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یناریا ۲۵۷۴ رویرهش مجنپ )هبنشجنپ( دیشدزمروا
)یدCیم( ییاسَرت ۲۰۱۵ توا ۲۷ اب ربارب

 .ویدار نیا ناگدنونش و نانهیم مه هب و ناتناراکمه هب دورد نینچمه .یمارگ یلکوت اناب درود *
 هب هکنیا مود و دنشاب راوخرب یتسردنت زا تسخن ؛دنتسه روانهپ ِناهج نیا یاجک ره رد منک یم وزرآ هک
  .دنشیدنیب نآ یدازآ و ناریا

 ِزور ،توا ۲۷ اب ربارب رویرهش مجنپ زور ،یزاسوراد رد یزار ِناوارف )ِتامحز( ِیاه هجنر ساپ هب *
.تسا هدش یراذگمان یزاسوراد زور و یناریاِ گرزب ِناد یمیش ،یزار یایرکز ِتشادگرزب
 .میوگ یم شابداش ناتسودناریا هب تسا نیرفآ شِزان یزور نایناریا ام یارب هک ار زورما ورنیا زا
 :دسیون یم ینوریب ناحیروبا *
 ۸۶۵ اب ربارب )یرمق یرجه( یهامِ یتفَراَرف ۲۵۱ لاس زا نابعش هام رد ،یزار یایرکز دمحم رکبوبا «
 یهاگهگ و هتخاون یم دوع ِزاس یناوجون رد هک دنیوگ نینچ .دش هداز یر رهش رد )یدCیم( ییاسرت
شَیگدنز یmاب یاهلاس رد یو .دروآ یور یرگ ایمیک و یرگرز هب وا سپس .تسا هدورس یم زین یا هدورس
 رد و درکیم یرگایمیک راک ،زاغآ رد وا هک تسا رواب نیا رب ینوریب ناحیر وبا .تخومآ ار یکشزپ شناد
 یکشزپ هب ،مشچ ِنامرد یارب و دید بیسآ شنامشچ هویج راخب و وبزیت و دنت یاه هیام اب رایسب ِراکِ یپ
».دروآ یور
روپاش یدنگ ِهاگشناد ِنیشناج و نامز نآِ یشناد گرزب نوناک دادغب هتسیز یم یزار هک یناراگزور رد
 ،نامز دنچ ،تسین نشور نامیارب هک ینامز و تفر دادغب هب ،شنادِ qخومآ یارب یزار ورنیا زا .تسا هدوب
.تفرگ ندرگ هب ار یدضتعم ِناتسرامیبِ یتسرپرس سپس .تخادرپ شنادِ qخومآ هب اجنآ رد
 ات و دش یر ناتسرامیب )سیئر( نیشنَرف راب نیا و تشگزاب یر هب یسابع ٌهفیلخ دضتعم گرم زا سپ
.دوب مرگرس نارامیب نامرد هب و تسیز اجنآ رد یگدنز نایاپ
 .تسبورف ناهج زا مشچ یر رد و تسا هتسیزیم یرجه یتفرارف ۳۱۳ لاس ات یزار
 ار وا هاگمارآ یسک و هدیمرآ اجک رد یناریا شزرارپ دنمشناد نیا یزار هک تسین نشور هناتخبروش
.دسانشیمن
 رد .دراد یرایسب یاه هتشون هفسلف و یمیش ،یکشزپ ی هنیمز رد هک هدوب ناد یمیش و فوسلیف ،کشزپ وا
 .دنسانش یم لکلا )فشاک( هدنبای مان هب ار وا یمیش شناد
 یاه هدس رد ناریا کشزپ نیرتگرزب ار یزار ،دننک یم دای ملعِ خیرات ردپ مان هب وا زا هک نتراس جرج
.دسانش یم ینایم
  یدنمشنیب هب یبای تسد یارب و دنراد ار ییاناد هب ِندیسرِ ییاناوت اهناسنا ی همه هک هدوب رواب نیا رب یزار
  راگدرورپ ششخب و یگنازرف وا هاگدید زا .درادن یرترب یرگید رب سک چیه و دنربارب مه اب همه )تفرعم(  
 ی هژیو ار )توبن( یربمایپ دنوادخ رگا ورنیا زا .دنشاب هاگآ دوخ نایز و دوس زا یگمه اهناسنا هک تسنیا  
و گنج ی هیام یرترب نیا و هداد یرترب اهناسنا ِرگید رب ار اهنآ هک تسا )ینعم( َمچ نیا هب ،دنک یموق  
.درادن یراگزاس یدنوادخ ِشیاشخب و یگنازرف اب نیا هک دوش یم اهناسنا ِندش هتشک نایاپ رد و ینمشد  
دحلم ار وا و دش نویمCسا مشخ ی هیام یزار یاه ندیشیدنا هنوگ نیا هک تسا نیا رب رواب ار یهورگ  
.دندز اهنآِ یدوبان هب تسد و هدز سپ ار وا یاه هتشون و دندناوخ  
:تسا هتشون هوبنلا مMعا کسن رد متاح وبا  
».تسا هدرک فینصت توبن لاطبا رد دوخ فیعض یار و سفن و بویعم لقع اب دحلم نیا «  
  ،لیلد یب تافارخ و یواعد ار وا نانخس و کاب یب ِنادان ار وا مزح نبا و ورسخ رصان نوچ یناسک  
.دنا هدناوخ تانایذه و سوه  



