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از نوجوانی تا همین چند ساااای یر مههما جا ر ه،جار مه خانار محلار مبی،سااا،ا ر
مانشااا د ی زشااا یر م در مهمان،ا ر اتام ،مبر بیماهسااا،ا ر جم ها ر تشااا بهای
زشا یر مه ان،شااها چ ید ر اانو نوسننداا اس،ا ر مهسازما دداییا خل اس،ا ر
تبعید مه آلما ر ام،س ار ه،اس ها میخواس،م (میخواس،یم) ب،وسیم اا بیهبط ح،ف
میزنادر نمیدهمادر حالیر نینااارر ح،فهای غی،راقعی میزندر میاف،م (میاف،یم):
«رلر ان بابا هرشانف  ،ر ح،دای شای می ر هرشنف ،ی میزنار هرشنف ،بازی مهمیاه
ر»...
بعد م،وجا شاد،ر یر از من ر ما هم هرشنف (،منوهالف  )،مه اس،ا ر از هن،ا ،تولد
تا ام،رزر سعنی نزمسک با مر ق ،ر ناسزای سیاسی ر د،هن،ی بوم ر هرشنف ،ا سالیانی
مهاز دحر خوهم اند ر با اش ای ر انواع مخ،لف موهم تحقی،ر س،زنرر تهدسد ر تحدسد
ق،اها،د،اااناد .مه اسن اوتاا ماد تاهسخیر هرشااانف ،ا بده اههم،ا بوم اند ح،ی
بده اه بخشاای از ی  ،ی خوسر .هرشاانف ،ا با آ اا مه خوشاای ر ناخوشاای م،م،
شا،ار ماشاا،ا ر سااهیم بوم اند اما ه،از قده ر منزلرشاا مانناا،ا نشااد اساار ر موهم
سپاس ر س،اسر ق،اه ن،،د،ااند.
ناسازای سیاسیر د،هن،ی ر شخصی «هرشنف  »،ازماغهای بدنای حسر ،اطفار د ،
ر اندسشاای راماند ر ،قد ن،اماشا،اشد ی غالد ب ،میهنما بوم اسر .نا دقط د  ،ر
ا،ماه هرشنف ،یر ح،ی ظاه ،ر لباس وشید با ،نوا مظاه،هرشنف ،ی موهم تمنخ،ر
ر اسابا خند ر اسا،هزا ر طعنا ر تحقی ،ر تحمی ق،اها،د،ا اسر .ا،ارا ر الا شا ور
ار ر شالواه ر مخصاوااً اطوی شلواه (بارسژ نو،ی اا باتمنخ ،اف،ا میشد خ،بوز
قاچ میانا)ر ،ینکر یپر چو سی،اهر نوع آهاسر مور بیحجابی از ،لاسم هرشنف ،ی
شادند .ا،ارا ادنااه خ ،شادر الا شا و با ل،ن امهاه ر مددوع بها تشبیا شدر ،ین ی
« ،ردنوه» ر «جنا منوهالف  »،لقد ا،در ر هرشنف  ،شد آقا ،ین ی  -او ا،م یر
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ر آهاسر ر م،تد ا،م مو د لی خواند شاادر ر نناابر هایی چو ق،تیر سااوسااویر
د،ن،ی ما ر مناا،ف،ن

ر «هوشاان

خا »ر «جعف،خا های از د،ن

ب،اشاا،ا»ر ح،افر

ش،،م،غر خ،ی مه وسر شی ،ر ...از افا ر اسامی هرشنف ،ا شدند.
غ ،زم ر مزمره بی،انار اادانشاینر ب،ج ،اجنشینر بی،مبر آم ،الیشاایر رهّاج ر
ُ،اور ،امب دناام ر دحشاا ر ااههای قبیحار «بیاخلام» از مها هرشنف ،س،یزا ر ،وا،
بارسژ مهباه ی هرشاانف ،ا ساایاساای بی،ر هسخ،ا شااد اساار .مه اسن میانا «لمپنیناام
چندمهای اخی »،ر د،هن

