
یزار یایرکز

نیا ،وا تشادگرزب یارب .تسا یناریا گرزب دنمشناد یزار یایرکز دمحم زور داز ،توا ۲۷ اب ربارب رویرهش مجنپ زور *
.تسا هدش یراذگمان وا تشادگرزب زور و یزاسوراد زور ناریا رد زور  
 هب مشچ نیمزناریا کاپ ناماد رد ینینچ نیا ینادنمشناد هکنیا زا و میوگ یم شابداش ناتسودناریا ی همه هب ار زور نیا *
!میلابب دوخ رب دیاب یم هتفای شرورپ ناریا راب رپِ گنهرف ی هیاس رد نانآ ِراشرس شوه و هدوشگ ناهج
.دنرب یم و هدرب دوس نانآ شناد زا یناهج هک اریز
 زا )یبرغ(یرواخ ناسیون خیرات و ناییاپورا یلو .دنمان یم یزار یایرکز نبدمحم ار وا ناسیون خیرات )قرش( یآروخ رد
 تسا ناریا رابرپ ِگنهرف اب یزیتس نمشد و ینمیرها یاه هشیدنا رگنایامن دوخ نیا و دننک یم دای یزارلا مان اب وا
)یدالیم (ییاسَرت ۸۶۵ اب ربارب )یرجه ( یتفَراَرف ۲۵۱ نابعش رد یو «:دسیون یم وا ی هراب رد ینوریب ناحیروبا *
 یزاس هک )دوع ( َتبَرب یناوج رد وا هک دنیوگ .دینارذگ رهش نیا رد ار دوخِ یناوج و یناوجون و یکدوک و دش هداز یر رد
 یرگایمیک هب نآ ِیپ رد و یرگرَز هب )اهدعب (َرت سَپِس .تسا هدمآ تسد هب وا زا زین ییاه هدورس و هتخاون یم ،یناریا تسا
.تسا هدروآ یور
 ینوریب .تخادرپ یگشزپ شنادِ نتخومآ هب یگتخُپ یاهلاس رد یناوج ندراذگ رس تشپ زا سپ اتمه یبِ یاتکی ِدنمشناد نیا
.تخادرپ  یرگایمیک و )یمیش ( ایمیک ی هتشر رد یزودنا شناد هب زاغآ رد وا هک تسا رواب نیا رب
 بیسآ شنامشچ وبزیت و دنت )داوم ( ناکتام و اه هیام اب نتشاد راکورس و هار نیا رد یزور هنابش راک ِیپ رد هکنآ زا سپ
 یرگایمیک )داوم ( ِناکتام اب یزور هنابش و هتسویپ راک ار واِ ییانیبانِ ییارچ ینوریب .دش انیبان یگدنز نایاپ رد و دید
 .دناد یم هویج راخب نوچ ،)ییایمیش (
 یاهراک زا هک ناسیون خیرات یاه کسَن رد .دروآ یور یکشزپ شزومآ هب دوخ نامشچ نامرد یارب رگشهوژپ ِدنمدرخ نیا
 دادغب ناراگزور نآ رد .تسا هتخومآ دادغب ناتسرامیب رد ار یکشزپ ِشناد یزار هک میناوخ یم دنا هدرک دای وا یشناد
 هتفر دادغب هب نامز نآ یاه شناد نتخومآ یارب یزار .دوب هدش روپاش یدنگ هاگشناد نیشناج و یشنادِ گرزب هاگیاپ
 ناتسرامیب )تسایر (ِ ینیشنرف یدنچ زا سپ .دش مرگرس نوگانوگ یاه شنادِ نتخومآ هب و هدنام اجنآ رد دنچ ینامز و
 و دش یر ناتسرامیب )سيئر ( نیشنَرف و تشگزاب یر هب یسابع ٌهفیلخ ،دضتعم گرم زا سپ .تفرگ ندرگ هب ار یدضتعم
.تخادرپ نارامیب نامرد هب و دنام رهش نیا رد شَیگدنز نایاپ ات
دوردب ار یگدنز یر رهش رد یتفَراَرف ۳۱۳ نابعش هام رد کیدزن یاه هار هروکِ یانیبان و رود یاه هنارکِ یانیب نیا *
 .تساجک دوب نامدرد ِلد شخب مارآ هک وا هاگمارآ هک تسین نشور یسک رب هناتخبروش و .تفگ
.تسا ام یهاگآان زا همه ،دیآ یم ام رس رب زورما هچنآ ره هک .امِ یدَرخِبان زا )ناما ( راهنِز و ام هب اَدب
ی هراب رد هژیوب ،بهاذم )حیبقت ( یراگنا تشِز رد ییاه کسَن یساره و سرت چیه یب هک دوب یا هدازآ درم یزار *
رگا هک ( دنتسین تسد رد اه کسَن رگید دننام هچ رگا هک هتشون ناربمایپ یاه یزاب لغد و اه یراکبیرف یاه شور
هب هک ار اهنآ زا ییاه شخب نارگید یاه هتشون رد یلو ،)!دندوب زاسراک و دمآ یم نامراک هب هزادنا هچ زورما ،دندوب یم
 رد هک مالسا ی هراب رد اهنت هن یزار یایرکز ،ینوریب ی هتفگ هب .مینیب یم ،دنا هدش یسررب و هتشاذگ )ثحب ( راتسُج
هک دناد یم ینارادرب هالک ،دنا هتسناد ربمایپ ار دوخ زاغآ زا هک ییاهنآ همه وا .تسا هدرک وگم وگب بهاذم ی همه ی هراب
دناد یم ییاه ناتساد زا یگنُج ار نآرق یزار .دیمان یم یناور نارامیب ار نانآ ،َدزرَوِب یرهم اهنآ هب تساوخ یم رگا
.درادن یروخب درد هب و دنمدوس ِیهاگآ چیه هک دروخ یم مشچ هب نآ رد رایسب یاه یگناگود نایاپ ات زاغآ زا هک
 ورسخرصان ِنیتمکحلا عماج رب هک یراتفگشیپ رد تسا سانش مالسا یوسنارف کی هک Henry Corbin* نبرک یرناه
.تفریذپ یمن ار اه نآِ یگِتسِیاب و زاین و هدز سپ ار یحو و توبن یزار هک تسا رواب نیا رب هتشون
و دنربارب مه اب نآ ندروآ تسد هب یارب و دنراد ار یدنمشِنیب و ییاناد هب ندیسرِ ییاناوت مدرم ی همه یزار رواب هب *
دنسانشب ار دوخ نایز و دوس مدرم ی همه هک تسا نیا راگدرورپ تساوخ وا هاگدید زا .درادن یرترب یرگید رب سک چیه
موق نآ زا ناربمایپ هک دنیزگرب ار یموق دنوادخ رگا و .دسانشزاب دب زا ار بوخ هک هداد سک همه هب ار ییاناوت نیا و
دوش یم ینمشد و گنج ی هیام یرترب نیا و هداد یرترب اهناسنا رگید رب ار موق نآ هک تسا )ینعم ( مچ نیدب دنزیخرب
.درادن یراگزاس )یهلا تمحر و تمکح ( یدنوادخ ِششخب و یگِنازرف اب نیا و
 دنناوتب هک دنراد یا هرهب دَرِخ زا نایمدآ ی همه هک دوب نیا یکی یزار یاه شزومآ زا «:دسیون یم گشریب دمحا
  نایمدآ یارب نید َشتسار .دنرادن زاین ینید ناربهر هب ،ندش نومنهر یارب و دنشاب هتشاد دب و بوخ زا یتسرد ِتخانش
.دوب نیبدب رایسب اه نیمزرس ی همه ِینید نادرم ی همه هب وا .دوش یم گنج و هنیک ی هیام و هیاپ و تسا روآ نایز
سرتسد رد و رضاح }دنک یم تابثا ار دمحم توبن هک { یا هزجعم هک ینک یم اعدا وت « :دیوگ یم نآرق ی هراب رد *
 نارازه میناوت یم ام عقاو رد .دروایب ار نآ هباشم یکی دنک یم شراکنا سک ره هک ییوگ یم وت .نآرق ینعی ،تسا