  ،لیلد یب تافارخ و یواعد ار وا نانخس و کاب یب ِنادان ار وا مزح نبا و ورسخ رصان نوچ یناسک  
.دنا هدناوخ تانایذه و سوه  
ِشزومآ رد و وخ شوخ یدرم یزار  هک ینامز ات و درکیم یا هژیو یگدیسر نارامیب هب یو .دوب اشوک ملع ِ
نابرهم رایسب نایاونیب و ناتسد گنت اب وا .تشادیمنرب نانآ زا تسد ،تسیچ نانآِ یرامیب هک دُربیمن یپ  
 .دوب  
  نامرد هب ناکشزپ زا یرایسب نوراو و دشاب هتشاد راک ورس هداس مدرم اب تشادیم تسود رتشیب یزار
.تشادن یگتسبلد ناگرزب و ناریما و ناهاشداپ  
:دسیون یم تسرهفلا کسن رد میدنلا نبا  
».تفر یم اهنآ رادید هب و دوب نابرهم ،رادان ِنارامیب هب هژیو هب ،سک همه هب یزار «
تافص یاراد دیاب بیبط  تسین تبابط قیm سک ره « :هتشون ناتسرامیب تافص مان هب یکسن رد یزار
».دشاب یا هژیو یاه هصخشم و  
 کشزپ ار دوخ هک یداوس یب ناسک اب و هدرک یرایسب یاه یرگاشفا ،امن ِملاع ِلهاج ی هراب رد یزار
درک یم دروخرب یدنت هب دندرک یم )یلوضف( ینار نابز یکشزپ راک رد هک رامیب ناینوماریپ و دندیمان یم  
.دنتساخ یمرب یراگزاسانرس زا وا اب یرایسب ور نیمه زا  
 .دوب )فورعم( رومان رایسب دوخ نامز رد و )قذاح( هتشُکراک و هاجmاو یکشزپ یزار
.دور یم راک هب زونه زورما یکشزپ نامرد رد وا یاه هاگدید زا یخرب هک تسا یناکشزپ نایم رد یزار
 رد هک دراد ییاه هتشون و اه کسن  ،)تاعیام( اه هنوگبآ و کاروخ اب نارامیب نامرد رد هژیو هب وا  
 .تسا هدش هدرب اه هرهب اهنآ زا ،وا تشذگرد زا سپ رایسب یاه هدس  
نوناق کسن qشون یارب تفگ ناوتیم و دنادیم )ماقم یلاع( هاجmاو رایسب یکشزپ رد ار یزار ،انیسروپ
.تسا هدرب ناوارف دوس یزارِ یواحلاِ کسن زا

یناج تخس

یناریاِ حور و ناریا هب دورد
ینمادکاپ و یکین و یزرورهم هب

رنه و ملع و یگِدازآ و یداش و روش هب
یناب ناهج و ینیب ناهج ِنیمزرس هب
دنَهَس و نCُبرُس و زربلا هب و نوتسیب هب
یناج تخس هب ،دزنابز و دنا هرهُش هک

هدید َمب و ریز ِدنوامد ِدَنب دَنب هب
یناشیپ هداشُگِ غیتِس دنلب نآ هب
نطوِ کاخ ِز یا هدز ره هب داب دورد
یناج ِرهوگ ِز رتنارگ و تسا رترب هک
ناریا ِروشک هب ،نوچ یرگن ،لدِ مشچ هب

ینامیلُسِ متاخ زا رتزیزع دَُوب
دنام اجرب و دنارذگب رس ِز هک اه هنتف هچ

ینافوت یاهزور ،َمژِد هرهچ درکن
اه نوخ ،نیمز رب تخیر َشبَجَو ره یارب

یناهنپ هب یهگ و ،یهگ راکشآ هب
دندرورپ هک ،ناردام نآ هب داب دورد
ینامعُن یاه هلm ،نطو ِراز هلm هب
فک رب ناج ِناگدادلد هب و ناقشاع هب

ینابرق ،دندش ناریا روشک ِرهَب هک
دنناد لها هک مدورس هماکچ نیا نم
یناسآ هب نطو نیا ،دیسرن ام ِتسد هب



دنناد لها هک مدورس هماکچ نیا نم
یناسآ هب نطو نیا ،دیسرن ام ِتسد هب
ناج و لد زا شَساپ ،میرادب هک دَُوب اوَر
یناف همه ام و ،دیواج ِروشک تسوا هک