ساااازا ر د،هن

رهزا آ ر ،شااا قدهتیهار اوشااانداا

سااایااسااای ر د،هن،ی اسادیولوژیزم ر مس ،اااتوههااای اوچااک ر بزه ر اشااا وی
هرشاانف ،ساا،یزی مه اس،ا ها ،ملاطت ،ا،م اند .مه ن،ا ب،خیر هرشاانف  ،بابی ر بهاسیر
لامذهد ر ضدمسن شد .آخوندهار م،شدا اامبر امشاها ر سلاطینر م،امها ر خا ها ر
اامربُ م ر غلا ،ر ه،یر ر م،سد ر بهام،شد بومندر هرشنف  ،ها
ی،ا اا با منبای اُمر ِ ُ
بیر از مس،،ا با ناسزاسی سیاسیر د،هن،ی ر مذهبی بَدَی ا،م اند تا هرشن،،ا ِ ها م،م،
با سوی هشد ر تحوی ها سد انند.
با،نوا سک اوشند ی سیاسی ر د،هن،یر اا مره هاسی هرشنف  ،ها منخ ،ا،م،
ر هرشانف ،ی ها مسر انداخ،مر ضمن ان،قام با خوم،ر مهباه ی اسن دسد ر هرندر سعنی
هرشاانف ،ساا،یزی می نوسناام اا هم جب،ا مآداتی ا،م باشاام ر هم ام ی با شااناخرِ
بیش ،،اسن دسد ر هرند.
…
چ،ا مه جامعای ما هرشنف ،ا م،غا ،،رسی ر ،زا هن،ند ر تارا د « ،هرشن»شا
با تحمیب تمنخ ،رتوهین ر تحقی،ر ض ،رش،مر مح،رمیرهای اج،ما،یر زندا ر ش نجا
ر ا،دا ،مام شاد اسارآ آبشخوهِ هسشاهای اسن هما ناسزااوسیها ر اینارهزیها ،لیا
هرشاانف ،ا ر جنبر هرشاانف ،ی اجاساارآ چ،ا مه میهنما هرشاانف ،ا با ،م،ی
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نزمسک با مر ق ،ر با ات ا با تج،بای مر انقلا ر چندسن جنبر سااایاسااای ر اج،ما،ی
همیشا م،غ ،،رسی ر،زا بوم ر مقبولیر م،ممی ر اج،ما،ی رسی نداش،ااند:
اسخ اسن ،سرها سام اسر.
مه اسن نوشاا،ا بااخ،صاااه با ب،خی از ،وامب اسن ناساازااوسیها ر ب،ماشاارهای ناهرا
،ماخ،ا میشوم:
 -1ها تحق هشد ر تعالی اننا ر جامعا مه جوامعی شبیا جامعای ما با موان م،عدم
ر م،نوع ر ر اشم رهار تناقضها ر ابها،های بنیاه مواجا اسر .هرشنف  ،با،نوا س ی
از هه،را ر ساازنداا ها مسا،یابی با هشد ر تعالی اننا ر جامعا با اسن موان ر منایب
مواجا ر مهای ،اسار .هرشانف ،ی ما با مانند «م،جدم ر مده » شد ما طی سک د،اسند
آااهانا ر قانونمند دسد نیامد ر ربیش ،،ط،ح ر نقشا ر ،رژ بوم اسرر آ هم از موض
ر سااا حی اااا ،باااس می،زا س ی از آغااازا،ا اش بوم .بااا همین خاااط ،ضاااعفهااا ر
امبومهای آ ام نبوم اند .ب ،بنا ،،ناآااهی د،هن،ی ر سایاسی شاس مه جامعای مار ر
نیز اه ای از ضاعفها ر لغزش های هرشنف ،ا ر اسن ناسزااوسیها ر ب،ماشرهای ناهرا
هاسج شد اند.
 - 2قشاا،سو مه ب،رز ر تدار ،ر اناا،،ش هرشاانف ،ساا،یزی مه میهنما نقشاای مهم
ماش،ا ر ماهندر اسن جما،ر یش،از اسن س،یز ا،ی بوم اند .تحقی،ر تقبیحر اتها،زنی ر مد
ر نفی ر حذف هرشنف ،ا از جوه ،های تبلیغا آنا بوم اسر .ب،ای نمونا مه مرها
مشا،رطیر الا ،ر هد،اه شیخ دضباللا نوهی ر بعدت ،د،زندا د ،ی ر هد،اهی ار ر ح،ی
«نواندسشاا » همهو م،تضای م ه،ی ر،لی ش،سع،ی ر جلای آیاحمد ر ...اسن رسژای ها
نماسندای ا،م اند .بنایاهی از قشاا،سو سااخنا هرشاانف ،ا ها «شا » ،خواندند .ح،ی
راژ ر مفهو ،رطن ر میهنر ر رطن ،س،ی ر میهن ،س،ی ها اا هرشنف ،ا م،داری ا،مند
شاا،سک قایب شااد ب،ای خدارند تعبی ،ا،مند ر جاه زمندر ر المای آزامی ها المای
قبیحای منوهالف ،انا خواندند ر مجلس ر اهلما ها «اف،آبام» نامیدند .مه ن،ا قشاا،سو
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هرشنف  ،نماسند سا حامب د  ،ر هد،اهی ضداسلامی شدر موجومی نماسند ی بلیای تجدم
ر مدهنی،ا ر مدهنیزاسایو ر ،امب سل ا ر زبا بی،انااا ر اا از ط،س اشوههای غ،بی ر
سا از ها همناااسای شاامالیر هرساایا ر بعدت ،شااوهری با اشااوهما هجما ا،م اساار.
قشا،سو سا،یز با هرشنف  ،ها همانا س،یز با اس،عماه ر اس،ثماه ر اس،حماهغ،