سرتسد رد و رضاح }دنک یم تابثا ار دمحم توبن هک { یا هزجعم هک ینک یم اعدا وت « :دیوگ یم نآرق ی هراب رد *
 نارازه میناوت یم ام عقاو رد .دروایب ار نآ هباشم یکی دنک یم شراکنا سک ره هک ییوگ یم وت .نآرق ینعی ،تسا
ار میهافم و دنا هدش یدنب هلمج نآرق زا رتهب رایسب هک نارعاش و نایوگ حیصف ،ناظاغل راثآ زا میروایب ار نآ هباشم
ار ام ییوگ یم وت هچنآ هک ادخ هب .دنراد یرتهب یرعش نزو و دنناسر یم رتهب ار یناعم اهنآ .دنناسر یم رتزجوم
نیع رد و دنک یم ییوگزاب ار یناتساب ٌهناسفا }یتشم { هک ییوگ یم نخس یباتک ی هراب رد وت .دنک یم هدز تفگش
؟روایب نآ هیبش یزیچ ییوگ یم وت هاگنآ و درادن یروخبدرد هب و دیفم حیضوت ای تاعالطا چیه و تسا ضقانت رسارس لاح
 شَینید یاه هتشون ِشخپ زا یا هزادنا هب یلو دندرکن ینادنز تشاد هک ینید دض یاه هاگدید یارب هاگچیه ار یزار *
 .دنتفر یم نایم زا مک مک ات دندرک یم یریگشیپ
دحلم ار وا و دش زغم کشخ ناناملسم رگید و اهدنوخآ مشخ ی هیام و هیاپ یزار یاه هشیدنا نیا هک دنرواب نیا رب یهورگ
 .دندز یم وا یاه هتشون یدوبان هب تسد و دندناوخ یم
 )یربط ( یربت نبر نبا .دنا هدش هتخانش نارگید زا رتشیب نت هس هدش هدرب مان اهنآ زا وا شزومآ رد هک یزار ناداتسا
 یروباشیب نب دمحم سابعلاوبا و )هفسلف ( شِنازرف داتسا یخلب دیزوبا .هدوب وا درگاش یگشزپ ی هتشر رد یزار هک
.})هدام =َکتام - ییارگ َکتام ( تسیلایرتام { ناکِتام ِشناد رد
ِیرامیب هک ینامز ات و درک یم راتفر ینابرهم اب نارامیب هب .دوب اشوک رایسب زیچ ره نتخومآ رد و وخشوخ یدرم یزار *
یخرب نوراو وا .دوب شنارامیب رگید زا رتنابرهم نایاونیب و ناتسد گنت اب وا .تشاد یمنرب اهنآ زا تسد تسانش یمن ار وا
 راک و رس تسدگنت ِنارامیب رگید اب رتشیب ،دننک نامرد ار ناگرزب و ناهاشداپ دنتشاد یم تسود رتشیب هک ناگشزپ زا
.تشاد
 ناشلاح زا ،هتشاد نارامیب و ارقف هژیو هب ،سک همه هب ینابرهم و دقفت «:دیوگ یم دوخ تسرهفلا کسن رد میدنلا نبا
 ».دوب هتشاذگ اهنآ یارب ینالک یاه یررقم و تفر یم ناشتدایع هب و هدش ایوج
تافص و هصخشم یاراد دیاب بیبط و تسین تبابط قیال سک ره «:دسیون یم ناتسرامیب تافص مان هب یکسن رد یزار
بیبط ار دوخ و هدوب داوس مک هک یناسک اب و تسا هدرک ییاه یرگاشفا امن مِلاع لهاج ی هراب رد یزار .دشاب یا هژیو
ینافلاخم مه یور نیمه زا و درک یم تفلاخم تدشب ،دندرک یم تلاخد تبابط راک رد هک رامیب ِناینوماریپ اب و دندیمان یم
.تشاد
 تفه و تسش و دس کی ار یزار راثآ دادعت دوخ تسرهفلا باتک رد میدنلا نبا :تسا هدمآ ادخهد ی همان تغل رد *
 :دسیون یم بتک تسرهف باتک رد ینوریب ناحیروبا .تسا هتسناد )۱۶۰(

