
یدرورهس نیدلا باهش تشادگرزب ی هزیگنا هب

 یدونَرفِ یگِنازرف هب هک یسک :دیوگ یم یدرورهس نیدلا باهش *
 و تسا هتسبلد )یلالدتسا ٌهفسلف(
 اب ار دوخ ِراک دناوت یم ،دشخبب یراوتسا شیوخ ِشِناد هب دهاوخ یم
 )تضایر( ندیشک جنر و ینیشن هشوگ
 زا یخرب هک تسا نامز نیا رد .دوش نورد قارشا ناهج هب و دزاغایب
.دنیب یم ینشور هب ار قارشا بادآ
:دراگن یم قارشالا تمکح شیوخ ِکسَن راتفگشیپ رد وا
 یاه هتفای هک مراگنب یباتک دیا هتساوخ نم زا هراومه ناردارب یا امش «
ِ ماگنه و تضایر و کولس و ریس و تولخ رد هچنآ ینعی ،ار دوخ ِیقوذ
 ماگ هار نیا رد سک ره دینادب یلو .منایامنب ،ما هتفای ،ایند زا درجت
 ره اریز .دبای یمرد ار قیاقح ،دشک تضایر و دنک ششوک و دراذگ
 ،یتفایرد ار یا هدنشِک تضایر ره و تسا یقوذ ار یا هدننک ششوک
»!کدنا ای نوزفا ،لماک ای صقان

 .دبایرد ار دوخ دیاب یم تسخن ،سک ره هک دوب نیارب رواب ار یدرورهس
 هناروکروک ِیوَر هلابند دیاب یم ،)تقیقح( یداتسار ی هدنیوج دیوگ یم وا
 )یتح( اتاه .دَوَر شیپ شیوخ ِدَرِخ یاهماگ اب و دَهَن رانک ار )دیلقت(
 ،نخس نیا و .تسین اور مه یدرورهس ِدوخ زا )دیلقت( هناروکروک ِیوریپ
 هب تشترز ِنابز زا هک تسا هچین شیرِدِرف یابیز ی هتفگ ِدننام رایسب
 :دیوگ یم دوخ ِنارای
 اهنت و ،دیورب نونکا زین امش ،نم ِنادرگاش !امش ،مور یم اهنت نونکا«
 دینک مگ ارم هک میوگ یم ار امش نونکا .مهاوخ یم نینچ نیا نم !دیورب
»!دیبایب ار دوخ و
  ِنیتسار ِراذگناینب هک دوب هتفایرد نینچ یدرورهس نیدلا باهش
 وشا ناریا ِراگزومآ گرزب ،قارشا ٌهفسلف راذگ هیاپ و )قالخا( ییوخاَرف
 یاین ار تشترز وشا دوخ یاهراتشون رد هراومه یو .تسا هدوب تشترز
 اب و هتسبرس یا هنوگ هب ار )تمکح( راوتسا نخس هک هتسناد دوخ ِیونیم
 یارب .تسا هدراذگ یم       نایم رد شنادرگاش اب هنوگزار یاه هژاو



 اب و هتسبرس یا هنوگ هب ار )تمکح( راوتسا نخس هک هتسناد دوخ ِیونیم
 یارب .تسا هدراذگ یم       نایم رد شنادرگاش اب هنوگزار یاه هژاو
 رب ناوت یم ار )تملظ و رون( یکیرات و ییانشور )ٌهلئسم( ِراتسج هنومن
 .درک یفاکشزاب و یسررب ،ییوگ هتسبرس و یگِنوگزار نیمه ی هیاپ

 یمن تشترز ِنییآ رد ار )تیونث( یتسرپ هناگود ی هشیدنا یدرورهس
 و یکین و یبوخ اهنت هک دناد یم یبوخ ِدامن ار ادزماروها وا .دریذپ
.َدبات یم وا زا ینابرهم
 تساه یتشز ی هدنروآدای هب ونیم هَرگَنا و اه یبوخ ِدامن ونیماتنَپِس
 )یناسنا( یدنُمتسَه ره ِنورد رد شنیرفآِ ماگنهب و دندازمه ود ره هک
 .تسا هدش هداهن
 و رادیب ار ورین ود نیا زا کیمادک مینیزگ یمرب هک میتسه ام نیا … و
 نادنَمتسَه امِ نتسیز ِشور رت هداس نابز هب .مینادرگ دوخ یامنهار
 هنوگ ره ِندمآ دیدپ .دشخب یم )ینعم( کانام نآ هب هک تسا )اه ناسنا(
 .تسین یکین ماجنا رد ام ِیناوتان ای یهاتوک زج یزیچ ،یدب

