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  رو����ری : 

  رو����ری د��� ا�ت و �� د��� و ��ر د��� �دارد!
  
  

�ت���ت ��ر�رو� و رو����ر ���$ش ا�د��� د���  ا�"�����ن و �� رو����ری در� �� ؟   _ د��� 
�ت ؟  . و %�  ردازدرو����ری �� �$د ��  -؟  ی آنز%�ت �� در�� ھدف آن 

  
رن ھ�ا�ت+	�ن �و�������      �� %-ل آور +�ھ-�� و�ردر,ر����� ھ�ی  وت ����� �دو ز�ر از

1ر%ت �� %�-ن �� ارزش ھ�ی  را +�ی آن و��ر�0 ا�د��� ��رون ,رد�ده  و�	ن   �ر�وده روز,�ر
   ا�ت .و4دا
ت ,ر��� زادی آ 1$وق ، ،ا���ن 
 ��ی %���ف و ��1 �7ر�ف ھ� �0 4ده از%���� �ط� ��  �� %$��5ی ز%��� و ��� ھ�ا�ن %و
��  ,ر
رار �%�� +% در رو��8ری  وی ����ررو م 4دا
ت وو%�	 �را�ر در ھم  ھ�وز %� ,رد�ده ا�ت . %��5د 
 %� ��1 . �ما ا��را �%�ر داراذھ�ن �4%�  �1ول در و�;:�ر ��ر��ز ,ذا��ن  +� 
	ذا درت  دار�م

�� 4$ب را�ده   ؛+	�ن یوا�د�� ��ری ورو�د  در ��ر�ت ھ�  ��ر ����ب�� %�=و=�ً در رن ����م 
  . +�و��  �� ا�م ده%��

دا�ش  ت�1و@ %��ر در ��
A ا�د�ش را+�%�7  � �دنا��د@
وآ�د��ل �دن  ��را�"��	� %�  �� ھر�1ل
��ر�B ����   .%7�وم ا�ت �� ھرا��� %� در��وا���م �ر����م  و �� �%�ل �ر���ده ا�م%�7=ر ��ر�ت ھ�ی 
�ب و�� �� ا%روز �� �%ت %را  %� ا�مه ل �د1�%%�� ��� C�+راھ� �0  �وق �داده ا�ت ����  ���وا �����

    �%وده ا�م . ��%��ص را ھ�ی 
�ور��  1$�$ت  �ر  را��طل  ���ر ھ� و ��ر�E ھ�ی ز��د در دھ� ھ�ی ا��ر ؛ ��ر ھ� د�و ،4�ت ھ� 

�ر�ش ا���م  ھ� در �ر�بآن  %1ور درھ�وز ����ر ھم %�  وو4دا
ت ����د .   
ا��7داد ھ� و  �	�م ��د�م ����  +د�د���ش ھ�ی  �� �ر��% یھ� ا��7داد �و�ط��ل ھ� 4%ر  �� ,ذر

رار,ر��� ا�د ��� ور��رو�ر�و�� ھ�ی آ%�ج  ظر��ت ھ��%�ن ����
  .  ط�
%:�ت 4=ر و ز%�ن %�؛ ھ�وز ھم 
8د�وب ذھ��ت ھ�ی  ارزش ھ�ی %�7وی �رای ا���� 1$�$ت و

  �رد �+�ت داد.  +�%�7 را از ���8ل ��=��ن 4$ل و او@���د  ��ود �رن و�ط�� %�1+را��
 +وا%C و ا�راد�ر,ذ�ت  و ��توا7 ��=�ل�� ��  ؛ ا
����B ا�د��� ��ردرا��+� %� رازم  �� ھدف ��ر


� �� طور �0 �ل؛ وو ا4=�ر ,ذ��� �� ا��و�� ھ� دوره   
 ����ر �رد ورز و ا�د���ده �� �%�م د�وار�	� و ر���� ھ�؛  �و��� ا�ن ھدف را د���ل �رده ا�ت 

��ر و �و
�د و ز�ده ,�  آ�	� ������ر %�1ط و ط��7ت و �رد و +�%�7 را �����د �� از راه ����ت �� 
   �ر�د.�� ھ%� �ر و روا�ط �و��ر ��7دت 

