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بـه لطـف پـروردگار و تـالش همـکاران عزیز موجبـات 

تهیــه ی شـــاره ی دوازدهــم نشـــریه فرهنگــی نیـــز 

فراهـم شـد. در ایـن شـاره سـعی مـا در بخـش ارائـه 

محتـــوا بیشـرت بـــر ایـن بـود کـــه اطالعاتـی کاربـردی 

و مفیـــد را در اختیـــار شـــا عزیـــزان قـرار دهیـم. 

کـه ترجیحـا کمتـر بـه آن پرداختـه شـده و یـا 

حتـی یـادآوری آن هـا نیـز مفیـد و مهـم 

باشـد.

سـردبیـر
سـخـن



به مناسبت روزپرستار

پرســتاری از آن شــغل  هایــی اســت کــه حتــی اگــر از نظــر 
ــرد  ــار در ف ــت از بیم ــرای مراقب ــی ب ــی آمادگ ــی و درون احساس
وجــود نــدارد امــا وقتــی در بیمارســتان و بــاالی ســر بیمــار حضــور 
پیــدا مــی  کنــد بایــد خــودش را بــا محیــط وفــق داده و بــه قولــی 
ــم.  ــرار دهی ــت ق ــض را در اولوی ــا گذاشــته و مری ــان پ روی خودم
برخــی از پرســتاران رفتــار مناســبی بــا بیمــاران ندارنــد و همیــن 
امــر باعــث مــی  شــود کــه جامعــه ایــن تصــور را داشــته باشــد کــه 
ــل  ــار ارزش قائ ــرای بیم ــه ب ــتند ک ــرادی هس ــتاران اف ــه پرس هم
نمــی  شــوند و بــد اخــاق هســتند البتــه برخــی از افــراد هســتند 
ــاط  ــا ارتب ــا آنه ــم ب ــی  توان ــز نم ــکار نی ــوان هم ــه عن ــن ب ــه م ک
برقــرار کنــم و اخــاق مناســبی ندارنــد امــا نبایــد ایــن موضــوع را 

ــم داد. ــی پرســتاران تعمی ــه تمام ب
پرســتاران، کســانی هســتند کــه در اوج درد و ناراحتــی بیمــاری، 
ــه  ــل ب ــدا و توس ــه خ ــوکل ب ــن ت ــوند بی ــی ش ــی م ــه اتصال نقط
ــی  ــی شــان، م ــر و حام ــوازش گ ــای ن ــر پزشــک و دســت ه تدبی
ــال،  ــاه امس ــاال 11 دی م ــدو ح ــام ده ــض را التی ــج مری ــد رن توان
ــزرگ.  ــام ب ــن مق ــت ای ــرای بزرگداش ــده ب ــا روزی ش ــادف ب مص
ــه  ــا را ب ــاری، آنه ــه بیم ــانی ک ــم دل کس ــد و مره ــنگ صبورن س
تخــت  هــای بیمارســتان دوخته اســت. پرســتاران، کســانی هســتند 
ــوند  ــی ش ــی م ــه اتصال ــاری، نقط ــی بیم ــه در اوج درد و ناراحت ک
ــت  ــک و  دس ــر پزش ــه تدبی ــل ب ــدا  و توس ــه خ ــوکل ب ــن ت بی
هــای نوازشــگر وحامــی شــان، مــی توانــد رنــج مریــض را التیــام 
دهــد و حــاال 11 دی مــاه امســال، مصــادف بــا روزی شــده بــرای 
بزرگداشــت ایــن مقــام بــزرگ. هــر شــغلی، مشــقت  هــای خــودش 
ــرای  ــود ب ــه ای ش ــان، بهان ــان انس ــات ج ــی نج ــی وقت را دارد ول
کســب روزی حــال، اهمیتــش دوچنــدان مــی شــود. کــم نیســتند 