نداش،ااند.

ملیب االی اسن اینارهزی ر س،یز هرشن اسر ر ر آ ها مه س ی از مهمت،سن رسژایهای
هرشاانف ،ی می توا سادرر سعنی مه تولیدانندای اسد ر د  ،ر اندسشااار ،سااشاا،،یر
سنجش،،ی ر جن،جوا،ی حقیقر از سوی هرشنف ،ا ر رسژایها ر خواسرهاسی اا با
اح ا ،ر اااااوی موهمنظ ،قشااا،سو نا دقط همخوانی نداهند اا مه تقابب ر تضاااام ق،اه
میای،ند.
س ی ازااههای قشااا،سو هرشااانف ،سااا،یز (معمم ر م لا) جلو مام هرشااانف ،ا
با،نوا اد،امی ضد مسن اسرر اسنا بارسژ هاب ا ی هرشنف ،ی ر لایینی،ا رس ولاهسنم
ها بهانا ا،م اند تا هاحرت ،هرشنف ،ا ها مشمنا سنر ر خدا مع،دی انند .اسن جما،ر
نقد مسن توسااط هرشاانف ،ا ر مسداا هرشاانف ،ا مه هاب ا با جاس،ا مسن مه جامعا ها
ضاادسر با مسن رانموم ا،م اند .الب،ا اسن مهم ها هم نباسد نامسد ا،در اا مسن ساا،یزی
ب،خی از هرشانف ،ا هم،ا با شایف،،یشا با غ ،ر ش،مر رمه

ناهرشن ر نامهسر

از مفاهیم لایینی،ا ر س ولاهسنم نیز با اسن س،یز مامن زم اسر .مغال ای سنرا،اسا اا
هرشاانف ،ا ها ضااد مسن ر منیا ،ساار خواند اندر ر منب،ی ا،م اند اا اسنا ب،آ اند با
ساا ولاهسناامشااا قده مسن رهرحانیو ها ب،ی،ند ر با ح ومرها ر مرلرها بدهندر
م،أسااافانا مه میا توم ی ناآاا ااهسااااز اد،ام اسااار .از منظ ،اااانفی نیز آنا لاسای
اج،ما،ی هرشانف ،ها هقید خوم مانن،ا ر ن،،ا حذف هرحانیر توسط هرشنف ،ا ر ر
جااس،زسن ا،م مانر ر،لم باا جای مسن بوم اند .هاب ای نزمسک اااانف هرحانیر با
م،م ،با ملاسب اونااو ر ازجملا بادر مذهبی جامعا ر هراج د،هن

