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   �0/#")  /،�.�+����ر (�د � -�از +) دھ* ا( )�# ی'ادھ��رو

   ر�3 '�2-زاد �1

  

دود ا�ر ��� �	��د �ر 	�ن 	��� ���ت                                                                                         
��ی �	م ا�رو ���رد �و��� او ����ر ا�ت                                                                               

� آ��د �رون �                                                                                                          آھن و "و�د از �  وه 
�	�ر �ردد د��ری ��ل $ر ا�ت                                                                     	 �آن ��

  ( (�)ب ��ر�زی )

                                                                                                                                                      


�ن،#* ا
��د وا45 #�(�-ی، ��� 67� '� �                                                                                                    :�9+8د �
                                                                              ?-ت ��ر�"� (��)� �� ھ/ درآوان *"... وا�'وه #8ر�9- #-�� �* ھ7

� ] ازاو�)'# ] ��-ض 9-�2�/ وھ/ د+��) داد�/  ��ن آ�9ھ«... )1(  

� ا�' *ادا�* ��+�.G�H� ��I '7�JK *L�زم #-ای آ���N O�P!� �# -.ا� Q�K�7
� ز���« ... :  �7P' ا�)'# S�2 در *� �
را �* در او  ] [ م. ط. #'(�� ' ذا�- 3?-ش�T��UK7P دا+�* ا
T. ] 1[آ#�د ����/ #�ده در 9-وھ� #* ��م (��* آ#�د ��م 

��L� Qن  ا
��'اد� Q#�� *# /���� '�'ه #-ای ادا�* درس و�4 ھ�ی ��زدھ/ و دوازدھ/ #-�?�* �5 �را در  ]2[ داده و #'(�
�* ای �* #* اد#��ت دا+�* در �Q2�P اد#� +Q#�� -0 �* ا�\-اً در (��* ھ� دا�- ��  ر
��'ه ا
G.T�?* �.�.�* #* ا��1م JK -#�#

� و ر+�* ھ�ی از 
��-ار 9[�* (�دش او #� ھ�+/ +��$ ا2'ی �* JKوه #- اد#��ت #- روان + .T
+'ه ا+�-اک �� ��7ده ا
7� ���و ��1* آ_�* ... ا�� ھ�+/ +��$ ا2'ی از ���0-�� آ
��ی ����* ،�ده��Kم ���5- آ+� #�ده در (��* اش T.P5 و ھ7

5� در ا��b2?��ن 3�) �' ���رف را ��
�` و در ر+' ��K�.Hت ا(�!� T
� دا+�* ا� ...  Q]P� در ��)'# T��UK ا��
#* �c- ��ان �?��' و  [ #'(�� ] و ا2-اد ا�� �P[Q #* او ]�K ]3رف و +�Jd Q#�� -Kم 
-ور دھ��ن �c/ �- و �'اوم #�ده

��+�� T�� #* ��م �7P' ط�ھ- ��ن #'(�� #* ��م او #* 5G8d ی-��K �
-وده  [ ��+�� ] (�ص ��'�'ه ا�'. �-��م 2�5 
T
� #* ��م ا��Pد...  ]4[ #�ده ا�.����ی �# �# ��)'# �
��
 �� �* در دوره ھ[T #*  #� +-وع G��2�T ھ�ی �"[�و �-

� ا+�-اک +"!�T ھ�ی ��ر ��-�+�7ل ���ر از ��7* (�-ی �2ر��#�، �c� '7P- ��ا، ھJل اG'�� #'ری و K.'اNول (�ن 
� #* ��م (-ا
�ن
��
� �'�' و  ]5[ و K'ه ای د�i- ا��1د 9-د�'ه #�د در 9-وه 
�
 T��UK��Q5 �-ده و �� اJKم ����ن ا

