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)$0/ #ای
یخرب ۀمجرت *% خی*ات نمجن( سیئ* یئایض میحرل(دبع *وتک% یلغا )! 

 Äدش رشن �*اخ & لخ(% *% $الغب ۀبیتک ~*اب *% هک `وسن(رف $اب! Eالاقم
 %*وم اه همجرت $É !( یخرب هک ،دن%ومرف کمک هلاس* نی( ~دنسیون اب ،%وب
 یم رکشت $اشی( !( هلیس& نیاب .%وب هلاس* نی( نتشون *% نم ~%افتس(
 .میامن

 *% هک ،خی*ات نمجن( E(رشن ریدم `ونزغ `وض* یلع `اقÉ !( نینچمه
 .%ومن Qامته( رث( نی( حیحصت & عبط

)یبیبح(



٤

 یلاعت همسب

همدقم

 !( `رمخلپ رهش `رتمولک J٥ *% $اتس*اخت $الغب یخی*ات تیال& *%
 ینانوی طخل( مسرب یئ هبیتک Ä(* نتخاس Qاگنه JO٥JQ هنس *% لتوک >رس
 اجنÉ *% هسن(رف یسانشناتساب تئیه یملع Eایرفح ۀم(%( بجوم هک ،دمÉرب
 !( éÄربمولش لین(% ویسوم یئامنهرب ٥K & JO٥M `اهلاس *% & ،دی%رگ
 همسجم & اه هبیتک یخرب اب یناشوک رصع k*زب دبعم کی *اثÉ عقوم $امه
 .دندش فشک Eاکوکسم & اه

 هک دندمÉرب زین êدقم شتÄ & ÉدکشتÉ *اثÉ یناتساب Äاگشتسرپ نی!(
̀ انب نی( .دنن(دیم یناشوک رصع لی(&( *% *وکذم تئیه `اضع( (رنÉ `انب
 !( $( *اثÉ هک هتف* نیب !( `!وس شتÉ رثاب M٤ZQ %&دح *% ë(دعب یخی*ات
 .تس( $ایامن Eایرفح

 بصن Äاگیاج ینانوی دباعم دننام ÄدکشتÉ نی( éÄربمولش ویسوم ]وقب
 ظفح $É *% (* (%وب `اه*اگ%ای یئ(%وب رصع `ایاقب دننام & %وبن اه همسجم
 !( دعب $رق W ای ٦ & ،دشیم ینابهگن êدقم شتÉ $(*% هکلب .دن%رکیمن
 یم دبعم نی*% )وتپ *&( ،هبیتک نتم قباطم( ری( $امه مه تش%*!
 رت Qدقم $ایناساس دهع *% انسی%زم نیئQ É*وفی* !( $É خی*ات هک تخ&رف(
 .%*(% یلحم ۀغیص & لکش یکلب یتسرپ شتÉ نی( & .تس(

ÉاگشتÄ الغب( لتوک >رس$( دبعم نیتسخن Éنیئ Éیتسرپ شت )هک تس 
 هجیتن نینچ $É *اثÉ ۀظحالم !( $(دنمشن(% & Äدی%رگ فشک $اتسناغف( *%
 *% (* $اتسناغف( eاخ یب%( & `رنه & یگنهرف E(زیمم هک :دن( هتفرگ
 کی مه $É ۀفوشکم `اه هبیتک $اب! & دنکیم یگدنیامن $ایناشوک رصع
 .تس( یلحم & یلخ(% $اب!



٥

 JO٥W یم W خی*اتب دبعم نی!( هک یئ هبیتک نیرتلصفم & نیرتمهم
 علض & رتم یتناس É$ JJW پچ علض هک تس( یگنس هتخت رب ،ÄدمÉرب
 É$ JM٥ یناتحت علض & یتناس É$ JKM یئالاب علض & یتناس JJZ تس(*
 یگدیرپ یخرب `(*(% نتشون !( لبق هک تس( *(ومه گنس حطس & تس(
 .تش(% %وج& $(*% اهغ(% & %وب کچوک `اه

 $(وتیم یناسآب (رنÉ رطس Ä & M٥دیدن یئ همدص هبیتک ~دنک m&رح یل&
 *% $É %دع & Ä%وب )O٤W( ینانوی هتسکش طخب $m É&رح óومجم هک دن(وخ
 .%*(% mرح ٤Y ات M٥ رطس ره & تست&افتم $É ۀناگ جنپ & تسیب *وطس

 ]ان*&JO٥Y é ]اس ٤ ~*امش *% M. Maricq هبیتک نی( ~*اب *%
É!اب & .تشون (* %وخ `(* سی*اپ کیتای! M.B. Henning %* نتیلوب 
 نینچمه & %(% رشن (* %وخ تئ(رق JO٦Z $دنل $وتنهوپ یقرش Eاقیقحت

Emile Benverniste %* ان*وج هیرشن کی[ É!کیتای JO٦J اعلاطمE 
 لتوک >رس Eایرفح !( هک هبیتک نیمه نیع رگی% ۀخسن &% ~*اب *% (* %وخ
 طبض `&زج Eافالتخ( اب ،دن( ÄدمÉ تسدب یگنس ~%دعتم `اه هچ*اپ رب
 Äدش فشک یناشوک ۀبیتک کی !( هخسن هس E*وصنیدب & ،%(% رشن Eاملک
 ]&( ۀخسن ؛تس( گنس کی رب هک (* k*زب ۀبیتک هلاس* نی*% نم هک ،تس(
 هک `رگی% ۀخسن &% & مهدیم *(رق %وخ Eاعلاطم یلص( نتم (رنÉ & ممان یم
 من(وخ یم Qوس & Q&% ۀخسن ،دن( ÄدمÉ تسدب فلتخم `اه هچ*اپ گنس رب
̀ اه سکع & %(% مه(وخ هلاس* نی( نیاپ *% (* Qوس & Q&% ۀخسن ôرش &
 .دش ده(وخ Ä%(% زین هخسن هس ره

 هک یلیال% & Eاملک لیلحت اب & هتش(% رظن *% (* اه تئ(رق همه نی( نم
 نی( هک m %)*Q(رتع( یل& .متشون (* %وخ `(* هلاس* نی*% É$ %)*Q ~*اب *%
 & رت هجوم تئ(رق ÄدنیÉ *% رگ( & دنتسین یمتح & یعطق نم Eایرظن
 ینبم & دیÉ لمعب ÄدنیE Éایفشک `&* !( ای & یملع `اهساس(رب `رتلوقعم
 & %رک ]وبق رطاخ ۀغدغ% $&دب (رنÉ دیاب دشاب `رت*(وتس( & تبثم لیال% رب
 .دی!*& دیابن E(رص( %وخ Eایرظن رب



٦

 Q%رک لح یخی*ات & یناسل لیال% êاس( رب (* هملک ره ]&( هلاس* نی*%
& %* Éرخ É$ وصب (* هبیتک نتم `اهوتوف*E )لص É$ %)%Q. & ولبات کی ̀
 یناعماب یس*اف m&رحب $É تئ(رق اب (* هبیتک Eاملک & ینانوی m&رح
 .متخاس همیمض Eاملک

 دنس نی( هعلاطم & لح !( هک یصوصخ Eاظحالم & جیاتن تمسق *%
 & یب%( ،یناسل بلاطم !( یخرب ÄدمÉ تسدب $اتسناغف( یگنهرف میدق
 .Q%&زف( هلاس* نیرب (* یخی*ات

 *اب دیفم $اگدننک وجتسج رب ÄدنیÉ *% ،نم زیچان یعس نی( هک Q*(&دیم(
Éیصقن & `وهس رگ( & .دی *&` %)%Ä دشاب Éوجتسج & شن(% وترپ *% (رن & 
 .دنیامرف هل(!( ،دیزم قیقحت

JK٤J ول% ]&( بش ،لباک :هنیم ]امج
 یبیبح یحل(دبع



&

نیتسخن 7اظحالم 
 & یخی*ات Eاعلاطم یی Ä*اپ لتوک >رس ۀبیتک Eاملک لیلحت `انث( *%

 ات ،مهدیم *(رق ùاتک نی( تمسق نیتسخن *% الیõ (رنÉ هک ÄدمÉ مه(رف یناسل
 .دشاب دمم ۀبیتک نتم $دن(وخ *% (* یم(رگ $اگدنن(وخ

 لبق Eاس CDD< یس$اف ای هبیتک 'اب% ?<
 & گننیه لیبق !( دن( Ä%رک هعلاطم (* هبیتک نی( هک اپ&*( $اقرشتسم

 عق(& $اتس*اخت *% $الغب $وچ یل& .دن( Äدیمان `رتخاب (رنÉ $اب! کی*ام
 هتفگ یناشوک $اب! (رنÉ هلاس* نی*% نم & مین(وخب `*اخت (رنÉ تس( رتهب %وب
)Q ان هکQ &)تیال& $اب! یسدقم `*اشبل( & ین&ریبل( $وچ یل& تس( یعق 
 Jدن( هتسن(% کی%زن یخلب $ابزب (رنÄ & Éدن(وخ `*اخت (* $اشخدب & خلب نیب
 .تس( زیاج زین ،میئوگب `*اخت (* $اب! نی( رگ( $(رب انب

 *%ام هک یناب! ~*اب *% Qالسال( لبق *وصع !( `رتنهک دنس ام $ونک ات
 *% یبونج `ولهپ $اب! هکین&رق *% یل& .میتش(دن تس% *% دشاب یس*اف `*%
 & %وب Äدش نهپ $اف*وت & نتخ ات رهنل( r(*&ام *% یلامش `ولهپ & ê*اپ
̀ اهنم(% & $اس(رخ *% ،%وب یناساس *اب*% ملع & ù%( & *اب*% $اب!
 $اتسناغف( یلحم jولم & $ایناشوک *اب*% *% *اهدنگ تیال& ات شک&دنه
 ینونک یس*اف & `*% $اب! *%ام (رنÉ هک %وب %وجوم یناب! ،$ایلاتفه دننام
 >رس ۀبیتک *% کنی( $اب! نی( رث( نیرتمیدق & ،مین(وتیم هتفگ $اتسناغف(
 مس* & %ریگیم قلعت `%الیم Q&% $رقب هک .تس( ÄدمÉ تسدب $الغب لتوک
 .تس( هتسکش ینانوی $É طخل(

 یم $E Éاملک لیلحت تمسق *% هچنانچ (* یناشوک ای `*اخت $اب! نی(
 طب(&* وتپ اب زین & `*% $اب! & $اتسناغف( یس*اف ینونک $اب! اب دینیب
 وتپ اب $É ]اعف( یتح & بیک(رت & Eاملک بلغ( & ،تس( یمکحم

 .66٥ میساقتل' نسح' . --- هیقابل' &اث# .!
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 یس*اف نیمه میدق لکش هکلب %رمش وتپ $(وتیمن (رنÉ یل& .دنکرتشم
 یناتساب یس*اپ *% (رنE Éاملک `اه هشی* ëانمض & .تس( $اتسناغف( ینونک
 .تفای $(وت زین $اتسناغف( رگی% `اه هجهل & ینتخ & `دغس & `ولهپ &

 هتشون یئ(دتب( Eاظحالم `&* !( وتپ & هنزغ $اکیول ۀلاس* *% نم
 $آب کی%زن یناب! ای & وتپ اه هبیتک نی( $اب! ،%*(% ]امتح( هک :Q%وب
 !( $û Éافل( ۀیزجت & هبیتک نی( Eاملک قیق% & حیحص تئ(رق یل& .دشاب
 نی( هک :تخاس حض(& Äدش Eاع(رم طخل( مس* *% هک )ο( لص(وف `&*
 $اب! ~*اب *% نیرب انب & ،تس( رتکی%زن $اتسناغف( یس*افب وتپ !( $اب!
 .تس( %وجوم ]امتح( &% هبیتک نی( & یناشوک

)J( نکمم )الطصاب $اب! نی( هک تسô ولالیفé` !کی $اب i-so-
glass یم رگیدمهب هجهل &% ای $اب! &% $(*% هک نیم! رس ینعی .دشاب $الک 

Éانایح( & .دنزیمë لیکشت $اب! دنچ ای &% !( (* یکرتشم $اب! ای هجهل کی 
 .دهدیم

 *% یئاتس&( & `دی& %(ژن یئای*É میدق `اه تهکپ هک %*(% $اکم(
 شک&دنه ]امش *% & دن( هتش(% %وج& وتپ %وخ $اب! اب شک&دنه ùونج
 .دن%زیم پگ )یس*اف فلس( `رگی% $ابزب هک دن%وب %(ژن یئای*É یم%رم مه
 & `%اصتق( & یعامتج( `اه دنویپ & Eاطب(رم هجیتن *% $اب! &% نی( &
 & شک&دنه `اه هنم(% دننام یسالگ&زیÉ *% & هتشگ †ولخم مه اب یطیحم
 É&*%Ä %وجوب (* اهیف نحنام هبیتک یناشوک $اب! نیمه ،$اتس*اخت تیال&
 .تس( $اب! &% ره رصانع `(*(% هک ،دنشاب

)M( )امتح( ام[ %&Q )هبیتک نی*% هک یت*وصب یناشوک $اب! هک تسنی 
 نی*% )یس*اف( `*% & وتپ شی(دیپ & لیکشت !( شیپ %وشیم Äدی%
 *% هک )`%الیم Q&% $رق %&دح( %وب ù%( & هتشون & *اب*% $اب! تکلمم
 %وجوب $(!( وتپ & `*% $اب! &% Qالس( لئ(&( ات $(!( دعب $رق *اهچ Eدم
ÉدمÄ نیرتمیدق (ری! دنشاب Éپ & `*% هیقاب *اثنیتسخن $&رق $امهب وت 
 .دنسریم یمالس(



(

 & وتپ *%ام (* هبیتک نی( $اب! دیاب مینک ]وبق (* یناث ]امتح( نی( رگ(
 $اب! یلک ùاعشن( `(رب $رق *اهچ Eدم ،]وحت *&% نی*% هک می*امشب `*%
 لمëات %*وم مه ]امتح( نی( $(رب انب & Ä%وب ده(وخ jدن( ë(دبم کی !( وتپ
 .تس(

̀ ولهپ $اب! ،ùرع ۀلمح !( سپ هک :%وب نی( عیاش ~دیقع رخ(&( نی( ات
 نی*% ام( J.دش بلقنم ینونک یس*اف $ابزب جی*دتب & %رک (دیپ یت(ریغت
 Qالس( !( شیپ *(&%( *% یس*اف $اب! هک Ä%رک *وهظ رگی% یئ Äدیقع اهیکی%زن
M.تس( هتش(% %وج& ،`ولهپ ¢رع ،*% زین

 %وج& ~!(دناب یکی چیه هک دن( Ä%رمش (* `%دعتم لیال% بلطم نی( `(رب
 m(رتع( مینیب یم (* $الغب ۀفوشکم ۀبیتک هک $ونک( & .تسین مهم هبیتک نی(
 Eدم *% هکلب .Äدشن بعشنم `ولهپ !( ینونک یس*اف $اب! هک مینکیم
 $اب! یخی*ات $اتس*اخت *% نی!( شیپ ]اس *(زه &% ات دص تشه & *(زهکی
 %&دح *% (رنÉ ۀبیتک رطس M٥ کنی( هک Ä%وب *اب*% & ù%( & ریرحت & ملکت

J٦Z انب & می*(% تس% *% یخی*ات نهک رصانع & میدق لکش $امهب ظفل 
 خی*ات & یسانش $اب! ملاع *% (* یلوحت اهبن(رگ ۀبیتک نی( فشک $(رب
 .دن(%رگیم ]زلزتم (* هنهک دیاقع & %*&( یم %وجوب $اتسناغف( Eایب%(

 هماق( یمالسال( لبق *(&%( *% یس*اف $اب! %وج& `(رب هک یلیال% ۀلمج !(
 ۀمدقم ریرحت !( دعب `*% $اب! Qوظنم & *وثنم *اثÉ هک :%وب نی( دن%رکیم
 $ابزب *اثÉ نی( Qامت & ÄدمÉ تسدب ـه K٤٦ `*وصنم وب( همانهاش *وثنم
 N*&رپ Qالس( !( لبق اهنرق دیاب هک ،تس( `*% هتخپ & *(وتس( & حیصف
 ~*&% !( هکنی( رگی% .دشاب Äدیس* یب%( تناتم & تحاصف ۀج*% نیاب ات Äدی%

 یقت .Q 66'ری' Pایب=' خی&ات قفش رتک= .J!٤ ،! Gدکشن'= هلجم یب=' خی&ات 89ابق' .!

R'=G ٦ &اگ=ای هلجم\U. 

 .Y- عطاق Qاهرب همدقم .-
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 یس*افب هک Äدش لقن Jیبرع بتک *% یتالوقنم & E(*ابع یخرب Qالس( لی(&(
 !اغÉ `*% رعش نتفگب $اتسیس & $اس(رخ *% هکیتاق&( *% !اب & .دن( حیصف
 اهنرق البق دیاب هک دن( `*(وتس( & Ä%*&رپ یس*افب زین *اعش( نی( ،دن%رک
M.دنشاب Äدیس* یگتخپ هبترم نیاب & Äدی% تیبرت

 شی(دیپ ~*اب *% (* رکذل( قباس ]امتح( &% لیال% نی( وترپ *% $ونک(
 :مینکیم لیلحت یس*اف & وتپ

 )`*%( یس*اف $اب! *%ام هک تفگ دیاب $الغب اهیف نحنام هبیتک %انتساب
 ینعی `%الیم Q&% & ]&( $رق %&دح *% Äدش تبث هبیتک نی*% هک یلکشب
 ات میدق `امیس $(!( $اب! نی( & .تش(% %وج& لبق ]اس *(زه &% ëابیرقت
 $&رق `*% $اب! تفایقب $رق شش & جنپ Eدم *% یمالس( دهع لئ(&(
 وب( همانهاش ۀمدقم *% $É رشن رتنهک ۀنومن هک .دمÉ *% یمالس( نیتسخن
 .تس( %وجوم )ـهK٤٦( `*وصنم

 یمالس( نیتسخن $&رقب †وبرم یئاه هنومن زین وتپ $اب! !( ام $وچ
 می%رک ]وبق `*% $اب! ]وحت `(رب هک یساس( نیمه رب دیاب ،می*(% تس% *%
 رصع لی(&( *% هک ،مین(دب %وجوم Qالس( %&*& !( لبق اهنرق مه (* وتپ $اب!
 & ùوخ *اعش( $(*% هک دشاب Äدیس* یگتخپ & تبالص هج*% نیاب یمالس(
 .%وش هتفگ ینیتم

 یناشوک $اب! !( وتپ $اب! هک :%وش هتفرگ هجیتن دیاب Eاظحالم نی!(
 &% ره نی( & ،Ä%وب %وجوم (وخنوتپ $(*اسهوک *% $É `!(وم هکلب Ä،Kدیی(زن
 کی & *وشک کی *% رگیدکی رصاعم & $*اقم !&رم( دننام ëانیع یناغف( $اب!
 نی*% $ونک( هک .دن( هتش(ذگ رگیدکی *% (* `*اثÉ & $دنش یم ملکت طیحم
 دیاش هک دنوشیم Äدی% وتپ ]اعف( یتح & Eاملک & رصانع !( یخرب هبیتک

 هبیتق نب' &ابخل' Qویع &= . )ـه٥٥- . ٦J!( ظح اج ='دضال' . نساحمل' Zاتک &= .!

 .دنلوقنم P =&e'&ابع یخرب Gریغ. eربط خی&ات .

 .دینک lوج& نیعم &وتک= عطاق Qاهرب همدقم هب لیصفت e'رب .-

6. Rرب 'ری'e افت.P یلک RابQ پوت 'R دم یناشوکP رق ٥ . ٤Q دی# یمن رظنب یفاف. 



))

 کی & .دشاب Äدش رثأتم $اب! $(!( وتپ ای & هتفرگ وتپ !( یناشوک $اب!
 Äدی% $اتسناغف( `وتپ & ینونک یس*اف *% رثأت & ریثأت نی( ~دن! ]اثم
 & Eاحالطص( & .دن( Ä%ومن �زم & لح (* رگیدکی Eاملک هک ،%وشیم
 .دنن(دیمن (رنê É*اپ $اناب! یس*اف هک ÄدمÉ %وجوب یناغف( یس*اف *% یتاملک
 !( )ټوغ ولپ( ê&رع نتس(*É & `وت Eاحالطص( *% لباک یس*اف *% الثم
 وتپ یلکب $É ۀشی* & دشاب ê&رع *%اچ ۀشوگ Äرگ هک .Äدش لیخ% وتپ
 *اهدنق $اناب! یس*اف هکنی( ای & )Äرگ( هوغ+ )*%اچ هشوگ = ولپ( تس(
 (ذکه & .دن( هتفرگ (* وتپ )رسپ( `&! هک !رسپ `( ،`&! &( دننکیم (دص
 *% & Äدش لیخ% Äریغ& تخ*% & بیس لیبق !( یس*اف ۀملک $(*(زه وتپ *%
 *وتس% & دع(وق تحت *% (رنÉ اهتنم ،دننکیم ملکت (رنÉ فلکت یب *اهدنق
 & ،`رم(رگ تلاح قباطم رییغت & ثینأت & ریکذت بت(رم & É&*%Ä *% $اب!
 $اناب! وتپ & .دن( هتخاس `*اج اهنÉ رب (* لم(وع رث( ری! *% ]وحت
 رطاخ ۀغدغ% $&دب دن*(% (رنÉ ]%اعم & ریاظن $اب! %وخ *% هکی%وج&اب
 .دنیامنیم ]امعتس(

H? اس 0 اکشیناک دهعE ریرحت Nهبیتک نی
 یئدپ” :Äدش رقن نینچ هبیتک نی( نتشون خی*ات W٤ ات ٦Y Eاملک !(

 ]اس مکی & یس هب ینعی “.]ام ام $اسین $وشخ êریه &%&( kوی(
 .Äام $اسین Qاگنه تنطلس

 یقاب &( $ام%&% رگی% $اهاش & اکشیناک !( هک `%دعتم `اه هبیتک !(
 *(رق رصع $É خی*ات r(دبم (* اکشیناک êولج ]اس هک ،دیÉ یم تباث Äدنام
%)%Ä دنچ ]اس & & ]اس مسوم اه هبیتک رثک( *% & .دن%وبQ ولجê )& *) یتح 
 .دنتشون یم مه شگرم !( دعب



)!

 شی(دیپ %وج&اب Äاش%اپ نی( یقیقح رصع نییعت & êولج ~*اب *% ام(
 & .تس( %وجوم رظن mالتخ( $اخ*وم نیب ،دهع $É $(&(رف `اه هبیتک
J.دن( هتسن(% JMZQ %&دح *% (* &( êولج ëامومع

 e ٦ �( ایلاتنای*( اتک( هلجم *% Sten Konow ونوک نیتس
OKدعبب( اب نی*% یتلاقم*Ä تنطلس `اهلاس & هتشون )& *) )! JM٥Q ات 
J٥MQ رک نییعت%Ä )لقن مه نس نتسیرک دننام یققحم (* ]وق نی( هک ،تس 

M.دنکیم

 ات JM٥ یل(وح (* اکشیناک رصع $اتسناغف( خی*ات ~دنسیون هچنÉ ام(
J٦Z دنکیم نییعتK )ات %*وم ]وق نیëدنه `اه هبیتک (ری! .تس( لم` )! 
 ینعی $اتسبات ]&( Äام MK ]اس خی*ات یکی هک ،دن( تس% *% اکشیناک رصع
 قباطم $اتسبات Äام M٤ ]اس رگی% ۀتشون هکیلاح *% .%*(%  (* J٥JQ هنس
 نی!( & .%ریگیم قلعت اکشس(& ینعی اکشیناک نیشناج رصع هب J٥MQ هنس
 Ä%رم J٥MQ $اتسبات & J٥JQ $اتسبات نیب *% اکشیناک هک دننکیم †ابنتس(
 ات (* اکشناک رصع هک $اتسناغف( خی*ات ~دنسیون ]وق رب $(رب انب & ٤دشاب

J٦ZQ *دیناسÄ )رک $(وتن `%امتع%. 
 †ابنتس( وشX$اهXوه ینیچ %انس( `&* !( ونوک نیتس نیرب Ä&الع

 نیمه *% & Ä%رک هعج(رم نتخ هب J٥MQ %وخ kرم !( شیپ اکشیناک هک Ä%رک
 دهع ©دبم فلؤم نیمه مه & ٥دشاب Äدش هتشک ای & هتف* $اهج !( ]اس
٦.تس( Ä%رک نییعت JMY-JMOQ *% (* اکشیناک یخی*ات

 .--- ،- Qاتسناغف' خی&ات .!

 .٤!! ،میدق Q'ری' &= یتسرپ '=زم .-

 .Q -، --6اتسناغف' خی&ات .6

.٦t! s ،ونوک نیتس R' یتش.رخ eاه هبیتک .٤

 .٦U! Zاتک نیمه .٥

.٦٥! Zاتک نیمه .٦



)"

 Äام *اهب مسوم سپ مینک ]وبق JMOQ (* اکشیناک دهع ©دبم رگ( الاح
 دعب ]اس تشه هک J٦ZQ اب دیÉ یم $*اقم مکی & یس ]اس )$اسین( لمح
 .دشاب اکشیناک Eوف !(

 خی*ات ©دبم نیمه هک دن( تس% *% یمه(رب & یتش&رخ %دعتم `اه هبیتک
 :دیÉ یم تسدب هجیتن نینچ $É !( & هتش(% (*

 .اکشیناک دهع K،J، JK هنس `(*(% اکشیناک `اه هبیتک !(
.اکشیناک دهع MY،M٤ هنس `(*(% اکشس(& `اه هبیتک !(
.اکشیناک دهع ٦Z،KK هنس `(*(% اکشی&وه `اه هبیتک !(
J.اکشیناک دهع OY،W٤ هنس `(*(% (وی%وس(& `اه هبیتک !(

 رصع *% دیاب $الغب ۀبیتک هک تفگ دیاب نینس نییعت نی( `&* !(
 J٦ZQ %&دح *% دشاب Äدش هتشون اکشیناک mالخ( اکشی&وه ای اکشس(&
 .)لمح Äام(

 مین(دب JM٥ ات JMZ (* اکشیناک êولج & هتفرگ *اک †ایتح( !( ام رگ(
 $رق طس(&( هک مینک نییعت دیاب J٦Z/J٥Z نیب (* هبیتک نتشون خی*ات سپ
%&Q دشاب یحیسم. 

O? Nیناشوک 'اب% )ابفل 
̀ (*(% یناشوک $اب! `ابفل( ،%وش یم رهاظ هبیتک نی!( هکیئاج ات

 هتشون ینانوی ۀتسکش `ابفل( قباطم Eوص ره لکش هک Ä%وب لیE õ(وص(
 .تس( Äدمm É&رح ربمن بیترتب دعبام *وطس *% یکی ره ôرش & ،%وش یم

 هک یتاملک & Äدماین هبیتک نی*% $اب! نی( E(وص( یخرب هک %*(% $اکم(
 یم رهاظ هبیتک نی!( هچنÉ ام( .دنشابن هبیتک نتم *% دنوش ]امعتس( $(*%
 :تس( نینچ ،%وش

 .٦٤! Zاتک نیمه .!



)٤

J. یس*اف فل( `اجب Α & هحتف `اجب یهاگ ÉدمÄ، &وص `(رب یلE 
)É( دحالع یلکشÄ دن)*%، & هحتف & فل( ™رف $(ربانب & )É( %وش)* )تس. 

M. اجب` )ù( Β وص نیمه نیعE ینونک )هملک دننام تس Éù.
 K. اجب` )´( Π وص نیمه نیعE ینونک )رهوپ هملک دننام تس، 

 .)رسپ ،*وپ(
́  $É `اجب & تسین ینونک وتپ *% Eوص نیm( Φ )( `اجب .٤

 .دنیوگ
.تسین هملک دننام E( T( `اجب .٥
 .%*(% یکی%زن وتپ )څ( !(&آب هک تسیتوص ΤΗ )¨X ـهت( `اجب .٦
W. اجب` )<( ΚΗ %* هب یهاگ یس*اف )j( دش لیدبتÄ. 
Y. اجب` )%( Δ %* )&)املک !( یخرب رخE وب مه یناشوک%Ä هک %* 

 .Äدش لیدبت یفخ )ـه( هب ای & mذح ای وتپ & یس*اف
O. اجب` )*( Ρ وص نیمه نیعE ینونک )رک هملک دننام تس%. 
JZ. اجب` )!( Ζ %* هب یهاگ یس*اف )é( دش لیدبتÄ &هبیتک نی*% یل 

 Eوص هس نیب !( تس( نکمم & ،دیÉ یمن رظنب Äدحیلع )�( & )é( لکش
 .تس( هتش(% (* )!( طقف



)٥

JJ. اجب` )ê( = Ϲ هب یهاگ یس*اف *% هک !=Æ & %* پهب وت )څ( 
 .Äدش لیدبت )!( هب یهاگ &

JM. اجب` )N( = ϸ )رب ،%وبن ینانوی `ابفل( لص( *% لکش نی) ̀
)N( یناشوک )رک %اجی%Ä )وص مه اتس&( *% .دنE )N( پ *% & ،%وبمه وت 
.تس( %وجوم Äدحالع

JK. ښ( `اجب( ϸΚΗ )؟( وصE پ ښوت *) هب )N+<( وص هکE 
 *وطب (رنÉ یناشوک *% هک تس( رهاظ & ،دن( Ä%ومن(& Ä%وب (دص &% نی( عماج
 هب اهنت دیاب (رنÉ ال( & ،%وبن )>( Eوص اهنت & ،دن%رکیم (%( *اهدنق )ښ(
 ،%وب مه اتس&( *% %دشم نیش Eوص نیمه $وچ دنتشون یم )Χ=>( لکش
 $(ربانب ،تس( %وجوم $آب کی%زن یت(وص( زین یس&* & تیرکسنس *% &
̀ (%( تحص & ،%*(% یخی*ات هقباس $اتسناغف( *% Eوص نی( هک تفگ دیاب
É$ نیب É&)! )N & <( )تس.J

Jاجب .٤` )j( = Κ وص نیمه نیعE ینونک )دنک هملک دننام تس. 
Jاجب .٥` )k( = Γ گب هملک دننام )رح نی( هک )میظعm %* تلاح 

Ä.Mدش لیدبت )j( هب وتپ & یس*اف *% یمیخفت & یفاصت(

Jگن `اجب .٦ =ΝΓ هک %* Éاملک یخرب رخE دی% یناشوکÄ وش یم%. 
JW. اجب` )[( = Λ  %* پ & یس*افهب وت )%،*( دش لیدبت مهÄ %* 

 .Eاملک یخرب
JY. اجب` )Q( = Μ وصب*E تیکلم ریمض %رفم )نیب یهاگ هک تس 

 .Äدیپسچ رگی% ۀملک اب یهاگ & Äدمο( É( لص(وف

!. #.'R )ظفلت '& &اهدنق )ږ( . )ښ( نیع یجنم &= یل. لیقث &ایسب یچیلگنس &= )ښ 

 . وتپ &= هک دنیآیم لصتم | . ښ میدق eاهنابR دننام اهنابR نی&= zات.الع .دننکیم

 Gدناتشگ Š=~ هب زین '& R #Q'.# یس&اف &= . G=رب نیب z X=| #Q &' 'Rامومع یس&اف

 شیپ | ام' . xṣāwa   بش   xṣémǝ یماش   xṣhra  ریش یجنم QابR هلثم' .تس'

'R ~ دیآیم. 

 ه هگب ای .e =eس گب الثم ،)Ü( هب هن G 'Ñدینش )Ö( هب '& هملک نی' Ñ=وخ نم .-

=G. . =& املکP =رکف رگیÑ دشنG. 



)٦

JO. اجب` )$( = Ν ینونک $ون نیع )تس. 
MZ. اجب` )&( = W &)& ومضمQ رعم&m ابلاغë %* )&)املک لیE. 
MJ. اجب` )&( =  Ш &)& فیفخ. 
MM. ـه( `اجب( = Υ )اخ لکش نیe )&وبن ینانوی *% هک $ولیسپ%، %* 

 .%وب Äدش صیصخت  Υ `(رب یناشوک
MK. اجب` )`( =  Ε رعم لیقث `ای&m. 
Mاجب .٤` )`( =  Ε فیفخ `ای. 
Mهحتف .٥ Α
Mهمض .٦ ο
MW. رسکÄ )Ι( )رح نیm رسک `(رب یهاگÄ %* املک نیبE ÉدمÄ، )رگ( ام 

 *% هک ،تس( ینونک یفاض( ~رسک `اجب دشاب Äدش هتشون ο هلصاف !( دعب
 یطخ میدق بتک *% یفاض( ~رسک `اجب )`( یهاگ زین `*% طخل( مس*
 Eاملک !( یخرب `الاب & Äدش کچوک )`( لکش $ونک( & ،دیÉ یم رظنب
 $ونک( هک ،Äایس ` هتخت دننام %وش یم هتش(ذگ Äزمه لکشب )ـه( هب Qوتخم
 .دنسیون یم Äایس ۀتخت

MY. هلصاف ο امت *% هک هملک &% نیبQ املک نیب *% *اب اهدصب هبیتکE 
 .%وش یم Ä%(% دعب *وطس *% $ô Éرش & Äدش *(رکت

 $اب! هک تس( Qولعم ،دنوش یم Äدی% هبیتک *% هک یمئالع & m&رح !(
 (ری! ،Ä%وب یئای*É یبرغ ۀنسل( ۀلمج *% E(وص( هباشت رظن !( یناشوک
 یمن رظنب $(*% )ڼ ،ډ ،ړ ،ټ( دننام )`دنه( یقرش ۀنسل( eاخ E(وص(
Éاجهل & هنسل( لصاف %&دح رگ( .دنیE یبرغ یقرش É*نیساب( (* یئای 
 یسالگ&زیÉ میظع `(رجم &% نی( نیب سپ ،می*امشب دنمله & )دنس `ای*%(
 Eاجهل یخرب اب $اب! نی( & ،%وش یم هتفگ وتپ $(*% هک ،دیÉ یم %وجوب
 E(وص( عماج یناتس*ون & یئ هشپ & `رم*&( & $اشخدب `اه Ä*% رگی%
 .تسیبرغ & یقرش Eاجهل

 زین )∂ ،Æ، é ،�( وتپ & یس*اف ]امعتسال( ریثک E(وص( هبیتک نی*%
 Ä%وبن `*اخت $اب! لص( *% E(وص( نی( هک تسین Qولعم & ،دنوشیمن Äدی%



)&

 یتاملک ]امعتس( عقوم `رطس M٥ ۀبیتک نی( ۀملک J٦Z نی*% هکنی( ای ،دن(
 .دشاب هتش(% %وج& E(وص( & m&رح نی( $(*% هک Äدماین

 یلع ،می*این تسدب (* $اب! نی( رگی% %انس( هک یتق& ات :E*وص رهب
 تف* ôرش الاب *% هکی*(رق (رنÉ `ابفل( E(وص( هبیتک نیمه `&* !( هلاجعل(
 .مین(وت یم Ä%رک دیدحت & نییعت

7املک لصNوف ?٤
J. مس* `اه هبیتک $دن(وخ نیح *% اپ&*( $اقرشتسم هکیتاکن !( یکی 

 Äدشن $É تفتلم & Ä%رکن j*% $اشی( Eاکوکسم & یناشوک ینانوی طخل(
 هتش(ذگ (* ο تمالع کی Äدحیلع هملک ره رخÉ *% هک تسیتاملک لص(وف دن(
 .دن(

 نیاب $الغب ۀبیتک $دن(وخ هک دن*(% Äوکش $(رگی% & کی*ام & گننیه
 نی(رب انب & تسین %وجوم یئ هلصاف $E Éاملک نیب هک تس( لکشم ببس
 .تس( لکشم `رگی% !( هملک کی jاکفن( & لصف

 طخل( مسرب (* یناشوک ~*&% Eاکوکسم `اه هتشون هک یئاج ات نم ام(
 $ایلاتفه ~*&% ۀبیتک & Qدن(وخ (* $الغب ~دش (دیپ `اه هبیتک & Qدی% ینانوی
 ۀلصاف طخل( مس* نی*% هک Qدیس* هجیتن نیاب Qدی% *اهدنق $اگ!&* *% (*
 Eاملک رخ(&( !( (* لص(وف نی( رگ( & .تس( %وجوم )ο( لکشب Eاملک
 $امه نیع هک دننامیم یقاب هقث & لیص( *ایسب *(% ینعم Eاملک مینک (دج
 .می*(% وتپ & `*% میدق E *) %* )%ùاملک

 Eاملک یخرب & دش یگ*زب Äابتش( & طلخ بحوم نیقرشتسم وهس نی(
 Eاهابتش( & ین(%رگرس بحوم & ،دن%رپس امب لص(وف مضب (* >وسمم
 .%رک Q(&% رخ(&( نی( ات فیحصت & ین(وخ طلغ نی( & دی%رگ یتفگنه

 & دندن(وخ &اش É$ ϸΑ-Ο `دعب ۀلصاف اب (* )Äاش=اش( ۀملک الثم
ΚΙΡΔ وصب (* لیص( ۀملک &% نی( & دنتفگ &%رک (* یس*اف*E امب >وسمم 

 ین(وخ فیحصت نی*% هک تس( رگی% ۀملک اهدص (ذکه & ،دن%رپس
 .دی%رگ $ان(وخ طلغ Nوختس%



)'

 رصع !( دعب $اتسناغف( ینانوی طخل( مس* ۀفوشکم *اثQ Éامت *%
 *% ینانوی & ینیتال ο لکشب کچوک Äرئ(% کی `%الیم ]&( $رق & اکشیناک
 نی( & ،دهدیم رگی% !( (* هملک کی ۀلصاف *اک هک تس( %وجوم Eاملک رخ(&(
 ÄدمÉ مه ☐ کچوک عبرم لکشب Äاگ هک ،%رمش دیابن هملک &زج (* هلصاف
 .تس(

 ]اکشاب Eاملک لص(وف زین یشنماخه `اه هبیتک یخیم طخل( مس* *%
 $اسانش $اب! (رنÉ & دن!اس (دج `رگی% !( (* هملک کی هک .دن( %وجوم >

word dividers دنیوگ.J %* املک لیلحت تمسقE )اگدنن(وخ رب هبیتک نی$ 
 r(زج( دنن(وت یمن E*وص چیهب ο لص(وف نی( هک دش ده(وخ نش&* Qرتحم
 & گنل گب لیص( *ایسب Eاملك مین(وتیمن ام الثم .دنشاب Eاملک یلص(
 (* $اسین & رهم!*وب & $ام&رف & تخبون & دنك & Éù & رهوپ گب & *دنم
 ،ونام&رف ،وتخبون ،&دنك ،وب( ،&رهوپ وگب ،&*دنم ،وگنل وگب >وسمم *وطب
 Qامت $اب! كی *% هك تس( نکمم *وطچ & .مین(وخب وناسین ،&رهم!*وب
 هملک J٦Z %&دح *% هک هبیتک کی *% & .دنشاب ο هب Qوتخم ëامتح $E Éاملك
 .دشابن É$ ο رخÉ *% هک %وشن (دیپ یئ هملک چیه %*(%

 هک $É `اه هتشون اب ]اثم *وطب (* E É$ %&*Äاکوکسم !( یخرب الاح
 نی( هک مینیب یم & ،میهدیم *(رق هعلاطم تحت تس( ینانوی طخل( مسرب
 نیتسخن $رق !( & .%وب لمعتسم ëامومع Eاملک کیکفت `(رب ο هلصاف
 تمالع نیمه )٤YQ-ê )JOرف&دنک k*زب Äاشنهش Eاکوکسم !( یحیسم
 عبرم $É لکش یهاگ هک .%وشیم Äدی% Eاکوکسم *% Eاملک ۀلصاف *وطب
 کی *% الثم .تس( هتفای لیدبت ο کچوک ~رئ(% لکش هب رخ(&( *% & تس(
 *وطسم نینچ )٤Z-WYQ( یناشوک Äاش%اپ نیل&( ê&زیفدک ال!وک ۀکس
 ê&زیفدك & ال!وك نیب هلصاف هك ΚΟΖΛΑ-Ο-ΚΑΔΦΙΖΟΣ  :تس(
.تس( %وجوم ο لكشب

 .-! نشرپ دل.' .!