دخترانــی کــه در خانــه، فرشــته نگهبــان ســامتی اعضــای خانــواده 
مــی شــوند و وقتــی پــای انتخــاب راه و روش زندگــی وســط مــی 
ــرای  ــا ایــن روحیــه ب ــا ب  آیــد، پرســتاری را انتخــاب مــی کننــد ت
ــه  ــا ب ــه پ ــم نیســتند همســرانی ک ــد باشــند. ک ــم مفی ــه ه جامع
ــق در  ــش عش ــتن آت ــه داش ــن نگ ــه و روش ــت در خان ــای فعالی پ
منــزل، گرمــای حضورشــان را بــا مراقبــت از بیمــاران بــه آنهــا نیــز 
تســری مــی دهنــد و البتــه بــی شــمارند مادرانــی کــه حــس نــاب 
ــد  ــد و مادرن ــرای فرزندانشــان خــرج نمــی کنن ــادری را فقــط ب م
و دلســوز بــرای کســانی کــه حالشــان را بیمــاری دگرگــون کــرده 
ــه گفــت  ــی ب ــا زهــرا خان ــا ب ــه ای شــد ت اســت. روز پرســتار بهان
ــه  ــه ســال  هاســت بیمارســتان، خان ــو بنشــینیم. پرســتاری ک وگ

ــواده  اش. ــاران همچــون خان دومــش شــده و بیم

پرستاری فقط یک شغل نیست
بعضــی از مــردم فکــر مــی  کننــد کــه پرســتاری یــک رشــته اســت 
ــل  ــی اص ــرد ول ــد ک ــب درآم ــوان کس ــی  ت ــق آن م ــه از طری ک
موضــوع ایــن اســت کــه مــا برخــاف دیگــر شــغل ها در پرســتاری 
ــه  ــی ک ــر از خدمات ــذا غی ــم ل ــا انســان ها داری ــاط مســتقیم ب ارتب
بــه بیمــاران داده مــی   شــود بایــد احساســات و عواطــف آنهــا نیــز 
در نظــر گرفتــه شــود و بــرای آرامــش آنهــا از هیــچ خدمتــی فــرو 
ــب و  ــاق عمــل قل گــذار نکــرد. در ســابقه 22 ســاله ای کــه در ات
بخــش آنژیوگرافــی دارم بــا افــرادی در ارتبــاط بــودم کــه مشــکات 
قلبــی آنهــا بــه دالیــل مختلفــی نظیــر اســترس بــه وجــود آمــده 
ــوند  ــی  ش ــتری م ــی بس ــض  های ــی مری ــش آنژیوگراف ــود. در بخ ب
کــه پــر اســترس هســتند و بخــش زیــادی از مشــکات قلبــی آنهــا 
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بــه خاطــر استرس شــان اســت. پرســتار ایــن گونــه بیمارهــا بــودن 
همــت زیــادی را مــی  طلبــد کــه بــا ارتبــاط خــوب برقــرار کــردن 
ــا کمــک  ــه آنه ــترس ب ــش اس ــرای کاه ــی ب ــتفاده از راه  های و اس

کنیــم تــا بــر بیمــاری غلبــه کننــد.

روحیه دادن به بیماران، اولویت اول کاری

در طــی ایــن ســال  هــا هــر بیمــاری کــه بــرای پرســتاری بــه مــن 
ــک  ــا وی ســام و علی ــاط ب ــن ارتب ــرای اولی ــود ب ــی  ش ــذار م واگ
ــان  ــترس  ش ــه اس ــم ک ــی  کن ــار م ــوری رفت ــم و ط ــی می کن گرم
کاهــش پیــدا کنــد چــرا کــه بــر اســاس تحقیقــات علمــی کاهــش 
اســترس باعــث پاییــن آمــدن نــرخ ضربــان قلــب مــی  شــود و بــا 
ایــن کار فعالیــت  هایــی درمانــی و دارویــی بهتــر انجــام مــی  شــود 

و ســهولت بیشــتری هــم در فراینــد بهبــود حاصــل مــی  شــود.

دیدن همه بیماران به یک چشم
ــت  ــد رعای ــه در پرســتاری بای ــی ک ــن موضوعات یکــی از مهــم تری
شــود ایــن اســت کــه پرســتاران نبایــد بــه بیمــاران بــه شــکل یــک 
ــه یــک  ــا هــر ســنی ب ــرای هــر بیمــاری ب ــگاه کننــد و ب شــیئی ن
میــزان احتــرام و مراقبــت را داشــته باشــند، مثــًا نگوینــد چــون 
فــرد ســن باالیــی دارد کــم اهمیــت  تــر از جوانــی اســت کــه دچــار 
ــا خــودم مــی  گویــم  بیمــاری قلبــی شــده اســت، مــن همیشــه ب
ــواده   ــی کــه در بیمارســتان بســتری مــی  شــوند خان همــه بیماران
ــای  ــواده  ه ــز خان ــوده و عزی ــا ب ــران آنه ــه دل  نگ ــد ک ــی دارن های

شــان هســتند.