�و�� ؛ ا����	� از ا���� در ,ذ��� ھ� %+�وراً �� ��ز ھ�ی ��رون از �ود �و+� �� �ر%وده د��ور ھ-
دا��� ا�د؛ از ا�ن +	ت از ھ%� �%�ر �� درون و راز ھ�ی درون �ود  � �رده ا�د . از ھ%�ن ��ب دا�ش 
ھ�ی %ر�وط �� درون �� روح و روان و %و5و�4ت ر���ری آدم ھ� ���7 4�وم روا������ ��زه �ر�ن و 

�ر�ن ��ش ����ت ��ری %����د و ����ر آ�	� از ��%� اول رن ����م �� �7د �و��7 و ���%ل �����  +وان
  ا�ت.
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؛ ا,ر �0 ,راف را %د�ظر ,�ر�م ��ر از �0 �$ط� =�ری �� ����ت م و�رای درک در�ت ا�ن %�	
�%ت ھ�ی +	�ن و �1@ �رده اطراف �ود آ��ز �� ��@ و 30  -�40ر�5ً �� در+� در  ��ر��� �ر�ن 

   ����J ر��ده ا�ت .
�ب 4%ر و ا%����ت ز%�ن و %��ن �ود 1ر�ت ��ری و ��� �� ��
	ذا آن ا�راد و د��� ھ�ی ��ری 

ا�د��� ای �� +�و و �� ��@ دا��� ا�د؛ �� ھ%�ن ����ب رو����ر �وده ا�د و
� ا�راد و د��� ھ�ی +��%��ده و 
و �1+ر �رده؛ �� ھ%�ن ���ت ھ� ��ر�0 ��ر و  وا%��ده �� ,ذ��� ,را و ��ف  ر�ت و �	�� ط�ب

ار�+��4 ا�د�ش �وده ا�د. ا���� ا����	� �ر �-ف +ر��ن ��ر�B ا�د��� 4%و%� ��ر؛ �را %ر�+C و  �8را 
  و ��ر�0 ��ر %��و�د؛ را در %$�
� د�8ر �1ث %���م.

  .%ذھب %� ردازم  د�ن و �$د رو����ری از و�� رو����ری در ا�"�����ن �1@  %8ر
�و��7  � �� %1ور و آ�وب ���� از ��ر�0 ��ری ھ� +�E  �دھ ��  س از��ت ا�"�����ن ؛ ��ور

�� �� و=ف %1دود�ت ھ� و ����
=� ھ� آن؛ %��$ل  ��ل +د�د و,ذا��� �=و=�ً ی و��ا�د �ری و�
��زی Eد �رھ�و%� ، �ژادی ، �7�5ھ�ی �� �ر�ورد از ��  ، ���� ��,ذر �%وده ....� ��%ت ,را+�

1ر�ت ا�ت .  در 1وی از ا���1ا=-81ری �� �  رورش و آ%وزش و وادی ا�د��� ز�وی آزادی ���ن ، آ

	ذا در �1ل 5�1ر رو����ری در ا�"�����ن +ر��ن �وا�� �و�ده و ��
ب �و�ده ا�ت و ���د �� ���د . 


N +�%�7 و�رو��=% �� ��,ذ��� ��ر�B  در ���آف �-را ��� ھ� �+د�د ا�د و��د دارد، �%ردم � ��ری 
�ر %���زدا�ت  ه�ود��
ب �%.  

���$� و �=و=�ً د�ن و %ذھب ا�ت. Eش �رای رو����ری �رھ�
��  ا%� �زر,�ر�ن 
 ���ر �رض �رد�م �ر �1
ت +�%�7 ��ر��� و , از ����ت و ا�د���د,� ��ر �� ھر,�ه ,را�� را 

 ��ھ���8ھ� از %ز�ت در+� ھ�ی ��@ی آن ���7 %� ا�"������� ھ� ا��و�� �ود �ط��ق دھ�م ؛ %7�وم ا�ت 
����ت و ا�د��� �����م.  10و 5در در+�ت را �ر�وردار ��وده ا�م ���د ا�=���ً �ود%�ن  40و  30در+�ت 

 �����ری دا��� �رو����� ذھن �� رودر =د  ��10  5%� 1د ا�:ر %��7ی د�8ر ا�ن 1$�$ت ھ%�ن ا�ت 
  �ر %�ن ��ر�0 �وده ا�ت.در=د ذھن و د%�غ و ا�� ��95  ��$�90 

