
 1 

 
 

 یداصتقا یاھداسف
 و یتنطلس نادناخ
 ١٣۵٧ بالقنا عوقو

 
 
 یجنگ ربکا
 
 زوینایوگ
 

 ١٣٩٨ رویرھش ١٢
 
 
 
 
 



 2 

 ١٣۵٧ بالقنا عوقو و یتنطلس نادناخ یداصتقا یاھداسف
 
 
 رد یلام داسف ،ییاضق هاگتسد یریذپ هوشر ،یتلود یاھ تسپ شورف و دیرخ ،یریگ هوشر ،سالتخا(داسف
 نازیم .تسا یسایس یاھ میژر یبایزرا رد مھم صخاش کی )...و ،یتلود یاھ ماقم و نارادمتسایس نایم
 نایم یگتسبمھ یعون ،بیترت نیدب .تسا کیتارکومد یاھ میژر زا رتشیب یروتاتکید یاھ میژر رد ،داسف
 ھتفیشدوخ یروتاتکید« .دراد دوجو کیتارکومد میژر و داسف مک نازیم و یروتاتکید و داسف یالاب نازیم
 .تشاد دوجو میژر نآ رد کیتامتسیس وحن ھب داسف ینعی .دوب داسف ھب ھتشغآ تدش ھب ،»هاش هرفن کت
 

 وا .دوب یا هدرب -بابرا و یلادوئف ،یلئابق راتخاس ،راتخاس .دروآ یم رامش ھب روشک لک کلام ار دوخ هاش
 ھب .دوب هدرب و بابرا ھطبار ،ھطبار .دندرک یم راک وا یاھ نیمز یور ھمھ ھک دوب یلادوئف .دوب ھلیبق سیئر
 تازایتما عیزوت و یرورپ یماح طباور و )patron - client( وریپ و یماح متسیس ،یملع رت قیقد ریبعت
)patronage( یداصتقا راتخاس ،یسایس راتخاس نیا .دوب یسایس یرادافو یازا رد نایماح دودحم رشق ھب 
 ،دش یم لصو اھنآ نیا ھب سک رھ .تشاد قلعت یتنطلس نادناخ و هاش ھب زیچ ھمھ .دوب هدروآ دیدپ یدساف

 ھقلح و یتنطلس نادناخ یارب اھ هاگولگ ھمھ .دوب کیتامتسیس داسف ،داسف .دش یم تورث و تردق بحاص
 .دندوب یراک رھ ماجنا ھب زاجم اھنآ و تشادن دوجو اھنآ رب یتراظن ھنوگ چیھ .دوب زاب اھنآ ھب لصتم یاھ
 روط ھب و تفای شیازفا شیپ زا شیب دساف راتخاس شاپ و تخیر ،تفای شیازفا تدش ھب یتفن یاھدمآرد یتقو
 میھاوخ نآ دھاش نتم لک رد ھک دوب (nepotism) یرَوَرپانشآ دلوم ،دساف راتخاس نیا   .تفر الاب یدعاصت
 .دندیمان یم لیماف رازھ تموکح ار نآ ،هاش نارود رد .دوب
 
 داسف ،ھقلطم تردق و تسا روآ داسف تردق ھک درک شومارف دیابن هاگ چیھ ار نوتکا درل یخیرات نخس نآ
 ینارمکح مکاح ھنارسدوخ لیم قباطم ھک تخاس یا ھقلطم یروتاتکید ناوت یمن .دروآ یم لابند ھب قلطم
 زین ھتشرف نآ ،میراپسب ھتشرف کی ھب ار ھقلطم تردق رگا یتح .دشابن داسف ھک تشاد راظتنا سپس و دنک یم
 ھتفیشدوخ ھقلطم یروتاتکید اب تسناوت یمن ،تساوخ یم رگا یتح هاش .دش دھاوخ لیدبت دساف نیرتگرزب ھب
 دوعس لآ ، هاش اضر دمحم ، هاش اضر .تسا یروتاتکید ماظن مزال طرش داسف .دورب داسف گنج ھب هرفن کت
 یاھ ماظن ناربھر یا ھنماخ و ینیمخ  ،یسیس لارنژ ،کرابم ینسح، یفاذق ، نیسح مادص ، دسا راشب ،
 ھک دبای یم شھاک تدش ھب یتقو داسف .تساھنآ میژر راتخاس یرورض دمایپ داسف دیلوت ھک دنتسھ ییروتاتکید
ً اعقاو اوق کیکفت ،دشاب مکاح زا لقتسم ییاضق هاگتسد ،دوش فافش ً الماک تسایس قاتا ،دوش عیزوت تردق
 یارب ار یسارکومد .هریغ و هریغ و ،دشابن ینوناق ارف ای نوناق مکح ،یصخش چیھ نامرف ،دوش تیاعر
 مدرم یتیاضران بجوم -داسف ھلمج زا -هدیدع لیالد ھب یروتاتکید یاھ میژر .دنا هدرک یحارط فادھا نیمھ
 یتقو .دننک یم بوکرس ار اھنآ ،یضاران مدرم لرتنک یارب و دنسارھ یم یضاران مدرم زا اھنآ .دنوش یم
 یلطاب لایخ نیا .تسا هدش ھتشادرب بالقنا لوا ماگ ،دنھاوخن ار )یسایس میژر( اھ ییالاب )مدرم( اھ ینییاپ
 لکشم و ھلأسم ،میراپسب اسراپ یاھ ناسنا ای نارگراک ،ارقف ھب ار ھقلطم تردق رگا ھک تسین و هدوبن شیب
 .تشادن طاسب رد یھآ ،دیسر تردق ھب یتقو هاش اضر .دش دھاوخ عفر و لح داسف
 
 -یتنطلس نادناخ لک ینعی -شدنزرف و رسمھ و ناردارب و نارھاوخ و هاش اضر دمحم ،شنادنزرف و هاش اضر
 ھمھ .درک یم شزیر متسیس لک ھب یعیبط روط ھب داسف نیا ،دوب دساف یتنطلس نادناخ یتقو .دندوب دساف
 .دوب هدرک هدولآ ار یرایسب دارفا کیتامتسیس داسف اما ،دندوبن دساف ،دندرک یم راک هاش میژر رد ھک یدارفا
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 و )تموکح(اھ ییالاب نتساوخن تیعقوم ھب )مدرم( اھ ینییاپ نداد قوس رد یمھم شقن یتنطلس نادناخ داسف
 .تشاد بالقنا عوقو تیاھن رد
 

 لابند ھب طقف و طقف ھک دندروآ یم رامش ھب "اھروخشال" ھقبط ار یھاشنھاش میژر ھمکاح ھقبط ،َملَع و هاش
 ھب ١٣۴۵ لاس زا ھک َملَع هللادسا .میزادنیب یتنطلس نادناخ داسف ھب یھاگن کنیا 1.دنتسھ دوخ یصخش عفانم
 تیلوئسم ٢٣ یمسر روط ھب نم ،دسیون یم ١٣۵١ رذآ ١٠ رد ،دوب هاش ھب درف نیرتکیدزن و رابرد ریزو دعب
 .تسا یگرزب رسدرد رابرد هرادا« :دیوگ یم ٢٣ تیلوئسم حیضوت رد ،اھ تیلوئسم یمامت رکذ زا سپ .مراد
 یلک روط ھب و اھردارب و اھرھاوخ و یولھپ ھکلم ترضح ایلع اب هاشنھاش ھک ییاھیراتفرگ اب صوصخ ھب
 ریزو ناونع ھب َملَع نیشناج یریزو تسخن لاس ١٣ زا سپ ھک مھ ادیوھ 2»!دنراد نادنواشیوخ و ماوقا اب
 کی رابرد ھک نآ لاح ،دوب دساف طقف تلود هاگتسد« :تفگ شناتسود زا یکی ھب لئاوا نامھ رد ،دش رابرد
 3».تسا یعقاو یعفا ھنال
 

  هاش
 
 جات نشج .دزاس ققحم ار هاش تاینمت یمامت ات دیشوک یم وا .دوب انشآ هاش قئالع ھب سک رھ زا شیب َملَع
 رد یولھپ نادناخ تنطلس لاس نیمھاجنپ نشج ،١٣۵٠ لاس رد ھلاس ٢۵٠٠ نشج ،١٣۴۶ نابآ ۴ رد یراذگ
 رایسب اھنآ نالک یلام یاھ ھنیزھ یور رب هاش نافلاخمً اقافتا ھک دندوب دراوم نیا زا یخرب...و ،١٣۵۵ لاس
 اکیرمآ یاھ ھناخترافس یاھ شرازگ رد ھکلب ،دنتشون دروم نیا رد یبرغ یاھ ھمانزور اھنت ھن .دندرک غیلبت
 و تسیود و نویلیم کی یراذگ جات مسارم .تسا هدش هراشا دراوم نیا فازگ یاھ ھنیزھ ھب زین ایناتیرب و
 نویلیم ٨١ نارھت یرادرھش طقف ،ناریا رد ایناتیرب ترافس شرازگ ھب 4.تشادرب ھنیزھ دنوپ رازھ هاجنپ
 ھب ھک اھ نشج نیا دروم رد رابرد و کاواس دانسا باتک دلج ھس 5.درک ھلاس ٢۵٠٠ یاھ نشج ھنیزھ رالد
 دروآرب زا شیب رایسب ار اھ نشج ھنیزھ ،هدش رشتنم نمیرھا مزب ناونع تحت یمالسا یروھمج ھلیسو
 .دھد یم ناشن ایناتیرب ترافس
 
 زا سپ تسرد دادرم ٢٨ یاتدوک درگلاس نیمجنپ و تسیب نشج و زاریش رنھ نشج هوالع ھب -اھ نشج نیا
 ییالاب نتساوخن ھب مدرم نداد قوس رد -دندش ھتشک نآ رد رفن ۶٠٠ زا شیب ھک نادابآ سکر امنیس ندز شتآ

 6.دندرک یزاب یمھم شقن اھ
 
 دمحم ،درک یم بحاصت روز ھب ار مدرم بوغرم یاھ نیمز ھک دوب راوخ نیمز نیرتگرزب هاش اضر رگا

 رسارس رد امش یارب دیوگ یم هاش ھب ١٣۴٧ ید ١۵ رد َملَع .دوب عونتم تاحیرفت و شدرگ لھا ، هاش اضر
 هژورپ لک َملَع 7.دراد یرتشیب ھلجع رھشون خاک یارب ھک دھد یم خساپ وا ھب هاش اما .مزاس یم خاک ناریا

 دسرپ یم َملَع زا ١٣۴٧ دنفسا ٢٧ رد هاش .دز دیلک یتنطلس نادناخ و هاش تاحیرفت یارب مھ ار شیک هریزج
  8؟یزاس یم رصق نم یارب شیک رد یدزد لوپ اب ایآ ؟یروآ یم اجک زا ار اھ لوپ نیا
 
 .تشاد تماقا نآ رد لاس رد زور ۶٠ ات ۴۵ الومعم ھک دوب هاش یناتسمز هاگ حیرفت ،زتیروم تنس یالیو
 روط نیمھ ونابھش رما ھب .تسا هدش ھجدوب یالب زتیروم تنس یالیو ھک دسیون یم ١٣۴٨ رذآ ٨ رد ملع
 سک چیھ .دندنب یم یلومعم تمیق ربارب ١٠ مھ ار اھدادرارق ونابھش ھتبلا .دوش یم اج نآ فرص اھ لوپ
 یزاسزاب و یرادیرخ یتنطلس نادناخ حیرفت یارب ناریا مدرم لوپ اب ھک الیو نیا 9.درادن ضارتعا تئرج مھ
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 هاش نادنزرف و رسمھ نایم نآ رالد اھ نویلیم و ھتخورف هاش هداوناخ طسوت بالقنا زا سپ اھ لاس ،دش
 .دش میسقت
 
 شدرگ و یزاب یکسا یارب .دوبن یسایس یمسر رفس ،زتیروم تنس ھب هاش ھلاس ھمھ تدم ینالوط رفس
 سیئر لیلد نیمھ ھب .دوب اھرفس نیا رد هاش تمالس و تینما نارگن رایسب ھشیمھ َملَع .دوب ھناھاش یاھ
 یالط ھکس رازھ َملَع ،زتیروم تنس یالیو ھب هاش رفس راب رھ یارب .دوب هدیرخ مھ ار سیئوس لاردف سیلپ
 تلود ھک داد یم دقن یالط .دوب یگرزب مرج درک یم تفایرد یلوپ وا رگا .داد یم هوشر وا ھب یولھپ
 ؟تسا رالد دنچ زورما یولھپ یالط ھکس رازھ کی 10.دمھفن مھ سیئوس
 
 الط اپورا رد نم یارب ،تفگ ملع ھب ١٣۵٣ رذآ ٢۴ رد هاش ،درک تفا یناھج حطس رد الط تمیق یتقو
 ییاھ ناکم سیئوس و اکیرمآ یاھ کناب 11.تفر دھاوخ الاب یلیخ یلیخ نآ تمیق نوچ ،دینک یرادیرخ
 و یلام رواشم ، هاش ناتسود زا یکی رلفکار دیوید .دوب هدرک یفخم اھ نآ رد رالد اھ نویلیم هاش ھک دندوب
 هاش تشذگرد زا سپ .تشاد قلعت رلفکار هداوناخ ھبً ابیرقت نتھنم سیچ کناب .دوب وا یصوصخ رادکناب
 .درک یم شقن یافیا نانچمھ هاش یاھ ییاراد تیریدم رد رلفکار زین
 
  دیوگ یم َملَع ھب ١٣۵۴ دادرخ ٢۴ رد هاش .دوب کیتامتسیس نآ رد داسف ھک دوب ھتخاس دساف میژر کی هاش
 تشھبیدرا ٢ رد 12.دوش یم رتشیب و رتشیب اھنآ عمط مھ زاب ،مناروخ یم و مھد یم نایفارطا ھب ردق رھ

 تسرد .دمان یم "اھروخشال" ،دندوب مدرم تورث لواپچ لاح رد ھک ار شناکیدزن و میژر نارس ١٣۵٢
 یم َملَع .دوش ریدقت ییاوھ یورین هدنامرف زا دیوگ یم َملَع ھب ،تموکح یاھدزد ندیمان روخشال زا سپ
 شون سپ .دنتسھ یقیال درف ،دنروخ یم مھ رگا )ییاوھ یورین هدنامرف( هاشنھاش رھاوخ رھوش دیوگ
 13.شناج
 
 و نویلیم کی ھلماعم کی رد شنارھاوخ زا یکی دنزرف ھک دھد یم ربخ هاش ھب َملَع ١٣۵۴ دادرخ لوا رد
  14.تسا ھتفرگ هوشر ]١٣٩٨ لاس خرن ھب رالد رازھ ٧٢٠ و نویلیم ۵[رالد رازھ تسیود
 
 ھلماعم نالف یارب درف نالف دیوگ یم هاش ھب َملَع ١٣۵٢ دادرم٣١ رد .دوب ھتخاس هاش دوخ ھک دوب یمتسیس نیا
 هاش دیوگ یم لمع نیا ھیجوت رد َملَع .دیزادرپب دیوگ یم وا ھب مھ هاش .دھاوخ یم هوشر رالد نویلیم کی
 کی زا یشرازگ َملَع ١٣۵۴ ید ٢١ رد 15.دنک کمک درف نیا ھب هار نیا زا دراد دصق و تسا لماک ناسنا
 ناریا زا یرالد نویلیم ۶٠٠ تراغ کی یسیلگنا فرط ھک دھد یم هاش ھب یسیلگنا تکرش کی اب دادرارق
 نیا دنراد ھناھاگآ ،تسین قطنم و تمکح نودب هاش راک چیھ ھک دسیون یم راک نیا ھیجوت رد َملَع .دنک یم
 لاس رالد نویلیم ٨۶١ و درایلیم ٢  ینعی ١٣۵۴ رالد نویلیم ۶٠٠ 16.دنناروخ یم اھ یسیلگنا ھب ار لوپ

١٣٩٨. 
 

 نمھب ١٧ رد 17.دنتسھ دزد نارادناتسا زا نت دنچ و ارزو زا نت ود دیوگ یم َملَع ھب ١٣۴۶ ید ٢١ رد هاش
 یمن ضوع ار اھنآ ارچ سپ دسرپ یم َملَع .دزاس یم حرطم ار اھ نامھ یدزد عوضوم هرابود ١٣۴٧

 18.دوش یم فوطعم اھ ترضحالاو یاھداسف ھب ملع و هاش ثحب سپس .درک مھاوخ یدوز ھب دیوگ یم .دینک
 
 یزاس ھلول ھناخراک ھنابلقتم ھلماعم رد ھک ار یدرف نیا ردپ دیوگ یم َملَع ھب هاش ١٣۴٨ دادرخ ١١ رد
 اب ھک دوبن یمیژر نیا اما 19.روایب رد ،هدز تراسخ ]١٣٩٨ رالد نویلیم ١٠۵[رالد نویلیم ١۵ زاوھا
 .دیامن دروخرب اھنآ اب و دنک هزرابم نادساف
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 میمصت یناگرزاب یاپون ترازو ریزو ١٣۵٣ لاس رد .دوب هاش کناب راصحنا رد جراخ زا ناریا مدنگ دیرخ
 هدرک نفلت ادیوھ ھب هاش .دور یمن راب ریز هاش کناب سیئر .دوش مدنگ هدننک دراو تلود دوخ ھک دریگ یم
 یناگرزاب ریزو تساوخرد ھب ار مدوخ کناب طسوت روشک مدنگ لک تادراو راصحنا ،دیوگ یم تینابصع اب و
 20.میتساوخن ار رالد نویلم ١٠ یلاس نیا ام .دنکب دھاوخ یم یطلغ رھ تلود ات منک یم وغل
 
 تروص ھب اکیرمآ و اپورا رد ھک تسا یتورث و وا یاھ ییاراد نازیم ،هاش دروم رد ثحابم نیرتمھم زا یکی
 ھنوگ ھب و تفرگ راک ھب ار یلام نارواشم و اھناد قوقح نیرتھب .دوب هدرک یفخم الط و ماھس و کلم و دقن
 تقیقح یاشفا مدع دروم رد ونابھش .دبای تسد اھنآ قیقد نازیم ھب دناوتن سک چیھ هاگ چیھ ھک درک یحارط یا
 هاگ چیھ نآ یعقاو نازیم ات هداد جرخ ھب ناوارف ششوک زین یولھپ اضر و هدوب ساسح رایسب دروم نیا رد
 ،تشاذگ یاج رب دوخ ناثراو یارب هاش ھک یتورث لک ھک تسا ھتفگ یا ھبحاصم رد یولھپ اضر .دوشن نشور

 :تفگ وا .دوب رالد نویلیم ۶٢
 
 یلوپ رادقم ھچً ادودح نم ردپ شتوف نامز رد  تسناد دیھاوخً اقیقد دینکب هاگن دیورب ار دانسا نآ رگا امش«
 21».رالد نویلیم ٢۶ دودح ؟دینکب نالا دیھاوخ یم الاح .ھتشاد
 
 .تسین راگزاس یخیرات نئارق و دھاوش اب ھجو چیھ ھب اعدا نیا
 
 اکیرمآ و سیلگنا ترافس ١٩۵٨ لاس طساوا رد ھک تفرگ الاب نانچ یتنطلس نادناخ و هاش یلام داسف داعبا
 و ھناھاش یاھتشا دوب نیا اھنآ شرازگ و قیقحت ھجیتن .دندرک رما نیا ھب یگدیسر رومأم ار یکرتشم تأیھ
 رد اھنت ھن هاش .تسا ھتشاذگن یقاب اھنآ تیلاعف زا نوصم ار یداصتقا ھصرع چیھ یتنطلس نادناخ یاضعا
 تفایرد باسح قح یجراخ یاھ تلود زا اھدادرارق ھیلک یارب ھکلب ،دوب کیرش یداصتقا یاھ تیلاعف ھمھ
  .تشاذگ نایم رد وا اب ار ھلأسم نیمھ هاش اب یرادید رد اکیرمآ ریفس .درک یم
 
 یزیچ وا ھک دوب نیا ١٩۵٨ لاس رد هاش لاوما داعبا زا سیلگنا و اکیرمآ کرتشم ھتیمک نیا ییاھن جاتنتسا«
 وا تورث و دش یم طوبرم ناریا لخاد رد هاش لاوما ھبً افرص مقر نیا .دراد تورث رالد نویلیم ١۵٧ دودح
 باسح ندرک دودسم  مکح اکیرمآ رد یھاگداد یتقو ».دش یمن لماش ار یکناب یاھ باسح رد و جراخ رد
 ربخ -هاش دمتعم -یعیمس یدھم ھب عیرس اھ کناب نالوئسم ،درک رداص ار روشک نآ یاھ کناب رد هاش یاھ
 یعیمس ھب ھک یرادکناب« .دزاس جراخ اکیرمآ یاھ کناب زا ار دوخ یاھ یدوجوم عیرس دیاب هاش ھک دنداد
 فلتخم یاھ باسح رد رالد نویلیم ١٢۵ دودح امش هاشداپ" دوب ھتفگ شتارکاذم لوط رد دوب هداد ربخ
 22»".دراد یدوجوم
 
 یدوجوم نیا ھنوگچ ،تشاد یدوجوم رالد نویلیم ١٢۵ اکیرمآ یاھ کناب رد طقف ١٩۵٨ لاس رد هاش یتقو

 یبرغ تایرشن ھنوگچ ؟درک ادیپ شھاک یولھپ اضر ییاعدا رالد نویلیم ۶٢ ھب ١٩٨٠ لاس رد دعب لاس ٢٢
 اب ھبحاصم رد یولھپ اضر 23.تسا رالد نویلیم دصکی دودح کنیا یولھپ حرف تورث ھک دننک یم دروآرب
 یسایس هزرابم لاح رد بالقنا زا دعب نارود مامت لوط رد ھک دنک یم اعدا ١٣٩١ نیدرورف ٢ رد ادرف ویدار
 تخادرپ -ونابھش -شردام ار وا یگدنز ھنیزھ .تسا نیمھ شرسمھ و وا لغش اھنت و دوب یمالسا یروھمج اب
  24.تسا هدرک
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 سامت سیلگنا تلود اب ناریا زا جورخ زا سپ و دوب هدرک یرادیرخ سیلگنا رد "گرزبً اتبسن کلم" کی هاش
 دوب هدنز ات وا 25.تفریذپن ایناتیرب تلود اما .دننیزگب تماقا اج نآ رد شا هداوناخ اب یگدنز یارب ھک تفرگ

 سابع .داھناو دوخ گرم زا سپ لاس هد ھب ار ھیقب و درک میسقت هداوناخ یاضعا نایم ار لاوما دصرد ٢٠
 هدز نیمخت رالد درایلیم کی دودح یزیچ ار هاش تورث نازیم یکناب یاھ تیصخش یخرب ھتشون ینالیم
 .٢٠١٩ لاس رالد نویلیم ۶۴٠ و درایلیم ٣ ینعی ١٩٧٩ رالد درایلیم کی 26.دنا
 
ً الامتحا -رالد درایلیم کی لقادح هاش تورث ھک تشون یشرازگ رد زین ١٩٧٩ ھیوناژ ١٠ زمیات کرویوین

 ناریا زا رالد درایلیم ۴ ات ٢ ،هاش تموکح ینایاپ لاس ود رد ،زمیات کرویوین شرازگ ھب .تسا -رتشیب یلیخ
 27.تشاد قلعت یتنطلس نادناخ ھب نآ مظعا شخب ھک دش لقتنم اکیرمآ ھب
 
 :دیسرپ شتورث نازیم دروم رد وا زا اماناپ رد هاش اب ھبحاصم نیرخآ رد تسارف دیوید
 
 رد ناریا لاوما[ رالد درایلیم ۵۶ هرابرد اھنآ زا یکی .دنراد دوجو امش هرابرد ماھتا ھنوگ ود :تسارف«
 و ،دیا هدرک لقتنم دوخ ھب یصخش هدافتسا یارب ار نآ رالد درایلیم ٢٠ ھک دیا هدش مھتم امش ھک تسا ]جراخ
  ؟تسا ردقچ امش تورث .داد لیلقت رالد درایلیم ۶ ھب ار نآ ]ناریا تقو[ ھجراخ ریزو دعب
 
 ھک دنناد یم الصا ،دننک یم تبحص یماقرا و دادعا ]نینچ[ هرابرد ھک ییاھنآ ھک متسھ رکف نیا رد :هاش 

 نیا دنناد یم اعقاو ایآ ؟رالد درایلیم ۵۶ ای درایلیم ٢٠ ھب دسر ھچ ،تسا ]لوپ[ ردقچ رالد نویلیم ١٠٠ یتح
 ؟دنتسھ ردقچ دادعا
 
 تورث ،دیا هدرک لقتنم ]جراخ ھب دنیوگیم[ ھک امش ییاراد و لوپ رادقم هرابرد تاماھتا ھب ھجوت اب :تسارف
  ؟تسا ردقچ امش یعقاو
 
 یاھرنویلیم زا یلیخ زا رتمک یلیخ انئمطم ]نم تورث[ یلو ،داد دنھاوخن خساپ لاوس نیا ھب اھیلیخ :هاش 
 یرضاح ردقچ ،مدیسرپ وا زا ،مدرکیم تبحص یدج ھمین-یخوش ھمین یسک اب ھک زور کی .تسا ییاکیرمآ
 درایلیم ۵۶ ای ٢٠ نآ یارب یرضاح ردقچ .منادب ار امش داھنشیپ مراد تسود نم ؟یھدب نم ییاراد لک یارب
 ؟یھدب رالد
 
 ،درک دیھاوخ یبوخ ھلماعم امش ،مھدب امش ییاراد لک یارب رالد درایلیم کی داھنشیپ امش ھب نم رگا :تسارف
  ؟نم ای
 
 هدش رھم و کال و ،یرضحم ،هدش اضما ،یمسر امش داھنشیپ ھک داد مھاوخ خساپ یتروص رد طقف :هاش 
 .دشاب
 
 ؟مراد رالد درایلیم کی ھک دینک یمن رواب :تسارف
 
 28».مونشب دوخ یگدنز ھیقب ھب عجار مراد تسود .تسا یفاک نم تورث هرابرد تبحص ؟یراد ،یرادن :هاش 
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 زا کی چیھ ھک تفریذپ ھن و دیوگب نخس دوخ تورث نازیم دروم رد دش رضاح ھن ھبحاصم نیا رد هاش
 نازیم ،دیوگب نخس نآ هرابرد تساوخ یمن وا ھک یزیچ اھنت .دنا هدش یفالخ بکترم یتنطلس نادناخ یاضعا
 .دندوب هدرک عمج یتنطلس نادناخ یاضعا و وا ھک دوب یتورث
 
 ابید حرف
 
 ود و ماب کی و بیرفماوع تدش ھب یدرف ریوصت ،دنک یم ھئارا -ابید حرف -شرسمھ زا هاش ھک یریوصت
 رگید یوس زا و ،تسا شناکیدزن و ماوقا یلام یاھ هدافتسا ءوس عفادم و قفاوم ،وس کی زا .تسا ییاوھ
 -مدرمً اصوصخ - ھمھ ھب دراد دصق ،لاح نیع رد .دزرو یم تفلاخم نارگید یاھ هدافتسا ءوس اب تدش ھب

 .دیمان یم بیرفماوع مھ ار ونابھش ردام هاش .دزاس دادملق کاپ و هداس یدرف ار دوخ
 
 دروم رد اما .دھد یم ھیدھ وا ھب ساملا ونابھش دلوت لاس نیمھن و تسیب نشج رد َملَع ١٣۴۶ رھم ٢١ رد
 ٧٠ و یتنطلس نادناخ ، ١٣۴٩ رھم رد ونابھش دلوت نشج یارب َملَع 29.دسیون یمن یزیچ نارگید یایادھ
 دودح و هدروآ دنجریب ھب ار یوسنارف یاھزپشآ نیرتھب .دنک یم توعد دنجریب ھب بش ود تدم ھب ار نامھم

 سپس 30.دنک یم ھنیزھ )١٣٩٨ خرن ھب رالد رازھ ۴٣٠ و ١٣۴٩ لاس رالد رازھ ۴۶ ( ناموت رازھ ٣٠٠
 کیک ھک ھتفای راشتنا ربخ نیا ھک دنک یم تیاکش هاش و ملع و ادیوھ روضح رد ١٣۴٩ نابآ ٣٠ رد ونابھش
 ار کیک لیم لامک اب امش ھک دھد یم خساپ وا ھب تینابصع اب هاش .دوب هدش یرادیرخ هریل ٢٠٠ نم دلوت

 یم ١٣۵٢ رویرھش ٩ رد َملَع 31.دیآ یمن مشوخ راتفر نیا زا نم و دینک یم یبیرفماوع الاح و دیدروخ
 یم دمآرد نیا ھب یرایسب تافلت ،ھتفای شیازفا رالد درایلیم ١٨ ھب روشک دمآرد ھک نیا دوجو اب ھک دسیون
 ونابھش .دزاس یم حرطم ار اھنآ ینارگ و دنق و یساسا یاھالاک دوبمک عوضوم ۵٢ رویرھش ٢۴ رد 32.دننز
  33.مینک یمن فرصم دنق ییوج ھفرص یارب هاشنھاش و نم طقف دیوگ یم ھنابیرفماوع
 
 ار ناھج یاھ کشزپ نیرتھب ای ،دمآ یم شیپ -یتنطلس نادناخ نینچمھ -ونابھش یارب یلکشم نیرتکچوک
 صوصخم کشزپ ١٣۴۶ رذآ ١٠ رد .دنتفر یم اوادم تھج جراخ ھب ناشدوخ ای و دندروآ یم ناریا ھب
 یم ناریا ھب ،هدید ھمدص یمک بآ یور یکسا لاح رد ھک ونابھش تسد ھنیاعم یارب ار سیلگنا ھکلم
 35.دور یم کرویوین رد یناتسرامیب ھب ھنانز تلاسک یارب فرشا ١٣۵١ رھم ۵ رد ای 34.دنروآ
 
 دقن لوپ َملَع زا اھراب ونابھش ،تفرگ یم ماجنا نارگید طسوت یتنطلس نادناخ  یاھدیرخ ھیلک ھک نیا اب
 َملَع 36.دنک یم تفایرد َملَع زا دقن ھجو رالد رازھ ۵٠ ونابھش دادرخ ١٠ ھعمج زور رد .دنک یم تفایرد
 .تسا رالد رازھ ۴٠ ھک دنا هدیدنسپ وکسم رد باجنس تسوپ کی ونابھش دیوگ یم هاش ھب ۵١ رذآ ٢١ رد
 ونابھش ھک دھد یم عالطا هاش ھب َملَع ۵١ ید ۴ رد 37.دننک یم یرادیرخ اھنآ و دیرخب ناشیارب دیوگ یم هاش
 وتلاپ کی دنراد دصق .دیھدب مدوخ ھب ار رالد رازھ ۴٠ یلو دیھد سپ ار باجنس یاھ تسوپ دنا هدومرف
 مین و کی دندومرف ونابھش ،دیوگ یم هاش ھب َملَع ١٣۵۴ ید ١٧ رد 38.دننک یرادیرخ سیراپ زا تسوپ
 هاش .مدرک و منک ناشمیدقت ) ١٣٩٨ رالد رازھ ٢۵ و نویلیم کی و ١٣۵۴ رالد رازھ ٢١۵(ناموت نویلم
  39.درادن یبیع دیوگ یم
 
 ردارب ھب ونابھش ار زتیروم تنس یالیو یزاسون راک ھک دھد یم شرازگ هاش ھب ١٣۴٨ ریت ٣ رد ملع
 هاش .دندوب باتک و باسح یب یداصتقا یاھراک هربخ ھک مھ ردارب ود نیا .تسا هدرک راذگاو فرشا رسمھ
 40.دنک یم دییأت ار ونابھش راک
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 ناشردام یاھرکون نایم ار دنبرد رد رابرد ینامزاس یاھ ھناخ ونابھش ،دسیون یم ١٣۴٩ نمھب ٣ رد َملَع
 ناکیدزن و نایفارطا ھمھ ،دیوگ یم َملَع ھب ١٣۵٢ رھم ٢۶ رد هاش 41.دنا هدرک میسقت ناشدوخ ناتسود و
 رارق 42.تسا هدرکن حالصا ار ناشیا مھ اوعد و رھق .دنتسھ هدافتسا ءوس لھا و ضرغم ،قمحا ونابھش
 نویلیم کی و ١٣۵٢ رالد رازھ ٢٨۵(ناموت نویلم ٢ اب ار نارواین خاک رد ناش ھناخباتک ھشقن ونابھش دوب

 ٧١۴ و نویلیم کی(ناموت نویلم ١٢ ھب ار نآ ١٣۵٢ رذآ ١۴ رد یلو ،دننک مامت )١٣٩٨ رالد رازھ ١٨٧
 نویلیم ٩ :دوش یم ٢٠١٩ لاس خرن ھب ١٩٧٣ رالد رازھ ٧١۴ و نویلم کی .دنھد یم شیازفا )رالد رازھ
 ھتفرگ تروص ناوارف ونابھش ناکیدزن طسوت اھ سالتخا عون نیا زا ،َملَع شرازگ ھب 43.رالد رازھ ٩٠ و
 .تسا
 
 دھعیلو ناتسریبد راوتاربال یاربً البق ونابھش ترضح ایلع ھک دیوگ یم هاش ھب َملَع ١٣۵۴ نیدرورف ٢۵ رد
 نآ رالد رازھ ٧١۴ نویلم کی(ناموت نویلیم ١٢ دنیامرف یم نالا .دندوب هدرک تساوخرد ناموت نویلیم ٣
 .تسونابھش یاھ یرب و رود نیمھ راک دیوگ یم هاش .دوش یم )١٣٩٨ لاس رالد رازھ ٩٠ و نویلیم ٩ و نامز
 ماجنا نارگید ار اھراک نامھ رگا اما ،تسا زاجم دنوش گرزب یلام یاھداسف بکترم ونابھش نایفرطا رگا
  44.تسا لاوز لاح رد روشک دیوگ یم و دناسر یم رخآ ھب ار ایند ونابھش ،دنھد
 
 ونابھش رظن ریز ھک ناھج خاک نیمز ریز ریمعت ھک دھد یم عالطا هاش ھب ملع ١٣۵۴ رویرھش ٣ رد

 ۴۴٠ نویلیم ۵ و ١٣۵۴ لاس رالد رازھ ١۴٠ و نویلم کی(ناموت نویلم ٨ دنتفگ لوا دریگ یم تروص
 ١۵ و ١٣۵۴ رالد رازھ ٢٨۶ و نویلیم ٣ (ناموت نویلم ٢٣ دنیوگ یم نالا یلو ، )١٣٩٨ رالد رازھ
 دیتفگ ناتدوخ دیوگ یم مھ ملع .دوش یم ینابصع رایسب هاش .تسا هدش )١٣٩٨ رالد رازھ ۶٧٠ و نویلیم
 رالد رازھ ٧١۵ و نویلم ٣( ناموت نویلم ٢۶ ونابھش دیازفا یم سپس .مریگن یداریا ونابھش یاھراک ھب

