زور اب شرازگ نیا .43دنتشاد ربخ هاش یرامیب زا یدایا رتکد و
 .تسا هدرک باختنا ار یوسنارف کشزپ ھس یسک ھچ و هداد عالطا یسک ھچ ھب رگنیلف تسین مولعم .دراد
 علطم ١٩٧۶ لاس رد ار ونابھش ھتفرگ میمصت یسک ھچ و دھد عالطا یدایا ھب طقف ھتفرگ میمصت یسک ھچ
 ؟دزاس
 
 مکش ھیحان رد یا هدغ شیک رد هاش ١٣۵٢ لاس رخاوا رد .دراد توافت اھنیا ھمھ اب ینالیم سابع تیاور
 یوسنارف نردنالف جرج نآ لابند ھب .دننک یم ربخ ار )ملع کشزپ(نایوفص و یدایا .دنک یم ساسحا دوخ
 نوخ ناطرس راچد هاش دمھف یم اھ شیامزآ و ھنیاعم زا سپ و هدمآ ناریا ھب ١٣۵٣ تشھبیدرا ١١ رد
 تقیقح زا سک چیھ نردنالف و اھنآ زج ھب ھک دنریگ یم میمصت یدایا و نایوفص و ملع هارمھ ھب هاش .تسا
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 هاش دوخ یریگ میمصت اما ،دراد ضراعت نارگید و ملع یاھ شرازگ اب ھچرگا تیاور نیا .44دوشن علطم
 .یدایا مان ھب یدرف ات ،دسر یم رظن ھب رت ینالقع ،شا یلامتحا ناطرس نتشاد هاگن یفخم یارب
 
 یوسنارف اب ییاکیرمآ ناکشزپ نایم ،ناریا زا هاش جورخ زا سپ ھک دننک یم شرازگ زین هدش دای دارفا ھمھ
 تسا نیا مھم ھلأسم .دنتشادن ربخ هاش ناطرس زا اھ ییاکیرمآ نوچ .داتفا فالتخا هاش ھجلاعم صوصخ رد
 رگا ً:ایناث .دنتسھ ناطرس یرامیب دقاف الوا ،دنک یم ھئارا اھ شرازگ رد َملَع ھک یا ھنازور یاھ ھناشن ھک
 یب نارتخد اب یرتسبمھ لیلد ھب هاش .دور یمن هراشا وا رگید یرامیب ھب ،دوب هدش ناطرس راچد هاشً اعقاو
 ینعی .تسا یمھم ھتکن نیا .دش یم یتبراقم یاھ یرامیب راتفرگ مادم ،یناریا و ییاپورا و ییاکیرمآ رامش
 .دوب ھتخادنا رطخ ھب ار دوخ تمالس یگراب نز رطاخ ھب ،تشاد گنچ رد ار ھقلطم تردق ھک یھاش
 
 دروم رد .دندرک یمن هدافتسا توپاک زا ییاپورا و ییاکیرمآ و یناریا نارتخد اب یرتسبمھ رد  َملَع و هاش
 ١٣۴٧ نمھب ١٣ تارطاخ رد مھ َملَع .دیماجنا یدعب نینج طقس و وا ندش ھلماح ھب رما نیا یفوص ادلیگ
 یراد هاگن دروم رد ھک دھد یم هزاجا وا ھب .تسا هدرک ھلماح ار شا یسیلگنا رتخد تسود ھک دسیون یم
 یتبراقم یاھ یرامیب زا هاش یاھ تیاکش زا ھنومن دنچ ھب کنیا .دریگب میمصت دوخ نینج طقس ای دنزرف
 :دیرگنب
 

 و مدوب باکر رد اھنت نم ]خیروز ھب مر زا رفس یارب[ میتفر یم هاگدورف ھب ترافس زا ھک لیبموتا رد«
 ضرع .مراد راردا یارجم رد یشزوس منک یم ساسحا ،دندومرف نم ھب .دندنار یم نیشامً اصخش هاشنھاش
 لباب رد مھ لاسراپ .دیراد ار راکفا نیا ھشیمھ .دینک یم رکف و دیھد یم تمحز دوخ ھب تھج یب ،مدرک
 ییاکیرمآ نانز اب کرویوین رد شیپ بش دنچ ھک راب نیا فالخ رب[ ھک نآ اب دیدومرف یم ار بلطم نیمھ
 یچراق ضارما یضعب اریز دوب حیحص نآً اقافتا ،دندومرف .دیدوبن  هداوناخ زج سک چیھ اب ]دیدش رتسبمھ
 ھب تروص رھ ھب .دنتسھ تحاران رایسب مدید یلو ،مدرک یخوش یردق نم .متسھ تحاران مھ الاح ،دوب
 ص ،متفھ(» .دش تحار ناشلایخ و داد ھجیتن مھ یروف و دشً اطایتحا تاجلاعم یضعب .میدش دراو خیروز

 .)١٣۴٧ ریت لوا .٣١٨
 
 نارتخد اب یرتسبمھ زا سپ زور دنچ کنیا و دوب ھتفرگ ار یرامیب نیمھ زین ١٣۴۶ لاس رد دیوگ یم هاش
  .تسا هدش یرامیب نامھ راچد یکرویوین
 

 ضرع .تسا شزوس یاراد و بترمان ءاضعا لفاسا عضو و مراد تلاسک زاب ھک دندومرف تیاکش یردق«
 رگید زیچ .تسا هاشنھاش یژرلآ زورما حالطصا ھب و یمرگ حالطصا ھب تلاح نیمھ یوق لامتحا ھب مدرک
 .)۵٣ ریت ١٧ .١٣٨ ص ،مراھچ(»...دشاب دناوت یمن
 

 تسوبی ھجیتن رد دیاش تسا ملاس ءاضعا لفاسا یلیخ و هدادن ناشن چیھ اھ ھبرجت هللادمح ھب ھک دندومرف«
 ،مراھچ(».میدیسر رھش ھب ات دش وگتفگ ھلوقم نیا زا یتدم و !رتھب ھچ مدرک ضرع .دشاب یم تحاران دایز

 .)۵٣ ریت ١٨ .١٣٩ ص
 

 هاشنھاش ھضیب و نار یاھ ھلاشک .درک تحاران ار ام ھک دنتشاد تلاسک و یتحاران کی هاشنھاش ]شیک رد[«
ً اعقاو و هدش رھاظ اج نیا رد ھعفد نیا ھک تسا ناشیا یلومعم یژرلآ نامھ ھک نیا ای و هدش زوس قرع
 مدرک ضرع یلو ،متسھ تحاران ثیح نیا زا نم .دراد ناشتحاران مھ زورما و دوب هدرک ناشتحاران بشید
 ھب ،دندومرف .دوش یم کچوک هاشنھاش لاحط ،دنز یم ندب طاقن ریاس ھب یتقو ھک تسا یقاب شرکش یاج
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 ص ،مراھچ دلج(».دیرادن لاحط تلاسک هللادمح ھب رگید میناد یم زرحم ھک تسا نیا !یشوخلد بجع ،ھب
 .)۵٣ نابآ ١۴ .٢٣٧

 
 یژرلآ عوضوم نیا مدرک ضرع...ناشدوخ یتمالس دروم رد یکی ،متفای نارگن دروم ود رد ار هاشنھاش«
 ١٩ .٢٣٩ -٢۴٠ صص ،مراھچ(».مرادن ینارگن چیھ نم ،تسین یمھم زیچ هاشنھاش یلسانت تالآ و اپ
 .)۵٣ نابآ
 

 و درک رادیب باوخ زا ارم ھک دیراخ ردق نآ...و ھضیب بشید اما ،هدش بوخ منار یاھ ھلاشک دندومرف«
 .)۵٣ نابآ ٢۶ .٢۴۵ ص ،مراھچ(»...متسھ لسک زورما
 
  :دسیون یم مھ شدوخ دروم رد نامزمھ روط ھب َملَع
 

 هدز اھ ھضیب ھب لاخبت ھک اریز مدیشک رجز اما ،مدرک راک و مدنام مھ بش .مدنام لزنم مامت رھظ زا دعب«
 یلسانت تلآ ،ھجیتن رد نینچمھ .گرزب لاقترپ کی هزادنا ھب ،تسین روصت لباق ھک هدرک مرو نانچ نآ و
 ییاپورا رتخد تسود اب[ خیروز یاھیشوخ مرظن ھب !تسین لامعتسا لباق ھک سوسفا .تسا هدش ربارب نیدنچ
  .)١٣۵۵ نابآ ٣ .٣٠۶ ص ،مشش (»!تسا بیجع یگدنز .مھد یم سپ ار ]ما
 

 .)۵۵ نابآ ۴ .٣٠٧ ص ،مشش(» !سرپم ھک مدیشک یرجز ،نیگنس ءاضعا لفاسا نیا اب نم زورما«
 

 (»تسا رتدب ملاح رایسب و هدیشخب سکع رثا تسرد اھرتکد یاھاود و تسا دب رایسب ءاضعا لفاسا عضو«
  .)۵۵ نابآ ۵ .٣٠٧ ص ،مشش
 

 رایسب هاشنھاش تاناحتما زا ،هدرک تبحص سیراپ اب نایوفص ]سابع[روسفورپ بشید ،مدرک ضرع«
 یمن یتیمھا نادنچ ھلئسم نیا ھب ھک نیا لثم ،مدرک ضرع ؟ھچ نم ریھک عوضوم ،دندومرف .دنتسھ یضار
 دنچ نیا .دنھد یمن یتیمھا مھ زاب یلو ،هدرک ھفالک ارم لاخبت نیا میوگ یم اھنآ ھب مالغ ھک نانچ ،دنھد
 زاب مدرک ضرع ؟یچ ،دندومرف .متسھ یراتفرگ ھچ راچد مناسرب کرابم ضرع ھب ھک دوب عنام بدا هزور
 رگید ھک یروط ھب !روج ھچ مدرک ضرع .هدز ھلئسم ھب ھکلب ،دندومرف .منک ضرع تسا عنام بدا مھ
 ،مدرک ضرع .درک یرکف دیاب تروص رھ ھب ،دندومرف .دندیدنخ یلیخ .هدش لکشم مالغ یارب نتفر هار
 یم لوط لاس ھس اھتنم .تفگ مالغ ھب رفس نیا مھ یسیوس بیبط کی ھک تسھ ینسکاو دنیوگ یم الاح
 یم ردخم یاود نم ھب امئاد .هدرک لکشم ار راک لاح رھ ھب نم ریھک یلو ،تسا بجع ،دندومرف .دشک
 تسخن تبحص .دوب هدمآ مندید ھب نم بلط هاج رایسب ناتسود زا یکی رصع زورما !دوب کحضم.....دنھد
 ھچ ،دور یم رد کرابم تحتام زا کرابم ناج متفگ وا ھب .تسا عیاش رھش رد ھک درک یم ارم یریزو
 .مھدب ناشن وا ھب ار ھلئسم مدش راچان ات .تسا بوخ یلیخ امش لاح ،دیراد رایتخا تفگ ؟یریزو تسخن
 ،مشش(»نم یزوسلد تباب ھن ،دور یم نیب زا وا دوخ ندش ریزو سناش ھک نیا تھج زا .دماین ششوخ چیھ

  .)۵۵ نابآ ۶ .٣٠٨ -٣٠٩ ص
 

 دوجوم ھک ینھذ ھقباس و یخوش اب ھتبلا .تسا دب رایسب ملاح ھک مدرک ضرع ھضیرع هاشنھاش روضح«
 یراولش چیھ اریز تسا هدنام نابنت یب....هاشنھاش رابرد ریزو مدرک ضرع ھلمجنم .تشادن یلاکشا ،دوب
 ار هاشنھاش زاب یردق .دندومرف نفلت .مورب ادرف دییامرف هزاجا .هدش ایپ مروت ردق نیا ،دور یمن میاپ ھب
 ھک یگنشق یناملآ رتخد کی...مدمآ سیراپ ھب نابآ ٩ حبص نم و دندرک باسح یب تمحرم راھظا .مدنادنخ
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 ص ،نامھ ،مشش(»دنک یم یزاب درن ھتخت نم اب و تسا نم رشاعم طقف .ما ھتساوخ اج نیا ھب ،متخانش یم
 .)۵۵ نابآ ٢١ .٣١١

 
 ھک تسا هداد تسد کازوس ھیبش مھ یا هزات تلاسکً الوا .تشذگ دب مھ رایسب و تشذگ لزنم رد مامت«
 )١٣۵۶ دادرخ ٢٠ .۴٧٩ ص ،مشش دلج(».هدرک تیارس ارجم لخاد ھب ھک دشاب ]لاخبت[یعون منک یم رکف
 
 اھنت ھن وا یرامیب .دوب مھم رایسب ،تشاد تسد رد ار روشک یاھ یریگ میمصت ھمھ ھک یھاش یرامیب
 یرامیب یاھدمایپ دروم رد َملَع .تشاذگ یم ریثأت زین شیاھ یریگ میمصت رب ھکلب ،درک عیرست ار شگرم
 :دسیون یم وا یسایس یاھ یریگ میمصت رب هاش یتبراقم یاھ
 

 یبایفرش رخآ رد ینعی ،مدیمھف دعب ار تلع .دندوب لاحرس و لاحشوخ یلیخ هاشنھاش زورما ھناتخبشوخ«
 دندوب تحاران بش مامت .دنا ھتفرگ یلسانت ضرم دندوب هدرک لایخ هاشنھاش بشید ھک دوب نیا نآ و مدیمھف
 .تسین یربخ و تسین یزیچ هللادمحلا دش مولعم حبص یلو مدوب رادیب حبص ات ،دندومرف ینعی .دندیباوخن و
 هاشنھاش زورما تروص رھ ھب...دننک یم تحاران ار ناشدوخ تھج یب هاشنھاش ھک تسا راب نیمدنچ نیا

 نم .تس یدرف تموکح گرزب رایسب بیاعم زا یکی نیا .دش لوبق بلغا نم ضیارع .دندوب لاحرس یلیخ
 رد مراک ھمھ ھک دندوب هدرک اوعد ھکلم اب انایحا ای دوب هدرکن لمع هاش جازم ایآ لبق زور ھک مناد یم ھچ
 و شیدنارود و نیتم و لقاع هاشداپ نیا ھک تسا تسرد !میرادن مھ یراک ھک نیا وگ .دنام قوعم ھجیتن
 زا ریغ اھیدوز نیا ھب مھ ناریا رد ھناتخبشوخ ای ھناتخبدب .تسا متسیس رس رب فرح یلو ،تسا راوگرزب

 رذآ ١٣ .۴٢۶ -۴٢٧ صص ،متفھ دلج(»متسھ نآ یدج نارادفرط زا یکی نم و تسین یلمع یلعف متسیس
١٣۴٧(. 

 
 رھ اما .دنک یم دییأت ار اھ تساوخرد ھمھ ،تسا لاحرس هاش هاگ رھ اھ حبص ھک تسا ھتشون اھراب َملَع
 یگراب نز یادف ار تموکح و دوخ تشونرس تشاد قح وا ایآ .دنک یم در ار دراوم رثکا ،تسا تحاران هاگ
 رد اما ،دنکن داجیا یلکشم متسیس یارب روھمج سیئر گرم و یرامیب دیاش کیتارکومد ماظن کی رد ؟دنک
 یارب وا گرم و یرامیب ،دوش یم لیوحت روشک ربھر تامم و تایح ھب زیچ ھمھ ھک یروتاتکید یاھ ماظن
 تیعضو رد روشک و دش یم رتدب زور ھب زور میژر طیارش ھکنیا اب .تسا مھم مھ متسیس گرم و اقب
 نیا ھب رخآ ات و دوبن یزاب مناخ زا ندیشک تسد ھب رضاح ھجو چیھ ھب هاش اما ،دوب ھتفرگ رارق یبالقنا

 رد َملَع ھب یتح و درک یم هدافتسا دوخ یسنج ھینب تیوقت یارب رگید یاھزیچ و وراد زا .داد ھمادا لمع
 زیچ زا ،دنتسین رثوم وت یور نانز اب یرتسبمھ یارب رگید اھوراد رگا ھک دنک یم داھنشیپ شیرامیب جوا
 .درک یگراب نز یادف ار دوخ یگدنز وا ،ریبعت کی ھب .نک هدافتسا یرگید
 
 مایلیو .داد ھمادا یزاب مناخ ھب مھ زاب ،شیرامیب نتفرگ جوا و ،بالقنا عوقو ،ناریا زا جورخ زا سپ هاش
 ھئارا یبیجع تاعالطا دروم نیا رد وا .45درک رشتنم ار هاش شدرگ نیرخآ باتک ١٩٨٩ لاس رد سارکاش
 :تسا هدرک
 
 هاش ھک درک یم روصت ،سام رلبما ،اماناپ رد اکیرمآ ریفس .دش بیغ رابکی ،دوب اماناپ رد هاش ھک ینامز« 
 .تسا ینارذگشوخ لوغشم هاش ھک تفگ وا ھب وھر داتسیرا تندیزرپ دایز یاھنفلت زا سپ .دنشاب هدیدزد ار
 ندش بیغ لوسم وا ھک داد حیضوت ،دوب اماناپ یلم دراگ هدنامرف ھک ،یدعب لرنژ ،اگیرون لئونم گنھرس
 هریزج رد وا ھلصوح ھک دوب ھتفگ وا ،هاش اب دوخ یاھتبحص زا یکی رد تفگ وا .دوب بش کی یارب هاش
 :دومن یروآدای ار نیتال یاکیرما گنھرف هاش ھب زین اگیرون .دوب ھتفر رس اعقاو ،هاش تماقا لحم ،ارداتنک
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 رتشیب یمک تسا  لیام تفگ و دمآ ششوخ گنھرف نیا زا زین هاش .دراد ھقوشعم کی و رسمھ کی درم رھ
 تختیاپ لتھ نیرتگرزب ،اماناپ لتھ رد هاش یارب تییوس کی زین اماناپ یلم دراگ .دنیبب ار اماناپ مدرم یگدنز
 ،دوبن ھشحاف وا ھک تشاد رارصا اگیرون  .داتسرف هاش شیپ ماش یارب ار ناوج رتخد کی و ،تفرگ اماناپ
 هاش قاتا ھب ود رھ سپس و دروخ ماش رتخد نآ و ناظفاحم اب هاش .دوب بوخ هداوناخ کی زا ناوج رتخد ھکلب
 هدش یمیقتسم ریغ هراشا عوضوم نیا ھب ،دوب گرم رتسب رد ھک ینامز ،هاش تارطاخ رد یتح.....دنتفر
 هاش رابرد .درک یمن هدز کوش ار وا ھعقاو  نیا ،دوب ناریا رد اکیرمآ ریفس البق سام رلبما رگا ھتبلا  .دوب
 یقشع یگدنز .تسیک هاش بوبحم نیرخآ ھک دندرک یم تبحص نیا ھب عجار ھمھ .داد یم سکس دب یوب

 طقف .درک یم تیاکش نآ هرابرد مھ وا دوخ ھک ،دوب ھعیاش و چپ و چپ عوضوم رتشیب یتح فرشا وا رھاوخ
 راکتشپ اب میدن کی .دوب هدش نارھت رد رنھ عون کی ھب لیدبت ]رابرد یارب[ یشکاج .دوب  نمادکاپ  ھکلم
 و سکس ".یدرک یم یقرت ات یدرک یم یشکاج دیاب" ،تفگ یم دنکیم یگدنز ندنل رد لاح ھک رابرد ناوج
 ھمھ ابیرقت .دندرک روج رتخد وا یارب هاش نارواشم نیرتکیدزن زا رفن نیدنچ .دوب هدش طولخم مھ اب تراجت
 رتخد اب نتشاد سکس لماش هاش یاھ"راکھاش" زا یخرب .دندرک یم قیوشت ار هاش وا فارطا رد
 ؛سیراپ رد ینز اب ندش راد ھچب ؛دوبزاورپ لاحرد ناھفصا زارفرب ھک یرتپوکیلھ رد دوخ یارزو زا یکی

 ھب نتفر و ،ندرک یکسا یارب سیئوس رد زتیروم تنس هاگدورف ھب دورو زا دعب دوخ رسمھ زا ندش ادج
 ویلوج ھک ییارجام ؛درب رس ھب ینز اب ار یبش اج نآ رد وا ھک دوب هدش هداد مزال تابیترت البق ھک یلتھ
 لاویتسف یارب اج نآ ھب دورو زا دعب زینو یلحم ماقم ندرک ھکوش هراب رد ایلاتیا قباس ریزو تسخن ،یتوئردنا
 نآ و دنتسرفب لتھ ھب وا یارب ار یرتخد دوب هدرک اضاقت هاش ھک دوب هدرک فیرعت هاش طسوت زینو ملیف
 رد دالک مدام نارتخد زا یکی نتشاد هاگن و ؛"نم ھن ،تسا سیلپ سیئر راک نیا" ،دوب ھتفگ هاش ھب یلحم ماقم
 شش تدم یارب نارھت رد یلتھ رد ار وا رابود یاھتفھ هاش نوچ ،ینالوطرایسب تدم  یارب نارھت رد یلتھ
 ١٩۶٩ لاس رد نایرج نیا .تشگزاب سیراپ ھب و تفر رس  یوسنارف رتخد ھلصوح تیاھن رد .دید یم هام
 دنتساوخ دالک مادام زا وا نارایتسد ،تفر ھسنارف ھب لگود لارنژ عیشت مسارم یارب هاش یتقو دعب لاس .دوب
 یریگیھام ھب دوخ رسپ تسود اب یوسنارف رتخد یلو .دتسرفب هاش شیپ ،دوب یجنا وا مان ھک ،ار رتخد ھک
 46».دنیبب ار هاش دشن رضاح و ،دوب ھتفر
 

 اھرایب مناخ نالک یلام یاھ هدافتسا ءوس
 
 ، )هاش نارھاوخ(سمش و فرشا زا ریغ ھب .دوب هدش دایز رایسب دندروآ یم مناخ هاش یارب ھک یدارفا دادعت

 اما .تسا ھتفر ملع تارطاخ رد ناشتامادقا رکذ ھک دنتسھ یا هدش ھتخانش یاھ هرھچ یدایا و ولود ، َملَع
 زا ار راختفا نیا" دنھاوخ یم ھمھ ھک دیوگ یم ملع ھب هاش دراوم زا یکی رد .دوب اھنیا زا شیب دارفا دادعت
 ملع ھب مھ دعب .47دروایب مناخ نم یارب ولود گنشوھ ریما قیرط زا ھک وگب ینالف ھب "دنپاقب رگیدکی تسد
 دننام اھرایب مناخ ،هاش ھتفگ ھب .دھد شھاک دامتعا درومً الماک یدارفا ھب ار اھرایب مناخ دادعت ھک داد روتسد
 یم ملع ھب و هدش ینابصع تدش ھب ١٣۵٣دادرخ ٢۵ رد هاش هرخالاب .دندوب یلام لواپچ لوغشم اھروخشال
 ار یصوصخ رما ای ھلماعم چیھ تساوخرد قح رگید وگب دنتسھ ام اب بش رھ ھک »اھدنگ« نیا ھب دیوگ
 ردپ یاھروخشال" اما .48دش نازیوآ ناشیاھ لبیس و مداد عالطا »اھدنگ« ھمھ ھب دیوگ یم مھ ملع .دیرادن

 رد هاش اذل .دنداد ھمادا ناشلواپچ ھب ،دندش یم توعد هاش ھنابش یاھ ینامھم ھب ھک "ییاھدنگ ھُگ" ای "ھتخوس
 ینامھم رد ھن رگید ھتفرگ میمصت ،دنیارف نیا ھب ندیشخب نایاپ یارب ھک داد عالطا َملَع ھب ١٣۵۶ دادرخ ١٨

 یارب شدوخ ھنابش ینامھم ھب ار اھدنگ ھگ یاھروخشال نیا ھن ،دنک تکرش شناردارب و نارھاوخ ھنابش یاھ
 .49دنک توعد  یزاب رامق
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 رد[بش« :دندوب هاش رادیاپ ناھارمھ نانآ .دنتسھ اعدم نیا دییأت یارب یبوخ یاھ ھنومن َملَع و یدایا و ولود
 ید ٢۶ .٣٨٩ ص ،مجنپ (».میدز ھتخت ناشروضح رد نم و ولود و یدایا رتکد .دندوب اھنت هاشنھاش ]نامرک

١٣۵۴(. 
 