)(

M. %* سیس یفدک می ۀکس %&Q دح&% )WY-JJZQ( زین )تمالع نی 
 نی( هک BACILEYC-Ο-EM-Ο-KADFICEC .%وش یم Äدی%
 نیمه هک سیس یفدک+می&+لسیل `!اب :دن(وخ دیاب نینچ (* E*ابع
 .دن( %وجوم $(*% لص(وف

K. اش+نن+اش $اشوک یکشیناک :تس( نینچ اکشیناک %وخ ۀکس کی. 
KANESHKI KOSHANSHA ο NAN ο SHA ο هس هك 

 & `ریوصت اب هکس نیمه تشپ رب & تس( %وجوم $(*% هلصاف تمالع
 ۀمالع طقف رخο É هک Äدش هتشون `*% رف $امه = رف FARR ο یناشن
Éتس( هملک رخ. 

 SHA ο :دن( هتشون E(*ابع نی( طقف اکشیناک نیمه رگی% هکس رب .٤
KANESHKI )اش( !( دعب هلصاف تمالع کی هک )یکشیناک+اش( %)*%. 

 :%*(% هتشون نینچ )J٦ZQ %&دح( اکشیناک رسپ اکشی&وه ۀکس کی .٥
OESHKI KOSHON ο SHA ο NAN ο SHA ο

 !( & .%*(% ο هلصاف *اهچ هک .اش+$ان+اش+$وشوک یکشی&( :ینعی
 اش+$ان+اش هملک هک تس( (دیپ مه )JYM-MMZQ( %&دح (وی%وس(& ۀکس
 .دنتشون یم ο هلصاف &دب (* )Äاش $اهاش(

 Äدحیلع mرح هن تس( هلصاف ο نی( هکنی( `(رب `وق *ایسب لیل% .٦
 *% هک )WY-JJZQ( %&دح زیزیفدک می& $ان(رمکح !( یکی هک تسنی(
 تمالع نیمه ینانوی طخل( مس* *% $(رب Ä%! هکس یناشوک `دنه Eافرصتم
̀ (زج( هک دیÉ یم رب $(!( & .دن( Ä%رکن ]امعتس( Eاملک نیب *% (* ο هلصاف
̀ &* ۀتشون .دنتشون یمن (رنÉ دنتس(وخیم رگ( & .دن( Ä%وبن Eاملک یلص(
 :تس( نینچ $ایناشوک `دنه هنطلسل( بیان نی( ۀکس

BACLIEYC BACILEW... CWTER MEGAG
kاگیم + رتوس+ J… ویلی!اب + سیل `!اب

 .متسن'وتن Gدن'وخ نم . Gدشن Zرض G&وپ çرح نی' هکس لص' &= .!



!*

 سیل `!اب Eاملک !( دعب .دیدی% M٥ ربمن *% زیزیفدک ۀکس *% هجنانچ
 مه اجنی*% `%وب هملک &زج رگ( سپ .تسین اجنی*% یل& .Äدمο É کی
 نی( فلتخم ۀخسن هس هعلاطم !( بلطم نیمه رب رگی% لیل% .`دمÉ هتشون
 :بجوم نیدب دیÉ یم تسدب هبیتک

 Äدی% `&زج Eافالتخ( هبیتک نی( ۀخسن هس نیب Eاملک یخرب `الم( *%
 & Ä *) ϸΑ οام ،Äاش Eاملک Qوس & ]&( هخسن *% هلمج $É !( هک .%وشیم

ΜΑ ο هلصاف تمالع & ،دن( هتشون ο دعب )! Α ام( .تس( %وجوم %* 
 نم Äدیقع .ϸΑΥο & ΜΑΥο دن( %*(& الم( نیاب هملک &% نی( Q&% ۀخسن
 & ،∫ام & ∫اش هن تس( )ام & اش( نیتملک تئ(رق ]&( E*وص *% هک تسنی(
ο اس( نیمه رب & .تس( هلصاف تمالعê وص تئ(رق*E %&Q اش( مهÄ & 
 نینچ .تسین یلص( &زج Eاملک رخο É & ،وهام & وهاش هن تس( )Äام
 .تش(% E*وص &% مه تق& $امه *% هملک &% نی( `الم( هک دیÉ یم رظنب

 لکشب یهاگ `*% Eایب%( *% (* Äاش هملک هچنانچ Äام=ام & ،Äاش=اش
 .مینیب یم مه )اش(

 Q&% ۀخسن *% ام( ،دنتشون Q ϸΑ-ο & ΜΑ-οوس & ]&( ۀخسن *%
 لصتم Α اب (رنÉ دنسیونب Υ $ویلیسپ&( E%ای! هب Äام & Äاش دنتس(وخ $وچ
 ο هک دناسریم لیل% نی( & .دن( ο *) É&*%Ä لصاف تمالع $(!( دعب & .دن%رک
ـ ه( Eوص دنتس(وخ هکیتق& & .%وبن Eاملک نی( یلص( &زج ام & اش !( دعب
=Υ( *) %* Éاملک رخE )دن*(% *اهظ ο هب (* لصاف Éاملک رخE دن%رب & 

ΜΑ-ο & ϸΑ-ο دتنشون. 
Éالس( !( دعب ۀنم!( *% هلصاف تمالع نی( *اثQ یطخ خسن یخرب *% زین 

 یل& .%وشیم Äدی% ο لکش نیمهب هفیرش EایÉ لص(وف *% فیرش $Éرق *% &
 یلئ&% %وسال(وب( ،%وبن Qاجع( & `*(ذگ هطقن نی( یبرع میدق طخ *% $وچ
 نییعت (* یتاکرح یبرع Eالملک `(رب `*(ذگ هطقن ۀطس(وب ـهO٦ یفوتم
 ]وقب J.دشاب هتفرگ $این(دلک !( (* مس* نی( هک تس( `وق ]امتح( & .%ومن

 .Ñ 6، tJالس' Qدمت خی&ات .!



!)

̀ *(ذگ هطقن هطس(وب (* یبرع هباشتم m&رح ™(رع یل(& �اجح $اکلخ نب(
 & Qاجع( هب $ابرع هک دیÉ یم نش&* Eای(&* نی!( J.%(% !ایتم( رگیدمه !(
 یبرع $اب! هکیماگنه یل& دنتش(دن یت*&رض لص(وف نییعت & `*(ذگ هطقن
 هطقن Qوس* $ایمجع E*&رض عف* `(رب تفای *اشتن( ùرع ریغ للم *%
 یبرع $اب! *% & هتفرگ رگی% للم !( (* دع(وق بیترت & Qاجع( & `*(ذگ
 نیعل( ùاتک *% مه ـهJWZ یفوتم دمح( نب لیلخ هچنانچ .دن%رک قیبطت
M.%(% *(رق تیرکسنس $اب! قباطم (* یجهت m&رح بیترت

 نب کلمل(دبع رصع *% E*&رض بسح زین ینÉرق EایÉ کیکفت *%
 $(!( دعب هک .دنتشون (* هطقن کی کی ال&( EایÉ رخÉ & ]&( *% `وم( $(&رم
 مس* !( (* هطقن هس نی( هک دیÉ یم رظنب نینچ & Kتفای لیدبت هطقن هسب
 هطقن هس زین `ولهپ یطخ خسن *% (ری! دنشاب Ä%رک êابتق( `ولهپ طخل(
 هک انسی `ولهپ ۀخسن نیرت میدق *% & دشیم ]امعتس( Eالمج کیکفت `(رب
 $ابرهم دبریه ملقب )JKM٥Q ـهWM٦( هنس *% & ûوفحم kاهنپوک Ä!وم *%
 Ä%رب *اکب Eالمج لص(وف *% (* هطقن هس نیمه زین Äدش هتشون &رسخیک
 .تس(

 $اتسناغف( `املع !( یکی ینÉرق EایÉ مت(وخ & ê∫* نییعت `(رب ام(
 & فقول( ùاتک ـه ٥٦Z ای ٥٤Z یفوتم `ونزغ `دن&اجس *وفیط نب دمحم
 ،زیاج ،قلطم ،Q!ال( óون جنپ *% (* ینÉرق mوق& ó(ون( & .تشون (* (دتبال(
 Äدیقع Eربخ له( !( یخرب هکی*وط & ٤تش(% *رقم )صخرم ،هجوب !وجم
̀ اه هخسن *% & ،تفای �(&* &!( دعب `دن&اجس متسیس نیمه :دن*(%

 .Q !، !6٥ایعال' Pایف. .!

 .٥!! ،Ñ 6الس' Qدمت خی&ات .-

 .!U٥! رصم عبط !Y! ،- یطویس Qاقتال' .6

 )t٤- ،٤ Qونظل' فشک( تسبوسنم .اب مه Q'رقل' Rوم& Ñانب یباتک ،Q !، t٤اقتال' .٤

.دشاب Pامالع نیمه Rوم& .
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 فق& Eامالع نیمه & دی%رگ `&ریپ )ùرغم خسن $&دب( میظع $Éرق یقرش
J.تس( `دن&اجس متسیس قباطم دنوشیم Äدی% ینÉرق خسن *% $ونک( هک

 (دج مه !( (* یهل( Qالک EایQ Éامت `دن&اجس `(دتب( & فق& ùاتک
 رس نی( میدق Eای(&* !( یناغف( ملاع نیمه هک دیÉ یم رظنب نینچ & Mهتخاس
 هک دشاب هتفرگ *اک ینÉرق EایÉ کیکفت *% ο لص(وف ]امعتس( *% نیم!
 .تس( Äدش بیقعت &!( دعب یمالس( m*امل( ºری(% Äدنسیون ]وقب

 خسن *% کچوک ~ری(% ο تمالع هک تسنی( بلطم نی( لیل% کی
 میظغ $Éرق یقرش خسن *% یمالس( m*اعمل( ºرئ(% Äدنسیون ]وقب & یناس(رخ
 �&رم اقیرف( ]امش نیم! رس ینعی ùرغم خسن *% یل& .%وشیم Äدی%
̀ این% ™رشم Q%رم ~%رک رقم تمالع نی( هک دناسریم $اهرب نی( & .تسین
 یس*اف همجرت یطخ ۀخسن *% هچنانچ .تسنÉ یل(وح & $اس(رخ ینعی Qالس(
 *% & تس( %وجوم $(رهت یتنطلس ۀناخباتک *% دلج W *% هک `ربط ریسفت
ـ ه ٦ZY هنس *% & Äدش هتشون `%زی دمحم نب دعس( طخب ـه ٦Z٦ ]اس
 لکش نیمهب EایÉ لص(وف Eامالع Kتس( Ä%ومن بیهذت (رنÉ رصن نب دمح(
ο دی% بهذمÄ ٤.دنوشیم

 !( (* ο لصاف تمالع هک :تفگ $(وتیم یخی*ات Eاعلاطم نی( `&* !(
 رصع *% دن%وب %وجوم $اتسناغف( *% هک یناشوک رصع میدق Eای(&* `&*
 نیمه زین رگی% $(دنمشن(% ،`دن&اجس !( ریغ دیاش & ،دنشاب هتفرگ یمالس(
 .دنتخانش یم (* تمالع

 .٥٤ ،٤ یمالس' ç&اعمل' èری'=  .!

 .ê-!6! &وهال عبط .-

 .~Q !66U'رهت یئامغی بیبح عبط .6

 &= Pامالع نی' تس' eدن.اجس R' شیپ هک ـه٤٤٦ G&رحم میظع Q#رق ۀخسن &= .٤

 )٤J ربمن سکع دنامی= &وتک= R' یمالس' عیانص eامنه&( .دنوش یمن Gدی= Pای# لص'وف
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 اضمN ای Zاخ 7امالع ?٥
 &% J٥٥ & E J٥٤املک !( دعب M٥ ربمن ریخ( رطس *% هبیتک نی*%

 .دیئامرفیم هظحالم هبیتک سکع نیع *% (رنÉ هک Äدش رقن eاخ تمالع
 .%وش óوج* *وکذم `اهربمن تحت Eاملک ôرش هب Ä*اب نی*%

 یناشوک 'اب% $# )رمNرگ تلاح ?٦
 !( یخرب هک هتف* E*اش( Ä%دعتم %*(وم *% هبیتک Eاملک لیلحت نمض *%

 دن( Ä%(% (* لکش رییغت $اب! نی*% تلع & هتیاص m&رح هب Qوتخم Eاملک
 نی( یس*اف *% هک ،تس( هیبش تیرکسنس & وتپ اب یناشوک $اب! &رنی!( &
 ،هت ،هل دننام لماع m&رح وتپ *% .%وشیم Äدی% رتمک `رم(رگ تیصوصخ
 *% (* تلع m&رح یتح & Eاملک !( یخرب رخ(&( هک دن( %وجوم Äریغ& رپ
 هل )هل( ]اخ%( تلاح *% )هناخ( *وک  الثم .دنه% رییغت مه Eاملک طس(&(
 لیدبت هت هلاهک هب )هت( ]اخ%( هب )$ام%&%( ]وهک & .%وشیم )هناخ !(( Ä*وک
 عق(& )هت( ]ومعم امنیس هملک هک ړال& هت یمنیس دنیوگیم *&اشپ *% .%%رگیم
 .دش لیدبت )`( هب رخÉ فل( & ،تشگ

 لیدبت `رم(رگ تلاح *% هملک کی ،eاخ لماع ]اخ%( $&دب یهاگ
 É ،)ړ Äرسک هب( لی&& `س )ړ هحتف هب( یغ(* `س ،الثم دهدیم Eاکرح
 یسیلگن( رم(رگ *% هک تس( تیفیک $امه نی( & )`%انم تلاح *%( هیس

case دیمانÄ وشیم%. 
 یکشیناک JJ ربمن *% وکشیناک ٤ ربمن *% اکشیناک Qان هبیتک نی*%

 + اش $اشوک یکشیناک( & )اش + یکشیناک( مه `& Eاکوکسم رب & تس(
 + $وشوک یکشی&(( مه اکشی&( Nرسپ ۀکس کی رب & .تس( )اش + $ان
 هحتف هب Qوتخم هملک هک دیÉ یم رب نی!( & .تس( هتشون )اش + $ان + اش
 .یکشیناک & وکشیناک :هتش(% تلاح &% اکشیناک

 میمرت تئیه شیئ* j&!وکون Qان ٤W ربمن *% هبیتک نیمه *% (ذکه
 نیمه یل& ،تس( $(&%اگÉ W٥ لعف لعاف & یلعاف تلاح *% هک ÄدمÉ دبعم
 &(& ینعی .تس( کیزنوکون & ÄدمÉ یفوصوم تلاح *% J٤K ربمن *% Qان



!٤

 هک مین(وتیم هتفگ êاس( نیمه رب & .تس( Äدش لیدبت )`( هب $É رخÉ لبقام
 هیل( mاضم هکیلاح *% & Ä%وب اکشاک !وک لص( *% مه یکشاک !وک Q J٤Zان
 .دی%رگ لیدبت )`( هب $É فل( دش عق(& رهوپ هملک

̀ *اج eاخ m&رح هب Qوتخم Eاملک رب اهنت دیاش ]اح رییغت نی( ام(
 *% & *رکم (* ،%اس ،زیلام ،Éù هملک الثم هبیتک نیمه *% ام (ری! ،Ä%وب
 ](دب( نین(وق هک تس( *(دیدپ نی!( & .مینیب یم لکش کیب فلتخم تلاح
 .تس( هتش(% (* یصاخ %*(وم & Ä%وبن `*اج Eاملک Qامت رب `*وتس% ](وح(

 (* اهمان نی( هک تفگ دیاب یناشوک `امس( نی( ریخ( فل( Eوص Ä*اب *%
 هک %&ریم $امگ & میسیون یم اکشاگ !وک ،اکشی&( ،اکشیناک ام $ونک
 ،jریخ لیبق !( Ä%وب وتپ )j( هب Qوتخم `امس( هلوقم !( امس( هنوگنی(
 )j( نی( هک .Äریغ& jربب ،jرم! ،کj، )*اب ،کتیش ،کتوه ،کخ
 jرحتم میدق $ام! *% یل& Äدش نکاس وتپ & یس*اف *% میخفت & mاصت(
 *% (* هفیفخ ۀکرح کی rامس( نی( `دنه عبانم *% (ری! .تس( Ä%وب هحتف هب
Éهب (رن( هک هتش(% رخ Α )اف%Ä رک%Ä )الثم .دن %* هنهلک فیلات ریمشک خی*ات 
)JJ٤YQ( اهمان` )هکشوج & هکشوه & هکشنک یناشوک $اهاش نی ÉدمÄ. هک 
 اهنQ Éانب `اج هس Ä*وپ هکشوج ،Ä*وپ هکشوه ،Ä*وپ هکشنک ریمشک *%
 ,Janaka لیبق !( )هک( هب Qوتخم `اهمان نیرب Ä&الع & J%وب m&رعم

Ashoka, Jalauka, Cothika, Rajanka &ریغÄ %* دی% خی*ات نیمهÄ 
M.دنوشیم

:الثم .دنریغتم وتپ `*وتس% نین(وق *% مه $ونک ات rامس( نینچنی(
)]اح یلعاف( یی(& هکشنک
)یضام یلعاف( لی&& یکشنک
 )عمج یفاض(( یهاش وکشنک %

 8.' ینیگنرت ،! Q !UJJ s 6J îدنل عبط نیاتس 8&.' همجرت ینیگنرت هج'& .!

 .٦t! Üولش'

 .٤tU . ٤ . 8.' ینیگنرت Zاتک نیمه .-
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 هتش(% وتپ اب `رم(رگ Qات تهابش یناشوک $اب! ایوگ ]اح نینچ *%
 .دیÉ یمن رظنب ینونک یس*اف *% هک تس(

^? Nفیصوت 0 تفاض
 لبقام !( هک e Μاخ تمالعب یناشوک $اب! *% یکیلمت تفاض( :فل(

 هب زیلام M هملک  الثم ،Äدش ©%( دش یم (دج ο ۀلصاف تمالعب %وخ دعبام &
 یفاض( بیترت )وکشنک + Q +زیلام( & Äدش mاضم هکشنک K `دعب هملک
Éاضم ]&( ینعی تس( ینونک یس*اف یفاض( ™ایس قباطم هک تسنm & دعب 
 تس( Qولعم & .تس( ÄدمÉ هیل( mاضم همه !( سپ & تفاض( تمالع $(!(
 .تس( Äدش لیدبت وکشینک هب $%وب هیل( mاضم ]اح *% هکشینک هک

 یکیلمت یفاض( بیکرت Äدعاق نیمهب مه (* JJ٦ ،E JJ٥املک نینچمه
 Qولعم وکسس( ۀملک ۀشی* $وچ یل& )%اس + Q + وکسس(( %رمش دیاب
 تمالع ای تس( ]&( هملک &زج )Q( هک تفگ $(وتیمن نیقیب $(ربانب تسین
 .تفاض(

ù: ون کیó )دی% هبیتک نی*% مه رگی% تفاضÄ رکم & %وشیم*)ë 
 یس*اف $اب! *وتس%  ~%وجوم یفاض( ~رسک نیمه هک .Äدش Ä%اف( )Ι( تمالعب
 !( دعب هک ،دن( Ä%(% !ایتم( یت*وصب طخل( مس* *% (* یفاض( )Ι( نی( & دشاب
 هیل( mاضم ê©* *% $(!( دعب & هتش(ذگ (* ο هلصاف تمالع کی mاضم
)Ι( *) É&*%Ä )الثم .دن دقم کلام( ری( + ` + نینموه&رلê Éنیمه & )شت 
 دنتشون یم نینچ ـه هب Qوتخم Eاملک *% `*% $اب! *% (* یفاض( بیکرت
 .%وب یناشوک `الم( قباطم نیع هک )شتÄ ` Éدنتسرپ(

 نیب هک Äدش ]امعتس( مه Eونب تفاض( %*وم *% یفاض( )Ι( نیمه ام(
 نب رسوب هک )kرگ&زیش + ` + رسوب( تس( %وجوم ٥Y ،٥W Eاملک
 .دنک Ä%اف( (* jرگ&زیش

 ëانیع eاخ تمالع Q(دک $&دب (* یفاض( بیکرت هملک &% !( یهاگ :�
 .دن( Ä%(% لیکشت Ä!&رم( یس*اف لثم



!٦

 رهم!رب = رهوپ رهم&!*وب .*وپ یکشاگ !وک = رهوپ یکشاگ !وک :الثم
 ینعی )J٤٦ ،J٤٥( $ام&رف `%وخ & Ä%(! رهم!رب ینونک بیکرت هک .*وپ
 .تفگ $(وت ùولقم تفاض( (رنÉ & دن( هلوقم نیمه !( زین )(دخ $امرف(

 ]&( هک دن( وتپ ™ایس رب ëامومع یناشوک $اب! *% :یفیصوت بیک(رت :%
 )JK٥ ،JK٤( نموگرخ تشم الثم .تس( mوصوم $(!( دعب & تفص
 .k*زب نمرخ

 .نمی( تخبون )J٤Y، J٤O( تخبون نموی(
 :دننام تس( mوصوم !( دعب دشاب بقل *وطب تفص هکیاج *% ام(
 .)JJ( *ومان یکشینک ای *& Äرهب `اکشینک )٥ & ٤( دنن( وکشینک

C? a 0 b Nاصتd 0 میخفت 
 نیمه  ٦ ثحبم *% & Eاملک لیصفت JJ ربمن *% mرح &% نی( ôرش

 mاک هب Qوتخم `امس( یناشوک $اب! *% .Äدش E %)%Äاظحالم & جیاتن
 *% j نی( یل& .دش E*اش( ٦ ربمن *% وتپ *% $É ریاظن هب هک دن%وب $(&(رف
Éاص&( رخm !الماب یناشوک $اب` Γ k دش هتشونÄ & یم رظنب نینچ Éهک دی 
 ô %)%Äرش JJ ربمن هملک *% هکی*وط & .%وب j & k $ایم دیاش $É `(دص
)Q %* یهاگ مه `ولهپ k ابرعم !( & .دشیم ظفلتE )املک هنوگ نیE 
̀ (%( !( $وچ & Äدینش E kاملک رخ( *% (* Eوص نی( $ابرع هک ،تس(دیپ
É$ دن%وب زجاع Éهب (رن )�( رک ]دبم%Ä )اک هب (* گمان*اک هملک الثم .دن* 
 .دن( هتخاس جمانرب (* گمان رب & جمان

 تس( %وجوم Eاملک یخرب رخÉ *% میخفت & mاصت( mاگ هبیتک نی*%
 گه&ره )k )JJOربل( )٦O( kوی( )٤O( kوی%وخ )M٤( گبب( دننام
)JKوص نی( هک %&ریم $امگ & )٥E دعب )! Ι هب Χ )<(  دشیم لیدبت. 
 ÄدمΛΟΙΧ É ٥٦ ربمن *% هبیتک نی*% هک یمالس( دهع کیول هملک دننام
 .تس(
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f? NدتبN نکاس هب
 رگی% دننام وتپ *% یل& می*(دن نکاسب r(دتب( ینونک یس*اف $اب!  *%

 .Äریغ& ړال& ،رمل ،`*وتس دننام ،تس( زیاج نکاسب r(دتب( یئای*É ۀنسل(
 یتاملک هبیتک نی*% (ری! تس( $اسکی یناشوک $اب! اب Ä*اب نی*% وتپ

 لعف( KJ & M٥ ربمن %اتس دننام .تس( نکاس $m )&[ Éرح هک دن( %وجوم
 )٤Z( تس( Äدش لیدبت ΑϹ هب $É نکاس ó Ϲ*اضم تلاح *% هک )یضام
 .تس( نکاس )m( زین J٤M $ام&رف هملک *% &

>D? 0رح لیدبتd پ 0 یس$اف $# یناشوکوت
 نی!( شیپ رگ( یل& .%وب Δ اهنÉ رخÉ *% هک دن%وب یت(%( یناشوک $اب! *%
 یس*افب ]اقتن( نیح *% Eاملک نینچ .Ä%وب )Ι-Ο-Α( تلع m&رح Eوص
 mذح ای & لیدبت یفخ )ـه( `(دص هب $É رخÄ & Δ Éدی%رگ ففخم وتپ &
 .تس( Äدش

ΟΤ ای ΟΔ دش فیفخت & لیدبتÄ پ &( & یس*اف )&( هبوت
ΡΙΔ دش فیفخت & لیدبتÄ پ هپ & یس*اف )هب( هبوت
ΚΙΔ دش فیفخت & لیدبتÄ پ یچ & یس*اف )هک( هبوت
ϹΑΔ دش فیفخت & لیدبتÄ پ هپ & یس*اف )هک( هبوت
ΤΑΔ دش فیفخت & لیدبتÄ پ ات & یس*اف )ات( هبوت
ΚΑΛΔ دش فیفخت & لیدبتÄ پ هلک & یس*اف )یک( هبوت

 %اتس( مه $ونک( %اتس لعف (ری! تسین ربتعم ]اعف( *% Äدعاق نی( ام(
 .تس( Äدشن فیفخت ای & mذح Α هب $É ریخ( ](% & تس(

 Eاکرح یخرب لیدبت هب ینونک یس*اف *% یناشوک Eاملک !( یخرب
 :الثم دن( %وجوم

Éوکس هب تشخ$ %&Q & وسQ & اهچ*Q = خ = یس*اف تشخپ هتوت
mاک ۀحتف هب یس*اف %رک = mاک ~رتسک هب %رک
وتپ Ä&(*&رپ ،یس*اف Ä%&رپ = E&&*وپ
وتپ *وب = یس*اف *وپ = رهوپ
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اب ۀحتف هب یس*اف تخبون = اب Äرسک هب تخبون
 ]&( ۀحتف هب یس*اف $امرف = ]&( $وکس هب $ام&رف
 اخ هحتف هب یس*اف نمرخ = اخ ~رسک هب نموگرخ
 یس*اف )%( هب یناشوک Qال لیدبت
 یس*اف é%ام = )*اصح( زیلام
 یس*اف %اشون = )ون لحم( ]اشون
یس*اف %اش = ]ا = پ %اوت
 :وتپ & یس*اف )*( هب یناشوک ] لیدبت
)$(&*( وتپ & یس*اف (&*( =  ول(
 :یناشوک فل( هب Qوتخم Eاملک رخÉ *% )ـه( E%ای!
 یس*اف Äاش = اش
 .ÄدمÉ مه )Äام Ä Xاش( هخسن کی *% .یس*اف Äام = ام

ثینjات 0 ریکذت ?<<
 $(*% ثینrات & ریکذت میالع دش تق% هبیتک نی( Eاملک *% هکیئاج ات

 & ریکذت ™رف یس*اف دننام مه یناشوک $اب! *% ëابلاغ & .تسین $ایامن
 دیاب & %*(% یت&افت وتپ اب یناشوک $اب! Ä*اب نی*% هک .%وبن Eاملک ثینrات
 یناشوک $اب! !( رگ( (ری! .دشاب هتفاین ùاعشن( یناشوک $اب! !( وتپ
 میقتسم رتخ% $وچ ینونک یس*اف یل& .تش(دیمن (* Äزیمم نی( دیاب دیی(زیم
 Ä%رک ظفح (* Eاملک ثینrات & ریکذت تیاع* Qدع تیصاخ تس( $اب! نی(
 .تس(

>H? یخی$ات جیاتن 
 “*& Äرهب” *ومان یکشنک اش گب )$الغب( گنل گب یلص( یناب :فل(

 kربومان “*& Äرهب” دنن( بقل &% “Äاش (دخ ای k*زب Äاش” Äاش گب اب ،%وب
 گنل گب یناب & میظع Äاش (* &( هبیتک $اگدنسیون هک دن( ÄدمÉ )*ومان(
 .دن( Äدیمان



!(

ù: اصح* & )*k اهم = زیلام (* گنل گب%é )دن( هتفگ )میظع *اصح 
 )دبعم( *دنم Qانب (* انب نیمه .%وب هتخاس `%&! & تلجعب (رنÉ اکشیناک هک
 .دن( Ä%رک %ای زین

 ô É$ %* K٥رش هک %وب )%اشون = یلاشون( دبعم نی( یصوصخ Qان :�
 .دیÉ یم

 $(رب انب & دش مک دبعم نی( Éù ،اکشیناک تشذگ *% !( دعب :%
 .دنتفگ %&*دپ (رنÉ شتÉ $اگدنتسرپ

 *وپغب Äاش هکیماگنه *% )J٦ZQ %&دح( اکشیناک KJ ]اس *اهب *% :ـه
 یناشوک یهاشنهاش تحت *% )Qوحرم( %اk )*&) رگ&زیش نب رسوب کیول
 $امرف هب هک j&زنوکون دهع نی( ]اج* !( یکی دن(ریم مکح نیم! رس نی*%
 $(دناخ( یگن*انک بصنم )&( مظع( ری!& & Äاش( تخبون نموی( & `(دخ
 *وکذم رسوب کیول mرط !( & .تش(% (* )؟( مییگیسناگ سیئ* & )کی*ام
 %دجم $(رمع ¢رغب & دمÉ گنل گب هب %وب )یناسربÉ *ومام( Éù *اتسیرف
 کی & ،%رک `زی* یپ هتخپ تشخ هب (رنÉ & ،دنک یهاچ *دنم & %اشون نی(
 %اشون دبعم ،Éù شی(دیپ !( دعب ات %ومن ™احل( $É هب زین (* عیس& نحص
 .دندمÉ مه(رف اجنÉ *% شتÉ $اگدنتسرپ & دی%رگ $وکسم !اب

 اب %اشون نی( :دن( Ä%رک خیرصت لتوک >رس Eایرفح تئیه هکی*(رق :&
 Qدهنم شهدم *ایسب `!وس شتÉ رث( *% `دعب ۀنم!( *% $Ä Éوکشاب E*امع
 & زیله% & `زکرم $اتسبش `*افح Eایلمع یط *% هچنانچ .تس( Äدی%رگ
 & دن( هتفای (* %&دن( رتسکاخ jاخ میخض Eاقبط ،E*امع `اه Äدنرب یتح
 %وهشم %اشون یعرف & یلص( ~دکشتÉ &% ره *% `!وس شتÉ ده(وش هک دنیوگ
 ]&( *وپاش Eاحوتف رصع *% `دمع & `دصق *وطب هعق(& نی( دیاب هک تس(
J.دشاب M٤ZQ *&` %)%Ä یل(وح *% یناساس

 .٤! ،٥ ïG sرب Ñولش ملقب لتوک |رس هلاس& .!
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 فشک Eایرفح *% دهدیم ربخ $É $دنک !( هبیتک نی( هک یهاچ  :!
 *اثÉ `ایاقب زین & تس( %وجوم %وخ تمظع $امهب مه $ونک ات & Äدی%رگ
 .تس( ÄدمÉ رب Eایرفح ری! !( تس( *وکذم هبیتک نی*% هک یئوج

ô: %* اهم & گنل گب %اشون میمرت *اک%é زنوکون اب&j رفن دنچ *وکذم 
 Äدیمان میمرت ۀتیموک (* $اشی( $اقرشتسم هک دن( Ä%وب *اک کیرش مه رگی%
 Äدی% رفن &% `اضم( میالع اب  یتح $اشی( `اهمان هبیتک رخÉ *% %& دن(
 :%وشیم

 )رهمج *!وب( رهم&!*وب :]&(
%&Q: وپ یکشاگ!وک*
 نم Äریم :Qوس
)رکذل( ]&( رهم &!*وب دن!رف نم Äریم(( *وپ رهم &!*وب نم Äریم( :Q*اهچ
 یتموکح $اک*( & یطنطلس بصانم `اهمان !( یخرب هبیتک نی*% :†

Éاهنام%&% اب تقون` Éلیصفت نیدب دن*وکذم اهن: 
J. اش( گبÄ میظع(.
M. اش = (دخ( `%وخÄ = ویدخ(. 
K. دخ = *وفغف = *وپغب( رهوپ گب) !)%Ä(. 
.یگ%(وناخ Qان )کیول( خیول .٤
.یگ%(وناخ `رکسع بصنم کی Qان )گن*انک( گن* ]رک .٥
 .)یگ%(وناخ Qان( کی*ام .٦
W. )؟مییگیسناگ سیئ* ؟مییگیسناگ رتس = مییگیسناگ لتس 
Y. اتسیرف* Éù )اک* %)* Éù *ریم = یناسÉù(. 
O. )اش `(دخ !( دعب مظع( ری!& ابلاغ( نمی( = نمویÄ(. 
 Eاملک لیلحت تمسق *% هملک ره ôرش هب Eاملک نی( لیصفت `(رب

 .%وش óوج* هبیتک
 $اب! *%ام هک میریگیم هجیتن یناشوک $اب! هبیتک نی( ۀعلاطم !( :`

 $اب! & %وب %وجوم `%الیم دهع لی(&( !( $اتسناغف( *% ینونک یس*اف
 لکش !( *وه% *&رمب $اتسناغف( طیحم *% هکلب Äدیی(زن `ولهپ !( یس*اف
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 $اب! هک :تفگ دیاب ëانمض & تس( Ä%ومن ]وحت ینونک تفایقب یناشوک میدق
̀ اه*اسهوک *% ینونک رصع دننام ëانیع هنم!( $(*% دیاش مه وتپ
 Eاملک لیلحت *% یناشوک & وتپ رثأت & ریثأت (ری! .دشیم هتفگ $اتسناغف(
 .تس( رهاظ

>O? ۀخسن هس Nهبیتک نی 
 هکیئاج *% $الغب لتوک >رس Eایرفح *% هک تس( *اگ!&* بیاجع !(

 کی $É `اهکاخ ری! !( %وب $(%ابÉ یناشوک رصع ~دکشتÉ & %اشون دبعم نی(
 *% & دن( É&*%Ä $&ریب (* فلتخم `اهگنس هچ*اپ نیدنچ & $الک *ایسب گنس
 رب Ä&الع دن%(% *(رق رگیدکی `ولهپ (* Ä*وقنم یگنس `اه هچ*اپ $وچ هجیتن
 & طخل( مس* $امه اب هبیتک نیمه رگی% نتم &% ،$الک یگنس هبیتک نتم
:لیصفت نیدب .دندمÉ تسدب یطخ E(زیمم & میالع & m&رح

J. دیمان ]&( ۀخسن نم (* $الک یگنس هنیتکÄ )Q وط ~*اب *% هک[ & 
 نینچ & ،Q( هتشون (* یحرش هلاس* نی( ۀمدقم *% $E É(زیمم رگی% & ¢رع
 $امه *% (* رگی% ۀخسن &% & ،%وب نیمه هبیتک یلص( نتم هک :دیÉ یم رظنب
 & هتخپ $É `امیس & طخ & بیترت (ری! .دن( Ä%رک بیترت $(!( دعب ای & رصع
 .تس( لیص( & نیتم

M. ۀخسن %&Q ابع*E )! MJ اه ]وط & اهضرع هب گنس هچ*اپ ̀
 یمک ۀمدص & `&زج `اه تسکش اه هچ*اپ نی!( یخرب هک تس( فلتخم
 اب %*(% رطس MW & دن(وخ $(وت (رنÉ ]&( نتم %دمب مه !اب یل& .دن( Äدی%
 اب هخسن نی( طخ .تس( %وجوم ]&( ۀخسن *% هک اضم( تمالع &% $امه
 Q&% ۀج*دب ]&( ۀخسن !( دعب زین یئابی! & بسانت *% & رت هباشم ]&( ۀسخن
 نیرتلیوط & رتم یلیم MO٤ ات MWZ !( یگنس `اه هچ*اپ نی( ¢رع .تس(
 .تسین رتم یلم ٤Z٥ !(  Ä%ای! اه هچ*اپ

K. وس ۀخسنQ ابع*E )! KM فلتخم `اهلوط & ¢رع هب گنس هعطق 
 یب مه $É طخ .%*(% `%ای! `اه یگ هتسکش Q&% ۀخسن هب تبسن هک تس(
 طس(&( *% هک دن( هتشون $الک *ایسب (* m&رح لئ(&( *% .تس( دب & بسانت
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 هخسن هک یئاضم( میالع & .دن( طسوتم $É رخ(&( *% & Äدش کچوک *ایسب
)&[ & %&Q %)*هخسن !( هک دی( یم رظنب نینچ & .تسین هخسن نی*% دن 
 .تس( رت صقان Q&% & ]&( `اه

 شیب اهنÉ نیرت !(*% ]وط & رتمیلیم MO٥ %&دح *% اه هچ*اپ نی( ¢رع
)! ٤OZ تسین رتیمیلم & MW هتشون رطس %)*%. 