شنیداهی مه جامعا

با ماندااهی ر ان،،ش نظ ،رهد،اه هرشنف ،س،یزی امک ا،م اسرر راسن مه ش،اس ی
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بوم رهنار اا هرشنف ،ا مح،ر ،از ام انا اشا،ای نظ،شا بوم اندر راا ،ام اناتی
نیز ب،اسشاا مهیا شاد بنایاه محدرم ر مه س ح ر محیطهای مانش،اهی ر د،هن،ی بوم
اسر.
 3ا ح ومر های تمامیر خوا ر مس ،اتوههار با ملیب ،د ،تحمب مخالفر ر نقدر با
هرشاانف ،ا با ،نوا من،قدا قده ساا،ساا،یزماشاا،ا ر ماهند .مس ،اتوهها هرشاانف ،ا ها
مخب ر ب،همزنند ی نظم موجوم ر مزاحم خوم ر نظم د ،ی ر هد،اهی جامعا اا الب،ا نظم
از مسداا خومشاا اااا ماننا،ا ر مع،دی ا،م اندر ر با اش ای مخ،لف با تخ،سد ر ت،ره
شاخصای،ی ر دیزس ی آ ها ،ماخ،ا اند .اسنا اا بناا هرحانیو اما با اونا ی سایاسی
اش هرشااانف ،ا مخالف خوم ها جاساااوس شااا،م ر غ ،ر خ،اب اه مع،دی ا،م اند.
مس ،ااتوههاای تجادما،ا نیزبا تحبید ر ت می ر تهدسد هرشااانف ،ا ها با خدمر خوم
مهآرهم اند ر با اسن رسیلا نیز با نو،ی با آتر هرشنف ،س،یزی مه س ح جامعا ر توم ها
ممید اند .هرشاانف ،انی اا با ساامر قده نمی هد،ند رحماسر نمی شاادند ر مه به،،سن
حالر ،امب ر نوا ،بی،انا مع،دی میشااادند .تحلیب ر اهزسابی ا،رهی از هرشااانف ،ا ر
د،ارطلبی ر جا طلبی اه ای مس ،،از آنا ر بنیاهی از هرشنف ،ا ها با سوی تأسید مه
بنار ر هم،اهی شا با مس ،اتوهها اشاند اسر .اسن تج،با ها مه س ح ر ایفی،ی مس،،
مه هاب ا با انقلا بهمن نیز ماشا،ااسم .ام،رز بخر رسایعی از م،م ،هرشنف ،ا ها مقص،
منااااساب م،عااقد انقلا می مانند .ت،مسدی نینااار قوی هانا آهنر مه موهم بخشااای از
هرشاانف ،ا ما اااامم اساار اا« :شاا بای،ی نظا،های خومااما بدر هرشاانف ،ا
اوتابین مم ن نیناار»ر .اسن خ ا ها بخر ا،ظم هرشاانف ،ی چپ با ملیب مخالفر ر
مشااامنی اش با غ ،ر مه

ر خواسااار ،دالرجوسانااش بیر ازمس ،،هرشااانف ،ا

م،ت د شاد اسارر چ،ا اا چنا تصوه ر مه

ر تف ،ی اسن طیف از «چپ» ها با ه،

اندسشاای غ ،س،یز ر و ولینر نزمسکت ،می ا،م .اما بی انصادی ر غی ،راقعی سر اا
مخاالفا تغیی ،ر تحویر تمامی یامد های منفی ه ،تغیی ،ر ما،اونی ها با ا،م هما ی
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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 (
مامی) ر معنویشا خواناسی نداش،ا اسر.

 4اااا ساخ،اه ر سل ای مناسبا اج،ما،یر د،هن،یر سیاسی ر اق،صامی ،قدماند ی
اسلیر قبیلاایر دئومالیر من،بدانار ر نیز بیسوامی ر بی،لاقاای ااث،سر م،م ،میهنما با
م العا ی هرزنامار نش،سا ر ا،ا ر دقدا د،هن

ر مناسبا مموا،اتیک ر ذس،ش تنوع

مسادااا ر سااالیقاار د،قااا،اسی ر م ل انادسشااای ب،د،هنا

بدامانی با هرشااانف ،ر

هرشانف ،سا،یزی توم ها تأثی،ی دزاسند ماش،ا اسر .هرشنف ،ا ه،از با توم های م،م،
ام ا اهتباط نداشاا،ااندر راا ،ام ا اهتباطی هم بوم مه ساا حی بناایاه محدرم رجوم
ماشااار .بخر ا،ظم م،م ،میهنماا آمُخ،اا ر اذس،ناد ی «د،هنا