 یم و دنا هدرک زاریش دابآ فیفع خاک ناملبم ھنیزھ مھ )١٣٩٨ رالد رازھ ٧١٧ و نویلم ١٧ و ١٣۵۴
 لوبق نم بیوصت نودب ار یجرخ نینچ هدروخ ُھگ شترا« دیوگ یم هاش .دھدب ار نآ دیاب شترا دنیامرف
 45».هدرک
 
 نودب ارچ .تسا هدیشخب نم ھب هاش ار لباب خاک ھک دنک یم ضارتعا َملَع ھب ونابھش ١٣۵٣ نابآ لوا رد
 یخاک دراد دصق ونابھش ،ما هدرمن نم ھک زونھ دیوگ یم هاش ؟دیتسھ تاریمعت لاح رد اج نآ رد نم هزاجا
 46.دریگب ار ما هدیشخب وا ھب مگرم زا سپ ھک
 
 دابآدعس ،نارواین یاھ خاک نویساروکد لوئسم ونابھش ار یمناخ کی دیوگ یم هاش ھب َملَع ١٣۵۴ ریت ١٩ رد
 ،دیوگ یم هاش .دھد یم ماجنا رتنارگ دصرد ۵٠ ار اھنیا ھمھ ھک تسا یقاتلش مدآ وا و هدرک رھشون و
 اھنآ .منکب یگدنز مناوتب ھناخ رد نم ات دنتسھ یداسف و سالتخا و یدزد عون رھ ھب زاجم ونابھش ناکیدزن
 ونابھش  ناکیدزن زا ھک اھنآ داسف و سالتخا و یدزد اھنت .درادن دروخرب قح سک چیھ دندروخ یھُگ رھ
 47.تسا مھم دنتسین
 
 ونابھش تسود نز نیمھ رس رب یدایا و َملَع روضح رد هاش ایرد رانک رد شیک رد ١٣۵۵ نیدرورف ٣ رد
 دعب .دینک جارخا دیاب ار دزد ھتخوس ردپ نیا دیوگ یم و دزات یم ابید  حرف ھب ھتشاذگ نالک هالک رابرد رس ھک
 یم ملع ھب هاش ،تسین نز نآ یاھ یدزد ونابھش اب هاش یاوعد و تینابصع یلصا تلع ھک دوش یم نشور
 48.تسا هدرک ییوگدب مھ ونابھش و نم رس تشپ ھتخوس ردپ نیا دیوگ
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 رخآ تالیطعت ونابھش و مدوخ عقوت رپ قمحا نایفارطا اب دیوگ یم َملَع ھب ١٣۵۶ تشھبیدرا ٢٨ رد هاش
 ۵۶ دادرخ ١٨ رد دعب 49.موش صالخ تالیطعت رد اھ نیا رش زا مناوت یم نیبب نکب یرکف .مرادن مھ ھتفھ
 ھتخوسردپ روخشال هدع کی نوچ .مورن منارھاوخ یاھ ینامھم ھب رگید ما ھتفرگ میمصت دھد یم ربخ َملَع ھب
 نونکات ھک ییاھدنگ ُھگ نیا زا مادک چیھ رگید ما ھتفرگ میمصت نینچمھ .دنراد دیدج یاھاضاقت نم زاً امئاد
 زا اضاقت کی ،قرو رھ نتخادنا لاح رد و یزاب رامق لاح رد .دنوشن رگید ،دندش یم توعد نم خاک ھب
 ٢١ رد 50.دیوگ یم کیربت هاش ھب َملَع .مدرک یم لمحت ار اھ نیا ونابھش رطاخ ھب نونکات .دننک یم نم
 جراخ »شدرگ« دصق ھب ناکم نآ زا دعب .میورب ییاج ھب ھتفھ رھ ات هدب یبیترت دیوگ یم َملَع ھب ۵۶ دادرخ
 51.دننیبب ام فقوت لحم ریغ رد ار ناشنایفارطا نامھ دنناوت یم مھ ونابھش و میوش یم
 
 طقف و طقف ھک دمان یم یعقوت رپ ھتخوسردپ روخشال یاھدنگ ھُگ ار اھنآ هاش ھک شنارھاوخ و ونابھش ناتسود
 نادساف و ناروخ تنار نیا اب یا هزرابم هاش .دندوب هاش میژر نامھ تاماقم زا ،دنا یراوخ تنار رکف ھب
 محازم اھنآ و دورب »شدرگ« ھب تساوخ یم و دوب هدش ھتسخ اھنآ تسد زا طقف .درک یمن یداصتقا گرزب
 .دندوب وا
 
 میظع یاھداسف ھک دیسرت یم وا .دوش هاش نیشناج دیاب ھک دوب شدنزرف هدنیآ نارگن ونابھش ،لاح نیع رد
 تشھبیدرا ١٩ رد .دوش هاشداپ دناوتن زگرھ دھعیلو ھک دھد رییغت نانچ ار روشک طیارش یتنطلس نادناخ

 هدافتسا ءوس ھک وگب ترضحیلعا ھب وت !میوگب هاشنھاش ھب مرادن تئرج نم ،دیوگ یم َملَع ھب ونابھش ١٣۴٩
 دنک یم یروآدای ونابھش ھب َملَع .دنز یم ھمدص نم دنزرف تنطلس ھب شا هداوناخ یاضعا و نارھاوخ یاھ
 ،تسا دب یداصتقا داسف و یراوخ تنار رگا .دننک یم ار اھ هدافتسا ءوس نامھ زین امش نادنواشیوخ ھک
 زورما ناھج رد تنطلس ً الوا ،ما ھتفگ ونابھش ھب ررکم نم دیوگ یم َملَع رگید یوس زا .تسا دب ھمھ یارب

 ،میژر اقب هار اھنتً ایناث .دنک نیمضت ار امش دنزرف تنطلس دناوت یمن سک چیھ و تسا قطنم و لقع فالخ
 52.تسین امش دنزرف تنطلس یارب یتنامض  مھ زاب یلو ،تسا دوجوم نالا ھک تسا ھقلطم یھاشداپ
 
 یخرب ھب .دنتفای هار تموکح ھب زین شماوقا و لیماف ھمھ ،وا ناتسود زا ریغ ھب ،هاش اب ابید حرف جاودزا اب
 :دیرگنب وا ماوقا زا
 
 ریدم )حرف ییاد سپ(یبطق اضرلادبع -٢ .ھمانرب نامزاس یاھنامیپ لوئسم )حرف ییاد(یبطق یلع دمحم -١
 نامزاس دنچ و دیشروخ و ریش تیعمج هریدم تئیھ وضع )حرف ردام(ابید هدیرف -٣ .نویزیولت و ویدار لماع
 -۶ .صوصخم ھمیدن )حرف ماوقا(یبطق ھلداع ۵ .صوصخم ھمیدن )حرف ییاد نز (یبطق زیئول -۴ .رگید
 ماوقا زا(ابید ییابطابط ییحی رتکد -٧ .سیراپ رد ناریا یداصتقا نزیار )حرف یومع(ابید رایدنفسا رتکد
 -٩ .ناریا رصاعم هزوم سیئر )حرف هدازومع(ابید نارماک -٨ .ناطرس اب هزرابم تیعمج لماع ریدم )حرف
 رواشم ،هاش نادوجآ )حرف ماوقا زا(ابید رصان -١٠ .روشک یلاع ناوید راشتسم )حرف ماوقا زا(ابید یضترم
 رسفا ردارب(ابید دمحا -١٢ .رابرد ترازو نواعم )حرف ماوقا زا(ابید یضر -١١ .رابرد لکریدم و قوقح
 رایداد )حرف ماوقا زا(ابید نسح -١٣ .یناھج تشادھب نامزاس رد ناریا هدنیامن )حرف ردپ ییاد و ابید
 .نواعت ترازو ھعسوت و جیورت نامزاس سیئر )حرف ماوقا زا(ابید ییابطابط تزع-١۴ .روشک یلاعناوید

 شرسمھ(یردص رصان -١۶ .شرف هزوم لماع ریدم و هریدم تئیھ وضع )حرف ماوقا زا(ابید زان -١۵
 هدازومع(ابید ییابطابط دیجم -١٧ .زاریش و ناردنزام و نارھت رادناتسا )دوب حرف ردپ ھلاخ ،ابید رسفا
 لماع ریدم )حرف یومع(ابید یدعس -١٨ .ناریا تفن یلم تکرش لماع ریدم و هریدم تئیھ وضع )حرف
 ھنیگبآ هزوم هریدم تئیھ وضع )حرف ماوقا زا(ابید باراد -١٩ .یترازو سرزاب و لامش قرب و بآ نامزاس
  .امتیافود مادرتن ناتسرامیب سیئر ابید نیدلازعم ریما -٢٠ .راھبون یارسگنھرف و ناریا یاھ ھنیلافس و
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 یلام یاھداسف زا تموکح نارس زا یدرف یتح ھک دش یم ینابصع رایسب بالقنا زا شیپ اھنت ھن ونابھش
 دروم نیا رد یزیچ یسک ھک دوب بقارم رایسب جراخ رد زین بالقنا زا سپ ھکلب ،دوش علطم اھنآ گرزب
 .تسا هدراذگ یقاب نانآ یارب یجراخ یاھ کناب رد تورث نازیم ھچً اقیقد هاش دوشن مولعم و دزاسن رشتنم
 
 ابید حرف ردام مناخ شیورد
 
 رد یا هدنزگ رایسب نانخس هاش .تسا ابید حرف ردام )١٣٠٠ -١٣٧٩( ابید هدیرف ھب روھشم یبطق هدیرف
 وا یسایس و یداصتقا یاھ یراوخ تنار هاش لکشم .تسا هدرک نایب وا یزاب شیورد و یبیرفماوع دروم
 .دوب وا یبیرفماوع و ییامن شیورد ،دوبن
 
  ماش گرزب یاھ ینامھم زین وا 53.تشاد هدھع رب ار »یولھپ اضر ھیریخ نویسیمک تسایر« ابید هدیرف
 :دیرگنب ریز ھنومن دنچ ھب .درک یم اپ رب کیتاملپید
 
 بش -شا ھمع و ردام اب ینابلآ قباس هاشداپ ھلمج زا -نارگید و یتنطلس نادناخ یاضعا ١٣۴٨ رذآ ۶ رد
  54.دندوب وا لزنم ماش
 
 یدایز دادعت زاب ھک دوب هداد ینامھم ماش ناتسکاپ و ھیکرت ھجراخ یارزو یارب ١٣۵٢ دادرخ ١٩ رد
  55.دنتشاد روضح
 
 56.دھد یم یناریا تاماقم و یمالسا یاھروشک یارفس یارب راطفإ ینامھم ١٣۵٢ رھم ٢٩ رد
 
 هدیرف لزنم« راھان ،دوب هدمآ ناریا ھب یمسر رفس کی یارب کیزکم روھمج سیئر ھک ١٣۵۴ ریت ٢٩ رد
 57».متفر راھان رس نم .دنتشاد فیرشت مھ ونابھش و هاشنھاش .دوب نامھم مناخ
 
 ھب و دندرب یم فیرشت شدرگ دیاب هاشنھاش .دش یم تخادرپ مدرم بیج زا زین اھ ینامھم عون نیا ھنیزھ
 .دندرک یم لمحت دیاب ار اھ شاپ و تخیر نیا ،ناشدوخ ھتفگ
 
 ینابصع هاش .دنک یم یدیدج ھنیزھ یاضاقت ابید هدیرف لزنم نامتخاس یارب هاش زا ملع ١٣۴۶ ریت ١۶ رد
 یم ادتبا ملع .دزاس یم وا ھب فوطعم ار دوخ یخلت تاقوأ ،دوش یم دراو ونابھش یتقو یتح و دوش یم
 ھب و هدرک تفایرد هاش زا یلوپً البق راک نیا یارب ھک مدیمھف دعب یلو ،میدیمفن ار یخلت تاقوأ لیلد دیوگ
 58.تسا هدرک لوپ یاضاقت هرابود راک نامھ یارب کنیا و هدناسر یرگید فرصم
 
 یم وکسم ھب هزور هد یمسر ریغ رفس کی یارب -ابید هدیرف -ناشردام اب ونابھش ١٣۴٩ رذآ ١٠ رد
 59.دنور
 
 نیچ ھب یا ھتفھ کی یمسر رفس کی یارب ناشردامو و ریزو تسخن هارمھ ھب ونابھش ١٣۵١ رویرھش رد
 60.دنور یم
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 61.دھد یم ماش ینامھم دیرگنیا ھکلم یارب ونابھش ردام ١٣۵۴ نابآ ٢٠ رد
 
 ھب .ار شیاھ "یزاب مناخ" جاب .داد یم جاب وا ھب اما ،دوب ینابصع ونابھش ردام زا رایسب ھک نیا اب هاش
 ھناخ نیا رد هاش ھک یبش نیلوا .دندوب هدرک تسرد یزاب مناخ یارب یدیدج لزنم ملع و هاش ،لاثم ناونع
 دنیب یم ار ود نیا ونابھش ردام نتشگرب تقو ،دراد روضح مھ ملع و دنرب یم فیرشت شدرگ یارب دیدج
 .مدید ندرک تکرح لاح رد ار ترضحیلعا و امش ھک دیوگ یم وا ھب ملع رھاوخ لزنم رد بش نامھ و
 رتلقاع دندومرف .دندیدنخ هاشنھاش« .دراذگ یم نایم رد هاش اب ار عوضوم ملع -١٣۵١ رذآ ٢٢ -دعب زور
 مدرک ضرع .تسا تمعن و زان رد ھمھ نیا ھک صوصخ ھب ،دیوگب یزیچ ونابھش ھب ھک تسا نآ زا
 رازھ ١٣۴ و ١٣۵١ رالد رازھ ٢٨(ناموت رازھ تسیود ،دندوب نامھم ھک نآ اب ناشیا ھیکرت رفس جراخم
 ایلع ،تسھ ھک یزیچ .درک لمحت دیاب ار اھشاپ و تخیر نیا ،درادن بیع ،دندومرف .دش )١٣٩٨ رالد
 62».درادن یبیع ،منک یم هدع کی یارب ھک نم اما ،تسا دب دینک یم ھک امش دنیوگ یم ترضح
 
 تبحص وا اب یفوص ادلیگ اب هاش جاودزا عوضوم هرابرد و ھتفر ملع لزنم ھب ابید هدیرف ١٣۵٢ ریت ٢٣ رد
 نتخادنا هار ادص و رس« ،دشاب تسرد مینک ضرف دیوگ یم ،عوضوم در نمض ملع .دنک یم ضارتعا و
 رطاخ ھب ھک تسناد یم .دیمھف یم ار َملَع ینمض دیدھت یانعم ونابھش ردام 63».تسامش دوخ ررض رب
 تنار عطق یانعم ھب ضارتعا .دنا ھتفای تسد تورث و تردق ھب شلیماف لک و وا ،هاش اب شرتخد جاودزا

 .دوب یداصتقا و یسایس یراوخ
 
 دیدھت ار َملَع یفوص ادلیگ اب هاش جاودزا عوضوم رس رب هرابود ۵٢ ریت ٣٠ رد ونابھش ردام ھمھ نیا اب
 دعب زور ملع .دریگب قالط دناوت یم ینعی ،»تسا هدرکن تداع لمجت ھب ھناتخبشوخ نم رتخد« ھک دنک یم
 کی مناخ هدیرف هرابود ۵٢ دادرم ٣ رد ».یکِز« دیوگ یم هاش و هدناسر یم هاش عالطا ھب ار عوضوم
 هرابرد ملع اب لصفمً اددجم ۵٢ رویرھش ٢٧ رد وا .دنک یم تبحص دروم نیمھ رد ملع اب مین و تعاس
 :دھد یم دیدج ربخ کی َملَع ھب تینابصع اب هاش -۵٢ رھم ٧ رد -دعب زور ١١ .دنک یم تبحص هاش جاودزا
 دوخ اب و ھتشادرب ،تسین شنتخاس ناکما رگید ھک ارم یکرامناد یروخاذغ سیورس نیرتھب ونابھش ردام
 مھ اب ود نیا .مفلاخم وا ییامن شیورد اب ،متسین فلاخم وا یبلط تدایز اب نم دیوگ یم هاش .تسا هدرب

 64.دنتسین راگزاس
 
 .دھد یم وا ھب یدنت خساپ مھ ملع .دنک یم هاش یزاب مناخ رس رب یتخس یاوعد ملع اب مناخ هدیرف هرابود
 ردام ھب ملع دنت خساپ زا تیامح نمض هاش .دناسر یم هاش عالطا ھب ار عوضوم ملع ۵٢ رھم ٢٠ رد
 65».مدرک ھفاضا ار ناشقوقح .تسا نم نز ردام نیا فصو اب« :دیوگ یم ملع ھب ،ونابھش
 
 ،دراد ارقف اب نتسشن و یشیورد یاعدا وس کی زا ونابھش ردام ،دیوگ یم ١٣۵٣ تشھبیدرا ٢۶ رد  هاش
 یم بلط ار قوقح ھفاضا و یتنطلس نادناخ دیشروخ ناشن ، سیراپ و ناردنزام رد خاک رگید یوس زا اما
 رد 66.میروخ یمن ار اھنیا یزاب شیورد لوگ مدرم و نم اما ،دشاب ھتشاد زیچ ھمھ وا ھک تسا یعیبط .دنک

 قلعتم ھک -دیشروخ و ریش ناشن تفایرد یارب "مناخ شیورد" تساوخرد ھب هرابود هاش ۵٣ رویرھش ٢۶
 67.تسا ریاغم یشیورد یاعدا اب نیا دیوگ یم و هدرک ضارتعا -دوب یتنطلس نادناخ ھب
 
 رازھ ٣۴٠ و ١٣۵۴ رالد رازھ ٧١( ناموت رازھ ۵٠٠ تخادرپ یارب هاش زا ١٣۵۴ نیدرورف ٢۶ رد ملع
 ،دیزادرپب دیوگ یم هاش .دنک یم زوجم بسک انغ روشک ھب ابید هدیرف یا ھتفھ کی رفس یارب )١٣٩٨ رالد
 ؟دروآ یم رد یزاب شیورد و دنک یم زان ام یارب ارچ اما .دننک یغامدرت و حیرفت شنایفارطا و دوخ ات
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 یم .تشادن اھنیا یاھ هدافتسا ءوس ھب یضارتعا هاش 68؟مھاوخ یمن دیوگ یم غورد ھب اما ؟دھاوخ یم ارچ
 صرح ایند و لوپ یارب ونابھش ردام و فرشا اما .تسا بوخ و دنک یم یگدنز اھ سسنرپ دننام سمش تفگ
 عمط اب دنز یمن ھمدص روشک ھب ھک ییاج ات مھ نم .دنھد یم ناشن یرگید ھنوگ ھب ار ناشدوخ و دننز یم
 ،یتنطلس نادناخ یلام یاھداسف اب وا شزاس .دش بکترم یکلھم یاطخ هاش اما 69.ما ھتخاس اھ نیا یزرو
  .دش اھ ینییاپ طسوت اھ ییالاب نتساوخن یلصا لماوع زا یکی و دز ھمدص یولھپ تموکح و روشک ھب
 .تسا بالقنا لوا ماگ نیا
 
 هوالع -مناخ هدیرف یارب رابرد طسوت یلاع و گرزب زنب سدسرم کی دیرخ اب هاش ١٣۵۴ دادرخ ٢٠ رد
 وا ییامن شیورد ھب هرابود طقف .دنک یم تقفاوم -دنراد و دنا هدیرخ ناشیاربً البق ھک یلاع لیبموتا ھس رب
 70.تسا هدرک ھفالک ار هاش ،ونابھش ردام یشیورد ھب رھاظت دیوگ یم ملع و دنز یم ھیانک
 
 مک زا ھلگ .درک ھلگ و دز فرح تعاس کی مناخ هدیرف زورید دنک یم شرازگ هاش ھب ملع ١٣۵۴ ریت ٣ رد
 هراچیب مناخ شیورد یارب نارمع کناب زا دیوگ یم هاش .هرھب نودب ماو و دیشروخ ناشن نتشادن و یلوپ
 فرح هزاجا نم ھب راب کی طقف تعاس کی لوط رد دیوگ یم ملع .دزادرپب رابرد ار نآ هرھب و ریگب یماو
 نویلیم کی زا شیب امش جراخ رفس رھ .دنرادن امش زا یا ھقیاضم چیھ ھک هاشنھاش متفگ وا ھب .داد ندز
 هاشنھاش روتسد ھب لوپ نیا .دراد یم رب جرخ)١٣٩٨ رالد رازھ ۶٨٠ و ١٣۵۴ رالد رازھ ١۴٠ ( ناموت
 ییاھ فرح میوگ یم ونابھش مرتخد ھب ھشیمھ نم دیوگ یم ملع ھب مھ مناخ هدیرف .دوش یم تخادرپ امش ھب
 یلام یاھراک الاح« :دھد یم خساپ هاش .یریگب هدینشان دیاب ،یونش یم ھناھاش یاھ شدرگ هرابرد ھک
 71»!میور یم شدرگ مھ رھظ زا دعب .زادنیب هار ار مناخ شیورد
 
 رایسب یاھ ھنیزھ دیاب یزاب مناخ یارب هاش .دوب هدینت مھ رد ھکبش کی یسایس و یداصتقا و یقالخا داسف
 یکی ندرک تسرد وا یارب یجراخ یاھرفس و ونابھش ردام ھب یلام یاھ جاب .درک یم یسایس و یداصتقا
 تسا رارق ھک دنک یم ضارتعا هاش ھب ملع ١٣۵۴ رویرھش لوا رد ،رگید یلاثم ناونع ھب .دوب اھنآ زا
 رسمھ و مناخ هدیرف طقف ،راھان نیا رد .دروخب راھان ھسنارف روھمج سیئر اب ،ییاپورا شدرگ رد دھعیلو
 روضح وا هارمھ دنرادن عالطا ناھج زیچ چیھ زا ھک -تسا مناخ هدیرف ھمیدن مھ وا ھک -داژن یمشاھ دبھپس
 72.دیوگ یمن یزیچ اما ،دنک یم لمأت یردق هاش .تشاد دنھاوخ
 
 ١٣۵۴ رھم ١٧ رد هرابود ،دوب هدید شا فعض ھطقن رطاخ ھب ار هاش یاھ ینیشن بقع ھک ابید هدیرف
 ینعم« :دیوگ یم هاش .دھد یم شیازفا "یترضحالاو" ناونع یاضاقت اب ار دیشروخ ناشن یاضاقت
 73».تسا هدش ھناوید ھک نیا لثم مناخ نیا .دوش یمن !ریخ .میدیمھف مھ ار یرگشیورد
 
 یم رارکت هرابود ار دیشروخ ناشن و یترضحالاو ناونع یاضاقت اھنت ھن ابید هدیرف ١٣۵۴ دنفسا ١٠ رد
 یم ملع .دوش یم جراخ رد هاش ریبک ریفس ناونع ھب -یبطق یلع دمحم -شردارب نییعت راتساوخ ھکلب ،دنک
 یم ھچ رگید مناخ شیورد ،بوخ« :دیوگ یم هاش .دننک تمحرم دیاب هاشنھاش و تسین یا هراچ دیوگ
 شیورد و مھاوخ یمن دنیوگ یم رھاظ ھب ھک تسا نیا ،دھد یم رجز نم ھب ھک یزیچ ،دندومرف ؟دنھاوخ
 74».رارصا ھمھ نیا نطاب رد و متسھ
 
 دیشروخ ناشن ای یترضحالاو ناونع ود زا یکی لقادح ابید هدیرف دیوگ یم هاش ھب ملع ١٣۵۴ دنفسا ٢۴ رد
 نیا وا ھب رگا دیوگ یم هاش .دوش ماجنا دیھد هزاجا .ار ناشردارب ندش رایس ریفس نینچمھ .دنراد راظتنا ار
 75.درک دھاوخ کیرحت ار مردام مھ سمش مرھاوخ دعب ؟مھدب ھنوگچ ار مردام باوج ،مھدب ار ناشن
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 ھمیدن یارب تمیق نارگ رایسب ھیدھ کی ابید هدیرف ھک دھد یم عالطا هاش ھب ملع ١٣۵۵ نیدرورف ١۵ رد
 هاش .تسا هدرک ھلاوح رابرد ھب ار نآ تخادرپ دیسر و هدرک یرادیرخ -داژن یمشاھ دبھپس رسمھ -شدوخ
 76»؟درک دیاب ھچ ،)دنخبل اب(تسا نیا شا ھمزال یشیورد یگدنز .میھدب میراچان ،بوخ« :دیوگ یم
 
 ھنیزھ هزاجا .دراد ینامور ھب رفس دصق ابید هدیرف ھک دھد یم شرازگ هاش ھب ملع ١٣۵۵ رویرھش ٣٠ رد
 تسا یمناخ دزن نتفر ،ینامور ھب رفس زا وا فدھ ،دیوگ یم ملع ھب هاش .دییامرف تمحرم ار ایادھ و رفس
 ھب دیوگ یم ھمادا رد هاش ».دنوشب ناوج« دنھاوخ یم .تسا هدرک فشک ار یناوج یوراد هدرک اعدا ھک
 دیشروخ ناشن یاضاقت مھ یا ھبرگ و گس رھ دعب« ،مھدب دیشروخ ناشن امش ردام ھب رگا ما ھتفگ ونابھش
 77».مھدن ترضحالاو نالف رسمھ ھب و مھدب دیشروخ ناشن هدیرف ھب مناوت یمن ھک نم .درک دھاوخ
 
 ینامور یتسینومک روشک ھب ابید هدیرف هزور جنپ رفس ھنیزھ ھک دھد یم عالطا هاش ھب َملَع ١٣۵۵ نابآ ۶ رد

 یاعدا رگا دیوگ یم هدنخ اب هاش .دش )١٣٩٨ رالد رازھ ١٣۴ و ١٣۵۵ رالد رازھ ٢٨( ناموت رازھ ٢٠٠
 78».دوش یم هدنشک یشیورد یاھاعدا نیا اب یلو« ،تسین یفرح دنکن یشیورد
 
 یولھپ فرشا
 
 داسف ھب یتنطلس نادناخ یاضعا ھمھ زا شیب ،هاش نارود ناریا ھعماج رد )١٢٩٨ -١٣٩۴ ( یولھپ فرشا

 لاعف یشقن ،هاش اضر گرم زا سپ فرشا .درک یم داقتنا نارگید زا شیب وا زا یفخ رد زین هاش .دوب هرھش
 یشقن مھ زاب اما ،دنداتسرف اپورا ھب ار وا رطاخ نیمھ ھب قدصم نارود رد .تشاد ناریا تسایس ھصرع رد
 ار هاش و دش قدصم دض تدش ھب ھک -رابرد تقو ریزو -ءالع نیسح .درک یزاب قدصم ینوگنرس رد لاعف
 :تشون هاش ھب ١٣٣٢ دادرم ٢٨ یاتدوک زا سپ زور دنچ ،درک یم قیوشت وا لزع ھبً امئاد
 
 تعجارم ناریا ھب یدوز ھب دنراد دصق فرشا ترضحالاو و ردام ھکلم ترضح ایلع ھک تسا هدش هدینش« 
 و یسایس رومأ رد ھلخادم طاسب نآ زابً انیقی و ]دنتسین[رادرب تسد دوخ میدق ھیور زا تارضح نوچ .دنیامن

 ،یماما لامج ،نایترصن ]یلع دمحم[ ،رباص کویب ،هدنھاش ]سابع[( لیبق زا ماندب رصانع ندرک عمج
 ناریا ھب دنیامرفن هزاجا ھک تسا نیا رد ترضحیلعا حالص ،درک دنھاوخ دیدجت )هریغ و ھتساریپ ]یدھم[
 79».دنشابن نارھت رد دندمآ رگا و دنیامن تدواعم
 
 یداصتقا داسف .تفر یداصتقا یاھ تیلاعف لابند ھب دادرم ٢٨ یاتدوک زا سپ فرشا ،دیوگ یم یتباث زیورپ
 :دیوگ یم یتباث .دوب هدروآ رد یفخ رد مھ ار هاش یادص شدنزرف و وا
 
ً اصوصخم وا یاھراک .نتخاس لوپ و یصخش یاھراک لابند تفر ]فرشا[ ،دادرم ٢٨ ]یاتدوک[ زا دعب«
 ،هاش ھک مینیب یم ملع تارطاخ باتک رد و درک یم تحاران رایسب ار هاش ،شرسپ و وا یداصتقا یاھ تیلاعف
 ،دوب رابرد ریزو یعخن سدق ھک تسھ مدای .تسا هداتسرف یم فرشا ھب َملَع ھلیسو ھب نشخ و دنت یاھ مایپ
 و مدرکن تارج نم و میوگب ترضحالاو ھب ھک دنتفگ نم ھب ترضحیلعا ییاھزیچ" :تفگ نم ھب ھعفد کی
 80»"!مدرکن تارج نم اما میوگب ترضحیلعا ھب دنتفگ ناشیا مھ ییاھزیچ کی
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 اب دسیون یم َملَع و دھد یم دیدش یرگ تخس روتسد ،فرشا یاھراتفر ھب تبسن ١٣۴٧ نابآ ٢ رد هاش
 81.تسا بوخ دنکن یشکدوخ رگا و داد دھاوخ ناشن یدنت شنکاو فرشا ،وا ریخا یبصع یرامیب ھب ھجوت
 ھک هدوب نایم رد یعوضوم اج نیا رد اما .دنک یم حرط ار عوضوم تحارص ھب ملع یداصتقا دراوم رد
 82.تسا هدرک یراددوخ تاییزج رکذ زا َملَع
 
 یمھفن رس زا یقاب فرخزم اب فرشا ھک دنک یم ضارتعا تدش ھب َملَع ھب هاش ١٣۴٩ تشھبیدرا ٢۶ رد
 یلوپ تخادرپ زوجم ات دوش یم بایفرش ھقیقد ود طقف َملَع ۴٩ دادرم ٢٩ رد 83.دزیر یم مھ ھب ار روشک
 تئیھ تسایر ھب فرشا باصتنا 84.دنک تخادرپ دیاب اکیرمآ ھب فرشا رفس یارب تلود ھک دریگب ار
 و )تقو ھجراخ ریزو(یدھاز ریشدرا نایم ،هاش یوس زا للم نامزاس یمومع عمجم رد ناریا یگدنیامن
 رویرھش ٢۵ رد هاش .دوب هدروآ دوجو ھب فالتخا ،درک یم لمع ھجراخ ترازو زا لقتسمً الماک ھک فرشا

  85.دنکن یلوضف فرشا راک رد ھک دھد یم روتسد یدھاز ھب ۴٩
 
 تلود رد ادیوھ دیوگ یم .دزادنا یم ادیوھ ندرگ ھب ار لوپ تخادرپ و باصتنا نیا هانگ یدھاز ریشدرا
 ھتشاد دصق فرشا .دوش تخادرپ فرشا ھب رفس یصخش جراخم یارب رالد رازھ ٣٠٠ ات درک بیوصت
 هدرک رالد رازھ ٣٠٠ تساوخرد ناوج نآ و دربب اکیرمآ ھب دوخ هارمھ ھب ار شناوج یاھ ھقوشعم زا یکی
 نامھ رد فرشا ھب رالد رازھ ٣٠٠ تخادرپ یارب تلود ھبوصم دنس دیوگ یم زین ینالیم سابع 86.دوب
 87.تسا هدید ار یدھاز ریشدرا یاعدا دروم نامز
 
 ینابصع هاش .دوش للم نامزاس رد ناریا یمئاد هدنیامن دراد دصق فرشا ھک دسیون یم َملَع ۴٩ رذآ ٢ رد
 یگسئای نارود رد کنیا و هدرک یناوج ھتسناوت ات و هدش نیمأت فرشا یلام عماطم یمامت دیوگ یم و هدش
 هاش صیخشت 88.دوش وا یاھ سوھ یادف دیاب ناریا حلاصم ھک دنز یم شرس ھب یا هزات سوھ ھقیقد رھ
 ١٩٧٣ لاس رد ھک دراد دصق فرشا ھک دننک یم ثحب دروم نیا رد َملَع و هاش ۴٩ ید ٢۶ رد .دوب تسرد
 اب مھ یدھاز ھک دنک یم ھفاضا ملع و دنناد یم یندشانً ابیرقت ار نآ هاش و َملَع .دوشب للم نامزاس لکریبد
 .دنک یم ینکشراک وا هار رد و تسا دب وا
 
 ١٣۵١ نیدرورف ٢ رد .تشاد یللملا نیب یسایس و یلام یاھ ھنیزھ ناریا یارب فرشا یاھ ینار سوھ
 هدرک نیئورھ قاچاق فرشا ھک دنا هدرک اپ ھب لاجنج -دنومول ھلمج زا -یبرغ یاھ ھناسر ھک دسیون یم َملَع
 رد هاش اب دشوک یم ھچرھ َملَع نیدرورف ١۶ رد 89.تساھربخ عون نیا یزاس یثنخ زین نم ھفیظو .تسا
 طوبرم ؟ھچ نم ھب رخآ« دیوگ یم هاش و هدرک ضارتعا ملع .دنک یمن ییانتعا هاش ،دنک ثحب ماھتا نیا دروم
 یاضعا یراک رھ دیوگ یم هاش ھب ملع ».ددرگ یم رب وا ھب دوشب ادیپ یلمعلا سکع رگا .تسا مرھاوخ ھب

 یم فرشا ھب تشھبیدرا ۴ رد ملع 90».ددرگ یم رب ینویامھ ترضحیلعا ھب« دنھد ماجنا یتنطلس نادناخ
 هاشنھاش نارکون ام اما ،دیرگن یم لئاسم ھب ناتدوخ عفانم ھچیرد زا هدرک نم و نم و نمً امئاد امش دیوگ
 رد فرشا خاک ماش رد ۵١ تشھبیدرا ٢۴ رد .میرگنب لئاسم ھب ناشیا عفانم ھچیرد زا دیاب و میتسھ و هدوب

 داب رب هاش نایفارطا امش ،منک یم تسرد روشک یارب نم ھک ییوربآ رصتخم دیوگ یم فرشا ،هاش روضح
 فک ار شقح« بشید دیوگ یم َملَع ھب هاش دعب زور 91.دییوگ یمن تسرد امش دیوگ یم مھ ملع .دیھد یم
 ام ار روشک یوربآ دنیوگ یم زاب و دنا هدز ھمدص نم ھب ھمھ نیا ؟دنشک یمن تلاجخ اھنیا .یتشاذگ شتسد
 رابرد ھب -تسا کرویوین رد وا هارمھ ھک -یجار زیورپ -فرشا ھقوشعم ۵١ رھم ۶ رد 92».مینک یم ظفح
 طسوت نیئورھ قاچاق ماھتا حرط نمض نآ رد و هدرک رشتنم یباتک دنومول ھمانزور ھک دھد یم عالطا
 .دنک یم رداص ار باتک یروآ عمج روتسد هاش .تسا هدرک تناھا مھ هاشنھاش ھب ،فرشا
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 َملَع .دنک یم یریگیپ ار ودیپمپ یوس زا رونود نویژل ناشن یادھا ملع زا فرشا ١٣۵٢ نیدرورف ٣٠ رد
 خساپ دیوگ یم ملع ھب مھ هاش .دینک یم کچوک ار ناتدوخ عقاو رد لادم نیا یریگیپ اب دیوگ یم وا ھب
 زا تسد وگب فرشا مرھاوخ ھب دیوگ یم ملع ھب هاش ۵٢ رویرھش ١٠ رد 93.یداد وا ھب یبوخ رایسب