̀ اهب(رخ `ایاقب $امه *% `اج کی *% هبیتک کی !( هخسن هس نی(
 هخسن هس نتم کی !( (رچ هک اه هتکن نی( ام( .دن( ÄدمÉ تسدب $الغب دبعم
̀ &زج `اه E&افت Eاملک !( یخرب `الم( *% (رچ & ؟دن%رک بیترت (*
 اب m&رح `%*وخ & یکچوک بسانت & طخ یگتخپ *% (رچ & ؟تس( %وجوم
 *% (* ]&( هخسن دیاش .دنتسین (*اکش( ام رب هلاجعل( یلع ؟دن(*% E&افت مه
̀ انتع( & هجوت اب میمرت تئیه رظن تحت *% KJ ]اس Äام $اسین $امه
 رگی% ۀسخن &% & .دنشاب Ä%رک رقن & بیترت یطخشوخ بتاک هلیسوب یصاخ
 *% هک دنشاب Äدنک & هتشون دن%وبن طخشوخ *دقنÉ هک `رگی% $ابتاک ۀلیسوب
 .دنتش(دن یئانتع( *دقنÉ مه m&رح & Eاملک لقن

 طخاب Äربقم `انب Eاق&( $امه *% (* اباب Äاش دمح( *(زم ۀبیتک الثم
 نی( $وچ رخ(&( نی*% یل& .دن%وب هتشون قیلعتسن یلج `ابی! & هتخپ *ایسب
 $امه هک دن( Ä%(% گن*ون رس !( (* هبیتک دن%رکیم میمرت (* یخی*ات `انب
 الاح ،تس( Äدنامن یقاب $É یسیون قیلعتسن نف تناتم & بسانت & یئابی!
 $(*% `!*اب ™رف %وش هسیاقم ینونک تلاح اب میمرت !( لبق طخ `وتوف رگ(
 .تس( *(دیدپ

 Äدنن(وخ رطاخب (* هتکن نی( هبیتک ۀخسن هس ره ۀعلاطم :E*وص رهب
:دناسریم

 & $ام! کی *% (* نتم هس ره رگ( (ری! تسین رفن کی $É ~دنسیون هک
 E&افت *دقنی( ،دن%رکیم رقن & ریرحت نک گنس کی & بتاک کی ۀلیسوب
 .دمÉ یمن *(دیدپ $(*% `رهاظ بیترت & الم( & طخ

 نیع Ä%رک هلباقم مه اب (* هخسن هس ره تسنیونب %اتس( دنمشن(% $وچ
 $Q )! *&` Éرتحم $اگدنن(وخ هک مینکیم *&(رگ اجنی*% (* Eاحفص $امه
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 نیاب Eاملک حیرشت *% مه نم & .دنن(وت یم هتفای (* اهخسن E&افت
 هک :%رک حیرصت دیاب مه (* هتکن نی( .Ä )Q%رک Ä*اش( هثالث $وتم Eافالتخ(
 هبیتک نی*% هک یهاچ نیب !( ،هبیتک Qوس & Q&% ۀخسن &% یگنس `اه هچ*اپ
 *% (* هچ*اپ ٥K $É ۀمه هک ،Äدش (دیپ یت*وصب ،دنهدیم ربخ $É $دنک !(
 .دن( Ä%رب *اکب `ریمعت %(وم دننام بترم ریغ *وطب Äاچ `*اک گنس نیب

 :%! $(وتیم êدح &% *اک نی( `(رب
 ،دن%رکیم میمرت (* Äاچ & دبعم !اب هکیماگنه دعب ۀنم!( *% دیاش :]&(
 یلومعم `اهگنس &زج & Äدش Äدنک %وخ `اهیاج !( هک (* اهگنس نیمه
 لخ(% `*اک گنس *% رگی% `ریمعت %(وم & اهگنس نمض (رنÉ همه ،دن%وب
 .دنشاب Ä%رب *اکب Äاچ

%&Q: زنوکون هک نیتسخن ۀله& $امه *% تس( نکمم&j میمرت (* دبعم 
 یناحتم( & ]&( *اب `(رب %رکیم بصن (* `رطس M٥ $الک یگنس ۀبیتک &
 یگنس `اه هچ*اپ نی( $وچ رتناسپ & ،دنشاب Ä%رک بیترت (* هبیتک ۀخسن &%
 کی رکفب & Ä%ومنن دنسپ (رنÉ ،دن%وب هتشون یطولغم `الماب `دب طخب (*
 حیحص `الماب یبوخ طخب $الک گنس هچ*اپ کی رب $الک یگنس ۀبیتک
 ۀخسن (رنÉ هلاس* نی*% نم هک ،تس( یگ*زب نتم !( E*ابع هک ،دنشاب Ä%اتف(
 .Ä )Qدن(وخ ]&(

 & دیزم `انتعاب $الک گنس کی رب (* `رطس M٥ هخسن نی( $وچ
 گنس هبوتکم `اه هچ*اپ $امه ،دنتشون & Ä%رک بیترت ùوخ طخ & تحص
 E*ابعب Äاچ `*اک گنس & میمرت *% (رنÉ & ،دشاب Äدنام *اکیب )M & K ربمن(
 E*وصنیدب & ،دشاب Ä%رب *اکب Äاچ نیب *% )گی* تشخ(( *% هبیتک %وخ
 .دن( Ä%اتف( ام تسدب هسخن هس ره گنی( ]اس JYZZ !( دعب $ونک(



"٤

هبیتک 7املک لیلحت
ΕΙΔ ))دی( 

 aita میدق êرف *% زین & اجنی( ینعمب ΙΔΑ اتس&( & میدق êرف *% دی(
 نیمه نیع `*% $اب! `&ره ۀجهل *% J.%وب %وجوم )this = نی(( ینعمب
 :الثم .ÄدمÉ )تس(( ینعمب هیفوصل( Eاقبط %*(وم اسب *% )دی( = ذی(( هملک

)J٥ ،(( ،٦ e( تس( یسک نیشیپ &( = ذی( یسک نیشیپ &(
)e MYK( تس( قح ۀناخ = ذی( قح ۀناخ
M)e J٥٤( تس( Qاش خیش = ذی( Qاش خیش

 ۀغیص )تی(( هك )نتسه = نتس(( ینعمب %وب `*دصم نتی( `ولهپ *%
 e( $اكباب ریش%*( ۀمان *اك *% )تسه = تس(( ینعمب $É %رفم بیاغ

٦٤( ÉدمÄ )تس. 
 êرف رم(رگ *% این(ولسنپ Äاگشن(% یئاپ&*( & دنه ۀنسل( %اتس( تنک یج

 *% & eti یئاپ&*( & دنه لبق *% %رفم بیاغ دنوسپ کی هک :دیوگ میدق
 دی( سپ K.%وب %وجوم atiy میدق êرف *% & ati تیرکسنس *% & iti اتس&(
 $امه (* )تسنی(( & )تساجنی(( ای )تسه = تس(( ینعمب یناشوک $اب!
 تسنی( )¬% ¡(( مه *اهدنق وتپ *% هک مین(وت یم هتفگ `&ره ۀجهل )دی((
 .دهدیم ینعم

 %وجوم )دی(( نی( ریظن رگی% هملک نیدنچ هبیتک نی*% هک دنامن هتفگان
 ریخ( ](% هک ٦Y، OZ دیپ & M٥ دیس( & ،٦Z ،٥Z دیک & Y دیس دننام دن(
É$ دعب )! )É`( %* وحت نیح[ & )وماخ `دعب ](دبN دنامÄ & ای ـه( کیب 
 = هچ( لکشب $ونک( (* )دیس( $امه هک .تس( هتشگ لیدبت ûوفلم ریغ )`
 ینایب ۀلص(& )یک = هک( *% (* )دیک( & وتپ & یس*اف ینایب ۀلص(& )یچ

 .Y٤! ،٦٤! s ین.Rات' عبط تنک فیلات نشرپ دل.' .!

 .دعبب ٥YU هیفوصل' Pاقبط :Ü& هملک نی' رگی= 8اثم اهدص ۀظحالم e'رب .-

 .JJ- ،s Y٥ نشرپ دلول' .6



"٥

 سپ .می*(% وتپ یهیبشت )نینچ = یسه = یس(( *% (* )دیس(( & یس*اف
 )`(( ریخ( ](% `(دص یشوماخ هب دیاب مه یناشوک ê ΕΙΔاس( نیمه رب
 ېه = (وخ ¡( .تس( بیرق Ä*اش( &% ره `( = یه وتپ *% هک ،دشاب Äدش
 mرط نی( ففخم هک .میئوگ )mرط `(( مه یس*اف *% & )mرطنی(( (وخ
 .تس( Äدش *وصت

 = *% + `(( *دی( هملک *% الثم .%وشیم Äدی% ففخم )`(( `*% $اب! *%
 + !(( (ری!( )(* نی( (* + `(( (ری( ،)نینچنی( = $&% + `(( $&دی( )اجنی(
 .)(ری! = (* + `(

 هچ( لباقم *% )`(*(( & تس( یصیصخت E(%( !( مه `ولهپ *% )`((
 ثیح !( دنچ ره )(* نی(( هک %وشن Äابتش( ،دمÉ یم نی( `(رب ینعمب )`(*
̀ *% *% & .دنتسه (دج رگیدکی !( لص( *% نکیل .تسیکی )`(ری(( اب ینعم
 :دیوگ ینای%ابق &رخس رصان ،دن( هشی* نیمه !( j(ری!( ،(ری!( ،j(ری( ،(ری(

 تسین رمث زجب Q%رم j(ری( وش رمث وکین
 :تس(* &( مه

 (ری( لهاج %وب Q*ای هک Q*این
NJ*ام تس*ای تس( *ای لهج (رک

M- ΜΑΛΙΖ )مل ازی(:
 اب *اب تفه هبیتک نی*% هک .é%اهم = زیل + ام تس&زج &% هملک نی( 
 .)JJM، JM٦ ،WO، O٥ ،٤٤ ،MK ،Ä )*j J٦دش *(رکت الم( نیمه
 diza !( تس( یبیکرت دیوگ & دن(وخ madiz زی%ام (* هملک نی( گننیه
 ینعم تقوم *وطب `& .تس( é% & *(وتس( ۀعلق $É ینعم هک ،میدق ین(ری(
 .دنکیم %اهنشیپ $É `(رب (* ینانوی )*اصح الاب( ]وپ&رک(

 تیرکسنس maha اهم اب تسی&اسم )ام( هملک نیتسخن &زج نم رظنب
 E*اهب اهم & )k*زب نیچ( نیچام Eاملک *% هک ،k*زب & میظع ینعمب

 .٤J٦ ،! یسانش کبس .!



"٦

 هج(* اهم & )k*زب $(دناخ !(( = )]وهک اهم( الوهک اهم & )k*زب E*اهب(
 :تفگ یخرف .%وشیم Äدی% )k*زب $اطلس(

ùالقس ات Q & *&ê&* ات نیچام & نیچ !
J$اخ تعاط ری!& & تسناخ تیال& همه

 :É&*%Ä نینچ (* )هج(*اهم( �(رهم Qان یسوط `دس(
 Qان �(رهم دنه *% %وب یهش
 QMاک Ä%رتسگ `اج رهب یگ*زب

 میدق êرف *% & meh هم `ولهپ *% هک تسی( هملک $امه نی( &
mathiyah & %* )&اتس masao & %* پوب رشم وت%Ä & زب ینعم*k & 

 (* نیچاهم ین&ریب $احی* وب هک تس&* نیمه !( & .Kتس( هتش(% (* رتگ*زب
 *% )ام = اهم( نیمه & ٤.تس( Ä%رک همجرت )یمظعل( نیصل(( هب یبرع *%
 *اهدنق میدق رهش ùونج تمس *% الثم .%وب %وجوم مه یناغف( %الب `امس(
 êایق Qان نی( & ،k*زب رهش = *وش + ام :تس( %وجوم )*وشام( Qانب ییاج
 هملک Q&% &زج ام( ٥.%وب E(ره ]امش *% هک .(دخ رهش = *وش + غب رب تس(
 ،&*اب( dehi تیرکسنس *% هک تس( میدق یس*اف diza گننیه معزب )زیل(

 .!٥- یخرف Q'وی= .!

 .٦6 همان پساشرگ .-

 .Q -J٥tاهرب یش'وح .6

 .٦٦! s ،دنهل' Zاتک .٤

 .٥t ملاعل' =.دح .٥



"&

 diz `ولهپ *% & )نتشابن( رگیدکی `&*( uzdaeza اتس&( *% & )*اصح
J.%وب

 نی*% `رئاظن `*% $اب! )%( هب یناشوک $اب! Qال ](دب( هک :تفگ دیاب
 یناشوک زیل سپ .%وشیم Äدی% ٦٤ ،JJO ،K٥ ربمن Eاملک *% هک %*(% هبیتک
 :تفگ `رهچونم .Äدش لیدبت )هعلق *اصح( ینعمب é% = !% هب

 $ام! دیک !(* تس&% نتش(دهاگن
M`!% *(زه دص & نیگنس ۀعلق *(زه

 = k*زب é% هک )!% + اهم( دی*(ذگب مه اب (* هملک &زج &% ره $ونک(
 *اصح لتوک >رس دبعم هک دیÉ یم رظنب نینچ & دهدیم ینعم میظع *اصح
& %é تس( هتش(% یگ*زب.K

K. Μ )Q( 
 Äدش *(رکت هبیتک نی*% *اب نیدنچ یکیلمت & یفاض( طب(* میم کی

)*j: J٥، JKJ( وجوم مه دمالپ ۀتشون لتوک >رس رگی% هبیتک *% هک% 
 ای یکیلمت تفاض( نیمه `(رب عمج وم & %رفم یم $ونک( وتپ *% .تس(
 قحلم mاضم هب زین یس*اف *% & ،دیÉ یم mاضم !( دعب یکیلمت ریمض
 .مباتک = یم ùاتک $وچ %وش

 زیلاش . زی=رگ دننام یناغف' =الب eامس' &= زیل = R= نی' .Q t٥Jاهرب یش'وح .!

 Gدم# pairi-dacza لکشب &اب .= اتس.' &= ò.=رف هملک . ،=وشیم Gدی= )ینزغ(

 paradeisos ینانوی &= هشی& نیمه ٤U( . 'R دنب G=رگرف ،t! دنب ،6 =رگرف ،='دیدن.(

 یبرع &= ینایرس . یم'&# R &'G' هک G=وب e pardesربع &= . e pardisu=اک' &= .

 یسیلگن' &= . e paradisوسن'رف &= . تس' Qاتسب . ôاب Q# ینعم . دش ò.=رف

paradise . =& زیلاف یس&اف 'R اهرب یش'وح( دن' هشی& نیمهQ !٤٥٥(. 

 .e !6Uرهچونم Q'وی= .-

 هب )ò( 8'دب' هک ،تس' رکذت لباق مه )نکسم . نط.( سی= هملک õابت&' اجنی&= .6

)R( 'هملک &= . تس )=هی( امهQ هب نیس )دش لیدبت )ـهG دننام =G = =ò. وچQ =اهیP 

 دنه'وخ یطب& مه اب هی= = سی= = Q =R'رب انب ،دنتش'= G&اب . îرب . اه&اصح میدق

 &= . ،دی# یم رظنب هشی& نی' یهوک &اصح = R=رغ = سی=رغ = زی=رگ هملک &= ،تش'=

Rزی=رگ &ابخل' نیe 'المe تسلوقنم مه سی=رگ. 



"'

 & mاضم نیب بیاغ `(رب یفاض( )Q( نیمه یناشوک $اب! *% ام(
 *اصح = اکشینک )کلم( !%ام :ینعی )وکشینک مم!%ام( ÄدمÉ هیل( mاضم
 .اکشینک

 JJ ربمن *% & وکشینک ٤ ربمن *% هبیتک نی*% اکشینک هک دنامن یفخم
 هملک `رم(رگ تلاح هب قباطم Α رخm Éرح لیدبت نی( & .ÄدمÉ یکشینک

case ان نی( (ری! .%وب ده(وخQ هب یهاگ )i( & هب یهاگ )o( وتخمQ )تس & 
 :تس( شقن لیõ لکشب &( Eاکوکسم رب

Sha-o-Nan-o-Sha-o-Kaneshki Koshan
 )یناشوک اکشینک Äاشنهش( $اشوک یکشینک اش نناش
Jیکشینک اش  Sha-o-Kaneshki رگی% ۀکس رب

 mوصوم ۀملک Äدم( `& Qان !( لبق )Äاش( تفص هکیت*وص *% سپ
 تفص !( لبق mوصوم $وچ ٤ ربمن *% سکعلاب & Äدش هتشون یکشینک
 eاخ تلاح اب هملک لکش لیدبت نی( & .تس( وکشینک ÄدمÉ )دننÉ( %وخ
 یناشوک $اب! اب یتهابش هک تس( %وجوم وتپ *% $ونک ات `رم(رگ
 .دناسریم

٤. ΚΑΝΕϸΚΟ )و…کشن«ی»ک(
 .K ربمن *% تشذگ $ô Éرش
٥. ΑΝΙΝΔ )«ندن
 دن( Äدن(وخ ΟΑΝΙΝΔΟ `اجکی ο هلصاف تمالع اب (* هملک نی(

 رفظ & حتف ۀهل( اب (رنéÄ Éرب Qولش ویسوم & )حتف ،هبلغ( wan !( قتشم
 .تس( هتسن(% $*اقم

 & یئ(%وب ]اج* اسب `اهمان *% هک تس( )دنن(( الص( تفص نی( ام(
 گنست $ویه ۀمان رفس *% .تس( لیخ% دنه & $اتسناغف( *% ینمهرب

 .!J- ،٤-- ،! Qاتسناغف' خی&ات .!



"(

 !( (دنن Qانب (* یهاش یخرف & J.دیÉ یم ë(*رکم )(دننÉ( یئ(%وب ]اج* `اهمان
 .دن(وخیم $ایئ(دنن (* &( ]É&*%Ä & É %ومحم $اطلس $(رصاعم

%رکب هن(رک & دمÉ %&رف هن(رک نی*%
 )٥M e( *اکم نمی* `(دنن $%رک رکم !%

 :دیوگ %ومحم $اطلس هب ùاطخ !اب &
 (* $ایئ(دنن تس( Ä%رک وت mالخ
M*وخ یب & ù(وخیب & ]اه یب & É*)Q یب

 )ـه KO٦( %ومحم $اطلس رصع *% هک :دیÉ یم نش&* `زی%رگ ôرش !(
 *انک دنهی& *% ëابلاغ( Ä(* *% تخات یم $اتلم رب هنزغ $اطلس هکیماگنه
 (* &( $اطلس & .تش(% تنطلس ]اپیج نب ]اپ دنن( Qانب یهاش%اپ )نیساب(
 %انس( !( .%*(% هشی* نیمه زین Qان نی( هک K%وب Äدن(* بقع ریمشک `اهوک هب
 ۀشی* $اتسناغف( ۀنسل( *% دنن( هملک هک تس( تباث وتپ & `*% یب%(
 .%وب *اختف( & عتمت & ظح & شیع ینعمب وتپ ù%( *% & .تش(% یمیدق
 :دیوگ $اخ ]احشوخ الثم

`% ېنېدن( `ریډ هخ ون(*ایوه
٤اک دنن( هغه ،یلصم % گنلم یچ

 :دیوگ کخ $اخ *%اقل(دبع
 هن&دنپ یی(& ملاع قحان ه هت ږوم
٥هن&دنن( اک `س ره لقع لپخپ

 لیلدب تفای $(وت ™&ذب هک تس( نسح !( عتمت تلاح )$É( یس*اف *%
 :ظفاح رعش نی(

%*(% ینایم & یئوم هک تسین $É دهاش

 .Y، UU، !U6! ،٤! ،t، !-، !6 گنسرت Qویه همان رفس همجرت .!

 .s t6 یخرف Q'وی= .-

6. Rزی=رگ &ابخل' نیe ٥6. 

 .٤ Q sاخ 8احشوخ Q'وی= .٤

 .Q s Utاخ &=اقل'دبع Q'وی= .٥



٤*

J%*(% ینÉ هک Nاب $É تعلط ~دنب

 دننام میناپسچپ )دن(( فص& & کلمت دنوسپ کی اب (* )$É( رگ( سپ
پ دن!رگ & دنلینعم هک .%وشیم )دنن(( وت É$ رهب & عتمتمÄ &* & دنبای~ 
̀ اه $اب! دع(وق قباطم هملک نی( $وچ .دشاب ùایماک & قفؤم & ûوظح
 ؟میربب رت*&% (رنÉ (رچ %*(% ù%( *% `وق ۀشی* مه & Äدش هتخاس $اتسناغف(

٦ & W. ΒΑΓ ΛΑΓΓ )بل گالغب = گن$( 
 هغب :گب ]&( :تس&زج &% !( بکرم مه ÄدمÉ *رکم هبیتک نی*% Qان نی(

 ینعمب یئای*É یناتساب ۀنسل( Qامت *% ÄدمÉ *رکم هبیتک نی( *% هک هگب ای
 هک M.%وب هگاهب تیرکسنس *% & Baga اتس&( & میدق êرف *% .%وب )`(دخ(
 *% & .تس( )(دخ( غب مه یس&* *% & تس( لیخ% یلیخ میدق `اهمان *%
Éتس( *(دیدپ اهمان نی( !اغ. 

 ینونک $وقسیب( $اتسغب ،)(دخ *وپ ینعی *وفغف $ù Éرعم( *وپ غب
 $اغب )%الب `اهمان( $الغب ،ینغب ،*وشغب ،%(دغب )(دخ `اج ینعی یس*اف
 )$اگنمس( کغب )لپ رس( `&اغب )یگنزی(%( *اغب )اتس&( !( &زج( تشی
 .دن( $اتسناغف( نکام( `اهمان )E(ره( $(%*&اغب )Qرک `%(&( *ایغب

 >رس هبیتک& یناشوک $اب! )گب( لکشب $ونک ات هملک نی( وتپ *% ام(
 لکش نیمه هک .میسج & ان(وت & k*زب ینعمب تس( %وجوم & Äدن! لتوک
 )هنزغ( الگب )E(ره( لگب )لباک( یم(رگب ،Q(رگب نکام( `امس( *% هملک
 .دیÉ یم رظنب زین )گنرت( یگب & )$اقلات( `اپ هگب )یگنزی(%( کل گب

 تش(% یگدن! ـه JM٥Z %&دح *% هک `*اهدنق رعاش کاک نیدل( سمش
 :دیوگ تس( ôوتفم لبقام )k( هب Qوتخم $E Éایب( Qامت هک یلزغ کی *%

Kگب رهاظ هپ ړ&& نطاب`% ام! علاط Qوش یسه

 .٦٤ Qاهرب یش'وح .!

 .UU! نشرپ دل.' .-

 .٦٦ s لباک عبط نیدل' سمش Q'وی= .6



٤)

 یخلب `انالوم .%وب %وجوم مه یس*اف ù%( *% هک تس( ینعم نیمهب &
 :تفگ

 ینزیم گب !( & Äاش !( Q% هچ !(
Jینزیم k* (* هشپ $وچ (وه *%

 *% گب هملک هک دیÉ یم دیدپ )ـه ٤٦٦( `رغشاک %ومحم هتشون !(
 &رسخ رصان M.%وب Äدش لیخ% )ریم(( ینعمب رصع $É یقرش یک*وت بیک(رت
 :دیوگ

 $ونک( Äدش نیگت & گب & $وتاخ
K`*اتسرپ & Äدنب & سکان ره

 میدق êرف & تیرکسنس & اتس&( میدق ۀنسل( *% (* گب ۀملک لص( $وچ
 لیابق Eاطب(رم & E*&اجم Eاق&( *% هملک نی( هک میئوگب دیاب مینیب یم
É*انک *% یک*وت لیابق اب یئای* Éمه $اشی( $ابزب نتخ ات $اتس*اخت & وم 
 .تس( Ä%رک تی(رس

 & هتش(% (* (دخ ینعم ال&( دنه & $(ری( Eالف یئای*É ۀنسل( %وخ *% ام(
 %وخب هک ینان(رمکح & $اهاش رب میظع & k*زب ینعمب ë(!اجم $(!( دعب
 *% هک دن&(دخ & `(دخ دننام .Äدش ™الط( زین دن%(دیم یئ(دخ ùاستن(
 (*اخب & Ä(دخ $اماس & Ä(دخ $اگ!وگ & ،`(دخ لب(! & `(دخ لباک `امس(
٤.دنسریم رظنب ایف(رغج & ù%( بتک *% Ä(دخ

ـ هJJ٦Z %&دح *% الثم .%وب %وجوم زین وتپ Qالع( *% گب هملک ام(
 Äاش *(%رس هب *وهشم هک اباب Äاش دمح( Eرضحیلع( *اب*% مظع( ری!&
 دشاب ùوسنم هک ،تس( $اخ یگب N( یلص( Qان %وب یئ(زیماب $اخیل&
 .تس( %وجوم هشی* نی( مه )(دخ( $(وگهب `دنه ۀملک *% .میدق گب $امهب

 .٤t s 8.' رتف= eونثم  .!

 .٥J ê، î ' s 666! 8وبناتس' عبط Üرتل' Pاغل Q'وی= .-

 .٤٦U یخلب .رسخ ریصان Q'وی= .6

 .e !6زی=رگ &ابخال' نیR . یس.=رف همانهش . 6U هبû'=رخ نب' .٤
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 *% & دیÉ یم رظنب یناتساب هملک زین )گن(( هملک Q&% زج ام( :گن(
 بلق *%( گنلاس الثم تس( %وجوم مه $ونک ات %الب `امس( رخ(&(
 گنتسم )$امغل( گنشیل( ،)دنمله ~&ان( گنلشب ،)شک&دنه
̀ رهش( گنریگ ،)E(ره ùرغ( گنشوپ ،)$اتسیس( گن*! ،)$اتسچولب(
 هملک ریخ( &زج نی( ùرع $ویف(رغج هک ،)*وغ *% یطاب*( گن**& ،)&رم *%
 & جنلشب & جنشوف (* %الب نی( ùرعم لکش & Ä%رک لیدبت جن( هب (* گن(
J.دن( هتشون جنتسم & جنریج & جن*!

 & .تس( گنل گب مس( ۀشی* هکن(% ،هگب ین(ری( ۀملک گننه ]وقب
 .تفرگ شتÉ ینعمب $(وتیم (* )گن(( Q&% &زج لیõ لیالدب

J. %* لتوک >رس دبعم Éاث* ÉدکشتÄ & Éدقم شتê دش رهاظÄ )تس. 
M. اکوکسم ربE کچوک $ایناشوک & شک&دنه `اه*% $اهاش !( یخرب 

 .Äدش ùرض ÄدکشتÉ شقن اه هکس mرطکی رب
K. )ینعمب گن( نی Éینگ( (دی& *% شت agni دخ)` Éهک .%وب شت 

 & میدق êرف   Atar & اتس&( Athr & شتÉ $ابهگن ۀتشرف *Éõ `اهمان
Atur پ *&( & `ولهپدنتفای �(&* ین(ری( & دنه دعب ۀنم!( *% وت.M & %* 

 شتÉ( ینعی )غب&رف *Q )Éõانب یگ*زب ~دک شتÉ کی !( نشه دنب JW لصف
 رگ( K.تس( هتفگ $اتسلباک $اش&* Äوک رب (رنÉ عقوم هک .هتف* رکõ )`%زی( ~رف
 میدق لکش *% $وچ یل& ؟%وب اجک Äوک نی( هک تفگ $(وتیمن نیقی *وطب هچ
 سپ ،تس( %وجوم )(دخ( غب $امه & *E Éõ*وصب میدق گن( $امه Qان نی(
 لتوک >رس هفوشکم ~دکشتÉ نیمه $اش&* Äوک ÄاگشتÉ نی( هک تفگ $(وتیم
 & تس( عق(& Qان نیمهب $اشخدب Qرج *% $ونک( $اش&* Äوک & دشاب $الغب
̀ اهمان !( اسب دننام $ونک( & هتش(% یتعس& همیدق *وصع *% Qان نی( دیاش
 $امه *% هک %*(% ]امتح( مه & .دشاب هتفای یصاصتخ( & *ذج یف(رغج

.e -6Uرختس' . -!6 ،6J٦ میساقتل' نسح' .!

 .-- Qاهرب یش'وح ،٦٦! s نشرپ دل.' .-

 .!/-6! انسی .6
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 رس نیمه &زج & †وبرم ëامس* $اتسلباک هب $الغب !&رم( دننام زین Eاق&(
 هک گنل گب Qان !( تسی( همجرت ëانیع غب&رف *Éõ (ری! ،%وب یخی*ات نیم!
 .دشاب یئ(دخ ~دکشتÉ &% ره ینعم

 Q!*(وخ !( دعب نشه دنب حیرصت هب هک (* غب&رف *ë Éõاطایتح( ام رگ( ام(
 مین(دن گنل گب ~دکشتÉ نیمه %وب Äدش Ä%اهن $اتسلباک $اش&* Äوک *%
 %وجوم $اتسلباک `اهوک *% `%زی( دنمهرف شتÉ هک مین(وتیم هتفگ *دق نیمه
 & دناسریم Eوبث هب نیم! رس نی*% (* اهدکشتÉ %وج& زین نخس نی( & .%وب
 .تس( Äدش ریبعت شتÉ ینعی )*Éõ( هب میدق گن( $امه هیمست نی*%

̀ وغل $اهرب می*(دنپ شتÉ ینمعب (* )گن(( هک ام لیال% !( رگی% .٤
 وهگن( é% لکشب رخrاتم `اتس&( *% >!&% ینونک هملک هک :ینعم نیدب تس(

duzhanghu زج( هک %وب %وجوم)` É$ %é = وهگن( + تش! & دب = Éشت، 
 .دشاب یناشوک $اب! گن( نیمه هک J.تس( تش! شتÉ ینعم هب ëاعمج

 *% & Äدین(&% هشی* یناغف( ینونک `اه هجهل *% گن( میدق ۀملک نی( .٥
 & نش&* شتÄ É*اگن( & *اگن( .تس( یقاب $É رث( Eاملک اسب *% وتپ $اب!
 وتپ *% لگن( .تس( یخی*ات گن( $امه $É ]&( &زج هک .تس( $(!&رف
 زین Ä!اگن( .%وشیم Ä%رمش شتQ É!التم Eافص !( هک تس( Eدح& *وش
 دیاش & تس( زیت `(دص الوگن( .%*(% (* Ä%ام نیمه Eدح& `زیت تبسانمب
̀ زیت تبسانمب زین jانمشخ angry & مشخ anger یسیلگن( Eاملک
 هتش(% (* هشی* نیمه *ون & ینش&* بیرقت هب angel هملک & Eدح&
M.دنشاب

 .Y٥٦  همولوت&اب هل'وحب Q tU٦اهرب یش'وح ،YJ! ،- اهتشی .!

 ریشجنب . لباک Qاتسهوک &= Qونک ات &اگن' . ~.رخ ینعمب )Öرسکب( تشگن' تغل .-

 &= e=ایP Rاقتشم هک تس' Q=رک نش.& . R=Q شت# ignite ینیتال &= .تس' î.رم

 .=&'= یئاپ.&' ۀنسل'
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 )اباب Äاش دمح( رصاعم رعاش( کاک هل( ضیف الم `وتشپ رعش کی *%
 هملک نیمه تس( $امیلس Äوک `اهنم(% é&ù !( شلص( هک ـه JJ٦Z %&دح
 :Äدمë Éانیع

گن(پ & ڼاپ % نم هپ همک دنب یگړ!
گنالب هپ یولپپ هکل Äړ! یوس

 )شتÉ( گن( & )$(!&رف & لعتشم( لب !( تس( یبکرم هملک گنالب نی(
 گنالب سپ .%!وسیم لعتشم شتÉ *% $(ریگ *% دننام مل% :دیوگ رعاش هک
 .تس( $(!&رف شتÉ وتپ

 ینعی گنل غب `دغس لکش *% هک :%رک دیاب هظحالم زین (* هتکن نی(
 نی( هک تس( %وجوم زین )%( کی گن( & غب نیب ین(ری( هکن(دغب & گندغب
 لیبرغ & ](وی% = *(وی% دننام .%%رگ یم لیدبت Qال هب زین وتپ *% یهاگ ](%
 نیمه JJO ،٦٤ ،M، KY ربمن Eاملک *% ](دب( نی( رگی% رئاظن & لیبلغ =
 .دن( %وجوم هبیتک

 گن( غب % ینعی .دشاب )گن(% غب( ùولقم یفاض( بیکرتب Qان نی( سپ
)Éرح ](دب( دع(وق قباطم اهدعب هک )(دخ شت&m %* غب یناغف( `اه هجهل 
 .دشاب Äدی%رگ گنل گب ،گنلغب ،گندغب ،گن(%

 گبس & دن*وخیم N(رت ]امعتس( & *وه% *&رمب rامس( هنوگ نی( ام(
 هک .دی%رگ $الغب %*وخ N(رت $(&(رف یناشوک گنل گب $وچ .دنوشیم هنوگ
 .%وشیم Äدی% یهاگ %الب `امس( *% ]وحت نی(

Xگن هست( %الیم !( لبق $رق &% ینیچ بتک *% $اشخدب Qان :الثم
XوتXوپ( ٦KZQ %&دح گنست $ویه ۀمان رفس *% $(!( دعب هک ÄدمÉ )گنل
 هک Jتس( )گنشXههX%ÄXهب( یش $(وی Eایب%( *% $(!( سپ & )هنXگنچ
 .دش $اشخدب & هتشگ ]دبم )$É( هب اه دعب )گن(( ینعی هملک ریخ( &زج

  .Q !ttYÑدنل عبط ،&دیم îرتپ R' ینیچ عبانم &= یطس. Q.رق eاهوجتسج .!
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 Q%رم مه $ونک ات (* $اناگ!وگ *اسهوک j*اهچ گنس Qان :رگی% ]اثم
J.دن( هتشون )$اس( (رن( میدق $ویف(رغج & دنن(وخ گنس یهاگ & )$اس(

 .می*(% بیترت نیمهب مه (* `رگی% `امس( $اتسناغف( نکام( `امس( *%
 †وبرم ولغن یقرش گندخی & ،زیرکاخ *% *اهدنق ]امش گن% *وغ دننام
 گنالوس لتوک & K$امغل & Q(رگرتش( نیب جن%اب لتوک & Mلباک تیال& یب&رس
 .تس( Ä%اتف( &(رجن & $اتسهوک نیب هک لباک ]امش `ایلع $اتسهوک

 لماک نیقی & عطاق `©* اب $(وت یمن Eاملک هنوگ نی( $امتخاس ~*اب *%
 $ایمب `رکف رگیدمه ریظن Eاملک هلسلس کی هعلاطم !( ام( تفگ (* `زیچ
 %*(% ]امتح( & %وش Äدیجنس یخی*ات & یملع نی!(وم اب ÄدنیÉ *% هک دیÉ یم
 .دیÉ تسدب یعطاق لیال% $É ۀیوقت `(رب هک

̀ رگی% تبثم ۀجیتن هب یناسن( `اهوجتسج & یملع Eاقیقحت رگ( ال(&
 & شن(% وترپ *% (رنÉ دیÉ تسدب `رگی% عطاق & *(وتس( %انس( ای & دسرب
 .تفریذپ دیاب %رخ

Y. ϹΙΔ )سدی( 
 ΚΙΔ اب & یسیلگن( m what, which%(رم ]وصوم ریمض (رن( گننیه

 .تس( Ä%رمش ریظن ٦Z ،٥Z ربمن
 .تس( ینایب ]وصوم دیق هملک نی( تشذگ J ربمن دی( ôرش *% هکی*وط

 Eاجهل *% )`É( !( دعب ریخ( ](% ٦Z ،٥Z ،É$ M٤ رگی% ریاظن دننام هک
 & یس*اف ینایب هلص(& )هچ = یچ = یس( هب دیس & Äدنام Nوماخ `دعب
 !( یخرب $ونک ات (* وتپ ینایب )یچ( نیمه & .تس( Äدش ](دب( وتپ
 .تس( یقاب ëانیع )یسه( *% & ،دننک ظفلت )یس( یناغف( لیابق

Ι: ۀلصاف !( دعب ο کی %!اسیم (دج `دعب هملک !( (* هملک نی( هک )Ι( 
 یفاض( & یلوعفم & یلعاف E(%( !( هک وتپ )یئ( نیمه اب هک تس( %وجوم

 .!٦J، U ملاعل' =.دح . e -YJرخطص' .!

 .٦/٤-- . Q U6/6اتسناغف' یف'رغج òوماق .-

 .eربک' Pاقبط . همان ربک' .6
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 الثم .%وشیم É&*%Ä ینایب یچ !( دعب مه $ونک ات & .دناسریم تب(رق تس(
 Eاملک !( دعب هبیتک نی*% )`É( نی( ریاظن & )N%*وخ هک( ړوخ& یئ یچ
 مه ٦Y، JZK، JZW، J٤٤ ،٥Y ،٥W ،٥٥ ،٥K ،٤Y ،٤W ،KM، K٤ ربمن
ÉدمÄ )امت *% & تسQ دعب ۀملک رس رب هلصاف تمالع !( دعب %*(وم` &)*% 
 .تس(

O. ΒΑΓ )بگ( 
 دعب ۀملک تفص هلمک نی( .٦ ربمن :ô É$ *jرش `(رب .میظع & (دخ

 یم Ä%رک همجرت دن&(دخ Äاش ای k*زب Äاش ینعمب (* اش گب & تس( )اش(
 .منی(وت

JZ. ϸΑ )اش( 
 یصاخ لکش & mرح ینانوی *% هک نیش mرح Eوص `(رب هبیتک نی*%

 طخل( مس* *% هک ،دیÉ یم رظنب نینچ & تس( %وجوم صخشم لکش %*(دن
 $وچ .دنشاب Ä%رک نییعت )m )Nرح `(رب (* لکش نیمه یناشوک ینانوی
 (* هملک نی( یخرب $(رب انب دهدیم *اک )*( mرح `(رب Ρ لکش ینانوی *%
 Äابتش( `دنه )`(* & ،&(*( اب (رنÉ & .دن( Äدن(وخ `دعب هلصاف اب )&(*( ë(وهس
 نینچ نی( & .تس( )اش( هبیتک نی*% ë(*رکم هملک هکیلاح *% .دن( Ä%رک
 Äدش هتشون $É $&دب میدق $ام! *% تس( %وجوم )ـه( $É رخ( *% هک Eاملک
 :دیوگ یناگرگ یخرف .دن( هتشون اش%اپ (* Äاش%اپ & )انش( (* )Äانش( الثم .دن(

 (* اش%اپ $É نیرفê & Éاپس
J(* ام & %*&É دیدپ (* یتیگ هک

 $اب! *% فل( !( دعب )ـه( هب Qوتخم Eاملک یخرب هک دیÉ یم رظنب نینچ
 $É رگی% ریظن هبیتک نی*% هک دندش یم هتشون مه )ـه( $&دب یهاگ یناشوک
 .)WK ربمن j*( Äدش هتشون )ام( لکشب )ـه( $&دب هک .تس( )Äام( هملک
 (* &% ره هک تس( ϸΥΑΥ &ΜΑΥ هملک &% ره هبیتک نی( Q&% هخسن *% ام(

 .! نیم'& . سی. .!
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 $(*% هک ،دیÉ یم تباث نی!( & ،مین(وت یم Äدن(وخ )Äام ،Zاش( !&رم( دننام
 .دنتشون یم )Äام ،Äاش( یهاگ & )ام ،اش( یهاگ مه $ام!

 Äاش” :دن( رکذل(رخوم یکشینک تفص &% ره ،اش گب E O، JZاملک
 ۀکس رب & تس( ÄدمÉ مه ٥K ربمن *% هبیتک نی*% )اش( هملک “اکشینک k*زب
 .تس( %وجوم لکش نیدب مه اکشینک

JJ. ΚΑΝΕϸΚΙ ΝΑΜΟΒΑΡΓ )ن»کشیبومان یکرk( 
 ÄدمÉ یکشینک لکشب kربومان هملک اب بیکرت نیح *% اکشینک مس(

 .تشذگ $ô Éرش هک ٤ ربمن دننام
 )kربومان( اجکی `دعب ۀملک اب (* Qان هملک مه گننیه & کی*ام

 .دن*(دن مه اب یطب* kرب & Qان هملک &% نی( هک دیوگ کی*ام & .دن( Äدن(وخ
̀ *&É %ای )*(وی%( k*اب & )ùوکرم( k*اب & رمث ینعمب (* kرب گننیه ام(
 .تس( هتفگ )$%وب یمسم( ینعمب یبیکرت (* kرب Qان & Ä%رک

 & *ومان `اکشینک !( تس( یمیدق بیکرت kربومان یکشینک ë(رهاظ
 %وجوم هلصاف kرب + ومان + یکشینک هملک هس نی( نیب *% $وچ .*(دمان
 & *ومان ]%اعم kربومان .دن(وخ دیاب بکرم تفص کی (رنÉ $(رب انب تسین
 میدق ۀنسل( *% ،تس( همان & Qون وتپ *% هک Qان هملک & تسینونک ربمان
 & اتس&( *% & )ریخ( $ون Eوکسب( نمان میدق êرف *% هک ،%*(% یتباث ۀشی*
 kرب ام( J.%وب nama ینتخ *% & nomen نیتال *% & نمان زین تیرکسنس
 & تس( $%رب & bar هشی* !( یگدن*(% & mاصت( دنوسپ *&ای رب هیلع دیزم
 & *وهشم *ومان ینعمب هشی* نیمه !( Ä%رب Qان & *(%رب Qان یس*اف *%
 :دیوگ یس&%رف & %وب namburtar `ولهپ *% هک تس( m&رعم

%رمن $اس نیدب $(*(دجات !( سک
M%رگ *(%رب Qان `( `%رم وت هک

 )J، OK همانهاش(

 .U6! نشرپ دل.' .!

 .Q -!J٥اهرب یش'وح .-
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 تفص هک دشاب *(دمان & *وهشم & m&رعم ینعمب *& Qان = رب Qان سپ
 %وجوم ړ&+Qون `ړومون = ړومون وتپ *% تفص نیمه & .تساکشینک
 نی*% & %وب %وجوم مه `ولهپ میدق Eاملک اسب *% هملک رخk( É( ام( .تس(
 .%*(% ٤O & JJO ،M٤ ربمن *% مه `رگی% ریاظن هبیتک

 *% یئ هموظنم یکی Äدی%رگ فشک $اف*وت !( هک $ایونام Eاموظنم *%
 *% .تس( )Äدن!(رب *دب( k(!(رب یهام *وپ $(*% هک تس( *ون تخ*% شیاتس
 ûوفلم ریغ rاه !&رم( هک رغصم ریغ & رغصم Eاغل یضعب رخÉ *% `ولهپ
 $وچ .هتش(% *(رق تس( Ä%وب یس*اف & `!ات mاک نیب هک یفاک .%وشیم Äدی%
 هک (* `%ای! Eاملک & ÄJدش Äدنگ & هتس% & Äدنب هک jدنگ ،کتس% ،jدنب
 .دنتشون یم )k( هب $ایناساس رصع *% دن( Qوتخم یفتخم )ـه( هب $ونک(
 *الاس( *الاس $اگیاپ ،)*الاس هی%( گیهی% .هسرن رهم بقل kدنب *(زه الثم
 .)لیپ Äدنé( kدنé ،)Nوپ Ä*!( گی*ونت ،)Ä%ایپ

 گمان *اک (رنÉ هک تس( همان *اک یکی Eاملک ریخ( mاگ نیمه ریاظن !(
 )�( هب (* )k( (ری! دن%رک ùرعم جمان *اک هب (رنù Éرع & .دندن(وخ یم
 *% اهدعب ،Eاملک رخk(  É( نی( هک %&ریم بلاغ $امگ .دن%ومنیم لیدبت
 لیلجت ای میخفت mاک نی( ریاظن & تس( Äدش لیدبت )j( هب وتپ & یس*اف
 ،j*اب دننام %وشیم Äدی% *ایسب وتپ `امس( *% mاصت( ای بیبحت ای
)خ ،کرم! ،کنیش ،کj، ریشj، ربب & کتوهj. 

