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خانار محلار مبی،سااا،ا ر  نوجوانی تا همین چند ساااای  یر مههما جا ر ه،جار مه از

های ها ر تشااا ب زشااا یر م در مهمان،ا ر اتام ،مبر بیماهسااا،ا  ر جم  یمانشااا د 

ان،شااها  چ ید  ر اانو  نوسننداا  اس،ا ر مهسازما  دداییا  خل  اس،ا ر   زشا یر مه

هبط ح،ف یم اا بیسخواس،یم( ب،وخواس،م )میتبعید مه آلما  ر ام،س ار  ه،اس ها می

م(: اف،یاف،م )میزندر میغی،راقعی می هایدهمادر حالیر نینااارر ح،فزنادر نمیمی

مهمیاه   زنار هرشنف ،بازیرلر ان بابا هرشانف ، ر ح،دای شای می ر هرشنف ،ی می»

  «ر...

 ولدهن،ا، ت از ر،ا سا هرشنف ،)منوهالف ،( مهما هم  من ر بعد م،وجا شاد،ر  یر از 

ناسزای سیاسی ر د،هن،ی بوم  ر  هرشنف ،ا  سالیانی   رنزمسک با مر ق،  یعنستا ام،رزر 

 دسدتح ر دسس،زنرر تهد ،ریانواع مخ،لف موهم تحق با اش ای ر راند دحر خوهم مهاز 

 ی،اند حهرشااانف ،ا  بده اههم،ا  بوم  ریخسماد  تاهاوتاا  نس. مه اناداق،اها،د،اا

م،م،  یر ناخوشاا یخوشاا مه اا . هرشاانف ،ا  با آرسخو ی ، یاز  یبده اه بخشاا

 ر موهم اساار شاا  مانناا،ا نشااد اند اما ه،از قده ر منزلربوم  میشا،ار ماشاا،ا ر سااه

 .ندان،،د،ا ق،اه رسسپاس ر س،ا

د ،  ر،اطفاحسر  یبدنا یهاازماغ «هرشنف ،» یر شخص ید،هن، ریاسیس یناسازا

 ر دقط د ، نا اسر.بوم   ما هنیغالد ب، م یشد ماشا،اراماند  ر ،قد ن،ا یشااسر اند

منخ،ر ت موهم یمظاه،هرشنف ، با ،نوا  د یر لباس  وش ظاه، یر ح،یا،ماه هرشنف ،

ر ق،اها،د،ا اسر. ا،ارا ر الا  شا و  یر تحم ،یطعنا ر تحق ر اسابا  خند  ر اسا،هزا ر

،بوز  خشد تمنخ، اف،ا میبااا  ینو، ژ سرباشلواه ) یاطو ر مخصاوااً ار ر شالواه

 ینف ،هرش مساز ،لا یحجابیمور ب رسر نوع آها،اهیسچو   پریر  نکی(ر ،ناایقاچ م

 ین ی، شدر ایشادر الا  شا و با ل،ن امهاه ر مددوع بها تشب خ، شادند. ا،ارا  ادنااه

ر یو  ا،م ا - ین یقا ،آشد  هرشنف ، لقد ا،در ر «جنا  منوهالف ،»ر  « ،ردنوه»
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سااوسااویر  ریق،تچو   یخواند  شاادر ر نناابر های یر م،تد ا،م  مو د ل رسآها ر

فر ح،ا ر«از د،ن  ب،اشاا،ا یهاخا جعف،»ر «هوشاان  خا »ما ر مناا،ف،ن ر  ید،ن،

 شدند.  ا هرشنف ، یر... از افا  ر اسام ،یمه  وسر ش یخ،ر ش،،م،غ

 اج ررهّر یاشای،مبر آم، الیبر نینشر ب،ج ،اجنینشار اادا،انایب غ،  زم ر مزمره

ر ،وا،  ا زیاز مها  هرشنف ،س، «اخلامیب»ر حایقب یر ااهها ،امب دناام ر دحشاا اور، ُ