،باتک ۷ موجن و تایضایر رد +
،باتک ۱۷  یبط ای یفسلف بتک راصتخا و صیخلت و ریسفت رد +
،باتک ۶ ینیمخت و یفسلف مولع رد +
،باتک ۱۴ هعیبطلا قوفام رد رد +
،باتک ۲۲ تایهلا رد +
،باتک ۲ ایمیک رد +
،باتک ۱۰ تایرفک رد +
،دوش یم دلج راهچ و داتشه و دس کی رب غلابً اعمج هک فلتخم نونف رد +
،درامش یمرب یزار یارب زا باتک تشه و یس و تسیود ءابطلا تاقبط یف ءابنلا نویع رد هعبیصا نبا +
  هتشون یزار یایرکز نبدمحم رکبوبا تافنصم و تاغلوم مان هب یکسن نارهت هاگشناد داتسا یدابآ مجن دومحم +
 زا هدش هدروآ هک ییاه تسرهپ کسن نیا رد .تسا هدرک پاچ ارنآ نارهت هاگشناد تاراشتنا ۱۳۳۹ لاس رد هک تسا    
  و تسیود هتفرمهیور و هدش هداد قیبطت رگیدکی اب هک تسا هعبیصا نبا و یطقف ،ینوریب ناحیروبا ،میدنلا نبا    
.دنشاب یم همان نایاپ و راتشون و کسَن ۲۷۱ کی و داتفه    
تسا یناگشزپ نایم رد وا .دوب هدیچیپ اج همه رد وا راک ی هزاوآ دوخ نامز رد هک دوب هاجالاو و هدیزرو یگشزپ یزار *
  نامرد درب یم راک هب هک ییاه شور زا یکی .دور یم راک هب مه زورما یگشزپ نامرد رد وا یاه شور زا یخرب هک  
 زا یزار یاه همان نایاپ و اه هتشون زا یرایسب ِنارگشهوژپ و ناگشزپ .دوب کاروخ و )تاعیام ( اه هنوگبآ اب نارامیب  
.دنرب یم و هدرب اه هرهب نونکا مه ات شیپ اه هدس  
  ناوت یم و دسانش یم الاو و الاب یهاگیاج یزار یارب یگشزپ ِراک رد  ،تسا مان هب نادنمشناد زا دوخ هک انیسروپ *
.تسا هدرب رایسب دوس یزار ی هتشون یواحلا کسن زا نوناق کسن نتشون یارب اسَب هچ ،تفگ  
.درک زاغآ یگشزپ راک رد ار شیامزآ و هیزجت هک تسا یناگشزپ نیتسخن نایم رد یزار هک تفگ ناوت یم *
  هنیمز نیا رد یا هدرتسگ یاه یهاگآ و دوب یرگایمیک ِراک رد یگشزپ راک زا شیپ یزار هدش هدروآ الاب رد هک نانچ *
.درک یگشزپ راک نورد ار ییایمیش تالاحتسا هک تسا یسک نیتسخن وا تشاد  
 رامیت وا .دنک یم داهنشیپ ار هبنپ ندرب راکب یا هلبآ ِنارامیب ندب ندشن مخز یارب هک تسا یگشزپ نیتسخن یزار *
زا شیپ هچ کخرس و هلبآ کسن رد یزار .دنک یم شراپس ار نارامیب نیاِ ینیب و ولگ و اه کلپ و اه مشچ زا )تبقارم(  
.تسا هدرک ییاه ییوج هراچ ندب یاه مادنا رگید هب یرامیب ِیریگاو زا یریگشیپ و نآ زا سپ هچ و یرامیب زورب  