*� �� در �3ھ��ن ��#Q #� ��ا���
� دھ* د���-ا
��
�lب ا�L2ر ��ر�?�?�� +'ه #�د�' ھ7-اھ� ��7ده  +-وع G��2�T ھ�ی 
.T
� �* �� در ا�� دوره از G��2�T ھ�ی او دارم او  و در رد�4 اول �.) mI ا��b2?��ن +-وع #* G��2�T �-ده ا�������

 �K-+ ،TKزرا Q!P� -n0+ د #�ده ا�' و +0- هللا�!��7' �* ھ- دو ��G���2 Q!P* ا��� ��K ن�H�
در �3ھ��ن #� 
3�1�-ی �Q!P اد#��ت ���* ای را ��L�Q داده #�ده ا�'� -�i�
�* +��' ��q�- ھ7��  ...]6[ �ز���� �K-+ Q!P��ت و د


�اد � ]7[ #�ده طJق 9[�* و #� ��7�* (�اھ- ���7' ازدواج ��7ده ا
T را#r��� *H +'ه (��/ اوG) را �* زن دھ��� و #
�?# /0
 ��ر ��2ل دا+�* و در ���ن ط-2'ارا�) +��� #�د �* او ��8 در اوG�� در ز��ن ��L�Q د���-ا��6 (�$ #'(�

�"r 9-د�'ه �* ��ر(�� �8ب د���-ا��6 (�$ #* � Qو ��ر� �#8� #�' از �-�� ��� v�� *# ه اول-iا��"�#�ت در �
ا
�ن را #� ا
�د #'(�� ھ�iم T��UK در د���-ا��T?G $�) 6 ا�UKی 
�ز��ن (-] 8[ ا�[�ق ا�� �c- را �-د�' ��7ده ا�'

 �]� �-د��ن +�7ل ا���Lس #?��ر ��.� Q?� ر���� ���7' �* ا�� ا�'ام او در ���ن �� /��?� ��-ا�� و ا
�س ���* #* �-�
�7د�'�� x��.� روی�+ r��� اش از �i�+�79 -# Q�Gاو را د Q7K 8 ]9[ دا+�* و�I در ��ر�� ھ�ی ��+�* +'ه -iھ�ی د�

� آ�'ه ا
Tدر#�ره �8ب د���-ا��6 (�
� در ا����ب اول #-(Jف ھ7-اھ�ن  ؛ا�� .$ و �.) دھ* د���-ا�)'# *Lا�
� د�i- از 
�الL� *�
��3 �� �* #� ��ر�Q ھ7-اھ� �-د�' #* 9-وه �-�K-+ و '7��� ،-n0+ ،-ی��13 ،(��?"� 

� و 3�1�-ی ا��K-+ ،-n0+ *�7� ھ� از T�!"+ اب ���'ه و ا���� �� ��7ده و  ھ���?T �* �� ��ل #�ا�- را ���Lک ��
 �# ً�!"+ Qن ��ر��I �0�7د�'. #* 9[�* آ�� �� x��.� وز�- در#�ر ظ�ھ- +�ه �� (�ن �[���K '7P� ره���
� آن را در اq- ا��

10[ �� ���H� 8� 9-د�'.[ه]در#�ر را#H* دا+�* و در#�ر��ن ��"�ا
�* ا�' #* ��Pی از G��2�T ھ�ی 9-وه �-[  '
 �0اG.�* ا�
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� �'ا +' و #�#- اظ�0رات ��ر(�� �Q]P [ه]. #�' �* #'(�� از �-..�.-ی #-ای ا�� اد����Kن �'ا+�* و ارا_* �L-ده ا�'���
 T.q ��� /�
ا���cر را ��L�Q داد. ا
�'Nل (�د #'(�� در ا#�'ا آن #�د �* در �-ام د���-ا��6 (�$ اJH5ح �.�رزه #� 

  ]   12[...» �7د�' آن را �?�Lت #8iار�'�� �Jش �[ه]9-د�'ه #�د ا�� ��ر�Q و �-

  (�ا�'ه 9-ان ارج! 