 ناامینلمپ» انایم نس. مه ا  اساارشااد خ،اسه ،ر یب یاساایهرشاانف ،ا  ساا یمهباه  ژ سربا

هار اوشااانداا  ی،شااا  قدهت رآ  رهزا  ساااازا  ر د،هن ر د،هن  «اخی، یچندمها

اشااا وی  ری اوچااک ر بزه  ،اااتوههاااسزم  ر میدیولوژسااا یر د،هن، یاسااایااسااا

 ریسر بها یببا هرشاانف ، ب،خیرن،ا   مه .اندت، ا،م ها  ،ملاط ،ا سمه ا یزیهرشاانف ،ساا،

ها ر م،امها ر خا ر اطینسلر  امشاها  ر اامب ا م،شدآخوندهار شد.  نسمر ضد لامذهد

م  ، ها بومندر هرشنفم،شد ر م،سد ر بها ریه، ربُ م ر غلا، ر ی،ا  اا با منبای اُمر ِ ااُ

ا ِ ها  م،م، اند تا هرشن،،ی سیاسیر د،هن،ی ر مذهبی بَدَی ا،م سبیر از مس،،ا  با ناسزا

 با سوی هشد ر تحوی ها سد انند. 

م، ی هرشنف ، ها منخ،  ا،سهاسیاسی ر د،هن،یر اا مره  ی،نوا  سک اوشند با

 اسن  دسد  ر هرندر سعنی یباه انداخ،مر ضمن ان،قام با خوم،ر مهمسر ها ر هرشانف ،ی 

داتی ا،م  باشاام ر هم ام ی با شااناخرِ آساا،یزی می نوسناام اا هم جب،ا  مهرشاانف ،

 .اسن  دسد  ر هرند بیش،،

… 
 

ا  ش«هرشن» ،زا هن،ند ر تارا  د ، ما هرشنف ،ا  م،غا  ،،رسی ر یچ،ا مه جامعا

نجا اج،ما،یر زندا ر ش  هایش،مر مح،رمیرربا تحمیب تمنخ، رتوهین ر تحقی،ر ض، 

ها ،لیا رهزیها ر اینایسهای اسن هما ناسزااور ا،دا، مام  شاد  اسارآ آبشخوهِ هسشا

 یهرشاانف ،ا  با ،م، ما هنیچ،ا مه مهرشاانف ،ا  ر جنبر هرشاانف ،ی اجاساارآ 
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 ی،ما،ر اج یاسااایجنبر سااا نسمر انقلا  ر چند یبا ات ا با تج،با با مر ق،  ر کسنزم

 :اندنداش،ا  یرس یر اج،ما، یم،مم ریر،زا بوم  ر مقبول یم،غ ،،رس شایهم

 .سرها سام  ا ،سر اسخ اسن 

را های ناهها ر ب،ماشااریساسن ناساازااواز ،وامب  یاخ،صاااه با ب،خنوشاا،ا با نسامه 

 وم:شیم  ،ماخ،ا

دم با موان  م،ع ما  یی شبیا جامعاها  تحق  هشد ر تعالی اننا  ر جامعا مه جوامع -1

وا  س ی ،نی بنیاه مواجا اسر. هرشنف ، باهاها ر ابها،هار تناقضاشم ر ر م،نوع ر ر

ب با اسن موان  ر منایها  مسا،یابی با هشد ر تعالی اننا  ر جامعا هه،را  ر ساازنداا   از

 ندد،اسما  طی سک شد  «م،جدم ر مده »اسار. هرشانف ،ی ما با مانند  مهای، مواجا ر

موض   هم ازربیش،، ط،ح ر نقشا ر  ،رژ  بوم  اسرر آ  آااهانا ر قانونمند  دسد نیامد ر

هااا ر ضاااعف بوم. بااا همین خاااط، اش،ا آغااازاس ی از ر سااا حی اااا ،باااس می،زا 