 فقو ار شدوخ تورث ناموت نویلیم اھ هد وس کی زا .درادرب نم و مدرم ، ادخ ندز لوگ و یبیرفماوع
 نویلیم اھ هد مھدب روتسد تلود ھب دنک یم تساوخرد یم نم زا ،رگید یوس زا ،دنک یم ھیریخ روما
 نیا زا نم و هدرک فقو شدوخ لاوما وزج مھ ارم خاک .دننک تخادرپ وا ھب شا خاک ریمعت یارب ناموت
  94.دیمھف دنھاوخ تیاھن رد مھ مدرم ،میروخ یمن لوگ ھک نم و ادخ .مراد ترفن ھنابیرف ماوع تاکرح
 
 یقالخا یاھداسف ربارب رد یتمواقم چیھ لمع رد اما ،درک یم فرشا ھب ار اھ ضارتعا نیا تولخ رد هاش
 ھب هاش ضارتعا ،عقاو رد ھک دنھد یم ناشن یرایسب نئارق و دھاوش .دروآ یمن لمع ھب وا نالک یلام و
 دننام مھ فرشا تفگ یم .دوب فرشا یبیرف ماوع ھب وا ضارتعا ھکلب ،دوبن فرشا گرزب یلام یاھداسف
 رویرھش ٢١ رد هاش ھنومن ناونع ھب .دنکن یبیرف ماوع اما ،دربب هرھب و دنک یگدنز ھناھاش سمش مرھاوخ
 یم ماجنا ریخ راک دراد ھک دنک یم رھاظت ھنابیرف ماوع وس کی زا ھک دزات یم فرشا ھب تدش ھب هرابود
 یگدنز اھرصق نیرتھب رد نیبب ار سمش ».دنکب طبر یب یاھ هدافتسا« دھاوخ یمً امئاد رگید یوس زا ،دھد
 95.».مورب هار امش اب مرضاح نم« ،ینک راتفر سمش دننام رگا .دنک یمن اھراک عون نیا ھب رھاظت و دنک یم
 رگا« :دیوگ یم فرشا ھب ۵٣ رویرھش ٢٧ رد هاش ،لاثم ناونع ھب مھ زاب .مناروخب رتشیب و رتشیب ینعی
 96».دیورب دنھ ھب ای دیورب للم نامزاس ھب ]ناریا هدنیامن ناونع[ ھب متشاذگ یمن ھک مدوب دبً ابلق امش اب نم
 
 ارم یوسنارف یروخاذغ سیورس نیرتھب ونابھش ردام ھک دیوگ یم دایز تینابصع اب ۵٢ رھم ٧ رد هاش
 97».تسا روط نیمھ ھنافسأتم مھ فرشا مرھاوخ« .دنک یم یشیورد ھب رھاظت مھزاب و هدوبر
 
 ھب ربخ یتقو .دندوب هداتفا وا تورث رکف ھب ناشردام تایح نامز رد ھک دندوب عامط ردق نآ سمش و فرشا

 98.هدب ار ام مھس یا هدنز ات ھک دندوب ھتفگ وا ھب زین مردپ نامز تفگ١٣۵٣ تشھبیدرا ٢۴ رد وا ،دیسر هاش
 ھتبلا -ییاقیرفا یاھروشک ھب یلام کمک نم زا رتدوز فرشا ھک دنک یم تیاکش ونابھش ۵٣ دادرخ لوا رد
 ،فرشا ھنازاب سوھ یلام یاھاضاقت در نمض هاش ۵٣ دادرخ ٢٢ رد 99.تسا هدرک عورش ار -مدرم بیج زا
 یفرعم هاش هدازرھاوخ ار دوخ و ھتفر نپاژ ھب ھلماعم یارب مھ فرشا رسپ مارھش دیوگ یم تینابصع اب
 فرشا داینب فیثک تالماعم و یراکتفاثک اب فرشا مرھاوخ ،دیوگ یم ۵٣ رذآ ٩ رد هاش 100.تسا هدرک
 رذآ ١٩ رد 101؟تسا هدروآ اجک زا ار اھ لوپ نیا دنسرپ یمن مدرم دنک یم لایخ و دزاس یم ار یولھپ
 دیوگ یم و هدش ینابصع مھ زاب هاش .دوش یم هاش میدقت فرشا دیدج تالماعم و دیدج یلام یاھاضاقت ھمان
 102».موش رادلوپ مھاوخ یم نم و تسا لوپ اھراک ھمھ ساسأ« دیوگ یم نم ھب الاح و هداد ھیریخ شیامن
 یارب للم نامزاس ھب رالد نویلیم ٢ ناریا یوس زا ھک دوش یم میدقت هاش ھب فرشا ھمان ۵٣ رذآ ١١ رد
 ود للم نامزاس رد نز قوقح نویسیمک یارب ھک طبر یب تادھعت نیا« :دیوگ یم هاش .دشخب یم نانز
 نیا ،دینکن اھراک نیا زا رگید ؟دیتسھ روشک باقرلا کلام امش رگم ؟ھچ ینعی دیا هدرک دھعت رالد نویلم
 نامزاس ھب کمک یارب دیدج رالد نویلیم ۴٠ یاضاقت فرشا ۵٣ ید ٨ رد 103».میھد یم راچان ار ھعفد
 رالد نویلیم ٢ هزات ھک ام دیوگ یم هاش .دھد رییغت ار ناریا ھنایارگرادتقا و یماظن هرھچ ات دنک یم للم
 نامزاس یلکریبد یارب ار دوخ اھ هار نیا زا دراد فرشا ترضحالاو دیوگ یم َملَع ؟تسیچ رگید نیا .میداد
 104.ددنخ یم یلیخ یلیخ هاش .دزاس یم هدامآ للم
 
 ھب یارب و دنک یم یلوپ یب یاعدا وس کی زا .تسا هدش ھناوید فرشا ،دیوگ یم هاش ١٣۵۴ نمھب ١٨ رد
 کرویوین رد دھاوخ یم ساسح طیارش نیا رد رگید یوس زا ،دنز یم یراک رھ ھب تسد لوپ ندروآ تسد
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 ھک دھد یم ربخ هاش ھب َملَع ۵۴ نمھب ٢۴ رد 105.دنک تسرد وھایھ ام یارب و درخب یرالد نویلیم ۴ لزنم
 دیوگ یم و هدیدنخ هاق هاق هاش .دنک مالعاً امسر ١٣۵۵ نیدرورف مود رد ار شا ھیریخ داینب دراد دصق فرشا
 یم لوپ بقع اھ ھناوید لثم وا ؟رگید یوس زا ندروآ رد ار مدرم ردپ و فرط کی زا رشب قوقح یاعدا
  106.دنتسھ نیبدبً الماک وا ھب مھ مدرم .دود
 
 یم تبحص ونابھش و هاش ، ردام ھکلم یارب ددعتم یاھ خاک نتخاس دروم رد هاش اب َملَع ١٣۵۵ رذآ ٢٢ رد
 یرتمولیک ۵ رد -ناش خاک یارب ناشیمت رد فرشا ترضحالاو ،دیوگ یم هاش علو ھب ندز نماد یارب .دنک
 107.دنا ھتفرگ یرتم نویلیم کی غاب -رزخ یایرد رانک رد ناردنزام رون رھش
 

 ھک نیا لایخ ھب ،اجیب یاھ یزرو عمط و اھ یھاوخ دوخ یور رھاوخ نیا« دیوگ یم ١٣۵۵ ید ٧ رد هاش
 108»تسا ھتشادن یزیچ یگدنز رد ام یارب تمحز زج ،تسام یولقود رھاوخ
 
 و نویلیم ٢ ( ناموت نویلیم ٢٠ ھنایلاس صاصتخا راتساوخ یا ھمان یط فرشا ١٣۵۶ تشھبیدرا ٢٨ رد

 یم تلود یوس زا شرتفد یاھ ھنیزھ یارب )١٣٩٨ رالد رازھ ۵٠٠ نویلیم ١١ و ١٣۵۶ رالد رازھ ٨۵٠
 زیچ چیھ رکف ھب ناشدوخ عفانم زج ھب یتنطلس نادناخ یاضعا دیوگ یم و هدش ینابصع هرابود هاش .دوش
 رھاظت وس کی زا ھک تسا فرشا شا ھنومن .دوش یم بارخ ایند ،مھدن اھنآ زا یکی ھب رگا .دنتسین یرگید
 اھنیا مادک چیھ ،مشابن نم رگا .دنک یم ناموت نویلیم ٢٠ یاضاقت تلود زا رگید یوس زا ،دنک یم ھیریخ ھب
 ناموت نویلیم ٢٠ ھنایلاس تخادرپ اب ادیوھ ھک دیوگ یم هاش ھب ملع ۵۶ دادرخ ٢٢ رد 109.دنتسین یھُگ چیھ
 ،دشاب اھنآ وزج مھ فرشا یاھرفس جراخم سپ دیوگ یم هاش .تسا هدرک تقفاوم فرشا رتفد جراخم یارب

 110.تسا نم یرتفد روما ھنیزھ طقف نیا دیوگ یم و هدرکن لوبق فرشا دیوگ یم ملع
 

 تشاد عالطا اھنآ ھمھ زا دوخ ھک نیا اب .داتسیان فرشا رصح و دح یب یاھ سوھ ربارب رد هاگ چیھ هاش
 و درک یم تئرج یدقتنم رگا .درکن دودسم ار وا یاھ هدافتسا ءوس هار یلمع روط ھب اما ،دوب اھنآ دقتنم و
  .دش یم تازاجم هاش یوس زا ،تفگ یم دراوم نیا رد ینخس
 
 رھاوخ -یولھپ سمش اب ١٣٢۵ لاس رد وا .دوب نایشاب نیم هللا حتف دبشترا ردارب نایشاب نیم هللا تزع
  ُدبلَْھپ دادرھم ھب ار دوخ مان سمش اب جاودزا اب نامزمھ نایشاب نیم هللا تزع .درک جاودزا -هاش گرزب
 ( نایشاب نیم هللا حتف .دوب رنھ و گنھرف دیدج ھناخ ترازو ریزو ١٣۵٧ ات ١٣۴٣ لاس زا .داد رییغت

 زا دعب لالقتسا( جات  میت نابزاورد زین یتدم .دوب یھاشنھاش شترا ینیمز یورین هدنامرف )١٢٩۴ -١٣٨۶
 .دوب ناریا لابتوف یلم میت و )بالقنا
 
 نایماظن رفس ھنیزھ ھک دوب ھتفگ هاش روضح رد ،هاش لیماف و ، ینیمز یورین هدنامرف ناونع ھب نایشاب نیم
 هاش .دننک یمن جرخ لوپ رفس یارب فرشا ترضحالاو دننام اھ نآ .تسا مک رایسب ھجلاعم یارب جراخ ھب

 نیم ھک تفگ یم هاش .درک رانکرب ینیمز یورین یھدنامرف زا ار وا -١٣۵١ نابآ رد –ً اروف و دش ینابصع
 صاقر سگمرخ مھفن لقع یب قمحا ھکدرم نیا اما ،دوب بسانم راک نیا یارب و تسا یبوخ رسفا نایشاب
 جرخ لوپ فرشا مرھاوخ دننام دنناوت یمن شترا نارسفا تفگ و دریگب تسناوتن ار شنابز یولج تسیترآ
 شرانکرب مھ نم ،دنک رد زپمق تساوخ یم ؟دراد شترا ھب یطبر ھچ فرشا رفس یاھ ھنیزھً الصا .دننک
 111.مدرک رانکرب ییوگ فرخزم تلع ھب مھ ار مج دبشترا .مدرک
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 روط ھب شترا ناھدنامرف زا یکی یتقو ،فرشا یلام نالک یاھ هدافتسا ءوس ھب ضرتعم هاش ،بیترت نیدب
 .دنک یم شراثن یناوارف یاھ مانشد و هدرک لزع ار وا تعرس ھب ،دنک یم فرشا زا یداقتنا یصوصخ
 
 رھ یارب دیوگ یم - یماما فیرش و ادیوھ تلود مولع ریزو و شرورپ و شزومآ ریزو -یجنگ رھچونم
 تسا مک نازیم نیا تفگ یم فرشا مھ زاب و درک یم بیوصت رالد رازھ ٣٠٠ ادیوھ ،جراخ ھب فرشا رفس
 112.درک یم بلط یرتشیب رایسب لوپ و
 
 وا یداصتقا داسف ً:ایناث .دش میدقت وا ھب هاش یوس زا این یولھپ ناونع ً:الوا ،فرشا دنزرف مارھش دروم رد
 راثآ قاچاق ،ینک قاچراک ،یریگ هوشر راک رد وا ھک دوب هدرک شرازگ ایس نامزاس یتح ھک دوب هرھش نانچ
 نادناخ راشف اب یلو ،دزاس جراخ یھار ار وا دش روبجم یتدم هاش ً:اثلاث .تسا روشک یاھ ھقیتع و یلم
 113.داد ھمادا اھراک نامھ ھب و تشگزاب وا یتنطلس
 
 .دوب یچ ھمھ وت ،فرشا ترضحالاو دنزرف ،این یولھپ مارھش یاقآ« :تسا ھتفگ وا هرابرد مھ یجنگ رھچونم
  114».دنکب یطاق زیچ ھمھ وت ار شدوخ ، دریگب یدصرد کی درک یم یعس تسناوت ییاج رھ
 

 یولھپ سمش
 
 یگدنز زا ھشیمھ هاش .دوب هاش دیجمت دروم ھیقب زا شیب ،هاش گرزب رھاوخ )١٢٩۶ -١٣٧۴( یولھپ سمش
 و وا .درک یم تلاخد تسایس رد رتمک فرشا فالخ رب سمش .درک یم دیجمت و فیرعت وا ھنوگ سسنرپ
 .دندش یحیسم زین ناشدنزرف ھس .دندیورگ -کیلوتاک ھخاش -تیحیسم نید ھب ،جاودزا زا سپ دبلھپ شرسمھ
 
 رد وا .دز مھ ھب فلتخم یاھ هار زا یرایسب تورث ھک دوب گرزب ناراوخ نیمز زا یکی یولھپ سمش
 رازھ ٢ یضرا تاحالصا زا سپ .تشاد نیمز راتکھ رازھ ٣ یضرا تاحالصا زا لبق ات »رھش رھم«
 دانسا قباطم .تخاس نآ رد ار "دیراورم" فورعم خاک و تشاد هاگن دوخ یارب ار نآ بوغرم راتکھ
 ١٣۵٠ رالد نویلیم ١١۵( ناموت نویلیم ٨٠٠ ،١٣۵٠ لاس رد رگید  راتکھ کی زا یشخب زا طقف ،کاواس
 .دروآ تسد ھب )١٣٩٨ رالد نویلیم ٧٣٠ و
 
 دوجو وا یارب تالکشم لامتحا و هدمآ تسد ھب یراوخ تنار هار زا وا تورث ھمھ ھک نیا ھب ھجوت اب
 ھیلک« ،هاش ھب یا ھمان یط ١٣۵١ ید ١٠ رد سمش .دنتخیر ینویامھ ترضحیلعا اب یبلاج حرط ،تشاد
  115»دیامن یم شکشیپ ینویامھ هاگشیپ ھب ار دوخ تاکولمم
 
 یسررب دودح زا اھنآ ندش جراخ بیترت نیدب و -شکشیپ نیا لوبق نمض ،۵١ نمھب ١١ خروم ھمان رد هاش
 116.دھد ماجنا اھنآ اب ،تساوخ ھچرھ وا ات دیشخب سمش ھبً اددجم ار اھنآ -ینوناق
 
 ریز بیترت ھب ار اھ ییاراد نآ فیلکت -رابرد ریزو -ملع هللادسا ھب ١٣۵٢ تشھبیدرا ١۵ ھمان رد سمش
 راتکھ لھچ« -ب .دوش میسقت شنادنزرف نایم یواسم روط ھب یشکشیپ تاکولمم ھمھ -فلا :درک نشور
 رارق نآ هدودحم رد یلعف هاگتماقا و یصاصتخا داینبون خاک ھک رھش رھم رد نم یلعف هاگتماقا یضارا زا
 رتشگنا و اینرفیلاک لزنم و دوب دھاوخ سواھ تسسگً ادعب ھک یلعف ترامع و داینبون خاک مامضنا ھب دراد

 نایلرب رتشگنا و درمز هراوشوگ و رتشگنا و ریفس شرب و هراوشوگ و رتشگنا و نایلرب یطاریق ۵٠
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 (لایر رازھ ۴٠٠ ھنایھام رمع رخآ ات -پ .».دریگ رارق دازآرھش رھگالاو مھس رد یطاریق ١٧ یتروص
 کی( ناموت نویلیم ١٠ یلاس -ت .دوش تخادرپ مرسمھ ھب )١٣٩٨ رالد رازھ ٣۴ و ١٣۵٢ رالد ۵٧٠٠

 ھب درمز خاک یرادھاگن یارب )١٣٩٨ رالد رازھ ٢۶٠ و نویلیم ٨ و ١٣۵٢ رالد رازھ ۴٣٠ و نویلیم
 ...و .دوش تخادرپ دازآ رھش رھگالاو
 
 ورم ھب ١٩٧٨ لاس رد سمش یالیو .تشاد الیو کی و نیمز کی اینرفیلاک »زلیھ یلروب« رد سمش
 رد هوکش اب یالیو کی نتخاس دصق سمش .دش ھتخورف رالد نویلیم ۵.۵ غلبم ھب -نویزیولت نموش -نیفیرگ
 ھب طقف  ،دوب ردقچ نارود نآ رد اھنآ یاھ ییاراد یعقاو شزرا دوش نشور ھک نیا یارب .تشاد ار شنیمز
 سمش تورث ھیقب الاح 117.تسا هدیسر رالد درایلیم کی ھب کنیا ھک دینک ھجوت اینرفیلاک رد وا نیمز تمیق
  ؟دراد ییانعم ھچ یلم تراغ دینیبب ات دینک لیدبت زورما تمیق ھب مھ ار
 

 سیئوس یاھ کناب ھب ناریا زا رالد رازھ دصتشھ و درایلیم کی دودح ١٣۵٧ هام رھم رد فرشا و سمش
 اب ناریا مدرم لوپ زا ١٩٧٨ لاس رد رھاوخ ود نیا ھک یغلبم ینعی ،دروم کی نیمھ طقف 118.دندرک لقتنم
 و دشاب هدنام تباث ھک نآ طرش ھب .رالد نویلیم ٧۶٧ و درایلیم ۶ :دوش یم ٢٠١٩ لاس خرن ھب ،دندرب دوخ
 .دشاب ھتفرگن تروص اھ لوپ نیا یور یراذگ ھیامرس ھنوگ چیھ
 

 دنمتورث رایسب یاھ سسنرپ دننام سمش مرھاوخ ،تفگ سمش زا دیجمت رد ١٣۵۴ نیدرورف ٢۶ رد هاش
 ردام و فرشا مرھاوخ اما .تسا یکی شنطاب و رھاظ نوچ ،متسھ یضارً الماک وا زا نم و دنک یم یگدنز
 رایسب نطاب رد اما ،دنراذگ یم شیامن ھب دوخ زا ھنوگ شیورد و هدنشخب یرھاظ .دنتسھ بیرفماوع ونابھش
 119.دننک یم یجرخلو مدرم بیج زا و دنتسھ صیرح
 

 رایسب رایسب فرشا مرھاوخ  زا سمش مرھاوخ ،تفگ وا زا فیرعت رد هرابود ١٣۵۵ نیدرورف ٢٧ رد هاش
 120.تسا رت بوبحم فرشا زا سمش مدرم دزن اما .دنک یم یجرخلو رتشیب
 

 گس ١٠ اب یگدنز ھناوید وا .میتسھ ھناوید ود رھ تفگ ،سمش اب دوخ ھسیاقم نمض ١٣۵۶ ریت ١٨ رد هاش
  121.ندش رتسبمھ هزات رتخد کی اب راب رھ ھناوید نم و ،اکیرمآ رد ھبرگ ٢٠ و
 
 یمتاخ دبشترا و یولھپ ھمطاف
 
 ناملسم ریغ ییاکیرمآ راگن ھمانزور کی اب ١٣٢٧ لاس رد رابرد هزاجا نودب )١٣٠٧ -١٣۶۶(یولھپ ھمطاف
 دبشترا اب ١٣٣٨ نابآ رد وا و دیماجنا قالط ھب جاودزا نیا ١٣٣٨ لاس رد .درک جاودزا ریلیھ تنسنیو مان ھب
 رد ١٣۵۴ لاس رد یا ھثداح رد - ییاوھ یورین هدنامرف -یمتاخ دمحم دبشترا .درک جاودزا یمتاخ دمحم
 ھب شتارطاخ رد زین َملَع .دنا ھتشک ار وا هاش روتسد ھب ھک دنتفگ یم یرایسب .دش ھتشک یراوس تیاک ماگنھ
 .دنک یم تیوقت رایسب هدنناوخ رد ار اعدا نیا ھک دیوگ یم نخس وا گرم صوصخ رد یا ھنوگ
 
 نویلیم ١٠٠(دراد تورث رالد نویلیم ١٠٠ دودح وا ھک دیوگ یم َملَع ھب هاش ،یمتاخ دبشترا گرم اب نامزمھ
 زا وا ھک دنرواب نیا رب ھمھ ھک دوب ھتشونً البق زین َملَع .)١٣٩٨ رالد نویلیم ۴٧٧ دوش یم ١٣۵۴ رالد
 .دھد یم ماجنا راک شیاج ھب و تسا یتقایل اب درف ،دنک یم مھ رگا .دنک یم تفایرد هوشر یماظن یاھدیرخ
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 یقاب تورث زا لایر کی یتح هاگ چیھ اما ،دش یگدیسر لوغشم مھ یریزو تسخن و داد یگدیسر روتسد هاش
 122.دشن ھتفرگ سپ وا هدنام
 
  .تشاد تسد یداصتقا یاھ تیلاعف رد زین ھمطاف ،یمتاخ دبشترا تورث زا ریغ ھب
 
 و ونابھش ردام ،وا ات دریگب هزاجا هاش زا ات دھاوخ یم َملَع زا یولھپ ھمطاف راب نیدنچ ١٣۵۵ هام رھم رد

 َملَع .دنورب دھشم ھب اضر ماما رھطم حیرض یبوررابغ یارب شترا یامیپاوھ کی اب رگید نز ٨٠ یلا ٧٠
 ینابصع رایسب هاش دیوگ یم َملَع .دزاس یم حرطم هاش اب ار تساوخرد نیا ١٣۵۵ رھم ٢٧ رد تیاھن رد
 یاھامیپاوھ رگم ،دوب ھتفگ هاش .مسیون یم ار نآ تلاجخ اب هاش تینابصع تدش نداد ناشن یارب طقف نم و دش
 123؟دنربب اضر ماما تمدخ ھب رافغتسا یارب ار ھتسشنزاب یاھ ھشحاف ھک دنتسھ راک یب شترا
 

 یولھپ زانھش
 

 ریشدرا اب ادتبا زانھش .تسا ھیزوف اب وا جاودزا زا هاش دنزرف نیلوا )١٣١٩ نابآ ۵ دلوتم(یولھپ زانھش
 فلاخم تدش ھب هاش .تفر ینابناھج غارس ھب سپس .دیماجنا قالط ھب لاس دنچ زا سپ ھک درک جاودزا یدھاز
 َملَع و دوب هدش هاش بوضغم زانھش .درب یم راک ھب ود نیا دروم رد ار ریباعت نیرتدب و دوب ود نیا جاودزا
 اما .دنک تیادھ تساوخ یم هاش ھک یھار ھب ار وا ات تفرگ تسد رد ار وا روما رایسب یاھانمت و شھاوخ اب
 تیلاعف دراو شرسمھ اب زین وا یلو ،دوب بوضغم  زانھش ھک نیا اب .درک جاودزا ینابناھج اب تیاھن رد وا
 .دش یداصتقا یاھ
 
 دیوگ یم َملَع ؟تسیک لام نم خاک یولج روور جنر لیبموتا نیا دسرپ یم َملَع زا هاش ١٣۵٣ رذآ ٢٩ رد
 ینابناھج نیا دیوگ یم تینابصع اب هاش .دنربب فیرشت یکسا ھب ونابھش اب زانھش ترضحالاو تسا رارق
 124.دنک یم یرگ یپیھ یاعدا و دوش یم راوس ار ناھج یاھ لیبموتا یاھ لدم نیرخآ یپیھ
 
 رالد رازھ ٢٢٨ و نویلیم ٢ و ١٣۵٣ رالد رازھ ۴٢٨ (ناموت نویلیم ٣ تخادرپ اب هاش ١٣۵٣ ریت ١٧ رد

  125.دنک یم تقفاوم زانھش ھب ھنیزھ و لزنم تاریمعت یارب  )١٣٩٨
 

 لاس زاغآ مسارم رد نم یاج ھب زانھش ،مرادن فیرشت نم نوچ دیوگ یم َملَع ھب ١٣۵٣ رویرھش ١۴ رد هاش
 تفگ وا ،مدرک تبحص زانھش اب دیوگ یم هاش ھب َملَع رویرھش ١٧ رد .دنک تکرش نارھت هاگشناد رد یلیصحت
 126.مورب اپورا ھب دیاب میاھ نادند ھجلاعم یارب نوچ ،مناوت یمن
 
 رالد رازھ ٧٧٠ و نویلیم ۴ و ١٣۵۴ رالد نویلیم کی( ناموت نویلیم ٧ زانھش ١٣۵۴ رویرھش ١٨ رد

 تقفاوم اب دیاب دیوگ یم َملَع .دنک یم تساوخرد شرسمھ یزاس تلکیسروتوم ھناخراک طسق یارب )١٣٩٨
 127.مینک تخادرپ ار لوپ نیا هاش
 
 و ١٣۵۴ رالد رازھ ۴٣٠ نویلیم کی (ناموت نویلیم ١٠ زانھش دیوگ یم هاش ھب َملَع ١٣۵۴ دنفسا ١۶ رد
 ھکدرم نیا دیوگ یم هاش .دھاوخ یم نارمع کناب زا تشادرب ھفاضا )١٣٩٨ رالد رازھ ۴۴٠ نویلیم ٧
 128.دنک یم تقفاوم لوپ تخادرپ اب اما ؟دمآرد راک زا تسود لوپ ھنوگچ یپیھ گندلا
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 هار شرھوش اب ھک ادنوھ تلکیس روتوم لحم یارب زانھش دیوگ یم هاش ھب َملَع ١٣۵۵ نیدرورف ٢٣ رد
 یاھ نیمز زا عبرم رتم رازھ دنچ نم دیھد هزاجا .تسین تحلصم ھک ھتفر ییاھ نیمز غارس دنا ھتخادنا

  129.دنک یم تقفاوم مھ هاش .مھدب اھنآ ھب ار مدوخ
 
 رھوش ھب رایسب هاش .تسا هدرک تساوخرد یدایز لوپ زانھش دیوگ یم هاش ھب َملَع ١٣۵۶ دادرخ ١١ رد
  130.تسا ینوک هرسپ نیا ریصقت شمامت دیوگ یم و هداد شحف زانھش
 
 هاش ناردارب
 
 شخب نامھ رد ینالیم سابع .دندوب کیرش گرزب یاھداسف و یداصتقا یاھ تیلاعف رد زین هاش ناردارب
 :دسیون یم ١٩۵٨ لاس رد یتنطلس نادناخ و هاش تورث هرابرد سیلگنا و اکیرمآ ترافس کرتشم شرازگ
 
 زا یکی دننک تفایرد ھیامرس یھاش کی ھک نآ یب نامز نآ رد ھیامرس و تعنص نابحاص زا یرایسب«
 تنطلس نادناخ زا یوضع دوجو ھک دنتسناد یم .دندرک یم میھس ھناخراک رد ار هاش نارھاوخ ای ناردارب
 هاتوک یلام عفن نیا اما .دنک یم زاب تکرش یور ھب ار یدایز یاھرد ناراد ماھس ھھایس و هریدم تأیھ رد
 یاھ ھصق .درک دراو شمیژر و هاش ھب یریذپان ناربج یسایس نایز تدم زارد رد یتنطلس نادناخ تدم
 لاس رد اھنت ھن دوب ھتخیمآ قارغا ھب مھ هاگ ھک یداصتقا روما رد یتنطلس نادناخ تلاخد داعبا ھب طوبرم

 131».دش لدب مدرم هدمع تایاکش زا یکی ھب زین ١٩٧٩ بالقنا ھناتسآ رد دعب لاس تسیب ھکلب ١٩۵٨
 
 رالد رازھ ٧۵٠ ،ھلاس ٢۵٠٠ یاھ نشج ھجدوب هدنامیقاب زا ات دھد یم روتسد َملَع ھب هاش ١٣۵١ رذآ ۴ رد
 دنک یم دیکأت هاش .دنک تخادرپ ولود گنشوھ ریما و -اضرمالغ و اضرلادبع -شردارب ود لزنم ثاثا یارب
 هداوناخ یارب طقف و طقف  ،اھ شاپ و تخیر نیا ناشیا رظن زا نوچ ،درب یم ار ترس ھک دمھفن ونابھش طقف
 ١٣٩٨ لاس رالد رازھ ۵٠٠ و نویلیم ۴ دودح ،١٣۵١ لاس رالد رازھ ٧۵٠ .تسا زاجم ناشیا ناتسود و
 132.تسا
 
 یسورع دصق اکیرمآ رد وا ینتان ردارب قباس نز رتخد ھک دھد یم عالطا هاش ھب َملَع ١٣۵۶ دادرخ ٢٩ رد
 ھلاوح اکیرمآ ھب وا یارب )١٣٩٨ رالد رازھ ۴٢۴ (رالد رازھ ١٠٠ دیوگ یم هاش .درادن یزیچ و دراد
 133.نک
 

 دھعیلو
 
 خاک ،یوسنارف ملعم اب یصاصتخا ھسردم .درک یم یگدنز خاک رد و دوب ناوجون نامز نآ رد دھعیلو
 ،...و رصم و یوروش یاھروشک ھب رفس ،...و زتیروم تنس و شیک ھب یحیرفت یاھرفس ،یصاصتخا

 نادمھ یلعوب هاگشناد یانما تئیھ ،ناریا شزرو ،روشک یگنھاشیپ (یروشک یمسر یاھداھن یخرب تسایر
 .دوب رادروخرب بھاوم زا رگید یرایسب و ،)...و 134،
 
 کی ١٣۵٣ نابآ ٨ رد .تسا هدرک رکذ ار شدلوت تبسانم ھب دھعیلو ھب دوخ یایادھ زا دروم دنچ َملَع
 135.دنک یم ادھا وا ھب لیبموتا
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 136.دنک یم ادھا وا ھب گنفت کی ١٣۵۴ نابآ ٩ رد
 
 زین هاش و دنک میدقت وا ھب سیوزلور لیبموتا کی دھعیلو دلوت یارب ات دریگ یم هزاجا هاش زا دادرم ٢۵ رد
 137.دنک یم تقفاوم
 
 ھمھ .تفرگ رظن رد دیاب مھ ار میژر نارس رگید و ،اھومع ،اھ ھمع ،ردام ھکلم ،ونابھش ،هاش یایادھ ھتبلا
 .دنتفرگ یم تقبس دروم نیا رد رگیدکی زا
 
 یاھ ششخب اب ،یداصتقا دساف و راوخ تنار دارفا .تشاد دوجو ناریا رد ھجوت بلاج ییوش لوپ عون کی
 نوصم یریگیپ زا ار دوخ ،دندوب ھتخادنا هار یتنطلس نادناخ یاضعا ھک ییاھداینب و اھ ھیریخ ھب نوگانوگ
 .دنتشاد یم
 
 رد و .دوب نکیرمآ ناپ تکرش هریدم تئیھ یاضعا زا یکی وا .دوب ملع هللادسا کیدزن تسود یوحف حتفلاوبا

 یم راب ود َملَع .دنتفرگ یم هوشر رگیدکی اب متاخ دبشترا اب و تشاد تسد ییاوھ یورین نالک یاھدیرخ
 دروم رد ،دوب ھتفر سیوس زتیروم تنس ھب یناتسمز تدم دنلب تالیطعت یارب هاش ھک ١٣۴۴ لاس رد ،دسیون
 ،سراف جیلخ رد روشک ود نایم کرتشم یتفن ھقطنم دروم رد یدوعس ناتسبرع اب مھم لکتورپ کی یاضما
 138.تسا ناریا نایز ھب کانرطخ لکتورپ نیا ھک مدناسر ضرع ھب و مداتسرف هاش دزن ار یوحم حتفلاوبا
 
 رد .دزاس یم رانک رب یدزد ماھتا ھب ار رگید هدنامرف دنچ و ییایرد یورین هدنامرف هاش ١٣۵۴ هام ید رد

 اھنیا یدزد هرابرد یتاعالطا نیبب و نک وج و سرپ یوحن حتفلاوبا تقیفر زا دیوگ یم َملَع ھب ۵۴ ید ٢١
 دنچ هدنیامن ناونع ھب ،یوحن حتفلاوبا« :تسا ھتشون نآ ریز رد یحیضوت ھتکن رد یناخیلاع یقنیلع 139؟دراد
 عالطا یبوخب ھب هاش ھک دیوگ یم ینالیم سابع 140».تشاد شترا اب یگرزب تالماعم ،ییاکیرمآ تکرش
 هدش تبث اھ ییاکیرمآ یماظن یاھدادرارق یھاوخ هوشر دحاو هدنورپ رد متاخ دبشترا و یوحن مان ھک تشاد
 کیدزن یلیخ وا ھب و تشاد هاش اب یرود یلیماف تبسن یوحم حتفلاوبا ھک تسا ھتفگ مھ یجنگ رھچونم 141.دوب
 .تشاد روضح یداصتقا دساف یاھراک ھمھ رد یوحم .دوب
 
 تحت یشزومآ عمتجم فقو ار "یدایز لاوما" ،دوب انشآ دساف میژر نآ راک و زاس اب ھک یوحم حتفلاوبا

 دیوگ یم َملَع ھب ١٣۵۵ رویرھش ٢٨ رد ،یدزد یاھ لوپ نیا اب تفلاخم یاج ھب هاش .دنک یم دھعیلو تسایر
 یم نم ھک یدح ات 142.تسا »رتزیمت« ھنوگ نیا ،دھد لیوحت و دنک لیدبت دقن لوپ ھب ار ھمھ وگب یوحن ھب
 .دنوش یم »رتزیمت« ھنوگچ یدزد یاھ لوپ ،بیترت نیدب منک فشک متسناوتن ،ممھف
 هاش ردام
 
