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 َملَع تیاور ھب »١٣۵٧ بالقنا« اب »هاش یروتاتکید عون« ھطبار
 

 ھلأسم حرط
 
 زا یرایسب یاھ هورگ و دارفا هزورما ؟دیشاپ ورف ھنوگچ یولھپ هاش اضر دمحم یربھر ھب یھاشداپ میژر
 زوس ھشیدنا شسرپ نیا سپ .دنیوگ یم و ھتفگ نخس هاش میژر...و ، یتینما ،یسایس ،یداصتقا ،یماظن تردق
 بالقنا ارچ ؟داتفا دنمتردق نانچ نآ یمیژر ارچ :دشک یم ورف دوخ ماک ھب ار نایعدم و نارگ لیلحت رتشیب

 رد ردان یاھ هدیدپ )...و ،ناریا ،ابوک ،نیچ ،ھیسور ،ھسنارف( ھنایارگ لک یاھ بالقنا ھک صوصخ ھب ؟دش
 ھتشاد دوجو هاش میژر زا رت فیعض یروتاتکید ماظن اھدص اما .دوب یروتاتکید میژر ،هاش میژر .دنا خیرات
 کی هاش ھک تسا نیا خساپ ؟دنا هدیشاپن ورف میژر و هدادن خر بالقنا اھ میژر ھنوگ نیا ھمھ رد ارچ .دراد و
 راب نایز روشک و یولھپ میژر ،هاش یارب صاخ یروتاتکید نیا .دوب هدروآ دوجو ھب یا هژیو یروتاتکید
 نیا رد .دوب اھنآ نیرتمھم ١٣۵٧ بالقنا ھک دروآ دیدپ نایناریا و ناریا یارب یا ھنیزھ رپ یاھدمایپ و دوب
 .دوش هداد حیضوت ،دش بالقنا ھب یھتنم ھک هژیو یروتاتکید نیا راک و زاس ات دش دھاوخ ششوک ھلاقم
 
 تردق طسب یوس ھب ماگ ھب ماگ
 
 اضر دمحم ،یغورف یلع دمحم رثوم کمک اب ،١٣٢٠ رویرھش رد سیلگنا طسوت هاش اضر یرانکرب زا سپ
 یروتاتکید دقن ھب یرایسب و دش داجیا یدازآ یاضف .دوب تردق دقاف و ناوج دیدج هاش .دش وا نیشناج یولھپ
 هاش اما .تشاد ھمادا قدصم دمحم تلود ھیلع ١٣٣٢ لاس یاتدوک اتً ابیرقت یدازآ نیا .دنتخادرپ ناخ اضر
 یارب یتصرف رھ زا ادتبا نامھ زا و دوب وا دننامھ یتردق راتساوخ ،دوب ھتفای شرورپ روتاتکید یردپ دزن ھک
 .درک یم هدافتسا دوخ تردق طسب
 
 تشادرب یحطس تاحارج هاش .درک نارھت هاگشناد رد هاش رورت ھب مادقا ییارخف رصان ١٣٢٧ نمھب ١۵ رد
 تلود و رابرد .دنتشک اج رد تشادزاب زا سپ ار براض .دش نامرد شترا کی هرامش ناتسرامیب رد عیرس و
 داجیا یناور یاضف زا هاش  .درک مالعا یماظن تموکح نارھت رد تلود و دنتفگ نخس عیسو یا ھئطوت زا

 تسخن ھب ینامرف یط دنفسا ٩ رد .درک هدافتسا دوخ تردق طسب یارب نسحا وحن ھب ،رورت نیا زا سپ هدش
 .دنک زاغآ ار یساسا نوناق حالصا و ناسسؤم سلجم لیکشت یارب تاباختنا تعرس ھب ات داد روتسد ریزو
 ١٨ رد .درک حاتتفا ار ناسسؤم سلجم هاش تشھبیدرا لوا رد .دش رازگرب تاباختنا ١٣٢٨ نیدرورف ١۴ رد
 و ایناتیرب یاھ ھناخ ترافس یاھ شرازگ ساسارب اما .تفای نایاپ هاش تارایتخا شیازفا اب راک تشھبیدرا
 قح نتفرگ تسد ھب و دوخ تردق شیازفا دروم رد اھ یسیلگنا و اھ ییاکیرمآ اب لبق اھتدم زا هاش ،اکیرمآ
 وا یارب ار تصرف نیا رورت .دزاس یضار رما نیا ھب ار نانآ ات درک یم وگ و تفگ اھنآ اب نیسلجم لالحنا
 .دنتفریذپ ار رما نیا راچان ھب زین اکیرمآ و سیلگنا و درک داجیا
 

 اھنت ھن لیلد نیمھ ھب .دوش تبث وا مان ھب روما ھمھ تساوخ یم .درک یمن لمحت ار یلقتسم تردق چیھ هاش
 مھتم تنایخ ھب ار وا ھکلب ،دوب یوروش هدناشن تسد تموکح زا ناجیابرذآ یدازآ رد ماوق دمحا شقن رکنم
 هدنھد تاجن اھنت ار دوخ ھک ماوق .داد تاجن ار ناجیابرذآ ھک دوب هاش و هداد نت رما نیا ھب ھک درک یم
 ھقیثو اھنت« رییغت لاح رد هاش ھک دید یتقو ،تشاد هاش زا لقتسم یتیصخش و دروآ یم رامش ھب ناجیابرذآ
 چیھ« ھک تشون هداشگرس یا ھمان رد ،تسا شیوخ تردق شیازفا و ھطورشم یساسا نوناق ینعی »ناریا

 اب هاش اضر یتح ھک دش روآدای وا ھب .تسین تکلمم یارب نیا زا »رت میظع یا ھمطل و رت گرزب یرطخ
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 امش ھک تفگ وا ھب .درواین مھ شنھذ ھب ار یساسا نوناق رد تلم قوقح رییغت یتح هاگ چیھ شا ھقلطم تردق
 و دنک یم تنطلس طقف و طقف هاشداپ یساسا نوناق نیا قباطم و دیشاب یساسا نوناق رادساپ ھک دیا هدروخ مسق
 »تیطورشم لیطعت« و »ھقلطم تموکح تشگزاب« یانعم ھب مادقا نیا .تسا هاش ھطلس زا جراخ تموکح رما
 ھب ار مادقا نیا دمایپ ھنارایشوھ ،نایاپ رد .تسا تکرح لاح رد یدازآ یوس ھب ناھج ھک تسا ینارود رد
 :تشون و درک دزشوگ هاش
 
 و میخو رایسب مھ نآ جیاتن و رذگدوز و یتقوم ،لمع نیا دومرف دنھاوخ ھظحالم ھک تشذگ دھاوخن یرید«
 و هزینرس ھک تسا زور نآ و دیدرگ دھاوخ یھتنم ،ھماع دیدش تمواقم و یلم بضغ و مشخ ھب ھھبش یب

 1».درک دھاوخن ار اھ ینامیشپ و اھ یناشیرپ جالع ،تلم قوقح نیعفادم رجز و سبح
 

 رشتنم ،رابرد ریزو ،کلملا میکح مان ھب دنت رایسب یخساپ ،دوب هدش ینابصع ماوق ھمان زا تدش ھب ھک هاش
 یرپس شا ھیبنت ھک درک مھتم »یرو ھشیپ ھب ناجیابرذآ لیوحت ھشقن« رد »یزرو تنایخ« ھب ار ماوق .درک
 ماوق .تفرگ سپ وا زا مھ ار "فرشا بانج" ناونع .تسا نادنز ھشوگ رد شا "دیلپ یناگدنز" یقاب ندرک
 تفگ وا ھب .درک مالعا ھطورشم یساسا نوناق رییغت اب تفلاخم یارب ار دوخ ھلدا و تفگ خساپ هاش ھب هرابود
 و دیازفین دوخ تردق رب هاش و دنامب ظوفحم دیاب مدرم قوقح ھک
 
 یمومع یدیما ان و یلک سأی زج ،ددرگ حورجم و ھتسکش اھ لد و دوش ھتفرگ هدیدان مدرم قوقح ھک نانچ«
 2».تشاد ناوت یمن یا ھجیتن ،تسا نایغط و تمواقم ھمدقم و دانع و ضغب بجوم ھک
 
 ١٣٣٢ دادرم ٢٨ یدنوخآ/یھاشنھاش/یسیلگنا /ییاکیرمآ یاتدوک ،تردق شیازفا رد هاش یدعب یساسا ماگ
 زگرھ هاش رگید ھک درک ییادز تیعورشم هاش زا نانچ نآ اتدوک نیا .دوب قدصم دمحم رتکد یلم تلود ھیلع
 رمع نایاپ ات هاش .ددرگ زاب ،تشاد ١٣٢٠ ھھد رد یمومع راکفا رد ھک یتیعقوم ھب یدنفرت چیھ اب تسناوتن
 ھتخوس ردپ قدصم دیوگ یم ١٣۵٢ رویرھش ٢۵ رد هاش .تخات یم وا ھب و دوب ینابصع قدصم زا تدش ھب
 زا قدصم دیوگ یم ۵٢ نابآ ۵ رد 3.دشکب ارم تساوخ یم .دز مقر ارم تنطلس و یگدنز نارود نیرتدب
 نارازھ لوط رد دیوگ یم ١٣۵۴ رھم ٢۴ رد 4.مبای یم روضح نادیم رد نم اما ،درک یم تموکح وتپ ریز
 نیا ات ار قمحا مدرم دناوتب لاح نیع رد ھک تسا هدشن ادیپ یروشک چیھ رد قدصم دننام یرضم مدآ لاس
 یجراخ رکون ھتخوس ردپ یاھیعفا قدصم نارود رد ھک دیوگ یم ١٣۵۵ تشھبیدرا ٨ رد 5.دنکب رَخ هزادنا
  6.دندوب هداتفا نم ناج ھب
 
 قدصم اب ینمشد رد ھک نیا اب َملَع .تشاد هاش دوس ھب و قدصم ھیلع لاعف یشقن اتدوک نیا رد َملَع هللادسا

 نابآ ١١ رد .درک یم هدافتسا »اتدوک« ظفل زا قدصم یرانکرب هرابرد ھشیمھ اما ،تشاذگ یمن مک یزیچ
 اتدوک« قدصم ھیلع متساوخ امش زا ١٣٣١ نابآ ۴ رد تسھ ناترطاخ ھک دنک یم یروآدای هاش ھب ١٣۴۶

 رد ھک نیا اب دسیون یم ١٣۴٧ ریت ٢٩ رد 7.دش دعب هام ٩ راک نامھ اما »تسا دوز زونھ دیدومرف...دییامرفب
 8.تشگزاب ناریا ھب »یدھاز هللا لضف دبھپس یاتدوک اب« اما ،دش روشک کرت ھب روبجم هاش قدصم نارود
 هربقم رس رب ھک دوب نیا بجع« :دیوگ یم و دوش یم رضاح یدھاز دبھپس ربق رس رب ١٣۵٢ دادرم ٢٨ رد
 ھک دسیون یم ١٣۵۴ نمھب ٢٣ رد 9».دز یمن رپ سگم قدصم هدننک طقاس و دادرم ٢٨ یاتدوک یناب یدھاز
 ١٧ رد َملَع 10.دوب »قدصم ھیلع یدھاز یاتدوک« رد ایس نامزاس رومأم هاشنھاش نامرف اب تلوزور تیمرک
 .تسا لمأت لباق ھک دنک یم نایب هاش یارب ار دادرم ٢٨ یاتدوک رد شیاھ تیلاعف زا یکی ١٣۵١ تشھبیدرا
 هار نیب رد« اھنآ و میدزد میاھ لیماف طسوت ار قدصم رتکد رادفرط یاھ ھمانزور زا یکی ریدم دیوگ یم
 اب ینمشد ملع 11.ددنخ یم رایسب مھ هاش .دریمب دوب نکمم ھک »دندوب هدرک ورف وا دعقم ھب یا ھلیوط خیم
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 قدصم رتکد زا اکیرمآ تیامح یتقو :دیوگ یم هاش ییوگ قلمت یارب .دناشک یم مھ تمھت ھب ار قدصم
   12.دندش رثالدوقفم یلک ھب ونرھش ریپ یاھ ھشحاف لثم وا نایماح ھمھ ،دش ھتشادرب
 
 قدصم .دنک باختنا یریزو تسخن ھب ار ینیما یلع دش روبجم هاش ،یدنک فا ناج یروھمج تسایر زاغآ اب
 زا ریغ ھب زین ینیما نارود رد 13.درک عطق ار هاش ھب ارزو یھد شرازگ دوخ یریزو تسخن نارود رد
 نینچ تسناوت یمن اھنت ھن هاش .دنورب هاش روضح ھب دنتشادن هزاجا نارگید ،ھجراخ و گنج ناریزو
 یارب زین تاحالصا رگید و یضرا تاحالصا یارب یناجنسرا و ینیما یربھر ھکلب ،دریذپب ار یتیدودحم
 ھک تفگ یم اکیرمآ ھبً امئاد و درک زاغآ ار ینیما ھیلع ھئطوت ادتبا نامھ زا ،لیلد نیمھ ھب .دوبن ینتفریذپ وا
 ١۶ زا ینیما یلع ،بیترت نیدب .متسھ نم دوخ ناریا رد تاحالصا لماع اھنت و دوش رانکرب ینیما دیاب
 رش زا ندش صالخ زا سپ هاش .دوب ریزو تسخن -هام ١۴ دودح – ١٣۴١ ریت ٢۶ ات ١٣۴٠ تشھبیدرا
 دنفسا ١٨ رد و درک باختنا یریزو تسخن ھب ار وا ١٣۴١ ریت ٣٠ رد ،تشاد َملَع ھب ھک یدامتعا اب ،ینیما

 هاش یارب یریزو تسخن ھھام ٢٠ نارود رد َملَع ھک یراک نیرتمھم .دھد افعتسا ھک تساوخ وا زا ١٣۴٢
 نافلاخم زا ھک یتباث زیورپ .دوب هدز اج و هدیسرت هرابود هاش .دوب ١٣۴٢ دادرخ ١۵ مایق بوکرس ،داد ماجنا

 یم طوقس نامز نامھ رد میژر ،دوب هدرکن بوکرس دادرخ ١۵ رد ار نافلاخم َملَع رگا دیوگ یم ،تسا َملَع
 رفن ٢٠٠ بوکرس نآ رد دیوگ یم .دنک یم یروآدای هاش ھب ار دوخ تمدخ نیا راختفا اب اھراب ملع 14.درک
 یاھ لدزب و اھزویفپ دیوگ یم .دنک یم ھسیاقم ریت ٣٠ رد ماوق دمحا راتفر اب ار دوخ راتفر 15.دندش ھتشک
 .دش جارخا روشک زا هاش و دش ریزو تسخن هرابود قدصم رتکد ، درک طوقس ھنطلسلا ماوق ،دنداتسیا رابرد
 16.مدیچرب ھشیمھ یارب ار اھدنوخآ طاسب و مدرک هراپ ار ناضرتعم رخآ و لوا ١٣۴٢ دادرخ ١۵ رد نم اما

 ھطقن دادرخ ١۵ «: دیازفا یم و درک بوکرس ار ناضرعتم تدش ھب ھک دنک یم رکشت ملع زا زین هاش
 17».تسا نم تنطلس خیرات رد یفطع
 
 سپس .درک بوصنم زاریش یولھپ هاگشناد تسایر ھب ادتبا ار  وا هاش ،یریزو تسخن زا َملَع یرانکربزا سپ
 لیدبت دنمتردق رایسب یتیصخش ھب نارود نیا رد َملَع .درک بوصنم رابرد ترازو ھب ار یو ١٣۴۵ نابآ رد
 یم یراصنا دوعسم 18».دوب هاش نیتسار زار مرحم و رای اھنت« َملَع ھک دسیون یم یدنواھن گنشوھ .دش
 زاس زا َملَع تیاور 19».یدایا راسمیت مھ دعب و دنتشادن ھیقب دوب ملع تشاد ذوفن هاش یور یسک اھنت« :دسیون
 ونابھش و هاش یراذگ جات نشج .تسا رایسب لمأت لباق ،دوب بالقنا کی ھک نآ دمایپ و هاش یروتاتکید راک و
 وا .درک رازگرب َملَع ار یولھپ نادناخ تنطلس لاس نیمھاجنپ یاھ نشج و ھلاس ٢۵٠٠ یاھ نشج ،دھعیلو و
 .داد رادشھ هاش ھب اھراب زین میژر یشاپورف ھب تبسن اما ،دوب هاش ییوگ قلمت داھن ناکرا زا یکی ھک نیا اب
 .میرگنب شیاھدمایپ و هاش یروتاتکید تشرس زا َملَع تیاور ھب کنیا
 
 هاش ھقلطم تردق
 

 یم لقتنم مگرزب دنزرف ھب ،وا گرم زا سپ تیکلام نیا تفگ یم و تسناد یم ناریا لک کلام ار دوخ هاش
 تلود ،یولھپ نارود رد ھک دوب رواب نیا رب ،"نم ینعی تلود" تفگ یم ھک مھدراھچ یئول نوچمھ 20.دوش
 .دنراد لوبق مھ مدرم و منز یم نم ار عطاق و رخآ فرح ناریا رد تفگ یم 21.هاش اضر شردپ و وا ینعی
 حیحص اھنآ ھمھ دنراد داقتعا ھک نیا یارب ،دننک یم ارجا یروف ارچ و نوچ یب ارم رماوا زین ناریزو ھمھ
 یم اعدا لیلد نیمھ ھب و دروآ یم رامش ھب یقطنم و تسرد ار دوخ رماوا و راتفگ و راکفا ھمھ 22.تسا
 تروص وا هزاجا نودب یراک چیھ ھک دوب ھتخاس زکرمتم ماظن کی 23.درادن زاین یرواشم چیھ ھب ھک درک
 عیزوت اب مھ رگا .تسا ھتشاذگن یقاب وا یارب حیرفت تصرف ندرک راک ھمھ نیا ھک دوب نارگن .تفرگ یمن
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 ھمھ زکرمت ھک دوب دقتعم َملَع .دھد یمن وا ھب حیرفت هزاجا هداوناخ ،دروآ مھارف تصرف دوخ یارب تردق
 طسوت اھ میمصت ،ینونک هدیچیپ یایند رد -ب .دراد نایز وا یتمالس یارب -فلا ،ترضحیلعا تسد رد تردق
 ضراعتم و گنھامھان نیمارف ،دنتسین رتویپماک ترضحیلعا نوچ -پ .دوش یم ھتفرگ نارکفتم و ناصصختم

 تفگ یم ھنیباک یاضعا ھب هاش 24.تسا نتخیسگ لاح رد تردق زکرمت لیلد ھب میژر مظن -ت .دننک یم رداص
 هدوب نیا دنوادخ تساوخ ھک دوب رواب نیا رب 25.دنتسھ نم هدنیامن طقف و طقف نارادنامرف و نارادناتسا ھمھ ھک
 گرزب دوخ 26.تسین یو حطس مھ سک چیھ ھک دوش یللملا نیب هرھچ کی و ناریا بوبحم یاوشیپ وا ھک
 ار تاقیقحت مامت -نانادداصتقا صوصخ ھب -ناصصختم ھمھ تفگ یم ھک دوب هدرک دشر نانچ وا رد ینیب
 داصتقا ملع نیناوق ھک دوب دقتعم 27.درک لمع ناشفالخرب دیاب ،دندیسر ھک یا ھجیتن رھ ھب سپس ،دنھد ماجنا
 ھب مروت ١٣۵۴ لاس رد یتقو 28.دوش یم نکمم ینکممان رھ وا رما ھب ،دنک یم رما وا یتقو ،دنتسین مھم

 تسا نیمھً اعطق تفگ ،دش وربور ھک َملَع ضارتعا اب .تسا رفص ناریا مروت ھک تفگ وا ،دیسر دصرد ٢۵
 ھک دنراد لوبق مھ مدرم یتح ھک درک یم اعدا ھک دوب هدناسر اجنادب ار یو یگتفیشدوخ 29.میوگ یم نم ھک
 یربھر شقن تیمھا ھب ،اعدا نیا تیبثت یارب .تسا نانآ تحلصم و عفن ھب ،دنک یم و دیوگ یم ھچرھ وا
 ھجو چیھ ھب وا ھتفگ ھب ،دنتشادن لوبق ار تایعدم نیا مدرم مھ رگا 30.درک یم دانتسا اھروشک ھعسوت رد
 قیداصم زا یکی 31.تسا مامت تراک تروص نیا رد ھک نیا یارب ،درک ینیشن بقع ناریا تلم یولج دیابن
 ،دش یم رکذتم ار شھابتشا و هدرک تراسج َملَع و داد یم هابتشا یروتسد یتقو ھک دوب نیا درکیور نیا
 درک یم ارجا ار تسردان نامرف یسنج دب اب زین َملَع .دوش یلمع عیرس روتسد نآ ھک داد یم نامرف مھ زاب
 32.دنک هابتشا یھاگ تسا نکمم ھک دمھفب هاش ات
 
 33.دوب ناریا قلطم مکاح هاش ١٩٧٠ و ١٩۶٠ یاھ ھھد رد ھک تشون وا ھب درف نیرتکیدزن ناونع ھب َملَع
 هدرک ورف یجراخ و یلخاد یولگ خیب ات ار ناش ھطلس خیم ھک دنا ھغبان هاوخ کین روتاتکید کی هاشنھاش
 روشک و مدرم فقو ار شدوخ ھک دنمتردق روتاتکید کی ھب نم :تفگ ناکیتاو یاھ تاملپید ھب ملع 34.دنا
 هدرک تمدخ یوق روتاتکید کی ھب راختفا اب نم ،تفگ مھ ناریا رد اکیرمآ ریفس ھب 35.منک یم تمدخ هدرک
 ھب تکلمم یارب ار نافلاخم و دنزب تسا نکمم ھک تسا یررض ربارب نارازھ شعفن ھک متسھ هاش رکون و
 اھنآ ھب زیچ ھمھ تلم و هاش بالقنا نوچ ،دنتسین یدازآ دنمزاین مدرم ھک درک یم اعدا 36.دنک یم ھیبنت تدش
 میژر زا یتیاکش چیھ دیابن مدرم 37.درک تموکح قرش رد دوش یمن ییاپورا یاھ یدازآ اب .تسا هداد
 چیھ 38.تسا نانعلا قلطم رداق مکاح نیا یروتاتکید لولعم اھ تفرشیپ ھمھ .دنشاب ھتشاد هاشنھاش یارگرادتقا
 رد 39.تسا فوقوم یلوضف ،لیلد نیمھ ھب .دنز یم فرح هاش زا رتھب ھن و دمھف یم هاش زا رتھب ھن سک
 ار هاش ھقلطم تردق یاھدمایپ و راثآ ،دوب ھتشاذگن یقاب یفقی دح هاش یسولپاچ و قلمت رد ھک َملَع ،لاح نیع
 چیھ امش ھک دننامھف یم نیئاپ ات الاب زا تموکح نالوئسم ھمھ ھب هاشنھاش -فلا .درک یم رکذ و دید یم
 ناققحم زا یرکفت زکرم دنھد یمن هزاجا و تسا هاشنھاش تسد ھقلطم تردق ھمھ -ب 40.دیرادن یتیمھا
 دراد تسود رایسب ار ییوگ قلمت هاش -پ 41.میروخ یم ھمدص مئاد لیلد نیمھ ھب .دوش تسرد میژر یارب
 بیرف یارب ادیوھ ،لاثم ناونع ھب .دنز یم ندروخ بیرف ھب ار دوخ ای دروخ یم بیرف تسین مولعم یلو
 ھمھ -ت 42.دندوب رفن نویلیم مین و کی تفگ و دناشک ناشیا لابقتسا ھب ار مدرم روز ھب ییوگ قلمت و هاشنھاش
 نینچ -ندرا هاشداپ -نیسح کلم یتح اما .دنسوب یم ار هاش یاپ و تسد -نم ھلمج زا -روشک نالوئسم
 نیمارف ھمھ نم یتقو -ث 43.دسوب یم ار شروشک نالوئسم کت کت یور و درادن شناتسد ریز اب یراتفر
 هابتشا ،مدش یھابتشا بکترم یتقو ھک مراد راظتنا زین هاشنھاش زاً اتعیبط ،منک یم ارجا ار هاشنھاش هابتشا
  44.دننک دییأت ارم
 
 تشحو تموکح :هاش زا سرت
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 مدرم ات تموکح نارادمامز ھیلک زا .دندیسرت یم وا زا دیاب ھمھ .دوب ھتخاس تشحو و سرت تموکح هاش
 :دیرگنب ھنومن دنچ نیا ھب تموکح نارس یارب .یا ھنوگ ھب و یعون ھب کی رھ .میژر نافلاخم و
 
 حور ضبق تشاد سرت تدش زا ،مداد عالطا وا ھب .دندیدنسپن ار ناینافوط دبشترا ھبحاصم هاشنھاش -فلا
  45.دش یم
 

 و لمھم ،طبر یب یاھ فرح نیا وگب کپوا رد ناریا هدنیامن و روشک ریزو ھب دندومرف هاشنھاش -ب
 ھتکس نفلت تشپ دوب کیدزن سرت زا هراچیب .مدرک غالبا راگزومآ دیشمج ھب ؟یا ھتفگ ھک تسیچ فرخزم
  46.دنکب
 

 زا تیاھن یب سرت لیلد ھب ار نامیاھراک ام ھک تفگ لییارسا شترا داتس سیئر ھب یراھزا دبشترا -پ
 47.تسا ھتفگ تسرد دندومرف هاشنھاش .ھقالع و یتسرپ نطو ھن ،میھد یم ماجنا هاشنھاش
 

 یخرب .دوب یراج یرما ،ناتسود و تموکح نارس اب یتنطلس نادناخ و هاش یا هرود یاھ ینیشن بش -ت
 یمن هاش زا طقف یتنطلس نادناخ و تموکح نارس ھمھ .دش یم رازگرب هاش خاک رد مسارم نیا زین اھ بش
 یاذغ فرظ رد ار شناھد مسارم رد وا گس .دندوب زین وا یکرامناد گس عبات وا سرت زا ھکلب ،دندیسرت
 دننام نم تفگ و دش وا عنام ونابھش راب کی طقف و طقف .تشادن ضارتعا تراسج سک چیھ و درک یم ھمھ
 48.میوگ یمن مھ ار امش گس قلمت نارگید
 

 .تفریذپ یمن ار وا رظن هاش و درک یم وگ و تفگ یعیبط رظانم ندرب نیب زا رس رب هاش اب ونابھش -ث
 تئرج یھتنم ،دنتسھ رظن مھ نم اب دنراد روضح اج نیا ھک دبلھپ و لابقا و َملَع ،دیوگ یم هاش ھب ونابھش
 49.دنیوگب ار نیمھ دیاب ھمھ ،تسا بش زور دنیامرفب هاشنھاش رگا ھک دھد یم خساپ َملَع .دنرادن ندز فرح
 

 نز" ناونع ھب هاش ردام ،یولھپ تنطلس درگلاس نیمھاجنپ تبسانم ھب ،هاش نامرف ھب ١٣۵۵ لاس رد -چ
 ھب تبسانم نیمھ ھب ۵۵ رذآ ٢۵ رد نانز و یروشک تاماقم و دوش یم باختنا ھتشذگ نرق مین "ھتسیاش
 نرق مین ھتسیاش نز هاش ردام یساسا ھچ رب دیسرپن سک چیھ .دننک یم شمیدقت ساپس حول و ھتفر وا رادید
 رس زا نز ریپ نیا دیوگ یم َملَع 50.درک یم ریذپان بانتجا ار رما نیا شریذپ ،هاش زا سرت ؟دش ناریا
 .دنک یم تبحص نآ و نیا رس تشپ یزاب کنز ھلاخ ابً امئاد و ھتسشن شخاک رد یراکیب
 
 هاش ،تشک و درک رورت قارع رد کاواس ار رایتخب دبھپس یتقو .دیرگنب ھنومن نیا ھب مھ نافلاخم دروم رد
 51.تسا ھتخاس نافلاخم دزن ام زا یا ھناسفا تردق مادقا نیا ھک بوخ ھچ ،تفگ
 
  52."دنسرتب" نم زا تسا رتھب و دنتسھ "داشگ نوک" و "زویفپ ناریا تلم" ھک دوب ھتفگ اھراب هاش
 
 یلخاد نانمشد یمامت و تسوا تشپ ادخ ھک دوب رواب نیا رب ،درک یم تموکح یگماکدوخ اب ھک یھاش
 ار )رصانلادبع لامج ،فچشورخ ،یدنک ناردارب ( شا یجراخ و )روصنم یلع نسح ،ارآ مزر ،قدصم(
 53.دنک یم و هدرک دوبان
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 ھب نم تساوخ یم ناشلد هاشنھاش دیوگ یم ملع .دوب تشحو تموکح راتخاس زا ییزج هاش ییوگزیجم
 ربیلاک رد ناریا هاش طقف ھتفگ یسیلگنا ریزو کی ھک مھد عالطا ماش رس اھنامھم ھیقب و یتنطلس نادناخ
 اما ،دیآ یم ششوخ قلمت زا هاشنھاش دیوگ یم َملَع 54.مدرک فیرعت ار ناتساد مھ نم .تسا لگود و لیچرچ
 تاروتسد ،درک یم اعدا ییوگزیجم یارب َملَع 55.میراد تداع نتفگ قلمت ھب اھ یناریا ام ھک تسا نیا شتلع
 56.مینک یم بارخ ار ترضحیلعا نیمارف سوساج و ھُگ نالوؤسم ام ھمھ .دنتسھ تسرد هاشنھاش
 
 یشیامن ریزو تسخن
 
 ناھاوخ :تفگ وا ھب ،درک باختنا یریزو تسخن یارب ار وا هاش ھک یزور رد دیوگ یم ادیوھ سابع ریما
 دھاش دوخ ھک ملع 57.دشابن شتسد رد مھ یراک چیھ و دریگب ندرگ ھب ار اھ تیلوئسم ھمھ ھک متسھ یدرف
 حور و دھد ماجنا دیاب ھچ ھک دھد یم روتسدً امیقتسم یریزو رھ ھب هاش دیوگ یم ،دوب میژر درکلمع میقتسم
 دصق راب کی ادیوھ 58.تسا یریزو تسخن رد ادیوھ تدم دنلب یاقب یلصا لیلد نیا .درادن ربخ مھ ادیوھ
 ،تفگ َملَع ھب مھ دعب .نک مالعا هرابود ار ھنیباک نامھ تفگ و تفرگ ار وا یولج هاش .تشاد ار ھنیباک میمرت
 تسخن و متفرگ ار ناش ھمھ یلوضف یولج .دننک نییعت ھنیباک دنراد قح دننک یم رکف نارگید و قمحا یادیوھ
  59.دھد یم قیبطت عیرس ار شدوخ مھ ریزو
 
 تسخن ،درک یم گنھامھ هاش اب ار شیاھراکً امیقتسم یریزو رھ و دش یم باختنا ھنوگ نیا ھنیباک یتقو
 هاشنھاش ضرع ھب البق :دنتفگ یم سلجم ناگدنیامن ھب یا ھبوصم و نوناق رھ بیوصت یارب زین ارزو و ریزو
                                                          60.دینکن یدایز طلغ نامدوخ ناگدنیامن امش و تسا هدیسر
 
 دوب نیا نآ یانعم دیوگ یم دراوم رکذ اب َملَع .درک یم یھن و رما ریزو تسخن عالطا نودبً امیقتسم هاش
 رھ ار ناتسد ریز و ھتسشن ییادخ ماقم رد هاش ً:ایناث .دنک یلوضف یراک چیھ رد دیابن ریزو تسخن ً:الوا ھک
 دنناد یم هاش و ادخ طقف و طقف ،َملَع ھتشون ھب 61.دوش یم رتدونشخ ،دنک یم رت لوذخم و رت تسپ رتشیب ھچ
 ھتشاد روضح یتفن تارکاذم رد دیابن تفن یلم تکرش سیئر ارچ هاشنھاش صوصخم تیریدم قباطم ھک
 62.دنمھف یمن ار نیا مھ ھکئالم یتح .دشاب ھتشادن یعالطا مھ نآ زا و دشاب
 
 -هاش قباس رسمھ -ایرث یارب ناموت نویلیم ٨ تلود زا ١٣۵٢ لاس رد هدش یلم یاھ نیمز یارب َملَع یتقو
 ار غلبم نیا تلود دیسیونب ،دزاسن رسدرد تلود یارب ھک یزاسرھاظ یارب دیوگ یم ادیوھ ،دنک یم تفایرد
 ھُگ" سیونب وا ھب .تسا هدرک یتساوخرد نینچ هدرک طلغ ادیوھ دیوگ یم َملَع ھب هاش .تسا ھتخادرپ رابرد ھب

 63.تسا "هدروخ
 

 نیون ناریا بزح لالحنا و زیخاتسر بزح لیکشت زا ادیوھ ھک دھد یم عالطا هاش ھب ۵٣ دنفسا ٢١ رد َملَع
 یم هاش .تشاد هدنیآ یارب ییاھ یزادرپ لایخ و تسا تیرثکا یاراد درک یم نامگ ھک نیا یارب .تسا رکپ
 64».دوشب دناوت یمن یھُگ چیھ ھک متسھ نئمطم« دیوگ
 
 دیتاسا ارچ ھک تسا دنم ھلگ ادیوھ ھک دھد یم عالطا یدنواھن گنشوھ ،۵۴ دادرخ لوا رد ملع ھتشون ھب
 65».تسا دنم ھلگ ھک هدروخ ھُگ ریزو تسخن« :دیوگ یم هاش .دنا هدرک تیاکش هاش ھب قوقح یمک زا هاگشناد
 



 8 

 ھب .دوب دندرک طلغ و دندروخ ُھگ شا میژر نالوؤسم رگید و ،ارزو ،ریزو تسخن اب هاش دروخرب هوحن
 ریزو و ھجدوب و ھمانرب نامزاس سیئر ھک دھد یم ربخ هاش ھب َملَع ١٣۴٨ دادرم ٣٠ رد ،ھنومن ناونع
 یطلغ رھ نک غالبا .دندروخ ُھگ دیوگ یم هاش .دنسرت یم دادرارق کی ھصقانم کرت زا فارگلت و تسپ
 66.دننک ارجا ارم روتسد اما ،دنکب دنھاوخ یم
 

 هاش لاگنچ رد یجراخ تسایس
 
 ریزو و هاش داماد یدھاز ریشدرا .دندوب هاش قلط کلم زین ارفس و ھجراخ ترازو ،یجراخ تسایس
 راک رد ھلخادم قح وت و دنتسھ نم یارفس ،ارفس ھمھ ھک تفگ یم وا ھب هاش ھمھ نیا اب .دوب وا ھجراخروما
 ریزو کون هاش ،دنک یم لاسرا ھجراخ ترازو ھب یشرازگ ھیسور رد ناریا ریفس یتقو 67.یرادن ار اھنآ

 لصا .یا هداد ھجراخ ترازو ھب میقتسم شرازگ یا هدرک اجیب دیوگ یم ریفس ھب و دنیچ یم ار ھجراخ
 -یدھاز - ھجراخ ریزو ھب هاش 68.دوش لاسرا ھجراخ ترازو ھب نآ تشونور و دشاب رابرد ھب دیاب شرازگ
 وت ،مدرک باختنا للم نامزاس رد ناریا یگدنیامن تئیھ سیئر ناونع ھب ار فرشا مرھاوخ مدوخ دیوگ یم
  69.نکن یلوضف وا راک رد
 
 یناریا سوساج قیرط زاً امیقتسم ار -یدناگ مناخ -ناتسودنھ ریزو تسخن اب طابترا هاش ھک نیا رتبلاج دروم
 ھتشاد عالطا رما نیا زا دیابن الصا مھ ھجراخ ترازو تفگ یم و داد یم ماجنا سیلگنا یتاعالطا سیورس
 70.دشاب
 
 َملَع .دھد یمن هار ار ھجراخ ریزو و دنک یم تاقالم وا اب ییاھنت ھب هاش ،دیآ یم نارھت ھب رجنیسیک یتقو
 71.دراد سیئر کی طقف و طقف ناریا ھک دننادب دیاب دوھی و ربگ و رفاک ھک تسا نیا نآ لیلد ھک دسیون یم
 دشاب ھتشاد روضح رجنیسیک طقف ،دمآ نارھت ھب نوسکین یتقو دیوگ یم َملَع ھب ١٣۵١ تشھبیدرا ٧ رد هاش
 روما ریزو و ریزو تسخن عضو دسیون یم مھ ملع .دشاب ھتشادن روضح سک چیھ یناریا تاماقم زا و
 .دنک یم تاقالم هاش اب بیترت نامھ ھب و دوش یم نارھت دراو نوسکین دادرخ ٩ .دش نشور میارب ھجراخ
 و "یسیل نوک" یارب دسیون یم َملَع .درب یم یدرگ نارھت ھب ار وکسیس و رجنیسیک ادیوھ ماش زا دعب
 قح یماقم چیھ نم زا ریغ ھک دھد یم روتسد ھجراخ ترازو ھب هاش 72."درب یرکاچ و یگدنب راھظا"
 هداد شرازگ وا ھب یدروم رد ھک دنک یم خیبوت مھ ار ادیوھ ردارب .درادن ار یجراخ تسایس رد تلاخد
 روشک و داصتقا یارزو ھک دنک یم داھنشیپ ملع ،دورب هریزجلا ھب تسا رارق رفس یارب هاش یتقو 73.تسا
  74.دنرادن یا هدیاف چیھ اھرَخ نیا دیوگ یم هاش ،دنشاب وا هارمھ یزکرم کناب سیئر و
 
 شوھ اب و گنرز یلیخ )راشفا ورسخ ریما( ایناتیرب رد نم ریفس ،دیوگ یم ملع ھب ١٣۵٣ دادرخ ١۴ رد
 75.تسین یھُگ چیھ دمھفب ات متفرگ ار شلاح تدش ھب لیلد نیمھ ھب .تسا
 
 رویرھش ٣١ رد هاش .دش اکیرمآ رد هاش ریفس هرابود ،ھجراخ ترازو زا یرانکرب زا سپ یدھاز ریشدرا

 وا تارظن زا توافتم ینانخس ھبحاصم کی رد ارچ ھک دوش یم ینابصع یدھاز تسد زا تدش ھب ١٣۵۴
 وا ؟دنز یم فرح ارچً الصا ،دناد یمن یزیچ ییوگ فرخزم زج ھک ریشدرا ،دیوگ یم .تسا هدرک نایب
 76.دنک یم یزوگ هدنگ ھجوت بلج یارب طقف ھک تسا یداوس یب درف
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 یبزح کت ات یشیامن یبزح ود زا
 
 یربھر ھب مدرم بزح و لابقا رتکد یربھر ھب نویلم بزح ،یبرغ نادحتم دزن یزاس رھاظ یارب هاش
 ھلاس١٧خیرات رد .درک مالعا ار مدرم بزح لیکشت ١٣٣۶ تشھبیدرا ٢۶ رد ملع .درک داجیا ار ملع هللادسا
 -۵٠( ینک یقنیلع  -٣ )٣٩ -۴٢ (لدع ییحی -٢ ،)٣۶ -٣٩(ملع -١ :دندیسر یلک ریبد ھب رفن ۵ بزح نیا

 .)زیخاتسر بزح مالعا ات(یلئاضف دمحم  -۵ ،)۵٣ ید ات ۵٢ ریت(یرماع رصان -۴ ،)۴٢
 
 مدرم بزح یلک ریبد زا ملع .دش تاباختنا لاطبا ھب روبجم هاش ،متسیب سلجم ھنابلقتمً امامت تاباختنا زا سپ
 ١٣۴٢ رذآ ٢۴ رد نیون ناریا بزح .درک افعتسا یریزو تسخن زا مھ لابقا  هاش روتسد ھب و درک افعتسا
 نویلم بزح نیزگیاج بزح نیا عقاو رد .دش نآ لکریبد نارھت هدنیامن روصنم یلع نسح و دش سیسأت
 دنفسا ١٧ رد َملَع هاش نامرف ھب .دندش دیدج بزح نیا وضع سلجم ناگدنیامن هاش روتسد ھب  77.دش لابقا

 .دیزگرب یریزو تسخن ھب ار روصنم یلع نسح هاش زور نامھ و درک افعتسا یریزو تسخن زا ١٣۴٢
 ناریا بزح لکریبد ادیوھ ،روصنم یلع نسح رورت اب .دروآ یم رامش ھب اکیرمآ لماع ار وا ھشیمھ ملع
 .دوب ھتخاس یشیامرف یبزح ود ماظن کی هاش ،زیخاتسر بزح مالعا زا لبق ات .دش ریزو تسخن و نیون
 .دوب تیرثکا بزح سیئر و ریزو تسخن ،ادیوھ
 
 یم خساپ هاش .دنوش ھتفرگ یزاب و باسح ھب تردق رد دیاب مدرم دیوگ یم هاش ھب ١٣۵١ نیدرورف رد َملَع
 تسایس رد دیاب مدرم ھک تسا نیا نم روظنم دیوگ یم ملع .مینک ھیھت دیاب و تسا مک هاگشزرو یرآ ھک دھد
 سلجم تاباختنا یلیالد ھب دیناوت یمن رگا .دنتسھ کیرش تردق رد ھک دننک ساسحإ و دنوش ھتفرگ یزاب ھب
 تداع نیا ھب مدرم ات دیزاس دازآ ار یتیالو و یتلایا و رھش یاھ نمجنا تاباختنا لقادح ،دیزاس دازآ ار
 تفگ دنھاوخ ینارگ هرابرد یتافرخزم تروص نیا رد دیوگ یم هاش .درادن میژر یارب یرطخ ھک نیا .دننک
 ینانیمطا ھچیرد کی« ،دنیوگب مھ یتسردان نانخس ھک نیا ضرف ھب دیوگ یم ملع .دنز یم ھمدص ام ھب نیا و
 ھتخاس ار تیلقا بزح لیلد نیمھ ھب دیوگ یم هاش .دریگ یم ار گرزب یاھرطخ یولج ھک »دوش یم زاب
   78.درادن یتیلاعف ھنوگ چیھ قح ھک دیا ھتخاس یمکشا و مد و لای یب ریش اما دیوگ یم ملع .ما
 
 رب ناراکبارخ ات مییاشگب ینانیمطا ھچیرد ھک نیا یارب دیوگ یم ملع ھب ١٣۵١ تشھبیدرا ١٠ رد هاش
 دیوگ یم ملع .دنک ییارگ ناوج و دھدب شرتسگ ار تیلقا تالیکشت وگب ینک رتکد ھب ،دنوشن طلسم عاضوا
 ھجدوب زا کچوک داقتنا کی سلجم رد اھنیا ھتشذگ ناتسمز رد .دیا ھتسب سپس و میاشگ یم دیا ھتفگ اھراب
 یم مھ هاش .درک مھاوخ دروخرب امش اب تسینومک یاھتسیرورت دننام ھک دیدرک غالبا اھنآ ھب امش ،دندرک
 79.دندوب هدرک ییوگ فرخزم رخآ ،دیوگ
 
 دیوگ یم و هدیمان یعاجترا ار تلود و هدرک ینارنخس کی ناھفصأ رد ینک یقنیلع رتکد ١٣۵١ هام ریت رد
 یم َملَع ھب هاش .دش دھاوخ هدنرب ام بزح ،دوش رازگرب دازآ یتیالو یاھ نمجنا و اھیرادرھش تاباختنا رگا
 تاباختنا ً:ایناث .تسا هدیمان یعاجترا تلود ار نم تلود ً:الوا هدروخ ُھگ و هدرک یدایز یاھ طلغ وا ھک دیوگ
 ھیاخ مشپ اب ؟دوش زوریپ تاباختنا رد دناوت یم روط ھچ ً:اثلاث .تسین دازآ ھتفگ  ارم تنطلس نارود رد
 .تسا هاش دوخ تسد رد اج ھمھ و تلود و سلجم ،رگید ریبعت ھب 80؟شا
 
 ربھر یتقو .دش باختنا ریزو تسخن فرط زا مدرم بزح لک ریبد ھک دسیون یم ١٣۵٢ ریت لوا رد َملَع
 یرماع ھک نیا رد 81؟دراد ییانعم ھچ تیلقا بزح ،دوش یم نییعت تیرثکا بزح ربھر یوس زا تیلقا بزح
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 هاش میقتسم روتسد ھب یرماع رصان باصتنا و ینک یقنیلع لزع اما .تسین یدیدرت ،دوب ادیوھ ناتسود زا
 وا تلود و ادیوھ ھیلع ییاھ فرح ،یتاباختنا گنیتیم دنچ رد ینک«: دیوگ یم یتباث زیورپ .تفرگ تروص
 یم و هدمآ ناشدب رایسب ،تسا هدز ینک رتکد ھک ییاھ فرح زا ترضحیلعا" :تفگ نم ھب ادیوھ .دوب هدز
 نم "؟تسا بسانم راک نیا یارب یسک ھچ دینک یم رکف .دوشب رانکرب ،مدرم بزح یلکریبد زا دنھاوخ
 یمن ار وا ترضحیلعا ،هدزن فرح وت مھد کی ھک ینک یاقآ" :تفگ ادیوھ..."؟مروطچ مدوخ" :متفگ
 هاش....درک یفرعم هاش ھب ار یرماع شدوخ ادیوھ ،ببس نیمھ ھب و دوب یرماع تسود ،ادیوھ..."!دنھاوخ
 82».هاش زا ندرک داقتنا ینعی تلود زا یداقتنا رھ درک یم رکف
 
 دننیبب ات منک یمن تیلقا بزح ھب یکمک چیھ هدنیآ تاباختنا رد دیوگ یم َملَع ھب هاش ١٣۵٣ تشھبیدرا ٢٧ رد
 قح دیوگ یم هاش .دنوش قفوم دنناوت یم دشاب ھتشاد دوجو نایب یدازآ رگا دیوگ یم ملع ؟دنجالح هدرم دنچ
 بیترت نیدب دسیون یم ملع ."دش دنھاوخن یُھگ چیھ" سپ دیوگ یم مھ ملع .دنروخب "یدایزُ ھگ" دنرادن
 و میژر ساسا ،بیترت نیدب ھک تسا نیا نم ینیب شیپ و تفای دھاوخ ھمادا اھ لاس ادیوھ یریزو تسخن

 وگب -مدرم بزح لکریبد - "یرماع ھکدرم" ھب دیوگ یم ملع ھب هاش دعب زور 83.داتفا دھاوخ رطخ ھب هاش
 شروش ھب کیرحت و یراکبارخ ینعی نیا .دوش هداد شاداپ دیاب اھ یگنھرف ھب دیا ھتشون نات ھمانزور رد
 یرماع دیوگ یم هاش ھب ملع ۵٣ دادرخ ۶ رد 84.درک مھاوخ ھیبنت تافرخزم نیا رطاخ ھب ار امش نم و
 هاش ھب ملع 85»!یبالقنا دض تلود تسا ھتشون ھکدرم !هدروخ ُھگ دندومرف« .دراد یبایفرش یاعدتسا
 ھک دھد یم عالطا هاش ھب ملع ۵٣ دادرم ١٧ رد .تسا ھتشونن یزیچ نینچ یرماع ھک دھد یم حیضوت

 هاش .مشاب ھتشاد بزح مناوت یمن ھک لوپ نودب نم و هدرک عطق ار ام یررقم تلود ھک دیوگ یم یرماع
 دیوگ یم ملع .دنک عطق ار شا ھجدوب دراد قح تلود و تسا تیرثکا یاراد ھک هدرک اعدا وا دھد یم خساپ
 رد 86.دنک ھچ ،دنکن مھ ار یلاخوت یاعدا نیا .درادن یتیلاعف ھنوگ چیھ قح و داقتنا قح تیلقا ناونع ھب وا