مار ر  یاند. ب، بنا،، ناآااهی د،هن،ی ر سایاسی شاس  مه جامعاام نبوم  امبومهای آ 

را های ناهها ر ب،ماشریسش های هرشنف ،ا ر اسن ناسزااوها ر لغزای از ضاعف اه  زنی

 اند.هاسج شد 

 

هم ما  نقشاای مساا،یزی مه میهنمه ب،رز ر تدار، ر اناا،،ش هرشاانف ، قشاا،سو  - 2

زنی ر مد  تها،ا اند. تحقی،ر تقبیحربوم ا،ی ماش،ا ر ماهندر اسن جما،ر  یش،از اسن س،یز 

سر. ب،ای نمونا مه مرها  بوم  ا آنا ی تبلیغا  هار نفی ر حذف هرشنف ،ا  از جوه، 

ار ر ح،ی  د ،ی ر هد،اهی ا اللا نوهی ر بعدت، د،زنددضبمشا،رطیر الا، ر هد،اه شیخ 

احمد ر... اسن رسژای ها آیهمهو  م،تضای م ه،ی ر،لی ش،سع،ی ر جلای  «نواندسشاا »

،ی خواندند. ح «شا، »سااخنا  هرشاانف ،ا  ها  قشاا،سو بنایاهی از  اند.ا،م نماسندای 

 ،س،ی ها اا هرشنف ،ا  م،داری ا،مند میهن ،س،ی ر رطن ر مفهو، رطن ر میهنر راژ  ر

ی المای آزامی ها الما شاا،سک قایب شااد  ب،ای خدارند تعبی، ا،مند ر جاه زمندر ر

 شاا،سو قنامیدند. مه ن،ا  « اف،آبام» ی منوهالف ،انا خواندند ر مجلس ر  اهلما  هاقبیحا
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ی تجدم یابلی نماسند رشنف ، نماسند  سا حامب د ، ر هد،اهی ضداسلامی شدر موجومی ه

ر  اا ر اا از ط،س  اشوههای غ،بیبی،انار مدهنی،ا ر مدهنیزاسایو ر ،امب سل ا ر زبا  

هرساایا ر بعدت، شااوهری با اشااوهما  هجما ا،م  اساار.  رشاامالی یسا از ها  همناااسا

اند.  نداش،ا ر اس،حماهغ،  با اس،عماه ر اس،ثماه سا،یز با هرشنف ، ها همانا س،یز قشا،سو 

های یرسژات،سن ر آ  ها مه س ی از مهم رهزی ر س،یز هرشن اسر رایناملیب االی اسن 

توا  سادرر سعنی مه تولیدانندای اسد  ر د ، ر اندسشااار  ،سااشاا،،یر میهرشاانف ،ی 

اا با ی سهاخواسرها ر رسژای ز سوی هرشنف ،ا رسنجش،،ی ر جن،جوا،ی حقیقر ا

نا دقط همخوانی نداهند اا مه تقابب ر تضاااام ق،اه  موهمنظ، قشااا،سو اح ا، ر اااااوی 

  .ای،ندمی

جلو  مام  هرشااانف ،ا   )معمم ر م لا( هرشااانف ،سااا،یز قشااا،سو س ی ازااههای 

 ولاهسنم لایینی،ا رس رسژ  هاب ا ی هرشنف ،ی ربا،نوا  اد،امی ضد مسن اسرر اسنا  با

ت، هرشنف ،ا  ها مشمنا  سنر ر خدا مع،دی انند. اسن جما،ر هاحراند تا ا،م ها بهانا 

عا ها ا  مسن مه جام،نقد مسن توسااط هرشاانف ،ا  ر مسداا  هرشاانف ،ا  مه هاب ا با جاس

ساا،یزی مسنضاادسر با مسن رانموم ا،م  اند. الب،ا اسن مهم ها هم نباسد نامسد  ا،در اا 