 ۶٠ ات ۴٠ زتیروم تنس ھب هاش ھنایلاس یاھرفس .دوب کیدزن هاش ھب رایسب ولود :ولود گنشوھ ریما -فلا
 یدایا و ولود .درک یم لابند ار اھراک و دوب نارھت رد َملَع ار تاقوا نیا رتشیب .دیماجنا یم لوط ھب زور
 تنس ھب هاش باکر رد ھلاس ھمھ ]ولود[وا« :َملَع ھتشون ھب .دنداد یم ماجنا ار مایا نیا رد یرایب مناخ ھفیظو
 ص ،مود دلج(»دیشک یم کایرت مھ و داد یم ماجنا ار شدوخ ھفیظو مھ اج نآ رد و تفر یم زتیروم

 دھاوخ یم ھتفرگ کایرت شناتسود زا یکی و وا زا ١٣۵٠ لاس رد سییوس سیلپ .)۵١ نیدرورف ٢ .١٩۴
 و هداد یرارف نارھت ھب شدوخ یامیپاوھ اب ار وا یسایس تینوصم زا هدافتسا اب هاش .دنک تشادزاب ار وا
 ھلأسم ،رالد رازھ اھدص فرص و یگدنود لاسکی اب َملَع .دنک لح ار ھلأسم نیا ھک دھد یم تیرومأم ملع ھب
 یم قفوم مراد .دوب ورگ رد نم روشک و نم زیزع بابرا یوربآ نوچ« :دسیون یم 50.دنک یم لح ار
 هدرک تفلاخم تدش ھب هاش و دوش رضاح سیئوس هاگداد رد ولود ھک دھاوخ یم هاش زا ملع .)نامھ(».موش
 ،مدرک ضرع ،مدش ینابصع مھ نم« .یا ھتفرگ رارق فاب فرخزم لیکو ریثأت تحت وت دیوگ یم ملع ھب و
 ١٩ .١٩٨ ص ،نامھ(».مدرک یطلغ ھچ مدیمھف دعب .دنتسھ گنشوھ ریما ریثأت تحت مھ هاشنھاش سپ
 .)۵١ نیدرورف
 
 و دوش یم ینابصع تدش ھب دندوب هداد وا ھب درس یاچ ھک نیا لیلد ھب هاش بونج و زاریش ھب رفس رد
 اب ھک ،دشکب ات دھد یم کایرت وا ھب هاش ندرک مارآ یارب ولود .دنک یم ادیپ ھمادا مھ بش ات شتینابصع
 یخرب ؟درک یم یتئرج نینچ ھنوگچ وا ،دوبن یکیدزن نازیم نیا رگا .51دوش یم ھجاوم َملَع دیدش تفلاخم
 :دنریز رارق ھب  "ناریا رایواخ ناطلس" یلام دراوم زا
 
 ،منک افعتسا مھاوخ یم ھک دمآ مندید ،تسا داصتقا ریزو ھک نم کیدزن تسود یناخیلاع ]یقنیلع] رتکد«-١
 .مھدب ماجنا مناوت یمن ،هدش غالبا نم ھب عورشم ریغ قیرط زا یصخش ھب کمک یارب هاشنھاش رماوا نوچ
 نینچ ]تسا[ لاحم هاشنھاش .یوش یم تحار .هدب حیضوت ،وش بایفرش تدوخ وت ،تسا غوردً اعطق متفگ
 تسخن اب ،داد حیضوت و دش راضحا یروف .مدرک ضرع ار یناخیلاع نایرج ،مدش بایفرش دعب .دنھدب یرما
 ،دش تحار یناخیلاع و دش مامت راک .دوب هدرک غالبا دشاب دراو شدوخ ھک نآ نودب ار رما ایوگ ھک ،ریزو
 .)١٣۴٧ دادرخ ٢ .٣٠١ ص ،متفھ(».درک رکشت نم زا
 
 :تسا هدرک ھفاضا ار حیضوت نیا نتم نیمھ ریز رد یناخیلاع
 

 ھک یتادراو مالقا یخرب تشاد تساوخرد هاش ھیصوت ھب ھک دوب ولود گنشوھ ریما هراشا دروم صخش«
 نیا اب ھک تشاد یناوارف رارصا ادیوھ .دریگ رارق وا راصحنا رد ،دوب داصتقا ترازو یلبق هزاجا دنمزاین
 زا دعب تعاس ود ات و ھتشون ار دوخ تفلاخم لیالد دش رارق ،نم قلطم تفلاخم لابند ھب و منک تقفاوم رما
 تاقالم ملع اب .دوب هدیسرن زونھ ادیوھ متفر نارواین خاک ھب ھک یماگنھ .میورب هاش روضح ھب ود رھ نآ
 هاش .میتسھ یبایفرش هدامآ ھک دش هداد عالطا هاش ھب ،ادیوھ ندیسر زا سپ .متفگ وا ھب ار نایرج و مدرک
 ھک تفگ و تشگزاب یدنچ زا سپ و درب هاش روضح ھب ارم ھمان وا ھجیتن رد و دیایب اھنت ادیوھ داد روتسد
 .)٣٠١ -٣٠٢ صص ،نامھ(».تسا هدرک دییأت ارم رظن هاش
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 یرگید صاخشا ،هدوبن اھنت...تخبدب ،مدرک ضرع یلو ،مدرک ضرع ار...ھلخادم و دنق سکات عوضوم«-٢
 ترابع ھک ار یماسا رگید نم .دندوب هدش عمج مھ اھروخشال ،متفگ وت ھب ھک نم ،دندومرف .دنا هدوب مھ
 ھک مناد یم یلو ،دندومرفن یزیچ مھ هاشنھاش .مدرکن ضرع ارزو زا یکی و ولود گنشوھ ریما زا دوب
 هدنامرف زا شترا نامرف رد دندومرف...دوب دھاوخ ھچ هاشنھاش هدنیآ لمعلا سکع دید دیاب لاح .دنتسناد یم
 رگا ،تسا یقیال رایسب درم .تسا ھمطاف تخدھاش ترضحالاو رھوش متاخ .دوش ریدقت )متاخ(ییاوھ یورین
 هرخالاب ،داب شناج شون ، ]تسا رالد نویلیم ١٠٠ دودح شتورث هاشنھاش هدومرف ھب [دنک یم مھ هدافتسا
 .)١٣۵٢ تشھبیدرا ٢ .٢۶ -٢٧ صص ،موس دلج(».دنک یم رثوم راک و راک
 
 اب مھ ار ولود ھک دھد یم عالطا ملع ھب ،دنک رفس ناریا بونج ھب دراد دصق هاش ھک دعب زور دنچ تسرد
 .52درب یم دوخ
 
 ولود گنشوھ ریما ؟دننک یم مگ ار ناشدوخ مینک یم تبحص اھنآ اب ام ھک صاخشا نیا ارچ دندومرف«-٣
 یجیاتن ھچ نم یارب راک نیا ھک دنک یمن رکف رخآ .مربب ھسنارف ھب مدوخ اب ار وا ھک ھتساوخ نم زاً ادج
 یاھباتک رد نم و دش کایرت و قاچاق لمح ھب مھتم ھک لبق لاس ھس ھب هراشا(گنشوھ ریما ھقباس نآ اب ؟دراد
 ؟دراد تمحز نم یارب راک نیا دنک یمن رکف رخآ .دیایب نم اب دھاوخ یم الاح )ما ھتشون منک یم رکف قباس
 قن ھب ار ناشیا ھک دراد تمحز مھ ترضح ایلع تھج زا ،دراد تمحز ]یللملا نیب یوربآ [تھج نیا زا
 ھب اج نآ ات ،دنتسھ ناشدوخ رکف ھب ھمھ ،تسین نم رکف ھب سک چیھ تروص رھ ھب .دزادنا یم ندز قن
 ،ما هداتسرف لگ نتسدراکسیژ تیقفوم یارب نوچ دیوگ یم نم ھب...مشاب هدافتسا دروم ھک دنتسھ نم رکف
 لگ روھمج سیئر یارب ھک یتسھ ھک وت !یداتسرف لگ یدرک طلغ ؟فرح دش مھ نیا .دیربب هارمھ ارم
 ».سرت زا رگم دھد یمن ماجنا بلق یور زا یتمدخ چیھ و دھاوخ یم نم زا زیچ ھمھ سک ھمھ...؟یتسرفب
 .)۵٣ دادرخ ١۴ .١٠١ -١٠٢ صص ،مراھچ دلج (
 
 سیراپ رفس رد ھک دنک تساوخرد درادن قح ھک دیوگ یم ولود ھب ،ردام ھکلم لزنم ماش ،دادرخ ١۵ رد ملع
 تسین نک لو ولود ھک دیوگ یم ملع ھب دادرخ ٢۵ رد هاش .دوش یم تحاران رایسب مھ وا و دشاب هاش هارمھ
 .)١٢٠ ص ،مراھچ دلج(".دیربب هارمھ ارمً اعطق دراد اضاقت نم زا" و
 
 یم نارھت ھب ناھفصا زا وا یارب کایرت ولیک ٣٠ ولود لیبموتا اب رھوش و نز کی١٣۵٣ ریت ٨ رد -۴
 یم ملع ھب هاش .دھد یم هدنورپ لیکشت وا یارب مق یناتسداد .دوش یم ھتشک نز و ھتشگرب لیبموتا .دندروآ
 :دیوگ
 

 ،مراھچ دلج(»دوشن راتفرگ دینک مادقا ھک درادن یلاکشا ،دوب ھتفرگ ناھفصا رد کایرت تشگ هزاجا نوچ«
 .)١٣۵٣ ریت ٨ .١٢۶ -١٢٧ ص

 
 :دیازفا یم سپس .تسا هدرک مامت و لح ار لکشم ھک دھد یم عالطا هاش ھب ملع دعب زور
 

 نآ ای ،درب رد ھب ناج ھصمخم نیا زا تروص ھچ ھب ھک دشاب ایوج ولود ھک نآ یاج ھب منک ضرع دیاب«
 ھک دنک یم نفلتً امئاد ،دوشب دیاب ھچ ،هدش ھتشک ھک شنز و هدمآ ھچ وا یمخز تخب دب هدننار رس رب ھک
 دیلپ رظن نیمأت زج یرگید بلاطم اھنیا بوخ ،دندومرف .دندیدنخ یلیخ ؟دش ھچ ،اھکایرت ینعی ،سنج لصا

 .)١٣۵٣ ریت ٩ .١٢٧ -١٢٨ ص ،نامھ(».دننک یمن کرد ار دوخ
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 .دنتسھ رتصیرح ھمھ زا یلو ،میرادن ییانتعا لوپ ھب ام دنیوگ یم صاخشا یضعب ،دندومرف هاشنھاش«-۵
 یغامد وت و تسا یکایرت نوچ(دندروآ رد ار وا دیلقت و دندومرف ]ولود[گنشوھ ریما ھب عجار یردق تقو نآ

 رھ یلو ،مھد یمن تیمھا تایدام و لوپ ھبً الصا نم کرابم رس ھب دیوگ یم نم ھب ھک )دنز یم فرح
 هدوبن ھلوقم نیا زا یزیچ ای ،ھلماعم کی ندرک روج و تایدام و لوپ یارب زج ،هدرک یتبحص نم اب تقو
 گرزب درم نیا ھلصوح و یگرزب زا هللاءاشام .دندوب لاح رس هللادمحلا .دندیدنخ یلیخ مھ ناشدوخ .تسا
 یلعل کنا ص/لوسر ترضح هرابرد میرک نآرق لوق ھب .دنک یم لمحت و دناد یم ار زیچ ھمھ ھک خیرات

 .)١٣۵۵ دادرم ٢٧ .٢٠۵ .٢٠۶ صص ،مشش دلج (» .میظع قلخ
 
 یارب ھک یرالد نویلیم ھس کچوک راک کی زا ]ولود گنشوھ ریما[صخش نالف ،مدناسر ضرع ھب« -۶
 یم بوخ هاشنھاش ار صخش نیا...تسا ھتفرگ هوشر رالد رازھ ۵٠٠ ،میا هداد ماجنا اضر ماما ھناخباتک
 اھلوپ نیا یگلاس ٧٠ نس نیا رد یکایرت ھکدرم نیا ھک دندومرف بجعت یلیخ .تسا تمحرم دروم و دنسانش
 هدیاف ،مدرک ضرع ؟هدیاف ھچ دندومرف !دندیدنخ !دراد ناوج نز الوا ،مدرک ضرع ؟دھاوخ یم ھچ یارب ار
 دنا هدومرف مرکا ربمغیپ ترضح ایناث .دنک یم قیوشت یریگ هوشر ھب ار وا شنز و تسا ناتسود یارب شا
 گنشق ردق ھچ ،دندومرف .لََما لوط و صرح :ددرگ یم ناوج وا رد سح ود یلو ،دوش یم ریپ مدآ دنزرف ھک
 ضرع .مشاب هدنز رگید لاس ٣٠ مھاوخ یم دیوگ یم صخش نیا ھک تسا بجعت یاج ،دندومرف دعب .تسا
 یلاع یلیخ ھنیمز نیا رد نینمؤملاریما ترضح شیامرف مھ زاب یلو ،دریم یمن گس ردپ یکایرت الوا ،مدرک
 هدنز ھشیمھ ییوگ ھک نک یگدنز نانچ تدوخ یایند یارب دیامرف یم ،مدرک ضرع ؟تسیچ دندومرف .تسا

 ھکدرم نیا اما ،دندومرف .تسا هدیسر ارف وت گرم ھعاسلا نیمھ ھک یروط ،ترخآ یارب و دنام یھاوخ
 .)١٣۵۶ دادرخ ٣ .۴۴۶ ص ،مشش دلج (»دروخ یمن ار اضر ماما لوپ ھنرگو ،تسا ھتفرگ ار شلوا تمسق
 

 ،لاثم ناونع ھب .دوب هاش هارمھ اج ھمھ ھشیمھ و دوب هاش صوصخم کشزپ یدایا :یدایا میرک دبھپس -ب
 شاب هدامآ روتسد جراخ زا هاشنھاش ھک دھد یم ربخ ملع ھب ١٣۴٨ نیدرورف ٢٨ رد یریصن راسمیت یتقو
 یم هاش عالطا ھب ار دوخ یاھ ینارگن و هدش نارگن تدش ھب َملَع ،میوش گنج دراو قارع اب ات دنا هداد
 مادقا نیا و دیرادن یعالطا امش ھک دنک یم تفایرد ار یدایا یاضما اب هاش فارگلت نیدرورف ٣٠ رد .دناسر
 یارب ایناتیرب ھکلم توعد ھب هاش ۵١ لاس رد یتقو ای .)١٣۴٨ نیدرورف ٣٠ .١٧۵ ص ،لوا دلج (دوب مزال
 روج کی راک ،دندومرف« .درک تساوخرد ار نیمزتلم یماسا ملع ،تفر یم روشک نآ ھب یصوصخ رفس
 نم ،دندربن نم زا یمسا .یدایا رتکد و رکون رفن ود یکی ،داوس اب ییایرد یورین رسفا رفن دنچ ،دش رگید
 ملع اب هاش زین ١٣۵١ نابآ ١٣ رد .)١٣۵١ تشھبیدرا ١٢ .٢٢۴ ص ،مود دلج (».مدرکن ضرع یزیچ مھ
 .٣٢٩ ص ،مود دلج(».دننز یم ھتخت یدایا رتکد اب هاشنھاش« ،لزنم رد بش و دور یم کراخ ھب یدایا و

 و اھ یتفن...مدش ریزو تسخن نم یتقو« :دسیون یم ملع .تشاد هاش رب یرایسب ریثأت یدایا .)۵١ نابآ ١٣
 ھک )اینھب ]نیسحلادبع[موحرم( ارم نیما رایسب ییاراد ریزو لوا ھلھو رد .دنتسب ارم لتق ھب رمک اھییاکیرمآ
 زا یدایا رتکد طسوت ،دنک یم تفلاخم شترا یاھ ھجدوب اب ھک نیا لیلد ھب ،دوب مھ یتخسرس و جوجل مدآ

 .)١٣۵۴ نمھب ١٣ .۴٠۵ ص ،مجنپ دلج (»...دش افعتسا ھب روبجم ھک دنتخادنا هاشنھاش مشچ
 
 :دنریز حرش ھب هدرک رکذ ملع ھک ییاھ ھنومن زا یخرب
 

 مھ یریگیھام روما رد...میتشگرب شیک هریزج و ھگنلردنب و زاریش ترفاسم زا ١١ تعاس زورما«-١
 و یدایا دبھپس رتکد ھلیسو نوچ ،دندومرفن یزیچ .تسین بوخ راک یلعف عضو ھک مدرک لصفم ضیارع
 ٢۵ .٢٩٢ ص ،مکی دلج (»!تسا بوخ دننک یم اھ یماظن ھچرھ دنیامرف یم رکف ]و[ دوش یم هرادا شترا
 .)١٣۴٨ نابآ
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 هدرخ ناریگیھام ھب کمک تین اب ،بونج یریگیھام تکرش« :تقو داصتقا ریزو یناجیلاع یقنیلع حیضوت
 ناریا خرس دیشروخ و ریش دننام یمومع نامزاس دنچ نآ نارادماھس .دش اپرب ١٣۴٢ رد ،سراف جیلخ یاپ
 رب ھک هاش صوصخم کشزپ ،یدایا میرک دبھپس .دندوب )اکتا(شترا نانکراک ینواعت ھیداحتا نینچ مھ و
 یصخش کلم نوچ مھ نآ زا و تفرگ رایتخا رد ار بونج یریگیھام تکرش ،تشاد تراظن اکتا تیلاعف

 مامت نانآ نایز ھب ھکلب ،درکن ناریگیھام ھب یکمک اھنت ھن تکرش نیا تیلاعف ماجنارس .درک هدافتسا دوخ
 .)۴٠۶ -۴٠٧ صص ،نامھ(».دش
 
 ھک مھ ار یریگیھام تعنص...دوشب اھنآ شیاسآ و هافر یارب ]بونج[ مدرم لاح ھب یرتشیب ھجوت دیاب زونھ«
 رتکد صوصخ ھب و شترا تالخادم تلع ھب ،مراذگب ھناخدرس اج نآ و مھدب کچوک ردانب ھب متساوخ یم نم
 .۴٠٢ ص ،مود دلج (».مسیون یمن اج نیا یتحاران زا نم و دراد هدحیلع ثحب دوخ ھک دوش یمن یلمع یدایا

 .)١٣۵١ نمھب ١٧
 

 یلیخ ،تشاد یدج ینعم ھتبلا ھک ،یخوش اب هاشنھاش تبسانم ھچ ھب مناد یمن ]خیروز[ و نیو نیب هار رد«-٢
 شترا یرادھب ]تسایر[رب هوالع یدایز یاھراک ھک ناشدوخ صوصخم بیبط یدایا دبھپس( یدایا ھب یلیخ
 کی .تسا ھتخادنا ییاج یب دگل دبال ،تسین تھج یب .متسنادن ار نآ ینعم .دندومرف ھلمح روج ھمھ )دراد
 .٣۵۶ -٣۵٧ صص ،مکی دلج (».دنیامرف یمن یتبحص زگرھ تھج یب و تسین ینعم یب هاشنھاش فرح ھملک
 .)١٣۴٨ نمھب ۴
 

 رد متساوخ یم نم ھک یکیژلب دنق تخاس ھناورپ ھک تسا نیا هدمآ شیپ اھزور نیا ھک یرگید یراتفرگ«-٣
 ھب ار اھیکیژلب تخاس ھناورپً الوا .دراذگب بآودنایم رد دھاوخ یم شترا ،مراذگب ھناتسآ دنق یاھ ھناخراک
 بیبط ،یدایا رتکد تسد رد مھ اج نآ راک .دروایب رد ھناتسآ بیج زا ار راشرس عفانم نیاً ایناث ،ددزدب روز
 نوچ یلو .تسا هاش روضح زور و بش نوچ ،تسا دایز یلیخ شروز ،تسا ییاھب ھک تسا هاش صوصخم
 ھب دیاب ھک تسا یلالد نتفرگ یارب شترا یراشفاپ ھک درک مھاوخ یلاح هاشنھاش ھب...تسا یباسح نم فرح
 مراد نیقی .میھدب مھ ار شترا دنق میرضاح و تسا رتنازرا ثلث کی ام تمیق ھک نآ لاح .دورب اھیئاھب بیج
 بلطم "یزابکاپ و قشع هار رد" یلو ،تسا هدمآ شیپ یراتفرگ و رسدرد الاح لاح رھ ھب .میرب یم شیپ
 .)١٣۴٩ ید ۴ .١٢۵ ص ،مود دلج (».تسین یمھم
 
 نانکراک ینواعت ھیداحتا -"اکتا" ار بآودنایم دنق ھناخراک« :تقو داصتقا ریزو یناجیلاع یقنیلع حیضوت
 ....تشاد هدھع ھب ار اکتا یتسرپرس ،دوبن ینارک ار شیدنمزآ ھک یدایا میرک دبھپس .دیرخ تلود زا -شترا

 نامگ یب و تشاد رایتخا رد ار یکیژلب دنق یاھ ھناخراک هدنزاس ،یامکوا یگدنیامن ٣٠ ھھد طساوا زا ملع
 .)١٨۴ ص ،نامھ(».دوب هاگآ یدایا هدرپ تشپ یاھسامت زا تقد نیا ھب ور نیمھ زا
 
 بجعت یلیخ .تسا ]ترچ[شترا شرازگ ھک مدرک ضرع شترا و سدق ناتسآ دنق ھناخراک ھب عجار«
 .)١٣۴٩ ید ١١ .١٣۵ ص ،نامھ(».دندومرف
 

 یدزد و دوب یرمرادناژ راوتساً اقباس ھک یناریا کی ھک نیا ھلمجنم ،مدرک ضرع ار یراج یاھراک«-۴
 و ھتفر اکیرما ھب ،دمآ رد سبح زا ،دساف ھمکاح ھقبط تطاسو اب نآ زا دعب و دوب هداتفا سبح ھب و دوب هدرک
 .دیامن یم راضحا ار اھنآ و دنک یم مادقا سک ھمھ ھیلع رب اکیرمآ مکاحم ردً اریخا .تسا هدش ام نمشد الاح
 ھتفرگ لوپ کنات ریمعت راک رد ھک تسا هدرک راضحا ھمکحم ھب ار ناینافوط دبشترا و یدایا رتکد ھلمجنم
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 ریزو زرجار و ریشدرا طسوت دیناد یم مزال مادقا رھ دندومرف .دندش لسک یلیخ مدرک ضرع هاش ھب .دنا
 یم یُلُتق راشفا مھ هرسپ نآ مسا .)تسا یولھپ کالما ییاضق رواشم الاح زرجار(دینکب اکیرمآ قباس ھجراخ
 .)١٣۵٣ تشھبیدرا ٢۵ .٧٠ ص ،مراھچ دلج (».دشاب
 