زا شیپ هچ کخرس و هلبآ کسن رد یزار .دنک یم شراپس ار نارامیب نیاِ ینیب و ولگ و اه کلپ و اه مشچ زا )تبقارم(  
.تسا هدرک ییاه ییوج هراچ ندب یاه مادنا رگید هب یرامیب ِیریگاو زا یریگشیپ و نآ زا سپ هچ و یرامیب زورب  
نامرد دوش یم هک ییاج ات هک هدوب نیا رب وا رواب .هتسناد یم روآ نایز رایسب ار وراد رد )فارسا ( یراک هفازگ یزار *
.دریگ ماجنا بکرم یوراد اب هنرگو هداس یوراد هنوگ کی اب اهنت دشن رگا و دشاب هداس یاهکاروخ اب دیاب یم  
.»تسا هدیسر یتخبشوخ هب ،دنک نامرد کاروخ اب ار اه یرامیب دناوتب یگشزپ هاگره « : دیوگ یم یزار *
  سپس و هدرک یم یسررب و هتشون یم ار اهنآ دمآ یپ و هدرک شیامزآ ناروناج یور تسخن ار اهوراد زا یرایسب یزار *
.دنربب راک هب نارامیب یارب هک هداد یم روتسد  
.دنسانش یم مه)حارج ( گشزپدراک مان هب ار وا ناسیون خیرات یخرب یلو تسا هدش هتخانش هدیزرو یگشزپ مان هب یزار *
.تسا هدوب یا هدنزرا یاه هشیدنا یاراد یگشزپدراک رد هک میبای یمرد نینچ هدنام اج هب وا زا هک ییاه هتشون ندناوخ اب  
  و یگشزپ یاه هار اب نادبآ گنس رگا هک هدرک روآدای نآ رد و هتشون یکسن )هناثم ( نادبآ و اه هیلک گنس ی هراب رد یو  
  ماجنا ار نادبآ گنس یگشزپدراک نآ اب هک یرازبا زا کسن نیا رد .دوش )یحارج ( یگشزپدراک دیاب دشن نامرد وراد اب  
.درب یم مان ،هداد یم  
یدنب هتسکش رد یو .تسا هتفگ نخس ناتشگنا یلصفم لس یرامیب زا یگشزپ ناهج رد هک تسا یگشزپ نیتسخن یزار *
.تسا هتشاذگ اج هب دوخ زا ییاه هتشون و هتشادرب ییاهماگ اه یگتفر رد و  
 رد وا .دنک یم یراشفاپ اه یرامیب یرایسب نامرد و یتسردنت رد کاروخِ ییآراک زا هک تسا یناسک نیتسخن زا یزار *
  زا نآ رد و تسا کاروخ تشادهب ی همانگنهرف کی هک اهراضم و هیذغالا عفانم مان هب دراد یکسن کاروخ ی هراب  
  یاه یندیماشآ و اهبارش ،اهبآ نایز و دوس زا نینچمه و دنراد )تابوبح (اه نشنب رگید و مدنگ هک ییاه یبوخ و دوس  
  ِییارچ ی هراب رد هک دراد یشخب کسن نیا .تسا هتفگ نخس اه یهام و کشخ و هزات یاه تشوگ و یلکلا ریغ  
   )مومسم ( کانرهز و هدنام یاه کاروخ زا زیهرپ و اراوگ یاه کاروخ نینچمه و شزرو ،کاروخ )مضه ( شراوگ  
 .تسا هدرک ییاه ییامنهار  
.تسا یسیلگنا یسیون خیرات دوگلا لیرپاس رواب نیا .دنناد یم ناکدوک یگشزپ ردپ ار یزار *
ِرارسالا رس ِکسن رد .تسین یا هفازگ نخس نیا .تسا هدوب )یمیش (یرگایمیک ای یسانش تام شناد راذگ هیاپ یزار *
و دسج وا ِدوخ ی هتفگ هب و )زلف هبش ( لاپوت دننامه و )زلف ( لاپوت ی هتسد ود هب ار )داوم ( ناکِتام هک میناوخ یم وا  
.دنک یم شخب حور  
)فشاک ( ی هدنبای ار وا نایم نآ زا .تسا )هدرک فشک ( هتفای دنا هدوب هتخانشان وا نامز رد هک ار اهزیچ یخرب یزار *