 %*وم نی*% وتپ & یناشوک $اب! *% هک دیÉ یم دیدپ وتپ ریاظن نی( !(
 Qوتخم Eاملک رخ(&( *% )k = j( نی( هک `ولهپ mالخ رب & تس( یتب(رق
 *% $É ™احل( وتپ & یناشوک *% ،دمÉ یم یس*اف $اب! یفتخم `اه هب
 .تس( هتش(% (* mاصت( Qوهفم & تسین تلع $آب دیقم Eاملک رخ(&(

JM.  ΚΙΡΔ )کرک = %ر%( 
 ام( .Äدش *(رکت مه JK٦ *% هک تس( $%رک *دصم !( یس*اف %رک نیمه

 میدق *% مه (* ریمعت & انب Qوهفم *(%رک & لمع ینعم رب Ä&الع $%رک *دصم

 .JY . 6J6! ،! یسانش کبس .!



٤(

 J.%رک مج*& خلب *% )دیشمج( امی نیتسخن `انب ینعی Ä*(& اتس&( *% .تش(%
 رخ(&( *% )%رک = هترک( میدق êرف *% Äدش هتفگ مج ~%رک انب ~*اب ینعی
 هترک هس*اپ الثم .تش(% (* Ä%رک %ابQ Éوهفم هک ،دمÉ یم نکام( & %الب `امس(
 هبیتک نی( دننام ëانیع یس&%رف هک %رک &رسخ & ،%رک Nالب & )%اک *(!اپ(
 :تس( É&*%Ä انب ینعمب اه*اب (* Q%رک لعف

اه Ä*ایتپ ! Q%رک Äژی& $اهج
Mاه Ä*اب یسب Q%رک رهش یسب

 Äاقناخ $Ä: ÉدمÉ نینچ %رک انب ینعمب )%رک( `*% $اب! & `&ره ۀجهل *%
 Eاملک !( بکرم هلمج اجنی*% سپ .%رک انب (* هلم* Äاقناخ ینعی K%رکب هلم*
 :دهدیم ینعم نینچ JM ات Y ربمن

“تخاس *ومان یکشینک k*زب Äاش (رنÉ هک”
 اجن(*% ایوگ هک ÄدمÉ )%رگ &رف( لعف نیمه JW ربمن *% هبیتک نی*% ام(

 %رگ &رف & انب & ریمعت Qوهفم )%رک( دیاش سپ .تس( لیمکت & Qامت( ینعمب
 .تش(% (* Qامت( Qوهفم

JK. ΤΑΔΙ )ات%»̀( 
 گننیه هک Ä%رک طلخ JY، WY، YJ ربمن Eاملک اب (* هملک نی( کی*ام

 اب تس( )Ι( هب Qوتخم هک هملک نی( `الم( *% & .دن(% یمن عنقم (* &( `(*
 (* هملک نی( $(ربانب & ،تس( %وجوم ™رف ΕΙ هب Qوتخم رکذل( قباس Eاملک
 .%رک دیابن طلخ $É اب

 & ،تس( )J٤( ربمن دعبام )دیک &(( لعف ]وعفم هملک نی( نم رظنب
 & تلجع & ùاتش ینعمب وتپ *% $ونک( (%( & لکش نیمه اب )`%ات(
 .تس( Ä%رک طبض (رنÉ وتپ `اهگنهرف Qامت هک ٤تس( %وجوم `%&!

 .Ñ.= =رگرف ،='دیدن. .!

 .٤Y!t تیب ،! همانهاش .-

 .e s U&اصن' هل'دبع هج'وخ هیفوصل' Pاقبط .6

 .~66J! لباک عبط ò '، --Jوماق وتپ .٤
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J٤. ΟΚΕΔ ))…د«یک(
 $ونک( هک وتپ )]دیک = ]دیک&(( *دصم !( تس( یضام لعف ë(رهاظ

 )دیک&(( & دننک فیرصت نینچ (* *دصم نیمه ربیخ `(*&ام Q%رم Qامت مه
 Ä%رک ùاتش & تلجع ینعی )دیک&( `%ات( .%*(% (* دش Ä%رک & دش ینعم
 .تس( $ô Éرش JW ات J٥ ربمن !( دعب ۀلمج & ،دش

 هتسن(% ٦Z ،٥Z ربمن ΚΙΔ `&الم( ]اکش( !( یکی (* لعف نی( کی*ام
 تقیقح *% & دن(دیم ]وصوم دیق (* Ä & ΚΙΔ%رکن تعانق $آب گننیه هک
 کی & .%وش هتشون الم( &دب هتشون کی *% هملک کی هک تسین هجوم مه
 ]&( ۀخسن *% هملک نی( هک دنامن هتفگان .%%رگ رظن mرص هملک ]&( m οرح
 ببسب $É ]&( لکش هک ،تس( Q ΟΚΕΔ&% هخسن *% & Q ΟΚΙΔوس &
 .%وب ده(وخ هجوم نیتخسن %احت(

J٥. ΦΟΡΔΑΜϹ )و…ف*%سم(
 fratema & میدق êرف fratama اب (* هملک نی( کی*ام & گننیه

 کی%زن Jدشاب )رتولج & رتشیب( foremost ینعمب هک تیرکسنس & اتس&(
 مه `دغس *% & ،تس( Äدش Ä%&زف( $(*% دیق ای تفص Ϲ کی هک دنن(دیم
 .%وب )تسخن & ë(&دب( ینعمب

 & یس*اف )Q% $امه رب = Q%رب( (* هملک نی( $(وتیم رظن نیمه ]وبق اب
 وتپ یتفص )! = É$ ) ê رخÉ *% هک ،دن(وخ وتپ )Q% هغه رپ = Q%رپ(
 %&! & ë(*وف& رتشیپ & Q% $امه *% = یم% $امه رب ینعی )زم%رپ( & Ä%&زف(
 ](% ینعم نیمه رب زین دش Ä%رک ùاتش دیک&( `%ات یلبق ۀلمج هک .دشاب
 .تس(

J٦. ΜΑΛΙΖ )لاماهم = زی%é( 
*j: ربمن M اهم $امه هک%é = تس( میظع *اصح. 

JW. ΦΡΟΓΙΡΔ )رگ”رف»%(

  .UY! نشرپ دل.' .!
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 ینعم هک دن(دیم کی%زن fra-karta هترک (رف اب (* هملک نی( کی*ام
 دش Ä%رک Qامت & %رک (رف ینعم mاگب %رگ &رف اجنی*% .تش(% (* )دش Qامت(
 JW ات J٦ ربمن !( هح*اش هلمج ینعم سپ .دشاب قلطم یضام هک %*(% (*
 دش Qامت é%اهم رتل&( & رتشیپ :ینعی %رگ&رف زیلام سم%*وف :تس( نینچ
 .)K٦ ربمن هب دینک óوج* &رف ôرش `(رب(

JY. ΤΑΔΕΙ )ی«ی%ات(
 )%ات( !( E*ابع Äدش *(رکت مه WY/YJ ربمن *% هک (* هملک نی( گننیه

 مه وتپ *% هک Äدش مض بیاغ %رفم ریمض $(دب هک .دن(دیم KK/KW ربمن
 .تسه ΕΙ = یئ

 & دشاب )هک ات = نی( (! ات = `% ات = یئ ات( وتپ *% هملک نی( سپ
 .دیÉ یم رظنب تس*% گننیه لیلحت

JO. ΜΑΝΔΑΡ )مدبعم = *»دن(
 Äاگ شتسرپ & دبعم ینعمب وتپ & `دنه ۀنسل( *% $ونک ات *دنم هملک

 & ]وبق ینعمب وتپ لنم & نم *% $É ]&( &زج ۀشی* هک ،تس( %وجوم
 .)j J٤Y*( .%وشیم Äدی% $ونک ات شتسرپ & تعاط(

MZ. ΑΒ )Éù( 
 مه *رکم OW ،٥M، O٤ ،٤J ،KY ربمن *% هک تس( یس*اف Éù نیمه

ÉدمÄ )تس. 
MJ. ΝΙϹΤΟΧΟΤ )نۇخ&…( تسیE( 
 !( )تخ&(( ام( .تس( وتپ تسن & یس*اف تسین نیمه ]&( &زج

 )تسین( ۀملک مضب هک تس( بئاغ %رفم قلطم یضام وتپ لتخ *دصم
 .دهدیم ینعم )دش تسین & ùایمک ،دمÉ رب تسین( Eوخ&( تسین
 یبیرقت ینعم هک Ä%رک ریبعت )دش کشخ Éù( هب (* Eاملک نی( گننیه
 .تس( )دش تسین & دم(رب تسین( $É لص( & ،تس(

 :دیمهف دیاب نینچ MJ ات JY ربمن !( (* هلمج Qامت ینعم $ونک(
Eوخ&( تسین Éù *دنم یی%ات
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 J.دش تسین Éù *دنم نی!( ات 
MM. ΑϹΙΔ ))«سدی(
 )`É( !( دعب Eاملک هنوگ نی( ریخ( ](% هک ،دش ô %)%Äرش ]&( ربمن *%

 mذح (* ](% رگ( سپ .دنام یم ûوفلم ریغ & Nوماخ ام ینونک $اب! *%
 .میئوگ )*وط نیاب & نینچ = یسه( ینونک وتپ *% هک ،دنام یم یس( ،مینک

 دیس( سپ M%وب )هک یتق&( then ینعمب aciy یس( مه میدق êرف *%
 .تس( )نینچ( یسه = یس( !( یلکش یناشوک

 $امه رب هک %وب Äدش لیدبت ینایب )یچ = یس( هب مه دیس Y ربمن *%
 .%وش یس( دیاب دیس( êاس(

MK. ΜΑΛΙΖ )لاماهم = زی%é(
 .M ربمن ô: *jرش `(رب

M٤. ΑΒΑΒΓ )Éù É؟)گب 
 یب = Éù $&دب( (* هملک ینعم ،هشی* ôرش $&دب کی*ام & گننیه

Éù( بکرم )! امه$ ΑΒ دن( هتشون. 
 Ä%رم تغل دیاش ،متفاین Äدن! `ریظن وتپ ای یس*اف *% هملک نی( `(رب

 کشخ & Éù یب( $É ینعم هک تفای*% $(وت $É ]امعتس( عقوم !( .دشاب
 .%وب ده(وخ )Äدش

 .JJ ربمن %وش Äدی% رخm Éاگ هب عج(*
M٥. ϹΤΑΔ )اتس%( 
 & Qایق ینعمب نیتال sisto & تیرکسنس stha ،اتس&( sta ۀشی* !(

 .میئوگ %اتسی( یس*اف *% Qونک( هک Kتس( $دنام & فقوت
 !( هک دندمÉ یم نیعم لعف *وطب یهاگ $%اتسی( *دصم Eاقتشم ام(
 Eاتسی(  %)Eالثم %وب %وجوم ریبعت نینچ `ولهپ & اتس&( *% میدق رصع

 .=&'= ینعم یس&اف )هک( . وتپ )یچ( یجنم &= ات .!

 .٦٥! نشرپ دل.' .-

 .J!- نشرپ دل.' .6
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 رختس *دن( (* اتس&( :دیوگ همان é(ری&( %*( ùاتک *% J.)دن( Ä%اتسی( Ä%(%( دنه
 رعش نی*% میدق ]امعتس( نیمه نیع M.%اتسی( õاهن تسپت !% هپ $اکپاپ
 :تس( %وجوم )ـه٤KM یفوتم( `رهچونم

دیدب نینچ $اتسم! ! $وچ ]امش %اب
K*(رق یب êوساج وچ %اتسی( گت *دن(

 ٤.%وب Ä%اتسی( Qرگ تخس (وه :دسیون یم یقهیب
 ]امعتس( نیمه نیع یناشوک $اب! )%اتس گب( Éù( هک تس( رهاظ

 زین KJ، JMZ ربمن *% .دشاب %رفم بیاغ قلطم یضام هک تس( %اتس هملک
 لعف نیعم هن تس( لیص( لعف اجن( *% یل& ،ÄدمÉ $%اتسی( Eاقتشم نیمه
 :تس( نینچ M٥ ات MM ربمن !( هلمج Qامت ینعم .رگی%

 %اتس گبÉù É زیلام دیس(
)دنام( %اتسی( Éù $&دب é%اهم )نینچ( یسه

M٦. ΟΔ ))”%( = & یس*اف، )& پوت
)%)E فطع & Éانیع یلامش `ولهپ *% هک تس( هلمج طب* ای !اغë نینچ 

 شیاتس رعش کی *% Äدش فشک $اف*وت !( هک $ایونام Eاموظنم *% .%وب
 ،دیÉ یم دیدپ نی!( & ٥.تس( ÄدمÉ )&( ینعمب ë(*رکم )%(( نیمه *ون تخ*%
%)[ Éاملک دننام هملک رخE ربمن Y، MM، ٥Z، ٦Y، OZ وتخم هکQ نیمهب 
 *% هک Äدنام یقاب $Ο )! É اهنت & هتشگ Nوماخ دن( هتیاص m&رح دعب ](%
 *% هملک ریخ( ](% Eوص Eوکس نی( & .دی%رگ )&(( وتپ *% & )&( یس*اف
 .%وشیم Äدی% مه هبیتک نی( ریظن & رگی% Eاملک اسب

 .٥J s ،مج Qاتس'= .!

 .٥٤ رسنق همان .-

 ..e 6Jرهچونم Q'وی= .6

 .٥٦U ،! یقهیب خی&ات .٤

 .-J! ،! یسانش کبس .٥
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 WZ، JZZ، JKK ربمن *% هلص(& & هفطاع &(& ینعمب ΟΔ هبیتک نی*%
J.تس( ΟΤ `الماب ٤K، JMO، J٤W ربمن *% & ÄدمÉ *رکم

 هک تفای*% $(وت *دق نیمه هملک کی لکش &% نی( ]امعتس( %*(وم !(
))&E( رب)` ٤ ربمن دننام تس( صلاخ فطعK، JMO، J٤W & ))&%( %* 
 .تس( ÄدمE Éاملک ای بلاطم & لمج طب* `(رب عق(وم ریاس

MW. ΚΑΛΔ )هکیتق& = هلک( = )دل»ک(
 یتق& ینعمب .%وب kada میدق ین(ری( *% هملک نی( لص( هک دیوگ گننیه

 یکرح )ـه( هب یس*اف & وتپ *% هبیتک نی( Eاملک !( یخرب ریخ( ](% …هک
 Äدنام یقاب وتپ )هلک( یناشوک دلک !( & )٥Z ،J ربمن :Ä  )*jدش لیدبت
 ،ÄدمÉ مه ٤٦ *% هملک نیمه & .تق& Q(دک ،هکنوچ ،هکینام! ،هکیتق& ینعمب
 kada $امه ای ëانیع وتپ هلک لکش $(ربانب دشیم لیدبت Qال هب ](% $وچ
 .تس( هیبش میدق ین(ری(

MY. ΑϹ ))«ê( = )!
 ربمن *% هملک نی( .تس( from ینعمب یس*اف )!(( نیمه گننیه ]وقب
JZM تس( *(رکت. 

MO. ΛΡΟ ΥΟΜΙΝΑΝ )رل& همونی»ن(
 *% ین(&(رف mالتخ( & دن( Ä%رکن لح نیقرشتسم (* E MO & KZاملک

 میدق ین(ری( !( lruvo (* ]&( &زج کی*ام .تس( %وجوم $اشی( Eایرظن
druwa رح & .دن(دیمm )&ولیسپ$ Υ *) ومه)*Ä Η اب نی*% & .دن(وخیم*Ä 

 *% هک تسنی( $اشی( لیل% & .دن(دیم ربتعم (* دلیف!ریه & &رکنوی تئ(رق
̀ (رب $ولیسپ&( Ä*(ومه یناساسXوناشوک & یناشوک Eاکوکسم `اه هتشون
 $اب! *% $ولیسپ&( کی*ام ~دیقعب ،تس( Äدش ]امعتس( m Ηرح Eوص
̀ ابفل( *% هک )ـه = m )r&رح `(%( `(رب هکلب %وبن لمعتسم `رتخاب
 تئ(رق *% هک تس( êاس( نیمه رب & تفریم *اکب تسین %وجوم ینانوی

 .تس' e ΟΤالماب مه اجنی&= هبیتک Ñ.= ۀخسن &= .!
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 هک یتق& هبیتک Eاملک Qامت *% JO٥Y تباب )e K٥M( کتایشی( ]ان*وج
Υ ÉدمÄ )رن) Η دن(وخÄ )دن. 

 Υ $ولیسپ&( ]امعتس( !رط نی( هک دیوگیم گننیه سکعلاب ام(
 ات Äدی%رگ %*(& نی( `(رب $ولیسپ&( ΛΡΟΥΟ هملک *% (ری! %*(دن تیمومع
 *% هکیلاح *% .%وش `ریگولج ΟΟΟ $&رکیم&( هس لسلست !(

ΛΡΟΟΣΠ )وبن عنام نی%. 
 $اب! *% میدق ین(ری( هملک `(دتب( E ΔΡوص هک %*(% Äدیقع `& زین &

 یتریاغم وتپ اب یناشوک $اب! &* نی!( & Äدی%رگ لیدبت ΛΡ هب یناشوک
 )dromo )%&N اتس&( *% الثم تس( %وجوم !ونه ΔΡ وتپ *% (ری! %*(%
 .)رم( X &رب( هم&*% )نتف* & تکرح( ]دیم&*% وتپ *% &

 .تس( ΑΣ-ΛΡΟ-ΥΟΜΙΝΑΝ-Ο کیتایزی( ]ان*وج تئ(رق ام(
 *% یناشوک $اب!اب وتپ هک تس( %&%رم گننیه رظن نی( E*وص رهب &
 اب قباطم( ]رل *دصم &% ره وتپ *% (ری! .%*(% یتریاغم ΔΡ %*وم
 & دن( %وجوم )نتش(%( ینعمب )اتس&( ´&رگ قباطم( ]%ول *% & )یناشوک
 لیاق E ο*وصب (* هلصاف تمالع $وچ زین & .تساهجهل رثک( عماج وتپ
 هلصاف نیمه $ایناشوک Eاکوکسم & هبیتک نی( Qامت *% هچنانچ ،میوش
 هب دیاب (رنÉ هک .دیÉ یمن %*(& زین )ΟΟΟ( هس لسلست سپ Äدش تیاع*
 .تس( حص( Η هب $ولیسپ&( تئ(رق $(ربانب & دن%رکیم لیدبت Υ $ولیسپ&(
 Η (رنÉ رگ( ÄدمÉ $ولیسپ&( نیمه هک یئاج هبیتک نی( رگی% Eاملک Qامت *% &
 ΠΟΥΡ رگ( الثم .دنکیم (دیپ (* `رت حیحص E*وص Eاملک لکش مین(وخب
̀ ولهپ *% هکیلاح *% .دش ده(وخ ریوپ مین(وخب `(& هب (* ٥٥ ربمن )رهوپ(
 ،JKY، J٤Z هملک & Jدش هتخاس $(!( یس*اف )رسپ &*وپ( هک %وب puhr مه

 òان. هملک 'ریR تس' òایق قباطم زین رسپ &= )ò( هب رهوپ هملک )ـه( لیدبت .!

 . یناشوک رهوپ òایق نیمه رب . .دی=رگ ò.رخ میدق G.رخ هملک . دش )Gانگ( eولهپ

 .تشگ )&وپ = سپ = رسپ( eولهپ
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J٥Z، J٥K *) )ینونک یس*اف لکش نیمه نیع مین(وخب رهم ،ریم `اجب رگ 
*) %)*%. 

 )نینم وی&رل( ای کی*ام ۀتس% تئ(رقب )نینموه &رل( :]اح `( یلع
 :&زج &% `(*(% دشاب یمس( دیاب گننیه تئ(رقب

 Äدن*(% $É ینعم هک وتپ )نتش(%( ]رل *دصم !( :`&رل = &رل ]&(
 ](% هب Qال ](دباب Äدن*(% & (*(% *% هشی* نیمه یس*اف *% & دشاب )کلام(
 تیکلم & mاصت( E(%( !( `&( :ای .& + )رل( Ä%ام وتپ *% & .تس( %وجوم
 .`&دن*اک & `&دنگر & &رب لثم .Äدش همیمض لص( ~%ام اب

 اتس&( *% وه هک )نینم+وه( !( تس( یبکرم نینموه هملک Q&% &زج ام(
 & دشاب )وس( تیرکسنس *% & %وب %وجوم )ùوخ( ینعمب `*% & `ولهپ &
 تس( یتفص ننیم ام( .دن( هشی* $(!( زین یس*اف ùوخ & وتپ ه & )وه(
 $ریخ = Äریخ دننام mاصت( & یتبسن )$( دنوسپ ]اصت( هب وتپ هنیم !(
 ،ننیم ینعم هک )هنالاس( نلک = ]اک & )لهrاتم( $ک = Äک & )نیکرچ(
 نتفریذپ ینعی لنم ۀملک هشی* نیمه !( & تس( êدقم & ùوبحم & بحم
 .تس( ]وبق &

 .دهدب (* )وکین & êدقم & کلام( ینعم )نینموه &رل( دیاب ëاعمج سپ
 دننام تفاض( تمالع )`Ι )É کی ο هلصاف & بکرم ۀملک نی!( دعب $وچ
 &رل دیاب سپ ÄدمÉ دشیم هتشون )`( هب میدق *% هک یس*اف یفاض( ~رسک
 .دشاب %وخ دعب ۀملک هب mاضم نینموه

 یمان ]امتح( بلغاب دیاب نینموه &رل نی( هک مینک حیضوت دیاب اجنی*%
 کلام óونل( ù* رب $ام! $(*% (* )&رل( هکنی( & شتó Éونل( ù* `(رب دشاب
 :لیô õرشب %*(% یلیل% دن%رکیم ™الط(

J. %* &)اپس(&*% فص& $(*% هک اتس&( !( تسی&زج مهن تشی پس 
Drvaspa )ایاپ*اچ ظفح لکوم & $ابهاگن هک تس( %*(& انسی%زم ۀهل$ 
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 ینعی %وب ده(وخ )&*% = &رل( نیمه هملک ]&( &زج هک Jتسگ*زب & %*وخ
 .óونل( ù* & لکوم & $ابهگن کلام

M. %* اش%اپ اکشینک دهع !( هک یبایان *ایسب `اه هکس تشپÄ یناشوک 
̀ *(% شی* `(دخ ]اثمت Ä%رک تنطلس J٥M Q ات JM٥ %&دح !( ë(رهاظ هک
 &رل( پس( &رل هملک & ،%*(% Äدن&% یپس( %وخ *انک *% هک %وشیم هظحالم
 .)لص(وف اب Äدش Äدن(وخ وپس(

 $ای(دخ Qانب %وخ ۀلاقم *% نیاتس ]*&( .تسنÄ É(رمه ôرش $(ونعب
 (* مس( نی( )J، J٥W یقرشم %انس(( یئاکس & دنه `اه هکس *% یتشت*!
 هپس( ته&*وئ( $É یئاتس&( E*وص هک دن(دیم پس( رهل یس*اف مس( $امه

aurvat-aspa ولهپ لکش & ،تس( &* دنت $اپس( ~دن*(% ینعی` É$ 
 *% هک (* یئ(دخ مس( رتسم(% .Ä%وب lorasp پس( *ول ای rorasp پس(*&*
 وپسÉ&*% دشیمن Äدی% $É نیتسخن mرح $وچ Äدش رکõ اکشیناک ۀکس تشپ

drooacpo دن(وخÄ اب .پس( &&*% ]%اعم Éربمن هکس ریوصت هکن W تسرهف 
Mوض& *وطب رن%*اگ یسرپ هعومجم ٦ô دن(وخ وپس( &رلÄ ریبعت & %وشیم 

 هب óوج*( تس( یمومع `رم( یقرش $(ری( Eالف Eاجهل *% )]( هب )%(
̀ دغس ۀجهل *% & )JOJZ عبط e KZY `دغس `اه هبیتک êای*دن(
 M.مینیب یم (* ](دب( نیمه نیع ریماپ Eاجهل !( یضعب & `ونام

 & تیکلم & نتش(% ینعمب ]%ول*% = ]رل $ونک ات &رل وتپ *% $وچ
 Äدن*(% & (*(% ،*% ](دب( هب هشی* نیمه مه یس*اف *% & ،تس( تیبحاص
 اکشینک Eاکوکسم & هبیتک نی( ΛΡΟ یناشوک $اب! *% سپ ،تس( %وجوم
& drv )&اتس & lor وب هشی* کی !( `ولهپ%Ä & اعمجë املک دیابE رل& 
 .دشاب )êدقم `وکین óونل( ê )*ùدقم کین کلام نینموه

 &*(% & تس( %وجوم ملع *وطب $ونک ات Qان نی( وتپ *% هک دنامن هتفگان
 m&رعم %(دج( !( یکی هکین &*(% & ،دننکیم `*(ذگمان *اهدنق *% (*

  .!!! s نس نتسیرک R' یسرپ '=زم .!

 .٥!! s نس نتسرک R' میدق Q'ری' &= یتسرپ '=زم .-



٥'

 & Qولعم $ونک ات &( نفدم یتح & هلیبق هک %وب *اهدنق ùونج $ایئ(زکچ(
J.تس( *وهشم

KZ. ΕΙΡ ))ری = )&* = Éشت( 
 دیق اب کی*ام & دن( Äدیسرن یئاجب هملک نی( ینعم *% نیقرشتسم

 (دیپ (* یطب* ]امعتس( عقوم اب هک É&*%Ä (* تماهش & &رین ]زلزت & تهبش
 .دن(وت یمن Ä%رک

 تس( وتپ )*&(( هملک `ری!& ۀجهل ظفلت ëانیع هملک نی( نم رظن *%
 $الغب دبعم نیمه *% هک ،دشاب êدقم شتÉ$ É!( دصقم هک ،شتÉ ینعمب
 .تس( ÄدمÉرب Eایرفح !( $É رتسکاخ & $(دشتÉ *اثÉ & %وب %وجوم

 ینونک یفاض( ~رسک قباطم( یفاض( )`( کی )ری(( !( لبق $وچ
 ëاعمج هک )ری(( نیمه هب دن( mاضم نینموه &رل Eاملک سپ ÄدمÉ )یس*اف
 وتپ (* *&( هک دنامن هتفگان .دشاب شتê Éدقم `وکین óونل( É$ *ù ینعم
 Äری( وتپ هملک *% میدق ظفلت نی( & ،دنیوگ )ری(( $ونک ات $اتسری!& $اناب!
 .تس( Äدن! ëانیع )رتسکاخ(

KJ. ϹΤΑΔ )اتس%(
 لیص( لعف *وطب اجنی*% هک تس( *رکم )M٥( ربمن هملک $امه

 M٦ !( (* هلمج سپ ،دشاب دنام لطعم & یفطنم $É ینعم & Äدش ]امعتس(
 .%رک دیاب همجرت نینچ KJ ات

%اتس ری( ` نینموه &رل !( دلک %&(
 دنام شتê Éدقم `وکین óونل( ù* !( هلک &
دنام لطعم êدقم `وکین óونل( ù* )هکیتق& &(

KM. ΤΑΔ )ات%( 

 Qاغف' Gاش &=ان دمحم Pرضحیلع' òولج تینهت °دیصق &= یه'رف Zوقعی دمحم الم .!

 :=وب هتفگ

تینهت '& Qاخ Gدنیاپ رم='= .&'= £.&

تفرگ یناطلس ولع P&ام' اب ام یناخ
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 *وطب زین KW ربمن *% هبیتک نی*% هک تس( وتپ & یس*اف )ات(نیمه
 بکرم لکشب JY، WY، YJ، JZW ربمن Eاملک *% & ÄدمÉ %رفم & %رجم
 ](% mذحب هلک ات = دلکات ٤M ربمن *% یل& ،Äدنام یقاب $É ](% هک تس(
 .تس(

 ففخم `دعب Eاجهل *% یناشوک $اب! )%ات( هک : دیÉ یم رظنب نینچ
 †رش & لیلعت & تیاهن E(%( E*وصب )ات( & Ä%اتف( $É رخÄ & %)[ Éدش
 dak دن!اپ *% & tavak میدق êرف *% & tak `ولهپ *% هک تس( Äدنام یقاب
 .دشاب )هک یماگنه ات = هکنی( ات( $É ینعم & J%وب

 رگی% *% & Äدش mذح $É ](% )٤٦( هملک `الم( *% (رچ هکنی( ام(
 *% رگ( هک تس( نینچ $É تلع ë(رهاظ ،تس( یقاب E JY، YJ، JZWاملک
 %وخ ]اح رب ](% سپ Ε & Α دننام دیÉ یتلع mرح ](% !( دعب بیکرت نیح
 mرح رگ( ال( & JY، WY، YJ، JZW ´&رگ Eاملک لثم ،دنام یم تباث
 E*وصنی*% سپ ÄدمÉ )٤٦( ربمن ۀملک *% هک )j( دننام دیÉ یتماص حیحص
 .تس( Äدنام )دلکات( & Äدش mذح %ات ](%

 نیب )Ι( $امه دننام هک تس( %وجوم KM & KK هملک نیب )Ι( کی
 .دهدیم (* تفاض( & تبسن & طب* *اک & تس( K٥ & E K٤املک

KK. ΒΑΓΕΑϹ )بییگس(
 هک ،`(دخ & k*زب & میظع ینعمب .تس( O & ٦ ربمن گب هملک $امه
Ε )ریخ É$ پ *% $ونک( هک دشاب عمج تمالع دیاشیقاب ثنوم عمج *% وت 
 ریاظن JZY سیگب & OJ ربمن ΑϹΑΓϹΕ عمج ۀملک هبیتک نی*% & Äدنام
Éام( .دهدیم (* )$ای(دخ( ینعم یگب اجنی*% & .تسن ΑϹ ریخ( دنوسپ 
 *% .دن( Äدن(وخ MY ربمن )!(( ینعمب ΑϹ $امه Äابتشاب نیقرشتسم (* هملک
 & Äدش (دج ο لصاف تمالعب دعبام & لبقام Eاملک !( ΑϹ اجن(*% هکیلاح
 نی*% $(ربانب ،تس( لبقام ۀملک لصتم دنوسپ *وطب JZY ربمن *% & اجنی*%
:لیصفت نیدب من(دیم )!(( ینعمب ΑϹ !( ریغ (رنÉ نم %*وم &%

 .!٤٥ Qاهرب یش'وح .!
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 تبسن & mاصت( تمالع $ونک ات وتپ *% هک تسیدنوسپ سی = زی
 .زینل = نل ،زیرغ = رغ دننام تس(

 *% mاصت( & تبسن E(%( )زی( نی( هک تس( %وجوم یخی*ات یلیل%
 یلاتفه `الوک (رهم !( هک $اگ!&* ۀبیتک *% (ری! %وب %وجوم $ایناشوک رصع
 Äاش%اپ تفص ینانوی طخل( مسرب $É ]&( ۀملک Äدنام یقاب ٥ZZQ %&دح
J.تس( )یئ(دخ( سیگب *وکذم

 .دهدیم (* $ای(دخب ùوسنم & یی(دخ ینعم سیگب مه هبیتک نی*% سپ
 (دخ نی( تبسن هملک دعب Ι & .دنشاب $(دباع & $اتسرپ (دخ $É!( دصقم هک
 %اشون *% هکین(دباع ینعی ،دناسریم )دبعم( %اشون هب (* $(دباع & $اتسرپ
 .دن( Ä%وب نکاس

K٥. ΝΟϸΑΓΜ )اشون = ملاشون%(
 اهنت .دن( هتفگن `زیچ & دن( Nوماخ نیقرشتسم هملک نی( ~*اب *%

 .تس( Ä%رک دیق seat (رنÉ ینعم گننیه
 :لیõ لیالدب من(% یم )]اشون( *% (رنÉ ۀشی* نم ام(
J. )ایب%( %اشون هملک نیE ال هک تس( یس*افQ É$ تس( ](% ~دنیامن. 

 ](دب( نی( & .$الغب = گن% غب = گنل گب & !%اهم = زیلام Eاملک دننام
̀ دنه ê% دننام تس( %وجوم یئای*É ۀنسل( Qامت & هبیتک نی*% )]( هب )%(
& %Ä پ سل = یس*افپ لس = یس*اف دص & وتیم رب نی!( & .وت Éهک دی 
 & %اشون یس*اف `اهل(% & تش(% قباطت وتپ اب %*وم نی*% هبیتک نی( $اب!
 .%وب Qال $اب! $(*% زی%

 هک ،دیدج ]اش ینعی )]اش + ون( !( تس( بکرم ëابلاغ ]اشون ۀملک
 .وتپ دننام تس( mوصوم رب تفص میدقت êاس( رب مه هملک بیکرت

 خی *% دنوسپ *وطب یس*اف *% هک تس( هملک $امه ëابلاغ )]اش( ام(
 ینعی( لش*% ای ]اش هملک *% وتپ *% & Äدنام یقاب ]اچ Äایس & ]اچ
Éاگ*% = $اتسÄ( %)*وهفم هک .میQ انیع هملک نی( & .تش(% (* $اکم تیفرظë 

 .Y- هنزغ Qاکیول Ü& £رش e'رب .!
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 $اطلس رصع *% هک ÄJدنام ûوفحم ]اش $اغف( $اکم مس( *% ]اش E*وصب
 نهک کشوک اجن(*% .%وب یئاج نیگتکبس ربق %&دح *% هنزغ *% %ومحم
 & .%وب عق(& )$(ریفس & $الوس* یئ(ریذپ $(دیم( هلوس* $(دیم & `%ومحم
 $اغف( E*وصب خسن !( یخرب *% & M.%وشیم رکë õ(*رکم یقهیب خی*ات *%
 *% (* )]اش( رهش ]اس *(زه کی Eدم !( ام .تس( Äدش طبض مه یلاش
 ریغ & .میسانش یم *اهدنق یقرش ùونج نیشپ تیال& Kینونک هتیوک عقوم
 !( مه رنک ینونک ]اش & ٤دنتش(% %وج& ]اش Qان هب مه `رگی% عق(وم نی!(
  .تسنÉ ایاقب

 %اشون دعب یس*اف *% ،تس( وتپ قباطم هک یناشوک میدق ]اشون نی(
 هک .میدق )Ä*اه&ون( *اهب ون رب êایق ،ون Äاگم(*É & ون لحم ینعی ،دش
 & خلب *% $É دیلقت هب $(!( دعب دیاش & Ä%وب $الغب دبعم نیمه Qان ]اشون
 یم E*اش( $آب دعبام ôرش *% هک دنشاب هتخاس (* `%اشون زین اهیاج رگی%
*&%. 

M. ؟%وب اجک ؟%وب هچ %اشون 
 ™ایس !( & دن*(% %اشون !( `رکõ *رکم امدق ëاصوصخم یس*اف `(رعش

 هک تس( Ä%وب `رهش ای یعضوم Qان هک دیÉ یم رب نینچ $اشی( Qالک
 :دیوگ %ومحم نب دمحم $اطلس ôدم *% یخرف .Ä%وب *ایسب $(*% $ای&ربوخ

وت ۀناخ هتشگ هلبق (* قلخ
%اشون ۀناخ شیپ نی! وچمه

 :%ومحم $اطلس ôدم *% تس(* ومه
 $امره !( رت `وق Äدنک Äدکتب *(زه
%اشون !( رتشوخ Ä%رک یهت رهش تسی&%

 رگول عض'وم R' دن.اجس :دیوگ . G=&.# '& 8اش Qاغف' زین )s tY( =وخ Üزت &= رباب .!

 .دن' 8اش Qاغف' .' Ñ=رم . …تس'

.٤UU ،٦-٤ ،!٦J، -Y- ،٦٥- s ینغ رتک= عبط یقهیب خی&ات .-

 .Ut- میساقتل' نسح' .6

 .U٤ ،٦٤ Zولقل' ةهزن .٤
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 :تس(* ومه
%وش تش% وچ $(زخ تقوب ات
%اشون ~دکتب وچ یئاهغاب

 :É&*%Ä نینچ (* )%اشون دبعم( %اشون *اهب رگی% `اج یخرف
عیدب $اکرت ! & `%اشب `اس( رب وت
%اشون *اهب & تس( تشنک هکنوچ وت >اک

 :تس( &رسخ رصانب ùوسنم همان یئانش&* *%
%اشونب تبولطم & *اخرف *% وت
%ایرف & گناب `*(% هچ &* اجن(دب

 :دیوگ $املس دعس %وعسم
نک یهاش & نیزگ شم(* اهاش k*زب
%اشون تب $É تس% !( یم Qاج Ä(وخب

 :Äاش کلم $اطلس ôدم *% `زعم ریم(
`%اشونب ون %اب( رت Qاقم رهب
%اشون $وچ وت سلجم $اتب هنوگ هنوگ !

 :تس(*ومه
É*)وکشم ۀناختب وچ ∂اب دش هتس` 
%اشون ۀناختب وچ ∂(* دش هتخ&رف( &

 :تفگ `& مه
%*(% %اشون !( تبسن وک یتب
%*(% %اشون !( تعاس ره مل%
 نم $!رب & وک ،شیوخ `&رب
%*(% %اشون ۀناخ تبعل وچ

 :دیوگ لیعامس( ]امک
 ملق jون &زک ،دنمرنه Äاش ،نی% *ون
(رم %اشون تبعل ده% ¢رع $ام! ره

 :تس(* `وله% مث یخلب &رسخ ریم(
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 (* تسم Ä*اچیب & $%(% دنپ هب ده(!
%&ریم %اشون تبعل `وسب رطاخ

̀ امدق هتفگ هک اهنë )! Éاصوصخم & دش لقن هک %دعتم `اهلاثم نی!(
 وگتفگ Äریغ& %اشون تب & %اشون هناختب ای Äدکتب & %اشون ۀلبق !( تس( رعش
 اه هناختب & دباعم !( یکی (* %اشون r(رعش نی( هک دیÉ یم تباث & ،دننکیم
 تب & ینی% مهم زک(رم !( خلب *اهبون دننام مه (* اجنÄ & É%رکیم *وصت
 !رط نیمه `&* !( رخrاتم $اسیون گنهرف & .دن( É&*%Ä یم *امشب یتسرپ
 *% ینعم نیاب (رنÄ & É%رک †ابنتس( (* %اشون $%وب زیخ نسح ،]امعتس(
 .دن%رک طبض %وخ `اهگنهرف

 $دیل *% دلج هن *% هک کلامم کلاسم & ùرع یف(رغج بتک *% ام(
 ùابل & Äدیزگ خی*ات & ùولقل( ةهزن & ینی&زق %البل( *اثÄ & %* Éدش عبط
 & `*õالب $(دلبل( ôوتف & Eایاکحل( عم(وج & *&دصل( ةح(* & ùابلال(
 !( همانهاش Eاغل تسرهف & `%(دغب *%اقل(دبع !( همانهاش Eاغل & `ربط
 نی!( `رث( لیõ بتک *% طقف .تسین هملک نی!( یناشن & `رث( ینامل( فل&
 :دیÉ یم تسدب هملک

  ùوقعی دصق رکõ *% ـهM٥W ]اس ¨%(وح *% ریث( نب( لماکل( خی*ات *%
 لص&املف X $اتس*اخط & خلب یل( *اس&” :دیوگ خلب & ê*اف `وسب ثیل
 نب %&( %اهانب تناک ةینب( یه & .%اشون ùرخ & اهرهاظب ]زن خلب یل(
 .)(ذک( *وجنبام نب êابعل(

 “…خل( اهیلع یلوتس( & لباک یل( خلب نم ùوقعی *اس مث خلب �*اخ
 ](õ اب %اشون $دیل عبط *% & هلمهم ](%اب رصم عبط ریثال( نب( *% هملک نی(
 :تس( *وطسم )فل( ٥WJ e( یناعمس ùاسن( *% & Äدش ´اچ همجعم

 اه رخ( یف & فلال( مث & (ول( امهنیب نیسل( حتف & $ونل( مضب `*اس هنل(
 اهانب خلبب رصق لیق & خلبب ةیرق یه & )ذک( *اشون یل( ةبسنل( Äذه ،r(رل(
  خلب ثیلل( نب ùوقعی Qدق امل لیق & `*اسونل( êابعل( نب %&(% ریمال(
 هنط& یل( %&(% عج* ùوقعی عج* املف .دنقرمس یل( êابعل( نب %&(% ùره
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 ،مغل( نم Ä*دص قش & Eایب ال( Äذه دشناف .*اسون ینعی ùرخ Äرصق دجوف
 :اموی رشع ةعبس دعب Eامف

اموجن *اهنل( عض& یف کی ریس   اهلثمرت مل %&(% ای Eاهیه
اموبل( هبناجب Ä(دصوع دیفصفص óاق*اش ون امناکف
 :É&*%Ä نینچ )e JJ( *ابخال( نی! *% (* $اتس(% نیمه `زی%رگ

 %اشون & نیت rام & نیسمخ & تس هنس *دن( تفرگب $ایماب ...ùوقعی”
 Ä%رک *وجهام نب مشاه نب êابعل( نب %&(% هک یئاهانب & %رک $(ری& (* خلب
 “.دش لباکب & تشگ !اب اجن( !( & %رک $(ری& (* همه %وب

 *اسون ای *اشون (رنÉ `الم( هک( %اشون ال&( %وشیم هظحالم هکنانچ سپ
 نب %&(% `اهانب !( $É هکنی( Q&% .تس( Ä%وب خلب یل(وح *% )دن( هتشون مه
 هکنی( Qوس .Äدشیم ùوسحم )*وجهام ای( *وجنیام نب مشاه نب êابع
 رفن هس نی( هک دنام یمن یقاب یکش چیه & Ä%رک ù(رخ (رنÉ سیل ùوقعی
 عض(وم $É مس( `الم( *% یهتنم .دنن(ریم نخس عضوم کی !( هس ره >*وم
 %اشون (رنÉ `زی%رگ & ریث( نب( ینعی .دن*(% mالتخ( مه اب >اسن وهس ۀطس(وب
 هبترم &% یکی & *اسون هبترم &% یکی یناعمس & .دن( هتشون )õاشون &(
 بناجب کش $&دب (* $اجح* `زی%رگ اب ریث( نب( ™افت( & .هتشون *اشون
 & ÄدمÉ %اشون زین ،تس( ](% اهنÉ `&* هک *اعش( یف(وق *% & دهدیم %اشون
 & Ä%رک طبض *اشون (رنÉ یناعمس عبت هب مه Eوقای هچ رگ( .دشاب دیاب حص(
 r(رب فیحصت لص( هک تس( Qولعم سپ .خلب *% تسیرصق ای هیرق هک :دیوگ
 & %اشون نیب (رعش هک یسانج !( & .Eوقای هن Äدش بکترم یناعمس (*
 J.%وشیم دیئات ](% مه & هملک نیش مه دن( É&*%Ä `%اش

 &ابخل' نیR &= . تس' &وجنبام ریث' نب' خی&ات &= دش Gدی= الاب &= هکنانچ Ñان نی' .!