�?T7 +�7ره (�رد. #* ا�� �-��r، از *��+�  'I 1( �2ق در(  �G6 #* )12(ا
�ده 9-دد و 02/ 
Q0 #�+'. ا� �، �� ارز��#
                                                                                                                                                           وا��وی �rG�H آن ��n-داز�/:


�ز��ن آ#�د  « و��د (�ر�� �'ا+�* و �* دارد. در ا
�د و �'ارک ����د»  (��* آ#�د ��م« 9-وھ� #* ��م  J5ً �'اما  ]1[
T.q 9-د�'ه ا
T �* در +2 -0�S آ#�د #* ا#��Lر �-��م G�.K-وف ���زاده و ��'ادی از ��7* م. ط. » (�اھ�ن ���0 

#1331'(�� در 
�ل ) . T
  ) 2خ ��QL ��د +'ه ا��1د 9-د�'ه ا

                                                                                                                                                                                        
]2 [
��� r�L� *��i� *L�# ،ن �* ��7ده�L� Q�H* در +2 -0�S آ#�د را (�/ �-ده و م. ط. #'(�� از �2 r�L�S آ#�د �

) .T
5�ف دھ/، ��زدھ/ و دوازدھ/ را #* ا��7م ر
��'ه ا *�.�.� *?�G ده و در-� -]
 Q#�� *#در Q�!P� ض دوام-d3(  

�-ار 9[�* (�دش «...  ]  ا�.- ادا�* ��'ھ':3[  [ �در (��* اش T.P5 و  #� ھ�+/ +��$ ا2'ی [ #'(�� ] او [ #'(�
� دا+���� در ��K Q]Pرف و +�Jd Q#�� -Kم 
-ور دھ��ن �c/ �- و �'اوم #�ده و ا2-اد ا��  ...*ھ7�)'# T��UK ا��

  ... »#* �c- ��ان �?��' و (�ص ��'�'ه ا�' [ #'(�� ] �Q]P #* او

                                                                                                                                                                           

-ور دھ��ن و �-��م  ه#'(�� در ��ز ]3[ '7P� مJd م-�P� ،ی'�0 #� ��ب ھ�+/ +��$ ا2� *� �7�K و �iی 2-ھ

��/، +�K-ان ��زه +Q#�� -0 و (�رج از آن  Q�9ن، اھ'� دا+�*، #�L* #�  +�7ری از 2-ھi��ن، ���?���-ی ھ7�K �2�5
���+� د��ر در 	$(�ت  ..."����?': در را#H* #�'ه و �.�دل �c- دا+�* ا
T، آ��Hر�L* ا
��د وا45 #�(�-ی   �
خ �  دھ� را در �ورد 1350  - 1340ھ�ی ��ن  �ر-وم �د$	� ����ر 	���ن �و�� ا�ت، 	�� �(ور ��د در "�(�� ��ل

� در ��ز��ن ��$(و(�ً آ��� ��ھ� و ��4دھ�ی �پ  ا�راز �ظر 1رار دھ�م، رو	��0ران �� �� ��ز ��و�م 	�� رو	��0ران 
� ه� �� 1ول �  �و���د��ی دا	�� ��رده، ا(8ً �� ا���دان ��ل �6ش از  ارو��6�، در ��6ده روی �پ $����ن ��ر�5 -رت 

ھ�ی ����د ا���د �زر�وار، "�� ��ب"، �9دا+�4دی  $ود ����ل ھ�ی �6ش از $ود ا(8ً ا���9ی �دا	��د، �رای آ��4 	$(�ت
�ر-وم �و��� "$ ،"��د ���م "ط>را"، �ر-وم ��� �9دا+�ر�م "داوی"، ا���د $��ل ; "$���-��ر-وم �و���  ،"���

�� وی"، �ر-وم �9دا+-� "��6	�ری" و �  9ده اد�� و 	�را... و ��ر�5 �" ��و��� ?8م �� ،��" �د$	�����-"
� از �� �� � ��ا�ن ھ� رو�رو �و���ن... د��ر ا(8ً ارج و ���4� از د�د��ه و�� در د�د��ه ا�ن ��9(ر �پ �دا	��د، ھ���

  � �� � ��� د�د�د �ر$ورد	�ن ��و�� �ود، �Aل �ر$ورد �� 	��د�د �� ��ب 	�ن را �� 	د�د، �� ���	�ن را �
� �رود و ���� ھ�ی �1رھ� را �$وا�د... ��+ب ا�ت � �د$	� �� ����ری از ا�ن ھ� ��ن از ا�	�ن ��م  -�ور���ن ����ر 1د�

� �دا	ت�� 	��"ت، �را�	�ن -ر�ت و ارج ز��د ��1ل �ود،  �� �����ت �ردم ا�ر -	ر و �	ر دا��ھ�ی �� د�دار	�ن 
� �و��د...  د�ت�� دارد:  �و�وی ��د ��9ر ا���د )4( »	�ن را �8�ن �رای 	��$ت ��و�د ��د، ��ز -رف و ..."

 �� ر"�م ��� ��و�د ��د 	�4د ط�ھر "�د$	�" ا��وب و �ر	�وه $�ص را ا��$�ب رده �ودم. و �� �را?� ا����دی 
�د ���م -�� �رد، از آن ���� ���د از �ر-وم �� �	��� و "�ض �"�د$	�" در �-Gر 	�4ن �� ر�م ���ذ �� زا�وی ادب 

رده ا�د، ��دآور 	وم. �ن �� زودی در��"�م � �د$	� 	�4د  ��� در ��G"�ت ھ�د از او �� ��م "H9ل "��ل" ��د  ،"�"را?
� �ر"�� ا�ت..."�� �و���ی �ر-وم ��	�ر � ��واردی �-ث ا���زی -��ت و "���0 1د�م را �� �-��ل و �ر�)5(   

� #* ��م �7P' ط�ھ- ��ن #'(�� #* ��م او  «...ا�.-: ] 4[G8d ی-��K �� ] �-��م 2�5�)'# ] ��+�� T�5 *#  ]
['+�# O�+�� '��# ه'7� �- ا+��ر او ���ب 
-وده #�ده ا
T �* در �Iپ ��cر ���?�'��-ی ] ھ�ی �K �����د #�د  [ 2�5

.T?�� ی-qف 9-دد. �* در د��ان ھ�ی ����د او از آن اl� پ ھ�ی #�'ی�I 8ل درd ا�' ا�� *�
  ..» ا�� +��' �?��� (�ا

                                                                                                                                                                                                                                   
را، در 5�T +�-ی، در �T��L 2-ھi��ن و �".* �9ن آن » ط�ھ- ��ن « I* #�0-، +�ن �8ول #�Lر#-د اJH5ح ] 4[

ا���i*:                                                                                                         -ا
��د وا45 #�(�-ی در��#�/، �� ���?' ی ��ب *دوره، از ���Pا و ��� ��+�
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	ر از ا�	�ن ��م �ردم ا�ر -[ ��$�ری ] �ن [ ��	��ر از 	$(�ت ھ� ] ... و ��+ب ا�ت � �د$	� �� ����ری از ا�ن ھ� « 
� �دا	ت �� �����ت�� 	��"ت، �را�	�ن -ر�ت و ارج ز��د ��1ل �ود، د�ت و �	ر دا���  ھ�ی �� د�دار	�ن �	�ن را 

 ���د "��$�" �6ش �ظر -�� �و�م، �و��� ز��د ا�ت... "وراً ����ی �����ک �و��� �8ل ا+د�ن ��و���  ��و��د... ھ���م 
�A�� �و�م... ���Aوی  � �� آ�د... و�1����م ��	ود... ��� ووی ...ز��د ا�ت... ��Aوی �و+وی �6ش �	م � � ��د$	