 و طقف مھ ھمانزور رد ،مرادن مھ لوپ ،مرادن ندز فرح قح نم دیوگ یم ملع ھب یرماع ۵٣ رویرھش ٢١
 87»!نک دازآ سفق زا ای ،هد ھنیچ ای ،شکب ای ،نک ضرع هاشنھاش ھب« .مینک فیرعت دیاب طقف
 
 رد .دوش یم ھتشک یولھپ ردنب -تشر هداج رد فداصت کی نایرج رد یرماع رصان ١٣۵٣ نمھب مھد رد
 یشزومآ سنارفنک ١٣۵۴ رویرھش رد .دنک یم مالعا ار -زیخاتسر بزح -یبزح کت ماظن هاش هام دنفسا

ً اعطق ،دوب ھتفگ شیپ لاس ود ار نانخس نیا مرازھ کی یرماع رگا دسیون یم ملع .دوش یم رازگرب رسمار
 یم هاش .درک یناجم ار تالیصحت ناوت یم یتفن یاھدمآرد دوجو اب ھک دوب ھتفگ راب کی .دش یم ینادنز
 88.داتفا قافتا نیا مھ دعب هام ھس ود و متفرگ ار راک نیا یولج انمت و شھاوخ اب نم .دنک ینادنز ار وا تساوخ
 
 ماظن ھب ار یشیامن و یشیامرف یبزح ود ماظن ،زیخاتسر بزح سیسأت مالعا اب هاش ١٣۵٣ دنفسا ١١ رد
 مھ ار -نیون ناریا بزح لکریبد و ریزو تسخن -ادیوھ .دزاس تحار ار ھمھ لایخ ات درک لیدبت یبزح کت
 و هدمآ رس ھب ادیوھ نارود ،بیترت نیدب درک یم نامگ ھک َملَع .درک بوصنم زیخاتسر بزح یلک ریبد ھب

 ناوارف ییوگ قلمت نمض ،دوش باختنا هاش یوس زا یریزو تسخن ھبً اددجم شدوخ ھک داد یم لامتحا یتح
 نادیسکا رد لبق هام کی ھک مدرم بزح قباس لکریبد یرماع رصان هراچیب« :تشون هاش هزات راک زا
 دازآ سفق زا ای ،هد ھنیچ ای ،شکب ای :درک یم سامتلاً امئاد ھک دوب هدش زجاع ردق نآ ،دش ھتشک لیبموتا
 89»!نک
 
 بزح رصانع -ب .دنوش زیخاتسر بزح وضع نایوجشناد -فلا دیوگ یم ملع ھب هاش ۵٣ دنفسا ٢۶ رد
 جارخا اھ هاگشناد زا مارتحا اب مھ بولطمان دیتاسا -پ .دنریگ رارق یھاگشناد روما سأر رد زیخاتسر
 رس رب بزح رد یا هزات یاھ هرھچ دنراد راظتنا مدرم دیوگ یم هاش ھب ملع ۵۴ نیدرورف ٢٣ رد 90.دنوش
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 هاش تشھبیدرا ٩ رد .تسا زارد و رود ھمانرب ھک مدیمھف دسیون یم ملع و هدرک در ار نآ هاش و دنیآ راک
 ١٠ رد .دماین ششوخ ادیوھ هزات و ،دوب دھاوخ بزح لکریبد ادیوھ رگید مین و لاس کی ات دیوگ یم
 یزاس ھنحص ھب« ،ملع ھتشون ھب .دوش یم حاتتفا تقوم ھمانساسا بیوصت یارب یباصتنا هرگنک تشھبیدرا
 91».یعقاو نایرج کی ات تشاد تھابش رتشیب
 
 یفرعم دزمان ھس هزوح رھ یارب ،دادرخ نایاپ رد نیسلجم تاباختنا یارب داد روتسد ریخاتسر بزح ھب هاش
 رد ،درک یمن لمحت ار ھتخاس دوخ بزح ناگدنیامن نایب یدازآ ھک هاش .دننک باختنا ار یکی مدرم ات دننک
 ینفلت -روشک ریزو -راگزومآ دیشمج ھب عیرس تفگ ملع ھب -تاباختنا یرازگرب زور – ۵۴ دادرخ ٣١ نایاپ
 ھچ تسین مولعم هدنیآ یالکو ھیور ییوگ یم روط ھچ ؟ینز یم فرح لمھم و طبر یب ردق نیا ارچ« وگب

 لصاح فارحنا بزح یشم طخ زا دناوت یم یبزح لیکو رگم ؟دنتسین یبزح لیکو اھنیا رگم ؟دوب دھاوخ
 92».دنک
 
 قح یداصتقا روما رد تلود و ناگدنیامن طقف .دوب هاش راصحنا رد...و یتینما و یعافد و یجراخ تسایس
 نآ ھک .دنتفگ یم نخس "تلم و هاش بالقنا لوصا" بوچراچ رد دیاب مھ دروم نیا رد .دنتشاد رظن راھظا
 ،هاش روتسد ھب سپس .درک یم ینابصع ار هاش یرظن راھظا نیرتکچوک و تسیچ ھک دوبن نشورً اقیقد مھ
 زا یرایسب .دش لیکشت بزح رد یراصنا گنشوھ و راگزومآ دیشمج یربھر ھب هدنزاس و ورشیپ حانج ود
 وا ھب ار دوخ تاساسحا ماش ینامھیم کی رد و دندنویپب راگزومآ حانج ھب دنتشاد دصق نیسلجم ناگدنیامن
 ھب مھ ینامھم نآ دروم رد و درک راضحا ار راگزومآ و ادیوھ و دش ینابصع تدش ھب هاش .دنتشاد زاربا
 دھاوخن رارکت رگید و ھتشذگ قدصم نارود .میوگب امش ھب ار یزیچ کی« :دیازفا یم و هداد رادشھ نانآ

 .دندنویپب یراصنا گنشوھ حانج ھب ات دھد یم روتسد اھروتانس رتشیب ھب هاش هاگ نآ 93».دش
 
 و هدرک ضارتعا دنیارف نیا ھب بزح وضع نایھاگشناد زا یھورگ ،دیوگ یم هاش ھب ۵۴ ریت ١٩ رد َملَع
 الاب زا نامرف اب کنیا ھن ،دییور یم بزح لخاد زا یعیبط روط ھب دیاب بزح یاھ حانج -فلا ،دنیوگ یم
 ندوب ییاکیرمآ ھب روھشم ود رھ یراصنا گنشوھ و راگزومآ دیشمج -ب .دوش لیکشت ریزو ود طسوت
 .دنھد لیکشت بزح رد لقع ناراداوھ مان ھب لقتسم هورگ کی دنراد دصق هدش دای نایھاگشناد -پ .دنتسھ
 دننک تسرد زیخاتسر بزح رد یلقتسم حانج دنراد دصق ھک دنا هدروخ ھُگ نایھاگشناد دیوگ یم خساپ رد هاش
 ھب امتح اھ لیف سچ نیا .دنتسھ ییاکیرمآ دنا هدش بزح حانج ود ربھر ام طسوت ھک یریزو ود دنیوگ یم و
 94.دندنویپب ،ما هدرک نییعت نم ھک یحانج ود  نیمھ زا یکی
 
 یسارکومد مدرم ھب ارچ ھک دنک یم داقتنا نم زا یگنرف گس ردپ دیوگ یم ملع ھب هاش ١٣۵۵ رویرھش ١۵ رد
 روما رد یعون ھب ار مدرم .دنتسھ تعاجش و قلطم تردق یاراد هاشنھاش دیوگ یم هاش ھب ملع .مھد یمن
 95؟ما ھتخاس ھچ یارب ار زیخاتسر بزح سپ دیوگ یم هاش .دوش رتھب عاضوا ات دیھد تکراشم
 
 دسیون یم ، زیخاتسر بزح لیکشت اب تفلاخم نمض هاش ھب یفارگلت رد ییاقب رفظم رتکد ،عاضوا نیمھ رد
 یاھ ھچب ،دیوگ یم هاش .تسا کانرطخ تموکح رارمتسا و روشک هدنیآ یارب درف کی رد روما زکرمت ھک
 زکرمت و زیخاتسر بزح ھیلع ھیمالعا و هدرک مامشتسا ار نآ یوب وا و دنا هدیزوگ ییاقب رفظم رانک ییاکیرمآ
 96.تسا هداد ام تسد رد تردق
 

 یا ھفسلف زیخاتسر بزح یارب داد روتسد .درک یم نییعت هاش مھ ار شزیچ ھمھ .دوب هاش بزح ،بزح
 لک نواعم نامز نیا رد و دوب هدوت بزح وضع یناوج رد ھک -یرھاب دمحم رتکد ھب تیلوؤسم نیا .دنسیونب
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 ٢١ رد .دندرک هاش لیم قباطم بزح ھفسلف نتشون ھب عورش یدایز دادعت هارمھ ھب وا .دش راذگاو -دوب رابرد
 97.تسا ھتشون قلغم رایسب ھک دیوگ یم ملع ھب هاش دادرم ٢٣ رد .دھد یم هاش ھب ار نتم َملَع ١٣۵۵ دادرم
 ھک دھد یم خساپ ملع .تسا یتسینومک نتم کی نیا ھک وگب یرھاب ھب دیوگ یم ملع ھب هاش دادرم ٣٠ رد
 هاش رویرھش ٢۴ رد 98.دش دنلب یتسینومک یاھ هورگ تسد یور دیاب اھنآ نابز اب ھک دیداد روتسد ناتدوخ
 یمئاد بالقنا و کیتکلاید زا .تسا یتسینومک دنا ھتشون بزح یارب ھک یا ھفسلف ھک دنک یم ضارتعا هرابود
 رکتبم« :دیوگ یم تحارص ھب هاش اما .تسا هدش ھیھت ناتدوخ تاشیامرف قباطم دیوگ یم ملع .دیوگ یم نخس
 شناراکمھ و یرھاب دودحم رکف رد ھچ نآ ھن ،دوش هدایپ تسھ نم لد رد ھچ نآ مھاوخ یم نم و منم بالقنا
 -ناریا رد اکیرمآ تقو ریفس و ایس نامزاس قباس سیئر -زملھ دراچیر دیوگ یم هاش رذآ ۴ رد 99».درذگ یم
 رکذ لیلد ھس هاش ؟دیدرک باختنا زیخاتسر بزح تسایر یارب ار راگزومآ دیشمج ارچ ھک تسا هدیسرپ وا زا
 100.مھدب تالیکشت بزح ھب مراد دصق نم و تسا یتالیکشت راگزومآ ھک تسا نیا اھنآ نیرتمھم .دنک یم
 

 بالقنا عدبم و ربھر ھک وا لیم قباطم دیاب شا ھفسلف .دوب وا بزح ،مھ بزح .درک یبزح کت ار روشک هاش
 مھ نیسلجم ناگدنیامن ھب .درک یم باختنا شدوخ مھ ار بزح یاھ حانج ناربھر و لکریبد .دوش ھتشون دوب
 .دوب هاش یروتاتکید راک و زاس زا یرگید شخب زین نیا .دنوشب حانج مادک وضع ھک داد یم روتسد
 
 اھ هاگشناد
 
 اھنآ ییوگ .دوبن مھف لباق هاش یاربً اقلطم میژر درکلمع و دوجوم تیعضو ھب نایوجشناد ضارتعا و تفلاخم
 لیلد نیمھ ھب .دنتشادن مھ ھب یھار ھنوگ چیھ ھک دندرک یم یگدنز ضراعتم و توافتم یلک ھب یایند ود رد
 .تخادنا یم اکیرمآً اضعب و سیلگنا ،یوروش ندرگ ھب ار ییوجشناد تاضارتعا لک ،ھلأسم ندرک هداس اب هاش
 
 دیوگ یم ملع .دوش یم زاغآ ھیرھش ھناھب ھب ییوجشناد تاباصتعا و اھ ضارتعا ١٣۴۶ تشھبیدرا ١۴ رد
 تاباصتعا دیدشت زا تشھبیدرا ١٧ و ١۶ رد وا .دنوش شوماخ اھ ضارتعا ات دھدب ماو اھنآ ھب ونابھش دش رارق
 یم زین تشھبیدرا ١٨ رد .دنا ھتسکش ار اھ هرجنپ و رد نایوجشناد ھک دیازفا یم و ھتفگ نخس ییوجشناد
 یعیسو تارھاظت دادرخ ۶ رد نایوجشناد و ھتفر یبرغ ناملآ ھب هاش .تفای نایاپ هاگشناد باصتعا ھک دسیون

 .دنک یم لاسرا زیربت هاگشناد باصتعا دروم رد هاش ھب یفارگلت ملع دادرخ ٧ رد .دنزادنا یم هار ھب وا ھیلع
 رد ملع .دوش یم زاغآ هاش ھیلع یناھج عیسو تاغیلبت و دوش یم ھتشک رفن کی هاش ھیلع نیلرب تارھاظت رد

 لوپ اکیرمآ یتح و رصانلادبع لامج ،اھ تسینومک زا ضرتعم یاھ ھتخوس ردپ نیا ھک دسیون یم دادرخ ١٣
 هاگشناد رد"  دیوگ یم ،ناملآ تارھاظت تاغیلبت نایب نمض دادرخ ١۴ رد .دننک تارھاظت هاش ھیلع دنا ھتفرگ
 نیا یارب میژر رد قیقحت و ھعلاطم ،رکفت زکرم چیھ :دوش یم رکذ سپس مھم ھتکن ".تسا باصتعا نارھت
 ]هاش[رفن کی ھناش یور راب تسا نکمم ردق ھچ« رگم .دراذگب ام یاپ یولج یھار ات درادن دوجو روما
 101»؟تشاذگ
 
 باصتعا زاریش یولھپ هاگشناد نایوجشناد ۴۶ دنفسا لوا رد -سیئوس رد یناتسمز تالیطعت -هاش بایغ رد
 روتسد ملع و دریگ یم الاب راک دعب زور .دنک یم رداص ار نیکرحم کیرحت جارخا روتسد ملع .دننک یم
 روتسد زا ادیوھ ».دنیامن لیطعتً العف ار هاگشناد و دوشب ھفخ ھفطن رد راک و ریگتسد نیکرحم« دھد یم
 نم اب تیلوئسم ، ما هدرک بوکرس رین ار ١٣۴٢ دادرخ ١۵ مایق نم دیوگ یم وا ھب ملع و دسرت یم ملع
 ھب نیکرحم مداد روتسد و تفای نایاپ باصتعا نم تیعطاق اب ھک دسیون یم ملع دادرخ ٣ رد 102.تسا

 و هدرک تبحص نایوجشناد جارخا هرابرد کاواس سیئر یریصن اب دعب زور .دنوش مازعا یزابرس تمدخ
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 "روشک رسارس رد ،نایوجشناد یمومع کیرحت" دسیون یم و دنک یم لاسرا هاش یارب یلصفم فارگلت
 ھب ریزو تسخن روضح اب دادرخ ۵ رد 103.دشاب ناریا یبرغ نادحتم و ینیما یلع کیرحت ھب تسا نکمم
 رد دادرخ ۶ رد .دنک دروخرب "تسھ تکلمم رسارس رد ]ھک[ یتاکیرحت" اب دنھد یم روتسد ینابرھش
 رفن ٢٢٠ و هدرک تشادزاب ار ضرتعم یوجشناد ٢۶٠ و هدش لمع دراو ینابرھش زاریش یولھپ هاگشناد
 میمصت دنفسا ٨ رد .دنوش یم یماظن هاگداد لیوحت زین یلصا ناکرحم .دنک یم مازعا یزابرس ھب ار نانآ
 تلود دیوگ یم وا و دنک یم تاقالم اکیرمآ ریفس اب ملع دنفسا ٩ رد .دوش یم ھتفرگ ینیما یلع تشادزاب ھب
 زا ینابیتشپ زج ام تسایس زورما«:دیازفا یم سپس .ناگدننک رھاظت اب ھن و دراد طابترا ینیما اب ھن اکیرمآ

 هاگتسد و "تسا غولش مھ نارھت هاگشناد" دسیون یم ملع دنفسا ١٣ رد 104».تسین یرگید زیچ هاشنھاش
 نانچمھ دسیون یم ملع دنفسا ١۶ .دنروآ یم رامش ھب نآ لماع ار یتفن یاھ یناپمک و ینیما یلع ،میژر یاھ
 اپورا یناتسمز تالیطعت زا ونابھش و هاش دنفسا ٢١ .ما هدرک تجح مامتا نم و تسا غولش زاریش هاگشناد
 تلآ ار نایوجشناد یتسینومک ھتسھ کی ھک دھد یم شرازگ هاش ھب دنفسا ٢٢ رد .دندرگ یم زاب ناریا ھب

 تاباصتعا و اھ ضارتعا رد دوخ شقن ماھتا یلک ھب یا ھمان یط ینیما یلع دنفسا ٢۴ رد .دوب هدرک دوخ
 .دنک یم راکنا ار ییوجشناد
 
 اھ یدوھی راک دیوگ یم ١٣۴٧ دادرخ ٨ رد هاش .دوش یم زاغآ ھسنارف ١٩۶٨ ییوجشناد شبنج دعب یدنچ
 نیا زا لبق دیاب دیوگ یم ملع ھب هاش دعب زور 105.تساھ تسینومک راک دیوگ یم ملع .تساھ ییاکیرمآ و
 ١١ رد 106.میھد ماجنا یتاحالصا ،دنوش اھ هاگشناد روما دروم رد رظن راھظا قح ناھاوخ نایوجشناد ھک
 اھ نآ یاج ھب ات دنھد افعتسا دیاب اھ هاگشناد یاسؤر ھمھ ناتسبات طسو رد دیوگ یم ملع ھب هاش ۴٧ ریت
 باختنا مدوخ ار هاگشناد داتسا و سیئر دیوگ یم ملع ھب هاش ریت ١٣ رد 107.منک بوصنم یدیدج یاسؤر
 ؟تسا هدرک جارخا ارم بختنم داتسا ارچ سرپب -رھمایرآ هاگشناد دیدج سیئر -اضر هللا لضف زا .ما هدرک
 108.دیآ یمن ششوخ وا رظن زا هاش اما ،دشاب رایتخا یاراد دیاب امش بوصنم هاگشناد سیئر دیوگ یم ملع
 
 یگنھامھ اب تلود .دراد تماقا زتیروم تنس رد و ھتفر تالیطعت ھب زور ۴۵ تدم ھب هاش ١٣۴٨ ناتسمز رد
 .دننک یم تیامح اھنآ زا مدرم و هدرک باصتعا نایوجشناد .دنک یم ربارب ھس ار اھ سوبوتا طیلب هاش
 رد ،دینک بوکرس ار اھ نیا دیاب دیوگ یم ادیوھ ھب هاش .دننکش یم ار اھسوبوتا هرجنپ و رد نایوجشناد
 ،بوکرس یاج ھب .دنتسھ نایوجشناد یماح مدرم ھمھ ھک دنک یم تبحص هاش اب َملَع .دش میلست دیابن اولب ربارب
 نوچ ھک رکش ار ادخً الوا ،دیازفا یم ملع .دریذپ یم ار داھنشیپ نیا مھ هاش .دییامرف وغل ار تلود میمصت

 دوجو یگنھامھ ھنوگ چیھ اھ یریگ میمصت نایم ً:ایناث .داتفین هاش ندرگ ھب دنتسھ جراخ رفس رد هاشنھاش
 ،ددرگ یم زاب روشک ھب هاش ھک دنفسا ١٣ رد 109».دوش یم ھچ راک تبقاع ھک منارگنً اعقاو نم« و درادن

 بقع اب اما .دمآ یم دوجو ھب روشک یارب یگرزب تارطخ ،درک یمن ینیشن بقع هاش رگا دسیون یم ملع
 تماقا ،رما نیا للع زا یکی ».تسا هدش زاب اھھاگشناد رد رگید یاھبوشآ روج رازھ یارب هار« مھ ینیشن
 صوصخ رد یریگ میمصت و قارع اب یماظن یریگرد مھ دنفسا ٢٨ رد 110.تسا جراخ رد هاش تدم دنلب
 .دنک یم رکذ هاش ینیشن بقع لیلد ار نیرحب یراذگاو
 
 یقنیلع .دوش یم بوصنم یولھپ ناتسرامیب تسایر ھب پیترس کی هاش روتسد اب ١٣۴٩ هام نیدرورف رد
 هداد افعتسا هدرک طلغ دیوگ یم َملَع ھب هاش .دھد یم افعتسا لیلد نیمھ ھب -نارھت هاگشناد سیئر -یناخیلاع
 نایوجشناد یلیئارسا دض یاھراعش زا ار دوخ هداعلا قوف یتحاران هاش ١٣۴٩ نیدرورف ٢۴ رد 111.تسا
 ملع و دوش یم عورش زاریش یولھپ هاگشناد ییوجشناد یاھ ضارتعا ۴٩ دادرخ ١٢ رد .دنک یم مالعا

 ضارتعا رد نایوجشناد ۴٩ رذآ رد .دنک یم شرازگ هاش ھب ار تیعضو راب کی یتعاس ،راک یریگیپ نمض
 ینابصع هاشنھاش« دسیون یم رذآ ١٢ رد ملع .دننک یم باصتعا میژر اب تفلاخم رد و یسایس تیعضو ھب
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 :دندناوخ یم ار رعش نیا نایوجشناد .دبای یم ھمادا نانچمھ روشک رسارس ییوجشناد یاھ ضارتعا ».دنتسھ
 ».دنزیخ یم رب ھمھ یزیخرب رگا وت ،مزیخرب رگا نم /؟دزیخرب یسک ھچ ،ینیشنب رگا وت ،منیشنب رگا نم«
 .دنتسھ خرس و نینوخ بالقنا ناھاوخ و دننک یم دادملق یبالق ار ام دیفس بالقنا اھنیا دیوگ یم ید ۴ رد هاش
 هاش .دنک زاب ار ینف هدکشناد ھک دنک یم تساوخرد یناخیلاع ید ١٢ رد 112».تسا روشک ھب تنایخ نیا«
 یوب ھک داتفا یقافتا اضرھاش سیدرپ ردً اصوصخم هاگشناد رد رگا یلو دنکب ،درادن عنام« :دیوگ یم
 ھب ار روشک یاھ هاگشناد یمامت ینیچ یاھ یا هدوت دیوگ یم هاش ».مینک یم لاغشا ار اج نآ ،دھدب یسایس
 ھئطوت ندرگ ھب ار اھ نآً امئاد ،تفریذپ یمن ار ییوجشناد قح رب یاھ ضارتعا ھک هاش 113.دنا ھتخیر مھ
  .تخادنا یم یجراخ نارگ
 
 یریگ تخس دھد یم روتسد هاش .دوش یم غولش هرابود نارھت هاگشناد ینف هدکشناد ١٣۵١ دادرخ ٧ رد
 ھب  اکیرمآ روھمج سیئر هارمھ تئیھ و نوسکین و هاش دادرخ ١٠ رد .دینکن لیطعت ار هدکشناد اما ،دینک
 ،دنوش یم در ییوجشناد هاگباوخ رانک زا یتقو .دندرگ زاب اکیرمآ ھب اھنآ ھک دنور یم هاگدورف فرط
 یگنس چیھ یلو دروخ یم َملَع لیبموتا ھب اھ گنس زا یکی .دننک یم باترپ گنس اھنآ تمس ھب نایوجشناد
 رازھ سیونب تلود ھب دیوگ یم ملع ھب هاش دادرم ١۴ رد 114.دنک یمن تباصا هاش و نوسکین لیبموتا ھب
 هاگشناد ود نیا رد ییاھ نئاخ ھچ ھک نیا وگ« ،دنھد صاصتخا یولھپ و رھمایرآ هاگشناد یارب ناموت نویلم
 سیئر و هدرک ادیپ لکشم رھمایرآ هاگشناد ھک دھد یم عالطا ملع ھب هاش نابآ ٨ رد 115.»!میدرک ریگتسد
 -رھمایرآ هاگشناد سیئر -رصن نیسح دیس دیوگ یم هاش ھب ملع رذآ ٨ رد .تسا هدرک ریگ اجنآ ینابرھش
 بصعتم یرشق نایوجشناد دادعت ،رگید یوس زا .تسا هدرتسگ رایسب نایوجشناد نایم رقف ھک هداد شرازگ
 .دننک یم دادملق یرشق ناملسم ار دوخ ھک دنتسھ ییاھ تسینومک اھ نیاً اعطق ،دیوگ یم هاش .تسا دایز مھ
 ۵١ نمھب ۴ رد ".دنکب طایتحا و ھعلاطم ھنیمز نیا رد یلیخ یلیخ وگب" .تسا "یمالسا مسیسکرام" نامھ
 تکرش نآ رد زین ،دوب دھعیلو نابز ملعمً البق ھک یسیلگنا رسپ کی .دوش یم تارھاظت اھ هدکشناد رد
 116.دننک یم دادملق سیلگنا کیرحت ار تارھاظت یروف تلود و هاش .تشاد
 
 لیلد نودب هاگشناد دراگ ھک هداد عالطا یدنواھن گنشوھ ھک دیوگ یم هاش ھب ملع ١٣۵٢ تشھبیدرا ١١ رد
 یزاب ھب ار یدنواھن ادیوھ تلود نوچ دیوگ یم هاش 117.تسا هداد رارق متش و برض دروم ار نایوجشناد
 ]هاش[ مدوخ وگب نارھت هاگشناد سیئر ھب دیوگ یم ملع ھب هاش تشھبیدرا ١٢ رد .تسا نیبدب وا ،دریگ یمن
 ھب یا ھحفص رازھ ٣ شرازگ یرھاب رویرھش ١٧ رد 118.دننزب کتک ار نایوجشناد مداد روتسد دراگ ھب
 یمومع یتوافت یب تلع دسیون یم ملع .دنرادن روشک ھب لدً الصا نایوجشناد نآ قباطم ھک دنک یم ھئارا هاش
 فرحنم دنناوت یمن ھک مدرم ھمھ .دنرادن تکراشم روشک زیچ چیھ ردً اقلطم نایوجشناد ھک تسا نیا
 119.دنشاب
 
 .دننک یم ثحب نایوجشناد و اھناوج ضارتعا و یتحاران للع دروم رد ملع و هاش ١٣۵٣ تشھبیدرا ۶ رد
 ییوگ قلمت لاح رد یتاغیلبت هاگتسد لک یدب رایسب وحن ھب ھک نیا ھلمج زا .درامش یم رب یلیالد ملع
 ھک دیوگ یم دوجوم ییوجشناد تاضارتعا دروم رد هاش دادرخ ٢١ رد 120.دنتسھ ینویامھ ترضحیلعا

 ١۶ درگلاس ھناتسآ رد 121.دنراد دوجو اھ هاگشناد رد ناھاوخدب مھ زاب راک ھمھ نیا اب ھک تسا بجعت یاج
 یم هاش .دننک ھیبنت ار ضرتعم نایوجشناد ات دنور یم هاگشناد ھب ادیوھ بزح یاضعا رذآ ١٢ رد ،رذآ
 و دراد ھمادا ییوجشناد یاھ ضارتعا 122.دنوش دراو راک نیا یارب هاگشناد جراخ زا تسین بوخ دیوگ
 .دنرادن یتسرپ نطو سح نایوجشناد ارچ -لوا .تسا ینابصع تدش ھب لیلد ود ھب دیوگ یم ملع ھب هاش
 یماظتنا نالوؤسم و کاواس اب یروف .دنتسین ناراکبارخ نیا ییاسانش ھب رداق اھ هاگشناد نالوؤسم ارچ -مود
 یارب مکاح بزح یاضعا زا هدافتسا ھب هرابود نارھت هاگشناد سیئر 123.دینک مادقا اھنآ ییاسانش دروم رد
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 دارفا ھک مداد روتسد ]هاش[مدوخ وگب یدنواھن ھب« :دیوگ یم هاش .دنک یم ضارتعا نایوجشناد بوکرس
 هرابود هاش دنفسا ۴ رد 124».)دایز تینابصع اب(دننزب درک یلوضف مھ سک رھ و هاگشناد ھب دنیایب یبزح
 ھب ملع دنفسا ۵ رد 125».دنھدب جرخ ھب لمع تدش دیاب« ضرتعم نایوجشناد ھب تبسن ھک دھد یم روتسد
 یارب ،دنتسین غولش ھک مھ ییاھ هاگشناد ،ضرتعم نایوجشناد ھب اھ ھمانزور ھمھ ھلمح اب دیوگ یم هاش
 روتسد دنفسا ٢۶ رد و دنک یم مالعا ار زیخاتسر بزح هاش دنفسا ١١ رد 126.دنوش یم غولش یگتسبمھ
 اھ هاگشناد زا مھ بولطمان دیتاسا و دنوشب بزح وضع و دنورب روشک رسارس رد نایوجشناد ھک دھد یم
 127.دنوشب جارخا
 
 نایوجشناد یرفن رازھ ھسلج کی رد زورید ھک دیوگ یم یتحاران و بجعت اب هاش١٣۵۴ نیدرورف ٢٨ رد
 .دنا هدرک مارتحا یادا ،دنا ھتشک ار رسفا دنچ ھک یناراکبارخ یادھش یارب و هداتسیا رفن ۶٠٠ ،نارھت رد
 یزغم یوش و تسش ھب رداق ام ارچ دسرپ یم هاش .دنا هداد یزغم یوش و تسش ار اھنآ دیوگ یم َملَع
 هاش تشھبیدرا ۵ رد 128.تسام یاھھاگتسد زجع ھب طوبرم نیا ھک دھد یم خساپ ملع ؟میتسین نایوجشناد
 زا یا هدع دیوگ یم ملع .دنک یم مالعا اھتسیرورت اب نایوجشناد یگنھامھ زا ار دوخ تیاضر مدع هرابود
 129.دنتسھ یناوج روش و تاساسحا ریسا رگید یخرب و ھناوید یخرب .دنتسھ سیلگنا و اکیرمآ رومأم اھنآ

 ار اھ هاگشناد ھیلع زیخاتسر بزح شرازگ رویرھش ٧ رد ادیوھ ،رسمار یشزومآ سنارفنک زا لبق زور
 اب مھ هاش .دوش یم تئارق سنارفنک رد بزح "دنت رایسب" شرازگ رویرھش ٨ رد .دنک یم ھئارا هاش ھب
 ھب ار هاش یلیصحت لاس زاغآ مایپ ییاھن نتم ملع رویرھش ٢٧ رد 130.دنک یم ینارنخس "دیدش و تحارص"
 نس یارب نیا و دیا هدرک قیوشت زیخاتسر بزح ھب دورو ھب ار نازومآ شناد دیوگ یم .دنک یم ھئارا وا
 و تمحز ثعاب ھیقب زا شیب ،دنوش یم اھ هاگشناد دراو یتقو اھ نیمھ رخآ دیوگ یم هاش .تسا دوز اھنآ
 131.دنوش یم ضارتعا
 
 یاھتسیسکرام  اھھاگشناد رد نایوجشناد ارچ منک یم بجعت دیوگ یم ملع ھب هاش ١٣۵۵ تشھبیدرا ٧ رد
 .درادن دوجو رگید ھک یدنوخآ .دننک یمن بوکرس ار -دنا "سوساج ھتخوس ردپ مدآ ات راھچ" ھک -یمالسا

 کتک ار رسلباب هدکشناد سیئر نایوجشناد یتقو 132».تسھ زونھ یدنوخآ ھیحور« ھک دھد یم خساپ ملع
 ام ھک تسا بجعت یاج« :دیوگ یم تشھبیدرا ١۵ رد .دنک یم نایب ار شا یلصا لد درد هاش ،دننز یم
 دیوگ یم ملع ھب هاش ١٣۵۵ تشھبیدرا ٢٧ رد 133».مینک هرادا ار اھھاگشناد نیا میا ھتسناوتن هرخالاب
 نک قیقحت .دنا هدرک تیامح جرک یزاس تیچ تاجناخراک نارگراک باصتعا زا نارھت هاگشناد نایوجشناد
 تشھبیدرا ٢٨ و ٢۶ رد قلخ ییادف یاھکیرچ اب یماظتنا یاھورین یریگرد رد 134؟تسیچ اھنآ تیامح تلع

 .دنوش یم ھتشک یماظتنا نیرومأم زا رفن ۴ و ناییادف زا رفن ٢١ نیوزق و تشر و نارھت رد ، ١٣۵۵
 زا ھنوگچ وگب نارھت هاگشناد قمحا سیئر ھب دیوگ یم ملع ھب هاش .دننک یم تیامح اھکیرچ زا نایوجشناد
 مھاوخ رد ار امش ردپ ،دیرواین ریگ ار ناراکبارخ مامت رگا ؟دنک یم عافد اھتسیرورت رادفرط نایوجشناد
 ھچ اھ هاگشناد یاسؤر رس رب کاخ یگدنز ،دیوگ یم دادرخ ٢ رد هاش ،اھدادیور نیمھ لابند ھب 135.دروآ
 رد ھک یدارفا دادعت دروم رد 136؟دنسرت یم اھتسیرورت زا و دنشیدنا یمن ناشروشک ھب یتقو دراد یتذل
 دوجو فالتخا اھھاگشناد یاسؤر و کاواس یاھ شرازگ نایم ،دندرک یم تکرش نایوجشناد تارھاظت
 اھھاگشناد یاسؤر .دنتشاد تکرش تارھاظت رد رفن رازھ ھک دوب ھتفگ هاش ھب شرازگ نیلوا رد کاواس .دراد
 دش مولعم رگا وگب اھیکاواس ھبً العف« ،دیوگ یم ملع ھب  دادرخ ۶رد هاش .دنداد یم یکدنا رایسب شرازگ
 مداد روتسد ادیوھ ھب نم ،دیوگ یم هاش زین دادرخ ٩ رد 137».دیوش یم ھیبنتً ادیدش ،دیا هداد طلغ شرازگ
 ،دنھدب طلغ شرازگ اھ هاگشناد هرابرد رگا وگب مھ کاواس ھب .دنک یریگ تخس ضرتعم نایوجشناد ھب تبسن
  138.مروآ یم رد ار ناشردپ
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 نارھاوخ ،دنزرف ،رسمھ ؛ترضحیلعا .تشاد رارق هاش لاگنچ رد زین هاگشناد ھک دھد یم ناشن شرازگ نیا
 دوخ ار اھھاگشناد یاسؤر یمامت .درک یم بوصنم اھھاگشناد یانما تئیھ تسایر ھب ار شناردارب و
 شخب زین نیا .تشاد هدھع رب دوخ مھ ار ییوجشناد یاھ ضارتعا بوکرس یھدنامرف .درک یم بوصنم
 .دوب هاش ھنارسدوخ لیم قباطم ینارمکح زا یرگید
 
 نارکفنشور و باتک و ھمانزور
 
 تلود کی ای یبرغ یاھ ھناسر هاگ رھ .دندوب وگ نابرق ھلب و یتموکحً امامت اھ ھمانزور و نویزیولت ویدار
 نامھب و نالف یلخاد یاھ ھمانزور ھک داد یم روتسد عیرس هاش ،تفگ یم هاش تموکح ھیلع یزیچ یجراخ
 نآ و دنتسھ یتلود ام یاھ ھمانزور ھک دنناد یم اھ یبرغ ھک تفگ یم هاش ھب مھ َملَع .دنسیونب شخساپ رد
 ھمادا دوخ ھیور ھب رگا ھک دنمھفب دیراذگب .رتھب ھچ ،تفگ یم هاش .تسا تموکح عضاوم دنسیون یم ھچ
 .میرخ یمن اھنآ زا ھحلسا و میشورف یمن اھنآ ھب تفن .مینک یم عطق اھنآ اب ار نام یداصتقا طباور ،دنھد
 :دیرگنب ریز دراوم ھب ھنومن ناونع ھب .دوب یوروش و برغ اب دروخرب عون نیا
 
 داریا ییاھدقن وا و هدرک ھبحاصم ندنل میقم یوجشناد کی اب یسراف یس یب یب ١٣۴۶ رویرھش ٢٠ رد
   139.دھد یم سیلگنا ریفس ھب "یدیدش مایپ" ادیوھ قیرط زا و هدش ینابصع تدش ھب هاش .دنک یم
 
 رقف لیلد ھب ،ناریا مادعا ھب موکحم یاھناوج دسیون یم یا ھلاقم رد ندنل زمیات ١٣۵١ تشھبیدرا ٣٠ رد
 اھنآ یلو دیوگ یم ملع .دننک ھلمح سیلگنا ھب وگب ام یاھ ھمانزور ھب دیوگ یم ملع ھب هاش .دنوش یم مادعا
 دایز رگا ،دنتسھ یتلود ام یاھ ھمانزور نوچ دیوگ یم هاش .دنھد یمن یتیمھا چیھ ام یاھ ھمانزور ھب
 تامکاحم ھک ھتشون یا ھلاقم رد تسیمونوکا ۵١ دادرخ ١۴ رد 140.داد دنھاوخ تیمھا اھنآ هرخالاب ،دنسیونب
 دیوگ یم ملع ھب دادرخ ١۶ رد .دوش یم ینابصع تدش ھب هاش .دوش یم رازگرب یرس ناریا رد نافلاخم
 یم ینابصع شیپ زا شیب هاش .تسا ھتشون تسرد اقافتا ،ھلب دیوگ یم ملع ؟یدناوخ ار تسیمونوکا ھلاقم
 رد ار امش ردپ میوگ یم اھ ھمانزور ھب هدب عالطا سیلگنا ترافس ھب دیوگ یم ملع ھب دادرخ ١٧ رد .دوش
 یم بارخ ناریا رد ار سیلگنا اما ،دنرادن یریثأت امش روشک رد ام یاھ ھمانزور ھک تسین مھم .دنروآ
 هدرک راضحا ار سیلگنا ریفس ۵١ رویرھش ٣٠ رد هاش ،سیلگنا تایرشن رگید ھلاقم دنچ زا سپ 141.دننک
 دیاب سیلگنا تلود ،دوش ظفح سیلگنا ناریا هژیو و ھنامیمص ھطبار تسا رارق رگا دیوگ یم وا ھبً اصخش و
  142».دننکب اھ یراکتفاثک روج نیا یس یب یب ای امش یاھ ھمانزور ھک دیراذگن« و دنک تلاخد
 
 و هدش ینابصع هاش .دنک یم ییاھداقتنا مھ کاواس زا ،هاش زا لیلجت نمض ١٣۵٣ هام رھم رد کیوزوین
 کیوزوین ھک ھتخوس اھ ییاکیرمآ نوک تفن تمیق ندرب الاب رطاخ ھب دیسیونب ناریا یاھ ھناسر رد دیوگ یم
 و دنیب یم ار خساپ هاش .دنک یم ھیھت یخساپ یزیورپ لوسر هاش روتسد ھب 143.تسا هدرک داقتنا کاواس زا

 ھک مسیون یم ار تایئزج نیا نم« :دسیون یم ارجام حرش زا سپ ملع .دنک یم حالصا ار نآ ھمھ دوخ
 ینعی یرادروشک ،رگید ریبعت ھب 144».ھچ ینعی بوشآ رپ یاھزور نیا رد یرادروشک دنادب زیزع هدنناوخ
 رد دوب ھتشون ھک دوش یم رشتنم میات ھلاقم مھ دعب .یبرغ تاعوبطم ھب ییوگ خساپ تاییزج رد هاش تلاخد
  145.دوب هدرک تحاران ار هاش نیا و تسا دصرد ١٠ تسد رد تورث دصرد ۴٠ ناریا
 
 ناقفخ میژر یاراد ناریا دنا ھتفگ یس یب یب و زمیات و نیدراگ ،دیوگ یم ملع ھب هاش ١٣۵۵ دادرخ ١١رد
 ام ،امش هاگدید نیا اب وگب و نک راضحا ار سیلگنا ریفس عیرس .تخورف ھحلسا اھنآ ھب دیابن و تسا یروآ
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 بیترت نیدب .تفای دھاوخ موادت حالس شورف ھک میشاب مھ نئمطم و میرخب حالس امش زا میناوت یم ھنوگچ
 ھقلطم و ھقئاف تردق اب یلو ،مشَچ دیوگ یم ملع .میزاس فقوتم ار سیلگنا زا حالس دیرخ  میتسھ راچران

 146.میتسھ یروآ ناقفخ میژر ام دنیوگب اھنآ ات مینک راتفر ھنوگ نیا نافلاخم اب ام ھک تسین یزاین هاشنھاش
 .تسا دایز یتخبدب و رقف ناریا رد دنا ھتفگ یس یب یب و زمیات لاشنیاف دیوگ یم ملع ھب هاش ۵۵ ریت ٣ رد
 میناوت یمن ام ،ناریا ھیلع رب ار امش یاھھاگتسد نیب یگنھامھ نیا ،وگب سیلگنا ریفس ھب ...؟تساجک رقف«
 زا ھتخوس ردپ ھکدرم .دنتسھ قمحا ینامدرم اھ ییاکیرمآ دیوگ یم رویرھش ٢٩ رد هاش 147».میریگب هدیدان
 نتگنشاو و زمیات کرویوین مھ زاب ،مینک یم عافد شا عفانم زا و میرخ یم ھحلسا وا زا ،دریگ یم لوپ ام
 148.تسالوم لگنج کی اکیرمآ قمحا ھعماج نیا .میتسھ ھقلطم و یروتاتکید میژر ھک دننک یم داقتنا ام زا تسپ
 نایب ناریا تموکح زا ار دوخ یاھداقتنا و هدرک رادید ملع اب ییاکیرمآ راگن ھمانزور کی ١٣۵۵ رذآ ۵ رد
 یدادعت طقف و دنتسھ ینادنز اھ تسینومک طقف .دنتسھ هاش یماح و تشپ ھمھ ،دیوگ یم وا ھب َملَع .دنک یم
 یط .یتفگ بوخ یلیخ :دیوگ یم ملع ھب هاش .دننز یم قن و دنروخ یم یدایز ُھگ ھتخوس ردپ لئوتکلت نع
 نازیم نیا زا دناوت یم اکیرمآ رگم .مینک یرادیرخ حالس اکیرمآ زا رالد درایلیم ۵٠ تسا رارق لاس دنچ
  149؟درذگب لوپ
 
 دیوگ یم و هدش تحاران هاش .یسارکومد یوج و تسج رد ناریا ھتشون زمیات ھمانزور ١٣۵۶ دادرخ رد
   150.ما هدروآ دوجو ھب ار یسارکومد نیرتگرزب نم
 
 نامھ زا هاش .دوب یتیعر و بابرا ھطبار ،گنھرف هزوح و نارکفنشور ، اھ ھناسر اب هاش ھطبار لخاد رد
 دشاب ھتشاد دوخ نآ زا یا ھمانزور ھک نیا یارب .دوب ناراگن ھمانزور و اھ ھمانزور دیرخ لابند ھب أدتبا
 ات داد وا ھب ناموت رازھ ٢٠٠ و درک فشک ار هداز حابصم یفطصم ،درب شیپ ار وا ھنارسدوخ لیم ھک
 چیھ وا ھک دیشخب تسودرف نیسح دبشترا ھب ار ناھیک رد دوخ مھس مھ هاش .دنک سیسأت ار ناھیک ھمانزور
 هاش اب تنطلس نارود مامت رد زین اھ یندناوخ ھلجم ریبد رس ،یناریما رغصا یلع .درکن هدافتسا نآ زا هاگ
  .درک یم تخادرپ میقتسم لوپ زین ناراگن ھمانزور یخرب ھب .درک یم عافد هاش زا و دوب طابترا رد
 
 درک توعد یریزو تسخن ھب ار وا ادیوھ دسیون یم هداز حابصم .تشادن یدح اھ ھمانزور رد هاش تلاخد
 یلعف ریبدرس زا دیوگ یم ادیوھ ھب وا .دنک ناھیک ھمانزور ریبدرس ار یرھاط ریما ھک تساوخ وا زا و
 هرابود ".مراد ار تیاضر لامک" ،دراد هدھع رب ار تیلوئسم نیا تسا لاس ٢٠ ھک -راسمس رتکد -ناھیک
 دھاوخ یم هداز حابصم ؟دش ھچ ناھیک یریبدرس ھب یرھاط ریما باصتنا دیوگ یم دھاوخ یم ار وا ادیوھ
 بابرا ،تسین نم شھاوخ نیا تفگ و داد ناشن ار هاش سکع و درک دنلب ار شرس« ادیوھ اما ،دروایب یرذع
 نانیمطا یارب هداز حابصم ».درک ارجا دیاب سپ تسا ترضحیلعا رما رگا متفگ نم .دھاوخ یم روط نیا

 ار عوضوم نآ« :دیوگ یم هداز حابصم ھب سپس و هدرک تبحص هاش اب َملَع .دور یم َملَع غارس ھب رطاخ
 151».دش ناھیک ریبدرس یرھاط ریما ،بیترت نیا ھب...یرادن یا هراچ ھک نیا لثم .دھاوخ یم بابرا
 
 هراچیب ،مدرک ضرع ھک ار ناھیک بشید عوضوم...مدش بایفرش حبص« :دسیون یم دروم نیا رد زین َملَع
 ینانچ نآ تسود ھک مھ ]یرھاط ریما[ اج نآ یلعف ریدم .درادن یریصقت ،تسا یکیرات رد هداز حابصم
 152».میدیدنخ یتدم .دیا هدومرف دییأت ھک مھ هاشنھاش و هدرک نییعت شدوخ و تسا ریزو تسخن
 

 یتموکح تاماقم زا )یدوعسم سابع (تاعالطا و )هداز حابصم یفطصم( ناھیک یاھ ھمانزور نابحاص
 مھ کیتاملپید یاھراک هاش یارب ،ناشیاھ ھمانزور راشتنا اب نامزمھ ود نیا .دندوب روتانس ود رھ .دندوب
 یاھ نیشن خیش ھب رفس شرازگ و هدیسر هاش روضح ھب ١٣۴٨ دادرخ ٢ رد یدوعسم سابع .دناد یم ماجنا
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 دھد یم عالطا هاش ھب فرشا خاک ماش رد یدوعسم ١٣۴٩ دادرخ ١٠ رد153.دنک یم ھئارا ار سراف جیلخ
 ترازو .دوش یم لاحشوخ یلیخ مھ هاش .تسا هداتفا بقع شرفس ،دیایب تیوک زا هدوب رارق ھک یصخش ھک
 و تسیچ و تسیک صخش نیا ھک متسنادن نم« :دسیون یم زین تشاد روضح ھک َملَع ،چیھ ھک ھجراخ
 دعاسمان باوج یدوعسم ، هاش ردام خاک ماش رد ١٣۴٩ دادرخ ١۶ رد 154».تسا هدوب ھچ وا تیرومأم
 155.دوش یم ینابصع رایسب هاش و دناسر یم هاش عالطا ھب ار یسوموبا هرابرد ھجراش خیش
 
 ھب ار شدوخ اب -یوروش ریزو تسخن -نیگیساک تاقالم شرازگ هداز حابصم ١٣۵١ تشھبیدرا ٢۵ رد
 عازن هرابرد یوروش عضوم دروم رد ھک ھتشاد ناھیک ھمانزور زا ھتساوخ ود نیگیساک .دناسر یم عالطا
 دروم رد یوروش ریفس ھب هاش یوس زا َملَع ١٣۵١ دادرخ ١١ رد یتقو 156.دسیونب ھچ قارع و ناریا

 عضوم ھک ام ریزو تسخن ھک دھد یم خساپ وا ،دنک یم ھیالگ ناریا اب ھھجاوم رد قارع زا اھنآ تیامح
 ملع اب هداز حابصم ١٣۵٢ رھم ٣٠ رد 157.دناسرب هاشنھاش عالطا ھب ات دوب ھتفگ هداز حابصم ھب ار نام
 158.دنک یم ھئارا وا ھب ،تشون یم لانشنرتنیا ناھیک رد دیاب ھک یبلاطم زا یشرازگ و هدرک رادید
 