.دنناد یم  لکلا  
 نایم نآ زا تسا هدرک یرایسب یاه یروآون یمیش شناد رد یزار *
   تسدب کیروفلوسدیسا نتشاد اب و هدروآ تسدب ار کیروفلوس دیسا ،تیلیپ هناک رب ییایلق طیحم ریثآت زا « +  
 ،تسا هدوب ناسآ اهدیسا رگید ندروآ    
،دروآ تسدب کیردیرلک دیسا )موینومآ دیرلک ( رُداشُن رب کهآ بآ ریثآت زا +  
،دنداد یم وشتسش ار مخز اه نآ اب هک درک مهارف راگنز ای سم تاتسا ،سم اب هکرس نداد رثا اب +  
،درک مهارف شوم گرم ای کینسرآ دیسکا ،خینرز ندنازوس زا +  
.تفرگ یم هرهب شنارامیب نامرد یارب اهنآ زا و تخاس یدیئولاکلآ یمس یاهوراد هک تسا یگشزپ نیتسخن وا +  
ییاه هشیدنا زا وا .دشاب مه )فوسلیف ( هنازرف کی دیاب یم هتسجرب گشزپ کی هک تشاد رواب سونیلاج دننام یزار *
    هک تشاد ار دوخ ی هژیو یاه هاگدید و درک یمن یوریپ ،نوتالفا و وتسرا دننام ،دوب )جیار ( گاور نامز نآ رد هک  
.دندوب نوتالفا و وتسرا وریپ هک دش یناسک ِییوگدب ی هیام  
 .تشاد ینام یاه هشیدنا هب یشیارگ وا .دیمان یناریا گنهرف رد ییارگدرخ ی هرهچ نیرت هتسجرب ناوت یم ار یزار *
 شتسدب هک هچنآ ره تسخن هک دوب نینچ وا راک شور .تفریذپ یمن ارچ و نوچ یب ار ناروآ مان رگید یاه هشیدنا زگره وا  
قح ار نیا و .تفگ یم یشوپ هدرپ یب اهنآ ی هراب رد ار دوخ هاگدید و درک یم یسررب و دناوخ یم ار اهنآ ،دیسر یم  
.دنک نوگرگد ای )رت لماک( رتاسر ار اهنآ هک تسناد یم دوخ  
.تسناد یم )هفسلف ( شِنازرف و دَرِخ هب ندروآ یور ،ار ییاهر ِهار اهنت هک تسناد یم جنر و یدب هاگیاج ار ناهج یزار *
ینعی ،تسین یدوجو یرما تذل «:وا دید زا .دنراد یا هژیو هاگیاج جنر و تذل یزار )ِقالخا ٌهفسلف ( ییوخَرف ِشِنزارف رد  
  ببس و دنک ریثات نآ دض یرما رگا و راذگ رثا یرما ٌهلیسوب یعیبط تلاح زا جورخ ینعی جنر و تسا جنر زا یتحار  
».دنک یم تذل داجیا ،دوش یعیبط لاح هب تشگزاب و جنر زا ندش صالخ  
گنهرف ی هیاپ رب هن و دوب ینانوی ی هریچ گنهرف ی هیاپ رب هن شا هشیدنا هک دوب نیا وا )هفسلف ( ِشنازرفِ یگژیو و یزار *
وا ِشسرپ )نیرتمهم ( نیرت نیهِم .دوب راوتسا یدنه و یلباب ،یناریا شنازرف ی هیاپ رب ،وا ِشِنازَرف ی هدولاش .یمالسا  
»؟دیرفاین ار ناهج ،ناهج ِندیرفآ زا شیپ ارچ سپ ،تسا ناهج ی هدننیرفآ دنوادخ رگا «:دوب نیا )نافوسلیف ( ناگِنازَرف زا  
ناکم ،)هیلوا هدام( یلوا یلویه ،یلک سفن ،قلاخ :دنک یم دای )لصا ( تاذ جنپ زا دوخ ٌهعیبطلاءاروام رد یزار *
.دندیمان یم یرهَد ار وا ناناملسم مه یور نیمه زا .رهَد ای قلطم نامز ،قلطم  
     ار ادخ شور نیا رد .هدام و نامز -اضف -حور -قلاخ :تسا راوتسا )لصا( تاذ جنپ رب شَیسانش ناهیک و یزار *