ش،مر رمه  ناهرشن ر نامهسر  شا  با غ،  رشایف،،یب،خی از هرشانف ،ا  هم،ا  با 

اا  ا،اسا نرس یاز مفاهیم لایینی،ا ر س ولاهسنم نیز با اسن س،یز مامن زم  اسر. مغال ا

ند با ااند اا اسنا  ب،آ ا،م اندر ر منب،ی خواند هرشاانف ،ا  ها ضااد مسن ر منیا ،ساار 

 ها بدهندرمرلرها ر ح ومر  قده  مسن رهرحانیو  ها ب،ی،ند ر با شاااساا ولاهسناام

ی اسال آنا ناآاا  ااهسااااز اد،ام  اسااار. از منظ، اااانفی نیز  یمه میا  توم سااافانا أم،

اج،ما،ی هرشانف ،ها هقید خوم مانن،ا ر ن،،ا  حذف هرحانیر توسط هرشنف ،ا ر ر 

نزمسک اااانف هرحانیر با  یهاب ا اند.بوم جااس،زسن ا،م  مانر ر،لم باا جای مسن 

ازجملا بادر مذهبی جامعا ر هراج د،هن  شنیداهی مه جامعا  م،م، با ملاسب اونااو ر

مه ش،اس ی  ر راسنسرابا ماندااهی ر ان،،ش نظ، رهد،اه هرشنف ،س،یزی امک ا،م  
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ی تر راا، ام انااندبوم نظ،شا   یبوم  رهنار اا هرشنف ،ا  مح،ر، از ام انا  اشا،ا

های مانش،اهی ر د،هن،ی بوم  محیطر مه س ح ر  نیز ب،اسشاا  مهیا شاد  بنایاه محدرم

 اسر.

 

با  رر نقد ا ح ومر های تمامیر خوا  ر مس ،اتوههار با ملیب ،د، تحمب مخالفر 3

،نوا  من،قدا  قده  ساا،ساا،یزماشاا،ا ر ماهند. مس ،اتوهها هرشاانف ،ا  ها باهرشاانف ،ا  

ر نظم د ،ی ر هد،اهی جامعا ااا الب،ا نظم  نظم موجوم ر مزاحم خوم یزنند ب،هممخب ر 

 ،رهت اندر ر با اش ای مخ،لف با تخ،سد را،م از مسداا  خومشاا  اااا ماننا،ا ر مع،دی 

ها  ،ماخ،ا اند. اسنا  اا  بناا  هرحانیو  اما با اونا ی سایاسی آ شاخصای،ی ر دیزس ی 

،  ر خ،اب اه مع،دی ا،م  اند. اش هرشااانف ،ا  مخالف خوم ها جاساااوس شااا،م ر غ

مس ،ااتوههاای تجادما،ا نیزبا تحبید ر ت می  ر تهدسد هرشااانف ،ا  ها با خدمر خوم 

ها وم تاند ر با اسن رسیلا نیز با نو،ی با آتر هرشنف ،س،یزی مه س ح جامعا ر آرهم مه

ن ساند. هرشاانف ،انی اا با ساامر قده  نمی هد،ند رحماسر نمی شاادند ر مه به،،ممید 

شااادند. تحلیب ر اهزسابی ا،رهی از هرشااانف ،ا ر می،امب ر نوا، بی،انا مع،دی  حالر

مه ید أستای مس،، از آنا ر بنیاهی از هرشنف ،ا  ها با سوی  اه طلبی جا طلبی ر د،ار

بنار ر هم،اهی شا  با مس ،اتوهها اشاند  اسر. اسن تج،با ها مه س ح ر ایفی،ی مس،، 

اسم. ام،رز بخر رسایعی از م،م، هرشنف ،ا  ها مقص، ماشا،ابهمن نیز مه هاب ا با انقلا  

هنر مه موهم بخشااای از آنا هامی مانند. ت،مسدی نینااار قوی  منااااساب م،عااقد انقلا 