� ���0د �"ط�ھر��ن" را در �ظر �6ر�ردان ����ر ��ظم آن دوره �� $ود ا$�(�ص داده �ود، ھ���م � آ��4 "ط�ھر��ن" 
   ) 6»(�  "ط�ھر��ن" �ود � ����� �ود...   -"Hط ��ظور	�ن 

��#Q #� ��ا���� �* �lب ا�L2ر ��ر�?�?�� +'ه #�د�' ھ7-اھ� ��7ده و در رد�4 اول �.) در �3ھ��ن «...ا�.-: ]  5[ 
� �* �� در ا�� دوره از G��2�T ھ�ی او دارم او در �3ھ��ن #� 
��Hن �������.T
mI ا��b2?��ن +-وع #* G��2�T �-ده ا

� -n0+ د #�ده ا�' و +0- هللا�!��7' �* ھ- دو ��G���2 Q!P* ا��� ��K ت��K-+ Q!P� �� ��ز���K-+ ،TKزرا Q!P
3�1�-ی �Q!P اد#��ت ���* ای را ��L�Q داده #�ده ا�' -�i�
' �3را9-اف ] 5[  ...»و دI در ار�.�ط #� �3را9-اف �2ق و

���م، �!��. ��'Gم ا���3�1�-ی ھ1�87�- ز�'ان دھ��87 
��0Gی  *#�'ی، ھ�7ط� �� ��ب  -�i�
و  1351ی #� آ��ی د
��/ ار�9ی #'(��ن، ط�ر �'ا�-� *��9�r داده و #* آدرس  خ 1352� ��ن آ��ی �7P' �?�، #-ادر م. ط. #'(��اش و ھ7

�/ ) #� ھ/ ��"�ا��/:L�� -L�� ب ا���ن�                                                                                      ا�7�Q �� ��ا��ن، T?3 ��7ده ( از �
]5 [ ،'��i�� -n0+ م +0-هللا��و �- �� ��ز���K-+ ی��9� از آ'3�1�-ی (�د ����' دارد و #* ���7 -�i�
... آ��ی د

3�  �[-ی را �*  ��  از آن» ا�.- « ا��1د 9-وھK�7ھ/ 5-ف روا#� ا���# �)-# ،'��i�� *در ادا� ...'L�� دارد، رد -.)
3� �[-ی را د �'... (دا+�/، #` و ا��1د 9-وھL�� ار رد-L� *# Q#�� ه�i7ر دا��  (                                                                                                   


�اد « ...ی م. ا. ا�.- :   *ادا�* ��+� ]6[ �#�ده  �* +��' ��q�- ھ7�� را#r��� *H +'ه (��/ اوG) را �* زن دھ��� و #
'»                                                                                                                            ازدواج ��7د... طJق 9[�* و #� ��7�* (�اھ- ���7

]6[  :'��i�� �
r ھ-(��/ ز��ن (�«...آ��ی �7P' �?�، #-ادر �-��م #'(���م 5[�* ��ن #* �# ��/ اول م. ط. #'(�
 �
�اد #�د و ���' ط�ھ-��ن [ م. ط. #'(�� ] در (��* �8د #8ر�9ن (���اده 
�اد آ��(�* #�د. در ��7 دھ�� �# ،(��)

* (��/ ] د(�- �.�د، #�L* در+2-0�S آ#�د در ��ار (��* 3'ری �� [ و��7P� Q' ذا�- ] زاده +' و #8رگ 9-د�'.  او[ 5[�
����ی �� و ط�ھ- ��ن #* ��م K.'اG-��7 ��.�+' و در �6 رد�4 (��* و �����  ھ7* #� ھ/ ز�'9� دا+�'. �Iن �-��م 