)یمارهب( یرایرهش ناروت وناب هدنیارس
نCَبَس یشنماخه مان =نCبوس
خرس قیاقش =نامعُن
هتفشآ -روجنر -نیگمشخ -نیگهودنا -هدرسفا =َمژِد

 نامناکاین هک مربب ینیمزرس هب ،چیوناریا هب ،ناریا هب ار امش منانخس اب بشما هک متسه هشیدنا نیا رد *
اپرب ارنآ تخبشوخ یتسیز ،مهنآ ،مه رانک رد ،qسیز یارب رتشیب هچرهِ یلدکاپ و درخ زاِ qفرگ یرای اب
.دنتشاذگ راگدای هب ام یارب و دندرک
 

 یتسیزمه و )ندمت( یرگیرهش هب ندیسر یارب هک دیسر )هجیتن( دنیارف نیا هب خیراتِ مَد هدیپس رد یمدآ *
  )عامتجا( ِهاگدوبمه بوشآ و شَِنت ِنودب نآ نداد ماجنا اب دناوتب ات دراد نییآ و نوناغ هب زاین ،رگیدکی اب  
.دزاسب ار دوخ  
  هب زاین دوخ روشک و اهنامرآ ِدربشیپ و یویزهب یارب هک دیسر دنیارف نیا هب خیراتِ مد هدیپس رد یمدآ *
  و ینزیار هب زاین یدنلبرس و یزارفرس هک اریز .دنک یگدنز رتناسآ دناوتب نآ کمک اب ات هتشاد یگتسبمه  
 ،دراد یربهر  
.تشاد دهاوخن یتفرشیپ ،ربهر یب ِهاگدوبمه هک دیسر دنیآرف نیا هب خیرات مد هدیپس رد یمدآ *
 دنپ ِدنمزاین ،تخبشوخ و مارآ نیمزرس qشاد یارب هک دیسر دنیارف نیا هب خیرات مد هدیپس رد یمدآ *
 .نانآ یاه نومزآ و تسا ناگرزب ِزدنا و  
 هتفرگ راکب نآ رد یرادمروشک ِنییآ هک دوب چیوناریا ،ناهج دنمنوناغ و )ندمتم( رگیرهش ِنیمزرس نیتسخن
.دشیم
 یارآ اب وِگااید هک تسا ،)دCیم ( شیاز زا شیپِ متفه ی هدس ِزاغآ رد تودوره یاه هتشون ی هیاپ رب
.درک یهاشداپ لاس ۵۳ وِگااید تودوره ی هتفگ ی هیاپ رب .دوشیم هدیزگرب دام یهاشداپ هب مدرم
 رد ار یربارب و یرگداد ،)نوناق( تاد ات دیشوک ،دام رد یناماسورس یب هرود کیِ یپ رد وِکااید
 .دش هتخانش مان شوخ و رگداد ِرَواد کی مان هب ،مدرم ِنایم رد هک دوب هنوگنیدب .دنک هدایپ دوخ ی هدکهد
 زا سپ .دنتساوخ یم یرای یرواد یارب وا زا هتسویپ و دیسر زین رگید یاهاتسور هب واِ یلدکاپ ی هزاوآ
رگید اریز درک یریگ هرانک راک نآ زا وِگااید ،نآ زا هتساخرب یاهرسدرد و رایسب یاهراکِ یپ رد و یدنچ
 ینوزف بوشآ و یدزد هرابود ،واِ یریگ هرانک زا سپ .دهد ماجنا ار اهراک نآ اهنت دناوتب هک دید یمن دوخ رد
.دندیزگرب هاشداپ مان هب ار یو راب نیا و دندمآ مه درگ دامِ مدرم و تفای
 هک دوشیم هدناوخ ناتابکا ینانوی نابز هب هک ار هناتمگه رهش وا .دوب تختیاپِ ییاپرب وا ِراک نیتسخن
 دیزگرب یتختیاپ یارب ،دشاب یم زورما نادمه
 همانهاشِ گنشوه اب ،هدرمشرب وا یارب تودوره هک ییاه یگژیو اب ار وِگااید ،ناسانش ناریا زا یهورگ
:دیارُس یم نینچ نخس نیریش یسودرف .دننادیم یکی

تسخُن دیوگ هچ ،ناگهِدِ یوگ نخس
تسُج هِک ،یتیگ هب یگرزبِ گات هک

داهن رس رب میهید هکنآ دوب هک
دای هب ناراگزور نآ سک درادن

رسپ ،دراد دای ردپ زک رگم
رد هب رد ،کی هب کی ارت دیوگب

 شیپ دروآ هک یگرزب مان هک



رد هب رد ،کی هب کی ارت دیوگب
 شیپ دروآ هک یگرزب مان هک

شیب هیام نارتهِم نآ زا دوب ار هک
ناتساب ی همان ی هدنهوژپ
ناتساد َدَنز نانولهپ زا هک
هCک و تخت ِنییاک تفگ نینچ
هاش ،دوب وا و ،دوب سرمویک