 �����د �دا��م �� �1وا��ت �رھ�E و 4�م و د�ن و رو����ری و ��ر�0 ��ری �دار�د. ��1 �1وا���� 
؛ %:-ً �7داد ژن ھ�ی %وش و ا���ن �0 �زد�0 �� ��ر و ا���ن ���ن داده +د�د آ�	�را ����ر ھ�ی دا�ش 

  ���د.��=د ژن ھ��ش �� ��ر ��� %� �98را�ر ا�ت و ��% ��زه 
���$� و �=و=�ً د�ن و %ذھب �رای آ�	� �� ما%� �� �%� Eرھ�� �	ت ���� %��7 و  ا���
ش ���� �	��

دارد و �1وان (4$ل) �دارد؛ �رق �� �%�م �زر,� ؛ ا��+� �ر �ر �0 %وی ����ر ���ت ��ر؛ ��ر  %و+ودی
  دار�م .ھر��د �� ���%ل ����� ���د؛ ��ر �دارد �� %�	و%� �� در %ورد ��ر %د�ظر 


��ن �1وا��ت ھم د%�غ دار�د �� ا��	م ا=-ً از د%�غ �ود �� +��J %��وا��د ا����ده ���د �� از 1دود 
�ر�زه ��رج ��ود. ا%� ا���ن از ھ%�ن �ود�� �و�4 و ھم �ود�� وا�7 از 1دود ھ�ی �ر�زه ��رج 

  . در دم ���ود %��ود%��ود 
	ذا %+�ور ا�ت �� 1دود ھ�ی د�8ری �رای �ودش  �دا �%��د و,ر �� 
%��وا��د �0 ط�ل �وزاد ا���ن را �� �0 ط�ل �وزاد �1وان د�8ر ؛ �� �ود رھ� �رده و ا�ن �رق 

  ط� ز%�ن �و��ھ� %�و+� �و�د. را ��1ش 
%���ون ��ل در ��ر ����ت %�1ط و  5ـ  4در ,را�� �� �رض �%ود�م ��ر �� ز%��	�ی طو@�� ���7 

��  ��90=د �� در+� �و��ق دا��� ا�ت و
� %+�ور �وده ا�ت �� آن  10و  ��5  �0ود و +�%�7 �ود ��ن 
99   �%���د.  هرو��=د �-ی  %�����ت �ود و +	�ن را ھم �0   

���� ��ا ���م ھ�ی ��ص �ود �-ش ھ� +��ت و اوام و ���ل ��ری ھر�دام �� �و�� �ود و �� 
�� ��ر ھ%راه �وده 
	ذا �م و ��ش �4=ر رو����ری  . ا�ن �-ش ھ� �%�1ً �رده ا�د ا�ن �- ھ�را  ر ���د
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رو����را�� ھم ادا%� ھم دا��� ا�ت و ا%� �� طرز ��
ب ��
ب �%��وا���� ز��د رو����را�� ���د و ��ز 
  . �دا ���د

���$� ��ر؛ ھ%� اش 4�م و ����س و رو����ری %ط�ق ���ت. %:-  Eذا �رھ�	
��=دش  1 ��10
��=دی دارد. 
	ذا  ���  ��99  90ھ�ت و در�ن +%�� اد��ن و %ذاھب و ��ت ھ� و ��ور ھ� +���8ھ� 

  ا�ت . �زرگ و ���ظ رو����ری ؛  ��� �$د و �ره �ردن ھ%�ن ��ش 
��ر ھ�ی �$د و �1$�ق �$��م �ود؛ ھر�س  �� ������ �� �وب و��0 ��ش ��ص %�"ول %��ود 

�
���� %:ل � و ��و�%:ل � �ر و ,���ن و ا�����ن �� �����ت و �وآوری ھ� در دل ط��7ت %�  رداز�د ؛ 
� ر,ذ�ت د�ن ھ� و د�8ر ��ش ھ�ی 4$�دهو�ل دورا�ت و +�ن ���ر ��س �� �1$�ق �رھ�E ھ� و ��ر�B و 

ھ� و 4%��رد ھ�ی %رد%�ن ,ذ��� %�  رداز�د. ���4 �دارد �� آن او
� ھ�را رو����ران 4�%� �دا��م 
  %� ھ�را رو����ران ��ر��� ؛ د��� و��ره .وا�ن دو