 وشا ِشنیب زا ،شیوخ ِشناوخ و دوخ یقارشا ٌهفسلف رد یدرورهس
 )مسیلآود( یتسرپ هناگود و هتشاد هدننیرفآ ِیگناگی هب یدرکیور تشترز
:دیوگ یم نینچ یقارشا ی هشیدنا نیمه رد وا .دنز یم سپ ار
 و سَفنِ کولس ِنیتسخن لحارم رد اهنت ،نیع اب نهذ و لمع اب رظن «
 دِجَوُم ِلقع نایم هکلب ،دبای یمن داحتا ،یحور ٌهیلاعِ جرادم رد نآ یاقترا
 ِلئاسو ِنایم یقباطت ،دراد دوجو یساسا یداحتا ،تخانش ِلمع و
».داجیا ِلئاسو و تخانش
 نامه ،دهن یم یپ ار یتسهِ نتشارفآرب هک یغورف یدرورهس ِهاگدید زا
 ،تخانش رد ار وا ات دبات یم )یدوجوم( یدنمتسه ره رب هک تسا یغورف
 و رس یتسه ناهج هک تسا هیاپ نیا رب هک دراد رواب وا .دناسر یرای
 رب )تقیقح( یداتسار هک تسا غورف نیا ِشِبات اب و دبای یم ناماس
.دوش یم هدیناسر اهنآ هب )تفرعم( تفایرد و دوش یم راکشآ نادنمتسَه
 یم یاپ هتکن نیا رب ،داد ماجنا هک یفرژ یاه شهوژپ زا سپ یدرورهس
 ار نآ و درب یپ زار نیا هب هک دوب تشترز وشا نیا راب نیتسخن هک درُشِف
 ناهیک و هناسانشادخ ی هبنج نآ هب و درک یفاکشزاب ناگمه یارب
 یسک نیتسخن تشترز وشا هک تسنیا رب وا ِرواب .دیشخب هناسانش
 مدرم هب ار )تقادص( یگِنیسار ِندید تسرد هک ،ناهج خیرات رد ،تسا



 یسک نیتسخن تشترز وشا هک تسنیا رب وا ِرواب .دیشخب هناسانش
 مدرم هب ار )تقادص( یگِنیسار ِندید تسرد هک ،ناهج خیرات رد ،تسا
 :دیوگ یم هک میناوخ یم قارشا زا یو ِتشادرب رد .تخومآ
 ،منیب یم هک یزیچ ِندید زا هک تسنیا ،ممان یم غورد نم هچنآ «
 ».منک یراددوخ
ِ نتفگ ِناوت و ییارای ،دوخ اب  ِندوب تسار ور ،وا ِدید زا ینیب نشور
 یناوت ،نتشاد ار )تقیقح( یداتسار ِناوت .تسا ،نتشاد ار دوخ یاهرواب
ِندید ِناوت یا هتفگ هب .دریگ یم یشیپ ندیشیدنا و نتفگ رب هک تسا
 ،تشترز وشا ،یدرورهس دید زا ناس نیدب .تسا نتشاد ار اهنآ
 نیمه یارب زا و دوش یم نونک ات خیرات زاغآ زا ،دنمشیدنا نیرتوگتسار
 ،نارگشیدنا و ناگتخیهرف زا یرایسب هک تسا یدنمشِنیب و ییارگتسار
 .دنا هتفای رَوشخَو نآ ِنادیواجِ یاه هزومآ ِنورد رد ار شیوخِ ییارگنامرآ

ِ نتخادنا ییادج زا ار یمدآ هکنآ یارب زا ار تشترز وشا یدرورهس
 هراومه ،دیشخب ییاهر ،دوب و دومن ،ندب و ناور ،نامدرم و ادخ نایم
      .تسا هدرک شیاتس
 یدرورهس ی هناسانش نادزی یاه هشیدنا نتفگزاب و نتفاکش زاب * 
 هک ار هچنآ .دریگ ماجنا نانادراک تسدب دیاب یم هک ناتسِراک تسا یراک
 هتکن هب یکدنا کنیا و ما هتفرگرب هدازیلوش دیرف ِشراگن زا ،دیدناوخ
 هنوگچ هک مزادرپ یم ناریا ی هنازرف ی هناد کت نیا ی همانیگدنز زا ییاه
 .تسا هتسیز
 یناریا )نافوسلیف( ناگنازرف زا یکی یدرورهس ییحی نیدلا باهش *
 نیا ِییارچ .تسا هدنام هتخانشان نایناریا ام زا یخرب یارب هک تسا
 زا دنداد یمن هناورپ مالسا ِنید ِنادرم هک تسنآ یارب زا مه یگِتخانشن
 )ِتافارخ( یاه هوای اب هتسویپ یدرورهس اریز .دوش هتفگ ینخس وا
 هک تسا هتشاد زیتس ِرس  اهدنوخآ ِدرخ زا رود هب ِنانخس و ،یمالسا
.دندناتس ار شناج ،دترم مان هب ،تسرپدوخ ِهورگ نیمه زین ماجنارس
ِ خیش ،لوتقم ِخیش ،قارشا ِخیش یاه مانرب اب ار وا هک یدرورهس *
 یهامِ یتفراَرف ۵۴۹ ِلاس رد ،دندیمان یم راونالارون ای و دیهش
ِ مان هب یا هدکهد رد )یدالیم( ییاسَرت ۱۱۵۴ اب ربارب )یرمق یرجه(

