
گرزب شویراد تشادگرزب

.داب داش ناتسودناریا ی همه رب هدنخرف زور نیا .تسا گرزب شویراد تشادگرزب زور رهم هام زا متفه زور *
 ِیرای اب )دالیم( شیاز زا شیپ ۵۲۲ لاس رد بساتشیو ِرسپ ،نایشنماخه نامدود زا هاشداپ نیموس گرزب شویراد *
 تخت رب و درادرب دوخ ِهار ِرس زا ار غم تامویگ تسناوت یسراپ گرزب ی هداوناخ تفه ِناگدرکرس زا یرامش و مکی شویراد
.دنادرگزاب نایشنماخه ِنامدود هب ار یهاشداپ و هتسشن

.دنیشنب تخت رب و دنزب اج گرزب شروک دنزرف ایدرب یاج هب ار دوخ ،دوب هتسناوت ییاهدنفرت اب غم تامویگ +
 یرسمه هب ار هیجوبمک ِنانز ی همه ،تخت و جات هب یبایتسد زا سپ وا .دوش یم دای نیغورد یایدرب مان هب وا زا خیرات رد 
.دروآرد شیوخ
 نامگدب تامویگ هب هک یسک نیتسخن .دوب ناریا )ناگداز بیجن( ناتشرس کاپ زا وا .دوب سناُتا ِرتخد ،ایمدیف نانز نیا زا یکی
 هالک یدرم هک ،دشاب شروک دنزرف دناوت یمن اهنت هن تامویگ هک دیشیدنا دوخ اب وا هام تفه ِتشذگ زا سپ .دوب سناُتا دش
 .تفگ ردپ هب ار شیوخ یاه شهوژپ دروآ تسد رتخد و درک وج و سرپ دوخ ِرتخد زا وا .تسین شیب )دایش( رادرب
        .دروآ درگ ،دندوب شَیمرگلد ی هیام و هدرک یراکمه اهنآ اب هتسویپ هک ار سراپ ِناگداز بیجن زا نت شش ،شوش رد سناُتا
 ِندرب نایم زا یارب هک دندش نامیپ مه ،مه اب نت تفه نیا .ددنویپب هورگ نیا هب هک دنتساوخ زین وا زا سراپ زا شویراد ِندمآ اب
.تسا هداهن مان رای تفهِ نتساخاپ هب ،ار )مایق( نتساخ اپب نیا تودوره .دنوش راک هب تسد )بصاغ( رگشیابُر نیا
 هب ناریاِ یهاشداپ ِتخت و جات شیاز زا شیپ ۵۲۲ لاس رد هنوگنیدب .داد ار )نیغورد یایدرب( تامویگِ نتشک ِروتسد شویراد
.دیسر شویراد



 تسناوت هنوگنیدب هک دوب ینورد یاهشروش ندناشنورف ،روشک ِییاورنامرف نتفرگ تسد هب زا سپ ،گرزب شویراد ِراک نیتسخن +
 ار )دیشمج تخت( هسراپ ِتخاس روتسد هک دوب اه لاس نامه رد .دنک راوتسا ار یشنماخه یهاشنهاش )ماظن( ِناگزاس یاه هیاپ
 .داد

 و هشوگ رد هک ییاه شروش ربارب رد وا .درَواین تسد هب یناسآ هب گرزب شویراد ،ار شِمارآ ِندروآ تسدب و شیاسآِ ییاپ رب +
 )یاه پارتاس( ِنارادروشک هب ییاه یدازآ ،دوب دنمدرخ یدرم هک وا .درک یرایسب یاه گنج راچان هب ،تساخ یم اپرب رانک
 .دنادرگزاب نیمزرس هب ار شمارآ و یتشآ تسناوت یم ربارب رد و داد یم هدروخ تسکش یاه نیمزرس
.تسا هدش یراک هدنک نوتسیب )هبیتک( ی هتشبن گنس یور رب اه گنج نیا شرازگ

 یدنواشیوخ یاه دنویپ یدام و یسراپ ِناگرزب اب دیشوک یم وا .دیزگرب یرسمه هب ار گرزب شروک رتخد گرزب شویراد +
.دنشاب یدنواشیوخ دنب یاپ مه و دنشاب وا رادنامیپ ،مه ات دشاب هتشاد