 تسایس و رابرد رد تردق ردق ینز ،هاش ردام ،)١٣۶٠ دنفسا ١٩ گرم ١٢٧۴ دنفسا ٢٧ دلوت ( کولملا جات
 :دسیون یم هداز یقت ھب یا ھمان رد ١٣٢۶ نابآ لوا رد ءالع نیسح .دوب ناریا
 
 .دوش یم لامعتسا طلغ هار رد ھک دراد یدایز ذوفن و دنک یم تلاخد رابرد رومأ ھمھ رد ردام ھکلم«
 نیع دنداتسرف یم سیوس ھب ای دھشم ھب ار دوخ ردام ترضحیلعا دوب نکمم رگا...دندساف ھمھ شنایفارطا

 143».تسا حالص
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 رازگرب هاش ردام لزنم رد اھ بش ھبنشراھچً الومعم ،ناگدش توعد رگید و یتنطلس نادناخ یاھ ینامھم
 اما .دندش یم توعد زین اھروشک رگید نادرمتلود و یجراخ نانامھم ،اھ ینامھم زا یرایسب رد .دش یم
 یلخاد یاھ تیصخش زا رفن رازھ زا شیب روضح اب ھنیزھ رپ رایسب و هوکشرپ ھنالاس نشج ود ردام ھکلم
 عوجر(دھعیلو دلوت زور یارب یمود و ،دادرم ٢٨ یاتدوک درگلاس یارب یلوا .درک یم رازگرب  یجراخ و
 یجراخ یارفس روضح اب ١٣۴٩ دادرم ٢٧ رد دادرم ٢٨ یاتدوک نشج ،ھنومن ناونع ھب .)۵ یقرواپ ھب دوش
 ید ٢۴ رد ؟دش یم نیمأت اجک زا ھناھاش و گرزب یاھ ینامھم نیا ھنیزھ 144.دش رازگرب ردام ھکلم خاک رد

 145.دوب هداد ینامھم ناخاقآ یارب شا هزات خاک رد هاش ردام ١٣۴٨
 
 دندوب هداتفا نآ میسقت رکف ھب وا تایح نامز رد فرشا و سمش ھک دوب هدز مھ ھب یمیظع تورث ردام ھکلم
 .دوب هدناوخ هداس و لقع مک ار اھنآ لیلد نیمھ ھب هاش و
 
 146.دنک یم تیاضر راھظا هدرک یرادیرخ ردام ھکلم یارب َملَع ھک یلیبموتا زا هاش ،١٣۴٨ دادرم ٢٣ رد
 147».دوب تشد هاش رد یولھپ ھکلم ترضح ایلع زاس هزات لزنم ینامھم ماش« :دسیون یم َملَع ۴٨ نابآ ۶ رد
 نواعم -نایناھبھب رفعج دمحم ھب هاش و نارضاح ھمھ ،تشدھاش رد ردام ھکلم ماش ینامھم رد ۴٨ رذآ ٨ رد
 ھینب رب ھفاضا ،درادن ربخ یدادرارق چیھ زا هراچیب« :دیوگ یم ملع .دھد یم لوپ رید ھک دنزات یم -ملع یلام
 ،یھدب ار شلوپ دیاب روک تمشچ دییامرف یم مھ دعب ،دیھد یمن مھ لوپ ،دییامرف یم لیمحت وا ھب مھ وا یلام
 148».دوش یم ھتسب وا عالطا نودب یلومعم یاھ تمیق ربارب هد یاھدادرارق یتح ؟دھدب اجک زا
 
 بآ ھک دنا ھتفگ ردام ھکلم یسیلگنا و یلویناپسا مشچ صصختم ھک دیوگ یم هاش ھب ملع ١٣۴٩ ید ٢۶ رد
 ردام مشچ ناریا رد ییاکیرمآ صصختم ود ١٣۵١ نیدرورف ٢٠ رد 149.دوش لمع دیاب ناشیا مشچ دیراورم
 150.دننک یم لمع ار هاش
 
 لامش رد یولھپ داینب یاھ لتھ زا مھ یتنطلس نادناخ رگا ھک دنک یم رداص یا ھمانشخب ملع ١٣۵١ رھم رد
 151.دنک یم ضارتعا ھمانشخب نیا ھب ردام ھکلم .دنزادرپب ھیارک دیاب ،دننک هدافتسا دعب ھب نیا زا
 
 یگلاس ٨٠ یالاب نس رد یولھپ ھکلم دنا هدرک شرازگ اھرتکد دیوگ یم هاش ھب ملع ١٣۵٢ رویرھش ١۵ رد
 کچ یارب دنراد لیم ھک نک تبحص ناشیا اب« دیوگ یم ملع ھب هاش ،ھمھ نیا اب .دنتسھ تمالس تھج رھ زا
  152»؟ھن ای دنورب اپورا ای اکیرمآ ھب پآ
 

 زا ار شا نیمز دسرپ یم ١٣۵۵ رذآ ٢٢ رد هاش .دزاس یم هاش ردام یارب گرزب خاک کی سولاچ رد َملَع
 دیوگ یم َملَع .تسا بابرا نآ زا دراد ھچ رھ مالغ .مدرک ادھا مدوخ یاھ نیمز زا دیوگ یم َملَع ؟یدروآ اجک

 اجک زا ار شا لوپ دسرپ یم هاش .مدرک هاشنھاش مان ھب و مدیرخ مھ ار شفارطا تاغاب عبرم رتم رازھ ١۵٠
 یسک ھچ ار مردام خاک تخاس ھنیزھ دسرپ یم هاش .متفرگ نارمع کناب زا ھک دھد یم خساپ ملع ؟یدروآ
 خاک کیدزن رھشون رد دیازفا یم سپس .ما هدرک تخادرپ مدوخ نونکات ار ھمھ دیوگ یم َملَع ؟تسا هداد
 153.دشاب ھناھاش یاھ »شدرگ« یارب مھ ،دننیبب ار امش ناتردام مھ ھک مزاس یم امش یارب خاک کی ناتردام
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 سیئر طسوت وا تارھاوج .دیزگ ینکس یولھپ سمش یالیو رد و تفر اکیرمآ ھب زین وا بالقنا زا لبق
 تارھاوج نیا ھک دوش یم ھتفگ .داد سمش ھب ار اھنآ زین وا .دیدرگ وا لیوحت و دش لقتنم اکیرمآ ھب شرتفد
 .درک زورب زین یتافالتخا اھنآ شورف عقوم رد و دش لقتنم ابید حرف سپس و هاش ھب دعب
 
 هاش قباس رسمھ ایرث
 
 .دوب ھیزوف زا سپ هاش مود رسمھ یایردنفسا ایرث
 
 تسا ھتفرگ تلود زا ار ایرث ترضحالاو یاھ نیمز لوپ ھک دھد یم عالطا هاش ھب ملع ١٣۵٢ رھم لوا رد
  154.دوش یم لاحشوخ یلیخ هاش و
 
 رما .دندوب هدرک سیراپ رد ھناخ یاعدتسا و هدرک میدقت ھضیرع ایرث ترضحالاو« ١٣۵۴ ید ٢٢ رد
 155».هدب ار نآ بیترت دندومرف
 
 نآ دیوگ یم هاش .دراد رالد رازھ ٧ ات ۶ ھنایھام قوقح یاضاقت ایرث دیوگ یم هاش ھب ملع ١٣۵۵ نابآ ٣ رد
 ۶ و ١٣۵۵ رالد رازھ ۴٣٠ و نویلیم کی [ ناموت نویلیم ١٠ وت مھً اریخا و میا هداد وا ھبً البق لوپ ھمھ
 156.یدرک تخادرپ وا ھب ]١٣٩٨ رالد رازھ ۴۵٠ نویلیم
 
 ھیریخ روما ھب وا لاوما زا وروی نویلیم ۴.۵ طقف ،ناملآ نلک رھش هاگداد مکح قباطم ،ایرث گرم زا سپ
  .دیسر ھسنارف یعافتنا ریغ یاھداھن و
 یدنبعمج
 
 ؟میدوب ھک نامدوخ ام رگم« :دیوگ یم ١٣۴٩ نیدرورف ٢٩ رد هاش .تشادن طاسب رد یھآ هاش اضر -مکی
 اضر ،دمآ ایند ھب اضر دمحم یتقو 157».دوب هوک داوس رد یکچوک هداوناخ زا و هداس زابرس کی مردپ
 ،دش ناریا زا جورخ ھب روبجم ١٣٢٠ رویرھش رد یتقو اما .درک یم یگدنز یراجیتسا ھناخ رد زونھ ناخ
 هاش اضر« ،درک تئارق یلم یاروش سلجم رد -یغورف یلع دمحم -ریزو تسخن ھک یمسر شرازگ ھب
 رد شا یصخش یاھ باسح رد )رالد رازھ ٢۵ و نویلیم ۴ ربارب( لایر نویلیم ۶٨ یندرکن رواب غلبم
 .دوب هاش اضر ھب قلعتم ،١٣٢٠ رد روشک لک یگنیدقن دصرد ۴۶ ینعی ».تشاد ناریا روشک یاھ کناب
 باسح رد )رالد رازھ ٣٠٠ و نویلیم ۵ ربارب (لایر نویلیم ٨۵ وا .دوب هاش اضر زادنا سپ باسح طقف نیا

 ،)لوقنم ریغ و لوقنم(دوب هدرک تراغ ھک ییاھ نیمز ھیلک ھفاضا ھب ،اھنیا ھمھ .تشاد دوجوم دوخ یکچ
 158.دش لقتنم اضر دمحم ھب یمسر دنس کی یط
 
 صقانً الماک ،ینونک هاتوک شرازگ .درک هدولآ یداصتقا داسف ھب ار یتنطلس نادناخ ،یسایس ھقلطم تردق
 :ھک نیا یارب .تسا
 
 یروآ عمج زا دارفا .دوبن یرگاشفا ھب رداق سک چیھ و دندیسارھ یم هاش تشحو تموکح زا ھمھ -فلا
 .دنتشاد سارھ زین دانسا
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 زا کی چیھ .دنا هدرک یراک ناھنپ دوخ تورث نازیم دروم رد نکمم دح ات زین یتنطلس نادناخ و هاش -ب
 .تسا هدرکن رشتنم دوخ تورث نازیم زا فافش یشرازگ اھنآ
 

 و یتنطلس نادناخ یلام یاھداسف دانسا یروآ عمج ھب عورش ،یریزو تسخن زا دعب یدنچ ادیوھ سابع -پ
 ار وا دنتساوخ و دنتفرگ ار وا ھقی یزور رگا ات دوب نیا وا فدھ .درک هاش یساسا نوناق فالخ تاروتسد
 نیا زا -شردارب ھلمج زا -وا ناکیدزن زا یخرب .دشاب ھتشاد دوخ زا عافد یارب یفاک دانسا ،دننک ھمکاحم
 ھتشون یریزو تسخن زا ادیوھ یرانکرب زا سپ شرازگ ود رد زین کاواس یتح .دنتشاد عالطاً الماک رما
 هدرک لقتنم جراخ ھبً الامتحا و هدرب دوخ اب ار گرب ٣٠٠ رد یا ھنامرحم و یرس مھم  دانسا وا ھک دوب
 و دش تشادزاب ادیوھ یتقو .دزاس رشتنم یجراخ تاعوبطم رد ار اھنآ ،دش ھمکاحم یزور رگا ات تسا
 ھب 159.دندرپس شتآ ھب ار یخیرات مھم دانسا نآ ادیوھ ناکیدزن ،تفرگ رارق یزوریپ یاھزور رد بالقنا
 و ءاشنا ھتشرف رتکد طسوت بش نامھ ،وا مادعا مالعا زا سپ ادیوھ یرس دانسا مظعا شخب ،رت قیقد ریبعت
 ،دتفین یمالسا یروھمج تسد ھب دانسا نیاً الوا ھک دوب نیا اھنآ فدھ .دش هدنازوس ادیوھ ناتسود زا یکی
 ینالیم سابع 160.دیاین شیپ اھنآ ناگدنراد هاگن یارب یلکشم ،دنتفای تسد نادب دیدج میژر نیرومأم رگاً ایناث
 کناب رد یتنطلس نادناخ یاضعا ماھس نازیم ھب طوبرم ھک ار دانسا نآ هدنام یقاب گرب ھس ود ھک ھتشون
 161.تسا هدوب اھنآ راشتنا مدع ،گرب دنچ نآ ندید طرش اما .تسا هدید مشچ ھب ،هدوب فلتخم یاھ
 

 دندرک لقتنم اکیرمآ و سیئوس ھب صوصخم یامیپاوھ اب ار رابرد دانسا زا یدایز مجح هاش روتسد ھب -ت
 162.دننکن هدافتسا شا هداوناخ و وا ھیلع اھنآ زا و دتفین نویبالقنا تسد ھب ات
 

 ھب ناریا زا اھنآ جورخ زا لبق یھاتوک تدم ار رابرد ھنامرحم و یرس دانسا زا یرایسب هاش روتسد ھب -ث
 163.دندیشک شتآ
 
 لوئسم ابید حرف و یولھپ اضر .تسا ناریا تلم خیرات .تسا ناریا مدرم ھب قلعتم مھم رایسب دانسا نیا

 اھنآ ارچ ،تسا ھتشذگ ١٣۵٧ بالقنا و روشک زا اھنآ جورخ زا لاس ۴١ ھب کیدزن .دنتسھ اھنآ راشتنا مدع
 .دنتسین یداصتقا یاھداسف دانسا ھک ،دانسا نیا ھمھ ؟دنزاس یمن رشتنم ار دانسا نیا
 
 ھتشذگرد درگلاس نیملھچ ،١٣٩٩ دادرم ۵ .تسا مھم رایسب زین هاش یلام ھمان تیصو راشتنا ،لاح نیع رد
 .دوب دھاوخ اھ ینز ھنامگ زا یرایسب رب ینایاپً الامتحا وا ھمان تیصو راشتنا .تسا هاش
 
 لفاحم لقن ناریا رد یناوارف تاعیاش نامز نامھ ،یتنطلس نادناخ و هاش یداصتقا یاھداسف دروم رد -مود
 دادملق اکیرمآ لماع ار وا ھشیمھ هاش ھک یریزو تسخن -ینیما یلع ،هاش ھب کاواس شرازگ قباطم .دوب
 فالخ یداصتقا یاھ تیلاعف رد هاش ناردارب و نارھاوخ ھک دوب ھتفگ ١٣۵٧ دادرم ١٧ رد -درک یم
 یاھداسف دروم رد ھک دوب اھ لاس یبرغ یاھ ھناسر 164.تسا تکلمم و هاش نایز ھب نیا و دنراد تکراشم
 .دنتشون یم یتنطلس نادناخ یداصتقا
 
 وا ھک دنمھف یمن مدرم و دھد بیرف ار مدرم دناوت یم دنک یم نامگ فرشا ھک تفگ یم ملع ھبً امئاد هاش
 .دراذگب هالک اھنآ رس دناوت یمن وا و دنمھف یم مدرم اما .تسا یزاب ھقح و تسا یداصتقا داسف ریگرد
 فرشا ھک دوب شوخلد طقف هاش ھک دوب نیا یساسا ھلأسم .تسا تموکح و روشک نایز ھب فرشا یاھراک
 یا هدیاف ھچ نیا اما .تسا رادربھالک وا ھک دنناد یم ھمھ و دھد بیرف دناوت یمن ار ادخ قلخ و هاش و ادخ
 ھب ،دوش یتنطلس نادناخ یاضعا رگید و وا یداصتقا داسف عنام ھک نآ یاج ھب ؟تشاد شا میژر و وا یارب
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 رگید و فرشا داسف زا مدرم ھک نیا .دش مامت شمیژر و وا نایز ھبً الماک ھک دوب هدرک شوخلد یتیعقاو
 نمض ونابھش ردام و ونابھش و فرشا نوچ اھنآ زا یخرب دننادب ھک نیا و دنشاب هاگآ یتنطلس نادناخ یاضعا
 یوس ھب شیپ زا شیب ار مدرم و تسا میژر نایز ھبً الماک نیا ،دنراد مھ ار اھنآ بیرف دصق یداصتقا داسف
 .دنار و دنار یم )تموکح( اھ ییالاب نتساوخن
 

 ھناسر ،تشادن دوجو اھداسف نایب یارب یا ھناسر ھک »هاش هرفن کت ھتفیشدوخ روتاتکید« یاضف رد -موس
 یم نخس رایسب نآ یاھداسف زا میژر نافلاخم .دوب لوغشم دوخ راک ھب دروم نیا رد یبیجع وحن ھب ھعیاش
 یاھداسف ھک دھد یم ناشن سیراپ و قارع رد ینیمخ هللا تیآ ھنازور یاھ ینارنخس ھب یھاگن .دنتفگ
 ،ھتشذگ یداصتقا یاھداسف نایب نمض ینیمخ هللا تیآ .تفرگ یم رب رد ار وا نانخس زا نازیم ھچ یداصتقا
 ھب یتنطلس تارھاوج و اھدمآرد لاقتنا لاح رد یتنطلس نادناخ و هاش ھک درک یم دیکأت ھتکن نیا ربً امئاد
  165.دنتسھ ناریا زا جراخ
 
 تیصو دقاف هاش ؟دندرک یم محر نآ یاھ ییاراد ھب ،دندرکن محر تلم کی یخیرات دانسا ھب اھ نآ یتقو
 یارب یسایس ھمان تیصو کی -دندرک هاش ناکیدزن ھک ییاھ تفلاخم فالخ رب -ونابھش اما .دوب یسایس ھمان

 رد هاتوک یقرواپ کی رد ،دعب اھ لاس .درک ھئارا مدرم ھب هاش مان ھب و دناوخ ار نآ و درک لعج هاش
 هاشداپ قیمع یاھ ھشیدنا دھاش ھک نم« :تشون ،دیاین مشچ ھب و دشابن دب دایز ھک یا ھنوگ ھب ،شتارطاخ
 نتم نیا .مسیونب ار ریز نتم ،شگرم زور یادرف رد ھک متسناد دوخ ھفیظو ،مدوب یگدنز رخآ یاھزور رد
 رد 166.».دیوگب شنانطومھ ھب گرم زا لبق دوب لیام ھک تسا ینانخس یواح و مرسمھ یاھ ھشیدنا باتزاب
 تلم و اناوت دزیا ھب ار ناریا ناوجون دھعیلو« ھک تسا ھتشون هاش فرط زا ،یلعج ھمان تیصو نایاپ
 ھتشاد یا ھمان تیصو نانچ دوب لیام هاش رگا 167».تسا نم هدارا نیرخآ نیا .مراپس یم ناریا گرزب
 ھک درکن نالعا مدرم ھب لوا زور نامھ زا ابید حرف ارچ ؟دوش وا عنام تسناوت یم یسک ھچ بوخ ،دشاب
 ناوت یم هزادنا ھچ ات ،دنز یم یگرزب لعج نینچ ھب تسد یدرف یتقو ؟تسا ھتشون وا ار ھمان تیصو نیا
 ھقلطم تنطلس ماظن دیلوتزاب و لوپ رالد نویلیم اھدص یاپ یتقو صوصخ ھب ؟درک دامتعا وا تارطاخ ھب
 .دشاب نایم رد
 
 رامش تشگنا و ردان یاھدادیور  )...و ،ناریا ،ابوک ،نیچ ،ھیسور ،ھسنارف(ھنایارگ لک یاھ بالقنا -مراھچ
 .دنیآ یم دیدپ ،اھدادخر زا ییانثتسا یبیکرت زا و ،ییانثتسا طیارش رد ،ردان ثداوح نیمھ .دنا نردم خیرات
 کیتامتسیس داسف .دنھاوخن ار )یسایس میژر(اھ ییالاب )مدرم(اھ ینییاپ ھک تسا نیا بالقنا کی لوا ماگ
 داسف شقن لماع ود .دھد یم قوس وس نیا ھب ار مدرم ھک تسا یلماوع نیرتمھم زا یکی یداصتقا

 .دنزاس یم ھتسجرب ار اھ ییالاب ِنتساوخن رد کیتامتسیس
 
 .حوطس زا یحطس چیھ رد داسف اب هزرابم رد یسایس میژر لیامت مدع -فلا
 

 .اھداسف رد وا هداوناخ یاضعا و یسایس ربھر ندوب ریگرد -ب
 
 یم دوخ صخش ھب تموکح یاضعا یرادافو ھب طقف و طقف هاش .تشاد دوجو لماع ود رھ ،هاش دروم رد
 یتنطلس نادناخ یاضعا لک ،نیا زا رتمھم اما .تشادن یتیمھا نادنچ -دندوب رادافو رگا -اھنآ داسف .دیشیدنا
 گرزب یاھ خاک ھک دوب نیا نانآ روھشم یاھداسف زا یکی .دندوب هرھش و لاعف یداصتقا میظع یاھداسف رد
 ناراک ھعطاقم ھب اھ خاک نتخاس تیاب یلوپ اھنآ ھک دنتسناد یم ھمھ اما .دنتخاس یم تمیقنارگ رایسب و
 .دش یم ناربج دساف گرزب یاھدادرارق اب ھتبلا ،اھ خاک یزاس یناجم 168.دندرک یمن تخادرپ
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 زا یکی ھب یلام داسف ،ریخا یاھ ھتفھ رد« :تشون ١٩٧٨ لاس رد یشرازگ رد نارھت رد اکیرمآ ترافس
 ینوناق ریغ یاھ تیلاعف زا داقتنا بلاق ھب هاش زا داقتنا مظعا شخب ؛هدش لدب ناریا هدمع یسایس لیاسم
 و تسین یندش لح یتحار ھب ھلأسم نیاً اتدعاق...تسا هدمآ رد شا هداوناخ یاضعا یتح و کیدزن نایفارطا
 هزرل ھب ،ار تنطلس ینعی ،ناریا رد یسایس داھن نیرت یساسا داینب ھک تفر دھاوخ نایم زا ینامز اھنت
 169».دشاب ھتخادنا
 
 زا مھ زاب هاش ،دنداتفا هزرل ھبً الماک یولھپ میژر یاھداینب یتقو یتح ھک دوب نیا ھمھ زا رت تبیجع اما
 طوقس ،دوب یتنطلس نادناخ وضع نیرت ماندب ھک مھ فرشا .درک یلاخ ھناش یتنطلس نادناخ داسف اب هزرابم
 مردارب ھب لاس هدراھچ یارب ادیوھ« :تفگ وا .درکن هزرابم داسف اب ارچ ھک تخادنا ادیوھ ندرگ ھب ار میژر
 170».تشادن رب اھدزد تشادزاب هار رد یمدق مھ زگرھ .تفگ یم غورد
 
 یتنطلس نادناخ زا جراخ گرزب یداصتقا داسف اب هزرابم یوس ھب ادیوھ ھک مھ یردان دراوم رد ھک یلاح رد
 ھک دیپوت یم تلود ھب )ینادزی ربژھ(راوخ تنار نآ زا تیامح ھب و هدش نادیم دراوً اصخش هاش ،تفر یم
 یریزو تسخن رتفد ھب سپس زین راد ھیامرس نآ ؟تسا هدش شوک تخس و شکتمحز ناسنا نیا عنام ارچ
 راسمیت و یریصن راسمیت قیرط زا ینادزی ربژھ171.داد یم ھلاوح هاش ریزو تسخن ھب ار شتسد و ھتفر
 .دزادنیب گنچ ناریا یداصتقا رب تسناوت یدایا میرکلادبع
 
 زتیروم تنس رد ١٣۵٣ یناتسمز تالیطعت رد هاش .دروآ یمن رامش ھب ھلأسم و لکشم ار داسف هاش -مجنپ

 دزن ھجدوب شرازگ ھئارا یارب -ھجدوب و ھمانرب نامزاس سیئر -یدیجم دیجملادبع .درب یم رس ھب سیئوس
 ماظن مراد دصق ،مینک عفر ار مدرم یتحاران و یدامتعا یب ھک نیا یارب دیوگ یم وا ھب هاش .دور یم وا

 و داسف مدرم لکشم ھک دیوگ یم هاش ھب یدیجم .منک مالعا ار ریخاتسر بزح و هدرک یبزح کت ار یسایس
 ھنیزھ طقف و طقف مدرم ھنایھام قوقح موس ود .تسا یتنطلس نادناخ یاضعا و یتلود تاماقم یراوخ تنار
 رنویلیم داسف قیرط زا ناشناکیدزن و تاماقم ھنوگچ ھک دننیب یم دوخ مشچ اب مدرم .دوش یم اھنآ لزنم ھیارک
 فالتخا هاش و نم دیوگ یم یدیجم ؟دنریگ یمن هوشر نادنمراک رگم دیوگ یم هاش .دنوش یم رنویلیم یتلام و
 نادناخ میظع داسف اب یراچان رس زا یداع دنمراک کی یریگ هوشر توافت هاش 172.میتشاد کیژولودتم رظن

 تردق رتشیب زکرمت ،وا لح هار .درک یمن کرد ،دوب هدش مدرم مشخ بجوم ھک ار میژر نارس و یتنطلس
 .دوب روشک ندرک یبزح کت قیرط زا دوخ تسد رد
 

 ریما و  یدایا میرکلادبع ، َملَع هللادسا یداصتقا یاھداسف .دوبن یتنطلس نادناخ ھب رصحنم داسف -مشش
 رد ناینافوط .تسا هدش هداد حیضوت یدودح ات » ١٣۵٧ بالقنا و هاش یگراب نز« ھلاقم رد ولود گنشوھ
 رازھ« ار ناریا ھک دنتفگ یم اھ ییاکیرمآ یتح .تشاد یم تفایرد ینالک یاھ هوشر یماظن یاھدیرخ
 ،دش یم لصو یتنطلس نادناخ یاضعا ھب ،داوس مک مدآ کی یتقو 173.دننک یم هرادا یداصتقا دساف »لیماف
 عفانم ھب زج ھک دندیمان یم »اھروخشال« ار میژر ھمکاح ھقبط َملَع و هاش 174.دش یم دنمتورث تعرس ھب

 و ھچوک مدرم« فالخرب ،تموکح نارس ھک ھتشون شتارطاخ رد اھراب ملع .دنتسین یرگید رکف ھب ،دوخ
 175.دنتسھ »سانلا دسفا« ،»دنشاب یم یلاع رایسب ھک تاھد و رازاب
 
 یاھداسف و ھیقب و فرشا "یگرابدرم" و "هاش یگراب نز" اب "هاش هرفن کت ھتفیشدوخ یروتاتکید" -متفھ
 رد هاش ،لاثم ناونع ھب .دندرک یم دیلوتزاب ار رگیدمھ اھ نیا .دوب هدینت مھ رد میظع ھکبش کی ؛یداصتقا

 .دھد یم ناملآ ھب ار نآ و هدرک خسف ار سیلگنا اب یرالد نویلیم دنچ ینفلت ھکبش دادرارق کی ١٣٣٧ لاس
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 .دھد یم لیوحت اھنآ ھب ھیجوت یارب ییاھ غورد هاش .دوش یم سیلگنا یمسر ضارتعا بجوم وا لمع نیا
 دادرارق لاقتنا تلع .تسا هدش نارھت رد سنمیز تکرش هدنیامن نز قشاع هاش ھک دنمھف یم اھ یسیلگنا اما
 تسناوت یم ناریا دسیون یم دوخ شرازگ رد زین ایناتیرب ترافس .تسا هدوب نیمھ طقف ناملآ ھب سیلگنا زا
 176.تشادن یمکاح ھقبط نینچ ھک نیا طرش ھب ،دشاب ھنایمرواخ هدنیآ
 
 تموکح زا ِلقتسم ِیسایس و یفنص و یندم یاھداھن مان ھب یزیچ و هدرک بوکرس ار یندم ھعماج هاش -متشھ
 زا زین میژر مان .دندش اھنآ نیزگیاج یدیدج دارفا و دنتفر هاش میژر ناربھر ،١٣۵٧ بالقنا اب .تشادن دوجو
 راتخاس ِلکشم و ھلأسم .دوب راتخاس نامھ ،راتخاس اما .درک ادیپ رییغت یمالسا یروھمج ھب یھاشنھاش میژر
 دننک یم دیلوت زاب ار دساف طباور نامھ ،دساف ِراتخاس نیا رد ،دارفا نیرت ملاس و نیرتھب .تشگن عفر و لح
 .دنا هدرک و
 
 ِیروتاتکید" .درادن تقیقح و تیعقاو اب یتبسن چیھ ،هاش نارود زا ِنتخاس »ییالط رصع« ِیسایس هژورپ -مھن

 هورگ و دارفا تسا نکمم .درک یم دیلوت یداصتقا کیتامتسیس داسف و یقالخا داسف ، "هاش یدرف ھتفیش دوخ
 یروھمج زا هدروخرس یاضف رد و بطاخم ُرپ و هدننیب ُرپ یاھ ھناسر ،یجراخ یاھ تلود کمک اب ییاھ
 ھحیدم ھتفر تسد زا ِییایور ھتشذگ مغ رد و دنزاسب ھتشذگ زا یعقاو ریغ یریوصت دنناوتبً اتقوم یمالسا

 رگید ھک ینامز و تدم دنلب رد ،دوجوم ِمیژر زا ِماقتنا و مشخ و ھنیک و ترفن ساسحا اما ؛دننک ییارس
 رد ار اھ تیعقاو ،تسا تقیقح ھب ِبرقت ناشفدھ ھک یناققحم .درک دھاوخ شکورف ،دشابن یمالسا یروھمج
 .تشون دنھاوخ ھناققحم یاھ باتک
 
 یاھ هار ھک درک یحارط ییاھ متسیس دیاب .تخاس دیاب ار هدنیآ .تسین ییارگ ھتشذگ ،ام ھلأسم و لکشم -مھد
 رگید مزال طرش یرثکادح تیفافش .تسا یمتسیس نانچ مازول زا یکی دازآ یاھ ھناسر .دزاس دودسم ار داسف
 نانچ رگید مزال طرش ،دنک یم عافد یسایس میژر ربارب رد نادنورھش قوقح زا ھک یلقتسم ھییاضق هوق .تسا

 یاھ ضیعبت دض و رشب قوقح و یدازآ ھب مزتلم رالوکس کیتارکومد یروھمج کی رد .تسا یمتسیس
 میژر کیتامتسیس داسف اما .تشاد دھاوخ دوجو داسف زا یلقادح مھ یتاقبط و یسنج و یبھذم و یموق
 .تسا یرگید زیچ هرفن کت ھتفیشدوخ یروتاتکید

 :دیرگنب ریز ھنومن ھس ھب لاثم ناونع ھب - 1
 

 ھب سک رھ و دندوب )مدوخ ھقبط (ھمکاح روخشال ھقبط زا ھمھ نوچ ،دوب هاکناج لزنم یاھتاقالم حبص«
 .)١٣۵٣ دنفسا ٨ .٣٣٠ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ (».دوب هدمآ یتعفنم بلج روظنم
 

 ھک اھروخشال نیا....دنشاب عتمتم هزات هدرتسگ هرفس زا ھک دندوب هدمآ نم غارس ھب اھروخشال زاب حبص«
 .)۵٣ دنفسا ١۵ .٣٣٩ ص ،مراھچ دلج(».دننز یم رد نآ و رد نیا ،دنتسھ داب بزح ءاضعا
 

 .٣۴۵ ص ،مراھچ دلج(».دوب اھروخشال ینعی مدوخ ھقبط صوصخ ھب و عوجر بابرا زا رپ نم لزنم«
 .)۵٣ دنفسا ٢٠

 
 .١٣۵١ رذآ ١٠ .٣۵٠ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ - 2
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 ص .تاعالطا تاراشتنا .ندنل رد هاش ریفس نیرخآ تارطاخ ،سوواط تخت تمدخ رد ،یجار زیورپ - 3

٩٣. 
 