» شااانیداهیاندر ر

هسااااناهای سااامعی ر بصااا،ی (هامسو ر تلوسزسو ر )...ر را،ظا ر با توجا با ام انا ر
شیو ی تبلیغ ر ت،رسجشا ر مناب خب،ی ر تغذسای د ،ی آنا بوم ر هن،،ند.
 5ا ناسازااهی تیپهای هرشنف ،ی با س دس ،،نو،ی هرشنف ،س،یزی باهم،ا ماش،ا
اسر .هرشنف ،ا غ ،ا،ا اا با منبای آزامی با سبک غ ،ر اهلمان،اهسنم ر توسعای
اج،ما،ی با ارلوسر ااههای د،هن،یر ر آموزشای ر ت،بی،یاند با هرشاانف ،ا چپ مع،قد
با ساوسایالینام اا ،دالرخواهی جوه ،ی اندسشا،یشا اسر هیچاونا سازااهی مه
حد تحمب س دس ،،نداشاا،ااند ر ر ،لیهغم اسناا ه،مر د،زندا مدهنی،ااندر همدس ،،ها
ب،ن،اد،ااند .رابنا،،ی ر شیف،،ی هرشنف ،ا غ ،ا،ا با غ ،ر رسا چپها با بلو

های

مخ،لف شاااوهری رچین ر آلبانی ر ....ر مداع ر ذس،ش سکجانبای سااایاسااایر نظ،ی ر
دلناافی ر ر هم ر نفی م ل ساایاساار ر نظ،ر دلناافای ط،ف مقابب ل مای ساان،ینی با
هرشانف  ،ر هرشانف ،ی میهنما راهم ا،م ر سابد تشادسد هرشانف ،س،یزی مهس ح
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جامعا شاد اسر .بخر بزهای ج،سا ها ر شخصیرهای چپ میهنما با اسن ملیب اا
توم ها ساازنداا تاهسخاند ر آموزااها راقعی سیاسر ر د،هن

ر هن،ر ر دقط باسد از

آ ها آموخرر با اندسشا،یای و ولینا،ی با انر سایاسی ر اج،ما،ی هرشنف ،ا باره
نداشا،ا اند .اسن بارهمندا با حز

یشا،ا ،ر اسدیولوژی ،رل،،ی با دسد ی هرشنف  ،ر

هرشااانف ،ی ب،خوهمی اسادیولوژساک ر ااا بنااایاااه سااا حی ر نااباارهاناا ا،م اناادر
«قهو خانانشینی ر مسزی خوهم ر مس،ف،رشی ا،م ر لباس مندهس وشید ر اررهار
هاای ام،س ااسی چ،س ی وشاااید ر ...ها ،امب زماسر خصااالرهای هرشااانف ،ی می
ناداشااا،ناد ر آ ها بخشااای از « ،اتیک انقلابی» می دهمیدند ( .من خوم ،س ی از اسن
ارهار ها ها سااالیانی وشااید،ر ر ساا،انجا ،خوهشااید خانمر مامه،ر مهغیبر من با قیهی
هسزهسز ش ا،م ر مه ب،اب ،الا ر ا،،،اضاام افر :مامه شااما مس،ا اندشااو مه آرهمسن ...
هدی چپ ر هم لاس مرها مانشجوسیا ،اا مه حای حاض ،طبید حاذقی سرر یر از
انقلا با خواه،زام ی خ،مساااایاش دحر سام میمام تا راق بین شاااوم ر از اومای از
د،هن