 تیلاعف هاش یارب ،ھجراخ ترازو زا لقتسم ھکلب ،دنتشاد روضح هاش یاھ ینیشن بش رد اھنت ھن ود نیا
 ینامھم رد .دوب هاش ھنارسدوخ لیم تمدخ ردً الماک مھ ناشیاھ ھمانزور ،اذل .دنداد یم ماجنا کیتاملپید یاھ
 دادرخ ١۵ ماش رد .دندروخ یم ماش رگید نلاس رد اھ نامھم و نلاس کی رد یتنطلس نادناخ ،هاش ردام خاک

 .دوش بایفرش دھاوخ یم یدوعسم دیوگ یم ملع ھب یتنطلس نادناخ روضح رد تینابصع اب هاش ١٣۵٣
 ؟ارچ .تسا هدش لیدبت اھ یا هدوت و اھ یقدصم ناگرا ھب تاعالطا ھمانزور .مریذپ یمن ار وا نم یلو
 ینار یسکات ینواعت تکرش و میشک یم تمحز گس لثم ام ھک ھتشون اھنار یسکات زا لقن ھب ھک نیا یارب
 دعبنم ھکلب ،درادن یبایفرش قح اھنت ھن دیوگ یم یدوعسم ھب و ھتساخرب ملع .دروخ یم ار ام تادیاع مامت
 دعب زور 159».دنک ھتکس دوب هدنامن یزیچ...تخبدب« .دش یھاوخ فذح ردام ھکلم خاک یاھ ینامھم زا
 ھب ھتسب امش وفع وگب« دیوگ یم ملع ھب نآ ندناوخ زا سپ هاش و دسیون یم لصفم ھمان ھبوت کی یدوعسم
 یرکاچ و یرکون نازیم ات دیناوخب ار َملَع ھب یدوعسم ھمان لماک نتم طقف 160».دوب دھاوخ امش هدنیآ راتفر
 یدوعسم سابع دعب زور دنچ 161.دیبایرد ار هاش ھب اھ ھناسر لوئسم ناریدم و نابحاص یمالغ و یگدنب و
 .دوشب شا هداوناخ زا یدقفت دییامرف هزاجا یرھم یب نآ ھب ھجوت اب دنک یم اضاقت هاش زا ملع و دریم یم
 
  :دیرگنب ریز ھنومن دنچ ھب ،لاثم یارب .درک یمن لوبق ار اھ ھمانزور رد یحطس چیھ رد یداقتنا چیھ هاش
 
 ناریا ،دوبن هاش دیفس بالقنا رگا ھک دنسیونب وگب اھ ھمانزور ھب دیوگ یم َملَع ھب هاش ١٣۴٨ نیدرورف ٧ رد
 سارھ رد تخس نم دیوگ یم هاش ھب ،اھ ھمانزور ھب روتسد غالبا نمض ملع .دش یم ینارحب ناتسکاپ لثم مھ
 162.متسھ میژر تیعضو نارگن و
 
 ھیلوا تمیق ھب دیاب ،دوش یم ھتخورف نارگراک ھب ھک اھ ھناخراک ماھس دسیون یم ناھیک ١٣۵١ دادرخ ۴ رد
 ار عوضوم دسرپ یم َملَع زا دعب زور حبص .دنک یم مالعا ملع ھب بش نامھ ار دوخ یتحاران هاش .دشاب
 وا ھب هرابود راھان رس رد زورما و متفگ ینفلت بشید دیوگ یم ملع ؟یداد رکذت ناھیک ریدم هداز حابصم ھب
 163.مھد یم رکذت
 
 ار اھنآ و هدرک راضحا ار تاعالطا و ناھیک یاھ ھمانزور ناریدم هاش روتسد ھب َملَع ١٣۵١ دادرم ۵ رد
 هدرک ریسفت ھنوگ نیا ار تیطورشم دیع درگلاس تبسانم ھب هاش نانخس اھنآ .دنک یم خیبوت هاش یوس زا
 هاش .دش میھاوخ یسارکومد بحاص برغ دننام ھتفر ھتفر یتیالو و یتلایا یاھ نمجنا هار زا ام ھک دندوب
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 نئاخ و دنک تموکح دیابً المع تیلقا ھک میھاوخ یمن ار برغ یسارکومد امً ادبا«: وگب اھنآ ھب دیوگ یم
 164».دنسیونب ھلاقم صوصخ نیا رد دیاب .دوش قیوشت
 
 .دنا هدرب مان یتخت اضرمالغ زا ارچ ھک نک خیبوت ار اھ ھمانزور دیوگ یم ملع ھب ١٣۵١ رویرھش ۵ رد
 َملَع ھب ١٣۵٣ دادرخ لوا رد 165.دریگب هدیدان ار اھاطخ ھنوگ نیا تسناوت یمن هاش و دوب یقدصم یتخت
 هاش ینعی 166؟دندرکن رشتنم ار دھعیلو زاورپ ربخ ارچ وگب ایح یب شکاج یاھ ھمانزور نیا ھب دیوگ یم
 نالا نیمھ دیوگ یم َملَع ھب ١٣۵۴ نیدرورف ٢۵ رد .دروآ یم رامش ھب شکاج ار یناریا ناراگن ھمانزور
 ھب عجار ؟یسیون یم ھک تسیچ اھفرح نیا ھکدرم ھک نک نفلت هداز حابصم ھب ناھیک ھمانزور« ھب

 167»؟دنسیون یم ،دنک یم یطلغ رھ سک رھ ]زیخاتسر[بزح
 

 جراخ میقم یناریا یوجشناد کی ھک هداد ربخ دنومول ھک نیا ھب ھجوت اب ،دھد یم روتسد ١٣۵١ رذآ ۴ رد هاش
 رسمھ و یباحس هللا تزع داماد یخماش یقت ردارب ،قلخ نیدھاجم نامزاس ھیلوا یاضعا زا یخماش دومحم[
 یربخ چیھ درادن قحً الصا رگید یا ھمانزور چیھ ،هدیسر لتق ھب سیلپ طسوت هدمآ ناریا ھب ھک ]یباحس ھلاھ
 168.دنزاس رشتنم دنومول زا
 
 ینیمخ هللا تیآ ،ینیمخ یفطصم گرم زا سپ .داد خر ١٣۵۶ هام ید رد هاش یتاعوبطم تلاخد نیرت کلھم
 ٢١ رد ،دوب هدش رازگرب تبسانم نیمھ ھب ھک یاھ مسارم و هدرک تفایرد ھک یرایسب یاھ تیلست خساپ رد
 ھمھ لماع ار یتنطلس نادناخ و هاش و تخات هاش یروتاتکید ھب تدش ھب و درک رشتنم یمایپ ١٣۵۶ نابآ
 یشرازگ یتباث زیورپ .تخات هاش ھب هرابود تبسانم نیمھ ھب رگید ھینایب نیدنچ رد وا 169.درک یفرعم لئاسم
 ھیھت هاش یارب ،دش رازگرب ھک یمتخ یاھ مسارم و ناریا رد اھنآ هدرتسگ عیزوت ،ینیمخ یاھ ھینایب دروم رد
 :دیوگ یم کاواس سیئر ھب و دوش یم ینابصع تدش ھب هاش .دھد یم هاش ھب ار نآ یریصن ھک دنک یم
 
 اھنآ رد و ھیھت ھلاقم ود دیھدب روتسد ،تسا هدنارذگ دح زا ار تراسج ،یبنجا لماع و هدنام بقع درم نیا«
 اب وا تفلاخم و دنا هدش هدروآ ،ناریا ھب ناتسودنھ زا اھ یسیلگنا ھلیسو ھب ھک وا یگداوناخ قباوس ھب
 ھظحالم ات دیروایب یدعب یبایفرش رد و ھیھت ،تکلمم یحالصا یاھ ھمانرب و نانز قوقح و یضرا تاحالصا
 170».دوش هداد ،تاعوبطم رد اھنآ پاچ روتسد و
 
 یم مھ ادیوھ ھب ار روتسد نامھ هاش .دوب رابرد ریزو ادیوھ و ریزو تسخن راگزومآ دیشمج نامز نیا رد
 دنت و ھمان ندناوخ زا سپ هاش .دھد یم هاش لیوحت قلطم یدیشر راعتسم مان اب ار ھلاقم دعب زور ادیوھ .دھد
 لیوحت تاعوبطم رد رشن تھج رابرد ترازو رھم اب ھتسب رد تکاپ کی رد ار دیدج نتم ،ھیلوا نتم ندرک
 رابرد زا یلاسرا یاھ ھتشون ھک ھتشذگ تنس لومعم قباطم وا .دنراذگ یم -تاعالطا ریزو -نویامھ شویراد
 زا سپ اھنآ .دھد یم لیوحت تاعالطا ھمانزور ھب ار ھلاقم ،دش یم رشتنم اھ ھناسر رد رظن راھظا نودب

 تسخن اب .دوب هدرک دادملق سوساج و سیلگنا لماع ار ینیمخ ھک دنناد یم دنت رایسب ار نآ ھلاقم ندناوخ
 رشتنم ار ھلاقم دیوگ یم تاعالطا ھمانزور ھب ،عالطا بسک زا سپ مھ راگزومآ و دنریگ یم سامت یریزو
 و خرس عاجترا" ناونع تحت ١٣۵۶ ید ١٧ رد ھلاقم .دوب ینابعش یلع مان ھب یدرف ھلاقم هدنسیون .دینک
 ھتشک اب ھک دش عورش مق زا یضارتعا تارھاظت و دوب کشخ مزیھ رب یشتآ ھلاقم نیا 171.دش رشتنم "هایس
 ھمھ و دوب "بابرا" رما ،رما .تفای شرتسگ رگید یاھرھش ھب یجوم تروص ھب تارھاظت ،ناضرتعم ندش
 راک رد ھنارسدوخ تلاخد نیا یھتنم .دنشاب "بابرا" نیمارف عبات هدرب و مالغ دننام ھک دندوب ھتفریذپ
 .دز ھبرض شمیژر و هاش ھب یرگید تلاخد زا شیب ،تاعوبطم
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 زا سولراک سنرپ ھک ١٣۴٧ رذآ ١٠ رد .تفات یمن رب ار یزیچ چیھ روسناس ماظن مھ باتک دروم رد
 اھنآ ھب هاش روضح رد ونابھش ،دوب وکنارف تیمکاح نارود و ،دندروخ یم راھان ونابھش و هاش اب ایناپسا
 ھیجوت یارب مھ هاش .تسا وکنارف لارنژ نارود یایناپسا رد باتک عضو دننام ناریا رد باتک عضو :تفگ
 172.دشیدنا یم رتمک تسایس ھب نم تلم :تفگ تیعضو نیا
 

 .دوب زیمآریقحتً امامت نارکفنشور ھب هاش هاگن .دندناوخ یم لئوتکلت "نع" ار نارکفنشور ھشیمھ َملَع و هاش
 دیوگ یم -دوب رنھ و گنھرف ریزو لاس ١۴ ھک شرھاوخ رھوش ھلمج زا -ھمھ روضح رد ،ھنومن ناونع ھب
 یمن روشک درد ھب یزاب لئوتکلت نع نیا .دوش ھتخاس نطو هاوخدب یاھ مدآ ھلیسو ھب یملیف چیھ دیابن

 ،دنتسھ یساسا و قیمع لوحت ناھاوخ ناریا نارکفنشور ھک تشون زمیات کرویوین ھمانزور یتقو 173.دروخ
 174.دنا هدقع عون نارازھ راتفرگ نانآ ؟دنتسھ یھُگ ھچ نارکفنشور :تفگ ١٣۵۵ رھم ٣٠ رد هاش
 
 نارکفنشور زا یکی ،دوب نویزیولت و ویدار سیئر ١٣۵٧ ات ١٣۴٢ لاس زا ھک ونابھش یئاد رسپ ،یبطق اضر
 یم ھُگ وگب« وا ھب دیوگ یم هاش .دراد ءافعتسا دصق ھک دھد یم ربخ ١٣۵۴ ید ٢١ رد ملع .دوب هاش میژر
 ذوفن نویزیولت و ویدار رد ناراکبارخ عطق روط ھب دیوگ یم ملع ھب ١٣۵٢ رویرھش ٢۶ رد هاش 175».دیروخ
 176.دینک ھیفصت اھنآ زا ار نویزیولت و ویدار یرفن ود و راذگب ھسلج کاواس سیئر یریصن دبھپس اب .دنا هدرک
 

 .تفات یمن رب ار یدقتنم چیھ ،لیلد نیمھ ھب .دید یمن دوخ یرادمامز هویش رد یبیع و صقن چیھً ابیرقت هاش
 .دوب هدرک ھیھت افش نیدلا عاجش لبق زا ھک درک داریا یلصفم قطن نیسلجم حاتتفا رد ١٣۵١ دادرم ١۴ رد
 امش قطن ھک دیوگ یم هاش ھب ملع و ریزو تسخن ،نیسلجم یاسؤر روضح رد ونابھش ،مسارم متخ زا سپ
 دیوگ یم وا ھب عمج روضح رد هاش .درادن دوجو یصقن و بیع چیھ ییوگ .دوب دیجمت و فیرعت طقف و طقف

 ھک نم ؟دیا ھتخیوآ ناتدوخ ھب ناشن و تالآرویز ھمھ نیا ارچ سپ ،دیا هدش یبالقنا ردق نیا زورما ھک امش
 ھچ ،میوگب صقن و بیع زا رگا .دنناکرت یم بمب نافلاخم ،میوگ یم نخس روشک یاھ تفرشیپ زا ھشیمھ
 ھبلاطم ام نافلاخم ھتشون ھتخوسردپ تسپ نتگنشاو ھمانزور ،دیوگ یم ٢١٣۵ دادرخ ٢٣ رد 177؟درک دنھاوخ
 178.دنتسھ فلاخم هاش یدرف تموکح اب طقف و دنراد یقطنم و ینالقع یا
 

 رکف .دروآ یم رامش ھب دوخ قح ار تایئزج و روما ھمھ رد تلاخد و ھنارسدوخ لیم قباطم تموکح هاش
 .دنخرچب دوخ لیم قباطم تسیاب یم روما ھمھ اذل و دمھف یم ھمھ زا رتھب درک یم
 

 کاواس
 

 یتلاخد ھنوگ چیھ قح دروم نیا رد نارگید و ریزو تسخن .تشاد رارق هاش ھقلطم لرتنک تحت کاواس
 کاواس« دیوگ یم وا ھب -تسیمونوکا ربخم -تیان اب یوگ و تفگ رد ١٣۵١ نیدرورف ٢٨ رد َملَع .دنتشادن
 کاواس تسایر زا یریصن دبھپس لزع ھعیاش١٣۵٣ لاس رد 179».هاشنھاش رظن تحت تسا یھاگتسد کی
 تسا رارق رگا ھک دھاوخ یم هاش زا یریصن .دزادنا یم ادیوھ ندرگ ھب ار تاعیاش نیا َملَع .دوب ھتفرگ الاب
 ماجنا تردق اب ار تراک و نامب دیوگ یم ،تاعیاش در نمض هاش .مورب رانک رتدوز مدوخ ،موش لزع نم
  .درک یم لمع ھنامحر یب تدش ھب نافلاخم اب دروخرب رد کاواس 180.هدب
 

 ھک ،درک یم هدافتسا ،دھد ناشن یدوخ دھاوخب ھک یدرف رھ و نافلاخم فذح یارب کاواس زا نانچ نآ هاش
 یتموکح ھیاپ دنلب تاماقم یخرب ھکلب ،نافلاخم و مدرم زا یرایسب اھنت ھن روصنم یلع نسح رورت زا سپ
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 یتبحص ھک تسا ھتفگ یتباث زیورپ .دوب نانآ زا یکی ادیوھ .تسا هدوب کاواس راک نیا ھک دندرک یم نامگ زین
 زا یکی رد ،١٣۴٨ لاس رد .دزاس فرط رب ار وا نظ ءوس ات ھتشاد ادیوھ اب دروم نیا رد ینالوط رایسب
 یتسم تلاح رد وا ھب .دتفا یم کاواس سیئر ریصن ھب شمشچ ،دوب هدرک تسم ادیوھ ھک ھنابش یاھ ینامھم
 ام اب دیدرک روصنم اب ھچ نآ .میور یم نامدوخ دیئامرفب ،دش ام نتفر تبون تقو رھ ،راسمیت« :دیوگ یم
 ».دینکن
 

 تسیسکرام" ار اھنآ و هدرک یکی ار ود نیا هاش .دندوب اھ تسینومک و فلاخم یاھدنوخآ نمشد ملع و هاش
 هالک ھنرگ و داتسیا توق اب دیاب دنوخآ و گس و تسینومک لابق رد« :تفگ یم َملَع .دیمان یم "یمالسا یاھ
 یرس یماظن یاھ هاگداد رد ار اھکیرچ هاش ھک دعب ھب ۴٩ یاھ لاس رد 181».تسا ھکرعم سپ ناسنا
 ١٣۵١ تشھبیدرا ٢٩ رد .دندرک یم ضارتعا رما نیا ھب فلاخم یاھدنوخآ ،درک یم مادعا عیرس و ھمکاحم
 ھب« :داد نامرف ملع ھب هاش ،دندرک تارھاظت مادعا ھب ناموکحم زا عافد ھب مق یاھدنوخآ زا یھورگ یتقو
 ھک میھد یم مھ لوپ ھکلب ھمانرذگ اھنت ھن ،دھاوخ یم ناتلد مادک رھ ،دیوگب اھنآ ھب وگب یراسناوخ هللا تیآ
 و یزاس هداس نیا 182».دتسرف یم ناریا ھب ار ناراکبارخ نیا ھک یتشھب نامھ .دیرب قارع ای یوروش ھب
 .تفرگ یم تروص هاش طسوت ھشیمھ ،اھروشک رگید و قارع و یوروش نارکون ھب نافلاخم ھمھ لیلقت
 

 ھتکن نیا ھب ،درک یم بوکرس کاواس طسوت تدش ھب ار نافلاخم و تشاد گنچ رد ار ھقلطم تردق ھک هاش
 اھنامھ زا عافد ھب یخرب زین یھاشنھاش شترا رد یتح ات دوب هدش بجوم شدرکلمع ھک درک یمن ھجوتً الصا
 دیوگ یم َملَع ھب ناوارف بجعت اب ١٣۵۶ دادرخ ١١ رد هاش .دنزیخرب ،دیمان یم تسیرورت ار نانآ میژر ھک
 دیاب ارچ ھتفگ شترا نابھورگ کی ارچ سپ ؟میھد یمن ھمھ ھب یناجم گرم ات دلوت زا ار زیچ ھمھ ام رگم
  183؟میمانب تسیرورت ،دنوش یم تلود طسوت ام نوخ ندیکم عنام ھک ار عاجش نادرم نیا
 
 ھتشون ھب .دنک رازگرب ینلع ار اھکیرچ تامکاحم دش روبجم هاش یرشب قوقح یاھداھن یاھراشف رثا رد
 رد "یس یب یب" .دش زاغآ یللملا نیب راشف تحت ییاضر یدھم ینلع ھمکاحم ١٣۵١ رویرھش ۵ رد ،َملَع
 متفگ نم و تساوخ رظن نم زا هاش .دش ینابصع رایسب هاشنھاش و دوب یشیامن ھمکاحم دیوگ یم ششرازگ
 ییاھ هدبرع نانچ نم رس رب شنارھاوخ و ونابھش ،ناشردام روضح رد هاشنھاش .تسا ھتشون ار تیعقاو
 184.دندرک بجعت اھنآ ھمھ ھک دندیشک
 
 یدونشخ راھظا ،دنا ھتشک ار ییادف یاھکیرچ زا رفن ١١ ھتشذگ بش ھک نیا زا ١٣۵۵ تشھبیدرا ٢۶ رد
 اب یدوز ھب و میا هدرک فشک ار قلخ ییادف یاھکیرچ یاھتسیرورت یاج ھک دھد یم ربخ َملَع ھب و هدرک
 ١٣۵۴ تشھبیدرا ١٢ رد َملَع ھک مھ یتقو 185.میشک یم ای و میریگ یم ار اھنآ ای یمیت یاھ ھناخ ھب ھلمح
 نیسح ،یکروس سابع ،یدمرس زیزع ،هداز ناپوچ دمحم ،راشفا لیلخ ، ینزج نژیب ھنادرمناوجان نتشک ھب

 یم ضارتعا کاواس طسوت  لدشوخ ناوج یفطصم و راونالاذ مظاک ،یرتنالک فوعشم ،یفیرظ ءایض
 :دھد یم خساپ هاش ،دوش یم راد ھکل ام یلخاد و یللملا نیب ھھجو اھ یراک منادن نیا اب دیوگ یم و ،دنک
  186».دوب رتدب نآ ،دندرک یم رارف و دندوب راکبارخ ھمھ ،دوبن هراچ«
 

 یاھ ھناسر یخرب طسوت نآ یاھربخ یتقو اما .درک یم ھجنکش گرم یاپ ات ار یسایس ناینادنز کاواس
 ھب .درک یم راکنا ار نآ و هدش ینابصع تدش ھب ،دش یم سکعنم یرشب قوقح یللملا نیب یاھداھن ای یبرغ
 تسا هدش ھجنکش کاواس طسوت درک مالعا اکیرمآ رد ینھارب اضر یتقو ١٣۵۵ تشھبیدرا رد ھنومن ناونع
 هاش لاس نامھ رویرھش رد سپس .دش ینابصع رایسب هاش ،دندرک رشتنم ار نآ اکیرمآ یاھ ھناسر یخرب و
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 ینھارب دیوگب اکیرمآ یانس رشب قوقح ھتیمک و للملا نیب وفع ھب ات درک هدافتسا رطاشرای ناسحا ھمان زا
 187.تسا هدشن ھجنکش
 
 ١٣۵۶ ریت ۵ رد .دیاشگب یناھج خرس بیلص یور ھب ار یسایس یاھ نادنز رد ات دش بجوم یناھج راشف اما

 ٣ زا ھک دھد یم ناشن مدوخ قیقحت نویسیمک شرازگ و یناھج خرس بیلص شرازگ ،دیوگ یم َملَع ھب هاش
 ھجنکش ینعی 188.تسا هدنام یقاب نانآ زا رفن ٩٠٠ ندب رب کاواس ھجنکش راثآ ،دوجوم یسایس ینادنز رازھ
 .دوب دوجوم یسایس یاھ ینادنز ندب رب نآ راثآ زونھ ،یدامتم اھ لاس تشذگ زا سپ ھک دوب یدح رد کاواس
 هدنام یقاب یاھ ینادنز زا و تسا ناسکی یناھج خرس بیلص و مدوخ  قیقحت نویسیمک شرازگ دیوگ یم هاش
 .تسا دوجوم ھجنکش راثآ زونھ ناشندب رب رفن ٩٠٠ ،اھ نادنز رد
 
 یادیوھ .دوب ادیوھ رظن ریز کاواس دیوگ یم و دزیرگ یم تیلوؤسم زا نانچمھ هاش خیرات ھب خساپ رد
 هدرم ھب هاش ینعی .دش مادعا یمالسا یروھمج طسوت و دش ینادنز و تشادزاب وا دوخ طسوت ھک یشیامن
 رد 189.دزاسب دوخ زا سیلگنا ھکلم نوچ یریوصت تشاد دصق گرزب غورد نیا اب و درکن محر مھ ادیوھ
 ١٨ رد شدوخ ھتفگ ھب ھکلب ،دناوخ یم ار کاواس و شترا ھنامرحم یاھ شرازگ هزور ھمھ اھنت ھن ھک یلاح
 و ینابرھش و یرمرادناژ و شترا یاھراک ھب رھظ زا دعب و حبص تقو مامت زور ود یا ھتفھ« ،١٣۴٩ ید
 190».مسر یم کاواس
 

 اضما ار ١٩٧۵ دادرارق نیسح مادص اب یتقو .درک یم هدافتسا قارع ھیلع گنج رد قارع یاھدرُک زا هاش
 ناریا رد مھ ینازراب یفطصم الم .دندش ناریا رد تماقا و رارف ھب روبجم ینازراب هورگ یاھدرُک ،درک
 اب ات دریگ یم هزاجا هاش زا .دنک یم ھبحاصم هاش اب تفارک فزوژ ١٣۵۴ نیدرورف ٢٨ رد .دیزگ تماقا
 وگب ینازراب ھب ھک دھد یم روتسد ینفلت کاواس سیئر ھب سپس .دریذپ یم هاش .دنک ھبحاصم مھ ینازراب

 191».دیوگب یزیچ قارع ھیلع رب تسین تحلصم«
 
 ار ناریا رد یرنوسامارف و ھناخشومارف باتک نییار لیعامسا کاواس کمک اب دوش یم رارق هاش روتسد ھب
 لاح رد وا ھک یلاس ھس ود لوط رد .دوب کاواس نیرومأم زا نییار لیعامسا ،یتباث زیورپ ھتفگ ھب .دسیونب
 اھ هار رگید و تسپ لرتنک قیرط زا ار ناریا رد یرنوسامارف وضع دارفا یماسا کاواس ،دوب باتک نتشون
 -تموکح نارس رثکاً ابیرقت .دش رشتنم ١٣۴٧ لاس رد باتک .داد یم رارق وا رایتخا رد و هدروآ تسد ھب

 یمومع راکفا .دندوب ھکبش نیا وضع -...و ،لابقا رھچونم ،هاش داماد دبلھپ ،انس سلجم سیر یماما فیرش
 ھب ،دوخ تسردان یلک ھب میمصت اب هاش .دروآ یم رامش ھب روشک نآ رکون و سیلگنا ھتخاس ار یرنوسومارف

 دش بارخ راک ھک دعب .دندرک یم دادملق سیلگنا و اکیرمآ هدناشن تسد ار تموکح ھک درک لمع نافلاخم دوس
 192.دنک تشادزاب ار نییار و یروآ عمج ار باتک داد روتسد کاواس ھب هاش ،داد سوکعم ھجیتن و
 

 رثکاً ابیرقت و هدش رشتنم نیئار لیعامسا یرنوسامارف باتک دلج ھس ھک دسیون یم ١٣۴٧ دنفسا ۴ رد ملع
 .دنتسھ سیلگنا روتارپما سوب تسد اھنآ ھمھ .دنتسھ تالیکشت نیا وضع نونکات ھتشذگ زا هاش میژر تاماقم
 ھب دروم نیا رد ونابھش راب کی دسیون یم َملَع 193.متسھ هاش سوب تسد طقف ھک تسا نیا نم راختفا اھنت اما
 یمن رانک رب ارچ ،دنتسھ سیلگنا رکون و یرنوسامارف وضع تموکح نارس ھمھ رگا ھک دنک یم ضارتعا وا

 ونابھش ھب وا ار ھتکن نیا ھک دنک یم اعدا یتباث زیورپ .تسا تموکح نایز ھبً الماک ھک باتک نیا ؟دنوش
 ]ونابھش[ .دشاب سیلگنا رکون و نوسامارف هاش هزاجا نودب دناوت یم هاش داماد رگم«: متفگ و هدرک یروآدای
 َملَع هللادسا ھک تسا ھتفگ شباتک رد اھراب یتباث زیورپ ھتبلا 194»"!دبلھپ" :متفگ "؟تسیک هاش داماد" :دیسرپ

 .تشاد عالطا رما نیا زا مھ هاش و دوب سیلگنا لماع و ھتسباو دص رد دص
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 هاش یمتا بمب
 

 یژرنا نامزاس تسایر یارب ار وا دھد یم عالطا دامتعا ربکا ھب ١٣۵٢رد .دوب یمتا بمب دیلوت لابند ھب هاش
 و ھیھت ار دوخ یا ھحفص ١۵ شرازگ هام کی فرظ دیاب .تسا هدرک باختنا دوش سیسأت دیاب ھک ناریا یمتا
 ھس هاش .دھد یم هاش ھب ار شرازگ ،تشاد روضح مھ ریزو تسخن ھک یا ھسلج رد دامتعا .دنک هاش میدقت
 ھن ،مک تغل کی ھن .تسا نیمھ تکلمم یمتا ھمانرب« :دیوگ یم ادیوھ ھب و هدناوخ تقد ھب ار شرازگ راب
 195».مراد لوبق ار ھمھ نم .تسا نیمھ .دایز تغل کی
 
 و سلجم بیوصت ھب ھک یا ھمانرب .تشاد ھنیزھ ناریا یارب رالد درایلیم ود یلاس ھمانرب نیا دامتعا ھتفگ ھب
 بمب لابند ھب هاش ھک دوب هدز سدح دامتعا .داد یم شرازگ هاش ھب طقف و طقف دامتعا و دوب هدیسرن تلود
 یمن مدوخ یور ھب .دنراد رس رد ھچ و دنھاوخ یم ھچ ھک مدیمھف تحار یلیخ نم« :دیوگ یم .تسا یمتا
 196».دنوش یم داجیا جیردت ھب گرزب کیئازوم کی زا ییاھ ھطقن ھک مدید یم...مدروآ
 
 دننزب سدح دنتسناوت یم مھ نارگید اما ،دوب هاش نھذ رد طقف و طقف گرزب کیئازوم نیا ھک تسا تسرد
 هاش ھک دیوگ یم یلیالد رکذ اب ،هاش داصتقا ریزو ،یناخیلع یقنیلع .تسا نداد یور لاح رد یرما ھچ ھک
 یم یمتا بمب دراد لیئارسا دیوگ یم هاش ھب َملَع ١٣۴٨ رویرھش ٢۴ رد 197.دوب یمتا بمب دیلوت لابند ھب

 بمب دیلوت یولج اھ یبرغ ارچ ،دیوگ یم هاش ١٣۵۴ دادرخ ٣١ رد 198؟میرادن ام ارچ دسرپ یم هاش .دزاس
 اب ھبحاصم رد ١٣۵٢ نمھب رد هاش 199؟دنا ھتفرگ ار ناریا ھقی و دنتفرگن ار اھروشک رگید طسوت یمتا

 بحاص ناریا دور یم نامگ ھچنآ زا رتدوز دیاش« یتح و »رود نادنچ ھن یزور« :تفگ دنومول ھمانزور
 یمتا بمب نتخاس رکف ردً اعطق هاشنھاش ھک دسیون یم ١٣۵۴ رذآ ٨ رد َملَع 200».دوب دھاوخ متا بمب
 یم هاش .دندرک یم یلام کمک تساوخرد ناریا زا ییاقیرفا ریقف یاھروشک ھمھ هرود نیمھ رد201.دنتسھ
 مزال ام ھک دنتسھ مویناروا یاراد نوچ ،منک یم یلام کمک ییاقیرفا یاھروشک یخرب و ریئز ھب ،تفگ
 ھب یمتا هاگورین ٨ شورف ندش ییاھن مدع لیلد ھک تفگ یمً امسر نارود نیا رد مھ اکیرمآ تلود202.میراد
 203.دنریذپ یمن ار یمتا حالس ھب یبایتسد مدع یاھ تیدودحم زا کی چیھ هاشنھاش ھک تسا نیا ناریا
 
 عالطا وا ھب لیئارسا و ،دندوب یمتا بمب یاراد اھروشک زا یرایسب ھک یا ھقطنم رد هاش ھک تسا تسرد
 ھب ناریا تینما ظفح یارب و درک یم رطخ ساسحا ،دراد یم رب ماگ ریسم نیمھ رد مھ قارع ھک دوب هداد
 تروشم دروم نیا رد سک چیھ اب .دوب هاش ھلأسم طقف و طقف مھ نیا اما ،دوب یا ھتسھ حالس نتخاس لابند
 کیئازوم" زا یکچوک شخب نتخاس لاح رد ھک دندز یم نامگ و سدح دیاب طقف و طقف نارگید و درک یمن
 .تسا نآ ناھاوخ هاش ھک دنتسھ "یگرزب
 
 یسارکومد در
 
 و ھتفرگ ار یبرغ کیتارکومد عماوج بیاعم یخرب ،شا ینمشد میکحت یارب .دوب یسارکومد نمشد هاش
 قیرط زا مدرم نایم تفن لوپ عیزوت .تساک یم ورف بیاعم نآ ھب ار یسارکومد سپس .درک یم ھتسجرب
 ھک درک یم دادملق یسارکومد نیرتھب ار تاجناخراک مھس رد تکراشم و تشادھب و تالیصحت ندرک یناجم
  .دوب هدروآ دیدپ دوخ
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 ھب لیلد نیمھ ھب .دنک یم راک لوپ طقف و طقف اکیرمآ یسارکومد رد ھک دوب نیا هاش یاھداقتنا زا یکی
 تموکح تیلقا کیتارکومد یاھ تموکح رد ھک دوب نیا هاش رگید یاعدا 204.ما هدش داقتعا یب یسارکومد
 یم ینیشن بقع اھنآ ربارب رد تلود و دننک یم باصتعا نارگراک سیلگنا رد ھک نیا یارب ؟ارچ .دنک یم
 هاگ چیھ ام .درک تموکح ناوت یمن هویش نیا اب .دننک یم تارھاظت مانتیو گنج ھیلع مدرم اکیرمآ رد ای .دنک
 یروتاتکید ھعماج عفن ھب ھک دیتسھ یلقاع هاشداپ امش اک دیوگ یم ملع .درک میھاوخن دیلقت یبرغ یسارکومد زا
 ھن نآ رد ھک متسین برغ یسارکومد ناھاوخً ادبا ام تفگ یم 205.دنریذپ یمن اھ یبرغ ار نیا یلو .دینک یم
 نانآ ھک ییاکیرمآ میت و لیئارسا تلود ھب هاش 206.دوش یم قیوشت نآ رد نئاخ ھکلب ،تسا مکاح تیلقا اھنت
 ھب نامدوخ میژر زا میھاوخ یم ام ھک یریوصت ،تفگ یم دندوب هدرک باختنا اکیرمآ رد ناریا غیلبت یارب
 ارم بالقنا هدام ١٧  امش ھکلب ،میرادن داقتعا نآ ھب ھک تسین کیتارکومد میژر کی ریوصت ،مینک ھئارا ایند
 یمومع راکفا ریسا برغ یسارکمد ،تفگ یم هاش 207.تسام صوصخم متسیس نیا .دیھد حیضوت نانآ ھب دیاب
  208.دننک یم باختنا روھمج سیئر  ناونع ھب ار وا ،درف کی لکیھ و لکش ساسارب و تسا ھناقمحا
 

 دایز .دننک یمن راک و دنتسھ داشگ نوک و لبنت ،کیتارکومد عماوج مدرم ، اھ یبرغ تفگ یمً امئاد هاش
 209.دناوخ یمن سرد رگید سک چیھ زین اھ هاگشناد رد .دنھاکب یژرنا فرصم زا دیاب و دننک یم فرصم
 یارب ،دوش یم اھروشک تفرشیپ عنام و تسا دب یسارکومد ،تفگ یم زاب زین ١٣۵۶ ریت ١۴ رد یتح هاش
 210.دنتسھ ینکشراک لاح رد مھ فلاخم بازحا و تسا ندرک راک لاح رد مکاح بزح ھک نیا
 
 ھقلطم تردق ھب ام یلو ،تسا تموکح عون نیرتھب )مدرم رب مدرم تموکح(یسارکومد تفگ یم ملع
  211.تسا تسرد هار صخاش نیرتھب نوچ میھن یم ندرگ هاشنھاش
 
 دور یم بالقنا ھب ور روشک
 
 زین یناھج حطس رد ھکلب ،دروآ یم رامش ھب ھقطنم ربھر اھنت ھن ار دوخ .دوب تمظع و تردق جوا رد هاش
  .درادن دوجو وا هزادنا و دح رد یربھر چیھ درک یم نامگ
 
 یبلط هدایز زا یشان و کچوک ار نآ ای و دید یمن ای ار مدرم یتیاضران و دروآ یم رامش ھب چیھ ار نافلاخم
 تسخن زا یشان وا رطخ ساسحا زا شخب کیً الامتحا .درک یم رطخ ساسحا َملَع اما .دروآ یم رامش ھب
 ھتسیاش سک رھ زا شیب ار دوخ و تسناد یمن تسپ نیا قیال ار ادیوھ َملَع .دوب ادیوھ تدم دنلب یریزو
 تفلاخم ،درک یم دیدھت ار میژر ھک یتارطخ ندید رد وا هزیگنا مھ رگا .دروآ یم رامش ھب یریزو تسخن
 شوگ هاش اما .درک یم یروآدای هاش ھب ار نآ یتسرد ھب و دوب تسرد رطخ زا وا کرد اما ،دوب تلود اب وا

 .دوب ھتفرگ وا زا ار ود نیا ،ھقلطم تردق .تشادن ندید یارب ییانیب مشچ و ندینش یارب ییاونش
 
 یرفن رازھ دص مویداتسا ییوشتسد یاھریش مدرم ارچ دسرپ یم ملع و ادیوھ زا هاش ١٣۵١ نیدرورف ٢٠ رد
 نیا یارب .ناشدوخ ھن ،دنروآ یم رامش ھب یرگید لام ار اھنآ نیا یارب ،دھد یم خساپ ملع ؟دندزد یم ار
 ۵١ نیدرورف ٣٠ رد هاش 212.دنک یم راتفر بولغم روشک کی مدرم رب بلاغ نوشق دننام مدرم اب میژر ھک
 .دنراک رس رب ھک یدارفا اب اھنآ دمآرد توافت ینعی .تسا ضیعبت اھناوج یتیاضران تلع ھک دیوگ یم َملَع ھب

 دوجو مدع و یسایس تکراشم مدع ھلمج زا .تسا راک رد مھ یرگید رایسب للع ھک دیوگ یم هاش ھب ملع
 ام هزاجا اب ھک )یزاجح اضرلادبع( یرابرد دنوخآ نیا ارچ دسرپ یم َملَع زا ۵١ نابآ ٧ رد هاش 213.یدازآ
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 یم خساپ َملَع ؟درک اعد ،ام زج ،ار ھمھ ، دنک یم شخپ ار شیاھ ینارنخس مھ ویدار ،دنک یم ینارنخس
 214.دنک یم یرود هاشنھاش زا ،دنک اج مدرم لد رد ار دوخ دھاوخ یم سک رھ ھک دھد
 

 مامت و مات ینارگن ھیام و راجفنا لاح رد روشک تیعضو ھک دھد یم رادشھ ١٣۵٢ دادرم ٢٧ و ٢۶ رد َملَع
 تکراشم یرما چیھ رد نوچ ،دندنب یمن زیچ چیھ ھب لد نایوجشناد ،دیوگ یم ۵٢ رویرھش ١٧ رد 215.تسا
 ۵٢ رویرھش ٨ رد 216.تموکح تنوشخ اب هارمھ ،تسا بولغم و بلاغ ھطبار ،تلود و مدرم ھطبار .دنرادن
 طقف هاشنھاش و هدز روشک ھب تراسخ رالد نویلیم ١٣٠ مدنگ دیرخ رد طقف لامھا رثا رد تلود ھک دسیون یم
 و الاک دوبمک زا مدرم ھک دیوگ یم هاش ھب ۵٢ رویرھش ٢٢ رد 217.تسا هدش ریخأت یردق دنتفگ ادیوھ ھب
 اھراب و اھراب َملَع 218.دننزب تفوکرس مدرم ھب دنراد دصق ترضحیلعا هزات و دنتسھ ینابصع تدش ھب ینارگ
 .دنشیدنا یمن یزیچ ھب لواپچ زج ھک دنروخشال یھورگ و دنتسھ تاقبط نیرتدساف ھمکاح ھقبط ھک دسیون یم
 یم راتفر اھنآ اب بولغم مدرم دننام بلاغ تردق اما ،دنیآ باسح ھب دنلیام مدرم دسیون یم ۵٢ ید ۶ رد
 219.دنک
 
 ھقبط نیا اب دیوگ یم ۵۴ رھم ١٢ رد 220.دنتسھ سانلا دسفا ھعماج یالاب راشقا ھک دسیون یم ۵۴ ریت ١٧ رد
 ملع ھجدوب و ھمانرب نامزاس شرازگ ساسارب ۵۴ نمھب ٣ رد 221.تفگ نخس روز اب دیاب طقف دساف ھمکاح
 ماو و کمک یجراخ یاھ تلود ھب رالد اھدرایلیم ».دماجنیب بالقنا ھب دیابً اتدعاق« تیعضو نیا دیوگ یم
 هاش ھب ار تیعضو ۵۴ نمھب ۴ رد 222.تسا نابیرگ ھب تسد ھجدوب یرسک اب تلود دوخ کنیا و هدش هداد
 لقادح یداصتقا یاھ هژورپ ،لاثم ناونع ھب .تفرگ ار اھ یدزد یولج دیاب دیوگ یم هاش ،دنک یم شرازگ

 223.دنوش یم مامت رتنارگ دصرد ۴٠
 
 یتیاضران بجوم یساسا یاھالاک ندرک بایان اب گس ردپ تلود نیا دسیون یم َملَع ١٣۵۵ تشھبیدرا ٢١ رد
 دقاف تختیاپ یتح اما ،میراد رارق گرزب ندمت یاھ هزاورد رد دسیون یم ۵۵ ریت ٢٠ رد  224.تسا هدش مدرم
 دیوگ یم و دتسرف یم تنعل تقایل یب تلود رب .تسا روآ تلاجخ هاگدورف و گرمگ عضو .تسا قرب و بآ
 ریزو تسخن ار یرگید غالا رھ .تسا هدرک ریزو تسخن ار ادیوھ نوچ یزاب ھقح ارچ هاشنھاش مناد یمن
 حیضوت و ھتشون هاش ھب یا ھمان ۵۵ ید ٢۶ رد یراچان رس زا 225.داد یم تاجن رطخ زا ار روشک ،درک یم
 یلخاد طوطخ ھب نمشد ھنخر لولعم یساسا تالکشم رگید و قرب و بآ دوبن و اھالاک یبایان ھک دھد یم
 ار اھ نیا دیاب هاشنھاش .دنتسھ اکیرمآ "یا یآ یس" نامزاس یاضعا ، ادیوھ تقایل یب تلود یاضعا .تسام
 مھ کلف روز ،دینکب ار راک نیا رگا .دنا هدروآ روشک رس رب ار الب نیا ھک دنکفیب نادنز ھب نئاخ ناونع ھب
 226.دزادنا یم لاغشا لطس ھب و دنک یم هراپ ار وا ھمان مھ هاش .دسر یمن هاشنھاش ھیاخ ھب
 
 .تسا عطق مق قرب و بآ ھک هداد عالطا یراسناوخ هللا تیآ ھک دھد یم عالطا هاش ھب ١٣۵۶ دادرخ ٢٧ رد
 یراک هاش ارچ ھک تسا ریحتم .میتسھ وربور قرب عطق اب هزور ھمھ مھ نارھت رد ھک دنک یم ھفاضا ملع
 227».دلسگب ھلخاد زا روما ھعفد کی« ھک دسرت یم و دنک یمن
 
 لیلد دنچ تیعضو نیا حیضوت رد .دید یم بالقنا و یشاپورف و طوقس رطخ رد ار هاش میژرً اعقاو َملَع 
  .درک یم رکذ
 
  .هریغ و هریغ و قرب عطق و مروت و ینارگ و اھالاک یبایان :یداصتقا تیعضو -لوا
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 زا ار مدرم قلطم روط ھب اھنت ھن تموکح .یسایس لئاسم رد مدرم تکراشم مدع :یسایس تیعضو -مود
 مدرم اب رگلاغشا یجراخ تلود کی ھطبار ،مدرم اب میژر ھطبار ھکلب ،دوب هدرک مورحم یسایس تکراشم
 .دوب لاغشا تحت
 

 رد اما .دروآ یم رامش ھب تیحالص دقاف ار شتلود و ادیوھ تلاح نیرتھب رد َملَع :ادیوھ تلود -موس
 نداد قوس و تنایخ لاح رد ھناھاگآ ھک درک یم دادملق یجراخ یاھ تلود سوساج ار نانآ رایسب عضاوم
  .دنتسھ یشاپورف فرط ھب روشک
 
 و تسین رتویپماک هاش .دریگب دیاب هاش ار اھ میمصت ھمھ .تسا هدش عمج هاش رد تردق ھمھ :هاش -مراھچ
 .دوش یم ھجاوم هدننک مظن یب یاھ ضراعت اب متسیس بیترت نیدب و دنک یم رداص داضتم یاھروتسد اذل
 
 هاش هرفن کت ھتفیش دوخ یروتاتکید
 
 وا مان ھب طقف و طقف ھک یا ھعسوت .دوب ناریا ھعسوت لابند ھب وا .دوب ھتفیش دوخ رایسب روتاتکید کی هاش
 ندمت و تمظع و هوکش .دش یم ھتساک ورف وا ھب دیاب میژر تردق ھمھ .دوش لیوحت وا ھب و ددرگ تبث
 یوس زا دیاب مھم یاھ یریگ میمصت ھمھ .دوب هاش لوصحم ھمھ ،دندرک یم عارتخا میژر یارب ھک یگرزب
 میمصت .دوب هدیسر درُخ یاھ یریگ میمصت ھب و ھتشذگ مھم یاھ یریگ میمصت زا راک .دش یم ذاختا وا
 رد َملَع رطاخ نیمھ ھب .دوب وا اب ،ھن ای دننک راک ناریا رد یناغفا یاھ ھلَمَع ایآ ھک صوصخ نیا رد یریگ

 یاھ ھلَمَع ات دھد هزاجا ،یناریا یاھ ھلَمَع ینارگ ھب ھجوت اب ھک دنک یم تساوخرد هاش زا ١٣۵۴ ریت ١٩
 اضاقت هاش زا تاعالطا و ناھیک یاھ ھمانزور ناریدم ١٣۵٣ دادرخ ٨ رد 228.دنوش راک ھب زاجم مھ یناغفا
 سدق ناتسآ 229.دوب هاش اب مھ صوصخ نیا رد یریگ میمصت .دنک یلام کمک اھنآ ھب تلود ھک دننک یم
 هزاجا ،َمدرُم نم یتقو ،مراد امش زا اضاقت کی طقف نم دیوگ یم هاش ھب َملَع .دوب هاش رما تحت زین یوضر
 یا هدرک تمدخ ام ھب ردق نآ وت دیوگ یم مھ هاش .دننک نفد مردپ رانک رد اضر ماما دقرم رد ارم دییامرف
 .منک یم تقفاوم تساوخرد نیا اب نم ھک
 
 تفرگ لکش دیدج ھقبط کی ھتفر ھتفر ،گرزب یاھ هژورپ یارجا و ناریا یتفن دمآرد ریگمشچ شیازفا اب
 هاش ھک یا ھبلاطم .دندوب یدازآ ناھاوخ ،یدام یاھزاین عفر زا سپ اھ نآ .دیسر یم شناھد ھب شتسد ھک
  .داد یمن نت نآ ھب اقلطم
 