یادخدک ناهج رب وا دش نوچ دوخ هک
یاج تخاس وردنا هوک هب نیتسخن

هوک ِز دمآ رب شتخب و تخت ِرس
هورگ اب ،دوخ دیشوپ هنیگیلپ
شِرَوَرپ یمَه دمآ ردنا وزا
شِروخ ون و ُدب ُون یندیشوپ هک
دوب هاش ،یس لاس وا رب یتیگ هب
دوب هاگ َِرب دیشروخ وچ یبوخ هب

یهشنهاش َِرف وز تفات یمه
یهَس ِورَس ز ،هتفه ود ِهام وچ
دیدب شَک روناج ره و ماد و دَد

دیمرآ واِ کیدزن هب یتیگ ز
یوا ِتخت َِرب یدندش یم ،ات ود
یوا ِتخب و هَِرف هدش ،َرب نآ زا

شیپ شیدندمآ ،زامنِ مسر ِهر
 شیک دنتفرگرب ،هگیاج نآ زا

 ،دنداهن اپرب نایناریا هکِ یهاشداپ ی هناماس هک میناوخ یم یناریا یاه هدورس و اه هتشون نیرتشیب رد
 .هژیو یهورگ ای و هتسد زا نخس هن و ،دوریم نآ ِندوب یسایس زا نخس هن ،نآ رد هک تسا نانچ

 .هاشداپ و دنوشیم هدید مدرم اهنت و اهنت
.دنشوکیم رتهب یگدنز کی هب ندیسر یارب مه اب هک
 دوخ ِدرخ اب ار یتسیزمه و یرگیرهش یاه هیاپ هک تسا نایناریا ِنایمِ یگنهرف ِنامیس یا هناماس نینچ
.دنتشارفارب نآ یور رب
 فرژ رایسب یا هناماس نینچ ِندوب اب و دهدیم ناماسورس ار نیمزرس هک تسا هاشداپ ِندوب ،رهشناریا رد
 .دنکیم یگدیسر اهنآ هب ،یگتسبمه اب سپس و هدش انشآ دوخ یاهزاین اب ،یخیراتشیپِ یناریا هک تسا
 ِنایک ِرگدنفادپِ گرزب ای ،هدنرادهگنِ گرزبِ مان هب ،هاشداپ ِندوب و یناگمهِ یهدناماس اب هک تسا نینچ
.دنناسریم هوکش هب ار دوخ )هعماج( ِهاگدوبمه و دنوشیم انشآ )ندمت( یرگیرهش اب نایناریا ،یناریا و ناریا
 ات هتفرگ ،گنلپ تسوپ زا ،یندیشوپ ِندرک تسرد زا دنتسناوت ،دوخ ِهاشداپِ ییامنهار و یربهر اب نایناریا
ِشرورپ و اه شروخِ qخپ .دنزومایب ار همه و همه ،ون یاه نییآِ ییاپرب و ناروناج ِ
 ِنییآ و یدنمنوناغ نآ رد هک دشیمن هدید ،چیوناریا زج یهاگدوبمه نامز نامه رد هک میوشیم روآدای
 نآ رد هک رتسُگ یداش تسا یگنهرف ،یناریا گنهرف هک میناد یم ییوس زا .دشاب هدش هدایپ یرگیرهش
 هنوگره زا رگید یوس زا و دوشیم تفای یناسنا یاه نییآ و )یدنمنوناق( یدنَمتاد ،تفرشیپ ،یراکُرپ
 ؛سپ ،دنکیم یرود یوَر َکت و دادیب ،غورد ،یشِنَمژُد

.دشاب واِ یوخ و شنم ِنابیتشپ هک دیزگرب دوخ یارب ار یهاشداپ ی هناماس یناریا
 یاه نییآ ناگناگیب هک ییاج ات دسرب یناریا ّرف هب یهاشداپ ی هناماسِ qفرگ شیپ رد اب تسناوت یناریا
.دنتفرگ ماو ام زا ار یهاشداپ هوکش رپ و ابیز

ییوت ِناهجِ مرگ ِلد ،ناجِ مشچ هب ناریا
ییوت ،ناور و ناج و لد ،نت وچمه مییام



ییوت ِناهجِ مرگ ِلد ،ناجِ مشچ هب ناریا
ییوت ،ناور و ناج و لد ،نت وچمه مییام

رنه و یگنهرف و ندمت ی هراوهگ
ییوت ،نامسآ رهپس باتمرگ ِدیشروخ
ناتسابِ خیرات ی هریت ِناوخ تفه رد
ییوت ،ناشف وترپ ِنشورِ غارچ ناشخر
تسوت رادماو ،ناهج یاپریدِ گنهرف
ییوت ،نایع ناشخرد ِهوکش نآ ِقرف رب
یا هدید زوس ناوت یاه هبرض هکنآ اب
ییوت ،نارگ ِهوک ،هثداح ِلیس ِشیپ رد