های خومااما بدر  هرشاانف ،ا  نظا،ای،ی شاا ب»هرشاانف ،ا  ما اااامم اساار اا: 

 ر  با ملیب مخالفراسن خ ا ها بخر ا،ظم هرشاانف ،ی چپ  .ر«بین مم ن نینااراوتا

اش بیر ازمس،، هرشااانف ،ا  جوسانا،دالرمشااامنی اش با غ،  ر مه  ر خواسااار 

، هها با « چپ»مه  ر تف ،ی اسن طیف از  ر م،ت د شاد  اسارر چ،ا اا چنا  تصوه

ا ت، می ا،م. اما بی انصادی ر غی، راقعی سر انزمسک  و ولینرس،یز ر غ،  یاندسشاا

تمامی  یامد های منفی ه، تغیی، ر ما،اونی ها با ا،م  هما ی مخاالفا  تغیی، ر تحویر 
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هرشنف ،ا  می اندازند. مخالفا  انقلا  بهمن چنین ا،م  ر می انند. ب،خی از اسنا  ،وا، 

ر ناآااهانند ر ب،خی مس،، اناانی هن،ند اا تغیی، ر تحوی با خواسر ها ر مناد  مالی ) 

 شا  خواناسی نداش،ا اسر.معنویمامی( ر 

 
 
ی ماند ،قدمناسبا  اج،ما،یر د،هن،یر سیاسی ر اق،صامی  یاااا ساخ،اه ر سل ا 4

ما  با م، میهنای ااث،سر م،،لاقابیسوامی ر بی ایر دئومالیر من،بدانار ر نیزقبیلااسلیر 

ی هرزنامار نش،سا ر ا،ا ر دقدا  د،هن  ر مناسبا  مموا،اتیک ر  ذس،ش تنوع م العا

انادسشااای ب،د،هنا  بدامانی با هرشااانف ،ر م ل ر ی سا،اد،قاامسادااا  ر سااالیقاار 

های م،م، وم تهرشنف ،ا  ه،از با  دزاسند  ماش،ا اسر.ثی،ی أتها توم هرشانف ،سا،یزی 

تباطی هم بوم مه ساا حی بناایاه محدرم رجوم اندر راا، ام ا  اهنداشاا،اام ا  اهتباط 

اندر ر شااانیداهی «د،هنا »ی  اذس،ناد خ،اا ر ماا  آمُبخر ا،ظم م،م، میهن ماشااار.

ر با توجا با ام انا  ر را،ظا های سااامعی ر بصااا،ی )هامسو ر تلوسزسو  ر...( ر هساااانا

 .د ،ی آنا  بوم  ر هن،،ند یشا ر مناب  خب،ی ر تغذسات،رسجتبلیغ ر  یشیو 

 

هم،ا  ماش،ا اهای هرشنف ،ی با س دس،، نو،ی هرشنف ،س،یزی بتیپا ناسازااهی  5

 یا،ا اا با منبای آزامی با سبک غ، ر  اهلمان،اهسنم ر توسعاغ، اسر. هرشنف ،ا  

،قد اند با هرشاانف ،ا  چپ معت،بی،یاج،ما،ی با ارلوسر ااههای د،هن،یر ر آموزشای ر 

 اونا سازااهی مهشا  اسر هیچاندسشا،یی جوه، خواهی ،دالربا ساوسایالینام اا 

، ها همدس،اندر مدهنی،ااا ه،مر د،زندا  هغم اسنر ،لی اند رنداشاا،احد تحمب س دس،، 

های بلو ها با چپا،ا با غ، ر رسا غ، اند. رابنا،،ی ر شیف،،ی هرشنف ،ا  ن،اد،اب،

سااایاسااایر نظ،ی ر  یجانباسک مخ،لف شاااوهری رچین ر آلبانی ر.... ر مداع ر  ذس،ش

نی با ی ساان،یل مای ط،ف مقابب دلناافادلناافی ر ر هم ر نفی م ل  ساایاساار ر نظ،ر 

ما  راهم ا،م  ر سابد تشادسد هرشانف ،س،یزی مهس ح هرشانف ، ر هرشانف ،ی میهن
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ما  با اسن ملیب اا های چپ میهنشخصیرها ر ج،سا  بزهایجامعا شاد  اسر. بخر 