 یگدنز مھ گس لثم و ،یدایا ]میرک[رتکد لثم دننز یم نیمز صرح ھمھ نیا ھک اھنیا یتسار ،دندومرف«-۵
 .دنز یمن تسد و ھتخادنا روط نیمھ و دراد نیمز ینیبب اج رھ یدایا .ممھف یمن ار راک نیا ینعم ،دننک یم
 صوصخم رتکد یدایا دبھپس(درادن مھ یدالوا و ھچب ،دنک یم یگدنز مھ گس لثم ،دراد مھ لاس داتفھ ھکدرم
 زا دعب اھیئاھب روما فقو منک یم رکف .ما هدرک ھعلاطم مالغ ار یدایا ھلأسم ،مدرک ضرع .)تسا هاشنھاش
 ،دنیامرف ھجوت ھک نیا لثم ھعفد کی هاشنھاش .دھد یمن ینعم صرح نیاً اعقاو ھنرگو دنک یم شدوخ گرم
 دنتساوخ یم .دنراد ربخً الوصا ناشدوخ منک یم رکف نم اما .دشاب روط نیمھ دیاب ،ییوگ یم تسرد ،دندومرف
 وا زا چیھ ھک تسا قیمع و رادوت هاشنھاش ردق نآ .مدوب عالطا یب نم ھک دنیامرف یلاح روط نیا نم ھب
 .)١٣۵۵ رذآ ٢٣ .٣۵۴ ص ،مشش دلج (»!یتسدرت و شاقنم اب رگم ،دوش یمن ریگتسد
 
 ھتفگ نخس وا یلام نالک یاھ هدافتسا ءوس و هاش رب یدایا ذوفن زا ھثداح ھگماد رد باتک رد زین یتباث زیورپ
 اھنآ ھمھ زا ،تشاد ھک یمھم یاھ تسپ و هاش اب کیدزن رایسب طابترا لیلد ھب یدایا دسیون یم یتباث .تسا

 :دسیون یم و هدرمش رب ار اھنآ زا یدراوم سپس .درک یم هدافتسا ءوس
 
 فلتخم یضارا یعیسو نازیم ھب روشک رسارس رد .دوب وا زاس لوپ تایلوغشم زا یکی زین یراوخ نیمز«
 تدش ھب یضارا نیا یاھب رخآ لاس ١٠ رد ھک نیا اب و دوب هدرک یرخرش ای و هدیرخ یلگنج و ریاب ،یرھش
 ردنب رد یتح ،روشک فلتخم یاھ ناتسا زا یرایسب رد یدایا...دوبن اھنآ شورف ھب رضاح ،دوب ھتفرگ الاب

 راذگاو یدایا ھب ]لامش رد یلگنج هدش یلم یضارا[یراتکھ ١٠ ھعطق نیا...دوب نیمز بحاص زین سابع
 53»...دوب هدش
 

 و هاش یاقب یارب وا .تسا هاش ھب َملَع یکیدزن نازیم هدنھد ناشن ،دش لقن نونکات ھچ نآ :ملع هللادسا -پ
 و هاش و ناریا یاقب ھب یمھم کمک زین ار تردق رد دوخ یراگدنام .دز یم یراک رھ ھب تسد شمیژر
 نت وا تابلاطم یمامت ھب ھکلب ،دوب هاش یوگزیجم اھنت ھن لیلد نیمھ ھب .دروآ یم رامش ھب مدرم ھب تمدخ
 نارتخد ندرک مھارف رد اما ،دنک یم یور هدایز نانز اب یرتسبمھ رد هاش ھک تفگ یم اھراب ھچرگا .داد یم
 .درک یمن یھاتوک چیھ وا یارب
 

 ٢۵٠٠ ، هاش یراذگ جات یاھ نشج .تخاس یتنطلس نادناخ و هاش ینارذگشوخ یارب ار شیک هریزج َملَع
 ار راک و دش مامت هاش میژر نایز ھب اھنیا ھمھ .درک رازگرب ار یولھپ نادناخ تنطلس لاس نیمھاجنپ و ھلاس
 و دوخ دوس ھب ،هژیو تیعقوم نیا زا َملَع .دومن راومھ ار بالقنا ریسم و درک تحار هاش نافلاخم یارب
 :تسا ھتشون دروم نیا رد -هاش داصتقا ریزو و ملع تسود -یناخیلاع یقنیلع .درک یم هدافتسا مھ شناتسود
 
 دوس ھب یتلود یاھدیرخ ای اھ ھصقانم ندروآ تسد ھب رد دوخ ذوفن زا ملع ھک ار یا هدافتسا دیاب اھنیا رب«
 و هدرک هراشا ھتکن نیا ھب راب نیدنچ دوخ یاھتشاددای رد ملع .دوزفا ،درک یم شنارای زا دنچ ینت و دوخ
 ردپ هاگمارآ رس رب و ھتفر دھشم ھب ھک راب کی .تسین دنسروخ نادنچ یلام یگدولآ نیا زا ھک تسا نشور
 ».درادن ار نانآ یگتسراو ارچ ھک دروخ یم غیرد و دیآ یم رد ھیرگ ھب ،دراذگ یم زامن دوخ ناکاین و
 .)۴۵ ص ،مکی دلج ،ملع تارطاخ(
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 ١٣۴٢ دادرخ ١۵ رد نافلاخم دیدش بوکرس زا عطاق عافد نمض  ،کاواس یلخاد تینما ریدم ،یتباث زیورپ
 نم« :دیوگ یم -دوش طقاس میژر دوب نکمم و دوب هدش لزلزتم هرابود هاش ھک یطیارش رد -ملع هللادسا طسوت
 54».متشاد یریگرد یو اب و مدوب فلاخم داسف ھب وا ندش هدولآ تلع ھب رابرد ترازو یدصت نامز رد ملع اب
 
 یولھپ فرشا یگرابدرم
 
 جاودزا ماوق یلع اب هاش اضر نامرف اب یگلاس ١٧ رد ادتبا .درک جاودزا راب ھس هاش نوچمھ یولھپ فرشا
 .تفرگ تروص قیفش دمحا اب ١٣٢٢ رد مود جاودزا .دیشاپ ورف هاش اضر دیعبت ضحم ھب جاودزا نیا .درک
 ،دش باختنا یریزو تسخن ھب هاش یوس زا ١٣٢٩ ریت ۵ رد ھک -شترا داتس سیئر -ارآ مزر یلع دبھپس
 رگیدکی اب نامز نیا رد یمرگ ھناقشاع طباور ود نیا اما .دوب رسمھ یاراد یولھپ فرشا دننام خیرات نیا رد
 نیا رد .تسا هدش رشتنم تایب هواک و -زیبماک -شدنزرف تمھ ھب ارا مزر دبھپس تارطاخ و دانسا .دنتشاد
 تبحم ھنشت" ھک دسیون یم "مزیزع دبھپس" ھب فرشا .دنا هدش رشتنم رگیدکی ھب ود نیا یاھ ھمان باتک
 نآ زا رتاورپ یب فرشا .دش ھتشک و رورت مالسا نایئادف ھلیسو ھب ارآ مزر ١٣٢٩ دنفسا ١۶ رد 55".متسھ
 ١٣۴٠ ھھد رد فرشا .تفر رت هزات یاھ ھقوشعم غارس ھب وا .دنک یرادافو شا ھقوشعم و رسمھ ھب ھک دوب
 .درک جاودزا یرھشوب یدھم اب
 
 هاش .تسا یولھپ فرشا ،شرھاوخ گرزب یلام یاھداسف زا هاش دنت یاھداقتنا زا راشرس َملَع تارطاخ
 فرشا یگرابدرم اما .تسا هدرواین راب ھب یزیچ نم یارب رسدرد و نایز زج فرشا ھک دیوگ یم اھراب
 َملَع .دش یم وا اب دروخرب ھب روبجم هاگ هاش .دوب عیاش مدرم نایم رد هاش یگراب نز زا رت هدرتسگ رایسب
 :دسیون یم
 

 مراد نیقی .دندومرف رداص دیدش یریگتخس روتسد فرشا تخدھاش ترضحالاو روما ھب تبسن«
 ادیپ یبصع تلاسک مھً اریخا نوچ .تسا بوخ دنکن یشکدوخ رگا .تفشآ دنھاوخ رب تخس ترضحالاو
 رھ ھمھ نم یاھردارب و رھاوخ نیا ،دندومرف یم هاش هراچیب .تسین هراچ یلو ،مراد تشحو .دنا هدرک
 .)١٣۴٧ نابآ ٢ .٣٩١ ص ،متفھ دلج (».دنراد صقن کی مادک
 
 رت هدیچیپ فرشا شرگید رھاوخ یصوصخ یگدنز اب هاش ھطبار« :تسا ھتشون دروم نیا رد ینالیم سابع
 یصوصخ ھصرع ھب وا مارتحا ناشن ییوس زا ناوت یم ار شرھاوخ نیا یگدنز ھب هاش ییانتعا یب .دوب
 یاھ یریگرد یسایس یاھدمایپ ھب وا یھجوت یب رب یدھاش ناوت یم ار نآ رگید ییوس زا و تسناد فرشا
 تیاور ھب مک تسد ،تولخ رد هاش هاگھگ ھچرگ و تشاد ترھش یگرابدرم ھب فرشا .تسناد شنادناخ یلام
 .داد یمن ماجنا یگدنز نیا ندرک دودحم رد یشالت اما ،تفرگ یم دنخشین و دقن ھب ار فرشا کولس ،َملَع
 ھب ات دراذگب شرایتخا رد ]رالد نویلیم ٢٠[یغلابم ناریا تلود تساوخ یم فرشا یتقو ،،لاح نیع رد
 تفلاخم داھنشیپ نیا اب هرسکی هاش ،دوش هدیزگرب للم نامزاس یمومع عمجم تسایر ھب دناوتب دیاش نآ ددم
 تالماعم رد شنادنزرف زا یکی و فرشا ھک دنراد نآ زا تیاکح ناوارف یدھاوش لاح نیع رد یلو .درک
 شمیژر و هاش یارب یسایس یا ھلأسم ھب تکراشم نیا عاونا و داعبا و دندرک یم تکرش یناوارف یداصتقا
 [یتنطلس نادناخ یاھ تیلاعف عون نیا یارب یدج یدعاوق و اھ تیدودحم دوبن رضاح هاش یلو .دوب هدش لدب
 و درایلیم کی جورخ و ١٩٧٠ ھھد رد فرشا طسوت کرویوین رد یرالد نویلیم ۴ ھناخ دیرخ ھلمج زا
 یتح و ]ناریا زا ١٣۵٧ رھم رد سمش و فرشا طسوت مدرم یاھ ییاراد زا رالد نویلیم دصتشھ
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 راک زا راک ھک دش یدعاوق نینچ نیودت ھب رضاح یتقو اھنت .دنک نییعت ]یولھپ حرف[ ھکلم نادنواشیوخ
  56.»]دش بالقنا و[دوب ھتشذگ
 
 و اھ هدنناوخ ات ارزو زا .دوب طابترا رد رامش یب یدارفا ابً امسر اما ،دوب رسمھ یارادً امسا فرشا
 دبشترا و[ یتباث زیورپ .دوب راکشآ ،دیدنسپ یم ھک ییاھدرم اب وا تاطابترا .یجراخ یاھدرم و اھ ھشیپرنھ
 ،یماما یقت ،57نایچنالاپ نوئل ،یجار زیورپ نارماک( فرشا یاھ ھقوشعم زا یدادعت مان ]تسودرف
 )...و ،ناتسکاپ ھجراخ ریزو وتوب یلع راقفلاوذ ،یھاشناھج نیسحمالغ ،لابقا رھچونم ،ریژھ نیسحلادبع
 ریزو تسخن نواعم ار یجار ات دروآ یم رایسب راشف ادیوھ ھب فرشا ھک دھد یم حیضوت و هدرک رکذ ار
 صاصتخا شا ھقوشعم ھب یا هژیو یاج یجراخ یاھ تلود و للم نامزاس ؛ یجراخ یاھرفس رد ات دنک
 یاھراشف ربارب رد مناوت یمن نم دیوگ یم ادیوھ ، دنک یم لالدتسا ھچ رھ ادیوھ اب رادید رد یتباث .دنھد
 الاح !هدش هدنج« نم رسپ ھک ھتفگ یجار ردپ ھک دیوگ یم ادیوھ ھب یتباث تیاھن رد .منک تمواقم فرشا
 یم هاش غارس ھب فرشا و هدرک ینیشن بقع ادیوھ »؟ریزو تسخن نواعم دوشب صخش نیا دیھاوخ یم
 یاھداسف ھمھ زا هاش ھک دیوگ یم یتباث 58.دزاس یم ندنل رد ناریا ریفس ار یجار هاش نامرف اب و دور
 لرتنک ار وا دیشوک یم سپ ،دنک درط ار وا تسناوت یمن .دوب وا دقتنم و تشاد عالطا دوخ یولق ود رھاوخ
 .دنک
 
 یارب .درک یمن یتنطلس نادناخ یاھ سورع و اھداماد ،ناردارب ،نارھاوخ یاھداسف اب یدروخرب هاش اما
 زا کی رھ وا .دوب ھتخاس وا دوخ ار ماظن نیا ً:ایناث .دوب لئاسم نیمھ ریگرد تدش ھب شدوخ ً:الوا ھک نیا
 ونابھش طقف .دوب هدرک بوصنم روشک یاھ هاگشناد زا یکی یانما تئیھ تسایر ھب ار یتنطلس نادناخ یاضعا
 یمومع عمجم رد ناریا هدنیامن هاش مکح اب فرشا .59دوب ناریا مھم هاگشناد دنچ یانما تئیھ سیئر ییاھنت ھب

 ار فرشا یاھداسف هرابرد یبرغ مھم یاھ ھناسر شرازگ وا یتقو ملع تارطاخ رد :اثلاث .دش للم نامزاس
 یم هاش ،دناسر یم عالطا ھب ار وا طسوت ردخم داوم قاچاق ماھتا مھم هدنورپ ای ،دناسر یم هاش عالطا ھب
 نایم رد ناریا و هاش یوربآ یاپ ھک دنک یم ضارتعا َملَع .تسا شدوخ ھب طوبرم ،تسین طوبرم نم ھب دیوگ
 60 ؟تسین طوبرم امش ھب روطچ ،تسا
 
 ؟هدگترشع ای رابرد
 

 ونابھش دیوگ یم ملع ھب هاش هرخالاب .دندوب دھعیلو یزاب مناخ یارب یزیر ھمانرب لاح رد اھتدم َملَع و هاش
 ونابھش ھب هاشنھاش دیوگ یم هاش ھب ملع .نکب یراک رتدوز دنیوگ یم و دنتسھ یریگیپ لاح رد و هدش یضار
 ،سکعرب اقافتا دیوگ یم هاش .میوش ھئربت ونابھش دزن لقاال ام ات تسین رایب مناخ نم رابرد ھک دیدومرف یم
  .61دنک مادقا عیرس میوگ یم ملع ھب زورما متفگ ونابھش ھب
 
 ھب زور ریوصت نیا .دوب ھتفرگ لکش مدرم نھذ رد رابرد زا یریوصت نینچ ،بالقنا زا شیپ ھھد دنچ زا

 ھتفر و درک یزاب هاش میژر اب مدرم تفلاخم رد یمھم شقن زین تاعالطا نیا .دش رتگرزب و گرزب زور
 تاعالطا نیا زا زین نافلاخم .دنا داسف ھشیر یتنطلس نادناخ و هاش ھک دناسر رواب نیا ھب ار مدرم تیرثکا ھتفر
 .دندرک هدافتسا میژر ھیلع نانآ جیسب و مدرم یاھ هدوت کیرحت یارب
 

 زا تسناوت یمن اما .دروآ یم رامش ھب دب ار یگرابدرم و یگراب نز ،یلام یاھداسف ،نارگید نوچ زین هاش
  .درک شا یگراب نز یادف ار میژر و دوخ وا ھک دوب نینچ نیا .دیوشب تسد نآ
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 تشذگ اب اما .دوب نارود نیا رد هاش یگراب نز یصخش ینابرق نیرتمھم ،هاش موس رسمھ ناونع ھب ابید حرف

 قشع ار دوخ تارطاخ باتک و درک عافد هاش زا ھناناج ھکلب ،درکن توکس اھنت ھن ،بالقنا زا لاس ۴٠
 .تسین راگزاس هداد خر یاھ تیعقاو اب ھجو چیھ ھب مان نیا .داھن مان )٢٠٠۴ (  هاش اب نم یگدنز :یگشیمھ
 شریخا لاس ۴٠ راتفر ،دنک دادملق تسینمف یعون ھب ار دوخ دشوک یم و دناسانش یم ددجتم ار دوخ ھک ینز
 نامز نآ رد ھک ییاھ شنکاو و هدش رشتنم دروم نیا رد فلتخم یاھ باتک رد ھک ییاھربخ ھمھ نآ ربارب رد
 نآ زاً العف اما .دراد دوجو درکیور نیا یارب یدنچ لیالد .تسین راگزاس یتنس نز کی اب یتح ،داد ناشن
 .میرذگ یم رد
 
 بالقنا و داسف
 
 ھب ماع یموھفم ھب اج نیا رد داسف .تشاد یمھم شقن هاش میژر ھیلع مدرم جیسب و ندناروش رد میژر داسف
 .دوش یم هدرب راک
 
 مالغ و رکون ھیقب و دوب بابرا وا .یلادوئف نارود کلام .62دروآ یم رامش ھب روشک کلام ار دوخ هاش -فلا
 هاش و دوخ یارب ریباعت نیا ھمھ زا ،دوب وا ھب درف نیرتکیدزن ھک َملَع .ترضحیلعا یاپکاخ و راثن ناج و
 یاپ ھک تسا ھتفگ اھراب و اھراب .دسوب یم ار بابرا تسد ،دوش یم جراخ رتفد زا هاگرھ .تسا هدرک هدافتسا

 بابرا تساوخ رھ ھب دیاب ناگدنب .دوب هدنب -ناگیادخ ھطبار ،نارگید و هاش ھطبار .تسا هدیسوب مھ ار هاش
 یاذغ فرظ رد ار شناھد وا گس .دوب یتنطلس نادناخ یاضعا زا رترب هاش گس یتح .دنھد نت ناگیادخ ای
 مھ نآ ھک درک ضارتعا رما نیا ھب ونابھش راب کی طقف ،تشادن ضارتعا تراسج سک چیھ و درک یم ھمھ
 یماظن و یلام رظن زا ار ناریا امش ھک دیوگ یم هاش ھب ١٣۴۶ تشھبیدرا ۴ رد َملَع 63.درک تحاران ار هاش
 64».دروخب دناوت یمن ار مزیزع بابرا مخت سک چیھ« ھک دیا ھتخاس دنمتردق نانچ
 

 یلقتسم ھلاقم رد(.دندوب لصتم ھقلح نیا ھب ھک یدارفا ھیلک و یتنطلس نادناخ ،هاش یلام میظع یاھداسف -ب
 ھب اھنت ھن -شرھاوخ رھوش -متاخ دبشترا ھک دیوگ یم ملع ھب هاش .)ما هدرک وگزاب ار اھنآ زا یرایسب دراوم
 ھتفر .65تسا ھتخودنا تورث رالد نویلیم ١٠٠ یماظن یاھدیرخ سالتخا هار زا ھکلب ،تسا هراب نز تدش
  .تسا شنایفارطا و دوخ عفانم رکف ھب طقف و طقف هاش ھک دندیسر رواب نیا ھب مدرم ھتفر
 

 هاش هرمزور یگدنز .دوب شنایفارطا و یتنطلس نادناخ و هاش ریگارف داسف زا یشخب زین یسنج یاھداسف -پ
 یم رامش ھب دوخ هدرب و مالغ ار تموکح یاضعا و مدرم ھمھ ھک دھد یم ناشن ،تشذگ رظن زا الاب رد ھک
 نیا کلام و بابرا ار دوخ ھکنیا یارب .درک یمن محر زین دوخ میژر نارس نارتخد و نارسمھ ھب هاش .دروآ
 یکی رسمھ ،هدرک دای وا زا هاش ھب یھاگن باتک رد مھ ینالیم سابع ھک هزریف .دروآ یم رامش ھب اھ هدرب
 ریزو تسخن راب ود یماما فیرش .دوب سلجم ناگدنیامن زا یکی رسمھ ایرث .دوب هاش یاھدبشترا نیرتمھم زا

 وا اب اھتنا ات آدتبا زا یولھپ داینب تسایر و تشاد هدھع رب ار انس سلجم تسایر ینالوط یاھ لاس ،دش هاش
 :دسیون یم ھنامرتحم ینالیم سابع .دوب هاش یاھ ھقوشعم زا یکی وا یاھرتخد زا یکی ،ھمھ نیا اب .دوب

 66».درک یم تکرش اھ ینامھم زا یخرب رد و دوب کیدزن رابرد و هاش ھب مھ شنارتخد زا یکی یتدم یارب«
 .تشاد یدیلک یاھ تسپ وا تموکح نارود رد ھک دوب هاش یکدوک نارود تسود تسودرف نیسح دبشترا
 ھب ار نیا ،علطم ناققحم زا یکی .تسا هدیباوخ وا اب و دراد ھطبار شرسمھ اب هاش ھک دوب نینظ مھ تسودرف
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 زا یکی زا یریگ ماو اب هاش زا تسودرف مشخ لیلد حیضوت یارب .تسا ھتشون دوخ باتک رد ھتسب رس وحن
 .دھد یم ماجنا نم یاج ھب وا ،مھد ماجنا باوختخر رد دیاب نم ھک یراک ،دسیون یم ریپسکش راثآ
 
 ھک دوب نیا نانآ یاعدا .دنداھن یم تشگنا یتنطلس نادناخ و هاش داسف رب ینیمخ هللا تیآ یربھر ھب تیناحور
 ، "شایع" ار هاش نانآ .تسا تنطلس لصا و یتنطلس نادناخ شا ھشیر ،دراد دوجو ھعماج رد ھک یداسف لک
 رد )١٣۴٨( ھیقف تیالو یاھ سرد رد ینیمخ هللا تیآ .دندرک یم یفرعم مدرم ھب »نارسوھ« و "هزرھ"
 :تفگ فجن
 
 ماکح نیا .دریگیم ھمشچرس نارسوھ و دبتسم مکاح هداوناخ و ھمکاح تئیھ نامھ زا دسافم نیا زا یرایسب«
 امنیس نتخاس فرص ار تافوقوم و دنزاسیم یراسگیم و اشحف زکارم ؛دننکیم تسرد داسف نکاما ھک دنتسھ
 رسک تکلمم ھجدوب ،دوبن اھسالتخا و اھشاپ و تخیر نیا و یتنطلس جرخرپ تافیرشت نیا رگا .دننکیم
 ».دننک کمک و ضرق یاضاقت و دنوش عضاخ سیلگنا و اکیرمآ ربارب رد ات دروآیمن
 

 تنطلس لاس نیمھاجنپ و ھلاس ٢۵٠٠ ،یراذگ جات ھنیزھرپ یاھ نشج رد ار دوخ ھک ھناھاش یبلط تمظع
 رنھ نشج .درک یمن تیافک اھ نیا اما .دروآ دورف هاش میژر رب یکلھم ھبرض ،تخاس راکشآ یولھپ نادناخ
 ١٣۵۶ لاس رنھ نشج .دوب یرگید یراک ھبرض ،دش یم رازگرب ونابھش تمھ و تسایر ھب ھک زاریش
 ھعاشا هاش میژر ھک تفگ ١٣۵۶ رھم ۶ ینارنخس رد ینیمخ هللا تیآ .تشاد لابند ھب ار اھدمایپ نیرتدیدش
 و دوب لمع نیا تشپ هاش ھکدرم نیا .درک مدرم نایم و نشور زور رد یسنج لمع ماجنا ھب لیدبت ار اشحف
       .67دننک ضارتعا نآ ھب دیاب ھمھ
 