و��7P� Q' ذا�-، #'ون ر���T ط�ھ-��ن [ م. ط. #'(�� ] آ��0 را #* ��Lح ھ/ در آورده #�د. #�' �-گ 3'ر، ط�ھ- ��ن،  
��ل �-�* +'ه 
0/ (��) را #*  5[�* ��ن و 2-ز�'ا�) �* ]5�P* ��ن را طJق داد و ھ7* ا�-�d ل و��
�د ا��ال �


n-د و �� ھ/ +�ھ' ا�� رو�'اد #�دم  Q#�� در ����G�� در (��* ��ر هللا '� ��"�ا
�* #�د�' #� 3'ر( ط�ھ-��ن ) �6 �� ز�'9
                                                                                                                             )8» (ادم...و ا
�د �-�* ��-اث 3'ر را �� ��#Q #-ده #�دم و #* ط�ھ-��ن �?��/ د

2� دارد ا��Hر:...��و] 6[-� ��'ان ��د �-��م #'(��، #* (�ا
T و آ��ی 3�1�-ی در#�ره ازدواج (��/ دوم  م. ط. #'(�
 T
� (�د #* �7��* ��ن، �* زن �!P��L-ده و رو+[L- آن و�T، در رد�4 (��/ ا����� را�r زاد �-ار دا+T، (�ا������
� دا+T و #� L���� و از ��در �.�ر �L�#از 3'ر �.�ر اوز �ھ7?[-��ر و 3��Lر آ�'ه اش #�+'، ازدواج �-د... و �-��م #'(�

   )9ج #� �7��* ��ن 3���' ھ8اره 9� را #- آ��0 ا82وده #�د...(ازدوا


0/ #?��ر ��2ل دا+�* و در ���ن ط-2'ارا�) +��� ...  « ا�.- ادا�* ��'ھ':  ]7[  �در ز��ن ��L�Q د���-ا��6 (�$ #'(�
r"�� Qو ��ر� �#8� #�' از �-�� ��� v�� *# ه اول-i9-د�'ه �* ��ر(�� �8ب  #�د �* او ��8 در اوG�� ا��"�#�ت در �

                                                                                                                              ...»د���-ا��6 (�$ #* ا�[�ق ا�� �c- را �-د�' ��7ده ا�'
]7 [1� در#�ره �� ��9' آ��ی 3i-ه :«... ��-ی در ��7س ��[� ��Gاو ��J�L�� در ا��"�#�ت درون �+�دروان ط�ھ- #'(�

 r+ 6 در�د���-ا� T��7�11  دا�-9-د�'ه #�د و دوازده  *م ) در (��1965خ ( اول ژو�*  �1343'ی �ی ��ر�7P' �-ه �
� 3` ازL� �د�i- راء اول، دوم و 
�م را از آن (�د �-د�'... ��8  
�TK ط�ل ���'. #* �-��r �-ه ��، ��ر�Q و #'(�

  )7P�) «10' ط�ھ- #'(�� �?��ل ��L�Jت �-�8ی ��7�T د���-ا��6 در ا�� �i-ه ا��"�ب 9-د�'...

� ھ�iم T��UK در د���-ا��T?G $�) 6 ا�UKی 
�ز��ن (-ا
�ن را #� ا
�د �-ا�� و «... ا�.- ادا�* ��'ھ'  ] 8[�)'#
��
�
��7'...و #*  *ا�� /��?� �� اش از ���r +�روی �.�x ��7د�'...  ]ا���[-�i�+�79 Q�Gاو را د Q7K                                                                                    «

�G�)��ن ��ورای « [ 	��د  ا���د �ر���� ی  "  ����ت $را��ن "«...د����ر ��6	�ری ���و��د و ھم ���و�د:  ]8[
	ب ����س ����ت د�ورا��  $�ق،  ، ����$ور	�دی�1343دی  11	ب در » ��4ن آ��د $واھ�ن «و   ...» ]ھ�دوش 