از  ر دقط باسد اند ر آموزااها  راقعی سیاسر ر د،هن  ر هن،رتاهسخها ساازنداا  توم 

 ارهب ای  و ولینا،ی با انر سایاسی ر اج،ما،ی هرشنف ،ا اندسشا،یها آموخرر با  آ

رشنف ، ر ی ه دسد اند. اسن بارهمندا  با حز   یشا،ا، ر اسدیولوژی  ،رل،،ی با نداشا،ا

اناادر ا،م ساک ر ااا  بنااایاااه سااا حی ر نااباارهاناا هرشااانف ،ی ب،خوهمی اسادیولوژ

نشینی ر مسزی خوهم  ر مس،ف،رشی ا،م  ر لباس مندهس  وشید  ر اررهار خاناقهو »

های هرشااانف ،ی می خصااالرچ،س ی  وشاااید  ر... ها ،امب زماسر ی سام،س ااهاای 

 نس ی از اسخوم، )من  می دهمیدند . « ،اتیک انقلابی»  ناداشااا،ناد ر آ  ها بخشااای از

ها ها سااالیانی  وشااید،ر ر ساا،انجا، خوهشااید خانمر مامه،ر مهغیبر من با قیهی ارهار

 ش ا،م ر مه ب،اب، الا ر ا،،،اضاام افر: مامه شااما مس،ا اندشااو مه آرهمسن ...هسزهسز

ا، اا مه حای حاض، طبید حاذقی سرر  یر از یسمانشجوهدی  چپ ر هم لاس مرها  

بین شاااوم ر از اومای از راق مام تا میش دحر سام اخ،مساااای یانقلا  با خواه،زام 

ی م،م، وم تر هرشنف ،انا داالا ب،ی،م ر با د،هن  ی سبوهژراخ،م ر ی سبوهژراد،هن  

اش از هرشنف ،اناهای خصلرای ها ب،ای اسن ا ا،م تحصیبسا چ،سک  نزمسک شوم... ر

 ،ا  )ر های هرشنفلغزشبین ب،رم با ااحن اما، هضا د،س،امند تا مس،ف،رشی اند ر...(. 

،یزی مه ساز هرشنف ،سزمیناسایاسای نیز با توجا با خصالر ااه سایاسای  (اوشانداا 

 . سراای شد  توم س ح رسی  

ر بب،خی از نواندسشاا  مسنی ر هرشانف ،ا  د،هن،ی نیز ن،اهی تخ،سبی ر بدبینانا نن

خداسا »اندر ب،ای نمونا ،لی شاا،سع،ی با اسن م،ا ی خوم: مام با هرشاانف ،ا  از خوم ب،رز 

با « ما بی اس»هرشانف ،ا  ها مش،ی « ها آااهی ، ا انتوم با هرشانف ،ا  ما اسما  ر با 

های اناا،،م ر مامها  مشااراس،ا  »م،م، مع،دی ا،مر ر سا سااه،ا  سااپه،ی اا افر: 

 ر.... «همماخو  ر هرشنف ،ا  بد 
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از م،م، ننااابر با نقر ی سهابخرهرشااانف ، سااا،یزی راانر ،اطفی ر هرانی  -6