 دوبن ای -دوخ گرم زا سپ میژر هدنیآ یارب یرکف هاگ چیھ ھک ،دوب دوخ راتفرگ و ھتفیش دوخ نانچ نآ هاش
 یم زاب هاش ھب زیچ ھمھ اما ،دوب هدش ھنطلسلا بیان ونابھش و تشاد دوجو دھعیلو ھچ رگا .دوب هدرکن -دوخ
 هاگ رطاخ نیمھ ھب .تسین وا حطس مھ سک چیھ ھک دوب هدناسر اج نادب ار وا هاش یگتفیش دوخ .تشگ
 نیمھ و تخانش یمن یدح هرفن کت ھتفیشدوخ یروتاتکید 230.داد یم زورب مھ ار شردپ ھب دوخ تداسح
 وگب وا ھب و نک راضحا ار اکیرمآ ریفس دیوگ یم َملَع ھب هاش ١٣۵۶ ریت ١٠ رد .دوب هدرک نارگن ار َملَع
 دنمریھ زا ناریا بآ مھس و مدیشخب ار نیرحب ناتسا نم .تسا ناریا رد هاش تردق دقاف ناتسکاپ رد  وتوب
 اعد ملد رد دسیون یم َملَع .دماین رد سک چیھ زا یضارتعا یادص ،مدرک مک ناتسناغفا اب یدادرارق رد ار
 َملَع 231.دوشن قرغ کانرطخ یایرد نیا رد ات دنک ظفح رورغ و توخن رش زا ار هاشنھاش دنوادخ ھک مدرک
 نیا ات درک ھیرگ هاش یولج و دوب دنمریھ بآ دادرارق فلاخم تدش ھب ،رابرد رد شراک رخآ یاھزور رد
 .تسا ناریا ھب تنایخ نیا تفگ یم .دوشن ھلدابم دادرارق
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 مارتحا میژر نارس زا کی چیھ ھب هاش .دش قرغ ،تشاد رارق بآ یور ھک میژر لک ،دیشاپ ورف هاش یتقو
 رد ١٣۵١ رھم ١۴ رد .درک یم نانآ راثن عمج روضح رد ار نکمم یاھ مانشد نیرتدب .تشاذگ یمن

 تفگ)یدعب رکشلرس( اضرمالغ پیترس شردارب ھب ملع و نیسلجم یاسؤر ،ریزو تسخن ،ونابھش روضح
 نم رس یوم حالصا اب شترا راک رگا ھک داد خساپ مھ وا .ینک هاتوک ار نآ دیاب و تسا دنلب تیاھوم ھک
 داب ھب ار اضرمالغ روپھاش نانچ عمج رد هاش ،ماش رس دعب زور .منک یم حالصا مشَچ ،دوش یم حالصا
 232.دش ھتسکشرس و لجخ رایسب عمج رد شرسمھ هراچیب و دوب هدیدن زگرھ ار نآ دننام َملَع ھک تفرگ شحف
 زیم رس دنرادن قح ،دنشابن ناشنارسمھ اب رگا منارھاوخ رھوش ھک دھد یم روتسد َملَع ھب ١٣۴۶ ید ٢١ رد
 شیاھداماد و ناردارب اب هاش راتفر هزات نیا 233.دنتسین سک چیھً الصا اھنیا نوچ .دننیشنب یتنطلس هداوناخ ماش
 یرتسگداد و تاضق .دنتسھ لُخ نم هادوناخ یاضعا ھمھ .دنتسھ چیھ نم نودب نم هداوناخ لک تفگ یم .دوب
 هدرک طلغ دھد یم خساپ هاش .دنوش بایفرش ھیرجم هوق رب مدقم تاضق ،اھ مالس رد ھک دننک یم تساوخ رد
 234.دیھدن اھ نآ ھب اھور نیا زا و دنا
 
 ھناسر ناریدم یخرب ،سلجم ناگدنیامن یخرب ،سلجم یاسور یخرب ، اھدبشترا یخرب نارتخد و نانز اب
 ار شتالیصحت ھمھ« تسودرف نیسح دبشترا ھک دسیون یم شتارطاخ رد یولھپ حرف .دوب هدش رتسبمھ ،اھ
 دعب یلو دوب هاشداپ رایسب دامتعا دروم وا...دوب شرانک رد تنطلس هرود مامت رد و دنارذگ مرسمھ قافتا ھب
 هاش ھک دھد یمن حیضوت وا اما 235».درک تنایخ میدق یتسود نیا ھب یمالسا میژر ھب تمدخ اب بالقنا زا

 .درک یم تنایخ میدق یتسود نیا ھب ھک دوب اھ لاس
 
 نیا .دوب وا هرفن کت یروتاتکید و یگتفیشدوخ روھظ ،میژر تاماقم نارتخد و نارسمھ اب هاش یرتسبمھ
 یخرب نانز اب یرتسبمھ .درک یم ریقحت ار ھمھ و دروآ یمن رامش ھب مدآ ار سک چیھ ھتفیشدوخ درف
 نکمم لکش نیرتدب ھب نانآ ریقحت ،تاماقم یخرب نارتخد و اھ ھناسر ناریدم ،سلجم ناگدنیامن ، اھدبشترا
 دادملق نایناریا و ناریا لک کلام ار دوخ هاش ھک نیا یارب ،دوب مھ هرفن کت یروتاتکید دامن لمع نیا .دوب
 .تسناد یم دوخ قح ار نانآ .درک یم
 
 نارھاوخ و ناردارب دننام( هاش زا لبق یرایسب ھک دوب نینچ نیا ؟دندیگنج یم دیاب ھک یارب میژر نیا نارس
 ١٣۵٧ نابآ ٩ ھک  تسا اعدم نیا یارب یوق دھاش کی کاواس دنمتردق درم یتباث زیورپ .دندرک رارف )هاش
 میژر طسوت ھک دوب نآ نارگن رتشیب نامز نیا رد -شدوخ ھتفگ ھب -وا ھک تسا نیا بلاج .تخیرگ ناریا زا

 فیلکت نارگید ،دنتخیرگ هاش زا لبق اھ هام رگید یخرب و وا یتقو 236.دوش تشادزاب ادیوھ دننام ھب هاش
 .دنتسناد ار دوخ
 

 یمشاھ .دوب دھعیلو نادوجآ لارنژ و یھاشنھاش دراگ سیئر ینالوط تدم یارب داژن یمشاھ نسحم دبھپس
 نم ات ریگب هزاجا ترضحیلعا زا دیوگ یم َملَع ھب یھاشنھاش دراگ هدنامرف ماقم رد ١٣۴٩ ید ٢٢ رد داژن
 تصرف نیا زا تدوخ و تسرفب ھکم ھب ار ترسمھ دیوگ یم وا ھب َملَع .میورب جح یارب ھکم ھب مرسمھ و
 "قساف یلیخ" وت و نم ھک دننک یمن رکف وا لاثما و وا ایآ دیوگ یم َملَع ھب هاش .نک هدافتسا یزاب مناخ یارب
 ھتفگ کاواس تاماقم زا یکی ھب ١٣۵٧ راھب رد ،هاش ھب یکیدزن نیا اب و یھاگیاج نانچ رد یدرف 237؟میتسھ
 اینرفیلاک ھب بالقنا زا لبق شا هداوناخ اب وا .میوش جراخ روشک زا عیرس ھمھ دیاب و تسا بارخ عضو ،دوب
 .تخیرگ
 

 .تفر و درکن اما .دنک تمواقم شیاھورین و کاواس ، شترا ، شا یبرغ نادحتم کمک اب تسناوت یم هاش
 زا وا .دنتخیرگ مھ رگید یرایسب ،وا نتفر اب ؟درکن دربن یھاشنھاش میژر زا عافد یارب و داتسیان ارچ
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 هاش اما .دنگنجب نآ یارب رخآ ات و دنک عافد یھاشنھاش میژر زا یطیارش رھ تحت ھک دوب ھتساوخ شترا
 دنرادن دامتعا رگیدمھ ھب مادک چیھ ھک ما هدیچ یا ھنوگ ھب ار شترا ناھدنامرف دیوگ یم ١٣۴٩ نمھب ٢٣ رد
 تسخن تکرش اب یا ھسلج رد ١٣۵٢ رذآ لوا رد هاش 238.تسا یفتنم اتدوک سپ .دنرادن لوبق ار رگیدمھ و
 "یسایس ھمان تیصو" ،شترا ناھدنامرف و ونابھش ،صوصخم رتفد سیئر ،َملَع ،نیسلجم یاسور ،ریزو
 ھب میقتسم روط ھب شناھدنامرف ھیلک -فلا ،ھک ما ھتخاس یشترا دیوگ یم .دنک یم تئارق نانآ یارب ار دوخ
 راتخاس نیا .دنرادن لوبق ار رگیدمھ شترا ناھ هدنامرف -ب .دنتسھ هاشداپ عیطم طقف و هدوب لصو نم دوخ
  239.دوش یم شترا یماظن یاتدوک عنام
 
 روتسد وا زا و دنداد یم شرازگ هاش ھب ھشیمھ ھک یناھدنامرف ؟دوب ھچ هاش نتفر زا سپ رما نیا دمایپ
 بآ ناتسبات یامرگ رد فرب لثم و دنریگب میمصت دنتسناوتن ،دنتشادن لوبق ار رگیدکی و دنتفرگ یم میقتسم
 .دریذپب ار تنطلس یاروش تسایر دوب ھتساوخ یقیدص نیسحمالغ رتکد زا هاش .دنتفر کاخ لد ھب و دندش

 ار روما مامز هاش بایغ رد ھک تفریذپن ار ییاروش تسایر ،دوب روشک زا هاش جورخ فلاخم ھک یقیدص
 .مدرک یفرعم هاش ھب یریزو تسخن یارب ار یدنواھن گنشوھ نم ھک ھتشون یولھپ حرف .دریگ تسد رد
 رد ییایرد یورین هاگیاپ رد یلو دوش جراخ نارھت زا ھک دنک یم رایسب ثحب هاش اب زین یدنواھن گنشوھ
 مھ یقیدص ھک دیناد یم .درادن ناکما ھن« :دیوگ یم وا ھب هاش .دشاپن ورف شترا ات دوش رقتسم سابع ردنب
 .دوش جراخ روشک زا عیرس تساوخ یم طقف و طقف وا 240».مدرک در نم و دوب ھتشاذگ ار طرش نیمھ
 
 نتفر ینعی هاش نتفر .میژر لک ینعی هاش .دراذگن یقاب میژر یارب یا هدنیآ هرفن کت ھتفیشدوخ روتاتکید
 شگرم ھب زونھ اما ،درک یزغم ھتکس راچد ار وا بالقنا نارود .دوب میژر ندب لک زغم هاش .میژر لک
  .درُم ،یزغم ھتکس راتفرگ میژر نآ ،ناریا زا شرارف اب یلو .دوب هدشن یھتنم
 
 .دنک یم توعد ماش ھب ار اکیرمآ ریفس هاش ،ندنل قیرط زا اکیرمآ ھب رفس ماگنھ ھب ١٣۴٨ نیدرورف ٩ رد
 ریفس ؟دش دھاوخ ھچ میژر هدنیآ ،دورب نیب زا هاش رگا ھک دوش یم حرطم شسرپ نیا ،وگ و تفگ نایم رد
 دھاوخ جرم و جرھ راتفرگ روشک دعب یلو ،دوش ظفح یلعف مظن تسا نکمم یلاس ود یکی دیوگ یم اکیرمآ

 بلق رد ھک َملَع اما .دنراد ناریا یارب یا ھمانرب اھ ییاکیرمآ دنکن ھک دوش یم تحاران رایسب هاش .دش
 زیچ چیھ...دزیر یم مھ ھب عاضوا ]هاش دوبن زور ی[ ادرف نامھ« نم رظن ھب دیوگ یم ،تسیز یم میژر
 و دوش یم بارطضا و اطخ و لزلزت شوختسد زیچ ھمھ نیاربانب...دنک رپ ار امش یلاخ یاج دناوت یمن
 241»".دماجنا یم اجک ھب راک تبقاع تسین مولعم
 
 ات دندش بجوم یلماوع ھچ ھک دنھد یم حیضوت »١٣۵٧ بالقنا عوقو و هاش یگراب نز« نوچ ییاھ ھلاقم
 بالقنا ،دنھاوخن ار یروتاتکید یسایس میژر مدرم ھک نیا فرص ھب اما .دنھاوخن ار اھ ییالاب ، اھ ینییاپ

 رھ ای -یسایس میژر بوکرس ناوت ای بوکرس هدارا ،"یبالقنا تیعضو" ھب راذگ زا سپ .دریگ یمن تروص
 تردق زا و تشاد بوکرس هدارا هاش .درک دھاوخ بوکرس ار مدرم میژر ھنرگ و ،دشاپب ورف دیاب -ود
 ھجنکش راثآ ،اھنادنز رد دوجوم یسایس ینادنز رازھ ٣ زا ،هاش دوخ دییأت ھب .درک هدافتسا مھ میژر بوکرس
 روشک رسارس تارھاظت رد رفن ٣٠٠٠ دودح ،بالقنا نارود رد .دوب یقاب اھنآ زا رفن ٩٠٠ ندب رب زونھ
 ھتکس اب اما .تشاد دوجو بوکرس ناوت و هدارا سپ .دندش ھتشک... و ،ینابرھش ، کاواس ، شترا ھلیسو ھب
  .دیشاپ ورف بوکرس نامزاس وا رارف اب و دش لزلزتم بوکرس هدارا هاش یزغم
 
 یروتاتکید ،هاش میژر نارس ھمھ زا رتھب وا ییوگ ،ھمھ نیا اب .تشذگ رد ١٣۵٧ نیدرورف ٢۴ رد َملَع
 ،دوب هدنز ١٣۵٩ دادرم ۵ ات ھک نیا اب هاش دوخ .تسا هدرک ینیب شیپ و لیلحت ار بالقنا عوقو و هاش ھقلطم
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 دنھاوخ یمن ھک دنتسھ ینازومآ شناد اھروتاتکید ییوگ .تسا ھتفر ھھار یب ھب یلک ھب ، خیرات ھب خساپ رد
 .دنونشب ار قیاقح و دننیبب ار اھ تیعقاو
 

 : ھب دوش عوجر - 1
 
 .٩١١ -٩٢٣ صص .١٣٧١ ،تسایس و ملق ،یرافص یلع دمحم
 
 ،ھثداح سرریت رد ،تکوش دیمح .دابآرشیف رد ام ھناخ ،لدع زیورپ . قوثو یلع تارطاخ :ھب دیرگنب نینچمھ
  .ھنطلسلا ماوق یسایس یگدنز
 
 اونش شوگ ،دنونشب ]١٣۵٧ لاس رد[ ار مدرم بالقنا یادص ]هاشنھاش[ ھک نآ زا لبق شاک یا« .نامھ - 2
 .)٩٧ ص ،دابآرشیف رد ام ھناخ ،لدع زیورپ(».دنداد یم شیدناریخ نادرمتلد یاھزردنا ھب
 
 ناج یاپ ھتخوس ردپ نیا .تسا نم تنطلس و یگدنز نارود نیرتدب زا قدصم نامز...دندومرف هاشنھاش" - 3
 راک ینشاچ یارب مھ ار دئارج یاھشحف راچان و مدید یم ھتفر ار دوخ حبص زور رھ .دوب هداتسیا مھ نم
 مھ نم سومان ھب تناھا زا ]دش ھتشک نادنز رد و ریگتسد ھک[ یزاریشروپ میرک ھتخوسردپ .مناوخب دیاب

  .)١٣۵٢ رویرھش ٢۵ .١۶٩ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ("درک یمن یراد دوخ
 
 دندومرف...منک تموکح مھاوخب وتپ ریز زا ھک متسھ ھنطلسلا قدصم نم رگم .هدروخ ھگ دراگ دندومرف" - 4
  )١٣۵٢ نابآ ۵ .٢۵٨ ص ،نامھ ("هدروخ ھگ مھ )تاعالطا ھمانزور ریدم(یدوعسم
 
 نارازھ فرظ منک یمن رکف روشک لاح ھب رضم مدآ نینچ ،دندومرف .دمآ شیپ قدصم ثحب یمک زاب« - 5
 یاھلپ دنتفگ یم وا ھب ،دندومرف .دنکب رخ هزادنا نیا ار مدرم لاح نیع رد ھک دوشب ادیپ یروشک رد لاس
 رد نونکات شیپ لاس نارازھ زا مدرم رگم ،رتھب ھچ تفگ یم .دز یم نکشب ،هدش بارخ لامش یاھھار
 مھ قمحا مدرم نیا و تخیر یم کشا نویزیولت نیبرود یولج مدرم نیمھ یارب دعب ؟دنا ھتشاد هار اج نآ
 ار ام رفس حرش .درک ھچ نم دوخ اب ،دندومرف ؟دننکب ھچ دننکن رواب مدرم مدرک ضرع .دندرک یم رواب
 نم ندید ھب تعجارم زا دعب زور و دنیوگب ویدار رد دادن هزاجا ،دندرک لابقتسا ھمھ نیا مدرم ھک زاریش ھب
 .٢٩۵ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(».تسھ مرطاخ مدرک ضرع .دسوبب تساوخ یم ارم یاپ و دوب هدمآ

 .)١٣۵۴ رھم ٢۴
 
 رد .تسا ھتشذگ ام رب ھچ گنج نامز رد...دندومرف...دنناوخب مدرم اھدعب ھک ینک تشاددای دیاب دندومرف« - 6
 ،میگنجب مدرم یگنسرگ و تلذ و تنکسم و رقف اب دیاب اج کی رد ،دشاب روشک ظفح ھجوتم ام رکف دیاب اج کی
 هدیسر ییاج ھب راک .میگنجب ھتخوس ردپ سلجم کی و ھتسر دنب زا یاھیعفا یگتخوس ردپ اب دیاب اج کی رد
 رتمک ام ھب زورما شا ھمانزور رد یزاریش روپ میرک ھک میشاب لاحشوخ دیابً الثم قدصم نامز رد ھک دوب
 بیرف ماوع و یجراخ رکون ،ھتخوس ردپ ،مامت و مامت ،یلم یاھ ھمانزور ،هدوت بزح ،یلم ھھبج .هداد شحف
 ،دندومرف .منزب یفرح ھظحل نیا رد دیابن مدرک ساسحا نم ھک دندرک یقیمع توکس ھیناث دنچ تدم دعب و .
 تیآ اب یناکم کی رد ،دنکب یراک دناوتب دیاش ھک نیا یارب نم هزاجا نودب مردام قدصم نامز رد

 وا ھب .دوب ھتسشن مردامً ارھق ،دوب هدش دراو قاتا ھب ھکدرم ھک یتقو .دوب هدرک تاقالم یناشاک ]مساقلاوبا[هللا
 صص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(».یوش دنلب نم یاپ شیپ دیاب وت ،وش دنلب ،وش دنلب مناخ ھک دوب هدرک شاخرپ

 .)١٣۵۵ تشھبیدرا ٨ .۶٨ -۶٩
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 ،دوب ھتشاذگ تمحز رد ار ام هزادنا نآ قدصم ]دمحم[یتقو تسھ کرابم رطاخ ،مدناسر ضرع ھب« - 7
 نم .دوبن شتآ مھ اج نآ .میتشگرب دابآدعس یلاح ھچ اب کرابم باکر رد ،دمآ یم فرب نابآ مراھچ زور
 رطاخ رد مامت .تسا دوز زونھ ،دیدومرف .دش دعب هام ٩ ھک یراک نامھ ،دییامرفب اتدوک مدرک یم ضرع
 .)١٣۴۶ نابآ ١١ .١۵۴ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(»دنتشاد
 
 لضف دبھپس[یاتدوک اب مھ زاب ،دیعبت تروص ھب ،درک کرت ار روشک ]هاش[ ھک نآ اب قدصم یزاب رد« - 8

 .)١٣۴٧ ریت ٢٩ .٣٣۵ -٣٣۶ صص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(»تشگرب مدرم و یدھاز ]هللا
 
 هربقم رس رب ھک دوب نیا بجع اما...متشاذگ لگ یدھاز دبھپس و دادرم ٢٨ یادھش رازم رب حبص« - 9
 .١٣١ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(»دز یمن رپ سگم قدصم هدننک طقاس و دادرم ٢٨ یاتدوک یناب یدھاز

 .)١٣۵٢ دادرم ٢٨
 

 نامرف ھب انب قدصم ھیلع یدھاز ]رکشلرس[ یاتدوک نامز رد ھک تسا یسک تلوزور ]تیمرک[« - 10
 صص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(».درک کمک ھلئسم نیا ھب یلیخ و دوب هدش ناریا رد ایس رومأم ،هاشنھاش

 .)١٣۵۴ نمھب ٢٣ .۴٣٩ -۴۴٠
 

 دوب ھصغ اعقاو تقو نآ رد ھک قدصم نامز یاھ ھصق زا یرادقم ،دنتسھ لسک یلیخ هاشنھاش مدید« - 11
 کی ریدم ھلمجنم .مدرک اھرکف ھچ و تشذگ یم ھچ قدصم دیعبت رد نم ھب ھک .مدرک فیرعت ناشیارب
 ،دوب هدرک یشاحف نم نز ھب و تشاد ھلبنس ای ھشوخ مان منک یم رکف ھک دھشم رد ار یقدصم ھمانزور
 وا ناخ عیفر دمحم و مدیدزد دھشم رد ،دوب نم ماوقا زا ھک یتبرت یعازخ ناخ عیفر دمحم موحرم ھلیسو
 ثعاب یلیخ اعقاو ھک دندوب هدرک ورف وا دعقم ھب یا ھلیوط خیم هار نیب رد...داتسرف دنجریب ھب نم یارب ار
 و میتشادھاگن ار وا ردق نآ هرخالاب .دش دریمب ادابم ھک نیا ظاحل زا مھ و یناسنا ظاحل زا مھ نم یتحاران
 دلج ،ملع تارطاخ(»دندمآ رد تلاسک عضو زا یردق و دندیدنخ یلیخ هاشنھاش .داتفا قدصم ات مدرک ھجلاعم
  .)١٣۵١ تشھبیدرا ١٧ .٢٢٩ ص ،مود
 

 رس تشپ زا اھییاکیرمآ تسد ھک ردق نامھ دندوب قدصم ھتسد و راد ھک ]هاش نافلاخم[ اھنآ نیرتیوق« - 12
 هریغ و هدوت بزح نینچمھ ،دندش رثالادوقفم یلک ھب دنوش یم ریپ ھک ونرھش شحاوف لثم ،دش ھتشادرب اھنآ
 .)١٣۵٣ نمھب ٣١٨.١٢ -٣١٩ صص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(»هریغ و
 

 قدصم تلود زا رگم ،دندومرفن لوبق هاشنھاش یتلود چیھ زا زگرھ ار ارزو ندش بایفرش عوضوم« - 13
 .)١٣۵٣ تشھبیدرا ٢٩ .٧٨ ص ،مراھچ دلج(».تسیا هدحیلع عوضوم ھک
 

 ھک دنک دعاقتم داد یم ناشن لزلزت نیفلاخم اب ھلباقم یارب ھک ار هاش دوب ھتسناوتن ملع زور نآ رد رگا« - 14
 اب تلود یاھ یریگرد دوبن مولعم ،ددرگ بوکرس تمیق رھ ھب دیاب شروش و دوش هداد ناشن لمع تدش دیاب
 وا زیمآ تملاسم شور و دوبن ردتقم و عطاق یدرف مھ کاواس سییر ناورکاپ .دیماجنا یم اجک ھب نیفلاخم
 نامھ رد میژر دوش ببس دوب نکمم ،ییاکیرمآ تاماقم ھیصوت ھب نیفلاخم اب لماعت رد هاش تسایس اب هارمھ
 .)١٣٣ص ،باتک تکرش ، ھثداح ھگماد رد ،یتباث زیورپ(».دریگ رارق طوقس ضرعم رد نامز
 

ً ابیرقت ،دندش ھتشک رفن ٢٠٠ و دمآ شیپ ناریا یاوبلب دادرخ مھدزناپ و مدوب ریزو تسخن نم یتقو" - 15
 تارطاخ("مدرک رارقرب ھیرھش اھنآ یارب خیرات نامھ زا و میدرک ادیپ ھلصافالب ار اھنآ رفن ٨۵ هداوناخ
 .)١٣۵٣ دادرم ٨ .١۵٩ ص ،مراھچ دلج ،ملع
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 زور راھچ ھس یارب ھنطلسلا ماوق ھلیسو ھک قدصم رتکد ھک تسا یئاذک ریت ٣٠ اب فداصم زورما« - 16
 نیا رد نم !ام یزویفپ زا ھتبلا .دمآ راک رس ربً اددجم و درک طقاس ار ماوق تردق لامک اب دوب هدش رانکرب
 ]نیسح[ موحرم لثم هاشنھاش تقو نآ نایفارطا نیا ھک تشون مھاوخ یزیچ دوب یرمع رگا اھدعب ھنیمز
 جرخ ھب یزویفپ ھچ ابید ھلودلا تمشح موحرم و هانپ نادزی ]یضترم[دبھپس موحرم و رابرد ریزو ءالع
 روشک زا قدصم طسوت هاشنھاش جارخا تامدقم و میدرک قدصم میدقت یتسد ود ار اھراک هرابود و دنداد
 ناسنا رگا منک یم روصت نم یلو .دوب یجراخ ای ،تسا یجراخ یزاب مامت دننک یم لایخ مدرم .دمآ شیپ
 میا ھتشاد ھک اھیتخبدب مامت .دنکب یلوضف دناوتب ھک دروخ یم ُھگ یجراخ ،دشاب ھتشاد لد و تماھش یکدنا
 تسخن زا ١٣۴٢ دادرخ ١۵ زور مھ ارم تساوخ یم یجراخ .تسا هدوب نامدوخ یلدزب و یزویفپ رثا رب
 و لذارا ات راھچ زا .تسا نم تسد رد تردق و گنفت و پوت مدرک ضرع هاشنھاش ھب دزادنیب یریزو
 اھنآ رخآ و لوا ؟مسرتب ،تسا هداد ار اھییاکیرمآ لوپ ھک وا و تسا ھتفرگ ار رایتخب دبھپس لوپ  ھک شابوا

 زا ھشیمھ یارب ار اھنآ ذوفن و ار اھدنوخآ ،مدرک هراپ ار اھنآ رخآ و لوا اھنت ھن .مدرک و !منک یم هراپ ار
 .)١٣۵٢ ریت ٢٩ .١١٨ -١١٩ صص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(»متشادرب نایم
 

 .یدرکن یراک لمع تدش زج یلو دوب تخس یلیخ عضو ]١٣۴٢[دادرخ ١۵ رد ،دندومرف هاشنھاش" - 17
 مدیشیدنا یمن زیچ چیھ زا رگید و متشاد ینویامھ ترضحیلعا دص رد دص ینابیتشپ ھب اکتا ،مدرک ضرع
 مھ و دنوخآ و ناخ ذوفن مھ .دش فاص اھ هداج ھمھ ھک یروط ینعی .درک تفرشیپ ھک دیدومرف ھظحالم و
 رد یفطع ھطقن دادرخ ١۵ ھک منک یم رکف نم و تسا روط نیمھ ،دندومرف .میدیلام مھ رد ار یجراخ ذوفن
 .)٣١٨ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ("تسا نم تنطلس خیرات
 

 .١۵٧ ص ،باتک تکرش ،هاش تشذگرد و تنطلس نایاپ ،اھزور نیرخآ ،یدنواھن گنشوھ - 18
 

 .١٩ ص،نوزامآ تیاس ،رصاعم خیرات زا ییاھ ھتفگان ،یراصنا دوعسم یلع دمحا - 19
 

 زا رتولج یلیخ یتح ،تسا روط نیمھ متفگ .تسا ھیبش لگود ھب هاش تالاح یلیخ تفگ...سیلگنا ریفس« - 20
 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
 

 مھاوخ داریا هدنیآ لاس ھک هاشنھاش دوخ و ریبک هاش اضر دروم رد مدوخ ینارنخس زت صوصخ رد« - 21
 یلجت ود رھ نیا ھک )مراد داقتعاً اعقاو و (تسا نیا نم ینارنخس زت .مداد هزاجا .مدرک هزاجا بسک ،درک
 ،دندومرف .دنک یم قدص اھنآ هراب رد "نم ینعی تلود" :تفگ یم ھک مدراھچ یئول ھلمج و دنتسھ ناریا دوخ
 فازگ نیاربانب .منیب یمن و مھاوخ یمن ناریا زج زیچ چیھ و تسا تقیقح کی نیا ،منک یم هاگن ھک مدوخ ھب
 .)١٣۵۴ نمھب لوا .٣٩٨ .٣٩٩ صص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(».تفگ یھاوخن
 

 دنزب یقن مھ سک رھ تروص رھ ھب ناریا رد ام الاح .تسا راز ]سیلگنا یسارکومد[ناشراک دندومرف« - 22
 مدرک ضرع .دنراد لوبق ارم فرح الاح مھ مدرم منک یم لایخ نم و تسا عطاق و رخآ فرح ام فرح
 ساسحا مدرم و دراد یعضو رثا رما نیا دیھاوخ یمن ار مدرم ریخ زج ھک دیراد کاپ بلق هاشنھاش نوچ
 ارچ و نوچ یب ار ام رماوا ھک مھ ارزو ھک منک یم لایخ نم یلو ،تسا تسرد نیا دندومرف .دننک یم
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 مدرک ضرع .تسا حیحص مییوگ یم ھچ نآ ھک تسھ یداقتعا مھ ناشدوخ بلق رد دننک یم ارجا یروف
 دندیدنخ یلیخ هاشنھاش .دییامرفن شومارف مھ ار کرابم قامچ رثا یلو ،تسا روط نیا یدایز رادقم ات ھتبلا

 .)١٣۵٣ رویرھش ٢١ .١٩١ -١٩٢ صص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(»
 

 ناش هدنخ هاشنھاش مھ زاب !هللارفغتسا ،مدرک ضرع ؟منز یم یقطنم ریغ فرح نم رگم ،دندومرف« - 23
 گرزب یاھتفرشیپ ھمھ نیا رگم ،دندومرف« .)١٣۴٩ نمھب ٣ .١۵٢ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».تفرگ
 تسرد ینویامھ ترضحیلعا ھک تسا تسرد ،ریخ مدرک ضرع ؟تسا هداد تروشم ام ھب یسک ،میا هدرک
 تعیبط کی ایند زورما راک تعیبط یلو ،دنیامرف یم رداص رماوا تسرد و دنجنس یم تسرد و دننیب یم
 نوسکین یارب رواشم دیفس خاک رد رگم .دنیبب ار اھراک تاھج ھمھ دناوتب تسا لاحم رفن کی .تسا ینف
 .)١٣۵١ تشھبیدرا ١٠ .٢٢٢ -٢٢٣ صص ،نامھ(».دندومرفن یزیچ رگید ؟تسین یرما رھ رد
 

 هزاجا نودب یراک چیھ نوچ[مک تصرف و دوش یم رتدایز زور ھب زور نم یاھراک ،دندومرف هاشنھاش« - 24
 یمن ناتدوخ .درک مک دوش یم ار هاشنھاش مزال ریغ یاھراک زا یلیخ مدرک ضرع...]دوش ماجنا دیابن نم
 رکفتم نامدرم ھلیسو دیاب اھراک و تسا ھشیدنا و  رکف یایند ،زورما یایند...دیھد یمن هزاجا و دیھاوخ
 ؟منکب ھچ منکب رتمک راک نم هزات ھک دوب نیا دندومرف ھک یباوج...دسرب امش ضرع ھب دعب ،دوشب یجالح
 مدرک ضرع .منکب راک تسا رتھب سپ .تسین یناکما یگداوناخ یراتفرگ اب اریز ،منکب مناوت یمن ھک حیرفت
 امش سفن ھک مدقتعم نم و دیتسین ھک دالوف .دیوش یم هدییاس ،دیھاوخن ھچ دیھاوخب ھچ تروص نیا ھب ھنافسأتم
 یزیچ رگید...؟تسا ]یزاب مناخ[صوصخ ھب راک کی ھب رصحنم حیرفت رگم .تسایمیک روشک نیا یارب
 هاش ندرگ ار بلطم نیا هرخالاب ھک مناد یم مدوخ ھفیظو یلو ،مدرک ضوع ار عوضوم مھ نم .دندومرفن
 هاش هداعلا قوف یراتفرگ نآ تلع مھ مامت و دوش یم ھتخیسگ مھ زا اھراک منک یم ساسحا نوچ .مراذگب
 و یداصتقا تسایس یلصا طوطخ اب ھک -دریگ یم ]هاش زا[ یروتسدً اسار یلوؤسم رھ و یریزو رھ .تسا
 یلو ،]دشاب[یوق هللا ءاشام ردق رھ هاش ھک تسا نیا مھ تلع .دور یم و -دنک یمن یگنھامھ روشک یعامتجا
 ،راک نیا رتدب بیع .دنک یم شومارف تسا هدومرف ھک یرگید تاروتسد ،تسین ھک ]رتویپماک[نیشام هاگتسد
 ام راک ساسا و دتفا یم قافتا تروص رھ ھب یلو ،تسا هداتفا قافتا رتمک ھتبلا ھک تسا ضیقن و دض نیمارف
 .)١٣۴٩ ید ١٨ .١۴١ -١۴٢ صص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».دنک یم لزلزتم ار
 

 ینارگ و یبایمک ھک یتروص رد ،ادیوھ تیوقت یارب تسیا ھناھب تقیقح رد .دش میمرت زورما تلود« - 25
 ھک نیا ھلمجنم ،دندومرف یمھم تاشیامرف تلود یفرعم ماگنھ هاشنھاش .تسا یقاب دوخ لاح ھب قازرا
 اھنآ ،دشاب تیرثکا هدنیامن رادناتسا ھک دوش یمن ھک نیا ،دنشاب بزح زا جراخ دیاب نارادنامرف و نارادناتسا
 .)١٣۵٣ تشھبیدرا ٧ .۵۴ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(».دنتسھ نم هدنیامن طقف
 

 گرزب زور ام یارب زورما مدرک ضرع و مدرک ضرع ار تنطلس لاس نیمجنپ و یس عورش کیربت« - 26
 .دندومرف وگزاب ،ھتشذگ کرابم دوجو رب ھتشذگ رد ھک ییاھتخس و اھترارم زا یتدم .تسا یراختفا رپ و
 یاوشیپ اھنت ھن ینویامھ ترضحیلعا هزورما و تسا ھتشاد شوخ ھمتاخ زیچ ھمھ ھک هللادمح ھب مدرک ضرع
 دنوادخ تساوخ ،دندومرف .تسین یسک امش حطس مھ ھک دنتسھ یللملا نیب هرھچ کی ھکلب ناریا بوبحم
 .)١٣۵۴ رویرھش ٢۵ .٢٣٩ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(».تسا هدوب
 

 ار ناشدوخ تاعلاطم دنیوگب نیصصختم ھب دیاب دنیامرف یم ھشیمھ ھک دوش یم دییأت هاشنھاش شیامرف« - 27
 دلج ،ملع تارطاخ(».یداصتقا روما ردً اصوصخم دینک لمع نآ فالخ تسرد دیاب دنداد رظن یتقو ،دننکب

 .)١٣۵٣ تشھبیدرا ٢٠ .۶١ ص ،مراھچ
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 روج ھیرما اب یداصتقا راک مدرک ضرع ".مھد یم رما نم اریز ،دوش یم ھک ھتبلا !ریخ" ،دندومرف« - 28
 نم" ،دندومرف .نتخادنا هار هاگتسد و مد روظنم ھب ھن ،مینک یم یلام فرص یارب ار راک نیا ،دیآ یمن رد
 ناسارخ دیایب وگب شرتسگ نامزاس سیئر ھب دندومرف .مدرکن ضرع یزیچ نم رگید "!دوش یم ،میوگ یم
 رودص ھک میوگب مراچان ،مسیون یم خیرات نوچ یلو !مشچ ،مدرک ضرع .درک مھاوخ رداص رماوا اج نآ
 هدوبن روما نایرج دراو نیئاپ زا و دنا هدوب هداز هاشنھاش ،هاشنھاش ھک تسا نیا تھج زا رماوا ھنوگ نیا
 کی رد لثملا یف ھک دنیامرف یمن ساسحا و )دندوب هدرک عورش ار راک نیئاپ جرادم زا ھک ناشردپ ریغ(دنا
 ،ملع تارطاخ(».دورب ولج راک تسین نکمم لماع هاگتسد ود دوجو اب تسا یداصتقا عوضوم ھک ھناخراک
 .)١٣۵٢ تشھبیدرا ٢٧ .۵۴ ص ،موس دلج
 

 دندومرف و هدرک ھظحالم .مدرک میدقت ،دش دھاوخ رشتنم یدوز ھب ھک مارھالا اب ار هاشنھاش ھبحاصم« - 29
 ١٣۵۴ لاس رد اھ تمیق یعقاو مروت :یناخیلاع[تسا هدوب رفص ام لاسراپ نویسالفنا ،هدرک هابتشا کی ھک
 اعقاو ایآ یلو ،منک یم حیحصت ،دییامرف یم رما ،مدرک ضرع .]دش یم هدز نیمخت دصرد ٢۵ دودح رد
 ساسحا نم نئمطمان ھفایق زا هاشنھاش یلو ،مدرکن یتراسج رگید نم .اعطق ،دندومرف ؟هدوب روط نیا
 .)١٣۵۵ دادرخ ١٨ .١۴٣ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»تسین نم لوبق دروم ھک دندومرف
 

 ھب ،میوگ یم نم ھچ رھ دنناد یم اھنآ ھک هدمآ دوجو ھب یمھافت نم تلم و نم نیب دندومرف یم هاشنھاش« - 30
 دش نیا زا تبحص مھ دعب .دندومرف یم مھ تسردً اعقاو .مھاوخ یمن چیھ مدوخ یارب و تساھنآ حالص و عفن
 و لگود تبحص یتدم .تسا رثوم یلیخ رومأ تفرشیپ رد روشک رھ ردیل تیصخش ایند ھمھ رد هرخالاب ھک
 .)١٣۵٣ تشھبیدرا ١٨ .۵۵ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(».دش هریغ و ودیپمپ
 

 مامت تراک ،یدرک ینیشن بقع شیولج رد رگا .تسا روط نیا ناریا تلمً الوصا دندومرف هاشنھاش« - 31
 نیدرورف ١۵ .٢١ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».دنیامرف یم حیحص .یا هدرب یداتسیا رگا و ،تسا

١٣۵١(. 
 

 هاشنھاش .دناد یم بوخ یسراف ،تسا هدمآ نارھت ھب فا یلع مان ھب یسور سانش ناریا روسفورپ کی« - 32
 داتسا مھ وا نوچ(تسا ھیسور ھجراخ ترازو یمسر مجرتم فا یلع نامھ فا یلع نیا ھک نیا لایخ ھب
 ،مدرک ضرع حبص زورما .دوش هداد وا ھب یلیبموتا دندوب هداد رما ،)تسا وکسم هاگشناد رد یسراف نابز
 .دیھدب ار لیبموتا ،تسا نامھ ،ینک یم هابتشا وت ،دندومرف ؟میھدب ار لیبموتا مھ زاب ،تسین وا صخش نیا
 ھب ار رما الوا ،مدرک ضرع .)ریغت اب( ؟هدشن هداد لیبموتا ما هداد رما نم ھک زورید زا روط ھچ هوالع ھب
 مھ مالغ ،مدرک ضرع .میوگ یم ھچ مناد یم نم ،دندومرف .دوب تلع نیا ھبً ایناث ،دیدومرف تفیرشت سیئر
 یارب نیا فصو اب .دوب حیحص نم ضرع مدید ،مدرک قیقحت نوریب مدمآ .منک یم ارجا ،مرادن یضرع
 مداد روتسد دوبن دوجوم یلیبموتا .دنھدب ار لیبموتا مداد روتسد نتشاذگ هاشنھاش رس ھب رس و یسنجدب
 یتسار ،دندومرف ماش رس .دنھدب رھظ زا شیپ و دنریگب یکی ]ییاکیرمآ رلبمر[نیھاش ھناخراک زا یروف
 ھنافسأتم ،مدرک ضرع .دیھدن وا ھب ،دیراذگب شرایتخا رد طقف لیبموتا .تسین فا یلع نآ نیا ،دوب وت اب قح
 نامھ و تسا ترسد نم فرح یدرک لایخ مھ تدوخ ای یداد نم رما یور ھب ،دندومرف .مداد ار لیبموتا

 لیبموتا یلو ،تسین تسرد هاشنھاش شیامرف متسناد یم ریخ ،مدرک ضرع ؟تسا ھجراخ ترازو فا یلع
 تروص رھ ھب .دننکب هابتشا مھ نم هاشداپ یھاگ رگا دسر یمن نیمز ھب نامسآ مشاب هدرک ضرع ھک مداد ار
 صص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(»دندیدنخ یلیخ .متشاد ندز ررض دصق و مدز امش ھب یتسد ار ررض نیا

 .)١٣۴٧ رذآ ١٢ .۴٢۵ -۴٢۶
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 یلیخ هاشنھاش تدایق تحت روشک و دندوب یبوخ رایسب یاھ لاس ام روشک یارب ١٩۶٠ -١٩٧٠ ھھد« - 33
  .)٣٣٧ ص ،لوا دلج ،ملع تارطاخ ( ».دوب قلطم مکاح روشک رد هاش لاثم یب تردق رگید...تفر ولج ھب
 

 .تسا هدرک ورف یجراخ و یلخاد یولگ رد خیب ات ار دوخ ذوفن و ھطلس خیم و تسا ھغبان اعقاو ام هاش« - 34
 ھک تسا ینامسآ ھتشرف کی اعقاو و دنتسھ روشک نیا هاوخ کین روتاتکید ناشیا ھک تسا نیا رکش یاج
 دلج ،ملع تارطاخ(»دشاب بولطم ھقیرط نیا اج ھمھ تسین مولعم اما .تسا هدرک لزان روشک نیا رب ادخ
 .)١٣۵١ رھم ٧ .٣٠٢ ص ،مود
 

 زا دعب .دندوب هداد نم راختفا ھب یصوصخ کچوک ینامھم اج نآ رد .متفر ناکیتاو ترافس ھب مھ ماش« - 35
 روتاتکید کی ھب مناد یم نم ھک متفگ تحارص ھب نم و دش ناریا یعامتجا عضو و میژر زا تبحص ،ماش
 روتاتکید نیا ھک مناد یم مدوخ ،تسھ ھک یزیچ .منک یمن ناھنپ مھ ار بلطم نیا .منک یم تمدخ دنمتردق
 عضو ام رگا .تسا هدرک روشک فقو ار شدوخً اعقاو و درادن یرظن چیھ روشک و مدرم ھب تمدخ زج
 روضح ھک ھیکرت دیدج ریفس ؟دوب بوخ ایآ ،دنا هدرک دیلقت ار یتنعل یسارکومد نیا ھک میتشاد یم ار ھیکرت
 .)١٣۵١ رذآ ٣۶۴.٣٠ -٣۶۵ صص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(»درک قیدصتً الماک ارم یاھفرح...تشاد
 

 رگید یارفس زا رفن دنچ ھک ناکیتاو ریفس ینامھم کی رد ھک متفگ ]ناریا رد اکیرمآ ریفس[وا ھب نم«« - 36
 روتاتکید کی راذگتمدخ ھک مناد یم نم .مصقر یم یکیرات رد نم دینکن لایخ امش ھک متفگ نم ،دندوب مھ
 .دنزب تسا نکمم روشک ھب ھک تسا یررض ربارب نارازھ روتاتکید نیا عفن ھک مناد یم یلو .متسھ یوق
 مادقا رگا .دراد تسود ار مدرم و درادن یروتاتکید یوخ...تسا هاوخریخ رشب کی....ھک مناد یم هوالع ھب

 و وگ و تفگ هزاجا ،دوخ رکون ،نم ھب هوالع ھب .وا دوخ ھن تسا تکلمم رطاخ ھب دنک یم ھیبنت ای دیدش
 یم تمدخ یدنلب رس اب ،یروتاتکید طیحم کی ھب ملِع اب نم ھک ]تسا لیلد نیا ھب[.دھد یم ھثحابم
 .)١٣۵٢ دادرخ ٢٢ .٨٨ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(».منک
 

 یتقو مداد باوج نم ؟دیھد یمن ملق و نایب یدازآ مدرم ھب ارچ ھک درک لاوئس فارگلت یلید ربخم« - 37
 یم ھچ رگید ،)تلم و هاش بالقنا ھجیتن رد(دنا هدروآ تسد ھب دنروایب تسد ھب دنا ھتساوخ ھچ نآ مدرم
 یاھروشک باوج لثم .تشادن یدح ھک مدوب لجخ مدوخ باوج نیا زا یروط ھب اما ؟دنیوگب دنھاوخ
 یاھیدازآ عون نآ اب ھک تسا نیا ما هدیقع مدوخ ھتبلا  .میوگب متسناوت یمن یرگید زیچ یلو .دوب یتسینومک
 اھتنم ،میوگ یم و ھتفگ اج ھمھ ار بلطم نیا و دسر یمن ناماس ھب یقرش یاھروشک و ام راک اپورا متسیس
 .)١٣۵٢ ریت ۴ .١٠١ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(»!دنک یم ریگ ناسنا لالدتسا رد
 

 نآ ؟دنشاب ھتشاد ارگرادتقا میژر زا تیاکش مدرم دیاب ارچ منک یم رکف یھاگ نم .مدرک اعد هاش ھبً اعقاو« - 38
 روشک یرگید تروص ھب رگا ھک مینیب یم و تسا هدرک شروشک فقو ار دوخ دوجو ھک یصخش نینچ زا مھ
 رد رتشیب ار مدرم دیاب ھک مراد  هدیقع رگا نم .دوش بیصن اھتفرشیپ نیا دوب لاحم ،دش یم هرادا ام
 مھ ھب ثعاب و دراد ناکما الاح ً الماک راک نیاً الوا ھک تسا تھج نیا زا طقف ،داد تلاخد ناشتشونرس
 دنھاوخ میھس ار دوخ و دنناد یم رتشیب ار اھتفرشیپ نیا ردق تروص نآ رد مدرمً ایناث ،دوش یمن یگتخیر
 ،ملع تارطاخ(».دشاب رت تحار ھک دنکب دھاوخ یمن ای دنک یمن کرد ار ھلئسم نیا تلود ھک سوسفا .تسناد
 نیا .تسا یعقاو ناسنا کی و تافص یتوکلمً اعقاو هاش« .)١٣۵٢ نابآ ٢٣ .٢٧٩ -٢٨٠ صص ،موس دلج
 ،نامھ( »دشاب نانعلا قلطم رداق مکاح کی صوصخ ھب .تسا یناسنا رھ ھمزال یھاوخدوخ و رورغ اھ هزادنا

 .)۵٢ رذآ ٢۶ .٣٣۶ ص
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 سکعنم نآ رد هاشنھاش تاشیامرف نیع ھک تسا هدرک یقطن رھظ زا دعب زورید تفگ حالف ]اضر[رتکد« - 39
 ذغاک خاک ھب متفر ھلجع اب دعب...دناوخ میارب ار قطن و دوش هداد کپوا ناگدنیامن ھب ،دنیامرف هزاجا رگا .تسا
 هاشنھاش یتقو .مدش دئوس دیدج ریفس یبایفرش یارب هدامآ مدوخ .هاشنھاش ھناحبص رس مداتسرف... ار حالف

 اھنآ ھب ارم دوخ یاھتبحص ارچ ،دندومرف .دنداد نم ھب ،دوب ناشتسد حالف ھمان ،دندروآ فیرشت ١٠ تعاس
 چیھ نوچ ،دش دھاوخ نینچ ھک متسناد یم نم .دھدب ارم دوخ یاھتبحص دییوگب ؟دھد یم ار نیا ھک دھد یمن
 دیاب مھ ار نیا .دیوگ یم ھن و دمھف یم رتھب ھن هاش زا مھ سک چیھً افاصنا و درادن ار اھیلوضف نیا قح سک
 .)١٣۵٢ ید ١ .٣۴۴ -٣۴۵ صص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(».میوگب
 

 کی متفگ ینعی ،دوب ھتفگ ھچ نم ھب سیلگنا ریفس ھک متفگ هراشا ھب مدوخ قطن رد نم مدرک ضرع« - 40
 ھب اھ یتحاران و تاباصتعا مدع و شمارآ و ناریا تابث نیا میدرک یم لایخ ام تفگ یم لوؤسم یجراخ
 یاھ ھفسلف و حیحص یاھ ینیب شیپ تلع ھب میمھف یم الاح ھک نآ لاح ،تسا تموکح ھطلس و تردق تلع
 رد .مدینشن ار وت قطن نم ،دندومرف .میرادن نامدوخ روشک رد یزیچ نینچ ام ھک تسا هاشنھاش یعامتجا