 .۴٠٣ ص ،هاش ھب یھاگن ،ینالیم سابع - 4
 
 .۴٠٧ ص ،هاش ھب یھاگن - 5
 
 یگشیمھ گرزب ماش ردام ھکلم کولملا جات ،بش ٨ تعاس رد ]١٣۵٧ دادرم ٢٨[توا تسیب ھعمج زور« - 6
 ٣١ رد یرگید و توا ٢٠ زور رد یکی ،لاس رد راب ود .درک رازگرب دادرم ٢٨ درگلاس بسانم ھب ار دوخ
 یم دوخ .تفریذپ یم دوخ خاک نشج رد ار نارھت یاھ تیصخشً ابیرقت ردام ھکلم )دھعیلو زور داز(ربتکا
 یابیز یاھ غاب رد توا ٢٠ ماش .تسا "اھ یولھپ ییازون خیرات ود نتفرگ نشج یارب" اھ ینامھیم نیا تفگ
 و یتلود یاھ تیصخش طقف ھن :دندش یم توعد ینامھیم نآ ھب یرفن رازھً الومعم .دش اپ رب وا خاک
 نامز زا ھک یناسک یتح .دنتشاد ییالاب نس ھک نیشیپ نادرمتلود و تاماقم زا یا هراپ ھکلب ،ناشارسمھ
 ھتبلا و .دوب نیشیپ ھلسلس ھبتر یلاع نارسفا زا ھکلم ردپ .راجاق ناگدازھاش و دندوب هدنام هدنز شرھوش
 ھھد رخآ یاھ لاس رد ،ردام ھکلم .دنتشاد روضح زین هدش شومارف و سردنم دنمرنھ دنچ و ریپ یارعش
 شرتفد سیئر .دز یم ترُچ مھ یھاگ و تسشن یم رالات رد ،رھاوج رد قرغ و هدش کزب ،شرمع داتشھ
 تاماقم زا یضعب .دنتسشن یم وا رانک رد ناکیدزن زا نت دنچ و ونابھش و هاش .تفریذپ یم ار نانامھیم
 اب ھشیمھ لثم اھ ینامھیم .دنتشاد وا ھب مارتحا یادا ھب رارصا ،دروآ یمن رطاخ ھب ار اھنآ وا ھک ،یتلود
 یکی ،زاون یقیسوم ھتسد ود .دوب ییانثتسا اھ یندیشون و اذغ تیفیک و یندروخ زا رپ اھزیم .دوب هوکش
 رخاف رایسب یاھ سابل رد نانز و گنیکومسا سابل رد نادرم .دنتخاون یم تبون ھب ،یبرغ یرگید و یناریا
 ار مُر ای سیراپ یاھ ینامھیم نیرت هوکش اب کشر تسناوت یم ھک دنتشاد دوخ رب ناوارف تارھاوج و دندوب
 ھتشک نآ رد نت ۶٠٠ زا شیب ھک[نادابآ ]سکر امنیس[دادیور دروم رد ینخس نادنچ ،بش نآ .دزیگنا رب

 یاھ نویزیولت و ویدار رابخا اریز ،دندوب ربخ یب نآ زا یتح یجراخ ناریفس زا یخرب .دماین نایم ھب ]دندش
 نایم زا هاش ،یگشیمھ تداع ھب .دوب ھتفاین راشتنا ھعمج زور زین یا ھیرشن چیھ و دندید یمن ار نابز یسراف
 یمن ناشن -دوب مھ یعقاو ھک -دوخ ینارگن زا یزیچ و دیسر یم رظن ھب مارآ رایسب .درک روبع نیوعدم
 رنھ ھک -راک نیا یناریا ناداتسا ھلیسو ھب بش نآ ریظن یب یتنس یزاب شتآ ،هدزای تعاس دودح رد...داد
 یماگنھ ،دعب زور دنچ .دش نآ رگ هراظن رھش ھمھ .دش ارجا  -دندوب ھتخومآ اھ نرق یانزارد رد ار شیوخ
 نآ یزاب شتآ و هوکش اب ینامھیم زا میژر یوردنت نافلاخم ،دنتفای یھاگآ نادابآ ھعجاف داعبا زا ناگمھ ھک
 ،تسا رادازع ھچراپکی رھش ھک یماگنھ دنتفگ یم .دنتفرگ داقتنا داب ھب ار نآ و دندرک هدافتسا دوخ دوس ھب بش
 یم فقوتم ار ینامھیم نآ دیاب .دوب هداد خر یگرزب هابتشا .دنتسھ یزاب شتآ و صقر مرگرس رابرد رد نانآ
 ھبرض ارجام نیا .دندرک یم مالعا یلم یازع یتح دیاب -دنتشذگ یم مھ ریگمشچ یزاب شتآ ریخ زا و دندرک
 بسانمان هویش نادب مسارم نآ ارچ ھک دندروخ سوسفا و دندش نامیشپ دوز یلیخ ھمھ .دوب میژر ھب یدیدش
 تشذگرد و تنطلس نایاپ ،اھزور نیرخآ ،یدنواھن گنشوھ(».درک رارکت دوش یمن ار خیرات اما .دش رازگرب

 .)١۴٠ -١۴٢ صص ،هاش
 
 یکسا لحم )ناتسدرک زرم رد(مھ ھناخ رد ،ینویامھ ترضحیلعا یارب مھاوخ یم ،مدرک ضرع« - 7
 ییوگ یم مھ امئاد و یروآ یم اجک زا ار اھلوپ نیا وت دندومرف .مزاسب رصق مھ راھب هاچ رد .مزاسب یزاب
 دھاوخ یم یک ،دندومرف ،دوش یم ادیپ لوپ تفرگ میمصت یتقو ناسنا ،مدرک ضرع ؟تسا لوپ یب رابرد
 هاگفقوت مسا دیاب روشک ھشوگ راھچ رد .تسا مزال نیشندرک تمسق رد مسا نیا ،مدرک ضرع ؟دورب ھناخ ھب

 فرط نآ و فرط نیا ار اھلوپ وت ،مرادن لزنم رھشون رخآ ،دندومرف .دیربن فیرشت ولو .دشاب هاشنھاش
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 یم مامت ار راک نم ،دنراذگب نم ھب ار اج نآ راک ]ونابھش[ترضح ایلع رگا ،مدرک ضرع .ینک یم جرخ
 .)١٣۴٧ ید ١۵ .۴٣٩ -۴۴٠ صص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(»دنریگ یمن میمصت ناشیا هللا ءاشام .منک
 
 ؟یزاس یم ھچ نم یارب شیک هریزج رد ،دندومرف .دندرک یخوش یلیخ ،دوب بوخ رایسب هاشنھاش لاح« - 8
 یم اجک زا ار شلوپ ،دندومرف .منکن ضرع یزیچ امش ھب ما ھمانرب هرابرد ما ھتفرگ میمصت ،مدرک ضرع
 هدش دزد مھ وت رگم ،دندومرف .دندیدنخ یلیخ .تسین طوبرم ترضحیلعا  ھب مھ نآ ،مدرک ضرع ؟یروآ
 و ما هدیدزد ار ناتدوخ لوپ .منک یم شجرخ ترضحیلعا هار رد یلو ،تسا نکمم ،مدرک ضرع ؟یا

 دلج ،ملع تارطاخ(»دندرک فطل یلیخ .مزاس یم رصق امش یارب شیک رد الاح و ما هدرک ییوج ھفرص
 .)۴۶ دنفسا ٢٧ .٢۵١ ص ،متفھ
 
 نایناھبھب ]رفعج دمحم[نم یلام نواعم ھب ماش رس .متفر یولھپ ھکلم ترضح ایلع روضح ،تشدھاش رد« - 9
 مدرک ضرع .مدرک عافد وا زاً ادیدش نم .دزادنا یم بقع ار اھراک و دھد یم لوپ رید ھک دش دایز ھلمح
 ،دیھد یمن مھ لوپ ،دییامرف یم لیمحت وا ھب مھ وا یلام ھینب رب ھفاضا ،درادن ربخ یدادرارق چیھ زا هراچیب
 یاھ تمیق ربارب هد یاھدادرارق یتح ؟دھدب اجک زا ،یھدب ار شلوپ دیاب روک تمشچ دییامرف یم مھ دعب
 رمالا بسح ھک دوب زتیروم تنس ]یالیو[تاریمعت دادرارق مروظنم -دوش یم ھتسب وا عالطا نودب یلومعم
 نایناھبھب ھب ھلمح ونابھش لیانمت بسحرب هاشنھاش ھک نآ اب .هدب ار شلوپ دییامرف یم مھ دعب .هدش ھتسب ونابھش
 یالیو اریز .دندش دنسروخ یلیخ نم یدج و یوق عافد زا ھک مدرک سح نم یلو ،دندوب هدومرف عورش ار
 مھ هاشنھاش دوخ یتح ،دنز یمن یفرح یسک دوب ونابھش هدارا نوچ یلو ،تسا هدش الب زتیروم تنس
 .)١٣۴٨ رذآ ٨ .٣٠٠ ص ،لوا دلج ،ملع تارطاخ(».دنیامرف یمن یضارتعا
 

 رایتخا رد روج ھمھ نم ھک تسا هداد ماغیپ مالغ ھب ھنامرحم سیئوس لک سیلپ سیئر...مدرک ضرع« - 10
 یکسا یارب اھناتسمز ھک هاش زا تبقارم یارب ،لاردف سیلپ سیئر« :یناخیلاع یقنیلع حیضوت[».متسھ امش
 وحن" ھب یناسک نینچ زا هراومھ دوب دیقم ھک ملع .داد یم جرخ ھب یناوارف تیدج ،تفر یم سیئوس ھب
 تشاذگ رارق ،یتایلام یراتفرگ زا زیھرپ روظنم ھب و سیلپ سیئر دوخ ھیصوت ھب ،دنک یرازذگساپس "یضتقم
 نامھ رد ار ھتکن نیا (دھدب وا ھب الط ھکس یولھپ رازھ دودح رد ایوگ دقن لوپ یاج ھب ،هاش رفس رھ زا سپ
 ھتفر دای زا ،دش یم تخادرپ ھک یقیقد غلبم نامز تشذگ اب یلو ،درک لقن راتساریو یارب ملع مایا
 .)١٣۵۵ رویرھش ٩ .٢١٨ -٢١٩ صص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»].)تسا
 

 تعاطا مدرک ضرع .)اپورا رد(دیرخب الط نم یارب یردق میراد دوجوم یلوپ رگا دندومرف هاشنھاش« - 11
 رذآ ٢۴ .٢٨١ ص  ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(».تفر دھاوخ الاب یلیخ یلیخ نآ تمیق دندومرف .دوش یم

۵٣(. 
 

 اب .مناسرب اھنآ ھب و مھدب ردق ھچ ھک دندومرف لد درد نایفارطا یزرو عمط ھب عجار یردق هاشنھاش« - 12
 .)١٣۵۴ دادرخ ١٢۶.٢۴ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(».تخوس ملد نم .مھدب دیاب مھ میوربآ زا نیا فصو
 

 صاخشا ،هدوبن اھنت...تخبدب ،مدرک ضرع یلو ،مدرک ضرع ار...ھلخادم و دنق سکات عوضوم« - 13
 ھک ار یماسا رگید نم .دندوب هدش عمج مھ اھروخشال ،متفگ وت ھب ھک نم ،دندومرف .دنا هدوب مھ یرگید
 یم یلو ،دندومرفن یزیچ مھ هاشنھاش .مدرکن ضرع ارزو زا یکی و ولود گنشوھ ریما زا دوب ترابع
 زا شترا نامرف رد دندومرف...دوب دھاوخ ھچ هاشنھاش هدنیآ لمعلا سکع دید دیاب لاح .دنتسناد یم ھک مناد
 یقیال رایسب درم .تسا ھمطاف تخدھاش ترضحالاو رھوش متاخ .دوش ریدقت )متاخ(ییاوھ یورین هدنامرف
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 ،داب شناج شون ، ]تسا رالد نویلیم ١٠٠ دودح شتورث هاشنھاش هدومرف ھب[دنک یم مھ هدافتسا رگا ،تسا
 .)١٣۵٢ تشھبیدرا ٢ .٢۶ -٢٧ صص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(».دنک یم رثوم راک و راک هرخالاب
 

 رازھ تسیود و نویلیم کی و ھتشاد ھلخادم ھلماعم کی رد...رھگالاو مدرک ضرع .مدش بایفرش حبص« - 14
 امسر...ھک نیا وگ ،تسا فسات یاج .دش دھاوخ ثحب نآ هرابرد اکیرمآ یانس رد ھنافساتم ھک ھتفرگ رالد
 ضرع ھب ار تقیقح ھک نآ زج متشادن ]یا[ هراچ اما ،دندش تحاران یلیخ .درادن ار راک نیا یگدنیامن
 .)١٣۵۴ دادرخ لوا .١١٩ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»مناسرب
 

 ام فرط زا دھاوخ یم ھلماعم قح رالد نویلیم کی سک نالف ھک مدرک ضرع ھلماعم کی ھب عجار« - 15
 مدرک لیلحت و ھیزجت ار بلطم نیا مدوخ شیپ دعب .مینکب ھلماعم مھزاب دنداد هزاجا مدید بجعت لامک اب .دریگب
 هاش مدید زاب .دندش رظن میلست یناسآ نیا ھب ،دنتسھ ریگتخس ھمھ نیا لئاسم نیا رد ھک هاشنھاش روط ھچ ھک
 دادرم ٣١ .١٣٧ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(»دشاب هدش کمک صخش نیا ھب دھاوخ یم .تسا یلماک ناسنا

١٣۵٢(. 
 

 ،تسا تراغ ،یداع یاھنامتخاس یارب ،راھب هاچ رد ،نیتساک یسیلگنا تکرش دادرارق مدرک ضرع« - 16
 .دندومرفن نم ھب یزیچ یلو ،دنداد شوگ تقد ھب .دننک یم تراغ ار ام اھنآ ینعی .مینک یم دقعنم اھنآ اب ام ھک
 یلو !ریگب ار نآ یولج ،دنیامرفب نم ھب یروف مدرک یم رکف نم .دومرف دنھاوخ لمعلا سکعً ادعب ھتبلا اما

 رالد نویلم ۶٠٠ ھلماعم قرف .دومرف دنھاوخ رما تلود قیرط زا ھک دوب نیب رد یرگید تحلصم دیاش
 رد ھک دنیامرف یم رکف هاشنھاش و ،دنا هدش تفن جارختسا ھفاضا لمع ھطساو اھیسیلگنا نوچ دیاش .تسا
 قطنم و تمکح نودب هاش نم رظن ھب ،یراب .دنناروخب اھنآ ھب ار ھمقل نیا دنھاوخ یم ،دننکب کمک اج نیا

 ید ٢١ .٣٧۶ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(».مراد قیمع نامیا و داقتعا ھلئسم نیا ھب نم .دنک یمن یلمع
١٣۵۴(. 

 
 اھتشاددای نیا ھک اھنآ دالوا دیاش ،مرب یمن مسا اج نیا نم( یارزو زا رفن ود منک یم رکف ،دندومرف« - 17
 ار رادناتسا ود یکی نینچ مھ .دنتسھ دزد )دنوش رطاخ هدیجنر نم بابرا هداوناخ زا تھج یب ،دنناوخب ار
 ید ٢١ .١٩٢ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(»دندومرف یم حیحص و تسرد ار ھمھ مرظن ھب و دندرب مسا

۴۶(.  
 

 یمن ضوع ار اھنآ ارچ ،مدرک ضرع .دنتسھ تسردان ارزو زا رفن ود یکی دندومرف یم زاب زورما« - 18
 تحاران ،مدرک ضرع شرازگ اھترضحالاو بولطمان تانایرج یضعب زا .یدوز ھب ،دندومرف ؟دییامرف
 .)۴۶ نمھب ١٧ .٢١٨ص ،متفھ دلج(»دندش
 

 هدش تراسخ رالد نویلیم ١۵ ثعاب و دنک یمن راک مھ زاب ھک زاوھا یزاس ھلول ھناخراک صوصخ رد« - 19
 لز زاگ ھلول میناوت یمن ام اھنت ھن ،الاح و ھتفرگ ماجنا بلقت و تطاسو یور ھلماعم ھک نیا یارب ،تسا
 رطاخ مھ زاب .مدرک یضیارع ،میھدب ار ھلول لیوحت و درک رید ررض و میروایب جراخ زا ھلول دیاب ،میزاسب

 هاشنھاش تاقوا نوچ .رایبرد ار شردپ ،تسا سک رھ رگ ھلماعم ،دندومرف رما .دش ردکم هداعلا قوف هاشنھاش
 تروص چیھ ھب منز ھک نیا زا و مدرک یخوش یردق ،مدوب هدرک خلت یلیخ مدوخ ضیارع هرقف ود نیا اب ار
 یرادقم ،دنتشاد ناشدوخ یرپ لد مھ هاشنھاش .مدرک تیاکش ،دراذگ یمن تحار و اھنت ارم
 .)١٣۴٨ دادرخ ١١ .٢٠٨ ص ،لوا دلج ،ملع تارطاخ(».میدیدنخ
 

 نودیرف و دوب نارمع کناب راصحنا رد نونکات هاشنھاش روتسد ھب ھک جراخ زا[ مدنگ دیرخ دروم رد« - 20
 مدنگ نت رازھ ٧٠٠ تلود دوخ و ھتفرگ ار راصحنا نیا دراد دصق ،یناگرزاب یاپون ترازو ریزو ،یودھم
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 ھک دندوب هدومرف و دروخ یم ھمدص نارمع کناب ھب ھک مدوب هدرک ضرع ھضیرع زورید ھک ]دنک دراو ار
 و دندش ینابصع .دوب هدرک ضرع یرگید ھضیرع کناب ریدم مار گنشوھ رتکد زاب ،دوش هداد راک بیترت
 تلود ات دنکن ھلخادم نارمع کناب نیا زا دعب میوگ یم ھک ،دندومرف یدیدش و دنت رایسب نفلت ریزو تسخن ھب
 نیا وگب مار ھب دندومرف دعب مھ نم ھب تروص رھ ھب .دیسرت یلیخ ریزو تسخن .دنکب دھاوخ یم یطلغ رھ
 رالد نویلم ١٠ ای نویلم ود ای کی ھک تشاد دھاوخ نارمع کناب یارب یریثأت ھچ .دنک لو ار مدنگ ھلماعم
 تارطاخ(».دنک ھلخادم مدرم قازرا رد دیابن نم ھب طوبرم کناب ؟دربب هدیاف تسا مدرم یزور ھک هار نیا زا

 .)١٣۵٣ دادرخ ٢٣ .١١٨ -١١٩ صص ،مراھچ دلج ،ملع
 

 :تیزاراپ ھمانرب .اکیرمآ نویزیولت اب یولھپ اضر ھبحاصم کنیل ھب دوش عوجر - 21
 

0klYLMA-https://www.youtube.com/watch?v=ND3 
 

 .٢٩۴ -٢٩۶ صص ، هاش ھب یھاگن ،ینالیم سابع - 22
 

 :کنیل ھب دوش عوجر - 23
-net-pahlavi-politicians/royals/farah-https://www.celebritynetworth.com/richest

worth/ 
 

  :کنیل ھب دوش عوجر - 24
 

https://www.youtube.com/watch?v=kDxgG72vT1o&fbclid=IwAR07JBSwLNMlIu
hRaHjSvhJZaUrotSCAz1pGEGfBciPHT7dkuJF97Pt5dNQ 

 
 

 .۵٢۴ ص ،هاش ھب یھاگن - 25
 

 .۵٣٩ -۵۴٠ صص ،هاش ھب یھاگن - 26
 

 :کنیل ھب دوش عوجر - 27
 
-well-is-fortune-shahs-say-https://www.nytimes.com/1979/01/10/archives/bankers

royal.html-and-state-billion-a-above 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=5spevXeDiRc :کنیل ھب دوش عوجر - 28
 

 .تشذگ شوخ یلیخ میتشاد اپرب یکچوک مسارم .تسونابھش ترضح ایلع دلوت لاس ٢٩ زورلاس بشما« - 29
 و مھ لخاد غرم مخت ود تروص ھب ھک یکچوک ھیدھ نم .دندوب لاحشوخ ھمھ اھ ھچب و ونابھش و هاشنھاش
 ریما ترضح سدقم لیامش ھک دوب یکچوک باق یمود غرم مخت لخاد .مدرک میدقت دوب ساملا ھب ّللکم
 ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(»دش عقاو دنسپ دروم یلیخ .تسا ھکلم گرزبّ دج ھک مدوب ھتشاذگ ار نینمؤملا

 .)١٣۴۶ رھم ٢١ ،١۴٠ ص
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 ترضحالاو نینچ مھ و نامھیم رفن داتفھ و ونابھش و هاشنھاش ھک مدمآ دنجریب ھب نادمھ زاً امیقتسم« - 30
 و رداچ رد اھترضحالاو و اھنامھیم زا .منک ییاریذپ ار اضریلع و زانحرف ترضحالاو و دھعتیالو نویامھ
 ھب .دش رازگرب دنجریب رد مھ رھم ٢٢ ونابھش دلوت بش .مدرک ییاریذپ مدوخ لزنم ھیربکا رد هاشنھاش زا
 یگرزب شوپرداچ ریز .مدوب هدروآ دنجریب ھب سیراپ میزکام ناوتسر زا ار ایند یاھزپشآ نیرتھب تھج نیا
 جرخ لایر نویلیم ھس بیرق .مداد ھناھاش یاھراھان و ماش ،تسا هدنام راگدای ھب ناخ ملعریما مدج زا ھک
  .)١٣۴٩ رھم ٢۵ .١٠٩ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(»دش ینامھیم بش ود نیا
 

 دلوت کیک تسا ھتشون ھلجم کی ھک دندرک تیاکش ونابھش ،ماش رس .دنتسویپ ام ھب ونابھش ناھفصا رد« - 31
 .دندومرف سکول نیا و ربخ نیا زا یتحاران راھظا یلیخ و تسا هدش مامت هریل تسیود دنجریب رد ونابھش
 زا نم ھک دندومرف و دندیرپ ونابھش ھب دیدش یلیخ ،میدوب مھ نم و ریزو تسخن ھک ماش زیم رس هاشنھاش
 دیدروخ لیم لامک اب ار کیک ،دیدوب دنجریب رد یتقو روط ھچ .دیآ یمن مشوخ ]یبیرفماوع[ یژوگامد نیا
 یم یتیاضران و یتحاران راھظا ،تسا ھتشون فرخزم ھملک ود ھمانزور کی ھک الاح ،دیتفگن یزیچ و
 نوچ ،مدیشک تلاجخ نم یلو دوب یلاع هاش تاشیامرف ھتبلا .دیآ یمن مشوخ نم ؟تسا فرح ھچ نیا ؟دینک
 ونابھش .مدش تحاران نم .دمآ شیپ فرح نیا نم ینامھیم دروم رد مھ و تشاد روضح ریزو تسخن مھ
 .)١٣۴٩ نابآ ٣٠ .١١١ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(»دندش تحاران یلیخ مھ
 

 باوخ رد ردق ھچ تلود نیا و دھدب شرمع ادخ .دراد روشک ینادابآ ھب ھقالع ھچ هاشنھاش هللا ءاشام« - 32
 درایلیم ٢ ھنایلاس ،ینارمع ریغ و ینارمع ،نم تلود ھجدوب .دنک یم فلت تقو تاناکما نیا اب ردق ھچ و تسا
 .دننز یم لوپ نیا ھب یتافلت ھچ و تفر دھاوخ رتالاب مھ زاب ھک تسا رالد درایلیم ١٨ الاح ھجدوب و دوب رالد
 ،موس دلج ،ملع تارطاخ(».درک ربص دیاب الاح .داد دنھاوخ ھچ ار مدرم و هاشنھاش باوج هرخالاب مناد یمن

 .)١٣۵٢ رویرھش ٩ .١۴٧ ص
 

 دیاب دندومرف هاشنھاش .دوب حرطم سانجا ریاس ینارگ و دنق ینارگ و دوبمک عوضوم .متفر ماش رس« - 33
 مامت رد ھک یسک اھنت منک یم رکف تروص رھ ھب ،دندومرف ونابھش ترضح ایلع .دننک ییوج ھفرص مدرم
 ،منکب اضر اب مأوت توکس مدوب راچان نم .میشاب نم و هاشنھاش ،دروخ یمن دنق یرابرد و یتلود یاھاگتسد
 .)۵٢ رویرھش ٢۴ .١۶٧ -١۶٨ صص ،موس دلج(».دندوم رفن یزیچ مھ هاشنھاش .دوب تسرد بلطم نوچ
 

 زا ھک ناشیا تسد نینچمھ و ونابھش ترضح ایلع رمک ھنیاعم یارب یسیلگنا نستاو رتکد یرصع« - 34
 سیلگنا ھکلم صخش بیبط نیا ودرک ھنیاعم اھل مظعم زا ،تسا ملأتم زونھ و هدید ھمدص بآ یور یکسا
 تارطاخ(».دشاب ینارگن یاج ھک دوبن یزیچ ھناتخبشوخ .تسا هدمآ ،میا ھتساوخ زور ود یارب ھک تسا

  .)١٣۴۶ رذآ ١٠ .١٧۴ ص ،متفھ دلج ،ملع
 

 .دننکب یرصتخم لمع کرویوین رد دیاب ،دنراد ھنانز تلاسک فرشا ترضحالاو ،مدرک ضرع« - 35
  .)١٣۵١ رھم ۵ .٣٠٠ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».نک یسرپلاوحا ،دندومرف
 

 ھک نآ اب .مراد مزال دقن ھجو رالد رازھ ۵٠ دندومرف نفلت ونابھش ترضح ایلع ،ھعمج رھظ زورما« - 36
  .)١٣۵٣ دادرخ ١٠ .٩٣ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(».متخادنا هار ناشیارب ،دوب ھعمج
 

 نوچ ،تسھ وکسم رد ھک دنتسھ دنمقالع یصاخ باجنس تسوپ ھب ترضح ایلع ،مدرک ضرع زورما« - 37
 رازھ ۴٠ شلوپ ،دنرخب ناشیارب ینویامھ ترضحلعا تسا بوخ .دندیرخن  ]یوروش ھب رفس رد[ دوب نارگ
  .)١٣۵١ رذآ ٢١ .٣۵٧ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».دنروایب هدب روتسد ،دندومرف .تسا رالد
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 سپ ار یوروش زا هدش یرادیرخ یاھتسوپ دنداد رما هرخالاب ونابھش ترضح ایلع ،مدرک ضرع« - 38
 رتدوز نآ و دنشاب هداد تسوپ یوتلاپ شرافس سیراپ رد ایوگ .دنھاوخ یم ار شلوپ یلو ،دندومرف .میھدب

 .)۵١ ید ۴ .٣۶٧ ص ،نامھ(».دوش یم رضاح
 

 رازھ  ٢١۵ [ ناموت مین و نویلم کی و دندومرف نفلت ونابھش ترضح ایلع بشیرپ ،مدرک ضرع« - 39
 دلج ،ملع تارطاخ(».درادن یبیع ،دندومرف .مدرک میدقت ناشکرابم روضح ھک دنتساوخ کچ ود رد ]رالد
  .)١٣۵۴ ید ١٧ .٣٧٠ ص ،مجنپ
 

 رد[ هاشنھاش یاترووس یالیو ریمعت یارب ھک یدادرارق...ھلمج نآ زا ،مدرک ضرع ار یراج یاھراک« - 40
 ھک ،]یولھپ فرشا رسمھ یرھشوب یدھم ردارب[ یرھشوب ]زیورپ[ اب دادرارق نیا .هدش ھیھت ]زتیروم تنس
 مروبجم ،مدرک ضرع هاشنھاش ھب ینابز یب نابز اب .دوش یم ھتسب ،تسونابھش ترضح ایلع تمحرم دروم
 ص ،لوا دلج ،ملع تارطاخ(»"!نک ءاضما" ،دندومرف .هدشن هراب نیا رد یسررب چیھ یلو .منک ءاضما

 .)١٣۴٨ ریت ٣ .٢٢٠
 

 هدش دروم کی رد هابتشا کی میدرک ھک یتقد ھمھ اب ،مینک تمسق رابرد یاضعا نیب نیمز متساوخ یم« - 41
 اھرکون ھمھ ھک ،نایعدم دروم کی نآ رد اریز ،دندز مھ رب ار راک لصا ھک دنتفشآ رب ردق نآ ونابھش ،دوب
 ار نآ میسقت ،دندومرف ونابھش .میتخاس نانکراک یارب دنبرد رد ینامزاس ھناخ دعب .دندرک ینارد ھقی ،دندوب

 نآ ھک دش راتفر ھیور فالخ ردق نآ !رتھب ھچ ، مدرک ضرع .مدش لاحشوخ نم .مریگ یم هدھع ھب مدوخ
 لاس کی مادک چیھ ھک دندرک فطل ناشردام مناخ یاھرکون ھب ار نامتراپآ جنپ ملق کی ینعی !ادیپان شفرط
 شیادص ،مدرک اعدتسا یلو ،مدرک ضرع هاشنھاش ھب ار شرازگ ھتبلا نم .دنرادن رابرد رد تمدخ ھقباس مھ
 ھیور فالخ نیا اب .تسا مزال ییاھ تشذگ کی ؟درک دیاب ھچ .دندومرف لوبق مھ هاشنھاش .دنرواین رد ار
 دلج ،ملع تارطاخ(»!تسا ھکئالم ،دراد بص ردق نیا مھ زاب ،میھد یم ماجنا ونابھش ھب تبسن امً اعقاو ھک
 .)١٣۴٩ نمھب ٣ .١۵٣ ص ،مود
 

 یم ھچ رھ سک رھ .دنتسھ میمصت یب و ریگتخس ونابھش ترضح ایلع دندومرف هدیشک یھآ هاشنھاش« - 42
 اوعد ،ما هدرک رھق ناشیا اب ررکم نم .دننک یم ھچ دنناد یمن مھ ناشدوخ و دراذگ یم ریثأت ناشیا رب دیوگ
 رھ .دننک یم رتبارخ ار راک مھ ناشقمحا یاھیفارطا نیا .دنوش یمن حالصا و دسر یمن ییاج ھب ،ما هدرک
 نیبدب یگدنز ھب مھ ترضح ایلع .دنتسھ هدافتسا ءوس لھا و ضرغم ھمھ و تسا رتدب یرگید زا مھ کی
 نیا ھنرگ و !دینک اعد مھ امش ،دھدب رمع ارم ادخ ،دندومرف یخوش ھب دعب .دنتسھ ضراعتم تقیقح رد و
 کش نم یاعد رد مدرک ضرع .منارگن نم و دنک یمن اود ار یدرد ،میا هدروآ دوجو ھب ھک یعماج داھن
 .)١٣۵٢ رھم ٢۶ .٢٢٧ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(».دیشاب ھتشادن
 

 خاک رد ونابھش ترضح ایلع ھناخباتک نامتخاس رد ھک نیا ھلمجنم ،مدرک ضرع ار یراج یاھراک« - 43
 ھن ،جراخم دروآرب ھن ،ھشقن ھن ،دندومرفن عوجر ادتبا زا نم ھب ار یراک چیھ ونابھش ترضح ایلع ،نارواین
 ]رالد رازھ ٢٨۵[ناموت نویلم ٢ ھشقن ھک مناد یم ردق نیمھ .چیھ و چیھ و رامعم ھن ،رواشم سدنھم نییعت
 الاح ،مرادن راک مھ نیا ھب .]رالد رازھ هدراھچ و دصتفھ و نویلم کی[ناموت نویلم ١٢ دوش یم الاح ،دوب
 نیا ھک تسا یرابرد ھچ نیا ھک دنیامرف یم زورید نم ھب ونابھش ترضح ایلع ،هدرک ریگ شزیچ ھمھ ھک
  .)١٣۵٢ رذآ ١۴ .٣١۵ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ( ».دندیدنخ هاشنھاش مھ زاب ؟دور یمن شیپ زا راک
 

 اضر[ نویامھ ترضحالاو ناتسریبدً اقباس ھک نیا ھلمجنم .دیسر کرابم ضرع ھب یراج یاھراک" - 44
 الاح یلو دوب هدش دروآرب جراخم ناموت نویلیم ٣ .دش یم ھتخاس ریغ و راوتاربال نآ رد دیاب ھک ]یولھپ
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 .دور یم الاب غلبم نیا هریغ و رختسا یارب و دشاب ناموت نویلیم ١٢ دنیامرف یم رما ونابھش ترضح ایلع
 جرخً اعقاو غلبم نیا نیبب نک یگدیسر ھتبلا ،دندومرف رما .مریگب تلود زا ار لوپ نیا دییامرفب هزاجا لاح
 دعب .تسا تاتویب ]و[ یتنطلس خاک رد هرخالاب .دھدب تلود درادن عنام ،دشاب  حیحص رگا ؟ھن ای تسھ
 فارطا یاھ سدنھم ھچب نیمھ زا دنک یم راک ھک ]یسک[ نیا دبال ،تسا یبیرغ زیچ ،دندومرف و دندیدنخ
 تسا یگداس یور زا ھتبلا ،دندومرف ،دندیدنخ مھ زاب .تسا روط نیمھ ،مدرک ضرع .تسا ترضح ایلع
 تسا زاجم اھنآ یارب اھراک نیا ھمھ ،دشاب ناشدوخ نایفارطا و دنکب راک یسک رگا ترضحایلع یارب یلو
 شیپ وا یارب ]یا[ هدافتسا نینچ و هدش یدماشیپ نینچ یرگید صخش یارب ھک دننک لصاح عالطا رگا یلو
 ضرع .اھفرح نیا زا اترازھ و دوش یم لاوز ھب موکحم روشک نیا و دسر یم رخآ ھب ایند رگید ،هدمآ
 ار ترضحایلع و دننک یم ھیجوت بناج ھب قح ھفایق اب ار ناشدوخ و دنتسھ فارطا رد اھنیا ،بوخ ،مدرک
 اھ نتفرگ رارق ریثأت تحت نیا ھک مناسرب ینویامھ یاپکاخ ضرع ھب دیاب لاحرھ ھب یلو .دنزاس یم دعاقتم
 کی ظاحل زا بوخ .گرم ینعی نم هدیقع ھب لزلزت و دروآ یم لزلزت ندوب یشوگ .تسا کانرطخ رایسب
 متسیس نیا ھب رگا ھک دنشاب دھعیلو ترضحالاو رکف رد ینویامھ ترضحیلعا دیاب یلو درادن لاکشا نز
 مزال شزومآ کی ترضحایلع یارب سپ مدرک ضرع....تسا داب رب روشک راک دنیایب راب اھمناخ تسد ریز
 روط نیمھ مھ ناشیا تعیبط و دنتسھ هداس یلیخ مھ دعب و دنتسھ نز ناشیاً الوا .درادن هدیاف ،دندومرف .تسا
 وا ھب دیاب مدوخ ،دندومرف .دییامرفب یرکف دیاب ینویامھ ترضحالاو یارب سپ ،مدرک ضرع .تسا یشوگ
 نآ تقو دراد و دوشب راک نیا دیاب ،تسا مزال روشک ظاحل زا ،مدرک ضرع .مھدب شسرد و مسرب رتشیب
 .)١٣۵۴ نیدرورف ٢۵ .۴١ -۴٢ صص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ( "متسھ رکف رد مدوخ ،دندومرف .درذگ یم
 

 امن ناھج خاک ینیمزریز جراخم ھلمجنم .دوب هدننک ھتسخ مامت ھک مدرک ضرع ار رگید یاھراک دعب« - 45
 رایسب .دوش یم نویلیم ٢٣ ناموت نویلیم ٨ یاج ھب مدرک ضرع ،دنیامرف یم ریمعت ترضح ایلع ھک ار
 هدومرف نم ھب مدرک ضرع ؟تسا یعضو ھچ نیا رخآ ،دندومرف .)دھدب لوپ تلود دیاب نوچ(دندش تحاران
 متشون یم تلود ھب دیاب نوچ طقف .مرادن یراک مھ نم ،مریگن یداریا ونابھش ترضح ایلع یاھراک زا ھک دیا
 زاب .مدزن یفرح صوصخ نیا رد رگید نم ھک دندش ینابصع یردق ھب ،مدناسر ضرع ھب ،دنھدب لوپ رتشیب
 ایلع مھ ار نآ ،هدش ناموت نویلیم ٢۶ زاریش دابآ فیفع خاک ناملبم و ]ریمعت[ جراخم منک ضرع مدوب راچان

 ھگ شترا ،درادن یبسانت چیھ ،دندومرف .دش دھاوخ نارسفا هاگشاب نوچ ،دھدب شترا دیاب دنا هدومرف ترضح
 ٣ .٢٠٧ -٢٠٨ صص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»هدرک لوبق نم بیوصت نودب ار یجراخم نینچ هدروخ
 .)١٣۵۴ رویرھش
 

 ریمعت دنا هدرک تمحرم نم ھب هاشنھاش ھک ار لباب خاک ارچ ھک دندومرف داریا ونابھش ترضح ایلع« - 46
 دعب ما ھتفگ .ما هدرمن زونھ وگب ،دندومرف .دندش ریغتم یلیخ هاشنھاش ؟دییوگ یمن یزیچ نم ھب و دینک یم
 ھب نزوس مدرک ضرع منادنخب ار هاش ھک نآ یارب و مدش تحاران تیاھن یب نم .تسامش لام نم گرم زا
 ،ملع تارطاخ (»میدیدنخ .دنکب اھ تیصو روط نیا دیابن ھک هاش !خآ دییامرف یم دعب ،دینز یم ناتدوخ مخت

 .)١٣۵٣ نابآ ١ .٢٢۵ ص ،مراھچ دلج
 

 نویساروکد لوغشم ونابھش ترضح ایلع رمالا بسح ھک...مناخ نیا مدرک ضرع یراج یاھراک زج رد« - 47
 ار کرابم رطاخ دیاب ھفیظولا بسح نم .دنک یم قاتلش رایسب ،دشاب یم رھشون و دابآدعس و نارواین یاھخاک
 رد ام ھک امیپاوھ ھمھ نیا تسین مولعم هوالع ھب ،دوش یم ماجنا رتنارگ دصرد ۵٠ لقادح ھک مزاس هاگآ
 ھب سک رھ ترضح ایلع ،دندومرف ،دندیدنخ .دنرب یم اجک ھب و دروآ یم ھچ اپورا زا ،میراذگ یم شرایتخا
 ناشدوخ طیحم جراخ زا یرگید صخش دروم رد رگا یلو درادن یبیع دننکب یراک رھ دشاب کیدزن ناشیا