 .دوشگ ناهج هب مشچ ناجنز ناتسا زا   ،درورهس
 و قطنم ،تمکح ؛ی هدنریگرب رد هک ار شیوخ ِنیتسخنِ یاه شزومآ وا



 .دوشگ ناهج هب مشچ ناجنز ناتسا زا   ،درورهس
 و قطنم ،تمکح ؛ی هدنریگرب رد هک ار شیوخ ِنیتسخنِ یاه شزومآ وا
 ،تسیز یم هغارم رد هک یلیج نیدلادجم دزن ،دوب هقف لوصا
.تخومآ
 ِناگِیامزان زا رگید یکی یزار ِنیدلارخف ِداتسا یلیج نیدلادجم
.تسا هدوب زین ،یناریا )رخافم(

 و یشیدنا کین اب و دش دمآرس یفسلف و یَمکَح مولع رد یدرورهس
زا یرایسب رب ،تشاد هک یراشرس ِشوه
.دیدرگ هریچ شیوخ ِنامزِ یاه شناد
 نیرت نیهِم زا یکی هک ،)ناهفصا( ناهاپس هب هغارم زا سپس
 و تفر ،دوب ناریا ِرسارس رد یزومآ شناد یاه هاگشزومآ )نیرتمهم(
        .دیناسر نایاپ هب یزار نیدلارخف اب هارمه ار دوخِ یرَوُص یاهشزومآ
 ود ره نیا ی هناریگ هدرخ یاه هاگدید هک میوش روآدای تسا هتسیاب
 .دنراد یناوخمه ،مه اب ،قطنم یاهراتسج زا یخرب رب ،یناریا ِدنمشناد
 یزار هب ار وا ِتاحیولت ِکسن ،یدرورهس گرم زا سپ اهلاس دنیوگ
 گشا رایسب هغارم رد شَیدرگاشمه ِدای هب و دیسوب ار نآ داتسا .دنداد
 .تخیر
 تخادرپ ناریا رد راذگ و تشگ هب شیاه شزومآ ِنایاپ زا سپ یدرورهس
 ی هتفیش مک مک و درک رادید یرگیفوص ِنادیپس شیر زا یرایسب اب و
.دروآ یور ندیشیدنا و ینیشن هشوگ هب یزارد نامز و دش هشیدنا نیا
ِ یهار و درک رت هدرتسگ و هدرتسگ ار دوخ یاهراذگ و تشگ نانچمه وا
 هب هک یماگنه هدمآ اه شرازگ رد هک هنوگنادب .دش رگید یاهروشک
 شیارب هیروس رد ماش یابیز یاهزادنا مشچ ،دیسر ماش و یلوتانآ
 ِییاریگ
 هب قشمد زا هک )اهرفس( اه یراپسهَر نیمه زا یکی رد .دنتشاد هژیو
 ِرادرس( ،یبویا نیدلا حالص ِرسپ رهاظ کلم اب تفر یم بلح
 هک رهاظ کلم .دش انشآ ،)یبیلص یاه گنج رد ناناملسم ی هزاوآرپ
 نیا ی هتفیش ،تشاد )نایفوص( شوپ هنیمشپ نادنمشناد هب یرایسب ِرهم
 بلح رد یِو رابرد رد هک تساوخ یو زا و دش یناریا ِناوج ِدنمشناد
 ،دوب هدرک ادیپ رهش نآ هب یرایسب یگتسبلد هک مه یدرورهس .دنامب
 رد .دش راگدنام وا رابرد رد و تفریذپ ار رهاظ کلم داهنشیپ هنامداش