 نانارنامرف یوس زا وا زا سپ یزارد نامز ات ینوگرگد یمک اب ،درک هدایپ روشک رد گرزب شویراد هک یراجنه و یهدناماس +
 وا ناگتشامگ یوس زا هک دوب نیا رد هتسویپ وا ِششوک .دیدرگ لابند بارعا )یتح( اتاه و نایناساس ،هیکولس نایم نآ زا ،رگید
 اج همه رد وا ِیهاشداپ لاس ۳۶ یازارد رد شور نیا و .دوشن یزارد تسد یسک نام و ناخ و ییاراد هب و دسرن یبیسآ مدرم هب
 .دش یم ماجنا
 خرس یایرد هک  ،زئوس ی هگنت مان هب ،دوب )یلاناک( یا هگنت ندنک ،داد ماجنا گرزب شویراد هک یریگمشچ یاهراک زا یکی + 
 .داد یم دنویپ هنارتیدم یایرد هب سپس و لین دور هب ار
 رسِم هب گرزب شویراد هک یماگنه  .تسا هدوب هدش اهر هراک همین یلو هدش زاغآ هگنت نیا ِندنک ،شیاز زا شیپ ۶۰۹ لاس رد
 هتشون گنس یور رب .دنک یم ییاه شسرپ مدرم زا ورنیا زا .تسا هدش رپ هک دنیب یم ار هگنت نیا دوخ هار ِرس رد هتفر یم )رصم(
 شویراد زا ،زئوس ی هگنت رد .تسا هتفر نخس اه شسرپ نیا زا هدنام اج هب زئوس ی هگنت رد ،گرزب شویراد زا هک ییاه
 هب تسخن هتشبن گنس نیا رد .دراد )رطس( هدَر ۱۲ اهنآ )نیرت مهم( نیرت نیهِم و نیرتدنلب هک هدمآ تسد هب هتشون گنس هس گرزب
 ی هگنت ِندنک روتسد زا ماجنارس و هدش هدیناسانش  گرزب ِشویراد هک هدش هدیشوک سپس و هدش هتخادرپ ادزماروها ِشیاتس
.تسا هدش هدیناسانشب رتهب گرزب شویراد اهنآ رد هک دنتسه رتکچوک رگید ی هتشبن گنس ود .تسا هدش هدنار نخس زئوس



  گرزب شویراد ِیهاشداپِ ماگنه ،ناریا رد یلو .دش هدز )هکس( گناد اجنآ رد هک دوب یروشک نیتسخن هیدیل ،ناهج ِخیرات رد +
.دش هدز کیردِ مان هب ،)هکس( گناد نیتسخن هک دوب

 شویراد ورنیا زا .دنراد یم ساپ ار اهرواب و اه نید ی همه گنهرف نیا رد .دوب یم یناریا گنهرف ،گرزب شویراد ِروخشبآ +
 هک ار رسم گرزب )ِنهاک( یادنَک زین و .دوب هدرک ناریو ار اهنآ غُم ِتامویگ هک دهد یم ییاه هاگشیاین ِیزاسزاب هب روتسد گرزب
  .دنادرگزاب رسم هب رایسب )مارتحا( ِساپ اب ،دوب هدش )دیعبت( هدروآ شوش هب روز هب

 هک نایدوهی یاه هاگشیاینِ یزاسزاب رد وا اریز .تسا هدش هدروآ گرزب شویرادِ مان هیآ ۲۵ رد ،قیتع دهع سدقمِ کَسن رد +
.درک رایسب یاه یرای نانآ هب دوب هدش ناریو رصنلا تخب تسد هب
.تسا هدرک دزشوگ ،روشک ی هرادا و یرادهگن رد ار گرزب شویراد )نیناوق( یاه تاد ِشخن زین نوتالفا
 مان هب ییاج رد تمحر ِهوک ِلد رد وا هاگمارآ .تسب ورف ناهج زا مشچ )دالیم( شیاز زا شیپ ۴۸۶ لاس رد گرزب شویراد *
 .تسا زاریش کیدزن ،سراف ِتشدورم رد متسر شخن



:تسا نیا نآ نیرت هدنزرا زا یکی هک هداد ییاهزردنا و دنپ شیوخ )ی همان تیصو( ی هیوگتساوخ رد گرزب شویراد +
 یم ار هتسیاب یاه یرترب نانآ هب وت اب یکیدزن و یتسود .رامگن یروشک یاهراک هب ار دوخ )نامیدن( نالدمه و ناتسود زگره  
 رفیک هب ار اهنآ تسناوت یهاوخن وت دنناسرب رازآ مدرم هب دنا هدش هرامگ یروشک یاهراک هب هک وت یوس زا هک تناتسود رگا .دهد
 .یراد هگن ار یتسود ساپ یراچان وت و دنتسه وت تسود اریز ،یناسرب

ننايیررتفدد هھلااژژ ههددنررووآآددررگ
یناارريیاا ٢۲۵٧۷٩۹ ههامررهھم ممتفهھھھ
 )ییدداليیم( یيیاسررَت ٢۲٠۰٢۲٠۰ رربتکاا ممتفهھھھ

 