.دیشک نییاپ هب تخت زا ار موس دادرهم ناتسهَم سلجم *
نآِ ییاپربِ یگنوگچ و ناتسهَم  
 :دسیون یم ۵ دنب ۴۱ باتک رد نیتسوب
ِسَپ زا دناوتیمن یناوج )ِلیلد ( َِدنَوش هب شدنزرف ،تفایرد هک ینامز )مجنپِ گشا( مکی ِداهرف  یاه یریگرد ِ
 زا ،ندش رود یارب ماگ نیتسخن نیا .درک دوخ نیشناج ار )مششِ گشا( مکی ِدادرهم شردارب ،دیآرب هنامز
ِشَِرباَرت ی هویش .تسا هدوب رسپ هب ردپ زا یهاشداپ )ِلاقتنا( ِ
 یاه یزوریپ اب ]شیاز زا شیپ ۱۳۷ ات  )دCیم( شیاز زا شیپ ۱۷۴ زا[ مکی ِدادرهم ِیهاشداپ ِرسارس
 و دَرَوآ ردب نایکولُسِ گنچ زا ار )نیرهنلا نیب( نادور نایم تسناوت وا .دوب هارمه وا شترا نوگانوگ
.دنک ریسا ار دنتفگ یم روتاکین وا هب هک ،مود ِسیویرتمِد ،یکولُس یاورنامرف
ِ ییاورنامرف کی هک هچنآره و دمآ دیدپ ییاورنامرف ِشَوَر رد نیداینبِ یاهینوگرگد هک دوب مکی ِدادرهم ِراگزور هب
.دش یزیر هیاپ یا هزادنا ات ،تشاد زاین نآ هب ییاروش
 ود نادنومه ِندیزگرب و درکیم ینزیار هاگتسشن اب هشیمه هاش .دوب )دودحم( نیزرَم تراپ ِهاشِ ییاناوت
.دوبن وا اب هاگتسَشِن
:تسا هداد شرازگ نینچ ار اه تراپ  ِهاگتسشن هنوگ ود سوندییَسپ

 Concilium Domestieum ای نادنواشیوخ ِهاگتسشن - کی
)نایمور دزن انس ربارب ( تلم یاه یگام و نادنمدرخ زا هدمآَرب ِهاگتسشن -ود 

 رد ناتسِهَم ِهاگتسشن نامه هک روشک ِنیداینب ِهاگتسشن هک دوب هاگتسشن ود نیا ِنادنومه ِندمآ مه ِدِرگ اب
.دش رادیدپ ،تسا ناگرزب هاگیاجِ مچ
گَم ی هژاوِ ییاتسوا ی هشیر qسناد اب .تسا  Magu وگَمِ ییاتسوا ی هشیر زا Magi یگام ی هژاو
 هک دوب هنوگنیدب و .دمآ دیدپ نآ زا سوجم و سوگام ،یگام ،شوگم ،غُم یاه هژاو مک مک ،گرزب مچ هب
 زا مه ،دنتسناوتیم ناگرزب نیا )لیلد( دنَوَش نیدب .دش هتفگ یکام و سوگام ،دبوم ،گَم یناریا ِناگرزب هب
.)فارشا( ناگیاپدنلب و نادنمشناد و ناراد نیمز دننام ؛ناگرزب ِرگید زا مه و دنشاب یناحور نادرم
ِراگزور ِناریاِ یسایس ی هناماس ِندرک کیدزن ِهار رد گرزب ماگ کی زین ،مود ِهاگتسشن رد نادنمدرخ ِندوب
 .دیآ یم رامش هب یرmاسمدرم هب یناکشا
  و هدیزگرب ار اه یگام نینچمه و نادنمدرخ ینشور هب ،سوندییَسپ راتفگ ی هیاپرب نوبارتِسا ورنیا زا
.تسا هدناوخ روشک مدرم زا هتساخرب

موس ِدادرهم ِراگزور یاهدادخر
 ِدادرهم ِردپ ،موس ِداهرف ات متفهِ گشا زا .دوب هدیزگرب دوخ ار روشک یاورنامرف نیدنچ ناتسهَم ،رت شیپ

 .دندوب هدمآ راک یور ناتسهَمِ یار هب یگمه ،دوب یناکشاِ یاورنامرف نیمهدزای هک موس
.تفرگ روز هب ار ییاورنامرف ،ناتسهَم شرگن زا رود هب و تشک ار ردپ دادرهم راب نیا یلو
 رد )یا ههرب( نامز زا یشخب چیه رد ،نآ زا رت شیپ هک داد ناشن دوخ زا یرگید ِناوت ناتسهم اجنیا رد