امروز حالم بده، نداریم!
پرســتاری از آن شــغل  هایــی اســت کــه حتــی اگــر از نظــر 
ــرد  ــار در ف ــت از بیم ــرای مراقب ــی ب ــی آمادگ ــی و درون احساس
وجــود نــدارد امــا وقتــی در بیمارســتان و بــاالی ســر بیمــار حضــور 
پیــدا مــی  کنــد بایــد خــودش را بــا محیــط وفــق داده و بــه قولــی 
ــم.  ــرار دهی ــت ق ــض را در اولوی ــا گذاشــته و مری ــان پ روی خودم
مــن روزهایــی کــه حــال مناســبی نــدارم بــه خــودم بارهــا تکــرار 
ــرای  ــو االن فقــط ب ــم و ت ــده نداری ــم ب ــروز حال مــی  کنــم کــه ام

خــودت نیســتی و بیمارانــی در بیمارســتان انتظــار مراقبــت کامــل 
تــو را مــی  کشــند.

اندر مصائب پرستار شدن
ــه وجــود مــی  ــردی ب ــرای هــر ف مشــکاتی کــه در محیــط کار ب
ــکات  ــه مش ــرا ک ــود چ ــدان می ش ــتاران دو چن ــرای پرس ــد ب  آی
ــداد  ــود و تع ــی  ش ــوأم م ــم ت ــا ه ــمی ب ــی و جس ــی، روان احساس
ــد  ــج مــی  برن ــا درد و کمــردرد رن ــو درد و پ پرســتارانی کــه از زان
کــم نیســت همچنیــن شــغل پرســتاری از آن شــغل  هایــی اســت 
ــه  ــتیم ک ــور هس ــات مجب ــی اوق ــده و گاه ــیفت بندی ش ــه ش ک

ــم. ــدا کنی ــتان حضــور پی شــیفت شــب در بیمارس

وقتی پای درک خانواده به پرستاری باز می شود
ــغل  ــردم ش ــه ازدواج ک ــی ک ــا زمان ــودم ت ــرد ب ــه مج ــی ک از زمان
پرســتاری مشــکاتی را بــرای مــن بــه وجــود آورده بــود، در زمــان 
ازدواج یکــی از شــروط مــن پذیرفتــن شــغلم و ایــن موضــوع بــود 
ــب در  ــیفت ش ــورت ش ــه ص ــا ب ــب  ه ــی از ش ــاه برخ ــر م ــه ه ک
ــداد پرســتارانی  بیمارســتان مشــغول کار هســتم. خوشــبختانه تع
ــا ایــن موضــوع کنــار نیامــده کــم هســتند  کــه همســران شــان ب
ولــی بــاز هــم نبــود مــا در خانــه مشــکاتی را بــه وجــود مــی  آورد. 
زمانــی کــه فرزنــدم متولــد شــد بــا وجــود آنکــه دوســت داشــتم 
در کنــار کودکــم در خانــه بمانــم پــا روی ایــن احســاس گذاشــتم 
ــازه  ــه ت ــدم ک ــا فرزن ــه دادم. آن روزه ــتاری را ادام ــاره پرس و دوب
ــی  ــد و وقت ــی  رنجی ــن م ــای م ــودن  ه ــود از نب ــده ب ــان آم ــه زب ب
ــی  ــی م ــیدم و خداحافظ ــی  بوس ــب روی او را م ــیفت ش ــرای ش ب
 کــردم بیشــتر از همیشــه دلتنــگ مــی  شــد. بــه همیــن دلیــل مــی  
گویــم کــه انتظاراتــی کــه کــودکان از والدیــن خــود دارنــد بــرای 
پرســتاران بــه ویــژه پرســتاران خانــم کامــل بــرآورده نمــی  شــود. 
ــه وی دادم  ــه ب ــی ک ــوزش  های ــا آم ــده و ب ــاله ش ــدم 11 س فرزن
بیشــتر از همیشــه مــن را درک مــی  کنــد و بــا ســختی  هــای کار 
ــیاری از  ــد بس ــی  توان ــر م ــال حاض ــت. در ح ــده اس ــنا ش ــا آش م
فعالیــت  هــای مربــوط بــه خــودش را بــه صــورت مســتقل انجــام 
ــرای کار ترکــش مــی   ــی کــه ب ــاز هــم در شــب  های ــی ب دهــد ول