 .دندناوخ ھمانزور رد مھ و دندینش نویزیولت رد مھ ،دندینش ویدار رد مھ هاشنھاش مراد نیقی ھک یتروص
 امش قطن ھب نم ھک دیرادن یتیمھا امش ھک دننک دومناو دنھاوخ یم ینعی .دنیامرف یم روط نیاً الومعم یلو
 ویدار زا یتح ھک یعقوم نامھ رد ،دوشب کچوک هابتشا کی قطن نیمھ رد رگا لاح .مناوخب ای ،مھدب شوگ
 درک وچ ناگرزب دننک نینچ ؟یتفگن نانچ و یتفگ نینچ ارچ ھک دنز یم گنز هاشنھاش نفلت ،دوش یم ھتفگ
 .)١٣۵١ تشھبیدرا ٣٠ .٢۴٢ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(»!راک دیاب
 

 یضعب ،مدرک یم یسررب نلرب و ناملآ ھب ار هاشنھاش ترفاسم رابخا .تشذگ یخلت اب ھمھ زورما« - 41
 ھیلع رب یتارھاظت ،دنریگ یم لوپ اھییاکیرمآ زا یتح دیاش و رصان و اھتسینومک زا ھک اھ ھتخوسردپ

 زا مود ،دوب هداتفا یقافتا نینچ ھک نیا تھج زا لوا .تھج ود زا ،متحاران رایسب .دندوب هداد بیترت هاشنھاش
 نیا ھب هاشنھاش ندرب فیرشتً الوصا .مییامنب ار اھینیب شیپ نیاً البق و مینک تقد دیابن ام ارچ ھک نیا تھج
 تسرد .]دوش ھتشک یناملآ ناگدننک تارھاظت نایرج رد ھک[؟دنورب نلرب ھب ھچ یارب ؟تشاد ینعم ھچ اھاج
 رد نم ھک منکب ناعذا دیاب .دوب رتھب دوب یمن یلو ،درادن یبیع هاشنھاش ھیلع یتسینومک تارھاظت ھک تسا
 ینیب شیپ ار اھدمآ شیپ نیا نم زور نیدنچ ھک تسا هدومرف یھاتوک مھ هاشنھاش .ما هدرک روصق ما ھفیظو
 ،تفرگ هداس و لھس روط نیا دیابن ار تکلمم راک .دوش یمن نیا .دندومرف یقلت ییانتعا یب اب ،مدرک یم
 ینابصع یلیخ« .)١٣۴۶ دادرخ ١٣ .۶٠ -۶١ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(».ار یھاشنھاش راک مھ نآ
 تسرد .هدش لقن ناھج مھم یاھ ھمانزور مامت رد ،هدما رد یدب تروص ھب ناملآ تارھاظت .متسھ تحاران و
 اھراک .تسا باصتعا نارھت هاگشناد رد .مینک بانتجا دوب نکمم یلو ،تساھتسینومک فرط زا ھک تسا

 روما رد ھک میرادن رکفت زکرم .تسام اب مھ ریصقت .دیآ یم رد یا هزم یب تروص ھب ھتفر مھ یور
 رفن کی ھناش یور راب تسا نکمم ردق ھچ .دراذگب ام یاپ یولج هار و دنکب قیقحت و دنک ھعلاطم
 .)۴۶ دادرخ ١۴ .۶١ ص ،نامھ(»؟تشاذگ
 

 هدرک تکرش رفن مین و نویلیم کی دنیوگ یم .دمآ لمع ھب یگرزب لابقتسا هاشنھاش زا نارھت رد زورما« - 42
 ار مدرم نیا تروص ھچ ھب دنناد یم بلغا ھک تسا اھیلخاد مشچ یارب رگا .تسین اھراک نیا ھب جایتحا .دنا

 اج چیھ رد مراد نیقی ھکنانچ .درادن نآ ھب ییانتعا جراخ ھک تسا یجراخ یارب رگا و دنا هدرک یروآ عمج
 .دوش یمن دیاع ]یا[ھجیتن ندرک یضاران ار مدرم مھ زاب ناتسبات یامرگ نیا رد زج .دش دھاوخن سکعنم
 ھب یلیخ هاشنھاش ھک تسا اکیرمآ ریفس یارب رگا .دنورب هاگدورف ھب مھ اھروتانس و الکو مامت تسا رارق
 ریزو .دنا ھتفگ نیسلجم رد دوب قلمت ھمزال ھچ نآ ھک تسا تفن حتف یارب رگا و ،دنا هدرب فیرشت اکیرما
 تلم بجع !سب و دوب قلمت مامت .دزن فرح دادرارق داوم دروم رد مھ رفن کی سلجم رد تفگ یم ییاراد
 .دوش یم کچوک لیلد نودب هاش تمظع نیا اب راک ھک تسا نآ نم سوسفا لاح رھ ھب...میتسھ ]یا[هراچ یب
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 نم رظن ھب .ییوگ یم غورد مدیمھف ، یدروخ مسق ؛مدرک کش یدرک دیکأت ؛مدرک رواب یتفگ :دنیوگ یم
 یدرم ھک مراد بجعت و دروآ یم رد هاشنھاش راکفا ندرک فرحنم و ندز لوگ یارب ار اھیزاب نیا ادیوھ
 کی مھ نیا .دروخ یم لوگ ھک دنک یم دومناو ای ،دروخ یم ار اھفرح نیا لوگ تمظع اب و شوھ اب نینچ
 ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(».میروخ یم لوگ ام ،تواضق نیا اب ،تروص نیا رد .تسا ھیضق فرط

 .)١٣۵٢ دادرم ٨ .١٢٧
 

 لبق .دنیامرفب ھقردب ناشدوخ نامھم زا ھک دندروآ فیرشت رھشون زا ]ونابھش قافتا ھب[هاشنھاش حبص« - 43
 ھکلم یرگید و ندنل ھبً امیقتسم ار نیسح کلم ھک نیا یارب کی دیسر ندرا زا امیپاوھ ود هاشنھاش ندمآ زا
 ندنل ھب کلم اب ھک دندمآ مھ تینما نامزاس و داتس سیئر ،)یعافر(ریزو تسخن .دربب نامع ھبً امیقتسم ار وا
 و ھلمع مامت تروص کلم ھک دما مشوخ رایسب نم .دندش دراو اھنامھم قافتا ھب ونابھش و هاشنھاش...دنورب
 ،موس دلج ،ملع تارطاخ(»!دندیسوبن ار وا تسد اھنآ ھک نآ اب ،دیسوب نییاپ ات ریزو تسخن زا ار دوخ هرکا

 .)١٣۵٢ ریت ١٩ .١٠٩ -١١٠ صص
 

 رج ھب یتدم ھک ییاج ات مدش تحاران رایسب .دش در .مدرک ضرعً اددجم نادنمراک یاھ نیمز ھب عجار« - 44
 یاربً الوا .ما هداد نیمز هابتشا یرفن دنچ ھب و ما هدرک هابتشا نم دینک ضرف ،مدرک ضرع .تشذگ ثحب و
 دییامرف تیوقت ار ناتدوخ رابرد ریزو دیاب امشً ایناث .دوب دھاوخن یتیاکش رگید و ما ھتفرگ نیمز مھ نارگید
 نامھ ھب ،مدرک ضرع ؟مراذگب ھحص ار وت هابتشا راک نم دراد لیلد ھچ ،ریخ ،دندومرف .دورب شیپ مراک ھک
 .منک یم ارجا مدنم ھقالع امش ھب ھک نآ تلع ھب ار -یرایب مناخ ھلمج زا -ناترماوا یلیخ مھ نم ھک لیلد
 یلیخ هاشنھاش .منک یم ارجا نم و تسا هابتشا ھک نیا ینعی ،دوب زیمآ تراسج نم ضرع نیا رگید موھفم
 نم تراسج نیا زا یردق ھک مدرک ضرع ار یدعس رعش دعب .دندرکن شاخرپ نم ھب و دندومرف ھلصوح
 عقاو دیفم "قیرط ناعطاق دننامن بیصن یب ھک /دیاب یلفاغت مھ ار ھلفاق سیئر" :ھک تسا نیا نآ و دھاکب
 .)١٣۴٧ دادرخ ٩ .٣٠٧ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(».دشن
 

 ار ام ھحلسا دیرخ عوضوم ھک ار ناملآ گنج ریزو...باوج ،هاشنھاش رمالا بسح ،ناینافوط دبشترا« - 45
 .دوب هدرواین رد راک زا بوخ ،]دوب هداد[ )میا هدیرخن ار اھنآ دراپوئل یاھ کنات نوچ(دوب هدرک ھئطخت
 یم حور ضبق تشاد هراچیب .مدرک نفلت مھ نم .مدیدنسپن ،دوب دب وت ھبحاصم وگب وا ھب ،دندومرف
 .)١٣۵۴ دادرخ ٢٠ .١٢٣ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(».دش
 

 فرح لمھم و طبر یب ردق نیا ارچ ھک نک نفلت نالا نیمھ روشک ریزو ]راگزومآ دیشمج[ ھب دندومرف« - 46
 لیکو اھنیا رگم ؟دوب دھاوخ ھچ تسین مولعم ]نیسلجم[هدنیآ یالکو ھیور ییوگ یم روط ھچ ؟ینز یم
 ؟دنک لصاح فارحنا بزح یشم طخ زا دناوت یم یبزح لیکو رگم ؟دنتسین ]مدوخ ریخاتسر بزح[یبزح
 لوپ دحاو ھک للملا نیب ]لوپ[ قودنص زا ]صوصخم[تشادرب قح دروم رد مھ دعب .دینک حیحصت یروف
 لوئسم ،روشک ریزو راگزومآ(تسا فلاخم ناریا ھتفگ راگزومآ ،دشاب دیاب یتفن تابساحم رد ام هدنیآ
 کپوا رظن اب میھاوخ یم ام یک ؟ییوگ یم ھک تسیچ تافرخزم نیا وگب .)تسھ مھ کپوا تارکاذم
 ،تاباختنا یگتسخ نیا اب .متفگ راگزومآ تخبدب ھب ار بلاطم نیا متفر و مدروخن ماش نم ؟مینکب تفلاخم
 .مدرک ضرع شرازگ هاشنھاش ھب متشگرب .مداد یرادلد وا ھب .دنکب ھتکس سرت زا نفلت تشپ دوب کیدزن
 ،دندیسرپ زاب هاشنھاش .دیسرت یلیخ هراچیب یلو ،یلب مدرک ضرع ؟دیوگن فرخزم رگید یتفگ دندومرف
 مامت هاشنھاش ماش مدرک ضرع ،روخب ماش نیشنب بوخ دندومرف !یلب مدرک ضرع ؟دنکب حیحصت ادرف یتفگ
 ھلجع اب ماش .روخب ماش وت ،میروخ یم هوھق و مینز یم فرح ام ،ھن ،دندومرف .مروخ یم ماش دعب نم ،هدش
 یم مھ تمحرم ھمھ نیا رگم .مدش رازگساپس بلق میمص زا ار هاشنھاش محارم و مدروخ دایز تلاجخ اب و
 .)١٣۵۴ دادرخ ٣١ .١٣۵ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»؟دوش
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 لییارسا داتس سیئر اب ھک بشید مدرک ضرع .مدش نامیشپ ھک مدرک ضرع یکحضم بلطم کی« - 47
 فاگ دوب نم زیم رس ھک یراھزا ]اضرمالغ[دبشترا  ،شترا داتس سیئر ،دوب روشک یاھتفرشیپ زا تبحص
 نآ تلع ،مینک یم یراک رگا ام ،تفگ لییارسا داتس سیئر ھب ،مدرک ضرع ؟دوب ھچ ،دندومرف .درک یبیجع
 یم هذخاومً ادیدش ،دوشن ماجنا ررقم دعوم رس اھراک رگا و میسرت یم هاشنھاش زا تیاھن یب ھک تسا

 یتسرپ نطو سح یور زا ار اھراک دیاب رخآ ،مدرک ضرع ؟تسا فاگ فرح نیا یاجک ،دندومرف .میوش
 ار تدوخ فیلکت مھ وت ینعی .تسا هدرکن فاگ مھ چیھ ،ریخ ،دندومرف .سرت رس زا ھن دنکب ھقالع و
 یمن تزا هرذ کی تدوخ رس ھب منک ضرع و منکب یلوضف متساوخن رگید  !نکن اھ یلوضف نیا زا و نادب
 هوالع ھک تسا نیا یارب طقف منک یم یتمدخ رگا نم .مھد یمن تیمھا زیچ چیھ و یگدنز ھب نوچ ،مسرت
 یارب ار تدوجو ،دور ردب ناج اب و دش نوردنا ریش اب ھک ھلاس نیدنچ یتسود و تدوخ ھب اھلاس ھقالع رب
 مھاوخ ھتبلا رگید تقو ؟منک ھچ نم ،یدنسپ یم نیا زا ریغ وت .مناد یم یرورض ھکلب دیفم اھنت ھن مروشک
 .)١٣۵١ دادرم ٢۶ .٢٨۵ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».دیایب شیپ یک ات ،تفگ
 

 ھمھ و تخیر مھ ھب مامت ار ماش زیم ،هدش گرزب رایسب ھک هاشنھاش یکرامناد گس ھلوت...متفر ماش رس« - 48
 .)١٣۵۴ ریت ١١ .١۵۶ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»دنادنخ رایسب ار
 
 ادج ار هاشنھاش گرزب گس یاھ تنطیش یولج ونابھش ترضح ایلع طقف .دوبن یمھم بلطم ،متفر ماش رس«
 نیا ھب ھمھ دنداد باوج ؟ینک یم یروط نیا ارچ ،دندومرف هاشنھاش .دنز یم ھمھ باقشپ ھب رس ھک دنتفرگ
 ای دمآ ناششوخ هاشنھاش مدیمھفن .مشاب هدرک ار راک نیا مھاوخ یمن نم اھنت ،دنیوگ یم قلمت مھ گس
 .)۵۴ دنفسا ١۶ .۴٩۴ -۴٩۵ صص ،مجنپ دلج(»؟ناشدب
 

 ایلع ھک نیا رس رب دوب ونابھش ترضح ایلع و ینویامھ ترضحیلعا یوگ و تفگ و ثحب ماش رس« - 49
 دیاب روشک دندومرف یم هاشنھاش .دینکن بارخ یناسآ نیا ھب ار روشک یعیبط رظانم ،دندومرف یم ترضح
 دوجو ھب لگنج اھراتکھ نم ،دوش یم بارخ ھشوگ کی رگا هوالع ھب .دنک تفرشیپ عیرس و دنک تفرشیپ
 ار وت ،دندومرف هاشنھاش ؟تسابیز ردق ھچ ریوک ھک دیمھفب دیناوت یمن رگم ،دندومرف یم ونابھش .ما هدروآ
 نیا ھک دبلھپ و لابقا و َملَع نیا دندومرف ونابھش .دندوب لاح رس ھمھ یلیخ .درک مھاوخ ریوک ھموکحلا بیان

 دیا هدینشن رگم مدرک ضرع یخوش ھب نم .دنرادن ندز فرح تئرج ،دنا هدیقع مھ نم اب ،دنتسھ ھتسشن اج
 مناد یمن .دندندنخ یلیخ ونابھش ."نیورپ و هام کنیا تفگ دیابب /نیا تسا بش دیوگ ار زور ھش رگا" :ھک
 .)١٣۵٢ نیدرورف ٢٩ .٢٢ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(»؟ریخ ای دمآ ناششوخ هاشنھاش
 

 هدش ناریا ریخا لاس ۵٠ ھتسیاش ردام ناشیا ھک اریز ،میتفر یولھپ ھکلم ترضح ایلع روضح یرصع« - 50
 .)١٣۵۵ رذآ ٢۵ .٣۶١ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(».دندرک میدقت ساپس ھحول ناریا نانز و دنا
 

 نامزاس یدعب سیئر و نارھت یماظن هدنامرف[رایتخب ]رومیت[ لتق مدرک ضرع .مدش بایفرش حبص« - 51
 نیا ندش ھتشک زا ھک یدایز هدع کی .تسا هدرک مدرم رد یبیجع ساکعنا ]قارع رد کاواس طسوت تینما
 ،دنا هدرک ھسیک ار اھتسام هاشنھاش هاگتسد بیجع تردق نیا زا مھ رگید هدع کی ،دنتسھ لاحشوخ یقش مدآ

 مگ در دنتساوخ ھک دندوب کاواس رومأم ،]دندوبر[ ار ام یلم یامیپاوھ ھک یناوج رفن ود نآ دنیوگ یم یتح
 امش یلو تسا لمھم ھک تمسق نیا ،دندومرف .دندیدنخ هاشنھاش .دندرک تکرش رایتخب لتق رد مھ اھنآ و دننک
 ،مود دلج ،ملع تارطاخ(»دوشب یا ھناسفا اھسیلگنا قباس تردق لثم مھ ام تردق ھک رتھب ھچ !دینکب دییأت

 .)١٣۴٩ رویرھش لوا .٨۶ ص
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 :دیرگنب ریز ھنومن راھچ ھب لاثم ناونع ھب - 52
 

 ،دندومرفً اتلفغ .مدید ھتفرگ ار هاش ] یلو[ دنشاب لاحشوخ هاشنھاش مدرک یم لایخ...مدش بایفرش حبص«
 دورس مکح غالبا زا سپ -نیچ رادفرط یاھتسینومک -نیموکحم نیا دندومرف ؟ارچ مدرک ضرع !زویفپ تلم
 مدرک ضرع !ھتخوسردپ دندومرف .تفرگ ناش هدنخ هاشنھاش !دنتسین زویفپ سپ ،مدرک صرع .دنا هدناوخ
 .)١٣۴٩ نمھب ٣ .١۵٢ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ( »؟دیوش یم تحاران ارچ
 

 یناریا ھمھً اصوصخم و دنتسھ داشگ نوک اھنیا ،دندومرف":دنروایب یاچ هاش یارب هدرک شومارف تافیرشت«
 رویرھش ٢٩ .٢٩۴ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ( »دنسرتب ]نم زا[ ھشیمھ تسا رتھب .میتسھ داشگ نوک اھ

١٣۵١(.  
 
 یھاگ .]دنضرتعم و ینابصع سانجا یبایان و ینارگ یارب ھک[زویفپ و دنتسھ ورقرق مھ مدرم رخآ دندومرف"
 فیعض و زویفپ یلیخ ھک منیب یم مھ یھاگ ،دنتسھ نیمز یور مدرم نیرتھب ناریا مدرم ھک منک یم رکف
 .)١٣۵٢ رویرھش ٢٢ ،١۶۵ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ("دنتسھ سفنلا
 

 نابز و ھعیش ھک مدرک ناریا تموکح یلصا ھیاپ ھس دروم رد اکیرمآ ریفس اب ھک یتارکاذم ھب عجار«
 شیپ زا یراک قارع رد .دنتسھ زویفپ اھ ھعیش ھنافسأتم یلو دندومرف هاشنھاش ،تسا تنطلس و یسراف
 یرونایک لثم[تساھ ھعیش نیب زا میتشاد یا هدوت ھچرھ مھ ناریا رد و روط نیمھ مھ نانبل رد ،دنرب یمن
 یشترز نیب رد .دنتسھ رتمک ننست لھا نیب ھک یتروص رد .]تسا یرون هللا لضف خیش یاھ هداون زا هزات ھک
 رد هاشنھاش مھ ار دادعت مدرک ضرع .تسا هدشن ادیپ یا هدوت کی مھ اھ ییاھب نیب نونکات یتح ،چیھ اھ
 و ھیروس و قارع رد یلو .دوش یم ادیپ فرحنم رفن دنچ هرخالاب دایز هدع زا تسا مولعم ،دیریگب رظن
 اھروشک نآ نیب فالتخا ھک دندرک یم تیوقت ار اھ ینسً امئاد اھ ھسنارف و اھیسیلگنا ھچ و اھینامثع ھچ نانبل
 رفن کی یتلم رھ زا دش رارق یتقو نانبل رد ارچ سپ ،تسا تسرد نیا دندومرف .دنامب یقاب ناریا و
 ضرع .دندربن شیپ زا یراک اھ ھعیش زاب دوشب نییعت )سلجم سیئر و تلود سیئر ،روشک سیئر(لوئسم
 خرس وت دعب و میدرک تیوقت ار وا ام لوا و هدمآ ردص ]یسوم ماما[ ھک مھ الاح دندومرف .دندوب قرفتم مدرک
 ھک فارطا مدآ نویلیم داتفھ نیا مدرک ضرع یلو ،مدرکن یضرع رگید .دش ییورود مدآ و دمآرد راک زا

 تارطاخ( »تسا حیحص نیا دندومرف .تسین یکچوک ھلئسم نیا و دنناد یم دوخ هاش ار هاشنھاش دنتسھ ھعیش
 .)١٣۵٣ رویرھش ١۶  .١٨۴ -١٨۵ ص ،مراھچ دلج ،ملع
 
 

 ،دندومرف یم :دناسر یم دنوادخ ھب ار ناشیا داقتعا اعقاو ھک ،دندومرف یم یبیجع تبحص هاشنھاش« - 53
 ار یدنک ناردارب لاثم .یجراخ ھچ ،یلخاد ھچ .تفر نیب زا ،تسا هداتفا رد نم اب سک رھ ،ما هدرک ناحتما
 ناج .دندوب دب هاشنھاش اب ھس رھ ]و[ تساد روتانس ردارب ود و دوب روھمج سیئر یدنک -دندز یم اکیرمآ رد
 رس یبیجع حاضتفا دراودا ]روتانس[ اھنآ نیرخآ و دش ھتشک -روتانس -تربار .دش ھتشک روھمج سیئر یدنک
 .تفر نیب زا -رصم روھمج سیئر -رصان .تسا لاوز ھب ور ]شا هراتس و[دروآ رد رتخد کی ندش ھتشک
 هداتفا رد هاش اب ھک رھ مھ ھلخاد رد .تفر نیب زا ،دوبن بوخ هاشنھاش اب یوروش ریزو تسخن فچشورخ
 تبسن ءوس لایخ ھک متشاد نیقی نم ار ارآ مزر .ھنطلسلا موق یا هزادنا ات و قدصم لثم ،تسا هداتفا رو ،تسا
 ھتشک مھ وا ،بلط هاج هداعلا قوف و دوب اھییاکیرمآ میقتسم رکون رگید ھک مھ روصنم .دش ھتشک ،تشاد هاش ھب

 ریزو تسخن و دوب شترا داتس سیئر ھک ارآ مزر زا ریغ .دوب ]یا[ ھتوب یب قنلعج هرسپ ھتبلا .دش
 .)١٣۴٩ نمھب ٢٧ .١۶٨ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(»دش
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 صوصخ رد تبحص و یس یب یب نویزیولت رد ھبحاصم نمض یسیلگنا ریزو کی...متفر ماش رس« - 54
 ار عوضوم نیا نم دش بوخ .دنا هدنام یقاب ناریا هاش طقف لگود و لیچرچ ربیلاک نادرم زا ،دوب ھتفگ لگود
 فیرعت نم .دنیامرفب ناشدوخ دنتساوخ یمن یلو ،دوش ھتفگ دنتساوخ یم هاشنھاش نوچ .مدوب هدینش
 .)١٣۵١ نابآ ٢۴ .٣٣٧ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».مدرک
 

 ام سب زا مھ نآ دنوشب یضار قلمت زا تسا نکمم ،منک .یم ساسحا یھاگ طقف .درادن هدقعً اعقاو هاش« - 55
 یم رواب و دیآ یم ششوخ هرخالاب مھ فرط هاوخان هاوخ ،میراد نتفگ قلمت ھب تداعً اعقاو اھیناریا
 )١٣۵٣ نیدرورف ٢۴ .٣۴ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(».دنک
 

 تسار هاشنھاش تاشیامرف بلغا ھک تسا نیا یارب ،مراد قیمع هدیقع هاشنھاش ھب ھک نیا....مدرک ضرع« - 56
 غیرد ناج راثن زا یتح زیچ چیھ زا هار نیا رد و دیھاوخ یم ار مدرم شیاسآ و ناریا ءالتعاً اعقاو .تسا
 یتروص ھب سیساوج ای اھ ھُگ ام رگا لاح .دیراد ءاشنا دصق نآ زا و تسا تسرد امش تاشیامرف بلغا .دیرادن

 ام ھک تسا یروط هاشنھاش تردق ،ادخ تساوخ ھب مھ زاب یلو .تسا رگید بلطم نآ ،مینک دس ار راک یولج
 .)١٣۵۶ دادرخ ٨ .۴۵٠ -۴۵١ صص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(».مینکب یراکبارخ دایز میناوت یمن
 

 رد ھک یتروص رد ،تسا فالتخا ھبترم دص قوقح نیرتالاب و نیرت نییاپ نیب ناریا رد...دندومرف« - 57
 تسخن مدش صخرم ھک دعب...تسا ھبترم ھس لییارسا رد یتح و مک یلیخ فالتخا نیا ھتفرشیپ کلامم
 بوصنم[ھک یزور« تفگ .داد نم ھب یبیجع باوج .دنتسھ تحاران هاشنھاش متفگ وا ھب .مدید ار ]ادیوھ[ریزو
 لاح .دریگب هدھع رب دیاب ار اھ تیلوؤسم ھمھ ھک تسا یسک نانچ ریزو تسخن دندومرف ]هاشنھاش ،مدش
 ود ھب .مدرک بجعت ریزو تسخن فرح نیا زا یلیخ »؟منک راک ھچ نم .تسین شتسد رد یراک چیھ ھک نآ
 درک لوبق ارچ ،دوب نینچً اعقاو رگا ھک نیا مود ،دزادنا یم هاش ندرگ ھب ار اھ تیلوؤسم ھک نیا لوا :لیلد
 ١۴ .٢٣٠ -٢٣١ صص ،لوا دلج ،ملع تارطاخ(»بجعللای ؟دھد یمن الاح ای و دادن ءافعتسا ارچ دعب ای
 .)١٣۴٨ دادرم
 

 ھب یتاشرازگ هدحیلع روط ھب یریزو رھ .موش یم بارطضا راچد یھاگ ،متسھ درسنوخ یلیخ ھک نم" - 58
 تقایل یب تخبدب ریزو تسخن حور .دنیامرف یم رداص یرماوا مھ هاشنھاش و دناسر یم هاشنھاش ضرع
 تسخن ھک تسا لاس شش الاح ؟دناد یم ھچ یسک ،دشاب نیمھ مھ وا یاقب تلع دیاش درادن عالطا مھ ]ادیوھ[
 ،دننیبب ار اھراک تاھج ھمھ دنرادن تقو ھک مھ هاشنھاش و دنتسھ تروص نیا ھب تامیمصت نوچ .تسا ریزو
 .)١٣۴٨ دنفسا ۶ .٣٧٨ ص ،لوا دلج ( "ددرگ یم جراخ رایتخا زا و دوش یم بارخ ییاج کی زا
 

 تبحص .درک یفرعم )قباس یارزو مامت ینعی(یرییغت نیرتکچوک نودب ار دیدج تلود ادیوھ ١٢ تعاس« - 59
 .دیامن ھیجوت ار شدوخ دیدج تلود تروص نیا ھب تساوخ یم ادیوھ اریز ،دوب شیپ رد ارزو زا یلیخ رییغت
 نوچ .تسیچ ھیرما نیا تلع مناد یم نم .تسین مزال یرییغت چیھ دنا هدومرف رما هاشنھاش بشید ایوگ یلو
 ترضحالاو ار رگید ریزو رفن دنچ و ونابھش ترضح ایلع ار ریزو دنچ ،تسا یفیعض رایسب درم ادیوھ
 یرییغت ادبا ،دندومرف ،دماین ناششوخ چیھ هاشنھاش .دنا هدرک لیمحت وا ناتسود زا رگید نت دنچ و ھمطاف

 هاگشناد رد نم ھک رھظزادعب .دندرک طیخ ار ھمھ و ادیوھ ھک دندومرف یدیدش قطن مھ زورما و تسین مزال
 ریگلفاغ بیجع و دوب ھتفگ ھمھ ھب ار تارییغت نوچ ،دوب لسک و رکپ تیاھن یب ،مدید ار ادیوھ داتس یلاع
 بمب زورید هاشنھاش مدرک ضرع« .)۵۴ رویرھش ٣١ .٢۵٠ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»تسا هدش
 ھن ،دوشب یگرزب میمرت ادیوھ تلود ھک دندوب رظتنم ھمھ مدرک ضرع ؟روط ھچ ،دندومرف .دندناکرت یبیجع
 ھتخپ دوخ یارب ار اھولپ لایخ نیا ھک ییاھنآ ،فوقوم یلوضف دیدومرف و دیتفرگ ار نآ یولج هاشنھاش اھنت
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 یلایخ شدوخ یارب یسک رھ اھقمحا ،دندومرف .دیدومرف سویأم یلک ھب ،دنریگب تسد رد ار تلود ھک دندوب
 هاگشناد رد زورید مالغ...مدرک ضرع....دوب مزال مھ رایسب مدرک ضرع نم .دوب مزال راک نیا .دنک یم
 یم قیبطت ار شدوخ یروف ،تسا شمرن اب یلیخ ،ھن ،دندومرف .مدید رکپ یلیخ مھ ار ریزو تسخن گنج
 نآ اب ،نیون ناریا بزح یلک ریبد زا دعب .دنیوگ یم یداشگ...منکن تراسج رگا ار نیا مدرک ضرع .دھد
 قباس بزح یاضعا دصرد ٩٠ یتاباختنا تسکش زا دعب ،ندش زیخاتسر بزح لکریبد ھلصافالب ،قارطمط
 یاضعا دون یدص رییغت رب میمصت زا دعب مھ الاح و ندنام یقاب ریزو تسخن تروص ھب مھ زاب نیون ناریا
 دندومرفن یزیچ هاشنھاش رگید ؟دشاب ھتشاد دناوت یم یمسا ھچ یداشگ...زج ،ندنام یقاب اھنآ ھمھ اب ھنیباک
 .)۵۴ رھم لوا .٢۵١ -٢۵٣ ص ،نامھ(»دندز ینعم رپ یلیخ دنخبل یلو
 

 و هدیسر ]هاشنھاش[ضرع ھب ھک تسا نیا شمالک ھیکت طقف دوش یم رضاح یریزو رھ مھ سلجم رد« - 60
 ،دنیوگ یم ]ناشدوخ[ تیرثکا بزح ءاضعا ھب ار نیا هزات .دینکن یدایز طلغ امش رگید .تسا هدش بیوصت
 رد دوخ تشونرس ھب ھقالع و روشک ھب مارتحا سح دنھاوخ یم تروص نیا اب .تسا مولعم ھک تیلقا فیلکت
 .)١٣۵٣ رویرھش ١٣ .١٧٧ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(».بجعللای .دنروآ دوجو ھب مدرم
 

 باوج رد یرگید ،لصیف کلم باوج رد یکی ،مدرک میدقت هاشنھاش روضح ھمان ھس هاگدورف رد حبص« - 61
 رجنیسیک ھلیسو ھک تسا یدننام مایپ ھمان دروم رد نوسکین ھمان باوج .نوسکین باوج رد یموس ،وتیت
 روما نیا نایرج ردً ادبا  ریزو تسخن ھک تسا بجعت یاج .دوب باکر رد مھ ریزو تسخن...تسا هداتسرف
 ینویامھ مایپ ندرب یارب دیاب ییاراد ریزو ھک مدوب هدرک غالبا ار هاشنھاش رما نم ھک نیا ھلمج زا .تسین
 وا زا ،دید هاگدورف رد ار )راگزومآ(ییاراد ریزو حبص زورما ریزو تسخن یتقو و دورب لصیف کلم شیپ
 مدوخ و ،رابرد ریزو روتسد و ینویامھ رما بسحرب تفگ وا و ؟دیا هدمآ هاگدورف ھب ھچ یارب امش ھک دیسرپ
 ]مھ[نم رگا .تشاد مھ قح و دوب تحاران ردق ھچ ریزو تسخن ھک نیا زا مرذگب یراب ؟ھچ یارب مناد یمن مھ
 و ادخ و تسا میقع کلملا ؟درک دیاب ھچ یلو .متسین اھراک نایرج رد ھک ]مدش یم[تحاران ،مدوب وا یاج ھب

 دلج ،ملع تارطاخ(».تسا رتھب نامھ ، لوذخم و رت تسپ مھ ناتسد ریز ءاضعا ھچرھ .دشاب یکی دیاب هاش
 رادرھش ترفاسم ھب طوبرم رابخا دوب هدرک نغدق ریزو تسخن« .)١٣۵٢ نابآ ١٩ .٢٧۶ -٢٧٧ صص ،موس
 غالبا انیع ،دندومرف رما .هدیسر هاشنھاش ھب ربخ .دوشن ھتفگ ویدار رد ،دیآ یم نارھت ھب ھک ؛گروبسناھوژ
 یبونج یاقیرفا یداژن تسایس رطاخ ضحم ریزو تسخن ایوگ( ؟اھ یلوضف نیا ھب ھچ ار ریزو تسخن :نک
 .)۵٢ رذآ ۵ .٣٠٠ ص ،نامھ(»).دوب هداد ار روتسد نیا بارعا و اھ ییاقیرفا لیم اب نآ تریاغم و
 

 دشن نکمم ،منک ضرع ]ار یتفن قفاوت هرابرد سیلگنا و اکیرمآ ریفس اب هرکاذم[ ماش رس متساوخ یم« - 62
 !درک تبحص ناشیا روضح رد دش یمن و تشاد روضح تفن یلم تکرش سیئر لابقا ]رھچونم[رتکد نوچ
 ھک دنراد ار ناشدوخ صوصخم عون روشک هرادا رد هاشنھاش و تسا یصاخ عون ام روشک یاھراکً اعقاو
 ؟دوشب دراو تفن تارکاذم رد دیابن ارچ تفن تکرش سیئرً الثم .دنروآ رد رس دنناوت یمن مھ نامسآ کئالم
 راھان رس« .)١٣۵٢ تشھبیدرا ٢۶ .۴٧ -۴٨ صص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(»!سب و هاش و دناد یم ادخ
 ناشیا هزات .دنیبب ھک دندومرف فطل لابقا ھب ار نآ و دندناوخ هاشنھاش .دیسر تفن دادرارق ءاضما فارگلت
 )۵٢ دادرخ ٣ .۶٨ ص ،نامھ(»!تفن یلم تکرش سیئر مھ نیا .]تسا[هدش ءاضما دادرارق ھک دندش علطم
 

 تلود زا ،هدش یلم راصح ھخرس رد ھک ار ایرث ترضحالاو نیمز لوپ تمسق کی ،مدرک ضرع« - 63
 یم رابرد رایتخا رد تلود )ناموت نویلیم تشھ( ار لوپ نیا ھک سیونب دیوگ یم نم ھب تلود یلو متفرگ
 ھک اھنآ ھب ات دیھدب دیاب ھک دیسیونب .تسا هدز یفرح وچمھ هدرک طلغ تلود ،دندومرف .دیربن یمسا و دراذگ
 راتفرگ تلود ات دیسیونب روط نیا دنیوگ یم یلو ،مدوب ھتشونً البق مدرک ضرع .دوش ھتخادرپ هدش فاجحا
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 -٣۶٧ صص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(».دیسیونب روط نیمھ ، هدروخ ھگ دندومرف .دوشن نارگید تاعقوت

 .)١٣۵٢ دنفسا ١۴ .٣۶۶
 

 یلیخ مھ ریزو تسخن و تسا بیجع مدرم لابقتسا مدرک ضرع .دش ]زیخاتسر[بزح تبحص مھزاب« - 64
 ناریا مدرم نیب عطاق تیرثکا یاعدا )تیرثکا بزح(نیون ناریا رخآ مدرک ضرع ؟ارچ دندومرف .تسا رکپ
 ھک متسھ نئمطم و تسا یشوھاب مدآ ھتبلا دندومرف .دناد یم ھچ یسک ؛رگید یاھ باسح مھ دیاش و تشاد
 ،ملع تارطاخ( »دنارورپب ییاھلایخ شدوخ یارب دوب نکمم مھ مرازھ کی یلو ؛دوشب دناوت یمن یھگ چیھ
  .)١٣۵٣ دنفسا ٢١ .٣۴٧ ص ،مراھچ دلج
 

 یمک زا تیاکش ناداتسا نوچ ھک دوب ھتشون نم ھب یذغاک ]یدنواھن گنشوھ[نارھت هاگشناد سییر« - 65
 هدروخ ھگ ریزو تسخن دندومرف .تسا دنم ھلگ ریزو تسخن ؛دنا ھتشاد میدقت ینویامھ هاگشیپ ھب ار دوخ قوقح
  .)١٣۵۴ دادرخ ١ .١٢٠ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ( »وگب روط نیمھ ؛تسا دنم ھلگ ھک
 

 .دنراد سرت دوشب ھصقانم کرت ھک نیا زا فارگلت و تسپ ریزو و ھمانرب نامزاس سیئر مدرک ضرع« - 66
 نیا ،دنوش یم جراخ سراف جیلخ زا اھ سیلگنا ھک ١٩٧١ لاس ]ات[ مھاوخ یم نم ،دنروخ یم ھُگ دندومرف
 یم یطلغ رھ نک غالبا ود رھ ھب دندومرف .میشاب ھتشاد طابترا روشک طاقن مامت اب لقاال ام و دشاب هدامآ راک
 دادرم ٣٠ .٢۴٨ ص ،لوا دلج ،ملع تارطاخ(».دشاب هدش هدایپ ١٩٧١ ]ات[ دیاب حرط یلو ،دننکب دنھاوخ

١٣۴٨(. 
 

 رگم ؟یراد ارفس اب ھک تس یراتفر عون ھچ نیا نک غالبا ھجراخ ریزو ]یدھاز[ریشدرا ھب ،دندومرف« - 67
 عورشمان ھلخادم قح چیھ وت .دنتسھ نم هدنیامن اھنیا .ینکب تقد و یعس یلیخ دیاب  ؟دنتسھ وت رکون اھنیا
 ریشدرا اب ادرف .تسا هدرک تیاکش ]اکیرمآ رد هاش ریفس[یراصنا ]گنشوھ[دش مولعم .یرادن اھنآ راک رد

 .)١٣۴۶ رذآ ۴ .١۶۶ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(»منکب تبحص
 

 یشرازگ وکسم رد ام ریفس .مدیچ ار ھجراخ ریزو ]یدھاز ریشدرا[کون زورما ،دندومرف هاشنھاش« - 68
 .داتسرف مھاوخ رابرد ترازو یارب ار شرازگ نیا تشونور دوب ھتفگ و دوب هداتسرف ھجراخ ترازو ھب
 .یتسرفب ھجراخ ترازو ھب تشونور ،یھدب رابرد ھب شرازگ دیاب .یا هدرک اجیب یلیخ متشون شرازگ ھشوگ
 تشھبیدرا ٢۴ .٢٩٢ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(».تسا هراچیب و رکپ یلیخ ریشدرا مدید ،مدرک ضرع

١٣۴٧(.  
 

 هدش للم نامزاس یمومع عمجم سالجا رد ناریا یگدنیامن تئیھ سیئر ،فرشا تخدھاش ترضحالاو« - 69
 ترضحالاو اب یدھاز ریشدرا .دنک یم ینکشراک و تسا تحاران هداعلا قوف -یدھاز - ھجراخ ریزو .دنا

 ،وا زا زانھش ترضحالاو قالط ثعاب دنک یم لایخ نوچ ،دراد ینمشد هداعلا قوف فرشا تخدھاش
 مناوت یمن یراک ھظفاحم ھمھ نیا نم ھک مدناسر هاشنھاش ضرع ھب ار نایرج .دندوب فرشا ترضحالاو
 ریشدرا ،تسا سکع رب رگا و دنوش فرصنم راک نیا زا ترضحالاو ،دیراد تمحرم ریشدرا اب رگا .منکب
 .متساوخ ار ھجراخ ریزو دعب...دھد ماجنا ار اھراک و دنکن یلوضف وگب ریشدرا ھب ،دندومرف .دنکن یلوضف
 .)١٣۴٩ رویرھش ٢۵ .١٠١ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».تفرگ شتآ مدرک غالبا ار ینویامھ رماوا

 ضرع ھب و مونشب ،دنراد ھک یبلاطم ھک مدروخ راھان فرشا تخدھاش ترضحالاو اب مرتفد رد رھظ«
 ردق ھچ .تسا ١٩٧١ الاح .دنوشب ١٩٧٣ لاس رد للم نامزاس لکریبد دنراد لایخ ترضحالاو .مناسرب
 ،دنتسھ کوکشم دروم نیا رد مھ هاشنھاش .مدرک هرکاذم ناشیا اب یتعاس ود .مناد یمن ،دننک لصاح قیفوت
 ترضحالاو اب یرفن ود راھان...دنک یم ینکشراک ،تسا دب فرشا ترضحالاو اب ھک مھ ھجراخ ریزو
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 زا دعب[ ٣ زا لبق ار مدوخ ]تسیاب یم نوچ[ ،میدرک مامت هراک ھفصن ار راھان...یلو ،دوب عوبطم رایسب

 بلطم« .)۴٩ ید .٢۶ .١۴٨ ص ،مود دلج(».]مناسرب[ هاشنھاش ھب ]تسا ترضحیلعا شدرگ تقو ھک رھظ
 رد ھک مھ ]سیوس رد ترضحیلعا رایب مناخ ولود گنشوھ ریما کایرت ولیک ٢۵ فشک زا ریغ ھب[یرگید
 فرط زا ]نیدھاجم و ییادف یاھکیرچ[ناراکبارخ یعمج ھتسد مادعا ،تسا نایرج رد ام ھیلع اپورا دیارج
 یتقو کی مھ ناشیا ھک دنا ھتخادنا هار فرشا تخدھاش ترضحالاو ھیلع رب ھک تسا یلاجنج و تسام
 تیرومأم نم و دنتسھ لاعف یلیخ ام نانمشد تروص رھ ھب و تسا غورد ھتبلا ھک ،دنا هدرک نیئورھ قاچاق
 .)١٣۵١ نیدرورف ٢ .١٩۴ ص ،مود دلج(».منک یثنخ ]تفگنھ یغلابم فرص اب[ ار اھربخ نیا مامت ھک مراد
 زا یفارگلت .متفر یولھپ ھکلم ترضح ایلع ماش رس بش ،دندوب هدومرف نم ھب شیک رد ھچ نآ بسح رب«
 تبسانم ھب ار دنومول ھمانزور ،فرشا تخدھاش ترضحالاو تسین تحلصم ھک متشاد یسیوس تسود کی
 بلطم متساوخ ھچ رھ .دننک بیقعت تسا هدز ترضحالاو ھب نیئورھ قاچاق صوصخ رد ییاھتمھت ھک نآ

 ھجوت نم ضیارع ھب ارچ ،مدرک ضرع .مدش ینابصع یردق نم .دندرکن انتعا هاشنھاش ،منک ضرع ار
 یم رب وا ھب دوشب ادیپ یلمعلا سکع رگا .تسا مرھاوخ ھب طوبرم ؟ھچ نم ھب رخآ ،دندومرف ؟دییامرف یمن
 رب ینویامھ ترضحیلعا ھب دیایب هداوناخ نیا یاضعا ]رس[ھب ھچ نآ مامت ؟ھچ ینعی ،مدرک ضرع .ددرگ
 .)۵١ نیدرورف ١۶ .١٩۶ ص ،مود دلج(».مدنام یقاب تحاران مھ نم ،دندومرفن یزیچ رگید .ددرگ یم
 
 

 نایدیشر هللادسا اب ھک دوب هدیسر هاشنھاش ناونع ھب دنھ ریزو تسخن زا ]یا[ھمان یراج یاھراک رد« - 70
 .دیسر دھاوخ ضرع ھب ھک مداد وا ھلیسو ییاھمایپ و مدرک تبحص ناتسکاپ ھلئسم و هاشنھاش رماوا دروم رد
 چیھ !ریخ ،دندومرف .]تسا[هدرک یلوضف نایدیشر ھک نیا لثم مدرک ضرع .دوب هدش نم بجعت ثعاب یلیخ
 عون نیا ھک دییوگب و منک ءاضما مدوخ ھک دیسیونب باوج مھ الاح و دوب نامدوخ رما ،تسین یزیچ وچمھ
 مدوخ و منک ءاضما مدوخ دیھدب ،دیتسرفن ھجراخ روما ترازو قیرط زا مھ دعب .میناد یم دیفم ام ار طباور
 یرکف تردق نیا اب هاشنھاش روط ھچ ھک مدرک بجعت یلیخ یلیخ .دتسرفب ھک داد مھاوخ نایدیشر ھب مھ
 ،موس دلج ،ملع تارطاخ(».مدرکن یرتشیب یلوضف مدوخ رگید یلو ؟دنیامرف یم یئاھدامتعا عون ھچ یھاگ

 .)١٣۵٢ تشھبیدرا ٢٨ .۵٧ ص
 
 یناگرزاب ششوپ رد ،نایدیشر هللا فیس وا رتگرزب ردارب و نایدیشر هللادسا« :هاش داصتقا ریزو حیضوت
 دادرم ٢٨ ]یاتدوک[نایرج رد و دندوب ناتسلگنا یتاعالطا سیورس هدش ھتخانش نیرومأم زا ود رھ ،قفوم

 نیمھ نتشاد ماھتا ھب زین ،نایدیشر هللا بیبح ،نانآ ردپ .دنتشاد یلاعف شقن قدصم تلود ینوگژاو و ١٣٣٢
 یاھورین ھلیسو ھب ناریا لاغشا زا سپ اھنت و دش هدنکفا نادنز ھب هاش اضر روتسد ھب ،اھیسیلگنا اب ھطبار
 ھک اجودنھ هداوناخ هار زا یدناگ اریدنیا اب نایدیشر هللادسا ییانشآ .تفای ییاھر )١٣٢٠ رویرھش( نیقفتم
 نامھ یقرواپ(»تفرگ تروص ،دندوب تسود اریدنیا نارسپ اب و دنتشاد ناریا رد ار یدنھ یاھملیف یگدنیامن

 .دش یم لدب و در نایدیشر طسوت مھ نآ زا سپ هاش و یدناگ نایم یاھ مایپ .)ھحفص
 

 هاشنھاش .دندمآ ھجراخ ریزو اب وکسیس ات مدنام نم .دوب بایفرش و هدیسر رجنیسیک .متفر نارواین خاک ھب« - 71
 اکیرمآ ریفس رجنیسیک اب(مدیشک تلاجخ ھجراخ ریزو یاج ھب نم .دشاب بایفرش اھنت رجنیسیک دندومرف ررقم
 تکلمم نیا رد ھک دنادب دیاب دوھی و ربگ و رفاک .میقع کلملا ھک ما ھتشون ررکم نم ).دندوبن ھیقب یلو ،دوب مھ
 اب ھجراخ ریزو نوچ ھک منزب سدح مناوت یم !دروخبرب ھجراخ ریزو ھب ھک نیا وگ ،تسا یکی طقف سیئر
 ادخ .دوش ثحب وا روضح رد لئاسم دنا ھتساوخن دیاش مھ تھج نیا زا ،دراد تیمیمص ]ادیوھ[ریزو تسخن
 .)١٣۵٢ نابآ ١٨ .٢٧۴ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(»!سب و دناد یم هاش و
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 لوا زور مھ ،دشاب یرفن ود ]اکیرمآ روھمج سیئر[ نوسکین اب متارکاذم متسھ لیام رتشیب....دندومرف« - 72
 ]نتشادرب[تشاددای یارب ار رفن کی مھ نم  .دشاب مود ھسلج رد وا رواشم رجنیسیک طقف .مود زور مھ و
 بوخ متفگ رگا .مناوخ یم ،تشون رجنیسیک ھک ار تارکاذم تروص .مرب یمن یسک الصا ای ،درب مھاوخ
 میارب مھ ھجراخ ریزو و ریزو تسخن عضو اج نیا رد -تسین یتشاددای ھنوگ چیھ ھب جایتحا رگید ،تسا