.تفرگ روز هب ار ییاورنامرف ،ناتسهَم شرگن زا رود هب و تشک ار ردپ دادرهم راب نیا یلو
 رد )یا ههرب( نامز زا یشخب چیه رد ،نآ زا رت شیپ هک داد ناشن دوخ زا یرگید ِناوت ناتسهم اجنیا رد
 ناوتیم هاگتسشن یوس زا اورنامرف یرانکرب مان هب نآ زا هک تسا یدادخر نآ و .دوب هدشن هدید ناهجِ خیرات
 .درک دای
:میناوخ یم نینچ مود و لهچ کسن رد نیتسوی یاه هتشون رد
ِشترا هکنیا ی همه اب  رد )تبثم( یتسرد و تسار یاهراک و هدروآ تسدب رایسب یاه یزوریپ موس ِدادرهم ِ
 ِهاگتسشن و دنامن رود ناتسهمِ مشچ زا روشک ِنورد رد شیاه یرگمتس یلو ،دوب هداد ماجنا روشک نورب
.درک رانکرب یهاشداپ زا ار یو ،یناریا
هب مود دُُرا مان اب ناتسهم یوس زا سپس .داد تسکش ار دادرهم ،درک وا اب هک یدربن رد دادرهم ِردارب دُُرا
   .دش )مادعا( هتخیوآ راد هب دادرهم ،ناتسهم یار اب ،ماجنارس هک هدمآ اه خیرات رد .تسشن یهاش تخت

ناریا رد ییارگ یلم شیادیپ
 هب مشچ نآ رد هک ینیمزرس هب تسا هاگن یا هنوگ مسیلانویسان اه یگنرف ی هتفگ هب و یتسود نهیم
.دراد دنویپ ،درذگ یم ناهج رد و نآ رد هک هچنآ اب و میا هدوشگ ناهج
 نیمز رتخاب زا هتساخرب و هزات یدادیور مسیلانویسان و یتسود نهیم هک تسنیا رب رواب ار یخرب ورنیا زا
 هن یزورما تسیا هشیدنا و دریگیم همشچرس اه نآ هب یگتسبلد و نآ نامدرم ،نهیم ِتخانش زا هک تسا
.یناتساب
 یادخ و همانهاش هب یهاگن اب .تسا هتشاد هژیو یهاگیاج هتسویپ نیمزناریا ی هنهپ رد یتسود نهیم
ییmاو هاگیاج زا ناریا رد زاب رید زا یتسود نهیم هک دوش یم نشور نامیارب یبوخب ،نهک یاه همان 
 .درادن یدننامه ناتساب یاهروشک زا کی چیه رد هک تسا هدوب رادروخرب
 ،دوخ ِهاگداز یاتسور ای رهش هب اهنت هن ،هژیو یهاگنِ qشاد و یتسود نهیم هک تسا نآ رگناشن دوخ نیا
 رد هک یزیچ .تسا هتشاد گاور ،نایناریا نایم رد ،نایناساس نامز زا مک تسد ،موب و زرم ِرسارس هب هک
.دش یمن هدید زگره مور و نانوی
ینانابزرم هک دندوب هدرک اپرب ییاه ناگداپ )رهنلا ءاروام( دوراَرف رد نایناریا ،رود یاه هتشذگ رد
ِ یرتخاب یاه هنارک هب هنایم یایسآ ِتسوپدرز نامدرم یورشیپ زا و دندوب هتفرگ یاج اه ناگداپ نآ رد
 نیرتگرزب زا یکی ،ناریا هب نایزات ِتخات و کتِ یپ رد .دندرک یم یریگشیپ ایردومآ و ایردَریس دور
.دوب اه ناگداپ نیا ندش هتفوک مهرد انامه ،دش هدز ،ناریا یسایس ی هناماس هب هک ییاه بیسآ
ِشخب نیاِ یدوبان و qفر نایم زا اب هب )یناریاریغ( یناریَناِ گنهرف ندش نورد یاه هار زا یکی ،یدنفادپ ِ
.تشگ رادیدپ نیمزرس رد ییاه ینوگرگد و دش زاب رواخ زا ،ناریا تCف
 و اهاتسور نامدرم و داد خر گرزب یاهرهش رد رتشیب ،هدس دنچ ات ینوگرگد نیا هک دش روآدای دیاب دنچره
.دندنام یاجرب یناریا نیشیپ یاه نییآ و دندوب دوخ یاهرواب دنبیاپ نانچمه ینامزرید ات ،رتکچوک یاهرهش
 ِتسیز ،دشن دیدپان ،زات و تخات نیاِ یپ رد ،یرسم گنهرف دننامه یناریا گنهرف هک ییاهارچ زا یکی
 .اهرهش رد ات دوب اهرابیوج و اهراس همشچ رانک رد و ،اهاتسور رد نایناریا ِرتشیب
 راهچ نایناریا اریز .تسا هدوب چیوناریاِ گنهرف زا هدمآرب ،یگدنز شور نیا ِشنیزگ هک مینادب تسا نآ رتهب
 یرادهگن رد هتسویپ و دنتسناد یم هدننیرفآ ی هدنزرا یاه هداد ار بآ و کاخ ،شتآ ،بآ )رصنع ( جیشخآ
 .دنتشاد یم ساپ ار اهنآ و دندیشوک یم اهنآ
 راچد و دنامب نامدرم نیا لد رد یناریا ِنهک یاهرواب و اه نییآ هک دش نآ )لیلد( ِدنَوَش ،اهاتسور رد یگدنز
 هب رتشیب ،مدرم یاه ییاراد هب یزارد تسد و لُواپچ یارب نمشد ِنایرگشل اریز .دوشن نایرگشل دربتسد
.دنتخات یم اهرهش
هراومه هک ،دوب هدش اپرب لین دور ی هرانک رد نایرسمِ گرزب ِهاگتسیز ،ناریا رد یگدنز ِشور نیا نوراو
نآ یدوبان هب و دش ناگناگیب دربتسدِ جامآ هناتخبروش هک دمآ یم رامش هب یرسمِ گرزبِ گنهرف ِرادهگن
  .دیماجنا نهک گنهرف
نیمزرس رد راوگان یاهدادخر زا رگید یکی ،نآ یاهدمایپ و ناریا هب نایزات زادنارب هناخ زات و تخات زا سپ
تسوپدرز یاه هریت ِشِزات نآ ِدمایپ و دنداد تسکش ار وا هک دوب دوعسم ناطلس اب یقوجلس ِناکرت دربن ،ام
.دوب ناریا تCف هب