کنــم ناراحــت اســت.
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یکــی از پرطرفدارتریــن رشــته هــای دانشــگاهی علــوم تجربــی مــی 
شد با

پرســتار یکــی از اعضــا کلیــدی در گــروه مراقبــت هــای بهداشــتی 
ــی  ــان تشــکیل م ــاغان آن را زن ــی اســت و بیشــترین ش و درمان
ــئول  ــی، مس ــات درمان ــر خدم ــاوه ب ــتار ع ــع پرس ــد در واق دهن
ــز  ــازی او نی ــاده س ــو و آم ــا مددج ــاط ب ــراری ارتب ــوزش و برق آم

مــی باشــد

هــدف کلــی آمــوزش پرســتاری، تربیــت افــرادی اســت کــه قــادر 
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــامت ب ــم س ــوی از تی ــوان عض ــه عن ــند ب باش
مراقبتــی و بهداشــتی، مشــاوره ای، مدیریتــی، آموزشــی، پژوهشــی 

ــد ــواده و جامعــه بپردازن خان

وظایــف یــک پرســتار عبارتنــد از: احتــرام بــه بیمــاران، کمــک بــه 
پزشــکان و ســایر تیــم، انجــان تزریقــات و تمیــز کــردن و پانســمان 
کــردن زخــم هــا، ثبــت مشــخصات بیمــاران، دادن داروی بیمــاران، 
آرام ســازی محیــط و تامیــن شــرایط اســتراحت بیمــار و بررســی 

وضعیــت بیمــاران

آینده شغلی این رشته
تنهــا رشــته اســت کــه افــراد بعــد از تحصیــل مشــغول بــه کار مــی 
ــازه زمانــی ۵ ســال گذشــته میــزان اســتخدام در ایــن  شــونددر ب

رشــته رشــد بــه ســزایی داشــته اســت

ــوئیس،  ــیه، س ــارک، روس ــک، دانم ــروژ، بلژی ــش، ن ــان، اتری آلم
ــه،  ــادا، انگلیــس، مجارســتان، شــیلی، ترکی ــکا، اســترالیا، کان آمری
هلنــد، لوکزامبــورگ، فنانــد و نیوزلنــد از جملــه کشــورهایی 
هســتند کــه جایــگاه مناســبی بــرای پرســتاران فراهــم کــرده انــد



بیستم دی ماه سالروز قتل میرزا محمدتقی خان فراهانی معروف به 
ناصرالدین شاه  به  فرمان  ایران،  معاصر  تاریخ  بزرگ مرد  امیرکبیر؛ 
قاجار است. هرچه نام واالی امیرکبیر یادآور اصاح، پیشرفت، لیاقت 
ناگوار  و  تلخ  خاطرات  جمله  از  او،  قتل  و  عزل  است،  شایستگی  و 

حافظه تاریخی مردم ایران است.
افراد  است که  تأثربرانگیز  و  تأمل  ماجرایی  امیرکبیر  قتل  چگونگی 
و عوامل بسیاری در آن نقش دارند. اقدامات و برنامه های اصاحی 
سنتی،  دیوانیان  سیاسی،  رجال  از  بسیاری  مذاق  به  امیرکبیر 
از  و  نیامد  درباریان و سفارت خانه های خارجی خوش  دولت مردان، 
همان آغاز سرناسازگاری با او برداشته و اندک اندک موفق شدند تخم 

بدگمانی و سوءظن را نسبت به امیرکبیر در دل شاه بکارند.
در میان دشمنان و بدخواهان امیرکبیر یک نام از دیگران پررنگ تر 
و برجسته تر است؛ مهدعلیا؛ مادر ناصرالدین شاه و مادرزن امیرکبیر 
که سرسختانه و مجدانه در راه سقوط امیر کوشید تا باالخره موفق 
به عزل و پس از چندی قتل او گردید. در این نوشتار به چگونگی 

ماجرای قتل امیر و نقش مهدعلیا در این توطئه می پردازیم.