 یاھرتخد ،هدیشک داسف ھب ار اھنآ یاھناوج« هاش ھک تفگ مدرم ھب ١٣۵٧ تشھبیدرا ٢٣ رد ینیمخ هللا تیآ
 68».دشکب داسف ھب دھاوخیم ار اھنآ
 

 نویلیم ۴ ھناخ کی ساسح طیارش نیا رد دراد دصق ،فرشا نم نارسوھ رھاوخ ھک دیوگ یم َملَع ھب هاش
 اما .69تسام نایز ھب نیا نوچ ،دنک یراددوخ راک نیا زا وگب وا ھب .دنک یرادیرخ کرویوین رد یرالد
 یزیچ اھنیا .تفر شورف ھب رالد نویلیم ۵٠ غلبم ھب شگرم زا سپ لزنم نامھ و دیرخ ار ھناخ نآ فرشا
 داھن ،تشادن دوجو اھراک عون نیا دقن و نایب یارب یا ھناسر یتقو اما .دنامب ناھنپ مدرم مشچ زا ھک دوبن

 ١٣۵٧ رذآ ۴ ینارنخس رد ینیمخ هللا تیآ  .دناسر یم مدرم عالطا ھب زیمآ قارغا یوحن ھب ار نآ ھعیاش
 :تفگ
 
 ھک دوب یزیچ کی رد ای ار نیا مدناوخ نم ھک دوب ھتشون ،ار نیا تسین مدای ھک تسا هدوب یاھلجم کی رد«
 ییالیو کی )شنارھاوخ نیا زا مادک کی( هاش نیا رھاوخ یارب ییالیو کی ـ ھک ار نیا دندناوخ نم یارب

 نویلیم جنپ و یس ینعی رالد نویلیم شش ھک دوب ھتشون اما تسین مدای نم ار نآ ،تمیق ھچ ھب دناهدیرخ
 ار ناخاضر ھک ام ؟یک لوپ زا ییالیو وچمھ کی !هدش اجنآ یراکلگ جرخ رالد نویلیم شش ،جرخ ناموت
 70».دوب یتخل مدآ کی اجنیا دمآ ھک یتقو میتخانشیم
 

 :تفگ رھشناریا رد ھعمج زامن یاھ ھبطخ رد ١٣۵٧ تشھبیدرا ٢٢ رد زین یا ھنماخ یلع
 
 یرابجا داسف و یکروز ءاشحف و اھقرب و قرز و تاغیلبت .دوشیمن هداد ندنام ناملسم یهزاجا یسک ھب«
 قرغ داسف بالجنم رد دنراد ار ام یاھرسپ و اھرتخد .دننامب تسا ھتساوخ مالسا ھک نانچ نآ مدرم دراذگیمن
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 نیا ،زیگناناجیھ یاھنامر نیا ؛ام یاھھناخ لخاد رد تسا داسف یاھلاناک ،نویزیولت یاھلاناک نیا ؛دننکیم
 دراو دراد لیس لثم ھک یشیارآ و لّمجت لئاسم نیا ،نیغورد تاغیلبت نیا ،زیگناترفن یھماننیگنر تاعوبطم
 یاھنابز نیا ،دوشیم لیمحت ام رتخد و رسپ ندرگ رب دراد ھنادازآ ھک ییاھدم نیا ،دوشیم تکلمم نیا

 هداد جاور بآ لثم و یناسآھب ھک یغورد یاھفرح نیا ،دوشیم ھتسب لبق زور زا شیب زور رھ ھک ییوگقح
 و اھلیپ و اھریپ ؛»دنزغلب نالیپ دش رایسب لِگ وچ« .دنامب ناملسم ناسنا ھک دنھدیمن هزاجا اھنیا ،دوشیم
 یم ار نیا املع ؛تسا نیمھ فرح یھمھ !دراد دوخ یاج ھک ام ناوج ،دننازغلیم دنراد مھ ار اھَنتلیپ
 هداھن دوخ یور ناملسم مان ھک یتکلمم و ھعماج نیا رد دنیوگ یم ؛دنیوگ یم ار نیا ناملسم مدرم ،دنیوگ
 ملاس ِداصتقا دیاب ،دشاب یدازآ دیاب ،دوشب ارجا یمالسا تارّرقم دیاب ،دننک یگدنز ناملسم دیاب مدرم ،تسا
 71».دشاب
 

 .دنتشاد عالطا هاش یسنج یاھداسف زا هاش نامز رد مدرم ھک دیوگ یم یرگید ینارنخس رد یا ھنماخ یلع
 :دیوگ یم .دیسر یم مھ مدرم شوگ ھب و دش یم رشتنم یجراخ تایرشن قیرط زا اھربخ نیا

 
ً ابیرقت ھبالتبم ھک دیریگب ىسنج ىاھداسف زا ،داسف عاونا .دوب داسف ،ثیبخ میژر نیا ]ّتیصوصخ کی[«
 ىلیخ زور نآ .تسا روآمرش شیاھناتساد الاح رگید ھک دوب اھنیا دننام و اھىربورود و اھىرابرد ىھمھ
 ،تفر یمرد اھىجراخ ملق زا ىھاگ .دنروایب نابز رب دندرک یمن تأرج ھچرگا ،دنتسناد یم مھ مدرم داحآ زا

 شیپ تسا نکمم ىتقو رھ ھک طّسوتم حوطس رد طقف ھن ،ىلام داسف ،ىسنج داسف دنتفگ یم ار ىیاھزیچ
 ىاھداسف نیرتالاب ،شیاھىربورود و اضردّمحم صخش فرط زا .روشک حوطس نیرتىلاع رد ،ریخن ؛دیایب
 دوجوھب ّتلم ىلام عبانم رب اھراشف نیرتدولآتثابخ ،اھىزادناتسد نیرتدب ،اھهوشر نیرتگرزب ،ىلام
 داسف ،داسف .مدرم ندرک هراچیب و مدرم ندرک ریقف تمیق ھب دندرک یم تسرد تورث ناشدوخ ىارب .دمآىم
 نآ تموکح ىلصا رصانع ىھلیسوھب ىتعنص ّردخمّ داوم جیورت و دایتعا جیورت ،دایتعا ،ىلام داسف ،ىسنج
 رپ نادمچ اب سیئوس هاگدورف رد ار اضردّمحم ىاھرھاوخ زا ىکی .داتفا قاّفتا و دمآ دوجوھب ناریا رد زور
 بخ ؛دندرک ىلامتسام دوز اھتنم ،دیچیپ ایند ىھمھ ]رد نآ ربخ[ !درک ریگتسد سیئوس سیلپ ،نیئورھ زا
  72»].دوب[ ىّتیعضو نینچکی ؛دندرک زاب ار هرگ ،دندرک فرطرب ار ّھیضق ؛دوب ناشدوخ ھب طوبرم
 

 توافت .دز باختنا ھب تسد هاش و ینیمخ هللا تیآ نایم بالقنا نارود رد ھک تسا ھتفگ زین شورس میرکلادبع
 رد ھک دنک یم رکذ وا "یگراب نز" ار هاش یاھ یگژیو زا یکی .درامش یم رب ار نارود نآ رد ود نیا یاھ
 73.داتفا رثوم وا باختنا
 

 ات دوب هداد روتسد -وناھبش رتفد سیئر -یدنواھن گنشوھ ھب راگزومآ دیشمج یریزو تسخن نارود رد هاش
 دنناوتب ھکلب ور ھنایم یناحور نیا اب طابترا رثا رد و دشاب ھتشاد یرادمتعیرش هللا تیآ اب یمئاد ییاھرادید
 کشزپ ار یدایا میرک ارچ وگب هاش ھب دیوگ یم یدنواھن ھب یرادمتعیرش هللا تیآ .دنزاس مارآ ار عاضوا

 درادً ارھاظ ھک دریگ یم سکع و یرب یم اضر ماما مرح ھب دوخ هارمھ ھب  ار ییاھب نیا و یدرک تدوخ
 ھمھ رد ،یولھپ فرشا ،امش رھاوخ .تسا هدرک نیگمشخ ار مدرم و تسا تناھا نیا .دنک یم اعد و ترایز
 اھ نیا .رگید راوگان رایسب بلاطم و دراد یلام داسف ،دنک یم تلاخد یللملا نیب و یلخاد یسایس یاھراک
 ناوارف یراوشد اب و ھتفر هاش رادید ھب رھشون رد دعب زور دیوگ یم یدنواھن 74.تسا مدرم مایق و مشخ لیالد
 نم زا هاش .مدناسر هاش عالطا ھب ار یولھپ فرشا ھب یرادمتعیرش هللا تیآ راوگان و بسانمان یاھ ماھتا
 متسناد یم .دوب هاش ھب یگرزب "نیھوت" ،مداد یم تبثم خساپ رگا ؟یراد لوبق مھ تدوخ ار اھ نیا ایآ دیسرپ
 هللا تیآ 75».متسھ روآ ماغیپ کی طقف نم ،ترضحیلعا« :متفگ اذل .دراد عالطا اھ نیا زا زین دوخ هاش ھک
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 یوس زا تدش ھب ھک نامھ - زاریش رنھ نشج دییوگب هاش ھب دوب ھتفگ یدنواھن گنشوھ ھب مھ یرادمتعیرش
 76».لمحت لباق ریغ و دوب هدنھد ناکت لاسراپ« -دش دقن یبھذم یاھورین ھمھ و ینیمخ هللا تیآ
 

 کی بالقنا زا شیپ -دش سابل علخ و دوب ینادنز یمالسا یروھمج رد  یلاس دنچ ھک -یروکشا یفسوی نسح
 ھعماج و اھ هزوح یاضف اب و تشاد روضح مھ هزوح رد و )دش ینادنز مھ یھام دنچ(دوب زرابم یناحور
 :تشون ھلاقم نیا یاھاعدا هرابرد یروکشا .تشاد کیدزن ییانشآ
 
 ١٣۴٠ ھھد رد .تسا ھلاقم نیا یاعدم دیؤم مدوب فلاخم هاش میژر اب ھک یا ھبلط ناونع ھب نم یصخش ھبرجت«
 رایسب )فرشا ھمھ زا شیب و( شنارھاوخ و ناردارب و هاش قاچاق و یلام و یقالخا یاھداسف ١٣۵٠ رتشیب و
 ».درک یم کیرحت هاش میژر ھیلع ار یبھذم یاھ هدوت تدش ھب اھداسف عون نیا .دوب لفاحم لقن و هرھش
 
 ینادنز لاس ٢ زین یمالسا یروھمج رد و دش ینادنز هاش نامز رد یھام دنچ ھک ناگرزاب یلعلادبع سدنھم
  :دسیون یم دروم نیا رد ،دش
 
 و قدصم رتکد یریگتسد و رابرد و سیلگنا ،اکیرمآ ثلثم طسوت ١٣٣٢ لاس دادرم ٢٨ یاتدوک زا دعب«
 اب "ناریا یلم تمواقم تضھن" مان ھب ینیمز ریز ھمین ینامزاس یلم نازرابم زا یدادعت  ،شتلود ناراکمھ
 نآ رد لاس تفھ دودح ات ھک دندرک سیسات ناملآ طسوت ناشروشک لاغشا زا سپ نایوسنارف تمواقم زا ماھلا

 ھب ییاطع میحر موحرم یریبدرس ھب یلخاد یاھیرشن نامزاس نیا ،دوب تمواقم رادمچرپ تخس رایسب طیارش
 نآ یاھهرامش زا یکی رد ،درکیم رشتنم ءاضعا یارب ار صاخ رابخا ھک تشاد "ھیشاح یب ھیشاح اب" مان
 دودحم یعمج رد ییاکیرمآ و ییاپورا ینارتخد تکرش اب !صاخ ییابیز ھکلم ھقباسم ھبش ھب هراشا ھیرشن

 نیا .دوب هدرک زرد یجراخ تایرشن ھب شربخ و دش یم رازگرب یتنطلس یاھخاک زا یکی رد ھک دوب هدش
 ».تشگ نانآ یدعب یریگتسد زا سپ عمج نآ تیموکحم مھم کرادم ھلمج زا  ھیرشن
 
 رد یرابجا باجح ھیلع نانز تارھاظت ھب تسا رتھب ،دوش ھتفایرد یبوخ ھب نارود نآ یاضف ھک نیا یارب
 یلصا ھلأسم ار مسیلایرپما اب هزرابم ھک یتسینومک یسایس یاھ هورگ زا یرایسب .میرگنب ١٣۵٧ سرام متشھ
 نآ رد اھ هورگ و دارفا یخرب .دندرکن تیامح نآ زا ،دندروآ یم رامش ھب یعرف لئاسم ار لئاسم یقاب و
 قدص عازن لحم .دندرک دادملق یولھپ فرشا یاھ ھشحاف ار ناگدننک رھاظت ھک دنتفر شیپ اج نآ ات یتح نامز
 فرشا و هاش زا ھک تسا یریوصت عازن لحم ،تسین ماھتا نیا ندوب یقالخا ریغ ای یقالخا ،اعدم نیا بذک و
 ار )هاش میژر( اھ ییالاب )مدرم( اھ ینییاپ ھک نیا رد ریوصت نیا ھک یشقن و تشاد دوجو ناگمھ ناھذا رد
 .درک یزاب ،دنورب بالقنا یوس ھب و  دنھاوخن
 
 نز و یلام گرزب یاھداسف دروم رد نافلاخم .تشاد بالقنا ییاپرب رد یساسا شقن شمیژر و هاش داسف
 هاش یگراب نز ھک دوب نیا یساسا عوضوم .دندرک یم نایب ار تقیقح هاش میژر نارس یگراب درم و یگراب
 نت ھس یراوخ تنار و یلام یاھداسف زا طقف و طقف راتشون نیا رد .دوب هدش یھتنم یلام میظع یاھداسف ھب
 یگرزب ھکبش یراوخ تنار و یلام یاھداسف اما .دش ھتفگ نخس )ولود و یدایا و ملع( هاش یاھرایب مناخ زا
 -یولھپ فرشا فالخرب -یولھپ سمش .دوب نت ھس نیا دراوم زا شیب رایسب ،دندوب ھتخاس راک نیا یارب ھک
 کی رد طقف و طقف رھاوخ ود نیا .تشاد یگرزب یراوخ تنار و یلام داسف اما .درک یمن تلاخد تسایس رد
 رسمھ )نایشاب نیم هللا تزع(ُدبلَھپ دادرھم .دندرک جراخ ناریا زا رالد نویلیم دصتشھ و درایلیم کی دروم
 نادوجآ -یو ردارب -نایشاب نیم هللا حتف .دوب رنھ و گنھرف ریزو ١٣۵٧ ات ١٣۴٣ لاس زا ،یولھپ سمش
 کی فرشا یتقو ١٣۵۴ رویرھش ٢٩ رد .دوب یھاشنھاش شترا ینیمز یورین هدنامرف و هاش یصخش
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 ھچ ام ھب رگم )ماوقا ینعی(اھنیا رخآ« :دیوگ یم و دوش یم ینابصع هاش ، دنک یم حرطم دیدج تساوخرد
 اب ھتبلا( ؟میراذگب اپ ریز ار تاررقم و مینکب تشذگ ھمھ نیا اھنآ یارب دیاب ام ھک دنھد یم یسیورس
 77».)دایز تینابصع
 
 مدرم هاگن رد دیاب ،نارگید و فرشا یگراب درم و نایرابرد و هاش یگراب نز ایآ :دوش هدیسرپ تسا نکمم
 یم یرواد یرگید یاھ صخاش یانبم رب ار هاش میژر تسیاب یم اھنآ ای تشاذگ یم ریثأت یسایس میژر ھب
  ؟دندرک
 
 میژر ارچ :تسھ و دوب نیا ام یروحم شسرپ .تسین ھلاقم نیا عازن لحم ،دشاب ھک ھچرھ شسرپ نیا خساپ

 ینارگیزاب یاج ھب ار دوخ ھنایارگ عقاو دیاب ،)رگ لیلحت(رظان ،اج نیا رد ؟داد خر بالقنا ارچ ؟دش طقاس هاش
 بجوم و دوب مھم یروما ھچ نانآ یارب دنیبب و دنتخاس ار ١٣۵٠ و ١٣۴٠ یاھ ھھد ھک دراذگب )نارگ شنک(
 نآ اب و دنتخاس یم و دندرک یم انعم ار تیعقاو ھنوگچ نارود نآ نارگیزاب ؟دش یم نانآ یضارتعا شنک
 ھتشذگ رگیزاب یاج ھب نانچ نآ دیاب ینونک رظان ،رگید ریبعت ھب ؟دنداد یم قوس بالقنا یوس ھب ار مدرم
 شنک مھف ھب ناوت یم هار نیا زا .دنداد ماجنا اھنآ ھک داد یم ماجنا ار اھراک نامھ ،دوب مھ وا رگا ھک دنیشنب
  .تشاد مدرم نتخیگنارب رد یمھم شقن داسف ،دیدرت نودب .دش کیدزن یخیرات نارگیزاب
 
 و ناسانش ھعماج زا یرایسب و -ممھف یم نم ھک یدح ات .تسا نآ یاھدمایپ و بالقنا دوخ ،رگید ھلأسم
 بوکرس .دوش یھتنم رشب قوقح و یدازآ و یسارکومد ھب ھک تسین یھار بالقنا -دنا هداد ناشن نافوسلیف
 ارچ :تسا نیا شسرپ .تسین و دوبن راتشون نیا عازن لحم زین نیا اما .دروخ یم ار دوخ نادنزرف و دنک یم
 ؟داتفا هاش میژر
 

 : کنیل ھب دوش عوجر - 1
 
-trump-https://www.harpersbazaar.com/culture/features/news/a21220/donald

responses-tweet-day-womens/ 
 
  :کنیل ھب دوش عوجر - 2
 
-amy-flores-lucy-biden-https://www.vox.com/2019/4/2/18290345/joe

QFL_hJlp1twglappos?fbclid=IwAR2kAb4dVuQkoFRReJcH7hXk2ttEzqpOrbSnq
37_aHgKyXs 

 
 
  :کیل ھب دوش عوجر - 3
 

https://twitter.com/TomiLahren/status/1156722853846237184?s=20 
 
 .۴٢ ص ،لوا دلج ،ملع تارطاخ - 4
 رگا ار رتفد ھمدقم .مراذگ یم کناب رد ار مرتفد و متشون اج نیا ار تشادای نیا .متسھ ونژ رد زورما«- 5
 عورش مرابرد ترازو مشش ای مجنپ هام زا ار اھتشاددای نیا نوچ .تشون مھاوخ رگید رفس رد ،دوب یرمع
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 تیصو تسوا تسد رد نم یگدنز ھمھ ھک یدور مرتخد ھب...]دش رابرد ریزو ١٣۴۵ نابآ رد ملع[مدرک
 رشتنم ،میشاب هدنز ام زا یکی ای نم و هاشنھاش ھک یعقوم ار اھتشاددای نیا هدرکن یادخ ادابم ھک منک یم
ً املسم ،تروص رھ ھب .دشاب ھتشاد رب رد میژر یارب یرطخ نیرتکچوک ھک یعقوم هدرکن یادخ ای .دنک
 رشتنم ار اھنآ دعب ،دنک ربص لاس هاجنپ دیاب ،دوب دھاوخ مھ رارق رب ھک دشاب رارقرب میژر هللا ءاشنا رگا

 ١۶ .١٨۵ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(».دننکب ار راک نیا هللا ءاشنا شدالوا ،تسناوتن شدوخ رگا .دزاس
 .)١٣۴۶ ید
 

 نوینوی کناب رد ار یلبق تشاددای ھچرتفدً البق .متشگرب اکیرمآ و اپورا زا هزور ٢١ زا دعب لیطعت زورما«
 دنوادخ مراودیما ھک مزیزع بابرا تشذگرد زا لبق مدرک ھیصوت یدور مرتخد ھب و متشاذگ تناما ھب سیوس
 هدرکن یادخ رگا ھک نیا رگید .درادن یموھفم نم یارب وا نودب یگدنز نوچ ،دربب ایند زا وا زا لبق ارم
 رشتنم ار اھتشاددای نیا دنامب هدنز رگا دناوت یم مرتخد تقو نآ ،درک دھاوخن ھک درک رییغت میژر
 .)١٣۴۶ ید ١۶ .١٨۶ ص ،نامھ(».دنک
 
 
 .١٣۵۴ ریت ١۶ .١۶٢ ص ،مجنپ دلج - 6
 
 .١٣۵۶ ریت ١٨  .۵٣١ ص ،مشش دلج - 7
 
 .مدوبن روط نیا نم یلو ،دندومرف هاشنھاش...مدیدن نز یگلاس ١٨ ات یناوج رد ھک مالغ ،مدرک ضرع« - 8
 یتح ،مدمآ ناریا ھب یتقو یلو ،درک یم یریگتخس نم ھب یلیخ یسیفن ]ھلودلا بدوم[رتکد سیوس رد ھتبلا
 .)١٣۵۵ ریت ٢٢ .١٨٢ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»دننک ادیپ رتخد میارب یروف داد روتسد مردپ
 
 وا نوچ[تسا دوز یلیخ زونھ مدرک ضرع !مینکب ]دھعیلو[شیارب مھ یزاب رتخد کی رکف دیاب دندومرف« - 9
 بلاطم نیا ساسحاً الماک اھ نس نیا رد نم ،ھن ،دندومرف .]تسا ھلاس ١٣ نالا و تسا ١٣٣٩ نابآ ٩ دلوتم
 ھب و شزرو نم قشع نوچ ،مدروآ یمن رد رس چیھ یگلاس هدفھ ات ھک نم ،مدرک ضرع نم .مدرک یم ار
ً الماک ھک نم ،دندومرف .مدوبن یرگید زیچ رکف ھک مدرک یم طارفا هار نیا رد ردق نآ و دوب بسا صوصخ
 تارطاخ(».)دوب رابرد ریزو تقو نآ شاترومیت( مدوب هدش شاترومیت ناریا قشاع یتح مدرک یم ساسحا

 .)١٣۵٣ تشھبیدرا ۴ .۴٩ ص ،مراھچ دلج ،ملع
 

  .٧٠ ص ،هاش ھب یھاگن ،ینالیم سابع - 10
 

 .٨۶ ص ،نامھ - 11
 

 .١۵۶ ص ،نامھ - 12
 

  :کنیل ھب دوش عوجر - 13
 
-of-courting-time-a-upon-en/entertainment/oncehttps://features.kodoom.com/

iran/v/5163-of-shah-by-blonde-hollywood/ 
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 و دمآ یم فرب نوچ .دوب ]ون لاس کیربت تبسانم ھب[ وکانوم ھینر سسنرپ و سنرپ زا یفارگلت« - 14
 رد راکسا هدنرب یلک سیرگ( سسنرپ نیا اب اکیرمآ رد شیپ لاس ٢٣ نم دندومرف ،دندوب لاح رس هاشنھاش
 ناتسچولب لک رادنامرف رمالا بسح تقو نآ ،ریخ مدرک ضرع ؟یدوبن ای یدوب وت ،مدش انشآ )]١٩۵۵ لاس
 سیرگ سنرپ و وکانوم سنرپ زا فارگلت کی« .)١٣۴٨ نمھب ۶ .٣٣٠ ص ،لوا دلج ،ملع تارطاخ(»مدوب
 !مدرک تاقالم ھنامیمص اکیرمآ رد شیپ لاس ٢٠ ار مناخ نیا ،دندومرف .دوب ]یدالیم یون لاس تبسانم ھب[
 ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(»مدوبن باکر رد رفس نآ نوچ .مدرواین دوخ یور ھب متسناد یم ھتبلا مھ نم

 یارب ھک یسمسیرک یاھتراک ھلمجنم...دوب یراج یاھراک مامت .مدش بایفرش حبص« .)١٣۴٩ ید ۵ .١٢۵
 و سنرپ تراک .مدناسر ضرع ھب ، هدیسر ھجراخ یارزو و ناریزو تسخن و ملاع نارس ھمھ زا هاش
 رذآ ٣٠ .٣۶۴ ص ،نامھ (»دوب هدرک ھیدھ ار شنادنزرف سکع ھک درک رظن بلج یلیخ وکانوم سسنرپ

١٣۵١(. 
 