 .=وب &وجهام یطخ ۀخسن لص' &= هک .Gدش عبط &وجنیاب )-!! s( یسیفن دیعس عبط

 Zاتک &= ،دن' Qاتس&اخط e'رم' &وجنیاب ینب )s 6JY( &.ابم'Z Rاسنال' مجعم &=

 &= Qوچ .)٥6 s( دن' &وکذم &وجنیاب نب مشاه 8# ـه-U- =.دح یفوتم یبوقعی Q'دلبل'

 هک =&'= 8امتح' سپ ،دن' &وهشم نیخ&وم =زن زین یت'.= &وجمیس Q #8اس'رخ e'رم'

 .دنشاب هلوقم کی R' &وجمیس . &وجهام



٦٥

 نب هل(دبع رکبوب( نیدل( یفص Qالسال( خیش هک خلب لیاضف ùاتک *%
ـ ه٦W٦ *% & هتشون `!ات هب ـه٦JZ ]اس *% ظع(& %&(% نب دمحم نب رمع
 $É یس*اف ۀمجرت یطخ ۀخسن & ،Ä%رک همجرت یس*افب (رنQ Éولعمان یصخش
 یبلطم اجنÄ & %* ÉدمÉ %اشون رکõ تس( ûوفحم سی*اپ یلم ۀناخباتک *%
 & .%وب ]وغشم %اشون `انب هب ]اس تسیب êابع نب %&(% هک %*(% Ä!ات
J.دیوگیم ـهÄ MKKدعقل( `õ *% خلب تیالوب (* &( بصن خی*ات

 *% یس&* دلوت*اب & )e MOK، KZJ( رهش $(ری( *% ینامل( E*(وک*ام
 ذخآم !( یخرب & Ä%رک Ä*اش( %اشون Qانب )e WW، WY( $اتسکرت ùاتک
 *اسون طلغب (* %اشون یناعمس عبت هب دلوت*اب & ،دن( Äدش *&É %ای (* *وکذم
 یناگرگ نیدل(رخف نیم(* & سی& *% *وکذم `(رعش رب Ä&الع M.تس( Äدن(وخ
 :تس( %*(& *وط نیدب %اشون !( `رکõ زین )ـه٤٤٦ %&دح(

%اشکب دنب !( $اب! Ä*اب رگ%
%اشون شقن $وچمه تفگ اهنخس
%اشمش & &رس دنام وت `الابب
K%اشون شقن دنام &% ره رب رگ(

 &رسخ بی! رهش $(&ریشون هک دیوگ & %*(% `رکõ %اشون !( زین یس&%رف
 :%(% `اج $(*% (* Q&* $(ریس( & تخاس (*

$(&ریش ون %ومرف رهش یکی
$(&* Éù & >اک $&*دن( &دب
Qاک %اش & ]% نش&* $اگ*زب
 Qان دن%اهن &رسخ بی! (*&

 دعاس e'&'= &وجمیس سپ .تس' دعاس ینعمب &وج هنزغ Qانابم'R یس&اف °&.احم &=

 . تس' ینظ نیمخت نی' یل. .=وب ده'وخ )~وهام دعاس e'&'=( &وج Gام . نیمیس

 .دشابن ینیقی

 .رفیش یعسب tt6Ñ! سی&اپ عبط -Y ،! یتاموتسرک نشرپ .!

 .٤:U &اگ=اپ &= ینی.زق همالع هلاقم هل'وح هب Q --JJاهرب یش'وح .-

 .t!! ،J٥! نیم'& . سی. eونثم .6



٦٦

%وب هتسب اهرهش $(زک $(ریس(
%وب هتسخاپ & تس% $(رگدنب هب
دنتش(%رب دنب ات %ومرفب
دنتش(ذگب %اشون رهش $(دب

 رهش تفص *وطب (* %اشون هک تس(*اکشÉ زین یس&%رف ]امعتس( نی!(
 Ä%ومرف É$ )*)%Ä !( (* رگی% `(رعش یناعم $امه ëابیرقت & É&*%Ä &رسخ بی!
 .تس(

K. یم رظنب نینچ Éوبن یصاخ دبعم کی %اشون هک دی%Ä وم *% هکلب)*% 
 بلغاب هلمجن( !( هک %وب %وجوم ابی! `دباعم میدق $ام! !( Qان نیدب Ä%دعتم
 یلامش تمس Q(رگب *% $ایناشوک یهاش رهش یل(وح *% `دبعم ]امتح(
 مسوم *% اکشینک رصع *% ینیچ `اه لمغری هک ،تش(% %وج& زین لباک
 ~!وپ `اه هب(رخ *% (رنÉ عضوم & .دن%رکیم یگدن! دبعم $É *% $اتسبات
J.دن( Ä%رک نیمخت Q(رگب $(ولهپ Äوک *% jرتش

 گنست $ویه (* نیچ ~%(زهش & ینیچ `اه لمغری نکسم & دبعم نی(
 ٦٤٤Q یئالوج *% هک Mتس( Ä%رک طبض Sha-lo-kia )ایکXولXاش( Qانب
 هک %*(% ]امتح( & .%وب هتشذگ `اج نی!( & تفریم نیچب اسیپاک & لباک !(
 .مین(دب )]اشون( هشی* نیمه !( (* )ولاش( هملک نیتسخن `(زج(

 رصق & ∂اب & $ابایخ `(رب Qان کی ریمشک & ùاجنپ & *اهدنق *% .٤
 ∂اب & %وجوم *املاش Qانب `اج &% *اهدنق *% هک تس( لمعتسم یلاع
 .تس( دنه $ایلوغم ۀینب( `ایاقب !( ریمشک & *وهال *امیلاش

 میالع & *اثÉ مه $É ]&( *% یل& ؟تسیچ هملک نی( ۀشی* هک من(دیمن
 .تس( *(دیدپ )]اش( $امه

 .!Q -، -6اتسناغف' خی&ات .!

 .٦6! گنست Qویه همان رفس همجرت .-



٦&

 Eایب%( %اشون & یناشوک ]اشون هک دیÉ یم دیدپ هتشذگ %انس( ۀعلاطم !(
 *املاش & ینیچ `ایک ولاش & یبرع õاشون & یقهیب ]اش $اغف( & یس*اف
 .دن( Ä%*وخ Éù هشی* كی !( دنه & *اهدنق

 ~*&% لئ(&( *% & Ä%وب )ون دبعم & ون لحم( ]اشون یناشوك $اب! *%
 هك ابی! $اتب `اج & ابی! ~دکتب & دبعم رب %اشون لغم �&رخ ات یمالس(
 سپ .تس( Äدشیم ™الط( Ä%وب ابی! $اتب نینچ Äاگیاج مه میدق %اشون
 $اتسناغف( یلحم Eاملك !( یس*اف Eایب%( %اشون & یناشوك $اب! ]اشون
 *% یئاههاگ شتسرپ & اهدكتب & دباعم $ام! & رصع ره *% Qان نیدب & Ä%وب
 *(رقب (* خلب %اشون نیرخÉ هك .تس( هتش(% %وج& لباك & $اتس*اخت & خلب
 رنÉ `*افص ùوقعی & ،%وب هتخاس ـهê %* MKKابع نب %&(% هتشذگ %انس(
%* Mای اجکی *اهبون اب خلب *% (* `اج نیمه یخرف & ،%رک $(ری& ـه٥٦% 
:تس( Ä%رک

*اهب %اب Äرمه یماب خلب `( ابحرم
*اهب ون ∂اب ! ای یتف* %اشون *% !(
خلب %اشون Qرخ *اهب ون $É اشوخ `(
J*اهب دمÉ $&*دن( خلب *% زک $ونک( هصاخ

 Qان نیمه هب & دشاب )یلاش*ون( هک می*(% یمان کی وتپ $اب! *%  .٥
 رتتسم(% هک %رکیم یگدن! نیساب( `%(& *% مه%!ون $رق رخ(&( *% `رعاش
M.%وب Ä%رک طبض & Äدینش اجن( *% (* &( `وتپ *اعش( یخرب

 *ون مین(دیم هکنانچ & .تس( )یلاش+*ون( مینک هیزجت رگ( (* Qان نی(
 ینعم Qان نی( ëاعمج & دشاب )لحم( یلاش & تس( )ùاتفÉ( رمل نیمه
)Éاتفù زج *% هک دهدیم (* )لحم& )&[ É$ وفحم میدق )]اش( $امهû & 
 .تس( Äدنام یقاب Äدن!

 .JY! یخرف Q'وی= .!

 .سی&اپ عبط ،&اهب . &اه 'وخنوتپ = .-



٦'

 ]اش&( .تس( %وجوم `اج & لحم ینعمب ]اش هشی* مه یس*اف *% .٦
 نیمه هک Jتساه Äوک *% Éù $%اتسی( `اج & *ابن( ù & Éùالات ]&( حتفب
 Äدنام ûوفحم هملک نی*% میدق تغل $امه هشی* & .تس( ]اچ = ]اش
 نکاس لبقام )Q( کی هملک نی( رخÉ *% هبیتک ۀخسن هس ره *% ام( .تس(
 .دشاب K ربمن طب(* میم $امه هک %وش یم Äدن(وخ ملاشون & تس( %وجوم
 هملک لصتم ینونک یس*اف دننام & Äدشن (دج ο لص(وف هب هتکن نی( یل&
 کیلمت & تفاض( تمالع ]اصت( نی( دیاش & ،تسلوهجم نم رب ،تس(
 & ،می*(دن `ربخ $(!( $ونک( هک دشاب یناشوک $اب! `*وتس% دع(وق رب ینبم
 ΝΟϸΑΛΜ ملاشون هملک نی( JZO ربمن *% & انجی*% Qوس هخسن *%
 .تس(

K٦. ΦΡΟΧΟΡΤΙΝΔ )وخ”رف*تدنی(
 .تس( &رف هملک ]&( &زج
 ،دنکیم Ä%اف( (* Äولج & شیپ ینعم هک ÄدمÉ مه JW ربمن *% دنوشیپ نی(

 êرف *% .%وب pro نیتال *% .%وب مه میدق êرف & تیرکسنس & اتس&( *% &
 & )(رف( `*% Eایب%( *% M.دنوش یم !اغÉ دنوشیپ نیاب Eاملک اسب میدق
 .دنیÉ یم $É ةهج نییعت ای & لعف دیکات `(رب هچ دنوشیم Äدی% &% ره )&رف(
 :تس(* `دعس K.دننکن k*زب Äاش%اپ نی( شیپ (رف $اب! :دیوگ یقهیب

Qاش *% یي هنتف %اتف( `!&*
دنتف* (رف یی هشوگ !( کی ره

 اب & دنتفرگ &رف (* %رم & دیکشخ &رف & %اتسی( & رف ]اعف( *% &رف ام(
 :تس(* یخرف .دیÉ یم ]اعف( رگی%

نک $&رب `&* &% Q%رم ام سلجم !(

 .Q !t٦اهرب .!

 .UY! نشرپ دل.' .-

 .-٤- یقهیب خی&ات .6



٦(

J`&*&% لگ نک &رف & >رس لگ *É شیپ

 )دنیت*وخ( ΧΟΡΤΙΝΔ دعبام لعف †وبرم )&رف( دنوشیپ اجنی*%
 & هت*وخ (رف هک تس( )دنیت*وخ&رف( قباس دنوشیب اب لعف نی( .تس(
 & xvar اتس&( *% & نت*وخ & xvart `ولهپ *% .تس( $(!( Ä%*وخ(رف

xvaraiti ))ابرب & $%رک فلت هشی* نیمه یناعم !( یکی & .%وب )لک% %)%$ 
 عمج سییگب لعف نی( لعاف & .دشاب دصقم نیمه اجنی*% هک Mتسه زین
 :دندش %ابرب & فلت %اشون نی!( $اتسرپ (دخ ینعی .تس( بیاغ

دنیت*وخ &رف ملاشون ` سییگب یئ%ات
 .)دنتف* (رف( دندش Äابت %اشون $اتسرپ (دخ هک ات

K.تس( بیاغ عمج ٤Z لعف دننام دنیت*وخ &رف ام(

KW. ΤΑΔ )ات%( 
 :j*( †رش & لیلعت & تیاهن E(%( !( تس( یس*اف & وتپ )ات( نیمه
KM(

KY. ΑΒ )Éù( 
)j: MZ*( تس( ینونک Éù ینعم هب ë(*رکم

KO. ΛΡΑΦΟ )لۇف(ر(
 %*دب هک دن( هتفگن `زیچ & Äدیسرن یئاجب $اگدننک هعلاطم Ä*اب نی*%

 .تس( Äدنام لحنیال هملک نی( & .%*وخب
 ~دنک( *ول & ٤)Éù `وج( رل !( تس( یمیدق لکش ë(رهاظ وف(رل نم رظنب
 *% (* اهبالیس eاخ `(رجم *اهدنق *% & .میئوگ Ä*ول وتپ *% هک ٥)ùالیس

 .6٤J ،! یسانش کبس .!

 .Q Yttاهرب یش'وح .-

 '& )&'R( &'وخ . Qدنگ'رپ . Qدش êرفتم ینعی وتپ 8دی&وخ . G&'وخ تغل اجنی&= .6

 ریبعت دندش &'وخ . دندش Gدنگ'رپ هب '& دنیت&وخ تس' نکمم . تخ'دن' دیابن رظن R' مه

 .=رک

 .Q !tU6اهرب یش'وح .٤

 .!!Q !Uاهرب .٥



&*

 هک %*(% $ایرج $اتسناغف( ùونج *% (*ول `ای*% & .دنن(وخ Ä*ول رهش ™رشم
 )ـه( هب وتپ *% هک هملک رخÉ )وف( ام( .%وشیم لیکشت `*اهب `اهبالیس !(
 *% ینونک یس*اف Äوک  الثم .%وب میدق ۀنسل( Eاملک !( یخرب *% Äدش لیدبت
 لیدبت )ـه( هب $É ریخÉ )هف( هک J%وب kaofa اتس&( *% & kaufa میدق êرف
 )Ä*ول ،&رل( یناشوک $اب! )وف(رل( دیاش مه êایق نیمه رب & .تس( Äدش
 ،تسبÉ `(رجم & `وج $É ینعم هک دشاب وتپ & یس*اف ینونک jربتشم
 .دشاب ÄدمÉ %وجوب ùالیس $ایرج !( هچ & دشاب Äدش Äدنک $اسن( تسدب هچ
 $(رب انب تس( عمج $É لعف & Äدی%رگ عق(& لعاف هلمج *% هملک نی( $وچ
 *اثÉ $الغب دبعم Eایرفح *% $وچ %وب عمج مه )وف(رل( ۀملک هک تفگ $(وت
 ریسفت نی( دیوم $(رب انب ،تس( ÄدمÉ $&ریب دبعم ۀنی! %&دح *% Éù `وج
 .دن(وتیم Äدش

٤Z. ΑϹΤΙΝΔ ))«تسدنی( 
 K٦ ربمن لعف دننام تس( KO ربمن %وخ لعاف هب †وبرم هک لعف نی(
 لعف مه اج نی*% هک K٤ & Ä M٥ربمن %اتس ۀشی* $امه !( تس( بیاغ عمج
 :%وشیم نینچ $É ینعم & .نیعم هن تس( لیص(

دیتس( وف(رل Éù%ات
%اتسی( اهیوج Éù ات
 نی( ۀجیتن & †وبرم `دعب هلمج( .دندش کشخ Éù `اهیوج ات :ینعی
)تس( هلمج

٤J. ΑΒ )Éù(
*j: ربمن MZ. 

٤M. ΑΝΔΕΖ ))«زی«دن(
 ینعی to heap up ینعمب ین(ری( Äزیدنه هملک !( کی*ام (* هملک نی(

.%*(دن یقباطت ]امعتس( لحم اب هکیلاح *% هتش(دنپ نتشابن( مه `&*

 .٦!- ،! یسانش کبس . Q !Y6Uاهرب یش'وح .!



&)

 دن( .تس( `*% & `ولهپ تغل ۀشی* !( )زیدن(( هک دیÉ یم رظنب نینچ
and %* دن( هملک هک %وب یبرع عضب ]%اعم مک & مهبم %دع `*% & `ولهپj 

 J.%وب مک زیچ ره &  یمک & مک ینعمب `ولهپ jدنه & `*%
 ام رب Äدش ™احل( هملک رخآب دصقم Q(دک `(رب & هنوگچ )زی( هکنی( ام(

 یلعف ینعم )زیدن(( هک تفای*% $(وت ]امعتس( عقوم !( یل& .تس( ]وهجم
 .دنکیم Ä%اف( (* )دش jدن( Q )Éùوهفم & %*(% (*

٤K. ΟΤ ))…&E( 
)%)E ( & یس*اف )&( ]%اعم فطع)&( پوت )*j: M٦(. 

٤٤. ΜΑΛΙΖ )لامام = زی%é(
*j: M، J٦، MK، WO، O٥، JJM، JM٦. 

٤٥. ΠΙΔΟΡΙΓΔ )پدگی«*&…دی(
 هک ]وعفم مس( میدق لکش pita-rixta (* هملک نی( هشی* کی*ام

 میدق لکش هملک نی( ë(رهاظ .تس( Ä%(% $اشن Äدشیم ]امعتس( یضام ثیحب
 *% & %*(% (* ó(%ول( & $دنام j&رتم Qوهفم هک تس( یس*اف )%&*دپ( نیمه
M.%وب padrut `ولهپ

 )دش %&*دپ( !&رم( هک دشاب یضام لعف ثیحب اجنی*% دگی*&دیپ دیاش
 .تس( ÄدمJJK É هملک *% $É یفنم ó*اضم & .میئوگ

 :تس( نینچ ٤٥ ات ٤J ربمن !( هلمج Qوهفم سپ
Éù )زیدن، )&E دگی*&دیپ زیلام
Éù )دنj ام & دش%é تشگ %&*دپ
 ]ویرپ *دصم & )%وخیرپ = دگیرپ( لعف وتپ *% هک دنامن هتفگان   

 .دیÉ یم رظنب هشی* نیمه !( )jرت( ]%وخیرپ =
٤٦. ΤΑΚΑΛΔ )دل»کات(
KM، KW ربمن :j* ات ôرش `(رب

 .!Q !Yاهرب .!

 .Q 6Y6اهرب .-



&!

 *% مه ο هلصاف & تس( دعبام ۀملک )دلک( کفنیال &زج )ات( اجنی*%
 دنتشون یم )دلک( اب (* هملک نی( هک یتق& :دیÉ یم رظنب نینچ & %*(دن نیب
)Δ( Éرن) ذحm رش .دن%رکیمô ربمن *% )هلک = دلک( هملک MW تشذگ. 

 ات & هکیتق& ات ینعمب تس( لمعتسم وتپ *% $ونک ات )هلک ات(
 هملک `(رب گننیه (* یسیلگن( until ینعم نیمه نیع & هکات & هکیماگنه
 .تس( Ä%(% ٤٦ ربمن

٤W. ΝΟΚΟΝΖΟΚ )زنوکون&j»( 
 میمرت ۀتیمک سیئ* Qان & یناشوک ملع کی دیوگ مه کی*ام هکی*وط

 .تس( %اشون
 Qان نیمه &زج (* `دعب یفاض( )Ι( تمالع & ο هلصاف کی*ام یل&

 .تس( Äدن(وخ
 مه MO ربمن !( دعب هک تس( یفیصوت تفاض( تمالع )Ι( هکیلاح *%

Éدش *(رکت *اب نیدنچ هبیتک نی*% & دمÄ )تس. 
 وتپ *% هک تس( لیلجت )j( هب Qوتخم تقونÉ `اهمان دننام Qان نی(

 Qوس هخسن *% اجنی*% یل& Q%(% $اشن )JJ( ربمن *% (رنÉ ریاظن
ΝΟΚΟΝΖΙΚ )تس. 

٤Y. ΚΑΡΑΛΡΑΓΓ )ر»ک[ *گن( 
 & رکشل ینعی ΚΑΡΑ !( بکرم یماظن بقل کی (* هملک نی( کی*ام

 $امه نیع هملک نی( هک دیوگ گننیه ام( .تس( Äدن(وخ گن*% + $وشق
 بقل هک تس( ΔΡΑΝΓ گن*% + *انک !( قتشم گن*انک یس*اف تغل
 تیال& کی $(رمکح بقل ای ،%وب یناشوک یهاشنهش !&اجم Eالای( $(رمکح
 .`دحرس

̀ اه*انک (رنÉ عمج & Jدنتفگیم یهاش%اپ ~*انک (* دحرس میدق $ام! *%
 مضب کن*انک ،دنیوگ m(رطال( jولم ùرع هک (* دحرس Qاکح & یهاش%اپ

 &'دمان eاه.زغ …Qالس&' جلق :دیوگ eرصان Pاقبط &= یناجRوج î'رس îاهنم .!

 .)-!6 ،!( دنتفای &ایسب شلام .R' هجنرف' &انک هچنانچ ،تفرگ Ñان میظع . ،=&.# eاجب



&"

 *% & ،تس( ÄدمÉ دحرس ینعمب j*انک تغل !( گن*انک & دنتفگیم ]&( mاک
 .دن%ومن یم Qایق یث&*وم `*(% دحرسب میدق !( هک دن%وب اهگن*انک `!رمره
 ینعم نیمه اهرعش $É ۀمه !( هک %*(% %ای! *اعش( کن*انک Ä*اب *% یس&%رف
 :دننام دیÉ یم رب `*(دحرس

شیپ تسبÉ %&* `*ذگب $(!&
شیب گنسرف &% (* &( `انهپ هک
&( $ابهگن `وی% کن*انک
 &( $امرفب $(وی% Äرن همه

 تفص نیدب m(رط( jولم هک :دیوگ کن*انک تعاجش & `ریل% Ä*اب *%
 :دن%وب m&رعم

]% گن*انک %رگ تس( Q(دک
J]% گنج *% Ä%رک هیس `%رمب

 $انابش *اکشیپ هک تش(دمان `وهام &رم گن*انک یس&%رف ]وقب زین &
 :%وب )$ایچوک(

زین `وهام تس( &رم k*انک
زیچ هنوگ ره & لیپ & رکشل اب(
تسام $انابش *اکشیپ اجک
Mتسام $انابتش% ~%*&(رب

 رت میدق هنومن هک )ـهK٤٦( ]اس Qرحم فیلات همانهاش میدق ۀمدقم *%
 دمحم *وصنم وب( $اس(رخ m&رعم ]اج* !( یکی Qانب (رنÉ & تس( `*% رثن
 .هتشون `رمعمل( دمح( نب *وصنم وب( & (*وتس% ،>رف هل(دبع ™(!رل(دبع نب
 $É!( & .دی( یم ë(*رکم گن*انک Qان *وثنم همدقم نی( ~دنسیون همان بسن *%
 یلاج* $اس(رخ mرط نی*% Qالس( لی(&( *% گن*انک Qانب هک تس( Qولعم

 .t-٤ ،! یسانش کبس .!

 .Y-٤ یکس&انیم R' نیم'& . سی. Qاتس'= .-



&٤

 لکشب (* Qان نی( `رجه KJ ]اس ¨%(وح *% J`ربط & دنتش(% Eرهش
 $اس(رخ Eاحوتف رکõ*`M %* õالب (* Qان نیمه & ê É&*%Äوط $اب!رم `*انک
 êوط $اب!رم گن!انک لکشب یطخ `اه هخسن *% هک É&*%Ä گن*انک
 *انک لکشب (رنÉ هبõ(%رخ نب( هک تس( Qان نیمه & K.تس( Äدش mرحم
٤.تس( Ä%رک طبض *وپاشن کلم )گن*انک(

 ùاسن( `اه هلسلس ظفح `رجه مجنپ $رق %&دح ات مین(دیم هکنانچ
 ره *% & .تش(% �(&* )$اس(رخ( Eاتویب له( & $(دبوم & $اناقه% $ایم
 لسن هب لسن هک %وب $ایم *% اهنÉ %(دجاب عج(* Eای(&* اهن(دناخ نی!( کی
 & )تس( %وجوم اهنوتپ نیب *% $ونک( تلاح نیمه نیع( .دشیم ظفح
 یتای(&* هلمجنÉ !( & تس( Äدنام ûوفحم بتک یضعب *% ëاقافت( اهنÉ یخرب
 *% هک ™(!رل(دبع نب دمحم *وصنم وب( مشش دج گن*انک ùاب *% تس(
 .دش Ä*اش( $É هب قباس *% & ٥مینیب یم `*وصنم وب( ۀمانهاش همدقم

 :)ـهW٤٤ %&دح( دسیون یم Ä*اب نی*% یناهفص( `رخف سمش
 :`& %وخ !( ریظن “.دنیوگ زین $اب!رم & دنیوگ (* یلم مکاح گن*انک”

دشاب هک اج ره Ä )Eدنب هنیمک
٦گن*انک تلابق( ! اجنÉ %وب

 ینعمب زین یسوط `دس( mرط !( هملک نی( `رخف سمش !( لبق
 :یس&%رف تیب نی( دنسب .Äدش طبض $اب!رم & mرط بحاص

(دج یتشگن زگ ره &% ره نی!(
Wاش%اپ &( & دن%وب گن*انک

 .Ü !، -tt٦ولمل' . ممال' خی&ات .!

 .٤J٦ Q'دلبل' £وتف .-

 .٤Y! یس.=رف G&'زه &= همانهش میدق همدقم .6

.6U کلاممل' . کلاسمل' .٤

 .Q tY'ری' &= یئ'رس هسامح .٥

 .~ Q !66Y'رهت عبط t٦- یلامج &ایعم .٦

Y. رف تغلò -٦J. 



&٥

 گن*انک (* $اس(رخ لقتسم یح(ون $ان(رمکح ینعی $اناب!رم !( یخرب
 !( یخرب *% گن*انک بصنم یتنزیب >*وم ´وگ&رپ ۀتفگ هب .دن( هتفگیم
 *وپاشین ]امش ینعی رهش رب( ۀیحان $اب!رمب .تس( Ä%وب یث*( اهن(دناخ
 $اس(رخ هب $ای!ات ۀلمح میب !( یناساس Qوس %رگ%ری $وچ .دنتفگیم گن*انک
 .دنتفگیم گن*انک زین (* &( هک ،دش لسوتم êوط $(رمکح هب تخیرگ

 & *انک (* *وپاشین $(رمکح لقتسم $ان(رمکح ùاقل( `اهتسرهف *%
 حیرصت êرفل( jولم *رغ *% یبلاعث ،دن( هتفگ گن*انک (* êوط $(رمکح
 ~*&% یماظن ¨%(وح *% .تس( Ä%وب گن*انک êوط $اب!رم هک :دنکیم
 (* گن*انک $الف یناساس Äاشنهنش هک می*وخیم رب هتکن نیاب یهاگ یناساس
 یماظن لغاشم $اگن*انک هک تس( (دیپ نی!( & تس( Ä%اتسرف گنج $(دیمب
 Äاش%اپ õ(وک *اب*% ذفنتم $ایع( !( هک õ(% پسنشگ ~*اب *% .دن( هتش(% مه
 یناهفص( ~زمح .تس( Ä%وب گن*انک `& هک دن( هتشون ëاحیرص Ä%وب یناساس
 .تس( هتشون گن*انک (* &رم & êوط $اب!رم ،ê(ون وب( $(وی% ôرش *%

 *% هکلب .دنتفگیمن گن*انک (* ê*اپ یقرش `دحرس یح(ون $اب!رم اهنت
̀ (رفس نتفریذپ نییÉ *% هکنانچ Ä%وب جی(* ôالطص( نی( مه رگی% یح(ون
 $اگن*انک دمÉ یم ییاج !( یی Ä%اتسرف هکنیمه $ایناساس $ام! *% هناگیب
 *% هکنانچ اج همه تسیاب یم $دنوب Ä%اتسرف نی( Ä(* رس *% هک یتایال&
̀ اه هیحان $(رمکح هب گن*انک دیاش & دننک یئ(ریذپ &!( تس&( *وخ
 اج تسیب (* گن*انک هملک همانهاش *% یس&%رف .دن( هتنفگیم کچوک
J.تس( É&*%Ä $(رمکح قلطم ینعمب

 یئ Ä*اش( %وب یماظن بصنم کی $اتسناغف( *% گن*انک بصنم هکنی*%
 ]اسب یفوتم `ونزغ `*اتخم دمحم نب $امثع نیدل( �(رس همان *ایرهش *%

 $اطلس نب یناث %وعسم $اطلس `(رب هک تس( %وجوم M ٥٥٤ ای ٥٤٤
 همتاخ ـه ٥ZY هنس *% & ÄدمÉ *% رعشب ـه٤OM ]اس !( دعب `ونزغ میه(رب(

 .~ !Q !66'رهت ٥٤- ،! یناساس Q'ری' Qدمت خی&ات .!

 .٥J! هلاقم &اهچ یش'وح  .-



&٦

 & یناتسیس متس* mالخ( `اه گنج لماش $اتس(% نی( .تس( هتفای
 $اتسناغف( یخی*ات نیم!رسب †وبرم & متس* رسپ !رم(رف Ä%(! *%(رب *ایرهش
J.دشاب %وجوم هیناترب ~!وم *% $É یطخ ~دح(& ۀخسن هک ،تس(

 Ä%&رس هنزغ *اب*% *% (رن( هنزغ رعاش رفن کی هک Qوظنم $اتس(% نی*%
 هب گن*انک ۀملک $(*% هک تس( %وجوم )هلطایه( ]اتیه Äاش !( یناتس(%
 :تس( ÄدمÉ نینچ یماظن بصنم کی Qوهفم

*(زه شش اب ]اتیه گن*انک
*(% & ریگ وغ دم(رب دمایب
ویرغ & گناب تساخرب شیپ !( وچ
وین*( دهپس اج !( دیبنجب
مخ هنیی&* `(&É & *ات بش
مگ Äدی%رگ ریش ~ره! نتب
وی% دننام دیرغ گن*انک
Mوین Äدنخرف %رگ Ä* هتفرگ

 یل& .%وب $اب!رم ینعمب ]&( مضب عطاق $اهرب ]وقب گن*انک ôرش نیاب
 ینایرس *% & Xanaraghges ینانوی *% & Kanarang `ولهپ *% $وچ

Qanarag %* وصخم $(ونع $ایناساس دهعe وپاشین رهش رب( $اب!رم* 
 mاک حتفب Kanara `ولهپ *% & Ä Kanara*انک هملک   مه اتس&( *% & K%وب
 نی( ام( .دشاب mاک ۀحتف هب دیاب هبیتک نی( دننام $É ظفلت $(ربانب ٤ تس(
 بکرم ای تس( %رفم هملک & Ä%وب هچ یناشوک گن* ]رک هملک ۀشی* هک هتکن
 تسام ÄدنیE Éامولعم رب mوقوم $É لیلحت & .تسین نش&* نم رب $ونک(

 .دعبب ٤-٥ وی& R' هیناترب °Rوم یطخ خسن تسرهف .!

 .همان &ایرهش یطخ ۀخسن کی R' لقن هب ٥!s 6 یئ'رس هسامح .-

 .Jt! نسنتسیرک Qایناساس .6

 .٥!! ،! ین'ری' Pاعبتت .٤



&&

 لکش هک دش نش&* هبیتک نی!( یل& .یناشوک $اب! Eاملک `اه هشی* *%
J.%وب گن* ]رک = گن*انک یناشوک میدق

٤O. Ι-ΦΡΕ-Ι-ΧΟΑΔΕΟΓ )`Xرف`X`Xوی %وخk(
%& )Ι( %* )&[ & Éتفاض( تمالع $امه `رف هملک رخ KZ، ٥K، ٥٦، 
JZ٤، JZY )دهدیم تفاض( & لص& )گن* ]رک( اب (* )`رف( هک تس & 

É` %&Q وی%وخ( دعبام اب (* )`رف( مهk( )تفاض %)%Ä )تس. 
 نی*% هک ،تس(* JJZ ،JW، M٦ ربمن &رف $امه ۀشی* !( `رف هملک ام(

 هب %وخ `رم(رگ óوق& تلاح & ]امعتس( %*(وم اب دیاش & ،ÄدمÉ *رکم هبیتک
 ΦΡ رف $É لص( هک تس( Ä%(% لکش ریغت Ε & Ο تلع m&رح ™احل(
 .دشاب

 تیرکسنس *% & fra اتس&( *% یل& %وبن میدق `ولهپ *% دن&اشیپ نی(
pra & %* نیتال pra & %* رف یشنماخه `اه هبیتکê میدق pro %* Éاغ! 
 M%رکیم Ä%اف( (* &* شیپ & شیپ ینعم & دمÉ یم rامس( & Eافص & ]اعف(
 لعف تهج & ÄدمÉ ]اعف( رس رب ë(دیکات زین `*% $اب! *% (رف نی( هک دنیوگ &
 :تفگ یماظن Kدنتف* (رف ،دنگفÉ (رف ،دمÉ (رف :دننام ،%!اسیم نش&* (*

 نم `وک *% ÄدمÉ تسم ۀنحش
 نم `&* (رف دنچ `دگل %!
 :`دعس

 Qاش *% یی هنتف %اتف( `!&*
دنتف* (رف یی هشوگ !( کی ره

 :یقهیب
 .)e M٤M( دننکن %وعسم k*زب Äاش%اپ نی( (رف $اب!

 Pاقبط( =وب عق'. Qایماب . هنزغ نیب گن&انک &اصح Ñانب یئ هعلق Qای&وغ رصع ات .!

 تیاکح )ـه ٦JJ( =.دح ینعی رصع نی' ات ۀیمست نی' Q=وب R' هک )!٤٦ ،!( eرصان

 .دیامنیم

 .UY! نشرپ دل.' .-

 .66U ،! یسانش کبس .6
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 *% هک تس( *اکشÉ هبیتک نی( %دعتم %*(وم *% E(%( نی( ]امعتس( !(
 *&( E*وص هب $É *اثÉ وتپ *% & ،%وب لمعتسم Eرثکب $اتسناغف( ۀنسل(
X %* X *)( رب)` تس( یقاب ملکتم & بطاخم & بیاغ صخش هس.J !ری) 
 & اتس&( Äرف& دننام Äدش لیدبت )&( هب وتپ *% رگی% ۀنسل( )m( یهاگ

vafr ولهپ` & vafr یچیلگنس & varfa یجنمM پ *% هکوت &)&*Ä & %* 
 !( وتپ تهج & mرط ê )&*( )%)Eایق نیمه رب & .تس( mرب یس*اف
 .%وب مه یناشوک *% هک %*(% هشی* میدق ER $امه

X`X`رفX`Xگن* ]رکjX`X&زنوکون( هلمج *% اجنی*% ام(
 kوی%(وخ mرط !( هک (* j&زنوکون بصنم & Qاقم & عقوم )kوی%(وخ
 !(( ینعم & دنکیم نییعت تش(% (* )گن*انک( گن* ]رک Qاقم )`(دخ(
 تنطلس بیان & Äاش%اپ مکاح :دننام دهدیم (* )`دیکات تبسن & mرط
 .Äریغ&

 گننیه & هتش(دنپ eاخ مس( کی (* )`رف( کی*ام هک دنامن یفخم
Éوط(رپم( ™%اص & نیم( ینعمب (رن* É&*%Ä )تس( دیعب ]امتح( یل& .تس & 
 .دن( %وجوم هبیتک %وخ *% هملک `اه هشی*

 بحاص & کلام ینعمب کننیه & کی*ام رظن *% )kوی%(وخ( هملک ام(
 khediv یک*وت *% هک تس( یس*اف ویدخ & autokrator ]%اعم & *ایتخ(
 .%وب khedive `وسن(رف *% &

 *% *(دمکح & کلام & Äاش ینعمب زین یمالس( Ä*&% لی(&( ات `(دخ هملک
)%ù لباک .دنتفگ یم (* میظع صخش ره *اگدن&(دخ .%وب لمعتسم یس*اف 
 Ä(دخ (*اخب & Ä(دخ $اماس & Ä(دخ $اگ!وگ & همانهش *% `(دخ لب(! & `(دخ

 ،لل. ßرپ ،لت. ßرپ لیبق R' دیآیم 8اعف' یضعب اب ßرپ مسقب وتپ &= eرف نی' .!

 .Gریغ. لنم ßرپ ،8=وß رپ

 .٥U- Qاهرب یش'وح .-



&(

 لباک هلمج *% & Jتس( ینعم نیمهب یمالس( دهع لی(&( خی*ات بتک *%
 نی*% ùرع حتاف `اهرکشلاب `%الیم متفه $رق ]&( فصن *% هک $اهاش
 Khuduwayaka )هک هی Ä& &%وخ( مه یکی دنرکیم هلباقم نیم! رس
 .دیÉ یم تسدب ùاجنپ & یقرش $اتسناغف( *% &( Eاکوکسم هک %*(دمان
 کت( *انک دنهی& هب زی%رگ & لباک !( ùرع حتف !( دعب $اهاش نی( تختیاپ
M.%وب Ä%رک ]اقتن(

 ،`&دخ :%*(% یفلتخم `اه هجهل وتپ *% $ونک ات `(دخ هملک ام(
 ۀملک نی( میدق ظفلت هک تس( Qولعم & دنیوگ Äریغ& `ولخ ،`&%وخ
 ربمن *% هبیتک نی*% (ری! ،Ä%وب کی%زن وتپ Eاجهل نیمهب مه $اتسناغف(

Jوخ ٤٥)%` ΧΟΑΔΕ ÉدمÄ. 
 سنج !( هملک ریخ( )k( ام( .تس( )هک هی Ä&&%وخ( Äاشلباک هکس *% &

)k( یلیلجت )هک تس %* Éیم تق& $امه $اگ*زب `امس( رخ ÉدمÄ )تس 
)*j: ربمن JJ(. 