 ،دوب هدرک ادیپ رهش نآ هب یرایسب یگتسبلد هک مه یدرورهس .دنامب
 رد .دش راگدنام وا رابرد رد و تفریذپ ار رهاظ کلم داهنشیپ هنامداش
ِ نتشون هک ار شیوخ گرزب ِراک یو  هک دوب بلح رهش رد و نامز نیمه
.درب نایاپ هب ،دوب قارشالا تمکح
 قارشا ٌهقیرط ِندروآ دیدپ اب هک دوب نیا وا ریگمشچ یاهراک زا یکی *
ِ یاه هشیدنا و )هفسالف( ناگنازرف زا یخرب ربارب رد )هفسلف( یگنازرف رد
.دمآ یمن شوخ ار ینارایسب شور نیا هک درک یم یگداتسیا نانآ
 اجنادب ات اه هنیمز ی همه رد وا ی هدرتسگ ِشناد و یکریز و شوه *
 .دش یم وا ِنآ زا یزوریپ هتسویپ ،)اه هرظانُم( اهدرَواتفگ رد هک دیسر
 یاهرواب و ،ییوس زا یرگیفوص و )هفسلف( یگنازرف رب وا ِیگریچ
 یم نابز رب ناگمه ربارب رد و اورپ یب و هدرپ یب ار اهنآ وا هک  شَینورد
 دیدپ ینانمشد شیارب و هداد مه ِتسد هب تسد ،رگید یوس زا ،دنار
 ی هنادنمدرخ یاه شسرپ ِسَپ زا هک  )نویرشق( نایارگسپاو اریز .دندروآ
 لد هب ار شا هنیک ،دندید یم ناوتان وا ِربارب رد ار دوخ و دندمآ یمنرب وا
.دنتفرگ
 هب ار نید )لوصا( یاهداینب یو ِنانخس هکنآ زیواتسد هب ماجنارس *
 زا رهاظ کلم .دَشُکِب ار وا هک دنتساوخ رهاظ کلم زا ،دنز یم رانک
  .دز زابرس راکنیا ماجنا
 ِنایارگسپاو و هدز نید اب ینمشد ِبسچرب وا رب )نابصعتم( نازرَوِیپ

 .دنتسناد )حابم( اور ار وا نوخ نتخیر بلح
 ِگنچ زا ار هیروس یگزات هب هک یبویا نیدلا حالص رگیدِ یوس زا *
 زاین ناناملسم ِینابیتشپ هب و دوب هدروآ نوریب )نایبیلص( ناییاپیلَچ
 ی هناوتشپ ات دَرَوآ دورفرس نانآ ِتساوخ ِربارب رد دش راچان ،تشاد
 رهاظ کلم شرسپ رب یور نیمه زا .دهدن تسد زا ار شیوخ )ِرابتعا(
 ِندرک ینادنز و یریگتسد ِروتسد دش ریزگان زین وا و دروآ راشف

 یتفراَرف ۵۸۷ بجر ۵ زور رد هنادرمناوجان ِراک نیا .دهدب ار یدرورهس
 .داد خر )یرمق یرجه( یهام
 لاس ۳۸ وا گرم ماگنهب .داد ناج یگنسرگ زا نادنز رد یدرورهس
 وا هاگمارآ هک دندرپس کاخ هب بلح رهش نامه رد ار وا .تشادن رتشیب
 .دوش یم هدیمان یدرورهس ماما )ِدجسم( ِتگزم
.داب ورهَر ُرپ شَهار و داش شناور



 .دوش یم هدیمان یدرورهس ماما )ِدجسم( ِتگزم
.داب ورهَر ُرپ شَهار و داش شناور

 قارشا
 .یرگنشور - یگدنبات - ییانشور ِندیمَد - باتفآ ِندمآرب = بای هژاو
 ،تخانش ،نآ و تسا یدرورهس نآ راذگداینب هک هفسلف رد یناتسبد (
 .تسا شنیب هار زا
 ماهلا ینعمبً ازاجم .باتفآ ِندمآرب - ندیشخرد - ندش نشور = دیمع
ِ کاردا هب دقتعم هک نوتالفا وریپ امکُح زا یا هفیاط ؛نویقارشا . نتفرگ
.دنشاب یم ماهلا ِقیرط زا قیاقح
 ِتمکح و نوتالفا ٌهفسلف نآ ِءاشنم هک تسیا هفسلف )تمکح( = نیعم
.تسا هیردنکساِ یملعٌ هزوحِ ینوتالفاون
 نیدلا باهش خیش ناریا و مالسا رد تمکح نیاِ جوَرُم و ییِحُم
 ینوتالفاون و نوتالفا ٌهفسلف زا هدافتسا رب هوالع یو .تسا یدرورهس
 تقیرط رد هک ،نافرع هب لیامتم ٌهفسلف هصاخ ،ناریا رد لوادتم ِتمکح زا
 -دنک یم ریبعت یناورسخ ی هریمخ هب نآ زا یدرورهس و -دوب یتشدرز
 و فشک ِهار زا قیاقح هب ِلوصو ،تقیرط نیا ِساسا .تسا هدرب هرهب
.تسا قارشا و دوهش

نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۷۸ دادرما ۸ )هبنش هس( دیش مارهب سیراپ
)یدالیم( ییاسَرت ۲۰۱۹ هییوژ ۳۰ اب ربارب