 نوسکین ]رھظ زا دعب[ ۴ تعاس« .)١٣۵١ تشھبیدرا ٧ .٢٢٠ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».دش نشور
 ماش زا دعب...دندرک هرکاذم مین و تعاس کی نوسکین و هاشنھاش ،دورو زا سپ ھلصافالب...دش ]نارھت[دراو
 ترازو نواعم اب ار -نوسکین رکفتم زغم یلوق ھب ای -نوسکین یتینما رواشم رجنیسیک ،]ادیوھ[ریزو تسخن

 نم داقتعا ھب نطاب رد و دھدب ناشن ار نارھت اھنآ ھب ھک نیا یارب رھاظ ھب .درب هارمھ ،وکسیس ،ھجراخ
 نسح[ نئاخ ھتسد و راد نامھ اھنیا .دننک یم ار وا تیامح اھییاکیرمآ ھک دناد یم نوچ !یسیل نوک یارب
 ار ریزو تسخن هاشنھاش نوچ .دندمآ راک یور اھییاکیرمآ ییامنھار و تیامح ھب ھک دنتسھ روصنم ]یلع
 ریزو تسخن -رجنیسیک روضح اب -دندرک هرکاذم نوسکین اب یرفن ود طقف و دندادن تکرش تارکاذم رد
 یرکاچ و یگدنب راھظا نینچمھ و ربخ بسک یارب رتشیب ار رجنیسیک منک یم رکف و دوب هدش نارگنً ادیدش
 نوسکین اب ،اھنت مھ زاب ،مین و تعاس کی هاشنھاش« .)۵١ دادرخ ٩ .٢۵۶ -٢۵٧ صص ،نامھ(».درب
 دعب ود تعاس ]شناھارمھ و نوسکین[ اھنآ...تشاد روضح نوسکین رواشم رجنیسیک طقف -دندومرف هرکاذم
 .)۵١ دادرخ ١٠ .٢۵٨ -٢۵٩ صص ،نامھ(»]دنتفر ناریا زا و [دندرک زاورپ رھظ زا
 

 ترازو یاھراک رد درادن قح نم دوخ زا ریغ یماقم چیھ ھک ما ھتفگ ھجراخ ترازو ھب دندومرف« - 73
 تسخن ھب درادن قح ،تسا للم نامزاس رد ام هدنیامن ھک ادیوھ ردارب ما ھتفگ یتح ،دنکب ھلخادم ھجراخ
 ھجراخ ترازو یاھشرازگ تردارب ھب ارچ ھک مدرک خیبوت مھ ار وا .دنکب ینفلت یتح ،دھدب شرازگ ریزو
 یم داب رب اھنآ یوربآ روط نیا ھک دنا هدرک یطلغ ھچ ردارب ود نیا تسین مولعم( ؟یھد یم ار
 .)١٣۵٢ دنفسا ١۵ . ٣۶٧ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(».)دور
 

 .باکر نیمزتلم و ریازجلا و ناتسکاپ رفس بیترت :مدناسر ضرع ھب ار یروف یاھراک هرابود یراب" - 74
 ریزو ،حالف رتکد ،یزکرم کناب سییر ،داصتقا ریزو زا بکرم یعلطم تئیھ هریزجلا رد دیاب مدرک ضرع
 و رخ مدرک ضرع ؟دنراد هدیاف ھچ اھرخ نیا دندومرف .دنشاب سانشراک هدع کی و )کپوا لوسم(روشک
 .)١٣۵٣ دنفسا ۴ .٣٢۵ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(".)دنشاب تسا مزال دنشاب ھچرھ
 

 زا .دش تبحص ندنل رد هاشنھاش ریفس راشفا ورسخ ریما و ھجراخ ریزو یربعتلخ یلقسابع ھب یرادقم« - 75
 ،تسا شوھ اب و گنرز یلیخ دنک یم لایخ مھ راشفا ،دندومرف .دندرک فیرعت تسا یلدتعم مدآ ھک یربتعلخ
 یم یزیچ تروص رھ ھب یلو .یتسین یھُگ ھک مینامھفب وا ھب دوب مزال تھج نیا ھب .تسھ مھ روط نیمھ
 جنپ راھچ ھک دوب یدیدش داریا نامھ دارم(میھدب وا ھب دوب مزال ار سرد نآ یلو .تسھ مھ یمیمص و دمھف
 ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(»)؟یتخادنا ریخأت ھب نوسلیو اب هرکاذم رد ارم رما ارچ ھک دندومرف وا ھب لبق هام

 .)١٣۵٣ دادرخ ١۴ .١٠٢ ص
 

 زا ھمان نتفرگ رد ام قیفوت زا ناوارف یتقوشوخ راھظا ھک دوب هدیسر یدھاز ریشدرا زا یفارگلت« - 76
 مدید .مدرک بجعت .دندش ریغتم رایسب هاشنھاش مدید ،مدناسر ضرع ھب یتقو .دوب  هدرک یس .یب. یا هدنیامن
 دصرد ١٠ ات ۵ نیب تمیق ھتفگ اکیرما نویزیولت ھب ھک تسا هدوب تفن تمیق دروم رد ریشدرا ھبحاصم زا
 ھب ھک نآ یارب ھتبلا .دندوب هدومرف دصرد ٣٠ ات ٢٠ نیب ھشیمھ هاشنھاش ھک یتروص رد ،تفر دھاوخ الاب
 ؟دنز یم فرح نم تبحص فالخرب قح ھچ ھب ،دندومرف .دنوش یضار بت ھب هرخالاب ھک دنریگب گرم
 فرخزم زا ریغ رگم ؟دنز یم فرح ارچً الصا ،دندومرف .دنتسناد یمن ار هاشنھاش رظن دبال مدرک ضرع
 حرش زاب«.)١٣۵۴ رویرھش ٣٠ .٢۴٧ -٢۴٨ صص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»؟تسا دلب یزیچ مھ ییوگ
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 ضرع .دنتسھ ینابصع یلیخ زونھ ھک دش مولعم و دندومرف ریشدرا ییوگ فرخزم و ییوگرپ زا یلصفم
 دب ،مدناوخ  Woodrow Wilson International Center for Scholars رد ار ریشدرا یاھقطن مدرک
 ».دنک ھجوت بلج ھک دنک یم یزوگ هدنگ ،درادن ھک یتامولعم رخآ ،دندومرف .هدرک ار هابتشا نیمھ طقف ،دوبن
 .)۵۴ رویرھش ٣١ .٢۵٠ ص ،نامھ(
 

 ندش ھتشاذگ رانک زا سپ بزح نآ .دوب هدش لابقا رتکد نویلم بزح نیشناج ،]نیون ناریا[بزح نیا« - 77
 هدرک لیصحت ارثکا ھک دیایب دیاب هزات لسن ھک دوب هدش دقتعم هاش .دوب هدش جلف ،یریزو تسخن زا لابقا رتکد
 نآ مسا تاباختنا زا سپ و درک تسرد ار یقرتم نوناک لوا ،روصنمً اتجیتن ،دندوب اکیرمآ و اپورا یاھ
 هدرکلیصحت دیدج هورگ کی ندمآ راک یور اب درک یم رکف هاش .دش نیون ناریا بزح و درک ادیپ رییغت
 رد ،یتباث یزورپ(».دنوش یم بیغرت تلود اب یراکمھ و کمک ھب رتشیب اھ ییاکیرمآ ،اپورا و اکیرمآ
 .)١۴۴ ص، ھثداح ھگماد
 

 و میتسھ ]یی[اغوغ رپ بوشآ رپ یایند رد ،میھاوخن ھچ و میھاوخب ھچ تروص رھ ھب ،مدرک ضرع« - 78
 سپ ،دیتسھ ولج ثداوح زا ،دییامرف یم ھشیمھ ھک مھ ینویامھ ترضحیلعا .میھدب قیبطت ار نامدوخ دیاب

 و مینک یم راک ھک نیا زا شیب ؟درک دوش یم یرکف ھچ رخآ ،دندومرف ؟مینکن یرکف اھ ھنیمز نیا رد ارچ
 .دشاب سمل لباق مدرم یارب دیاب یلو ،یلب مدرک ضرع .درک ناوت یمن ھک ،مینک یم راک مھ ھنامیمص

 رب ھک اھنآ و اھناوج نیب اھقوقح توافت .تسیچ ما هدرک رکف ار ناوج لسن یتیاضران تلع نم ،دندومرف
 .تسا دایز رگید لماوع یلو تسا لماع کی نیا ،مدرک ضرع .دورب نیب زا دیاب ،تسا دایز ،دنراک رس
 ،دوش یم ھجوت مھ روما ءایلوا فرط زا لوصا نآ ھب ھک دنمھفب و دننکب ھجوت یلوصا کی ھب مدرم رگا

 یزاب ھب و باسح ھب دیاب مدرم ،مدرک ضرع ؟تسیچ لوصا نآ ،دندومرف .دنزاسب مھ یگنسرگ اب دنرضاح
 روط نم ضرع ھب ھک دش روط ھچ مناد یمن .درک تسرد یزاب ھلیسو و یمرگرس اھنآ یارب و دنوش ھتفرگ
 ھن ،تسھ یفاک ھجدوب ھن ،میراد یزاب نیمز ھن .درادن لئاسو یندب تیبرت ،دندومرف .دندرک ھجوت رگید
 و دننک یزاب تسایس رد دیاب مدرم ھک تسا نیا مروظنم ،دوبن نیا مروظنم ،مدرک ضرع نم .میراد یبرم
 تلود ھک دراد لیلد ھچ ،مدرک ضرع .دندرک ھجوت نم ضرع ھب ھعفد کی .دننادب کیرش نآ رد ار دوخ
 یتیالو یاھنمجنا و یرادرھش تاباختنا ردً الثم و دریگب تسد رد ار یتاباختنا لماوع ھمھ ،دشاب راک رس رب
 یتیالو و یتلایا و رھش یاھنمجنا .تسا دازآ تاباختنا ھک دننکب سح مدرم دیراذگب ؟دنکب ھلخادم یتلایا و
 مھ ھلکورس ھنادازآ دیراذگب ؟دشاب ھتشاد تسد رد دھاوخ یم تلود ھک دراد روشک تسایس رد یریثأت ھچ
 نینچ یرادرھش تاباختنا رد دیاب ارچ ،دشاب ھتشاد یدودح کی دیاب اھالاح ،سلجم تاباختنا رگا و دننزب
 .دنز یمن ھمدص ییاج ھب ھک نیا .دننزن فرح ناش هرمزور یناگدنز لئاسم رد مدرم دیاب ارچ ؟دشاب
 .تسین روط نیا ھک ،دنیوگ یم ینارگ دروم رد یبیجع تافرخزمً الثم ؟دنز یمن ھمدص روط ھچ ،دندومرف
 کی ،دراد یررض ھچ دنیوگ یم یترپ و ترچ ضرف ربً ایناث ،تسا روط نیا ھنافسأتمً الوا ،مدرک ضرع
 ،مدرک ضرع .دشاب تیلقا بزح ما ھتفگ نم مھ تبسانم نیمھ ھب ،دندومرف .دوش یم زاب ینانیمطا ھچیرد
 رخآ ،دندومرف ؟دراد ینعم ھچ دنزب فرح دناوتن ھک یتیلقا .تسا مکشا و مد و لای یب ریش یلو ،دیا هدومرف
 یرادقم کی .تسا طلغ مھ تاغیلبت مدرک ضرع ؟دنرادن ھجوت روط ھچ مدرم ار گرزب یاھراک ھمھ نیا

 ھب تبسن قلمت ردق نآ و دننک یم ھغلابم ردق نآ ،دنیوگ یم ھک مھ ار یرادقم کی ،دنیوگ یمن تسرد ار
 یگرزب حتفً اعقاو ھک تفن ھیضق ردً الثم .دننک یم رازیب ار مدرم ھک دنیوگ یم ینویامھ ترضحیلعا
 رازیب و مدروخ رس ،مدوب فقاو راک تمظع  ھب ھک مھ مدوخ نم ھک دش ھغلابم ردق نآ ،ریازج ای ،دیدومرف
 ھب ارچ ام ھک نیا هرابرد ونابھش ترضح ایلع اب یتدم هاشنھاش ماش رس .متفر یولھپ ھکلم خاک بش...مدش
 ضیارع زا دش مولعم .مونشب نم ھک دوب نیا روظنم .دندومرف تبحص ،مینک شوگ دیاب یجراخ یاھ ھمانزور

 رد ایند اب ،میھاوخن ھچ ،میھاوخب ھچ ،مدرک ضرع هرخالاب .مدرک شوگ مھ نم .دندوبن یضار نم حبص
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 یمن یلو ،میزرلب دنسیون یم ای دنیوگ یم اھنآ ھچنآ زا دیابن ھتبلا .میشاب یم یداقن دروم رد و میتسھ سامت
 ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».دش مامت اج نیمھ ھب .میشاب ، دنسیون یم ھچ نآ ھب انتعا یب مھ یلک ھب میناوت

 .)١٣۵١ نیدرورف ٣٠ .٢١٠ -٢١١ صص
 

 ضرع .دروایب هزات یاھناوج و دھد شرتسگ ار دوخ تالیکشت وگب لک ریبد ینک رتکد ھب ،دندومرف«  - 79
 مھ نم روظنم ،دندومرف .درادن هدیاف ،دنشاب ھتشادن ندرک داقتنا و ندز فرح هزاجا ات یلو ،مشچ ،مدرک
 رد اھشک مدآ و اھیلگنج و اھالیرگ موقلح زا اھفرح ،مینکن زاب ار نانیمطا ھچیرد نیا رگا اریز ،تسا نیمھ
 ھتسب ار ھچیرد زاب و دیا هدومرف ذاختا میمصت ھعفد نیدنچ یلو ،تسا حیحصً الماک مدرک ضرع .دیآ یم
 ،دندز ھجدوب دروم رد سلجم رد اھتخبدب نیا ھک فرح ھملک ود یارب ھک دوبن ھتشذگ ناتسمز نیمھ رگم !دیا
 ریغ یاھ تسینومک اب ھک دش دھاوخ امش اب ھلماعم نامھ" دننک غالبا اھنآ ھب ھک دیدومرف حیرص فارگلت
 فرخزم دیاب ،تسا نیا تروص رھ ھب ،مدرک ضرع .دندوب ھتفگ فرخزم رخآ ،دندومرف ."دوش یم ینوناق
 ،نامھ(».دندومرفن یزیچ رگید .دسر یمن ناماس ھب زگرھ تیلقا بزح راک الاو درک لمحت مھ ار ییوگ

 .)۵١ تشھبیدرا ١٠ .٢٢٢ ص
 

 یمن مدرک ضرع ؟تسا هدرک ییاھ طلغ ھچ -مدرم بزح لکریبد و سیئر  -ینک رتکد نیا دندومرف« - 80
 هوالع ھب و تسا یعاجترا تلود کی تلود نیا ،تسا ھتفگ و هداد گنیتیم ناھفصا رد یلب ؛دندومرف .مناد
 تئرج دوخ ھب روط ھچً الوا .درب دھاوخ ام بزح ،دشاب دازآ یتیالو یاھ نمجنا و اھیرادرھش تاباختنا رگا
 تاباختنا ھک دنکب فرح نیا هوفت تسا نکمم روط ھچ اثلاث ،تسا یعاجترا تلود نم تلود دیوگب تسا هداد
 تیرثکا دھاوخ یم شا ھیاخ مشپ اب ؟درب یم ار تاباختنا روط ھچ ،بوخ رایسب...؟تسین دازآ نم تنطلس رد
 ،ھیواعم ضغب زا لب ،یلع بحیال مدرم هوالع ھب .دنرادن یتیرثکا مھ تلود یلو .ریخ مدرک ضرع ؟دربب
 تسا هدروخ ھگ دندومرف .تسوا دوخ یاعدا نیا ،منک یمن رکف نینچ نم یلو ،دنھدب تسا نکمم یأر وا ھب
 .)١٣۵١ دادرم ٨ .٢٧٣ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ( ».هدرک یلایخ وچمھ
 

 تیلقا بزح ِینعم تسا نیا !دش نییعت ]هاشنھاش عقاو رد[ریزو تسخن فرط زا مدرم بزح لک ریبد« - 81
 ،تسین نیا ھیضق رھاظ ھتبلا !دوش یم نییعت تیرثکا ردیل و لغاش تلود تروشم و رظن اب نآ لک ریبد ھک
 .٩٨ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(»...تسا یگرزب یامعم نم یارب ھلئسم نیا و تسا نیا نطاب رد یلو
 .)١٣۵٢ ریت ١
 

 .٢٢١-٢٢۵ صص ،ھثداح ھگماد رد - 82
 

 ؟دنجالح هدرم دنچ دننیبب ات دش دھاوخن قباس لثم یکمک چیھ تیلقا ھب هدنیآ تاباختنا رد دندومرف« - 83
 دیابن یدایز ُھگ ھک دننادب دیاب دندومرف .چیھ دشابن رگا و یلیخ دشاب زاب اھنآ ملق و نابز رگا مدرک ضرع
 ادیوھ اھالاح الاح منک یم رکف زاب !تسا مولعم دندومرف .دش دنھاوخن یُھگ چیھ سپ مدرک ضرع .دنروخب
 دراو ھمطل هاش صخش ھب و میژر ساسا ھب وا یرادمامز ھمادا دنک ادخ .ارچ مناد یمن مھ زاب ،تسام نامھم
 ھضرع هاش ھب دیاب ینابز ھچ اب مناد یمن و منک یم ینیب شیپ نینچ فسأت لامک اب نم و دنکن
  .)١٣۵٣ تشھبیدرا ٢٧ .٧۵ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(».مرادب
 

 ،دنریگب شاداپ اھ یگنھرف دیاب دیا ھتفگ ]مدرم بزح[ھمانزور رد وگب یرماع ھکدرم نیا ھب دندومرف« - 84
 اھفرح نیا دراد لیطعت هام ھس لاس رد ھک یگنھرف ؟دیناروشب ار نیملعم دیھاوخ یم .تسا یراکبارخ نیا
 غالبا ،مشچ مدرک ضرع...؟تسا تافارخزم ھچ نیا ،منک یم ھیبنت ار امش وگب .تسین تسرد شا هراب رد
 .)١٣۵٣ تشھبیدرا ٢٨ .٧۵ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(»؟میوگب ھچ .درک مھاوخ
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 .١٣۵٣ دادرخ ۶ .٨٩ ص ،مراھچ دلج - 85
 

 .١٣۵٣ دادرم ١٧ .١۶۶ ص ،مراھچ دلج - 86
 

 .١٣۵٣ رویرھش ٢١ .١٩٣ ص ،مراھچ دلج - 87
 

 ھچ و فلتخم صاخشا ھلیسو ھب ھچ ]رسمار یشزومآ سنارفنک[ھسلج نیا رد ھک یلئاسم ھتفر مھ یور« - 88
 کی مدرم قباس بزح سیئر الثم رگا ،دش یم ھتفگ هاشنھاش دوخ ھلیسو یتح و ]زیخاتسر[بزح ھلیسو
 ھک یبزح سیئر یرماع ]رصان[ هراچیب ھک نانچ .داتفا یم سبح ھب اعطق تفگ یم لبق لاس ٢ ار نآ مرازھ
 ادیوھ ؟دینک یمن یناجم ار تالیصحت ،میراد تفن تادیاع ھک الاح ارچ دوب ھتفگ ھسلج کی رد طقف ،دش ھتشک
 درادن یبیع فرح نیا هرخالاب ھک مدوب هدیسرن وا داد ھب نم رگا ھک تخپ وا یارب هاشنھاش یولج ینان نانچ
 تراسج نیا زا دعب هام ھس ود هاشنھاش رمالا بسح هزات و داتفا یم سبح ھب اعطق ،تسین ییوج بیع و
 .)١٣۵۴ رویرھش ٨ .٢١٣ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»دش ماجنا راک نیمھ ،یرماع
 

 .١٣۵٣ دنفسا ١١  .٣٣۴ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ - 89
 

 .١٣۵٣ دنفسا ٢۶ .٣۵۴ ص .مراھچ دلج ،ملع تارطاخ - 90
 

 .١٣۵۴ تشھبیدرا ١٠ .۶۵ ص ،مجنپ دلج - 91
 

 .١٣۵۴ دادرخ ٣١ .١٣۵ ص ،مجنپ دلج - 92
 

  .١١ ص ،مجنپ دلج .تسا هدرک لقن ار نانخس نیا یناخیلاع یقنیلع اب یوگ و تفگ رد راگزومآ دیشمج - 93
 

 زا یا هدع ، ]زیخاتسر[بزح دروم رد .مدرک ضرع ار یراج یاھراک یرادقم .مدش بایفرش حبص« - 94
 ]دیشمج[ و یراصنا ]گنشوھ[ حانج ود ھب بزح و هدش نیعم الاب رد بزح یدنب ھتسد ھک نیا ھب نایھاگشناد
 لخاد زا دیاب یدنب ھتسد نیا ھک دندوب ھتفرگ داریا تسا هدش میسقت )روشک ریزو و ییاراد ریزو(راگزومآ

 هدرک داھنشیپ و ،دوش نییعت الاب زا ریزو رفن ود تدایق ھب حانج ود ھعفد کی ھک نیا ھن دش یم عورش بزح
 ررکم هدومرف بسحرب ھک دنروایب دوجو ھب لقع تلاصا ناراداوھ مان ھب ھتسد کی نایھاگشناد ھک دندوب

 اھتنم .دندنویپب حانج ود زا یکی ھب دیاب اھنیا .مھد یمن هزاجا ادبا ،دندومرف .دنشابن یمسیا چیھ عبات هاشنھاش
 یرگید داریا مدرک ضرع !چیھ ھک دنرادن یروز مھ رگ و دنریگب تسد رد ار حانج دوخ دنراد یروز رگا
 کی رد دیاب ود رھ ارچ الاح ،دنتسھ اکیرمآ ھب یکیدزن ھب فورعم یلیخ رفن ود نیا ھک نیا نآ و دنراد مھ
 مدرک ضرع ؟اھنآ ای مناد یم رتھب نم .دنروخ یم ھُگ رگید ار نیا ھک دندومرف و دندومرف یلمات .دنشاب تنارف
 ریت ١٩ .١۶۵ ص ، مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»تسا فاصنا اب و لداع ،لقاع، هاشنھاش...هاشنھاش ھتبلا

١٣۵۴(. 
 
 روطچ مدرک ضرع .تیفرط ھن دنتسھ ھلباقم و ثحب یارب]زیخاتسر بزح ی[ اھحانج الوصا ؛دندومرف«
 .١٨٨ ص ،نامھ (»دیدنسپ میھاوخن ام و دنوش یم لیف سچ اھنیا ؛دندومرف ؟دننامب فرط یب هدع کی تسا

 .)١٣۵۴ دادرم ٧
 
 ود رھ ھک یراصنا و راگزومآ تدایق تحت ھھبج ود نیا یرارقرب زا یمومع راکفا میوگب دیاب ھنافساتم«
 .)١٣۵۴ دادرم ٩ .١٩٠ ص ،نامھ (»تسا هدروخاو دنراد ییاکیرمآ کرام
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 رانک نم رگا ،نالا نیمھ ای .دیرادن یسارکومد ارچ دیوگ یم ام ھب یگنرف گس ردپ...دندومرف هاشنھاش« - 95
 ،داد دنھاوخ فلتخم یأر نویلیم ٣۵ ،رفن نویلیم ٣۵ ،دینک باختنا روھمج سیئر کی ناتدوخ میوگب و مورب
 برغ رد رگم دندومرف.....داد دھاوخ یأر دوخ ھب و تسناد دھاوخ روھمج سیئر ار شدوخ سک رھ ینعی
 ،دنھد یم مدرم ھب تاباختنا زا لبق ناریزو تسخن ای روھمج یاسؤر ھک ییاھ هدعو نیا ؟تسین روط نیا
 مھ ینویامھ ترضحیلعا هللادمح ھب ھک الاح اھتنم ،تسا روط نیمھ ،مدرک ضرع .تسا مدرم ندرک رخ مامت
 ،دیھاوخ یمن یزیچ ناریا یالتعا و ناریا مدرم ریخ زج اعقاو مھ و دیراد تعاجش مھ و دیراد قلطم تردق
 دییامرف تیادھ ،دیراذگب ار شمسا ھچرھ ای ،تکراشم ای ،یسارکومد مسق کی فرط ھب ار مدرم دیناوت یم
 یارب ]زیخاتسر[بزح سپ ،مینک یم ار راک نیا ھتبلا ،دندومرف .دنوشب ناشروشک روما ھب دنمقالع مدرم ھک
 .)١٣۵۵ رویرھش ١۵ .٢٣١ -٢٣٢ صص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»؟تسیچ
 
 

 ھیلع رب درادن یجراخ دوجو الصا ھک ار ناشکتمحز بزح سییر ییاقب ]ّرفظم[رتکد ھیمالعا ؛دندومرف« - 96
 دنچ ھک ییاکیرمآ یاھ ھچب نیا دبال ؛دندومرف...مدید یلب ؛مدرک ضرع ؟یدید ]زیخاتسر بزح[یلم تضھن
 نآ یوب ناشیا و دنا هداد ییاقب شوح و لوح رد یزوگ ،درم ناریا رد یسارکومد دنتفگ یم نیا زا شیپ زور
 ناشکتمحز بزح سییر ییاقب رظفم رتکد بزح زا یرثا رگید ھک تسا لاس ١۴ ھنرگو ؛هدرک مامشتسا ار
 .)١٣۵۴ نیدرورف ٢٨ .۴٨ ص ،مجنپ دلج ؛ملع تارطاخ(»تسین
 

 زوریرپ و هدرک ھیھت یرھاب ]دمحم[رتکد ھک ار ]زیخاتسر بزح[بالقنا ھفسلف .مدش بایفرش رھشون رد« - 97
 نآ لوا تاحفصً اصوصخم ،یا ھتشون تدوخ ھک روط نامھ ،دندومرف و هدرک تمحرم نم ھب ،مدوب هداتسرف

 ظیلغ ار ع و ص و داض دیاب ،قباس یاھدنوخآ لثم ،لئوت کلت "نع" ھقبط ،مدرک ضرع .تسا قلغم یلیخ
 هداس وگب تروص رھ ھب ،دندومرف .دندیدنخ یلیخ هاشنھاش .دنوشب اھنآ یاھفرح ھب دقتعم رتشیب مدرم ات دنیوگب
 ٢٣ .١٩٧ -١٩٨ صص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(».هدش ھیھت بوخ رایسب نآ عوضوم یلو ،دننک ھیھت رت
 .)١٣۵۵ دادرم
 

 مامت ھک )ھتشون ار زیخاتسر ]بزح[ھفسلف ھک رابرد لک نواعم(وگب یرھاب ]دمحم[ ھب یتسار ،دندومرف« - 98
 رما دروم نیا ردً الوا ،مدرک ضرع !میمھف یم ام .تساھنآ حالطصا و دراد یتسینومک کرام شیاھ ھتشون
 الاحً ایناث .دیبوک ار اھنآ ،اھنآ دوخ نابز اب و دش دنلب اھتسینومک تسد یور دیاب ھک دوب ناتدوخ کرابم عاطم
 یکی ،هدرک ریگ بزح زا فص ود نیب یرھاب ھک منک ضرع مراچان رگید ،دییامرف یم ناونع ار بلطم ھک
 ،تسانشآ اھنآ نابز ھب نوچ ،یرھاب ار نارکفنشور .اھنوسامارف ھتسد یرگید ،دنشاب یم نارکفنشور نیمھ
 ھمھ ھک نآ ھصالخ و تسا هاشنھاش دییأت و رظن دروم ھک ھتخاس یزیچ اھنآ نابز اب لاح رھ ھب و هدرک هرادا

 یادف ار زیچ ھمھ دیابنً اقلطم ھک دنراد هدیقع اھنوسومارف ھک یتروص رد .تسا روشک یادف و لصا یادف زیچ
 تارطاخ(».هدیسر ضرع ھب اھنآ فرط زا مھ شرازگ منک یم رکف ھک تسا یمھم ھتکن نیا و .درک لصا

 .)١٣۵۵ دادرم ٣٠ .٢٠٨ ص ،مشش دلج ،ملع
 

 هاگشیپ رد یبزح ھسلج رد ھک درک نفلت مالغ ھب یگچاپتسد اب ]ادیوھ[ریزو تسخن بشید ،مدرک ضرع« - 99
 ]دمحم[ و هدمآ ،دشاب ھسلج رد هدوبن رارق ھک )سلجم هدنیامن( نومزآ ]رھچونم[ .هدیخرچ یروط دب کرابم
 دوخ ھکلب ،تاحالطصا مامت ،دیا ھتشون امش ھک ]یا[ ھفسلف نیا تسا ھتفگ و هداد رارق ھلمح دروم ار یرھاب
 فرخزم یلیخ مھ یرھاب ،دوبن ھک بوخ ،یلب ،دندومرف .تسا هدش ینابصع یرھاب و تسا یتسینومک نتم
 یم زیخاتسر بزح یارب ]ینیرتکد[هاشنھاش رگا مناسرب کرابم یاپکاخ ضرع مراچان ،مدرک ضرع .تفگ
 مالغ حبص ،تسا ھتشون یرھاب ]لباقم[فرط ھک نآ .تسا بولطم لامک ،ھتشون یرھاب ھک نیمھ ،دنھاوخ
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 شیب شناراکمھ و یرھاب ھک مراد عالطا مالغ هوالع ھب .تسا ھیبش رتشیب ھمانزور یارب ھلاقم ھب .مدناوخ
 .هدش ھظحالم نآ رد کیتکلاید ریغ و کیتکلاید تایئزج مامت و دنا هدرک راک نآ یور تعاس رازھ زا
 ،لصا ھک یتروص رد ،مدرک ضرع .تشاذگ اپ ریز دیاب ار زیچ ھمھ و هافر و یدازآ دیوگ یم رخآ ،دندومرف
 .دوب بالقنا لاح رد دیاب ھشیمھ دیوگ یم ،دندومرف .ھشیمھ ھن ،دتفیب رطخ رد یھاشنھاش میژر و روشک ینعی

 یم بارخ و هدیسوپ ،دورن شیپ ھب بالقنا ھک تسا ینویامھ ترضحیلعا دوخ شیامرف مھ نیا ،مدرک ضرع
 وگتفگ و ثحب نیا زا یلیخ یراب .دشاب یم هاشنھاش دوخ تاشیامرف زا و کیتکیلاید لصا دوخ نیا و دوش
 نم و منم بالقنا رکتبم ،دندومرف هرخالاب .دنوش یم تحاران هاشنھاش مدرک ساسحا ھک یروط ھب ،دمآ شیپ
 ضرع .درذگ یم شناراکمھ و یرھاب دودحم رکف رد ھچ نآ ھن ،دوش هدایپ تسھ نم لد رد ھچ نآ مھاوخ یم
 دراد عنام ھچ ،دیا هدناسانش و هدومرف مالعا مسیا زا دازآ ار ناتدوخ ھک هاشنھاش .تسا رگید بلطم نیا ،مدرک
 و تامدقم نیمھ شا ھمزال رگید نآ ،دیورب اھمسیا گنج ھب دیھاوخب رگا یلو .دییامرفب مھ ار راک نیا ھک
 دلج ،ملع تارطاخ(».مدرک تحاران ار هاشنھاش مدید یلو ،دندیدنخ یردق !تساھلئوتکلت "نع" یاھفرح نیمھ
 .)١٣۵۵ رویرھش ٢۴ .٢۴٨ ص ،مشش
 

100 -  
 یم نم هرابرد ایوگ  ]ناریا رد اکیرمآ ریفس و ایس نامزاس قباس سیئر زملھ دراچیر[ریفس نیا ،دندومرف«
 لک ریبد ار راگزومآ ]دیشمج[روط ھچ ھک نیا ھب عجارً اقافتا ،دندومرف...دسیونب ییاھتشاددای دھاوخ
 درم الوا ھک متفگ وا ھب نم .دز یمن سدح سک چیھ ار نیا تفگ یم و درک لاوئس ،مدرک ]زیخاتسر[بزح
 ھب .تسا نمادکاپً اثلاث ،دوبن نوسامارف وضعً ایناث ،مھدب تالیکشت بزح ھب مھاوخ یم نم و تسا یتالیکشت
 تبسن راگزومآً الثم .تسین بیع یب سک چیھ ھتبلا ،دندومرف نم ھب دعب .مدرک بزح ریبد ار وا نم لیالد نیا
 ءاشام(تسا زاب لد و تسد یلیخ ناتسود و ناردارب و ماوقا ھب تبسن و دوسح و گنت مشچ یلیخ نارگید ھب

 ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(».دوش یمن ھک بیع یب سک چیھ ،بوخ یلو ،)هاشنھاش تاعالطا تعسو زا هللا
 .)١٣۵۵ رذآ ۴ .٣٣٨ ص

 
 .١٣۴۶ دادرخ ١۴ .۶١ ص ،متفھ دلج - 101

 
  .١٣۴۶ دنفسا ٢ .٢٣٠ ص ،متفھ دلج  -102

 
 .۴۶ دادرخ ۴ .٢٣٢ ص ،متفھ دلج - 103

 
  .۴۶ دنفسا ٩ .٢٣۵ ص ،متفھ دلج - 104

 
 یم بجعت .تساھییاکیرمآ و اھیدوھی رس ریز ]١٩۶٨ ییوجشناد شبنج[ھسنارف راک دندقتعم هاشنھاش« - 105
 ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(».دوش یم مولعم مک مک ،دنراد یوق تسد و دنراد تسد اھتسینومک اریز ،منک

  .)١٣۴٧ دادرخ ٨ .٣٠۶
 

 هدیقع راھظا قح ،دنھاوخب ناشدوخ ھک نآ زا لبق نایوجشناد ھب و مینکب یمروفر کی دیاب ،دندومرف« - 106
 ھمانرب نیا ھتشذگ لاس ،مدرک ضرع .]دنزادنین هار ١٩۶٨ شبنج ھسنارف دننام ات[ میھدب هاگشناد روما رد
 ھک نیا لثم ،دندومرف تسا فاصنا اب هاشنھاش سب زا .دیدومرفن بیوصت ،مداتسرف یولھپ هاگشناد رد ار
  .)۴٧ دادرخ ٩ .٣٠٨ ص ،نامھ(»دوب حیحص امش رظن ،مدرک هابتشا
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 ار یرگید صاخشا ھک دنھدب افعتسا ناتسبات طسو اھ هاگشناد یاسور ھمھ ما هدرک لایخ ،دندومرف« - 107

 ،نامھ(»منزب یفرح متسناوتن ،متسھ یولھپ هاگشناد سیئر مدوخ نوچ .درادن یبیع ،مدرک ضرع .منک باختنا
  .)۴٧ ریت ١١ .٣٢۴ ص

 
 ،تسا هدرک جارخا اج نآ زا ،رھمایرآ هاگشناد دیدج سیئر]اضر هللا لضف[ ھک یداتسا ھب عجار« - 108

 ار هاگشناد سیئر دوخ مھ و داتسا نآ مھ ھک یتروص رد .تسا هدرک یراک نینچ ارچ نک لاوئس ،دندومرف
 ،دییامرف یم باختنا هاگشناد سیئر یتقو ،مدرک ضرع .دنکب یراک نینچ تشادن قح ،میدوب هدرک نییعت ام
 یزیچ یلو ،دماین ناششوخ ھجو چیھ ھب نم ضرع نیا زا .دوشب هدخاوم دیابن ،تسوا ملسم قح لئاسم نیا
 .)۴٧ ریت ١٣ .٣٢۵ ص ،نامھ( »دندومرفن
 

 .١٣۴٨ دنفسا ۶ .٣٧٧ -٣٧٨ صص ،لوا دلج - 109
 

  .١٣۴٨ دنفسا ١٣ .٣٨۴ ص ،لوا دلج - 110
 

 ار یپیترس...وا رس یالاب زا ]ادیوھ[ریزو تسخن ھک ، مدرک ضرع ار یناخیلاع ]یقنیلع[ عوضوم« - 111
 ھب دندومرف .دنام یمن یقاب ییوربآ هاگشناد سیئر یارب رگید ،تسا هداتسرف ]یولھپ[ناتسرامیب تسایر ھب
 یم ارجا ھک تسا هداتفا قافتا الاح ،دوب نم یلبق روتسد دندومرف !رتدب رگید ،مدرک ضرع .دوب نم روتسد
 یناخیلاع تروص رھ ھب و تسا یرگید بلطم نیا مدرک ضرع .دنراد اوعد رفن ود نیا ھک عقوم نیمھ ،دوش
 ریز تقو چیھ هاشنھاش تروص رھ ھب ، مدرک ضرع .تسا هدرک طلغ دندومرف .دھدب ءافعتسا دھاوخ یم
 یم تشگنا ناسنا ھب روج ھچ ھک ،دیتسین دراو یرادا روما تایئزج نیا ھب و دیا هدرکن راک تسد تسد
 ،ملع تارطاخ(»!دماین ناششوخ ھک نیا لثم .دندومرفن یزیچ رگید .دوش هراچیب صخش هرخالاب ات ،دنناسر
 .)١٣۴٩ تشھبیدرا لوا .٣۵ ص ،مود دلج
 

 زاتمم تیعقوم کرد ]نایوجشناد[ ارچ ھک نیا زا هاش رطاخ .تسا هدش غولش روشک یاھ هاگشناد« - 112
 .تسا مدرم ملسم قح ندرک دنلورق مدرک ضرع هاش ھب نم .تسا هدرزآ رایسب ،دننک یمن ار روشک زورما
 یاھراعش ھک هزور دنچ نیا رد .تسا روشک ھب تنایخ نیا ،تسین دنلورق نیا یلو ،تسا حیحص ،دندومرف
 .دشاب خرس و نینوخ دیاب بالقنا ،تسا یبالق دیفس بالقنا ھک دنداد یم مدرم و هاش بالقنا ھیلع رب بیجع
 .)١٣۴٩ ید ۴ .١٢٣ ص ،مود دلج(»دش ھتسب نارھت هاگشناد ،دنداد روتسد هاشنھاش یراب
 

 .١٣۴٩ ید ١٢ .١٣۵ -١٣۶ صص ،مود دلج - 113
 

 .١٣۵١ دادرخ ١٠ .٢۵٩ ص ،مود دلج - 114
 

 .١٣۵١ دادرم ١۴ .٢٧٨ ص ،مود دلج - 115
 

 .١٣۵١ نمھب ۵ .٣٩٠ ص ،مود دلج - 116
 

 یم و )نارھت هاگشناد سیئر(دوب هدمآ نم شیپ یدنواھن دوز حبص ،مدرک ضرع .مدش بایفرش حبص« - 117
 یماظتنا دراگ ینعی .دندز کتک دندوب هدرک عامتجا ھک ار ییاھ ھچب تھج یب کینکت یلپ هدکشناد رد تفگ
 تلود فرط زا یروتسد کیً اعطق تفگ یم و دز کتک ار اھنآ هریغ و سیئر رظن ھب ھجوت نودب هدکشناد
 هاشنھاش ھک نآ اب .دننزب مھ رب ،هدش ادیپ تنطلس هاگتسد و اھھاگشناد نیب ھک بوخ ھطبار نیا ھک تسا
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 نم ھب و دندومرف لمأت یلیخ یلیخ یلو ،تسا نیبدب دریگ یمن یزاب ھب تلود نوچ ار یدنواھن ،دندومرف
  .)١٣۵٢ تشھبیدرا ١١ .٣۵ -٣۶ صص ،موس دلج(».نک یگدیسر دنداد رما
 
 

 دراگ ھک مدوب هداد روتسد مدوخ ار اھھاگشناد ھب یریگتخس عوضوم وگب یدنواھن ھب دندومرف« - 118
 هاشنھاش نھذ رد ار بلطم نیا و هدش بایفرش ریزو تسخن زورید !بجعللای .دنکب ار لمع نیا یھاگشناد
 هدوب ناتدوخ رما نیا ھک دراذگ یم هاشنھاش نھذ رد لوا .دراد یبیجع یگنرز ریزو تسخن .تسا ھتشاذگ
 ٣٧.١٢ ص ،موس دلج(».دنک یم روج ریز رد دھاوخ یم یا ھصق رھ دعب ،دننک ادیپ بصعت هاشنھاش ات
 .)۵٢ تشھبیدرا
 

 .١٣۵٢ رویرھش ١٧ .١۵٨ ص ،موس دلج - 119
 

 .١٣۵٣ تشھبیدرا ۶ .۵٢ ص ،مراھچ دلج - 120
 

 .١٣۵٣ دادرخ ٢١ .١١۶ ص ،موس دلج - 121
 

 .١٣۵٣ رذآ ١٢ .٢۶۵ ص ،موس دلج - 122
 

 .١٣۵٣ رذآ ١٣ .٢۶٧ ص ،موس دلج - 123
 

 .١٣۵٣ ید ١۵ .٣١٠ -٣١١ صص ،موس دلج - 124
 

 .١٣۵٣ دنفسا ۴ .٣٢۵ ص ،موس دلج - 125
 

 .١٣۵٣ دنفسا ۵ .٣٢٧ ص ،موس دلج - 126
 

 .١٣۵٣ دنفسا ٢۶ .٣۵۴ ص ،موس دلج - 127
 

 .١٣۵۴ نیدرورف ٢٨ .۴٧ -۴٨ صص ،مجنپ دلج - 128
 

 .١٣۵۴ تشھبیدرا ۵ .۵٢ -۵٣ صص ،مجنپ دلج - 129
 

 .١٣۵۴ رویرھش ٨ و ٧ .٢١٢ ص .مجنپ دلج - 130
 

  .١٣۵۴ رویرھش ٢٧ .٢۴۴ ص ،مجنپ دلج - 131
 

 .١٣۵۵ تشھبیدرا ٧ .۶۴ ص ،مشش دلج - 132
 

 هدکشناد سیئر ،دنا هدروآ مک هرمن اھنآ یاقفر زا رفن ١۴ راک نیا ]تلع ھب[رسلباب هدکشناد نایوجشناد« - 133
 یاج یلیخ و هدیسر نم ھب عالطا ،دندومرف .مدرک ضرع شرازگ ،دندوب هدز کتک ار ]یقوراف سابع رتکد[
 ماجنا یراک ھک دوب یروشک رد رگا .مینک هرادا ار اھھاگشناد نیا میا ھتسناوتن هرخالاب ام ھک تسا بجعت
 یرادقم کی .ییوج ھناھب و یلبنت یرادقم کی ،مدرک ضرع ؟ارچ اج نیا رد یلو ،دوب لوبق لباق ،دش یمن
 ضرع ؟میناد یمن ام ھک تسا یبیع ھچ دندومرف .تسام یاھراک بیاعم مھ یرادقم کی و یجراخ کیرحت
 تقو ،میرادن اھنآ اب دونش و تفگ ،مینک کرد میھاوخ یمن ار اھنآ یاھ هدقع و یگداوناخ یاھیراتفرگ ،مدرک
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 هاشنھاش .دراذگ یم ام بیاعم یور تشگنا ،یرایشوھ و یکریز اب نمشد تقو نآ ،مینک یمن اھنآ فرص مھ
 ،مراد ربخ ھک مھ جراخ رد ]یناریا[نایوجشناد عضو زا ،مدرک ضرع .دندومرف رکف یردق .دندومرفن یزیچ
 ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(».دندرکن رداص یرما و دندومرفن یزیچ مھ زاب .تسا قداص بلطم نیمھ نیع

 .)١٣۵۵ تشھبیدرا ١۵ .٨٣ -٨۴ صص
 

 نایوجشناد ینابیتشپ دروم ،هدش ھک یباصتعا ]جرک[یزاس تیچ تاجناخراک رد ما هدینش ،دندومرف« - 134
 .١٠٧ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»؟ھچ یارب نک قیقحت ،ھتفرگ رارق )یدودعم هدع ھتبلا(نارھت هاگشناد

 .)١٣۵۵ تشھبیدرا ٢٧
 
 

 تطاسو روط ھچ اھقمحا امش رخآ ھک نک نفلت نارھت هاگشناد سیئر ]یدنواھن گنشوھ[ ھب ،دندومرف«  - 135
 ار ناراکبارخ نیا مامت رگا ... ؟تسا یرکف زرط ھچ نیا ؟دینک یم نم زا ار اھتسیرورت رادفرط نادرگاش
ً اعقاو و منک یم تعاطا ،مدرک ضرع .دروآ مھاوخ رد ار امش ردپ ،دینکن یفرعم اھ هاگتسد ھب و دینکن ادیپ
 .١١٣ ص ،مشش دلج(».دنشاب دنم ھلگ دیاب اھرصنع تسس نیا زا ھک مھد یم ترضحیلعا ھب قح ملد رد
  .)١٣۵۵ دادرخ لوا
 

 زور دنچ نیا تاقافتا زا یطوسبم حرش ھک متفریذپ ار نارھت هاگشناد سیئر ]یدنواھن گنشوھ[ حبص« - 136
 ھب ار اھتسیرورت یارب ییارس ھحون عوضوم ،زیمآ ھغلابم تروص ھب رایسب تفگ یم و داد نم ھب هاگشناد
 ینف و کینکت یلپ یاھ هدکشناد ،دندوب هدومرف رما لوا ھلھو رد ھک نانچ ً،انایحا رگا و دنا هدناسر ضرع
 دیاع دنتساوخ یم ناراکبارخ ھک ]یا[ھجیتن نامھ و دش یم دب رایسب ،میدوب هدرک لحنم ار نارھت هاگشناد
 ،دنک فرحنم یلخاد یاھیتحاران زا ار مدرم رظن ھک نآ یارب ریزو تسخن ادیوھ تشاد هدیقعوا .دیدرگ یم
 ھب ھشیت ھک دھاوخ یمن ]ادیوھ[نوچ ،مدرکن رواب ]ار نانخس نیا[نم یلو .دوش یم ثبتشم لئاسو نیا ھب
 وا )تسا لکشم رایسب ھتبلا ھک(هاشنھاش ترضحیلعا رکف و مدرم راکفا فارحنا یارب .دنزب شدوخ ھشیر
 هدیسر ضرع ھب بلطم ،زیمآ ھغلابم ھک مدرک ضرع ار نایرج .مدش بایفرش دعب .دراد یرگید یاھھار
 اھھاگشناد یاسؤر نیا ھب رگا .تسا غورد تارھاظت شرازگ یلک ھب نارھت هاگشناد هرابرد ھلمجنم و تسا
 زا ،دندومرف .دور یم تسد زا اھھاگشناد رما ،دوش هدز یرس وت مھً امئاد ،دنراد میب ناشناج زاً العف ھک
 و دنشیدنین ناشروشک ھب یتقو رخآ ،دندومرف .دنسرت یم اھتسیرورت زا ،مدرک ضرع ؟دنراد میب ناشناج
 زرط نیا ،مدرک ضرع ؟دشاب ھتشاد دناوت یم یتذل ھچ اھنآ رس رب کاخ یگدنز ،دنشاب ناشدوخ رکف ھب طقف
 تسا نکمم ،دندومرف و هدرک یرکف .تسا حرطم یرگید تروص ھب بلطم اھنآ یارب .تسا هاشنھاش رکف
 .)١٣۵۵ دادرخ ٢ .١١۵ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(».ییوگب تسرد
 
 