٥Z. ΚΙΔ )دک X هک(K

 mرح !( دعب $É رخÉ ](% هک ،j&زنوکون ]اح !( ینایب ]وصوم دیق
 ٤K ،KM، KW ،M٦ ربمن Eاملک دننام تس( Nوماخ یس*اف *% )Ι( تلع
 .Äریغ&

 & دن(دیم `دغس kdy & ینتخ kide & kade ریظن (* هملک نی( کی*ام
 ](% نم Äدیقع هب مه اجن(*% هک %*امشیم Y ربمن ϹΙΔ لیدع (رنÉ گننیه
 .%وشیم Äدن(وخ )یچ=یس( & Äدنام ûوفلم ریغ & Nوماخ )Ι( !( دعب

!. &Ü: Rزی=رگ &ابخال' نیe !6، !رخ نب' کلاممل' . کلاسمل' . ٤='ûربط ،!٤ هبe 

Y . t. 

 .! Q îاتسناغف' G=ام یمالس' ç&اعمل' èرئ'= .-

6. kid . ikid =& انعم یجنمe دناسریم '& =رکب . =رک. 
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 هموظنم *% .تس( ینایب )یک=هک( نیمه نیع ذک kdh `دغس *%
 !&رم( هچنÄJ & ÉدمÉ )(رنÉ هک( ینعمب )Nذگ( یلامش `ولهپ کی*وس( تخ*%
 نیمه `ایاقب !( نم $امگب %وش یم هتفگ )یتک( لباک هماع ~*&احم *%
 هک( %! پگ &( یتک الثم دنن(وخ مه )`دک( (رنQ É%رم یخرب هک تس( هشی*
 .%! پگ Nدخ ای )%! نخس &اب

 *% & )هب( یس*اف *% هک تس( ٦Y، OZ ربمن دیپ دننام ëانیع هملک نی(
 نیدپ *% یل& .تس( Äدش mذح $É ریخ( ](% & Äدنام $(!( )هپ( وتپ
 دک ](% نینچمه & تس( یقاب مه $ونک ات $É ](% JMJ، JMK ربمن )نیدب(
 ینونک Nدخ & یلامش `ولهپ Nذک *% یل& Nوماخ ینایب )یک=هک( *%
 .تس( ûوفحم & %وجوم لباک ۀماع Ä*&احم

٥J. ΦΡΕΙϹΤΑΡ )فر` )اتس*(
 عیطم & *(%رب $امرف & Q%اخ & *اگتمدخ ینعمب parastar `ولهپ *%

 :دیوگ یناگرگ رخف M.%وب
$(*(زه (* یئ&ره امره نی!(
K$(*اتسرپ نی*اگن* دن(%رگب

:تس(* یس&%رف
*اکب دیاین Ä%(! *اتسرپ
 ٤*ایرهش *دپ دشاب دنچ رگ(
 & `دغس frystr *% (* هملک نی( jرتشم `اه هشی* گننیه

fry(h)stwm اتس( `رف( $(ربانب & دهدیم $اشن *اک(دف ینعمب یت*اپ*X
ÉùXاشX`Xاش هب *اک (دف & صلخم( ینعمب (* )خل( گبÄ یم )میظع 
 )Éù( `اجب (* ΑΒ هملک هبیتک رگی% %دعتم %*(وم mالخرب اجنی*% & .دسیون

 .J!! ،! یسانش کبس .!

 .Q 6t6اهرب یش'وح .-

 .٤- نیم'& . سی. .6

 .!t هلاقم &اهچ .٤



')

 ینونک ینعمب ΑΒ عق(وم ریاس *% هک تسین ]وقعم ام( %ریگیم )هب( ینعمب
 $(ربانب .دشاب Äدش ]امعتس( )هب( ینعمب %*وم نی*% اهنت & دشاب )Éù( %وخ
 یج(زتم( بیکرت کی (* )Éù *اتس( `رف( & من(% یمن هجوم (* ریبعت نی( نم
 هسسوم کی رمÉ & *اگتمدخ ینعمب `ولهپ *% *اتیسرپ هملک (ری! .من(دیم
 :ÄدمÉ نینچ `ولهپ $وتم *% .%وب %وجوم یتل&%

J.دیوبم Ä(ریب %رم *اتیسرپ

̀ (رب دشاب یمان دیاب )Éù *اتس( `رف( یج(زتم( بیکرت بلاغ $امگب
 (* ینک `وج & `*ایبE É*اظن & یناسربÉ ۀفیظ& هک تل&% نی*ومام !( یکی
 e( $اتسیس خی*ات *% .میئوگ )Éùریم( (رنÉ اهاتس&* *% $ونک( هک تش(%

KJریم( )٤` Éù، یتل&% لغاشم !( یلغش Éتقون õدش رکÄ، ابلاغ هکë امه$ 
 نیمه هک :تفگ دیاب ریبعت نی( `&* !( & .دشاب میدق Éù *اتس( `رف
 = Éù *اتس( `رف( Qانب (* یناسربÉ هسسؤم تسای* هفیظ& j&زنوکون
 .تس( هتش(% زین )Éù *اتسرف

٥M. ΑΒ )Éù( 
 مه OW ،٤J، O٤ ،MZ، KY ربمن *% ،تشذگ J٥ ربمن *% $ô Éرش

 .تس( *رکم
٥K. ϸΑ )اش( 
 )Ι( & تشذگ $ô Éرش JZ ربمن *% هک تس( یس*اف ینونک Äاش نیمه

 هک تس( mاصت( & تفاض( تمالع Äریغ& JZK ،٥٥ ،KM، K٤ دننام دعبام
 *% ϸΑ `الم( ام( دنکیم یگدنیامن $(!( یفاض( Äرسک کی یس*اف *% $ونک(
 .تس( )Äاش( ϸΑΗ هبیتک Q&% هخسن

٥٤. ΒΑΓ )گب( 
 )٦ ربمن :j*( میظع & (دخ ینعمب

 .-e s tولهپ Qوتم .!



'!

٥٥. ΠΟΥΡ )پرهو( 
 هن دن(وخ دیاب رهوپ گب (* هملک نی( دش ô %)%Äرش MO ربمن *% هکی*وط

 .تس( Äدن(وخ )ریوپ( (رنÉ هک گننیه تئ(رقب
 Äوی% هب کی%زن یبیکرت )(دخ رسپ( (رهتوپ گب !( (* ریوپ هگب کی*ام

̀ امس( دنوسپ ثیحب )رهوپ $É حیحص( ریوپ هک دن(دیم تیرکسنس (رتوپ
 .دشاب یگ%(وناخ

 اتس&( *% putra تیرکسنس *% puca میدق êرف *% هملک نی( لص(
puthra %* ولهپ` puhr %* پ & یس*افوپ = *وپ وتê = رسپJ & %* 

 نی*% $É یناشوک `الم( & .تس( Äرتوپ یهدنس *% & pusra میدق `دنه
 Ä%(زهاش & Ä%(! دن&(دخ ینعمب رهوپ گب سپ .%وب `ولهپ هباشم رهوپ هبیتک
 بیکرت نیمه & .تسیدعب )رسوب کیول( تبسن & تفص هک تس(دخ رسپ &
 )(دخ رسپ ینعی( *وفغف $ù Éرعم & *وپغب یس*اف *% رهوپ گب یناشوک
 میدق رهوپ نیمه & Kدیامنیم Ä*اش( تح(رصب بلطم نیاب یم!*(وخ & Mدشاب
 اکاک ینعی )رسپ = *وب + اکاک = Äرت( *وبرت هملک *% وتپ *% یس*اف *وپ &
!)%Ä & %* وب هملک*Ä )رم رسپ%Ä( وجوم% )هخسن *% هک دنامن یفخم .تس 
 = یس*اف *وپ نیمه هک Äدش هتشون ΠΟΟΡ `الماب هملک نی( هبیتک Qوس
 یم )M، KY( یمالس( m*اعمل( ºری(% *% E*(وه لی( ،یس .دشاب وتپ *وب
 ،تس( هتسن(% $امسÉ رسپ ینعمب (* *وفغف )W، MMJ( ریث( نب( هک :دسیون
 son of heaven ینعی %وب tien tso ینیچ $اب! *% بقل نیمه نیع هک
 .)$امسÉ رسپ(

 *% ولوپ وک*ام & Äدش هتشون ـه WMK هنس *% هک $وتی! یبرع هبیتک *%
 ینیچ *وت(رپم( `(رب بقل نی( ،%*(% `رکõ $(!( ]وی همجرت M e J٤٥ دلج

 .UY! نشرپ دل.' .!

 .٤t٤! Qاهرب یش'وح .-

 .Ñ Y6ولعل' حتافم .6



'"

Sung )دش ]امعتسÄ )یم رب نی!( & ،تس Éبقل نی( هک دی %* Éهنایم `ایس 
 .%وب هتفای میمعت نیچ ات

٥٦. ΛΟΙΧ )لخیو( 
 ~*&% ذخآم *% هک دن( Äدشن تفتلم هملک نی( تیلص( هب نیقرشتسم

 & هنزغ & لباک یلحم jولم ۀملج *% $(دناخ نی( & تس( کیول یمالس(
 *% هک کیول .دنتش(% ین(رمکح نیم! رس نی*% یمالس( ~*&% لی(&( *% زی%رگ
 & *وپغب نی( یلص( Qان هک Jتس( یگ%(وناخ Qان Äدش خیول ینانوی طخل( مس*
 نیمه & .تس( ΒΟϹΑΡ رسوب )٥W( ربمن *% کیول $(دناخ ~%(! دن&(دخ
 هک ،%وب نیم! رس نی( $(رمکح یناشوک Äاشنهش mرط !( دیاش رسوب کیول
 .%وب *رقم کیول نی( mرط !( ،Éù *اتسرپ ثیحب گن*انک j&!وکون

 & وتپ ۀلاس* *% یمالس( رصع *% (* $اشی( $ام%&% & کیول هملک ôرش
 .%&ریم E*اش( بلطم Eایلک هب اجنی*% هک Ä )Q%(% لیصفت هب هنزغ $اکیول

 Äاش هنزغ یلحم $(رمکح ـه M٦Z %&دح *% هک دیوگ زمی% E*وگنل
 وب( ۀلباقم `زی%رگ یحل(دبع M.تس( یلوهجم تیصخش هک %وب کی&ال
 K.دهدیم ôرش زی%رگ *% ثیل ùوقعی اب (* $اقاخ نب دمحم نب حلف( *وصنم
 یم Qان کیول هنزغ ریم( !( نیگتپل( رصع ôرش *% کلمل( Qاظن نینچمه &
 لباقم *% رگول >رچ *% (* کی&ال رکبوب( زین یناج!وج �(رس �اهنم & ٤%رب
 هنزغ کلم نی!( زین یئ Ä*اکنابش یلع نب دمحم & ٥دنکیم رکõ نیگتکبس

 &= . ΛΟΙΧ لص'. 8.' ۀخسن &= .تست.افتم هخسن هس ره &= هملک نی' eالم' .!

 eالماب یمالس' °&.= &= هکیت&وص . تس' Ñ ΑΛΥΧوس ۀخسن &= . Ñ ΛΟΧ.= هخسن

 &= میدق °&.= Qامه &= .تس' õوبضم Gریغ. لی.ال ،Üون' ،کی.ال ،کیول فلتخم eاه

 . eاج کی &= هبیتک کی ۀخسن هس &= هک ،تش'= '& تشونرس نیمه زین ینانوی eالم'

!تس' بجعت 8امک =&وم نی' . دن' هتشون الم' هنوگ هسب )؟( Qامزکی &= دیاش

 .٥٤! ،- یمالس' ç&اعمل' èری'= .-

6. R٦ &ابخل' نی. 

 .--! همان تسایس .٤

 .٦t- ،! eرصان Pاقبط .٥



'٤

 هنزغ *اب*% *% (* زی%رگ `(رم( $(دناخ نی( `ایاقب `زی%رگ & Jتس*&É %ای
 یطخ ۀخسن *% & تس( Ä%رمش یسایس بت(رم & E*افس بصانم `(*(%
 %وب Äدش هتفای $اتسنوتپ $اخ لیعمس( ~ری% *% هک *&رس یخس Eام(رک
 $ام%&% نی( `ایاقب هک .%وب %*(& هنزغ $ان(رمکح $ام%&% نی!( یتیاکح
 هیجلخ $ابزب & دن%وب اجنی*% یمالس( ôوتف لی(&( *% هنزغ $ان(رمکح
 نی!( Ä%وجوم %انس( Qامت `&* !( & Äدش تی(&* $اشی( !( یتیب )وتپ(
 :میسانش یم (* لیõ ]اج* & $ان(رمکح $(دناخ

J. رصاعم ،تسبوسنم &اب )$اتسرج( = هنزغ ریوجه( ریوج& کیول 
 .ـه JMZ %&دح Äاشلباک & لیبت*

M. اشلباک لچنخ رصاعم ،ریوج& رسپ )$اقاخ( $اناخ کیولÄ دح&% 
J٦K ـه. 
K. دح $اقاخ نب دمحم&% MJZدش $املسم( ـهÄ(. 
̀ *افص ثیل ùوقعی !( زی%رگ *% هک دمحم رسپ حلف( *وصنم وب .٤

 .ـهM٥٦ %*وخ تسکش
 .ـهKZZ حلف( نب *وصنم .٥
 .ـهK٥Z %&دح *وصنم نب )K( لسرم .٦
W. %٤ %&دح لسرم نب لهZZـه. 
Y. )اشلباک رسخ کی&ال رکبوب( ای یلع وبÄ ام(% اب رگول >رچ *% هک% 

M.ـهK٥٦ %*وخ تسکش نیگتکبس تس% !( Äاشلباک رسپ %وخ

 هک یحیسم Q&% $رق رتمیدق کیول رفن &% کیول رفن تشه نیاب رگ(
 N*دپ Qان زین & تس( *وکذم رسوب خیول *وفغف Äاش Qانب هبیتک نی*%
 نی!( رفن Ä% ام سپ می!اس هفاض( (* )$(&*%اش = %اk ))*&)رگ&زیش
 .می( هتخانش (* زی%رگ & هنزغ $اهاش $(دناخ

 .یطخ Zاسنال' عمجم .!

 یحل'دبع فیلات هنزغ Qاکیول . وتپ :Ü& ثحبم نی' یخی&ات =انس' £رش e'رب .-

 .!6٤! لباک عبط یبیبح



'٥

 & وتپ هلاس* *% $É یب%( %انس( & کیول یگ%(وناخ Qان ~*اب *% ام(
 !( کیول ۀملک :تس( نینچ $ù Éابل بل هک Ä )Q%(% یحرش هنزغ $اکیول
 *% هک Äدش هتخاس لیلجت )j( $امه ™احلاب وتپ )*(%رس = k*زب( `ول
 .دن( *ایسب `ولهپ & هبیتک نی*% $É ریاظن & دش ô %)%Äرش JJ ربمن

 هتشون Ä & ΛΟΙΧدش الم( )>( هب لیلجت )k( اجنی*% (رچ هکنی( ام(
 هب )Ι( É&)! )k( !( دعب هک دشاب $اب! *وتسدب †وبرم $É تلع دیاش دن(
 .تس( Äدشیم لیدبت )>(

٥W. ΒΟϹΑΡ )رسوب»(
 êرف Ä Upatchara*اچ تپ&( هب (رنÉ گننیه هک .تس( کیول Äاش ملع

 & .دیوگ یمن رگی% `زیچ رسوب & خیول هملک ~*اب *% یل& .دناپسچیم میدق
 $(دنچ هک دنکیم `*&( %ای مه (* یس*اف )*(زف( = *(زب( Eاملک %*وم نی*%
 Qان رسوب & یلیماف مس( کیول $وچ یل& .دنیÉ یمن رظنب †وبرم & $&!وم
 .می*(دن `&*(رف یلکشم تس( Äاش یصخش

٥Y. ϸΙΖΟΓΑΡΓ )رگ&زیشk»( 
 the (رنÉ ینعم & Äدن(وخ وگرگ &زیش گننیه & کی*ام (* هملک نی(

beneficient نینچ `(رب (* `دنس یل& .دن( هتشون میرک & *اک وکین ینعی 
 .دن( Ä%رکن نیعت (رنÉ هشی* & .دن( Ä%(دن ریبعت

 %وجوم Eوب( )Ι( تفاض( تمالع هملک نی( & رسوب کیول ملع نیب $وچ
 & *دپ `اهمان نیب تفاض( تمالعب هک `*% & `ولهپ êاس( رب سپ تس(
 رسوب کیول *دپ Qان (* kرگ &زیش هملک ،دنناس* یم (* Eونب دصقم رسپ
 .تس( &رسخ رصان تیب &% نی( Eونب ~رسک & تفاض( نی( ریظن & من(% یم

تساجک متس* & وک $امیرن Qاس
؟$(*دن!ام رکشل & رشیپ
ریش%*( وک & وک $اساس کباب
J$(&ریشون هن & Q(رهب هن تسوک

 .Y!6 .رسخ رصان Q'وی= .!



'٦

 هک ÄدمÉ مه kرگ&زیش هملک !( دعب mاصت( & تفاض( )Ι( نینچمه &
 ]&( هخسن *% تمالع نی( یل& تس&( تفاض( & تفص ٥O ربمن `دعب هملک
& %&Q تمالع هب )ο( وس هخسن *% & لصفنمQ لصتم یگرگ&زیش )تس، & 
 .دشاب لصفنم دیاب ëاتدعاق

٥O. ΑΛΟϸΧΑΛ ))«ۇلا[ = )*&)ا%( 
 اب (* هملک Q&% &زج & É&*%Ä $ابرهم & میح* ینعمب گننیه (* هملک نی(

 نی( میتفگ رتشیپ هکی*وط .تس( هتس(وخ $%رک قیبطت XCHD یت*اپ Qان
 & تس( هتسب(& kرگ&زیش اب )Ι( یفیصوت تفاض( تمالع هلیسوب هملک
 .تس&( یئاع% فص&

 & وتپ نیب Ä*(ومه )]( هک .تس( &*( = ول( = & ] ( هملک ]&( &زج
 سپ .لیبلغ = لیبرغ & ](وی% = *(وی% لثم %وشیم لیدبت )*( هب یس*اف

ΑΛΟ )) [ &( !پ & یس*اپ *% یناشوک $ابینونک `وت ))*&)( دشÄ هک 
 زین ]&( &زج *% دنول( = دن&*( *% هملک نی( & J.دشاب )$اج( $É ینعم
 ،%وب aurvant اتس&( *% $É لص( هک تس( ûوفحم &*( = ول( E*وصب
 نی( & تس( $اج Eافص !( هک ریل% & ان(وت & jالاچ & زیت & *(دناج ینعمب
 یس*اف *% & Äدماین یبرع )ô(&*(( عمج هملک !( %وشیم *وصت هچنانچ هملک
 $(&* هک %*(% `وق $اکم( & تس( Äدنام یقاب میدق !( وتپ & $اتسناغف(
 یناشوک ول( نیمه اب )$اج( ینعمب اتس&( urvan $(&*( & `ولهپ & یس*اف
 (&*( ینونک ظفلت اب اتس&( $(&*( (ری! .دشاب هشیرمه یس*اف & وتپ (&*( =
 $&*وشگ ۀملک اتس&( *% (&*( هشی* میدق ]امعتس( ریاظن !( .%*(% Qات یکی%زن

gosurvan )وب )$ایاپ*اچ ظفاح ۀتشرف( هنموه& $(*ایتس% !( هک .تس%. & 
 *% هک )&اگ $(&*( دن( Ä%رک همجرت )$(&*( $&* + )&اگ( وشگ هب (* هملک نی(
 هتف* رکk õ*زب نشهدنب ۀل(وحب )٦KW ،M( نسکیج فیلات ین(ری( ۀغلل( هقف
 êدقم یهوک &اگ = &اگژغ( اب $(وتیم (* ]&( &زج مس( نی*% & Mتس(

 .دیایم شت# ینعمب Q alawاشخدب یس&اف &= .!

 .٤٦ میدق Q'ری' &= یتسرپ '=زم .-



'&

 ینعمب )$(&* = (&*( = ول(( اب (* Q&% &زج & )$اشخدب & ریماپ *اسهوک
 .%(% قیبطت $اج

̀ (رب هک تس( وتپ %ا & یس*اف %اش نیمه ]ا هملک Q&% &زج ام(
 & Ä.J%رک ]امعتس( اجکی (* )> N( ΠΧ ینانوی *% )ښ( �رخم *اهظ(
 هب ،تس( > & N نیب jرتشم `(دص کی هک (* )ښ( eاخ Eوص `(%(
 ëانیع (* Eوص نی( تس( Qولعم & .دن( Ä%رک Ä%اف( m&رح &% ره نتشون
M.دن%رکیم (%( لباک یبرغ تمس `!&رم( `وتپ )ښ( دننام

 رگی% ریظن هک Äدش لیدبت ](% هب رگی% ۀنسل( *% Qال هملک ریخ( mرح ام(
 دیÉ یم دیدپ نی!( & .تس( %اشون هب ]اشون ](دب( هبیتک نیمه *% ](دب( نی(
 & ظفلت Qال هب (* %اش & %اشون Eاملک ریخ( ](% نیمه یناشوک $اب! *% هک
 êرف *% & shata اتس&( *% & shat `ولهپ *% %اش هملک & دن%رکیم هتشون
 هملک فلتخم `اه ظفلت %اE & اش & %اش & ]ا سپ .%وب shiyati میدق
 هک تس( Qوحرم & $(&* %اش ینعی )%ا + (&*(( هملک &% ره ëاعمج & .تس(
 *وطب & ëام(رتح( $اگ%رم اب هک ینونک )$(&* %اش( دننام %وب یحالطص( دیاش
 نتشون نیح *% رسوب کیول Äاش *دپ kرگ&زیش $وچ & .دیÉ یم هیئاع%
 .دنتفگ %ا (&*( (* &( %وب Qوحرم & Ä%رم هبیتک

 :%وشیم هتفرگ حض(& هجیتن &% ثحبم نی!(
 %وجوب تس( Qولعم (ری! .ô&* %ولخ & %وجوب $ام! $Q É%رم ~دیقع ]&(

 .دنتس(وخیم (* &( `%اش هک دن%وب دقتعم ینامسج `انف !( دعب $(&*
%&Q ولعمQ )وص تسE )ښ( پوب مه یناشوک $اب! *% وت%Ä & اش% *) 
رب & دن%رکیم ظفلت ]ا)` É$ )N & <( *) دنتشونیم اجکی.K 

 )ښ( eالم' . ،دی# یم رظنب ؟8اشخ'...'( Α...ΑΧϸΑΛ هملک نی' Ñ.= هخسن &= .!

=&'Q Χϸ 'تس. 

 هک ،=وب =وجوم e=اع نیش رب G.الع =دشم نیش کی eریپ= نی= . اتس.' eابفل' &= .-

 . ینعم نیمهب =اshata =  هتا هملک اتس.' &= . ،='دیم '& وتپ )ښ( نیمه e'دص

 .=وب یناشوک 8ا . وتپ =اP وص

6. xsh ای xs =. وصP دحیلعG 'هک دن =& Rاهنابe نی' ام' .دنسریم رظنب هچلع ینونک 



''

٦Z. ΚΙΔ )کهک = د( 
)%)E رگ&زیش ](وح( !( تسنایب & تس( ]وصوم دیق ینایبk )*&) 
ا%. *j: ٥Z. 

٦M/٦J ΦΑΡΟ-ΟΙϹΠ )پسی«&”ر»ف(
 &*وپ & میدق êرف &رپ ۀشیرب تس( †وبرم ëابلاغ هملک نی( ]&( &زح

 OM ربمن *% $ô Éرش & %*(% (* لماک & Qامت ینعم هک وتپ Ä*وپ & اتس&(
 .دمÉ ده(وخ

 میدق ین(ری( wispa هپسی& کی*ام (* )پسی&( Q ΟΙϹΠ&% &زج ام(
 )همه( فس& زین `ولهپ *% هک .تس( Äدن(وخ )همه = Qامت( ینعم هب
 نب Äزمح فیحصتل( m&رح یلع هیبنتل( ùاتک *% & %وب )همه ره( فس&ره
 %وجوم $(رهت ™وقح ~دکشن(% ۀناخباتک *% $É دح(& یطخ ۀخسن هک نسح
̀ ریب% ینعی ،تس( Äریف% فس& متفه مسق میدق تباتک ó(ون( هلمج *% تس(
 یم رظن هب ]وقعم کی*ام ریبعت زین دنس نیاب هک Jاهتباتک عماج & $اگمه
Éدی. 

 اب هک Äدن(وخ Qامت & Ä*وپ = پسی& &رف دیاب (* ٦M & ٦J هملک &% &
 .دن( †وبرم %وخ دعبام

٦٥/٦٤/٦K. ΑΝΟΜΟ-ΟΑΔ-ΒΑΡΓΑΝ ))«مۇناگرب %(و$( 
 دیوگ & Ä%رمش هیئاع% هلمج کی $اگرب ات دک !( (* هملک نی( گننیه

 لیلحت هب $(رگی% & `& یل& M.دشاب یئاع% Äاش `(رب هک تس( لمتحم

 نیب P x = | #Q 'Rوص رخأتم eاتس.' &= هک تش'= =وج. زین میدق اتس.' &= تیعق'.

 R' هک یئای&' ۀنسل' ¨.رگ &= . تس' G=رک ظفح '& =وخ تی=وجوم s ای sh یل. هتف&

 QابR 8 > = رظن ۀطقن نیR' .=&'= تم'دق “8” هن تبسن “=” 8 > = =ریگیم أشنم اتس.'

 .دنکیم لیدبت “8” هب “=” وتپ بسانت قباطم ینعی =&'= قف'وت وتپ اب یجنم

 .UU ،! یسانش کبس .!

 :تس' یس.=رف تیب نی' ییاع= هلمج نی' ریظن .-

 Q'=.اج ات =انامب شمان هك Q'.ریش ون Gاشنهش Gاگب



'(

 یس*اف Qان !( تس( یلکش ٦J هملک ë(رهاظ .دن( هتخ(%رپن هیئاع% نی( Eاملک
 )%اب( نیمه میدق لکش هک .دن( Äدن(وخ )%(%( (* ٦M هملک & وتپ Qون =
 JJ ربمن kرب Qان $امهب $اگرب ٦٥ هملک ام( .تس( )$%وب( *دصم !( یئاع%
 (رچ هک Eاملک نی( Eایئزج ~*اب *% یل& .دناسریم مهب یطب* هبیتک Q&% رطس
 & ،دمÉ طس& *% یئاع% )%اب = %(&( (رچ & ،دش ومون( اجنی*% JJ ربمن Qان
̀ زیچ $ونک( دش $اگرب ΑΝ ™احل( هب اجنی*% JJ ربمن kرب $امه (رچ
 تلاح `اضتقم هب Eاملک نی( هک تس( `وق ]امتح( & ،مین(وتیمن هتفگ
 Eامولعم �اتحم $É قیق% لیلحت & .دنشاب Ä%رک لکش لیدبت `*دق `رم(رگ
Éاب *% ،تسام ~دنی*Ä املک `*وتس% تلاح لیدبت & رم(رگE %* !اب$ 
 .یناشوک

 ینعم نینچ هتشذگ Eالیلحت `&* !( ٦٥ ات ٤٦ Eاملک E*وص رهب
 :دنهدیم

Éù *اتس( `رفدک kوی%(وخ ` `رف ` گن* ]رک ` j&زنوکون دلک ات
 Éù *اتسرف هک `(دخ mرط !( گن*انک ` j&زنوکون هک یتق& ات
 ]اول( & kرگ&زیش `رسوب خیول `رهوپ گب `اش
%ا&*( ` kرگ&زیش )نب( رسوب کیول `*وفغف ` Äاش
!$اگرب %(& ومون( پسی&رف هک
 !%اب *ومان Ä*(ومه )همه( هک
 مه JJ ربمن *% & ،دینک óوج* JJO هملک هب kرب دنوسپ هب عج(*
 .Ä )Q%(% یحرش

٦٦.ШϹΟΓΔ )”سدگو(
 هشی* !( (رنÉ & هتشون )صلاخ & jاپ( کی*ام (* هملک نی( همجرت

awa-suseta )هتشون $اتک ینعمب (* گنم دعب هملک & هتش(دنپ میدق ین(ری 
 تس( Äدی% زیمÉ *اکن( بجعت اب گنم `(رب (* $اتک ینعم گننیه هک .تس(
 $اتک هملک یتس(رب & .دسیون یم )jاپ ]% اب( (* هملک &% ره ینعم &
 .%*(% Eافانم Qالک ™وس اب اجنی*%



(*

 & هتخاس ینعمب Ä asagadaدغس( لکشب %وب یئ هملک `*% $اب! *%
Éام%Ä & نتخ(%رپ & نتخاس ینعی $دیدغس( لکشب مه (* `*دصم هک ایهم & 
Éام%Ä تش(% نتخاس.J )اب & %*(% یکی%زن یلیخ دگوس& هملک اب `*% هملک نی 
 .هج& نیاب تش(% ده(وخ `ونعم تقباطم & طب* مه گنم%وخ دعبام ۀملک

٦W. ΜΑΓΓ )مگن(
 !(&É هب ٤Y، WW، OJ، J٤K ،E Wاملک *% Γ &% هک یظفلت êاس( رب

 JJ هملک ôرش *% البق .دن(وخ دیاب گنم مه (* هملک نی( ،دن*(% )گن((
 %وجوم یفاصت( )k( کی هب Qوتخم Eاملک !( یخرب هبیتک نی*% هک دیدن(وخ
 (* یفاصت( )k( نی( رگ( سپ M%وب )j( & )k( نیب )k( نی( ظفلت هک ،دن(
 ینعمب وتپ میدق ù%( *% هک دنام یم )نم( یقاب ،مینک *&% هملک نی!(
)*)%Ä دح( $(ولهپ $اهج ړ&رک ریم( .%وب&% JKOهتفگ )ـه: 

K`دناب ونمریم رپ انیرب ی یم نم % یشغ

 *% هملک نی( .%وشیم ùاترپ $انمش% رب ™رب دننام نم ~%(*( ریت ینعی
 & ]% ینعمب (رنÉ ین&ریبل( & ٤.%وب Ä & %[ & *&ô%(*( ینعمب مه تیرکسنس
)*)%Ä É&*%Ä )الع & ٥تس&Ä پ *% نیربتسیزیچ نتفریذپ ]% *% مه لنم وت. 

 & ایهم ]% اب ینعم )گنم Äدغس(( گنم دگوس& هک تفگ $(وتیم سپ
Éام%Ä )امه ]اح !( تس( یفص& بیکرت هملک &% نی( & .%*(% (* )`وق$ 
 .%وب Ä%رک !اغÉ *اکب Ä%امÉ & ایهم ~%(*( & ]% اب هک گن*انک j&زنوکون

٦Y. ΠΙΔ )هب = هپ = دپ( 
 مه OZ، JMJ، J٤٤ ربمن *% )یس*اف هب = وتپ هپ( ینعمب هملک نی(

ÉدمÄ & انیعë ٥ ربمن دک دننامZ، ٦Z & ربمن %اس YK، JJ٦، JMM، JKM & 
 ریخ( ](% ،دن( *رکم هبیتک نی*% هک $É ](دب Qوتخم E(وخ( رگی% & ٤٦ دلک

 .Q !-Uاهرب .!

 .-6J ،! یسانش کبس .-

 .66 هن'زخ هپ .6

 .e YJ6دنه òوماق .٤

 .٤٥ ،! دنهل' Zاتک .٥



()

É$ ـه( هب( دش لیدبتÄ. & )پ *% $ونکدنام )هب( یس*اف *% & )هپ( وتÄ 
J.%وب )هپ = هن( ینعمب ëانیع تپ = ذپ `ولهپ *% یناشوک دپ نیمه & .تس(

 میدق êرف *% هک Ä%رک طبض )رب = هب( ینعمب (* هملک نی( زین گننیه
pati & %* )&اتس paiti & %* یناشوک دپ نیمهب کی%زن $اف*وت `ولهپ 

padh وب%.M )ربمن *% هملک نی OZ، Jمه ٤٤ ÉدمÄ & %* ربمن JMJ، JMK %* 
 یمالس( دهع لی(&( `*% *% یناشوک دپ نی( .تس( Äدنام یقاب نیدپ لکش
 *% یخلب دیؤمل( وب( همانهش !( هک `وکرک ~دکشتÉ %&رس *% .%وب Äدن! زین
 :تس( %*(& تیب نی( Äدش لقن )e K٥( $اتسیس خی*ات

NKوگ Ä%اهن نیرفآب Nوگ(ذب تس&%

 )دپ( نیمه & ،دهدیم ینعم )NوغÉ هب( Nوگ(ذب ]&( ó(رصم *% هک
 &رم *% ـه KW٥ یسدق `*اشب دمح( نب دمحم رصع *% `ولهپ تپ=یناشوک
 &رم *% قیق% %رگناهج & فلؤم نیمه هک ینعم نیدب .دشیم Äدینش $اس(رخ
 نم ینعمب )`(* + تپ( `(رتب (* )`(* + هب( !( بکرم `(رب هملک $اس(رخ
 .دنتفگیم هملک نی*% مه تقونی( ات (* دپ = تپ هک ٤%وب Äدینش (ذه لج(

٦O. Ι-ΙШΓ )`» X )یوk( 
É` وی( !( لبقk امه$ )%)E نی*% هک تس( یطب* تفاض( & تبسن 

 *% هک ،تس( وتپ وی & یس*اف )مکی( نیمه kوی( & .تس( *رکم هبیتک
 ،YM ربمن Eاملک !( & ٥%وب %وجوم mاک دیدشت هب )jوی(( لکشب مه `ولهپ

JKZ، J٤Y، Jوی( کی%زن هک ،تس( رهاظ %دع مس( نی( %رجم لکش ٦٤( 
 .%وب وتپ

 دن!اپ *% ،aeva اتس&( *% ،aiva ای aivaka کی %دع میدق یس*اپ *%
yak، %* میدق `دنه eka، %* رک%` iki، %* )یتس yev، %* یچولب eyak، 

 .٤-! ،! یسانش کبس .!

 .--Q 6اهرب یش'وح .-

 .٤Y! ،! افص &وتک= P 'Rایب=' خی&ات .6

 .66٤ میساقتل' نسح' .٤

 .t!٤ ،! یسانش کبس .٥



(!

 ، yu یجنم *% ،i یبونغی *% ،iv یکیرس *% ،yiv ینغش *% ،iv یخ(& *%
J.تس( wok یچیلگنس *%

 هک ،مینزیم êدح تس( *رکم هبیتک نی*% هک eii هملک %رجم لکش !(
 .مکی ینعمب %وب kوی( بترم %دع & eii %رجم %دع

70. ΟΔΟΥΙΡϹ ))”%&هریê(
 $ایجلغ ظفلت *% هک ،وتپ )Nری%( هب تس( `%دع مس( نیرتکی%زن

 یلبق هملک اب سپ ،دشاب )یس( %دع یس*اف *% & تس( )êری%( هنزغ `%(&
 *%( تس( یس*اف مکی & یس ینعی )Nری% وی( ]%اعم )êریه&%&( kوی((
.)دنوش یمن Äدی% هملک نی( mرح دنچ Qوس هخسن

 یناشوک $اب! *% هک تس( Qولعم E(رشع & %احÉ %(دع( بیترت نی!(
 *% یس هملک ،دندمÉ یم E(رشع $É !( دعب & %احÉ ]&( وتپ دننام ëانیع
 دن!اپ *% tricat تیرکسنس *% thrisat اتس&( *% th(r)ithat میدق êرف

si %* ولهپ` sih وب%M & زین ینتخ $اب! *% هک دیوگ گننیه Éشیپ %اح )! 
 K.تس( ossete $اب! $(*% KJ نیمه & ،دندمÉ یم E(رشع

WJ. ΧϸΟΝ )یهاش = $و…شخ(
 regnal year )تنطلس ]اس( ینعمب (* هملک نی( کی*ام & گننیه

 *% (* $وشخ نس نیتسرک .%وب kchuna ینتخ *% هک دنییوگ & هتسن(%
 ینعمب )٤٦ZQ( $وشخ = *ونشخ( $اتسناغف( یلاتفه Äاش%اپ Qان ۀشی*
،(( رلویم `دغس $وتم ۀل(وحب ینعم نیمهب (* $وشخ نیع & هتسن(% Äاش%اپ

JZY( %* !اشن `دغس $اب$ %)%Ä )اه هبیتک *% $اتساب یس*اف *% ٤.تس ̀
 $اتساب یس*اف *% $É لص( هک ÄدمÉ هملک نی( Eاقتشم ë(*رکم $ایشنماخه

xsay & %* )&اتس xsa & %* تیرکسنس ksayati  هیهت هیاشخ هملک & %وب 

 .٤٤J- Qاهرب یش'وح .!

 .Q !!Utاهرب یش'وح .-

 .raydos یچیلگنس &= ،6J= ras یجنم &= .6

 .Q 6t٥ایناساس .٤



("

xsayathiya اش ینعمبÄ )! تس( هشی* نیمه.J & هک دنیوگ نیققحم 
 تنوشخ رظن هب mرح $(دب & ÄدمÉ مشخب )شخ( mرح !( تعیبط
 Ä( %* É&*%ÄMاش = هش( رتلهس لکشب (رنÉ ]اس دص دنچ !( دعب & تسیرگن
 & %وب shathr $(ری( یبرغ ]امش Eاغل !( یخرب *% & shah `ولهپ *% هک
K.تساج نیمه !( وتپ *ا & یس*اف رهش هملک ۀشی*

 هفحص *% (* یحرش وتپ ù%( & $اب! *% هملک نی( `ایاقب ~*اب *%
)M( خی*ات & هنزغ $اکیول )٥%ù پوت )�J( هتشاگن )Q وج* $(دبó وش%. 

 هک تسنی( مکی & یس ]اس !( دعب هملک نی( $%*&É !( دصقم اجنی*% ام(
 دشاب Äدش هتشون هبیتک نی( دیاب اکشینک دهع ۀنس مکی & یس ]اس *%
 .هلاس* نی( جیاتن تمسق :j* )J٦ZQ %&دح(

WM. ΝΕΙϹΑΝ )ناسی$(
 زین `دغس میوقت *% تسین& نب ]وقب هک %وب یلباب `اه Äام !( یکی Qان

 هک تس( یلباب `*اهب Äام الص( & یم&* ]اس متفه Äام $اسین .%وب ]ومعم
 زین ینایرس میوقت *% .)یسمش لمح( یگنرف لیرپ( & Æ*ام اب دشاب ]%اعم
 نی( لیوحت ٤.%وب !&* یس `(*(% & ]&( Äام %وهی یبهذم ]اس *% & متفه Äام
٥.$اسین :یبرع > نسین :یم(*É > نسین :`%اک( :هملک

 نی*% یلباب میوقت $ایناشوک رصع *% هک میمهف یم Qان نی( ]امعتس( !(
 .%وب �&رم نیم! رس

WK. ΜΑ )ام = امÄ(
 اش( دننام دنتشون یم رخÉ )ـه( $&دب (* ینونک )Äام( یناشوک $اب! *%

 & اتس&( *% & کهام = Äام مه `ولهپ *% هک .دنتفگیم ام $اسین & )Äاش =

 .!t! نشرپ دل.' .!