و
� رو����ری �� طور 4%وم رو����ری د��� و رو����ری در �وا�ق �رھ��8 ا�ت . %:-ً �-ن 
�م �روب %���د د�ن �� ��ور ,��� ا�ت ز%�ن %ر�ز �4
م ا�ت ؛ آ���ب ��@ی �ر ز%�ن %� �ر�د ؛ �-ن 

�م %+�ور %��ود از �ر ط�وع �%��د .آن روی ز%�ن ظ�%�ت ا�ت �� آب ا�ت و در آن %�ھ� و  و �-ن 
  ���� ز%�ن روی ��خ %�ھ� ,�و %���د.

��ر رو����ری �� ھ%�ن رو����ری د��� ا�ت و �� د��� و ��ر د��� �دارد ھ%�ن ا�ت �� ا�ن  @�1
����� و ا=-ح �%وده  �روان ھ%�ن ��ور را %	ر�ا�ت ��ور را ز%����� :��ت �د ���
� و �� �� +�ی �وده 

  آ,�ه ��زد �� 1$�$ت :��ت �ده و 4�م ا
�$�ن و �4ن ا
�$�ن �ر�4س %����د: %�1ر%��� 
ز%�ن �� ��	� �ل �4
م �� %ر�ز �4
م ���ت ؛ �0 �طN ھ%وار ���ت ���� �ره  �و�0 از +%�� 

�م %�ظو%� ھ�ی ���ره ای ��د�ن %����رد ��	� در �	���ن ر 9���رات اه ,��� آ���ب �وده و از ا�ن 
��ری و+ود دارد و %:ل �	���ن %� ھم %���رد ھ� �	���ن د�8ر �� ��ون �� 4�م ا
�$�ن و �4ن ا
�$�ن :��ت 

  و �%�ر �ده ا�ت . 
 �
ا�طرف ز%�ن ھم %:ل ا���و�ش �رز%�ن ھ� و ��ور ھ� و %رد%�ن ا�ت ؛ ا%ر��� و ����دا �ت ��

�� +�ن او��وز ا���و �� %� ز�ده ,� %��رد�د �1@ آ�+� �رو ��%�ل ھ�ی �-ن و �-ن �� �� د +�ن %ن ؛ 
�را�ر %����د از ��طری �� ز%�ن دور �ودش %� ا���د ؛ �$ط وت ��ن ��%� �رق دارد؛ �ب آ�	� �� روز 

��4ت ����ر ا��+� و ����ر آ�+��ش رو�ن و روز %��ود. 24در %� �ر�د   
از %ر1�� ھ� �� اول 4رض �ردم ن 4�ت %8ر %� ا�"��	� �� =N�1 �رش %� ا�"������� ھ� �� ھ%�

���� �ر�ن از =�N و +�E و ھ%ز���� و از د� ،����0 د�ن و %ذھب از 4�م  و دا�ش ، از ھ�ر و اد���ت 
ھ� %���د �1و%ت و زور و زر  ���� �� دور ا���م. %� در �1
��� در ا��7%�ل ���ذ �� ��وخ �ن ��ز

�ن و %$د��ت %�ن ���ذ و ��و�� �رای �دوران از ����ب و�واس ھ�ی د��� ���ن %�دھ�م از ا���� �ود د
��ت و �7ور ��دا�� ���ن �%�دھ�م و ���ن داده �%��وا��م. ��  �ودی و �����8 ,رد�ده؛ 1

 ����ر ��ر�B �و�ش  در %� �� ا%روز�� ھر �1ل �واه �دا��م و �واه �� ؛ �د �ر�ن ��+�7 ا�ن ا�ت %
���ظ�م  %ت وو�1 در �وط� ور راد�ن ���4$-�� ��  یھ�د�ر�ور ��   �آ�+�� از ����� ا�م و د��وی   

� ���� از��-ت % �%�ا�ن ��ت �1�� ,را�� ��ط���؛ راه آن را  ؛%و+ود ا�تھ%��� ���ت ھ�ی �ظ�م �1
 ً�%�$����ز %���د �� �ر�ورد ھ�ی $4-�� �� �1�%�ن ���د و ظ�
م و +��ر و %زدور د�%��ن ��ر+�؛ %