میرزا محمدتقی خان فراهانی: از دستگاه قائم مقام تا دربار ناصری

میرزا محمدتقی خان فراهانی که پدرش آشپز دربار قایم مقام فراهانی 
بود، در خانه قایم مقام که یکی از اصیل ترین و بهترین خاندان های 
از  که  لیاقتی  و  هوش  به سبب  و  یافت  پرورش  بود،  قاجار  روزگار 
خود نشان داد، در خاندان قایم مقام درس سیاست و مملکت داری 

آموخت. 
میرزا تقی خان در دستگاه قایم مقام وارد خدمات دولتی شد. تحریر 
و نویسندگی، آغاز کار امیرکبیر است. پس از چندی لشکرنویسی، 

در سال 12۵1ه.ق به شغل و لقب مستوفی نظام در لشکر آذربایجان 
منصوب و ملقب شد. در این زمان ناصرالدین شاه که هنوز ناصرالدین 
عهده  به  را  والیت عهدی  مقام  آذربایجان  در  می شد،  خوانده  میرزا 

داشت.
کارهای  و  شده  سیاست  عرصه  وارد  دوره  این  در  تقی خان  میرزا 
از  عذرخواهی  برای  روسیه  به  سفر  ازجمله  داد؛  انجام  ارزشمندی 
مذاکرات  در  روسیه  )نماینده  گریبایدوف  قتل  خاطر  به  روس ها 
صلح پس از جنگ های ایران و روس( که موفقیت آمیز بوده و مورد 
ارزنه الروم  مرزی  معاهده  در  شرکت  نیز  و  شد  واقع  روس ها  قبول 
برای حل اختاف مرزی بین ایران و امپراتوری عثمانی که توانست 
اختاف مرزی را به نفع ایران پایان دهد. پس  از این مأموریت های 

موفقیت آمیز، میرزا تقی خان به سمت پیشکار ولیعهد منصوب شد.
هنگامی که محمدشاه قاجار وفات یافت، ولیعهد جوان که طبق رسم 
تخت  به  و  می آمد  تهران  به  بایستی  می زیست،  تبریز  در  قاجارها 
می نشست. در این زمان مهدعلیا، همسر محمدشاه و مادر ناصرالدین 
میرزا که با تمام وجود از به پادشاهی رسیدن پسرش خرسند بود، 
زمام اداره امور کشور را تا رسیدن پسرش به تهران بر عهده گرفت. 
هنگامی که خبر فوت محمدشاه و لزوم عزیمت ناصرالدین میرزا به 
تهران، به ولیعهد رسید، او حتی پول کافی برای این سفر در اختیار 
نداشت. میرزا تقی خان فراهانی با استقراض از یک تاجر تبریزی و 
فراهم آوردن 6 لشکر پیاده و سواره و نیروی نظامی، مقدمات سفر 
ناصرالدین شاه به پایتخت را فراهم کرد و از این  رو بیش  ازپیش مورد 

لطف پادشاه جوان قاجار قرار گرفت.
مهد علیا و سفارتخانه های خارجی که در این زمان نفوذ زیادی در 
دربار ایران و عزل و نصب ها داشتند، چند نامزد برای مقام صدارت 
عظمی در نظر داشتند. ازجمله آن ها صدرالممالک و میرزا آقاخان 

کبیـرامیـر
به مناسبت سال روز قتل امیرکبیر
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میرزا  تاج گذاری،  از  پس  روز  چند  ناصرالدین شاه  اما  بودند،  نوری 
و  امیرکبیر  لقب  او  به  و  تعیین  صدراعظم  سمت  به  را  تقی خان 
امیرنظام و با اختیارات فراوان نظامی و لشکری اعطا کرد. این مسئله 

رشک اطرافیان شاه را نسبت به امیر برانگیخت.
پایان دوره صدارت 39  تا  به قدرت رسیدن  لحظه  از  امیرکبیر که 
ماهه اش، اقدامات اصاحی فراوانی در زمینه های گوناگون به انجام 
گرفتن  با  سرانجام  که  شد  بسیاری  کینه  مورد  و  مغضوب  رساند، 

جان اش از او انتقام گرفتند. 