 ؟تسیچ ام راک و ھجدوب فیلکت یلو ،تسرد نیا مدرک ضرع !صخش نآ لاح ھب یاو دننکب ادیپ نظ ءوس
 تھج نیا ھب ،دنکب یگدنز دیاب مھ...مناخ ھک دندومرف مدرک لایخ نم .مینکب یگدنز دیاب مھ ام رخآ ،دندومرف
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 ،میوگ یم ھچ یدیمھفن ،دندومرف .میوش صالخ عضو نیا زا و مینکب یکمک وا ھب دییامرف هزاجا مدرک ضرع
 و تشاذگ تحار دیاب ار ترضح ایلع لایخ دنیامرف یم ھک مدیمھف تقو نآ ،مینک یگدنز میناوتب دیاب مھ ام
 زا هللاءاشام .دنشاب یرتمک رقرق فداصم هاشنھاش ات دنروخب دنھاوخ یم یھگ رھ ھک تشاذگ مھ ار اھنیا

 .)١٣۵۴ ریت ١٩ .١۶۶ ص ، مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»گرزب درم نیا ھلصوح
 

 ایرد رانک ]شیک رد نم و یدایا و هاشنھاش اب[ھمھ و دندروآ فیرشت ونابھش ترضح ایلع نمض نیا رد« - 48
 رابرد تاریمعت رد ردق ھچ ھک ما ھتشون ار وا لاح حرش مھ ً البق ھک یسول گس ردپ مناخ کی رس رب .میتسشن

 هاشنھاش روضح ضیارع صوصخ نیا رد قباس رد ھک ھعفد دنچ و ]...[ مناخ مان ھب دنک یم هدافتسا ءوس
 دیاب  ونابھش ناتسود ھک ینعم نیا ھب !مینک یگدنز دیاب مھ ام رخآ ،نک یشوپ مشچ دندوب هدومرف ،مدوب هدرک
 وگتفگ ونابھش و هاشنھاش نیب ،دنشاب شوخ ونابھش ترضح ایلع و دسرب اھنآ ھب مھ یزیچ و دنشاب فارطا رد
 یلیخ .درک جارخا دیاب ار دزد ھتخوس ردپ نیا ھک دندروآ تخات ترضح ایلع رب تخس و دیدش هاشنھاش و دش
 تلاجخ یا هزادنا ات نم ھک یروط ھب ،دندش تحارانً ادیدش مھ ونابھش ترضح ایلع و دش نم بجعت ثعاب
 هدرک ییوگدب ونابھش دوخ یتح و نم رس تشپ ھتخوس ردپ نیا ھک دندومرف نم ھب هاشنھاش یرصع .مدیشک
 لمعلا سکع نیا تلع ھک مدیمھف تقو نآ .دنربخ یب یلک ھب دنراد ھک یتاعالطا مدع و یگداس اب ناشیا و تسا

 یتحاران تلع ھک دش مریگتسد بش...تسین حیحص و عطاق لیلد و قطنم یب هاشنھاش لمع چیھ .دوب ھچ دیدش
 رھ ترضح ایلع بش و دندوب هدومرف ونابھش ترضح ایلع اب ھک دوب یخلت تاقوا رصتخم ،هاشنھاش حبص

 ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(».دندومرف یمن ییانتعا هاشنھاش ،دنروایب تسد ھب ار هاشنھاش لد دنتساوخ یم ردق
 .)١٣۵۵ نیدرورف ٣ .٢۵ و ٢٠ ص

 
 کی اب ؟ماراذگب شوخ یک اب ،دندومرف .دییامرفن راک و دینراذگب شوخ القا ار ]دنکیو[ مدرک ضرع« - 49
 یم ار راک نیا بیترت دییامرف هزاجا رگا ،مدرک ضرع ؟ترضح ایلع و مدوخ عقوت رپ قمحا نایفارطا هدع
 .درک تیاعر یگداوناخ ملاع رد ار یدودح کی ھنافسأتم دیاب رخآ ،دندومرف .دییامرف یمن هزاجا ناتدوخ ،مھد
 ریزو نآ زا دعب الثم  ،یگتسخ اب ھک ،رھظ زا دعب تعاس دنچ ]اھ نامھم اب[ تاحیرفت روط نیا ،مدرک ضرع
 ھمدص و دیراد یوق جازم ھناتخبشوخ .دراد یعطق ھمدص کرابم دوجو یارب ،دیریذپ یم ار سیلگنا ھجراخ
 ما هراچیب یور هدایز ای یلداعت مدع کدنا و ما هداتفا زور نیا ھب ھک مناد یم مالغ .دییامرف یمن ساسحا ار
 ار زور نآ ادخ و دش دھاوخ رھاظ کرابم دوجو رد الآم اھ لداعت مدع نیا رثا لاح رھ ھب یلو .دنک یم
 .دییامرف فقوت یلک ھب یزور ھس ود ار هام رھ رخآ لقاال ،دییامرفن تحارتسا ار ھتفھ رھ رخآ رگا .دناسرن
 یخلت هدنخ باوج رد .دنوشن تحاران ونابھش ترضح ایلع ھک منک یم لح ار بلطم مالغ یبیترت کی ھب
 اھنت ھن ،هاشنھاش کرابم دوجو مھاوخ یم طقف .مرادن کاب یسک زا نم مھ نآ زا ریغ ،مدرک ضرع .دندومرف
 دعب...دوش یم ھچ مینیبب ،نکب یرکف ،دندومرف .تسا چیھ یقاب .دنامب یقاب روشک یارب ]ھکلب[ ،مدوخ یارب
 ٢٨ .۴١۶ -۴١٧ صص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»دندرب فیرشت شدرگ یتعاس کی هاشنھاش رھظ زا
  .)١٣۵۶ تشھبیدرا
 

 ھب .مورن مدوخ یاھرھاوخ یاھ ینامھم ]ھب[متفرگ میمصت ھک مھدب شوخ ربخ وت ھب یتسار دندومرف« - 50
 و ھلغشم زج .دنوشن توعد رگید ،دندش یم توعد مھ اج نیا ھک ییاھدنگ ھُگ نیا مامت متفرگ میمصت هوالع
 رھ نتخادنا ھلصاف رد و دننک یم یزاب جیرب ای تولب نم اب اھ ھتخوس ردپ .دنتشادن یزیچ نم یارب رسدرد
 یزیچ رگید اضاقت زج ھتخوسردپ روخشال هدع کی اھرھاوخ لزنم رد ای .دنراد نم زا ییاضاقت کی قرو
 بلطم نیا ررکم نم مدرک ضرع .دندش تحاران رایسب ،متفگ ترضح ایلع ھب ار مدوخ میمصت بشید .دنرادن
 مدش یم بایفرش شیک ای رھشون رد تقو رھ .دیدومرف یمن ھجوت ،مدوب هدناسر کرابم یاپکاخ ضرع ھب ار
 لیم راھان ینویامھ ترضحیلعا ھک ییاج دراد ینعم ایآ .دمآ یم شوج ھب منوخ ،مدید یم ار اھتیبرت یب نیا و
 رس ھب کچل ،دنک یم دادملق ترضح ایلع تسود ار شدوخ ھک ھتخوسردپ ھکنز نالف تفلک ،دنیامرف یم



 36 

 
 خماش ماقم نیا رخآ ؟دنزب رع امئاد ھچب نآ و دریگب لغب رد ار یا هراوخ ریش ھچب و دنیشنب ناویا رانک دیایب

 ساسحا رگید یلو ،متفگ یمن یزیچ ونابھش رطاخ ضحم ،دندومرف ؟درک ظفح روط نیمھ دیاب ار تنطلس
 ،راک نیا دیاب و منک یم ضرع کیربت ،مدرک ضرع .دش فوقوم تھج نیا ھب و تسین لمحت لباق ھک منک یم
 -۴٧٧ صص ،نامھ (»دش یم فوقوم ،دوب هدش عورش ھک شیپ لاس هد زا ،مدوب هدرک ضرع ررکم ھک نانچ

  .)۵۶ دادرخ ١٨ .۴٧۶
 

 زا دعب ،میور یم لامش ھب ھک یتقو .میورب روشک ھشوگ کی ھب ]دنکیو[ رھ ھک هدب یبیترت ،دندومرف« - 51
 مدرک ضرع .شدرگ ھب ای یدرگ تیالو ھب ای ،دش میھاوخ جراخ لزنم زا رتپوکیلھ اب لاح رھ ھب اھرھظ
 فقوت لحم ریغ رد ار ناشدوخ ناتسود دنناوت یم ترضح ایلع مھ اج نآ ،دندومرف .تسا بوخ رایسب رایسب
 .)۵۶ دادرخ ٢١ .۴٨١ ص ،نامھ(»دننیبب نم
 

 دھعیلو تنطلس ھب ادابم ھک ،تسا یضاران هاشنھاش ناگتسب و نارھاوخ تایلمع یضعب زا ونابھش« - 52
 ار اھتمسق یضعب .نک تبحص هاش اب وت دندومرف .دنرادن ار هاش اب هرکاذم تئرج مھ ناشدوخ .دنزب ھمدص
 ونابھش و هاشنھاش مسا زا مھ ناشیا ھک دنراد یشومارف ناشدوخ ]دنواشیوخ[ھب تبسن اما ،دنیامرف یم تسرد
 دب اھنیا ھمھ تروص رھ ھب ھک مدرک ضرع و مداد ھشوگ نم ار بلطم نیا .دننک یم دایز هدافتسا ءوس
 رگا نم اریز .نک ضرع هاش ھب وت ار بلاطم نیا" ،دندومرف یلو .دندرک قیدصت مامت فاصنا اب .تسا

 تبسن ار ونابھشً اعومجم نم...".منک یم تحاران مھ ار هاشنھاش و موش یم تحاران مدوخ ،منکب تبحص
 ررض رب یلمع رھ و دوشب هاش هدنیآ رد دیاب وا مشچ رون و دنبلد دنزرف .دراد مھ قح .مدید نارگن هدنیآ ھب
 ھجوت اب ناریا رد تنطلس مدقتعم ھک نآ اب ،ما هدرک ضرع ناشیا ھب ررکم مھ نم .تسوا ررض رب میژر
 تقیقح یلو ،تسا روشک مربم جایتحا فرط رگید لاس دصیس تسیود لقاال زونھ میراد ام ھک یلم ننس ھب
 ھچ ھب .تسا قطنم و لقع فالخ ینعی !یثوروم تنطلس مھ نآ .درادن یگنر ایند رد تنطلس ھک تسا نیا
 نآ .تموکح ھن دنکب تنطلس هاش ھک نآ رگم  ؟دشاب مدرم لام و ناج کلام دیاب هاش گرزب دنزرف تبسانم
 هدناوخ ار شدوخ ھحتاف ،دش عناق ندرک تنطلس ھب هاش ھک نآ ضحم ھب ینعی ،تسین نکمم ناریا رد مھ
 .دنشاب یسارکومد تموکح لباق ھک دنرادن ار نآ دشر مھ مدرمً اعقاو و .مھلاثما و راجاق هاش دمحا لثم .تسا
 تیعمج نویلم ٢٧ ،ددرگ رارقرب یعقاو یسارکومد تموکح ناریا رد دشاب رارق رگا ،هاشنھاش لوق ھب
 رد و مدوب یولھپ هاگشناد سیئر یتقو نم ار رما نیا .دنھد یم رگید کی فلتخم یار نویلم ٢٧ ،ناریا
 نتشاد ،تسا هداتفا قافتا الاح ھک نانچ ،ناریا هراچ هار سپ .متفایرد ھبرجت ھب مدوب ناریا لئوتکلتنا زکرم
 ،میراد ار تداعس نیا نونکا ھناتخبشوخ .تسا لداع و فاصنا اب ،لقاع ،نیب نشور ،ربدم ،شوھاب یھاشداپ
 ھب زین ونابھش و دشاب نارگن دراد قح ناریا تلم سپ .تسا هدرکن نیمضت دنوادخ ار راک نیا یلو
 .)١٣۴٩ تشھبیدرا ١٩ .۴٢ -۴٣ صص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».نینچمھ
 

 .١٣۴٨ دادرخ ١٨ .٢١١ ص ،لوا دلج - 53
 

 .١٣۴٨ رذآ ۶ .٢٩٨ ص ،لوا دلج - 54
 

 .١٣۵٢ دادرخ ١٩ .٨۵ ص ،موس دلج - 55
 

 .١٣۵٢ رھم ٢٣٨.٢٩ ص ،موس دلج - 56
 

 .١٣۵۴ ریت ٢٩ .١٧٢ ص ،مجنپ دلج - 57
 

 .١٣۴۶ ریت ١۶ .٩٠ -٩١ صص ،متفھ دلج - 58
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 .١٣۴٩ رذآ ١٠ .١١٩ ص ،مود دلج - 59
 

 .١٣۵١ رویرھش ٣٠ .٢٨٧ ص ،مود دلج - 60
 

 .١٣۵۴ نابآ ٢٠ .٣۴٣ ص ،مجنپ دلج - 61
 

 .١٣۵١ رذآ ٢٢ .٣۵٨ ص ،مود دلج - 62
 

  .١٣۵٢ ریت ٢٣ .١١٠ -١١١ صص ،موس دلج - 63
 

 .مدرواین اج ھب ؟تسا هدرب ارم یروخاذغ سیورس نیرتھب یناد یم ،مناخ شیورد نیا ،دندومرف" - 64
 .تسا هدرب شدوخ ھناخ ھب ما ھتشاد ھک یروخاذغ سیورس نیرتھب ،ونابھش ردام ،مناخ هدیرف ،دندومرف
 ،درادن تینابصع ،مدرک ضرع .)تینابصع اب یلیخ( مناد یمن ،دندومرف ؟یسک ھچ هزاجا ھب مدرک ضرع
 نم ،دندومرف  دعب .]تسا[ هدش هدیچرب یلک ھب کرامناد رد تکرش نآ دندومرف .میھد یم شرافس ون زا

 و یشیورد یاعدا یلو .دھاوخب زیچ ھمھ ناسنا زا و دنکب یبلط تدایز حیرص و فاص یسک مرادن یفرح
 ،ملع تارطاخ("تسا روط نیمھ ھنافسأتم مھ فرشا مرھاوخ ،دندومرف .دیآ یمن رد روج مھ اب تاکرح نیا

 .)١٣۵٢ رھم ٧ .١٨٧ -١٨٨ صص ،موس دلج
 

 .١٣۵٢ رھم ٢٠ .٢١٧ ص ،موس دلج - 65
 

 ھب ،دننکن لزنم مرا غاب رد متفگ نم .دنورب زاریش دنھاوخ یم )نز ردام( مناخ هدیرف مدرک ضرع« - 66
 خاکً العف مرا خاک .یتفگ بوخ رایسب دندومرف ؟ھن ای متفگ بوخ مناد یمن .دنربب فیرشت یرادناتسا خاک
 مدرک ضرع .دمآ دنھاوخن ناششوخ ناشیاً اعطق اما .دنک لزنم دورب دناوت یمن یسک رھ .تسا یتنطلس
 ،میتسھ شیورد ام دنیوگ یم فرط کی زا ؟تسیچ یارب سپ یگتخاس یشیورد نیا دندومرف .تسین هراچ
 لزنم و ناردنزام لزنم و خاک و قوقح ھفاضاً امئاد رگید فرط زا ،میھاوخ یمن یزیچ ،میشوج یم ارقف اب
 یم ار ھک ؟دننک یم رھاظت یک یارب ؟تسیچ یارب تارھاظت نیا !ییانتعا یب اب اھتنم ،دنھاوخ یم سیراپ
 نیا ،دنشاب ھتشاد زیچ ھمھ ناشیا ھک تسا نآ یعیبط ھک یتروص رد ؟ار مدرم ای ارم ،دننزب لوگ دنھاوخ
 زا ،یشیورد و شیورد اب تنطلس هاگتسدً الوصا .درادن ینعم چیھً اعقاو مدرک ضرع ؟ھچ یارب ار اھادا
 ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ (».تسا هدوب توافتم و ادج زیچ ود ،یگدنز فلتخم یاھ ھفسلف تقلخ لوا

 .)١٣۵٣ تشھبیدرا ٢۶ .٧٠ -٧١ صص
 

 یاعدتسا یلو ،دنروآ یمن نابز رب ھچرگ ،مناخ هدیرف راکرس مدرک ضرع هاشنھاش ھب رھظ زا دعب« - 67
 ار نآ نیرتیلاع ھک امش متفگ و مدز تیرخ ھب ار مدوخ نم .دنراد کرابم هاگشیپ زا ار لیامح اب ناشن نامھ
 !مھاوخ یم ار راد لیامح نامھ ھن دنتفگ مھ زاب ،دراد مھ یگنشق لیامح ھک رکیپ تفھ نیرتیلاع ینعی ،دیراد
 .دشاب یم تنطلس هداوناخ ھب قلعتم ھک تسا دیشروخ ناشن روظنم یلو دنروایب نابز رب دنھاوخ یمن
 رھ ھب مدرک ضرع !تسا یشیورد یاعدا ریاغم ھک اھفرح نیا دییوگب مناخ شیورد ھب !بجع ،دندومرف

 ٢۶ .١٩۴ -١٩۵ صص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ (».دوش یمن ،دندومرف .دییامرف تمحرم تروص
 .)١٣۵٣ رویرھش
 

 .١٣۵۴ نیدرورف ٢۶ .۴٣ ص ،مجنپ دلج - 68
 

 .١٣۵۴ نیدرورف ٢۶ .۴٣ -۴۴ صص ،مجنپ دلج - 69
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 ھتبلا ھک دندوب هدرک رگید یلاع و گرزب زنب  سدسرم لیبموتا کی یاضاقت مھ زاب مناخ هدیرف راکرس« - 70
 ھتبلا ،دندومرف ھیانک اب .مدناسر ضرع ھب .درخب )دنراد ھک یلاع لیبموتا ھس رب ھفاضا(ناشیا یارب رابرد
 دومناو شیورد ار دوخ رھاظ ھب مناخ هدیرف راکرس ھک نیا زا !دوش یمن نیا زا رتشیب ھک یشیورد ،دیرخب
 دادرخ ٢٠ .١٢٢ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»دنتسھ ھفالک هاشنھاش ،درادن انتعا یزیچ ھب ھک دننک یم

١٣۵۴(.  
 

 .١٣۵۴ ریت ٣ .١۴٠ -١۴١ صص ،مجنپ دلج - 71
 

 .١٣۵۴ رویرھش لوا .١٩۶ ص ،مجنپ دلج - 72
 

 .١٣۵۴ رھم ١٧ .٢٧٨ ص ،مجنپ دلج - 73
 

 .١٣۵۴ دنفسا ١٠ ص .۴٨٠ ص ،مجنپ دلج - 74
 

  .١٣۵۴ دنفسا ٢۴ . ۵٠٠ ص ،مجنپ دلج - 75
 

 .١٣۵۵ نیدرورف ١۵ .٣٠ ص ،مجنپ دلج - 76
 

 .١٣۵۵ رویرھش ٣٠ .٢۵٧ ص ،مشش دلج - 77
 

  .١٣۵۵ نابآ ۶ .٣٠٨ ص ،مشش دلج - 78
 

 ،١٣٧۶ ناتسبات ،٢ هرامش ،١ دلج ،ناریا رصاعم خیرات ،١٣٣٢ رویرھش ٢ ،هاش ھب ءالع نیسح شرازگ - 79
 .١٣۴ -١٣۶ صص

 
 .٧٧٢ -٧٧٣ صص ،ھثداح هاگماد رد ،یتباث زیورپ - 80
 

 مراد نیقی .دندومرف رداص دیدش یریگتخس روتسد فرشا تخدھاش ترضحالاو روما ھب تبسن« - 81
 ادیپ یبصع تلاسک مھً اریخا نوچ .تسا بوخ دنکن یشکدوخ رگا .تفشآ دنھاوخ رب تخس ترضحالاو
 رھ ھمھ نم یاھردارب و رھاوخ نیا ،دندومرف یم هاش هراچیب .تسین هراچ یلو ،مراد تشحو .دنا هدرک
 .)١٣۴٧ نابآ ٢ .٣٩١ ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(».دنراد صقن کی مادک
 

 نیا یگدنز ھب هاش ییانتعا یب .دوب رت هدیچیپ فرشا شرگید رھاوخ یصوصخ یگدنز اب هاش ھطبار« - 82
 نآ رگید ییوس زا و تسناد فرشا یصوصخ ھصرع ھب وا مارتحا ناشن ییوس زا ناوت یم ار شرھاوخ
 ھب فرشا .تسناد شنادناخ یلام یاھ یریگرد یسایس یاھدمایپ ھب وا یھجوت یب رب یدھاش ناوت یم ار
 و دقن ھب ار فرشا کولس ،َملَع تیاور ھب مک تسد ،تولخ رد هاش هاگھگ ھچرگ و تشاد ترھش یگرابدرم
 یم فرشا یتقو ،،لاح نیع رد .داد یمن ماجنا یگدنز نیا ندرک دودحم رد یشالت اما ،تفرگ یم دنخشین

 عمجم تسایر ھب دناوتب دیاش نآ ددم ھب ات دراذگب شرایتخا رد ]رالد نویلیم ٢٠[یغلابم ناریا تلود تساوخ
 یدھاوش لاح نیع رد یلو .درک تفلاخم داھنشیپ نیا اب هرسکی هاش ،دوش هدیزگرب للم نامزاس یمومع
 یم تکرش یناوارف یداصتقا تالماعم رد شنادنزرف زا یکی و فرشا ھک دنراد نآ زا تیاکح ناوارف
 رضاح هاش یلو .دوب هدش لدب شمیژر و هاش یارب یسایس یا ھلأسم ھب تکراشم نیا عاونا و داعبا و دندرک
 حرف[ھکلم نادنواشیوخ یتح و یتنطلس نادناخ یاھ تیلاعف عون نیا یارب یدج یدعاوق و اھ تیدودحم دوبن
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 بالقنا و[دوب ھتشذگ راک زا راک ھک دش یدعاوق نینچ نیودت ھب رضاح یتقو اھنت .دنک نییعت ]یولھپ

 .)۴٢٢ ص ،هاش ھب یھاگن ،ینالیم سابع(»]دش
 

 رییغت و نز قوقح هرابرد مرھاوخ ھک تسیتافرخزم ھچ نیا" ،دندومرف ینفلت هاشنھاش...رھظزادعب« - 83
 ضرع "؟دنزیرب مھ ھب ار روشک دنھاوخ یم ،هدیمھفن اھنیا ارچ ؟تسا ھتفگ هریغ و ثرا هرابرد مالسا نیناوق
 یم تاروتسد یکی نآ ]و[یکی نیا ھب قرفتم روط ھب هاشنھاش یتقو .دییامرفب لاوئس ناتدوخ زا" ،مدرک
 یم تیلوؤسم نم زا دعب .دوش یم جراخ تسد زا راک لرتنک و دننک یم لمع مھ اھنآ ،دییامرف
  .)١٣۴٧ تشھبیدرا ٢۶ .۴٧ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(»".دیھاوخ
 

 .١٣۴٩ دادرم ٢٩ .٨٣ ص ،مود دلج - 84
 

 .١٣۴٩ رویرھش ٢۵ .١٠١ ص ،مود دلج - 85
 

 .٣٢۴ -٣٢۵ صص ، ادیوھ یامعم ،ینالیم سابع - 86
 

 .٣٢۵ ص ،ادیوھ یامعم ،ینالیم سابع - 87
 

 .١٣۴٩ رذآ ٢ .١١٣ -١١۴ صص ،مود دلج - 88
 

  .١٣۴٩ نیدرورف ٢ .١٩۴ ص ،مود دلج - 89
 

 .١٣۵١ نیدرورف ١۶ .١٩۶ ص ،مود دلج - 90
 

ً اریخا نوچ ناشیا .مدرک ترضحالاو اب یبیجع ھجاھم .متفر فرشا ترضحالاو خاک رد مھ ماش رس« - 91
 لوبق ام ار نیا ھتبلا -میمھف یمن چیھ اھام دننک یم لایخ ،دنیامرف یم تکرش یللملا نیب یاھنامزاس رد
 ھک مھ ییوربآ رصتخم ،دور یم یتسین ھب ور روشک ،دنیامرف یم ناشیا ھک تسا نیا کحضم نکل !میراد
 ،دور یم داب رب هاش یوربآ رگا .تسا بیجع یلیخ .دیھد یم داب رب امش ،منک یم تسرد روشک یارب نم
 .مدرک ھلمح ،مراد مھ یبلق ھقالعً اعقاو ھک ناشیا ھب تخس و مدرکن لمحت رگید نم .تساھامش رطاخ ضحم
 تسرد ھناوید درادً اقافتا و دنا هدش فرط یا ھناوید اب دندید ترضحالاو ھک دعب و دندیدنخ یلیخ هاشنھاش
 سالیگ کی طقف نم ھک یتروص رد .هدش تسم بشما َملَع ،دنتفگ و دندز هدنخ ھب ار ناشدوخ ،دیوگ یم مھ
 ٢۴ .٢٣٧ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(»!اھمناخ یگنرز نیا زا بجعللای .مدوب هدروخ زمرق بارش
  .)١٣۵١ تشھبیدرا
 

 .١٣۵١ تشھبیدرا ٢۵ .٢٣٨ ص ،مود دلج - 92
 

 دوب رارق ھک نم کی ھجرد رونود نویژل ناشن نیا رخآ ھک دندومرف نفلت نم ھب فرشا ترضحالاو« - 93
 امش رب ھسنارف ناشن .دھاوخب یزیچ ودیپمپ زا مدآ دراد تلاجخ نابرق ،مدرک ضرع ؟دش ھچ دھدب ودیپمپ

 روط نیا ھک مدرک ضرع ینفلت هاشنھاش ھب یروف ؟دینک یم کچوک ار ناتدوخ ارچ ؟دنک یم ھفاضا ھچ
 .)١٣۵٢ نیدرورف ٣٠ .٢٣ ص ،موس دلج ،ملع تارطاخ( ».یداد باوج بوخ رایسب ،دندومرف .مداد باوج
 

 .١٣۵٢ رویرھش ١٠ .١۴٨ -١۴٩ ص ،موس دلج - 94
 

 .١٣۵٢ رویرھش ٢١ .١۶٣ ص ،موس دلج - 95
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 .١٣۵٢ رویرھش ٢٧ .١٧١ ص ،موس دلج - 96
 

 .١٣۵٢ رھم ٧ .١٨٧ -١٨٨ص ،موس دلج - 97
 

 .١٣۵٣ تشھبیدرا ٢۴ .۶٧ ص ،مراھچ دلج - 98
 

 .١٣۵٣ دادرخ لوا .٨٣ ص ،مراھچ دلج - 99
 

 رخآ دندومرف ،دندوب هدومرف ییاھراک ماجنا یارب ییاھاضاقت زاب ھک فرشا ترضحالاو دروم رد« - 100
 ھتفگ میدق زا ؟دینکب دیھاوخ یم ای ،دینک یم فقو ار تورث ھمھ نآ ارچ ،دیراد اھراک نیا ھب جایتحا امش رگا
 ھک تسا یرارصا ھچ .منک یمن تقفاوم نمً ادبا ،ریخ .تسا مارح دجسم ھب تساور ھناخ ھب ھک یغارچ دنا
 مھ مارھش .سوھ و یوھ یور زا طقف و قطنم نودب و طبر یب راک مامت .دھدب شوگ تافرخزم نیا ھب مدآ
 یگدنیامن سک چیھ زا ،هدرک طلغ متفگ نم .متسھ ناریا هاش هدازرھاوخ نم ھتفگ ،ھتفر نپاژ ھب ھلماعم یارب
 دادرخ ٢٢ .١١٧ ص  ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(».)تینابصع اب یلیخ(دشاب یم شدوخ هدنیامن طقف ،درادن

١٣۵٣(. 
 

 ثعاب هدمآرد بآ زا کاپان و بابان ھک دنا هدرک تکرش نیمز ھلماعم کی رد فرشا ترضحالاو« - 101
 فیثک یاھراک رد فرط کی زا دراد یموزل ھچ امش وگب مرھاوخ ھب دندومرف .هدش هاش رطاخ ترودک
 رب ؟دینک یم ھک تسا یتاکرح ھچ نیا رخآ ؟دینک تسرد یولھپ فرشا داینب رگید فرط زا و دینکب تکرش
 ردق نیا ارچ ؟دیا هدروآ اجک زا ار غلبم نالف امش ھک دیسرپ دنھاوخن مدرم ،دیدرک تسرد فرشا داینب ضرف
 و وغل دیاب ھلماعم نیا تروص رھ ھب .ما هدرک روشک رب فقو ار مزیچ ھمھ ھک نم ؟دینک یم تحاران ارم
 یم ار نارگید یراکتفاثک یولج میوگب مناوت یمن ھک نم .دشاب ھتشاد ررض امش یارب ردق رھ ،دوش ھلاقا
  .)١٣۵٣ رھم ١٨ .٢١١ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ (».دروخب دناوت یم...رھ مرھاوخ یلو  مریگ
 

 .دندش ینابصع لوا .دندرک هراپ ، دندناوخ .مدرک میدقت ،دوب هدیسر فرشا ترضحالاو زا یا ھضیرع« - 102
 ھچ سپ ،دینک فقو دیتشاد لایخ ار ناتدوخ لاوما مامت ھک امش سیونب مرھاوخ ھب ،دندومرف .دندیدنخ دعب

 ھمھ ساسا ھک دییوگ یم و دینک یم ار ھلماعم ھمھ نیا تطاسو و دیا هدش تسود لوپ ردق نیا الاح روط
 .)١٣۵٣ رذآ ١٩ .٢٧۴ ص ،مراھچ دلج(»؟موش رادلوپ مھاوخ یم نم و تسا لوپ اھراک
 

 .١٣۵٣ رذآ ١١ .٢۶۴ ص ،مراھچ دلج - 103
 

 ناریا ھک نیا ھلمجنم دنراد یدایز ضیارع .دنراد یبایفرش یاعدتسا فرشا ترضحالاو مدرک ضرع« - 104
 تیعمج لرتنک ھلمجنم روما یضعب یارب هاشنھاش ،هدش فورعم رتیروتا و رتیلیم میژر ھب ایند رد ھمھ نیا
 .دشاب هدش تیاعر مھ یناسنا ھبنج نیا ھک دھد رارق للم نامزاس رایتخا رد یرالد نویلم ۴٠ ناشیا طسوت

 نز لاس یارب رالد نویلم ٢ میتفگ لبق هام ٢ ھک ام ؟دنھاوخ یم ھچ رگید بوخ دندومرف ،دندیدنخ هاشنھاش
 دنراد و دنوشب للم نامزاس لکریبد هللا ءاشنا مک مک دنھاوخ یم ترضحالاو مدرک ضرع .دنھدب ناشیا ھب
 دلج ،ملع تارطاخ(»!ینیب نشور نیا ھب هللا ءاشام .دندیدنخ یلیخ یلیخ هاشنھاش و دننک یم مھارف ھنیمز
 .)١٣۵٣ ید ٨ .٢٩٩ ص ،مراھچ
 

 ھک دیا هدش ھناوید رگم ،دندومرف .دندومرف ھظحالم .دنا هدرک ضرع ]یا[ھضیرع فرشا ترضحالاو« - 105
 لوپ نم زا و مرادن لوپ دییوگ یم فرط کی زا ؟دیرخب کرویوین رد یرالد نویلیم راھچ لزنم دیھاوخ یم
 یاکیرمآ نیا رد وھایھ و دیرخب یلزنم دیھاوخ یم رگید فرط زا ،دینز یم رد نآ و رد نیا ھب و دیھاوخ یم
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 نمھب ١٨ ،۴٣٣ ص ،مجنپ دلج(»نک نفلت یروف ،دندومرف ؟تسا یرکف زرط ھچ نیا ؟دینک اپرب اغوغ رپ

١٣۵۴(. 
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 هاشنھاش .دننکب مالعا ار ناشدوخ ھیریخ داینب نیدرورف مود زور دنا ھتساوخ هزاجا فرشا ترضحالاو« - 106
 ھناوید لثم فرط کی ،ینک یم مالعا ھیریخ داینب فرط کی وگب مرھاوخ ھب رخآ ،دندومرف .دندیدنخ هاق هاق
 یارب رگید فرط زا ،ینک یم رشب قوقح زا عافد رد نیشتآ یاھقطن فرط کی زا .یتسھ لوپ بقع اھ
 رایسب ،دندومرف .)مراذگب نم رگا ھتبلا ،دندومرف(یروایب رد یھاوخ یم ار مدرم ردپ ،دشاب رگا ،تدوخ عفانم
 سمش ھب و نیبدب وا ھب یگمھ ارچ .دنروخ یمن لوگ ناریا مدرم ھک دنادب یلو .دنک مالعا ،درادن عنام بوخ
 ص ،مجنپ دلج(»تسھ ھک تسا نامھ .درادن طبر یب تارھاظت نیا زا چیھ سمش نوچ ؟دنتسھ نیب شوخ

 .)۵۴ نمھب ٢۴ .۴۴١
 

 کی غاب ]رزخ یایرد رانک رد ناردنزام رون رھش یرتمولیک ۵ رد[ ناشیمت رد فرشا ترضحالاو« - 107
 فرط کی ؟منک ھچ نیمز مھاوخ یم ،دندومرف .دوب مزال خاک یارب یغاب وچمھ ،دنا ھتفرگ یرتم نویلیم
 دلج ،ملع تارطاخ(»لام ھب ییانتعا یب و تمظع نیا ھب هللا ءاشام .منیب یم ھک ار هوک فرط کی و ایرد
 .)١٣۵۵ رذآ ٢٢ .٣۵١ -٣۵٢ صص ،مشش
 

 .١٣۵۵ ید ٧ .٣٧٧ ص ،مشش دلج - 108
 

 تلود ھب ھک دندومرف غالبا نم ھب ار کرابم رما بشید فرشا تخدھاش ترضحالاو ،مدرک ضرع« - 109
 لاوئس دعب ،هدرک یلمأت .دوش هداد ناشیا هریغ و یرتفد جراخم یارب ناموت نویلیم ٢٠ ھنایلاس مسیونب
 ضرع ؟تسا نآ ءزج مھ ناشیا یمسر یاھترفاسم جراخم ایآ ؟دنھاوخ یم ار غلبم نیا ھچ یارب ،دندومرف
 زیچ چیھ ھب و سک چیھ ھب و نم ھب ،ناشدوخ زج اھنیا ھک دندرک لد درد هاشنھاش یتدم .منک یم قیقحت ،مدرک
 رھاظت یارب ار شدوخ لاوما ارچ ،دریگب تلود زا ھنایلاس ناموت نویلیم ٢٠ دھاوخ یم ھک وا .دنشیدنا یمن
 ماوقا اصوصخم ،دھاوخ یم زیچ ھمھ نم زا سک ھمھ ،دندومرف دعب ؟تسا یتاکرح ھچ نیا ؟دنک یم فقو
 ھمھ نیا اب ھک دنک یمن ارم رکف رخآ یکی .دوش یم بارخ ایند اھنآ رظن ھب ،مھدن ار یکی رگا و کیدزن
 مدوخ لاوئس زا و تحاران ادج نم .دنتسین یھُگ اھنیا رگید ،متفر نیب زا نم رگا ،دنھد یم نم ھب ھک یتمحز
 .گنس رب یب تخرد رب دنزن سک چیھ :یدعس لوق ھب .دیتسھ گرزب ،هاشنھاش ،مدرک ضرع .مدش نامیشپ
 ٢٨ .۴١۶ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»دننکب ار رکف نیا دیاب ھک نم ناکیدزن و ماوقا رخآ ،دندومرف
 .)١٣۵۶ تشھبیدرا
 

 رد ریزو تسخن اب )ناموت نویلیم ٢٠(ار فرشا ترضحالاو ھنایلاس قوقح عوضوم ،مدرک ضرع« - 110
 ،مدرک ضرع .دشاب نآ ءزج مھ ناشیا رفس جراخم ھک دندومرف .میراد یمھافت نینچ تفگ و متشاذگ نایم
 دندومرف و دندش ینابصع هاشنھاش زاب .تسا ناشیا یرتفد جراخم طقف نیا ،ریخ دنیامرف یم ھک ترضحالاو
 یلیخ ،ینابصع یلیخ ؟یفقو ھچ هزات .دنک یمن فقو ار شدوخ لاوما ھک دراد اھ لیم و اھاعدا نینچ ھک یسک
 .)۵۶ دادرخ ٢٢ .۴٨٢ ص ،مشش دلج(»مھدب ھمادا مدیدن تحلصم نم رگید .ینابصع
 

 :تسا ھتشون زور ود یط رد َملَع ار ھعقاو حرش - 111
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 ،ینیمز یورین هدش رانکرب هدنامرف نایشاب نیم ]هللا حتف دبشترا[ ،نارسفا هاگشاب رد بشید ،مدرک ضرع«
 مسرپب تسا نکمم ،مدرک ضرع .درادن عنام ،دندومرف .دنیبب ارم زورما ھک تساوخ یم تقو نم زا
 نارسفا و اھلیویس قوقح مدوب هدرک رومأم ھک ییاراد ریزو ھب قمحا ھکدرم ،دندومرف ؟دوب ھچ شریصقت
 یارب ار اھنآ و دھد یم رفس جرخ دوخ نادنمراک ھب شترا ھک دروم نیا رد تسا ھتفگ ،دنکب ھسیاقم ار
 ترضحالاو لثم ھک نارسفا ؛تسین یزیچ غلابم نیا اریز ،دننکب باسح دایز ،دتسرف یم جراخ ھب ھجلاعم
 ار ترامق تخاب ناموت رازھ ٢٠٠ ھک ییوگ یم ھچ رگید وت ،وگب ھکدرم نیا ھب !دننک یمن جرخ فرشا
 و یتنطلس نادناخ ، هاش ینیشن بش یاھ ھمانرب زا یکی[ مدرک بجعتً اعقاو نم .ما هداد مدوخ بیج زا نم
 ؟دش یم تبحص ھچ هاگشاب رد وا یرانکرب دروم رد ھک دندومرف لاوئس دعب .]دوب یزابرامق ناشنانامھم
 اب ھک نیا تلع ھب ،دنتفگ یم یضعب .دوب وا قح و یفرح رپ تلع ھب ،دنتفگ یم یضعب ،مدرک ضرع
 ،دنتفگ یم یضعب .یلبنت و یزابرامق تلع ھب ،دنتفگ یم یضعب  .دش رانکرب ،تشاد شزیمآ دایز اھییاکیرمآ
 ھب نم الاح .دش رانکرب راک زا ،هدرک یم دروم یب یراشفاپ نارسفا قوقح ندرک ھفاضا رد ھک نیا تلع ھب
 رسفا یلو ،دندومرف زاب !یراد ار تنابز رایتخا ھن و یراد لقع ھن ،ھکدرم وگب ،دندومرف ؟میوگب ھچ وا
 نابآ ٢٧ .٣٣٨ -٣٣٩ صص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».دوب بسانم شدوخ راک یارب ،دوبن یداوس یب

١٣۵١(.  
 