تسوپدرز یاه هریت ِشِزات نآ ِدمایپ و دنداد تسکش ار وا هک دوب دوعسم ناطلس اب یقوجلس ِناکرت دربن ،ام
.دوب ناریا تCف هب
اب و دندش دادغب رد ،برع یافلخ ندش رتدنمورین ی هیام و هیاپ نانآ ،مCسا هب ناکرت نیا ِندیورگ زا سپ
و یتسود نهیم ،کچوک و گرزب یاهدادخر نیمه .دنتخاس رادیاپ ار یسابع تفCخ ،دوخ یاه ینابیتشپ
.دش رت گنر مک و گنر مک نانآ یاپ یاج ،یسایس یاهراکیپ رد مک مک و درک دمآراکان ار یناریا مسیلانویسان
.دنام یاجرب ،اجنآ و اجنیا ،اهراتشون رد نانچمه ،ناریا زا تخانش اهنیا ی همه اب
ات تفCخ ِهاگتسدِ یبهذم دنت ی هشیدنا ،دنمورین یشترا qشاد و ناریا رب تسوپدرز ِناکرتِ یگریچ زا سپ
.تشاد یگریچ ناریا رد اه هدس
ی هسانش هب ،یروشک و ینهیم ی هسانش زا کدنا کدنا ،یناریا )تیوه( هسانش ِتخاسریز وس کی زا
 .دنتسناد یم یخلب ار دوخ ،ندوب یناریا یاجب هنومن یارب .دش نوگرگد ییاتسور و یموب
،ییادز هسانش زا هدمآرب یاه یراک مک و دورارف رد هژیوب ،یسایس یاهزرم هبِ qخادرپن رگید ییوس زا
ِشزات ی هنیمز ،داهن ینوزف هب ور یناساس ِنامدودِ یشاپورف زا سپ هک  هک درک مهارف ار  نmوغم راوگان ِ
.دوب ناریا گنهرف ناج همین ِرکیپ رب صCخ ریت تفگ ناوتیم
.دش کانفسا رایسب ات رایسب یناریاِ گنهرف و ناریا ِراگزور گنل رومیت و لوغم )شروی ( ِشِکَت زا سپ
هتسخ ،یلام یاه یراوشد نینچمه و نهک ی هسانشِ یشومارفِ یپ رد ،گرزبِ یاهرهش رد مدرم نیرتشیب
نارگشِزات سرت زا هک یهورگ دندوب هناتخبشوخ یلو .دندروآ یرگ یفوص یاه شیارگ هب ور و هدش دیماان و
هتخادرپ یرادغاب و یزرواشک راک هب ام ناکاین زا هورگ نیا .دندرب هانپ اه تشد هب و اه هیاپ هوک هب ،یناریَنا
.دنتشاد ساپ ،دندوب هتشاد هگن دوخ رد هک ار یناریا یاهرواب و یوخ و
یگچراپکی ،ناریا هرابود ،تشذگ یم هیسداق دربن زا هک هدس هد تشذگ زا سپ ،نایوفص ِندمآ راک رسرب اب
ود نایم تسناوت هعیش ِبهذم ِشرتسگ اب نامدود نیا هک میناد یم یبوخ هب ناگمه .دروآ تسدب ار دوخ
ِ یسایس ی هشیدنا تسناوت ،رتخاب رد ناینامثع و رواخ رد ،بهذم ینس ِناکبُزا ،یسایس ی هشیدنا
.دنک اپرب یناریا ی هسانش و مان اب یا هزات
.دوخ نهیم هب دوب یوفص لیعامسا هاشِ یرای نیرتگرزب نیا و
 زورمین و لامش زا اتسور هب اتسور ،شابلزق ِهاپس ،نایوفص رابرد رد )نیبصعتم( نازروِیپ شیازفا اب
.دندروآ دیدپ ار یریگمشچِ ینید یاه ینوگرگد و دندیرونرد ار اج همه رتخاب و )بونج(
 مه یکدنا ِرامش و ،هورگ کی رد ناملسم نیرتشیب .دندش هورگ ود مدرم ،اه بیسآ همهنآ ِندروآ رگن رد اب
.دندرب هانپ ،تسیز تخسِ یاه نیمزرس هب ناشابلزق qخات زا سپ نایتشترز هورگ .رگید یهورگ رد یتشترز
،دنار سَپ ار یرادغاب و یزرواشک ،داصتقا مه هک تخیر مهب ناریا )ٌهعماج( ِنامزاه ِتفاب هک دش ناسنیدب
،دندوب اراد ار یموبِ ی هسانش )تارطاخ(ِ یاه هیوگدای و اه هتشون زونه هک ار ینایناریا زا هتسد نآ مه و
.دنار نوریب روشک زا
 هدیچرب اه ناغفا تسدب هیوفص نامدود ماجنارس ،یناریا یاه هشیدنا ِتفاب رد یراکتسد همهنیا یپ رد
.دش
 یدننام یب یتسود نهیم و ینادراک ،یریلد اب هک دوب راشفا هاشردان نیا ،نایوفصِ یشاپورف زا سپ
 هچنآ یور زا ناوتیم یبوخب ار نیا .دنادرگزاب نانآ هب هرابود ار یناریا ی هسانش و ناریا یگچراپکی تسناوت
 .تفایرد هدش هتشون یردان )یاه هکس( اه کَراپ یور رب هک