 .!t! ،! یسانش کبس .-

 .٥!Q !-6!، !6اهرب یش'وح .6

 .Qاسین °=ام یمالس' ç&اعمل' èری'= .٤

 .U٥J! ئم ! ~ ! ٤U î G sرهاق Z'=ال' هیلک هلجم ،Zرعل' ةغل یف لیخدل' .٥



(٤

 *%  J.%وب >ام `دغس *% & mas تیرکسنس *% & mawang میدق êرف
 .تس( Ä mahام هملک نی( Q&% هخسن

W٤. ΜΑΛ )ام[( 
 & تق& ینعمب وتپ *% ]اهم & ]ام مه $ونک( هک Qاگنه & تق& ینعمب

 لمعتسم یمالس( رصع لی(&( !( وتپ میدق Eایب%( *% & تس( Äدن! $ام!
 .Ä )Q%(% هن(زخ هپ ùاتک قیلعت & یش(وح *% (* $ô Éرش هک %وب

W٥. ΑΓΑΔΟΑΝ ))«اگ%&)$( 
 *% هبیتک لص( هب $وچ یل& ،Äدن(وخ ΑΜ کی*ام (* هملک نی( رخÉ &زج

 نم $(ربانب & ،هتشون Ν احض(& Μ `اجب اجن(*% Q%رک óوج* لباک ~!وم
Éرن) Ν هخسن *% .من(وخیم %&Q وشغمN )وس هخسن *% & تسQ )رن) ΑΒ 
 .دن( Äدن(وخ

 هب :دش هتفگ گنل گب *% é%اهم `انب خی*ات W٤ ات ٦Y هملک !( $وچ
 †وبرم W٥ هملک سپ .Äام $اسین Qاگنه ،اکشینک دهع ]اس مکی & یس
 .تس( %وخ دعبام

 طس& ینعی هتفرگ Äدش `رپس & Äدیس* ینعمب gata !( (* %اگ( کی*ام
 ۀملک رب انب خی*ات نم رظن *% یل& Äدش یط & Äدش `رپس $اسین Äام !(
.دشاب %وخ دعبام هب †وبرم $(&%اگ( دیاب & Äدش متخ Qاگنه ینعی )]ام(

 & )تخت = $اکم = اج( gatu اتس&( *% & gathu $اتساب یس*اپ *%
 وتپ *% (* اهنÉ ریظن نیقرشتسم هک ،%وب )gatu )*)Ä، *&N میدق `دنه *%
M.دن( هتش(دنپ r ghalaiیلاغ هملک

 .Q !U٥٦اهرب یش'وح .!

 .!Q !YYاهرب یش'وح .-



(٥

 هک ،تس( میدق وتاگ = وهتاگ $امه یناشوک %اگ( هک تسنی( نم êدح
 $É رخan %* É دنوسپ کی & J.دشاب یناکم mرظ ینعمب )Äاگ( یس*اف *%
 ،٦٥ Eاملک *% ام (* تبسن & mاصت( & تلاح دنوسپ نیمه هک Äدش قحلم

OK، O٦، JZJ، JZW %* پ *% $ونک( & .مینیب یم هبیتک نیمهمه وت an 
 ]اک دننام .%دنویپ Eاملک رخاب هک تس( %وجوم تبسن & تلاح & mاصت(

 گب $(&%اگ( رگ( سپ .)`ریشمش( $*وت = Ä*وت ،)]اسب ùوسنم( نلک =
 .تسین دیعب مینک همجرت نینچ (* گنل

 $الغب هب = تخاس Äاگ تخت (* گنل گب = تفرگ `اج گنل گب هب(
 .)دیزگ تماق(

WW/W٦. ΒΑΓ-ΛΑΝΓ )بل گالغب = گن$(
*j: ٦، W.

WY. ΤΑΔΕΙ )ئ%اتهک ات = ی( 
*j: JY، YJ

WO. ΜΑΛΙΖ )لاماهم = زی%é(
 *j: M. 

YZ. ΠΟΡΟΓΑΤ )پو*&گت(M 
 !( قتشم & هشی* کی !( JMY ربمن )E(&*وپ( اب گننیه (* هلمک نی(

farwa(r)cht هک دن(دیم تبظ(وم & `*اتسرپ ینعمب t )یگدنیامن هملک ریخ 
cht پ *%( هشی* نی!( .دیامنیمرپ وت&*یناشوک لکشب کی%زن )ت & 
 *% .تس( هشی* نی!( N*&رپ = $%*&رپ یس*اف *% هک ،تس( %وجوم `دغس

 )ـه( هب دک . دپ . دلک &= . ،Gدش çذح -6 ربمن =ات . ٦- ربمن =.' P'=' ریخ' 8'=  .!

 هب Ü& .دشاب Gدش یس&اف Gاگ مه یناشوک =اگ' تس' نکمم سپ ،Gدی=رگ لیدبت فیفخ

6-/t6. 

 .=وشیم Gدی= ΠΟΡΓΑ تسین حض'. Ñوس هخسن &= .-



(٦

 & Ä%وب یتسرپرس & ظفاح & `*(دهگن ینعمب fro+vat زین $اتساب یس*اف
J.دن( %وجوم یشنماخه `اه هبیتک *% یئامس( هشی* نی!(

 یس*اف *% هک دشاب قلطم یضام m&رعم لعف تگ&رپ تس( نکمم
 .میئوگ )%*&رپ( ینونک

 *اتسرف گن*انک j&زنوکون $امه هک تس( نینچ هلمج نی( دصقم سپ
Éù %* امÄ اس $اسین[ KJ الغب *% اکشینک دهع$ Éژی%اهم نی( & دم *) 
 :%رک تبظ(وم & دی*&رپ

تگ&*وپ زیلاک یئ%ات گنل گب $(&%اگ(
دی*&رپ )(*( é%ام نی( هک ات $الغب *% تفرگ `اج
YJ. ΤΑΔΕΙ )هک ات = یئ%ات( 
*j: JY، WY. 

YM. ΕΙΙ ))پ وی = ی«یکی = وت( 
*j: J٦٤،J٤Y،JKZ،٦O )%* هخسن %&Q Ε & %* وسQ ΕΙ(

YK. ϹΑΔ )اس%(
 اب کی*ام (* هملک نی( یل& .تس( یس*اف Äاچ = وتپ Äا = %اس

 = لماک( ینم*( گتس & یس*اف Ä%اس & Qامت & لک ینعمب `دغس )تس(
 .دتف( یمن قباطم عقومب & ،%*(دن `%*وم هک هتسن(% کی%زن )تس*%

 %اس & %وب Äاچ ینعمب )تچ( `دغس *% هک تس( رتس*% گننیه `(*
 *% هکی*وط .%*(% یکی%زن Äاچ ینعی اتس&( )Eاس( & هملک نیمه اب یناشوک
 رخΔ É مینیب یم Äریغ& ٦Y، OZ ،٦Z ،KM، KW ،E J، Y، MM، M٦املک
 ای & Äدش لیدبت فیفخ )ـه( هب ای ÄدمÉ تلع m&رح !( دعب هک Eاملک
 Äدی%رگ لیدبت یس*اف Äاچ & وتپ Äا هب ëاعبط مه %اس سپ ،تس( Nوماخ
 .تس(

 .تس( Äدش *(رکت JMM، JKM ،JJ٦ ربمن *% لکش نیمهب هملک نی(
Y٤. ΚΑΝΔ )دن»ک(

 .Ut! نشرپ دل.' .!



(&

 *% & نک اتس&( & $اتشاب یس*اپ *% هک تسام ینونک یس*اف دنک نیمه
J.تس( لنیک وتپ *% & khan & khanti میدق `دنه *% & نتنک `ولهپ

Y٥. ΟΤΕΙ ))”E ی«ي( 
 (رنÉ گننیه & Äدش ]امعتس( *رکم ëانیع ،YO، JJ٤ ربمن *% هملک نی(

 )یت&(( $ونک( (* هملک نی( وتپ *% .تس( هتشون and of him - it ینعمب
 Äدن! ریمض )یی( هملک رخÉ *% .)$É$ = & É !( & = &!( &( ینعی مین(وخیم
 .تس( ÄدمÉ مه JY، WY، YJ ربمن یی%ات هملک رخÉ *% هک تس( وتپ ینونک
 )& = ΟΤ ))&E تس( هبیتک نی( لمعتسم هملک &% !( هملک نی( بیکرت سپ
 دنیک& یئ ا :میئوگ نینچ (* هلمج نی( وتپ *% .)$(!( &( = )وتپ یی( +
 .یتسی(& هب&( یت&(

Y٦. ΑΒ )Éù(
*j: MZ، ٤J، ٥M. 

YW. ΟΖ ))…&!(
 $اشن `(رب %وب دنوشیپ میدق یس*اپ *% uz کی*ام & گننیه ]وقب

 ین وتپ *% & ∫!( ینونک یس*اف *% هک ،الاب هب نیئاپ !( تکرح کی $%(%
 :Q&% هخسن( .تسطوبرم %وخ دعبام اب هملک نی( .می*(% (رنÉ `ایاقب

ΑΖΟΟΑϹΤΟ، وس هخسنQ ΖΟΑϹΤΙ(. 
YY. ΟΑϹΤ )&تس(
 $&ریب ینعی میئوگ )تسی&( = تسی&( $ونک( وتپ *% (* لعف نی(

 ات E YJاملک ینعم سپ )$%*&É رب( لتسی( = لتسی& = *دصم !( .%*&(رب
YY تس( نینچ: 
.تس& !&( Éù ییت&( .دنک %اس یی( یی%ات
.%*&(رب Éù $(!( & .دنک Äاچ کی هک ات

YO. ΟΤΕΙ ))&E پ یت&( = $(!( & = )ي«یوت
*j: Y٥

 .Q !YJYاهرب یش'وح .!



('

OZ. ΡΙΔ )پد(
 .٦Y :j* .یس*اف هب = وتپ هپ ]%اعم

OJ. ΑϹΑΓΓΕΙΘ ))«یگنس )هت گنس = ههت(
 مه اتس&( *% هک تس( عمج KK ربمن ΒΑΓΕ دننام هملک ]&( &زج

asenga & %* رفê میدق athanga) athaga( & %*  یس*اف & `ولهپ 
 *%( تس( کی%زن Eاملک نیمهب )گنس = هگیت( وتپ *% هک J%وب گنس
 .)Äدیرپ هملک نی( ریخ( mرح &% Q&% هخسن

 قحلم É$ ΙΘ رخÉ *% هک )یگب( دننام تس( عمج `(رب هملک رخΕ É ام(
 یگنس ù(دهت Qوهفم هت گنس & تس( ری! ینعمب )هت( نیمه ëابلاغ & .Äدش
 Qوس هخسن *% Q ΔΟ&% هخسن *%( .تس( دعبام لعف ]وعفم & %*(% (*

ΙΔΑ(.
OM. ΟΙΛΙΡΔ ))&`» ریل%( 
 ریظن hold   هتفرگ ینعمب (* widrta میدق ین(ری( *% گننیه & کی*ام

 .تسنÉ قباطم dyard یت*اپ تفص هک دن( هتسن(% هملک نی(
 ]دی*% *دصم !( تس( لعف نی( کی%زن )دی*% یی&(( وتپ *% ام(

 .*(دناج ریغ & *(دناج $%وب مئاق & $%اتسی( ینعمب
 هک Äدش لیدبت )رل( هب *&اجم ۀنسل( )*%( Ä*(ومه یناشوک $اب! *%

 یقرش $(ری( Eالف فلتخم Eاجهل *% )]( هب )%( ریغت نیاب نس نتسیرک
 مس( هک دیوگ & دیامنیم Ä*اش( ،نس*دن( فیلات ،`دغس Eاعلاطم هل(وح هب
 &( تنطلس هک یناشوک `اکشینک ۀکس رب انسی%زم $ای(دخ !( یکی پس(&*%
 Äدن&% یپس( اب *(% شی* `(دخ لکشب %وب )J٥M Q ات JM٥( %&دح *%
 یس*اف پس( رهل نیمه (رنÉ نیاتس ]*&( هک .%وشیم Äدی% وپس(&رل `الماب
 & >&رل یناجنم *% &*ول وتپ *% میدق )¨(*%( هملک نیرب Ä&الع & .دن(دیم
 K.دن*(% تلال% میدق $ام! *% لیدبت نیرب هک Mتس( ê(% یس*اف *%

 .Q !!Y٥اهرب ،٦٦! نشرپ دل.' .!

 .تس' larguz . larerus یجنم &= ò'= ۀملک e'رب فلتخم ظفلت .= .-



((

 وتپ *% یناشوک )%ریه `&(( E(وص( ](دب( ]وص( نی( قباطم سپ
 تس( Qال ~رسک ~دنیامن Qال !( دعب )Ι( هک تسین Qولعم & .%وشیم )دی*%&((
 سپ ،دشاب Äرسک ~دنیامن طقف هک %*(% $اکم( & )`( mرح ~دنیامن ای
 :تس( نینچ OM ات E YOاملک Qوهفم & تس( وتپ )*% = رل( کی%زن

%ریل &( هت( یگنس( دپ ییت &(
 .دش انب & میاق هت اهگنس هب )Äاچ( $(!( &

OK. ΑΤΑΝ ))«ن»ت(
 ۀشی* & هتشون )هکیمسقب = هکی*وط( (* هملک نی( ینعم الامتح( گننیه

 JMM ربمن نت&( هب & ،تس( Ä%(% $اشن بئاغ عمج ریمض اتس&( at (* هملک
 ΟΤ هب †وبرم (رنÉ کی*ام & دیامنیم Ä*اش( JZW $دت & JZJ ربمن $دلک &
 .دن( Ä%رکن *اهظ( (* %وخ یعطق `(* E*وص رهب & .دن(دیم ٤K ربمن

 نی( ینعمب هک `ولهپ $وتی( eton !( تسی( هجهل هملک نی( نم $امگب
 aetavant اتس&( *% & aitavana میدق êرف *% & .%وب هنوگ نی( & نینچ
 .%وب

O٤. ΑΒ )Éù(
*j: MZ.

O٥. ΜΑΛΙΖ )لاماهم = )زی%é %é زب*k
*j: M. 

O٦. ΦΑΡΟΚΑΡΑΝ )ر»ف&ر»ک$(
 & اتس&( &*وپ & میدق یس*اپ &رپ ]%اعم (* )&رف( هملک ]&( &زج کی*ام

 Ä*وپ هملک وتپ *% $ونک( هک .دنکیم رکõ *ایسب & %ای! ینعمب ینتخ &*وب
 Äدش لمعتسم زین $اتسناغف( یس*اف *% & می*(% یفاک & Qامت & لماک ینعمب
 .تس( ÄدمÉ ینعم & لکش نیمهب زین ٦J هملک *% & .تس(

 ë(رهاظ یل& هتشون m pureاص ینعمب گننیه (* )$رک( هملک Q&% &زج
 تلاح دنوسپ an هب Qوتخم هک OK، JZJ، JZW ،W٥ ،٦٥ Eاملک هتس% اب

 .٤!! میدق Q'ری' &= یتسرپ '=زم .6



)**

 & ک & یس*اف $%رک *% )رک( $É ۀشی* هک .دناسریم مهب طب* دن( mاصت( &
 تس( لیخ% یلوعفم & یفوصوم $É ینعم *% & .%وشیم Äدی% وتپ ]ک
 :%وب ده(وخ نینچ O٦ ات OK !( هلمج Qامت ینعم & Äدش Ä%رک ینعی

$رک &رف زیلام Éù نت(
 .دش Ä%رک Ä*وپ é%ام Éù )نینچ( $&دی(
 .دیÉ یم دعب هلمج *% $É `(زج هک تس( †رش هلمج نی(

OW. ΑΒ )Éù( 
*j: MZ. 

OO،OY. ΜΑΓΑΟΕΙ )می«ی&اگ( 
 & $%*&É تسدب( gav یئاتس&( *دصم !( ]اح لعف (* هملک نی( کی*ام

 Qوتخم ΕΙ دنوسپ نیمه هب هک JJZ، JJM ،JZ٥ ]اعف( قباطم )$%رک هیهت
 ینعمب %وب gw `دغس *% هک gav $امه !( (رنÉ گننیه & .Ä%رک ریبعت دن(
)fail to want( É&*%Ä & هک دیوگ )اکم$ %)*% g وص*E رح ظفلتm k 
 صخش یئانمت تلاح & Äدی%رگ عق(& )تلع( *(% (دص mرح &% نیب هک دشاب
 .تس( بیاغ Qوس

 هس دیاب مینک هیزجت (* لعف نی( ام رگ( JJZ، JJM ]اعف( êاس( رب
 .دشاب &زج

 )ام( r(دتب( *% ]اعف( $امه *% هک .یی + &اگ + یمیرحت & هیفان هم = ام
 رگ( & ،تس( )&اگ( لعف لص( سپ .تس( ÄدمÉ )یی( دنوسپ رخÉ *% & یفان
 دیاب هلمج ینعم ،مینک ¢رف نتس(وخ ای $%*&É تسدب ینعمب gav !( (رن(
Éù تسدب & هتس(وخ É&*%Ä الک ™وس اب هک .دشاب %وشنQ اس یمن!% & 
 *% (* `دعب هلمج زین & )دش Ä%رک Ä*وپ é%ام Éù نینچ( هقباس ۀلمج هکیتق&
 تلاح K٦ ات M٦ ربمن *% هلمج نیمه هکیلاح *%( مینیب یم Eابث( تلاح
 )یی&اگم Éù( اجنی*% مین(وت یمن سپ ،)تش(% (* é%ام $%وب j&رتم & یفن
 .مینک ریبعت یفان )دشن هتس(وخ ای & %(دن تس% Éù( هب (*

 )&اک( *% هتفگ گننیه هکی*وط )&اگ( ۀشی* هک تسنی( نم êدح
 :تس( %وجوم ]امتح( &% اجنی( & ،مینک وجتسج



)*)

 & نتفاک ینعمب &اک هشی* !( N&اک & $دی&اک `*% یس*اف *% :ال&(
 :`رصنع تیب نی( لیلدب %وب $%رک وجتسج

     رسب رس (* Nالاک دی&اکب
 Jرهگ & *! تفای هچ هک دن(% هک

 دشابن وجتسج %*وم Éù :%وش نینچ هلمج ینعم دیاب E*وصنی*% سپ
)تس( %وجوم هکیت*وص *%(

 نتساک & $اصقن & یمک ینعمب شهاک & $دیهاک ،هشی* نیمه !( :ëایناث
 & مک Éù :دشاب نینچ دیاب هلمج ینعم رظن ]وبق اب هک M%وب `*% *% زین
 .دشابن هتساک

 هک دنامن هتفگن دیاب یناشوک )k( هب `*% )j( لیدبت ~*اب *% اجنی*%
 یس*اف & `*% *% هک تس( )É$ )k `الم( هک تسه یتاملک هبیتک نی*%
 .مینک ظفلت )j( (رنÉ وتپ & ینونک

 ،JJZ ،JZ٥ ]اعف( *% هبیتک نی*% هک )یی( هملک Qوس &زج دنوسپ ام(
JJM &ریغÄ دی% *رکمÄ یی( نیمه اب %وش یم = &`( پرب هک وت)` تلاح 

 $É ینعم هک ،%*(% Qات تهابش دیÉ یم )بیاغ( Qوس صخش ó*اضم یئانمت
 .تس( )دشاب(

Éù یی & اگم
Éù دیهاک هنÄ دشاب. 

JZZ. ΟΔ ))”%( & یس*اف = )& پوت
*›: M٦. 

JZJ. ΚΑΛΔΑΝ )دل»ک«$(
 هک تس( ٤٦ ،MW ربمن ΚΑΛΔ $امه m%(رم کی*ام هتفگ هب هملک نی(

 هملک نی( اب دنوسپ ΑΝ ™احل( ام( .تس( Äدنام یقاب )هلک( لکشب وتپ *%
 هک ،تس( ینبم اه هلمج `رم(رگ تلاح `اضتق( رب ëابلاغ JZW ربمن $%ات &

 .-٥t! Qاهرب . Y!٤ òرف تغل .!

 .!٥Y! Qاهرب .-



)*!

 یضام E*وصب K٦ ات û %* M٦افل( & هلمج نیمه & بلطم نیمه نیع
 ،$É $دش کشخ & Éù %وبمک E*وص *% هک .دن( *وکذم óوقول( ققحتم
 نی*% یل& .%وب Äدنام $اگدنتسرپ !( یلاخ & j&رتم é%ام & گنل گب دبعم
 قلعت یئانمت لبقتسم & ó*اضم هب ]اعف( Qامت JJK ات JZZ ربمن !( هلمج
 لبقتسم `(رب $%ات & $دلک & یضام `(رب )%ات & دلک( ]امعتس( سپ .دن*(%
 قلعت یناشوک $اب! رم(رگ دع(وقب Eاملک لکش ریغت نی( & .تس( یئانمت
 = هلک( دلک ینعم E*وص رهب & تسین نش&* ام رب $ونک( هک ،%ریگیم
 .تس( )هکیماگنه

JZM، JZK، JZ٤. ))«ê X ه”رلمونین X `» X )ری( 
 $É ینعم & ،دن( E MY، MO، KZاملک $امه *(رکت ëانیع Eاملک نی(
 .تف* رکõ هک تس( $امه

JZ٥، JZ٦. ΒΟΟ ΕΙ )ی«ی ۇب(
 تس( رهاظ & Ä%(% $اشن )نتش(% %وج&( bov *% (* هملک ۀشی* کی*ام

 bhaoti          & اتس&( bavaiti & `ولهپ نتوب & $%وب* *دصم هک
 & %وج& ینعم هک .دن( bhu ای bhav یئای*É میدق ۀشی* !( تیرکسنس
 ،مب هک تش(% یفرص میدق *% `*% $%وب *دصم .تس( رمضم اهن( *% یتسه
 دیب )دیشاب( دیوب ،دیب )یشاب( `وب & یب )میشاب( میوب ،میب )مشاب( Qوب
 هب دینک óوج* $ô Éرش `(رب .%وب $E Éاقتشم )دنشاب( دنوبXدنب )دشاب(
 .لباک عبط ٥O٦ e هیفوصل( Eاقبط گنهرف

 *% هک %وب یناشوک $اب! *% هشی* نیمه !( زین JZ٥ ربمن ΒΟΟ سپ 
 &(& !(*% ظفلت هب ،تس( یقاب $(!( `زیچ %وج& دیکات `(رب )هیوب( وتپ
 .دشاب یناشوک ΟΟ $امه هک ]وهجم

 OO، JJM، JJO ]اعف( رخÉ *% هک تس( $امه $É رخ( دنوسپ )یی( ام(
 ینعم ییوب سپ .تس( یقاب )دشاب( ینعمب )`& = يی( وتپ *% & ÄدمÉ مه
 .دشاب هتش(% %وج& & دشاب :دهدیم



)*"

JZW. ΤΑΔΑΝ )ات%$( 
 وتپ *% $ونک( هک تس( KM، KW ربمن )%ات( $امه هب †وبرم هملک نی(

 ôرش JZJ ربمن *% ΑΝ ™احل( هب عج(* .تس( یقاب )ات( $É!( یس*اف &
%)%Q ینعم & .تس( یئانمت لبقتسم ینعم `(رب هک É$ )تس( )هک ات & )Ι( 
 .تس( سییگب هملک اب لصوم هملک نی( `دعب

JZY. ΒΑΓΕΑϹ )بیگاتسرپ (دخ = )سی$
 نی( m&رح یضعب Qوس & Q&% ۀخسن *%( ô *j: KK، K٤رش `(رب 

 .)دن( Äدیرپ هملک
JZO. ΝΟϸΑΛΜ )اشون = ]اشو…ن[(

*j: K٥. 
JJZ. ΜΑΦΡΟΧΟΑϸΟΝΔΕ )ی«ی دنو…شوخ”رفام(
 عنم & میرحت & یفن E(%( یس*اف )Q( & وتپ هم = ام هملک ]&( &زج

 ،OO ]اعف( رس رب E(%( نیمه & ،وتپ Äوک هم & یس*اف نکم دننام تس(
JJM یمیرحت یفن `(رب زین ÉدمÄ )یمیرحت & هیفان )ام( نی( ،تس %* 

J.%وب لمعتسم دصقم نیمهب زین اتس&( & تیرکسنس & $اتساب یس*اپ

 نی( ]اعف( رس رب هک تس( رکذل( قباس دنوشیپ $امه )&رف( Q&% &زج
 ربمن *% $ô Éرش هک تس( `دیکات Ä & )%)EدمÉ مه JW، KM ربمن *% هبیتک

K٦ %)%Ä دش. 
 ربمن دنیت*وخ $امه اب کی*ام & گننیه (* )یئدنوشوخ( Qوس &زج ام(
Kاضم عمج گننیه ]وق هب & هتسن(% هشی* کی !( ٦*ó وس صخشQ )تس 
 & Nوخ&رف ]اعف( هک دیوگ گننیه یل& .دشیم متخ ΝΔ هب بیرق ]امتحاب
 حض(& اهنÉ ۀشی* هک %رک دیاب êایق E*ابع ™ایس & نی(رق !( (* E*وخ&رف
 .دشابیمن

 ]امعتس( یضام لعف E*وصب هک K٦ ربمن دنیت*وخ &رف هملک ôرش *%
 هم( هک Ä )Q%رک Ä*اش( (* فلت & `%ابرب Qوهفم $É ینعم *% Äدش

 .6J نشرپ دل.' .!



)*٤

 %اب رب :ینعی %وب ده(وخ $É بیاغ عمج ó*اضم لعف )یئدنوش*وخ&رف
J.دنوشن j&رتم & دش دنه(وخن

 مه اب ó*(ذم & یضام هنام! &% *% (* هبیتک *رکم ریبعت کی $ونک(
 :دیئامن هلباقم

JJJ. ΟΤΑΝ ))∫ن»ت(
 هبیتک نی*% هک تس( )&( = )ΟΤ ))&E ]%اعم هملک نی( کی*ام رظنب

 .ÄدمÉ *(رکتب
 and of them (* نت&( ینعم & Ä%ومن Ä*اش( ΟΤ $امهب زین گننیه

 .تس( هتشون )$اشی( !( &(
 ،تس( ΑΝ دنوسپ هب Qوتخم Eاملک ۀتس% دننام هملک $امتخاس ë(رهاظ

 هک تس( Qولعم ٤٥ ات ٤K هلمج !( ام( .دن*ایسب هبیتک نی*% $É ریاظن هک
ΟΤ دش ]امعتس( یضام لعفابÄ & %*اضم لعف اب نت&( اج نی*ó ÉدمÄ & 

 لمع مه )E&(( *% )%ات X دلک( ینعی JZJ ربمن هملک ~دعاق $امه !اب

یضام  

همجرت

ó*اضم

همجرت

 ملاشون    ` سییگب `% ات .%اتس ری( ` نینموه &رل ê( دلک &(
.دیت*وخ &رف
 ات .دنام لطعم ستê Éدقم `وکین óونل( ù* !( هکیماگنه & 
 .دندش Äابت %اشون $اتسرپ (دخ )سپ(
 ملاشون ` سیگب ` $%ات ،ییوب ری( ` نینموه &رل ê( $دلک %&(
 .ییدنوشوخ &رف هم
 (دخ سپ .دشاب شتê Éدقم `وکین óونل( ù* !( هکیماگنه & 
 .دش دنه(وخن Äابت %اشون $اتسرپ

 نینچ Ñوس هخسن &= یل. ،تس' نتم دننام Ñ.= . 8.' هخسن &= هملک نی' eالم' .!

 .ΜΑΦΡΟΧШϸΙΝΔΕ :تس'



)*٥

 $%ات & $دلک ó*اضم لعفاب ]امعتس( تلاح *% %ات & دلک هکیلثم & Ä%ومن
 .دش لیدبت نت&( هب ]ابقتس( تلاح *% یضام لعف )E&(( مه اجنی*% .Äدش
 .تس( )وتپ &( = یس*اف &( $امه $É ینعم E*وص رهب &

JJM. ΜΑΛΙΖ )ز«یل»ام( 
*j: M، J٦، MK، ٤٤، WO، O٥، JJM، JM٦. 

JJK. ΜΑΠΙΔΟΡΧϹΕΙ )پامی«ی سخی«*”دی( 
 ]وقب & .تس( هشیرمه ٤٥ ربمن دگی* & &دیپ اب یمیرحت لعف نی(

 & )$دنام یقاب( prxs `دغس هملک & )نتش(ذگ( ین(ری( raik اب کی*ام
 ربمن لعف $امه ó*اضم لکش دیاش .%*(% یکی%زن )$دشاه*( pors ینتخ
 ینعم نیمه اب هشی* نیاب )`%یرپ = یییرپ( وتپ *% هک دشاب ٤٥
 زیلام ینعی ،دشاب یی یرپ هم = یی سخی* &دیپ هم ینعم & %*(% یکی%زن
 & یضام تلاح *% (* هلمج &% ره $ونک( .%رک دنه(وخن %&*دپ & jرت (*
 :دینک هظحالم ó*اضم

JJ٤. ΟΤΕΙ ))…&E ی«ی( 
 .YO ،É$ X & )!)$. *j: Y٥ & = یت&( وتپ *%

JJ٥. ΑϹΑϹΚΟΜ ))«سۇکسQ( 
 Eاملک هب (رنÉ ۀشی* کی*ام ام( .تس( ]وهجم نم رب هملک نی( ۀشی*

 ùوک Qاخ & `%انتس( ™اط مین ینعمب hatcha-skamba میدق ین(ری(
 هک هبیتک نیمه as هملک هب نیس ای N هب میدق tch ریغت ~*اب *% & Äدیناس*
 hatch $اتساب یس*اپ *% هک .دنکیم %انتس( Äدش لیدبت یس*اف )!(( هب

یضام
همجرت
ó*اضم
همجرت

)&E  دگی*&دیپ  زیلام
 )تشگ( %&*دپ  é%ام  &
یی سخی *&دیپام  زیلام  نت&(
دش ده(وخن %&*دپ  é%ام  &



)*٦

 قباس )tch )Æ !( هبیتک نی( Eاملک !( یخرب هک دیوگ `& .%وب )چه(
 .دنکیم یگدنیامن

 تفص )ùوک Qاخ( Qوکسس( سپ مینک ]وبق (* گننیه رظن نی( رگ(
 ؟%وب ده(وخ )Äاچ = %اس( `دعب ۀملک

JJ٦. ϹΑΔ )اچ = %اسÄ( 
*j: YK. 

JJW. ΑΧϸΤΡΙΓ ))«گی«* تشخ( 
 هتشون $(رگن & رظان & بق(رم ینعمب کش دیق اب کی*ام (* هملک نی(

 .%*وخ یمن رس عقوم اب هک
 هس هک تس( لعف کی & †وبرم )%رک( دعب هملک اب هملک نی( نم ~دیقعب
 :%*(% &زج

%رک + گی* + تشخ(
 تس( وتپ هتخ & یس*اف ینونک تشخ نیمه تشخ( $É ]&( &زج

 اک هتشی( تیرکسنس *% & ishtya اتس&( *% & xisht `ولهپ *% هک
ishtaka وب%.J

 Ä%ام !( `ولهپ & یس*اف نتخی* = زی* اب rig هملک Q&% &زج ام(
raecayt raec )اینب ینعم اجنی*% هک تس( یئاتس&( )نتخی* $&ریب% 

 ربمن *% هملک نی( .%رک دیاب همجرت زی* تشخ (* گی* تشخ(& .%*(% نتخی*
JMدش *(رکت ٤Ä. 

JJY. ΚΙΡΔ )کر%(
 لیص( لعف اجن(*% یل& ÄدمÉ مه JM ربمن *% هک تس( یس*اف %رک نیمه

 .گی* تشخ( ۀقباس هملک اب تس( $&اعم لعف اجنی*% &
JJO. ΑΛΒΑΡΓ ))«ربلk( 

 هب )](( هک هتسن(% kرب + ]( &زج &% !( E*ابع (* هملک نی( کی*ام
hada )&رمه = اب( ینعمب ییاتس)Ä( زج & .دسریم& %&Q )ربk( *) رب� & 

 .Q Y٥Jاهرب یش'وح .!



)*&

 & تسین &زج &% هملک نی( هک دیوگ گننیه ام( .تس( هتسن(% *اصح & Ä*اب
 .*اگ%دم & *ای ینعمب %رمش $اتساب یس*اپ hadabara (رنÉ تس( نکمم

 هلمج هب †وبرم دیاب E(وهتی( & %اتس & kربل( E JJO & JMZاملک ام(
 *وکذم هقباس ۀلمج *% هک Äاچ تلاح !( دنشاب ینایب ینعی .دنشاب %وخ ۀقباس
 هنوگچ عقوم نی*% سپ مین(% ربتعم (* *اگ %دم & *ای ینعم رگ( & .تس(
 ؟%(% ده(وخ ینعم

 لکشب یناشوک $اب! *% هک &زج &% !( تس( بکرم هملک نی( نم رکفب
 :لیصفت نیدب .kرب + ]( ÄدمÉ هبکرم هملک کی

ΑΛ ))[(: ال لیدبت $وچQ & )*( %* اه هجهل` )یمومع $اتسناغف 
 دصقم نیاب ٥O ربمن *% & لیبلغ = لیبرغ & ](وی% = *(وی% لثم تس(
 $ام! !( وتپ *% É*& É*Ä & دسریم )*É( هب یناشوک ]É سپ ،تف* E*اش(
 !( قتشم زین نی*É ۀملک ،رگیگ *وتک% ]وقب & %وب %اینب & لص( ینعمب میدق
)É*( )تش(% (* %اینب & لص( ینعم تیرکسنس *% هک تس.J

 :تفگ ـهYZZ %&دح *% وتپ رعاش `*&(دنیم! ربک(
 يک Äړ! هپ ام! هگنیÄ وس ېئ É*Ä مغ %
¬یسوه ¬ک (دنخ Äرس بیق* %

 :دیوگ $امیال(رحب *% ـهJZJO %&دح رعاش فل( الم
ئلتن مغ هپ وس هک ه ئلغاÉ*Ä &  هل `%

 :دیوگ )ـهJJK٥( یجایم دمحم ریپ
& يل& ¬ول يچ یتم خیش
M& يل& ¬ول É*Ä هل `%

 & %اینب ینعمب وتپ میدق )*É( اب تسل%اعم یناشوک )]É( سپ
 ربمن Eاملک *% هک تسی( هملک $امه )kرب( Q&% &زج .Ä%ولاش & êاس(

JJ، ربومان *% مه ٦٥k )ومان*( & اگرب$ ÉدمÄ. &  )دنوسپ نیمه )رب 

 .٦٥ ،! e&.اخ Qاین'ری' Qدمت .!

 .!- ،! وتپ Pایب=' خی&ات :Ü& لیصفت e'رب .-



)*'

 `(*(% & *&%اینب( *&*É = رب ]É سپ .تس( وتپ & یس*اف )*&( mاصت(
 یناشوک $اب! Eاملک رگی% دننام تبسن & mاصت( )k( هک ،دشاب )êاس(
 .تشذگ $ô Éرش JJ ربمن *% & Äدش قحلم $آب

JMZ. ШϹΤΑΔΟΙΘΟΑΤ ))…اتس%&)وهت)«E(J

 $É یناعم *% & Ä%رک (دج )E(( & )ـهت(( !( (* %اتس…( نیقرشتسم
 .دن( É&*%Ä (* کتس% & ریت & $وتس ـهت( یناعم *% & .دن%%رتم

 ]وهجم óوقول( ققحتم یضام لعف کی هملک نی( نم رظن *% یل&
 *% هک .تس( KJ ،M٥ ربمن )%اتس( $امه $É ۀشی* هک .تس( `دعتم *دصم
Éرعم قلطم یضام اجن&m هب عج(* ]وهجم *وطب اجنی*% & %وب بیاغ %رفم 
 !( تس( ینایب JJO، JMZ هملج & .تس( Äدش Ä%رک )زی* تشخ Äاچ(
 :دهدیم ینعم نینچ )E(وهت(& %اتس( kربل(( هک *وکذم Äاچ تلاح

 .دش Ä%رک Ä%اتسی( )êاس( اب( & %اینب )*وکذم Äاچ(
 :دن( نینچ JMZ ات JJ٤ !( هلمج Qامت یناعم سپ
)&E وکسس( ییQ ربل( ،%رک گی* تشخ( %اسk )وهت(& %اتس)E
 %اینب )*وکذم Äاچ سپ( %رک زی* تشخ )(*( Äاچ ùوک Qاخ )$وچ( &”

 مه JMY لعف رخΟΑΤ %* É نیمه هک دنامن یفخم “.دش Ä%رک %اتس( *&
 یضام `(رب ΑΤ اهنت YZ ربمن *% هک تس( ÄدمÉ ]وهجم یضام `(رب
 .%وب m&رعم

JMJ. ΠΙΔΕΙΝ )پن«ید(M

 )هپ( & یس*اف )هب( نیمه میدق لکش تشذگ ٦Y ربمن ôرش *% هکی*وط
 یتیپ اتس&( *% & ذپ یناف*وت `ولهپ *% ،تس( یفاض( دیق mرح هک وتپ
 $Q É&% &زج ام( .تس( )هب( ینعمب )دپ( نیمه هملک ]&( &زج سپ .%وب
 هک تس( یس*اف )نیاب = نیدب( نیمه نیع نیدپ سپ تس( یس*اف )نی((
 دنام یقاب هملک نیمه *% )دپ( میدق لکش & .%وب لمعتسم `*% Eایب%( *%

 .Ñ: ΙΔΑΑΤΙوس .Ñ: ΙΤΥΑΑΤΟ.= .تس' 8.' هخسن طبض نی' .!

 .Ñ ΠΙΔΕΙΝΙوس هخسن .نتم دننام Ñ.= . 8.' هخسن .-



)*(

 اب یناشوک )دپ( & `ولهپ )ذپ( $امه & .تس( هملج نی!( مه & دب & $(دب هک
)É$X)نیX)&( هتفای بیکرت )تفگ یخرف .تس: 

`!&* یگتسیاب نیدب ،ینشج یگتسیاش نیدب
`!&*ون &% اب ینشج !&* ره $اهج *% (* کلم

 :تفگ یس&%رف
`وخ & `(* نی( & رهم نی( & رهچ نیدب
`&!*E ÉدیÉ �ات & تخت یمه

 Ä*(ومه هنسل( Eاملک هک تفگ دیاب & Äدش *(رکت JMK ربمن *% هملک نی(
 Nوختس% *اگ!&* N%رگ & هنم!( رییغت اب *وه% *&رمب %وخ قباس ]اکش( !(
 لکش ëات*دن یل& .دبای یم میخرت & فیفخت هملک کی یهاگ & .دن( ]وحت
 دش لیدبت )هپ = هب( هب میدق دپ الثم .دنام یم یقاب Eابکرم *% $É میدق
 :k*( .تس( یقاب )$(دبX&دبXنیدب( Eابکرم *% $É یناتساب لکش یل&

٦Y(. 
JMM. ϹΑΔ )اچ = %اسÄ( 

*j: YK، JKM. 
JMK. ΠΙΔΕΙΝ )نیدب = نیدپ(J 

*j: JMJ.
JM٤: ΑΧϸΤΡΙΓ ))زی* تشخ = گی* تشخ( 

*j: JJW. 
JM٥. ΥΑΡΟΥΓ )هگه&ر(M 

 یس*اف *% لماک & Qامت ینعمب تس( harvug !( قتشم گننیه ]وقب
 haruva $اتساب یس*اپ *% $É ۀشی* & .دنک Qومع ینعم ~%اف( )ره( وتپ &
 لماک ،Qامت ،مه ینعمب harvisp   `ولهپ *% & haurua اتس&( *% & )همه(

 .دن' Gدیرپ هملک نی' ç 'Rرح دنچ Ñوس . Ñ.= هخسن &= .!

 .Gدیرپ هملک ç '.8رح Ñوس . Ñ.= هخسن &=  .-



))*

 %وجوم )همه ینعم هب( hergu $ونک ات $(ری( *% (!(! ۀجهل *% هک .%وب
J.تس(

 هبیتک نی( )k( هب Qوتخم Eافص دننام یناشوک )همه = گه&ره( سپ
 تس( زیلام JM٦ `دعب هملک تفص هک تس( ٦W، JJO ،JJ، M٤ رنمن
 .)زیلام Qامت( ینعی

JM٦. ΜΑΛΙΖ )زیلام( 
*j: M دش *(رکت *اب تفه هبیتک نی*% هکÄ. 

JMW. ΧΟΥΖ )زهۇخ(
 xwj   یت*اپ *% & xuvj ای xwtz `دغس اب گننیه & کی*ام ]وقب

 هملک نیاب )وخ = وه = ه = هخ( وتپ *% هک ،تس( ]%اعم ابی! ینعمب
̀ *% *% & )وس( تیرکسنس *% & )وه( `ولهپ & اتس&( *% & %*(% یکی%زن
̀ اهدنوسپ *% $ونک ات هک تس( )زی = زه( ریخ( دنوسپ ام( .%وب )هخ(
 زیرس = رس ،)یهوک( زیرغ + رغ دننام تس( %وجوم وتپ *% mاصت(
Ä(.Mرس(

 !( تس( یتلاح & تفص هلمج نی*% ابی! & ùوخ ینعمب زهوخ سپ
 .JMY دعبام لعف

JMY. ΠΟΡΟΟΑΤ )ۇپ*&&E( 
 & `*اتسرپ ینعمب (رنÉ گننیه هک تشذگ تگ&*وپ YZ هملک ôرش *%

 %رفم m&رعم یضام لعف تگ&*وپ هک دیÉ یم رظنب نینچ & É&*%Ä تبظ(وم
 مس( هب †وبرم بیاغ %رفم قلطم یضام ]وهجم ۀغیص )E&&*وپ( & بیاغ
 YZ، JMZ ربمن هب Ä*اب نی*% .دش Ä%*&رپ ùوخ زیلام ینعی دشاب JM٦ زیلام
 ΟΑΤ هب Qوتخم ]وهجم لعف نی( دننام ëانیغ JMZ لعف هک ،دینک óوج*
 :تس( نینچ JMY ات JMJ ربمن !( هلمج $ونک( .تس(

 .Q -6!tاهرب ،٤!- نشرپ دل.' .!