 

 هاش بوضغم لاس ١۵ ھک اضرلادبع ترضحالاو رسمھ امیس یرپ[ مناخ نیا قدصم نامز ،دندومرف« - 15
 هاشنھاش تقو نآ .دوش یم هاش نم رسپ هرخالاب ھک تفگ یم نم ھب نامز نامھ رد و تشاد طابترا وا اب ]دوب
 الیرباگ ھب یبیرغ یاھفرح یتنطلس لیماف صوصخ رد مھ اھدعب .دنتشادن یروکذ دالوا و دندوب ایرث ھکلم اب
 نادناخ زا ]ایلاتیا هاشداپ نیرخآ مود یوتربما رتخد[ ییایلاتیا مناخ هدازھاش کی الیرباگ ]ایرام[ .دوب هدز
 ھناتخبشوخ ،دوب کیلوتاک نوچ یلو ،دنریگب حرف ترضح ایلع زا لبق دنتشاد دصق هاشنھاش ھک دوب لئوناما
 رد یبولطمان بلاطم امیس یرپ مناخ و دوب هدمآ ناریا ھب یزور دنچ یلو .درک تفلاخم رما نیا اب پاپ
 یالیو رد مھ ھتفھ کی و درک رادید وا اب اپورا رد راب نیدنچ هاش[دوب ھتفگ وا ھب یتنطلس نادناخ دروم
 اب ار هاشنھاش یسورع رگا مدوب هدرک ضرع اقباس نم .]دنارذگ وا اب سیئوس رد یدھاز ریشدرا شداماد
 صاخشا اب مناخ هدازھاش نیا ھک مناد یم مدوخ اریز ،تسا هدرک تمدخ منک یم رکف ھک دز مھ ھب الیرباگ
 اھتنم .اپورا رد ھتبلا -منکب ار راک نیمھ رالد رازھ نداد اب متسناوت یم مھ نم دوخ یتح ،دوب...یفلتخم
 ضرع نم یلو .دندوب هدومرف بجعت یلیخ یلیخ هاشنھاش .مدش فرصنم ،دماین مشوخ وا بیکرت زا نوچ
 ھب بلطم متسناد یم نوچ صوصخ ھب .مدوب هدرکن ضرع یزیچ نم ،دندوب هدیسرپن نوچ ھک مدوب هدرک
 .)١٣۴٩ ید ١٣۶.١٢ -١٣٧ صص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(»مدزن یفرح چیھ رگید ،دروخ دھاوخ مھ
 
 
 ضارتعا وا ھب ،دوب شیپ ملع زا رایسب ینابز دب رد دوخ ھک هاش ،دیوگ یم هاش ھب ار اھاعدا نیا ملع یتقو
 نامھ ار اھ نیا ارچ دیوگ یم ھکلب ،ینز یم نز کی ای ایلاتیا سسنرپ ھب ییاھ ماھتا نانچ ارچ ھک دنک یمن
 .یدادن عالطا نم ھب نامز
 

 کی نآ .دنتفرگن دنریگب ایرث قالط زا دعب دنتشاد رظن رد نیا زا لبق هاشنھاش ھک ار یسک درک محر ادخ«
 عضو سورع نآ اب دناد یم ادخ .دوب ایلاتیا عولخم هاشداپ لیماف زا الیرباگ سسنرپ مان ھب ییایلاتیا رتخد
 و شدوخ نز ریثأت تحت رد و رابرد ریزو ھک ار ءالع ]نیسح[موحرم دنکن تمحر ادخ .دش یم ھچ ناریا

 ار راک نیا تساوخ یم ،دمآ رد راک زا یللملا نیب یاھرتسگناگ زا اھدعب ھک دبھم ]دمحا [مان ھب یصخش
 .)١٣۴٧ دادرم ٢١ .٣۴۶ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(».دھد ماجنا
 

 و اکیرمآ رد ترافس نارود و جاودزا ،قشع ،مود دلج ،یدھاز ریشدرا تارطاخ : ھب دوش عوجر - 16
 .٨۵ -١١٢ صص ،مھدزناش شخب . ١٣٣٣ -١٣۴۴ ، ناتسلگنا
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 یب و زاب طیحم دراو ناھکان کچوک یاھرھش و اھاتسور ریقح و ھتسب طیحم زا ناوج نارگراک« - 17
 ییاھ هدقع رگید یوس زا و تشاد تریاغم اھ نآ یبھذم یاھرواب و تادقتعم اب ییوس زا ھک دندش یرابودنب
 ار یرتھب یگدنز تاناکما اھ نآ ِدمآرد و راک یناوارف ھک تسا تسرد .دروآ یم دوجو ھب اھ نآ لد رد
 تاناکما ،ھفرم نانیشنرھش لمجترپ و سکول یگدنز هدھاشم یلو ،تخاس یم مھارف ناشیارب اتسور ھب تبسن
 یاھ نامتراپآ و للجم یاھالیو اھ نآ .تخاس یم مسجم اھ نآ نامشچ ربارب رد ار یرایسب ینتفاین تسد
 دنک رایتخا تنوکس اھ نآ رد یسک ھک نآ یب اھ تدم و دش یم ھتخاس یرگادوس یارب رتشیب ھک ار سکول
 ات هد ھک رھش بونج رد دوخ فیثک و رقحم یاھ قاتا اب ار اھ نآ و دندید یم ،دیدرگ یم تسد ھب تسد
 و هدننار اب لدم نیرخآ یاھ لیبموتا اھ نآ .دندرک یم ھسیاقم دندیلول یم اھ نآ زا کی رھ رد رفن هدزاود
 ھطقن زا ندیسر یارب دوخ ھک یلاح رد ،دندرک یم هدھاشم مدق رھ رد ار اھ نآ ھفرم و کیش یاھ نیشنرس
 یم راک رس هدایپ یاپ هاگ و دندیشک یم راظتنا ناراب و باتفآ ریز رد اھ تدم ،رھش رگید ھطقن ھب یا

 طوقس زا یرارسا :ریفس ود تارطاخ :باتک رد .۶٧ ص ،ناریا رد تیرومأم ،ناویلوس مایلیو(».دنتفر
 .)١٣٧٢ ،ملع تاراشتنا ،یعولط دومحم ھمجرت ،ناریا رد سیلگنا و اکیرمآ ناھنپ شقن و هاش

 
 

 ]یدنک فا ناج صوصخم هداتسرف و رایس ریفس[ نمیرھ ]لورآ[ و ترضحیلعا اب اکیرمآ ریفس و نم« - 18
 شباوخ نمیرھ دنز یم فرح دراد ترضحیلعا ھک یلاح رد مدید نم ،راھان طسو رد .میدوب ھتسشن زیم رس
 ھب ار وا ]خاک[ قاتا شخب شمارآیاضف و اکیرمآ و ناریا تعاس فالتخا و رفس یگتسخ بوخ .تسا هدرب

 باوخ زا نمیرھ و اذغ فرظ یور داتفا ناویل و زمرق بارش ناویل ھب مدزً ادمعت نم .دوب هدرب ورف ترچ
 نم زا مھ یلیخ سکع ھب ،دوب ینابرھم بدؤم رایسب درم ھک نمیرھ یلو دندش ریغتم ترضحیلعا .دیرپ
 ضرع .یدرک دوب یراک ھچ نیا ،رسپ دندومرف ترضحیلعا اکیرمآ ریفس و نمیرھ نتفر زا دعب .دش نونمم
 رس .کراصح ھب مورب ھک مدش راوس نم اجنآ زا .دندیدنخ و دنداد ناکت رس .دوب هدرب شباوخ ،نابرق مدرک
 هدننار اب یگرزب لیبموتا و دوب دقتنم نویناحور زا ھک نیقارعلا دیس موحرم ھب مدروخرب یولھپ هار راھچ
 ترضحیلعا تمدخ راھان متفگ .یدوب اجک دیسرپ .میدرک فراعت و مالس و نییاپ مدیشک ار لیبموتا ھشیش .تشاد
 ولج دروآ ار شرس و درک توعد توکس ھب ارم ناھد و تسد هراشا اب دیس .کراصح مور یم مراد و مدوب
 ھجوتم و دنھدب ربخ یاھ ھمانزور ھب تسا نکمم نالا بجع یا مدید نم .تسا ناضمر هام ھک دش روآدای و
 .تسا رارق نیا زا نایرج مدرک ضرع ترضحیلعا ھب و یصاصتخا خاک ھب متشگرب تعرس ھب .دنشابن بلطم
 روضح رد بش و هدوب بایفرش هرکاذم یارب نمیرھ ھک دننک میظنت لکش نیا ھب ار ربخ دش هداد روتسد
 ھجراخ روما ریزو مارآ یاقآ و زلو یاقآ ھب اجنآ زا کراصح ھب متفر ھک دعب .تسا هدروخ ماش ترضحیلعا
 .)١٢۵ -١٢۶ صص ،مود دلج ،یدھاز ریشدرا تارطاخ(».متشاذگ نایرج رد زین ار اھنآ و مدرک نفلت
 

 .١٣۴٨ رذآ ٩ .٣٠١ ص ،مکی دلج ،ملع تارطاخ - 19
 

 .دش دھاوخن رازگرب دیع مسارم دبال دنتفگ یم ماوع بلغا هدش مرحم ١٣ اب  فداصم زورون دیع نوچ« - 20
 ضرع نم ؟تسیچ وت رظن دندیسرپ نم زا هاشنھاش .دش حرطم بلطم ماش رس ،ردام ھکلم لزنم رد یبش
 هدش قیقحت ھک نانچ یقیقح یاروشاع و مرحم هوالع ھب ،تسا هدش رازگرب ماما لتق رگید مھدزیس رد مدرک
 اپ ریز ماوع رطاخ ضحم دوش یمن ھک ار یلم مسارم کی ،اھنیا ھمھ رب هوالع .تسا هدوب رویرھش ١٣ رد
 دیاب زاب ،دش یم فداصم دیع زور ھب اروشاع زورً انایحا رگا مدقتعم یلو منک یم تراسج نم .تشاذگ
 ،ییوگ یم تسرد دندومرف هاشنھاش .)!دنداد شحف نم ھب اج نیا رد ،ردام ھکلم( دش یمن لیطعت یلم مسارم
 دندومرف نم ھب حبص زور کی اما .مداد ار مالس یاھتراک عیزوت روتسد مھ نم نیاربانب .دوش دقعنم مالس دیاب
 نم .میریگ یمن دیع مھ ام نیاربانب ،دیناد یم دوخ امش ،دنرادن دیع ھک مدرم ھک تسا هداد ماغیپ ،ھعمج ماما ھک
 ١٣ دوب ھتفگ و مدوب هدرک تبحص مھ ھعمج ماما ابً البق مدوخ نمً اقافتا ،مدرک ضرع .مدروخ ناکتً اعقاو
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 !میریگ یمن مالس لاح رھ ھب دندومرف ؟دیوگ یم روط نیا الاح روط ھچ ،درادن ماما لتق ھب یطبر رگید مرحم
 رد لقاال یرصتخم مسارم ھک میدیسر ھجیتن نیا ھب هرخالاب ات .راکنا هاش زا و رارصا نم زا تروص رھ ھب
  .)١٣۴٨ دنفسا  ٢٨ .٣٨٧ ص ،لوا دلج ،ملع تارطاخ(».)نیدرورف لوا زور(دوش رازگرب دھشم
 

 نوچ یلو ،دشاب دیاب حاتتفا مسارم رھم ١۴ لاس رھ نوناق رد .دندومرف حاتتفا ار نیسلجم هاشنھاش« - 21
 ات مناد یمن نم .دش باختنا لبق زور کی تسا نینمؤملا ریما ترضح ندروخ تبرض اب فداصم مھدراھچ
 یلو ،میتسھ ھعیش بھذم نابھگن ام ھک تسا تسرد .دراذگب ریثأت تروص نیا ھب ام تیلم رد بھذم دیاب یک
 یتقو ھک نانچ .میشاب یم نآ راتفرگ ام ھمھ ھک تسا یدنوخآ یبآمرتش کی نیا ،تسین بھذم یرادھاگن نیا
 زا مھ زاب ، نیسح ماما ترضح لتق زور ھن ،اروشاع ھھد اب یتح ،دنک یم فداصت اروشاع اب زورون
 نم ھک نآ اب ،دنیامرف یم ار اھتیاعر نیا دوخ تردق ھمھ اب هاشنھاش .میوش یم فرصنم مسارم یرازگرب
 یم یرمق هام ھک ار یزور نیا تسین مولعم یھگنآو دنراد یرتشیب شزرا و تمدق یلم مسارم منک یم رکف
 یم ار رازاب و ھچوک مدرم راکفا ھظحالم هاشنھاش نیا فصو اب !دشاب لتق ای تافو زور اب فداصم میریگ
 .)١٣۵٣ رھم ١٣ .٢٠۴ -٢٠۵ صص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(».دنیامرف
 
 

 .١٣۵١ نابآ ٧ .٣٢۴ ص .مود دلج ،ملع تارطاخ - 22
 
 

 رد دندومرف مھ ار نم .میتشاد هرکاذم تعاس کی راھان زا لبق .دش دراو سیلگنا ھکلم ١١.۴٠ تعاس« - 23
 رس...دندومرف یم ]ھلخادم[ تبحص رد رتمک یلو ،دنتشاد فیرشت ونابھش ترضح ایلع...مشاب تارکاذم
 و بوخ رایسب درم ھک ناشیا ،دوب ناضمر نوچ .دوب مھ یھاشنھاش صوصخم رتفد سیئر ]ناینیعم[ راھان

 مدید .)دروخ یمن مھ ناضمر ریغ ھک نیا وگ( دروخ یمن بورشم ھنافسأتم ،تسا یلاع تافص اب و یفوص
 .مدوب ھتسشن ھکلم یولھپ نم .تسا تحاران ھتسشن اھسیلگنا نیب یردق .دناد یمن بوخ مھ یسیلگنا نابز
 ،دیسر مرطاخ ھب ظفاح زا یرعش .ما ھتسشن ونابھش ترضح ایلع و ،سیلگنا ھکلم ،هاشداپ ھس یولھپ مدید
 ناوخ رھ رب تفگ /درک راک رد یا ھتکن ییادگ مھاش رد رب" :متشون صوصخم رتفد سیئر ناینیعم یارب
 ھتشون صالخا یور زاً اعقاو مھ نم نوچ .دش بلقنم مدید .دناوخ ار رعش ناشیا "دوب قازر ادخ متسشنب ھک
 ،موس دلج ،ملع تارطاخ(».یدرک تسم ارم وت ،تفگ یم راھان زا دعب .مدش بلقنم ناشیا بالقنا زا ،مدوب

 .)١٣۵٢ نابآ لوا .٢۵١ ص
 

 تسا نینمؤملا ریما ترضح لتق بش لبقام ادرف رصع مدرک ضرع ،میورب شدرگ رصع ادرف دندومرف« - 24
 هاشنھاش ھب یداریا صوصخ نیا رد ناشبلق ھت رد ادابم ھک تساھرسفا و اھزابرس زا ما ینارگن نم و
 رد یلاکشا ،دیتسھ دقتعم مناد یم ھک هاشنھاش تھج زا ،یونعم ظاحل زا یلو .تسا کانرطخً الآم ھک دنریگب
 چیھ ھک نم ظاحل زا اما .تسا یرمق هام نوچ ،تسین ھک یعقاو لتق بش یبش نینچً اعقاو نوچ ،تسین نیب
 ادخ دنوخآ یارب یناکد طقف ھک مناد یم ینعم یب یلاخ وت یروص لئاسم ار لئاسم نیا نوچ ،تسین یلاکشا
 تارطاخ(».منک یم فوقوم ار شدرگ بش ادرف تروص رھ ھب ،بوخ رایسب ،دندومرف .سب و تسا سانشن

 .)۵٣ رھم ١۴ .٢٠٧ ص ،مراھچ دلج ،ملع
 
 

 ضرع ھب .دورب ھکم ھب شدوخ مناخ اب مریگب هزاجا دوب ھتساوخ ،دراگ هدنامرف ،داژن یمشاھ رگشلرس« - 25
 تشھب ھب ایند نیا ردً العف مھ تدوخ ،تسرفب ھکم ھب ار مناخ ما ھتفگ وا ھب ،مدرک ضرعً انمض ،مدناسر
 اھگرزب نیا ،مدرک ضرع ؟میتسھ قساف یلیخ اھام دنیوگ یمن اھنیا ،دندومرف .دندیدنخ یلیخ هاشنھاش !ورب
 تامیلعت ریثأت تحت ھک کچوک یاھزابرس یلو .دیتسھ ادخ درمً ابلق وً اعقاو امش دنناد یم اریز ،ریخ ھک
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 حالطصا ھب یاھبش رد تھج نیا ھب .دنوش عقاو کانرطخ تسا نکمم هداعلا قوف ،دنتسھ یمالسا یرشق
 متسود اب طقف مدرک یمن یراک ھک نآ اب ،زاریش رد اعوسات بش کی نم .درک طایتحا یلیخ دیاب یرادازع
 .)۴٩ ید ٢٢ .١۴۴ ص ،مراھچ دلج( »!دندادن ماش نم ھب میاھرکون ،مدوب
 
 

 ؟دندیسر اھنامھم ،دندومرف لاوئس .مدوب راوس ناشکرابم باکر رد نم ،خاک و هاگدورف نیب شیک رد« - 26
 ار یمود ھک ھتشگرب ،دروآ ار یلوا ھک امیپاوھ نامھ .تسا هار رد یمود یلو ،دیسر یلوا ،مدرک ضرع
 ضرع ؟تسیچ یارب و تسیک یارب دننک یمن رکف ،دنروآ یم ار اھنیا ھک اھنابلخ نیا ،دندومرف .دروایب
 تشاد ناوت یم ھک یدیما اھنت ؟دننکن رکف ھک دوب راودیما تسا نکمم روط ھچ .دننک یم رکف ھک ھتبلا ،مدرک
 زا ناوت یم ،مدرک ضرع .دندیدنخ یلیخ هاشنھاش .تسا مالغ ھب قلعتم یمود لقاال دننکب رکف ھک تسا نیا
 تسرد ،دندومرف .دنمھفن و دننکن رکف ھک تشاد راظتنا ناوت یمن یلو ،دنوشن و دننیبن ھک تشاد راظتنا مدرم
 نآ و تسا لاح ھچ رد روشک راک ھک تسا نآ مھم .تسین مھم لئاسم نیا لاح رھ ھب ،مدرک ضرع .تسا
 .)۵۴ رذآ لوا .٣۵٣ ص ،نامھ(»تسا یلاع زا رتالاب و یلاع ،کرابم ھیاس ریز رد ھک
 

 زا .دوب ]للم نامزاس[یمومع عمجم نارگن .دمآ مندید ]لیئارسا[یمسر ریغ هدنیامن ]لیرود یوز[« - 27
 .میشاب هدننک لیدعت لماع دیاب ام ،متفگ امش ھبً البق ھک نانچ هوالع ھب ،میرادن هراچ متفگ .دوب دنم ھلگ ام ھیور
 رصان .تفرگ هدیدان ناوت یمن ار یناملسم تاساسحا اب یلخاد یمومع راکفا یلو ،مھد یم وا ھب قح !دیدنخ
 ضرع زمر اب هاشنھاش ھب ار وا هداعلا قوف ینارگن یلو ،متفگن وا ھب ار نیا ھتبلا .دشاب ،دشاب یغالا رھ
 .)١٣۴۶ دادرخ ٢٩ .٧۵ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(».مدرک
 

 ار مدوخ تسود ،)زاس هزات یارپا(یکدور رالات رد ھک بشما ]هاشنھاش اب رھظ زا دعب شدرگ زا دعب[« - 28
 لطعم و دندمآ نوریب مدرم ھک تکارتنآ ماگنھ ،دنیبب ار ھسنارف ھلاب مدوب هداتسرف هاشنھاش یاھنامھم اب مھ
 .دندیسرپ یم ار وا تیوھ رگید کی زا ھمھ .دش لاوئس ھیام ھک درک ھجوت بلج وا یلگشوخ ردق نآ ،دندش
 ،دوشب یرسدرد ھیام ،دراد هاش ھب قلعت دننک لایخ ھک تسا نیا زا مسرت یلو ،درادن یلاکشا نم ھب وا ِتبسن
 رد شوگ ھب ھقلح مدش ات .مریذپ یم مھ ار بشید یتحاران لاح رھ ھب و متسھ لئاسم نیا هدامآ مدوخ ھنرگو
 نابآ ۵ .١۴٩ -١۵٠ صص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(»مداب کرابم ھب دیآ یمغ ون زا مد رھ /قشع ھناخیم

 ،متشگرب لزنم ۶ تعاس .دندروآ فیرشت هاشنھاش ھک دوب ]هاش یراذگ جات[نشج ھیدجما ٣ تعاس« .)١٣۴۶
 شیب .مداد ھناھاش ینامھم کی .دوب دنموربآ یلیخ نم نوتلیھ ینامھم .متفر نوتلیھ ]لتھ ھب[ ،هدش رضاح
 مدروآ ھسنارف زا ار اذغ مامت .دندوب نارھت ِسانش  ِمدرم و کیتاملپید ُرک مامت ھک متشاد نامھم رفن رازھ زا
 شوخ رایسب مھ هاشنھاش ھب .مدرک یمن رواب مھ مدوخ ھک دوب یلاع یردق ھب .ناملآ زا ار یزاب شتآ و
 اھتاملپید بلغا .مدوب ھناھاش ینامھم کی ینعم مامت ھب .مدروآ ناریا طاقن مامت زا یلحم یاھصقر .تشذگ
 نانچ نآ .دوب نم تسود مھ زاب بشید ینامھم رد .دید دنھاوخن و دنا هدیدن رمع رد یزیچ نینچ دنتفگ یم
 وا تیوھ و مسا یوجتسج رد درم و نز زا مدرم .دوب بشید تمظع ھمھ اب لباقم ھک درک یم ھجوت بلج
 ھب مشوگ و شوھ :مدوب هدش عقاو رعش نیا قادصم تسرد یلو ،مدوب ییاریذپ راتفرگ ھچرگ مھ نم .دندوب
 نیا ینعم و تس یگنرف ھک سوسفا .ینم دوبعم وت ھک نافیرح دننادن ات /تسار و پچ رب رظن و لوغشم وت
 .)١٣۴۶ نابآ ۶ .١۵٠ ص ،نامھ(»دیمھف دھاوخن ،منک ھمجرت تسرد ردق رھ ار راعشا
 

 رایسب یلو ،متشاد دایز راک ھک نآ اب .دوب متسود نم هارمھ...مدوب دنجریب رد ]٢۴[ زورما ات ٢١ زا« - 29
 نآ زا لفاغ .دوب هدش یمسر تاماقم و رادناتسا بجعت ثعاب یردق ،دوب نم هارمھ اج ھمھ .تشذگ شوخ
 یب مدرم فرح و یتافیرشت لئاسم نیا ھب یردق ھب و منیب یم کیدزن ار رُمع رخآ یردق ھب رگید نم ھک
 یم ،مراد مدرم ھب تبسن یقالخا و ینادجو ھفیظو ھچ نآ .درادن یریثأت نم رد لئاسم نیا ھک متسھ انتعا
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 ناموت نویلیم ھس ھجیتن رد و ھتشاذگ رس تشپ ار یسایس یگدنز مامت ھک یسک .تسا تفم فرح ھیقب ،منک
 نابآ ٢۴ .٢٠٧ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(»؟دشیدنا یم ھچ زا رگید ،تسا ضورقم دنجریب رد طقف

١٣۴٧(. 
 