���ت � ��9�و �	�� ��د �ره -��د ط�ھر�د$	� �ردا��ده ی ���� ��ره ی اول، ��  �ور-��و�ط ز�ده ��د 
����  د�ورا��  $�ق ��ری و  �6رده 	د �رزی از ���� ا�����ب،در -Gور ا�G9ی ا(� �0$�و ر�ز و راز 
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� ��رو��د و�و	ش ��ر�$� "رز�دان  روان 	�د �د$	�، و�� ا�ن �د��ر �6�6  در ���ن ��ود� �����و"�داری $ودرا �� ھ
�8� دو�وی ھ�دوش ��دار �� ����ش �ذا	ت. ��ن و �-�وای ا�ن ا���د ھ����ھ� در �ط�و�9ت -ز��  ودو+Hت ا����- ��

� و ا��$��را�� ھم �دا	ت... �. ��ز ���$�ق ��ز��ب ���"ت���                                                                                                                             ) 11»(ی ��زه ���و
]8[  -�i�
����س »آ��د $واھ�ن ��4ن « �وان د��ری ��ز �� ��م  ھ�ی ����ت«...3�1�-ی ھ/ �� ���?' و ھ/ ����i':  د

���ت  در " ��غ  ���ر" �وا�� زد. ا�ن ����ت »����ت $را��ن  «خ در "�ض آ��د �د$	�ن و �� د���ل آن 1331� ]
و�� و آ�وی $رو	�ن ��ز��ن ��"�� �ودرا�� ھ�ی  �طرح رد.  ����4م و ...�و�ط �وا��ن ��دار $را��ن ].) «..12(                                                                                                                              

��دھد:  ���د ط�ھر �د$	� ،  ز�ده «... آ�1ی ��6	�ری ادا-���د د�ور �ر�� ا(0�، رGوان 1ل ����، 	�دروان ��ودان ��د 
�ن، �9دا+-��م ���ھد �زاری ، ?8م ر�ول ������ ، روا�	�د �8م ��	Hر?��� ( �8م  -�م ) از ا�G9ی و�ل ���دی �ر

	�و"� ھ�ی ا�ن �G4ت �ور��� ، ��ز 6س از ا�-8ل ���ش " و�ش ز+���ن "  ..�ر���� ی" ����ت $را��ن" �وده ا�د.
�د ?��ر "�Hد و	��ت   وبو�ر-��ودی  و " ����ت  وطن " ��ر?8م -�" �دای $�ق " ز�ده ��د د�ور �9دا+ر-��ن  

�د ���م زوری  وروا�	�د-��دا����9ل ��$�، 6ر6ر	د ��1م ز�ده ��د $وا�� -�)   [ "�ر ��	ود م. ا. ا�ر 13...»(��د 
  ا�ت.] �	�ل �G�)��ن... را �� ����ت $را��ن �� ا	���ه �ر"��

� �* #� «... ا�.-:  ]9[  K-+ و '7��� ،-n0+ ،-ی��13 ،(� در ا����ب اول #-(Jف ھ7-اھ�ن �"?���)'# *Lا�� ا�
� د�i- از 
���ر�Q ھ7-اھ� �-د�' #* 9-L� *�
��3 �ھ���?T �* �� ��ل #� ��اب ���'ه و ا�� +"!�T ھ� از  لاوه �-�

� و 3�1�-ی ا�� ا�- را K-+ ،-n0+ *�7� -وز� �� (�ن �[���K '7P� ره���
� ��7ده و ��� آن را در اq- ا����Lک ��
� ��7د�'. #* 9[�* آ��I �0ن ��ر�Q +"!�ً #� در#�ر را#H* دا+�* و در#�ر��ن ��"�ا
�* ا�' #* ��Pی � x��.� در#�ر ظ�ھ- +�ه

� ���H� 8� 9-د�'.[ه]از G��2�T ھ�ی 9-وه �-�                             «..                                                                                                          
]9[  ،'L�� *2ظ +'�'ا رد ��7ده، ا���]Gم. ا. ا�.- را #� ا ���K-ی ا�� اد��13 -�i�
9� از ر2�� «... د'�� (�د و #* ���7