 =وجوم )ی = زی( لکش .دب وتپ &= Qونک' . ،Gدم# مه ΑΣ هبیتک نی&= دنوسپ نی' .-

 .تس'



)))

.E&&*وپ زهوخ زیلام گه&ره گی* تشخ( %اس نیدپ
 .دش Ä%*&رپ ùوخ زیلام Qامت زی* تشخ نیدب )&( Äاچ نیدب

JMO. ΟΤ ))&E = &(
*j: ٤K، JMO، J٤W رش هکô É$ %* Mمه ٦ ÉدمÄ. 

JKZ. ΕΙΙ ))کی = وی = یی( 
*j: ٦O، YM، J٤Y. 

JKJ. Μ )Q(
 .ÄدمÉ مه M ۀملک رخÉ *% هک تس( یکیلمت & یفاض( طب(* دنوسپ نی(

JKM. ϹΑΔ )اچ = %اسÄ( 
*j: YK، JJ٦، JMM. 

JKK. ΟΔ ))«&%( )& پیس*اف & = وت 
*j: M٦، WZ، JZZ. 

JK٤. ΜΑϸΤ )متش(
 عقوم اب هک هتشون هتسکش (رن( ینعم کش دیق ای لیصفت $&دب گننیه

 .%وب ده(وخ JK٥ `دعب هملک تفص هملک نی( & %*وخیمن رس ]امعتس(
 & هم `*% *% masyao اتس&( *% mathiyah $اتساب یس*اپ *%

 همه ینعم هک تس( رشم وتپ *% & mastir `%رک *% mahest تسهم
 ینعمب mathishta   $اتساب یس*اپ *% & Jتس( رتگ*زب & k*زب & $الک
 تفص $الک & k*زب ینعمب تشم مه اجنی*% سپ M.%وب دهع یل& & رتگ*زب
 .تس( نموگرخ `دعب هملک

JK٥. ΧΙΡΓΟΜΑΝ )خنموگر( 
 تس( یس*اف نمرخ هک دیوگ & تس( %%رتم هملک نی( ینعم *% گننیه

 .دشاب the great fore court ینعمب ای

 .Q -J٥tاهرب یش'وح .!

 .!- نشرپ دل.' .-



))!

 هک ینعم نیاب %وب ده(وخ کی%زن تقیقحب گننیه زیمÉ %%رت مع! نی(
 ۀلاه & ،تسین اهزیچ رگی% & هلغ ~%وت ینعمب اهنت یس*اف *% نمرخ ۀملک
 :ظفاح ]وقب ،دنتفگ یم نمرخ مه (* Äام

Éرفم وگ $امس&N )قشع *دناک تمظع نی
Jوج&دب نی&رپ ۀشوخ ،`وجب هم نمرخ

 Äدی% هشی* نیمه زین عیس& لحم ینعمب Äاگرخ هملک *% هک دنامن یفخم
 & )WK٦ $اهرب( دنتفگیم مه Äام Äاگرخ (* Äام نمرخ $امه & ،%وش یم
 هک )YW قطنم( ییالع ۀمان شن(% *% انیس نب( & میهفتل( ùاتک *% ین&ریبل(
 É&*%Ä هلاه ینعمب (* نمرخ ،دن( Äدش هتشون ـه ٤MZ %&دح *% ùاتک &% ره
 .دن(

 & .%وب لماش میدق !( نحص & هطاح( Qوهفم ایوگ نمرخ ینعم *% سپ
 )%رک( %وخ دعبام لعف & )تشم( قباس تفص اب ،یناشوک نمرخ نی(
 :دهدیم ینعم نینچ

)&E )یی Q رک نموگرخ تشم %&( %اس%
)تخاس( %رک نحص k*زب & Äاچ کی &
 !( لبق تفص وتپ دننام یناشوک $اب! *% هک %رک دیابن Nوم(رف

.تس( قباس نموگرخ رب تشم $(رب انب .دمÉ یم mوصوم
JK٦. ΚΙΡΔ )کرک = %ر%(

*j: JM.
 تئیه نی!( دعب .%وب $الغب %اشون é%ام ~*اب&% میمرت óوضوم اجنی( ات 

 :نینچ دن( É&*%Ä (* %وخ `اهمان میمرت
JKW. ΑΜ ))Q( 

 .Q  Y6Uاهرب .!



))"

 & ،Q( هناخ & ،Q( هماج دننام تس( ملکتم %رفم ریمض ینونک یس*اف *%
 *% & .تس( %وجوم )متسه( ینعمب )می( وتپ *% & Q( هلاس Ä% نم
J.%وب hom ینانوی *% & oham تیرکسنس

 Äدش طبض دبعم میمرت تئیه `اهمان هکیئاج دعب *وطس *% هبیتک نی*%
 هکنانچ میدق !( تس( یمس* نی( & .متسه = می ینعی ÄدمΑΜ É مه !( شیپ
 Ä )&N& هی Q %)*Ä%( :تس( نینچ هبیتک !اغÉ $اتسهب *% êوی*(% ۀبیتک *%
 )…Nوی*(% منم(

*j: JKO، J٤J، J٥Z، J٥M. 
JKY. ΒΟΡΖΟΜΙΥΡ )رهم&!*وب( 

 ë(رهاظ & ،%وب لمعتسم $(ری( Eالف Qامت *% میدق $ام! *% هک تسیمان
 :تس( &زج &% !( بکرم

 :دیوگ `رصنع .Äوکش & یگ*زب & دنلب ینعمب !رب = !*وب
 !رگب (* $اتب $É دنتفوک &رف
M!رب هن&رف هن & دنام گن* $اش هن

 :یس&%رف
 !رگب( *اه%é( $انج $É تشکب
K!رب &رف یه! (* &( تفگ $اهج

 :تس(* ومه
!رب &رف نی( & Äام $وچ رهچ نیدب
٤!رگ & تس% نیدب & >اش & ]ای نیدب

 .Y٤! نشرپ دل.' .!

 .!٥ òرف تغل .-

 .Yt6٤ تیب ٥ î همانهش .6

 .U٦6٤ تیب ٤ î همانهش .٤



))٤

 Äوک & هتشپ & `دنلب ینعمب bereyaiti اتس&( *% هملک نی( ۀشی*
 *% هک تس( ùاتفÉ ینعمب )وتپ ریم( یس*اف رهم $Q É&% &زج ام( J.تس(
 mitr `ولهپ *% & mithra $اتساب یس*اپ & اتس&( *% & mitra تیرکسنس
 $اینانوی & .تس( ∂&رف& ینش&* *اگ%*&رپ & یتس&% & رهم ینعمب هک .%وب
M.دن( Ä%رک %ای mithres (* دیش*وخ %زی(

 همانهش *% & Kرتم!رب = رهمگ *زب = رهم!رب `*% & `ولهپ *% Qان نی(
 !( یکی & %رخ & شن(% رهظم ،$(&ریشون $اتس(% *% هک تس( رهمج *!وب
 k*زب *اگ%ای Qانب & ٤%وب &رم !( `& & تس( Äاش%اپ $É دنم%رخ $(*وتس%
 رهم k*زب (* %وخ Qان $É *% & تس( یقاب `ولهپ $ابزب &( ۀمان دنپ ٥رهم
٦.تس( Ä%رک یفرعم `رسک Äاشنهش *اب*% بجاح $اگتخب

 *وطب (* Qان نی( هک تس( *اکشÉ یناشوک رصع ۀبیتک نی!( E*وص رهب
 ظفلت & الم( یئای*É `اه هجهل *% & .دن%رکیم ]امعتس( همیدق ۀنم!( *% ملع
 هک .تسنÉ یمالس( ~*&% ùرعم لکش رهمج *!وب & .تش(% یفلتخم `اه
 ۀملک & .دشاب )رهم دنلب ایùXاتفÉ `دنلب `(*(%ÄXوکش ùاتفÉ$ )É ینعم
 $اگ!&* ۀبیتک *% هچنانچ .%وب ]امعتس( %*وم میدق Qالع( *% )ùاتفÉ( رهم
 یناشوک Eاکوکسم رثک( رب & .تسالوک (رهم $اتسناغف( یلاتفه Äاش%اپ Qان
 هملک $Éاب ینانوی m&رحب ،Äدش شقن ùاتفó Éونل( m É$ *ùرطکی رب هک
 غیلبت `(رب (*اهدنک `املع رفن &% K٤ZQ %&دح *% & .دن( هتشون (* )رهم(
 *% کلذک & W.تش(دمان (رتیم (*اه% اهنÉ !( یکی هک ،دن( هتف* نیچ هب نی%
 Äدش (دیپ اکشینک $انیشناج !( یکی ۀبیتک یتش&رخ طخب $اتسچولب ییال*ول

 .٥٤- Qاهرب یش'وح .!

 .!Q -J٦اهرب یش'وح .-

 .-٥ ،! یسانش کبس .6

 .٦!R UY' دعب ٤ î همانهش  .٤

 .دنیوگ  Z &' miroاتف# یجنم &= .٥

 .U!6! یئبمب عبط eولهپ Qوتم .٦

Y. اتسناغف' خی&اتQ -، -t!. 



))٥

 هک یخی*ات `امس( !( یکی J.تس( Äدش هتشون (رهم الوی ]اش Qان $(*% هک
 !ربوه& ê*اپ $(*ایرهش !( یکی Qان Äدش ]امعتس( !رب هملک $(*%

Vahuborz )ام! *% هک دشاب !رب&( $امه نس نتسیرک ]وقب هک تس$ 
 & M%رک Qاع لتق )Q )™،Qوس $رق *% (* ê*اپ ینانوی `ولخاس $این&دقم
.دهدیم ینعم Äوکش + ùوخ = !ربوه هک تس( Qولعم

 Q&% $رق( دشاب `دنس نیرتمیدق $الغب ۀبیتک نیمه دیاش E*وص رهب
 رهمج *!وب (ری! .تس( †وبضم لکش نیرتمیدق هب $(*% Qان نی( هک )`%الیم
̀ %الیم مشش $رق *% )٥WYQ -٥KJ( $(&ریشXون( ]&( &رسخ ری!&
 رهم!رب کی میه% *(رق *ابتع( *(دم (* یمالس( ~*&% Eای(&* رگ( & .هتسیزیم
 $امیکح ۀلمج *% هک هتسیزیم زین )M٤JQ-MM٤( $اکباب ریش%*( *اب*% *%
K.%وب &( *اب*%

 ربمن نم(رهم( Nرسپ Qاناب J٥K، J٥٤ ربمن *% هبیتک نی*% رهم&!رب Qان
Jرکم ٥٥* ÉدمÄ & )ان &% ره هک تسیوق ]امتحQ *)دن( صخش کیب عج، & 
 ،تس( J٥٥ ربمن نم(رهم( *دپ JKY ربمن ]&( رهم &!رب هک تفگ دیاب ë(رهاظ
٤.دشاب میمرت ۀتیموک نی!( `رگی% صخش هک

JKO. ΑΜ ))Q = ٥)می

*j: JKW، J٤J، J٥Z، J٥M. 
J٤Z. ΚΟΖΓΑϸΚΙΠΟΥΡ )اکشاگ!وک =رهۇپ یکشاگ!و…ک !)%Ä( 

̀ امساب کی*ام ]وقب & تس( یناشوک )ملع( eاخ Qان اکشاگ!وک
 رخΑ É %وخ `رم(رگ تلاح `اضاقت هب هک JJ، J٤K ربمن یناشوک eاخ
É$ هب Ο-Ι وتخم `امس( (ری! .%*(% تقباطم هتشگ لیدبتQ هب Α %* !اب$ 
 .دنوشیم متخ )Ι( هب %رفم E*وصب عف* تلاح *% مه ینتخ
 .!t! ،- ونوک نیتس R' یتش.رخ eاه هبیتک .!

 .٥J Qایناساس  .-

 .صصقل' . خی&'وتل' لمجم .6

 .)&ونم.Rرب( Ñ ΒΟΡΖΟΜΙΥΡوس ۀخسن &= .٤

  .)؟( ΚΙΡΙ هملک نی' eاجب Ñوس ۀخسن &= .٥



))٦

 $&دب ÄدمÉ مه J٥K ،٥٥ ربمن *% هک )*وپ = رسپ( رهوپ هملک اجی*% ام(
 = Ä%(! اکشاگ!وک $É ینعم هک تس( Qولعم & Äدیپسچ Qان نیاب ο هلصاف
 %وجوم یئاهمان مه تقونÉ *% *دپ Qان تبسن هب & .تس( *وپ یکشگ !وگ
 یئ! دمحم & یس*اف ~%(! مظاک & یبرع $&دلخ نب( & %الخ نب( دننام .دن%وب
 .Ä!&رم( یس&* m&(*وفغ & وتپ

 mاضم $آب *وپ = رهوپ ۀملک $وچ .%وب اکشگ!وک *دپ Qان لص( دیاش
 :Qوس هخسن *%( .یفاض( تلاح *% تس( Äدی%رگ لیدبت )`( هب فل( ،Äدش

ΠΥΡΟ(. 
J٤J. ΑΜ ))می = مم(

*j: JKW، J٥Z، J٥M. 
J٤M. ΑϹΤΙΛ-Ο-ΓΑΝϹΕΙΓΙΑΜ ))لیتسX یگیسناگ )Q( 

 هلمج *% هک تس( Ä%رمش یناشوک Qان کی (* یگیسناگ ولیتس( کی*ام
 هک .دیÉ یم $ایمب یلکشم تئ(رق نی*% یل& .%وب لماش دبعم میمرت تئیه
%* Éهلصاف یگیسناگ رخ ο رب انب & تسین %وجوم) ΑΜ )ریخ Éزج (رن& 
 دعب & قباس *% هک )می = Q( ینعمب( ΑΜ دننام هن دن(وخ دیاب هملک نیمه
 (دج هلصاف ο ۀلیسوب %وخ قحال & قباس ۀملک !( Ä*(ومه & .دیÉ یم نی!(
J.دن(وخ دیاب مییگیسناگ (رنÉ $(ربانب & %وشیم

%&Q: )هلصاف کی هب لیتس( نیتسخن ۀملک هکنی ο )! دج مییگیسناگ) 
 .%رمش دیابن هناگ(دج ملع & Qان مه (* مییگیسناگ + لیتس( $(رب انب ،Äدش
 میمرت تئیه سیئ* ٤W ربمن *(رق هک( `دعب j&زنوکون تفص (رنÉ هکلب
 .تسن(% دیاب )تس(

 )*( هب Qال ](دب( ]وص( *(رق رگ( هک تس( )لیتس(( تفص نی( ]&( &زج
 لیدبت )*( هب (* ریخ( mرح تس( %وهشم مه رگی% Eاملک *% هبیتک نی*% هک
 & .تس( کی%زن وتپ )k*زب & سیئ* = رتس( هب هک ،%وشیم )ریتس(( مینک

 .Ñ: ΥΑϹΤΙΛΟΓΑΝΖΙΓΟوس ۀخسن .!



))&

 یلیل% تش(% ]امعتس( %*وم & هشی* یخی*ات Eاملک *% وتپ رتس نی( هکنی(
 :وحن نیاب تس( %وجوم یخی*ات

 & $اتسناغف( `اهوک رکõ نمض *% مه% `انسی JZ، JJ `اهدنب *%
 Jدن( *وکذم Ä    Starosara*اس&رتس `اه هلق اباب Äوک & شک&دنه لسالس
 تس( نکمم & ،مین(وت یم Ä%رک ریبعت )رس دنلب( رس + رتس زین (رمان نی( هک
 .دشاب Ä%وب )لیتس(( یناشوک $اب! *% وتپ & اتس&( رتس نیمه هک

 لیلدب یل& .تسلوهجم نم رب مییگیسناگ هیزجت ای & ینعم نییعت ام(
 $(رب *انب ،Äدشن (دج یگیسناگ !( ο هلصاف هب m ΑΜ&رح نی!( دعب هکنی(
Éان (رنQ & دیلع ملعÄ امش یمن*Q & زنوکون تفص&j لیتس( رگ( (ری! .من(دیم 
 ëامامت هبیتک نی*% هکیدع(وق رب انب ëامتح `%وب Äدحیلع Qان مییگیسناگ
 .`دشیم (دج ο هلصاف كی هلیسوب `دعب Ä )! ΑΜدش Eاع(رم

 !( %وب یبصنم Qان ای & بقل مییگیسناگ + لیتس( هك تس( نكمم
 بت(رم رب Ä&الع ،%وخ Qان ]&( *% (رنÉ ‹&زنوكون هك یناشوك تل&% نی*ومام
 Qوهفم وتپ رتس دننام لیتس( & .دشاب هتشون %وخ یگن*انك & یگ%(وناخ
 .تس( هتش(% (* )؟( مییگیسناگ یتل&% *وم( هبعش كی رس & k*زب & سیئ*

J٤K. ΝΟΚΟΝΖΙΚΙ-ΚΑΡΑΛΡΑΝΓΕ-ΜΑΡΕΓ )كیزنوكون 
 )گی*ام یگن* ]*اك `

 دبعم میمرت تئیه سیئ* ٤W ربمن ‹&زنوكون Qان $امه یكیزنوكون
 Q&% ۀملك & .Äدش یكیزنوكون `رم(رگ تلاح `اضاقت هب اجنی*% یل& ،تس(
 دننام ÄدمÉ عمج تمالع $É رخÉ *% هک تس( ٤Y ربمن گن* ]رک $امه
 .E OY، JZYاملک

 ینعمب گننیه ~دیقع هب )گیرم ای گی*ام( Qوس هملک ام(
subservient )اب نی*% کی*ام رظن هکیلاح *% .تس( )دیفم & دنم%وس*Ä 

 هبیتک *% *%(رب &% `اهمان *% هملک نی( هک (ری! .تس( تقیقح هب رتکی%زن

 Q 'Rاتساب Q'ری' همان تغل ۀل'وحب نس نتسیرک R' s Y٥ میدق Q'ری' &= یتسرپ '=زم .!

 .P'وک&ام رهشن'رهی' . دلوت&اب



))'

 زین Niya هین %انس( *% & .تس( %وجوم یتش&رخ طخب k%*& یتش&رخ
 .تس( Äدش هتخانش ملع & مس( کی ثیحب

 رسپ JYMQ یفوتم اکشی&وه رصع *% E &*%k(وخ یتش&رخ ۀبیتک
 دهع ٥J هنس *% :تس(دیپ بلطم نی( $É نتم !( & Äدش ریرحت اکشیناک
 !( یکی )ینانوی( êوی! یم هت*( Äام J٥ خی*ات اکشی&وه رصع *% اکشینک
 اکی*ام هموتشه *%(رب ایوگ همک رسپ اکی*ام Äرگ(& شمان هک اکی*ام $(دناخ
J.تخاس اگی*ام Äرگ(& دبعم Qانب (%(&وخ *% (* دبعم نی( %وب

 Qان گیرم = اگی*ام هک تس( *(دیدپ `%الیم Q&% $رق نتم نی!(
 & M.%وب اکشی&وه Nرسپ & اکشیناک دهع m&رعم $ام%&% کی ین(دناخ
 $ام%&% $اگن*انک !( j&زنوکون ینعی $الغب دبعم میمرت تئیه سیئ* نیمه
 ریخ $ام%&% هک تس( Qولعم .%وب $ام%&% نیمهب ùوسنم دیاش زین کی*ام
 هتش(% یتس% دباعم میمرت & انب *% & Ä%وب یناشوک *اب*% $اک*( !( `*دتقم &
 .دن(

J٤٤. ΠΙΔ )هب = هپ = دپ( 
*j: ٦Y، OZ، JMJ، JMK. )رگی% ریاطن اب هملک نی( ™رف ام É$ %* 
 )Ι( یفاض( هملک ο هلصاف کی !( دعب هک .تس( نینچ ]امعتس( E*وص
ÉدمÄ & )تفاض( نی %* Éاملک رخE MO، KM، K٤ ،٤W، ٤O، ٥K، ٥٦، 

٦Y، JZK، JZW مه ÉدمÄ &٦ ربمن *% یلY انیعë لمعتسم *وط نیمهب 
 اب & %*(% یکی%زن *ایسب وتپ )یپ( = )ېئ هپ( اب E*وصنی*% & .تس(
 .%وشیم )$امرف `(دخ یپ( دعبام Eاملک

 .Qاتسناغف' خی&ات -P s 6J'وخ هبیتک همجرت R' صیخلت .!

 تس' نینچ گی&ام eالم' . Ñوتخم )Ι( هب یگن& 8رک هملک Ñوس هخسن &= .-

ΜΑΡΕΓΙ. 



))(

J٤٥. ΧΟΑΔΕ )و»خ%`( 
 گننیه ~دیقع هب هک ،تس( ٤O ربمن k& `%وخ %رجم E*وص هملک نی(
 یناشوک *وت(رپم( $(!( دصقم اجنی*% & .Äدش هتخاس $(!( زین یس*اف ویدخ
 .`(دخ $امرفب ینعمب .دشاب

*j:٤ ربمنO. 
J٤٦. ΦΡΟΜΑΝ )امرف = $ام&رف$( 

 .%وب مکح & رم( ینعمب هنام Äرف framana $اتساب یس*اپ *% هملک نی(
 *% & $امرپ وتپ *% & $امرف یس*اف *% & framan $ام Äرف `ولهپ *% هک
 رتام Äرف framatar $اتساب یس*اپ *% هک .تس( promana تیرکسنس
 :دیوگ `دعس J.تس( هشی* نی!( )مکاح = *(دنامرف(

تس( $امرف ]وبق *% `رتهم
Mتس( $امرح لیل% $امرف jرت

J٤W. ΟΤ ))&E = & = )& پوت(
 .ΟΔ ))&%( *j: M٦ !( تس( یلکش

J٤Y. ΕΙΙΟΜΑΝ ))موین(
 rزج .دن( هتفگن `زیچ Ä*اب نی*% نیقی & عطق *وطب گننیه & کی*ام

)&[ ΕΙΙ %* ربمن YM، JKZ مه ÉدمÄ، پ وی هکنم .تس( یس*اف کی & وت 
 دننام ،Äدش قحلم میدق `امس( رثک( رخÉ *% هک تسیدنوسپ $Q É&% &زج
 J٥٥ ربمن نم Äریم( & J٥J ربمن نم Äریم & شنم هب = نمهب = هنموه&
 *% & .Äدنام یقاب یس*اف شنم & وتپ لنم *% )نم( ۀشی* هک ،هبیتک نی(
 ùونج *% اسیپاک $اهاش %افح( !( هک (*اهدنک ملاع رفنکی یناشوک رصع
 *% هک میسانش یم Gunavarman نم*(&انوگ Qانب تش(% Eرهش شک&دنه
Éنم( نیمه شمان رخ( %)*%K & وب )شنم کی( نموی( هک تفگ $(وتیم%Ä & 

 .Ut! نشرپ دل.' .!

 .٤Y Qاتسلگ  .-

 .Q -، -Ytاتسناغف' خی&ات .6



)!*

 & ظفح میهافم هک .Äدش هتخاس $(!( وتپ نمی( & یس*اف نمی( هملک رتناسپ
 J٤O تخبون تفص نی( هک %&ریم $امگ & Jدن*(% (* $%(% یلست & تینم(
 Äاشنهش !( دعب هک یصخش k*زب بصانم !( %وب یبقل دیاش & .تس(
 نمی( & )Äاش( `(دخ $امرفب j&زنوکون نیمه & .%(دیم $امرف یناشوک
 .%وب *رقم یگن*انک بصنمب تخبون

J٤O. ΝΟΒΙΧΤ )تخ«بو…ن(
 یقاب $(ری( Eالف Q%رم نیب *% مه یمالس( رصع ات هک میدق تس( یمان

 !( یتخبون $(دناخ هک êابع هفیلخ *وصنم مجنم `!(وه( تخبون الثم .%وب
 ~*&% m&رعم ]اج* !( یکی یتخبون لهس وب( & Mدن%وب Qولع نیمجرتم
K.$ایسابع

 $امرفب هک %وب یناشوک Äاشنهش مظع( ری!& نموی( تخبون نی( هک دیاش
 گنس هچ*اپ کی رب & ،تفای یم Qاجن( یتنطلس بصانم هب *رقت `& & Äاش
 %وجوم الم( نیمهب Qان نیمه زین Äدم(رب لتوک >رس Eایرفح !( هکیرگی%
 .تس(

J٥Z. ΑΜ ))Q = می( 
*j: JKW، J٤J، J٥M. 

J٥J. ΜΙΥΡΑΜΑΝ )رهمÄ نم( 
 j&زنوکون *اکمه & $الغب دبعم میمرت تئیه !( تسیرگی% یصخش Qان

 .تس( (دج %وخ دعبام & لبقام !( ο لص(وف هب هک
 دن( Qوتخم )نم( هب یئای*É میدق ùاقل( & Qالع( !( یخرب هکنی( ~*اب *%

 E*(%( !( $ونک ات وتپ *% )نم( نی( & .دش Ä%(% یحرش J٤Y ربمن *%

 .=اهن òوطب e &.eره R' دش نمی' یس.=رف Qوچ :s tJ هلاقم &اهچ &= یض.رع .!

 .!٥- تسرهفل' .-

 .t-٦ ،! Q.'رب R' یس&اف Pایب=' خی&ات .6



)!)

 )حتاف = نم + ¬رب( نمیرب دننام .تس( %وجوم یئ(*(% & mاصت( & تبسن
 .)ùویعم(  + Qک

 *% & Q%(% ôرش JKY ربمن *% هک )رهم( یکی :%*(% &زج &% مه Qان نی(
 $(!( دصقم هک ùاتفÉ ینعمب Äدنام یقاب $(!( ریم وتپ *% & رهم یس*اف
 )نم( تبسن & mاصت( E(%( اب (رنÉ رگ( .تس( یلجت & ینش&* & ∂&رف
 *% .نش&* & ∂&رف `(*(% & یلجتم ینعی ،%وشیم )نم Äریم( میناپسچب
 & Qرتحم $ان! `(رب Q(رتح( *وطب یبقل $ونک ات نمرهم = نمریم هملک وتپ
 نیمه هک تس( نکمم & .Äدنام یقاب یگ%(وناخ تسای* & تیصخش `(*(%
 دن(وتیم Äدش یبوخب فیطل فنص تفص هک دشاب یناشوک یخی*ات نمرهم
 رب میدق $ام! *% (* هملک نی( دیاش & تسالجت & ∂&رف `(*(% هکین! ینعی
 ëانیع هملک صیصخت ای `ونعم ]وحت نی( & .دن%رکیم ™الط( مه $ام%رم
 رکõ یناشوک *وت(رپم( اب هبیتک نیمه *% هک تس( یهش = اهش = اش دننام
 !( & .تس( بقل ëام(رتح( هبوبحم `(رب وتپ Eایب%( *% یل& .JZ ربمن Äدش
 کی *% اباب Äاش دمح( .دیامنیم هیاکح فیطل فنص Qرتحم & دنلب عقوم
 :دیوگ & تس( ë É&*%Äام(رتح( %وخ ۀبوبحم `(رب (* هملک &% ره نی( تیب

Ä% نمریم Äږوم! اهشÄدنم%*% هل% ام!
ÄJدنمک هل یسن هب eالخ ېی هغرم jری! و ره هک

J٥M. ΑΜ ))Q = می( 
*j: JKW، J٤J، J٥Z. 

J٥K، J٥٤. ΒΟΡΖΟΜΙΥΡ-ΠΟΥΡ )بم&!ررهۇپ ره(
 هملک ام( .دش ô É$ %)%Äرش هک تس( JKY ربمن صخش $امه رهم&!رب
Jرش هک تس( رسپ = *وپ = رهوپ ٥٤ô É٥٥ ربمن *% (رن، J٤Z %)%Ä )Q. & 

 .ÄدمÉ ریخ( ۀملک *% شمان هک *وپ رهم!رب :دهدیم ینعم رهوپ رهم&!رب
 J٥٤ هملک !( دعب M٥ رطس نیب *% $الغب ۀبیتک لص( *% هک دنامن هتفگان

 & .%وش یم Äدی% هبیتک سکع *% هک یلکشب اضم( eاخ `(رغط ،رهوپ

 .~ U!6! لباک عبط ،tt- اباب Gاش دمح' Q'وی= .!
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 هک( ÄدمÉ `رگی% یلکشب تمالع زین نم Äرهم( ریخ( ۀملک !( دعب نینچمه
 .)دین(وتیم Äدی% هبیتک سکع *% (* تمالع &% ره نی(

 & ریهاشم & ]اج* هک %&ریم $امگ نینچ eاخ Eامالع هنوگنی( ~*اب *%
 هتش(% %وخ Qاقم ]وبمس *وطب (* یصاخ تمالع یکی ره رصع $É $اهاش
 تمالع اکشیناک !( دعب یناشوک $اهاش رثک( Eاکوکسم رب هچنانچ .دن(
̀ اه(رغط & یهاش `اهلوبمس `وق ]امتحاب هک ،%وشیم Äدی% eاخ `اه
 یل(وح( اکشیناک هکس رب هک تس( هلمجن( !( & تس( Ä%وب $اهاش `اضم(

JM٥-J٥M Q( )اخ تمالع نیe وقرمQ )نینچ گننیه ]وقب & ..… تس 
 *ایسب یقرش $(ری( Eالف *% یناساس رصع *% یلیماف & یصخش `اهامس*
 .تس( Äدش یم %ای $اشن Qانب & Ä%وب ]ومعم

J٥٥. ΑΜΙΥΡΑΜΑΝ ))«مم(رهن(J

 N*دپ Qان هک تس( میمرت ۀتیمک `اضع( !( یکی Qان J٥J ربمن دننام
 Ä%(! رهم&!رب( اجنی*% (* &( & .تفای رکJKY، J٥K õ ربمن *% البق رهم&!رب
 !( ریغ رکذل( قباس رهم&!رب رسپ نم Äرهم( نی( ام( .دن( هتشون )نم Äرهم
 Ä%وب Qان کیب رفن &% میمرت ۀتیمک *% $وچ .%وب ده(وخ J٥J ربمن نم Äریم
 نب نم Äریم(( دن( Ä%(% !ایتم( & صیخشت N*دپ Qانب (* رکذل( ریخ( .دن(
 $É تلع Äدش هفاض( رکذل( ریخ( مس( ]&( *% Α کی هکنی( ام( .)رهم&!رب
 .دشاب eاخ `رم(رگ تلاح ای *(رکت !( !ایتم( `(رب دیاش .تسین Qولعم

 & Äدش شقن eاخ تمالع Qان نی!( دعب تف* E*اش( البق هکی*وط
 .دباییم همتاخ $آب هبیتک

 :دین(وخب J٥٥ ات E *) )! JKW(*ابع ۀمجرت $ونک(
)Q رهم&!*وب، )Q رهوپ یکشاگ!وک، )Q )رک یکزنوکون مییگیسناگ لیتس[ 

 .کی*ام یگن*
 یکیزنوکون ؟مییگیسناگ سیئ* منم ،Ä%(! یکشاگ!وک منم ،رهم &!وب منم

 .کی*ام $اگن*انک !(

 .Ñ ΑΜΙΟΡΑΜΑΝ.= ۀخسن &= هملک نی' eالم' .!
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 رهوپ رهم &!وب Q( .نم Äرهم( ،تخبون نموی( E&( ،$ام&رف `%(وخ دپ
 .نم Äرهم(

 (*وپ رهم!*وب منم ،نمرهم منم ،تخبون نموی( )$امرف( & `(دخ $امرفب
 .نم Äرهم
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 ینونک 7اظحالم قباطم هبیتک همجرت
̀ اکشیناک k*زب Äاش )(رنÉ( هک $الغب *& Äرهب `اکشناک é%ام تسنی(”

 .)تخاس( %رک *ومان
 دبعم )نی!( Äرخالآب( هک ات .دش Ä%رک Qامت é%ام )نی(( ë(*وف & ،دش `!&*

Éù نی(( نینچ )&( .دش تسین( ام%é یب Éù )دش( %اتسی( )گشخ( & 
 .دنام لطعم شتê Éدقم `وکین óونل( ù* $وچ

 دن%اتسی( Éù اهیوج $وچ .)دنتف*( دندش Äابت %اشون $اتسرپ(دخ سپ
 .تشگ %&*دپ é%ام & دش jدن( Éù )سپ دندش کشخ(

 *اتسیرف )Äاشنهش mرط !( *رقم( `(دخ(رف گن*انک j&زنوکون هک ات
Éù اشÄ اش( *وفغفÄ دن&(دخ !)%Ä( رسوب کیول )نب( رگ&زیشk )*&)ا% 
 ]اس کی & یس هب )`وق( ایهم ~%(*( اب ،%اب *ومان Ä*(ومه هک )$(&* %اش(
 هک ات ،دی*&رپ (* ژی%ام نی( & ،دمÉ $الغب هب ،Äام $اسین Qاگنه ،تنطلس
 نینچ ،%رک میاق یگنس ù(دهت هب (رنÉ&*%. & Éرب Éù $(!( & ،دنک Äاچ کی
Éù ام%é وپ*Ä دش & Éù وچ & دیهاک هن$ *ù )ونلó دقم `وکینê Éشت 
 دنه(وخن( دش دنه(وخن Äابت %اشون $اتسرپ (دخ سپ ،دشاب هتش(% %وج&
 تشخ (* ùوک Qاخ Äاچ $É )$وچ سپ( دش ده(وخن %&*دپ é%ام & )تف*
 .دش Ä%اتسی( *&%اینب ،%رک زی*

 Äاچ کی & ،دش Ä%*&رپ کین é%ام همه ،زی* تشخ نیدب )&( Äاچ نیدب
 .)تخاس( %رک k*زب نحص &

 .)؟( مییگیسناگ سیئ* منم ،*وپ یکشاگ!وک منم ،رهم &!*وب منم
 .تخبون نمی( )$امرفب( & `(دخ $امرف هب ،کی*ام گن*انک یکیزنوگون

 “.نم Äرهم( *وپرهم &!*وب منم ،نم Äرهم منم
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یس$اف همجرت اب 'الغب ۀبیتک
Nیدu ملایز z نکیۇکش N|ننuدu: بگ لنuگ.
.$الغب :*&رهب `اکشیناک «!«%ام تسنی(
.#رک bربومان یکشین|ک  اش گب �) uدیس
 )تخاس( %رک *ومان `اکشیناک k*زب Äاش (رنÉ هک
.#رگÑرuف زیلام سم#$ۇف دیکNÅ0 )�#ات
.دش Ä%رک Qامت !%ام )نی(( ë(*وف دش `%&!
زیلام uدیس|7، NۇخNÅ0 تسین Ö/ $|دuنم ی�ی#ات
!%ام )نی(( نینچ ،دش تسین Éù )دبعم( *دنم )نی!(( هک ات
/Ö /بگ سات#. NÅ0# ل|کuدu N|á لر0 همونی|ن (�
êدقم «`وکین  óونل( ù* !( $وچ & .)دش( %اتسی( Éù یب
Nیر سات#، ب �) #اتیگ�ین �) سÅف ملاشوuرÑوخ$تuنیuدu.
Éدنتف* (رف %اشون «$اتسرپ (دخ سپ ،%اتسی( شت. 
.زی�دن|u، /Ö Nدuنیتس|N وÅفNرل  /Ö#ات
.دش jدن( Éù )دندش گشخ( دن%اتسی( Éù `اهیوج $وچ
NÅ07 لامیز پدیÅ0$گی�دu. ل|ک اتuدu نÅنوکوuز0a (�
«j&زنوکون هک ات .تشگ %&*دپ !«%ام &
$اتسN )رuف دیک ،#�( Ñbوuخ �) )رuف �) گن$ Eر|ک
 «*اتسرف هک ،`(دخ (رف «گن*انک
/Ö ب �) اشگ هۇپر (� لب خ�یوسوش �) رuرگ0زیb
Éù اشÄ رگ&زیش «رسوب کیول «*وفغفk»
(� N|ۇلاE، کی�00ر|ف دیسپ N|مۇنوN# اگرب'! 
 !%اب *ومان Ä*(ومه هک ،$(&* %اش
Ñسگودu مپ ،گنید (� Nیوb NÅ0#0هیرá
 )]اس( مکی & یس هب ،ایهم ~(*( اب
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.گنل گب '0N#اگ|E، Nام ام 'اسین ،u'وÅشخ
.$الغب )هب( دم( ،Qاگنه Äام $اسین ،تنطلس
 ،uدuن|ک #اس ی�یN ی�ی#ات ،تگ0$وپ زیلام ی�ی#ات
،دنک Äاچ کی هک ات .دی*&رپ (* !«%ام نی( &
NÅ07 ی�ی /Ö NÅ0% Ñتس، NÅ07 پ ی�یید N|سنuیگ Nتuـه
& )!)$ Éù رب )&*%، & Éدهت هب (رن)ù» یگنس 
NÅ0(� ریل#. N|ن|ت /Ö لامر|ف زیÑ ر|ک'، /Ö م0اگی�ی.
.دیهاكن Éù ،دش Ä*وپ !«%ام «Éù نینچ .%رک مئاق
NÅ0# ل|كuد|' N|á لرÑ همون|نی (� Nیات ،ی�یۇب ر#'
 سپ ،دشاب شتê Éدقم «`وکین óونل( ù* $وچ &
ن|تNÅ0 .ی�ی uدuنوشوÅخ Ñرuفام ملاشوÅن �) سییگب �)
 & .تف* دنه(وخن (رف %اشون «$اتسرپ (دخ
#اس zۇکسس|N ی�ی NÅ07 ،ی�ی سخی�$ Ñ دیپام زیلام
 (* Qاخ Äاچ $É $وچ ،دش ده(وخن %&*دپ !«%ام
N|خuشuت $ک گی�ر#، N|لبرb NÅسات#0NۇهتN|7. پنی�د
 نیدب .دش Ä%اتسی( *&%اینب ،%رک زی* تشخ
.007$وپ زهوÅخ زیلام گهÑره گی�$ تuشuخ|N نی�دپ #اس
.دش Ä%*&رپ ùوخ !«%ام همه زی* تشخ نیدب )&( Äاچ
NÅ07 Nی�ی z اس# NÅ0# مشuخ تمۇگرک نر#. 
)تخاس( %رک k*زب نحص & Äاچ کی &
N|z ۇب$%Å0رهم. N|z ۇک%uکشاگپ یهور. N|z N|ستلی
سیئ* منم .*وپ یکشاگ!وک منم .رهم&!*وب منم
 ،کی�$ام یگنE $ر|ک �) کی�زuنۇکوÅن )؟( Jمییگیسuناگ
 ،کی*ام «گن*انک «کیزنوکون )؟( مییگیسناگ

 .Gدشن Gدیمهف هملک نی' ینعم .!
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.تuخبوÅن نم ییNÅ07 N ،'امÑرuف )�#وخ �) دیپ
 .تخبو»ن نمی( )$امرفب( & ،`(دخ «$امرف هب
N|z مهرNمن. N|z ۇب$%Å0پ ر�همهور N|مهرNنم. 
Mنمرهم( J*وپ رهم&!*وب منم .نمرهم منم

:تس' =وجوم یصاخ تمالع هملک نیR' دعب .!

 :sاخ تمالع .-
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لباک ~!وم *% $الک گنس کی رب *وقنم ،$الغب ۀبیتک ]&( ۀخسن
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  عق(وم & Äاچ Eایرفح !( هک گنس هچ*اپ MJ رب ،$الغب ۀبیتک Q&% ۀخسن
 .ÄدمÉ تسدب رگی%
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 عق(وم & Eایرفح !( هك ،گنس هچ*اپ KMرب ،$الغب ۀبیتک Qوس ۀخسن 
  .ÄدمÉ تسدب رگی%
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