 یسیلگنا سنارولف مناخ نیا تفگ نم ھب و دمآ مندید نارھت رد سیلگنا سیورس سنجیلتنیا سیئر یرصع« - 30
 ]دشاب "یب یج یک" روظنم دور یم نامگ[یوروش یلخاد تینما سیئر اب تسا رادیارس ]هاش[ خاک رد ھک
 راک نیا زا بجعللای .دش نم تشحو نینچ مھ و بجعت ثعاب یلیخ .هدرک رارقرب دمآ و تفر یوروش ترافس
 بجعت یلیخ مھ هاشنھاش .مدرک ضرع ار سنارولف مناخ عوضوم...!اھسیلگنا دوخ یگدزمارح و اھیوروش
 .)١٣۵٣ دادرخ ٢۵ .١٢١ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(».نک شنوریب الاح نیمھ دندومرف و دندومرف
 
 

  .١۶٢ ص  .١٣٩٢ راھب .اداناک ،وتنروت -لکریس نیشرپ رشن ،هاش ھب یھاگن ،ینالیم سابع - 31
 

 :کنیل ھب دوش عوجر - 32
-shahs-the-with-alliance-israels-of-history-unwritten-https://lobelog.com/the

dictatorship/ 
 
 

 یاھروشک رگید یخرب و اکیرمآ رد یتح ھک ناریا رد اھنت ھن تاعیاش نیا ،)١٣۵۴( ١٩٧۵ لاس رد« - 33
 ریشدرا اب یرادید رد و دش دوگ دراو مھ رجنیسیک یتح ھک دیسر ییاج ھب راک .دوب هدرک ادیپ جاور مھ یبرغ
 ،ینالیم سابع(».دز دھاوخ ھمدص اکیرمآ رد هاش ھھجو ھب ھکلم قالط شنامگ ھب ھک تشاد راھظا یدھاز
 .)٣٩۵ ص ،هاش ھب یھاگن
 

 ص .١٣٩٠  ،باتک تکرش ،کاواس یلخاد تینما ریدم ،یتباث زیورپ اب ییوگتفگ ،ھثداح هاگماد رد - 34
۵٧٠. 

 
 مناد یمن نم .تسا هدش تسرد یبیجع یمومع ییاضران هدنیآ لاس رد یبھذم تالیطعت فذح ھب عجار« - 35
 نیا ،تس یرگییاھب ھب مھتم .تسا ھتشاذگ تخبدب ریزو تسخن یاپ ریز یسک ھچ رگید ار هزبرخ تسوپ نیا
 یم اھیتخبدب نیا راچد ،دراد ھجوت مک و دنک یم راک مک شدوخ سب زا یلو .دوش یم تلع رب دمم
 یمسر تالیطعت تلود زورما« .)١٣۴۶ دنفسا ١٢ .٢٣٧ -٢٣٨ صص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(».دوش
 دایعا زا ھک ار نابرق دیع و ثعبم دیع و رطف دیع نوچ ،دوب هدرک مالعا راب کی .درک مالعا ار هدنیآ لاس
 ]ھس[نیا دندومرف ،مدرک ضرع شرازگ هاشنھاش ھب نم .دمآ رد مدرم یادص و رس ،دوب هدز تسا مالسا مھم
 مھن و ناضمر مھدزون لثم اھزور یضعب .دنا هداد جرخ ھب یرگید یگناوید مدید زاب زورما .دنراذگب ار دیع
 ھچ نیا مناد یمن .تسا لاس رد زور هد اھفرح نیا ھمھ توافت و دنا هدرک فذح ار هریغ و )اعوسات( مرحم
 اھیسیلگنا و اھییاکیرمآ اب ،فرط کی زا تفن مویسرسنک اب تلود ھک عقوم نیا رد تس یا ھناقمحا یراشفاپ
 جرخ ھب یقمح نینچ ،دشاب ھتشاد دناوت یمنً المع مھ اھسور کمک ھب یدیما و تسا ریگرد ،رگید فرط زا
 .تسین ینیب شیپ لھا و تس یکچوک درم ادیوھ ]سابع ریما[...دنک یم تحاران ار یمومع راکفا و دھد یم
 حیحص عضو نیا ھک مدرک ضرع یفارگلت شرازگ هاشنھاش ھب راچان نم .دنک ظفح ار تبقاع ادخ
 .)۴۶ دنفسا ١٧ .٢۴٠ -٢۴١ صص ،نامھ(».تسین
 

 رابرد یبھذم تاسلج رد نم .متفر رصع ماما ترضح زورلاس نشج یارب ناتسلگ خاک ھب رھظ زا دعب«
 ھک ار مدرم ییاریذپ بیترت و دور یم نم نواعم یرھاب رتکد .مرادن تقو نوچ ،منک یمن تکرشً الومعم
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 اھیئاھب ھگرج زا ار مدوخ ھک مور یم بترم ار صوصخ ھب دیع نیا یلو .دھد یم دننک یم لابقتسا مھ یلیخ
 روھشمً اصوصخم .دنا هدرک ھنخر نوئش ھمھ رد نطو یب یاھیئاھب نیا  .منکب زیامتم و صخشم ،الماک
 یدایا دبھپس .دنتسھ یضاران یلیخ تباب نیا زا مدرم و دنتسھ ییاھب ]ادیوھ[تلود یاضعا فصن ھک تسا

 یم ھمدص یلیخ هاشنھاش ثیح نیا زا .تسا یئاھب روھشم ھنافسأتم ھک مھ هاشنھاش صوصخم بیبط
 .)١٣۵٢ رویرھش ٢٢ .١۶۶ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(».دروخ
 

 ]ریما[ و یدایا ]میرکلادبع[رتکد طقف راھانرس ]میتفر ناروتسر ھب راھان یارب هاشنھاش اب خیروز رد[« - 36
 ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(».میدروخ یبوخ یلیخ راھان و بوخ رایسب بارش یلو ،دندوب ولود گنشوھ

 .تشذگ یخوش ھب تبحص مامت .دندوب ولود و یدایا مھ زاب راھانرس« »۴٧ نمھب ١۵ .۴۴٨ -۴۴٩ صص
 لایخ /یریپ نھک اھزور نیا رد ھک ما هدینش" :متفگ هاشنھاش یارب یدعس رعش اب ار مدوخ عضو ھلمجنم
 نامدرم مشچ زا شرھوگ جُرد وچ /مانرھوگ ،یوربوخ یکرتخد تساوخب .تفج دریگ ھک رس ھناریپ ھب درک
 رب دشن و دیشک نامک .تفخب خیش یاصع لوا ھلمح ھب یلو /دش ایھم دوب یسورع مسر ھک نانچ .تفھنب
 ،دندوب هدید یدایز تمحز هاشنھاش ھک نآ اب ."تفگنھ ھماج دالوپ نزوس ھب رگم /تخود ناوتن ھک ،فدھ
 دییامرف هزاجا ،دوشن ]نافلاخم یوس زا[ یتارھاظت رھظ زا دعب رگا ،مدرک ضرع .دندوب لاح رس هللا ءاشام
 هداد روتسد ،یتسھ اھنت مدرک یم لایخ ،دندومرف .دنداد هزاجا .مورب Arosa ھب مدوخ تحارتسا یارب مالغ
 عنام ،مدرک ضرع !دور یم یدایا بیج زا شلوپ ،ورب یتسین اھنت ھک الاح .دوشب یرکف مھ وت یارب مدوب
 .)۴٧ نمھب ۶ .۴۵٠ ص ،نامھ(»مدش ضخرم و مدیسوب ار هاش تسد .درادن
 

 VEJb_9AA-https://www.youtube.com/watch?v=bC  :کنیل ھب دوش عوجر - 37
 

 یسررب زکرم ، یاسراپ ور خرف ،مود باتک  ،کاواس دانسا تیاور ھب رابرد نانز : ھب دوش عوجر - 38
   .١٠٢ ص .١٣٨٢ ناتسمز .تاعالطا ترازو یخیرات دانسا
 

 624Zc-https://www.youtube.com/watch?v=Y2TLJ :کنیل ھب دوش عوجر - 39
 
  :هاش اب یچالاف ھبحاصم یسیلگنا ھخسن لماک نتم

fallaci-oriana-pahlevi-reza-mohammad-iran-https://newrepublic.com/article/92745/shah 
 
 

 :ریز باتک ٩۶ ھحفص ھب دوش عوجر - 40
 

William Shawcross, "The Shah's last Ride," Simon and Schuster (1988). 
 
 

 کیرا روسفورپ و نایوفص سابع روسفورپ -وا یسیوس و یناریا ناکشزپ )١٩۶٨( ١٣۴٧ لاس رد«- 41
 زا رت دنملاس یلیخ صاخشا ردً الومعم ھک تسالتبم نوخ ناطرس یا ھنوگ ھب ملع ھک دندش ھجوتم -نترام
 یاھلوبلگ نایم لداعت مدع رکذ ھب اھنت و دنتفگن ملع ھب یزیچ نشور روط ھب هراب نیا رد .دوش یم هدید ملع
 زا ،رامیب یگدنز دیما ھک دنتسناد یم کشزپ ود نیا نمض رد یلو .دندرک هراشا وا نوخ دیفس و خرس
 زا .دوب هدنز یرامیب صیخشت زا سپ لاس ١٠ ات ملع زین لمع رد -تسا لاس ١٢ ات ۵ ،صیخشت ماگنھ

 هاگشناد یلخاد یاھیرامیب داتسا -زیلیم روسفورپ ،نایوفص روسفورپ ھیصوت ھب دعب ھب )١٩٧١( ١٣۵٠
 -ھسنارف نوخ ناطرس سانشراک نیرتگرزب رانرب ناژ روسفرپ زین سپس و دش ملع جلاعم کشزپ -سیراپ
 هدرپ سپ رد رانرب ناژ مان ،دربن یپ دوخ یرامیب ھب ملع ھک نیا یارب یلو .دنتساوخ کمک ھب ار
  .)۴۶ ص ،مکی دلج ،ملع تارطاخ(».دنام



 86 

 
 

 :یرامیب زاغآ زا ملع تیاور - 42
 

 یاھاود ندروخ نآ تلع منک یم رکف نم .دنا هدز ریھک هدرک ادیپ تلاسک .دندوبن لاح رس هاشنھاش«
 .)۵٢ دادرخ ٣ .٧٠ ص ،مود دلج(».یرثا کی یارب مادک رھ ،دنیامرف یم لیم هاشنھاش ھک تسا روجاروج
 

 دعب دندومرف ؟دیتسھ ھتسخ بشید زاورپ زا زونھ ایآ ،دنتسین لاح رس هاشنھاش مدرک ض رع ]سیراپ رد[«
 تسا یقاب نم تلاسک زونھ دندومرف نم ھب ،میتشگرب ترافس ھب ھک شدرگ رخآ .تفگ مھاوخ وت ھب یکشاوی
 .)۵٢ دادرم ٧ .١٢۶ ص ،مود دلج(».دوش یمن ھجلاعم ھجو چیھ ھب و
 

 رس و لاحشوخ یلیخ .متفر خاک ھب )مدوخ لزنم ھن رابرد ریزو لزنم ھتبلا( شیک رد مدوخ لزنم زا حبص«
 زا دعب زورید نوچ ،دنشاب لاحشوخ دیاب متشاد نیقی ھک مدوب ترضحیلعا ییامرف فیرشت رظتنم مدوب لاح
 تساوخ یا ھشوگ ھب ارم .دمآ نییاپ صوصخم بیبط یدایا .دنا هدنارذگ شوخ هللادمح ھب ار بشید و رھظ
 ار هاشنھاش دیایب ھک یھاوخب ھسنارف زا ار نوخ صوصخم بیبط رانرب ناژ روسفرپ دیاب تفگ مشوگ رد و
 .)١٣۵٣ نیدرورف ٢٠ .٢٨ ص ،مراھچ دلج(».تسا مزال تفگ طقف ،تفگن ؟ھچ یارب متفگ .دنک ھنیاعم
 

 .دوب یتمالس ھلئسم نیمھ مدرک هاشنھاش زا ییاھنت رد ھک یلاوئس نیلوا .مدش بایفرش حبص ]نارھت رد[«
 نم ھب اما ،ددرگ یم رب سیراپ ھب رگید ھتفھ کی .دوبن ،مدرک نفلت رانرب ناژ ھب زورید مدرک ضرع
 دیاب تسا نوخ دیلوت زکرم نوچ و هدش گرزب ھک تسا نیا لثم ملاحط دندومرف ؟دیراد کاب ھچ ھک دییامرفب
 یبلطم ھک نیا ،دیدرک ناج ھمین ارم ،مدرک ضرع ؟ھن ای هدمآ دوجو ھب یرییغت نم ینوخ متسیس رد مینیبب
 بشید و تساج نیا ،تسا یلخاد ضارما رد عجرم کی دوخ ھک یوسنارف زیل یم روسفورپ مھ لاح ،تسین
 ھن دندومرف .دنک ھنیاعم ار ترضحیلعا دیایب دییامرفب هزاجا .دنک یم ھجلاعم مھ ارم نوچ ،دروخ ماش نم اب
 نامھ طقف ،منک یم ھعجارم فلتخم ءابطا ھمھ نیا تسین بوخ ،موش یم ھجلاعم رگنیلف شیپ شیرتا رد نم
 بلق میمص زا ار ادخ رکش .درادن عنام دندومرف .مینک ربص ھتفھ کی دیاب مدرک ضرع .دیایب رانرب ناژ
 .)١٣۵٣ نیدرورف ٢١ .٢٩ ص ،مراھچ دلج(».متفگ
 

 متشاد یا ھمان دوب هدمآ هاشنھاش ھنیاعم یارب ھک نوخ صصختم نیرتگرزب رانرب روسفرپ زا حبص زورما«
 هدروآ لمع ھب لاحط زا ھک مھ ھنیاعم و هداد ماجنا تقد اب ار هاش نوخ ھیزجت ناریا زا تعجارم زا سپ ھک
 ھب ار شا ھمان و مدش لاحشوخ تیاھن یب .تسین نیب رد یمھم بلطم هللادمحلا ھک دنک یم مولعم تسا

 یم گرزب مراد ھک یژرلا زا مھ نم لاحط منک یم رکف دندومرف .دنراد ھگن دوخ ھک مدرک میدقت هاشنھاش
 ١٨ .۵٧ ص ،مراھچ دلج(».دوش یم کچوک یروف مروخ یم یژرلا دض یاود یتقو ھک نیا یارب دوش
 .)١٣۵٣ تشھبیدرا
 
 ھب .دنشاب یم تحاران و دنا هدز ریھک ناھفصا رد زوریرپ زا ،دندوب لسک هاشنھاش .مدش بایفرش حبص«
 تشھبیدرا ٢۶ .٧٠ ص ،مراھچ دلج(».دننک یم لیم تشوگ طقف ،تسا طلغ هاش ییاذغ میژر نم داقتعا

۵٣(.  
 

 زور هد ،تسا رتھب نم یژرلآ تلاح دندومرف یم هاشنھاش ھک نیا الا ،دوبن یمھم بلطم متفر ماش رس«
 دلج(».تسا هدش رتمک ،مدرک یم ساسحا ھک مھ لاحط یگرزب...مروخ یمن حبص هوھق و لسع ھک تسا

 .)۵٣ دادرخ ١١ .٩۵ ص ،مراھچ
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 راتفرگ زاب ،دندومرف .مدش ایوج ناشلاح زا .مدید بھتلم ار هاشنھاش تروص یردق .مدش بایفرش حبص«
 دھاوخن شیپ یراتفرگ نیا رگید مروخ یمن لسع ھک الاح مدرک یم لایخ ھک یتروص رد ،ما هدش یژرلآ
 در بلغا نم یاھداھنشیپ زورما ھک متسناد و مدش تحاران مھ نم .متحاران یلیخ لاح رھ ھب ،دندومرف...دمآ

 تروص و یژرلآ راچد تسا فیح تمظع و ییابیز نیا ھب درم کی رخآ ،تسا نیمھ مھ قح .دش دھاوخ
 .)۵١ ریت ١١ .١٢٩ ١٣٠ صص ،مراھچ دلج(».دوشب هدرک فپ
 

 ریت ١٢ .١٣١ ص ،مراھچ(».مدید بھتلم ار هاشنھاش کرابم تروص یردق مھ زاب .مدش بایفرش حبص«
۵٣(. 

 
 هام ھس زونھ مھ اپورا نتفر ماگنھ ات ،ما هدز نوریب یدیدش ریھک مھ زاب و هدش گرزب ملاحط دندومرف«
 ضرع....تسیا ھیضق ھچ نیا مناد یمن .دنیبب ارم دیایب ییوگب ار رانرب ناژ رتکد زاب تسا بوخ ،هدنام یقاب
 ھب پآ کچ یارب لاسما نئوژ رد یتقو ھک منک ضرع هاشنھاش ھب ار ھتکن کی یلو .تسین یزیچ مدرک
 رتکد .دینک یم یزاب هاش جازم اب دیراد امش ھک تفگ نم ھب یصوصخ روط ھب رانرب ناژ ،متفر سیراپ
 و تسا ینعم مامت ھب ناتالراش کی ،دنک یم ھنیاعم ار ینویامھ ترضحیلعا ھلاس ھمھ ھک یشیرتا رگنیلف
 یروط نیا یلو تسا ملاس هاش جازم هللادمح ھب ھک وگ ،تسا ترپ بط لحارم زا یلیخ مھ یدایا رتکد
 مھ الاح ،منک ضرع ار بلاطم نیا ھک متشگ یم یتصرف یپ رد نم .تسین یحیحص راک ،نتفرگ یرسرس
 راضحا مدوخ ھجلاعم ناونع ھب ار ود رھ زیلیم اب رانرب ناژ دییامرف هزاجا رگا یلو تسین یزیچ مراد نیقی
 .)۵٣ رویرھش ١٨ .١٨٧ -١٨٨ صص ،مراھچ(».نکب دندومرف .منک
 

 مرو ھک ینیب یم ار متروص ،دوب ھک تساھروط نامھ دندومرف .مدش ایوج هاشنھاش یتمالس زا مھ زاب«
 .)۵٣ رویرھش ١٩ .١٨٩ ص ،مراھچ(».دراد
 

 ناشیا ھب یژرلآ تلاح یلو تسا ملاسً الماک هاش ھناتخبشوخ .مدوب هاش نیلاب رب ٨ تعاس ءابطا اب حبص«
 تاناحتما یارب میا هدروآ ار زیلیم و رانرب ناژ روسفرپ ما ھتشونً البق ھک نانچ .دھد یم دایز یتحاران

 نویسکنوپ یتقو .مک تحارتسا و دایز رایسب راک راشف رگم دندیدن هاشنھاش رد یدایز یتحاران مھ اھنآ .قیمع
 تسا یقشع ھچ مناد یمن ،منک هاگن متسناوتن ھک نم ،دنریگب ار ناوختسا زغم عیام ھک دندرک یم ار هاش ھنیس
 لزنم ھب و مدرک جراخ خاک یفخم رد زا ار اھرتکد...درواین وربا ھب مخ هللا ءاشام یلو .مراد درم نیا ھب ھک
 .)۵٣ رویرھش ٢۵ .١٩٧ -١٩٨ صص ،مراھچ(».مدناسر
 

 صوصخ رد تعاس ھس تدم و مدوب هدروخ راھان اھنآ اب زورید ھک دش ءابطا تبحص فداصت بسح رب«
 زا صوصخ ھب و تسا دایز رایسب ھنیمز نیا رد هاش یتحاران مدید .مدوب هدرک وگتفگ اھنآ اب هاش یتمالس
 زا نم تشاد یم یتیمھا رگا و درادن یتیمھا ھجو چیھ ھب مدرک ضرع .دنتسھ تحاران ادج لاحط مروت

 حبص زور نامھ تشاد ناکما اج نیا رد هاشنھاش نوخ زا ھک ییاھ ھیزجت رادقم نآ .مدرک یمن ناھنپ امش
 هاش رواب ھک متفگ نخس نانیمطا اب ردق نآ .دیشاب ھتشاد دیابن یا ھغدغد نیرتکچوک ھناتخبشوخ و درک
 ،مراھچ(».تسا کانرطخ بلطم ھک دنتفگ یم نم ھب اھنیا ھنرگو متسھ و مدوب نئمطم مھ مدوخً اعقاو .دش

 .)۵٣ رویرھش ٢۶ .١٩٩ ص
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 نیا و تسین یمھم ربخ ،دسر یم مدرک ضرع ؟دیسرن ءابطا شرازگ ھک دندش ایوج نم زاً اصوصخم«
 دننارگن لاحط ندش فیعض زا یلیخ .دندش تحاران هاشنھاش و متفگ ییانتعا یب اب یلیخً اصوصخم ار بلطم
 .)۵٣ رھم ١٣ .٢٠۵ ص ،مراھچ(».دننارگن هاش اما ،مناد یم نم .تسین ینارگن یاج ھناتخبشوخ یلو
 

 ناگرا ھک مناد یم یلو ،متسین بیبط مدرک ضرع ،دندومرف لاوئس لاحط لمع و یتمالس ھب عجار زاب«
 ھک اھردق نیا مدرک ضرع ؟دوش یم ھیفصت اج نآ رد نوخ ھک یناد یمن رگم رخآ دندومرف .تسین یمھم
 یم ضرع ھب ھک دنتشاد یم رگا  .دنتشادن ینارگن عون چیھ ھب مدرک تبحص ابطا اب رخآ یلو ،مناد یم
 ھب .مدرک یم ضرع یروف دوب یمھم بلطم رگا .دنوشب نارگن مھاوخن ھک دنتسین ھک ھچب هاشنھاش .مدناسر
 دھاوخ نم هرابرد شرازگ مھ یھتنم .داتسرف دنھاوخ ھخسن ار مزال یاھاود و دسر یم اھنآ شرازگ هوالع
 ١۴ .٢٠۶ ص ،مراھچ(».دوشن شاف یبلطم دتفیب یسک تسد ھبً انایحا رگا نوچ !نم مان ھب ھخسن مھ و دوب
 .)۵٣ رھم
 

 نانچ .دندرواین ناشدوخ یور ھب یلو ،دندش تقوشوخ هاشنھاش .دیسر ناشیا یتمالس شرازگ ھناتخبشوخ«
 .)۵٣ رھم ٢١ .٢١۶ ص ،مراھچ(»!تسا نم یتمالس ھب عجارً ارھاظ مدوب ھتشونً البق ھک
 