ناهج رد ،ار تنطلسِ مان درک رز رب هکس
 ناتِس یتیگ ِورسخ و نیمز ناریا ِردان

 یاه هتشون و همان پساماج اب دنز ناخ میرک هک اجنآ زا هیدنزِ ییاورنامرف ماگنه هب ،نایراشفا زا سپ
.دیشیدنا یم مدرم یگماکداش و یویز یداش هب رتشیب ،تشاد ییانشآ یناتساب
 نامدرم رب راشف ،دوب هتفرگ هشیر هیوفص ناهاش رد هک ییاه یزرویپ اب هیراجاق ندمآ راک یور زا سپ
زا یخرب ِندیورگ ِدنَوَش دوخ نیا هک تفرگ ینوزفا ،دندوب هدنام هتسبلد یهِب ِنییآ هب زونه هک ییاه نیمزرس
 یناریا ی هسانشِ یشومارف مان نآ هب ناوتیم هک .دش ناشیاهرواب زا ندیشک تسد و مCسا نید هب نانآ
.داد



 یناریا ی هسانشِ یشومارف مان نآ هب ناوتیم هک .دش ناشیاهرواب زا ندیشک تسد و مCسا نید هب نانآ
.داد
اب و دندرواین بات نویمCساِ متس ِریز هک درب مان دیاب نایتشترز زا یریگمشچ ِرامشِ چوک زا نایم نیا رد
.دنا هدش رومان دنه نایسراپ هب ناهج رد هک دندرب هانپ دنه هب ،یناریا ی هسانش
 ازریم دننام ،ناریا یناتساب گنهرف اب ،نادنمشیدنا زا یخرب ِندش انشآ ِدنیآَرف ،هطورشم بCقنا زا شیپ
ِشزیخ ،فودنوخآ یلعحتف ازریم ،ینامرک ناخاقآ .تساخرب یناریا مسیلانویسان ای یتسود نهیم ِ)جوم( ِ
 راشفا دومحم و یورسک دمحا ،تخبون oا بیبح نوچمه یناگرزب یاه ششوک زین تیطورشم زا سپ
.تسا هتشاد یناوارفِ ییآراک ناریا مسیلانویسان یتسود نهیم ی هرابودِ یریگ یاپ رد یدزی
زارد هار نیا ،زورما هب ات نهک ناراگزور زا ،ناوتان هاگ و دنمورین هاگ ،یناریا ی هسانش هک دش نینچ نیا و
 )سح( ِشهُس نایناساس یشاپورف زا سپ هک میشاب هشیدنا نیا رب دیابیمن .تسا هدش راگدنام و هدومیپ ار
 هک تسا نآ رتهب .تسا هدش هتخاس ون زا و هرابود اهزور نیا و هتفر نایم زا نایناریا رد یتسود ناریا
هتسبلد شنابز هب ،شگنهرف هب ،شکاخ و بآ هب ،شنیمزرس هب هتسویپ و هتسویپ یناریا هک میشاب هتشاد دای هب
.تسا هدرک یرادهگن نآ زا نادند و نخان و گنچ اب و هدوب