گستره اصالحات امیرکبیر و ازدیاد دشمنان

امیرکبیر که تاش های خود را بر برقراری نظم و قانون و به سامان 
زمینه های  در  گسترده ای  اصاحات  بود،  کرده  متمرکز  امور  کردن 
مختلف به انجام رساند که به سبب ریشه ای و همه جانبه بودن، منافع 
بسیاری از فرصت طلبان و سودجویان را به خطر انداخت و بسیاری را 

به دشمنان امیر تبدیل کرد.
از جمله اصاحات بنیادین امیر می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

فتنه  فرونشاندن  در کشور،  ثبات سیاسی  و  امنیت  و  نظم  برقراری 
باب، سرکوب شورش ساالر در خراسان، ایجاد نظم و قانون در نیروی 
مبارزه  مختلف،  کارخانه های  تأسیس  بودجه،  اصاح  نظامی کشور، 
با خرافه پرستی و نیز فرقه های ساختگی، اصاح امور قضایی، حذف 
القاب و عناوین، تأسیس دارالفنون که از معروف ترین و ماندگارترین 
اقدامات اصاحی امیر است، تأسیس روزنامه وقایع االتفاقیه به عنوان 
برای  اروپایی  افسران  نیز  و  معلم  استخدام  ایران،  روزنامه  نخستین 

آموزش نیروهای داخلی و بسیاری اصاحات ریز و درشت دیگر. 
در میان اصاحات امیر، آن چه سبب دشمنی و بدخواهی درباریان، 
شاهزادگان و سفارتخانه های روس و انگلیس نسبت به او شد می توان 

موارد زیر را برشمرد:
استقال از دولت های بیگانه و وابسته نبودن به هیچ یک از قدرت ها، 
مسدودکردن سیستم رشوه خواری و واسطه گری در دربار و حرم سرا، 
تنظیم بودجه و کاهش مواجب و مستمری های درباریان وحرم سرا، 
برای  تاش  و  اندرونی  بپاش هـای  بریزو  و  دربار  هزینه های  کاهش 

کاهش نفوذ حرم سرای شاهی، ازجمله این اقدامات است.

همان گونه که می دانیم ماجرای قتل غم بار امیر با نام مهدعلیا؛ مادر 
شاه گره خورده است. او که به هر دلیل سرسخت ترین دشمن امیر 
معرفی می شود، مؤثرترین فرد در کشته شدن امیر شناخته شده است. 
دولت  »برانداختن  است:  آمده  انگلیس  مختار  وزیر  گزارش های  در 
امیرنظام، بیشتر نتیجه توطئه و نیرنگ اندرون شاه است که در رأس 

آن مهدعلیا مادر شاه قرار دارد.«

 
مهدعلیا که نام اصلی اش ملک جهان خانم است، همسر محمدشاه و 
مادر ناصرالدین شاه قاجار است. تمامی هم عصران او و نیز نویسندگان 

و پژوهندگان، مهدعلیا را زنی قدرتمند، بانفوذ و مدیر و مدبر توصیف 
نیز  و  بیماری  سبب  به  همسرش  پادشاهی  زمان  در  او  کرده اند. 
درویش مسلکی شاه، در امور کشور و مسایل سیاسی و عزل و نصب ها 

نفوذ و دخالت فراوانی داشت.

حدود  تهران،  به  ولیعهد  رسیدن  زمان  تا  محمدشاه  فوت  از  پس 
یک ماه و نیم زمام امور کشور را به طور مستقیم در دست گرفت و 
تحسین زیادی را برانگیخت. این امر در طول دوران قاجار بی سابقه 
بوده است. به صدرات رسیدن امیرکبیر، باوجود نارضایتی و تاش های 

مهدعلیا برای صدارت مهره های خود، سبب خشم او شد. 
دالیل گوناگونی را در باب کینه مهدعلیا نسبت به امیر برشمرده اند. 
از تاش مهدعلیا برای جلب نظر امیرکبیر و دست رد امیر بر سینه 
بدیهی  آنچه  مهدعلیا.  فزون خواهی های  و  جاه طلبی ها  تا  گرفته  او 
است اصاحات امیرکبیر منافع بسیاری را در دربار به خطر انداخت 
و دشمنان زیادی را برای امیر به وجود آورد؛ دشمنانی که خود امیر 

از وجود آن ها و دسایسشان باخبر بود، اما به 
سبب شوق و انگیزه اش برای اعاده عظمت 
ایران، از اصاحات خود عقب نمی نشست. 
»دشمن از برای این غام، از زن و مرد 
زیاد است، خداوند وجود پادشاه را از با 

محافظت نماید.«