 .١٣۵۵ دادرخ ۶ .١٢٢ -١٢٣ صص ،مشش دلج - 137
 

 یبتک شرازگ مالغ یارب شدوخ ،سرت زا ،تعنص و ملع ]هاگشناد[سیئر هراچیب نیا ،مدرک ضرع« - 138
 سالک ھت رد یرفن دنچ ھک تلع نیا ھب مھ نآ ،هدروخ مھ ھب یکدنا یرفن ھس سالک کی طقف ھک داتس رف
 کردم کاواس فالخرب درک یمن تئرج ،تشاد یمن شدوخ فرح ھب نانیمطا رگا .دنتسکش ار اھرتسول
 ،یلب مدرک ضرع ؟مروآ یم رد ار ناشردپ دنھدب طلغ شرازگ رگا یتفگ کاواس ھب ایآ ،دندومرف .دھدب یبتک
 یمن اما ،متفگ شنواعم یتباث ]زیورپ[ ھب ،تسین ھک یریصن ،مدرک ضرع ؟دنتفگ ھچ ،دندومرف .مدرک غالبا
 هاگشناد سیئر یدنواھن ]گنشوھ[رتکد ،مدرک ضرع .دندومرف لمأت یردق .تسا ینیلاب ھچ رب وا رس مناد
 ،دندومرف .تسا ریزو تسخن ادیوھ ]سابع ریما[راک تاشرازگ نیا ھک درک یم یلاح مالغ ھب هدرپ رد نارھت
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 و هاشنھاش رکف و دتفیب هار اھ هاگشناد رد ییادص و رس ھک نیا یارب ،مدرک ضرع ؟ھچ یارب ،ادیوھ هراچیب
 دیوش یم دب سک رھ اب امش وگب وا ھب ،دندومرف .دوش فرحنم مدرم تیاضر مدع و تانایرج ءوس زا مدرم
 ناشن وا ھب نم اج نآ رد ار اھھاگشناد شرازگ ،دمآ دھشم ھب یتقو ادیوھ .دیھد یم وا ھب تبسن روج ھمھ
 ھن ،دوب نم روتسد یور هدرک یلمع رگا سپ .متفگ وت ھب ھک روط نامھ ،دنکب یریگ تخس دورب متفگ و مداد
 ھب یتباث طسوت کاواس شرازگ لصا دنک یم روصت یدنواھن ،مدرک ضرع نم .دشاب هدرک یلغچ ھک نآ
 ٩ .١٢٨ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(».دندومرفن یزیچ رگید و هدرک لمأت یلیخ .تسا هدوب ادیوھ کیرحت

 .)١٣۵۵ دادرخ
 

 .١٣۴۶ رویرھش ٢٠ .١٢۵ ص ،متفھ دلج - 139
 

 .١٣۵١ تشھبیدرا ٣٠ .٢۴٢ ص ،مود دلج - 140
 

 .١٣۵١ دادرخ ١٧ .٢۶٢ -٢۶٣ صص ،مود دلج - 141
 

 .١٣۵١ رویرھش ٣٠ .٢٨٩ ص ،مود دلج - 142
 

 رد مھ ییاھ ھشوگ یلو ،ھتشون ناریا هاشنھاش هرابرد یبوخ رایسب ھلاقم ییاکیرمآ کیوزوین ھلجم« - 143
 مدیسرپ .تسا مھم ھتبلا ھک ھتشاذگ دلج تشپ مھ ار کرابم لاثمت .دراد هریغ و ]کاواس[ ام یفخم سیلپ دروم
 ھکلب ،دیامن ھئطخت ار نآ تاکن یضعب وگب یزیورپ لوسر ھب یلو ،دوشب دندومرف ؟دوش سکعنم دئارج رد
 شیپ ھک ھتخوس دایز تفن ھلئسم زا امش نوک دوش یم مولعم دیوگب و ددرگ سکعنم نامزمھ و دنک ھلمحً ادیدش
 تارطاخ(»؟تسامش ھیلع تسین امش رکون سک رھ دینک یم روصت امش ارچ .دیا هدرک ھلمح ام ھب اھسور زا

  .)١٣۵٣ رھم ١٨ .٢١٢ ص ،مراھچ دلج ،ملع
 

 .١٣۵٧ رھم ١٢ .٢١۵ ص ،مراھچ دلج - 144
 

 نیا وگ تسا ھتشون کیوزوین زا یرتدب ھلاقم مھ اکیرمآ میات ھلجم دش مولعم .دندوبن لاحشوخ هاشنھاش« - 145
 .تسین هاشنھاش هاوخلد قبط رب نآ بلطم نیا فصو اب ،دراد تیمھا ھتبلا و تسا دلج تشپ هاشنھاش لاثمت ھک
 رد ناریا تورث لک دصرد ۴٠ دیوگ یم...دننک یم یراکبارخً اصوصخم اھ ھتخوس ردپ نوچ ،دنراد مھ قح
 دیدج یزاوژروب ھقبط زاب الاح ،لیماف رازھ دنتفگ یم اھ ھتخوس ردپً اقباس .تسا تیعمج دصرد ١٠ تسد
 .)۵٣ نابآ ٨ .٢٢٩ ص ،مراھچ دلج(».دنا هدرک عارتخا ار
 

 .١٣۵۵ دادرخ ١٣۴.١١ -١٣۵ صص ،مشش دلج - 146
 

 .١٣۵۵ ریت ٣ .١۶٧ -١۶٨ صص ،مشش دلج - 147
 

 .١٣۵۵ رویرھش ٢٩ .٢۵۵ ص ،مشش دلج - 148
 

 تسا بجعت یلیخ یاج نم یارب ]متفگ ییاکیرمآ راگن ھمانزور ،تفارک فزوژ یاھدقن خساپ رد[« - 149
 .تسام نانمشد راعش ،تسین یدازآ ناریا رد دییوگ یم ھک نیا .دیھد یم شوگ ار ام نانمشد فرح امش ھک
 ینوناق ریغ مارم کی ام روشک رد مسینومک و دنتسھ اھتسینومک اھنیا ،میراد ینادنز دییوگ یم ھک نیا
 ار نآ لوپ ھک مھ نآ ،دیراد امش ھب یگتسب ھتفرشیپ یاھ ھحلسا رد ام ھک دیھاوخب ادخ زا دیاب امش.....تسا
 تشپ تلم ھمھ و مکحم مھ ام یلخاد عضو نوچ ،مرادن ینارگن چیھ نم تروص رھ ھب .میھد یم دقن

 اوژروب و تسا یضار هداعلا قوف ھک رگراک و زرواشک .میوگ یمن ار نیا مھ لیلد یب .تسا هداتسیا هاشنھاش
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 ،دشاب یضار دھاوخ یم .)لئوتکلت نع(ددع دنچ دنام یمً انایحا .دنا هدیسر لوپ ھب ھک مھ هریغ و ھلمع و
 و تشادھب ھنرگو دنک ھبلاطم رگم ار شردپ ثرا مھ ھتخوس ردپ نیا .درادن یتیمھا ،دشابن دھاوخ یم
 ،یراب....تسھ روما ھمھ رد ھک مھ مدرم تکراشم ؟دروخ یم یھگ ھچ رگید ،دراد ھک ناگیار لیصحت

 یاھدیرخ زا ای نم روشک تیعقوم زا دنناوت یم ]اکیرمآ[ اھنیا رگم .یداد باوج بوخ ،دندومرف هاشنھاش
 دلج ،ملع تارطاخ(»؟دنرذگب رالد درایلیم ۵٠ دودح لاس ١٠ فرظ و رالد درایلیم ۴ تافلخم اب ھنایلاس ام
  .)١٣۵۵ رذآ ۶ .٣۴١ -٣۴٢ صص ،مشش
 

 ارچ دندومرف .مدناسر ضرع ھب یسارکومد یوجتسج رد ناریا مان ھب ار زمیات ھمانزور ھلاقم نتم« - 150
 ھجیتنلاب و یداصتقا یسارکومد نیرتگرزب ،یدیلوت یاھراک رد مدرم مومع نداد تکرش اب ھک ام ؟وجتسج رد
 .تسین یسارکومد اھیبرغ معز ھب ،دشاب بوخ مھ ھچ رھ ،مدرک ضرع .میروآ یم مھارف ار یسایس
 یلو ،تسا یرگید بلطم نیا ،مدرک ضرع ؟دنرب یم یسارکومد نیا زا یا هدافتسا اھنآ رگم ،دندومرف
 .)١٣۵۶ دادرخ ٢۵ .۴٨٧ ص ،مشش دلج(».دنسانش یمن یسارکومد مھ ار ام یسارکومد
 

 تاعوبطم رد رتشیب ذوفن رکف ھب دوخ تاردص نارود طساوا زا ادیوھ یاقآ« :دسیون یم هداز حابصم - 151
 رد دوخ یصخش ناتسود تروص ھب ار ناراگن ھمانزور زا یا هدع دوب هدرک یعس وا نآ زا شیپ .داتفا
 دمآ نم شیپ هاوخوکین زور کی...دوب هاوخوکین داھرف وا یلصا کمک و امنھار ،رواشم هار نیا رد .دروآ
 رد متفگ نم .دیرامگب ناھیک یریبدرس ھب ار یرھاط ریما امش ھک تسا دنمقالع ریزو تسخن یاقآ تفگ و
 اب ھناقداص تمس نیا رد تسا لاس تسیب بیرق ھک راسمس یاقآ ناھیک یلعف ریبدرس زا نم رضاح لاح
 تسخن یزور...منیب یمن وا ضیوعت یارب یلیلد چیھ و مراد ار تیاضر لامک دنک یم راک نم و ناھیک
 حرطم ار یرھاط ریما یریبدرس ھلأسمً احیرص متفر شندید ھب یتقو .منیبب ار وا تساوخ و دز گنز ریزو
 هاوخوکین ھب ھک ار شیپ باوج نیع مھ نم .دریگب تروص راک نیا مدنمقالع یلیخ نم تشاد راھظا و درک
 .دیشک لوط یتدم راک نیا .دومن ضوع ار تبحص عوضوم دعب .درک یرکف ادیوھ...مداد وا ھب مدوب هداد
 ریبدرس عوضوم نآ دیسرپ راھن رس .مشاب شنامھم راھن ھک تساوخ نم زا هرابود ادیوھ زور کی ھک نیا ات

 نم شھاوخ نیا تفگ و داد ناشن ار هاش سکع و درک دنلب ار شرس ،مروایب رذع متساوخ  نم ات .دش ھچ
ً اعقاو ھک نم .دوش ارجا دیاب سپ تسا ترضحیلعا رما رگا متفگ نم .دھاوخ یم روط نیا بابرا ،تسین
 و متفر وا غارس ھب .مراذگب نایم رد رابرد ریزو َملَع اب ار عوضوم ھک دیسر مرکف ھب ،مدوب هدش راتفرگ
 درک یرکف ملع .دنک ربخ ھجیتن زا ارم و دروایب رد ار راک یوت و ھت ھک متساوخ ملع زا و متفگ ار بلطم
 مھ اب نم شیپ ایب ھناحبص ھک دز گنز دعب ھتفھ ود .منک یم تربخ مدوخ نک ربص ،نکن ھلجع تفگ و

 نیا ھب...یرادن یا هراچ ھک نیا لثم .دھاوخ یم بابرا ار عوضوم نآ تفگ ھناحبص رس .مینک تبحص
 .)٢٩۵ -٢٩۶ صص .٢٠٠۶ ، ادیوھ یامعم ،ینالیم سابع(».دش ناھیک ریبدرس یرھاط ریما ،بیترت
 

 .١٣۵٢ رذآ ١۵ .٣١۶ -٣١٧ صص ،موس دلج - 152
 

  .١٣۴٨ دادرخ ٢ .١٩٨ ص ،لوا دلج - 153
 

 .١٣۴٩ دادرخ ١٠ .۵٢ ص ،مود دلج - 154
 

 .١٣۴٩ دادرخ ١٧ .۵۶ ص ،مود دلج - 155
 

 .١٣۵١ تشھبیدرا ٢۵ .٢٣٨ ص ،مود دلج - 156
 

 .١٣۵١ دادرخ ١١ .٢۶٠ ص ،مود دلج - 157
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 .١٣۵٢ رھم ٣٠ .٢٣٩ ص ،موس دلج - 158
 

  .١٣۵٣ دادرخ ١۵ .١٠۶ ص ،مراھچ دلج - 159
 

 .١٣۵٣ دادرخ ١۶ .١٠٧ص ،مراھچ دلج - 160
 

 دیدومرف غالبا هدنب ھب بشید ھک ھناکولم عاطم رماوا .یھاشنھاش رابرد مرتحم ریزو ملع یاقآ بانج« - 161
 و نم نوچ تفرن ام مشچ ھب باوخ بش مامت دییامرفب رواب و دمآ دراو رکاچ رب ھک دوب نیگمھس ھنایزات
 و دوخ بوبحم هاشنھاش تایانع ھتفیش لد و ناج زا و میناد یم تنطلس هاگرد راسکاخ ار نامدوخ منز
 رب لمح دیآ یم دیدپ ھمانزور بلاطم و رابخا راشتنا راک رد یصئاقن رگا و میتسھ تنطلس لیلج نادناخ
 دوخ رمع لوط رد قیدص یراذگتمدخ ھک مراد و ھتشاد یعس ھتسویپ نوچ دیئامرفن رکاچ للعت و لامھا
 و تلوھک ھطساوب نوچ متسین راکھانگ اھدماشیپ نینچ رد .متسھ ھناھاش کرابم تاین و راکفا وریپ و هدوب

 دارف مدنزرف ببس نیمھ ھب و منک لورتنکً اصخش ار ھمانزور بلاطم مامت ھک مرادن ار نآ ییاناوت ،فعض
 ھنافسأتم .دھد یم ماجنا ار دوخ فیاظو تدیقع و تین صولخ لامک رد مھ وا و مدیبلط کمک ھب ار یدوعسم
 دوخ رکاچ ھک تسویپ عوقوب ریخا یاطخ ھلمج زا ییاھاطخ دوب هدرک رفس اپورا ھب وا ھک ریخا ھتفھ ود رد
 ھک شوھ اب و هدرک لیصحت تسا یناوج تسایس رازاب نوتس هدنسیون .مدش فقاو نادب رشن و عبط زا سپ
 دسانش یمن دنک هدافتسا دنناوت یم یتصرف رھ زا ار لاخ و طخ شوخ یاھرام و درادن ربخ اھ ھتشذگ زا

 مھً البق ناگدنیآ رد یماسا نیمھ اب بلطم نیا تفگ و هدرک بلطم کرد هزات نداد ھجوت زا دعب ھک نانچ
 .دش هذخاومً ادیدش و تفرگ رارق شنزرس دروم وا یسکات ژاتروپر هدنسیون هراب رد اما و .دوب هدش پاچ
 دھد یمن تھج رییغت ررکم تارکذت نوچ و هدش نیجع اھنآ رد ھک دنتسھ یفنم حور یاراد دارفا لیبق نیا
 یھیدب و دش دھاوخ ماجنا ددرگ یم رب رفس زا دارف ھک زورما نیمھ راک نیا و دش دنھاوخ هداد رییغت راچان
 یم جنر ارم زیچ رھ زا شیب ھناکولم رطاخ ردکت .دش دھاوخ ناربج هدش ھتشون ھک یا هدننز بلاطم تسا
 راذگتمدخ نیا زا هاشنھاش تایانع زا یا هرذ رگا ھک مناد یم یبوخ ھب نوچ درک دیاب ھچ مناد یمن و دھد
 لامعا رکاچ ھب تبسن ھک اھ ینمشد دوجو اب دشابن هدنب نیا رس رب کرابم تفوطع رپ ھیاس و دوش ھتساک
 عمسب ار رکاچ ضیارع مھد یم مسق هاشنھاش کرابم رس ھب ار امش ملع یاقآ .دش دھاوخ دوبان دوش یم
 ھناکولم هاگشیپ زا یرما رھ .موش صالخ رثأت و یناشیرپ نیا زا ھک دیشیدنیب یا هراچ و دیناسرب ھناکولم
 ».یدوعسم سابع .تسا عاطم دبای رودص فرش
 

 رد رگا ھک دنھدب ییاھ ھشوگ ،میوگب دیارج ھب ھک دوب نیا دنداد نم ھب ھک یرما نیلوا .مدش بایفرش« - 162
 ]ناخ بویا یرانکرب[ تاقافتا نیا ،دش یم ماجنا تسا هدش مدرم یارب ناریا رد ھچ نآ مرازھ کی ناتسکاپ

 ھب و تسا هدرکن سک چیھ میا هدرک ام ھک یبالقنا ،تسا حیحصً اعقاو هاش شیامرف ھتبلا .تفرگ یمن تروص
 ،تسا دمعت مناد یمن و دور یم شیپ یرگید تروص ھب راک الاح اما .دش ظفح میژر و روشک مھ تھج نیمھ
 ،ملع تارطاخ(».منک لد درد ھک دمآ شیپ یتصرف تروص رھ ھب و منارگن و سارھ رد تخس ؟یراک منادن ای

 .)١٣۴٨ نیدرورف ٧ .١۶١ ص ،لوا دلج
 

 .١٣۵١ دادرخ ۵ .٢۵٢ ص ،مود دلج - 163
 

  .١٣۵١ دادرم ١٨ .٢٨٠ -٢٨١ صص ،مود دلج - 164
 

 یاھکیپملا رد ھک ار ]یتشک[ قباس نامرھق یتخت مان ارچ ھک منک هذخاوم ار اھ ھمانزور دندومرف« - 165
 زا ،تشادن یدرم تردق نوچ مھ دعب ،دوب هدش یقدصم رخاوا رد یتخت -دنا ھتشون ،درب الط لادم قباس
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 ھنوگ نیا زا ھتبلا .یسک گرم زا دعب یتح ،درذگبرد ییاطخ زا هاش تسین نکمم .درک یشکدوخ تلجخ
 ،ملع تارطاخ( ».درذگ یم رگید یاھاطخ زا الاو ،روشک ناھاوخدب و نانمشد اب یرکف مھ ینعی ،اھاطخ
 .)١٣۵١ رویرھش ۵ .٢٨۶ ص ،مود دلج
 

 ھب ،دوشن ییادص و رس دیدومرف ھک نیا لثم مدرک ضرع نم ؛ینویامھ ترضحالاو زاورپ دروم رد« - 166
 ،دیتسرفب سکعرب دندومرف .متسرف یمن مدرک ضرع ترضحالاو ھب ھک یکیربت ھضیرع مھ نم تھج نیا

 مھ یشکوقاچ کی ربخ زا یتح روشک دھعیلو زاورپ ،وگب اھ شکاج نیا ھب .دنتشونن یزیچ اھ ھمانزور دوخ
 ،ملع تارطاخ(»؟تساجک ھبرگ یایح هرخالاب ،میروایب راشف میھاوخ یمن ؟دیسیون یمن چیھ ھک تسا رتمک
 .)١٣۵٣ دادرخ ١ .٨٣ ص ، مراھچ دلج
 

 .١٣۵۴ نیدرورف ٢۵ .۴٢ ص ،مجنپ دلج - 167
 

 تسد ھب ھک تسا هداد ناریا رد ار یخماش مان ھب لصحم کی لتق ربخ دنومول ھمانزور ،مدرک ضرع« - 168
 نامھ زا .تسین یزیچ وچمھ چیھ ،دندومرف .هدمآ ناریا ھب جراخ زا ھک تسا هدوب یلصحم و هدش ماجنا سیلپ

 ؟منک بیذکت سپ ،مدرک ضرع .درم و دیوج رونایس صرق ،دش راتفرگ ھک نآ ضحم ھب .دوب ناراکبارخ
 .دنسیوننً الصا نیا زا دعب ناریا یاھ ھمانزور ار دنومول یاھربخ نک غالبا طقف ،تسین مزال چیھ ،دندومرف

 ،مدرک ضرع .درادن یرثا ناریا رد شرظن ھک دنادب لقاال ،دندومرف ؟دراد هدیاف ھچ راک نیا ،مدرک ضرع
 تارطاخ(».دننکب ار راک نیاً العف تروص رھ ھب ،دندومرف .دناوخ دنھاوخ رتشیب ،مدرم یواجنک ظاحل زا

 .)١٣۵١ رذآ ۴ .٣۴۴ ص ،مود دلج ،ملع
 

 :کنیل ھب دوش عوجر - 169
 

https://www.jamaran.ir/یولھپ-میژر-لابق-رد-یمومع-فیظو-870/ینیمخ-ماما-ھفیحص/ماما-اب-
 ناریا-تلم-یھاوخمالسا
 
 

 .۴٠١ ص ،ھثداح ھگماد رد - 170
 

 هابتشا نیرخآ ھن و نیتسخن ھن ھک تاعالطا ھمانزور ھلاقم« :تسا ھتفگ دروم نیا رد نویامھ شویراد - 171
 ریغ بسن و لصا یاراد و هایس عاجترا هدنیامن ناونع ھب ینیمخ نآ رد و دوب تاھابتشا زارد ھلسلس کی رد
 روتسد ھب ھلاقم ھیلوا نتم .دیدرگ ھیھت ،ادیوھ یتاعوبطم رتفد رد هاش روتسد ھب دوب هدش هراشا )یدنھ(یناریا

 رد نم یارب وا دوخ ینفلت هرکاذم زا سپ رابرد ریزو رتفد زا ھلاقم...دش ھتشون رتدنت و تفای رییغت هاش دوخ
 ھب ھلصافالبً ابیرقت ار نآ ،دوبن مھ ھلاقم ندناوخ ناکما ھک یطیارش رد نم و دش هداتسرف یبزح هرگنک کی

 مق رد دوخ تیعقوم نارگن ھک تاعالطا ھمانزور .مداد ،دوب اھ یکیدزن نآ ردً اقافتا ھک تاعالطا راگنربخ
 و یعیبط یرما هاش صخش روتسد ھب ھجوت اب ھک(بلطم دییأت و ریزو تسخن اب نتفرگ سامت زا سپ ،دوب

 .)٩٢ ص ،اکیرمآ ،نژاپ پاچ ،زورما و زورید ،نویامھ شویراد(».دز ھلاقم راشتنا ھب تسد )دوب دوخب دوخ
 

 ]دنلھ ھکلم رتخد[شمناخ و ]وکنارف نارود رد ایناپسا تخت و جات یعدم وگوھ[سولراک سنرپ راھان« - 172
 .دندوب اھترضحالاو یضعب و ملع مناخ طقف .دوب یصوصخ یلیخ ،مدوب راھان رس .دندوب هاشنھاش نامھم
 یروتاتکید میژر زا سولراک سنرپ یتقو .دش بجعت ثعاب ھک دندومرف یبلطم اھابتشا ونابھش راھان رس
 ونابھش ،دنشورفب دنھاوخ یم ھک یباتک رھ دراذگ یمن ار اھ ھناخباتک ھلمجنم ھک دز یم فرح یناپسا
 ضرع .مدش تحاران مھ نم .دندش تحاران رایسب هاشنھاش .تسا روط نیمھ مھ اج نیا رد انیع دندومرف
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 .دوبن قلمت و غورد ،متفگ مھ تسرد و ،وئام یاھباتک یتح ،تسھ بتک ھمھ اھ هاگشناد رد یلو مدرک
 نم زاب .دشیدنا یم رتمک تسایس ھب نم تلم ،دندومرف .دندومرف یبیجع شیامرف مھ هاشنھاش ھلصافالب
 .۴٢٣ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(»دندومرف یشیامرف نینچ روط ھچ تیارد نآ اب هاشنھاش ،مدرک بجعت

 .)١٣۴٧ رذآ ١٠
 

 یاھ ملیف صوصخ رد مھ یردق .ھتشذگ شوخ ھمھ ھب ھک دوب شیک زا تبحص رتشیب متفر ماشرس« - 173
 یتسرد رایسب شیامرف هاشنھاش .دش تبحص هریغ و تسرپ نطو ریغ دارفا یضعب و روشک لاح ھب بسانمان
 یم ھیھت )ملیف ظاحل زا( ملیف کی ناونع ھب نطو هاوخدب مدآ کی ھک ار یملیف مھاوخ یم دندومرف .دندومرف
 دبلھپ هراچیب ؟ھچ ینعی کیریل ملیف ؟دروخ یم روشک درد ھچ ھب یزاب لئوتکلت نع نیا .دشابن زگرھ دنک
 ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ( »دش تحاران رایسب رنھ و گنھرف ریزو و سمش تخدھاش ترضحالاو رھوش

 .)١٣۵۴ نیدرورف ١۶ .٣٠ ص
 

 یساسا و قیمع تالوحت راتساوخ ناریا نارکفنشور ھک دوب ھتشون یحرش زمیات کرویوین ھمانزور« - 174
 ھک دنتسھ یصاخشا اھنیا ؟تسا ھُگ مادک رکفنشور....دندومرف ،دندیدنخ هاشنھاش .دنتسھ ناریا عامتجا رد
 یریگ هدرخ یارب مینک یم ملع ار اھنآ و میراذگ یم اھنآ رب رکفنشور مسا ام دوخ .دنراد هدقع عون نارازھ
 .٣١٣ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»)دندوب ونابھش ترضح ایلع هاشنھاش روظنم منک یم رکف( ام دوخ ھب

 .)١٣۵۴ رھم ٣٠
 

 سیئر ونابھش ترضح ایلع یئاد رسپ ،یبطق ]اضر[ زاب ھلمجنم .دوب ییزج لئاسم رگید بلاطم« - 175
 ،ملع تارطاخ(»دیروخ یم ُھگ وگب ،دندومرف .تسا هداتفا افعتسا لایخ ھب ،هدرک زان نویزیولت ]و ویدار[
 .)١٣۵۴ ید ٢١ .٣٧٧ ص ،مجنپ دلج
 

 .١٣۵٢ رویرھش ٢۶ .١٧٠ ص ،موس دلج  - 176
 

 یکاح مامت...دندومرف یلصفم قطن .دندومرف حاتتفا ناتسبات لیطعت زا دعب ار نیسلجم زورما هاشنھاش« - 177
 ونابھش....میدمآ انس سلجم رد هاش صوصخم قاتا ھب...هاشنھاش قطن زا دعب.. .تسا روشک تفرشیپ زا
 تفرشیپ ھمھ نیا ،دندومرف هدنخ اب هاشنھاش ؟دیتفگن ار بیاعم ارچ ،دوب فیرعت مامت ھک نیا ھک دندرک داریا

 اھراکبارخ ،ندناکرت بمب زا روظنم -!میوگب دب مدوخ ھک یتقو ھب یاو .دنناکرت یم بمب هزات ،میوگ یم ار
 و دینکب یبالقنا قطن دییایب داتفا امش تسد ھب ھک راک ؛دیا هدش یبالقنا یلیخ ونابھش ،دندومرف دعب .دنتسھ
 نیا زورما روط ھچ ،دیا هدش یبالقنا ردق نیا ھک امش الاح .دییامرفب هرادا مھ ار روشک و دییامرفب ار بیاعم
 روضح رد نوچ یلو ،دوب یخوش مامت هاش تاشیامرف ھک نآ اب ونابھش ؟دیا ھتخادنا ناشن و تالآ رویز ھمھ
 رھم ١۴ .٣٠٩ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».دندش تحاران ،دوب نم و ریزو تسخن و نیسلجم یاسؤر

١٣۵١(. 
 

 ناراکبارخ نیا تسا ھتشون تسپ نتگنشاو ھمانزور دندومرف ]و دندوب تحاران[هاشنھاش .متفر ماش رس« - 178
 ضرع .دنتسھ فلاخم هاش یدرف تموکح اب طقف .دشاب قطنم و لقع فالخ ھک دنھاوخ یمن یزیچ ناریا
 ترضحیلعا ،دنزادنا یم هار ار تیگرتاو ھیضق و دننک یم یگتخوسردپ ھمھ نآ ناشدوخ ھب تبسن یتقو مدرک
 دندومرف .مینکب ار نامدوخ راک دیاب ام ؟دراد یتیمھا ھچ ؟دننک راتفر روج ھچ ام اب دیھاوخ یم ینویامھ
  .)١٣۵٢ دادرخ ٢٣ .٩٢ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(».ییوگ یم تسرد
 

 .١٣۵١ نیدرورف ٢٨ .٢٠٨ ص ،مود دلج - 179
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 .١٣۵٣ ید ٧ .٢٩٧ ص ،مراھچ دلج - 180

 
 .١٣۵۴ تشھبیدرا ٧ .۶٣ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ - 181

 
 .١٣۵١ تشھبیدرا ٢٩ .٢۴١ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ - 182

 
 ام ارچ تسا ھتفگ ،دنک یم تمدخ زکرم زا جراخ گنھ کی رد ھک ھفیظو نابھورگ کی ،دندومرف« - 183

 نیا زا .دیکم یم ار مدرم نوخ تلود دندوبن اھنیا رگا ؟میراذگب تسیرورت ار عاجش نامدرم نیا مسا دیاب
 نوخ ،دھد یم یعامتجا سیورس و تمدخ امش ھب تلود ،روگ ات هراوھگ زا ھک نیا ،دیسرپ دیاب رسپ اقآ
 ضرع ؟دیمان ناوت یم یزایتما ھچ ار نتشک مدآ ِدوخ ھک مرادن اھتسیرورت لمع ھب راک نم ؟تسا ندیکم
 نداد شوگ ای باتک کی ندناوخ اب اھ ھچب نیا ،دیدومرف نادنمشیدنا هورگ رد زوریرپ ھک روط نامھ ،مدرک
 ،تسا شترا رد نوچ ھتبلا .دنیامرفن انتعا هاشنھاش و درادن یلاکشا .دنوش یم نوگرگد هاوخدب مدآ کی ھب

 مادک تسین مرطاخ ھک ناریلات ای ھشوف لوق ھب یلو ،دوش ارجا وا هرابرد دیاب یدیدش یطابضنا نیناوق دیاش
 اج رھ زا یتحاران رھ ،یسک رھ هرخالاب ؟درک دیاب ھچ ،تسا مدرم ملسم قوقح زا ندز ُرق ،تسا یکی
 ١١ .١٣٣ -١٣۴ صص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(».دنک یم هاگن زیچ ھمھ ھب هایس کنیع اب یروف ،دراد
 .)١٣۵۶ دادرخ
 

 ١۶ رد نارابریت ،١٣٣١ دلوتم ،قلخ نیدھاجم نامزاس یاضعا زا[ یئاضر یدھم ھمکاحم زورما« - 184
 تامکاحم نیا .دش عورش ینلع روط ھب ]یماظن هاگداد رد مادعا راب ھس ھب تیموکحم زا سپ ١٣۵١ رویرھش
 ررکمً اقباس .میدرک ینلع ،تخادنا هار ادص و رس ایند رد یللملا نیب وفع ]نامزاس[ سب ]زا[.دوب یرسً اقباس
 شحف تامکاحم نیح اھنیا دندوب هداد شرازگ اھیماظن و دندوب هدومرفن لوبق ،دشاب ینلع مدوب هدرک ضرع
 ار ییایند شحف مھ ،مینک یم ینلع ار تامکاحم ]یللملا نیب وفع[راشف رثا رب ھک نآ زا دعب لاح .دنھد یم
 دلج ،ملع تارطاخ(».دینش میھاوخ ینلع تامکاحم رد ار اھنیا شحف مھ و میا هدروخ یللملا نیب وفع ھلیسو
 یجراخ یاھ ھمانزور سب ]زا[ینعی .دش ینلع ناراکبارخ تامکاحم« .)١٣۵١ رویرھش ۵ .٢٨۶ ص ،مود
 .ار زایپ مھ و میدروخ ار بوچ مھ ینعی .میدرک ینلع ار تامکاحم ،دندرک ادص و رس ]یللملا نیب وفع[ و
 ھمکاحم شحف ھک میدرک ینلع ار تامکاحم مھ دعب ،هدوبن ینلع تامکاحم ھک میدروخ ار یجراخ یاھشحف مھ
 .میتشاذگ نویزیولت و ساکع و ربخم ،ھمکاحم ھسلج رد ینعی ،میداتفا فرط نیا زا هزات و میونشب ار ناگدش
 یب یب ربخم ھلمجنم .دندرک گرزب و هرخسم ار تمسق نیا و دش اھ یجراخ ھکحضم ھیام ھک یروط ھب

 کی ھک یحبص .درک ینابصع تدش ھب ار هاشنھاش رما نیا و یشیامن تامکاحم تفگ صوصخ نیا رد یس
 هرخسم ار ام تامکاحم یس یب یب ھتخوسردپ نیا ،دندومرف نم ھب ،دھدب ھمانرابتعا دوب هدش بایفرش ریفس
 ،ھتفگن یزیچ مدید و متفرگ ار نتم .منیب یم مریگ یم ار نآ نتم یلو ،مدینشن نم ،مدرک ضرع .تسا هدرک
 خاک ھب نم یتقو .تسا هدوب یشیامن ھمکاحم ھک دوب نیا لثم تسا ھتفگ و هدرک فیرعت ار نایرج ھک نآ الا

 یب یب شرازگ دندرک لاوئس نم زا ،دندروآ فیرشت هاشنھاش و متفر ماش یارب یولھپ ھکلم ترضح ایلع
 ضرع ؟تسھ وت شیپ دندومرف .هدرک فیرعت ار نایرج ،دوبن یمھم زیچ ،یلب ،مدرک ضرع ؟یدید ار یس
 ھک درک فیرعت ار اھالیرگ یاھیراکدب یرادقم...ناتسداد ،دوب ھتفگ اج نآ رد .دندناوخ دنتفرگ .یلب ،مدرک
 مدرک ضرع "؟تسیچ نیا سپ ؟دوبن یزیچ ییوگ یم !َھب َھب" ،دندومرف .دوب تایلک و دوبن مھتم ھب طوبرم
 عورش و "؟ھچ ینعی نایرج نیع میمھف یم ام سپ !بوخ رایسب ،بوخ رایسب" ،دندومرف .تسا نایرج نیع ،
 بجعت ،دنتشاد روضح ھک اھترضحالاو ریاس و ونابھش و یولھپ ترضح ایلع ھک یروط ھب ،ندز داد دندرک
 تقو چیھ .تسین مھم اھردق نآ ایناث ،تسا نایرج نیع ھک بلطم نیا الوا ھک مدرک بجعت مھ مدوخ .دندرک
 ینابصع ھک تسا نیا تقیقح .مدرک ظفح ار مدوخ یدرسنوخ اما .دننک یمن یراتفر نینچ نم اب هاشنھاش مھ
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 .٢٨٧ -٢٨٨ صص ،نامھ(».مدرکن یضرع رگید یراب ؟ھچ ینعی ھک مدوب هدش بجعتم ادج و مدشن مھ

 .)۵١ رھم ٣٠
 

 ربخ ،نآ رب هوالع ،مدرک ضرع .دندوب لاحشوخ یلیخ بشید یگدنراب زا هاشنھاش .مدش بایفرش« - 185
 داھرف ،یمتاح شوھم ،اقآ لآ ندال[دنا هدرک عمق و علق یماظتنا یاوق ار تسیرورت رفن ١١ بشید ھک یشوخ

 دیمح و دندش ھتشک مایخ نابایخ نما ھناخ رد ناگیاش رصان و گنژرا ،روپربنق اضر دمحا ،یکاشاپ یقیدص
 یلعنابرق ،یدابآ مرخ یبتجم و دمحا ردام یورغ تزع زین نک نما ھناخ رد .دش رارف ھب قفوم فرشا

 ،سنارفنک رد حبص زورما ، ]دندش ھتشک روپ یرقاب ریگناھج و رگداد دازرف ،روپربنق اضر دمحم ،یراکرز
 زا ،یدش صخرم ھک الاح ،هدیسرن ربخ نم ھب ھک تسا بجعت ،دندومرف هاشنھاش .داد نم ھب ریزو تسخن

 ،تایالو رد یدوز ھب و میتشاد ار دروخ و دز نیا راظتنا ھتبلا یلو ،وگب نم ھب و سرپب ار لیصفت ینابرھش
 ھب اھنآ ھب دیاب و  هدش فشک اھنآ یاج .میشک یم ای ،میریگ یم ای ار یا هدع مھ ،یامش تایالو صوصخ ھب
 .)١٣۵۵ تشھبیدرا ٢۶  .٩٩ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(».دوشب ھلمح یدوز
 

  .١٣۵۴ تشھبیدرا ١٢ .۶٩ ص ،مجنپ دلج - 186
 

 ،دنا هدش گنھامھ ناریا ھب نتفگ دب رد ندنل زمیات و زمیات کرویوین دیدومرف زورید مدناسر ضرع ھب« - 187
 .تسین یبلطم نینچ ،مدرک هاگن متفگ تقد ھب ریخا زور ١٠ رد ار ھمانزور ود رھ هرامش اددجم مالغ
 هدش ھجنکش ناریا یاھ نادنز رد دنک یم اعدا ھک تسا هدرک ار ینھارب اضر لوق لقن نامھ زمیات کرویوین
 و دیوگ یم مھ زمیات کرویوین الاح و دنتفگ یم اھتسینومک الاح ات .تسین یا هزات بلطم مھ نیا و تسا

 ھک روط نامھ ،دوب دھاوخ و تسھ اھاعدا نیا لاح رھ ھب .دنیوگب دراد لامتحا مھ رگید یاھ ھمانزور
  .)١٣۵۵ تشھبیدرا ١۴ .٨١ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»دنراد ار نآ راظتنا هاشنھاش
 
 ]اضر[رتکد صوصخ رد یللملا نیب وفع نامزاس سیئر ھب نم تسود  ،رطاشرای ]ناسحا[ زا یا ھمان«
 ،مدرک ضرع .مدناسر کرابم رظن ھب ،دوب هدیسر ،دنا هداد رجز وا ھب ناریا رد دنک یم اعدا ھک ینھارب
 رایسب ،دندومرف .دندناوخ ھعفد ود ،تقد اب یلیخ .دنکب دناوت یم ھچ هدیمھف مدآ رفن کی دییامرف یم ھظحالم
 نامدرم دیاب اھراک یارب ،مدرک ضرع .دوش سکعنم اکیرمآ دیارج رد ]ھمان[نیا دیاب .تسا بوخ رایسب
 دنکب ھچ رھ ،قمحا تسود و قمحا مدآ ھنرگ و دومن مادقا دعب ،درک ادیپ ندرک ھضرع لباق و اناد لوا ھجرد
 ار ینیھارب ،اکیرمآ یانس رشب قوقح ھتیمک ھک دندومرف نفلت هاشنھاش رھظ زا دعب کیدزن...تسا ررض َرب
 ضرع .دوش سکعنم اج نآ رطاشرای ھمان ،یھدب یبیترت تسا بوخ .تسا ھتساوخ تاحیضوت یادا یارب
 ار وا بلاطم ،دشاب وا ھمان نیع دھاوخن رطاشرای رگا ای و ،ھمان نیع ای ،دندومرف .منک یم تعاطا ،مدرک
 شیپ زونھ .دیایب نم شیپ یرصع ھک متساوخ ار رطاشرای .دوش یم تعاطا ،مدرک ضرع .دیزاس سکعنم
 تعاس مین ،مدرک ضرع ؟یدرک ھچ رطاشرای اب ھک دندومرف نفلت یرصع هاشنھاش اددجم ھک دوب هدماین نم
 تقو ربماتپس متشھ ات ،تسا ربماتپس مود زورما هوالع ھب .منک یم مامت ار راک ،دیآ یم مالغ شیپ رگید
  .)۵۵ رویرھش ١١ .٢٢٣ ص ،نامھ(»میراد
 
 و دمآ مالغ شیپ درک ضرع ھک یروط نامھ بش رس رطاشرای ھک دناسر یم کرابم یاپکاخ ضرع ھب«
 یروف مالغ .دوش هداتسرف نویسیمک ءاضعا ھب ھمان نیا نم دوخ ءاضما اب ھک منیب یمن یعنام چیھ تفگ
 ،بدا ظاحل زا اھتنم .دنکب ار راک نیمھ دش رارق و درک تبحص و تساوخ نفلت اب ار ]یدھاز[ریشدرا
 هرگنک رد ینایرج نینچ مدینش نوچ ھک تشون دھاوخ یللملا نیب وفع نامزاس سیئر ھب مھ ]یا[ھمان رطاشرای
 جرد یارب .مزاس سکعنم اھنآ ھب ما ھتشون امش ھب ھک ]یا[ھمان مدید مزال مدوخ روشک عفانم ظاحل زا ،تسھ
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 ١١ .٢٢۵ ص ،نامھ(»!دوش قفوم رگا ،درک دھاوخ مادقا ددرگرب ھک رطاشرای دوخ ،دیارج رد ھمان نیا دافم
 .)۵۵ رویرھش
 

 ،دندومرف ؟دوب ھنوگ ھچ ]ترضحیلعا اب نآ سیئر رادید رد یناھج [خرس بیلص شرازگ مدرک لاوئس« - 188
 ٩٠٠ ،یسایس ینادنز رفن ٣٠٠٠ زا ھک تسا رارق نیا زا شرازگ یلو .دوش یمن رشتنم و تسام یارب ھتبلا
 یلو .هدرک قیبطت ،مدوب هداتسرف مھ مدوخ ھک یصوصخم نویسیمک شرازگ اب نیا و دنراد ھجنکش راثآ رفن
 دوخ رایتخا ھب ار لیکو نییعت و هدش لئاق تامکاحم رد اھنآ یارب فانیتسا قح لبق هام دنچ زا ام ھک نیا زا
 لئاق اھنآ یارب لیماف اب تاقالم و ندناوخ سرد تالیھست و تسین یرثا ھجنکش زا رگید و میا ھتشاذگ اھنآ

 رھ ھب ،مدرک ضرع .دننیبب ]ار عضو[ و دنیایب ام شیپ زاب دش رارق و دنا هدرک یتقوشوخ راھظا ،میا هدش
 اھیرارف یاھفرح ھک دھد یم ناشن ،مدرک ضرع ؟ارچ ،دندومرف .تسا یدب رایسب شرازگ مالغ رظن ھب لاح
 ضرع .تسام یارب طقف شرازگ نیا ،دندومرف .دنکن زرد رابخا نیا دنک ادخ .تسا هدوبن ذخأم یب نادنچ
 اھزور نیا لاح رھ ھب ،مدرک ضرع .دنک زرد اج نیا زا رگم ،دندومرف .تسا کانرطخ لاح رھ ھب ،مدرک
 یزیچ رگید .میدادن ماجنا نامدوخ البق ار اھراک نیا ھک فیح ردق ھچ یلو .دنام یمن ھنامرحم یزیچ
 .)١٣۵۶ ریت ۵ .۵٠٢ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»دندومرفن
 

 ریزً الومعم ھک تسین یتاعالطا یاھنامزاس ای و سیلپ لامعا لوئسم تکلمم سیئر یروشک چیھ رد« - 189
 تسخن رظن ریز امیقتسم کاواس ناریا رد .دننک یم تیلاعف ریزو تسخن ای و گنج ریزو ،روشک ریزو رظن
 نیموکحم دروم رد یگدوشخب و وفع قح زا یرتسگداد ریزو یاضاقت ھب کلامم یاسؤرً الومعم .دوب ریزو
 تایلمع ھیلک زا مناوت یمن نمً اتعیبط....مدرک هدافتسا دوخ قح نیا زا یتسد هداشگ اب زین نم .دننک یم هدافتسا

 زیمآ تنوشخ راتفر عون رھ زا ھک مداد یم روتسد هراومھ ھک میوگ یم تحارص ھب یلو .منک عافد کاواس
 -٣٩٢ صص ،زربلا رشن ،ناکام رایرھش ششوک ھب ، خیرات ھب خساپ ،یولھپ اضر دمحم(».دوش بانتجا

٣٩١(. 
 