 هاشنھاش ھضیب و نار یاھ ھلاشک .درک تحاران ار ام ھک دنتشاد تلاسک و یتحاران کی هاشنھاش ]شیک رد[«
ً اعقاو و هدش رھاظ اج نیا رد ھعفد نیا ھک تسا ناشیا یلومعم یژرلآ نامھ ھک نیا ای و هدش زوس قرع
 مدرک ضرع یلو ،متسھ تحاران ثیح نیا زا نم .دراد ناشتحاران مھ زورما و دوب هدرک ناشتحاران بشید
 ھب ،دندومرف .دوش یم کچوک هاشنھاش لاحط ،دنز یم ندب طاقن ریاس ھب یتقو ھک تسا یقاب شرکش یاج
 ص ،مراھچ دلج(».دیرادن لاحط تلاسک هللادمح ھب رگید میناد یم زرحم ھک تسا نیا !یشوخلد بجع ،ھب

 .)۵٣ نابآ ١۴ .٢٣٧
 

 یلو تشذگ شوخ نم ھب زاریش رد بش .دش رتدب رتپوک یلھ رد ندرک قرع تلع ھب هاشنھاش تلاسک زاب«
 میا هدمآ ھک مھ یبش ھک مدوب دنسرخانً ارکف هداعلا قوف نم تھج نیا ھب ،دندوب تحاران هاشنھاش ھنافسأتم
 .)۵٣ نابآ ١۵ .٢٣٧ ص ،مراھچ(».هدش روط نیا ،مینک حیرفت
 

 .)۵٣ نابآ ١۶ .٢٣٨ ص ،مراھچ(».مدش تحاران زاب ،هدش رتدب هاشنھاش یشوخان مدید متشگرب بش رس«
 

 یژرلآ عوضوم نیا مدرک ضرع...ناشدوخ یتمالس دروم رد یکی ،متفای نارگن دروم ود رد ار هاشنھاش«
 دیاب ار هاشنھاش ھک تسا نیا مھم یلو .مرادن ینارگن چیھ نم ،تسین یمھم زیچ هاشنھاش یلسانت تالآ و اپ
 هزات ،دنھد یم رارق لمع دروم دنا هدناوخ ھسردم ھک ار یزیچ نامھ ھنافسأتم ھک یناریا ابطا نیا تسد زا
 نیرت هدبز تسد رد دیاب امش ،منکب دیاب ار راک نیا اھنت ھن .میھدب تاجن ،دنشاب هدیمھف تسرد مھ ار نآ رگا
 مھ ناترالاش کی ھک ار یشیرتا رگنیلف نم .درک یخوش دوش یمن ھک هاش جازم اب ،دیشاب یناھج ناکشزپ
 لاوحا رب دراوً الماک و دنا هدرک ھنیاعم ار هاشنھاش رانرب ناژ و زیلیم رفن ود ھک الاح .مرادن لوبق تسھ
 و یوق یلیخ نوچ .دیھاوخن ھچ و دیھاوخب امش ھچ ،دینکب ھیھت دیاب قیقد تبقارم مارگورپ کی ،دنتسھ امش
 تسیلانویسان مھ و یبھذم مھ ھک ار نایوفص روسفرپ نم دش رارق و دندومرف لوبق ،مدرک ضرع یقطنم
 -٢۴٠ صص ،مراھچ(».دندومرف لوبق .دننک ھیھت ار ھمانرب نیا ھک متسرفب تساھنآ دامتعا فرط مھ و

 .)۵٣ نابآ ١٩ .٢٣٩
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 نیا زا مھً اقباس ،تسین یچراق مادک چیھ اھیتحاران و اھشوج نیا ھک دش مولعم و تسا رتھب ملاح دندومرف«
 تیعر نوچ اھتنم ،دنز یم مھ نم ندب مامت مدرک ضرع .دوب هدش مامت ھک دوب یتدم یلو مدز یم اھشوج
 نیا تسد ھب ار هاشنھاش یتمالس رگید نم تسا لاحم مدرک ضرع یلو .میدیدنخ یردق .مروآ یمن مد متسھ
 نابآ ٢٢ .٢۴١ ص ،مراھچ(».مزیر یم ار بترم پآ کچ ھمانرب و درک مھاوخ ار مدوخ راک ،مھدب نآ و

۵٣(. 
 

 و درک رادیب باوخ زا ارم ھک دیراخ ردق نآ...و ھضیب بشید اما ،هدش بوخ منار یاھ ھلاشک دندومرف«
 .)۵٣ نابآ ٢۶ .٢۴۵ ص ،مراھچ(»...متسھ لسک زورما
 

 و هدش بوخ یلک ھب لاحط عضو ھک داد ناشن هاشنھاش نوخ زورید تاناحتما هللادمحلا ھک مدرک ضرع«
 ،دندومرف .تفگ دنھاوخ زور ود فرظ سیراپ رد ار ندرک مک نازیم و دییامرفب مک ار ھطوبرم یاود دیاب

 .)۵۴ ریت ١۴٠.٣ ص ،مجنپ(».هدرک فیعض هداعلا قوف ارم اھاود نوچ دوشب راک نیا رتدوز ھک رتھب ھچ
 

 زیلیم ،نوخ صصختم رانرب ناژ رتکد(مدرک ضرع ،دندوب هداد ابطا ھک ار هاشنھاش یتمالس شرازگ«
 بوخ رایسب هللادمحلا مدرک ضرع .)نوخ شیامزآ صصختم نردنالف روسفرپ و یلخاد ضارما صصختم
 یصاخ شمارآ هاشنھاش کرابم رطاخ ھک مدرک ساسحا مھ و تسا نم هداعلا قوف یلاحشوخ ثعاب مھ .دوب
 ».)تسا یلاع یتح و یداع رایسب مھ نوخ عضو و هدش مامت یلک ھب لاحط کانرطخ مرو نآ نوچ (درک ادیپ
 .)۵۴ رویرھش ۴ .٢٠٩ ص ،مجنپ(
 

 ھک دندوب هدناسر ضرع ھب ،دندوب هدرک ھنیاعم ار هاشنھاش حبص ھک ابطا نوچ دندوب لاحرس هاشنھاش«
 رویرھش ٢٢ .٢٣۶ ص ،مجنپ( ».دنک ادیپ ھمادا دیاب تاجلاعم ھتبلا یلو تسا هدش یداع یلک ھب لاحط عضو

۵۴(. 
 

 ایوج ناشکرابم دوجو یتمالس زا و مداد هزاجا مدوخ ھب .مدیدن لاح رس ار هاشنھاش .مدش بایفرش حبص«
 یبرچ تسا نکمم تفگ ،مدیسرپ یدایا رتکد زا .دور یم جیگ مرس .تسین بوخ ملاحً اقافتا ،دندومرف .مدش
 رایسب درم ،کقلد ناونع ھب .دمھف یمن چیھ یدایا ھنافسأتم مدرک ضرع و مدیدنخ نم .دشاب هدش دایز نوخ
 دندومرف....منک لاوئس هاشنھاش ءابطا زا سیراپ زا یروف نم دییامرف هزاجا .تسین بیبط یلو ،تسا یبوخ
 .٣۵٩ -٣۶٠ صص ،مجنپ(».من یم تعاطا ھتبلا مدرک ضرع .سرپب ار )نوخ یبرچ(لورتسلک عوضوم
 .تسین نیب رد هاشنھاش نوخ یبرچ زا یربخً ادبا دنتفگ اھرتکد .متفرگ سامت سیراپ اب یروف« .)۵۴ رذآ ٨
 یسررب و دیآ یم نارھت ھب ربماسد ١١ رانرب ناژ روسفرپ هوالع ھب .دننک لیم اھ ھنیمز نیا رد ییوراد ادابم
 .)٣۶٢ ص ،نامھ(».درک دھاوخ قیقد
 

 زا طقف .دندش یضار .مدناوخ هاشنھاش یارب ،دنا هداد سیراپ رد ءابطا ھک ار هاشنھاش یتمالس شرازگ«
 دنفسا ۶ .۴۶٩ ص ،مجنپ(» ؟ارچ ھک دندومرف دیدرت و کش یردق ،دنا هدرک لبود ار اود نازیم ھک نیا

۵۴(. 
 

 .ددرگ بایفرش ھنیاعم یارب نایوفص رتکد دیاب و تسا هدیسر هاشنھاش ینیلاب ناحتما ماگنھ ،مدرک ضرع«
 ھک یروط ھب ،هدش گرزب گس ردپ لاحط نیا زاب منیب یم .دیایب یدایا اب نک نییعت رتدوز ھتبلا ،دندومرف
 مدرک ساسحا مھ زاب یلو ،تسین یا هدننک تحاران بلطم ،مدرک ضرع .دوش یم سمل نم دوخ تسد اب

 دنق ضرم لثم .تسین هراچ ،تخاس دیاب ضارما یضعب اب مدرک ضرع نیا ربانب .دنتسھ تحاران هاشنھاش
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 و متسھ ینوخ ضرم نیا راتفرگ مدوخ نم ،دنناد یم هاشنھاش ھک نانچ .ینوخ ضارما نیا ای مسیتامر ای
 ١٢ و منک یم تعاس ٢۴ فرظ ییاود دیدش شروی کی ییاکیرمآ ءابطا زیوجت ھب انب ھعفد کی هام کی رھ
 ،دنز یم ریھک و لاخ بت نم نت نانچ نآ زا دعب .مروخ یم یوق و دیدش و صوصخم کیتویب یتنآ صرق
 ضرم نیا ھک ما هدش میلست رما نیا ھب....مباوخب مناوت یمن بش دنچ یتح و موش یم ریس یگدنز زا ھک
 تلع ھب ،تروص رھ ھب نوچ .تسا لاحم دوبھب ،دوشن نیا زا رتدب رگا .دوب دھاوخ مراد رمع ات نم هارمھ
 و تردق تیاھن رد مھ .دیرادن یتحاران ھک ینویامھ ترضحیلعا هللا ءاشام .میتسھ لزنت رد ،نس نتفر الاب

 فرظ رد .ولیک ۵۵ نم و دنتسھ ولیک ٧٣ هاشنھاش .لداعتم ندب نزو و ھینب ظاحل زا مھ و دیتسھ تحص
 صص ،مجنپ(».مدش هاشنھاش یتحار ثعاب یردق ھک مدرک ساسحا .ما هدرک مک ولیک ٧ -٩ نم ھتشذگ لاس

 .)۵۴ دنفسا ٢۶ .۵٠٢ -۵٠٣
 

 ]مساقلاوبا[ نیا .تسا ھتشگرب یداع تلاح ھب لاحط هللادمحلا .دندوب یضار یلیخ حبص یبط تاجلاعم زا«
 ،اود ھشیش تشپ ھک نیا لایخ ھب .دھدب ام تسد یراک دوب کیدزن ،صوصخم تمدخشیپ ،قمحا یولگیب
 تشپ رد ھک نآ ،ھشیش یوتحم ھک نیا زا لفاغ ،دوب ھتساوخ سیراپ زا ار نآ دوخ ،تسا هدناوخ ار نآ مسا
 دندوب هدومرف لیم ھک دوب هدرک میدقت اود نیا زا یراب .دراد یصوصخم و رگید رادقم تسین ،هدش ھتشون نآ
 ھک نیا ھب فداصت بسحرب .دنوش مگردرس دوب نکمم ءابطا ،دوخ یاج ھب نیا .دش گرزب لاحط هرابود و
 ،مراد هریخذ مھ ار هاشنھاش یاود یتح ھک متسھ یرکون نینچ نم دنیوگب و دننکب ییامن دوخ دنتساوخ ناشیا
 دوب هدینش ار نیا و دوب ھتفر ھنیاعم یارب لبق زور دنچ ھک نایوفص ]سابع[رتکد و درک وگزاب ار بلطم نیا
 قمحا ھک دمآ نم شیپ ھچاپتسد .دنک ھعجف دوب کیدزن سرت زا ،تسا هدناروخ هاشنھاش ھب مھ اود نیا زا ھک
 لاحط ھناتخبشوخ و میدرک حالصا دعب ھتبلا .تسا هدیمھفن ار بلطم نیا مھ صوصخم بیبط یدایا ]میرک[
 .)١٣۵۵ نیدرورف ٢٢ .۴١ ص ،مشش(».دش تحار ام لایخ و تشگزاب یداع لاح ھب و دش کچوک
 

 ھک نیا وگ ،مدناسر کرابم ضرع ھب و مدناسر ضرع ھب ار هاشنھاش یحص شرازگ .مدش بایفرش حبص«
 تمدخشیپ هابتشا نامھ ،هدعو ود یاج ھب صرق ندروخ هدعو ھس عوضوم یلو ،تسا شخب تیاضر هللادمحلا
 .)۵۵ تشھبیدرا ١۶ .٨۵ ص ،مشش(».دوب صوصخم
 

 مدیسرپ .دنک یم درد مھ مرس ،ما هدز ریھک و هدش ضراع یدرد لد رصتخم ،مرادن لاح چیھ ،دندومرف«
 تراسج ،مدرک ضرع .تسا هداد ییاھاود و هدمآ یدایا ]میرکلادبع[ ،دندومرف ؟دیا هدومرف راضحا یبیبط
 ،دندومرف ،دندیدنخ .دمھف یمن چیھ چیھ یدایا رگید ،دنمھف یمن چیھ ءابطا ھک یلک هدعاق رب هوالع ،منک یم
 یارب ھک نردنالف رتکد ،مدرک ضرع .تسانشآ نم جازم ھب ]یا[هزادنا ات ،بوخ یلو ،ییوگ یم تسرد
 رکف .دھدب عالطا ار یئاھن ھجیتن تسا رارق مھ بشما و تفر یضار یلیخ ،دوب هدمآ هاشنھاش نوخ ھنیاعم
 (».تسین مھم ،دشاب ءالتما زا منک یم لایخ ،ھن ،دندومرف .میوگب وا ھب ار ریھک نایرج دشاب مزال منک یم
 .)۵۵ دادرخ ١١ .١٣٢ ص ،مشش
 

 ناژ اب نایوفص سابع روسفرپ بشید نوچ ،تسا بوخ رایسب هاشنھاش یمومع لاح هللادمحب مدرک ضرع«
 ،دندومرف .دیھدب لیلقت زور رد ات ود ھب ات ھس زا ار اھصرق الاح ھک درک ضرع وا و درک تبحص رانرب

 ص ،مشش(».مدش لاحشوخ ثیح نیا زا نم و دندش لاحشوخ رایسب دش مولعم ھک دوب یبجع یلو ؟بجع
 .)۵۵ دادرخ ١٣٧.١٢
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 چیھ رگید و دندوب هدش بایفرش یوسنارف یابطا حبص نوچ ،دندوب لاحشوخ یلیخ هللادمح ھب هاشنھاش«
 .تسا بوخ رایسب ملاح ھک منک یم ساسحا تسا یتدم مھ مدوخ ،دندومرف یم .تسین لاحط مروت زا یرثا
 .)۵۵ رویرھش ١١ .٢٢١ ص ،مشش(».تسا یربخ زا ریھک ھن ،مراد یباھتلا ھن
 

 هدنک ار متسوپ اھلاخبت مدرک ضرع مھ نم .دنک یم متیذا ریھک ،دندومرف .دندوبن لاح رس هاشنھاش«
 .)۵۵ رھم ١٧ .٢٨٩ ص ،مشش(».تسا
 

 ینعی ،دنتسھ تحاران تسا کدنا رایسب ھک ریھک نامھ زا .مدیدن فیک و لاحرس یلیخ ار هاشنھاش مھ زاب«
 ،تسین مادک چیھ ھک نآ لاح ،هدرک ادیپ تنوفع اھ هدور ای هدش بارخ زاب نوخ شدرگ ھک دنیامرف یم لایخ
 .)۵۵ رھم ١٩ .٢٩١ ص ،مشش(».)ءابطا صیخشت قبط(تسا یرصتخم یژرلآ
 

 رکف و تسا یقاب ھنافسأتم ،دندومرف .دوب کرابم دوجو ریھک ،مدش ایوج ھک یا ھلئسم نیلوا .مدش بایفرش«
 ام نادان یاھرتکد تسد دییامرفن هزاجا رگید ،مدرک ضرع .مروخ یم میسلک اب ھک تسا ییاود زا منک یم
 ،مشش(».نک بص یزور دنچ ،دندومرف .مھاوخب ناملآ ای ھسنارف زا تسوپ صصختم دییامرف هزاجا .دتفیب

 .)۵۵ رھم ٢۶ .٢٩٧ ص
 

 و.مدروخ یم ھک دوب یراد میسلک یاود نامھ زا منک یم رکف ،دندومرف .مدرک هاشنھاش ریھک زا راسفتسا«
 راھچ ،مدرک ضرع .دمآ اج ھب ناشلاح هللادمح ھب مدید .متسھ رتھب ھک تسا نیا لثم ،ما هدرک کرت ار نآ

 رکف ،دندومرف .دیایب مھ تسوپ بیبط کی ،دییامرف تمحرم هزاجا رگا .دنیایب نوخ ءابطا دیاب رگید زور
 ،مشش(».تسا ندب یلخاد یاھتمسق نویسکاِر ،درادن یراک تسوپ بیبط ھب ،هوالع ھب .دشاب مزال منک یمن

 .)۵۵ رھم ٢٧ .٣٠١ ص
 

 ،دندرک ھنیاعم ار هاشنھاش حبص و دندوب هدمآ نردنالف و رانرب ناژ اھروسفورپ بشید .مدش بایفرش حبص«
 فیرشت رتفد ھب هاشنھاش دعب و دندوب روضح رد ١٠ ات ٨ تعاس زا نوچ ،ما هدیدن ار اھنآ نم زونھ اما
 نیا وگ ،دندوب یضار و دندرک ھنیاعم ارم لوا .مدروخ راھان ءابطا اب رھظ....مدش بایفرش نم و دندروآ
 هاشنھاش یتمالس هرابرد یتدم .تسا مروتم ردق و ھتشگن رب یعیبط تروص ھب اھ ھضیب عضو زونھ ھک

 ھک نیا ھلمجنم .دنتشاد یدایا ]میرک رتکد[ یاھیراک منادن زا یدرد رپ لد اھ هراچیب زاب و میدرک تبحص
 یوسنارف رتخد گس طسوت ناشیاپ نتفرگ زاگ لیلد ھب[زازک دض نسکاو ندز ھلحرم رد هاشنھاش یتقو
 ،مشش(»تسا تباب نیا زا هاشنھاش درد اپ و هدوب یدایز یلک ھب پیرگ دض نسکاو رگید ،دنتسھ ]هاش نامھم

 .)۵۵ رذآ ٧  .٢۴٣ -٢۴۴ صص
 

 ھجیتن زا یضار یلیخ ،هدرک تبحص ءابطا اب سیراپ اب نایوفص ]سابع روسفورپ[ بشید مدرک ضرع«
 یم ھمادا مھ ام ،دراد یبیع ھچ ،دندومرف .دوش هداد ھمادا اھاود ھب دنا هدرک ضرع یلو ،دنا هدوب تاناحتما
 .)۵۵ رذآ ١٠ .٣۴۶ ص ،مشش(».میھد
 

 یاود ھک دندقتعم ءابطا .دوب بوخ رایسب کرابم دوجو یبط ناحتما ،مدرک ضرع .مدش بایفرش حبص«
 یلیخ نیا ھب اما ،مدرک ضرع .دندش لاحشوخ هاشنھاش .دیھدب لیلقت فصن ھب )نوخ حالصا یارب( ار یلصا

 دراد ناکما نوچ ،دوشن تحاران کرابم رطاخ ،دورب الاب اود زود دیاب زاب دنتفگ رگا ینعی ،دیشابن نیبشوخ
 .)١٣۵۶ تشھبیدرا ١٩ .۴٠۵ ص ،مشش(».موش تحاران ھک متسین ھک ھچب ،دندومرف .دتفیب قافتا نیا ھک
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 .تسین مزالً ادبا ،دندومرف .مداد ھسنارف رد ار هاشنھاش پآ کچ  بیترت ھک مھ ربماون رد ،مدرک ضرع«
 مزال میوگ یم الاح بوخ ،دندومرف .منکب ار راک نیا دیدومرف لبق یدنچ ،مدرک ضرع .مرادن یبیع ھک نم
 ھب رگا ھتبلا یلو .رتھب ھچ سپ بوخ ،دندومرف .درادن یبوجو دنیوگ یم مھ ابطاً اقافتا ،مدرک ضرع !تسین
 هاشنھاش قباس رتکد نآ و درادن یقمع نیو پآ کچ ،مدرک ضرع .درک مھاوخ پآ کچ اج نا رد ،متفر نیو
 هرخالاب ھک لئاسو ،ھن ،دندومرف .دوش یمن شرس یزیچ و تسا ناتالراش ]رگنیلف لراک روسفورپ[نیو رد
 ھب ھناھب نیا ھب ناتسمز رد دیراد لیم دییوگب و دییامرفب رگید زیچ ،مدرک ضرع .دنتسھ یکی ایند ھمھ رد
 یخوش ناتیتمالس اب یلو ،مدرک ضرع .دندیدنخ هاشنھاش .میوشن مگ رد رس مھ ام ھک دیربب فیرشت اپورا
 .)١٣۵۶ دادرخ ٢۵ .۴٨۶ -۴٨٧ صص ،مشش(».دیھدن تھج یب پآ کچ تمحز ناتدوخ ھب و دییامرفن
 

 .دنوش یم بایفرش نردنالف و رانرب ناژ حبص ادرف ،مدرک ضرع .دوب بوخ رایسب هاشنھاش لاح هللادمحلا«
 یلیخ رانرب ناژ تباب نیا زا و تفر نیب زا لاحط تلاسک نآ و بوخ رایسب هاشنھاش ھک ار ادخ رکش
 ضرع ؟نمزم یایرالام ،دندومرف .نوخ ضرم ،مدرک ضرع ؟دوب ھچ نیا رخآ ،دندومرف .تسا لاحشوخ
 ،مدرک ضرع .تسھ لامعتسا دروم نیا نآ ھشیش یور ،دھد یم ھک ییاھاود رخآ ،دندومرف .ریخ ،مدرک
 لایخ ھب ھک دیرخ ھناخاود زا ار اود نیا قمحا یولگیب یتقو مھ تھح نیا ھب .تسا ندرک مگ در یارب نیا

 رب ام رگا .درک دوع ضرم ،دیدومرف لیم هدش یرادیرخ یاود نامھ زا دعب و دشاب ھتشاد هریخذ شدوخ
 .)تسا هاگباوخ تمدخشیپ ولگیب( میدوب هراچیب ھمھ ام و اھرتکد ،میدوب هدیمھفن ار بلطم نیا فداصت بسح
 .)۵٣٠ -۵٣١ صص ،مشش(»
 

 میرم و لیفارسا روص زورھب ھمجرت ،هاش تشذگ رد و تنطلس نایاپ ،اھزور نیرخآ ،یدنواھن گنشوھ - 43
 .٣٨٣ -٣٨۴ صص .٢٠٠۴ ربتکا ،باتک تکرش ،نوحیس
 

 یم تحارتسا شیک هریزج رد ھک یلاح رد هاش )۵٢( ٧٣ لاس رخاوا رد« :دسیون یم ینالیم سابع - 44
 وا ھک نآ اب .درک تروشم یدایا رتکد اب ھمھ زا لوا .دش دوخ "مکش ھیحان رد یا هدغ" دوجو ھجوتم ،درک
 یاھ تواضق ھب یدامتعا نادنچ اما ،دوب هدرک ظفح و بوصنم دوخ صوصخم کشزپ ناونع ھب اھ لاس ار
 دوب ملع هللادسا بیبط و تسود ھک نایوفص سابع رتکد ھک دیشکن یلوط .تشادن وا یبط تیارد و یکشزپ

 دوب نینچ و دننک ینزیار مھ ییاپورا ناکشزپ اب یتسیاب ھک دش ھتفرگ میمصت .تفرگ رارق تروشم فرط
 ھب ھنامرحم تخس روط ھب نردنالف جرج رتکد )١٣۵٣ تشھبیدرا ١١( ١٩٧۴ ھم هام لوا زور رد ھک
 راچد "نوخ ناطرس یرامیب یعون" ھب وا ھک دیسر ھجیتن نیا ھب هاش ھنیاعم زا دعب و درک زاورپ نارھت
 یاھ یبایزرا رد زین و دش یم لیسگ سیلگنا و اکیرمآ ترافس زا اھ لاس نآ رد ھک ییاھ شرازگ رد .تسا
 .تسین هاش یرامیب زا روشک ود نیا عالطا زا یناشن چیھ اکیرمآ یسوساج یاھ هاگتسد ھنالاس یتاعالطا

 یرامیب ھک دندش نآ رب -جلاعم یوسنارف کشزپ زین و -نایوفص و یدایا ،ملع -شدرم رواشم ھس و هاش
 تروص رد و دوب ھنطسلا بیان نوناق قبط ھک مھ ھکلم ھب یتح ھک نیا تفگش .دنراد ھگن یفخم ار هاش
 ارجام نیا زا یربخ ،تفرگ یم تسد ھب ار تنطلس دھعیلو غولب نامز ات یساسا نوناق ساسا رب هاش گرم
 یرامیب ھب طوبرم تاعیاش ،اھ لاس نآ رد .دش رادربخ ھلأسم نیا زا دعب لاس ھس دودح اھنت وا .دندادن
 تخس نارھت رد شناگتسب زا یکی ھلولگ تباصا ھجیتن رد زین و یرامیب نیا ھجیتن رد شگرم یتح ،هاش
 وا ھیلع نآ زا دننک ادیپ ربخ شا یرامیب زا یبرغ یاھ تلود رگا ھک دوب نیا نارگن هاش....تشاد جاور
 .)۴۶٠ -۴۶١ صص ، هاش ھب یھاگن ،ینالیم سابع (».تسج دنھاوخ هرھب
 
 

 :کنیل ھب دوش عوجر - 45
 Shawcross/dp/067168745X-William-Ride-Last-https://www.amazon.com/Shahs 
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 :ریز باتک ٣٣٨  -٣۴٠ صص ھب دوش عوجر - 46
 

William Shawcross, "The Shah's last Ride," Simon and Schuster (1988). 
 