  ���7ر ,ردد.  �ر�ورد �� د�ن و %ذھب
  ا�راط�ونه �رداری �	رد %ور+�%�7 ��ط و �ور �ورا�� %ذھ��   �4$�دات د��� وا���ن ��ور ھ� و

�م راد�ن آ�	�  و دارد رار�%�  دا%- و %-�ر�ر�دن ا���ن ھ�ی ،  ا��+�ر و ا���1ر ،+	�د �رای �و+�� ھر
  .%��%���دا��7%�ل  5د%�� و ��ر ا����� ����8ه و... ��رھ�ی

ت و �را�ت آن را از �ود ���ن �داده ا�م �� � ر��م ��
 ا���ن ھ� ،دادن ر�W  �� آ��%� ا�:راً ��1 
طول ��ر�B  . ا�ن ,ر���ری %� در ؟ا�����ت ر��د 1$�$ت و�دا و %��وان ��  ؛و %�B ا���ن  ���دن در��د
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 ��� ا�تر��د,� رار , �رد,� و ،%ورد ���وی %"زی ی ا�ن �ر ز%�ن=دھ� ��ل ا���ن ھ�   �وده ا�ت
و ,و�� %� ,ر���ر ��ر�ن " ا
%�س ھو�د دا�%ون " ا���م �� ,و�� �ر ھ�ی ھ��ری ���زدھم ، %��� %�ری 

�رد Cط  . ا��وا�ت و ���� از ا�راف را در ا�$-ب �را��� �و�ط ,�و��ن 
 ا���ر و�8و��8 �� ر��د,�  ھ%� %	%�راز ا+�%��4 و د��� ، �رھ��8 ، زوا��ی�� ر%� ���ز �� �ر

���ر %رد%�ن +	�ن اذھ�ن �و�ش  �� ��    .دار�مدر %$��
 ���نھ��1و%ت  ھر�� �� ,ذ��� �ود و د�8ران �و+� �� �رچ دھ�م %�و+� %��و�م �� زور آوران و

��� �� آ��ن را ,ر��� و ��دان و %��رق �8	دا��� ��ط� و �	ره ��ن ���ز داز�ر د���ن �� ����ش 4$��د 
,ر���ری %و+ود در �	م و ����ت  وی ��%�ر ا%ر از �رای ا�ن دا%� دھ�د و %���1م ���ز�د��� �ود را ا

  د�ن و %ذھب �� از ,ذ��� در %ردم و+ود دارد؛ ا����ده �%وده ا�د و %��%���د.

ش %���د و �� ا�ن ��%�ری و ,ر���ری �1و%ت ھ�ی �وب را ھم ��اراده ا=-�1ت دا��� ����د �� 

��%� %وا+� %�8ردا�د.,�ه �� �$وط و ��  
�و�ط  ،,�م �ر %�دا�ت�دن  وی %درنا�"�����ن ��و%ت ا%�ن Z ��ن �� �ز%�ن 1 ھ%�ن ,و�� �� در

�ر�وب ,رد�د %- �%� �� �	��� د�ن و %ذھب  +��وس ھ�ی ا�8����8و�م ��� �	�ر ھ��0 4ده ا�رط�  ��
  د. رو���ری %�دود ,رد دروازه

�-ش ھ� �رای ��رار  ا�ت . د�ری � ��Jدها�"�����ن  در ی�ررو���+ر��ن ھ�ی م وط�ق ا�ن %�	
%� %8ر ا�ت . %و+ود �ورد@��  -�� وھ�+ 	��� و����  ا��ھم  ا��8و�� �+ر�� ھ�ی 4$�8ر���� ا%روز ھ�

�� ���%ل  و �دوران دا��� و ��ر+� �ر ��@ �%وده ��م  ظ�م و �رد,� وو �و1ش  ,ودال از���د د�8ر 
   م .�رو��ر و 4$ل ��
A �دن � و ا�د���

ا���ر رون  
+ن زار و 	�����
=� ا�د�� را از �1و%ت �ود���د �ش از ھر��زی  %ردم ا�"�����ن 
و %�7و��ت �4
� د�ن 1$�$ت �� �ود را ھ%طراز %�� �7د %��ورھ�ی  ��رون ��د وو�ط��� و +�ھ��ت 

��زد.  
  


� د�8رم �دا ��1ظ �%��$% ��  
  

�و�0 ��ن �	
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