.دندیمان یم یرهَد ار وا ناناملسم مه یور نیمه زا .رهَد ای قلطم نامز ،قلطم  
     ار ادخ شور نیا رد .هدام و نامز -اضف -حور -قلاخ :تسا راوتسا )لصا( تاذ جنپ رب شَیسانش ناهیک و یزار *
  نامگ هک دنک یم مهارف ار هدام شیپ ،ی هدام کی تسخن وا .دَرَوآ یمن دیدپ یزیچ چیه زا هک دنیب یم هدننیرفآ یا هنوگ  
.دشاب یمتا ی هویش نامه دوش یم  

.دش شک شیپ نیو رد دحتم للم نامزاس رتفد هب یناریا دنمشناد راهچ سیدنت اب یغاتراهچ کی ۲۰۰۹ نیوژ رد *
.تسا هدش هتخاس یشنماخه نامز )یرامعم ( یزارهم ی هویش هب یغات راهچ نیا
    
   

 دحتم للم نامزاس رد یناریا ناگبخن ِیغات راهچ
)شیرتا ( نیو رد

یزار -مایخ -انیسروپ -ینوریب ناحیروبا 

 :تسا هدش یراذگ مان تسود مدرم ی هتخیهرف نیا دای هب هک ییاهاج *
 یزار وتیتسنا زربلا ناتسا رد  
یزار هاگشناد هاشنامرک رد  

نیو رد یناریا ناگبخن یغاتراهچ )لاوانراک ( یداش ناوراک

https://www.karnaval.ir/blog/persian-scholars-pavilion-united-nations

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۷۷ رویرهش سیراپ
)یدالیم ( ییاسرت ۲۰۱۸ توا اب ربارب
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