 یتسیترآ و صاقر درمً الوصا .دشن مریگتسد یزیچ .تفگ تالمھم تعاس کی .دمآ مندید نایشاب نیم«
 و صاقر متسناد یم ھک دنا ھتفگ وا ھب و دنا هدومرف راضحا ار وا هاشنھاش ھک درک تیاکح نم یارب .تسا
 ادا یبلطم تدش نیا ھب هاشنھاش تقو چیھ !تسھ مھفن و لقع یب ردق نیا متسناد یمن یلو ،یتسھ تسیترآ
 ھتخورفارب ردق نیا تسین نکمم ییاراد ریزو شرازگ کی زا و دنا هدوب ینابصع یلیخً اعطق .دنیامرف یمن

 رس ،اھلیویس و نارسفا قوقح دروم رد ،میدوب کراخ رد .دشاب ھتشاد یرگید یاھ ھنیمز ھک نیا الا ،دنوش
 .دندرواین دوخ یور ھب یلو ،دندش ھتخورفا رب هاش ھک مدیمھف تقو نامھ نم .دز فرح ھنابدا یب یلیخ ماش
 ،.دوش ھجلاعم و دورب اپورا ھب ،دش شوخان رگا ینابھورگ رھ ھک میھد یم زایتما ھمھ نیا رخآ ،دندومرف
 رگا ؟میتسرف یم رسفا و نابھورگ دنچ لاس رد ]رگم[،درک یم ضرع باوج رد وا ؟دور یم اجک ھب سپ
 ،دندومرف یم هاشنھاش !دسر یم لایر ١٩ رسفا رھ ھب ،مینک میسقت نارسفا و اھنابھورگ رب ار هدع نیا جراخم
 ھک درک یم یراشفاپ وا ...میجنسب لایر ھب ار راک نیا ھک نیا ھن ،تساھنآ رد دیما و نانیمطا لوصح روظنم
  .)۵١ نابآ ٢٧ .٣٣٩ ص ،مود دلج(».تسین روط نیا
 

 ار فرشا ترضحالاو مسا نم رگا دیوگ یم مدرک ضرع...مدرک ضرع ار نایشاب نیم اب تاقالم نایرج«
 ،دندومرف .منزب ھنعط متساوخ یم ھک نیا ھن ،دننکن رتشیب جرخ ناشیا دیاب مدقتعم ھک تسا نیا یارب ،مدرب
 .دننادب ار ناشدوخ باسح دیاب .دننک یم مگ ار ناشدوخ اھنیا .دیوگ یم غورد !تسا سگمرخ نیا رگید
 رگم ؟یروایب لاثم وت ھک دراد یروشک و یماظن روما ھب یطبر ھچ ،فرشا ترضحالاو رفس جراخمً الصا
 هرابود...مسانش یم وت زا رتھب ار اھصاقر و اھتسیترآ نیا نم .ینک رد زپمق نارگید شیپ یھاوخب ھک نآ
 ھنیمز نامھ رد ،مدرک ضرع .دندومرف لاوئس نم زا نایشاب نیم یرانکرب هرابرد ار مدرم یوگ و تفگ زاب
 هرابرد رگید ھک اھفرح نیا ،دندومرف .ھتشاد دایز دمآ و تفر اھییاکیرمآ اب ھک نیا ھلمجنم ،تسا زورید یاھ
 ،میدرک رانکرب ار وا ھک الاح بوخ ؟دنک تسب و دنب یجراخ اب دنک یم تئرج ھک .دیآ یمن رد تسرد ام
 ھک مھ مج ]نودیرف[ دبشترا ،دندومرف ؟دنریگب ار راک نیا یولج اھیجراخ دنتسناوتن روط ھچ دنیوگ یمن
 تسرد ھتبلا یلو ،تشاد دایز دمآ و تفر اھیسیلگنا اب دنتفگ یم ،میدرک شرانکرب لاسراپ ،دوب داتس سیئر
 .)۵١ نابآ ٢٨ .٣۴١ ص ،مود دلج(».میدرک رانکرب ییوگ فرخزم تلع ھب مھ ار وا تروص رھ ھب .دوبن
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 ، دیاب تفر یم ھک اھ سنارفنک ھب مئاد و دوب ناریا گرزب ناراد ھیامرس زا یکی فرشا ترضحالاو« - 112
 ھب نتفر یارب ناموت نویلیم ٢ .تسا مک ،ریخن دنتفگ یم ناشیا ،درک یم نییعت شرفس یارب ھک یزیچ ادیوھ
 رتشیب یلیخ و .رالد رازھ ٣٠٠ دودح یزیچ دش یم نامز نآ رد ناموت نویلیم ود .تسا مک اھنیا و سنارفنک
 .».دنتشاد شقن اھزیچ یلیخ وت .دنتساوخ یم
 
  :کنیل ھب دوش عوجر
 

https://www.youtube.com/watch?v=KsIIWOM1eXA&feature=relmfu 
 
 

 .دوب رھش هرھش نک قاچ راک و لالد ناونع ھب اھزور نآ رد ،فرشا تخدھاش دشرا رسپ ،مارھش« - 113
 ناونع ھب نارھت" رد و ،"دنک یم لابند ار شردام هار ،اھ ھنیمز یخرب رد" مارھش ،دوب دقتعم ایس نامزاس
 یلاباال و نیرتاورپ یب...تسا مھس بحاص فلتخم تکرش ٢٠ دودح رد و هدرک ادیپ یدب ترھش نکقاچراک
 رابتعا ھب ،ءوس ترھش نیا مغر ھب ،مارھش  نیمھ ".دوب تکلمم یاھ ھقیتع و یلم راثآ شورف وا لمع نیرت
 سپ ، ناھگان اما .دنک هدافتسا این یولھپ یگداوناخ مان زا ھک دوب هدرک ادیپ هزاجا ،هاش یوس زا یا هژیو نامرف
 ھنوگ چیھ ھتبلا نودب ،هاش ،دوب ثحب عوضوم مارھش یاھ تیلاعف نآ رد ھک ریزو تسخن رتفد رد یتاسلج زا
 و دشکب تسد دوخ یداصتقا یاھ تیلاعف زا ھک درک مکح مارھش ھب ،ھیضق یمسر نالعا نودب و ،ھمکاحم
 نادناخ یاضعا ھک دیشکن یلوط .دییاپن رید نادنچ اھ تیعونمم نیا اما .دوش جراخ ناریا زا یتدم یارب

 تکلمم یداصتقا یاھ تیلاعف رد دیاب ،هدش ھک مھ دوخ رومأ نارذگ یارب ھک دندوب هدرک دعاقتک ار هاش تنطلس
 .)٣۴۶ -٣۴٧ صص ،ادیوھ یامعم ،ینالیم سابع(».دنریگب یلالد قح و دننک تکرش
 

  :کنیل ھب دوش عوجر - 114
 

https://www.youtube.com/watch?v=KsIIWOM1eXA&feature=relmfu 
 

 .١٧١ -١٧٢ صص ،یولھپ سمش ،۴ دلج ،کاواس دانسا تیاور ھب رابرد نانز - 115
 

 .١٧٣ -١٧۴صص ،نامھ - 116
 

  :کنیل ھب دوش عوجر - 117
 

billion-1-hills-beverly-https://la.curbed.com/2015/9/2/9924556/vineyard 
 
 

 دروم رد مدرم یتیاضران داعبا یبوخ ھب سیلگنا و اکیرمآ ترافس قیرط زا یددعتم یاھ شرازگ« - 118
 ربخ یشرازگ رد سیلگنا ترافس )١٣۵٧ رھم ١٣(١٩٧٨ ربتکا ۵ رد ،ھنومن یارب .داد یم ناشن ار داسف
 هراومھ شیاھرازگ ھتشذگ رد و دراد دربخ تایعقاو زا شتیعقوم یاضتقا ھبً اتدعاق ھک یعبنم" زا ھک داد
 دصتشھ و درایلیم کی دودح ناشیاھ هداوناخ و فرشا و سمش تخدھاش ھک هدینش هدمآرد بآ زا تسرد
ً اریخا سیئوس یکناب تاماقم ھتفگ ھب ھک تسا یغلبم نیع مک و شیب نیا...دنا هدرک جراخ ناریا زا رالد نویلیم
 هدافتسا ءوس و داسف ھلأسم  ھک دش نآ رب هرخالاب هاش یتقو "تسا هدروآرد رس اھ کناب نآ یاھ باسح زا



 44 

 
 ،دریگب ار اھ تیلاعف نیا یولج ینامرف اب بالقنا زا لبق هام دنچ و ،دریگب دج ھب ار یتنطلس نادناخ یلام یاھ
  .)۴٣۵ -۴٣۶ صص ،هاش ھب یھاگن ،ینالیم سابع(».دوب ھتشذگ راک زا راک رگید
 

 ترضحایلع ردام مناخ هدیرف راکرس یا ھتفھ کی رفس جراخم باسح تروص یراج یاھراک نمض رد" - 119
 ھک یتقو مناخ شیورد نیا یلو ،دیھدب بوخ رایسب ،دندومرف .ناموت رازھ دصناپ دودح رد دوب انغ ھب ونابھش
 یم یزیچ کی ای ناسنا ؟دننک یم زان ام یارب ارچ و دنتسین شیورد ارچ ،دنریگ یم حراخم نیا ھب میمصت

 نم ھب و دیمھفب دیاب امش یلو ،مھاوخ یمن دیوگب یغورد ارچ رگید دھاوخ یم رگا .دھاوخ یمن ای دھاوخ
 ناریا یارب یتاغیلبت کی هرخالاب ،بوخ .تسین مھ رثا یب ناشرفس تروص رھ ھب ،مدرک ضرع ؟دیھدب
 یغامدرت و حیرفت کی شرثا ھتبلا ؟میراد اھراک نیا ھب جایتحا الاح ام رگم ؟یتاغیلبت ھچ ،دندومرف .تسا
 ھب هاشنھاش اما .متفگن یزیچ یلو .مدید ینابصع یلیخ ار هاشنھاش .تسا ناشیا نایفارطا و ناشدوخ یارب
 ،نم رھاوخ نیبب ،دندومرف .متسھ یرتشیب تاشیامرف راظتنا رد نم دندرک ساسحا ھک تسا ناسنا و اقآ یردق

 .دھد یم شیامن دراد ھچ نآ زا شیب یتح ،دنک یم یگدنز مھ بوخ .دنک یم یگدنز سسنرپ کی لثم ،سمش
 فرط کی زا فرشا مرھاوخ یلو .تسھ ھک تسا نیمھ نطاب و رھاظ نوچ .مدرم ھن و مراد یداریا نم ھن

 .ما ھتخاس اھنیا ھمھ اب ھک نیبب ارم ؟ھک یارب ندز صرح .دنک یم فقو رگید فرط زا ،دنز یم صرح
 و دراد فعض یناسنا رھ هرخالاب ھک مراد هدیقع نوچ .ما ھتخاس ،دنز یمن ھمدص روشک ھب ھک ییاج ات ینعی
 تاکرح ھک نیا یکی منک لمحت مناوت یمن ار زیچ ود یلو .)مراد مھ نم دوخ یتح( تسا فعض یاراد ناسنا
 لد ھب ھک نیا رگید و دوش یم ھتفرگ نآ یولج تروص نیا رد ھک دنزب ھمدص روشک ھب هدرکن یادخ اھنآ

 یروطً اعقاو نم .دنتسھ ھقبط نیا ءزج فرشا مرھاوخ و هدیرف ،دنیوگب یرگید زیچ نابز ھب و دنھاوخب یزیچ
 دیابً امئاد اھنت و ھکی درم نیا ھک دوب ھتفرگ ار میولگ ضغب ھک مدوب ھتفرگ رارق هاش تاشیامرف ریثأت تحت
 یربمایپ ھب نم ،دیراد فعض طاقن مھ ناتدوخ دیدومرف یمن ناتدوخ رگا مدرک ضرع .دنکب رکف و دشکب رجز
 و تایصوصخ تبحص یردق .مینزب فرح مھ زاب ھک مدید لیام ار هاشنھاش یراب .مدروآ یم نامیا  هاشنھاش
 .)١٣۵۴ نیدرورف ٢۶ .۴٣ -۴۴ صص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ("مدیشک شیپ ار اھ فرح نیا و اھرتخد
 

 رگنیشنوم لراک مان ھب یناملآ نیسیزوم نوچ .دوب رارقرب ینامھم سمش تخدھاش ترضحالاو خاک رد« - 120
 ترضحالاو خاک رد یا ھمانرب ،یکدور رالات رد ھمانرب یارجا زا لبق[ و هدمآ ،تسا یلباق رتسکرا ربھر ھک
 تاعطق مامش زا دعب....دنا هدرک ینویامھ ترضحیلعا زا یللجم ینامھم ناشیا تبسانم نیمھ ھب .دنک یم ارجا
 هاشنھاش زونھ و دوب بش فصن دودح ھک تعجارم رد .دوب شخب حورً اعقاو ھک دش ھتخاون یلاع کیسالک
 ار للجم رایسب ینامھم نایرج نیا ،مدرک ضرع ،مدوب ناشروضح اھنت نم و دننزب مدق غاب رد دنتشاد لیم
 نایب مامت گنس اب لیصفت ھب نم ھک مھ ار فرشا ترضحالاو فقو نایرج ]نینچمھ[و تسناد دنھاوخ مدرم
 ھعجارم ادرف رگا نیا فصو ابھ ک تسا یرس ھچ مناد یمن یلو .دنا ھتسناد و تسناد دنھاوخ مدرم ،مدرک
 .داتفا دنھاوخ ولج سمش ترضحالاو مراد نیقی ،مینکب ترضحالاو ود نیا تیبوبحم یارب یمومع ءارآ ھب

 -۵١ صص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(».تسا روط نیمھ منک یم رکف ھنافسأتم ،دندومرف و دندیدنخ هاشنھاش
 .)١٣۵۵ نیدرورف ٢٧ .۵٠

 
 یم نوگرگد مردام لاح ،دور یم ترفاسم ھب سمش مرھاوخ تقو رھ ،ما هدرک ناحتما نم دندومرف« - 121
 .ھب[رتمک سمش ترضحالاو تسا نیا قح ،مدرک ضرع .دراد رتخد نیا ھب ھک تسا یبیجع ھقالع نیا .دوش
 ار اج نیا یگدنز و دنرب یمن یتذل مھ جراخ رد ھک صوصخ ھب .)دنتسھ اکیرمآ الاح(دنربب فیرشت ]جراخ
 ات تسیب و گس ات هد اب ناسنا ھک یگناوید ای تسا سوھ عون کی مھ نیا بوخ ،دندومرف .دننک یم
 رتخد ردق نیا ام ،دندومرف .تسا فاصنا اب و اقآ ردق نآ هاشنھاش یلو .اکیرمآ ھب دورب )ناھارمھ(ھبرگ
 ریت ١٨ .۵٣١ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»تسا نآ عون کی مھ نآ ؟تسین یگناوید ،مینک یم ضوع

١٣۵۶(. 
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 رگا یمتاخ دبشترا موحرم ییاراد صوصخ رد ھک دوب ھتساوخ ریزو تسخن ارم ناتسود زا یکی« - 122
  .)١٣۵۴ رھم ٣٠ .٣١٣ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»دیوگب ناشیا ھب ،دناد یم یبلطم
 

 ھغلابم نم رظن ھب ،دوب کرابم رظن رد ھک یماقرا .دش هرکاذم یمتاخ ]دمحم[دبشترا تورث ھب عجار یردق«
 یمن یزیچ قمعت و ھعلاطم نودب هاشنھاش الومعم یلو .رالد نویلیم ١٠٠ دودح ،دوب هدیسر ضرع ھب زیمآ
 یگرزب نیا ھب هللا ءاشام .دوشب طبض تلود عفن ھب دیاب ،دیایب تسد ھب یکردم رگا دنتشاد داقتعا یلو .دنیامرف
 یادف ار )یمتاخ نز(شرھاوخ تسا رضاح ھک دراد روشک ھب ھک ]یا[ھقالع و درم نیا حور تمظع و
  .)١٣۵۴ ید ٢١ .٣٧٧ ص ،مجنپ دلج(»دنک روشک عفانم
 

 و ییاوھ یورین قباس هدنامرف یمتاخ دبشترا موحرم تورث ھب تبسن زاب مھ یلخاد روما صوصخ رد«
  .)۵۴ ید ٢٢ .٣٨٣ ص ،مجنپ دلج(»دش هرکاذم ییایرد یورین یاھ هدافتسا ءوس
 

 ٧٠٧ گنیئوب تج کی ھک دندوب هدرک اعدتسا ،ترضحیلعا رھاوخ ،ھمطاف تخدھاش ترضحالاو« - 123
 یبوررابغ رد ھک دربب دھشم ھب مناخ رفن داتشھ داتفھ اب ار ]ونابھش ردام[ ابید هدیرف راکرس و ناشیا ،یشترا

 رد ناشیا ھچرھ تھج نیا ھب ،دریگ یمن رارق تقفاوم دروم ھک متسناد یم نم .دننکب تکرش رھطم حیرض
 .مدناسر ضرع ھب زورما راچان نم و دندرک نفلت بشید هرابود .مدناسرن ضرع ھب ،دندرک رارصا دنجریب
 دندومرف یا ھلمج دندش ینابصع سب زا .مدوب هدید یزیچ نینچ رتمک نم ھک دندش ینابصع هاشنھاش ردق نآ
 و مراذگ یم اج نیا دنتسھ دنمقالع یشترا لئاسم ھب هاشنھاش هزادنا ھچ منک نشور ھک نیا یارب راچان نم ھک
 یاھ...دیاب ھک دنتسھ راک یب شترا یاھامیپاوھ رگم ،دندومرف .مسیون یم ار نآ ھک متسھ لجخ مھ مدوخ زا
 متسناوت ھقیقد ھس ود یارب نم ھن ھک دندش ینابصع ردق نآ و ؟دنربب دھشم ھب رافغتسا یارب ار ھتسشنزاب

 ،ملع تارطاخ(»مدش نامیشپ دوخ ھتفگ زا تیاھن یب نم .دنیامرفب یزیچ دنتسناوت هاشنھاش ھن و منکب ضرع
 .)١٣۵۵ رھم ٢٧ .٣٠٠ ص ،مشش دلج
 

 ضرع ؟دوب یک لام زورما نم خاک یولج روور جنر گنشق لیبموتا نیا ،دندومرف یصخرم ماگنھ« - 124
 !بجع دندومرف .دنربب فیرشت یکسا ترضح ایلع اب دنھاوخ یم ھک تسا زانھش ترضحالاو لام مدرک
 یمن نییاپ ایند کی ھجرد یاھلیبوموتا ھلپ زا ار ناشدوخ یاپ ھک )ینابناھج ناشداماد ینعی( یپیھ یاقآ نیا
 اب(!ینیگروبمال و سیورزلور ناشیا یراوس لیبموتا و تسا روور جنر ناش پیج ،دنراذگ
   .)١٣۵٢ رذآ ٢٩ .٣۴١ -٣۴٢ صص ،موس دلج ،ملع تارطاخ(».)تینابصع
 

 دودح رد ،ناشدوخ تاجایتحا ریاس و لزنم ریمعت یارب ،دنا ھتساوخ زانھش ترضحالاو مھ ییاھلوپ« - 125
  .)١٣۵٣ ریت ١٧ .١٣٧ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(»دندرک تمحرم ناموت نویلیم ھس
 

 مادک اھترضحالاو زا ،دیرادن فیرشت هاشنھاش ھک ]نارھت[هاگشناد رھم لوا نشج یارب مدرک ضرع« - 126
  .)١٣۵٣ رویرھش ١۴ .١٨١ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(».دورب زانھش ،دندومرف...؟دنورب کی
 
 مناوت یمن  هاشنھاش یاج ھب رھم لوا ھک دندومرف نم ھب رانھش ترضحالاو ماش رس بشید مدرک ضرع«
 ناشیا یاج ھب وگب الاح...تفگ مھ نم ھب یرآ دندومرف .مورب اپورا ھب منادند ھجلاعم یارب مراچان نوچ ،مورب

 .)١٣۵٣ رویرھش ١٧ .١٨۶ ص ،مراھچ دلج(».دورب سمش
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 یزاس تلکیسروتوم ھناخراک طسق ھک دنھاوخ یم ضرق ناموت نویلیم تفھ زانھش ترضحالاو« - 127
 نیا دیاب .دشاب ینیگروبمال ای سیورزلور دیاب مھ ناشیا یراوس لیبموتا هوالع ھب...دنھدب ار ناشرھوش
 ١٨ .٢٢۴ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»میزادنیب هار ناشیا یارب یلوپ و مناسرب ضرع ھب مھ ار بلطم
 .)١٣۵۴ رویرھش
 

 ناموت نویلیم ١٠ ،دندومرف رما نم ھب ھک فلتخم تاشیامرف نمض ،زانھش ترضحالاو مدرک ضرع«  - 128
 .یلب ،مدرک ضرع .)هدنخ اب(؟نویلیم هد طقف ،دندومرف .دنھاوخ یم نارمع کناب زا تشادرب ھفاضا مھ
 یپیھ ِرسپ اقآ نیا .دشاب یم شرھوش گندلا ھکدرم نیا ریثأت تحت ردق ھچ ھچب نیا تسا بجعت ،دندومرف
 لوا ینعی ،دوب فدھ نیا ھب لوصو یارب یرگ یپیھ نآ مدرک ضرع ؟دش تسرپ لوپ ھعفد کی روط ھچ
 رھ ھب یلو مدرک ضرع .تسا حیحص ،دندومرف .دسرب ھجیتن نیا ھب هار نآ زا ات ترضحالاو بلق بلج
 دلج(»تسا تسرد ،دندومرف .رتھب ھچ ،دنشاب شوخ مھ اب ،میرادن یفرح ام ،دننکن هدعاق فالخ یاھراک لاح
 .)۵۴ دنفسا ١۶ .۴٩٣ ص ،مجنپ
 

 و ییاوعد یلک ھب ،دنتشاد تشرط رد دیرخ دصق ھک ار ییاھنیمز زانھش ترضحالاو ،مدرک ضرع« - 129
 ،هرسپ نیا .تسا روط نیا متسناد یم ھتبلا ،دندومرف .دنرخب تسین تحلصم و تسا ھلماعم لباق ریغ
 یارب ایوگ ،مدرک ضرع .ریگب ار راک نیا یولج .دنک یم لیمحت رتخد نیا رب دنک هدارا ھچ رھ ،شرھوش
 ھک ییاھنیمز زا دییامرف هزاجا رگا ،دنراد مزال یزکرم دنا ھتخادنا هار ھک ادنوھ تلکیس روتوم شورف لحم
 نیمز امش دراد تلع ھچ ، ھن ،دندومرف .منک میدقت ناشروضج یرادقم میراد ینک ]یقنیلع[رتکد و مالغ
 دبعلا :دنیوگ یم اھبرع ،مدرک ضرع .رظن تعسو و یگرزب نیا زا هللا ءاشام ؟دیھدب مرتخد ھب ار ناتدوخ
 ،تسا هاشنھاش رایتخا رد مناج نم هوالع ھب .]تسوا رورس نآ زا ،دراد هدنب ھچرھ[یالومل ناک هدی یف ام ھب

 رتخد دراد موزل ھچ لاح ،تسامش ھب قلعتم مامت .نم کلمیام مامت ای نیمز رتم رازھ دنچ ھب دسر ھچ
 یلو ،نکب یھاوخ یم ،دندومرف .منکب ار راک نیا دییامرف تمحرم هزاجا ،دنشاب ھتشاد یتحاران هاشنھاش
 .)١٣۵۵ نیدرورف ٢٣ .۴٢ -۴٣ صص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ( »منیب یمن یموزل
 

 یلیخ ناشیا رھوش ھب .دنھاوخ یم دایز لوپ ھک مدرک یضیارع زانھش ترضحالاو ھب عجار دعب« - 130
 دادرخ ١١ .۴۶٠ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»تسا ینوک هرسپ نیا ریصقت مامت ،دندومرف .دنداد شحف

١٣۵۶(. 
 

 ٢٩۵ ص ،هاش ھب یھاگن - 131
 

 ریما و -اضرمالغ و اضرلادبع -اھترضحالاو یاھ ھناخ ھیثاثا تخادرپ صوصخ رد یشرازگ« - 132
 رازھ ۵٠٠ و نویلیم ۴ .نامز نآ رالد رازھ ٧۵٠[ ناموت نویلیم جنپ دودح رد -مدرک میدقت ولود گنشوھ
 ]ھلاس ٢۵٠٠ ی[اھنشج ]ھجدوب هدنامیقاب[ لحم زا دندومرف .دوب ولود یارب نآ رتشیب ھک - ]زورما رالد
 یلو ،دیھدب بوخ رایسب ،دندومرف .متساوخ یم هزاجا طقف .متشاد ار لایخ نیمھ ،مدرک ضرع .دیزادرپب
 نیا ناشیا رخآ ،دندومرف ؟ارچ مدرک ضرع .دندیرب یم ار وت رس ،دنتسناد یم ونابھش ترضح ایلع رگا
 ناشدوخ نایفارطا ھب طوبرم ھک نآ رگم ،دنریذپ یمن ار اھشاپ و تخیر ثحب نیا و دننک یمن لوبق ار لئاسم
 ھب ملِع اب و میراد دوجوم یلوپ تروص رھ ھب مدرک ضرع .دندیدنخ یرادقم .درادن یبیع تقو نآ ؛دشاب
 نامگ .دیشخب یم یزیچ ناترکون و ردارب ھب ینویامھ ترضحیلعا ،تسام تسد رد و تسام لوپ ھک نیا
 .تسایرد رد هرطق مھ نآ ،تسا فارسا دوشب ھتفگ تسا نکمم ھتبلا .دشاب هدش ماجنا یحیحصان راک منک یمن
 دعب .تسین حرطم لئاسم نیاً الوصا الاو متفگ فرح ثیح نم ،دندومرف .تسا نم اب نآ تیلوئسم مھ دعب
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 فیرشت یزور دنچ دنراد لایخ نادند ھجلاعم یارب ونابھش ترضح ایلع ھک متفر ناگدورف ھب ،هدش صخرم
 .)١٣۵١ رذآ ۴ .٣۴۵ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ(».خیروز ھب دنربب
 

 تساوخ یم ]یھاشتلود تمصع ھکلم زا هاش ینتان ردارب[ اضر دمحا ترضحالاو رتخد ]ازور[« - 133
 رازھ ١٠٠ دندومرف .درادن یزیچ و تسا ]یمارھب نیمیس[ ناشیا قباس نز زا مدرک ضرع .دنک یسورع
 ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»تسا لد ایرد ،نم هاشنھاش ھب دھدب رمع .)تساکیرمآ رد(نک ھلاوح شیارب رالد

 .)١٣۵۶ دادرخ ٢٩ .۴٩٢ ص
 

 .١٣۵٢ رھم ٢٠ .٢١٧ ص ،موس دلج - 134
 

 هزاجا .تسادرف ھک ھل مظعم دلوت تبسانم ھب منک میدقت ینویامھ ترضحالاو ھب یلیبموتا متفرگ هزاجا« - 135
  .)١٣۵٣ نابآ ٨ .٢٢٩ ص ،مراھچ دلج ،ملع تارطاخ(»دندومرف
 

 تشپ ار یگلاس ١۵ ھک دوب دھعتیالو نویامھ ترضحالاو دوعسم دالیم درگلاس اب فداصم زورما« - 136
 بیترت راک نیا یارب یتافیرشت ھنافسأتم نارھت رد .دنوش یم ریبک یعرش حالطصا ھب و دنراذگ یم رس
 لاس یارب دشاب دندومرف .مدرک ضرع ونابھش و هاشنھاش روضح .دوبن حیحص نم رظن ھب و میدوب هدادن
 ھب ناشروضح ھک یگنفت زا ترضحالاو .مدرک کیربت ضرع نفلت اب ترضحالاو روضح یراب .هدنیآ
 دھاوخ یگرزب هاشداپ نم رظن ھب .دنک ظفح ار رسپ نیا ادخ .دندومرف رکشت ،مدوب هدرک میدقت تبسانم نیمھ
  .)١٣۵۴ نابآ ٩ .٣٢٢ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(»دش
 

 لاسما ھک مداتفا رکف نیا ھب مالغ دعب .دش ییوج ھفرص زا تبحص رھشون رد زوریرپ ،مدرک ضرع« - 137
 دنیامرفب ونابھش ترضح ایلع انایحا دنکن ،منک یم میدقت سیورزلور ددع کی ینویامھ ترضحالاو دلوت یارب
 یقاب مالغ یارب اھرکون شیپ ییوربآ تقو نآ .تسین مزال ،منک یم انشآ ریذبت و فارسا ھب ار ترضحالاو
 کی نیا ،دندومرف .مھاوخ یم هزاجا اتراسج و منک یم هاگآ ار کرابم رطاخ الاح زا ھک تسا نیا .دنام یمن
 لوپ یلیخ ینویامھ ترضحیلعا ھیاس ریز ،مدرک ضرع ؟دراد یطبر ھچ یسک ھب ،تسا یصوصخ بلطم
 یتقو .متخورف تلود ھب نیمز ]رالد نویلیم مین و ٧  زا شیب[ ناموت نویلیم ۵٠ دیدومرف رما لاسراپ .مراد
 نیا رد ھک نیا وگ .منزب ،تسا ناریا ھب لومعم ھک مبیرغ نم ھنن و ییادگ ھب ار مدوخ مناوت یمن مراد لوپ
 تقو نآ ،مراد ار لوپ نیا یتقو .تسھ یزیچ کی هرخالاب یلو ،تسین یلوپ نیا ،روشک ییافوکش هرود
 اھیزاب ھقح روج نیا لھا اقلطم نم ؟ملوپ یب منک یلاح مدرم ھب ھک منک میدقت دھعیلو ھب یداب گنفت کی الثم
 یگدنز و مراد گرزب غاب ،موش یم راوس گرزب لیبموتا ینویامھ ترضحیلعا ھیاس راب ریز نم .متسین

 یارب و مھدب هراجا ار مگرزب غاب ارچ ای منزب لوگ ار مدرم و موشب راوس کچوک لیبموتا ارچ .مراد یلاع
 مارح اج نیا رد( مراد زاب مدرم یارب مھ ار نآ ِرد ،مراد گرزب غاب ؟منیشنب نامتراپآ رد مدرم ندز لوگ
 یم روط نیا نم ،دندومرف و دندیدنخ هاشنھاش .)مدز یم ]ادیوھ[ریزو تسخن ھب ھیانک و هدرک یگداز
 .)١٣۵۵ دادرم ٢۵ .٢٠٠ -٢٠١ صص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»مدنسپ
 

 ]حتفلااوبا[ ھلیسو ھب و مدرک ضرع دنتشاد فیرشت سیئوس رد ھک هاشنھاش ھب ھضیرع نم شیپ لاس ود« - 138
 ناتسبرع و ناریا نایم کرتشم یتفن ھقطنم[دودح نآ رد ھک نکیرما ناپ تکرش رد ھک ،مدوخ تسود ،یوحم
 ص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(»دربب سیئوس ھک مداد ،دنک یم راک دراد جارختسا و فاشتکا قح ]یدوعس