ی خوهم زخمی تااهسخی م،م، ما تج،بااهنااار. ذهنیار ر  ماا  نیزبی،اان،اا  مه میهن

مخ،لف اساارر اسن هایشااا  با شاا ب هایمخالرما  ر ساا،زمینهای بی،ان،ا  با حملا

های حیا  اج،ما،ی ،،اااای هماهای زسامی اا با آساایدها مهاناه رمخالرها حملا

. راساااای از هرا  جامعا بدی ا،م   اه اند نو،ی ت،س ر ه،اس از بی،ان،ا  ها نیز با زم 

ی راهماتی از غ، ر ر  دسد ،نوا  سک بابخشااای از م،م، باا همین ملیب با هرشااانف ، 

ی هما یانند تدا،یا ای ا دسد اندر ن،،سنااا،امثااباا ساک ،ااماب بی،اانا ر تهاجم باا

اهی توهم توطئار بیم اند.مسد ی بی،ان،ا  سل اسار اا م،م، ما از سوهش ر هاسیآساید

دقط بناط آ  مه اب جامعا ر ح،ی هضاااشا  ر ناسایاسای ااث، سایاسا،مداها  اس،ا  بومر 

های ان،لیس ها مسراا مخالف نظ، آنها بومر  یسهرسدامهامحمدهضاا شاا  هم مه ب،رز 

ا ا،مند اما نا مه اسن حدی امیمسدند. بی ت،مسد ان،لیس ر اشاااوههای مس،، توطئا می

ن ما تاهسخی مه میه یتوطئا هسشاااتوهم مام. تئوهی میتوطئا از خوم ب،رز توهم بیماهی 

یر سعنی غ،  ها از هما  مرها  باسا،ا  تا با ام،رز مشمن خوم ر مه «انی،ا »ماهمر توهم 

مسد  اسااار.  احمد اشااا،ف ر توطئا توهمرسااالنااالا مقالا هایی حاای توطئا ،لیا اس،ا  

 (. 1334سای  مهشه،رند ) ااناما( ر میر بهمن ر اسفند ر...

 ر حستعاملیبیهمهو  های هرانی ر هد،اهی بنااایاهی ازهرشااانف ،ا ر رسژای -3

های یپتا،یر ،قب تاب  ر رابنااا،ا بوم ِ ب،خی از ال،قاطیمم،از بوم  ر خومشااایف،،یر 

ا ب هرشاانف ، ها مه ن،ا  بناایاهانی … ،یر ا،سز از نقد خوم ر خومشااناساای رهرشاانف

ا تدار، با،م  اسااار اا ی بَدَهد،اهی  اف،اهی ر دهم با لحاظ هرانی رقاببموجومی غی، 

 اند. ا،م هرشنف ،س،یزی امک  حضوه

... 
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 نوشتپی

قد ر س،یز میا  ناندر ر تفار  بوم بین زس،ذه مس،باز از سوی من،قدا   هرشنف ،ا  از

ی د ،یر هاج،سا  ها رتماسبت، انی  وشید  اسر. ام،رز  ب،ای نمونا ب،خی از نیز ب،ام

ای از اه  اند. هد،اشااا   یر نقاماناهرشاانف ، ر هرشاانف ،ی ها نقد ا،م  ر تا حد نفی 

مشاااابا ب، اسن بارهند اا جامعا مس،، نیازی با ی سهامجمو،اهاا ر سا مادهنینااار نااار

اش با مرها اش نداهم ر اف،ما  مدهنی،ا ر مدهنیزاساایو  نیز م،داریمعنای  مه ف ،هرشاان

اند. هم آرنفی هرشاانف ، ر هرشاانف ،ی هری  با اسن ت،تید با نقد ر ساا، آمد  اساارر ر

توا  ر نمیهای مخ،لف ها چه، ها ر شااخصاایرها ر ج،سا ای از سااوی نفیچنین نقد ر 

  - ا،م. )ب،ای نمونا ح،ی  هژی مب،  از م،  هرشنف ،باسد هرشانف ،س،یزی قلمدام نمی

 (…سخن اف،ا اسر ر  -« هرشنف ، د،اننوی: اماما ر  اسا »