 �# �ار�.�ط #� ���� 9�-ی 2-�?���� ا����ب اول، �-��م ر
� ����i/، در  #���ھ- �6 �-��م +n0- و ��ز���
 T#�# ی از-L2 ��و ھ T+د را دا�) ��J�L�� و �
��
و ھ7��ن » در#�ر��ن « و » در#�ر« ط�ھ-��ن ��ا�� L2-ی، 

 ���K/. اد�ا+�'� ��� #-دا+�I ده #�د و-L� ر�H) �� در ذھ� Q_�?� »-.و دروغ »  ا� �PH
 T+و �6 #-دا T?ھ SP�
�) �-#�ط ا
T ... و ��ودان ��د #'(�ّ� #* �$ از #�0-�� ��3.�زان 
-ز��� �� 
T، رو�) +�د و J)و #* (�دش و ا `#

  )14» (��دش 9-ا�� #�د...

� �'ا +' و #�#- اظ�0رات ��ر(�� �Q]P ا���cر را ��L�Q داد. ا
�'Nل (�د [ه]#�' �* #'(�� از �-« ... ا�.-:  ]10[�

 �� T.q 9-د�'ه #�د ا�� ��ر�Q و �-#'(��� /�
� [ه]در ا#�'ا آن #�د �* در �-ام د���-ا��6 (�$ اJH5ح �.�رزه #� �

                                                                                                                                                            »  �Jش ��7د�' آن را �?�Lت #8iار�'...

]10[  :'��i�� -ی در ا�� #�ره��1� از دQ�N ھ7�� #�د �* #* �?��* ��� �l3-�2* +'ه در #-���* �8ب، ھ- «... ��ب 3L�

دو ��ح ���* �L-د �� �?�Lت l9ا+�' و �?�_Q د�i-ی �Iن، �?��* �.�رزه ��ده ای، #�' ھ� +L�L* ھ�ی ����� را#H* و 

�ن #-(�رد ��+��?T �[�� هللا ا��� و رو��* #-�-ی ��ی 3����' #� ���ر +�رای ھ� در ذھ� #-(� ھ� ��ری #�د. ھ7

� در 
OH رھ.-ی���� در �������� �'ارک #-ای آوردن ��'ادی از +"!���0ی ���i-ا از آ�H-ف د��ر�' در ��ح (�$  -

� *)                                                                                                                            7!) «15�i# /�-د...آن ز��ن... �-��م #'(�� را وادا+T �� (�د در ز��

� و �� ا#-از �c-ی در #�ره ا�� ��+�* د��7L� �� ،�ار�'. HG[�ً �� را از ������ت (��) (�ا�'�9ن ��P-م! اc� -9-ات ��'��


8iار +�7 #8ر�9ن (�اھ�/ #�د.                                                                          �n
                               �?�[�' 9-دا��' و �� 

:Q�7آدرس ا�majidpoor2@gmail.com                                                                                                                                    

                                          ادا�* دارد                                                                                                                   

�T و ... )���iن راه ��� )  

�وع �د$	�ن �  ��و�ط� 3)  �و�ل و آر	ف "رز�دان �ر-وم �9دا+روف �G�زاده. (2) �و�ل. (1(��) در آن ��+�4 در 
�ود و �� +��� ار�H� �6دا ��رده �ود. �د$	� �� $�م ��و�ط� راه دوام �-(�ل �� ��ل 	د. ا(ط8ح ���ر�رد �Hل ���ن 

�0� ���ب ��1م ا+د�ن ��1م  �� �-�رم ��6	�ری.  7) ھ�����. (6) ھ�����.  (5) �و�ل. (4ھ����� د�1ق ���ت. (�� ��-�)� (
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�د -�ن، �رادر م. ط. �د$	� از طر�ق ا����ب. (8(-��(�-�� ���ب ��1م ا+د�ن ��1م �� �-�رم  (9)  .��-�)� (10 (
)  .��-�)�11)  .��-�)��(�-��.12) �و�ل و  (  )13) .��-�)��(�-��  (14) �و�ل و  (�-��.  15)�  ) �و�ل و 

 