 .١٣۴٩ ید ١٨ .١۴١ ص ،مود دلج - 190
 

 .١٣۵۴ نیدرورف ٢٨ .۴٨ ص ،مجنپ دلج - 191
 

 .٢٠۴ -٢٠٨ صص ، ھثداح ھگماد رد - 192
 

 یئاھب ھقبط مامت[ .ناریا رد اھنآ لمع ھقباس و یرنوسامارف مان ھب هدمآ رد نیئار لیعامسا ملق ھب یباتک« - 193
 کی و رابرد قبسا ریزو ءالع و انس سلجم سیئر یماما فیرش ]دننام[دنراک رس رب ھک یلعف لاجر بلغا ]و
 تیاکح نم .تسا ھتشون ار تقیقح نم هرابرد ،دزرمایب ار شردپ ادخ .]دنتسھ نوسامارف[ ،یرفن ٧٠٠ هدع
 مان ھب ناھاوخیدازآ زا و یرنوسامارف تخس رس نیفلاخم زا و نیئار نز ردپ ھک یناساس کلم ناخ یارب ار
 تسا نیا مراختفا نم متفگ ،دندرک متوعد رارصا اب و دندمآ نم شیپ اھنوسومارف یتقو ھک مدوب هدرک لقن دوب
 .مسوبب متسین رضاح...،دشاب سیلگنا روتارپما ولو ار یرگید سک تسد ،مسوب یم ار ناریا هاش تسد ھک
 .مدرک یلاخ ھناش نم دندرک رارصا ھچ رھ .تسا )گرزب داتسا( رتسم دنارگ یسوبتسد ،تیوضع مسارم زا

 ھک مدرک بجعت و درک کیدزن نم ھب ار شدوخ یصخش امیپاوھ رد ،متفر یم سیراپ ھب ندنل زا یزور یتح
 و تسا نوسامارف ھک درک یفرعم ار شدوخ دعب .دسانش یم ارم تیوھ بوخ ردق نیا روط ھچ یجراخ نیا
 دبھپس موحرم ،ریژھ موحرم طقف تیطورشم ناریزو تسخن زا .مدرک در مھ زاب ھک درک توعد ارم زاب
 رشتنم نآ دلج ھس نونکات باتک نیا .میا هدوبن یرنوسامارف ءزج نم و ینیما یلع ،ءارآ مزر موحرم ،یدھاز
 .)١٣۴٧ دنفسا ۴ .١٣٢ -١٣٣ صص ،لوا دلج ،ملع تارطاخ(».تسا هدرک اپرب ییاغوغ ،هدش
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 .٢٠٧ ص ،ھثداح ھگماد رد - 194

 
 ،یمخفا اضرمالغ ششوک ھب ،تسایس ،اھراتخاس ،تیرومأم :ناریا یمتا یژرنا ھمانرب ،دامتعا ربکا - 195

  .١۵ ص .١٩٧٧ ،ادستب
 

  .۶۵ ص ،نامھ - 196
 

 دیلقت ھب .تخادرپ نآ ندرک ھنیزھ ھب یبیجع علو اب ]هاش[ ،١٣۵٢ رد تفن دمآرد شیازفا زا سپ« - 197
 یفاک یسررب اھدروم ھمھ رد ھک نآ یب ،داد اھروشک زا یرامش ھب یتفگنھ یاھماو ،ھتفرشیپ یاھروشک
 ھب گرزب یاھحرط ھب اھنت زین روشک نورد رد .دشاب هدش نآ تشگزاب هوحن و اھتخادرپ نیا ھیجوت هرابرد
 و تفگ یاج یزاس دالوف یاھحرط مدقت  .تشاد ھقالع یمتا یاھھاگورین و یمیشورتپ ،یزاسدالوف هژیو
 یاھھاگورین زا رتنارگ ربارب شش ھک یمتا یاھھاگورین نتخاس رد رارصا یلو تشاد یناوارف یوگ
 ھشیدنا رد هاش دوش ضرف ھک نآ رگم .دمآ یمن رد روج یقطنم چیھ اب ،دش یم مامت یزاگ -یترارح
 یاھلاس رد ھک انعم نیا ھب ،دراد دوجو زین یا ھناشن ھنیمز نیا رد .تسا هدوب یا ھتسھ بمب ھب یسرتسد
 ھجدوب اب "یماظن نونف و مولع" یارب یھاگشناد ناھفصا رد دوب رارق هاش روتسد ھب ،یھاشنھاش نیسپاو
 هدش وگ و تفگ یتح .دزادرپب ییایمیش و یا ھتسھ یاھشھوژپ ھب هژیو ھب و دوش اپ رب شترا رظن ریز یفاک
 .)٩٧ ص ،لوا دلج ،ملع تارطاخ(».دنیابرب ار رگید یاھروشک رارسا مزال تروص رد ھک دوب
 

 بمب اھ یلییارسا تسا کیدزن مدرک ضرع...دش تبحص لییارسا و دنھ و نیچ یمتا بمب ھب عجار" - 198
ً ایناث و میا هدرکن تفرشیپ ردق نآً الوا مدرک ضرع ؟میرادن ام ارچ سپ دندومرف ]هاشنھاش[.دنشاب ھتشاد یمتا
 ص ،لوا دلج ،ملع تارطاخ ("دندومرف قیدصت فسأت لامک اب .میرادن ندرک راک رد تیمیمص و نادجو

  .)١٣۴٨ رویرھش ٢۴ ،٢۵٩
 

 یمتا یژرنا نیلوؤسم ھنامرحم نویسیمک نیا ھک دوب نیا ،تفگ ]یس یب یب ویدار[ھک یرگید بلطم« - 199
 دادعتسا ود رھ ھک ناریا و لیزرب ھب یمتا بمب رارسا نداد زا ھک دوب نیا یارب ندنل رد گرزب یاھروشک
 بمب ھک نیچ و درک تسرد بمب ھک دنھ سپ ،دندومرف ،دندیدنخ هاشنھاش .دننک یریگولج دنراد ندش یمتا

 .دریگب دناوت یمن زیچ چیھ ار ملع تفرشیپ یولج مدرک ضرع نم ؟دنتفرگن ار شیولج تقو نآ ارچ تخاس
 و اھیوسنارف و اھسور و اھیسیلگنا دعب تشاد اکیرمآ طقف ار یمتا بمب لوا ھن رگم ،تسا تفم فرح اھنیا

 رخآ ،دندومرف .میبای یم تسد نآ ھب دنھاوخن ھچ و دنھاوخب ھچ مھ ام ،ھتفای تسد نآ ھب اھیدنھ و اھ ینیچ
 ،ملع تارطاخ(».دندیدنخ هاشنھاش .دوش مزال تسا نکمم دشاب ھتشاد لییارسا رگا مدرک ضرع .میرادن مزال
  .)١٣۵۴ دادرخ ٣١ .١٣۴ -١٣۵ صص ،مجنپ دلج
 

 لباق ریغ قوقح زا ]مویناروا[یزاس ینغ و "تخوس لماک ھخرچ" ھب یبایتسد ھک تشاد دیکأت هاش« - 200
 قح زا ناریا تفگ یم یتح هاش .دریذپب ھنیمز نیا رد ار یتیودحم چیھ تسین رضاح وا و دنا ناریا راکنا

 رتشیب یتلوھس اب ار موینوتولپ تخوس ھک دوب نارگن اکیرمآ و درذگ یمن مھ موینوتولپ زا هدافتسا رد دوخ
 سپ ھک دش نادنچ ود یتقو اکیرمآ ھیلوا یاھ ینارگن .درک هدافتسا یمتا بمب دیلوت دصاقم یارب ناوت یم
 اب یا ھبحاصم رد هاش )١٣۵٢ نمھب( ١٩٧۴ ھیروف رد ھسنارف و ناریا یمتا یراکمھ دادرارق یاضما زا

 ناریا دور یم نامگ ھچنآ زا رتدوز دیاش" یتح و "رود نادنچ ھن یزور" ھک درک نالعا دنومول ھمانزور
 و دنک رادید هاش اب ھک تساوخ ناریا رد دوخ ریفس زا مھ اکیرمآ تلود...".دوب دھاوخ متا بمب بحاص
 درک دیکأت زملھ دراچیر اکیرمآ تقو ریفس ھب رادید نیا رد هاش .دوش ایوج ار دنومول یاعدا مقس و تحص
 لاح نیا اب "؟درک ناوت یم ھچ متا بمب اب رگم .دنا هدیاف یب و چوپ یمتا یتاحیلست ھقباسم شنامگ" ھب ھک
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 ،دنک ادیپ تسد یمتا بمب ھب ھقطنم یاھروشک زا یکی رگا ھک درک هراشا مھ ھتکن نیا ھب هاش رادید نیمھ رد
 ،ینالیم سابع(».دنورب یمتا بمب یپ رد ھک "دنک اضتقا مھ رگید یاھروشک یلم عفانم ھک اسب ھچ" هاگنآ
  .)۴١٨ -۴١٩ صص ،هاش ھب یھاگن
 

 ]نامزاس[ سیئر دامتعا ]ربکا[ فرط زا ھک ار ناملآ و ھسنارف اب یاھدادرارق و یمتا یاھراک شرازگ« - 201
 نئمطم نم و دراد ناریا یارب یرظن تعسو ھچ هاشنھاش هللا ءاشام .مدرک ضرع ،دوب هدیسر یمتا یژرنا
 (».)دنیامرف یم بیذکت ار بلاطم نیاً امئاد ھک نیا وگ(تسھ مھ یمتا بمب ھیھت رکف ردً اعطق ھک متسھ
 .)١٣۵۴ رذآ ٨ .٣۶٠ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ
 

 ،دیومرف کمک ریئز ھب مدرک ضرع .دندومرفن لابقتسا یلیخ ،دوب هدرک کمک یاعدتسا نادوس« - 202
 ).١٣۵٣ دنفسا ۴ .٣٢۶ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(».دنرادن یزیچ اھنیا ،دراد مویناروا وا رخآ دندومرف

 و هدش کپوا وضع مھ نوچ ،میدش لئاق یدایز تامارتحا وا یارب .دمآ نوباگ روھمج سیئر]وگنوب رمع[«
 مزال و بوخ و تمینغ ،دسرب ام ھب مھ یمک...میا ھتخود نآ ھب مشچ ام و دراد ینغ مویناروا عبانم مھ
 رھشوب رد ھک ناریا یمتا هاگورین نیلوا« .)١٣۵۴ رھم ٢٨ .٣٠٧ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(».تسا
 یلاع یلیخ .درک دھاوخ دیلوت قرب تاو اگم ١٢٠٠ .تفرگ رارق دیدزاب دروم تسا نامتخاس تسد رد
 لاس جنپ نیا ھک منیب یم باوخ ،دندومرف .دندش لاحشوخ یلیخ هاشنھاش .)ایند رد نیرتگرزب زا یکی(دوب
 رذآ ٢ .٣۵۴ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(».مینک حاتتفا رتدوز ار زکرم نیا ام و درذگب رتدوز هدنیآ

١٣۵۴(. 
 

 ھک تسین نیا ناریا ھب اکیرمآ فرط زا ینغ مویناروا ندادن عوضوم تفگ و درک نفلت اکیرمآ ریفس« - 203
 بلاطم ھکلب ،دندومرف هراشا زوریرپ هاشنھاش ھک نانچ )اھبرع ینعی( میا هدرک ادیپ هزات یرتشم الاح ام
 ٩ .١٢٧ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(».مناسرب ضرع ھب و موش بایفرش مھاوخ یم ھک تسا یرگید
 طیارش ھسیاقم و اکیرمآ اب تکراشم و مویناروا ندرک ینغ هرابرد یرگید مھم شرازگ« .)١٣۵٣ ریت
 رذآ ٩ .٣۶۵ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(».مدرک ضرع ،دوب هدیسر اھنآ اب اھیوسنارف و اھناملآ تکراشم

 تسا رضاح اکیرمآ یمتا یژرنا ]نامزاس[ سیئر زنمیس رتکد ھک دوب هدرک ضرع اکیرمآ ریفس« .)١٣۵۴
 هاشنھاش نوچ[هدشن دقعنم اکیرمآ اب ام یمتا ]هاگورین ٨ دیرخ[ دادرارق(دیایب ناریا ھب فالتخا لح یارب

 .)١٣۵۴ نمھب ٢٣ . ۴۴٠ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(».)]دنریذپ یمن ار اھ ییاکیرمآ هدننک دودحم طیارش
 

 داقتعا یب یسارکومد ھب ،دندومرف ؟دییامرف یمن داھنشیپ ار یناھج ناملراپ سیسأت ارچ ،مدرک ضرع« - 204
 .تسا تسرد یحیحص هزادنا ات .دنک یم راک لوپ طقف و طقف ھک نیبب ار اکیرمآ تاباختنا عضو .ما هدش
 ،مدرک ضرع .دننک نیمأت ار یسارکومد تسا نکمم یرگید زیچ رھ زا شیب اھینواعت نم رظن ھب ،دندومرف
 ام شیپ رگید و دننک ھئطخت ار ام ییاکیرمآ یاھراد ھیامرس تسا نکمم ،دندومرف .دییامرفب ار بلطم نیمھ
 .تسھ اکیرمآ دوخ رد ھک ینواعت ،ییامرف یمن ھک یتسیلایسوس داھنشیپ ،مدرک ضرع .دننکن یرازگ ھیامرس
 .)١٣۴٧ دادرخ ٨ .٣٠۶ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(»دندومرف لوبق
 

 .١٣۵١ دادرم ١۴ .٢٧٧ ص ،مود دلج - 205
 

 .١٣۵١ دادرم ١۶ .٢٨٠ ص ،مود دلج - 206
 

 و یرگ یبال یارب اھنآ ھک ییاکیرمآ میت و لیئارسا تاعالطا ترازو نواعم[ اھیلیئارسا مدرک ضرع« - 207
 ،یلک تالاوئس .دننکب عورش ام اب ار یتاغیلبت تارکاذم ھک دنیآ یم ]دنا هدرک باختنا اکیرمآ رد ناریا تاغیلبت
 ،یقرط ھچ زا و میراذگب ایند رد دوخ زا یریوصت عون ھچ میھاوخ یم ام ھک دنا هدرک ام زا ،یساسا یلو
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 تسا یساسا هزادنا ھچ ات اھنآ راک ھک دناسر یم نیا و ؟هریغ و هریغ و اھھاگشناد ،نویزیولت ،دئارج ،باتک
 لاح رھ ھب یلو ،میرادن تاغیلبت میوگ یم تساھلاس ھک نم ،دندومرف .میا هدوب ملاوع نیا زا غراف یلک ھب ام و
 مدرک ضرع...دننک نییعت ار نآ فیصوت دیاب اھنآ .تسا نشور ام بالقنا هدام ١٧ لالخ زا ،میتسھ ام ھچ نآ
 باوج و لاوئس رد ،دندومرف ؟رگید قیرط ای دینک یفرعم کیتارکومد ار دوخ دیھاوخ یم امش دنسرپ یم زاب
 ارچ مدرک ضرع .میتسین دقتعم مھ اھ مسیا ھب ،میراد دوخ ھب صوصخم متسیس کی ام ھک تسا ھتفھن لوا

 یقیقح یسارکومد ھب ندیسر مینک یم رکف ام مییوگب ،دییامرف هزاجا رگا ؟مینکب ھئطخت ار یبرغ یاھ متسیس
 یتیلقا کی ھک نیا ات ،دوش یم نیمأت رتھب اھنآ یداصتقا و هرمزور یگدنز رد دارفا یقیقح تکراشم هار زا
 ،تسا بوخ نیمھ ،بوخ رایسب ،دندومرف .دنک ھعمج رب ار دوخ تارظن ،یسارکومد مان ھب ،اکیدنس ناونع ھب
 .)١٣۵۴ ید ٣٩٢.٢٨ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(».هدب باوج روط نیمھ
 

 مادک دندومرف ،دوش تشاددای دیاب ھک مدرک یم ضرع برغ ھب ار هاشنھاش حیاصن عوضوم یتقو« - 208
 ییوج ھفرص ار تفن دیاب میوگ یم نم نوچ تفگ یم ھک ھتخوس ردپ نومیاس اکیرمآ یلبق تلود رد ؟برغ
 برغ زا .دنز یم ارم یاھفرح نامھ رتراک الاح و .تسیچ تافرخزم نیا دیسرپن وا زا یکی . متسھ لُخ درک
 ھچ ،دنھد یم یأر هدنیآ روھمج سیئر لکیھ و لکش ھبً الثم ھک ھناقمحا یمومع راکفا ریسا و ھمانرب یب
 .۴۴٠ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(».میزاسب و میزوسب ھک میراچان لاح رھ ھب ام ؟تشاد ناوت یم یراظتنا

 .)١٣۵۶ تشھبیدرا ٢٩
 

 رگید ،ایند یاھھاگشناد رد ،دندومرف ھلمج نآ زا .دندرک نایوجشناد یارب یبوخ رایسب قطن هاشنھاش« - 209
 ،دراد یمن ناھنپ نایوجشناد زا ار یزیچ اریز ،دراد فیرعت یلیخ هاش زا فرح نیا .دناوخ یمن سرد یسک
 .)١٣۴٨ تشھبیدرا ٢٨ .١٩۵ ص ،لوا دلج ،ملع تارطاخ(».میرادن یسرت ام اھفرح نیا زا ینعی
 

 نم یتح و دوش یمن هدایپ اج ھمھ رد یسارکومد ھک ییوگب اکیرمآ ریفس ھب یتساوخ یم ،دندومرف« - 210
 نم ھب اکیرما زا ھک ونابھش ترضح ایلع دندومرف .دنشک یم ار ناریا عضو تداسح ھیکرت رد ھک ما هدینش
 یم ار ام قلمت و دنناد یم ار ام عضو ردق اھییاکیرمآ الاح ردق ھچ ھک تسا مولعم دنتفگ ]یم[ ،دندرک نفلت
 ھتسد و ندرک راک لایخ ھتسد کی ،دوشب میسقت ھتسد ود ھب یروشک تسا نکمم رگم ،دندومرف دعب .دنیوگ
 ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»؟دور یم شیپ یروشک نینچ رگم ؟دنشاب ھتشاد ار نآ لابق رد ینکش راک رگید

 .)١٣۵۶ ریت ١۴ .۵١٩ ص
 

 تموکح چیھ و متفاین یسارکومد زا رت بیع رپ ار یتموکح زرط چیھ دیوگ یم شتارطاخ رد لیچرچ« - 211
 رد رمع یتقو مھ مالسا ردص تموکح رد .تسا یگرزب فرح .مبایب ما ھتسناوتن یسارکومد زا مھ ار یرتھب
 ثیح نم ،نیملسم ھفیلخ یا تفگ وا ھب و تساخ اپ ھب بارعا زا یکی ،درک یم تبحص یرما کی ھب دجسم
 تسار ار وت )یبرع یاھریشمش(دوخ جک یاھریشمش اب ام یتفر جک رگا ھک میوگ یم وت ھب ناملسم رفن کی

 ،صخاش تسار درف اھنت ھک میا هدروآ سناش نم روشک رد .)درب میھاوخ میقتسم هار ھب ینعی(درک میھاوخ
 ار وا ھقلطم تردق و میور یم ولج ھب هداعلا قراخ یتعرس اب تھج نیا ھب و تسا تکلمم سیئر صخش
 مھ ار تاملک نیا و )منیب یمن یرتھب هار نوچ منک یم ار راک نیا تبغر اب ھک نم ینعی ( میھن یم ندرگ
 ھلصاف مدرم رب مدرم تموکح زا یلو .دوش یم رشتنم نم گرم زا سپ اھلاس نوچ ،مسیون یمن قلمت یارب
 رارق مکحتسم لوصا و ھیاپ رب روشک و دش دھاوخ عفترم بیع نیا تروص ھچ ھب مناد یمن و ،میراد یدایز
 .)١٣۵٣ دادرم ١۶٨.١٨ -١۶٩ صص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(».تفرگ دھاوخ
 

 لابتوف میت ،دیسر ضرع ھب ھک دوب نیا ھجوت لباق تبحص اھنت...فرشا ترضحالاو خاک -متفر ماش رس« - 212
 بیجع ،دندومرف هاشنھاش .دوب هدش تاساسحا ھچراپ کی مویداتسا و دز ار ھئوگوروا میت ناریا سیلوپسرپ
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 ؟ھچ یارب .دندزد یم ار یرفن رازھ دص مویداتسا یاھحارتسم و اھییوشتسد یاھریش رس ،مدرم ھک تسا
 ناشدوخ زا ]ار اھنیا[ھک نیا لثم یلو ،تسا نکمم ،مدرک ضرع نم .دنرادن تیبرت ،درک ضرع ریزو تسخن
 هاشنھاش .تسا ریغ ھب قلعتم و ریغ لام لئاسو نیا ھک تسا نیا لثم .دنناد یمن دوخ ھب قلعتم ینعی ،دنناد یمن
 نیا لثم تسا یروط مدرم اب ام دروخرب ،ریخ ،مدرک ضرع .دوش یم بجعت ثعاب رتشیب ھک نیا ،دندومرف
 ھب یلیخ هاشنھاش .بولغم روشک کی مدرم ،مدرم و -ھمکاح تئیھ هاگتسد ینعی -میتسھ بلاغ نوشق ام ھک
 نیدرورف ٢٠ .١٩٨ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(»دندرک قیدصت مھ فرشا ترضحالاو و دنداد شوگ تقد

١٣۵١(.  
 

 رب ھک اھنآ و اھناوج نیب اھقوقح توافت .تسیچ ما هدرک رکف ار ناوج لسن ییاضران تلع ،دندومرف« - 213
 رگا .تسا دایز رگید لماوع یلو تسا لماع کی نیا ،مدرک ضرع .درب نیب زا دیاب ،تسا دایز ،دنراک رس
 دنرضاح ،دوش یم ھجوت مھ روما ءایلوا فرط زا لوصا نآ ھب ھک دنمھفب و دننکب ھجوت یلوصا کی ھب مدرم
 ھتفرگ یزاب ھب و باسح ھب دیاب مدرم ،مدرک ضرع ؟تسیچ لوصا نآ ،دندومرف .دنزاسب مھ یگنسرگ اب

 رگید روط نم ضرع ھب ھک دش روط ھچ مناد یمن .درک تسرد یزاب ھلیسو و یمرگرس اھنآ یارب و دنوش
 یبرم ھن ،تسھ یفاک ھجدوب ھن ،میراد یزاب نیمز ھن .درادن لئاسو یندب تیبرت ،دندومرف .دندرک ھجوت
 کیرش نآ رد ار دوخ و دننک یزاب تسایس رد دیاب مدرم ھک تسا نیا مروظنم مدرک ضرع نم .میراد
 ،دشاب راک رس رب ]هاش[تلود ھک دراد لیلد ھچ ،مدرک ضرع .دندرک ھجوت نم ضرع ھب ھعفد کی .دننادب
 ھلخادم یتلایا و یتیالو یاھنمجنا و یرادرھش تاباختنا ردً الثم و دریگب تسد رد ار یتاباختنا لماوع ھمھ
 رد یریثأت ھچ یتیالو و یتلایا و رھش یاھنمجنا .تسا دازآ تاباختنا ھک دننکب سح مدرم دیراذگب ؟دنکب

 دننزب مھ ھلک و رس ھنادازآ دیراذگب ؟دشاب ھتشاد تسد رد دھاوخ یم ]هاشنھاش[تلود ھک دراد روشک تسایس
 نییعت لبق زا ترضحیلعا ار ناگدنیامن ھمھ و[دشاب ھتشاد یدودح کی دیاب اھالاح ،سلجم تاباختنا رگا و
 ناش هرمزور یناگدنز لئاسم رد مدرم دیاب ارچ ؟دشاب نینچ یرادرھش تاباختنا رد دیاب ارچ ،]دنشاب هدومرف
 یبیجع تافرخزمً الثم ؟دنز یمن ھمدص روط ھچ دندومرف .دنز یمن ھمدص ییاج ھب ھک نیا .دننزن فرح
 ضرف ربً ایناث ،تسا روط نیا ھنافسأتمً الوا ،مدرک ضرع .تسین روط نیا ھک ،دنیوگ یم ینارگ دروم رد
 تبسانم نیمھ ھب ،دندومرف .دوش یم زاب ینانیمطا ھچیرد کی ،دراد یررض ھچ دنیوگ یم یترپ و ترچ
 ھک یتیلقا .تسا مکشا و مد و لای یب ریش یلو ،دیا هدومرف ،مدرک ضرع .دشاب تیلقا بزح ما ھتفگ نم مھ
 ؟دنرادن ھجوت روط ھچ مدرم ار گرزب یاھراک ھمھ نیا رخآ ،دندومرف ؟دراد ینعم ھچ دنزب فرح دناوتن

 ،دنیوگ یم ھک مھ ار یرادقم کی ،دنیوگ یمن تسرد ار یرادقم کی .تسا طلغ مھ تاغیلبت ،مدرک ضرع
 یم رازیب ار مدرم ھک دنیوگ یم ینویامھ ترضحیلعا ھب تبسن قلمت ردق نآ و دننک یم ھغلابم ردق نآ
  .)١٣۵١ نیدرورف ٣٠ .٢١٠ -٢١١ صص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».دننک
 

 یزاجح ] اضرلادبع[ .مدرک یم شوگ ویدار رد اھکرت دجسم زا یبھذم ینارنخس ھب ،مدرک ضرع« - 214
 ھیملع هزوح و زیچ ھمھ و سک ھمھ ھب سلجم رخآ رد یلو .دز یم فرح مھ بوخ ،دز یم فرح ظعاو
 یبیجع مسر ،مدرک ضرع ؟ھچ یارب نک قیقحت ،دندومرف .دش بجعت یاج .درکن اعد امش ھب و درک اعد مق
 .ممھف یمن مھ ار راک نیا ینعم .دنک یم یرود ام زا ،دنک اج ھماع لد رد ار دوخ دھاوخ یم سک رھ .تسا
 ینارنخس و دور یم ربنم ام هزاجا اب ھک اقآ نیا .میدز رانک ار وا ،درک یم ار راک نیمھ ھتخوس ردپ یفسلف
 مھ یتدم ؟دنک یم ار راک نیا ارچ سرپب ،دندومرف .دنک یم ار راک نیمھ ،دنک یم شخپ ویدار مھ ار وا
 .)١٣۵١ نابآ ٧ .٣٢۴ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».دندرک رکف
 

 دادرم ٢۶ ،١٢٩ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(».نارگن رایسب و منیب یم راجفنا لباق ار عضو نم« - 215
 لئاسم نیا یدوز ھب نم و تسا مامت و مات ینارگن ھیام عاضوأ ھک تسا نیا تیعقاو لاح رھ ھب« .)١٣۵٢

  .)۵٢ دادرم ٢٧ .١٢٩ ص ،نامھ(».درک مھاوخ ضرع هاشنھاش ھب ار
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 نآ اب .دوب ییوجشناد تیعضو دناسر ]هاشنھاش[ضرع ھب ]نم نواعم یرھاب دمحم[ھک یمھم تاکن زا« - 216
 ھب .تسا یمھم لاوئسً اعقاو ؟ھچ یارب .دنرادن روشک ھب لد ،دننک یم هدافتسا اھسروب و تالیھست ھمھ زا ھک
 تکراشم ساسحإ روشک و هداوناخ طیحم رد ھچ و هاگشناد طیحم رد ھچ ،روشک زیچ چیھ رد نوچ نم هدیقع
 و انتعا یب ،تسا بولغم روشک مدرم ھب بلاغ تلود لثم دراد مدرم اب ھک یراتفر زرط...تلود....دننک یمن
 مدرم ھب ؟منک ضرع ھچ ھک تشگنا .درب یم تشگنا و دنک یم ھلخادم ھک ار تاباختنا .زیمآ تنوشخ مھ یھاگ
 توافت یب ھمھ ،دنام یمن یقاب یزیچ مدرم ھقالع و مدرم یارب .ار رھش و هد تاباختنا یتح ،دنک یم ھنقح
 .)۵٢ رویرھش ١٧ .١۵٨ ص ،نامھ(» دنوش یم
 

 راک نیا رد یتسار دندومرف ،ادیوھ ،تلود سیئر ھب تمیالم اب یلیخ یلیخ .دمآ شیپ یمدنگ مک تبحص« - 217
 هدیرخ رالد ٢٢٠ ھب الاح ار رالد ٨۴ ینت مدنگ .ادیوھ نیا اب یساوردور نیا زا بجعللای .دش ریخأت یردق مھ
 نم تلود رد رگا ؟تسا نیمھ تساوخزاب .میا هدید تراسخ رالد نویلیم ١٣٠ً القا نت رازھ دصتفھ رد .میا
 .)١٣۵٢ رویرھش ٨ .١۴۶ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(»دش یم ییاغوغ ھچ مناد یمن ،دوب هدش راک نیا
 

  .]تسا[هدرک تلفغ تلودً اعقاو و دنتسھ ینابصع ینارگ و یبایان نیا زا مدرم ،مدرک ضرع هاشنھاش ھب«  - 218
 تلود یعطق یتقایل یب ھک نآ اب ؟دیریگ یم ندرگ ھب ار تیلوؤسم تھج یب ینویامھ ترضحیلعا ارچ
 هاشنھاش .تسا مدرم ھقح قوقح زا ناریلات لوق ھب ندرک رقرق ]دینک یم موکحم ار مدرم الاح[....تسا

 مارتحا ھب الاح .تساھنآ تلود تلود رخآ .دنراد مھ تساوخزاب قح هرخالاب ]مدرم ھک مدرک ھفاضا[ .دندیدنخ
 دننز یمن یفرح ،دننز یمن یفرح ،دییامرف یم عافد اھنآ عفانم زاً الآم دنناد یم و دنراد هاشنھاش ھب ھک یقیمع
 یلیخ هاشنھاش .درادن ینعم ھک اھنآ ھب ندز تفوکرس رگید یلو .تسا یرگید فرح ،دننزب مھ دنناوت یمن و
 رظن دروم وت فرح ھک دندرک دومناو ھکلب ،درکن ریغت نم ھب تبسن ھک دھدب شرمع ادخ .دندومرف لمأت

 ٢٢ .١۶۵ -١۶۶ صص ،موس دلج(».دوب دھاوخ ییایند و الاب لئاسم رد نم قطن دندومرف نوچ ،دوب دھاوخ
 .)۵٢ رویرھش
 

 کی لابق رد بولغم مدرم لثم ھک دوش یم راتفر اھنآ اب یروط ینعی ،دنتسین یضار مھ مدرم ھنافسأتم« - 219
 مناد یمن .دنشاب ھتشاد یعامتجا و یئاضق هافر و دنشاب باسح ھب دنراد لیم مدرم....دنشاب یم بلاغ تردق

 ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(»راوید دشک نالد یب یوزرآ شیپ ھک تسا یتسد ھچ نیا و تسا یرس ھچ
  .)١٣۵٢ ید ۶ .٣۵٢

 
 یلاع رایسب ھک تاھد و رازاب و ھچوک مدرم فالخرب ،دنتسھ سانلا دسَفا ام ھعماج یالاب رشق اعقاو« - 220
  .)١٣۵۴ ریت ١٧ .١۶٣ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»دنشاب یم
 

 نخس وا اب دیابن روز اب زج و تسا بیسنرپ یب و کچوک و تسا دساف اعقاو ،ھمکاح ینعی ،ام ھقبط نیا« - 221
  .)۵۴ رھم ١٢ .٢٧٢ ص ،نامھ(»تفگ
 

 یکانتشحو تروص ھب و دوب هدمآ نم لزنم ھب ]ھجدوب و ھمانرب نامزاس سیئر یدیجم دیجملادبع[ بشید« - 222
 یروط ھب عضو ینعی .درک متحاران تیاھن یب ھک تفگ یم نخس ھتشذگ رد لوپ ندش هداد ردھ و لوپ یمک زا
 نآ ایناث .دنا ھتسب یرسک ناموت درایلیم ٢۵ اب ار لاسما ھجدوب الوا .دماجنایب بالقنا ھب دیاب اتدعاق ھک تسا
 ھن ھک نویماک ۴٠٠٠ ھلمج زا ،رمث یب یاھدیرخ رد ھچ ،رمث یب یاھ هژورپ رد ھچ ،دنا هداد ردھ لوپ ردق
 ناسنا اعقاو ھک رکش دیرخ رد ھچ ،ییاذغ داوم و مدنگ دیرخ رد ھچ ،تسا دوجوم نآ یارب هار ھن و هدننار
 نیا زا بلغا زا متسھ ھمانرب نامزاس سیئر ھک نم ،تفگ یم ھک نیا رت هزم اب ھمھ زا و دروآ یم رد خاش
 یلصف دوخ ھک یجراخ یاھ تلود ھب یاھ ضرق .ما ھتشادن یربخ ھنوگ چیھ اھنآ ھیھت زا سپ ات جراخم
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 هدرک تنایخ روشک و هاش ھب نانطو ناھج نیا مرادن دیدرت نم .رالد درایلیم ٢ دودح رد یمقر و تسا هدحیلع
 ،ملع تارطاخ(»میوش میلست تفن تمیق ھفاضا و تفن گنج رد دیاب راچان ھک دنا ھتخادنا یزور ھب ار ام و
  .)١٣۵۴ نمھب ٣ ،۴٠۴ ص ،مجنپ دلج
 

 و تسرد و یعقاو الماک دنناسر یم ضرع ھب ھک یتاشرازگ ھک دنتسھ نئمطم هاشنھاش مدرک ضرع« - 223
 ادص و رس یب رتدوز ھچ رھ مدرک ضرع...ھتبلا ،دندومرف ؟دنک یمن ضرع فالخ یسک و تسا ھناقداص

 هوالع ھب ،دندومرف .تخادرپ یساسا لئاسم ھب طقف و تشاذگ رانک ار یروف ریغ ای مزال ریغ یاھ هژورپ دیاب
 نآ زا رتنارگ دصرد ۴٠ لقادح ام یاھ هژورپ ھک دوش یم نشور نم رب دراد .تفرگ ار اھ یدزد یولج دیاب

 .)۵۴ نمھب ۴ ،۴٠٧ ص ،نامھ(»دیتسھ ناریا دوخ ترضحیلعا...مدرک ضرع .دوش یم مامت دیاب ھک ھچ
 

 کی الثم .دننک یم یضاران ار مدرم ھک تلود کچوک یاھتلفغ یارب مروخ یم سوسفا مبلق رد نم« - 224
 رسیم رد یئزج لئاسم نیا دیاب ارچ .تسین غرم مخت زور کی ،تسین تشوگ زور کی ،تسین زایپ زور
 یھاگ اعقاو ؟مدرم اب نیرومأم راتفر الثم ای ؟دراد هاگن یضاران ار مدرم ،یلم و یلک گرزب تفرشیپ کی
 دلج ،ملع تارطاخ(»متسرف یم نیرفن گس ردپ تلود ھب ،منک یم اعد هاش ھب بلق میمص زا ھک هزادنا نامھ
  .)١٣۵۵ تشھبیدرا ٢١ .٩٠ ص ،مشش
 

 زونھ ام روشک تختیاپُ ]گرزب ندمت یاھ هزاورد ھب ناریا ندیسر[گرزب ندمت زرم رد ھک نیا رکف« - 225
 مدرم ھب میناوتن روشک تختیاپ رد یتح ،قرب ھن ،بآ ھن ،یحیحص سیورس چیھ و ھتشاد قرب یشوماخ
 میمصت لاح رھ ھب و مدرک تنعل و نیرفن تقایل یب تلود نیا ھب .تسا گنن اعقاو ،تسا گنن اعقاو ،میھدب
 طقف ،موشب تلود سیئر مدوخ ھک نیا ھن ،منکب ار تلود نیا کلک تسھ یتروص رھ ھب لاسما فرظ متفرگ
 زا .تسا هداد داب ھب ار ام یوربآ ھمھ ھک زیچ ھمھ یب زاب ھقح وچمھ کی .هاشنھاش ھب تمدخ تھج زا
 کرمک ار مدرم ھیثاثا ھک اریز ،موش یم قرع سیخ تلاجخ زا ،منک زاورپ مھاوخ یم ھک دابآرھم هاگدورف
 و ھتشابنا یحضتفم تروص ھب قودنص و تالآ نیشام ُنت نارازھ اھدناب فارطا رد و دنک ھیلخت ھتسناوتن
 تقیقح و تیمح یردق ھک ردق نیمھ ،دنیزگرب یریزو تسخن ھب هاشنھاش ار یغالا رھ .تسا هدش رابنا
 .)١٣۵۵ ریت ٢٠ .١٧٩ ص ،مشش دلج(»دھدب تاجن ار عضو ھک تسا یفاک ،دشاب ھتشاد
 

 ام یلخاد طوطخ ھب نمشد تسا نکمم ھک تسا نیا یراتفرگ ھک مدناسر ضرع ھب ]یا ھمان رد[« - 226
 ھب نمشد ھنخر زج ،میا هدیشارت یتسد یتسد ھک مدرم تھج یب تیاضر مدع نیا ینعی ،دشاب هدرک ھنخر

 لیصحت و دراد ار یعامتجا نیناوق نیرت ھتفرشیپ ھک یروشک رد روط ھچ ھنرگو .تسین ام یلخاد فوفص
 اھفیدر ھمھ رد تالیصحت و دوش یم هداد نیلصحم ھب یناجم یاذغ هدعو کی یتح و یناجم تشادھب و
 دتمم تاعاس و قرب ندوبن ینعی .دشاب هدمآ دوجو ھب چوپ و چیھ رس رب تیاضر مدع ھمھ نیا ،تسا یناجم
 ندوبن ،نفلت یبارخ ،قرب ندوبن تلع ھب عیانص تفگنھ ررض و ندیباوخ ،تایالو و تختیاپ رد یشوماخ
 .هریغ و هریغ و اھخرن ینارگ ،ھعاسلا قلخ تاررقم ،مدرم یاھتساوخرد ھب ییانتعا یب ،)نان زج(رابراوخ
 روگ ھب.]ادیوھ[تلود یتقایل یب و یراک منادن ای و دنا هدروآ دوجو ھب ام لخاد رد نمشد هورگ کی ای ار نیا
 .تسا نمشد فص رد دوخ ھب دوخ ھک مناد یم هریغ و ایس یاضعا ار اھنآ دوخ نم ھک ،تنعل تلود ردپ
 میدش تام ]تفن تمیق شیازفا زا تعنامم ینعی[یدوعس ناتسبرع تکرح کی اب ھک میداد ردھ لوپ ھمھ نیا
 ظاحل زا .تسام فوفص لخاد رد نمشد ذوفن اھنیا .میدنبب ار اھدنبرمک دیاب و میراد یلوپ یب درد نالا و
 نادنز ھب تقایل یب ای نئاخ ناونع ھب ار اھ ھتخوس ردپ نیا هاشنھاش ھک منک یم ضرع یگدنب و یمالغ
 رد ھک نانچ ،میھدب تھج رییغت یردق و میبنجب یردق اھھار نیا رد...دنشکب یسفن لقاال مدرم ھک دزادنیب
 زرل و سرت اب .دسر یمن نم هاشنھاش ھیاخ یوم ھب کلف روز ،تسا سکعنم ینویامھ بشید تاشیامرف
 ،دنتسرفب سپ ارم یاھ ھضیرع ،بلغا ای هزور ھمھ ھک نیا یاج ھب مدز یم سدح یلو.....متسب ار ھضیرع
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 یاھراک ھک رابرد نواعم یرداھب ]نویامھ[ و دوب هدش مھ روط نیمھ .دومرف دنھاوخ هراپ ار ھضیرع نیا

 نیا راچان .دندومرف هراپ ار ھضیرع ھک دش فیح رایسب .دوب هدرک بجعت ،درب ار ھضیرع نیا و یراج
 .)١٣۵۵ ید ٢۶ .٣٨٧ -٣٨٨ صص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»متشون ار ھصالخ
 

 ضرع ینفلت .دنا هدنام بآ یب مدرم و تسین قرب مق رد ھک درک نفلت یراسناوخ ]دمحا[ هللا تیآ« - 227
 .متسرف یم مدآ رفن کی نالا تفگ .مدرک نفلت ]ادیوھ[ریزو تسخن ھب .وگب تلود ھب یروف ،دندومرف .مدرک
 یلام تسام اھراک ریاس لثم دوش یمن ار یگنسرگ و یگنشت عوضوم ؟دراد هدیاف ھچ نداتسرف مدآ متفگ
 ،ھتبلا تفگ .دش لجخ یردق .دیزادنیب هار ار قرب .دریم یم مدآ ،امرگ نیا رد مھ نآ ،دشابن بآ رگا ،درک
 لزنم ھلمجنم ،تسا یقرب یب نارھت رد زاب نونکا .تسا بارخ ھیاپ زا راک .تسین اھفرح نیا یلو .ھتبلا

 راک ھب هزور ھس ود نیا ھک ما هدیرخ کچوک قرب روتوم کی راچان و دوش یم عطق قرب بش رھ مدوخ
 یاھمیس .مرادن هراچ یلو ،میآ یم نوریب مدرم یدردمھ و یگنرمھ زا ھک ملجخ راک نیا زا ھچرگ .دتفایب
 سکع ،یلم عافد سابل اب یھاگ مھ ریزو تسخن .مراتفرگ و دوش یم عطق فلتخم یاھقاتا ھب نم یروف نفلت
 نت ھب ار ناقرخ مدرم هدابل و دوش یم ناقرخ رادرھش مھ یھاگ .دھد یم اھ ھمانزور ھب ار دوخ یزادناریت
 راک ھک تسا تحار مھ ریزو تسخن لایخ .تسا جراخ روصت زا ھک هدش هرخسم یدح ھب راک .دنک یم
 و یرابدرب و ھلصوح زا یھاگ نم .یسک ھیبنت ھن ،تسا کیتیرکوتا شیامن یارب یھاشنھاش نویسیمک
 ھک مراد نیقی لاح رھ ھب اما .مریگ یم نادند ھب ریحت تشگنا مبوبحم هاشنھاش یشیدنارود و تاظحالم
 مسرت یم یلو .میناد یمن ام ھک ار وا تاروظحم و تالکشم .تسا دلب ار شدوخ راک و دنک یمن یھابتشا
 صص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»دیاین شیپ یزیچ نینچ مراودیما یلو ،دلسگب ھلخاد زا روما ھعفد کی

    .)١٣۵۶ دادرخ ٢٧ .۴٩٠ -۴٩١
 

 .١٣۵۴ ریت ١٩ .١۶۵ -١۶۶ صص ،مجنپ دلج - 228
 

 .١٣۵٣ دادرخ ٨ .٩٢ ص ،مراھچ دلج - 229
 

 هاش اضر دمحم ھب شا ھلابند و ھتشون ریبک هاش اضر ترضحیلعا هرابرد یتشد ھک یباتک شرازگ دعب« - 230
 هدنارورپ رتشیب ینویامھ ترضحیلعا ھب طوبرم تمسق نیا دیاب مدرک ضرع و مدناسر ضرع ھب دوش یم متخ
 ؟دنسیونب اج نآ رد مھ نم ھب تبسن تسا نکمم روطچ ،تسا نم ردپ ھب طوبرم باتک نیا رخآ ،دندومرف .دوش
 .)دنریگ رارق ردپ عاعشلا تحت دیابن و دنتسھ رتگرزب ناشردپ زا ھک دننک یم لایخ قح ھب هاشنھاشً املسم(
 ،تشاد دھاوخ دایز هدنناوخً اعطق و تسا گنشق و دراد هدنکارپ یاھتشاددای تروص باتک نیا مدرک ضرع
 اھتمسق یضعب دراد بیع ھچ .)مدناوخ ناشیارب ار ناشدوخ ب طوبرم تمسق نآ(تسا یلاع یتشد ملق نوچ
 هرود دعب و تفن و قدصم و ناجیابرذآ ھلئسم و مود گنج رد ناریا لاغشا لثم ؟دوش هدنارورپ اج نآ رد
 ،میسیون یم لقتسم روط ھب هاشنھاش هرابرد باتک نیدنچ ھک ام .یلم لقتسم و یسایس و بالقنا و یگدنزاس
 و دنک تبحص ینویامھ ترضحیلعا دوخ اب یتشد مھ ار تاکن یضعب و دشاب مھ نیا ھک دراد بیع ھچ یلو
 یارب ریبک هاش اضر ترضحیلعا هرابرد ار راھب یارعشلا کلم راعشا یضعب دعب .دشاب دندومرف .دسرپب

 :علطم اب[ تسام عضو رب قبطنم تسرد مدرک ضرع و مراذگ یم اج نیا ھک نیا ھلمجنم .مدناوخ هاشنھاش
 ھب عجار یلو ،یلب ،دندومرف)تسا رونم یدھع و ھیاپ دنلب یرصع /تسرسفا و میھید تزع زور زورما
 دوش هدناوخ ھبنش زور رعش نیمھ دییامرف هزاجا مدرک ضرع نوچ(تسین یربخ نآ رد تلم و هاش بالقنا

 اج نیا ھک تسا جیاتن نیمھ بالقنا زا روظنم مدرک ضرع نم .)دنا هدماینرب هدھع زا رصاعم یارعش نوچ
 -۴١۶ صص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(».دیآ رب هدھع زا یرعاش دیاش دینک یعس مھ زاب ،دندومرف .دیوگ یم

 .)١٣۵۴ نمھب ٨ .۴١۵
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 رد ھک تسین ام لثم ]ناتسکاپ رد وتوب[وا عضو....وگب و نک شراضحا ار...اکیرمآ ریفس...دندومرف« - 231
 دروم چیھ رد و ،میدرک اضما یناسآ ھب ار دنمریھ بآ ]دادرارق[ ای ،میتفرگ میمصت یناسآ نآ ھب نیرحب ھلئسم
 ییایند و ریظن یب گرزب درم نیا ھک مدرک اعد ھنامیمص و متساوخ لاعتم یادخ هاگرد زا...دزن یفرح یسک
 رد روشک مامت ھک یردیل نینچ و یمناسنا نینچ ھک تسا فیح !امرف ظفح رورغ و توخن رش زا تدوخ ار
 ریت ١٠  .۵١٢ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(».دوش قرغ کانرطخ یایرد نیا رد ،تسا رولبتم شدوجو

١٣۵۶(. 
 

 ترضحالاو ]نیسلجم یاسؤر و ریزو تسخن ،ونابھش روضح رد ،هاش طسوت نیسلجم حاتتفا زا سپ[« - 232
 ،دندومرف هاشنھاش .دوب دنلب ناشرس یوم .دنتسھ شترا پیترس الاح ناشیا .دنتشاد روضح اضرمالغ روپھاش
 زاب ھتبلا ".ما هداد رکذت امش ھبً اقباس مھ ھعفد کی .تسا شترا تاررقم فالخرب نیا ؟دینک یمن هاتوک ارچ"
 اب شترا راک رگا درک ضرع ،تسا شوھ اب سب زا هللا ءاشام ناشیا .دندومرف یخوش و زاب یور اب مھ
 یوم ادرف ،دندومرف هراچیب نم ھب یدج روط ھب هاشنھاش .دز مھاوخ ،مشچ ،دوش یم حالصا نم رس حالصا

 .)١٣۵١ رھم ١۴ .٣٠٩ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».متسھ تعاطا زا راچان مھ نم !دینزب ار اقآ رس
 
 ھک مدیسرت نم .دندوب هدرکن هاتوک ار ناشرس یوم .دنتشاد روضح اضرمالغ روپاش .متفر ماش رس یراب«
 دوخ .منزب ار روپاش رس یوم دندومرف نم ھب ھک دندوب هدرک شومارف ھناتخبشوخ .دنیامرف داریا نم ھب هاش
 هداعلا قوف ،شمناخً اصوصخم ،هراچیب و مدوب هدیدن زگرھ نم ھک یروط ھب ،دنتفرگ شحف داب ھب ار روپاش
 ندرک هاتوک اب ماظن راک رگا ھک انس سلجم رد روپاش تراسج یفالت .دندش ھتسکشرس و لجخ عمج یولج
 تارطاخ( ».دننک یمن شومارف هاش ار یا ھتکن چیھ .دمآ رد ،منز یم ار میوم ،مشچ ، دوش یم حالصا نم رس
 .)١٣۵١ رھم ١۵ .٣١٢ ص ،مود دلج ،ملع
 

 زیم رس دیابن ،دنیاین )دوخ یاھمناخ( اھترضحالاو اب رگا دندوب هدومرف ھک اھداماد مدقت قح دروم رد« - 233
 ھک اھنیا رگم ،دندومرف .دندش خلت تاقوا هاشنھاش یلیخ .مدرک تبحص ،دننیشنب تنطلس هداوناخ وزج ماش
 ھک نیا لثم .دنوشب فیفخ دیابن و دنتسھ هاش داماد تروص رھ ھب یلو ،دنتسین سک چیھ ،مدرک ضرع ؟دنتسھ
 ید ٢١ .١٩٣ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(».دندادن رییغت ار ناشرما یلو ،تسشن ناش لد ھب مضرع

١٣۴۶(. 
 

 دنشاب ھیرجم هوق رب مدقم دیاب ،دنتسھ یئاضق لقتسم هوق هدنیامن ھک تاضق اھ مالس رد مدرک ضرع« - 234
 رگا .دیھدن اھ نیا ھب ار اھور نیا ،دننک یم طلغ ود رھ دندومرف .تسھ مھ یرتسگداد ریزو یاضاقت نیا و
 لاس ١٠ طقف فرظ ار اھ تفرشیپ ھمھ نیا میتسناوت یم یک ،مینکب ار اھ تاعارم نیا میتساوخ یم ام
 اھاعدا روج نیا الاح ؛دندرک بارخ ھک داد مدرم ھب ار لامش لحاوس مامت یزاب ھقح اب یرتسگداد نیا ؟مینکب
 تارطاخ(».دندومرفن یزیچ رگید .دز ناشرس یوت ھک نیا ھن درک حالصا ار اھنآ دیاب مدرک ضرع ؟دراد مھ
 .)١٣۵١ دادرم ١۴ .٢٧٨ ص ،ملع
 

 .١٣٠ ھحفص ،یولھپ حرف تارطاخ ،اراید نھک - 235
 

  .۴٧۴ ص ، ھثداح ھگماد رد - 236
 

 .١٣۴٩ ید ٢٢ .١۴۴ ص ،مود دلج - 237
 

 جرخ رالد نویلم ود یکی...ناریا ردً الثم دنناوت یم دننک یم رکف رگا ]اھ یسیلگنا[ اھنیا ،دندومرف« - 238
 ،دنراد دامتعا رگید کی ھب نم شترا یارما رگم هوالع ھب .تسا ھتشذگ اھفرح نیا رگید ،دننکب اتدوک دننکب
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 لوبق ار رگید کی ]نم شترا نارسفا[...دندومرف هاشنھاش...؟دنراد لوبق ار رگیدمھ ،دننکب دامتعا رگا ای
 ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».تسا یدایز اھفرح نیا رگید ،میتسھ دوگ دراو ام رگید لاح رھ ھب و دنرادن

 .)١٣۴٩ نمھب ٢٣ .١۵٩
 

 دوخ یصخش دصاقم یارب یرگید اب ھک دوب دنھاوخن لقع یب ردق نیا ناھدنامرف زا کی چیھً املسم« - 239
 راب ریز ناھدنامرف زا کی چیھ ھک مینیب یم نالا ام ھک صوصخ ھب .دننک تسب و دنب ،نارادمتسایس اب ای
 رد ھک دنناد یم یبوخ ھب و دنسانش یم ار هاشداپ طقف و دنتسھ هاشداپ عیطم طقف و دنور یمن رگید هدنامرف
 رذآ مکی  .٢٩٢ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(».درادن ناکما یماظن یروتاتکید یرارقرب روشک نیا

١٣۵٢(. 
 

 .٣٢٠ -٣٢١ صص ،باتک تکرش ،هاش تشذگرد و تنطلس نایاپ ،اھزور نیرخآ ،یدنواھن گنشوھ - 240
 

 .١٣۴٨ نیدرورف ١۶ .١۶۶ -١۶٧ صص ،لوا دلج - 241
 