بوهژراسی ر خ،م بوهژراسی ر هرشنف ،انا داالا ب،ی،م ر با د،هن

توم ی م،م،

نزمسک شوم ...ر سا چ،سک تحصیبا،م ای ها ب،ای اسن ا خصلرهای هرشنف ،انااش از
بین ب،رم با ااحن اما ،هضا د،س،امند تا مس،ف،رشی اند ر .)...لغزشهای هرشنف ،ا (ر
اوشانداا ) سایاسای نیز با توجا با خصالر ااه سایاسای زمیناساز هرشنف ،س،یزی مه
س ح رسی توم ای شد اسر.
ب،خی از نواندسشاا مسنی ر هرشانف ،ا د،هن،ی نیز ن،اهی تخ،سبی ر بدبینانا ننبر
با هرشاانف ،ا از خوم ب،رز مام اندر ب،ای نمونا ،لی شاا،سع،ی با اسن م،ا ی خوم« :خداسا
با هرشانف ،ا ما اسما ر با توم ها آااهی  ،ا ان» هرشانف ،ا ها مش،ی «بی اسما » با
م،م ،مع،دی ا،مر ر سا سااه،ا سااپه،ی اا افر« :اس،ا مشاارهای اناا،،م ر مامها
خو ر هرشنف ،ا بد ماهم» ر....
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 -6هرشااانف  ،سااا،یزی راانر ،اطفی ر هرانی بخرهاسی از م،م ،ننااابر با نقر
بی،اان،اا مه میهنماا نیز هنااار .ذهنیار ر تج،باای تااهسخی م،م ،ما زخمخوهم ی
حملاهای بی،ان،ا با ساا،زمینما ر مخالرهایشااا با ش ا ب هایمخ،لف اساارر اسن
حملاها رمخالرها مهاناه آساایدهای زسامی اا با همای ،،ااااهای حیا اج،ما،ی
زم اند نو،ی ت،س ر ه،اس از بی،ان،ا ها نیز با اه ای از هرا جامعا بدی ا،م اسااار.
بخشااای از م،م ،باا همین ملیب با هرشااانف  ،با،نوا سک دسد ی راهماتی از غ ،ر ر
باامثااباا ساک ،ااماب بی،اانا ر تهاجم ن،،سنااا،ااندر دسد ای اا تدا،یانند ی همای
آسایدهاسیسار اا م،م ،ما از سوهش ر سل ای بی،ان،ا مسد اند .توهم توطئار بیماهی
سایاسای ااث ،سایاسا،مداها اس،ا بومر نادقط بناط آ مه اب جامعا ر ح،ی هضاااشا ر
محمدهضاا شاا هم مه ب،رز هرسدامهاسی اا مخالف نظ ،آنها بومر مسرهای ان،لیس ها
میمسدند .بی ت،مسد ان،لیس ر اشاااوههای مس ،،توطئا میا،مند اما نا مه اسن حدی اا
بیماهی توهم توطئا از خوم ب،رز میمام .تئوهی توهم توطئا هسشااای تاهسخی مه میهن ما
ماهمر توهم «انی،ا » یر سعنی غ ،ها از هما مرها باسا،ا تا با ام،رز مشمن خوم ر مه
حاای توطئا ،لیا اس،ا مسد اسااار .احمد اشااا،ف ر توطئا توهمرسااالنااالا مقالا هایی
مهشه،رند ( ااناما) ر میر بهمن ر اسفند ر ...سای .)1334
 -3رسژایهای هرانی ر هد،اهی بنااایاهی ازهرشااانف ،ا ر همهو بیتعاملیر حس
مم،از بوم ر خومشااایف،،یر ال،قاطیا،یر ،قب تاب ر رابنااا،ا بوم ِ ب،خی از تیپهای
هرشاانف ،یر ا،سز از نقد خوم ر خومشااناساای ر… مه ن،ا بناایاهانی هرشاانف  ،ها با
موجومی غی ،قاببدهم با لحاظ هرانی ر اف،اهی ر هد،اهی بَدَی ا،م اسااار اا با تدار،
حضوه هرشنف ،س،یزی امک ا،م اند.
...
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پینوشت
هرشنف ،ا از مس،باز از سوی من،قدا زس،ذه بین بوم اندر ر تفار میا نقد ر س،یز
نیز ب،امت ،انی وشید اسر .ام،رز ب،ای نمونا ب،خی از تماسبها ر ج،سا های د ،یر
هرشاانف  ،ر هرشاانف ،ی ها نقد ا،م ر تا حد نفی نقاماناشااا یر هد،ااند .اه ای از
نااارمادهنینااارهاا ر سا مجمو،اهاسی مشاااابا ب ،اسن بارهند اا جامعا مس ،،نیازی با
هرشاانف  ،مه معنای م،داریاش نداهم ر اف،ما مدهنی،ا ر مدهنیزاساایو نیز مرها اش با
ساا ،آمد اساارر ر با اسن ت،تید با نقد ر نفی هرشاانف  ،ر هرشاانف ،ی هری آرهم اند.
چنین نقد ر نفیای از سااوی ج،سا ها ر شااخصاایرها ر چه ،های مخ،لف ها نمیتوا ر
نمیباسد هرشانف ،س،یزی قلمدام ا،م( .ب،ای نمونا ح،ی هژی مب ،از م،
«هرشنف  ،د،اننوی :اماما ر اسا »  -سخن اف،ا اسر ر …)

هرشنف - ،