  .)١٣۴۶ تشھبیدرا ۵ .٣٣
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 قیفر یوحم (مداتسرف ناشروضح سیئوس ھب ار یوحم ]حتفلاوبا[ ،متسرپ یم و مدیتسرپ یم ار مھاشداپ«
 نینچ ھجراخ ترازو دھاوخ یم ھک )تسا نکیرمآ ناپ هریدم تئیھ زج و ناطلسلا جاھتبا رسپ نم
 ھب ھجراخ ترازو و تفن یلم تکرش یلو تسا کانرطخ ھکلب ،تسین تحلصم ،دنک اضما ]ار[یلکتورپ

 ار لکتورپ نیا و درک لح ناتسبرع اب ار تافالتخا رتدوز دیاب ،ستین حیحص فرح نیا ھک دندناسر ضرع
 )١٣۴۶ تشھبیدرا ٢٢ .۴۴ -۴۵ صص ،متفھ دلج ،ملع تارطاخ(».دندرک ءاضما
 

 تاماھتا رثا رب(هدش رانکرب راک زا ھک ،یئاطع یزمر ]سابع[ییایرد یورین هدنامرف ھب عجار یردق« - 139
 روظنم .دنھدب ام ھب ھک دنراد یعالطا اھنآ ایآ ،سرپب تیاقفر زا دندومرف رما و دندومرف تبحص ،)یدزد
 نم ھتبلا .دنا ھتشاد ییایرد یورین اب  یتالماعم دیاش ھک دندوب یفشک ]یدھم[ و یوحم ]حتفلاوبا[ هاشنھاش
  .)١٣۵۴ ید ٢١ .٣٧۶ -٣٧٧ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ(».درک مھاوخ قیقحت
 

 .٣٧٧ ص ،مجنپ دلج ،ملع تارطاخ - 140
 

 اب ناریا ییاوھ یورین یاھدادرارق رد ھک یوحم حتفلاوبا اب ملع کیدزن طباور زا هاش «:ینالیم سابع - 141
 کش یب .دناوخ یم ملع "یاقفر زا" ار وا .تشاد ربخ ،دوب باسح قح تفایرد ھب مھتم اکیرمآ یاھ تکرش
 ».دوب هدمآ مھ رانک رد ییاکیرمآ تکرش زا یھاوخ هوشر ھب ماھتا هدنورپ رد یوحم و متاخ مان ھک تسناد یم
 .)٣٠٠ ص ،هاش ھب یھاگن(
 

 لاومأ ]ناریا یماظن گرزب یاھدادرارق ناریگ هوشر نیرتمھم زا یکی[یوحم حتفلاوبا نم تسود« - 142
 دھعتیالو نویامھ ترضحالاو ھیلاع تسایر تحت ھک تسا هدرک گرزب یشزومآ عمتجم کی رب فقو ار یدایز
 ینعم ،تسا دھعیلو تسایر تحت ھک یداینب رد لاومأ ھمھ نیا تروص وگب وا ھب ،دندومرف .دوش هرادا دیاب
 یم تاعاطا ،مدرک ضرع .تسا رتزیمت ،دنکب فقو دعب دنادرگرب ای دنکب میدقت دقن تروص ھب ار مامت .درادن
 .)١٣۵۵ رویرھش ٢٨ .٢۵۴ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(».منک
 

 .١٣۶٩ دنفسا و رذآ ، ٩ -١٢ یاھ هرامش ،١۶ دلج ،هدنیآ .١٣٢۶ نابآ کی ،هداز یقت ھب ءالع ھمان - 143
 .٧٩۶ -٧٩٧ صص

 
 .١٣۴٩ دادرم ٢٧ .٨٢ ص ،مود دلج - 144

 
 .١٣۴٨ ید ٢۴ .٣۵٠ ص ،لوا دلج - 145

 
 .١٣۴٨ دادرم ٢٣ .٢۴٣ ص ،لوا دلج - 146

 
 .١٣۴٨ نابآ ۶ .٢٧٩ ص ،لوا دلج - 147

 
 .١٣۴٨ رذآ ٨ .٣٠٠ ص ،لوا دلج - 148

 
 .١٣۴٩ ید ٢۶ .١۴٩ ص ،مود دلج - 149

 
  .١٣۵١ نیدرورف ٢٠ .١٩٨ -١٩٩ صص ،مود دلج - 150

 
 .١٣۵١ رھم ۵ .٣٠٠ ص ،مود دلج - 151

 
 .١٣۵٢ رویرھش ١۵ .١۵۶ ص ،موس دلج - 152
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 صوصخ ھب ،تسا گنشق یلیخ و هدش هدامآ سولاچ رد یولھپ ھکلم ترضح ایلع خاک ،مدرک ضرع« - 153
 .تسا مالغ لام نیمز ،مدرک ضرع ؟تسیک لام نآ نیمز یتسار ،دندومرف .دراد یلاع رایسب هرظنم ھک
 هوالع ھب ،تسا ینویامھ ترضحیلعا ھب قلعتم مراد ھچ رھ مالغ ،مدرک ضرع .دوش یمن نیا ،ھن ،دندومرف
 ،دندومرف .لبق یلیخ ،مدرک ضرع ،مداد یک ،دندومرف .دیدوب هدومرف تمحرم ناتدوخ ھک تسا ینیمز نیا

 مالغ هوالع ھب .تسین ثحب لباق الوصا ھک لباقان رایسب رایسب تمیق ھب ،مدرک ضرع .یدیرخ ام زا دبال
 مان ھب رتم رازھ ١۵٠ تحاسم ات ار فارطا تاغاب ،مدرک ضرع .یالومل ناک هدی یف امب دبعلا ھک مدقتعم
 جراخم ،دندومرف .متفرگ نارمع کناب زا ،مدرک ضرع ؟یدروآ اجک زا ار شلوپ ،دندومرف .مدیرخ هاشنھاش
 رگا ،مدرک ضرع .دندیدنخ .ما هداد مالغ دوخ ھک الاح ات ،مدرک ضرع ؟دھد یم ھک ار مردام خاک نتخاس
 ھک دعب .منک یم تسرد هاشنھاش نتفر شدرگ یارب رھشون شوگ خیب قاتا ات راھچ ھس ،دشاب کرابم رظن

 ھتشاد یلحم ناتسبات رد هاشنھاش کیدزن مھاوخ یم ھک دندومرف ھقالع راھظا  یولھپ ھکلم ترضح ایلع
 یارب رتللجم و رتگرزب ار نیمھ مدرک ضرع ،دندومرف دییات مھ هاشنھاش و دندومرف یم رارصا و مشاب

 رایسب اما ،هدشن جرخ رپ و گرزب یلیخ مھ الاح ،دوب نیمھ میمصت مامت .منک یم تسرد ترضح ایلع
 ضرع  .دندومرف تمحرم راھظا یلیخ .مزاس یم هاشنھاش لوپ اب ھک مھ ار فارطا یاھترامع .تسابیز
 تمظع ھب تبسن هوالع ھب ،دوشب هدامآ مھ رگید لاس ھس منک یمن رکف ،رھشون رد هاشنھاش خاک اما ،مدرک
 رانک رد ناردنزام رون رھش یرتمولیک ۵ رد[ ناشیمت رد فرشا ترضحالاو .درادن غاب و نیمز ،خاک نیا
 نیمز مھاوخ یم ،دندومرف .دوب مزال خاک یارب یغاب وچمھ ،دنا ھتفرگ یرتم نویلیم کی غاب ]رزخ یایرد
 ھب ییانتعا یب و تمظع نیا ھب هللا ءاشام .منیب یم ھک ار هوک فرط کی و ایرد فرط کی ؟منک ھچ
 .)١٣۵۵ رذآ ٢٢ .٣۵١ -٣۵٢ صص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(»لام
 

 .١٣۵٢ رھم لوا .١٨١ ص ،موس دلج - 154
 

 .١٣۵۴ ید ٢٢ .٣٨۴ ص ،مجنپ دلج - 155
 

 رالد رازھ ٧ ات ۶ دودح رد یقوقح دراد اعدتسا و تسا ترسع رد ایرث ترضحالاو ،مدرک ضرع« - 156
 رخاوا نیمھ رگم ؟تسا هدرک ھچ ار شدوخ لوپ ھمھ نیا منادب مھاوخ یم ،دندومرف .دوش نییعت ناشیا یارب
 .ارچ ،مدرک ضرع ؟یدناسر ناشیا ھب ]رالد رازھ ۵٠٠ و نویلیم کی دودح[ ناموت نویلیم ١٠ وت ھک دوبن
 »وگب روط نیمھ ،دوش یمن نیا .دھد یمن سپ من وا ھب و دروخ یم ار مامت وا تفلک ندرگ ردپ ،دندومرف
 .)١٣۵۵ نابآ ٣ .٣٠۶ ص ،مشش دلج ،ملع تارطاخ(
 

 .١٣۴٩ نیدرورف ٢٩ .٣١ ص ،مود دلج ،ملع تارطاخ - 157
 

 .١٠۶ -١٠٧ صص ،هاش ھب یھاگن - 158
 

 .٢٧٢ -٢٧۴ صص ،ادیوھ یامعم ،ینالیم سابع - 159
 

 ،تفگ یم ءاشنا رتکد .دوب هدرک ناھنپ ناشلزنم رد ھک دندنارذگ یدانسا ندنازوس ھب ار بش رتشیب« - 160
 ھکلم و هاش ھب ادیوھ یاھ ھمان میدنازوس بش نآ ھک ییاھزیچ ھلمج زا .تشاد قلعت ادیوھ ھب دانسا بلغا"
 ھلعش ھب بش نآ ھک یدانسا زا یشخب...".مینازوسب ار دانسا ھمھ ،داتفا شیارب یقافتا رگا دوب ھتفگ وا .دوب
 نارود زاجم ریغ یاھ تیلاعف و نیمارف زا ادیوھ ھک دوب یکرادم و قاروا نامھ دش هرپس شتآ یاھ

 یم نیمضت یولھپ میژر رد ار شا یدازآ و تمالس هدنورپ نیا ھک تشاد نامگ .دوب هدرک کرادت شتاردص
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 (».دوب دھاوخ وا تسد رد یا هدنورپ نینچ میژر رییغت تروص رد ھک درک یم رکف لاح نیع رد .دنک
 .)۴۵٧ -۴۵٨ صص ، ادیوھ یامعم
 

  .٢٧۴ ص ،ادیوھ یامعم ،ینالیم سابع - 161
 

 ندش یدج اب .دوب هدرک راذگاو طاشن راسمیت ھب یساسح تیرومأم هاش ،ناریا زا شجورخ زا شیپ« - 162
 ساسح و نیرت مھم .دوب هدش لقتنم دابآدعس خاک رد ینیمز ریز ھب هاش صوصخم رتفد دانسا ھمھ ،نارحب
 هارمھ ای -درک سیئوس ھب یرفس هاش روتسد ھب و هژیو امیپاوھ اب ھک یتقو -یساملا ھلیسو ھب ای دانسا نیرت

 ھک دنک یم هراشا یا ھنامرحم و ساسح رایسب دانسا ھب راب دنچ شتارطاخ رد ملع .دش جراخ ناریا زا هاش
 رکذ ھک دوب ساسح نانچنآ اھنآ نومضم و ،دش یم یرادھگن هاش رتفد رد یا هژیو قودنص رد وا ھتفگ ھب
 طسوت ایآ ؟دمآ ھچ دانسا نیا رس رب ھک تسین مولعم چیھ .دوبن حالص ھب و نکمم شیاھتشاددای رد یتح اھنآ

 .)۵٢٢ ص ،هاش ھب یھاگن (»؟دش جراخ ناریا زا یسایلا ای هاش
 
 اب یھاشنھاش صوصخم رتفد تیمھا رپ یاھ هدنورپ و ھنامرحم یاھ یناگیاب ھمھ داد روتسد« هاش
 .تساکیرمآ رد رگید شخب و سیئوس رد اھنآ زا یشخب نونکا ھک ،دوش هداتسرف جراخ ھب یشترا یاھامیپاوھ
 ار اھنآ هدیشوکن یتح ،دش هداز بالقنا زا ھک یماظن .تسا ناراگن خیرات یارب دنمشزرا رایسب یعبنم نیا
 .)٣٢٨ص ،هاش تشذگرد و تنطلس نایاپ ،اھزور نیرخآ ،یدنواھن گنشوھ(».دریگ سپ زاب
 

 درگ صوصخم رتفد رد رگید دنس ھحفص نارازھ ،]دش لقتنم جراخ ھب ھک[ییانثتسا دانسا نیا یاوس« - 163
 طوبرم لیاسم ،جراخ رد ناریا مھم یارفس و کاواس یاھ شرازگ ،شترا و تلود یاھ تسایس .دوب هدمآ
 حرط شرازگ ،فلتخم یاھروشک یاسور ھنامرحم یاھ ھمان ،یکشزپ یاھ شرازگ ،یتنطلس نادناخ ھب
 رد هژیو ھب ھمھ و دیسر یم صوصخم رتفد ھب ھک دوب یدانسا وزج ھمھ ،گرزب یداصتقا و یسایس یاھ
 لاح .دش یم یناگیاب مامت یمظن و تقد اب ،تشاد هدھع ھب ار صوصخم رتفد تسایر ناینیعم ھک ینارود
 نیا طاشن راسمیت نامرف .دوب هدش رابنا دابآدعس نیمز ریز رد یقاتا رد لیدب یب ھعومجم نیا زا یا ھخسن
 نیمزریز رد ھچ نآ ھمھ ھخسن و درک یرادربنامرف مھ وا و دنازوسب ار دانسا هاش جورخ ضحم  ھب ھک دوب

 .)۵٢٢ ص ،هاش ھب یھاگن (:.درک شتآ ھمعط دوب هدنام دابآدعس
 

 کی یط ،قبسا ریزو تسخن ،ینیما یلع ١٣۵٧ دادرم ١٧ زور رھظ زا شیپ« :هاش ھب کاواس شرازگ - 164
 رد تکرش و تالخادم اب اھ ترضحالاو....":تسا ھتشاد راھظا دوخ ناتسود زا یکی اب یصوصخ هرکاذم
 یلم ھھبج دارفا اب نتسشن یاج ھب نم تسین رتھب ایآ .دنا هدروآ دوجو ھب یصوصخم عضو یعافتنا رومأ
 ،ترضح یلعا ررض ھب دیا ھتفرگ شیپ رد امش ھک یھار میوگب اھ نآ ھب و منیشونب اھترضحالاو اب مناوتب

 یردق دیاب دیشاب رادروخرب نآ تاکرب زا زین اھامش و دنامب یتکلمم دیھاوخ یم رگا .تسا تکلمم و ناتدوخ
 رھمایرآ هاشنھاش کرابم ضرع فرش زا":تسا هدمآ شرازگ ریز رد ".دینکب ار لوصأ یضعب تیاعر
 دادرم ٢١ .مدقم دبھپس اضما .میھد یم و هداد ماجنا ام دشاب یم وا رظن دروم ھچنآ دندومرف ررقم .تشذگ

 .)۵٣۶ ص ،یھام رشن ،ینیما یلع یسایس یگدنز ،نارحب لاب رب("١٣۵٧
 

 :دیرگنب ریز ھنومن دنچ ھب ،لاثم یارب - 165
 
 نویلیم جنپ الیو یارب مھ ھتسد کی ،دننک یگدنز روط نیا یاهراچیب ۀتسد کی ھک دشاب روط نیا دیاب ارچ«
 زا یکی یالیو یراکلگ تانییزت ،یراکلگ یارب رالد نویلیم جنپ دندوب ھتشون نم یارب ؛]دننک جرخ[رالد
 ھب مھ ار مدرم کالما ،درک اتدوک و دمآ یلاخ تسد اب هاش اضر ؟دناهدروآ اجک زا .هدش جرخ هاش یاھرھاوخ
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 ،اجک زا یولھپ داینب نیا ؟اھ نیا دناهدروآ اجک زا .دندرک در ار شرادقم کی ،ار کالما مھ دعب و تفرگ روز
 دنریگب شتسد زا روط نیا ار شتفن دیاب تلم نیا .تلم لوپ نیمھ زا ،اھنیمھ زا ؟دوشیم هرادا دراد اجک زا
 روط نآ مھ ھتسد کی ؛دنکب یگدنز روطنآ شدوخ و دنریگب شزا ار شیاھزیچ ریاس و ھک منکیم ضرع و
 میژر نیا دیاب ؛دشاب اھندیپاچ روط نیا دیابن ھک تسا نیا ام دایرف .ار تلم نیا دنپاچب روط نیا ؛دننکب یگدنز
 .) ١٣۵٧ رھم ٢٨ ینارنخس ،مراھچ دلج ،ماما ھفیحص (».دوشب لیدبت یلکب
 
 تارھاوج و اھالطً ارھاظ زورید....جراخ ھب تسا تلم لام نداد لقن ۀیضق تسا شیپ]رد[ھک یرطخ نآلا«
 رھاوج نیا...درک ار راک نیمھ مھ شردپ ؛دندرب ار ھمھ و اکیرما ھب دناهدرک لمح ار اھنیا و یتنطلس
 دننکیم لمح دنراد اھنیا ھک تسام تکلمم ۀناوتشپ یتنطلس یاھرھاوج ،تسا ناطلس لام ھکنیا ھن »یتنطلس«
 ،]دنربیم[ار تکلمم نیا ۀیلام دنراد ،ناشراک غارس دنورب تسا کیدزن ھک دننیبیم دنراد نآلا اھنیا...دنربیم
 یارب دننکیم لمح دنراد ،هدنام ھک یاھمتت مھ الاح ،دندرب ،دندرب یچ رھ و دندروخ ،دندروخ یچ رھ الاح ات

 .)١٣۵٧ رھم ٣٠ ینارنخس ،مراھچ دلج ،ماما ھفیحص(».رگید یاج
 
 تسا یتنطلس تارھاوج ندومن جراخ نآ و ؛تسا هدز یرگید تیانج ھب تسد هاشً اریخا ،عالطا بسح رب«
 دنتسھ یتاسسؤم و تالغتسم شورف لوغشم شناگتسباو و دوخ زین و ،دناهدرک ھیھت ریقف تلم نیا لام زا ھک
 .)١٣۵٧ نابآ ۴ مایپ ،ینیمخ ماما ھفیحص (».تسا هدش ھیھت تلم لوپ زا ھک
 
 مراھچ بش ،دندوب هدروآ ،دندوب ھتشون ھک مدناوخ نم ]ھسنارف[ اجنیا یاھھمانزور زا یکی رد ھک مھ بشید«
 ار اھلوپ ،دناھتفر ھمھ دندوب وا ۀداوناخ زا ھک نارگید ھک نیا یارب !ھتفرگ نشج حرف اب شدوخ هاش نابآ
 هدرک نفلت ناریا زا ھک دنتفگ مھ نیا زا شیپ زور دنچ و ؛اکیرما ھب تفر تلم نیا لام !دنتفر و دنتشادرب
 نتفر لامتحا ناشیا ھک الاح .اکیرما ھب دندرک لقن ار ـ یتنطلس تارھاوج ـ تارھاوج ِرپ هرایط کی ھک دندوب
 .)١٣۵٧ نابآ ۶ ،مراھچ دلج ،ماما ھفیحص(».دربیم دراد ؛ار تلم نیا دنکیم لواپچ دراد ،دھدیم
 
 دص دنچ یالیو ھتسد کی ،دنباوخب دنورن اھھغاز نآ یوت ھتسد کی مییوگیم ام .دشابن دیاب اھلواپچ نیا«
 .)١٣۵٧ نابآ ٧ ،مراھچ دلج ،ماما ھفیحص(».دنشاب ھتشاد لخاد رد و جراخ رد ینویلیم
 
 و دوریم ناشیا بیج ھب مھ نآ زا یردق کی !دنپاچیم دنراد ھمھ و هرفس نیا رس دناھتخیر روط نیمھ«
 .)١٣۵٧ نابآ ٢٩ ،مجنپ دلج ،ماما ھفیحص(».تسا ناشیا ظفح یارب
 
 دیایب رتحیحص مدآ رفن کی ،دورب یدزد کی بوخ ؟دوشیم یألخ ھچ !؟دوشیم ألخ دورب ]هاش[ناشیا رگا«
 رگیدً الصا ناریا ؟حیحص مدآ میرادن ام .شیاج دیآیم رتحیحص مدآ کی ،حیحص کی !؟تسا ألخ نیا ،شیاج
 یدزد ناشیا ؟دننکیمن نارگید ھک دنکیم ھچ ناشیا !؟دریگب ار ناخاضردمحم یاقآ یاج ھک ار یسک درادن
  .)١٣۵٧ رذآ ۴ ینارنخس ،مجنپ دلج ،ماما ھفیحص(»؟تسیچ ألخ !دنکیمن یرگید ،دنکیم
 

 . ٣٧٩ ص .١٣٨٨ مود پاچ ،یولھپ حرف تارطاخ ،اراید نھک - 166
 

 .نامھ - 167
 

 ھک دوب نیا اھ خاک نیا نامتخاس جراخم نیمأت قرط زا یکی اھ لاس نآ رد ھک تسا نیا تیعقاو« - 168
 یم هدھع ھب ار نامتخاس راک ھک یناراک ھعطاقم ھب جراخم تخادرپ زا افرص یتنطلس نادناخ یاضعا
 هرادا ار هاش صخش یکناب تادوجوم و لاوما ھک نایناھبھب رفعج ھک دش یم ھتفگ...دندرک یم زارتحا دنتفرگ
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 ناشیاھ باسح تروص ھک یناراک ھعطاقم .تشادن اھ باسح تروص نیا تخادرپ ھب یتبغر چیھ درک یم
 یم ناشن تبغر یتنطلس نادناخ یاھ نامتخاس و اھ خاک نیا نتخاس راک ھب ناکامک ھتبلا دش یمن تخادرپ
 روآدوس یاھدادرارق دندرک یم بسک ندوب "رابرد راک ھعطاقم" زا ھک یترھش کمک ھب عقاو رد نوچ ،دنداد
 ھعطاقم نیا زا یکی ھب سمش بالقنا نامز ردً الثم ھک دوب مھ رطاخ نیمھ ھب .دندرک یم تفایرد یرگید
 تخادرپ اھ یھدب نیا زا مادک چیھ یمیدق لوق ھب و تشاد یھدب نویلیم دنچ یمیدق دیمح مان ھب فورعم ناراک
 )٢٩٨ ص ،هاش ھب یھاگن (».دشن
 

 .٣۴٩ ص ،ادیوھ یامعم - 169
 

 .٢٢۴ ص .ندنل رد هاش ریفس نیرخآ تارطاخ ،سوواط تخت تمدخ رد ،یجار زیورپ - 170
 

 ھیامرس زا یکی اب شمخ و چیپرپ یریگرد داسف اب هزرابم یارب ادیوھ شالت بلاج یاھ ھنومن زا یکی« - 171
 یم "تولف" نارادکناب ھچ نآ زا راد ھیامرس نیا .دوب ]ینادزی ربژھ[راگزور نآ نیرفآ لاجنج ییاھب ناراد
 نامھ ماھس ،کناب کی باسح زا لحم یب کچ رودص اب ،عقاو رد .درک یم عورشمان یاھ هدافتسا دنناوخ
 ١٩٧۵ لاس رد .درک یم زیراو باسح ھب ار مزال غلبم ،کچ دروخ تشگرب زا شیپ و دیرخ یم ار کناب

 زا شیب ھب لحم یب یاھ کچ نیا نازیم ھک دش ھجوتم ناھگان ،یزکرم کناب تقو سیئر ،نارھم یلعنسح
 یطاخ راد ھیامرس ادیوھ .تساوخ کمک ادیوھ زا و دش راک ھب تسد نارھم .تسا هدیسر ناموت درایلیم کی
 تکلمم یاھکناب راک رد تلاخد زا ھک تساوخ وا زا ،زیمآ دیدھت یتح و دنت ینحل ھب و دناوخ ارف رتفد ھب ار
 رابرد زا یا ھمان یزکرم کناب ،دعب زور ود یکی .دراذگباو مھ ار یا هزات کناب دیرخ رکف و درادرب تسد
 تسا شوک تخس و شکتمحز یناسنا هدرب مان راد ھیامرس ھک دوب هدرک دیکأت هاش ھمان نآ رد .درک تفایرد
 ھمان نیا یزکرم کناب ھک نآ زا سپ زور ود یکی .دنک داجیا عنام وا شرتسگ و دشر هار رد دیابن تلود و
 هدروآرب تسش تشگنا .تفر ریزو تسخن رتفد ھب توعد یب راب نیا ،دنمرفظ راد ھیامرس ،درک تفایرد ار
 زا سپ لآملاب ".مدیرخ ار کناب ،وگب تبابرا ھب" :تفگ هرخسم ھب و داد ناشن ادیوھ رتفد سیئر ھب ار شا
 یاھ کناب رد ار دوخ ماھس ھمھ راد ھیامرس نیا دش رارق ،تشاد میقتسم تلاخد نآ رد هاش ھک یتارکاذم
 یامعم ،ینالیم سابع(».دنک ظفح ار اھ کناب زا یکی ماھس زا دصرد لھچ ضوع رد و دشورفب فلتخم
 .)٣۴٨ ص ،ادیوھ
 
 .٧۴٢ -٧۴٣ صص و ٨٠۵ ص ،٢ دلج ،رادمان نایناریا ،ینالیم سابع :ھب دیرگنب نینچمھ
 

 ھب دنراد ھک تسا یدامتعا مدع نیا و تسا داسف نیا ھک تسا نیا دنک یم تحاران ار مدرم ھچنآ« - 172
 رتشیب مدرم مینکب ار راک نیا رگا .درک تسرد دیاب ار نآ .دنک یم تلود ھک ار ییاھراک و تلود تامیمصت
 کت ماظن ھب ماظن لیدبت[مینزب تکلمم یسایس تالیکشت و بزح بیکرت ھب تسد ھک نیا ات دنوش یم یضار
 روظنم متفگ "؟تسیچ داسف زا روظنم" ،دندومرف .دماین ناششوخ نم فرح نیا زا اترضحیلعا ھتبلا ھک ]یبزح
 کیدزن دنتسھ یتلود تاماقم کیدزن دنتسھ تلود کیدزن ھک یا هدع کی ھک تسا نیا داسف زا نابرق نم
 .تسین یقطنم ھک دننک یم ناشیاھ تیلاعف و راک رد ییاھیریگ هرھب کی اھنیا دنتسھ یتنطلس هداوناخ فارطا

 ات ۵ نیب رد دوش یم یارجا ھک یحرط کی دوش یم ءاضما ھک یدادرارق کی ھک مدز لاثم ناشیارب یتح
 ھتخادنا هار ار راک نیا ھک دیایب ییاباب کی ریگ رتشیب مھ دصرد ١٠ زا تسا نکمم عقاوم یضعب دصرد ١٠

 تحاران دنوش یم ینابصع مدرم ھک  تسا نیا و تسین حیحص نیا ھک هدوب راک نیا لالد ای هدوب ھطساو ای
 ھعفد کی یصاخشا دننیب یم ناشمشچ ھب ھک نیا ای دراد دوجو تکلمم رد یداسف نینچ ھک نیا زا دنتسھ
 .دنشاب هداد ماجنا یراک ھک نیا نودب دشاب ناشقح ھک نیا نودب دنوش یم رنویلیم یتلام ای دنوش یم رنویلیم
 مھ نآ نابرق ارچ متفگ "؟تسین داسف نآ دریگ یم هوشر ھک یتلود دنمراک نآ ایآ" ،دنتفگ نم ھب ترضحیلعا



 53 

 
 لاس نآ رد دنتفرگ یم تلود نادنمراک ھک یقوقح طسوتم عقوم نآ ھک تسا نیا ھلئسم رخآ نکیلو تسا داسف
 قوقح ھک یعضو رد رخآ متفگ .ناموت ٢٠٠٠ ات ناموت ١۵٠٠ دیناد یم .ناموت ١۵٠٠ دودح دوب یزیچ کی
 یمن ادیپ رتمک ناموت ١٠٠٠ زا ھک ھناخ هراجا و تسا ناموت ١۵٠٠ تکلمم حطس رد تلود دنمراک طسوتم
 دناوتب ھک دشاب ھتشاد یرگید دمآرد رمم کی ھک نیا لابند دور یم یتلود دنمراک کی ھک تسا یعیبط دوش
 دناوت یم رتھب یلیخ ھلئسم مینکب لح ام ار نآ .دنارذگب ار شیگدنز یقیرط ھب و دناسرب مھ ھب ار خن رس ود
 یکیتامتسیس و کیدتم ثحب یلیخ ھک دوب هدیسر ییاج کی ھب ھک دوب یثحب نیا بوخ...ھک نیا ات دوشب لح
 ناش ضیفتسم متساوخ دیسر یم ملقع ھک ییاج نآ ات مھ نم و دنتشاد ترضحیلعا یرظن کی بوخ و دوبن
 ھک منکب عناق ار ترضحیلعا ھک دوب نیا مروظنم .منکب یعامتجا تلادع زا تبحص ھک دوبن نیا مفدھ ھک منک
 یم یتقو امش " ،دنتفگ نم ھب ترضحیلعا ھک .دنک یمن لح ار ھلئسم یبزح کی داجیا و یسایس متسیس رییغت
 ریغ عقاو رد تروص ھب ھک ".دیئوگب ریزو تسخن ھب دیناوت یم میدز اج نیا ھک ار ییاھفرح نیا نارھت دیور
 بزح یتسیاب و اج نآ میآ یم نم ھک ریزو تسخن ھب دینک غالبا ار اھنیا ھک دوب نیا شروظنم میقتسم
 ،مھدزناش دلج ،یدیجم دیجملادبع اب یوگ و تفگ ،دراوراھ یھافش خیرات (»".دوشب لیکشت ]زیخاتسر[دحاو

 :ریز کنیل رد .)١۵ -١۶ صص ،١٩٨۵ ھم ٢۴
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 لثم ،دندرک یم بیجع تاعارتخا ییوج ھثداح رطاخ ھب ییاکیرمآ قمحا یاھتاملپیدً اعقاو قباس رد« - 173
 دنچ و قمحا ات دنچ طقف ،تشادن یمھم لصا مادک چیھ ھک هریغ و داسف ای ،ناریا رد لیماف رازھ ھناسفا

 ار ناریا ھک نیا ینعی لیماف رازھ  .دندرک یم کحضم تاعارتخا دندوب راکیب نوچ ییاکیرمآ یوج ھثداح
 .)١٣۴٩ رذآ ١۴ .٣٠۶ ص ،لوا دلج ،ملع تارطاخ(».دننک یم هرادا دساف رادلوپ و یمیدق هداوناخ رازھ
 

 یلاس دنچ یارب ،یداوس مک مغر ھب ،مرخ یلع میحر« :دسیون یم -هاش داصتقا ریزو -یناخیلاع یقنیلع - 174
 وا اب هاش ناکیدزن زا یکی تکراشم ایوگ نآ تلع و دوب یقفوم راک ھعطاقم ،١٣٣٠ ھھد نایاپ رد
 .)١٩١ ص لوا یقرواپ ،موس دلج ،ملع تارطاخ(».دوب
 

 .١٣۵۴ ریت ١٧ .١۶٣ ص ،مجنپ دلج - 175
 

 ھب یگدیسر یارب کرتشم ھتیمک نآ لیکشت ھب سیلگنا و اکیرمآ )١٣٣٧( ١٩۵٨ لاس رد ھک یلاح رد« - 176
 یخرب ھجیتن اب میقتسم و صخشم روط ھب سیلگنا ترافس دندز تسد هاش یداصتقا یاھ تیلاعف نوچ و دنچ
 و طسب یارب یرالد نویلیم دنچ یدادرارق یسیلگنا تکرش کی لاس نآ رد .دش وربور اھ تلاخد نیا زا
 تکرش نیا ھب یا ھعطاقم ماجنا زا دعب داد رارق نیا  .دوب هدرک اضما ناریا تلود اب ناریا ینفلت ھکبش شرتسگ
 کی ھب ار دادرارق ھک درک نالعا ناریا تلود ،حیضوت نودب ،ھظحل نیسپاو رد اما .دوب ھتفرگ قلعت یسیلگنا

 .تسا هدرک ھیارا ارجام نیا زا طوسبم یحرش شتارطاخ رد تیار سیند .درک دھاوخ راذگاو یناملآ تکرش
 تلود یدنسرخان بتارم" دید ینامھم کی رد ار هاش ھک یدعب تصرف رد تلود نالعا زا دعب دیوگ یم
 ھب رگا ھک متفگ و مدناسر هاش عالطا ھب یناملآ تکرش ھب نفلت گرزب دادرارق نتفرگ قلعت زا ار ناتسلگنا

 بجعت ھب رھاظت" ،تیار سیند ھتفگ ھب ،هاش ".تفرگ یم قلعت ام ھب دادرارق نیا دوب یمن امش تلاخد رطاخ
 قلعت یناملآ تکرش ھب دادرارق ھک تسنیا راتساوخً اعطق ناتسلگنا تلود ھک دوب هدش ھتفگ وا ھب ھک تفگ .درک
 اھیسیلگنا اما ".دنک لمع لاور نیمھ ھب ھک داد روتسد فارگلت و تسپ ریزو ھب رطاخ نیمھ ھب مھ وا و دریگب
 ھب تبسن هاش ھک دوب یا هزات یگتسبلد ھجیتن" اھ ناملآ ھب دادرارق یناھگان ندراذگاو تلع ھک دنتسناد یم
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 زونھ" هاش اھ لاس نآ رد تیار سیند لوق ھب یلو .دوب هدرک ادیپ ناریا رد "سنمیز ناگدنیامن زا یکی رسمھ
 رد سیورس سنجلتنا لوئسم رتروپر روپاش قیرط زا رطاخ نیمھ ھب "،دتفیب رد ناتسلگنا تلود اب دیسرت یم
 تخس هدینش تیار زا" نفلت دادرارق هرابرد ھچنآ زا وا ھک داتسرف نومضم نیا ھب یمایپ تیار سیند ھب نارھت
 هداد یسیلگنا یاھ تکرش ھب "هدنیآ رد ییاھدادرارق" ھک درک دھاوخ هدافتسا شذوفن زا وا و تسا "تحاران

 ھک یرگید راب "شرطاخ نیکست یارب" دوب ھتساوخ وا زا ، تیار سیند ھتفگ ھب ،هاش لاح نیع رد .دوش
 فرط رب هدش ادیپ ام نیب ھک یکچوک مھافت ءوس ھک دناسرب ]هاش[ عالطا ھب وا" ،دندرک تاقالم ار رگیدکی

 یمسر ینامھم رد و دوب نارھت رد ھیکرت روھمج سیئر .دش رادیدپ تصرف نیا دعب زور دنچ  ".تسا هدش
 "مزال شخب شمارآ تاملک" ،درک ادیپ بسانم یتصرف ھک یماگنھ ،تیار ،داد بیترت وا یارب رابرد ھک یا

 سیلگنا ترافس نامز نآ رد ھک دوب اھ یسپاولد و اھ تسایس نیمھ رطاخ ھب دیاش .درک اوجن هاش شوگ رد ار
 سابع (»".تشاد یم یتوافتم مکاح ھقبط رگا دوب یم ھنایمرواخ هدنیآ روشک ناریا" ھک دیسر ھجیتن نیا ھب
 .)٣٠٠ ص ، هاش ھب یھاگن ،ینالیم
 