 

 ]ولود[گنشوھ ریما قیرط زا ،دشابنً امیقتسم ،دریگ یم سامت ھک صخش نالف اب ،وگب ]د[ھب ،دندومرف« - 47
 .دندش ھجوتم هاشنھاش ھک مدرک هاگن رما نیا ھب بجعت نانچ اب یلو ،مدیمھفن ار شیامرف نیا نم .دنک مادقا
 ار راختفا نیا و دنشاب ھتشاد طابترا ام اب ]ندروآ مناخ[ھلیسو نیا ھب دنھاوخ یم مادک رھ اھنیا رخآ ،دندومرف
 لئاسم نیا ھک تسا ییاقآ و یراوگرزب لاح نیع رد و یرایشوھ ھچراپ کیً اعقاو .دنپاقب رگید کی تسد زا

 .٢٢۴ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».ردص ھعس نیا رب نیرفآ .دروآ یمن سک چیھ یور ھب و دناد یم ار
 .)١٣۵١ تشھبیدرا ١٢

 
 اھدنگ نیا مامت ھب ،دندومرف .دندوب نفلت فرط نآ هاشنھاش دوخ .دز گنز نم میقتسم نفلت رھظ زا دعب« - 48
 تالماعم و اھراک ھب عجار دنرادن قح چیھ رگید وگب ،مینیب یم اھینامھم رد و دنیآ یم ام شیپ اھبش ھک
 ای دنیوگب وت ھب دنراد یھاگتسد زا یتیاکش ای یراک رگا !دننک تبحص نم اب یصوصخ لئاسم و ناشدوخ
 نازیوآ اھ لیبس یلیخ .مدرک غالبا ار ھناھاش رھظ زا دعب رما مھ "اھدنگ" مامت ھب .متفر ماش رس...دنسیونب

 .)١٣۵٣ دادرخ ٢۵ .١٢١ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(».دش
 
 

 هوالع ھب .مورن مدوخ یاھرھاوخ ینامھم ] ھب[ متفرگ میمصت ھک مھدب شوخ ربخ وت ھب یتسار ،دندومرف« - 49
 رسدرد و ھلغشم زج .دنوشن توعد رگید ،دندش یم توعد مھ اج نیا ھک ییاھدنگ ھُگ نیا مامت متفرگ میمصت
 کی قرو رھ نتخادنا ھلصاف رد و دننک یم یزاب چیرب ای تولب نم اب اھ ھتخوس رپ .دنتشادن یزیچ نم یارب
 .دنرادن یزیچ رگید اضاقت زج ھتخوس ردپ روخشال هدع کی اھرھاوخ لزنم رد ای .دنراد نم زا ییاضاقت
 ١٨ .۴٧۶ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(».دندش تحاران رایسب ،متفگ ترضح ایلع ھب ار مدوخ میمصت بشید
 .)١٣۵۶ دادرخ
 
 

 .تفر الکو بیج ھب غلبم نیا زا یشخب .دش راک نیا فرص راد رازھ اھدص«  :دسیون یم ینالیم سابع - 50
 فرصم و دراد زاین کایرت مرگ ٢۵ ھب ھنازور ولود دندرک قیدصت ھک دش تخادرپ نابیبط ھب رگید یشخب
 رد دندرک یم قیوشت ار سیئوس ناراگن ھمانزور هاگ .تسا رورض وا یارب یکشزپ رظنم زا رادقم نیا
 ،ینادردق لیبس رب ،هاگداد نالوئسم ھک دیسر ییاج ھب راک .دنھد ناشن ینادنچ روش ربخ نیا ریسفت و تخادرپ
 فرص نالک یغلبم ،مالک کی رد .دندنارذگ اجنآ رد رابرد جرخ ھب ار دوخ تالیطعت و دندش توعد ناریا ھب
 یھاگن (».دتفین نادنز ھب سیئوس رد ولود مھ و دناسرب لقادح ھب ار راک نیا یفنم یاھدمایپ مھ ھک دش نیا
 .)۴۶۵ ص ،هاش ھب
 

 زونھ .میتشگرب رصع .دندش ینابصع ،دش میدقت ھک ]ی[درس یاچ رس رب هاشنھاش .میتفر رھشوب« - 51
 کایرت هاش ھب تساوخ ،تسا یکایرت درمریپ ھک  ]ولود گنشوھ[ناھارمھ زا یکی بش....دنتسھ ینابصع
 دنب یب مدوخ نم" ،مدرک ضرع .مدرک تفلاخمً ادیدش نم .دوب بوخ تینابصع عفر یارب .دنشکب دنک میدقت
 هاش ھک نآ اب ."دیالایب کایرت ھب بل درادن قح ،دنک یم مادعا ار یچقاچاق ھک ناریا هاش یلو ،متسھ راب و
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 ١٢ .۴٠ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».دندومرف لوبق ارم ضرع فاصنا لامک اب یلو ،دندش رتینابصع
 .)١٣۴٩ تشھبیدرا
 

 ھک دندوب هدومرف نم ھب شیپ زور ھس ھک یتروص رد ،دیایب هارمھ متفگ مھ ولود ھب ،دندومرف نم ھب« - 52
 زا مھ نیا .ما هداد بقل رصع نیا کجیلم ار وا نم ھک تسا ییاذک ولود گنشوھ ریما نامھ نیا .دیاین

 روج رھ ھک ار یرصانع نینچ هاشنھاش تواکذ و تسارف و تمظع ھب یدرم ھک تسا راگزور بیاجع
 .)١٣۵٢ تشھبیدرا ٣٨.١٢ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(»...دربب هارمھ زاب دننز یم و هدز وا ھب ھمدص

 
 -۵٧١ صص ،باتک تکرش ، کاواس یلخاد تینما ریدم یتباث زیورپ اب ییوگ و تفگ ،ھثداح ھگماد رد - 53

۵۶۵. 
 

 .١٣٣ ص ،کاواس یلخاد تینما ریدم یتباث زیورپ اب ییوگ و تفگ ،ھثداح ھگماد رد - 54
 

 -۴٧٣ صص .١٣٨٢ ،نارھت ،ارآ مزر یلع جاح دبھپس دانسا و تارطاخ ،تایب هواک و ارآ مزر زیبماک - 55
۴۶۵.  

 
 .۴٢٢ ص ،هاش ھب یھاگن ،ینالیم سابع - 56
 

 رد ناشیامیپاوھ طوقس رد ١٣۴٨ دادرم ١۵ رد یرتنالک روصنم و رایتخب دیجم هارمھ ھب نایچنالاپ - 57
 :دسیون یم ملع .دندش ھتشک لامش یایرد
 
 سدنھم شدوخ تسود قافتا ھب یصخش یامیپاوھ اب ھک متفر رایتخب دیجم ھحتاف سلجم ھب زورما حبص«
 فرشا تخدھاش ترضحالاو تسود نایچنالاپ .دندرم و دندرک طوقس ]نادنزام[یایرد رد ینمرا نایچنالاپ
 رھاظ .هدوب ھچ مناد یمن نم .دش ادیپ ایرد ردً اریخا اھنآ هزانج یلو داتفا قافتا شیپ زور دنچ ھعقاو نیا .دوب
 ،دوب ھچ رھ .دنیایب نارھت ھب رسمار زا کچوک یامیپاوھ اب دنا ھتساوخ تسم ،بش فصن ھک دوب نیا رما
 و تسود رھاظ ھب اھنیا .مناد یم گرزب نم ار هاش تخب و سناش منکن هابتشا رگا اما .دنا ھتشذگ و دنا هدرم
 دادرم ٢١ .٢٣۵ -٢٣۶ صص ،لوا دلج ،ملع تارطاخ(».دندیسر دوخ یازس ھب و دندوب نمشد نطاب ھب

١٣۴٨(. 
 
 .دمآ یمن ششوخ فرشا زا دایز فرط یلو دوب نایچنالاپ قشاع فرشا دیوگ یم تسودرف نیسح دبشترا
 وا رش زا ات دنک یراک تسد ار اھنآ یامیپاوھ کاواس دوب هداد روتسد و هدرب رسمار ھب ار وا بیرف اب فرشا

 و تاعلاطم ھسسؤم ،یولھپ تنطلس طوقس و روھظ ،تسودرف(دندش ھتشک اھنآ بیترت نیدب .دوش صالخ
 .)٢٣۴ -٢٣۵ صص ،لوا دلج ،یسایس یاھ شھوژپ
 

 .١٩٧ -٢٠۴ صص ،   - 58
 

 .دشاب اھنابز ردً امئاد لئوتکلتنا حالطصا ھب روما نیا رد ناشیا مسا دنراد لیم ترضح ایلع دندومرف« - 59
 رویرھش ١ .١٩۶ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(».دنتسھ هاگشناد ھس ود یانما تئیھ سیئر هوالع ھب

١٣۵۴(. 
 

 یفارگلت .متفر یولھپ ھکلم ترضح ایلع ماش رس بش ،دندوب هدومرف نم ھب شیک رد ھچ نآ بسح رب« - 60
 ھب ار دنومول ھمانزور ،فرشا تخدھاش ترضحالاو تسین تحلصم ھک متشاد یسیوس تسود کی زا
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 متساوخ ھچ رھ .دننک بیقعت تسا هدز ترضحالاو ھب نیئورھ قاچاق صوصخ رد ییاھتمھت ھک نآ تبسانم
 نم ضیارع ھب ارچ ،مدرک ضرع .مدش ینابصع یردق نم .دندرکن انتعا هاشنھاش ،منک ضرع ار بلطم
 وا ھب دوشب ادیپ یلمعلا سکع رگا .تسا مرھاوخ ھب طوبرم ؟ھچ نم ھب رخآ ،دندومرف ؟دییامرف یمن ھجوت
 ینویامھ ترضحیلعا ھب دیایب هداوناخ نیا یاضعا ]رس[ھب ھچ نآ مامت ؟ھچ ینعی ،مدرک ضرع .ددرگ یم رب
 .)۵١ نیدرورف ١۶ .١٩۶ ص ،مود دلج(».مدنام یقاب تحاران مھ نم ،دندومرفن یزیچ رگید .ددرگ یم رب
 
 

 دننک ادیپ نز دھعیلو یارب دنراد رارصا ونابھش ترضح ایلع الاح ھک یناد یم ،دندومرف« :دسیون یم َملَع - 61
 تھج نیا ھب و دندرک یروآدای نم ھب زین حبص زورما .دنک مادقا رابرد ھک دنروآ یم راشف نم ھب زور رھ و
 ھک تسین ]رایب مناخ[ هراک نیا رابرد دییامرفب دیتساوخ یم ،مدرک ضرع !نک مادقا میوگب ھک متساوخ ار وت
 و مھد یم روتسد و مھاوخ یم ار ملع زورما نیمھ متفگ ،سکعرب ،دندومرف !دوشب کاپ ام ناھانگ یردق

 ،یگنرف ،یناریا ؟میورب یا ھقبط ھچ لابند لاح ،منک یم تعاطا مھ نم ،مشچ ،مدرک ضرع .دندیدنخ یلیخ
 رفن دنچ .دش ھلوقم نیا زا تبحص  یتدم .نک رکف تدوخ ورب ،دندومرف ؟منک راک ھچ ؟جراخ زا ،لخاد زا
 ،دندومرف .دننام ولھ و ناوج و خرس و دیفس ینعی ،دوب ینویامھ ترضحالاو ھقیلس قبط رب ھک مدرب مسا

 نآ ھک نآ اب ھک دراد یمکحم نھد دھعیلو ردق ھچ نیبب ،دندومرف دعب .ینکب یناوت یم راک ھچ نیبب الاح
 عوضوم لئوژ و شردام ھب میتشاد نیقی ام و درک در تدش نآ اب یداتسرف ناتسبات رد ھک ار یناملآ کرتخد
 کی دوش یم مولعم الاح ،هدرک در دھعیلو تھج نیا ھب ،تسا قالخا فالخ راک نیا دنا ھتفگ اھنآ و ھتفگ ار
 درادن وک رسپ :مدناوخ ار یسودرف رعش و دنتسھ روط نیا ھک هللادمحلا ،مدرک ضرع .تسا ھتفگن اھنآ ھب ھملک
 .)١٣۵۵ رذآ ٢٣ .٣۵٣ ص ،مشش دلج(»رسپ شناوخن ،شناوخ ھناگیب وت /ردپ زا ناشن
 

 زا رتولج یلیخ یتح ،تسا روط نیمھ متفگ .تسا ھیبش لگود ھب هاش تالاح یلیخ تفگ...سیلگنا ریفس" - 62
 رد هاش .تسا روط نیمھ متفگ .دنیوگ یم ار نیمھ مھ هاشنھاش ،نم ینعی ھسنارف تفگ یم لگود تفگ .وا
 باترپ نم شیپ ار دنس هاش ،مدرک تبث هاش یصخش مان ھب ار شیک خاک نم شیپ یدنچ .تسا بوبحم ناریا
ً الصا .تسا نم لام ناریا مامت ؟دشاب نم لام ناریا کاخ بجو کی طقف یھاوخ یم رگم دندومرف .درک
 رگا و تسوا لام زیچ ھمھ ،دش یردتقم هاش رگا مھ نم رسپ .مھاوخ یمن مدوخ یارب رگید زیچ چیھ نم
 .)١٣۵١ ریت ١٩ .٢۶۵ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ (.دھاوخ یمن ار کاخ بجو کی مھ دشن
 
 

 ھمھ و تخیر مھ ھب مامت ار ماش زیم ،هدش گرزب رایسب ھک هاشنھاش یکرامناد گس ھلوت...متفر ماش رس« - 63
 .دوبن یمھم بلطم ،متفر ماش رس«.)١٣۵۴ ریت ١١ .١۵۶ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»دنادنخ رایسب ار
 یم ھمھ باقشپ ھب رس ھک دنتفرگ ادج ار هاشنھاش گرزب گس یاھ تنطیش یولج ونابھش ترضح ایلع طقف
 نم اھنت ،دنیوگ یم قلمت مھ گس نیا ھب ھمھ دنداد باوج ؟ینک یم یروط نیا ارچ ،دندومرف هاشنھاش .دنز
 ١۶ .۴٩۴ -۴٩۵ صص ،نامھ(»؟ناشدب ای دمآ ناششوخ هاشنھاش مدیمھفن .مشاب هدرک ار راک نیا مھاوخ یمن
 .)۵۴ دنفسا
 

 .۴۶١٣ تشھبیدرا ۴ .٣٢ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ - 64
 

 رگا یمتاخ دبشترا موحرم ییاراد صوصخ رد ھک دوب ھتساوخ ریزو تسخن ارم ناتسود زا یکی« - 65
 ھب عجار یردق« .)١٣۵۴ رھم ٣٠ .٣١٣ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»دیوگب ناشیا ھب ،دناد یم یبلطم
 ضرع ھب زیمآ ھغلابم نم رظن ھب ،دوب کرابم رظن رد ھک یماقرا .دش هرکاذم یمتاخ ]دمحم[دبشترا تورث
 یلو .دنیامرف یمن یزیچ قمعت و ھعلاطم نودب هاشنھاش الومعم یلو .رالد نویلیم ١٠٠ دودح ،دوب هدیسر
 تمظع و یگرزب نیا ھب هللا ءاشام .دوشب طبض تلود عفن ھب دیاب ،دیایب تسد ھب یکردم رگا دنتشاد داقتعا
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 روشک عفانم یادف ار )یمتاخ نز(شرھاوخ تسا رضاح ھک دراد روشک ھب ھک ]یا[ھقالع و درم نیا حور
 دبشترا موحرم تورث ھب تبسن زاب مھ یلخاد روما صوصخ رد« .)١٣۵۴ ید ٢١ .٣٧٧ ص ،نامھ(»دنک
 ٢٢ .٣٨٣ ص ،نامھ(»دش هرکاذم ییایرد یورین یاھ هدافتسا ءوس و ییاوھ یورین قباس هدنامرف یمتاخ
  .)۵۴ ید
 

  .٣١١ ص ، هاش ھب یھاگن - 66
 

 راک اما دنراد راک ینعی ؛دنرادن یراک ،دنرادن مدرم ھب یراک اھنیا ،مدرم زا دنتسھ ادج ]هاش میژر[ اھنیا« - 67
 عالطا امش .تسا هدش عورش ناریا رد ییاشحف ھچً اریخا ھک دینادیمن امش .اشحف ۀعاشا راک ،یدعت و ملظ
 دنیوگیم نارھت رد و دش لمع زاریش رد .تسا هدش عورش ناریا رد ییاشحف ھچ ھک تسین ینتفگ ؛دیرادن
 !دننزیمن فرح ارچ منادیمن نم .دننزیمن فرح مھ ناریا نایاقآ .دنزیمن فرح یسک و دوشب لمع تسانب
 مدرم مامت نیب رد !دراد مھ رترخآ نیا زا منادیمن ای تسھ شرخآ رگید نیا و ـ دوشیم دراد اشحف ھمھ نیا
 اجک یارب رگید .دماین رد ناشَسَفن]نایاقآ[و !ار لمع دوخ !ار یسنج لامعا دنداد شیامن ـ تیعمج ـ
 دوخ...؟دننکب یضارتعا کی ؟دننزب یفرح کی ؟دننکب یتبحص کی دنھاوخیم تقو ھچ ؟ْیک یارب !؟دناھتشاذگ
 دراد ناکما رگم اھنآ نذایب( ،تساھنآ تیاضر اب انعم نیمھ ،]هاش[اذک ۀکدرم دوخ و تلود دوخ و اھنامزاس
 ضارتعا دیاب اھنیا...دننکیم ار راک نیا اھنآ دوخ )؟دوشب عقاو ییاشحف وچمھ کی ؟دوشب عقاو یرما وچمھ کی
 .)١٣۵۶ رھم ١۶ ینارنخس ،مود دلج ،ینیمخ ماما ھفیحص(».دوشب ھتفگ دیاب ؛دوشب
 

  .١٣۵٧ تشھبیدرا ٢٣ ینارنخس ،موس دلج ،ماما ھفیحص - 68
                 
 

 ھک دیا هدش ھناوید رگم ،دندومرف .دندومرف ھظحالم .دنا هدرک ضرع ]یا[ھضیرع فرشا ترضحالاو« - 69
 لوپ نم زا و مرادن لوپ دییوگ یم فرط کی زا ؟دیرخب کرویوین رد یرالد نویلیم راھچ لزنم دیھاوخ یم
 یاکیرمآ نیا رد وھایھ و دیرخب یلزنم دیھاوخ یم رگید فرط زا ،دینز یم رد نآ و رد نیا ھب و دیھاوخ یم
 ،۴٣٣ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»نک نفلت یروف ،دندومرف ؟تسا یرکف زرط ھچ نیا ؟دینک اپرب اغوغ رپ

 .)١٣۵۴ نمھب ١٨
 
-with-mansion-manhattan-story-eight-https://www.mansionglobal.com/articles/an
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 . ١٣۵٧ رذآ ۴ ینارنخس ،  مجنپ دلج ،ماما ھفیحص - 70
 

 content?id=43112-http://farsi.khamenei.ir/speech :کنیل ھب دوش عوجر - 71
 
 

  . ١٣٩٣ ید ١٧ ینارنخس ھب دوش عوجر - 72
 

 ھتبلا و منادیم ھلمجلایف مھ ار ینیمخ و هاش ھمانراک« :تفگ شا ینارنخس حیضوت رد شورس  میرکلادبع - 73
 ھب ھنافصنم دیاب ار ھمھ ھک تسھ اجنیا رد رایسب رصانع و لماوع .تسرتھب مادک تسین مولعم زونھ نم رب

 رایتخا ار یموس ماظن ،دوب نم اب رایتخا رگا ھتبلا و .دھاوخیم رگید یلاجم و یماقم نآ و دروآ باسح
 ینیمخ .دربیم قبس ینیمخ کش چیھیب نم نامگ ھب تیصخش ود نآ ھسیاقم رد ارصحنم اما .مدرکیم
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 و یلاع دح رد مھ ار نافرع و ھفسلف .تسا یقیمع و راوشد تیاغ ھب ملع ،لوصا ملع و دوب نادلوصا
 تشاد یتعاجش و تبالص اب تیصخش .دوب مھ یطسوتم رعاش .تسین راکنا لباق اھنیا .تسنادیم صصخت
 خیرات زا وا .تسین یرنھ شنتسناد یسیلگنا و ھسنارف و ھنابزدنچ لب ھنابزود طیحم کی رد هاش ندمآراب ]...[
 تیناحور نورد زا .تشادن یتاعالطا ناریا مدرم نید زا .تسنادیمن یزیچ نادنچ ناریا نھک گنھرف و
 رد و دوب هرابنز و وسرت .دروخ ھبرض اج نیمھ زا و تخانشیمن یتسرد ھب ار شروشک ینعی .دوب ربخیب
 .دوب تواسقرپ درکیم تردق ساسحا ھک مھ یتقو .تفریم و درکیم اھر ار تلم و کلم ینارحب عقاوم

 ».تسا ینتبم اھتکف نیا رب نم یرواد .تشادن مھ ار شردپ تبالص
 

  صص .٢٠٠٣ لیروآ ،باتک تکرش ،هاش تشذگرد و تنطلس نایاپ ،اھزور نیرخآ ،یدنواھن گنشوھ - 74
١٢۴- ١٢٣. 
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